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 دادم  ح یدمو فرارو بر قرار ترج صداشون به کوله ام محکم چنگ ز دنیشن  با

 ــــــــــــــــست ی_ا

 ستم یا  یلبام نقش بست منتظر باش منم االن م یرو یز ی تمسخرآم  پوزخند

  ریتا شماها منو دستگ سمیمن اونقدر خرم که وا یعنین؟یچه فاز یآدما تو نیا دونمینم من
 نوچ نوچ نوچ  ومدیخوشم ن چین؟هیکن

دوشم انداختم تا بهتر   یکولمم رو گهیکوچه د هی یتو دم یچی پیم دمویدویم ادیبا سرعت ز  کهیحال  در
 بتونم فرار کنم 

زده شده بودم آخه بار اولم نبود برام   جانی ه ینداشت فقط کم   یمن معن یبودم کال ترس برا دهینترس
 شده بود  یعاد

 شونیک ی کهویبکشم که  یخواستم نفس راحت ستی ازشون ن  یخبر  دمیپشت سرم برگشتم د به
 تو کوچه چشمش بهم افتاد داد زد  دیچ یپ

 ـــــــست ی_اونهاش...ا

 بابا  ی جملرو گفت ا  نیا باز

بودم که کم کم احساس   دهیاونقدر دو دمیدادمو دوباره دو حی دوباره فرارو بر قرار ترج دنشونید با
گرفتم تا با کله  که چندبار به زور خودمو  یطور  کنهیم دایتوان از پاهام هر لحظه داره کاهش پ  کردمیم

 پرت نشم

خب فوقش  ادیسرم م  ییچه بال ستمیگوش بدمو با نا یفکر کنم اگه به حرف ا نیبه ا کردمیم یسع
  برنی چون هم شالق برام م شهیکولم دارم تنم مور مور م ی تو یافته چ یم ادمی  یزندان اما وقت فتمیم

  تمامپس بهتره  برنیبرام م  یکال همه چ ینقد مهیدارن؟اها جر یچ گهید می هم زندان هم اعدام ا
 شدم یم چارهیخودمو بکنم وگرنه ب یسع

شهر   یتو یعن یبابا برادر من  یهنوز دنبالمن ا دمینفس نفس زدم برگشتم د سادمویلحظه وا هی یبرا
  هیچه کار گهید یدنبال دزدا نیفتی خب ب نیداد ری فقط من دزدم؟چرا به من گ یبزرگ نیبه ا
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 نینباشه آخه ا ییصورتم بزنم تا صورتم قابل شناسا ی نقابمو رو کردمیم یو سع  زدمینفس م نفس
  دیدارن شا نیاحتماال خونه هاشون دورب  شدینقطه تهران محسوب م نیگفت باالتر شهیم ابونیخ

 ارن یب  ونیکام دیبار کن کار از خر گذشته با یبدبخت  ارویمنو ثبت کنن اون وقت خر ب  ریتصو

زانوهام خم شده بودمو به شدت نفس نفس   یرو دمی چسب واریبه د دمویچی پ یا گهیکوچه د یتو
 زدم یم

رخت خوابم باشم   یتو دیاالن با ی کن ی مجبور م ییکارا نی همچ هیخدا لعنتت کنه بهمن که منو به  یا
 خدا یکجام ا  نیبب یول

  نکهیاما هم دمیکش ینفس راحت  ستین یکس دمینگاه کردم د ابونی به خ واریاز گوشه د اطی احت با
 ازش فاصله گرفتم  دمویکه کنارم بود وحشت زده دومتر از جام پر  یکس دنیبرگشتم با د

  یلی شلوارش فرو برد با لحن خ بیج یفرو رفته بود دستشو تو یکی تار یتو افشی ق کهیحال  در
 : د یپرس یخونسرد

 ؟ی_دزد

زبونم  نمشیشد تونستم بب کیقدم بهم نزد هی نکهیزبونم بند اومده بود اما هم  دنشیاز شوک د هنوز
 بود می گریباز شد اوف چه ج 

 دم یبهش توپ  یصورت جذابش شدمو حساب الی خیب

 به تو چه؟ ؟اصالیشیظاهر م ینطور ی_چته؟چرا ا

  شعوریشب برق زد ب یاهی س یکنج لبش نشسته بود چشماش تو یا گهیپوزخند د کهیحال  در
 چشماش سبز بودن چه قدرم خوشگلن 

برادران   فهی دختر از تخت خوابش دور شده باشه خب وظ  هیداره  یبه من چه ربط   یگی_راستم مپسره
شبا که ما  گهیکه م یدیرو ارشاد بکنه شعررو شن ییآدما نیهمچ هی خوادی م نهیهم هم یانتظام

 دارهی ب  سهیآقا پل میابخویم

هم   شدی بود که باعث م  یطور   هیبود صداش  شعوریقدم ازش فاصله گرفتم چه قدر زبون درازو ب  هی
 اد یهم بدم ب ادی ازش خوشم ب
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 : دمیتوهمو با حرص غر  دمیکش اخمامو

 ؟ یکنیکار م  یچ نجا ی_اصال خودت بگو ا

 یاسپرت پاش بود که پاها یشلوار مشک  هیبود  پم یخوشت یانداختم حساب  یسرتاپاش نگاه به
نقصشو به  یب  کلی ه یکه بدجور  یلباس مردونه مشک هیگذاشته بود با  شی خوشتراششو به نما

 گذاشته بود  شینما

 فرم بود  یرو   یحساب  کلشیبود ورزشکاره چون ه معلوم

 گفتم: افشیو ق  پیت دنیبا د  یلحن طعنه دار  با

 فهیخونتون؟خوش گذشت؟فکر کنم وظ  یر یم یالن دار ا یکرد  ؟کارتوی_خونه دوست دخترت بود
جاشون باز بشه راحت    کمیتا دخترا  یمثل تورو بندازه تو هلفدون ییباشه مردا نیا یبرادران انتظام 

 تر بخوابن 

با   دمیبشه اولش چشماش گرد شد اما کم کم د شتری براش باال دادم تا نفوذ کالمم روش ب  ییابرو
   کنهی مشت شده داره بهم نگاه م یحرص و دستا

 به خودم ولیا دهیمزه م یلی خ  یک ی افهیجانانه کبود کردن ق زی گر بیفرار و تعق هیبعد از   شیآخ

لجشو در    شتریخنده مسخره که بتونم ب   هیتفاوت با  یبدم ب  تی اهم شیحرص  افهی به ق نکهیا بدون
 از کنارش رد شدم  ارمیب

 واس خودش  هیچراغ برق ریقدشم چه قدر بلنده ت نی بب

نبود بگه   ی نداشت فرار کنم چون کس ی لزوم یبا خونسرد نباریدوباره راه افتادم اما ا دمویچسب  کولمو
 ست یا

 نگیبا برج و هلد  متی گرون ق ییالیبزرگ و یکه توش خونه ها یکوچه بزرگ ی تو الیخ  یب  نطوریهم
 کردم یبه همشون نگاه م گذشتمویبود م

هم هست؟اصال   یسخت شونیزندگ یتو کننیم  یزندگ  ییخونه ها نیهمچ هی یکه تو ییآدما یعنی
 دارن؟  یمشکل
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  یکه وقت نهیتنها مشکلشون ا دیو مشکالتو بدونن شا  یسخت قیدق یشک دارم اصال معن هــــه
کنن تا   یخال  یکدوم بدبختو حساب بیج  ایشور برن که نرفتن کدوم ک موننیبرن مسافرت م خوانیم

 بشه  شتریگاوصندوق خودشون ب یپول تو

خودم   یکه داشتم برا نطورینگاه کردم هم میآل ستار مشک یها یفرو بردمو به کتون  بامی ج یتو دستمو
من قرار داشت باعث شد سرمو   یمتر  ستیکه در فاصله دو یداد مرد یصدا کهوی زدمی قدم م الی خیب

 ارم ی باال ب

 ـــــــست ی_ا

   ستنیامشب ولکن ن نا یبابا ا یا

همش  ستمی شانس ن  یبا دو فکر کنم امشب من رو نباریکردم البته ا یکه اومده بودمو دوباره ط  یراه
 بارهیم

اوضاع خرابه چون تعدادشون  دمیکم کم د دمیچی پیکوچه ها م یتو دمویدویداشتم م ادیسرعت ز با
 ادامه دادم  دنمیدوشم برداشتم و همچنان به دو یکولمو از رو نیشده بود به خاطرهم  شتریب  یکم

 بخونم  دیبا   روی غزل خدافس فتهیکوله به دستشون ب نیا  کردمیم یفکر  هی دیبا

داشت رفتم  یخوشگل ینما م یلیکه خ  یبزرگ ییالیبه سمت خونه و دمیدوی که داشتم م نطوریهم
به  انی سمت م نیخونه بودن منو پوشونده بودن اما معلوم بود که دارن به ا یکه جلو  ییدرختا

  ریمس هیبود پرت کردم اونور در و خودم از  نیسنگ  یحساب نکهیبردم کولمو با وجود ا ز یخ  نیخاطرهم
 دوباره درفتم گهید

  نکهیبدون ا  نیبه خاطرهم  ستین  ی کس دمیبه پشت سرم نگاه کردم د دمیدوی که داشتم م نطوریهم
زانوم   یتا باال  بایکه تقر ییشب نما  ینصف صورتم بودو برداشتم کاپ مشک  یکه فقط رو ی نقاب سمیوا

 بودم دهیپوش رشیکه ز ییداشتم مانتو کهی پنهون شدم در حال وارید هیبودو از تنم درآوردم و پشت 
 فرو کرده بودم دراوردمو ظاهرمو مرتب کردم   میشلوار ل  یاپم بود تواما چون بلندتر از ک

 شناسن یکرده مطمئنم منو نم رییتغ  پمی بکشمو به خودم مسلط باشم االن ت یق یکردم نفس عم یسع
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 دنیبا د دونیکه دارن م دمید سو یدوتا پل کهویکوچه و خانومانه راه رفتم که   یتو دمیچی پ  خونسرد
 ساد یوا شونیکیمن 

 کرد یبود توهمو مشکوک بهم نگاه م ده یاخماشو کش یبهش نگاه کردم کم  خونسرد

 د؟ یکنی کار م   یچ رونی شب ب  نوقتیساعت چنده؟شما ا دیدون ی_خانوم م

 باال دادم خونسرد گفتم:   ییفرو کردم ابرو بامی ج یتو دستمو

 د؟ یکن یو برقرار نم  تیجناب سروان مگه شما امن دی_ببخش

 پاشنه پام حرکت کردم  هیرو یکماطراف نگاه کردمو  به

 د؟ یست یبترسم مگه شماها ن شهینم  لی_دل

 شده بود یعصبان  کردمیم یکه داشتم زبون دراز  نیتوهم برد انگار از ا  شتری ب یاخماشو کم  سهیپل

 د؟ یرونیخبر دارن که ب نتونی_والد

 د یداریشماها ب میخوابی_بله خبر دارن اونام معتقدن شبا که ما م 

  کمی دیشد خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم با یعصبان   شتریب  ندازمیدارم دستش م دیکه د سهیپل
 شهی سرشون نم  یشوخ  نایا گرفتمیزبونمو م یجلو

باشه شب   رونیب  یساعت نیهمچ هی یخانوم تو هی ست یخونتون درست ن  دیبرگرد  عتری_بهتره سر
 خوش 

 لب گفتم:  ریزدمو ز یا  زانهی خنده تمسخر آم  دیکنارم رد شدو دو از

 یترسون یمنو م یجناب از چ کنمی م نیخودمو تام  تی _من خودم امن

بگردم    دیتنم افتاد با یتو یکولم افتادم لرزش  ادهی  کهویباال انداختمو دوباره راه افتادم  یا شونه
 دنبالش خب کدوم خونه بود؟

چشمام    ینشد کم کم تو یزور زدم معجزه ا یهرچ ومدین  ادمی یز یبه مغزم فشار آوردم اما چ یکم
 ترس لونه کرد 
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 کنهیم  چارمیبرگردم خونه بهمن ب  ی کار کنم؟اگه دست خال یحاال چ یوا

 خدا یا

 ............... 

 احمـــــــــــــــق یکار کرد ی_تو چ

 رم ی ازش فاصله بگ کمیتنم افتاد که باعث شد  یتو یلرزش 

 تاش یاز آدماش از کاراش از جنا دمیترسی م گرفتیکه م یمات یاز تصم دمیترسینم  ازش

 چه قدر پولش بود؟  یدونی_م

بگذره از مواد و  یبهمن از هرچ دونستمیدستمو فشار دادم م یانگشتا یدهنمو قورت دادم کم آب
 و االن من باعث شده بودم که هردوتاشو از دست بده گذرهیپول نم

 بنـــــــال   ؟دیگرفت ی_چرا اللمون 

داد  یکه ه نهیخودش سنگ نهیکالفه شده بودم انگار گوشام ع  زدیداشت سرم داد م نهمهیا نکهیا از
شعور نداشت؟انتظار   کمیکارو بکنم اصال چرا خودش  نیمجبور بودم ا گمیم  ستین شی حال زنهیم

 کنن؟  رمیبا اون همه مواد دستگ ذاشتمی کار کنم؟م  یداشت چ

 نه؟ ینال ی _نمبهمن 

سرمو باال    ع یبلند به سمتم اومد که باعث شد سر یحرفش از سره جاش بلند شد با قدما  نیگفتن ا با
که به سمتم   ین ی*" که دستش بودو در حیشده بود جام  ی برزخ یحساب   افشیبهش نگاه بکنم ق ارمویب
 شکست   ینیدلنش یکه با صدا نیپرت کرد رو زم   وانویاومد خوردو ل یم

 صداش دلنواز بود  یلیبودم خ یستالیشکستن ظروف کر یصدا  عاشق

اومد با   یاون جلو م  رفتمویعقب م کهی در حال نیبه خاطر هم کردمیم یکار  هی  دیاوضاع بده با دمید
 گفتم:  یلهو
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بار که سهله سه بار اعدامم  هی گرفتنیمنو با اونهمه مواد م کردمی کارو نم  نی_اگه مجبور نبودم ا
 کردنیم

نکردو   یاونم نامرد سادمیوا  یبا گستاخ  نیعقب رفتن و جلو اومدن خسته شدم به خاطرهم نهمهیا از
 صورتش برد یمحکم موهامو چنگ زدو صورتمو جلو

 حالم بهم بخوره  شدیکه باعث م دادیگند مشروب م یدهنش بو زدیحرف م  یوقت

 ؟آره؟ یاون همه موادو آب کن یتون یباره اولت بود؟تو جوجه م ه؟مگهی_گوشام مخملبهمن 

 کردم ی م یکار  هی دیبا کردیم  یرو ادهیداشت ز گهیتوهم د  دمیکش اخمامو

 گم؟یاالنم دارم دروغ م دمشیخودم دزد یبرا ی_نکنه فکر کرد

 گفت:  یکه محکم موهامو چنگ زده بود با لحن مسخره ا  ینیدر همون ح  بهمن

 نه یاز ا ری_مگه غبهمن 

موهام محکم چنگ زدم که باعث شد   یهم با حرص فشار دادم دستشو از تو یمحکم رو چشمامو
 دستشو برداره 

کرده بود که از  یکارو کرده بود خودش کار  نیخودش ا  دمیترسیازش نم گهیوقت بود که د  یلیخ
االن از شکنجه و شالق   گهیکه د دادیشکنجم م زدویچنان شالقم م زدمیکه م یسنگ بشم سره هر گند 

 بهش باخته شده بودم  یمن از ده سالگ  ستینداشتم از پس که خورده بودم کم ن یترس چیه

 کنم ی نم  انتیکه من خ یبدون   یبعد از چهارده سال بهم اعتماد داشته باش  کردمی_فکر م

 زد  یپوزخند بهمن

 بارت آوردم؟  ینطور یخودم ا ی برت گردونم بفهم  شی به همون چهارده سال پ یی خوای_مبهمن 

بشه از شدت ترس بدنم   خیشد که باعث شد مو به تنم س  جادی تنم ا یتو یحرفش لرزش  نیا دنیشن  با
 تحمل نداشتم گهیبودم د دهیرس  نجایبه ا یبه سخت شد یم ینطور یا دینبا خواستمی زد نه نه نم خی
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  یچون باعث شد پوزخند دیچشمام د یفکر کنم ترسو تو نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 بزنه 

 اون کوله بود؟ یچه قدر جنس تو  یدونی؟میپول اون همه موادو بد  یتونی_م  بهمن

 دمیبهت قول م  کنمیم  داشی_پ

من   خوردی حالم بهم م افش یچه قدر از ق کردیتر شد انگار داشت مسخرم م  قی لبش عم یرو  پوزخند
 نویچه قدر سرزنده و شادابه خب ا نیبب   یداره؟ول رویکفتار پ  هی ره؟عمرهیبم خوادینم  نیا دونمینم
 باشه که توش غرقه   یپول ونیمد تونهیم

رنگارنگ  یسرحال بود دخترا ینطور یکه عمر داره ا  یجاش بود با هفتاد سال میا گهید هرکسه
 بهش ساخته   یو نوش حساب شی سفر خارج ع ی دوروبرش خوشگذرون 

 ی کن  داشیکه پ دمیو چهارساعت بهت وقت م ستی_ببهمن 

 تم برگشت و ادامه داد سم به

 ادیسرت م  ییچه بال یدونیاگرم نه خودت م یدار  شمیخوب پ  زهیجا  هیشد  دای_اگه پبهمن 

 تونهیاونم نم کنمیم دایبکنم چون من اون کولرو پ  یر یکه به سرم زده بود کناره گ یکردم از فکر  یسع
 نداره بترسم  یبکنه پس لزوم  یغلط چیه

 _قبوله 

 ی بر   یتونی_مبهمن 

خونه پر بود از   هیرفتم همه جا اطی عقب گرد کردمو از سالن خارج شدم به سمت ح  یخدافس بدون
 بهمن که همشون به خاطر پولش دوروبرش بودن   یآدما

 رمردی پ نکهیحاظر بودن جونشونم براش بدن بهمن با ا نیبه خاطرهم  دادیبهشون م  یخوب پول
جذاب بوده چون آثار    یون بوده حسابجو یداشت معلومه وقت یاما چهره خوب  شدیمحسوب م

 صورتش هست  یهنوز رو تشیجذاب
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  کلیه کردی م شتریکه همرنگ موهاش بود ابهتشو ب  یپرفسور  شی کرده ر دیدست سف  کی موهاشو
 دراز یداشت با قد یپر 

کاراشون ازش اجازه  یبرا  بردنوی پولدار و قدرتمند بود همه ازش حساب م یل یخ  دمیکش یپوف
مرد وجود   نیا یزندگ   یتو دیکه حدسشو بزن میکاره مواد و خالف بود هر کثافت کار یتو گرفتنیم

 داشت  

 خالفکار  نهمهیوسط ا کردم؟اونمیکار م  یچ  نجایمن ا اما

من مدرسه به پدرومادرم   یها طنتی روز نبود که به خاطر ش هیبودم  یی بال طونی سالم بود دختر ش  ده
بود که داشتم تک فرزند   یبه خاطر خونواده ا دیزنه اعتراض نکنه درسم چندان خوب نبود شازنگ ن

 ستمونوضعمون خوب بود د دیکشی بودمو تنها دختر خونمون بابام کشتارگاه داشت مامانمم تابلو م
مه قطع کردن ه یبرق کشتارگاه بابامو به علت بده یهفته متوال هی یبرا نکهیتا ا  دیرسیبه دهنمون م

از  میخوردیم یباال آورد هرچ  یبده  یشروع شد بابام ورشکست شد کل   نجای ما از هم یها یبدبخت
از   میاوردیکم م پولتابلو و بوم و رنگ  دیخر یچون برا دیمامانم بود اما کم کم اونم ته کش یتابلوها

پدرم زد تو کاره قمار چندتاشو برد  نینداشت به خاطرهم  میفروش ادیمامانم ز یتابلوها میطرف
   یشروع کرد به نقاش دویخر  لیمامانم دوباره وسا میبد تمونیبه وضع یسروسامون  هی میتونست

 یدوستام بهم حسود شهیداشتم هم یکننده ا رهیخ  ییبای ز یبودم از همون بچگ  ییبای دختر ز من
  کردنیم

  ای کردمیم هیگر یکه وقت یا شهی رنگ ش هیداشتم رنگ چشمام خاص بود  دهی درشت و کش یچشما
  یحساب ین یداشتم ب  یصورت صاف و روشن  زدیم یبه خاکستر  شدویتر م رهیچشمام ت خوردمی حرص م

بودنشو از مامانم به ارث   یو خوشفرم موهام لخت بودنو بلند پرکالغ یقلوه ا ییبا لبا کیو کوچ  یقلم
بودم اندام  انهیکوتاه نبودم بلندهم نبودم م  ادیاز مامان بزرگم قدم خوب بود ز تامویبودم اما جذاب ردهب

 بودم  یداشتم در کل از خودم راض یخوشفرم 

اومد خونمون بابام مونده بود  ی داشت م اروی میاز طرف میقمار ندار یبرا  یچی ه دیروز بابام فهم  هی
اون موقع بهمن پولدار بود اما نه به اندازه  دیبهمن خان سر رس  نیهم ای اروی نکهیکار کنه تا ا یچ

سرش   رموی م نبزنتش که م خوادی م شهیم یقمار نداره عصبان یبرا یچی بابا ه فهمهی م یاالنش وقت
و   کنهیقبول م زنهیافته چشماش برق م  یکنه چشمش به من م تی که حق نداره بابامو اذ زنمیم  غیج
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که  شهیداد بابا بلند م یصدا یقبول کرد اما وقت  یکه چه طور  دونستمیاون موقع نم نهیشیسرقمار م
 قمار کرد  یسر چ فهممینشون از باختش بود م 

 به بهمن باخت مامانم سکته کردو جون داد سه سال بعدشم بابام از پس خمار کرده بود مرد  منو

از   کهیالبته تا زمان کنهی م نیتام  تمویاونم امن کنمی بهمن دارم کار م یچهارده سال برا نیخاطرهم به
 باشه   یدستم راض

چشمش به من بودو  شهی هم یخودش لجن ول نه یدوروبرش بودن همه هم ع یادیز یدخترا
زنش بشم  خواستیکردم م یر ی جلوگ  نکاریمنم باهاش باشم اما هربار پسش زدمو از ا خواستیم

 یجذاب فقط سنش باال بود که تو یچون هم پولدار بود هم ظاهر  کردیبود قبول م یا گهیهرکس د
 بود  هگم شد یحساب  شی زندگ

  نکهیکرد تا ا دمیتهد لشیمختلف به وس نیشد اما هربار به عناو الیخی ب یپا ندادم اونم کم   بهش
وانمود کردم   یبهمن طور  یها شنهادیفرار از دست پ یپسرش بزرگ شد و ازم خوشش اومد منم برا 

طبق  کنهی باهاش فرق م کمیمثل باباشه اما  یکیاونم  نهیاسم پسرش رام ادی که از پسرش خوشم م
اما به خاطر من به   رهی گیباهاشون گرم م یبگ  یرابطه نداشته اما حساب یدختر  چیخودش با ه گفته

اومد فقط   یمهم نبود چون من ازش خوشم نم  ادیمن ز ینکرده هرچند برا یک یکدومشون نزد چیه
 کردمی تحملش م یمجبور 

بود   یهر دختر  یداشت که آرزو  یصورت جذاب و خواستن  یکلی پدرش بود قد بلند و ه نهی ع نیمرا
 کنمیهرچند احساس م خواستی دوروبرش بودن اما اون فقط منو م یادیز یباباش دخترا نهیاونم ع

که  یت یلحظه هاست که از جذاب نیا یا گهید زیهوسه نه چ یبهم داره از رو گهیکه م یعشق نیا
 شدم یداشتم متنفر م

عمر   نیبه خاطرهم نیکه برگشتن البته فقط رام شهیم ی سه سال کردیم  یبا مادرش خارج زندگ نیرام
 سه سالس  نمونیب  یعشق دروغ

 یرنگ  دیکه عاشقش بودم فواره سف میداشت یبزرگ اطیباز کردم ح  رویدره خروج دمویکش یپوف
 یرنگ که کنارشون ادما یمشک  نیموزیچندتا بنزو ل  دادیآبش بهم آرامش م  ی وسطش بود که صدا

   کردی م ییخودنما اطیح یبودن تو  سادهیبهمن وا



 خانم دزدی که ماه شد 

13 
 

 یرفتم به سمت فواره آب رفتمو رو نییپا  الیو یرنگ جلو دیسف  رهیدا میبزرگ ن  یبستمو از پله ها درو
 زدم  یلبخند  دمویآب زاللش کش یتو  یلبش نشستم دست

دخترم و    هیانگار نه انگار  کردمیشجاعانه م  یکارا کردمی خالف م کردمیم یپسرا شده بودم دزد نهیع
 جسمم دخترونس اما روحم مردونس    کردمیدارم زمونه اونقدر زده بود که احساس م فیروح لط 

صورت جذابو نداشتم ازش متنفر بودم چون به ظررم   نی کاش ا کنمیآب به چهره خودم نگاه م یتو از
 به ظررم بود   یپر همگ ی خوشفرم مژه ها یخمار لبا یچشما نید ابو

 ؟ ینشست نجای_چرا ا

لباش بود که باعث شد منم  یرو   یبه سمتش برگشتم لبخند مردونه جذاب ن ی رام یصدا دنیشن  با
 باباش ازش متنفر بودم نهیبزنم همه حرکاتم تظاهر بود چون ع یلبخند

 دوباره با بابا دعوات شده؟  هی_چنیرام

 بکنم  یافتاد حاال چه غلط  ادمیخدا دوباره  یغم نگاهمو ازش گرفتم ا با

 کنه ی م چارمی مطمئنم ب برمیدفعه جون سالم بدر نم  نی_ا 

چونم بردو به سمت خودش برگردوند   ریبه سمتم اومدو آروم دستمو گرفتو بلندم کرد دستشو ز نیرام
اگه باباش بهمن نبود ازش خوشم  دیشماش همرنگ پدرش بود شاشدم چ ره ی خ شی آب یبه چشما

اگه باهاش ازدواج کنم  دونستمیاومد چون واقعا مراقبم بود عاشقش نبودم دوسشم نداشتم اما م یم
که  یرنگارنگ یاز دوست دخترا نویا خواستیچون اون واقعا منو م ادیعشق به وجود م یزندگ  یتو

  ستادیپدرش به خاطر من وام یاوقات تو رو  یگاه نکهیاز ا  دمیفهم ی م زدیداشتو دونه دونه پسشون م
 دمی فهمیم  کردی جمع م زدمویکه من م ییگندا ای

 کنمیخوشرنگت بشم من کمکت م   ی_قربون چشمانیرام

 ...ادمی ادیخونه که االن ز هی یاون همه موادو پرت کردم تو شبید ن یگند زدم رام شهی_نم

 ...یرنگ حصار   یخونه...در مشک  دیسف یصحنه درختا...نما  کهوی

 جا بخوره ازش فاصله گرفتمو ازش دور شدم  ینگاه کردم که باعث شد کم   بهش
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 سا ی؟وایر یکجا م ی_سوگند دار نیرام

سالن بزرگ    یباال رفتم بعد از ط یچ ی رنگ مارپ  دیسف یبه صدا زدناش گوش بدم از پله ها نکهیا بدون
 واردش شدم درو قفل کردمو به سمت کمدم رفتم دمویاقم رسطبقه باال به ات 

نگاه   یادیباکالس ز ینماشو درسته اون موقع به خونه ها یحت ادی م ادمیخودشه آره درختارو  دونمیم
کار انتخابش کنم همون خونه بود   نیا یبشمو برا  رشی خ  شتریکه باعث شد ب  یکردم اما تنها خونه ا

 کنم  داشیپ  دیفقط با

سرم کردم    مویزانوم تنم کردم شال مشک  یرنگ تا رو یکاپ مشک  هی دمویپوش  مویلوله تفنگ  یل شلوار
  هیانداختم که معلوم نشه  رونی موهامو ب یطور  یسرم کردم ول ممیکاله مخصوص دزد رشیالبته ز

  شدماز اتاقم خارج   لمیشدم بعد از برداشتن موبا گریج یاب صورتم کردم که حس   یهم رو حی مل شیآرا
   نیکه با کله رفتم تو شکم سفت رام

انقدر سفته انگار   شعوریحرص بخورم ب شتریخندش باعث شد ب یکه صدا دمی مال موینیگفتمو ب  یآخ
 وار یرفتم تو د

 ؟یشد  یشد موش کوچولو؟ضربه فن  ی_چنیرام

 اد ی_انقدر به من نگو موش کوچولو بدم م

 زد و به سرتا پام نگاه کرد  یلبخند نیرام

 ؟برسونمت؟ یر یم  یی_جانیرام

به   دمیچیپ یاد یز یتو کوچه ها شبیاما آدرسشو نه د ادمهیکنم نماشو  دایبرم اون خونرو پ دی_نه با
 کدوم خونه بود قیدق ستین ادم ی نیخاطرهم

 کمکت کنم  امیات م _خب باشه بذار منم باهنیرام

 رم یخودم م  ستی_نه الزم ن

 نگاش کردم  یبه سمتش برگشتم سوال دمویکش یاز کنارش رد بشم که بازومو گرفت پوف خواستم

 ه؟ ی_جانم چ
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 امی _صبر کن منم منیرام

زدو به   یز ی به نشونه باشه تکون دادم که اونم لبخند موفق آم  یمرتب کردمو سر  یموهامو کم  یکالف
وارد اتاقش شد به سمت کمدش رفت منم به  یسمت اتاقش رفت منم دنبالش راه افتادم وقت 

 حوصله گفتم:  یدادم ب هیچارچوب در تک

 گهید ایب  نیچشه؟با هم  پتیت نی_خب مگه ا

 اد یجور در نم  ری ؟نخی_شما اسپرت من رسمنیرام

  یتختشو رو یملحفه رو یحوصلگ ی با ب دمویبه سمت تختش رفتم روش دراز کش دمویشک یپوف
 چشمامو بستم دمویخودم کش

 _اصال عجله نکن  

اومد اما  یبزنم ازش متنفر نبودم خوشمم نم  یباعث شد ناخواسته لبخند دمی خندشو که شن یصدا
آرزوشه باهاش ازدواج کنه   یکه هرکس هیپسر نیبهش عادت کنم رام دیبا امی با خودم کنار ب خواستمیم

  مونی زندگ  یمطمئنم تو ستمیبه بختم لگد بزنم نگران عشق هم ن  دینبا هینطوریا  میزندگ طیمنم که شرا
 اد یبه وجود م

  یواسه فردا ول ذاشتمیم رفتمیبودم االنم اگه مجبور نبودم نم دهیاصال نخواب  شبیخسته بودم د  یلیخ
  دیاز بهمن التماس کنم با دنمیبه خاطر زجر نکش خواستمینم کردمیم داشی پ  عتریسر دیبا شدینم
 کردم ی م داشیپ عتریسر

معلوم بود عجله داره حاال باس خوبه من بهش گفته بودم عجله   دمیشنیعوض کردن لباسشو م یصدا
  یخوب تو ی بو دنیچی عطرش و پ  سیپ  سیپ یصدا کردمی که داشتم استراحت م نطورینکنه پوف هم

خودم   یتو شتریب  یمحشر بود حرف نداشت کم نیرام یعطرا  یبزنم بو یباعث شد لبخند محو  مینیب
   دممچاله ش

آغوشش   یبه سرعت باز بشه با فشرده شدنم تو   کیث شد چشمام اتوماتشد باع  نییکه باال پا  تخت
  یلبخند گنده رو هیاومدمو به سمتش برگشتم  رونیبه خودم اومدمو پسش زدم از آغوشش ب عیسر

 لباش بود 
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رنگ لوله   ی با شلوار کرم   دیکشیو بازوشو به رخ م نهیس ی عضله ها یکه حساب  د یجذب سف   شرتیت هی
 ی تفنگ

 یکرد پی _خوشت

   زمی _بودم عزنیرام

 دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 ؟ یمنو بغل کن ی_مگه من بهت نگفته بودم حق ندار 

 تر شد  ظیلباش غل یلبخند رو نیرام

 ؟ یقراره ماله خودم بش  ی_چرا نکنم وقتنیرام

  نیبا شونه رام رفتموی داشتم با خودم ور م کهیرفتم درحال  نهییتخت بلند شدمو به سمت آ  یرو از
 گفتم:  کردمینامرتب شده بود مرتب م ی موهامو که کم یجلو

 صدبار بهت گفتم  نویا نیموذبم رام  ینطور ی_هنوز نشدم بذار بشم بعد بغلم کن ا

 بود توهم دهیاخماشو کش  ی بودو کم   نییتخت نشست به سمتش برگشتم سرش پا یرو نیرام

 _چته؟پنچرت کردم؟ 

  ییدادمو ابرو یتخت بلند شدو به سمتم اومد خواست بزنه که جا خال  یخنده از رو ری بلند زدم ز بعد
 شلوارش فرو کرد  بیج یدستشو تو دویباال دادم که خند

حرص    یمن ه  نهیکه ع ییتو  نیا خندمویم  ینطور یمنم که ا  نیاون وقت ا  یزنم شد ی_وقت نیرام
 ی خور یم

 تو هوا تکون دادم یازش گرفتمو دست  رومو

 ن ی بب _فعال بخواب تو خواب
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  دمیچرخی دور مبال م دمویخندی که اونم دنبالم کرد بلند م  دمیدو عیسر دمیبردنشو که شن زی خ یصدا
تا  رفتمیم گهیسمت د هیبه  رفتمو ی دستاش در م ریدوباره از ز رهیمنو بگ تونهینم دونستمیبعد که م

 پله ها منو محکم از پشت گرفتو به خودش چسبوند  یباالخره باال نکهیا

موذب شدم دوست نداشتم   یکم کردمی احساس م نشوی س یعضله ها یسفت ی مانتوم به خوب یرو از
  یگرما  دویچی پ مینیب  یعطرش تو  یبو یاما وقت شدمیزنش م ی بهش بچسبم الاقل تا وقت ادیز

شکمم بودو منو    یدستاش که رو یروشدم دستمو  یطور  هی کردمی نفساشو کناره گردنم احساس م
محکم بودن شونه هاشو حس    یناخواسته سرمو به شونه هاش چسبوندم وقت  موگرفته بود گذاشت

 پناه من باشه  تونهیشونه ها م نیکردم به خودم القا کردم که ا

از دست بهمن و دستوراتش مجبور بودم باهاش   افتنیدوسش نداشتم اما به خاطر نجات  درسته
 کنم   هیباشمو بهش تک

لوند   تامویکه منو بخواد نه به خاطر جذاب  یکی منو نجات بده  ادویب یمرد هیبود که  نیآرزوم ا شهیهم
منه وگرنه چه  یها ییبایز ر ی فقط درگ نیرام دونستمیبودنم به خاطرخودم به خاطر احساساتم م

   ادیمثل من خوشش ب   یداشت از کس یلزوم

سرش دختر دوروبرش نبوده  یبشم که مرد باشه به اندازه موها  یمرد یوارد زندگ خواستیم دلم
 باشه  

 گفتم:  یملتهب  یزد با صدا شمیکناره گردنم آت  نفساش

 ؟ ی_باز از اون عطره زد

کاره   دونستمیکنم م یکار  تونستمیهم بسته شد نم یباالتر اومد چشمام محکم رو یدستش کم  یوقت
دستش گذاشتم که متوقف شد آروم   یکار کنه دستمو رو ی چ خوادیم دمیفهم  یاما وقت  کنهی خودشو م

 شکمم بود گذاشتم   یهمون دستش که رو یآوردمو رو نش ییپا

 ی قرار بود از اون عطر نزن کنهیم تمیکارات اذ نیا نی_رام

عطره مسخررو همش   نیبه سمت خودش جذب بکنه ا  شتریمنو ب نکهینگفت به خاطرا یز ی چ نیرام
االن من که توان نداشتم ازش   نهیع  شدیسر م شدویم ک ی تحر کردی بوش م یکه هرکس  یعطر  زدیم

 جدا بشم 
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تکون   تونستمیاونور اما نم کردمیتو شکمشو پرتش م زدمیم  یکیخودم بودم االن  یحال عاد یتو اگه
 بخورم چون توان حرکتو ازم گرفته بود 

کوتاه بود   نیگردنم از پشت خم شده بود منم قدم نسبت به رام  یبلند بود رو  یل یچون خ نیرام دهق
 از گلوش بود  نترییپا  یسرم کم نیبه خاطر هم

نفر هردومون به  هیاهم  دنیکه با شن دمیکشی هم بسته بودمو آروم نفس تپ دار م یرو چشمامو
لبخندو شرارت   هیبهمن که وسط پله ها بودو داشت با  دنیبا د میاز هم جدا شد مویخودمون اومد

 یتو  یدست یکه عصب دمید  نویرام  دمیخجالت کش   یکم کردی چشماش بهمون نگاه م یخاص تو
افتادم به سمتش  یکه کرده بود م یکار  ادهی یتوجه به حضور باباش وقت بدون دیموهاش کش

 برگشتمو با خشم داد زدم: 

 ی لعنت ادی کارا خوشم نم نینگفتم از ا ان؟مگه؟هیکن یکارو م نیا ی_به چه حق

  یرفتم از کناره بهمن رد شدمو با دو به سمت در خروج  نیی نفرت رومو ازش گرفتمو از پله ها پا با
 شد  ری گونم سراز یاشکام رو دم یشن ینم نویرام یتمام مدت صدا زدنا دمیدو

 توش  زدیگند م تمینه جذاب خوادیمنو به خاطرخودم م  یعوض  نیفکر کنم که ا نیاومدم به ا یم هربار

صورتش زدم که باعث شد   یتو ی محکم  یلیشد به سمتش برگشتمو س دهیمحکم از پشت کش بازوم
   شدنیم ریسراز  شتریچشماش گرد بشه اشکام هرلحظه ب

ساسم از خودم  در برابر اون بو ح  نقدریاز خودم که ا فتی نه از تو نه از اون روحه کث  خورهی_حالم بهم م
که توش   ییخونه از آدماش از کارا نیخودتو بابات شدم از ا یخواسته ها م یراحت تسل  نقدریکه ا

 زام یب شهیم

خودش که باعث شد   کینزد  دیبرم که دوباره بازومو محکمتر فشار دادو به شدت منو کش خواستم
 یا زانهی آم دیدوباره برم تو بغلش تقال کردم ازش جدا بشم اما منو محکم تر فشار داد با لحن تهد

 : د یصورتم غر یروبه رو

 یدو دست یدیوقت د هیمراقب چاک دهنت باش  یدیم رونیاز دهنت ب   یچ ی_بفهم دار نیرام
به  ستوی بابام برام مهم ن یراه اومدم کارا  که تا االن باهات یازم ممنون باش م یلیخ  دیجرش دادم با

 ی تو قراره جزو اموال من باش یستی اون ن یاما تو جزو کارا شهیخودش مربوط م
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 _خفه شو 

که با   یندار  یخفه بشه تو چاره ا  دیبا یکه ک  یفهمیم  یهرشب تو بغلم بود و یزنم شد ی_وقت نیرام
اگه بحث   یگرفتم عقدت کنمو زنم بش  میکه تصم خوامتی م یبرو خدارو شکر کن که اونقدر  یمن باش 

 شهیهم یمن تورو برا گمیم ی کاره خودمو بکنم اما هرچ یبه راحت تونستمی شب دو شب بود م هی
 ره یحرف تو گوشت نم  خوامیم

 : دمینفرت غر با

 _ولم کن بذار برم 

 م یریباهم م زنمیاز اون عطر نم گهیاشه دب یتنها بر  ذارمیاما نم کنمی _ولت منیرام

به نشونه باشه تکون دادم که ولم کرد دستمو گرفتو به سمت   یبهش نگاه بکنم سر  نکهیبدون ا  ناچارا
رنگش برد درو برام باز کرد که با حالت قهر رومو ازش گرفتمو با اکراه نشستم اونم با   یمشک  سی جنس
راه  نویماش  یحرف  چیخودشم سوار شدو بدون ه نی توهم درو بست بعد از دور زدن ماش یاخما

 انداخت 

  یهم بسته شدن به سخت یپخش شد حالم بد شد چشمام رو  رشیعطره نفس گ  یکه بو دوباره
 گفتم: 

 ن یرام  یکش یمنو م ی_دار 

 دیکش  نییسمت خودشو منو تا آخر پا شهیش دی کش  یکالفه پوف نیرام

 کنم ی_االن درستش م نیرام

از   دمیترسیم یل یخ  دمیترسیگلوم بودو ولکن نبود م خی ب ین یهم فشار دادم بغض سنگ یرو چشمامو
بکنه   یکار  نیهمچ هی خواستیهرچند اگه م ارهیسرم ب   ییبال  دمیترسیکاراش وحشت داشتم م نیا

 خوام ی بدشو نم  یول  کنمیدارم تحملش م  یمجبور  نکهیمطمئنم ا زیچ هیاز  کردیکارو م  نیا نایزودتر از ا

گرفت   روی کیدراوردو شماره  بشی از تو ج  لشویبه سمتش برگشتم اونم کالفه موبا سادیکه وا نیماش
 مدلشو کناره گوشش گذاشتو منتظر موند  نیآخر فونیآ
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حرف   نقدریتو...ا امیحوصله ندارم ب کتمی دم بوت اری اسپرت برام ب شرتیت هی...آره...اری_سالم کامنیرام
 ... یکارا دار  نی کار به ا ین...چکه گفتمو بک  ینزن...نه...کار 

 نگاه به من کردو بعد ادامه داد:  هی

 ار ی عطر مردونه هم برام ب هی_نیرام

 داد زد:  دویتوموهاش کش یدست یعصب نیرام

  اری برام ب یک ی باشه فقط   یچ ستی دونه بخر مهم ن  هیپاساژتون که هست  یتو  ی_خب بخر لعنت نیرام
 کنم یرو سرت خراب م کتوی بوت  امی سفارشام تو دستم نباشه م گهید قهیده دق

 پرت کرد رو داشبورد  لوی قطع کردو موبا تماسو

 با اخم به سمتش برگشتم دمویکش یپوف

 ؟ ی کنی م یاون خال  نوی ا یرو  تتوی_چرا عصبان

 شد یم یوحش  یلیخ  افشیجور مواقع ق نینگران بشم ا یحرص به سمتم برگشت که باعث شد کم  با

وگرنه برام بد   اوردمی از دلش در م دیبرگشتم با کیروشو ازم گرفت به سمت بوت  یحرف چیه بدون
داشته باشم   نویرام  تیحداقل حما  دیکنم با دایچون اگه نتونم کولرو پ  فتهی ب یاتفاق  دمیترسیم شدیم

   سهیباباش وا یتا جلو

  یحرص نطور یاگه هم دونستمیبود م   نیهم میتصم نی شدم بهتر ادهیپ یحرف   چیبدون ه  نیماش از
 غودادیکپه منم هرچه قدر از دست باباش ج یاون وقت تو اتاقش م کنهی خمار م  یباشه امشب حساب

ن  ینشه رام دایاگرم کوله پ  میکن یاگه االن باهم آشت  یول  شدمیم چارهی ب  ینطور ی ا شنوهیکنم صدامو نم
 کنه یجمعو جور م  رویقض  یطور  هیخودش 

بشم  زونیچندش از بازوش آو  یدخترا نیا نهیع ایکنم  یبرم جلو عذرخواه  دادیغرورم اجازه نم اما
 عسلم عشقم و کوفتم   دیبگم ببخش

خواستم به راه  نکهیطبقه سوم بود هم نیدوست رام اریلباس کام  کیبوت  ادیم ادم یمجتمع شدم  وارد
 نه یرام دمیبرگشتم د یبرداشتن شدم که وقت  زیگرفته شد آماده خ یک یبازوم تو دست   کهوی  فتمیب
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 دم یکش یپوف

 دم ی؟ترسیر یگیبازومو م ینطور یا ابونیتو خ  یکشی _خجالت نم

 ؟ی شد ادهی_چرا پنیرام

 سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم  نمشیبتونم بب نکهی به خاطرا ستادمیبه کمر روبه روش ا دست

اجق وجق تو مغازش   یپسر سوسول که االن هرچ هی بدم دست   ودنتیلباس پوش قهیسل  ییخوای_م
 تو؟ یبرا ارهیداشته باشه ب

نکردم رومو ازش   یاما من کار  دمیباالخره به هدفم رس دم یلباش نشست که فهم یرو یلبخند نیرام
  میرفت یانگشتاش قفل کرد باهم به سمت پله برق یاومدو انگشتامو تو نییگرفتم که اونم دستش پا

 طبقه سوم  میتا بر

 نیبد اصال هم از ا دیبا د ایخوب  دیبا د ایحاال  کردنینگامون م یطور  هیهمه  میکنارهم بود یوقت
 اومد  ینگاها خوشم نم

رت  اسپ یرسم  فروختیمردونه م یبزرگ که فقط لباسا  یل ی خ کی بوت هی میشد اری بزرگ کام کیبوت  وارد
به سمت    کردی داشت کارشو م یافتاد که با هول  اریداشت چشممون به کام یاجق وجق التانه همه چ

که  ییتااومد البته وق یخوشش نم   اری از کام ادی ز نیرام  کنهی داره با اخم نگاش م دمیبرگشتم د نیرام
برم اون چشاشو از حدقه در   خواستیکه دلم م کردیبهم نگاه م یطور  هی اریمن باهاش بودم چون کام

   ارمیب

  کردیم یبه سمتمون اومد سع ع یسر دیترس  دویرنگش پر دیمارو د کهویسرشو باال آورد که  اریکام
 تونست یخونسرد باشه اما نم

 ن ییاومدم پا  یم ؟داشتمی_اومداریکام

به  هی نظرم چ نهی گرفتو بهش نگاه کرد بعد به سمت من برگشت بب اریاز دست کام شرتویت نیرام
رفتم  گهید یجدا شدمو به سمت لباسا نی از رام کنهی باز داره نگام م  دمیبرگشتم که د  اریسمت کام 

 اومد   یبود ازش خوشم نم اریکام قهیبود اما چون سل  یخوب شرتیت

 کرد ی م دیتهد ارو یکه آروم داشت کام  دم یشنیم نویرام یصدا
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 خودم کنترلش کنم    شمیکنترل کن وگرنه مجبور م زتوی ه ی_اون چشانیرام

که کنارم قرار گرفت    نیاز لباسا نظرمو جلب کرد رام یک یکه تن مانکن ها بود نگاه کردم  ییلباسا به
 گفتم:   رمینگاهمو از مانکن روبه روم بگ نکهیبدون ا

 ؟ یاز اول بکوب یز ی کال بر هی_نظرت چ

 کرد یونه اکه منظورمو گرفته بود تک خنده مرد  نیرام

 د ییشما بفرما ی_هرچ نیرام

رفت تا حساب   اریتکون دادم که به سمت کام  دییبه نشونه تا یسر  دنشیاتاق پرو که باز شد با د در
  یبود کل دهیکارو نداشتم خودش که د نیکنم اما حوصله ا فیازش تعر خواستی کنه فکر کنم دلش م

 پرو بشه  کهویکنم   فیتعر یه یخودی چرا ب گهیشده د پی خوشت

رفت اما من    فروختی به سمت مغازه دوسش که عطر م میاومد رونیب  اریکام کی از بوت نیرام همراهه
  ی خودم کم  یدوروبرا برا نیا رمیبهش گفتم بره عطر بخره منم م  نیحوصله نداشتم برم تو به خاطرهم

 به نشونه باشه تکون داد  یدلخور شده سر  یاونم که معلوم بود کم گردمیم

  خواستیمدنظرم نبود اما دلم م یخاص  زیچ گشتمیم کردمویخودم به مغازه ها نگاه م یبرا رنطو یهم
اومد  ی وقت خوشم نم  چیاز طال ه ستادمیا یمغازه جواهر فروش  یباشم روبه رو نی کمتر کناره رام

  که ییو دخترونه با ذوق داشتم به دستبندها فیظر یها  جاتی بودم اونم بدل جاتیعاشق بدل  شهیهم
کارتم   یتو نمی فکر کردم بب یکم شدیهمشو بخرم اما نم  خواستیدلم م کردمیبود نگاه م نیتریو یتو

  یکردن خوشم نم یوقت از ولخرج چیداشتم که بتونم کله مغازشو بخرم اما ه  یچه قدر دارم اونقدر 
  دمیدارم فهم  رافتاد چه قد ادمی یوقت  نیکنم به خاطر همب یا گهید یبا اون پول کارا خواستمیاومد م

 دونه دستبند هم ندارم  هی دیخر یبرا یپول

 شون؟ یبخر ییخوای _خوشگلن منیرام

برد تا   مینیجعبش دراوردو به سمت ب  یعطرشو از تو ستادهیکنارم ا  دمیبرگشتم که د نیسمت رام  به
 بوش کنم 

 برم عوضش کنم؟  ای_خوبه؟نیرام
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 _خوبه 

که دستش بود انداخت دست منو   یا سهیک یجعبه بعد تو یبه خودش زدو گذاشتش تو  کمی نیرام
 گرفت 

 اد یخوشم نم نایاز ا  میطال بخر می_برنیرام

 دم یخریدلم بخواد خودم م کردمیفقط داشتم نگاشون م خوامینم  یز یمن چ  ی_ول

 میسوار شد مویرفت  نیشد باهم به سمت ماش الیخ یتوهمو ب  دیاخماشو کش نیرام

  یدادمو چشمامو رو نیتوش بودمو به رام شبیکه د ییچسبوندم آدرس جا ی صندل  یبه پشت سرمو
 خوابم برد  یک  دمیهم بستم که نفهم

شونم که اصال بهش   یرو  فتهیموهام زدم که باعث شد شالم از سرم ب یتو یچنگ دمیکش یپوف کالفه
خدا اگه  یکه توش بودم راه افتادمو به خونه ها نگاه کردم ا یکوچه بزرگ یتو  ندادم کالفه یتیاهم

 کار کنم؟ ینکنم چ داشیپ

 سوگند؟  میبگرد  نیبا ماش ستی_بهتر ننیرام

 ؟ ی_خسته شد

 ره یسرعتمون باال م  ینطور ی_نه فدات بشم انیرام

 شترهی تسلطم ب  ینطور ی_نه ا

با   کردموی بزرگ نگاه م یبه خونه ها نطوریقدماشو بامن هماهنگ کردو کنارم راه افتاد هم نیرام
  داشیپ میاما هنوز نتونسته بود میگشت یم میکه داشت شدی م یچهارساعت گرفتمی نگامو ازشون م ینگران

  میکن

 گشتمیم تمورفی داشتم کنارش راه م نطوری آورد و سرشو کرد توش منم هم رونیب   لشویکالفه موبا نیرام
 آشنا توجهمو جلب کرد   ینما هی کهویکه 

 نم یبب سایکردم وا زیر  یکم چشمامو
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  یروبه رو ادی و به سمتم ب رهی بگ لشیهم توجهشو از موبا  نیکه باعث شد رام دمیسمت در خونه دو به
که کولمو پرت کردم   یافتادم وقت شبید یزایگر بی تعق  ادهیشدم  یطور   هی سادمیکه وا الیدر و
 در بود مطمئنم  نیهم

 کنه یداره با در نگاه م دمیبرگشتم که د نیسمت رام  به

 _خودشه؟ نیرام

 _آره مطمئنم

 د یکش یپوف  نیرام

 ارنش یبچه ها برن ب دمیخب آدرسشو م  یلی_خ نیرام

 کارو بکنم نیخودم ا دی_نه با

 ی کرد داشیکه پ گمیبچه ها کارشونو بلدن به باباهم م یکرد دای_الزم نکرده جاشو پنیرام

توهم چون  دهیاخماشو کش   ینطور یچرا ا دونستمیم  ستادمیقدم به سمتش رفتمو روبه روش ا هی
  کردم یکه م یا گهید یتمام کارا نهی بود ع  سکیاما ر دونستمیتو اون خونه چه خبره منم نم  دونستینم

شدن   یرتیغ پی ری کجاست؟چرا االن برام ت نیا کنمیپخش م مواد ای یدزد رمی که من م  ییاصال وقتا
 داره؟یبرم

  گردمی پس شر درست نکن امشب خودم برم  شیشناسیخودت که م رهیازم آتو بگ خوادی_بابات م 
 ام یکارا از پسش برم هیبق نهینباش ع یز ینگران چ

 .................... 

معلوم بود با   میخ ی دهیدرشت و کش یصورتم زدم االن فقط چشما یسرم کردمو نقابمو جلو کالهمو
کرده بودم خخخ   یدلبر  یبودم حساب دهیکه پشتش کش  یو خط چشم نازک  دهی پرو کش یاون مژه ها

 کنم ی خوشگل جلوه م شمیدزدا هم م نهیکال من ع

  شی م براش په یهرچند که پارت  ادیکردم که ن یراض ی با هزار بدبخت  نویدستم کردم رام دستکشامو
 سرش گرم بود  یپس امشب حساب  رفتیم دیاومد که با
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خطر   ریآژ  ییخونه ها  نیهمچ هی دونستمیمراقب بودم م یل یاز در باال رفتم خ یهزار زورو بدبخت با
 کنم  اطیاحت شتری ب دیداشته باشن پس با ریدزدگ  دمیدارن شا

  بایشدم چه قدر ز  رشی داشت ناخواسته خ یرنگ  دیسف یکه نما  ییالیو دنیبا د دمیکه رس وارید یباال
 بزرگتر بود   یل یماله بهمن خ یخونه بهمن بود ول نهیبزرگ داشت ع یل یخ  اطیح هیبود 

گرفتمو خودمو   غمویج  یجلو نی درد گرفت به خاطر هم  کمیپام  دمیپر نییپا  اطی با احت  وارید یرو از
 االن وقت درد گرفتن بود  یمالش دادم اه لعنت یپنهون کردم مچ پامو کم واریگوشه د

که داشتم    نطوریکولم کجاست هم نمیحالم بهتر شد بلند شدمو اطرافو گشتم تا بب  یموندم وقت یکم
سگ زشت که  هی دمیآروم برگشتم د دمیاز پشت سرم شن روی کی  دنینفس کش یصدا کهوی گشتمیم
بهمن بودم بهمن   یکارا ونیمد نم یا دمیترس یبود پشت سرمه چشمام گرد شد از سگ نم اهیس  یلیخ
 ترسمو از سگ شکونده بود  نیصددرصد سگ داره به خاطرهم   رمیکه من م ییجاها دونستیم

 یدلم کل یخبره بسازه تو یخالفکار حرفه ا هیازم  یکه سرم آورده بود تا حساب  ییبالها ادهی یوقت
به جونم تا ازشون نترسم   نداختی سگاشو م یافتادم چه طور  یم نیا ادهی یوقت کنمیم  نشیلعنتو نفر

 سوگند   ستیحرفا ن  نیگلوم نشست االن وقت ا خیب  یدستام مشت شد بغض بد

 تکون دادم نیپارس کردن بود منم آروم مقابلش نشستم دستمو آروم به نشونه بش آماده

 نکن  _ششش پسرخوب آروم باش پارس

  ینثارش کردم هرچ   یهم بستمو فحش یپارس کردنش بلند شد چشمامو محکم رو یصدا  نکهیهم اما
به سمتم حمله کنه اما هربار با   خواستیم کردویبلند پارس م شدیآرومش کنم نم کردمیم یسع

 بودم دهید میکارا هم تعل نیا ینبره خب برا  زیبه سمتم خ شدمی حرکات دستم باعث م

 بازم؟رکــــــــــــس یشد نهووی_رکس چته؟د

بکشه که دلم براش   یمثل زوزه مظلومانه ا ییو صدا  رهیداد پسره باعث شد رکس آروم بگ یصدا
درختا و   یتو شتریخودمو ب  نیبه خاطرهم شهیم کیکه داره بهم نزد دمیشنیپاهاشو م یسوخت صدا

 کردم   میقا اطیدوره ح  یبوته ها
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رکس نشستو سرشو نوازش   یداشت روبه رو یپر   کلیه  نیرام نهیقدش بلند بودو ع  میل یکه خ پسره
 گفت:  یکرد با لحن آرومتر 

 ؟ید ید یز ی_چته پسر؟چ

هم معلوم بود پسره   هیزاو نیاز ا یچهرش به سمت من بود حت میفقط ن نمیبب  تونستمینم  صورتشو
   هیجذاب

آشوب کرده بود به  یبود قلبمو حساب  یجور   هیبود هم برام آشنا بود هم روحنواز   یطور  هی صداش
 چه مرگم شده بود دونمینم رهی بهش زدم تا آروم بگ یچنگ  نیخاطرهم

  افشویکه من پنهون شده بودم برگشت تونستم ق ییبه سمت جا  یکرد وقت  یبه اطراف نگاه پسره
 ...نکهیا ینفسم بند اومد وا افشیق دنیبا د نمی بب

 شت؟ یپ ام یب  یخواستیدلت برام تنگ شده بود م هیچ ست ین یکه کس  نجای_ا

 زانوهاش مقابل سگش خم شدو نوازشش کرد یدوباره رو پسره

به بعد   نیاز ا د یبرم ببخش تی من مجبورم مامور یدونیتو که م ی_منم دلم برات تنگ شده بود ول
 کنارتم شتریب

سگشو  یل یبهش بزنه معلومه خ یکه از ته گلوش دراورد که باعث شد پسره لبخند ییصداها رکس
 دوست داره 

 رون؟ی ب  ییای ب ییخوای_نم

 بود  دهیاونکه منو ند ی شد با من بود؟ول  جادی تنم ا یتو یچشمام گرد شد لرزش  کهوی

 کنه یهنوز داره به سگش نگاه م  دمینگاه کردم د  بهش

 ندارم تی کار رونی ب  ای_ب

 کرد  یشد پسره بلند شدو به اطراف نگاه   شتریترسم ب لحظه هر

 سراغ کولت؟  یاومد  یینجایا دونمی_م
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 کار کنم یحاال چ  دییگاوم زا یپس دستش بود حساب  یاز ترس بند اومد وا نفسم

  یبر  واریاز رو د  ستیالزم ن رونی ب یبر  یفقط خواست کنمی نخواه زورت نم شیی خوایخب نم یل ی_خ
 زشته  یدختر  نکهیکارا گذاشتن مخصوصا ا نیا یدرو برا

 باشه یک یدر تار یر یت  دیشا یبود وارد خونش شدم ول دهیهم بسته شد پس د یمحکم رو چشمام

   رهیداره م یواقعن ستین  یکیدر تار  یر یسمت خونش نه ت  رهی داره م الیخیب   دمینگاه کردم د  بهش

 اومدمو گفتم:  رونیگاهم ب  یاز مخف عیسر

 سا ی_نه وا

  دمیکش یمن دوباره شروع کرد به پارس کردن پوف  دنیاما به سمتم برنگشت سگه با د سادیوا پسره
 بهم نگاه بکنه به رکس گفت:  نکهیپسره به سمتم برگشت قبل از ا

 ن ی_آروم باش...بش

نگفت به سمتم برگشت   یز ی نشستو چ نی زم یصاحابش رو یلحن محکم و جد دنیبا شن رکس
تو   شیراست بنداز  دیهمه خونه با نیبودم سوگند احمق ا دهید شبیخودش بود همون پسره که د

 نیخونه ا

 ؟یی ایبخوابم بعد ب  یبود ؟منتظریکرد ریوقته منتظرتم چرا د یل ی_خ

 _کولم کجاست؟ 

 بهت بدمش؟اونم با اونهمه جنس   نطوریهم  ییخوای_م

 بود  دهیپس داخلشو د یلعنت

 گفتم:  تی عصبان با

 ی ن یبدون اجازه داخل کولمو بب  ی_حق نداشت

 تو خونه مردم  یبدون اجازه جنستو بنداز   ی_شما هم حق نداشت
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 حرص دستامو مشت کردم چه قدر پرو بود  با

 ؟سهم؟ ییخوایم ی_چ

 زدو روشو ازم گرفتو به سمت خونش به راه افتاد   یپوزخند

 م ییای تو باهم راه م  ای_ب

 خشم داد زدم:  با

 تو زود باش کولمو بده  امی_من نم

 کنمینم  انتی_نگران نباش...من به دوست دخترم خ 

که بهش زده بودم افتادم داشت طعنه اون  شبیحرف د ادهیبشم  یطور  هیحرفش باعث شد   نیا
 زدی حرفو بهم م

رکس زانو   یبرم روبه رو  نکهیبترسم قبل از ا یز یاز چ  دیبکنه پس نبا تونهینم یغلط چیه دمیکش یفپو
 بوش کرد بعد خوردش  یقند دراوردمو بهش دادم کم هی بمیزدم از تو ج

سگارو   لشیتا به وس ذاشتمیقند م بمی ج یتو  سپردیکه بهمن بهم م ییکارا یپ  رفتمیم یوقت شهیهم
 خر کنم آخه سگا عاشقه قندن

به سمت عمارتش راه افتادم معلومه   دمویرو سرش کش ی قندرو که خورد برام دم تکون داد دست رکس
 آقازاده ها  نیخونه باباش باشه از ا دمیپولداره شا  یلیخ

 هدیمتعدد چ یخونه بزرگ و دوبلکس بود که با چند دست مبل و بوفه ها هیشک وارد خونه شدم  با
 بود   ییطال خوردیکه به چشم م ییرنگا  نیشتریبه اطراف نگاه کردم ب  یشده بود کم

 _مورد پسندتون بود؟ 

چه قدر جذاب بود احساس   کنهیداده و داره نگام م  هیبه لبه اپن تک دمیبه سمت صدا برگشتم د  کهوی
 هم سرتره  نیاز رام کنمیم

 ؟ینقابتو بردار  ییخوای_نم
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  یکه داشتم حساب  یافسونگر  ی حالت اونم با اون چشما نیا یتو تمدونسیتوهم م  دمیکش اخمامو
 براش تودل برو شدم 

 بمونم  نجایا ادیز تونمی_زودباش کولمو بهم برگردون من نم

 شه؟ی_چرا؟مامانت نگرانت م

 ی کن نیبهم توه ینطور یا دمی_خفه شو بهت اجازه نم

  نکهیا یبرا ستاد یروبه روم که ا سادمیپروا وا یتوهمو به سمتم اومد منم ب دیکم کم اخماشو کش پسره
 بود االن مطمئن شدم  نیسرمو باال گرفتم همقد رام نمشیبتونم بب 

 دزد کوچولو ی_بهتره تو مراقب حرف زدنت باش 

 اومدم دنبال کوله خودم  ستمی_من دزد ن

 دنبالت باشه  سیه پلاون هم شبید  دیوگرنه چرا با شیدیدزد  یکی _خب حتما از 

 برم   دینداره زودباش کولمو بده با یربط   چیمن به تو و امثال تو ه یخصوص ی_زندگ 

 ی زودم بر  یی خوایم یاومد رمی_د

 دمیبه سمتش برگشتم که د کنهیم  یبه اطراف خونش نگاه کردم معلومه تنها زندگ دمیلرز کمی
 کنه یبه چشمام نگاه م یطور  هیرو لباشه اما    یپوزخند

 ؟ یجاشو پر کن  ییخوایم هی دوست دخترم مرخص  ؟امشبیدیترس هی_چ

که زده بودم کج شد   یمحکم تو صورتم زدم که شوک زده صورتش به سمت یلیس هیباال بردمو  دستمو
گرفتمو چاقورو کناره گردنش گذاشتم چون   قشویدراوردم محکم  بمیچاقو ضامن دارمو از تو ج  عیسر

  حکمهمچنان تو شوکه رفتارامه م دمید یهرلحظه پسم بزنه اما وقت  دمیترسی م بلندتر بود مقدش از
  نیزم  یرو رو یکل ی ه نیهمچ هیتونسته بودم  نکهیاز ا نی زم فتهی کردم ب یدور پاشو کار  چوندمی پامو پ

با   نی زم  یزدم حاال اون رو مهی صورتش خ یرو بای بزنم به خودم افتخار کردم پامو باز کردمو تقر
 بود و منم روش خم شده بودم دهیمتعجب و صورت جا خورده دراز کش ییچشما

 : دمیغر  تی به گردنش چسبوندم و با عصبان  چاقورو
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 ش؟ یبده کجا گذاشت اون کولرو بهم کنمیناکارت م زنمیمن اعصاب مصاب ندارم م نی_بب 

شدم   رهیمنم فروکش کردو به چشماش خ  تی لحظه عصبان هی یشده بود برا رهیبه چشمام خ  نطوریهم
  ری ز زدمیم  ای  شدمیم یبود که من عصبان ییخوشگل بودن همرنگ وقتا  میلیبود خ یچشماش طوس 

که  گهید زی چ هیمن مژه هاش پر بود تو چشماش ترس نبود فقط تعجب بودو  نهیاونم ع هیگر
 ه یچ دونستمینم

 باال اومدو به سمت نقابم رفت آروم دستشو پس زدم یبه آروم  دستش

 _نکن کولم کجاست 

 حتما صورتتم خوشگله   یدار  یخوشگل  ی_نقابتو بردار چشما

 من اونو جذب کرده بود  تی اونا جذاب نهی پسرا بود ع هیمثل بق نمیزدم ا  یپوزخند

 ی کرد  فیه از چشمام تعردلخور نشه ک ندتونی وقت خانوم آ هی_

 _نگران نباش تو نقابتو بردار 

 دارم یبرش نم ری _نخ

بود چون  رکانهیبهش داد اون فشارش ز  یفی حرکت دستمو که توش چاقو بودو گرفتو فشار خف هی با
 کار کرده بود  ی پس دفاع شخص فتهی باعث شد دستم سر بشه و چاقو از دستم ب

منو انداخت تقال کردم تا از دستش خالص بشم اما  یبه سمت پام بردو محصورش کرد وقت  دستشو
 بدتر شد چون باعث شد حاال جاهامون باهم عوض بشه  

 تکون دادم   نیبه سمت نقابم رفت تند تند صورتمو به طرف دستش

 ولم کن   زنمایم  غیج  ی_ولم کن عوض 

حالت   افمیق دنیبا د رمیآورد که باعث شد منم آروم بگ نشیی آروم پا دیبه نقابم که رس  دستش
  رهیداشت خ  نطوریشد هم  جادی تنش ا یتو  یکم شدو لرزش یکرد فشار دستاش کم رییچشماش تغ 

 دایپ یز یاما چ گشتمینقص م هیشده بودم دنبال  رهی صورتش خ یمنم ناخواسته تو کردینگاهم م
 نقص بود   یب  شنکردم صورت
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 یاومد _تو...تو از...کجا...

 نه یمتنفرم به خاطرهم ادمیز  تیجذاب نیاز ا گمیم یسوال احمقانش به خودم اومدم وقت نیکم با ا کم

 ولم کن یکه تو اومد یی_از همون جا

  یبلند شدو ولم کرد منم کم عیبعد سر رهی نگاهشو ازم بگ ادویتقال کردنم باعث شد اونم به خودش ب با
 رفت یو راه م  دیکشیموهاش دست م  یشدمو بهش نگاه کردم کالفه تو زی خ مین

 آقاهه اون کولرو بهم بده وگرنه....  ی_آها

ازش باال رفت با   یبهم انداخت بعد به سمت پله ها رفت وقت ینگاه عصبان  هیسمتم برگشت  به
 بلند شدم دنبالش راه افتادم   تیعصبان 

 کولمو بده گمیتوام دارم م ؟بای ر ی م نییپا ینداز یخر م  نهیکجا سرتو ع ی_ه

فحشش  کهی درحال  تی منم دنبالش با عصبان رفتیسرش بود م  یکه تو ییداشت به جا نطوریهم
فحش آبدار بهش بدم که  هیخواستم  سادمیدرگاه وا یاتاق شد تو هیراه افتاده بودم وارد  دادمیم
 به سمتم پرت کرد  رونوی ب دیتختش کولمو کش  ریاز ز کهوی

 آوردم  نشیی گرفتمش با اخم پا یقدم عقب رفتم ول  هیشدت پرت شدن کوله  از

 ی پرتش کن  یتونست یآدم هم م نهی_ع

خواستم ازش خارج بشم  یبهش توجه کنم به سمت در خروج راه افتادم وقت ی ذره ا نکهیبدون ا بعد
 صداش باعث شد متوقف بشم

 دم یم  لتیخودم تحو نمت ی دوروبرا بب نیا گهیبار د هی_اگه 

انگشت وسطمو بهش   نداختمیدوشم م یکولمو رو  کهی زدم در حال یسمتش برگشتمو پوزخند به
رد   اطی داشتم سرخوش از ح که یکردمو درو بستم درحال  یگرفت خنده بلند  شینشون دادم که آت

قند  هینستم گشتم تا تو بمی ج یتو  یبه پام کم   مالهیمتوجه رکس شدم که داره خودشو م کهوی شدمیم
 سرشو بوس کردم  یکنم بهش دادمو رو دایپ گهید

 نیاز ا  نمیا شی اخ دمیکش  یاز بستن در پوف بعد
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 .................. 

 نگاه کردم   نهیی آ یخودم تو به

  یبلندمو حساب  یاومد موها یبهم م یخوشگل تنم بود که حساب  ی صورت یلباس دخترونه پرنسس هی
 شده بودم   یخوردن یحساب  گهید شیبودنو با اون آرا دهیبهش رس

که از باال صادر شد   یبا دستور  یول  زدنیهمه بهم زل م شم ینطوریبودم آخه هم  شیمخالف آرا اولش
 بشم  شگرمیدست آرا  میمجبور بودم که تسل

از   یکی کنهی جمع م الشویداره وسا دمیمخصوصم بود برگشتم که د شگریسمت فرنوش که آرا  به
 دستور آقا بود  نمیا کردی دستمو درست م یشاگردش داشت ناخونا یدخترا

 ی دستت درد نکنه خسته نباش  ی_فرنوش 

 بشه  دهیبه رخ کش شتریبهم زد که باعث شد چالگونش ب  یلبخند

 نکردم  یمن کار  زمیعز هیاالنت خداداد ی_خوشگلفرنوش 

  دهیبرام خر  نیکه رام یدیطال سف  سیسرو رفتن رونیناخونام درست شد دخترا از اتاق ب نکهیاز ا بعد
افتاد  یم  ادمی یاما وقت کردمی حز م کردمیبه خودم نگاه م  یوقت بستمیبودو آروم با ناز داشتم م

 رفت یتوهم م افمیدوباره ق هیامشب چه شب

  یو حساس بود با باز شدن در تو فیهم ظر یکه کل بستمی م نموی که داشتم گردنبند سنگ نطوریهم
 زدم  یلبخند نیرام دنیهمون حالت به سمتش برگشتم که با د

که بسته بود  یون یکه همرنگ لباس من بود با پاپ   یاون کت وشلوار با لباس مردونه صورت یتو
شده بود بهش حق   رهیبود و بهم خ  سادهیدرگاه در وا یتو  نطوریهم  نیشده بود رام  پیخوشت یحساب 

   کردمیبه خودم جلب م  ینطور یا رویادیز یامشب نگاه ها دمدایم

بود که به ظررم تموم   یطور  هی میاومد چون زندگ  یازش خوشم نم  یبود ول  ییمن جادو تی جذاب
 شده بود 

 گفت:   یبا لحن مبهوت نیرام
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 من  ی_خدانیرام

آروم دستشو سمت گردنبندم برد که   دیلرزیکه م ییبه سمتم اومد با دستا دمیازش گرفتم که د رومو
 دم یکش یعذاب م دمیدیشدنشو م کیهول شدنو تحر نهییاز تو آ ارمیب نیی باعث شد دستمو پا

جعبه بودو برداشتو آروم دستمو باال آورد اما قبلش آروم بوسه  یکه تو یکه بست دستبند گردنبندمو
 روش زدو بهم نگاه کرد  یا

 سوگندم؟ یکنیکار م  یباهام چ  ی_تو دار نیرام

 نکنم شی _شاهکار خودته منکه گفتم بذار آرا

لب    ریکه باعث شد ز دیکوب واریبه د یمشت دیهم بستو کالفه دوره خودش چرخ  یمحکم رو چشماشو
 زمزمه کنمو به ناخونام نگاه کنم  یا وونهید

 سوگند  یخور ی_امشب از کنارم جم نمنیرام

 دستمو سمتش دراز کردم  ستادیبلند شدم اومدو روبه روم ا  یصندل  یرو از

 ؟ یبند یرو نم  ی دی_جنتلمن دستبند ل

 دستاشو باال آوردو مشغوله بستن شد  یکالفه دستبند تو  نیرام

 اد یخوشم نم  نی رام یطال نخر  گهی_د

 برات گرفتم    دی_خب طال سف نیرام

 باشه طالس من مشکلم با طال بودنشه نه رنگش ی_هرچ

 ی بد ری گ یز یچ  هیبه  دی_کال بانیرام

 قالب کرد و دست منو دور بازوش حلقه کرد  یبا حالت مردونه ا دستشو

 تور کردم  رویکه چ فهمونمی_امشب به همه منیرام
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  نییپا  یسروصدا مینگامو ازش گرفتمو باهم از اتاق خارج شد دیچپ نگاش کردم که خند چپ
 زدیب داشت حالمو بهم ممشرو یاه کم کم بو شدیهرلحظه برام واضح تر م

 به خصوص از مرداش  خوردیبهم م  ییها یمهمون  نیهمچ هیقدر حالم از  چه

شده بودن نگاه   رمونیکه باعث شد همه بهمون نگاه بکنن همه خ میرفت نیی از پله ها پا باهم
پله ها  ن ییرفت پا نییاز پله ها پا یبا حالت غرور خاص  نی تحمل بود رام رقابلیبرام غ  نشونیسنگ

 آورد  نیی جنتلمنا دستمو گرفتو پا نیا نهیع

نگاهش بهم افتاد چشماش برق   یبهمن وقت میبدون توجه به مهمونا به سمت بهمن خان رفت باهم
حاال باس خوبه خبر داره قراره زنه پسرش بشم که   رمی زد که باعث شد با نفرت رومو ازش بگ یف یکث

 شعور یمردک ب کنهی داره نگام م ینطور یا

خودم حس   یرو رو  ینیسنگ ی مبل نشستو منو هم کناره خودش نشوند هنوز نگاه ها یرو نیرام
  کننی نگام م ینطور یکه مردا ا ستیاصال براش مهم ن دمیدیم  کردمی نگاه م نیبه رام   یاما وقت کردمیم

 دادی داشت پزم م ییطورا هیکنارش نشسته  یدختر  نیهمچ  هیکه  کردی بغض کردم انگار حز م 

  ستیخونسرد باشم دختر بار اولت که ن دیکه برام  آوردن قورت بدم با یکردم با شربت  یسع بغضمو
 ی کنیم ینطور یپس چرا ا یر یگیقرار م  یط ی شرا نیهمچ هی یتو

  نیاطرافشونم باال آوردنو خوردن به رام یمردا هیبق نویشرابشو باال آورد رام وان یبهمن خان ل یوقت
که  یدستشو به سمت دختر  شدیمنه بدبخت بد م یبرا  ینطور یمست کنه ا  دمیترسیشدم م  رهیخ

دلشون  نجایا گهید یدراز کرد دختره هم که معلوم بود مثل همه دخترا ختیری براشون شراب م
  یبازو یکه همون لحظه دستمو رو ختیباشن با ذوق دوباره براش ر  نیمثل رام ییبا کسا  خواستیم

 دنیبا د شدیخوشرنگش داشت خمار م یآب یه سمتم برگرده چشماگذاشتم که باعث شد ب دشیقلمب
 نگاهشو ازم گرفت  عیاما سر  دیمن دوباره لرز

 _نخور...توروخدا 

 مست کردم برو تو اتاقت  ادیز  یدی_نترس...دنیرام

 االن برم؟  شهی_م
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 بهم کرد  یبه سمتم برگشتو نگاه عصبان  نیرام

که ماله من   ؟باالخرهیترسیم نقدریبودن با من ا  یاصال چرا برا کنمی کار م یدارم چ فهممی_االن منیرام
 ی شیم

 خوره یاالن نه بذار برم تو اتاقم حالم داره بهم م یمالت شدم اونوقت باشه ول ی_وقت

دستشو دور کمرم حلقه کردو منو به خودش چسبوند آروم   هیروبه روش گذاشت   زیم یرو وانویل
 د بلرزم موهام فرو کرد که باعث ش نیسرشو ب 

 دلم زهی عز خورمی نم گهی_باشه دنیرام

 اد یبهش دادم که باعث شد به خودش ب  یبازوش گذاشتمو فشار  یهم بستم دستمو رو یرو چشمامو

جرات   یکار کنارش نشسته بودم کس یب  نطوریباباش بود منم هم یکایمشغوله حرف زدن با شر نیرام
  یحت ای  کردنیاز همون دور بهم نگاه م نیبودم به خاطرهم  نیدورو ورم چون ماله رام ادیب  کردینم

به  نهی بب  ایاعتماد بشه  یبهم ب  ن ی رام خواستمینم گرفتمیکه با چندش رومو ازشون م زدنیچشمک م
 شتر یکه داشتم ب یط یحساس بود به خصوص با شرا ی لیخ  کنمی نگاه م یکس

  نیهمچ هیروم داشت منو با  رتیغ  یلیبذاره لب کوزه آبشو بخوره اگه خ هاشوی باز رتیغ نیا هرچند
بهم نگاه   گرانید یوقت  دمیدیم یحت  هیمن چه طور طیشرا  دونستیاونکه م نجایا اوردی نم یسرووضع 

  انگار شدی تر م ظیصورتش و لبخندش غل  یبلند بشه لباس جر بده فقط غرور تو نکهیا هیبه جا  کننیم
 زنش   یتکه حت زشیاومد به همه بفهمونه همه چ یخوشش م 

 یچشم همه آدما دیکور بکنه با رویکس  یچون االن اگه قرار بود چشما دادمی بهش حق م میطرف از
 کرد ی کور م نجارویا

 به سمتم برگرده  نیاز سره جام بلند شدم که باعث شد رام دمیکش یپوف

 _کجا نفسم؟ نیرام

 تو اتاقم   رمی_م

 دنبالم راه افتاد تا مراقبم باشه   یالمت داد که اونم با تکون دادن سر از آدماش ع یکی به
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 به سمتش برگشتم  دمی در اتاقم که رس  یجلو

   یبر  یتونی_شما م

 راحت باشه التونیشما خ  سمی وا یاتاقتون تا اتمام مهمون  ی_آقا گفتن جلو

به سمت تختم رفتم و  یباال انداختمو وارد اتاقم شدم بعد از قفل کردن در با کرخت   یالی خی با ب یا شونه
 با همون لباسا خودمو انداختم رو تخت 

 .............. 

 کنم ی_بلند شم ناکارت مبهمن 

 کردم  بغض

 نداشته باش  می کردم کار یکار کردم؟هرکار گفت ی_مگه من چ

 بلند شد داد زد:  ش یصندل   یاز رو بهمن

 رون ی ب دی_گمش

که از  رونی بلند شدم تا منم برم ب  یرفتن ترس تمام وجودمو احاطه کرد با هول  رونی از اتاق ب آدماش
 : دیدندوناش غر یال

 _تو نه احمق بهمن 

در بسته شد به سمتش برگشتم کمربندش باز شد که باعث شد لرزش   یشد وقت  جادیتنم ا یتو یلرزش 
اما االن  شدمیم فیضع یل یمواقع خ نطوریداشتم ا کاراش وحشت نیاز ا شهی بشه هم  شتریدستام ب

جا    دیباشم نبا فیضع دیپس نبا ستمیمن سوگند گذشته ها ن کنهیاالن فرق م ستیکه گذشته ها ن
 م بزن

   دیچی محکم دور دستش پ کمربندو

 نه؟  یحرف بزن   ییخوای _نمبهمن 

 خورم ی_من خبر ندارم قسم م 
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 صورتم آروم خم شد دستشو به سمت گردنم آوردو آروم فشارش داد  یرو دمیچسب واریبه د محکم

 زم یعز یخراب شده بود  نیا ینفر تو تو  نی_آخربهمن 

 کار کنم یحاال چ ایهم بستمو بغض کردم خدا یمحکم رو چشمامو

 جوابم؟   نهیا یپروبالتو گرفتم نذاشتم هرزه بش ریدادم ز یکه داشت  یسالها هر خرج نی_تمام ابهمن 

 ان به روحه مامانم ازش خبر ندارم _بهمن خ

اما حاظر نبودم ازش التماس کنم تا ولم کنه تمام   ادیفشار داد که باعث شد نفسم بند ب شتریب  گردنمو
به   کنهیکنه من هرچه قدر التماس کنم اون کاره خودشو م  یبخواد کار  یبودم وقت دهیسالها فهم نیا

 تند تند نفس بکشم  تونمیدادم تا م حیسکوت کردمو ترج  نیخاطرهم

 ؟یکتک بخور  خوادینه؟دلت م ی_هوس کتک کرد بهمن 

 کاراتو بکنم تونمیمخصوصو تنم کنم اون وقت نم   یاون لباسا تونمینم یزن ی م ی_کتکم نزن وقت 

 زدو آروم کناره گوشم گفت:   یپوزخند

  یبکن   دمویبهت م که ییکارا  ی...خب من از خدامه تو نتوندمیترس ی؟وایکنیم  دمی_تهدبهمن 
 جات رو تختمه  ینطور یا

آروم دستش شل شدو به سمت بازوم رفت بهش نگاه کردم   شدیم شتریب شتروی لرزش تنم ب  هرلحظه
سرم   ییدوروبرش حال نکرده بود االن مشخص نبود چه بال یتوسط دخترا شیپ قهیاگه چند دق

   اوردیم

  یفیکه به خودمم ک ییاز راه ها دمیم حی ترج زنمی تن خوشگلتو زجر بدم پس کتکت نم خوامی _نمبهمن 
 گذاشت  ه یاسمشو تنب شهیکنم هرچند نم هتی برسه تنب

 _من...من قراره...عروست...بشم

 زد  یپوزخند

 چاره ی ب یش یاالن زنم م نی_عروس؟من بخوام همبهمن 
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  یهم فشار دادمو چشمامو رو یلبامو محکم رو نکردم یبه کمرم ناله ا  دیباال رفتو محکم کوب  کمربندش
 خورده بودم که دربرابرش محکم شده بودم  یهم بستم اونقدر 

 ؟ یخور ی_آقاتون خبر داره که از دست باباش هنوز کتک مبهمن 

 یتو ی کس یاز زور ب شهیسر بخورم مثل هم یدستش باال رفت که باعث شد به آروم گهیبار د هی
 سرم بذارم و بلرزم   یخودم جمع بشمو دستامو رو

 کنه؟ یم هی من تغذ یبابات از چشما ی_بهش نگفت بهمن 

 درد داشت  یلی خ  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیزد که  گهیظربه د چند

استفاده  گهی د یزایاز چ  ستیکارساز ن نمیچون اگه بب  یبنال و یکن هیگر خوامیکه م ی_بهتره اونطور بهمن 
 کنم یم

 دنیسرخ شده بود سرمو باال گرفتمو بهش نگاه کردم که باعث شد با د یاز شدت درد حساب چشمام
االن حالت چشمام   دونستمیم  شدیدرد هم صورتم ناز م یتو یتر بشه حت  ظ یچشمام لبخندش غل

تا هم ازش حساب ببرم   زدیکتکم م یک یبود بهمن سر هر بهانه کوچ  نیجذابتر از قبل شده به خاطرهم
 نه یحالت چشمامو بب  نیا بتونههم 

 شمیم هیشکست توشون بخورم به شدت تنب  کنمیم یبگ  یکار کردم؟هرکار  یمن چ  ؟مگهیزنی_چرا م
 نکردم  یاالن من که کار  یول

 خودم جمع بشم یآروم روبه روم خم شد که باعث شد تو  بهمن

 ی سه بستشو برداشت  نکهیا یعنی نیا ستی کولت ن ی_سه بسته از اون مواد توبهمن 

 کار بهمن خان  یچ خوامیکدومش دست نزدم من مواد م چی_به خدا به ه

  ری سراز شتریاشکام ب  دمویدستشو به سمت صورتم آوردو آروم نوازشش کرد صورتمو عقب کش بهمن
من   نهیع  نقدریهست؟ا یکس ایدن  نیا یپناه تر از منم تو یب  یعن یپناه بودم  ی چه قدر ب  ایشدن خدا

 تنها؟ 

 نه؟  یزنی _حرف نمبهمن 



 خانم دزدی که ماه شد 

39 
 

  شتریکردم بلند شدو به سمت در رفت با باز کردنش شهاب و صدا زد که باعث شد لرزش تنم ب بغض
 صدا بهشون نگاه کردم   یشد ب شتریبشه با وارد شدن شهاب در بسته شد بغضم ب

جنسارو   ادیکه به حرف ب یدیشکنجش م یتو اتاق اونقدر  شی بری م ستی_سه بسته از جنسا نبهمن 
 نداره  یممانعت  یاستفاده کن یا لهی که از هر وس یکجا گذاشته آزاد

 کرد بعد روبه بهمن گفت:  یخشنش به سمتم برگشتو بهم نگاه  افهیبا اون ق شهاب

 آقا اگه پسرتون بفهمن.... ی_ول

 : دیدندوناش غر یاز ال بهمن

 رون یب  ندازمشی حرف بزنه م  یلیخ کنهینم  یغلط چیکه گفتمو بکن ه ی_کار بهمن 

جمع شدمو بازومو محکمتر   شتری خودم ب یتکون دادو به سمتم اومد تو دییبه نشونه تا یسر  شهاب
 به خودم چسبوندم اما با خشونت بازومو گرفتو بلندم کرد به هق هق کردن افتاده بودم  

 ...توروخدا نذار شکنجم کنن خورمی_من برش نداشتم قسم م

 ی...اگه بگیبشه...هنوزم وقت دار  دهیکش رونیزبونت ب   ریحرف از ز  ینطور یا  ی_خودت خواستبهمن 
 ارم یت نسر ییبال دمیقول م

  زدمی نم نایانداختم چه قدر قسم بخورم که من برش نداشتم من اصال دست به اجناس ا نیی پا سرمو
  ستی نه کاره اون ن یپسره افتادم نکنه اون برش داشته باشه ول ادهی  کهوی چون جراتشو نداشتم 

 ارهمنگنه بذ ینقشه خودشه که منو ال نیا دونمیمن م می باشه از طرف یمواد خوردینم نیبه ا افشیق

  عیسر ی ل یمظلوم شده حدسم درست بود چون خ یل یخ افمیاالن ق دونستمی باال آوردم م چشمامو
 نگاشو ازم گرفتو پشت کرد 

 _ببرش تا حرف نزده ولش نکن بهمن 

دستور داد شکنجه بشم خودش بهتر   نکهی شدم هم مینداشتم تسل یشد اما چاره ا ری سراز شتر یب  اشکام
 جلو بکشه شکنجه برام بهتر بود  روی میقد یبود تا دوباره بحث ها نیاز ا
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شهاب بود به راه افتادم لرزش بدنم دست خودم نبود    یبازوم تو دستا کهیدرحال یحرف چیه بدون
 شد یعقال چون شکنجه گرم شهاب بود نم شدیباشم نم یعاد کردمی م یهرچه قدر سع

بار اولم   نکهیاز ترس روبه موت بودم با ا  شدیم ری سراز شتریهم بستم اشکام هر لحظه ب یرو موچشما
 دم یترسیاما هنوز م شدمینبود که شکنجه م

از محموله ها   یکی قرار بود  شیسه چهار روز رفته بود ک یتهران نبود برا  نیرام می اتاق شکنجه شد وارد
  یباهاش نرفتم که ا یاصرار کرد اما منه لعنت یل یاونجا به دستش برسه قرار بود منم باهاش برم خ

 کردم یکارو م  نیکاش ا

 نیی سرمو پا دیلرزیباال زد بدنم به شدت م ناشوی برد آست  یکه قفل کرد منو به سمت صندل درو
 گفتمینم  یچ یانداختمو ه

 شکنجت بدم  ادیدلم نم ی_بهتره حرف بزن شهاب

سرم   ییرفته اون دفعه ها چه بالها  ادشیجونه عمش انگار  ادیشد آره دلش نم  ری سراز شتر یب  اشکام
 آورده بود 

باال بره در   یهق هقم کم یبست که باعث شد صدا ی صندل  هیروبه روم خم شدو پاهامو به پا  آروم
 آروم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نیهمون ح

 نذار دست به ابزار بشم_سوگند حرف بزن...

 ...به خدا من ازشون خبر ندارم کننی _حرفمو باور نم

التماسش   یکم یا گهید زیهرچ ای یگمش کرد ایسرهم کن مثال بگو تو راه افتاده  یز ی چ هی_شهاب
 فت یکن به غلط کردن ب 

 فتم ی نکردم که به غلط کردن ب ی_کار 

 کنه؟ ی کار م تی متر شی_تو هنوز زبون ش شهاب

رفت که توش پر بود از لوازم شکنجه گاز انبرو که   یکردم با اخم ازم جدا شدو به سمت قفسه ا بغض
 هم بسته شد   یبرداشت چشمام رو
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 گم ی...ن...می_به...را....رام...رام

 زد  یکردو پوزخند  یانبرو ضدعفون شهاب

   نهیپدره رام ستین نی _ارباب من رامشهاب

 نالم همزمان باهم بلند شد.... غو یج یکه کرد صدا یسمتم اومد که با کار  به

چشمامو باز کردم به شدت   قی نفس عم هیبعد از  یشد ناگهان  دهیکه روم پاش یسطل آب سرد با
 شده بود نگاه کردم  ختهی ر نیکه ازم رو زم  ییبه خونا هیگر ریکم کم زدم ز  زدمینفس نفس م

 زجه زدم:  غی به سمت ولتاژ رفت با ج  دوباره

 بسه...شهاب بسه توروخدا... ولتاژو باال نبر...شهــــــــــــاب  کنمی_التماست م 

که بهم وارد شد دوباره درد وحشتناک تو بدنم پخش شد   یفشرده شدن دکمه قرمز و شوک برق  با
کم کم از شدت باال بودن ولتاژ سرم   دمیلرزیبه شدت م یصندل  یهر لحظه باالتر رفت رو غامیج یصدا

 هم بستم یعقب رفت و از گوشه دهنم کف خارج شد چشمامو محکم رو

  دمیقدماشو که شن یصدا زدمیافتاد به شدت نفس نفس م نییسرم پا  کهوی برق  انیقطع جر با
 رفتو دستمو باز کرد   م یبهش نگاه کنم به پشت صندل  ارموی اما نتونستم سرمو باال ب دمیلرز

 ی حرف بزن ییخوای _مجوز خورد کردن استخوناتم دارم هنوز نمهابش

به  یدست ستاد یشهاب روبه روم ا  دمیلرزیبه شدت م یصندل   یشده بود که رو  ادی بدنم اونقدر ز لرزش
 آروم گفت:  دویصورتم کش 

 یکه دار  یکننده ا رهی خ  تیجذاب ونیزدن به صورتت منع شدم که اونم مد ب یآس ی_تنها توشهاب
 پس حرف بزن بگو اون سه بسته کجان یهست

دهنمو جمع کردمو توف کردم تو صورتش با نفرت بهش نگاه کردم دستش باال رفت تا بزنه رو   آب
افتادم رو    یبهم زد که با صندل  یبه شونم پاشو باال بردو چنان لگد  دیصورتم اما مشت شدو محکم کوب 

   نیزم

 لبم زمزمه کردم ریاسم خدارو زدرد پهلو و بدنم چشمامو بستمو آروم  از
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 انبر گذاشت   یال انگشتمو

 سر  رهیدختره خ  کنمیم  تی_حال شهاب

  یقناعت نکرد چون به سمت چراغ الکل نمیکم کم به ا رفتیباال م  غامیج یفشار انبر هر لحظه صدا با
 کرد کیرفتو به سمتم اومد روشنش کردو به انگشتام نزد

 نه؟بسوزونمش؟  یزنی_حرف نمشهاب

 هم بسته شد  یمحکم رو امچشم

 پس بنال  سوزونمشیکه م ی دون ی_خودت م شهاب

محکم پرت کرد   روی چراغ الکل  یبدنم هر لحظه باالتر رفت به صورتم نگاه کرد بلند شدو عصب لرزش
 زد  یگوشه اتاقو نعره ا

 شکنجت بدم تونمی...نمی_حرف بزن لعنت شهاب

به سمت صورتم بردمو روشو پوشوندم به سمتم اومدو پاهامو باز   یکه باز کرده بود با ناتوان دستامو
به سمتم   نیرو زم دشیکشیم کهیگوشه به سمت شالق رفتو در حال  هیپرت کرد  رویکرد با لگد صندل 

 جمع شدم و صورتمو پوشوندم  شتر یخودم ب  یاومد تو

  یضربه و صدا یصدا  رفتیزجه هام بود که باال م یاومد فقط صدا یبدنم فرود م یضربه که رو هر
  یبه راحت دونستم یقتلگاه من بود م نجایا شدیاتاق پخش م یبود که تو ییمن تنها صداها یزجه ها
  غی درد من افزون تر اما فقط عکس العمل من ج شدوی م  شتریهر لحظه شدت ضربات ب کننی ولم نم

 نکردم   یبود اما التماس دنینال  نوزد

صدا   یموهاش چنگ زد ب  یتو یچند ضربه خوردم که خودشم خسته شد و ولم کرد عصب  دونمینم
 دم ینالیکه داشتم فقط م ییدلم از شدت دردا یخودم جمع شده بودمو تو یتو

بار    نیچهارم یچون برا اوردمیدووم ن ادی کردن اما ز ییرای خودش ازم پذ یکم ضربات چوب و لگدا کم
 دوباره از هوش رفتم....

. .................. 
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که مثل   ییبشکنه که اونم با عمال نمی قفسه س یشهاب باعث شد سه تا از استخونا  عیفج یلگدا با
و کبود شده بودو به خاطر شدت    اهیموند تمام بدنم س ده یپوش شدمیم یبعد از هر شکنجه ا شهیهم

 شدیخوب نم گهیکه د یر دستام به لرزه در اومده بودن طو بردی که هر لحظه باالترش م ییولتاژها
 رم ی جلوشو بگ تونستمیفقط با قرص م

 زدم یبودو نفس نفس م نییبهمن سرم همچنان پا   هیجلو پا  فتمیهولم داد که باعث شد ب  شهاب

 آقا ادی_به حرف نمشهاب

بلند شد باعث شد دوباره دستام   یوقت  رونی حرکت دست بهش فهموند که بره ب  هیاخم کردو با  بهمن
دستامو محکم فشار دادمو   شدمیم ینطور یا گرفتمیاسترس م  ای  دمیترسیهروقت م ادی به لرزه در ب

 د یچون فهم  دمیجنب   ریکردم اما د شی مخف

باز   شویک یکرده بودنو برداشت  هیخودش بودو آدماش ته ز ی م یقرصامو که رو ختیآب برام ر وانیل هی
اما   رمید روبه روم خم شد آروم سرمو باال آورد که باعث شد رومو با نفرت ازش بگکردو به سمتم اوم

 شد   رطول نبرد لرزش دستام بهت قهیدق هیبه زور قرصو به خوردم داد که  ومدیاون کوتاه ن

  یقرص ینطور یا ای؟یجراح  غی ت ریز  یدوباره بر  نکهیبالهارو داشت؟ا  نی_سه بسته جنس ارزش ابهمن 
 ؟ یبش

 بکشه  موین ینفرت بهش نگاه کردم که باعث شد بخنده و ب با

 خورمتا ینگام نکن م ینطور ی_ابهمن 

 نگاه کردم   گهیسمت د هیبا انزجار ازش گرفتمو به  رومو

 وداع گفته  روی االنم شهاب دار فان یکه شکنجه شد  دیفهم نی_رامبهمن 

 یگلوله باعث شد پوزخند رو لبا کی شل  یگرد شده به سمتش برگشتم که همون لحظه صدا یچشما با
 بشه  شتریتر و تعجب من ب ظیاون غل

منم ازت گذشتم  نیپرداخت کرد به خاطرهم رویبود ده یکه دزد یپول سه بسته جنس نی_رامبهمن 
 ی موندیتو اون اتاق م  دیوگرنه حاال حاالها با
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بشر تا   نیا یعن یکه بهم زده بودو گرفته بود؟  یاز پسر خودش پول اون تهمت یعن یقدر پست بود  چه
 حد پول پرست بود؟ نیا

گرفت خواست   شیآت یهست یی تو اتاق بازجو دیفهم نکهیهم  دیامروز صبح رس نیهم  نی_رامبهمن 
من   یدونی ت مخود  زنمی م شتیخودش آت  یچشما یکردم که اگه بره جلو دشیاما تهد شتیپ ادیب

 مونمی بزنم پاش م یهر حرف

که با  میکه بدون اجازه وارد اتاق شده بود برگشت یباز شد هردومون به سمت کس  یاتاق ناگهان در
 دمشیدیچه قدر خوشحال بودم که م طیاون شرا  یاشک تو چشمام جمع شد تو نیرام دنید

  نیرو زم فتمیخواستم ب نکهیبه سمتم اومد منم بلند شدم اما هم   عیتوجه به پدرش سر یب  نیرام
کردن اونم   هیدستمو دورش حلقه کردمو شروع کردم به گر دیمنو محکم گرفتو به آغوشش کش نیرام

 دادیم میدلدار کردویفقط آروم نوازشم م 

به سمت  اومدم دستشو  رونیچه قدر گذشت اما احساس کردم آروم شدم آروم از بغلش ب دونمینم
 صورتم بردو اشکامو پاک کرد  

 بزنه بیبهت آس ی کس ذارمینم گهی ...دنجامی_من انیرام

 زد  یپوزخند بهمن

 من کارم باهاش تموم شد  ی_البته وقتبهمن 

 بود؟   یحرف چ نیسرشو باال آوردو به پدرش نگاه کرد منظورش از ا تی با عصبان نیرام

 یکارو بکن   نیا ذارمی_گفتم نه بابا...من نمنیرام

چرا بهش    هیلیتو باشه خ  یاون دختره االنشم اجازه دادم برا نکهیهم رمیگی_من از تو اجازه نمبهمن 
 تا خودش  ینگران صورتش بود شهیداره شکنجه م یدیشن  یوقت  یگینم

 کنه یه به پدرش نگاه مدار یبا ناباور  دمیبرگشتم که د  نیگرد شده و دلخور به سمت رام  یچشما با

منه پس فعال  یاون دختر به نفعه کارا ییخوایم تاشیمن اونو به خاطر جذاب نهی_توهم عبهمن 
 که ماله تو بشه ذارمینم
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بهمن   یجلو  یک ی نکهیدستاش مشت شد با بغض رومو ازش گرفتم چه قدر دلم خوش بود به ا نیرام
 ازش بسازم شد باد هوا کردمیم  یمو سعکه دربارش داشت ییاالی پشتمو گرفته اما همه فکروخ

 وجودش برام مهم نباشه  گهیکه د شمیثروتمند م یکارو کرد اونقدر  نیا نکهی_بعد از ابهمن 

 ؟یاالنشم چه قدر پول دار  نی هم یدونی؟میکار کن  یچ ییخوای پولو م نهمهی_انیرام

دختر رنگارنگ دوروبرت هست اما بازم خواهان   نهمهیتوکه ا ییخوای_همون طور که تو سوگندو مبهمن 
 خودم  نهیع یچون طمع کار  یسوگند

هردوشون بودم بهمن دستشو به سمت   نیحاال من ب   ستادیبه سمتمون اومدو روبه رومون ا  بهمن
  یکار  چیپشمک ه نهینگاه بکنم که ع  نیبه رام  یاشک یموهام بردو نوازش کرد که باعث شد با چشما 

  ناروی اسم ا شهیآخه االن م کرد ینگاه م گهیسمت د هیشو مشت کرده بودو به فقط دستا  کردینم
 مرد؟  تگذاش

 یحتما خسته شد  یاستراحت کن یبر  یتون یفعال م زمی _عزبهمن 

رفتو قرصامو به   زشی بهم زد به سمت م یا گهیسرخ شدم بهش نگاه کردم که لبخند د یچشما با
 سمتم گرفت که از دستش گرفتم 

 _از حقوقت کم کردم بهمن 

 نیبه انتخاب خودش شکنجه شده که ا ؟مگهیاز حقوقش کم کرد یدیکه خر یی_به خاطر قرصانیرام
 ی کارو کرد

 خودت حقوقشو بده   ینگرانش یل ی_خبهمن 

به پول   یاز ی که ن زمی ری پول به پاش م یبهش حقوق بدم قراره زنم بشه اونقدر  ستی_الزم ننیرام
 نداشته باشه   یبی توج

رفت قرصامو به خودم چسبونده بودمو دنبالش بدون حرف راه   رونیدستمو گرفتو از اتاق ب  نیرام
 د یخند افمیق  دنیراه به سمتم برگشت که با د  نیافتادم ب

 برم نگاش کن   افتی _قربون قنیرام
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درشو باز کردمو محکم بستمش آروم   دمیکه ازش فاصله گرفتمو به سمت اتاقم دو ادی جلو ب خواست
   هیگر ری صدا زدم ز یسر خوردمو ب  نیزم  یپشتش رو

کردنم قرار گرفته بود   هیگر ری صدام تحت تاث کهی در حال نی پشت دره به خاطرهم  نیکردم رام احساس
 گفتم: 

 تنها باشم خوامی م نی_رام

 آروم گفت:  نیرام

 شت یپ امیم عیبرام تک بنداز سر یداشت ی کار  رمی باشه م_نیرام

راحت از پشت در بلند شدمو به  الی با خ نی قدماش نشون از دور شدنش بود به خاطر هم یصدا
   هیگر ر یکردمو زدم ز میپتو قا ریسمت تختم رفتم خودمو ز

که قرار بود  ییبه خاطر همه دردا میزندگ یتو یقلبم...دردا یرو یجسمم...دردا یخاطر دردا به
 خورندشون باشم 

 تنوع خدااااا کمی تنوع توروخدا  هیشدم بسه  ریس  رهیبسه به خدا از پس غم خوردم س  گهید

  یخوشبخت ی داشت یخدا؟وقت هیمگه من چه قدر توان دارم؟گل من از چ کشمیساله دارم زجر م چهارده
ناراحت   نکهیبه خاطر ا  یبدبخت  دیها ته کش یش بودم خو یحتما من تو صف بدبخت  یکردی م میتقس

 بهم داد    شتریب  ینباشم کم

دارم طعنه  ی فکر کن ترسمیشکرت م ایخدا جرات ندارم بگم خدا  ه؟بهیزندگ نیا ه؟نهیزندگ  نیا آخه
 ی چی ه گهید یبش یمونده توهم از دستم عصبان نمیبهت هم  زنمیم

باعث شده من االن    یلعنت ییبایز  نیست؟هم ین  ادیز کمی دختر مثل من  هی یبرا ییبایهمه ز نیا آخه
 سره من قمار کنن  دادینم  شنهادی اون روز پ یبهمن عوض یباشم اگه منو زشت خلق کرده بود نجایا

 هست؟  فش ی توص یبرا یچه صفت  ه؟اصالیدرد دارم حال من چه طور یفهم یدرد دارم م  ایخدا

  یکجا یبگ شهیم ای خدا زنمیکه منو شکستن لبخند م ییبه آدما سوزمیها م هی با کنا سازمیغمام م  با
  نیقبر در دورتر هیقبر فقط  هیاندازه  نی فقط در اعماق زم یدیکه آفر ییایمنه از تو و دن هیجا ایدن نیا
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خدا؟من صبر   وبمیمن ا ؟مگهیکنیخسته ام خسته درکم م ایکه راحت باشم خدا خوامی نقطه جهان م
  ادهیو چهارسالم خودش ز ستی بزن بکش بسه ب ؟یبهم بد وبمیعمر ا ییخوای م اما نکنه مدار وبویا
 گهیخالصم کن د  لیمثل عزرائ  یکردم بسه خدا دست منو بذار تو دست فرشته مقدس  یزندگ  یادیز

 ندارم  یتحمل خوار 

 خسته شدمو خوابم برد  یک دمیکردمو زجه زدم که نفهم هیگر اونقدر

 ............... 

 دم یکش یهوف

 د؟ یفرست ینم گروید یک ی_چرا 

 کنه ی بهت شک نم ادیز  یکس یتو دختر  نکهی_به خاطر ابهمن 

 رنی گیمنو م مینداره ک تیبفهمن اهم  یوقت  ی_ول

دلت بخواد خودتو بدبخت   نکهیمگه ا یکه دادمت فکر نکنم گند بزن  یسال نهمهیا ی_آموزش هابهمن 
 ی نک

 کردم ی م یکار  هی دیکردم با یدستم باز  یبا انگشت ها یانداختم کم نیی پا سرمو

 کارا نکردم  نی تا حاال از ا د؟منیبفرست  گروید یک ی شهی_نم

راه  نویمراسم ازدواجت با رام یبه ثمر برسون روی کی  نیا یانجامش بد یتونیکه م دونمی_مبهمن 
 ندازم یم

 باال آوردمو مشکوک بهش نگاه کردم  سرمو

 _واقعا؟ 

 با خودشم حرف زدم   میهی_ابهمن 

 دونه؟یم یعنی_

 قبول کرد  یتوهه و بعدش قراره زنش بش ت ی مامور نیآخر نیا دی فهم نکهی _آره همبهمن 
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 خوادیمنو به خاطر جسمم م نی وقت بودم بهم ثابت شده بود رام  یلیلبام نشست خ  یرو  یپوزخند
 تمیاذ دونمیداشتم هم خوشبخت تر بودم م یشتر یب تی هم امن نینداشتم کناره رام یخب چاره ا یول
 رسه یآزارش به من نم  دونمیباشه اما م  یچون هر چه قدرم پسر بد کنهینم

 فکر بکنم؟  تونمی_م

 ی فکر کن  دنینقشه کش یرو یتونیم یاز خودت ندار  یار ی_نه تو که اختبهمن 

 شروع کنم  دیبا ی_ک

که  دونمی م شهیزودتر تموم م یکارو بکن  نیامشب هرچه زودتر ا نیپس فرداشب اصال هم_بهمن 
 ی شیموفق م

 نکردم  یکنم من تاحاال دزد یخوام دزد یسخته نم یل ی_آخه گاوصندوق باز کردنش برام خ

 لباش نقش بست  یرو  یپوزخند

 ؟ ینکرد ی_دزدبهمن 

 یدزد دی لحظه به خودم شک کردم که شا هیکه  دیسوالو پرس نیا یطور  هیتوهم   دمیکش اخمامو
 کرده باشمو خودم خبر نداشتم

 نبوده  یاونا اسمش دزد دیدونی_خودتون م

 یدیدالرو که دزد یاون باال که رفت نویا واریکه بوده از د ی_هرچبهمن 

هرچند من مقصر نبودم خودشون   اوردیم ادم یبه  فموی کث  یبا نفرت ازش گرفتم باز داشت کارا نگامو
 باختن یبودن که دالشونو به من م مقصر

آورد بعد به سمت من گرفتم به  رونی ازش ب یز ی چ هیبردو  زش ی م ریدستشو به سمت ز بهمن
 کاغذو از دستش گرفتم بهش نگاه کردم  یمبل بلند شدمو به سمتش رفتم وقت یاز رو نیخاطرهم

 کنه یکارا فرق م هیکارت با بق  نی _نقشه اونجاس روش خوب تمرکز کن ابهمن 

 به نقشه نگاه کردم  تی جد با
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 من گاوصندوقه ینگران امیاز پسش برب تونمی_م

 ی کار کن یبا هکر که بلد  دمی_نگران اونم نباش هکرو بهت مبهمن 

 داده ادمی  نیرام میهی_ا

 نقشت تمرکز کن  ی_خوبه پس برو روبهمن 

نگران بودم    یکم رونی درباره نقشه و ساختمون باهام حرف زد بعد اومدم ب گهید  کمیادم تکون د یسر 
از   کردیم چارمی بشم وگرنه بهمن ب دیبا شمیموفق م دونستمیکارو تاحاال نکرده بودم اما م نیچون ا

 قرار نبود برده بهمن باشم  گهیقرار بود آزاد بشم د میطرف

که  یغم تمام وجودمو گرفت طور  شمیم  نیخب بعد از بهمن برده رام نکهیافتادن ا  ادیبا به   کهوی
  ریی تغ یباره همه چ کیبه  دیمام بزرگه شا  یخدا برا  ستیمهم ن شدیم دهیچشمام د  یتو رشمیتاث

  هی خوشبختم کنه کاف خوادیو م  ستیپدرش ن  نهیع  نیرام نکهیکرد هم

شدم کاش عاشق خودم بود   یطور  هی وادخی م یمنو به خاطر چ نیافتادم که رام یم نیا ادهی یوقت
 شدم یم نیخوشب   ندمیبه آ کردمویم یبهتر زندگ دیشا ینطور یا

  یلیکاراش خ یبود که تو ییاز کسا یکی تمرکز کردم نقشه شرکت  ینقشه کم یاتاقم شدمو رو وارد
بهمن   نی به خاطرهم  شهیمدارک هست که به بهمن مربوط م یسر  هیگاوصندوقش  یموفق بود تو

  زیکه بود معلومه چ یتوش بود اما هرچ یچ دونمیببره نم نشی و از ب ارهی اونارو به دست ب خواستیم
 دنبالش بود یتوشه چون بدجور  یمهم  یلیخ

 دیرس هکر گاوصندوق هم به دستم نکهیذهنم اسکن کردم بعد از ا ینقشه ساختمانو تو دمیکش یپوف
 داشتم نویمهم بود که من ا یو چابک یراحت شد حاال فقط فرز   المیخ

 ................... 

  کردمیبا نور چراغ قوه اتاقو روشن م کهیدرحال  اطیصدا باز کردم با احت  یآروم و ب یواشک یاتاقو  دره
 وارد اتاق شدم 

کسب کرده بودم بماند که   نانی بودنش قبال اطم  یبود پر از دمودستگاه که از خال  یبزرگ یل یخ  شرکت
 رد کنم روی تونستم نگهبان یچه طور 
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با نور   یباز گذاشتمو کم مهیشده بودم چون گاوصندوق تو اتاق خودش بود دره اتاقو ن سی اتاق رئ وارد
 بود  یبزرگ ز یق کناره مکه گوشه اتا دمیچراغ قوه اطراف اتاق رو گشتم تا گاو صندوقو د

  یکه وسط اتاقش بودو دور زدم به سمت گاوصندوق رفتم دهانه چراغ قورو تو یکنفرانس بزرگ زیم
کارارو کردم چسبوندمش   یدهنم بردمو با دستام هکرو دراوردمو شروع کردم به ور رفتن باهاش وقت

 گاوصندوقو منتظر موندم  یبه صفحه لمس

  یتو کردی م  یکه کار کنه هنوز داشت بازرس  کردمیدلم خدا خدا م یتو کردموی بهش نگاه م  ینگران  با
دوباره به هکر نگاه کردم داشتم کم کم  ستین یخبر  دمینگاه به در کردم که د هی ی اون فاصله با نگران

 یرو یبخندکه نشون از باز شدن در گاوصندوق بود ل ک ی ت یصدا دنیبا شن  کهو یکه  شدمیم دیناام
 لبام نشست 

 گاوصندوقش تندتند دنبال مدارک مورد نظرم گشتم  یدرشو باز کردمو تو عیسر

  نارویو هارد دورب  یبود که برم به اتاق فرمانده  ادمی  نیبود به خاطرهم   ایمخف نیبه دورب  حواسمم
افتاد   ینم یاتفاق  شدمیاحت بود هرچند اگرم موفق نماز بابت اونام ر الممیخ نی کش برم به خاطرهم 

 نچو نهی نب  یچشمامم بپوشونم تا کس کردمیم یسع ی صورتمو پوشونده بودم حت یچون من حساب 
 لو بده رویچشمام امکان داشت همه چ

جمع کنم   الرویخواستم وسا  نکهیزدم هم  یکه بهمن آدرسشو بهم داده بود لبخند یپاکت دنید با
 میقا زیم ریچراغ قوهرو خاموش کنمو خودمو ز  عیاومد که باعث شد وحشت زده سر رونیاز ب  ییصدا
 کنم

پسر هفت ساله   نهیع کشهی حواسشو جمع کنه خجالتم نم  تونهیلعنت بهت پسره سر به هوا نم ی_ا
 ذاره یجا م الشویوسا

غر زدنش قطع شد اما  یصدا  کهوی  شدیم شتریشدن پسره به اتاق ب  کیبدنم هرلحظه با نزد لرزش
 باز بودنش کنجکاوش کرده بلند شد  مهین  دادیباز کردن آروم در اتاق که نشون م یصدا

 نجاست؟ یا ی_کس

مثل حس اونروز که  یحس هیلحظه ذهنم قفل کنه چه قدر صداش آشنا بود  هیباعث شد  صداش
 شد  جادیخونه اون پسره بهم دست داده بود درونم ا یتو
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 شدی تر م کیآرومش هر لحظه نزد یاقدم یصدا

 رونیب  ییای اونجاس...پس بهتره ب یک ی دونمی_م

 صداش محکمتر شد   نباریهم بستم ا یمحکم رو چشمامو

 ؟ یهست ی...کرونیب  ای_بهت گفتم ب 

 گفت:  یبا لحن خشن  دیسکوتمو د یوقت

 یی ای_حاال که به صدو ده زنگ زدم به حرف م 

پاکتو  عیسر  بوردشیک  یر یشماره گ یاتاق پخش شد و پشت سرش صدا یتو لشینور موبا نکهیهم
که  دمیاومدمو به سمتش دو رونیب  زی از پشت م یحرکت ناگهان هیلباسم پنهون کردم با  ریبرداشتمو ز

  یر یت  رونوی ب  ادیب  یکیهنگ کرد معلوم بود اصال انتظار نداره االن  یحساب  چارهی حرکتم ب  نیا دنیبا د
 بوده  یک ی در تار

 رون ی هولش دادمو از اتاق زدم ب محکم

 بزرگ بود  ش ی باهاش داشتم از پس که شرکت لعنت یادیاما فاصله ز دمیدویسمت پله ها داشتم م به

حرکت به   هیبا  نیاطرهمشدم معطل نکردم به خ دهیمحکم از پشت کش کهو ی راه بودم که  وسط
 نالش باال رفت  یتو صورتش زدم که صدا یسمتش برگشتم مشت محکم 

 ی _دختره عوض 

فکر   کلتیقدوه نیبا ا  ییخوایخودم نگاه کردم خب م کلی به قدو ه کهو ی دخترم؟ دیاز کجا فهم  نیا وا
 ؟ یکنه پسر 

  نمیلحظه به سمتش برگشتم بب هی یفرار کنم اما برا رمو ی خودم کناره بگ یاالیدادم از فکروخ  حیترج 
دونستم خواستم در برم   متیوقتو غن نیصورتش خم شده بود به خاطرهم یرو  دمیچش شده که د

دستمم محکم گرفتو عقب برد خواستم مقاومت کنم که  یک یاون  نباریشد ا ده یکه دوباره بازوم کش
  نیاومد اونقدر ا یاون جلو م رفتمویکه عقب ممن بودم  نیبود ا  شتریچون زورشم ازم ب نذاشت

 کردم   یناله ا زویکمرم خورد به لبه م نکهیکرد تا ا دایاوضاع ادامه پ
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 خم کرد    زیم یمحکم فشار دادو به زور منو رو دستامو

 بکنه   یچه غلط خوادیم شهیخم م  نقدریچرا داره ا نیترس بهش نگاه کردم ا با

مشکوک    شیبهش نگاه کردم کم کم نگاه عصبان  دمیترس یچشما صورتم خم شدو بهم زل زد با یرو
 خودش بود همون پسره بود نکهیا نمیبب سایاون گرد شد وا یشد چشمام همزمان با چشما

  ایبشناسه آخه چند نفر تو دن دم یشد فکر کنم رنگشو شناخت خب با قیبه چشمام دق شتریب پسره
 باشه   یخیهست که رنگ چشماش 

 آروم گفت:  یلحن مبهوت با

 _بازم...تو 

دادو   یباال بزنم ناکارش کنم که جاخال  ارمی به سمت نقابم رفت که همون لحظه خواستم پامو ب دستش
 خم بشم نیزم  یکه باعث شد آزاد بشمو رو دیحرکت نقابمو کش هیبا 

 شد  شتر یب تشیصورتم عصبان دنیکردم به سمتم اومدو سرمو باال گرفت با د یدرد کمرم ناله ا از

 ؟ یکن یم  یچه غلط  نجای_اپسره

 خشم بهش نگاه کردم با

 گذرم؟ یازت م یکه کرد یبه خاطر کار  یفکر کرد  شعوری_پسره ب 

منو از   ی دار  فهموندیکه انگار داشت بهم م یبهم انداخت طور  یزدو نگاه مسخره ا یپوزخند پسره
 ی بکن یکه توهه نره غول نتون کنهیم  ییمحض اطالع همون مورچه کارا  یول  یترسون یمورچه م

اما اون خونسرد بود انگار نه  انگار  کردمی صورتم خم شد با خشم بهش نگاه م  یسمتم اومدو رو به
 کردمی طلبکارانه داشتم بهش نگاه م ینجور یاون بودم هم ریاالن من اس

 ی شرکتمو بزن  ییای الزم نبود ب یگفت یبه خودم م  یاومد یم  یخواستی _پول مپسره

 دمش یبردمو کش قش یبه سمت  دستمو

 کردن  ییگدا یفتی ب  یوقت ورشکست نش هیپولتو بذار تو بانک  ستمی_گدا ن
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 فوران کرد شتریمنم ب یچشما  شی تر شد آت ظی کنج لبش غل پوزخند

 خانوم دزده   یی_نگفتم گداپسره

 بودرو بردارم  سمیکه ماله رئ  یز ی اومدم چ ی_دزد خودت

 ست؟ ی_رئپسره

 تر شد  ظیرو لبش غل   پوزخند

همه  کننی که فکر م یهست ییتوهم جزو اون دسته گداها ؟حتمایپول براش ببر  یخواستی _مپسره
 دنیرس  نجایپولدارا پول اونارو خوردن که به ا

  نیمبه خاطر ه  شدمیم یداشتم روان کردی م کیمنو کوچ کردوی م نیداشت بهم توه نقدریا نکهیا از
به قفسه  دمیکوب یمشت محکم نیبه خاطر هم  کنهی من االن فرق م  طیاصال برام مهم نبود که شرا

 : دم یغر یو عصبان  یبا لحن تهاجم  نشویس

 _حرفه دهنتو بفهم آقا زاده مفت خور 

 زد اما من همچنان حالت خودمو حفظ کردم   یپوزخند

 _به من نگو آقا زاده مفت خور خوبه منم به تو بگم گدا زاده گوه خور پسره

 مونیکه زده بود پش  یلحظه مات شدم خودشم انگار ازحرف هی یگرفتم برا شیآت  دمیحرفو که شن نیا
 شده بود

  هیاز کاذ ی ک یبردمو  ورشیکم کم چشمام قرمز شد هم از شدت بغض هم از شدت خشم به سمتش  
 داد  یجا خال  عیاشتمو پرت کردم سمتش که سربرد زویم یرو یها

دم دستم  یهرچ  دادمیهم فشار م  یبا نفرت لبامو رو کهی هنگ کرده بود اما من در حال یحساب   چارهیب
 کردم یاومدو به سمتش پرت م  یم

بردم دستمو باال بردمو محکم باهاش زدمش چندتاشو    ورشیبرداشتمو به سمتش  زویم یرو منگنه
 گوشه  هیکنه چون دستمو مهار کردو منگرو پرت کرد  دایادامه پ شتریب خورد اما نذاشت 
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   واریمحکم گرفتو هولم داد سمت د دستامو

کمرم پخش شده   یکه تو یکه زده بود از درد  یاما تحمل درد حرف واریکمرم محکم خورد به د دوباره
برخورد   وار یبه د ینطور یندم هرچند بار اولمم نبود ا یت یبود که باعث شد بهش اهم  ادیبود اونقدر ز

پرت   ممنو محک  میاطرافم هم زندگ یبود که هم احساساتم هم آدما یمن طور  یکال زندگ کردمیم
کال  واریتو د رفتمی مدت با مخ م  هیخودم بودم که بعد از  نیاوقات ا یگاه یحت  واریسمت د کردنیم
تا بتونم به قله برسم  دمیکشی زجر م  ینقدرم مرتفع بودن که کلمن اصال درم نداشت او یزندگ یواراید

 فرستادی اومدو باز منو به نقطه شروع م یم ی کیکه همون لحظه 

 نگاه کردم با نفرت بهش زل زدم   بهش

  ی...تو خودتم گداین یبیکه همرو گدا م یهست ی...اونقدر اغده اییبه تمام معنا شعور یب هی_تو...تو
 ی پول بابات

 صورتم با خشم خم شد  یرو

 یار یدر ب یمن قد باز  یکه برا  یست ین یتی_مراقب حرف زدنت باش کوچولو تو االن تو موقعپسره

مقاومت کردمو خودمو عقب  دیکه توش گاوصندوقه بود کش  یدستمو محکم گرفتو به سمت اتاق  مچ
 شدم   دهیبود که دنبالش کش ادیز یاما زورش اونقدر  دمیکش

 رت کرد تو اتاقو درو قفل کرد المپ اتاقو روشن کردو به سمت گاوصندوق رفت حرکت پ  هیبا  منو

االناست    دونمیم یار یبالهارو سرم م نیلعنت بهت بهمن که ا یخودم جمع شدم ا یتو وارید گوشه
 کردم یم یزندان سپر  یتو  دیعمرمو با هیبق  شدمویم چارهیب  ینطور یا سیکه زنگ بزنه پل 

 و مشکوک بهم نگاه کرد  یگاوصندوقو که گشت سوال یتو پسره

 ؟ یبرداشت  یو مدارک همه سره جاشونن چ ؟سندایبرد یپس چ ینبرد ی_پول پسره

 ستن؟ یتو گدا پول ن نهیهمه ع یدی_د

دنبال   یبه سمت گاوصندوق رفت هرچ  کهویراه متوقف شد  نیخشم بلند شد به سمتم اومد اما ب با
 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد کهوی نکرد که  داشیگشت پ خواستیکه م یز یچ
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 خورهیبدرد تو نم  ؟اونکهیاونو برداشت ستیگاوصندوق ن ی_پاکت زرد...پاکت زرد توپسره

 مشکوک تر شد یکم بعد

 خوره؟ ی مدارک بدردش م نیکه ا هیک  ستی...رئسیرئ ی...گفت ستی_رئپسره

  یل یکه من آدم اونم خ دهیکه طرف مقابلش فهم  دیفهم ی اگه م کشتیبهمن منو م  دادمیگاف م دینبا
 کنه؟ یکار م یچ الغوزی نیمدارک تو شرکت ا نیا دونمی فقط من نم  شدیبد م

 که زدمو کتمان کنم    یحرف  دیخودم جمع کردم با یپامو تو یکم

 گفتم   یز یچ هی ینطور ی_هم

 خوره یبدردت نم  ؟اونکهی_پس چرا اون پاکتو برداشتپسره

خودم جمع    یتو شتریبود که پاهامو ب نیروم خم شد اما تنها عکس العمل من ا  سمتم اومدو روبه به
 بکنم 

 ...توروخدا رسهینم ی چی زندان به تو ه فتمی بذار من برم...ب نی_بب 

 گفت:  کنمی که معلوم بود خوشش اومده دارم ازش التماس م پسره

 ؟ یکنیازم التماس م ی_دار پسره

 توروخدا ولم کن تا نکشتمت  گمیدارم م  کنمی التماس نم ری _نخ

 منم افتادم روش  نویافتاد رو زم  کهویبردم که   زیدوباره به سمتش خ بعد

اومدو  ن ییو حالت چشماش دستم پا افشیق دنیبا د  کهوی مشت بزنم تو صورتش که  هی خواستم
 شد   رهی چشمام خ  یمن تو نهیشدم اونم ع رهی چشماش خ یتو

  نهیبیپول م یتو رویکه همه چ یپسره گنده دماغ اغده ا نیا به یداد تیجذاب نهمهیخدا چرا ا آخه
 داره مییچه چشما  شعورینگاه ب

دستشو   یا گهیهرکس د ای نیکه رام ییوقتا نهیچرا ع دونمیکم دستش به سمت صورتم اومد نم  کم
 کارو نکردم  نیاون ا یاما برا دمیکش یعقب م اوردی به سمت صورتم م
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  دهیهم د کردمیکه داشتم فرار م یاون شب  نویا شدیمشاهده م ییمثل آشنا  یچشماش حاالت  یتو
 شناختمیمن اصال اونو نم یول  شناختیبودم انگار منو م

محشر عطرشو به جون بخرم اوم چه قدرم  یبو تونستمیبهتر م  میکه هردومون آروم تر شده بود حاال
 داره ییعجب بو قسیخوش سل 

  یهم بسته شه برا یدستاش باعث شد اتومات چشمام رو یصورتم قرار گرفت گرم یکه رو دستش
 شد   جادیتن هردومون ا یتو یلحظه لرزش هی

 گفت:  یبا لحن آروم  پسره

 تو؟  یهست ی؟چیا ؟فرشتهی؟پر ی ؟جنی_افسونگر پسره

  ری اثتحت ت  شتریشد انگار داشت ب  شتریب  یچشمامو باز کردمو بهش نگاه کردم که لرزش تنش کم  آروم
 گرفت یصورتم قرار م

 کنارش نشستم نیزم  یاز روش بلند شم رو عی سر امویتنش باعث شد به خودم ب  لرزش

خاک به سرم چرا به خودم  یسرخ شدم وا یحساب  دونستمیملتهب شده بودو م یهام حساب گونه
 ومدم ین

پسش زدم   عیخاص گرفتم که سر تی حس امن هیچرا اما ازش  دونمیهنوز نگاهش روم بود نم پسره
  میچشمام تموم بشه و دوباره سگ شد از طرف یاالن جادو دیبهش دل خوش کنم شا خواستمینم

 نگاهش اصال آزار دهنده نبود  

 ؟ یکنیکارا خرابش م  نیبا ا  ست؟چرایظرافت دخترونت ن  نهمهیا فهی ؟حیکن ی م ی_چرا دزدپسره

  یحرفو بهم زده بود حت نیکه ابود  یکس  نیاول نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک  هی ناخواسته
 موضوع با پدرش دعوا نکرد  نیبار سره ا هیمنو دوست داره  کردیکه ادعا م  ینیرام

 کمکت کنم دمیقول م ؟بهتیکنیکارو م  ن ی_بهم بگو چرا اپسره

 نهینباشم منم ع یتهاجم  گهینگاه کردم حرفاش باعث شده بود د گهیسمت د هی ازش گرفتمو به  نگامو
 خودش آروم شده بودم هم لحنم هم قلبم
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بود   یار یبود مشکل من برده بودنم بود مشکل من اخت ن یدارم کاش مشکلم ا ی مشکل مال کردیم  فکر
 که دست خودم نبود 

 ه؟یچ  ؟اسمتیزن ینم  ی_چرا حرف پسره

 _بذار برم 

بهت   کنمی کت مکم  ؟منیفت یب گه ید یکی  ری؟گیباال بر  گهید یک ی وار یکه دوباره از د ی_بذارم بر پسره
 بهت بزنه یب یآس یکس  ذارمینم دمیقول م

  نیبودم به خاطر هم دهیهم شن  نیبزنه رو از زبون رام ب یبهت آس  یکس ذارمی جملرو که نم نیا نهیع
 کردن ی نم یغلط  چیه  یادعارو داشتن ول نیشدنم دست خودم نبود همه ا یعصبان 

  رمی لحن آرومش آرامش بگ دنی از وجودش و از شن نی از ا شتریب خواستمیقلبمو پس زدم نم آرامش
 الزم بود  تمیعصبان یبرا

 گفتم:  یلحن خشن  با

که اطرافمن و به خاطر   یهست  ییندارم توهم مثل همه اونا یاز ی ن یکس ی_خفه شو من به دلسوز 
 باهام باشن  خوانی ظاهرم فقط م

پس   کردمیم  یهرکار  تشینپس زدن ام یگفتم که برا دمیبه سمتم اومد خودمو عقب نکش کمی پسره
 برخورد منو اون بود  نی سوم نیا کهیبهش اعتماد داشتم درحال  نیبه خاطرهم  شدیزده نم

  کردمیتو بود من کمکش م  یجا  یا گهیقرار نگرفتم اما هرکس د تیی بای ز ری تحت تاث گمی_نم پسره
 به ظاهرت نداره  یربط

 بذار برم  یکمکم کن  ییخوای_اگه م

 قبلش اون پاکتو بهم بده  یول یبر  ذارمی_مپسره

 _بذار ببرمش  

سرش مقاومت کنم  یکم خواستمیالتماسش کنم اما م خواستمی مشکوک بهم نگاه کرد نم پسره
 دوباره شکنجه بشم خواستمینم
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و   خورهی م سیفقط بدرد پل  خورهیکس نم چیتوشه که بدرد ه یز ی چ خورهی_اون به درد تو نم پسره
 صاحب اون مدارک 

خدا لعنتت   یکه باعث شد نگران بشم ا شدیشد لحنش هرلحظه مشکوک تر م  جادیتنم ا یتو یلرزش 
 یی تو امی کنه بهمن که مسبب همه بدبخت

 ی پس حتما از طرف خودش اومد یست یکه ن سی_پل پسره

  گردوندمیاگه مدارکو برش م   کردمیانتخاب م روی کی  دیبا نیبدتر و بدتر نی اوضاع خرابه ب  دمید
  هیدستم خال دیدیم یافتادم که وقت یبهمن م  ری برم از اون ور گ  ذاشتیم شدوی مشکوک نم ینطور یا
 ... ینطور یا سویپل  زدیزنگ م  دادمشیاگه نم یول  کردیم چارم یب

مانتوم پاکتو  ری موضوع بغض کردم آروم از ز نیو فرابدتر بود از ا نیبدتر نیمن ب  یانتخابا شهیهم
 شدو پاکتو ازم گرفت   رهی دراوردمو به سمتش گرفتم اونم به چشمام خ

 ایبدنم  یکمربندش رو  هیاز فکر سوزش جا کنهیوکبودم م اهیبرگردم س  یدست خال یوقت دونستمیم
شد و باعث شد چند قطره اشک از گوشه  خیشکنجه مو به تنم س  لیوسا ریناله هام ز  یصدا یحت

 ن ییچشمم بچکه پا

 ؟ یکن ی م هیگر ی_دار پسره

 جلوش غرورم بشکنه   نیاز ا شتریب  دینبا  دمیبه چشمام کش یدست دمویباال کش  موی نیب

 بودمو بر گردوندم بذار برم  دهیکه دزد یز ی_چ

  دیآروم منو کش کهویسرخم بهش نگاه کردم که  یشد با چشما کی پاکتو کنار گذاشت و بهم نزد پسره
کارو کرده با حس   نیا یخواستم مقاومت کنمو سرش داد بزنم که به چه جرات نکهیتو آغوشش هم 

 آغوشش الل شدم یگرما

  یب  یقلبش که حساب یصدا دنیقرار داد کم کم با شن   نشی س یسرم گذاشتو آروم رو یدستشو رو 
وا رفتم   یآغوشش ضعف کرده بودم که حساب  یهم بسته شد اونقدر تو یچشمام رو کردی م یقرار 

 منو به خودش فشار بده   شتریب  یخودم جمع کردم که باعث شد کم یتوپامو 
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نکرده   دای پ  نیبغل رام یکه توش تو یز ی صفت بود اما چ میلی آغوشش اصال نرم نبود بلکه خ نکهیا با
 بودم اوردهیبه دستش ن  نیکه تا حاال تو آغوش رام شدیحس خوب بهم القا م هیبودم آرامش بود 

حس   یبهم دست نداد حت  کنهی کارو م نیهوس داره ا  یاز رو نکهیحس ا کردیسرمو نوازش م  یوقت
 یدرونم جوونه نزد فقط آرامش بود که تو کنهی محبتو بهم م نیا مییجادو یها  یژگی به خاطر و نکهیا

مثل پناه داشتن بهم دست داد که باعث   یقشنگ یحس ها هی زدیتنم بوسه م  یجا یآغوشش به جا
 تر از قبل بشم  فی جمع بشمو ضع خودم یتو شتریب  یکمشد 

کم کم دستمم شروع به لرزش کرد که باعث شد   دمی لرزیم جانیبه خودم اومدم از شدت ه  یوقت
اما   رمی آرامش بگ خواستمیفقط م  امیب  رونی از آغوشش ب خواستمینم  رهیمحکم فشارش بدم تا آروم بگ 

 ذاشتن ینم  ایلعنت نیا

  کمی یمانتوم فرو کردم اما بازم حل نشد پسره که معلوم بود متوجه شده به آروم بیج یتو دستمو
 منو از خودش فاصله دادو بهم نگاه کرد  

 چشماش گرد شد  لرزهی داره آروم م بامیج یکه تو دیدستمو د یوقت

  دستمو گرفتو نی آوردمو به خودم فشارش دادم کم کم نگران شد به خاطرهم رونی ب بمی از تو ج دستمو
 آروم فشارش دادو بهم نگاه کرد 

 شن؟ یم ینطور ی_چرا دستات اپسره

وقت از گرفتن   چیکه ه یضعف کرد حس یدستاش که به دستام منتقل شد ته دلم حساب  یگرما
 بهم دست نداده بود  نیرام یدستا

ترحم   یبود از رو یچشماش واقع   یتو یبود نگران ییخودم جادو نهیپسره هم ع نیا کردمی م احساس
 اوردم ی نم ادشیکه اصال به  ییبود آشنا  ییآشنا یوس نبود از روه ای

کرده  دایلرزششم کاهش پ یدستاش فشار داد درد دستم کم شده بود حت یدستمو گرفتو تو گهید کمی
 بود 

چرا دستام آروم تر شده بود مگه   دونمینم دمیکش رون ی آروم دستمو از تو دستاش ب لمی م برخالف
 داشت  یپسره جز گرما چ نیا یدستا
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 _من خوبم 

 ؟ یضی؟مریشی م  ینطور ی_چرا اپسره

 بخورم دی_آره قرصامو با

 شون؟ی_قرصات کجان؟آوردپسره

 تو خونن  شمیم ینطور یا دونستمی_نه نم

 گرد شد  چشماش

 اون وقت...  یدار   روی ماریب  نی_تو اپسره

 حرفشو بخوره    هیاعث شد بقبرگشت سرم به سمتش ب با

 اومد   یها خوشم نم ینگران نینگرانم بشه من اصال از ا نهمهیداشت ا یلزوم چه

  می شناسینگاه انگار هفت ساله همو م چشماشو

 پنهون کردم  بمی ج یبلند شدم دستمو تو نیزم  یرو از

 برم؟  یذار ی_م

 ستادیشدو روبه روم ا بلند

 امن  نیماش هیاونم  ادینم  ری گ یبه راحت  نیوقته ماش  ریبرسونمت؟د ییخوای _مپسره

شدم   یطور  هی دمیشنیاطرافم م یکه از دهن ادما ییکلمه امنش حالم بهم نخورد برعکس امن ها از
 آغوشش امن حساب کنم نهیع  نشویماش تونستمیبهش نگاه کردم انگار م 

 م؟یرسون ی_م

جا بخوره نگاه چه قدر ذوق کرد   یبزنم که حساب یلباش نشست که باعث شد پوزخند یرو  یلبخند
 دادم شنهادیانگار بهش پ 

 گذاشتمو پسش زدم  نشیقفسه س یلرزونمو رو دست
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 ی خبر نکرد  سی_شب خوش ممنون که پل

 اومدم رونی شده بودن از شرکتش ب  ریگونم سراز یرو یکه حساب   ییاومدمو با اشکا رونی شرکتش ب از

  یبه خاطر رفتارا  ابونایشبو خلوت بودن خ  یکی نه از تار شدیم  شتریترسم ب داشتمیکه برم یقدم هر
 بهمن 

علتش اون   یعنی شهیداره ازم دور م تممیهمزمان امن  کردمیاحساس م  شدمی از شرکت دور م یوقت
 آخه چرا؟ یپسره بود؟ول 

 گفتم:  یلرزون یبا صدا  رفتمیکه راه م  ینیباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم در همون ح سرمو

صبر که بتونم درد  ایمرگ بده که کال خالص بشم  ای  شمیو کبود م اهیدستوپاش دارم س ری ز ی_وقت
 شالقا و شکنجه هارو تحمل کنم 

  ییبودم که ترس شکنجه ها دهی اونقدر از لرزش دستم ترس شدیلرزش دستم وحشتناک تر م هرلحظه
 ش کنم که قرار بود بشمو فرامو 

 شه یچرا االن آروم نم دونمینم یکارو کرد که آروم شد ول   نی بهتر بشه پسره هم  یتا کم دمیمال دستامو

خواستم نقابمو بزنم که   نیکالفم کرده بود به خاطرهم  یکه حساب زدنیبرام بوق م یادیز ینایماش
دورش بزنم که با  توهم خواستم  دم یاما اخمامو کش دمیترس  یسراتو جلومو گرفت کم  نیماش هی کهوی
 اومد هول کردم  یبه سمتم م فیکث یلیلبخند گنده خ هیپسر که داشت با  هیشدنه  ادهیپ

 ؟ ی...هستگری_ج پسره

 د یخواستم فحشش بدم که خند نیگرفتم به خاطر هم  یاز هست منظورشو

 مییا یباهم راه م  نیسوار شو تو ماش ای_ب پسره

 ی پسره عوض ای _برو با عمت راه ب

  یکه منو دوست داشتو ادعا داشت عاشقمه ول یکس نکهیرد بشم که محکم بازومو گرفت از ا خواستم
   خوردیاز شب کنارم نبود حالم ازش بهم م یساعت نیهمچ هی یتو



 خانم دزدی که ماه شد 

62 
 

سخت تنها   طیشرا یتو شهیحس نکرده بودم هم  می سخت زندگ طیشرا یوقت بودنشو تو  چیه
 کنم  دایبودمو خودم باعث شدم که نجات پ 

 شد   جادیتنم ا یتو ینعره پسره لرزش ی صدا دنیبا شن  کهویپسررو بزنم که  خواستم

 دهیشرکت د یهمون پسره که تو دمیپسره که از دورم برداشته شد به پشت سر برگشتم د یدستا
 دهی بودمش با خشم گردن پسررو گرفته و فشار م

شروع کرد به زدنش چون  نویحرکت هولش دادو انداختش رو کاپوت ماش  ه یمنو ول کرد با  یوقت
   ارهی از پسره گنده تر بود باعث شده بود پسره جلوش کم ب کلشیه

هم  یقتل هی  دمیاومد ترس یکه از صورتش م یخون  اوردیکه رو صورت پسره فرو م  ییاون مشت ها با
 جلو رفتمو دستشو گرفتم عیسر  نیبکنه به خاطرهم

 ...ادب شد...ولش کن شی _ولش کن...کشت

  نشیلگد انداختش رو آسفالت دست منم گرفتو به سمت ماش هیبهش انداختو با  ینگاه غضب  پسره
 قرمز رنگ خوشگل بود  یفرار  هیبرد که 

 هیچه مامان  یییبودم اوو  یعاشقه فرار  دیدرخش  چشمام

که داشت  ین یماش میاز طرف شدمیم دهیداشتم دنبالش کش  نطوریپاهام دست خودم نبود هم حرکت
 کرد ی م کی منو به سوار شدنش بدجور تحر

فرمون  چوندنیپدال گاز فشار داد که با پ  یمنو سوار کردو خودشم سوار شد پاشو چنان رو پسره
 شدو راه افتاد  دهیآسفالت کش یرو کاشیالست

دست  هیا فرمونو ب  دادویهم فشار م یکه روبه موت بودم لباشو با حرص رو رفتی داشت تند م اونقدر
 چه قدر جذاب تر شده بود کردیم تشیگرفته بودو هدا

   وونهیآرومتر د کمی_

پسرس بهتره  نیعلتش ا کنمیاحساس م یچه مرگش بود ول  دونمیبهتر شده بود نم کمیدستم  لرزش
 شد آرومش کنه  ی نطور یخودم هروقت دستم ا یبدزدم برا نمیا
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 هیقلبم  دیبدنم لرز دمیسرعت سرسام آورشو د یکه به سرم زده بود خندم گرفت اما وقت یفکر  از
 شد  یطور 

 گرفت یم میسرعتش داشت گر از

 دارم...آروم تر برو  یقلب  ی_توروخدا...من ناراحت 

 آورد   نییاخماشو باز کردو سرعتشو پا  یحرف کم   نیا دنیبا شن پسره

 : دی دندوناش غر یم از الهم بستم با خش  یچشمامو رو دمویکش یپوف

االن معلوم  دمیرس یمگه گوشت بدهکاره دختره سرتق اگه به موقع نم رسونمتی_بهت گفتم مپسره
 ی نبود کجا بود

 هیبذار حداقل  شدنینگرانت بشه من که آشناهام نگرانم نم  یکی چه قدر خوب بود  دمیباال کش  موی نیب
 نگرانم باشه  بهیغر

 ست؟ ینگرانت ن  ؟هــــــــان؟باباتی_تو خونواده دار پسره

تا   دادیبهم دست م یهم حس قشنگ دمیترسیهم م زدیکه م ییشد با دادا ری گونم سراز یرو  اشکام
  رتیبودم اما غ دهیگاه بودو د یکه گاه و ب  نیرام  یخرک یها یرتینشده بود غ یرتیروم غ  یحاال کس

 بهم فشردش   یاز سرعت باالش از لبا دمینار گردنش فهماز رگ باال زده ک نویبود ا یواقع نیا

 ؟ یگینم  یز ی_چرا چ پسره

 _نه بهم اعتماد دارن 

  دی؟هان؟نبایدزد ییایب  ییتنها دیتو چرا با یساعت نیهمچ هی یداره؟تو ی_اعتماد دارن؟چه ربطپسره
 سوارت کنه کمکت کنه؟  یفرار کرد یباشه که وقت  یکی

 ر ی که من گ دیترس یبهمن نم یعن یهمه کارها تنها بودم؟ یمن تو شهی چرا هم گفتیم راست
 دادم یلوش م دیشا ینطور یفتم؟ایب

  ریی تغ رشویمس  دویکش یپنهونش کنم فکر کنم متوجهش شد چون پوف  کردمی م یدستمو سع لرزش
 داد 
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 گفتم:  یسخت به

 ؟ یر یکجا م  ی_دار 

 نه  ای رمی داروهاتو بگ کنمی م دایداروخونه پ هی نمی بب گردمی_دارم م پسره

  یشدم اما سع یطور  هیبودم  دهیند یاز کس  یق یمهر حق چیکه ه یمن یجملش برا نیا دنیشن از
 سازم یقشنگ م زی چ هیخودم   یجنبه نباشم که با هر حرکتش دارم برا  یب  نقدریکردم ا

کن...برسم خونه   ادهیپ  ییجا هی...منو رمی _الزم نکرده...اون داروهام گرونه اصال پولم ندارم که دارو بگ
 خورم یداروهامو م

 : د یدندوناش غر یحرص از ال با

خونه؟پول  یبرگرد ادهیپ هیبا پا  ی خواستیم یعنینباشه؟ بشی پول تو ج دی دختر چرا با هی_پسره
 ی برنداشت یز ی چرا از پول تو گاوصندوق چ ینداشت

 زدم:   غیج  شیعصبان افهی ق الیخی سمتش برگشتمو ب  به

 پولتو به رخ من نکش  نقدری...استمیدزد ن ای_من گدا 

   دیتوموهاش کش  یدست یعصب

خوب بودم    شیماه پ هی نیداده وگرنه من تا هم هیکه امثال مثل تو بهم هد هیدست من مرض  نی_ا
 ارنیسرم م نیمثل هم گهید یبال هیخونه  گردمیبرم یاالنم دست خال 

داشتم براش   رویی زایچ  نیهمچ هیچرا  دونمیدست خودم نبود نم شدیهرلحظه گردتر م چشماش
 که ازش داشتم باعث شده بود بهش اعتماد کنم  یتیاما حس امن دادمیم  حیتوض

 یهست  ی_تو...تو ک پسره

 شهیلبه ش یگذاشتمو بازومو رو میشون یپ یرو د یلرزیازش گرفتمو دستمو که به شدت م  رومو

 اما...  کنمی م یبزرگ زندگ  یلیخونه دوبلکس خ  هی یتو تو نهیع ستم یبدبخت گدا ن هی_

  شدیمن م هیاصال اون ک دادمیم حی براش توض  دیهم بستم چرا با یکردمو چشمامو رو بغض
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دست فرمونو گرفته بود با   هیدستام قرار گرفت باعث شد به سمتش برگردم با  یکه رو یگرم دست
 پام بودو گرفته بود   یرو  دویلرزیکه م یدستش دست  یکیاون 

 بود  بایبود گم شده بود چه قدر ز کیبزرگو مردونه اون کوچ یمن که در برابر دستا دست

دستم نگاه کردم شدت   یکیآروم شد به اون  کمی دمید ی فشارش داد که در کمال ناباور  کمی  یآروم به
 پسره بود یدستا ریبود که ز  یاز اون شتریب  نیلرزه ا

زد که باعث شد دلم براش   یبرگشتم فکر کنم خودشم متوجه شد چون لبخندبه سمتش   یبانابارو
 ضعف بره 

 ی کن ی ...منکاروی...ای_تو...چه...طور 

 ؟ یکنیبا چشمات آدمارو جادو م  یتو چه طور  دونمی_نم پسره

 _خب به خاطر رنگشه که خاصه 

 وجودمه یکه تو  هی_ماله منم به خاطر گرما و محبتپسره

 که بهم داد تعجب کردم   یجواب از

 _محبت؟ 

به  خوامیاز ته قلبم م نویمن آروم باشن ا یدستا نهیدستات ع  خوادیچون دلم م میه ی_اپسره
 یش یو توهم آروم م  شهیبه تو القا م  نیخاطرهم

نداشت کم کم قلبم  یر ی آروم گرفتمش اما تاث گمیبا دست د دمیکش رونیدستش ب  ریاز ز دستمو
 پسره جادوگر بود  نیخدا ا یااومد تودهنم و یداشت م

 نیا دنیبا د نترنتیدراوردو رفت تو ا بشی از تو ج لشویکه توقف کرد به سمتش برگشتم موبا  نیماش
 : دمیصحنه با حرص غر

 نترنته؟ ی_االن وقت ا

 گفت:  کردی که مدنظرش بودو سرچ م یز ی داشت چ کهیدرحال 
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 هیداروهاش چ   نمیبب کنمی مشکلتو سرچ م ی_اسم داروهاتو فکر نکنم حفظ باشپسره

 _بهت گفتم من پول ندارم 

 زد که باعث شد دلم گرم بشه یسمتم برگشتو لبخند مردونه ا به

 _مگه من مردم پسره

بهم دست داد که باعث شد   یقشنگ یلیحس خ  هیشد   جادیتنم ا یتو یشد لرزش  ادهیکه پ  نیماش از
نه  نی که تا حاال بهم دست نداده بود نه از طرف رام یبود حس ییفضا یل یخ یل یبزنم حسم خ یلبخند

  حس نیهم ا گاردهایاز باد یکه دوروبرم بودن حت یا گهید یاز پسرا و مردا یاز طرف بهمن نه حت 
 بهم دست نداده بود 

 شد پس بهم اعتماد داشت که خاموشش نکرد  ظتری نگاه کردم روشن بود لبخندم غل  نشیماش به

هم بستم وجودم پر از آرامش شده بود چه قدر خوب بود چه قدر  یلحظه کوتاه رو هی یبرا چشمامو
 حس بودم  نیعاشق ا

 سوار شد قرصو بهم نشون داد یبرگشت وقت قهیاز چند دق بعد

 _خودشه؟پسره

 از دستش گرفتمو بهش نگاه کردم  قرصو

 زرده نیه من قرمزه امال ی_آره ول 

 گفتم برم عوضش کنم؟  نوی قرمز من ا ای_خانومه گفت زرد پسره

 باهم فرق داشته باشه   یفکر کنم تو مزش کم کنهی نم ی_نه فرق

 اگه اشتباه آوردم بگو تا برم عوضش کنم تعارف نکن  نکهی_خالصه اپسره

دونه از قرصارو با   هیکردم بهم زد نگامو ازش گرفتمو قرصو باز  یلبخند دمی نگاه کردم که د  بهش
 که سمتم گرفته شد به سمتش برگشتم یآب  یدهنم گذاشتم که با بطر  یلرزونم تو یدستا

 خورم یسرم بذارم از باال م ینگران نباش عادت ندارم بطر  ستین  ی_دهنپسره
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از دستش گرفتم باعث شد به   نکهی کنه اما هم دایپ یسوپر  خواستیبه اطراف نگاه کرد انگار م یکم
 تر بشه ظی سمتم برگرده و لبخند رو لباش غل

  یبود که لرزش دستم خوب شد نفس راحت  دهینکش قهیدق هیقرصمو خوردمو اونم راه افتاد به  آروم
 به سمتش برگشتم  نی بهتر بود ازش تشکر کنم به خاطرهم دمیکش

 گردونمیپولشو بهت برم ی_ممنون که کمکم کرد 

 به نشونه متاسفم تکون داد   یکردو سر  یا خنده

 بخر  گه یبسته د هیقرصات تموم شد با اون پول  ی_از طرف من وقت پسره

حالم    نجایبرگشتم چه قدر ا ابونیلبام نشستو به سمت خ یرو یمحبتش ناخواسته لبخند نهمهیا از
 بهتر بود  

 شد...  خیو به تنم سم  ادی سرم م ییافتادم که االن برگردم خونه چه بال نیا ادهی یوقت  یول

 ............ 

 سا یوا نجای_دستت درد نکنه هم

 ؟یبرسونمت دم خونتون؟بهم اعتماد ندار  یذار ی_چرا نمپسره

خودت که   کننی م چارمیب شمیم ادهی پ ین یماش نیهمچ هی از  نهیمنو بب یاگه کس ستین نی_نه بحث ا
 ی دونیم

 د یتو موهاش کش یکالفه دست پسره

 کنن؟ ی م تتیاذ یاون مدارک که از دستش داد ی_براپسره

 بهش زدمو آروم گفتم:   یگرم لبخند

 عادتمه خدافس ستی_مهم ن

 هیواقع  شیناراحت  کردمی بهم کرد حس ترحم بهم دست نداد احساس م یز یغم انگ نگاه
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به  شهیدرش هم یادرس خونمو که بلد کنامین  ایلیا اسیلیحساب کنم اسمم ا  شهی_رو من همپسره
 روت بازه

شدم به سمت کوچمون به  ادهیکه پ  نیکردم از ماش  یبهش زدمو با سر دوباره ازش خدافس  یلبخند
 کرد ی بودو بهم نگاه م سادهیراه افتادم هنوز وا

 _نگران نباش برو 

  یجنجال حساب  هی یخودمو برا  دیبا رونی تکون دادو رفت با رفتنش نفسمو دادم ب یزدو دست  یبوق
 آماده کنم

.... ......... 

 ؟؟یکـــــــار کرد ی_چبهمن 

ساعت سه   نکهیبا ا یخوابه ول  کردمی که برگشته بودم فکر م شدیم یساعت میشد ن   شتریبدنم ب  لرزش
 سرش گرم بوده  دمیکه دورش بودن با اومدن من رفتن فهم  ییبود هرچند با دخترا  دهیبود نخواب

   زنهیهمش داد م شهینم  قانع یول دمی م حی توض یاون لحظه که برگشتم دارم ه از

 اتاق راه رفت  یتو موهاش زدو کالفه تو یچنگ  یعصب

 ارم؟ یسرت ب ییکارت کنم؟هان؟خودت بگو؟چه بال یچ  دی_من االن بابهمن 

 شدیانداختم دستام کم کم داشت لرزشش شروع م  نیی پا سرمو

 _د بنـــــــــــــــــالبهمن 

شکمم خم    یشکمم زد از شدت ضربش آروم رو یکه تو  یکه زد همزمان شد با لگد وحشتناک یا نعره
 شدم 

 یی چه بال یگرد یبرم   یدست خال یوقت  یدیل؟آره؟نترسیشد دل یدیترس نکهی؟ایگ ینم یز ی _چرا چبهمن 
 ارم؟ یسرت م 
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هنوزم برنگشته بود  یرفته بود پارت  نیآرومش کنه رام تونستینم  یچیگفتن نداشتم ه یبرا یحرف 
 اونقدر مست کرده که مجبور شده خونه دوستش بمونه  دمیشا اینشون از سرگرم بودنش بود  نمیا

 سخت خودم تنها بودم  طیشرا یتو شهیمثل هم هـــــه

ازم بلند   یز ی و ناله چ  غیضرباتش چنان با قدرت بود که جز ج  شدیم  شتریب شترویهرلحظه ب لگداش
 شد ینم

از   نهینب یبی تا حداقل صورتم آس  پوشوندمیوباره به جونم افتاده بود اما صورتمو مو مشتاش د لگدا
پست تر از   کردی کارو نم نیتا ولم کنه چون ا کردمی اما التماسش نم زدمی م غیج  دموینال یشدت درد م 

 حرفا بود  نیا

 شدم خودم جمع   یبلند شدم گوشه مبل تو لشیسمت مبلو به وس دمیخودمو کش یکم با ناتوان  کم

 ه یشدم....توروخدا کاف هی_بسه....تنب 

 دنامه یتازه اول زجر کش  رینخ  دمیکه باز شد فهم کمربندش

بهم  شیحالم از وقاحت مردونگ بردیلذت م دویدیلرزش دستامو م خوردمیدستوپاش کتک م ری ز یوقت
صدقه سر   ممی ضیمر نیدارم ا یقلب ی من ناراحت کردی درک نم ضمیکه من مر کردی درکم نم  یحت  خوردیم

 خودش بود 

 شده بودم    ینطور یبود ا ختهیکه به دلم ر ییباهام بود به خاطر ترسا شدیم یپنج سال  میقلب  یناراحت 

دستوپاش کم کم به التماس کردن افتادم که  ریز شدمی شدت دردو ضرباتش داشتم تنگ نفس م  از
 لگداش جوندارتر   شدویم شتریاما ولکن نبود مشتاش ب شمیولم کنه دارم خفه م

بود   ایلیچشمام نقس بست چهره جذاب ا یکه جلو یز یتنها چ  رفت ی م یاهیکم چشمامم داشت س کم
 مطلق  یاه یو بعد س

  ............... 

 بکن  یکار  هی نی_رام

 آرومش کرد   یبه سمت باباش رفتو کم نیرام
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انگار اون مدارک واقعا براش مهم بود   زدی هر روز کتکم م  گذشتیکه از اون ماجرا م شدیم یهفته ا هی
 منو ببره دکتر   نیاما بهمن حاظر نبود اجازه بده رام  شدمی زود زود تنگ نفس م

 تختم نشستم   یفشارش دادم قرصامو خوردمو با بغض رو یرو قلبم گذاشتمو کم دستمو

کم کم داشت   زدیاش حرف م هم کنارش بودو باه ن یمبل داخل اتاقم نشسته بود رام یرو  بهمن
  هیبه خاطر گر  دمینالیآخه شبا خواب راحت نداشتم از درد تا خوده صبح م شدی چشمام گرم خواب م

 چشمام خسته شده بود  یحساب ادممیز یها

 ؟ یبگ ی ز ی چ ییخوای _نمبهمن 

صداش که مخاطبش من بودم   دنیچشمامو باز کردم با شن  عیسر دمویصداش از جا پر دنیشن  با
 د یخواب از سرم پر

 ...بگمی...چی_چ

 خوام یمن اون مدارکو م شیاریبرام ب یبرگرد  دی_بابهمن 

 فتم یب  ریگ ترسمیم رهیاونجا پره دزگ ارمشیب   ی_خب آخه چه طور 

 ی گردیامشب دوباره برم  نیهم یفت یب  ریگ  یکنی _غلط مبهمن 

 کشم براش ب ینقشه ا هی_نه امشب نه توروخدا بذار 

 نگاه کردم که به سمت پدرش برگشت   نیبا التماس به رام  دیتوموهاش کش یکالفه دست بهمن

از خودش نشون  یتا بخار  دادمیخودم بهش عالمت م دی همش با کردی نم یغلط چیه شعوریب پسره
 بده

 بابا  یوقت بد ی_بهتره بهش کم نیرام

 از سره جاش بلند شدو به سمت در رفت  بهمن

 ذارم یدفعه زندت نم  ن یوگرنه ا یبکن  یفکر  هی عتری_بهتره سربهمن 
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  ایلیبغل ا ادهیآغوشش  یبه سمتم اومدو بغلم کرد تو  نیشدن رام  ریرفتنش اشکام سراز  رونی ب با
بود   یود اما مجبور هم نب اصیقابل ق ینبود حت  گرفتمیکه از اون م یبه گرما و آرامش هیافتادم اصال شب 

 کردم ی تحملش م دیبا

  یحساب   شیآخر نیبودم که فقط سه برخورد کوتاه باهاش داشتم که ا یچه قدر تشنه آغوش پسر  
 کاش کنارم بود  ایچه قدر با محبت بود خدا دادیم  یمردونگ یبو  تاشیدگرگونم کرد چه قدر حما

 ............. 

 _دستت درد نکنه خاله جون

 دم یسرشو بوس یبه نشونه محبتم بهش زدمو رو یلبخند

 ارم؟ یبرات ب  ی_نوش جونت خاله جون دفعه بعد که اومدم چ

خودشو با    یکم کنهیداره فکر م  ی عنیبه گوشه لپش چسبوند که  یدستشو با حالت بامزه ا کهیحال  در
 ناز تکون تکون داد

 ؟ یعروسک بخر  هیبرام  شهی_خب م

 دم یزدمو گرم گونشو بوس یلبخند

 خرم ی_چشم عروسکم برات م 

پام   یسرشون رو اشونیسر هیدورم حلقه زده بودن  یبرگشتم که با خوشحال گهید یسمت بچه ها به
  شونیکه مرب یبا ظرف بزرگ اشونی سر هی دنیکشیم ی داشتن برام نقاش  اشونیگذاشته بودن بعض

توش تا منم ازش   ختنیریم کردنی بودمو نصف م دهیکه براشون خر ییها یبراشون آورده بود خوراک
 بخورم 

 شهیهم شناختمیتونسته بودم خوشحالشون کنم اونقدر خوشحال بودم که سراز پا نم نهمهیا نکهیا از
 گرفتمیآرامش م  کردمویدردامو فراموش م نجایا

 که سرشون دو طرف پام گذاشته بودن بردمو نوازششون کردم یدختر پسر  یموها یال دستمو
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دست  کردمویکم همشون دورم حلقه زدنو شروع کردن به شعر خوندن منم با شوق بهشون نگاه م کم
 زدم یم

وجود داشتن که همشون تشنه محبت   یادی سرپرست ز یب  یکه بچه ها ییپرورشگاه بود جا  نجایا
  دمیخری و کادو م یبچه ها خوراک یبرا گرفتمیکه م  ییبا حقوقا  نجایاومدم ا یوقتا م یل یبودن خ

 دمیخریاومدم براشون م یکه م یدفعه بعد کردمیم  ستیو ل خواستیکه دلشون م یهرچ

  ینگران شدم هروقت که م یکم نینکردم به خاطرهم  دایستاره رو پ  نشونیچشم گردوندم ب یهرچ
 تو بغلم  کردیشو پرت مبود که خود یکس  نی اومدم ستاره اول

 بود  نجایبرگشتم که سرپرست ا  میسمت مر به

 جون ستاره کجاست؟  می_مر

 لبخند گفت:  هیبا  ستیبچه ها ن نیب  دید یبه اطراف نگاه کرد وقت یکم میمر

 گاهشهی_حتما مخف میمر

 یکه برا یگاه یتو مخف رفتی م کردیم هیگر ای شدی توهم هروقت ناراحت م  دمیاخمامو کش یکم
  دهیبودن که خر  ییها یبچه ها مشغوله خوردن خوراک  کهی در حال  نیخودش ساخته بود به خاطر هم
 رفتم  گاهشیبودم بلند شدمو به سمت مخف

من  نهی بب  دیسرک کش هیکه  دنشیساخته بود با د کیتنگ و تار  گاهیمخف هیخودش  یپله ها برا ریز
 پنهون شد  عیسر دیمنود ینه که وقت ایاومدم 

 زدم    یحرکت بچگونش لبخند نیا از

  ییطورا هیدوسش داشتم   یلیخ ن یتودل برو بود به خاطرهم  میلیبود خ  یخوشگل یل یدختر خ ستاره
 افتادم  یخودم م ادهی  دمشیدیم یوقت

 آروم بغلش کردمو به خودم چسبوندمش  گاهشیخودمو چپوندم تو مخف یسمتش رفتمو با بدبخت به

 کنهی م هی_ستاره خوشگل من چرا داره گر

 به رنگ برفش اشکاشو پاک کرد  یحالت قهر روشو ازم گرفتو با دستا با
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 ؟ ی_باهام قهر 

 _باهات قهرم باهام حرف نزن ستاره

نکن   بگه ی بخنده و ه شدیکردمو شروع کردم به تند تند بوس کردن لپاش که باعث م یآروم  خنده
 کرده  ی آشت  دمیکارو کردم که کم کم فهم نیاونقدر ا

محکم بغلم کردو دستشو دور   نبار یا یبهش نگاه کردم دوباره اشک تو چشماش جمع شد ول  یوقت
 ن ییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیگردنم انداخت آروم منم بغلش کردمو 

 یکرد  رید نباریچرا ا ینیمنو بب  ییایزود زود ب  ی_تو بهم قول دادستاره

به   رونی که داشتم نتونسته بودم از خونه برم ب ییمدت به خاطر دردا نیهم بستم ا یرو چشمامو
 دلخور بود نیبودم پس به خاطر ا ومدهیکه ن شدیم یماه  هی بای تقر نیخاطر هم

 کردی حلش م دی مشکل داشت که با هیخاله  شهیتکرار نم گهیدلم د زهیعز دی_ببخش

 قرمز شده بود بهم نگاه کرد شیکه حاال به خاطر گر یخوشگل یعسل  یچشما با

 _حل شد؟ ستاره

 زدمو دوباره بغلش کردمو به خودم چسبوندمش   یلبخند

حس خاص بهش   هی دادیبهم آرامش م گهید یطور  هی کردی فرق م نجایا یبچه ها هیبا بق ستاره
 وجه از دستش بدم  چیبه ه خواستیداشتم که دلم نم

 ........ 

با کارکنان  یستاره خوابش برد آروم از سره جام بلند شدمو از اتاقشون خارج شدم بعد از خدافس  یوقت
 برگردم رید خواستمیخونه نم گشتمیبرم  دیرفتم با نمیاومدمو به سمت ماش رونی اونجا از مرکز ب

 فکر بودم  یچشمام گذاشته بودمو تو یرو مویدود نک یروشن کردمو به راه افتادم ع نمویماش

هرلحظه بهمن ازم بپرسه   دمیترس یبود م دهیبه مغزم نرس یفکر  چیکنم ه ینتونسته بودم کار  هنوز
 براش نداشتم    یاون وقت بود که من جواب  یکار کرد یشد چ یچ
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 پوف 

دور بزنه بدون توجه به من   خواستی قرمز رنگ که م یفرار  هی کهوی روندمیکه داشتم م نطوریهم
 شده بودم  چاره یکه باعث شد محکم بکوبم بهش که البته اگه به موقع ترمز نگرفته بودم االن ب دیچ یپ

 بود ماله خودم نبود  نیرام  نیماش نیبدبخت شدم ا یشدم وا  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

  نش یماش یها  شهیش  دمیکوب اروی  نیبه کابوت ماش یچشمام برداشتمو ضربه ا یاز رو مویدود نکیع
 مرد  ای هین ی ماش ن یهمچ هیبفهمم زن پشت  تونستمیبود که نم یدود یاونقدر 

 چرا...  یکن  یرانندگ  یستین  ؟بلدیکار کرد یچ نیبب   نییپا  ای_ب

که من همش   هیچه سرنوشت نیشد باعث شد چشمام گرد بشه ا ادهی پ نیکه از ماش یکس دنید با
 نم یرو بب اروی نیا دیبا

 شما بود خانوم؟  ری تقص  دیکنی _بازم شما؟فکر نمایلیا

کردم خودمو بزنم به اون  یمنم سع شناسهیانگار منو نم زنهی باهام حرف م بانهیطور غر هی دمید یوقت
 داد زدم  نیبه خاطرهم شناسمشیراه که نم

 ؟یطلبکارم هست یخوشگلمو داغون کرد  نی_ماش

 باال داد  ییابرو ایلیا

 خانوم نه من  یمن زد نی_شما به ماش ایلیا

 دیبه بدنش کش یکردو دست ینگاه نشیماش به

 ؟ یخسارت بد دیچه قدر با یدونی_مایلیا

 شد با لحن  منظوردار بود گفت:   کیقدم بهم نزد هیحرص بهش نگاه کردم  با

 ؟ یبد ی_دار ایلیا

 اوردیم ادمیبود داشت گذشته هارو به  یپسره موز  نیزدم چه قدر ا   یپوزخند
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 گفت:  یپام اشاره کردو با لحن طعنه دار  ریز  نیماش به

 یخسارتو پرداخت کن  یتون یپاته پس م ری ز ینی ماش  نیهمچ هیکه  یدار  هی_معلومه ماایلیا

 ...ماله...ماله نامزدمهستی ماله خودم ن  نی_ماش

بهم نگاه کرد انگار باورش نشده بود که من نامزد داشته باشم اونم  یچشماش گرد شد با ناباور  ایلیا
 یپولدار  نینامزد به ا

 گفت:  یپوزخند باز شد با لحن مسخره ا هیکم کم گوشه لبش به  ایلیا

 _منظورت همون دوست پسرت نه؟ایلیا

دراوردمو   مویی داشتم کارت شناسا رفتمو مدارکمو بر  نیشدت خشم دستام مشت شدن به سمت ماش از
 به سمتش گرفتم 

 کنم ی خسارتش هرچه قدر شد زنگ بزن پرداختش م ری بگ مویی _االن پول ندارم کارت شناسا

 ن؟ یصاحب ماش   ای ؟خودت؟یکشیرو به رخم م  ی_پول کایلیا

 قراره پول خسارتتو بده   ینداره ک  ی_به تو ربط 

 گفت:   یال یخ  یگذاشت بعد با ب بشی ج یگرفتو تو  موییکارت شناسا  ایلیا

 ی برام بکن دیهست که با یکار   هی خوامی_پول نم ایلیا

 خواست؟ یازم م  یچ یعن یگفت؟یم  یداشت چ نیگرد شد ا چشمام

 گهید ینایبوق ماش  یمجبورم بهت کمک کنم که صدا ؟مگهیفرض کرد یبهش بگم تو منو چ خواستم
 شرمنده شدم  یصحنه مقابلم کم دنیکه با د خوانیم یچ نمی باعث شد به عقب برگردم بب

 میبند آورده بود راهو

حرکت   هی رفتمو سوار شدم با  نی که زده بود به سمت ماش یبه خصوص به حرف ای لیتوجه به ا بدون
 پدال گاز فشار دادمو به راه افتادم  یفرمونو چرخوندمو دنده عقب گرفتم بعد پامو رو
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 ینگران بودم حاال چه طور  ی حساب  دمیبه شالم کش یدم دستزده بودو فراموش کر ایلیکه ا یحرف 
 خدا  یا گردوندمیبرم   نویماش

راهنماش   یافتاد جلوم المپا ایلیا نیماش  دمید کهویمرتبش کردم که  دمویتوموهام کش یدست
 کنه؟یکار م  یداره چ نیا نییپا ارمشیب  یسرعتشو کم کرد که باعث شد منم کم   یکم   زدنیچشمک م

  نییسرعتمو پا نیبه خاطرهم دم یکش یآوردو عالمت داد که بزنم کنار پوف  رونیب شهیاز ش دستشو
 سادم یپشت سرش وا ابونیخودش گوشه خ نهی آوردمو ع

 دم یکش یهوف دی به کتش کش یشدو دست ادهی که پ یوقت نشی باز شدن در ماش با

 برازندش بود  ین یماش نیهمچ ه یواقعا  شعوریبود پسره ب بیقدرم خوشت  چه

  نیاخم کردمو از ماش یبشم منم کم ادهیدادو بهم عالمت داد که پ هیتک یبا حالت جذاب نشیماش به
 شدم   ادهیپ

 م یستادیهم ا یگرفتو روبه رو نشیاز ماش شویتک رمیدارم به سمتش م دید یوقت ایلیا

 باشم  الیخ یکردم ب یاما سع دی چی پ مینی ب یتو  رشیعطر نفس گ یبو  دوباره

 ؟ یدار  یه؟کار ی_چ

 ؟ یخسارتمو بد ییخوای_مگه نمایلیا

 دم یکش یکاسه چشمم گردوندمو پوف یحرص چشمامو تو با

 کنم یاالن ندارم بدم فرار که نم  بتهیکه تو ج میی_کارت شناسا

 ی برام بکن  یکار  هی خوامی...میجبران کن   خوامی_من خسارتمو با پول نمایلیا

باشه   یجد   یلیحرفش خ   کردمی محل تصادف بهم زده بود افتادم فکر نم  یکه تو یجمله ا ادهی  کهوی
 هینه بابا جد دمیاالن که دوباره تکرارش کرد فهم  یول

 ؟کمک؟ ی_چ

 نامزد که نه دوست دختر  یکن  یمدت نقش نامزدمو باز  هی یبرا  خوامیم  میهی_اایلیا
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داد با حالت   هیتک نشی شبه ما دویجا خوردم خودشم نگاهشو ازم دزد یحرفش حساب  نیا دنیشن  با
 فرو کردو ادامه داد بشیج  یدستاشو تو یجذاب

خسارت   یست یمجبور ن ینطور یا شهیخالص بشم که با کمک تو حل م  یکیاز دست   خوامی_مایلیا
 یهفصدتومن بد کی نزد دیبا ک یکوچ  یاون فرورفتگ یکه برا یبد رو ین یماش

 خبره مگه؟ ون؟چهیلیگرد شده بهش نگاه کردم هفصد م  یچشما با

 پس... دهی بفهمه خودش م نیپرداختش کنم مطمئنم رام ستیمنکه قرار ن یول

موقع بود که بهش بفهمونم  نی لبام نشست و به اطراف نگاه کردم االن بهتر  یرو یطعنه دار  لبخند
که هر  ستمیاطرافش ن یدخترها نهیع نکهیدو دربارم اشتباه فکر کرده و سه ا ستمیمن گدا ن کی
 بده با کله قبول کنم  یشنهادیپ

شدم روبه روش  کیداده بود نزد هیتک نشیقدم بهش که به ماش هیاز اطراف گرفتمو  نگاهمو
 نش یتخت س دمیبا انگشت اشارم چندبار پشت سرهم آروم کوب ستادمویا

 بدم  تونمیم  ستمینگران پرداخت خسارتشم ن  زمیعز ستمی کسوکار ن یآقا زاده من اونقدرهاهم ب نی_بب 

 زد   یپوزخند دویابروش باال پر هی

 دوست پسرت؟  بی_از جایلیا

 باشه گهید ی کی  بیبده منم مثل تو دستم تو ج  ؟یخور یحرص م یچرا دار  هیهمون...چ بی_آره از ج 

 نیمشت شدن فکر کنم خوب منظورمو گرفته بود اگه چند نفر مثل من جواب ا یدستاش کم ایلیا
به خودشون   نقدرمیا دنیکش یاون نم  نویپولو ثروتشونو به رخ ا نقدریا دادیم ینطور یآقازاده هارو ا

 قضاوت کنن  یشناخت چیبدون ه گرانیدرباره د دادنیاجازه نم 

 ی کن یم یدوست پسرتون خبر داره که دزد نی_اایلیا

 به کمر روبه روش گفتم:  دست

 نامحترم  یآقا شهیبه شما مربوط نم نشی_ا
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به سمت   یا گهیحرف د چیبدون ه  نیاونجا فقط وقت هدر دادن بود به خاطر هم سادنیوا شتریب
 رفتم درشو باز کردمو توش خم شدم   نمیماش

مقدارشو   هیکه  گمیبرگشتم بهش م یوقت شهیم دایداشبوردش پول پ یتو شهی هم  نیرام دونستمیم
 برداشتم 

بودو دراوردمو به سمتش رفتم پولو با نفرت پرت کردم تو  دهیکه برام خر ییتوش پول قرصا از
 صورتش که باعث شد چشماش سرخ بشه

 کنمیم زشیمنتظر زنگ زدنتم خسارتش هرچه قدر بشه وار ید یکه خر یی_پول قرصا

مشت شده و  یتوجه به دستا یرفتم سوار شدمو ب  نمیشخشم رومو ازش گرفتمو به سمت ما  با
 پدال گاز فشار دادمو به راه افتادم یپامو رو  شیعصبان  یچشما

کنم؟اصال فکر   ینقش طرفشو باز   خواستیبود که ازم م دهید یمنو چ دادمیحرص فرمونو فشار م با
  ای که بخواد براش مه یچهر رپاشهی ز یاردیلیچند م  نیچون پول داره و ماش کردی م م؟فکریمن ک کردیم
 برخورد کردم که فکر کرده ازش خوشم اومده؟ هیزا نقدریاون شب ا  یعنیشه؟یم

هم ناراحت شده  یباهاش رفتار کرده بودم درست بود قلبم خنک شده بود اما کم ینطور یا نکهیا از
نبود معلوم  ایلینبود اگه ا نیسخت کمک کرده بود ا طی که بهم تو اون شرا یبودم رسم تشکر از کس 

 حقش بود   یسرم اومده بود ول یینبود االن چه بال

 ............. 

 ن ی_رام

که   دیزدو به سمتم اومد خم شدو آروم گونمو بوس یلبخند دمیرس  دید یبه سمتم برگشت وقت نیرام
 بهم دست نداد  یحس چیه

 دور خوش گذشت؟  ن؟دور ی _جانه رامنیرام

 انداختم که باعث شد دلش ضعف بره  نیی گرفتمو سرمو پا  ازش یبا شرمندگ نگاهمو
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بهم  ایلیآغوشه ا یکه تو  ییحسا  کمیهم بستم کاش  یبه سمتم آوردو بغلم کرد چشمامو رو  دستشو
 چه قدر خوب بود دادیهم بهم دست م نیدست داده بود تو آغوشه رام

 م یخوردیبا هم تکون تکون م  آروم

 گرفتس؟  افشیچرا ق نی_عشقه رام نیرام

  مویشونیبزنه و پ یا گهیسرمو تو آغوشش باال گرفتمو بهش نگاه کردم که باعث شد لبخند د آروم
 ببوسه 

 نه؟  یدوست دار  یل یخ  نتوی_ماش

  ایل یا کردمی بشم اما احساس م یطور  هیمردونش  تیجذاب دنیکرد که باعث شد با د ییبا صدا خنده
 بهتره 

 _چرا دلبندم؟ نیرام

 اون...نه نه من... یعنی...من...هیچ  یدون ی_آخه...آخه م

  اطیکه کناره ح یبزرگ   دیتاب سف یچونم بردو آروم سرمو باال آورد باهم رو  ری دستشو به سمت ز نیرام
 میشده بود نشست انیپر از آب بودو آسمون شب توش نما یاستخر بزرگ که حساب  یروبه رو

 شد که باعث شد بهش توجه بکنم   کیبه صورتم نزد یکم

 ؟ی زنی افتاده سوگند؟چرا حرف نم ی_اتفاقنیرام

 ؟ یکن ی کار م  یچ فتهیب  نتیماش یبرا   یاگه اتفاق نی_رام

  ر یزد ز  کهویاما   دم یازم فاصله گرفت ازش ترس کمیچونم برداشته شد  ری گرد شد دستش از ز چشماش
 گرد بشه  ی خنده که باعث شد چشمام حساب

 کرده بودم  فیبراش جوک تعر یانگار  دیخندیت مداش یطور  هی

 ؟یخندی م ینطور یا ی_چرا دار 
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کارش شالم از  نیبا ا ختیسرم گذاشتو موهامو بهم ر یخوب خندشو کرد دستشو رو  یوقت نیرام
 سرم کنم نکردم  نکهیا یبرا یتالش  یسرم افتاد ول 

  نیهنوز نگاهش به ماش نیبودم خوشبختانه رام  دهیاالن رس نیور رفتم هم یدکمه مانتوم کم  با
 بود  فتادهیخوشگلش ن 

 ؟ی_تصادف کردنیرام

گرفتن   ادی  یباعث و بان نیرام  نیخندش باالتر رفت هم  یانداختم که صدا ن یی با خجالت پا سرمو
هرچند هنوز   رمیبگ نامهیکرده بود که بذاره من برم گواه یمن بود اون بود که بهمنو راض یرانندگ 

 کارش نگرفتم نیورشو از امنظ

 د یتوموهاش کش ی بلند شدو دست نیرام

 کنمی ناقصت م امی نکن دختر م یوا ی_وانیرام

فرار کردم که   دمویکش یاز سره خوش  یغیببره که منم ج ز ی سرخ تر شدم که باعث شد به سمتم خ یکم
 اونم شروع کرد به دنبال کردنم 

که البته اون شروع کرد منم جوابشو   میکردی م سیهم خ گرویهمد میدیچرخی دوره فواره م کهیدرحال 
 دادم

 انداز شده بود  نیطن  الیپراز سکوت و یفضا یتو ن یمردونه رام یمن و خنده ها یغایج یصدا

  یکرد سمی_نکن خ

 م نکن ستیتا خ سای_وانیرام

و منو بچسبونه به  نهیهم کنارم بش نیکم خسته شدمو گوشه فواره نشستم که باعث شد رام کم
 خودش 

  ینطور یا  شم؟منویم یاز دستت عصبان  یاتفاق  نیهمچ هیمن به خاطر  یکنی _واقعا تو فکر منیرام
 ؟ یشناخت 

 ی فرار  هیمن زدم به   ستین  نی_آخه فقط ا
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 چشماش گرد شدو بهم نگاه کرد  نیرام

 ؟ یفرار  هیبه  یهست فقط موند بزن  ابونیتو خ  نی ماش نهمهی ا ؟دختری_فرار نیرام

 ادامه داد  یبا لحن بامزه ا نیشرمنده شدم که رام شتریب  یکم

 _پس ورشکست شدم نیرام

 خندش باال رفتو دستمو گرفتو به سمت خونه برد  ی شدم که صدا یشرمندش م شتریب  هرلحظه

 م ینگاه کن لمیف میبر ای ب الی خی_ب نیرام

 ؟ ینیبب  نتویماش  ییخوای_نم

 دلم  زهیعز ست ی_نه مهم ن نیرام

 گردونم یمن چهارصد از تو داشبوردت برداشتم بهت برش م  نی_رام

 کارو کردم  نیفکر کنم خوشحال شده بود که ا دیدرخش  یحرفم چشماش حساب  نیا دنیشن  با

 یباهام حرف بزن   ینطور یا یکه دار  قتمیمگه رف  وونهی_سوگند من قراره بشم همسرت دنیرام

 مجبور... هیچ یدون یم یعن ی_آخه بدون اجازه...

 گفت:  یلبام گذاشتو به آروم  یانگشت اشارشو به نشونه سکوت رو نیرام

برام   خوامیم زوی فالن چ نیرام ی بهم بگ ییایبار ب  هیموضوعو تمومش کن من آرزومه تو  نی_انیرام
 وونه یبزن د غمیت  کمیخب   ؟یخر یم

   میو به سمت خونه حرکت بکن زهیکردم که باعث شد دوباره موهامو بهم بر یا خنده

 ..................... 

زنگ  لمیموبا کهویکه  کردمیاتاقش بود چت م یکه تو نیبودمو با رام دهیتخت اتاقم دراز کش یرو
 جواب دادم یبا لحن سرد  نیبود به خاطرهم  شماره ناشناس هیخورد 

 د یی_بفرما
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 _اوه صداشو باش سالم عرض شد 

 لحنش برام آشناس   نقدریکه ا هیک نمی به مغزم فشار آوردم بب یکم

 خانوم دزده؟ ی_نشناخت 

 بود  ایلیتوهم ا دمیحرفش اخمامو کش نیا دنیشن  با

 ؟ ی_چرا زنگ زد

 رم ی ازتون بگ نوی_زنگ زدم خسارت ماشایلیا

 به حساب  زمیری _باشه بگو قبل از ساعت نه م

 دوست پسرت؟  ای_تو ایلیا

من حرص   یخودشم داره پا به پا  کردمیچرا اما احساس م  دونمیحرص دستام مشت شدن نم با
 من دوست پسر دارم حرص بخوره  نکهیداره از ا  یچه لزوم  کنمی اشتباه م یول  خورهیم

 ست یمربوط ن_به تو 

 ؟یفکر کرد شنهادمی_رو پایلیا

  نیمنظورش از ا دنیخوشحال شدم اما با فهم یبود کم چوندهی کلکل نکرده بودو موضوعو پ نکهیا از
 توهم دمیسوال اخمامو کش

 نداشت که روش فکر کنم   ی_ارزش 

 ؟ یمدت بامن باش  هی یبرا ییخوای نم  یعنی_ایلیا

 برام سخت بود   یلیحرفش خ  نی مشت شدن ا دستام

حقتو بذاره کف  گمیم یار یاسمشو م یکه ه یبه همون دوست پسر  یحرفا بزن  نیاز ا گهیبار د هی_
 دستت
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با من   یکن یم یدزد نکهیحرفا باهاش دارم مثل ا  یلیمنم خ ینطور یا یخبرش کن شمی_خوشحال م ایلیا
 بازم بگم؟ یبه خونم اومد یشد  نمی سوار ماش یبود

پسره  هی که توش رفتم ماله  یاون خونه ا  نکهیاز ا یخبر داشت ول  کردمیکه م ییاز همه کارا نیرام
شدم خبر نداشت به خصوص از اون شب چون من بهشون گفته بودم    نشیسوار ماش ایجوون بوده 

 خودمو ببازم  دینبا   یول  شدمیم چارهیب  ینطور ینتونستم برم تو شرکت ا دمویکه ترس

 ؟ یدیدزده ترسشد خانوم   ی_چایلیا

 ... امیخانوم دزده م  یبهم بگ گهیبار د هی_

 ؟یدیاون دفعه اون انگشتتو نشون م زم؟مثلی عز  یکنی کار م  یچ ییای_مایلیا

 بود یخاک به سرم چه قدر حافظشم قو  یسرخ شدم وا کهوی

 ی کش یدوباره چاقو برام م  ییای م ای_ایلیا

 ؟یی خوایاز جونم م ی_چ

   نیهم یکمکم کن  خوامیفقط م یچی _هایلیا

 گفتم:  عی زودتر قطع کنمو خالص بشم سر نکهیا یبرا

 کنمی_باشه دربارش فکر م

 شماره زنگ بزن  نی_منتظر جوابتم به ا ایلیا

 خب   یل ی_خ

دست   ارمی من که اخت زمیتو سرم بر  یحاال چه خاک دمی کش یتماسو قطع کردمو پوف  یخدافس بدون
 کردم یخواستشو براورده م نیا یخودم نبود چه طور 

 از جام بپرمو به سمت اتاق بهمن حمله کنم  عی به سرم زد که باعث شد سر  یفکر  کهوی

 ........... 
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 دختره نفهم  کنمیناکارت م شمیبلند م یچه طور  نیحرفتو تکرار کن بب  گهیبار د هی ی_جرات دار نیرام

 به هدفم برسم  ذاشتیوگرنه نم   کردمی آرومش م یطور  هی دینگاه کردم با نیبه رام  ینگران  با

 ارم یاون مدارکو به دست ب تونمیم ینطور یبرات سخته اما ا دونمیم نی_رام

من   یکه رو یت یاز سره حساس ستین رتش ی حرفش از سره غ نیا دونستمیزدم م یدلم پوزخند یتو
 باشمه یا گهیبا کس د خوادیداره و نم

شدن  ی رتی غ یگرفته بودو رگ گردنش باال زده بود ول  شی اون بود که آت گنیم ایلیبه حاله ا رتیغ
 کرد ی مراقبت م شتریداشت ازم ب رتیبود چون اگه واقعا غ ی فقط خرک نیرام

 بهش نگاه کردم  یفکره آب دهنمو قورت دادمو با نگران یتو دمیسمت بهمن برگشتم که د به

 ه؟ی_بهمن خان نظر شما چ

اخم کنمو بهش نگاه کنم چه قدر   یبهم کرد که باعث شد کم  ینگاه غضبناک جملم نیا دنیبا شن  نیرام
کاراش بگه منم  نیبا ا خوادیداشت تا االن همه کارامو تنها کردم م یچه ربط  نی پرو شده بود اصال به ا

 هستم

 ؟ی بش  کیبهش نزد ییخوای م ی_چه جور بهمن 

 به من دی بسپار گهید نوی_خب ا

کار احمقانه  نی رام ای رهینقشم نگ دمیترسیداده چون م شنهاد یبهم پ ایلیبهشون نگفته بودم که ا هنوز
 ی چیه گهید ینطور یبکنه ا یا

زد که  یا زانه ی از ظاهرم استفاده کنم چون خنده تمسخرآم خوامیم  دیبهم نگاه کرد فکر کنم فهم  بهمن
 باعث شد حالم ازش بهم بخوره 

 هیا رکانهیباشه نقشه ز یار یدلشو به دست ب یتونی_صد در صد مبهمن 

 چشماش گرد شد با تعجب به سمت باباش برگشت  نیرام

 بره بشه طرف پسره؟ یاجازه بد  یی خوایبابا؟م ی گیم یدار  ی_چنیرام
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من مهمه اون  یکه برا یز یپسررو رام خودش کنه تنها چ تونهیم کنهی نم ی_سوگند کار خالف بهمن 
 نیمدارکه هم

رفتنش نگاه کردم درسته عاشقش نبودم اما   ریبا غم به مس رونی بلند شدو از اتاق زد ب یعصب نیرام
ازش    کردمیم یسع  دیباشه باالخره قرار بود شوهرم بشه پس با یدوسش داشتم هرچ کمیخب 

   ادی خوشم ب

 ار یدست بنباش بسپارش به من فقط اون مدارکو به  نی _نگران رامبهمن 

 ادامه داد: یو محکم  یسمتش برگشتم که با لحن جد به

  ییبال یدست از پا درازتر برگرد نبارمیاگه ا یول  یکار وقت دار  نیا یبرا یی_تا هرچه قدر که بخوابهمن 
 ی مرگ کن  یکه هرشب آرزو ارمیسرت م 

 گفتم:  عیسر نیبه خاطر هم  دمیحرفشو فهم  منظور

 کنمی نم دتون ی_باشه چشم ناام

 رونیراحت نفسمو دادم ب   الیاز اتاقش خارج شدمو با خ عیسر

 شه یکه اونم خر م نیفقط مونده رام نیاز ا نیا شیآخ

که به آسمون  دنشیعمارت به راه افتادم با د یبه سمت باغ پشت نیکجا رفته به خاطرهم دونستمیم
  یمتم برگشت وقتبه س دیپامو که شن یبه سمتش رفتم صدا  دیکشی م گاریشده بودو داشت س  رهیخ

 نگاهشو ازم گرفت  یبا دلخور  دیمنو د

 ؟ یهنوز ناراحت نی_رام

 گفت:  یبا لحن طعنه دار  نیرام

 ارم یبال درم   ی_نه دارم از خوشحالنیرام

نگاه   یروشن کرد وقت گهید  یکی که تموم شد  گارشیبهم نکرد س یاما توجه  ستادمیروش ا روبه
  زدیم  گارشیبه س ینیپک سنگ کهیخودش احساس کرد نتونست تحمل کنه درحال  یرو نمویسنگ

 اعتراضم باال ببره   یصورتم پخش کرد که باعث شد صورتم توهم بره و صدا یدودشو تو
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 ی خفم کرد وونهی_د

 نه یاون پسره نب  تویبسوزونم که خوشگل گارمیس نیا شی صورتتو با آت یجا یجا   خوادی_دلم منیرام

 گفتم:   کردمی به ستاره ها نگاه م گرفتمویرومو ازش م کهی بهش زدمو در حال یز ی رآمتمسخ   پوزخند

مردا   نیکه داشتم ب یها با وجود اوضاع یپارت یکه تو ییمثل همه اون لحظه ها زمیباش عز ی_عاد
 ینشوندیمنو کناره خودتت م

 زد  یپوزخند

 ؟ ی زنی _طعنه منیرام

 _نه طعنه چرا؟ 

 زنگ زد بگه خسارتش چه قدره؟   اروی_نیرام

 ش ی مردونگ یخودش برا یبود واقعا براش متاسفم نه برا  چوندهیقدر بامزه موضوعو پ چه

   ونیلی_آره هفصدو هشتاد م 

 _باشه شماره حسابشو برام بفرست  نیرام

 ن ی_بازم شرمنده رام

 ی از پول ارزش دار  شتریسوگند تو برام ب ستی_مهم ن نیرام

باال دادمو بهش نگاه کردم بذار حرفامو بهش بزنم الاقل بفهمه که من اونقدرها هم احمق   ییابرو
 ستمین

 م؟ ییبایز  ای_خودم 

 هوا ول کردو گفت:  یتو گارشویشد دود س  یخنث چشماش

 _هردوش نیرام

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
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و تنها دارندت منم   یخوابیبازوهام م نی آغوش ب نیا یشب تو هیباالخره  کنمیفکر م  ی_شبا وقتنیرام
  رهی خ  تیجذاب  نیا یهمون لحظه ببرم عقدت کنم تا زودتر زنم بش خوادیکه دلم م کنمی اونقدر ذوق م

 فقط ماله منه سوگند  کنهیم وونهیکنندت که همرو د

 ؟ ییخوای م ؟اونمیروحمه اون چ ستیاز خودم جسمم ن  ؟منظورمی_خودم چ

  خوامی م توی_همه چنیرام

 زمزمه کرد  ینگاه کردو به آروم  بهم

  ییچه نخوا ییجسمتو تصاحب کردم روحتم ماله منه تو چه بخوا ی_جسم و روحت باهم وقتنیرام
 راحت کنم   التویفکر کن اصال بذار خ ییخوا یهرجور م  یماله من

 شد آروم کناره گوشم گفت:  خم

 شدم بعد عاشقه خودت   تت ی_من اول عاشق جذابنیرام

 شدن   ری گونم سراز یکنارم که رد شد اشکام آروم رو از

چمنها آروم زانو زدمو سرمو باال گرفتم تحمل وزن حرفش برام   یرفتنش که مطمئن شدم با بغض رو از
  دهیاالن از زبون خودش شن نکهیاما ا کردمیدربارش م  یفکر  نیهمچ هیسخت بود درسته خودمم 

 سخت تر شده بود  یل یبودم تحملش برام خ

 اول از ظرافتم خوشش اومده بود بعد از خودم پس....  ناو

 انداختم نیی پا سرمو

تا االنت   یکاال بود  هی نهیع  یتو از همون بچگ یتو ماله اون ستیمهم ن  نایسوگند خانوم؟اصال ا یچ که
 تا آخر  نطوری به بعدش ماله پسرش و هم نجایاز ا یماله بهمن بود

که تشنه  یمن یکاره ساده باشه که برا هیکه در حقم کرده بود  یکار  دیافتادم شا ایلیا ادهی  کهوی
خودم   یبرا   ینطور یبزرگش کنم ا ایبهش دلخوش کنم  ادی ز دیبزرگ جلوه کرده پس نبا یل یمحبتم خ
 شه یسخت م
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سکوت شب  خواستمینکنه نم ت یاذ رویکس میگر یدهنم گذاشتم تا صدا یمحکم جلو دستمو
مثل  خواستمی بشه فقط م تیاذ کنهیمنو با خودش پخش م  یصدا نکهیباد از ا  ایبکنه  یاعتراض

 تا آخر عمرم انجامش بدم   دیکه با یکار  کردمی م شهیکه هم یتو خودم کار  زمیبر شهیهم

  سیآروم به سمت استخر رفتم لبش نشستمو بدون توجه به خ  ییسره جام بلند شدمو با قدما از
 شدن شلوارم پامو توش انداختمو آروم تکون تکونش دادم  

برام نمونده   یرمق گهیروزگار اونقدر لرزونده بود که د یسرد نکهیبه خاطر ا دیآب تنمو نلزوند شا یسرد
 بود

کنم؟آخه چرا؟مگه  یزندگ دیبا ینطور یا که عادله ییخدا  هیسا ریز  یبزرگ نیبه ا یای دن یمن تو یعنی
  ستیزور ن نیشه؟ایشدم آخه مگه م دنیمحکوم به درد کش یکرده بودم؟از ده سالگ یمن چه گناه

 نیا یتواونم  لرزونهی م روی سرد تن هر بشر ن؟آبیبب  خوره؟اوضاعمویخدا؟به نظام عادالنه بودنت برنم 
  دهیلرز یسردتر  یزایتنه منو نلرزوند چون تنه من با چ  نیهوا اما بب

افتادم  یآغوشش م ادهی چرا هروقت  دونمیافتادم نم  ایل یآغوش گرم ا ادهی دمی همونجا دراز کش آروم
سرد  ایبود فقط بود مهم نبود مهربون باشه   نجایکاش االن ا شدیگونه هام سرخ م کردویدلم ضعف م

 م یدیکش یکنارهم نفس م بود حداقل تو سکوت  نجایفقط ا

 هم بسته شدو بشمار سه بخواب رفتم  یچشمام رو آروم

 .................... 

 به سمتش رفتم   دمشید یچشم گردوندم که وقت یشاپو باز کردمو کم یکاف دره

از همون  خواستم یبدم نم لشیتحو یلبخند مچهیبهم زد که باعث شد در جوابش فقط ن  یگرم لبخند
 از خدامه که باهاشم  کردیفکر م   ینطور یا دادمیخوش بهش نشون م یاول رو

 ینبود چشما یدرشت بود اما بادکنک  یل یخ  نکهیداشت با ا یا دهیورز  کلیبود ه  یپسر جذاب  ایلیا
مهم نبود نه  زای چ نجوریمن ا یبرا  یول هیهر دختر یپولداره آرزو میلیداشت معلومه که خ یخوشرنگ

  بخوام نیاز رام  دیکه با یمحبت خواستمی صال مهم نباشه چرا مهم هست اما من فقط محبت ما نکهیا
 چون اون قراره همسرم بشه
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  یخودم بسازم اما کس یخودم برا  ستیبرام مهم ن خواستمی م تی فقط پناه آرامش امن ایدن نیا یتو
 کارو بکنه فقط داشته باشم نیا

  یایبرگردم نه به دن یکنون  یایبدم به دن  حیترج  امویب  رونی ب  الیکردم از فکروخ یصداش سع دنیشن  با
 فلسفانم  

 رفتمیداشتم کم کم م یکرد ری_دایلیا

 بود معذرت   کی_تراف

 ؟ یکن  ی_چرا نگام نم ایلیا

 جنبه باشه  یدختره ب نیا دیشا گهینم  شعوریزده بود اوف موهاشو پسره ب  میپ ینگاه کردم چه ت   بهش

 ی_خوشحالم که قبول کردایلیا

 دم ینبود که ازت ترس نی _قبول کردنم نشونه ا

 گمیدارم دروغ م فهموندیداشت بهم م شعوریبسوزه ب مییجاها هیبهم کرد که باعث شد  ینگاه

 ؟ ی_با دوست پسرت بهم زدایلیا

 داده ری چه قدر به دوست پسر من گ نیبابا ا یا

 _نه

 _دوتا دوتا؟ ایلیا

 زننده بود یل ین لحنش خخشم دستام مشت شد با

 میباهم باش  یرفته منو تو قراره سور  ادتی_نکنه 

 در آخر به من گفت:  کردویبه اطراف نگاه م  کهیدر حال  ی دار  کهیبا لحن ت  ایلیا

 مرده؟  یقبول کرد؟مطمئن یسور  یگفت  رتهی_دوست پسرت چه قدر خوش غ ایلیا

   نییقطره اشک از گوشه چشمم افتاد پا هی
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 انداخت   ادمی یلعنت  نیا باز

  ی رتیاز غ یخبر  گهیشد د یرتی باباش غ یتفاوت شده بود فقط همون لحظه جلو یب  یلیخ  نیرام
سرم   خواستیزد دلم م  یشاپ فقط پوزخند یکاف رمیبهش گفتم دارم باهاش م  یوقت یشدن نبود حت 

نکرد فقط با   یکار  چیه یاونجا ول یبر  کنمی بگه پاهاتو خورد م دست روم بلند کنه یداد بزنه حت
   میبر نجایماجرارو زودتر تموم کن تا زودتر از ا نیگفت ا ییپرو

باهم  ن ی اون مدارکو به دست آوردم منو رام یقرار بود وقت هیحرف چ نیمنظورش از ا دونستمیم
بشم  یمرد نیهمچ  هیزنه  خواستیاگه به خودم بود دلم نم  میکن  یکانادا زندگ میبعد بر میازدواج کن

   یاسمشو مرد بذار  یتونستیالبته اگه م

 تو خونه بمونم  ذاشتیم کردیم نی تام تمویحداقل بهتر از بهمن بود حداقل امن  نیمجبور بودم رام اما

   دی_ناراحتت کردم؟ببخشایلیا

  نیهمچ  هیکنه اونم  یعذرخواه  کردمی شو نمبه اطراف نگاه کردم اصال فکر یکم  دمویباال کش  موی نیب
 یدنده ا هیپسر قدو 

 _سوگند؟ ایلیا

اون   یافتادم که داده بودم بهش پس از رو مییکارت شناسا ادهی کهویتعجب به سمتش برگشتم که  با
 بود  دهیاسممو فهم

 زنم ی نم یحرف   ارویدرباره اون  گهیناراحتت کنم باشه د خواستمینم خوامی_معذرت مایلیا

 جنتلمن بود  هی  یواقع  یمرد به معن ن یقدر ناراحت شدن من براش مهم بود ا چه

 ؟ یبگ  یز یچ  ییخوای_نم ایلیا

 خانوم دزده؟  یبهم؟ بگم دلم تنگ شده صدام بزن ینداز یم کهی ت  یبگم؟بگم دستت درد نکنه ه ی_چ

نسوخت   میی جاها هیبه خاطر دل ضعفم به خودم دادم که   یزد که چنان فحش  یمردونه کوتاه لبخند
 ته گرفت 

 حرص خوردنت بشم  ی_فداایلیا
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  لی جنبه بودنو بذارم کنار دل یکنم ب یسع دیکه کرده بودمو پنهون کنم با یدادم دل ضعفه ا حیترج 
  ینطور یعادتشه ا  دینفر خام بشم شا هیساده  یبا حرفا  ینطور یا دمیچهارده سال محبت ند شهینم

 حرف بزنه  

   اریدوباره جوش ن یبگم ول ی ز یچ هی خوامی_مایلیا

 کرد منتظر بهش نگاه کردم  یمکث

اما من از جانب خودم   هیاون چه جور مرد دونمیمن نم نیبب یبا دوست پسرت بهم بزن  دی_باایلیا
 دختر باشم  هیبا ینطور یا یبه صورت سور  یحت   تونمیمطمئنم که نم

  یعن یبه کنار   نایاصال ا ایکرد؟یبهم نگاه نم زدیحرف م  یگرد شده بهش نگاه کردم چرا وقت  یچشما با
 شد  میخدا چه قدر حسود ی؟وایحساس بود؟اونم سور  نقدریا

 _باهاش تموم کن  ایلیا

 باهاش تموم کنم   تونمی_من نم

 د یتو موهاش کش یکالفه دست ایلیا

تو   نکهیبا ا  یکه به راحت  یکن  یزندگ ی کنار کس یتون ینمشما کات کردنه چون تو   یآخر دوست نی_ببایلیا
 اد یکنار ب ی هست گهید یکی کناره 

پلک   یکردم پسش بزنم ول یندادم سع دنیکدومش اجازه بار چیپر از اشک شدن اما به ه چشمام
 د یچک ی صد در صد م  ینطور ینزدم ا

من   یبهم اعتماد کن یتون ینباش م میچینگران ه کنمیم  شی_اگه مشکلتم قرصه خودم برات تهایلیا
 ستمی نامرد ن

  اوردیداشت راه نفسمو بند م یکردم نفس بکش حرفاش بدجور  یدادمو سع هیتک  یصندل  به

بابا مامانتو   یکامال در کنار خودم باش  دیمدتم با نیا یکن  یمثل گذشته زندگ  خوامی_سوگند من نمایلیا
 ؟ یکنیکار م  یچ
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 چیاز جام بلند شدمو بدون ه ع ی سر نیاونجارو تحمل کنم به خاطرهم  نیجو سنگ تونستمینم گهید
 شاپ خارج شدم  یاز کاف  یحرف 

که اسم خودشونو   ییاطرافم متنفر بشم از آدما یاز قبل از آدما شتریب شدیباعث م  زدیحرف م  یوقت
 گذاشته بودن مرد 

 سمیکه وا شدینم  لیاما دل شدیم  ریاز گوشه گوشه چشمم سراز شتر یهر لحظه ب اشکام

 نکهیتا ا دادمیبمون به حرکت خودم ادامه م  گفتیبرخالف قلبم که م دمیشنیرو که م ای لیا یزدنا صدا
  کردیچشمام چشماش گرد شد فکر نم دنیبه سمتش برگشتم با د یشد وقت دهیدستم از پشت کش

 کنم هیگر ینطور یا

 ؟ی کن ی م هیگر ی_دار ایلیا

 کنم  یباز   روییخوای که م ینقش تونمیمن نم میتمومش کن  ای_ب

 میباهم حرف زد ؟مایتون ی_چرا نمایلیا

 ی دون یمن نم یاز زندگ  یچ ی_تو ه

 _خب بگو تا بدونم ایلیا

 تونم ی_نم

 دوباره راه افتادم دمویاز تو دستش کش بازومو

آوردمو آرومتر راه   نییخودم قدماشو باهم هماهنگ کرد منم کم کم سرعتمو پا نهیکناره دستم ع  نباریا
 رفتم 

خب چرا نگهش داشته  خورهی بدردش نم یبهش بگم که اون مدارکو بهم بده وقت تونستمیم کاش
 شد یمشخص م نی با رام فممی تازه تکل شدیجونم نجات داده م  ینطور یبه من ا دادیم

فقط   شنهادمیپ  نیا دونمینم تیاز زندگ  یچی کنم فکر نکن من ه فیبرات تعر روی زیچ هی خوامی_مایلیا
 رون ی ب  ارمتیاز اونجا ب  خواستمیبهت دادم چون م نیبه خاطر ا
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برده بودو به روبه روش نگاه   بش ی ج یدستاشو تو کهی گرد شده بهش نگاه کردم در حال یچشما با
 بود توهم ادامه داد: دهیاخماشو کش کهی درحال کردیم

 زدهیو پدرتو س  یاز دست داد یو چهارساله...مادرتو از ده سالگ ستی ب  یاسی _سوگند الایلیا
  نیتمام ا یشیباخته م  یبه اسم بهمن حسام یبه فرد  یسالگ ازدهی ای...سره قمار در سن ده یسالگ

 آشغال که... یمرد یبهمن حسام یکرد  یاون زندگ شهیچهارده سالو پ

 ی دونی.م...از کجا..ناروی_تو...تو...ا

 بدون توجه به سوال من ادامه داد: ایلیا

پات بود   ریهم که ز ینی اون ماش یکه قراره باهاش ازدواج کن  یدار  روی کیاما  ی_دوست پسر ندار ایلیا
 نهیرام  یعنیماله پسر بهمن 

 سمتم برگشت و با اخم ادامه داد:  به

  نیا ؟بهیکن یم  یزندگ دونم؟اصالینم تی از زندگ یچیه  یبگ  ییخوای دست منه باز م نامتی_زندگایلیا
 ؟ یخواسته اونا رفتار کن   ؟طبقیاونو اطاعت کن  نویدستورات ا ؟کهیزندگ یگیم

به  تونمیانگار منم پسرم م میسخت طیکه من تو چه شرا دونستیغم نگامو ازش گرفتم اون چه م با
دلم گرم   یکم  نینبود اما با وجود رام کنم هرچند اونجا هم واقعا جام امن یاز خونه زندگ رونی ب  یراحت
 بود

 گفتم:  یسخت به

 ندارم مجبورم ی_چاره ا

   یچ  یعنی یزندگ   یفهمی کن م یکنارم زندگ رونی مدت که تونستم از اون جهنم دره بکشمت ب نی_اایلیا

چه قدر تو   یکن اصال زندگ یکنارم زندگ گفتیلحظه تمام بدنم مور مور شد چه قدر قشنگ م هی یبرا
 شد یقشنگ تر و خوشنواتر م ایلیدهن ا

 درسته؟ یداد شنهادویپ نی_پس از عمد ا
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لرزش دستات به خاطر   یاون شب گفت یوقت  ادیسرت ب یشتر یب  یاجازه بدم بالها تونستمی_نم ایلیا
  دنبالتو تمام اطالعاتتو فتنی کردم تا ب ری آدم اج یگرفتم کل شیکه امثال من سرت آوردن آت  ییبالها

  یکن یمفقط تظاهر  ای یدوست دار  نوی واقعا رام دونمی شده فقط نم رمیدستگ نایکش برن که االن ا
 نه  ایسرت آوردن  مییبال  دونمینم  یحت

 _چرا برات مهم شد؟ 

 یدار   ازی_چون...چون احساس کردم به کمک نایلیا

 گرم بشه یواقع  یباره پشتم به معن  کیگرمش که قرار گرفت باعث شد به  یدستا یسردم تو یدستا

  ستیاطرافت ن یدروغگو یداره مثل آدما قتیمن حق ینباش حرفا یز ی_من هستم نگران چایلیا
 ی بهم اعتماد کن  یتونیم

 ...................... 

 _سالم سالم سرورتون اومدایلیا

صداش ناز بود باعث   میلیدختر که خ  هی غی ج غی ج یصدا دنیبا شن  کهویتموم شد   ایلیحرف ا  نکهیهم
 شد چشمام گرد بشه

 ی دوستام برد شهیپ ؟آبرومویمدت کجا  بود نهمهیا شعوری_ب

 آشپزخونس بلند شد یشده معلوم بود تو جادیا یزن که از سروصداها هی یصدا

 داداش بزرگته  یمودب باش ناسالمت نی_ال

 : دیبا حرص غر نهی بودم اسمش ال ده یکه حاال فهم یدختر 

 هم شد بزرگتر؟  قهی_دو دقنیال

 نگفته بود که خواهردوقلو داره  ایلیا اوا

 گفت:   ارهیکه بتونه لجشو در ب  یخواهرش خم شدو با لحن  یآروم رو ایلیا

 ثابت کنم؟ مویبزرگ   ایاونور   یر یحاال م زمی عز مهی_همونم نشونه بزرگایلیا
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 شد  رهی با حرص به داداشش خ نیال

 _ازت متنفرم نیال

 ارم ی احساسات درونمو خودم به زبون ب  یکنی _ممنون که مجبورم نمایلیا

 شهی سالتون م یس د؟دارهی کش یبهم؟خجالت نم  د یدیموش و گربه پر نهی _شما دوتا باز عمامان

 و هفت سالمونه  ستی_مامان جان فعال سه سالش مونده بنیال

هنوز   نیهنوز وارد نشده بودم به خاطرهم  کردنیداشتن باهم کلکل م  نطوری و مامانش هم نیال
 متوجه من نشده بودن

 شرمنده گفت:  سادویبه سمتم برگشت روبه روم وا ایلیا

هرچند   رگاسیتعم  نشیدوستاش آخه ماش شهیسوگند امروز قرار بود ببرمش دربند پ  دی_ببخشایلیا
 کنه دایمن زن پ  یبرا خوادی بهانس م  نش یخراب بودن ماش دونمیمن م

ازش    شدیبود که باعث م یطور  هی ایلیا یانداختم نگاه ها نیی زدمو سرمو پا یا زهی م زهیر  لبخند
 خجالت بکشم چه قدر لحنش بامزه شده بود 

وتاشون به کرد که باعث شد هرد  ی به مامان و خواهرش نگاه کرد اهم سادویدرگاه وا یدوباره تو ایلیا
   سادمیوا  ایلیوارد درگاه شدمو کناره ا واریسمتش برگردن منم آروم از کناره د

 گفتم:  ی بود با خجالت به آروم نییسرم پا  کهیدرحال 

 _سالم

 یکاره درست  نیگفته بودم ا ایلیمن کپ کرده بودن حقم داشتن من از اول به ا دنیبا د هردوتاشون
 شد  نینباشه بسپار به من نگاه ا تی گفت کار یه  یول  ستین

بود اما هنوز خوشگل   انسالیزن م هیکه  اس یخجالت سرمو باال آوردمو بهشون نگاه کردم مامان ال با
با   ینطور یجذاب و خوشگل بود هم ای لیا نهیشد خواهرشم که ع  رهیبهم خ  یبود با ناباور   یو خواستن

 کرد یود داشت بهم نگاه ماطلس باز شده ب انوسیکه اندازه اق یو دهن  یناباور 
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بهش   دییای ب  دیاز جنس خودتونه شک دار ستادهیروبه روشون ا ییآدم فضا هی_نگاشون کن انگار  ایلیا
 د یدست بزن

 بود به خودش اومد  یکس نیشدم مادرش اول  دیسرخ و سف یکم

 ن؟ یک شونی_امامان

  کهیبکنه همون میباهاش تقس   شویکه قراره بنده زندگ یعشقه بنده هستن کس شونی_خب اایلیا
 کردم  فیبراتون تعر

 هیشدم   یطور  هی هیو صحنه ساز گهیداره دروغ م  دونستمیم نکهی با ا ایل یحرف ا نیا دنیشن از
دارم اشتباه   دمیشا دونمیداشته باشه نم قتیحرفاش حق خواستیداشتم انگار دلم م یبد  ییحسا

 کنم یم

 ؟ یچ دایپارم  ی...ولی...ول ؟یر ی زن بگ ییخوای _عشق؟تو...تو م نیال

 توهم   دیکش یاخماشو حساب  دمیبرگشتم که د ای لیسمت ا به

 بود؟ یک  دایدا؟پارمیپارم

 بهش نگاه کردم   ستادیبه سمتمون اومدو روبه روم ا  مادرش

 اد ی خوشم م شتریب  یک ی نی_از امامان

حد ممکن گرد شد همون طور که مادرش منو بغل کرده بود   نی حرفش چشمام تا آخر نیا دنیشن  با
   بارهیبودن از سرو روش م  یکالفه و عصب  دمیبرگشتم که د ای لیبه سمت ا

 دلم پرواز راحت بود؟ زهیعز ی_خوش اومدمامان

 گفته؟  یبهشون چ  ایلیا نیا گفت؟اصالیم یداشت چ نیا رونیب  زدیداشت از حدقه م گهید چشمام

 دست منو گرفتو روبه مادرش گفت:  عیکه معلوم بود هول کرده سر ایلیا

 تو اتاقش  برمشیخستس م  ی_مامان جان فعال سوگند کمایلیا

 دیچشماش درخش  مامان
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 بمون و استراحت کن  ششی_ببرش فدات بشم خودتم پمامان

  نیهم ؟بهینطور ینفکر بودن؟هم خونواده روش نیا نقدریا یعنی شدیرسما داشت شاخام سبز م گهید
 ؟ یراحت

طبقه  هیبرد معلوم بود   رفتیکه به سمت طبقه دومشون م ییدست منو گرفتو به سمت پله ها ایلیا
 باالتر هم رفته بود  چشونی مارپ یهم داشتن چون پله ها گهید

پولدار بودن پدرش تاجر بودو اون شرکت هم ماله  یلیخ  ایلیداشتن خونواده ا  یبزرگ و خوشگل  خونه
آقازاده مفت   گفتیم دویخندینگفت فقط م یز یچ هیشغل خودت چ  دمیپرس  ایل یاز ا یاون بود هرچ

 خور 

هنوز   یقبال تاجر بوده وقت گفتیچون م کردیدرباره باباش ازم پنهون م یز یچ هی  ایلیا کردمی م احساس
پول  یگفت اونقدر  یول  دمیازش پرس نمیداره ا گهیشغل د هیاالن  یعنیپس  ومدهین  ایهم به دن ایلیا

 تسیالاون شرکته هم فرم خورنیدارن م یکه ه دهیاز بابابزرگشون بهشون به ارث رس  مویدار

افته  ینم ی داده بود که اتفاق نانی باهام حرف زده بودو آرومم کرده بود بهم اطم یکل  نیماش  یتو ایلیا
   کنهیدرست م روی ه چافتاد بدرک خودش هست هم

  یبهمن ببرم اما هربار که م یاون مدارکو برا دیدارمو با یبهش بگم که من چه مشکل خواستیم دلم
 بگم  یز یچ تونستمینم شدویاومدم دهن باز کنم زبونم قفل م

چند روز دور از   خواستمیم رهی شدم ازم فاصله بگ  کیقصدو غرض بهش نزد یبفهمه که از رو  دمیترسیم
  خواستمینگفتم چون نم یز یفعال چ نیدور از اون خونه به خاطر هم  نیکنم دور از رام یزندگ نایبهمن ا

   فتهیفعال اون مدارک به دستم ب

گرمش بود به سمتش برگشتم چه قدر خوشحال بودم که کناره دستم بود  یدستام تو دستا کهیدرحال 
 گفتم:  عیموشکافانه سر نیر بزنم به خاطرهم کردم احساسات دخترونمو کنا  یسع یول

  نیکه مادرت گفت از ا یمن بهشون نشون داد نهیدختر ع ه؟چندتایک دای_من مسافرت بودم؟پارم
 شناسن؟چرایانگار منو م کردنی بهم نگاه م یطور  ه یمادرو خواهرت  اد؟چرای خوشم م  شتریب  یکی

 مادرت انقدر راحت به منو تو...
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 رم ی لبام قرار گرفت که باعث شد خفه خون بگ یآروم رو ایلیا یدستا

 دختر فقط قضاوتم نکن باشه؟  رینفس بگ  هی  دمیم  حیبرات توض  روی_ششش همه چ ایلیا

پس بهتره   موندی روش م زدیکه م یبود هر حرف   یدادم به حرفش گوش بدم اون پسره خوب حیترج 
 نشه دهیکش یا گهید یذهنم به جاها

 اتاقو باز کرد که اول اجازه داد من واردش بشم بعد خودشم پشت سرم وارد اتاق شد   هیدره  ایلیا

از   شتریاطراف اتاق خورد چشمام هرلحظه ب یشدم چشمم که به عکسا رهی تعجب به اطراف اتاق خ با
 مردم یکه داشتم از شدت تعجب م یطور  رونی حدقه زد ب

  کردنینگاه م نیبودو با لبخند به دورب  سادهیدختر وا هیکه کناره   ای لیعکس ا یرفتمو آروم روبه رو  جلو
  ستادمیا

 کنه یاما با لبخند داره بهم نگاه م نینگاه غمگ هیبا  دمیبرگشتم که د ای لیسمت ا به

 دختره...چه قدر... نی...انی_ا

 به توهه نه؟ هی_چه قدر شبایلیا

رنگ گوشه اتاق    یکمد مشک یآلبوم عکس بزرگ از تو   هیتخت نشوند  یبه سمتم اومدو منو رو ایلیا
 به سمتم اومد   رونوی ب دیکش

 دنیلرزونمو به سمتش بردمو آروم ورق زدم با د یپام گذاشت دستا یتخت که نشست آلبومو رو لب
 شدیگرد م شتریچشمام ب رفتیجلوتر م  یاومد هرچ یعکسا از شدت تعجب نفسم داشت بند م

 شدیقلبم ملتهب تر م شدویم  شتریدستام لرزشش ب 

 _م....من....من....

 ی حق دار  یبگ  یز یچ خوادی_نم ایلیا

 ...نجایکه ا سی تا حاال نرفتم پار دمتیبار اون شب بود که د نیچه طور ممکنه؟من اول ی_ول

 بهتر بگم... ای یخواهر دوقلو دار  هیچون تو  یاون دختر  ی_تو فقط کپ ایلیا
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 غم نگاهشو ازم گرفت ادامه داد: با

 ی _داشتایلیا

  دیچک یقطره اشک مردونه از گوشه چشمش م هی کهی در حال ایلیا نیی پا دیپام بود لغز یکه رو یآلبوم
 گفت:  نییپا

عمه  شهیعمو من برده م مارستانی به ب  رتشی گیم مانیزن که درد زا هی شیو چهارسال پ  ستی_ب ایلیا
که اتاق عملو آماده کنن   دهیاوضاعش فورا دستور م دنیبا د  نیمن دکتر اون خانومس به خاطرهم

باهم مو  یذره ا نکهیهم بدون ا یکپ  شهیدوتا دختر دوقلو خوشگل متولد م شهی خانومه فارغ م یوقت
خوشگلش   یدخترا  دنینداره اما خب پدر خونواده با د یف ی تعر ادیاون خونواده ز یمال  تی بزنن وضع

   کنهی نم یو ناشکر  شهیکه همه پرستارا در حاله عکس انداختن باهاشون بودن خوشحال م 

 گفت یمنو م یداشت بابا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

از   یکیکه  دهیم شنهادیعاشق داشتن بچه بود به پدرت پ  شهیاما هم شدی_عمه من بچه دار نمایلیا
باال آورده   یبده  یپول بهش بده پدرت اون موقع کل ی کل دهیبهش قول م یدختراشو بده بهش حت 

از دست    شی کی  نیکه خانومم نفهمه بهش بگ گهیبه عمه من م یول  کنهیقبول م ن یبود به خاطرهم
  میو کل خره ی پدرت م یکشتارگاه مرغ برا هیعمه ام  کنهی قبول م شناختیعمه من که سراز پا نم هرفت

  یکیکه  گنیبهش م ادی بهوش م یمادرتم وقت فتهی تا پدرت اوضاعش راه ب کنهیم یگذار  هیتوش سرما
  ریش خوردیکه م ییو حرصا هیسه ماه به خاطر گر رهی از دخترات از دست رفته دوباره از هوش م

بچه از دست رفتشم بذاره  یکیاون  هیتورو جا کنهیم یسع ادوی اما بعد از سه ماه به خودش م نداشت
خوشحال بود به  یل یدختر خوشگل شده بود خ هیصاحب   نکهیعمه من از ا ادی و کم کم باهاش کنار ب 

 س ی رفتن پار رهیکه بتونه دخترشو ازش بگ  یز یدور بودن از هر چ یبرا نیخاطرهم

 بود؟  ی_اسم خواهرم چ

فوق العاده جذابش   افهیه داشت با ق ک یی_خونواده ما اسمشو افسون گذاشتن چون با اون چشماایلیا
  کردی واقعا همرو افسون م

که فوت   دمیفهم  یناراحت شده بودم به خصوص وقت  یلیخواهر داشتمو خبر نداشتم خ  هی نکهیا از
 شده 
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اومده  یازش خوشش م کردمیاحساس م زدیو غم موج م یصورتش دلتنگ یتو زدی حرف م  ایلیا یوقت
 : دمیازش پرس یبه سخت  نیبه خاطر هم

 _ازش خوشت اومد؟ 

  نطوریا خواستیچرا اما دلم نم دونمیبکشه نم ری هم بست که باعث شد قلبم ت  یمحکم رو چشماشو
 توجه کنم ای لیا یکنم به حرفا ی کردم احساسات مسخرمو کنار بذارمو سع یسع یباشه ول 

نش افسون با وجود  عاشقش شدم نه به خاطر ظرافتش به خاطر خانوم بود ومدی_ازش خوشم نایلیا
 کرد ی هاش سوءاستفاده نم یوقت از آزاد چینبود ساده و پاک بود ه یتو دختر مغرور  نهی ع تاشیجذاب

 لباش نشست و به سمتم برگشت و ادامه داد یرو یمحو لبخند

  انیچون حس طغ یشدیآروم م گرفتمیدستاتو م یچرا وقت لیاون اوا یباش  ده یفهم دی_حاال شاایلیا
 ی آروم ش  یتا بتون  کردمیدستم به دستات منتقل م یگر درونمو داشتم با گرما

اما کنجکاو بودم بفهمم چه  زدی لبام نقش بست چه قدر خوشگل حرف م یرو یمحو خجوالنه ا  لبخند
 سرمو باال آوردمو گفتم:  عیسر نیافتاده به خاطر هم یاتفاق

 افتاد؟  ی_چه اتفاق

کردن اما به همشون جواب رد   یازش خاستگار  لیفام یود کله پسرا _افسون هم عاشق من شده بایلیا
دوروبرشو   یپسرا یاومد آخه افسون حساب  یکه اطراف افسون بود ازش خوششون م یداد هر پسر 

  یوقت نیاز دستش بدم به خاطرهم  دمیترس شدیگرفتن من م شیباعث آت  نی که هم کردیافسون م
مه هم منو دوست داشت اما اون موقع افسون فقط کردم ع یو سه سالم شد ازش خاستگار  ستیب
 سال داشت   ستیب

اون  قای گرفته بودم دق یقلب  یبود که من ناراحت  یاون سال قایهم بسته شد دق یمحکم رو چشمام
 شده بود چون بزرگ شده بودم  یا گهیاز هروقت د شتریمن ب ی بود که زجرها یموقع

  میازم خوشش اومدو تصم دیمنو د یکه وقت رانیسالم بود برگشت ا ستیب یهم وقت نی جالب رام چه
 کردو شد ازدواج   رییگرفت باهام باشه که کم کم نظرش تغ
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بهش ثابت   ینطور یا خواستمشی سالش بود سرطان گرفت اما من بازهم م ستیب  ی_افسون وقتایلیا
که  یپر  یمژه ها  اینداشت  که یی هرچند بازهم با وجود مو خوامی نم شیی بایکردم که اونو به خاطر ز 

  دمیافسون منم درد کش هیمن چشماش هنوز جذاب بود پا به پا یبراش نمونده بود اما به صدقه سر 
اون انگار   نهیاون سالها منم ع کردمی م هیباهاش گر کردمویمنم غرورمو فراموش م  کردی م هیگر یوقت
 بودم   ضیمر

دستش قرار گرفت بهم نگاه   یدستمو به سمت دستش بردمو آروم گرفتش دست من که رو ناخواسته
 لحظه چشماشو بست و بازش کرد  هی ینکرد فقط برا

 کرد ادامه داد یدستاش بود نوازش م   یبا انگشت شصتش دستمو که رو کهیدرحال 

 روز تولدش فوت شد   قایچون دق ارهی نتونست دووم ب ادی _اما زایلیا

خواهر  هیکه  شدیباورم نم  شدن یم ری از قبل سراز شتریاشکام دست خودم نبود هر لحظه ب  زشیر
 از وجودش آگاه بشم  شهیفوت م یخبر باشم اون وقت وقت  یداشته باشمو ازش ب 

اما نتونستم از اون  رمیاولش خواستم ازت کناره بگ  یخواهر دوقلوش   دمیفهم  دمیتورو د  ی_وقتایلیا
  یهشی کنم درسته شب  انتی خ دینبا  دمیافسون افتادم فهم ادهیمن اما هربار که   یایتمام دن یشب شد

 اون بذارم  هیتورو جا شهینم لی دل یول

 گفت یم یا گهید زی چ خواستیبهش نگاه کردم بغض کردم تحملش برام سخت بود دلم م یناباور  با

برام زن  کننیم یسع  یفکر بکنم مادرمو خواهرم ه یا گهی_بعد از افسون نتونستم به دختر دایلیا
 ... دایاما پارم شدمیاما من ساده از کنارشون رد م رنیبگ

 که کرد باعث شد نگران بشم  یسکوت

 ؟ ی_دوسش دار 

جا خوردم چون چنان   یکه زده بودم حساب یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد خودمم از حرف  کهوی
 که باعث شد چشماش گرد بشه دمیسوالو پرس  نیا یناگهان

 کنج لبش نشست و نگاهشو ازم گرفت  یکم پوزخند کم
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 از سرم بازش کنم  یکمکم کن خوامیم یینجایتو ا ن ی_نه به خاطر هم ایلیا

 ه؟ یک دای_پارم 

 خاصه خودمو دارم   یالیدل ادی اما من ازش خوشم نم  هیهر پسر یکه آرزو هی _دختر خالم دخترایلیا

  یاما وقت خوادی نم دارویپارم ایلیراحت شده بود که ا المی خ  کمی چرا اما  دونمیانداختم نم نیی پا سرمو
  دونمیرو سرم آوار شد نم ایاون بذارم انگار دن هیتورو جا شهینم لی افتم که گفت دل یحرفش م  ادهی

  نیمخالف ا  قا یکه دق یز یبشنوم چ یا گهید زیچ هی خواستیدلم م کردمیچه مرگم بود اما احساس م
 باشه   ایلیحرف ا

   یاستراحت کن نجایا یتون ی_مایلیا

 من... دنی_مادرت چرا با د

  یکی ن یکردم منظوره مادرم که گفت از ا دایافسونو پ ی_بهشون گفته بودم که خواهر دوقلوایلیا
 ن یبود هم  دایتو و پارم  نیب سهیمنظورش مقا ادیخوشم م  شتریب

اون مراقبم   نهمهیکمکش کنم ا خواستمی هنوز تو فکره افسونه م کردمیبه سمتش رفتم احساس م  یکم
 کارو بکنم  نیبودو هوامو داشت خب بذار حاال من ا

به روش   یبه سمت دستش بردمو آروم فشارش دادم که باعث شد با غم بهم نگاه بکنه لبخند دستمو
 کرد  رییزدم که حالت چشماش تغ

 توهم هوامو داشته باش باشه؟ یخالص بش دایاز شر پارم کنمی کمکت م_

 زد یلبخند مردونه ا ایلیا

 _قبولهایلیا

  میتر شدو زد ظیلبامون غل یکم کم لبخند رو میهم نگاه کرد یبا لبخند به چشما مویدست داد باهم
  انتیبهم خ میل دادکه قو میهست یدلباخته ا هیانگار عاشقا میزدیبهم لبخند م  یطور  هیخنده  ریز

 دی خندی من داشت م نهیسرش اومده بود چون اونم ع یفکر تو نیهم هم ایلیفکر کنم ا مینکن

 ی استراحت کن ی_خانوم کوچولو بهتره کمایلیا
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 به روم بزنه   یحرفش تکون دادم که باعث شد لبخند دیی به نشونه تا یلبخند

  شویکرد که معن ینگاه میلبه تخت بلند شدو به سمت در رفت به سمتم برگشتو بهم ن یاز رو ایلیا
 هم افتادو به خواب رفتم یتخت افتادمو چشمام کم کم رو یحوصله رو  ینگرفتم با بسته شدن در ب

 ............... 

که   اسیمادر ال یروبه رو ا یلیبا حرکاتم بود درحاله خوردن شام بودم کناره ا ختهی خجالت که آم یکم  با
 اسمش پونه بود نشسته بودم 

  قایدق دیباری م یبود مهربون و خوش برخورد اما از چهرش تحکم و ابهت مردونه خاص  یمرد ایلیا پدره
 ا یلیا نهیع

 کرد؟  فی برات تعر رویهمه چ ا یل ی_سوگندجان امامان

 مهربون مامان نگاه کردم  افهی باال آوردمو به ق سرمو

 کرد فیتعر روی_بله پونه خانوم برام همه چ

سره   یچ د یافسون فوت شد تازه فهم  یوقت  دیفهمی_خواهرمو ببخش دخترم اون موقع خام بود نمبابا 
 مادره تو آورده

 انداختم نییبهشون کردمو سرمو پا یز یغم انگ نگاه

 ت باهات حرف نزد؟فوت شد  یوقت مادرت درباره خواهردوقلو  چی_همامان

 به اونا گرم بود  یکه سرمون حساب  می_نه اونقدر مشکالت داشت

 _مشکالت؟ مامان

 خاک تو سرم شد یدادم وا یسوت دمیفهم کهوی

بهم رفت فکر کنم منظورمو گرفت که ازش خواستم   یچشم غره ا دمیبرگشتم که د  ایلیبه سمت ا عیسر
 که زدمو جمع کنه یگند

  دنیکش یادیز یها  یسخت نیمدت ورشکست شدن به خاطرهم  هی_پدره سوگند ایلیا
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 درسته؟ هیترک نیرفت  نی_به خاطرهم بابا 

  یبه باباش چ  وونهیپسره د نیا دونم یبگم؟من اصال نم ی شد حاال من چ جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 گفته

 _بله زدن تو کار لباس ایلیا

راحت شده بود مشغول  المیتکون دادو مشغوله غذا خوردنش شد منم که خ نیبه نشونه آفر  یسر  بابا
 گوشم رد شد خیغذا خوردن شدم هوف خطر از ب 

 رو قولشون حساب باز کرد شهیها نم  ی؟بعضیار ی ب رگاهی از تعم نمویماش ی_بابا جون رفتنیال

بهم نگاه   یسوال  کهیبعد درحال  ختی خودش نوشابه ر یگرفته بود خونسرد برا نوی طعنه ال یکه معن ایلیا
 : د یپرس کردیم

 ؟ یخور ی_نوشابه مایلیا

  دمیکشی از خجالت سرخ شده بودم دست خودم نبود خجالت م یبه نشونه آره تکون دادم کم یسر 
 عادت نداشتم ای لیا یتارارف نیهنوز موذب بودمو به ا 

ورود   یآقا از قبل خونوادشو برا  ایلیبودم که ا دهیزدن فهم  یصحنه لبخند نیا دنیبا د  پدرومادرش
خونواده  نکهیدروغ بزرگ گفته بود ا هیداده بود فقط  حی براشون توض  رمیمن آماده کرده بود همه چ

  رانمیا یپدرومادرش بهم گفتن تا وقت  نیبه خاطرهم دمی امروز صبح رس نیهستن و منم هم هیمن ترک
 بمونم    نجایا تونمیم

سرشو باال آوردو با حالت   ایلیدستاش فشار داد ا یقاشق چنگالشو تو ایلیا یتفاوت  یب  دنیبا د نیال
 نگاه کرد  نی به ال یجذاب

 رم یگیم  لشیتحو رمی_حرص نخور فردا مایلیا

 میمردم داداش دارن مام داداش دار ارمشیم  رمیخودم م  خوادی_اصال نمنیال
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بلند شد که باعث شد هممون با    زیگلوش بود از سره م یکه تو ین یبا حالت قهر و بغض سنگ نیال
از صبح از دستش  نقدریحساسه که ا  ایلیا یرفتارا یرو   یلیمعلوم بود خ  میبهش نگاه بکن  یناراحت 

 ناراحته 

 پدرش با اخم گفت:  دیکش ی پوف  ایلیا نی رفتنه ال با

حرص نده حاال فکر   نقدریاون دخترو ا ای لیا یکنیم مالی که قوالتو پا هیبار نیچندم نیخان_ا  حشمت
 که... دونهینم میپشت تورو گرفت   یما ه کنهیم

 میکنار بذار غذامونو بخور یبحثو االن بذار  نی_حشمت جان بهتره امامان

 توهم برد  شتریب  یخان اخماشو کم  حشمت

از سره سفره قهر   نیکه ال هیبار  نیچندم  نیا یدونی؟م یزنیحرفو م نیخان_پونه تو چرا ا  حشمت
 ؟یکالفه ا  نقدریمدت ا نیا  ا؟چرایلیتو چته ا ره؟اصالیم شهیبلند م کنهیم

باشه نکنه    ینطور یا خواستیبهش نگاه کردم دلم نم   یبا نگران  دیتوموهاش کش یکالفه دست ایلیا
 من بوده که انقدر خونوادش از دستش ناراحتن  یاکار ریدرگ

 فشرده شده  ی_کارام کم ایلیا

منو مادرت   گهیاون دوست داره به بودنت دلش خوشه دو روز د اریخان_برو از دلش در ب   حشمت
 ی پناه خواهرت باش  دیتو با مینباش 

  میزندگ یتو یغم چیداشتم ه ایلیمثل ا یمن اگه داداش ن یتوهم خوش به حال ال دیاخماشو کش ایلیا
 وجود نداشت 

  ارمیاز دلش در م رمیهست چشم االن م نیتا آخر رو سره منو ال تونیسا شاءهللی_خدا نکنه بابا اایلیا
 یخود دان  ارمیبلدم از دلش در ب ینطور یتو چون من فقط ا نیی این  نیدیکه شن غاشویج یصدا  یول

کارش   یچ اره؟مگهیدر ب غشویج  یصدا  یچ یعنیشد که از سره جاش بلند شد من چشمام گرد  ایلیا
 کرد؟یم

 گفت:  دیبا تهد مامان
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 رسم یخودم حسابتو م  یکن  تشی_اذمامان

 باال آورد  میدست تسل  ایلیا

  دیشوهرشو دوست ندار  دیفهم دینکن خمی یزنم سنگ رو   یجلو نقدریخب بابا ا  یلی_خ ایلیا
 ه یپرورشگاه

مامانشو گونشو  یدور زد رفت پشت صندل زویم دوی خند  ایلیبهش رفت که ا یچشم غره ا مامان
 سرخ شده بود پسش بزنه  یکم کهیکه باعث شد مامانشم در حال  دیبوس

 _خجالت بکش برو مامان

  نییبهم فشار آورد غذا از گلوم پا  شتریب  یب یحس غر  ایل یگفتو رفت با رفتن ا یا گهیچشم د ایلیا
 کردم ی بابا داشتم غذا کوفت م یا رفتی کاش فعال نم رفتینم

 زم؟ ی عز یخور ی_چرا غذاتو نم مامان

 خجالت آروم گفتم:  یکم  با

 دستتون درد نکنه  خورمی_م

 تتیاگه اذ  ای لیا یباهامون راحت باش  دیپس با یخونواده بش  نینکن گلم تو قراره عروس ا یبی _غربابا 
   میچونی پیمامانش بگو گوششو م اینکن به من   یبی کرد غر

من جنبه    اینکرده بودم خدا افتیجا در  کی تی محبت و حما نقدریشدم تا حاال ا یطور  هی ناخواسته
 هیگر  ری ز زنمیندارم االن م

بلند شد همزمان با تعجب به اون سمت برگشتمو به   نیال  یغایج یکه خوردم صدا گهیقاشق د دو
 بودن الیخ  یب  ایلیطبقه باال نگاه کردم اما پدرومادر ا

 بکشه  یباالتر رفت که باعث شد پدرش پوف نیال  یغایج یکم صدا کم

 شنی دوتا بزرگ نم  نی_ابابا 

 بکن  یکار   هیبلند شو  کنهی _تا نکشتش ولش نممامان
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 کردن  یباهم آشت  ینطور یا شهیهم  یشناسیکه اون دوتارو م کار کنم خانوم؟شما ی_من چبابا 

شده   شتریزورش ب ای لیشد بلندشو حشمت ا رید نی بب یول  کردیفرار م  نیال  گهی_قبال االنا دمامان
 کشهی دخترمو م

دست بزن داشته باشه مو به  ا یلیا نکهیتجسم ا زد؟ازی داشت کتکش م یعنیقلبم باالتر رفت   ضربان
 کنه ی م یآدم با کتک آشت یآخه چه طور  یشد ول خیتنم س

راحت شده بود که  الش یانگار خ  د یکش یمادرش نفس راحت میدیباز شدن در اتاقو که شن  یصدا  کهوی
 دخترش تونسته فرار کنه

 اومد نییاز پله ها پا  زدی با ترس باباشو صدا م  کهی در حال غی با ج نیال

 _غلط کردم داداش...بابا...بابــــــــــا نیال

من   کردمی م یکار  هی دیبا دمیبلند شدم به سمتشون دو عیسر نیبه خاطرهم کنن ی نم یکار  نایا دمید
  یوقت کس  چینجاتم بده اما ه ادیب  یکی  خواستیدلم م  خوردمیمنم کتک م یوقت  کردمی درک م نویال

 تا آخر خورنده کتک بودم  نینبود به خاطرهم 

 سای؟وایکنیم سهیمقا گهید  یآره؟منو با داداشا یکن یم ی_زبون دراز ایلیا

افتاده بودو   ریگوشه گ هی نیبه سمتشون رفتم ال عیزد و فرار کرد همون لحظه سر یا گهید غی ج نیال
 تونستمینم نیباال سرش بودو پشتش بهم بود به خاطرهم ایلیخودش جمع شده بود اما ا یتو
   نمیبب افشویق

 که باعث شد چشماش گرد بشه  ستادمیروبه روش ا دمویبه سمتش دو عیسر

 توهم  دمیکش اخمامو

  ده؟آدمیبه اون رس  شعور؟زورتیب ی کن  یرو خواهرت دست بلند م   یکش یخجالت نم   ایل ی_ولش کن ا
در  غشویج  ویزنیپرو سرش داد م ؟پرویکن یازش عذرخواه دیبا یفهم یکنه؟نم یبه زورم آشت م

 ....یگیاگه راست م  ؟اصالیار یم

 خنده چشمام گرد شدو سکوت کردم  یبا بلند شدن صدا   کهوی
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برگشتم   نی گرد شده به سمت ال یبا چشما رفتیم سهیزانوهاش خم شده بود داشت ر  یرو ایلیا
 دن یخندیگوشه داشتن م هیهم  ایل یپدرومادر ا زنهیاونم شکمشو گرفته و داره قه قه م دمید

 چه خبر بود خدا نجایگرد شده بود ا یحساب چشمام

 گفت:  زدی نفس نفس م کهی خنده هاش درحال  نی ب ایلیا

تا اون از دست من   خورمیاز دستش کتک م شتری_کتک؟من غلط بکنم کتکش بزنم به خدا من بایلیا
 ؟ یگیم یدار  یچ  گمیو کبود شده از گل نازک تر بهش نم اهیکتک بخوره تمام بدنم س

که از زور خنده از چشماش    ییاشکا کهی بلند شد درحال  نیزم یاز رو نیخنده ال ری دوباره زد ز بعد
 محکم بغلم کرد  کردیشده بودنو پاک م  ریسراز

 ولیم خوشم اومد ادار ی_عاشقتم سوگند عجب زن داداشنیال

 ازم جدا شد   ستادویروبه روم ا نیال

افته به جونم محکم   یم کنمی باهاش قهر م  یوقت شعوریب  نیا میکنیدعوا نم  ایلی_قربونت برم منو ا نیال
االنم از ترس   شهیکه تموم پهلوهام کبود م یطور  کنهیم  تمیاذ دهیقلقلکم نم دهیقلقلکم م رهیگیمنو م

بود بکشتم شعور   کیبار نزد هی یدرد داره حت یل یتو خودم جمع شدم آخه کاراش خ  نجایکاراش ا نیا
 گهینداره د

  ی چیخدا هنوز ه یخونسرد بودن ا نهمهیکم از خجالت سرخ شدم پس بگو پدرومادرش چرا ا کم
 دادم یسوت  مونیخونواده نامزد سور ینشده جلو

  شتریکه دورم حلقه شد باعث شد ب ای لیت اخنده دس ریانداختم که باعث شد همه بزنن ز نیی پا سرمو
 سرخ بشم آروم کناره گوشم گفت: 

 ؟ید ی_فدات بشم ترسایلیا

که  یبلند طور  یکردو با صدا یبهش رفتم اونم تک خنده مردونه ا یچشم غره ا دمویکش یپوف
 خونوادش بشنوه گفت: 

 میاستراحت کن  میریما م ی_خونواده گرامایلیا
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احتماال   میکه توش استراحت کرده بودم رفت یگفتن بهشون به سمت همون اتاق ری از شب بخ بعد
 اتاقم  شهیم نجایا

به   یشلوارم درش آوردم وقت بیاز ج نی من زنگ خورد به خاطر هم لیموبا کهوی در بسته شد  نکهیهم
  شده بود  ینگاه کردم که چشماش سوال ایلیشماره نگاه کردم آب دهنمو به زور قورت دادم به ا

 توجه بهش تماسو برقرار کردم  بدون

 _الو بهمن خان؟ 

 ؟ یشد؟به دستش آورد ی_چبهمن 

 مشکوک شده بود  یگرفتم که حساب  ایلیاز ا نگامو

 بکنه  یز یچ  یاحوالپرس یاول سالم دیبا کشهیسال سن داره خجالت نم  هفتاد

 ارم یم رشی گ ی_نه ول

 ؟ یکرد می_کاربهمن 

 گهید کنمیم ی ساز  نهی_خب دارم زم

 خب فقط زودتر  یل ی_خبهمن 

 _چشم

 گفتم: یکردم به سخت سی خ  یبا زبونم کم لبامو

 نگفته؟  یز ی چ نی_رام

 بدش اومد؟  یعنیشدم   یطور  هی کردمیکه پشت سرم بود حس م  ارویل یا یحرص  ینفسا

 هنوز بهت زنگ نزده؟  رونه یاالنم ب  ادیکنار ب هی_نه تونسته با قض بهمن 

 چه قدر براش مهم بودم  نییا پ دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 _نه زنگ نزده 
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 مشکوک نشده    یزنگ بزنه فعال برو تا کس گمی_بهش مبهمن 

 خدافس  ستی_مهم ن

از گوشه گوشه  یلبه تخت نشستمو بغضمو شکستم اشکام به آروم  یقطع شدن تماس آروم رو با
 از گلوم خارج نشد ییشدن اما صدا ری چشمام سراز

وانمود   کرد؟مثالیحد بود؟اصال چرا وانمود نم  نیتا هم رتشیغ یعن یبود  شعوریپسره ب  نیقدر ا چه
 کنه که منو دوست داره واسه خودم واسه خودم واسه خودم 

بشم حالم از   یافتم که قراره زنه ک یم نیا ادهی یوقت هیگر ری صورتم گذاشتمو زدم ز یجلو دستمو
 ن اما آدم نبودنکه در غالب آدم بود ییاز آدما خورهی بهم م  امیخودمو دن

صورتم برداشتم اشکامو پاک کردم بهتره خونسرد   یبه سمتم اومدو کنارم نشست دستامو از رو ایلیا
 ال ی خیهم نداره ب یسوگند ارزش   ستیباشم بار اولش که ن  فیضع دیباشم نبا

 شده؟ یز ی چ ی_سوگندایلیا

 _نه فقط دلم پر بود

 ؟ یباهام حرف بزن  ییخوای_مایلیا

نگاشو ازم    دویکش  یکرد پوف رییحالت چهرش تغ دیچشمامو د یباال آوردمو بهش نگاه کردم وقت  سرمو
 گرفت 

  شنینم  انی_حرف؟مشکالت من با حرف زدن ب 

کن در   یممکنه اما سع ریفراموشش کن چون واقعا غ گمینم یدیکش ادی ز یسخت دونمی_مایلیا
   یباش   یقبالشون خنث

 در اومده بودم نبودم تا االن از پا   ی_اگه خنث

 ....................... 

 خدا باز شروع شد  یچشمامو دوباره بستم ا ایلیا طونی چهره ش دنیچشمامو که باز کردم با د آروم
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 خوب بودن؟ شبتونید یها ف؟کابوسیخانوم احواالت شر ری _صبحتون بخایلیا

 زد یداشت طعنه م  شعوریب

 ؟ یکن یکار م یچ  نجای_بس کن ا

 کرد یسرش گذاشته بودو داشت بهم نگاه م ر یتر شد دستشو ز کیبهم نزد  یکم ایلیا

 کنم؟ یکار م یچ نجای_من اایلیا

   خوادیم یچ  نمیبالشم گذاشت که باعث شد چشمامو دوباره باز کنم بب  یسرشو رو ا یلیا دمیکش یهوف

اما االن   کنمی ماچش م هیپرم  یم  کهویجنبم  یب دونستمیبهش نگاه کنم م ادیز خواستمی نم درواقع
لبخند    هیشده بودو   یطونیاونم چشماش ش کردمیکامال خونسرد و خواب آلود داشتم بهش نگاه م

 لباش بود نگامو از لباش گرفتمو به چشماش دوختم چه قدر خوشرنگ بود یگنده رو

 کناره هم خوابمون برد  شبی_دایلیا

  یچیبشر اعتماد داشتم که ه نینگار اونقدر به اچرا برام مهم نبود ا دونمینم یگرد شد ول یکم چشمام
 برام مهم نبود  

همش   شدیم کیتخت بهم نزد ی رو ینطور یا ای چسبوندی به خودش م کردویبغلم م نی که رام ییوقتا
  ای لیحرکات ا نیچرا از ا دونمیبشه اما حاال نم کیبهم نزد ادیز خواستمیچون نم گرفتمیازش فاصله م

 رم ی ازش فاصله بگ خواستیدلخور نبودم برعکس دلمم نم

 یچون تخت هم دونفره بود جا برا میدیخوابیبا فاصله م بردیخوابش م   نجایوقتا که ا   یبعض هرچند
 میهم داشت گهید یکی

 بغلت کنم دل ضعفم خوب بشه؟   کمی_ایلیا

روم اونقدر   دیپتورو کش تو بغلشو دیکه زد همزمان منو کش یتوهم که با حرف  دمیکم اخمامو کش کم
 شده بود   ینطور یا  افمینبود فکر کنم اونم به خاطر ق  میحال  یچی خواب آلود بودم که ه

 کنم یکار  خوامی کار دارم منکه نم ی_اصال به اجازه تو چایلیا
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شد که باعث شد   جادیتنم ا یتو یآغوش گرمو خوشبوش لرزش  یفحش بارونش کنم اما تو خواستم
 آغوشش وا برم  ی دوباره ضعف کنمو تو

برام   نهمهیداشت که ا یچ  ایلیآغوش ا نیا دونمیبود اما نم ومدهیبال سرم ن  نیا  یحاال تو آغوش کس تا
 آکنده از محبت بود 

 گفت:  کردیآروم موهامو نوازش م  کهی در حال ایلیا

مواقع   نجوریا ینال یچرا نم گنی م یبعد ه  کننی روزگار اللت م  نیا یاوقات آدما یگاه  یدونی_مایلیا
 یبه معنا ی زندگ یتو یپوزخند ساده از کنارشون رد بشه شکنجه و سخت هیفقط با  خوادیآدم دلش م

من   ثلم شنیهم انسانها شکنجه م ادی ز یاوقات از خوش  یگاه کشنیکه آدما دارن زجر م  ستین نیا
 هیکردن به بهانه تنب  تی شکنجه جسم  دونمیکه با افسون داشتم شکنجه شدم م  یکه با اون همه خوش 

 یپاها یرو   یهست یتو االن دختر شجاع نکهیا یخوشحال باش   زیچ هیاز  دیکردنت اما با یکردنو قو
  یاز رو یها یدگینفس بر یکه برا ین یبی اما م دیشکنجه هاشون نفست بر ریدرسته ز یستادیخودت ا
درسته ناله  یازشون فاصله گرفت  یچون پاک یول  یداشت نشمیزم  نکهیبا ا ینکرد ییتقال چیهوس ه

که بود   یو عذاب یکه گذشته ها با هر سخت  نهینبود صداتو بشنوه اما مهم ا یکس یول  یزجه زد یکرد
دادنو به   زجرتکه  ییکه همه اونا سادیشد چنان محکم کنارت وا دایپ  یکی دیشا  ندسیگذشته مهم آ

 خنک بشه   گرتیچشمات شکنجشون بده که ج یرگبار گلوله ببنده اونقدر جلو

لحن   خواستمی حرف بزنم فقط م  خواستیکرده بود دلم نم سیخ  یمردونشو حساب  رهنی پ  اشکام
 رم ی آرامش بخششو بشنومو آرامش بگ

بغلم  یاما اونقدر اون روز تو یباور نکن  دیشد شا  سیخواهرم خ یبار توسط اشکا هیمن  رهنی _پایلیا
  یبازوم جا یرو یروش موند حت   مالشی ر هیشرت سبزم جا یکردو به بازوهام چنگ زد که ت هیگر

کرد   انتیبهش خ اروی تفاوت  نیخورد با ا   یشکست عشق هیمن  نهیچنگاش قرمز شده بود خواهرم ع 
ش آوردم که االن دوره هر سر ییداده و احساساتشو نابود کرده بال یخواهرمو باز  دمیفهم  یوقت

 خب... یهرچند االنم عذاب وجدان دارم ول  دهی رو خط کش  یدخترباز 

لبخند   دی چشمامو د یاونم وقت دمشیاز اشک د یآوردم پشت هاله ا رونیسرمو از آغوشش ب آروم
 نمش یکه باعث شد بهتر بتونم بب دیچشمام کش یزدو با دستش آروم رو یمردونه کوتاه 

 : دمیکارش مشکوک ازش پرس  نیتوجه به ا بدون
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 ؟ی کارش کرد ی_مگه چ

پدرم رفتو   یکردن اما وقت تی قطع نخاع شد ازمون شکا یاتفاق یل یخ  یول یکن یباور نم  دونمی_مایلیا
 میکن یم  تیکه کردن شکا یکنن مام به خاطر کار   تیگذاشت که اگه شکا انی خونوادشو در جر

که  ییبه خاطر بال  دیحاال شا خوردیشالق م دیپسرشون با ینطور یپس گرفتن چون ا  تشونویشکا
نبود چون پسره اونقدرهاهم پولدار   ریامکان پذ نمیکه ا کردنیم شونینقد مهی بود جر مدهسرش او

 نبود 

  نقدریا ادینم  افشیبه ق یبود؟وا یرت یغ  نقدریا یعنی شدیگرد م شتریهرلحظه داشت ب چشمام
 خطرناک باشه 

 آغوشش پنهون کردو دوباره مشغوله نوازش کردن موهام شد  یسرمو تو ایلیا

  زدیمالفه هارو چنگ م یدرمان  یم یکه از درد ش ییکرده بود آخه وقتا هیبغلم گر ی_افسون هم توایلیا
 تو یتا آروم بشه و اما ماجرا کردمی من بغلش م

   نیی شرمنده نگامو بندازم پا آروم منو از خودش فاصله داد به لباسش نگاه کرد که باعث شد ایلیا

 بهم زد که نتونستم ازش بگذرم   یمردونه ا لبخند

 مطمئن باش  دنیاشکارو م نی_جواب اایلیا

 کناره گوشم گفت:   یکنارمو به آروم دیخودشو کش ایلیا

 یخونم مرد  ینم یکمکشون کنم کور  ا یافتن ببخشمشون  یکه به دستوپام م رسهیم یروز  هی_ایلیا
 بپرس  نی برو از ال یکه فقط حرف بزنه من مرد عملم سوگند شک دار  ستمین

دستشو به سمت گونم آوردو آروم   شدیسرخ م شتریبه سمتش برگردوندمو هر لحظه چشمام ب نگامو
 چشمام بود فکر کنم باز جادو شده بود ینگاهش فقط تو ینوازشم کرد ول

 پس بدن دیبا رویگتقاص بزر  دنیعمرتو م  ی_انتقام چهارده سال تباهایلیا

 نشو  کی_اونا خطرناکن بهشون نزد

 خانوم خانوما  یتو هنوز منو نشناخت زنمیگدار به آب نم  ی_ب ایلیا
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  ریز شدیپنهونش کنم که باعث م  کردمی م یهمش سع شدیهق هقم داشت بلند م  یکم صدا کم
 هم فشار دادم یرو  شتریقلبم قرار گرفت لبامو ب یدستش که رو ام ینگاهش به لرزه در ب 

  کنمی آرومت م ؟منی کنی هق هقتو پنهون م یهست چرا جلوم صدا نیا یفشار رو ی_به اندازه کاف ایلیا
 سوگند

هق  یپنهون کرد که صدا نشیاعماق س یسرمو تو یلحظه محکم منو به خودش فشار داد طور  همون
دلم زار زدم خودشم   نره دستامو محکم دورش حلقه کردم به شونه هاش چنگ زدمو از ته رونیهقم ب

 گفت:   دیلرزیشونه هاش م یکم  کهی در حال یبه آروم

سکته  یکرد دایکه پ یتنفس  یمار ی قلبت ب یرو یهق هق هات دردا نیلرزونت ا ی_تقاص دستاایلیا
واگذار بشه   ذارمینم دنیبدنه کبودت همرو م یکه گرفت ی قلب  یمار یب  یزد تیسالگ ستیب یکه تو یا

شدنو التماس   فیخودت تقاص پس بدن اون موقع که اونا ضع یچشما یجلو  دیبا اشونیبه اون دن
منم که دستامو  نیا نالنیکه م  ییبشن وقتا یتا قو ندازمیمنم که سگامو به جونشون م نیا کننیم

درست   یکه صداشون باعث سردردم نشه سوگند مطمئن باش همه چ دمی دهنشون فشار م یرو
 بهم اعتماد کن   شهیم

زد به اطراف نگاه کرد فکر کنم دنبال دستمال  مهی آروم شدم آروم ازم جدا شدو روم خ دید یوقت ایلیا
کرد چندتا از توش برداشت خواست به سمت صورتم ببره   داشیکناره تخت پ   یوقت گشتیم یکاغذ

 آورد صورتمو پاک کرد تکون دادو دستمالو انداخت رو تختو دست خودشو جلو   نیبه طرف یکه سر 

که باعث شد   دنیساب یاونقدر تو دلم قند م گرفتمیبرخورد دستاش به پوست صورتم داشتم گر م از
 به روش بپاشونم یلبخند

آروم به سمت صورتش بردم رد اشک مردونشو پاک کردم   دیلرزیم جانی لرزونمو که از شدت ه دست
  یکه از کناره ها ییشدم از شدت خشم قرمز شده بود اشکا ییچه شکنجه ها د یشن  یم یوقت شبید

حرفارو   نیاگه منو دوست داشت و ا  یعنیبود  تشیاز بغض مردونشو عصبان دیچک  یچشمش م
 کرد؟ی کار م یچ دیشنیم

 میهم قانعم اصال خواهرشم باشم راض یمعمول ینطور ی ارش باشم همتا آخر عمرم کن تونستمیم کاش
 ندارم  یغم چیه گهیفقط شونه هاشو داشته باشم د



 خانم دزدی که ماه شد 

115 
 

 آروم رد اشکشو پاک کردم  دیلرزونم که به صورتش رس دست

 ا یلیا یکن ی اشکات محکمتر جلوه م نیچشمام با ا یکنه جلو هیگر دی مرد نبا ستمی_معتقد ن

خودمو آماده  یز یهرچ  یصورتم خم شد چشمام بسته شدو برا  یسرشو جلو آوردو رو یبه آروم ایلیا
  ایلیچشمامو که باز کردم متوجه ا  شدینم خواستممیپسش بزنم م خواستمیکردم دست خودم نبود نم

هم   یشدو رو نیمنم سنگ یهول کردم اما چشما یشدم که چشماش بسته شده و آروم داره ...*" کم
 تاداف

 *"* 

 منم بهتر از اون نبود   یدستا دی لرزیهم که دورم قرار گرفته بود م ایلیا یدستا

 مینتونتسم مستق دمیکم بود ازش خجالت کش نمونی ازم جدا شد اما هنوز فاصله ب یبه آروم ایلیا
 بهش نگاه کنم 

 کنم یدارم ازت استفاده م یفکر کن خوامی کارو کردم نم نی_ببخش که اایلیا

 کرد *" ریی حالت صورتش دوباره تغ دینگاهش تو چشمام گرد یباال آوردم وقت یبه آروم  نگامو

 مرد نگاه نکن  هیبه  ینطور یوقت ا چی_هایلیا

 *" دمیلرزیمنم م دیتو موهاش کش یتخت نشست کالفه دست یرو د یلرزیم کهی در حال ایلیا

ره منو به خودش فشار  به سمتم اومدو دوبا  لرزمیخودش م نهیمنم ع دید یبه سمتم برگشت وقت ایلیا
 داد 

 ...ببخش سوگند کنمی غلطا نم نیاز ا گهی_غلط کردم...دایلیا

 شد که دوباره خوابم برد   یکه چ دمیهم افتاد و نفهم  یآغوشش رو یآروم تو چشمام

 .................... 

خم شد کناره گوشم  نیبهش رفتم که ال ینگام کرد منم چشم غره ا  یطونی ش دمی باال آوردم که د نگامو
 گفت: 
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 زنهیخرش که کرد بعد ضربه م کنهیبه طرف نگاه م ینطور ینده عادتشه ا تی _اصال بهش اهمنیال

 گفتم:  عیگرد شده سر یبه سمتش برگشتم با تعجب و چشما 

 _واقعا؟ 

 گفت:  دست به کمر بهم دادیبه نشونه آره تکون م  یبا اعتماد به نفس سر  کهی در حال نیال

 پس مراقب شالو لباست باش  هیرتیغ ایلیفکر کنم دستت اومده ا ی ول ترسونمتی_نم نیال

مشکوک داره بهمون نگاه  دمی نگاه کردم که د ایلیسرتاپام نگاه کردم دوباره سرمو باال آوردم به ا به
 بهم  م یگیم یچ میبدونه دار  خواستیانگار م کنهیم

 داد زد:  ای لیپسرخاله ا اریمه

 ی نگفت  نی_انداختم نگاریمه

 نزن  اریمه  سایوا  سای_وانیال

شده بودم نگاه کرد داشت با اون نگاه  رهی خ ایلیگرد شده به من که به ا یسمتم برگشتو با چشما به
   کردیکننده بهم نگاه م رهیخ یها

 : دیبا حرص غر ایلیروبه ا نیال

  دیسوگندو ببر ای ما  میتو ت  ایتو ب  ایماس اصال  مهینگاش نکن اون االن تو ت نقدریشازده ا یی_هونیال
 خودتون  میتو ت

نگامو   عیسر نیبشم به خاطرهم د یسرخ و سف  امویکه به خودش اومد باعث شد منم به خودم ب ایلیا
 ازش گرفتم  

 گفت:  یبا لحن بامزه ا دادیدستاش تکون م یتوپ و تو کهی گرفت و در حال اریتوپ و از دست مه ایلیا

 ستم؟ یگروهت ن ی تو یترسیم هی_چایلیا
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 شدی م اشارکهیو  نیحرفش مصادف شد با انداختن توپ به سمت ما که باعث شد منو ال نیا
پسرخاله  وانیتوپ دست ک  می بد  یجا خال عیبود سر  اشار یکه خواهر  یهمراهه شاد ای لیا ییپسردا

 میداد یپرت کرد که باز جاخال   عیافتاد و سر ایلیا

آشنا کنه هفته بعد  شیمنو با خونواده مادر خواستنیداده بودن م بیترت  یجشن خونوادگ هی امروز
 دعوت بودن  شیهم خونواده پدر

 یبه معن میگذرونیخوش م میاز صبح که مهموناشون اومدن تا االن دار میبود یدر حال وسط االنم
 م کنیم ی االن دارم زندگ یواقع

از  کردمی م یو سع کنمیم یحال زندگ  یباشه تو یقراره چ  ندمیآ مویک کنمی فراموش م ای لیا کناره
 شهیلبخنداش بود دلم گرم بود هم یوقت دمیترسینم یز ی بود از چ  ایلیا یلحظات عمرم لذت ببرم وقت

  یاومد تو اتاقم رو یهرشب قبل از خواب م ستمیتا بدونم تنها ن  دادیدستاش دستامو محکم فشار م
که نصفه  کردی م دیبعد تهد ستمیکه تنها ن   گفتیبهم م دادویفشار م  کمیدستامو  نشستیلبه تختم م

باشه عواقب ماجرا به گردن خودمه اما خبر نداشت   س یچشمام خ  ایکنم  هی گر زنهیسر م  ادیشب م
 دم یخوابی م گرفتمیم راحت الی تا خوده صبح با خ  یستیتنها ن گفتیم یوقت

همشون سوختن فقط من موندم آب  دمیبچه ها که بلند شد به سمتشون برگشتم د یسروصدا
 فقط من بودم یقورت دادم وا یدهنمو با نگران

 به توهه  دمونیما ام یتون ی_سوگند تو م اشاری

 شروع کرد به خوندن  ممونیت یبا اعضا بعد

 شهی_توپ تانک فشفشه سوگند جون برنده ماشاری

سرش بود   یروسر   نیسرشون نبود اما ال یاصال روسر  لشون یفام یشونم دخترا  یافتاده بود رو شالم
از سرم برداشتمو  نیدادم برش دارم به خاطرهم  حی منم ترج نییپا خوردیکه زود زودم از سرش قل م

 چشماش نگران شد  نی بردم ال ن یبه سمت ال

 ؟یآورد یو اضاف_جونتنیال

 به سمتشون برگشتم  عیسر اریمه  ینگرفتم خواستم بگم چرا که با صدا شویمعن
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 وسط    دیی_خانوم بفرمااریمه

   کنهی متعجب داره بهم نگاه م دمینگاه کردم د ایلیلحظه به ا هی یبرا   سادمیوسط وا رفتم

 یوقت رونی افتاد ب کردمی جنب و جوش م یلباسم وقت یکه بسته بودمو انداخته بودم تو موهامو
باسنم بود همه متعجب بهم نگاه   ریباال سرم بسته بودمش اما تا ز نکهیبلندم که با وجود ا یموها

 بلند بودن  یحساب   نیتا حاال کوتاهش نکرده بودم به خاطرهم یاز بچگ دمیخجالت کش   یکردن کم

 االن موهه؟  نیخدا...ا  ای_اریمه

دستش فشار داد بعد با حرص به    یاز دست آسنات که کنار دستش بود گرفتو تو با اخم توپ و ایلیا
بود که قلبم اومد تو  عیبدم ضربش چنان سر  یجا خال ی به سخت عیسمتم پرت کرد که باعث شد سر

 دهنم

  ست ی _بچه ها بخوره به موهاش قبول ناشاری

 : دیدندوناش غر یاز ال با حرص  دیکه رس ایلی توپو پرت کرد که باز نخورد به دست ا وانیک

 موهاشو جمع کنه خوادی قبوله اگه م ری_نخ ایلیا

شدن   یعصبان  نطوریعلت ا یحت هیچ دونستمیرفتاراشو نم نیعلت ا کردیم  یقرار  یب  یحساب نیال
   دمیفهمی نم  ارویلیا

  یبه خودم اومدم جا خال یچنان توپ و پرت کرد که از ترس برخوردش چنان کپ کردم که وقت ایلیا
ما دپرس    پیت  یبلند شد اما بچه ها ای لیا میت یخوشحال  یصدا ینطور یبدم محکم خورد تو شکمم ا

 جلو اومدنو دورمو گرفتن   یشدن ول

 م یکنیم کسانیهمشونو با خاک  میزنیم یسوگند ستی_مهم نیشاد

 خوادیمحکم پرت کرده بود انگار م  نقدریا هیباز دیفهمی نم یدرد گرفته بود پسره وحش یلیخ  شکمم
 بزنه 

 ارم ی باعث شد سرمو باال ب دیکه به گوشم رس ایلیا یصدا

 کارت دارم  ای _سوگند جان بایلیا
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 شالمو به دستم دادو آروم گفت:   عیهول کرد سر نیال

 یبرو بدبخت شد ای _بنیال

به راه افتادم  ای لیگرفتمو با ا نیشد حواسمو از ال  دهیکش ایلیدستم توسط ا یاما وقتگرد شد  چشمام
 شدن بود  یو وحش  تی عصبان یکاراش از رو نقدریچرا ا  نیا دونمیفقط نم

 کنه یباهام رفتار م  ینطور یاومد ا یتوهم خوشم نم  دمیکم اخمامو کش کم

 ...یاصال چرا وسط باز  شی_دستمو ول کن شکوند 

گرد شده بهش   یپشت ساختمون منو فشار داد با چشما واریتموم نشده بود که محکم به د حرفم
 شده بود؟  ینطور یچرا ا نینگاه کردم ا

 بود دستاش مشت شده بودن با ترس بهش نگاه کردم  یعصبان یحساب  چشماش

 ...افتیق ا؟چرایلیشده ا ی_چ

 چنگ زدو گفت:  دستامو یبا حرص شال تو  ایلیا

 ست؟ یسر تو ن یرو  یه؟برایچ نی_اایلیا

  شدیگرد م شتر یهرلحظه ب چشمام

رو   ییمو نیهمچ هی ینطور ی که تو ا نییلخت خرما  یهمه عاشق مو یفهمی ؟نه؟نمی فهمی_نم ایلیا
 ؟ ینداز یم  رونشیب هیچ  نایا کنهی م یظرافت دخترونت دلبر  یاندازه کاف ؟بهینداز یم رونیب

شده   یرتیغ ای لیا نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی شدیباز م شتریدهن من ب  هرلحظه
 انداخته بودم؟  رونیکه ب ییمن؟فقط به خاطر موها یبود؟اونم رو

  یرت یروم غ ینطور ی ا یگر گرفته بود تا حاال کس یبدنم حساب  زنهینم گهیکم احساس کردم قلبم د کم
 که اصال... یینشده بود اونم به خاطر موها

از ته   ی چیبا ق  لمیبرخالف م   رونیب  یبنداز  یکس  یموهارو جلو نیا گهیبار د هیفقط   گهیبار د هی_ایلیا
 مفهوم بود زنمشیم
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بازوشو گرفتم   عیبهم کردو خواست از کنارم رد بشه که سر یگرد شد بهش نگاه کردم نگاه غضب چشمام
 اما به سمتم برنگشت 

 ا یلیا کنمی کارو م  نیخودم ا زنمشی ؟می_دوسش ندار 

 شد رهی کم شده بود شونه هامو گرفت به چشمام خ شیاز عصبانت  یبه سمتم برگشت کم ایلیا

 گمیاونجا مجردن نم یپسرا ؟همهی فهمیم میما مرد مییمو  نیهمچ هیعاشق  هیبق نهی _منم عایلیا
به اندازه   نی بب افتویق رونیب یبنداز   نارویا یستین  یطیشرا یپسرن تو تو ینه ول رهیچشمشون هرز م

 یکن ی نم یا گهیجز عذاب دادن من کار د  نایبا ا زنه یم  شیقلب آت  یکاف

 من... یکرد ا؟فکریلیا یفکر کرد  یکارو نکردم تو درباره من چ نیا یدلبر  ی_به خدا من برا

 نکهیکم کم به خودم اومدم هم یگرفتن لبام خفه خون گرفتم چشمام گرد شده بود ول  شیبا آت   دوباره
 ازم جدا شدو رفت  عیپسش زدم که همون لحظه اونم سر عیخواستم وا برم سر

 به هق هق کردن افتاده بودم  نییخوردم پا پشت ساختمون سر  واریبه د هیرفتنش آروم تک با

  یاون به چه حق ن؟اصال ییپا  ارمیب  ونشویدکوراس رفتمی نبودم چرا نم یبوسه هاش عصب نیاز ا چرا
 من...  یرو نهمهیا

 خب...  یبشه نه خرک یرتیروت غ ی واقع یک ی  خواستیدلت نم ؟مگهیخواستینم نویتو مگه هم سوگند

نشسته بودنو   نیزم یبهشون نگاه کردم بچه ها همشون رو دمویکش یاز پشت ساختمون سرک آروم
   گنیدارن جوک م یو شاد اشاریمعلومه بازم  دنیخندیم

  نکهیشدم هم  میمتوجهم نشه ج یکه کس یبلند شدمو به سمت ساختمون رفتم طور  نیزم  یرو از
 بابا صدام زد   کهوی وارد ساختمون شدم 

 ؟یگردیدنبال اون م رونیرفت ب   ایلی_سوگند ابابا 

 : دم ینباشه پرس هیزا نکهیا یبرا

 رون؟ ی _رفت ب
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 شده بابا؟  یز ی_آره گفت کار داره چبابا 

 بچه ها  شهیپ  گردمی_نه باباجون برم

نرفته بودم   ایلیلبخند بدرقم کرد به سمت بچه ها دوباره برگشتم درواقع اصال دنبال ا هیبا   بابا
من برم تو اتاقم خدا  ستیاما حاال که ن کشهیمنتمو م  ادوی م ایلیا دونستمیبرم تو اتاقم م خواستمیم
 بشه  هوام عوض وحال کممیبچه ها  شهیفقط وقتمو هدر دادم بهتره برم پ ینطور یبرگرده ا یک دونهیم

 گفت:  زدی دست م کهی درحال  اشاریسمت بچه ها که رفتم  به

 کف مرتب  هی سوکمندی_به افتخار گاشاری

بودن  اشار یطرفم  نیکه ا نیزدمو کناره ال یهمه شروع کردن به دست زدن لبخند خجوالنه ا بعد
 نشستم 

اما   کنهینگام م یر طو هی اریمه کردمی اوقات احساس م یگرم شده بود گاه  یبازار خنده و شوخ  دوباره
بهش نگاه کنم فقط چشم غره بهش   یوقت دونستمیتا نگاهش نکنم چون م کردمیخودمو کنترل م  یه
   رمیم

 م یکن انیعشقمونو ب  میتونیم یبه نظره شماها چه طور   میکن  یعشقو معن نییا ی_خب بچه ها ب یشاد

 دن ی_با بخشنیال

  هی_با دادن هداشاری

 ن یدلنش  ی_با حرفاآسنات 

 ها در کنارهم  ی_با تحمل سختایلیا

پسرا براش جا باز کردن که رفتو  کنهی داره بهم نگاه م دم یکه د میبرگشت ایلیهممون به سمت ا کهوی
 نشست  اری و مه وانی ک نیب

 سوگند؟ دهیم ی_عشق از نظر تو چه معناریمه
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  یمونی باشه؟جز پش تونهیم یهوس چ ده؟جزیم یمن اصال ترجبشم نکردم که بدونم چه معن عشق؟هه
 باشه؟ تونهیم  یچ یجز دردو بدبخت یوونگ یجز د

 بچه ها منتظر من بودم آب دهنمو قورت دادم همه

  نیزتریعشق با ناچ انیها پراز تجمالت اما ب  یها ساده بعض یهرکس متفاوته بعض یعشق برا انی_ب
 یجنگل برا رنیشناس بودن م ستیروز دوتا زنوشوهر که هردوشون ز هی شهیم  انیب کاراهم

 دولپه داشتن  یاهایکه درباره گ یقاتیتحق

با اعتماد به  نبار یا نیبه خاطرهم کننیمنتظر و کنجکاو دارن بهم نگاه م دمیهمشون نگاه کردم که د به
 شروع کردم  یشتر ینفس ب

ببر   هی دنیبا د رفتنیداشتن راه م یجنگل وقت ی دوس داشتن تو یلیخ  گروی_زنوشوهر هم د
وحشتناکشو نشون  زی ت یدهنش باز بودو دندونا کهیدرحال یببره وحش زنهیهردوشون خشکشون م

 ره یو در م  زنهیم یادی مرده فر کهویکه  کردی بهشون نگاه م دادیم

 ن ینطوریا شهی _کثافت مردا همنیال

اخماشو    ایلیاز حرفش ناراحت نشدن فکر کنم منظورشو گرفته بودن ا با غم نگاه کردن  نیبه ال پسرا
 یکس ادهی انگار باز  کردینگاه م ن یهم با غم داشت به زم  نی ال کردی نگاه م نیبود توهمو به ال  دهیکش

 کرده بود افتاده انتیکه بهش خ

 بوده زنشو جا گذاشته ی _عشقش کشکیشاد

 د یکن ی _اشتباه م

 گرد شده بهم نگاه کردن  یبا چشما همه

 چیه سهی حرکت وا  یکه ب یکه فرار کنه کس کنهیحمله م  یببر به کس دوننی شناسا م   ستی_همه ز
 کنهینم  دشیتهد یخطر 

 بچه ها حاکم شده بود با غم آروم ادامه دادم:  نیب  ینیسنگ سکوت
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  یآدما یش کن ابراز  یکن یحس درونت عشقه بعد سع  یبفهم دیمدل ابراز عشق بود اول با هی نمی_ا
که واقعا عاشق شدن در   کننی که کم کم خودشون فکر م  کننیاونقدر ابراز م  کننیاطراف ما اول ابراز م 

 ست ین  نطوریا کهی حال

 بود  ی_اوف دختر عجب داستانوانیک

 صدامون زد:  ماهیهمون لحظه ها بود که خاله پر دیکش  یپوف ایلیا

 کنه ی کبابا دستتونو ماچ م نیی_پسرا بدوماهیپر

 م یبر نی_مامان آخرش کار خودشو کرد پسرا بلند شاریمه

 م یظرف بشور  دی_حتما مام بایشاد

بود کانال    شیچند روز پ  نیهم ییظرفشو نیخانوما جاشونو دادن به ماش ادی م ادمی_من وانیک
پوست دستتون خراب  گهید میما هست دیها اعالم کرد که خانوما نگران نباش ییظرفشو نیماش یجهان

 د یشما چه کاره باش میتا ما هست شهینم

که اونم   میکردی نگاه م وانیبه ک میبا حرص داشت هیبق دیخند  یدخترا فقط شاد  نیاما ب دنیخند پسرا
 بهمون زد  یچشمک  یدفع خطر احتمال  یبرا

 یچون تمام مدت ما باغ پشت میرفت  یاصل اطیبه سمت ح  مویاز سره جامون بلند شد هممون
 م یساختمون بود

   دنیخندیپسرا م افهی ق دنیبا د باباها

 میما داشت  نیکردیم یباز  نیکار بکنن خب اون موقع که شما داشت یهاشونو انگار قراره چ افهی_قبابا 
 ن یحاال نوبت شماست کبابشون کن میکند یجون م

  نیکندیپراشونو م نیو از صبح داشت نیانگار مرغارو خودتون گرفت  یزنی حرف م  یطور  هی یی_دااریمه
 ه؟یسخت یلیکاره خ  نیا نیخوابوند مو یتو آبل نویخب فقط قطعه قطعه کرد

 خنده  ریرفت که همه زدن ز   اریبه مه  یچشم غره ا بابا

   یخور یم هیکمتر از بق   خیس هی_تو امروز بابا 
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که اومد حق به جانب روبه دومادشون که همون  ماهیر همه باالتر رفته بود خاله پ یخنده ها یصدا
 بابا بود گفت: 

 ؟یآورد ری کس گ ی_آقا حشمت بچمو بماهیپر

 پسرم خودم پشتتم  یعنیزد که  یچشمک  ار یخانوم روبه مه   ماهیکه پر دیخند  بابا

باباشو از دست  اریمه ییدا گفتنیبود که همه بچه ها به شوهرخاله هاشون م یچه رسم  دونمینم
  دیرس ینم  ایلیا هیبود اما به پا یخوب و جذاب  یلیخانوم بود پسر خ  ماهیداده بود و تنها بچه پر 

انگار سر کارگر باشه داشت   سادیباحال باال سرشون وا یل یخ  ای لیرفتن ا فشونیپسرا به سمت وظا همه
 داد یتور مبهشون دس

 خان شروع شد  ایلی _باز دستورات اآسنات 

 کنه ی کار م یچ نی_حاال نگاه کن بب یشاد

  کنن ی هم کبابش م نیو شرو اریمه دیبزن خیس  اشاریتو و  وانی_کایلیا

 د؟ یکن یکار م  یاونوقت شما چ دی بگ شهی_خب م ن یشرو

 گفت:  یبا لحن بامزه ا کردی فرو م بشی ج یدستاشو تو کهی درحال ایلیا

   زانیعز کنمی _خب سرآشپر منم نظارت مایلیا

بودو   زیکه دور م ییها یصندل یرو کهی با غرغر شروع کردن به کارشون که منو دختراا در حال پسرا
کم کم غر غرا کم  شدو بازار خنده گرم   میدیخندیم میکندی خودمونو پسرا پوست م یبرا وهیم میداشت
 شد 

و آسنات هم  یشده بودم با شاد یم یصم نیبا ال  یپوست کندم حساب  نیخودمو ال یبرا بیس هی
  یکردم حساب  ت یباهام سرد بود از اون شب که ازش حما لیکه اون اوا نیداشتم اما ال یخوب  ونهیم

 میباهم گرم گرفته بود

 به اون بده   ؟بروی _پس داداشم چنیال
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 دم یکش یپوف

 دوست نداره  بی_داداشتون س

 دی خند ی طونی ش  آسنات

 _دعواتون شده؟ آسنات 

هارو برش داده بود به سمتم  وه یم قهیکه پوست کنده بود خوش سل یا وهیظرف م  کهی در حال نیال
 گرفتو گفت: 

 ی وانمود کن انگار خودت پوست کند یاز طرف منه طور  یبده بهش نگ نویبرو ا  ای_نه دعوا چرا ب نیال

 بودم دهیند شویمدل نیاز سره جام بلند شدم خواهرشوهر ا دمویکش یپوف

 تعارف کرد   وهیبه سمت پسرا بردو به همشون م وشویهم بلند شدو ظرف م  یبا من شاد همزمان

  ینگاهش به من افتاد کم یبود وقت   شیگوش ینشسته بودو سرش تو یراحت یصندل   یرو ایلیا
 گذاشت  بشیج  یتو لشویخودشو جمع و جور کردو موبا

  دیکنارشو عقب کش ی نشسته بود صندل کهیلباش نشست در حال  یرو  یلبخند  دید ورویظرف م یوقت
 کنارش نشستم  نیبه خاطر هم

 جلوش گذاشتمو گفتم:   ورویم ظرف

 کارو کردم   نیحفظ آبرو ا یآشت کردما هنوز از دست اون حرفت دلخورم فقط برا ی_اصال فکر نکن 

 _خواهرم پوست کنده نه؟ایلیا

 خودمو جمعوجور کردم نگامو ازش گرفتمو گفتم:   یکردم کم هول

 _نه چه طور؟ 

 با لبخند گفت:  کردیروش م  رویو ز   داشتیدونه پرتقال برم  هی کهی در حال ایلیا

 پوست بکنه   وهیم  ینطور یدادم ا ادی نی _آخه خودم به الایلیا
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 د یخند ایلیدادم که ا نی به ال یدلم فحش یتو

 _دستت درد نکنه ایلیا

 خودشو کش آورد که ازش فاصله گرفتم  یکم دویازش گرفتم که خند رومو

 کن زشته   تی فاصلرو رعا کمی وونهی_چته د

 ا یل یدل ا زهیعز ستیزشت ن یقراره زن من بش   دوننیهمه م نای_اایلیا

سرخ بشم در برابر حرکاتش فقط    یشد که باعث شد کم  جادیتنم ا یتو یلرزش دم یآخرشو که شن جمله
 نیاز ا  دمیفهم ی م یاما وقت  خوردی احساساتمم حالم بهم م نیاوقات از ا یگاه گرفتمیدل ضعفه م

  قتی نشون از حق  ستیجنبه بودنم ن ینشون از ب  فهممینداشتم م  نیاحساسات به ابراز احساسات رام
 که منو به خودش مجذوب کرده اسیلیتو کالم ا

بخورمش   رم یبا خجالت از دستش خواستم بگ اوردیحلقه از موزو به سمت دهنم م هی کهی در حال ایلیا
 لبامو از هم باز کردمو خوردمش  نیکه اجازه نداد به خاطرهم

حس   یحرکاتش از رو نیا دونستمیلبخند بود م هیعکس العمل اون فقط  یول دمیخجالت کش یکم
 فقط محبت و دوست داشتن سادس  ستیعاشقانه ن

 کجا رفتم؟  یبدون   ییخوای_نم ایلیا

 بپرسم؟  دی_نه چرا با

 ؟ یستیکنجکاو هم ن  یعنی_ایلیا

 باال دادم  ییدلخور شده ابرو یکم دمیسمتش برگشتم که د به

 شنوم؟ ی_خب م

 توهم برد شتریو ازم گرفتو به پسرا نگاه کرد کم کم اخماشو بروش ایلیا

 پسره شکمو   یسه تا خورد یمحروم شد خیس هی_ایلیا
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  شی اون خال یمعلوم بود از دست من دلخوره داره رو ای لیاما ا دیخند  خوردیداشت م کهی در حال اریمه
 گفتم: عیدستش گذاشتمو سر یدعواشون نشه دستمو رو نکهیا یبرا  نیبه خاطر هم کنهیم

 ؟ یکن ی م  ینطور ی_چته؟چرا ا

داشتم   کهی در حال دمیاز دستش قاپ عیسر نیدراورد به خاطرهم لشویدوباره موبا دویکش  یپوف ایلیا
 نستاش یا ی رفتم تو  زدمیرمزشو م 

از  تونمیندارم بهم گفت که م  لیموبا دیفهم یوقت ایل یبهش ندادم ا یتیاهم  یگرد شد ول  چشماش
مشترک بود البته من فقط پستارو نگاه  ایلیمنو ا ینستا یا نیاستفاده کنم به خاطرهم لشیموبا

 کردم ی نم یکار  کردمیم

 برداشتو خورد   بیس گهیدونه د هی دویکش  یپوف ایلیا

 چه خوشگله نی بب نارویا ایلی_ا

 کرد  که عکساشو پست کرده بودن نگاه یجاتیبه بدل  ایلیا

 تو  یدوست دار  نای_چه قدر از اایلیا

 کنم یم  کیهمشونو ال میهی_ا

 گفت:  شدیبلند م  زی از پشت م کهی در حال ایلیا

 کارت دارم  ای_ب ایلیا

 دنبالش راه افتادم   کردم ی م کشیال کردموی داشتم عکسارو دونه دونه نگاه م کهیدرحال 

 میدار دمیشلوارم گذاشتم د بیج   یخاموش کردمو تو لشو یکردم موبا کیامروزشونو ال یپستا یوقت
  کنهیکار م یچ خوادی کنجکاو شدم بدونم م  نشی سمت ماش میریم

 _سوار شو ایلیا

 رون؟یب  میبر  ییخوای_م

 دارم  گهیکار د  هیاالن  ی_نه اونم تو برناممون هست ولایلیا
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رنگ بود و   یمشک  یقرمز که روش قلبا کیپالست هیخم شدو از پشت   ایلیکه شدم ا   نیماش سوار
اونقدر ذوق کرده بودم که اندازه نداشت چه قدر  کشیپالست دنیخوشگلم بود برداشت با د  یلیخ

 خوشگل بود 

 گشت گفت:  یم کیپالست یداشت تو کهی در حال ایلیا

 بخرم  نارویتا ا رونی_رفتم ب ایلیا

از توش دراوردو به سمتم گرفت با تعجب بهش نگاه کردم از دستش  یجعبه نسبتا متوسط هی بعد
 که توش بود ته دلم قنج رفت  یخوشگل  یل یدستبند نقره خ دنیگرفتم آروم دره جعبرو باز کردم که با د

 چه قدر خوشگله  ی_وا

 خرم یطالشم برات م شاهللینقرس ا یول  یکن ی م کشیکه ال هیی_از هموناایلیا

دستشو جلو آوردو آروم قالبشو    ایلیبهش نگاه کردم دور دستم گرفتمش که ا آوردمو  رونشی ذوق ب با
 برام بست 

 دستت درد نکنه ایلیخوشگله ا یل ی_خ

 برد  سهیک یدوباره دستشو تو  ایلیا

 _شالتو بردار ایلیا

 از توش دراورد  یز یچ هی دمی گرد شد که د چشمام

 _شالتو بردار خانوم دزدهایلیا

  یخانوم دزده گفتنشم تنگ شده بود ول نیا یدلم برا دی خند  یبلند یتوهم که با صدا  دمیکش اخمامو
 شدیپرو م دادمیبروز م دینبا

  یرو یآورد وقت رونیسرم برداشتم که جلوتر اومد دستشو دراز کردو از پشت موهامو ب  یاز رو شالمو
 درخشون بهش نگاه کرد   یکناره شونم انداخت با چشما
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که داره از تو   یلم یبه کمک ف کهی در حال دمیبه خودم اومدم د یوقت  یشد ول یچ  کهوی  دمینفهم
 کردیبود داشت موهامو درست م دهیکه خر یو تور  ره ی با گ نهی بی م شیگوش

بلند بود داره  یموها یکه برا ی مخصوص خوشگل یها  رهی با گ یحساب دمی موهام نگاه کردم د به
 بافهیو م  کنهی موهامو درست م

داره با اخم    دمیبهش نگاه کردم د  سادیکه دستاش از حرکت وا  کردمی ذوق به حرکات دستاش نگاه م با
 کنهینگاه م لمیبه ادامه ف

 بابا  یاالن برعکسش کرد ا یباال آورد ول  نویا ریبرد ز نویاالن ا وونهید نی_اایلیا

بود  لمیف یکه تو  یور موهامو اونط یشد وقت  شتریخنده که حرص خوردنش ب ر ی زدم ز یبلند یصدا با
 بود بهم نگاه کرد دهیکه خر ی بافت با تور مخصوص

 _خب حاال پشت کنایلیا

وصل کرد بعد قالب تورو باال   یمشک  رهی موهام با گ ریپشت کردم که تورو به پشت گردنم به ز  بهش
 فته یتور ب یچفت کرد که باعث شد همه موهام جمع بشه و تو رهیسرم با گ

 گفت:  کردیداشت کارشو م کهیدرحال 

  یلمایف ی موهاتو باهاش جمع کن  نیکه ا  گردمیم یمدل هیدنبال  نترنتیا ی_چندشبه دارم تو ایلیا
  الشویرفتم وسا  عتریسر دمیصحنرو د  نیا یراحت تر بود امروزم وقت  یکی نیخب ا   یول دمید یادیز

 تا زودتر دست به کار بشم   دمیخر

بود که به سمت   دهیهم خر ینتیز  یشکوفه ها یسر  هی دمیکه تموم شد به سمتش برگشتم د کارش
و تاپش داد بعد از پشت دور توره  چیموهام پ یتو دی دیکه داشت م یلمیموهام بردو با توجه به ف

 جمع کرد 

 سرم برداشته شد با لبخند بهم نگاه کرد   یدستاش از رو یوقت

زنونه بذارم   شگاهیآرا هیباشه  ادمیکارم... نیخان دستت طال بابا ا ایلیا ولیدرست کردم ا ی_چایلیا
 بکنم  یفی اوف چه ک
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 خنده خودمم خندم گرفته بود ری زد ز  یبلند یبه بازوش زدم که با صدا یمشت

 کارشو دوست داشتم  نیدر اچه ق نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 گفتم:  دمویخودمو عقب کش عی به سمتم آورد خواست سرم کنه که سر  شالمو

 سرم نکنم  نویبذار ا ی_موهامو که جمع کرد 

 بهش نگاه کردم   تیتوهم با مظلوم دیکش  اخماشو

 سرم نکنم یبذار روسر  یموهامو خوشگل درست کرد  کنمی _خواهش م

 گفت:  کردیسرم مرتب م یرو  روی داشت روسر کهیبه زور سرمو جلو آوردو در حال  ایلیا

حالت شلختتم جذابه حاال   یمراقبت باشم جنابعال دیبا   یکن یدرست نکردم که دلبر  ناروی_من اایلیا
 خوره یبرم می شاخدار نزن که به مردونگ یواه حرفا ؟واهیسرت کن  ینذارم روسر 

 ستشو سمتم گرفت مرتب کرد بعد د روی روسر ایلیا

 لحظه لطف کن بده هی  موی_مادمازل گوشایلیا

عکس ازم گرفت که  هی دوی خودشو عقب کش کمیدراوردمو بهش دادم که  بمی از تو ج لشویموبا
 چشمام گرد شد  

 تا خودموآماده کنم   یگفتی_خب حداقل م 

از دستش گرفتمو به   روی زد گوش  یلبخند کردی و زومش م کردی داشت به عکس نگاه م کهی در حال ایلیا
 چه قدر خوشمل شده بودم  یعکسم نگاه کردم وا

 _شکوفه ها هم معلومه

 م یهی_اایلیا

  کردمویبهم نشون داد که با ذوق به همشون نگاه م  گهید رهیبردو چندتا گ سهیک یدستشو تو ایلیا
پشت    موهامو از یبود که وقت دهیچند خوشه شکوفه و گل هم برام خر میزدی باهم سرشون حرف م
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  بشینص یا گهید زیکاراش جز خنده و دل ضعف کردنم چ نیموهام کارش بذارم که از ا یتو بافمیم
 شد ینم

 بهم زد  یچشمک  ایلیا

  نویا میکار کن یچ دیخانوممون با  یها ییبایپوشوندن ز یبرا نمیبب   گردمیم شتریب  نترنتیا ی_توایلیا
با خودم   شد یصورتشون زده بودن فقط چشماشون معلوم م  یکه زنا جلو اوردینقاب م  کردمی سرچ م

اگه   ای یینبرمت جا  ایگرفتم  میتصم نیمعرکه همون چشماته به خاطرهم  ارهیب   شیفکر کردم گفتم آت
  میتونیهم م گهیکار د هی ایرد بشه  خوادیخانوم من م   نیبه مردا بگم لطفا چشماتونو ببند برمتیم

 ام یاز خجالتتون در ب ی حساب یشب قبل از مهمون میبکن 

 دستشو به سمت صورتم برد  بعد

  ینطور یبشه ا  یزخم کمیهوا کنه کناره لبتم  کمی نتمی گونت ب یتا رو یکبود  هیچشما  نیا ری _زایلیا
  میذاریم  یبرنامه دارم لنز مشک هیچشماتم  یچشمات خب برا نمیبب  ساینه وا یول  یزشت بش دیشا

 بهم بزنه یشده بودن که باعث شد خودشم آروم لبخند ری گوشه گوشه چشمام سرازاز  اشکام

 یخدا تو ؟بهیکن هیگر ای یتا بخند زنمیحرفارو دارم م نیا یکن ی فدات بشم فکر م زی _اشک نرایلیا
رسمشون  ا ی عربستان نیا نهیهم ع  رانی پنهون بشه کاش ا تیی بایز کمی بکنم  یکار  هی خوامیبرناممه م

 بودنش... یخ ی یتا اون  یذاشت یبود که زنا نقاب بزنن چشماتم لنز م  نیا

بغلش فقط   یکم کم دستاش دورم حلقه شد تو  ی محکم خودمو پرت کردم تو بغلش کپ کرد ول یوقت
   نییپا  دیقطره اشک چک هی

  ا ی لیا یکه هست ی_مرس

 د یسرمو بوس  یزدو رو یلبخند ایلیا

 گشنمه یکه کل میغذا بخور م ی_تا نخوردمت برایلیا

 ........... 
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ذره هم حس نکردم فقط   هیاز مزه غذا  یحت  دمیاز غذا خوردنم نفهم  یچیه  میغذا که بود زیم سره
بود   دهیبرام خر شیهفته پ هیکه   ییمانتوها یرو  تاشیحساس  یبودم رو ایلیقشنگ ا یمحو کارا یتو

با مدل جلو باز بودنش   یخوشگل  یلیام بود که به صورت خ مچ پ یهمشون بدون استسناء تا رو
 زانوم باالتر بود  یاز رو یهم کم گهید یمانتوها کردی جذابم م یاب حس

  هی نداختی م دادویاومد همون لحظه با اخم جرش م یاگه ازش خوشم م  یکه تنگ بود حت ییمانتو
 " یبدرد نخورد خب بعد یکی نیاومد "ا یم  رونیحرف از دهنش ب  هیگوشه و فقط 

کموکمتر شد   میشینداشته باشم کم کم تعداد لوازم آرا یبود تا کمبود  دهیشال برام خر  یهمه رنگ ایلیا
کارو   نیا ای لیا دمیفهم ی که هربار م ست ین  لمیاز وسا یک ی  دمیدیم شمیآرا زیم یجلو رفتمیهربار که م

 کرده 

  شیصورتم بدون آرا شهیهم نینده به خاطرهم  یشیآرا لیکرده بود که بهم وسا دیهم تهد نویال ایلیا
  مییبایپوشوندن ز یاز ناتوان ایلیا شدی که باعث م کردیجذب م  گرانویخودش چنان د نمی بود هرچند هم

 عاجز بشه 

  ایلینه به ا  نداختیم رونی هامو ب  ییبایز  شتریکه ب نینه به رام شدمیم وونهیرفتاراش داشتم د نیا از
 بپوشونتنش  خواستیکه م

 کنهی داره بهم نگاه م یبا نگران دمیبرگشتم که د ا یلیکه به دستم داده شد به سمت ا یفشار  با

 سوگند؟  ی_خوبایلیا

 به نشونه آره تکون دادم و مشغوله خوردن غذام شدم   یزدمو سر  یلبخند

  نهمهیا نکهیاز ا میخوردیغذا م میداشت موینشسته بود یبزرگ  دیسف  زی دور م مویبود  اطی ح یتو هممون
 خوشحال بودم   دمیکش  یداشتم نفس م یخونواده ا نیهمچ هی  یخوشحال بودمو تو

 هیکه بهمون کمک کرد بق ایلیاز خوردن نهار همه دخترا ظرفارو جمع کردن بماند که با اومدن ا بعد
 کردن   بلند شدنو بهمون کمک خوردیپسرا هم که معلوم بود داشت بهشون برم 
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 میکردیکار م میهممون با خنده داشت میرو هم روشن نکرد ییظرفشو نیکه ماش دیرس  ییبه جا کار
 یکار به ظرفا دنیچی مرتب م کردنو ی پسرا هم ظرفارو خشک م دیکشیآب م ه یبق  زدیچند نفر کف م

 بلند شدنو شستنش  وانیو ک  اشاری دیکه رس نیسنگ

بماند که   میکرد یکارامونو م  یشلوغ شده بود اما هممون به راحت یآشپزخونه حساب  نکهیمدت با ا تمام
 گفتن می تسل  نیوسط چند ظرف جان به جان آفر نیا

با   عیسر  دویرسیوسط راه بهم م  ایلیا ذاشتمیهم م یرو  داشتمویظرفارو چندتا چندتا برم  یوقت ادمهی
 برد ی به سمت آشپزخونه م گرفتویبرشون ندار از دستم م ینطور یا وونهید نهیاخم که سنگ

  یحساب  غامونمیج  یصدا نیبه خاطرهم میختیریکرم هم م میکردی م یظرفارو کف مال میداشت یوقت
 بلند شده بود   

آهوناله هامونم تا آسمون هفتم  یصدا  مویگوشه آشپزخونه ولو شد هیکه شسته شد هممون  ظرفا
 د یرس

 ............. 

 سوزوندن  شیآت یبام شهر برا  میرفتیم می بودم همراهه بچه ها داشت ایل یا نیشما یتو

کرده بودم نه سالم بود    یکه وسط یبار  نینکرده بودم آخر  فای ک نیداشتم تا حاال از ا جانیه  یلیخ
کردم بعد از مدتها از ته دلم  یباز  یامروز بعد از مدتها دوباره وسط  یمدرسه زنگ ورزش ول  یاونم تو

 مهندارم که ه میزندگ یتو یسخت  چیاحساس کردم ه امیدختر دن نیاحساس کردم خوشبخت تر
 بودم  ای لیا ونیمد نارویا

 افتادم:  میکه بعد از نهار کرد  یشجاعت قتیحق ادهی شدیهم بسته م یچشمام رو یبه آروم   کهیحال  در

چشمام گرد شد و   اریمنو مه  یافتاد رو دویکه چرخ یبطر  دنیبا د خوردمیم مویی داشتم چا کهی "درحال
 گذاشتم  نی زم  یرو وانمویل عیسر

 نگاه کردم  اریمه به

 شجاعت؟  ای قتی_حق اریمه
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 فکر کردم  یکم

 قت ی_حق

 ؟ ی_عاشق شداریمه

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد   ایل یگرد شد ا چشمام

  یطونیش  ایل یتا حاال چندبار با ا  یگفتیم  دیبا ایلیآره ا گهیخب االن م هیچه سوال نی_آخه ایشاد
 ن یکرد

از وسط   روی توهمو بطر دیاخماشو کش ایلیافتادم ا یرسما داشتم پس م  یحرف شاد نیا دنیشن از
 برداشت  

 گس ید یکی ...منم...حاال نوبت ه؟ی_خب جوابش معلومه آره...کایلیا

 خودش بگه    دیبا  ری_نخ اریمه

 برگشتم اری ملتمسانش بهم نگاه کرد به سمت مه ینگاه کردم که با چشما ایلیبه ا  دمیکش یپوف

 م یهی_ا

 ه؟ ی_خب کاریمه

 ا یلی_ا

 ن؟ یدی_همو بوس اریمه

 زد که باعث شد من سرخ بشم اریبه مه یپس کله ا هی ایلیا

 نه ده تا   یبپرس دیسوال با هی_ایلیا

 _خب ادامه همون سوال بود"اریمه

 رو شد  رویکه پخش شد قلبم ز یآهنگ دنیبا شن  کهویزدم که  یلبخند ناخواسته
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 مـــــــــن یبرا هاتیدلتنگ

 خورم یغمترو م خودم

 تورو  ذارمینم  تنها

 برم   یاز تو دل نم من

 

 کنه ی اخماش توهمه و داره آروم باهاش زمزمه م یکم دمیکه برگشتم د ای لیسمت ا به

 

 شونه هام بذااااااار  یرو سر

 کن به من هیهد درداتو

 صبور تو منم  سنگ

 کن به مــــــــن هیو تک  ایب

 

 سرعتشو باالتر ببره  ایلیکه باعث شد ا دمیدستاش گرفته شد لرز یکه تو دستام

 

 گاهتــــم  هیتک من

 همراهتـــم اروی

 آهتــــم درمون

 عاشقتــــــــــم  من
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 شروع کرد   دادیم یفی به دستم فشار خف  کهیباالتر رفته بود درحال  یکه کم یآرومتر  یبا صدا ایل یا نباریا

 

 منـــــو یکه دار  یوقت تا

 نخور  رویچیه غصه

 مثل کوه پشت توام من

 آرزوهات دل نبر  از

 

  یبلندتر  یصورتمون با صدا  یکنار زد که باعث شد باد بخوره تو نشویزد سقف ماش یمحو لبخند
 ادامه داد 

 

 یتونــــــــیهستم م یوقت تا

 یبرســــــــ ییخوای م یهرچ به

 تـــــــو یدارم فدا یهرچ

 ی تو مثل نفس برام

 تورو  کشمیم  نفس

 تنم یتو کنمی م حس

 کنم یتو حس م  کناره

 عاشق شدنم  عاشق
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 فرمون برداشتو باال گرفت بعد داد زد: یاز رو دستاشو

 

 گاهتــــم  هیتک من

 همراهتـــم اروی

 آهتــــم درمون

 عاشقتــــــــــم  من

 

آهنگو  یوقت خونهی من م یکه داره برا گفتیبهم م  یحس هیشدن   ریگونم سراز یرو  یدر پ یپ  اشکام
 سقفو دوباره زد بعد به سمتم برگشت  ستادیا  ابونیلحظه کناره خ هی  یزد از اول بخونه برا

 _سوگند من... ایلیا

 دم یباال کش  موی نیب

که  میکن ی تظاهر م میافسون بذارم درسته همه کارامون دروغه و دار هیتورو جا تونمی_درسته نمایلیا
همه جا مطمئن   شهیمن پشتتم هم ستیدروغ ن  تامیحما  یبدون خوامی م یول میدوست دار گرویهمد

 هنوزم پشتتم  یاز کنارمم رفت یباش وقت

هم  یچشمامو رو نیمچاله شدم با به راه افتادن ماش  ی صندل  یهم بسته شدو آروم تو یرو چشمام
 افتاد  یلرزه به تنم م می از هم جدا بش یروز  هیافتم که قراره  یم نیا  ادهی یفشار دادم وقت

 خداااا نه  رمی میم  ینطور یجدا بشم من...من ا  ایل یاز ا تونمینه من نم نه

هم  ایل یداده بود و منو ا هیخودش تک  نیبه ماش  اریبودن مه سادهیبغل هم وا اریما و مه  ینایماش
  میداده بود هیقرمزش تک یفرار  نیکناره هم به ماش 

 متر هی با ی با فاصله تقر میبود اری مه یروبه رو ایلیا منو
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  یهم متوجه شده بود چون کالفه بود و گاه ایلیکه نگاهش روم بود موذب شده بودم فکر کنم ا اریمه
دوباره   دی دزدیم ارینگاهشو از مه ایلیا نکهیولکن باشه اما هم اریمه دیتا شا اوردیاوقات سرشو باال م

 داد یبهم دست نم  ینگاهاش حس خوب  نیاز ا کردی بهم نگاه م

 کالفه گفت:  ایلیا

 دن؟یچرا نرس  نای_اایلیا

 راه اومدن یک ی_احتماال از اون اریمه

 به سمتم گرفت  لشویموبا دیکش  یپوف ایلیا

 ن ی باهاش کار ندارم برو تو ماش گهید ای_ب ایلیا

از  لشوی موبا یحرف  چیخالص بشم بدون ه اریمه یاز نگاه ها خواستیم هیمنظورش چ  دونستمیم
 دستش گرفتم

 مشترکه؟ التونی_موبااریمه

 _آره ایلیا

 _چه جالب اریمه

آسفالت به سمتشون برگشتم که   یرو  کیشدن چندتا الست دهیکش یسوار بشم که با صدا خواستم
 بچه هاس   نیماش دمید

دادنو  هی تک ایلیا ن یبه ماش هیو بق اریمه نیبه ماش اشونیسر هیشدن  ادهیسروصدا پ یها با کل بچه
 شروع کردن به حرف زدن  میهم بود یروبه رو  کهیدرحال 

 م؟ ی_خب از کجا شروع کنوانیک

 ن یی_از پا یشاد

 کرد که مردم نشسته بودنو چندتا مغازه هم باز بودن  نگاه نیی از ارتفاع به پا وانیک

 د ینظاره گر باش  دیشلوغه خانوما فکر کنم شما با یکم  یول  ستین ی_خب حرف وانیک
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 ست یاصال هم شلوغ ن رشمی _نخآسنات 

طور خاص همش به آسنات نگاه   هیچرا  نیا دونمیشدم من نم یطور  هیبه آسنات زد  یلبخند ایلیا
 اد یاصال هم خوشم نم کنهیم

 یشد ؟بزرگیستیدختر پونزده شونزده ساله ن گهی د دیکن یشما فکر نم  یخانوم ول   دی_ببخشایلیا
 که با ما...   یتونینم

 م؟ یچرا ما اومد ا؟پسیلیا یچ  یعنی_یشاد

دخترا   نیا میکن  یجوون دین؟بذاریی ایم هیچ  یخرک یها یرتی غ نیا ستیشلوغ ن  ادمی_پسرا زاشاری
 کنن ی زهرمارمون م  مونویرو دنده لج خوش  فتنیب

هم تک   ایلینگاه کردن ا دادنیباال م  وانیو ک  ایلیا یکه برا ییو آسنات دست به کمر با ابروها یشاد
 باال انداخت  یکردو شونه ا یخنده ا

حساب    دیبشن چهارتا اون وقت رو خواهرو نامزدم نبا هیدو سه خونوادن کاف کمیخب   یلی_خ ایلیا
 د یکن

 د یکش  یپوف نیال

 خدا ی_ضد حال انیال

 باالتر رفته بود  کمیخنده و تنها من بودم که ضربان قلبم  ری بچه ها زدن ز همه

 ی...چه کلمه قشنگنامزدم

اخماش توهمه   دمیکه د ایلیا یناخواسته نگام رفت پ کردنی که بچه ها داشتن باهم کلکل م نطوریهم
 ناراحته؟ نینرفتم تو ماش نکهیچشه االن؟نکنه به خاطر ا نیا

سمتش گرفتم که از  لشویبهم نگاه کرد موبا  یکه حس کرد به سمتم برگشت و سوال گنموینگاه سن ایلیا
منو به  میبود سادهیگذاشت بعد دستشو دور کمرم بردو همون طور که وا بشیج یدستم گرفتو تو

 وند  سمت خودش کش

 بچه ها داد هینگاشو به بق  دویکش یصحنه پوف نیا دنیرفت که با د اریمه یپ نگام



 خانم دزدی که ماه شد 

140 
 

 دادو گفت:  یفی دستمو فشار خف  ایلیا میرفتی م نییاز جاده پا میداشت کهیدرحال 

 اد ینگاه نکن خوشم نم  اری به مه  نقدری_اایلیا

 متوجه شده بود  پس

   کنمی منم نگاش م کنهی_خب اون نگام م 

 د یتوموهاش کش یکالفه دست ایلیا

  کنهینگات نم  گهید برمی از روش م ینگات کنه دفعه بعد  یبهش نگاه نکن بذار ه  گهی_جونه من دایلیا
 توهم نگاش نکن 

 به خدا من...  ایلی_ ا

 یدار  یسوگند منکه نگفتم منظور  دونمی_مایلیا

ژست   یطور  سادویوا دمیدستمو ول کرد که باعث شد به سمتش برگردم که د ایل یا دمیکش یپوف
اونام   ستادنویاومدن کنارمون ا دنیصحنرو د نیبچه ها که ا هیمسابقه بذاره بق خوادیگرفت انگار م
 آماده شدن 

 نه ییکه اون پا  ی_تا صندلوانیک

با گفتن سه هممون  کردیم که داشت شماره معکوسو اعالم نیال یو با صدا م یگفت یباشه ا هممون
مردم   میرفتیم یا گهیبه سمت د میو داشت میاومده بود نیی چون از جاده پا دن یبه دو میشروع کرد
 تعجب بکنن  دمیخب با  مینه نفر بود کردنی با تعجب بهمون نگاه م دنیدیمارو که م

نکرد از پشت لباسشو   یهم نامرد  ای لیازش سبقت گرفت ا وانی خواست بشه نفر اول ک نکهیهم ایلیا
آسنات هم از فرصت استفاده کرد خواست   ینطور یکه باعث شد سرعت هردوتاشون کند بشه ا دیکش

 اول شد آسنات دوم   اری مه  نیاز همشون زد جلو به خاطرهم  اری مه کهویکنه  شتریسرعتشو ب

خودت   یول بشم نه گذاشتمن ا ینه اجازه داد  گفتیم  ایلیهمش به ا وانیک م یدیچه قدر خند بماند
 د یخندی هم درجواب حرفش فقط م ایلیدلم خنک شد و ا ینطور یحداقل ا  شیآخ  یاول بش
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پارکور کار کرده  اشاریو  وانیو ک  اریمه  شدیگرد م شتری چشمام هرلحظه ب کردنی که پسرا م ییکارا با
به  تونستنیکه تنشون بود نم  ییالبته با لباسا کردنیم یی داشتن برامون هنرنما نیبودن به خاطر هم

 لباساشونو عوض کرده بودن   ناشونی رفته بودن تو ماش  نیخاطر هم

  نیو ال یپسر بودن پسرا اجازه ندادن آسنات و شاد شتری اطراف شلوغ شده بودو ب یکه کم  ییاونجا از
بدون  یحرفه ا یل یدن چون خهمشون کار کر یهم پارکور برن اونام کار کرده بودن معلوم بود از بچگ 

 کردنیکاراشونو م  ینقص چیه

کرد برعکس شد   هیبا پاش بهش تک   دویپر کهیگوشه بود رفتو در حال  هیکه  یبه سمت تخته سنگ اشاری
 باال بره   قامونیتشو یکه باعث شد هممون صدا

 کردیبرگشتم که داشت بهشون نگاه م ای لیسمت ا به

 ؟ ی_تو پارکور کار نکرد

 میهمزمان باهم کار کرد نیو ال  اری منو مه اوردمیلباس ن ی_کار کردم ول ایلیا

   کردی م  ییهنرنما رفتیشد کاش اونم م فیح چه

به  نی به خاطرهم  نیالغر مردن  نیبب نارویا تونمیوزن شدم نم نیسنگ ادهیعضله هام ز  کممی_ایلیا
 پارکور بزنن  توننیم یراحت

 گندس  کلتیه میدی خب فهم  یلی_خ اریمه

 باال داد   ییابرو ایلیا

 ست؟ ی_نایلیا

  ار یبهش نگاه کردم مه  یهم از من جدا شدو به سمتش رفت با نگران  ایلیشد ا کی بهش نزد کمی اریمه
 نداشت   یخوب بود اما عضله ا کلشیهم ه

 میوگرنه مام ژنشو داشت میبش لیتو گور نهیع می_ما به خاطر ورزشمون نذاشتاریمه

 نمونه کاریگوشه ب هیتا   یاز ژنت استفاده کن یتونستیجلوتو نگرفته بود م  ی_خب کسایلیا
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  ینکرد هممون با نگران یتوجه   ای لیا یصدا زدم ول  اروی لیبزنه که همون لحظه ا  یخواست حرف اریمه
 بهانه بود  هیبحث هم  نیپره و ا گهید هیجا هی معلوم بود دلشون از  میدورشونو گرفته بود

 هان؟ هی_تو مشکلت چ ایلیا

 تو؟  ای_مشکل؟من مشکل دارم اریمه

 نکن... یکار  ادی م ییکارا هیکه گنده کردم به  یکل یه  نیا اریمه نی_ببایلیا

 ؟ ی ترسونیم  کلتی_منو از ه اریمه

 یتو چشما یهمون طور که با گستاخ ایلیشده بود ا کی بهم نزد  یحاال صورتاشون حساب ای لیو ا اریمه
بهشون نگاه کردم   یدستمو گرفت با نگران  نیزل زده بود کتشو دراورد خواستم جلو برم که ال اریمه

 ن ی دراورد و اونم انداختش رو زم شرتشویهم سو اریمه  نیکتشو انداخت روز زم ایلیا

 دم ینشونت م ترسونمتی_باشه نمایلیا

 به سمتشون رفت  وانیک  عیکارو کرد سر نیهم هم  اری که مهلحظه گاردشو باال آورد  همون

 د یبس کن  دی_پسرا خجالت بکشوانیک

 گاردشو باالتر گرفت  اریمه

  یبدنساز  میرفتی وگرنه مام اگه م میکه ما مثل اون ورزشمونو ول نکرد می_وقتشه بهش بفهموناریمه
 میشدیم نیا نهیع

 شدن  زیکارو کردو باهم گالو نیبرد که اونم هم زی همون لحظه به سمتش خ ایلیا

 گفت:  وانیروبه ک   یبا نگران  آسنات

 وونهیبوکسره د ایل یا ریجلوشونو بگ وانی_کآسنات 

علت   دونستمیاومد م یوجه کوتاه نم چیبه ه ایلیبه سمتشون رفتن ا عیسر نی و شرو اشاریو  وانیک
 سر منه ستین کلیکتک زدناشون اصال سر ه نیا

 آروم با غم گفت:  نیال
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 کرده سوگند؟ یکار   اریشده مه  یرتیغ ستین یعاد  ایلیا یحرکتا نی_انیال

 سمتش برگشتم به

 نکرده    یکار  چی_نه به خدا ه

 نیالبته ا کردنیباهم جروبحث نم  کالشونیه یوقت رو چیه نایکرده مطمئنم ا یکار  هی ی_ول نیال
  چیه انیو خنده کوتاه م  یاما بعدش با شوخ کننی جروبحث م نیسر ا یلیخ  نشونهیب  یمیبحث قد

 االن... یول  دیکش ینم  یوقتم به کتک کار 

 میهردومون به سمتشون برگشت ایلینعره ا با

 ی کارو بکن نیاحمق مگه من مرده باشم تو ا یخور ی _تو گوه مایلیا

 شدیآروم م یکم  ای لیا رنیبگ ارویلیا یجلو تونستنیجوره نم  چیبرد پسرا ه زی بدتر به سمتش خ بعد
 زدم:  غی جلو رفتمو ج  عیسر کردی م یکتک کار  کردویشروع م  اریمه

 ــــــــــــــــــــــدی_بس کن 

  ایلیهم دستشو عقب بردو ازهم جدا شدن به سمت کت ا اری اورد مه نییمشت باال بردشو پا ایلیا
 رفتمو تکوندمش بعد به سمتش رفتمو با بغض گفتم: 

 _بس کن توروخدا اون پسرخالته

 تو آشغاال  ندازمیم نویمثل ا یز ی _من پسر خاله هایلیا

کم کم  نشونیرفتم ب  عیشدن سر ز یبردو دوباره باهم گالو زی خ  ایلیحرف به سمت ا  نیا دنیبا شن اریمه
 د یاومدو عقبش کش ا یلیهم به سمت ا نیردن شروعقب ب  ارویدخترا هم جلو اومدن پسرا محکم مه

 _بس کن پسر ن یشرو

 کنن یتمومش کن آبرومون رفت همه دارن نگاه م ایلی_اآسنات 

 کرد ی نگاه م زدیکه با حرص نعره م  اریخونخوارانه داشت به مه یمحکم گرفتم ول  بازوشو
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حاال   یاز افسون که بدبختش کرد  ؟اونیدار یخودت برم یهمه خوبارو برا شهیهم  ه؟چرای_چاریمه
توهم  خوادیگفتم اون تورو م دمیکه به افسون داشتم دست کش ینوبت سوگنده به خاطر تو از عشق

 ام یدر برابر سوگند کوتاه م یکن یفکر م  یپس بهتره من عقب برم ول  ییخوایاونو م

  یمجبور شد پسرا یحتبرد    ورشیهممونو پس زدو به سمتش   ایلیبرگشتم ا  اریبه سمت مه  یناباور  با
 بزنه تا بکشن کنار   گروهمید

نشست و شروع کرد به مشت زدن   نشیتخت س یرو  نویگرفت انداختش رو زم ارویمه یوقت ایلیا
 بهش  

هم جلو اومدن تا  گهید یبه سمتشون رفتم کم کم آدما  عیاومدم سر رونیکه ب اری مه یشوک حرفا از
شده   یکه صورتش خون ارینشوندنو به سمت مه   یصندل ی رو ارویلیعقب بکشن پسرا ا ارویلیتونستن ا

 رفته بود براشون آب بخره   یشاد میبود  ایلیا شهیو آسنات هم پ نی بود رفتن منو ال

صورتم    یول  کردمیم هیداشتم گر ینطور یا یاز ک دونمی گوشه شالم خونه کناره لبشو پاک کردم نم با
  کردیم ه یهم داشت گر نیشده بود ال سیخ  یحساب 

قرمز شده از خشمشو که پر بود از غم و حرص به   یچشما ای لیزد که ا ایلی ا یبه بازو یمشت نیال
 خواهرش نشون داد

 ؟ یمفهم ین  ش؟آره؟ی زن یم  ینطور یا ضهیاون مر یفهم ی_تو نم نیال

 پاک کرد  دیلرزیبهم نگاه کرد دستشو به سمت صورتم آوردو اشکامو با دستاش که م ایلیا

 نکنه  یمراعات کنه زبون دراز  ضهی_مرایلیا

 ادامه داد  دویجلو کش  شالمو

  زنم ی م ششیآت نمیتو خونمون بب اروی_مه ایلیا

 راه افتاد  هیبلند شدو دستمو گرفتو بدون توجه به بق  یصندل  یرو از

 ی نیب ینم چکسو یه گهید ایلیا یقبل شد  _بازم مثل نیال

 هم بسته شد  یچشماش رو سادیوا ایلیا
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 ی نذار دوباره زخم بخور  یتو زخم خورده ا  ایلی_نکن انیال

 به سمتش برگشت  ایلیا

 ستم یمرد سابق ن گهید  نی_خودمو آماده کردم که زخم بخورم ال ایلیا

 ا؟ یلیرفته ا ادتیاون داداشته  یبلندش کن یتونیبرو بلندش کن فقط تو م ا ی ب ضهیمر اری _مهنیلیا

 _داداش به زن داداشش چشم داااااااااره؟ایلیا

با    نیسر خواهرش داد بزنه به خاطرهم ینطور یا خواستمینم  سادمیجلوش وا ع ی داد زد سر یوقت ایلیا
 خودش داد زدم نهیع یو دستور  یلحن تهاجم

 مارستانیب  شی بری م یکن یم نی سوار ماش  یکنی بلندش م یر ی م یسر خواهرت داد بزن  ی_حق ندار 
 زووووووووود 

 دستاش مشت شد ایلیا

 آره؟  ی_نگرانش ایلیا

 زدم:   غیج

 مثل تو افتاده به جونش  ی_آره نگرانشم چون وحش

 هول داد  اروی لیجلو اومدو ا عیسر  نیصورتم که سوخت بغض کردم ال  گوشه

 ؟ یکن یپاره م   ریزده به سرت؟زنج  ؟بازی_چته روان نیال

 نعره زد:  وانیزد توموهاش ک یچنگ ایلیا

 شد  یآمبوالنس پس چ  نیا ره یم ی_خدا داره موانیک

چشماشو   دویکش نشیبه قفسه س  یچنگ زنهی داره نفس نفس م اریمه دمیسمتشون برگشتم د به
 من آسم داشت  نهیبرام آشنا بود اونم ع  میعال نیبست ا
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با لحن    ایلیچشماش گرد شد ا نیدراوردم که ال فمی از تو ک  مویمعطل کنم اسپر نکهیبدون ا عیسر
 گفت:  یا زانهی آم دیتهد

 ی کنی کارو نم نی_اایلیا

کنار رفتن به   عیسر دنیدستم د  یپسرا که من وبا اسپر  دمیبه سمتش دو عیسر  ای لیتوجه به ا بدون
 گفتم:  هیبه سمت لباش بردم با گر  روی اسپر عیزد سر ین یگیمن لبخند غم   دنیسمتش رفتم با د

 ار ی _دهنتو باز کن مه

 د ینالیبهتر شد اما هنوز از درد م   یزدم که نفسش کم یآروم لباشو از هم باز کرد چندتا اسپر  اریمه

از   کنهیبهم فشرده داره بهم نگاه م ی که با دستا اسیلیا دمیکنار رفت برگشتم د ت ی جمع  یک یاومدن  با
 کردم خونسرد باشم یاما سع دمیترس افشیق

 ستادمیشدمو روبه روش ا  بلند

 ؟ یبخشی بشه خودتو م شی زیچ  اریداره مه اروی_خالت فقط مه

بلندش کرد همه با تعجب   نیزم  یرفتو از رو اریمنو پس زد که به زور خودمو گرفتم به سمت مه  ایلیا
 پا تند کرد نشی به سمت ماش یبدون توجه به کس  ایلی ا یبهش نگاه کردن ول 

که داشت   یکلی بلند کنه چون با اون ه  ارویتونسته بود مه  ایلینبود که ا نی همه به خاطر ا تعجب
االن داشت  یزده بود چه طور   اروی االن به حد کشت مه ایلیبود که ا نیتعجبشون از ا تونستیم دمیبا

 کرد یکمکش م 

 لبام نشست چه قدر خوشحال بودم که به حرفم گوش داده بود  یرو  یخواسته لبخند نا

 پاک کرد  موی نیخونه ب یبه سمتم اومدو با دستمال کاغذ نیال

 دستش مونده یجا شعوری_بنیال

 م؟ یمام دنبالشون بر ستی_مهم ن

 کشوند  نشی به نشونه باشه تکون داد دستمو گرفتو به سمت ماش یسر  نیال



 خانم دزدی که ماه شد 

147 
 

 ؟ یچ  اری مه نی _ماشوانیک

 باهم اومده بودن نیاومد آسنات و ال یبه سمت آسنات برگشت که دنبال ما داشت م نیال

 ار یب  ارویمه ن ی _آسنات تو ماشنیال

  نیازمون دور شده بود ال یلیخ  ایلیا میشد ن یسوار ماش ی داد وقت ریی تغ رشویگفتو مس یباشه ا  آسنات
 کمربندشو بست منم کمربندمو بستم  دادیپدال گاز فشار م یپاشو رو کهی درحال عیهم سر

  کهیمواقع ت نجوریا نیسرعتشو بب مارستانی ب رسونتشیبه موقع م  ایلینباش ا اری_نگران مه نیال
 پاشه  ریکه واقعا هم ز  رپاشهیز ی که انگار فرار  ندازنیم

  میدی خند میکه داشت یاسترس با وجود نیال همراه

 بال   طونی_دست فرمونت خوبها ش

 گفت:  دیکش  ییسرعتشو باالتر بردو ال یکم کهی درحال نیال

 دادیاجازه نم لیبابا اون اوا گمیدانشگاه م یبا بچه ها میذاشتی_از پس که با بچه ها کورس م نیال
بابا قبول   ینطور یا رمی به بابا گفت که خودمم باهاش م دیعالقمو د  یوقت ایلیا یبر  ذارمینم  گفتیم

 موند یم  رمو منتظ  ستادیوام انی نقطه پا نیتنها برم به خاطرهم خوادیدلم م دونستیم ایلیکرد ا

 بغلش نگاه کرد  نهییرو لباش اومدو به آ  یلبخند

وگرنه تا االن    ستی کس جلودارش ن چیه کنهیپاره م ری زنج  ینطور یا یفقط وقت  هیپسره خوب  ایلی_انیال
 باهاش راحتم   میلیمن بوده خ یبرا  یپناه فوق العاده ا

 سمتم برگشتو ادامه داد  به

 مطمئن باش  یرس ی_کنارش به همه آرزوهات منیال

 نییپا  دیاز گوشه چشمم چک انهیقطره اشک مخف   هیروبه رو برگشتمو  به

بودمو   دهیکه تا حاال ند دارویم پار نکهیهم هیسور نایدونست همه ا یخبر نداشت نم  یز ی از چ نیال
 برم   دیشکست دادم با
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پدرمادرش   میخواستیم ایلیا  ایاگه من  یحت  میاز طرف یصاحاب زور  هیخودم صاحاب داشتم  من
 م یکه باهم باش ذارنینم میبفهمن من ک 

  میافتنی محال دست ن یاز آرزوها  یل یاالنشم به خ نیمن هم گفتیراست م نینکنم ال  هیکردم گر یسع
 کرده بودم  دایبهش دست پ ای لیکناره ا

  هیبشنوه حتما  دونستینگران خاله بود م نیال میشد ادهی پ عیسر میکه توقف کرد مارستانیب یجلو
 بهش نگه  یز یاما من بهش گفتم که بهتره فعال چ شهیم  شیزیچ

بود نگاه کردم به   دهیچسب واریتوهم بودو به د یکه اخماش حساب  ایلیا دنیبا د میبخش که شد وارد
 زده بود  یل یبچه ها بهم س یسمتش نرفتم از دستش دلخور بودم چون جلو

 متوجهم شدو بهم نگاه کرد  ایلیا زدمی داشتم باهاش حرف م یسمت پرستار برگشتم وقت به

 کجا بردن؟ نجایآوردنش ا یپسر که االن با صورت زخم  هیخانوم  دی_ببخش

 هم آوردشون  پهی خوشت  اون آقا زمی _تو اون اتاق عزپرستار 

   شعوریتوهم دختره ب دمی رفتنش اخمامو کش با

داده بود   هی همون اتاق تک  واریبه د ای لیا میبرده بودن رفت  ارو ی که مه یباهم به سمت اتاق  نیال همراهه
  میشدیاز کناره اون رد م  دیبا  نیبه خاطرهم

 : دم یبا خشم آروم غر خواستم از کنارش رد بشم بازومو گرفت اما محکم پسش زدمو  نکهیهم

 _به من دست نزن

 به صورتم انداخت  ین ینگاه غمگ ایلیا

 رفتم  اریتوجه به نگاهش از کنارش رد شدمو به سمت مه  بدون

 معلوم بود شکسته  زدنیصورتشو پاک کرده بودن داشتن چسب زخم به کناره ابروش م خونه

 به سمتش برم  میجد افهیزد که باعث شد با همون ق یمن لبخند دنیبا د اریمه

 اومد  ینفسم باال نم یتو نبود ی_ممنون که کمکم کرداریمه
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 نکردم منم مثل شما آسم دارم  ی_کار 

 _به هرحال تشکر اریمه

 به سمتم برگشت   نیبهش کردو روشو ازش گرفت ال ین ی نگاه غمگ اریمه سادی که پشت سرم وا ایلیا

 نه؟ ایشده  یز ی دماغت چ ینیبب  یبر   ییخوای_نم نیال

 ست ی ن یز ی چ خوادی_نه نم

 سوگند  ی_بهتره به حرفش گوش بدایلیا

شدم   یطور  هی شینگاه جد دنینداره که با د   یربط چیسمتش برگشتم خواستم بهش بگم به تو ه  به
 ناخواسته هول کردم و بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم 

 ........ 

 ی صورت نازت باش   نیمراقب ا شتریب  دی_خانوم خوشگله با

با لحن   کردی جمع م الشویداشت وسا کهیبه دختر روبه روم زدم که اونم درحال  یدوستانه ا لبخند
 کناره دره نشنوه گفت:  ای لیکه ا یآروم

...اگه رهیدردش نگ دادیاومدم تذکر م یداشتم م یدوست داره همش وقت یلیشوهرت معلومه خ نی_ا
من از   نی...نگران پولش نباشنیکن شی بد بود حتما بستر  یلی...حالش خ دیالزم باشه مسکن بهش بزن 

 نگرانته؟ نقدریا شهیشده...هم یچ  کردمی...حاال من فکر م امیعهدش برم 

 کرد یحرفاشو تکرار م اوردویدرم  ارویلیا یچه قدر قشنگ داشت ادا دیزدم که خند یخجوالنه ا  لبخند

   دیخوشبخت بش نییای _بهم م

برگشتو بهش گفت که تموم   ایلیرفت به سمت ا رونی به نشونه تشکر تکون دادم دختره از اتاق ب یسر 
 تشکر کرد وارد اتاق شدو به سمتم اومد یهم وقت ایلیشد ا

سمت   هیبا قهر رومو ازش گرفتمو به    نیبه خاطرهم دارهیخر نستمدویبراش ناز کنم آخه م خواستمیم
 نگاه کردم  گهید
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االن از دلم  دونستمیازش دلخور بودم که م یته دلم ضعف کرده بود کم  یدختره هم حساب یحرفا از
 ارهیدر م

  یکن یم ن یبه من توه  ویاز اون دفاع کرد دمید یوقت ی دست روت بلند کنم ول  خواستمی_من نم ایلیا
 خوام ی معذرت م ی باد زد شتریب  شمویآت

دستشو  ای لیبودن ا زونی لبه تخت نشسته بودمو پاهام آو یکه به سمتم اومد رو دمیکش یقهر پوف  با
کارو   نیلبه تخت گذاشتو روبه روم خم شد که باعث شد صورتمو عقب ببرم اونقدر ا یدو طرف پام رو

 رو تخت که دستشو به پشتم بردو گرفتش   فتمی ذره موند به پشت ب هیکرد که 

منو   نیاوضاع افتادنم و خم شدن اون بد بود به خاطرهم  یول گرفت یدردم نم کردی کارو نم نیا اگرم
 گرفته بود

 ؟ یکن یبرام ناز م   خرمی نازتو م  یدونی_مایلیا

و   دینداشتم خم شدو آروم گونمو بوس یاصال بهش توجه کردموینگاه م گهیسمت د  هیبه  همچنان
 د یخند

 کنما ی اون طرفترو بوس م یدفعه کم نیا ی_آشت نکن ایلیا

گذاشته بودم   نش یس یدستامو که رو عیحرص به سمتش برگشتم خواستم هلش بدم عقب که سر با
 بهش داد  یفی گرفت فشار خف

 ا؟ یلیکو نفسه ا تی_اسپرایلیا

 هی نویخدا کاش رام زدی دلم ضعف کرد چه قدر قشنگ حرف م دونستیمنو نفسه خودش م نکهیا از
   گرفتیم ادیحرفا   نیاز ا یازش کم   ششیپ  اوردمیمدت م

 نفسه آقات؟  یگی_نم ایلیا

 بهم زد  یگرد شده بهش نگاه کردم که لبخند گرم یچشما با

 کو؟  تی_اسپرایلیا
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دست خودم   دیلرزیم یملتهب شده بود دستام کم یعیبردم قلبم به صورت فج   فمی به سمت ک دستمو
هرچند مطمئن   اوردمی خودم نم یبه رو  ادیروبه موت بودم اما ز زدیکه م یقشنگ  یحرفا جانی نبود از ه

 ده یلو م روی بودم چشمام همه چ

 کناره تخت  کردم به سمتش گرفتم که از دستم گرفتو انداخت تو سطل آشغال  دایکه پ رویاسپر

 : دم یبه سمتش برگشتمو با حرص غر یصحنه چشمام گرد شد کم کم عصب نیا دنید با

 ؟ یکار کرد ی_چ

 ست ی که ن یعموم هیشخص  زیچ هیآسمت  یاسپر  یکردیازش استفاده م دینبا گهی_دایلیا

 کرده بود  نکارو یا نیکمک کردم پس به خاطرهم اریافتادم که باهاش به مه نیا ادهی  کهوی

 کنه ینگاه م ی با اخم داره به اسپر  دمیسمتش برگشتم د به

 درسته؟ یکردی کارو نم نیدور تو ا نداختمش ی_من نم ایلیا

  یکم هاشیباز  رتیبهم وابسته شده چون غ کمی کنمیاحساس م اوردمیبه خودش م ارویلیکم کم ا دیبا
 اوج گرفته بود 

دوباره زخم    خواستمینم  میاز طرف شد یاونم ماله من نم شدمیمن که ماله اون نم کردمی م یکار  هی دیبا
 حساس بشه  چارهی ب اریمه  یرو  نقدریا خواستیبخوره تازشم دلم نم 

 ؟ ییایم  لمیچرا ف ستین  نجایا  یکه کس ه؟االنیچ تاتیحساس نیا ی_معن

 نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد ایلیا

 بود؟ لمیامروزم ف یباز  رتی غ یکنی_تو فکر م ایلیا

   یبزن تویری برادر ش  ینطور ی باهاته ا تهیکه فرمال  ینداره سره کس  ی_لزوم 

 مشکوک بهم نگاه کرد  ایلیا

 مهی ریبرادر ش یدی_از کجا فهمایلیا
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 خاک به سرم لوش دادم  یهول کردم وا کهوی

 شد  کی قدم بهم نزد هی ایلیا

 آره؟ یکه من نبودم باهاش حرف زد یی_وقتاایلیا

 زد  یبه سرخ شتریهرلحظه چشماش ب  دیحالتمو د ن یا یفشار دادم وقت گهیتوهم د یکم دستامو

تورو تنها   تونمیمن نم  یعنی...یباز باهاش حرف زد یحساسم ول  اریمه یرو   یدونستی_تو مایلیا
 توروهم با خودم ببرم؟  دیسرکار با رمی م یوقت  یعنیبذارم؟...

  یسوت هیمن  نهی سرخش شدم اونم ع یچشما الیخی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم ب مشکوک
 داده بود

 ؟ یآقازاده مفت خور هست  ی_سره کار؟مگه نگفت

داده به سمتم اومدو شونه هامو محکم گرفت بدون توجه به سوال   یسوت هیکه انگار تو باغ نبود  ایلیا
 گفت:  یمن با لحن عصب 

 ؟ یچرا باهاش حرف زد ادیخوشم نم اریمه ی_بهت گفته بودم از نگاه هاایلیا

 _مگه حرف زدن جرمه؟

 یفهم ی چرا نم کنهیجرمه اون به چشم خواهر نگات نم  ی_آره لعنتایلیا

 افته یافسون م ادهی نهیب یمنو م  ستیمن نامزد توام خب دست خودش ن دونهی_اون م

 : دم یکه زد لرز یبا نعره ا  کهوی

 ی ا گهینه کسه د دی_خفه شو....هردوتاتون فقط ماله من ایلیا

که بهم زده  یبودم به خاطر حرف  ده یکه زده بودو ترس یکم لرزش دستام شروع شد نه به خاطر داد کم
 حتما منو دوست داره دونستیون ماله خودش مافس نهیبود اون منو ع

اجازه بدم وابستش  دیاخم کردم نبا عیسر نی به خاطر هم هیسور نایافتادم که همه ا نیا ادهی  کهوی
 اون وابستم بشه ایبشم 



 خانم دزدی که ماه شد 

153 
 

مالک داشته باشم اگرم قراره   ستمیبوده باشه اما من نه کاال که ن دیافسون شا ستمی_من ماله تو ن
 مالک داشته باشم اون باالسره  

صورتم  یبه درد تو  یول اوردی داشت به شونم م یاد یچشماش وحشتناک شده بود فشار ز ایلیا
 دادینم  تیاهم

 _منظور؟ ایلیا

 داد گفتم:  با

  نمیمن ماله رام ستمیکه من ماله تو ن نهی _منظورم ا

دستام متمرکز شد با بغض   یاومدو رو نییپا شیم نگاه غضبشد کم ک شتریدستام هرلحظه ب لرزش
قرصمو دراوردمو بدون آب   فمیاز تو ک دیلرزیدستم م کهی هولش دادم عقب که ازم فاصله گرفت درحال

 گفتم:  یانداختمو به سخت نییخوردم سرمو پا 

که تو اون   ییکدوم از حسا چیه  ذارمینم یتو گفت میباز ترسوند نیاما بب  شدمی نم ینطور ی_کناره تو ا
   نیبب یول  ادی کناره من به سمتت ب شدیجهنم خونه بهت القا م

 شدن  ری از قبل سراز شتریهرلحظه ب اشکام

افسون درسته  یافسون بذار  هیمنو جا  یتون یتو نم میستیتو ماله هم ن ا؟منویل یا ی_چرا فراموش کرد
ت پر کنم من رفتارا و خونواده اونو ندارم  اونو برا  یظاهر جسم تونمیمن فقط م یمن بوده ول هیشب

 چون من خودم صاحاب دارم یندار  نیجز ا یشو چاره ا   الیخی پس ب

 _خفه شو ایلیا

 باال آوردم  سرمو

  یقراره وقت زنهی زود بهم زنگ م ای ری د نیا؟رامیلیا یشد  یرت ی شده؟چرا غ یرنگ  نی_چرا چشمات ا
 کانادا میبرگشتم باهام ازدواج کنه بر

بهش   نکهیبدون ا سادمیکنارش وا دیلرزیصدام به شدت م  کهی اومدم درحال نیی تخت پا یاز رو آروم
 نگاه بکنم گفتم: 
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   خوادیم میل یخ خوادی منو م نیخب بهتر از بهمنه رام یول ست ی_درسته مثل تو ن

محکم تو گلوم  نیبشنوه به خاطرهم مویگر یصدا خواستمیکه شکست به سمت در رفتم نم بغضم
 اما صداش باعث شد متوقف بشم شکیدور م ایلیاز ا  ینگهش داشتم تا وقت 

 به خاطر جسمته به خاطر ظرافتت به خاطر...   خوادتی_به خاطر خودت نمایلیا

 زدمو با زجه داد زدم:  واریبه د  یمحکم مشت

  گهید یآدما شهیجسمم پ  ذارهینم  نکهیهم ستیباشه مهم ن ؟اگرمیفهم ی م ستی ن نطوری_خفه شو ا
 خودش    یفقط برا خوادی خودش م  یاون جسممو برا هیباشه برام کاف 

 دم یکناره گوشم زد که از شدت برخوردش لرز واریبه د  یبه سمتم اومد مشت محکم ایلیا

 خواد؟ یکه به خاطر جسمت تورو م یازدواج کن یبا مرد ی_حاظر ایلیا

 بغض بهش نگاه کردم با

 تونهیاون م خوادیبرترو م یزایچ شهیهم هم نیرام خوانیم  نیاطرافم منو به خاطر هم ی_همه مردا
  یازم داره ول یادیچون انتظارات ز شمیم  تیمنو از دستورات پدرش نجات بده درسته کنارش اذ

 ن یا یعنیزن بودن  کنمیباالخره بهش عادت م  امیباهاش کنار م

 میگر یدهنم گذاشتمو فشارش دادم تا صدا یرفتم دستمو محکم رو رونی پسش زدمو از اتاق ب آروم
  عیسر دیتازه به صورتم رس یهوا  یخارج شدم وقت  مارستانی از ب دمویدو یباال نره به سمت در خروج

داشتم به خاطر بغض به خاطر درد به خاطر   ژنیکمبود اکس دمیدستمو برداشتمو تندتند نفس کش 
   قتی حق قبول

چه قدر  اوردیداشت سرم م ا ی بود که دن یینبود به خاطر بالها میض یاالنم به خاطر مر ینفس  تنگ
 ا یدن یرحم یب

خواستم سقوط   نیپاهام تحمل کنم به خاطر هم یوزنمو رو  نیاز ا شتریقدم برداشتم اما نتونستم ب هی
 سرم اکو شد یتو ایلیا یهمزمان صدا فتمیدورم حلقه شدو نذاشت ب  یکی یکنم که دستا
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کنارت هست که از   یکی شهیباشه هم  ادتیافتادن  نهیسوگند ح یهات کمر خم کن  یتو سخت ذارمی"نم
 کنه"  یر یپرت شدنت جلوگ 

آروم منو بلند کردو به آغوشش   کنهیبهم  نگاه م  نیغمگ  یبا چشما دمیبه سمتش برگشتم که د  آروم
 پنهون کردمو زجه زدم نشیس یکشوند سرمو تو

  نیکوچولوها به خودش چسبونده بودو به سمت ماش  ی ن ین  نهیمنو ع دادویم  میهم فقط دلدار ایلیا
   بردیم

 کاپوت گذاشت صورتمو به زور باال آوردو اشکامو پاک کرد   یمنو رو میدیبهش رس  یوقت

اشکاتو پاک کنه اما من که هستم پس چرا از   ینداشته باش روی که کس هیزمان یبرا ی"دستمال کاغذ
 "شهیم دیزباله تول  یخودیب میاستفاده کن یدستمال کاغذ

  هیبق نی ن کرده بود ماش پنهو رویکه دوروبرمون بودن همه چ ییدرختا یکه حساب میبود یپرت هیجا
 بچه ها هم بودن و... 

موهام فرو کردو*"  با بوسه هاش باعث شد دوباره احساس آرامش   یبار چندم *"  دستشو تو یبرا
 رم ی کنمو آروم بگ

آروم خم شدو    کردمی ازش شرم نم گهید دمیکش یازش خجالت نم  گهی*" به چشمام نگاه کرد د یوقت
 کناره گوشم گفت: 

 ی کنی باور م ؟یچ خوامی من تورو بخاطر روحه پاکت م _اگه بگمایلیا

 شد   شتریبغض هم نکردم فقط لرزش تنم ب ینکردم حت هیهم بسته شد گر یرو چشمام

 خواهرت موندم  هیفدات بشم همونطور که پا  خوامی نم تتی_من تورو به خاطر جذابایلیا

 گفت:  یلرزونمو آروم گرفت و با لحن ملتهب  یدستا

من مسکن توهم سوگند  شهیقلبت تو آغوش من آروم م رنیگ یمن آروم م یدستا تو دستا  نی_اایلیا
 ی همون طور که تو مسکن من
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که باعث    نییپا دیقطره اشک از گوشه مردونش چک هی قرمزمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  یچشما
 بشه  ریشم منم اشک سرازشد همزمان از هردوگوشه چ

  شهیهم ینه مدت دار برا تهینه فرمال شمی_پناهت مایلیا

 منو بغل کردو به خودش چسبوند یهم بسته شد به آروم  یرو چشمام

 زمیدارمو به پات بر یبگو تا هرچ  ییخوای_فقط بگو که توهم منو مایلیا

 ...از بغض...از درد...از ترس جانیاز شدت ه دیلرزیبه شدت داشت م صدام

 ...میمن زندگ  میباهم باش میتونی_منو تو نم 

 یی خوایبسپار به من فقط بگو منو م روی وجود نداره همه چ ی_ششش نتونستن ایلیا

سرش   نی همه حرفاش به خاطرهم  یزده شد رو  دییشدن به چشمام که نگاه کرد مهرتا ری سراز اشکام
 کاپوت و...   یند رومنو خوابو  گشی جلو اومد و با دست د

 ............. 

  ریگونش سراز ینگاه کردم که اشکاش رو ماهی *" به خاله پر دمویکش ینیه ی ل یس یصدا دنیشن  با
 انداخت  نییشرمنده نگاهشو پا ایلیشدن ا

 نیموضوع مسخره آدم ا هیگفته بود مگه؟سره  یش؟چیزد  ینطور یبود که ا  تی _دشمن خونماهیپر
پسرمو   ینطور یکه ا  ایلیکرده بود؟آره ا نیناموست چشم داشت؟بهش توه  زنه؟بهیداداششو م یطور 

 داره؟ یتنفس  یمار یب  اری مه یدونست یمگه نم ؟تویزد

 شرمنده آروم گفت:  ایلیا

 خاله   خوامی_معذرت مایلیا

 ؟ یکردیکار م  یچ شدی م  شیزی پسرم چ ؟اگهیی خوای_معذرت مخاله

منم   ریتقص یکنی که کتکم زدرو دعوا م یکس یدار  ستمی _مامان تمومش کن منکه پسرکوچولو ناریمه
 بود من رو اعصابش راه رفتم بس کن 
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 ستاد یرفتو روبه روش ا ای لیبه سمت ا  ارینگاه کرد مه   اریسرشو باال آوردو به مه ایلیا

 تخت  التیخ  دمیم پر بهت قول  یکیمثل اون  نمیا  یهمه چ یداداش برا  خوامی_معذرت ماریمه

  یچ دونمیبه سمتش برگشت نم  ار یبا اخم بازوشو گرفت مه  ایلیخواست از کنارش رد بشه که ا اریمه
 میزد یصحنه هممون لبخند  نیا دنیزدو همو بغل کردن با د یکه لبخند دید ایلیا یتو چشما

 ی _هنوز داداش کوچولومایلیا

 ی لم ی_تو هم هنوز داداش زورگو گوراریمه

به سمت بچه ها رفتو دوباره بساط   اری از هم جدا شدن مه میدیحرفاشون هممون خند دنیشن  با
 برپا شد  شونیشوخ

   کردیبه سمت خالش رفت که داشت با بغض به تنها پسرش نگاه م ایلیا اما

 باهم دعوا کردن کالشونیهسره  میکه سره ناموس باهم دعواشون شده گفت میخاله نگفته بود به

 نشنوه گفت:  اریکه مه یآروم طور  دیبوس  شویشونیخالشو بغل کردو پ  ایلیا

 _ببخش خاله نگرانش نباش خودم هواشو دارم ایلیا

از پشت دستشو رو شونه خاله گذاشت   ایلیسرخ شدش بهش نگاه کرد که پدر ا یبا چشما خاله
 مادرجون هم دستشو گرفت 

 ماها هنوز پابرجاست  هیپدرش کم شده سا هینگران نباش سا می_هممون هواشو دار بابا 

شده   یناخواسته چشمام پر از اشک شد دست خودم نبود احساسات ایلیخونواده ا تی همه حما نیا از
 اومد  یسرم نم ییها بتیمص نیهمچ  هی دیشا  ینطور یا داشتم ایلیا نهیخونواده ع هیبودم کاش منم 

 خانوم دزده؟  یکرد هی_تو باز گرایلیا

چشماشون گرد شد منم  ایلیحرف ا  نیا دنیبودن با شن کمونیو خالش که نزد  ایلیپدرومادر ا کهوی
 دستو پاشو گم کرده بود   یهول کردم خودشم حساب  یحساب 

 اقت؟ یل  ی_ابراز احساساتت بخوره تو سرت آخه خانوم دزده صفت بخاله
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دستمو  ع یسر ایلیانداختم که ا ن ییجمع کنه خجالت زده سرمو پا یطور  هیکرد موضوعو  یسع ایلیا
 گرفت 

 دارم عادت کرده بدبخت  ی_باهاش شوخ ایلیا

 بود کالفه  یخودشم حساب   دمیکش یمنو دنبال خودش کشوند طبقه باال پوف عیسر بعد

 باشه؟ یکلمرو ترک ند نی_ا

طبقه باال منو بغل کردو بلندم کرد بعد دور   میدیرس یوقت  نیطعنه حرفمو گرفت به خاطرهم  ایلیا
 خودش چرخوند 

  دویچشمامو بوس یآورد رو نییمنو آروم پا ای لینره ا نییخندم پا  یدهنم گذاشتم تا صدا یجلو دستمو
 کارو کرد که با خنده پسش زدم  نی تکرار کرد اونقدر ا تیبه ترت   نطوریهم میشونی بعد پ مین یبعد نوک ب

 شعور ی_نکن ب

به سمت اتاق رفتم که اونم دنبالم کرد خواستم درو ببندم   دمویدو عیبرد سر زیبه سمتم خ  دمید یوقت
   زنهیداره زور م یفقط کم زنهیکه زور زد تا باز بشه معلوم بود تمام زورشو نم 

 ا یلیا دی_برو اشتباه کردم ببخش

 _درو باز کن سوگند ایلیا

 دعوامون شده یواقعن کننیفکر م  رهیم  نییاالن صدامون پا کنمی _خواهش م

حاال منو از حق مسلم خودم محروم    یدروغک ای هی_درو باز کن تا بهت نشون بدم دعوامون جدایلیا
 ی کن یم

 شوهرم بود   یانگار واقعن زدی حرف م یطور  هیگرد شد  چشمام

 افتادم  ییصحنه ها ادهیدست خودم نبود اما کم کم  دیکم لبخند رو لبام ماس کم

...شجاع شدم نزن...بهمن  ترسمینم گهیبهمن خان...غلط کردم...ولم کن...نزن...د کنمی "التماست م
 خان نزن" 
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 گرفت یگوشم جون م یتو شتریبچگونم هرلحظه ب   یغایج یصدا

 ... توروخدا بهمن خان"مترسی...من از سگ مدی ...کمکم کن دی"کمکم کن

 افمیق دنی بزنه اما با د  یتو خواست حرف ادیب  ییکهوی ای لیشل شد درو ول کردم که باعث شد ا دستام
 با تعجب بهم نگاه کرد  

 چشمام جا خورد آروم درو بست   دنیبا د ایلیبود بهش نگاه کرد ا  دهی ترس کهی درحال چشمام

 اومد  یخودش جلو م  نهیخودش درو بست ع نهی بهمن جلو روم ظاهر شد ع افهیق

 _نه

 قدم عقب رفتم  هی

 _نه توروخدا 

خواست به   ای لیشد ا خیچشماش گرد شد اما بازهم چهره بهمن جلو روم ظاهر شد مو به تنم س ایلیا
 پتو  ری م زکم کم به سمت تختم حمله کردمو خودمو انداخت  دمیچسب واریبه د  عیکه سر ادیسمتم ب

 ...نزنخورمی...قسم مارمشیبرات....م  ارمی_نزن...توروخدا نزن...م

  غیپتو ج  ری با وحشت ز  نیپتو کمرمو گرفت باعث شد احساس کنم بهمنه به خاطرهم ریکه ز ییدستا
مشتامو پنهون کنه فقط منو تو بغلش محکم   کردی نم یزدمو شروع کردم به مشت زدن بهش اونم سع

 دادیم گرفته بودو فشار 

 کار کردم...توروخدا نزن ی...مگه من چیمنو بزن  ادی دلت م ی_چه طور 

تنش بهم متنقل شد از لرزش تنم    یگرما یپنهون کرد که باعث شد وقت نشیس  یکم کم سرمو تو ایلیا
 هم افتاد  یکم بشه و کم کم به اوضاع عادت کنم آروم آروم تو بغلش سر شدمو چشمام رو

 بهمن؟  ای یدید  نیبه رام ؟منویاون کثافتا افتاد ادی_باز ایلیا

 پنهون کردم  نشیپسش زدمو سرمو تو س ذاشتمیاما نم  نهیصورتمو بب  کردی م یسع ایلیا

 همون مدارکا آره؟ ؟یبراشون ببر   روی بزن سوگند قراره چ _برام حرفایلیا
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 شد باعث شد چشماش گرد بشه و منو محکمتر فشار بده  جادی تنم ا یکه تو یلرزش 

 زنم یحرف نم  گهیدختر؟چته؟باشه د یا برهیو ی_روایلیا

من به خاطر اون مدارک خواستم بهش کمک   فهمهیم ینطور یا نجام یبفهمه که چرا ا  ایلیا دینبا ایخدا
 بهش دروغ گفتم  فهمهی م ینطور یکنه ا

  شمیم ایشکنجه دن ری ز رمی دوباره م ینطور یبهمن ا شهی برگردم پ دیاون بدتر اگه مدارکو بهم بده با از
   نیزن رام

 که تو بغلشم بشم خدا  ین ی زن هم خوامیبشم م  ای لیزن ا خوامیبشم م ن یزن رام  خوامینم من

بلرزونه  اتویبلند هست که تمام دن  یقلبم اونقدر  یناله ها یول ستیبلند ن ؟صدام یشنویم داموص
که تشنش   یز ی منو دوست داره منم دوسش دارم اون هرچ ا یلیبگو ا یز یچ ه یجواب دلمو بده خدا 

  مدار  تیامن یچه طور  نیتو بغلش پناهدار شدم بب یچه طور  نیخدا نگاه کن بب  نیبودمو بهم داده بب 
 خدا  کنمی بسه نجاتم بده خواهش م گهیبسه د دمیچهارده سال زجر کش

 لرزونمو دورش حلقه کردم یموهام فرو رفت دستا یکه تو ایلیا دست

 بذار دل منم به نمی حاال تنها کسوکارت شدم بهم لبخند بزن بذار چشماتو بب تی کس یب  یای_تو دن ایلیا
 ؟ یفهمیهمه م یجلو ستمیوام ا یهمه دن یبودنت قرص بشه سوگند من جلو

 دم یکش رونی از تو آغوشش ب  سرمو

   ایلی_ا

 د یبوس  مویشونیپ یرو   زدیتو صورتمو کنار م   یموها کهی در حال ایلیا

 ا؟ یلی_جانه اایلیا

 ترسمی _امشبم کنارم بمون م

 خم شدو آروم کناره گوشم زمزمه کرد  ایلیا
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  دیبا یبه بودن من دل خوش کن دیبا  ؟تویبترس  یز یاز چ دیمن پشتتم با ی_ترس؟به نظرت وقتایلیا
 ی ترسینم  ینطور یا یدار  اتیدن یکه منو تو  یباور کن

 _باور کردم 

 باشه  ترسمی نگو م گهی_پس دایلیا

 بکنه و آروم پاکشون کنه یشدن که باعث شد خنده مردونه ا ری سراز اشکام

 شن یچشمات چه قدر خوشگلن خوشگلتر م  ی کنی م هیگر ی_وقتایلیا

 غم نگاهمو ازش گرفتم با

 دادیزجرم م نیاوقات به خاطرهم  ی_بهمن هم بعض

 فهمم  ازم جدا کردو مشت کرد تا ن دیلرزیدستاشو که م یبه آروم   دیدستاش از شدت خشم لرز ایلیا

 ..................... 

کمرنگ بود خط   یرژ برام مونده بود که رنگش قهوه ا ه ینگاه کردم فقط  میشیآرا لیحرص به وسا با
 مدادامم نبود  ی چشمام اصال نبود حت 

انقدر ازش استفاده   ای لیکه خشک شده بود چندبار تکون تکونش دادم به خاطر آقا ا ملموی حرص ر با
 خشک شد   نمیا نینکردم بب

 به سمت اتاقش با حرص پا تند کردم   نو یزم  دمیکوب ملویر شدمیداشتم کالفه م گهید

خجالتم   المیتو وسا کنهیدست م  ادیپرو شده بود بدون اجازه م دادمیحرکت از خودم نشون م هی دیبا
 پسره لندهور  کشهینم

 یسرمه ا  یشلوار ورزش هی یاومده بود *" ول رونیباز کردم که چون از حموم تازه ب  یاتاقشو ناگهان  دره
 تنگ پاش بود  

چشمام گذاشتم بهش پشت   یدستمو رو عیزدمو سر یکوتاه  غیکه به اون عضله ها افتاد ج چشمم
 کردم 
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همون طور که بهش پشت کرده بودم با حرص  خندش که باال رفت دستامو مشت کردم یصدا
 : دمیغر

 ؟ یلباس تنت کن  هی یتون ی_نم

 تو اتاق خودم راحت باشم  تونمیم کردمی _فکر مایلیا

به  شهیم کیاحساس کردم داره بهم نزد فتهینگام به اونا ب  دیمن نبا ایجلو توروخدا ن اینه ن یوا
 گرفتمیم شیاز درون داشتم آت نیخاطرهم

 ؟ یگرد ی_موش کوچولو چرا برنم ایلیا

 ؟ یدی_لباس پوش 

 ندارم الشوی_فعال خ ایلیا

 بازوهاش   نیحرفش همزمان شد با فشرده شدنه من ب  نیا

سرخ شده  یحساب   ستیلباس تنش ن نکهیپشت خم شده بودو منو به خودش چسبونده بود از ا از
 بودم  

 _ولم کن برو لباساتو بپوش 

 رفت؟  ادتی یدید توی شکارچ یتو اتاق که وقت یدیپر یعصبان  یآهوها نیا نهی_چرا ع ایلیا

خندم گرفته بود   میاز طرف قهیچه قدر خوش سل ولیکرده بود خوشم اومد ا هیمنو به آهو تشب نکهیا از
 ته دلم قنج رفته بود مییطورا  هیمن فرض کرده بود   یچون خودشو شکارچ

 ؟ی زنی_چرا حرف نم ایلیا

 : دمیده بودم افتادمو با حرص غرکه به خاطرش اوم یکار  ادهی

 کنم؟ یتو م یالیمن دست تو وسا شعور؟مگهیب  یندارم چرا همشو برداشت یشی لوازم آرا یچ ی_من ه

 ؟ ی_نکردایلیا
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 بخنده  یبلند یکه باعث شد با صدا دمیخجالت کش یکم

 داشتمیبرشون نم  کردمی م یمن فقط فوضول یول  الشیسره وسا رفتمی خودش م  نهیوقتها منم ع  یلیخ

  یبه سمت کمدش کم رهی*" داره م دمید یازم جدا شد که باعث شد به سمتش برگردم که وقت ایلیا
 سرخ شدم 

  عینگامو سر شدیم دهیبه رخ کش شتریکه داشت ب یی پشت چهارشونه پهنش با اون عضله ها از
بهش نگاه بکنم از  نکهیبه سمتم گرفت بدون ا کیپالست هیبه سمتم اومد   دمیکردم که د شیدرو

 زدم  دیدستش گرفتمو داخلشو د

 منه  یالیوسا نای_ا ا

  یدون یکه خودت م یامروزم فقط به خاطر اون مورد نی تو ا ذاشتمشیم داشتمی_همشو که برمایلیا
 هیکه برات گذاشتم کاف ییهمون چندتا شیاری کارت تموم شد دوباره برام م یوقت  دمشیدارم بهت م

که  رونیخواستم برم ب  عیسرخ شدم سر کهویشد  یطون ی حرص بهش نگاه کردم که نگاهش ش با
 بازومو گرفت اما به سمتش برنگشتم

 ذارما یم یا گهیبا اومدن کسه د یاما فکر نکن  یآزاد ستیامروزت اصال مهم ن یرو ادهی _زایلیا

قلبم ملتهب   یحساب  زدمیم رفتم نفس نفس   رونیاز اتاقش ب  رونویب  دمیحرص بازومو از دستش کش با
 بود  کلمی چه خوش ه شعوریشده بود ب

  ........ 

کرده بودم   میخوشگل شیرنگ آرا  یساپورت مشک هی قرمز با  شرتینگاه کرد ت نهیی آ یخودم تو به
 کردن تنگ شده بود  شی آرا یدلم برا شیآخ

 شدم  ی گر یاوف نگاه چه ج  دمیلبام مال یقرمزمو برداشتمو تا تونستم رو رژ

  یول کردمی م ارویلیمراعات ا دیشدم با  مونیپش یکه زده بودم کم یبه خودم نگاه کردم از رژ  یوقت
 به سمتش برگشتم  ایلیا دنیبه سمت در برگشتم که با د عیبا باز شدن در سر   کهوی
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خر   نهیع ینطور یهم  یینه صدا ینه تق ینه در  میشدیراحت وارد اتاق هم م یل یخ  ای لیکال منو ا یعنی
 مراقب باشم   کنمیلباس عوض م  یوقت دیتو با میاومد یم میکردی درو باز م

لبام متمرکز شد کم کم  یرو دی نگاهش از چشمام لغز دیصورتم حرف تو دهنش ماس   دنیبا د ایلیا
 شمیاحساس کردم دارم سرخ م

خودم باالش آوردمو   ارهی ا سرمو باال بت  اوردیدستشو به سمت چونم م کهی به سمتم اومد درحال ایلیا
 نگاهمو ازش گرفتم   نیکرد به خاطرهم رییبهش نگاه کردم حالت چشماش تغ 

  دهیمانع شد به سمتش برگشتم فکر کنم فهم عیکمرنگش کنم که سر یکم یبا دستمال کاغذ خواستم
 کار کنم یچ خواستهیبود م

  ینطور یا یزرنگ  ؟نهیدستمال کاغذ ادیکه م نایحاال بحث ا ادی اشکات دست خودم جلو م ی_براایلیا
 شهیخوش به حال دستماله م

 بگه یچ  خواستیگرد شد م یحساب چشمام

ازم جدا   یکم ایلیا میدر باز شد که شوک زده به سمت در برگشت کهوی تا خم شد دوباره منو ببوسه  ایلیا
 شد  کینزد گهید  کمیرگاه بود د یکه تو  ی کس دنیشد اما با د

 بود متعجب بهش نگاه کردم سادهیدرگاه وا یکه تو  یدختر  دنید با

شلوار قد نود کمرنگ و شال   هیرنگ تنش بود با  دیتاب سف هی رشیجلوباز کوتاه که ز یمانتو طوس هی
 دستشم همرنگ شالش بود  فیک یصورت 

و خمار نبود با اون   دهیبود اما خوشگل بود چشماش درشت بودن اما مثل من کش  یپروتز  لباش
رو هم رفته  یول  یتجسم کن  ش یصورتشو بدون آرا ی تونستیکه کرده بود به زور م  ین یسنگ شیآرا

 بود یدختر خوشگل

 ه؟ یدختره ک نی_ا

حرف    شوهرم یلحن جلو  نیشدم با ا یطور  هیبود   فیلحن صداش که نازک و ظر دنیشن  با
 برداشتم یپ یریمنم چه ت نی شوهرم بب  زد؟اوکیم
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بزنم اما دختره هر لحظه   یدستاش دورم حلقه شدو منو به خودش چسبوند که باعث شد لبخند ایلیا
 کردش گردتر بشه  شیآرا یحساب  یچشما

 عشق منن سوگندخانوم  شونی_اایلیا

هردومون گرد بشه به سمت هم  یخنده که باعث شد چشما ری برخالف انتظار ما زد ز  کهوی  دایپارم
به   یحالت هیانگشت اشارشو به سمت سرش نشونه گرفت بعد  یحالت بامزه ا هیبا  ایلیا میبرگشت

 عقل نداره   الیخی ب یعنیدستش داد که 

 _عشق؟دایپارم

  ایلیبود اما منو ا"عشق" رو تلفظ کرده  یکه با لحن مسخره ا میبرگشت  دایبه سمت پارم ایلیا همراهه
 م یکردی خونسرد بهش نگاه م

گذاشتو گونشو  ای لیشونه ا یپاش بلند شد دستشو رو یانگشتا  یبه سمتمون اومد پرو پرو رو  دایپارم
 بوس کرد

 نفس خودم؟  ی_چه طور دایپارم

به سمت   کهی زدم در حال یپوزخند هی دایتوهم منم برخالف انتظار پارم دیکش یاخماشو حساب  ایلیا
 گفتم:  کردمی حرکت م رونیب

 خوووووب   یلیدخترخالشون خ دنی_با د

  ایلیکردم که باعث شده بود ا دیتاک یلی دختر خاله خ یزد رو یطعنه حرفمو که گرفت پوزخند دایپارم
 بهم نگاه بکنه   جیگ

پسش زد   ا یل یا کهویبود روشو ازم گرفت داشت *"که  ایلی ا یکه دستاش رو شونه ها نطوریهم  دایپارم
 به سمت من اومد بعد با اخم گفت:   دایهم بدون توجه به پارم ایلیگرد شد ا دایپارم یچشما

 ی لباساتو عوض کن نجایا یتون ی_مایلیا

 زد دست منو گرفتو درو بست   یکردو پوزخند یبه سرتاپاش نگاه  بعد

 گفت:  نییطبقه پا میرفتیم م یداشت کهی حرص به سمتم برگشت درحال با
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اجازه   یپس چه طور  یدوسم دار  یگینم ؟مگهیدیاز خودت نشون نم یعکس العمل چی_چرا هایلیا
 باهام برخورد کنه  ی نطور یا دایپارم یدیم

 دختر خالته؟ یگی_مگه نم

 داشت  ی_خب آره چه ربط ایلیا

خونسرد   زمیعز شمیکم کم وارد م  یمن خونسردم چون تو فقط دخترخالش  یعنی_خب خنگ خدا 
 زنه یم شی آت  شتریبودن طرفو ب 

 ...یخواستیم  یعنی_ایلیا

 گونت کاشت  یبود که رو یمنظورم بوس یکه خودت پسش زد  خواستمینم  شویآخر نی_ا

  یرد رژم رو هیگذاشتم که جا شی شونیپ یبوس سفت رو هیپاهام بلند شدم بعد  یمقابلش رو منم
 بشه  ینطور یهم خواستمی لپش موند خوبه م

 ماش گرد شد چش ایلیا

 شهیامروز چه خوش به حالم م ی_واایلیا

 بهش رفتمو با حالت قهر گفتم:  یغره ا چشم

 میکن یتابلومون تمرکز م یرو نی ال شهیپ  رمیجلوتو نگرفته برو منم م  یماچت کنه کس ی_دوست دار 

  یرشته خودش روانشناس نداختیمامان جونم م ادهیکارش منو  نیا دیکش یم  یتابلو نقاش نیال
 خوندی دکترا م یهم درس خونده بود تمومش کرده بودو االن داشت برا  نجایبود که هم  ین یبال

 بده اد ی یبود که قول داده بود به منم حرفه ا ینقاش دنیکش شمیسرگرم

 " نثارش کنمیبکنمو "زهرمار  یخنده ا   زیکرد که باعث شد منم ر یخنده ا ایلیا

به اتاق  میدرباره اون دفعه که باهم گند زده بود میداشت  مویمبل نشسته بود یرو  کهی در حال ای لیا کناره
 میدیخند ی م  مویزدیحرف م  نیال
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از اول دوباره   الشو یچه قدر حرص خورد؟مجبور شدم کله وسا ادتهیچشممه  یهنوز جلو  افشی_قایلیا
 بخرم 

 میشده بود  یرنگ  یهامونو بگو...حساب افهی_ق

 عکساشو دارم   سای_واایلیا

از دستش  شهیهمون لحظه مثل هم ارهیدر ب  شویتا گوش کردی م بشی ج یدستشو تو کهی در حال ایلیا
عکسامون دنبال   نیکه باعث شد بخنده همون طور که داشتم ب شیگالر یخودم رفتم تو  دمویقاپ

  یانتظام یروی زدم روش آرم ن یفرم کنجکاو شدم وقت هی دنیبا د کهوی گشتمیاون روز م  یعکسا
 از دستم گرفت  لویبا اخم موبا ایلیکرد همون لحظه ا گردچشمامو 

 _بدش به من ایلیا

 اسم تو روش بود خورمی_اون...اون...قسم م

 کنه یکار م  یچ  یانتظام رو یفرم ن یاسم من رو وونهی د یشد یاالت ی_خ ایلیا

 بدش به من تا مطمئن بشم  نامکی ن ایلیبه خدا نوشته بود سرگرد ا  ایلی_بدش به من ا

  یدستمو رو هیدستم بهش برسه   نکهیا یمنم برا نیعقب برده بود به خاطر هم یدستاشو حساب  ایلیا
 اوردم یدستمو داشتم کش م  هیپاش گذاشته بودم 

 رم ی بگ نکیبعدازظهر برم برات ع دی_نکن دختره فوضول باایلیا

 الزم داره نکی ع یک  یفهمی _بدش به من بعد م

   رفتیداشت باهاشم ور م کردیممانعت م  کهی در حال ایلیا میکردیسرش جدال م میکه داشت نطوریهم

 شد فی شد حذف شد چه ح ی چ نیبب  یوا ی_اایلیا

  یخوردن یحساب  افمیاالن ق دونستمیبهش نگاه کردم م  نهیحرص سره جام نشستمو دست به س با
 د یبهم نگاه کرد چشماش درخش ایلیشده ا

 که پوستش کنده شده  ییهلو یبش  کنمیم یکار  هی امینگام نکن هلو م ینطور ی_اایلیا
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 د یخند  یبلند یبا صدا ایلیبهش گفتم که ا یشعور یب

 ؟یخند یم ی_به چدایپارم

لباش بدون   یبا همون لبخند گنده رو یخودشو جمعو جور کرد ول  یکم  دایپارم یصدا  دنیبا شن ایلیا
 ورانداز بکنه گفت:   دارویپارم پ یت نکهیا

 چه طورن؟ نایخاله ا  یچی _به هایلیا

نشستم  ایل یکناره ا ینطور یمن ا دید ینشست وقت ایل یا یمبل روبه رو یرو ی با حالت لودگ   دایپارم
  شهیهم نجایغلط کرده ا یمنه ول ی بگه بلندشو اونجا جا  خواستی بهم رفت انگار دلش م یچشم غره ا

 دونهیهم م نی ال نویمن بوده ا هیجا

 حال بهم زن نبود گفت:  یکه مخلوط کاراش بود ول  یبا ناز خاص   دایپارم

 فقط خودم اومدم   انیخب نشد اونا ب  ی_سالم رسوند ول دایپارم

 ؟ یی نجایا ی_تا کایلیا

 دو هفته   دیشا دونمی_نمدایپارم

 رفت چشماش متعجب شد   ایلینگاهش به سمت لپ ا یوقت  دایپارم

 ا؟ یلیا هی_اون چ دایپارم

 ه؟یچ  ی_چایلیا

 به لپ خودش اشاره کردو گفت:   دایپارم

 سفت...اصال رنگ رژ من... نقدریمن ا نمیبب  سای...وانجاتی_ادایپارم

من   یاش گرد شدو به سمت لباکم کم چشم اوردیمبهوت جمله جملشو به زبون م نطوریهم  دایپارم
 رنگ رژ منه دستاش از خشم مشت شد  دید یاومد که وقت

 کرد  یدستش قرمز شده تک خنده دخترکش دید یروش وقت دیدستش سمت لپش بردو کش ایلیا
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 کردم یپاکش م یگفت یبال خب حداقل م  طونی_ش ایلیا

 باال دادم  ییابرو

 ره ی پوست صورتت م یموضوع بشور  نیصورتتو سر ا  یهمش بر  زم؟اگهی_مگه بار اوله عز

اولش    ا یلیافتادم ا یپس م گفتمیکه م ییهم سرخ شده بودم هم داشتم از دروغا یگ یمنو م  حاال
 تر از قبل شد یشیآت  دایلباش نشست اما پارم یرو یکم کم لبخند گنده ا  یچشماش گرد شد ول 

 شهینم الیخ یب  ایلیا دونمیکنم هرچند م یماسمال یجور   هی رویکردم اون قض یسع  دمیکش یپوف
 ذارهیسربه سرم م یو کل ارهیباالخره به روم م

نه   ای کنمیم دا یعکس مثل همون پ  هی نمیبب یپاش برداشتمو دوباره رفتم تو گالر   یاز رو اروی لیا لیموبا
 د یپرس  یسوال یبا لحن دایکه پارم

 نیرد بشه؟حاال چه طور شده ا لتیموبا یلومتر یاز دو ک یاومد کس یتو مگه بدت نم  ایل ی_ادایپارم
 ت ی کنه تو گوش یدختره بدون اجازه سر م

 گفتم: گشتمیو داشتم م ایلیلم داده بودم به ا کهیخونسرد درحال   یلیبزنه که من خ  یخواست حرف ایلیا

 بهتر بدونه   نویا دیمثل تو با یدختر باکالس گنیبه درخت م  نی_محض اطالعتون ا

 دستش فرو کرد   یدرازشو تو یبا حرص ناخونا   دایپارم

 من همه کسم  ستمین  چکسمیه زمیعز  ستمین ی_تازه من کس 

 لباش نشست  یرو  یلبخند  ایلیحال بهم خوردن دراورد اما ا یادا دایپارم

 اس؟ ی لیچه قدر حال بهم زد همه کس؟ حتما منظورت همه کس ا نا یمامانم ا ی_وادایپارم

خاموش کردم بعد   لشویموبا دموی کش یپوف  ستین ایلیا  یگوش یتو یعکس نیهمچ  گهید دمید یوقت
 گفتم:  ایلیا یپا یچونم گذاشته بودمو دستمو رو ریدستامو ز  کهیدرحال  دایروبه پارم

 ی از خودش بپرس  یتون یبود هرچند م نیمنظورم هم قای_خب دق
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بردو   لشیبچم هول کرد دستشو سمت موبا  دمیکه د میبرگشت   ایلیبه سمت ا دای همراهه پارم همزمان
 گذاشت  ز یم یرو

 رفت   نیلبش قربون صدقه ال ریدادو ز رون ی ب  ینفس راحت ایلیا  نیال یصدا دنیشن  با

 یز یچ دای پارم  یکه جلو دیترسیمنو دوست نداشت؟پس چرا م  ایلیبزنه؟مگه ا  خواستینم  یحرف  چرا
 بگه؟

 زم ی عز ی_خوش اومدنیال

  یرفت رو نمی بعد ال دنیزدو بلند شد باهم دست دادنو با اکراه همو بوس یلبخند نیال دنیبا د  دایپارم
 از مبال نشستو با لبخند بهم نگاه کرد یکی

 ؟ ی_باز تو داداشمو بالش خودت کردنیال

 دهیی گاوش زا دیفهم ی چشماش گرد شد فکر کنم کم کم داشت م دایپارم

 ؟ یکنیچه م  دیجد  لی_با وساایلیا

 د یهم در جوابش خند ایلیبهش رفت که ا یچشم غره ا نیال

 ی عوضش کن دیبا  ای لیا ستی نرم ن می_قلموش مثل قلمو قبلنیال

  دمیدختر منکه قلمو تک نخر کنهی پول دادم اون پسره اصال عوضش نم  یمن بابت اونا کل نی_الایلیا
 دم یبسته خر هی

 ست یکارکنم داداش نرم ن  ی_خب من چ نیال

  خواستیآدم دلش م شدیم یچه مامان ییمثال دلش براش بسوزه وو ایلیمظلوم کرد تا ا افشویق عدب
 شدم؟ یم ینطور یمنم ا یعن ی رهیگازش بگ

 رفت  نیبه ال یچشم غره ا ایلیا

 کنهیعوضش م نمی جهنمو ظرر بذار بب شهیم ینطور یا کنمی منکه سر در نم ایهمراهم ب گمیم  ی_وقتایلیا
 تو حلقش تا عوضش کنه کنمینه اگرم نکرد م ای
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 کردم یمنم خنده ا دیخند  ایلیحرف ا  نیا دنیبا شن نیال

 ؟ یاز زور استفاده کن ییخوای_باز م 

 گه ید گهی_دایلیا

 نبود  ادمیدختررو  نیصدا نشسته بود برگشت اه اصال ا یکه ب  دایبه سمت پارم نیال

 خوبن؟پرهام خوبه؟درسش تموم شده؟  کننیکار م یچ نای_خاله انیال

 _نه داداشم فعال درسش مونده  دایپارم

 برگشتو ادامه داد  ای لیبه سمت ا  دایپارم

 ه؟ یدختره ک نیا ی_نگفتدایپارم

سرمو روش   ای لیا یچسبوندم به کنار پا یم  کهیکوسنو برداشتمو در حال  یال یخی اما با ب دمیکش یپوف
 ل  گذاشتمو لنگامم انداختم رو دسته مب

کردمو  یکردو کوسن خودشو برداشت پرت کرد تو صورتم خنده ا یحالتم خنده ا نیا دنیبا د نیال
 کوسنو به سمت خودش پرت کردم که با خنده گرفتش 

  وونهی_چته دختره د

 _روتو برم نیال

  دایپارم یخودش گذاشت که حرص خوردنا  هیپا یرو دو یباال کش ی کوسنو برداشتو سره منو کم ایلیا
 شد   شتریب

 گفت:  دایروبه پارم  کردی نوازشم م کردوی موهام فرو م یدستاشو تو کهی در حال ایلیا

 که کردم دختر خاله شی_معرف ایلیا

 چشماش گرد شد  دایپارم ولیحز کردم ا  یکه گفت حساب یدخترخاله ا نیا از

 ؟ من دخترخاله توام ا یلی_دخترخاله؟ادایپارم
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 ؟ یستی_مگه نایلیا

 اد؟ ی که منو تو ازهم خوشمون م یبهش بگ یی خواینم هی_چ دایپارم

چندبار   نمی نه ا ندهیمن به عنوان همسر آ ی ول ادی تو از من خوشت م ستین ونی در م یی_منو توایلیا
 بهت گفتم 

  نیهم بسوزونمش هم از دعوا ب خواستمیبه سمتش برگشتم م شدیسرخ م شتر یهرلحظه ب  دایپارم
 روبهش گفتم:   نیکنم به خاطر هم یر یاون دوتا جلوگ 

صاحب بچه   نکهیقبل از ا میازدواج کرد ای لیبا ا  یگرم؟آخه قراره وقت ایکانادا سرده  یجون هوا دای_پارم 
 کانادا  میبر میشد

حرفم جا خورده بود اما خودشو زد به اون راه   نیبدبخت از ا  ایلیمشت کرد ا یدستاشو حساب  دایپارم
 م یحرفا باهم حرف نزده بود نیاصال درباره ا ای لیحاال دروغ منو ا گهیراست م  یعنیکه 

از   ریزدمو نشستم که همشون به غ  یچنان از سره جام جست کهوی  دمیمردونه بابارو که شن یصدا
 آبروم رفت خاک به سرم  یسرخ شدم وا  یخنده حساب   ریزدن ز  دایپارم

 زم ی _راحت باش عزبابا 

سرشو   یبا حرص به سمت شوهرخالش برگشتو بهش نگاه کرد بابا هم به سمتش رفتو رو  دایپارم
 بهش زد باهم دست دادن یاونم لبخند دیبوس

 دخترم  ی_خوش اومدبابا 

 _ممنون  دایپارم

 انداختو به خودش چسبوند  نیال ی نشست دستشو دور شونه ها نیکناره ال  بابا

 _دختر گل بابا در چه حاله؟بابا 

 یکه بهم داده بود یوقتشه به قول شهیبابا جون کاره تابلوهام داره تموم م ی _عــــــــــــال نیال
 ی عمل کن 
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 ؟ یخواهرت افتاد  شگاهینما یدنبال کارا ایلیبه چشم ا ی_ابابا 

  نیهم یکارو کرده برا نیا یبه خاطرچ دیفهم  نیانداخت فکر کنم ال نییشرمنده نگاهشو پا  یکم ایلیا
 گفت:  عیسر

 از دوستاش حرف زده یک یگفت با  میکه باهم حرف زد روزی _آره دنیال

باباش   یخواهرش غرورشو جلو نکهیلباش نشست از ا یرو  یکم کم لبخند یچشماش گرد شد ول ایلیا
 خورد نکرده بود خوشحال بود

 کنمیهفته جورش م  نی_تا آخر همایلیا

 شگاه یدخترم مطب بزنم تا نما یدوست دارم برا شتریبابا؟من ب  ی_درسات چبابا 

چه  زنمیتهران صحبت کردم قراره برم اونجا کار کنم دکترامم گرفتم مطب م یمارستانایاز ب  یک ی _با نیال
 طوره

کاش من جاش بودم   نیاون دلم ضعف رفت خوش به حاله ال هیکه من به جا دی بوس  نیسر ال یرو  بابا
 خترشو دوست داره چه قدر باباش د 

به   عیسر دایپارم  نیکردو رفت به خاطرهم یمعذرت خواه دیکش یزنگ خورد پوف  لشیکه موبا  بابا
 سمت ما برگشتو با حرص گفت: 

 نه تو اون  میقراره باهم ازدواج کن ایلیمنو ا گم یم ستین تی حرف حال  نکهی_مثل ادایپارم

 بحثو تموم کنه کالفه گفت:  نیا نکهیا یبرا دیکش  یپوف ایلیا

نکن   یکار  یکه قراره زنه من بشه کنارم نشسته تو فقط دخترخالم یتمومش کن کس دای_پارمایلیا
 دختر خالمم حسابت نکنم 

  یبرگشتو نگاه منظوردار   نیهم کالفه به سمت ال ایلیاز سره جاش بلند شدو با حرص رفت ا دایپارم
 بهش رفت  یبهش کرد که اونم چشم غره ا

 کنمی_تو گند بزن من جمع منیال
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 زم ی خواهر خوشگلم بشم بدو برو عز ی_فداایلیا

تو جاش   ی کم دیکه اونم بلند خند ای لیتو صورت ا دیکوسن کناره دست منو برداشتو محکم کوب نیال
 رفت    دویکش  یفی خف غیج   نیشد که ال زی خ مین

 کردمی بهش نگاه م دهیباال پر یکردو به سمت من برگشت که داشتم با ابروها یخنده ا ایلیا

 ی راه انداخت ی_چه زنم زنم 

 بهش دادو گفت:  یبرد با انگشت شصتش فشار  نمییدستشو سمت لب پا ایلیا

 ؟ یستی_مگه نایلیا

 یدون ینشم تو که م دمینشدم شا  ستمین ری _نخ

 گفتم:  عیتوهم که سر دیاخماشو کش ایلیا

   الیخ یو باز نکن جانه من ب _بحث

 ی زنیحرفا م نی از ا ادی _خوشم نمایلیا

 گفت:  عیدستمو گرفتو سر ایل یا دمیکش یپوف

 دور دور؟  می_برایلیا

 ست ین  نی_آخه ال

 بده اگه نداد که شک دارم نده....  نویماش م یگی_خب بهش مایلیا

 تو حلقش یکنیم نوی_ماش

 به خودش داد یمبل بلند شدو کشو قوص  یخنده از رو ریجملم زد ز  نیا دنیبا شن ایلیا

 خدا   دمیامروز چه قدر خواب ی_واایلیا
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قراره   دایپارم میدیفهم  یوقت میامروز که نهارمونو خورد دمیخجالت کش  یبهش رفتمو کم یغره ا چشم
آقا پرو پرو اومد تو به زور منو تو بغلش   دمیبخوابم که د رمیرفتم بگ میکالفه شد نجایا ادیامروز ب 

 میدیخواب میگرفتو خوابوند کل

 میر یگینداد ماله بابارو م  نشویماش نی_اگه الایلیا

 کشم ینه من خجالت م ی_وا

 _خب ماله مامان...ایلیا

 مبل بلند کرد یکردو منو از رو  یبهش رفتم که خنده آروم یغره ا چشم

 رم یگیمن شو من ماله بابارو م  نیچشمات بشم تو سوار ماش ی_فداایلیا

 گفتم:  عیسر نیکه تصادف کردم افتادم به خاطرهم یروز  ادهی  کهوی

 م یتو بر نیهردومون با ماش  میبر یاصال دونفر  خوادی_نه نه نم

 هردوتامون پشت فرمون...  شهی_وا مگه مایلیا

 شد که باعث شد من سرخ بشم یطون ی چشماش ش کهوی

 من...  هیرو پا  ییای_چرا نشه خب تو مایلیا

افتادم دنبالش که با خنده فرار کردو رفت تو   عیسر  نیجملشو ادامه بده به خاطرهم  هیبق نذاشتم
 شه یپرو م یخندی به روش م کمی جنبه داشته باش  کمیصدبار گفتم   شعوریاتاقش درم بست پسره ب

 ......... 

 برداشتمو در اتاقشو بستم زشیم یاز رو نویال  چییسو یخوشحال با

اومدم به   یچ  یبرا  دیخودش فهم  دیخند  رونی ب میبر ایلی با ا مییخوایدادم که م  شنهادیپ  نیبه ال یوقت
   میبردار  نشویاجازه داد ماش نیخاطرهم

وقتها تو   شتریب  میذاشتیکورس م ابونای دور دور بعد تو خ میرفتی م ایلیو ا نی وقتها همراهه ال  یلیخ
  نشستمیهم م نیال ن یاوقاتم تو ماش یبودم اما بعض ای لیا نیماش
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  یمخصوصا وقت  گذشتیخوش م  شتر یاومدن که ب یبه بچه ها اونام م زدیزنگ م  ایلیشباهم ا یبعض
 م یکردیم یشرط بند  یز یچ هیسره 

  هیباهام تماس گرفته بود اما هربار به  گهیبهمن دوبار د امیلیا شهیمن پ یماه هیگفت  شهیم بایتقر
 ردش کرده بودمو قانع شده بود   یبهونه ا

راه   دادیبارم زنگ زد از پس دادوب هیشکاره  یاز دستت حساب  گفت یکه م دمی ازش پرس نیرام درباره
 که گفتم جواب داد که محل نده ولش کن  ایلیانداخت تلفنو قطع کردم به ا

منو دوست   کردنوی همه بهم محبت م کردمی م یداشتم زندگ یواقع یآرامش داشتم به معن نجایا
  ونیمنم هست که همشم مد یبرا  یخوشبخت نکهیاحساس ا کردمیاحساس آدم بودن م نجایداشتن ا

 بودم   ایلیا

هوا تکون تکون دادم که  یتو چو ی شد سوئ هدیاومد نگاهش به سمت من کش رونی از اتاقش ب ایلیا
 د یصورتم چرخ ینگاهش رو  ایلیا دیخند

 کنم  تیکمربند کار ن ییدور از باال به پا هیآماده بودم  یپاک کرد شتو یکه آرا نی_آفرایلیا

داشت از پله ها  کهی خنده و از کنارم رد شد درحال ریزد ز یبلند یبهش رفتم که با صدا یغره ا چشم
 گفت:  رفتی م نییپا

خودمو زدم به   یول دمیدما؟دیند  رویکه زد  یکمرنگ  یکورم اون رژ صورت  ی_در ضمن فکر نکن ایلیا
 تا سرخت نکردم   فتی راه ب هیسوگندخانوم من گوشام مخمل یعن یکه  ینفهم

که  میاومد  نییپا  دنیسروصدا و خند یدنبالش راه افتادم باهم از پله ها با کل  دمویمن خند نباریا
 باعث شد مادرجون به سمتمون برگرده  

 رون؟ ی ب  دیری_ممامان

صورت مامانشو گرفتو محکم ماچش  ستیبابا ن  دیبه سمت مامانش رفت به اطراف نگاه کرد د ایلیا
 دیبابا از تو آشپزخونه به گوشمون رس یاعتراض مامان بلند شد همون لحظه صدا یکرد که صدا

 کنم رونتی چند شب از خونه ب دیکارت با نیآخر سر ا ؟منیمادرتو ماچ کرد ینطور ی_باز ابابا 



 خانم دزدی که ماه شد 

177 
 

 بهش رفت  یخنده کوتاه چشم غره ا هیکه مادرشم بعد از  دیخند زی ر زی باباش ر یصدا  دنیبا شن ایلیا

  یمن تازه پوستمو کش آوردم تو ه یکارو بکن  نیا یتونی ماچم نکن آروم هم م  ینطور یا زمی _عزمامان
 رهی وا م نیا یکن یسفت ماچ م  ییایم

 اومدو نشست   یو توت فرنگ السیبا ظرف پر از گ   بابا

 ارم ی_خودم برات دوباره کشش مایلیا

 کرد  یناله ا مامان

 واریسرمو بکوبونم به د دی کار کنم؟با یچ  نایمن از دست ا ای_خدامامان

 .... یحرص بخور  ینطور یا شهیباعث م  کهی خانوم اون یندار  یاجازه ا نی_شما همچ بابا 

 بابا تازه متوجه من شد    کهوی

 رون؟ ی ب یبر  ییخوای؟میتنت کرد رونیلباس ب  ؟چراینیبش ییای_ا تو چرا نمبابا 

 به من روبه بابا گفت:  دادیچنددونشم م کهیبرداشت و درحال  السیگ کمی ایلیا

   رونیب میری _با اجازتون مایلیا

 مهمونه ها د؟اونیبریبا خودتون نم داروی_پارمبابا 

 گفت:  عیافتاده باشه سر دایپارم ادهی مامان به سمتمون برگشت انگار تازه  کهوی

 زشته گهی_پدرتون راست ممامان

 اخماشو برد توهم یکم ایلیا

 میگردیزود برم ششهیپ  نی_الایلیا

  یهردومون نفس راحت میازش خارج شد مویرفت یبه سمت در خروج حرفو زد باهم  نیکه ا ایلیا
   نیرنگ ال  یمشک یرفت و منم به سمت آکورا نشیبه سمت ماش ایلیا میداد رونیب

 گفت:  کهویخواست سوار بشه که  ایلیا
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 ی _سوگولایلیا

 صدا بزنه  یعادتش بود که منو سوگول  ایل ینبستمو بهش نگاه کردم ا  نویماش دره

 _جانم؟ 

وقت برگشت تو   یخواست میمن بر  نی با ماش ایب گمی اعتماد نداشته باشما م تی _نکه به رانندگایلیا
 ن یپشت فرمون بش

زود وا داده   نقدریا نکهیچشماش گرد شد فکر کنم از ا ایلیزدم ا  موتویشدمو ر ادهی پ نیال  نیماش از
حساس بود از    یلیخ  نشیماش  یرو نیآخه ال دمیترسی م یخودم کم  تشیبودم تعجب کرده بود راس

 راحت نبودم   ایلیمن هنوز اونقدرها هم با خونواده ا میطرف

نداشت من  یباشم وگرنه منظور  ششیداده که پ نیفقط به خاطر ا شنهادویپ نیا دونستمیم
نعت  کرده بودم بحث اعتماد نداشتن اگه وسط بود اون موقع مما یهم رانندگ  ای لیا نیبا ماش  یچندبار 

 کردیم

 راه افتاد یحرف  چیهم بدون ه ای لیباز کردمو سوار شدم ا  نشویماش دره

 شکوند   نویباالخره سکوت ماش   ای لیا میراه که بود نیب 

 ؟ی_از دستم دلخور شدایلیا

 گفتم:  یسمتش برگشتمو با لحن شاد به

 دلخور باشم؟  دیچرا با وونهی_نه د

من از آهنگه خوشم  دید یصداشو باال برد که وقت یدستشو سمت پخش بردو روشنش کرد کم ایلیا
 سرعتشم باالتر برد  ادیم

 

 باش  جانم

 بعده مرگ   نوشدارو
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 نداره دهیفا

 باش  جانم

 کنو   انینما رخ

 شبع تابانم باش  نیا ماهه

 باش  جانم

 از دل  داد

 ی قرارت شدم ا یب

 از دل  ادیفر

 من رفته دگر به باد سهم

 داد از دل  یا

 از دل  داد

 و مستم وانهیو د وانهیو د وانهید

 نپرستم  رویاز تو کس ری از تو و غ ریغ

 دست تو و وصل و وصل به جانم  دل

 عشقت  از

 رانـــــــــم یح

 ی ساغر عشق  تو

 ی پر عشق باالو
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 ترمز کردنش بودم   نطوریشدن عاشق ا دهیآسفالت کش یرو کاشیکه گرفت الست یبا ترمز  ایلیا

 میشد اده یپ  نیاز ماش مویحرکت کمربندامونو باز کرد هیقد هم بعد با  میزد مو یسمت هم برگشت به

 کردی بهمون نگاه م شدی رد م  یهرکس  نیبه خاطرهم کردی جلب توجه م  یلیخ  ای لیا نیماش

 مرتب کرد کم یکتشو  گرفتیدستمو م کهی توهمو درحال د یهم اخماشو کش ایلیا

 نه به من   کننینگاه م  نتی به ماش نایا زم یاخم نکن عز نقدری_ا

برگشتم  رفتنی بعد م کردنیبهمون نگاه م کمیکه  ییتوهم به سمت آدما دیاخماشو کش گهید کمی ایلیا
   دمیکش یپوف  کننینه بابا به منم نگاه م دمید

  کشه ی صورتت منو م تی جذاب  نی_آخرش اایلیا

 کنن ینگات م  یدخترا چه طور  ی نیب ینم کشه یتوهم منو م  تیباشه جذاب یور نطی_اگه ا

 ؟یشد  یرتی _حاال مثال غایلیا

 به کمر با اخم گفتم: دست

 _نشم؟

 گفت:  میشدیباهم از کناره جوب رد م کهی کردو در حال یخنده ا ایلیا

 بکش جلو خانوم خانوما  کمی_اون شالتو ایلیا

با ورود ما همه به سمتمون   میشاپ شد  یجلو و موهامو زدم تو بعد باهم وارد کاف  دمیکش یکم
فرار از   یبرا  ای لیا نیبود به خاطرهم  نیسنگ یل یشدن نگاه هاشون خ  رمونیخ دنمون یبرگشتن که با د

 قسمتو انتخاب کرد  نینگاه هاشون کنج تر  ریز

 منشست مویبهش اشاره کرده بود رفت ا ی لیکه ا ییسمت جا به

 هم به منو نگاه کرد ایلیبه اطراف نگاه کردم ا  یگذاشتمو کم زی م یکه با کفشام ست بود رو  فمویک

 ندارن؟  ییچا هیشاپ   یچه کاف نی_اایلیا



 خانم دزدی که ماه شد 

181 
 

 گرد شد  چشمام

 ؟ یسفارش بد ییچا ییخوایم ییجا   نیهمچ هی ی_اومد

 ابروشو باال داد هی ایلیا

 سفارش بدم  ییچا  ارمی در ب یباز   سیبخوام خس دی_خب شاایلیا

 دم یکش یپوف

 تلخ؟  یشکالت کی با ک  ؟اونمیشکالت داغ بخور  یبه دلت صابون زده بود هی_چایلیا

داد بعد دست به   هیتک شیصندل  یگذاشتو به پشت زی م یبهش نگاه کردم که منورو رو تی مظلوم با
 شده گفت:  یکه انگار جد یبا اخم طور  نهیس

 تو؟  یخرج دار  نهمهیچرا ا ی_اول زندگایلیا

 داره  یبه من چه ربط  یکنی_خودت خرج م 

 دیپوالم ته کش یدید کهویدلم   زهیمراعات کن عز کمی _خب شما هم ایلیا

 گفتم:  یانداز  کهی با لحن ت کردمی داشتم با ناز منورو نگاه م کهیحال  در

 _پاپاجون هستن  

به  یبه جاش سر   یکه بهش انداخته بودم شد ول یا  کهیت  الیخی کردو ب یتک خنده مردونه ا ایلیا
 نشونه تاسف تکون داد 

  زی م زیچ  یخودش ه خواستمی ازش نم یز یچون من اصال چ هیحرفاش شوخ  نیهمه ا دونستمیم
   دیخریم

کال عادتم بود   خواستمی نم یز یمن اصال ازش چ دیخریم  هیخودش برام هد نی اونجا بودم رام میوقت
 کنه  هیته یز ی نداشتم برام چ یانتظار  یاز کس ینعی خواستمی نم یاز کس  یز یچ

 زد  یبهش نگاه کردم انگار مارو شناخته باشه لبخند گرفتیکه سفارشامونو م  یاومدنه کس با
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 ن؟ ی دار لیم ی_چ

 ی شگی_همون همایلیا

 ست؟ ین یا گهی_چشم امر د

 _نه تشکر ایلیا

 بهم نگاه کرد  یطونی برگشتم که ش ایلیرفتن پسره به سمت ا با

 خورد؟ ینم یا گهی د زی چ ایلی_نفسه اایلیا

 رفت  یرد کرد ارورویشما که  ری _نخ

 اشاره کرد  فمیبه ک  دیکه طعنه حرفمو گرفت خند ایلیا

 ؟یبد  ییخواینم  لمویجون موبا  ی_سوگولایلیا

 باشه فمی _نه هنوز باهاش کار دارم بذار تو ک

 راحت بشه  الش یتا خ  مینبرد نشوی بدم بفهمه ماش نیاس به ال هی دی_آخه باایلیا

اس زدو   هیدراوردمو به سمتش گرفتم که اونم از دستم گرفتو  فمی از تو ک لشویچشم غره موبا هی با
 برش گردوند 

  یل یکه خ کردمیاما حس م  ستین  سیبخره تا بفهمه خس  یبرام گوش  خواستی چندبار تا حاال م  ایلیا
  نیباشه به خاطرهم ینطور یباهم مشترکه خودمم دوست داشتم ا لمونیموبا ینطور یدوست داره ا

 برام بخره  لیقبول نکرده بودم که موبا

با آوردن   کردمی م کیموردعالقمو ال یداشتم پستا کهیدرحال  نستایا یروشن کردمو رفتم تو لشویموبا
 انداختم  فمیک یکنار گذاشتمو تو لمویسفارشامون موبا

  یشاپ یبودم هر کاف  بیدوترک نیجلو دستمو شکالت داغم نگاه کردم عاشق ا  یشکالت   کیذوق به ک با
 داد یسفارش م نارویهم به خاطرمن هم ای لیبود ا نیسفارشمون هم میرفتیکه م

 خوره یم  نا یباره از ا نیاول  کنهیفکر م  نهیبب ی_خدا چشماشو نگاه کن هرکایلیا
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 گفتم:  کردمی شکالت داغمو مزه مزه م یکم  کهی کردمو مشغوله خوردنم شدم در حال یآروم  خنده

 ؟ یتو اصال چرا منو دوست دار  ایلی_ا

 از شکالت داغشو خورد  یگذاشتو کم ش یکی چنگالشو کناره ک ایلیا

 خوامت یمطمئنم که م یول دونمینم قی_خب دق ایلیا

 توهم   دمیکش اخمامو

 دوست دارم؟  نیبه خاطرا یبگ  یار ی ب ستی ن یل یدل چیه یعنی_

از همه مهمتر به خاطر   تیگرمت به خاطر خنده هات به خاطر خوشگل ی_خب به خاطر صداایلیا
 خودت 

 م؟ ییبایز ای  یعاشق خودم  شتری_ب

 ؟ یمن شد تی _خب معلومه خودت مگه تو عاشق پولو جذابایلیا

 نه؟  یکنی از دست بدم منو ترک نم مویی بای روز ز هیوجه پس اگه  چی_نه به ه

 اخم کرد  یکم ایلیا

 یبرا یفکر  هی دیبا گمیمن م نکه یکم بشه ا  تیاز خوشگل یز یکه تو چ  ارهی_اوال خدا اون روزو نایلیا
  یینکرده خدا  ییاگه خدا یبپاشونم رو صورتت ول ارمیب  دیبرم اس ستین نیصورتت کنم منظورم ا

 ولت کنم؟منکه عاشق ظاهرت نشدم  دیشد چرا با  یز ینکرده زبونم الل چ

  نی بود به خاطر هم انی نما  یچشماش به خوب یلبام نشست صداقت حرفاش از تو یرو یمحو لبخند
کم نداشت   تی از جذاب یچیکه ه  ای لیمثل ا یک یدلم بهش گرم بشه که حداقل  ی باعث شده بود حساب

 ه مونیاز دست بدم پام م موییبای روز ز هیاگه من  یحت

 لبخند که بتونم خرش کنم گفتم: هیبا   نیستاره افتادم به خاطرهم ادهی  کهوی

 جونم؟  یلی_ا

 چشماش متعجب باال اومدو بهم نگاه کرد ایلیا
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 گهید یکیباشه االن   ینداز یدلمو ضعف م یکنی صدام م  ینطور یچرا ا ؟خبییخوایم گهید یک ی_ایلیا
 دم یبرات سفارش م

 چه قدر بامزه شده بود افشیگرفته بود ق  خندم

 بگم  گهید  زیچ هی خوامی_نه نه م

 _خب سراپا گوشمایلیا

 ؟ ییجا هی میبر شهی_م

 _کجا؟ ایلیا

 ی فهم یم ینطور یکنم ا یبذار من رانندگ  ییجا هی_خب 

 گفت:  کردی داشت حساب م زوی پول م کهیپولشو دراورد درحال  فیک ایلیا

 کن  ی_چشم شما رانندگایلیا

 ذوق بهش نگاه کردمو از سره جام بلند شدم خودشم بلند شدو افتاد کناره دستم با

 ........... 

 نگاه کردم خوبه هنوز وقت داشتم  نی سرعتمو باال بردمو به ساعت داخل ماش  یکم

کنم به  یتو کاراش فوضول ادیز خواستمینم  زدیم  لیمیبود داشت ا شی گوش  یسرش تو ایلیا
 زنه یم  لی میا یره به کدا دمی ازش نپرس نیخاطرهم

 چارراس  هیتند نرو جلو رومون   نقدری_اایلیا

  دیفهمیتعجب کردم که از کجا م  کردی اصال به اطرافش نگاه م یبود ول  شیگوش یسرش تو نکهیا از
 جلو رومون چهارراس  

 نیکه هم  دادیذره هم تذکر نم هی  یخونسرد بود حت رفتمی تند م  یوقت ایلیآوردم ا نییسرعتمو پا  یکم
 کنم  یکنم بهتر رانندگ  یاعتماد کنمو سع میبه رانندگ شتریب  شدیباعث م
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کمربندشم نبسته   یبودم حت شی و خونسرد یجنتلمنا بود عاشق صبور  نهیرفتاراش مردونه و ع همه
 بستم یکمربندمو م  نشستمی بود اما من هربار م

 برگشتم هنوز سرگرم بود   ایلیبه سمت ا سادمیوا  میدیکه رس  ییجا به

 م؟یدی_رس ایلیا

 گردم یدارم برم یکار  هی  رمی _نه تو بمون من م

 سرشو باال آوردو به اطراف نگاه کرد ایلیا

 ام ی بذار منم ب د؟خبیخر ی_اومدایلیا

 ی کار داشته باش دیگفتم شا یل ی_هرجور ما

 کنم ی _کارم به جهنم من تورو تنها ول نمایلیا

سرووضعمو  کمیور رفت  لشیبا موبا گهید کمیبهش زدم خودشم  یحرفشو گرفتمو لبخند  منظور
 مرتب کردم  

نگفتم  یز یچ نیافتاده بود به خاطر ا تیروسر یکردیم  یرانندگ   یداشت یوقت دم ی_فکر نکن نفهمایلیا
 بودنش باالس یدرجه دود ستیمعلوم ن  نیداخل ماش رونیچون از ب

 هست  یحواست به همه چ دمیخب فهم یل ی_خ

 باشه به خصوص خانومش  یحواسش به همه چ دیمرد با هی_ایلیا

 نیشدم درسته بار اولش نبود که از ا یطور  هیمنو خانومش خطاب کرده بود قنج رفت  نکهیدلم از ا ته
 کردم یباهاش حال م  یاما هنوزم حساب زدیحرفا م 

دستام با   نیپازل بودم که فاصله ب نیدستمو گرفت عاشق ا ایلیا میشد ادهی پ نیاز ماش  هردومون
 بود   بایصحنه ز نیچه قدر ا شدیپر م ایلیمردونه ا یدستا

با    یلیکه خ می)...(اومده بودیانداختم به مجتمع تجار  فمی ک یبه سمتم گرفت که تو  لشویموبا ایلیا
کنم چون با صاحاب   دیخر  نجایچندبرابر بود اما من مجبور بودم که از ا شیهمه چ نجایکالس بود ا
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  یبرم برای کجا م داشویبود خر  دهیفهم نکهیکه توش کار داشتم حرف زده بودم به خاطر ا یمغازه ا
 نداخت یهم توش م گانیهم چندتا را  دادیتپل بهم م فیباشه هم تخف ک یتو ثوابش شر نکهیا

 ؟ یبخر  ییخوایم ی چ ی_خب خانومایلیا

با لحن   رمی دارم کجا م دید یوقت  ایلیبرم کشوندم ا خواستمیکه م یبه سمت مغازه ا ارویلیا دست
 گفت:  یمتعجب

 ی عروسک بخر  ییخوای _نگو مایلیا

گرد شدش گرفتمو وارد   یحرفش نگامو از چشما یزده بشه رو دییکردم که باعث شد مهرتا یا خنده
 شدم   یمغازه بزرگ عروسک فروش

 _سالم 

 به روم زد  یچشمش به من افتاد انگار شناخته باشه لبخند  یوقت  یمیپورکر آقا

 یی اینم گهیفکر کردم د یاسی_به به خانوم الیمیپورکر آقا

 گرم کرد   ی اومد که سرمو حساب ش یپ  یمشکالت هی_نه 

 یز ی چ کردی م یانگار هرکار  چارهیب  دادیگوش م یم ی آقا پورکرمنو  نیمشکوک به مکالمه ب ایلیا
 شد ینم  رشیدستگ

 بردار  یخواست ی_مغازه خودته دخترم هرچ یمیپورکر آقا

 به نشونه باشه تکون دادم  یزدمو سر  یلبخند

  شدیکوچولو که لباساشم عوض م ین  یدونه ن هیسمت قفسه عروسکا رفتمو به عروسکا نگاه کردم  به
 برداشتم دستم گرفتم 

 ؟ ی_تازه بچه شدایلیا

کنه برداشتمو به  شید یبهش آب بد یتونستیبود که م ییاز دوتا جعبه که توشون عروسکا کهیدرحال 
 گرد شده به عروسکا نگاه کرد  یبا چشما  ایلیسمتش گرفتم ا
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 کار؟  یچ  ییخوایدلم عروسک م زهی زتا خودم بندازم تو دامنت ع ییخوایم ین  ی_خب نایلیا

 بسوزه شیی جاها هیبهش دادم که  یچنان فحش دمویبه بازوش کش یحرص مشت با

 ...ادبم نداره شعوری_ب

 دادمیم  رویفحشو اون انگشته که اون شب نشون داد نیوگرنه االن جواب ا  یدختر  فی_ح ایلیا

 ادته؟ ی_تو هنوز 

 بره  ادمیاون شبمو  یسوختگ شهی_مگه مایلیا

هم با حرص تک   ایلیخندم باال نره ا یدهنم گذاشتم تا صدا یدستمو جلو شی لحن حرص دنیشن  با
 دستش نگاه کرد  یکردو به عروسکا یخنده ا

 ن یموهاشو بب ی_چه قدرم خوشگلن واایلیا

  هیمنظورم چ دینگاه خاص بهش کردم که فهم  هی کنهیداره به عروسکه نگاه م دمیسمتش برگشتم د به
 دهنم  یجلو رمیبهم رفت که باعث شد بازم دستامو بگ یچنان چشم غره ا نیبه خاطرهم

 شعور یدختره ب دمیخونه بهت نشون م  می_بذار برگردایلیا

هم برداشتم  یچندتا بارب  هی ایلیپشمالو رفتمو چندتا برداشتم گذاشتم بغل ا یسمت عروسکا به
 پشت عروسکا محو شده   دمیبذارم بغلش که د خواستم

 یوقت یخر یعروسک م یکه تو دار  یبه اندازه ا نیجا ندارم بسه دختر فکر نکنم ال گهی_سوگند دایلیا
 بچه بود عروسک داشته باشه

 برگرد یبعد زود یم یآقا پورکر شهی_اونارو ببرم پ

 _مگه بازم مونده؟ ایلیا

 که بهت گفتمو بکن  یکار  ا یل یا یزنی _چه قدر غر م
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از دخترا دلش   یکی ذهنم حساب کتاب کردم  یتو یبرداشتم کم گهید یچندتا اسباب باز  ای لیرفتنه ا با
داشت   یاد یز  زاتی که توش آشپزخونه کامل با تجه یآشپزخونه داشته باشه به جعبه بزرگ خواستیم

 نگاه کردم با غم نگامو ازش گرفتم

 الی خی ب نباروی_گرونه ا

 گرونه؟  ی_چایلیا

بغلش گذاشتمو   یتو گرویپشمالو د یتوهم عروسکا دهیاخماشو کش  دمیبرگشتم که د ای لیسمت ا به
 گفتم: 

 باشه یفکر کنم کاف میبر ای ب یچ ی_ه

 م یرفت  یمیبه سمت آقا پورکر ایلیا همراهه

 م ییثابت شما یها یما از مشتر  یخوبم بهمون بد فی تخف  هی_خب وقتشه 

 زدم یلبخند یمیپورکر آقا

 _چشم دخترم یمیپورکر آقا

 که گفت چشمام گرد شد  یحساب کردن شد که با رقم مشغوله

 ده؟یچه قدر باال کش یمدت اسباب باز  نیا ف؟مگهی تخف   ون؟بایلی_سه م

سه تاشو   تونمیمن م هیخارج یها یاسباب باز  نام یدخترم ا شنی_هرروز اجناس گرون میمیپورکر آقا
 حساب کنم   گانیرا

 گرد شده بهش نگاه کردم  یگذاشت با چشما زیم یکه دستش بودو رو یآشپزخونه بزرگجعبه  ایلیا

 ا؟ی لیا یچرا برداشت نوی_ا

 ش؟ ی بخر  یخواست ی_مگه نمایلیا

 دفعه بعد ی_نه بابا گذاشتمش برا 
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  ایلیا عیگرفتم که اونم خواست بکشه که سر یم یتوهم کارتمو به سمت آقا پورکر دیاخماشو کش ایلیا
 گفت: 

   دی_صبر کنایلیا

حساب کنه که  ای لیخواست با کارت ا یم یپورکر یگرفت آقا یمیکارت خودشو به سمت آقا پورکر بعد
 گفتم:  عیسر

 خودم حساب کنم  دیبا نارویا ایلی_نه ا

 توهم  دیهم اخماشو کش ای لیمارو تنها گذاشت ا مییا یباهم کنار ب نکهیا یبرا  یمیپورکر آقا

 ....ییخوایاون وقت م دیخر یمن اومد  ؟بایفرض کرد یمنو چ نی_ببایلیا

 من خودم پول دارم یحساب کن  نارویکه ا دیخر ومدمی با تو ن نی_به خاطر ا

 ی خودت حساب کن  ذارمیمن باهاتم نم یوقت  یول ی_منم نگفتم پول ندار ایلیا

 دستشو گرفتمو کارتشو پس زدم  آروم

 بذار خودم حساب کنم دفعه بعد تو حساب کن ا یلیا کنهی فرق م نی_ا

 ؟ یکار کن  یباهاشون چ ییخوای ؟میبخر  یبازم اسباب باز  ییخوای_دفعه بعد؟مگه مایلیا

 ی فهمی_م

 آشپزخونرو کنار زدم  جعبه

 م یبری فعال نم نوی_ا

باهم کنار    دید یوقت  یمی شد آقا پورسل مونی پش یمیخواست مخالفت کنه که با اومدن آقا پورسل ایلیا
 گفت:  دیکش  یکه  به سمتش گرفته بودمو گرفت وقت  یکارت میاومد

حساب    میمن دو ن یول یکرد د یحسابت چهارتومنه درسته سه تومن خر ی_موجودیمی پورسل یآقا
 کنم یم



 خانم دزدی که ماه شد 

190 
 

 بود  ومدهیخوشش ن توهم انگار دیاخماشو کش ایلیا

 کم آورد کارت من هست  نیهمون پول خودتونو حساب کن ستی ن یاز ی _نایلیا

 گفتم:  یم یشده بود روبه پور سل یجد یکه حساب  ای لیتوجه به ا بدون

 د یکارو بکن  نیاگه ا دیکنی_ممنون لطف م 

   رهیبهش کردم که باعث شد کالفه نگاهشو ازم بگ  ینگاه  دمویکش یچشماش گرد شد پوف ایلیا

 برداشتم  کاروی از پالست چندتا

 تو یبرا مونهیم  نایا ایلی_ا

 ام ی_باشه شما برو منم مایلیا

بود نگاه   یمیبه نشونه باشه تکون دادمو راه افتادم شرمنده به محسن که کارگر مغازه پورسل  یسر 
 دست اون بود   دامونیکردم نصف خر

 د ی_ببخش

 کنم ی_نه خواهش م محسن

درس بخونه داشت کار   نکهیا هیسالش بود چه قدرم دلم براش سوخت به جا  فدهی ه ایشونزده  دیشا
 کردیم

خواست    دینگاه کردو نگاشو دزد ن یبه ماش  یگذاشتم محسن با حسرت خاص  نیماش یجلو دارویخر
دراوردمو به سمتش گرفتم خواست ممانعت   فمی و کتراول از ت هیبره که صداش زدم به سمتم برگشت 

 کنه اما به زور بهش دادمو رفت  

به سمتش برگشتم   ایلیشدم که با اومدن ا نی ماش یتو دامیباز کردمو مشغوله گذاشتن خر  نویماش دره
 داروهمیخر  هیگذاشتو بق نیماش  یجعبه آشپزخونه دستشه با اخم تو دمیگرد شده د یبا چشما

 ن یچپوند تو ماش

 فعال الزم ندارم؟  نوی_مگه من نگفتم ا
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 گفت:  یاخم و نگاه دلخورانه ا با

 که من به حرف تو گوش بدم؟  ی_مگه تو به حرف من گوش دادایلیا

 خودش اخمامو بردم توهم  نهیع منم

  نیماش میکن  دیخر نقدریقراره ا دونستمیاگه م رم یگیپسرا من م یبرا  یدیدخترا تو کادو خر ی_براایلیا
 که جا دارتره  اوردمیم نویال

 دی کش موین یب دینگاه متعجبمو د یوقت  ایلیبود ا ده یاز کجا فهم نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با

 ی م یبود؟آها پورسل ینگام نکن اون مرده بهم گفت اسمش چ ینطور ی_اایلیا

 گفت:  یچونم بردو با لحن آروم  ریبشه دستشو ز کیازش گرفتم که باعث شد بهم نزد نگامو

پا به پات   کنمیخانوم تو بهشت هم ولت نم   ری؟نخ یخودت تنها تنها ثواب بخور   یخواستیم هی_چایلیا
 باشه  یکیتا درجمون  کنمیثواب م

  یفی که اونم فشار خف رمیبهش بزنمو دستشو بگ یبهم زد که باعث شد ناخواسته لبخند ی چشمک بعد
 م یمع شدبهش دادو دوباره وارد مجت

 پسرونه بفروشن  یاسباب باز  نیی_فکر کنم طبقه پا ایلیا

براشون بهمن   میریبگ  یکنترل نیچندتا ماش  هی ایتو ب گمی گرونه م یپسرا کم یاسباب باز  ایلیا گمی_م
 دارم  میو ن کینکرده االن فقط  زیماهمو وار نینامرد حقوق ا

 _مگه من مردم دلبندم؟ ایلیا

 _آخه...

 ثواب ببرم  کمیبذار منم  ؟خبی_آخه نداره چه قدر تو خودخواهایلیا

 کردمو کوتاه اومدم   یخنده ا ناخواسته

 ........ 
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  یجعبه عقب هم پر بود کناره ها یشده بود تو  یلبخند به عقب برگشتم که تا سقف پر از اسباب باز  با
 بود    ایلیا هیپا یهم رو کوپتری هل یاز جعبه ها یکیمنم بودن  هیپا

کردو   تیکار من حما  نیاز ا ینطور یسنگ تموم گذاشته بود چه قدر خوشحال بودم که ا یحساب ایلیا
 خودشم کمک کرد 

 ؟ یخر یبراشون م ی_خوراک ایلیا

 م یجا ندار  یبرنامم بود ول یتو تشی_خب راس

 ؟هست؟ یخودشون چ کی_نزدایلیا

 ست ی_نه ن

 زدم یبه سمتش برگشتمو لبخند  دیکش  یپوف ایلیا

 می خری م یدفعه بعد براشون خوراک  شنیخوشحال م  یلیخ  ناهمی_با ا

چون با کارکنان اونجا هماهنگ کرده   میدیرس میکه داد یبه آدرس  ی کرد وقت دییزدو حرفمو تا  یلبخند
 تو  بردنی م هاروی چندتا از مرداشون اومده بودنو داشتن اسباب باز امیبودم که دارم م

 بودم  سادهیجون وا میمر یرو بهرو

 بده  رتیخدا خ  ییبچه ها نیدلم چه قدر به فکره ا زهی_دستت درد نکنه عزمیمر

هم  ایلیا دیچشماش درخش ایلیا دنینگاه کرد با د ایلیجون به ا میمر ایلیبهش زدم با اومدن ا یلبخند
 کرد   کی باهاش سالم عل یکم

پسرونه بود وارد اتاق بچه  یها یدستاش اسباب باز  یبرگشتم که تو  ای لیبه سمت ا میاز رفتن مر بعد
کردن و بعد  یکه دستمون بود شروع کردن به خوشحال   ییها یما و اسباب باز  دنیبا د میها که شد

 کردن یشلوغ باز   یاومدن جلو و حساب 

گذاشتم که همشون جلو اومدنو   ن یزم  یرو هاروینشستم اسباب باز نی زم یزدمو رو یلبخند ناخواسته
  یحساب یلباش نشسته بود وقت   یرو یحرکت بچه ها لبخند خواستن  نیا دنیبا د ایلیمنو بغل کردن ا

 گفت:  یطونی از پسرا با ش یکیمنو چلوندن 
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 خاله شوهرکرده بچه ها حمله  ی_وا

جا     یحساب ندیدو یگرد شد فکر کنم از اون همه بچه که داشت به سمتش م  ایلیا یچشما همزمان
بغل   هاشونویبعض دویخندیشدن که اونم فقط م ایلی مشغوله چلوندن ا یخورده بود بچه ها حساب

 دخترا بودن  شترشونیکه خب ب  کردیم

 ینطور یبچه ها شدم چه قدر خوشحال بودم که ا ن یب  های کردن اسباب باز میکم مشغول تقس کم
 دم یدیذوقشونو م

رفت   ادمیزود  یل یاونقدر مشغوله بچه ها بودم که خ  یکجا رفته ول دونستمی شده بود نم بیغ ایلیا
 پر برگشت   ی با دستا ا یلینگذشت که ا شتریب قهیچند دق

 ی نیری ش  دییای _بچه ها بایلیا

 بچه ها پخش کرد   نیجون داد که اونم ب  میبه مر نویری جعبه ش ایلیزدم ا یلبخند ناخواسته

 م گرفت که از دستش گرفتم به سمت ینی ریش ه یبه سمتم اومدو  ایلیا

 بخورن خب  دیبا  مونویال یخ  یعروس ین یری_ش ایلیا

 زانوهاش نشست  یکردم که اونم با لبخند کنارم رو یخنده ا تک

   میخودمون نخورد مونویعروس ین یری_وهلل ما که ش ایلیا

 دستم نگاه کردم  ینی ریش به

 ؟ ی_خب چرا دوتا برنداشت 

 بخورن  شتریگفتم اونا ب  ومدی_دلم نایلیا

از دستم  روی نیری شد ش رهینصف کردم که با عشق بهم خ   روی نیری لبام نشست ش ی رو یلبخند ناخواسته
 گرفتو خوردش 

 م؟ یکن یباهاش باز  یچه طور  یبد  ادمونی ییای_عمو م

 گفت:  کردی باز م ترویکوپ یجعبه هل کهی در حال ایلیا
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 بدم  ادت یتا  اینداره عموجون ب ی_کار ایلیا

 متوجه ستاره شدم  کهویبرگشتم که  هیازشون گرفتمو به سمت بق  نگاهمو

اومده با   رونیبود وارد اتاق شد معلوم بود تازه از حموم ب  سی خ  یموهاش حساب کهی در حال ستاره
منم آغوشمو براش باز کردم که محکم خودشو   دیبه سمتم دو  دویکش یاز خوشحال  یغیمن ج دنید

 پرت کرد تو بغلم 

 نوازش کردمو به خودم فشارش دادم سشویخ یاموه

 که چه قدر دلم برات تنگ شده بود  ی_وا

 شتر یب  یل یخاله جون خ شتری_من بستاره

 لباش نشست  یرو  یستاره لبخند دنیبا د ایلیا دمیبرگشتم که د  ایلیذوق به سمت ا با

 عشق منن شونیا ایلی_ا

 اونو به من؟ ای یکرد ی_االن منو به اون معرفایلیا

 دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 کناره گوشم آروم گفت:  ستاره

 خودت  نهیچه قدر خوشگله ع  هیآقاهه ک نی_خاله استاره

 ستاره خندم گرفته بود  ی همه زبون دراز  نیا از

 ن یبب نهییوروجک خانوم برو خودتو تو آ  ی_خودتم خوشگلایلیا

هم  ایلیحرکتش دلم ضعف کرد ا  نیا دنیآغوشم فرو رفت با د یستاره از خجالت سرخ شدو تو کهوی
 معلوم بود ستاره به دل اونم نشسته  دیخندیم یحساب 

 آقا خوشگله؟ نیبغل ا ییا یب  ییخوای _عمو نمایلیا

 بهش رفتم یغره ا چشم
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 چه طرز حرف زدن با بچس  نی_ا

 بگم؟  ی_خب چ ایلیا

 پشت گوشش گفتم:   زدمیم کردمویموهاشو نوازش م کهی ستاره نگاه کردم در حال به

 د یبرات خر  ایلیمن نتونستم برات بخرمش اما آقا ا یخواستیکه م زهی_اون چ

  یغیج  یجعبه از خوشحال دنی جعبه آشپزخونرو که پشت سرم بودو به سمتش گرفتم که با د بعد
 شروع کرد به بپربپر کردن دویکش

هوا  یبلندش کرد بعد برد باال سرشو تو نیزم  یبا لبخند به سمتش رفتو محکم گرفتشو از رو ایلیا
 تکون تکونش داد 

 عروسک  یتو چه قدر خوشگل ی_واایلیا

دوباره ستاررو برد باال سرشو تکون   ای لیا دیمحکم گونه ستاررو بوس کرد ستاره هم بلند خند ایلیا
 زدی م غی ج یکه کرده بود حساب  یذوقتکونش داد که ستاره هم از شدت ترس و  

به خودش   کهی ستاررو درحال شد یم یبابا خوب  کردمیاحساس م  کردمیلبخند داشتم بهش نگاه م با
 د یپاش گذاشتو جعبرو به سمت خودش کش ی نشست ستاررو رو نی زم یچسبونده بود رو

 ده یخر یخاله برامون چ مین ی_ببایلیا

 ؟ یدی_خاله گفت شما برام خرستاره

 دم ینگامو ازش دزد عیبهم نگاه کرد که سر ایلیا

 زم یعز می_منو خاله ندارایلیا

پاش   یکه رو یهم با خنده داشت به ظرف و ظروف ایلیا کرد ی به آشپزخونش نگاه م  یبا خوشحال ستاره
   کردی نگاه م اوردیبودو ستاره درشون م

 اومد یبهش م  میلیخ شدیم یپدر نمونه ا ایلیا
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 یبچه ها نشسته بودو ستاره هم رو  نیب ایلیه بودنو نشسته بودن اما ابچه ها دورم جمع شد همه
 پاش بود 

داستان   هی ادهیفکر کردن  یکنم منم بعد از کم فیداستان براشون تعر هیبودن که  نیمنتظر ا همشون
 کردن  فیقشنگ افتادمو شروع کردم به تعر

ها دور هم جمع شده   یها و تباه  لتیباز نشده بود فض نیهنوز راه بشر به زم  یوقت میقد ی_زمانها
 ذارم یزد:آره قبوله من چشم م اد یفر یوانگیباشک د می مثل قا میکن یباز  دییا یبودن ذکاوت گفت:ب

چشماشو بست و شروع کرد   یوانگیبگرده همه قبول کردن د یوانگیدنبال د خواست ی نم یکس چون
 به شمردن 

 ...دو...سهکی

کرد    یاز زباله ها مخف یخودشو داخل انبوه  انتیخ گشتنیشدن م  یمخف یبرا  ییبه دنبال جا همه
خواهد رفت   ری به اعماق کو  گفتی راه افتاد دروغ که م نی ابرها رفت هوس به مرکز زم  انیاصالت به م
 انهمچن  یوانگیشدن د میآرام آرام همه قا قیچاه عم کیرفت حسادت هم رفت داخل   ای به اعماق در

 شمرد یم

 سه...هفتادو چهار...  هفتادو

سخت   یل یکردن عشق خ میهم ندارد قا یبه کجا برود تعجب دانستیعشق هنوز معطل بود و نم اما
 است

  یبچه ها که معلوم بود حساب نهیهم ع ایلیا کردنی داشتن بهم نگاه م یبچه ها با کنجکاو  همه
  یناخواسته تک خنده ا افشی ق دنیکه از د کردیخوشش اومده کنجکاو و منتظر داشت بهم نگاه م

 کردم 

 دسته گل رز آرام نشست  هیکه عشق رفت وسط  شدیم کینزد100داشت به عدد  یوانگی_د

 میای دارم م میایزد:دارم م  ایفر یوانگید

خالصه نوبت    افتی شود بعدش نظافتو  میاصال تالش نکرده بود تا قا یتنبل دیرا د یاول کار تنبل  همان
 نبود  یاما از عشق خبر  دیرس گرانیبه د
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گرفت و آرام در گوش او گفت:عشق در آن  شیخسته شده بود که حسادت حسود گرید یوانگید
 شده   یگل رز مخف یسو

 یرز فرو برد صدا یشاخه از درخت کند و آن را با تمام قدرت داخل گال کی یادی ز جانی با ه یوانگید
 نی صورتش گرفته بود از ب  یرا جلو شیاآمد دسته رونیبلند شد عشق از داخل گال ب  یناله ا

 خت ی ری انگشتانش خون م

نگاهش رو من بود دستشو دور ستاره محکمتر   کهی کنجکاو در حال  ایلیکه ا دیچسب ایلیبه ا  یکم ستاره
 کرد 

گفت:حاال   یبود با شرمندگ  دهی ترس   یلیکه خ یوانگی_شاخه درخت چشمان عشق را کور کرده بود د
 جبران کنم؟ توانمیکار کنم؟چگونه م یمن چ

  نیاز ا کنمی فقط ازت خواهش م ی بکن یکار  یتونینم گهی دوست من تو د ستی جواب داد:مهم ن عشق
 من باش همه جا همراهم باش تا راه را گم نکنم  اریبه بعد 

عاشق سرک   یبه احساسات تمام آدما گریکدیهمراهه  یوانگیعشق و د شهیاز همان روز تا هم و
 دن یشکیم

  ینگاه خاص زد ی هم دست م ایلیا یاتمام داستان همه بچه ها با ذوق شروع کردن به دست زدن حت  با
مرد  ن یخوشحال بهم نگاه کرد چه قدر ا یزدو با چشما یبه روم لبخند دمیانداختم که د ایلیبه ا

 دم یپرستیدلم م  یتو روی دوست داشتن

  میریاالن که ما م دونستمیاعتراض بچه ها هم بلند شد م  یهم بلند شد که صدا  ایلیبلند شدن من ا با
 بودم   دهیجون شن میاز مر نویا شدی گرفته م یعموم یعذا نجایساعت ا هی یبرا

شمام کم کم وقت خوابه  رهی د گهیاما بهشون گفتم که د میکه بهتره بمون  کردنیها اصرار م  بچه
 کرد  جکتی زنگ خورد اما ر ای لیا یچندبار گوش دمیدیم خونه نگرانمون شدن چون دونستمیم

  کردیبوسش م زدوی باهاش حرف م  ایلیکرد ا یم یقرار   یداشت ب کهی ستاره درحال میدر که بود یجلو
 که اونم اشکاشو پاک کرد
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 تونمیم یخاک به سرم آخه من چه طور  یبغل تو وا امیب  خوامیم  یعنیسمت من گرفت که  دستشو
 تورو بلند کنم؟ 

 خرزورن   ایلیهمه مثل ا کردیفکر م  نیبود ا  نیسه سالش بود اما خب سنگ ستاره

تو بغلش بودو دستاشو سمت من دراز کرده بود  کهیستاررو درحال  ایلیترس به سمتش رفتم که ا با
 د یعقب کش

 زم یعز رهی گیتورو بغل کنه کمرش درد م تونهی_خوشگل عمو خاله که نمایلیا

جون که سرپرست   میآقا شوهره مر یبهم کرد که باعث شد ناراحت بشم عل  ی نیم نگاه غمگه ستاره
ابراز عالقه به  یو کل یگرفت و بعد از خدافس ای لیآقا ستاررو از ا یبودن به سمتمون اومدن عل نجایا

 میشد نی ستاره باهم سوار ماش

 بودم چه قدر خوشحال بودم ابونا ی لبخند محو درحاله نگاه کردن به خ هی با

 شکوند   نویباالخره سکوت ماش  قهی بعد از چند دق ایلیا

 دارم  ارویزن دن نی داد بزنم من بهتر خوادیکه دلم م یسوگند اونقدر  کنمی_بهت افتخار م ایلیا

حاال باس    دیهم خر ین یری وز رفت شزدم باز گفت زنم انگار واقعا زنش بودم که امر یلبخند ناخواسته
 دستمون نشده بود یمتوجه نبود حلقه تو یخوبه کس

اول تورو بغل کردن بعد با ذوق به   یوارد اتاق شد یبچه ها چه قدر دوست دارن؟وقت یدی_دایلیا
 تات یمن که اول عاشق خودت شدم بعد جذاب نهیرفتن ع ایسمت اسباب باز

 زدم یهم بستمو با آرامش لبخند یرو چشمامو

 م ی_مامان و بابا چندبار زنگ زدن پوف خدا رحم کنه انگار نه انگار بزرگ شدایلیا

  میست یحساسن چون منو تو هنوز محرم ن نی_حتما به خاطر ا

بچه دار بشم حتما اون موقع  رمیپسر کوچولوام بذار زن بگ کننیهنوز فکر م ستین نای_نه بحث اایلیا
 شم یبزرگ مبراشون 
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 .....یهمه چ یممنون برا ایزدم خدا یلبخند هیمنظورش چ دونستمیگونه هام گل انداختن م یکم

به خاطر    شیاخماش توهم بود ناراحت یزده نشده بود بابا حساب  یهنوز حرف میسفره شام بود سره
 مشکوک شده بودن یکرده بود انگار کم جکتیهمش ر ایلیبود که ا نیا

ناراحت بودو تمام مدت با    یحساب  دایکرد که همه توجهشون به سمتمون جلب شد پارم یاهم ایلیا
 نزده بود بهتر دختره چندش   یکدوممون حرف چیه

 کردم یکارو نم  نیکردم اگه مجبور نبودم ا جکت یر  دیکه چندبار زنگ زد دی _مامان بابا ببخشایلیا

بحث   یطور  هیحرف بود که  نی ظرف غذاش ول کرد انگار منتظر هم یقاشق چنگالشو با اخم تو بابا
 بشه  دهیجلو کش

 ن؟ ی_کجا بودبابا 

 ثواب نوشتن  یخوب امشب تو پرونده اعمال منو سوگند کل یل یخ  یلیخ هیجا  هی می_رفته بودایلیا

  نیزد اما ال یکه معلوم بود باورش نشده پوزخند دای کنجکاو شده بودن پارم  یو بابا حساب  مامان
 د یخند

 _ثواب؟اونم تو؟ نیال

 گفت:  یبا اعتماد به نفس با غرور خاص  ایلیا

 م ی_پرورشگاه بودایلیا

و مامان و بابا هم چشماشون گرد شد همشون هول کرده  دایتو گلوهه پارم  دیلحظه غذا پر همون
 شد یبودن فکر کنم داشت سوءتفاهم م

 شده؟  یز ی_پرورشگاه؟اونجا چرا؟چمامان

 مثال... ی_نه مامانم چ ایلیا

از خشم سرخ شد اما من از خجالت خواستم از سره سفره بلند شم   ایل یمنظور مامانو گرفت ا ای لیا کهوی
 نشونددستمو گرفتو  ایلیکه ا



 خانم دزدی که ماه شد 

200 
 

 شهیسوءتفاهم م شتریبا رفتن تو ب نی _بشایلیا

 به سمت پدرومادرش برگشت  بعد

 منو سوگند.... نی_واقعا شما فکر کردایلیا

 من به پسرم مثل چشمام اعتماد دارم  میدرباره شما نکرد یفکر بد چیپسرم منو مادرت ه نی_بببابا 

 د؟ یکنی مشکوک بهمون نگاه م نقدری_پس چرا اایلیا

خب حق بده  یکرد جکتیر   دیزنگم زد یپرورشگاه هرچ یگفت ییکهوی نکهی_خب به خاطرانیال
 داداش

 اخم کرد  یکم ایلیا

به   کنهیوقتا سوگند م شتریکه ب  یکار  میدیخر  یاونجا اسباب باز  یبچه ها یپرورشگاه برا می_رفت ایلیا
 بابا  دیدون یکه خودتون م ییهمونجا میوگرنه قرار بود بر میاون رفت شنهادیپ

 اونجا؟ دینرفت  یعنی_بابا 

 نگاه کردم که گفت:  ایلیبه ا  مشکوک

 م ینرفت نیبابا به جونه ال خورمی_قسم مایلیا

 نگاه کرد بعد به سمت باباش برگشت   ایلینگاشو باال آورد به ا نیال

  یقسم بخور  ستیالزم ن  هیکاف  ینرفت  ی_بگبابا 

کجا قرار   خورد؟مگهیقسم م دیکالفه بود چرا با نقدریمشکوک بهش نگاه کردم چرا ا دیکش  یپوف ایلیا
 م؟ یبود بر

 با ذوق روبه ما گفت:  مامان

 ن؟ یکارا کرد  یچ گهی_خب دمامان
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که از پدرومادرش اجازه  یکرد طور  فیتعر یکردن ماجرا شد از ستاره کل فیبا ذوق مشغوله تعر ایلیا
 قبول کردن  یبمونه که پدرومادرشم با خوشحال  شمونی پ یچند روز  نجا یا ارتشیبار ب  هیگرفت که 

بهش خوش گذشته پدرجون و   یلیامشب خ دمی که فهم  زدی درباره اونجا حرف م یطور  هی ایلیا
حرفشون   نیا دنیبا شن بچه ها لباس بخرن که یبار برا  نیبار برن اونجا و ا هیمادرجون هم قراره 

 خنده  ریاونام زدن ز دمیکش یاز خوشحال  یغیج

 شه یخدا چه قدر خوب م یکنترل کنم وا جانمویه تونستمینم

 میدور دور و االنم فقط دار میرفت  کردیانگار باور نکرده بودو فکر م زدی پوزخند م دایمدت پارم تمام
برام مهم بود باور کنن که اونام باور کرده   ایلیاصال هم برام مهم نبود تنها خونواده ا میکنی چاخان م

 بودن

 ................ 

 توهم  دمیکش اخمامو

 ستم یکر که ن یزنیداد م ی_حاال چرا دار 

 زنم ی دارت م ییای_به خدا سوگند ن نیرام

 هم ببندم  یشد که باعث شد چشمامو رو  جادیتنم ا یتو یلرزش 

 اوردم ی هنوز مدارکو به دست ن امیب  تونمیجانم نم   نی_رام

 ندارم دلم برات تنگ شده   یبا اون مدارک لعنت ی_من کار نیرام

 کردم  بغض

 اونجا  میشاپ نر  یکاف می_خب بر

 ؟ یخوابیکه شبا کنارش م یاون پسره دار  ؟بهیبهم اعتماد ندار  هی_چنیرام

 اتاقامون جداس  میخوابی شبا کنار هم نم ا یلی_به خدا منو ا

 ی دون یخودت م   ییای_منم عرعر امروز ساعت شش منتظرتم ن نیرام
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 ؟ یکن ی چرا درکم نم نی_رام

 اوج گرفت  شتریب  نیرام یصدا

 دارم  ازیکه بهت ن یلعنت  یکنی _تو چرا درکم نمنیرام

 شد پس به خاطر خودش بود خیحرفش موبه تنم س نیا دنیشن  با

 ... نی_رام

 ؟ یزن ی صدام م ینطور یازهرمار چرا  نوی_رامنیرام

 شدن  ری سراز اشکام

 کنم ی _توروخدا خواهش م 

 آورد   نترییصداشو پا  یکم دی کش  یکالفه پوف نیرام

 مون یشب عروس یندارم منکه بهت گفتم همشو گذاشتم برا تی _فدات بشم کارنیرام

دوباره لرزش دستام    کردمی احساس م شدنیم ری سراز شتری اشکام ب شدویم شتری تنم هرلحظه ب  لرزش
 شروع شده بود 

 سوگند مگه نه؟  گهید ییای _منیرام

 ام ی...باشه مامی_م

 ندم ی_پس فعال خدافس خانوم آنیرام

 _خدافس 

آوردم داشتم از شدت ترس و بغض    نشییاز گوشم فاصله دادمو پا اموینوک  یکه قطع کردم گوش تماسو
 مردم یم

 برگشتم   ای لیاتاق که باز شد به سمت ا در

 برات...  یچ نیخانوم بب   ی_سوگولایلیا
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  یلحاف پنهون کردم ظرف شکالت ری درو بست دستامو که ز عیجا خورد سر  یحساب افمی ق دنیبا د ایلیا
 آوردو مالششون داد  رونیپتو ب  ری به سمتم حمله کرد دستامو از ز عیسر نویکه دستش بود افتاد رو زم

 تو؟ یشد  ینطور یباز ا  ا؟چرایل یشده عمره ا  ی_چایلیا

  کردیاوضاعم داشت سکته م دنی رسما با د  ایلیهق هق کردم ا شتریشده بودنو ب ری سراز شتر یب  اشکام
  ارمویباال ب تونستمیشده بود که نم ادی لرزش دستام اونقدر ز دیتخت نشستو منو تو آغوشش کش  یرو

 پاهام مونده بود یرو  نیبندازمش به خاطرهم  ایلیدور ا

نتونست   یوقت  ختیتوشو بهم ر یالیدراورم رفت وسا هیازم جدا شدو به سمت کشو عیسر ایلیا
 دایتا تونست قرصمو پ  رونی ب ختیر  الشویهمه وسا دوی کش رونیکشورو ب  دمیکنه با تعجب د  داشیپ

 کنه

آب از پارچ کنار تختم برام   وانیل هی  کهیوردو درحال قرص از توش درا هیبه سمتم اومد و با عجله  عیسر
 بهم داد که خوردمش   ختیریم

 کار ننشست چون دستامو گرفتو شروع کرد به مالش دادنش تا کم کم آروم گرفت   یب ایلیا

 .... یدار  ینطور ینکن چرا ا هی_گرایلیا

 توهم رفت  شتریافتاد اخماش هرلحظه ب  امی نوک یچشمش به گوش  کهوی

 ؟ی_باهاشون حرف زد ایلیا

 جواب بدم  زننی زنگ م یمجبورم وقت  ایلی_به خدا مجبورم ا

  دیکردن نبا دتیاگه به مرگ هم تهد  یحت یکن ی تماسو قطع م  یوقت ی_منکه نگفتم جواب نده ولایلیا
 جات امنه  نجایمنکه بهت گفتم ا یبترس

م تو آغوشش کشوند و به خودش چسبوند  دوباره منو محک دیچشمام د یو تو تی مظلوم یوقت ایلیا
داده  رویی جا ن یهمچ هیآدرس  یوقت دونستمیبد بود م یل یبغلش شروع کردم به زار زدن حالم خ  یتو
 کنم شی عصبان دیحرفاس نبا نیکار کنم؟مجبورم برم اون کله خرتر از ا  یاما چ کنهیم یکار  هی

 دادیم میآروم دلدار  کردی کمرمو نوازش م کهی درحال ایلیا
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کنارتم از کس   یوقت  ادیسوگند خوشم نم خورهی به من برم یترسیکه از اونا م  ینطور ی_ششش اایلیا
 یبترس یا گهید

 با انگشتاش اشکامو پاک کرد عیآغوشش جدا شدم که سر از

 ؟یزدی نکن آروم باش با کدومشون حرف م هیگر گهی_دایلیا

 ن ی_با...با...رام

  نیبود به خاطرهم نیسنگ یلیانداختم نگاهش خ نییتوهم رفت سرمو پا شتری کم کم اخماش ب  ایلیا
 انداختم نیی سرمو پا

 گفت؟  ی_خب چ ایلیا

 _گفت...گفت که...که امروز... 

آرومتر شد   ینگاه کرد که قلبم کم  یدستشو به سمت صورتم بردو آروم باال آورد به چشمام طور  ایلیا
 با پشت دستش گونمو نوازش کرد   ین به آرومخشک شده بود گهیاشکام د

کردم؟دست بلند کردم؟چرا ازم   یمن کار  ؟مگهیبه تته پته افتاد ینطور یسوگند که ا یترسی_ازم م ایلیا
 ؟ یترسیم

 ؟ ی_دست بلند نکرد

 محکم رو هم بست  چشماش

 _گفتم اونو فراموش کن نگفتمایلیا

 ی زن ی م یشیم یرت ی غ یوقت  ایلیا یزن ی_م

به   یفی بهم چسبوند با انگشت شصتش فشار خف شوی شونیناراحت شده بود پ  یکه انگار حساب  ایلیا
 داد  نمییلب پا

 کنه؟ ی م میرتیگفته که غ ی_مگه چایلیا
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  یقراره سوت یدونیجور مواقع که م  نیچرا ا ایخدا گفتمیم یشد حاال بهش چ   جادیتنم ا یتو یلرزش 
 ی بندیبدم دهنمو نم 

 _جوابمو بده سوگندایلیا

 بشه  شتریبه پشت گردنم داد که لرزش تنم باعث شد ب   یفی خف فشار

 ازت خواسته؟ یناموس چ  ی_اون ب ایلیا

 ازم نخواسته...گفته باهاش...باهاش  یز ی_چ

 گفتم: عیسر دمیسرخ شدن توش بودو بهم نشون داد با ترس لرز یکه رگه ها  ییچشما ایلیا

 کنم یفکر نکن خواهش م یا گهید زیوروخدا به چ ت رونی_ازم خواست باهاش برم ب 

 بکنم  یبه گردنم داد که باعث شد ناله ا یا گهیبسته شد فشار د گهیهم د یچشماش رو ایلیا

 گفت؟  یسوگند راستشو بگو چ یخودت یدیمن د یکه تو چشما ی_اون خر ایلیا

 نمت یبب  خوامیم رونی ب  ایگفت دلم برات تنگ شده ب گمیم  قتوی_به خدا دارم حق

 نعره زد:  ای لیا کهوی

 اجازه ندارم  امیب تونمینم  یگفتی_بهش مایلیا

 _بهش گفتم اما گوشش بدهکار نبود گفت درو  

 آره  ی_حتما قبول کردایلیا

  یلیخ  افشیچشمه اشکامم خشک شده بود ق گهید دم یتختم عقب عقب رفتم با ترس لرز یرو
 شده بود ترسناک  

 ....نداشتمی_چا...چاره...ا

 ی ندار  یچاره ا ییبرده اونا یگیراستم م  ینداشت ی_چاره اایلیا

 انداختم نییهم بستمو سرمو پا  یرو چشمامو
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 شـــــــــــــد رفهمی ش رونیب یخونه بذار   نیپاتو از ا ذارم ی_من امروز نم ایلیا

 ........... 

   چلوندی قدرتمندش م یدستا  یبرگشتم که داشت فرمونو تو ای لیسمت ا به

 ؟ یدیفشارش م ینطور یچرا ا ؟خبی ر ی آبشو بگ ییخوای_م

 : دیغر  زدیدندوناش حرف م  یاز ال کهی در حال ایلیا

 شدم  مونیسوگند پش تونمی_نم ایلیا

 دستش گذاشتمو گفتم:  یدستمو رو عیروشن کنه که سر  نویماش خواست

 هم ازت خوردم یلیس نی بب ایل یکردم ا ت یراض ی _نه توروخدا با بدبخت 

 هم فشار داد ی محکمتر رو چشماشو

 دی_دستم بشکنه ببخشایلیا

نکنه گفتم که به  ییلب خدا ر ی آروم ز نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیازش گرفتم  رومو
 سمتم برگشت 

 گفته باشم کنمای گردنشو خورد م امینه مبهت دست بز نمی بب ستمین رتیغ  یمن ب نی_ببایلیا

 ... دیتوروخدا اون عادتشه به من دست بزنه نبا ای که کرد جلو ن یهرکار  ایلی_ا

 ینطور یا کردمی آرومش م دیاما با دم یزد که باعث شد گوشام سوت بکشه با وحشت لرز ینعره ا چنان
 من بودم  شدیهم که بدبخت م یو تنها کس  شدیخراب م یهمه چ

  ششیپ رمیبا لس آنجلس اشتباه گرفته االن م نجارویپسره )....( مگه شهره هرته ا خورهی_گوه مایلیا
 عمو برگرد به همون خراب شدت اون دختر سهم منه  ییهو گمیبهش م 

قفسه  ی جلوشو گرفتمو دستمو رو دمویشدم به سمتش دو ادهیمنم پ عیشد سر ادهیکه پ  نیماش از
 یطور  هی زدی قلبش که قرار گرفت انگار نم یدستم رو  شدیم نییبا خشم باال پا  گذاشتم که نشیس

 چشماشو نگاه   یرو من حساس بود وا نقدریا یعنیشدم 
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 نگاه کردم بغض کردم  شیرگ باال زده کناره شق  به

   یکن یحرص نخور...سکته م نقدری_ا

 صورتم خم شد  یرو تی با عصبان ایلیا

توهه اون موقع تا طرفو کور نکنم قلبم آروم   ینگاه هوس آلود رو هی نمیکه بب کنمیسکته م ی_زمانایلیا
آشپزخونه   یکه تو ییهای نیزم  بیس  ایخرم؟یکه برات م  یعروسک ی؟پشمکای دید یمنو چ رهی گینم

 مامانمه؟ 

  دونمیم  دونمیامثال اونارو مرد نم  نوی که به عنوان مرد بهت نگاه کردم من رام  یهست ی_تو تنها کس 
بده به  هیتک   نتی لحظه برو عقب به ماش هی ییخوایآروم باش اگه منو م  یول   ستین  یخرک ترت یغ

 حرفام گوش کن 

 داد هیرفتو با غضب بهش تک   نشیهم بست به سمت ماش  یچشماشو با حرص رو ایلیا

 شنوم ی_مایلیا

 ستادمیبه سمتش رفتمو روبه روش ا نینبود به خاطرهم یبه پشت سرم برگشتم کس ینگران  با

 ی زن ی_قول بده داد نم

چون  یر ییگیازم قول م یداد بزنم که دار  شهیهست که باعث م یز ی چون حتما چ دمی_قول نمایلیا
 دم یعمل کنم قول نم  تونمینم دونمیم

 جونه افسونت   یدوست دار  ی_جونه هرک

 خدا  یجونه افسونو آورد وسط ا نی_باز اایلیا

 شم ینم یرتی غ ینی بی م شیی خوایهنوز م دونم یم ی_دوسش دار 

 منم پشمک حاج عبدهلل باشم یتو پشمک شهینم ل ی؟دل یکن یمرده حسود هیبه  ییخوای_مایلیا

 یقلب من مشکل داره د خب گوش بده لعنتــــــــــــــ یدونیتو م ی زنیداد م یهمش دار  ایلی_ا

 منتظر بهم نگاه کرد نهیتوهم رفت دست به س شتریزدم اخماش ب که یغیج  با
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 که آرومتر شده بود گفتم:  یمالش دادم با لحن  نمویقفسه س یکم   زدمینفس م نفس

 هردومون بهتره یبرا ینطور ینگاه نکن ا میچیبه ه ن یتو ماش نی_بش

 از هم باز شد با خشم مشتش کرد  ایلیا یدستا

 کنه ی نم  یرو  ادهیمن ز یبکنه برا  یکار  خوام یمن نم دونهیاما چون م هیدرسته پسره آزاد نی_رام

 شد  خ یکرد مو به تنم س یدندون قرچه ا ایلیا

 ... دمیشا  اینوازشم کرد  کممی حاال  دیشا نیهم رهی دستمو بگ دی_شا

 ادهیز  نایدستش هرز رفت ا میکم د یندتا ماچتم کرد شاچ  دمی_بگو خجالتم نکش اون وسطم شاایلیا
 که   ستین یرو

اگه بفهمه با تو اومدم منو به   نینکن رام  یکار  نویبش نی تو ماش یمنو داشته باش ییخوایاگه م ایلی_ا
 اره یسرم م موییخوای که نم  ییبعد اون بال کنه ی م نیزور سوار ماش 

حمله کردو   نشیصورتش گرفت نتونست تحمل کنه به سمت ماش  یمشت شدشو جلو یدستا ایلیا
 شروع کرد به مشت زدن بهش  

داشتنشو داشتن مشت   یکه همه آرزو ین یداشت به ماش ینطور یکه ا ایلیا دنیبا د شدیرد م یهرک
 دادن یبه نشونه تاسف تکون م یسر  زنهیم

 ه؟ یتیچه وضع نی_خداااااااا...اایلیا

 ا یلی_ا

 خداااا  یمراقبت کنم اون وقت قول دادم از ناموس کشورم دفاع کنم ا تونمی_از ناموس خودم نمایلیا

سرم زده بشه با   یتو یخواست جرقه ا  نکهیحرفاش هم دنیبهش نگاه کردم با شن   مشکوک
 رم یازش فاصله بگ  کمیبرگشتنش به سمت من باعث شد هول کنمو 

 سرخ شده بود یحساب  چشماش

 نشه  کینزد یدختر  چ یاز خجالت به ه گهیکه د  ارمیسرش م ییبال سهریم یروز  هی_ایلیا
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 انداختم ن یی خجالت سرمو پا با

 ام یکوتاه نم گهیاز امروز به بعد د ی_برو...فعال من در نقش پشمک حاج عبدهلل ام ول ایلیا

 سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  آروم

 ره یمنم گ هیپا  یلوشون بد سیبه پل ا ی  یکن تیشکا ینکن اگه بر  ی_کار احمقانه ا

 از تو ندارن  یمدرک چی_اونا هایلیا

 ستم ین تمیهو ی_ب

 لب گفت:  ری افتاده باشه آروم ز ادشی یز یچ هیکه انگار  یرنگ نگاهش مشکوک شد طور  ایلیا

 ت ی_آها خودشه آره هوایلیا

درش آوردم با   بمیاز ج  یبا هول عیزنگ  خورد سر  بمیج یتو  لیموبا کهویخودشه که  یبگم چ خواستم
دستاشو دو طرف سرش   نهیرام  دیفهم یبهم نگاه کرد وقت ای لیهول کردم ا یکم  نی شماره رام دنید

 راه رفت   یگرفتو عصب 

 ن؟ ی_الو رام

 ؟یی_سالم نفسم کجا نیرام

 ؟ یدی_رس

 ؟ یتو چ میه ی_انیرام

 کمی نزد رسمی_منم دارم م

 ا ی_باشه گلم پس زودتر ب نیرام

 برگشتم  ایلیگذاشتم به سمت ا بمیج یتو  لوی موبا دمویکش یقطع شدن تماس پوف با

 نقشت بمون یافتاد تو یهر اتفاق نی_برو تو ماش 
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که  ییزای به چ نیباش به خاطرهم  رتیغ یبگم ب می مستق تونستمیسرخ شد نم شتریب  چشماش
 خودش اشاره کرده بود گفتم

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ستمین  یراض ادی به خدا منم ز  میسخترش کن دیفقط نبا ایلیا  شهیروزا تموم م نی_ا

 د یتوموهاش کش یکالفه دست ایلیا

  نتمیماش نینکن المصب ا یکار  یول  ای سوار شدم فقط دنبالمون ب یدیاگه د  ی_من رفتم زنگ نزن
 تو چشمه  یکه حساب یآورد

 گرم یم دی پرا هی کنمی عوضش م  رمی فردا م نی_همایلیا

 نشد  جادیا یر ییصورت اون تغ  یلبام نشست اما تو یرو یحرفش لبخند نیا دنیشن  با

 افتاد بدون دل من فقط با توهه   ی_هر اتفاق

 زنهی م ییداره چه حرفا نی خدا بب یوا ی_واایلیا

که باعث شد چشماش گرد  دمیخودمو پس کش کهویم بغلش کنم که شد خواست ری سراز شتر یب  اشکام
 بشه

 فهمهیم ن یرام مونهیتنم م یعطرت رو ی_بغلت کنم بو

 زدو به اطراف نگاه کرد  یپوزخند ایلیا

 کنهیعطره خانوم رو هم حس م یکه بو کنهی نم یرو ادهیآقا چه قدر ز نی_اوه ببایلیا

 هم فشار دادمو ازش دو قدم فاصله گرفتم یرو چشمامو

 تنه تو حس کنم   یعطره اونو رو یبدرک من بو  ی_ول ایلیا

 گفتم:  یسمتش برگشتم به سخت به
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باهم عوض بشه مثل حس تو که   زای چ یل یخ هیجا شهیکه باعث م  کنهی م ییکارا هیاوقات  یگاه ای_دن
 ی کن کنارو خالفشو رفتار  یبذار  تویمدت مردونگ هی یبرا دیبا

  یدور شدم رژمو دراوردمو رو ایل یخوب از ا  یازش گرفتم و به راه افتادم اشکامو پاک کردم وقت نگامو
   یزن ی حاال واسه من نم یزنیاون رژ م یبرا گفت یم  نیکار مجبور بودم وگرنه رام  نیلبم زدم به ا

کارو   نیاز عمد ا کنهی فکر م شهی بهم مشکوک م شتریپس اگه االن نزنم ب زدمی من قبال رژ م میطرف از
 کردم 

شد   جادیتنم ا یتو  یفی لرزش خف  دمیزردشو که د سیجنس  نیکه گفته بود رفتم ماش ییسمت جا به
از   یکیپارک کرده بود معلوم بود آدماشن چون  شیمتر هیرنگم کنارش با فاصله  یسوناتا مشک  هی

 بود سادهیداده بود وا ه یتک نشیکه به ماش نی کناره رام الیهمون گور

که باشه مگه  پهی مراقب حرف زدنت باش خوشت یزدم ه یبی شده بود به خودم نه پیقدرم خوشت  چه
 از اون کم داره یچ ایلیا

شدم   کشینزد  یکم بای تقر یبه صورتم بزنم وقت رویکردم افکار مسخرمو کنار بزنمو نقاب خوشحال  یسع
از   کشویفرمت نکیلبخند ع هیاونم با  دمیبه سمتش دوتکون دادمو  یبراش دست  یظاهر  یبا خوشحال

 بشن   انیمرتبش نما دیسف یزد که باعث شد دندونا  یچشماش برداشتو لبخند یرو

کارا بهم  ن یحرکت خودمو پرت کردم تو آغوشش حالم داشت از ا هیشد که منم با   کیبهم نزد یکم
 مجبور بودم  کردمی کار م یاما چ  خوردیم

گذاشت به    نیزم یعقب بردم بعد منو رو یپاهامو کم  نی منو محکم گرفتو چرخوند به خاطرهم نیرام
 توش نشست  یتیصورتم نگاه کردو برق رضا

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدونی_منیرام

 صورتم تنگ شده بود یخبر دارم چه قدر دلت برا آره

 م یاری دووم ب  دیبا یتو ول نهی_منم ع
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  یدادم فعال سکوت کنم ول حی هول کردم اما ترج  یبرد کم  نشیو به سمت ماش دستمو گرفت نیرام
  نشیهم به ماش نیشدو رفت رام نشیبه آدمش اشاره کرد که ازمون فاصله گرفتو سوار ماش دمید

 کرد یم وونمی داشت د رشیعطر نفس گ  یدادو منو به خودش چسبوند بو هیتک

  دی کاوی صورتمو م هیشده بود چشماش همه جا ره یبهم خ  یبا لبخند و نگاه هوس آلود نیرام

 هم خوشگله   شی_صورتت بدون آرانیرام

 زدم  یلبخند

 بال؟   طونیش  ی_چه طور اومدنیرام

 چشمک گفتم:  هیبه بازوش زدمو با  یآروم  مشت

 چوندم ی پ مینی_ما ا

اجازرو   ن یا شدیاما نم رمیفاصله بگ نی خواست زودتر از اونجا از رام یکرد دلم م یخنده بلند نیرام
 داد یفعال بهم نم نیرام

چسبوند    نشیس یآروم به سمت سرم بردو رو گشمیدست د هیکمرم قرار گرفت  یدستش رو نیرام
افتاد که از فاصله دور پشت درختا داشت   ایلیقرار گرفت چشمم به ا نشیس یطرف صورتم رو هی یوقت

باعث شد چشمام پر از اشک بشه  دیکه بهش کش ییکه به درخت زد ناخونا   یچنگ  کردی بهم نگاه م
 گذاشتم نشی س یسرمو چرخوندمو اون طرف صورتمو رو افشیق دنیند یبرا

 عیظه سرهمون لح  دیکش نییسرش خم شد کناره موهام دستشو به سمت شالم برد آروم پا  نیرام
 مانعش شدم که چشماش گرد شد  

 نهی بب یکیاون طرف امکان داره  می_بر

لبخند باز بشه آروم   هیبشه با  یکه تهاجم  شدیکه کم کم آماده م  افشیحرفو که زدم باعث شد ق نیا
  ایاومده خدا رونیب  شتریاز پشت درخت ب کمی دمیدستمو گرفت با غم به پشت سرم برگشتم د

 کار کنم  یندارم چ یچاره ا یبراش سخته ول  دونمیم ادی که جلو ن نی زمکن به  خی پاهاشو م
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بود   یمناسب تر  یجا  نیافتاده بود به خاطر هم نیرام  نیکاپوت ماش یمجنون رو دیاز ب یا خوشه
 گرفت یم شی کمتر آت ای لیا ینطور یا

خم   یچون قدش ازم بلندتر بود کم سوندیخودش وا ی داد منو جلو هیتک  نشی به کاپوت ماش نیرام
 هم بسته شد یشد چشمام رو  کیشد به صورتم نزد

 خوامت؟ یچه قدر م یدونی_منیرام

 شدن  ری سراز اشکام

 کنندت اندازه لوند بودنت   رهیخ  ییبای _اندازه زنیرام

موهام  یشونم انداخت دستشو ال یشالمو رو یبه آروم نیرام شدنیم  ریسراز  شتریهرلحظه ب اشکام
  دیلرزینم نی رام دیلرزیم شدیم کی بهم نزد یکه وقت ایلیا  نهیشد ع کیبهم نزد شتریب  یفرو برد به آروم

 گهیبود که د اون نویاونقدر با ا نکهیبه خاطر ا   دیهوس بود شا یهمه کاراش از رو نکهیبه خاطر ا دیشا
 شده بود   یبراش عاد

 نفسم؟  یز یری _اشک چرا منیرام

  یکاپوت خم کرد به هق هق افتاده بودم آروم رو یهم بسته شد آروم منو چرخوندو رو یرو چشمام
  عیسر رفتی م گهید یجاها هیدستاش  نکهیصورتم خم شد دوباره به کاره خودش مشغول شد اما هم

 شد یم الی خیکه اونم خوشبختانه ب کردمی با دستام مهارش م

 آروم ازم فاصله گرفت  قهیاز چند دق بعد

 دت؟ی_چندبار بوسنیرام

سرمو   کردیکه م  ییبا کارا خوردیگرمش که به گردنم م یگردنم خم شد نفسا یبسته شد که رو چشمام
  کردیتوجه به من داشت کارشو م یاما اون ب  ختمیبود عقب بردمو اشک ر نشیکاپوت ماش یکه رو

 گرفتمش  عیدوباره دستش حرکت کرد که سر

  شهیبسه کبود م نمی_بسه رام

 آورد   رونی خمار سرشو از کناره گردنم ب یچشما با
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 ؟ یفهم ی سوگند م خوامی جسمتو م  نی؟ایشیتو ماله من م ی_ک نیرام

 به خودش چسبوند  دمیلرزیم کهی منو در حال آروم

حرفمم   یهنوز رو یول  کنمی تحمل م یکه زدم هستم درسته دارم به سخت یحرف   ی_آروم باش رونیرام
 سوگند  یست یبفهمم دختر ن یبه حالت شب عروس  یوا  یشب عروس یبرا ذارمشیم

 هم بسته شد یرو چشمام

 کنم ی احدواحد ناقصت م ی_به خدانیرام

 شهیبرم؟بهم شک کنه بد م یذار ی_م

 مثال؟ کنهیکار م   ی_چنیرام

 زنهی_سرم داد م

 آروم گونمو بوس کرد  دیانداختم که خند نیی پا سرمو

 برسونمت؟   ییخوایم  یبر  ذارمی م لمی _برخالف منیرام

 رم ی _نه خودم م

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ؟ی _ممنون که درکم کرد

صورتم خم شد باز کارشو کرد کم کم آروم پسش زدم که اونم ازم جدا شد در   یزدو دوباره رو  یلبخند
 دادو چشماشو بست  هیشت سرش تکپ یسنگ واریبه د زدینفس نفس م  کهی حال

 نشدم  مونیبرو تا پش یکن ی م میروان ی_برو سوگند دار نیرام

 رم ی گینم م یمن تصم نجایبره ا ادمی  دیاما نبا شدمیم می ج  عیسرم کردم به خودم بود سر عیسر شالمو

دادم از شدت ترس از   رونی ب ینفس راحت  دمیپشت درختا ند ارویلیکردمو راه افتادم ا یخدافس  ازش
 نه یکه بکنه بهتر از رام یروبه موت بودم اما هر رفتار  ای لیرفتار ا
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 نیا دونمیهرچند م دمیاگه امشب منو به رگبار کتک ببنده بازم بهش حق م  یحت  دمیبهش حق م 
 کنه ی کارو نم

  کنهینم مب یتعق  یکس  نمیپارک کرده بود رفتم به پشت سرم نگاه کردم بب نشویکه ماش  ییسمت جا به
 راحت پاتند کردم   الیبا خ  دم یند روی کس یکه وقت

  عیداده بود سر هیتک   نشیکه به ماش دنشیبا د دمیپارک کرده بود رس نشویکه ماش  ییبه جا نکهیهم
شده بود  ره ی جلوش خ  یزده بودو به نما  هیبه سمتش رفتم پشتش به من بود به سمت شاگرد تک

 نشده بود خوبه   کی هنوز هوا تار

ازشم مونده باشه شالمو جلوتر   یز یچ  دونمیم  دیرژمو پاک کردم هرچند بع دمویبه لبام مال  عیسر شالمو
 دنیبا د  کهویکه  ستادمیدور زدمو روبه روش ا  نشویطرف شونم انداختم ماش هی یرو دمویکش

 دستاش چشمام گرد شد

شده بود به   ختهی ر نیزم ید قطره هم روچن یاومد حت یاز دستش به شدت خون م  دمیوحشت لرز با
  جادیتنم ا یتو ینگاه کردم وحشت زده لرزش دوباره ا  دادیدستاش محکم فشارش م یکه تو یز یچ

 شد

کرد   یم  خیچنان باال زده بود که مو به تنم س قشیبهش نگاه کردم رگ کناره گردن و شق ینگران  با
 شده  دیچشماش ناپد یتو  یرنگ خاکستر  کردمیچشماش اونقدر قرمز شده بود که حساس م 

 ا یلی_ا

خون   گرمویکه باعث شد ج  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هیهم بسته شد  یرو  چشماش
 بکنه  

به سمتش  عیسر نینکردم به خاطرهم دایپ یز یگشتم اما چ فممیک یباز کردم تو  نویدره ماش  عیسر
 دستم گرفتم  یتو  شویرفتم دست خون 

 _ولش کن توروخدا 

 هم محکمتر فشار داد  یرو چشماشو

 _جونه من ولش کن 
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به کف  کردم یم هیداشتم گر کهی وحشت زده درحال  نیزم  یدستش بود ول شد رو یکه تو ییچاقو
 ن یخدا ناخوناشو بب  یشده بود وا   یخون  یدستش نگاه کردم حساب

 شده  ینطور یناخوناش ا ن یکه به تنه درخت زده بود افتادم پس به خاطرهم  یچنگ ادهی  کهوی

مانتومو پاره کردم اما   نیی پا عیافتاده بود غرق در خون بود سر نیزم  یکه رو ییزانو زدم با چاقو عیسر
داشتم   کهیدستام گرفتمو محکم بستمش درحال  ینگامم نکرد دستشو تو ینزد حت یحرف چیه ایلیا

 گفتم:  کردمیم هیگر

 نیا یلرزونم تو یمراعات منو بکن دستا یکن یخودتو نم   ؟مراعات یبا خودت لعنت  یکارو کرد نی_چرا ا
   رنیگ یدستا آروم م

 دره سمت شاگردو باز کردم آروم به سمت در بردمش   عیکه محکم بستم سر دستشو

 جانم  ای لی_سوار شو ا

 سوار شد هنوز چشماش قرمز بودن   یحرف   چیبدون ه ایلیا

 روشن کردمو راه افتادم   نویدور زدم سوار که شدم ماش  نویماش  عیسر

شصتو اشارشو به  یداده و انگشتا هیتک شهیبه لبه ش شو یدست خون دمیبه سمتش برگشتم د  آروم
 داده بود چسبونده  هیکه به دستش تک  ش یشونیپ

 بود  بسته بود هنوز رگ کنار گردنش متورم  چشماشو

زودتر   دیسرعتمو باال بردم با ینگاه کردم بعد کم  نیداخل ماش نهییدهنمو قورت دادم به آ آب
 بشه هوشیب  دمیترسیم مارستانیب  رسوندمشیم

که از ته گلوش   ییبا صدا یچشماشو باز کنه به سخت نکهیبدون ا ایلیا میسادیکه وا  مارستانیب یجلو
 گفت:  شدیخارج م 

 _برو خونه   ایلیا

 داشته باشه هیبه بخ  ازین  دی...شادهی_دستت بر
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 توهم داد زدم:  دمیحرکت موند اخمامو کش یهمچنان ب  ایلیا

  ییکه تو گمیخونه جا گذاشتم مسکن د یکه قرصاشو تو میینگران دستا ستمین ی _نگران تو لعنت
 شده ی دستت زخم ینطور یا

 زد  یپوزخند

 هست  هگید یکی_آدما دوتا دست دارن ایلیا

  ارمیازش کم ب شدینم  نیبر ا لیهم نگران من بود دلم ضعف کرد اما دل طیاون شرا یتو ی حت نکهیا از
 کردم ی م ادشی پ دیبا

 دورش زدم دره سمتشو باز کردم  عیشدمو سر ادهیپ  نیماش از

 ببرنت   انیبه زور ب گمیم رم یخدا سرشاهده م نیی پا یی ای...ن نییپا  ای_ب

قفل کردمو به  موتیدرو با ر عیمنتظر من بمونه راه افتاد سر نکهیشدو بدون ا ادهی پ یعصب  ایلیا
  یصندل یکالفه رفت رو ایلیا م یقدمامو باهاش هماهنگ کردم وارد بخش که شد دمیسمتش دو

 اتاق اشاره کردن که ببرمش اونجا   هیرفتمو مشکلمو بهشون گفتم که به   رشینشست منم به سمت پذ

 د؟ یکنی _االن حساب م

 خدا   یا دمیکش یخودم نگاه کردم پوف  به

 خانوم   گردمی_االن برم

فرو   بشیج ینشسته بود دستمو تو یصندل   یچسبونده بودو رو واریبه سمتش رفتم سرشو به د عیسر
 نکردم  دایپ یز یبهش نگاه بکنم گشتم اما چ نکهیکردم که چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد بدون ا

 نهی_تو داشبورد ماشایلیا

داشبورد دنبال   یبه سرعت بازش کردمو تو  دمیدو نیبه سمت ماش عیسر دموی کش  یپوف یشرمندگ  با
  ی خصوص   مارستانیتو ب  شیاریلعنت بهت که م یپولش گشتم ا فیک
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  دنیشدم با د مارستانیوارد ب  نکهیهم دمیدو مارستانیقفل کردمو به سمت ب  موت یبا ر نویماش  عیسر
به سمت خانومه که اونجا فرم   ستین دمید یبه اطراف نگاه کردم وقت ینگران شدم کم  شیخال یجا

 پر کرده بودم رفتم 

 خانوم اون آقاهه که اونجا بود کجا رفتن؟  دی_ببخش

 شما بود؟   ضی_مر

 _بله

 بخوره    زیر هیچندتا بخ دیاون اتاق دستاشون با ی_رفتن تو

دختر داره   هی دمیبود رفتم د ایلیکه توش ا  یبه سمت اتاق   عیسر مارستانیاز حساب کردن پول ب بعد
که لبه تخت نشسته بود فقط اخماش توهم بودو به سمت   ایلیاما ا دهیدستاشو شست و شو م

 کرد ینگاه م ن یمخالف دختره به زم

چشماشو   دنمیکنم متوجه من شد که وارد اتاق شدم چون سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد اما با د فکر
 یکه باعث شد صدا دیدستاش بود آروم دستشو کش  یت بدون توجه به دختره که دستش توبس

 نگفت   یچ یه ایلیاعتراض دختره بلند بشه اما ا

دوباره   دوی کش  یچشماش گذاشت دختره پوف یساعد دست سالمشو رو دیتخت دراز کش یرو  آروم
 مشغول کارش شد  

 سمت دختره رفتم  به

 مونده؟  ادی_خانوم ز

 بخوره  هیچندتا بخ  دیبا   ادیالبته االن دکتر م شه یاالن که پانسمانش کنم تموم م زمی_نه عز

  ری لبه تخت نشستم دختره ز یتوجه به من چشماشو بسته بود آروم رو ینگاه کردم که ب ایلیغم به ا با
  ایلیبه ا نطوریهم کنترلش کنه و  تونستیکه نم ییاصال به نگاه ها ایلیبهم نگاه کرد بعد به ا یچشم

 نبود  ی ز یکنارش چ  نینکردم اونقدر دغدغه داشتم که ا  یتوجه کردینگاه م
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ببرم که خودش    بشی خواستم دستمو سمت ج دیکش یکه بلند شد کالفه پوف  ای لیا لی زنگ موبا یصدا
 دراورد بشی از تو ج لشوی با دست سالمش موبا

نزد از   یبه سمتم گرفت حرف  لویتر شد موبا یبه صفحه نگاه کرد عصب  دمیدستمو عقب کش دلخور
 دستش گرفتم مامان بود

 برقرار کردم  تماسو

 _الو مامان 

 ؟یدلم چه طور  زهی_سالم عزمامان

 کردم خونسرد باشم   یاما سع رمیبگ  شیگرمش باعث شد آت لحن

 می_خوب 

 لحنش نگران شده بود یکنم گند زدم چون مامان حساب فکر

 مامان؟  لرزهی_چرا صدات مانمام

 سرده کمی _نه خوبم 

 _سرده؟مامان مگه زمستونه االن که تابستونهمامان

 خدا یهم بستم ا یمحکم رو چشمامو

 شده سوگند ی_بهم بگو چمامان

 د؟یحاال چرا زنگ زد میخونه ا گهیتا دوساعت د ایل یمنو ا فتادهی ن ی_اتفاق 

حاال که حالتون   یول  میچون شام ندار دیبخر  تزایخونه پ د یگردی_زنگ زدم بگم با خودتون که برم مامان
 به حشمت بره بخره  گمیم ستیخوب ن

 م یریگیم تزاهمینگران نباش مامان حاله ما خوبه پ فتهیبابا تو زحمت ب  ستین  یاز ی_نه ن

 خونه  دی_باشه مامان جان پس زود برگردمامان
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 _چشم خدافس

 زم ی_خدانگهدارتون عزمامان

که جمع کرد   الشویکارش تمومه وسا دمیبه سمت دختره برگشتم د دمیکش یقطع شدن تماس پوف با
 رفت  رونیاز اتاق ب 

 زد ینم  یچشماش بودو حرف  یهنوز ساعدش رو ای لیآروم لبه تخت نشستم ا دمیکش یپوف

 ؟ی بگ یز ی چ ییخوای_نم

 تکون نخورد یذره ا یحت

 سرم داد بزن   ی_حداقل بلندشو کم 

داره  دمیجلوتر رفتم دستمو به سمت ساعدش بردم که د  یناخواسته کم گهی نم  یچ یه دمید یوقت
 آوردم   نییدستم آروم ساعدشو گرفتمو پا فیخف یتوجه به لرزش ها یب  لرزهیم

 نگام کن    ایلیبگو ا یز یچ هی_

 نگاه کنم؟پشمکا چشم ندارن   ی_به چایلیا

 شده بودن گفتم: ری اشکام سراز کهی زدمو درحال نشیبه قفسه س یآروم  مشت

باعث شد االن کنارت باشم اگه  یومدیپشمک اتفاقا امروز که جلو ن  یبه خودت بگ یحق ندار  گهی_د
 باشم یا گهید هیامکان داشت االن جا یاومد یجلو م

 تخت نشست بهم نگاه کرد   یبلند شد رو ایلیا

من خودم فرستادمت   یکار کنم؟گردنتو خورد کنم تا رگ گردنم بخوابه؟ول  یاالن چ دی_به نظرت باایلیا
 پس...

 گرفتمو آروم نوازشش کردم   ارویلیا یدستا

 یدرختو چنگ زد دمید یخورد یحرص م یداشت یچه طور  دمی؟دیدیناخوناتو د  نی_دستتو بب
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اون  نی رفت  یاز سرت برداشت اما تو مانع شدشالتو   یروتو گرفت دنمیکه با د دمتی_آره منم دایلیا
 پشت و... 

بغلش کردم که اونم با دست سالمش محکم منو به خودش فشار داد با تمام قدرتش کمرمو   محکم
 ندادم دیچ یبدنم پ یکه تو یبه درد وحشتناک یت یچنگ زد اما من اهم

 شاهد خورد شدن غرورش باشم   شتریبهش نگاه بکنمو ب خواستمینم دیلرزیصداش م ایلیا

باز  یافتاد به جونه خودت قسمم داد ادمی کنم اما  کشی ت کهی جلو با اون چاقو ت   امیب خواستمی_مایلیا
  دمی از ترس لرز میزندگ یبار تو نیاول یبرا دمیاما ترس امی خواستم جلو ب

 نگاه کردم  نشیغمگ یچشما به

تورو به زور   نکهیاز کتک خوردن بترسم ا نکهیه اسرم ن  زنیبر نکهی_ترس از دست دادنت ترس اایلیا
 وقت دستم بهت نرسه  چیببرن و ه

 شدن  ریانداختم آروم اشکام سراز نیی پا سرمو

  یدستمو فشار دادم درد نداشت چون تنم سر شده بود وقت یتو یگردن اون پسره چاقو ی_به جاایلیا
نقش پشمک بودن   گرفتمیم شیآت کنمی نم  یغلط چیمن ه یول  زنهی داره به تنت دست م کردمیفکر م 

 سخته  یلیخ

که  یهق هق مردونش باعث شد چشمام هرلحظه گشادتر بشه مرد چهارشونه مقابلم کس یصدا
 ؟ ینطور یاونم ا کردیم ه یداشت گر نمیمرد مغرور و سنگ بردی ازش حساب م دشیدیم یهرک

لرزش تنش داشت   کردمیبهش نگاه م یبا ناباور  دیلرزیهاش داشت از هق هق مردونش م شونه
  نداخت یرخشه به تنم م

 د یلرزیشونه هاش گذاشتم که داشت م یلبه تخت نشسته بود آروم دستمو رو یرفتم رو جلو

کار    یچ  دیمن با یکنیم هی تو که گر ترسنیمن م  یشونه ها ینطور یا لرزهی_شونه هات داره م
 هیتو...تو تنها تک  یآروم باش تو مرد محکم من  کنهیکنم؟ششش قلبم هق هق مردونتو بشنوه سکته م

منو...زنت کنارته  نی...زنت کنارته...ببیبود که تو کرد  ینیا یرفته؟ ...مردونگ  ادتی...یگاه من
 می...نلرز مرد زندگی...تو تنها پناهمی...تو کوه صالبت منکنمی...نلرز...نلرز توروخدا...سکته مایلیا
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 سرخشو باال آوردو بهم نگاه کرد   یچشما

ضعف نشون  یندار  ؟حقیفهمیم  یکن هیگر یمنو آروم کنه؟تو حق ندار  یک  یکن  هیگر ینطور ی_تو ا
 الزمه یپشمک بودن گاه  یبد

حوله   نهیشده بود با دستام ع سی سمتش رفتمو آروم با دستام اشکاشو پاک کردم صورتشو که خ به
 خشکش کردم 

 ...فراموشش کن...تمام لحظات شوم امروزو فراموش کن سای_بلندشو دوباره وا

 یعقب داد لبخند محو یشونشو کم ستادیروبه روم ا  یوقت ستادیاومدو ا نیی تخت پا  یاز رو ایلیا
 زدم

 بلرزه  دیمن نبا _پناه

 دستش نگاه کرد   به

 ی چندان هم پشمک نبود ینی بی_م

 لبخند آروم ادامه دادم هیبهم نگاه کرد که با  ایلیا

تو با   یول  یاون موقع پشمک بود یموندیخونه م یتو یحت  ای ینشستیم الی خ  یب ن ی_اگه تو ماش
دعا داره دوسم داره منو که ا  ینی...رامیوجود اون همه حساس بودنت باز دنبال من راه افتاد

 پشمک اونه نه تو ین یبیشبونش بود...م یها یبه دل خطر اون تو پارت  زدمیکه م  یینرسوند...شبا

 دستمو گرفت اما من مانع شدم دیسرمو بوس یخم شدو آروم رو  ایلیا

 نکردن  هیهنوز دستتو بخ نی_بش

 خونه  میبرگرد ی_من خوبم خانوم ایلیا

خطرناک نبود به  ادمیبود ز یبه نشونه باشه تکون دادم زخماش سطح   یسر  دمویکش یپوف
 کوتاه اومدم نیخاطرهم

 گفت:  ایلیا میکه رفت نیسمت ماش به



 خانم دزدی که ماه شد 

223 
 

 شما؟  ای_خانوم شوماخر من برونم ایلیا

 هم سوار شد ای لیکردمو در سمت شاگردو باز کردم سوار که شدم ا یخنده ا تک

اما خوشحال   کنه ی و حاله خرابشو پشت چشماش پنهون م کنهیم  یبا سرعت داره رانندگ دمیدیم یوقت
تا ته   کردیرفتار م ینطور یبه خاطر من ا دونستمیم شدمی ناراحت م  یبرعکس کم دهیخودشو نشون م

 زدم   یلبخند دادیکه داشت به خرج م یهمه مردونگ نی نشه از ا یدل من خال

داد معلوم بود دلش   ریی تغ  رویمس دویکش یو براش گفتم که کالفه پوفکه افتادم ماجرار تزاهایپ ادهی
 خودش فرو بره یتو خواستی زودتر برگرده خونه انگار م  خواستیم

 ........ 

چه قدر  دمیبه سمت تختم رفتم موهامو کالفه باز کردمو آروم دراز کش  یاتاقمو بستمو با خستگ دره
 بدنم کوفته بود 

خونه  میبرگشت  یوقت میراه خورد ی تو شویکیاونقدر گشنمون بود که  میدیخر تزایپ  یوقت ایلیا همراهه
 یبا داد ا یلیبه خودش اجازه داد سرم داد بزنه که ا دایشوک زده شدن پارم  ایلیدست ا دنیهمه با د

  کردن یسع نیبه خاطرهم  ستی اعصابش درست ن  ایلیبودن که ا دهیکه سرش زد خفه شد همه فهم
 کمتر سربه سرش بذارن

گفت که گشنمون بود  ایلیاعتراضش بلند شد ا یکمه و صدا تزاهایاز پ یک ی دیمادرجون د یوقت
نخوردم   شتریافتاد که من دو قاچ ب تزاینصف پ  ایلیبه منو ا  نیبه خاطرهم میخورد  نیماش یتو شویکی

   ایلیدادم به ا شویبق

نخوردو اشتهاش کور شد   شتریکه اونم دوقاچ ب یطور  شد یاز حرص منفجر م شتر یهرلحظه ب  دایپارم
 بلند شدو رفت تو اتاقش

نجس شدم چون  کردمیزودتر از تنم بره احساس م  نیعطر رام یدوش گرفتم تا بو هی عیرفتم سر منم
 باز خودمو بسابم   شدیکه باعث م دادیبهم دست م  یباز حس منفور  شستمیهرچه قدر خودمو م

  نییپا یاتاقش بود منم کم  ی تو ایل یا نییرفتم پا دمیلباس پوش عیاومدم سر رونی حموم که ب از
 موندمو اومدم تو اتاقم 
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که دره اتاقم  شدیچشمام داشت گرم م نیخسته بودم به خاطرهم یل یبخوابم خ  رمی بگ خواستیم دلم
خودشه خودمو زدم به خواب اونم آروم دره    دمیفهم دمیکه د ارویلینخوردم قامت ا  یآروم باز شد تکون

  تکونتو بغلش  دیآروم دستش دورم حلقه شد منو کش دویاتاقو بستو به سمتم اومد پشتم دراز کش
 گفت:  ینترسم با لحن پچ پچ مانند نکهیا یخوردم که برا یف ی خف

 _ششش منم نترسایلیا

 منو به خودش فشار داد  یبه آروم   ایلیهم گرمتر شد ا یگرمش چشمام رو یصدا دنیشن  با

 ؟ یدیفهم  یخوابی م نجای_امشبو اایلیا

 حرکت موندم یکه از خدام بود تو بغلش ب  منم

 حموم؟  ی_رفت ایلیا

 م یهی_ا

 ی دیعطرشو م یهنوز بو کنمی _احساس مایلیا

 چه قدر حساس شده بود  ایشده خدا یچشماش باز غضب  دمیسرمو باال آوردم د  آروم

 خودش پچ پچ کنان گفتم:  نهیع

 زم یزدم احساس خودته عز فهیاما شش بار به صورت فشرده ل یباور نکن دی_شا

هارو که برداشت به سمتم اومد مشکوک   یاز اسپر  یکیرفت  شمیآرا زی کالفه بلند شد به سمت م ایلیا
 دم یپرس

 ه؟ ی_چه رنگ

 دستش نگاه کرد  یبه اسپر  ایلیا

 هیال نقره اروشنه احتما یول  دونمی_نم ایلیا

 تافتمه  ستین  یاون اسپر  وونهید یخاک به سرم نزن  ی_وا
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 _تافت؟ ایلیا

  یاز اسپر  یک یگشت  یتافتمو گذاشت سره جاش المپ اتاقو روشن کرد کم  دیکش یکالفه پوف ایلیا
تکون دادو به سمتم اومد کم  دییبه نشونه تا  یهارو برداشت و روشو خوند بازش کردو بوش کرد سر 

 کم هول کردم 

 انداز شد  نیاتاق طن یتو داشتیانگشتشو از روش برنم  ایلیکه ا یپس اسپر  یصدا

 چشمام   یلحافم تا نپاشونه تو ریکرد که منم رفتم ز شی تخت خال یرو چارموی ب  یاسپر  یحساب 

 کنهیچه کارا م  نیگرفته بود بب  خندم

موهامم  یتو  یجلو آوردو پاشوند بهم حت  رویبهش نگاه کردم که اسپر سرم برداشت یپتورو از رو ایلیا
 شد یخندم هرلحظه بلندتر م یزد که صدا

 اد یبه پوستم بخوره قلقلکم ب یوقت  شدیبود که باعث م  یخنک یاسپر 

خندش قطع شد   یهم صدا کهویکه  دیخند یمن کم یخنده ها دنیبا د خوردی هم که حرص م ایلیا
 حتما تمومش کرده بود ی پس اسپر  یهم صدا

 کنه یداره به دستمال گردنم نگاه م دمیباز کردمو بهش نگاه کردم که د چشمامو

کبود شده بود  یدور گردنم بسته بودم چون کناره گردنم کم دیسف یدستمال گردن قرمز خال خال هی
 مشکوک نشه یده بودم تا کسهماهنگش کر  پمیبا ت   نیبپوشونمش به خاطرهم خواستمیم

 دم یخودمو عقب کش  عیمشکوک دستشو به سمت دستمال گردنم برد که سر ایلیا

 بخواب خستم   ریبگ  ایبذار سره جاش ب روی _بازش نکن...برو اون اسپر

پنهون کردم اگه  مویچشمامو بستمو نگران دمیگردنم باال کش ری پتورو تا ز دمویخودم دراز کش بعد
 اورد یباز جوش م دیدیم رو یکبود

 هم فشار دادم یرو شتریشد چشمامو ب کیروم خم شدو بهم نزد  یبه آروم ایلیا

 کشم یخودمو م  نمیاون دستمال گردنتو نب  ری _من امروز زایلیا
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 به سمتش برگشتم  شی حرص  یصدا دنیشن  با

 یکشی منو م شینی _اگه بب

 د یدندوناش غر یحرص از ال با

 _پس.... ایلیا

 یزدمو به سمت المپ رفتم خاموشش کردم بو یجست  عیهم بست که سر  یمحکم رو چشماشو
 تخت  یبود هم رو ادی خودم ز یهم رو نکهیبه خصوص ا  کردی داشت خفم م یاسپر 

دستشو به  دمیسمتش رفتمو مجبورش کردم دراز بکشه دستمال گردنمو باز کردم کنارش دراز کش به
 گذاشتم هیکبود یسمت گردنم بردم آروم رو

 بخواب ریبگ گهیپس د ینی بب مویکبود یتونیمشکل توهه که نم  کهیاتاق تار  نکهی؟اینی بی_م

نور چراغ قوش   هیبعد از چند ثانروشن کرد که  لشوینگران شدم موبا یخورد که کم  یتکون ایلیا
 چشممو زد که باعث شد چشمامو ببندم 

تقال نکردم   گهیدستش مهارم کرد د هیکه با  رمی خواستم رومو ازش بگ دیبه سمتم خودشو کش ایلیا
آرومم به سمت گردنم برد موهامو کنار زد نور چراغ   دید یآروم با دستش که منو مهار کرده بود وقت 

 ی قوش که افتاد رو گردنم چشمامو بستم هم از زور خجالت هم از زور نگران

صدا   یب  ایل یا نیاز دستش گرفتمو انداختمش رو زم  لشویموبا عیکه احساس کردم سر ارویلیا لرزش
 روش    دمیبالش و پتورو کش  یآروم خوابوندمش رو نییسرشو انداخت پا 

 نکن بخواب  تیخودتو اذ نقدری_ا

 ...یاون وقت اون عوض  ارمی سرت ب ییبال نی همچ هیبار به خودم اجازه ندادم  هی_ایلیا

 بخواب  ریبگ میخسته ا ؟هردوتامونیکنیم سهی_ششش تو خودتو با اون مقا

 آروم گفت:  کردیتو خودش جمع م شتریپتوشو ب  کهی در حال ایلیا
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 نایرو گردنت نباشه همه ا یاز اون کبود یاثر  چیشدم ه داریفردا صبح که از خواب ب  دوارمی_امایلیا
 کابوس باشه 

آروم دستمو گرفت   ایلیبالشامون بود ا یبه سمتم برگشت منم به سمت اون با فاصله سرمون رو ایلیا
 هم افتادو آروم خوابم برد  یمنم قفلش کردم کم کم چشمام رو

 ........... 

 ی کنی بلغور م یدار  ی_بفهم چایلیا

 ؟ یباهام حرف بزن  ینطور یا یدیبه خودت اجازه م ی_چه طور دایپارم

 _حده خودتو نگه دار تا باهات درست حرف بزنم ایلیا

 من خوابم  فهمنی نم یعن ی نایخدا از دست ا  یباز کردم ا یحوصلگ  یبا ب  چشمامو

 داره که من ندارم   ی_اون دختره چ دایپارم

   دهیخواب  نییپا اری _صداتو بایلیا

 جواب منو بده دهی _بدرک که خوابدایپارم

 آرومتر زشته  کمی_بچه ها نیال

 ده یخانوم خواب شهی پ شبیداداشته که د یرفتارا  ستیما ن یباال ی_زشت صدادایپارم

 نم یتخت بش   یرو عی که بلند شد باعث شد خواب از سرم بپره سر یلیس یصدا

 زد؟  روی ک یک

نگرانش بودم   شبیکنارش بودم چون د شبید نکهیخودته به سوگند نچسبون ا  اقتیل ی_هرچ ایلیا
 نینشونه ا دمیم حیدارم برات توض  نارویا نکهیا دمیفاصله ازش خواب تیبا رعا میما هنوز محرم نشد

به  دمیمن هرچه قدرم بد باشم به خودم اجازه نم  یبدون   خوامیفقط م  رینخ  ترسمیازت م  ستین
 بشم  کینزد  یدوشرطیق  چیپاک اون دختره بدون ه ساساتاح

 پتورو کنار زدمو به سمت کمدم رفتم تندتند لباسامو عوض کردم عیسر
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 ران یمن به بودن تو دلم خوش بود به خاطر تو برگشتم ا یمنو بزن ی_تو حق نداشت دایپارم

 راتو نگرفته یکس یبرگرد یتون ی_مایلیا

 مراعات کن  ای لی_زشته انیال

خودت که   شهیبدخواب م شهیم دار یب یلعنت  نیا یغایج  غی بکنم؟سوگند االن با ج روی_مراعات چ ایلیا
 شه یسردرد م  ینطور یا شیشناسیم

 خانومشونو از حفظن چه قدرم نگرانشن   ی_اوه نگاه چه قدرم خوب همه عادتادایپارم

 ن ییپا میبر ای جان ب دای_پارمنیال

  نجایروشن بشه اصال خونوادش کجان؟چرا همش ا  فشی تکل   دیدختره با نیا نیی پا  امی _من نمدایپارم
 پالسه؟

 بهش زدمو صافشون کردم  یگلوم نشست موهامو شونه ا  خیب  یبد بغض

   سیبه تو مربوط بشه خونوادش ترک   نای_فکر نکنم اایلیا

 رن؟ یگ یسراغ ازش نم هی_چرا دایپارم

 خونوادس  ه یدخترشون دست  دوننی_چون خونوادش م 

  یکه داشتم کل ییبا پودرا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیکه بابا زده بود  یحرف دنیشن  با
 ونمکه ردش کمرنگ شده بودو بپوش یکبود یبه کناره گردنم زدم تا رو

 جان  دایپارم میی_خونوادش مابابا 

 ن یستیکه ن شی _خونواده واقعدایپارم

 نه؟ یشی_تو خفه نم ایلیا

 شهیم داری االن سوگند از خواب ب  دیبحثم تموم کن  نیا ای لی_مودب باش امامان
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  ینطور یا یلعنت  نیا نمیخدا سرشاهده بب  دهیو داره به حرفامون گوش م دارهی _شک ندارم االن بایلیا
 خودم  ی الیتو و برمیم  رمیگیدستشو م کنهیم تشیاذ

 صد بار بهت گفتم نویا یکارو بکن نیا یحق ندار  ی_تا عقدش نکردبابا 

 اد یب  رونی ب یزدم تا صورتم از ناراحت  ی پاک کردم به خودم لبخند موی اشک یچشما

 سادنیهم وا یهمشون روبه رو دمیسمت در رفتمو بازش کردم به سمت سالن رفتم که د به

 _سالم

 توهم دمیبه سمتم اومدو بازومو چنگ زد اخمامو کش   دنمیبا د دایبه سمتم برگشتن پارم همشون

 ی دیخواب  ایلیبا ا شبی _بهشون بگو ددایپارم

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 _ولش کن ایلیا

  دونمیمن نم ی...فکر کردیندار  یخونواده ا چی...بگو هی_بهشون بگو تا بدونن از کجا اومددایپارم
 ...یکه اومد  یهست یابونیخ یهرزه ها  نیاز هم  یکی

  ی کی حاالم  ای لیاز ا یک ی خوردیبود که امروز م   یلیس نیدوم  نیصورتش زدم خفه شد ا یکه تو یل یس با
 از من

 اد یز  یل یبرام سخت بود خ ی لیخ  زدمی م یل یدختر س هیبارم بود به  نیاول

دهنش گذاشت بابا چشماشو بست مامان هم روشو ازمون   یصحنه دستشو جلو نیا دنیبا د نیال
 گرفت  

 با اخم گفتم:  نیصدام نلرزه به خاطرهم   کردمیم  یکم کم به سمتم برگشت سع دایپارم

  یتو اصال از زندگ  یبهم تهمت هرزه بودنو بزن  ادیچه طور دلت م  یخودتم دختر  ی گیم یچ ی_بفهم دار 
 ی دون یم یمن چ

 _بسه سوگند ایلیا
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 اما نذاشتم صدام بلرزه  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیسمتش برگشتم  به

 _چرا بس کنم؟بذار بشنوه

 زده بودم  یل یبود که بهش س ییجا یسمتش برگشتم دستش هنوز رو به

وقت به   چی ه یمنو داشت  طیاگه شرا یخونواده پولدار بزرگ شد هی یکه تو یدختر لوس ننر  هی_تو 
 ی زه من پاک نبوداندا

 با حرص داد زد ایلیا

 ی_گفتم خفه شو لعنتایلیا

 ادامه دادم: دایروبه پارم ای لیتوجه به ا بدون

اون دوروبر   یخوب بشناس   دیپسرخالتو که با یشناسینم ؟منوین یبیخوردنشو م  ؟حرصینی بی_م
 *"یچه برسه به دخترا ست یپولدارم ن یدخترا

برداشتو محکم پرت کرد    زویم یرو یستال یبه ستون کنار دستش زدو گلدون کر یمشت محکم  ایلیا
 وار یسمت د

 تمومش کن  گمی_دارم بهت مایلیا

بحثو تموم کنم من به  نیا نجایهم خواستمیبودم اما م دهیشدن درسته ترس  ریسراز یاپیپ  اشکام
 نجات بدم  تهیدختره عفر نیاز دست ا ای لیا نکهیبودم به خاطر ا نجایا نیخاطرهم

توش  ینشونه ا هی دونمیزد م شی آت  موی هم مراسم عروس ای لیشدم ا نیزن رام دمیخواب د شبید
 شه یشروع م نیهست حتما نشونش از ا

بهم بچسبونن   ویکه تو بهم چسبوند یبار به خودم اجازه ندادم صفت  هی یو پنج سالم شده ول ستی_ب
 بهم بچسبون   ییخوایم  یدربارم فکر کن هر انگ ییخوایهرجور م

 که از خشم دستاشو مشت کرده بود اشاره کردمو گفتم: ای لیسمت ا به
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که دوروبرشه پشت من  یپولدار  یکه همچنان با وجود دخترا یبه مرد دم یبهت اجازه نم  ی_ول
 یانگ بچسبون  سادهیوا

و   ختیریداشت اشک م  ایلیمامان ا کنهی ه مبهم نگا یداره با ناراحت دمیسمت باباش برگشتم که د به
 دادیم  شیداشت دلدار نیال

شبا   یبعض میکردی م یکار  میداشت شهینم لیپسرتون تو اتاق من بود اما دل شبی_آره حشمت خان د
دست خودم   دیبود  غامیخودتون که چندبار شاهد کابوسامو ج ترسمیم دونهیتو اتاقم چون م ادیم
  یل یپسرتونو خ ترسمینم یز یاز چ گهید کنمیاتاقم احساس م  یحضور مردونشو تو یوقت  یول  ستین

 ی دار  یپسر  نیکه همچ دیبه خودتون ببال دیبا دیآورد بارمرد 

 سمت مامانش برگشتمو ادامه دادم  به

صدتا   زنهی دوستون داره هربار که برام درباره خونوادش حرف م یل یجونش به شما بستس خ ایلی_ا
 شهیکمرش خم نم  یچون با هر سخت   نیاوردی بارش ن یمامان کنهی مامانم مامانم م

 کنهیداره با نفرت بهم نگاه م دمیبرگشتم که د دایسمت پارم به

 که داشتم  نهیمهم ا یتو خونواده دارم درسته فوت شدن ول  نهیکه اومدم ع یی_از هرجا

   ن؟یترک  ی_مگه نگفت دایپارم

 اللتون کنم؟  امیب ای  دیکنی _تمومش مایلیا

 برگشت  ای لیبه سمت ا  دایپارم

 ر یبگ  لیتحو نهیا گهیگفتم داره بهت دروغ م یدی_ددایپارم

 گفت:  یتو موهاش زد مادرش به آروم  یچنگ یعصب  ایلیا

 سوگند؟  یهست  ی_تو کمامان

 دم یم  حی_من توض ایلیا

 خودش زبون داره خوادی _نممامان
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مبل   یرو   نطوری زدو عقب رفت پدرومادرش هم یغیج  دایبرد که پارم  یز یخ  دایبه سمت پارم ایلیا
 بود    نطوریهم ا نیال  یفکر فرو رفته بودن حت ینشسته بودنو تو

  یول سادیوا  رهیجلوشو بگ  یکیهم انگار از خدا خواسته   ایلیرفتمو جلوشو گرفتم ا  ایلیسمت ابه  عیسر
 با داد گفت:  

 پدرومادرت  شهیبرگرد پ یبر  یتونیم گهیراحت شد؟آرررره؟حاال د التی_خ ایلیا

 ا یلی_تمومش کن ابابا 

 از دهنش در اومد بار سوگند کرد  ی_هرچ ایلیا

 ی اما به ما دروغ گفت یخبر نبود یپدرومادرش فوت شده ب  نکهیاز ا دونمیم  ی_بهتره حرف نزنبابا 

مبل بود نشستم با غم بهم نگاه کرد دستشو به سمتم  یپاش که رو  یبه سمت پدرش رفتم جلو عیسر
 برد تا بلند کنه اما مصرانه آروم پاشو گرفتم 

 بگه به خاطر من مجبور شد  خواستیدروغ نم  _پسره شما

 _چرا؟ مامان

از  یدستمال کاغذ هیبه سمتش رفتم   عیبودن سر ی خوشگلش اشک یسمت مامان برگشتم چشما به
 برداشتمو آروم اشکاشو پاک کردم  ز یم یرو

 مامان صدا بزنم  روی کی نیشما بعد از چهارده سال بهم فرصت داد کنمیخواهش م دینکن  هی_گر

 تو موهاش زد مامان آروم نوازشم کرد  یچنگ ایلیا

فقط ده سالم بود از   یچ یعنی پدرومادر  هیخونواده چ دی_شما ها بعد از چهارده سال بهم فهموند
سال بعدش مادرمو سه سال بعدش پدرمو از دست دادم درسته پدرومادر    هیجدام کردن  نمیوالد

 تمسینداشتم اما به خدا هرزه ن

 کهی پاهاش خم شدو درحال  یمبل نشست رو یرو ایلیمحکم بغلم کردو به خودش فشار داد ا مامان
 گاهش کرده بود آروم گفت:  هیدستاشو تک 
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 پولدار یلیما پولدارن خ  نهی ع کنهیم  یزندگ کنهیکه کار م ی_کناره کس ایلیا

 برعکس شماها از راه حروم پولدار شدن   ی_ول

 از مبال اومدو نشست  یکینگاه کرد به سمت بهمون  یبا ناباور   دایپارم

 اون باال بره نویکنه از خونه ا یدادن که دزد ادشی  ی_از ده سالگایلیا

مردونه بکنم مجبور بودم که به دستوراتشون گوش بدم    یکنار بذارمو کارا فمویگرفتم که روحه لط  ادی_
 نداشتم نیجز ا یچون چاره ا

 آموزشش دادن فقط شکنجه شد ینه کالس رفت نه درست و حساب دنشیآموزش د ی_براایلیا

حبس شده بود وقتش بوده آره وقت سبک   نشونیس یهمشون تو  یهم بسته شد نفسا یرو چشمام
  یاونا االن حکم خونوادمو داشتن پس بهتره کم کردمیاستفاده م تیموقع نیاز ا دیشدن بود با

 داشته باشم  شتریب  گهید یغمو غصه ها ی که رفتم جا برا یوقت د یخودمو سبک کنم شا

تنها درد بکشم تنها نفس بکشم تنها   دیتنهام با گهیبه بعد من د نجایگرفتم که از ا ادیشکنجه ها   ری_ز
  انمیتن من نشون از بد بودن اطراف یرو ایدن یها انهی گرفتم که تاز ادیکارامو بکنم از شالق خوردن 

  یبا رفتاراش داغت کرد وقت یکس یگرفتم که وقت ادینشون از سرنوشت خودمه از داغ شدن   ستین
اما خوبت   کنهی م شتریهست درسته سوزشتو ب یپماد سوختگ هیباشه  ادتی ینال ی و م یزن یم  غیج
کنم   نینه داد بزنم نه لعنتو نفر شکنه یداره دلمو م یکس  یکه وقت دمیدندونام فهم  دنیاز کش کنهیم

هرلحظه ولتاژش   شدویکه بهم وصل م  یداره از برق ییبگم دل شکستم خدا  رموی فقط سرمو باال بگ
ماله من   یخوشبخت یلرزش از رو یبدبخت یداره لرزش از رو دنیدوتا لرز ایگرفتم دن ادی رفتیباالتر م 

 داشتم یهم نبودم چون فراتر ازش قدم برم یجزو بدبخت   یفقط لرزش از دسته درد بود حت

بهشون زدم    ینیگم شده بود لبخند غمگ  نیهق هق مامانو ال یصدا یتو دا یهق هق پارم یصدا
 دنش ی کردنشم درد داشت چه برسه به کش فیتعر

درد   کنهیفرق م کشهی م نیکه ال ییدنایا کشمن ب  یدنایالبته کش دنیشروع کردم به کش ی_از ده سالگ
کتک خوردن داشتم  یتوان داشتم و هنوز جا برا یادی اوقاتم که ز یگاه دمی کش یزجر م  دمیکش یم

 شدمیم دهیهم کش نی زم یرو
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 _بسه توروخدا بسهنیال

 گفت:  نی روبه ال  ینیبا لحن آرومو غمگ  ایلیا

 گفتن داره یبرا  ادیحرف ز نی_بذار بگه الایلیا

 سوگند؟ یزنده موند ی_چه طور نیال

با خودم فکر   کردنی اوقات که غرق خون منو گوشه اتاق ول م یبا معجزه گاه یخواهر  ی_به سخت
اوج  دی ن یکرده بودم؟بب یدرد باشه؟مگه من چه گناه  نهمهیاالن تن من پر از ا دیکه چرا با کردمیم

   کردمیم تشونیاذ یل یمعلمامه چون خ یناینفر دمکریاحساس م اوردی تو سرم م  ییمن چه فکرا یبچگ

 زدم ی نیلبخند غمگ آروم

  یهرکار  خواستنی که م یز یچ نهیبود که محکم شدم ع نی نا نداشتم بنالم به خاطرهم  ی_از درد تنم حت 
باشه دستور   یمهم نبود چ شدی م  دایتوش پ ینقص نی کوچکتر دادمیخوب انجامش م گفتنیکه م

  شدیشکنجه من صادر م

 داشتن اد ی ازشم انتظار ز کردیکس کمکش نم چیه رفتیسراغ کارا م یی_شبا که خودش به تنهاایلیا

تنمو نلرزونه چون من مرد خودمم کم کم  یشب   یکی پناه خودم باشم تار دی که با دمی_کم کم فهم
خدا منو فراموش کرده که   مکرد ی فکر م ستیمن ن ی همه هست برا یکه برا یاحساس کردم اون 

   زدمی هرشب صداش م نیبه خاطرهم دمیکشی زجر م ینطور یا

خودم راه   یال یبه سمت و رونی از خونه زدم ب یبابا؟وقت ادتونهیکه باهاتون دعوام شدو  ی_اون شبایلیا
به   یشد وقت میقا واریپشت د دمشید کردی فرار م سایاز دست پل  کهی کوچه درحال یتو ی افتادم اتفاق

اما باورم   نم یب یافسونو م یدارم چشما کردمیاحساس م  کردمیبهش نگاه م  یسمتم برگشت با ناباور 
دوباره در رفت با   یموضوعو فراموش کردم وقت نیکرد که ا یاون شب اونقدر زبون دراز  یول  شدینم

ک نداشتم اومد ش یم ادمیحالت چشماش   یتشابه سادس اما هرچ هیفقط  دیخودم فکر کردم شا
ه کوله ی کهوی گشتمیم دمیکناره در داشتم دنبال دسته کل اطیح  یتو یافسونه شب وقت یکه چشما

که فکر   یشدم اما کم  ریپر از مواد بود اولش غافلگ دمیافتاد تو خونم با شک برش داشتم توشو که د
با خودم   نیماله اونه به خاطرهم  دمیفهم دمیکوله رو دوش سوگند هم د نیا نهیافتاد ع  ادمیکردم 

باهاش    یکه برگردم خونه کل زدیخودم مامان همش زنگ م  یالیو گشتمیبردم تو خونه هرشب برم
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  نیناراحتش کنم به خاطرهم خواستمی حرف زدم که مامان جان کار دارم اما گوشش بدهکار نبود نم
 شد داش یشب دوباره پ همون قایامشب تو خونه خودم بمونم که دق نیگرفتم فقط هم  میتصم

 ؟ی_کولرو بهش برگردوندبابا 

 بهش دادم  میهی_اایلیا

زدم  یاون شب افتادم لبخند خجوالنه ا ادهی ینگاهش باال اومدو بهم نگاه کرد ناخواسته وقت ایلیا
 کنه ینگام م ینطور یچرا ا دونستمیخندم گرفته بود م 

 بود؟ ی_جنسا ماله ک بابا 

جنسارو گم کردم بعد از سه سال دوباره دستور   دی فهم ی_ماله بهمن بود بهمن صاحابم بود وقت
 شکنجم صادر شد 

 _بعده سه سال؟سه سال چرا؟نیال

نبود   یبه زور عقدش کنه مرد خواستیهفتاد ساله م رمردی که داشت پ یتی_سوگند به خاطر جذابایلیا
خودش    یبرا خواستیبود چون م نیگندم به خاطراباشه عقد کردن سو  بندی پا زای جورچ نیکه به ا
 بمونه 

 داد یحرص خوردنش نگاه کردم دستاشو تو هم فشار م به

از پدرش نداره و از سوگند  یاونم دست کم رانیا گردهیبرم  کردهیم  ی_اما پسرش که لندن زندگایلیا
 اد یخوشش م 

 فکر فرو رفته بود گفت:   یتو کهی داد درحال هیتک  یصندل  یبه پشت  بابا

 ره یتوهم گ هی...پای_جابه جا کردن مواد...دزدبابا 

 به پدرش نگاه کرد    یبا نگران ایلیا

 باشه حشمت  یراه  هی دیبا ی _ولمامان

 گفت:  یبه سخت دایپارم  دیکش  یخان پوف   حشمت
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 سوگند  یداشت  یط یشرا نیهمچ هی دونستمی_من نمدایپارم

 افتاد فتهیفعال ب خواستمی که نم یاتفاق  دایپارم  ستیمهم ن گهی_دایلیا

 انداخت  نیینگاشو پا یبا شرمندگ   دایپارم

 کار کرد؟ یشد؟پسره چ یچ ش ی_خب بقمامان

 خواست باهام ازدواج کنه قراره زنش بشم   یم خوادیبهم گفت که منو م  نهی_اسمش رام

  یاز ال ایلیمامان بابا هم چشماشون گرد شد اما ا دیکش ین یه نی بهش نگاه کرد ال یبا ناباور   دایپارم
 د یدندوناش غر

 یا گهید زینه چ خوادی م یخوشگذرون ی_پسره فقط سوگندو براایلیا

 ؟ یازدواج کن یمرد چنیهم هیبا  ی_تو حاظر نیال

منو از دست باباش خالص کنه  تونهیاون م کردمیکارو نم نیجان اگه مجبور نبودم ا نی_مجبورم ال 
 ...ینطور یا کنهی عقدم م

 منو به... نقدریکنه؟ایعقدم م یگیم یراحت دار   نقدریا ی_چه طور ایلیا

   ایلی_ا

 تو موهاش زد یچنگ ایلیا

 کشم ی_من آخرش خودمو مایلیا

 : د یمشکوک پرس دایپارم

 درسته؟ ی حسام  نی_رامدایپارم

شده بهم  زیکوک و ر مش یکه داشت با چشما مینگاه کرد  دایگرد شده به پارم  یبا چشما  ایلیا همراهه
 کنه ینگاه م

 ؟ یشناسیاز کجا م  نوی_تو رامایلیا
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 برگشت  ای لیبه سمت ا  دایپارم

 م یکن یم  یما لندن زندگ دی_ببخشدایپارم

شد که باعث   یشیمغزش شروع به کار کرد بعد چشماش آت  کهویداره که  یخواست بگه چه ربط  ایلیا
 ن ییخودشو جمعو جور کنه سرشو بندازه پا  یکم دایشد پارم 

بود همه دخترا   یپسر جذاب نی رام میبود یرانیاونجاها هممون ا رفتمیم لی_به خدا اون اوا دایپارم
 خوشگذرون   یمغرور بود ول یدورش بودن اونم حساب

 گفت:  ع یانگار تازه مغزش به کار افتاده باشه سر بعد

استفاده خودشو که کرد کم کم از جلو   کنهی پسره عقدت م ؟اون یعقدش بش یوقت خر نش هی_دایپارم
 آب  ری ز کنهیسرتو م یافت  یچشماش م

 شد   جادیتنم ا یتو یلرزش 

درسته  شنیبراش فراهم م  نایبهتر  نیداره به خاطرهم  تاشمیموقع هی_اون پسره خوشگذروندایپارم
 وع الزمه تن یپسر  نیهمچ  هی یبرا یداره ول یکننده ا رهیخ  ییبایز

همه  یتونیکه م یکرد الی خ یخودت چ  شهیتو پ دونمیحرفاس من نم نیاز ا تری_پس بحث جدبابا 
 همون دخترس  نیکه ا ینذاشت ونشیچرا با من درم  یخودت حل کن  رویچ

 داده  یسوت دیهول کرد که بابا فهم یکم ایل یگرد شد ا چشمام

 ؟ یچ  یعنیحرفا  نی_ا

 اون شبو براش گفته بودم همون شب تو شرکت  ی_ماجراایلیا

من   کردیدهن باز م  نیخدا کاش زم یانداختم چه قدر شرمندشون بودم ا نییزده نگاهمو پا   خجالت
 توش  رفتمیم

 نه؟  یخودتو بهم ثابت کن نکه ی_فقط به خاطرابابا 

 د  چه خبر بو نجایا کردیانداخت مامان با غم داشت به پسرش نگاه م نیی سرشو پا ایلیا



 خانم دزدی که ماه شد 

238 
 

 ؟ یتو واقعا آقازاده مفت خور  ایلی_ا

 زد ییهم لبخند مردونه دندون نما ایلیجا خوردن ا یحرفم حساب  نیا  دنیبا شن  پدرومادرش

 _آره ایلیا

 خور؟   ؟مفتی_چمامان

چشم و ابرو اومد که مامان ساکت شد مشکوک بهش نگاه کردم که خودشو زد به اون راه  ایلیا
 گفت:  دایپارم عیکه سر  یکن ی ازم پنهون م رویچ یکردم خواستم بگم دار   زیچشمامو ر

ولکن   ارهی بخواد تا به دستش ن روی کس یوقت  نیعمو رام  نیباش یجد  یلیخ ه یقض نیا ی_رودایپارم
 ست ین

 دتوهمیکش یاب اخماشو حس ایلیا

 بکنه  تونهینم  یغلط  چی_هایلیا

  نیخودم غرق کنم هم یدردسرا یتو  نیاز ا شتریخونوادرو ب  نیا دیبود نبا یسره جام بلند شدم کاف از
 تشنمه یلیچون خ  ذارهینم  نیرام نبار یا دونمیم یول  دهیاالنشم دست پر برگردم بهمن شکنجم م

 شهی هم یمنو برا نیبهتر بود رام ینطور یزده بودو فراموش کنم ا  دایکه پارم یحرف   کردمیم یسع
 البته نه به خاطر خودم به خاطر جسمم خواستیم

حقش   ای لیکار سختو بکنم ا نیا تونستمیم دیبرام سخت بود اما من با  یلیخ  ایلیترک کردن ا درسته
به     خوردویکناره من فقط حرص م ی پر از آرامش و خوشبخت  یخوب داشته باشه زندگ   یزندگ هیبود که 

   زدیم بی خودش آس

 _کجا بابا؟ بابا 

  نهیلحنش ع نییپا  دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چک هیجمله حشمت خان  نیا دنیشن  با
 قبل گرم بود  

 دمامان هم لبخند رو لبش بو کنهیلبخند بهم نگاه م هیداره با  دمیسمتش برگشتم که د به
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کس   یدختر ب  هی دمیاجازه نم  ی هست  یزندون نجایبهت بگم ا دیرفتن به سرت زده با الی _اگه خبابا 
 برگرده به اون شکنجه خونه

 گفت:  دیدرخشیچشماش م یکه تو یبا غرور خاص   یبا اخم ول ایلیا

 ست یکس ن یب گهیبابا د  دیکنی _اشتباه مایلیا

بلند شدنو به سمتم  نیو ال دای باال نره همون لحظه پارم میگر یدهنم گرفتم تا صدا یجلو دستمو
بلند شدنو به سمتمون اومد    ایلیآغوششون که فرو رفتم بغض کردم پدرومادر ا یاومدن تو

 هردوتاشون دستشونو پشتم گذاشتم  

  گهیراست م  ایلی_امامان

 بابا   یستیتنها ن گهی_دبابا 

که باعث شد چشمامو  نشیآروم سرمو چسبوند به س ارهی تاب ب میاشک یچشما نتونست در برابر  بابا
 زم ی رو هم ببندمو اشک بر

 کنهی نم دتیتهد یخطر  گهید میکن ی جات امنه ما کمکت م  نجای_تو ابابا 

...... 

 ...نکن بســـــــــــه ووووونهی_ددایپارم

 ایلیخنده ا یبار بلند شد پشت سرش صدا نیدوم یبرا دایپارم غی ج یصدا

 شد  کیبهم نزد  یطونیبا ش  دمینگاه کردم که د نیال به

 باال داد اسلحشو به سمتم نشونه گرفت   ییالتماس بهش نگاه کردم که ابرو با

 کشتم یبفهمه که بهت رحم کردم م سمی_شرمنده رئ نیال

  دایگرد شده به سمت پارم یبا چشمابلند شد  نیال  غیج ی خودم جمع شدم که همون لحظه صدا یتو
 گفت:  کردیسره اسلحه آبپاششو فوت م  کهیبرگشتم درحال 

 ست ین  میبا تو اصال هم دختر خاله بودن حال  دونمیمن م یکن  تی اذ ارموی _دایپارم
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 آروم گفت:  دایپارم میقدم عقب رفت هی دایاومد همراهه پارم یکه داشت به سمتمون م ایلیا دنید با

 صاحابش اومد ی_وادایپارم

دستشه به سمتمون اومد حاال باس خوبه   نکفیانگار کالنش کهیدرحال  یبا حالت جذاب خاص ایلیا
 بود ال یواو گهیوگرنه د میترسیازش م ینطور یاسلحش آب پاشه که ما ا

  یپشت سر داداشش بود زبون  کهیرفت پشت داداشش بعد درحال  دیصحنه دو نیا دنیبا د نیال
حرص    میدونستیاون وسط نم یگیم  دارویبرامون دراوردو شروع کرد به شکلک دراوردن منو پارم 

 میبترس   ای میبخور

 ن؟ یآورد ری_خواهرمو مظلوم به گایلیا

 م یترسیازش م کنهیکن فکر م ادهیپ گهیجا د ه ی_برو دکوپزتو دایپارم

 باال داد  ییابرو ایلیا

 ؟ ی ترسی_نم ایلیا

 : م یتمام دست به کمر همزمان گفت  ییپرو با

 _نه

 کرد که دلم براش ضعف رفت   یتک خنده جذاب  ایلیا

 من بگم؟  ای یگی جان شما م  نی_الایلیا

گرفته بود با   یاسلحشو به حالت عمود کهیاومد دست به کمر درحال  رونی ب ایلیاز پشت ا یبا لودگ نیال
 گفت:  یلحن مسخره ا

 دهیشما هم سوگند خانوم کال ته کش کشهیداره ته م دای...ماله پارم دی_به مخزن تفنگاتون نگاه کننیال

  هیخودمون تجز یحرفاشو برا یوقت میآبمون نگاه کرد رهی گرد شده هردومون به مخزن ذخ یچشما با
 دنکه اونا هم دنبالمون کر   میهمون لحظه باهم فرار کرد دییگاومون زا میدیفهم  میکرد  لیتحل
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گرم   یلیخ  یل یهوا خ میکن یم یآب باز  میدار مهینه و ن بای از ساعت هشت صبح تا االن که ساعت تقر 
باهم  دا یمنو پارم میکرد یقرعه کش یوقت میکردیحال م میداشت ی کل نیبود به خاطرهم یو آفتاب 

  ارویلیا عشق کردیم  یسع دایخوب شده بود پارم  دایمنو پارم نیهم باهم رابطه ب نیال اویلیو ا میافتاد
 اره ی تر م نیی پا  ایلیا شهیارزششو پ ینطور یبود ا دهینکنه چون فهم ییدوسش داره گدا نکهیبا وجود ا

  زیاز همه چ الم ی االن خ شدیبودم اگه با اون جروبحثم نم دایپارم ونیکه االن دارمو مد یشتر یب  آرامش
 یترس گهیام د یبفهمن من ک یوقت نکهیاز ا ایلیاز خونواده ا گهیبه طور قطع راحت نبود االن د

 قبول کرده بودن مینطورینداشتم چون اونا منو ا 

درباره   یلیخ  زدی مشکوک م  یچرا کم دونمیاطالعات از باند بهمن به دست آورد نم  یکل  ایلیا پدره
به   یچه ربط دونمینم  کنهیکه م یا گهید یکارا ای کاشی ردرباره ش  یحت  دیپرسیباندشون ازم سوال م

 کنن یکمکم م دونستمیکه بود م یهرچ یمن داشت ول  یماجرا

اعتراض مامان بلند شد که باعث   یو سروصداهامون کله خونرو برداشته بود کم کم صدا  غایج یصدا
 می ولو بش  ن یزم یشد هممون کناره استخر رو

خدا حکمتاتو شکر خونواده   یخوشرنگ و صاف بود نگاه کردم چه قدر بزرگ یکه حساب یآسمون آب به
من تا االن زنده موندم اما   ینطور یا فتادیاتفاق ن  ن یمنو انتخاب بکنن اما ا تونستنیم ایلیعمه ا

  مونمی ماریب  دیاما شا شدیم ماریافسون ب شدیاگرهم جامون عوض م دیخواهرم افسون فوت شد شا
بچرو از مادرش جدا کرده بود به   ه یخواسته خدا پا گذاشته بودو   یرو ایلیچون عمه ا شدیجابه جا م

 دلش گذاشت  یداغ رو ینطور یخدا ا  نیخاطرهم

 حوصله حموم رفتن داره  یحاال ک  یمردم از خستگ ی_واایلیا

 م یشیخشک م میمون یم نجای_حموم چرا؟خب همنیال

 م یتو خونه راه بر ذارهی_خاله تا هممونو نندازه تو حموم نم دایپارم

 رم یحموم رفتن در م  ری از ز رونی ب  رمی_منکه االن مایلیا

 مییا ی_خب مام باهات مدایپارم

 به چنگش آوردم   یبه سخت کنهی ترکم م نهی ترم خوش بگذرونم تورو بببا دوست دخ  رمیم شهی_نم ایلیا
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 خنده و بلند شد   ریزد ز  یبلند یکه با صدا میبهش نگاه کرد  یطور  هی هرسه تامون  همزمان

 یفعال با کنمی م تونویبه مامان چغول دیبرم کار دارم حمومتونو نکن دی_من باایلیا

 برگشتم  نیبه سمت ال عی سر ایل یرفتن ا با

 کارس؟  یچ  ایلیا نی_ال

 هول کرد که مشکوک شدم  یکم نیال

 کارس  چی_خب مگه بهت نگفته هنیال

 فشونهی شغل شر نیا ارهی در م یباز  سی و رئ کنهی _تو همه کارا دخالت مدایپارم

 بلند شدم  نیزم یاز رو دمویکش یپوف

 فهمم ی خب منم خر باالخره که م یل ی_خ

 ............. 

گفت درسته که هنوز   ایلیخونوادش به ا شهیامروز صبح ساعت پنج پرواز داشت برگشت پ دایپارم
هر  یتو تونهیهم بهش قول داد که م ایلیفراموش کنه ا روی همه چ کنهیم  یدوسش داره اما سع

 روش حساب بکنه  یط یشرا

بهم زنگ   نی رام  ایبهمن  یبرگشت بابا بهم سپرده  بود وقت شیبه روال عاد یهمه چ  دایرفتنه پارم با
 بهش خبر بدم منم اطاعت کردم   زننیم

واقعا   کردمی احساس م دیچیصبحونه م زی برام م یمامان به گرم شدمیلنگه ظهر از خواب پا م صبحا
 از خونوادشونم یعضو

راه انداخت   شمینقاش  شگاهینما کردی تهران کار م یها مارستانی از ب یکی یدکتراشو گرفته بودو تو نیال
 روبه رو شد    یکه با استقبال خوب
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  یحت می زدیباهم حرف م  یمامان از هر در  مویموندیو فقط من م رفتنی و بابا از صبح م  ایلیو ا نیال
چه قدر  نکهیاز ا کردی م فیبرام تعر ارویل یا یخاطرات بچگ دادویبهم نشون م شونو یخونوادگ  یعکسا
 بوده   طونی شروش

توش زده بودم اما مامان با   ی گند هیکه هربار  میاهم غذا درست کرده بودهمراهه مامان ب  چندبار
 واقعا مادر خودمه کردمیاحساس م کردیم مییمادر راهنما هی نهیع  یمهربون

درست کردن باالخره دستم راه افتاد حاال بلدم قورمه و دسر درست کنم   یاز چندبار قورمه سبز  بعد
مورد  یغذاها یمامان هم با خوشحال رمی بگ ادیدوست داررو  ایلیکه ا ییغذاها شتریب  کردمیم یسع

  دادی م  ادیبهم   ارویلیعالقه ا

  دویخندیم  بود یخونوادش باهام خوبن راض  کنمویم یخونوادش احساس راحت  یتو دیدیم  یوقت ایلیا
بهش    ایلیکه ا ییشلوغ شده بود خانوم دکتر ها یسرش حساب  نی ال ذاشتیسربه سر هممون م

  گفت یم  نیبابا به ال یاما وقت شد یباعث حرص خوردنش م یحساب  ذاشتی سربه سرش م  گفتویم
 د یخندیم نیو ال  خوردی بود که حرص م ایلیا نیا شهیم شی وددخترم حس الی خیب

نداشتم چون  یترس ندهیاز آ گهیو فراموش کردم د  نیکم کم بهمن و رام میداشت یگرم و شاد خونواده
 کردم ی م تی پشتم بودن که کنارشون احساس امن ییکسا

 برگشتم  نیاومدم به سمت ال رونیب  الیروم تکون داده شد از فکروخ  یکه جلو یدست با

 گفتم خواهر؟  یچ یدی_شن نیال

هم حموم بود و در کمال تعجب بابا و مامان هم خواب بودن  ایلیخونه بود ا  نی جمعه بودو ال  امروز
بود به  یآشپزخونه در حاله آشپز  یبود تو نجایساعت دوازده ظهر بود اقدس خانوم که خدمتکار ا

 میخونسرد بود  نیخاطرهم

 _باز رفت تو هپروت  نیال

 ه؟ی_چ

 ؟ یامشب استرس ندار  یبرا گمی_دارم منیال
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کرده بودم که فراموش   یامشب دوباره استرس وجودمو گرفت چه قدر سع یافتادن ماجرا  ادیبه  با
 خراب کرده بود  رویهمه چ نیاما ال فتهی ب  یکنم قراره امشب چه اتفاق

 سوگند؟  ی_خوبنیال

بار   نیاول نیبا تعجب به دستم نگاه کرد ا نیدستام دوباره به لرزه افتاده بود ال دمیکش یق یعم  نفس
بودم نه  دهیبار نه ترس هیمدت من  نیحق داشت چون تمام ا دیدیم رویصحنه ا  نیهمچ هیبود که 

 شده بودم  یز ینگران چ

 ؟ یشد ینطور یسوگند؟چرا ا لرزهی_دستات چرا داره منیال

 سکوت باال آوردم  یبه معنا دستمو

 ست ین یز ی_ششش نگران نباش چ

 ه به سمتمون اومداومد با خند نییاز پله ها سرخوش پا ایلیا

 تنها نشستن پس مامان بابا... گرامی_به ج ایلیا

پام زانو زد دستامو  یروبه رومونو کنار زدو جلو زهیم دیبه سمتم دو عی جا خورد سر دنمیبا د ای لیا کهوی
 برگشت   دهیترس  نیبهش داد به سمت ال  یفی دستاش گرفتو فشار خف یتو

 شده؟  ینطور یکه ا یباهاش حرف زد ی_درباره چ ایلیا

 گفت:  یگرفته بود با هول شیکه گر نیال

 دم یسوال ازش پرس  هیبهش نگفتم فقط   یبد زی _به خدا چنیال

 زدم  یخسته ا  لبخند

 نکن  هیجان گر نیال  ستین یز ی_چ

 نکن   هی دلم گر زهی _آره عزایلیا

 دستاش...  ی_ول نیال
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جعبه هست که توش قرص زرد رنگ هست ژله  هیبرو از تو اتاقش  شهیاالن آروم م ستی_مهم ن ایلیا
 ارش ی و براقه ب یا

اون کنارم نشست بهش نگاه کردم که نگران  هیبلند شدو جا  نیهم با رفتن ال ایل یبلند شد ا  عیسر نیال
 شد  رهیبه چشمام خ 

 ؟ ی_نگران امشب ایلیا

  مینیب یخوب شامپوش که تو  ی بوبه نشونه آره تکون دادم که موهامو نوازش کرد  یسر  یسخت به
 شدم   یطور  هی دیچ یپ

 نباش  یز یرفت؟مگه نگفت نگران چ ادتیمامانمو   یدختر؟حرفا ی هست  ی_نگران چایلیا

بودو برداشتو به    زیم یکه رو یبه سمتمون اومد جعبه قرصو به سمتمون گرفت و آب پرتقال  عیسر نیال
 قرصو دراوردو بهم داد که با آب پرتغال خوردم   هی ای لیسمتم گرفت ا

 با غم گفت:   نینبرد که بهتر شد ال قهیلرزش دستام چند دق شهیهم مثل

   ؟یکن ی سوگند همشو مصرف م یداروخونه قرص دار  هی_به اندازه نیال

کنارم   نیلرزش دستام بهتر شد از کنارم بلند شدو رفت باال ال دید یموهامو زد پشت گوشم وقت ایلیا
 دستامو گرفت  ایلیا هینشست به جا

 _حرف بزن سوگند نیال

 شهیلرزش سادس که فقط با خوردن قرص خوب م هی نیال  ستین یز ی_چ

 ه؟ی_مادرزادنیال

 شدم   ینطور یمدته ا هی_نه 

 اومد گفت:  یم رونی ب  یکه از ته گلوش به سخت ییبا صدا نیال

 درسته؟ یشد ینطور ی_اونجا انیال
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بودم  فتادهیاونجا ن  ادهیوقت بود که   یلیدادم خ لممی به نشونه آره تکون دادمو توجهمو به ف یسر 
 کردم ی خودمو فراموش م  یواقع تیلحظه هو هی یبودم که برا یاونقدر غرق خوش  نجایا

باعث   نیخونمون عمه افسانه هم بود مادره افسون که هم انیب  ایلیا یپدر  قرار بود خونواده امشب
 منو نگران کنه   شدیم

  عیاونم سر  نیکرده به خاطرهم دای افسونو پ یبه خواهرش زنگ زده بود گفته بود که خواهر دوقلو  بابا
شام که همه دعوت   یو برا گشتی که امروز ساعت شش برم  رانیحرف راه افتاد برگرده ا نیا دنیبا شن 

 بودن اونم حضور داشت 

 بهش بگم   یچ  ایباهاش رودرو بشم  یچه طور  دیبا دوستمینگران بودم نم یکم

 شه یم سیراست و ر  یآروم باشم همه چ دیهم بستمو فشارش دادم با یرو چشمامو

 .............. 

دلم براش سوخت چه قدر  شی اشک یچشما دنیوردم با دنگاهمو باال آ یوقت  ستادمیروش ا روبه
 براش سخت بود 

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

 _افسون

که   فتهی قدم به سمتم اومد که باعث شد چشمامو باز کنم خواست ب هیهم بسته شد  یرو چشمام
 گرفتش  دیشوهرش آقا فرش  یول دمیرس ر یاما د رمشیبردم تا بگ زی به سمتش خ عیسر

 _آروم باش افسانه دیفرش

قدم  هیبه سمتم اومد دستشو دراز کرد   نیمسلط تر شد به خاطرهم ی خانوم به خودش کم افسانه
 فاصلرو جبران کردو بغلم کرد  یشدم که خودش اون کثر  کیبهش نزد

آغوش بزرگ شده بود چه قدرم   نیا یلحظه چشمامو بستم خواهرم تو هی یبغلش که بودم برا  یتو
 وب بود خ

 خدا انگار دخترم دوباره زنده شده شهی_باورم نمافسانه
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زنش منو  نهیانگار اونم ع  کردی ملتهب بهم نگاه م یکه پشت سره افسانه بود با چشما  دیفرش  آقا
 دیدیافسون م

  ینطور یافسون ا یلطف خداس که خواهر دوقلو نیا گفتیم کردیخانوم منو از خودش جدا نم  افسانه
تمام  دیبوسی منو م دویکشی بشه همش دست رو سرم م دهیخونواده کش نیپاش دوباره به ا

 کرد ی م میداشت باهام تقس هاشویدلتنگ

  یمن خوشحال بودن حت دنی آشناهاشونم از د هیداشت بق یچهره مهربون میل یبود خ یپر مهر  زنه
   زدنیافسون صدام م یاوقات اشتباه یگاه

که عمه  یعمه افسانه ازش تشکر کرد خوشحال شد طور  دید ی شرمنده عمش بود اما وقت  یکم ایلیا
 ندازه یراه م  مونویکه خودش مراسم عروس گفتیخانوم م 

 اومدمو به سمتش برگشتم رونی ب الی عمه افسانه از فکروخ یصدا با

 دلم پدرومادرت کجان؟  زهی _عزافسانه

 ن آورد بپرسه باالخره به زبو دم یترس یکه م یسوال از

 انداختم نیی پا سرمو

 بطلبم    تیاز مادرت حالل  خوامی_مافسانه

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 شده عمه خانوم چون فوت شدن  ری_د

شد به سمت حشمت خان برگشت که   شتریجا خورد انگار درداش ب یحرفم حساب  نیخانوم از ا عمه
 شدن   ری تکون داد اشکاش سراز دییبه نشونه تا یسر 

 ؟ یکنیم  یزندگ  یک  شی_پس پ افسانه

 گفت:  ع یشد که بابا سر جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 ماس  شهیفعال پ کنهیم  یمادربزرگش زندگ شهی_پبابا 
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 کنه؟ یم  ی_همون مامان بزرگت که شمال زندگافسانه

 وقت بود فوت شده بود   یلیخ م یزیعز یبغض کردم چه قدر هواشو کردم ول م یزیافتادن عز ادیبه  با

 تکون دادم که با غم نگاهشو ازم گرفت  دییبه نشونه تا یسر 

 امرزتشونی _خدابافسانه

 بود با خنده گفت:  ای لیانداختم اشکان که پسرعمه ا نییکردمو سرمو پا  یتشکر 

 بال طون ی ش یکرد دایپ گشوید ی_خوب کپ اشکان

 د یخند  دویپشت گردنش کش یدست ایلیا

 گفت:  خوردیم  شوییداشت چا کهی الدر ح  ساسان

 _چه قدرم خوش شانسهساسان

 ادیم یحسود  یبو فیپ  فی_پایلیا

 هم باال رفت  هی خنده بق  یکه پشت سرش صدا دیخند هیهد

 : دیبا خنده روبه حشمت خان پرس ای لیبزرگ ا یعمو

 م؟ یبخور شونویعروس  ینی ریش  ی_حشمت ک

 گفت:  عی هول کرده سر یکه معلوم بود حساب  افسانه

 میآماده بش  دی_فعال نه بذارافسانه

 هول کرده بود انگار واقعا دخترشم  یطور  هیتعجب به سمت افسانه خانوم برگشتم  با

 م یجهازشو بخر  دی_باافسانه

 زد  ین ی آقا لبخند غمگ دیفرش

 شهیم هیته یهفته ا هی_اونکه دیفرش
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 زد  یلبخند ایلیا

 ست یبه جهاز ن  یاز ی ن لهیتکم زاتشی _ممنون عمه جون اما خونه من تجهایلیا

  گفتیهرچند راستم م کردیلبام نشست چه قدر قشنگ داشتم شانمو حفظ م ی رو یلبخند ناخواسته
 که نرفته ادتونیبار خونش رفته بودم همون شبه  هی

 توهم دیخانوم اخماشو کش افسانه

 ؟ی دیفهم  یکن ی خونت آتارآشغاالتو جمع م فرستمی م نیجهاز سنگ هیدخترمو با  ری _نخافسانه

دارن سره  نایا ستیمعلوم ن ی چی خدا حاال ه یزدم ا یکرد منم لبخند خجوالنه ا یخنده بلند ایلیا
 کنن یجهاز من بحث م 

 ر یبگ شونوی سمونیبچه دار شدن تو س یوقت لهیخونه پسر من تکم  هی_خب افسانه جون چه کارمامان

روم بود که    یادیز یسرخ شده بودم نگاه ها یاز خجالت حساب  شدیرسما چشمام داشت گرد م گهید
 خجالت بکشم شتریب  شدیباعث م

 م یکن هیماس که جهازشون ته فهی وظ  یول  ستی ن لی تکم گمیمنکه نم  زمیعز دونمی_مافسانه

بهم   دویخودشو کنار کش یخان کم دیبزنم که فرش ی سمت افسانه جون برگشتم خواستم حرف به
عالمتو دادن که باعث شد چشمام گرد بشه افسانه جون با    نیهم شونمینگم بق یز یعالمت داد چ

 برگشت سمتشون که اونام خودشونو زدن به اون راه نیتعجب کرد به خاطرهم  افمیق دنید

 دلم؟  زهیعز یبگ یخواست یم ی_چافسانه

 زدم یخجوالنه ا  لبخند

 فقط خواستم تشکر کنم یچ ی_ه

 د یسرمو بوس یزدو رو یجون لبخند افسانه

 مثل خودشه اتمیشرم وح یحت  یندار  یفرق چی تو با افسون من ه ستی_تشکر الزم ن افسانه

 دم یکش یپوف
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 م یباش ی به فکر لباس عروس دی_پس کم کم بانینوش

 ی بعد لباس عروس  یبه فکر کفن باش  دی_اول بانیال

 وانیحواسش نبود ل  نینگاه کردم سره سفره شام نوش  نیرص به البا ح  دویکش یهوف  نینوش
لباسش   یکه چون هردوتاشون کنارهم نشسته بودن باعث شد نوشابه رو ز ی رو م ختینوشابشو ر

مجبور شد بره حموم و دوباره از اول موهاشو   نیال نی وسواس بود به خاطر هم  یادیمامان ز زهیبر
 شکار بود نیامشب از دست نوش  یحساب نیکنه و لباس عوض کنه به خاطرهم شیببافه و آرا

 م یندار یما عجله ا  دیعجله نکن  ادی _زایلیا

 چشماشون گرد شد همه

سواس با و   نیکه درخور عروسمون باشه به خاطرهم ی ز یچ  رمیبگ  نیسنگ یعروس هی خوامی_مایلیا
 رم یم گهید یدنبال تاالرو کارا

خونواده و   یضعف کرده بودم چه قدر جلو یلبام نشست ته دلم حساب  یرو ی لبخند محو ناخواسته
 کردم یبه خودم حز م  الشیفام

 د یخان خند  دیفرش

   میاالن گفته باشم ما جزو خونواده عروس نی از هم یکارو بکن   نیا دمی_بادیفرش

 گذرم یوجه هم نم چیبه ه مییخوایم نیمراسم سنگ هی_افسانه

  یلیخ  ایل یا یپدر   لیفام یافسانه خانوم باال رفته بود پسرا یلبخندا دنیهمه با د یخنده ها یصدا
 بود همشونم ورزشکار و موفق  لیفام یدخترا شتریب

  زدنی"سوگند" صدام م تی م یراحت با صم  یلیخ  یوقت کردمینم  یب یجمعشون احساس غر یکم تو کم
 فراهم کرده بود رویهمه چ نهیبودم چون خودش زم  ایلیا ونیهمشم مد شدمیخوشحال م  یلیخ

خان برنگشت موند تا خوده صبح باهم   دیکه همه مهمونهامون رفتن افسانه خانوم با فرش شبش
به بهانه آب  ایل یساعت چهار شد ا یک میدی نفهم که اصال میدیخند  مویاونقدر باهم حرف زد میبود

ه ی میداد بر شنهادیپ  دیخند میزنی حرف م میهمچنان با عمه خانوم دار دید یوقت  نییخوردن اومد پا 
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  نویباال دادو گفت:برو ال  ییعمه خانوم مخالفه ابرو  کردمی برعکس که فکر م میکن  یطونی و ش میدور بزن
 کن  داریهم ب

که از   ییادها ی و فر  غایج میکردیکه م  یخطرناک  یها یشوخ  ابونیخ یتو راژامونی اون شب جز و از
لحظه  هی یخوشحال بودم برا یل یخ میدیکش یآزادانه م ابونیخ  یهمراهه افسانه جون تو یخوشحال

 واقعا مادرمه کردمی احساس م

 میکردیوقتها هم دنبال هم م یبعض  میمنو افسانه جون کنار هم بود یعقب ما بودن ول  نیو ال ایلیا

به سمت تابا    دویکش یغ یج یبا خوشحال  یباز  لیوسا دنیبا د نیال میاز پارکا که رد شد یک یتو  از
رفت هولش بده منم سوار شدمو   دویخودشو به زور چپوند اون تو خند نی ال  دید یوقت ای لیرفت ا

 افسون جون هولم داد 

  نجایکه من ا نمی بیم  کنمیفکر م  دی برامون خر ایلیکه ا یبه صبحونه ا شبمونید  یها یبه خوش یوقت
 خوشبختم  یل یخ  یلیخ

کنم اما قبول   یبهم گفت برم خونه اونا فعال زندگ یجون بهم قول داد که ازم مراقبت کنه حت افسانه
هم خونه دارن اما بازم قبول  نجایگفت که ا نی اونور به خاطر هم ام یب  خوامیفکر کرد نمنکردم اولش 

 نکردم 

 یتو میکردن هممون رفت یخنده ا  دنمونیخونه بابا مامان با د میدوروبر نه بود که برگشت یساعتا
 میدیخواب  میاتاقامون و تا خوده سه بعدازظهر گرفت

  .................. 

 نمت ی_برگرد ببایلیا

 گفتم:  دمویبرچ یلبخند زد لبامو با حالت بچگونه ا دنمیسمتش برگشتم که با د به

 کوشولو توروخدا  هی_

 دیبوس قیعم  موی شونیضعف کرده جلو اومدو پ افمیکه معلوم بود هم به خاطر لحنم وهم ق ایلیا
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برو خداتو شکر   یپاک نکن  رویدی چشمات کش یکه تو ی اجازه دادم اون خط چشم نازک  نکهی_همایلیا
 ی کن سوگند توکه بهتر از اوضاعت خبر دار 

 بشم خب بذار... یقراره امشب به همه معرف ستی ساده هم ن یمهمون هی  ای لیا ستیکه ن ی_پارت 

موهامو زد پشت   سادویبهش نگاه بکنم جلوم وا  رمویقدم جلو اومد که باعث شد سرمو باال بگ هی ایلیا
 گفت:  یگوشم با لحن آروم

 ؟ی کاره منو سخت تر کن  یی خوای ؟میبش نی_بذارم تودل برو تر از اایلیا

 شد  رهی چشماش بود بهم خ یکه تو یبا عشق  دویکردم که چشماش درخش یخنده ا تک

 موهامو درست کنم  شگاهیبرم آرا  یذاشتی_حداقل م

 گمیهم رو صورتته اون وقت که م شیآرا یوقت فرستادمت برگشت هی ستین  یاعتماد_به شما ایلیا
 و ساده  حیمل  شیآرا یگیم هیچ نیا

 گفتم:  زدم یبه گونه هام پودر م یکم کهی رفتم در حال  نه ییکردم به سمت آ یکه خنده ا دیکش یپوف

 بود   حیساده و مل شیآرا هیبه خدا   یگی_اگه اون دفعرو م

هست لباتم که   یپر و مشک  یمژه هات به اندازه کاف یکن  شیشما آرا هیچه اصرار دونمی_من نم ایلیا
 ... مینطوریکه هم  یرنگه اونقدرم خوشگل  یصورت یخداداد

  نیال  دونمیبهش اشاره کردم که بره درو باز کنه م می اتاق که به صدا در اومد به سمتش برگشت در
 اومد تو  یم  کردیدرو باز م ینطور یاگه اون بود هم   ستین

زدمو   یغ یج  عیکه دستش بود سر یز یشد با چ  انیدرگاه نما  یکه درو باز کرد چهره مامان تو ایلیا
گونه هاش سرخ شد   یمامان هم کم دیخند یبلند یگرفتم که با صدا ارویلیا یاز پشت چشما  دمیپر

 د یو خند

 کردم یوگرنه غالفش م  کنهی درو باز م ای لیا دونستمی_نممامان
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کشوم گذاشت   یبودو تو دهی که برام خر یگونه هام ملتهب شده بود مامان رفتو بسته ا یحساب 
  نیبسته از ال هی رهیگفتم بستم تموم شده گفت که م یاونقدر باهاش راحت بودم که بهش وقت

 چون سرمون شلوغه رونیامروز بهتره نرم ب رهیگیم

به سمتم برگشت که   یز ی آم طنتیش  افهی چشماش برداشت با ق یدستاشو باال آوردو دستمو از رو ایلیا
 روبه پسرش حق به جانب گفت:  دویمامان هم خند رمیگر بگ یباعث شد حساب 

 زنمتـــــا ی نکن م تشیاذ نقدری_امامان

ستاش گذاشت  د ری به خودش گرفتو به سمت تختم رفت وسطش نشستو بالشمو ز دهیترس افهیق ایلیا
 گفت:  یالی خی باال انداختو با ب یبعد شونه ا

 نگفتم یز ی_منکه چایلیا

سرخم    یحساب  نیاالن ا دونمیخدا من م یشدو بلند شد ا  طونیباز ش  ایلی رفتن مامان ا  رونی ب با
 کنه یم

  یواشکیکه مامان برام آورده بودو  یبرق لب کردمیم  یسع  کهیدر حال  سادیپشتم وا نهییاز تو آ  ایلیا
 کرد  یتک خنده مردونه ا ای لیپنهون کنم ا

 ؟ی کنی تو چرا منو کور فرض م دونمی_من نم ایلیا

 دستاش تکون تکونش داد  یتو دویحرکت برق لبو قاپ هیبا  بعد

 مردا دارن واه واه واه نگاه کن برق لب   یبرا یشکنجه ا لیزنا عجب وسا  نیا ای_خداایلیا

رو   میدیخر م یو آسنات رفته بود نی که همراهه ال یخوشگل یخندم گرفت لباس سبزآب   افشیق دنید با
به سمتم برگشتو با   ایلیبود ا یمدل ناز  یلیبهش نگاه کردم عاشقش بودم خ یبرداشتم با خوشحال 

 فکر کنم اونم از رنگش خوشش اومده بود دیرنگ لباس چشماش درخش دنید

 برمو با کمربندم برگردم  ای ستیتنگ ن نمی تنت کن بب یدار  یا قهی _به به عجب سلایلیا

  رهینم رونی برو ب  ایلیتا خوده صبح بگم ا دونستمیبهش رفتمو به سمت حموم رفتم م یغره ا چشم
 زهی ریچه قدرم کرم م نیاون ب دونهیعوض کن بعد خدا م گهیم کنهی پشت م
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در حمومو بستمو قفلش کردم بعد شروع کردم به عوض کردن لباسم   زدیکه م ییتوجه به غرا بدون
تنگه  کمیبه خودم نگاه کردم   یکم  دمشویباال کش یبغلم بود به راحت ری ز پشی تنم کردم چون ز یوقت

 پوف  

که   یرژ صورت  کنهی کشومو ورانداز م یتو لیداره وسا  نهییآ  یجلو ایلیا دمیاتاق خارج که شدم د از
که با حرص    بشی به نشونه تاسف تکون داد خواست بذارتش تو ج یاخم برداشتو سر بودمو با  دهیخر
 : دمیغر

 _آقازاده مفت خور دزد 

تنم   یلباس تنم چشماش ثابت روم موند کم دنیبه سمتم برگشت خواست جوابمو بده که با د ایلیا
   دمیخجالت نکش ادی گرم شد اما چون بار اولمون نبود ز

 بود   دهیزانوهام رس یاز پشت تا رو بای ت لخت تر از قبلش کرده بودم تقرلخ  یکه حاال حساب  ییموها

 گفت:  یچشماش گذاشت و با لحن بامزه ا یدستاشو جلو ایلیا

 خدا  یوا ی_واایلیا

 گذاشت  بشیج  یحالت بامزه رژمو تو  هیکردمو به سمتش رفتم با  یا خنده

 یچرا ه کنمی چک م نارویا یدونیتوکه م دونمیازت جمع کردم من نم یشیلوازم آرا ونیکلکس  هی_ایلیا
  نیهم دمیکه برات خر  هیروشن یاونم اون قهوه ا یبزن یرژ حق دار  هیفقط  یکنیم  لیو م  فیپوالتو ح
 ی بزن دمیاجازه نم ییهرجا یاونم برا

 به موهام نگاه کرد  یبا غم خاص  ایلیا سادمیوا نهییآ یبهش گفتمو روبه رو  ییبابا  برو

   نیببخش همه جهنم رویمهمون نیامشب ا یمردا ا یشون؟خدایباز بذار ینطور یا ییخوای_مایلیا

 سمتش برگشتم به

 موهامو درست کنه ادی_قراره آسنات ب

 باال دادم  ییابرو دیکش  یپوف ایلیا
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 ؟ یخودتو آماده کن یر ی _نم

 شمیبا تو بق دونمیبکنه من م ر ییتغ گهیذره د هی افهیق  نیخداسرشاهده ا یول کنمی نم دتی_تهدایلیا
 ی پاک کن دیبا

 برو  کنمینم  دشیخب تمد یل ی_خ

لبخند از تو   هیشکمم گذاشتو منو به خودش چسبوند با   یاز پشت لپمو بوس کردو دستشو رو ایلیا
بهم   نهییسرشو خم کرده بود کناره گردنم از تو آ کهیکرد درحال  یبهش نگاه کردم اونم تک خنده ا نهییآ

 نگاه کرد 

 بشه  یر یگیبچمون چه ج  کنمی_شبا با خودم فکر مایلیا

 بحثو  ادامه بده نیخوشش اومد ا  شتریب ایلیکه ا دمیخجالت کش یکم

دوتا   شهیم  امی خدا اگه دختردار بشم بدبخت یدختر بشه پسرکش وا شهی_پسر بشه دخترکش مایلیا
مراقبت از   یبچمون پسر بشه بعد دختر که پسره تو نی که دارم بذارم اول یعالقه ا یهمون بهتر پا رو

 تو و دخترمون کمک دستم باشه 

 خم شد   شتریخنده و سرمو به کتفش چسبوندم که اونم ب ر ی زدم ز یبلند یصدا با

 خنده هات بشم  ی_فداایلیا

 چونش بردمو آروم باهاش ور رفتم  ریدستمو به سمت ز  آروم

 ییخوایبگو بوس م   ؟خبیکن ی ناز مچرا  هی_چایلیا

  رونی حرکت منو به سمت خودش برگردوندو *" از اتاق ب هیگرد شده بهش نگاه کردم با  یچشما با
 رفت 

 پوف  رهیگیو تن من گر م  ادیبه لرزه در م ایلیا یجور مواقع دستا نیا یهنوز که هنوزه تو دمیکش یپوف

کنه از   یداده بود که منو به همه معرف بی بزرگ ترت  یلیخ  یمهمون  هیافسانه جون  شنهادیبه پ  ایلیا پدر
   کشونیخونواده دورو نزد یگرفته تا دونه دونه اعضا یو خونوادگ  یلیفام یدوستا



 خانم دزدی که ماه شد 

256 
 

دوروبرم باشن تا   یداشتم بچه ها بهم قول داده بودن امشب حساب  جانی ه یل یامشب خ یبرا
بودم که آدما   مییبایز ونیمد نم یا دیدم شاشده بو یم ینکنم هرچند با همشون صم  یب یاحساس غر

  اشونیبعض   یالبته فکر کنم برا  شدنیثابت م هیرفتارام پا دنیبعد با د شدنی زود به سمتم جلب م
 کردی صدق نم ایلیا یبود مثال برا ینطور یا

  روزیدرست مراسم بود از د یمامان برگزار  یخرج افتاده بودن اما تنها نگران  یتو ایلیخونواده ا یحساب 
غذارو مامان آورده بود تا غذاها  یها نرییزاید ن یبهتر  دنیسابیچندتا خدمتکار اومده بودنو خونرو م

 بود  شلوغسرشون  یبشه حساب  دهینحو چ نیباشه به بهتر یسلف خور  میگرفته بود میکه تصم

اشت منه بدبخت سرکار آقا اجازه د شگاهینوبت آرا گهیساعت د  هیمامان هم  شگاهیرفته بود آرا نیال
نداد   ریبه اون گ  یخوشگل بود ول  یلیخواهرشم خ  دهیم  ری به من گ نهمهیچرا ا دونم یندادن برم من نم 

 تازه خودشم رسوندش 

 موضوع بکنم نیدرباره ا ی فکر  هی دیبا ذارهیمنو خواهرش فرق م نینشده داره ب یچ یه هنوز

هم   نجایخونه بهمن بود درسته ا یها یبهتر از مهمون  یل یخ  نجایا کردمیلبخند گرم به همه نگاه م هی با
  نیب ایلیو آزار دهنده نبود به گفتن مامان همراهه ا فیکث ادیروم بود اما نگاهاشون ز یادیز ینگاه ها

  کردویم یخوشبخت یوبرامون آرز د یدیمارو م  یکه هرک می گفتیبهشون خوش آمد م مویگشتیمهمونا م 
 د یدرخشیچشماشون م

نبود همش کنار دستم بودو   نطوریاما ا کنهی مراسمو زهرمارم م نیا ایلیا کردمیتجسم م نکهیا برخالف
بار   هیکه همراهه دخترا جمع شده بودن  کشونینزد یالی فام یتنها تو جمع پسرا خوردیاز کنارم جم نم 

 اومد  شیپ براش   یاتی کار ح هیمنو تنها گذاشت که اونم 

داره حفظ ظاهر   دادیلباش نشون م یاومد اما لبخند رو یاز نگاه ها خوشش نم کمیدرسته  ایلیا
 زنش باشه  یهمه نگاه رو نینبود که ا یته دلش راض یول  کنهیم

 دستمو گرفتو به سمت بچه ها برد   ایلیا

 بابا کارم داره شهیبرم پ  دیبا  رمی گیو سالم هم پسش م حی و سالم دادم صح  حی_امانتمو صح ایلیا

 با تو کار داره  نهمهیچرا ا یی_داآسنات 
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 زد  یچشمک  ایلیا

 اد ینم  رتی سربه ز افهیبه اون ق  ی_فوضول ایلیا

 به بازوش زد   یمشت آروم ایلیبا حرص بهش نگاه کرد که ا  آسنات

وگند س یرفته امروز سره مدل موها ادتیحرصت بدم  کمی خب بذار   یاج یوقت ناراحت نش هی_ایلیا
 نیآخرشم کار خودتونو کرد  نیچه قدر حرصم داد

 شدم  رهی کردمو به رفتنش خ یخنده ا تک

 میدلم خنک شد امروز چه قدر حرصش داد شی_آخ آسنات 

 م یهی_ا

 به موقع مچمونو گرفت  فیح  یول خوردیحرص م  شتریب شگاهیآرا بردمی _سوگندو منیال

خونه برام پر بود از خاطرات   نیا ی لبم نشست تمام لحظات تو یرو یخاطره امروز لبخند یآور  ادی با
 ن یریش

کرده بودن که  یو آسنات باهم نامزد  اریکرده بود به آسنات نگاه کرد مه  پیخوشت   یکه حساب اریمه
انداخت هوا و   یبا خوشحال شویون یلیچندم فونیخبر اونقدر خوشحال شد که آ  نیکه از ا یکس  نیاول

دفع   بال نکهیخودمون بود نه به خاطر ا  ایلیا نیهم  نیرو زم  ختی دلو رودش ر رتشیچون نتونست بگ 
 لمیخوب فام یاز دخترا یکیو   گرفتیداشت سروسامون م شی ریبرادر ش  نکهیشده بود به خاطر ا

 گرفته بود

 اومدن امشب هم باهم ست کرده بودن یواقعا بهم م  اری و مه  آسنات

 عقدتون مشخص نشد؟   خی_سوگند تارن یشرو

که خواهرش بود    مایبه ش دادینصفشو م  کردویدستشو نصف م یتو ینی ریداشت ش کهیدرحال  انیشا
 گفت: 

 _نه هنوز لباس عروس خانومو عمه از آلمان نفرستاده انیشا
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لباس   ینرها ییزایاز د یکی ه بود آلمان اونجا انداختم افسانه جون رفت نیینگامو پا یزده کم  خجالت
ذوق کردم افسانه جون فرز رفت آلمان  یکل دمیمدالشو د یبود که وقت شی میعروس دوست صم 

امشب رسوند تا از غافله عقب   یمهمون  یسفارش دادو خودشو برا گهیخورده مورده د ی لباسو با کل
 مونهن

راه بندازن    نیمراسم سنگ هی رنویعقدمونم تاالر بگ  یمراسم بود قرار بود برا یمدت دنبال کارا نیا ایلیا
مادرجون   یحت  کردیم ی دگیرس  یمادرعروس به خوب نهیافسانه جون انگار که مادرم باشه به همه کارا ع

بنده دوتادوتا   دارنمادرزن  هیحرص بخوره بگه مردم  یه ای لیا شدیباعث م نیهم هوامو داشت که ا
 دارم

و بهمن   نی از جهت رام ینگران هی یخوشحال بودم ول  یل یبشم خ  ایلیا یقرار بود زنه رسم نکهیا زا
 کردن ی دلمو گرم م هاشونیو دلگرم  تایبا حما دنیفهمیداشتم که هربار خونوادم م

 شده؟  لی تکم داتونی_سوگند خرنینوش

 رسهیهفته م نیتا آخر ا  گفتی_آره فقط لباس عروسم مونده که افسانه جون م

 هردوشون گرد شد که باعث شد تعجب بکنم  یچشما

 مشخص نشده؟ خیزود؟پس چرا هنوز تار نقدری_ااریمه

 _قراره امشب سرش حرف بزنن چون همه کارا انجام شده 

با   نیبه منم منتقل بشه ال شونیالنگاه کردن که باعث شد خوشح گهیبهم د یها با خوشحال  بچه
دوستاش داداششو که کنار من بود به دوستاش   یامشب جلو  یوقت  کردی بهم نگاه م  یغرورخاص

  مینطوریهممون ا یما خونوادگ فهموندی انگار داشت به همشون م دیدرخشیچشماش م کردی م یمعرف
 ن عروسمو یحت

 خخخخ 

 دمیهم اومدو کنارم نشست به سمتش برگشتم د ایلیا زدنی که بچه ها درباره مراسم حرف م نطوریهم
 لبخند رو لباشه  هی

 د؟ یزدیحرف م   ی_خب درباره چایلیا
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خواسته بابا و   نیکه ا میبود  ای لیمنو ا نی تنها بچه اون ب میدور هم نشسته بود لی فام یبزرگا همه
و   میبود که زودتر عقد کن نیهمشون نظرشون بر ا میباشافسانه جون بود که خودمونم حضور داشته 

خوب   یچ  ههم دیاما افسانه جون معتقد بود با میماه بعدش برگزار کن هیمراسم ازدواجو با فاصله 
مراسم عقدمون باشه   گهیشد هفته د نیبر ا میتصم نیگفت به خاطر هم  نویبره مامان هم هم شیپ

  مونی عروس گهیو سه ماه د

چندبارم منم با   یجون به حرف خودش عمل کرده بود چون جهازمو سفارش داده بود حت افسانه
 سفارش بدم  خوادیدلم م یکه هرچ  بردی خودش م

نبودن هول کردم  ی مهمون یعروس هم تو یالیوسط اومد که چرا امشب فام نیبحث ا یوقت
شک   یجمعو جور شد افسانه جون کم یطور  هیو خونوادش   ایلیا یبود که با حرفا نیهم  مونمینگران

خودشم باهامون  یجمعوجور کردن همه چ یکاسس برا مین ریز یکاسه ا هی دید ی وقت یبرده بود ول 
 ضمیچون مر رونی ب  دیبود همه اطالعاتو کش  یمهمونا رفتن با هزار زورو بدبخت  یاما وقت  دکر یهمکار 

 م یدیترسیم  نیبود حالش بد شد که ما از هم

 .................. 

باز شد هول   یبه بدنم دادم که چون در ناگهان  یتختم کشو قوس یشدم رو داریاز خواب ب  یخوشحال با
 نییکردم از تخت افتادم پا 

 به سمتم اومدو بهم کمک کرد  عیسر ایل یکه بلند شد ا نالم

 د ینام فرهنگ در زدن رو نداربه  یز یچ دیشعور یب  ی_خواهربرادر 

 نمت یکه نشد بب تیزی _چایلیا

که  یلونه کرده بود چشم غره ا یآروم چونمو گرفتو به سمت خودش برگردوند تو چشماش نگران  ایلیا
 حرکت منو انداخت رو تخت  هیبلند شدو با  نیحالم خوبه به خاطرهم  دیبهش رفتم فهم 

 دمی*" که خند

 تو  ادیم یکی وونه؟االنید یکنی کار م ی_چ

 ی امروز قراره زنم بش ادی _خب بایلیا
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 شده بود   ری به قلبم سراز جانیباال بره دوباره ه ایلیا یخنده ها  یسرخ شدم که باعث شد صدا یکم

 دیچشمامو بوس یخم شد رو صورتمو موهامو نوازش کرد آروم رو ایلیا

 شهیتو قصه ها م یها یپر  نیا  نهویاون لباس که ع  یکه عقدش کنم تو  ی_امشب قراره خانومایلیا
 ذارم یجواب نم  یکردناشو ب  یکنه منم دلبر  یبرام دلبر  یحساب 

 خنده هاشو کناره گردنم پنهون کرد   یصدا ایلی سرخ شدم که ا شتریب

 اومد   یقلقلکم م خوردیگرمش که به گردنم م یبه گردنم نفسا دیمالیم شوین یب  آروم

 امشب زنم بشه نمی بیکه اون شب م یخانوم دزد  کردی فکرشو م ی_کایلیا

 گوشم آروم زمزمه کرد  کناره

 یخطر  چیه گهیسوگند که به قلب کوچولوت ثابت بشه د کنمی _امشب تمام و کمال تصاحبت مایلیا
 از قبل پشتتم خانوم کوچولوم  شتریب  کنهی نم  دتیتهد

 کردم..... یشدو منم آروم باهاش همکار هم بسته  یحرکت لباش چشمام رو با

 شهی گرفت اما مثل هم اروی لیشماره ا گهیبار د هی ی با پام ضرب گرفته بودم بابا عصب نی زم یرو
 ا یناقوس دن نیوحشتناک تر

 " دیریباشد لطفا بعدا تماس بگ   ی"مشترک مورد نظر خاموش م

مبل نشست و مامان   یبابا رو ه یگر ری جمله بغضم شکست و زدم ز نیا دنیخودم نبود با شن  دست
 آروم گفت:  کردیم هیخودشم گر کهی بغلم کرد درحال عیسر

 تموم شده نگران نباش  لشی_حتما شارژ موبا مامان

که نشون از  یکنار گذاشت و با لحن  لشویموبا یشگیتماس گرفت اما بازهم جمله هم گهیبار د هی نیال
 : بود گفت  شینگران

 بگو  م؟مراسمویکار کن  ی_حاال چنیال

 ام یلی_مراسم بدرک من نگران ابابا 
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 من باال رفت  هیگر یحرف بابا صدا نیا دنیشن  با

 منه مطمئنم کاره خودشونه ری _همش تقص

برگشت خودت   ایلیاالن ا یدید کهوی  کنهی نکن چشمات پوف م هی_نگران نباش مامان جان گرمامان
 نکن  هیگر شیشناسیکه م

 اد ی وب رهی _قرار بود فقط بره صبحونه بگ

 رفتم یبره کاش خودم م گفتمینم شدمی_کاش الل مبابا 

 میباش   نینگو بابا روشن ب ینطور ی_انیال

سر   واریبه د هیافسانه جون تک  دنیاما با د میهممون به سمتش حمله برد فونیآ یصدا دنیشن  با
 ختمی اشک ر نوییخوردم پا

  د یلرزیکه صداش م دادی م یخودشو دلدار  دیبا یک ی دادیم میدلدار یکنارم زانو زدو ه  مامان

دوباره رفت شماررو گرفت اما بازهم همون  یبا نگران  نیدرو باز کرد ال دیکه کش یبا اخم و پوف  بابا
 ی جمله تکرار 

د نگران چشماش گرد ش دیاوضاع ما لبخند رو لبش ماس دنیجون که وارد خونه شد با د افسانه
 فشرد منم از ته دلم زار زار زجه زدم   نشیس یخودشو به سمتم کشوندو سرمو تو

خوشبخت باشم با اون بدخبت    دیذاریچرا نم دیکنیچرا ولم نم دیذاریلعنتتون کنه چرا راحتم نم خدا
   نیگرفت یخودمو م نیکار داشت  یچ

نگران نباش    گفتیم یاما بابا ه کننیم  یکار  هی انیبرسه کوتاه نم نی به گوش بهمن و رام دونستمیم
 افتاد نیافته بب ینم  یاتفاق

با   نیپوف کرده بابا و افسانه جونو ال  یکردم چشمام حساب هیچندساعت گذشته از پس گر دونمینم
ساعت سه بعدازظهر   کردنیمراسم امشبو کنسل م زدنیاون حاله خرابشون به تک تک مهمونا زنگ م 

روبه   واریچشمه اشکام خشک شده بود فقط ساکت و مبهوت به د گهیدنشده بود  یخبر  چیبود اما ه
 شدم  رهی خ  ومر
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 شه ینحو برگزار م نیوقت آب تو دلت تکون نخورها فرداشب به بهتر هی_ایلی"ا

 دن یکه فهم دونمیم  ایلیا ترسمی_من م

 بکنن" توننینم  یغلط چی باشن ه دهی_فهمایلیا

 دادم   هیمبل تک یهم بستمو سرمو به پشت یرو چشمامو

هم   یگله ا چیندارم ه  یباشه حرف  نهیبشم حتما سرنوشتم هم  نیماله رام دی خدا باالخره با دونمیم
که بهم   یهر شانس خوامیم کنمی نم ییدعا چیخودم ه یبرا  یار یبدترشو سرم ب  ترسمیندارم چون م

کرد به    دوارتری که باهاش بودم منو به تو ام یکنم مدتدعا  ای لیا یرو برا یتا دعاهامو برآورده کن یداد
بهش بزنن خدا به جونه    یبینذار اون کثافتا آس  یاالن نگهدارش باش خوامی ازت م ندهیبه آ  یزندگ

 کشمیخودمو م ادیسرش ب  ییاگه بال  خورمی خودت قسم م

خونوده  نیبلند نکنن نذار ا امی لیا یرو  یکن زودتر زنگ بزنن دست یفقط کار  کنمیم  یبگ یهرکار 
 یمن مثل عجل معلق تو کردنی خودشونو م یمن بود اونا داشتن زندگ  ریتقص نایداغدار بشه همه ا

 خدا پشتش باش    ادی نازل شدم کمکش کن از پا درن شونیزندگ

انداختم که باعث شد چشمه اشکام دوباره جوشان   نییبه شدت بغض کرده بودم سرمو پا  کهیدرحال 
 بشه

دختر مراقبت کرد   یعنیمخلوقاتت  نیاز باارزشتر یکیبشه خدا اون از   تیاذ  ای رهی بم  ستین  حقش
  کنمیمحکم و استوارش سست بشه نذار بکشنش خدا نذار خواهش م ینذار بناله نذار شونه ها 

که به من کرده    ییعمر تاوان کمکا هینذار  نهیبب  بیاما نذار اون آس اریسره من ب ییخوایم  ییهربال
 بودو پس بده

اتاق بود قرار   یتو ایلیعطر ا یسره جام بلند شدمو با غم به طبقه باال رفتم وارد اتاقم شدم هنوز بو از
به خاطر    یدرست و حساب میتونیتا آخرشب که نم  ینطور یا گفتیم رهیبود بره برامون کله پاچه بگ

 کنه یم رمون یس یحساب  نیا می بخور یز ی دکوپزمون چ

که لرزش دستمو   یدستام که شروع شد با بغض آروم قرصمو برداشتمو خوردم قبال ها تو بود زشلر
حاال   یول یدادیبعد بهم قرص م  شدیآروم م یکم یوقت  یگرفت یم ا؟دستمویل یا ادتهی یکردیخوب م
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  یهست پس چ یحواست به همه چ یبهم بخوره تو خودت گفت ینبود امشب همه چ  ن؟قراری بب
 شد یتو حرفت دوتا نم ایلیشد؟ا

 تختم جمع شدمو بغض کردم   یتو

 هی ه؟اونجا یجات خال  یفهم یچرا نم یآرومم کن تو همدرد من بود ایدلم ب زهیاشکامو پاک کن عز  ایب
 کشنت  یم  نیاونا وحش یباز خون به پا نکن  ایلیا یار یدر ن  یوقت قد باز 

بارو به حرفم گوش بده   هی نیهم کنمی کمکش کن التماست م ایدهنم گذاشتم خدا یمحکم رو دستمو
از قبل کنارم   شتریباش که  قرار بود امروز محرمم بشه قرار بود ب  یازت ندارم پناه کس  یخواسته ا گهید

 حضور داشته باشه  

به سمتش   عیمنو از جا پروند سر  امینوک لیزنگ موبا یصدا   کهوی  ختمیریکه داشتم اشک م نطوریهم
باال رفت تماسو برقرار کردم دوباره دستام به  یع یشماره ضربان قلبم به صورت فج دنیبردم با د  ورشی

 لرزش در اومده بودن 

 _ا...ا...الو 

 لرزه؟ی _به به عروس خانوم...صداتون چرا منیرام

 بود  دهیهم فشار دادم پس حدسم درست بود به گوششون رس یمحکم رو چشمامو

 ی...صدامو دار زمی_الو عزنیرام

  شتریباعث شد لرزش تنم هرلحظه ب دادیکه از شدت خشم بودو داشت فحشش م   ایلیانعره  یصدا
 بشه

 گفتم:  عیشده بودن سر ری اشکام به شدت سراز کهیدرحال 

 کنم یم ییبخوا ینداشته باش...توروخدا...هرکار  شی _کار

  ؟خبیامشب دعوت نکرد یکه مارو برا میبود بهیخانوم کوچولو انقدر ما غر ی_قرار نبود نارو بزن نیرام
 میدی شادومادو دزد نیبهمون برخورد به خاطرهم

 ام یم یی...هرجا که بخواکنمیم  یبگ یهرکار  نی_رام
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 اد یکه بگم م ییهرجا گهیشاهدوماد؟عروست م یدی_شننیرام

 نداخت یداشت رخشه به تنم م ایلیا یدادو نعره ها یصدا

...حق ارمیسرت م ییچه بال  نی دستامو باز کن بب ایب   یگیت مباتو...اگه راس کنهی _اون غلط مایلیا
 ی با زن من حرف بزن  یندار 

که ملتمسانه  یازش بلند شد با زجه تندتند با لحن  یناله ا یجملش هنوز تموم نشده بود که صدا نیا
 بود گفتم: 

 فقط ولش کن  گردمیاالن برم  نیهم  گردمی؟برم ییخوایمگه تو منو نم نینزن رام ی_بهش صدمه ا

 کنم ی ولش م  یالبته فعال...هروقت تو بغلم بود کنمی که ولش نم ی_ول کردننیرام

نشنوم  زدیکه از شدت حرص م ارویلیا یدادا یصدا  نیاز ا شتریاز گوشم فاصله دادم تا ب لویموبا
 دم یبا تجسم صورتش لرز  یکنارم نبود حت نکهیتجسم کنم با ا افشویق تونستمیم

تحت کنترله  تی...گوشفرستمیکه برات م  یبه آدرس ییا ی...شماهم بهتره زودتر ب نی _صداشو ببرنیرام
خبر    سیکه پل  ی...فکر نکنم اونقدر احمق باشکنهی م بتیتعق یکی  نجایا یی ای از دم خونتونم تا ب

 ذارم ی...چون آب از سر من گذشته داغشو رو دلت میکن

 خورم یقسم م امیم  امی م نیکتکش نزن نیرام  سایوا سای_نه نه وا

زدن  غ یشروع کنم به بلند بلند ج  هیباعث شد از شدت گر  دمیاز پشت خط نشن ییصدا یوقت اما
 شکست  یوحشتناک یو با صدا  نهییپرت کردم که خورد تو آ  لمویموبا

 _خداااااااااااااااااااااااااااا 

 تو اتاق   ختنیباز شد همشون ر یبا هول  یناگهان  در

کرد ارومم  یبه سمتم اومدو سع عی زدن بابا سر غی دم دست و پا زدن و جزدم به پتو و شروع کر چنگ
 دم یفقط زجه زدمو نال نیکنه کم کم همشون اومدن که با فرو رفتن تو آغوش ال
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  کردی مامانو آروم م ختوی ریافسانه جونم اشک م رفتیباال رفته بود بابا کالفه راه م  شیگر یصدا مامان
  عیسر نی معطل نکردم به خاطرهم  نیاز ا شتریشده بود ب رهی نامعلوم خ هیجا  هیهم مبهوت به  نیال

 بابا متوقف شدم   یبلند شدم که با صدا

 _کجا؟ بابا 

 سمتش برگشتم به

 خودمو آماده کنم   رمی_م

 اونجا؟  یبر  ییخوایجون_نکنه م افسانه

 نجاس رفتن من به او ای لیا یدارم؟تنها راه خالص نیجز ا ی_چاره ا

 امیخب منم م  یلی_خ بابا 

وقت   چیکه ه ارهیم  ایلیسره ا یینداره بزنه به سرش بال یشوخ نیبابا رام  کشنشیم  ینطور ی_نه ا
 من مطمئنم  زنهی نم بیبه من آس نیدستمون بهش نرسه رام

 ی بش مشونی تسل ییخوایاونجا م  یبر  میکه تورو هم به امون خدا ول کن شهی_نمافسانه

 شد  ریتحمل وزن بدنمو نداشت آروم زانو زدمو اشکام سراز گهید زانوهام

 ره یبودم اومده مالشو پس بگ  نی_از اولشم ماله رام

 ................... 

که   یرنگ  دیشدم پول رانندرو که حساب کردم به سمت در سف ادهیپ  نیدهنمو قورت دادمو از ماش آب
 ه یپرت هیخونشون چه جا نی راف نگاه کردم ابه اط  یزدمو با نگران  فونویروبه روم بود رفتم زنگ آ

در  یگفت و از جلو ییتو ایبود با اخم ب نیرام یاز غوال یک ی دوباره زنگ بزنم که در باز شد  خواستم
 شدم   اطی چنگ زده بودم وارد ح فمیبه ک کهی کنار رفت درحال

پر   نیزم یسالها بالاستفاده افتاده چون رو  نجایکه داشت معلومه ا یبزرگ اطیبود ح  ی میقد یانبار  هی
جوجه  نهیو منم پشت سرش ع رفتیراه م  یحرف چیبدون ه نطوریخشک شده غوله هم  یبود از برگا
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  اطیح یرنگ هم تو  یو سوناتا مشک یام و یب  نیو چندتا ماش   نیرام سی جنس  نیدنبالش بودم ماش
 ی گفت انبار  شهیم ایخونه بودن  نیا یتو یادی ز یبودن پس آدما

 رفتمی باهاش م  رفتیسمت پشت ساختمون رفت نگران هرجا که م به

کارم   دونمی نم  امی شده بودن که بذارن تنها ب یو برهان آوردن باالخره راض  لیدل  یو کل  یهزار بدبخت  با
 نهیبب یصدمه ا چیه خواستمی بود که نم ایلیکه برام مهم بود ا یز ینه اما تنها چ ای درست بود 

 یکه سع  ییبا قدما  دمیکش یقی از کرد با سر بهم اشاره کرد برم تو چشمامو بستمو نفس عمکه ب درو
که  ا ی لیزده بود و ا هیتک  یمبل راحت هی یکه رو نیرام  دنیمحکم باشه وارد شدم که با د کردمیم

کناره   کردمبغض  ایلیا دنیبود بسته بودن نگاه کردم با د وارید یکه رو ییزای به چ  ریدستاشو با زنج 
در باز شد  یداده بودو سرشو بهش چسبونده بود وقت هیتک  واریشده بود و به د یخون   قشیشق

برد    زیمن چشماش گرد شد کم کم چشماش پر از خشم شد به سمتم خ دنیچشماشو باز کرد که با د
شده   یبرزخ  یکه حساب  افشیاون ق دنیشد اون لحظه با دکه به دستش زده بودن مانع  ییرایاما زنج 

 کردد ی م کمیت کهیبود خدامو شکر کردم که دستاش بستس وگرنه مطمئن بودم که ت 

 زد:  نعره

 ی لعنت یکن یم  یچه غلط  نجای_اایلیا

  هیبرگردم با نفرت  نیبه سمت رام   رمویبگ  ایلیکرد که باعث شد با بغض نگامو از ا یخنده بلند نیرام
 باال داد یینگاه بهش کردم که ابرو

دلم به  ی دلم برعکس حساب زهی عز ری شم؟نخیم یاالن عصبان  ی_اوه اوه چشاشو نگاه فکر کردنیرام
 ن یو تاب افتاده برو خودتو بب چیپ

 _خفه شـــــــــــــــــــوایلیا

 باال دمیود اما من دومتر از جام پرپوزخند ب  هی ن یزد تنها عکس العمل رام ایلیکه ا ینعره ا با

 یباشم اونطور  یعاد کردمیم یسع کردی نگاه م نیخونخوارانه به رام  زدویبا خشم نفس نفس م ایلیا
 گفتم:  نیبه خاطر هم خواد یم  نیباشم که رام

 ول کن  ارویلی...ا نجامی_حاال که من ا
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 شدی برام منفورتر م نیکرد هرلحظه چهره جذاب رام یدندون قرچه ا ایلی زد که ا یقهقه ا نیرام

برگشتم   ایل یشد به سمت ا جادیتنم ا یتو یبغلم لرزش  ایب  یعنیدست سمت راستشو باز کرد که  نیرام
نجات   یکه نرم اما برا کردیم دمیسرخ شده بهم نگاه کرد داشت با چشماش تهد یبا چشما دمیکه د

 کنهیکارو م  نیخودش به زور ا ؟نرم یکه چ جون خودشم که بود مجبور بودم باالخره

کنن به  تی اذ ارویلیبهشون دستور بده که ا  دمیترسیبودن م سادهیپشت مبل وا نیرام  یاز آدما دوتا
رخشه انداخت به تنم اما باعث نشد از حرکت   ایلیا ی قدم جلو رفتم که باز نعره ها هی نیخاطرهم

 ستمیوا

 عقب  ایسوگند...ب  کنمی ...به خدا ناقصت میر ی ...سوگند نمــــــــــایری _جلو نمایلیا

  دیفهم ی نم نویخودش بود اما ا یمن مهم بود راحت  یکه برا یز یچ  تنها

ه بود احساس  باال زد یبدجور  قشیسرخ شده بود رگ کنار شق یسمتش برگشتم چشماش حساب  به
 هرلحظه احتمال داره از گوشاش دود بلند بشه  کردمیم

 گفتم یلرزون یصدا با

 م یشی...منو تو ما نم ایل ی_بهت گفته بودم ا

 کنه یلبخند هوس آلود داره بهم نگاه م هیبا  دمیبرگشتم که د نیسمت رام  به

 کنم ی م  ی_بذار بره هرکار بگ

 م یزنی فعال...دربارش حرف م نجایا ای_ب نیرام

 گفتم: یبه سخت  نیبه خاطرهم  شدیم شیزیچ هی ینطور یباشه ا یز یشاهد چ  ایلیا خواستمینم

 کار؟ولش کن بذار بره   یچ ییخوایم  اروی لیخب ا یمنو که به دست آورد نی_رام

 ام یب  ای ییایباهاش کار دارم...م کمی _فعال نیرام

که تقال   ییرا یزنج  ینگاه نکنم صدا ای لیبه ا کردمیم یمبل نشستم سع یبه سمتش رفتم آروم رو عیسر
 زدنیم شم یدادونعره هاش همه داشتن آت یصدا ناشیلعنتو نفر یصدا ادی تا به سمتمون ب کردیم
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عاشق موهام بود    نیمانتوم درآورد رام یانداخت موهامو از تو نیزم  یآروم شالمو برداشتو رو نیرام
 کردم ی و خودم دوسشون نداشتم صد در صد کوتاشون م ایلیا دوسشون داشت اگه یلیخ

   ششمی آرامش داشت که پ  گهیشد انگار االن د  رهیآروم به چشمام خ نیرام

 شم ی_بذار بره زنت م

 اوج گرفت  ایلینعره ا یصدا

 _خفه شـــــــــــو احمـــــــــق ایلیا

صحنه مات و مبهوت موند با   نیا  دنیبا د ای لیمانتوم برد ا یدستشو سمت دکمه ها یبه آروم نیرام
زدو دوباره تقال کرد   ینعره ا شهی هرلحظه رنگ صورتش کبودتر م  دمیبغض به سمتش برگشتم که د

 کنه  یکار  ذاشتیو نم   دنشیکش یعقب م  رایاما زنج  دیدو  یمحکم به سمتمون م

 آشغال پس فطرت  دمیخودم جرت م   ی_خودم با دستاایلیا

باز   یالیخیبا ذوق داره دکمه هامو آروم آروم با ب  دمیبرگشتم که د نیگرفتمو به سمت رام  ایلیاز ا امونگ
به آدماش اشاره کرد که  ارهی مانتومو در ب نکهیقبل از ا ن یتنم بود رام دیتاب سف هیلباسم  ری ز کنهیم

آدماش   یجلو خواستینم کردمی مهم نبود اما احساس م زای چ نجوریبراش ا ادی ز دونمیم  رونیبرن ب 
 بکنه  یکار 

  اوردیکه درم ییچون صداها کردمی نگاه نم  ایلیمانتومو از تنم درآورد اصال به ا  نیکه بسته شد رام در
 *"کناره گوشش گفتم: نیرام کشهیم  یکه داره چ دمیفهمیم

 ن ی_بذار اون بره من ماله توام رام

  کنهینگاه م راشی برعکس به زنج کنه ی بهمون نگاه نم دمینگاه بهش انداختم د  هی زدی داشت داد م ایلیا
 کشدش ی و محکمتر م

"* 

 رفته  ادتینکنه  ی_تو از اولم ماله من بودنیرام
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پس   زنهی نم  بیبه من آس دونمی ول کنه م ارویلیتا ا کردمی آرومش م دیسمت موهاش بردم با دستمو
 نه ینب  یب یمن آس  یایلیوسط ا نیبهتره ا

 دیخر شدم ببخش  ی_نه ول

با لباس   خواستمیتنت بود...نم  دی...اگه من نبودم االن لباس سفیزنش بش یخواستی _منیرام
 دهیکه خودم برات خر نمیتو لباس عروس بب ی تورو وقت خواستیچون دلم م نجایعروست بکشونمت ا

 باشم 

 ؟ ییخوای _هنوز منو م

 نخوامت  شهی_مگه منیرام

 *" میراحت تر ینطور یول کن ا  ارویلیا ی ندارم ول ی_باشه حرف 

 گم شد  ایلیا ی تو دادو نعره ها نیآروم رام یصدا همزمان

 ؟ یمعذب  هی_چنیرام

 گفتم:  یسخت به

 م یهی_ا

  رتشی از فطرت غ ایل یا نیبرگشت برعکس رام  ایلیکه *" سرخ شده بود به سمت ا ییبا چشما نیرام
 کناره صورتش بود   یرد اشک یچشماش سرخ شده بود حت

 خفت کنم  امیب  ای  یشی_خفه منیمرا

 که صداش دو رگه شده بود داد زد:  ایلیا

 بازش کن به خونت تشنم بدجور  ای ب یدار  ؟جراتیکه دستامو بست  یترسیازم م  هی_چایلیا

 خدمتتون  امیآرومم کنه م کمیزور نزن بذار زنم  میخودینکن ب  فی _خون خودتو کث نیرام

 اما نتونست  ادیچشماش سرخ تر شد دوباره تقال کرد تا به سمتمون ب ایلیا
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 *"  زدیم ایلیکه ا  یی*" چشمام بسته شد چه قدر پست فطرت بود بدون توجه به دادا

 دم یبا وحشت لرز که

 _ولش کن پست فطرت...ولش کـــــــــــــــــنایلیا

 حنه ها براش سخت بود ص نیا دنید دادمیکردن افتاده بود بهش حق م هیبه گر ایلیا

 *"  آروم گونمو نوازش کرد 

 اد؟ یازم بدت م  هی؟چیکن یم هیگر ی_چرا دار نیرام

 بره   ایلی_نه بذار ا

بهش نگاه   یرفت با نگران  ای لیمبل بلند شدو به سمت ا یشد از رو  دهیکم کم اخماش توهم کش نیرام
 نشستم  یمبل با نگران  یکردم رو

مشت   نیکرد خودشو آزاد کنه اما نتونست رام یسع  ادیداره به سمتش م نیرام  دید یوقت ایلیا
 دراومد غمیج یزد که صدا ا ی لیتو صورت ا یمحکم 

 ؟هـــــــــــــــــــانیشیالل نم  ؟آره؟چراییخوایم ؟کتکیرم کرد  هی_چنیرام

 کبود شده بود   یحساب  افشیبا نفرت بهش نگاه کرد ق ایلیا

 مرد؟  ی_اسم خودتو گذاشتایلیا

 ی فهمی شکم زنم باال اومد م گهید ؟دوماهی_آره مردم شک دار نیرام

 زدو آروم پاکش کرد  یپوزخند نمی کرد که رام نیتو صورت رام  یتوف ایلیا

  ای ب یشاخ   یلیخ  یفکر کرد یچندتا نوچه دور خودت جمع کرد دمیعمرم ند ی_پست تر از تو تو ایلیا
 یسیمقابلم وا ییتنها یتونیم نمیدستامو باز کن بب  نیا

تو   یوراندازش کرد اما ترس ایلیا  یچشما یجلو  یپوزخند اسلحه کناره کمرشو دراوردو کم هیبا  نیرام
  یچشما
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   کردیننشست همچنان با غضب داشت بهش نگاه م ایلیا

 بکنه  ینه نکنه بخواد کار  یکرد وا خ یاسلحه تنم  دنید با

 اد یخوشم نم  خوننیم ادیز یکه کور  میی اما آدما  ادیشجاع خوشم م  ی_از آدمانیرام

 کرد  کینزد  ایلیصورتشو به صورت ا نیرام

 یدخترا  التونینباش تو فام  م؟نگرانیقشنگت خاتمه بدم؟ه یاالن به زندگ ن ی هم ییخوای _منیرام
 ه یمناسب سیک  دایهست همون پارم ادی خوشگل ز

زد همون  ینعره ا نویاسلحه از دستش افتاد زم نیپاش رام یال دیپاشو باال آوردو با خشم کوب ایلیا
  ای لیصحنه مقابلشون به سمت ا  دنیوارد اتاق شدن با د نیرام  یلحظه در اتاق باز شد دوتا از آدما

 بردن    ورشی

 سرش   یرو  ختنیاما کم کم نتونست و ر زدشونیبا پاهاش محکم م ایلیا

 زدم  غی به سمتشون رفتمو ج عیزجه سر با

 ...توروخدا دی_ولش کن

رفتمو شونه هاشو گرفتم با لذت   نیبه سمت رام عی به حرفم گوش ندادن سر چکدومشونیه اما
 کرد ی داشت به صحنه مقابلش نگاه م

 افتم...جونه من  ی...به پات م نی رام  کنمی_التماست م 

  یکه با اخم به سمت آدماش برگشت با لحن جد دیتو چشمام د یچ دونمیبه سمتم برگشت نم  نیرام
 گفت: 

 دی ولش کن هی_کاف نیرام

  رونیاونام ب رونی با حرکت دست بهشون فهموند برن ب ن یزدنو کنار رفتن رام ایلیلگد آخرو به ا آدماش
 رفتنو درو بستن  



 خانم دزدی که ماه شد 

272 
 

تنه  زدیس نفس ماومد فقط نف یازش در نم  ییصدا چیخودش جمع شده بود ه   یتو نیزم  یرو ایلیا
 له شده بود  ایاون عوض یدستوپا ریز شیقو

 نه؟  یاز خودت دفاع کن یتونیگندت همش باده؟بدون دست نم کلیه نی؟ای خوندیم ی_کور نیرام

بهم نگاه کرد که  یطور  هیمچمو گرفت به سمتش برگشتم  نیبرم که رام  ایلیبه سمت ا خواستم
 کنارش موندم  لمیبرخالف م  دمویلرز

 مچ دستشو گرفتم  سادمویجلوش وا  عیگرفت سر ای لیاسلحشو باال آوردو به سمت ا نیرام

 کارو نکن  نی_ا

خودم   یشونیبا خشم بهم نگاه کرد همون طور که مچ دستشو گرفته بودم اسلحشو به سمت پ  نیرام
 کردم  تیهدا

 _اول منو بکش بعد اونو

شده بود  فیناتوان و ضع کلمیه ید چه قدر مرد محکم و قوبا درد باال آور ی نگاهشو به سخت ایلیا
 بزنه  شمیآت شتریب   شدیهنوز رگ گردنش متورم بود که باعث م

   زنمینم  یبی آس ارمیکه سالهاست در تالشم به دستش ب یز ی_من به چ نیرام

 ؟ یکن ی_زنت بشم ولش م 

 آورد   نییزدو اسلحشو پا یپوزخند نیرام

 ؟ یدار  نیاز ا ریغ یا گهی_مگه چاره دنیرام

 کرد  یز ی به نشونه نه تکون دادم که خنده تمسخرآم یسر 

 خورم یقسم م شمی_به خاطره من ولش کن زنت م

 _خفه شو...خفه شو سوگند...خفه شــــــــــــوایلیا

 با بغض گفتم:  ای لیتوجه به ا بدون
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  یعروس  گهیسه روز دراحت بشه  التمی خ نکهیبه خاطرا  ندازنیکاراتو زود راه م یآدم دار  ی_تو که کل
 ره یمنو از تو بگ تونهینم چکسمیه شمیمال تو م گهیچه طوره؟اونوقت د میکن

 یدیفهم یبش یکس چیزن ه یالل شـــــــــــو...تو حق ندار  گمی_خدااااااااااا...د بهت مایلیا

  ستین  تی کارو نکردم نکنه حال نیتا خودم ا  یبر ی زبونتو نم نیتو چرا ا دونمی_من نمنیرام
 ...هستن ی...سوگند...حسامشونمی...اهی...حسامنیسوگند...زن... رام

 از قبل سرخ بشه  شتریب ایلیاون کلمه کلمه حرف زدنش باعث شد هرلحظه ا با

 سمتش رفتمو آروم بازوشو گرفتم  به

 آقام؟  می_بر

 بهم نگاه کرد   یاون نداشت با ناباور از  یهم دست کم  ای لیمتعجب بهم نگاه کرد ا یبا چشما نیرام

من   یآقام ول  یبگ گهید یکیباشه به  سادهیعشقت وا نکهیسخت ا یلیبرام سخت بود خ گفتنش
 فکر کنه  خوادیبذار هرجور م   کردمی کارو م نیمحافظت از خودش بود که ا یبرا

 بود   ایلبخند دن نی من منفورتر یزد اما برا  یلبخند جذاب نیرام

 به آدماتم بسپار که ولش کنن باشه؟ میبر  ای_ب

 گهی_چشم امره دنیرام

که صدام زده بود به سمت مانتوم رفتمو تنم کردم   ایلیبهش زدمو بدون توجه به لحن آروم ا یلبخند
 سرم انداختم یمانتوم انداختمو شالمو رو  یبودم موهامو رو ششونیقبلن که پ نهیع

 گفت:   زانهیدآمیبرگشت و تهد  ایلیبه سمت ا نیرام

خودت سوگندو   ای سیپل  ایآدمات باشن  ستیبشه برام مهم ن داتیدوروبرا پ نیا گهیبار د هی_نیرام
 یاون فقط ماله منه مطمئن باش وقت فتهیوقت چشمت بهش ن  چیه گهیکه د ییجا هی برمیم

 ی بچمون کادو بخر  یکه برا دمیمامانش کردم بهت خبر م
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اثر خشم نبود چشماش غم داشت حسرت   گهید یبه سمتم برگشت چشماش قرمز شده بود ول ایلیا
 حسادت  یداشت حت 

 برگشتم نیسمت رام  به

 باهاش حرف بزنم؟  کمی  یذار یم نمی_رام

ذوق کردم اما   یکه زد کل یبگه باشه که با حرف  کردمیمشکوک بهمون نگاه کرد خدا خدا م  نیرام
 پنهونش کردم 

 د یکش یپوف  نیرام

 هیتنت به جا یرو ینطور یا شهیخودت بد م یبشم برا  یسوگند عصبان ییا یزودب ی_باشه ول نیرام
 مونهیچنگ م هینوازش جا

تا باز بشه اما  دیهم فشار دادو چندبار دستشو کش یچشمامو رو ایلیهم بستم ا یرو چشمامو
 نتونست 

اشکام   دنیبا د  ایلیشدن ا  ریرفت آروم به سمتش رفتم بغض کردم اشکام سراز  رونی از اتاق ب نیرام
 که باعث شد با دستم پاکش کنم ختیخودشم چند تا اشک مردونه ر

 گفتم:   یلحن پچ پچ مانند با

برات   یخوشبخت یامنه آرزو نیرام شهیکارا به خاطر نجات خودته نگران من نباش جام پ  نی_همه ا
 دنشید یبر   یاسم منو روش بذار ستارهرو فراموش نکن یاگه خواست یدار شدفقط اگه دختر کنمیم

  دهیم  رییتغ افشوی و ق پی به خاطرتو ت ایل یا هیدختر خوب دایپارم

ته دل  ایلیشدن ا فیضع نیا دنی با د دیلرزیمن صداش از شدت بغض ته گلوش م نهیهم که ع ایلیا
 اد یسرم م  ییاز پا دراومده من چه بال ینطور یا یمرد نیهمچ  یکه وقت  شدیم یمن خال 

 ی ماله اون ش ذارمی_خفه شو سوگند خفه شو نم ایلیا

 نیترسم گذاشتم که تورو نجات بدم...ا یتالش کردم پا رو نهمهی_ششش تمومش کن...من ا
 یچ  یعنی یزندگ   دمیفهم یواقع یبهم خوشگذشت به معنا یل یکه باهات بودم خ میچندماه
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 گفتم: یبا لحن آروم  شدنیم ریداغم که سراز یبهش زدمو بدون توجه به اشکا   ینیغمگ  لبخند

که  ینداره همون مدت کوتاه هم تو بهم فرصت داد  یاشکال یول  ایلیا میباهم باش شتری_نذاشتن ب
لمس   روی چندماه تونستم خوشبخت یبرا نکهینه از خدا هم ایندارم نه از دن  یت یشکا گهیکنم د  یزندگ

 شهیتخت تخت م المیخ رونیب  یبر   نجایتو که سالم از ا  بود یکنم کاف

 سوگند  امی _من کوتاه نمایلیا

 خورم یدست خوردم بدرد تو نم گهی...من دشهیهردومون بد م یبرا  ینطور ی...اای لیا یی ای_بهتره کوتاه ب 

 هم بست *"  یچشماشو محکم رو ایلیا

 یی آقا یمرد یل ی_خ

 زدو صدام زد  یجدا شدم با التماس غلت ازش

 ام ی از پا در م ینطور ی...نرو اامی از پسشون بر ب تونمیدستامو باز کن م ای_نرو...توروخدا سوگند...بایلیا

 سمتش برگشتم با بغض گفتم:  به

دلم به همه سالم برسون   زهی بمونه خدافس عز یمرد چهارشونه محکمم جلو چشمام باق ری _بذار تصو
 یمن برا ینه برا نهیتو خونت بچ دهیکه خر میدوسش دارم اون جهاز یلی ه جون بگو خ به افسان

 دهیکه نشون م ستین یز یاون دختره اون چ دایپارم

 ی ا گهینه کس د  خوامی _من تورو مایلیا

که امروز قرار بود مالت بشم  یدینه که نخوامـــا نذاشتن د ستیدست منو تو ن  ای نشد دن ایلی_نشد ا
 نشد نخواستن یول

 _سوگنــــــــــــــدنیرام

 گفتم:  یبه سخت نیکنه به خاطر هم  جادیتنم ا یتو  یفی باعث شد لرزش خف نیرام یصدا

 گردم یتو برنم  شهیپ گهینشه چون من د  داتیطرفا پ نیهم ا گهیبرم خدافس د دی_با
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بود رفتم  سادهیوا  نشیکه با اخم کناره ماش  نیالتماس صداش شدمو درو بستم به سمت رام  الی خیب
 دم یازارم نده گونشو بوس نکهیا یبرا

 ن ی رام دی_ببخش

 گفتم:  یبه سخت  دمیلرزیم کهی انداختمو به شدت بغض کردم درحال نیی پا سرمو

 بابات  شهینداشته باش...منو نبر پ می_کار

 سرخ شدم بهش نگاه کردم  یچونم بردو آروم سرمو باال آورد با چشما ریبا اخم دستشو ز  نیرام

 سوگند؟ یترس ی_ازم م نیرام

 اد یز  یلی_آره خ 

 شوهرت بشم؟  ی وقت ی_حتنیرام

 هم بستم یرو چشمامو

 شتر یب  کمی  دی_اون موقع شا

 ؟ یترس یکارت کردم که ازم م ی_مگه من چنیرام

ابعاد آغوش   قایبازوهاش فشارم داد درسته دق ن یآغوشش گرفتو ب یانداختم آروم منو تو نیی پا سرمو
 داشت اما آرامش و اون بورو نداشت  ارویلیا

  میریدور دور بعد م کمی میریاالن م برمتیسوگند خونه بابا هم نم  خورمیندارم قسم م تی _کارنیرام
 مراسممون  یدنبال کارا فتمیدا هم صبح زود مخونه خودم فر میریبعد از اونم م میخوریشام م  رونیب

زدو آروم اشکامو پاک کرد دستمو گرفتو به  یتکون دادم که لبخند دییبه نشونه تا یبغض سر  با
  نشیبرد درو که باز کرد آروم نشستم خودشم درو بست و بعد از دور زدن ماش نشیسمت در ماش

 حرکت کرد 

من   یسرچشمه خوشبخت یواقع یکه به معنا یز ی از هرچ شدمیمن بودم که دور م نیا و
 ا یلی...ایعنیبود...
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 ............... 

محکم به   شد یوجه شکسته نم چی بود که به ه نیگلوم سنگ خیبغض کرده بودم انقدر بغض ب  یحساب 
 هم بستم  یخودم جمع شدمو چشمامو رو یبود آروم تو  دهیگلوم چسب خیب

  روی خوش یرو  گهینداشتم مطمئنم د ییرها گهیافتاده بودم د ریبه گ شهیهم یبرا   نیرام یبازوها نیب
 نم یب ینم

وقت   چیکه ه هیکس  هیبه بعد قلبم زندون  نجایاز ا شهیمنو تو شروع م  یروون یبه بعد بحث و   نجایا از
 هیبه بعد اشکام خون  نجایبه بعد حاله من ناخوشه از ا  نجایبرسم از ا  تونمیبهش نم

دوباره نفساش منظم   یبه خودش فشار بده وقت شتریخورد که باعث شد منو ب   یفی تکون خف نیرام
 خوابش برده دمیشد فهم

 من بود یایحدو اندازه بودنت که تمام رو  یب  ییبایبود اون ز   امیکه کل دن  ییاون دوچشما یفدا

 یکه برام ساخته بود یکجاس اون بال پرواز  یمن یایدن  نیفرشته نجات ا تو

 نفسم؟   یدیب _هنوز نخوانیرام

 بشه جادیتنم ا یتو  یخواب آلودش باعث شد لرزش یصدا

 آره ی_تو فکره اوننیرام

 هم بستم*"  یو منو بغل کرده بود*"چشمامو محکم رو 

 ؟ یفکر کن  یبه کس  دی_من به شما نگفتم نبانیرام

 گفتم:  یبه سخت نیازش بترسم به خاطرهم  شتریب شدیآرومش باعث م  یصدا

 نگران فرداشبم  کنمی فکر نم ی_من به کس

 رهی م شی خوب پ یدادم همه چ نانی_نگران چرا منکه بهت اطمنیرام

 ن یرام  دهیکارات آزارم م نی_ا
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 ؟ یستی_چرا؟مگه تو محرم من ن نیرام

شد منو به سمت خودش برگردوند   ی شیهم آت نیشد بغض کردم کم کم رام شتری تنم هرلحظه ب  لرزش
 ارش داددستاش گرفتو فش  نیچونمو محکم ب

 *"... یمحرمم نکهیگذاشتم که با وجود ا ازامین  یچه قدر پا رو نی؟ببیر یگیآبغوره م ه؟چرای_چنیرام

 نگاه کردم شی عصبان یبردم به چشما دادیبه سمت دستش که محکم چونمو فشار م دستمو

 کنم ی...منکه بهت گفتم فرداشب جبران مرهی گی_دردم م

  ییچنان بال  یفرداشب پسم بزن  یو ازم بترس   یر یآبغوره بگ ینطور یبه حالت اگه فرداشبم ا ی_وانیرام
 شه یخودت بد م ینکن خشن بشم برا یسوگند کار  یمرگ کن یکه هربار آرزو ارمیسرت م 

 لرزونمو دورش حلقه کردم  یدستا

   یشی_تو خشن نم

  نیاز ا شتریتا ب   امیباهاش کنار ب  کردم یحرفو که زدم باز خم شدو کاره خودشو از سر گرفت سع نیا
 ماله اون بودم حقش بودم پس حق نداشتم کنارش بزنم  گهیکبودم نکنه من د

بهش گفته بود که باهام خوب   یچ ن یقبلش رام دونمینم  دیمنو د یبهمن وقت  میصبح عقد کرد  امروز
بود اما قلبم   ششیکه جسمم پ شدم یم یرسما ماله مرد گهیبود که د مونیرفتار کرد فرداشبم عروس

 گهید هیجا

با خودش کنار اومده باشه و منو  دوارمیام کنهی هرکار که م یول کنهیکار م  یداره چ ایلیاالن ا دونمینم
 ودبه نفعش ب  ینطور یفراموش کرده باشه چون ا

 نوازشم کرد آروم منو به خودش فشار دادو کناره گوشم زمزمه کرد:  یبعد که کم  نیرام

 فرداشبمون  یبرا  شی_بقنیرام

شدنو   نیکردم کم کم چشمام سنگ  هیکرد که حالم ازش بهم خورد اما اونقدر از صبح گر یز ی خنده ر بعد
 هم افتادن یرو
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 ................ 

کرده شده   شیآرا  یکه حساب ییچشمام پشت چشما یخوشگل شده بودم اما غم تو  یحساب   نکهیا با
گفت آقا دوماد  دویساده بکنه که خند حی آرامش مل هیگفته بودم که  شگرهیبود مشهود بود به آرا

 نی بش  یشیخودشون سفارش دادن چه جور آرا

باشه   نیسنگ شمیآرا خواستمیکردنمم دخالت کرده بود نم شیآرا یتو  یحت خوردیبهم م نیاز رام  حالم
  خیب  یبغض بد ستمین ایلیمطعلق به ا گهیافتادم که من د نیا ادهی یاومد اما وقت یخوشش نم  ایلیا

 کنم فراموشش کنم یدادم سع حی گلومو گرفتو ترج

من ارزش نداشت گردنبند   یذره برا هیو گرون بود اما  نی سنگ میلیکه خ  یبود مدل پرنسس یباز  لباس 
بود دستبند و گوشواره ستش که باعث   دیسف یطال لمی که گردنم برخالف م یو خوشگل  فیظر یلیخ
 برقش چشم آدمو بزنه  شدیم

  یآدم پولدار و جذاب نیهمچ هیداشتم زن   نکهیفکر کنم از ا کردیبا حسرت بهم نگاه م  شگریآرا دختر
  دوارمیبدتر شد ام دیلباس عروسمو د یحسادت کرد وقت  مییبا ی به ز یشده بود حت  شیحسود شدمیم

 باز نشه  مونییپام به خونه کذا ادی سرم ب ییبال هیامشب چشم بخورم 

بهش ندارم متنفر بودم کاش   یعالقه ا چیکه ه ارهیلباسو از تنم در ب  نیا یقرار بود کس  نکهیا از
 مونی پش فتهی افتادم که امکان داره جونش به خطر ب یم  ایلیا ادهی یفرار کنم اما وقت تونستمیم
 زدم یم یسرم پوزخند  یاحمقانه تو یبه فکرا شدمویم

فاصله   نیچشمام از ا  یشده بود اما غم تو شتریصورت و مو درخششم ب شیاون لباس با اون آرا یتو
 هم مشخص بود

  کنه؟چهیکار م یداره چ االن یعنیخوامش؟ یکه م  ستین ی ماله کس  یوقت  خورهیبه چه درد م  میخوشگل
 داره ی برگردم افسانه جونو بگو اون چه حال  ستی قرار ن گهیگفته که من رفتمو د انشیبه اطراف یطور 

 آوردن  فی_دلبرخانوم آقاتون تشر 

گفتن که مرد باشه شوهره من که  ی م یلفظ آقاتون حالم بهم خورد چه مسخره بود آقارو به کس از
 نامرد به تمام معنا بود هیمرد نبود 
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نداره چون سرشم به مراسم گرم شده بود  یازش خبر  گهیول کرده اما د  ارویلیا  نیبودم که رام دهیفهم
 که منو به طور کامل تصاحب بکنه  یبراش مهم بود وقت زیچ هیمهم نبود فقط  ادی براشم ز

 حرکت کردم  شگاهیآرا یگرفتمو به سمت در خروج  نمیغمگ یخی یغم نگاهمو از چشما  با

االن   شدی م یاومد؟چ یبا دسته گل به سمتم م  ایلیا گرفتیصورت م یمعجزه ا هیاالن  شدیم یچ
 نامرد  هینه   گرفتیمرد قرار م هی  یدست من تو دستا

داشته  جانیه دیبا شهیکردم شاد باشم از امروز به بعد نقاب خوشبخت بودنم به صورتم زده م یسع
 کرد یم یکه کرده بودو عمل  یدی تهد  نیباشم وگرنه رام

 لو بده  رو یهمه چ دمیترسیلبام نشوندم اما از چشمام م یرو یگنده ا لبخند

به   یبود زنش بشه حساب  یردختر ه یرفت که آرزو یمرد یرو که باز کردم نگاهم پ شگاهیآرا در
 نیمن از ا  دنیداده بود با د هیتک دونستمیکه اسمشو نم یمت یگرون ق نیبودو به ماش دهیخودش رس

  ظیلبخندمو غل کردمیم یسع میشدی م کیکه بهم نزد یفاصله هم برق چشماش قلبمو لرزوند با هرقدم
 کردی نم دیمنو تهد نیاز طرف رام یآزار  گهید ینطور یو نفرتمو پنهون تر بکنم ا تر

 یجذابش با اون چشما غی ت شی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم صورت ش  ستادمیروش که ا روبه
 اما قلب منو نلرزونده بود  کردیم یدلبر  یا گهیاز هروقت د شتر یب  شیسبزرنگ لجن

 یشیماله من م ی_باالخره دار نیرام

نگم  یز یدهنمو بستمو زبونمو گاز گرفتم تا چ ینت شد ولبهش بگم آره باالخره جسمم ازا خواستمیم
 بود که باعث شد چشماش مشکوک بشه یزدم که اونقدر مصنوع یز یدرعوض لبخند اغراق آم

  میرفت نیبه سمت ماش  لمبرداریبود از دستش گرفتم با دستورات ف دهیکه برام خر یگل خوشگل دسته
  یدارم نقش باز  دهیحفظ ظاهر که معلوم بود فهم  یدرو برام باز کرد که با اکراه نشستم اونم برا نیرام
 دور زدو سوار شد  نشویتورمو جمع کردو درو بست ماش کنمیم

 هی یبرا زدی سرد بود اما االن داشت حالمو بهم م یدرسته عاشق بو کردیعطرش داشت کالفم م یبو
شد آروم به سمتم  جادیتنم ا  یتو یف یلرزش خف  دمی دستاش د یلحظه فشرده شدن فرمونو که تو

 نمی نب یز یفعال کور باشمو چ دادمیم حیبهم نگاه کرد اما من ترج   تیبرگشتو با عصبان 
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نداره  یمن کار  یباهات بد تا کنم آره؟برا خوادی_فکر کنم هشدار خودمو داده بودم دلت منیرام
 سوگند تازه لذت بخش تره 

 بپوشونم یتوجه  یرسمو با ب کردم نفرت و ت یسع

 دلخور باشم  دمی_از دستت با

 کم گذاشتم؟ یچ  ؟مگهی_چرا لعنتنیرام

 شدیتوش خالصه م زمیکه همه چ ایل یمثل ا زایچ  یلیبهش بگم خ خواستمیم

 خواستمیم گهید زیچ هیبکنن من  ی شیچه آرا یسفارش کرده بود شگرهی_به آرا

 زد  یگرد شد کم کم احساس کردم لبخند نیرام یچشما

ساده اون لباسم تنت   ینطور یهم ش یدرسته بدون آرا حی مل شیآرا یبگ دمیتو بشم ترس ی_فدانیرام
 ی باش  نیرنگ  دیبا  ارمی دوستام کم ب یجلو  خواستیدلم نم یول یدرخشیماه شب چهارده م نهی باشه ع

 شدی نم یسرمو بکوبونم به داشبور ول خواستیمرد دلم م نیوقاحت ا از

 نفسه آقات؟  ی_حاال آشت نیرام

 شدیاما متاسفانه نم ارمیجا باال ب هی خواستیم دلم

 آشتم  میهی_ا

 رما ی گی_من قربونت بشم نگاش کن سوگند گازت منیرام

خنده  یکرد صدا  تمیاذ ختیکرم ر کمی خنده هاش اوج گرفت  یبهش رفتم که صدا یغره ا چشم
 ه باال برد راه افتادمنم ک یها

  دیبودم پس با نیماله رام گه یکه چه بخوام چه نخوام د کردمیبا خودم فکر م  میراه که بود یتو
 نهیاما مهم ا خوامی که م ستین یمرد  نیدرسته رام شمی م تی فقط من اذ ینطور یا امی باهاش کنار ب

 ست یمهم ن زای چ هیجاش امنه بق  خوامیم کهیکه االن اون
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به تخس   طنتاش ی به ش کردیم نی که رام ییلذت ببرم به کارا  یکردم شاد باشمو از امروزم حساب یسع
 عکس گرفتن حواسمو پرت کنه  نی تا ح دادیکه از خودش بروز م  یشدناش به حرکات جذاب

چون   شهی نم  لیخودمو خوشبخت کنم دل   دیخوشبختم کنه خودم با  یکیباشم  نیمنتظر ا دینبا من
پولداره   افسیخوش ق   ستین یپسره بد نیرام  رمی بگ یبشم افسردگ  نیزن رام  دیفته بابهم زور گ ایدن

  نویهمراهه اون رام دیشا ینطور یوقت از دستش ندم ا  هیباشم  میمراقب خوشگل دیمراقبمه فقط با
 از دست بدم  هم

داشتم از  نیبا خودم کنار اومده بودم به خاطرهم  شدی تر م یلبم واقع  یلبخند رو گذشتیم هرچه
 بردم ی لذت م میمهمون

پاش گذاشته  یدست منو گرفته بودو رو هی نیرام  کردمی نشسته بودمو به مهمونا نگاه م نیرام  کناره
   زدی با دوستش حرف م  کردوی بودو نوازشش م

 اد یازش خوشم ب شدیچشماش بود که باعث م ی تو یو غرور خاص  برق

اون  یبهش ندادم باالخره که چ ییاما بها بستی چشمام نقش م یجلو ایلیا افهیسخت بود و ق  درسته
 زهر کنم   مویزندگ دیمنم ازدواج کردم نبا کنهیازدواج م

قبال که دستم تو  شدمیفقط مور مور م دادیبهم دست نم یحس چیبود ه نیرام یکه تو دستا دستم
 یمگه من سع یداشته باشم ول  نی حسم به رام نیکنم ا  یسع  دیآرامش   با گرفتیقرار م  ایلیا یدستا

 داشته باشم؟ ای لیبه ا یحس  نیهمچ  هیکرده بودم 

 بهم زد  یکه رفت به سمتم برگشتو لبخند گرم نیدوست رام دمیکش یپوف

 ؟ یبرقص  یبر  یی خوای_نم نیرام

 _نه هنوز زوده 

 _چرا زوده نفسه مننیرام

قطع کردن که  رویقیموس یتکون داد که همون لحظه صدا یدستشو باال بردو با حالت جذاب  نیرام
تکون دادنو رفتن با تعجب   یبه چندتا از آدماش اشاره کرد که اونام سر   نیچشمام گرد شد رام

تک   دمیبرگشتم که د نیکار کنن کنجکاو به سمت رام یچ  خواستنیم یعنی  کردمی بهشون نگاه م
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  یمیآرومو مال یقیبازو بسته کرد همون لحظه موس سای وا ی کردو چشماشو به معن یا دونهخنده مر
قرار داشت به سمتمون آوردن با تعجب داشتم  یرنگ دی بوم که روش پارچه سف هیپخش شد آدماش 

 کردم یبهش نگاه م

 _برو برش دار نیرام

آروم   کردنی بلند شدمو به سمت بوم رفتم همه مهمونا کنجکاو داشتن بهم نگاه م گاهمیجا یرو از
به سمتش   یچشمام جمع شد با ناباور  یبوم اشک تو یرو یعکسا دنیدستمالو که برداشتم با د

  دیبرگشتم که خند

نه  از همه صح کردمیبوم زده شده بود نگاه م یکه رو ییبه همه عکسا ستادیبلند شدو کنارم ا نیرام
 ها عکس داشت  

که کناره فواره آب نشستم صحنه شونه  یبودم صحنه ا دهیچ یکه پتورو دور خودم پ  دنمیخواب صحنه
 هم بود شدیم م یکه مربوط به زمان پونزده سالگ ییچندتا از عکسا یزدن موهام حت

 همشون لبخند رو لبام بود   یهم بود رو میکه باهم گرفته بود ییاز عکسا چندتا

 شده بود رو خوندم:  ی بوم حکاک یه روک یا جمله

 مرد" هی"سوگند 

 د یبوس  مویشونیسمتش برگشتم با جلو اومدنش ضربان قلبم باال رفت آروم پ به

 ؟ یشد زی_سوپرانیرام

 دم؟ یمن نفهم  یگرفت یک  ناروی_ا

 کردم یعکسا من خودمو آروم م  نی_خب با هم نیرام

بهم دست   ی حس چیو سوت همه مهمونا بلند شد درسته ه غ یج یهم بسته شد *"صدا یرو چشمام
 کم کم عاشقش بشمو دوسش داشته باشم کردمیم ینداده بود اما سع

آهنگ  یکردو صدا  یاز آدماش اشاره کرد اونم اشاره ا یکی به  شدیآروم ازم جدا م کهیدر حال  نیرام
 شد  نتریدوباره باال رفت لبخند رو لبام سنگ
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 م یبرقص می_برنیرام

 م یر_ب

کم کم  ینطور یذوق زده باشم ا کردمیم ینداشتم اما سع  یذوق چیگرفتو به سمت مهمونا برد ه دستمو
 شد یکه ذوق زده باش ذوق زده باش ناخوداگاه ذوق زده م شدیاونقدر به قلبم القا م

دورمونو گرفته بودم  نیرام یدوستا  دادمیخودمو تکون م دمویخندیمنم م  دیرقصی جلوم م نیرام
با   یحلقه بزرگ دورمون زده شد همشونم کت وشلوار مشک هی نیبود به خاطر هم ادیتعدادشون ز

 که دوتا از دکمه هاش باز بود معلوم بود هماهنگ کردن  دیلباس سف

  یسع انمیآهنگ لباس تنم و اطراف  جانی کردم فقط از شدت ه یناز نکنم هرچند ناز نم ادیکردم ز یسع
با    کردمی م یمن سع  کهیدرحال  نه یوجوده ا  یاز خوشحال کردی فکر م نیخوشحال باشم که رام دمکریم

 ام ی وجودش کنار ب

 م یعاشقانه برقص دیکه عوض شد پسرا از دورمون پراکنده شدن آهنگ رقص تانگو بود پس با آهنگ

   دیکشیچشمام پر نم  یاز جلو ایلیسخت بود چهره ا یلیلحظه خ نیبود ا سخت

بده رقص تانگو   ادمونیمعلم رقص گرفته بود تا  مونیافتادم که به خاطرمراسم نامزد ییروزا ادهی
  لمبرداریکه ف یخودش طبق برنامه ا یدوستا لویفام یهم قرار بود با پسرا یعروس یبرا  میبر یحرفه ا

 برنامه اجرا کنن   ختیری براشون م

 دیشا ینطور یتا ذوق کنم ا اسیلیا لحظه تجسم کردم  هی یدستاش قرار گرفت برا یکه تو دستم
آزار دادنم  یبرا یخلوتمون بهانه ا  یتا تو  دمیرقصیباهاش عاشقانه م خواستی م نیکه رام یاونطور 

 نداشته باشه 

  نهیهاش معلوم بود ع یلباس مردونش برجستگ ریکه از ز یدوختم عضله ا نشیبه قفسه س نگاهمو
 سرم اکو شد  یلحظه صداش تو هی یبرا ایلیا

 دشمنا و مشکالت تو ستبر کردس"  یبرا شهیبهت بگم هم  خوامی؟م ینیب یم نرویس نی"خانوم دزده ا

 گذاشتمو چشمامو بستم  نشیس یآروم سرمو رو ناخواسته
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 ؟ یکنیکار م یوقت رفتم تو چ هیاگه  ایلی"_ا

 کارکنم؟ یکار چ چی_هایلیا

 ؟ یکنی نم یغلط چیه ی عنی یعشور یب یل ی_خ

 بکنم"  یافته من کار  یکه هرگز نم  یاتفاق یبرا دی_چرا باایلیا

دستاش بود اونقدر   یدستام تو کهی درحال دمیبا غم دور خودم چرخ دیدستاش چرخ یدستم تو آروم
دستاش خم کردو بعد  یآروم منو رو  نیحرکت رام هیکه همه صداها ازم دور بشه با  دمیچرخ

 گذاشت  گهیسمت د هی نو م کردی کمرمو گرفته بودو بلندم م کهیدرحال 

منو  یر ی پسره کمرمو بگ نیا نه یع ینطور یا میشب عروس یزورشو دار  گمی...مکهی چه رمانت نی "_بب
 ؟ی ننداز  نمیزم  یبچرخون 

  هیروبه رومو با  یسلطنت یعسل زی م ستادیبا حرص بهم نگاه کرد از کنارم بلند شد و روبه روم ا ایلیا
 نیزم  یرو یگرد شده بهش نگاه کردم وقت  یحرکت بلند کردو دور خودش چرخوند که با چشما

 : د یشده پرس زیر یبه سمتم خم شدو با چشما  زیم  یگذاشت رو

سوال   ری بلند کردم؟زور منو ز  ارو ی مه یاون شب چه طور  یدیتو؟ند ایتره   نیسنگ زهی م نی_اایلیا
 " یبر یم

گوشام بود که باعث شد ناخواسته  یتو کردمیز دستش فرار م ا دمویکشیکه م  ییغایج  یصدا هنوز
شد به خاطر    ظتریلبش غل  یکه لبخند رو دیتو اون لبخندم د  یچ نیرام دونمیبزنم نم یلبخند محو

 منو چرخوند   نباریدوباره کمرمو گرفتو بلندم کرد اما ا نیهم

بکنم که عشقم  یکار  تونمیاز هم باز کردمو سرمو عقب بردم درسته شوهرم عشقم نبود اما م دستامو
  شیدست خودش خم کردو دوباره لبام به آت یگذاشت رو نیزم یمنو که رو نی شوهرم باشه رام

 شد دهیکش

  یکه کم یآب دهنمو قورت دادم با لحن کنهیم یبا ذوق داره رانندگ دمیسمتش برگشتم که د به
 : دمیآروم پرس  دیلرزیم

 ؟ یبود یدستم راض  ؟ازین ی_رام
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 سرخ بشم   یکه باعث شد کم دیخند  یبلند یبا صدا نیرام

 باشم یناراض  دیحرف زدنت باشم آره خوشگلم چرا با  نیا ی_من فدانیرام

 د یبهم زدو دوباره خند  یچشمک جذاب نیرام

 ی درد بکش ذارمینباش نم  یز ی نگران چ یسوالو کرد ن یچرا ا دونمی_منیرام

باالتر رفت خودمم خندم گرفته   نی خنده رام یخودم جمع شدمو دوباره سرخ شدم که صدا یتو یکم
  ینطور یخوشحال بودم ا  یلیباشه خ یاز دستم راض نیتونسته بودم خوب رفتار کنم که رام نکهیبود از ا

 دادیزجرم نم 

 ستمیتختم فقط من ن یامشب تو دمیکه داشتم رس  یی_باالخره بعد از گذشت شبها به آرزونیرام
 دم یدیخوابام م یتو شهیکه هم یز یچ یتوهم هست

 نگاه کردم  رونیغم نگامو چرخوندمو به ب با

سلطه بابام   ریز گهید شهیبه من مربوط م تیبه بعد همه چ نیاز ا یشی_امشب ماله خودم منیرام
 ی ستین

 سلطه توام؟  ری_ز

لباس   رمی گیم یکن برات معلم رقص هند  یفقط برام خانوم خوامیازت نم یادی ز زی _من چنیرام
  ینیسنگ  یاگه الزم باشه طالها یبر  یتا هرشب برام رقص هند دمیبرات سفارش م میقشنگ یهند

 کنم یم  هیهم که دارن برات ته

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

فقط خواسته   زنمیبه نامت م  یی که بخوا یهرچ خرمی لباسا و طال وجواهراتو برات م نی _بهترنیرام
 یدار  یآرومو عاشقانه ا یزندگ ینطور یا نیکن هم  یمنو عمل یها

  دیبا  کردی م شتریب  تامویکه جذاب  یبود هرکار  یشکل  نیا دمیجد یهم بستم پس زندگ یرو چشمامو
 هه  یرقص هند دادمیانجام م 
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باشه   نیکه قرار بود منزل منو رام یخونمون خونه ا میرفتی م میم شده بودو داشتکشونمون تمو عروس
 باشم   یکه زندون  ییجا

 ی_سوگند چرا ناراحتنیرام

 گفتم:  عیکه کردم کنف بشه سر یتالش نهمهیا نکهیترس ا از

 دوست ندارم  ی_نه ناراحت چرا فقط رقص هند

 چه طوره؟  یداشته باشه؟عرب  ادی ز یکه توش دلبر  یدوست دار   ی_باشه چه رقصنیرام

 بود  حی کردم چه قدر وق بغض

 خوبه هیهمون هند یتو بگ ی_هرچ

 ی کنی خراب م  رویهمه چ ی_طعنتو گرفتم سوگند دار نیرام

 دنیتوهم رفت با د  یدستش که گذاشتم اخماش حساب یلرزونمو به سمت دستش بردم رو یدستا
 دستش خوشگل بود  یدر حلقه توشدم چه ق یطور  هیدستش  یحلقه تو

 ی شیمعرکه م ارهی ب شی آت  ی_خودت دار نیرام

 نداشتم  ی_من منظور 

 شهی_روشن م نیرام

 زدم:  غی کم از شدت بغضو تنفر ج کم

 نداشتم من اصال رقص دوست ندارم  یمنظور  گمیدارم م اریسرم ب  ییخوایم  یی_اصال بدرک هر بال

 : دیدندوناش غر یفرمونو فشرد از ال نیرام

 ؟ ی_هرکار نیرام

 شد   خیبه گلوم چنگ انداخت از ترس کاراش مو به تنم س بغض

 ی دیوقت آزارم نم  چیه ی_اگه منو دوست داشته باش
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 به سمتم برگشت که باعث شد با غم بهش نگاه کنم  سوندیوا ابونیگوشه خ  نویماش  نیرام

 نکهیبه خاطر ا  ؟نکنهیزنی باهام حرف م ینطور یکردم که ا یسوگند؟چه کاره بد  یترس یم ی_از چ نیرام
 ندارم؟  نمیحق ا زنم؟نکنه ی بهت دست م

 غم چشمامو بستمو آروم گفتم:  با

 بکن  ییخوای حقتو ازت نگرفته هرکار م  چکسی_ه

 کنه ی توهم داره بهم نگاه م یبا اخما دمیسمتش برگشتم که د به

 یبشم دختر  دمیذره بهم فرصت بده به خدا قول م هیآزارم نده  نیهم شمیم تی _فقط درکم کن که اذ
 ...ینکن ول  یکار  گمیامشب مراعاتم کن نم یول  ییخوایکه م

دستاش قرار گرفت به سمتش برگشتم اشکام از گوشه گوشه  یبغض رومو ازش گرفتم دستام که تو با
 ترسم یازش نم گهید کردمی احساس م نییپا  دیچشمم چک

باهام   کم یفقط توهم بهم قول بده  ییایتا با خودت کنار ب کنمی نم یکار  کنمی _باشه مراعات م نیرام
 باشه؟   یکن یهمکار 

 دیبوس موی شونیبهش زدم که آروم پ  ینیغمگ  لبخند

 کنه؟ ی کار م یداره باهام چ تییبا یز  ینیب ی م کنهی م ریی_احساساتم داره کم کم تغنیرام

 بهم زد ین یانداختم که لبخند غمگ نیی پا سرمو

  دمیعقب کش  یشیم تیاذ یدار   دمیکه فهم شبید نهیع  امی_نگران امشبتم نباش باهات کنار منیرام
 تشنه محبتتاتم  فهممیاما االن م خواستمتی درسته قبال به خاطر جسمت م

پس درکم  شینداشت آخ  میپس امشب کار  شیدلم گرم شد آخ یکه راه انداخت کم  نویماش  نیرام
   کنهیم

  دیباشه فقط با یپسر خوب تونهیپس م کنهی م یرانندگ نیداره غمگ دمیبه سمتش برگشتم د  آروم
 ی باهاش حرف بزن 
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راحت   المیبود که خ نیکه نشون از ا یهم بستم با لحن یزدمو آروم چشمامو رو یلبخند ناخواسته
 شده و بهش اعتماد دارم آروم گفتم: 

 کنم یمطمئن باش جبران م یکنی درکم م_خوشحالم که 

  یلبخند مردونه آروم دستمو گرفتو رو هیفرمون بود با  یدستمو به سمت دستش بردم که رو آروم
باهاش کنار   دیباشم که شوهرم بود با یکردم عاشق کس   یکردم شاد باشم سع یفرمون گذاشت سع

 ست ین یپسره خودخواه  ادمیاومدم پس ز یم

هم بلرزونه تا   ارویقهقه هام دن  یصدا خواستمیم دمیخند  یاد که با خوشحال دستمو قلقلک د نیرام
  یفراموش کردم نه چون حت ارو یلیا گمیانداختن من موفق نشده نم ونیبه گر یهم برا ادیبدونه ز

 ده یم زهیدستامو گرفته و داره بهم انگ کردمی کنارمه احساس م  کردمی االنم احساس م

بردمو شروع کردم    شیبا خنده دستشو به سمت پخش برد با ذوق دستمو به سمت پخش لمس  نیرام
  چوندوی خونرو پ ری از عمد مس  دمیباز بلند شد فهم نی رام یخنده ها یبه ور رفتن باهاش که صدا

 شروع کرد به دور زدن 

ر لباس  کنار زد با ذوق تو  نویهم سقف ماش  نیباال بردم رام یپخش شدن آهنگ صداشو حساب  با
خنده  یهوا تکون تکونش دادم صدا  یدستم گرفتمو تو یتو کمشویبلند بود  یعروسمو که حساب
   داشتیوام هیبه گر  ارویهامون داشت دن

 امیو احساستم کنار ب  نی که با رام دمیامروز به بعد به خودم قول م از

 داد زدم:  یبلند یصدا با

 یبرقصـــــــــــــــــ دی حاال تو با  ایدن ی_آها

 

  خوادی تورو دلم م من

 دارمت  دوست

 ادی هات بهت م خنده



 خانم دزدی که ماه شد 

290 
 

 دارمت  دوست

 

 همراهش شروع کرد به خوندن:  نیرام

 

 یی بخوا کمی تو منو  یحت اگه

 اد یز یل یتورو خ من

 دارمت  دوست

 ات ی واسه خوب تورو

 دارمت  دوست

 ات یمهربون  واسه

 دارمت  دوست

 

خوشحالم خوشحال شده   خندموی دارم م  ینطور یمنم ا دی دیم یبا ذوق فرمونو ول کرد انگار وقت  نیرام
به تظاهر   یاز ی ن مردمویم دیبهتر شا دم یترسینداشتم چون از مرگ نم  یبود سرعتشو باال برد اما ترس 

 بندازم  هیبه گر اروینبود تا دن یکردن به شاد

 دادمیدستامو تو هوا تکون م یمنم با خوشحال خوندیآهنگو م نیرام  کهیدرحال 

 

 با اون چشا یکش یمنو م یدار 

 ات یعاشق کش واسه

 دارمت  دوست
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 مخاطب خاص  یآها

 تورو خواست  هوی دلم

 دل من نیا یبرا

 هوش و حواس ینذاشت

 

 منظورشو گرفتم فقط بهش لبخند زدم:  یبهم کرد وقت یبه سمتم برگشتو نگاه منظوردار  نیرام

 

 طب خاص مخا یآها

 دست شماست  اجازه

 ی بگ  یهرچ قبوله

 است ینجوریا عاشقت

 

   کردیم یدستام بودو باد باهاش باز  یدوباره آهنگو زد اول هنوز تورم تو نیرام

 ؟ یزنیگل م تویفرار میکرد یعروس   یوقت ایلی"_ا

که  یقرمز اونم فرار  نیتو چشم هست ماش  یعروس خودش به اندازه کاف رمی گیم دیپرا هی_نه ایلیا
 کنم ی م میخون هی میشب عروس یچیه گهید

 رم یتورمو تو هوا بگ  یسقفش کنار بره بعد من با خوشحال خوادی_آخه دلم م

 نداره"  یکار  میکارو بکن ن یا میتونیپرادرو سقفشو بردارن هرچند خودمونم م دمی_خب م ایلیا

 بهم جلب بشه  نیتکون دادم که باعث شد توجه رام نیبه طرف  سرمو
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 شهیمحسوب م انتیخ  ینطور یمن شوهر دارم ا یتو فکرم باش دینبا یلعنت

 آرومتر برم؟  ییخوایسوگند؟م  ی_خوبنیرام

 _نه تندتر برو 

که قبال فشار داده بود سقف کنار بره بردمو   یهم سرعتشو باالتر برد دستمو به سمت دکمه ا نیرام
کالفه شده بودم  زدی نم یحرف  چیه  نیرام  ادیسرمون ب یفشارش دادم که باعث شد سقفش دوباره رو 

 چه مرگم بود  دونمینم

که چون  کرد یفکر م  نیبزنه فکر کنم داشت به ا یلبخند نیتورمو مرتب کردم که باعث شد رام  یکم
 مرتب باشم جلوش  خوادی م میخونه شد کینزد

 بود   یاومدو علتش چ یاز کجا م  دونمیبکنه تنها استرس خودم مهم بود که نم خوادی م یهر فکر  بذار

 هیلباس دکلتم که به صورت هفت از پشت باز بود نگاه کردم اوه لباسم چه قدرم لخت به

 سوگند؟  یار یاز خودت در م هیچ  هایمسخره باز نیدادم ا هیتک  یبه صندل  دمویکش یپوف

شدن نکرد به سمتش برگشتمو صداش   ادهیپ یبرا یتالش  نیچشمامو باز کردم رام سادیکه وا نیماش
 زدم که باعث شد به سمتم برگرده 

 شده؟  یز ی_چ

 تو...توهنوز از فکره...از فکره اون پسره... کنمی_سوگند من...من احساس م نیرام

  امیدارم باهاش کنار م  یول ومدمی ن رونی ه ببهت دروغ بگم پس بذار باهات روراست باشم ن خوامی_نم
 ی چون تو االن شوهرم

 د یتوموهاش کش یکالفه دست نیرام

 امیمراعات کن تا منم با خودم کنار ب گمیبهت م نهی به خاطرهم دمیبهت قول م شمی_موفق م

 ؟ یفراموشش کن  یدی_قول منیرام

  میشد اده یپ نی باهم از ماش ادی ب یلباش لبخند یبهش زدم که باعث شد رو  یبخش  نانیاطم  لبخند
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 تو؟  یار ینم  نوی_چرا ماش 

 بهشون گفتم که فردا تا ساعت دوازده آماده باشه  دارنیبرم  نویماش انی_االن بچه ها منیرام

 زد  یلبخند

 خودت  نی با ماش ایبا راننده برو  ای رونیب یر ی به بعد م نی_به اسم تو زدمش از انیرام

  کهوی  رهیخواست دستمو بگ  نکهیزدو به سمتم اومد هم یحرفش چشمام گرد شد لبخند  نیا دنیشن  با
به صورت   ی و سه تا شخص  سیپل  نیبلند شدو پشت سرش دوتا ماش   سیپل نی چندتا ماش ریآژ یصدا

هم اخماشو برده بود  نیرام دش یاز قبل گشاد م شتریمحاسرمون کردن چشمام هرلحظه ب  رهیدا مین
 برد پشت سر خودش   یبه سمت کمرم بردو کم دستشوتوهم 

 شهیبرامون شر م  ستیمناسب ن ادی_پشتم بمون لباست زنیرام

برو   ادی خوشم نم  ستیباشه بگه لباست مناسب ن نینگران ا نکهیا هیاون لحظه به جا یتو نکهیا از
 داشته باشم  نی از ا تونمیم یپشتم اما... اصال من چه انتظار 

ازش   ایلیچرا به اندازه ا دونمیچنگ زدمو پشتش پنهون شدم اما نم نویرام یاز ترس بازو  ناخواسته
 نگرفتم تی حس امن

  شدیم دهیتوهم کش شتریهرلحظه اخماش ب نیرام

هم دراشون باز شدو با   هیشد بق ادهیازش پ یم با لباس نظا یباز شدو مرد سیپل  ینای از ماش یکی دره
 اسلحه هاشونو دراوردنو به سمتمون گرفتن 

 کار کنه یکه چ  دونستی چشماش گرد شده بودو نم یهم حساب  نیگرد شده بود رام چشمام

 داد زد:  سایاز پل یکی

 سرت  یدستتو بذار رو یبش  می_بهتره تسل

اخماشو   نیرام  شدیم شتریهرلحظه لرزش تنم ب  کردینگاه کردم که متعجب داشت بهم نگاه م نیرام به
 به شدت توهم برد 
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 ن؟ یمنو زنمو دوره کرد ینطور ی ا یچه جرم ه؟بهیچ های مسخره باز نی_انیرام

خودشونو راست کردن   یبود همه کم  ریآژ هیسقفش  یکه رو  یشخص نینفر از ماش هیشدن  ادهی پ با
 دره جلوشون باز بودو نشونه اسلحشون به سمت ما  لمایف نیا نهیبودن ع کی آماده شل اما همشون

امکان   ن یا شدیاز قبل چشمام گرد م شترینفسم بند اومد هرلحظه ب  دنشیباال آوردن سرش با د  با
 نداشت 

 به اسلحه دستش به...به ابهت مردونش   شیلباس نظام  به

 ...بازم بگم؟ییو پخش مواد...قتل...آدم ربا عی_توز

 نیکه ا  شدیمن باورش نم  نهیانگار اونم ع  کردینگاه م ایلیمن مبهوت داشت به ا نهیهم ع نیرام
 اس یلیا

 امکان نداره  نی_انیرام

 با لحن محکمش همچنان ادامه داد:  نیمتعجب رام افهیبدون توجه به ق ایلیا

 داخل منزلتون...و از همه مهمتر ضرب و شتم مامور قانون یانون رق یغ لی_شکنجه...قمار...وساایلیا

خودش   نهی ع کلشمی قدوه یحت  افشیطرز حرف زدنش ق اسیلیا نیکه ا کردمی کم داشتم باور م کم
 بود

 اومدو و آروم بهم نگاه کرد   نورتریا یاومدمو بهش نگاه کردم نگاهش کم رونیآروم ب  نیپشت رام  از

  یتو یچ  دونمینم  کردیم یطناز  شتریضدگلولش ب  قهیاون لباس و جل یقدر اقتدار مردونش تو چه
 از قبل توهم بردو دستاش مشت شد  شتریکه اخماشو ب دیصورتم د

 کاره بابامه نه من  یکه گفت یینای_همه انیرام

 هم کاره بابات بود؟  یی_آدم رباایلیا

 ؟ یر یگیم  ویکه خورد ییانتقام کتکا ی؟دار یگی م  یچ یدار  یفهمیم چ ی؟هییربا_آدم  نیرام

 زد   یپوزخند ایلیا
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 اومدم؟  یزودتر به سراغت نم  رمیانتقام اون کتکارو بگ خواستمی_به نظرت اگه مایلیا

 بود برگشت   شی کنار نیکه پشت در ماش یسمت مرد به

 که ربوده شده هیکه کنار دستشونه همون دختر ی_جناب سرگرد کس ایلیا

 تو شوک بودم یمنم حساب  شدیگرد م شتریهرلحظه چشماش ب نیرام

صورتم به   شیداره به لباس تنم به آرا یچه طور  دمیدی م نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 بود نیمنو رام یبه خصوص حاال که تمرکز همه مردا رو خورهیو حرص م کنهیموهام نگاه م

 ینایاز ماش یکی قرار گرفته بود بهم نگاه کرد همون لحظه افسانه جون از  ایلیکه مورد خطاب ا  یمرد
 جا بخورم  یشد که باعث شد حساب  ادهیپ  سیپل

 بشه کی که جلوش گرفتن مانع شدن که بهم نزد یاما با اسلحه ا ادیخواست به سمتمون ب هیگر با

پسره و   ن یکه دخترمو به زور ازم گرفت هم ی_اون دختره منه...جناب سرگرد خودشه...کسافسانه
 پدرش بود 

 اون...  دمیسوگندو ندزد ؟منیکشک چ ی چ  ؟مادریگ یواسه خودت م یدار  ی_چنیرام

داره؟اونم بدون اجازه پدرومادرش عقدش   یچه جرم  ییآدم ربا یدونیم شهیروشن م   ی_همه چایلیا
 کنن 

 : د یغر ایل یبا حرص روبه ا نیرام

 نداره اونا فوت شدن ینیکه سوگند والد  یدون ی_خودتم منیرام

 گفت:  رفتی که هرلحظه جذبش باالتر م یبه سمت عمش برگشتو با لحن  ایلیا

 د؟ یکن یشناسنامه دخترتونو لطف م کنامی _خانومه نایلیا

چشمامون  نی دنبال شناسنامه گشتو درش آورد که باعث شد همزمان با رام فشیاز تو ک  ی با هول عمه
 بود  نیرام شهیگرد بشه چون شناسنامه من پ

 شناسنامرو به سرگرد نشون دادو گفت:  ایلیا
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 متولد سال)...(به شماره شناسنامه)....(نام پدر...  ی_خانومه سوگند فراهانایلیا

 حرفشو خورد  هیبق  ایل یا نیمانع شد به خاطر هم سرگرد

 سمت من برگشت  به

 ه؟ ی_دخترم نترس بگو اسم پدرت چسرگرد

 شوهره افسانه پس... شهی افسانه جون نگاه کردم حتما اسم پدرم م به

 _اسم بابام... 

انگار داشت با   کردیهم با تعجب داشت بهم نگاه م نیبهم نگاه کردن رام یو افسانه جون با نگران ایلیا
 بگم   قتویکه حق فهموندی چشماش بهم م

 که به زبونم اومدو آروم زمزمه کردم  یلحظه اسم هی یتو  دمیکش یق یعم  نفس

 نهی_افش

 : دی حرف اخماشو توهم کش نیا دنیبا شن سرگرد

 یاداره آگاه دییای لباستون با ما م  ضیدخترخانوم شماهم بعد از تعو نیکن  ری_آقارو دستگسرگرد

 همش دروغه  ناین؟ایراه انداخت هی مسخره چ شینما نید؟ا یکن رمی_دستگنیرام

 جناب  شهیروشن م   ی_همه چایلیا

خواب  هیخوابه  هی یهمه چ کردمی احساس م ختمیریاشک م دویلرزیبه سمتم اومد شونه هام م ایلیا
 شمی م نیچشم تو چشم رام شمیبلند م یکه وقت

 شونم انداخت  یبه روم زد کتشو درآوردو رو یلبخند ایلیا

 لباسه تنه توهه؟ نی_آخه اایلیا

 انداختم نیی پا سرمو

 رو دوش زنه من...  ی_توبه چه حقنیرام
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 داد زد:  تی با عصبان سرگرد

 بازه چرا شنل نداره؟  ینطور یلباسشون که ا نیا ینکرد یخودت کار  میمنتظر موند ی_چون هرچسرگرد

خودش بود اجازه نداده بود که شنلشو تنم کنم نگاه چه   رهیموهاش زد تقص  یتو  یچنگ  یعصب نیرام
 کنه ی داره نگام م میطور

بهش نگاه کردم    یبا خشم بهم نگاه کرد با نگران نیدستبند زدن رام نیمامور جلو اومدنو به رام چندتا
 د یکشی داشت با چشماش برام خط و نشون م

 ام؟ یآره؟باهات کنار ب  یکرده بود یکی_باهاش دست به نیرام

 من.... نی_به خدا رام

 د یغر ایلیممانعت کرد با خشم روبه ا  نی ببرنش اما رام عتریعالمت داد که سر ایلیا

االن اون  ی دونیکه تو خودتو مردش م ی...همون قانونمهی...اون زنه عقدشهیتموم نم ینطور ی_انیرام
 ی به خواستت برس ی...نتونستدونهیدخترو زنه من م

 نیبراش مهم باشه من توسط رام  دمیمهم نبود نبا  گهیخونسرد بهش نگاه کرد انگار براش د ایلیا
 کار  یچ خواستیمنو م ایلیا گهیشده بودم د  یدست مال

باطله چون تو با   رهیصورت بگ نی والد  تیدروغگو داشته باشه و بدون رضا نیکه شاهد ی_عقدایلیا
 شه یکار م یکارو کرده از کار ب  نیهم که ا  یمطمئن باش اون عاقد یرشوه عقدش کرد

  ای لیهم قرار گرفت ا یچون هردوتاشون هم قد بودن صورتاشون روبه رو سادیآروم روبه روش وا ایلیا
 : دیشد با خشم آروم غر کینزد نی به صورت رام یکم

هست که هم خورنده   نیجرمت سنگ یاونقدر  یدی پس م روی که سرش آورد  یی_انتقام بالهاایلیا
طالقتون بده اول  ایزود نیدادگاه به ا ذارمیه؟نمیبرنامم برات چ  یدونیهم اعدام...م یشالق باش

دلش خنک شد   یشاهد باشه وقت تونهیچون زنته م نهی سوگند صحنه شالق خوردنتونو بب خوامیم
طالقتون صحنه دار زدنت صحنه التماسات رو تجسم کن چه قدر لذت بخشه  یکارا نبالد فتمیم

  شهیمحسوب م  یچی ه نیکه تو و اون پدرت سرش آورد یینه؟هرچند دربرابر کارا
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 ی بکن یتونی نم یغلط چی_هنیرام

روش کار کردمو ازت مدرک   یدستمه شازده مطمئن باش اونقدر  ریوقته ز یلی _پرونده شماها خ ایلیا
 نشیو حکمت اعدام باشه...ببر یبمون   یدارم که حاال حاالها تو هلفدون

 کنم ی دادگاه رو م یمطمئن باش دروغاتو تو یدی_تقاص کاراتو پس منیرام

 دنده عقب که گرفت رفت  هیبا  نیماش  هیکردن بعد از چند ثان سی پل نیبه زور سوار ماش  نویرام

 افتم زندان   یمن حتما م یخدا یوا ادیسرم م یینگاه کردم حاال چه بال ای لیبه ا ینگران  با

 گذاشت   ایلیرو شونه ا یبه سمتمون اومد دست سرگرد

کن با مادرش اجازه داره بره خونه سرووضعشو مرتب کرد با   یآگاه  نی_دختر عمتو سوار ماش سرگرد
 ی آگاه  ارشیخودت ب 

 زد یلبخند مردونه ا ایلیا

 _ممنونم جناب سرگردایلیا

 بهش زد یلبخند مردونه ا سرگرد

  یسه ساله روش دار  ستیکم ن مینکرد یخودت بود ما کار   یشبانه روز  ی_همشون تالش هاسرگرد
 م یجرماشونو ثابت کن میکه بتون میمدرک دار یلیخ هشونی حاال عل یکن ی کار م

 زد:   یبود به سمتم برگشتو لبخند یانسال یکه مرد م سرگرد

زودتر   میخواستیکرد م یادیشدنت تالش ز  دایپ یبرا   هیخوب  یلیپسر خ  تونییپسردا نی_اسرگرد
خان اجازه نداد که وارد  ایلیاما ا میمراسمتونو بهم بزن   میشدیمجبور م ینطور یکه ا میکن  رشیدستگ

  یروح  بی کمتر آس  مییدختردا ینطور یا میکنیم  رشیگفت آخرشب دم خونشون دستگ میمراسم بش
 نه یبیم

بود    تیمامور یتو نکهیبا وجود ا یحت  کنهی لبخند محو نگام م هیداره با  دمیبرگشتم د ای لیسمت ا به
مرد  هی نهینبود ع  یکشک  فتهی ب یاتفاق  ذارمیمواظبتمو نم  گفتیاونهمه که م یعنیاما بازهم نگرانم بود 

   سادیحرفاش وا هیپا
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افسانه  اد یکه سرگرد اجازه داد به سمتمون ب دمیافسانه خانومو شن یکرد صدا یتک خنده ا سرگرد
دکوپزم شدمو تو  الی خیمحکم بغلم کرد ب دویبه سمتم دو عیسر دیاجازه سرگردو د یجون وقت

نبود هنوز نتونسته بودم  یروبه روم برام باور کردن یکدوم از صحنه ها چیآغوشش فرو رفتم هنوز ه
 نداشتم  یبودنش مشکل  سیچرا ازم پنهون کرد منکه با پل یول  سهیپل ایلیباور کنم ا

که داشت  یگنده ا کلیکمتر نگاه کنن چون با اون ه یتا برادران نظام سادیپشت افسانه جون وا ایلیا
 هردومونو پوشونده بود

 م یش نی سوار ماش دییای ب  ستیکارا ن  نی_عمه االن وقت اایلیا

هم به سمتم اومدو  ای لیا دیبهم زدو خند یافسانه جون لبخند گرم میاز هم جدا شد هیبا گر هردومون
 گفت:  رفتی چشم غره بهم م کهی دور شونه هام انداخت بعد در حال  شتریکتو ب

 کتو جمع کن خب  کمی لباسه آخه؟ نی_اایلیا

 توموهاش بکشه   یدست یانداختم که باعث شد عصب نیی پا یبا شرمندگ سرمو

 سوارت کنم؟ یبچه ها زشته چه طور   ی_جلوایلیا

 بوده  شیخب شب عروس یداد یر ی بابا چه گ ی_اافسانه

 کردو دستاشو مشت کرد  یچون دندون قرچه ا  اوردیبا خجالت گرفتم اونم کم ن  ایلیاز ا نگامو

  ایلیکه ا ین یدستشو دورم گرفته بود کمکم کرد که سوار ماش کهی نداد درحال یتیجون هم اهم افسانه
 میشده بود بش ادهی ازش پ

 م؟ یه؟برگردی_جناب سرگرد دستور چ

 د ی_بله خسته نباشایلیا

 تکون داد د ییبه نشونه تا یگذاشتن که اونم سر  ایلیبه ا ی احترام نظام  همشون

که توهم برده بود نگاه  ییبشم به سمتش برگشتمو به اقتدارو اون اخما نی سوار ماش  نکهیاز ا قبل
 اومد خدا  یفتم چه قدر اون لباس بهش مگر ی کردم دل ضعفه خاص 
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شدم که خودشم اومد کنار دستم نشست بهم نگاه کرد منم به  ن یکمک عمه خانوم سوار ماش با
 کنه ی بهم نگاه م  یاشک یداره با چشما دمیسمتش برگشتم که د

 مامان  یشد ی_چه قدر خوردن افسانه

 هیبود  دهی منو دخترش د نکهیت از اازم گرف  عیرو دهنشو روشو سر دیافسانه جون دستشو کوب کهوی
 گفتم:  یم یبا لحن صم  نیبهش کمک کنم به خاطرهم خواست ی شدم دلم براش سوخت دلم م یطور 

 مامانم؟ یز یری _چرا اشک م

بهش زدم که محکم   یشدن با بغض لبخند ری گونش سراز یجون چشماش گرد شد اشکاش رو افسانه
 منو بغل کردو به خودش فشار داد 

 بستمو با بغض آروم گفتم:  چشمامو

  ی_ممنون که کمکم کرد 

 کنه ی م یبچش هرکار  یمادر برا هی_افسانه

 سوار شد   ایلینگامو ازش گرفتم که همون لحظه ا دیبهش نگاه کردم که خند شرمنده

 چون خودش پشت فرمون نشسته بود که رانندش بودرو دک کرده بود بره یبود پسر  معلوم

کتشو جمع بکنم   شتریبهم کرد که باعث شد ب  نهیینگاه از تو آ مین هیروشن کردو راه افتاد  نویماش  ایلیا
 مورد قبول بود  یل یتکون داد که خ دیی به نشونه تا یکه سر 

تازه   امی کنار ب هیبا قض خواستمیتازه م گرفتمیچه قدر بدبخت بودم داشتم سروسامون م دمیکش یپوف
 خان مانع شد   ای لیا نیبهم فرصت بده اما ا  خواستیهم درکم کرده بودو م نیرام

خوشحال بودم هم ناراحت   هیقض نیچه مرگم بود هم از ا دونمیناراحتم نم  گمیخوشحالم نم  گمینم
  یردم پوزخندتنم نگاه ک  یبه لباس تو یدارم اما وقت  ارویلیبود که االن ا نیا میتنها علت خوشحال دیشا

 زدم

 : دمیپرس  ین یبا لحن غمگ کردمینگاه م  رونیاز پنجره به ب  کهیحال  در
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 ؟یکارو کرد نی_چرا ا

 ؟ یاجازه بدم زنش بش یخواستی_مایلیا

 نی چشاتو باز کن لباس تنمو بب ی؟کور یفهم ی _نم

  یبهم نگاه کرد دستمو گرفتو بهم گفت که آروم باشم دست خودم نبود اما وقت  یجون با نگران افسانه
 گرفتم یم شی آت  دمیدیقد بودنشو م

 : د یبا حرص غر ایلیا

 طلبکارتم شدم؟ هی_چایلیا

 بشم وهیاالن ب نی از هم یچون باعث شد ی_آره طلبکارم شد

 د یفرمون کوب یرو  یمشت محکم  ایلیا

...احمق اون با رشوه تورو عقد کرده دادگاه خودش طالقت  هیا غهیچه ص گهید وهی_خفه شو ب ایلیا
  دهیم

  وهیانگار دادگاه طالق بده من ب ده یدادگاه طالقت م گفتیم یطور  هیزدم  یا  زانهی تمسخرآم  پوزخند
 شمینم

 _شناسنامم جناب سرگرد؟

 بود دلم ازش گرفته که ازم پنهون کرده   دهیطعنه حرفمو گرفت انگار فهم ایلیا

 شده؟   سیشبه پل هی_آقازاه مفت خور 

 دمیم حی _برات توضایلیا

 زدم   یپوزخند

 بشنوم  ی ز یچ گهید خوامی...نما ی لیا ستیمهم ن گهی_د

 دم؟ی چه قدر زحمت کش ستین  دم؟مهمیکش یچ  ستی_برات مهم نایلیا
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 سمتش برگشتمو داد زدم:  به

منم  یدونستیتوکه م یکارت منو بدبخت کرد نیبا ا یکارو بکن  نیبدون اجازه من ا ی_تو حق نداشت 
 ی لعنت یکارو کرد نیچرا ا رهی پام گ

 یدار  گهید تیهو هیحرفاس تو االن  نیتر از ا نیاونا جرمشون سنگ ستیبه نام تو ن  یچی _هایلیا

 االن من... یکردی طو نمغل نیاگه ا یساز یم گهید تیمن هو  یکه برا یکرد خودی_ب

 آره؟ ی_تو بغلش بودایلیا

بزنه اما با    یحرفو بزنه افسانه جون خواست حرف  نیبهش نگاه کردم چه طور تونسته بود ا یناباور  با
 نگفتو با غم به سمتم برگشت  یز یچ ایلیبهم فشرده ا یلبا دنید

 انداختم  نییازش گرفتمو با خجالت سرمو پا نگامو

 د یموهاش کش یتو یدست  دویکش  یپوف ایلیا

 یبهت بزنه منو دست کم گرفته بود یب یآس  ذارمی_بهت گفته بودم نمایلیا

 زندان   فتمیمونده ب نمیبرقصم هم ایبا کدوم ساز دن دونمی_نم

 فتهی اتفاق ب نیا ذارمی_نم ایلیا

 زدم   یپوزخند

 ی کن یباز  یپارت  ییخوایم دم یشا ای؟یقانونو دور بزن  ییخوایم هی_چایلیا

پس بهتره    کنمی کار م یدارم چ فهممی م کنمی پرونده کار م ن یا یسوگند من سه ساله دارم رو نی_ببایلیا
 به من  یبسپار  رویهمه چ

گرم شدن قلبم جون گرفتن دوباره جسمم   یمیهم بستم بازم همون حس قد یرو  یبه آروم  چشمامو
دارم   ینطور یکه دارم ا یادیز یداشتم اما چرا مثل قبل نبودم؟چرا با وجود دلتنگ ی چه قدر حس خوب

 کنم ی سرد باهاش برخورد م

 شمیمزاحمتون نم  نیاز ا شتریب گهید میزندگ یپ رمیم  ی_طالقمو که گرفت
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 بود دهیهم اخماشو توهم کش ایل یبهم نگاه کرد ا  یجون با نگران افسانه

 ؟ یکجا بر  ییخوا یت؟م ی_زندگ افسانه

 اطرافم بهم دروغ نگن یآدما نقدریکه توش بتونم نفس بکشم تا ا یی _جا

 کردم  ینگفتم فقط پنهون کار   ی_من به تو دروغایلیا

 فرار کنم؟  یدیترسی_چرا مثال؟م

 ؟یموندیم شمیباز پ سمیپل ی دیفهمیبگو سوگند م ؟راستشو یکردی_نم ایلیا

 ازم گرفت   نهییکردم که نگاشو از تو آ بغض

 ؟ یفهمی ...مستیما اصال مهم ن یبرا  یاون لباس ی_بغض نکن فدات بشم...درسته توایلیا

 ه؟یک گهی_ما؟ما د

  یهمه منتظرتن که برگرد   ایلی_خونواده اافسانه

 گفتم:  یازشون گرفتم با ناراحت رومو

 من االن... ستمیمن مثل گذشته ن گهیفرق کرده د زایچ یل ی_خ

 هم فشار دادم یرو چشمامو

االنم شوهرمو گرفتن   یاسینه سوگند ال میمن االن سوگند حسام ستمیوگند سابق اونا نس گهی_من د
 شش یبرم پ  دیبا

 بود توهم فرمونو تا مرز خورد شدن محکم فشار داد  دهیکش یاخماشو حساب  ایلیا

اگرم   یهست  یسوگند فراهان گهیتو د  ینه حسام یاسینه ال یستین  یکه گفت ییکدوم از اونا  چی_هایلیا
 یا گهید زینه چ کنامی ن شهیباشه م  نیاز ا ریغ  یز یچ  تیل یقراره فام

گرفتم چه قدر قشنگ بود  یخودشو روم گذاشته بود از شدت بغض ته گلوم نفس تنگ لی فام نکهیا از
 خواست ی پس هنوزم منو م کنامیسوگند ن
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 ؟ ی گرفت یجد  یلیخ  رویکرد یکه باز  ینقش ؟نکنهی_سوگند فراهان 

استرس داشتم  یکم  دمیکش یآورد تو پوف  نوی ماش یکه ک  دمیند  یمتوجه شدم حت سادیکه وا ایلیا
 رودرو بشم  یلباس نیهمچ هی  یاونم تو ایل یبا پدرومادر ا دمیکشیخجالت م 

متوجه لرزش   نهییاز تو آ  ایلیا دم یبه موهام کش یبهش ندادم چون دست یت یاهم دیکه لرز دستام
 کردو به سمتمون برگشت  یاخم  نیدستام شد به خاطر هم 

 ؟ ینه بترس یباش یز ینگران چ دیمن هستم نه با ینگفتم وقت ؟مگهی شد ینطور ی_باز اایلیا

 به دستام نگاه کرد   یجون با نگران افسانه

 هیرعادیدستات چه قدر غ دنی_لرزافسانه

 عمه نگران نباش  ستین یز ی _چایلیا

زانوهاش خم شدو آروم دستاشو    یدرگاه رو یشدو دره سمت منو باز کرد تو ادهیپ  نیاز ماش  ایلیا
 که باعث شد چشماش گرد بشه دمیپسش کش عیسمت دستام آورد که سر

 که هست از لباس تنم خجالت بکش   یقانون یول  ستین  یدرسته دل نمیکه باشه هنوز زنه رام ی_هرچ

 ندارم یآرومت کنم سوگند منظور  مخوای_مایلیا

 حتما کله خاندانتون هستن آره؟   نجایا یچرا منو آورد یآرومم کن  خوادی_نم

  یعنیاز رفتن تو خبر نداره  یهست کس  نمیآقا افش نیدلم فقط پدرومادرمن با ال  زهی_نه عزایلیا
 که مطلع بشن مینذاشت

 _پس...پس اون... 

 زد  ین یلبخند غمگ ایلیا

  یکل دنیشدنم مراسمو بهم زدم همه که فهم  یخودم انداختم به بهانه بستر  ر ی تقص روی_همه چایلیا
 مالحضمو تو روز عقدم باز رفتم سره کار   ی ب نقدریفحشمم دادن که چرا ا یسرزنشم کردن حت

 ی سر به مامان بزرگت بزن هی یتو رفت  می_سراغ تورو هم گرفتن اما گفتافسانه
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 زمیاشک نر گهیتا د دمیباال کش  موینیمنده ب انداختمو شر نیی پا سرمو

  کنهیدستم نگاه م یداره به حلقه تو دمینگاه کردم که د ایلیشدم به ا ادهیپ ن یکمک عمه از ماش به
 شده بود چون دستاشو مشت کردو نگاشو ازش گرفت  یعصبان  دنشیانگار با د

در تو رومون   عیبودن چون سر دهی شن  نویماش یانگار صدا میکمک عمه به سمت ساختمون راه افتاد با
  نیبه سرتاپام نگاه کرد ال یمامان دوباره اشک تو چشمام جمع شد مامان با ناباور  دنیباز شد که با د
 کردی خوشحال و براق داشت بهم نگاه م ییبا چشما یهم متعجب ول

 ناراحت بود  یشماش بود اما حساب چ  یتو نیبرق تحس   بابا

 لباس...  نی...انی؟ایکرد ی_عروسمامان

انداختم پس خبر نداشتن مامان به سمتم اومدو آروم صورتمو باال آورد برقه اشک تو   نیی پا سرمو
 خوشگل بود   یلیچشماش خ 

 مامان...نگاش کن خدا ی_چه قدر ناز شد مامان

پشت سرش بابا هم اومد همزمان بغلمون   شدمیده مبه خودم اومدم داشتم تو بغل مامان چلون یوقت
به زور خودشو چپوند تو که خندم گرفت دوباره برگشته  ستیجا ن دیهم اومد که د نیال  یکرد حت

 بودم به خونوادم چه قدر ازم گرم استقبال کرده بودن اصال انتظارشو نداشتم

به   عیکه با باز شدن در سر رفتی اتاقم داشت رژه م یجلو  ا یلیرفتم ا رونی سرم کردمو از اتاق ب شالمو
 زد  یسمتم برگشت به سرتاپام نگاه کردو لبخند

و مامان موهامو باز کرده بودمو   نیبا کمک عمه و ال  یعوض کرده بودمو با هزار زورو بدبخت   لباسامو
 پاک کرده بودم شممیآرا

باز   هیشین که صورتت بدور از هرگونه آراباز اال یصورتت بود ول یرو  ینیسنگ شیآرا نکهی_با اایلیا
 ی خوشگل

 نمه اخم کرد هیانگار بهش برخورد چون  دمی شالمو جلوتر کش یانداختمو کم نیی پا سرمو

 ؟ ی_معذبایلیا
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قدم عقب رفتم که چشماش گرد  ه یشد  کیبهم نزد دمیبه نشونه آره تکون دادم که د  یسر  یسخت به
 شد

 ؟ی_تو بهم اعتماد ندار ایلیا

 بشه  تی جناب سرگرد بهتره فاصله رعا ستین  نای_بحث ا

 اد؟ یبهم طعنه نزن نامرد چه طور دلت م  نقدری_اایلیا

 ؟یبد   لیتحو یبر ی _منو نم

  یبود حاال معن  سیهم پل ایلیچشماش گرد شد بابا از پله ها باال اومدو به سمتمون اومد پدره ا ایلیا
 فهمم ی م دویپرسی باند ازم م  یباره کارااون همه سوالشون که در

 بابا؟  میبر می دار یمهمتر  یاالن کارا دیزنی_بعدا حرف مبابا 

  یچشمامو خوند چون دستشو رو یغم و ترس تو یبه نشونه باشه تکون دادم فکر کنم معن  یسر 
 دلم گرم بشه یبهش داد که باعث شد کم   یفیشونم گذاشتو فشار خف 

هم   گهیمدت د هی یخواهرزادم ی نباش تو االن ناسالمت  یز ی...نگران چشهی...مثل هممی_ما هستبابا 
 عروسم یشیم

کردو جلوتر از ما راه  یهم تک خنده ا ایلیا دیخند یبلند یانداختم که با صدا ن یی با خجالت پا سرمو
 تا آمادش کنه   نیسمت ماش  رهیافتاد معلوم بود داره م

 گفتم: عیتمو سردوس یغن تویموقع ایل یرفتن ا با

 _باباجون 

 د یبه سمتم برگشت چشماش درخش  بابا

 _جانم؟بابا 

 شدم؟  نیکه من زن رام نی_خبر دار

 کرد  یتک خنده ا  بابا
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 دونست یاما مادرت نم  دونستمیهرچند قبال هم م  دمی_آره بابا لباس تنتو دبابا 

 گفتم:  یسخت به

 زن پسرتون بشم؟  دییخوای _هنوزم م

  میخبر ندار  یکن ی فکر م یشد نیزن رام یبا چه وضع  میدونیداره دخترم؟همه ما که م ی_چه اشکالبابا 
 ؟یکار داد نیکه به خاطر نجات جونه پسرمن تن به ا

 با هق هق گفتم: نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 طالقم بده... نمیباشه من االن زن رام یهرچ ی_ول

 شهیتوسط دادگاه باطل م تی اون شناسنامه اصل یخبر ندار   ایارک زهیر یسر  هیباباجان تو از    نی_بببابا 
شده خواهره من همه مدارکت   دهیدختر دزد یهست یسوگند فراهان  یستین ی اسیسوگند ال گهیتو د

قبول کرده به  یخواهره من مثال تورو به فرزند  یسرپرست هست  ی دختر ب هیآمادس تو االن 
ثبت   یثبت احوال اسم تو به عنوان فرزند خونواده فراهان یاالن تو میما جعل سند نکرد نیخاطرهم

  اسی فکره ال نیا رانیا ادیب  دایپارم نکهیقبل از ا یحت شی وقت پ یل یبه خ گردهی موضوع برم نیشده ا
   یکن یمخالفت م  میاگه بگ میدونست یم میفقط ببخش که ازت پنهونش کرد  میکارو بکن نیبود که ا

 زد  یکه لبخند گرم کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با

اونجا برخالف   یشد دهیچون به زور کش دتیکه دزد میدروغم نگفت مینکرد یقانون ری _ما کار غبابا 
 نباش........ یز یپس نگران چ فتهیب  یاتفاق  میذارینم میهواتو دار  ایلی...منو ایباهاش عقد کرد  لتیم

  یپوف  کنمی مبهوت دارم بهش نگاه م نطوریهم دید ی نگاه کردم که وقت ایلیدست ا  یچادر مشک  به
زدو سرم کرد لبه هاشو  میبازش کرد بعد برد پشت سرمو نخ وصل شده بهشو پشت روسر دویکش

 زد یصاف کردو به روم لبخند

 نگاش کن  ادیبهش م   یهمه چ شعوری_ب ایلیا

 د یکردم که خند یا زهیم زهی ر خنده

 م یگی...دروغم نمتمییانگار پسردا یکنی رفتار م یتو...باهام طور  میری _مایلیا
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 شد یبامزه م یل یخ  افشی جور مواقع ق  نیکردم ا یبهم زد که تک خنده ا  یچشمک

 دخترعمه  دییپس بفرما ی_چون واقعا هست ایلیا

  دوطرفم دمیدیم  ینگران بودم اما وقت یشدم دروغ چرا کم  یخجالت از جلوش رد شدمو وارد آگاه با
 شدیو باباشن دلم گرم م ایلیا

به  ایبه باباش   ایبود  ایلیبه ا ای دونمیحاال نم ذاشتیم یاحترام نظام  شدی از کنارمون رد م  یهرک
 هردوشون 

و محکم   یاالن کامال نگاهش جد   ی در آگاه یشدنش جلو طونی شده بود برعکس ش  یکامال جد ایلیا
 آدم ازش حساب ببره  شدیبود که باعث م

  دمیهمون مامان جد ای افسانه خانوم  ادیکه ن میکرده بود یجمع کردم به زور مامانو راض  یکم چادرمو
  شهینم یز ی و باباش آرومم کردن که چ  ایلیدر ا یجلو دم یترس یم کمیزودتر اومده بودن تو آخه من 

  یرنگ با مبلمان راحت  یمشک  زیم  هید بو یاتاق نسبتا بزرگ و باکالس  میاتاق شد هیوارد   دمیکش یپوف
که من ازش سر در    ییزاینقشه و چ یسر  هیبود   یبزرگ کار هم به رنگ مشک  زیم کی کالس یمشک

کت   هیبود که روش  یچوپ رخت  هیتاشو گوشه اتاق هم  یبود پرده ها دهیچسب  واریهم به د اوردمینم
 رنگ بود  یمشک

به سمت مبال اشاره کرد به سمتش رفتمو   ای لیا دمیکش یهوف دمیاز ورانداز کردن اتاق دست کش یوقت
 روش نشستم

  جانیصدام بلرزه هم ه  دمیترسی دوست نداشتم سکوتو بکشنم آخه م ادیزده نشد منم ز یحرف  چیه
 ملتهب بشه  یکه همشون باعث شده بود درونم حساب یداشتم هم نگران

از مادرش   کردیکار نم  یآگاه یچون تو  ستیاتاق خودش ن  نجایا دونستمیت منشس  زیپشت م  ایلیا
 پخش مواد مخدره  رهیمسئول دا کنهی سازمان کار م یبودم تو دهیشن

 د یباز چشمش به حلقه افتاد اخماشو توهم کش ای لیکردم ا یم یدستم باز  یحلقه تو با

 : د یپرس ی با دلخور  کنهیشد انگار که داره کار م  رهی گرفتو به پرونده ها خ نگاشو
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 ی زنش بش  خواستهیواقعا دلت م کننی فکر م نایا ؟االنیار ی از دستت درش ب ییخوای_نم ایلیا

 واقعا؟  میتو چه فاز اوردم؟اصالیحلقرو در ن  ن یچرا ا گفتیم راست

کارش بود که   زی م نمونی ب سادمیمبل بلند شدمو روبه روش وا  یحلقرو از تو دستم دراوردم از رو  آروم
 پشتش نشسته بود

سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد حلقرو به سمتش گرفتم که اونم پرو پرو با اخم کف دستشو جلو  ایلیا
 آورد انداختم تو دستش

 خوبه؟  نیاز ا نمیا ییجناب پسردا   دیی_بفرما

 حلقه؟به خاطر  ای  خوردیسردم حرص م یدستش فشار داد داشت از رفتارا یتو حلقرو

 ست؟ ین  ادتی بم؟منوی انگار غر یکن یباهام رفتار م  ی_چرا طور ایلیا

 گفتم:  یرفتمو روش نشستم با لحن منظور دار   میقبل یسمت صندل به

 شناسمینم ارویلیا نیباشه ا  سیمن پل یایلیا ادی نم ادمی_

 عیبردارم که سر بیس هیبود بردم خواستم   زیم یکه رو یا وهیخم شدمو دستمو سمت ظرف م یکم
 گذاشته باشن   نتیز یبرا دیاصال شا ستیکه خونه خاله ن نجای ا دمیدستمو عقب کش

بلند شدو به سمتم اومد روبه روم نشست اما من   زشیچون از پشت م دیصحنرو د  نیا ایلیکنم ا فکر
 ردک یم  ییخودنما شتریاون لباس ب  یکه تو کلشیجذاب و ه افهی کردم به ق  یرومو ازش گرفتم سع

 نکنم  یتوجه 

که من عاشقه   دونستیم ایلیشد ا  بیبرداشت و مشغوله پوست کندن س بیس  هی دویکش  یپوف ایلیا
موردعالقمون مشترک بود هردومون عاشق   یتابستون یها وهیاونم عاشق پرتغال بود اما م بمیس
 م یبود السیگ

 ؟یر ی گیمقام م  قی_کارو بار خوبه؟ترف 

 کوتاه گفت:  یل یخ  نینداد به خاطر هم  یتیطعنه حرفمو گرفت اما اهم ایلیا
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 دونم ی_نم ایلیا

 نوچ نوچ مامور قانونه مارو باش  ؟نوچیکنیکمکش م  یدینم  لیخانوم دزدرو تحو سهی_خب آقا پل

کلفت مردونش   یدستش بود چه قدر عاشقه دستا یتو  بهیمشغوله قاچ کردن س یبا خونسرد ایلیا
 زد ی بود ناخواسته چشمام برق دهیاونم مثل من کش یدستا آرامش من بودن انگشتا نیبودم ا

سه  دیشا یدادیانجام نم ارتیاخت یکه شما اون کارارو از رو دونهیم سهیآقا پل نی_خانوم دزده اایلیا
 م یدیسال زندان برات ببرن که خب پولشو م

 گفت:  رفتگیبه سمتم م ورویظرف م کهی باال داد درحال  ییابرو ایلیا

   خرمشی_برات م ایلیا

بردو رفت   زی روبه جلو خ یهم کم ای لیبردمو آروم مشغوله خوردن شدم ا وهیبه سمت ظرف م دستمو
 فکر  یتو

 ؟ یکن ی فکر م ی_به چ

 رم یتحمل کنم فعال طالقتو نگ یچه طور  نکهی_به اایلیا

 باال دادم   ییابرو

 _چرا؟ 

   ین یهردوشونو بب دنیصحنه زجر کش  خوامی_چون مایلیا

 تونم؟ ی_زنش نباشم نم

 هم فشار داد یبا حرص چشماشو رو ایلیا

 ؟ یار یبه زبونت ن  روییکلمه کذا  نیا نقدریا شهی_مایلیا

 کنم  تشیذره اذ هیهردو ابروم باال رفت بذار  نباریا

 تلخه؟ قتی_حق
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 طعنه نزن نقدریوارد شو ا گهیراه د هیاز  یبزن شمیآت ییخوایسوگند؟م هی_تو مشکلت چ ایلیا

 زدم:   یپوزخند

 د؟ یو قبول کن قتیوقت حق چیه دی تونی_چرا شما مردا نم 

 د؟ یستیاز حرف خودتون ن ری غ یوقت حاظر به قبول هر حرف چی_چرا شما زناهم هایلیا

 ؟ ییواضح تر پسردا  نیاز ا قتیزته؟حق یم ی _جناب هنوز حلقم رو

که جلوش بودو   یخور  وهیم یچاقو  یبا حالت خونسرد هم فشار داد همون لحظه یلباشو رو ایلیا
 که بتونم منظورمو بهش القا کنم گفتم:  یبرداشتم بعد با لحن

 ی ار یسره من م ییبال هی یندار   یتعادل روان یا وونهیشما مضره د یبرا نای_ا

 ؟ یست ی_نگران خودم نایلیا

اما  زدی موج م یخوشرنگش دلخور  یسبز لجن  یباال آوردمو بهش نگاه کردم تو اون چشما نگامو
 و خودخواه بود   یچهرش همچنان جد

 کشتمی شدم م  مییبفهمه نگران پسردا نیبشم؟رام دی _نگران شما؟نه چرا با

 م بهش نگاه کرد یکم کم از خشم فوران کرد خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتمو همچنان جد ایلیا

بفهمه حلقمم از  نکهیهم  زمیاز تو بدتره عز نیرام ؟خبیشدم تو نزد اریمن نگران مه ی_مگه وقت
 کنهیدستم دراوردم خون به پا م

 زندان؟ ی_توایلیا

 شش یبرم پ دیهرجا که باشه باالخره با نجایزندان ا ستی_مهم ن

که   رهیگیخودشو م یجلو  خورهیکه م یزد قشنگ معلوم بود داره از شدت خشم و حرص یپوزخند ایلیا
 بردم ی نکنه منم همچنان داشتم از صحنه روبه روم لذت م یکار 

 دنش؟ ید یبر  دهیبهت اجازه م یک یبگ شهی_اون وقت مایلیا
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 گذاشتم نگام هنوز روش بود زی م یرو  ومویم ظرف

 ؟ اجازم دست شماست  یبگ  ییخوای _نکنه م

 گفت:   یباال انداختو با لحن منظور دار   ییابرو ایلیا

 ست؟ ی_نایلیا

 باشه دست شوهرمه میمن دست خودمه اگه قراره دست کس اری_نه اخت

  لیمن شوهر ذل  خوردیحرفا داشت بهم م نیحالم از ا رهیتلفظ کردم که منظورمو بگ  یطور  هی شوهرمو
 حرفا الزم بود نیا ایلیکردن ا  تیاذ ینبودم اما برا

خونسرد بهم نگاه کرد که باعث شد چشمام گرد    یلیخ شهیم یشیاالن آت  کردمی که فکر م  لمی م برخالف
 بشه

 دست منه  ارتیکه باز اخت ینطور ی_اایلیا

به سراغم اومد  میم یقد یشدم دوباره حسا یطور  هیحرفش دلم ضعف کرد  نی ا دنیبا شن ناخواسته
 به نفعه خودش برگردوند  یحرفمو چه طور  نی چه قدر زبون دراز بود دست منو از پشت بسته بود بب

 خجالت بکشم یلباش نشست که باعث شد کم  یرو یا  روزمندانهیلبخند پ  دی سکوتمو د یوقت ایلیا

 خوردنم لذت ببرم   بیفعال بذار از س یبه دفعه بعد کنمیموکول م شویبق هیاالن کاف یبه نظرم برا خب

خوردمو با ذوق قورتش   گهید بیقاچ س هیدستمو به سمت ظرفم بردمو  ایلیا یتوجه به نگاه ها  بدون
 چشماش گرد بشه ایلیا نباریدادم که باعث شد ا

خوردن    بینظر گرفت اونقدر از س  ری خوردنمو ز بیداد و س هیتک شی صندل ی من به پشت نهیع اونم
 اومد عاشقش بودم  یازش خوشم م یلیکه اندازه نداشت خ  ردمبی لذت م

 اتاق به اطراف اتاقش نگاه کردمو گفتم: یفرار از نگاه و سکوت تو یبرا

 ؟یهست  ی؟چی؟سروان ی_سرباز 

 لبم اکتفا کردم  یلبخند رو مچهین هیکرد خودمم خندم گرفته بود که به  یتک خنده مردونه ا ایلیا
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 مساره ی _سرهنگم بابامم ت ایلیا

 سرگرد؟  گفتنی_اوه پس چرا اونجا بهت م

 نا یهستم و سرهنگ بخش پخش مواد مخدرو ا یی_چون سرگرد بخش جناایلیا

  یبخش نانینگران بشم نگاه اطم ی نگاه بهم انداخت که باعث شد کم هی ایلیدر اتاق بلند شد ا یصدا
 بهم انداخت 

 ی ازش بترس گهیکه تو د ستین یز ی _نگران نباش چایلیا

 بکنم  ییصدا  یبهم رفت که باعث شد تک خنده ب یچشم غره ا بعد

 نبود؟  یکور  یدی؟دیدی_گفتم که مرد عملم دایلیا

 ؟ ی خونیم ی_مگه من گفتم کور 

کردو با   یکوتاه اومد اهم ایلیا نی در بلند شد به خاطر هم یخواست جوابمو بده که دوباره صدا ایلیا
 بمش گفت:  یبا صدا  شیلحن مردونه جد

 د یی_بفرماایلیا

 از سره جام بلند شدم  عیکه اومدن تو سر ییکسا  دنیباز شدن در با د با

  نیبود به خاطرهم نی شدم نگاهش برام سنگ یطور  هی که دستش دستبند زده بودن  نیرام دنید با
   نییسرمو انداختم پا

نگاه   ایلیبه ا یبود وارد اتاق شد و اونم به جمع اضافه شد با نگران دیکه جد ییآقا هیکه نشستن  همه
مبادله شده   یکردم که چشماشو به نشونه نگران نباش بازوبسته کرد کم کم حواسمو به گفت و گوها

 شهیم یچ نمی دادم تا بب نشونیب

هم کنارم   ایلیا ستادیببرنش به سمتم برگشتو ا نکهیقبل از ا نیکه تموم شد همه بلند شدن رام جلسه
 جلو داد  نشویو با اخم س سادیوا

 شدم  یطور  هی ستادهیکه محکم کنارم ا دادیداشت پز م نیرام  یجلو نکهیا از
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 زد نگاهش به دستم افتاد پوزخندش تلخ شد  یصحنه پوزخند نیا دنیبا د نیرام

 شب بگذره هی یذاشت ی_منیرام

اتفاقا بر وفق   یخب ک  یول خواستمیباشه اون شوهرم بود هرچند نم یهرچنگاهش کردم   شرمنده
 باشه   نباریمراد من بوده که ا

 ن یخبر نداشتم رام  یچی _به خدا من از ه

 زم یعز  دمیمن طالقت نم یهنوز زنم  ی_معلومه...فراموش که نکردنیرام

 شد   جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

اصال  ؟ازدواجتونیدیامشبو که شن یهرچند حرفا کنهی کارو م نیدادگاه ا یدی _شما طالقش ندایلیا
  دیخب با  یول  ستیمن االن زن شما ن  ندهیبهتر بگم خانوم آ  ایدخترعمه من  یعنینبوده  یقانون

 جناب  یمرده ازدواج کرد تیهو هیبشه تو با   یط شی مراحل قانون

 برد   بشی ج یکردو دستاشو تو یمکث  ایلیا

نباش چون خودم    یز ینگران چ یمرده که زنت شده برس   تیکه به اون هو کنمی _خودمم کمکت مایلیا
 دمینقشه قتلتو کش

بهش نگاه   یبا نگران  نیبه خاطرهم میاتاق فقط ما سه نفر بود یشد تو کینزد  نیقدم به رام هی ایلیا
 رسهی ا نمخرزوه نیکه زورم به ا رم؟منیجلوشونو بگ یکنه چه طور  یکار  ایلیکردم اگه ا

 زد  یکردو پوزخند  ینگاه نیبه دستبند دور مچ رام ایلیا

نباش حرص نخور کارت   ؟نگرانیدید میرس یگرده باز بهم م نیگفتم زم ادتهیاد؟ی_چه قدر بهت مایلیا
 دار نرفته باشه  یتا اون موقع سرت باال دونمیم د یزندان هرچند بع  ارمیبرات م مونوی عروس

حاال باس   دادیکه بهش زده بودو جواب م ی گرفت داشت طعنه حرف ارویلیحرف ا نیمنظور ا نیرام
 بود اوردهیبحث بچه رو وسط ن نی رام نهیع  ایلیخوبه ا

اون کارا همه بابام انجام دادتش من به عنوان  شهیدست توهم رو م یبکن  یتونینم  یغلت چی_هنیرام
 زندان  فتمیچندسال ب دیشا کشی شر
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  تی باز بشه من اصال امن رونیبه ب  نیرام  هیاگه پا دمیترسیم  نایشد از هم  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 نخواهم داشت 

داشت جلوش حرف   ارهیدرب  نویکه بتونه حرص رام لکسانهیو ر یجد  یلی خ یبا لحن خونسرد ول ایلیا
 زد یم

دو  سوگن کهی ؟همونیشناسیکه م انوی شا یجناب تو مرتکب قتل شد  نجاستیاشتباهت هم قای_دقایلیا
  ینظره منه اونقدر  ریتازه نشونه اوله بهت که گفتم سه ساله اونجا ز نیا شی شکنجه داد تو کشت

  یپدرگرام ینمونشو به صورت ناشناس برا هیبا سند برام جمع کنن  رویتوش داشتم که همه چ ینفوذ
 فرستاد تا براش بدزدتش  یکی ارسال کردم که 

 یکه من برا یاون مدارک یعن یبود؟ ایلیبهمن ارسال کرده بود ا یکه اون مدارکو برا یکس پس
اونموقع منو  نکهیا یعنی نیجمعش کرده بود؟ا ایلیبود که ا  یبه اون شرکت رفتم مدارک دنشیدزد

زودتر   ی ل یخ  تونستیم ینطور ی؟ایینکرد ببرتم بازجو  رمی بهمنم پس چرا دستگ یشناخته که از آدما
 حل کنه  روندشوپ

مرد بودنو کامل   یمعن  ایلیلبام نشست ا یرو یلبخند محو پنهون  شی همه مردونگ نیاز ا ناخواسته
 ا ی لیا سنیمرد بنو یمعن یالمعارف ها جلو رهیدا یتو  دیکرده بود با

 بهشون دادم  توجهمو

 گفت:  یزد با لحن آروم  یشدو پوزخند  کینزد نی به صورت رام گهید کمی ایلیا

خجالت نکش خودم هستم البته   یخواست میزیاستغفار کن چ نیبش کمی ت ی آخر عمر ی_شباایلیا
 قبلش... 

 واریکه چون انتظارشو نداشت به د نیتو صورت رام دیکوب یدستشو باال بردو مشت محکم ایلیا
 شد  دهیکوب

  یزدش سع خوردیبردو تا م  ورشینداد چون به سمتش   تیگرفتم اما بهم اهم اروی لیا یبازو عیسر
 شده بود زده بود به سرش   یعصب   ایلیباز ا شدیکردم جداشون کنم اما نم

 ا یلیا یشی بدخبت م کنهی فرق م  نجایولش کن ا ایلی_ ا
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بود که  نی که داشت براش مهم نبود فقط کتک زدن رام  یتیانگار شغل و موقع داد ینم یتیاما اهم ایلیا
 قرار داشت  تیبراش در درجه الو

 محکم چنگ زدو بلندش کرد  قشویدلسرد شد  نیتک زدن راماز ک ایلیا یوقت

تقاص شکنجه   یکنی اشتباه م یکه خوردم چون دار  هییکتکا تقاص کتکا  نیا ی وقت فکر نکن هی_ایلیا
 د یچشمام کش یدستوپات جلو ری ز فیدختر نح هیکه تن  هییها

 تو صورتش زد  گهیمشت د هی

متقبل   ی جرم   چیبدون ه یکه از ده سالگ ییمرد درد شکنجه ها هیغرور  دنی _درد به لجن کشایلیا
  ایدن نیهم یتو دیواگذار بشه با  امت یبه ق  ذارمینم دیشده بود هنوز مونده آره هنوز تقاص پس نداد

اگه به دست خودم بود االن  یحسام نی مونده جناب رام نیخودش تقاص پس بد یچشما یجلو
  یتونستیخب نم یول  یتا طناب دور گردنتو باز کن  یزدیتو پامدس نیاز زم  یسانت  یتو فاصله س یداشت

 ی کن  یغلط چیه

 با نفرت ادامه داد ایلیا

  دوارمیام شی ن یبی م گهیخوشگل شده چند روز د میلیخ بافمی وقته دارم برات طناب اعدام م  یلی_خ ایلیا
 مورد پسندتون باشه 

 داد زد:  ایلیا

 ؟ ی_سروان رسولایلیا

که از   نیهمون طور که با نفرت داشت به صورت رام  ایلی دره اتاقو باز کرد ا یاتاق باز شد پسر جوون در
 گفت:  کردی اومد نگاه م یداشت خون م  شی نیب

 _ببرش بازداشگاه ایلیا

 : د یبا نفرت غر نیرام

 ذارم یبه دلت م  یداغ بزرگ یبه خواسته هات برس   ذارمی_نم نیرام

 ببرش  عتری_منو از بادهوا نترسون سرایلیا
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 آروم گفتم:   دیکشیموهاش دست م  یتو یکالفه بودو عصب  ی بسته شدن در به سمتش رفتم حساب با

 ستمیبه حرص خوردنت ن  یراض  ی_درسته هنوز از دستت دلخورم ول

ه باعث  قدم جلو اومد ک هیبهش نگاه کردم   یکرد با نگران تیبه سمتم هدا شویهمون نگاه عصبان  ایلیا
 قدم عقب برم  هیشد 

دستت که با   یحلقه تو  ؟پسیکردم دروغ بهم بگ ؟آره؟مجبورتیستی به حرص خوردنم ن ی_راض ایلیا
 یبار دکمه ها هی؟ینداد یتیتو اهم یول  زدیم شمیتنت که داشت آت ؟لباسی حرف من درش آورد

 مانتوتو باز نکردم اما اون پست فطرت... 

 خم شد    یصورتم آروم کم یرو دیفاصلرو پر کردو بهم چسب ایلی ا دمیکه چسب وارید به

نبود  یحرکتم اصال اراد نیا رفتمیعقب م  دمیترس یم یاز کس  یصحنه متنفر بودم وقت  نیاز ا شهیهم
پشتم ظاهر   وارید هی کهوی رفتمیقب م از ترس ع یمتنفر بودم که وقت یاز صحنه ا شتریاالن ب نهیع
 االنم اون موقع بود شدیم

 گه؟یمرد د هیتماس تنت که حقه منه توسط دست  ره؟صحنهی م ادمی از  ی_اون صحنه ها فکر کردایلیا
 شماهم دارم یفعال مونده برا ر ی که امشب زدم تهش بود؟نخ ینیا یفکر کرد

خوندن   یاهل کور  ایل یا دمیترسیازش م زدی حرف م  ینطور یا یحرفاش قرار گرفته بودم وقت  ری تاث  تحت
با   عیسر  نیبدتر به خاطرهم  گهیهم شده بود د یرت یمخصوصا االن که غ کردینبود واقعا بهش عمل م 

 گفتم:  یهول

 ی نی بب ی بی آس خواستمی...من مجبور بودم نمایلیاز عمد نبود ا یدون ی_توکه م

  یدونیم چ یبودم؟تو ه یمن راض یکرد ؟فکریپست فطرت بذار  هی اریتنتو در اخت ؟کهینطور ی_اایلیا
بار تو خونه بابام صدامو انداخته  نی اول یبرا  یفهمیم  چیچه قدر با پدرومادرم سره تو دعوا کردم؟ه

 ؟آره؟یچ یعن یخوردن تو سن من از بابات   یلیس  یدونیم  چیسرم؟ه یبودم رو

بود کنترل اشکام دست خودم    دهیکش یچه قدر سخت  زدنیداشتن شالقم محرفاش انگار  دنیشن  با
 شده بود  رینبود آروم از گوشه گوشه چشمم سراز
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تو فکرش    ممیشب عروس  یتو یفکرش بودم حت  یاز اون نداشتم منم تمام مدت تو یحال بهتر  منم
  شدیپس زده نم  ی پسش بزنم ول کردمیم  یسع  یبودم به سخت

  نیا نیبه خاطرهم   ارهیسرت م   ییبال دونستمیبود م وونهید نیمراقبت باشم رام خواستمی_فقط م
 کنهیعقدم م دونستمیکارو کردم چون م

کلمات عقد وحلقه و زنشم  یبودم رو  دهیفهم دیکش یهم بستو نفس عصب یچشماشو محکم رو ایلیا
 مگفتی جمله آخرو نم  نیحساس تر از قبل شده کاش ا یل یخ  زایچ نجوریو ا

 ؟ یدیفهم ی شیفقط عقد مرد روبه روت م یکس نشد چی ه ی_تو عقد قانون ایلیا

و   تیبا اون شدت عصبان  کیفاصله نزد نیا یتو شدیم  ریسراز شتریگونم ب یهرلحظه رو اشکام
احساسات   ی لیاز خ جانیاز ترس از ه کردمیباال نره داشتم سکته م  کردی م یکه سع ییصدا

 که درونم نشات گرفته بود یض یضدونق

 نداره یمنو تو دووم  یا؟زندگی لیا یکن یکنارم زندگ یتونیم ی_چه طور 

 زد  یپوزخند ایلیا

 _چرا اونوقت؟ ایلیا

 _چون من دست خوردم

  ییها جهینت ه یذهنش به  یشد انگار داشت تو جادیتنش ا یتو  یفی چشماش گرد شد لرزش خف ایلیا
 من هرلحظه سرخ تر بشم شدیکه باعث م دیرسیم

 شده  کی_نگو بهت نزدایلیا

با تکون   نینداشتم به خاطرهم  نیاز ا شتریب نشویانداختم تحمل نگاه سنگ ن یی با خجالت پا سرمو
  نیبده ودستاشو تو موهاش ببره که با ا  رونی ب ینه باعث شد نفسشو با آسودگ یدادن سرم به معن

 کارش ازم جدا شد 

 نه؟ شدمی زنت نم کردی م ی_کار 

 گرفت  نوییپا  دیکه از گوشه چشمم چک یبه سمتم برگشت رد اشک  ایلیا
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 ی _هرچند حقم داشت 

 نقدریفقط منم که ا دیشا ای مینگاه کردم چه قدر ما دخترا بدبخت گهیسمت د هیچرخوندمو به  نگامو
 بدبختم 

درسته امکان   کردمی گردنشو خورد م رفتمیفقط م  ریخوام؟نخ یشب م هی ی_مگه من تورو برا ایلیا
اونقدر سرشو  رفتمیاالن م نیباال سرم هم یداشت برام بد بشه اما برام مهم نبود قسم به خدا

 اد ی که جونش در ب  واریبه د دمیکوب یم

لرزش تنم از   گهیبه کنار د نیا کردی تاالپ تولوپ م  ینداشت حساب  انرویحام یحرفا  نهمهیتحمل ا دلم
بود که از حرفاش گرفته  یدیدل ضعفه شد  یبود از رو ای لیا یحرفا جانیه  یرو ترس نبود از یرو

 بودم 

 کن  اطی احت شتریب  کمی داره توروخدا  یادیز یآدما نی رام ایلی_ا

 دنینگرانش شده بودم خوشحال بود ناخواسته با د نکهیزد فکر کنم از ا یلبخند مردونه ا ایلیا
 کرد یاز نگاه لرزونم کم نم یز یشدم اما چ یطور  هیلبخندش 

   دیبوس  مویشونی به سمتم اومد آروم اشکامو پاک کردو پ دیحرکاتمو د  نیا یوقت ایلیا

 دستاش دو طرف صورتم بود سرمو باال آورد که مجبور شدم تو چشماش نگاه کرد  کهی *"درحال 

ناله   یصدا  هرلحظه شدیکه باعث م میاشک  یچشما یبعد رو  دیبوس موینیب یجلو اومدو رو  صورتش
 نا نداره بزنه بلندتر بشه گهیقلبم که د یها

 هم افتادو صورت اونم همزمان جلو اومد یآرومو پچ پچ مانندش چشمام رو یصدا دنیشن  با

 _نگران نباش خانوم کوچولو  ایلیا

 ................. 

  کردنیو بهمن رو اجرا کنن بهمن بعد از گذروندن ده سال زندان اعدامش م نیقرار بود حکم رام امروز
  گفتیکه م  ایلیو اعدام محکوم شد ا ینقد مهیهم به تحمل چهل و پنچ ضربه شالق و جر نیرام
 کنن یاعدام م گهیبعد از شش ماه د نویرام
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و با سند   ارهیب  لیدل  هیاونا هر بهانه  یاومد چون تونسته بود برا یم رونی داشت از دادگاه ب یوقت ایلیا
 چشماش نشسته بود  یحرف بزنه برق غرور تو 

که قراره   شدیمنم مثل اون پر از غرور م یجلوه بکنه چشما تریکه قو ستادیوام ی من طور  یجلو یوقت
 باشم  یمرد نیهمچ هیبه بعد کناره  نیاز ا

دراورده بودن باطل کردنو به   نیکه توش منو به عقد رام یشناسنامه ا دید  تمویهو یوقت دادگاه
از قبل سرخوش   شتریب  ایلیا شدیباعث م  نیکه هم ستمی ن نیگفتن که من اصال زنه رام  یصورت قانون

 بشه

خوشحال بودمو ذوق داشتم که اندازه نداشت چون فرزند خونده عمه خانوم که حاال مامان  اونقدر
اسمم تو شناسنامه هردوشون زده شده بود انگار   یمکان کردم حت شدم به اونجا نقل زدمی صداش م
 بودم   شونیدختر واقع

  کردی راحت نبودمو موذب بودم اما اونقدر باهام راحت بودو بهم محبت م یخان کم  نیبا افش لیاوا
 که با اونم رو روال افتادم

 یکه وقت  یداشتم خونواده ا خونواده داشتم کسوکار گهیرو به اون رو شده بود حاال د  نیاز ا میزندگ
  نهیع شدمی م  ضیمر یکه وقت یخونواده ا زدنیسرم داد م یحت  کردنی م خمیخونه توب گشتمیبرم  رید

 توش نبود   یا گهید زی که جز مهرو محبت چ یخونواده ا دنیچرخ یپروانه دور سرم م 

نفس   ای شتر یهم بود ب  انهیعام دن ینکردم کاش نفس کش ی زندگ دمیسال فقط نفس کش چهارده
 گرفتم  ینفس تنگ  اینفس زدم 

ناله ها و   ی که صدا ییوقتا زدمینفس نفس م  شدمویکه گوشه اتاق از ترس و درد تنم جمع م ییوقتا
نبرده   تی از انسان  ییاطرافم که بو یکه از ظلم آدما ییوقتا نداختیالتماسام دل خودمو به رخشه م

راحته    امکه االن ج نهیعمر داشتم هرچند مهم ا یال فقط تباه همه س نیا دمیفهم ی افتادم م یبودن م
 من بود  یخوشحال هیما شدیداشت خوب تموم م یهمه چ نکهیهم

هم   ینطور یا شدمیخونواده م نی کاش زودتر صاحب ا یا گمیم کنمیاوقات که با خودم فکر م یگاه
 برسم مثل دانشگاه رفتن  تونستمیم گممید یهم به خواسته ها دمیکش یکمتر زجر م 
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نتونستم کالس چهارم دبستانمم تموم   یدانشگاه رفتنم که جلو اومد بهشون گفتم که من حت بحث
بودم که چهارماه بعدش   یدختر بچه دبستان  هیبابام سره من قمار کرد من فقط  یکنم چون وقت

 دانشگاه رفتن بشم الیخ یدادم ب حیترج  نیبه خاطرهم شدیمدرسم تموم م

هم حرص  گرفتیافتادم هم خندم م یدانشگاه رفتن م نیسره هم  ایلیا یحرفا ادهیکه  بارهر
قراره کلفت خونم  یکار وقت   یچ ییخوایکه درس م گفتیپرو پرو بهم م عشور یپسره ب  خوردمیم

 حروم کردنت ندارم   ی برا  یاضاف ؟پولیبش

بابام   یبعدش چشم غره ها رفتی در م دویخندیاونم فقط م کردمیدنبالش م  زدی حرفارو م نیا یوقت
 حساس بود   زایجور چ نیا یرو کمی نیچون بابا افش کردی بود که هردومونو ساکت م

وقتا به بهونه سر زدن خونه ما    یل یخ ذاشتیسربه سرم م کردوی م یطونیمثل سابق شده بود ش ایلیا
بهش گفت که   میبار به صورت مستق هیاعتراضش دراومدو  یخان صدا نیتلپ بود که کم کم افش

 می دیفعال دختر به تو نم

 رانیا  ایلیخونواده ا یکه به خاطر منو اصرارا ییکسا  گرفتمیاجازه م دمیکارام از پدرومادر جد یبرا
 بزنه نجایشعبه ا هیخان مجبور شد شرکت لندنشو واگذار کنه و  نیافش  نیموندن به خاطر هم

کارو   کسویب  یدختر تنها هیاحساس  گهیه خودش گرفته بود دب ی رنگ آرامش و خوشبخت یچ همه
 داشتم کانون گرم خونواده داشتم ینداشتم حاال حام

 زدم  یمحو لبخند

 کردم یبچه ها هم چت م هیاوقات با بق یگاه یحت  میکردی چت م ی واشک ی ایلیبا ا هرشب

زنش شدم   ی وقت  گفتیم ای لیا یبودن ول دهیخر  لینبود برام موبا ای لیمشترک با ا  لیاز موبا یخبر  گهید
 مشترک باشه   المون یموبا خوادیچون م رهی گیازم م لمویموبا

  خواستی اما افسانه جون چون دلش نم دیکشی م شیبحث ازدواجو پ  میهربار به صورت مستق ایلیا
  یابنبودم چون حس  یناراض ادی منم ز چوندی پ یبهانه ماجرارو م هیمن فعال از اونجا برم هربار به 

  گذروندمیداشتم خوش م
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  کردیکاش اول عقدم م  گفتیم  گرفتیم  شیآت دیدیموضوع م نیهربار خونسرد بودن منو سر ا ایلیا
بشم و براش کالس   مونیاز ازدواج فعال پش دیترسیم زدی م دمیبعد اسم منو تو شناسنامه پدرومادر جد

  براشکه من حق ندارم  فهموندیبهم م یطور  هی یمسخره و شوخ یهربار با حرفا نیبذارم به خاطرهم 
 ذاشتنی فعال پدرومادرم نم خواستمیزنش بشم هرچند من اگرم خودم م عتریسر دیکالس بذارم با

بزرگ   یخرس  هیکه قبال داشتم اونم داشتن  ییآرزو نی بچگونه تر  یبودم حت ده یهمه آرزوهام رس به
 کناره تخت دونفرم 

  رنیبگ  میبراش تصم  ایوقت اجازه نداد مشکالت و دن چیبودم که ه یمرد ونیاالنمو مد آرامش
 ره ی بگ میبرام تصم ا یدن دادمیاجازه م شهیبرعکس من که هم

پام گذاشته بودم و روش خم شده بودم  یرو  مویداده بودمو بالشت زرشک هیبه تاج تختم تک کهیدرحال 
  یپاتخت ی رو لموی موبا عیشد دوازده از شدت ذوق روبه موت بودم سر دمیبه ساعت نگاه کردم که د

 خودمو چشمامو بستم که مثال خوابم    یرو دمیبعد پتورو کش  دمیرنگم گذاشتمو دراز کش  یزرشک

  افمویق  تونستنینم نی بود به خاطرهمخودم جمع شدم پشتم به در  یتو شتریاتاق که باز شد ب در
 نن ی بب

 دخترم برگشته خونه شهی...هنوز باورم نم نی_نگاش کن افش افسون

 ره ی م نجایاز ا شهیم  ایلیزن ا مییچه نخوا میی _قربونت برم...اون باالخره چه بخوانیافش

 بره  شمیفعال از پ خوامینم ندازمیازدواجشونو همش عقب م  نهی_به خاطرهمافسون

 برنگرده گهیکه د رهیافسون نم گردهی_برم نیافش

با خاموش    دیرسیبه گوشم م شدنیپچ پچاشون که از اتاق دور م  یاتاق آروم بسته شد هنوز صدا در
 که رفتن بخوابن  دمیشدن همه المپا فهم 

  کردمیم  یکه سع  یجانیبردم بعد با ذوق و ه  ورشی م یخودم برداشتمو به سمت گوش یاز رو پتورو
 روشن کردم  لمویوباکنترلش کنم م

 داد امی اول پ نیباز ا اه
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 ؟ یامنه تو چ یهمه چ نجای_اایلیا

 کردم  ییصدا یخنده ب  تک

 امنه میزد  ی_مام خاموش

 منتظر بود نقدریا یعنیجواب داد که باعث شد چشمام گرد بشه  عیسر دهینکش قهیدق هی به

 می شروع کن   اتوی_عمل ایلیا

 کردم  پی تا عیبود سر یز یآم  طنتیلبم لبخند ش یرو  کهیدرحال 

 م ی_آره شروع کن

 کاره هرشبم غرق بشم  یشروع بشه و دوباره تو اتمونیکه داد باعث شد عمل یاس نیاول

 ................ 

بود به  زیخان هم سره م نیافسانه جون نشستم افش یلبخند روبه رو  هیگذاشتمو با  زی م یرو ساالدو
 م یمنو خانومش دو طرفش بود نیخاطرهم

  یلب  ریتشکر ز  دیمن برنج کش   یافسانه جون بعد برا  یبرنج و برداشتو اول برا سیخان د نیافش
 دادمو مشغوله خوردنم شدم 

 چه قدر خوشمزه درست کرده بودم  میا

  گفتیموافق نبود م ادمیبده هرچند ز ادی غذا درست کردنو بهم  کردیم یمدت افسانه جون سع نیا
من همش   یغذا درست کن ول  ی خونه شوهر اونوقت ه  یرفت  یخوش بگذرون وقت  یینجایفعال که ا

کوتاه اومد آخه من  نیبه خاطرهم  رمی بگ ادیکه اجازه بده بهش کمک کنم تا  کردمیازش اصرار م 
  ایلیبود اونم توسط مادره ا یه سبز که قورم ایلیمورد عالقه ا ینبودم درست کنم فقط غذا لدب  یچیه
 گرفته بودم   ادی

و   نداختیباال م یشونه ا یال یخی با ب ستمی غذا درست کردن بلد ن گفتمیم  ایلیبه ا یوقت
  ریز زدیم یبلند یبعد با صدا شینداره هرروز قورمه درست کن تا از جلو چشمم بنداز ی:اشکال گفت یم

  تتاز دس گهید ینطور ی:اگفت یم  ارهی ب رونیمنو از توهماتم ب  نکهیا یتو هنگ برا رفتمیخنده منم که م
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از   یک ی سپارمیم نیبه ال دمی طالقت م  یموردعالقمو از جلو چشمم انداخت  یچون غذا شمیزده م
مزخرفش   یحرفا نیا دنیداره هربار با شن  یخوشگل  یل یخ  یدوستاشو برام پسند کنه باور کن دوستا

بار چنان به بازوش چنگ زدم که رد ناخونام روش   هی  ادمهیکه  یاونقدر  زدمشیم خوردمی حرص م
چنگش  هیتا جا کردیباالتر تا م  کمیلباسشو  نیاز عمد آست ذاشتیاونم همش سربه سرم م وندم

 هیشم بقپنهون از چ  رفتمویخونسرد به سمتش م  یلیمعلوم بشه و آبرو منو ببره که هربار اون لحظه خ
 دم یکشی م نییلباسشو پا نیآست عیسر

 اومدمو به کانون گرم سه نفرمون برگشتم رونیب  االمیخان از فکروخ  نی افش یصدا دنیشن  با

 د؟ یخورشت خوشمزرو کدومتون درست کرد  نیخان_حاال ا نیافش

 سرآشپز  اری_سرآشپز مامان خانوم بودن منم دست

 یبال همه کارارو که خودت کرد  طونی _شافسانه

 _دوتا ظرف شستن و ساالد درست کردن شد کار؟ 

 خان برگشتمو تند تند گفتم  نیسمت افش به

 ن یبهش بگ   یز یچ هیکار بکنم شما  ادی ز ذارهی_نم

 ی راحت باش خوادی م زم؟خبی_بده به فکرته عزنیافش

 میبه بعد من تسل  نی باشه از ا دیزنی_پوف شما هم حرف مامانو م

خان    نیکه تو سکوت گذشت افش کمی خنده هردوشون بلند شد که باعث شد منم بخندم  یداص
 گفت: 

 نجا یا انیم تیی_امشب خونواده دانیافش

بهم رفت که از چشم   یلبامو نتونستم کنترل کنم افسانه جون هم متوجه شدو چشم غره ا یرو  لبخند
 خجالت بکشم  یخان دور نموند که باعث شد کم  نیافش

 ر ی امر خ ی برا انیقراره ب _نیافش
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بلند بشه برام آب   عیتو گلوم که باعث شد افسانه جون سر  دیپر کهوی  خوردمیکه داشتم م یا نوشابه
 خان هم چندتا آروم زد پشتم    نیافش زهیبر

حرفو    نینفسم باال اومد اصال انتظار ا نکهیکه افسانه جون برام آورده بود خوردم تا ا یاز آب یکم
 نداشتم  نارویانتظار کوتاه اومدن ا یعنینداشتم 

 ی_مواظب باش مامان جان نصفه جونم کردافسانه

 انداختم که باعث شد هردوتاشون بهم لبخند بزنن  ن یی با خجالت پا سرمو

 گفتم:  یبه سخت خوردمیداشتم ساالدمو آروم م  کهیدرحال 

 ن؟ ی_اجازه داد

   میکنینصفه عمر م  میوقتش بود پسره مردمو دار گهی_دنیافش

 لبولوچم تمرکز کردم که لبخند نزنم  یگر گرفت رو یکردم گونه هام کم احساس

مراسم  نیچون جوابا معلومه ا تسیهم فرمال یخاستگار   نیا یباش انی تا تو هم در جر می_گفتنیافش
 هم فقط به خاطر حفظ حرمت توهه 

خوردن    یقاشق برا هینگاهش به غذاش بودو داشت  کهیباال آوردمو بهش نگاه کردم درحال  سرمو
 گفت:  کردیآماده م

 _از دوماد شانس آوردم خداروشکر نیافش

 زدم افسانه جون با لبخند گفت:  یمحو لبخند

 خونواده ها   هیبق نهی ع یخاستگار  انیبود که ب  ایلیا شنهادیپ  گفتی_پونه جون مافسانه

  یکنی نم یدلت نمونه تو چرا کار  یبه فکرتم تا عقده مقده رو  نقدریمن که ا شعوری دختره ب یی_هوایلی"ا
 کنم؟  شی روت خال  ینشم تا شب عروس  یمن عقده ا

 ی حرف بزن  یستیاصال بلد ن  ا یلیا یی_چه قدر پرو
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مثل من  یشوهر نمونه ا  یکردم خونواده داشته باش یاالن هم کار  نیبب گمی_خب مگه دروغ م ایلیا
  خوامیتازه م یداشته باش  یگوگول  زهیم  زهیر یشوهرت بچه ها ی خوشگل یبه صدقه سر   یداشته باش

 بازم بگم؟ یفرار  نی ماش یبزرگ نیکنم اونم از پدرومادرت خونه به ا تی خاستگار  یرسم

 فتهی؟وظ یذار ی_منت سرم م

 آره؟"  مهفی _که وظ ایلیا

  یاز مردونگ یگونم بود هرچ  یرو یکه عکس العملش فقط سرخ  کردی م یقرار یب  نمیس یاونقدر تو قلبم
هردو   یجوابا نکهیبا ا رمی دل ضعفه بگ شدیباکاراش باعث م شهیکم بود هم کردمیم  فیتعر ایلیا یها

  گهید یترادخ نهیکاره خودشو کرد آخه بهم قول داده بود که ع ایلیخونواده معلوم بود اما بازهم ا
  میخاستگار  ادی شاهزادم م

 افسانه جون عکس العمل نشون داد عیتشکر بلند شدم که سر  ه یاز سره سفره با  آروم

 ی _کجا مامان؟تو که هنوز غذاتو نخوردافسانه

 شده بود انیطرز حرف زدنمم نما یرو  یزدم حرارت درونم حت یلبخند

 تو اتاقم رمی شدم...م  ری_ممنون س

شدمو به سمت اتاقم رفتم بعدا از  الیخیتکون داد منم ب یسر  یجون کوتاه اومدو با ناراحت  افسانه
   اوردمیدلش در م

هم بستم لبخند   یدر چسبوندم چشمامو محکم رو یاتاقم که شدم درو بستمو خودمو به پشت  وارد
به سمت تختم    ارمی گاز گرفتم کم کم نتونستم دووم ب موین ییلبام نشست که آروم لب پا یرو یگنده ا

 زدم   غیج  جانیو ه  یبالشم فشار دادمو از فرط خوشحال یسرمو تو دمویدو

از   میگاه هیزجرو بدبخت یاوقات سوزش گلو از رو یسوخت گاه یزدم که گلوم حساب غی قدر ج اون
  یراحت یشکنجه ها هم از رو یبعض هیسخت یشکنجه ها از رو یبعض  گفتیراست م ای لیا یخوش یرو

بزنم   غیآزادانه ج ختهیکه به دلم ر یو خوش  جانی از فرط ه تونمیاالن من که نم نهی ع یو خوش 
 کردم یبالش و خفه کردن صدام اونو هم خفه م یفشار دادن سرم تو یعنیبا شکنجه  دیبا ینطور یا

 ............................ 
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برداشت   ییچا وانیل هیزد  یبراش گرفتم که لبخند مردونه ا رویی چا ین یکه داشتم س یشرم با
 که خودم بشنوم گفت:  یآروم طور  ذاشتیم زی م یرو  کهیدرحال 

   ین یبیبار اولته منو م ؟مگهیار یدر م هی اداها چ نیلبو شده ا نه یع  نیبب   افشوی_قایلیا

صورتش   ی هنوز آثار خنده تو یتوهم ول دیپاشو لگد کردم که از دردش اخماشو کش   یکواش یحرص  با
 بود

 کرد یچشمک بهم زدو تک خنده ا هیگرفتم که  نی ال یبرا  روی نیاز جلوش رد شدمو س خونسرد

 بود  دهید پس

  دییتا دمویحرف مامانو شن   نکهینکردم اما هم  یتوجه ای لیا یجام که نشستم اصال به نگاه حرص سره
 چشمام گرد شد دمیافسانه جونو د

بهتره  یخب به رسم خاستگار  یدو طرفم معلومه ول  میباهم حرفاشونو زدن و تصم  نای_درسته امامان
 برن تو اتاق باهم حرف بزنن 

 د یحرفاتونو بزن  دیبر ای لیبا ا دیندارم سوگند مامان بلند ش  ی_منم حرف افسانه

 : با خنده گفت  نیال

نقش   تریواقع کمی خب  ایلیآقا ا بندنیپسوند آقا به اسم دوماد م هیمواقع عمه جون  نجوری_انیال
 ن یی ایب

  یبرام اومد پوف ییاز سره جاش بلند شدو چشمو ابرو ایلیخنده ا ری حرف زدن ز  نیا دنیبا شن همه
 آوردم ییمن االن چا هیخب چه عجله ا دمیکش

 خدا یا

  جانیه کهیدرحال  دمویبه شالم کش یدست یهمه که روم زوم شده بود منم با نگران  ینگاه ها دنید با
 زده هم بودم بلند شدم 
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  یخایپوف خدا اصال حوصله توب کنهی کارت م یچ نیاالن بب  یچرا پاشو لگد کرد وونهیدختره د آخه
 نین اباشه پس دهن به ده   یرسم یهمه چ خوادی بابارو نداشتم بهم تذکر داده بود که امشب م

 ذارهیم نیخب مگه ا  یپسره نشم ول

 تا بره تو  سادمیراه افتادم اونم پشت سرم دنبالم راه افتاد دره اتاقمو باز کردم وا  ایلیاز ا جلوتر

 _اول شما خانوم ایلیا

 درو ببندم  خوامی برو تو خودم م ری _نخ

کردو وارد اتاقم شد  یهم تک خنده ا ایلیلحن خودم خندم گرفته بود اما جلوشو گفتم تا پرو نشه ا از
 هی دهیباال پر  یابرو هیبا  دمیمنم پشت سره اون وارد اتاق که شدم درو بستم به سمتش برگشتم که د

 قدم جلو اومد 

رو دست  ویبود  دهیترش فیح  نوچ نوچ ر؟نوچی وسط امر خ ؟اونمیکن یمامور قانونو لگد م هی_پاایلیا
 ی همه چ ریز زدمی االن م نیوگرنه هم یخونوادت مونده بود

 حرص بهش نگاه کردم با

 اومد   یگندت تا محله ما م ی_اه اه بوایلیا

راحت   نقدریا نکهیتخت که افتاد روش از ا یحرکت خودشو ول کرد رو هیاتاق زدو با  یتو یچرخ ایلیا
 گفتم:   یدکوپزش شده بود خندم گرفته بود اما با لحن طلبکارانه ا الی خیب

 _راحت باش خونه خالس؟ 

 گفت:  یبا لحن خونسرد شدیجاش جابه جا م یتو  یکم  کهی درحال ایلیا

 خونه عمس  زمی_نه عزایلیا

 کرده بود؟   نیاالن به مامان من توه نیگرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما با

 ست؟ ی گفتم خب خونه عممه مگه ن ینکن به خدا فحشت ندادم واقعننگام  ینطرویا ی_هایلیا
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  یصندل  یکردم که باعث شد خودشم بخنده رو یمنظور حرفشو گرفتم ناخواسته تک خنده ا یوقت
 چرخدارم نشستمو بهش نگاه کردم 

 م؟ یحرف بزن ی_خب درباره چ 

 د یپهلوش چرخ  یگاه سرش کردو رو هیبود دستشو تک دهیتخت دراز کش  یرو کهی در حال ایلیا

 میآها درباره خودمون حرف نزد  میابراز احساسات که کرد میزدن ندار یبرا ی_خب حرفایلیا

 گفتم:  ع ی سر نیبشم به خاطرهم  شی اون جمالت منکرات الیخ یکردم ب یسع

 خودمون؟ ی_خودمون؟چ

 مییخوایم گهیاز همد  یچ نکهی_اایلیا

 باال انداختمو گفتم:  یا شونه

 نی هم خوام یم ی_من فقط آرامش و خوشبخت 

 گفت:  یبا لحن بامزه ا ایلیا

جون بکنم تا   یکل  دیمن با دیگی که شما م یکمن همون خوشبخت یلی_فکر نکن خواسته هات خ ایلیا
 کنم  شی ته

 بودو به سمتش پرت کرد که باعث شد بخنده  زمیم یکه رو   ییکردمو عروسک کوچولو یخنده ا تک

 ...خب حاال انتظارات من گمیدروغ م ه؟مگهی_خو چ ایلیا

 کردو گلوشو صاف کرد  ی بکنه اهم  یمهم  یلیخ  یسخنران هی خواستی که انگار م ایلیا

در  یکه تو دیباشه استقبالم کل  سادهیدر وا یخانومم جلو خوادی دلم م گردمیاز سره کار برم ی_وقتایلیا
 شی من آرا هیبا  نمی بب طونشویصورت ش   ندازمیم

 نگاه کرد که باعث شد چشمام گرد بشه  افمیبه ق  مشکوک

 م یمهدکودک باز کن دیبا یبر  شیهر روز پ  ینطور یخوبه ا شمینطوری_نه همایلیا
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  دیخندیم کهی درحال رو تخت نشستو  عیبردم که سر  زیحرفشو که گرفتم با حرص به سمتش خ  منظور
 باال اومد   میدست تسل

 د ینثارش کردم که باز خند یشعور یبهش رفتمو ب یغره ا چشم

 ا ی ح  ی_زهرمار پسره ب

 کردو ادامه داد: ینگاش کردم که اونم تک خنده ا  یدوباره نشستم و چپ چپ میصندل یرو

بهم بگن خسته  ارنی کتمو درب شونیمربوطه ا یبعد از انجام کارا گهید یچیه گفتمی_بله داشتم مایلیا
 خونم   یآقا دینباش 

 گفتم:  کنمی که انگار دارم مسخرش م یلحن با

 تو نگفتم؟ یاومد یوقت  یعنی_

 شه یاشتهام باز م نمیبی تورو م افهی ق نیتو ا امیم زمیعز شه ی_خب وقت نمایلیا

افتادم به  یحرکاتش م یسر  هی ادهی حرفاش  نیبردم با زدن ا  زیحرص به سمتش دوباره خ با
 زدیم شمی داشت آت  نیخاطرهم

 از دست تو  ییی_وووو

  کردویبا بالشه دفعش م زدمی مشت م یبالشتمو برداشتو مقابل صورتش قرار داد هرچ  عیهم سر ایلیا
 حرصم بده  ینطور یاومد ا یانگار خوشش م دیخندیم

 ه جام نشستمبالش خوشگلم خراب نشه رفتم سر نکهیخاطر ا به

 شهینگران نباش دوروزمونه عوض شده زنه بلند م زمیعز  دمیرفتارارو ترکت م ن یا ی_بذار زنم بشایلیا
 زنه ی مردرو م

 یدار  میبزن دست بزن خوب  ای _نه تورو خدا ب

 گفت:  یطون ی با ش ایلیا

 دم یبهترشو بهت نشون م یبذار خانومم بش ید ی_تازه کجاشو دایلیا
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لحنش   دیخنده که خودشم خند  ری زدم ز  رهیحرصم بگ نکهیا هیلحنش به جا دنیو شن افهیق دنید با
 و بامزه شده بود که اصال خندم دست خودم نبود  طونی چنان ش

 تمومش کنه   خواستی دوباره شروع کرد انگار نم میخنده هامونو کرد  یوقت

 غذاش کله خونرو برداشته باشه   ی...آها...بوم؟ی_خب کجا بودایلیا

 غذا کلشو برداره   یکنم تا بو یآشپز  گیتوش با صدتا د دیخونه شما که من با_اون 

 گفت:  عیسر اوردیزبون دراز شده کم ن یکه معلوم بود امشب حساب  ایلیا

پوالم داره  دمیاگه د میدیم ینذر   شویبق  میخوری به اندازه خودمون ازش م  زمیعز ستین ی_مشکل ایلیا
 دوبرابر بفروشم  تونمیتازه دستپختت خوب باشه م میفروشی غذاهارو م میدینم ینذر  گهید کشهیته م

 ه؟ یخبر ی_امشب چه قدر زبون دراز شد

  سوزوندی اگه دلمو نم تی دگیترش یاالن وسط عمل انجام شدم؟عرض کردم که بو ین یبی _آره نمایلیا
 میاالن خونه خودمون بود

 نگاه ها و لحنش آدم خونسرد باشه نیدربرابر ا شدیمگه م یکردم خونسرد بهش نگاه بکنم ول  یسع

 مونهــــــا یغذا م  ی_حرص نخور فدات بشم بچمون بایلیا

 صورتم گذاشتمو با حرص گفتم:  یجلو دستمو

 شعوره یخدا چه قدر ب یوا ی_وا

 گفتمی...داشتم میسرت آوردم شب خاستگار  ییبال هی  یدیوقت د هیکن کوچولو  تی _ادبو رعاایلیا
که خب قبلش   میبخواب میبعد بر شهیخوردن من پنهون م   ادیز ینطور یا میظرف غذا بخور هی یبعد تو

 میرگردبعد از اونم ب یز یچ  یشاپ  یکاف  ای نمایس میبر میبلند که شد  میبعد ا میکن ی م یطون ی هم ش یکم
نشو صابون   طونمی و الال ش میمسواک بزن  میبعد بر مینگاه کن لمیتا نصفه شب ف میا میخونه شام بخور

 کسل باشم دینبا شمیم داریچون من فردا صبح زود ب  میکن ی نم یکار  چی به دلت نزن قبلش ه 

 گفتمیبهش م یه گهیم ینگو ه گمیبهش م  یحرص رومو ازش گرفتمو سرخ شدم پسره نفهم ه با
 د یکشیعقب م  یه  دیکشی جلو بکش جلو نم گفتمیحاال اگه م کشهی مجلو  یبحثارو جلو نکش ه نیا
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 نیبا ا کنهی م یاگه شوهرم بشه منو روان  نیخودم خندم گرفته بود مطمئن بودم که ا یاالیفکروخ  از
 حرفاش 

 میبچه دار هم شد شاهللیگرمو راحت باشه اگه ا شهیخونم هم نکهیا خوامی_در کل منم آرامش مایلیا
که آروم بشن چون حوصله ندارم    ی سام روشون داشته باش یاستراحت کنم اونقدر  خوامیکه م ییوقتا

 هی دیبا نچو شهیبعد کاره شما سخت م  پرهی خواب از سرم م ینطور یدنبالشون ا فتمی کمربند باز کنمو ب
 ی مرد گندرو بخوابون

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 واقعا؟  شونیزن ی_م

 پسر باشه آره  یباشه نه ول_خب اگه دختر ایلیا

 ره یخندش بگ  ایل یاز قبل گرد شد که باعث شد ا شتریب چشمام

  وونهیکردم د ی_شوخایلیا

 دم یکش یپوف

 بذارم   ونیبا بابا مامانم درم  دیبا ی_خطرناک 

 ؟ یشیخوشبخت م یکناره من حساب نکهی؟ای_چایلیا

 ی کنیپاره م ری زنج  کهوی  نکهیا ری _نخ

 چونش برده بود گفت:  ریمتفکرانه دستشو ز کهی به سرتاپام نگاه کرد بعد درحال ایلیا

 زنان باشم   تی دنبال لوازم ترب دی با  یشی_نه دو شب روت کار کنم مودب مایلیا

 رامت کنم   یرم کرد  یدنبال لوازم رام مردا باشم که وقت  دی_منم با

چون قدم ازش   یول میستادیهم ا یتخت بلند شد که باعث شد منم بلند بشم روبه رو یاز رو ایلیا
 بهش نگاه کردم  یکوتاه تر بود سرمو باال گرفتمو با گستاخ 
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االن تو خونه   ادیکه کوتاه ب ستمی ن یمرد ؟منیباهام حرف بزن  ینطور یا یکن یجرات م  ی_زنم شدایلیا
 کار کنم   یچ دونستمیپدرزنمم وگرنه م

 ؟ یکردی کار م ی چ_مثال

 غلط کردم  یکه بگ  کردمی اونقدر ماچت م واریبه اون د  چسبوندمتی _مایلیا

دستشو سمت چونم   ایلیاز حرفش احساس گر گرفتن کردمو رومو ازش گرفتم ا کم ی کردم  یخنده ا تک
 بردو منو به سمت خودش برگردوند 

 گرفته بود آدم باشه  می نبود انگار باالخره تصم   طونی ش گهید افشیشدم ق رهی چشماش خ تو

  دیتوهم با  خورمیقسم م میبه مردونگ  کنمی م هیرو برات ته  ییخوایکه م ی_آرامشو خوشبخت ایلیا
 ییالیمجبور شدم از خونه و  ا ی که افتاد ورشکست شدم  یهراتفاق نکهیا یانتظارات منو براورده کن
  اهر روز صدت  یدونیتا دوباره محکم بشم آخه م یسیپشتم وا  یترکم نکن یببرمت تو آپارتمان نقل 

 شمیجمهورم باشم ورشکست م سی رئ یغذا بار بذار  گید

جمالت    دنیاما با شن کردمیطور خاص بهش نگاه م ه یحرفاش قرار گرفته بودمو   ریتحت تاث اولش
 کردو در رفت  یدنبالش کردم اونم خنده ا دویرس نجامیبه ا گهیشده بود د  طونیآخرش که باز ش 

 ................. 

  یشالمو از رو افمیق طونمیش ی سرخ شدم چشما یلپا دنینگاه کردم با د نهییآ یبه خودم تو یکم
 کردم   یسرم برداشتمو خنده ا

 رهی گیافتم خندم م یم میکرده بود ایلیکه با ا ییکارا ادهی یوقت

که  یز یوارد اتاقمون شدن و چ یبود که همه با هول و نگران  ادی و سروصدامون ز  غایج یصدا  اونقدر
  ن ی افش نیخنده اما اون ب   ریصحنه خنده دار کتک خوردن آقا توسط من با بالش بود همه زدن ز دنید

 خودمو پرت کنم تو اتاقم ع یمهمونا رفتن سر نکهی بهم رفت که باعث شد هم  یخان چشم غره ا

تو سروکول   میهمش زد میباهم حرف نزد  یکلمه درستوحساب هینبود  یدوتا آدم عاد نهیع مونیچیه
 هم 
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 گفت:  یبا لحن بامزه ا کردی داشت موهاشو مرتب م کهی در حال ایلیا دنی جواب و ازم پرس یوقت

داره   شیه اومدم خاستگارک یاالنش از شدت خوشحال  نی هم دیپرس یم یسوال  نیهمچ هی"آخه چرا 
 از خداشه که زنم بشه" ارهی بال در م

وقته که گفته بره    یلیخ  نیسنگ پا قزو رفت؟بهی بشر از رو م نیمگه ا یمن ول یباز چشم غره ها و
 جاش هست   نیا

بعدا  گهیبود جواب مثبت و که گرفتن گذاشتن رفتن و گفتن که سر موضوعات د  یعال یچ همه
که هربار   میاوردیهم ادا در م یچه قدر با چشم و ابرو برا  ا یلیمنو ا نیبماند که اون ب کننیصحبت م 

 ی به کور  زدیو خودشو م دیدیمارو م  یکی

 ال بودم خوشح یل یخ شدیتموم م  یروخوش یداشت با خ  یهمه چ  نقدریا نکهیا از

رو بتونم به   ییروزا نیهمچ هیکه  کردمی وقت فکرشو نم چیزمانها که تحت اثارت بهمن بودم ه اون
  یها یخوش دویاما حاال هرروزم با اتفاقات جد شهیهرروزم از روز قبلم بدتر م کردمی فکر م نمیچشم بب

   گذرهیم ادیز

 ................ 

افسانه جونو و مامان و  یروبه رو زنمویم یبا ذوق دور خودم چرخ  کنمینگاه م نهیی آ یخودم تو به
 بودن  یچشماشون بود انگار راض  یتو  نیهمشون برق تحس ستمیا یم نیال

 _مامان قربونت بره نگاش کن افسانه

 بکشه  یپسرم امشب قراره چ چارهی _بمامان

 سادهیبچه وا گهید آخه نمبو دی حرفا بع  نیلپام گل انداخت از مامان زدن ا یحرف کم  نیا دنیشن  با
 شده بود  طونیش   یحرف حساب نیا دنیکه با شن  نهیال یزشته منظورم از بچه چشا

شد چپ چپ نگاش کردم که  خیکه مو به تنم س کردی نگاه کردم چنان با شرارت نگام م نیال به
 ه یخودشم گرفت که منظورم چ
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  نیخودش ده تا داره فاز ا  ستین  دادیم رویدرست شوهردار وهیخانوم داشت بهم آموزش ش شبید
انقدر   دادیمنو حرص م زدویحرف م  یبود که درباره همه چ شعوریب نقدریمشاورارو برداشته بودو ا

  یچرا آن گهیاس داده و داره م یکل ای لیا دمیسروکول هم که نفهم  میزد مویتل چت کرد  یباهم تو
 ی دیامامو نم  یپ وابج

  هیمن بود تک یگاه زندگ هیتک  ای لیا دمشیپرستیبود که از ته قلبم م یمنو مرد یس شب عرو امشب
 نبودم یا گهیشدنش با کسه د کی شر ایوجه حاظر به از دست دادن  چیکه به ه یگاه

خودش رفت مامان و افسانه  شگری به سمت آرا  نیال کنمی نگاه م نهیی از اونا گرفتمو به خودم تو آ رومو
 خودشون  یجون هم رفتن دنبال کارا

  نیکه قراره مراسم ازدواجم برگزار بشه اما حال ا هیبار نیدوم نیدرسته ا شمیم  قیدق  شتریصورتم ب به
 س یپل  یکی نیخالفکار ا یکیدومادا هم در تضاد هم بودن  یکجا حال اون کجا حت 

بوده که من  نیفقط به خاطر ا شیعلت پنهون کار نکهیداده بود ا حیبرام توض رویهمه چ ایلیا
که من تو باند بهمن   فهمهیوم شهی با من آشنا م یوقت نکهیهمچنان بهش اعتماد کنمو ترکش نکنم به ا

   کنهیم یر یگیپ  یشتر یب  تیمنو با جد یکارا کنمی کار م

منم حکم اومد چون منم تو پخش مواد دست داشتم اما چون با زور بوده و آثار شکنجه هم  یبرا
کردن که   لشیتبد ینقد مهیخوده بهمن اعتراف کرده بود به جر ی بهمن و حت یشده بودو آدما دهید

 خان پرداختش کرد که چه قدرم شرمندش شدم  نیتمام کمال افش

  شدیباعث م نیبود که هم دهیرس  نیاز بهمن و رام رتریدبود حکم من   دهیچیپ  کمی من چون  پرونده
که پشتمن و  دادنیم نانی که اطرافم بودن بهم اطم ییکسا ینگران کنه اما وقت یماهارو حساب

تو ده   گفتیم ذاشتیسر به سرم م ایلیاوقات ا یبعض  یحت شدیدلم گرم م فتهی ب  یاتفاق میذارینم
 کنمیازدواج نم مونمویباز من به پات م  یاون تو بمون  لمسا

گفت   می بار نرفت که انجامش بد ری سالم بودنم ز شی آزما یبرا یحت  ادیز یل یمرد بود خ  یلی خ ایلیا
تمام مدت نذاشته بود آب تو دلم تکون بخوره   ستیبه مدرک ن یاز ین کنمیباور م  یسالم یگیم یوقت

بود  ر که قرا یبچه ها هم اومدن خونه ا هیبق  میچند روز یحت  نیهمراهه مامان و افسانه جونو ال
که توش رکس بودو من اون شب کولمو   یهمون خونه ا میدیچ  مویکن یزندگ ایلیتوش همراهه ا

 انداخته بودم توش 
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  یبودم که رکس از وقت دهیدوست داشت فهم ایلیا نهیشده بودم منو هم ع  یم ی صم  یرکس حساب با
 وابسته هم بودن یلی خ نیبه خاطرهم کنهی و بزرگش م  خرهی که توله بوده عموش از آلمان براش م

دعوامون شده  ایل یلباس با ا دیچه قدر سر خر زنمیو لبخند م کنمیصورتم نگاه م  شیلباس تنم و آرا به
بذار دکلته   ست ین  یمشکل شهیبود خب شب عروس نیبار نظرش بر ا هی زدیم یحرف  هی ای لیبود هربار ا

  ییها یژگ یو  نیهمچ هیبا  شهی نم  لیباشه دل تی نه شب عروس گفتیم شدیم  مونیبار پش هیباشه 
 که االن تنمه ینیتا آخر سر شد ا  یکن یهمه دلبر  یبرا یحساب 

از   ادمیاما ز دادیحرص م  ارویلیخوشگل که درسته لخت بود و ا یل یخ  یلباس عروس مدل پرنسس هی
 دارا باشه    نیاز اون آست گفتیباشه که م ایلیا قهیه سلحد نگذرونده بود اگه ب 

  یرو یبرا دیسف  یطال خواستی دلش م  لشیداده بود که برخالف م  تیاونقدر به نظر من اهم ایلیا
که   دیخوشگل برام خر یل یخ سیسرو  هیعالقه دارم  شتری ب  جاتی من به بدل دید یلباسم بخره اما وقت 

 از تاج خوشگلم خوشحال بشم  شتری ب  دنشیباعث شد با د

بهم گفته بود چون خودم خوشگلم بهتره   شگرهینبود آرا نیسنگ ادیصورتم مثل اون بار ز  شیآرا
 صورتم نسبت به اون دفعه کمتر بود  شی آرا نینباشه به خاطرهم نیسنگ ادیز شمیآرا

 یتو یا بذاره براعمر دونستمی خانو بچزونم م ایلیا نیسرخ بزنن که ا یرژمو سپرده بودم حساب اما
 خواستمیم میکنم از طرف یاغدمو خال  یحساب خواستمی م نیرژ بزنم به خاطرهم  ینطور یا یمهمون

 موفق شدنو نذاشتن شونیدکلته باشه اما آخر سر ا خواستیچون دلم م رمی انتقام لباسمم ازش بگ

لبخند محو زدم به حلقه    دمویبا ناز دور خودم با لباسم آروم چرخ ستیاطراف ن  نیا یکس دمید یوقت
باالخره قرار بود خوشبخت بشمو شوهرم    نکهیا یکه عاشقش بودم نگاه کردمو از شدت خوشحال  یا
 دلم ضعف کرد  کنامهی ن ایلیا

راه   یم ول کنار دستش قد کوتاه نباش  ادیخاطر قد بلند آقا مجبور بودم کفش پاشنه بلند پام کنم که ز به
 برام سخت بود  یلیرفتن باهاشون خ 

 آوردن  فی آقاتون تشر ی_سوگند

 وقتشه  یعنیخدا   ییهول کردم وو یسمت الناز برگشتمو کم به
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صدبرابر شده   تشیجذاب میخی  یخودمو ورانداز کردم چشما گهیبار د هیرفتمو   نهییبه سمت آ عیسر
 یخلق کرد یبود اوف خدا چ

  شی برگشتم تا شنلمو تنم کنن حاال خوب نیکردمو به سمت مامان و ال  میبابت اعتماد به سقف یا خنده
به خرج    تی حساس شونیا نقدریبود که ا  دهیجاهام پوش هیبود فقط بازوهام معلوم بودن بق  نیبه ا

 داده بودن 

 تا آسمون باهم در اختالفن   نیوهلل کال زم یک ینه به اون  نیبه ا نه

 گفتم  یبا نگران   عیلو سرم کنن که سرکاله شن خواستن

 وقت  هی_موهام خراب نشه 

 کرد یتک خنده ا مامان

 شهیدلم خراب نم  زهی _نگران نباش عزمامان

خارج   شگاهیدروباز کردمو از آرا ومدی باهام ن یرفتم اما کس یشنلمو که بستن به سمت درخروج  بند
قلبم بوم بوم محکم داشت   نمشی جلو بود هنوز نتونسته بودم بب یادیکاله شنلم ز نکهیشدم به خاطرا

 تو دهنم  ادیب  خواستیزده بودم که انگار قلبم م  جانی ه یطور  هی زدیم

چشمم به  ستادیشد روبه روم که ا  شتریب جانمیه نیجلو به خاطرهم ادیاحساس کردم داره م سادمیوا
رنگ   رهیت  یکربن  یت و شلوار آبک زدی داشت برق م یافتاد که حساب  ش یورن یمشک  یکفشا

 خودم بود  قهیتنش بود که سل یخوشدوخت

دستاش سرمو باال آوردم که باالخره   یچونم رفت و آروم سرمو باال آورد با گرما  ری مردونش به ز دست
 شد   یچشمم با چشماش تلق 

  نیتر شد برق تحس ظی لباش غل یکرد وکم کم لبخند رو رییصورتش تغ  یتو یز ی چ هی دنمیبا د ایلیا
 ام یبه وجد ب یچشماش باعث شده بود حساب  یتو

لبام متمرکز شد   یرو نییآروم سر خورد اومد پا هیچشمام بود اما بعد از چند ثان یهنوز تو نگاهش
 فتمی که کردم به غلط کردن ب ینگاشو باال آورد که باعث شد به خاطر کار  یطونیش
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شده بودو دنباله   یکار  دیو قرمز که مروار یصورت  یز هادست گل با ر  هیگلمو به سمتم گرفت  دست
 چه قدر خوشمل بود  ییداشت ووو

 بهش زدمو دست گلو ازش گرفتم  یلبخند

 کنم؟ فیازت تعر  دی_االن باایلیا

 انداختم نییکردمو سرمو پا  سکوت

 کنم فیتو تعر  یکه من از خوشگل  یکرد فیمن تعر یپ ی_مگه تو از خوشتایلیا

  دیبهش برم که خند یجمعترش کرد که باعث شد چشم غره ا کمی به سمت شنلم بردو  دستشو

 شدن االن من پی مثل خوشت زننی دربارش حرف نم ادیآدما ز گهیواضحه د یز ی چ هی ی_وقتایلیا

 ی االنم حرصم بد دیبا ی حت یشعور یب یل ی_خ

 تا بهت ثابت کنم ازت خوشم اومده  ییخوای خانوم نانازم خب م  دمی_حرصت نمایلیا

 دیخند یبلند  یکه با صدا دمیخودمو عقب کش عیشد که سر کی نزد کمی بعد

کار بود  نیقرمز رنگش برد خودش مخالف ا یمردونش گرفتو به سمت فرار  یدستا یتو دستمو
 من قبول کرد  یگل بزنه اما با اصرارا شویفرار خواستینم

 آروم گفت:  کردیداشت دامنمو جمع م کهی در حال  نمیبرام باز کردو کمکم کرد که بش درو

به غررو    یول  شدمیکه خرج کردم م  یاونهمه پول الی خیب  دمتیدزدینبودم االن م سی _اگه پلایلیا
 خوره یبر م میسیپل

 دور زدو سوار شد   نویبهم زدو درو بست خودشم ماش یزدم که چشمک ییصدا  یب  لبخند

باعث شد با آرامش چشمامو ببندم چه قدر آرامش داشتم  دیچ یپ  مینیب یکه تو  رشی طر نفس گع یبو
 نی هم یعن ی یخوشبخت

 به سمت شنلم بردو بندشو آروم باز کرد دستشو
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 وونهید  یکنی کار م یچ ی_دار 

خب دلم ضعف کرد    نمتیبب  یبذار درست و حساب  هی ها هم دود شهیش ستین یکس  نجای_اایلیا
 ی حقم

زدمو اجازه دادم کاله شنلو آروم برداره سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم چه قدر  یخجوالنه ا  لبخند
 جانم  یجذاب تر شده بود ا

 گفت:  یمحو صورتو موهام شده بود بعد با لحن مبهوت  ایلیا

 ه االن که تازه ساعت دوه یتا چند ساعت تحمل کنم؟وا  دیمن با یعنی_ایلیا

 صورتش گرفت و تند تند گفت:  یدستشو جلو بعد

 دستت ندادم ی _سرت کن تا کار ایلیا

شدم که   کیبهش نزد  یبعد دستاشو برداشتو بهم نگاه کرد کم دیکردم که خودشم خند یبلند خنده
 شد  کیاونم نزد

 یداشت یهدف هی یلبارو سرخ نکرد نیا یخودی_ب ایلیا

زد که باعث شد چشمام گرد بشه  یبوسه ا  یحرکت آن  هی یکردم که تو نییباال پا  یطونی ش  ابروهامو
 بندازه  نییحاال نوبت اون بود که ابروهاشو باال پا

 ؟ یزن یرژقرمز م   یکن فیدورت بزنم که خودت ک   یدور  هی_امشب ایلیا

 کالهم شدم که سرم کنم   الیخ یحرارت تنم زدمو ب یاز رو یراه انداخت لبخند نویماش  ایلیا

 شنلو بردارم خب من فقط بازوهام لخته  نیا یذار یم ایلی_ا

 ست یعمه منه که معلومه؟اصال مگه بازوهاتم جزو تنت ن ی_اون موهاایلیا

 به سمتش برگشتم  تی عصبان با

 با تو  دونمیمن م  یکن  نیبه مامانم توه گهیبار د هی ی_ه



 خانم دزدی که ماه شد 

340 
 

 د یکش  یپوف ایلیا

بابا   یا شی ری گیبه مامان خودت م  یرم تو چرا هعمم بود بابا من سه تا عمه دا  یکی _منظورم اون ایلیا
 گهید نهیاز عواقب دخترعمو گرفتن هم

   دینثارش کردم که خند یشعور یبه بازوش زدمو ب  یآروم  مشت

  یاگه به خودم بودم تو یباغ بردار  یتو  دمیمامانامون اجازه م یدای_اون شنلو فقط به خاطر تهدایلیا
 ی باغ برش دار   یمامان گفت که اجازه بدم تو ی ول یبرش دار  ذاشتمیمراسم هم نم

 من توش با شنل بگردم؟  میریکه االن م یباغ یخواستیتو م  یعنی_

مراسم  نایچرا ا دونمیهرچند امشبم نصف مهمونامون مرده پوف من نم زمیمرده عز لمبردارمونی_فایلیا
  کننی نم کی تفک  روی عروس

 ی باش شمی پ یتونست ی نمکه اصال ینطور یزم؟ایعز یرفتی _اون وقت شما کجا م 

 عروسم اونجاست  یزنا ناسالمت یاومدم تو ی_خب من مایلیا

 باال دادم  ییابرو

 دومادم اونجاست  یتو مردا ناسالمت امی _من چرا ن

 گفت:  یبود با لحن بامزه ا  شیحواسش به رانندگ کهی ابروشو باال داد درحال هیمن  نهیع ایلیا

 اندازش از دستت در رفت  یدید   کهویعروسکم؟مراقب چاک دهنت باشا  یدار  ی_دندون اضاف ایلیا

 زشتتو گذاشتم کف دستت یاون چشا یدید کهوی _شمام مراقب حرفات باش 

  ؟اصالیچ ش؟خودتیکه ندار شهیم  تیحسود هیخوشگله چ میل یمن خ یرنگ چشما گنی_همه مایلیا
 ی برف شهیسنت باال رفت حتما م گهیمدت د هیهم شد رنگ؟ یخ ی هیرنگ چشاش چ ستیمعلوم ن

 دیخند یبلند یکردم که با صدا یقرچه ا دندون

 ها  مونهینم  ین ین  یو بابا  ین ین  یبرا  یوقت خوردن هی_حرص نخور نانازم ایلیا
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 داد یجاخال  یباال بردم بزنمش که کم دستمو

گرنه منم از خجالتت  و  یراه به راه کبودم کن   ذارمینم  یزنم گهیاالن د یدختره بروسل یه  یه ی_هایلیا
 ام یدر م

 ؟ یکن یم ی_مثال چه غلت

 شدو با خنده گفت:  طونی جا خوردم چشماش ش یکه زدم حساب   یاز حرف خودم

 ی ن یبیچشمشو امشب م هیغلتا  یلی_خ ایلیا

دکو پزمون شدمو به  الی خیب یدیوقت د  هیکردم حرص نخورم تا زشت نشم  یازش گرفتمو سع  رومو
 بابا  یا شمیم دیمن سرخ و سف  فهمهینم  شعوریپسره ب  شدیسرش نم ای سمتش حمله کردم ح 

 ....................... 

کمرم گذاشت و منو به  یرو یدستشو به آروم هیمردونش گذاشتم اونم  یدستا  یدستمو تو آروم
 کرد کینزد کمی خودش 

 

 بهتر از تو  یک

 ی ن یبهتر که

 یبایماه ز تو

 ی نی زم یرو

 قلب من باش  تو

 ی که بفهم  تا

 دلبرانه  چه

       ینیشیدل م به
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 غوی ج  یکاشت که باعث شد صدا میشون یپ ی*" رویزد خم شدو بوسه ا یلبخند مردونه ا ایلیا
 بشه  شتریهمه ب یاهویه

  

 هات  یبد یحت

 بود  یدن یبخش

 تو چشمات  شرم

 بود   یدنیبوس

 

 هم بستم *"  یبا آرامش رو  چشمامو

 

 حواست   برق

 شم یمونده پ جا

 به کم از تو  من

 شمینم  یراض

 

گذاشت و دوباره   گهیسمت د هیچرخوندو منو   طنتیدستشو سمت کمرم بردو منو بلند کرد با ش ایلیا
 میحرکت کرد مویدیبهم چسب 

 

 من باش  یکجا
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 باورت شه  که

 عشق وونهید

 واقعا  یهست تو

 چشم من باش  تو

 ی نیکه بب  تا

 تو یچشما که

 کرده با من  چه

 

 بلندم کردو گفت:  یبه آروم ایلیا

 ن ی زورمو بب  ادته؟حاالیکه بهت داده بودم   ی_قولایلیا

 شدیو سوت مهمونا گم م  غیآهنگو ج یصدا یکه تو یبلند  یمنو دور خودش چرخوند و با صدا ایلیا
 شروع کرد به خوندن: 

 

 کردم  بدرقه

 هامو  ییتنها

 دهیشن  یکس

 دعا بود دیشا

 

 شونه هاش گذاشتم  یبهم چسبوند *"دستمو باال آوردمو رو شویشونیگذاشت پ  نیزم یمنو رو ایلیا
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 یذار یباشم مگه تو م نیو مت نی مرد سنگ هی یتا آخر مهمون خوامی_مایلیا

 دینگامو باال آوردمو بهش نگاه کردم که خند آروم

 

 ی پناه کجا

 ماه تو  یرو

 

 

 *** 

 

قطره اشک از گوشه  هیکه باعث شد  دیدستمو بوس یجلوم زانو زدو آروم رو  ای لیکه تموم شد ا آهنگ
 شوقو ذوق مهمونا باالتر بره  یو صدا  نییچشمم بچکه پا

 بشه  شتریچشمام ب یتو یبهم زد که باعث شد تعداد ستاره ها یبلند شدو مردونه لبخند ایلیا

 خوشبختت کنم سوگندم   دمی_قول مایلیا

 قلبش گذاشت و گفت:  یرو یدستشو با حالت مردونه بامزه ا بعد

وبه تمام   نمیخود برنگز یبرا یگر یسوگندم را نشکنم سوگند د چگاهیکه ه  کنمی م ادی_سوگند ایلیا
که  ی به سوگند یسوگند وفادار  نینی خود وفادار باشم و از سوگندم مراقبت کنم همچ یسوگندها
  هرا ک یبهشت و سوگندم کس یها یحور  نیبه سوگندم وفادار بمانم و ب   امتیتا روز ق رمخوی خوردم م

 خودمون باشه وونهیسوگند د نیهم نمیگزیبرم

 دیبهش رفتم که خند یغره ا  چشم

 من؟  یکیحاال کدومش منظورت قسم بود اون  یکن یسوگند سوگند م ی_چته ه
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 گفت:  یبا حالت بامزه ا دویپشت گردنش کش یدست ایلیا

خودت   یبرا  ییخوایاومد به ذهنم گفتم خب تو هرکدومو که م یهرچ  دونمیخودمم نم تشی_راسایلیا
 سوا کن

 نثارش کردم  ی"اوونهیکردمو "د یخنده ناز  تک

 وسط    زنیپخش شد که باعث شد همه بر یا گهید آهنگ

 م؟یباش  نشونیب  ای مینیبش  میبر  دی_االن ما باایلیا

 گفتم:  شدیهرلحظه چشماش گردتر م  دمویرقصی داشتم براش م یبا دلبر  کهیدرحال 

 ؟ ینکرد  یحاال عروس ؟تایاز پشت کوه اومد وونهی_د

خاک به سرم   یاخم کرد وا یهم چشماش گرد شد کم ای ل یا سادمیچشمام گرد شدو از حرکت وا کهوی
 دادم یچه سوت

 از سوءتفاهمات گفتم:  یر ی جلوگ یبرا عیسر

بود  گهید زی چ هیبار دومه که عروس شدم منظورم  نیخودم نبود که ا یا منظورم عروس _به خد
 فعلمو اشتباه به کار بردم  ایلیا د یببخش

 بود گفت:  میپوف پوف  یدامن پرنسس ی با اخم نگاهش رو کردوی که بهم نگاه نم ایلیا

 ن؟ یماله رام ایمن بهتر بود  ی_عروسایلیا

 د؟ یپرس یبود که داشت ازم م  یچه سوال نیآخه ا شدیگرد شد باورم نم چشمام

چون المپ ها هم خاموش بودن   میبود سادهیحرکت وا  یاما ما ب دنیرقصیداشتن دورمون م همه
 میزن ی عاشقونه م ی حرفا میدار کردنی حتما فکر م  دیدینم  ارویلیصورت ا یاخم رو یکس

 ال آوردو بهم نگاه کردنگاشو با یبا دلخور  دیکه سکوتمو د ایلیا

 ؟ یکه نذاشتم لباس مورد عالقتو بخر  ی_هنوز دلخور ایلیا
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 حرف منو به کجاها کشوند  نیخدا بب  یوا

لباس عاشقه موهام عاشقه   نینگاه چه قدر لباسم خوشگله من عاشقشم عاشقه ا وونهی_نه به خدا د
 ی که گرفت یمراسم قشنگ نیعاشقه ا شمیآرا

 ؟ یچ هیاصل کار یهمه شد ؟عاشقی_عاشق من چایلیا

 شهیسالش م یبود نگاش کن انگار نه انگار داره س دایصداش هو یتو یکردم حسود یخنده ا تک
 جانم  یچه قدر تخس و اخمالو شده ا

 گفتم:  یلحن آروم  با

 عاشقتم گهیطور د هی زم ی عز ییجدا گهی_تو د

 دم یخجالت کش یزد ،که حساب  ی*" بوسه ا ستمی_برعکس من که اصال عاشقت نایلیا

 بابا  یباشم ا نیمرد سنگ  هی یذاز ینم  نی_ببایلیا

باعث   یلبخند مردونه که بدجور  هیهم با  ایلیا دنیکردمو با ذوق شروع کردم به رقص یخنده ا تک
 خورد یتکون تکون م  یکم  زدویبغل کردنش ضعف بره جلوم دست م یدلم برا شدیم

  دمیرقصی پسرا م یجلو یوقت  دمیباهاشون رقص  یبودن وسط بچه ها هم بودنو حساب ختهیر همه
ناز کردنام دست   یناز نکن ول  نقدریکه بسه ا رهیچشم غره م یو فقط کم دهینم یت یاهم ایلیا دمیدیم

 با رقصو حرکاتم بود  ختهیخودم نبود آم

 یبه سمتمون اومدو لبخند اریمه  میدیخند  یم مویزدیباهم حرف م  دمویرقصیم  ایلیا یجلو  کهیدرحال 
 بهمون زد آسنات هم کنارش بود چه قدر برازنده هم بودن 

 چشم حسودا یبه کور  یجون خوشبخت بش  ایلی_داداش ااریمه

 خودت  یبرا  شاهللی_اایلیا

 شعوری _منکه زن دارم ب اریمه
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  ری کردن زد ز یباهم عروس  نایافتاده بود ا ادشیهم انگار تازه  ا یلینگاه کرد که ا ای لیبا حرص به ا  آسنات
 خنده

خوشبخت   گفتمیدوستام بهشون م یعروس رفتمیمجرد بودم م ی_اصال حواسم نبود آخه وقتایلیا
 بودم دهی جملرو شن نیخودت منم حرف اونارو تکرار کردم از پس که ا یبرا شاهلل یا گفتنیم نی باش

 گفت:  ارهی از دل آسنات درب نکهیا یهم برا ایلیخنده ا ریز میباهم زد اریمه همراه

 زم یببخش حواسم نبود عز یزن داداشم یست یمن ن ییدختردا گهی_االن تو دایلیا

 دم یتکرار نشه بخش گهی_دآسنات 

رفت   ینگاهش کردو کم دیکه آسنات با تهد زهیآسناتو بهم بر یکردو خواست موها یتک خنده ا ایلیا
 ار یپشت مه 

در آورد که باعث   ای لیا یبرا یزبون   اری به آسنات کرد که آسنات هم از پشت مه  یهم نگاه جذاب اریمه
 بلند آهنگ گم بشه یصدا  یتو اریو مه ایلیمنو ا  یخنده ها یشد صدا

 _داداش وقتش نشده؟اریمه

 بهم کرد ینگاه  مین ایلیا

 میبرقص گهید کمی _نه هنوز بذار ایلیا

   یرقصیم  یل ی_نکه شما خاریمه

 از شدت خنده میرفتی م سهیر  میکه منو آسنات داشت ایلیا یشروع کرد به دراوردن ادا بعد

 دنیاسمشم گذاشته رقص زنهی بعد دست م  ینطور یبعد ا کنهیم ینطور یا ینطور ی_ااریمه

 شافل برم؟  ایبرات سالسا   ییخوای_خب م ایلیا

 زنت برو  یمن که نه برا ی_برااریمه

 دست منو گرفت  دو یهم خند ایلیکه ا میبهم زد  یقده همو چشمک میزد اریمه همراهه
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 م یبرقص م ییخوای _ما فعال مایلیا

 شروع کردن  گهید یآسنات هم همراهه مهمونا ارویخودش شروع کرد مه بعد

 شدم  الی خیتر شدن آهنگ ب  یجانیکه با ه یکار کن  یچ ییخوایبهش بگم م خواستمیم

 خوندم  ای لیا یهمراهش برا دادمیخودمو تکون تکون م  کهیدرحال 

 _آقامون جنتلمنه جنتلمنه

 و همراهش خوند  دیهم خند ایلیا

 خانوم من عشقه منه عشقه منه  نی_اایلیا

داشتم که با همشون بدون  یکه داشتم اونقدر انرژ  ی همه ذوقو شوق  نیاز ا میدیذوق باهم خند با
  یاز ته دلم خوشحال نبودم ول  کردمویکه فقط تظاهر م میس عرو  یکی برعکس اون   دمیرقصی م یخستگ
 حاال....

چشم  کمی می نشست گاهیجا میخوشگل کرده بود رفت  یکه حساب نیهمراهه ال دنامونیرقص  انیاز پا بعد
 زد   بشیوا کجا غ  ست ین دمیکنم که د دای پ  اروی لیچشم کردم تا ا

 دلمون برات ضعف رفته بدبخت پسرا  میتو ماها که دختر  یشد  یگر ی_اوف چه جنیال

 برگشتم  طونشیش  افهیبه سمت ق عیسر

 کنه ی م چارمی اگه آقامون بشنوه ب  نیال سی_ه

 خنده ریزد ز یبلند یبا صدا نیال

 بره یازش م  میچه حساب نی_اوه ببنیال

 گفتم:  یکردمو با لحن منظوردار  یخنده ا تک

 باشه  یخره ک   ایلی_نه بابا ا



 خانم دزدی که ماه شد 

349 
 

گوشش به ما بود هردومونو   ایلیاالن ا یعن یخنده  ریز میچشماش گرد شد همزمان باهم زد نیال  نباریا
 کرد یساقط م  یتیاز گ

 زم یمراقب حرف زدنت باش عز گهی_از االن به بعد من خواهرشوهرتم دنیال

 ناز تره از موهامو کنار زدمو دسته گلمو برداشتمو با گالش ور رفتم:  با

خواهرشوهرتو   یداشته باش یشاد   یزندگ ییخوایاگه م گفتیبودم که م دهی شن  ییبنده خدا هی_از 
 نگه دار  یراض

 ادامه دادم: میابروش باال رفت بهش نگاه کردمو با لحن قبل نیال

 ارهیدر م یبرام خواهرشوهرباز  نی درصد ال هیدرصد فقط  هی نمی_اما به خان داداشتون گفتم اگه بب
 ی چیه گهیخواهرزنم نشه د نینه من نه تو اونم بهم گفت که برو دعا کن ال گهید

نقشه هاشو نقش برآب کرده   نکهیبهم رفت انگار از ا یچشم غره ا نیبهش زدم که ال ی چشمک بعد
 بود  یبودم عصب 

 کنمیبرسه خفش م ایلیا نی_دستم به انیال

کنه خودش چشماشو   تمیاذ هیخواهرم کاف شهیم گهیمن زنش بشم د یگفته بود که وقت ایلیبه ا نیال
زدم تو پرش بله ما    یحساب ارهیخواهرشوهر بودنو در ب پ ی ریبرام ت   خواستیاون وقت االن م ارهیدر م

 سره جاش از منظره لذت ببره میشونیاز همون شب اول خواهر شوهرو م

 خخخخخخخخ 

  ایلیا دمیکه پخش شد باعث شد به اون سمت برگردم د ی تار یگ یصدا  کهویفکرا بودم که  نیهم یتو
  انیو شا ار ی همراهش مه کنهیبا لبخند بهم نگاه م زنهیم  تاریداره گ کهی نشسته و درحال یصندل  هی یرو

 زدنیهم داشتن م

اما تا حاال   خونهیهم م زنهیم  تاریبودم که هم گ دهیشن  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 بودم دهیند

 نرمو مردونش  یصدا دنیشن یگرمش که پخش شد نا خواسته تمام وجودم شد گوش برا  یصدا
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 جونم   زهیعز عشقم

 عشق مهربونم  یا

 رم ی آغوشت بگ تو

 بمونم  شتیپ خوامیم

 مهربون کن  دستاتو

 آسمون کن  چشماتو

 تو چشمات  کشمی م پر

 خونمیعشق برات م از

 

  نیتر بشه چه قدر صداش دلنش  ظیلبام غل  یبهم زد که باعث شد لبخند رو یچشمک مردونه ا ایلیا
 بود 

 

 نم یچشماتو نب  اگه

 رم ی میم

 رم یدستاتو نگ اگه

 رم یدلگ

   یبمون شمیپ اگه

 رم یگیآروم م  من
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 نم یموهاتو بب  اگه

 تو باد  من

 خوادیقلبت بگه منو م  اگه

 من  یاز چشما گهید

 اد ینم  یاشک

 

بود که همرو به وجد آورده بود همه غرق در سکوت داشتن به  تاریگ یسکوت کرد حاال فقط صدا ایلیا
 کردنی نگاه م ایلیمنو ا

 

 دلم آشوبه  یتو

 کوبهیداره م قلبم

 مستن  شهیهم چشمام

 خستن گهید هیگر از

 

 کنه ی م نیهفتس داره با بچه ها تمر هی_نیال

 خوند یم زدوی با مهارت همراهه پسرا م چه قدر نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 _صداش قشنگه 

 گرفته مینرمو عاشقونه نگاه چه ژست میهی_انیال

ذهنم ضبط کنم تا داشته  یصداشو تو  خواستمیکردمو با عشق بهش نگاه کردم م یخنده ا تک
 باشمش 
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 ی تاب یپره ب  روزام

 ی خواب یهمش ب  شبام

 تو سرده سرم  یب من

 کوه دردم  هیتو  یب

 چشمات  یفدا بمون

 دورت بگردم  بمون

 

  یزدو چشمک یلبخند دیچشمام د  یکرد برق اشکو که تو تیآخرو که زد نگاهشو به سمتم هدا تمیر
رقص   ستی هم وسط پ یبهم زد بلند شدو به سمتم اومد منم آروم بلند شدمو به سمتش رفتم روبه رو

 یاهم بهشون تک خنده  ایلیعروسو ببوسه ا دیاد باکه دوم کردنیم قیتشو ارویلیهمه ا میستادیکه ا
 خودمون بودن یبچه ها نیداد سردسشونم هم لیتحو

 دوماد هول نشون داده بشم  هی_نگاه کال کائنات دست به دست هم دادن من امشب ایلیا

 ؟ یستی_مگه ن

 تو خلوت خودمون برمال بشه خوامیبفهمه م یکس خوامینم ی_هستم ولایلیا

سرخ شده بهش نگاه   یمهمونم کرد که باعث شد با گونه ها یپشت سر حرفش جلو اومدو بوسه ا و
 کنم

 داد زد:  انیشا

  شتری ب کمی _داداش انیشا

 بهش رفت  یچشم غره ا ایلیا
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 _دارم برات ایلیا

 مشهود بود گفتم: صدام  یکه تو  یبا حرص یبا خجالت ول  ایلیگر گرفته روبه ا یگونه ها با

 تو   مونمویمن م یپسررو تا دوشب بازداشت نکن  نیا ایلی_ا

 دیخند  یبلند یبا صدا ایلیا

 بازداشت نکنم  روی کس می_قول دادم شب عروسایلیا

 بهش رفتم که آروم جلو اومدو کناره گوشم خم شدو گفت:  یغره ا چشم

 به موندنت تو قلب من تا ابد  کنمی محکوم چرا مثل تو که امشب محکومت م ی_ول ایلیا

شد که آروم دستمو گرفت به چشماش نگاه کردمو نمه اشک تو چشمام   جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
به   رهی گیخودشو م یجلو یچشمامو ببوسه اما داره به سخت خوادینشست احساس کردم م

 دم کمتر آزارش بدم کر ینگامو ازش گرفتمو سع نیخاطرهم

ها هم به خصوص بچه هاشون   یهمه مهمونا که رفتن خودمون  میبدرقه مهمونا رفت یهم برا همراهه
 جمله و تک خنده رفتن  هیبا  گمونیچندساعت د یسفارش کردن برا  ختنویکرم ر یبعد از کل

هم فقط   ایلیکننو عروس کشون خطرناک راه بندازن که ا یطونیش  یقرار بود امشب حساب  همشون
 : گفت یم دادویبه نشونه تاسف تکون م یسر 

 یهلفدون  ندازمیم رمجازی همتونو به جرم سرعت غ سمیبارم دوما پل الی_اوال زن گرفتم ع ایلیا

 نگرفت  یبودنشو جد  سیپل  ادیشدو ز الی خیخودش افتاد ب   یسرعتا ادهی یوقت که

و بهم   ستادیخان هم کنارش ا نیاشک تو چشماش جمع شده بود افش  ستادیروم اجون روبه  افسانه
 زد  یلبخند

 دختر مامان  ی_خوشبخت باش افسانه

 شد  ری سراز اشکام

 _هنوزم دخترتونم مگه نه
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 چسبوندو گفت:  نشیخان جلو اومدو آروم سرمو به قفسه س نیافش

کنه خودم    تتیکردم که اذ دیتهد  ینباش دومادمو حساب  میزی نگران چ ی_تا آخر دختر خودموننیافش
 ور دل خودمون  ییایم  رمیگیطالقتو م

  ایلیمثل ا یک یبهش زدمو بهش نگاه کردم پشتم به بودنشون گرم بود هرچند  یخجوالنه ا  لبخند
 کنارم بود برام بسنده بود

 کنه ی ممطمئنم که خوشبختت  هیهم پسره خوب ای لی_من تا آخر پشتتم بابا انیافش

جون بغض کرد آروم به سمتش برگشتم و بغلش کردم که اونم بغلم کردو منو به خودش فشار   افسانه
 داد 

 کنمیوگرنه درو براش باز نم  ادی مادرزن سالمو زود ب یگیم ای لیا نی_فردا به اافسانه

 من؟  یبرا ی_حت

 زارم یتو اونو پشت در م  ارمیم کشمی دست شمارو م ری _نخافسانه

 گفتم:  یناراحت کردمو با لحن بامزه ا  افمویق کمی

 برادرزادتونه از همه مهمتر دومادتونه یمامان؟ناسالمت ادی_دلتون م

 کنه یم می نشده چه طرف دار یچ ی _نگاه هنوز هنیافش

 و پدرومادرشم اومدن  ایلیکه ا میکرد یهردوتاشون خنده ا همراهه

  ایلیرحم کن من برادرزادتمـــــا ا  ؟عمهن یکشیبرام نقشه م نیدار دمیشا این؟ی خندی_بدون من م ایلیا
 ت یجون جون 

 رفت  ایلیبه ا یجون چشم غره ا افسانه

   یقبال برادرزاده بود  ی_االن دومادمافسانه

 شوند یم ی_اوه اوه عمه عصبانایلیا
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 د یکردو منو بوس یتک خنده ا مامان

کنه   تتیکه اگه اذ میکرد حتشینص ی دلم االن همراهه باباش کل زهیعز ی _خوشبخت بش مامان
 م یچونی پ یخودمون گوششو م

همه شدن طرف دار خانوم بنده...من برم   شونینو که آمد به بازار کهنه ها فراموش م گهی_آره دایلیا
 می کنم اون طور که معلومه پرورشگاه دایپ تونمیمامان بابامو م نمی بب

 گرفت  یدست منو به نرم  دیهم خودش خند ایلیده و اخن ری بابا زدن ز مامان

که مراقب گنجا باشه خودش   گهی بهش م  یمگه خزانه دار کس دیسفارشم کن نهمهیا ستی_الزم نایلیا
 ه یچ فشی که وظ  کشهی عقلش م

بهش نگاه   یزدمو با غرور خاص   یکرده بودو خودشو به خزانه دار لبخند هیمنو به گنج تشب نکهیا از
 بلد بود  میمستق ریاحساساتش اونم به صورت غ انیب  یبرا یکردم چه قدر جمالت قشنگ

 دلم آشوب باشه  یبهم زد که باعث شد تو یچشمک  ایلیا

 علف هرز رشد کرد نامونیماش  رید؟ز ییایبابا نم  ی_ااشاری

 گفت:  اشاریروبه  دیجون با تهد افسانه

 باشما  دونمیمن م دی بکن  یبه حالتون اگه کار خطرناک ی_واافسانه

 کنهینم  یعروس گهیبار د هیجناب سرگرده که   نیا میخوش باش کمیبابا عمه بذار   ی_ااشاری

 گفتم:  یبه کمر با لحن طلب کار  دست

 بکنه  گهید یعروس هیکن  دایبراش پ گهیزن د هی ای _ نه تورو خدا ب

زبونم دست  نیخنده اصال کنترل ا ری زدن ز دمیخجالت کش   یحرفم که خودم ازش کم  دنیبا شن همه
 بابا آبرو واسم نموند  یا ستیخودم ن

 بهم زد   یچشمک ایلیا میسوار شد یوقت میرفت  نیباهم به سمت ماش  ایلیا همراهه

 _مادرزنمو حرص بدم؟ایلیا
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 _نه توروخدا گناه داره 

   یترس ینم گهیبکنم تو که د ییهنرنما هی_خب بذار ایلیا

 بهش رفتم یغره ا چشم

 ترسم ینم گهید یکارو کرد نیاونقدر ا ری _نخ

  اطیح هیبودن تاالر هم  سادهی تاالر بود وا یچند پله که جلو یکرد پدرومادرامون رو یخنده ا تک
نکرد فقط    یحرکت  نیگاز داد اما چون کالجو نگرفته بود ماش کمی  طنتی با ش ا یلیبزرگ داشت ا  یلیخ

 رد بی باال م نشوی گاز ماش  یداشت صدا

 چنگ زدم یلب بسم اهلل گفتمو به صندل ریز  آروم

  یکردیقبال لباس عروس تنم نبود اون کارو م  ایلی_ ا

 به لباست داره یچه ربط  وونهی_نگران نباش دایلیا

خوشگل گاز   یداره صدا یشاهدوماد چرا ه  مویکنیچشماشون گرد شده بود که چرا حرکت نم همه
بابا   یلبا  یکم کم رو کردنیافسانه جونو مامان مشکوک داشتن نگامون م کشهیبه رخ م  نشویماش

 بود ده یفهم ارویلینشست فکر کنم نقشه ا یلبخند

به سرعت شروع به حرکت کرد همون لحظه همزمان فرمونو   نی حرکت کالجو گرفتو ماش  هیبا  ایلیا
 ه  دور خودش بچرخ نیماش  شدیکه باعث م دیکشی م رویمنظم ترمز دست دویچرخ

 یبلند یهم با صدا  ایلیبودم ا دهیترس  یبار اولمون نبود اما حساب  نکهیباال رفته بود با ا غامیج یصدا
دادو  نیی پا  ششویکه کرده بود کنار رفت ش یکه گردوخاک سوندیوا  نویحرکت ماش هیبا  دیخندیم

 داد زد:  دادیگاز م یبه سمت درخروج  کهیدرحال 

 نمتونی بی _مادر زن فردا مایلیا

 یخطر رفع شده بعد از چشم غره رفتن بهش کم کم وضعم عاد دمیمنم که د  دیسرخوشانه خند بعد
بودن رو   سادهیباکالس بچه ها که به صف منظم پشت سرهم وا ینای شد با خروج ما از در تاالر ماش

 گفتم:  یبا نگران میدید
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 بشه  ینذار لباس عروسم خوننکن باشه؟ ادیمسخره ز یها  یجان شوخ  ایلی_ا

 ی کن یدلبر  شتریلباس بشه قرمز که ب نیرنگ ا ذارمیمگه من م ایلی_نگران نباش عمره اایلیا

 نبود یاالنم جد یحرص بهش نگاه کردم حت با

 ا یلیگفتم ا ی_جد

پدال گاز فشار دادو برداشت بعد دوباره پاشو روش گذاشتو برداشت انگار داشت   یپاشو رو کمی ایلیا
   دیکشی به رخ بچه ها م نشویگاز ماش  یصدا

 دمیبرات خر  یکالباس یمراسم عقد نذاشتم قرمز تنت کن  یکه برا یدیگفتم د  ی_منم جدایلیا

 یدستشو رو هیزد  یخندلب  ایلیهم بلند شد ا گهید یبچه ها نیگاز ماش  یهمزمان صدا دمیکش یپوف
دستش فشار داد همون  یفرمونو تو کمی یترمز دست یدستش رو یکیفرمون گذاشته بودو اون 

هم پاشو    ای لیبچه ها هم با سرعت شروع کردن ا هیکه حرکت کرد بق اشاریزرد  یآکورا نیلحظه ماش 
 گفتم:  ی گاز گذاشتو با سرعت روند با نگران  پدال یرو

 پاتو رو اون پدال گاز فشار نده  نقدریا هیماله تو فرار وونهی_د

ترمز مرمز   زمی عز  نیفرار شهیهم ای درضمن فرار رهیازم م ادیانتظار ز هیفرار نکهی_خب به خاطر اایلیا
 یاسمشون به خودشون فرار  ستیحالشون ن

 کننی گاه چه کارا متوروخدا ن ترسمیمن م ایلی_ ا

ترمز   ایکردم فرار یدلم تازه شوخ  زهیعروس کشونه عز ؟خبیمن اعتماد ندار  ی_تو مگه به رانندگ ایلیا
 دارن  یقو

کم کم سرعت بچه  میدیرس  یاصل ابونیبه خ  یوقت  اشاری یجلو  دیچی پ  یعیلحظه با وضع فج همون
منو به وجد آورده   یحساب  نایبوق بوق و روشن خاموش شدن المپ ماش  یاومد صدا نییها هم پا

 بود

 _شنلتو تنت کن تا سقفو کنار بزنم ایلیا
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 هی نیهم کنمیتوروخدا  بذار تنم نکنم خواهش م ستی ن ی خلوته کس  ابونایخ  نیبب   ایلی_نه توروخدا ا
 تکرار نشه بذار خوش باشم  گه ید دمیامشب قول م

 د یکش  یپوف ایلیا

 ذاشتمیخلوته وگرنه نم   ابونایخ  نکهیبار باشه اونم فقط به خاطرا  نی_جهنمو ظرر اایلیا

 زدمو محکم گونشو بوس کردم  یجست

 به موال  ی_تک 

و  میتکون داد همزمان باهم دستمونو به سمت دکمه برد نی به طرف یکردو سر  یهم خنده ا ایلیا
  دی خندهم  ایلیکه ا دمیکه سقف کنار رفت با ذوق خند میفشارش داد

  دیخندی فقط م گفتینم یز یهم چ ایلیا شدمیذوق زده م یحساب  خوردی باد به صورتم م یوقت

چند نفرشونم  هیباال زدنو افتادن کنار دستمون  رفتی کنار م نشونیهم که سقف ماش ییها بچه
 بهش نگاه کردم  یطون ی افتاد کنار دستمون با ش نیال نیبودن ماش ایلیا یدوستا

 خانوم؟   نیال گذرهی_خوش م 

 گذرهیخوش م  شتری_به شما که بنیال

 ؟ ی_سفارشمو آورد

  نشیماش  یکه تو نیال یاز دوستا یکی شدو توسط  دهیکش  نییعقب پا  شهیکرد ش یتک خنده ا نیال
با ذوق تورو گرفتم همون لحظه که من بردمش تو هوا   ارنیکه بهشون گفته بودم برام ب  یبود تور 

دستشونو تکون تکون   یآوردنو تورا رونی ب نیماش شهی تاشونو از شهم دس گهید یاز بچه ها یبعض
 ن داد

 ن؟ ی_هماهنگ کردایلیا

 بوده نینقشه ال نیا دونمی نم رویبق  ی_من آره ول 

 نگفتم یز یمن که چ یدیترس  نقدری_خب حاال چرا اایلیا
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 ست یهواس به خاطر ترس ن ی_نه بابا لرزش صدام به خاطر سرد

 بهش رفتم  یچشم غره ا بعد

 سقفو بزنم؟  ییخوای_مایلیا

 دهیحال م   ینطور ی_نه نه ا

 ...................... 

 باشه   ای لیبه بعد قرار بود اتاق مشترک منو ا نیشدم که از ا  یکه داشتم وارد اتاق یخاص  جانی ه با

  جانیاز شدت ه کهی بود درحال  یشکالت  یتختمون سلطنت سیذوق به همه جاش نگاه کردم سرو با
 سرخ شده بود نگاه کردم  یکه حساب   ییرفتمو به گونه ها نهییبه سمت آ دمیلرزیم

فقط   ایلرزن؟یم  ینطور یا ایلبو؟ نهی شن؟عیمن م نهیع ینطور یا شونیهمه دخترا اول شب عروس یعنی
 م؟ ینطوریمن ا

نباشم که   یون طور کار دستم بده ا دمیترس یم ادمیز جانیبودم اما ه ایلیمردونه ا یمحبت ها تشنه
 خواد یم ایلیا

داده  هیلبخند به چهارچوپ در تک ه یبا  دمیاتاق احساس کردم به سمتش برگشتم د یکه تو حضورشو
 و محوم شده  

 ؟ ینی بی اوله منو م ه؟باری_چ

 ضربان قلبم باال رفت  ستادیاز در گرفتو به سمتم اومد روبه روم که ا شویزدو تک  یلبخند ایلیا

تو خلوت خودمون چون  ازامین ینگات کنم مردونه از رو   یا گهیطور د خوامیبار اوله که م ی_نه ول ایلیا
 ی حق من گهیحاال د

 زدی م شمیانداختم لحن آرومو آرامش بخشش داشت آت  نیی پا سرمو

 دیشناسم شا قلب پاکتو ب یها یتونستم مهربون شتر یب  دیمحوت بشم شا شتریب خوامی_مایلیا
 به رخ خودم بکشم  شتریجسمتو ب   یتونستم پاک ینطور یا
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بگم که چشماشو   یز یخواستم چ نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی سرمو باال آوردم  آروم
 سکوت باال آورد  یبستو دستشو به معنا 

پاک...تموم اون صحنه ها   یلی...تنه تو هنوز پاکه...خیبگ یچ یی خوایم دونمی_ششش دلبندم...مایلیا
 خودم بود که اتفاق افتاد یرتیغ  یبه خاطر ب

 گرفت یگردن م  رویهمه چ شهیچرا هم  دیکردم لبام لرز بغض

امشب طوفان درونمو   ینتون ای...ییاگه نخوا  ی...ولیمن یسوگند...حق قانون  ی ماله من گهی_تو دایلیا
 ی که کنارم بخواب  می...به همون آغوشتم راضگهیوقت د هیبه  کنمیموکولش م یخاموش کن

 د یکش یقیبغلش کردم که باعث شد دستاش دورم حلقه بشه منو به خودش چسبوندو نفس عم   آروم

  نکهیشدم به خاطرا ای دختر دن ن ینقص تر یب  نویباتریصاحب ز  نکهیشکرت نه به خاطر ا  ای_خداایلیا
 شدم  ایگوهر دن  نیصاحب با ارزش تر

به   دناشی نفس کش  یگردنم برد که باعث شد گرما نیخودمو بهش فشار دادم آروم سرشو ب   شتریب
 اد یپوستم بخوره و قلقکم ب

 مگه نه؟ یتون ی_مایلیا

 گفتم:  یسخت به

 آره؟ ی_کمکم کن 

 سوگند  کنمی کمکت م شهی_من همایلیا

 *** 

اون زنه هم   کردیبدتر کارشو م   گرفتویلجش م ترسهیازش م دیدیزنش م  یمرد بود که وقت هی_ایلیا
اون مرد   شدیم یفرار  دویترس ی از قبل از شوهرش م شتر یهربار ب دیدیشوهرشو م  یخشونتا یوقت

 شبشو به هزاران شبش فروخت  هی یخوش

 *** 
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به  شدیحالش خوب م  یوقت دیکش یکنار م  دیدیترس زنشو م یبود که وقت گهیمرد د هی_اما ایلیا
به خانومش فرصت داد تا با    شدیگونشو آغوش گرمش قانع م یوس روب هیبه   رفتویسمتش م

 یبرا خوادوی خودش نم یشوهرش اونو به خاطر خوش  دید یخانومه هم وقت  ادیخودش کنار ب
 نداد  حیشبشو به هزار شبش ترج  هی یاحساساتش ارزش قائله با خودش کنار اومد اون مرد خوش 

که تحت   یبشن با لحن   ریهم بستم که باعث شد اشکام از گوشه گوشه چشمم سراز یرو چشمامو
 اشکا و احساسات درونم قرار گرفته بود آروم گفتم:  ریتاث

 ؟ی_تو جزو کدوم دسته ا

 موهام فرو برد  یتخت گذاشت بعد دوباره دستشو تو یسرمو برداشتو رو ی تاج رو یبه آروم ایلیا

 باشم   یکه چ رهی بگ میزنم تصم خوام یم ستمیکدومشون ن چی_من جزو هایلیا

 ... ایلی_ا

که گوهر  یینده به لرزش تن خودت بها بده...تو تی_ششش نفسه دلم...به لرزش تنه من اهم ایلیا
 تا نگهبانت باشم  دیو منو آفر یتا در نقش گوهر باش  دیخدا تورو آفر یخونه ا نیا

 قلبم گذاشت و آروم گفت:  یلرزونشو رو یدستا یبه آروم ایلیا

  ای فتهی رخشه به تنت ب شهیشب م یوقت  خوامیدر نقش مرد دوم باشم نم خوادیدلم م شتری_ب ایلیا
تورو به   خوامی جسمت نم ای ییبای بشه من تورو به خاطر ز  یخاطرات بد برات تداع ین یمنو بب یوقت

   خوامیخاطر خودت م

 ست ین  ی...مشکلایلیا هی عی...استرس دارم...طب ی_من...من فقط...کم

 بهم زد   یلبخند یبه آروم ایلیا

  یی...االنم بلند شو اگه بخواکنمینم  ی...تا استرس تنتو برطرف نکردم کار ایلی_مشکل هست نفسه اایلیا
تا عوضش    رونیب  رمی م نییپا کشمیم پشوی ز بندمیاگرم نه چشمامو م  یلباستو عوض کن کنمی کمکت م

چون  مومسرم برو ح  هی یخواست  یپاک کن شتویآرا ویموهاتو باز کن  کنمی تو کمکت م امی بعد م یکن
   یبکن  یادیتالش ز یست یهرچند مجبور ن ییایبا خودت کنار ب  ی تونیم شتریب  ینطور یا
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تخت   یکمکم کرد از رو دیبوس مویشونیسرخشو باال آوردو بهم نگاه کرد خم شدو آروم پ  یچشما ایلیا
جلوش منو نشوند بعد مشغوله باز کردن موهام شد    یصندل   یبردو رو نهییبلند شم منو به سمت آ 

  مباش فیضع  نقدر یا دیاز استرسم کم کنم نبا کردمیم یموهام بودم سع یفقط محو حرکت دستاش تو
 ام ی مسئله کنار ب نیبتونم با ا دیپس با میهم اون منو و االن زنوشوهر خوامیو مهم من اون

 زد  یلبخند ایلیموهام که ول شد ا آبشار

 واسم یخلق کرد ی_بنازم به کارت خدا چایلیا

 نشمیب شمیآروم آروم شروع کرد به پاک کردن آرا رپاکنی با ش دیکه خودشم خند دم یذوق خند با
 ساد یدستاش وا د یبه رژم که رس دیخندی م رفتوی قربون صدقم م

 پاک کنم؟  نمی_اایلیا

 نگاش کردم   طونیش

 و چهارساعتس  ستی ب زمیعز شهی_پاک نم 

کارو کرد که   نیدوباره ا شهیپاک نم دیروش د دیکش رپاکنوی بعد ش دتوهمیکش یاخماشو حساب  ایلیا
 بشه شتریباعث شد حرص خوردنش ب

  د ی بذارم با  ؟عمرایمهمون ییایلبا ب   نیبا ا  ییخوایتو فردا م یعنیو چهارساعتس؟  ستیب  یچ  یعنی_ایلیا
 پاک بشه

اون   یاعتراضام بلند شده بود ول یکه صدا دنشیبه سمتم حمله کردو محکم شروع کرد به کش بعد
 کمرنگش کنه   کمیفقط تونست  نکهیتا ا کردیکارشو م دویخندیم

 بهم رفت  یچشم غره ا ایلیا

درست   رسهی به ذهنشون م زایجور چ نیا یمردم چه طور  دونمیو چهارساعته...من نم ستی_رژ ب ایلیا
 کنن یم

 دی کردو خند ینگاه افمی به ق ایل یبلند شدم ا دمویخند یبلند یصدا با

 خوشگلن؟  ی نطور یتو ا نهیع شهیپاک م ششونیآرا یهمه عروسا وقت گمی_مایلیا
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 باال آورد  میببرم که دست تسل  زیحرص بهش نگاه کردم خواستم به سمتش خ با

 ی نطور ی...فقط خودت ای...شما تکدی...ببخشمیخب تسل   یلی_خ ایلیا

 نهیاز ا ری_مگه غ

   کنامی_نه خانوم ن ایلیا

پرو نشه به  ادی ز نکهیا یبرا دیگرفتم خودشم خند یصدا زده بود دل ضعفه خاص  کنامی منو ن نکهیا از
 برداشتم موی ت حموم رفتم اما قبلش از تو کمدم حوله لباسسم

بتونم اون  دیخونسرد باشم آره با  دیکردم لرزش تنمو پنهون کنم با یدوش آب گرم که رفتم سع ریز
 پرستمش یکه با تمام وجودم دارم م هیشوهرمه از همه مهتر کس

  شویبق شدی کالهم جا نم یجمع کردم چون تو یتنم کردم موهامو حساب  مویکه کردم حوله لباس حموم
 اومد  یقلقلکم م خوردی ول کردم که پشت به پوست بدنم م

 بود   دهیتخت خواب یهم رو ایلیالمپ اتاق خاموشه ا دمیاومدم د رونی حموم ب از

 *** 

خودم فرو رفتم  یتو دموی دراز کش ینشه پتورو کنار زدمو به آروم  داریدر حمومو بستم تا ب آروم
حتما  کردیکمکم م ایلیاگه ا دونمیم زویچ هیناراحت اما  ایخوشحال باشم   دیاالن با دونمینم
 تونستمیم

دست مردونه دور شکمم حلقه شدو منو به سمت خودش کشوند که باعث شد ناخواسته   هی کهوی
 بهم داد یفی از پشت منو بغل کردو فشار خف ایلیا  نهیرو لبم بش  یلبخند

 بال؟  طونی ش  یتنها بخواب یخواستی_مایلیا

کاله لباسمم برداشتو   یسرم برداشت حت  یدستشو از دورم برداشتو کالهمو از رو هیکردم  یز یر خنده
 پنهون کرد  سمی خ  یموها یسرشو تو

 _اوم چه قدر خوشبوهه به به ایلیا
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 آروم صداش زدم:  دمویکش یخطوط نامفهوم  نشیقفسه س یبه سمتش برگشتم رو  آروم

 _آقاهه

 شد  جادیتنش ا یتو   یفی فی لرزش خ ایلیا

 _جانم؟ ایلیا

 اد ی_من بوسم م

صورتم خم شد   یزدو بهم نگاه کرد آروم رو  یکه معلوم بود از لحن بچگونم خوشش اومده لبخند ایلیا
 کردو نگاشو باال آوردو به چشمام نگاه کرد  سی با زبونش خ یخودشو کم  یبه لبام نگاه کرد لبا یکم

 خواد؟یم ایچ گهید  طنتیبرق ش  نی_اایلیا

 چونم چسبوندمو متفکر گفتم:   ری به ز کنمی دارم فکر م  نکهیبه نشونه ا دستمو

 ادی خوابم نم ی...ولدونمی...خب...نممی_ا

 دی چشماش درخش  ایلیا

 *** 

 

 

 آروم گفت:  دی لرزیم یکه کم  یلحن اب

 _اجازه هست؟ ایلیا

 

 به جاش... کنمیکارو م  نیاما من االن دارم ا یتا حاال دکمه لباسمو باز نکرد ادمهی_

 منتظرش بردم  ینگامو به سمت چشما آروم
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_ 

 لباش نشست*"  یرو یمحو مردونه ا لبخند

قلبم  یدستشو گرفتمو رو ی از کاراش نترسم اما وقت ای امی با خودم کنار ب شتر یب  خواستیم دیشا
دستاش به نوازش دراومدو نرم نرم   نیباهاش باشم به خاطر هم  خوامیکه منم م دیگذاشتم فهم

 و خوابم ببره  فتهیهم ب یپوست تنمو با حرارت دستاش *"من وآغوش مردونش باعث شد چشمام رو

 ........................ 

 )چهار سال بعد( 

دستش دوباره نگاه کرد   یانداختو به برگه تو نییسرشو پا یبه دکتر نگاه کردم اونم با ناراحت یاباور ن با
   دیموهاش دست کش   یتو ی کالفه تر شدو عصب ایلیداده باشه ا صی اشتباه تشخ  دیتا شا

 د یداده باش صیاشتباه تشخ دیشا دینگاش کن گهیبار د هی_ایلیا

 من درسته آقا  صیتشخ کنمی روش م  روی_االن سه باره دارم زدکتر

   نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی دیبه کف دستش کوب یمشت یعصب  ایلیا

بهم نگاه کرد اما به  یبا نگران  ا یلیبلند شدم ا  یصندل ی حرف بزنم از رو یبا کس نکهیصدا بدون ا یب
 بردمش کنار  در ی نکردم آروم پسش زدمو از جلو یاونم توجه 

 بشه  جادی توش ا یفی که باعث شد قلبم لرزش خف دمیکش  نییپا ررویدستگ

  ییکدوم بها چیبه ه ایلیا یدر خارج شدمو با بغض به راه افتادم اصال به نگاه ها و به صدا زدنا از
اطرافم به خصوص از خودم که   یاز همه فرار کنم از همه آدما  خواستمیفقط بغض داشتمو م دادمینم

 همه مشکالت بودم  یباعث و بان

 خواستمی شد بهش نگاه نکردم روشو نداشتم نم دهیکه شدم دستم از پشت کش ای لیا نیماش  کینزد
 بهش نگاه بکنم

باور نکنه تا   ا یلیا نیکننو ا دیاز من قطع ام یتا ک میو بر میی ای موضوع ب نیچه قدر...چه قدر سره ا آخه
 اخداا یک
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 و دلخورشو نداشتم  نیتحمل نگاه سنگ ختمیریانداخته بودمو اشک م نیی پا سرمو

 ی رفتار کن  ینطور یا ادی_فکر کنم بهت گفته باشم خوشم نمایلیا

 بهش پشت کردم  رونی ب دمی از دستش کش بازومو

 سوگند؟  یکن یم  ینطور ی_چرا اایلیا

 اوضاعو تحمل کنم نیا تونمینم گهی ...دایل ی_تمومش کن ا

 دیبود پرس  تی که پر از شکاک یکه معلوم بود مشکوک شده با لحن  ایلیا

 _منظور؟ ایلیا

 گفتم:  یبه سخت 

 _طالق 

 وزنشو تحمل کنم  تونستمیکلمه برام سخت بود که نم نی به زبون آوردن ا انقدر

منو به آغوشش  طرف صورتم سوخت بعد محکم  هی کهویشد که   یچ دونمینم ستادیروبه روم ا ایلیا
 ه یگر ر یدستمو دورش حلقه کردمو زدم ز دیچ یپ مین یب یآغوشش که تو یبو دیکش

اگه اطرافمون خلوت نبود حتما صدامو   کردمیکه احساس م  یبازوهاش چنگ زدمو زجه زدم اونقدر  به
   دنیشنیم

  یکه سرمون اومده بود به خاطر زجر  یبت یبه خاطر مص زدم یزار م  دادمویفشار م ا یلیا نهیس یتو سرمو
  یدیشدنم به خاطر باطل شدن همه آرزوهامون به خاطر زجر جد  ریبه خاطر تحق  دمیکشیکه داشتم م

 که قرار بود بکشم 

 _ششش آروم باش خانومم...چته...آروم باش ایلیا

  شدمی متنفر م  شتریاز خودم ب  دادیخونسرد خودشو نشون م  نقدریا نکهیا از

 با غم بهم نگاه کرد با خشم داد زدم:   ایلیخشونت جدا شدم ا آغوشش با از
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 شش؟ یپ میبود که رفت یدکتر  نیچندم نیگفت؟ا  یدکتر چ یدیمن چمه؟ند ایلی_چمه؟ا

 من بلند داد زد: نهیهم ع ایلیا

  صیدرست تشخ توننیهمشون با پول باال اومدن نم  نایا یفهمی نم نویچرا ا ست ین تی زی _تو چایلیا
 یدکتر درست و حساب  هی شهیببرمت پ  دیبدن با

منو  کردی قبول کنه چرا چشاشو باز نم قتویحق  تونستیچرا نم شدیم نتری هرلحظه سنگ بغضم
 تونست؟ یخودشو هم م ایآ یگول بزنه ول  تونستیم

 بغض آروم گفتم:  با

   ایل یبود ا شینهم  نی_ا

 که معلوم بود از اوضاع خسته شده با همون لحن خشنش کالفه گفت:  ایلیا اما

 دکتر که با رشوه باال اومدن نهتاش به تور ما خورد نهمهی_بدرک...اایلیا

 تونستمی نم گهیآرومم کنه د تونستینم گهیحرفا د نیدادم ا هیتک نشیبه ماش هیگرفتمو با گر سرمو
 دل خوش کنم 

 گفت:  یا زانهی آم دیبا لحن تهد ایلیا

هنوز   ادی به زبونت ب گهیبار د هیفقط  گهیبار د هیخدا سرشاهده  یار ی_بار آخرت باشه اسم طالقو مایلیا
 دندوناتو تو دهنت خورد کردم ینکرد لشیتکم 

 داد بزنه حقشه خب خوادیم یکنه بذار هرچ  دیتهد خوادی هم بستم بذار هرچه قدر م یرو چشمامو

که روبه رومون بود نگاه  یداد با بغض به ساختمون پزشکان هیتک نشیکالفه اومدو کنارم به ماش ایلیا
 کردم 

 کاربلده  یل یخ یک ی  نیا گفتیم نی_ال

 با طعنه گفت:  ایلیا

 _آره معلوم بود ایلیا
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 سمتش برگشتم   به

 شم؟یباورت بشه من بچه دار نم  ییمخوای_چرا ن

که داشت  ین یتحمل اون نگاه غمگ شدنیم ریاز قبل سراز رشتیاشکام هرلحظه ب ستادمیروش ا روبه
 باشرو نداشتم یعصبان  کردیم یسع

رو   یخودی بابات بکنه؟هان؟چرا ب تونهیکه چهار ساله زنت شده نم یدختر  یقبول کن ییخوای _چرا نم
 مشکل از زنه توهه یکه با پول باال اومدن وقت  یچسبون یمردم انگ م

 د یغر تی برام تکون دادو با عصبان دیدستشو به نشونه تهد ایلیا

  ب یخودت ع یرو  ذارمیپرو نشو نم گمینم  یچیمن ه  یمراقب حرف زدنت باش ه  یه ی_هایلیا
حامله   یکه زد ییزنت به خاطر کتکا  گنیم زننی صاف تو چشمام زل م  یبه راحت یمگه اونا وقت یبذار 

 هان؟  زننیبه تو و من انگ نم شهینم

 من... دوننینم یتو منو زد کننی فکر م _اونا

 بفهمونم بهت؟   ای یفهم ی...مستین  تی چی_تمومش کن سوگند...تو هایلیا

 داد زد:  تی بهش گفتم خواستم برم که با عصبان ییازش گرفتمو برو بابا رومو

 _کجا؟ ایلیا

 گفتم:  نداختمیدوشم م یرو فمو یک کهی به سمتش برگردم درحال  نکهیا بدون

 _قبرستون 

 میری باهم م  سای_واایلیا

 ا ی_فعال نوبت تو نشده هروقت شد ب 

چشماش   دنیبه سمتش برگشتم خواستم فحشش بدم که با د تی شد با عصبان   دهیاز پشت کش فمیک
رفتم   نشیبهش نگاه کردمو رامو کج کردم به سمت ماش   تی شد با عصبان جادیتنم ا یتو  یفی لرزش خف

 نشستم  نیماش یبچه تخسا تو نهیع   دمویدرو با خشم کوب
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که دست   یینگاه کردم به آدما به مامانا ابونی رومو ازش گرفتمو به خ  ایلیبسته شدن در از سمت ا با
که با شوهرش   ردمک ینگاه م یبا حسرت داشتم به مادر  یحت  رفتنیبچه هاشونو گرفته بودن راه م

تا  ومدنا رون ی همه با بچه هاشون ب شمیبودن حاال که من بچه دار نم  سادهینوزاد وا یسمون یس یجلو
 پزشو به من بدن 

 چسبوندم آروم گفتم:  ی صندل  یبه پشت سرمو

 یآدما نیخوشبخت تر کننی فکر م میهست  ینیماش نیهمچ هی یکه تو نن یبی _حاال همه مارو م
 م ییایدن

 : د یدندوناش غر یبا حرص فرمونو فشار دادو از ال ایلیا

 نکن  یناشکر  نقدریا می_ما خوشبختایلیا

 دی تو موهاش کش  یشدن کالفه دست ری سمتش برگشتم اشکام سراز به

 ازمون مراقبت کنه؟  یک میشد ری پ یا؟وقت ی لیا می_خوشبخت

 کنم ی _نگران اون موقع نباش خودم ازت مراقبت مایلیا

 ؟ ی_پس تو چ 

 م یریگیرستار م _پ ایلیا

 باال نره  میگر  یهم فشار دادم تا صدا یهم بستم لبامو رو یمحکم رو چشمامو

  ایسالمندانن  ایشدن بچه هاشون ولشون کردن به امون خدا؟ ری پ یکه وقت ییپدرومادرا  ینیب ی_نم ایلیا
 گوشه خونه تک و تنها  ای شگاهیآسا

منو تو خاصن...چون پدرومادرشون خاصن...باباشون جناب سرهنگه...مامانشون در برابر   ی_بچه ها
 هاش تاب آورده و محکمه  یسخت

 ...بهم اعتماد کندمیسوگند...بهت قول م میشی _منو تو بچه دار م ایلیا

 گفتم:  دیلرزیصدام به شدت م کهی برگشتم با بغض درحال شهیازش گرفتمو به سمت ش  رومو
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 ماد دارم اما به خودم نه چون مشکل از منه نه تو _به تو اعت

حرفاش آرومم کنه اما  نیبا ا خواست ی م ایلیا ختمیصدا اشک ر  یهم محکم بستمو ب یرو چشمامو
بار بهم طعنه بزنه که   هی خواستیدلم م رمیبگ  شیآت شتر یب  شدیکارساز نبود برعکس باعث م گهید

نکرد   روکا  نیبارم ا هیمن قهر کنم برم خونه بابام اما  می بار سرش باهم دعوا کن هی ای یشیبچه دار نم 
چندبار رفته   یبودم پنهون دهیانگار مشکل از خودشه چون شن کنهیوانمود م میمن اومد طور  یپابه پا

 دکتر مردا  

افتاد   یم ادمی یاما وقت کردیهوامو داشت دلم ضعف م ی نطور یمنو دوست داشت و ا نقدریا نکهیا از
 دم یکشیعذاب م  شهیوقت بابا نم چیه

وحشتناک بهمن و شکنجه گرام   ی که شده بودم به خاطر مشت و لگدا  یعیفج  یخاطر شکنجه ها به
 بچه دار بشم  تونمیبا عمل هم نم  گفتنیم یکرده بودن حت  دیبودم همه ازم قطع ام دهید بیآس

کردم   هی اجرا شده بود اعدامش کرده بودن بماند اون شب که اعدامش کردن چه قدر گر نیرام  حکم
دارم غذا  یسره سفره شام به سخت  دید یوقت ندازهیدادوقال راه م ایلیا کردمی اما برعکس که فکر م

هامو  هیل کرد علت گربعد بلند شد منو بغ  یاحساساتتو ازم پنهون کن ادیبهم گفت خوشم نم  خورمیم
افتادم که چه  یم مونیشب عروس  ادهی یوقت دونمیاما م ختمیری اشک م نیرام یکه چرا برا دونمینم

ندارم   تی گفت که کار دیحالو روزه منو د  یبه دلش صابون زده بود اما وقت یکل  نکهیبا وجود ا یطور 
زد اما خب   تهش اعدام شده سکپسر  نکهیا دنیبهمن با شن شدیبغضم بدتر شکسته م امیباهات راه م

 شهیاونم اعدام م گهیزندانه شش سال د  یزنده موند و االنم تو

خوشبختم با نفرت دونه دونه   ایلیکناره ا نکهیهام براش گفتم از ا یبار به مالقاتش رفتم از خوشبخت هی
اما بهش نگفتم که به خاطر اون من االن بچه دار   کردمی وجودش فرو م یدارمو تو  ش یجمالت ن

 خوشحال بشه مخواستمیچون ن شمینم

  ادتهیدختر داشته باشم تو پسر؟ خواستیدلم م م؟منیبچمون داشت یکه برا ییآرزوها ادتهی ایلی_ا
پسر بزرگ داشته باشم که بتونه  هی دیدختر داشته باشم اما با خوادیمنم دلم م یگفت  ؟بهمیگفت یچ

از   یتونیتو از من اون از خواهرش...منم بهت گفتم که تو خودت م  یم کنه از ماها مراقبت کن کمک
 ؟یجلو داده بود میا نهیچه س وی چه قدر مغرور شد ادتهی یهممون مراقبت کن 

 کرد   شویکردو با غم رانندگ ی ن یتک خنده غمگ ایلیا
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به جون بخرم   دیچون همه فحشارو با کشمیکه عمه بشم خودمو م یاز روز  یوا  گفتیم نیال ادتهی_
 نداره که فحشاشو به گردن بکشه یعمه بشه چون برادرزاده ا  تونهینم گهیحاال د

 هم فشار داد  یرو چشمامو

شمام ده روزشو نوم خونه منه   شی هفته هشت روزشو پ هی ینوه دار شدم تو یوقت  گفتی_مامان م
 اما حاال...  کنمیاصال خودم بزرگش م مونهیمن م شهیپ شتریب رشمی نخ  گفتیمامان منم م

 یبچه دار نش  یکنی م نی به خودت تلق نقدریا ترسمیسوگند؟م یدیحرفا خودتو آزار م نی_چرا با اایلیا

 ؟ یقبول کن قتویحق  ییخوای _چرا نم

 یتوهم برد دستمو سمت دستش بردم که آروم گرفتو فشارش داد گذاشت رو شتریاخماشو ب  ایلیا
 پاش 

به نظرت    یبچه نداشته باش یهمسر ول یشغل پول حت نیخونه ماش یدار  ی_تو همه چ
 م؟ ی؟هیخوشبخت

 هیبرام کاف  میکنیم یزندگ  میآروم دار نکهیهم  میراض ممی_من االنشم خوشبختم از زندگ ایلیا

  دمینفهم  شبید یخودت؟فکر کرد یتو یز ی بر ییخوایم یک  ؟تایزنی _چرا باهام از دردات حرف نم
جانماز   هیهاتو پا  هیگر ینکنه؟فکر کرد دیکه فردا دکتر ازمون قطع ام یدعا کرد  یخوندینماز م یداشت

بعد از  شبید یول شدمی بود که داشتم ازت جدا م  یوقت دمیکه اشکاتو د یبار  نیدم؟آخریند
   یختی اشک ر ارسالچه

که به خودم گرفته  یاتاق و حالت ملکوت یتو کیتار یهوا ریبودن تحت تاث ی_اون اشکام عرفان ایلیا
 شم یم یاذانش قشنگ بود؟خب منم آدمم احساسات  یچه قدر صدا یدیبودم بود ند

 بکشه یدستاش گذاشتم که باعث شد پوف   یدستمو رو یکی اون

 ؟ یکش ینم  ؟خجالتیست یچرا فالگوش وام کنمیدارم با خدا خلوت م  ی_وقتایلیا

 کرد یم یرانندگ  یزدم اما اون همچنان اخماش توهم بودو جد  ینیغمگ  لبخند
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 گهید ؟چرایدیاالن چرا نم یدادیسرش حرصم م  یه ؟قبلنیزن ی درباره بچه باهام حرف نم گهی_چرا د
که بچه دار   میبه خونواده هامون بگ ییخوای نم ؟چرای زنی بچه باهام حرف نم  یسمونیسره رنگ س

 م یشینم

 گفتم:  ع یکه سر دیتوموهاش کش یدست یعصب  ایلیا

من چه  نیکالفه هم نباش بب  نقدری داد نزن ا کنمیخواهش م میحرف بزن   یمنطق  ا یباشه؟ب میشی_نگو م
 زنمی قدر آروم دارم حرف م

 دیکش  یاخماشو باز کرد پوف یکم ایلیا

که هست داد  یباشه هرچ یرو وسط بکش  ییبحث طالقو زن گرفتن منو جدا ییخوای _اگه نمایلیا
هردومونو راحت کنم من از بچه   الیبگم خ یز یچ هیاصال بذار  زنمی تو آروم حرف م نهیمنم ع زنمینم

 اد ی خوشم نم

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

چرا چون بچه   یهات بگذر  یاز خوش دیبا  یه زنهیونگ م  کهوی ی خواب خوش یتو   ی_هرشب وقتایلیا
  یچرا چون بچه دار  یباال نبر  ونوی زیتلو یصدا  ینکن حیتفر  رونیب  ینر  کشهیهروقت عشقت م یدار 

 یچرا چون بچه دار  یمحبت نکن  ییخوایبه زنت اونجور که م  یهمش مراقب حرف زدنت باش

   یکن ی م یباهاش باز  یبونچسی به خودت م یکن ی بغل م اروی بچه مه یچه طور  نمیبی دلم منکه م زهی _عز

 تو موهاش زد   یچنگ یعصب  ایلیا

 شن ینظرم عوض شده آدما عوض م ستمین  ینطور یا گهی_اون ماله قبلن بود حاال دایلیا

دربارش   گهیبهتره د شدیمحکوم نم ی جور   چیپسره به ه نیبرگشتم ا  ابونیبه سمت خ  دمویکش یپوف
 شهیم یچ نمی حرف نزنم بذار بب

  اطیکه ح نجا یا دمیگرد شده د یبشم که با چشما  ادهیخواستم پ  میدیرس دمیفهم  سادیکه وا نیماش
سرش   دمیبرگشتم که د  ایلیسرمو خم کردم چشمم به تابلو که افتاد به سمت ا  یکم ستی خونمون ن

 نه ییپا
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 ؟یچرا اومد نجای_ا

  دهیکه خر یپزشک  یخودشو خم کردو از پشت لوازم اسباب باز  یباال آوردو بهم نگاه کرد کم  سرشو
 بودو بهم نشون داد

 خواد؟یم  نایرفته ستاره بهمون گفت که از ا ادتی_ایلیا

 ؟ یدیخر یک نوی_ا

 یهپروت بود یتو تو  ی_وقتایلیا

 د یگرد شده بهش نگاه کردم که مردونه خند یچشما با

   میوقته بهشون سر نزد  یلی_خ ایلیا

دستمو گرفت باهم به سمت   یشد وقت  ادهیشدم خودشم پ ادهیپ  نیزدمو از ماش یمحو لبخند
 می ساختمون به راه افتاد

به سمتمون اومدن همشونو دونه دونه بغل   دنویکش ییهورا دنمونیبا د میاتاق بچه ها که شد وارد
وقتا   یسرکار بود بعض ایلیکه ا ییبا بچه ها جور شده بود وقتا  یهم حساب ایل یا دمیبوس یم کردمویم
   گرفتنیازم م اروی ل یبچه ها که همش سراغ ا شی اومدم پ یم

محکم خودشو انداخت   دویکه متوجه ما شده بود مداداشو گذاشتو دفترشو بست به سمتم دو ستاره
 تو بغلم  

باهم   ایلیجشن روز اول مدرسه منو ا یبرا ادمهیهفت سالش شده بودو امسال کالس اول بود  ستاره
 م یکنارش بود  ای لیکه براش گرفتن منو ا ییجشن الفبا یبرا  یمدرسه حت مشیبرد

 _دلم برات تنگ شده بود خاله جون ستاره

 دلم   زهی_من قربون دلت بشم عز

 گذره؟ یخوش م  ینیب ی_مارو نم ایلیا
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آغوششو براش باز کردو محکم بغلش   ایلیا دیبه سمتش دو دویکش یغیاز ذوق ج  ایلیا دنیبا د ستاره
 از بچه متنفرم کامال معلومه گهیشدم نگاش کن بعد م  یطور  هیکرد 

باهاش حرف   دویخندیستاره هم با ذوق م دادیچشماشو بسته بودو ستاررو به خودش فشار م ایلیا
 زد یم

بودو از  دهیکه براش خر یش گذاشتو مشغوله حرف زدن شدن بعد اسباب باز پا  یستاررو رو ایلیا
 ببوسه   ارویلیستاره برق بزنه و گونه ا یپشتش دراوردو بهش داد که باعث شد چشما

 سمتشون رفتم کنارشون نشستم به

 چه خوشگله یوا دهیخر  ی_خاله نگاه عمو برام چستاره

گوشاش زد بعد به قلب  یو تو دیکش  رونی از تو جعبش ب روی پزشک یبهش زد ستاره گوش یلبخند ایلیا
 دکترارو دراورد  یچسبوندو ادا ایلیا

 ستهیلحظه وانم  هی کنهی تاالپ تاالپ م نهمهیچرا ا یشما دار  هیچه قلب نیمحترم ا ی_اوه آقاستاره
 استراحت کنه

ا همون خندش بهم ب  ایلیگونشو بوس کردم ا دمویحرف ستاره قه قه زد منم خند  نیا دنیبا شن ایلیا
 نگاه کرد 

 نی ستاره خانوم ما قالب نی هم نهیع ششونیپ میهم که ما رفت  یینهتا نی دکترارو؟ا ین یبی _مایلیا

 د یبهش رفتم که باز خند یغره ا چشم

 ؟ی کن ی م زی برام تجو یهمون خانوم دکتر چ یعنی _خب خانوم بال...ایلیا

 گفت:  داشتیقرصارو برم کهی درحال ستاره

 ه یکاف دیبخور یکی یروز  ادهی چهارتا نه چهارتا ز یروز  ناروی_استاره

به تماسش نکردمو با ستاره  ی زنگ خورد توجه  لشی بزنه که موبا  یزد خواست حرف یلبخند ایلیا
 کردن شدم  یمشغول باز 
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 ؟ ی_خاله درساتو نوشت 

 کنارش گذاشتم یخاله شما که اومد نوشتم ی_داشتم مستاره

 یکرد کار ی چ  نمیبب اری_بدو برو ب

 گذاشت   بشیج  یتو لشویتماسشو قطع کردو موبا ایلیرفت ا دیکه دو ستاره

 _ستاره کجا رفت؟ ایلیا

 بود؟  ی...کارهی _رفت دفتر مشقشو ب 

 شام دعوتمون کرده    ی_مامان بود براایلیا

  یمامان ه  نکهیافتادن ا ادیبودمشون اما با به  دهیوقت بود که ند  یلیخوشحال شدم چون خ اولش
بابا دلم آب افتاد ناراحت شدم    دیزودباش دیبچه دار بش دییخوایم  یپس ک  خونهیتو گوشم روزه م

جنگ اعصاب   یموضوع کل نیباهم سره ا ایلیجور مواقع در راه برگشت به خونه منو ا نیمعموال ا
 میداشت

 لبخند بهش نگاه کردم  هیاومدمو با  رونیب  االمیاومدن ستاره که دفتر مشقش دستش بود از فکروخ  با

 خوب نوشتم نیخاله جون بب  ای _بستاره

فقط   نیاز مدرسه نگذشته بود به خاطرهم ادیکردم هنوز ز یمشقشو ازش گرفتمو مشقاشو بررس  دفتر
 بود  دهیچندتا خط راست بود که کش

موضوع دور از   نیچندبار سره ا شی دخترکوچولوها نشسته بود مرب نیا نهی ع  ایلیا هیپا یرو ستاره
 رفت یم ادشیباهاش دعوا کرده بود اما همش  ایلیچشم ا

 دهیسهراب کش میکی نی...ادمی خودم کش نمی_استاره

 خوبها  شی _آقا سهرابم نقاش ایلیا

 _ماله اون بهتره آره عمو؟ ستاره

 نمی بب شویماله تو قشنگتره خب بق  زمی_نه عزایلیا
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 یدوسش داشت هوا یلیراحت بود ستاره هم خ یلیبود با ستاره خ  نجایهم  یاز پسرا یک ی سهراب
 شدنیم کی باشه از پسرا تفک  نجایا تونستیم گهیداشتن اما خب ستاره فقط دو سال د یل یهمو خ
 که همشون دختر باشن  گهی د هیجا هی رفتیاون م

 شه؟یزود بزرگ م  نقدریا میمام بچه دار بش یعن یچه قدر زود بزرگ شد  یراست

اولش   ا یلیخانوم اومده ا میمر  شیمرب  دمیاومد فهم ن ییپا  ای لیا هیپا یاز رو کهو یستاره که  دنید با
شد هردومون بلند   الیخ یخانوم ب میمر دنیشد اما با د  یجن  کهوی چشماش گرد شد که چرا ستاره 

 دمویکش ی فی خف غی ج  یشکمش چشمام گرد شد بعد از خوشحال دنیکه با د می بهش نگاه کرد مویشد
 محکم بغلش کردم 

 چندماهشه؟ زمی مبارک باشه عز ی_وا

 با شرم گفت:  دهیخجالت کش  یکم ایلیا یکه معلوم بود جلو میمر

 _پنج ماهشهمیمر

 ؟یبود تونیتوراه  ریپس درگ ی_چندبار اومدم نبود

 باشه ری براتون خ  شاهللی_مبارک باشه پا قدمش اایلیا

جون به ستاره نگاه کردو چشم غره  میداد مر یلب   ریز ینگاه کرد و تشکر  ایلیجون با خجالت به ا میمر
 ن ییلپاش سرخ شدو سرشو انداخت پا یخوشگل خاله کم   چارهی بهش رفت ب یا

 شد  یچشماش سوال ایلیا

 کرده؟  یکار  ؟مگهدیکن ینگاش م  ینطور یچراا دی_ببخشایلیا

 صورتش بود گفت:  یجون هم که هنوز آثار سرخ شدن تو میمر

 منو خودشه خودشم منظورمو گرفت   نی ب یز یچ هی_نه میمر

 آروم گفت:  ستاره

 شهیتکرار نم گهیجون د میمر دی_ببخشستاره
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 کنه ی خب نگاه چه قدرم خودشو لوس م یل یدختره بال خ یگ یم نوی_هربار هم میمر

  شویپزشک  یانداخته بود آروم گوش نییخم شدو ستاررو بغل کردو بلندش کرد ستاره هم سرشو پا ایلیا
برداره   شویچشماش گرد شد همونطور که ستاره تو بغلش بود خم شد تا گوش   ایلیا نیانداخت رو زم 

 که ستاره آروم گفت: 

 ن؟ یزم ی ذار ی_عمو منو مستاره

 هنگ بود  یتو  چارهیب  شدیهرلحظه متعجب تر از قبل م ایلیا

  ختویجعبه خودش ر یجمع کرد همشو تو لشویبا وسا یپزشک یستاررو ول کرد که اونم گوش آروم
 گذاشت رفت   یا  گهیحرف د چیبدون ه

  ای لیبه سمت ستاره رفت ا میفکر کنم ناراحت شده بود مر نطوریشد منم هم رهی به رفتن ستاره خ  ایلیا
 به سمتم برگشت 

 کردم سوگند که ستاره گذاشت رفت؟  ی _من کاره اشتباهایلیا

 _نه تو چرا؟ 

   سادیاخم کرد راست شدو وا یکم ایلیا

 بود؟  یخانوم چ مینگاه مر  ی_پس چرا ستاره رفت؟معنایلیا

 من   یهردومون حت  میشیم  کیبه اون دختر نزد م یدار یادیز  یدرک کن کم ی  دیتو با  ایلیا نی_بب 

 شدیهم رفت فکر کنم داشت براش سوءتفاهم م یتو  یعیکم کم اخماش به صورت فج ایلیا

 ی ش یم کیبه اون دختره نزد ادیز یبگو دار  ؟راحتی کشیخودتو وسط م هی_چرا پاایلیا

 ذهنش چه قدر منحرف رفت  نیبب  شدمیکه به سرش زده بود داشتم منفجر م  یفکر  از

 : دم یتوهمو با حرص غر دمیخودش اخمامو کش نهیع منم

 شهیرو پات؟داره بزرگ م شیذاری م ینطور یا یست یبود توکه باباش ن گهید زیچ هیمنظورم  شعوری_ب
 هفت سالشه  ست یدختر سه ساله ن گهیستاره د
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سالش شده رو   کیو  یاالنم که س نیخدا ال  کنن؟بهیهفت سالشونو بغل نم ی_مگه باباها دختراایلیا
 کم نشده نشونیب  تیم یصم یذره ا  نهی شیبابام م هیپا

 یطور  هی کردو  رییباغم بهش نگاه کردم کم کم خودش حالت چشماش تغ  سادمویوا  ایلیا یرو روبه
 شد آروم گفت: 

 کنم یبه بعد مراعات م نی...ازاستمیپدرش ن ...منکه واقعا یگی_راست مایلیا

جمع   یتا اشکا دمیکش  قیدهنم بردمو نفس عم یبا غم از جلوم رد شدو رفت بغض کردم لبامو تو بعد
 هم آروم کنم  ارویلیا تونمیم ینطور یخونسرد باشم آره ا دیبا زه یچشمم نر یشده تو

رفتم دره اتاقشونو   شدیاتاق خوابشون محسوب م گهید یسمت اتاق ستاره که با چندتا از دخترا به
 ده یتختش گرفته خواب  یستاره رو دمیآروم باز کردم د

چون  دنیاتاق بودن فکر کنم فهم یهم تو گهیاتاق بودن دوتا دختر د یتا تخت دوطبقه گوشه ها سه
 درو بستن رونویاونقدر عاقل بودن خودشون رفتن ب 

 خاروندمش یسمت ستاره رفتم چون طبقه باال پشتش به من بود کم به

 کنه؟  یازمون خدافس خوادی_ستاره خاله نم

 کرده هیسرخ شدش چشمام گرد شد معلوم بود گر یچشما دنیسمتم برگشت که با د به

  دهیرکه براش خ  ییکوچولو ی توش بود نگاه کردم عروسک خرس شیپزشک  لیدستاش که جعبه وسا به
 هم کناره تختش بود معلوم بود عروسک خوابشه  میبود

با تعجب به سمتش  سادیاومد به سمت کمدش رفتو بازش کرد توش وا نییتخت پا   یاز رو ستاره
 ن ییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیکمدش بود نگاه کردم ناخواسته  یکه تو  یلیرفتم به وسا

 ن ینخر یبرام اسباب باز  گهیدارم...د ادی دارم...عروسکم ز ادیز ی _من اسباب باز ستاره

 گفت:  هی سمتم برگشت با گر به

بچه   یبر  دی...باستمیبزرگ شدم...بچه ن گهی...من دچکدومتونی ...هنمتونیبب  خوامینم گهی_دستاره
 ن یکوچولوهارو بغل کن 
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در اتاق باز شد با   هیگر ری بره که گرفتمشو بغلش کردم اونم دستاشو دورم حلقه کردو زد ز خواست
 ستاره پنهون کردم یموها  نی چشمامو بستمو سرمو ب ایلیقامت ا دنید

روشو ازش   عیبرگشت اما سر ا یلیداد ستاره ازم جدا شد به سمت ا هیتو و درو بست بهش تک  اومد
 گرفت 

 ؟ یکن  یاز منم خدافس ییخوای اما نم دمیستاره؟باشه بهت حق م  ی_از دستم دلخور ایلیا

 _خدافس ستاره

 یکردی نم یخدافس ینطور ی_قبال اایلیا

 همقد هم شدن ینطور یزانوهاش خم شد ا یبه سمت ستاره رفت آروم جلوش رو ایلیا

 دوست داشتنمونو کم بکنه مگه نه؟ تونهینم  چکسی _هایلیا

 .. دیمن بزرگ شدم نبا گهیجون م  می_مرستاره

  یلیکه دوست داره...منو خالت تورو خ  یر یبگ  یروتو از کس دیاما نبا ی_ششش درسته بزرگ شدایلیا
 م یدوست دار

 ی اونو دوست داشته باش  گهیکه د ارهی من برات نم نهیع  یکی_خب چرا خاله ستاره

 زد  یلبخند کم رنگ ای لیشد ا ری گونم سراز یرو  اشکام

من خوشگل   نهیاسم منو روش بذاره تا ع خوادیم گهیآقا م یعل شهیدار م  ین یداره ن  می_خاله مرستاره
 ؟یذار یاسم منو روش م نیبشه شماهم دختردار شد

دستاشو   دمیاما د زنهیستاره االن پسش م کردمینتونست تحمل کنه ستاررو بغل کرد فکر م ایلیا
 دورش حلقه کردو آروم چشماشو بست 

 دوست دارم عمو  یلی _خستاره

 از تو شتریب ی...حت شتریب ی لی...خ شتری_من ب ایلیا

 به صورت ستاره نگاه کردو آروم اشکاشو پاک کرد  ایلیا
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که بهمون اطالع بده  میخانوم بگو بهش سپرد میبه مر  یالزم داشت یهرچ  یکن هیگر نمی نب گهی_دایلیا
 میخریبرات م

م  من دیخند  کردی به من نگاه م کهی زدو درحال یچشمک  ایلی گفت ا یانداخت و چشم نییسرشو پا ستاره
 بهشون زدمو اشکامو پاک کردم  یلبخند

 یخونه خودمون مثل اون دفعه ها ارمتیدنبالت م ام ی روز از مدرسه م هی_اگه خاله اجازه بده ایلیا
 پارک گردش   میریم یگذشته که اومد

 با ذوق گفت:  ستاره

 دنبالم؟ ییایعمو؟دوباره م یگی_راست مستاره

 عمو جون  امی_اگه خاله اجازه بده چرا نایلیا

 گونمو بوس کردو با ناز گفت:  دیبه سمتم برگشت که چشمام گرد شد به سمتم دو عیسر ستاره

 باشم  یدختر خوب  دمیخونه شما؟به خدا قول م  امیدنبالم ب ادی عمو ب یذار ی_خاله جون مستاره

 دم یکردم و خند بغلش

 _چرا اجازه ندم خاله باشه

  یکردن باهاش و کل یزدم بعد از خدافس یلبخند دنیکرد به بپر بپر کردنو هورا کششروع  ستاره
 میراه رفتن به خونه مادرجون بود  یاالنم تو میاومد رونی از اونجا ب ایلیسفارش کردن همراهه ا

چون   شدمیم مونیاما هربار پش میقبول کن یبگم که ستاررو به فرزند ایلیبه ا خواستمیبار م  چند
 سکوت کردم   نیبه خاطرهم نجایا امیب گهینذاره د یقبول نکنه حت دمیترسیم

   ؟ی_دوسش دار 

   هیدختر ناز میهی_اایلیا

 شاگرد اول کالسشونه گفتیم می_مر

 د یزدو چشماش درخش یلبخند ایلیا
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 باشه ینطور یا دمیبزرگ بشه دکتر بشه با یوقت  خوادیکه م ی _کسایلیا

 ی بهش سربزن ییای ب یتون یتو نم گهیستاررو منتقل کنن د ی_وقت

  ابونیکردو اخم کرد رومو ازش گرفتمو به سمت خ  شتریسرعتشو ب یتو هم رفت کم  افشیق ایلیا
 برگشتم 

 ............ 

 دم یاومدمو خند رونیآغوش مادرجون ب  از

 ؟ یچلون یمنو م نقدر یمامان چرا ا میداشت یر ی امروز صبح باهم تماس تصو نی_هم

 کجا دلم برات تنگ شده بود یکجا حضور  یر ی_تصومامان

 کردم  یا خنده

 می _مام کشک...قبال کشک بودم االن باقال ایلیا

 اونم بغل کرد  دیچشماش درخش ا یلیا دنیبا د مادرجون

 ی نکن تو پسر مامانت یحسود نقدری_صدبار بهت گفتم امامان

 برم می_قربون مامان ایلیا

اعتراض مامان بلند شد   یصورت مامانشو گرفتو سفت گونشو بوس کرد که باز صدا شهیهم  نهیع ایلیا
 دی پشت سرش خند یول

  ؟دویکشی نم  ؟خجالتیبزرگ ش  ییخوایم یتو ک  دونمینم  ؟منیماچ کرد ینطور ی_تو باز مامانتو ابابا 
 ی شیپدر م  گهیروز د

همو  یباهم دست دادنو روو به سمت بابا رفت  دیهم خند ایلیشدم باز شروع شد ا یطور  هی
 دن یبوس

 یی ایشما م کهوی کنمی ماچ م ینطور یچرا هروقت مامانو ا دونمی_من نم ایلیا
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حاال   یبود ول ای لیا ییپسردا وانیبرگشتم ک وانیبه سمت ک میدیبهش رفت که خند یچشم غره ا بابا
 شدیدومادشون محسوب م 

 دست دادم  باهاش 

 ؟ یخوب یوی_سالم ک

 : د یهم با حرص غر نی ال  دیکش یپوف وانیک

 ل؟ یخوبه منم به شوهره تو بگم گور یوی ک ی_باز تو به شوهره من گفتنیال

 حرص بخوره  شتریباال انداختم که باعث شد ب  یالی خی با ب یا شونه

 کنه یصددرصد کلتو م  یصداش بزن ینطور یا یول  زمیصداش بزن عز  ییخوای_داداش خودته هرجور م

 کله خواهرمو بکنه تا کلشو بکنم    کنهی جرات م  ی_کایلیا

بود   نی سرسنگ  وانیبا ک کمی ای لیهم هول کرد ا چارهیب  وانیبرگشت ک  وانیمشکوک به سمت ک بعد
خورد به   نمیهول داد که ال نویدعواش شده بود کنترلشو از دست داده بود ال ن ی با ال  شیآخه هفته پ

  قایقخونه باباش د گردهیبرم  یاشک  یچشمابا  کنهیقهر م نمیدرد گرفته بود ال یکمرش حساب  وارید
  شیکه گوشه صورتش بود آت یل یصحنه به خصوص س  نیا دنیهم با د ایلیا  مییکه ما اونجا یموقع

  یعذرخواه نیاز ال یهم کل وانیک کشهی م یبه کتک کار  کممی کار  کنهیدعوا م وانیبا ک  رهی م رهیگیم
  از شتریب  خواستی چون نم بخشدشیهم م نی کارو بکنه ال نیا خواستهیکرد بهش گفت که اصال نم

خونواده خودشو   نیب  دیترسیهم بودن م ل یفام نکهیدعوا بشه به خصوص ا   وانیو ک ای لیا نیب نیا
 فتهی ب  ییجدا شییدا

 کتک خوردن به سرت زده جناب؟  یعمو...نکنه باز هوا یبزرگ شد وانی_به آقا ک ایلیا

 زدنی داشتن درباره تو حرف م اریدر ن ی قد باز  نقدرمیا ستمی_منظورشون من نوانیک

پشت گردنش   یکه آخر سر دست میداد حی براش توض ن یبا خنده همراهه ال دی ابروش باال پر هی ایلیا
 کرد  یعذرخواه وانیاز ک دویکش
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که اومد نشست هممون   نشسته بودن بابا میکه کنارهم بود نیمنو ال یکناره هم روبه رو ایلیو ا وانیک
 م یبه سمتش برگشت

 کو؟  ییپس زن دا یی_داوانیک

 ؟ ییزن دا ی_تو باز به من گفتمامان

 ییزن دا وانیک  خواستی بهش رفت مامان دلش نم یچشم غره ا ایلیکرد که ا یخنده بلند وانیک
 ذاشت یاوقات سربه سرش م یبود که مامان صداش بزنه اما گاه رفتهیهم پذ وانیصداش بزنه ک

هممون گرد بشه  یکه باعث شد چشما  دیکش یغیکه مامان ج رهیاز مامانش بگ روی نیخواست س نیال
 د یخند وانیاما ک

 با اون وضعت  نی _برو بشمامان

 برگشت  وانیبا خشم به سمت ک ایلیا

 ؟یکرد  ی_باز چه غلط ایلیا

بکوب   یکردم توهم ه یغلط هیبار   هیبابا من بعده دوسال  یداد یر یامشب چه گ ایلیبابا ا ی_اوانیک
 تو سرم 

 نگرانشه نقدریخواهرم چشه که مامانم ا  یبکن ییغلطا نی همچ هیبه بعد  نی از ا یکن ی _غلط مایلیا

 که باعث شد چهرش جذاب تر بشه با ذوق گفت:   دیخند شهیم یعصبان   کردمیکه فکر م  وانیک

 میکن ی م تییدا  میدار میما دست به کار شد یکنی_تو که مارو شوهر عمه نم وانیک

 شد یجا خوردم باورم نم یحرفشون حساب  نیا دنیچشماش گرد شد منم از شن ایلیا

 : میهمزمان گفت میبرگشت نیبه سمت ال ایلیا همراهه

 _نــــــــــــه

 گل انداخته بود ی خجالت زده کنارم نشست لپاش حساب نیال
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 : دمیگرد شده پرس یچشما با

 دونستم؟ یمن نم  شعوریب  ی_تو حامله ا

بهش شک کرد به   یدکترش کم مارستانیکه بردمش ب  شی هفته پ میدی_خودمونم امروز فهموانیک
 نوشت که امروز جوابش اومد مثبت بود شی براش آزما نیخاطرهم

 دی کش وانی پشت ک یو دست دیندبا ذوق خ ایلیا

 شه یازت گرم م یاب  هیپس  نی آفر یبرامون نداشت یر ی_خ ایلیا

  دمیکنار کش یبلند شدو به سمت ما اومد کم دیرفت که اونم با ذوق خند ایلیبه ا یچشم غره ا وانیک
 شکمش گذاشت  یلبو شده بود بغل کردو دستشو رو نهیکه ع نویهم باز بشه ال ایلیا یکه جا برا

با شما مخصوصا   دونمیمن م نی کن تشیاالن گفته باشم اذ نیاز هم شمیم ییجانم دارم دا ی_اایلیا
 وان یشما آقا ک

   دیخند ی ول  دیکش یپوف وانیک

آسنات زنگ زد گفت   روزمید شنیکردم همه حامله م  دایمشکلو پ نیمن که ا هیچه حکمت دونمینم
 پوف پس چرا من شانس ندارم  میاونم از مر نیاز ال  نیبارداره ا

چه قدر خوشحال  وانینگاه کردم ک ذاشتیم نیسربه سر ال کردویم  یشوخ یکه داشت حساب ایلیا به
 خنده یم یبگو نگاش کن چه طور  ارویلیبود ا

اخم کردو خودشو جمع کرد به   یکم نیمتوجه نگاهم شد به خاطرهم ایلینگاه کردم ا نیحسرت به ال با
 کرد یاهم ایلیانداختم ا نیی نشست با غم سرمو پا وانی نباشه رفتو کناره ک هیکه زا یصورت 

 تازه شروع شده  اتون ی چون بدبخت دیخوشحال نباش ادمی _زایلیا

 نعمته ه؟بچهیچ ی_بدبخبت بابا 

 یکه هنوز بچه دار نشد یزنیحرفا م نی_حتما همش از ا مامان

 اخم کرد  یکم ایلیا
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 م یندار شوی_منو سوگند فعال آمادگایلیا

 ن؟ یندار شوی هنوز آمادگ  گذرهیچهارسال داره م یزنی حرفو م نیهمش که ا یندار  شوی_چرا آمادگمامان

 سمت من برگشتو ادامه داد  به

بچرو خودش بزرگ  نیا ن یال نیکن ی شما فکر م  کنمی من خودم بزرگش م نیاری _شما بمامان
 من بچه دار شده  دیبه ام شونیا ریکنه؟نخ یم

 کرد  یبرگشتم که تک خنده ا ن یسمت ال به

   یکنم خب خودت گفت  یبچه دار  تونمیمامان جون نم مارستانمی_من صبحا تا عصر بنیال

 میشیحداقل سرگرمم م  ینطور یا مییتنها  نجاینگفتم منو بابات ا یز ی_من که چمامان

 د یجون خند  بابا

 تا... یبچه دوست دار   نقدری_ابابا 

اخماش   ای لیمن اما ا یخنده حت  ریز میشد که هممون زد دیچنان به بابا نگاه کردو سرخوسف  مامان
 فکره  یتوهم بود معلوم بود تو یکم

مراقب   یکل دیاالن با نی خواهرت از هم شهیبچه دار شدن سختش م یکه باال بره برا نی_سن المامان
 خودش باشه 

 سالمه ک ی و  ی_وا مامان مگه من چند سالمه؟سنیال

 سنت باالس  رهیبچه دار شدن د ی_براماامن

که   یفقط تو فکره خودمون بودم تنها کس دمیشنیکلکالشونو نم  یصدا گهید دیکش  یپوف نیال
بود  دهینپرسمشکل از کدوممونه هرچند  دونستیبود اما نم ن یال میشیما فعال بچه دار نم دونستیم
 د یبکن یکار  هی  دیمهم بچه دار نشدنتونه که با هیمشکل از ک  ستیمهم ن گفتیم

 ؟یکه بچه دار بش یترسی_نکنه سوگند تو ممامان
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  شتریاخماشو ب  یهم کم ایلیچشماش گرد شد ا دیچشمام د یسمت مامان برگشتم نمه اشکو که تو به
 توهم به سمتش برگشتم و گفتم دیکش

 بهشون بگو   ایلی_ا

 خورد شوییچا  دویکش یکالفه پوف نی اما ال کردنینگران داشتن بهمون نگاه م همه

 بازش کرد   عیسر یلحظه مشت شد ول  هیدستاش  ایلیا

 ن؟ ی بگ روی_چمامان

 انداخت  نییهم بست سرشو پا  یچشماشو محکم رو ایلیا

 شهی_من بچم نم ایلیا

هم مبهوت داشت به داداشش  نی بهش نگاه کردم ال یاهه جمع چشمام گرد شد با ناباور همر همزمان
 براش سخت بوده  وانیک  یدستاش مشت شد حتما جلو  ایلیا دمید کردینگاه م

 امکان نداره نی_امامان

 اومد گفت:  یکه از ته گلوش درم ییبا صدا  یبه سخت ایلیا

 منه  ریهمشم تقص  میشیما بچه دار نم  می کن ی دکتر اون دکتر م نیا میساله دار هی_ایلیا

 گرفت  ی متوجه شد چون دستشو به آروم وانیک شدی مشت م شتریدست راستش هرلحظه ب ایلیا

 توکلت به خدا ایلینداره ا ی_اشکالوانیک

شدن مامان هم داشت  ری سراز یاپ ی باال زد اشکام پ قشی هم فشار داد رگ کنار شق یچشماشو رو ایلیا
 کرد یم هیگر

 د؟ یموضوعو االن به  ما بگ نیا دی_شما بابابا 

 خونه میسوگند برو لباساتو بپوش برگرد میکه پنهونش کرد دی_ببخشایلیا

 گفت:  عیسر مامان



 خانم دزدی که ماه شد 

387 
 

 کشم ی حرف بچه وسط نم گهید دیبمون دی_خونه چرا مامان؟شما که االن اومدمامان

 چون نگاهشو ازش گرفت   دینگاه کرد انگار ازش خجالت کش سرشو باال آوردو به مامانش ایلیا

 شده  ادیز کمی کارام  دونهیخستم سوگند م کمی مامان  ستی حرفا ن  نی_بحث اایلیا

 نفر بلند شد  نیخودش اول بعد

 منتظرتم  نیماش ی_توایلیا

 اشکامو پاک کردم مامان با بغض گفت:  دمویبه صورتم کش  یدادو رفت دست یلب ری ز یخدافس

 شما...   یعنیمشکل داره؟ گهی راست م  ایلی_ امامان

  کنهیبزرگش م یادینداره ز یمشکل چیه ایلی_نه مامان ا

 اون... ی _ولمامان

   دهیپروبال م ز یچ هیبه  یادی ز دیشناسی_شما که پسرتونو م

 چیرفتم سوار که شدم بدون ه  ای لیا نیکردمو به سمت ماش یمانتوم از همه خدافس دنیاز پوش  بعد
 راه افتاد  یحرف 

 : دمینگاهش کنم پرس نکهیبدون ا میراه که بود نیب

 ؟ ی_چرا دروغ گفت 

 بشنوم   یز یدربارش چ  خوامیهم نم گهی_دروغ نگفتم مشکل تو مشکل منه دایلیا

 ا یل یشحالم که دارمت اخو  یمرد مقتدر بود هیمن  یاگرم مشکل از تو بود بازم برا ی_حت

 د یپشت دستمو بوس یزد دستمو گرفتو به آروم  ینیغمگ  لبخند

  یبه راحت  ینطور یا یار یسرم م ییاشکا چه بال نیبا ا یدونستیاشکات بشم اگه م ی_فداایلیا
 شون یختی رینم

 دستشو سمت پخش برد یبا خوشحال  دیبهش زدم که خند یلبخند
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  یمسافرت دور دور کل میری به جاش م  ستیمشکلمون حل نشد مهم ن میافسرده نباش  گهید ای_ب ایلیا
 ییهم من دا گهیبرامون بسه دو روز د مینیب یبزرگ شدن ستاررو م   نیهم م؟اصالیه میگذرون یخوش م

 ه؟ یخودمون نظرت چ شی پ میاریم می دزدیبچشونو م شمیم

 کردم   یا خنده

 _موافقم باشه 

که درحال پخش بود سرعتشو باال بردو با   یهم با آهنگ خارج ایلیقد هم ا میهم زد همراهه
 د یخند  یخوشحال

 میکه دار می دونستیم نهیخنده هامون دروغ یکه صدا می دونستیاما هردومون م میدیخندیم هردومون
 میبردیخنده هامونو باالتر م   یصدا یکیشاد کردن دل اون  یهرکدوممون برا میخندیبه ظاهر م

  نیخنده هامون باالتر از ا یروز مامان شدم اون وقت صدا هیمنم  دیشا شهیمشکلمون حل م دونمیم
 شهیم  یواقع یول

 ....................... 

 ماه بعد( هی)

 خوبه خوشمزه شده میخورشتمو مزه مزه کردم ا  یخوشحال با

  یز یبدونم چه سوپرا  ستیداره منم از صبح دل تو دلم ن زیبهم گفت که برام امروز سوپرا ایلیا شبید
 کرد یم  رمیبا کاراش غافلگ شهیداره هم

خب حوصله    یبود فسنجون هم دوست داشت ول یعاشقه قرمه سبز  ایلیگذاشته بودم ا قورمه
 فسنجون درست کردنو نداشتم 

 خخخ 

  نیبه خاطرهم دیدر چرخ  یتو دیکل  کردمی خورد م یراز ی ش ساالد یبرا ارویطور که داشتم خ همون
اومدم تا برم استقبالش هنوز بعد از  رونی ول کردم دستامو شستمو از آشپزخونه ب ارویخ  عیسر

 اول ازدواجمون بود  یسالها نهی ع ایلیمنو ا نیچهارسال عشقه ب
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 یسر  هیبود با   دهیخر  یخوراک یکل  سادیدرگاه وا یکرده بود تو دیخر یکل  کهیدرحال ایلیکه باز شد ا در
 میکه براش اس کرده بودم الزم دار  یز یخورده چ

به سمتم اومد از پشت پاش ستاره خودشو   یکه وقت رمی ازش بگ دارویلبخند به سمتش رفتم تا خر با
کردم   زانو زدمو اغوشمو براش باز نیزم  یرو  یچشمام گرد شد اما با خوشحال  دنش یانداخت تو با د

 خودشو پرت کرد تو بغلم  دویاونم به سمتم دو

صورت خوشگلش بانمک   دیرنگ با مقنعه سف یاون مانتوشلوار صورت  یمدرسه تنش بود تو فرمیونی
 شده بود

  یرنگش حساب   یکوچولو صورت ی که لبا دیگردو سف یداشت با صورت یدرشت و عسل یچشما ستاره
قبولش کنن اما   یخواستن به فرزند یادیز نی والدبود تا حاال یخوردن  یلیخوشگلش کرده بود خ 

 بود  بیجزو عجا نمیکه ا  ادیکدومشون کنار ب چینتونسته بود با ه

 عمورو...  نیدلم برات تنگ شده بود امروز که ماش  یل ی_خاله خستاره

اون دردم  یبرگشت چشمام گرد شد من به جا ایلیلباشو با ترس به سمت ا  یرو دیستاره کوب  کهوی
 گرفت 

بدون توجه به ترس ستاره به سمت آشپزخونه رفت ستاره هم ناراحت شد   دم ینگاه کردم د ایلیا به
از شونش کندو با تعجب   مویبود دهیبراش خر ایلیکه منو ا یرنگ عروسک یصورت   یکوله پشت عیسر

 بهش نکرد یتوجه  ایلیااما  دیدو ای لیبه سمت ا ن یانداخت رو زم  دمید

 ماجرا از چه قراره  نمیبلند شدمو به سمتشون رفتم تا بب  شدیگرد م شتر یچشمام ب هرلحظه

 د یببخش  دیحواسم نبود ببخش  دی_ببخشستاره

  لیدل یه  کردویم  یجلوش داشت ازش عذرخواه دی کشیگرفته بودو م  ارویل یکت ا کهی درحال ستاره
 کرد ی نگاه م داشیبه خر  دویکشی هم پوف م ایلیا اوردیبراش م 

 شده بهش نگاه کردم  ز یر  یبا چشما  مشکوک

 د؟ یکن یازم پنهون م رویچ دی_دار
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اپن نشوندش مقنعشو از  یهم بلندش کردو رو ایلیا  نیبه خاطر هم گرفتی م شیداشت گر ستاره
 دی لختش کش یبه موها  یسرش برداشتو دست

 م؟یستاره؟ه میکرد  نیتمر نی ماش ی_چه قدر توایلیا

 آخه روم نشد دی_ببخشستاره

 قولت  ریز   یزنیم یاول دار  نیاز هم نینبود بب  نی_چرا روت نشد؟قرار ما اایلیا

 و شرمنده گفت  نییسرشو انداخت پا ستاره

 شه یتکرار نم گهیبابا د  دی_ببخشستاره

ونه  آشپزخ یلحظه نفسم بند اومد به اپن تو  هی یلفظ بابا از دهن ستاره چشمام گرد شد برا دنیشن  با
 دادم   هیتک

 دم یجوابتو نم گهید یعمو صدام بزن  گهیدفعه د یول بخشمیم نباروی_اایلیا

 نگاه کرد  ایلیسرشو باال آورد و به ا عیسر ستاره

 ...بابام بمون باشه؟...منو برنگردون اونجا زنمیبابا صدات م  نیباباجون...بب دمی_قول مستاره

 گونه ستاره زدو آروم گفت:  یرو یبوسه ا ایلیا

 ی دختره بابا تو االن ستاره منو مامانت یبرگرد یتون  ینم گهید یی_اگرم بخواایلیا

 بهم نگاه کرد بعد مشکوک گفت:  ایل یاز کناره شونه ا ستاره

 ست یمامان حالش خوب ن کنمی_بابا فکر م ستاره

 لباش نشست  یرو ینگران شد اما لبخند محو  یحالم کم  دنیبه سمتم برگشت که با د ایلیا

 _م...ما...مان

 بفرما  میشیگفتم بابا مامان م یدی_دایلیا
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 دیگذاشت ستاره هم به سمتم دو نیزم  یستاررو بغل کردو رو ایلیقدم به سمت ستاره برداشتم ا هی
 یکه لبخند مردونه انگاه کردم  ایل یسرمو باال آوردمو به ا  یشد با قدردان  ریبغلم کرد اشکام سراز یوقت

 بهم زد 

 م یبرو دستاتو بشور نهار بخور عی_دختر بابا زود تند سرایلیا

دستاشو   ییسمت اتاق باال تا بره دستشو دیدو عیگفت بعد سر یچشم دوی هم با ذوق خند ستاره
 همه جارو بلد بود  نیاومد خونه ما به خاطرهم  یبشوره چون بار اولش نبود م

 خم شد کناره گوشم گفت:  یبه آروم  تادمسیشدمو روبه روش ا  بلند

وقت اندامتون بهم  هیکه  خوادی م رینه ش گهیبرات آوردم که د یا م؟بچهیچه شوهر خوب نی_ببایلیا
  یاز دندون دراوردنو صحنه آهوناله برا میتازه خبر گهی م یداره چ یتا تو نفهم زنهیبخوره نه ونگ م

 ست ین زای جور چ  نیزانو و ا یآمپول رو

  

به تو   یچون بچمون هفت سالشه ماشاهلل از خوشگل  زم یعز میمراقب رفتارامون باش دیبا گهی_دایلیا
 بودن بازم به تو  طونی رفته از تخس و ش

 بخنده ای لیشد که باعث شد ا ریشوقم از گوشه گوشه چشمم سراز  یکردم اشکا یا خنده

ماهه دنبال کاراشم مراحل   هیکارو بکنم   نیسرم افتاد که ا یاونجا تو میکه رفت  ی_از همون شبایلیا
 که برامون صادر بشه دمونیجد یکردم فقط مونده شناسنامه ها یط شمیقانون

 با ذوق گفت:  بعد

 به نام خودم زدم  گهیدختر د هی_ایلیا

از  رفت  دیخر  یکای بعد به سمت پالست دیخند یبلند یبهش رفتم که با صدا یاشکام چشم غره ا  نیب
 دست لباس ازش دراورد  هیمتفاوت بود  دیخر یها سهیک  هیکه با بق شی کی یتو

که االن با مانتو شلوار تو خونه  دمیدست لباس براش خر هیفقط  دیخر  میبدون شما رفت  دی_ببخشایلیا
 خودشم بود قهیسل نهینش



 خانم دزدی که ماه شد 

392 
 

  رزانوی ساپورت تا ز هیخوشگل که   دیسف  شرتیت هیبه سمتش رفتمو لباسو ازش گرفتم  یخوشحال با
 قس یست بود اوف چه قدرم دخترم خوش سل   شرتیکوچولو که با ت 

 د یخند دیدستام د یلباسو تو یبدو بدو به سمتمون اومد وقت ستاره

 _خوشگله خا... ستاره

 نگاه کرد   ای لیانداخت اما با ترس به ا نییبوسش کردم شرمنده سرشو پا  دموی سکوت کرد خند کهوی

 بخشمت ی م نبارمیخب ا یل یشکنجت بدم؟خ  خوامیم ؟مگهیکن ینگام م ینطور یچرا ا_ایلیا

  یبرگشتم که کم  ایلیسرخ شده بود لباسو ازم گرفت تا بره عوض کنه به سمت ا کهیهم درحال  ستاره
 ناراحت بود

 ؟ یکرد دشی_تهد

 برش گردونم اونجا  ترسهیخاله عمو صدامون نزنه م گهی_نه به خدا فقط بهش گفتم دایلیا

 شه یشبه نم هی ایلیموضوع عادت کنه ا نیکم کم به ا دی_اگه عمو صدات زد جوابشو بده با

 _باشه  ایلیا

 نهار  ای_حاالم برو لباساتو عوض کن ب 

  یل یکردم خ یحرکتش خنده ا نیا دنیبه سمتم اومد با د ستیستاره ن دید ی وقت دیسرک کش یکم
 امزه شده بود ب

 د یصورتم خم شدو آروم منو بوس یرو

   میبترس یوجب  مین نیاز ا دیتوروخدا؟با ین یبی _مایلیا

چه  ایلیا  دیدیم ینگاه کردم ستاره وقت زدنی حرف م خوردنویوستاره که داشتن غذا م  ایلیذوق به ا با
 بابا بابا راه انداخته بود  یبهش بگه بابا ه کنهیقدر ذوق م 

 ؟یز ی ریدوغ برام م کمی _بابا ستاره



 خانم دزدی که ماه شد 

393 
 

با ذوق دوباره ازم خواست براش   دویستاره خند ختیبراش دوغ ر  یگفت وقت یچشم  دویهم خند بابا
مورد عالقه ستاره هم قورمس به  یغذا دمیکارو کردم فهم نیا یبرنج بکشم منم با خوشحال 

 مورد عالقشون مشترک بود  یوستاره زدن قدهم چون غذا  ای لیا نیخاطرهم

ظرف سه   شدیخوشحال بودم باورم نم یل یبود خ دهیچ یآشپزخونه پ  یخندمون تو یصداها نکهیا از
 دختر هفت ساله شده بودم  هیساعت من مامان 

 بزرگ شدم دکتر بشم؟ یوقت ی بذار  شهی_بابا مستاره

 ی بش  یتونیت بخواد مکه دل  یهر شغل یبزرگ شد  ی_شما وقتایلیا

 مثل شما بشم خوایدکتر بشم م خوامی _نه نمستاره

 گفت:  یتو گلوش ستاره نگران شد با هول دیغذا پر ای لیا کهوی

 شد؟  یبابا چ ی_واستاره

 قورت ازش خورد  ه یبه دستش دادم که  ختمو یبراش آب ر یکم

 بابا؟  یکاره بش یچ ییخوای_مایلیا

 رم یبشم دزدارو بگ س یپل  خوامی_مستاره

 د یکش  یپوف ایلیا

 همون دکتر شدن بهتره زم یعز خورهی شدن بدرد خانوما نم سی _پلایلیا

 بکنن  ینطور یمثل شما بشم جلوم ا خوامیم  کنمی_خواهش م ستاره

  ای لیبه سمت ا  دهیباال پر یباال آوردو گذاشت کناره سرش با ابرو  یدستشو به نشونه احترام نظام بعد
 برگشتم

 اونجا؟  شی_برد

  رمی مدارکت آمادس منم رفتم ازش بگ ایرفتم دنبالش سرهنگ زنگ زد گفت ب  ی _نبردمش تو وقتایلیا
 دهیبود حتما سربازه که احترام گذاشته د  نیماش یستاره هم تو



 خانم دزدی که ماه شد 

394 
 

 شن؟ ینم سی _بابا خانوما پلستاره

 سخته  یل یبراشون خ یول  شنی_چرا بابا مایلیا

 ست یبرام سخت ن   یچی ه میدختر قو هیمن  ی _مگه شما نگفتستاره

  تونهیبچه داره و نم گهیکه د دیفکر کنم تازه فهم ختیخودشو من ساالد ر یبرا  ی کم دیکش  یپوف ایلیا
 کرد  ی خال   کمشویکالفه  نیبه خاطرهم  میظرف باهم ساالد بخور هی یتو

  کنمی خودم کمکت م یش  سیپل  یتون یم یباشه هرجور دوست دار  دیهست ی_بله شما دختر قو ایلیا
 البته اگه مامان اجازه بده

 د یهم خند ایلیبه سمتم برگشتو مظلومانه بهم نگاه کرد ا ستاره

 پسر باشم   هیبه فکر  دیناز دوتارو بکشم با دیبه بعد با  نیخدا از ا ی_واایلیا

 برگشت  ای لیبه سمت ا عیحرف سر نیا دنیبا شن ستاره

 داداشم باشه خوادیدلم م هیخوب  یل یه خ _بابا سهراب توروخدا سهراب پسرستاره

 م؟ یبچرو قبول کن هی میتونیما فقط م شهی_ستاره گلم نم ایلیا

 ن یهم داشته باش گهید یکی ن یتونیم نیبزرگه پولدار هم هست یلیچرا؟خونتون که خ ی_ول ستاره

قانون   کننی درضمن بهش عمل م  ذارنیبه قانون احترام م  سای؟پلیباش   سیپل یی خوای _مگه تو نمایلیا
 فرزند  هی گهیم

 انداخت  نییسرشو پا یبا ناراحت ستاره

 نکردم   ی_ازش خدافسستاره

حرص خورد خندم گرفته بود دست کوچولوشو که دور قاشق بود گرفتمو به سمت دهنش   یکم ایلیا
 بردم 

   میکنی م یازش خدافس میری _بعدازظهر م
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 ذارهیجونم نم میزشته تازه مر گهیبغلش کنم م ذارهی_بابا نمستاره

بهش رفتم  یچشم غره ا دیند یز ی بود چ  نییبا حرص به ستاره نگاه کرد اما ستاره چون سرش پا ایلیا
 هنوز فرهنگ داشتن دخترو نداشت  

  دیچون هنوز بچه ا یسهرابو بغل کن یتونی_شما م

 _سوگند ایلیا

 بهم  دیبا ذوق دستاشو کوب  و دیبهش گفتم زهرمار ستاره خند  یلب ریز

 ی _باشه ممنون مامانستاره

 فرشته؟  یش یخودت م یدی_حاال منو ظالم جلوه مایلیا

 سمت ستاره برگشتو گفت:  به

 تا باهم ببرمتون پارک؟  ییخوای_اصال بابا مایلیا

  زهوشانیآخه اون کالس چهارمه قراره منتقلش کنن مدرسه ت ادیسهراب نم ی_دوست دارم ول ستاره
   خونهیهمش درس م 

  تیخداشکر کردنش به خاطر موفق  نیگفت ا یشکر  یآروم اله  دویخند ای لیباال دادم که ا ییابرو
 پارک  بردی بود چون ستاره و سهرابو باهم نم نی سهراب نبود به خاطر ا

 .................. 

 باشه مامان؟ یکن یشون سالم مبه هم  می_اونجا که رفت

 _چشم ستاره

لبه تخت نشست و مشغوله بافتن موهاش   یلبه تخت نشستم ستاره هم رو یمرتب کردم رو  لباسشو
 شدم 

کنار   میپدرومادر شد نکهیکم کم به ا میداشت ایلیبود همراهه ا شمونیکه ستاره پ شدیم یهفته ا هی
اتاق   هیبا کمک طراح اتاق کودک  ا یلیا میستاره آماده کرد یاز اتاقارو برا یک ی ایلیهمراهه ا میاومد یم
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اتاقو  یکارا ودنوآقا اومده ب یسر  هیستاره آماده کرد منو ستاره هم اون مدت که  یخوشگل برا
 اتاق  یبرا دیخر میرفتی کنن م ادهی اتاق پ یرو مویکه سفارش داده بود ینیی زایتا د کردنیم

وقت نشده بود که به خونواده هامون  نیبه خاطر هم  میاتاقش بود یبرا دیخر  ریهفته کال درگ نیا
که آورده  یچون چندبار  شناختنی ستاررو م ایلیخونواده منو ا میقبول کرد یکه ستاررو به فرزند میبگ

 شناختن یم  روهم دورادور ستار  ایلی پدرومادرمم اومده بودن پدرومادر ا یخونه خودمون اتفاق مشیبود

داشتم  یخاص  یدلشوره ها هی میشدیآماده م میو االنم داشت  نایخونه مامان ا  میهم قرار بود بر امروز
  المویکه گفتم خ ایلیبه ا دمیدی چند بود که کابوس م فتهی ب  یقراره اتفاق کردمیاحساس م  دونمینم

 و نگران نباشم   ستیجز کابوس ن  یز ی راحت کرد که چ

 صدا بزنم؟  یچ  دینه بابارو باماما گمی_مامان مستاره

 نمت؟ ی ...حاال بلند شو ببیکه خودت دوست دار  یز ی هرچ ایصداش بزن   ی_خب مامان

 زدمو گوشنو بوس کردم  یلبخند افشی ق دنیبا د ستادیبلند شدو روبه روم ا ستاره

 عروسک  ی_چه قدر خوشگل شد 

 ستمی_به اندازه شما که خوشگل ن ستاره

 _زبون دراز 

 تختو آروم در گوشم گفت:  یاومد رو ستاره

  یبابا گفت:برا  یتو اون مغازه تا لباس بخر  یکه شما رفت  روزیدوست داره آخه د یل ی_بابا خستاره
 م؟یخوشحالش کن  میبخر  یمامان خوشگلت چ

 دم یخند  دمویکش شوین یب  آروم

 ؟ یگفت ی_خب تو چ 

 م ی_منم گفتم رژ لب بخرستاره

 تجسم بکنم که چه قدر حرص خورده ارویل یا افهیق ونمتیخنده م ر ی زدم ز یبلند یصدا با
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 کار کرد؟ ی_بابات چ 

 رم؟ یحاال براش رژ بگ  دزدمیمخالفت کرد گفت من خودم رژاشو م یچ ی_هستاره

 ی ش ینم یخوب   سیآدم فروش؟نوچ نوچ نوچ پل یکنی م مویچوغول یزبون دراز دار  ی_اایلیا

 دی اونم بغلش کردو گونشو بوس دیباباش به سمتش دو دنیبا د ستاره

 _به به پرنسس بابا چه خوشگل شده  ایلیا

 م یخونه مامان شما منتظر اومدن شما بود میبابا قراره بر ی_خسته نباش ستاره

 ن؟یخواستی_حتما راننده مایلیا

خنده  ریز  مینباهم بز ایلیبا انگشت اشارش پشت سرشو خواروند که باعث شد همزمان منو ا ستاره
 خودش  یبود برا  ییبال  طونیش

 ............... 

 ستاررو بغل کرد  یبا خوشحال مامان

بخورم چه خوشگل   گرتویج نیی ایزودتر ب   زدمیزنگ م  دونستمیاگه م یجانم تو هم هست ی_امامان
 یشد

 آروم گفت:  دهیخجالت کش یکه معلوم بود کم  ستاره

 موهامم مامان سوگند برام درست کرده  دهی _ممنون بابام خرستاره

  یبا صدا  کهویحرف ستاره جا خورده بودن که  نیچشماش گرد شد درواقع همشون از ا کهوی مامان
 میاومد  رونی هممون از شوک ب ایلیدست زدن ا

 ـــــم ی_به افتخارمـــــون دختر دار شدایلیا

 ....................... 

   دیخودشو خم کردو گونمو بوس ستاره
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 ی _خدافس مامانستاره

 مراقب خودت باش  زمی_خدافس عز

 که وارد مدرسه شد حرکت کردم  ستاره

  کیگفت نزد شهیکه م یرانتفاع یمدرسه غ هیستاررو عوض کرده بود آورده بودش  یمدرسه قبل  ایلیا
 یجا خودشو تو  یمدت حساب هی که بعد  یبود طور  یدرسخون یل یخونه خودمونم بود ستاره دختر خ

 مدرسشون باز کرده بود

  ایلیکه بلد بود جلوتر از درس مدرسشون بود هرشبم با ا  ییهنوز کالس اول بود اما حروفا نکهیا با
 کردنی کار م یاض یباهم ر

نگران ستارس که واقعا   یکم  ایلیروشنه ا  ندشیبودم دخترمون درس خون بود مطمئنم که آ خوشحال
 ادیز گهی اما م ستیشدن ستاره ن سی مخالف پل ایلیبشه ا سی د پلباشه و بخوا یحرفش جد یرو

 عالقه خوده ستاره رویدست تقد مش یبازم داد یشغلو داشته باشه آخه مردونس ول  نیا ادی خوشم نم

با ستاره  ا یلیا شدیم لیتبد قتیداشت به حق  اهامونیقشنگ تر از قبل شده بود همه رو مونی زندگ
  زی سر م زدیبراش حرف م یراحت بود درباره همه چ  یلیشده بود ستاره هم با باباش خ  یمیصم   یلیخ

  میدادیمام تا آخرش گوش م دادیم ح ی شام همه اتفاقات مدرسشونو برامون توض

و   ذاشتیستاره وقت م یمن هم برا یشده بود اما هم برا ادی مدت کاراش ز هی نکهیبا وجود ا ایلیا
  ینطور یبا من ا اتشوی ادب خوندیم ا یل یبا ا شویاض یآخه ستاره ر کردی م ستاره بهش کمک یدرسا یتو

 زهوشانیسهراب هم مدرسه ت  رونی ب مشونیراحت تر بود چندبارم همراهه سهراب باهم برده بود
که داشت صدردصد   یمهندس بشه با پشتکار  خوادیم گفتیم  خوندیقبول شده بود و سخت درس م

  کنهیم تشیهم بهش قول داده بود که حما ایلیا شدیم

 نیا کنم ی رفت احساس م نی داخل ماش  نهییفرمون با انگشتم ضرب گرفتم توجهم به آ یرو  آروم
 کارو بکنه؟ ن یا دیشدم چرا با یاالتی نه خ یول  کنهی م بمیهمش داره تعق هیموتور

 خواستمی بخرم آخه م  کیک پودر دیافتادم که با نیا ادهی  کهوی کردم آروم باشم   یسع دمویکش یپوف
کرد ستاره هم ازم خواست که  فی تعر  کامی از ک یکل ایلیوسط اومد ا  کیبحث ک روز یدرست کنم د کیک

 بهش قول دادم که امروز براش درست کنم  ینشد ول می نداشت کیچون پودرک  یبراش درست کنم ول
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 دمیسرعتمو باال بردم که د یعوض کردمو کم میکردیم  دیکه ازش خر یبه سمت فروشگاه رمویمس
 که کاله هم سرش بود همراهه من دور زد  هیهمون موتور

  یتوهم دونستمیزنگ زدم م ایلیبرداشتمو به ا  لمویموبا نیبه خاطرهم شدمیکم داشتم نگران م کم
 راه افتادم دنبالمه  ینشدم از وقت

گرمو مردونش   یصدا  دنیچی که با پ رمی اره بگنداد خواستم قطع کنم دوب یتا بوق خورد اما جواب چند
 زدم  یلبخند

خط   ن یچون صاحب ا دیعرض کن عتریلطفا امرتونو هرچه سر دی_شما با آقاتون تماس گرفتایلیا
 آقاتون  یکار داره باتشکر منش یحساب 

 د یکردم که خودشم خند یا خنده

 مدرسه؟  شیخوبه؟رسوند ؟ستارهیچه طور  ای لی_سالم خوشگل اایلیا

 فروشگاه االن رسوندمش رمیآره خوبه منم خوبم دارم م  ای لی_مجال بده ا

  سی سپردم که امروز براش سرو وانیبه ک رمیبگ  سیبراش سرو رهی م ادمیهمش   ی_ببخش سوگندایلیا
 سرم شلوغه  یلیخ  یدونیآخه خودت م  رهیبگ

 خواد ینم سیخودمم دوست دارم برسونمش مدرسه سرو کارمی منکه ب ای لیا خوادی_نم

حرف   لیبا موبا   دیفرمون نبا ؟پشتیداشت یحاال کار   میزنی _باشه اومدم خونه دربارش حرف مایلیا
 دارن فیرفته شوهرتون سرهنگ تشر ادتونینکنه  یبزن 

هنوز   دمیم دنگاه کرد نهییبه آ نیکه به خاطرش زنگ زده بودم افتادم به خاطرهم  یموضوع ادهی  کهوی
 هول کردم  شتریب  یدنبالمه کم 

 نگران شده بودم گفتم: یکه حاال حساب  یدهنمو قورت دادم با لحن آب

 باشه؟   یهول نکن  گمیم یز یچ هی ایلی_ا

 گفت:  عیکه معلوم بود نگران شده سر ایلیا
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 شده سوگند؟حرف بزن؟   ی_چایلیا

 کنه ی م بمیداره تعق می اومد رونی که از خونه ب یاز وقت یموتور  هی_

 چنده؟  ؟پالکشی_موتور ایلیا

 شماره پالکشو بخونم  یکردم و تونستم به سخت زیچشمامو ر یکم  نهییتو آ از

 ه؟ی _موتورش چه مدلایلیا

 قرمزه   نیا یداشت ول  اریمه  کهیموتور باکالساس مثل اون  نی_از ا

 د یکش  یپوف ایلیا

 ؟ ی_مطمئنایلیا

 زدم نگرانت کنم  ی_آره به خدا مطمئن نبودم بهت زنگ نم

 نا یشلوغ برو اصال راهتو کج کن برو خونه مامان ا یدلم از جاها زهی_نگران نباش عزایلیا

 برم اونجا...زشته االن  خوامی_نه نم

 ام؟ یب  ییخواینگران نباش م هیک نمی بب رمیگیخب باشه االن استعالمشو م  یلی_خ ایلیا

 دمیکه د ییبه کابوسا ترسمیم  یباش انی افتاد در جر ی گفتم بهت خبر بدم اگه اتفاق فقط ایلی_نه ا
 مربوط بشه 

ستاره راه   سی _نگران نباش سوگند تا من هستم نه غم به دلت راه بده نه ترس از فردا اگه کار سروایلیا
  میزن یمدرسه اومدم خونه دربارش حرف م   برمشی خودم م  فتادین

 رات برس _باشه حاالم برو به کا

 داره دوباره زنگ بزن    یحرکات مشکوک  یدیسوگند اگرم د یخونه زنگ بزن یدی_رس ایلیا

 _باشه فعال خدافس 

 _به سالمت ایلیا
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 دم یکش یکه قطع کردم پوف تماسو

  ادمی یاما وقت دمیهنوز دنبالمه ترس  دمینگاه کردم د نهیی به آ یفرمون گذاشتم وقت یدستامو رو دوتا
 خدا پشتمه دلم گرم شد ستمویافتاد که من تنها ن 

  یبلند موتور  یصدا دنیبا شن  کهوی شدم درو که بستم  ادهیپ  نیاز ماش  سادمیفروشگاه که وا یرو روبه
شدو سوختن   دهیصورتم پاش یکه تو یز یکه از کنارم رد شد وحشت زده به سمتش برگشتم که با چ

 آسفالت  یادم روباال رفتو افت غمیج یوحشتناک صورتم صدا 

 ............ 

که داشتم به سمت   یبا وجود درد وحشتناک یباز شد با بغض به آروم یبا هول  یوحشتناک  یبا صدا در
 شد که فورا پرستاره گفت:  ریاشکام سراز ای لیا دنیدر برگشتم با د

 ی کن  هیگر دیدختر...نبا یشد وونهی_د

 به سمتم اومد  دیبهم نگاه کرد کم کم بدنش لرز یشدم با ناباور  یچ یصورت باند پ  دنیبا د ایلیا

 ...ی...تو...توکه...تو که گفته؟یباندا چ نیباندا...ا  نی...انی_اایلیا

از کناره   کهی درحال یپرستاره با غم خاص سوختی م یکلمه هم حرف بزنم صورتم حساب هی تونستمینم
 گفت:  رونیب رفت یم  شدویرد م ایلیا

 رو صورتش  دنیپاش  دی_اس

 نیاز ا شتریسرمو چرخوندم تا ب نیی پا دیقطره اشک از گوشه چشم مردم چک  هیبسته شدن در  با
 کنم اما نتونستم تحمل کنم   هیبرام ظرر داشت گر  نکهیبا وجود ا نمیخورد شدنشو نب 

رستار وارد  خورد کنه چندتا دکتر و پ  واروید خواستیمشت زدناش انگار م یصدا  ایلیا ینعره ها یصدا
 زدی نعره م  ایلیگرفتن ا ارویلیا یاتاق شدنو جلو

 سـتـــــــــــــــــــمیمرد ن  رمی ...به وهلل اگه انتقامتو نگکشمشی _مایلیا

 یاز جا یخاص   یشدن گرما یاما با جار  کردمیداشتم هق هق م هیبسته شدن در اتاق از شدت گر با
 هم بستم  یصورتم چشمامو محکم رو یجا
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 داد زد: عیشده بود سر   یباندم که باز خون دنیاتاق دوباره باز شد دختره با د در

 _دکتر...دکتر 

 بود با چندتا پرستار وارد اتاقم شدن و به سمتم اومدن  انسالی مرد م هیکه  دکترم

 تازن   زخمات هنوز یکن هیگر  دیمنکه بهت گفتم نبا ؟دخترم یکرد هی_باز گر

 _سوگند؟

از پرستارا   ی کی مامانم با التماس به دکتر نگاه کردم فکر کنم منظورمو گرفت چون به  یصدا دنیشن  با
   نهیصورتمو بب  ادیعالمت داد که اونم به سمت مامان رفت تا جلو ن

 کرد  هیبا زجه گر رونیب  برنشی که معلوم بود دارن به زور م مامان

...بگو هنوز صورتت مثل ماه فتادهی اتفاق ن نی...توروخدا...بگو ا_سوگند...مامان بگو دروغهمامان
 چهاردس...مامــــــان

و سکوت مامانم دکتر به سمتشون رفت   خواستیپرستاره که داشت کمک م یبلند شدن صدا با
 هم بستم یشده بود چشمامو رو  هوشی افتاده بودو ب نیزم  یمامانم رو

 ...بدون درموننباری...اما...ادی...درد جددیجد مکافات

درسته پرستار و   شدیبود که پانسمان صورتم عوض م  یبار   نیسوم نیچه قدر گذشت اما ا دونمینم
 کردن یدرکم م  کردنویرفتار م  یدکتر از دستم کالفه شده بودن اما باهام به نرم یحت

ا دو از اتاق خارج شد  کرد ب هیصورتم تا آخر کارش گر   دنیبا د  کردی که پانسمانمو عوض م یپرستار 
من که خوشگل بودم همه از صورتم  کننی ازم فرار م ینطور یا نایسرم اومده که ا  ییچه بال یعنی ایخدا

 حاال....  یاومد ول  یخوششون م

 بیلبامم آس یحت  سوختیکله صورتم م یع یبه صورت فج تونستمیبزنم اما نم  غیج  خواستیم دلم
 برام نمونده بود   یلب گهیبود هرچند د دهید

 هم افتاد یچشمام رو یچه طور  دمیبه خاطر دردام مسکن بهم زده بودن که نفهم انقدر
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 ......... 

 یجونم...مامان   ی_مامان

 ستارس  یستارس آره مطمئنم صدا یصدا نیا

لبه تختم نشسته بود بغض کردم چرا آورده   یستاره که رو دنیچشمامو باز کردم که با د یسخت به
 نجا یبودنش ا

 شده بود  ری اشکاش سراز ستاره

 ؟ یمامان ی_خوبستاره

بزنم چون لبامم   یبره اما نتونستم حرف  نجایبهش بگم از ا خواستیبگم دلم م یز یبهش چ  نتونستم
 شده بود ی چی باند پ یجزو اعضا

 ... یول  یحرف بزن ی تون ینم دونمی_مستاره

 کارنامشو دراوردو به سمتم گرفت  فشی تو ک از

 شم؟یم  ستیگفتم ب یدیشدم د   ستی ترمم ب نیکارنامه ا نی_ببستاره

 که کله صورتمو گرفته بود پنهون شد  یشدن اما پشت باند  ریاشکام سراز یبه آروم   دوباره

 ترسمی م لرزهیشونه هاشو که م یحت  ای شنومیم شوی گر یصدا  یمامان وقت  کنهیم هی_بابا گرستاره
 هیاشکاشو پاک نکرد محکم بغلم کردو باز گر دنمیجلو رفتم با د  دمیترسیازش م نکهیبا وجود ا شبید

 کرد 

 توان بده  ایلیاز همه به ا شتریکمکمون کن ب ای شدن خدا ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام

 یاز ترس اشکام خشک شدن وقت کردیم هیبابا که داشت گر دنیبا د یکردما ول هی_منم گرستاره
 اما بابا نذاشت  شتیپ امی ب خواستیدلم م دهید  بیصورتت آس   دمیشن

 اما نتونستم کنهی کار م یازش بپرسم بابات االن کجاست داره چ خواستیم دلم
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  هوشیبعد ب قهیبعد از چنددق شدمیسر م زدنی که از درد صورتم همش بهم مسکن م شدیم  یچهارروز 
  شدمیم

 خدا برش گردونده گفتنیهمه م یول  یچ یعنی دونمین افسانه سکته کرده مامان نم _ماماستاره

 حرفا برام سخت بود نیهم بستم چه قدر تحمل ا یمحکم رو چشمامو

 یکس خواستمینگفتم نم  یز یشده چ یکه چ دیمعلممون ازم پرس  هیگر ر ی_امروز تو مدرسه زدم زستاره
تو تنگ شده   یبهش گفتم که دلم برا یاتاق نازم کردو باهام حرف زد منم وقت  ه یبفهمه اما منو برد تو 

  یدارم ب دی د یتاما وق شدینم یجوره راض  چیبابا ه  نجایا ارهیبه بابام زنگ زد ازش خواست که منو ب 
 ساعت  میگفت فقط ن کنمیم  یتاب

 اشو پاک کردم به سمت صورتش بردمو نازش کردم آروم اشک دستمو

چرا درس   نکهی سر ا یحت دهیاما به زور غذا به خورد من م خورهینم  یچ یحالش بده ه یل ی_بابا خستاره
 نیکه ا ییکسا  گهیم شهیخوب م  گهیمگه نه؟بابا م یشی بار سرم داد زد مامان تو خوب م  هی خونمینم

 کنه یغرقشون م دیاس یتو رهی گیکارو باهات کردنو م

 زد:  غیکه درحال جون دادن بودم ستاره ج  ختمیاشک ر اونقدر

ناراحتت کنم   دیبهم گفت نبا کشه ینکن بابا منو م  هیشده توروخدا گر   ی_مامان صورتت خونستاره
 توروخدا

 با ترس گفت:  هیگر ریدرگاه قرار گرفت ستاره به سمتش برگشتو زد ز یکه تو ایل یدر اتاق باز شد ا کهوی

 نکردم   یمن کار  من نبود بابا ری_به خدا تقص ستاره

روشو ازم    عیبهم کرد اما سر ینگاه میداد زدو دکترو صدا زد به سمتمون اومد ستاررو بغل کرد ن ایلیا
 گفت:  کردیم ه یرو به ستاره که داشت گر  تیگرفت با عصبان 

که  ی راه بنداز  یزار  هی...گری ار یاسم مامانتو ب یحق ندار  گهی...دشهیم ینطور یا دونستمی_مایلیا
 باهات برخورد کنم  گهیطور د هی شمی...وگرنه مجبور م  نش یبب  ییایب  ییخوایم

 تا کمکش کنم کردیدستاشو به سمتم دراز م زدویراه افتاد ستاره زجه م یبه سمت در خروج  ایلیا
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 نکن اما نتونستم  تشیبهش بگم نبرش اذ خواستمیشدم م زی خ میتخت ن  یرو

 ر منو ببره...مامان بکن...توروخدا...نذا یکار  هی_مامان ستاره

 دمویسرمو از دستم کش ارمی نتونستم طاقت ب دمیکه شن ی ل یس یبسته شدن در و پشت سرش صدا با
  دمیاما دوباره بلند شدم درو که باز کردم ستاررو د نیبار محکم خوردم زم هیبه سمت در حمله کردم 

بودو    دهبودو ستاررو بغل کر دهیهم فقط اخماشو توهم کش ایلیا کنهیم هیداره گر  ایلیکه تو بغله ا
   کردیآرومش م 

...بسه  کنمی دارم شکنجت م کنهیآره...االن مامانت فکر م کشهی ...که بابا منو مگهی_ششش...بسه دایلیا
 کنهیستاره سرم درد م

رو پرستارا  من چشماش گرد شد با اومدن دکت دنیباالش آورد با د یکالفه سرشو چرخوند که وقت ایلیا
 و به خودم چسبوندم دمشیبه سمت ستاره رفتم از آغوشش کش عیسر

از سره جاتون تکون  دی زد... خانوم شما نبا دی حرفو چندبار با هی فهممی بابا من نم ی_ادکتر
 نه یاجازه داد بچشو بب  ی...اصال ک یبخور 

اما محکمتر گرفتمش ستاره هم محکم چنگ زده بود به  رهی با اخم خم شد خواست ستاررو ازم بگ ایلیا
 با خودش ببرتش  ا یلیا ذاشتیلباسم و نم 

 کردم یتونستم حرف بزنم داشتم سکته م ینم  نکهیروبه موت بودم از ا هیشدت گر از

حرفا بود چون   نیتر از ا رحمی ب ایل یافتاده بودم اما ا نیزم یالتماس به خودم چسبونده بودمشو رو با
ستاررو به   که ی ستاررو باز کنه که نذاشتم درحال یباز تقال کرد دکتر هم جلو اومد پرستاره خواست دستا

 اتاقم   یروبه رو واریخودم چسبونده بودم عقب عقب رفتمو خودمو چسبوندم به د

پرستارا اشک تو چشماشون جمع شده بود آروم موهاشو نوازش   دیتوموهاش کش یدست یعصب  ایلیا
نکن آروم باش مامان هست اما    هیبهش بگم گر خواستیفشارش دادم دلم م  شتریکردمو به خودم ب

 نتونستم 
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  یرحم نداشت حت گهیشده بود د رحمیشده بود خشن و ب  ختهیبهم ر افشیمرد سابق نبود ق  ایلیا
بچه دار شدن    ییداشتم نه توانا ییبایکلمه حرف بزنه هرچند حقم داشت من االن نه ز هیباهام  ومدین

 نداشتم یچیه گهیمن د

مرد همه   هیکنارم بمونه اون  یدیبه چه ام گهینداشتم که رغبت کنه بهش نگاه بکنه د یصورت  یحت
 خواست یمن نم  مثل یتک بود پس زن  تیتموم بود از نظر جذاب یچ

 گفت:  یا زانهی آم دیبا لحن تهد ایلیا

  یهم حق ندار  گهید نجایا ای سرت داد بزنم زود از مامانت جدا شو ب خوام ینکن نم می_ستاره عصبانایلیا
 ارمت یکه ب یبهم بگ

 کرد ی چنگم زد باز با التماس بهش نگاه کردم اما بهم نگاه نم  شتر یب ستاره

  یخون  یباند صورتشون حساب  میبه کارمون برس دیبا  دی_آقا بهتره دخترتونو زودتر ازش دور کن دکتر
 شده

به خودم چسبوندم ستاره   شتریحرکت به سمتم اومد وحشت زده بهش نگاه کردم ستاررو ب  هیبا  ایلیا
 کرد دستاش ول شد  ایلیکه ا یلباسامو گرفته بود که با کار محکم  زدی م غیبلند ج 

تو دهنش  دیمحکمتر با پشت دستش کوب  گهید یکیمنو ول کرد  یزده بود تو صورتش وقت یک ی ایلیا
  ایلیهم ستاررو از ا یکی از پرستارا جلو اومد منو گرفت و اون  یکی به سمتش رفتم تا نزنتش اما  عیسر

 جدا کرد 

انگار   کنهیرفتار م  یطور  هی...ارمی_دختره احمق زبون نفهم...بذار ببرمت خونه دمار از روزگارت در مایلیا
 چسبه یبه مامانش م ینطور یا کننی تو خونه شکنجش م

که منو گرفته بودو محکم   یدست پرستار  لرزهیستاره تو بغل پرستاره خودشو پنهون کرده و م دمید
با التماس گرفتم اما اون روشو ازم گرفت تندتند دستشو تکون   رفتم بازوشو ا ی لیپس زدم به سمت ا

 نداد   ییدادم به نشونه التماس اما اون بها

صورتم افتادو  یها یچ ی نگاهش به باند پ نیرفتم به خاطرهم  کردی که داشت نگاه م ییسمت جا به
 یاهاو صد   نشیدوباره روشو گرفت کم کم حرصم در اومد شروع کردم به مشت زدن به قفسه س
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کم کم دستمو محکم   دادیهم فشار م یاز دهنم خارج شد اونم فقط چشماشو بسته بودو رو ینامفهوم
اما اجازه   کردمیحرکت منو از پشت به خودش چسبوندو به زور برد داخل اتاق تقال م  هیبا  دگرفت بع

 تخت گذاشت  ینداد منو رو

 به سمتم برگرده آروم گفت:  نکهیدون اوارد اتاق شد خواست بره که بازوشو محکم چنگ زدم ب دکتر

 خونه مامانت  برمشی ندارم...م شی_کارایلیا

 گذاشتو رفت یا گهی حرف د چیاونم بدون ه نییبازوش سر خورد پا یدستم از رو آروم

 به سمتم اومد و گفت:  دکتر

 یگردیزودتر برم  ینطور یبه حرفام گوش بده ا یار یبه دست نم تویوقت سالمت  جیه ینطور ی_ادکتر
 خونوادت  شهیپ

به اصطالح   ی آقا ستیبردار ن  یشوخ دیاس زدی انگار داشت با بچه حرف م دمیتخت دراز کش یرو  آروم
  شهیصورتم مثل قبل نم  گهیاز دست دادم د مو ییبایز گهیدکتر من د

 دنیپاش  میزندگ   یرو دنیرو صورتم نپاش دیاس اونا

 .................... 

دفترو    هینگفتم به الل بودنم عادت کرده بودم پرستارا  یز یهم بستمو چ یدرد آروم چشمامو رو  با
 چه مرگمه دنیفهمی م ینطور یبهشون بگم ا سمیخودکار برام گذاشته بودن که حرفامو تو اون بنو

کم پاکش کردم گفتم  که بخونتش کم ومدین  یوقت بود روش نوشته بودم درد دارم اما کس  یلیخ
به   یاز پرستارا به سمتم اومد با خوندنش سر  یک یکه همون لحظه در اتاق باز شد  نیبهم بد لمویموبا

 نشونه باشه تکون داد بعد سرمو عوض کردو رفت 

اسم آقا  یوارد تل شدمو رو  دیلرزیروشنش کردم دستام م  یدستم نگاه کردم به سخت یتو لیموبا به
 د زدم بو ایلیکه ا سهیپل

 کردن: پ یکردم به تا شروع

 داشته باشم دلم براش تنگ شده  یر یبا ستاره تماس تصو ی بذار  شهیم ایلیا سالم
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 بود جمله روشو خوندم  اهیس نهیزم ر یعکس با تصو هی لشی عکس پروفا یرو رفتم

 که هنوز تو هنگم"  دیصدامو بر  یطور  هیخنده هام بهش برخورد  یصدا یکه وقت ایدن ی"به سالمت

 باز کردم  شویکردم عکس بعد بغض

 اما ماله من شکست" شهی "همه کمرشون خم م

گذاشته  نی کاپوت ماش  یستاررو رو میدیخندیم میداشت  کهی عکس سه نفرمون بود درحال یبعد  عکس
 که اونم با ذوق دستشو دورمون انداخته بود  میبود سادهیهم کنارش وا ایلیمنو ا میبود

  ایلیآخه دکتره به ا کردمیم هیگر دینبا رمی سرمو باال گرفتم تا جلوشو بگ زهی خواست اشکم بر  نکهیهم
 جمله گفتو رفت:  هیاونم اومد  ادیبرد که زنت باهامون راه نم تی شکا

پا  شمیمجبور م ییای که بشنوم باهاشون راه نم یبه نفعته دفعه بعد ینطور یکن ا ی"باهاشون همکار 
 بکنمو بکنم" دیکه نبا  یقلبمو کار  یبذارم رو

 اره ی سر ستاره ب ییبال ایلیا ترسمیچون م کنم ی م یاالن باهاشون همکار  نیخاطر هم به

عث شد غرق  که فرستاده بود با  یام یپ یکه صدا شدمیکم کم نگران م ایلیاز جواب دادن ا  داشتم
 بشم  یخوشحال

 ده ی_خوابایلیا

 کردم  بغض

 ی گیچرا بهم دروغ م دهی_ساعت هشته چه طور خواب

 فکر کن   ییخوای_هرجور م ایلیا

 کردم   پیتندتند تا نیشدم به خاطرهم   یکرد عصب  خیجمالتش تنم  یسرد نهمهیا از

داره روش دست بلند نکن اون االن فقط تورو داره   یوسط چه گناه نی_من زشت شدم ستاره ا
  یفاصله هم اجازه ند نیاز ا ادیندارم اما چه طور دلت م یباشه حرف  یقده قن کرد نجایاومدنشو به ا

 ی لیخ ینامرد یل یخ  نمشی بب
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 تونستمیکنم اما نم  هیزار زار گر  خواستیشکمم گذاشتم دلم م یروشن رو نطوریهم لویبغض موبا با

 خدا؟ شهینکنم؟مگه م هیکه دارم گر یدردا و مشکالت نیمن با ا شهیآخه م دادمین مجو داشتم

شکمم برش دارم که با   یزنگ خوردنش باعث شد از رو یو پشت سرش صدا لمیموبا برهیو یصدا
   اس یل یا دمیافتاده بود فهم لمیموبا یکه رو ای لیخندون ا یلبا دنید

با ذوق   نی داده بود به خاطرهم  یر ی شک دستمو به سمت دکمه سبز بردم درخواست تماس تصو با
 برقرارش کردم 

 چشمام برق زد دمیخندون و شاد ستاررو که د افهیق

 اتاقت المپ نداره؟  ینشست یک یتار ی...چرا تو؟ی...خوبی_سالم مامانستاره

باالتر   کمیراحت شد بغض کرد اما نگاهش حرف بزنم نا  تونمیافتاده باشه نم ادشی انگار  کهوی بعد
 اشکاشو پاک کرد عیو سر  دیبهش انداخته بود چون ترس یبود حتما نگاه بد  ایلیرفت انگار ا

  روزی مامان افسانه بودم اما بابا د  شیچندروز پ نیمامان نگران درسامم نباش ا  میخوب نجای_ما استاره
 اومد دنبالم منو برگردوند خونه

 زد  یبلند شدو دور اتاقش چرخ  لشیکرد بعد با موبا یمکث

رو روشن    یکردم بابا خونه نبود جاروبرق زشی مامان اتاقم چه قدر مرتبه خودم امروز تم نی_ببستاره
سه خوشحال شد تازه امروز از طرف مدر  نقدری کردم بابا ا زی پارکت ها هم با دستمال تم یکردم رو

که   نسوزوندم شیتا بدونه آت  زدی اردو اما من نرفتم تو خونه موندم بابا بهم زنگ م میبر میخواستیم
  نمیبب  خوامیباهاش برم سره کارش اخه م خواستیدلم م کردیاوضاع آرومه خدارو شکر م  دیدیم یوقت

 ی کی هنوز کوچ  یاما خب منو نبرد گفت بذار بزرگ بش رهیگیدزدارو م  یبابا چه طور 

ذره   هیدلم براش  نمشیبب تونستمیبود کاش م نی با ذوق به باباش نگاه کرد فکر کنم پشت دورب بعد
 شده

 _بابا بهش بگم؟ستاره

 گفت:  یکرده بود چون با خوشحال دییتا  انگار
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خوشمزه شده   یل یبه خدا خ ختمی ر  سیدرست کردم توشم سوس مرویبابا ن  ی_مامان امروز برا ستاره
 بود 

 زد  یبرق خاص  چشمام

 گفت:  یرفت چون ستاره با لحن پچ پچ مانند رونیاز اتاق ب  ایلیکنم ا فکر

 من تنگ نشده   یاصال دلش برا گهی_بابا ازت دلخوره مامان مستاره

 ذره شده بود چه طور تنگ نشده بود هیگرد شد من دلم براش  چشمام

 ؟ یباهاش حرف بزن ییخوای_مستاره

 به نشونه آره تکون دادم که با ذوق داد زد:  یسر 

 بده بهش رویبا بابات حرف بزنم گوش  خوامیم گهی_بابا بابا مامان م ستاره

 بچه رودست خوردم  هیخدا از  یبهم دروغ گفته بود ا یگرد شده بهش نگاه کردم وا یچشما با

 د یبه گوشم رس ایلیخسته ا یصدا

 بهت گفت؟  نارویا یتونه حرف بزنه چه طور   ی_اونکه نمایلیا

 گذاشت  نیدورب یدستشو رو ستاره

 سرشو به نشونه آره تکون داد یبا بابا حرف بزن  ییخوای م دمی_ازش پرس ستاره

 ام یخب برو مسواکتو بزن االن منم م   یلی_خ ایلیا

 باال رفت  یقلب منم ضربانش حساب  دیلرز لی و رفت موبا گفت یچشم ستاره

 ؟ ی_سالم خوبایلیا

 بود بلند شدو درو بست   نییصداش نم اشک تو چشمام نشست سرش پا  دنیشن  با

کنترلم دست خودم نبود چندبار سرش داد   مارستانیب ی_نگران ستاره نباش مراقبشم اون روز توایلیا
 ندارم بچمو بزنم یاون کارارو کرد وگرنه منکه مشکل روان  نیبود به خاطرهم  دهیزده بودم ترس 
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 دیکش ی سکوت کردو پوف بعد

 ی زن یحداقل تو هم حرف م   ینطور یم؟ایچت کن  ییخوای_مایلیا

 تماسو قطع کرد   یبه نشونه آره تکون دادم که بدون خدافس سرمو

 ش ی ویپ یبغض وارد تل شدم و رفتم تو با

 _خب حرف بزن ایلیا

 ؟یباهام سرد شد  نقدری_چرا ا

 عملتم یسرم شلوغه و خستم دنبال کارا ی_سرد نشدم فقط کمایلیا

 د یلرز دستام

 مراقب ستاره باش  یدنبال دکتر باش خوادینم شمیدختر قبل نم گهی_من د

 من چه طورم؟  ی پرسی بار ازم نم هی ؟چراینگران اون نقدریا ه؟چرای_چایلیا

 تر بشه نیبرام فرستاد که باعث شد هرلحظه بغضم سنگ  یعصبان  کریاست چندتا

 ؟یگرفتم مگه تو بهم سر زد اد یرو از تو   ییوفا ی_ب

 نمت یبب   تیاون وضع یتو تونمی_نم ایلیا

بذار بانداشو باز کنم اون موقع   ستین یز یچ نکهیتازه ا ی تو صورتم نگاه کن ی نتون  دمی_بهت حق م 
 ی کنیم فیک  شتریب

 سوگند ینامرد یلی_خ ایلیا

 ی تنهام گذاشت یسخت  طیشرا نیهمچ هی یتو که تو   ای_نامرد منم 

 یلرزون زدم روش تا دان شد وقت یارسال شد با دستا سیوو هیارسال نشد اما به جاش  یامیپ
 کنه دای پ زشیاز قبل ر شتریو دادمانندش باعث شد هرلحظه اشکام ب یعصب یپخشش کردم صدا
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  ریدستگ ری درگ میاز طرف مییبایعمل ز  یدکترا نی _من تنهات نذاشتم احمق همزمان دنبال بهترایلیا
 رد ازش گرفتم هیکارو کرده  نیا کهی کردن اون

 تموم شد دوباره پخشش کردم چه قدر دلتنگ صداش بودم  یتر اومده بود وقت نییپا  یکم  صداش

 کردم:  پیبردمو تا  بوردی سمت ک دستمو

 ؟ یکن ی کارش م  یچ شیگرفت  ی_وقت

 ارم ی که سرت آوردرو سرش م یی_همون بالایلیا

 نه؟ ی_پس هنوز دوسم دار 

اد با  نفرست یز ی چ دمید یوقت دمیترسیشد کم کم داشتم م جادی تنم ا یتو یفرستاده نشد لرزش یز یچ
 کردم  پی بغض تا

  گهینه د  ارمیکه بتونم برات بچه ب مینه زن  ییمنو نخوا گهید دمیبهت حق م  ا یلی_خجالت نکش ا
 یتوش نگاه کن  یدارم که بتون یصورت خوشگل

 دنبال هم روون شد  یعصبان  کریاست ل ینبرد که س هیثان چند

 ر یبرم ستاررو بخوابونم شب بخ  دیزده به سرت با  یخوابی_بخواب بایلیا

 کنار گذاشتم  مو یکردمو گوش پیتا ریبغض براش شب بخ  با

 هم بستم یچشمامو رو نوییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبالش گذاشتم  یسرمو رو آروم

 ................... 

هم روبه روم  انداختم دکتره   نییبود سرمو پا  سادهیروبه روم وا  ایلیلبه تخت نشسته بودم ا یرو
 ستادیا

 ؟ی_آماده ادکتر

 که دکتره چشماش گرد شد   دمیلرزیداشتم م یطور  هیبه شدت به لرزه افتاد  دستام
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 رهی نکن که همه زحماتمون هدر م هی_آروم باش...فقط گردکتر

چشماش   یغم تو ترسمیازش م دی فهم یوقت دمیخودمو عقب کش کمیناخواسته  ایلیجلو اومدن ا با
 یشد آروم چشمام رو جادیتنم ا ی تو یفی آروم دستامو گرفت لرزش خف ستادوی شد روبه روم ا شتریب

 هم بسته شد

 روشون حساب کن" شهی؟همی نیب یدستارو م نی"ا

 کار کنم؟ یچ نیشدم تو و قرصام نبود ینطور یوقت دوباره ا هیاگه  ایلی"_ا

 کنارتم"  شهیچون من هم زمیکار عز چی_هایلیا

 آروم باز کردمو بهش نگاه کردم  چشمامو

 ی رو اون تخت بمون گهیماه د هی دیدوباره با زهیاون باندا هم نمه اشکت معلومه اگه بر ری _از زایلیا

ناخواسته توجهم به    کردیگرد شده به دستامون نگاه م یسمت دکتر برگشتم که داشت با چشما به
 زدم  یآروم شدنش لبخند دنیسمت دستامون رفت که با د

 کنهی _هنوزم کار مایلیا

دکتر   یکه ستاره بارون شده بود بهش نگاه کردم که اونم آروم دستامو ول کردو راهو برا ییچشما با
 باز کرد 

  نیدستش افتاد اول یباندا تو ی دستشو سمت باندام برد آروم بازش کرد وقت ستادیروبه روم ا دکتر
دکتره   نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیصورتم   دنینگاه کردم که با د ایلیکه کردم به ا یکار 

 و نمه اشک تو چشماش نشست  دیبه صورتش کش یهم دست

  دیلرزیکه داشت از شدت بغض م ییبا صدا  عیسر ایلیکه ا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 گفت: 

 نکن   هی_جانه من جانه ستاره گرایلیا

 انداختم نیی پا سرمو
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 د؟ یکن ی_دکتر امروز عملش مایلیا

 کنمی باشه اتاق عملو آماده م  ستین ی_حرف دکتر

  یحساب دونستمیچون م نمی تا خودمو بب ارهی ب نروییبگم آ  ایلیرفت جرات نداشتم به ا رونی از اتاق ب بعد
 زشت شدم 

   دیبه چشماش کش یدست ایلیا

عمل کنه   د یگفتم بذار یاونم با هزار بدبخت  انیمن نذاشتم ب یدلخور نش یوقت از دست کس هی_ایلیا
  نشی نیبب  د ییایاون موقع ب

 گفتم:  یتخت نشست به سخت یکنارم رو ایلیا

 ؟ یترسی_ازم نم 

 زد  ین یلبخند غمگ ایلیا

 _چرا بترسم؟ ایلیا

 ازش گرفتم  رومو

 وحشتناک شدم؟ یل ی_خ

 قبولت دارم  نمی_مهم منم که با هم ایلیا

بشن به سمتش  ری اشکاش از گوشه گوشه چشمش سراز ایلیشد باعث شد ا جادی تنم ا یکه تو یلرزش 
 هم بست  یبرگشتم که چشماشو محکم رو

 پاسوزه من نشو   ؟توروخدایطالقم بد شهی_م

 دستاش مشت شد اما آروم گفت:  ایلیا

 نداره طالقت بدم؟  یکه ارزش  یز یطالقت ندادم حاال به خاطر چ ی_بچه دار نشدایلیا

 هق هق گفتم:  با
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 نداره؟  یتو ارزش یمن برا ییبای_ز

 تو ازدواج نکردم با خودت ازدواج کردم   ییبای _من با زایلیا

   ایل یا یشیم مونی_پش

ازه بابا  خونواده شده اصال اون بدرک من ت هیستاره تازه صاحب  شمیم مونی_طالقت بدم پش ایلیا
بفرستمش اونور درس بخونه   خوامیبراش دارم م  ییچه برنامه ها یدون یآرزو دارم نم  یشدم براش کل 

نتونسته باشه  یپدرومادر  چیبراش بخرم که ه یجهاز   شیعروس  یبرا خوامی م  ستین  یز یچ نکهیا
 مواقع بهتره  نجوریخانوما ا قهی سل یکنارم باش  دیتوهم با نهی بب یتدارکات نیدخترش چن  یابر

 کرد یمکث  ایلیا

 داره  ازی_خونواده سه نفرمون بهت نایلیا

 ترسه یمنو به عنوان مامانش قبول کنه نگام بکنه م تونهی_اون نم

 رفت   یبلند شدو به سمت در خروج ایلیا

 که ازش اومده ییمجبوره برگرده به جا ینطور ی_اایلیا

 یامکان نداشت اون...اون به معنا  شدیبهش نگاه کردم باورم نم یبسته شدن در با ناباور  با
 شده بود وونهیکامل...د

 ................... 

 *"  دیبوس موی شونیخم شدو آروم پ  دمیبهش نگاه کردم که با کمال تعجب د  یاشک یچشما با

 بهم زد  ینیازم جدا شد لبخند غمگ آروم

عمل   یدکترا  نیبهتر نای...ارونیب یی ای خوشگلت م افهیتو با ق  ینباش سوگند...رفت  یچی _نگران هایلیا
 برمت یم  دارمیبرت م ینطور یهم  ستیذره هم مهم ن هیبرام  ی...اگرم مثل قبل نشدنییبا یز

  مرویدرست کنه همش ن مرویگرفته ن ادیستاره هم  دهیغذا نم یخونه...آشپزخونمون بدون تو توش بو
از  میکه تخم مرغ ندار ییوقتا  نیگرفته که سفارش غذا بده به خاطر هم ادمیبال   طونیش  میخوریم
 دهیعذا سفارش م رونیب



 خانم دزدی که ماه شد 

416 
 

 د یبهش زدم که اونم چشماش درخش  ینیغمگ  لبخند

چه قدر راحت نگات   نیستم؟ببی نده مگه من شوهرت ن  یتیبه نگاهاشون اهم  انیکه م نای_االنم اایلیا
 کنم؟ یم

بهم نگاه بکنه اما به    ادیز تونهینم  شهیم وونهیکرد معلوم بود خودش داره د یاتک خنده مردونه   آروم
 کردی خاطر دل من داشت تحمل م

نگات نکنه؟به خدا  یا گهیمرد د چیفقط خودم نگاهت کنم و ه  خوادیبار گفتم دلم م هی ادتهی_ایلیا
...حاالم لبخند بزن تا  کنمی چون حاال فقط خودم نگات م میخب من راض یبال نبودم ول نیبه ا یراض

 باز ضعف کنم 

 ی ضعف کن تی مگه از وحشت زدگ افهی ق نی_با ا

 یبر  دیاالن با کنمیحرفو نزن سوگند لبخند بزن خواهش م نی_اایلیا

 کردن افتاده بود  هیاتاق بود به گر یزدم پرستاره که تو یلبخند یسخت به

کس اجازه   چیبه ه دادیم میدلدار کردویهم داشت آرومم م ای لیا کردنیم عمل آماده یمنو برا داشتن
 نهی صورتمو بب  یخواست فعال کس یباال سرش باشم نم   دیفقط خودم با گفتیم انینداده بود که ب

دارمو   ینباش...هرچ  یچی...نگران هیکن هیاونجا گر ی رفت  ینش وونهیوقت د هی_خانوم نازم...ایلیا
 کنم ی صورتتو مثل روز اول م  یول دمیم

 شهی خوب نم  گهیصورتم د دونم یمن م ای لیا کنمیکه م هیعمل  نی آخر نی_ا

 شه ی_بهتر که مایلیا

 همونه   یداره وقت ی_چه ارزش

 دکترا...  نیا ستین  نطوری_اایلیا

 خانومتون آمادن؟  کنامی_جناب ن 

 به سمت دکتر برگشت  ایلیا
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 _بله آمادن ایلیا

تخت بلند شم که اجازه  یکه باعث شد چشماش گرد بشه خواستم از رو دمیدستاشو گرفتمو لرز کهوی
 ندادو دوباره منو خوابوند

 وونهید ی_از روم نبر...بهشون گفتم آماده اایلیا

 من...  ایلی_ا

 ...به خاطرمن...باشه؟زمیعز  دونمی...مدونمی_مایلیا

  یلبخند ایلی ا دمیخواب  نیشدم به خاطرهم مش یحرفش ناخواسته عقب گرد کردمو تسل نیا دنیشن  با
 ازم جدا شد  یزدو کم

 دخترخوب   نی_آفرایلیا

  یم ای لیا یحرفا ادهی یاتاق عمل که بسته شد با ترس به دکترا و ابزاراشون نگاه کردم اما وقت در
 هم افتاد یهم کم کم کاره خودشو کردو پلکام رو  یهوشیب  یهرچند دارو  شدیافتادم دلم گرم م

 ............ 

وجود دکتر    نیباا یشد ول  یطور  هی هیزد اما چهره بق یلبخند  ا یلیصورتم که برداشته شد ا  یرو یباندا
 زد  یلبخند ایلیا نهیهم ع

ش نگاه  گرد شده به یمانع شد با چشما ایلیا عیکه سر  ارنی برام ب نروییدلم گرم شد خواستن آ یکم
 کردم 

 ؟ ی_بهم اعتماد دار ایلیا

 هیچه سوال نی_معلومه ا

 ی ن یخودتو بب ستی ن یاز ین یسوگند یخوشگل شد  یلی_خ ایلیا

 بهش نگاه کردم  مشکوک

 _مثل قبل شدم؟ 
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 د یپشت گردنش کش یدست ایلیا

 ست یمهم ن یچی منکه گفتم برام ه یبهتر شد ی_مثل قبل که نه ول ایلیا

 چشماش نشست  ینمه اشک تو هی پرستاره

 کنه رییتغ  افشیبتونه ق  ینطور یکه ا میداشت ی ضیما کمتر مر یبهتر شد  یلیخ  گنی_آقاتون راست م

 نمیخودمو بب  دی_باشه بذار

 ؟یبعد از عمل بعد یبرا شی بذار ستی_بهتر ن ایلیا

 گفتم:  عیگرد شد با تعجب سر چشمام

 باز مونده؟ ؟مگهی_عمل بعد

 یادیپوستتون زده بشه و زائده ها برداشته بشه پول ز یرو هی_شوهرتون اصرار دارن که هر سه الدکتر
 انیاز عهدش برم ستیپرداخت کنه اما همسرتون گفتن مهم ن نشویهز تونهینم یهرکس خوادیم

 : دم یپرس مشکوک

 شهی_صورتم مثل قبل م

 ...ی_مثل قبل که نه ول دکتر

 گفتم:  عیوسط حرفشو سر دمیپر

 کنمیس من عمل نم _پ

 _مگه دست توهه؟ ایلیا

 سمتش برگشتم و تند گفتم:  به

  یچ  یگرفت  یبرام خرج کن   یخودیب  خوامینم نمی من هرچه قدرم عمل کنم بازم هم  ایلیا نی_بب 
 ؟یقبولم دار  شمینطوریهم یگینم گم؟مگهیم
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  تمیقبل افهیخانوم به من اگه بود همون ق ری نخ زنم؟یحرفارو م  نیمن به خاطر خودم ا یکن ی _فکر مایلیا
شرمندت بشم که   کنمی من نگاهت م ای  یکنی به خودت نگاه م نهییهربار تو آ  خوامیقبول داشتم اما نم

  برمتی م باشهراه نداشته باشه الزم   گهیکه د یکن یاونقدر عمل م ینتونستم خرجت کنم تا عمل کن 
به   نهییعمل بعد و تا من نذاشتم تو آ یبرا یشیمآماده  ینیش یم نجایدخترخوب ا هیخارج پس مثل 

 مفهوم بود  یکنی خودت نگاه نم

 ................. 

  دمیدی اما تو چشماش غمو م  دیخندیم ای لیو آدماش نگاه کردم ا  ابونایسرمو چرخوندمو به خ آروم

 یکه تو یدختر  دنیبا د دمید نهیی خودمو تو آ یکه االن هستم وقت ینیاز پنج تا عمل شده بودم ا بعد
 یزدن که به زور مسکن و دارو غی از دستم ول شدو شروع کردم به ج نهییبود وحشت زده آ نهییآ

 شدم  هوشی ب ایل یآرامبخش تو آغوشه ا

  یلیخ گفتنیفروخته بودو خرج من کرده بود اما هنوز صورتم وحشتناک بود دکترا م نشویماش  ایلیا
چون دکترا به   کردمی صد در صد سکته م دمیدیودمو ماگه از همون اول خ کنمی بهتر شدم احساس م

 خوب شده  یل یخ  گفتنیم افمیق نیا

خوشحال بود منم   یل یخونه خ گردمیدارم برم  دیدیم نکهیاز ا ایلیخونه خودمون ا میرفتیم میداشت االنم
من باعث    افهیق دنیکه با د یقسم خورده بود هرکس ای لیخوشحال بودم اما نگران رفتار ستاره بودم ا

  نیقسمو خورده بود که هم نیستاره هم ا یرو یرو ترک کنه حت  نمیکنه که من آزار بب یکار  شهیم
 بترسم شدیباعث م

  نیهمچ هیکه   ایلیمثل ا یخوشحال اونم پسر  یل یپشتم بود خوشحال بودم خ  نقدریشوهرم ا نکهیا از
 داشت اما... ییها یژگیو

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

مشت و   ری قانونش نداده بود گرفته بودش ز لیکرده بود تحو دایکار بودو پ نیکه مسبب ا  یکس ایلیا
 لگد تا اعتراف کرد که از بهمن دستور گرفته 
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  یتو ایلیا نی کردو درخواست قصاص داد دادگاه هم قبول کرد به خاطرهم تی از هردوشون شکا ایلیا
صورتش   یهم رو  ای لیکه صورتمو سوزونده بود ا یپسررو بسته بودن با مقدار حجم  کهی اتاق درحال هی

 خنک شده یل یبرعکس دلم خ ستمی ن مونیکارم پش نیذره از ا هی گفتی م ای لیکرد ا یخال  دیاس

بود اما  دهیخر  گهید یمدل باال نیماش  هیخوشگلشو فروخته بود  یشرمندش شده بودم که فرار   یلیخ
   شدیمحسوب م چیه  شیخب در برابر فرار

 هم بسته شد یروشنش کرده بود ناخواسته چشمام رو ایلیکه ا یآهنگ یپخش شدن صدا با

 

 نم یبب یاون روز  ادین

 ندارم   ییدلت جا تو

 تو  یشه از گوش  پاک

 عکسامو شمارم  اسممو

 

 ناخواسته به سمتش برگشتمو با بغض بهش نگاه کردم   ایلیا یصدا دنیشن  با

 

 تو  یچشما ییرای گ حس

 الکلـــــــــــــــه مثل

 جات شبا  ییو تنها ینر 

 الکله  نیهم همدمم

 کن که االن بغلم

 تو مونده برام  بغل
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 آغوش آرامشه  اون

 کشه یداره منو م  ینجور یا که

 

 کرد  ادی سرعتشو ز یپخشو باالتر بردو کم  یصدا ایلیا

 

 یماله منــــــــــــ تو

 یماله منـــــــــــــ تو

 ی من نفسه

 ی عشقه من تو

 ی ب یتو همه جوره دارم حس عج  با

   یماله من تو

 ی فال من تو

 تو انگار دارم   با

 ن یزم  یفرشته رو هی

 

 د یدستمو گرفتو روشو بوس یبه آروم ایلیا

 نکن به خدا خودم پشتتم  هی_فدات بشم همه کسم گرایلیا

 ی کن ی شرمندم م شتریکارات ب  نیبا ا ایلی_ا
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 هیعشق فهیوظ  ستین میمردونگ  ا ی تی انسان فهی که در قبالت دارم نباش وظ  یا فهی _شرمنده وظ ایلیا
 ی توهم بخواه که باش یازم جدا ش  ذارمیبشه من باز کنارتم نم نمیکه بهت دارم بدتر از ا

 ی فرشته ا هی...هیتو...تو  دونمیکنم فقط...فقط م فتی توص یچ دونمی...نم ایلی_ممنونم ا

 از قبل شد  شتریمن ب ی اما اشکا نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی ایلیا

 باشم  ی_من به خدامون قول داده بودم خزانه دار خوبایلیا

 دیباال کش شنشویباالتر نره ب میگر یدهنم گذاشتم تا صدا یجلو دستمو

 برام سخت بود سوگند  تی مدت مردمو زنده شدم دور نی_تشنه محبتتم اایلیا

 دم ینگامو ازش دزد نیبه خاطرهم   دمیسمتم برگشتو با عشق بهم نگاه کرد خجالت کش به

عاشقت   ت یی بایحاال حرفم بهت ثابت شد که گفتم من به خاطر ز یدختر  نیباتر ی من تو ز ی_براایلیا
 نشدم؟

 در جواب کارات بگم یچ دونمی_نم

  ییخوای...بگو میبمون شمیپ ییخوا ی...بگو هنوز میعاشقانه...توهم بگو منو دوست دار  ی_حرفاایلیا
 کنم  ینم هیاز دست رفتم گر ییبایبه خاطر ز گهی...دکشمیبحث طالقو جلو نم  گهی...بگو دیزنم بمون 

 لرزونش ادامه داد یکه همچنان با صدا هیگر ری صورتم گذاشتمو زدم ز یجلو دستمو

  خوادیتورو م مینطوریاون مهم مردته که هم نویصورت قبولت دارم مهم منم نه ا  نی_من بازم با اایلیا

  لرزهیداره م دمیفرمون گذاشته شونه هاشو که د یسرشو رو دمیبه سمتش برگشتم د ستادیا نیماش
 دم یلرز

حاله   نیا یتو باعث و بان  مینکن مرد قو هیگر کنمینم  یتیبه خدا شکا کنمینم هینکن باشه گر هی_گر
 پشتمه  اینباشم چون االن تموم دن مییبا یکه نگران ز یاالن من

 فرمون زد داد زد: یرو یمشت ایلیا
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بسه سوگند...اصال  گهیبسه..د گهی اون بودم...د نویا ینگران چشما ی_بسه هرچه قدر رفتم مهمونایلیا
من بود   یدعاها ری خوشحالم...اصال تقص ادیز  یلی...خیشد ینطور یمن خوشحالم ا هیچ  یدونیم
 حرص... گهی...دگهی...دستین  یمردونم خبر   رتی شدن غ کیاز تحر گهی...دیشد ینطور یا

  نی گرفتم به خاطر هم یهق هق مردونش باعث شد هرلحظه ضربان قلبم بدتر بشه تنگ نفس  یصدا
 گفتم:  زدمی نفس نفس م کهی درحال یبه سخت

 _باشه...با...باشه....ب....سه 

 دادم هیقلبم گذاشتمو به در تک یبهم نگاه کرد اشکاشو پاک کرد دستمو رو  یبا نگران ایلیا

 ردم...غلط کردم...آروم باش سوگند_غلط ک ایلیا

 ...خ...خونهمی_م...من...خوبم...ب...بر

 چیه میخواست یانگار نم  نطورینشد منم هم ادهی پ ایلیکه توقف کرد چشمامو آروم باز کردم ا نیماش
 میبش ادهیکدوممون از در پ 

در   ایلیقبولم نکنه از همه بدتر از عکس العمل ا دمیترسیستاره ازم بترسه م دمیترسینگران بودم م یکم
ستاره دوباره   ینطور یا زدیهم ستاررو پس م ای لیا کردی اگه ستاره منو قبول نم دم یترسیبرابر ستاره م 

 به پرورشگاه  گشتیبرم

 ام ی ب رونیب ال یباعث شد از فکروخ  ن یباالخره سکوت و شکست به خاطرهم  ایلیا

 گهیبهم گفته که د هیباهاش حرف زدم دختر عاقل  یکل  شبی_نگران عکس العملش نباش دایلیا
بهت برگردونه منم بهش گفتم که مامانت االنم  توییبا ی دکتر بشه تا ز خوادی بشه م سیپل  خوادینم
 دیاونم خند باسیز

 از قبل آرومتر بشم  شتریهرلحظه ب  شدیدستاش باعث م یگرفتو بهم نگاه کرد گرما دستمو

...ازم خجالت نکش...مثل قبل زبون دراز شو...مثل قبل باهام کل بنداز بهم ابراز  ری _نگاتو ازم نگایلیا
 ست یصورتش مهم ن  خوامیم  مویاحساسات کن...مثل قبل شو...من زن قبل 
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بهم نگاه بکنه آخه از صورتم خجالت    نقدریا خواستیدلم نم کردمیبهش نگاه م  نقدریسخت بود ا برام
 نداشت انگار عادت کرده بود  یمشکل ایل یا یول  دمیکشیم

 گفتم:  یلحن آروم  با

 ا یلیا یصورت فکر نکنم بتون   نیبا ا ؟آخهی خوابی _بازم کنارم م

توهم دستشو سمت صورتم برد اما پسش زدم اونم پرو پرو دستشو جلوتر آوردو آروم   دیکش  اخماشو
   دیلرزشد  نییصورتم باال پا یها یبرامدگ یدستش رو ینوازشم کرد اما وقت

 مینطوریمنم هم برهیحساب م  ترسهیمرد از زنش نم  هی_ایلیا

 نشو  کینزد گهیفقط...فقط بهم...بهم د ایلی_هنوزم مثل قبل کنارتم ا

 نیبهش زده باشم دهنش باز شد اما بدون توجه به ا یچشماش گرد شد انگار حرف شاخ دار  ایلیا
 حرکاتش گفتم: 

 بهتره  ینطور ی_به صورتم دست نزن...نوازشم نکن...بوسمم نکن...ا

 ی خودم محروم کن یعیمنو از حق طب  یتون ی_تو نمایلیا

 داشت؟  میمن اون حق طیشرا نیبا ا ؟مگهی ع یکردم حق طب بغض

  شمینم کی بهت نزد گهید یپسم بزنه بگه کنارتم ول خواستی دلم م کردیم تمیاذ شتر یکاراش ب نیا
 االن... یول شدمی م  شیحداقل کمتر شرمنده مردونگ  ینطور یا

 گفت:  عیدره سمت خودشو باز کرد و سر ایلیا

 حرفا نشنوم   نیاز ا گهی_بهتره دایلیا

 شد یوگرنه بد م  امیموضوع کنار ب نیبا ا  دیبشم با هیقض نیا الیخ یکردم فعال ب یسع

دلم آشوب بود اما  یتو میبه سمت ساختمون به راه افتاد میشد ادهی پ نیباهم از ماش ایلیا همراهه
 باشم یعاد کردمیم یسع

 داد زد:  رونیاز ب  ایلیا
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 زم یعز ینترس میی_ستاره بابا ماایلیا

بود  یا شهی دورادور خونه ش  واریبه سمت در اومد تا بازش کنه چون د دویکه تو خونه دو دمید ستاررو
 بدم  صیتشخ  شیتونسته بودم از سا  یبه راحت

به سمت قفل   خواستیکه م ید یکل  نیبه خاطرهم دی خند کمیرفتم که  ایلیبه پشت سر ا ناخواسته
 ببره رو عقب آورد 

 نور یا ایب وونهی د یکن یکار م  ی_چایلیا

 دیکه باز شد ستاره با ذوق خند در

 _سالم بابا مامانو آور... ستاره

 عقب رفت  کمی موند چشماش گرد شدو  مهیمن نصفه ن دنیحرفش با د هیبق

 ست یمامان...مامان من...ن نی...انی_استاره

 اخم کرد  کمی ایلیا

 م ی_چرا مامان سوگندته...ما که دربارش حرف زدایلیا

 حرکتش تمام توان از پاهام رفتو زانوهام شل شد   نیا دنیزدو فرار کرد با د غی ج ستاره

   هیگر رینشستمو زدم ز ساختمون  یجلو یپله ها یرو

اونقدر زار زدم که احساس   هیگر ری قلبم گذاشتمو به شدت زدم ز یدنباله ستاره رفت دستمو رو ایلیا
 کردم کم کم پوست صورتم به سوزش افتاد 

کرده   هیاونقدر نشسته بودم که کمرم خشک شده بود اونقدر گر دونمیچه قدر گذشت فقط م دونمینم
 آروم بشم یبودم که باعث شده بود فقط کم

خونمونم    اطی از ح یانداخته بودم حت نیی پاهام گذاشته بودمو سرمو پا یدستامو رو تی مظلوم با
 می داشت نجایا ییچه ماجراها دمیکشیخجالت م 

 لبام نشست  یرو ی لبخند محو ناخواسته
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 کنمی کته مدارم س ایلیا ؟توروخدایکن ی م هیکارار چ نی؟ایشد وونهی"_د

 یخت یری شاپوم تخم مرغ نم  یتو یدیترسیاز من م یلی_تو اگه خ ایلیا

 به موهات برسه؟ نی _خب بد کردم خواستم پروتئ

 بهت برسونمش"  شتریتا ب سایزن هم الزمه وا هی بدن  ی_کتک براایلیا

 هم بسته شد یرو چشمام

 نجا یا زیریهارو م هیهمه همسا زنمی م  غیبه خدا ج  نی "_بب

 م یزنی برو تو خونه باهم حرف م ای_اوه اوه چه غلطا ب ایلیا

 برم خوامیندارم م  یحرف   چیبا تو ه گهی_من د

   یکن ی م میعصب یسوگند دار  نی_ببایلیا

 ؟ یکن ی م ممیتحر شتری؟ب یکن ی م یمثال چه غلط یبش ی_عصب 

 نم؟ی بب رو ی ک دیبا یاگه نخوام از اون لباسا بپوش وونه؟منید هیچ می_تحرایلیا

 " یخوشگلمو دور بنداااااااااااز  یلباسا  ی_تو حق نداشت 

  اطیح ن یهم یداشتم هربار خواستم قهر کنم برم خونه بابام تا تو ایلیکه با ا  ییکلکال نیهمه ا نیب
  یگاه یحت اطی ح نیهم یتو رونیقهرمون بره ب  دادیاجازه نم یحت  ایلیتونستم قهر باشم بعد از اون ا

اونم اونقدر   مبار قهر کردم رفتم خونه بابا هیچهارسال فقط  نیتمام ا شدیخونه حل م  یاوقاتم تو
قهرام   هیبق اورد ی سرم م ییداده بود بذاره برم وگرنه بال حی زده بودم که اونم ترج  ایلیبه ا  کیرک  یحرفا

 شدیبرطرف م دیکشی نازمو م  یکه حساب  ایلیتوسط ا

 تر شد  ظیلبام غل  یرو  لبخند

چرا لباس   گهید شهیحل م  اطیوسط ح شهیمنو تو هربار دعوامون م یدون یم یوقت  دونمی_من نمایلی"ا
 ؟ یپوشیم رونیب

 دیخند  یبلند یبهش رفتم که با صدا یغره ا چشم
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 سوگند"  یخودت شروع کرد نیقربون اون چشما بشم بب  ی_اایلیا

  یاما من شکنجه تو ذاشتیکه اسمشو ابراز احساسات م ای لیا یطنتای از سر ش غامیج  یصدا هنوز
سر به   یبتونه بازهم اونطور  ایلیا  دیصورت شا نیبا ا گهی د دونمیم گردهیبرنم  گهیگوشم بود اون روزا د
  کشمیازش خجالت م  تونمیسرم بذاره اما من نم

 نگاه کردم  اطیاطراف ح به

 د یکشی زجر نم  نقدریا ایلیا ینطور یا ردنکی ترورم م دی اس هیخدا کاش به جا  یکشتی منو م یکاشک 

  یکنم حتما حکمت  یناشکر  دیشدن لبمو آروم گاز گرفتم نبا   ریدوباره اشکام سراز دمویباال کش  موی نیب
حکمت خدارو   میگرفتم فرشته زندگ  ادیاز فرشته ام  نوی ا ستی حکمت ن یکاره خدا ب چیتوش بوده ه

 قلبکمتر جامعرو به فساد بکشم از همه مهمتر کمتر  خواستهیکه خدا م کردی خالصه م نیا یتو
 شوهرمو بسوزونم 

  اد؟هنوزیمشکلم کنار ب  نیتونسته بود که با ا یفرشته من چه طور  نکهیبرام سوال بود ا شهیهم یول
 توش موندم 

درباره ستاره ها   یوقت ای لیبا ا شهیآسمون نگاه کردم چه قدر خوشگل بودم هم یتو  یبه ستاره ها  آروم
اون منم به ستاره ها   گفتیبعد به آسمون م ییاون تو گفت یم کردی به ماه اشاره م ایلیا میزدی ف محر 

بود    پرنورتراز ستاره ها که از همه بزرگترو  یکی که بچه هامونن بعد دستشو به سمت  گفتیهم م
 "کنهی خودش از همه خواهراش مراقبت م  یبرا هیری :"اونو نگاه کن اون پسره باباس شگفت یم بردویم

  یساده ول یعاشقانه ها ایلیزدم چه قدر منو ا  یلبخند شد یردوبدل م  نمونیکه ب یی از حرفا ناخواسته
  می داشت یپاک و با ارزش

 شه؟ یم میحسود یگیی؟نم یکن یآسمون نگاه م یچرا به ستاره ها یخودت ستاره دار  ی_وقت

 اومدم  رونیب  الیصداش از فکروخ  دنیشن  با

 نیاز ا  شتریب خواستمیرومو ازش گرفتم نم عیشد به سمتش برگشتم اما سر  جادیتنم ا یتو یلرزش 
 بود ک یکوچ یل یبترسه حق داشت ستاره فقط هفت سال داشت هنوز خ
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دوباره   یحاال که تو اومد  یمنو باباس...ول یشگیهم یباز املت درست کردم غذا می_شام ندارستاره
 ه نه مامانمگ میخوریقورمه م

  یتو یبه زور مجبورش کرده حت ایلیا کردمی شدن احساس م ری سراز شتریلفظ مامان اشکام ب دنیشن  با
زور بکنه باالخره لو   نیاز ا شتریب تونستینم  ایلیا ینگران ستاره بودم باالخره که چ شتریب  طیاون شرا

  شهیکسوکار م  یاونوقت دخترم دوباره ب  رهیم

 م؟ینگات کن  میی ای ما ب ییخوای؟م یکنی _چرا نگامون نمستاره

  ینیمنو بب   خوامینم  ای جلون  اینه مامان ن ستادیروبه روم ا  دمیقدماشو شن  ینگفتم که صدا یز یچ  بازم
 ی نی بیکه االن جلوت م  ینیبمونم بذار برات همون مامان خوشگله باشم نه ا دهیپوش  نطوریبذار هم

 شهیدلم زدم مثل هم ینزدم همه حرفامو تو یحرف  چیه ستادیروبه روم ا ستاره

 آسمونه نگاش کن ی_مامانه ستاره ها منظورم همون ماهه که توستاره

که مامان ستاره هاس فکر کنم   گفتیستاره به ماه م نهیمنو بب  خواستمیانداختم نم نیی پا شتریب سرمو
 مامان ستاره ها   گفتیبچه تر هم بود به ماه م یوقت ادمهیهرچند  دهیشن ایلیاز ا نویا

صورت مامانشونه اونو  یکه رو ییمگه ستاره ها به خاطر لکه ها ی_تو هنوز مامان ستاره استاره
روش کوه و گودل بود   یحساب دمیماهو د یوقت میکردی با بابا مستند فضارو نگاه م شبیخوان؟دینم

 حرف مردم  یگوره بابا  میهست یکه ما راض هنیبه قوله بابا مهم ا ستی ن یز یماله تو که چ

  ایلیحتما از زبون ا نویحرف خودش نبود ا نیگرد شد سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم ا چشمام
 بود  دهیشن

به سمتمون  ایل یاونم نگاشو باال آوردو به باباش نگاه کرد ا کنمی دارم بهش نگاه م دید یوقت ستاره
   سادیمن وا یاومدو پشت ستاره روبه رو

 مامان  میبهت بگ یز ی چ هی مییخوای_مستاره

 باهم دستاشونو از هم باز کردنو روبه  آسمون داد زدن ایلیا همراهه

 ی حرف مردم تو هنوز ماه خونمون ی_بلند شو مامان ستاره گور بابا
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پنهون کردو دستاشو  نمیس یسرشو تو بغلم انداخت ی هم بسته شد ستاره خودشو تو یرو چشمام
 دورم حلقه کرد  

آروم دستم  نیتکون داد به خاطرهم دییبه نشونه تا یلبخند محو سر  هینگاه کردم که با  ایلیا به
 دورش حلقه شدو به خودم فشارش دادم

رم مگه دخت  یول زدی شدن دخترم به باباش رفته بود روشنفکر بود فلسفانه حرف م ر یکم اشکام سراز کم
نگاه کنه که   یترساشو به صورت کس یپا بذاره رو ینطور یچه قدر سن داشت؟چه قدر سن داشت که ا

 وحشتناک شده یحساب 

بکنم به خاطر   ی خودمو خال خواستیاوج گرفته دلم م ی کم میگر یصدا دمیکم به خودم اومدم د کم
 گفت:  هیاونقدر زجه زدم که ستاره با گر نیهم

 ست یبرات خوب ن  ی_آروم باش توروخدا مامانستاره

   کردیباباش بدون ترس بهم نگاه م  نهیاونم ع دینگاه کردم که خند شی اشک یچشما به

بزرگ شدم دکتر بشم    یوقت خوامی خوشگله دوسش دارم م  نمیخوشگلشو فروخت ا  نی_بابا ماشستاره
خوبه دوسش   نمیهت برگردونم ادکتر بشم تا صورت نازتو ب  خوامیبشم م سیپل  خوامینم گهیمامان د

 ی که تو دوسش ندار  دونمیدارم اما م

 مش ییخوایم ینطور یبه بعد ا نیدوسش داشته باشه چون ما از ا دی_خودشم باایلیا

 بلند کردو به خودش چسبوند  نی زم یستاررو بغل کرد منو هم آروم از رو ایلیا

 خونوادش ولش کنن مگه نه بابا؟  یاعضا دهی از دست م شویزیچ هی  یک ی شهینم  لی_دلایلیا

 کنه همراهه بابا....  نیبه مامانم توه یکس  میهی_استاره

   میزنی م ششی_آت ایلیا

کتفش   یاز پشت دورم حلقه شده بود سرمو رو ایلیا یتر شد آروم همون طور که دستا  ظیغل لبخندم
 بود گفت:  ای لیگذاشتم ستاره همون طور که بغل ا

 ؟ ی_بابا سفت منو گرفتستاره
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 خندش ضعف کردم  یصدا دنیکه با شن  دیخند ایلیا

 رتت ی بگ  یکس ذارمینم  دمتیمحکم چسب  رمی دخترمو سفت نگ شهی_آره بابا مگه مایلیا

 د یخند  یبلند یبا صدا ستاره

 عروس بشم؟ یذار ینم یعنی_ستاره

 دربارت کردم  یفکر  هیچهل سالت شد  دی_فعال نه شاایلیا

  گفتیستاره قبال م شدیدلم م نیا  یچه قدر حرفاشون باعث خوشحال شدیتر م  ظیغل هرلحظه لبخندم
حرفاش    نیاز ا مویدیخندیبابام باشه مام م یلباس عروسم برا خوامیزنه بابام بشم م خوامیکه م

دنبالش   گرفتیخنده هاش اوج م یستاره صدا یحرفا  نیا دنیبا شن ایلیهربار ا  میکردیضعف م
  میبود نایروز که خونه مامانم ا  هی  کردی م تشیاذ دادویقلقلکش م  یحساب گرفتشیم  یوقت کردویم

زنه بابام بشم همه جمع رفتن رو    خوامینشسته بود بهش گفت که م  اریمه هیپا  یرو کهی ستاره درحال
  ری زد ز یبار نرفت حت   ریاما ستاره ز هیکار نشدن نیبابا شروع کردن ستاررو قانع کردن که ا ارویهوا مه

  هیزنه باباش بشه اما  خوادیبه دخترم بده م  دیکار دار ی بابا شما چ یا گفت یهم همش م  ایلیا هیگر
امر  نیخودش بفهمه ا نکهیبه ا می موکولش نکرد شهیم ی جد یادیموضوع داره ز نیا میدیشب که د

شد به  ع بودو قان یاقل اونم دختر ع میقانعش کرد مویباهاش حرف زد  نیبه خاطرهم  ستین  یشدن
 از اون حرفا نزده بود  گهید نیخاطرهم

چند   ایلیا  نیستاره عاشق لباس عروس بود به خاطرهم  زدنیحرف م  یداشتن باهم سره عروس  هنوز
برامون با حرکت بچگونش   کردوی وقتا تنش م  یلیبود خ دهیدست لباس عروس بچگونه براش خر

 د یرقصیم

 قرمز باشه بابا  خوامیبابا من م ی_استاره

 فرشته ها نهیع  یشیخوشگله م دیدلم سف زهی عز شهی_نم ایلیا

 باشه خوبه؟  دیمامان لباس عروسم سف کنمیتنم م  دی_باشه سفستاره

 لباس عروس تجسمش کردم ته دلم قنج رفت   یتو یکردم وقت  یخنده ا تک
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  هی یبرا ای ل یکه باعث شد ا دیبغل باباش بود خودشو کش آوردو گونمو بوس یهمون طور که تو  ستاره
 فتهی تا ن رهیلحظه دستش از دور من باز بشه ستاررو بهتر بگ

 د یبرداشتم و بهش نگاه کردم که خند ا یلیکتف ا یاز رو سرمو

 ی کن  شیبابا نذاره آرا ممی عروس ی_مامان فکر کنم توستاره

 زدم   یپوزخند

 صورتمو وحشتناک کردم  شتریکنم ب شی مامان هرچند هرچه قدرم آرا ذارهیم نباروی_ا

 گذاشت  ن ییآروم ستاررو پا ایلیا

 روشن کنه  ای بعض یبرا  رویی زای چ هی فیتکل دیکار مهم داره با  هی ییبابا زمیعز نییپا  ای_ب ایلیا

 جلوم راست شد که باعث شد بهش نگاه کنم ایلیا  دیخند طونی ش ستاره

 د؟یکن شی آرا دییخوایم  دیفرمودی_خب م ایلیا

نگاهش  یول شدیازش فاصله گرفتم اونم لبخندش هرلحظه پررنگ تر م یکردمو کم  یخنده ا تک
 تر  یجد

 من اجازه دارم یاالنم اجازه نداره ول  ی_بابا به مامان بفهمون که حتستاره

 م یچشمامون گرد شد به سمتش برگشت  ایلیهمراهه ا همزمان

 اجازه داده؟ ی؟ک یگفت ی_چایلیا

 بزرگ شدم رژلب داشته باشم؟ ی_مگه شما بهم اجازه ندادستاره

 _اون شب خسته بودم از سرم بازت کردم ایلیا

 د یکش  ینیه ستاره

 ؟ یدروغ گفت  یعنی_ستاره

 کردم یمنم تک خنده ا دیتوموهاش کش یکه معلوم بود کالفه شده دست ایلیا
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 م؟ یتو حرف بزن ندهیبعد درباره آ میاالن مامانتو ادب کن ست ی_ستاره بهتر نایلیا

 تعجب به سمتش برگشتم ستاره هم دست به کمر به سمتمون اومد با

 تازه منم هستم  یش یم چارهیب  رتتی _مامان بدو که بابا بگستاره

که اونام   دمیدو عیچشماش ناخواسته سر یتو طنتی برق ش دنیکه به سمتم برگشت با د ایلیا
 ون دنبالم کردنهردوتاش 

بود که سکوت    ییصداها نیباتر ی ز ایلیا یدایتهد یصدا   یمنو ستاره حت یغا یخنده ها و ج یصدا
 کشت ی م اطمونویشبونه ح 

شکنجم دادن دستمو  یمنو گرفتنو حساب  یسرم اومده اما وقت ییلحظه فراموش کردم چه بال هی یبرا
افتاد  ادمیشده بودو پاک کنم کم کم   ریسراز ادیکه به خاطر خنده ز ییبه سمت صورتم بردم تا اشکا

 دوباره شروع کردن به آزار دادنم دنیناراحت شدنمو د یچم شده وقت

  گفتی راست م ای لیبود ا یاالن من که از شدت خوش یقشنگن مثل درد پهلوها یل یدردا خ یگاه
 یشکنجه االن منم از رو یخوشبخت   یشکنجه از رو یبدبخت یدو دستس شکنجه از روشکنجه 
 بود  یکیقشنگتر از اون  یلیبود که دردش خ   یخوشبخت

 شکرت   ایخدا

 ............. 

شدو تندتند   انیدرگاه در نما یکه مرتب کردم ستاره با عجله تو  ارویلیتخت مشترک منو ا یرو مالفه
 گفت: 

 زود   ایشده ب رمی_مامان دستاره

 غرغرام باال رفت  یبا حرص دنبالش راه افتادم همزمان هم صدا دمویکش یپوف

 جورابات کجاس  دونمی_دختره شلخته خب من چه م

 داد زد:  ای لیا کهوی
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 تو دنبال مقنعش بگرد نجاسی_جوراباش اایلیا

 هیکال  می گشتیخانوم م لیدنباله وسا ایلیخسته شدم از پس صبحا همراهه ا  دمیکش یحرص پوف  با
 کردم یم  نییچون ده بار اون پله هارو باال پا  شدیبرامون محسوب م میورزش

 پولش حاالم لباساش   فیبار ک هیبار مداداش  هی شدیبار دفترش گم م هی

  شهینم  ینطور یحرف بزنم ا  یموضوع باهاش جد نیسر ا دیبا گهید

 دادمیم ح یاصرار کردن من نرفتم ترج  یهرچ رونیو سهراب برن ب ایلیقرار بود همراهه ا روزید ستاره
 بهتر بود  ینطور یخونه بمونم ا یتو

دستشو رو بدنم   یگرم  یکردم وقت هیتجر ارویلیشد دوباره بودن با ا یبفهمم چ نکهیقبل از ا شبید
  شیبرخالف ظاهر خشک و جد ی تابه ول یب  نقدریواسه بودن با من ا دمیدیم ی وقت کردمی احساس م
  ازبعد   دمیدیم ینشم وقت تیکه اذ کنهیباهام برخورد م مینرم و مال نقدریا ادش یز  جانی برخالف ه

به زور   اد یز جانی و از ه لرزهیباهامه دستاش م یکه داشتم هنوز وقت یمشکل نیچهارسال اونم با ا
هم   یا گهی تفاوت باشم هرکس د یب تونستمیتا خشن باهام برخورد نکنه نم کنهیخودش رو کنترل م

 تفاوت باشه  یب  تونستیجا من بود نم

بهم ثابت کرد    زدیصورتم م یکه رو ییموضوع حرف زدم اما اون با بوسه ها نیباهاش سره ا شبید
 ست یشده و مهم ن یبراش عاد گهیکه د

باباتم از   می گردیتو نم لی ما صبحا دنبال وسا گهید یور نطیستاره؟ا یکن  لیترک تحص هی_نظرت چایلیا
 ی نداز ینون خوردن نم 

 کمکم کن  ای ب یزن ی_بابا چه قدر غر م ستاره

 زدم چه قدر بامزه بود  یجروبحثاشون لبخند دنیبا شن ناخواسته

 نکهیستاره به بهانه ا شدیم  روقتی د یوقت نیبه خاطرهم کردی هرشب با ستاره درس کار م ایلیا
  یگم بشن ول الشیوسا یبعض شدیباعث م  ینطور یا کردیجمع م   الشویغرغر وسا یبا کل ادی خوابش م

 شنیگم م یکه چه طور  مونمی لباساش من م نیا

 شی چرا خورد ستی_بابا نکن اون ماله تو نستاره
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مرد   نی بهتر یبرا ینوشت  نکهیا  نمیبب سایمرد... وا نیبهتر  یبرا  یبود روش نوشت  ی_پس ماله کایلیا
 بعد از بابام؟ 

 ؟ یچ یعنی چشمام گرد شد  کهوی

 _بدش بابا ستاره

 صداشو باال برد:  کمی شده  یکه معلوم بود عصبان ایلیا

 ؟ یدیخر ی ک یبرا نویه؟ایمرد بعد از من ک نی_بهترایلیا

ستاره  دادیفشار مکه دستش بود و داشت  ی جعبه شکالت  تیبا عصبان   ایلیوارد اتاق ستاره شدم ا عیسر
 هم معلوم بود هول کرده

سهراب   یبوده؟برا نیا یغر زد ی سرش کل روزیرفته بود د  ادتیکه  یز ینکنه اون چ نمیبب   سای_واایلیا
 ؟ یدیخر

 گفتم:  ع یبدتر سرخ شد به سمتشون رفتمو سر ستاره

 شد...ستاره مدرست   ریکارت د ایلی...استی حرفا ن  نی_االن وقت ا

مرد   نیبره ستاره راستشو بگو بهتر  ییجا  ذارمیجعبه شکالت روشن نشه من نم نیا فی_تا تکل ایلیا
 ه؟ یبعد از من ک

 افتاده گفت:  یبا سر   یبه سخت ستاره

 نداشتم  یباور کن بابا منظور   یبودم ول دهیسهراب خر  ی_براستاره

 دوتا حساس شده بود نیرابطه ا یداده بود از پس رو ادشی ایلیندارمو خوده ا یمنظور  نیا

 که ستاره نشنوه گفتم: یآروم طور  ستادمویروبه روش ا عیبا حرص دستاشو فشار داد سر ایلیا

نطور باهات راحت باشه تو   نیبذار هم کنهی کاراشو م یپنهون ینطور یسن ازت بترسه ا نیا ی_نذار تو
 ی باباش

 کارش بگذرم؟  نیز اا ییخوایسوگند؟م یچ  یعنی_ایلیا
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ستاره هم  یباعث شد  ینطور ی ا یحساس شد یادیتو ز قنیاونا فقط با هم رف ایلینکرده ا یی_خطا
  یوقت فتهی ب  ینداشتم...بخواد اتفاق یبهت بگه به خدا منظور  عی سر کنهیبه سهراب محبت م یوقت

 بزرگ شدن...ستاره عاقله

موضوع باهاش حرف   نیبار سره ا هینداشت آخه  روی جمله اخر نیچشماش گرد شد انگار انتظار ا ایلیا
   کنهی هست ارتباطشونو قطع م یز ی چ نهیبب فتهی ب  یدوتا اتفاق نیا نی زدم گفت عمرا بذاره ب 

 باشه نشونیب یز یچ کننیم ه؟غلطیچ  ی؟بزرگیگیم  ی_چایلیا

  یآروم حرف بزنه ه کردمیم یسع یهرچ دیاش کشموه یتو یدست ایلیحرص بهش نگاه کردم ا با
 بابا  یستاره هم بشنوه ا شدیباعث م دادیبلند جوابمو م

 مدرسه  رمی_مامان من با بابا نمستاره

 کنه ی مامانش شرم م یاالن جلو کنهیو کبودش م اهی س نیماش  ی_آره باباشون توایلیا

 بغض کرد به سمتش رفتم ستاره

هم کادو  یمگه باره اوله برا زمی عز یدیدوستت کادو خر یکه برا یکردی ازمون پنهون م دی_نبا
از   د؟باباتیاونم برات تل خر  یدیبراش لباس خر یاون دفعه همراهه بابات رفت   ستین  ادتی ن؟یخریم
 ی که چرا ازش پنهون کرد هیعصبان  نیا

 باهم دوست باشن  کنن یغلط م گهی_دایلیا

  یغیبرد ستاره هم ج زی تر شد به سمتش خ یشیصحنه آت  نیا دنیبا د ایلیتر شد ا یبغضش قو ستاره
 جلوشو گرفتم عیزد اما سر

 ؟ یبچرو بزن  یی خوایم وونهی_چته د

بدترشو   کمی  نهیباشه منو بب  تونهیم  یمرد بعد از من چه طور  نیبهش نشون بدم بهتر خوام ی_نه مایلیا
 اون تجسم بکنه یبرا

...اما من ا یخانوم دن  نیبهتر یروش نوشت برا دینداشتم اونم برام شکالت خر ی _بابا من منظور ستاره
 گهیمامان م نو یا یفرشته من یشما بابا ستینوشتم چون بهتر از شما ن نویبراش ا
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 د یخواب ششیآت  یهم کم ایل یا دمیکش یپوف

 د ینباش ببخش یفقط توروخدا از دستم عصبان  خرمیبراش شکالت نم  گهی_دستاره

 بهم بره و کالفه بگه ینگاه کردم که باعث شد چشم غره ا ایلیبه ا یطور  هی

 م یحاالم مقنعتو سرت گن بر دمی خب بخش  یلی_خ ایلیا

 د ینال یبا زار  نی به خاطرهم  ستیمقنعش ن دیفهم ایلیسرخ شد که ا یکم ستاره

 شم؟یکه من دوم گردهیدخترش م لیخدا آخه کدوم بابا صبحا دنبال وسا  ی_اایلیا

با رفتنش   یچشم غره هردومونو ساکت کردو رفت ول  هیخنده که با  ریز میو من باهم زد ستاره
 میدیخند  زیزریهمراهه ستاره ر

 ............ 

 حرف دهنتو بفهم    ی_هایلیا

 زنه تو نبود االن بچه من زنده بود  ؟اگهیکنیم ی_حرف دهنمو نفهمم چه غلتوانیک

 ست یزن من ن  ری داره تقص فیتشر فی زنه تو ضع نکهی_اایلیا

به خاطر خشم    ایصداش به خاطر بغض از دست دادن بچش بود  یکه مشخص نبود لرزش تو وانیک
 از کوره در رفت نعره زد: 

 _زنه من خواهره خودتهوانیک

 : دیهم بدتر از اون عربده کش ایلیا

 به زن من ندااااااااره یدخل چ ی_بدرررررررررک سقط شدن بچه شما هایلیا

   دیکشی از شدت نعره هاشون داشت سوت م گوشام

دعوت کردن مامان که  یامروز بعد از کل دمیلرزیخودم جمع شده بودمو م یتو  واریبغض گوشه د با
   میبر کنم یراض  ارویلیخونشون تونستم ا میبر
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 ادی ب دادیاجازه نم  چکسمی به ه  یحت نهیصورتمو بب   یکه فعال کس شدینم  یجوره راض چیه ایلیا
بارم نرفته بود خونه مامانش   هیچندماه خودشم  نیا یتو  یحت  میرفتیجا نم  چیخونمون خودمونم ه

  هخودشو ستار  یمدت با رفتارا نیکنن که ناراحت بشم چون ا یکار  ننیخونوادش منو بب  دیترسیم نایا
 بهتر شده بود  میروح  طیشرا یکم

 ستاره هردوشون خفه شدن  یوحشتناک شده بود اما با صدا یل یداداشون خ یصداها

من   یبه مامان دیشما حق ندار وانی ...عمو ک ترسهی...مامانم مــــــــــــــــــــــدی_ساکت ش ستاره
 ست ی ن میمامان ریپسرعمه سقط شد تقص  نکهیا ی کن نیتوه

  یول کردیناراحتم کنه االنم داشت ازم دفاع م  چکدومشونیه ذارهیامروز بهم گفته بود که نم ستاره
 با اخم روبه ستاره گفت:   یترش آورده بود ول  نییکه پا  ییبا صدا ایلی ا شدیم ینطور یا دینبا

 مامانت تو دخالت نکن  شهی_برو پ ایلیا

انتظار    یبچه پرورشگاه هیاز  شهینم نیاز ا شتریب یکرد  تشی_نه بذار بگه بچته خودت تربوانیک
 داشت 

 ؟ یپرورشگاه ی گی_به بچه من مایلیا

وقت   هیکنار که   دمیستاررو کش  دمیدو عیشدن سر زیبردو باهم گالو  زیخ وانیبه سمت ک ای لیا کهوی
 بهش نزنن    یبیآس

 از کجا اومده  فتهیب  ادشیستاره   خواستی حساس بود چون دلش نم یل یکلمه خ نیا یرو ایلیا

 :  زدمیزجه داد م با

 ش یکشت ای ل ینزنش ا یاونطور  یهمو...وا دی_بسه ول کن

  وانیک زدیم  انهی وحش  کردی اصال مراعات نم ایلیبود ا دهیترس  یحساب کردیم هیبه شدت داشت گر ستاره
 ا یلیمشت بزنه تو صورت ا هیهرچند تونسته بود  خوردی م شترشویب  یول کردی دفع م اشویهم بعض

 توش بودو باز کردم  نی که ال  یدر اتاق دمویبه سمت اتاق باال دو عیصحنه سر  نیا دنید با
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تو خونه   خواستیخودش مرخصش کردن م یبود تحت مراقبت بود اما با اصرارا فیبدنش ضع نیال
 اونام بودن  نایخونه مامان ا میامروز که اومد نیباشه به خاطرهم 

من وحشت   دنیهول کرد که بچش سقط شد مامان بابا هم با د دویمن اونقدر ترس  دنیبا د نیال
 نوشون سقط شد  یکردن پسم زدن به خصوص وقت

کتک خوردن   یصحنه ها دهای یگرفت اما وقت  میگر نی اوضاع ال دنیدر اتاقو باز کردم که با د عیسر
 گفتم:  ع یافتادم سر یم وانیک

 بکن   یکار  هیباباجون   کشنی_دارن همو م

 جا خوردم  یبا خشم بهم نگاه کرد که حساب  بابا

 میدیکشی ما االن نفس راحت م یاگه نبود ی...توهه لعنتییما تو یها ی_مصبب تمام بدبختبابا 

  نهیما ع  گفتیم شهیباشه که هم  ییهمون بابا نیا شدی باورم نم کردمیداشتم بهش نگاه م یناباور  با
 م یخونوادت

به سمت   عیاما مامان پسش زد سر دیبه سمت عمش دو کنهیم هیکه داره گر نیال دنیبا د ستاره
  دمیستاره رفتمو عقبش کش

 پسره من گم کن یگورتو از زندگ  رویبگ  توی_دست دختر پرورشگاهمامان

که به   ستین  یهمون مامان نیا  گرفتیم میگر شتریهرلحظه ب کردمیداشتم بهشون نگاه م یناباور  با
قربون   چلوندو یستاررو به خودش م ینبود که حساب ی همون  نی؟ایمامان  یصدام بزن گفتیستاره م

 یاومد بهش بگه پرورشگاه یدلش م یچه طور   رفت؟حاالی صدقش م

فقط داشتم مبهوت بهشون  یرحم  یب نهمهیاز ا قتیحق نهمه یحقارت از ا نهمهیقفل کرده بود از ا زبونم
 ام یباعث شد به خودم ب نیال  یکه صدا کردمینگاه م

 با هق هق گفت:  نیال

 ی شنویکن بابا صداشونو نم یکار  هی_نیال
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روشو ازم گرفت    عیسر ی با نفرت بهم نگاه کرد ول سادی من که وا یبلند شد روبه رو دیکش  یپوف  بابا
 رون ی تحمل کنه و رفت ب تونستینم نیاز ا شتریچون ب

 شده بودو مانتومو گرفته بود با بغض گفت:  میپشت سره من قا کهی درحال ستاره

 ...من بابا مامان دارم ستمین  ی_مامان پونه من پرورشگاهستاره

 با نفرت روشو ازمون گرفت   مامان

 من بچه خودشونم چون االن تو خونشونم گه یم ستمین یمن پرورشگاه  گهیبابا م_ستاره

 روشو از ستاره گرفته بود  یرحمی روشو از ستاره گرفتو چشماشو بست مامان هم همچنان با ب نیال

  نهیآروم شد ستاررو بغل کرد بب ایلی ا نییپا میریاالن که م خواستم یدخترمو نداشتم نم یها هیگر تحمل
که مامان هم  گفتیراستگو بود بهش م  یل یکه ستاره خ ییاز اونجا دیپرس یه حتما علتشو مکرد هیگر

 با بغض دست ستاررو گرفتم   نیبه زبون آورده به خاطرهم زوی همون کلمه نفرت انگ

هرچند خونواده هامون برعکس   شد ینداشت من بودم که بچم نم یحق داشت پسرش مشکل  مامان
  شیبه من ن نقدریپس چرا ا شهیبچش نم   ایلیا دونستیمامان که م یول دونستن یم  رویقض نیا
 زد؟ یم

 گفتم:  نیروبه ال یمظلوم و بغض دار  یبا خودم عقب عقب بردم با صدا  ستاررو

 بشه...حاللم کن  ینطور یخواستم ا  ی...نمنی_ببخش ال

 هق هق هامو با پشت دستم خفه کردم  یاومدمو صدا رونی اتاقشون ب از

رفت پشتم چنگ زد به  دویوحشتناکشون ترس یدادا یصدا  دنیرفتم ستاره با شن  نییپله ها پا از
 شلوارم 

 ترسمیمامان م ی_واستاره

 _نگران نباش مامان 

 _بابا چه قدر ترسناک شده ستاره
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 خونمون  میگردیباهم برم شهیاالن دوباره آروم م  ستین یز ی_چ

 ؟یبخور   ییخواینه؟بازم م یش ی_الل نمایلیا

 داد زد:  بردی و عقبش م کردی جداش م وانی از ک کهی از کوره در رفت درحال بابا

  هیخونواده هربار  نیدختره پاشو گذاشته تو ا نیکه ا یحرف حق برات تلخه؟از اون روز   ه؟چرای_چبابا 
 برامون نازل شد  یآسمون یبال

 بابا   یکن نیتوه یطور  نیابه زنم  ذارمی_نم ایلیا

 هی ینباشه چه قدر برا یز یبردم پشتم تا شاهد چ شتری بغض کردمو ستاررو ب  ی ل یس یصدا دنیشن  با
 کرد ی که داشت از زنش دفاع م یز ی بخوره اونم سره چ یل یاون سن از پدرش س ی مرد سخت بود که تو

هم فشار داد هنوز متوجه ما نشده بود بهتر   ینگفت فقط دستاش مشت شدنو لباشو رو یز یچ ایلیا
 میبود یز یبفهمه که منو دخترش شاهد چ  خواستمینم

 ؟یدی_حالو روز خواهرتو دبابا 

ازش   نیاما ال ترسهیبه زن من نداره چه طور ستاره ازش نم  یربط جیاون ه نی_سقط جنایلیا
 مادر بشه خوادی م ینطور ید؟ایترس

از حال   یشده خبر داشت زیزنت رعب انگ افهیق  یدونستیبه خودمون مربوط بود تو که م نشی_اوانیک
 ش؟ یخواهرت چرا آورد

که   یبرد بابا هرکار  زی خ وانی دوباره به سمت ک ارهی باز نتونست دووم ب وانیحرف ک  نیا دنیبا شن ایلیا
  یچی ه شدیم یرتیغ یخودش نبود وقتحرکاتش دست   نیا ایلیآرومش کنه ا تونستینم کردیم

  یموضوع حساس ترم شده بود صدا نیا یاز نمونه هاش بود به خصوص رو ی کینبود االنم  شی حال
شدش   کیتحر  رتی کدوم دست خودش نبود دست غ چی ه زدیمشت م  رحمانهیکه ب  یدست بردشباال

 بود که در حقش شده بود  ییبود دست ظلما

 از من... نمیاز خواهرم که عاشقش شدو فوت شد ا اون
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  کردمیفشار داد با وحشت داشتم به صحنه روبه روم نگاه م نیزم  یگرفتو رو وانویمحکم گردن ک ایلیا
 شدیتا ولش کنه معلوم بود داشت خفه م زدی سرخ شده بودو دست و پا م  یحساب  افشیق وانیک

 ؟آررررررررهیکن  نیبه زنم توه  ذارمیم ی؟فکر کردنه ستمیمرد ن  شهیچون بچم نم ی_فکر کردایلیا

 با التماس کنارش زانو زدم  دموی به سمتشون دو عیسر

 ی رو دلشون نذار...خفش کرد گهیداغ د هی می_ولش کن...بچشونو ازشون گرفت

عقب رفتم چه قدر  کمیچشماش وحشت زده  دنیسرخ شدش بهم نگاه کرد با د یبا چشما ایلیا
 باشم  وانیک  هیجا  خواستیترسناک شده بود اصال دلم نم

 ی زنی م نارویحرف ا ی_توهم که دار ایلیا

 برداشتو راست شد  وانیدستشو از دور گردن ک دیلرز یداشت م یستاره که چه طور  دنیبا د ایلیا

که دست  ییجا هی رمب یم  رمیگیدستشونو م  ستین یحرف  دیتحمل کن دیتونیزنمو نم افهی_باشه قایلیا
 ا یکدومتون بهمون نرسه...ستاره بدو ب چیه

 د یترسیچنگ زد به مانتوم هنوز از باباش م دی به سمتمون دو ستاره

 شد  کیستاره ازش بترسه بهش نزد نکهیکه متنفر بود از ا ایلیا

کرد پشتتو  یبابام که پشت پسرشو خال نهیع  یپدر بش یتو ب ذارمیندارم نم   تی _نترس بابا کارایلیا
 کنم ی نم  یخال

 کردم؟  یپشتتو خال   ی_من کبابا 

 _بسه بابا...بسهایلیا

ستاره باز   دی به موهاش کش یخم شدو ستاررو بغل کرد گونشو بوس کردو اشکاشو پاک کرد دست ایلیا
ه هم دستاشو دور  نمه اخم که دست خودش نبود باز اشکاشو پاک کرد ستار هیبا  ای لیاما ا ختیاشک ر
 انداختو سرشو گذاشت روش   ایلیشونه ا
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دستشم باالتر   یدستشم پشت ستاره بود که گاه هیستاره بود که بغلش کرده بود  ریدستش ز هی ایلیا
 کردیموهاشو نوازش م بردویم

 چیه هیپا  گهید دیتحمل نکن  دی ست یمجبور ن ستین یبده؟مشکل  افش یق ه؟زنمی_بچم پرورشگاهایلیا
 شهیباز نم نجایکدوممون به ا

  دنیکه پشت ستاره گذاشته بودو برداشتو دست منو گرفت خواست بره که با شن یاون دست ایلیا
 و توقف کرد  دیمامانش لرز یصدا

 ا یلی_امامان

به سمت   نیبه خاطرهم  ارهی نتونست در برابر اون لرزش صدا و بغض مادرش تاب ب  ستادیا ایلیا
 مادرش برگشت 

گفتم؟نگفتم پاش   یکه اون بال سرش اومد بهت چ  ی _کمرم بدتر خم شد مامان...شبایلیا
 خوامش؟ یهنوزم م  مونم؟نگفتمیم

 _نرو پسرم مامان

 گهیزنم م افه یبه ق  یعوض نیا نی دکه جونم بهشون بستس کر ییدلتون خواست بار کسا ی_هرچ ایلیا
 ی پرورشگاه گهیبه بچم م زی رعب انگ

کرده   نیبه ناموساش توه  ینطور یانگار براش سخت بود که ا دیلرزیصداش م شتریهرلحظه ب ایلیا
 بودن

  نیشما پدرومادرم بود دیشماها نمک باش  خوادیحالمون بد هست نم  ی_خودمون به اندازه کافایلیا
 ... ینطور ینه ا دیبودیپشتم م دیبا

 _داداش...نیال

 برگشت   نیبه سمت ال ایلیا
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  یبه بچم بگ ییخوایهرچند اگه م میسراپا گوش  یبزن و برو فقط توموند شتوی ن ای ب ه؟توهمی_چایلیا
باال چون قبل از تو سه نفر   یبر  و یوحشتناک شده بهتره سکوت کن  افشیق یبه زنم بگ ای  یپرورشگاه

 نباشه لطفا   یردن حرفات تکرار ک نیبهمون توه ینطور یا گهید

با   افشیمثل شماها دارن زنتم وحشتناک نشده ق یچون پدرومادر  ستین ی_ستاره پرورشگاه نیال
 ن یهم میجا خورد  دنشیکه کرده بهتر شده ما فقط با د ییعمال

لرزونشو به سمت گونه داداشش  یدستا سادیوا ایلیا  یاومد روبه رو نییاز پله ها پا یبه سخت نیال
 بردو اشکاشو پاک کرد  

...شوهرمو  میکه هستن قبولشون دار ینطور یماله توان پس مام هم نامیا ی_تو هنوز داداش مننیال
 حقش نبود...بچشو از دست داد چه طور دلت اومد  یبد کتک زد

راش سوخت چه قدر چه قدر دلم ب کردی م هیبود داشت گر یداد صورتش خون هیتک  واریبه د وانیک
 داشت که قراره بچه دار بشه  جانیه

 ذاشت یم رتمی غ یداشت پا رو نیال کردیم یرو ادهی بشه داشت ز ینطور یا خواستمی_نم ایلیا

قلبم گرمتر از قبل   نییبهش داد که باعث شد سرمو بندازم پا  یفی دستمو محکمتر گرفتو فشار خف ایلیا
 کردم یضعف م  تیحما نهمهیشده بود بماند که چه قدر داشتم از ا

 ... گهیافته چون د یاتفاقا نم نیاز ا گهی_دایلیا

خوب نبود همش   ادی مدت بود ز هیشد باز مثل قبل شده بودم حالم  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 افتادم یم  کهوی شدمویم فیضع

دستم از تو دستاش ول   دمیشنی نم گهید اروی لیا یاهام سخت شد حرفاپ یکم تحمل وزن تنم رو کم
 نی ستاره که صدام زد افتادم رو زم  غی شد و با ج

 ....................... 

دستاش نگاه   یتو غی به ت  کردوی م هیبهش زدم اونم به شدت داشت گر یسمتش برگشتمو لبخند به
 کرد  یم
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 بزن  ای لی_بزن ا

صورتش گرفتو زار زد مامان گوشه اتاق نشست اونم   یدستشو جلو دیدستاش به شدت لرز ایلیا
 کدومشون جرات زدن نداشتن چیه کردیم هیهم فقط ستاررو گرفته بودو گر نی نتونست بزنه ال

 زدم چه قدر ترسو بودن  ینیغمگ  لبخند

 کردم   یا خنده

 د؟ یکار کن یچ دییخوایبابا مگه م  دیی_چه قدر ترسو

مدت دختر   نیبهش زدم چه قدر ا  ینیکشت نگاه کردم لبخند غمگ  یتاره که داشت خودشو مس به
 فکر کنم خوشبخت تر بود  موندیهمون پرورشگاه م یبود اگه تو دهیکوچولوم زجر کش 

 کنم   ی_ببخش مامان نتونستم برات مادر 

  کردو یم می قا نیآغوش ال یزجه هاشو تو یصدا دادیجون م هیاز شدت گر نیداشت تو بغله ال  ستاره
 زد یچنگ م نویال  یشال و بازوها

تنبله   یلی...بابات خیباباتو داشته باش یمامان...تو قرار بود هوا رمی ...مگه قراره بمینطور ینکن ا هی_گر
 مونهیگشنه م یبراش درست نکن مرویاگه تو ن

به ساعدش چسبونده بود  شمیشون یپ چسبونده بودو  وار یبرگشتم دست راستشو به د ای لیسمت ا به
   کردی م هیبودو پشت به من داشت گر  غیدستش ت  یکیاون 

به   نقدریشوهرم ا نکهیمنه ا رهیهمش تقص ناینبود ا ینطور یقبال ا کردیم هیگر دای جد  یقدر به راحت چه
 زجر بکشه مگه چه قدر تحمل داشت  نقدریا  نکهیکنه ا هیگر یراحت

  میستیاز گل ن دمیاتفاقات فهم نی خلق کرده هرچند با ا یا گهیخدا مارو از آب و گل د  کنمی م احساس
 م یشکستیم موی تحملشو نداشت یول  رفتیازمون م ادی چون انتظار ز میاز فوالد ناخالص ساخته شد

 بود   ایلیا نهیسمت بابا برگشتم اونم ع به

  یبه پسرت بگ شهیخراب شد حاال م یهمه چ تونیمن اومدم تو زندگ یبابا از روز   نیگفتی_راست م
 بزنه؟  ادیب
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 ی زن ی م شمونیآت شتری حرفات ب  نی_با انیال

 شدن  ریاشکاش اشکام سراز دنیبه سمتم برگشت که با د ای لیزدم ا  ینیغمگ  لبخند

 ی تو مردمون ی ناسالمت میشیتر م فی منو دخترت ضع یکن یم  هیگر ینطور ی_تو که ا

 سخته  یلیبرام خ   یکی  نی_تحمل اایلیا

 آقام  ستین یز یاز دست رفتم؟مو که چ ییبای_سخت تر از ز

   نیسرش آورد  رویی بال نیهمچ هی_خدا لعنتتون کنه که ایلیا

 بهش زدم   ین یلبخند غمگ ناخواسته

  یروان  یروح عیفج  یبه خاطر شکنجه ها نکهیبال سرم اومده بود ا  نیبه خاطر حرص و جوش ا نکهیا
  ادیب  یحساب  میمنیا ستمیباعث شده بود مقاومت س ی اتفاق آخر  نیکه شده بودم به خصوص با ا

  شدمی شد کم کم داشتم به سرنوشت خواهرم دچار م ینطور یکه ا نییپا

پشتش بود اما   ای لیمثل ا ین مرد محکم ستاره نه چون او  یبرا  سوختیم ایلیا ی فقط دلم برا نیب نیا
  یپنهون دادی سکوت شبانه شب ضعفشو بروز م یپناه بود اما خودش تو شهیتنها بود هم شهیهم ایلیا

  ختیریماشک  ینطور یداشت ا نایهمه ا الی خیاالن ب ینشه ول  فیما ضع هیبه دور از چشم ما تا روح
 واقعا سخت بود  یکی نیحق داشت تحمل بار ا

 ال یخ ی ب  رمونهیتقد نمیا میینکن آقا  نی_لعنت نفر

 نعره زد:  ایلیا

 _چه قدر خداااااااااااااااا ایلیا

 د یکوب واریبه شدت زجه زدو سرشو به د   ایلیرفت ا ایلیبلند شدو به سمت ا  بابا

 کم بود حاال نوبته موهاشه ؟صورتشیکن ی _مگه چه قدر تحمل دارم خداااااا چه قدر خوردم مایلیا

 ه یگر ری دهنم گذاشتمو زدم ز یجلو دستمو

  شدیمانندش سخت کنترل م  لیگور کلیکمتر خودشو بزنه ه  ایلیهم به کمک بابا رفت تا ا مامان
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 زدم   ینیغمگ  لبخند

کرده بودو  هیکه بهش تک  یزن  یدخترش اونم جلو یاونم جلو  زدی چه قدر راحت خودشو م شوهرم
 بود   فیقلبش ضع

مدت به   ن یدخترکوچولوم ا زدیم  غی ستاره گذاشته بود ستاره با وحشت ج یچشما یدستشو رو نیال
 کرده بود  هی اندازه تمام عمرش گر

گوشه خودشو به سمت ستاره بردو محکم به خودش    هیپرت کرد  غویبه خودش اومد ت ایلیکم ا کم
 چسبوند 

  ییکارا هی شم یمن خر م کنهی نکن مامانت داره نگات م هی _ششش نفسه بابا ششش آروم باش گرایلیا
 ی بترس   دیتو نبا کنمیم

 گرفتمو رومو ازش گرفتم  شیآت  شتریبه سمتم آورد که ب نگاشو

عمره آقات   یندار  یو هفت سالته سن ستیب تو فقط ادیسوگند موهات باز درم  ستی_مهم ن ایلیا
اونم خوشگله هــــا مگه  خرم یم شو یبه جهنم برات مصنوع دینرس  رسهی زانوت م نییموهات بازم تا پا 

 نه ستاره؟

چشماشو بست با التماس به باباش نگاه کرد اونم با بغض مردونش به سمتشون رفتو ستاررو از   ایلیا
 رون یبرد ب  آغوشش گرفتو به خودش فشارش دادو

سست   یبا قدما ای لیسرشو تو آغوشه مادرش پنهون کرد ا  نینداشت به خاطر هم دنشویتحمل د نیال
 به سمتم اومد

 ...دو...سه...هزار تا قصه.... کی_ایلیا

  دیموهامو بوس یرو  نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی ستادیبرداشتو روبه روم ا  غویت ایلیا
 تر شد  قیو عم  قیسرم بود بوسش عم یهمچنان لباش رو

 نشسته    نطوریبزنم هم  یحرف تونستمینم

 دستاش گرفت  یلباشو برداشتو آروم از پشت خرمن بلند موهامو تو دیلرزیهاش باز داشت م شونه
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 خنده هاش متنفر بود  یصدا دنیاز شن  ای مرد بود که دن هی_ایلیا

کوتاه شدن موهام  یصدا دم یلرزیمنم م دنیلرزیرو به سمت موهام برد دستاش م یچ یق  آروم
 کرد یم شتر یهرلحظه لرزش تن شوهرمو ب

 ادامه داد  دیلرز یم  یعیصداش به صورت فج کهی درحال ایلیا

 نقطه ضعفش زنشه دینخنده فهم گهید نیکار کنم ا  یفکر کرد فکر کرد گفت چ یه ای _دنایلیا

لختم اونقدر بلند بودن که  یموها دیدنباله موهامو گرفتو کش ارهینتونست دووم ب که از ته زد  موهامو
 د یرونش رس یبلندش کردو برد کنار سرش تا باال  ایلیا یوقت

مامان به سمتش   نی کردو بوش کرد زانوهاش شل شدنو افتاد رو زم کیموهامو به صورتش نزد ایلیا
 دیلزر یشونه هاش م  کردوی م هیگر کردی موهامو بو م کهی درحال ایلیا دیدو

 توروخدا  ایلی_ا

که با خودش آورده بود   یکیپالست یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد آروم موهامو نوازش کردو تو ایلیا
 انداخت 

 مونهیمن م شهیپ  نای_اایلیا

برداشتو شروع    روی چیق ستادیروبه روم ا دویبه چشماش کش  یدست ایلیهم بسته شد ا یرو چشمام
 وتاه کردن موهامکرد به ک

چشماش با   یکرد که زنش جلو  یمرد دستش اومده بود روز عقدشون کار  نینقطه ضعف ا ای _دنایلیا
قاه قاه به  ایکنه دن یکار  تونستیباشه کمر مرده خم شد شکست نابود شد چون نم گهید یکی

خوشحال شد اما مرده داستان ما محکم شدو دوباره سرپا شد  دویمرده قصه ما خند یتقالها
  شویمرد دوباره زندگ نیبود ا سادهیوا گهید یکی که کناره  یداد اونم تو لباس عروس تخانومشو نجا 

خنده   یصدا  دنیتو هم رفت هرلحظه با شن  ایدن یمرد بلند شد و اخما یخنده ها  یساخت بازم صدا
  د یبه ذهنش رس کهویکار نکنم  یکار کنم چ  یخورد باز گفت چ  یص ماز قبل حر شتریب  ایمرد دن یها

مرد بلند   ی ناله ها یبازم مرد شکست صدا  رمیگیازشون م نویخب منم هم خوانیبچه م نایکه آها ا
   دیبه اوج رس  ایدن یقه قه ها یشد اما صدا
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 رفت ی انگشتاشم الش نم یبرد که اونقدر کوتاه شده بود حت  ییدستشو سمت موها ایلیا

گفتو بلند شد درسته بچه دار نشدن اما به  ییخدا  ایزانوش گذاشت   ی_مرده ما بازم دستاشو روایلیا
داشت هم ماه داشت   یبه اسم ستاره مرده حاال همه چ  ی دختر خوشگل و مامان هیجاش بچه آوردن 

 شه  لندمرده نتونه ب گهیکنه که د یگرفت کار  میتصم  نیبه خاطرهم  گرفت شیآت شتریب  ایهم ستاره دن

آروم دستشو گرفتم که بهم نگاه کرد   دیلرزیبرد دستاش به شدت م غیلرزونشو سمت ت  یدستا ایلیا
 لرزون اونو آروم کنم  یحاال نوبت من بود که دستا

 بهش زدم  ینیغمگ  لبخند

 شهیم یخال شتریمن ته دلم ب یلرز یم ینطور یا ی_وقت

 یتو  غویدستاش برداشتم که اونم ت یهم فشار داد آروم دستمو از رو یبستو لباشو رو چشماشو
 دستاش گرفت و به سمت سرم برد 

 هم بستم یآروم رو چشمامو

 تونستمینبود نه من م یاما کس رهی دستامونو بگ یکی میداشت  ازیهردومون ن مید یلرزیهردومون م حاال
 آروم کنم نه اون منو اونو

  شتریسرم که هرلحظه لرزش تن من ب یرو دیدستاش بود کش یکه تو یغیلرزونشو با ت یدستا ایلیا
 شد

بغضشو  دنی خورد شدنش که با هربار کش یصدا ایلیدرون قلب ا یناله ها نیهق هق مامانو ال یصدا
وحشتناک   یمن و از همه مهمتر صدا ی درون یزجه ها یصدا شدیاما موفق نم دادیقورت م  شتریب

  البا شوینیداشت ب  کهیدرحال   ای لیانداز بود اما با به حرف اومدن ا نیاتاق طن یتو ایلیسکوت منو ا
 صداشو بشنوم خواستی خوشحال بشم دلم م کم ی باعث شد   دیکشیم

الشو بگم که ام ستیماهو ازش گرفت دختر بابا کالس اوله ن ییبایز ایدن گفتمی_آره داشتم مایلیا
هم معلم امالش مرد شکست...مرد نابود شد...مرد با   می اضیمن هم معلم ر یستیآخه تو که ن  سهیبنو

 درد رفت...مرد با درد شکست...مرد له شد...مرد له شد 

 ه یگر ریآوردو زد ز  نییپا دستاشو
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نه  دیرا تباه شده د  شینماند مرد خوشبخت شیبرا یز یچ  گری_مرد راحت غرورش شکست مرد دایلیا
را تباه   شی اهایراحت تر مرد رو ز یچ هیآخه دخترم هنوز حرف  "خ" نخونده  هی کلمه سخت یخوشبخت

  دیشده د

اشکام گوشه گوشه  یداغ ختمیهم فشار دادمو اشک ر یدوباره به سمت سرم برد چشمامو رو دستاشو
 سوزوند یم یصورتمو حساب 

کرد  هیهمه گر  یجلو  دیرس ییبه جا  شیکار ینبود حت ش یوت شبانه اش غرور حال_مرد در خلایلیا
صحنه ها انقدر   نیتمام ا دنی با د  ایدست رو دخمل نازش بلند کرد خانومه خوشگلشو آزار داد دن

قانع نشد خونواده مردو ازش گرفت   نیهم کرد به هم یا گهیکار د نباریخوشحال شده بود که ا 
  نمیشدن برسد...دخمل بابا ا ییدا  یعن ی شی بچگ  یاجازه نداد که مرد به آرزو یخونوادشو حت  تی حما
 نشد  یی...مرد داسیبنو

 نگو گهی_بسه د

  زنهی داره لبخند م یعن ی نیسرش ا رهیلباش کج شد خ  یکم ایلیا

کرد که پدر   یکار  ای_نه بذار مونده هم بچمون امالش مونده هم منو تو دفترمون هنوز بازه...دنایلیا
به صورت ماهش اهانت کنن مردم   انشیکرد اطراف یبچسباند کار  یستیمرد به فرزندش کلمه ناشا

  شیی بایاون نورو ز  گهید شهیکه ماه باالخره هرچه قدرم بتابه باالخره پشت ابر پنهون م دنیفهم ینم
  نیپشت ابر پنهون شده بود باز دوست داشت هم نکهیمرد ماه باباشو با وجود ا یستاره  مونهینم
لجش گرفت کم کم از گوشاش   گهی د ایدن شیی بای داشت نه ز ازی بود مرد به وجود ماه ن یمرد کاف  یبرا

گرفت مجبورش   شاطراف ماه مردو از  یگذاشت رو خرخره مرد خرمن نوران نباریدود بلند شد پاشو ا
 درخشهیم شتریماه ب  ینطور یا دونستینم ای کرد که خودش سره ماهو بزنه اما دن

سره  دنیسرم برداشته شد بهش نگاه کردم با د یاز رو ایلیا یهم محکم فشار دادم دستا یرو چشمام
خودم از هوش   یچشما یشد که جلو فیاونقدر ضع  ارهیب شدم صورت نابودم نتونست دووم  دهیتاش

از   شتریشده ب هوشیب  ینطور یشوهرم ا  دمید یپسرش از هوش رفت وقت نهیع  دنمیرفت مامان با د
   دمیقبل ترس
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بره سمت   ایجرات نکرد بهم نگاه بکنه مونده بود بره سمت برادرش  جونشی مادر ب دنیبا د نیال
اشکاش   دنمیزد که باعث شد در باز بشه بابا با د غی مادرش خودشو به سمت مادرش کشوند ج

 دهنش گذاشت و روشو ازم گرفت  یروون شد دستشو جلو  شتریهرلحظه ب 

 من  یخدا ی_وابابا 

 تر بود  عیکه االن فج  یورتص   دمویسر تاش الی خیب  یاونا شدم حت  الی خیب

 پام گذاشتم یکشوندم سرشو رو  ایلیخودمو به سمت ا  آروم

 نماند  شی دخمل مامان بابا ضعف کرد بابا از هوش رفت بابا قدرت از دست داد بابا توان برا سی_بنو

جوره ازم   چی بود که ستاره ه یچه حکمت دونمیبا هق هق بهش نگاه کردم نم  سادیدرگاه وا یتو ستاره
 االن...  یحت دیترس ینم

بودو داشت اشک  سادهیدرگاه وا یاون همچنان تو  یول  نطوریهم شمیاز هوش رفت مامان باباش
 خت یریم

 از تو محکمتره  نیدخترتو بب یاز خودت خجالت بکش دیبا ایلی_ا

 روبه ستاره گفتم:  یبه سخت ختمی هم محکم فشار دادمو اشک ر یرو چشمامو

ماه و ستاره دست به دست هم دادن  سی بنو اوردمیمن کم ن یظالم بود ول ایمامان دن سی _بنوستاره
 س یمامان بنو سی بشه بنو یتا مرد قو

 من کناره باباش نشست   یخودشو به سمتم کشوندو روبه رو ستاره

 _ستاره مراقبش باش باشه مامان؟ 

 د یهاش خند هیگر نی بهم نگاه کرد ب  ستاره

 ادیهم بهت م ی_کچل ستاره

 ختمیگذاشتمو آروم اشک ر ایلیا نهی س یبهش زدمو سرمو رو  ینیغمگ  لبخند

 ................. 
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  یآرزو شتری هرلحظه ب  کنهیداره بهم نگاه م یچه طور  دمی دیم  یاما وقت دمیکش ی وحشتناک غی درد ج از
 کردم   یمرگ م

 روبه دکتر گفت:  یبه سخت ای لیچنگ زدمو نفس نفس زدم ا مالفرو

 داره براش بد نباشه  یقلب  ی_ناراحت ایلیا

بدنش   یتو یسالم هیجا میبهش مسکن بزن  نیاز ا شتری ب  میتونینم گهیآقا ما د نیدردا عاد نی_ادکتر
 نمونده

 _من...من...خو...بم

از قبل مالفرو   شتریرفت به شدت نفس نفس زدم خودمو رو تخت کشوندم باال و ب رونیاز اتاق ب  دکتر
 دم یکش

 از تو  شتریب یخوبم حت  یلیتو خ  نهیمنم ع  ی_حاال که تو خوبایلیا

بهم اعتماد    ینطور یا دیمن درد کش یمدت پا به پا نیشد تمام ا ری طعنه حرفش اشکام سراز دنیشن  با
افسون سرطان گرفت   یبارش وقت هیسالمم  ن یبب یان گرفته ولکه خودش دوبار سرط دادیبه نفس م 
 که االن من بود  شیدفعه بعد

  ری روم تاث یچ یاما حاال ه زدمی چنگش م دادمویآغوشش از درد جون م یتو کرد یحرفاش آرومم م با
 بدنم بود ستمیبودن س فیبه خاطر ضع دینداشت شا

 فشارش داد  یآروم دستمو گرفتو کم ایلیا

 لرزه یم  یدستام چه طور  نی _بسه هرچه قدر لرزش دستاتو آروم کردم نامرد حاال نوبت توهه ببایلیا

 بلند شد نشی اعتراض غمگ یزدم به قلبم که صدا چنگ

 له شدم  ؟نکنیکن یجامو تنگ م یبدبخت شدم که دار   نقدری_اایلیا

 گفتم:  دمینال یاز درد وحشتناک جسمم داشتم م کهیدرحال 
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توسط ستاره  رنیگیماهو م ی که رو ییابرا دیشا ینطور یبشه ا سی بذار ستاره پل ستیکه ن _ماه
 بشه ریدستگ

 آروم گفت:  دیلرزیمردونش م  یصدا کهی درحال ایلیا

 ره یروشو بگ  ستین میماه نباشه ابر ی_وقتایلیا

 _نه اشتباه نکن 

 روونش نگاه کردم   یبه اشکا زدمینفس نفس م  کهی سمتش برگشتم درحال به

 ره یگ یم گهیماه د هیماه  نی _مرد قصه تو بعد از ا

 دونس هی_ماه فقط ایلیا

 ها تا شصت ماهم دارن ارهی س ی_بعض

 کردی م یزندگ نی زم ی_اما مرد قصه من روایلیا

 دم ینال کالفه

 حرفمو گوش بده  ایلینکن ا تی اون شصت ماه داره اذ خیپرش بده بره مر یجور  هی_خب 

قبلمو چنگ نزنم هردوتا دستامو  شتریهول کرد دستمو گرفت تا ب  یکم دیحالو روزمو د  یوقت ایلیا
 گرفته بود 

 ی نامرد عوض  ی درد بکش ینطور یمن ا یجلو  یکنی _چته تو؟چه طور جرات مایلیا

 بهش زدم  ین یدردام لبخند غمگ نیب

 من شونه هات بلرزه هان؟  یجلو ی_جراتمو از تو گرفتم تو چه طور جرات کرد

  ییزایچ کردی برداشت م  ییزایانگار داشت از حرکات و دردام چ کردیداشت بهم نگاه م یبا ناباور  ایلیا
دلم   شدمیاگرم خوب م یسخت بود هرچند من از خدام بود حت ایلیا یداشت اما برا قتیکه حق

 شدیاز قبل نابود م شتریب   ایلیا یچ یه گهیسرکچل د نیصورت با ا نیبرگردم با ا خواستینم
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 بشه   تیز ی چ ی_تو حق ندار ایلیا

 د یدوباره لرز دیکنار چشممو که د اشک

 یبر  ی...حق ندار یسوگند...آروم باش...حق ندار  کشمی_خودمو م ایلیا

 درد چشمامو بستم  از

 ا یلینداره ا یدرمان  یمیتحمل ش  گهیمن د فی_تنه نح

 گفت:  عیهول کرده سر یکه معلوم بود حساب ایلیا

 باش  یقو شمیامکان نداره...خودم پشتتم...خودم همراهتم...خودم چهارستون تنت م  نی_نه نه اایلیا

 سربه راه خانوم  یشده حساب  یدختر خوب یدی؟شنیخبر دار  دایاز پارم دای_جد

 ؟ یراحت نفس بکش ی تونیدستگاه تنفسو بهت بزنم م نی_اایلیا

 باهاش حرف زدم  یواشک ی شی _چند روز پ

 دوباره بهت مسکن بزنن؟  انی_سوگند بگم ب ایلیا

 کبود شده آقا کجا بزنن؟  کسری_تنم 

 نکن  ی کارات ته دلمو خال نیتو فقط آروم باش توروخدا با ا شهی م دایپ ییجا هی_ایلیا

 بهش دادم  یفی دستشو گرفتمو فشار خف آروم

 _بذار حرف بزنم 

 گوش بدم  خوامینم هیچ  دونمی_حرفاتو مایلیا

که سرم اومد براش گفتم   ییهنوز ازدواج نکرده باهاش حرف زدم از بالها دای ...پارمگمیمن م  ی_ول
 ازش خواستم مراقب ستاره و مرد قصه تو باشه  رانیا اد یبهش گفتم ب  شدیاونم شوکه شد باورش نم

دت بغض تو  شد چشماش هرلحظه سرختر شد نه از شدت خشم از ش رهیبهم خ   یبا ناباور  ایلیا
 نش یس
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شده  فیضع ستیسابق ن  یایلیاالن ا یایلیکنه بهش گفتم ا ی_ازش التماس کردم که از ستاره نگهدار 
 ی کن ش یقو دیتو با

درد  ذارمینم گهیسوگند د کنمی ...بمون خوشبختت مخورمیقسم م شمیم ی من قو ی_تو باش ایلیا
 ی بکش

 دادم نمیبه قفسه س  یزدمو از درد فشار   ینیغمگ  لبخند

  یکیاون موقع ماه  شهیبگذره حرف "خ" که خوند خوشبخت م کمی_دخمل بابا "خ" نخونده بذار 
 داسی ...اسمشم پارمگسید

 داد زد:  ختیری به شدت داشت اشک م کهی در حال ایلیا

 _خفه شــــــــــو....خفه شو تا خودم نکشتمت ایلیا

 تفاوت اون بهتر شده تو بدتر   نیتو با ا نهی باهاش ازدواج کن اون فرق کرده ع  ییخوای_اگه منو م

  گروید ی ک ی یدار  یخودت ماه بش نکهیا هی...به جایبالهارو سرم آورد  نیتوهه...تو ا رهی _تقصایلیا
 ؟ یکن یم  نیگزیجا

تا    یدکتر بش  ستین گهیوقته تموم شده ستاررو ببوس بهش بگو مامان د  یلی_دوران ماه بودن من خ
 شه یخوشبخت م  ینطور یکه داره ا یبهش بگو بره دنبال عالقه ا  یخوبش کن

اشک   دیبوس  مویشونیسره کچلم گذاشتو پ یدستشو رو  دو یخودشو باال کش دیدستامو گرفتو بوس  ایلیا
 دیگونم چک  یمردونش رو

 ؟ی مرد بگرد یها یاونجا با حور  ی...بر یبر  ذارمینم  ی_تو ماله منایلیا

 کردم  یخنده ا تک

  هیفقط ازش گله کنمو گر امتیتا ق  دیبرم اونجا شا یاونقدر گله ها از خدا دارم که وقت _نگران نباش
 ی ذار یهم بخوام تو نم یحور  گهید یشمی اون موقع پ  ییایکه شد توهم م  امتیکنم ق

 من فرشتم  یمگه نگفت  ییبخوا یحور   یکنی_تو غلط م ایلیا
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  یتا کم  دمی کش  قیعم یصورتم گذاشت تندتند نفسا یماسک تنفسو رو عیسر ا ی لیتنگ تر شد ا نفسام
 کرد ی م هیبه شدت داشت گر ای لیبهتر شدم ا

 هیچ فیمرد ضع نیا یمن بود ی_حالمو بهم نزن تو مرد قو

 نکن توروخدا  نمیتر از ا فی_ضعایلیا

وقت بهت گفت از سهراب خوشش اومده کتکش   هیاگه ستاره بزرگ شد  انی_ستاره و سهراب بهم م
 بذار باهات راحت باشه   ینزن

 االن بذار ماسک رو صورتت باشه  میزنی _اون موقع باهم سرش حرف مایلیا

 اون پدرومادر نداره کمکش کن مهندس بشه  ری_پشت سهراب و بگ 

 _ششش توروخدا ایلیا

 ی پس نزن  دارویپارم  ایلیا دمی_قسمت م 

سرش بود ناخواسته  اهیکه چادر س دایپارم  دنیبا د میباز شد به سمت در برگشتدر اتاق به شدت   کهوی
 زدم   یلبخند

 ه یگر ری روشو ازم گرفتو زد ز  دیگرد شد به چارچوب در چسب دنمی چشماش با د دایپارم

 خدا امکان نداره ی_وادایپارم

   نجا ی ا ایب دای_پارم 

 شدیگرد م شتر یمن هرلحظه چشماش ب دنیبه سمتمون اومد با د دیلرزیپاهاش م کهیدرحال  دایپارم
 هی شون یدختره ماه پ نیهنوز باورش نشده بود ا

 زدم دستشو آروم گرفتم   نمیبه قفسه س یچنگ

منه همه  رهی شده تقص فیضع یچه طور  نی...مردمو ببتهی...واقعستیهم ن ای...روستی_خواب ن
 شما دوتا  ن یب  ییجدا  ی...حتیچ

 اون ماسکو بذار رو صورتش  ایلیسوگند ا یشد  ینطور یا _چرادایپارم
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هم فشار داد آروم   یچشماشو محکم رو ایلیکارو بکنه اما درعوض دستشو گرفتم ا نیخواست ا ایلیا
 دستشونو به سمت هم بردمو تو هم قفلش کردم

لطف در حقم بکن مراقبش باش   هی یول یبرات سخته که از دخترم مراقبت کن دونمیم دای_پارم 
 نباش  یمادرش باش نامادر 

 هیگر ر ی به شدت زد ز  دایپارم

 ششونیپ یگرد یخودت سرومور گنده برم شاهللیا ینفس بکش یتونی_ساکت باش سوگند تو نمدایپارم
 شهیهنوزم باورم نم  شدیباورم نم نمی خودم بب یاومدم تا با چشما نیبه خدا من فقط به خاطرا

هشت سالش   گهیسالشه اما هنوز بچس ستاره از خودش بدتره دخترم دو ماه د کی و  یس ایلی_ا
 ی سرپاشون کن  یتون یمراقب هردوشون باش فقط تو م شهیم

موهاش بردم و   یآروم دستمو تو زدی شکمم گذاشته بودو زجه م یبرگشتم که سرشو رو ای لیسمت ا به
 دم یخند

 ... گهید دیبار شا  نیآخر یبرا  نمی_بذار چشماتو بب 

صورتم   یهم ماسکمو رو  دایبهم نگاه کرد نعره زدو دکترارو صدا زد پارم یبا هول ای لینفس زدم ا نفس
 دستاشو سفت گرفتم  قیتنفس عم هیبهش زدمو نفس نفس زدم بعد از  ی ن یگذاشت لبخند غمگ

 شهیخوب م  یول  نیبده چون حالشو بب  یاول کم ایقسمت دادم با اخالق گندش کنار ب ی_فراموش نکن 
فرشته   توننیکه مرد ها هم م شهی جمله بهت ثابت م نی ا ینطور یا تی که بشه فرشته زندگ یاونقدر 
 باشن 

 برد  ورشیبه سمتم   عیسر ایلیا شدیم  نیداشت سنگ  چشمام

 نرو  ینفسم به نفس تو بنده نرو سوگند  یبر  ذارمی نفس بکش من نم ی_نفس بکش لعنت ایلیا

  شدیاطرافم کم کم داشت ناواضح م یصداها شدمی بهش زدم از درد داشتم سر م  ینیغمگ  لبخند

 و خدامونو عشقمون  ی تو باش نکهیا  زمی چ هی"_من عاشق 

 _پس عاشق باش چون هرسه تاشون هستن"ایلیا
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 ؟ یکن یم هیبرام گر رمیروز بم  هی"_اگه 

 " امیمنم م هیکنم چه کار هیبرات گر یخودم مردم چه طور  یدلم وقت  زهی_نه عزایلیا

 یعصا یبرا مشیبذار  ستیکه تو کله شهر صدا بده هرچند بهتر ن   رمیدخترم بگ   یبرا یعروس  هی_ایلی"ا
 خودمون؟  یر یپ

 ؟یبنداز  یترش  ییخوای_م

  دیکه من اجازه بدم دخترم باهاش ازدواج کنه با یچون مرد ستمینگران ن ادمی _خب نه هرچند زایلیا
 تموم باشه"  یخودم همه چ نهیع

 ...همونجا بمون یبر  یبذار  یوقت خر نش هی_ایلی"ا

 رم ی برم بم خوامیاصال م شمیم وونهیمن از دست تو دارم د ری _نخ

خونم نگران نباش به موقع   کیخودتو آماده کن نزد  ذارمیمگه من م یر یبم  یکنی_تو غلط م ایلیا
 " میرسیم

 ؟ی حرصم بد دیهم با طی شرا نیا یتو ی"_حت

 " شنایغذا م یب   ین ین  یو بابا  ین ین  یخور یدله من چرا حرص م زهی _خب عزایلیا

داشت منو به آغوشش   زیچ هیاما فقط  کردیهم التماسم م داینگاه کردم پارم ایلیا یالتماسا به
 اونم آغوش مرگ بود  دیکشیم

 و تمام  یاهیسر خوردو س ایلیا یکم دستام از تو دستا کم

 

 

 

 (ایلی)ا
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 سر ستاررو به خودم فشار دادم  آروم

 م؟ یکار کن ی_بابا حاال چستاره

 بابا  دونمی_نم

  دهیسرش کش یچادرشو رو کردوی م هیسنگ قبر گر یچرخوندم که داشت باال دا یبه سمت پارم سرمو
 بود

 گفتم:  یباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم به سخت سرمو

 بسازه  گهیطور د هی شویکم کم وقتشه مرد قصه من زندگ  دی_شا

  یچه قدر ب نهینتونست بچشو بب یرفت حت  بانهیکناره قبرش زانو زدمو بهش نگاه کردم چه قدر غر اروم
 نبود آرومش کنه   ی کس یکسانه رفت حت 

از   یخبر  گهیسرخ شده بود د ی اهشو باال آورد چشماش حساب نگ دایپارم  دمی قبرش کش یرو یدست
 ی مشک یچادر و روسر  یدختر ساده تو هینبود  شی آرا یکل

کنه...ششش بانو...مردت   تتیکه اذ ستین یجات امنه کس گهید نیی_آروم بخواب بانو...اون پا
وقت   چیکه ه خورهی... بانو مردت سوگند مستیاز محکم شدن ن  یخبر   نباریا نیشکست اما بب
  ادیفراموش نکنه و تا ابد در  شوی که سوگند زندگ کنهیم  ادی نزنه و از ته قلبش سوگند   نیسوگندشو زم

که محکمتر از همه  هیسوگند نباریفراموش کنه...بانو سوگندم ا گروید  یسوگند ها وگندشس
 داره...  یتر  یقو یها  هیسوگندم پا بارنیچون ا لرزهینم نبارمی...سوگندم اگسید یسوگندها

خودش   یتو هنگ تا برا  رفتیاونم م کردمیم یبا اسمش باز  ینطور یا شهیزدم هم   ینیغمگ  لبخند
 قسم یکنه که کدومش منظورم اونه کدومش به معن یحرفامو هالج

که بالش تو بغلت  شهیغلت بزن مثل هم  کمی_بانو راحت بخواب...خوب پاهاتو دراز کن ایلیا
 خاکارو بغل کن...راحت تر بخواب بانو...راحت تر   نباریا یذاشتیم

سن هفت   یشونه هام گذاشت دخترکوچولوم تو یسنگش گذاشتم ستاره دستشو رو  یرو سرمو
 هم مادرم شده بود هم مرهم دردام شیسالگ
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 _بابا  ستاره

 سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  آروم

 حرف مردم مامان کنارمونه مگه نه   ی_گوره باباستاره

 کرد  هیصدا گر  یخودش جمع شدو ب یآغوشم فرو رفتو تو یبغلش کردم که اونم تو  آروم

 م یکن داشیپ میتونی نم میخرینازشو نم نباری ا دونهیناز کنه نم خوادی باز م لمشهی _آره بابا ف

 قبر سوگند بود آروم گفتم:  نمونینشسته بود نگاه کردم ب  نی زم یکه روبه روم رو دایبه پارم   آروم

 حرفهـــــــا یل یکنه خ هیصدا گر  یگرفته ب ادی نیکارت سخت شده دخترخاله دخترمو بب یل ی_خ

 ن ییپا د یقطره اشک از گوشه چشمش چک  هی دایپارم

 ؟ یتونیم یمحکممون کن  یتون یم گفتی_سوگند م

 دیباال کش   شوینیب  دایمپار

 آره یی _اگه تو بخوادایپارم

 گفتم:  یسخت به

  خوامی_به خاطر ستاره م 

 بهش زد   ینینگاه کرد اونم لبخند غمگ دایآوردو به پارم رونی آروم سرشو از آغوشم ب ستاره

 نهیبابام بش  دیماه جد یذارم ابر رو  یبشم نم سی پل خوامی_بابام ماهشو از دست داده مستاره

برگشتمو بهش   دایاشکاشو پاک کرد به سمت پارم دویلبخند محو به ستاره نگاه کردم اونم خند  هی با
 انداخت  نییکه داشت سرشو پا  ینگاه کردم اونم با شرم دخترونه ا

 هم بلند شن  دایبلند شدم که باعث شد ستاره و پارم نیزم  یرو از



 خانم دزدی که ماه شد 

460 
 

کرده بود اما ستارش همون ستاره  رییغ مرد سابق نبود ماهش ت گهید ستادی_مرد قصه ما بلند شدو ا
گرفت که از ماه  میماهش عمل کرد ماه دوم را گرفت ستاره هم مانند مرد تصم تی بود مرد به وص

 کنن یبهتر نگهدار  دشانیجد

 هرسه تامون نگامون به سنگ قبر سوگند بود  ستادیکنارم ا یبه آروم   دایپارم

  یبود برا  شیاز جنس آت  کردیبارش فرق م نیا ی_آن مرد دوباره خوشبخت شد اما جنس خوشبخت 
جمع    روین  دیبجوام اما حاال وقت ندارم با یخرخرتو خودم دو دست خوامیم ایدن  یآها  ایسوزوندن دن

 که به گوش ماه اولم برسه  یبلند طور  یخنده با صدا یعاد دنینه خند دنیخند یکنم برا

 خم شدو رو سنگ قبر مادرش با انگشتاش روش نوشت  ستاره

 ی...کاش...تو...هم...بودمی_ما...خوشبخت ستاره

 گفتم:  دمویبوس یبه آروم شویشونیبهم زد پ یا بانهی نگاه کردم که لبخند نج دایپارم به

  یاز اول بساز  دیمردو با ه ی_کارت سخته خانوم 

 شونم گذاشتو آروم گفت:  یسرشو رو دایپارم

  میسازی_باهم مدایپارم

 

 

 :( انیپا                             

 

 که دارم:  یا گهیآثار د از

 مرد خشن من:(  دو

 دنده:(  هیپناهان  یب
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 گمشده:( مهیعشق ن  یب

 بال:(  طونی زهرمار و دختر ش برج

 چشمانت:(  یآوا

 به رخم نکش:(  پولتو

 

 قلم: به

 بهمن زاد  انایک                      

 

 عاشقانه:(  یانجمن پر طرفدار رمان ها عضو

 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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