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 رمان عشق دوم به قلم: ناشناس بی احساس

 nashenas_bi_ehsas1@ایدی نویسنده: 

 ایدی کانال هم اخرین صفحه رمان هست.  

این رمان انالین پارت گذاری میشه و فایل بصورت فروشی برای عزیزانی هست که عجولن و نمیتونن 

 پارت به پارت رمان رو بخونن.
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خواهش مندم رمان رو که خوندین به هیچ عنوان برای دوستانتون نفرستین چون نویسنده برای تهیه 

این رمان زحمت کشیده. لطفا شخصی استفاده کنین و هر گونه پخش و انتشار این فایل بصورت 

 رایگان حرام هست. 

ن نویسنده ارو هم ممنون از همراهیتون. ادرس کانال اخرین صفحه هست و لطفا بقیه رمان های ای

 دنبال کنین. 

 با تشکر. 

 ناشناس بی احساس

 

 ر عشقابه نام تک افریننده گیت

 عشق دومرمان 

 فصل اول:

 با تعجب به مهسا نگاه کردم:

 حتما خیاالتی شدی مهسا... کی میاد مارو تعقیب کنه؟-

و ذهنم هیچ عنوان تی داشت نگاه کردم، به دوباره به ماشین سیاه رنگی که شیشه های دودی و مرموز

 نمی گنجید که بخوان تعقیبمون کنن.

مهسا: نمیدونم... اصال حس خوبی به این ماشین ندارم. از وقتی از مدرسه در اومدیم حواسم هست که 

 دنبالمونه.
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چشم از مهسا برداشتم و دوباره به ماشین مرموز نگاه کردم، شک و بد دلی مهسا به من هم سرایت  

 انم افتاد. اب دهنم رو قورت دادم و با ترس دست مهسارو گرفتم:کرد، دلشوره به ج

 ولش کن...بیا زودتر بریم خونه.-

قبول کرد و اینبار هردو شروع کردیم به دوئیدن. قلبم بی امان تو سینه ام می زد. من دختر ترسویی 

د... مثل روزنامه بودم که از سایه خودمم می ترسیدم. مهسا با این حرفش بد ترسی به دلم انداخته بو

ای که هفته پیش در مورد اسید پاشی بروی زن جوانی رو گزارش نوشته بود و تنها موردش هم 

 زیباییش ذکر کرده بود و جنون فرد مجرم. 

وقتی به سر کوچه امان رسیدیم از شدت دوئیدن نفسم باال نمی اومد. ایستادیم و چشمام رو بستم و 

 مهسا اومد :دستمو روی دلم گذاشتم که صدای 

 یا خدا... هنوز دنبالمونه...-

 سریع به جهتی که نشون داد نگاه کردم... اره خودش بود.

 با وحشت به مهسا گفتم:

 بیا بریم خونه ما...نزدیک تره. به بابا و داداشم میگم.-

 سر تکون داد و گفت:

میکنه کتکم بزنه... بهت زنگ نه... باید زودبرگردم... نسرین رو که میشناسی دیر برسم بابام رو پر -

 میزنم.
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دستی تکون داد و دوان دوان دور شد. مهسا دوکوچه پایین تر از ما زندگی می کرد، منم دیگه مکث 

نکردم و با عجله به سمت خونه دوئیدم. درو با کلید که باز کردم، لحظه ای مکث کردم و برگشتم به 

 پشت سرم نگاه کردم.

 تم ایستاده بود. لعنتی... انگار دنبال من بودن.ماشین با چند متر فاصله پش

 سریع رفتم داخل و درو بستم. دوئیدم سمت خونه و بابا رو صدا زدم:

 بابا؟ بابا؟-

 مادرم سریع از اشبزخانه اومد بیرون و با ترس گفت:

 چیشده ؟-

 با نفس نفس گفتم:

 بابا کو؟-

 مامان: بابات سرکاره... چی...

 داداشم رو صدا زدم که از اتاق اومد بیرون و با بد خلقی گفت: نذاشتم حرف بزنه و نیما

 چه خبرته خونه ارو روی سرت گذاشتی؟-

 یه ماشینه از مدرسه تا اینجا دنبالم بود... بیا ببین... -

اخمای نیما توهم رفت و اومد سمتم. مامان هم زیر لب بسم اهلل ای گفت هردو باهام اومدن، در خونه 

 اشین هنوز همونجا بود. به نیما نشونش دادم:ارو باز کردم، م

 مهسا هم شاهده... از مدرسه تااینجا دنبالمونه.-
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نیما اخماش رو کشید توهم و رگ غیرت جوانیش باد کرد و رفت سمت ماشین اما قبل از رسیدنش 

 ماشین روشن شد و تو عرض یکثانیه با سرعت از کوچه خارج شد. نیما قدری به دنبالش دوئید اما

 ایستاد و برگشت سمتم:

 چرا دنبالتون بود؟-

 با ترس گفتم:

 نمیدونم... مهسا فهمید دنبالمونه... از ترس تااینجا دوئیدیم.-

 مامان با ترس گفت:

 بریم تو...زنگ بزنم بابات.-

وارد خونه که شدیم مامان سریع گوشی بی سیم خانه رو برداشت و شماره بابا رو گرفت و با اون 

 شد. نیما بازوم رو گرفت و گفت:مشغول صحبت 

 تعریف کن ببینم؟-

 چی بگم؟ گفتم که.-

 نیما : این دوستت مهسا خیلی بی حجابه...شاید برای اون اومده دنبالتون؟

 نه... سرکوچه از مهسا جدا شدم. اگر دنبال مهسا بود که دنبال اون می رفت نه من.-

 به ما و گفت:سری به معنای فهمیدن تکون داد که مامان رو کرد 

 شماره پالکش رو نگاه نکردین؟-

 ج بود... 27یادمه نیما: نه اما یه مزدا تری مشکی با شیشه های دودی بود. فقط 
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 مامان حرفای نیما رو تکرار کرد و بعد تلفن رو گذاشت، روبه ما گفت:

 نیما فعال یه چند روز نیوشارو تو ببر مدرسه  و برو دنبالش... -

 نیما: باشه.

 ان: نیوشا لباسات رو عوض کن بیا نهار.مام

 سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم، لباسام رو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون.

روی صندلی نشستم و مامان برای منو نیما نهار کشید. بعد از نهار تشکر کردم و به اتاقم رفتم. مامان 

م غذا بخورن. نیما هم که پشت کنکوری بود و از من همیشه منتظر می موند تا بابا از سرکار بیاد تا باه

 دوسال بزرگتر. 

 در اتاقمو بستم و روی تخت دراز کشیدم. اینقدر خسته بودم که سریع خوابم برد.

*** 

بعداظهر بود که با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم.از اتاق که رفتم بیرون مامان تلفنو سمتم 

 گرفت و گفت:

 دوستت مهساست.-

 ری تکون دادم و گوشی رو گرفتم:س

 الو؟!-

 نیوشا؟ خوبی؟ -

 سالم... اره توخوبی؟-
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 به سمت اتاقم برگشتم. روی تخت نشستم که گفت:

 اره.. دنبال من نیومد ماشینه... تو چطور؟-

 با اه عمیقی گفتم:

 شینه فرار کرد.اما دنبال من اومد و دقیقا تا دم در خونه... به نیما گفتم تا رفت سمت ماشینه یهو ما-

 مهسا: ای بابا... حتما یه ریگی به کفششونه که اینطوری دنبالمون کردن.

 مهسا همیشه دختر شجاعی بود برعکس من که از زوزه باد هم می ترسیدم. نفسمو فوت کردم و گفتم:

 لطفا اینطوری نگو... من همینطوریشم دارم از ترس سکته میکنم.-

 م اذیتت کنن.مهسا: نترس تا من هستم نمیذار

 پوزخند کمرنگی زدم. اگر قرار بود بالیی سرم بیارن مهسا قرار بود چه کاری انجام بده؟

 فعال که قراره چند روز نیما منو بیاره و ببره .-

 مهسا: خوبه...بنظر من بگو از راه دور مراقبت باشه ببینیم فردا هم سرو کله ماشینه پیدا میشه یا نه.

 ترسم.نه بیخیال من می -

 مهسا کالفه گفت:

 همیشه میترسی...  ای بابا توهم که-

یهو صدای نسرین نامادریش اومد که صداش میزد اونم سریع خدافظی کرد و رفت. اهی کشیدم و 

 تلفن رو قطع کردم وم رفتم بیرون.
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می بابا تو اشبزخانه بود. با لبخند بهش سالم کردم و روی مبل نشستم، بی هدف به تلویزیون نگاه 

 کردم که بابا نهارش رو تموم کرد و بهم ملحق شد:

 خب دخترم... میشه خودت تعریف کنی امروز چی شد؟-

مامان هم  امد و کنارمون نشست. منم همه چیزیکه امروز اتفاق اوفتاده بود رو تعریف کردم. بابا دستی 

 به ریش های خاکستریش کشید و گفت:

سه و بعداظهر میگم نیما بیاد دنبالت... هم تورو بیاره هم خیلی خب... خودم صبح تورو میبرم مدر-

 دوستت مهسارو.

 باشه.. ممنون.-

 مامان بلند شد و گفت:بابا دیگه چیزی نگفت، همه داشتیم به تی وی نگاه می کردیم که 

 ببرم یه میوه ای چیزی بدم نیما بخوره.-

 مامان که رفت بابا نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:

 دودی بود؟ تونستی راننده ارو ببینی؟ شیشه هاش-

 چرا این سئوال رو در حضور مامان نکرد؟ کنجکاوی نکردم و سریع گفتم:

 نه... همه شیشه هاش دودی بود.-

 بابا سری به معنای فهمیدن تکان داد و دیگه چیزی نگفت. 

 ***دوروز بعد***
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از اون روز ماشین دیگه پیداش نشد وما دوروز از اون روز که ماشین تعقیبم کرد میگذره اما دیگه بعد 

احتمال اتفاقی بودن ماجرا رو دادیم. اما با این حال احتیاط شرط عقل بود و قرار بود امروزم نیما بیاد 

 دنبالمون.

 از مدرسه که با مهسا اومدیم بیرون، با چشم دنبال نیما گشتم اما پیداش نکردم. که مهسا گفت:

 اون داداشت نیست؟-

ی اشاره کرد، یه سمند سفید بود که دوتا مرد با ریش های مشکی مرتب صندلی های جلوش به ماشین

نشسته بودن. نیماهم صندلی عقب نشسته بود و به من نگاه می کرد و نگاهمو که دید با دست اشاره 

 کرد برم.

 اره خودشه.... اونا کین؟-

وسوار شدیم. اروم سالم کردیم و دست مهسا رو گرفتم وباهم به سمت ماشین رفتیم، درو بازکردم 

 کنار گوش نیما گفتم:

 اینا کین؟ -

 نیما بنظر اشفته می اومد. با صدای گرفته ای گفت:

 هیچی... از دوستای بابان.-

با تعجب نگاهش کردم اما حرفی نزدم. اون ها اول مهسا رو رسوندن جلوی در خونه اش. انگار نیازی به 

مارو به سمت دیگه ای بردن که ضربه ای با ارنجم به بازوی نیما پرسیدن ادرس نداشتن. بعدش هم 

 زدم:

 چه خبره؟ کجا میریم؟-



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  10 

 

 نیما کالفه نگاهم کرد و گفت:

 چقدر سئوال میپرسی؟!-

دلخور نگاهش کردم! کال مگه چندتا سئوال پرسیده بودم؟ خودم رو کشیدم کنار و با دلخوری به 

 می فهمیدم. بیرون خیره شدم. باالخره که دیر یا زود

بزرگترمون ماشین رو نگه داشتن با تعجب پیاده شدیم، میخواستم از نیما  وقتی جلوی در خونه خواهر

سئوال بپرسم اما نمی شد. وارد خونه که شدیم از شدت تعجب خشکم زد. خونه پر از پلیس بود. 

ی چهارشونه با شوهر خواهرم کنار مرد هدیخواهرم و مادرم گوشه ای گریه می کردن و بابا و م

 موهایی جوگندمی صحبت می کردن.

روی میز نهار خوری چندتا لب تاب بود که سیم هایی بهشون وصل بود و چندنفر هدفن توگوششون 

 بود و پشتشون نشسته بودن و گرم کار بودن.

بابا با دیدنمون با همون مرد اومد سمتم. بوی خوبی به مشامم نمی رسید. حس ترس و دلشوره امونم 

 رو بریده بود.

 بابا: خوبی دخترم؟

 سر تکون دادم وباترس گفتم:

 اینجا چه خبره؟-

 بابا اومد کنارم و دستشو دور شونه ام حلقه کرد، رو به مرد اشاره کردو گفت:

 ایشون یکی از دوستام هستن. سرهنگ کمالی... اینم دخترم نیوشاست.-

 مرد لبخندی زد و گفت:
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 خسته نباشی؟!سالم نیوشا خانم... خوبی؟ -

زیر لب فقط سالم کردم. معنادار بودن نگاه سرهنگ کمالی رو دوست نداشتم. با نگاهی پر از سئوال به 

 بابا نگاه کردم که گفت:

 با من بیا.-

 به سمت اتاق خواهر زاده ام امیر رفتیم، معلوم نیست کجاست... 

 تم و خودشم جلوی پاهام زانو زد:وارد اتاق شدیم و بابا درو بست. دستمو گرفت و روی تخت نشوند

 نیوشا... یادته چندروز پیش یه ماشین دنبالت بود؟-

 ضربان قلبم رفت باال، با ترس و وحشت به بابا نگاه کردم که لحن نگران و غمگینی گفت:

امروز امیر رو جلوی مهد کودکش میدزدن... خواهرت میخواد جلوشون رو بگیره اما کتکش میزنن و -

 دزدن! امیر رو می

 وحشت زده از جا پریدم:

 چـــــــی؟-

 چشمام لرزون بود و دیگه تمرکزی نداشتم، بابا سریع دستم رو گرفت و نشوندتم:

 هیش...هیش...اروم باش.. .منو نگاه کن.-

 بدنم شروع کرد به لرزش، اشک تو چشمام حلقه زد که گفت:

تو وزارت فرهنگ و ارشاد نیست... من تو من یه واقعیتی رو بهت نگفتم نیوشا... شغل من کار کردن -

اطالعات سپاه کار می کنم... چند وقت پیش اطالعات مهمی پیدا کردم که برای بعضی ها خوب 

 نبوده... حاال اونا می خوان اینطوری منو ازار بدن و انتقام بگیرن.
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هم شغل محسوب شوکه شدم... این همه سال بابا درباره شغلش دروغ گفت؟ اصال مگه اطالعات سپاه 

 میشه؟ 

)پ.ن: دوستان نیوشا یه دختر فوق العاده ساده و بدور از هرگونه تنشی زندگی کرده. با افراد زیادی در 

ارتباط نبوده و کامال افتاب مهتاب ندیده اس. پس اونو خنگ ندونین... اون فقط نمیدونه. تجربه اش از 

 زندگی فقط کتاب های درسیش هست(

 

 فت و گفت: بابا دستام رو گر

 متاسفم اینو میگم فقط برای این که از خودم بشنوی میگم ... اونا تورو می خوان در قبال ازادی امیر.. -

 سریع ادامه داد:

 اما قرار نیست تو جایی بری یا خطری تهدیدت کنه... باشه؟ -

 وحشت زده زدم زیر گریه که سریع بغلم کرد:

 باش عزیزم... مطمئن باش. من نمیذارم بهتون اسیبی برسه... اروم-

اما من ترسیده بودم. بعد از مدتی که گریه کردم و بابا مدام بهم اطمینان می داد که قرار نیست اتفاقی 

برام بیوفته از اتاق رفتیم بیرون. اما من محکم دست بابا روچسبیده بودم. مامان و نازنین )خواهرم( 

 نبودن. سرهنگ کمالی به من با مهربونی گفت:

 از مدرسه اومدی خسته ای...بشین گفتم برات نهار بیارن.-

روی مبلی نشستم و برام یه ظرف غذای اماده که جوجه بود اوردن. اما میلی نداشتم. با ترس به رفت و 

 امد هاشون نگاه می کردم که نیما پیشم نشست. با بغض نگاهش کردم و گفتم:
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 تو میدونستی شغل بابا چیه؟-

 که سرم رو انداختم پایین، اشک از چشمم چکید ،با بغض گفتم: کالفه سر تکون داد

 پس فقط من خبر نداشتم.-

هی ...نیوشا... به خاطر خودت بهت نگفتیم... تو دختر ساده ای هستی خواهر من... نمیخواستیم -

 بترسی یا اسیبی ببینی... 

 نگاهش نکردم، بیمیل غذام رو پس زدم و گفتم:

 مامان و نازی کجان؟-

 ما: نازی حالش بهم خورد زنگ زدن اورژانس با مهدی)شوهر نازی( رفت بیمارستان.نی

سری تکون دادم و بی هدف به جای نامعلومی خیره بودم که زنگ خونه زده شد. بابا جواب داد و بعد 

 با سرهنگ کمالی رفتن بیرون.

وقتی برگشتن دستشون یه سی دی بود. بابا سریع سی دی رو تو دستگاه ویدیو که زیر تی وی بود 

 گذاشت و تی وی رو روشن کرد و فیلم رو پخش کرد. 

با دیدن فیلم دلم پیچید... امیر سه ساله رو از پا، از سقف اویزون کرده بودن. بیهوش بود و دستاش 

 اویزون بود.

 مردی با یه نقاب ساده تمام مشکی رفت کنار امیر ایستاد و گفت:که شوکه و وحشت زده بودم 

خوب گوش کنین چون یکبار بیشتر نمی گم... از زمانی که این فیلم به دستتون میرسه فقط -

یکساعت وقت دارید خاسته ام رو عملی کنین وگرنه این بچه اینقدر تو این حالت میمونه تا مرگ 
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کرج... نیوشا پیاده میشه و -ام بیارین تا اینو ازاد کنم. تو اتوبان تهرانرو بر تفضلیمغزی بشه. نیوشا 

 میایسته... تنها و بدون همراه. 

 فیلم قطع شد. وحشت به معنای واقعی کلمه تو تک تک سلول های بدنم رخنه کرده بود. 

 منو می خوان برای چی؟

 ک می خواست.بابا سریع اومد سمتم و بغلم کرد، شنیدم که زیر لب از خدا کم

 کمالی اومد سمت بابا وگفت:

 سعید وقتی نیست... یه تیم امنیتی کامل مستقر میکنیم باتک تیر انداز...-

 بابا: اگر امیر رو پس ندادن چی؟

کمالی که مشخص بود خودش مستاصل مونده نگاهی بهم انداخت، با چشمای پر از اشک نگاهش 

 کردم.

پدرمه... تقصیر اونه. بعد از یک ربع که من تو بغل بابا بودم. هیچ کس باورم نمیشه... همه اینا تقصیر 

حرفی نمیزد و فقط صدای هق هق و فین فین من به گوش میرسید بابا ازم جدا شد و جلوم زانو زد. با 

 چشمای پر از اشکش و صورت سرخش نگاهم کرد:

 من مواظبتم خب؟ -

 زدم زیر گریه: 

 !نه... من می ترسم... بابا...-

 بابا دوباره بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید: 

 هیشش... نمیزارم اسیبی ببینی...باشه؟ اروم باش.-
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 ی اومد سمتم:مالسرم رو به چپ و راست تکون دادم که ک

دخترم... امیر رو دیدی؟ فکر میکنی چقدر وقت داره برای زنده مونده با اون وضعیت؟ ما حواسمون -

 هست... مطمئن باش.

میر دلم پیچید، دستمو جلوی دهنم گذاشتم و دوئیدم سمت دستشویی و تو روشویی عق زدم... با یاد ا

 اما اجز زرد اب چیزی باال نیاوردم. 

 صورتم رو شستم و اومدم بیرون. نیما برام یه لیوان اب اورد خوردم. تو دلم گفتم:

 بخاطر امیر... بابا نمیذاره اتفاقی برات بیوفته... مطئن باش.-

 الی که هنوزگریه میکردم و میلرزیدم گفتم:در ح

 با...باشه.-

 ی لبخندی زد و سریع رفت و مشغول صحبت شد. مالیک

 تو عرض پنج دقیقه سوار ماشینی کردنم و با سرعت به سمت اتوبان تهراان کرج.

 تو راه همش گریه می کردم و ترس و وحشت اتفاقی که ممکن بود برام بیوفته.

 ارم رسیدیم، راننده که سربازی بیش نبود گفت:سریع تر از حد انتظ

 همینجا گفتن پیاده اتون کنم.-

 با ترس نگاهش کردم که نگاهش پر ازدلسوزی شد و گفت:

 برو نگران نباش... حواسشون بهت هست.-
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باوحشت و دستی لرزون دستگیره درو گرفتم و پیاده شدم. کنار اتوبان ایستادم. همه ماشین ها با 

 در حال رفتن بودن و من هیچ نیروی پشتیبانی ای نمیدیدم که ازم حفاظت کنه.سرعت زیادی 

جیغ خفه ای کشیدم و قدمی به وحشت زده بودم که چندتا ون مشکی با سرعت کنارم نگه داشتن. 

 عقب رفتم.

درش سریع باز شد و قبل از این که بتونم واکنشی نشون بدم منو کشیدن داخل، لحظه اخر دیدم امیر 

 ش رو کنار اتوبان رها کردن.بیهو

تو دستای نیرومند مردی اسیر بودم و مرد دیگه ای که سیاه پوش با ماسک ساده سیاه رنگی بود 

دستمال سفیدی روی بینیم گذاشت. با اولین نفسی که کشیدم سرم سنگین شد و چشمام بسته شد 

 و دیگه هیچی نفهمیدم.

*** 

 هیچی نمی دیدم...

یعنی میشنیدم اما توسط هدفونی که هردوگوشم رو گرفته بود. یه اهنگ مالیم و هیچی نمیشنیدم... 

 به جای این که ارومم کنه باعث عصبانیت و عصاب خوردیم می شد. بی کالم.

چشمام با پارچه ای بسته شده بود. دهنم باز بود و توپی رو تو دهنم گذاشته بودن که دوطرفش بند 

 اب دهنم رو به سختی می تونستم قورت بدم.بوده و پشت سرم بسته شده بود. 

 بعضی وقتا هم نمیتونستم و از کنار دهنم سرازیر می شد

دستام و پاهام باز از هم به چهار طرف تختی که روش دراز بودم بسته شده بودن و من... اره من برهنه 

 بودم.
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 یده بودم.شیدم و ترسکینی نفس می سلول های بدنم بود. به سختی از ب وحشت تو تک تک

 ی گفتم چرا بابا ازم مراقبت نکرد؟تو دلم م

 پارچه دور چشمام از اشک هام خیس و نمناک بود.

 سنگینی نگاهی رو روی خودم حس می کردم اما از خودم متنفر بودم که نمی تونم کاری بکنم.

  از خودم و پدرم و سرهنگ کمالی متنفر بودم که نتونستن برام کاری بکنن.

متنفر بودم که مثال قهرمان زندگیم بود و فکر میکردم هیچ کس با وجودش نمیتونه بهم اسیب از پدرم 

 بزنه.

 با فرو رفتن تخت کنارم، متوجه نشستن کسی شدم. قلبم به شدت می تپید.

 با نشستن دست گرمی روی گردنم لحظه ای نفسم رو حبس کردم. تموم شد.. دیگه تموم شد.

د که انگار داشت پوستم رو می سوزوند. دستش حرکت کرد سمت پایین. دستش اینقدر داغ و گرم بو

 نوازش وار روی سینه چپم کشیده می شد و دست دیگه اش روی سینه راستم قرار گرفت.

 هردو سینه ام رو دست می کشید. اروم و مالیم. اما من حس وحشتناکی داشتم.

 .ترس از این که قراره چند دقیقه دیگه چه اتفاقی بیوفته

 ترس از خانواده ام و خدا... 

 این که یه مرد داره لمسم می کنه گناه خیلی بزرگی بود و ترس بعدیم اتیش جهنم بود.

دستاش دور قاب سینه ام شروع کرد به پیچیدن. اروم به نوک سینه های کوچیکم نزدیک شد و در 

به ای نوکشون رو ماساژ چنان نرم و بدون هیچ عجهماخر نوک سینه ام رو بین دو انگشتش گرفت و 

 می داد که حس نابی در من به وجود اومد.
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 افکارم همه پس زده شد و ....

 تا به حال همچین حسی نداشتم. مثل این بود که خوشم میاد. 

 تو وجودم چرخ می زد. با وجود دهن بازم ناله ای کردم.لذت بود که داشت 

سلول های بدنم داشتن روی حسی که داشتم  دیگه چیزی تو ذهنم نبود، خالی خالی و همه اجزا و

 تمرکز می کردن.

 بعد از چند ثانیه به یکباره دیگه هیچی نفهمیدم. همه چیز برام گنگ شد. 

انگار درونم انفجاری رخ داده و این لذت به نهایت خودش رسید و .... پشت چشمام انگار اتیش بازی 

 م برداشت. بود. نفس نفس میزدم که دستاش رو از روی سینه ها

 باورم نمیشه همچین حسی رو تجربه کردم... یعنی من دیگه دختر نیستم؟ 

که دستش الی پای بازم قرار گرفت. خواستم پاهام رو جمع کم کم افکارم داشت دوباره بر می گشت. 

کنم اما نشد وبدتر باعث کشیده شدن پاهام شد. ناله ای از درد کردم. دست دیگه اش رو رون پای 

کصم رو از هم باز کرد و انگشتش رو الش #و نوازش کرد و دستی که الی پام بود اروم لبه های راستم

 کشید.

نفسام یکی در میون در می اومد. از این که یه جا بسته بودم بدم می اومد. حس مضخرفی داشتم و 

 دلم می خواست بمیرم.

 سر انگشتش که اروم وارد سوراخم شد جیغ خفه ای کشیدم.

 شدیدی داشتم و تحملش برام غیر ممکن. باورم نمیشد که تو این وضعیتم. حس سوزش

 می دونستم که دیگه باکره نیستم. اخه اون لمسم کرده.
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انگشتش رو هی در می اورد و هی یه ذره فرو می کرد، بدنم رو هی منقبض می کردم و از دردو 

اورد اروم می شدم و نفس نفس سوزشش جیغ های نامفهوم می زدم و دوباره انگشتش رو که در می 

 می زدم.

بعد از مدتی تکرار این حرکت عذاب اورش یهو ضربه محکمی به وسط پاهام زد که تکون شدیدی 

 خوردم.

ازم دور شد... دیگه سنگینیشو هم روی تخت، اطرافم حس نمی کردم. نمی دونم چند دقیقه گذشت... 

یدی تو گودی روی ارنجم جیغ زدم... انگار یه دقیقه بود. با سوزش سوزش شد 5اما بنظر کمتر از 

 سوزنی رو فرو کرده تو دستم. 

 بعد سوزشی رو تو سوزاخ ادرارم.. انگاری چیزی رو واردش کرد.

بعد از مدتی که گذشت فهمیدم سرم بهم زده... نمیدونم چقدر گذشت. احتماال توش ارامبخش بود که 

 نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

 «سالگیت... تو برای همیشه مال من میشی... 20ت کن... تو تولد اینو اویزه گوش»

االن فقط بخاطر کوچیک بودنته که می ذارم برگردی پیش خانواده ات... اما پنج سال دیگه تو اینجا.. »

 «تو خونه من... و برای همیشه مال من می شی... 

وگوشم زمزمه میکرد. روتین و صدای چند رگه و کلفتی که هراس رو به دلم می انداخت این هارو ت

ادامه دار... تموم که می شد دوباره و دوباره... دیگه بجای موزیک مالیمو ارام بخش تو هدفن این 

 جمالت بود که می شنیدم .

 نمیدونم کی می تونم دوباره راحت نفس بکشم... 
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می تونم اب بخورم اما شاید یک روز تمام این صدا تو گوشم در حال تکرار شدنه... هر چندساعت با نی 

خبری از غذا نیست... غذام سرمیه که تو رگ دستم می زنن. بیشتر از دوروزه که چشمام بسته است و 

همون  م تکون بخورم. فکرکنم روزی دوباردستا و پاهام بسته... البته شل ترش کردن اما بازم نمی تون

می رسونه... سر انگشتش رو داخلم فرو می مرد میاد و دستاش روی تنم فعال میشه. هر بار منو به اوج 

 کنه و در نهایت سیلی محکمی به الی  پام می زنه و تنهام می ذاره...

 شایدم نمی ذاره...

خسته شدم... مخصوصا از چیزی که دهنمو باهاش بستن. فکم بشدت درد میکنه. بدنم که دیگه جای 

 خود دارد.

 باز هم  خواب اور و ...

*** 

چرخ از روم رد شده. به سختی جشمام رو باز کردم که از هجوم شدید نور،  18بزرگ  انگار یه تریلی

 چشمام درد گرفت. اخی گفتم و سریع چشمام رو بستم.

 دستم رو اوردم باال اما از درد شدیدی که تو مفاصلم پیچید، جیغی زدم و دستم رو کنارم رها کردم.

 ارستان؟ یعنی اونا منو اوردن بیمارستان؟به اطرافم نگاه کردم، تو بیمارستان بودم. بیم

با باز شدن در و دیدن بابا شوکه نگاهش کردم. بابا سریع اومد سمتم و بغلم کرد اما دردی که تو 

 عضالتم بود باعث شد جیغ بزنم که ترسیده عقب رفت.

 زدم زیر گریه که بابا زنگ پزشک رو زد:

 چی شد عزیزم؟ -
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حرف بزنم. کل وجودم در می کرد. فقط گریه می کردم که یه پزشک دهنمم درد می کرد، نمیتونستم 

 با دوتا پرستار اومدن داخل اتاق.

 چی شده؟-

 بابا: خواستم بغلش کنم یه دفعه جیغ زد و زد زیر گریه... انگار درد داره.

 دوباره.دکتر اومد سمتم و با دقت مشغول معاینه ام شد. دستم رو گرفت بیاره باال که از درد جیغ زدم 

 اخمی کرد و گفت:

 اماا عکسات نشونه ای از در رفته گی یا شکسته گی نداشت دخترم.-

 به سختی گفتم:

 چند روز... بسته بودنم... ای ...-

 به سختی دستمو روی چونه ام گذاشتم که گفت:  

 د.اگر اینطور باشه احتماال بدنش حالت خشک شده گی پیدا کرده... میگم یه دکتر ارتوپد بیا-

 به پرستار اشاره کرد وگفت:

 دکتر جزایری رو پیج کنین.-

 با تمام سختی و درد به بابا خیره شدم و گفتم:

 قول دادی... مواظبمی...!-

چشمای بابا هم پر از اشک شد. نگاهمو ازش گرفتم و به جای دیگه ای دوختم... صدای ضبط شده تو 

 گوشم اکو شد...
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 «فقط پنج سال...»...

*** 

 ی طول کشید تا فیزیوتراپی تونستم دستام و ... ارو تکون بدم. چندروز

پلیس اومد تا بتونه اطالعاتی ازم بگیره اما من حرفی برای زدن نداشتم. فقط حرفای ضبط شده ارو 

 گفتم.

نیما هم که رگ غیرت جوانانه اش میزد  بابا نگران نگاهم می کرد و مامان بیشتر وقتا گریه می کرد،

 که با تشر بابا سریع می خوابید.بیداد می کرد داد و باال 

از بعد از اون  جریان دیگه نه نازنین رو دیدم نه امیر و نه مهدی... دیگه حتی کسی درباره اشون حرف 

 هم نمی زد.

 نمیدونم باید چی کار کنم. می ترسم.. از سایه خودم...

دیدن من حتی حاضر نیستم برای غذا از رفتن به مدرسه امتناع کردم... یک هفته که گذشت و وقتی 

 خوردن از اتاقم بیرون برم بابا اومد تا باهام حرف بزنه:

 دخترم... تو باید بری مدرسه... با حبس کردن خودت که چیزی درست نمی شه.-

 جوابی بهش ندادم که گفت:

 میبرمت مدرسه و خودمم میام دنبالت که نترسی باشه؟ اصال خودم-

 . برگشتم سمتش و تو چشماش نگاه کردمو گفتم:چشمام پر از اشک شد
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مثل همون سری که گفتی مواظبمی و نمیذاری اتفاقی برام بیوفته دیگه... نمی خوام... من از این اتاق -

بیرون نمیرم... می خوان هرکی رو بدزدن بدزدن... برام مهم نیست حتی اگر سرشو هم ببرن... من از 

 ار...این اتاق بیرون نمیرم. تنهام بذ

 با بغض دراز کشیدم و پتومو کشیدم روی سرم. اهی کشید و رفت.

 باورم نمی شه این اتفاق برای من افتاده.

 ***چهارسال بعد***

 ماه مونده تا اومدنش... تا بردنم... تا برای همیشه  اسیر شدنم. سهفقط 

 باباشون یه جورایی فراموش کردن چون تو تموم این چهارسال اتفاقی نیوفتاد. 

 محافظ گرفتن اماخب وقتی دیدن دیگه خطری نیست بیخیال شدن.  اوایل برام

و موقع امتحاناتم با بابا و نیما میرفتم مدرسه  نمدرسه نرفتم.. برای همین برام معلم خصوصی گرفت

 تم خونه.امتحان میدادمو بازم بر میگش

 خواستن برام روانشناس بگیرن اما من قبول نکردم حتی ببینمش.

االن یک ماهه که از خونه بیرون نرفتم. افتاب و مهتاب انگار باهم دیگه مسابقه گذاشتن.... روز و شبم 

 گاهی فکر می کنم خدا هم داره بااونا همکاری می کنه. اینقدر تند تند می گذرن که

 اره من می ترسم... 

صفر شده... مامان و بابا و نیما میرن دیدنشون اما من نه...  م به خونه امون رفت و امد خانواده خواهر

 حاضر نیستم ببینمش. 

 بخاطرنجات بچه اون من به این وضع دچار شدم.
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وجود نفرت اده اام بوددم اما االن برام یه مچطور می تونم راحت بپذیرمشون؟ قبال عاشق امیر خواهرز

 انگیزه. ازش متنفرم.

روی تختم یه گوشه کز کردمو به جای نامعلومی خیره شدم که یهو شیشه پنجره اتاقم با صدای 

 مهیبی می شکنه.

 سرمو بین دستام می گیرم وبا تمام توانم جیـــــغ می کشم.

 جیغ های هیستریک و دنباله دار.

 میارن داخل.در اتاقم یهو باز میشه. بابا و نیما و مامان سریع هجوم 

مامان بغلم می کنه و سعی می کنه ارومم کنه... اما نمیتونم ارام بشم. بعد از مدتی چشم که باز می 

کنم، نفس نفس زنان به سمت شیشه ها نگاه می کنم. کل شیشه ها تو اتاق خورد شده و یه چیزی 

 شبیه کاغذ تو دستای باباشون.

 با صدای لرزونی می گم:

 اون چیه؟ -

 یع میگه :بابا سر

 هیچی...بچه ها حتما بازی میکردن... سنگ باعث شده بشکنه شیشه.-

با تعجب نگاهش کردم که کاغذو موچاله کرد و تو جیبش گذاشت . بعدم با نیما سریع از اتاق رفتن 

 بیرون، سرمو روی سینه مامان گذاشتم و گفتم:

 دیگه نمی کشم... خسته ام مامان...-

 با گریه گفتم:
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 عذاب تموم نمی شه؟ چرا این-

 الهی فدات شم... گریه نکن مادر... ایشاهلل همه چیز درست میشه.-

از این حرفاش خسته شده بودم. همیشه همینو می گن اما هیچ کاری برای این که درست بشه انجام 

 نمیدن. نه بابا حاضره دست از شغلش بکشه نه پلیسا می تونن اونارو بگیرن.

 دم و گفتم:بغضمو به سختی قورت دا

 می خوام استراحت کنم. لطفا تنهام بذار.-

 وایستا شیشه هارو جمع ک..-

 نذاشتم جمله اش رو تموم کنه گفتم:

 نه... برو...برو..-

با نگرانی نگاهی بهم انداخت و رفت. در رو نبست. اروم از جام بلند شدم و رفتم سمت در. نگاهی به 

باید می فهمیدم چه خالی قراره به  فهمیدم اون کاغذ چی بوده.راهرو انداخت و ندیدمشون. باید می 

 سرم بشه.

 سمت اتاق مامانشون رفتم اما نزدیکش که شدم صدای صحبت بابا رو شنیدم:

 روز دیگه... 100اره سرهنگ... نوشته روز شمار... فقط -

روز مونده واون یادش  100روز دیگه... اره سه ماه و ده روز دیگه تولد منه...  100رنگ از روم رفت... 

 نرفته و همچنان برام کمین کرده.

اینقدر شوک وارده بهم شدید بود که از سرم گیج رفت وچشمام سیاهی ودیگه هیچی نفهمیدم.. جز 

 سقوط به سمت زمین.
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*** 

به سختی چشمام رو باز کردم. سر گیجه داشتم، با کرختی از جام بلند شدم و نشستم. یه سرم تو 

 و یه پارچه روی پیشونیم بود که با نشستنم افتاد روی پاهام. دستم بود

 تب داشتم؟ 

 سرم رو اروم از دستم جدا کردم و انگشتم رو گذاشتم جای سوزن و محکم فشار دادم تا خون نیاد.

توهمین حین بلند شدم نگاهی به جای نامعلومی که بودم انداختم. اما بعد از مدتی فهمیدم اینجا اتاق 

 .. نیماست.

هه این چهارسال جز اتاق خودم پا تو محیط خاص دیگه ای نذاشتم. باید دکور اتاق برادرم رو از یاد 

 ببرم.

رفتم سمت در، از اتاق نیما اومدم بیرون، قبل از وارد شدن به پذیرایی صدای صحبت مرد غریبه ای رو 

 شنیدم:

 بهتره براشون بادیگارد بگیرید.-

 کیو پیدا کنم که قابل اعتماد باشه؟ بابا: توفکرش هستم ... اما

 مرده: من شماره یکی از این مرکز هایی که بادیگار تعلیم میدن رودارم بهت میدم. بهشون زنگ بزن.

 بابا: باشه ممنونم... 

 مرده : یه پیشنهاد دیگه ای هم دارم حاجی...!

 بابا: چی؟
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اده های افراد نظامی مهم زندگی یه مدت بیاین شهرک نظامی ها زندگی کنین... اونجا فقط خانو-

 میکنن و بشدت از اونجا محافظت میشه. بهتره این مدت رو اونجا باشین.

 بابا اهی کشید و گفت:

 فکر خوبیه.-

مرده: پس من هماهنگ می کنم براتون یه خونه ارو اماده کنن. راستی ... سعی کنین زیاد جلب توجه 

 نکنین ... فقط وسایل ضروری رو بردارین.

ا قرار گرفتن دستی روشونه ام هینی کشیدم و برگشتم که نیما رو دیدم. از ترس و استرس ناگهانی ب

 ای که بهم وارد شد و اینکه فهمیدم ترسم بی مورد بوده سر گیجه گرفتم.

 دستمو به دیوار گرفتم که سریع بازوم رو گرفت: 

 اروم باش... بیا... بیا ...-

 نشوند. بابا بانگرانی گفت:منو برد به پذیرایی و روی مبل 

 چی شده؟ -

 نیما: توراهرو بود... ترسید از من.

مامان هم اومد و بابا قضیه ارو گفت اونم سریع رفت با یه لیوان اب قند برگشت و به زور به خوردم داد. 

احساس بهتری بهم دست داد . به مرده نگاه کردم. اما دیدن سرهنگ کمالی باعث شد نفرت تو وجودم 

 ریشه کنه. 

 با غیض گفتم:

 دوباره بیوفتم دست اونا؟ واقعا می خواین به حرفای همچین ادمی گوش کنین تا -
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 بابا لب گزید و گفت:

 نیوشاجان... اروم باش دخترم!-

 اشک تو چشمام جمع شد. با نفرت نگاهمو به چشمای سرهنگ کمالی دوختم و گفتم:

 از اینجا برو بیرون... مشاوره تو بدرد خودت می خوره... -

 بابا: نیوشا...

 سرهنگ بلند شد و گفت:

 داره... من نتونستم به قول عمل کنم و ازت محافظت کنم.اشکال نداره.. .حق -

 پوزخندی زدم وگفتم:

 توی اشغال حتی تالش هم نکردی... -

 مامان با سرزنش گفت:

 نیوشا مودب باشه.-

 با حرص نگاهشون کردمو گفتم :

به  چیه هی نیوشا نیوشا میکنین؟ نیوشا مرد... وقتی دخترت رو به شغلت ترجیح می دادی مرد. وقتی-

 اعتماد این مردک منو فرستادی تو اون اتوبان مرد. 

با انگشتم درو نشون دادم، که سریع از بقیه خدافظی کرد و رفت بیرون. بابا با عصبانیت رو به من 

 گفت:

 این چه طرز صحبت کردنه نیوشا؟ اون ازت بزرگتره!-
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 سریع ایستادم وعصبی صدام رو انداختم پس سرم: 

ه... بخاطر اعتماد به حرف اون میدونین من چی کشیدم؟ اصال چطور غیرتت به جهنم که بزرگتر-

قبول کرده تا االن نکشته باشیش... اون گفت مواظبمه اما چی کار کرد؟ وایستاد و فقط نگاه کرد 

 چطوری می برنم؟ اصال همه اش تقصیر توئه... 

نشسته روی زمین  با پرت شدنم روی زمین و سوزش شدید سمت چپ صورتم ساکت شدم. شوکه

موندم. بابا سیلی زد تو گوشم؟ بخاطر حرف حقی که داشتم می زدم؟نفرت بیشتر و بیشتر تو وجودم 

 شکل می گرفت... 

 یه ان انگار زد به سرم ونفهمیدم چرا همچین کاری کردم، اما انگار دیگه خودم نبودم.

 بلند شدم و پر از نفرت تو چشمای بابا نگاه کردمو گفتم:

 متنفرم... تو زندگیم رو تباه کردی... هیچ وقت نمی بخشمت .ازت -

پوشیدن کفش از خونه زدم بیرون. صدای داد های بعد بعدم سریع، عین فشنگ دوئیدم سمت در، 

 نیما ومامان رو پشت سرم می شنیدم. ازم می خواستن وایستم اما من نمی تونستم. 

موجود اضافه بودم. همیشه نازنین و نیما مورد توجه  تو اون خونه منو نمی خواستن. اصال انگار من یه

بیشتر بودن،  تمام این چهارسال بازم بابا رفت سرکارش و نخواست از کارش دست بکشه. تمام این 

چهارسال مامان و بابا و نیما مرتب با نازنین و خانواده در ارتباط بودن در حالی که من فدای پسر اون 

 شدم.

 همیشه...همیشه من فدا شدم... 

 به خودم اومدم که هوا تاریک شده بود. نمیدونستم کجام؟! 
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وحشت زده به اطرافم نگاه کردم. انگار یه اتوبان بود... رنگ از روم رفت... همون اتوبان بود فکر کنم؟! 

 من چطوری تا اینجا رو دوئیدم... ؟

 چطوری برگردم؟

 می چرخیدم و نمیدونستم چی کار کنم، سریع زدم زیر گریه.  مستاصل و حیران دور خودم

با دیدن ون مشکی رنگی که داشت نزدیکم می شد بیشتر وحشت کردم. سریع دوباره شروع کردم به 

دوئیدن اما ون سرعتش بیشتر بود وجلوم پیچید، سرجام خشکم زد و لرزون و گریان داشتم به ون 

که در ون باز بشه و مثل  اون سری منو بدزدن. اما باز نشدن در  نگاه می کردم. هر ان انتظار داشتم

 ون بیشتر وبیشتر فقط باعث وحشتم شد.

 به سختی اب دهنم رو قورت دادم و قدمی عقب برداشتم که در ون باز شد. دوباره  خشکم زد.

ترس  مردی مشکی پوش با ماسک سیاه رنگی از ون پیاده شد، اومد سمتم که زانوهام سست شد، از

 اسمم فراموش کرده بودم.

مرد اروم به سمتم اومد، زانوهام دیگه توان نگه داشتنم رو نداشت، تا شد و داشتم سقوط می کردم که 

 دستاش دور بدنم حلقه شد. بغلم کرد و به سمت ون رفت.

 چشمام رو بستم و تو دلم گفتم:

 تموم شد... -

تش رو دور باالتنه ام پیچید، سرمو روی سینه روی صندلی نشست. همچنان تو بغلش بودم، هردو دس

اش گذاشت که صدای ضربان قلبش پیچید تو گوشم. خدایا خواهش می کنم همینجا جونم رو بگیر... 

 من طاقت نمیارم؟!
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چشمام رو بستم... صدای بسته شدن در ون و حرکت ماشین، صدای زمخت و خشنی که بعد از این 

 م از باالی سرم بلند شد، که باعث شد از ترس تکونی بخورم:همه سال هنوز فراموشش نکرده بود

 دور بزن ... میبریمش خونه اش.-

صدای هق هق بریده بریده ام بلند شد. می ترسیدم کوچیک ترین حرف و کوچیک ترین تکونی 

 بخورم. هنوز جز به جز حرفا و کارهاش یادم بود.

 م خونه ام؟ یعنی پیش مامان و بابا؟هیچی نگفت... سکوت محض تو ماشین حاکم بود . میبرن

چشمام رو باز کردم، سرش پایین بود و خیره نگاهم می کرد، از دوتا سوراخی که برای چشم توی 

 ماسک بود تونستم چشمای ابیش رو ببینم. 

 انگار خشکم زد، خیره بودم تو چشمای ابیش. اونم خیره بود تو چشمام که ماشین ایستاد. 

 مجبورم کرد از بغلش بیام بیرون:نگاهشو ازم گرفت و 

 روز دیگه تو مال منی... 100برو خونه ات... اما یادت نره... -

مرد دیگه ای مثل اون لباس پوشیده و ماسک زده بود در ون رو باز کرد، با قدم های لرزون رفتم 

ه، سریع سمت در، اما بعد که دیدم واقعا می خوان بذارن برم، عین پرنده ای که از قفس ازاد شد

 دوئیدم سمت در خونه امون و دستم رو گذاشتم روی زنگ.

 به محض باز شدن در ون با سرعت از کوچه خارج شد. 

 بابا و نیما اومدن بیرون، با دیدنشون خودم رو انداختم تو بغل بابا و گفتم:

 روز دیگه..  100گفتن...گفتن... -

 دیگه هیچی نفهمیدم و از هوش رفتم.
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*** 

ه باز کردم تو خونه جدید بودیم... همه پنجره ها حفاظ داشت، خونه راه مخفی فرار چشمام رو ک

 متر یک نفر با اسلحه ایستاده بود.  10داشت. کل منطقه شهرک رو دیده بان مسلح داشت که هر 

 ورود و خروج هر شخص به داخل و خارج شهرک با ایست بازرسی بود و .... 

 که باشم اون ها بازم می تونن گیرم بیارن.  اما من مطمئن بودم من اینجا هم

روی تختم نشسته بودم و زانوهام رو بغل کرده بودم و داشتم فکر میکردم، به چشمای ابی و صدای 

زمخت ادمی که تو بغلش بودم... چه االن چه صد روز دیگه؟ اون میتونست االن خیلی راحت من 

 وداشته باشه . اما چرا اینکارو نکرد؟

 فرارم کار اونها رو راحت کرده بودم؟ من که با

 دخترم بیداری؟-

سرم رو بلند کردمو به مامان نگاه کردم، چادری که سرش بود نشون میداد مرد غریبه ای تو خونه 

 است... نکنه بازم سرهنگه؟

 بیا... -

تلخی  بلند شدم و خواستم برم بیرون که مامان جلوم رو گرفت، از تو کمدم یه شال سرم کرد و لبخند

 زد.

 یاد دیروز افتادم، دیروز مگه شالی چیزی سرم بود؟

اصال یادم نمی اومد. اهی کشیدم وباهاش رفتم بیرون، بابا با دومرد دیگه تو پذیرایی نشسته بودن. یه 

 مرد مسن و یه مرد جوان.
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 سالم ارومی کردمو روی مبل نشستم، سرم رو انداختم پایین و بازم رفتم تو فکر. 

 نیوشا؟ -

با صدای نیما به خودم اومدم، جلوم سینی چایی رو نگه داشته بودو منتظر نگاهم می کرد. سری تکون 

دادم که یعنی نمی خوام، اونم پشت چشمی برام نازک کرد و رفت سمت مامان. به مردا نگاه کردم، 

کت و شلوار سال رو داشته باشه. چهارشونه و هیکلی بود، 50یکیشون جا افتاده بود وبنظر می اومد 

 مشکی خوش دوختی تنش بود و با پیراهن سفید.

سالش باشه. چشم و ابرو مشکی با موهای خرمایی... اونم چهاار  30مرد همراهش هم بنظر می اومد 

 شونه بود اما مثل مرد مسن هیکل خیلی گنده ای نداشت. 

 افظت کنن.بابا: دخترم... ایشون اقای عرفان حاتمی هستن... قراره این مدت ازت مح

بابا به مرد جوان اشاره کرد، دوباره بهش نگاه کردم. اینبار اونم بهم نگاه می کرد، لبخند کمرنگ 

 جذابی زد. بی حس فقط نگاهش کردم و سر تکون دادم.

مطمئن بودم از اونم کاری ساخته نیست، اونها از هیچی نمیترسن و هیچی نیست که بتونه جلوی اون 

 اونا منو جلوی چشم پلیسا دزدیددن... دیگه این یه دونه ادم که عددی نیست براشون. هارو بگیره.

... می دونین که حضورش اینجا میشه گفت طوالنی میشه و  اگر موافق باشین مرده: فقط اقای تفضلی

 یه صیغه محرمیت بخونیم.

 بابا : باشه. مشکلی نیست... فقط برای محافظت وگرنه...

 ... ایشون جای خواهرم هستن.شین جناب تفضلیحاتمی: مطمئن با

 بابا تشکری کرد و مرد مسن خودش صیغه ای خوند. جالبه کسی از من نظری نمی خواست؟!
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تو دلم به خودم پوزخندی زدمو فقط بله ارو گفتم. وقتی تموم شد مرد مسن خدافظی کرد و رفت، بابا 

 هم رو به حاتمی گفت:

 بدم.دنبالم بیاید اتاقتونو نشون -

حاتمی از جاش بلند شد و رفت، مامان هم بلند شدو رفت سمت اشبزخانه. نیما فقط مونده بود که 

 گفت:

 نیوشا؟-

 بی حس و سرد نگاهش کردم. از اونم بدم می اومد. 

حداقل از نیما توقع بیشتری داشتم. ناسالمتی اون چه طور برادری بود که رگ غیرتش باد نکرده بود؟

 ...برادر بزرگتره و 

 اذیتت کردن ؟ اصال...چطور اوردنت؟-

 برای اونم عجیب بود... ! تلخ گفتم:

 دوست داشتی نیارن؟-

 اخم کردو سریع گفت:

 حرف دهنتو وبفهم... فقط می خوام بدونم اذیتت نکرده باشن.-

بالفرض کرده باشن... می خوای چی کار کنی؟ بری یقه بابا رو بگیری چرا از کارت استفا ندادی یا -

 بیای منو بگیری زیر مشت و لگد که چرا از خونه فرار کردی؟

 نذاشتم حرفی بزنه... حرفی برای گفتن نداشت.
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دور زدم که بابا و اون مردههم با یه نگاه معنادار. عصبی به بابا تنه ای پوزخندی بهش زدمو بلند شدم، 

 و زانوهام رو بغل کردم. کردم دوباره که توش بودم برگشتم و روی تخت کز به همون اتاقیزدم و 

چرا اوردنم؟ اینقدر این سئوال رو از خودم کردم که واقعا عصبی شدم. فشار روانی ای که با این 

 کارشون بهم وارد شده بود اینقدر زیاد بود که دلم می خواست سرم رو بکوبم به دیوار:

 دخترم؟-

 ده بود:از فکر اومدم بیرون. به بابا نگاه کردم. بین چهارچوب ایستا 

 می تونم بیام تو؟-

 فقط خیره نگاهش کردمو جوابش رو ندادم، بعد از مکثی وارد اتاق شد و اومد سمتم:

م..من متاسفم عزیزم.... معذرت می خوام. حرفات عصبیم کرد... چون حق با تو بود و من نتونستم -

 مراقب دخترم باشم... 

حرفا رو اونروزم زد... بعد از اون اتفاق هروز همینطوری رومو ازش گرفتم. حرفاش برام تکراری بود. این 

 حرف می زد.

 حاجی بیا شام اماده است.-

 صدای مامان بود، بابا اهی کشید و گفت: 

 پاشو دخترم...بریم غذا بخور.-

شستیم. ه شدیم و دور میز نهار خوری همه نبی حرف از جام بلند شدم و رفتم بیرون، وارد اشبزخان

 رش نبود. دامن و لباس و روسری داشت. امادیگه چادر نداشت.مامان چادر س

 مشخصه دیگه االن این مرده بهش محرم میشه چون یه جورایی شوهر من محسوب میشه.
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 هه شوهر... ای کاش تو این چهارسال ازدواج کرده بودم. شاید دست از سرم بر می داشتن.

 همیشه.اما نه.. اونا زندگی و اینده منو تباه کردن..برای 

نگاهمو ازش گرفتم و به میز دوختم. نیما به مامان تو چیدن میز کمک کرد، خیلی وقته دیگه روی من 

 حساب نمی کنن. 

که میاد غذا می خوره در حدی که بتونه نفس  من تو این خونه فقط حکم یه مرده متحرک رو دارم.

 بکشه.

 ند قاشقی خوردم.ته چین مرغ بود غذا. مقداری برای خودم کشیدمو بی میل چ

 غذای مورد عالقه ام چی بود؟ اصال یادم نمی ااومد.

 چون سال هاست یادم رفته لذت بردن از زندگی چطوریه... چطوری باید لبخند بزنم. 

ستش باال تنه ام رو تو بغل گرفته بودو دیاد زمانی افتادم که تو بغلش بودم. با دوتو فکر بودم که یهو 

 صدای قلبش که محکم می زد تو گوشهم اکو می شد. سرم روی سینه اش بودو 

عصبی یهو از جام بلند شدمو به سمت اتاقم دوئیدم. داشتم دیونه می شدم. انگار هنوزم صداش تو 

 گوشم بود. عصبی روی تخت نشستم و دستامو روی سرم گذاشتم.

 بابا: چی شده نیوشا؟

 پرت کردم سمتش و جیغ زدم: دستام رو برداشتم، عصبی بالشت روی تخت رو برداشتم و 

 برو بیرون.. همه اش تقصیر توعه... تو چطور پدری هستی... ازت متنفرممممممم.-

بقیه هم اومدن تو اتاق ونیما با عصبانیت اومد سمتم و دستام رو گرفت. نمیونستم دستام رو از دستش 

 رها کنم. جیغ زدم که داد زد سرم:
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 ساکت باش نیوشا... ساکت باش...-

 صدای دادش باعث شد بغضم بشکنه و بزنم زیر گریه.  

 تو بغلش زانوهام سست شد و روی زانو افتادم زمین، نیما هم کنارم نشست و بغلم کرد: 

 خیلی خب... اروم باش عزیزم... اروم باش خواهرم... ای خدا... اخه این چه امتحانیه...-

 با گریه گفتم:

نمازام  رو سر وقت می خوندم... روزه هام رو می گرفتم. به  همهداداش بخدا من گناهی نداشتم.. -

 مردی نگاه نمی کردم. اهل دوستی نبودم... چرا... 

 سرم رو نوازش کرد و گفت:

نمیدونم عزیزم... نمیدونم... فقط اینو بهت قول میدم که اگر شده خودم بمیرم نمیذارم  اینبار -

 ببرنت... قول میدم.

 گریه کردم و زجه زدم... اما تقریبا از هوش رفتم...نمیدونم چقدر تو بغلش 

*** 

 فصل دوم:

صبح رو نشون می داد. خمیازه ای  10با صدای بلند تی وی از خواب پریدم، گیج به ساعت نگاه کردم،

 کشیدمو بلند شدم و وارد سرویسی که تو اتاقم بود شدم. دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون. 

و به خودم نگاه کردم. صورتم خیلی پژمرده شده بود. خیلی وقته دیگه لبخند به  جلوی ایینه ایستادم

 لب هام نیومده.
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اهی کشیدم و دست بردم سمت شانه و برداشتمش، کش موهام رو باز کردم و مشغول شانه کردن 

ی موهام شدم. خیلی موهای بلندی نداشتم. اما همونی هم که بود تا وسطای کمرم بود. به رنگ خرمای

 با فر های درشت.

 موهام رو دوباره گلوله کردم پشت سرم و کشو دورش پیچیدم. همون گوجه ای خودمون.

دست بردم سمت شالم اما یادم اومد که با بادیگاردم محرمیم. هه. اولش خواستم شالو نذارم اما یاد 

م رو باز گذاشتم شاید مرد چشم ابی افتادم... کابوس این روزام ... که اگر بفهمه جلوی این مرد موها

 نظرش عوض بشه و بیاد همین االن ببرتم.

 یعنی اون عوضی غیرت حالیشه؟ بعید می دونم. اون منو چندروز بدون هیچ محرمیتی دستمالی کرد.

شالو برداشتم و روی سرم انداختم و رفتم بیرون. مامان تو اشبزخانه بود. بادیگاردمم روی مبل نشسته 

ال رو باال پایین می کرد. با اومدنم لحظه ای صاف نشست و اروم طوری که صداش بود و بی حوصله کانا

 نره اشبزخانه گفت:

 چه عجب بیدار شدی...؟!-

یاد صدای بلند تی وی افتادم. پس بلندش کرده بود که من بیدار شم؟ چشمام رو گردوندم تو کاسه با 

 ین جواب پس بدم تو این اوضاع.بی حوصله گی و رفتم سمت اشبزخانه... همینو کم دارم به ا

 سالم؟-

 مامان با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 سالم عزیزم... بشین برات صبحانه بیارم.-
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روی صندلی نشستم، اشبزخانه اوپن سنگی کوتاهی داشت. به بادیگارد نگاه کردم که با اخمای درهم 

بشو ندادم به تریپ قباش حتما از این که جوا که جذاب ترش کرده بود به تی وی نگاه می کرد.

 برخورده.

 نگاهمو به مامان دادمو گفتم:

 بقیه کجان؟-

 اهی کشید وگفت:

 نیما دانشگاه داشت.. .باباتم سرکاره.-

 برام یه لیوان شیرعسل با پنیر و گردو گذاشت جلوم.

 چند قورت از شیر عسلم خوردم و بعدم دولقمه پنیر و گردو، دوباره شیر عسل ...

همین بود. از جام بلند شدم و تشکر کردم، خواستم برگردم به اتاقم که صدای بادیگارده صبحانه من 

 ارو شنیدم:

 میاین بریم بیرون؟-

با چشمای گرد شده نگاهش کردم، برگشتم سمت اشبزخانه که مامانو دیدم با نگرانی نگاهم میکنه، 

 منتظر بود جوابمو بشنوه. برگشتم سمت بادیگارده و با اخم گفتم:

 من از خونه بیرون نمیرم.-

 اونم مثل خودم با لحن طلبکاری گفت:

 من باید ورزش کنم.-

 به در اشاره کردم و گفتم:
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 راه بازه... برو ورزش کن.-

 نگاه پوکر فیسانه ای بهم انداخت و گفت:

ماده مثال باید همیشه پیش هم باشیم. و اگر قرار باشه من از شما مراقبت کنم باید رو فرم باشم و ا-

 گیم رو از دست ندم.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 نیازی به مراقبت شما نیست... اونا بخوان بیان براشون پشه هم نیستی.-

 نیشخندی زد وگفت:

 من بهت قول میدم براشون بیشتر از یه هفت خان رستم باشم.-

 چه اعتماد به نفسی، یکم نگاهش کردم و گفتم:

 من از این خونه بیرون نمیرم.-

بل از این که بخواد حرفی بزنه به اتاقم رفتم. کارتن های وسایل هنوز باز نشده تو اتاق بودن. پوفی و ق

 کردمو رفتم سمتشون. بهتر از بیکاری و یه جا نشستنه...

 همه وسایل رو که جا به جا کردم تقویمم رو برداشتم ... 

 لبمو گزیدم و نگاهی به عددا انداختم و گفتم:

 اخه چرا من؟-

 که نه چهره جذابی داشتم نه هیکل انچنانی... واقعا  دلیلشون رو نمیتونستم بفهمم.من
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اهی کشیدم و رفتم سمت میز تحریرم، از توی کمدش چندتا برگه اچار برداشتم با خطکش  و 

 خودکار.

تا خونه ارو مرتب کشیدم شروع  100روی صندلی نشستم و مشغول خط کشیدن تو برگه شدم. وقتی 

 نوشتن عدد یک تا صد...کردم به 

رو که نوشتم یه قطره اشکم چکید روی برگه. سریع دستمو زیر چشمم کشیدم و بلند  100عدد 

 شدم، با چسب نواری چسبوندمش به دیوار و عدد یک رو که دیروز میشد رو خط زدم.

 ایینه دق برای خودت درست کردی؟-

 گفتم:برگشتم عقب به بادیگاردم نگاه کردم، اخمی کردمو 

 ایینه دق نیست... می خوام بدونم چند روز دیگه قراره بدبخت بشم.-

 پوزخندی زد و گفت:

 روز دیگه عزا گرفتی؟ واقعا که نوبری ...  100تو از االن برای -

 با اخم نگاهش کردمو گفتم:

 برو بیرون.-

 ابرویی باال انداخت وگفت:

 نچ... باید این قضیه ارو منو شما حلش کنیم.-

 دستامو به پهلوم زدم و گفتم :

 چه قضیه ای؟-
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 دست به سینه به چهارچوب در تکیه داد و گفت:

 من هروز باید ورزش کنم ... -

 برو ورزش کن.-

 خندید: د ن د ...شماهم باید با من بیای... 

 با اخم گفتم:

 دست از سرم بردار... من از این خونه بیرون نمیرم.-

 به من گفت:لپاش رو پر باد کرد وکالفه 

 روز که مشکلی پیش نمیاد...  100روز دیگه میان... خب تو این  100مگه نمیگی -

 نگاهی به روز شمارم انداخت و چشمی گرد کرد و با لحن باحالی گفت:

 روز. 99اشتبااه گفتم... -

 دوباره بهم خیره شد که پوفی کشیدم و گفتم:

 زودتر اومد. نشاید پشیمون شد-

ه من شنیدم چندسال صبر کرده.. اینم روش... زود باش حاضر شو اینقدرم لوس بازی خندید: اینطور ک

 در نیارا... بریم هم من ورزش می کنم هم تو یه افتابی بهت میتابه... رنگ به رو نداری.

 و قبل ازاین که بذاره من چیزی بگم از اتاق رفت بیرون. پسره بیشعور... 

 روز . 99روز نیست...  100ردم.. راست میگه دیگه برگشتم عقب و به روز شمارم نگاه ک
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به سمت کمدم رفتم و یه دست مانتو شلوار مشکی با شال مشکی سرم کردم و اومدم بیرون. مامان با 

 دیدنم لبخندی زد و گفت:

کار خوبی میکنی باهاش میری... اون مواظبته و نگران نباش.. هم مصلحه هم خوب میتونه ازت دفاع -

 کنه.

 بادیگارد از اتاقش اومد بیرون که سری تکون دادم و چیزی نگفتم. باهم اومدیم بیرون. 

شهرک جالبی بود. روی دیوارا... هر چند متر یه سرباز با اسلحه وایستاده بود و همه جارو زیر نظر 

 داشت. 

 کلی ساختمون سه طبقه بود و می شه گفت شبیه شهر ارواح بود.

 چرا وایستادی؟-

ن صدای بادیگارد نگاهی بهش انداختم، تازه فهمیدم وایستادم و دارم همه جارو نگاه می کنم. با شنید

 کالفه پوفی کشیدم و خودم رو بهش رسوندم و کنارش راه افتادم که گفت:

 بیا باهم بدوئیم.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردمو گفتم:

 نه.. گفتی فقط خودت می خوای ورزش کنی...-

 ... خب اگر قرار باشه فقط من بدوام که تو تنها میمونی...!چقدر گیری تو-

 چشمام روتو کاسه گردوندم که خندید و گفت:

 زود باش عقب نمونی.-

 و شروع کرد به اروم دوئیدن. ترسیده سریع دوئیدم سمتش، بهش که رسیدم خندید بی صدایی کرد:
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 زور باال سرت نباشه کاری انجام نمیدی انگار.-

 نگاهمو با قهر ازش گرفتم. شاید دودقیقه دوئیدیم که گفتم:اخم کردم و 

 وای من نمیتونم.-

گوشه استینش رو گرفتم که وایسته، وقتی وایستادیم دستام رو روی زانوهام گذاشتم و خم شدم. 

 نفس نفس میزدم که گفت:

 خیلی ضعیفی ها... -

 تقصیر اونی که این بال رو سرم اورده؟-

 چه بالیی؟-

 رو بلند کردمو بهش نگاه کردم: طلبکار سرم

 یعنی واقعا خبر نداری؟-

 شونه باال انداخت و گفت:

سال و نیم پیش دزدیدنت.. اونم چند روز بدون این که اسیبی ببینی 4واال اینطور که من شنیدم -

 سالگیت برمیگردن... دیگه چه بالیی سرت اوردن؟20دوباره برگردوندنت.... و گفتن تو تولد 

 اهش کردم که از حالت شوخی بودن در اومد جدی تو چشمام خیره شد:با اخم نگ

ببین نیوشا... اونی که باعث ضعف االنته خودتی... از چهارسال پیش خودت رو خونه نشین کردی -

وزانوی غم بغل گرفتی که قراره پنج سال دیگه دوباره بدزدنت... اعتصاب غذا کردی و ... واقعا باعث 

 ی.وضع االنت فقط خودت

 عصبی سرش داد زدم:
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 تو هیچی نمیدونی... -

 اونم مثل خودم گفت:

اره نمیدونم... فقط میدونم تو به هیچ کس اعتماد نداری... اگر چندسال پیش نتونستن ازت مراقبت -

کنن دلیل نمیشه االنم نتونن؟ من اینجا بوق نیستم که بیان بدزدنت و هیچ کاری ازم بر نیاد... اوردنت 

این همه ادم که نتونن وارد بشن و ببرنت... نمیبینی اینارو واقعا؟ ااالنم دوباره عزا گرفتی اینجا وسط 

روز دیگه بدزدنت... خب تو اگر اینقدر مطمئنی که میدزدنت و کاری از دست کسی 99که قراره 

 روز رو جوری زندگی نمیکنی که حسرت نخوری بعدا.99برنمیاد... چرا این 

 اشتم می رفتم که صداش بلند شد:پشتم رو بهش کردم و د

 اره باز راه خودت رو برو که بیان بدزدنت و بگن فقط فالن قدر وقت داری.-

 اینو که گفت خشک شدم سرجام، خودشو بهم رسوند و گفت:

 پریروز برات عبرت نشد؟-

 چیزی نگفتم، سرم رو انداختم پایین و بادیگارد گفت:

 گذاشتن. بریم اون جا من ورزش کنم بعد برگردیم.اون قسمت یه چندتا وسیله برای ورزش -

 بی حرف دنبال رفتم... عالوه بر وسایل ورزش چندتا تاب و سرسره هم بود.

 ؟روی یکی از تاب ها نشستم و نگاهش کردم، چندساله که نیومدم سوار تاب بشم... 

خوبی که در من به  ناخواسته حواسم از بادیگارد پرت شد... با پام کمی خودم رو هل دادم. از حس

 وجود اومد لبخند کمرنگی نشست روی لبم.

 زنجیر تاب رو محکم گرفتم و هل بیشتری دادم. بادی که به صورتم می خورد برام لذت بخش بود.
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چشمام رو بستم تا این حس خوب رو ذخیره کنم... حق با بادیگارده... من باید حداقل این چندروز رو 

 از زندگیم لذت ببرم.

رو باز کردم و بهش نگاه کردم، داشت دمبل میزد اما منو نگاه می کرد. یه نگاه عجیب و پر از  چشمام

 حرف.

بعد از چند ثانیه نگاهش رو گرفت و حواسشو به ورزشش داد، تا زمانی که اون ورزش کنه، حدودا نیم 

 ساعتی شد من سوار تاب بودم و تاب بازی می کردم.

دم. حس بهتری داشتم. اما اینو بهش نگفتم، بی حرف قدم زنان به وقتی اومدسمتم از تاب پیاده ش

 سمت خونه رفتیم. وارد خونه که شدیم بادیگارد گفت:

 من برم یه دوش بگیرم.-

 مامان :برو پسرم.

 اون که رفت مامان با لبخند نگاهم کرد و گفت:

 چطور بود؟ خوش گذشت؟-

 گفت:یاد تاب بازیم افتادم. لبخندی زدم که شوکه شد و 

 خیلی وقت بود این برق و این لبخند روتو صورتت ندیده بودم.-

چشماش پر از اشک شد، سریع اومد سمتم و صورتمو بوسید، با ناراحتی سرم رو انداختم پایین. همه 

 ارو عذاب دادم.

 تعریف کن برام... می خوام بدونم.-

 و گفتم: صندلی گذاشت جلوم و هیجان زده دستام رو گرفت، لبخند تلخی زدم
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اولش دعوامون شد... اما بعد رفتیم سمت وسایل ورزشی.. اون ورزش میکرد منم نشستم رو تاب... -

 خب... تاب بازی بهم مزه کرد.

 خندید و گفت:

 واقعا؟ اگه اینطوره شب میگم بابات و نیما هم که اومدن باهم بریم.-

 سریع اخم کردم، از جام بلند شدم و گفتم:

 نیست.اون بابای من -

 مامان دلخور صدام زد و گفت:

 نیوشا... نگو این حرفو...-

 با سماجت بیشتری تو چشماش نگاه کردمو گفتم:

 اون بابای من نیست... بابا ها از دختراشون مراقبت میکنن.. -

پشتم رو بهش کردمو به سمت اتاقم رفتم. لباسام رو عوض کردمو روی تخت نشستم. اون هیچ وقت 

 درسته همش انکار می کنم امابازم اونو بابام خطاب می کنم پیش خودم. ن باشه.نمیتونه پدر م

 باباها فرشته های نگهبان مهربون دختراشونن... اما مال من .. اون فقط مراقب نازیه...

روی تخت نشسته بودم و به روز شمار نگاه میکردم که تقه ای به در خورد، برگشتم سمت در که 

ه تیشرت جذب سورمه ای با یقه و دور استین سفید پوشیده بود با شلوار جین بادیگارد رو دیدم، ی

 مشکی. یه حوله کوچیک دور گردنش بود و موهاش مشخص بود خیسه.

 سشوار داری؟-

 نگاهمو ازش گرفتم و بلند شدم و رفتم سمت کمدم، سشوارم روبرداشتم و رفتم سمتش و بهش دادم.
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 ممنون.-

 رگشتم روی تخت و به روز شمارم خیره شدم که گفت:سری تکون دادمو دوباره ب

 باز رفتی تو لک که.-

 کالفه نگاهش کردمو گفتم:

 چی کار کنم؟-

 بیا لب تابم رو بهت بدم چند فیلم کمدی دانلود کن بشینیم نگاه کنیم.-

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:

 چیه؟ مگه بیکار نیستی..؟ پاشو بیادیگه...-

 بیرون اما بلند شدم و ازاتاق رفتم بیرون و دنبالش وارد اتاق اون شدم.کالفه نفسمو دادم 

 روی تخت تک نفره نشستم، اونم یه لب تاب مشکی اورد سمتم و گذاشت رو پاهام:

 برو تو گوگل سرچ کن کمدی ...-

بی حرف کاری که گفت رو انجام دادم، اونم رفت جلوی اینه قدی ایستاد و سشوار رو به برق زد 

 ول خشک کردنموهاش شد.ومشغ

داشتم خالصه فیلمارو می خوندم.تو ایرانی ها که چیز جالبی پیدا نکردم، برای همین خارجی سرچ 

کردم که سریع برام چند تا باال اومد. داشتم خالصه اشون رو می خوندم که سشوار رو خاموش کرد و 

 اومد نشست کنارم:

 چیشد؟-
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 شونه باال انداختم و گفتم:

 کدوم رو دانلود کنم؟نمیدونم -

 خم شد سمتم که باتعجب نگاهش کردم، یکم خالصه هارو خوند و بعد گفت:

 این خوبه... -

لب تاب رو برداشتم گرفتم سمتش، که نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند یه طرفه ای زد، تو دلم یه 

 بیشعور نثارش کردم.

 فهمید نزدیکی بیش از حدش اذیتم کرده اینطوری می خنده.

 خودش دوتا فیلم دانلود کرد. اینترنت پر سرعتی هم داشت، توی فلش ریخت و گفت:

 بریم با تلویزیون بذارم مامانتم ببینه.-

 بی حرف هردو رفتیم بیرون، همونطور که فلشو میزد به تی وی رو به مامان گفت:

 حاج خانوم بیاین فیلم خنده دار دانلود کردیم باهم ببینیم.-

 گاهش کرد و بعد به  من ... در نهایت گفت:مامان با تعجب ن

 باشه االن میام.-

 وی نگاه کردم. روی مبل تک نفره نشستم و بالشتک کوچیک مبل رو بغل کردم و به تی

*** 
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واقعا فیلمای خنده داری بود. بعضی جاهاش واقعا قهقهه می زدم و مامان با عشق نگاهم می کرد و 

شاید چون چهره اش جذابیت خاصی داشت اینطور به نظرم می  بادیگارد با یه نگاه معنیدار خاص.

 رسید.

 من با مردای زیادی در ارتباط نبودم... پس مسلمه اون با این چهره بنظرم خاص هست.

اخرای فیلم بود که نیما اومد. با تعجب به من و لبخند روی لبم نگاه کرد، بعد نگاهی به همه کرد و 

 ش زد که مامان با تعجب گفت:بعد یه سیلی اروم تو صورت خود

 چی کار می کنی نیما؟-

 نیما: من واقعا بیدارم ؟ نیوشا داره میخنده؟

 ناخواسته ریز خندیدم که زیر لب گفت:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم.. -

 مامان خندید و گفت:

 بیا... اقا عرفان فیلم خنده دار گذاشته.-

 ابرویی باال انداخت و با لحن جالبی گفت:

 باریکال... اقا عرفان.-

 اا اسمش عرفان بود؟ یادم رفته بود . نیما با عرفان دست داد و روی مبل نشست و گفت:

 مامان جون یه چایی میدی؟-

 مامان : اره... االن میریزم... 
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مامان سریع پاشد رفت سمت اشبزخانه، یه دور چایی برای همه امون ریخت وبرگشت. نیما کنار 

ونفره نشسته بود. نمیدونم عرفان چی داشت زیر گوش نیما می گفت اما هر چی که عرفان روی مبل د

 بود حسابی منو مشکوک کرده بود.

 .فیلم که تموم شد مامان برای نهار صدامون کرد. سرمیز نشستیم

مثل همیشه برای خودم یه کفگیر نیمه برنج ریختم و مشغول خوردن شدم، غذا کهتموم شد سریع 

 فتم:تشکر کردم و گ

 من میرم بخوابم...-

سریع میز رو  ترک کردم ووارد اتاقم شدم، دراتاق رو بستم و شالمو در اوردم و روی تخت دراز کشیدم 

 و پتورو کشیدم روم و چشمام رو بستم .

*** 

با صدای صحبت و ... از خواب بیدار شدم، دست و صورتم رو شستم، شالمو سرم کردم و رفتم بیرون، 

 نیما نشسته بود و مامان و عرفان هر کدوم روی مبل های تک نفره نشسته بودن .بابا کنار 

 سالم.-

 جوابمو دادن، روی مبل سه نفره نشستم و گفتم: ههم

 چقدر سروصدا می کنین؟-

 نیما: تو به خرس گفتی زکی همش خوابی؟

 نیشخندی زدم و گفتم :

 نخوابم چی کار کنم؟-
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 وندی؟عرفان: خب چرا برای کنکور درس نخ

 همه با تعجب نگاهش کردیم، شونه ای باال انداخت و گفت:

 واال اگر برای کنکور خونده بودی و قبول می شدی تا االن کاردانیت رو گرفته بودی.-

 پوفی کشیدم و گفتم:

 دقت کردی از صبح تا االن یه ریز به من گیر دادی  و باید ونباید کردی؟-

 اینبار نیما گفت :

 ه...!خب حق داره دیگ-

 پوفی کردم و دست به سینه طلبکار به تی وی نگاه کردم، جرا اینقدر گیر میدن به من اخه؟

 بعد از چند ثانیه مامان گفت:

 اقا عرفان... نیما... لطفا سرتون به کار خوودتون باشه.-

 نیما شونه ای باال انداخت و گفت:

یکم دیگه اینطوری ادامه بدی فکر  سرمون به کار خودمون بوده که این شدهشبیه اسکلت.. البته-

 نکنم طرف رغبت کنه دیگه بخواد بدزدتت.

نگاه کردم، همه اینا از گور نداشته اون بلند می شه. بابا با  پر نفرت به عرفاناشک تو چشمام حلقه زد، 

 غیض گفت:

 نیما ساکت شو.-
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ند شدم و پرر از نفرت تو رو لبش بود که با نگاه من لبخندش از بین رفت. از جام بل یلبخند عرفان

 چشمای نیما خیره شدم:

 نترس... قبل اومدنشون خودمون میکشم که هم اونا هم تو از دستم راحت بشین-

دوئیدم سمت اتاقم و درو کوبیدم. روی زمین پشت در نشستم و زانوهام رو بغل کردم، اشک جمع 

 شده تو چشمام ریختن روی گونه ام.

شمارم نگاه کردم... باید دوتا خط می زدم، مثل این که یه روز بیهوش بودم  سرم رو بلند کردم و به روز

.. 

 رو خط زدم.97و  98از جام بلند شدم و رفتم سمتش، خودکارم رو برداشتم و روی 

 در اتاقم تقه ای خورد و باز شد، به عقب چرخیدم که عرفان رو دیدم. اخمی بهش کردمو گفتم:

 چی می خوای؟ خیالت راحت شد؟-

 کالفه نفسشو بیرون داد وگفت:

من بهش نگفتم این حرفارو بهت بزنه... من فقط بهش گفتم که تحریکت کنه تا بخوای بیشتر از -

 زندگیت لذت ببری... معذرت می خوام.

خب وقتی اونطوری به چشمام نگاه کرد و گفت ببخشید نتونستم بی تفاوت باشم. ادمایی که اینطوری 

 واهی می کنن همیشه بهترین ادمان... از نظر من البته. قلب صاف تری دارن.بدون هیچ غروری عذر خ

 باشه... تنهام بذار.-

 اومد سمتم و دستمو گرفت و کشید سمت در، شوکه نگاهش کردم. 

 چی کار می کنی؟-
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 از ظهر تا االن خواب بودی... بازم می خوای بچپی اینجا؟-

 وی مبل ها دوباره نشستیم که مامان بلند شد وگفت:از اتاق که بردتم بیرون دستم رو ول کرد. ر

 برم برات یه کیک و چایی بیارم بخوری.-

 چیزی نگفتم که اونم رفت. عرفان چیزی به نیما گفت و بعد رو به بابا گفت:

 حاجی اجازه هست منو نیوشا خانم و نیما فردا بریم خرید؟-

انداخت وقتی تعجبم رو دید فهمید بی  با چشمای گرد شده نگاهش کردم، بابا نیم نگاهی به من

 خبرم، روبه عرفان گفت:

 خطرناک نیست؟-

 عرفان سر تکون داد و گفت:

 نگران نباشین... میگم چند تا از دوستام هم که رزمی کارن حواسشون بهمون باشه. نیماهم که هست.-

 بابا سری تکون داد و گفت:

 باشه مشکلی نیست.-

 عصبی گفتم:

 برید ومی دوزید. شاید من نخوام بیام.برای خودتون می -

عرفان: خب دلبخواهی نیست... یادت نیست امروز چی گفتم؟ من بادیگاردتم و خب تنها موندن برات 

 خطر بیشتری داره... می خوای خونه تنها باشی یا با ما بیای بیرون؟

 فقط با حرص نگاهش کردم. چرا زبونم در مقابل این فتنه کوتاه بود؟
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سینه طلبکار به گوشه ای خیره بودم و تو دلم حرص می خوردم وکاردم می زدی خون ازم دست بهه 

 در نمیومد.

بعد از چند دقیقه مامان اومد، کمی از کیکم رو خوردم و چاییم رو داغ داغ داشتم می خوردم که نیما 

 رو به عرفان گفت:

 از اون فیلم کمدی هات... نداری بذاری ببینیم؟-

 عرفان گفت:

 ا اتفاقا... االن میارم.چر-

 عرفان بلند شد و رفت.

*** 

 نیوشا... نیوشا؟-

 چشمام رو به سختی باز کردم و به سمت صدا برگشتم، با دیدن عرفان باالی سرم شوکه شدم و گفتم:

 اینجا چی می خوای؟-

 چشمکی زد  و گفت:

بعدم برگردیم من دوش مسلما برای دیدن شلختهگی تو نیومدم... پاشو حاضر شو وقت ورزشه... -

 بگیرم بریم خرید.

هنوز احساس خوابالودگی می کردم و این حرکت عرفان به نظر دیونه گی می اومد، عصبی پشتم رو 

 بهش کردم و گفتم:

 من خوابم میاد... تنهام بذار.-
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 خیلی خب... پس من تنها میرم... محض اطالعت هم هیچ کس خونه نیست. -

ین فشنگ سیخ نشستم و برگشتم سمتش که با دیدن لبخند خبیث هیچ کس خونه نیست؟ یهو ع

روی لبش، بالشتی که معموال بغلش می کنم می خوابم که کمتر بترسم )دیونه هم خودتونین( پرت 

 کردم سمتش و جیغ خفه ای کشیدم:

 برای چی اذیتم می کنی؟ من خوابم میاد هنوز.؟-

 و بازوهام رو گرفت و بزور از روی تخت اوردتم پایین: بالشتو رو هوا گرفته بود، اورد گذاشت روی تخت

 برو دست و صورتت رو بشور... فقط دودقیقه وقت داری تا سر میز صبحانه باشی وگرنه من میرم.-

بعدم از اتاقم رفت بیرون. عصبی پاکوبان به سمت سرویس رفتم و دست و صورتم رو که شستم از اتاق 

انگاری واقعا هیچ کس خونه نبود، روی میز خامه و عسل وگردو و  رفتم بیرون. وارد اشبزخانه شدم،

 پنیر بود با اب پرتقال. خودشم نشسته بود و داشت می خورد.

 نشستم پشت میز و گفتم:

 مامانم کجاست؟-

 یه خورده سر درد داشت، گفتم بره استراحت کنه من حواسم هست صبحانه ات رو بخوری.-

م و خواستم پنیر رو جلو بکشم که یهو یه لقمه نون جلوم گرفت. سری به معنای فهمیدن تکون داد

 شوکه خشکم زد، چند ثانیه به لقمه خامه عسل تو دستش خیره شدم که گفت:

 بخور دیگه االن عسلش میریزه...-

با تردید دستم رو جلو بردم و لقمه ارو گرفتم، به عرفان نگاهی انداختم و جدی و منتظر نگاهم میکرد، 

 دفش از این کار چی بود ؟دقیقا ه



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  57 

 

 لقمه ارو داخل دهنم گذاشتم. خب مزه خوبی داشت. تاحاال نخورده بودم.

 که قورت دادم یکی دیگه جلوم گرفت، با تردید گفتم:لقمه ارو 

 خودم می تونم بخورم.-

 جدی گفت:

 بگیرش.-

 لقمه ارو که گرفتم گفت:

خوام جون داشته باشی ومثل دیروز جا به خودت باشه از گنجشک هم کمتر غذا می خوری... می -

 نزنی.

تقریبا یک چهارم نون بربری رو همینطوری به خوردم داد، دیگه واقعا جا نداشتم، عقب کشیدم و 

 گفتم:

 من دیگه نمیتونم... -

 سری تکون داد و لقمه اخرو خودش خورد، اب پرتقالم رو خوردم و بلند شدم که گفت:

 سریع اماده شو بریم.-

 باشه.-

 وارد اتاقم شدم درو بستم، جالبه امروز اصال جلوش شال سرم نکردم. خب  محرمه دیگه... 

نیشخندی به خودم زدم و لباسام رو پوشیدم و اومدم بیرون، اونم اماده بود و این سری لباس گرمکن 

 ورزشی پوشیده بود. از خونه اومدیم بیرون.



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  58 

 

 کردم. وقتی دیدم شروع کرد به دوئیدن منم سریع همراهیش

اصل ورزش کردن قبل از صبحانهاست... اما مطمئنم تو اونقدر ضعیفی که اگر قبل صبحانه بیایم از -

 هوش میری.

 اخمی کردمو گفتم:

 دیگه اونقدرا هم ضعیف نیستم.-

ایت... واقعا باید بیشتر به  Dچرا هستی... احتمال میدم اهن خونت هم کم باشه. همینطور ویتامین -

 خودت برسی.

 فه نفس نفس زنان گفتم:کال

 بیخیال... من از خودم راضیم...-

 اشتباه می کنی دیگه...تو االن حکم یه  اسکلت رو داری.-

جوابشو ندادم شاید بی خیال بشه... واقعا هم ادامه نداد. وارد جای وسایل ورزشی شدیم و من سریع 

 اونم همینطور. رفتم سراغ تاب و مشغول تاب بازی شدم. البته چشمم به عرفان بود

 وقتی نیم ساعت کامل ورزش کرد اومد سمتم و گفت: 

 برگردیم.-

 باشه.-

برگشتیم خونه و اینبار منم رفتم دوش گرفتم و داشتم موهام رو خشک می کردم و شانه میزدم که 

عرفان اومد تو اتاقم، فکر کنم سشوار نیمارو گرفته بود که سشوار منو پس اورده بود. نگاهی بهم 

 انداخت و گفت:
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 سختت نیست موهای بلند؟-

 چرا.. خیلی...-

 پس چرا کوتاه نمی کنی؟-

 اخه می ترسم ارایشگره خیلی کوتاهشون کنه.-

 سشوار رو از دستم گرفت و خودش مشغول خشک کردن موهام شد و گفت:

 اگر بخوای من می تونم برات کوتاه کنم... مطمئن باش بلدم و خراب نمی کنم.-

 .نه ممنون-

 هرجور مایلی.-

موهام که کامل خشک شد، عرفان رفت لباس بپوشه منم پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون. عرفان منتظر 

 روی مبل نشسته بود که با دیدنم بلند شد و گفت:

 بریم؟-

 باشه... نیما نمیاد؟-

 شونه باال انداخت وگفت:-

 زنگ زد گفت دانشگاه کالس داره.-

 هم کههمیشه خدا دانشگاه کالس داره.این نیما سری تکون دادم، 

 من موندم اگر االن بخوان بیان بدزدنم نیما کجاست که بیان از روی نعشش رد بشن؟

 سفید رنگی شدیم واز شهرک زدیم بیرون. 206هردو از خونه دوباره زدیم بیرون و سوار ماشین 
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خب... ههمه ون هایی که گاه  با استرس اطرافم رو نگاه میکردم وهر ان منتظر یه ون مشکی بودم اما

 گاهی رویت میشد سبز و نارنجی بودن که برای تاکسی ها بود.

 ماشینو که نگه داشت به خودم اومدم، با تعجب گفتم :

 اینجا کجاست؟-

 با لحنی که انگار داره مسخره می کنه گفت:

 م.عرضم به حضورت اینجا پارکینگ زیر زمین طبقه سومه پاساژ صدفه که قراره بری-

 اخمی کردم و مشتمو کوبیدم تو بازوش واون خندید:

 خیلی بی مزه ای.-

 پیاده شدیم واون با خنده گفت:

 اخه همچین سئوال می پرسی که انگار دزدیمت... -

 هه هه ه هه-

ه دوم نگه داشت و پیاده شدیم. خیلی وقت بود که بازار سمت اسانسور و سوار شدیم. تو طبق رفتیم

 واقعا می ترسیدم...نیومده بودم. در 

مامان هم که می اومد برام خرید کنه حتما بهش می سپردم که لباسی که برام می خره حتما باید 

 مشکی باشه.

با عرفان مغازه هارو نگاه می کردیم که اغلب مانتو فروشی بودن. بعداز مدتی دستم رو گرفت و کشید 

 داخل رو به فروشنده گفت:

 برای خواهرم می خوام.خانم از اون مانتو ابیه -
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با تعجب به عرفان نگاه کردم... خواهرم؟ اما اون با جدیت منتظر به فروشنده نگاه می کرد اونم بعد از 

 مدتی مانتورو اورد وعرفان انداختتش تو بغلم و گفت:

 زود برو پروو کن ببینم چطوره.-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 من جز مشکی نمی پوشم؟-

 ل اندرسفیهانه ای بهم انداخت و اروم مثل خودم گفت:یه نگاه عاق

 این دوروز بهت ثابت نشد نمیتونی روی حرفم حرف بزنی؟-

با غیض نگاهش کردم و تنه ای بهش زدم و وارد اتاق پروو شدم... چرا نمیتونستم در مقابلش استقامت 

 داشته باشم. 

پوشیدم چشمام برق زد. خدایی خیلی خوشگل بود و کالفه مانتوم رو عوض کردم.... اما وقتی مانتو رو 

 بهم هم می اومد. درو باز کردم که عرفان رو با یه روسری دستش دیدم، با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 این روسری رو هم بپوش ... -

 باشه.-

چون خوشم اومده بود روسری ساتن رو بی حرف گرفتم ودرو بستم، شال مشکیم رو با روسری ساتن 

اسمانی براق با طرح های سفید عوض کردم. زیر چونه ام یه گره مرتب بهش زدمودر با ز کردم. ابی 

 عرفان با دیدنم لبخندی زدو گفت:

 خیلی بهت میاد.-

 منم لبخندی زدم که گفت:
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 وایستاد چندتا مانتو دیگه بیارم بپوش... -

وی دیگه که یکی کرمی و با تعجب نگاهش کردم که رفت و بعد از چند دقیقه برگشت، دوتا مانت

دیگری زرشکی بود گرفت سمتم، بی حرفت اون هارو پوشیدم و وقتی کامال مطمن شد که هر سه 

تاشون بهم میان از اتاق پرو اومدم بیرون، روسری های ستش رو هم خریدیم و اومدیم بیرون و پول 

 همه اش رو هم عرفان حساب کرد.

ونه ای از پاساژ اومدیم بیرون. بعد از مدتها خرید کردن بع داز خریدن شلوار و چندتا لباس تو خ

 حسابی بهم مزه کرده بود.

احساس پر انرژی بودن می کردم و لبخند از روی لبم پاک نمی شد. تازه منظور عرفان رو می تونستم 

 بفهمم... من باید تا می تونم لذت ببرم از زندگیم... 

*** 

 با تعجب گفتم:

 ی؟اینجا کجایه منو اورد-

 چشم غره ای بهم رفت وگفت:

 وای... کوری ؟ اوردمت نهار بخوریم دیگه.-

 با تعجب گفتم:

 اخه جیگرکی؟-

پس کجا ؟ بیا پایین ببینم... اینقدر ضعیف شدی که چشماتم درست نمیبینه همش سئوال می -

 پرسی.
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د، نفسمو با چشمای گرد شده نگاهش کردم که در کمال پرویی محلم نذاشت و از ماشین پیاده ش

 کالفه فوت کردم و پیاده شدمو باهم وارد مغازه شدیم.

به یکی میز و صندلی های فلزی اشاره کرد، و بی حرف رفتم سمتش و روی صندلی نشستم. عرفان 

 هم بعد از سفارش اومد روبه روم نشست و گفت:

 جیگر دوست داری؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 اما بدم نمیاد... یا دوست ندارم.هم اره هم نه... می خورم -

 سری به معنای فهمیدن تکون داد وگفت:

 هرچقدر گفتم باید بخوری... -

 پوکر فیس نگاهش کردم که خندید و گفت:

 چیه؟ -

 خیلی زورگویی.-

 چشمک پر شیطنتی زد و گفت:

 از بچه گی بچه شری بودم.-

به پروانه کسب صاحب مغازه نگاه می لبخند محوی زدمو محیط مغازه ارو از نظر گذروندم. داشتم 

 کردم که پسر جوونی یه سینی پر جیگر برامون اورد. وقتی رفت شوکه به عرفان گفتم:

 کی قراره این همه ارو بخوره؟-
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 عرفان خندید و گفت: 

 منو تو. بیا از این شروع کن.-

 یه سیخ گرفت سمتم. سیخ رو از دستش گرفتم، خواستم نون بردارم که گفت:

 لی بخور.خا-

بی حرف مشغول خوردن شدیم، بعد از اینکه چهار سیخ جیگر و دو سیخ قلوه خوردم حس کردم به 

 مرز انفجار نزدیکم سریع عقب کشیدمو گفتم:

 من دیگه نمی تونم.-

 سری تکون داد و بقیه اشون خودش خورد.

 ین که شدیم گفتم:تموم که شد یه نوشابه تگری زرد هم زدیم به بدن واومدیم بیرون. سوار ماش 

 اینقدری که تو خرج می کنی فکر کنم از حقوقت هم بزنه باال.-

 خندید و گفت:

 نترس کوچولو... از بابات میگیرم همه اش.-

خندیدم و چیزی نگفتم . من خندیدم.... ؟ وقتی برگشتیم خونه مامان حالش بنظر خوب می اومد، 

 سالمی کردم و با گفتن :

 من میرم بخوابم.-

 پریدم تو اتاق و لباس عوض کردم و روی تخت ولو شدم و دیگه چیزی نفهمیدم . سریع

*** 
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نزدیکای شب بود که بیدار شدم، دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون که چشمم به پاکتای 

خریدمون افتاد، لبخندی زدم و با ذوقی که خیلی وقت بود نداشتم همه ارو مرتب تو کمد و کشو هام 

 که تموم شد از جام بلند شدم که چشمم به روز شمارم افتاد. چیدم. کارم 

سریع لبخند از روی لبم پاک شد. اهی کشیدم و خودکارم رو برداشتم و رفتم سمتش و روی عدد 

 رو خط زدم.96

بعدم از اتاق اومدم بیرون که صدای عرفان رو شنیدم داشت در مورد امروز توضیح می داد، وقتی 

 رومی گفتم و روی مبل نشستم که نیما گفت:بهشون رسیدم سالم ا

 به خانم خوابالو؟-

پشت چشمی براش نازک کردم. مامان برام چایی ریخت و بی حرف نشسته بودیم و داشتیم چایی می 

خوردیم که موبایل بابا زنگ خورد، بابا نگاهی به صفحه موبایلش کرد و بلند شد و به سمت اتاقش 

 رفت.

یی که سرم اومد و بخاطر اون شغل کذاییش... بازم حاضر نشد دست از این پوزخندی زدم، بعد از بال

 شغلش بکشه.

 مامان برای شام کوکو گذاشته بود و صدامون کرد، سر میز نشستیم که هنوز بابا نیومده بود. 

 عرفان: وایستیم حاجی بیاد...!؟

 نیما برای خودش کشید و گفت:

 احتماال تماسش طوالنی شد.. نمی خواد.-

 همه مشغول خوردن شدیم، اخرای غذامون بود که بابا اومد ونشستو مشغول شد.
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سریع تر از همه  تموم کردم و بلند شدم و از مامان تشکر کردم و به اتاقم برگشتم. هیچ سرگرمی ای 

 نداشتم. می خواستم یکم به زندگی برگردم و الزمه اش داشتن موبایل بود. 

 باید از مامان می خواستم که برام یکی بخره. 

*** 

 ام... : 95روز 

 مامان؟ -

 جانم؟-

 من موبایل می خوام... -

 با تعجب نگاهم کرد، اما بعد گفت:

 باشه... میگم بابات بخره.. -

 اخمی کردمو گفتم:

 چیزی که اون می خواد بخره ارو نمی خوام. خودت برو برام بخر.-

 اخمی کرد و گفت:

 ل من مگه از پول بابات جداست؟پو-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 نه متاسفانه... یکیه.-
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بلند شدم و بدون این که به صدا زدنش توجه کنم به اتاقم برگشتم. درو هم محکم کوبیدم و قفلش 

کردم. روی تخت نشستم و زانوهام رو بغل کردم. زمان نهار که رسید مامان صدام کرد اما توجهی 

 اره و باز هم منتوجهینکردم که ایندفعه صدای عرفان رو شنیدم:نکردم... دوب

 شما برید من میارمش.-

 مامان: باشه پسرم.

 مامان که رفت عرفان تقه ای به در زد و گفت:

 باز میکنی یا به زور بازش کنم؟!-

 کالفه گفتم :

 گشنه ام نیست.-

 مگه دست خودته...؟ -

 ازش کردم و طلبکار نگاهش کردم و گفتم:پوفی کردمو بلند شدم و رفتم سمت در و ب

 چی می خوای از جونم؟ -

 شونه باال انداخت و گفت:

 هیچی...-

 پشت چشمی براش نازک کردم که گفت:

 باتو کاری ندارم اما تو باید بیای غذات رو بخوری.-

 برو بابا.. -
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کردم که عصبی تو درو اومدم ببندم که درو هل داد که شوکه قدمی عقب رفتم، با تعجب نگاهش 

 چشمام خیره شد و گفت:

اینقدر با من یکی به دو نکن ... وقتی می گم بیا غذات رو بخور...یعنی بیا. تا یک دقیقه دیگه نیای -

 سرمیز من می دونم و تو.

 ودر مقابل نگاه شوکه ام از اتاق رفت بیرون. از شدت بهت نمی دونستم چی کار کنم. 

 ه و تاحاال عصبانیتش رو ندیده بودم و این ... واقعا شوکه ام کرد.عرفان معموال خیلی شوخ طبع

اما خب یه ترس مبهمی که چند روز بود فراموشش کرده بودم دوباره برگشت، سرم رو انداختم پایین 

و برگشتم سر میز. دوباره قد گنجشک برای خودم غذا ریختم و بدون نگاه کردن به کسی داشتم غذام 

کفگیر پر برنج تو ظرفم خالی شد، با بهت سرم رو بلند کردم که دیدم عرفان  رو می خوردم که یه

کامال جدی یه کفگیر برنج هم برای خودش ریخت و بعد مشغول خوردن شد. اصال هم به من نگاه 

 نکرد. 

 سکوت کردم و چیزی نگفتم. می ترسیدم جلوی مامان بپره بهم.

ه برام بکشه سریع تشکر کردم از مامان و وارد اتاقم شدم. غذام رو که تموم کردم از ترس این که  دوبار

 درو بستم اما قفلش نکردم. روی تختم نشستم و زانوهام رو بغل کردم و به روز شمارم نگاه کردم. 

 اون مرده چشم ابیه یعنی رئیس بود؟ 

 همونی که این همه سال کسی نتونسته بود حتی اسمش رو بفهمه!

 اش کجاست و ....  اینکه تو چه کاری و خونه

 برای چی منو می خواد؟ این همه سال پیگیرمه و حواسش بهم هست برای چی اخه ؟
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 دوستم داره ؟ هه... بعید می دونم... اونقدر چهره خاصی ندارم که بخواد یکی بهم عالقه مند بشم. 

ساله می 15بهم اتفاقا خیلی استخون ریزم وجثه نسبتا کوچیکی نسبت به همه سن هام دارم. پر پرش 

 ... تقریبا میشه گفت قد کوتاهیه.165خوره. قدمم 

 اهی کشیدم و گفتم :

روز هم گذشته و شماها نیومدین... اخ که چه 95دلم می خواد چشمام رو ببندم و باز کنم ببینم این -

 خوب میشه پلیس بگیرتتون و من ازاد بشم... 

عررفان کردم و با اخم بدون این که چیزی بگم روی اهی کشیدم دوباره که در اتاق باز شد، نگاهی به 

 تخت دراز کشیدم و پتو رو کشیدم تا روی سرم.

 در اتاق بسته شد، فکر کردم رفته اما انگار نه.

پتو یهو از روم کشیده شد، چون انتظارشون نداشتم هینی کشیدم و نگاهش کردم که داشت خنثی 

 نگاهم میکرد:

 این بچه بازیا چیه؟-

 دمو گفتم:اخمی کر

 برو بیرون...!-

 اونم اخم کرد و گفت:

 اگر نرم می خوای چی کار کنی؟-

 با غیض نگاهش کردم و گفتم: 

 داد میزنم.-
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 پوزخندی زد و رفت روی صندلی نشست و دست به سینه نگاهم کرد:

 داد بزن.-

 با غیض نگاهش کردم که داشت با غرور نگاهم می کرد، عصبی گفتم:

 چی می خوای؟-

 باال انداخت و گفت: شونه

 چی شده که تو هاپو شدی؟ اینو می خوام بدونم.؟!-

 بی ادب.-

 خندید و گفت:

واال...بخاطر اینکه مجبورت کردم بیای سر نهار اینطوری االن یا بخاطر این که مامانت گفته بابات -

 برات موبایل بخره؟

ه. عرفاان شونه ای باال انداخت لحظه ای چشمام درشت شد، واقعا توقع نداشتم مامان به عرفان بگ

 وگفت:

 خب میریم من برات می خرم بعد پولش رو از بابات میگیرم خوبه؟-

 خواستم بگم نه اما بیخیال شدم و سر تکون دادم که گفت:

 خوبه... پس یه دوساعتی بخواب بعداظهر میریم. -

دیدم که کلید در اتاقمو برداشت.  باشه ای گفتم و اونم بلند شد و از اتاق رفت بیرون اما قبل از رفتنش

 با چشمای گرد شده گفتم:
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 هی... واستا... -

 اما توجهی نکرد و رفت. مشتی به تختم زدم و گفتم:

 پسره بیشعور.-

روی تخت دراز کشیدم اما خوابم نمی برد، برای این که وقتم بگذره بلند شدم و یه رمان برداشتم و 

 ن شدم.روی تخت دوباره نشستم و مشغول خوند

*** 

ناخواسته از هیجان بازوی عرفان رو چنگ زده بودم، یادم نمی اد این چهارسال و اندی گوشی -

 خواسته باشم. اخه می ترسیدم ... 

اما االن... باید لذت ببرم از زندگیم دیگه. داشتم نگاهشون می کردم که در نهایت با انگشت موبایلی رو 

 نشونش دادم و گفتم:

 اون چطوره؟-

 فان نگاهی به ویترین و موبایلی که اشاره کرده بود انداخت و گفت :عر

 مدلش قدیمی شده... نظرت در مورد شیائومی... اون قرمزه چیه؟-

 نگاهی به موبایلی که گفت کردم و لبخند زدم: 

 اره قشنگه.-

 پس بیا.-

 وارد مغازه شدیم، عرفان روبه فروشندهه گفت:
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 قرمز پشت ویترین رو بیارین.سالم. لطفا اون مدل شیائومی -

 مرده رفت و با گوشی برگشت و گفت:

ی هم میگن. هم قیمتش مناسبه هم جز گوشی های نسل یه... بهش اپل چینگوشی خیلی خوب-

 جدیده.

 همینطوری داشت از مزایاش می گفت و وقتی تموم شد عرفان موبایل رو گرفت سمتم و گفت:

 خوبه؟ -

روی لبم نشسته بود که نمیتونستم کنترلش کنم، سر تکون دادم. از تو دستم گرفتم، لبخند محوی 

 شدت ذوقم نمی تونستم حرف بزنم.

عرفان موبایل رو برام خرید، یه قاب خوشگل هم خودم براش انتخاب کردم و اومدیم بیرون. وقتی یکم 

 از مغازه دور شدیم گفتم:

 ممنون.-

 خندید و گفت:

 مشخصه خر کیفی ها...؟! -

 یدم و گفتم:منم خند

 اره... بده می خوام این مدتی که زنده ام رو خوش بگذرونم به قول خودت... -

 یهو وایستاد و مجبورم کرد وایستم، با اخم تو چشمام خیره شد و گفت:

 منظورت چیه؟-
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 شونه باال انداختم و بی خیال گفتم:

 تصمیم گرفتم اگر خواستن بدزدنم خودم رو بکشم... -

 عصبی گفت:

  که من نمی ذارم دوما... جهنم اون دنیا رو می خوای بخری؟ اوال-

 اهی کشیدم و گفتم:

بنظرت جهنم اون دنیا بهتر از جهنم این دنیایی که قرار باشه توش پر از گناه باشه بهتر نیست؟ اون -

حرومزاده مشخصا محرم و نامحرمی حالیشون نیست... مثل اون چند روزی که به صلیب کشیده بودنم 

 قدرت هیچ کاری رو نداشتم.و 

 ع کردم به راه رفتن و اونم همراهم اومد. دیگه نه اون حرفی زد نه من.وشر

 از یه دفتر پیشخوان برام یه سیم کارت خرید و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه:

 سیم کارتت فردا فعال میشه.-

 باشه.-

 ن نیما با هیجان رفتم سمتش و گفتم:وقتی رسیدیم خونه، دوباره هیجانم برگشت، با دید

 ببین چی خریدیم؟-

نیما هم مشتاق نگاهم کرد، کنارش نشستم و موبایل رو از توی جعبه اش در اوردم اما بلد نبودم 

باهاش کار کنم که نیما با حوصله برام توضیح می داد. موبایل رو برام روشن کرد و چند تا نرم افزار 

 تا بازی نصب کرد و گفت:مثل تلگرام و ... با چند 

 بفرما ابجی جون.-
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 با لبخند گرفتمش: 

 مرسی... -

 نیما: حاال شماره هامون رو ذخییره کن.

با کمک نیما شماره مامان و بابا و خودش و عرفان رو ذخیره کردم. بعدم سریع به اتاقم رفتم و مشغول 

 هر چهارنفرشون هم تلگرام دارن.  ور رفتن با گوشی شدم. تلگرام رو برای خوددم نصب کردم که دیدم

 نیشخندی زدم اما بعد لبخند از روی لبم رفت... یعنی واقعا که.... 

 هیچ دوستی ندارم که بخواد بهم پیام بده.

اهی کشیدمو به همونا نگاه کردم متوجه عکسای عرفان شدم، سریع زدم رو عکسا، سه تا عکس بود... 

 از زوایای مختلف خودش.

 دن عکساش زدم. واقعا خوش قیافه بود. لبخندی از دی

 داشتم روی یکی از عکساش نگاه می کردم که با شنیدن صداش از جا پریدم:

 وقتی خودم اینجام عکسمو نگاه می کنی؟-

 شوکه هینی کشیدم وعقب کشیدم خودمو که سرم به دیوار پشت سرم خورد واز درد چشمام رو بستم.

 معلومه خیلی غرق شده بودی.-

 رو گرفت و کشیدتم جلو دستی به پشت سرم کشید و گفت: بازوم

 مخت یکم تکون خورده... وگرنه چیزی نشده عاقل میشی.-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:
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 قبل از اومدن تو اتاق باید اول در بزنی جناب.-

 نیشخندی زد و گفت:

 و در ضمن... اره ولی خب میدونی که من محافظتم و عمال هیچ در زدنی در کار نیست.-

 منتظر نگاهش کردم که لبخند پر شیطنتی زد و گفت:

 ادم برای ورود به اتاق زنش که در نمیزنه.-

 شوکه نگاهش کردم. اتاق زنش؟ یعنی اون با صیغه محرمیتی که بینمونه فکر می کنه من االن زنشم؟

 خودش رو جلو کشید صفحه اش رو نگاه کرد و گفت:

 عجب خوشتیپی ام ها...-

 ترجیح دادم خودم رو بزنم به اون راهو حرفش رو نشنیده بگیرم.

 ایش... خودشیفته.-

 ابرویی باال انداختو تو همون فاصله کممون گفت:

 یعنی بنظرت جذاب نیستم؟!-

لعنتی نتونستم بگم نه... نیستی با اخم بلند شدم و رفتم روی صندلی نشستم تا فاصله بینمون بیوفته 

 کردم تو گوشی.. اینبار کال از تلگرام در اومدم و وارد یکی از بازی ها شدمکه گفت:و دوباره سرم رو 

خیلی خب... انکار کن... ولی من فهمیدم که از نظر تو هم من جذابم... کال از نظر همه دخترا من -

 جذابم.

 با همون غرور و خودشیفته گی از اتاقم رفتم بیرون، صورتم رو جمع کردم و گفتم:
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 ز خود راضی.پسره ا-

به گوشیم نگاه کردم اما واقعا باید بگم جذابه...و  صدالبته که ادمی که چهره جذابی داشته باشه همه 

 حرکاتش هم جذاب و خواستنی به نظر میاد.

*** 

 تقریبا یه دهروزی گذشت... 

فتم  ده روزی که من سرم تو گوشی بود و گذر روز هارو کمتر احساس می کردم. صبحا با عرفان میر

 وررزش و بعدم بازی با گوشی و کسی هم کاری بهم نداشت.

یه چیزی که این گوشی باعث شده بود معتادش بشم رمان بود که فایالش رو از اینترنت دانلود می 

 کردم و می خوندم.

شبه و همه خوابن اما  من دارم تو تاریکی رمان می خوندم تو تلگرام پیام اومد. با  12االن ساعت  

 از صفحه رمان خارج شدم و وارد تلگرام شدم.تعجب 

 عرفان بود. با تعجب فراوان بازش کردم:

 اینقدر بااون گوشی ور نرو چشمات ضعیف می شه.-

چشمام لحظه ای گرد شد، سریع خواستم براش بنویسم اما خب بیشتر از ااندازه کند بودم. اما باالخره 

 فرستادم:

 گوشی خودمه. چشمای خودمه.-

 ارسال بعد از چند ثانیه نوشت:به محض 

 اون که بعله گوشی خودته اما محض اطالع شما مال خودت نیستی...-
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با چشمای گرد شده به گوشی نگاه کردم... منظورش چیه؟ نکنه منظورش اینکه من مال اون مرد 

 چشم ابیم؟شاید اون چشم ابیه فقط یه نوکر بوده... 

 اهی کشیدم و نوشتم :

 ا.. شاید... ولی قبل-

 داشتم تایپ می کردم که برام فرستاد: 

 یادت رفته بینمون صیغه محرمیت خوندن؟-

 دستم خشک شد، مات به صفحه نگاه  کردم، منظورش خودش بود؟

 متنی که  نوشته بودم رو پاک کردم وجاش رفتم تو استیکر ها و یه ایموجی با چشمای گرد فرستاد.

 سریع نوشت:

 االن زن من محسوب میشی پس مال منی... تازمانی که صیغه باطل بشه.مگه دروغ میگم... ؟ تو -

 فقط به صفحه نگاه می کردم و نمی دونستم چه عکس العملی نشون بدم.

 بعد از چند دقیقه که انگار دید من چیزی ننوشتم گفت:

 خوابیدی؟-

 یه جوری شده بودم. یه جورایی خوشم اومد، نمیدونم چرا.

اینو گفتم بدونی که مطمن باش تا زمانی که زن من محسوب میشی نمی ذارم اتفاقی حاال قهر نکن... -

 برات بیوفته. همین؟! اینقدرم به گوشیت خیره نشو چشمات ضعیف میشه. شب بخیر.
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لبمو گاز گرفتم و گوشیو قفل کردم و گذاشتم کنارم وبه سقف خیره شدم. حس فوق العاده خوبی 

 دونست و حواسش اینقدر بهم بود.داشتم که منو ناموس خودش می 

 پس بیداری و جوابمو نمیدی...-

 از جام پریدم و با ترس به عرفان نگاه کردم. با باال تنه برهنه اومد سمتم. 

 راستش خیلی ترسیدم، سریع روی تخت نشستم و خودم رو عقب کشیدم که ایستاد و گفت:

 کاریت ندارم ... -

 لبه تختم نشست و گفت:با ترس نگاهش کردم که اومد جلو و 

 از چی می ترسی؟-

 تنهام بذار.-

 نه... باید بگی چرا داری از من می ترسی؟-

 با صدای لرزونی بی تو جه به سئوالش گفتم:

 چرا لباس نپوشیدی؟!-

 شونه باال  انداخت و گفت:

 اوال که گرماییم. موقع خواب دوست دارم خنک بشم. دوما که عادت کردم.-

 گفت: سر تکون دادم که

 نظرت چیه فردا بریم شهربازی؟-
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با تجب نگاهش کردم. کم کم ترسم کمتر شد، فشاری کهداشتم به تاج تختم می دادم و کم کردم و 

 یه کم ریلکس تر نشستم و اروم گفتم:

 نمیدونم... اگر نیما هم بیاد... میام.-

 خندید و گفت:

 باشه... -

 ت:بعداز مدتی خندهه اش رفت، با صدای ارومی گف

 میشه سرمو بذارم رو پات؟-

با چشمای گرد شده نگاهش کردم که با حالت مظلومی تو چشمام خیره شد. نوع نگاهش طوری بود 

که نتونستم نه بگم. پاهام رو دراز کشیدم که لبخند زد و روی تختم دراز کشید، قلبم شروع کرد با 

 سرعت به تپیدن.

 سنگینیش.سرشو که روی ران پام گذاشت لبمو گزیدم از 

 دستمو گرفت و گفت:

 سرمو ناز کن.-

الل شده بودم وهرکاری که می خواست رو براش انجام می دادم. دستمو که روی سرش گذاشت اروم 

 الی موهاش لرزوندم.

موهای لخت و نرمی داشت، یکم با تردید و خجالت اینکارو کردم اما بعداز مدتی که دیدم بی حرکت و 

 جرات بیشتری دادم.چشمام بسته اس به خودم 
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داشتم موهاش رو دست می کشیدم وحس عجیبی داشتم. انگار یه حس جدید تو قلبم به وجود اومده 

 بود.

 چرخید و به پشت خوابید و بهم نگاه کرد. نفسمو حبس کردکه گفت:

 بیا بغلم.-

 شوکه گفتم:

 چی داری میگی عرفان؟ پاشو برو.-

 وی تخت برم پایین، بعد کشیدتم سمتش خودش. خندید، دستم رو کشید و مجبورم کرد از ر

 ممانعت کردم و گفتم:

 بس کن... -

 یکم بغلت کنم میرم... -

وقتی باالخره تونست منو بکشونه تو بعلش، سرم روی بازوش بود و اون دستاش دور باالاتنه و پاهاش 

 دور پاهام پیچیده بود ونمیتونستم تکون بخورم.

 ئن بودم که صداش رو عرفان می تونه بشنوه.قلبم چنان محکم می زد ک همطم

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم که سرمو بوسید و گفت:

شاید برات عجیب باشه.. اما... توبرام مهمی نیوشا... حس می کنم قلبم وقتی پیش توام محکم تر -

 میزنه.

اشت بهم ابراز شوکه نگاهش کردم. ناباور سرم رو عقب کشیدمو نگاهش کردم. االن یعنی عرفان د

 عالقه می کرد ؟
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 اولین پسر یا اینطور بگم که اولین مردی بود که داشت اینطور برام حرف می زد.

 تو چشمام خیره شد و گفت:

 دوستت دارم...-

 مات و شوکه نگاهش می کردم که سرمو مجبور کرد بزارم روی سینه اش. 

جام بده مغزم. هنک کرده بود و اعالن ارور اما همچنان چشمام گرد بود. تحلیل و تجزیه قادر نبود ان

 می داد.

 بعداز نیم شاید یک ساعت تو همون وضعیت بودیم که نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

 :84روز 

از خواب که بیدار شدم کش وقوسی به بدنم دادم و رفتم دستشویی و دست و صورتم رو که شستم 

 اومدم بیرون.

ن و نیمارو دیدم، سالمی کردم و نشستم روی صندلی، هنوز یه وارد اشبزخانه شدم و مامان و عرفا

بیدارم می کرد ناخوداگاه بیدار شده  8:30جورایی خوابم می اومد اما طبق عادت عرفان که ساعت 

 بودم وگرنه جسما هنوز چرت میزدم.

 با سر کج دست بردم سمت نون که نیما گفت:

 توکه خوابت میاد مجبوری زود بیدار شی؟-

 براش سر تکون دادم که عرفان با لحن معناداری گفت:فقط 

 شاید چون شبا زیاد با گوشی ور میره صبحا خوابش تموم نمیشه... -
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 و اتفاقای بعدش برای اونم سر تکون دادم اما بعد از چند ثانیه مغزم کار کرد و یاد چت دیشبمون

 افتادمو خواب از سرم پرید.

تو هوا خشک شد... اما بعد به خودم اومدم و لقمه ارو گذاشتم  لقمه ای که داشتم میبردم سمت دهنم

ی خواستم پیش خودش خیاالتی بکنه. یا دهنم. به زور جلوی نگاه کردنم به عرفان رو گرفت. نم

بذار فکر کنه فقط اونه که بهم عالقه داره و  اینطوری بگم بهتره که نمی خواستم خودم رو رسوا کنم.

 یک طرفه است.

 می تونستم بفهمم که قلبم داره براش محکم تر می زنه. ااما خودم

بعد از خوردن صبحانه ای که بقیه اش تو سکوت گذشت اما می تونستم سنگینی نگاه عرفان رو روی 

 خودم احساس کنم بلند شدم که عرفان گفت:

 سریع اماده شو بریم.-

 نیما : منم امروز باهاتون میام... حوس کردم ورزش کنم.

... داشتم عذا می گرفتم که چطوری قراره باهاش تنها باشم اما اینطوری بااهاش تنها هم چه بهتره

 نمیشم.

به اتاقم رفتم و بعد از پوشیدم لباس و برداشتم موبایلم از اتاق رفتم بیرون. نیما و عرفان هم اماده 

 بودن.

ئیدم و عرفان سمت هر سه از خونه زدیم بیرون و شروع کردیم به دوئیدن ... من وسطشون می دو

 راستم و نیما سمت چپم می دوئیدن.

که رسیدیم من مثل همیشه روی تاب نشستم و نیما و عرفان رفتن  شهرکبه شهربازی کوچولوی 

 ورزش کنن.
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گوشیم رو برداشتم و تو همون حین که خیلی اروم، گهواره ای خودم رو تاب می دادم موبایلم رو 

 ام اومد. روشن کردم که برام تو تلگرام پی

با تعجب به شماره عجیب و غریب روی گوشی نگاه کردم. انگار مال یه کشور دیگه بود. روش زدم تا 

 متن پیام رو بخونم:

روز دیگه تو برای همیشه مال منی 84روز مونده دیگه ؟ 84سالم خوشگله... حواست هست که فقط -

 و زیر من تو تختم...

ته بود. خشکم زده بود و وحشت داشت تو تک تک سلول هام بعدم چندتا اموجی لبخند شیطانی گذاش

 نفوذ می کرد.

نمیدونم چند دقیق بود که اینطوری خیره به گوشی بودم هنگ... که با صدای نیما وحشت کردم، جیغ 

رو نگرفته بودم یه پشت از تاب که چون تاب پشتی نداشت  منم تاب زدم وخودم رو به عقب هل دادم 

 م که محکم به زمین کوبیده شد دیگه هیچی نفهمیدم.پرت شدم و پشت سر

 ***کیاراد:

سرهنگ: بنظر من از پرونده های نیمه تموم شروع کنی بهتره... میتونم یکی بهت معرفی کنم. 

 امیدوارم با حل کردنش بتونی دینی رو از روی گردنم برداری.

 با تعجب گفتم:

 چه پرونده ایه؟-

کرد و یه پرونده در اورد و گذاشت روی میز و هل داد سمتم، دست  در کمدش که همیشه قفله ارو باز

 دراز کردم برداشتمش و اون گفت:



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  84 

 

یکی از دوستانم تو واطالعات سپاه کار می کنه. چهار سال و نیم پیش موضوع مهمی رو پیدا می کنه -

به خطر میدازن.  که افراد اون باند می فهمن و بهش میگن اگر اون اطالعات رو لو بده خانواده اش رو

اما اون تهدید رو جدی نمیگیره و اطالعات رو لو میده. چندروز بعد نوه اش امیر که فقط چهارسال 

 داشته ارو میدزدن ... ااما در اضای ازادی اون پسر بچه دخترش شرط میذارن.

 با بهت به سرهنگ نگاه کردم که نگاه غمگین و غبار گرفته ای بهم انداخت و گفت:

بچه فرصت کمی داشت، به سختی تونستیم نیوشا دخترش رو راضی کنیم سر قرار بره اما همه اون -

اماده بودیم که به محض این که امیر رو گذاشتن نذاریم نیوشا رو ببرن اما اینقدر سریع اون دختر رو 

 سوار ون کردن و امیر رو از ون گذاشتن بیرون و با سرعت رفتن که حتی بالگردامون هم گمشون

 کردن.

اخمی کردم ... چطوری تونستن یه دختر جوون رو مبادله کنن... ؟ واقعا که. با اخم پرونده ارو باز کردم 

 و به عکس دختر جوان و زیبایی که روی کاغذ چسبونده شده بود نگاه کردم که سرهنگ ادامه داد:

ز بیمارستان زنگ زدن که سه روز تمام تهران رو وجب به وجب گشتیم اما نبودن... بعد از سه روز ا-

 دختره تو بیمارستانه. 

رفتیم که دیدم بخاطر این که تمام مدت با طناب بسته بودن این سه روز، بدنش حالت خشک شده 

سالگیش دوباره میان و میبرنش اینبار برای  20گی پیدا کرده. پیغام هم داده بودن که تو تولد 

واش میشه از خونه فرار میکنه دوباره سوار ونش همیشه. چندروز پیش هم که نیوشا با پدرش دع

میکنن اما بدون این که اسیبی بزنن بهش یا حرفی بزنن برش می گردونن خونه پدرش می گن دقیقا 

 روز تولدش میان سراغش.

 همونطور که نوشته ها و گزارش هارو با چشم می خوندم گفتم:
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 چند وقت مونده تا تولدش؟-

 نیم دیگه مونده. سرهنگ: فکر میکنم دوماه و

 سری تکون دادم بلند شدم:

 چشم قربان... اجازه مرخصی میدید؟-

 سرهنگ: برو... این پرونده ارو بتونی حل کنی ترفی درجه میگیری.

 لبخند محوی زدمو احترام گذاشتم و از اتاقش اومدم بیرون. 

م و مشغول خوندن به سمت دفتر جدیدم رفتم و وارد شدم، در اتاق رو بستم و پشت میزنم نشست

 پرونده شدم.

 *** کیاراد:

 موبایلم رو برداشتمو شماره پدر نیوشا اقای تفضلی رو گرفتم. 

 بله؟-

 سالم من سروان حسینی هستم مسئول جدید پرونده دخترتون... می خواستم باهاتون صحبت کنم.-

 نیست بیمارستانیم.سالم...بله میشناسم سرهنگ کمالی بهم اطالع دادن. متاسفم حال دخترم خوب -

 اخمی کردم و گفتم:

 چرا حالشون خوب نیست؟-
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فکر کنم شماهم بهتره در جریان باشین. امروز رفته بودن پاررک تا بادیگارد و برادرش ورزش کنن -

اونم روی تاب نشسته بود که براش پیام اخطار میاد که چند روز مونده و وقتی برادرش میره سمتش 

 خودش رو به عقب هل میده که از روی تاب به پشت می افته.حواسش نبوده میترسه و 

 بسیار خب کدوم بیمارستانید؟-

 بیمارستان بهمن.-

 من االن خودم رو می رسونم. -

تماس رو قطع کردم و بلند شدمو با برداشتن دفترچه کوچیک جیبیم و خودکارم از اتاقم میام بیرون، 

 کتم رو تنم می کنم و از اداره خارج می شم.

 بادیگاردش؟ تو پروندهاشاره ای ازش نشده بود.

 وقتی رسیدم به بیمارستان اجازه نمیدادن وارد بشم که کارتمو نشون دادم و وارد شدم. 

 به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و گفتم:

 نیوشا تفضلی؟!-

 طبقه سوم.. بخش مراقبت های ویژه.-

 سوم رو برام زد. سوار اسانسور شدم و مسئولی که تو اسانسور بود طبقه

از اسانسور که پیاده شدم سمت اتاق مراقبت های ویژه رفتم که دوتا مرد جوان یک مرد مسن و یه 

خانم مسن روی صنلدی ها نشسته بودن که خانومه گریه میکرد و یکی از پسرا هم بغلش کرده بود و 

 ازش می خواست اروم باشه.

 جلوی مرد مسن ایستادم و گفتم:
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 اقای تفضلی؟-

 سرش رو بلند کرد و با دیدنم بلند شد ایستاد:

 بله خودم هستم.-

 دستم رو گرفتم سمتش و گفتم:

 سروان حسینی هستم.-

 باهام دست داد و گفت: 

 خوشحالم از دیدنتون... امیدوارم شما بتونین کاری کنین.-

 مطمئن باشین.-

با یه اخم کمرنگ به زمین  برگشتم به سمت بقیه که متوجه یکی از مرد ها شدم که دست به سینه

 نگاه می کرد. به تفضلی گفتم:

 معرفی میکنین؟-

 تفضلی: البته... همسرم، پسرم نیما ... و محافظ نیوشا اقا عرفان.

 سری برای همه اشون تکون دادم و روبه تفضلی گفتم:

 میتونم پیامی که حاوی تهدید بوده ارو ببینم؟-

 رد و بازش کرد و گرفت سمتم.البته. موبایلی از تو جیب کتش در او-

تو تلگرام با یه شماره فیک این پیام ارسال شده بود. از چتش که خارج شدم، رفتم تو مخاطبینش و 

 دیدم جز چهارتا شماره که مال خانواده اش هستن هیچ کس این شماره ارو نداره.
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 همونطور که به صفحه گوشی نگاه می کردم گفتم:

 سیم کارت به اسم کیه؟-

 فظه: به اسم منه.محا

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 چرا به اسم شما؟-

 با غرور و نگاه سرد تو چشمام خیره شد:

 چون باهم رفتیم خریدیم و اون مدارکی همراهش نبود. -

 سری تکون دادم، از نگاهش حس خوبی نداشتم، با موبایل یه زنگ به گوشی خودم زدم و گفتم:

 تونیم اگر شد ردیابی کنیم پیام رو.شماره خودم رو گرفتم تا ب-

 تفضلی: ممنون.

 سری تکون دادم وگفتم:

 حالشون چطوره؟-

 اهی کشید و گفت:

ضربه بدی وارد شده که باعث ایجاد لخته خونه میشه و تازه از اتاق عمل در اومده... میگن اگر تا -

 ساعت دیگه بهوش نیاد میره تو کما.24

 و گفتم:سری به معنای فهمیدن تکون دادم 

 لطفا زمانی که بهوش اومدن با من تماس بگیرید حتما.انشاهلل زودتر بهوش میاد.-
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 تفضلی: چشم حتما.

با هاش دست دادمو بعد از خدافظی از بیمارستان اومدم بیرون. سوار ماشینم که شدم گوشیم رو 

 برداشتم و شماره دستیارم رو گرفتمک

 سالم سروان.-

میفرستم می خوام پرینت هر تماس و پیام و چت و... ای باهاش شده ارو تا سالم..یه شماره برات -

 اومدم امادهکنی.

 چشم.-

 تماس رو قطع کردم، شماره نیوشا رو براش پیامک کردم وبه سمت اداره روندم.

یه چیزی تو این بادیگارده بود که بنظر اشتباه بود. چرا باید سیم کارتی که به اسم بادیگاردشه دست 

 ی بیوفته که قصد دزدیدنش رو دارن؟ اونا از کجا فهمیدن شماره موبایلش و ... کسای

وارد اداره شدم و به سمت اتااقم رفتم، وارد اتاق که شدم امجدی دستیارم رودیدم که چندتا برگه روی 

 میز گذاشت، با دیدنم احترام گذاشت و گفت:

 قربان چیزایی که خواسته بودید.-

 .ممنون.. میتونی بری-

 با رفتنش، کتم رو در اوردم و روی صندلی نشستم و کاغذارو برداشتم... البته فقط یه کاغذ اچار بود.

 سیم کارت به اسم عرفان حاتمی... به شماره شناسنامه ... نه اسم مادری داشت نه پدری.

ا عرفان اخمی کردم و به ادامه صفحه نگاه کردم، هیچ پیام خاصی نداشته تا شب قبلش که با این اق

 چت کردن.
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با خوندن چت ها اخمام توهم شد. پس چرا وقتی موبایل رو بهم داد تو تلگرامش این صفحه چت 

 نبود؟ 

فاصله کوتاهی بینشون بوده و بعید بنظر میاد که نیوشا چت رو پاک کرده باشه... پس کار عرفانه تا 

 خانواده نیوشا متوجه نشن.

 اشتم و داخلی دستیارم رو گرفتم و گفتم:زدم و تلفن روی میز رو برد پوزخندی

و در ضمن ای پی  امجدی هرچی از عرفان حاتمی می تونی برام پیدا کنی پیدا کن سریع بیار.-

 موبایلی که با شماره فیک اون پیام رو فرستاده رو هم می خوام. ردیابیش کنین.

 چشم قربان.-

 ***کیاراد:

 د:شب بود، تقه ای به در خور8ساعت نزدیک به 

 بله؟-

 درباز شد و امجدی اومد تو:

 قربان این همه چیزیه که از عرفان حاتمی هست.-

 کال دو صفحه بود پوفی کشیدمو گفتم:

 .باشه -

در مورد ایپی اون موبایل هم موبایل بعداز ارسال اون پیام خاموش شده و فقط می دونیم نقطه ای -

 و بعد موبایل خاموش شده. که پیام ازش ارسال شده از اتوبان تهران کرج بوده

 کالفه سر تکون دادم وگفتم:
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 می تونی بری.-

با رفتنش سریع برگه هارو برداشتم. می گفت تو یه پرورشگاه تو غرب تهران بزرگ شده. خانواده اش 

معلوم نیست کین. بعداز در اومدن از پرورشگاه رفته تو قسمت نیرو های محافظ و االنم با یکی از 

ری می کنه و همون موسسه معرفیش کرده به تفضلی.تا دیپلم بیشتر درس نخونده. و موسسه ها همکا

کال دوتا سیم کارت به نامشه... یکی اونی که دست نیوشا بوده و دیگری دست خودشه انگار که کال 

 دوماهه خریداری شده.

 عصبی از اطالعات ناقصه کاغذارو انداختم روی میزم و بلندشدم.

 مشخصه ساختگیه.چه وضعشه... -

 به ساعت نگاه کردم. االن سرهنگ رفته خونه. 

کالفه وسایلم رو جمع کردم و پرونده نیوشا و کاغذای مربوطه جدید رو برداشتم و اتاقم اومدم بیرون. 

 درو قفل کردم.

 سوار ماشین شدم که موبایلم زنگ خورد، کیانا بود:

 بله؟-

 سالم داداش... کجایی؟-

 ؟سالم توراهم چطور-

 می خوایم سفره بندازیم... می خواستم ببینم کی میای؟؟!-

 یه ربع دیگه میرسم.-

 باشه پس منتظریم.-
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 تماس رو قطع کردم و راه افتادم سمت خونه.

 کیاانا خواهرم ترم اخر دانشکده افسری بود. البته جز اون دسته که قراره بعد ها نفوذی باشن.

 رو دستم گرفتم و رفتم سمت خونه. ماشینو که پارک کردم، پیاده شدم، کیفم

 در نزده بودم هنوز که باز شد و کیانا خندان نگاهم کرد:

 به سالم داداش سروانمون.-

 لبخندی بهش زدم وگفتم:

 سالم فرفره..-

 خندید و گفت:

 بیا که یه ربعت شده نیم ساعت و مامان باز شاکیه.-

مان پای گاز لبخندی زدم و خودم رو بهش کیفمو کتمو گرفت، منم رفتم سمت اشبزخانه با دیدن ما

 رسوندم و گفتم:

 خسته نباشی ماامان جان..؟!-

 نیم نگاهی بهم انداخت و سرد گفت:

 ممنون... بشین چایی بریزم؟!-

 لبخندی زدم و پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:

 نه گلم.. غذا بکش که حسابی گشنه امه.-
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میز رو که چیدن و غذاهارو کشیدن خودشونم  روی صندلی نشستم، کیانا به مامان کمک کرد و

 نشستن و مشغول خوردن شدیم.

 ***کیاراد:

 داداش؟-

 سیبنمو گاز میزدم و به تی وی نگاه می کردم:

 بله؟-

 میشه از فکر منم تو حل پرونده هات استفاده کنی؟ خواهش میکنم؟!-

 زیر چشمی نگاهش کردمو گفتم:

 تا ببینم چی میشه.-

 بول دیگه.. .اصال پرونده جدید چی داری؟خندید: ااا بگو ق

 سری به تاسف تکون دادم و گفتم:

 کیفم رو بیار.-

 سریع پاشد رفت با کیفم برگشت و خودش سریع زیبشو باز کرد:

 نگفتن بی اجازه دست نکنی تو کیف دیگران؟-

 چشماش رو گرد کرد و گفت:

 خودت گفتی بیارم.-

 نگاه کنی که.بله گفتم... ولی نگفتم میتونی توشو -
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 ایشی گفت و کیفو تو بغلم انداخت:

 لوسِ ننر.-

 خندیدم و گفتم:

 من لوسم یا تو .. چه زودم بهش بر می خوره.-

 از توی کیفم پرونده نیوشا رو در اوردمو گرفتم سمتش:

 خب...بخون نظرتو بگو.-

ی مشغول بود منم با هیجان سریع پرونده ارو گرفت و روی مبل لم داد و مشغول خوندن شد. یکساعت

 در حال تخمه شکوندن فوتبال تماشا کردن بودم که با لحن دلسوزی گفت:

 الهی.. چقدر سختی کشیده.-

 با تعجب اول نگاهش کردم که فهمیدم منظورش نیوشاست. نیشخندی زدم و گفتم:

 خب... ؟-

پرونده ات سفید میگم این بادیگارده... عرفان حاتمی یه خورده عجیب نیست؟ اخه توهم اینقدر -

 نیست که این هست.

 چشم غره ای بهش رفتم که خندید و گفت:

یادته اونسری تو نوجوونیت چون به یه دختره تیکه واال... باالخره یه تیکه به یه دختر انداختی... -

 فکر کنم پرونده این خالی از ایناهم باهش.انداخته بودی همون موقع گشت می گیرتت؟ 

 م و گفتم:چشم غره ای بهش رفت
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 اونا اشتباهی منو گرفته بودن.-

 نیشخندی یعنی تو راست میگی بهم زد، محل نذاشتم و گفتم:

 همین منو مشکوک کرده و فکر می کنم باید ساخته گی باشه.-

 یهو با چشمای گرد شده به من نگاه کرد و گفت:

 یعنی تو میگی این ممکنه از طررف اونا باشه؟ -

 تم:شونه باال انداختم و گف

 یه همچین چیزی.... -

 اخمی کردو گفت:

 نبابا... دیگه نگاه چون مظنون نیست دلیل نمیشه بخوای به هرکسی که اول دیدیش مظنون شی که.-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 خوش خیالی ابجی جون... -

 ***کیاراد:

 پنج روز گذشت و پزشک ها اعالم کردن نیوشا به کما رفته... 

این در و اوندر زدم اما نتونستم اتویی از عرفان حاتمی گیر بیارم. قصد ندارم تو این چندروز خیلی 

از عرفان حاتمی بشدت راضی  ونباهاش حرف بزنم. تقریبا با همه اعضای خانواده حرف زدمو همه اش

 هستن.
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انگار نیوشا یه ادم منزوی بوده که با اومدن عرفان حاتمی به زندگی برگشته. داره هیجانات دوره 

 وانیش رو تجربه میکرده که این اتفاق می افته.ج

روزه تو اتاق نیوشا شدم. عرفان حاتمی که 100وقتی خونه تفضلی رفته بودم متوجه یه روز شمار 

بیمارستان بود و از نیوشا مراقبت می کرد. نیما بامن به اتاقش اومده بود. به روز شماره اشاره کردم و 

 گفتم:

 اون چیه؟-

 اهی کشیدو گفت:

 ایینه دق نیوشا... اون نشون میده که چند روز تا تولدش مونده... مهلتی که اونا دادن.-

 خط خورده بود. نزدیک تر رفتم و گفتم:84سری به معنای فهمیدن تکون دادم. تا عدد

 چندروز دیگه اش باید خط بخوره؟-

 روز.6کمی فکر کرد و گفت 

 م و گفتم:روز رو خط زد6از تو جیبم خودکارمو در اوردمو 

 روز وقت دارم.78پس فقط -

 برگشتم سمت نیما و گفتم:

 میتونم این روز شمار رو با خودم ببرم؟-

 با تعجب گفت:

 البته. -
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 از دیوار جداش کردم و تاش کردم و گفتم:

 چیزی هست که من الزم باشه بدونم؟-

 نمیدونم... ما چیز زیادی نمیدونیم اخه که بخوایم در جریانتون بذاریم.-

 سری تکون دادم و گفتم:

 از خواهر بزرگترتون چه خبر؟ باالخره این ماجرا از پسر ایشون شروع شده.-

 اهی کشید و گفت:

چی بگم... امیر بخاطر این که تو مدتی که دزدیده شده بود از پا اویزون شده بود، االن اختالل بینایی -

فاق دوسال پیش انتقالی گرفت ورفتن پیدا کرده. اما بچه باهوشیه. مهدی شوهرش بعد از این ات

 بندرعباس.

 سری به معنای فهمیدن تکون دادم که گفت:

نیوشا ازشون خیلی بدش میاد... مسبب همه اینارو امیر و پدرم می دونه. بخاطر خودخواهی پدرم -

 برای شغلش هم امیر فدا شد هم نیوشا... نیوشا بیشتر.

 وم شدنش باهاش دست دادم و خدافظی کردم.با اخم به حرفاش گوش می کردم، بعد از تم

 سر کار که برگشتم روز شمار رو به برد زدم و به عدد ها نگاه کردم.

 من می تونم.-

 *** نیوشا:

با سردرد بدی که داشتم چشمام رو باز کردم، نور شدید اتاق باعث شد که عین سوزن تو چشمم فرو 

 برده و از دردش ناله کنم.
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 دردی که داشتم درک دیگه ای نداشتم. گیج و منگ بودم و جز

 نیوشا... عزیزم؟-

بازم از درد ناله کردم که صدای قدم های شتابان اومد. بعد از چند ثانیه یهو دورم شلوغ شد و کلی ادم 

 اومدن. باز هم ناله و ناله و ناله... 

 فکر کنم بهم دارو زدن که خوابم برد.

تر بود. به اطرافم نگاه کردم که مامان رو روی زمین روی اینبار وقتی چشمام رو باز کردم حالم به

سجاده دیدم که نشسته و دستاش رو باال گرفته، توی دست راستش تسبیحی بود که الی انگشت 

 هاش اویزون بود. 

 سرش هم رو به باال بود و با چشمای بسته زیر لب حرف میزد. 

 :دهنم خشک خشک شده بود، با صدای گرفته و خشداری گفتم

 مامان... -

 سریع پاشد و اومد سمتم، صورتش خیس از اشک بود، باهول و هراس گفت :

 جانم؟ درد داری عزیزم؟-

 تشنه امه... -

 باشه ...باشه... بذار اول دکترت بگه...-

سریع زنگ باالی سرم رو زد. بعد از چند ثانیه در اتاق باز شد که یه پرستار وارد اتاق شد و پشت 

 بندش عرفان.

 با دیدنش لحظه ای تعجب کردم.
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 پرستار: بیدار شد؟

 مامان: اره... اب می خواد.

 پرستار:: میتونید بدید... در حدی که گلوش فقط خیس بشه... ابش هم ولرم باشه.

 مامان : باشه ممنون.

 پرستار که رفت عرفان جلو اومد و گفت:

 خوش برگشتی.-

ار مصرف اب نزدیکم شد و چند جرعه به خوردم داد. لبخند بی حالی بهش زدم. مامان با لیوان یک ب

 حس زندگی پیدا کردم با خوردن اب. لبخند محوی زدم و روبه عرفان گفتم:

 چندروز بیهوش بودم؟-

 مهمه؟-

 اره.-

 روز.10-

روز وقت  74بود و حاال یعنی فقط 84روز بیهوش بودم. اخرین روز 10چشمام لحظه ای گرد شد. من 

 دارم.

 گرفت و گفت: مامان دستمو

نگران نباش عزیزم.... یه پلیس جدید مسئول پرونده شده و خیلی هم کارش خوبه... قول داده نذاره -

 اتفاقی برات بیوفته.
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 ناامید نگاهش کردم و چیزی نگفتم که مامان اهی کشید و گفت:

 ن.خدا ازشون نگذره... حروم زاده های بی پدر ومادر اینطوری خون به جیگر مردم می کن-

 عرفان: من برم به نیما و اقای تفضلی خبر بدم.

 مامان سریع گفت:

 هم خبر بده حتما. حسینی به سروان-

 عرفان مکثی کرد و سر تکون دادو از اتاق رفت بیرون. به مامان نگاه کردمو گفتم:

 این سروانه... پیشرفتی هم داشته؟-

 لبخندی زدو گفت:

 با خودت صحبت کنه.. نمیدونم واال.خودش میگه که اره... میگه فقط باید -

 اهی کشیدم که مامان رفت سجاده اش رو جمع کرد.

*** 

 داشتم با نیما حرف میزدم، در واقع اون داشت در باره این ده روز حرف می زد که تقه ای به در خورد.

 بابا: بفرمایید.

 در اتاق باز شد و مرد هیکلی خیلی خیلی خوشتیپی اومد تو. 

یعنی منی که  تاحاال مرد به این جذابی ندیده بودم. یعنی عرفان به گرد پاشم نمی رسید.لعنتی... 

حس می کردم عاشق عرفان شدم با دیدن این عشقم مرد... این از االن عشقمه... خخخ شوخی کردم 

 ولی خدایی خیلی عشق بود.
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 م پر جذبه ای گفت:با اخ

 ببخشید مزاحم شدم.-

 بابا با لبخند گفت:

 اومدید. خوش -

مرده اومد داخل و به سمت تخت اومد. خودت رو جمع کن نیوشا. به سختی نگاهمو ازش گرفتم که 

 چشمم به عررفان افتاد با اخمای توهم و غلیظی نگاهم می کرد.

 ای جان حتما حسودیش شده یکی از خودش جذاب تر اومده. لبخند محوی بهش زدم که گفت:

 سالم حالتون چطوره؟-

 به سختی گفتم: ت پلیسه،برگشتم سم

 سالم... خوبم.-

 سری تکون داد و گفت:

 سروان حسینی هستم... -

 اوپس... پس مسئول پرونده اینه؟ یکی منو بگیره... 

 حسینی: اقای تفضلی می تونم خواهش کنم منو نیوشا خانم رو تنها بذارید؟

 بابا سری تکون داد:

 البته... بریم.-
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من و می خوان با این کوه جذابیت تنها بذارن؟ لب گزیدم و رفتنشون رو  به بقیه اشاره کرد... لعنتی

نگاه کردم. عرفان مشخص بود بی میل داره از اتاق می ره بیرون. وقتی در اتاق بسته شد، باالخره 

 مجبور شدم نگاهش کنم. 

 خب... من مسئول پرونده اتونم و دارم به یه جاهایی می رسم.-

 خواسته از حالت نیمه نشسته کامل نشستم و گفتم:ابروهام باال پرید، نا 

 واقعا؟ -

لبخند محوی زد، اما دیگه جذابیتش برام بی اهمیت شد، تو چشماش خیره بودم و منتظر تصدیف 

 حرفش بودم:

 بله... ولی از شما چند تا کمک می خوام تا بتونم مدرک مورد نظرم رو پیدا کنم.-

 گیج گفتم:

 بکنم؟حتما.. چی کار...باید -

از توی کیف لب تاب توی دستش چندتا برگه در اورد وگرفت سمتم، دستم رو بردم و گرفتم اما با 

 دیدنش رنگم پرید. 

 چت منو عرفان بود... دقیقا قبل اون روز. 

 چرا باید همچین چتی بین شما و بادیگاردتون باشه؟-

 بی حالی گفتم:نگاهمو نتونستم باال بیارم. اب دهنم رو قورت دادم و با صدای 

 نمیدونم... رو چه حسابی... این حرفارو ...زد.-

 رسما داشتم همه تقصیر هارو می نداختم گردن عرفان.
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بسیار خب... من موظفم این مورد رو به پدرتون اطالع بدم. چون چت ها از گوشیتون پاک شده -

 بودن. شما پاک کرده بودید؟

 ند کردمو نگاهش کردم:اول نفهمیدم منظورش رو اما بعد سرم رو بل

 من...نه... -

 سرم رو انداختم پایین. نمیتونستم بگم همون شب عرفان اومده و من تو بغلش خوابیدم که. 

 خوابم برد.-

 سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت:زیر چشمی نگاهش کردم که نیشخندی زد و 

 شه اما من حواسم هست.بسیار خب... ازتون یه کاری می خوام.. اما ممکنه خطرناک با-

 با ترس نگاهش کردم که  نگاهی به اطراف انداخت و بعد جلوتر اومد و با صدای اروم تری گفت:

 من می خوام جاشون رو شناسایی کنم اما بدون کمک شما امکان پذیر نیست.-

 اب دهنم رو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم:

 چ... چه کاری؟-

دد فرار کنین... یه دعوای ساختگی و فرار، البته هماهنگ میکنم و زمان می خوام چند روز دیگه مج-

دقیقش رو بهتون میگم. می خوام مثل اون روز ون بیاد دنبالتون. من بهتون جی پی اس میدم تا تو 

 ون بندازید. و البته یکی هم به خودتون وصل کنین و من و بقیه همکارام هم دنبالتونیم.

 با ترس گفتم:

 ثل اون سرهنگ بیشعوری حرف میزنین که گفت مراقبمه اما نتونست و .... نه... م-
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 اشک سریع تو چشمام پر شد. کالفه گفت:

 نگران نباشید. من بهتون اطمینان میدم قدم به قدم همراهتون هستم... -

 فقط با ترس نگاهش کردم که گفت: 

ته انشون می کشم... در باره پیشنهادم خیلی خب... فراموشش کنین... من یه راه دیگه برای گیر انداخ-

به هیچ کس حرفی نزنین هیچ کس.... پرسیدن چرا مکالمه امون طوالنی شد بگید داشتم از اول تا اخر 

 ماجرا رو ازتون سئوال می کردم.

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم که روی یه کاغذ چیزی نوشت و گرفت سمتم:

 بگیرید. شماره منه... کاری داشتید حتما تماس-

سر تکون دادم و با دستای لرزونم گرفتمش که اونم بعد از تاکید دوباره بر این که به کسی حرفی نزنم 

 رفت.

 به محض رفتنش مامان و عرفان و نیما اومدن داخل.

 نیما: چی میگفت اینقدر طول کشید؟

 یاد حرفش افتاد که تاکید کرد هیچ کس چیزی نفهمه. با صدای خفه ای گفتم:

 خواست ماجرا رو از اول از زبون خودم بشنوه. می-

سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. بعد از مدتی نیما رفت و به اصرار عرفان مبنی بر بودنش 

واستراحت کردن مامان. مامان رو هم راهی کرد. وقتی رفتن عرفان خودش رو کنارم روی صندلی 

 انداخت و گفت:

 از این پلیسه خوشم نیومد.-
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 باال انداختم و ناخواسته با شیطنت گفتم:ابرویی 

 چرا حسودی کردی؟-

 اخمی کرد و گفت:

 نخیر... دیگه حق نداری نگاهش کنی ها... وقتی خواست باهات حرف بزنه سرت رو میندازی پایین.-

 خندیدم و گفتم:

 چرا دیگه حسودی کردی... نه که جذاب تر بود.-

 عرفان عصبی بلند شد وگفت:

 با من شوخی نکن نیوشا... دیگه نگاهش نمیکنی.سر این مسئله -

 بعدم رفت سمت پنجره و به بیرون خیره شد.

با تعجب به این رفتارش نگاه کردم. این بچه بازی ها چی بود در می اورد. اما هیچی نگفتم. راستش تو 

 فکر پیشنهاد پلیسه بودم . واقعا می تونست ازم مراقبت کنه؟

چی؟ نفسمو کالفه دادم بیرون و دراز کشیدم روی تخت و سعی کردم اگر نتونست واونا دزدیدنم 

 بخوابم.

 بعداز چند دقیقه دیدم نمیتونم قهرش رو تحمل کنم با صدای ملتمسی گفتم:

 خب االن چرا داری با من قهر میکنی...؟-

نفس عمیقی کشیدو برگشت، لبخند خسته ای زد و اومد سمتم، دلم شیطنت می خواست. لوس 

 دم.کردن خو
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 کنارم که ایستاددستش رو اورد باال وبا پشت انگشت هاش گونه ام رو نوازش کرد و گفت:

 ممگه من می تونم باهات قهر کنم.-

 ناخواسته لبخندی روی لبم نشست که نگاهش خیره شد روی لبم.

 دستش پایین اومد و با انگشت اشاره اش رویی لبمو لمس کرد که نفسم حبس شد.

ردم. نمیدونستم می بوستم یا نه... اما یه حسی تو وجودم بود که می خواست این با هیجان نگاهش ک

 اتفاق بیوفته.

 اجازه هست خوشگلم؟-

 نگاهمو به چشمای منتظرش دوختم، اب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم:

 چرا...؟ -

 متعجب گفت:

 چرا چی؟-

 ممکنه بد برداشت کرده باشم گفتم:یه لحظه از انی که ممکنه منظورش چیز دیگه ای باشه و من 

 اجازه برای چه کاری؟-

 لبخندی زدو چشماش پر از حس شد، سرش رو پایین تر اورد و مزدیک صورتم نگه داشت و گفت:

 می خوام لبای خوشگلتو ببوسم... -

 نفس حبس شد، بی نفس انگار سحر شده بودم تو چشماش. با لحن مسحوری گفتم:

 چرا؟-
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 مون حین گونه ام رو با پشت دستش نوازش کرد و گفت:لبخندی زد و تو ه

 برای این که دوستت دارم... -

و اینبار دیگه اجازه نخواست. سرش رو پایین اورد و لباش رو به لبام چسبوند. با چشمای گرد شده 

نگاهش کردم، چشماش رو بسته بود و با حس لبام رو می بوسید... قلبم بی امان می زدو حسی شبیه 

 از یه بلندی رو داشتم و که تهش به فرود روی یه تشکچه پر پر های نرم رو داره. سقوط

 اولین بوسه زندگیم... 

 میگن اولین بوسه... 

 اولین نفر...

 اولین حس... 

 اولین ها هیچ وقت فراموش نمیشن.

بد نمی  کمی فاصلهه گرفت اما نه اونقدر زیاد. زبونش رو روی لبام کشید، جالبه رطوبت دهنش حالمو

 کرد.. خوشم اومده.

 به چشماش نگاه کردم که لبخندی زد و چشمکی هم قاطیش کرد و گفت:

 چه احساسی داشتی؟ -

 خجالت کشیدم، نگاهمو ازش گرفتم و دستمو روی سینه اش گذاشتم و هلش دادم عقب.:

 لطفا تنهام... بذار.-

دش برگردوند و پیشونیم رو هیچی نگفت، دستاش رو دوطرف صورتم گذاشت و سرم رو به سمت خو

 عمیق بوسید. 
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 چشمک پر شیطنتی بهم زد و بلند شد و از اتاق رفت بیرون.

 ***کیاراد:

 به محض نشستن تو ماشین هدفن رو گذاشتم تو گوشم:

 کردی؟ حسودی چرا-نیوشا: 

 میندازی رو سرت بزنه حرف باهات خواست وقتی... ها کنی نگاهش نداری حق دیگه... نخیر-حاتمی: 

 .پایین

 .بود تر جذاب که نه... کردی حسودی دیگه چرا-

 :وگفت شد بلند عصبی عرفان

 .نمیکنی نگاهش دیگه... نیوشا نکن شوخی من با مسئله این سر-

 نیشخندی زدمو گفتم :

 باالخره خودت رو لو میدی...-

 وقتی دیدم سکوت شد هدفن رو در اوردم و انداختم روی صندلی کناریم.

 

 

 ***نیوشا:

دیگه از خونه بیرون نرفتم. عرفان هم که دید اینطوریه دیگه تو خونه ورزش می وقتی برگشتیم خونه، 

 کرد خودش. 
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تقریبا پنج روزی گذشته بود... پنج روز و مثل این که روز شمارم رو سروان حسینی برده بود و من 

نج روز ذهنمهمش درگیره پیشنهاده تو این پ روز وقت داشتم. 68یکی دیگه درست کردمو حاال فقط 

 سروان حسینیه... 

 اینقدر به کاغذی که توش شماره ارو نوشته نگاه کردم که از حفظ شده امش.

 تو این مدت یه جورایی از عرفان دوری کردم. نمیدونم چرا از بعد بوسه اش یه جوری شدم. 

 انگار دارم ناز می کنم... 

نتونستم قبول کنم. هرچی تو تلگرام پیام فرستاد جوابشو ندادم و هرکاری کرد این دوری رو تموم کنه 

 شبا هم در اتاقم رو قفل می کنم. دوست دارم اینطوری بهش القا کنم که از کارش ناراحت شدم.

کم کم داشتم حس پوسیدگی می کردم تو خونه برای همین از اتاق رفتم بیرون و روی مبل کنار نیما 

 و حواسش نبود. کالفه به عرفان نگاه کردمو گفتم: نشستم. سرش تو گوشیش بود

 عرفان؟-

 :، بعداز پنج روز باهاش حرف میزدمبا تعجب نگاهم کرد

 بله؟-

 حوصله ام سر رفته.-

 ابرویی باال داد و گفت:

 می خوای بریم بیرون یه دوری بزنیم.-

 با ترس گفتم:

 نه... نه.-
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 کرد. نیما: پاشو برو بابا بوی کپک زده گیت روانیمون

 با چشمای گردشده نگاهش کردم. کپک زده گی؟ خندید و گفت:

 چیه خب؟ ! پاشو برو یه دور بیرون بزن یکم نور افتاب بخوره بهت. هوا برسه بهت.-

 با ترس گفتم:

 اخه می ترسم.-

 عرفان : من هستم دیگه... از چی می ترسی؟

 شونه باال انداختم و گفتم:

 روز دیگه االن بدزدنم. 68می ترسم پشیمون شن و به جای -

 نیما سری به تاسف تکون داد و گفت:

 نترس... من به این سروانه امیدوارم.. مطمئنم می تونه کاری کنه.-

 با بغض گفتم:

 اخه از کجا مطمئئنی؟-

 شونه باال انداخت  گفت:

 نمیدونم... حسم میگه این یکی ایکیوش از بقیه باال تره.-

 ادش افتادم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:اهی کشیدم و باز یاد پیشنه

 خیلی خب... عرفان بریم یه دور بزنیم... هستی دیگه.-

 خندید و گفت:
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 اره هستم.. پاشو زود اماده شو.-

به موبایلم روی میز نگاه کردم. بیخیال  سریع بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم. لباس پوشیدم و

 برداشتنش شدم.

 بیرون. اهی کشیدم و از اتاقم اومدم 

 از نیما خدافظی کردیم و با عرفان اومدیم بیرون. سوار ماشینش شدیم و راه افتاد.

 از شهرک که اومدیم بیرون گفت:

 بریم بستنی بخوریم؟-

 باشه بریم.-

ضبطش رو روشن کرد و اهنک مالیمی پخش شد... عصبی ضبطشو خاموش کردم که با تعجب نگام 

 کرد :

 چی شد؟-

 با عصبانیت گفتم:

 دیگه اهنگ بی کالم نذار... بدم میاد.-

 سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت:

 باشه عزیزم.. اخه چرا؟-

 به بیرون خیره شدمد و غمگین گفتم:
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یاد اون چندروزی میوفتم که دستشون اسیر بودم... تو گوشیم هدفن گذاشته بودن که اهنگ بی -

 کالم پخش می شد همش.

 م.باشه...ببخشید نمی دونست-

 نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. بعداز مدتی ماشین رو جایی نگه داشت و گفت:

 بیا اینم یه کافه خوب. بستنی هاش عالیه.-

از ماشین پیاده شدیم، سریع خودم رو به عرفان رسوندم و بازوش رو محکم گرفتم، به اطرافم نگاه نمی 

 چشماش ابی باشه.کردم. نمی خواستم اتفاقی مردی رو ببینم که شاید 

 وارد مغازه شدیم و روی صندلی ای نشستیم و عرفان گفت:

 خب چه بستنی ای می خوری... ؟ -

 به منوی روی میزش نگاه کردم و گفتم:

 شیرموز بستنی.-

 باشه.. .-

 رفت سمت پیشخوان تا سفارش بده. 

ه بود با کافشن سفید منم اطراف رو نگاه کردم که چشمم به دختری افتاد که شلوار جین تنگ پوشید

 تا رو رونش و لبه های کاله کافشنش پرز های قرمز داشت و کافشنش از این بادی ها پوف دار بود.

یه شال رنگ  موهای قهوه ایش یه طرفه بیرون روی صورتش ریخته بودو صورت خوشگلی داشت.

 ارایش نداشت. جینش هم سرش کرده بود.

 تک بنظرم. از تیپش خوشم اومد خیلی خوشگل بود و
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داشتم نگاهش می کردم که سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. لبخندی زد که لبخند محوی زدم و 

 سرم رو پایین انداختم.

 چقدر دلم برای داشتن یه دوست پر پر میزد. 

 بعد از چند ثانیه یکی گفت:

 اشکال نداره اینجا بشینم؟-

دیدم، گیج بودم که عرفان سر رسید و با اخم بهش با تعجب سرم رو بلند کردم که همون دختره ارو 

 نگاه کرد. دختره سریع گفت:

ببخشید نمیدونستم همراه داری... اخه دوست من نیومد دیدم شما تنهایی گفتم بیام پیش شما -

 بشینم.

 خواست بره که نمیدونم چرا سریع گفتم:

 اشکال نداره...بشین پیشمون.-

رد، اهمیتی به نگاهش ندادم، دختره لبخندی زد و بی تعارف عرفان با چشمای گرد شده نگاهم ک

 صندلی کنارم رو عقب کشید و نشست.

 من کیانا هستم... کیانا اسدی.. -

 دستشو گرفت سمتم، دستم رو گذاشتم تو دستش و گفتم:

 نیوشا تفضلی.خوشبختم.-

 لبخند مهربونی زد و گفت:

 منم همینطور عزیزم.-
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 که عرفان باالجبار گفت:منتظر به عرفان نگاه کرد 

 عرفان حاتمی.-

کیانا: خوشبختم جناب...ببخشید خلوتتون رو بهم زدم. امروز بعداز مدتها با دوستم که چندساله 

 ندیدمش قرار داشتم اما نمی دونم چرا قالم گذاشت نیومد.

 چیزی نگفتم که گفت: 

 چند سالته درس می خونی؟ -

 ندادم. سالمه... نه... بعد دیپلم ادامه 20-

 ای وای چه حیف... اخه چرا؟ -

 نگاهی به عرفان اخمو کردم و به اجبار گفتم:

 فرصتش پیش نیومد.-

سالمه... دبیر خصوصی کالس های کنکورم... اگر بخوای می تونم باهات کار کنم چند  25کیانا: من 

 .ماهه امادهات کنم برای یک کنکور درجه یک

عرفان انداختم. همچنان با اخم به کیانا نگاه می کرد اما کیانا  با تعجب نگاهش کردم، نیم نگاهی به

روز دیگه 68، یه لحظه یادم رفت باحال بود اصال نگاهشم نمی کرد. همین باعث شد ازش خوشم بیاد

 با تردید گفتم: میدزدنم برای همین

 راستش نمیدونم.-

 دست کرد تو کیف دستی کوچیکش و یه کارت ویزیت گرفت سمتم:
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کارتمه... خوشحال میشم اگر خواستی ادامه بدی... میدونی ماخانوما الزمه معلوماتمون بره باال. این -

نمی خوایم شاغل باشیم مهم نیستا... مهم اینه بعد ها که ازت می پرسن مدرکت چیه بگی مثال 

 لیسانس دانشگاه شریفم.

 چشمکی بهم زد و نگاهی به سالن انداخت که با شگفتی گفت:

 ومد... من رفرتم خوشحال شدم از اشناییت عزیزم.دوستم ا-

سریع باهام دست داد و رفت، کارتشو نگاهی کردم و گذاشتم تو جیبم. عرفان بلند شد و رفت 

سفارشامون رو اورد. تو این فاصله نگاهی بهدوست انداختم. تو تیپ و مایه های خودش بود. با خنده 

 کنار هم نشسته بودن و حرف میزدن.

 دمو با اومدن عرفان گفتم:اهی کشی

 ازش خوشم اومد.-

 عرفان: برعکس من اصال خوشم نیومد.

 خندیدم و گفتم:

 چرا؟ من تاحاال دوستی نداشتم وقتی اینطوری با یکی گرم میگیرم واقعا حس خوبی بهم دست میده.-

 اخمشو کمی باز کردو گفت:

 خیلی خب... بخور اب میشه.-

 موز بستنیم شدم.لبخندی زدم و مشغول خوردن شیر 

 وقتی تموم شد بلند شدیم و از مغازه اومدیم بیرون. سوار ماشین شدیم که گفتم:  

 نریم خونه...یکم با ماشین دور بزنیم... اصال بریم یه کتاب فروشی من چندتا کتاب رمان جدید بخرم.-
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 چشم امر دیگه بانو.-

 نیشم باز شد با خنده گفتم:

 همین دیگه.-

چیزی نگفت، منم با انرژی مثبتی که داشتم به بیرون نگاه می کردم که موبایل عرفان لبخندی زد و 

 زنگ خورد، نیم نگاهی بهش انداختم که جواب داد:

 بله؟-

-... 

 نه من محافظ یک نفر دیگه شدم.-

-... 

 باشه به اقای نیایش بگید.-

-... 

 خدانگهدار.-

سریع پیاده شدم و وارد کتاب فروشی شدم.  تماس رو قطع کرد، جلوی یک کتاب فروشی نگه داشت،

تا عرفان بیاد داشت خالصله پشت جلدشون رو می خوندم که عرفان اومد. چندتایی انتخاب کردم و 

 رفتیم سمت پیشخوان و عرفان خریدشون و سوار ماشین شدیم دوباره.

 گفتم:بی هدف در حال چرخیدن تو خیابون ها بودیم که یهو عرفان سرعت گرفت. با ترس 

 چیه؟ چرا اینقدر تند میری؟!-
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 با صدای جدی ای گفت:

 کمربندتو ببند.-

 سریع کمربندمو بستم. متوجه شدم که عررفان هی از اینه وسط عقب رو نگاه می کنه. 

 یه حدسی زدم که ترس تو تک تک سلول هام نفوذ کرد.

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم و سریع برگشتم به عقب نگاه کردم. 

 نی که پشتمون بود و با سرعت دنبالمون می اومد رو می تونستم تشخیص بدم.و

 وای... او..اومدن... عرر...-

 عرفان سریع گفت:

 نترس نمیذارم اتفاقی برات بیوفته...-

 یاد حرف سروان حسینی افتادم، سریع گفتم:

 گوشیتو بده.-

 با تعجب گفت:

 گوشیمو می خوای چی کار؟-

 ئوالش داد زدم:عصبی از مقاومتش و س

 گوشیتو بده.-

بی حرف موبایلش روگرفت سمتم، سریع رفتم تو تماسش و شماره سروان حسینی رو که تو این پنج 

 روز حفظ کرده بودم رو گرفتم، دیدم نوشته با سیم یک یا سیم دو تماس گرفته بشه. 
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 دل به دریا زدم و سیم دو رو زدم.

 بله؟-

 یوشام.ینی... نالو...سروان حس-

 سالم... چ...-

 نذاشتم حرف بزنه با وحشت گفتم:

 با عرفان اومدیم بیرون  اما  اون ونه دنبالمونه... -

 خیلی خب بگو با سرعت بره توهم جیپی اس گوشی رو روشن کرد.-

سریع گوشی رو اوردم پایین و منی اعالن باالش رو دادم پایین و جیپی اسش رو روشن کردم دوباره 

 گذاشتم رو گوشم:

 روشنه... توروخدا یه کاری کنین... -

 باشه نترس بگو فقط با سرعت بره.-

صداش می اومدکه داشت سر کسی داد می زد و حرف میزد و می خواست شماره اای که باهاش زنگ 

 زدم رو ردیابی کنه.

 از اون طرف یه بالگرد می خواست و .... 

 به عرفان عصبی و اخمو نگاه کردم وگفتم:

 تند برو... -

 سرم داد زد :
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 نم... دارم همین غلطو میک-

جاخوردم یه لحظه اما دوباره مضطرب به عقب نگاه کردم. تلفن رو یادم رفته بودو هر چند وقت یکبار 

 میگفتم:

 تروخدا یکم گاز بده.-

چشمام سیاهی داشتیم از شهر خارج می شدیم که یهو ماشین پیچید، سرم به شیشه کوبیده شد که 

 خون داره از سرم میره. رفت و حس کردم

 خدای من...نیوشا... -

 بی حال شده بودمو نمیتونستم جواب بدم:

 نیوشا... د لعنتی یه چیزی بگ...-

با ترمز ناگهانی ماشین به جلو پرت شدم اما کمربندم جلوشو گرفت و دوباره به صندلی قفل شدم. درد 

 سینه ام هم به درد سرم اضافه شد. 

 توان حرکت نداشتم اما می تونستم بشنوم.چشمام بسته شد و 

 صدای باز شدن در و صدای زمخت:

 پیاده شو..یاال.-

 ولم کن اشغال... -

 زر اضافه نزن...-

در سمت منم باز شد، یک نفر کمربندم رو باز کرد و یه دستش رو انداخت زیر زانو و دست دیگه اش 

 رو دور کتفم. 
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.. من می ترسم... خدایا دیگه تحمل این همه استرس و خدایا خواهش میکنم خودت به دادم برس.

 فشار رو ندارم.

 صدای عصبی عرفان اومد:

 دست بهش نزن اشغال.... اخ...-

 اشک از گوشه چشمم رفت... عرفان قول داد مراقبمه اما... اونم نتونست. 

 اونم نتونست... 

 اتنیستم؟ چرا مراقبم نیس...چرا هیچ کس نمی تونه مراقبم باشه... خدایا مگه من بنده 

 پلیسا... ولش کن بذارش زمین...بریم همه سوار شین.-

 روی زمین سفت گذاشته شدم، زیرم سنگ ریزه بود و بدنم رو اذییت می کرد. 

 اما یه چیزی تو ذهنم تکرار شد:

هم رحم پلیسا... یعنی سروان حسینی ... سروان حسینی هم یعنی خدا صدام رو شنید... یکبار دیگه ب

 کرد... یکبار دیگه.

 عرفان: نیوشا... نیوشا... منو...ببخش... 

صدای هلیکوپری که نزدیکمون بود باعث شد صداش گم بشه، باال تنه ام رو تو بغلش گرفت. همچنان 

 بدنم لمس بود .

 با حس خیسی لبام ضربان قلبم باال رفت. با حس لبامو بوسید و گفت:

 دوستت دارم ... -
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 و دور و دور تر شد... تا این که دیگه مغزم به خاموش رفت و چیزی نفهمیدم.صداش دور 

 ***کیاراد:

بالگرد که روی زمین نشست درو باز کردم و پیاده شدم، با دیدن این که عرفان لبای نیوشا رو بوسید 

 اخمی کردم.

 پسره سو استفاده گر.

 قبل از پیاده شدن گفتم: 

 زنگ بزنین امبوالنس.-

د پیاده شدم و رفتم سمتشون. عرفان در حالی که از چشماش اشک می اومد سر نیوشا رو از بالگر

 نوازش می کرد.

یه لحظه ترسیدم نکنه مرده باشه. برای همین خم شدم و دستم رو روی گردنش گذاشتم، به محض 

 حس کردن نبضش دستم پرت شد کنار.

 با اخم به عرفان نگاه کردم. عصبی گفت:

 بهش دست نزن.-

پوزخندی بهش زدم. خب از قرار معلوم اقا خیلی عاشق پیشه است. از جام بلند شدم و رفتم سمت 

 ماشینشون، از در سمت شاگرد خودم رو کشیدم داخل و داخلشو نگاه کردم. 

 چشمم به موبایل افتاد. 

ماشین احتماال همون موبایلیه که نیوشا باهاش تماس گرفته. و چون هیچ کس جز نیوشا و عرفان تو 

 نبودن پس این موبایل عرفانه.
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 نیشخندی زدم وموبایل رو برداشتم و گذاشتم تو جیبم. 

یه دور دیگه ماشین رو نگاه کردم و صاف که ایستادم چشمم به امبوالنس خورد. به بالگرد عالمت دادم 

 بره و وقتی نیوشا رو سوار امبوالنس کردن سریع سوار شدم و روبه عرفان با اخم گفتم:

 با ماشین خودت بیا...-

 قبل از این که بذارم حرفی بزنه درو بستم و به محض بسته شدن در ماشین حرکت کرد.

بی توجه به مرد دکتر که در حال پانسمان سر نیوشا بود موبایل عرفان رو در اوردم و بازش کردم. 

 بدبختانه رمز داشت. 

 عصبی گوشیم رو دراوردم وشماره کیانارو گرفتم:

 دااداش؟ سالم-

 سالم... ببین یه گوشی هست دستم می خوام واردش بشم اما رمز داره... -

 مدل گوشی چیه؟-

چه کاری انجام بدم، وقتی رمزش باالخره شکسته شد. موبایلم رو گفت مدلش رو که گفتم سوتی زد و 

 قطع کردم و گذاشتم تو جیبم.

فقط اخرین تماس هست که اونم شماره اما گوشی کال خالی بود... وارد تماس هاش شدم که دیدم 

 منه.

 دیگه هیچی تو گوشی نبود جز تلگرام که اونم هیچ صفحه چتی باز نبود.

 عصبی موبایل رو گذاشتم تو جیبم.

 لعنت بعد عرفان حاتمی...لعنت بهت. 
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 ***نیوشا:

 با درد چشمام روباز کردم.

 اه کردم. کمی گیج بودم و اسم خودمم یادم نمی اومد. شوکه اطرافم نگ

کم کم یادم اومد. سرعت باالی ماشین... تماس من به سروان حسینی... چرخیدن ماشین و اثابت سرم 

 به شیشه و...

به اطراف نگاه کردم. تو بیمارستان بودم و هیچ کس تو اتاق نبود. نفس عمیقی کشیدمو به سختی 

 دستم رو اوردم باال و زنگ پرستاری رو زدم.

 ه در اتاق باز شد و یه پرستار وارد اتاق شد:بعداز شاید یک دقیق

 سالم عزیزم... -

 مشغول چک کردن یه سری چیزا شد و گفت:

 حالت چطوره؟-

 اب می خوام.-

 لبخندی زدو گفت:

 نمیشه عزیزم... باید صبر کنی تا دکتر معاینه ات کنه. خیلی طول نمیکشه... االن دکتر میاد.-

 م و زیر لب گفتم:بعدم از اتاق رفت بیرون. اخمی کرد

 مسخره ها... -

 تو دلم گفتم دکتر هم که همیشه اجازه میده پس چی الکی می گین شماها...؟
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 بعد از مدتی باالخره در باز شد و یه مرد مسن سفید پوش با کلی جوجه دانشجو دکتر وارد اتاق شدن.

 دکتر رو به یکیشون گفت:

 پرونده اش رو بخون.-

 بخونه با عصبانیت گفتم:پسره تا خواست برداره 

اینارو روی سر من دکتر نکن. من اعصاب ندارم... بگو برن بیرون می خوای معاینه کنی خودت انجام -

 بده

بالفاصله یه نفر دیگه ام وارد شد با دیدن سروان حسینی و یه سرباز تعجب کردم. سروان حسینی با 

 عصبانیت رو به سرباز گفت:

 اون خانم پرستار دیگه کسی وارد نشه؟ مگه نگفتم جز این دکتر و -

 بعدم برگشت رو به دکتر گفت:

 این بیمار خاصه. همه بیرون.-

 دکتر در حالی که اخماشون توهم بود به همه اشاره کرد برن بیرون. به محض رفتن دکتره گفت:

 این ها باید تجربه کسب کنن.-

 ون میکنیم. حسینی: اما نه روی مریضی که اینطور برای امنیتش داریم ج

 دکتره با غیض گفت:

 جفتتون عین همین.-

 دکتره با اخم پرونده ام رو برداشت و خوند و بعد معاینه ام کردو تموم که شد گفت:
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 فردا مرخصی.-

 اب می خوام.-

 سری تکون داد و گفت:

 مانعی نیست.-

 به محض این که از اتاق رفت بیرون حسینی روبه سرباز گفت:

 ا ببینم توبیخ میشی.یکبار دیگه ازت خط-

 سربازه با ترس احترام گذاشت و سریع رفت بیرون . عصبی گفتم:

 ااااااااب می خوام.-

چشم غره ای بهم رفت که ترسیدم و ساکت شدم. سرم رو انداختم پایین اما زیر چشمی نگاهش کردم 

ت سمتم. که رفت سمت یخچال کوچولوی داخل اتاق و یه شیشه اب معدنی کوچیک در اورد و گرف

 گرفتمش اما هرچی زور زدم نتونستم درشو باز کنم.

 با تردید شیشه ارو گرفتم سمتش. بی حرف درشو سریع باز کرد و دوباره گرفت سمتم.

شیشه ارو گرفتم، روی دست چپم نیم خیز شدم منم بیتوجه به ضایع شدنم و نگاه معنادار سنگینش، 

 طری رو عقب نمی کشید بازم میخوردم. و سریع نصف بطری رو  سرکشیدم، اگر حسینی ب

 با اخم نگاهش کردم که گفت:

 بسه دیگه... -

 پشت چشمی براش نازک کردم و دوباره دراز کشیدم.
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 تازه یادم افتاد که منو قرار بود بدزدن، با امید به سروانه نگاه کردم و گفتم:

 گرفتیدشون؟-

 روی صندلی همراه نشست و با اخم موبایلش رو در اورد:

 نه!-

 پوفی کشیدم و کالفه چشمام رو بستم که گفت:

 اون موبایلی که باهاش زنگ زدی مال کی بود؟-

 نیم نگاهی بهش انداختم که با اخم نگاهم می کرد:

 مال عرفان بود.-

 سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت:

 اونروز دیگه باکسی حرف نزد؟!-

 کمی فکر کردمو سریع سر تکون دادم و گفتم:

 چرا.. یکی دیگه هم بهش زنگ زد.-

 ابروی راستش رو داد باال وگفت:

 چی می گفت؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

می گفت که بادیگاردش بشه و اونم گفت که محافظ یکی دیگه شده و به اقایی به اسم ... فکر کنم -

 نیایش بگه تا یه محافظ دیگه براش پیدا کنه.
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 داد و گفت: سری به معنای فهمیدن تکون

 که اینطور...-

 با کنجکاوی گفتم: 

 چرا این سوال رو پرسیدید؟-

 اخمی کردو گفت:

 مهم نیست. بگیر بخواب.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم. بخوابم؟ اخمی کردمو گفتم:

 مامانم چرا اینجا نیست؟-

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 چون ممنوع مالقاتی... -

 ه تخت تکیه دادم و دست به سینه نگاهش کردمو گفتم:کالفه بلند شدم نشستم و ب

 چرا؟-

 کالفه نگاهم کرد و گفت:

 حوصله بچه داری ندارم. پس بگیر بخواب و اینقدرم سوال نکن.-

اینقدر با این جمله اش بهم برخورد که دیگه از نظر جذاب نبود... حاال بنظرم یه چهره زشت ونچسب 

 داشت. 
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اونقدر بهم برخورده بود که حرص غل غل تو دلم میجوشید. همچنان داشت با همون حالت نگاهم می 

کرد که ناخواسته چهره ام جمع شد. انگار دارم به چیز چندش اوری نگاه می کنم، بعدم دراز کشیدم 

 ره شدم. روی تخت و پشتم رو بهش کردم و مالفه ارو کشیدم تا روی شونه ام و به جای نا معلومی خی

 دلم عرفان رو می خواست... 

چقدر این دوکلمه از « دوستت دارم»یاد حرف اخرش افتادم که ناخواسته لبخندی روی لبم نشست 

 نظر شیرین و دوست داشتنیه.

 پردازی می کردم که صدای حسینی اومد:به یه گوشه خیره بودم و داشتم برای خودم رویا 

 نیوشا؟-

 پسر خاله شد. عصبی اخم کردم. شیرینی رویا پردازیم رو زهرم کرد.جان؟ نیوشا ؟ این چه زود 

 با اخم چشمام رو بستم که صدای پاش اومد، تخت رو دور و کنار تخت ایستاد وبا تمسخر گفت:

 االنم مثال خوابی؟-

 جوابشو ندادم که گفت:

 نیوشا؟-

 عصبی چشمام رو باز کردم و با طلبکاری نگاهش کردمو گفتم:

 میگی؟ مگه تو داداشمی که میگی نیوشا نیوشا... ؟ من خانم تفضلی ام... افتاد؟ها؟؟؟ چی -

 پوزخندی زد و گفت:

اوه... خانم تفضلی... شما یه دختر بچه لوس ننری... چون اگر نبودی وقتی میگم بیا همکاری کن -

 ان نبودی خانم. اونارو دستگیر کنیم این کارو می کردی... اگر این کارو کرده بودی االن تو بیمارست
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 سریع نشستم و گفتم:

 چه تضمینی هست که بتونی نجاتم بدی ها؟ شما پلیسا فقط ادعاتون میشه... هیچی بارتون نیست.-

 نیشخندی زد و گفت:

 مطمئنی؟ اگر من دو شب پیش نرسیده بودم که تو االن تو دست اونا بودی.-

. ولی موضعم رو حفظ کردم و همچنان با اخم الل شدم... هیچی نداشتم بگم چون واقعا حق با اون بود

 نگاهش کردم که گفت:

میبینی... من سر حرفایی که میزنم هستم. پس بهتره همکاری کنی تا زودتر بگیریمشون... وگرنه -

 روز مونده. 66فقط

 شوکه نگاهش کردم... دوروز دیگه ام گذشت؟ دوروز بیهوش بودم یعنی؟

جای دیگه ای خیره شدم که اونم برگشت سرجاش و دیگه چیزی اهی کشیدم و نگاهمو ازش گرفتم و 

 نگفت.

*** 

 باکمک مامان روی مبل نشستم. به عرفان که تموم این مدت با اخم های غلیظی بود نگاه کردم. 

 مامان: جناب سروان...بفرمایید بشینید.

نیما و بابا هم نشستن انگار اونم منتظر تعارف بود که سریع نشست روی مبل . عرفان با اخم نشست و 

 و مامان رفت اشبزخانه.

 بابا رو به سروان حسینی گفت:
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جناب سروان.. واقعا ازتون ممنونم... نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم... شما جون دخترم رو نجات -

 دادین.

 حسینی با لبخند مغروری گفت:

 وظیفه است کاری نکردم. مطمئن باشین اونارو هم دستگیر میکنم.-

 زد گفت: بابا لبخندی

 انشاهلل.-

حسینی نگاهی به من انداخت که پشت چشمی براش نازک کردم و روم روبرگردوندم. مرتیکه مغرور 

 بی شعور...به من میگه بچه.

 نیما بعد از مدتی گفت:

 الزم هست بنظرتون بادیگارد دیگه ای هم بگیریم...؟-

 و گفت: سریع به عرفان نگاه کردم که تو جاش جا به جا شد

و دیگه نمیذارم همچین اتفاقی هست من بابت این اتفاق متاسفم ولی مطمئن باشین من حواسم -

 بیوفته.

 حسینی پوزخندی زد و گفت:

 نه نیازی نیست...-

 بعدم نگاهی به عرفان انداخت که بیشتر جنبه تمسخر داشت و گفت:

ن اطالع من از خونه و این مجموعه اقای حاتمی میتونن مراقبت کنن. فقط این که دیگه نباید بدو-

 بیرون برن.
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 بابا سریع گفت:

 باشه حتما.-

با حرص به حسینی نگاه کردم. رسما داشت عرفان رو جلوی بابا و نیما تخریب می کرد. اینقدر از این 

حرکتش بدم اومد که می خواستم با گلدون پایه بلند مورد عالقه مامان که کنار دستم بود بکوبم تو 

 تا از ریخت و قیافه بیوفته. صورتش

مامان که با سینی چایی اومد از عملی کردن فکرم منصرف شدم. به عرفان نگاه کردم که با اخم به 

زمین خیره شده بود و تو فکر بود، بابا و نیما داشتن در مورد باهم حرف میزدن و حسینی هم یه 

 چایی داشت از تو سینی بر میداشت.

خوش رنگ  ه شدم و دلم می خواست به اتاقم برم. اما عجیب دلم اون چاییبی حوصله به تی وی خیر

مامان رو هوس کرده بود. برای همین منتظر شدم، اما مامان بدون این که به من تعارفی بکنه اخرین 

 استکان رو هم برای خودش برداشت و روی مبل کنار نیما نشست.

 بگیرم و با اعتراض گفتم :عین هو ماست وا رفتم، نتونستم جلوی خودم رو 

 منم چایی می خوام.-

 مامان لب گزید و گفت:

 اخه تو که خیلی کم چایی می خوری، گفتم شاید نخوای...-

اینقدر این حرفش جلوی حسینی برام گرون تموم شد که چی.. زیر چشمی نگاهش کردم که دیدم به 

عصبانیت بلند شدم که سرم گیج رفت، زمین خیره است اما یه پوزخند اعصاب خورد کن روی لبشه. با 

 لحظه ای چشمم رو بستم و دستم رو به مبل گرفتم که گفت:
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 بشین... االن می افتی. -

اما چشم باز کردم سر گیجه ام بهتر شده بود، بدون نگاه کردن به کسی به سمت اتاقم رفتم و درو 

 محکم کوبیدم.

 رسما به همه ثابت کردم بچه ای بیش نیستم.عصبی با کف دستم به پیشونیم کوبیدم. حاال دیگه 

روز  65به روز شمارم نگاه کردم و رفتم سمتش، خودکارو برداشتم و عالمت زدم . لعنت بهتون... فقط

 مونده.

اشک تو چشمام حلقه زد. نصف این صد روز گذشت بدون این که من از زندگیم چیزی بفهمم. واقعا 

روز دیگه بیان ببرنم و به ادامه کارشون  65وری می خوان هدفم از زندگی چیه؟ منتظرم ببینم چط

 برسن؟ اصال از کجا معلوم فقط یک نفر لمسم کرده باشه؟ شاید چند نفر بودن.

از فکری به سرم زده بود داشتم دیوانه می شدم. عصبی گوشه ای نشستم روی زمین و زانوهام رو بغل 

ردن؟ اصال چرا مهسا رو انتخاب نکردن؟ اون هم از کردم، چرا باید اینطوری بشه؟ چرا منو انتخاب ک

 من خوشگلتر بود هم لوند تر مطمئنن...

 چرا اونو انتخا نکردن و گیر دادن به من؟ 

 یهو پوزخندی زدمو زمزمه وار جواب سئوالمو دادم:

نافع اخه بابای اون که پاشو روی دم شیر نمیذاره... این بابای منه به فکر من نیست و فقط به فکر م-

 شخصی خودشه.

اهی کشیدم که تقه ای به در خورد، هیچی نگفتم که بعد از مدتی در باز شد و با دیدن مامان که یک 

 استکان چایی دستشه عصبی پوزخند زدم، با صدای نادمی گفت:



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  133 

 

 ببخشید دخترم... واقعا فکر کردم نمی خوری....-

 با ناراحتی وغیض گفتم:

ضایع کردی؟ واقعا باید جلوی عرفان و حسینی هم نشون بدید  راحت شدی منو جلوی همه اشون--

 که هیچ اهمیتی برای من قایل نیستین؟

 با ناراحتی گفت:

 نگو اینطوری... واقعیت نداره.-

 پوزخندی زدم و با لحن تلخی گفتم:

 برو بیرون... تنهام بذار.-

 نیو....-

 با داد گفتم:

 برو بیرون....-

ت، استکان رو کوبید روی میزم و رفت بیرون درم محکم بست. از صدای اونم عصبی شد اما هیچی نگف

 بلند در چشمام رو بستم و دوباره باز کردم. دلم گرفته بود از زندگیم... از رفتار اینا... از همه چی... 

همه چیز تقصیر اون کمالی بیشعوره که .... یا نه.... همه چیز تقصیر بابای خودمه... چرا من هی اینو 

 ادم میره این روزا... ی

 :60***روز

دیگه به معنای واقعی کلمه بریدم.... تو این پنج روز اینقدر فکر و خیال کردم وتو سر خودم زدم و اینو 

 اونو مقصر کردم و با دیگران دعوا کردم که دیگه خودمم خسته شدم... چه برسه به دیگران.



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  134 

 

بودو مامان رفته بودسبزی بخره انگار... نیما هم که کالفه از اتاقم رفتم بیرون. ساعت پنج بعداظهر 

دیده اینروزا خونه میدون جنگه صبحا میره شبا میاد. بابا هم که مثل همیشه تا شب سر کاره و منو 

 عرفان خونه تنهاییم.

به سمت اتاق عرفان رفتم و می خواستم ازش بخوام یه فیلم بزاره ببینیم حداقل فکرم یکم باز بشه و 

 بخندم.

تو فکر بودم و برای همین بدون در زدن در اتاق رو باز کردم اما با دیدن عرفان سرجام خشکم زدو 

چشمام گرد شده بود. از توصیفش هم حتی خجالت می کشم. عرفان کامال برهنه بود. یعنی میگم 

با باز  کامال یعنی کامال ها... خم شده بود و شورتش دستش بود و تازه می خواست انگار پاش کنه که

شدن ناگهانی در توسط من اونم خشکش زده بود و توهمون حال با چشمای گرد شده به من نگاه می 

 کرد.

ناخوداگاه نگاهم باال پایینش کرد و در نهایت رو زایده گوشتی خیلی بزرگی که بین پاهاش بود خشک 

 شد. چشمام گرد تر شد. این دیگه چیه اینجا اینقدر بد ریخت؟

ن دستش روی اون قسمت و دادش تازه به خودم اومدم. هل کردم و وحشت زده اومدم برم با قرار گرفت

 بیرون که با صورت رفتم تو چارچوب فلزی در و صدای دادم بلند شد.

 اییییی.... دماغم شکست.-

اما با همون درد هم سریع از اتاقش فاصله گرفتم و در حالی که از درد بینیم بیناییم یکم مختل شده 

اتاقم رو پیدا کردم و وارد اتاقم شدم. از چیزی که دیده بودم بشدت تعجب و البته حالم بد شده  بود

 بود.
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چرا نمی رفت عمل کنه اونو برداره؟ خیلی ضایع بود بنظرم و مطمئنن اگر قرار بود یه روزی زنش بشم 

 ازش می خواستم که حتما اونو برداره.

دم و از جا پریدم، خاکتو سرت نیوشا... حاال چی می خوای با تقه ای که به  در خورد به خودم اوم

بهش بگی؟ این همه ازش دوری کردی حاال با این کارت فکر می کنه داری بهش چراغ سبز نشون می 

 دی؟!

 نیوشا...؟-

با شنیدن صداش لبمو گزیدم و در حالی که مطمئنم صورتم از شدت خجالت گر گرفته به سمت در 

به زمین خیره شدم. جلوم ایستاده بود وناخوداگاه نگاهم رفت بین پاهاش که رفتم و بازش کردم و 

 حاال چیزی از اون زایده گوشتی مشخص نبود.

 خوبی؟ اونطوری که تو رفتی تو چهارچوب گفتم دماغت شکست؟!-

لب گزیدم و سر تکون دادم که دستشو گذاشت روی چونه ام و سرم رو باال اوردو با دست دیگه اش 

 نیم رو ماساژ داد:کمی بی

 درد میکنه؟-

 با دستم دستش رو از روی بینیم کنار زدم و گفتم:

 نه... خوبم.-

 سری به معناای فهمیدن تکون و گفت:

 حاال چرا نگاهم نمی کنی؟-
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که شیطنت توش بیداد می کرد و با خجالت سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که با دیدن چشماش 

 به سرم بذارم دوباره سرم رو انداختم پایین وبا من ومن گفتم:مشخص بود اومده تا کمی سر 

 ببخشید... حواسم نبود اونطور در باز کردم... -

 خندید وگفت:

 این حرفا چیه عزیزم... مال خودته... -

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که خندید و گفت:

 چرا اینطوری نگاه می کنی؟-

 دوباره سرم رو پایین انداختم وگفتم:

 هیچی ببخشید... -

 حاال برای چی اومده بودی؟-

 کمی فکر کردم که یادم اومد رفته بودم تا بگم برام فیلم بذاره، سریع گفتم:

 حوصله ام سر رفته بود اومدم بگم اگر فیلم کمدی داری بذاری ببنیم...-

 کمی فکر کرد کرد و گفت:

 لب تاب ببینیم.کمدی که ندارم اما یه فیلم خوب دارم بیا اتاق من تو -

 با تعجب گفتم:

 خب توی فلش بریز مثل اون روز بزاریم تو تی وی ببینیم.-

 نچی با شیطنت گفت و به سمت اتاقش رفت:



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  137 

 

 اگر می خوای فیلم رو ببینی باید بیای تو اتاقم با لب تاب.-

رم. اما در داخل اتاقش که شد دیگه میدان دیدم خارج شده بود، پوفی کردم و دودل بودم که برم یا ن

 نهایت دل به دریا زدم و گفتم:

مثال می خواد چی کار کنه؟ خجالت هم نمیکشه با همچین زایده گوشتی بزرگی بازم تو صورتم نگاه -

 میکنه.

در اتاقش باز بودو روی تخت لم داده بودو به تاج تختش تکیه داده بود و  اروم به سمت اتاقش رفتم.

 لب تاب رو روی پاهای دراز کرده اش گذاشته بود. وارد اتاق شدم و گفتم:

 با لب تاب که نمیشه اخه.-

 خندید و کنار رفت تا کنارش روی تخت بشینم:

 نترس.... اتفاقا اینطوری کیفش بیشتره.-

خب چون فضا کوچیک بود کامال بهش دیگه چسبیده بودیم، فیلمو پلی کرد و  کنارش لم دادم اما

 دست چپشو دور شونه ام انداخت، با تعجب نگاهش کردم و چیزی نگفتم.

 یکم که گذشت نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و اروم گفتم:

 عرفان؟-

 جووون؟-

 تو دلم بیشعوری نثارش کردم و اما بعد با اخم گفتم:

 عمل کنی..؟! چرا نمیری-

 با تعجب نگاهم کردو مبهوت گفت:
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 چه عملی؟-

اب دهنم رو قورت دادم و شونه باال انداختم، به لب تاب نگاه کردم تا مجبور نباشم تو چشماش نگاه 

 کنم:

همون چیزتو دیگه... خیلی بدفرمه ها... جای بدی هم هست... بهتر نیست بری دکتر کال این زایده -

 ری؟گوشتی ارو کال بردا

صدایی ازش نمی اومد، صدای قلبم رو میشنیدم، سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که دیدم مبهوت 

 داره نگاهم می کنه. چشماش گرد بود وانگار داره به یک موجود عجیب و غریب نگاه می کنه.

 از این واکنشش اخم کردم و گفتم:

 رت میدی؟!چیه؟ بجای این که خجالت بکشی االن اینطوری داری منو قو-

 کم کم لبخند اومد رو لبش و یهو زد زیر خنده.. قاه قاه می خندید و اشک از چشماش راه افتاده بود.

دستشو گذاشته بود روی دلشو اینقدر خندیده بود که اشک از چشماش راه افتاده بود. شک کردم به 

 خودم که کجای حرفم خنده دار بوده که این اینطوری غش کرده از خنده.

 نکنه اشتباه حرف زدم؟

 عصبی از خنده طوالنیش مشتی زدم روی شونه اش و گفتم:

 چه مرگته؟-

 با خنده گفت:

 شوخی بامزه ای بود...-

 پوکر فیس نگاهش کردم و گفتم:
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 اصال هم شوخی نکردم.. -

 با خنده دوباره دستشو انداخت دور شونه ام و به انی منو کشید تو بغلش و حمله کرد سمت لبام. 

شوکه خشکم زده بود. اونم با شدت لبام رو می بوسید و اروم گاز می گرفت.یکم که گذشت عقب 

 کشید و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و با لبخند روی لبش گفت:

 الهی من فدات شم که تو اینقدر افتاب مهتاب ندیده ای... -

 گیج نگاهش کردم و گفتم:

 چی داری می گی عرفان.. ؟!-

 می ازم فاصله گرفت و گفت:با خنده ک

 خانم کوچولو.. اون زایده گوشتی نیست... الت تناسلی مردانه است و همه مردا اینو دارن.-

با تعجبنگاهش کردم و بعد از چند ثانیه نگاه شیطونش رو که دیدم خون به صورتم دوئید و خجالت 

 گفت:زده سرم رو روی سینه اش گذاشتم که خندید و بازوم رو نوازش کرد و

 ولی خب اگر تو دوستش نداری میرم برش میدار...-

دوباره قههقهه خنده اش بلند شد که با اعتراض اسمش رو صدا زدم و مشتم رو کوبیدم روی سینه 

 اش.

 مشتم رو تو دستش گرفت و گفت:

 اگر این نباشه پس چطوری زنا و مردا رابطه داشته باشن؟ عزیزم... عشقمی تو... خانم کوچولو... -

 با خجالت صورتم رو تو سینه اش قایم کرده بودم و به خودم فحش می دادم.
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خاک تو سرت نیوشا... میمیری  جلوی اون دهن صاحب مرده اتو بگیری؟ به الت تناسلیش گفتی 

 زایده گوشتی... همین که ناراحت نشده خودش کلیه... 

مطئنن دخترای از تو کوچیکتر اینارو اینقدر که خودتو حبس کردی تو اتاق از جامعه عقب افتادی... 

 می دونن. اما تو عه خاک برسر نمی دونی.

 فدات شم حاال نمی خواد اب شی بری تو زمین.-

 با صدای ضعیفی گفتم:

 ذیتم نکن.-

دوباره خندید که مشت زدمش... یه ان یاد حرفاش افتادم... اگر این نباشه پس چطوری زنا و مردا 

 رابطه داشته باشن؟

 صاف نشستم و با بهت به عرفان نگاه کردمو گفتم:سریع 

 یعنی من دخترم؟-

 اینبار بازم گیج نگاهم کرد:

 یعنی چی دختری؟-

 اخم کردم وگفتم:

 خب.. اونا به بدنم دست میزدن... یعنی... خب... بکارت چطوریه؟-

 اخمی کرد وگفت:

 چطوری بهت دست میزدن؟-
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 کالفه گفتم: 

 بگو دیگه عرفان...-

 د و گفت:پوفی کر

 خیلی خب... ولی توام بعدش باید بهم بگی چیکار کردن باهات  .باشه؟-

 سری به معنای باشه تکون دادم که گفت:

 شلوارتو در بیار.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که گفت:

 خب باید بهت نشونش بدم دیگه. اینطوری بگم که نمی فهمی.-

 اخمی کردم و گفتم:

 نه...-

 ام گذاشت و گفت: دستشو زیر چونه

 تو به من اعتماد نداری...؟-

 اروم گفتم:

 چرا اما ... همینطوری بگو خب.-

 سری به چپ و راست تکون داد وگفت:

 نه.. پاشو شلوار و شورتت رو در بیار تا بهت بگم.-
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به سختی تونستم خودم رو راضی کنم. چیه... خب اون محرممه... دوستم داره و منم دوستش دارم. 

جنبی های بی پدر و مادر حرومزاده که  منو دیدن اونوقت عرفان که عشقمه نبینه. خداروشکر اون ع

 دیروز تازه شیو کردم وم تمیز بودم.

با خجالت در حالی که مطمن بودم که صورتم یه دست قرمز شده شلوارم رو در اوردم. با دیدن الی 

 پام چشماش خمار شد.

 جووووون... -

تخت اومد پایین و گفت دراز بکشم. روی تخت با خجالت دراز کشیدم و به کشداری گفت و از روی 

 عرفان نگاه کردم که نگاهش یه جور خاصی بود. تو حال خودش بود که گفتم:

 عرفان.-

 با شنیدن صدام به خودش اومد، کالفه نفسشو فوت کرد و گفت:

 پاهات رو باز کن.-

روی رون پاهام و از هم فاصه داد. انگشتش  لب گزیدم و معطل کردم که خودش دستاش رو گذاشت

 رو که گذاشت روی نازم از داغیش لب گزیدم. دمای بدنش رفته بود باال.

 الشو باز کرد و خم شد با دقت نگاهش کرد. از شرم چشمام رو بستم که گفت:

 تو باکره ای.-

 با تعجب گفتم:

 چی؟ اما.... -
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نگاهش کردم، به التش که حاال دراز تر و سفت شده بلند شد شلوار و شورتش رو در اورد که شوکه 

 بود اشاره کرد و گفت:

 هروقت این رفت داخلش... اونوقت دیگه باکره نیستی.-

به سایز التش نگاه کردم... اون چیزی که واردم شده بود به اندازه یه بند انگشت بود.. اینی که من 

 ردم که گفت:میبینم خیلی بزرگ بود. لب گزیدم و به عرفان نگاه ک

 یکم میری اونور منم پیشت دراز بکشم.-

بی حرف کمی کنار رفتم که اومد و کنارم دراز کشید، به پهلو روبه من. دستش رو گذاشت دوباره الی 

پاهام و اینبار با انگشت هاش باالی نازم رو فشار میداد که نا خواسته ناله ای کردم. لذت بی نظیری 

 داشت.

 عشقم.ججوووون خوشت اومد -

لب گزیدم و سرم رو به سینه اش چسبوندم. یه حسی بهم میگفت کارتون اشتباهه اما خودم دوست 

 داشتم که این وضعیت ادامه داشته باشه.

بعد از چند ثانیه که غرق لذت بودم از فشار مالیمی که به اون قسمت می اورد صدای خشدارش رو 

 کنارم شنیدم:

 توهم مال منو بمال.-

برداشت، میل شدیدی داشتم که دستم رو ببرم و دستشو بگیرم وبرگردونم همونجا اما  بعدم دستشو

 جلوی خودم رو گرفتم. دستمو رو گرفت و روی  همون عضو صفت شده اش گذاشت.

 از داغی و صفیتش به وجد اومد و کمی تکون خوردم:
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 دستتو دورش حلقه کن. -

ور این الت بزرگش تو نازم حس کردم نازم خیس کاری که گفت و انجام دادم، ناخواسته از فکر حض

 شد.

 لب گزیدم و خودم رو بیشتر بهش نزدیک کردم، دستشو روی دستم گذاشت و دستمو فشار داد:

 محکم تر بگیر و بمالش... تند تند.-

 یکم اینکارو کردم که اه غلیظی کشید، ناخواسته لبخندی روی لبم نشست. پس اونم لذت برده بود.

 با گذاشتن دوباره دستش روی نازم اینبار من مال اونو می مالیدم و اون مال منو... 

حس این رو داشتم که دارم به لذت بیشتری میرسم،  یکم دیگه مونده بود به اوجش برسم که یهو 

دستش رو برداشت و عقب کشید. باا تعجب نگاهش کردم که با عجله شلوارم رو پرت کرد سمتم و 

 اروم گفت:

 بپوش مامانت اومده.-

 وحشت زده نشستم و سریع شلوار و شورتم رو پام کردم اونم پوشید و اومد کنارم روی تخت:

 تکیه بده ریلکس باش.-

لب تاب رو برداشت و گذاشت روی پاهاش و مثال مشغول تماشای فیلم شدیم اما قلبم محکم تو سینه 

 ام می کوبید. 

 ااا اینجایین؟ -

 ان سرم رو بلند کردم، عرفان سریع گفت:با شنیدن صدای مام

 اره... نیوشا می خواست فیلم نگاه کنه.-
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 مامان لبخندی زد وگفت:

 باشه. من خسته ام میرم یکم بخوابم. -

 با رفتن مامان تو بغل عرفان وا رفتم. به معنای واقعی کلمه  داشتم مرگ رو به چشمام می دیدم.

 د. ترس از لو رفتنمون داشت سکتهام می دا

 دستشو دور سرم انداخت و سرم رو بوسید:

 بخیر گذشت... پاشو برو اتاقت تا بیشتر از این گند نزدیم.-

واقعا می ترسیدم هنوز برای همین سریع بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم و روی تخت 

 خودم رو ولو کردم.

قتی برگشتم به اتاقم روی تختم و اما حس خیس الی پام مجبورم کرد بلند بشم و برم دستشویی.

نشستم. از تصور این که چه لحظاتی رو باهم گذرونده بودیم غرق خجالت شدم و صورتم قرمز شد. با 

 چه پرویی همراهیش می کردم واقعا. اصال چرا شلوارم رو در اوردم. 

 هنوز باکره بودم... ؟یاد حرف عرفان افتاد می گفت من دخترم... یعنی با کاری که اونا بااهام کردن من 

چیزی که اون ها واردم کرده بودن در حد یک بند انگشت بود و اینی که دیدم مال عرفان خیلی 

بزرگتر بود. یاد سوزشی که با فرو کردنش داشتم افتادم... اگر این سوزش مال اون یه ذره است پس 

 اگر بزرگتر باشه مثل مال عرفان چی می کشم.

 هم ترسیدم. از تصورش هم تحریک شدم

ود اومده بود که االن حس می کردم هرطور رفتم سراغ موبایلم، نمیدونم چرا.. یه حسی در من به وج

 شده باید جلوی این اتفاق رو بگیرم... جلوی دزدیده شدنم رو.
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 من فکر میکردم دست خورده ام در صورتی که نیستم و .... 

 رفتم تو قسمت پیام ها و برای حسینی نوشتم:

 سالم... نیوشام..روی پیشنهادتون فکر کردمو قبول می کنم.-

پیام رو که سند کردم با هیجان به گوشیم نگاه کردم و منتظر اومدن جواب پیامم بود که بعد از پنج 

 دقیقه که داشتم جون می کندم و از استرس دستام به لرزش افتاده بود باالخره جوابش اومد:

 میام اونجا حرف میزنیم. به کسی در موردش چیزی نگو. خوشحالم سر عقل اومدی... شب-

 با دیدن قسمت اول جمله اش اخمی کردم و زیر لب بیشعوری نثارش کردم.

اما بعد دیدم نوشته شب میام... شب کجا می خواد بیاد؟ اینجا چطوری می خواد باهام حرف بزنه؟ که 

 کسی هم اونوقت چیزی نفهمه؟

اطمینان نمیدونم چرا پیام رو از توی گوشیم پاک کردم، روی تخت  شونه ای باال انداختم و محض

رفتم و به روز شمارم نگاه کردم. نمیدونم چرا لبخند نشست روی لبم، بلند شدم و خودکار رو برداشتم 

 ورفتم زیرش نوشتم:

 نمیذارم به هدفتون برسین اشغاال... -

 باره نشستم و با لبخند بهش خیره شدم.حس خوبی از نوشتن این جمله بهم دست داد، روی تختم دو

 من تسلیم نمیشم.-

*** 

شب بود که حسینی اومد، لباس پوشیدم و رفتم تو حال و پیش نیما نشستم که  حسینی رو به بابا 

 گفت::
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 می خواستم با نیوشا خانم حرف بزنم. بریم یه نیم ساعتی تو محوطه.-

 بابا سری تکون داد و گفت:

 باشه مشکلی نیست.-

فتم اتاقم و لباس گرم پوشیدم واومدم بیرون، با حسینی به سمت در رفتیم و عرفان هم خواست ر

 باهامون بیاد که حسینی دستش رو جلوش گرفت و گفت:

 خودم حواسم هست... نیازی به شما نیست.-

 بابا هم گفت:

 اره عرفان جان بیا بشین.-

 ه.نگاه به عرفان اخمو کردم، الهی... حتما حسودی می کن

 از خونه اومدیم بیرون و منتظر بهش نگاه کردم که گفت:

 خب ... چی شد همچین تصمیمی گرفتی؟-

 کنار هم راه میرفتیم و اون نگاهش به مقابلش بود. منم نگاهمو ازش گرفتم و به جلوم دادم و گفتم:

 اینش به خودم مربوطه.-

و ردیاب، اول این که ازت می خوام اونا من یه سری وسیله بهت میدم، مثل شنود که اینطور... خب... -

 رو همیشه همرات داشته باشی مخصوصا ردیاب رو. حتی وقتی با عرفان میری بیرون. 

سری تکون دادم وقبول کردم که متوجه شدم داریم میریم سمت یه ماشین. در ماشین رو باز کرد و 

 یه جعبه کوچیک مثل جعبه گوشواره سمتم گرفت و گفت:
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 جیبت کسی نبینه.بذار تو -

 تو جیب ژاکتم گذاشتم که یه موبایل نوکیا قدیمی کوچیک هم سمتم گرفت و گفت:

 وقتش شد بهت پیام میزنم با این. روی سایلنته و کسی نبینتش... فهمیدی دیگه؟-

 سری به معنای اره تکون دادم که گفت:

... اونشب تو از بقیه در خواست روز دیگه6-5و اما نقشه... شب قبلش بهت پیام میزنم، احتماال یه -

میکنی که فرداشب برین شهربازی و باید همه ارو قانع کنی که باهات بیان. وارد شهربازی که شدین و 

یه جا مستقر شدین با پدرت و نیما بحث میکنی... ازشون جدا میشی و فرار میکنی... تو عرض خیابون 

اما یادت باشه شنود رو که سفید رنگه حتما تو بدو و تو پیاده رو نرو.. سعی کن جای خلوت بری. 

گوشت بذاری تا بتونی صدای منو بشنوی، و همینطور منم صدای تورو بشنوم. ردیاب رو هم بذار الی 

 گیره موهات، یا بچسبوند به سرت بین موهات... چون مشکیه دیده نمیشه. متوجه شدی؟

 سری به معنای فهمیدن تکون دادم وبا استرس گفتم:

 هست دیگه؟ استون بهمحو-

 با اطمینان گفت:

 اره خیالت راحت باشه...به هیچ عنوان کسی نباید بفهمه...باشه؟-

 باشه.-

خوبه... خب بهتره برگردیم... رفتیم داخل اگر من رفتم ازت پرسیدن چی میگفتیم بگو جریانات رو -

ازت بشنوم چون ممکنه یه  دوباره برام تعریف کردی و من باید تو حالت های مختلف این مسئله ارو

 کلمه جدید بگی.. فهمیدی.؟
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 عصبی نگاهش کردم و گفتم:

 مگه بچه دوساله ام اینقدر میگی فهمیدی فهمیدی؟-

 فکر کنم از دوساله هم بدتر باشی... -

 ایستادم و با حرص نگاهش کردم که پوزخندی زدو گفت:

 پایتخت رو عوض کنن. بیا بریم تو... یکم دیگه وایستی منفجر میشی مجبور میشن-

اشتباه شنیدم مگه نه؟ اینقدر از این جمله اش جا خوردم که شو که نگاهش کردم اما بعد به خودم 

 اومدم و با غیض گفتم:

 این ماجرا تموم بشه حق تورو میذارم کف دستت... -

رد بشم؟ پوزخندی زد که حتی توی اون تاریکی هم تونستم ببینمش... واقعا نباید با تریلی ازروش 

اینقدرازش شاکی بودم که خدا عالمه اما برای تموم شدن این ماجرا ها هم که شده مجبورم تحمل 

 کنم.

وارد خونه که شدیم با ناراحتی به سمت اتاقم رفتم و وسایل رو زیر تشک تختم قایم کردم و روی 

سالگی  20ن در استانه تخت نشستم. واقعا یه سروان ... یه پلیس باید همچین ادبیاتی داشته باشه؟ م

 ام واون با من مثل یه دختر بچه لوس و از خود راضی رفتار می کنه که حرف حرف خودشه...

 وقتی از رفتنش مطمئن شدم، از اتاق رفتم بیرون، نیما با دیدنم گفت:

 چیه ناراحتی؟-

 با غیض گفتم:

 یکنه.اون یه بیشعور از خود راضیه... با من مثل بچه های دوساله رفتار م-
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 نیما با خنده گفت:

 مگه نیستی؟-

 جیغ زدم که پشت بندش هم بابا گفت:

 نیما... !-

نیما با خنده نگاهش رو ازم گرفت و به تی وی دوخت، منم با عصبانیت رفتم اشبزخانه و یه لیوان اب 

 ام: سرد برای خودم ریختم و سر کشیدم. مامان اومد اشبزخانه و با مهربونی دستشو گذاشت روی شونه

 ازش ناراحت نباش... می خواد سر به سرت بذاره.-

 منظورش نیما بود. پوزخندی زدم و گفتم:

 الزم نکرده سر به سرم بذاره... حواسشو جمع کنه که قرار تا شصت روز دیگه خواهرشو بدزدن.-

 مامان اخمی کرد و گفت:

 این چه حرفیه... ما نمیزارم نیوشا... -

 عصبی عقب رفتم و گفتم:

 نمیزارین؟ معلومه... از خداتونه من نباشم.-

 قدم به قدم از اشبزخانه رفتم بیرون و اخم گفتم:

از خداتونه راحت بشین... اون از نیما خان که صبح میره شب میاد و انگار نه انگار خطری هست که -

اقوام و ... اینم از  خواهرشو تهدید میکنه اینم از شماها... توکه صبح بعداظهر میای... حاال خرید و دیدن

 جناب بابا که با وجود این همه بالیی که سر من میاد همچنان میره سرکار کوفتیش.
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 با غیض نگاهش کردم و گفتم:

 مطمئن باش تو نری مملکت زمین گیر نمیشه.-

احساس می کردم دلم خنک شد با گفتن این حرفا. سریع به سمت اتاقم پاتند کردم و درو کوبیدم و 

 دم. صدایی از هیچ کدوم نمی اومد.قفلش کر

 به در تکیه دادم و روی زمین نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم:

 از همه اتون متنفرم... از همه اتون متنفرم... از همه اتون متنفرمم...-

 اشک تو چشمام حلقه زد و همینطور که عین ضبط سوت این ها تکرار می کردم اشکامم ریختن.

 :59****روز

ود که بیدار شدم. بدنم بخاطر این که از دیشب پشت در نشسته خوابم برده بود گرفته بود و صبح ب

احساس می کردم تکون بخورم استخون هام میشکنن. لباس برداشتم و وارد حموم شدم و بعد از 

 گرفتن یه دوش اب گرم که باعث شد بدن گرفته ام نرم بشه اومدم بیرون.

رو خشک کردم و خودکار رو برداشتم و طبق عادتم روی روز شمار رو  جلوی ایینه ایستادم و موهام

 خط زدم.

از اتاق رفتم بیرون، عجیب بود... اما همه خونه بودن. از بابا گرفته تا نیما و مامان... عرفان هم که 

 همیشه خونه است.

 با تعجب وارد اشبزخانه شدم و سرمیز نشستم، مامان برام صبحانه گذاشت. 

هایی که همه خونه بودن جمعه ها بود... اونم اگر نیما برنامه کوه نمیریخت یا بابا تو اداره  تنها وقت

 اش کاری براش پیش نمی اومد.
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 از مامان پرسیدم: 

 امروز جمعه است همه خونه ان..؟ -

 لبشو گاز گرفت و نگاهی به حال کرد و بعد گفت:

 باشن... بریم بیرون بگردیم.نه... خب... امروز قرار شد همه اشون خونه -

 پوزخندی زدم وگفتم:

 به تیریپ قباتون برخورد گفتم هیچ وقت خونه نیستین؟-

چپ چپ نگاهم کرد که پوزخندم پررنگ تر شد، چاییم رو برداشتم و گذاشتم جلوم، کمی شکر توش  

 بود. ریختم و قاشق رو تو استکان می چرخوندم و به فکر برنامه ای بودم که حسینی ریخته

 اگر واقعا میشید... چی میشد؟

 لبخند نصفه ای ناخواسته روی لبام نشست که با صدای مامان از فکر در اومدم:

 داری به چی فکر میکنی؟-

 سریع صاف نشستم و گلوم رو صاف کردم:

 هیچی.-

 بعد از خوردن صبحانه خواستم به اتاقم برم که نیما گفت:

 جناب عالی امروز خونه ایما... کجا میری هی تو اون اتاق... بخاطر-
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کامال مشخص بود که برای امروزش برنامه ریزی کرده بود و حاال بهم خورده. پوزخندی زدم و رفتم 

سمت در و بازش کردم که متوجه شدم عرفان و بابا نیم خیز شدن. به در اشاره کردم و روبه نیما 

 گفتن:

 در قفل نیست... میتونی بری.-

 داشتی ها...فکر کردی خبر...نیما: خیلی دور بر

 بابا با عصبانیت گفت:

 نیما ساکت میشی یا نه؟ -

 نیما هم با حرص بلند شد و گفت:

هی من میگم این ادم نیست بخواین بهش اینقدر توجه کنین شما بگین نه... د اگر این ادم بود که -

اینطور جواب ماهارو نمیداد... کم بخاطرش بدبختی کشیدیم؟ معلوم نیست چیکار کرده اونا دنبالش 

 .. افتادن و خانم رو نمیکنه ... وگرنه مگه میشه این همه سال دنبال این بیشعور بیوفتن.

بابا بلند شد و رفت سمتش و جلوش ایستاد...با خشم نگاهش میکرد و یهو دستش رو بلند کرد و روی 

 صورت نیما کشیده زد. 

 با بهت نگاهش کردیم که بابا گفت:

 ساکت شو...-

نیما پوزخندی زد و به سمت اتاقش رفت، گوشه لبش پاره شده بود... یه لحظه دلم براش سوخت. اون 

 زندگیش افتاده و من همش دارم اینطوری باهاشون رفتار م یکنم. بخاطر من از

 درو بستم و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم. 
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روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم. با شنیدن صدای پیام موبایلم به خودم اومدم، گوشیم رو 

 برداشتم و به پیامی که عرفان فرستاده بود نگاه کردم:

 بیا تو تلگرام.-

 سریع رفتم تو تلگرام دیدم پیام داده:

 همه وقتی خوابیدن بیام پیشت؟-

 ناخواسته یاد شیطونی های دیروزمون افتادم لبخند هیجان زده ای روی لبم نشست:

 باشه... وقتی همه خوابیدن ها..-

 خیالت راحت باشه... داری چیکار میکنی؟-

 اهی کشیدم و نوشتم:

 یکشم.هیچی بابا.. دراز کشیدم و اه م-

 جوووون اه میکشی؟ برای چی؟-

 سریع اخم کردم و نوشتم 

 منحرف... منظورم اون نبود که.-

اسمایل خنده فرستاد... منم یه اسمایل چپ چپ نگاه کردن براش فرستادم. دیگه پیامی رد و بدل 

 نکردیم منم ترجیح دادم وقت خودم رو با خوندن رمان گرم کنم.

*** 



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  155 

 

ا هنوز خبری از عرفان نبود. کالفه موبایلم رو برداشتمو براش تو تلگرام ساعت نزدیک یک شب بود ام

 نوشتم:

 پس چرا نمیای؟-

 نیما هنوز بیداره.-

 با تعجب به صفحه نگاه کردم وبعد نوشتم: 

 رفت بخوابه. 11اون که ساعت -

 عرفان: اره ولی فکر کنم داره فیلم نگاه می کنه تو اتاقش... صداش تا اینجا میاد.

 فه پوفی کشیدم. اتاق نیما و عرفان دقیقا چسبیده به ههم دیگه دیگه بود. بی حوصله براش نوشتم:کال

 یعنی اگر بیای می فهمه؟-

 قربونت بشم... یکم صبر داشته باش...باالخره که می خوابه.-

 دیگه جوابی بهش ندادم، چراغ اتاق کامال خاموش بود و به جز نور موبایلم هیچ روشنایی دیگه ای

نبود. یه لحظه به فکرم رسید جای شنود و ردیاب رو عوض کنم، دکمه پاور موبایل رو زدم و اتاق غرق 

تاریکی شد. سریع بلند شدم و تختو کمی دادم باال و جعبه و موبایل رو برداشتم و کمی فکر کردم کجا 

د، کورمال کورمال بذارمش که به فکرم رسید بذارمش تو دستشویی اما بعد یه فکر دیگه به ذهنم رسی

رفتم سمت قفصه کتاب هام و کتاب هارو یکم جلو کشیدم و اونارو پشتش گذاشتم. اینقدر حجمشون 

 کم بود که اصال متوجه نمیشدی که کتاب ها کمی جلو ان.

 سریع دوباره رفتم روی تخت دراز کشیدم و موبایلم رو دوباره روشن کردم که دیدم نوشته:

 خوابیدی؟-
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 ..نه بیدارم..-

 چی کار می کردی؟-

اخمی کردم، مسلما به عرفان نمی گفتم قضیه چیه چون حسینی اینطور خواسته بود.. .نمی خواستم 

 ریسک کنم و امکان دستگیری اونارو به صفر برسونم. باید همه تالشم رو می کردم.

 هیچی.. منتظر بودم تا تو بگی کی نیما می خوابه بیای پیشم.-

 فرستاد:بعد ا چند ثانیه 

 ساعت دو میام.-

دقیقه شده بودو تا پنجاه دقیقه دیگه من قطعا خوابم برده. 10چشمام گرد شد... تازه ساعت یک و 

 دلخور براش نوشتم:

 اصال الزم نکرده بیای... شب بخیر.-

با لب بازی تمام بلند شدم و در اتاقمو قفل کردم و بعدم روی تخت دراز کشیدم و گوشیمو خاموش 

 ا وسوسه نشم که پیام های عرفان رو بخونم.کردم ت

میدونستم حق باونه و ما نباید بذاریم کسی از روابطمون چیزی بفمه.. .اما دست خودم نبود. عرفان  

تنها مردی بود که  دوستش داشتم و کنارش حس امنیت... نه دیگه کنارش اون حس امنیت رو 

 و میبردن و هیچ کاری از دست عرفان برنیومده بود.نداشتم... اگر حسینی نرسیده بود اونا داشتن مار

 اهی کشیدم و جنین وار تو خودم موچاله شدم.

 ای کاش همین فردا می شد که برنامه امون رو عملی کنیم و اونا رو بگیریم... من تحمل نمی کنم ... 

*** 
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بود حموم منم تمام مدت امروز کار خاصی نکرده بودم... صبح عرفان ورزش کرده بود و بعدم رفته 

گوشیم به دستم بود، البته رو حالت پرواز گذاشته بودم و فقط رمان می خوندم. روی مبل سه نفره 

 دراز کشیده بودم و گرم رمان خوندن بودم.

بعضی وقتا چون موبایل رو روبه روم می گرفتم از دستم ول میشد و محکم می خورد تو صورتم اما از 

 ره مشعول خوندن می شدم.رو نمی رفتم و دوبا

 بابا و نیما بازم نبودن و مامان تو اشبزخانه بودو می خواست برای شام اش رشته درست کنه.

 منم عاشق اش رشته ام... البته بیشتر عاشق کشک شوری ام که قرار بخورم بعدش.

ن اهمیتی بهش بگذریم.. چون تو دید مامان بودیم عرفان فقط نشسته بود و خیره نگاهم می کرد اما م

 نمیدادم .

اونشب هم بدون هیچ اتفاق خاصی گذشت...  باز هم من فقط رمان خوندم و نتمو وصل نکردم و چون 

تو حالت پرواز بود هیچ پیامی هم برام نمی اومد. و همیان که در اتاقمو قفل کرده بودم و شب بود که 

 نمیدادم و کار خودم رو می کردم.عرفان می اومد در میزد اروم تا درو براش باز کنم اهمیتی 

*** 

 :53روز 

 کالفه به عرفان نگاه کردم و گفتم:

 چی می خوای؟-

 اونم با اخم گفت:
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من چی می خوام؟ تو چرا اینقدر عبوس شدی و الکی قهر میکنی؟ می خوای همه بفهمن من همین -

 امشب به بابات میگم از دخترش خوشم اومده.

 ص بود هیچ ابایی از این کار نداره. با غیض گفتم:چشمام رو براش گرد کردم. مشخ

نخیر... الزم نکرده همچین حرفی بزنی... اما مشخصه منو برای چی می خوای این دوروز برای چی -

 داری جز جیگر می زنی....

 یه چیزایی تو رمان ها خونده بودم که حاال داشتم همونارو به عین طوطی می گفتم:

 شبا بیای پیشم؟ شهوتت زده باال می خوای-

 شوکه نگاهم کرد و گفت:

 می فهمی چی داری میگی نیوشا؟-

 لج کردم و کوتاه نیومدم:

اره می فهمم... از وقتی فهمیدم جسمم سالمه تصمیم گرفتم که به هیچ مردی فکر نکنم... توهم فقط -

 روز مراقبمی که نصفش رفته و نصفش فقط مونده...  100تا 

 با عصبانیت داد زد:

 مق نمیفهمی دوستت دارم؟!اح-

 دلم یه لحظه براش قیلی ویلی رفت اما سریع گفتم:

نه نمیفهمم... حاال ام تنهام بذار.. چون دیگه پیش تو حس امنیت نمیکنم... کی بود می گفت -

 مواظبتم نمیذارم اتفاقی برات بیوفته؟ پس چرا اوونشب نتونستی کاری بکنی؟

 رنگ از روش رفت. 
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 تته پته گفت:بعد از مدتی با 

 وقتی دیدم سرت اونطوری شکسته خون میاد... نتونستم تمرکز کنم.-

 پوزخندی زدم و گفتم :

 اره باور کردم...ببینم تو اصال هنر رزمی ای چیزی بلدی؟ یا ما همنیطوری به تو دل خودش کردیم؟-

 صورتش سرخ شد... با عصبانیت گفت:

 دیگه داری شورشودر میاری...؟-

زدم.. این چندروز خبری از  حسینی نشده بود و من داشتم دیوانه می شدم و حاال داشتم به پوزخندی 

عرفان می پریدم و حرفایی که قلب خودمم به درد می اورد رو بهش می زدم... اما حرفی بود که زده 

 بودم و بازی ای بود که شروع کرده بودم وراهی جز ادامه اش نداشتم.

 نه؟ حرفی برای گفتن نداری--

منتظر بودم باز چیزی بگه  ودر جوابش بازمن بگم که دیدم نه...یهو خیزبرداشت سمتم و تو یه حرکت 

 سریع سرم رو بین هردو دستش گرفت و لباش رو چسبوند به لبام. 

شوکه و بهت زده بهش نگاه کردمو خشکم زده بودو نمیتونستم واکنشی نشون بدم. اما اون با شدت و 

 رو می بوسید و می مکید.  کمی خشونت لبهام

 ناخواسته دهنم باز شد که زبونشو سریع وارد دهنم کرد. 

سست شده دستام رو روی بازوهاش گذاشتم و داشتم روی زمین سقوط می کردم که دستاش صورتم 

 رو ول کرد و دور کمرم حلقه شد. 

 سرش رو عقب کشید که سرم رو روی سینه اش گذاشتم. 
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 خودشم کنارم دراز کشید و گفت:روی تخت درازم کرد و 

ببین عزیز دلم.. از این به بعد این قانونه که وضعش می کنم و حق این که بخوای ازش سر پیچی -

بکنی رو  نداری... از این به بعد به خوای با من یکی به دو کنی من همینطوری باهات رفتار می کنم... 

ید کارای دیگه ای هم بکنم که بستگی داره چقدر اینقدر میبوسمت که مثل االن تقریبا غش کنی.. .شا

 عصبانیم کنی... فهمیدی؟

 گیج بودم و معنی حرفاش رو نمی فهمیدم. داشت چی می گفت؟ 

چشمام رو بستم و بعد از چندتا نفس کشیدن واونم در حالی که کنارم دراز کشیده بود و بغلم کرده 

 گفت.بود و پشت و بازو هام رو نوازش می کرد چیزی نمی 

 به خودم که اومدم گفتم:

 خیلی... خودخواهی... -

 خندید و گفت:

ادم عاشق خودخواه میشه نیوشا... من می خوام تو تمام و کمال مال من باشی و مطمئن باش که -

 نمیذارماتفاقی برات بیوفته... اینو بهت قول میدم.

گفتم تو قبال هم ازاین قوال چیزی نگفتم... اگر چند دقیقه پیش بود و دعوامون ادامه داشت می 

 دادی... اما هیچی نگفتم و در عوض سرم روروی سینه اش گذاشتم و چشمام رو بستم.

امروز مامان رفته بود خونه خاله ام و بابا و نیما هم نبودن. عرفان هم از موقعیت سو استفاده کرد و 

 د. سریع اومد سراغم. هرچند خواستم ازش فرار کنم تا رودر رو نشیم نش

 این چند روز اصال نتونسته بود گیرم بیاره و من همش در حال فرار بودم ازش.
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 خانم خوشگله که دیگه قهر نیست؟-

 لبخندی زدم وگفتم:

 نه... توهم دیگه اذیتم نکن.-

 خندید و سرم روبوسید: 

 ای به چشم خوشگل خانم.-

کردم که موبایلش زنگ  سرم رو روی سینه اش گذاشتم و داشتم به صدای ضربان قلبش گوش می

خورد و اون مجبورا بلند شد و رفت تا جواب بده. منم بلند شدم و چون دستشویی داشتم وارد 

دستشویی شدم. سریع کارم رو کردم و اومدم بیرون که حس کردم عرفان تشک تختم رو برداشته بود 

 باال ... 

 با تعجب و بدبینی نگاهش کردم:

 داشتی چی کار می کردی؟-

 س روی تخت نشست و یکم تکون خورد و گفت:ریلک

 اهنش صدا می کرد... گفتم یکم تشک رو جابه جا کنم شاید درست بشه.-

فقط سر تکون دادم یه حس بدی پیدا کرده بودم... چون شنود و موبایل و ردیاب قبال اونجا بود و من 

 تو تاریکی جاشون رو عوض کرده بودم و. ... 

 عرفان: 

 چرا قیافه ات این شکلیه؟ -

 به خودم اومدم و لبخندی زدم:
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 هیچی... یه لحظه رفتم تو فکر که چرا به ذهن خودم نرسیده بود.-

 با شنیدن صدای در عرفان سریع بلند شد و از اتاقم رفت بیرون منم با اخم یه جا خیره موندم.. .

 چرا این اتفاق باید این موقع بیوفته؟ 

مشکوک شدم؟ یه ان به ذهنم رسید نکنه عرفان تو اتاقم دربین گذاشته باشه..ب.رای چرا من اینقدر 

همین سریع نگاهم به گوشه گوشه اتاق دوخته شد و بعد از کلی نگاه کردم چشمم به جسم سیاه 

 کوچیکی گوشه پرده افتاد.

 شوکه خشکم زد... 

چید... چرا باید تو اتاقم یک دربین اما وحشت عین ماری تو وجودم پی امیدوارم حدسم درست نباشه...

 باشه.

 سریع نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت تخت و روش دراز کشیدم و پتورو کشیدم روی سرم. 

فکر کن نیوشا فکر کن. عرفان... ؟ شاید بخاطر این که حواسش بهم باشه تو اتاقم دربین گذاشته؟ اصال 

 بوت سیاهی چیزی نباشه... ؟از کجا معلوم اون دربین باشه؟ از کجا معلوم عنک

خودمم می دونستم دالیلی که دارم میارم بچه گانه است و به هرکی بگی بهت پوزخند میزنه اما 

 نمیتونستم و تو باورم نمی گنجید.

باید به سروان حسینی می گفتم... ؟! اما چطوری که اون نفهمه؟ چطوری بگم که از چشم این دوربین 

 دور باشه.

باشه به بابا بگم؟ هرچند نمیشه روی اون زیاد حساب باز کرد اما من واقعا حس ترسی  اصال شاید بهتر

 داشتم که داشت تا مغز و استخونم نفوذ می کرد.
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 بعد از چند دقیقه به باالخره تونستم با خودم کنار بیام. باید یه واکنشی نشون میدادم. 

بابا رو دیدم، در حالی که صورتش پیدا بود که از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون. در کمال تعجب 

اصال حال مساعدی نداره روی مبل نشسته بود و دستشو روی سرش گذاشته بود. نتونستم بی تفاوت 

 باشم و پرسیدم:

 چیشده؟-

 بدون این که نگاهم کنه گفت:

 چیزی نیست... .سرم خیلی درد میکنه.-

 سری به معنای فهمیدن تکون دادم  و گفتم:

 ن بیارم؟مسک-

سعی کردم صدام سرد باشه و ذره ای نگرانی توش نمونده باشه... نمی خواستم فکر کنه بهش اهمیت 

 می دم اما وقتی دستشو برداشت و بهم نگاه کرد فهمیدم که دقیقا همچین فکری کرده. کالفه گفتم:

 چیه؟-

 پوفی کشید و کالفه گفت:

 اره مسکن بیار.-

وارد اشبزخانه شدم. عرفان کجا غیبش زد؟ یاد دربین افتادم اما االن به چشمام رو تو کاسه گردوندم و 

 نظر میرسید اصال زمان مناسبی برای گفتنش نیست.

تو یه پیش دستی یه لیوان اب و یه بسته قرص گذاشتمو رفتم سمتش، ظرف رو گذاشتم روی میز 

 اتاقم شدم.جللوش و برای این که نشون بدم حالش اصال برام اهمیتی نداره وارد 
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*** 

 :50روز 

این سه روز بابا از شدت سردرد تو خونه موندگار شده و از سر کاش مرخصی گرفته. نمیدونستم اینقدر 

اوضاعش وخیمه که حتی شام و نهارشو هم مامان میبرد تو اتاق و به گفته مامان حتی نمیتونست 

 ضعیتش... تمرکز کنه که سرپا بایسته. برام خیلی عجیب و غریب بود این و

اخه اون همیشه مردی بود که حتی مشکالتی که من داشتم هم اونو از پا در نمی اورد و حاال اینطور 

 بخاطر یک سردرد اینطور خونه نشین شده. 

از وقتی هم که بابا اینطوری شده نتونستم  به خاطر این اتفاق هم منو عرفان نمیتونستیم خلوت کنیم.

 بهش ماجرای دوربین رو بگم... حتی نتونستم برم سراغ گوشی ای که حسینی بهم داده و چکش کنم.

 از همه نظر کالفه بودم که هیچ کاری ازم بر نمیاد.

می کردم اونروزم برای پرت کردن حواسم روی مبل سه نفره دراز کشیده بودم و داشتم با گوشی بازی 

که صدای زنگ خونه بلند شد. با تعجب بلند شدم و رفتم سمت در و از توی چشمی در نگاه کردم که 

 حسینی رو دیدم.

اینقدر از دیدنش تعجب کردم اون لحظه که می خواستم همونطوری در و باز کنم... البته از خوشحالی 

 نه تعجب.

 عرفان اخمو رو دیدم:اما دستی سریع روی در نشست که با تعجب نگاه کردم 

 اینطوری می خوای درو باز کنی؟-

 نفس عمیقی کشیدم و سریع به سمت اتاقم پا تند کردم و مانتو و شالی پوشیدم و اومدم بیرون.
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 حسینی مقابل عرفان اخمو ایستاده بود و ازش سئوال می کرد با دیدنم سری تکون داد و گفت:

 شنیدم پدرتون بیمارشدن؟-

 کالفه گفتم:

 ره... معلوم نیست به گناه کدوم کارش زمین گیر شده ماها اینطوری داریم عذاب میکشیم.ا-

 چشمای هردوشون گرد شد، شونه باال انداختم و گفتم:

 چیه؟ مگه دروغ میگم؟ اون اگه بابا بود که منو نمیداد دست اون اشغاالی عوضی.-

دروز دلم براش سوخته بود و می خواستم به انی نمیدونم این نفرت از کجا پیداش شد.. منی که اینچن

گاهی برم و حالشو بپرسم حاال در مقابل یه سئوال ساده حسینی اینطوری از کوره در رفتم و رگ باری 

 تخریب شخصیتی کردم بابا رو.

 روی مبل نشستم و منتظر واکنششون بودم که حسینی پوزخندی زد و اینبار رو به عرفان گفت:

 مدم؟ می خوام حالشون رو بپرسم.میرید خبر بدید مناو-

 عرفان سری تکون داد و به سمت اتاق رفت. با رفتنش حسینی به منگاه کرد و گفت:

 گوشی رو نگاه کردی؟ -

 پوزخندی زدم و مثل خودش اروم گفتم:

 نه.-

 چرا؟ -

 چشمش به سمتی بود که عرفان رفته بود، مثل خودش گفتم:



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  166 

 

 اال یا عرفان یا هرکس دیگه ... نمیدونم نمیتونم برم سمتش.چون تو اتاقم دربین کار گذاشتن... ح-

 لحظه ای نگاهم کرد و بعد سری تکون داد و هیچی نگفت. 

 عرفان با مامان برگشت، مامان لبخندی زد و گفت:

 سالم خوش اومدید.-

 حسینی: سالم ...ببخشید بد موقع مزاحمتون شدم.

 مامان لبخند خسته ای زد و گفت:

 مزاحمتی... خوش اومدید.چه -

 حسینی: حال اقای تفضلی چطوره؟

 مامان اهی کشید و گفت :

 چ بگم... ؟ سردرد امونش رو بریده.. .با اینحال حاضر نیست بریم دکتر.-

 حسینی سری به تایید تکون داد و گفت:

 میتونم ببینمشون؟-

 مامان سری تکون داد و گفت:

 البته...بفرمایید از این ور.-

اتاق رفتن. با رفتنشون عرفان اومد سمتم و  کنارم نشست ودستشو انداخت دور شونه ام که  به سمت

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم. چپ چپ نگاهم کرد وگفت:

 چیه اینقدر نگاهش میکنی؟ خوردیش.-
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. یعنی اینقدر خیره نگاهش کردم؟ اخه قیافه خیلی ناز و خوشگلی داره... همینطور ابهت مردونه اش...

بدجور ادم دوست داره خیره خیره نگاهش کنه. اما برای این که عرفان حس بدی نداشته باشه سریع 

 به بوس روی گونه اش زدم وگفتم:

حسودی ممنوعه اقا.. بعدشم... من نمیام اون مرتیکه ارو نگاه کنم که... اون زیادی گوریله.. تو عشق -

 منی.

حسابی خر شده. لبخندی زدم و سرم رو گذاشتم روی شونه لبخند و برق نگاه عرفان نشون میداد که 

 اش چشمام رو بستم.

بعد از چند دقیقه یهو عرفان بلند شد و رفت مبل کناری نشست. با تعجب نگاهش کردم اما با دیدن 

حسینی و مامان اخم کردم و دست به سینه به جای نامعلومی خیره شدم . باورم نمیشه که دلم نمی 

 بلند بشه. خواست از پیشم

بدجوری عاشق و دلبسته اش شده بودم و با اینحال واقعا دلم میخواست قضیه این دور بین رو بدونم. 

 صدرصد کار خود عرفانه ... وگرنه چرا باید تشک تختم رو باال ببره؟

 بعدشم یه بهانهه بنی اسراییلی بیاره؟

 ی بیرون.مامان: نیوشا جان.... اقای حسینی می خوان باهاشون یه سر بر

اول با چشمای گرد شده نگاهش کردم و بعد ناخواسته نگاهم رفت سمت عرفان و اخمای بشدت در 

 همش.

 حسینی: بلند شین. میریم یه سر تو شهر دور میزنیم. اقای حاتمی شماهم همینطور.

 اولش فکر کردم می خواد درباره نقشه امون حرف بزنیم اما اون پای عرفان رو وسط کشید. 

 تکون دادم و بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم.سری 
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 وقتی اماده شدم خواستم برم بیرون که برای گوشیم پیامک اومد:

 حاتمی پیش منه. امانتی هارو بردار.-

با تعجب به پیامی که حسینی برام فرستاده بود نگاه ککردم. حالش خوب بود؟ امانتی ای پیش من 

 منظورش به شنود و ردیابه.نداشت؟ اما بعد یادم افتاد شاید 

 نکنه االن وقتشه؟ 

 از شدت استرس رنگن پرید و دستام یخ زد. اما با اینحال چاره دیگه ای نداشتم.

رفتم سمت کتابخانه و وسایل رو برداشتم و وارد دستشویی شدم. شنود رو که یه شی سفید و کوچیک 

ش برچسب داشت. رویه اش رو کندم و بود و به گفته خودش تو گوش راستم گذاشتم و ردیاب رو پشت

 بعدم بردم تو موهای سیاهم و به سرم چسبوندمش. امیدوارم کنده نشه.

 موهام رو دوباره با گیره بستم و شالمو رتب کردم و از اتاق رفتم بیرون.

حسینی و عرفان کنار هم ایستاده بودن و هردو بی هیچ حرفی به نقطه نامعلومی خیره بودن که با 

 حسینی گفت:دیدنم 

 بریم؟-

 سری تکون دادم و به سمت در رفتیم. عرفان:

 خوبی؟ -

 با تعجب نگاهش کردم، نمیدونم چی از چهره ام دید که گفت:

 بنظر مضطرب میای؟ چیزی شده؟-

 اب دهنم رو قورت دادم وبا اکراه دنبال یه دروغ گشتم. فعال باید به حسینی اعتماد می کردم.
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 اره... میترسم... -

 ه حسینی به من تیز بود و می دونستم که می خواد بگه حق این که نقشه اش رو خراب کنم ندارم.نگا

 اما عرفانن لبخند مهربونی زد و گفت:

 نگران نباش مواظبتم.-

 لبخندی به زور بهش زدم و بعد از خدافظی از مامان از خونه اومدیم بیرون. حسینی:

 با ماشین من بریم.-

ن جلو نشست. حسینی هم پشت فرمون وراه افتاد. از پنجره به بیرون خیره من عقب نشستم و عرفا

 شده بودم و تو فکر این بود که چطور می خواد نقشه اش رو عملی کنه.

 بعد از مدتی گفت:

 چه خبر؟ این مدت از خونه بیرون نرفتین؟-

اومدم جوابش رو بدم  از اینه وسط نگاهم کرد که یعنی روی صحبتم با توعه. اب دهنم رو قورت دادم و

 که عرفان سریع گفت:

 نه.-

 نگاه پر معنایی بهش کردم اما اون نمیدید منو.

 بعد از مدتی ماشین رو نگه داشت و گفت:

 بهتره بریم اینجا یه چیزی بخوریم. -
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ماشین رو کناری نگه داشت. هردومون بی هیچ حرفی همراهش رفتیم و وارد کافه شدیم. تقریبا همه 

بود. میز خالی پیدا کردیم و نشستیم. سریع دست بردم سمت منوی روی میز و جلوم میزاش پر 

 کشیدم و بعد همونطور که نگاهم به منو بود گفتم:

 شیرموز بستنی با سه تیکه کیک شکالتی .-

سرم رو بلند کردم. بهشون نگاها کردم . از عرفان به حسینی از حسینی به عرفان. بعداز مکثی اخم 

 :کردم وگفتم

 چرا عین ماست دارین منو نگاه میکنین؟-

 حسینی دست به سینه به عقب تکیه داد و درو اقع لم داد:

 اقای حاتمی برای منم یه قهوه سفارش بدید.-

 عرفان با غیض نگاهی به حسینی وبعد من انداخت و بلندشد و رفت. به محض رفتنش حسینی گفت:

ن میرم و توهم یکم باهاش دعوا راه بنداز و بعد بزن خوردنتو طول بده. وسطاش به من زنگ میزنن م-

 بیرون. حواسمون هست.

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم وگفتم:

 االن؟ شک نمیکنه عرفان؟-

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:

نه.. برای این که دعواتون بشه یه دلیل می خواد... یکم بیشتر به منتوجه کن تا حسادت کنه... وقتی -

 بهت توپید توهم بحث رو ببر باال. من رفتم و
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با ابروی باال رفته نگاهش کردم. تو اون لحظه اون شیطنت و شوخی نمیدونم از کجا پیداش شد که با 

 طعنه گفتم:

 اینقدر محتاج توجه منی که  نقشه میکشی؟-

نه یه عینهو اینایی که یه حرف خیلی عجیب و غریب میشنون بهم خیره شدو بعد یهو زد زیر خنده... 

خنده معمولی... قهقهه میزد طوری که چند نفری برگشتن سمتمون . با برگشتن عرفان منم تو نقشم 

 فرو رفتم و لبخند زدم. عرفان مشخص بود کارد می زدی خونش در نمی اومد.

 الهی فداش شم طفلی من بخاطر این نقشه و گیر افتادن اون عوضیا قراره خیلی عذاب بکشه.

 چیشده؟-

نده اش ر وتموم کرد. الحق که وقتی میخنده خوشگل تر میشه مخصوصا با چالی که روی حسینی خ

دور طرف لبش و زیر گونه اش می افته. تازه کشف کرده بودم انگار با خیره گی داشتم نگاهش میکردم 

 که حس کردم ساق پام خورد شد.

 از شدت دردش جیغ خفه ای کشیدم و چشمام رو بستم.

 چیشد؟ -

شمام حلقه زد . می دونستم کار عرفان نامرده. چشمام رو باز کردم و با همون چشمای اشک تو چ

 اشکی نگاهش کردم و بعد گفتم:

 هیچی.-

 دست به سینه با اخم به جای نامعلومی نگاه می کردم و سعی میکردم که بغضم رو قورت بدم. 

 م.دیگه توجه به حسینی بس بود به اندازه کافی  دلیل برای دعوا داری
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 سفارشامون رو که اوردن با بی میلی مشغول شدم. به معنای واقعی کلمه دیگه میلی بهشون نداشتم. 

 طبق گفته خودش بعد از چند دقیقه موبایلش زنگ زد :

 بله؟-

-.... 

 چشم قربان االن خودمو میرسونم.-

-... 

 تماس رو قطع کرد و به ما نگاهی انداخت و گفت:

 اداره باید برم. می خواید سوییچ رو بهتون بدم باهاش برگردین؟ببخشید... احضارم کردن -

 عرفان سریع گفت:

 نه نیازی نیست.-

حسینی سری تکون داد و رفت. با رفتنش بغضم باالگرفت، شاکی به عرفان نگاه کردم و با چشمای پر 

 از اشک و صدایی که از بغض می لرزید گفتم:

 پامو شکوندی...؟!-

 و گفت: با سنگدلی نگاهم کرد

 خوب کاری کردم... برای چی چهارچشمی خیره شده بودی بهش؟-

 اشک از چشمام ریخت و گفتم:

 به توچه.. از چال لپش خوشم اومده بود.-
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 عصبی دستشو روی میز کوبید و  داد زد:

 غلط کردی...؟!-

ایی رو با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم. توقه این که اینطور سرم داد بزنه اونم تو همچین ج

 نداشتم.

چند نفری برگشتن و دبواره نگاهمون کردن اما من دیگه طاقت نیاوردم و بلند شدم و باقی مانده 

 ششیرموز بستنیم که اب شده بودم و پاشیدم روش.

قیافه اش وحشتناک شده بود. به معنای واقعی کلمه دلم شکسته بود. دوئیدم بیرون . ساق پام تیر 

 م و درحالی که گریه میکردم زدم بیرون.میکشید اما اهمیتی نداد

نفهمیدم چقدر دارم میدوام و گریه میکنم. عرفان که ادعای عاشقی داره حق نداره اینطور با من رفتار 

 کنه.

 کارت خوب بود.-

 با شنیدن ناگهانی صدای حسینی تو گوش راستم از جا پریدم و جیغ خفه ای کشیدم که گفت:

 بدو همچنان.زهرمار... چرا وایستادی...-

تازه یادم اومد که شنود تو گوشمه. نفس عمیقی کشیدم. لزومی ندیدم به دوئیدن ادامه بدم و رفتم 

 سمت لبه جدول و روش نشستم و نفس نفس زنان به انتهای خیابون خیره بودم. خبری از عرفان نبود. 

حتماال االن باید تو البته نمیتونه هم باشه با اون شیرموز بستنی ای که من روش خالی کردم ا

 دستشوییی در حال شستن صورت و موهاش باشه.

 سرم رو بین دستام گرفتم. قلبم از شدت تپش های زیادش انگار درد گرفته بود.
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 حالت خوبه؟ -

 سرم رو بلند نکردم، با صدای ضعیفی تو همون حالت گفتم:

 زیر نظرم؟-

 پس فکر کردی الکی میندازمت تو خطر بچه؟-

 زدم و گفتم:پوزخندی 

بچه؟ بیخیال جناب سروان. جفتمون هم می دونیم اونا اینقدر تو کارشون واردن که نمیتونی بعد از -

 این که منو بردن بگیریشون.

 حرف الکی نزن... من نمیذارم اتفاقی برات بیوفته و مطمئن باش وجب به وجب باهاتیم.-

رای نجات اما االن به این قسمت از نقشه که پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. تا به االن امید داشتم ب

 رسیدیم می فهمم چقدر احمقانه خودم رو تو خطر انداختم.

جای نسبتا شلوغی نشستی... اونا نمیان جایی سراغت که سر چهارراهش پلیس راهنمای رانندگی -

 هست.

اه می رفتم برای خودم سرم رو بلند کردم و به اطراف نگاه کردم. بلند شدم و رفتم تو پیاده رو. اروم ر

 که گفتم:

 میگم سروان؟-

 چیه؟-

نکنه خودتم با اونا همدست که می خوای اینطور راحت منو تقدیمشون کنی؟ به هرحال من هیچ -

 کدوم از همکارات رو ندیدم.



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  175 

 

 از حدسی که زده بودم لحظه ای بدنم لرزید، مکث طوالنی ای کرد و گفت:

ن نیست. این فکرای الکی و بی هوده ارو از سرت بیرون کن میدونم ترسیدی ولی االن وقت جا زد-

 خواهشا... اینقدر هم واضح حرف نزن با خودت که شک کنن... شاید تحت نظرشون باشی.

 پوزخندی زدم وم دیگه چیزی نگفتم.

 در واقع من دیگه امیدی نداشتم. شایدم داشتم.

 نگاه کردم و گفتم:نمیدونم چقدر راه رفتم که خسته شدم، کالفه به ااطرافم 

 من االن کجام؟-

 خیابون .... -

هوفف... یه راهنمایی میکنین از کدوم مسیر باید برگردم خونه؟ اونا االن نمیان سراغم سروان... دقیقا -

 روز دیگه میان. 50

 سروانه هیچی نگفت و در نهایت گفت:

 کوچه سمت راستت رو برو داخل.-

 ایستادم سرکوچه و نگاهی به داخلش کردم. با تومنینه رفتم تو. 

 به انتهای کوچه که رسیدم که صدای سروان پیچید توگوشم:

 دارن میان...-

 شوکه خشکم زد که گفت:

 خشکت نزنه...راه برو خواهشا.-
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کردم به سختی اب دهنم رو قورت دادم و به پاهام حرکت دادم. دارن میان. از شدت دلهره حس می 

دستشویی دارم. اونقدر شدید که وایستادم و با بی چاره گی به اطرافم نگاه کردم اما ندیدمشون و اروم 

 گفتم:

 سروان؟-

 چیه باز؟-

 دستشویی دارم.... -

صدای خنده چند نفر بلند شد که اشک تو چشمام حلقه زد. با بیچاره گی به اطرافم نگاه می کردم و 

 نم که ون مشکی رنگی داخل کوچه شد. نمیدونستم باید چه غلطی بک

 با دیدنش وحشت زده قول و قرار و هرچی بود یادم رفت... سریع شروع کردم به دوئیدن.

 چی کار میکنی نیوشا؟ -

 زدم زیر گریه و با التماس گفتم:

 پشیمون شدم... پشیمون شدم...-

 پیچیده بود. ون با سرعت از کنارم رد شد و جلوتر ترمز کرد، وحشت تو سلول سلولم

اب دهنم رو قورت دادم و ایستادم. وقتی حس کردم در ون باز شد قبل از این که منتظر بمونم ببینم 

کیه برگشتم و جهت مخالف رو شروع کردم به دوئیدن. صدای گریه ام بلند شده بود و  تو دلم به خدا 

 یدم .التماس میکردم که این دفعه ارو نجاتم بده من دیگه به حسینی گوش نم

با کشیده شدن بازوم از پشت به عقب کشیده شدم چون اماده گی نداشتم و طرف هم انگار زیاد تسلط 

 نداشت رومن ، به پشت افتادم زمین و باسنم محکم به زمین کوبیده شد.
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 جیغ بلندی از درد کشیدم و از درد به پهلو شدم.

 اروم باش...اروم باش نیوشا... -

بش هیچی نگفتم و چشمای اشکیم رو نمی تونستم باز کنم که دستاش صدای حسینی بود. در جوا

 دور کتف و زیر زانوهام حلقه شد و بلندم کرد که از دردی که تو کمرم پیچید جیغ بلند تری زدم.

 ااااخ... کمرم.. ولم...توروخدا اییی...-

 باالخره به زور تونستم چشمام رو باز کنم .

 مون ماسک  و ... از وحشت و درد کمرم چشمام سیاهی رفت. همون هیبت. همون چشمای ابی و ه

 به خودم که اومدم تازه سوار ماشین شد. 

ون راه افتاد و با افتادنش دای هق هق گریه ام بلند شد. تقالکردم که از بغلش بیام بیرون اما اون تمام 

 باره جیغم بلند شد.مدت منو محکم گرفته بود. بعالوه درد شدیدی تو کمرم پیجید که از دردش دو

 اییی... کمرم... -

عصبی و خشمگین نگاهم می کرد. اشک میریختم و از دردم ناله می کردم. دیگه فراموش کردم االن 

منو دزدیدن. بلند شد و رفت اخر ون و روی چهارتا صندلی اخر که خالی بود درازم کرد و با صاف 

 پیچید. عرق کرده بودم و گریه می کردم.کردن پاهام دوباره درد عین مار با سرعت تو کمرم 

 ساکت باش وگرنه کاری میکنم بدتر از این درد رو بکشی.-

 صدای وحشتناکش هنوزم به همون صورت بود. دیگه صدای حسینی رو نمیشنیدم.

 با گریه سعی کردم ساکت باشم و دردم رو تو خودم بریزم اما گاهی نمیشد.

 چند رگه و کلفت بود:صدای مرد دیگه ای بلند شد. اونم 
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 کجابرم ؟-

 نگاه عصبی ای بهم انداخت و گفت:

 میرم عمارت... -

با وحشت نگاهش کردم اما اون جلوم زانو زده بود و با دستاش مجبورم کرد دور بزنه و به شکم بخوابم. 

روی اون صندلی های کوچیک به سختی چرخیدم. اینقدر دردم شدید شد که ضعف کردم و حالت 

 بودم.بیهوشی 

 زنگ بزن دکتر خودشو برسونه.-

 کم کم هوشیاریم ضعیف شد و دیگه هیچی نفهمیدم.

*** 

روی شکم درازم کرده بودن و یه چشم بند روی چشمام هوشیار شدم.با صدای صحبت چندتا غریبه 

 بود.

 اما خوشبختانه دهن و دست و پاهام رو نبسته بودن.

 اما چون بدن ضعیفی داره بهبودیش طوالنی میشه. کمرش اسیب جدی ای ندیده... یه کوفته گی--

پیشنهاد می کنم این مدت سرم های تقویتی و همینطور غذا های مقوی بخوره... از خوردن فست 

فودی ها و نوشابه و... کامال پرهیز بشه و به جاش لبنیات اضافه بشه. مخصوصا شیر عسل. صبح که از 

ل گرم بخوره. همینطور اخر شب که می خواد بخوابه. هردو خواب بیدار میشه ناشتا یه لیوان شیر عس

 هفته جیگر براش بگیرید. طبق ازمایشش کلسیمش لب مرزه و کم خونی هم داره.

 میان وعده حتما میوه بخوره... میوه هایی مثل اناناس  و ... 
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 نفهمیدم چطور با صدای ضعیفی گفتم:

 حساسیت دارم...-

 گفت: سکوت کردن و بعد از مدتی دکتر

رژیم غذایی مینویسم بهتون میدم اونایی که حساسیت داره ارو نخوره. در ضمن درمورد کمرش هم -

نشستن زیاد، راه رفتن زیاد و برداشتن وسایل ممنوعه. هر سه ساعت ده دقیقه راه بره. دراز کش هم 

مرش بمالید و با نباش نیمه دراز بهتره. یه پماد هم نوشتم اونو تهیه کنین و شب موقع خواب روی ک

پارچه ببندید. کمی احساس گرما میکنه اما بهتره تا صبح روی شکم بخوابه تا اون پماد خوب جذب 

 بشه. سرم هاش رو هم تهیه کردید روی کاغذ نوشتم چطور تزریق بشه خودتون میتونین؟

 صدایی نیومد اما دکتره گفت:

 بسیار خب... من میرم کاری بود تماس بگیرید.-

ش و بعد از مدتی دستش روی شونه ام نشست چون انتظارش رو نداشت جیغ خفه ای صدای کف

 کشیدم که صدای زمختش تو گوشم پیچید:

 از کی بیداری؟-

از طرفی میدونستم به سالمتیم اهمیت میده و با این وضعیتی که دکتر از کمرم تشریح کرد اوضاعش 

 ه به حرف زدن که پوزخندی زد و گفت:چندان مساعدنیست. از طرفی اضطراب نذاشت زبونم بچرخ

 چشم بندت رو بردار.-

 اب دهنم رو قورت دادم و دستم ر وباال اوردم و پارچه سیاهو از روی چشمام برداشتم.

 اولش تار دیدم اما بعد با دیدن اتاق دهنم باز موند.
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ا و بعضی وقتا تو یه اتاق مجلل و بزرگ. باورم نمیشد همچین چیزی رو به چشم ببینم. همیشه تو فیلم

 رویا هام میدیدمش.

 هی؟-

 با شنیدن صدا به خودم اومدم اما جز تا قسمت سینه اش نمیتونستم بیشتر ببینم.

 میخوام دورت بزنم به پشت بخوابی.-

 دستاش اومد سمتم که سریع با ترس گفتم:

 خودم میتونم. بهم دست نزن.-

 حرف اضافه نزن وگرنه تنبیه میشی.-

 حس می کردم روح از تنم خارج شد. از کلمه تنبیه

لب گزیدم و دستاش رو گذاشت رو ران پام و بازومو اروم کمک کرد دور بزنم. فکرکنم بهم مسکن 

 زدهبودن که درد زیادی رو حس نکردم اما همونم باعث شد عرق کنم و چهره ام از درد توهم بشه.

چشمای ابی و ماسک مشکیش اب دهنم  وقتی بعد از چند تا نفس چشمام رو باز کردم با دیدن همون

 رو به سختی قورت دادم:

 چیزی می خوای؟-

سری رو تکون دادم و با وحشت نگاهش می کردم که چشمش رو ازم گرفت و از اتاق رفت بیرون با 

 تعجب رفتنش رو نگاهکردم. 
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پرده توری گلبه سریع به اطرافم نگاه کردم تخت خیلی باحالی بود. اشرافی بودو  البته دور تا دورش 

ای رنگ داشت که جمع کرده بود . از چهار طرف تخت ستون های مرمری داشت که تا سقف کشیده 

 شده بود .

باورم نمیشد که توی همچین تختی ام. اتاق هم همینطور . خیلی شیک و چشم نواز بود. مناسب برای 

 دخترایی به سن من.

ه چرمی بود وبا زنجیز نسبتا کلفتی به هر چهار اما چیزی که باعث وحشتم شد دستبند هایی بود ک

گوشه ستون های تخت وصل بود. با یاد اوری خاطرات بغض کردم. منو همین جا بسته بودن 

 احتماال.روی همین تخت چند روز بسته شده بودم که بدنم خشک شده بود .

 روی همین تخت...

 اومدم بلند بشم اما درد کمرم نذاشت. 

 م گذاشتم و زدم زیر گریه. دستام رو روی صورت

 اخه چرا باید تو همچین وضعیتی باشم؟

یهو یاد حسینی افتادم دستام رو از روی صورتم برداشتم اما هیچی تو گوشم حس نمیکردم. تا وقتی 

 شنود تو گوشم بود انگار یه چیزی تو گوشم سنگینی میکرد اما االن هیچی نبود.

دربین هایی افتاد که هر چها رگوشه اتاق و همینطور به  با وحشت به اطراف نگاه کردم. چشمم به

 سقف طوری که وقتی روی تخت هستم کامل ززیرر نظر باشم گذاشته شده بود. 

 هر خری می فهمید که پنج تا دربین تو یه اتاق یعنی چی... هیچ نقطه کوری مطمئنن نبود.

 حتما تو دستشویی و حموم رو هم دربین گذاشتن.
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از چشمام میریخت. دلم می خواد دستمو تو موهام کنم و ردیاب رو پیدا کنم ااما  اشک گوله گوله

جراتشو نداشتم. می ترسیم ردیاب رو پیدا ننکرده باشن و با این حرکت من تنها امیدم برای نجات پوچ 

 بشه و از  طرفی هم میترسیدم پیداش کرده باشن و من دیگه هیچ امیدی برای نجات نداشته باشم.

-40دای باز شدن در با ترس به سمت در نگاه کردم، همون مرده چشم ابیه بود یه خانم نزدیک با ص

 ساله هم همراهش بود که سینی بزرگی دستش بود.50

چشم ابیه اشاره ای به زنه کرد، زنه هم اومد سمتم و کنارم رو تخت نشست و سینی رو گذاشت 

حالتی طلبکار به ما نگاه می کرد. هیچی جز مردمک جلوش. به مرده نگاه کردم که دست به سینه با 

 چشمای ابیش دیده نمیشد... حتی ابرو یا فرم کامل چشمش...

 با گرفته شدن چیزی مقابلم بهش نگاه کردم. زنه برام لقمه گرفته بود.

 بی حرف دهنم رو باز کردم و اون لقمه ارو گذاشت تو دهنم.

صبحانه توش بود. از نیمرو گرففته تا املت و شکالت  به سینی نگاه کردم که انواع خوراکی های

 صبحانه. خامه و پنیر و کره و عسل و دونوع مربا و ....

 اینی که بهم داده بود املت بود.-

 چشمم به لیوان اب پرتقال که خورد گفتم:

 اب پرتقال میخوام.-

 بی حرف نی تو لیوان رو تو دهنمم گذاشت... 

*** 
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امل تغذیه ام رو بخورم زنه بهم دونه دونه لقمه میداد و اون مرده هم بهم تمام یک ربعی که من کا

 خیره شده بود. تو همون حالت دست به سینه.

 وقتی زنه بلند شد و ورفت به مرده گفتم:

 من کجام؟ شماها گفتین صد روز... پس چرا االن گرفتینم...؟-

 ا بخوابم.قلبم تو دهنم میزد اما واقعا نمیتونستم با فکر و خیال ه

 سرد تو چشمام خیره شدو گفت:

 فکر کردین با یه نقشه بچه گانه میتونین مارو گیر بندازین؟-

 پس قضیه نقشه بودن رو فهمیدن. چشمام و با درد بستم که گفت:

 میخواستیم سر وقتش بیایم... اما اون چیزی که مسلمه تو بدت نمیاد زودتر گیر ما بیوفتی..-

 و از اتاق فت بیرون. اشک تو چشمام جمع شد. 

 این چه مصیبتی بو داخه... ؟! اصال چرا منه احمق به حسینی اعتماد کردم...

 در حالی که اشک میریختم مالفه گلبه ای رنگ رو کشیدم تا روی صورتم.

 ***کیاراد:

 با اعصبانیت به مجد خیره شدم و گفتم:

 فهمیدی؟پیداش میکنی...هرطوری که شده ... -

 با تاسف سر تکون داد وگفت:
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قربان ... باید یه نفر با مهارت بیشتر بیاریم... من تا همین حد میتونم.بیشتر از این ممکنه اونا با خبر -

 بشن.

 دستمو روی میز کوبیدم و گفتم:

 پس برو یکی اینکاره پیدا کن... -

 کردم.... کجا بود؟ کجا بودن؟احترام نظامی گذاشت و رفت. به صفحه مانیتور لب تاب نگاه 

شنود رو وقتی حین حرکت بودن پیدا کردن و از ون انداخته بودن بیرون اما چیزی که مسلم بود 

 ردیاب رو پیدا نکردن. اما این که هیچ سیگنالی نمیتونستیم دریافت کنیم برام خیلی عجیب بود.

 ن منن...سه ساعت از دزدیده شدن نیوشا میگذره. همه در حال توبیخ کرد

 میدونستم اگر نتونم پیداش کنم از کارم اخراج میشم.

جالب ایجا بود که اقای عرفان حاتمی غیبش زده بود و فرضیه این که اون دستش با اونا تو یک کاسه 

 است داره بهم ثابت میشه.

 مرد همسن و سال خودم برگشت:بعد از یک ساعت باالخره مجد با یه 

 اه شریف هستن و...قربان ایشون استاد دانشگ-

 بی حوصله به مرده گفتم:

 حسینی هستم ...-

 باهاش دست دادم و با دست اشاره کردم بشینه و گفتم:

 این دختر خیلی مهمه.. میتونین ردیابی که بهش وصله ارو پیدا کنین؟-
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 سری تکون داد و گفت:

 بله.. .فقط با لبتاب خودم کار میکنم.-

که انگشت هاش بی وقفه روی کیبورد لب تابش ضربه میزد باالخره مشکلی نیست. بعد از ده دقیقه -

 گفت:

 پیداش کردم.-

از روی صندلیم هیجان زده بلند شدم. طوری که صندلی به عقب برگشت. بی اهمیت به صندلی رفتم 

سمتش و کنارش ایستادم و به صفحه لب تاب نگاه کردم. باورم نمیشد... داشت جنوب رو نشون میداد 

 ... چطور به این سرعت رفتن کیش؟... کیش

 با بهت گفتم:

 مطمنین؟ اونو چهارساعت و نیم پیش دزدیدن... چطور به این سرعت رسیده به کیش؟-

 مرده نگاهی بهم انداخت و گفت:

 االن مسیر هایی که طی کرده ارو چک می کنم.-

 بعد از مدتی گفت:

 ...خب... مثل این که نفوذشون خیلی بیشتر از این حرفاست-

 چیج به صفحه نگاه کردم اما نمیتونستم بفهمم یعنی چی که انگار خودش فهمید و گفت: 

 با هواپیما بردنش... یه هواپیمای مسافر بری معمولی... باورم نمیشه.. -

 مات صاف ایستادم و گفتم:
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 چطور همچین چیزی ممکنه؟-

 اتاق سرهنگ رو گرفتم: پوزخندی زد و شونه باال انداخت. رفتم سمت تلفن و شماره داخلی

 بلله؟-

 سرهنگ... پیداش کردیم.-

 اون کجاست؟ -

 بهتره خودتون بیاین اتاقم... یه مسئله دیگه ام هست که باید بدونین.-

 باشه.-

تماس رو قطع کردم و همونطور پشت میز ایستادم که درباز شد و سرهنگ اومد تو. مرد که حتی 

 و سرهنگ نشست روی صندلی و منتظر به من نگاه کرد. اسمش رو نمیدونستم با سرهنگ دست داد 

 همه چیز رو که براش گفتم عصبی شد و گفت:

همین االن میری کیش... با نیروهای اونجا هماهنگ میکنم... سروان.. امیدوارم حساسیت موضوع رو -

 درک کنی.

 بله.. مطمئن باشین.. .-

 به مرد نگاه کردم و گفتم:

 شما فامیلتون چیه؟-

 دی زد و گفت:لبخن

 کامفر.-
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 شما میتونین همراهم بیاین؟ فععال هیچ کس به مهارت شما نیست اینجا.-

 مردد گفت:

 من جونمو دوست دارم... -

 سرهنگ : مطمئن باشین شما الزم نیست برین جایی... فقط تو اداره پلیس بشینین.

بر بده منم وسایل مورد نیازم مرده سری تکون داد و قبول کرد . قرار شد زنگ بزنه به خانواده اش خ

 رو برداشتم و هردو با هلیکوپتر ناجا راهی کیش شدیم.

 ***نیوشا:

از خواب که بیدار شدم بشدت دستشویی داشتم.  اما اومدن بلند بشم که درد کمر داشتم و نتونستم . 

به خودم حتما اما اونقدر روی مثانه ام فشار بود که اگر تا چند دقیقه دیگه به دستشویی نمیرسیدم 

 شاش می کردم.

که در اتاق یهو باز شد. ای ای و وای وای به راه بود به هر بدبختی بود داشتم از تخت می اومدم پایین 

 مرد چشم ابی سریع اومد سمتم و با همون صدای زمخت چند رگه اش گفت:

 چیکار میکنی؟-

 گردنش انداختم و گفتم:سریع فهمیدم میخواد بزارتم روی تخت که بالتماس دستام رو درو 

 توروخدا داره میریزه االن به خودم جیش میکنم.-

صدای پوفی که کرد رو شننیدم اما اونقدر روی نگه داشتن خودم تمرکز کرده بودم که به محض این 

 که وارد دستشویی شد در توالت فرنگی رو برداشت که گفتم:

 زودباش برو بیرون...-
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بیرون اما در و نبست. بیخیال شدم و سریه در حالی که بشدت درد منو روی دستشویی نشوند و رفت 

داشتم شلوار و شورتم رو کشیدم ... سریع فیش جیشم ریخت. چشمام رو با ارامش بستم و خوب که 

 خالی شدم خودم رو شستم و شلوارم رو کشیدم باال. 

تم و نشستم روش و به سختی بلند شدم که حس کردم از درد دارم ضعف میکنم. در توالت رو بس

 سیفونش رو زدم و گفتم:

 هوی...الو... من کارم تموم شد منو ببر روی تخت...-

با دیدنش جلوی در حس کردم داره بهم چشم غره میره. جلو اومد و دستاش رو دوباره زیر زانو دور 

 کتفم حلقه کرد داشت میرفت بیرون که گفتم:

 وایستا جلو روشویی دستام رو بشورم.-

دوباره نفسش رو فوت کرد. تو دلم یه لبخند شیطانی زدم.. یه نقشه کشیده بودم که  مطمئنم بعداز یه 

 مدت جواب میده.

جلو روشویی ایستاد تو همون حالت دستام رو شستم، اینقدر با ارامش و طوالنی اینکارو کردم که 

 صداش در اومد:

 بس میکنی یانه؟-

نم فشار روشه اما خب من اضافه وزن نداشتم تازه کمبود چپ چپ نگاهش کردم. مشخص بود از وز

 کیلو بودم. 45وزن هم داشتم. پر پرش 

دستام رو با دستمال حوله ای خشک کردم که قبل از این که بخوام بندازم دستمال رو تو سطل از 

 دستشویی اومد بیرون.شاکی گفتم:
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 ای بابا...-

 روی تخت اروم درازم کرد و گفت:

 اب من بازی میکنی؟داری با اعص-

 شونه باال انداختم و گفتم:

 یه سئوال، االن تو رییسی یا توام پادوی یکی دیگه ای...-

دستمال موچاله شده ارو با خونسردی گرفتم سمتش. در حالی که داشتم قالب تهی میکردم سعی 

 داشتم خونسرد به نظر بیام. چشم غره ای بهم رفت و غرید:

 ه اگر خیلی عصبانی بشم بالیی سرت میارم که کال فلج بشی.من خود رئیسم حواست باش-

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم:

 مطمئنی ؟  اگر رئیسی پس چرا ماسک میزنی؟-

 عجله نکن...بهزودی چهره واقعیم رو میبینی کوچولو.-

 یرون. دستمال رو گرفت و تو سطل صورتی رنگی که نزدیک تخخت بود انداخت و از ااتاق رفت ب

از رفتنش نفس راحتی کشیدم و چشمام رو بستم. ینقدر بهم استرس وارد شده بود که فراموش کردم 

 نگاه کنم تو دستشویی هم دربین هست یا نه... یا اصال نگاه کنم ردیاب سرجاشه یانه.

چ پوفی کشیدم و چشمام رو باز کردم. حس یه موجود بی مصرف رو داشتم. به اطراف نگاه کردم و هی

 چیز جدیدی ندیدم. کالفه داد زدم:

 هوی... جناب رئیس من حوصلله سر رفته... -
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 یکم فکر کردم و گفتم:

 برج هیجان می خوام... این چوباهست روهم میچینی ... از اونا...با چندتا کتاب می خوام...-

دور خواستم بزنم  هیچ اتفاقی نیوفتاد. احتماال دربینش صدا رو پوشش نمیده. شونه ای باال انداختم و

 به پهلو که درد گرفت کمرم. عصبی گفتم:

خدا لعنتتون کنه... اخه این چه دوست داشتنیه که من همش باید عذاب بکشم؟ هیچی از جوونیم -

 نفهمیدم...

 می خواستی از جونیت استفاده کنی؟-

 به سمت صدا برگشتم. جناب رنیس با چشمای ابیش... چندتا کتاب دستش بود. 

 سته بغض کردم و گفتم:ناخوا

 چه استفاده ای وقتی ترسم از بیرون اومدن بود... -

 اشک از چشمام ریخت یکم خیره نگاهم کرد واومد سمتم، کتابارو کنارم گذاشت وگفت:

 من گفته بود بعد پنج سال میام.-

 روز.48روز مونده که...50االن بعد از پنج ساله؟ هنوز -

 گرفت وبلند شد: شوکه نگاهش کردم که نگاهشو ازم

 تو نمیتونی هدفم رو درک کنی...پس بهتره هیچی ازش ندونی...-

 هدف تو چیه؟ بگو شاید تونستم درک کنم.-

 پشتش بهم بود، بدون این که به سئوالم توجهی بکنه از اتاق رفت بیرون. کتابارو برداشتم و نگاه کردم. 
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 باشه... پنجاه طیف خاکستری... یه تا کتاب بود که به نظر می اومد یک رمان سه جلدی 

 شونه باال انداختم و برداشتم و مشغول خوندن شدم.

 اینقدر تو بحر رمان غرق شده بودم که با صدای در به خودم اومدم. حس میکردم دارم کور میشم.

 با چشمای ریز شده به همون زن مسن و رئیس نگاه کردم.

 رئیس: الزم نیست همه اش رو االن تموم کنی... 

 شونه باال انداختم و گفتم:

 رمان جالبیه... -

 زنه کنارم نشست و مثل صبح بود یا ظهر نمیدونم اما بهم غذا داد.. سوپ با کباب بود.

 داروهامم که خوردم زنه با اشاره رئیس رفت:

 دستشویی نمیری؟-

 یکم فکر کردم و گفتم:

 نه.-

 درازم کرد و لباسم رو دادباال که دادم در اومد:اومد سمتم با ترس بهش نگاه کردم که دیدم روی شکم 

 هوییییی.... مرتیکه بیشعور چیکار.... -

 با ضربه ناگهانی ای که روی باسنم زد جیغ خفه ای زدم که صدای زمخت خشنش رو شنیدم:

 صدا نشنوم ازت... -

 شلوارمم تا وسطای باسنم داد پایین. دستام رو مشت کردم و تو دلم بهش فحش دادم.
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گرمش رو کمرم  و همینطور  دست  با حس سردی چیزی روی کمرم بدنم منقبض شد اما بعد حرکت

 وکسی که روی کمرم میمالید هی گرم و گرم تر میشد که نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

به دربینی که روبه روی تخت به ستون نصب بود نگاه کردم. از اون روز حدودا یک هفته دیگه ام می 

ختی اینبود که خبری از ردیاب تو موهام نبود این یعنی پیدا کردنم مثل پیدا کردن سوزن گذره... بدب

 تو انبار کاه می موند و دیگه هیچ امیدی برای پیدا شدن نداشتم.

کمرمم بهتر شده... هرچند تو خم و راست شدن یه خورده مشکل دارم اما دکتره میگه زود خوب 

خاطر همین وضعیت کمرم هست که این جناب رئیس هنوز بهم  میشم اگر استراحت کنم. فکر کنم به

دست نزده. البته خداروشکر و منم سعی میکنم بیشتر از درد کمم اه و ناله کنم که این اتفاق دیر تر 

 بیوفته.

داشتم می گفتم. روی تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم و تکیه ام رو به تاج تخت دادم و به دربین 

 نگاه می کنم.

حتماال صدرصد اونم االن داره نگاهم می کنه. باید یه نقشه میکشیدم که فرار کنم اما هیچی ممکن ا

 نبود بنظرم.

 اون کتاب هایی هم که بهم داده بود رو تموم کرده بودم... در عین ترسناک بودن جالب هم بود. 

تحمل کنم یکی هرچی سعی می کنم خودم رو جای اناستازیا شخصیت اصلی رمان بذارم نمیتونم 

 بخواد بهم سلطه داشته باشه و باعث درد کشیدنم بشه... هرچند جزئی.

 می ترسم هدفش از دادن این رمان ها بهم چیز دیگه ای باشه.

 تو این مدت هیچ راه فراری هم نتونستم پیدا کنم.
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بهش نمیرسید.  کالفه روی تخت بلند شدم و ایستادم. به دربین نگاه کردم باال تر بود و دستم اینطوری

 به اطرافم نگاه کردم همون کتاب رمان رو برداشتم و پرت کردم سمت دربین. 

 شاید عصبی بشه اما از این که بدونم تو خواب هم زیر نظرشم بهتر بود.

بهش نخورد. ایشی کردم و رفتم کتاب رو برداشتم. رفتم عقب تر و به دربین نگاه کردم. هدف گیدی 

 م که ایول... خورد بهش و دربین از پایه اش شکست و اویزون شد.کردم و محکم پرتش کرد

جیغ هیجان زده ای از خوشحالی کشیدم و کتاب رو برداشتم و تصمیم گرفتم همین بال رو سر دربین 

 های دیگه ام بیارم.

اما تا از تخت پایین اومدم رئیش رو دیدم. از همین جا هم می تونستم چشمای عصبیش رو بببینم. 

 زد سرجام و تو یه حرکت انی و بچه گانه کتاب رو پشتم قایم کردم. نگاهمم به پنجره دوختم...  خشکم

اومد سمتم و مقابلم ایستاد... نتونستم به تظاهرم ادامه بدم و به ناچار نگاهش کردم . ترسم تو این 

 مدت یکم ریخته بود اما بازم ترس داشتم.

 داشتی چه غلطی میکردی؟-

نداختم که دستاش روی بازو هام نشست، محکم تو مشتش بازوهام رو فشار داد و تکون سرم رو پایین ا

 نسبتا محکمی بهم داد. از ترس داشتم زهره ترک می شدم.با وحشت نگاهش کردم که گفت:

 باتوام احمق... -

 م...من...فقط راحت ن...نیستم ... -

 نگاه می کردم:صدای پوزخندش رو شنیدم. باوحشت به چشمای ابی طوفانیش 

 االن یه راحت بودنی نشونت میدم که دیگه هوس کارهای خودسرانه به سرت نزنه.-
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اشک از چشمام ریخت. منو کشید سمت تخت که سعی کردم از جام تکون نخورم و خودم رو جهت 

 مخالف میکشیدم. جیغ زدم و گفتم:

 ببخشید... توروخدا... غلط کردم.-

ر این کارم عصبانیش کرده بود که به زور روی تخت درازم کرد و بعد اومد اما اون انگار کر بود. اینقد

روم. پاهاش رو دوطرف شکمم گذاشت و یه جورایی با این کارش مهارم کرد. دست راستم رو گرفت و 

 برد سمت دستبند... 

م جیغ زدم و سعی کردم مخالفت کنم اما هیچی به هیچی... با دست دیگه ام به سینه اش مشت میزد

 اما اون توجهی به ضربه هام نداشت. 

 دست بردم سمت ماسکش شاید ولم کنه. تو یه حرکت ماسکش رو کشیدم که از سرش در اومد. 

 جفتمون خشکمون زد.

از تقال افتادم و با چشمای گرد شده به مردی که روم بود نگاه میکردم. اونم یکم نگاهم کرد، این 

 .. چشماش قهوه ای بود نه ابی... نگاهش برام غریبه بود... عرفان من.

به خودش اومد. اخمی کرد و دست دیگع ام رو هم بست. رفت پایین تر و پاهامم باز کرد از هم و به 

 مچ بند ها بست.زنجیز هاشو کشیدو محکمشون کرد. 

 درست مثل پنج سال پیش محکم بسته شده بودم.

 به سختی تونستم صدام رو پیدا کنم:

 ...؟ت...تو... چطوری-
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بدون این که چیزی بگه با همون اخم از اتاق رفت بیرون. به سقف خیره شدم... دربینی هم به سقف 

 بود... 

 همه این کار ها ... همش با عرفان بود... 

 همه اون تهدید ها... اون....

 . وای به من که عاشق این بودم... اون دزدیدن ها... کار خودش بود تا برام بادیگارد بگیرن و ..

نمیدونم چقدربا همون چشمای گرد شده به سقف واون دوربین خیره بودم که دوباره حضورش رو 

 کنارم احساس کردم. 

 نگاهش کردم... یه سری وسیله دستش بود اما من به چشماش نگاه کردم. چشمای سرد و عصبانیش.

 عر..عرفان...-

دوطرفش بند چرمی بود رو اورد وسایلو کنار سرم گذاشت. یه چیزی شبیه توپ کوچیک قرمز که 

 سمتم دهنم. فهمیدم باز می خواد مثل پنج سال پیش دهنمم ببنده... 

محکم دهنمو چفت کردم. اشک تو چشمام دوباره جوشید. با ترس روم رو ازش برگردوندم اما اون با 

به  دست ازادش فکم رو گرفت و دوطرفش رو محکم فشار داد که از دردش نتونستم مقاومت کنم و

 ناچار بازش کردم.

 تو رو تو دهن بازم گذاشت. 

 وسیله دیگه ای که دستش بود قیچی بود. دونه دونه لباسام رو تو تنم پاره کرد. 

 نمیخواستم به این زودی بفهمی... -

 بهش نگاه کردم... تیکه های لباس رو ازم دور کرد و به بدنم خییره شد و گفت:
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 اپالسیون الزمی... -

 با درد بستم که دستش روی گونه ام نشست. بهش نگاه کردم که گفت:چشمام رو 

می خواستم روز تولدت بیام سراغت... اما تو اون جوجه پلیس احمق زیادی عجله کردین... هدفم این -

 بود که توهم مثل منی که عاشقتم عاشقم بشی که موفق هم شدم.اینطور نمیگم خوشگله...

 چشمای اشکی و تارم با نفرت نگاهش کردم که پوزخندی یزد و گفت:سرم رو کنار کشیدم و با همون 

 عصبیم نکن کوچولو... اسیب میبینی ها... -

 دستمال از کنار سرم برداشت و گفت:

 تازمانی که من اپالسیونت میکنم فکر کنم بهتره بخوابی.. -

رو حبس کنم وحشت زده نگاهش کردم که دستمال سفید رو جلوی بینیم گرفت. سع یکردم نفسم 

 اما در نهایت نتونستم و نفس کشیدم.. 

*** 

چشمام رو باز کردم... بدنم میسوخت ... مخصوصا الی پاهام.روی شکم دراز کرده بودن و جفت دستام 

 با چیزی پشتم بسته شدم بود... پاهامم همینطور.

 به اطرافم نگاه کردم.. تو همون اتاق خودم بودم ... 

 باالخره بهوش اومدی... -

با ترس به عرفان نگاه کردم که حاال تو مسیر دیدم قرار گرفته بود. چشمکی بهم زد و با چشمای پر 

 هوسش بدنم رو سانت میزد:

 عالی شدی... این همه صبرم باالخره نتیجه داد.-
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 با التماس گفتم:

 ام میکنی... توروخدا عرفان... تو میدونستی حسم چیه... چرا این کارو باه-

 دستی به ساق پام کشید و گفت:

سالگی هم  15ساله دنبالتم... اما تو از همون  6سخت نگیر خوشگلم... میگذره... من بیشتر از -

 خاستگار داشتی... باید یه جوری تورو مال خودم می کردم. برای همین دزدیدمت... 

کردم.لب گزیدم وگریه می کردم ... حس مجبورم که باسنم رو بدم باال و زانوهام رو تو شکمم جمع 

 بدی داشتم. میدونستم یه اتفاقی قراره برام بیوفته.

ک ی ر م  رو دیدی چه واکنشی نشون دادی؟ تا اون موقع فکر می کردی که یادته اولین باری که -

 دیگه دختر نیستی ... 

 صدای خنده اش رو شنیدم. صدای خش خش لباسش روی عصابم بود. 

شدن در یه قوطی و بعد اومد روی تخت و سردی روغن رو روی سوراخ باسنم احساس صدای باز 

 کردم.

 با وحشت جیغ زدم :

 توروخدا... عرفان... عر...- 

 دستش رو اورد جلو جلوی دهنم گذاشت ... خودشو پشتم تنظیم کرد. داشتم سکته می کردم از ترس.

 اسم من اریاست... نه عرفان.-

کیرش تو کونم جیغ بلندی زدم که حتی از پشت اون دستش هم قابل شنیدن  با فرو رفتن ناگهانی

 بود.
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دردش اونقدر وحشتناک بود که سعی داشتم تقال کنم اما اون دستشو از روی دهنم برداشت و دوطرف 

 باسنم رو گرفت محکم و خودشو رو داخلم می کوبید.

باید از پشت بهم بدی خوشگله... اوف چه  جوووون... تا زمانی که تولدت بشه و جلوت رو افتتاح کنم-

 تنگه...

جیغ میزدمو  گریه میکردم. بسته بودن دستام و این که نمی تونستم تکون بخورم فقط باعث میشد 

 درد رو بیشتر و بیشتر احساس کنم.

 چنان سوزشی پشتم داشت که با هر تلمبه اش دردش وحشتناک تر می شد.

 :سیلی ای به لپای باسنم زد و گفت

 هیش... هیش... بسه حنجره ات پاره شد... -

سرم رو کوبیدم به بالشت زیر سرم و گریه می کردم که بعد از مدتی باالخره ارضا شد و ابش رو داخلم 

 خالی کرد.

خودشو کشید بیرون و پاهام رو عقب کشید و راحت دراز کشیدم اما درد کمرم به درد پشتم اضافه 

 شد. 

 عرفان اونطرفم روی تخت دراز کشیده بود و نفس نفس می زد. بی صدا گریه می کردم و

 عالی بودی... 

 نمیدونم چقدر گذشت که حس کردم دستام ازاد شد.

 زنجیرش رو یکم باز کردم.-
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حاال دستام تا دوطرف پهلو هام می اومد اما زنجیری که به هردو دستم وصل بود نمیتونستم بیشتر از 

 اون رو بکشم.

 به پشت درازم که و منو کشید تو بغلش. 

قبال از این که گرمای بدنش رو احساس کنم خوشم می اومد... لمس مردونه اش و ... این که اون 

 لمس کنه ممنوعه هام رو... اما االن نه... 

 االن حس می کردم با یه سگ رابطه داشتم. یه حیون نجس و کثیف.. 

 تش اشک های روی صورتم رو تمیز کرد وگفت:سرم رو روی سینه اش گذاشت و با دس

 خیلی...بسه کور شدی... -

خواستم غلط بزنم از بغلش برم اونور که دنذاشت و پاهاش روروی پاهام گذاشت و دستش هم دور 

 شکمم حلقه شد و گفت:

 فکر این که بذارم بری رو فراموش کن. تو دیگه برای همیشه مال منی... مال من.-

 ***کیاراد:

زود فهمیدیم داریم دنبال یه چیز اشتباه میگردیم و سریع برگشتیم اما نمیتونستیم پیداشون  خیلی

 کنیم.

گذشته بود و خبری نبود. واقعا نمیدونستم چه خاکی به سرم بریزم که تلفنم زنگ  یک هفتهحاال 

 خورد.

 سرهنگ: همین االن بیا اتاق من.

 بیرون.تماس قطع شد، کالفه بلند شدمو از اتاق رفتم 
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توبیخم کنه. امادیگه واقعا میدونستم حقمه... این که االن اوندختر تو چه میدونستم دوباره می خواد 

وضعیه... اگر من عجله نمی کردم و خودم رو مغز متفکر نمیدونستم االن اون پیش خانواده اش بود و 

 روز دیر تر گیراون ناکسا می افتاد. 50حداقل 

 شدم. تقه ای به در  زد و وارد

احترام گذاشتم، سرهنگ نگاهش به لب تاب بود و داشت صفحه اش رو نگاه می کرد. بعد از مدتی 

 پروژکتور اتاقش رو روشن کرد و اشاره کرد به اون نگاه کردم. 

نقشه بود... یه نقطه قرمز هم داشت حرکت می کرد . یکم طول کشید تا درک کنم این همون مسیر 

 دزدیده شدن نیوشاست.

 نگ:سره

پنج سال پیش که با بدن خشک شده فرستادنش بیمارستان بدون این که به کسی بگم به دکتر -

گفتم یه ردیاب زیر پوستی براش بزاره... چون پنج سال میگذشت فراموش کرده بودم. اما اینگار جواب 

 داد و بدرد خورده.

 ثابت نشون داده میشد.با بهت به نقطه قرمز نگاه کردم که تو باال شهر تهران تو خونه ای 

 بهت زده به سرهنگ نگاه کردم و گفتم:

 شما عالی هستین قربان.-

 خندید و گفت:

تیم رو اماده کن... بچه های عملیات ویژه ارو خبر کن. به کسی هم نگو مقصد کجاست. فقط به -

 فرمانده بچه های عملیات ویزه... اینم دستور مستقیم از تیمسار.
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احساس می کردم قلبم از هیجان داره تند می تپه. سریع رفتم احترام گذاشتم برگه ای سمتم گرفت. 

 و اومدم برم که صدای سرهنگ اومد:

 حسینی؟-

 بله قربان؟-

 با جدیت گفت:

 نیوشا امشب باید پیش خانواده اش باشه...فهمیدی؟-

 بله قربان ... مطمئن باشین.-

 مشغول انجام کارهای مربوطه و اماده سازی تیم.از اتاق اومدم بیرون. سریع وارد اتاقم شدم و 

 ***نیوشا:

با درد چشمام رو باز کردم. حس می کردم دستشویی بزرگ دارم و بخاطر رابطه از  عقبم با عرفان 

 نمیتونم نگه اش دارم. سریع بلند شدم و اومدم برم که سریع دستای عرفان دور حلقه شد. 

 با التماس سریع گفتم:

 دارم... میریزه االن... وای ولم کن..دستشویی -

سریع بلند شد و بغلم کرد و به سمت سرویس رفت و روی توالت فرنگی نشوندتم که دیگه نتونستم 

 نگهش دارم و با صدا ازم خارج شد. 

 تکون نخور میرم کلید مچ بندارو بیارم.-

 از بوی نامطبوعش خودم حالم بد شد. 
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 باز کرد و همونطور که بیرون میرفت گفت: عرفان که برگشت دستا و پاهام رو

 تموم شد صدام کن.-

رفت بیرون. نفس راحتی کشیدم و با رفتنش سریع بقیه کارامم کردم و بلند شدم. سیفون رو زدم و 

 دستام رو چند بار مایع زدم و درو باز کردم. عرفان با دیدنم چشم غره ای بهم رفتو گفت:

 نگفتم مگه صدام کن.-

ین انداختم که دستش رو دورم حلقه کرد و بغلم کرد. بردتم سمت تخت. درازم کرد و سرم رو پای

 گفت:

 اگر قراره دختر حرف گوش نکنی باشی ببندمت باز.-

 اشک توو چشمام حلقه زد، با بغض گفتم:

 چطور تونستی باهام این کارو بکنی...؟! من فکر... فکر میکردم مواظبمی...-

م که حس کردم کنارم دراز کشید و بغلم کرد و سرم رو روی سینه اش دستام رو روی صورتم گذاشت

 گذاشت و گفت:

 تو حتی نمیتونی درک کنی من تا چه اندازه دوستت دارم.. .-

 دستام رو گذاشتم روی سینه اش و هلش دادم :

دروغ می گی... تو فقط به فکر هوس خودت بودی... میدیدی داشتم دیونه می شدم... از زندگی -

 تادم... هیچی از جوونیم نفهمیدم بخاطر ترس از توی عوضی که پیش گوشم بودی.اف

 کالفه گفت:

 بس کن نیوشا... من دوستت دارم و از کاری که کردم پشیمون نیستم... و نمیشم هم... تو عشق منی.-
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 مشت زدم تو سینه اش و گفتم:

بود .... بدنم رو لمس می کردی چه عشقی... پنج سال پیش منو وقتی برگردوندید بدنم خشک شده -

و برات مهم نبود چه عذابی می کشم... ادمای عاشق مگه همچین کاری میکنن؟ پنج سال با ترس 

 زندگی کردم و از خونه بیرون نرفتم ... 

 دستام رو مهار کرد و خیمه زد روم که ساکت شدم و با ترس نگاهش کردم:

 مان به عقب برگرده بازم این کارو میکنم... اره... همه این کارا رو کردم و اگر بازم ز-

با گریه صورتم رو برگردوندم که دستش روی چونم نشست و  برگردوند سمت خودش و قبل از این که 

 بخوام واکنشی نشون بدم لباش رو گذاشت رو لبام.

 اشک از گوشه چشمام می ریخت. دلم ریخت از این بوسه اش... 

د شد... منجمد شد. این مرد ملک عذابم بود ... تمام این مدت پیش اما بعد از چند ثانیه قلبم سر

 چشمش عذاب کشیدم و عاشقش شدم و اون دم نزد.

 بوسه هاش رو کشوند سمت چونه و گردنم ... پایین تر رفت و گلوم رو بوسید. 

دوباره با دستام خواستم مانعش بشم که سریع اومد باال و به مچ بند های چسبیده به تخت بست و 

 رفت سراغ گردنم ومشغول بوسیدن شد.

 هق زدم اما اهمیتی نداد.

روی سر شونه هام رو بوسید و رفت سمت سینه هام. اروم از باال روشون رو بوسید و اومد به نوکشون 

 رسید... با نوک زبونش نوک سینه ام رو زبون زد.

 اب گرفت و محکم فشار داد.یهو سر سینه چپم رو  تو دهنش کرد و با دستش سینه راستم رو ق
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از لذت ناگهانی که بدون خواست خودم تو تنم پیچید جیغی زدم و کمرم رو بلند کردم و کوبیدم 

 رویتخت.

 جووون.-

نوک سینم رو گاز گرفت و اومد سراغ این یکی و اینم مکید و با دستش سینه چپم رو فشار داد و 

 مالیید

سوئیچ عقلم بچرخه و خاموش بشه و فقط به این لذت  لذت ین ماری تو تنم می پیجید و باعث شد

 فکر کنه.

 سینه ام رو به دندون گرفت و کشید.

سرش رو بلند کرد. با هردو دستش سینه هام رو بهم چسبوند و صورتش رو به چاک بین سینه اش 

 چسبوند و عمیق نفس کشید.. 

تر... پاهای چفت شده ام رو تو یه حرکت زبون زدو رفت پایین تر... شکمم... نافمو بوسید و رفت پایین 

 از هم باز کرد و سرش رو به بهشتم نزدیک کرد. از هیجان وقتی لباش روی واژنم نشست جیغ زدم.

 هر مک و زبونی که میزد صدای ناله های منم بلند تر میشد.

 بعد از چند ثانیه انگار لب پرتگاه قرار گرفتم و ابم بافشار روی صورتش ریخت.

ا شد و با دستمال صورتش رو تمیز کردو اومد کنارم دراز کشید. تو همون حال دستام رو باز ازم جد

کرد که سریع به پهلو شدم و جنین وار تو خودم جمع شمدمو چشمام رو بستم و داشتم لذتی رو که 

 چشیده بودم رو حالجی می کردم که کنار گوشم گفت:
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ن لذتی بهت میدم که هیچ وقت .بامن راه بیا.. چنازندگیتو بهشت میکنم نیوشا...فقط بامن باش..

 ... فکرش رو هم نکرده باشی

 چشمام رو بی حال باز کردم، تازه انگار خون به مغزم رسید و درک کردم که چی کار کردم.

 اهی کشیدم و گفتم: 

 دیگه دوستت ندارم... -

 سریع دوباره چشمام پر از اشک شد. اونم اخم کردو گفت: 

رفو... باشه ... تو عصبانیت منو ندیدی ... من عصبانی بشم می افتم به جونت... دوست نزن این ح-

 نداری یا هرچی نمیدونم حق گفتن حرف یا اعتراضی رو نداری... تو مال منی... فقط من.

اهی کشیدم و چیزی نگفتم. دوباره چشمام رو بستم ... خسته بودم. خوابم می اومد. انگار کوه کنده 

 بودم.

 *کیاراد:**

دربین هارو شناسایی کردم، بچه های عملیات ویژه از دیوار همسایه هاشون رفتن باال و وارد اون خونه 

شدن.  با امپول های بیهوشی چند تا از نگهبان ها و سگ هاشون رو بیهوش کردن. وقتی اعالم کردن 

تنمون بود با اسلحه به دست و حیاط امنه درو برامون باز کردن و ماهم در حالی که جلیقه ضد گلوله 

 هوشیار وارد شدیم.

 با اخمای در هم اطراف رو می پاییدم.

به سمت ساختمون اصلی رفتیم، بچه های عملیات ویژه حلوتر وارد شدن و بعد از چند ثانیه صدای 

شلیک گلوله که بلند شد ماهم با سرعت وارد شدیم. یه سری ادم با کلت سعی داشتن به بچه ها 
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کنن. اطراف رو نگاه کردم چشمم به اسانسور زیر پله ها خورد. به مجد و دوتا از بچه ها که شلیک 

 پیشم بودن گفتم:

 مجد تو با من بیا.. شما دوتا پوشش بدید.-

وقتی اون دوتا شروع کردن به شلیک بارش گلوله روی ما کم شد و منو مجد سریع خودمون رو به 

 اسانسور رسوندیم.

 بقه باال رو زدم.وارردش شدیم و ط

هردومون اسلحه به دست به د راسانسور نشونه رفته بودیم که اگر کسی پشت این اسانسور بود 

 بزنیمش.

اما خوشبختانه کسی نبود. پشت به پشت هم رفتیم سمت راه رو و داشتیم  دونه دونه اتاق هارو نگاه  

 می کردیم که یهو در یه اتاق باز شد. 

 این که بخواد واکنشی نشون بده یا مجد حرکتی بزنه به پاش شلیک کردم.با دیدن حاتمی قبل از 

حاتمی روی زمین افتاد وصدای جیغ دخترانه ای از داخل شنیده شد. به مجد اشاره کردم که اونم بعد 

از گرفتن اسلحه اش بهش دستبند زد و با خودش برد. وارد اتاق شدم یه اتاق صورتی بزرگ بود و با 

 ه فرق داشت. اتاق های دیگ

داشتم اطراف رو نگاه میکردم تا منبع صدای جیغ رو پیدا کنم که کسی از پشت تخت اومد بیرون. با 

 دیدن نیوشا نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 کسی دیگه تتو اتاق نیست؟-
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یهو بلند شد و دوئید سمتم. تازه فهمیدم مالفه ارو دور خودش پیچیده. وقتی خودشو تو بغلم انداخت 

 ه شدم.شوک

 خشکم زده بود .صدای هق هقش بلند شد وگفت:

 خداروشکر اومدین... داشتم دق می کردم اینجا... فکر نمیکردم سر قولتون وایستین.-

بدون این که بهش دست بزنم محیط اتاق رو از نظر گذروندم. چشمم روی تخت با مچ بند های چرمی 

 خشک شد. که با زنجیز به ستون های بزرگ چهار طرفش وصل بود

 چی کشیده اینجا این دختر؟

 توروخدا منو از اینجا ببرین.-

 ازم جدا شد صورتش خیس از اشک بود. با اخم گفتم:

 لباس بپوش.-

خجالت زده سریع رفت سمت کمدی و از توش لباس برداشت و دوئید سمت  دری ... اما قبل از این 

 که بره داخل گفت:

 هستین دیگه؟ -

 ه کردم و می پاییدم که کسی نیاد.ر نگاسر تکون دادم و به د

 بعد از چن دقیقه نیوشا اومد. با اخم گفتم:

 پشتم بمون.-

 سریع اومد پشتم  و لبه جلیقه ام رو گرفت که ایستادم... 
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 جلیقه ام رو در اوردم و گرفتم سمتش:

 بپوش-

 با تردید گفت:

 خودتون چی؟-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 کردن نداریم زودباش.وقت یکی به دو -

دیگه تعارف نکرد و سریع جلیقه ارو پوشید.... براش بزرگ بود و به تنش زار میزد. راهرو رو نگاه کردم 

خبرری نبود اما صدای شلیک گلوله هنوز می اومد. از پشت پیراهنم رو گرفت و پشتم از اتاق اومدیم 

 بیرون.

 تو گوشی گفتم:

 دختره پیش منه.. وضعیت چطوره؟-

 فرمانده: سه تا نقطه قرمز داریم.

دیگه چیزی نگفتیم... بین ستون و خودم اشاره کردم وایسته. هوشیار به اطراف نگاه می کردم که یکی 

با لباس خونی در حال یکه بازوش تیر خورده بود داشت از پله ها می دوئید باال با دیدنم اسلحه اش رو 

نشون بده سریع یه تیر زدم تو کتفش که از همون پله خواست بگره سمتم که قبل از این که واکنش 

 ها سقوط کرد.

 وضعیت سفیده.-

 ***نیوشا:
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باورم نمیشد که همه چیز تموم شد. االن من کنار ماشین پلیس ایستادم و همچنان پیراهن سروان تو 

 مشتمه و می ترسم ولش کنم.

یه مرد سیاه پوش که ماسک  هرچند چندبار بهم تشر زد که اهمیتی ندادم، وقتی می خواست با

 زده و بنظر پلیس می اومد صحبت کنه که بازم ولشنکردم و اینبار با عصبانیت گفت: سیاهی ام

 ول میکنی یا نه ؟ -

 کمک با عصبانیت و تخسی گفتم:

برو خداتو شکر کن دستتو نگرفتم به همین گوشه پیرهنت قانعم. همچین تحفه ای هم نیستی.. به -

 و نیما تورو می خوام چیکار پیرمرد غرورغرو. محض دیدن بابام

 با چشمای گرد نگاهم کرد اون مرده هم خندید و دستی به شونه حسینی زد و گفت:

 بچه داری بهت میاد.-

 با عصبانیت به مرده گفتم:

 یه بچه داری نشونت میدم چندتا بزنه بیرونا... -

 گفت: دستاش رو به عنوان تسلیم نشونم داد وبعد رو به حسینی

 کار ما تمومه. اینجا هم پاکسازی شده.-

 ممنونم ... -

 بعد از یه سری صحبت های دیگه سوار ماشین شدیم و اون مجبور شد پیشم بشینه :

 ابرو برام نذاشتی پیش همکارام.-
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 با اخم نگاهش کردم و هیچی نگفتم. 

خداروشکر اونم هیچی نگفت. وقتی رسیدیم کالنتری بابا و نیما و مامان اونجا بودن. با دیدنشون 

 نفهمیدم چطوری خودم رو تو بغل باال انداختم و دیگه از خیر حسینی گذشتم. 

 زدم زیر گریه و بابا هم محکم بغلم کرده بود و خداروشکر می کرد.

 یهو صدای داد نیما بلند شد:

 عوضی...پست فطرت -

سرم رو از سینه بابا بلند کردم دیدم عرفان یا همون اریا رو در حالی که لنگ میزد و پاش باند پیچی 

 شده بود می اوردنش.

 نیما خیز برداشت بره سمتش که سریع حسینی گرفتش و گفت: 

 االن وقتش نیست نیما.-

 نیما با عصبانیت گفت:

 یم... پس کی وقتشه؟ ما به این نامرد اعتماد کرد-

 حسینی هم غرید و گفت: 

اول اینکه باید ازش بازجویی کنیم. شماهم می تونین بیاین از ایشون و هم کسی که ایشون رو معرفی 

 کرده شکایت کنین.

 به سربازا اشاره کرد عرفان رو ببرن. با رفتنش نگاهی به من انداخت و گفت:

 می تونی صحبت کنی؟ -
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 با تعجب گفتم:

 درباره چی؟-

 مدتی که دزدیده بودت. این-

 سرم رو انداختم پایین و فقط سر تکون دادم. رو به زنی با چادر و فرم سبز نیروی انتظامی کرد و گفت:

 ببریدش اتاق سه و گزارش حرفاشون رو بنویسید.-

و خودشم رفت. به سختی از بابا جدا شدم و همراه زنه رفتم. وارد اتاقی شدیم لب تابی روی میز 

 فت:گذاشت و گ

 شما بگو من تایپ میکنم.-

*** 

از اتاق که اومدم بیرون چشمام از اشک می سوخت، با مامان و نیما برگشتیم شهرک نظامی ها و بابا 

موند تا شکایت کنه از عرفان و همینطور اقای نیایش.. همونی که اون روز همراه عرفان بود و معرفیش 

 کرد به ما.

 سریع به سمت اتاقم رفتم و گفتم:

 می خوام تنها باشم مامان.-

 برای همین دیگه کسی هم دنبالم نیومد. در اتاق رو که بستم نشستم پشت در و زدم زیر گریه. 

 این چه بالیی بود که سر زندگیم اومد . چه بالیی بود؟

 چه مصیبت و بالیی بود؟



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  212 

 

ت کندمش و بعدم چشمم به روز شمارم افتاد... بلند شدم و عصبی رفتم سمتش واز روی دیوار با شد

 پاره پاره اش کردم. 

 رفتم سمت کتاب خونه کوچیکم و همه کتاباشو با داد ریختم بیرون... 

 صندلی میز تحریرم رو پرت کردم اونطرف و وسایل روی میز ارایشم و پرت کردم کنار و جیغ می زدم.

 خودم جمع شدم.  بعد از مدتی به باالخره تخلیه شدم همون وسط فرش دراز کشیدمو جنین وار تو

 اینقدر هق هق کردم که نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

دوروز گذشت... مشخص شد نیایش تو زندگیش یه ذره خورده شیشه داشته که عرفان هم از همین ها 

 سواستفاده می کنه و میگه اگر می خواد زنش نفهمه باید اونو به ما معرفی کنه... 

 هم فعال بازداشتگاهه تا دادگاهش تشکیل بشه.نیایش از کارش برکنار شد و عرفان 

 سال کم کمش حبس می خوره. 30حسینی بهمون قول داده تا 

سال و اینکه  تو 60سال هم تو زندان باشه میشه 30سالشه 30می تونم امیدوار باشم که االن 

 سالگی میمیره... دیگه هیچ وقت نمی بینمش اینطوری... اما خوشخیالی بود.60

 نه جدید خریده نزدیک خونه حسینی... نزدیک چه عرض کنم.. دقیقاا دیوار به دیوار... بابا یه خو

مثل این که خونه مال مادر حسینی بوده اما اون قصد فروشش رو داشته حسینی یه چیزی تو هوا 

 میپرونه و بابا هم بدون تعارف تو هوا میگیردتش. 

 اینه که دوروز نشده خونه ارو خرید. 

 کلی کارتن و روزنامه خریده تا سایل رو جمع کنیم.  امروزم رفته
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 همه غیر از من دارن کار میکنن. اما من دارم فکر می کنم که چطوری قراره بقیه زندگیم رو بگذرونم.

 من خوشی کردن بلد نیستممم... چطوری باید یاد بگیرم چطوری بی دلیل لبخند بزنم؟

 کنم و بگم بهم خوش گذروندن رو یاد بده. یادش بخیر مهسا... ای کاش می تونستم پیداش

 دوروز دیگه ام گذشت... 

 وسایل رو جمع کرده و بار کامیون کردیم و راهی خونه جدیدمون شدیم.

 به خیابون های شهر خیره شدم. 

 یعنی قراره از این به بعد بدون ترس توشون قدم بذارم؟ بدون ترس از عرفان؟ 

بیدار میشم دلم می گرفت چون فکر می کردم همه چیز مثل سابقه و عرفان... چقدر این روزا صبح که 

 این روزا فقط خواب بوده. عرفان میاد به زور بیدارم میکنه تا ورزش کنیم.

 قلبم از خنجری که خورده پاره پاره است... 

 تو دلم خون گریه میکنم اما دارم سعی میکنم به روی خودم نیارم تا خانواده ام چیزی نفهمن... 

از ماشین پیاده شدیم. بابا و نیما سریع شروع کردن سفارش کردن به کارگرا که یه وقت وسایل موقع 

 جابه جایی اسیب نبینه. با مامان زودتر ایینه و قران رو برداشتم و رفتیم داخل ساختمان سه طبقه.

 با اسانسور به طبقه اول رفتیم.

 یک واحد که بزرگتر بودن. طبقه اول دوواحد بود و طبقه دوم و سوم هر کدوم

 مامان درو با کلید باز کرد و رفتیم داخل... همینش هم بزرگ بود. مامان می گفت سه خوابه است.

 توی خونه خالی قدم می زدم که صدای سالمی اومد.
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 برگشتیم عقب یه خانم مسن و یه دختر جوان بودن.

 اومد سمتم:با دیدن دختره متعجب نگاهش کردم. به مامان سالم کردو 

 سالم عزیزم... کیانام...یادته؟-

 با گیجی گفتم:

 سالم... اره ولی اینجا چی کار میکنی؟ -

 خندید و گفت:

 من خواهر کیارادم.. -

 با گیجی گفتم:

 کیاراد کیه؟-

 لب گزید و با خنده گفت:

 سروان حسینی... -

 اهان... -

 خندید و گفت:

برات انگیزه ایجاد کنم که به عنوان معلم خصوصی کنکور  اونروز به دستور رئیس اومدم تو کافه تا-

 قبول کنی که رام به خونتون باز بشه این مرتیکه حاتمی رو تحت نظر بگیرم که چندان عملی نشد.

 سری به معنای فهمیدن براش تکون دادمو گفتم:

 که اینطور.-
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 خب... از خونه جدیدتون راضی هستین؟-

 انداختم و گفتم:نگاه بی تفاوتی به اطراف 

 خوبه.. چطور مگه؟-

 هیچی... همینطوری--

 سری تکون دادم و به سمت زنه رفتم و سالم کردم. اونم با گرمی گونمو بوسید و جوابمو داد.

 کیانا: 

 فکر کنم اهل کمک کردن نیستی نه؟ -

عوا می کرد نگاه به مامان که داشت با کارگری که بی مالحظه کارتن شکستنی رو گذاشته بود زمین د

 انداختم و گفتم:

 نه... -

 خندید: 

 منم همینطور... نظرت چیه یه سر بریم بیرون دور بزنیم...؟-

 مردد نگاهش کردم. هنوز می ترسیدم تنها بیرون برم. جشمکی بهم زد و گفت:

 نگران نباش. من رزمی کارم... کیاراد رو هم حریفم چه برسه به بقیه.-

 .بهتر بود از کیانا کمک بخوام. نمی خوام بقیه زندگیم رو تو انزوا بگذرونم.سری به تایید تکون دادم..

 وقتی تاییدم رو دید با لبخند گفت:

 من برم لباس عوض کنم میام.-
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 با رفتنش رفتم سمت مامان و گفتم:

 مامان؟-

 جانم؟-

 من با کیانا میرم بیرون.-

 ریع گفت:با تعجب نگاهم کرد وخواست مخالفت کنه که خاانم حسینی س

 نگران نباشین... کیانا رزمی کاره... -

 با دودلی گفت:

 به بابات بگو.-

 سری تکون دادم و همون جا ایستادم. 

 وقتی کیانا اومد برخالف اونروز یه چادر سرش کرده بود. با تعجب نگاهش کردم که خندید و گفت:

 انروز مجبور بودم استتار کنم.-

 خندیدم و گفتم:

 جفتش بهت میاد.-

 لطف داری عزیزم.-

 باهم رفتیم پایین، به بابام که کنار نیما و یکی از سر کارگر ها ایستاده بود نگاه کردم و گفتم:

 باید به بابام بگم.-

 باشه عزیزم من منتظرم.-
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 سری براش تکون دادم و رفتم سمت بابا:

 بابا یه لحظه بیا.-

 باشه.-

 اشاره کردم و گفتم:صحبتش رو تموم کرد و اومد سمتم، به کیانا 

 خواهر سروان حسینیه. می خوایم باهم بریم بیرون دور بزنیم.-

 مردد نگاهی به منو کیانا انداخت و گفت:

 تنها؟-

 بله. گفتم خبر داشته باشین. -

پشتم رو بهش کردم و برگشتم سمت کیانا. باهم سوار ماشین کیانا شدیم واون راه افتاد. هیجان زده 

 گفتم:

 ؟کجا میریم-

 نیم نگاهی به من انداخت و چشمکی زد:

یه جای خوب... بنظرم اول بریم سینما. فیلم ببینیم منم زنگ میزنم چند تا از دوستام بیان نزدیکای -

 غروب بریم شهربازی.

 بالبخند براش سر تکون دادم. اونم تو مسیر هم راننده گی میکرد اما به سه تا از دوستاش زنگ زد.

 دوتا بلیط برای یه فیلم کمدی گرفت. وارد شدیم که به بوفه اشاره کرد: وقتی رسیدیم سینما

 بریم تنقالت بخریم.-
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تمام مدت عین جوجه اردک زشت دنبالش بودم و کارهاش رو تقلید میکردم. از اعتماد به نفس ، 

 تحکم و غروری که موقع صحبت با مردا داشت خوشم می اومد.

ه بعد همراه خودم پول بردارم و اینطور چتر نشم روی کیف پول وقتی برگشت با خودم گفتم باید دفع

 کیانا.

 ***کیاراد:

 به مامان سالم کردم و چون کیانا رو ندیدم گفتم:

 پس ابجی کو؟-

 همونطور که مواد قابلمه بزرگی که روی گاز گذاشته بود رو هم میزد گفت:

 با نیوشا دختر همسایه جدیدمون رفتن بیرون دور بزنن.-

 تعجب نگاهش کردم و بهت زده گفتم:با 

 چرا؟ -

 مامان چپ چپ نگاهم کردو گفت:

چرا نداره... دختره روحیه زندگی نداشت. خودم به کیانا گفتم ببرتش بیرون یکم حال و حواش -

 عووض بشه.

سری تکون دادم و داشتم به ظرف ساالد ناخونک میزدم شماره کیانا رو گرفتم، کلی سرو صدا 

 با اخم گفتم:دوروبرش بود 

 کیانا؟-

 سالم داداش!-
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 سالم... کجایین؟ چرا اینقدر شلوغه؟-

 اومدیم با نیوشا و چند تا از دوستام شهربازی. سروصدای اوناست.-

 اخمی کردم. نزدیک شب بود و اونا رفتن شهربازی؟ با غیض گفتم:

 کدوم شهربازی؟ این وقت شب اون همه دختر رفتین اونجا که چی؟-

 کالفه گفت:

 ای بابا ضد حال نزن دیگه. -

 با صدای ارومتری گفت:

نمیدونی دختر بیچاره چقدر خوشحاله... انگار برای اولین باره تو زندگیش شهربازی میاد یا از ته دل -

 میخنده... 

 خیلی خب... ادرس رو بفرست برام کیانا...شوخی ندارم سریع میفرستی ادرس.-

 نیت گفت:تماس رو قطع کردم که مامان با عصبا

 چیکارشون داری کیاراد؟ بذار خوش بگذرونن.-

 منم با لحن جدی گفتم:

مادر من... اون دختر تازه چند روزه از دست یه گروه خالفکار نجات پیدا کرده؟ درسته دستگیرشون -

 کردیم اما اگر هم دست داشته باشن و کمین کرده باشن کیانا تنها می خواد چیکار کنه؟

ازم گرفت و چیزی نگفت. مشخص بود که قانع شده. با اومدن پیامکش بلند شدم و با اخم نگاهشو 

 گفتم:
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 با دخترا بیرون یه چیزی میخورم.-

 از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم.

 ***نیوشا:

 کیانا کالفه موبایلش رو گذاشت تو کیفش و اومد سمتمون وبا حرص گفت:

 گشت ارشادمون داره میاد.-

می دونستن منظورش از گشت ارشاد چیه چون یه نه بلند همه اشون باهم گفتن. اینقدر انگار همه 

 قیافه های زارشون برام خنده دار بود که با خنده گفتم:

 گشت ارشاد کیه؟ -

 سپیده : داداش سروان کیانا جونه... از گشت ارشاد هم بدتره.

 کیانا یه دونه پفک پرت کرد سمتش وگفت:

 داداشمه ها.-

 سپیده هم بی صدا اداشو در  اورد که خندیدم و بعد رو کیانا گفتم:

 مگه داره میاد؟-

 یه پفک برداشت و گفت:

 داره میاد... مطمئنم زهرمون میکنه شهربازی رو.اره بابا.. پسره پیله... -

ه... یه نازی : خبر نداری نیوشا جان...یه سری اومده بودیم شهربازی اونم اومد مثال مراقب خواهرش باش

 پسره ده متر اونور تر چشمش به کیانا خورد چنان قشقلقی  به کرد که بیا و ببین.
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 منم دپرس شدمم و دیگه میلی به چیپس سرکه ای تو دستم نداشتم. اهی کشیدم و زیر لب گفتم:

 شانس منه.. تا میام خوش بگذرونم ملک عذاب سرم نازل میشه.-

 همه اشون خندیدن که کیانا گفت:

س.. امروز دیگه نمیتونه خوشیمون رو خراب کنه... پاشین زانوی غم بغل ننگیرید. هنوز که نتر-

 نرسیده تا بیاد حداقل بریم یه چندتا وسیله دیگه ام سوار بشیم.

هم اشون قبول کردن، نازی رفت بلیط سورتمه گرفت. دونفر کنار هم باید میشستیم که یکی از 

داد چون می ترسید. منم می ترسیدم و نمی خواستم سوار بشم اما  دوستای کیانا به اسم شیدا انصراف

 کیانا به زور مجبورم کرد سوار بشم .. اونم ردیف اول کنار خودش.

وقتی سورتمه با شتاب حرکت میکرد و پیچارو با سرعت رد میکرد دیگه صدام دست خودم نبود و 

 جیغم یه سره شده بود. 

 سیدم و داشتم سکته میکردم. هم خوشم می اومد هم به شدت می تر

 وقتی باالخره ایستاد کیانا بهم نگاه کرد و با دیدنم خندید و گفت:

 شبیه سکته ای ها شدی.-

 شالمو درست کرد و دستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم.

حس میکردم زانو هام دارن می لرزن. شیدا برامون ابمیوه گرفته بود که وقتی رسیدیم پیشش سریع 

یانا برام باز کرد خوردم و حالم جا اومد. کنارم روی نیمکت نشسته بود. خم شدمسمتش و یکیش رو ک

 سرم روروی شونه اش گذاشتم و گفتم:

 هم خوشم اومد هم ترسیدم... وای هنوزم دارم میلرزم.-
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 کیانا خندید و گفت:

 ادرنالین خونت اومده باال... نترس زنده میمونی.-

 ی شیدا اومد:از لحن باحالش خندیدم که صدا

 یا حضرت گوگل... بچه ها جیم شیم گشت ارشاد اومد.-

سریع چشمام رو باز کردم. با دیدن سروان که داشت با اخم بهمون نگاه میکرد و سمتمون میاومد یه 

 لحظه ترسیدم. دخترا سریع روبه کیانا گفت:

 عزیزم خوشحال شدیم بعدا میبینمتون.. -

 کیانارو بوسیدن و بدون توجه به سروان که بهمون رسیده بود رفتن.سریع هرسه شون گونه منو 

 کیانا با عصبانیت به داداشش نگاه کرد و گفت:

 عین هو مجسمه ابوالهولی... تااومدی ددوستام خدافظی کردن رفتن.-

 سروان هم با اخم گفت:

 بهتر... در شان تو نیست با همچین دخترای جلفی رفت واومد کنی.-

لف متعجب نگاهش کردم. اخه نه ظاهر زننده ای داشتن نه موهاشون خیلی بیرون بود و با شنیدن ج

 نه ارایش غلیظی نداشتن نه ادا و اطوار و ... خیلی خوب وخاکی بودن. برای همین ناخواسته گفتم:

 اما خیلی دخترای خوبی بودن.-

 کیانا هم پوزخندی زد و گفت:

 شنیدی مجسمه جان؟ -
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 گفت:سروان با عصبانیت 

 ببین اعصاب ندارم...نیومده داری میری رو مخم.-

 کیانا دستمو کشید و گفت:

 تو کی اعصاب داشتی.-

بلند شدم و به ناچار دنبال کیانا رفتم. وارد گیشه بلیط شد و من کنار صف ایستادم تا بیاد که سروان 

 پیشم ایستاد و گفت:

 خوش گذشت؟-

 اهی کشیدم وگفتم:

 این همه چیز عالی بود.تا قبل این که شما بی-

 با خشم نگاهم کرد و چیزی نگفت، منم رومو ازش گرفتم و کیانا که برگشت گفت:

 بریم.-

 باهم رفتیم سوار چرخو فلک بشیم. هر سه کنار هم.  چشمم به لبخند موذی روی لب کیانا بود.

من و خودش اشاره کرد اما نمیدونستم چرا! وقتی مسئولش بلیط خواست و کیانا دوتا بلیط رو داد و به 

سروان با غیض اسم کیانارو صدا کرد. کیانا دستمو کشید و سریع سوار کابین شدیم و سروان بهش 

 اجازه ندادن بیاد، فقط با غیض به کیانا نگاه کرد.

 از صف انداختنش بیرون. وقتی چرخ و فلک حرکت کرد با خنده گفتم:

 خونمون حالله... برگردیم می کشتمون.-
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 و گفت:خندید 

 به هارت و پورتش نگاه نکن... طاقت له کردن مورچه ارو هم نداره؟-

یهو یاد اوموقعی افتادکه جلوی چشمام به یکی شلیک کرد و اون از پله ها پرت شد پایین. پوزخندی 

 زدم و گفتم:

 مطمئنی؟ اخه خودم دیدم به عرفان و یکی دیگه شلیک و اصال براش هم مهم نبود انگار.-

 گفت: خندید و

مسئله کار فرق میکنه نیوشا... تو اون موقعیت نزنی یا نکشی میزننت و میکشنت... بعدشم اونا -

مجرمن... ولی مطمئن باشش کیاراد به ادمای ضعیف و مظلوم و بی گناه کار نداره... مثل توکه می 

 دونست من از راه به درت کردم هیچی نمیگه.

 با تعجب نگاهش کردم که خندید و گفت:

چطوری دخترا فرار کردن؟ نمیدونم چرا اینقدر وقتی د خترام سخت گیری می کنه. واقعا... دیدی -

البته شیدا یه داداش داره که ازم خاستگاری کرده و کیااراد گفته نه و حتی نذاشت با پسره حرف بزنم 

 چه برسه بیان خاستگاری... برای همین شیدا رو هم میگه دیگه رفت و امد نکنم.

 بخند سر تکون دادمو گفتم:با ل

 پس حسابی روت غیرت داره.-

 به بیرون نگاه کردو گفت:

 اره... -

 دلم می سووزه!-
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 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 برای چی؟-

 با لحن مظلومی گفتم:

برای زن این داداشت.. البته زن اینده اش فکر کنم... اخه اینطوری که تو تعریف میکنی زنه حق نداره -

 کوچه هم بره.تا سر 

 کیانا یهو خندید و گفت:

 خدا نکشتت... راست میگی ها... تاحاال به این قضیه فکر نکرده بودم.-

 چرخ و فلک که ایستاد با خنده پیاده شدیم و کیانا بازوم رو گرفت و گفت:

 نگا توروخدا.. عین هو میرغضب الدوله است.-

بود و داشت قورتمون میداد. البته بیشتر کیانا رو به به کیاراد نگاه کردم. با اخم به نرده تکیه داده 

 خاطر کاری که کرده بو د.

 خندیدم و گفتم:

 اینارو ول کن بشنوه درباره زن اینده اش غیبت کردیم سرمونو میزنه حتما.-

 با کیانا خندیدیم و رفتیم سمتش، بهش که رسیدیم کیاراد گفت:

 خوشگذشت؟-

 کیانا: اوووووو... اگر بدونی. 

 رابیفت.-
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 کیاراد اینو گفت ومخاطبش جفتمون بودیم. کیانا هم باخنده به من گفت:

 حق داشتی بخدا اون حرف و بزنی... -

بعدم دستمو کشید و جلو افتادیم. با تعجب لحظه ای نگاهش کردم نمی دونستم داره درباره چی حرف 

 میزنه.

اومد. وقتی منو کیانا رو سوار ماشین کیانا کرد کیاراد با فاصله یه قدم مثل بادیگاردا پشت سرمون می 

 خودش رفت سمت ماشین خودش و کیانا راه افتاد.

 میگم... نیوشا... فردا زنگ بزنم به نازی...؟-

 با تعجب گفتم:

 نازی برای چی؟-

 برای ادامه درست دیگه... نازی معلوم خصوصیه.-

سالم بود. واقعا می 20یره شدم. من تازه سری به معنای فهمیدن تکون دادم و از پنجره به بیرون خ

خواستم بقیه عمرم رو بدون تحصیالت دانشگاهی و عالیه بگذرونم تا همه امل و عقب افتاده 

 بدوننمم...؟

 کمی فکر کردم و گفتم:

 راستش کیانامن عالقه بهدرست ندارم... ترجیح میدم برم یه کاری یاد بگیرم.-

 با تعجب گفت:

 مثال چی؟ -

 کردم و گفتم:کمی فکر 



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  227 

 

 نمیدونم... تو چی پیشنهاد میدی؟-

 کمی فکر کرد و گفت:

کامپیوتر ثبت نامکن. مدرکش رو که گرفتی می تونی کافینت icdlبنظر من اول برو کالس های -

 بزنی... یا اینکه میتونی بری فنی حرفه ای کالس های ارایشگری و طراحی و کاشت ناخن.

 که گفت:سری به معنای فهمیدن تکون دادم 

ولی اگر نظر خود خودم رو میخوای... دانشگاهت رو برو کنارشم یه مهارت یادبگیر.اینطوری با یه تیر -

 دو نشون میزنی.

چیزی نگفتم اونم چیزی نگفت. تو فکر بودم که ماشین رو جایی نگه داشت. جفتمون پیاده شدیم و 

 نشستم.کیاراد هم پشتمون. وارد رستوران شدیم و سر میزی سه تایی 

 تو فکر بودم که صدای کیاراد رو شنیدم:

 چیه؟ -

 به خودم اومدم دیدم به من نگاه میکنه. کمی تو جام جا بهجا شدم و گفتم:

 هیچی؟ تو فکر بودم.-

 چه فکری؟-

 اخمام رفت توهم و با اخم گفتم:

 به خودم مربوطه.-

 چشماش رو برام ریز کرد که عصبی گفتم:
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 با این کارتون ازتون نمیترسم ... -

 پوزخندی زد که کیانا با خندهگفت:

 ایول.. خب بیخیال دعوای شما.. من پیتزا گوشت و قارچ می خورم .-

 منم همون.-

 کیاراد بلند شد رفت که کیانا گفت:

 زیاد ازش ناراحت نشو... کال همیشه اخالقش سگیه.-

 نیشخندی زدم و گفتم:

 میدونم... -

زد و سکوت کرده بودیم که کیاراد برگشت. به قول کیانا عین مجسمه ابوالهول نشسته بود  لبخندی

مقابلمون و با اخم به میز خیره شده بود. منم خسته شده بودم. امروز خیلی بهم خوش گذشته بود و 

 باید حتما بعدا دوباره کار های امروز رو تکرار کنم. مخصوصا ترن رو.

*** 

 ه ام شدم و به اطرافم نگاه کردم. اتاقم کامال چیده و مرتب بود. ایوله به مامان خانم.وارد اتاق مرتب شد

 روی تخت دراز کشیدم و بدون عوض کردن لباسام خوابم برد.

 اینقدر خسته بودم که دیگه هیچی نمیتونست بیدارم کنه.

*** 

 با گیجی به نازی خیره شدم که کالفه پوفی کشید و گفت:
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 تو این چند سال مغزت رو تو اب نمک خوابوندی ها.دختر تو مشخصه -

 خندیدم و گفتم:

 خب... هیچ وقت فکر نمیکردم دوباره بخوام درس بخونم.-

 سری به تاسف تکون داد وگفت:

 خیلی خب... برات یه برنامه میچینم که مطابق اون جلو بریم که تو هم خیلی اذیت نشی... -

اشت و خط کشیش کرد و با تقویم گوشیش روی تاریخا و یه کاغذ اچار با خط کش و خودکار برد

 ساعتا رو نوشت و بعد همونطور که به من توضیح میداد توش نوشت:

دقیقه از خواب بیدار میشی و تا ساعت نه وقت داری کاراتو بکنی وصبحانه اتو 8:30صبحا ساعت -

مرور میکنی. تا  11ت کامل بخوری. ساعت نه میشی درسایی که روز قبل باهم خوندیم و تا ساع

 اینجارو فهمیدی؟

 سری تکون دادم که گفت:

وقت داری تست هاش رو بزنی که برات عالمت میزنم 1تا 12استراحت میکنی و  12تا11از ساعت -

 کدوم تست هان. 

 بازم براش سرتکون دادم که گفت:

نکنی. منظورم از استراحت میکنی.... سعی کن زیاد مغزت و چشمات رو با گوشی اذیت 4تا ساعت -

تا هشت شب هم که من میام باهم درس میخونیم و تمرین میکنیم باز..  4استراحت خوابیدنه. ساعت 

البته یه روز در میون. روز های زوج من میام و باهات ریاضی و فیزیک کار م یکنم و روزای فرد تو 

 درسای تشریحیت رو می خونی.. اوکی؟
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 قتی قبول کردم با جدیت نگاهم کرد و گفت:چاره ای جز قبول کردن نداشتم. و

ساعتایی برات نوشتم فعال خیلی کمع... برای این که مغزت از بایکودی در بیاده وگرنه از دوسه هفته -

 دیگه که راه بیوفتی فشرده تر درس میخونیم.

 با ناله گفتم:

 چی؟ نه مننمیتونم.-

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:

 و بگی نمیتونم بگو من همین االن برم...  اگر می خوای هی نه بیاری-

 سرم رو انداختم پایین وبه سختی گفتم:

 می تونم.-

بیا میدان انقالب یه سری کتاب و تسته بخریم. می خوای بابا یا داداشتم 5افرین همینه. فردا ساعت -

 بیار چون زیاد میشه نمیتونیم دوتایی بیارمشون.

 یه اووه از دهنم اومد بیرون که باعث شد بهم چشم غره وحشتناکی بره. 

 شه به این فالکت و بدبختی افتادم، نازی یکم باهام ریاضی کار کرد و بعدم رفت.باورم نمی

 با رفتنش از اتاق رفتم بیرون و روی مبل افتادم وگفتم:

 وای هنوز هیچی نشده سرم داره منفجر میشه از حجم مطالب.-

 ما و بابا ومامان خندیدن. و نیما گفت:نی

 از بس ازش کار نکشیدی نم کشیده.-
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 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 اخی نه که تو پروفسوری.-

 دستی به ریش نداشتهه اش کشید و گفت:

 پس چی... من اینقدر درس می خونم که پروفسوریم رو بگیرم.-

 ندش نگاه میکنم و گفتم:صورتم رو طوری جمع کردم که انگار دارم به یه ادم چ

 باشه پروفسور. تو حتما میتونی.-

مامان با خنده بلند شد و رفت اشبزخانه و برام با یه لیوان اب پرتقال برگشت وقتی بهمن داد 

 نیماسریع گفت:

 االن چرا تبعیض قائل شدی مادر من؟-

 مامان چپ چپ نگاهش کرد وگفت:

 نیوشاست. دوره کنکور دادن تو تموم شد... االن نوبت-

 با بدجنسی برای نیما ابرو باال انداختم که سری به تاسف تکون داد و گفت:

 هنوز شروع نشده اینه... از فردا خدا به داد برسه.-

 من و مامان خندیدیم ... اما یهو یاد حرفای عرفان افتادم که چرا نخواستم ادامه بدم درسمو... یا... 

 خیره موندم.لبخندم ماسید روی لبم وبه گوشه ای 

 ب کنه. هم دلم براش تنگ شده بود.واقعا از این بدتر نمیشد که یاد عرفانتو این لحظه خوشیم رو خرا

 لعنتی اون اولین مردی تو زندگیمون بود که فکر می کردم براش مهمم.. 
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 اولین مردی بود که با دیدنش طپش قلبم باال می رفت  و.... 

نن عاشقش میشدم ومیتونستیم پایان خوبی داشته باشیم. اگر بصورت عادی می اومد جلو مطمئ

 امااینطوری... فقط قلب منه که شکسته...

 نیما: نیوشا کجایی؟

به خودم اومدم و فهمیدم که ناخواسته دارم گریه میکنم .به بقیه نگاه کردم که نگران نگاهم می 

 گفتم:کردن. تشویشم بیشتر شد و شدت اشکام بیشتر. با بغض بلند شدم و 

 خوب میشم.-

 به سمت اتاقم دوئیدم و روی تختم دراز کشیدم و زدم زیر گریه... 

 بعد از ده دقیقه باالخره در باز شد ومامان  اومد تو .هیچی نگفتم. کنارم نشست وگفت:

 برای چی گریه میکنی؟ -

اد شده بود نمیتونستم این حس رو مخفی کنم... می تونستم؟ حال االن واین روزای من شبیه حذب ب

 که هر دم از سمتی به سمت دیگه تغییر جهت می داد.

 مامان دلم شکسته... -

 سرم رو نوازش کرد و گفت:

 قربونت برم.. کی دلت رو شکونده؟ -

 صدای گریه ام بلند تر شد، با بغض گفتم:

فکر می من .. من بهش عالقه مند شده بودم.. نمی..نمی دونستم خطر اصلی زندگیم خودشه... من... -

 کردم می تونم برای... همیشه بهش تکیه کنم... فکر میکردم  ادمه و ...
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 نتونستم ادامه بدم که مامان سرم رو بغل کردو گفت:

قربونت برم دخترم... میدونم... در واقع همون موقع ها فهمیدیم. اما همه امون فکر می کردیم پسر -

 م که ای کاش می گرفتیم... خوبیه... برای همین جلوی این جوونه ارو نگرفتی

 سرم رو روی سینه اش گذاشتم وگفتم:

 حاال من چی کار کنم ماامان؟ تا میام حرفی بزنم... کاری بکنم یادش می افتم....-

درست میشه عزیزم... وقتی ذهنت رو درگیر چیزای دیگه بکنی مثل درس خوندن... مطمئن باش -

 فراموشش می کنی... برای همیشه...

*** 

 سال بعد6_نیوشا

سال از اون روزا می گذره.. روزایی که سراسر درد بود و  6خوشحال بودم اونم چه خوشحالی... 

 سختی... اینقدر بهم سخت گذشت هر دقیقه اش برام قرنی بود.

اما خداروشکر که اینطور بود... اگر فشار های نازی و کارها و برنامه ها مداومی که خانواده ام برام 

 ی دادن نبود شاید هیچ وقت نمیتونستم تو جایگاه االنم باشم.ترتیب م

اولین کاری که مامان کرد مشورت با نازی بود در مورد عشق ممنوعه تو قلبم. با همفکری هم من 

بردن پیش خواهر نازی که روانشناس بود و اگر صحبت های اون و تمرین هایی که بهم می داد نبود 

 ر کنم.نمیتونستم خودم رو جمع و جو

جلسه که باالخره مدرک غریق نجاتم رو  30یه روز در میون صبحا کالس استخر می رفتم و بعد از 

 گرفتم.



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  234 

 

برنامه فشرده درس هام با نازی و شرکت تو چندتا کالس کنکور دیگه همه و همه اش باعث شد که 

 بتونم تو کنکور رتبه خوبی بگیرم. 

یا همون اریا تو ذهنم می اومد سریع می دوئیدم و کتاب خودمم خیلی تالش می کردم. تا اسم عرفان 

 بر میداشتم و اینقدر تالش میکردم تا باالخره پسش بزنم.

هرچند نوشین خواهر نازنین روانشناسم می گه که من بلوکه اش کردم تو ذهنم و ممکنه یه روزی... 

 باالخره فوران کنه بیرون... 

 اما من واقعا نمیتونستم و این از توان من خارج بود.اون می گفت من باید با خودم هضمش کنم 

هفته ای یکبار با نیما و حسنی و کیانا میرفتیم شهربازی... خیلی خوش میگذشت و بعد از چند وقت 

هم کیانا با پسر عموش نامزد کرد و اونم به جمعمون اضافه شد و حسینی کم شد. انگار فقط برای این 

 کیانا رو ندزدن. می اومد که مواظب باشه دزدا

هرچند حق داشت... مثل اینکه  وقتی بچه بودن پدرشون ترور میشه و اون حق داره مواظب سالمتی 

خواهرش باشه. با اینحال کیانا رو خیلی اذیت میکرد این کارش اما کیانا هم احترام زیادی برای 

 حسینی می ذاشت. 

 سعی می کرد به حرفش گوش کنه... البته سعی میکرد و یکی در میون عمل میکرد. 

سال اول کنکور دادم و قبول نشدم ... یعنی شدم اما یه شهر کوچیک... دماغم عین خرطوم فیل 

 اویزون شد. 

رم اینقدر گریه کردم و گریه کردم و گریه کردم که فشارم رفت باال و مجبور شدیم بریم بیمارستان س

 بزنیم که تازه فهمیدم من اولین نفری نیستم که بخاطر همچین اتفاقی پاش به بیمارستان باز شده.
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اما نازی بهم امیدواری داد حاال با سئواالت اشنا هستم و می تونم برای سال بعد جبران کنم و 

 همینطور هم شد.

 به معنای واقعی کلمه خر زده بودم و کتابا رو جویده بودم.

 برسونم ودانشگاه امیرکبیر رشته ای تی قبول بشم.  100که تونستم رتبه ام رو به زیر تا این 

اینقدر ذوق کرده بودم که اینبار تا رتبه ام و دانشگاه و دیدم از خوشحالی غش کردم که بازم مجبور 

 شدیم بریم بیمارستان.

 یدم و گریه می کردم.وقتیم بیدار شدم از خوشحالی جیغ جیغ می کردم و عین دیوانه ها میخند

 باورم نمیشد که همچین موفقیتی بدست اورده باشم.

با نیما رفتیم برای ثبت نام. اینقدر ترس از اجتماع داشتم که محکم بازوی نیما رو گرفته بودم واونم 

 هی به جونم غر می زد که:

نمیتونم حاال برم شماره بدم االن اینا فکر میکنن تو دوست دخترمی... زنمی ... همه ارو می پرونی ... -

 بهشون که...

 منم حرص می خوردم اما مضطرب تر از اونی بودم که بخوام جوابشو بدم. 

تقریبا همه کارارو نیما کرد. وقتی تموم شد منو تو محوطه چرخوند و ساختمون هارو نشونم داد تا بعدا 

 به مشکل نخورم. 

بعدم رفتیم خرید و بهم اجازه داد ه یه رستوران شیک و تموم شد واومدیم بیرون... نهار مهمونم کرد ب

 هرچی دلم می خواد به حساب اون بخرم... 
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از بعد نجات پیدا کردنم از دست عرفان خیلی توجه اش نسبت بهم بیشتر شد. بیشتر باهام شوخی 

 میکنه..

 بیرون می خوام برم همراهم میاد نترسم. حتی غیرتی میشه...  

شروع شد من  ادم گوشه گیری بودم. وقتی وارد میشدم حس میکردم ههمه به من یادمه دانشگاه که 

 خیره شدن. 

هرچند قبل از مامان خواستم و در واقع التماسش کردم بذاره برم ارایشگاه و موهای صورتم رو بند 

و گفت  بندازم... راضی نمیشد و کار به قهر و داد و جیغ و غیره رسید تا باالخره نیما پادرمیونی کرد

برم دانشگاه همه مسخرهام میکنن و اونوقت دوباره منزوی میشم و بعد از کلی حرف زدن مامان که 

 حسابی ناراحت و تو فکر فرو برد به من چشمک زد که یعنی تموم شده بدون. 

حس میکردم تو دانشگاه همه به من نگاه میکنن.ب با این که تیپ ساده و مشکی رنگی داشتم  

 امی نبودن و نه مویی بیرون داشتم نه حتی ذره ای ارایش.ولباسامم اند

 وقتی باالخره کالسم رو پیدا کردم فهمیدم از شدتاسترس یک ربع ساعت زودتر رفتم. 

 مجبوری تو کالس خالی ردیف سوم نشستم تاباالخره بچه ها اومدن. 

سادت می کردم بعضی با هیچ کس نتونستم دوست بشم و اهمیتی هم برام نداشت چندان... اما خب ح

وقتا به بچه ها که با دوستاشونن و حرف میزنن ومیخندن اما من دیگه حتی کیانا رو هم نداشتم چون 

 اون ازدواج کرده بود.

نزدیک اخرای ترم اول بودم که یکی از پسرا ازم خوشش می اومد انگار هی می اومد جزوه ام رو می 

فقط حق داره عکس بگیره. جزوه ندم که شاید دیگه خواست اما نیما بهم گفته بود هرکس خواست 

 نبینمش. منم همیکارو کرده بودم.
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 اونم تقریبا اخر همه کالسا با ین که خودش جزوه می نوشت اما از جزوه من می خواست عکس بگیره. 

 اخرای ترم بود که تازه دوهزاریم افتاد قضیه عکسا چیه.

 و بهش بدم عکس بگیره با اخم گفتم:وقتی یه روز دوباره اومد و گفت جزوه ام ر

 شما خودتون دارین مینویسین.. دیگه عکس گرفتن نداره.-

 وقتی دید حق به  جانب و طلبکار نگاهش می کنم با لحن محجوبی گفت:

 خب راستش... -

 به اطرافش نگاه کرد.. تو کالس چند نفری بودن اما به نسبت دور بودن از ما. 

 گفت:صداش رو پایین اورد و 

 میشه شماره خانواده ارو بدید.. .برای امر خیر خد...-

اینقدر عصبی شدم که نذاشتم حرفش رو تموم کنه، وسایلم رو برداشتم واومدم بیرون. نمیدونستم چی 

 باید بگم اما حسابی عصبانی شده بودم. دیگه به مردی اعتماد نداشتم... 

 میگه؟ شاید حتی از منم کوچیک تر باشه.مگه اون چند سالش بود که اومده همچین چیزی 

سریع تاکسی گرفتم و برگشتم خونه. خون خونمو می خورد. من مثال گوشه گیر و بدون هیچ حاشیه 

 سازی ای میرفتم و می اومدم که مثال توجه کسی بهم جلب نشه که حاال مشخص شد بدتر شده.

یه مدت منو ببره و بیاره تا شرش از سرم کم اینقدر فکر کردم تا باالخره تصمیم گرفتم از نیما بخوام 

 بشه.

 شب وقتی رفتم سراغ نیما و ازش خواهشو کردم مشکوک گفت:
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 براچی...؟ -

 منم مجبوری قضیه ارو گفتم و اونم گفت حله و با نقشه ام موافقه.

نکرد اما  روز بعد با نیما رفتم دانشگاه و عمدا منتظر موندیم تا باالخره پسره هم اومد و اول توجهی 

 .وقتی از ماشین نیما پیاده شدم ایستاد و خیره نگاهمون کرد 

منم با خنده یکم بانیما حرف زدم مثال و بعدم برگشتم سمت در دانشگاه و بدون توجه به پسره که 

 حتی اسمشم نمیدونستم وارد دانشگاه شدم.

 اونم دیگه جلو نیومد... نه برای جزوه نه چیز دیگه ای... 

ب کردم  و بعدها فهمیدم همون روز زودتر اومده بود بیرون وقتی نیمارو جلوی در خیلی تعج

دانشگاهمیبینه میره باهاش حرف میزنه و میگه قصدش دوستی نیست و می خواد ازدواج کنه... 

نیماهم گذاشت تو کاسه اش که پسرعمومه و  از بچگی به اسم همیم فقط منتظره درس من تموم 

 قا منشانه بیخیالم شد انگار. بشه... اونم خیلی ا

واحدم رو کامل بر میداشتم... حتی تابستون  24بود و 19ترم ها اومدن و رفتن... معدلم هر ترم باالی 

ترمه تموم کنم. باالفاصله برای  6ترم کارشناسی  8واحد برداشتم تا باالخره تونستم بهجای  15هم 

 کارشناسی ارشد درخواست دادم و قبول شد. 

 ها وقتی استعداد و کوششمو دیدن پروزه های کوچیکی میدادن تا انجام بدم و ...استاد

تابستون که شد یکی از استاد هام که نسبتا جون بود گفت به تازه گی شرکت زده و اگر بخوام میتونم 

 تابستون کار کنم اونجا که با خوشحالی قبول کردم و این شد که دیگه ترم تابستون برنداشتم.

 رشناس ارشدم رو گرفتم و دارم برای دکترا می خونم تا کنکور بدم باز.کااالن 
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تو این مدت ادمای زیادی برای خاستگاری پیگیر شده بودن که منهمه اشون رو رد کرده بودم. درسته 

 دیگه به عرفان فکرنمیکردم اما واقعا دیگه دوست نداشتم به مردی فکر کنم. 

 ا از پشت خنجر بخوری... فکر کردن به مردا فقط باعث میشه ت

 یکی هست کارشو بیشتر از زن وخانواده اش دوست داره مثل بابام.

یکی مثل شوهر کیاناست که میگه کافیه مادرشوهرش ساعت دو نصفه شب زنگ بزنه بگه پسرم دلم 

 برات تنگ شده و اونم شال و کاله کنه بره و حرفش همه اش تو خونه اشون باشه... 

 شوهر سابق نازی که بخاطر خیانت ازش جدا شد... یکی هم هست مثل 

برای مردا ... ماهمیشه نفر دومیم... دومین اولویتیم، در صورتی که وقتی از سمت ما نگاه میکنی 

 میبینی خدا یکی شوهر یکی... هست.

 امروزم صبح داشتم از خونه میرفتم بیرون تا برم سر کار که با حسینی روبه رو شدم. 

برام پر از جذبه بود... با وجود رفت و امد هامون هیچ وقت نشد تو ذهنم حتی کیاراد حسینی همیشه 

 صداش کنم وهمیشه برام حسینی بود.

 حاال هم که موهای کنار شقیقه اش کمی تار سفید پیدا شده برام قابل احترام تر شده.

وشیدم و وقتی اسانسور سالم مودبانهای کردم که مثل خودشم جواب داد. اسانسور رو زد. کفشام رو پ

 رسید درو برام باز کردو اول منرفتم تو و تشکر زیر لبی و ارومی کردم..

اولین برخورد این شکلیمون نبود... خیلی اتفاق افتاده کههمزمان بیایم بیرون  واون در اسانسور رو باز 

 کنه.

 تو اسانسور ایستاده بودیم و بی حرف کنار هم.
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وقتی رسیدیم به طبقه همکف بازم درو برام باز کرد و من بازم تشکر کردم و اومدم بیرون و به سمت 

 ام شدم... یه ماشین کوچیک و جمع و جور که خودشم انتخابش کرده بودم.mvm110ماشین 

 سوارماشین که شدم حسینی هم سوار شد. وقتی از پارکینگ بیرون اومدم دیگه ندیدمش.

وجه بدم می اومد... مخصوصا اگر پاشنه کفشم صدا می کرد. اما الن وقتی اینطور قدم بر قبال از جلب ت

 میداشتم احساس نوعی قدرت می کردم. 

 با لبخند محوی به نگهبان سالم کردم و وارد اسانسور شدم.

یدار دکمه طبقه سوم رو زدم و تا داشت بسته میشد در اسانسور، در دوباره باز شد و اینبار استادم پد

 شد. 

 همون استاد نکوهش که بهم پیشنهاد کار داد و چقدر من براش احترام قائلم. 

 سالم کردم. اونم جوابم رو داد و وارد شد واینبار در بسته شد واسانسور حرکت کرد.

 نکوهش: برای دکترا ثبت نام کردی؟

 بله... !-

 خیلی خوبه... موفق باشی...-

 با لبخند جواب دادم: -

 ممنونم.-

دیگه حرفی زده نشد تا وقتی رسیدیم. درو برام باز کرد و منم با لبخند تشکر کردم و بیرون اومدم. 

برای هم سری تکون دادیم و من به سمت قسمت خودم رفتم. یه اتاق بود که توش دونفر کار میکردیم 

 بود.و به خواست من باید درش همیشه باز میموند چون همکار هم اتاقیم مرد نسبتا جوانی 
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وارد اتاق که شدم اون اونجا بود. سالم کردم وجواب شنیدم. روی صندلیم پشت میزم نشستم. کیفم رو 

 توی کمد گذاشتم و گوشیم رو کنار دستم روی میز.

 گرم کار شده بودیم که تلفن میزنم زنگ خورد.

 بله؟-

 صدای نفیسی منشی و دستیار نکوهش تو گوشم پیچید:

 رو می خوان. 245هش کارتون دارن. کدخانم تفضلی... اقا نکو-

 باشه.-

تلفن رو قطع کردم. برنامه اماده شده ارو توی فلش ریختم و با برداشتن موبایلم از اتاق رفتم بیرون و 

 به سمت اتاق مدیر یعنی نکوهش رفتم. با اشاره نفیسی در زدم و رفتم تو.

 با تلفن حرف میزد، با دست اشاره کرد جلو برم. 

 و به سمت میز رفتم و فلش رو روی میز گذاشتم. درو بستم

خواستم برم که اشاره کرد منتظر بمونم. و به صندلی اشاره کرد. بی تعارف رفتم سمت صندلی چرم 

 اداری و نشستم. منتظر به زمین خیره بودم که باالخره تماسش قطع شد و گفت:

 خب خانم تفضلی... یه خواهشی ازتون  داشتم.-

 کردمو گفتم: با تعجب نگاهش

 بفرمایید.-

 لبخندی زد و گفت:
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من ده دقیقه دیگه یه جلسه مهم دارم و نمیتونم کنسلش کنم از طرفی یکی ای اصلی ترین سهام -

دار های شرکت داره از سوئیس به اینجا میاد و ازتون می خوام با راننده شرکت به استقبالشون برید 

پروژه هایی که انجام دادین رو دیدن و خیلی خوششون فرودگاه و ایشون رو اینجا بیارین. ایشون 

اومده. احتمال اینکه بخاطر استعدادو خالقیت شماهم که شده سرمایه بیشتری در اختیارمون بذاره 

 خیلی زیاده... موافقین؟

 شوکه نگاهش کردم و گفتم:

 ااا... اخه چرا من ؟-

 با خواهش نگاهم کرد و گفت:

 نداشتیم)سعید معاونشه( خودمون میرفتیم...  اگر من و سعیدی امروز جلسه-

 و بعد از کمی فکر گفتم: نفس عمیقی کشیدم

 باشه... مشکلی نیست.-

 لبخندی زد و گفت:

 پس برید وسایلتون رو بردارید برین پارکینگ... راننده پایینه.-

 سری تکون دادم و بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم. کیفم رو برداشتمو ...

*** 

ننده شرکت ایستادم. اون هم یه کاغذ که نوشته بهزاد پیروز باال گرفتتش تا شخص مورد نظر کنار را

 ببینتش.

 کالفه ام... چطور سهامداریه که تو این دوسالی که برای شرکت کار میکنم اصال ندیدمش؟
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بخوام هرچند حق دارم چون جز اتاق و مسیر اتاق نکوهش نه تو جلسه ای بودم و نه چیز دیگه ای که 

 ببینمش.

بعد از مدتی باالخره جزئ اخرین نفرات بود که دونفر با هیکل و استایلی شبیه مانکن ها روبه رو 

 سال.  30سال داشت و دیگری 40شدیم. یکیشون به نظر نزدیک 

 مرد سن باال تر مارو نشون داد وهردو به سمت ما اومدن.

 بهزاد پیروز هستم.-

ت دادن وقتی دستشو به سمتم گرفت لبخندی زدم و با لحنی لبخند محوی زدم، با راننده دس

 عذرخواهانه گفتم:

 خوش اومدید...ببخشید من با مرد ها دست نمیدم.-

با لبخند تشکر کردن و به سمت خروجی راه افتادیم. مرد سن باال انگار دستیارش بود. چون کنار 

 راننده پشتمون راه می اومد و من کنار بهزاد پیروز. 

 همان خانم با استعداد و درخشانی هستید که فرهاد تعریف میکرد؟شما -

 منظورش نکوهش بود. لبخندی زدم و گفتم:

 ایشون به من لطف دا...-

نگاه بهزاد به پشتم افتاد وخودمم قبل از این که بتونم جمله ام رو تموم کنم بازوم به شدت به عقب 

 کشیده شد.

 که منو کشیده بود نگاه کردم.جیغ خفه ای کشیدم و با ترس به فردی 

 بهت زده با سروان حسینی روبه رو شدم. شوکه و گیج به چهره عصبانی و پر خشمش نگاه کردم. 
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 نگاهی میر غضبانه به من و بهزاد و دو مرد دیگه انداخت و زیر لب غرید:

 اینجا چه غلطی میکنی؟-

 راننده سریع جلو اومد و گفت:

 ولش کنین اقا... -

 حسینی روی بازوم زیاد شد، از درد اخی کردم و گفتم:فشار دست 

 اقای حسینی... توروخدا ای بابا چیکار میکنین؟ دستم شکست؟-

 با عصبانیت تقریبا سرم داد :

 میگم اینجا چی کار می کنی؟-

 ای از طرف شرکت اومدم دنبال سهامدار شرکت... ابروم رو بردین.-

 دستشو شل تر کرد، روبه مردا گفت:

 ها برین رد کارتون.شما-

 دلم می خواست زمین دهن باز کنه منو ببلعه. چطور می تونه اینطوری ابروی منو ببره، راننده: 

 خانم تفضلی حراستو خبر کنم؟

 حسینی: من خودم پلیسم....برید رد کارتون... این خانم باشما جایی نمیاد.

دارن فیلم کالسیک میبینن بی واکنش بهزاد و دستیارش هیچ دخالتی تو این وضع نمیکردن و انگار 

 خاصی خیره نگاهمون می کردن. راننده کالفه نگاهم کرد که به الجبار گفتم:

 شما برید من خودم میام... ایشون اشنان-
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سری تکون داد و باالخره رفتن، با توپ پر برگشتم سمت حسینی و محکم بازوم رو از دستش کشیدم 

 بیرون:

 روم رو جلوی همکارام بردی.داری چه غلطی میکنی؟ اب-

 خم شد تو صورتم و انگشت اشاره اش رو برام تکون داد :

 بامن درست حرف بزن نیوشا.-

اینقدر عصبی و شاکی بودم که دو دستم رو گذاشتم روی سینه اش رو هلش دادم عقب تا فاصله 

 بگیرم ازش:

 م بخواد میکنم.برو بابا... فکر کردی کی هستی؟ بابامی یا داداشم؟ من هرکار دل-

 همین موقع صدای بیسیمی که به کمرش بسته بود بلند شد:

 قربان سوژه دستگیر شد.-

 همونطور که با اخم نگاهم میکرد بیسیم رو برداشت و گفت:

 پایان عملیات. ببریدش اداره و خودت ازش بازجویی کن... -

 اطاعت قربان.-

 گرفتو کشید سمت خروجی و گفت:بیسیم رو برگردوند سرجاش و دوباره بازوی منو 

 بیا بریم بهت نشون میدم چی کاره ات میشم.-

نمیتونستم به این نحوه کشیدنش اعتراضی اینقدر ضربانن قلبم باال رفته بود و هیجان زده بودم که 

کنم. مردم طوری نگاهمون میکردن که دارن به یه دعوای عادی نگاه میکنن. سوار ماشینش کرد منو 

 وار تازه تونستم خودم رو پیدا کنم:خودشم که س
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ساله تو سری خور 20تو حق نداری با من ااینطوری رفتار کنی جناب حسینی... من دیگه نیوشای -

 نیستم که بامن مثل یه نی نی کوچولو رفتار کنی.

 پوزخندی زد و گفت:

م می ریم که تکلیفم اتفاقا خیلی وقته فهمیدم که دیگه نی نی کوچولو نیستی... برای همین االن داری-

 رو با تو روشن کنم.

 شوکه نگاهش کردم داشت درباره چی حرف می زد؟

 می خواست باهام دعوا کنه و کشتی بگیره؟

 اینقدر تا رسیدن به خونه فکر و خیال کردم که از استرس دلم مثل سیرو سرکه می جوشید

 ماشین وارد پارکینگ خونه کرد که با اعتراض گفتم:

 ت... من کلی کار دارم. ماشینم اونجاست.منو ببر شرک-

بدون این که چیزی بگه پیاده شد اما من لح کردم و پیاده نشدم، دست به سینه با اخم به جلو نگاه 

 کردم. وقتی دید پیاده نشدم اومد سمتم و در سمت منو باز کرد وگفت:

 نیوشا با اعصاب من بازی نکن.-

 با اخم نگاهش کردم و گفتم:

 شرکت.. همین االن. منو ببرین-

پوزخندی زد و بازوم رو گرفت و کشید و مجبورم کرد از ماشین پیاده بشم، بعدم کشیدتم سمت 

 اسانسور و گفت:

 حرف اینجا حرف منه... -
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وارد اسانسور که شدیم سعی کردم دستم رو از دستش در بیارم اما نمیذاشت. با مشت کوبیدم تو سینه 

 عضالنی و محکمش و گفتم:

 م کن گنده بک فکر کردی کی هستی... ول-

 بدو ناین که واکنش خاصی به این حرکت های احمقانه ام نشون بده با خونسردی گفت:

 بزودی بهت نشون میدم که کی هستم.-

وقتی مننو کشید جلو در خونه امون و زنگ رو زد یه لحظه به خودم شک کردم که نکنه کار واقعا 

 اه کردم رفتم استقبال بهزاد پیروز؟ اشتباهی کرده باشم؟ نکنه اشتب

 در خونه باز شد و مامانم با دیدنمون با تعجب گفت:

 سالم... تو مگه االن نباید شرکت باشی؟-

ترجیح دادم حق به جانب باشم تا کالهم پس مععرکه نیوفته. برای همین نذاشتم حسینی دهن باز 

 کنه و سریع گفتم:

 حسینی اجازه می دادن...؟چرا می خواستم البته اگر جناب -

 مامان با تعجب و گیج به حسینی نگاه کرد و گفت:

 چی شده پسرم؟-

 حسینی بازوم رو ول کرد و حرفی زد که از شدت شوک همونجا خشکم زد:

راستش می خواستم خبر بدم که به اقای تفضلی هم بگید اگر موافقن همین امشب بیایم برای -

 بدین بهم؟ خاستگاری.... ؟ میشه زودتر خبر

 مامان هم مثل من شوکه بود:
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 اخه چه عجله ای یه؟-

بعد به من نگاه کرد و من همچنان در حال حالجی حرف حسینی بودم... حسینی می خواست بیاد 

 خاستگاری کی؟

 خبر میدین بهم؟-

 مامان بعد از مدتی باالخره گفت:

 باشه... -

با چشمای گرد شده و بهت زده به مامان  حسینی رفت سمت خونه اشون کلید انداخت و رفت داخل،

 نگاه کردم و گفتم:

 می خواد بیاد خاستگاری کی؟ نیما که پسره؟ دختره دیگه ام نداریم که...-

 مامان لب گزید تا جلوی خنده اش رو بگیره، دستم رو کشید داخل خونه و درو بست.

چون خودشم می دونست تو تازه داری ساله تورو خاستگاری کردن اما 3دخترم... اقا کیاراد بیشتر از -

معنی زندگی رو درک میکنی گفت که تا زمانی که درست تموم بشه صبر میکنه. فکر کنم االنم دیگه 

 صبرش لبریز شده.

 دهنم عین غار باز مونده بود که خندید و گفت :

 پشه نره تو دهنت؟-

 ت اشاره ام رو گرفتم سمت خودم وگفتم:انگش

 اون می خواد بیاد خاستگاری من؟ تو که نمی خوای بگی-

 مامان خندید و گفت:
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 نه پس... می خواد بیاد خاستگاری نیما...-

با خنده رفت سمت تلفن و مشغول حرف زدن با بابا شد اما من داشتم تو دلم همه صحنه هایی که 

کرد و من  باهم برخورد داشتیم رو مرور می کردم. مثال همین امروز صبح که در اسانسور رو برام باز

 داشتم به این فکر می کردم که چقدر برای این ادم احترام قائلم...!

 یهو جیغ زدم و گفتم:

 مامان؟-

 عین سکته ای ها اومد سمتم، تقریبا با داد و چشمایی که دیگه گرد تر از این نمیشد گفتم:

 حسینی می خواد بیاد خاستگاری من؟-

 یهو اخماش رو کشید تو هم و گفت:

 میام میزنمتا... -

 صورتم رو گرفتم سمتش:

 بزن توروخدا... من باورم نمیشه...-

کالفه فوت کرد و رفت اشبزخانه ... رفتم سمت مبل و روش تقریبا افتادم و بهت زده به سقف خیره 

 شدم.

اینقدر تو حالجی و هضمش مشکل داشتم که موقعی که فهمیدم عرفان همون کابوس شب و روزمه 

 تم.مشکل نداش

وقتی باالخرهتونستم به خودم بیام که مامان بزور بلندم کرد و فرستادتم تو حموم و دستور گربه شور 

 کردنم رو به خودم داد.
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*** 

 کاشف به عمل اومد که همه اعضای خانواده و حتی کیانا هم از این موضوع خبر داشتن جز من. 

من فعال از زندگیم لذت ببرم... از دنیای همه اشونم یه دلیل داشتن اونم این بود که می خواستن 

 مجردی از دانشگاه رفتن و مسئولیتی جز درس خوندن نداشتن.

برام خیلی عجیبه... خیلی خیلی خیلی عجیب... از همون زمانی که حسینی بهم میگفت بچه ننه و 

مدت لوس من اون رو هیچ وقت خطری برای خودم ندیدم اما حاال می فهمیدم که اون تمام این 

 چشمش دنبالم بود.

 چه فرقی بیان حسینی و عرفان هست پس؟

اما حاال وقتی خوشحالی بی حد واندازه همه اشون و شور و شوقشون میبینم سکوت می کنم تا با خود 

 حسینی حرف بزنم.البته امیدوارم که از خودمم نظر بخوان.

و شیرینی وورنگ چایی دم کرده ارو  اماده روی مبل نشسته بودم  و مامانم هر جند دقیقه یکبار میوه

 نگاه می کرد.

وقتی باالخره صدای زنگ خونه بلند شد بلند شدن رفتن برای استقبال. اما همونجا بلند شدم  

 وایستادم... 

مادرش خیلی خوشحال بود و لبخند از روی لبش کنار نمی رفت. بهم که رسید سریع بغلم کرد 

 وگفت:

این ساال که نگم عروسم... خیلی خوشحالم... عروس خوشگلم شدی  چقدر جلوی خودم رو میگرفتم-

... 



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  251 

 

 فقط یه لبخند محو زدم، کیانا هم پسر یکساله اش رو انداخت بغل شوهرش واومد سمتم و بغلم کرد:

 پس باالخره قراره اسیر دست داداشم بشی.-

 یه لحظه رنگم پرید، با ترس نگاهش کردم. کلمه اسیر منو یاد اسارتم تو دست عرفان انداخت. 

کیانا متوجه تغییر رنگم شد اما قبل از اینکه چیزی بگه مادرش کنارش کشید و حسینی دسته گلی به 

 سمتم گرفت. 

م. وارد اشبزخانه که لرزش درستم از ترس. بود. به سختی دسته گل رو گرفتم و به سمت اشبزخانه رفت

شدم، خداروشکر دیگه تو دید نبودم. دسته گل رو روی میز گذاشتم و رفتم یه گوشه روی زمین 

 نشستمو زانوهام رو بغل کردم.

 چیشده خواهرم؟-

 با دیدن نیما خودم رو کشیدم سمتش و رفتم تو بغلم اروم ولی لرزون گفتم:

 بااالخره اسیر دست داداشش شدم.ح...حسینی ام... مثل اونه... کیانا گفت... 

 نیما عصبی گفت:

گند بزنن به این خواهر داماد که نمیتونه جلوی دهن وامونده اش رو بگیره.. نه خواهرمن... هیچ وقت -

کیاراد رو با اون یکی نکن... مگه خود همین کیاراد نبود که نجاتت داد و بعدم حسابی با اون مرتیکه 

 کتک کاری کرد؟

 هش کردم که خندید و چشمک زد:با تعجب نگا

 خب اره... حسابی کتکش زد بعدم چندروز بازداشت شد.-

 با تعجب گفتم:
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 برای چی زدش؟-

اون موقع ارو نمیدونم نیوشا... اماا االن رو میدونم که دوستت داره و مطمئن باش اگر نداشت نمی -

 اومد خاستگاریت.

 چی کار میکنین شما دوتا؟-

 نیما بلند شد و گفت:

 ترسیده.-

 مامان باچشمای گرد شده گفت:

 برای چی؟-

 نیما اروم چیزی به مامان گفت ورفت بیرون با رفتنش مامان اومد پیشم و گفت:

دخترم... مطمئن باش کیاراد خیلی مرده... میتونی روی اون حساب کنی... طوری که با بودنش هیچ -

 .اتفاقی برات می افته... همونطور هم که بهت ثابت کرده

 سرم رو انداختم پایین که گفت:

 پاشو عزیزم.. پاشو یه چایی بریزم ببر...-

 سریع پریدم تو حرفش:

 من نمیتونم چایی ببرم؟!-

 ریشتری به جونش افتاده بود و نشونش دادم که خندید و گفت:10بعدم دستم رو که انگار یه زلزله 

 ... چایشو خودم میارم. خب خیلی-
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ن رفتم بیرون، نگاهی به جمع انداختم و نیما رو کنار کیاراد دیدم، پیش بابا بلند شدم و پشت سر ماما

 یه جای خالی بود و رفتم پیشش نشستم.

ماهه کیانا 6به زمین خیره بودم و تنها صدای تو جمع صدای ونق ونق ها و اب دهن پرت کردنا پسر 

رد و واقعا نمی فهمیدم این همه بود. هر چند دقیقه یکبار باباش با دستمال تفای دهنش رو پاک می ک

 اب دهن این بچه از کجا میاره.

 خانم حسینی: 

قرض از مزاحمت اومدیم که بعد از چند سال باالخره خاستگاری نیوشا جون... خودتون که میدونین -

 کیاراد این چند صبر کرد تا نیوشا جان بتوه درسشو بخونه...

 بابا سری تکون دا دو گفت:

هر نظر برای ماها تضمین شده و شناخته شده ان. تو اون زمانی که هیچ امیدی نداشتیم اقا کیاراد از -

 برای نجات نیوشا ایشون واقعا فرشته نجاتمون شدن.

 کالفه از یاداوری اونروزا چشمام رو محکم روی هم فشار دادم که نیما سریع گفت:

 باباجون بهتر نیست یاد اونروزا نکنیم... ؟-

اره کرد یه لحظه سکوت شد. سرم رو انداختم پایین و قرمز شدن گونه هام رو مطمئنم به من اش

 احساس کردم.بعداز مدتی بابا گفت:

نیوشا همین امشب متوجه خاستگاری اقا کیاراد شده... بهتره باهم حرف بزنن و بعد هرچی خود -

 نیوشا گفت.
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ه کسی نگاه کنم بلند شدم و به سمت همه که قبول کردن بابا بهم اشاره کرد بلند بشم. بدون این که ب

 اتاقم رفتم. وارد اتاقم شدم و وسط اتاق مضطرب به کیاراد نگاه کردم.

 در اتاق رو بست، نگاهی به من بعد نگاهی به درو ودیوار اتاق انداخت و گفت:

 بعد از چند سال هنوز دکورش رو تغییر ندادی انگار؟ -

 کالفه گفتم:

 ضیه خاستگاری رو هضم کنم.. اخه چطوری ممکنه؟من... هنوز نتونستم این ق-

 خنده بی صدایی کرد و رفت سمت تختم و روش نشست و گفت:

 نمی خوای بشینی؟-

به سمت صندلی میز کامپیوترم رفتم و روش نشستم و منتظر به کیاراد نگاه کردم که اونم جدی بهم 

 خیره شد و گفت:

 خب... چی می خوای بشنوی من همونو بگم؟-

 ه گفتم:کالف

 واقعیت رو می خوام. شماهمیشه به من بچه و لوس و ... میگفتی... چطور شده نظرتون عوض شده؟-

 ابرویی باال انداخت و گفت:

اوال که شش سال از زمانی که این حرفارو بهت زدم میگذره و خب مسلما توهم بزرگتر شدی وبه -

 بلوغ عقلی فکر میکنم رسیده باشی اینطور نیست؟

 نگاهش کردم و گفتم:با حرص 
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 خوشتون میاد اذیتم کنین نه؟-

 لبخند یه طرفه ای زد و گفت:

 درسته. وقتی حرص میخوری چشمات گرد میشن.-

 عصبی نگاهش کردم که گفت:

 خب مشکلت چیه؟ -

 من نمی خوام ازدواج کنم.-

 جدی شد وگفت:

 چرا؟-

 با همون چشمای گرد شده ام گفتم:

 به هیچ مردی اعتماد کنم.چرا داره؟ من دیگه نمیتونم -

 حتی به من؟ -

اینو که گفت سکوت کردم... لعنتی تنها کسی که نجاتم داد و اعتمادم رو از بین نبرد خود لعنتیش 

 بود. وقتی سکوتم رو دید گفت:

خب حاال که به من اعتماد داری بهتر نیست ادامه اش بدیم؟ مطمئن باش من کاری نمیکنم بهت -

 اسیبی برسه.

 شک شده بود. به زمین نگاه کردم و گفتم:دهنم خ
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شما... یعنی من هیج وقت به این چشم به شما نگاه نکردم... همیشه...همیشه برام قابل احترام -

 بودین...

که اینطور... خب... اگر اینقدر برات قابل احترام و ارزشم بهتر نیست یکمم به خواسته ام بها بدی؟ -

دارم و نه با درس خوندنت... درست که تموم شد اصال کمکت میکنم ببین من نه با کار کردنت مشکل 

شرکت خودت رو بزنی... بچه هم فعال نمی خوام که بگی قصدم بستن دست و پاته با بچه... شغلمم می 

دونی چیه... ! همسایه هم هستیم چندساله هم من تورو میشناسم هم تو منو... تنها از یک چیزی بدم 

 وغ بشنوم... میاد اونم اینکه در

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 من نمیتونم... -

 جدی بهم خیره شد و گفت:

یه مدت نامزد باشیم... اگر تو این مدت بهم عالقه مند نشدی جدا میشیم و کسی هم مطمئن باش -

 بهت اعتراضی نمیکنه... باشه؟

 لب گزیدم و مردد نگاهش کردم که یهو اخم کرد و گفت:

ندارم مثل امروز بری پیش واز کسی اون وقتی همه اشون مردن. چطور تونستی فقط...دیگه دوست -

 بهشون اعتماد کنی؟

 سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم که گفت:

 خب...با این شرابط قبول میکنی؟-

 به سختی نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
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 پ...پس اگر بعد از نامزدی گفتم نه...-

 ت:سر تکون داد وبااطمینان گف

 درسته کسی مانعت برای جدایی نمیشه.-

 سر تکون دادم که بلند شد و گفت:

 خیلی خب پس بریم بیرون.-

از اتاق اومدیم بیرون، احساس سرما میکردم. دوباره کنار بابا که نشستم اصال قادر به صحبت کردن 

 نبودم. کیاراد گفت:

ه بدید تا بیشتر همو بشناسیم و نیوشا خب...تصمیم گرفتیم یه مدتی رو نامزد باشیم اگر شما اجاز-

 خانم بتونن بهتر تصمیم بگیرن.

خیلی زود همه موافقت کردن و چون هردو خانواده مذهبی بودن قرار شد بریم ازمایش و بعدم عقد 

 کنیم.

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. اونا که رفتن منم سریع به سمت اتاقم رفتم و درو بستم تابا هیچ 

 کدومشون حرفی نزنم. روی صندلی نشستم و به جایی که نشسته بود نگاه کردم. 

 یادم رفت ازش بپرسم این کارش به خاطر عالقه است یا بخاطر مصلحته..؟!

*** 

ه ای با دیدن کیاراد که به دیوار کنار اسانسور تکیه داده شوکه شدم. لب  از خونه که رفتم بیرون لحظ

 گزیدم و سالم کردم.

 کفشام رو پام کردم که دیدم در اسانسور رو برام باز کرده. 
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 سوار شدم وخودشم سوار شد و گفت:

 زنگ بزن رئیس ببینم میتونی دوساعت مرخصی بگیری؟-

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 چی؟برای -

 که بریم برای ازمایش. بعدش خودم میبرمت شرکت.-

 سری تکون دادم و از اسانسور که  پیاده شدیم موبایلم رو برداشتم و شماره منشیش نفیسی رو گرفتم:

 بله؟-

 سالم خانم نفیسی... تفضلیم/-

 سالم عزیزم...-

 ببخشید میشه لطفا برام دوساعت مرخصی بگیرید؟-

 ام... بهت خبر میدم.-

 اشه منتظرم ممنون.ب-

تماس رو قطع کردم و به کیاراد نگاه کردم که به ماشینش اشاره کرد. تازه یادم اومد که من ماشینم تو 

پارکینگ شرکته. نفسمو فوت کردم و رفتم سمتش ودر جلو رو باز کردم و سوار شدم خودشم سوار 

 شد که موبایلم زنگ خورد:

 بله؟-

 خانم تفضلی رئیس اجازه دادن.-
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 متشکرم.-

 تماس که قطع کردم به کیاراد نگاه کردم و گفتم:

 مرخصی گرفتم.-

سر تکون داد و بعد از مدتی جلوی یه دفتر ازدواج و طالق ایستاد، رفتیم داخل و بعد از گرفتن نامه 

نبود و سریع ازمون خون  ازمایشگاه رفتیم ازمایشگاهی که همون نزدیکی بود. خوشبختانه زیاد شلوغ

 گرفتن.

 ارمون که تموم شد کیاراد داشت فیش رو میگرفت که گفت:ک

 هست.15تو اتاق  11کالس هم ساعت -

 با تعجب نگاهشون کردم که کیاراد تشکر کرد و اومدیم بیرون. با تعجب گفتم:

 کالس چی؟-

 نگاهی بهم انداخت و بعد خندیدو گفت:

 بیا بریم میگم بهت.-

 سوار ماشین که شدیم گفت:

 نحوه رابطه و ... ایناست.کالس اموزش -

 هینی کشیدم که خندید،  با چشمای گرد شده نگاهش کردم که گفت:

 چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟-

 سریع خجالت زده روم رو ازش گرفتم و به بیرون خیره شدمو گونه هام قرمز شد.
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 خب یکساعت وقت داریم...بریم صبحانه بخوریم.-

 بود رفتیم داخل و روی یکی از تختا نشستیم. جلوی یه صبحانه ای نگه داشته 

 به منوی روی تخت نگاه کردم و گفتم:

 املت قارچ.-

*** 

 وارد شرکت که شدم نفیسی گفت:

 رئیس گفت تا اومدی بری پیشش.-

سر تکون دادم و به سمت دفتر مدیر رفتم تقه ای زدم و رفتم تو. نکوهش و بهزاد پیروز تو اتاق بودن. 

 م:لب گزیدم و گفت

 ببخشید بعدا بیام.-

 نه بیا... از دیروز که تعریف کردن چی شده خیلی نگرانتون شدم.-

 سر تکون دادم و بعد از مکثی گفتم:

 نامزدم بود... ناراحت شده بود که چرا با چند مرد غریبه تو فرودگاهم.-

 اهی کشید وگفت:

 حق دارن من واقعا معذرت می خوام. نباید شما رو می فرستادم.-

 ر تکون دادم و گفتم:س

 مشکلی نیست... من میتونم برم سرکارم؟-
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اره... بفرمایید بازم از همسرتون عذر خواهی کنین از سمت من. اگر فکر می کنین الزمه من خودم -

 باهاشون حرف بزنم؟

 نه ممنون.. خودم حلش کردم. با اجازه.-

 براشون سری تکون دادم به سمت  اتاق خودم رفتم. 

 بعد******دوروز 

شلوار کتان سفیدی پوشیده بودم با مانتو سفید با نوار دوزی های براق ابی فیروزه ای، روسری ساتن 

 سفید فیورزه ای هم سرم کرده بودم و مضطرب تو ایینه به خودم نگاه میکردم.

 تقه ای بهدر خورد :

 بیا تو.-

ر پوشیده بودو ته ریشی که گذاشته در باز شد و نیما اومد تو. از توی ایینه نگاهش کردم. کت و شلوا

 بود بهش می اومد... داداشمم مرد جذابی شده بود برای خودش.

 اماده ای؟-

لبخند روی لبش بود. سر تکون دادم که اومد سمتم، برگشتم سمتش که بازوش رو گرفت سمتم، 

 ده بودن.دست یخ زده ام رو دور بازوش حلقه کردم و باهم رفتیم بیرون. مامان و بابا هم اما

 با دیدنمون لبخندی زد و مامان یهان گفت:

 ای کاش خواهرتم بود این روز رو میدید؟-

 به انی صورتم در هم شد، بابا چشم غره ای بهش رفت و نیما سریع گفت:

 بریم منتظرن.-
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ساله که حتی به ذهنم خطور نکرده 10سرم رو با اخم انداختم پایین و به زمین خیره شدم. بیشتر از 

 بود که خواهری دارم... اگرم کرده فقط نفرت بوده که از بچه اش به دلم نشسته بود.

وارد پارکینگ شدیم که کیاراد و مادرش وکیانا و همسرو پسرش رو دیدیم، سالم کردیم و سوار 

 ماشین ها شدیم  راه افتادیم سمت همون محضری که با کیاراد اومده بودیم برای گرفتن نامه.

ونچه که فکرش رو بکنم با مهریه یک جلد کالم و اهلل مجید و یک جفت ایینه و شمعدان و زود تر از ا

 شاخه نبات  عقد کیاراد شدم. 14تا سکه و 114

 حتی نمیدونستم کی سر مهریه اینا صحبت کردن.

 باهم روبوسی کردیم و رفتیم برای امضای سند. خودکار رو که دستم گرفتم لرزش دستم شدید بود.

 دم که کیاراد گفت:لب گزی

 بشین هروقت اروم شدی بعد امضا کن.-

سر تکون دادم و روی صندلی نشستم اما سنگینی نگاه حضار باعث شد هرطور که شده امضا هارو 

 انجام بدم. 

 به کیاراد نگاه کردم، حااال اون شوهرمه؟

 نیما جلو اومد و گفت:

 صدف.خب...شمادوتا باهم بیاین... قرار شد بریم رستوران -

اب دهنم رو به سختی قورت دادم که با گرم شدن دستم نگاهم به دستم کشیده شد. کیاراد دستم رو 

 گرفته بود. 

 دستش گرم بود و انگار انرژی بهم تزریق می کرد. بهش نگاه کردم و که گفت:
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 بریم؟-

سر تکون دادم و زودتر از بقیه اومدیم بیرون. کیاراد در جلو رو برام باز کرد و من سوار شدم، خودشم 

 سوار شد و راه افتاد. 

 دستتو میدی بهم؟ -

لب گزیدم و با تردید دستم رو تو دستش گذاشتم که در کمال تعجب و شگفتی دستم رو برد سمت 

م که ناخواسته هینی کشیدم، خون به سمت صورتم لبش و پشت دستم رو بوسید. اینقدر شوکه شد

 هجوم اورد. 

 خواستم دستمو از دستش بکشم بیرون که نذاشت و گفت:

 خب... باالخره خانم من شدی.-

سرم رو انداختم پایین. دستمو گذاشت روی دنده  ودست خودشم گذاشت روش وماشین رو حرکت 

 داد.

که سکوتمون رو می شکست صدای رادیو بود که اهنگ تا رسیدن به رستوران حرفی نزدو تنها چیزی 

 در خواستی می ذاشت.

البته سپاسگذار بودم که حرفی نمیزد. به دستامون خیره بودم ودر حال حالجی اتفاقات پیش اومده 

 بودم. 

 سال زندگی یک نواخت به طور یکباره زندگیم پر از اتفاقات هیجان انگیز شده بود. 6بعد از 

 اه کردم، یاد اولین باری که دیده بودمش افتادم. تو بیمارستان ... به دستامون نگ

 از نظرم جذاب ترین مردی بود که دیده بودم و االن هم نظرم همین بود. 
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 با ایستادن ماشین به خودم اومدم و پیاده شدم.

 نفره ارو انتخاب کردیم و نشستیم دورش.  12همه باهم رفتیم سمت رستوران، یه میز 

منو رو داد بهم، به منو نگاه کردم و نمیدونستم چی سفارش بدم که به ششلیک اشاره کرده و  کیاراد

 گفت:

 نظرت چیه؟-

 تایید کردم که برای من و خودش ششلیک سفارش داد.

 تا اومدن غذاها نیما و شوهر کیانا صحبت میکردن و جمع رو مشغول کرده بودن.

 غذاش شد و دیگه صحبتی نشد. وقتی هم کهغذا هااومد هرکسی مشغول خوردن 

زیر چشمی به کیاراد نگاه کردم، با ارامش غذا می خورد. قاشقش رو کامل پر نمیکرد و بین لقمه هاش 

 فاصله داشت.

 جز گاهی مچ دستاش رو که روی میز می ذاشت دیگه دستشو روی میز نمیذاشت.

*** 

دنده گذاشت. سکوت بینمون خیلی سوار ماشین کیاراد شدم و بازم دستمو گرفت زیر دستش روی 

 سنگین بود... همه زوج ها اول ازدواجشون اینقدر ساکتن یا ما فقط اینطوری هستیم؟

بعداظهر بود که رسیدیم خونه. خب درسته احساس خسته گی می کردم اما توقع داشتم که  5ساعت 

 بریم بیرون دور بزنیم.

 دیم انگار.از ماشین بی حرف پیاده شدیم. دیر تر از همه رسی

 جلوی در خونه ها ایستادیم وزنگ رو زد.
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تو دلم خدا خدا میکردم که نخواد بیاد خونه ما. اینقدر این چند ساعته فشار روانی روم بود که ترجیح 

 میدادم تا دوروز بخوابم.

توو اما اشتباه حدس زدم. نیما درو باز کرد و رفتیم تو. توقع داشتم خدافظی کنه اما خیلی راحت اومد 

 نیما گفت:

 مامان وبابا رفتن استراحت کنن منم بیرون کار دارم.-

دستی به شونه کیاراد زد و برای من بای بای کرد و رفت. با چشمای گرد شده به رفتن نیما نگاه کردم 

وقتی در بسته شد به کیاراد نگاه کردم. با دیدن چهره خندونش اب دهنم رو به سختی قورت دادم و 

 گفتم:

 م... نمیری خونتون؟... ا-

 خندید و گفت:

 چرا باید برم اونجا ؟-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم. با ناباوری گفتم:

 د..دروغ گفتی پس... خ.. خودت گفتی این فقط ... اشناییه... اما اینطوری که.-

اشک تو چشمام حلقه زد که سریع جلو اومد و صورتم رو بین دستاش گرفت و مجبورم کرد تو 

 اش نگاه کنم:چشم

 دروغ نگفتم نیوشا... مطمئن باش اسیبی بهت نمیزنم... فقط میخوایم اشنا بشیم.-

 اینطوری؟-
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اره.. ادما تا باهم زیر یه سقف زندگی نکنن نمیتونن همو بشناسن. مطمئن باش بعد از نامزدی بگی نه -

 دیگه منو نمیبینی... مطمن باش.

مت اتاقم رفتم که دنبالم اومد. در کمال تعجب ساک نسبتا یه قدم عقب رفتم و سر تکون دادم. به س

کوچیکی رو کنار در دیدم، کیاراد وارد اتاقم شد و ساک روبرداشت و لبه تخت گذاشت. زیپش روش 

باز کرد و از توش یه  زیر شلواری چند جیبه مشکی در اورد و گذاشت روی تخت بعدم ساک رو 

 گذاشت زمین و با پاش هل داد زیر تخت.

 شوکه نگاهش کردم که خندید و گفت:

 چیه خوشگله؟-

 م..می خ...خوای با من اینجا باشی؟-

 انگار چیز عجیبی ازش پرسیده باشم گفت:

 اره دیگه... تو زن من نیستی مگه؟-

 بعد دست برد سمت دکمه ها پیراهنش وهمونطور که با لبخند نگاهم می کرد دونه دونه بازشون کرد.

 ومو ازش گرفتم و چشمام رو بستم و تو دلم گفتم:دهنم خشک شد سریع ر

 خدایا خودت صبر بده... -

 صدای خش خش لباسش می اومد:

 لباسمو عوض کردم میتونی برگردی...-

نفسمو فوت کردم. برگشتم دیدم با باال تنه برهنه است که سریع هینی کشیدم و دستام رو روی 

 صورتم گذاشتم:
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 چرا لباس نداری...-

 دارم موقع خواب لباس تنم باشه. توام بهتره زودتر لباس عوض کنی بیای بخوابی.خب عادت ن-

 از شدت بی چاره گی می خواستم زمین دهن باز کنه منو ببلعه.

 چشمام رو به سختی باز کردم  دیدم روی تختم دراز کشیده و با یه لبخند محو منو نگاه می کنه.

رفته بودم تو کمد تا منو نبینه. بدبختی تو اتاق سرویس  به سمت کمدم رفتم و درشو باز کرد و تقریبا

 مجزا نداشتم وگرنه میرفتم اونجا لباسمو عوض کنم... اگرم برم بیرون شاید ناراحت بشه مگه نه ؟

 هووووف.

روسریم رو در اوردم. سریع کش موهام رو باز کردم و موهام رو دوباره جمع کردم و بعدم مانتوم در 

لباس جذب توسی رنگی که تنم بود لب گزیدم. کامال کیپ بود به تنم وبرجسته گی اوردم . با دیدن 

 سینههام و گودی کمرم رو کامال نشون میداد .

 می خوای بیام کمکت؟-

 ادای گریه کردن در اوردم و به سختی گفتم:

 اال میام.-

کیاراد نگاه یه شلوار مشکی جذب هم برداشتم و به سختی پشت در عوض کردم و درو بستم وبه 

 کردم.

به تاج تختم تکیه داده بود و دست به سینه بود وپاهاشم دراز کرده بود منو که دید لبخند زد و یه 

 دستش رو گرفت سمتم:

 بیا اینجا ببینمت.-
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 لب گزیدمو دنبال یه راه فراری گشتم اما لعنتی هیچی به ذهنم نمی رسید.

 چ...چیزه... من روی...زمین ...-

چ دستم رو گرفت و کشید سمت خودش و قبل اینکه بفهمم چیشده من بین خودش خم شد جلو م

 ودیوار مبحوس کرد.

اب دهنم رو به سختی قورت دادم. بهش نگاه کردم که تو اون فاصله کم داشت اینطور با اشتیاق به 

 اعضای صورتم نگاه میکرد . فوری خون به صورتم هجوم اورد.

 اشم دور کمرم پیچید و با پاهاش قفلم کرد.بازوش زیر سرم بود . دست دیگه 

 عطر تنش تو بینیم پیچید. خب باید اعتراف کنم خوش بو بود.

 ضربان قلبم اینقدر باال بود که اونم حسش کرد و گفت:

 اروم باش ... من بهت اسیبی نمیزنم.. فقط می خوایم بخوابیم...-

ام رو باز کردمدیدم چشماش بسته پشتم رو دست می کشید. بعد از مدتی دستش ساکن شد . چشم

است و خوابش برده. نفس عمیقی کشیدم و منم چشمام رو بستم تا شاید بتونم بخوابم  اما به معنای 

 واقعی کلمه تا یکساعت بعد خواب به چشمام نیومد.

 وقتی باالخره تونستم بخوابم انگار که بیهوش شدم.

*** 

 زنم یا کش وقوسی به بدنم بدم که نتونستم.حس می کردم بدنم خشک شده، سعی کردم دور ب-

کالفه ناله ای کردم و چشمام رو باز کردم که با دیدن کیااراد تو یه سانتیم جیغ خواستم بزنم که 

 سریع دستش روی دهنم نشست و خفه اش کرد.
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 با چشمای گرد شده گفت:

 چه خبرته؟ ابرومونو می خوای ببری ها.-

چشمام رو بستم و بعد سعی کردم کمی هلش بدم عقب ...به سختی تازه یادم اومد که عقد کردیم، 

 روی تخت در حالی که جا خیلی کم بود نشستم و گفتم:

 چه خبره اومدی تو حلقم... خب ترسیدم.-

 خندید وگفت:

 اونو که اگر اجازه بدی میام...-

 با چشمای گرد شده گفتم:

 کجا؟-

 خندید وبا شیطنت گفت:

 تو حلقت دیگه؟-

 یگه گرد تر از این نمی شد. خنده ای کرد و بلند شد نشست وگفت:چشمام د

 شبه...به اندازه کافی فکر کنم خوابیدی نه؟8خب...ساعت نزدیک -

سریع نگاهم رفت سمت ساعت که دودقیقه به هشت رو نشون میداد. از فکر این که ماامان وبابا  نیما 

 چه فکری می کننن ناله ام دراومد :

 وای نه.-

 ؟چی نه-
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 تقریبا اماده بودم که اشکم در بیاد:

 چطوری من برم بیرون ازاتاق... -

 مثل ادم.-

 اهی کشیدم از زبون نفهمی کیاراد و با انگشت اشاره ام به سینه اش فشار اوردم و گفتم:

 ای بابا برودگه زودتر بریم بیرون همین االنشم خیلی تو اتاق موندیم.-

 اصال بلند شدم و از روی تخت تقریبا پریدم پایین.وقتی دیدم به روی خودش نمیاره 

 اروم....دست و پاتو میشکنی.-

 چیزی نگفتم و رفتم سراغ ایینه و کش موهام رو باز کردم ودوباره بستم. 

 دستی بهم به صورتم کشیدم که دیدم کیاراد پیراهنش رو پوشیده و تو موهاش دست میکشه.

اول برم. لب گزیدم  و رفتم بیرون خب کسی تو معرض دیدم نبود در اتاق رو باز کرد به من اشاره کرد 

 خداروشکر سریع رفتم سمت سرویس.

 تو دستشویی صورتم ر واب زدم.

وقتی پیش جمع رسیدم با دیدنشون قرمز کردم سالم کردم و با اشاره کیاراد مجبور شدم برم پیشش 

 بشینم. 

 صدای مامان اومد:مامان برام چایی اورد و به دستام خیره بودم که 

 نیوشا؟-

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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 بله؟-

راستش دخترم... حاال که عقد کردین خیالمون راحته... راستش میخواستیم با پدر و برادرت -

 چندروزی بریم پیش خواهرت... 

حس کردم قندیل بستم... خواهرم؟ از بین رفتن سرخی گونه هام رو خودمم حس کردم. مامان نگران 

 کرد و بابا ادامه داد:نگاهم 

 درسته. فردا میریم جمعه بر میگردیم. اقا کیاراد پیشته خیالمون راحته.-

 نگاهمو ازشون گرفتم و به زمین خیره شدم... می خوان برن پیش اون ؟ 

کامال مشخصه که االن یه جورایی از دستم راحت شدن و مسئولیتم رو به دوش یه نفر دیگه گذاشتن 

 و ....

 نیوشا ؟-

 به مامان نگاه کردم که گفت: 

 اینطوری ساکت نباش دخترم... -

 با صدای سردی که تا به حال از خودم نشنیده بودم گفتم:

 چی می خواین بگم؟ خوشبگذره.-

 نتونستم دیگه اون جمع رو تحمل کنم بلند شدم و به اتاقم برگشتم. 

لشکستگی؟ نمیدونم. هرچی که بود تو دلم داشت می جوشید... از چی نمیدونم... شاید از ناراحتی؟ د

 اتاق تند تند راه میرفتم و نمیدونستم که به چی دارم حتی فکر میکنم.

 بعداز مدتی در اتاق باز شد. کیاراد با اخمای در هم جدی نگاهم کردو گفت:
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 بیا شام!-

د کلمه ارو توقع داشتم بگه این بچه بازی ها چیه اما نگفت. هرچند مطمنم به زودی  دوباره این چن

 ازش میشنوم.

رو قورت «سیرم میل ندارم»از نگاه جدیش ترسیدم و جمله ای که داشت تا گلوم باال می اومد که بگم 

 دادم و بی حرف رفتم بیرون.

 میرزا قاسمی درست کرده بود .مامان 

ه می خواستم برای  خودم کم غذا بکشم اما با دیدن بشقابی که مشترک برای من و کیاراد گذاشت

 بودن زبونم بند اومد.

 قرار بود تو یه بشقاب غذا بخوریم؟

بی حرف نشستم و کیاراد هم پیشم نشست، من و مامان مشخص بود که میلی به غذا نداریم اما مردا 

انگار نه انگار مشغول خوردن بودن. منم برای خالی نبودن عریضه یکی دو لقمه خوردم که عین قلوه 

 سنگ از گلوم رفت پایین.

یاراد تقریبا کل  بشقاب رو خورد و بعد از شام به مامان تو جمع کردن سفره کمک کردم  وبعدم ک

 پشت سینک ایستادم و مشغول شستن شدم. 

 تموم که شد دیدم مامان ایستاده و  داره نگاهم می کنه! سرد گفتم:

 چیه؟-

 تو چرا اینطوری برخورد می کنی نیوشا؟ اونم جلوی کیاراد؟ -

 میزد که صداش از اتاق نره بیرون. نفسی کشیدم و گفتم:اروم حرف 
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 چطوری برخورد کردم؟ گفتین می خواین برین اونجا منم گفتم خوش بگذره... -

 با در مانده گی گفت:-

سالشه نیوشا... 15نیوشا خودتم میدونی مقصر این اتفاقات نه خواهرته نه بچه اش... اون پسر االن -

 ها کم رفت و امد میکنیم. بس نیست واقعا.؟ بخاطر تو ما داریم با اون

 -پوزخندی زدم  و گفتم:

 راست میگی ... مقصر اتفاقات اونا نیستن... باباعه. که هنوزم سر کار کوفتیشه... -

 مامان بی حوصله نگاهم کرد و گفت:

میکنی واقعا حوصله بحث تکراری ندارم. امیدوارم یه روزی از این که اینطوری با خواهرت برخورد -

 پشیمون نشی... 

 بعدم از اشبزخانه رفت بیرون. 

 واقعا مقصر من بودم ؟ 

سری به تاسف برای خودم تکون دادم و رفتم پیش کیاراد نشستم و مشغول دیدن تی وی ههه عجبا...

 شدیم. جو بیش از اندازه سنگین بود.

 ساعت ده شب بود که بابا بلند شد و گفت:

 راننده گی کنم.من میرم بخوابم فردا باید -

 پشت بندشم مامان و نیما رفتن. با رفتنشون برگشتم سمت کیاراد. داشتم منفجر میشدم:

 االن یعنی مقصر منم همه اینطوری رفتار میکنین؟-
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 نگاه عاق اندر سفیهانه ای بهم  انداخت و گفت:

 خودت چی فکر میکنی؟-

 اخمی کردم و گفتم:

 از نظر خودم هیچ مشکلی ندارم.-

 ای باال انداخت و گفت:شونه 

 وقتی خودت اینطور فکر میکنی دیگه چرا می پرسی؟-

 بلند شد و رفت سمت اتاق. اخمی کردم و سریع بلند شدم و رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم:

 می خوام بدونم توام مثل اونا فکر میکنی یا نه؟ -

 برگشت سمتم و جدی تو چشمام نگاه کرد و گفت:

سال پیش افتاده. تو همه ارو مقصر میدونی اال خودت. اینکه به بهانه  11این اتفاق ببیم خانوم من.. -

شغل پدرت شمارو دزدیدن چیزی که بهت گفتن تا تو یه مقصر برای سرزنش داشته باشی... وگرنه 

همچین چیزی نیست. اون بی همه چیز از همون اولم فقط از تو خوشش اومد. وقتی دید نمیتونه 

نه تورو بدزده امیر رو دزدید. پدرت اینطوری بهت گفت که تو خودت رو مقصر ندونی... موقعیتی جورک

اما تو.. امیر، پسر بچه چهارساله ای مقصر میدونی که بی گناه جونش به خطر افتاده بود . مطمئن باش 

مدارا اگر اتفاقی برای اون پسر می افتاد مقصر صدرصد تو بودی. اما تمام این مدت خانواده اباهات 

کردن. خواهرت بنده خدا تو اون همه فشار و سختی بارداریش بازهم حاضر شد بخاطر ارامش تو از 

 خانواده اش دوری کنه. واقعا تاکی می خوای ادامه بدی نمیدونم.

 منو بهت زده همون جا وقت کردو به سمت سرویس رفت. 
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 اما من خشکم زده بود.

 شمام حلقه زدو بعد از مدتی هم جاری شدن.نمیتونستم حرفاش رو هضم کنم، اشک تو چ

 سالش باشه.15امیر؟ االن چند سالشه؟ اون موقع چهارسالش بود االن حتما باید 

لب گزیدم و به سمت اتاقم رفتم دیدم یه تشک نسبتا بزرگ روی زمین پهن شده. یعنی قراره کیاراد 

 روی زمین بخوابه؟

 که در باز شد و کیاراد اومد تو. لبه تخت نشستم و با اشک به تشک خیره بودم 

سریع دست کشیدم به صورتم و منم رفتم سرویس تا مسواک بزنم وقتی برگشتم کیاراد روی تشک 

دراز کشیده بود، بازم با باال تنه برهنه بود و پوست برنزه اش رو که جز تعداد معدودی موی سیاه که 

 کشید.روی سینه و شکمش بود و شکم شیش تیکه اش روبه رخ می 

 چراغ خواب رو روشن کردم و برق اتاق رو خاموش کردم. 

در اتاق رو که بستم، به سمت ایینه رفتم کش موهام رو باز کردم و دوباره بستم. موبایلم رو برداشتم و 

 کیاراد گفت:گذاشتم و رفتم سمت تخت که  6:30روی ساعت 

 االن قهر کردی؟ بیا اینجا ببینم!-

حرف نشستم پیشش اما دراز نکشیدم. نگاهش کردم و با صدای گرفته ای  به بغلش اشاره کرد، بی

 گفتم:

 راست گفتی... اون حرفارو؟ -

 اره... مطمئن باش من هیچ وقت بهت دروغ نمیگم.-

 سرم رو انداختم پایین که گفت:
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 اگر بخوای می تونیم چند روز دیگه ما هم بریم پیششون؟ 

 سریع با هول گفتم:

 نه... نه.-

 م بلند بشم که بازوم رو گرفت وکشید و مجبورم کرد دراز بکشم.خواست

 کجا سریع می خوای فرار کنی؟!-

 بهش نگاه کردمو گفتم:

 راستش... هنوز نتونستم کنار بیام... -

 لبخندی زد ومجبورم کرد کنارش دراز بکشم روی زمین و سرم رو روی بازوش بذارم. 

 گرمای بدنش باعث شد گونه هام قرمز بشن.دستم رو گرفت و گذاشت روی سینه اش . 

 لمسم کن نیوشا.. -

 لب گزیدم و با شرم نگاهش کردم که لبخندی زد و  گفت:

 می خوام خجالتت بریزه.. -

 بعدم دستم رو حرکت داد تا روی سینه اش کشیده بشه. 

ورم کرد سرم چشمام رو بستم و سرم رو تو یقه ام فرو بردم که دستمو ول کرد و چونمو گرفت و مجب

 رو باال بیارم. تا چشمام رو باز کردم یهو لب های داغ و نرم و اتیشیش رو گذاشت روی لبام.

ولتی از بدنم رد شد. سیخ شدن همه موهای سرم 2200نفسم رفت و چشمام گرد شد. انگار یه برق 

 رو هم حس کردم . 
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 زیر دلم انگار هری ریخت. 

سته بود . لب پایینم رو مکید که حس کردم الی پام مرطوب دستشو کار گونه ام گذاشت و چشماش ب

 شد. 

پاهام رو به هم دیگه فشار دادم که با بوسه عمیقی که روی لبم زد اذت مثل ماری تو دلم پیچید که 

 بی اراده من دستام باال اومد و دور گردنش حلقه شد.

 خودم رو بهش فشردم که تو یه ان چرخید و روم قرار گرفت.

ا کرد لباشو، نفس نفس زنون نگاهش کردم که جفت دستام رو گرفت و برد باال سرم. با اون ازم جد

 نگاه اتیشی وداغش اجزای صورتم رو سانت می کرد و هر لحظه رطوبت پاهام انگار بیشتر میشد. 

 پاهام رو بهم فشردم که فهمید. 

 دش لباسمو داد باال. لبخند کجی زد و دستام رو با یه دست باال نگه داشت و با دست ازا

 لبمو جویدم که صدام در نیاد، اینقدر هیجان زد هبودم که نمیدونستم چی باید بگم بهش.

 لباسم رو تا باالی سینه هام جمع کرد و خم شد روی شکمم و نافمو بوسید.

 شکمم رو به داخل کشیدم و اون زبونش روروی پوست شکمم کشید باال تا به سینه ها  رسید.

کم گاز گرفته بودم و چشمام رو بسته بودم که حس کردم با دستش سوتینم رو داد باال. سریع لبمو مح

 بودم .چشمام رو باز کردم و خواستم تقال کنم اما زیرش قفل شده 

 به سینه هام نگاه می کرد. نوک سینه هام سفت و برجسته شده بودم. 

سینه چپم چشمام رو بستم و دیگه لب گزیدم، خواستم چیزی بگم که با نشستن لباش روی نوک 

 نتونستم جلوی اهم رو بگیرم.
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 اه عمیقی کشیدم. دستام رو ول کرد و دستش روی سینه راستم نشست و تو مشتش فشردش.

سینه چپم رو محکم میمکید که به سختی داشتم تن صدام رو کنترل می کردم. دستام رو توی 

 رو میکشیدم.  موهاش فرو بردم و از شدت لذتی که داشتم موهاش

 داشتم از لذت جون میدادم.. 

 بعد از چند ثانیه به یکباره لذتم به اوج خودش رسید و رها شدم. 

بی حال چشمام رو بستم. بهشتم نبض میزد و اینقدر خیس شده بود که مطمئنم شلوارمم خیس شده 

 بود.

 لرزش بدنم اونو متوجه ارگاسمم کرده بود .

نگاهم کرد ومن با چشمای نیمه باز. با دیدن شیطنت تو نگاهش مشت زدم تو اومد باال و با لبخند 

 سینه اش و گفتم:

 بدجنس...-

 خندید و گفت:

 نیم خیز شو لباست رو در بیارم.-

بی حرف کمی بلند شدم که لباسم و سوتینم رو در اورد و دوباره دراز کشیدم، نگاه خیره اش روی 

 تمو روشون بزارم که سریع ساعدمو گرفت وگفت:سینه هام باعث شد خجالت بکشم و دس

 چرا میپوشونی عزیزم؟ اینقدر زیبان که می خوام فقط نگاهشون کنم.-

 با خجالت نگاهش کردم که خندید و گفت:

 تازه یه جایدیگه ارو هم می خوام نگاه کنم.-



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  279 

 

تم بلند با گیجی نگاهش کردم که دستاش روی کمر شلوارم نشست. لب گزیدم و سریع خیز برداش

 بشم که با دستش مانعم شد و با دست دیگه اش شلوار و شورتم رو باهم پایین کشید.

هینی کشیدم و سریع دستام رو گذاشتم جلوش. خداروشکر شیو کرده بودم اما فکر نمیکردم بخواد  

 نگاهش کنه.

 پاهام رو بهم فشار میدادم که گفت:

 الزمهدوباره دستات رو باال بگیرم؟ -

 نه... من خجالت میکشم... وای... -

 خندید، اما بعد با جدیت گفت:

 تا سه میشمرم...برنداری هرچی دیدی از چشم خودت دیدی ها ... یک...دو...-

به سختی با تردید دستم رو برداشتم . داشت اشکم در می اومد که دستاش روروی ران پاهام گذاشت 

ادم که همونطور که نوازششون میکرد اروم سعی و اروم نوازششون کرد. لب گزیدم و بیشتر فشارشون د

 کرد از هم باز کنه. 

 الی پاهام نشست و کامل از هم باز کرد.نتونستم مقاومت کنم و پاهام رو باز کردم. 

 اینقدر خجالت میکشیدم، مخصوصا که ارضا شده بودم و خیس بود. 

 اشت و پرت کرد رو تخت و گفت:بالشت رو برداشتم و گذاشتم روی صورتم که خندید و بالشت رو برد

 دیونه برای چی خجالت میکشی؟ -

 با ناله گفتتم: 

 توروخدا... کیا... -
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با نشستن دست داغش روی بهشتم هینی کشیدم و قبل ازاین که واکنش دیگه ای نشون بدم اومد 

 روم و گفت:

 جون کیا... -

داغش روی کلیتوریسم باعث شد تودهنش لباش رو چسبوند به لبام و دوباره بوسیدتم اما فشار انگشت 

ناله کنم. باورم نمیشد هم چین لذتی رو داشتم تجربه میکردم. حرکت دورانی انگشتش رو تند تر و 

 مجکمتر کرد، تو دهنش ناله کرد و با دستام به کتفاش چنگ زدم.

و لذت بخش تر خیلی طول نکشید که دوباره ارگاسم رو تجربه کنم. اه غلیظی کردم و اینبار سخت تر 

 بود برام.

 ازم جدا شد و گفت:

 جون... جویباری شده برا خودش.-

 لب گزیدم و خنده امرو قورت دادم که بلند شد  و شلوارش و شورتش رو در اورد.

ترس به دلم نشست. اب دهنم رو به سختی قورت دادم. اومدم بلند بشم که سریع دوباره خیمه زد روم 

 و درازم کرد.

 رو نوازش کرد و گفت:سر شونه ام 

 هیش عزیزم... اروم باش... قرار نیست اذیتت کنم...فقط می خوام خیسی و گرمات رو حس کنم.-

 با ترس نگاهش کردم که ساالرش رو روی بهشتم کشید. 

 داغ بود... خیلی داغ... و فکر کنم خیلی هم بزرگ بود.

 کردم دوباره تحریک شدم. همینطور به بهشتم میمالید وخیسش می کرد. یکم که گذشت حس
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 نار سرم ستون خودش کرده بود چنگ زدم که خندید وگفت:به ساعد دستاش که ک

 جونم... چی می خوای... ؟-

 لب گزیدم و چیزی نگفتم. خم شد روم و گفت:

 حیف زوده بره تو این ک ص نازت... -

 و گفتم:به سختی دل کند و عقب رفت و کنارم روی تشک دراز کشید، دور زدم سمتش 

 پس تو چی؟-

 ادامه بدم یهو دیدی پرده ات رفته... -

لب گزیدم، دستش رو برام باز کرد و رفتم تو بغلش، سرم روروی کتفش گذاشتم و خودم رو به بدن 

 داغش چسبوندم. 

 دستمو روی سینه اش کشیدم و به کیر سیخ شده اش نگاه کردم. 

یدم تا فکرش رو از سرم بیرون کنم، اروم دستم رو از خیلی بزرگ تر بود از مال اون مرتیکه... لب گز

 روی سینه اش اروم کشیدم تا رسیدم به ساالرش که با افتخار قد علم کرده بود.

 دستم رو که دورش حلقه کردم نفس عمیقی کشید.

 مطمئن تر دستم رو حلقه کردم و اروم دورش باال پایین کردم.

وروم ای خمارش و صورتش غرق لذتش باعث احساس غرسرم رو گرفتم باال صورتش رو ببینم. چشم

 شد... این همون مرد مغرور دیروز و شوهر امروز منه... 

 گردنش رو بوسیدم...
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 تو دیونه ام می کنی... دختر.-

 ریز خندیدم و با سر انگشت شصتم کالهک قارچیش رو نوازش کردم که یهو گفت:

 االن میاد... -

 و سریع چنگ زد به لباسم و گرفت روش. 

 دستم رو عقب کشیدم و با ناله به لباسم خیره شدم که چطوری بهش گند زده بود. 

 وقتی خودش وبا لباسم تمیز کرد دستاش رو دور حلقه کرد و گفت:

 نگران نباش عزیزم... برات بیشتر وبهتر می خرم... -

 شت و بین دستا و پاهاش قفلم کرد.چیزی نگفتم که نیم سرم رو روی سینه اش گذا

بعد از چند دقیقه اینقدر خسته گی ارگاسمم بهم فشار اورد که چشمام رو بستم و تقریبا بی هوش 

 شدم.

*** 

مامانشون رو که بدرقه کردم رفتم اتاقم لباس پوشیدم و تو ایینه به خودم نگاه کردم. احساس میکردم 

 چهره ام روشن تر شده. 

دیشبمون لبمو گزیدم، مغنعه امو درست کردمو از اتاق رفتم بیرون، کیاراد با دیدنم از تصور کارای 

 لبخندی بهم زد وگفت :

 اماده ای؟ -

 اره...-
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 به طرز عجیبی از دیشب میل شدیدی داشتم تا بیشتر به چشمش بیام. 

 می خواستم همیشه اون تاثیری که دیشب روش داشتم رو داشته باشم.

بیرون و سوار اسانسور شدیم. تو پارکینگ بودیم که بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید  هردو از خونه زدیم

: 

 شب میبینمت.-

 لبخند زدم بهش ، خدافظی کردیم و هرکدوم سوار ماشین خودمون شدیم و بای بای.

*** 

 بعداظهر بودد که از شرکت اومدم بیرون و یه راست روندم سمت خونه. خداروشکر کیاراد هنوز نیومده

بود. میدونستم شب میاد می خواستم یه شام حسابی و البته رمانتیک اماده کنم که صدای زنگ خونه 

 بلند شد. 

با تعجب رفتم سمت در و از چشمی نگاه کردم. مادرش بود. لب گزیدم و سریع دستی به موهام 

 کشیدم و درو باز کردم.

 سالم.-

 سالم عروس گلم... خوبی دخترم... خسته نباشی؟ -

 وبوسی کردیم و گفتم:ر

 ممنونم...بفرمایید.-

 اومد داخل و گفت:

 چه خبرعزیزم؟ مامان اینا رسیدن؟-
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لبخند از لبم رفت! اصال نمیدونستم کدوم شهر می خوان برن که رسیدن یا نه. اینقدر چهره ام ضایع 

 شده بود که لبخند مصنوعی زد و گفت:

 بیای اونور عزیزم...خیلی خب...گفتم بیام دعوتت کنم برای شام -

 لب گزیدم و به سختی لبخند زدم:

 مزاحم نشم... ؟-

 اخم بامزه ای کرد وگفت:

 چه مزاحمتی... منتظرم ها... -

 چشم ... بشینین یه چیزی بیارم بخورین.؟-

 نه فدات شم... برم یکم کار دارم توهم از سرکار اومدی خسته ای.-

 لبخندی زدم که گونمو بوسید و رفت .

 فتش لبمو کج کردم و با خودم گفتم:با ر

 قضیه شام رمانتیک کنسل شد.-

پوفی کشیدم و یه فکری به ذهنم رسید، یه نوع شیرینی بلد بودم که بد نبود اونو درست کنم و برای 

 خودشیرینی جلوی خانواده شوهر و البته شوهر ببرم.

 هیجان زده از فکرم سریع رفتم اشبزخانه و مشغول شدم. 

شون که تموم شد تو شیره زعفران نصفشو گذاشتم و سریع برشون داشتم تو یه صاف سرخ کردن

 گذاشتم تا شیره های اضافی ازش کشیده بشه. 
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 نصف دیگه اشو هم با شکالت کاکائویی تزئیین کردم و همه ارو تو دیس چیدم و گذاشتم تو یخچال.

م سمت اتاقم، حسابی بوی روغن اشبزخانه رفت کش و قوسی به بدنم دادم و بعد جمع و جور کردن

 گرفته بودم، حوله ام رو برداشتم و رفتم حموم.

 وقتی در حموم رو باز کردم با دیدن یه مرد جلوی در حموم بلند ترین جیغی که بلد بودم رو زدم.

 فرا صوووت یعنی.

 سریع دستش رو گذاشت روی دهنم.

 شد:قلبم داشت میزد بیرون از دهنم، سریع چشمام پر از اشک 

 هی مننم... نیوشا...-

با شنیدن صدای کیاراد شوکه به صورتش نگاه کردم. با دیدن صورت نگران کیاراد نفهمیدم چی شد 

 چشمام سیاهی رفت و تو بغلش غش کردم.

*** 

 چرا اینطوری خب جلوش ظاهر میشی؟ االن چیزیش بشه چه خاکی می خوای تو سرت بریزی؟-

 یاس بخونی که... من االن چی کار کنم بهوش بیاد... ای بابا کیانا نگفتم بیای ایه-

به سختی چشمام رو باز کردم و با دیدن کیاراد یادترسی افتادم که جلوی حموم به جونم افتاد سریع 

 چشمام پر از اشک شد:

 کیا...-

سریع هردوشون بهم نگاه کردن، کیاراد با دیدنم سریع منی که روی مبل دونفره دراز کشیده بودم و 

 کشید تو بغلش.
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 جانم عزیزم... تو که نصف جونم کردی... ؟-

 با گریه مشت زدم تو پشتش:

 من ؟ یا تو ؟-

 سر و موهام رو نوازش کرد وگفت:

 ببخشید... حق داری...-

 کیانا: خب... مثل این که االن اینجا نقش سرخر رو دارم بازی میکنم.

 شک هام رو پاک کنم. کیاراد:از کیاراد جدا شدم و دستم رو روی گونه ام کشیدم ا

 لوس نشو توام... یه چیز شیرین بیار بخوره... -

 کیانا: اخ از دست تو کیاراد... گند میزنی بقیه باید جمع کنن.

کیاراد یه چشم غره بهش رفت که اگر به من رفته بود جام رو خیس میکردم اما کیانا بیخیال دستشو 

 ت اشبزخانه.به معنای برو بابا براش تکون داد و رف

 به پشتی مبل تکیه دادم که کیاراد دستمو گرفت:

 خوبی؟ -

 بینیم رو باال کشیدم و گفتم:

 اوهوم... -

 کیاناا با یه لیوان اب قند برگشت، همه اشو تا ته خوردم و تشکر کردم.

 کیانا چشمکی به من زد و بعد رو به کیاراد گفت:
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 ط بلد...خوبه حداقل نیوشا تشکر کردن بلده ت و که فق-

 با خیز برداشتن کیاراد سمتش جمله اش رو نصفه گذاشت و با خنده دوئید و از خونه بیرون رفت.

 کیاراد کنارم نشست ودستشو دور شونه ام حلقه کرد:

 یه بچه داره اما از بچه ها بچه تره.-

 سرم رو به شونه اش تکیه دادم و گفتم:

 یه قول بده؟-

 چی؟-

 نشی... خیلی ترسیدم.دیگه اونطوری جلوم ظاهر -

 چشم خوشگلم... دیگه کاری نمیکنم بترسی.-

 چشمام رو بستم، اون با دستش شونه ام رو نوازش میکرد، بعد از مدتی گفت:

 پاشو برو موهات رو خشک کن... هوا خنکه سرما می خوری.-

ام بودم بی حرف بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، سشوارم رو به برق زدم و مشغو خشک کردن موه

 روی تخت نشست و به من خیره شد منم سعی کردمم بهش توجهی نکنم.که کیاراد وارد اتاق شد، 

 یکم بعد موهام رو شانه کردم ودوباره حین سشوار کشیدن شانه هم می کردم گفتم:

 دامادتونم امشب هست؟-

 اره.-

 حیف شد. می خواستم یکم ارایش کنم و موهام رو باز بزارم.
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 کدوم از برنامه های امشب من درست پیش نمیره.انگار هیچ 

 کام که تموم شد موهام رو پشت سرم مثل گل پیچیدم و با کش موم محکمش کردم.

رفتم سمت کمدم و یه دامن مشکی براق با یه مانتوی بی استین ابی اسمانی و یه شال ابی اسمانی در 

 اوردم.

 داشتم اماده میشدم که کیاراد گفت:

 کنکورت کیه؟-

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم:

 یکماه دیگه.-

 سر تکون داد و هیچی نگفت. اماده که شدم باهم داشتیم میرفتیم سمت در که یاد شیرینی ها افتادم.

 سریع تغییر جهت دادم سمت اشبزخانه ودیس شیرینی رو برداشتم و گفتم:

 حاال بریم.-

 این چیه؟-

 ه. ذوقم ترکید. با تردید گفتم:یه لحظه با خودم گفتم نکنه کارم اشتباه

 شیرینی پختم... اگر بده نیارمشون...-

 با ناباوری نگاهم کرد و بعد لبخند عمیقی زد:

 اتفاقا مامان خوشحال میشه. اون عاشق شیرینی خونگی.-

 دوباره ذوق کردم. لبخند نشست رو لبم و گفتم:
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 خوبه پس بریم.-

کردم االن می تونم اینقدر راحت باهاش حرف بزنم. انگار باورم نمیشه منی که دیروز با کیاراد عقد 

 کارای دیشب کیاراد اثر کردن.

پشت در ایستادیم و کیاراد زنگو زد. دامادشون درو باز کرد و بهمون بفرمایید گفت. سالم کردم و 

 مضطرب دنبال مامانش گشتم که از اشبزخانه اومد بیرون.

 خوش اومدین عزیزان.-

 سید دیس رو گرفتم سمتش:صورتمون رو که بو

 ببخشید ناقابله... خودم پختم... امیدوارم امم خوشتون بیاد.-

 خندید و گفت:

 چرا زحمت کشیدی عزیزم... معلومه که خوشم میاد...-

 دیس رو ازم گرفت و راهنماییم کرد سمت مبال. کنار کیاراد نشستم که کیانا لب زد:

 خودشیرین!-

 ه کیاراد تکیه دادم. و بپشت چشمی براش نازک کردم 

بعداز نیم ساعت بلند شدم و رفتم اشبزخانه، کیانا داشت ساالد درست میکرد و مامانش هم داشت پای 

 گاز قابلمه ارو هم میزد.

 کمک نمی خواید؟-

 مامانش: نه عزیزم... برو بشین..تازه عروسی... حاال وقت هست برای کار.
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 خندیدم و گفتم:

 ت ترم.جدی میگم... اینطوری راح

 خیلی خب عزیزم.. پس تو ساالد خورد کن کیانا سفره ارو اماده کنه.-

 قبول کردم دستام رو که شستم نشستم جای کیانا و مشغول خورد کردن کاهو وکلم شدم.

با کمک کیانا سفره ارو انداختیم، کنار کیاراد نشستم و باز هم تو  یه ظرف مشغول غذا خوردن شدیم. 

 ا و شوهرش هم همینطورن.دقت کردم دیدم کیان

شام در سکوت صرف شد و بعدم با کیانا جمع کردیم و ظرفارو شستیم. بشدت احساس خسته گی 

میکردم. از دوی ماراتنی که دیشب داشتیم خوابم کافی نبود. امروزم که استراحت چندانی نداشتم. کم 

 کم داشت حس سردرد می اومد سراغم.

دقیقه ارو نشون میداد. تازه 10:15ناخواسته به سمت ساعت رفت، ساعت کنار کیاراد نشستم و نگاهم 

 شام خورده بودیم و مسلما االن نمی شد خدافظی کنیم.

وقتی کیانا با شیرینی هایی که پخته بودم و میوه اومد سعی کردم خودم رو کنترل کنم که ظاهرم 

 چیزی نشون نده.

 تقریبا موفق هم بودم.

 و حسابی تعریف کردن و من غرق در خجالت و خوشحالی شدم. همه شیرینی هارو خوردن

بود که پسر کیانا شروع کرد به نق نق کردن و اونا بلند شدن و خدافظی کردن و 11باالخره ساعت 

 رفتن. با رفتنشون کیاراد گفت:

 مامان ماهم بریم بخوابیم.-
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 مادرش: خب همینجا بخوابین؟

یه لحظه رنگم پرید. اینجا اصال راحت نبودم. نمیدونستم چی بگم؟امیدوار بودم قبول نکنه که  

 خداروشکر قبول نکرد:

 نه عزیزم... احتماال نیوشا اونور رراحتتر باشه.-

 مادرش لبخند زد و گفت:

 باشه هرجور راحتین. شبتون بخیر.-

 تم:شب بخیر گفتیم و اومدیم خونه. وارد خونه که شدیم گف

 میگم مامانت ناراحت نشه؟ یهویی همه امون اومدیم تنها موند.-

 نه عزیزم... اون درک می کنه... -

 سر تکون دادم و رفتم سمت اشبزخانه، کیسه دارو هارو در اوردم که گفت:

 چیشده؟-

 خیلی خسته ام... دیشبم خوابم کامل نشد . متاسفانه خوابم که بمونه سردردمیگیرم.-

 مسکن پیدا کردم و خواستم بخورم که دستمو گرفت و گفت: باالخره قرص

 نخور اینا رو تا وقتی مجبور نشدی... بیا بریم سرت رو ماساژ میدم بخوابی... معدهاتو خراب میکنه اینا.-

می خواستم نق نق کنم اما به سختی جلوی خودم رو گرفتم. وارد اتاق که شدیم دیگه بیخیال خجالت 

کردم و تا اون موقع کیاراد هم تشک رو پهن کرد، سریع مسواک زدم و روی  شدم، لباسام رو عوض

تشک دراز کشیدم که کیاراد هم اومد، کنارم دراز کشید و منو کشید تو بغلش و با دست ازادش شروع 

 کرد پیشونی و شقیقه هام رو ماساژ دادن. 
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ره باشه اما توهمون حین اعتراف میکنم خیلی خوب بود. انگار رگاش داشت باز میشد. شاید مسخ

 راحت خوابم برد.

*** 

 روز بعد از سرکار که برگشتم نیما رو تو خونه دیدم، با تعجب گفتم:

 تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود اخر هفته بیاین؟-

 شونه باال انداخت و گفت:

 مامان گفت صالح نیست شما دوتا پنبه و اتیش بیشتر از این تنها باشین.-

 ای گرد شده نگاهش کردم که با شیطنت گفت:با چشم

 گفت خدایی نکرده ممکنه زودهنگام دایی بشم.-

 کیفم رو پرت کردم سمتش و گفتم:

 بی حیا.-

 خندید و گفت:

 شوخی کردم. فردااسباب و اساسیه نازنینشون میرسه ... زودتر اومد کاراش رو ردیف کنم.-

 شوکه نگاهش کردم و گفتم:

 کدوم اسباب اساسیه؟چی داریمیگی تو؟ -

 پوزخندی زد وگفت:

 دارن کوچ میکنن تهران. -



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  293 

 

 نفسم رو لحظه ای حبس کردم که سری به تاسف برام تکون داد وبه سمت اتاقش رفت.

 اهی کشیدم و وارد اتاقم شدم و اوار شدم روی تخت.

 باورم نمیشد... اگر دارن میان تهران پس...به زودی قراره روبه رو بشیم.

بستم، اگر حق با کیاراد باشه مقصر همه این اتفاقات منم واونوقت خواهرم بزرگواری کرد و  چشمام رو

 میدون رو برای تاخت وتاز بی رحمانه من خالی کرد.

 اشک تو چشمام حلقه زد. من باهاش چیکار کردم؟ 

 با اون؟! با خانواده اش؟ 

 اگر اتفاقی برای امیر می افتاد... ؟

 تحمل بودم که نمیدونستم باید چطور با خودم کنار بیام.چنان عذاب وجدانی رو م

*** 

 روز بعد کیاراد به یک ماموریت یک هفته ای رفت و مامانشون هم شبش برگشتن. 

توقع دیدن خانواده خواهرمم داشتم اما اونا نیومدن ..مثل اینکه امروز سریع وسایل رو جا به جا کردن 

 تا بهاینجا نیان.

 ررفت دوباره کمکش و من می خواستم برم اما یه حسی نمیذاشت. روز بعدش هم مامان 

چون پنجشنبه بود شرکت تعطیل بود. حوصله خونه موندن هم نداشتم، ترجیح دادم برم بیرون یه 

 دوری بزنم. 

 لباس پوشیدم و کیفم رو انداختم روی دوشم و از خونه اومدم بیرون.
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 ر بودم که با شدت به کسی برخورد کردم.پیاده و بی هدفتو کوچه راه می رفتم و تو فک

 افتادم زمین و چشمام رو با درد بستم.

 اخ... -

 خوبین... ؟ چی شد؟-

به سختی چشم باز کردم و پسر جوان خوشگل و خوشتیپی رو مقابلم دیدم. بهش نمی خورد بیشتر از 

 سال سن داشته باشه.20

 دست به دیوار گرفتم و بلند شدم:

 نبود. معذرتمی خوام.چیزی نیست. حواسم -

 من معذرت می خوام متاسفانه منم حواسم نبود.-

 لبخندی بهش زدم. به دلم نشسته بود.

 خم شد کیفم رو برداشت و روش دست کشید خاکش رو تکوند و بعد دودستی با احترام گرفت سمتم:

 بازم ببخشید.-

 ممنون.-

 کیفم رو روی شونه ام انداختم که گفت:

 بشیم؟میتونیم اشنا -

با تردید نگاهم می کرد، چیز بدی تو نگاهش ندیدم. از منم که کوچیک تر بود .لبخند محوی بهش 

 زدم وگفتم:
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 اره... من نیوشام.-

 لبخند گرم و شیرینی زد و گفت:

 منم امیرم.. -

 بهت زده نگاهش کردم که لبخند وسیع تری زد و گفت:

 خب... باید بگم بهتون خاله... -

 اهش کردم. این همون پسر بچه چهار ساله نبود؟ خدای من چقدر بزرگ شده...با ناباوری نگ

سال در حق این پسر و خانواده اش ظلم کردمو به گناه نکرده 11اشک تو چشمام حلقه زد، من 

 مجازاتشون کردم و... 

 هی ... خاله جون... چرا گریه میکنی؟-

 بلند شد و نفهمیدم چطور بغلش کردم:لحن مهربونش باعث شرمنده گی بیشترم شد. هق هق ام 

 خدای من... امیر... باورم نمیشه.-

 اونم بغلم کرد و خندید و با صدایی که رگه هایی از بغض داشت گفت:

 همیشه دلم می خواست ببینمتون... اما ... متاسفم که بخاطر من اون اتفاقات براتون افتاد.-

 گفتم: حاال صداش محزون و گریان بود. ازش جدا شدم و

من معذرت می خوام ... عزیزم... همه چیز تقصیر من بود... بخاطر من... تورو دزدیدن ... چطور میتونم -

 بخاطر این همه سال سختی ای که کشیدین خودمو ببخشیم... 

 لبخندی زد و گفت:
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شمارو  این حرف رو نزنین خاله.. مامان خیلی دلش می خواد شما رو ببینه... من داشتم می اومدم که-

 ببینم و خب... اینطوری تو خیابون همو دیدیم.

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 باورم نمیشه تو همون پسر بچه جهار ساله ای هستی که موهام رو می کشید.-

 با خجالت خندید و دستشو پشت گردنش کشید.

 با تردید گفتم:

 منو میبری پیش مادرت؟

 با هیجان گفت:

 وشحال میشه.البته ...بیاین. خیلی -

 کنار هم راه افتادیم که گفت:

مامان و مادرربزرگ همیشه از مهربونی و دل نازکتون برام تعریف کردن... این که چقدر سختی -

 کشیدین... حتما باید خیلی سخت بوده باشه که یکی چندسال قصد اسیب زدن بهتون رو داشته باشه؟

 نزدم تو ذوقش و گفتم: وقت دیدم داره سعی میکنه باهام صمیمی بشه منم 

 اره.... خیلی سخت بود... اگر کیاراد نبود... شاید االن منم اینجا نبودم.-

 خیلی دلم می خواد ایشون رو ببینم.-

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 یه چندروز دیگه از ماموریت میاد میبینیش.-
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 رفتیم تو.  در کمال تعجب تو همون کوچه خودمون در یک خونه ارو با کلید باز کرد و

 باورم نمیشه همسایه شدیم.

 با تردید تو حیاط ایستادم. چطوری روم میشه برم تو ؟

 چیشد خاله؟-

 چطوری روم بشه بیام... ؟-

 اشک از چشمام ریخت که با لبخند مهربونی دستمو گرفت وگفت:

 خودتونو مقصر ندونین لطفا... بیاین.-

 رو باز کرد که صدای عصبی زنی اومد:دستمو کشید. یه خونه ویالیی بود، در خونه ا

امیر باز کجا غیبت زد؟ مثال می خواستم امشب که تولد خاله اته کیکشو درست کنم و قرار بود بهم -

 کمک کنی؟ باز تو از زیر کار در برو .. 

بهت زده به زن نسبتا توپلی که تو اشبزخانه داشت با مواد کیک تو حاسه تقریبا کشتی می گرفت نگاه 

 م.کرد

 امیر: چقددر غر میزنی مادر من... ببین کی رو اوردم ببینی...؟

به انی سرش چرخید سمتم... با دیدنم شوکه شد. کاسه از دستش افتاد و شکست و همه مواد ریخت 

روی موکت اشبزخانه. اما اون بی توجه به اونا به سمت من اومد و در حالی که مثل من چشماش پر از 

 اشک بود گفت:

 ..باورم نمیشه... نیوشا خودتی... ؟ چقدر بزرگ و... بزرگ و خانم شدی.. خدایا.

 نفهمیدم چطوری خودم رو تو بغلش انداختم و با صدای بلند زدم زیر گریه:
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منو ببخش نازنین این همه سال بخاطر من عذاب کشیدین... ؟ چطور می تونی اینطور مهربون باشین -

 باهام... ؟

 :سرم رو نوازش کرد و گفت

 الهی قربونت بشم... مگه تقصیر تو بود عزیزم؟ تو از همه بی گناه تر بودی... -

 با گریه و التماس گفتم:

 منو ببخش نازنین... این همه سال ... چطور میتونم اینطور پرو باشم ... -

 هیش...بسه... خداروشکر ... تموم شده... اروم باش عزیزم...-

 بعد از تقریبا ده دقیقه که تو بغلش گریه کردم از هم جدا شدیم. 

 با دیدنم خندید و گفت:

 هنوزم دماغویی.-

منم خندیدم و امیر دستمال کاغزی بهم  داد، بینیم رو تمیز کردم که متوجه شدم امیر ازمون فیلم 

 می گرفت. با تعجب گفتم:

 تو داری فیلم می گیری؟-

 چشمکی زد و گفت:

 فوق العاده ای بود. نمیشد از دستش بدم.صحنه -

 نازنین با حرص گفت:

 پسره ... -
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 امیر سریع با چشمای گرد شده به اشبزخانه نگاه کرد و گفت:

 وای مامان گند زدی به اشبزخانه که... -

 سریع هردومون به اشبزخانه نگاه کردم. حق با امیر بود. به معنای واقعی کلمه گند زده بود.

 کشید و گفت: نازنین اهی

 فدای سرم... اینقدر از دیدن نیوشا خوشحالم که اون یه تیکه موکت برام اهمیتی نداره.-

 لبخندی بهش زدم و نازنین گفت:

 بیا بریم بشینیم ببیبنم... -

 روی مبل نشستیم، روبه امیر گفت:

 دوتا چایی بریز بیار.-

 امیر بی حرف رفت اشبزخانه و نازنین رو به من گفت:

 کارا میکردی این مدت؟ چی -

 اهی کشیدم و گفتم:

 سالگی که همش تو خونه بودم و از سایه خودمم می ترسیدم. 20تا -

امیر با دوتا چایی برگشت. عجب سرعت عملی ؟ با گیجی نگاهش کردم که سریع سینی رو روی میز 

 تعریف می کردم. گذاشت و بعدم روی مبل نشست و با اشتیاق به من نگاه کرد. انگار داشتم داستان

 خندیدم اما بعد به زمین خیره شدم و گفتم:
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روز مونده به تولدم که با بابا بحثم شد و از خونه فرار کردم... اصال نفهمیدم چطوری از خونه  100-

زدم بیرون و سر از اتوبان در اوردم. اونا سروکله اشون پیدا شد و در کمال تعجبم اوردنم خونه و گفتن 

سرهنگ کمالی هم گفت بهتره بادیگارد بگیریم. یکی رو معرفی کردن که ای لدم میان... دقیقا روز تو

 کاش نمیکردن.

 نازنین دستمو فشار داد لبخند تلخی زدم و گفتم:

منه احمق فکر میکردم اون ادم خوبیه نمیدونستم خودش همونیه که این همه سال اذیتم میکرد و -

اد نقشه کشیدیم و من دوباره فرار کردم  وونا گرفتنم واینبار دیگه دنبالم بود.... بعد از مدتی با کیار

 پسم نبردن... بعد از چند روز که اذیتم کردن کیاراد پیدام کرد. 

 نازنین اهی کشید و گفت:

خدا لعنتتشون کنه .... یادمه وقتی امیر رو اوردن تازه اون سی دی رو دیدم... خیلی وحشتناک بود... -

 قی برای امیر می افتاد خودم رو می کشتم.مطمئنم اگر اتفا

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 باید فراموششون کنیم... خداروشکر .-

 لبخندی زد و گفت:

 اره... خداروشکر... -

ساله ای این حدودا به محض وارد 12بعد از این که یکم دیگه صحبت کردیم در خونه باز شد و دختر 

 سرش کشید و تقریبا داد کشید:شدن به خون مغنعه اش رو با حرص از 

 از مدرســـــــــــه متنفـــــــــرم.-
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 با تعجب نگاهش کردم که باالخره نگاهش بهمون افتاد. قیافه اش وا رفت و گفت:

 خواب میبینم؟ -

 به امیر نگاه کرد و گفت:

 کله کدو این واقعا خاله است؟-

 امیر با غیض گفتم:

 خودتی ذرت مکزیکی...-

 که دختره چیزی بگه نازنین گفت: قبل از ا ین

 جفتتون یک کلمه دیگه حرف بزنین مجبورین برین تو حیاط موکت اشبزخانه ارو بشورین؟-

 امیر سریع فرو رفت تو مبل و دختره هم نگاهی به موکت اشبزخانه انداخت و گفت:

 من دیگه غلطبکنم چیزی بگم.-

 بعد اومد سمتم و گفت :

 نوشینم.خوش اومدین خاله... من -

 بغلش کردم و بوسیدمش:

 سالم عزیزم... تو خیلی خوشگلی... -

 صورتش قرمز شد و بالفاصله ذوق زده شد:

 وای شماهم همینطور ... - 

 امیر پوزخندی زد و گفت:
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 نخوری به سقف...-

 نازنین : امیر... ؟

 امیر ادای کشیدن زیب دهنش رو در اورد. خندیدم و گفتم:

 وقت پیر نمیشی... تو با این دوتا هیچ -

 نازی سری به تاسف تکون داد و گفت:

 االن دارن جلوت ابروداری میکنن .-

 خندیدم ووری مبل نشستم که گفت :

 زنگ بززن شوهرت هم برای شام بیاد اینجا... نمیذارم حاال حاال ها از این جا بری.. --

 لبخندی زدم و گفتم:

 م تازه اسباب کشی کردی.. .بهتره یه روز دیگه مزاحمت بشم.کیاراد ماموریته... چندروز دیگه میاد. توا-

 اخمی کرد وگفت:

چه مزاحمتی.. از این حرفا بزنی ناراحت میشم. بعد از این همه سال دیدمت... مگه میزارم از پیش -

 چشمم دور بشی...!

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 شوهرت کجاست؟-

 دیگه االناست اونم برسه.رفته یکم خرت و پرت برای یخچال بخره... -

*** 



  

قلم ناشناس بی احساس عشق دوم. به  303 

 

 ترس از برخورد مهدی شوهرش داشتم اما اونم مثل بقیه اشون ازم گرم استقبال کرد. 

 جالب اینجا بود که تولدم بود و خودم فراموش کرده بودم .

نازی دیگه نتونست کیک درست کنه و امیر رفت از بیرون خرید و همه رفتیم خونه مامانشون و مامان 

 کیانا و خانم حسینی تا بیان و دور هم بخوریم. زنگ زد به

جالب بود که همه اشون برام کادو خریده بودن، خانم حسینی یه لباس مجلسی و کیانا یه روسری 

ساتن خیلی خوشگل. نازی و شوهرش هم یه مانتو دامن و نوشین و امیر هم یه ساعت ظریف طالیی 

 خریده بودن و نیما هم یه جفت کفش پاشنه دار خریده خریده بودن. مامان و بابا یه لب تاب مدل باال

 بود.

 اینقدر از محبتشون دلم گرم شده بود که ناخواسته زدم زیر گریه.

 حس می کردم هرچقدر هم تشکر کنم بازم کمه.

شب بود که  12جای کیاراد بشدت خالی بود برام. چقدر دلم براش تنگ شده بود و بعد از ساعت 

باالخره مهمونامون رفتن.... با رفتنش سریع گوشیم رو برداشتم و به شماره کیاراد نگاه کردم که تماس 

 ناموفق خورده بود. 

 سریع شماره اش رو گرفتم که بعد از چند تا بوق جواب داد :

 م خانومم؟ سال-

 لبخند عمیقی روی لبم نشست، سریع گفتم:

 سالم... ببخشید مهمونا تازه رفتن. -

 فدای سرت عزیزم... تولدت مبارک.-
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 پروانه ها تو دلم بال بال می زدن. لبخند ذوق زده ای زدم و گفتم:

 ممنون... اممم کادو چی خریدی واسم؟ -

 با تعجب گفت:

 مگه باید برات کادو بخرم؟-

چی بادم خالی شد.اینقدر احساس ضایع شدن و بدبختی بهم دست داد که سریع گوشی رو قط عین 

 کردم و پرتش کردم روی تخت و بعدم گلوله گلوله شروع کردم به گریه کردن.

 تقه ای به در خورد که گلوم رو صاف کردم و به سختی سعی کردم صدام نلرزه:

 خوابم میاد... -

م رو بلند کردم یه چیزی به کسی که درو بی اجازه باز کرده بگم که کیاراد در اتاق باز شد، با اخم سر

رو دیدم. بهت زده نگاهش کردم که خندید و دسته گل بزرگی که همه اش گل های رز قرمز بودن و 

 به طرز قشنگی دسته و تزیین شده بودن و گرفت سمتم:

 خدمت خوشگل من...  تولدتم مبارک... -

 م و گفتم:از روی تخت بلند شد

 کیا...-

 خندید و گفت:

 چیه؟ سریع زود قهر میکنی ... ؟ اشکاتم که دم مشکته.-

 یهو خودم رو انداختم تو بغلش و محم بغلش کردم. اونم دست دیگه اشو دور کمرم انداخت. 
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 با گریه گفتم:

 دلم برات تنگ شده بود.-

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ونی این چند روز برام چقدر سخت گذشت... دلم منم برات تنگ شده بود... نمی د-

 به منم ... -

 عطر تنش رو به ریه هام فرستادم که اروم گفت:

 نمی خوای دسته گلت رو بگیریِ؟-

 لبخندی زدم و اروم ازش جدا شدم، دسته گلم رو گرفتم و گفتم:

 ممنون ... -

 پیشونیم رو بوسید و گفت:

 اون گل وسطیه ارو بکش بیرون... -

به دسته گل نگاه کردم یه شاخه گل مشخص بود تو مرکزه، اونو کشیدم بیرون که اخر شاخه یه حلقه 

 طالیی دیدم. 

 لب گزیدم که دستشو دورم حلقه کرد و گفت:

اگر اینو دستت کنی دیگه هیچ وقت... حتی اگر خودتم بخوای ولت نمیکنم... تا ابد... زن منی و زن -

 من می مونی.
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ه کردم. تو همین مدت چند روزه اینقدر بهش عالقه مند شده بودم که مطمئنن تا ابد به کیاراد نگا

 عاشقش می موندم.

 روی تخت نشستم و دسته گل رو کنارم گذاشتم و شاخه ارو جلوم گرفتم. 

 اروم حلقه ارو ازش جدا کردم و به کیاراد که جدی نگاهم میکرد نگاه کردم... 

 تادم و گفتم:از جام بلند شدم و مقابلش ایس

 معموال زانو میزنن در خواست میدن...-

 تک خنده ای کرد و حلقه ارو ازم گرفت، جلوم زانو زدو دستمو گرفت و گفت:

نیوشا... من خیلی دوستت دارم و خیلی وقته که منتظر این لحظه ام... با من برای همیشه و تا ابد -

 میمونی؟

 رو بگیرم.  سعی داشتم با فشار دادن لبام جلوی خنده ام

 به حدمرگ ذوق داشتم. 

 قلبم از شدت هیجان محکم میکوبید و تو دلم لذت موج میزد. خندیدم و گفتم: 

 اره... بله.-

لبخند به لب حلقه ارو تو دست چپم فرو کرد و دستمو بوسید، دیگه طاقت نیاوردم و خودم رو تو 

 یدنش.بغلش انداختم، برای اولین بار خودم پیش قدم شدم برای بوس

لبام رو که به لباش چسبوندم سریع با دستاش منو بغلش محکم گرفت و عمیق و طوالنی مشغول لب 

 گرفتن شدیم. 

 اینقدر داغ کرده بودیم که هیچی حالیمون نبود. 
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لباسایی که تنم بود رو حین بوسیدن در اورد و به بولیزم که رسید از هم جدا شدیم، دستام رو باال 

 بلیز و سوتینم رو دراورد.  گرفتم و اون سریع

 دست بردم سمت دکمه های لباسش و سریع بازشون کردم و خودشم همکاری کرد.

 وقتی هردو کامال برهنه بودیم دوباره به هم چسبیدیم. 

 هیچی نمیفهمیدم فقط می خواستم با کیاراد به ارامش برسم. 

 حس می کردم کیاراد همون نیمه ای که سالها دنبالش گشتم تا بهش تکیه کنم. 

 همونی که هیچ وقت با در کنارش بودن خسته نمیشم و هیچ وقت قرار نیست تنهام بذاره.

 کمرش حلقه کردم. روی تخت درازم کرد و روم خیمه زد. پاهام رو باز کرد و دوطرف

 استم با کیاراد باشم.دیگه بکارتم برام مهم نبود.  می خو 

دستای داغ و اتیشیش سینه هام رو قاب گرفت و میمالید. ساالر بزرگش رو هم روی بهشتم میکشید و 

 من می تونستم نبض بهشتم رو حس کنم که اماده است تا اون رو در خودش ببلعه.

 بوسه زنان اومد روی چونه ام و روی گردنم... 

 دنش رو نوازش کردم. اهی کشیدم و با دستام کتف و پشت گر

 وقتی لبای داغش روی سینه ام نشست کمرم رو کمی از روی تخت بلند کردم. 

 لذت عین ماری تو بدنم می خزید. چشمام اتیش بازی شده بود. 

 بعد از چند ثانیه که با سینه هام بازی کرد به اوج لذتم رسیدم و به یکباره فروپاشیدم.

 رو هضم می کردم که لباش روی لبام نشست.  چشمام رو بسته بودم و داشتم لذتم
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 بوسیدمش که به یکباره حس کردم چیزی واردم شد.

 چشمام گرد شد و جیغ خفه ام تو دهن تبدیل به ناله شد. 

 از سوزش ناگهانیش اشک تو چشمام حلقه زد. سرش رو برد سمت گوشم و گفت:

 تموم شد... هیش... -

 و فشار میدادم تا بتونم سوزشش رو تحمل کنم.نفس نفس میزدم و با ناخن هام کتفش ر

 بعد از چند ثانیه خودشرو  عقب کشید و دوباره داخلم فرو کرد.

 چشمام رو محکم بستم و لبم رو گاز گرفتم که صدام بلند نشه.

 جونم... عزیزم... مال من شدی... برای همیشه... دوست... دارم.. -

انتها داخلم بود و می تونستم کش اومدن دیواره های بهشتم بعد از چند بار عقب جلو کردن اینبار تا 

 رو احساس کنم.

 نفس نفس میزدم و به سختی تحمل کرده بودم که نزدم زیر گریه. 

اما بعد از چند بار لذت کم کم  بهم تزریق شد مخصوصا وقتی دستش روی کلیتوریسم نشست و 

 دورانی فشارش می داد.

 اه... کیا... -

 عزیزم... قربونت بشم... چشمای نازت رو باز کن ببینمت...  جونم... جونم-

 به سختی چشمام رو باز کردم و به کیاراد که مشخص بود داره بی نهایت لذت میبره نگاه کردم.

 یکم تند تر بزنم؟ -
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لب دهنم رو به سختی قورت دادم و سر تکون دادم که با دستاش پاهام رو تو دلم جمع کرد و اینبار 

 داخلم کوبید که حس کردم به تهش رسید و درد لذت بخشی تو تنم پیچید.محکمتر 

 لبام رو محکم فشار دادم و ناله ام رو خفه کردم.

 جووونم..... -

 بعد از جند دقیقه باهم ارضا شدیم واون خودشو داخلم خالی کرد.

 روم دراز کشید و گفت:

 اذیتمیشی؟-

 . اروم گفتم:سنگین بود... خیلی... اما زیاد اذیت نمیشدم

 خوبه.. دوست دارم.-

 واقعا هم دوست داشتم سنگینیش رو روی بدنم.

گردنمو بوسید و سرش رو کنار سرم گذاشت، اینقدر خسته بودیم هردومون که نفهمیدم کی خوابمون 

 برد.

*** 

 جنین وار تو خودم جمع شده بودم که دست داغ و گرمی روی کمرم نشست و شروع کرد به مالیدنش.

 پر لذتی گفتم و روی شکم دراز کشیدم تا راحت تر ادامه بده. هوم

 نیوشا... ببینمت... درد داری؟-

 به سختی چشمام رو باز کردم و به کیاراد نگاه کردم، نگران نگاهم می کرد، بی حال گفتم:
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 نه... کمرم رو بمال... خوبه... -

 اگر درد داری بگو بریم دکتر...باشه؟-

 باشه.-

رو بستم و داشتم لذتش رو حس می کردم که کم کم تونستم سوزشی که الی پام بود  دوباره چشمام

رو حس کنم... یاد رابطه امون افتادم و چشمام رو باز کردم. کنارم نشسته بود و کمرم رو دست 

 میکشید. 

 دستم رو بردم سمتش وگفتم:

 بغلم کن... -

تی پوستم به پوستش چسبید و گرمای تنش کنارم دراز کشید و با لبخند منو کشیدتو بغل داغش. وق

 رو حس کردم احساس ارامش بیشتری کردم. انگار قرص مسکنم بود. 

 سرم رو روی سینه اش جا به جا کردم و گفتم:

 دیشب... واقعی بود... ؟-

 لبخندی زد و گفت:

 اره... پشیمون شدی؟-

 با انگشت اشاره ام روی سینه اش خط کشیدم و گفتم:

 بود..نه... خوب -

 میدونی تو عشق منی... ؟-
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 لبخندی زدم و با شوق نگاهش کردم و گفتم:

 نه ... نمیدونم.-

 خندید و گونه ام رو با پشت دستش نوازش کرد و گفت:

 اره خوشگلم... تو خیلی وقته که تو قلبم نشستی و بیرون هم نمیری... - 

 کردم و گفتم:لبخندم عمیق تر شد. با انگشت اشاره ام  روی لبش رو لمس 

 مگه قراره بیرون برم.-

نه... هرگز... تو هیچ وقت قرار نیست از پیش من تکون بخوری... هیچ وقت. برای همیشه و تا ابد... تو -

 قلب منی... تو بغل منی... 

 خودم رو بهش نزدیک تر کردم و به لباش خیره شدم. قبل از این که لبمو به لبش بچسبونم گفتم:

  دوستت دارم...-

 درسته عرفان عشق اولم بود اما چنان زخمی به قلبم زد که اونو برای همیشه تو قلبم دفنش کردم.

 من حاال عاشق کیاراد شده بودم. مرد من... کسی که تو سختی کنارم بود و نجاتم داد.

 هوام رو داشت و حتی بخاطر من به بازداشتگاه رفت و شاید حتی از کارش هم اخراج می شد. 

 بر کرد تا معنی زندگی کردن رو درک کنم.برام ص

دوستم داشت و شاید یه خورده بدجنسی بود کارش که تو عرض یک هفته منو به خودش وابسته و 

 عاشق کرد و چنان دیوانه ام کرد که دلم می خواد هر لحظه.. دقیقه ... اون رو در خودم حس کنم. 

 . اما اون عشق دوم من... و قوی ترین عشق زندگی من..
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 ***پایان.

 1398دی//5

19:33 

 نویسنده: ناشناس بی احساس

این رمان انالین تا انتها پارت گذاری شده و حاال فایلش بصورت فروشی در اختیار عالقه مندان قرار 

 گرفته. 

لطفا از انتشار اون به دوستان و گروهای خود جدا خودداری کنین زیرا نویسنده برای نوشتن این رمان 

 کشیده. و هر گونه انتشار اون پیگرد قانونی داره و حرام است. زحمت زیادی

 ایدی نویسنده تو تلگرام:

@nashenas_bi_ehsas1 

 و تگ کانال رسمی ایشون در روبیکا و همینطور تلگرام :

@novels_anline 

 

 

 


