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کَردَمــــ   ــــط �              رمان غَل

دختران   قلم به

کریمی    فاطمه پاشایی، سلما



فقیرومظلومی   !    14دختر جز            که پسری میشه یامان رحمش بی و خشن عموی پسر اسیر که ساله
نمیشه      سرش چیزی آزار و  !شکنجه

تجاوز         با میکنه صیغه رو میرا  یامان

میکنه  حاملش

خوش:            پایان خشن، عاشقانه، شده، فروخته دختر اربابی، دار، صحنه اجباری، ازدواج ژانر

دارد        قانونی پیگرد نویسنده نام باذکر حتی کپی

# 1پارت

کردم   غلط رمان

بودم      رسیده خونه به ازمدرسه تازه

نبود      توش مادری که ای ...خونه



ندیدمش               دیگه و شدم بلند خواب از نحس روز اون توی که وقتی از !!درست

بود   کرده ...ولمون

راحتی    همین ...به

داشتم        دوستش دل و جون با که  مادری

کرد               خرجم مادرانه و داد یاد بهم و رفتن راه بار اولین که بود .اون

        ! دووم            سختی همه این زیر باید چطور زدنه روزش هر کار و معتاده که شوهری با داشت حق شاید
...میاورد

   ...   ... عالم             همه از مامانم از داشتم گله خدا از بود گریه روزم هر کار اتفاق اون از .بعد

بود                 کوفتی زندگی این توی من خوشی دل تنها و داشتم مادرم به زیادی وابستگی که  ...منی

بود              شده بدتر اش زننده رفتارهای الن تا موقع اون از که هم ...بابام

منه     زدن و تحقیر ...کارش

ندارم       بیشتر سال ده چهار که .منی

میزنه          فریاد وجودشو قلبم هنوزم مادرم های نامردی تمام ...با

       . منو           اسم که پدرم صدای باشنیدن شدم ناهار غذاواسه پختن مشغول ام مدرسه یونیفرم درآوردن از بعد
ی               خونه از عضوی که حیاطمون به و اومدم بیرون آشپزخانه از میزد پدرم    50فریاد رفتم بود متریمون

گس                     وطعم برداشت عمیقی زخم لبم و افتادم زمین روی که زد صورتم به سیلی چنان دید منو وقتی
رفت    دهنم توی ...خون

بدنم                      سراغ میزد بهم که هایی کتک از بعد که دردی به هنوز میکردم نگاه بهش اشک از لبریز های باچشم
بودم    نکرده عادت  میومد

_ هاااان؟؟؟            شده پشیمون باتو ازدواج از یامان که کردی چیکار احمق دختره

گفتم           کنه آرومش میکردم سعی که صدایی و آشکار بغضی  با

_ من     تازه آخه من    14بابا از یامان تنها           9سالمه حق در رو بزرگ ظلم این میخوای چرا بزرگتره سال
؟؟   کنی دخترت

نمیخوامم   نمیخوام ... من

اومده                  قاجاره عهد از انگار اونن دست زیر همه انگار میده نشون خودش از هایی رفتار یه ...خودشم

بره          بیرون خونه از نباید بخونه،دختر درس نباید دختر .میگه

؟         اخه کنم تحمل رو آدم این چجوری من

گفت        من های زدن زجه به توجه  بی

_ میرا       نیست حالیم ها حرف این من

بزاری            بیرون خونه از پاتو نداری حق دیگه تعطیل مدرسه فردا !از

کنی        عادت بعدازازدواجت شرایط به الن از ...چطوره

نمیخوای     رو یامان اگه  باشه

شد؟؟                فهم شیر کنی ازدواج خواستگاریت اومد که هرکی با آینده روز چند تا باید پس

زد               میبینم ازش کمتر که جدیتی و زیاد تحکم با که های حرف از  بعد



شد          خارج خونه از و رفت حیاط در طرف ...به

هه      شده تموم موادش بازم !!!حتما

زدم               صدا دل ته از رو خدا و شد پر اشک از صورتم کی  نفهمیدم

؟؟      میشه مگه نرم مدرسه خدایا

پدر                       ظاهر به مرده این دست از و خودم روزی بتونم حداقل تا خونم می درس دلم و جون با که منی
بدم  .نجات

اومد              ذهنم تو پدرم از بعد زمین روی آدم ترین انگیز نفرت اسم  دوباره

!"یامان"

# 2پارت



کردم   غلط رمان

بعد   هفته ...یک

کار                   از دست هاش صداکردن با معمول طبق که میشستم تشت داخل رو بابا لباسای حیاط تو داشتم
موقع  _                 اون که میدونی کنی ریزی آبرو اگه حالت به وای میرا کرده دعوتمون شام سیامک امروز کشیدم

بدی      جون سگ مثل میزنمت ...اونقدر

رفت            و برگردوند روشو و آورد بال تهدید حالت به دستشو  .بعد

پولدارن               همشون که دارم عمه تا سه و عمو دوتا درواقع منه بزرگ عموی ... عموسیامک

؟؟              چی من پدر ولی برسونن جایی به خودشونو تونستن و داشتن عرضه اونا

میشد                   نسیبش که پدرم های فحش و مادرم های گریه بود دعوا فقط خونه تو میاد یادم وقتی  ...از

بکشه           انداخت روز این به بابارو که رو کسی اون  ...خدا

داشتیم       عادی زندگی بقیه مثل ماهم .کاش

          . مردی        به تبدیل بدترشد بابا حال رفته رفته بارفتنش هاش مهربونی باهمه داشتم هم رو مامانم الن
شده  .عیاش

عموم     پسر بگم یامان ...از

باشه       دختری هر آرزوی ممکنه که  پسری

جز                    و کس هیچ گرفته هاشو چشم جلوی غرورش و سگه مثل اخلقش که حیف ولی خوشتیپ و جذاب
نمی بینه  .خودش

یامان                        با میگه وقت هر ولی منه سن هم که داره نهان اسم به خواهر یه چون داره زنم به دسته کنم فکر
کبوده    کبوده صورتش ...دعواکردم

پدرم                  گوش زیر که اونه ببخشمش نمیتونم وقت هیچ و میترسم ازش که رفتارهاشه همین خاطر به
در                      خوبی چیز هست که چی هر ولی چیه من آوردن دست به از هدفش نمیدونم بهش بده منو که میخونه

              .... کنه   نمی فکر ای دیگه چیز به من دادن آزار جز آدم این بود نخواهد .انتظارم

بریم              خونشون به شام برای که شدم حاضر و برداشتم دست یامان آنالیز .از

یخ                      ترس از هام دست و دارم عجیبی ی شوره دل یک هستیم خونشون در دم که حال ولی چرا نمیدونم
 .کرده

از                       پرسی احوال داشت مادرو حکم برام که بغلش تو من رفتن فرو و عمو زن توسط در شدن باز از بعد
خونه                نشیمن سمت به کرد هدایت رو ما مهربون زن این با دلتنگی رفع و .هم

میکرد             نگاهم مسخره که پوزخند یه با بود یامان دیدم که نفری  .اولین

روانیه  !!!عجب

که                     ساعتی چند به فقط و کنم فراموش هامو درد که کردم جمع حواسمو تمام گوشم زیر نهان صدای با
کنم       فکر باشم دختر این با  قراره

_ برات       میشه تنگ دلم نمیگی دختر  وای

میرا       معرفتی بی تو قدر این !چرا

گفت               آهسته گوشم زیر و کرد بارانم بوسه و بغلم پرید حرفش شدن تموم  با



_ دختر              آرایشت و مانتو این با بدی سکته منو بدبخت داداش امشب قراره .انگار

ولی                     میگفت نهان که نبود چنان آن آرایشمم و بود پیشم سال دو مال و بود کوتاه مانتوم میگفت راست
بود      کرده فرق خیلی صورتم .خب

شدم             مواجه ترسناکش اخم و نگاه با که دوختم چشم یامان به  ...ناخوداگاه

                     ، خوردم حرص و کشیدم خجالت انگیزشون ترحم و دلسوز های نگاه با و کردم دیدن همه با اینکه از بعد
اتاق                       به جمع های جوون خلصه یامان منو و نهان و دنیز و ساشا و آروین و خوردیم سکوت تو رو شام

بزنیم            حرف دورهم اروین گفته به تا رفتیم بال طبقه تو ...یامان



# 3پارت

کردم   غلط رمان

همه                  یامان گوشی باصدای میدادیم هاگوش بچه های حرف وبه بودیم نشسته تخت روی نهان منو الن
برگشت    طرفش به ...سرها

دوخت           چشم من وبه گذاشت گوشش کنار پوزخند بایه رو ... گوشی

_ ؟    خوبی عشقم سلم

کجایی؟  خانومم

نمیخواست؟؟           منو مگه این بودیم کرده کپ که نهان و  من

      ! عشقم       میگه دیگه یکی به الن است کاسه نیم زیر ای کاسه  میدونستم

دیگه     یکی هم فردا !!! هه

کنم              تماشا هاشو کاری کثافت که کنه ازدواج من با میخواد فقط وقت ...اون

نداشتم                    دوسش که من آخه ولی میداد فشار رو قلبم یکی انگار عصبی طور همین و شدم ناراحت خیلی
بشم   ناراحت ....چراباید

میزنیم     _        20حدود  حرف مفصل رستوران میبرمت فردا بای دیگه خانومم زد عاشقانه های حرف دقیقه .

گفت               آروین حرفاش اتمام از بعد جدیدش دختر دوست کردن تعریف کردبه کردوشروع وقطع گوشی

_ ببریم           فیض ماهم بگن پسراش دخترودوست دوست از همه حال  پس

شد         منفجر جمع توی خنده بمب حرفش این .با

فکره              وروشن تعصب بی یامان برعکس همون واسه کرده زندگی کانادا تو چندسال ...آروین

وگفت              برگشت من طرف به گفت دخترش دوست از مفصل خودش نفر اولین  بعدازاینکه

_ داد                ادامه لودگی با که توشک رفتم حرفش بااین جون؟ میرا نه مگه میراست نوبت حال

بایه                _  که دیدم یامان طرف به برگشتم ناخوداآگاه حرفش بااین بگو پسرت ازدوست میرا باش زود
میکنه   نگاهم .پوزخند

گفت                  کنم باز دهن نگذاشت که بدم جواب آروین به خواستم و شدم خسته اش خیره نگاه  از

_ میزنه؟         حرف میرا با کی خیالی خوش چه  داداش

؟           عاشقی و عشق به چه و خنگ دختره این آخه

هه          باشه باهاش که باشه خورده خر مغز یکی ... شاید

پول           نه داره قیافه نه باشه خوش دل باید چیش ...به

خنگه                  کی کنم ثابت بهش و باشم قوی باید من نه اما بست رو گلوم راه بدی ...بغض

گفتم    طرفشو کردم  رو



_ نکنی        دخالت دیگران روابط تو زیاد بهتره  .پسرعمو

    . مرد                  همه از میمیره برام که هست زندگیم تو مردی یه اتفاقا نیست میکنی فکر تو که طور اون ضمن در
هه           نمیزاره تنهام شرایطی هیچ تو و تره مرد اطرافم ...های

از                     شده که هم یامان چزوندن برای باید اما انداختم راه هم عشقی عشق چه خودم جون اره گفتم دلم تو
گفتم     می خیالیم پسر  .دوست

با                     اش نشسته خون به های چشم افتاد تنم به بدی رعشه دوختم چشم بهش هام حرف اتمام از بعد وقتی
بود         کرده تر خشن و صورتش ترسناکش اخم  اون

میسایید       بهم رو دندوناش داشت خدا  یا

دادم                   فشار رو لرزید می دستم تو که رو نهان های دست و زدم سکته بار چند دلم  ...تو

میکردن     نگاهمون سکوت تو همه

دیگه                    دست با و پیچید دستش دور موهامو که کردم نگاه عوضی اشغال به صورتم طرف یه سوختن با
فریادش                    با شد همراه بلندم آخ صدای که کوبوند دهنم تو محکمی مشت دوباره و میکشید رو اونا اش

بود         جاری گچم مثل و سفید صورت از  ...خون

کنن                  جدا ازم رو ای زنجیره روانی این میکردن سعی باشن اومده خودشون به انگار که ها ...پسر

میریختن              اشک من پای به پا اونام و بود ترسونده هارو دختر هاش ..عربده





# 4پارت

کردم   غلط رمان

_ باپسر      رفته هرزه دختره کنین  ولم

کثافت       باشه روشن عموم چشم شده !!دوست

کرد         حمله طرفم به دوباره و گفت و این

کنه          پیشروی این از بیشتر نگذاشت و گرفت جلوشو ...آروین

بودن            شده اضافه جمعمون به حال هم اینا بابا یامان عربده  ....باصدای

گفت              بابام به رو بودم بافته بهم که دروغی هرحرف و نکرد نامردی  ...یامان

کوبید                 صورتم به محکمی سیلی و کشید بلندی فریاد که میکرد نگاهم عصبانیت با هم بابا ...حال

چی       نمیدونم و خورد کمد به  سرم

بعد       و شد سیاه هام چشم  شدکه

مطلق  ....سیاهی

یامان 

شده              خواستنی برام عجیب وقته چند این که بیاد کسی قراره شام واسه   امروز

و       کنه حسودی برام کمی اینکه برای

اجبار         و زور بدون بده مثبت جواب خواستگاریم ....به

که       این گفتم عمو به که  دروغی



چیزا      ازاین و نمیخوام رو .....میرا

منه               برای تنها میرا وگرنه بزارم فشار تحت رو عمو که بود این برای .همش

چشمم      در به زنگ صدای  با

اومد       داخل عمو همراه میرا که دوختم

اخمام      کردم نگاه تیپش به وقتی

معلومه              جاش همه که پوشیده کوتاه و تنگ لباس یه احمق دختره توهم رفت

میکردم      نگاه بهش اخم با  داشتم

شدیم      چشم تو چشم یهو ...که

شد        قرار همی دور واسه شام از بعد

بریم    من اتاق ...به

باهاش                  خیالیم دختر دوست جای گرفتم تصمیم که زد زنگ بهم سهیل دوستم بعد ساعت نیم حدود
چیه؟        میرا العمل عکس ببینم تا کنم  صحبت

های                        چشم زد آروین که حرفی با شد بدل و رد بینمون که حرف تا چند و کردم قطع رو تماس اینکه از بعد
نداشتم                   قبول خودمم که گفتم هایی چیز نفسش به اعتماد بردن بین از برای و دوختم میرا به  ...متعجبمو

رسیدم                    جنون مرز به هست زندگیش تو ای دیگه کسه اینکه فکر واز زد میرا که هایی حرف با ... ولی

شد         خشم و نفرت از پر وجودم همه و

شد          جاری خون دهنش و لب از که زدمش  ... چنان

گرفتن          دستم از رو هرزه دختره زور به وساشا   .آروین

بیشتر                     رو عمو عصبانیت تا گذاشتم روش خودم دیگه حرف تا چند حتی گفتم عمو به رو چی همه منم
ریختین.                  هم روی که عوضی اون با بدم نشونت حالی و عشق یه کثافت دختره هه حقشه .کنم

نهان                        بغل تو و شد تموم تحملش سر آخر که افتاد میرا نحیف بدن و تن جون به من از بدتر هم عمو
شد    هوش بی ... گریون

میرا

شوم                     شب اون از که روزه سه الن میکردم نگاه سیاهم و کبود بدن به و بودم نشسته اتاقم داخل
...میگذره

میخورم          کتک بابام دست از ساعتش هر که روز .سه

بود              برنگشته هنوز بود چهار ساعت که الن و بود رفته بیرون صبح . از

دیدم                یامان با همراه رو بابا که رساندم حیاط به رو خودم حیاط در صدای  با

نشنیدم        جوابی کدوم هیچ از که دادم  .سلمی

کشیدم   بلندی ... آه



# 5پارت

کردم   غلط  رمان

میکنه                  نگاه حرصیم و زخمی صورت به داره پوزخندمسخره یه با یامان دیدم که کردم بلند و .سرم

شده؟               خیره من به طوری این که میگذره مریضش ذهن از چی  نمیدونم

تا                       رو درد که جوری دهنم به مشت یه خوردن با شد مساوی که برگشتم طرفش به بابام های زدن صدا با
زد               داد که میکردم نگاه بهش اشکی های چشم با کردم حس استخونم و : مغز

_ رو     سفره هنوز چرا احمق

هااا؟؟؟  بازنکردی

    . خوردن                  از بعد رفتم خونه داخل به بدو بدو خون دلی و پایین سری با میکنم حاضر الن چشم گفتن با
کردم                   جمع رو سفره و ندادم میشدم،اهمیتی رو روبه یامان گاه بی و گاه های پوزخند با که  .ناهار

وگرنه                    شده خبری یه که بودم مطمئن شنیدم پذیرایی از رو بابا صدای که بودم ها ظرف شستن مشغول
به                     همش میزد شور عجیب دلم بزنه ساده حرف ثانیه یک حتی دخترش با بشینه که نیست آدمی من پدر

شد                    تبدیل یقین به شکم بابا های حرف با که راهه تو بد اتفاق یه حتما که گفتم می خودم

و                    _ خرج نمیتونم دیگه من ضمن در و داریم خونه صاحب به قرض تومن پونصد که میدونی دختر هی
بکشم      دوش به هم تورو ...مخارج

بفروشم        یامان به تورو گرفتم تصمیم همین  .واسه

       !! خوشی              دل پدرم از درسته خدایا نه ارزشم؟ بی مرد این برای حد این تا من ینی ؟ همین بفروشه؟؟
بود.               دور ذهنم از خیلی کارش این ولی خواستم مرگشو حتی مواقع بعضی درسته . ندارم

؟؟        هوا به سر دختره گفتم چی شنیدی

زندگی                        پی بره کی هر و بدی بهش رو بچه بعد و بیاری براش بچه یه بعدم بشی ایش صیغه زن قراره تو
 ...خودش



# 6پارت

کردم   غلط  رمان

          ... گذاشته         دستاشو یکی میکردم احساس میرفت گیج داشت سرم شد اکو ذهنم تو بابا جمله این بار چند
شدم                لل کلمه واقعی معنای به بعدیش حرف با که میده فشارش داره و گلوم رو

_ ..     .. هه        خونه صاحب سوممم زن میشی وگرنه نداری هم رو اعتراضی گونه هیچ .حق

میکردم،          !!             نگاه نیس هم پدر صفت لیق حتی مرد این نه بابا به داشتم اشکی و ترسیده های چشم با
پدر؟؟ـ؟        گفت فروخته منو که کسی به میشه

امضای                و صیغه خوندن برای یامان همراه به قراره فردا که گفت زجرآورش حرفای از بعد

  ( بچم             اومدن دنیا به از بعد قراره شده نوشته توش که ای  (!تعهدنامه

وسط     .                     این من پس ؟ باشه سرش بال مادری نیس قرار که ای بچه ؟ من بچه بریم بدم یامان به اونو
؟؟...             میده اهمیت من نظر به کی میشه؟؟ چی وسط این من احساسات چیم

نفهمیدم                    که خواستم کمک خدا از و کردم گریه قدر اون رفتم اتاقم داخل اشکی چشمای و خراب باحالی
برد   خوابم .کی

میگفت           که شنیدم رو بابا صدای شدم بلند خواب از :وقتی

دره   _ دم   .یامان

که                     مانتومو کارهام شدن تموم از بعد رفتم سرویس سمت وبه پریدم جام از جت مثل اسمش شنیدن با
شدم          خارج اتاق واز پوشیدم رو بود پیش چندسال . مال

و                         یامان که میکنم باز و حیاط در گرفته، و جسمم و روح قاتل حکم برام دیروز از که پدری به توجه بدون
پسره            عزا مجلس ره می داره انگار میبینم مشکی سرتاپا تیپ ... با

  . زیر                 سلمی برداشتم قدم سمتش به و شدم معذب نگاهش از که بود خیره بهم همیشگیش اخم همون با
 ! ادب     بی نداد جوابمو که گفتم !لب



# 7پارت

کردم   غلط  رمان

قراره                : _    مادمازل هی زد داد من به رو ترسناک اخم یه با یهو که میکردم نگاهش داشتم جوری همین
؟؟                   کنم باز برات و در بیام داری توقع احمق؟؟؟یا خوری نمی تکون وایستادی جا اون بیاد پسرت دوست

نشکستم          دندوناتو نزدم نیومدم تا شو ماشین سوار .زود

این                       به تن باید من یعنی کجایی خدایا بست گلوم راه بغض و شد اشک پر هام چشم هاش توهین این با
بدم  ...ذلت

شدم                  ماشین سوار سریع و کشیدم هین یه تهدیداتش کردن عملی از ترسیده که برداشت سمتم خیز . یه

و                      بیارم زبون به چیزی تونستم ترسش از من نه زده حرفی یامان نه راهیم تو که ساعته نیم حدود الن
بشنوم        خودش دهن از چیزی کوفتی صیغه .ازاین

           . خیمه        عروسک یه نقش فقط توش خودم که ای اینده کردم فکر نامعلومم اینده وبه بستم هامو چشم
داشتم    رو بازی .... شب

اومدم        بیرون افکارم از یامان صدای .با

_ هه            محضر رسیدیم هرزه بیرون بیار تشریفتو بده تکون هیکلتو اون .پاشو

تو                   که وچشمام کشید تیر قلبم که جوری سراغم اومد بدبختی وحس تنهایی ، خواری مزخرف حس باز
شدند          اشک پر نبودند بلد کاری گریه جز مدت .این

شدم              پیاده ماشین واز کردم باز درو ربات یه مثل بخوام خودم اینکه .بدون

شنیدم                استخونامو تک تک شکستن صدای که گرفت دستمو جوری یامان شدم پیاده اینکه محض .به

_ شکست   .        دستممم یامان آیییی آیییی کن ولم ... توروخدا



# 8پارت

کردم   غلط  رمان

سنگه         از پسر این دل که نبود یادم ...ولی

یامان                     دهنی تو با شد مساوی این و کشیدم ای خفه جیغ که داد فشار قبل از تر محکم دستمو ...باز

کوره                ..    انگارتو میسوزه قدری به صورتم طرف یه کردم حس که جوری بود شده جمع درد از چهرم
.آتیشه

هیچی    !!  بگم تونستم نمی  ...!! هیچی

نزنم؟؟؟             دم و کنم تحمل هارو زجر این باید کی تا نمیدونم فقط

خودم             کردن،برای خیس و صورتم و کردن باز خودشونو راه دوباره  اشکام

کنه             درک منو نیست کسی و کسم بی دنیا این تو اینکه .برای

شدن           تباه همشون که دخترانه رویاهای با دختر ...یه

   . من                   مگه بود شده محضر داخل من حال به توجه ،بدون شدم رو به رو یامان خالی جای با برگشتم وقتی
باشم    مهم براش ... کیم؟که

تحقیر                     این از بیشتر تا کنم قایم و بدم حال کردم سعی شدم داخل سرش پشت سریع ترسش از منم
.نشم

رفتارهاش    این نیست ...حقم

سالمه    چهارده فقط ...من



# 9پارت

کردم   غلط  رمان

زدم                    پوزخند وضعمون این به دلم تو بودیم نشسته داماد و عروس جایگاه تو که بود ای دقیقه چند :الن

نداره        ارزش پشیزی حتی دامادش برای که ... عروسی

دوختم             چشم بهش و کردم بلند و سرم عاقد گفتن الله بسم .با

میشد                  جدا تنم از روح میخوند که کلمه هر با عقد، خطبه خودن به کرد شروع آقا .حاج

میگفت          شدش کلید دندونای بین از که یامان صدای :با

_ ؟؟          میخوای لفظی زیر نکنه دیگه بده جواب باش زود

چکید               چشمم گوشه از اشک قطره یه همزمان که گفتم بله ای خفه صدای .با

بکشه      کل برامون بود کسی  نه

) (         .. یامان   منفورش خود مثل خشک و سرد مراسم یه زدنی دست .نه

نه              شکلی این حداقل ولی باشم زنش بود قرار مدت چند برای فقط  ...درسته

کنه          خوشبختی ارزوی دخترش تک برای نیس هم مادرم .حتی

  - ای         صیغه دختر یه ننگم مایه قدر چه ؟؟ کجاست الن -ینی

نزد                 ثانیه چند برای قلبم این باز اومد سراغم کسی بی و تنهایی لعنتی حس اون بازم

""خداااااا



هزار                 رو رفت قلبم ضربان میخورد گوشم به که هاش نفس هرم و یامان صدای شنیدن :با

_  .        ...       ! کاری   میکنم ترت بدبخت هستی که اینی از اومدی خوش من جهنمی زندگی به هرزه کوچولو خانوم
باشه      مرگ روزت هر آرزوی  ... میکنم

محکمش              های دهنی تو اون ترس از کردم خفه گلوم تو دردناکمو هق .هق

نبرده        انسانیت از بویی هیچ مرد این !!!واقعا

داشت               شوهرمو حکم دیگه حال که کسی به کردم نگاه بهش خیسم چشم گوشه  .از

بباره           عشق ازشون که سیاهی تیله ودو عاشقانش نجواهای جای !!... به

که                    هایی چشم میکرد نگاهم نشستش خون به های چشم و میداد قرار عنایت مورد خوبش الفاظ با منو
میزد   :فریاد

متنفرم  !!...ازت

هه   تفاهمی چه

# 10پارت

کردم   غلط  رمان

شدیم                  خارج محضر از زندگیم انگیز نفرت مرد با همراه شد تموم محرمیتمون کارهای اینکه از . بعد

؟؟؟                     مردم این متعهد و شرعی زن بعد به لحظه این از من ینی گفتم دلم وتو کشیدم بلند آه یه

گفت               و برگشت طرفم به بود ماشین قفل زدن درحال که یامان آهم :باصدای

کنه                     _ تحمل رو زده فلک توی بود حاضر کی من جز به گرفتمت که باشه خدات از باید میکشی آه چیه
؟؟. هان

انداختم           پایین و سرم و شد مشت دستام حرفاش این  با

؟؟      نیس بس تحقیر تحقیر همش

میبره؟؟        سودی چه من غرور کردن خرد از

نشست         رل وپشت گرفت ازم روشو پوزخند یه .با

شدم                بلند خواب از ماشین تو نشستن از بعد هست ای دقیقه چند تقریبا .الن

رانندگی                   جدیت با داره که یامانه اخمو صورت میبینم که چیزی اولین میکنم نگاه اطرافم به گیجی با
.میکنه



خیلی                    شهر از که میشم متوجه ولی بدم تشخیص کامل و بیرون نمیتونم گرفته بخار که هایی پنجره از
شدیم  .دور

میکنه     لونه دلم تو . ترس

میبره؟      کجا داره کجاس؟منو جا  این

میخوره            بهم ازم حالش که این کنه؟مخصوصا نیستم به سر ببره ...نکنه

شد        بدتر بدم حال فکرا این ...با

پرسیدم     و سمتش کردم :رومو

_  ..  ..  .. .. میری؟.. ی دار جا ک ن اما ی ی

باشه      نشنیده سوالمو اصل که  انگار

بود      خیره جلو به اهمیت . بی

لرزیدن            به کردن شروع اختیار بی پام و دست ماشین توقف .با

اومدم       بیرون فکر از بمش صدای :با

_ . هه             کنی حس وجودت تموم با و ترس معنی تا مونده جوجه؟ ترسیدی !!هه

# 11پارت

کردم   غلط  رمان

"_ شوو  پیاده

شدم           پیاده ماشین از لرزون هایی قدم با و اختیار .بی

؟؟     کجاس دیگه جا این

؟؟        ندارم مکان این به خوبی حس چرا

بیابونه     و برهوت جا !!همه

کنه                    نمی زندگی توش کسی بود معلوم اونم که داشت قرار ما متری چند تو متروکه خونه یه . فقط

شدم                سرم پشت ناگهانیش حضور متوجه بینیم زیر یامان سرد و تلخ عطر بوی پیچیدن ،با

گفت          بلندی نسبتا و دار خش صدای با  :که

_ بیفت  ... راه

بود                نقیصش و ضد رفتارهای درگیر ذهنم و میکردم حرکت ازش جلوتر طور همین قدمی ..چند

خونسرد   ...زیادی



نیس        جور خشنش شخصیت با اصل این .که

طوفانشه       از قبل آرامش این  ....مطمئنم

برگردوند                     خودش طرف به خشونت وبا کشید پشت از و دستم دفعه یک که بودم ها فکر همین :توی

_ !!!! ؟        احمق نمیدی جواب میکنم صدات چقدر هر چرا

باز                        رو متروکه خونه اون در ای رفته رو و رنگ کلید آشکار حرصی با من به توجه بدون حرفش این از بعد
داخل   کرد ...کردوپرتم

میشد             بیشتر هم ترسم و استرس میزان رفتیم می جلوتر که قدم ...هر

_  ..  .. .. ... ... جا؟  ن ای ی رد آو چرا منو

قوز          بال قوز بود شده ترس موقع هم زبانم  لکنت

_ فهمی   می ...خودت

انگیزش      نفرت و مرموز صدای با

میکرد         ریز هاشو وچشم میگفت رو جمله این وقتی

زدم       صدا وجودم اعماق از رو !...خدا

# 12پارت

کردم   غلط  رمان

داد     ادامه من به :رو

_ کیه؟؟ـ؟         بزرگمهر یامان بدم نشون تا جا این آوردمت

آدمیه؟       چجور شوهرته دیگه حال که ...پسرعمویی

.. هوم؟؟        بزنیم حرف داریم که قراری از اول چطوره

_^ نامه   تعهد ... این

داد               تکونش لرزونم های چشم جلوی و آورد بیرون جیبش از کاغذ تیکه یک .بعد

!میبینی؟؟_

باشی                  زندگیم تو بچم اومدن دنیا به از بعد نداری حق دیگه کنی امضا رو برگه این !!اگه

بیرون     میکنم پرتت آشغال ...مثل

نه؟؟؟        مگه ریختنین دور بدردنخور و اضافه چیزای

میکرد                  سخت برام کشیدنو نفس امکان که جوری میشد تر بزرگ و بزرگ لحظه هر گلوم توی .بغض



میگه  ...   داره چی من خدای

آوردنش           بدنیا از بعد که بیگناهی ی بچه مادر بشم ...من

وزباله؟     شده استفاده دستمال بشم

ریختنی؟؟   دور بشم

روانییی                   این دست بسپرم رو وجودمه از که ای بچه بعد نمیکنم کاری همچین من نداره !!!امکان

_ نکن              من با کارو این داری دوست که کی هر جون به تورو ...یامان

من        خون از منی عموی پسر ..!تو

کنی           رفتار حیوون یه مثل من با میاد دلت از ...چطور

اینو   نخواه ازم

نیست        بیشتر سالم چهارده من کن ...باور

درددددد     همه این نیست ....حقم

میشه           طاق طاقتش دیگه آدم وقتی که هایی جیغ به ...صدام

میشه    لبریز ... صبرش

بود   شده .تبدیل

بود                شده قرمز صورتم باشه مونده برام ای حنجره دارم شک که زدم جیغ  جوری

اومد     نمی بند هام ... اشک

بود      شده بریده بریده هام ... نفس

کرد       قلدری برام چقدر هر بود  بس

داره    حدی تحملم .. منم



# 13پارت

کردم   غلط  رمان

بسوزه      دلش کمی حداقل داشتم ...انتظار

کمی  حداقل

      !!       ... جسمی  چه و روحی چه برداره اذیتم و آزار از دست کمی ...فقط

میکنه           وز وز گوشش دم که هستم مگسی مثل انگار   ولی

محض     خیالی بی  با

میکرد  ..نگاهم

بگم               و بزنم جیغ دوباره میخواستم که شدم حرصی کارش این با قدر :اون

_ هااا؟؟؟ـ؟      تماشاییه من چیه لعنتی د

شدم؟؟     نفرین زندگی یا بدبختیم



زد            حرف شنیدن برای نداره گوشی که کسی واسه فایدس بی  ...ولی

مونه       می کوبیدن هاونگ تو آب ...مثل

هوا                  رفت شد دود شجاعتم همه و انداخت لرزه به منو ابهّتش دیگه که قدر اون اومد ...جلوتر

بود           اسیر عقابی چنگال تو که بودم شده ای جوجه .مثل

زدم        چنگ سرم پشت دیوار به ترس !از

کرد      مکث چندسانتیم فاصله تو  :درست

_ می گفتی؟ !  ؟ خب

بدم؟؟     گوش حرفت کدوم به

؟؟     پریدنات هرز داستان به

؟؟    هااااان دروغگوییات یا

دختره    بده جوابمو ....... د

صداشو  ...نشنیدم

شدم  ... کر

؟         شد چیز یه فقط فکرم !همه

میپوشه؟ـ؟       مشکی قصد از که  این

؟؟؟          کنه ست جذابش سیاه های چشم با میخواد یا

هس          منم دوبرابر که نزدیک از تیپ این با  ...یامیدونه

میشه؟    ترسناکی لعنتی !!!چه

# 14پارت

کردم   غلط  رمان

علت             بدون اونم خوردم محکمی سیلی شدم متوجه ام گونه سوزش  ..!!با

_ هاااان؟؟   کجاست حواست

! ؟؟      میکنی فکر معشوقت آخرین به داری

هرزه؟؟       هپروت رفتی افتادی اون  یاد

آره؟؟؟ـ؟

نیستم      یامان نکنم آدم تورو ...من

داد       هلم محکم حرفش این از  بعد

پذیرایی  ...داخل



بود               جا اون که قدیمی مبل به پهلوم برخورد خاطر به رفت نفسم درد .از

کرد                     لمس دست پشت با رو میکرد خودنمایی روش شاهکارش که ای گونه و زد زانو پاهام جلوی  اومد

 ..آخ_

توروم                 _ جوری این روز یه میدونستم میزدی گنده گنده حرفای میرا بودی شده شیر خب بیرون اون
...وایمیستی

تا      جا این آوردمت همین ...واسه

گفتم       داد با و کردم قطع  : حرفشو

نامرد    _  روانی پستی  خیلی

...آشغال

 ! ؟؟؟            میدی نشون دختر یه به و زورت که رسیده جایی به  کارت

دلم                      ته از بلندی جیغ پیچوندکه دستمو و سمتم برداشت خیز چنان باشم زده آتیشش حرفم با که انگار
و  ....کشیدم

# 15پارت

کردم   غلط رمان

میشد        بیشتر و بیشتر دستم روی انگشتاش  فشار

نبینه            آسیب این از بیشتر تا بکشم و دستم میخواستم لجاجت  .با

آورد         نمی رحم به دلشو هام گریه ...حتی

کجا    اون بازوی ...زور

کجا     من جون بی ... دست

_ هومم؟؟   اومد دردت



؟              نمیکنم امضا میگی و وامیستی من جلوی که رسیده جایی به کارت ..حال

سر؟؟     خیره خودته دست مگه

زد       داد چنان آن و سر :خیره

هیچ        که من های گوش کنم  فکر

متعجبند          صدا حجم این شنیدن از خودشم های گوش ...حتی

شد                  خارج گلوم از دردناک آیییی که پیچوند قبل از تر محکم دستمو حرفش این از .بعد

شنیدم      هامو استخوان شکستن صدای :مطمئنم

!!خداااااااااا_

فریاد                     ببندم و دهنم جلوی نتونستم که بازکردن خودشون راه اشکام زد پسم دستم به ای دیگه فشار با
جاری                 ازش خون و شد پاره لبم که دهنم کوبید محکم دستش باپشت یامان که کشیدم بلندی

محکم              هم ازسنگ یامان دل نبود یادم ولی شد تموم دیگه کردم ...فک

زدم                   صدا وجودم بااعماق خدارو ازدرد که زد شکمم به محکمی ولگد شد بلند بعد زد دومم  سیلی

نه                    مهر بزرگ یامان حرف روی بدونی میکنم کاری یه الن درنیاد صدات نگفتم مگه هرزه گفت یامان
نمیکنن   سرپیچی .... نمیارن

# 16پارت

کردم   غلط رمان

کرد         باز و چرمش کمربند و گفت اینو

ازدرد                   که پهلوم به زد باسگگ رو ضربه اولین که میکردم نگاه بهش بابغض داشتم پیچید دستش دور
زمین  .. افتادم

کردم              غلط بگو باش زود کردم غلط بگو کوچولو هرزه ومیگفت میزد ضربه  هی

گفتم        اشک با همون واسه میمردم ازدرد منم



کردم      غلط خدا به  یامان

میکنم              خواهش نزن دیگه میکن درد یامان دارم درد خدا به بسه خوردم گوه

هام          التماس به توجه بدون ولی کردم غلط  من

افتاد          نحیفم بدن و جون به محکمش لگدهای با

نمیزاشت          نسیب بی هاش فحش از منو بین این ...تو

میکردم  ... گریه

میکردم  ..التماس

میدادم  ... قسمش

انگار    نه انگار ...ولی

داره             سنگ قلب جای به اش سینه تو یامان میکنم فکر وقتا ....گاهی

# 17پارت

کردم   غلط  رمان

بره             کنار جونم بی و خون پر بدن روی از شد راضی ...بالخره

هست           النش آرامش همین باعث که من زدن کتک از بعد

بسته          هاشو چشم و داده تکیه خونه وسط ستون  به



میکنم            فکر دستم آور زجر و فرسا طاقت درد به من اما

کرده           غلبه هام زخم بقیه به که زیاده دردش قدر اون

میکنند             رانی حکم خودشون از تر ضعیف به هات بنده که کجایی خدایا

عدالتت  !!اینه

بود            من گریه صدای می شکست رو فصل سنگین سکوت که صدایی  تنها

میشد          تبدیل ناله به داشت کم کم هام هق :هق

آیییی_

دارم   ... درد

.. .  .. ا   ...  د خ تورو کن کمکم ..یامان

بیاد            کمکم به که بود حرفا ازاین تر رحم بی اون ولی

میدادم    جون ازدرد داشتم

...آییییی

مردم  ..... خدا

دارم     درد مامانت جون یامان

کن  ... کمکم

آخه    مردم خدا ..... آییی

نبود               من سمت به نگاهی نیم حتی ازیامان ولی میکردم گریه و میگفتم اینارو  داشتم

یامان 

آینده            وبه دادم تکیه حال وسط ستون به زدم میرارو اینکه  بعد

میکنم          فکر کنم درست قرار هرزه این به که ..شومی

کنم     جهنم زندگیشو .....میخوام

کنم  .... بدبختش

شد         پاک افکارم کل گفتناش آییی صدای با

پرید                ازسرم هوش سفیدش صورت بادیدن که کردم نگاه بهش و کردم باز هامو چشم

بده                     پس شکل بدترین به و من به خیانت تاوان باید بمونه زنده باید اون ولی دارم نفرت بهش ....درسته



# 18پارت

کردم   غلط  رمان

میرا 



کرد              نگاه بهم چشم گوشه از و کرد توجه هام زدن زجه به ...بالخره

نداره               فرق گچ با که است پریده رنگ قدر اون دیگه حال سفیدم صورت مطمئنم

بیارم        بال خون ممکنه لحظه هر میکردم احساس

آورد               رحم به رحمشو بی دل حتی که بود انگیز رقت قدر چه وضعیتم ... نمیدونم

رسوند         بهم خودشو قدم چند با و شد ...متعجب

بود          گرفته نگرانی رنگ کمی دیگه حال سیاهش های :چشم

_ ؟  چته؟

میری؟؟     حال از داری چرا

بزننن؟؟    حرف د

زدم      فریادش به جونی بی ... پوزخند

میشه        کمتر داره دردم لحظه هر میکردم ...احساس

باشه        مرگ جز چیزی تونست نمی ... واین

کردم         نمی حس هم و دستم حتی دیگه . حال

افتاد              هم روی هام چشم هام بدبختی تموم اومدن پایان به از حال  خوش

رفتم       فرو خبری بی عالم ..به

رفتم               فرو گرمی جای وتو کردم حس و تلخش و سرد بوی آخر لحظه .................فقط

قدر                      اون ولی دادم فاصله هم از مو درد پر های چشم کردم حس راستم دست تو که خفیفی سوزش با
میشد             باز هم از سختی به هام پلک که بودم کرده .گریه

که     نبود سخت  حدسش

...کجام؟

بود               شدن رد درحال هام چشم جلوی فیلم مثل متروکه خونه اون های صحنه ...همه

تا           نکردنش امضا برای ولجبازیم تعهد کوفتی برگه اون ... از

چرخوندم            اتاق دیگه طرف به هامو چشم در شدن باز صدای .با



شدم             مچاله خودم تو ناخوداگاه که میومد سمتم به محکم های قدم .با

میکرد         نگاهم خیره نگاه با فقط زد نمی .حرفی

نبینم      انگیزشو نفرت چهره اینکه  برای

چرخوندم      دیگه طرف به رو .صورتم

ریخت              صورتم رو هام کردواشک باز جا گلوم تو بدی بغض دیدنش با .بازم

نپرسید      حالمو حتی رحم بی ...نامرد

من     دارم توقعی چه ...هه

# 19پارت

کردم   غلط رمان



پیچید        چپم دست تو که عمیقی درد با

گرفت             شدت گریم و شد جمع درد از وچهرم هم تو رفت : اخمام

ریخت     هری قلبم صداش با

- میکنه؟  ..درد

آورد       فشار دستم به و گفت اینو

شد     اشک پر چشمام که

دادم        تکون راست و چپ به و سرم

پیچوند       و دستم لحظه یه تو که

رفت     آسمان به فریادم  که

شد   مساوی  که

یامان   تودهنی با

_ داشته      برت دور چته هرزه دختره

وایستا               فقط نمونه بدنت سالم جای میزنم جوری یه میکنم بدترت ازاینم خونه بریم ...وایستا

شد       جاری اشکام فاش حر این با

میکردم      نگاه بهش ترس با  داشتم

برم              راهم نمیتونم که بزنه منو دیگه میمیرم بدنم ازدرد دارم الن خدا  یا

کن      کمک من به خودت خدا

ریخت     هری قلبم صداش  با

؟؟ـ؟    بود من با

# 20پارت

کردم   غلط  رمان



میپرستم      که خدایی اون به  میرا

برگشتیم    خونه به ... وقتی

که     میکنم شکنجت جوری یه

گریه     حالت به آسمون مرغای

......کنن

نیس          شکنجت اثر حالم این مثل که بگم بش ...:میخواستم

شد                داخل داشت تن به سفید روپوش که زن یه و خورد در به ای  تقه

_   ..! ؟          خوبی شده بیدار خوشگلمون آبی چشم دختر که میبینم به به

ممنون_

پاشیدم       روش به دردی پر لبخند  و

؟      _ عزیزم کردی گریه چرا

؟     الن میکنه درد جاییت

میشد       نزدیک تختم به زدن حرف .درحین

وایستاده                     تختم کنار میکرد فکر چی به خوند نمیشد هاش چشم از که طوری حس بی یامان بین این تو
. بود

_ بدم        تکون نمیتونم اصل چپمو دست فقط . نمیدونم

دکتر            خانوم تحمله قابل غیر دردش میشه جا جابه یکم . وقتی

گفت             و دوخت بهم محبتشو از پر های چشم و کرد چک  وضعیتمو

_ گلم    نیست نگرانی  جای

ها     هاتو اشک نبینم ...دیگه

باشه         کوفتگی فقط که انشالله بشه برداری عکس ...  باید

_ میدونم        بعید دیده که ای ضربه بااین ..ولی

گفتم     هم شوهرت به : من

؟؟               نیست طور این باشه ساده افتادن ها پله از یه فقط این نکنم فکر

خواست           جواب من از و دوخت یامان به رو عصبیش .ونگاه

بگم   چی  نمیدونستم

نمیذاشت        زندم دیگه دفعه مطمئنااین بگم راستشو ...اگه

_ ؟        باشه داشته ربطی شما به نکنم فکر

؟.                ! نیست مربوط بقیه به و خودمونه بین باشه که هم ای مسئله هر دارم اختیارشو  زنمه

دوختم              بهش ترسیدمو های چشم داد رو دکتر جواب که بلندش نسبتا صدای ... با



گفت       عصبانیت با بهش رو : دکتر

_ باشین        زدنتون حرف مواظب محترم ظاهر به ...آقای

که                    محکمیه های مشت و ضربه جای که میبینم شدیدی های کوفتگی دختر این بدن جای جای روی من
؟؟   خورده بهش

چی؟؟            ینی اینا ؟میفهمین نباشه ساده شکستگی یه ممکنه چپش دست حتی

؟؟         !! کنم فکر گرفتینش اشتباه بکس کیسه یه با رسما



# 21پارت

کردم   غلط  رمان

گفت            و سمتش کرد رو مرموز لحنی و خونسرد نگاهی با  یامان

- خانوم      میگم دوباره گفتم، بار  یه

اگه                  باشین مادر عزیزتراز دایه مریضاتون برای نمیخواد شما ضمن در دارم اختیارشو منه، ،مال زنمه
باشه               داشته مشکلی اونم نکنم فکر که همسرمنه ناراحته اومده پیش وضعیت این از !!کسی

میرا؟؟ـ؟   میگم درست

ازم                       ملمتمسانه های چشم با چون بیارم زبون به و ام جمله و نکنم نگاه زن های چشم به میکردم سعی
بگم     رو حقیقت که  .میخواست

خودش              برای جهنمیه چه که نداشت خبر من زندگی از تونستم،اون نمی من .ولی

گفتم                   بود کرده پیدا برام رو حامی تنها حکم الن که بهش رو ای گرفته صدای  :با

- ندارم        واعتراضی مشکل هیچ من ولی ...ببخشید

بود         فایده بی انگار ولی نکنم بغض کردم ...سعی

نیست                 همسرم تقصیر افتادم روز این به ها پله از افتادن خاطر به واقعا .من

نیست                نیازی واقعا ولی هستین نگرانم که ممنونم هم شما از کردم دقتی بی ...خودم

میکنم              خالی میدونو ها بزدل مثل راحت قدر چه میگم دروغ راحت قدر ... چه

_ عزیزم    نمیگی راستشو  چرا

تا     کنم کمکت میتونم ... من

گفت                 نره بالتر میکرد سعی که صدایی با بهش رو عصبی حرفش کردن قطع با عصبی :یامان

مسایل                    - تو و کنین وز وز گوشش زیر خودم وجلوی کنین دلسوزی زنم برای که این جای به محترم خانم
کنین    دخالت دیگران ... خصوصی

بدین         انجام رو میگیرین پول براش که ای وظیفه

بیمار     درمان و ...معاینه

گفت       و وایستاد جلوش محکم دوباره  :دکتر

- وظایفمو      من به نکرده لزم شما

کنین  .یاداوری

بهتره            بگیرین یاد دیگران با و برخورد طرز برین ..شما

هیچی                  اتون زننده رفتار خاطر به حراست به که هست همسرتون وضعیت خاطر به که کنین خداروشکر
...نمیگم

گفت               یامان حرصی و قرمز صورت به توجه بی لبخند با من به رو :وبعد

- باشی     صادق باهام بودم امیدوار

نمیخوای     خودت که حال ...ولی



...باشه 

به                  عمیقی نگاه با وبعد چطوره دستت وضعیت ببینم وبیارین بدین انجامش حتما مینویسم سونو یه برات
کرد          ترک رو واتاق گفت خوشی روز لرزونم های ... چشم

نکرد          خشم از پر یامان سمت هم نگاهی نیم ..!حتی



# 22پارت

کردم   غلط  رمان

بود               گذشته دکتر خانوم اون و یامان بین بحث از که بود ای دقیقه .چند

میکوبید                صورتم به زندگیمو های واقعیت داشت انگار که بود این مثل زن اون های .حرف

برسه   روزی کاش

باشم     اون مثل ...منم

  ... افسوس          ولی حقم از ام آینده از کنم دفاع خودم از ... بتونم

- هرزس                  توئه دست از کشیدم چی هر امروز که کن بلند لشتو تن اون شو بلند باش ...زود

بود     دکتره اون حرفای  منظورش

شد       خنک دلم هه نکنه درد .دستش

بدجور      خان یامان سوزوندتت جور ...بد

مشکل                    بده تشخیص تا بدیم نشون دکتر خانوم همون به رو عکس شد قرار دستم از عکسبرداری از بعد
دقیقا   چیه ... دستم

میشدیم         رد بیمارستان راهروهای از که بین این .تو

نامردش                   خود من الن وضعیت مسبب انگار نه انگار کنه کمکم نداد زحمت خودش به حتی یامان
...هست

میکردم               حرکت سرش پشت بدنم کل و دستم تو فرسا طاقت درد همون با ...مجبورا

ولی                     بود زده کتکم هم پدرم ،درسته بودم خورده ای ضربه همچین که بود بار اولین این بودم نگران خیلی
یامان      دست ضرب اندازه به ...نه

بود        کرده رخنه دلم تو دلهره و  ترس

نشه         درست وقت هیچ و باشه شکسته دستم ...نکنه

باشم     شده فلج اصل ... نکنه

آمد              می بافم منفی و کوچک مغز تو که خیال و فکر هزار .وهزاران

کردم                   نگاه دردم عامل وبه اومدم بیرون فکر از و کشیدم ای خفه جیغ دستم عمیق کشیدن تیر با

- دیگه    بیا تر  تند

پشته   لک  انگار

 .. هه       هستین هم شبیه هم خیلی قضا  ..از

تره        سریع تو از هم پشت لک ... وال



!! ؟             احمق شه تلف جا این وقتم شب آخر تا میخوای بیفت راه د

تو  ... برو

بود       رویییمون روبه اتاق به اشارش  و

     ... طرف        یک هم دستم درد میداد دست بهم مزخرفی حس حرفاش تموم ...از

کنم؟                   تحمل رو زورگو و غرور کوه این باید چطور بعد به این از اینکه فکر هم طرفی ...از

شوهرررر      عنوان چه به !!اونم

بود          زا استرس و ناآشنا برام کلمه این قدر ...چه

بعد     به این از  یعنی

دارم                   اطلعات شنیدن حد در مسائلی همچین مورد در فقط تاحال که دارم وظایفی مرد این به نسبت من

نیست               بینمون حسی وهیچ ندارم ارزشی هیچ براش من که مردی برای بودن زن  اصل

چی    !! یعنی

ندهم          پا آور وحشت های فکر این به کردم  ....سعی

کنه            تحقیر منو و بیمارستان وسط بکشه داد دوباره اینکه ترس  از

شدم          دکتر اتاق وارد سرش پشت مطیع بچه یک ... مثل
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بود        دستم آرنج ناحیه تو شکستگی دکتر ...تشخیص

... همین

باشه          گچ تو دستم باید ماه یک تا که ...این

باشم                نداشته همیشه برای و دستم بود ممکن چون نبوده شدیدتر ضربه کنم خداروشکر باید ...اینکه

دنبال                    رو زن توضیحات و دست حرکات یامان سرد و خشک نگاه بودیم اتاق داخل که مدتی تمام تو
بودم               وایستاده یامان بلند و کشیده قامت کنار ناراحت و مغموم هم من و .میکرد

   ... میکردم       خفگی احساس شنیدم رو خبر این که موقعی  !! از

بدم           گوش هاش حرف بقیه ی به که نداشتم حسی هیچ ...دیگه

میخواست   دلم  ...فقط

بگم              و بزنم فریاد زن اون صورت تو رو جملت این تک :تک

نکن          نگام سرد و امیز ترحم نگاه با خدا  تورو

تلخ          سرنوشت این زندگی، این های بدبختی تمام خدا ...به

نیست    من !!!تقصیر

که       بشم قدرتمند قدر اون اینکه یا

سر       وقتو چند این حرص تمام  بتونم

   ) ( و  بیارم در یامان حیوونش  خود

بزنمش  انقدر

...بزنمش 

بشکنه     دستاس جفت  تا

من     دست یه جای !!به

باشه                     داشته من با رو رفتاری همچین نتونه دیگه و شه نابود بدنش اعضای کل نه هاش دست فقط اصل
...

غیرممکنه    که حیف ...ولی

رو                   وحواسم اومدم بیرون ام بیهوده و مالیخولیایی افکار از جانم و روح قاتل توسط راستم دست فشار با
کردم     دکتر های حرف .متوجه



نیوفتادن              هم جون به و نیومد وجود به بینشون بحثی دیگه که میکردم !!تعجب

داشت             کم سرم روی بزرگ شاخ یک آوردن در که هم یامان !کارهای

میاره      سرم رو بل این  خودش

میکنه             درمونم دوا باشه نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار و خونسردی با ...!!بعد

؟؟ـ؟   !               باشیم دکتر و بیمارستان گرفتار الن تا که میندازی روز این به منو مریضی؟؟ عاقل انسان خب

آدم    این  آیا

؟؟؟    داره روانی تعادل
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بود     ای دقیقه چند  الن

تقریبا     آقایی که تماسی                 40دکتر آب با نباید بود گفته دستم گچ گرفتن از بعد مهربون ای چهره با بود ساله
کنم           مصرف بشه هام استخوان تقویت باعث که وغذاهایی باشم ...داشته

ترشد                    سنگین هم دکتر های حرف از بعد ، داشتم که بغضی و شد جمع دلم تو عالم غم ...یهو

بزنم              زار دل ته واز گریه زیر بزنم جلوش جا همون شد ... باعث

سیاهم      بخت و بدشانسی این ...برای

و                      بده جلوه عادی رو من حالت این اینکه برای و بود شده عصبی خیلی حرکتم این دیدن از بعد یامان
میکرد                   بغلم کامل پشت از که درحالی بگیره رو من زدن کتک موضوع تو ودخالت کنجکاوی یه جلوی
:گفت

- میترسه       آمپول از یکم من همسر این

کرده        تجویز تقویتی آمپول براش هم دکتر .خانوم

گرفته         الن از رو ها اون عزای کنم ...فکر

کرد       ای مسخره خنده آخرش حرف .وبا

! ؟؟؟          کثافت میکنم گریه میگی که دروغینی آمپول برای دارم من

نکوبم           صورتش به جا همین که کردم مشت و هام .دست

گفت        و کرد ای خنده تک هم :دکتر

الن     جوونای دست از  امان

بکشیاا          نازشو داره دوست کوچولو خانوم این کنم فکر !!ولی

میکنه    گریه چطور ...ببین

؟؟   دخترم درسته

و                     حرصم خندونش های چشم چرخیدم یامان طرف به شده گرد های چشم با که داد سر ای خنده دوباره
              . بردم  یاد از رو کردن گریه کل به که میگیره مسخره به منو چطور ببین کرد .بیشتر

گفتم            انداخت می بهم شیطونی نگاه که دکتر به پوزخند :با

- خودش     آقامون اینطوره که  البته



هست      کشیدن ناز استاد نگفته من

داده                هدیه بهم رو زمینی فرشته یه خدا میکنم احساس ها وقت بعضی که قدر !!!.اون

  !!! هه    این؟؟ اس فرشته کی ..اووق

های                    دندون بین از و نگذاشت جواب بی حرفامو کمرم دور هاش انگشت فشار با و عصبانیت با یامان
گفت   شدش  :کلید

- سهله                  که برات بودن فرشته عزیزم بریزم پات به دنیارو میخوام که داری ارزش برام قدر اون .تو

!!عوضی   

کرده          شروع خودش رو بازی این که انگار نه . انگار

چرا       میکنه خالی من سر حرصشو داره

میشنیدم           کمرم تو هامو استخوان تک تک شکستن صدای میکردم احساس

تحویل                    ای ونیمه ونصفه محجوب ولبخند شدم لل نشه دچار دستم عاقبت به هم کمرم که این ترس از
دادم       میکرد نگاهمون تحسین با که . دکتر

شدیم       خارج اتاق از ازش تشکری  با

گفت                     گوشم دم و شد خم و کرد سد و راهم جلوی یامان گذاشتم بیرون در از و پام که :همین

- ؟       هوم بکشم نازتو داری دوست پس

کنی          حض برات بشم آسمونی فرشته نه که زمینی .. فرشته

ببین     و کن صبر ! فقط

رفت                  بال قلبم ضربان هاش حرف و گوشم کنار درست گرمش های نفس هرم شدن پخش ... با

میشد       تکرار ذهنم تو کلمه یک  فقط

کنی      حض برات بشم آسمونی ...فرشته

بیمارستان                   خروج راه و داد تحویلم ونیشخندی کرد ول و کمرم گوشم کنار ترسناکش های حرف از بعد
میکردم                    فکر شومم سرنوشت به و نبود خودم دست پاهام لرزش که درحالی من و گرفت پیش در رو

کردم    حرکت سرش ... پشت
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بمونم                 زنده فقط نه که زندگی توش و ببینیم اشو خونه میخواستم که بود بار اولین .برای

زیاد     خیلی خیلی داشتم  استرس

هاش             حرف با بده عذابم تا بدم آتو دستش این از بیشتر .نمیخواستم

)  (. یامان           خونه بودم شنیده فامیل های بچه از تعریفشو فقط الن تا شاید

پارک                       داخل رو رنگش سفید پورشه و کرد باز رو بود رومون به رو که رنگی سفید پارکینگ در ریموت با
کرده          هم ست چه هه !!! کرد

_ کوچولو   رسیدیم

جهنمت  !!!...اینم

      . گرفت       ازم وروشو زد پوزخندی اومدم بیرون فکر از بمش صدای با

شدم                  پیاده ماشین از سرش پشت منم بود جهنمش کلمه همون تاثیر که بیشتر لرز و ترس . با

میزد   تندتند ...قلبم

        .... میشد    پایین و بال سرعت به سینم وقفسه بود شده تنگ .نفسم

ایستادیم     ورودی در کنار  وقتی

بشم             داخل من اول تا شد منتظر در کردن باز با .یامان

برس    دادم به ...خدایا

ندارم      رو کسی تو جز !!! من

؟؟        میشه چی این از بعد ینی

کنه؟؟     رفتار باهام چطور  قراره

زنشم      الن من ینی خدا !!وای



دستوراتش                  و حرفها مطیع که براش باشم همسری مثل باید حال داشت وحشت یامان از که دختری
؟؟  باشه

بریزه         دورم آشغال مثل بعد کنه استفاده ازم .. قراره

نمیزارم    من نداره امکان

نرسه           اش خواسته به تا وایستم غرور کوه این جلوی  باید

میتونی   تو ... میرا

کن           محافظت برات مونده دنیا این تو که چیزی تنها !!!از
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: یامان

خونه              داخل بزاره پاشو داره تردید و میلرزه ترس از داره چجوری که .میدیدم

نکنه                    استخاره تا دخترونش و ظریف کمر پشت گذاشتم و دستم و شدم کار به دست خودم همین برای
هین                       یه میبرد سر به خونه بزرگی در غرق هم میرا و بود ای دفعه یک کارم چون ولی داخل بره وسریع

کرد                    نگاهم گشادشده های چشم با و چرخید عقب به وترسیده برد جلو قدم چند خودشو و کشید .بلند

میزد            مشکوک حالتش این ولی بود خوب خیلی واین میترسه ازم ...میدونستم

باشه       ساده رفتن فکر تو نمیتونست ....فقط

!!!... نکنه

زدم                  زل دستپاچه میرای به و نشوندم لبم روی گشاد و مرموز لبخند یه خبیثم افکار این .با

- چیزه .. ..  من ... من

بسته                      و باز و میخوردن تکون ایش قلوه و گوشتی های لب آورد می زبونش به که ناقص کلمه هر با
.میشدن

به   عجیبی  میل

داشتم   گرفتنشون ...گاز

کنه         توجیه من برای رو چی میخواست دقیقا !!!نمیدونم

میگذره       کوچیکش فکر تو چی فهمیدم ...اینکه

گفتم         و کردم نزدیک بهش خودمو قدم چند : با

- چیزه؟؟    گفتی می خب

درشتش      های چشم حرفم این  با

دوخت              من یخی و خونسرد نگاه به رو شد قبل از تر درشت  .که

-     ... بودم ... ...       ندیده تاحال من من داری بزرگی خونه چه ینی میگم خب ...خب

کوچولوش             های سینه جلوی بود گچ تو که چپشو دست حرفش از بعد

کنه        ایجاد بینمون ای فاصله تا ...گرفت

بزنم                قهقهه بود من به نزدیکی از فرار برای که حرکتش این به میخواست دلم .خیلی

بره            در دستم از میتونه اینکه کرده فکر چی خودش با .... واقعا

کنم         تصاحبش میتونم بخوام که هروقت بدونه باید .انگار

میکرد          نگاهم داشت لرزون نگاه با و بود جوابم  منتظر



کوچولو    خانوم برات ... دارم

میشه     شروع بازی داره  ....تازه

میراا     لذتشم پر شروع !!عاشق

گفتم          بهش رو سرد نقاب با افکارم به توجه  بدون

- میکردی               زندگی مرغ لونه یه توی که تو بیاد بزرگ نظرت به بایدم آره  خب

مونه       می کاخ مثل واست جا  این

؟؟   میگم درست
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:یامان

بودگفت              مشخص بلندش تقریبا صدای تو که بغضی با ناراحت و زده خجالت  :میرا

_ میگی   راست  اره

بزارم          کوفتی خونه این توی پا ندارم لیاقت حتی  من

     ... لعنتی      برم بزار هان؟؟؟ جا این آوردی منو چرا ...پس

من             هم شی راحت زدن کنایه و نیش از خودت هم ...تا

میزد   زر  ...خیلی

...خیلی

کنم          عملی فکرمو دستش به توجه بدون باید .انگار

میکرد       خطی خط نداشتمو بدجوراعصاب هاش ...حرف

کنم                  ناقص هم رو دستش یکی اون بزنم میکرد تحریکم داشت عجیب هم حدش از بیش های .سرکشی

دویدن                   به کرد شروع من به پشت و کشید بلندی جیغ که سمتش برداشتم خیز ناگهانی تصمیم یه  ...توی

که                     آهویی به خونسردی وبا نشستم ام کناری مبل روی و آوردم در سیاهمو کت بهش اهمیت بی من ولی
دوختم         چشم میکرد فرار ای گرسنه شیر دست  .از

نه                  یا رم می دنبالش من ببینه و کنه نگاه پشتش به برنگشت حتی که ترسید قدر ...اون

بود    گرفته !!خندم

داشتنی    دوست سرگرمی ... چه

کنه           مخفی خودشو جایی هر میتونست و بود درندشتی خونه  ...درسته

هه         مشتمه تو خمیر مثل که سر آخر ....ولی

وبا                    بود شده قایم پذیرایی سالن کنار بزرگ گلدون پشت که وقتی بالخره گشتن دقیقه ده از بعد
کردم        پیداش جوید می رو هاش ناخن استرس

خوردنی   کوچولوی ... موش

بده              جا خودشو میتونه جا هر تو که میزس ریزه اش جثه ...انقدر



زیر                      دیگمو دست و زانوهاش زیر دستمو یه دفعه یک و ایستادم پشتش صدا و سر وبی محکم های قدم با
کردم     بغلش و گذاشتم  ...گردنش

بود                   شده خشک که بدنی و بود شده قطع که نفسی و شده گرد های چشم به توجه ...بی

گرفتم              پیش در رو خواب اتاق به میشد ختم که هایی پله .راه

_ کوچولو         نکردی انتخاب شدن پنهون برای رو خوبی ...جای

کارم                        شوک از و لرزید گنجشـکمی مثل بغلم تو که بهش رو بود ناگهانیم خشم از که بلند صدای با وبعد
گفتم                میشد پایین و بال ترس از کوچیکش های سینه و نیومد در هم : جیکش

 _ نکنم             کار چی کنم کار چی که میکنی تکلیف تعیین من برای  حال

جا         این آوردمت چرا من که چه تو  به

هرزه   ی ...دختره

بدی            انجام رو میگم بهت که چی هر باید فقط تو

  ... فهمیدی؟؟ـ؟      کنی قبول چرا و چون بدون

؟؟؟          ....  هوم بفهمی تا کنم رفتار دیگه جور باهات باید انگار ولی
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:میرا

میکرد       پاره امو سینه قفسه داشت قلبم

میزد    تند که ...ازبس

بودم        پسر یه بغل تو بود بارم  .اولین

ترسم                      و استرس و میشد رو و زیر دلم میکرد برخورد یامان عضلنی و سفت بدن با من نرم بدن وقتی
بیشتر  .هم

برام       میمونه غول یه مثل میکردم ...احساس

بشر       این بزرگه انقدر چرا ...خدایا

نرسیده            راه از هنوز اصلی شوک فهمیدم زد که هایی حرف ... با

کنه             ترم بدبخت هستم که اینی از نکنه کنه کار چی باهام ...میخواد

به                       ورو کرد باز پاش با رو بود خواب اتاق مطمئنا که رنگی سفید در که گرفت شدت وقتی هم هام گریه
گفت     لطافتی هیچ بدون :من

_ شو   خفه

نشنوم     اتو گریه صدای ...دیگه

نکن         زر زر گوشم زیر هم دقیقه به ...دم

میترسم               مرگ حد در ای مسئله همچین از دخترم یه من نکنم گریه تونستم !...نمی

موقع                       که بود رنگی سفید و سیاه نفره دو بزرگ تخت همون شک بدون که نرم جای یه روی شدنم پرت با
و                       تلخ واقعیت به و اومدم بیرون خیال و فکر از خورد چشمم به که بود چیزی اولین اتاق در کردن باز

دوختم    چشم زندگیم !!!!ترسناک

داشت                     که سنگینی وزن و شدم گرفته گچ دست وجود با که بود سخت برام و میلرزیدم بید مثل داشتم
شم   ...بلند

درآورد                    تنش از ناگهانی حرکت توی پیرهنشو و کرد قفل رو اتاق در که دوختم یامانی به رو لرزونم ...نگاه



و                     صورتم راستم دست با و کشیدم بلند هین یه شکمش های عضله بودن ورزیده و ها پک سیکس دیدن با
...پوشوندم

_ میپوشونی   صورتتو چرا

شه        عادی برات باید صحنه این بعد ...من

گرفت      اوج هقم هق صداش  با

دادم          تکیه تخت تاج وبه رفتم تر عقب ترسیده ... و

هم                      یامان کنم فکر که میتپید تند قدر اون قلبم و دیدم هام چشم جلوی رو مرگم بعدیش حرف با که
می شنید  ...صداشو

... اممم_

چطوری؟ـ؟        وحشیانه و خشن رابطه یه با

 ... چموش           رابطه به میده لذت چون دارم دوست و پرونیات جفتک !!این

سرد            و مرموز همیشه میکردمثل بیشتر رو ترسم که بود طوری ...  صداش

_ کمتری                    درد تا بدم کارم به ملیمت بارته اولین چون میکنم، سعی بیای راه باهام و کنی التماسم اگه ولی
... بکشی

گفت       دوباره و کرد مکث لحظه  یه

_ کن   صبر ! نه

نیستی     دختر هرزه توئه  شایدهم

؟؟؟؟ـ؟   هان

کنن               گریه حالت به آسمون های مرغ میکنم کاری میرا باشه طور این اگه

ببین     و کن صبر ... فقط

سمتم                    برداشت خیز برهنه بالتنه همون با ، شد می پاره داشت گردنش رگ که حالی در زیاد عصبانیتی با
بکشم             دراز تخت روی تا کشید رو لرزونم پای سریع حرکت یه  ...وتو

گرفت         قرار جونم بی جسم روی هم خودش .و

زدم          صدا بلند گریه با اسمشو و کشیدم بلندی ....جیغ

نهههههه ... یامان
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کنه               بازش که کرد تنم توی لباس بند دستشو بلندم های جیغ به توجه  ...بی

دادم                 هلش عقب به توانم همه با و نشست اش مردونه دست روی دخترونم ظریف های .انگشت

هیچ                     دست، یه با برسه چه نمیرسید بهش زورم جوریش همین که منی ولی نکنه پیشروی این از بیشتر تا
نداشتم  ... شانسی

شد                   خارج دهنم از بلندی آخ دردش از که زد پس محکم دستمو و کرد حرصیش بیشتر حرکتم . این

چشم                 جلوی ولی دربیاره راحتی به لباسمو نمیتونه چپم دست آسیب خاطر به که میکردم خداروشکر
با                    فقط و بخوره جر تنم توی شدلباس کشیدوباعث محکم و لباسم های دکمه اومدم در حدقه از های

باشم     جلوش رنگی قرمز ...سوتین

بود   زده  !!!خشکم

بود      خاصی برق هاش چشم ... توی

اومد        بدم خودم از که میکرد نگاهم ... طوری

صدادار                    دهنمو وآب میکردم نگاه بهش بود شده قفل یامان توسط که پایی و دست و اشکی های چشم با
دادم  .قورت

گفت         میکشید سردشکمم پوست رو داغشو دست که :حینی

_ نیستی      هم بد همچین که ... میبینم

کوچولو    جوجه ترسیدی ...اخی

سینه           !           زیر درست قلبم روی گذاشت راستشو دست بعد و میزنه دیوار و در به و خودش جور چه ببین اوه
.ام

میگیرم          زیردندون لبمو و میدم فشار هم روی هامو   .پلک



میدم   جون ...دارم

و   ....                 بدنم جاهای ترین ممنوعه برسه چه بشه نزدیک بهم پسری نگذاشتم حال تا که منی سخته من برای
ببینه  ... هم

برد         سرم بالی رو سالمم ودست کشید بالتر ...خودشو

میکرد         کمتر رو هامون صورت فاصله لحظه ...هر

حریصانه                   که نگاهی اون دیگه تا بستم هامو چشم بیارم زبون به رو کلمات درست گذاشت نمی سکسکه
نبینم       رو میدرید بدنمو جای جای ...داشت

_  ... نمیتونم... ... ...   من من خدا تورو مان ا ... ی

...          .... ... میاد   ن بال نفسم ور اون برو روم از میکنم هش خوا کنم کارو  این

داری        دوست که کی هر جون به تورو

یامان   ... نکن کارو  این

میکنم... ... ت ...التماس

نمیومد          بال هام نفس و بود بریده رو امونم ..گریه

کنم                 نگاه صورتش از غیر جایی به و بگیرم گر خجالت از شد باعث هامون بدن .تماس

کرد            بیشتر رو بدنم عادی غیر لرزش گوشم کنار بمش ...صدای

_ نداری      فراری راه هیچ بودم  .گفته

برام        باشی مجسمه مثل که نگرفتم تورو ... منم

کنی       برطرف منو های نیاز باید !تو

؟    چطوری که میدونی

نداشتم   جوابی ... هیچ

بود...     محض حقیقت حرفاش ..هیچی

میکرد        لمس رو بدنم جای هر هاش .دست

میشدم             زنده و میمردم کامل دور یک من دستش حرکت هر ... با

شلوارم     روکمر دستش نشستن  با

که                   زدم دلخراشی جیغ دوباره و کردم منقبض رو بدنم میکشید پایین رو زیپش که هایی انگشت و
یامان        محکم دهنی تو چند با شد ...مصادف
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بود         هیچ دردهام همه مقابل در لبم عمیق ...سوزش

وایستم           زورگو این مقابل که بود نمونده تنم تو جونی .دیگه

کردم      امتحان هم رو شانسم !...آخرین

_ باش           نداشته کاری باهام ام دیده آسیب دست خاطر به ...حداقل

بده        فرصت بهم و ماه یه ..این

پرستی          می که کسی هر جون به تورو میکنم .خواهش

میکردم       گریه و بودم پوشونده صورتمو .بادستم

میکرد        آب رو هرکسی دل که ای  گریه

نه   یامان ...ولی



_ جوجه     نداره دستت به  ربطی

بلدم    و کارم ..من

باشی     که شرایطی هر ...تو

راحت      خیالت دم می .انجامش

گفتم           حرفش ادامه تو کنم قانعش میتونم میکردم حس که :درحالی

_     ...  ... میگم... خودت خاطر به من یامان ن بی ب

               ... .    ... دست .. یه یا بیشتره میبری سالم دست دو با رابطه توی تو که تی ذ لذ اون نظرت به خب خب
؟  !...سالم

های                     چشم پس رسید می ذهنم به که بود راهی تنها این ولی میگم پرت و چرت دارم میدونستم خودمم
ببینم          حرفامو تاثیر تا دوختم بهش رو خیسم و ...مظلوم

دوخت           چشم ؟؟بهم میکنی خر بچه داری میگفت که نگاهی ... با

گفت           نیشخند با که بودم جواب منتظر درمونده و : ناامید

.اوکی_

میکنم  ....صبر

...ولی

داد            ادامه بودم بعدیش جمله منتظر مشتاقانه که من به نگاهی  با

_ . هه                    حتمیه مردنت دیگه بیاد قبلیت درد رو دیگه درد یه الن اگه دیدم چون بود حرفات خاطر به نکن فکر
...

نکرد                  باهام کاری یامان که کردم بارشکر هزاران دلم تو رو خدا و فرستادم بیرون آسوده رو ...نفسم

کردم            کپ بودم برده یاد از که وضعیتمون دیدن با لحظه ...یه

بود           نکرده ولم هنوز ولی نداره کاریم گفت اینکه با .یامان

_ کنار .. .. ..   بری حال شه می  ...می

میشدم            اب داشتم خجالت از کنم نگاه هاش چشم تو تونستم  .نمی

شد              قبل از بیشتر صورتم قرمزی که کرد رها صورتم تو مانند آه .نفسشو

کردم               حس یامان تنومند و پیچیده بازوهای بین خودم یهو که بودم فکرها همین ...توی

دست                     لطف به بود هامون بدن بین که ای فاصله تنها و بودم بغلش تو کامل من که بود طوری وضعیتمون
بود   ام ...شکسته

بود              کرده قفل خودش پاهای با پاهامو و داشت قرار اش چونه زیر .سرم

نداره                   تمومی هاش اذیت انگار ولی شدم خلص کردم فکر میزد تند دوباره قلبم و بود شده خشک گلوم
...

_ نگفتی  ... مگه

کرد           قطع حرفمو ام خشکیده لب رو اشارش انگشت گذاشتن .با

  . طوره                یه میشدم آروم میکردم حسش وقتی چرا نمیدونم که میداد سردی و تلخ عطر بوی هم تنش
!!عجیب



اومدم          بیرون فکر از اش مردونه و بم صدای  :با

_ کنم             تصاحبت تونم می بتونم که وقت هر فهمیدی کنم فکر دیگه ..الن

چیزت         همه جسمی چه روحی چه منی مال .تو

کنی    سرپیچی خواستی وقتی

کنی   ... سرکشی

بیوفت         میکردی بهم الن که هایی التماس این .یاد

باشه                داشته وجود هم بعدی دفعه گذشتم رو دفعه این نکنی فکر یوقت نداره برت .هوا

؟؟   شدی متوجه

دادم               تکون فهمیدن معنای به و سرم هم سر پشت بار چند بلند چشمی .با

بود                خدا طرف از معجزه یه اومدمطمئنم کوتاه طور این رحم بی یامان نمیشه باورم  .هنوز

_ باش      مطیع طور این همیشه .خوبه

فهمید               ازش چیزی شد نمی که نگاهی کشید کنار پام سرتا به کوتاهی نگاه ...با

از                       بود گرفته رو بدنم کل که داغی آتش و بکشم راحت نفس یه تونستم تازه شد بلند تخت روی از وقتی
بره  ...بین
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رفت             اتاق داخل درهای از یکی سمت بلندش و محکم های قدم ...با

رسید            گوشم به آب شر شر صدای دقیقه چند از بعد  ...که

بود           زده خشکم تخت روی حرکت بی طور همین من ...ولی

بود     گذشته دقیقه چند  نمیدونم

ربع  ...یک

ساعت  !...نیم

داره          که ای خواسته و یامان فکر از بالخره  اما

اومدم         بیرون زدم مقابل در من که حرفی . و

زدم       ام پیشونی به محکم دست با

ماه         یک بعد کردم قبول فکری چه با ... واقعا



کردم              دور خودم از رو کننده ناراحت و بیهوده افکار سرم دادن تکون با

نیست               تنم هیچی افتاد یادم تازه شدم بلند تخت روی از زیاد کرختی با

!!!!...وااای

یادم                         به رو افتاد بدنم و تن جون به و کرد پاره و لباسم تمام گری وحشی با یامان که لحظه اون یاد وقتی
میاوردم

لرزیدم     می خودم ...به

واقعا                    بپوشونم باهاش رو خودم بتونم که باشم چیزی دنبال فقط و نکنم فکر چیز هیچ به کردم سعی
ببینه                وضع این با منو دوباره یامان که ترسیدم می هم و کشیدم می ..خجالت

برهنه      بالتنه و بلتکلیف اتاق  وسط

بودم   وایستاده

فرستادم          می لعنت خودم بد شانس به زاری حالت .با

حموم          در شدن باز و آب صدای شدن قطع ...با

تن              به حوله که یامانی سمت به شده گشاد های چشم وبا زده وحشت

شدم            رو به رو میکرد چکه ازش آب که خیسی موهای و

موهای                   میومد طرفم به مشکوک حالت با که یامانی به توجه بی و کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی
نباشه              معلوم هام سینه که بیندازم تنم دور طوری رو بلندم و ...طلیی

_ کوچولو؟؟     جوجه زده خشکت ..چرا

قلبم                    کننده کر صدای به کردم سعی و دادم یامان انگشتان حرکت به رو حواسم تمام موهام لمس با
ندم  ...گوش

_ داری    بلندی موهای ...چه

مزخرفه     خیلی رنگش چند  هر

رنگ؟     شد هم طلیی ...آخه

بودم     حساس خیلی موهام  روی

کمیابه      خیلی موهام رنگ میگفتن همه

؟؟      گفت چی گودزیل این ولی

؟؟   مزخرفه !!....گفت

کردم                مشت های دست و دادم فشار هم روی محکم هامو دندون زیاد حرص .با

گفتم        و فرستادم بیرون فشار با و نفسم

_ جناب        نیست شما علقه مورد رنگ که ...ببخشید

بوده           سیاه همشون موهای بودی باهاشون که هایی دختر کنم  فکر

؟؟؟  درسته

میکردم                 نگاهش سینه به دست بود اومده کجا از نمیدونم که جراتی و دل و پوزخند .با



و                    کشیدم هینی که کرد حلقه کمرم دور دستشو و گرفت شیطنت رنگ باره یک به خندونش های چشم
گذاشتم              بود اومده بیرون حوله از که خیسش سینه روی اراده بی راستمو ...دست
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گفت                 آلودی هوس لحن با گوشم کنار بود اش سینه روی که دستی به نگاهی نیم با

_ مشکی     مو همشون ، ... آره

و    خوردنی ، ....جذاب

داد     ادامه و زد  :چشمکی

_ میرا          داشتن تو با هم دیگه فرق یه اونا ...اما

مورد      این تو بار این  اتفاقا

میپسندم     بیشتر رو تو ...!مال

؟؟       داری اونا با فرقی چه میدونی



... ؟؟                میزد حرف ازش که بود ای دیگه فرق چه ینی بودم بعدیش حرف منتظر کنجکاوی  با

بودم          برده یاد از رو موهام رنگ قضیه کل ...به

ام        سینه روی یامان داغ دست حس با

کردم     گرد و هام ...چشم

انداختم                    پایین و سرم قلبم تند تپش و خجالت از و شد داغ هام گوش پشت منظورش فهمیدن از  !!...بعد

_ هستی     هم باهوش که .میبینم

گفت        ام سینه به ای دیگه فشار  با

_ کوچولوئه       خودش مثل کوچولو جوجه ...سایز

بود        تر بزرگ لمصبا اون مال ...ولی

کنم             امتحان هم و جنس این و خودم به بدم تنوعی یه   .گفتم

؟     که جریانی !در

کرد         شیطانی و بلند خنده یه حرفش از ..بعد

معنا    تمام به .کثافت

بگیرم       و هام اشک جلوی کردم سعی

کنم        باز تنم از هاشو دست حصار  و

میکرد            تر تنگ هاشو دست حلقه اون من فشار هر با ...ولی

کرد           فوت داغشو نفس و برد گردنم گودی تو رو .سرش

گفتم    و کردم  لرزی

_ کنم     می خواهش کن ...ولم

داد                     ادامه گرمش های نفس هرم با و زد زبون رو گوشم لله دوباره اون ولی بود آشکار صدام توی بغض

_ ملخک           مشتی تو آخر ملخک جستی دوبار ملخک جستی بار ... یک

بعدی            های قطره برای شد راهی واین چکید گونم روی اشکی ... قطره

میلرزم              گنجشک مثل بغلش تو و نداره تمومی من های گریه دید وقتی یامان

افتادم            زمین رو پشت از که جوری زد پسم محکم عصبانیت .با

کردم       نگاهش اشکی های چشم   با

کرد              پرت صورتم وتو برداشت زنونه لباس دست یک و رفت کمد سمت  .که

کشید   .فریاد

_ شو   خفه

ببر  ...صداتو

شی              خارج اتاق این از سالم نمیدم قول بیرون نری دیگه دقیقه یه ...تا

حرفاش            کردن عملی از ترسیده که رفت تنش حوله سمت به  دستش



رفتم            بیرون اتاق از ناراحتی با سریع و برداشتم رو لباس .زود
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عمیق                     های نفس و بودم گذاشته قلبم روی رو دستم اومدم بیرون اتاق از اینکه از بعد دقیقه چند تا
...میکشیدم

روانی         این دست از بده نجات منو خودت !!.. خدایا

گذشت          خیر به خداروشکر بزنم رو سکته بود مونده ...کم

پوشیدم              بود داده بهم که رو لباسی مجروح دست یک با و سختی .به

شومیز                     این که نکنم فکر این به کردم بود،سعی کرده تر راحت رو کارم لباس گشادی و بودن دار دکمه
؟       باشه میتونه کی مال رنگ قرمز



اشه                 هرزه ،عنتره مشکیه مو دخترهای دوست همون از یکی مال حتما نبود سخت زدنش حدس ...هرچند

پوشیدم                  رو آدمی جور چه لباسه که میکردم فکر این به وقتی ، میداد دست بهم چندشی .حس

... حیف   مجبورم که ...حیف

کنم              سر ها لباس همین با باید بعد به این از کنم فکر .هه

که                      هایی پله سمت افتادم راه بود توش یامان که ای بسته در به توجه بدون و کشیدم ای کلفه هوف
 . زورگو               بودم هام روز این انگیز نفرت مرد بغل فجیعی طرز به ازش اومدن بال !!موقع

شده                آزاد که بودم قفس تو ای پرنده مثل کردم احساس تازه خونه دکوراسیون دیدن  با

بردم          یاد از رو اتاق توی های اتفاق کل ...به

طرف                      اون به طرف این از مانند کاخ خونه این دیدن برای و بود شده فعال عجیب کنجکاویم حس حال
میکشیدم  .سرک

میشد          منتهی بال های اتاق به که پله راه .دوتا

رنگ                 سفید های کاشی که زمینشم و بودن گرفته سلطنتی های مبل دورشو تا دور که  ...حالی

رفتن         سر برای میده جون واای لیز و .صاف

کنند                 کشف اطرافشونو چیز همه دارن دوست که ام شده کوچیک های بچه دختر مثل میکردم .حس

بودن         رنگ سیاه یا سفید هم هاش وسایل بیشتر

؟؟        کنه ست بلده هم بشر این واقعا

وال            رنگ شد هم سفید آخه ، قشنگی این به طلیی ... رنگ

بود                  سیاه و سفید هم تخت و ها اتاق در رنگ حتی میبینم میکنم دقت بیشتر که  !!! حال

بود           ما خونه کل اندازه ، نگم که هم رو آشپزخونه

 . نمیدونستم                  هم رو هاشون بعضی اسم حتی که بودند غریب عجیب قدر اون هم هاش وسایل همه لعنتی
؟؟     جا این نمیشه گم

؟             میزنه برق قدر این که میکنه تمیز جارو این بدبختی کدوم حال

نداشت            اومدن پایین قصد که میکرد کار چی داشت بال اون  ...نمیدونم

میشم                  هم تر خوشحال مییینم کمتر نحسشو ریخت چقدر هر بود من نفع به خیلی موضوع این .البته
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که                      ام رویی روبه قیمت گرون و زیبا گلدون از رو حواسم پیچید سالن تو که محکمی های قدم صدای با
بوی                     و اش همیشگی مغرور ژست با که یامانی به نگرانی و ترس با و گرفتم بودم اش بررسی درحال

دادم           شنید میشد هم متری چند از حتی که تلخی ...عطر

اومدنه           موقع چه الن دارم من که شانسه این واقعا ..ینی

نقطه           سه پسره شدی نمی بلند دیگه میمردی بال همون ... کاش

میشد             نزدیک بهم رنگش ای سرمه کت های لبه کردن درست با .همزمان

قرار       سره بره میشده حاظر داشته ...پس

هه      ... گرفته هم دوشی عطر با چه

گفت               و زد زل نفرتم از پر های چشم به سردش همیشه های چشم  با

_ کوچولو        جوجه میگردی خودت واسه خوب که  میبینم

بسوزی          توش قراره که جهنمیه همون جا این که ...میدونی

بهشت      شبیه بیشتر تو برای البته

ولی   مونه ... می

حبس                       دیوار و خودش بین منو و رسوند صفر به رو امون فاصله قدم چند با و نداد ادامه رو اش جمله
 ...کرد

ریخت               هری دلم و زد تر تند من بیچاره قلب این ترس روی از .دوباره

میگذره           چی فکرش تو فهمید شد نمی و بود نافذ  نگاهش

گفتم      و دادم قورت دهنمو  آب

_ چی؟؟؟  ولی

شد                       خم که شد جمع درد از چهرم و شد بلند آخم صدای ام پیشونی وسط به اش اشاره انگشت ضربه با
داد            ادامه گوشم کنار بودم شده گم بغلش توی کامل که :طوری

_ بدتره        هم جهنم خود از که بهشتی ...ولی

... چطوره؟؟      کوچولو باشی زیرم قراره که بهشتی

بازم       نیمه های لب به نگاهی ...با

_ بشن             له هام دندون و لب زیر جور بد قراره ها لب ...این

     . بدم            جوابشو گذاشت نمی بغض بردم دندونم زیر هامو لب و کردم گشاد هامو چشم حرفش  ...با

       . ناعادلنه             قضاوت با میخواست که کسی به دوختم بهش رو ام بارونی نگاه و شد جمع هام چشم تو اشک
جهنم    بفرسته منو ...اش

کجایی؟  ...!خدایا

بکشم        راحت نفس تونستم تازه کردنم ول  با

میکشید           پرپشتش موهای تو هاشو دست و بود کرده بهم .پشتشو

کرد           خودش متوجه منو محکمش و دار خش صدای اینکه  تا



_ برنگردم       شب تا شاید بیرون میرم ... دارم

نیستی       ببینم بیام حالت به وای  میرا

و                      میکنم پیدات باشی که جا هر کنی فرار بتونی حتی اگه باش مطمئن ولی میکنم قفل هارو در هرچند
میدم      قول بهت اینو نمیزارم .زندت

فهمیدم   بگی !!نشنیدم

کردم              مشت هامو دست و گفتم حرص از بلندی فهمیدم خیسم نگاه همون  .با

شد             خارج سریع و کرد حرکت در سمت به و گفت ای .خوبه

بپرسم     ازش نداد فرصت  حتی

اخه          کنم کار چی درندشت خونه این توی تنهایی ...من

کردم             گریه دل ته از و افتادم زانو دو زمین روی جا ...همون

کردم    گله خدا ...از

کوفتی    زندگی این  ... از

بودند             گرفته هدف رو پام زیر سرد زمین هم جونم بی های ..مشت
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بود       گذشته یامان رفتن از ساعتی ...چند

بودم                    زده زل ام رویی به رو دیوار به و بودم نشسته سرد های کاشی روی حرکت بی طور  ...همین

ببینم            رو خونه شم بلند که نداشتم هم رو اول اشتیاق ...دیگه

کردم        هق هق و پوشوندم صورتمو دستم  .با

فروخت           میلیون چند برای منوفقط پدرم که میکردم فکر دنیایی ...به

بودم        ارزش بی براش حد این تا ... ینی

نمیشه          سرشون چیزی نامردی جز به دیگه مردهاش که  ...دنیایی

معنیه    بی براشون !!...مردونگی

شدم             هوا تاریکی متوجه تازه خیسم و متورم های چشم کردن باز ...با

دوختم                   چشم بود رفته فرو ظلمات و سکوت تو که عمارتی به و شدم بلند جام از ضرب ...به

ساعت                 هاش عقربه که دیواری ساعت به باز دهان با ، بود شده خشک کامل میداد     9بدنم نشون رو شب
میکردم  ...نگاه

؟؟     مگه گذشته قدر چه

برنگشته    هنوز چرا ...پس

نه  ... واای

برنگردم        شب تا شاید گفت اومد یادم ... حال

! ؟   کارکنم چی حال

نشد            نسیبم چیزی تاریکی جز که کردم نگاه اطرافم به ترس .با

بود           کرده عرق هام دست و بود شده تند هام .نفس

میزدم                   صدا خدارو لب زیر و ریخت می هری قلبم شنیدم می اطرافم از که ناهنجاری صدای هر ...با

کنم                   روشنشون و کنم پیدا هارو چراغ برق کلید و برم که نکردم فکر این به لحظه اون ...تو

میاد            در پشتم از کسی کنم کارو این اگه که میکردم ...حس

دادم            تکیه ام پشتی دیوار به زیاد لرز و ترس با  .فقط

میشه            ظاهر جلوم غریب و عجیب موجود یه الن گفتم خودم  ...با

میبره           خودش با منو و میاد الجثه عظیم غول یه  ...یا

نداشتم              رو ترسناک حال عین در و مسخره افکار این یامان بودن با ...حداقل

بیزارم        ازش که منی ای مسخره آرزوی  چه

برسونتش        زودتر خدا که میخوام دلم ته ...از

از                       خشک های برگ خش خش صدای با که خوندم ای الکرسی آیت و کردم جدا هم از رو لرزونم های لب
گذاشتم         دهنم روی رو دستم و کشیدم هینی .بیرون

بود           شده تر بزرگ معمول حد از که هایی چشم با

کردم     نگاه ورودی در ...به



خودشه؟؟؟  ینی

؟؟    ! چی نباشه اگه ولی

تر                    دیر میخواد که میترسم تنهایی و تاریکی از من میدونه هم مطمئنا برنگردم شب تا شاید گفت یامان
کنه    اذیتم و  ...بیاد

کنه            پارکینگـپارک تو که نشنیدم هم رو ماشینش صدای حتی ...من

بود      ذهنم تو کلمه یه ... فقط

!!غریبه

اومد        سرم که بود بلیی چه این  ...خدایا

که                     ای مردونه هیکل به رو لرزونم و متعجب های چشم در شدن باز بعد و دستگیره شدن کشیده صدای با
دوختم           اومد داخل و بست سرش پشت رو در تردید ...با

نیست      یامان که میدونستم اینو !!فقط

...نه
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زدم                 بزرگی لبخند دل ته از هام گریه وسط و فرستادم بیرون شدمو حبس نفس صداش با

_ میرا؟؟....  !!!میرا

و                      ها چراغ شدن روشن با که یامان جام این من جانم بگم بکشم جیغ دیدنش ذوق از میخواستم لحظه یه
ببندم       هامو چشم شد باعث که .نوری

بردم     یاد از و ...حرفم

گرفت          نگرانی رنگ دیدنم با عصبانیت بر علوه صداش  ...حال

؟؟       بود شده نگران من خاطر به

میومد                  سمتم به تعجب با که دوختم چشم یامانی به خوشحالی با و ناباورانه و نشسته طور  همون

_ بود       تاریک جا همه میرا؟؟چرا شده ...چت

دیدنش                     با که بودم ترسیده قدر اون دوختم بهش رو دلخوریم از پر های چشم فقط و ندادم رو جوابش
واقعیشه؟؟             خود ببینم بزنم دست بهش میخواستم فقط و بود اومده بند زبونم

به                       بدو و دادم دست از اختیارمو دیگه میشه نزدیک بهم قبل از تر متعجب و سکوت تو دوباره دیدم وقتی
انداختم            بغلش تو خودمو ام شکسته دست اون با و رفتم ...سمتش

کنم               بغلش محکم طور این خودم میل با بار اولین کردم نمی فکر وقت ...هیچ

میکردم              تجربه که بود ای مردونه آغوش دومین پدرم از بعد داشتم عجیبی .حس

نیست           رویا که ببینم میخواستم فقط نبود مهم چیزا این ... الن

نیست؟؟ـ؟           غریبه یه تو اومد بیرون از الن که آدمی  اون

مینداخت                رعشه به رو تنم هم بیفته برام اتفاقاتی چه بود ممکنه بعدش اینکه فکر !!!..حتی

نکردم          اشتباه نه که فهمیدم سردش عطر بوی استشمام ...با

لعنتیشه  ....خود

زدم                    بلند صدای با باشم کرده مرور رو پیش دقیقه چند وحشتناک های لحظه اون دوباره دیدنش با انگار
اش              مردونه و ستبر سینه رو کوبیدم رو جونم بی مشت و گریه ...زیر

_    .... خیلی...  خیلی خیلی بدی  خیلی

کنم        ادا درست رو کلمات گذاشت نمی  سکسه

کنم               نگاه صورتش به کرد مجبورم شونم و کمرم رو عصبانیت با دستش گذاشتن .با

زد   ...فریاد

_ هاااان؟؟؟        من خونه بیاد کرده جرات دزدی کدوم

کثافتی؟؟؟      کدوم میرا ببینم بزن حرف

گفتم          و کردم نگاه بهش زیاد حرص و تعجب  با

_ نامرد    بود کجا !! دزد

وضعمی     این باعث خودت .خود

نیست                    معلوم پیکرش و در که خونه این تو بزارم تنها چطور رو دختر یه نگفتی خودت با رفتی ...وقتی

جا                    این شم گم برق کلید کردن پیدا تا و شم بلند جام از ترسیدم من که بزرگه قدر !! اون



                .. دادنم     آزار برای ات دیگه های کار مثل هم کارو این اگه پستی خیلی یامان رفتی و گذاشتی تنها منو
؟  ! باشی  کرده

گفت       ناباور آخرم جمله به توجه :بدون

_ میلرزی؟؟          داری و ترسیدی قدر این تاریکی از فقط  ینی

نیومده؟؟   هم کسی

دادم            تکون تایید عنوان به و سرم و کردم نگاهش مظلومیت  .با

گرفت            اش خنده وضعیتمون به نگاهی با و فرستاد بیرون نامحسوس ... نفسشو

بود       معلوم هاش چشم تو فقط .اما

ریخت      بی پسره بخندی آب ... رو

کنه          فرار میخواست انگار که بودم کرده بغلش جوری وای

میزنم           گیج قدر این وقتا بعضی چرا من سرم به .خاک

کنه             بغلم بیاد دستش ای بهونه بود خداش از میگه خودش با ...الن

که                    شم دور ازش خواستم و انداختم پایین رو سرم خجالت از و رفت بال بدنم دمای فکر این ...با



# 37پارت

کردم   غلط  رمان

گفت              و کرد حلقه تنم دور تر محکم دستشو که شم دور ازش  میخواستم

_ کوچولو    جوجه حال !..بودی

؟       !! پس میترسی هم ازتاریکی دیگه برچیزهای علوه

بودند        گرفته بدجنسی رنگ بدجور نگاهش و  صداش

         : هاا        دستم دادی خودت اذیتت واسه دیگه آتوی یه میگفت بهم داشت انگار که میکرد نگاهم ...طوری

زدم                  جیغ بودم داده پیشش که افتضاحی سوتی حرص از و دادم فشار هم روی ومحکم هام :چشم

_ نه..  .. نه ّّ.  نه

گفته؟؟     !!   کی نیست طور این هم  اصل

ببر          یاد از رو دیدی که هرچی لطفا هم  ...تو

 .. اه      کن ولم میکنم خواهش هم الن

گفت               و نداد بهم رو اجازه این که بیام بیرون تنش حصار از خواستم  دوباره

_ بود          کرده گریه کوچیک های بچه مثل که اونی پس

؟؟   بودم من

داد                   نشونم رو بودند نشده خشک هنوز که هایی اشک رد و گونم رو گذاشت دستشو حرفش از  بعد

گفتم    من من  با

_ بگیره .. ...                ام گریه و کنم فکر بهشون که دارم هم دیگه چیزای کردن گریه برای من خب ...خب

باشه      بوده ای دیگه چیزه .ممکنه

گفت        جانبم به حق ژست به نیشخند  با

_ بزارم؟؟       چی پای کردنمو بغل این  پس

کرد                 اشاره بود اش سینه روی که دستم به و پهلوهام طرف دو گذاشت دستاشو دوتا  بعد

گفتم     بهش رو پوزخند  با

_ دادم        دست از عقلمو مگه نشدم عاشقت !!نترس

گفت      پوزخند با من مثل  اونم

_ .. هه   معلومه قشنگ آره

   ...  ... میوفتی     پام به وقتش به وقتش به اونم کوچولو ...جوجه

ببین          و کن صبر سمتم میای خودت پای با  .خودت



افتاد              راه به بال های پله طرف به و برگردوند روشو پوزخندش همون ...با

میکنم                  کل کل باهاش چطور من آخه فرستادم لعنت خودم به و سرم رو زدم محکم دستم  ..با

بگیره              زندگیتو تمام میتونه کنه اراده که یامانه همون این بیا خودت به .میرا

کنم              خالی دلمو ته منفی های فکر با باید حال کشیدم استرس کم ...هووف

که                    نمیومد بند هام سرفه گلوم، تو پرید آب یامان صدای با که میخوردم آب داشتم بودم آشپزخونه تو
پشتم    از زد ... محکم

دهنم           اومد رودم و دل زدنه طرز چه این بشکنه ...دستت

گفتی؟؟    :  _  چی گفتم سمتشو کردم  رو

گفت                  خونسردی با و کشید سر رو بودم خورده ازش من که آبی بطری کنه نگاهم اینکه :بدون

_ کنیم            کوفت چیزی یه شام بیرون بریم سرت بکن شال یه .میگم

بگیرم         برات لباس دست چند هم جا اون  از

میزنه         زار تنت تو پوشیدی که هم لباسی  ...این

؟؟      بده بهت کنم لطف میخوام

گفتم      و گرفتم ژست خودش  مثل

_ دیگه          بدی خرجمو شدی شوهرم خب باشه بد چرا  .نه

   ... خودش          واسه دیلقیه بشم قدش هم کمی حداقل که وایستادم پاهام رو  ...بعد

گفت         و کرد تلش حال در منه به  نگاهی

_ .. هوم؟       نیستم شوهرت دیگه مسائل تو چرا پس

داد        ادامه زنان نیشخند که شد قرمز  صورتم

_ دادم                 بهت رو ارزشم با های وقت از وقتی یه کن شکر خداتو برو بدو بسته .حّرافی
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میکرد                     گز گز بدجور که ام شکسته دست و رنگ قرمز گشاد و بلند شومیز همون با شالم کردن سر بعداز
... ؟               پارکینگ تو نه بود کرده پارک خونه از بیرون که افتادیم راه به ماشینش !سمت

نشنیدم         صداشو من همون خاطر به اومد یادم !..حال

عوض                    رنگی سیاه شلوار و رنگ سبز سویشرت با تیپشو آورد در حرکت به ماشینو و نشست رل پشت
بود  .کرده

رفت                      درحال که هایی آدم و بیرون به و گذاشتم پنجره کنار رو دستم فضا تو آهنگی صدای شدن پخش با
کردم     نگاه بودند آمد  :و

دنیااااتو      میشه روزی یه نفر یه

حرفااااتو     میفهمه همه از بیشتر

وقتی      هیچ نبودم تعارفی که من

رفتی        من قلب تو بد که میگم ...بهت

نفر           یه واسه دلم میزنه و دیدم روزی یه نمک ...نم

خبر          بی یهو شدم عاشقت اومدم که تا خودم  ..به

دارم         دل تا چند مگه دلم تو تنها ...! تویی

شد         قطع هم خواننده صدای ماشین توقف با ...همزمان

 _ شو  ...پیاده

بزرگی    خرید مجتمع !! چه

قشنگ    و باکلس  ...چه

جز                     کسی که انداختم دستیم بغل به نگاهی ترسیده ای مردونه و گرم های دست تو دستم رفتن فرو با
یامان   !!  ندیدم هرکول ...زورگوی

بابا   کندی ...اه

بشکنه       امم دیگه دست داره قصد .انگار

_ نمیکنی        ول دستمم خوری نمی تکون کنارم  از

؟؟   که مفهومه

گفتم                 چشمی ناراحتی با و کشیدم بلندی پووف ببینه حرفشو تایید تا کرد نگاهم چشم گوشه ...با

بود     بد خیلی لباسام ...واقعا

خیلی                     من از بود زده که تیپی با که هم بیشعور این عمومی؟؟ معابر تو میگردم جوری این نیست زشت
بود   شده  .سرتر



بود                ... و خوردنی و بازی وسایل لباس انواع میکرد کار چشم تا بزرگی اون به مجتمع .داخل

 ... بخیر                    یادش بودم اومده خرید طور این که کردم فکر باری آخرین به و کردم نگاه اطرافم به ذوق با
      ... پسند   :           مشکل هم تو دختر خرید میاد همراهت که برسه اونی داد به خدا میرا میگفت همیشه مامانم

طلب     تنوع هم هستی  ...سختی

بگیره           برات میخواد دلت هرچی میاد گیرت پولدار شوهر یه ..!انشالله

گفتم             می خجالت با و خندیدم می بلند هاش حرف این به  منم

_ بندازی              ترشیم تا میمونم خودت کنار همیشه نمیکنم شوهر وقت هیچ من مامان ...عه

بده            اهمیت نظرم به نیست کسی دیگه ببینه که بود کجا ...حال

میکنم                     نگاه ام رویی روبه فروشی مانتو بزرگ فروشگاه به و میزنم تلخی لبخند ها روز اون یادآوری با
میشیم        فروشگاه داخل و میشه کشیده دستم .که

بودند          ساله بیست تقریبا دختر تا سه که ها فروشنده

کردند            معرفی رو هاشون مانتو انواع و گرفتند رو یامان منو ...دور

بودم   شده  ....گیج

میده                   گوش هاشون حرف به و دوخته چشم دخترها به اخم با دیدم که دوختم یامان به رو  .نگاهم

گفت                 ناز و عشوه با بود زده بیرون شالش از موهاش نصف که مشکی مو  دختر

_ ؟؟      میخواین مانتو خواهرتون برای آقا

و                 اند معروف بازار تو قیمت هم جنس و طرح نظر از هم مانتوهامون جا این ...ما

گفت         و کرد قطع رو حرفش عصبانیت با  یامان

_ بیارین          سایزش از مانتو دست چند همسرم برای کنین  .لطف

تفاوت                    این با که کنن باور نمیتونستند میکردند نگاه بهمون خوابیده باد با و بودند کرده هنگ ها بیچاره
 ... هه  زنشم سنی

کردم                  تنم هم یکیشو و برداشتیم دستشو چند شد آقا پسند مورد که ها مانتو پرو از  .بعد

معمول                       ها خرید همه تو که گرفتم و ام داشته لزم که هایی لباس مجتمع کردن پایین و بال از بعد بالخره
بود            آخر گیرنده تصمیم که بود یامان این نبود مهم من  ...نظر

بود        خرید های کیسه از پر هامون ...دست

 .. هه      خرید نیارتم دیگه میخواد کنم  فکر

بستمه    بار یه  ....همین

داشتم           دوست خیلی رو خرید قسمت این نگذریم حق از ... ولی
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پایین                    طبقه رستوران به بود قرار خودش گفته به یامان برای رنگی ای قهوه شلوار کت گرفتن از بعد
بریم

رسید                   می نظر به ترسناک و مرموز بدجور کلمات این کردن ادا موقع چرا نمیدونم ولی بخوریم شام ...تا

پسرها                    اون به ندارم حق میگفت بهم و میکرد نزدیکم بیشتر خودشو یامان بهم پسری هر شدن نزدیک با
کنم   ...نگاه

. ؟؟      کرده فکر چی خودش با ..این

؟؟           گرفته اشتباه کامل خیابونی هرزه یه با منو واقعا ...انگار

بودم           اطراف های مغازه به کردن نگاه مشغول خرابی اعصاب ...با

_ ؟      نداری لزم اینا از میگم

زد                  چشمکی و کرد اشاره فروشی زیر لباس مغازه به که کردم نگاهش سوالی و برگشتم طرفش  .به

بودند                    دید معرض در پوششی هیچ بدون که هایی شورت یا مختلف های رنگ با سوتین انواع دیدن با
گفتم           بهش رو بود گرفته گر که صورتی و کشیده  خجالت

_   ... .. ندارم... لزم منون م ه ...ن

....آخ 

دیدم             برسری خاک های لباس اون بین خودمو شد چی ببینیم بیام ... تا

_ اومدین    خوش خیلی  سلم

خودتونه   مغازه ...بفرمایین

هیجان                      با و کرد مکث من صورت روی ثانیه چند و کرد دومون هر به نگاهی مهربانی با کرده آرایش زن
 گفت

_ داری           دریایی های چشم چه خوشگلی قدر چه تو عزیزم ... وای

خودته         مال هم سفیدت و شفاف پوست که ..نگو

میکرد             تعریف صورتم از تحسین با چقدر که میکردم نگاه بهش تعجب  با

_ گلم        نخوری چشم تخته به بزنم ماشااللّه هزار

باشه   صاحبت  مبارک

میاین       هم به که هم قدر ...چه

نایابیه       گوهر معلومه ها باشین مواظبش ..آقا



داد                خاتمه نبود خوشایند براش که بحثی این به ممنون یه با اخم با ولی .یامان

کردم          تشکر ازش تعریف همه این از خجالت با منم

میاین           بهم قدر چه گفت زنه وقتی دارم عجیبی حس ....چه

_ ؟      گلم داری لزم چی خب

در                    توضیحاتی و کرد باز جلومون زیر لباس ست دست چند بدم جواب سؤالش به بزاره اینکه بدون بعد
برم                   کنه باز دهن زمین میخواستم فقط من دیگه گفت همسر تحریک چگونگی یا استفاده نحوه مورد
 ...توش

بال                       دارم طرف این من بینه می داره گوییش رک این به نه تحسینش و مهربونی اون به نه حیا بی زنیکه
نمیکنه     تمومش چرا میزنم ...بال

جوری                    این که مهمیه موضوع چه انگار میداد گوش هاش حرف به دقت با که انداختم یامان به نگاهی
میده    خرج به ... دقت

آتیشتون!!                  _ که شماست مثل هایی دوماد عروس تازه مخصوص که داریم هم رو توری ست این ما آها
...تنده

گفت         شده آب من به رو چشمکی با  بعد

پوستش                   _ با زیبایی تضاد رنگ قرمز ست نظرم به دارن سفیدی پوست رنگ دخترمون که این به توجه با
بگین                   هست نظرتون مد خاصی مدل اگه یا بیارم بگین خواستین اگه داریم هم دیگه های رنگ میکنه .ایجاد

میخواد                  نظر اون از که کنه تنش هارو لباس این یامان قراره انگار بود یامان به فقط ...نگاهش

گفت          منو طرف برگشت ژکوند لبخند یه با هم یامان

_ کاملتون      و قشنگ توضیحات از .ممنون

       .. هم              و رنگ سیاه ست اون و بزارین برامون هستن روشن رنگ که دیگه دست چند با و رنگ قرمز همون
زحمت  ...بی

من                      میداد تشکیل رو لباس که بود بند دوتا فقط و نداشت هیچی که زیری لباس ست به دستش اشاره با
بیاره                     هم رو اون تا رفت سلیقت این به افرین میگفت که لبخندی با زنه و میکردم نگاهش باز دهان ...با

_          ... هه    بپوشی برام هارو لباس این قراره تو ناسلمتی بدی نظری نمیخوای ...تو

گفتم     حرص و پوزخند  با

_ بپوشم          برات رو پارچه تیکه چند این من تا !!! بشین

شی؟؟؟         خوشگل بپوشی خودت میخری کنم فکر نه  یا

بشه                      تموم گرون برام بعدا بود ممکن که این به توجه بدون یامان تن زیر لباس های ست این دیدن فکر از
خنده     زیر زدم بلند ...باصدای
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گفت                  کردم تمسخرش برای که ای خنده به توجه بدون بود شده حرصی بدجور که بدجنسش صدای  با

_ بخند         هی حال کوچولو جوجه میبینیم هم اتو ...گریه

بکشونه           ترس به منو و بزنه ضدحال چطوری میدونه خوب ...خیلی

_ توشون             گذاشتم هم زیر لباس دست چند بودین خواسته که چیزایی اینم ...بفرمایین

خریدتون    از شدم ...خوشحال

شین   خوشبخت ...انشالله

گفت                   زن به رو بودم زده زل گوشه یه به کرده بغض که من به نگاهی نیم با  یامان

_ کمکتون     بابت تشکر بازم ...ممنون

دیگه؟؟     هست خانومم اندازه فقط

اخه     کوچیکه سایزش ... یکم

شد                   دیده سفیدش های دندون و شد باز هم از زدش رژ های لب که زد لبخندی هم     زن

_             . حرفه     چیزا جور این تو دیگه داشتم زیاد مشتری من اندازشونه درست بله بود ام وظیفه میکنم خواهش
شدم    ...ای

کوچیکه         من سایز که کرده گیر سوزنش چرا این

دیگه          برم کن ولم ناراحتی خیلی چه تو به   ...آخه

_ بزنین          سر جا این حتما داشتین لزم چیزی اگه بازم

گفت     من به رو  بعد

_ ذوق              از میزنه لبخندی چه ببین بگیر یاد شوهرت از ساکتی چرا تو  ...عزیزم

خندید       مزخرفش حرف این به خودش  بعد

حیا         بی زنیکه میام جا این بازم حتما ...آره

بزارم      جا این پامو کنم  غلط



برام    جلوش نذاشتی ....آبرو

دادن                   حرص برای همش هم بزنه اگه میزنه لبخند داره کجا یامان میزنی حرف دروغ چرا آخه حال
؟؟...     باشه میتونه این جز ....منه

اومدیم             بیرون رسید می بهم سختی به اکسیژن که جایی اون از ...بالخره

بریم       رستوران به تا شدیم آسانسور .سوار

_ پیشش              بیام داشتی ها خرید این از اگه بازم باشه یادم مهربونی زن .چه

اا              حاله با قسمتش این فقط میای خرید ها زن با وقتی نظرم !!!به

دوختم              چشم بهش ترسیده و کرده کپ که زد جدی آنچنان هاشو حرف ... این

آمین         ... بده نجات غول این دست از منو خودت خدایا
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            . کرد      انتخاب نداشت دید بیرون به که رو میز ترین گوشه یامان شدیم رستوران داخل اینکه از ...بعد

میزد        برق عجیب نامعلومی دلیل به هاش .چشم

نمیچرخه       سرش تو خوبی های فکر ...مطمئنا

خدمت       پیش اومدن با شد همراه  .نشستنمون

نه                     بودم رفته رستوران نه بود شده معتاد بابام که وقتی از منم بدم سفارش غذا که کرد اشاره بهم یامان
بودم    خورده بیرون ...غذای

کباب                     همین واسه بودم برده یاد از رو غذا این لذیذ طعم که بود وقت وخیلی داشتم دوست خیلی کباب
دادم  ... سفارش

بود                 شده غرق گوشیش توی اونم و بودم خیره میز روی گل به خسته و منتظر ...من

شد              برابر چند گرسنگیم غذا خوش بوی حس با آورد هارو سفارش پیشخدمت .وقتی

             ... نتونستم     برداشت که رو اول قاشق جلوش کشید و خودش غذای ظرف بود داده سفارش جوجه یامان
بیارم   طاقت

             ... با      شد مساوی کارم این که خوردن به کنم شروع سریع میخواستم آورد فشار بهم عجیب گرسنگی و
نامردش        خود توسط زمین روی غذا شدن ...ریخته

کرد               ریش ریش دلمو فریادش که میکردم نگاهش تعجب از پر های چشم با :داشتم



_ خور                مفت بخوری رو غذا این نمیخواد دلم میبینم میکنم فکر که حال گدا دختره ... هی

کنه                     تحقیرم بد قدر این اومد دلش از چطور آدم همه این جلوی شد تیکه صد دلم انگار حرفش این  .با

اومده       ...    رحم به دلش شده درست یکم میکردم فکر باش ...منو

کرد       برام که خریدی همه اون ...با

هیچ   همش ... ینی

کنه     تلفی دیگه جای ...میخواسته

دوختم      اطرافم به هامو چشم  وقتی

نشستم                    جام تو و نگفتم چیزی میکردن نگاه بدبخت من به حقارت با ها بعضی و دلسوزی با ها .بعضی

کردم                  نگاهش سکوت تو دهنم تو بزنه کرد باهام محضر تو که کاری مثل نیاد اینکه ترس ...از

میکردن                خیس صورتمو قبل از بیشتر هام اشک گذشت می که چقدر هر چرا نمیدونم  اما

میمردم    دلدرد از  ...داشتم

        . ننشسته              آدم روش روبه که انگار بود غذاش کردن تموم حال در راحت خیال با که کردم نگاه یامانی  به

زندس    که موجودی ...یه

کشه     می نفس  ...داره

آدم                      و عالم از انگار که میکرد نگاه تفاوت بی و بود گرفته ژست اطرافش های اتفاق به خیال بی طوری
داره  ...طلب

میشد           لذت از پر من درد از انگار بود پیروزمندانه ...نگاهش

اسیر                       الن من که بشه یادآوری بهم و بندازم پایین و سرم قبل از بیشتر شد باعث لبش ی گوشه خند کج
هستم      روانی آدم این های ...دست
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کرد            کوچیک رستوران دیگه های مشتری جلوی منو حسابی اینکه از بعد

بودیم    ماشین سوار ....حال

نمی گذاشتم           نحس مکان اون توی رو پام اول از ...کاش

   ... میومدم             باهاش عمرا بیاره در دماغم از رو خرید همه اون لذت میخواد میدونستم اگه .... من

میکنه               رانندگی داره کامل خونسردی تو و کرده آرومش من داشتن نگه گرسنه انگار .خداروشکر

                      ، بود نفرت از پر که قلبی و میکرد غلبه بهشون کم کم داشت خواب که هایی چشم با بهش توجه بی
رفتم            فرو عمیقی خواب به و بمونم بیدار این از بیشتر ...نتونستم

بود            ام آینده از اضطرابی و ترس هیچ بدون که عالمی ! .... به

چشم                     گرفتم قرار خوشبویی و تر گرم جای و شدم جدا ماشین صندلی مانند سفت جای از اینکه حس با
که                     بودم خواب منگ و گیج قدر اون ولی بدم تشخیص موقعیتمو بتونم تا دادم فاصله هم از کمی هامو

رو                  یامان عجیب و سردرگم نگاه از ای حاله و ببینم تونستم رو خونه داخل های پله ...فقط

کردم              مچاله بغلش تو و خودم هستم توش که وضعیتی به اعتنا بی ...دوباره

دادم                    سر درد از ای ناله و مالیدم سینش به رو بود شده خشک که اشکی از خیس های ... چشم

بودم        کرده جمع شکمم داخل و هام دست

دلدرد           و زیاد خستگی فرط از شاید بود ارادی بی  ...کارهام

بود    قلبش روی ...سرم

میزد     تند تند که ....قلبی

؟؟             داره نبض چطور پس ؟؟ نبود سنگ از آدم این قلب  مگه

جای                      یه روی بخش آرامش و خوشبو جای اون از شدنم جدا بعد و شنیدم رو دری شدن باز ضعیف صدای
تر    نرم و .گرم

کردم              حلقه دورش پاهامو و گرفتم بغل رو بالشی بسته های چشم همون  با

شدم                 هوش بی کامل بعد لحظه چند و شد کشیده روم پتو شبیه چیزی کردم حس ...که

چسبید         بهم عجیب آغوشش که کردم اعتراف خودم  ...با

واقعا           بود بعید حرف این فراریم یامان از که منی !!!...از

شدم             بیدار میشد هام چشم اذیت باعث که آفتاب نور برخورد با  صبح

کشیدم          بلندی خمیازه و دادم بدنم به قوسی و .کش

تخت                       رو از بود آشنا نا برام که اتاقی این از گیج و ببینم درست رو اطرافم تونستم هام چشم مالیدن با
شم   ...بلند

کجاست؟؟ـ؟    دیگه جا این

رنگ      صورتی و دخترونه وسایلش ...همه



     !      ! یادمه    که جایی اون تا ؟ جام این الن چجوری من ؟ افتاد اتفاقی چه دیشب

بعد     گرفت خوابم ماشین ... تو

گرفت    بغلم یکی ...بعد

                  !!! تو    که باره چند دیشب با خنگ دختره گفتم و زدم ام پیشونی به محکم دست با دیگه بود یامان وای
ری   می  بغلش

خواب          زدم رو خودم قصد از کنه فکر نکنه  ...وای

دیدم                      که کردم نگاه تنم توی های لباس به نگرانی با و جویدم انگشتمو ناخن استرس با ها فکر این با
تنمه     دیشب های لباس  ...همون

کشیدم    ای آسوده !نفس

آخه       بشم رو روبه باهاش چطور  ...حال

کشیدم              سرک بیرون به یواشکی و کردم باز رو اتاق در اللهی بسم  با

نمیزنه             پر هم ای پرنده و امانه و امن چی همه که ...فعل

پایین                     ام کرده پوف صورت و بودن رفته هم توی که ام ژولیده موهای به توجه بی و پاورچین پاورچین
.رفتم

بود              خوابیده ها مبل از یکی روی که کردم نگاه یامانی به تعجب ...با

دیشب     های لباس همون !!با

بیاره               در هاشو لباس حتی نکرده وقت که بوده خواب گیج اونم که بود .معلوم

؟؟؟      خوابیده مبل روی چرا حال

کردم؟              نگاه بود شده جمع سرما از که عضلتش به و رفتم سرش !بالی

هه            دیگه داره هم رو عوارض این مبل روی خوابیدن .مطمئنا

روش      بندازم پتو یه گرفتم ...تصمیم

میلرزه                   داره سرما از من جلوی که فردی به باشم تفاوت بی نمیتونم مهربونم، دل این دست از  ...امان

صدای                      که بندازم روش رو بودم آورده بال از که پتویی شدم خم و کردم نگاه خوابش در غرق صورت به
شد               جمع درد از چهرم و اومد در شد کشیده زیردلم که تیری از  ...آخم

بودم        کرده فراموش رو دیشب قضیه کل ... به
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کرد                    باز هم از رو آلودش خواب های چشم و شد تر عمیق اش پیشونی روی اخم من صدای .با

رفت             استخونم و مغز تا دردش که گرفت محکم و دستم ظریف  مچ

_ ؟؟         میکنی کار چی پتو با من سر بالی

گفتم     دردم به توجه  بدون

_   ...   ... کن         ولم اه میشدم رد داشتم نبودم تو سر بالی که  من

گفت               و آورد صورتم نزدیک و سرش و فشرد رو دستم قبل از تر  محکم

_ چیه...       دستت توی پتو وقت اون  اهاا

میگردی؟    پتو با احیانا

         ... بدم   بهش نداشتم جوابی هیچ نیومده بهت هم خوبی بمیری که الهی

شد              بلند جا از و کرد ولم باره یک که میکردم نگاهش حرص  .با

آماده                     _ ام صبحونه ببینم بیام بگیرم دوش رم می دارم کن آماده صبحانه برام بعد بال بزار رو پتو اون ببر
میرا     حالته به وای ...نیست

گرفت          پیش در اتاقشو راه و کرد من به  ...پشت

         . زحمت            و زور هزار با اینکه از بعد برم راه حسابی درست تونستم نمی شکمم درد از رحم بی زورگوی
کنه               کوفت کنم آماده صبحانه براش تا شدم آشپزخونه داخل گذاشتم جاش سر رو ...پتو

شدم                  اومدنش منتظر و چیدم خوری غذا میز روی رو میخورد چشمم به یخچال تو که چی ّ ..هر

بینه                می رو میکنم کاری هر میکردم احساس بخورم خودم لقمه یه حتی که ترسیدم .می

پشت                   که سفیدی حوله با رو یامان که چرخوندم آشپزخونه ورودی سمت و سرم هاش قدم صدای با
دیدم    بود گذاشته .گردنش

شد         خوردن مشغول و نشست میز پشت حرف ...بدون

؟؟    چی من پس

تری             آروم لحن با البته آوردم زبون به رو سوالم و کردم جرات

_ الن؟     کنم کار چی من

گفت       من سمت متفاوتی نگاه نیم  با



_ کن     نگاه منو بشین ... هیچی

دوختم            بهش شدمو گرد های چشم که میکنه شوخی داره کردم  فکر

_ ... .. ... چی.. ی ن ع !!..ی

_ نداری          رو صبحونه خوردن حق اینکه یعنی بگم تر ... واضح

وایستادم         سرپا زور با النشم من میگفت چی .این

آخه    رفته کجا ...انسانیتت

گرفتم         گاز لبمو و بستم هامو چشم درد با

کنم            جلوگیری تعادلم خوردن بهم از کردم سعی میز لبه گرفتن با

خدا  ...آه

؟؟     گناهمه کدوم مجازات این

شدم           خیره زمین های کاشی به سکوت تو و نزدم  .حرفی

کنم           جلوگیری جیغم صدای دراومدن از تا میگرفتم گاز لبمو هرازچندگاهی

کرد             بغل اتاق تا منو که بود یامان همین دیشب یعنی گفتم .تودلم

گرفت       رنگ هام گونه فکر این  ...از

؟      نقیضه و ضد رفتارهاش چرا

؟         کنم درک رو آدم این حال نمیتونم چرا

_ رو        اینا کن جمع سریع میکنی سیر  کجا

ظهر      تا بخوابم میرم نشو ...مزاحمم

گفت             برگشت باشه اومده یادش چیزی انگار که میرفت داشت حرفش از بعد

_ هاا            هم تو ره می کلهمون خوردی چیزی ببینم بیام ضمن   ....در

تمام          چرا و چون بدون کنی درست باید هم .ناهار

 ...رفت

وایمیستاد           درد و تنهایی از داشت که قلبی و موندم ....من

؟؟     کنم درست چی اخه

میشد        بدتر داشت لحظه هر که دلدردم ...این

          ... میوفتاد     فشارم و میرفتم حال از میشدم طوری این وقتی همیشه نداشتم رو موندن گرسنه .تاب

شنوا              گوش کو ولی بخور چیزی یه بگیری دلدرد اینکه از قبل میگفت  ...مامانمم

نمیده      غذا بهم که هم ... حال

سوخت           می داشت توکوره انگار بدنم میدیدم تار رو چیز   .همه

شدم                 زمین پخش و گرفتم بدی سرگیجه شد چی نفهمیدم که میکردم نگاه اطرافم به گیجی ....با



مطلق  ....سیاهی
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بودم    وبیداری خواب توعالم

میلرزید         ازسرما بدنم هستم ها برف وسط میکردم ...احساس

دراومدم          رویا ازعالم خورد سرم به درست که لگدی . با

شکست        سرم کردم فک که بود اونقدزیاد !!! دردش

   . و                 چشمام کشیدم جیغ بسیار ازدرد که خورد دلم به درست بعدی لگد کنم باز وچشمامو بیام خودم تابه
میکرد                  نگاه من به وترسناکی بزرگی بااخم دیدم و یامان نشسته خون به چشمای اون که . بازکردم

.. .. .. چی؟؟ـ؟.. ن ما ا ی

های                    سرامیک به بخوره سرم شد باعث که زد صورتم به محکمی سیلی و بگم و حرفم ادامه نزاشت
؛    زمین کف  محکم

نفهم:   بیشعوررررر دختره  یامان

؟؟؟؟ـ؟          هااااااااااا باشه حاظر ناهارت بیام تا نگفتم بت مگه

؟؟ـ؟   نگفتم مگه

هااا          مردگی موش به زدی و خودت من  واسه

ممنوع             تو واسه هم شام خوندی کور ولی بخوری ناهار بزارم  میخواستم

گریه                  خون که میزنمت چرم کمربند اون با اونقدر وگرنه باشه حاظر باید غذات ساعت گمشوتانیم حال
.کنی

باششش   زود

شکست      دندونات نزدم نشدم سگ . تا



افتاد        یادم تازه یامان های حرف این  !!!با

رفتم             )  ازهوش دردزیادم دل خاطر به ولی کنم درست ناهار بود قرار

آشپزخانه       سرد های سرامیک روی (. افتادم

افتاد        جونم به وذلت خواری حس اون **باز

ندیدم              حال تابه خوش روز یه که زندگیم از اون بدبختم چقد من ،هه

؛          فروخت یامان به منو که پدرم از اون

شم  "  "         فدات شده، چی عشقم بگه اینکه جای به شوهرم همسر، از  اینم

چطوره؟؟؟       حالت دکتر ببرمت رفتی؟ ازهوش چرا

کن           درست غذا میگه میزنه خرابم حال این با منو !!اومده

مگه                    نداری رحم ازسنگ دلت تو دارم گیجه سر آخه وایستم پا سر میتونم مگه من خدا بنده ....آخه

نمیتونم         بگم یامان به که آوردم بال و .....سرم

رفت            داد و دستورش آقا باش و من هه نیست .دیدم
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نمیتونم         من بگم بهش که رفتم آشپزخانه دم !!!تا

چیزی                    دیشب از میره،ناانصاف گیج سرم دارم گیجه سر ببین میکنه، درد دلم ببین شکسته، دستم ببین
آخه   گشنمه !!!!نخوردم

؟؟؟       هاااا سالمه چند مگه من

فقط      افتادم روانی تو همین14گیر  !!

بزنتم            باز بیاد که ترسیدم دیدمش ازپشت وقتی ولی بخر !!ازبیرون

باشم              ناهار فکر به تا اومدم آشپزخونه به و شدم پشیمون همون . واسه

)    ( بودم         عاشقش خودم که بود برنج رسید ذهنم به که غذایی اولین

خالیه            معدم که افتاد یادم تازه برنج به کردن فک  با

میکنه              بدترم ازاینم بفهمه اگه بخورم چیزی نمیتونم ولی میره گیج سرم اون .... واسه

کنم           درست غذا چطور بدبخت من شکسته دست یه با  حال

چرانیستی               بودی پیشم الن کاش جونم مامان گفتم تودلم و گرفت و گلوم بغض . باز

کردن؛       خیس صورتمو هام اشک کی  نمیدونم

غذا                     ساعت نیم تا گفت روانی این خدا یا افتاد میز روی ساعت به چشمم که میکردم پاک اشکامو داشتم
به                     میفته چرم بند کمر اون با نشه درست وقتش غذا اگه لرزیدن به کرد شروع بدنم ازترسم باشه حاظر

کن       .     کمکم خودت خدا یا میکنه کبودم بد وازاینم نحیفم بدن !! جون

خوب                     تا گذاشتم لزم عملیات انجام بعداز و ریختم قابلمه به استکان تا سه و درآورم و برنج کابینت از
بشه  .پخته

شدم             مشغول پختنش به و برداشتم مرغ گوشت بسته یه خورشتم ......واسه



رفت                    گیج سرم یهو که میبردم لیوان داشتم بچینم سفره تا پذیرایی رفتم کردم کم هارو غذا زیر اینکه بعد
                ! همون     با شدم خم زود یامان ازترس شکست بدی وباصدای افتاد ازدستم ها لیوان شد تار هام چشم و
اونقد                    برید و دستم یهو که کردم برداشتن به شروع هارو شیشه خورده اون سالم دست یه ، سرگیج

میکرد                 ریش و دلم ودردش میسوخت انگشتم میومد ازدستم خون مردم کنم فک ازدردش که بود عمیق
..

ایستاده             سرم بال دیدم کردم بلند سرمو یامان کفش صدای با

باش                  زود کشید گند به و فرش کن جمع و کثیفت خون اون کردی چیکار باز احمق  !!!!دختره

باز                     و خودشون راه که بود ؛اشکام نمیاد بال نفسم ؛دیگه شد تیکه تیکه قلبم کردم احساس حرفش این با
مرد                 این ازترس که بود بغضم و کردن خیس و صورتم روز چند این مثل ، کردن

دادم"     " قورتش ترس با ....سادیسمی
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فهمیدم      که کرد ناراحتم این فقط

کم   ازفرش !!!ارزشم

ارزش              بی فرش شدن کثیف از شدنت زخمی ؛ کشیدن درد بفهمی سخت .... خیلی

شوهرت    * که کسی پیش *اونم

ارزشی          بی فرشم از واسش که شوهری ؛ شوهر  هه

شد     این ام جمله فقط

 متاسفم-

بشورش:          باش زود چیه متاسفم کن غلط ؛ نخور گوه  یامان

بمونه   جاش !!! اگه

؟؟؟ـ؟         فهمیدی بمیری تا میزنمت اونقدر ظهر فردا تا

میکنم    خورد و . دندونات



بخورم      بیار و ناهارم گمشو حال

بشوری     باید و فرش بعدم

هرزه   باش !زود

افتاد     یادم گفتم ناهار : اها

احمق   دختره ، میرا

   ( !! باشه      مزه بد غذات اگه خواهرم تنها نهان جون .... به

کنن         گریه حالت به آسمون مرغای میکنم .... کاری

نزاشتم                بدنت رو سالم جای اینکه بعد هم شی آدم تا میزنمت تلفن کابل با  هم

بخوری           همشو بزنی لیسش تا پام زیر میریزم ، غذا تمام

؟؟؟   فهمیدی

جنده     ؛ احمق گمشو (. حال

- اومد             سراغم کسی بی حس اون باز شکست دلم باز حرفاش این ... با

سرد             .       دستام افتاد فشارم کنم فک کرد لرزیدن به شروع بدنم بزنه و من میخواست که کابل اون ازترس
...شدن

دیدیم                فیلم ؛ کردیم بازی و خندیدیم اونقد بود ما خونه نهان بار یه آخه

سوخت            غذام همون خاطر به کنم خاموش غذا زیر رفت یادم ... که

خوردنم              کتک با میشه مساوی میدونستم چون میکردم گریه هی بیاد بابام وقتی ... تا

میداد     دلداریم هی هم  نهان

میکنم             راضیش میزنم حرف عمو با من نکن گریه من جون میرا . میگفت
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کمی           فقط بودم شده آروم کمی نهان های حرف این ..با

داشتم     دلهوره ، دلشوره باز

کردم      پیدا تهوع حالت زیاد .........ازدلهوره

شد          خیس صورتم ازترسم باز شد بابا اومدن نزدیک  وقتی

پاشدم      ازجام گفتناش میرا صدای !با

و              سلم نهان با دید مارو وقتی رفتیم حیاط سمت به نهان  با

کرد   پرسی .احوال

آمادس           غذا شد این حرفش تنها رسید من به وقتی !ولی

- چیزه  بابا

+ گشنمه     آمادس غذا میگم چیه

- ولی     بود گاز رو ... ام

+ چیییییییی؟؟؟ـ؟  ولی

گفتم:          یامان به صبح من ، بگم من بزار عمو ): نهان

خونتون   بیام میخوام



ولی               پخت رو غذا میرا ، اومدم خونتون به اینکه بعد آورد؛ من ....اونم

که      کردم شلوغ سرشو اونقد من

سوخت      پرشد، ذهنش از غذا .کل

عمو    من تقصیر (. همش

گفت؟؟            همشو مکث و ترس بدون چطور میکردم نگاه نهان به داشتم

بگم؟             و هام حرف میزاشت استرس و ترس مگه بودم من اگه الن

سوخت      سورختم طرف یه ..یهو

طرف      به اشکی چشمای با  فقط

با      شد مساوی که برگشتم بابا

بعدیش   دهنی !تو

پرید          ازسرم هوش که بود ومحکم وحشتناک اونقد ..دردش

+ هااا؟؟             میسوزونی غذارم میای حال هستی اضاف خور نون خودت تو دختر هی

شرف     بی میگم بهت .... الن

- ببخشید    رو تو  بابا

سمت                      به خودش با و میداد فشارش داشت هی ، گرفت محکم ، دستم مچ و برداشت خیز سمتم به ولی
میکشید  !اتاق

ببخشید    کردم غلط ... بابا

نمیکنم   تکرار ...دیگه

+ وایستافقط    میکنم آدم .الن

شدم   :        باعث من ببخشید کن ولش عمو میگفت هی . نهان

- نیست      تو تقصیر نه جان  عمو

     * بشه            *  آدم تا میزنمش اونقد سیم کابل اون با الن نباش نگران ولی خنگ ، احمق من دختر ..این

نسوزون            هم بمیره اگه غذا، باید هس اضافه خور نون خودش !بفهمه

غذا     سوزوندن حق وقت ، هیچ

! نداره

نکنه           کارا ازاین تا میشه عبرت و تنبیه درس واسش .امروز
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- اتاق      به برد من کشون کشون،

کرد     قفل ازپشت ، ... در

نمیشه         تکرار وقت هیچ کردم؛ اشتباه خوردم؛ گوه 'بابا

روش      حرفام از کدوم هیچ ولی

نداشتن  ..... تاثیر

میبارید    بارون مثل ،  اشکام

   : میترسیدم   کابل ازدرد بگم شو ! راست

هنوز   سالم 14من !

رفت     ازیادم نفهمیدم خدا به



خوردم  ..... گوه

برمیداشت               قدم طرفم به آروم آروم ، برداشت رومیزی از ، لعنتی کابل اون .. ولی

بود              اشک خیس صورتم بودن، کرده عرق دستام کف ، داشتم ،دلشوره میلرزیدم ..ازترس

 ! همینطور      زد ، ضربه اولین اون ولی

...... دومی 

.............سومی 

.......پنجمی

میمردم    داشتم بدن ازدرد

میومد     خون جام همه از

میکردن   درد ! خیلی

رفت                 کرد رهام خودم حال به زد ، من اینکه بعد پدر گذاشته اسمش، که نامرد .اون

پیشم    نشسته نهان .. الن

دکتر              ببر زده فلک من بیاد تا زده زنگ یامان به انگار میکنه ..گریه

بستم      چشام که شد چم نمیدونم

مطلق  .....سیاهی

میده                 فش ، بابام داره یامان دیدم ، بازکردم پلکام لی بیداد و داد صدای !!!!! با

شد       واضح صداها گذشت دقیقه چند وقتی

+ زدی       میرا حقی چه با تو عمو

!!!! هااااا

دختر    رو کردی  14دست بلد ساله

هاااااااا؟؟؟ـ؟

انداختیش؟؟؟؟ـ؟         حال این به چرا بشه زن قرار میرا

دیگه      بار یه خدا خداوندی به

کردی      بلند دست روش بشنوم !!!ببینم



# ۴۹پارت

کردم   غلط رمان

میگم    سیامک بابا ، به

کنه     سیاه و ...روزگارت

،ببینی       روش ،نمیزارم میکنم مامان عروس ....میرارم

_ کشید         پر گذشته از ذهنم یامان شدید تکونای ... با

شم         متوجه اینکه بی بود شده اشک خیس !!!صورتم

؟؟      یامان همون این خدا ای

؟؟ـ؟     بود عاشقم که همون



میپرستید؟؟؟؟ـ؟   و من

نکنه         بلند دست رومن کرد وتهدید بابام که !!!! همون

وبزنه       من کسی خواست نمی که یامانی

من       شکنجه و زدن درحال هرروز ..الن

نمیشه         راضی نیاره در و من اشک ... . .تا

بودم                     داده انجام یامان دادن حرص واسه که بزرگم اشتباه اون از بار هزارمین برای اینا به کردن فکر با
شدم      پشیمان بودم کرده بازی .....  ،باغیرتش

شوم    زندگی این !!مسبب

یامان       خشن و بد حال  این

من   فقط .منم

میخواست                    دلم ولی بود شده چم نمیدونم میزد فریاد یامان اسم قلبم ته ته بودم کرده پیدا حسی یه
کنم   بغلش .. محکم

میخواست               و شیطنت این دلم ولی بزنتم شایدم میشه عصبی باز میدونستم که این !! با

کردم        حرکت سمتش به آروم های قدم با

میکرد        نگاه من به تعجب با داشت یامان

کردم     باز و دستام . یهو

کردم            گریه بلند صدای با روسینش گذاشتم و سرم کردم بغلش . محکم

کاری           هیچ نمیکرد کاری یامان ولی بود شده بلند هقم !هق

نمونده       واسم جایی قلبش تو دیگه نکنه

نخواد     و من دیگه ....نکنه

روزی      یه باشه درست حرفاش  همه

بیرون     کنه پرتم آشغال ..... مثل

میکنه    نفرت ازم !نکنه

ندارم       و کسی یامان جز که من

کنم        چیکار کنه ولم بره یامانم !!!!!اگه

همیشه          واسه روز یه که این به کردن فکر با

میشه        کنده جاش از قلبم کردم احساس بره

نمیاد    بال دیگه .. نفسم

نداشتم      نفرت یامان از من !مگه

بدم        دستش از میترسم مرگ مثل چرا .الن

دارم   استرس  ... خیلی



کنه          حساب خونش سگ و من عمرم آخر تا ..... حاظرم

کنه    بزنتم،شکنجم روز !هر

نکنه    ولم هیچوقت ولی

نزاره  .......تنهام
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یه                     به جاشو تعجب این گذشت که کمی ولی کرد نگاه فراریم ازش همیشه که منی به تعجب با اولش
داد      آمیز تمسخر و بزرگ :پوزخند

_ ترسیدی    بدجور که  ...میبینم



ها      دادی وا زود کوچولو !! جوجه

باش       میزنه سر ازت که حرکاتی مواظب

باشه          یادت اینو کنی بغلم خودم اجازه بدون نداری  ...حق

های                       پله طرف به لبش کنج نیشخند با و کرد باز تنش از بودم کرده حلقه دورش که رو ظریفم دست بعد
رفت  ...بال

اومد    درد به ...قلبم

زد                   سر ازم جا نابه حرکت این و کردم خرد یامان جلوی و خودم زندگیم تو بار اولین .برای

آخه      احمقم قدر چه من وای

 ... نه     میکردم و کار این !!!... نباید

بدون                       و چیدم میز روی رو یامان غذای بستم تمیز پارچه یه با دستمو اینکه از بعد ناراحتی و زار حالت با
کشیدم          پر اتاقم طرف به ای دیگه چیز به .توجه

نداد           گیر بهم شب آخر تا دیگه که بود عجیب .برام

ریختتم                 بهم قدر چه زدتم مرگ حد تا بابا که شوم روز اون یادآوری میدونست چون ... شاید

میخواستم       کمک خدا از و میکردم  گریه

میکرد              کمک هم گناهکارش های بنده به منت بی که بود کسی تنها  .چون

خواب                     به رنگ صورتی اتاق همون تو گریونم های چشم همون با من و شد تموم هم روز اون بالخره
.رفتم

پریدم           خواب از تهوع حالت و شدید دلدرد احساس با ....صبح

میپیچیدم              خودم به درد از و میکردم مچاله رو زیرم ی ملفه محکم .بادستم

میزنه                    خونه از زود صبح همیشه و نیست خونه یامان اینکه فکر با کم کم آرومم های ناله صدای
بشنوه...                   بزرگ عمارت این تو صدامو کسی اینکه از ترسی هیچ بدون و بود گرفته اوج دیگه حال بیرون

میکردم  ... گریه

نداشتم               قرار و آرام و میشدم جا جابه طرفش اون به تخت طرف این ... از

میزدم       حرف خودم با لب زیر ...مدام

شیم            دچارش باید ها زن ما که وحشتناکیه درد چه این ...خدایا

میخوام             خدا از لحظه همین رو مرگم که فرساس طاقت قدر اون ... دردش

دارم        نیاز مادرم وجود به الن قدر  چه

اومدن          پایین قبل از بیشتر هام اشک بهش فکر .با

برام                    مسکنی قرص یا و می مالید پشتمو مهربونی با و میکرد درست نبات و دارچین چای لیوان یه
...میاورد

نمیشه        اینا از کدوم هیچ الن  ولی

نیست    دیگه مامانم ...چون



خیره                      سرم بالی سقف به شه کمتر شکمم درد تا بودم بسته کمرم به که شالی با رمق بی طور همین
.بودم

ناراحت                    و ترسیده بفهمه یامان و بشه خونی هم زیرم ملفه بود ممکن اینکه فکر نمیومد بند ام گریه
دادم               فشارش قبل از بیشتر و گرفت پیش در رو متکا کردن پاره قصد  .دستم

قرصی                     یه با و آشپزخونه برم برسه چه بردارم قدم یک تونستم نمی حتی که بودم شده ناتوان قدر اون
کنم    آروم دردمو .چیزی

کشیدم      بالتر رو تنم روی ...پتوی

بودم                 کشیدن درد به محکوم بیچاره منه میشد ماه از موقع این وقتی بود طوری این .همیشه

بدترین                      به من بدم بخت از ولی باشن نداشته منو های درد از کدوم هیچ بود ممکن هام سال و همسن
میومدم   در ...وضع
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خدا   ....وای



... ؟؟        برسه دادم به کی الن کنم کار چی

نداشت             ای فایده هیچ هم بود اگه ولی نیست خونه که زورگو ...اون

بگم       بهش رو موضوعی همچین میخواستم ...چطور

آوره      خجالت هم بهش فکر ....حتی

چرااااا؟؟؟      تنهام قدر این من چرا

ترسیدم            بلندم صدای از خودم که زدم داد چنان رو آخر .چرای

میخواستم                   معجزه یه خدا از و میریختم اشک خودم حال به تخت روی و پتو زیر مچاله طور ....همین

بودم                داشته نگه باز زور به رو بود کرده پوف گریه فرط از که هام ...چشم

مگه                      شنید؟ و صدام ینی کنم تهی قالب بود مونده کم میشد نزدیک اتاق به که هایی قدم صدای شنیدن با
است؟  خونه

زده                     وحشت و ترسیده شد پخش اتاق تو همراهش که تلخی عطر بوی و خودش توسط در شدن باز بعد
کردم             حبس تندمو های نفس و کردم قایم پتو زیر سریع رو  .خودم

ولی                   ببره لذت کردنم اذیت از و بده آزارم بازم میکنه سعی بدونه اگه میدونم بفهمه دردمو نمیخواستم
نمونده       بدنم تو جونی هیچ دیگه ...من

میزد                   تر تند هم من آروم نا قلب میشد نزدیک تخت به لحظه هر که هاش قدم صدای .با

پایین                  بکشه سرم از رو پتو تا وایستاد سرم بالی که دیدمش چشمی زیر پتو زیر از  .بالخره

شکل                      بدترین به بعدش چون نکنه کارو این که کردم خدا خدا و دادم فشار هم روی محکم و هام چشم
میشدم  ...رسوا

خورد            زنگ موقع همون گوشیش که کرد ام ملفه بند و !دستش

کرد               فراموش منو و شد خارج اتاق از سریع که بود مهمی کار کنم  ...فکر

کردم         شکر رو خدا و کشیدم دردی پر .نفس

شدم               نیمخیز تخت روی زده وحشت یامان بلند صدای با که بود گذشته دقیقه .چند

شد                   خارج دهنم از بلندی آخ و کشید تیر بدجور دلم که شم بلند تخت روی از سریع  .خواستم

رفتم                اتاق در طرف به سست های قدم با و کردم باز رو کمرم دور .شال

میکنه             نگاه بهم زخمی شیر مثل عصبی که دیدمش ها پله بالی  ...از

انتظارمه           در چی پایین که نکنم فکر این به کردم ....سعی

میگفت               که بلندش صدای با که میرفتم پایین آروم و شکم به دست طور  همین

_ هاان؟؟؟ـ؟             خوابیدی ظهر لنگ تا که اومدی مهمون جا این مگه ببینم

در                      و شدم زمین پخش و دادم دست از رو تعادلم یامان به برسم مونده که پله دوسه که شد چی نفهمیدم
مطلق     ...   سیاهی شدم راحت درد از ....آخر

یامان



بودم               روم به رو نکردنی باور صحنه خیره شده گشاد های چشم و تعجب ...با

چشه؟؟   دختر این

؟؟                  وافتاد داد دست از و تعادلش بعد و میومد پایین ها پله از ها مرده مثل چرا

      . افتاده؟؟        روز این به خستگی از ینی باشه ساده اومدنه پایین یک تنها نیست ممکن

کردم                    نگاه اش پریده رنگ چهره به دقت با زدم زانو پاش جلوی و رفتم جلوتر عجله و شک  .با

بشنوم                بهتر که میکرد تیز و هام گوش میکرد لب زیر خودش با که هایی ...ناله

افتاد               لباسش روی رنگی قرمز لکه به چشمم که چشه ببینم که کنم بلندش ...خواستم

که                   هست جایی خون و بست پارچه با اونو دیدم چون باشه دیشبش بریده دست خون این نبود ... ممکن

چید           هم کنار رو پازل گمشده های تیکه ذهنم کم  ...کم

شده                    مچاله جسم با ولی چیشده ببینم تا رفتم بال طبقه هم شنیدم اتاقش از مانندی جیغ صدای وقتی
شدم     مواجه تخت روی ...اش

آروم                     و بود گذاشته شکمش زیر دستشو بود عادی غیر حرکاتش میومد پایین ها پله از داشت که وقتی یا
میبرد              دندون زیر درد از ایشو قلوه های لب و میداشت بر قدم ...آروم

که         شده بزرگ قدر اون من کوچولوی دختر ... یعنی

سوخت        مظلومیتش همه این برای دلم دقیقه ...چند

بگه             بهم چیزی نتونسته درد و ترس از و کشیده خجالت ازم .حتما

تیر                      قلبم نمیزنه دم ولی کشه می دختر این که رنجی و درد و سختی همه این برای دقیقه چند فقط
....کشید

رو                       دستم ام ریخته بهم ذهن به توجه بدون و عمیق نفس با و زدم پس رو مزاحم افکار سرم دادم تکون با
خودم                     اتاق به بغلم روتو میرا لرزان جسم طور همین و گذاشتم زانوهاش زیر رو ام دیگه دست و سر زیر

.بردم

کنه                   پنهون ازم رو چیزی هر میکنه سعی وقت اون نمیشه طوری این کنم حالش به فکری یه ...باید

گرفت                  شکل لبم رو خاص لبخند یک داشتم کوچولو جوجه این برای ذهنم تو که ای نقشه ....با
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میرا

بدون                      که دوختم چشم یامانی به و کردم باز زور با متورممو های چشم نرم جای یک توی گرفتنم قرار با
به                       توجه بدون آخر در و کرد درست رو تنم روی پتوی ابروهاش بین عمیق اخمی با و سکوت تو و حرف

شد     خارج اتاق از ...من

؟؟   فهمید یعنی

؟؟          من خدای کنم نگاه هاش چشم تو چطور الن

گذاشتم          هم روی هامو چشم منفی افکار به فکر ...با

خستگیم                    حاله به دلش فقط و دونه نمی هیچی یامان اینکه کنم فکر وضع ترین خوشبینانه به کردم سعی
تخت      روی آورده منو و .سوخته

میکرد                    گز گز و شده کوفته بود خورده که ای ضربه خاطر به کمرم و شد شروع بدنم درد .دوباره

ببرم                  یاد از دقیقه چند برای حداقل رو شکمم درد و کنم فرار منفی موضوعات از اینکه ...برای

بدون                    بعد کمی که کردم آرومی هق هق و فرستادم لعنت بدم شانس به و پوشوندم صورتمو هام دست با
شد        هام چشم مهمون خواب ای اراده ... هیچ

میکردم                    نگاه آرایش میز روی محتویات به خجالت و تعجب با و بودم شده بیدار که بود دقیقه چند ...الن

... ؟؟              بود گرفته بهداشتی نوار برام و بود رفته یامان که بدتر این از چی

گفتم        و سرم تو زدم محکم دستم با

_ اه            فهمید دردتو اول همون که ای عرضه بی قدر چه ...ببین

بود            گذاشته کنارش هم نبات چای و قرص بسته یه حتی ...وای

کردم     تکرار خودم با  : دوباره

_   ... احمق  ای احمق  ای

بره     ابروت که بهتر همون

ضایع    قدر چه ...ببین

می                      موهامو و میزدم سرم به دستم با و میگفتم بیراه و بد و میدادم فحش و خودم طور همین داشتم
تو            اومد و کرد باز و در یامان موقع همون که ... کشیدم

میشد              بسته و باز ماهی مثل دهنم و بودم هنگ تو کامل که ...من

تره              دیونه خودمم از که این میگفت خودش به داشت کنم فکر هم ...یامان

دادم                    فشار هم روی خجالت از و هام چشم و کردم قایم پتو زیر خودمو ترسیده بلند هین یک  .با

؟؟       بود اومدن موقع چه الن نه

کنم         نگاه هاش چشم تو نمیتونم اصل دیگه ...حال

شد             پخش اتاق فضای تو که بود یامان خنده صدای بعد لحظه .چند



_ باحالی ... ... ... چه چه  ...دختر

گوشم                      به بود وایستاده که در جلوی همون از بدجنسش و مرموز صدای و شد قطع اش خنده صدای بعد
 رسید

_ بکشی      خجالت من از نمیخواد  حال

دیگه      همسرتم نیستم کسی کم ... بالخره

دردت                     به زنم عنوان به هم مورد یک این گرفتم برات که زیری های لباس اون بر علوه شاید گفتم
 ...بخوره

بخندی           آب رو مرض گفتم دلم تو که کرد کوتاهی  خنده

است            مردونه و بم میخنده وقتی صداش قدر چه ها خودمونیم ... ولی

خورد            گوشم به مضحکش صدای که زدم پس رو افکارم اخم  با

_ نشی      خفه زیر اون ضمن  در

؟      بیام منم هست اضافی اکسیژن

اومدم                 بیرون پتو زیر از و گفتم بلندی نه که اومد تخت طرف به حرفش از  بعد

شدم      رو روبه خالیش جای  با

بود  ....رفته

میشد           اکو سرم تو که بود هاش خنده صدای این  ولی

کرده    مسخره منو  بیشعور

آه      کنه اذیتم داره دوست فقط

بهداشتی                    سرویس طرف به و برداشتم رو پد و کردم آرایش میز نزدیک آروم رو خودم زیاد کرختی با
.رفتم

بشورمشون                 مناسب فرصت تو تا کردم عوض هامو لباس خمیده کمر همون با لزم کارهای از ...بعد

میخوردم            آروم آروم رو نبات چای و بودم نشسته تخت روی . تازه

از                        نکنه آب این از بیشتر منو تا نشده پیدا اش کله و سر الن تا حداقل که بودم ممنون ازش قدر چه
.خجالت

میشه                  تاریک کم کم داره هوا شدم متوجه تازه کردم مرتب رو وضعم و سر اینکه از .بعد

بودم     یامان اتاق تو ... هنوز

واقعا       داشتم سختی و بد روز  .چه

فعل                  البته بود برداشته سرم از دست انگار فعل و بود شده کمتر صبح به نسبت بدنم ...درد

یامان

        . و              زدم خبیثم فکر از عمیقی لبخند کنم عملی امو نقشه گرفتم تصمیم بود تاریکی به رو که هوا دیدن با
شدم   لذت  غرق



بدی          حرص رو میزه دخترریزه این وقتی میچسبه قدر ...چه

داشتنی    دوست سرگرمی ...چه

کشیدم          اتاق داخل سرکی و کردم باز آروم رو .در

میکرد             زمزمه رو شعری خودش با داشت و تخت رو بود کشیده ...دراز

خورد                 من به چشمش که انداخت گوشش پشت بلندشو موهای اش دخترونه و ظریف های انگشت ..با

داد          قورت صدادار دهنشو آب و شد خشک جا .در

برداشتم            قدم اتاق داخل به خونسرد و بستم سرم پشت رو  در

لرزیده   کوچولوی ....جوجه
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پرید               پایین تخت روی از سریع و شد هول میشدم نزدیک بهش که دیدنم  .با

چرخیدم                  نرسیده دستگیره به دستش که بره بیرون و بشه رد کنارم از خواست آروم آروم ترسیده
دادم                قرارش خودم جلوی و برشگردوندم و گرفتم بلوزش پشت از حرکت یک با و .طرفش

گذاشت               قلبش روی دستشو و کشید بلندی جیغ که بود ناگهانی براش کارم قدر ...اون

بود      هاش چشم توی مشهودی  استرس

نرفتم                بیرون روانی این اتاق از اینا از زودتر کردم غلطی چه میگه خودش با !...حتما

نرفته                ای دیگه اتاق به و مونده اتاقم تو الن تا که عجیبه خودمم برای  .البته

نشد     بد که من ...برای

شد          اسیر شکارچیش چنگال تو خودش پای با خودش .طعمه

_ ام.. .. ل  ..سس

کنی           استراحت راحت بتونی تو تا بیرون میرفتم داشتم چیزه  من

بودم        کرده اشغال تختو الن تا اگه .ببخشید

شد               خیره زمین به گلگون های گونه و صورت با و انداخت پایین و .سرش

کردم                قفل چندبار رو اتاق در و چرخیدم پشت طرف به هاش حرف به توجه .بدون

مغروری                     نیشخند با میکشید نفس تند تند و گرفت می فاصله ازم قدم یک هم میرا تیک صدای هر با
گفتم         میکردم باز رو لباسم های دکمه که  همزمان

_ نداریم            تو منو تخت که ها شوهر و زن بین نداره !! اشکال

نه؟          مگه دومونه هر مال که داریم دونفره تخت یه

گفتم              خونسرد میکندم تن از رو لباسم که طور همین نشنیدم صدایی ازش وقتی

_ شدی     که هم لل  خداروشکر



هاست؟         خانوم عادت همون عوارض از یکی اینم نکنه

ببلعه                   خودش با اونو و کنه باز دهن زمین میخواد خجالت از حال که بودم مطمئن ولی نمیدیدم ...صورتشو

میکرد                      سعی به گرفته گر و شده مسخ میرا و بود درست کامل حدسم دیدم که کردم بلند رو سرم لذت با
کنه        نگاه من صورت جز جایی هر ...به

گفت                 و کشید هینی ترسیده که بودم وایستاده جلوش عضلنیم و لخت تنه بال با دیگه  حال

_ ... لطفا   بپوش بلوزتو !!! لطفا

... .. نیستم ...  ...  ت راح من !!من

گفتم            حال همون تو و میشدم نزدیک بهش کوتاه های قدم  با

_ راحتم     خیلی که من ولی

کوچولو         جوجه میشم اذیت بخوابم لباس با ندارم ...عادت

گفت      قبل از عاجزتر و  درمانده

_ یامان             میکنم خواهش بیرون برم من کن باز رو در اون حداقل .پس

گفتم               لرزونش رنگ آبی های مردمک تو خیره و رسوندم صفر به هامونو صورت  فاصله

_       ... عجله؟      این با کجا شبه سر تازه باهات دارم کارها خیلی امشب  نه

برم                     بده هولم تا سفتم سینه روی روگذاشت کوچکش و سرد دست ناباور و خورد جا وضوح به که دیدم
نخوردم...          تکون هم متر میلی یک حتی من ولی عقب

گذاشتم                 دیوار روی صورتش طرف دو و هام دست و کردم فوت گوشش توی گرمی با ...نفسمو

میرسید       زور به سینم روی تا ...سرش

داره                    رو استرسی چه الن میدونستم و میدادم تشخیص خوبی به هم جا این از حتی رو قلبش کوبش
میکنه   .تحمل

سّمه        براش استرس که النش وضعیت با ...اونم

     ... براش         بشه عبرت درس باید کرده اشتباهی کار فهمید می باید حال این ...با

میکرد                  خودنمایی بدجور توصورتش رنگ آبی تیله دوتا و بود شده سفید قبل از بیشتر حال صورتش ...رنگ

میداد       ماساژ رو شکمش دستش با ...نامحسوس

بزنمش              میخوام کرد فکر که اش گونه روی بزارم تا آوردم بال رو ..دستم

چکید             چشمش از اشکی قطره و داد فشار هم روی محکم هاشو ...چشم

      ... بردم       فرو گردنش گودی توی رو سرم گذاشتم گردنش پشت دستمو و شدم .پشیمون

بچه       شامپو بوی اممم میداد خوبی ..بوی

میزد             لختم تن به جونی بی های مشت و میلرزید هام دست  ...توی

اومد            در ضعیفش جیغ صدای که گرفتم بلوریش گردن از محکمی .گاز

_     . نامرد     دادی قول تو نیست خوب حالم برم ! بزار

های                     چشم به رو مخمورم های چشم حال و فشردمش بغلم تو قبل از بیشتر هاش حرف به توجه بدون
بودم     دوخته گریانش و ...اشکی



_ میرا           میکنی تحریکم بیشتر هات بازی چموش این با باش  مطمئن

بگیر   آروم  ...پس

بود                   انگیز هوس قبل مثل باز ولی نداشت رو همیشگی صورتی رنگ اون که دوختم هاش لب به ...نگاهمو

کرده                   فرو بازوم گوشت تو دستشو های ناخن دیدم که کردم نگاه میرا سمت به دستم خفیف سوزش .با

_ هااان؟        داری دوست وحشیشو جنس هم تو انگار

میدم  ...نشونت

گفت                  کنان وگریه کشید جیغی دوباره که گرفتم اش سینه قفسه از گاز یه حرفم کردن تموم  با

_       .. آی  ...   میمیرم درد از دارم بخدا یامان کن ولم کن ...ولم

لزمه           براش اینا میسوخت براش دلم نباید بودم داشته نگهش ...محکم

بود               جاری اش سینه قفسه و گردن از که کردم نگاه خونی به تعجب ...با

تیزه     خیلی من دندونای یا

حساسه    میرا بدن  یا

اومد  !!!خون
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لب                    که بوده زیاد قدر اون دردش ، میگرفتم گازش ها وحشی مثل داشتم وقتی بودم نشده متوجه چرا
        ... اومده    خون هم لبش از همین خاطر به برده دندون زیر ...هاشو

و                     وجودم سراسر لذت حرکتش هر با و بکره و ناب برام دختر این که بشم این منکر تونستم نمی
.میگیره

ظریف                      بدن به که فشاری هر با و میاره پناه من به هم هستم مسببش خودم که دردی از اینکه حتی
کنه               آروم و خودش من تن زدن چنگ با میکنه سعی اونم میارم اش  ...دخترونه

میکنم      که کاری هر با  نمیتونه

بره   کنه ..ولم

بکنه    مخالفتی هیچ  نمیتونه

میمونه              ابد تا باز بکنم هرکاریم کنه حمایت ازش باشه پشتش که نداره !!!کسی

بود           شده اشک از پر هاش چشم و بود کرده ...عرق

نبود     این من قصد ...ولی

نه     موقعیتش این با !حداقل

شدم               آزارش باعث طوری این و دادم دست از اختیارمو دیدمش وقتی چرا نمیدونم .اما

بود           من بعدی حرکت منتظر مظلومش و درشت های چشم .با

نسیب                    بی هاش زدن چنگ از منو اونم کنم کاری باهاش خواستم دوباره اگه که بود گرفته تدافعی حالت
....نزاره



^ قبل    از تر ...^خواستنی

 میرا

آیا؟   میزد قلبم

               ... کرده      حبس دیوار و خودش تنومند و داغ تن بین منو که موقع اون از نمیکنم فکر طور این که  من

آورده           کم موندن زنده بیشتر لحظه چند برای هم من !!نفس

قبل           های روز و دیروز از بیشتر خیلی بودم شده ...ضعیف

طرف            یک هم امروز بد حال طرف یک وقت چند این ...خستگی

بیارم            دووم فشار همه این بار زیر میتونم قدر چه من  .مگه

و                    داده ترجیح رو سکوت یامان که بود عجیب برام کشیدم عمیقی نفس و بستم محکم و هام چشم
نمیکنه  .حرکتی

نمیدونم                       که های گونه با و بردم یاد از رو خجالت که بود زیاد قدر اون بود شده شروع دوباره شکمم درد
انداختم       ....          چنگ یامان راست بازوی به دست یک با تب یا بود شده قرمز هیجان .از

برام                 که ظهری مهربون و عجیب یامان همون دوباره میتونم میکردم احساس ولی بود مسخره شاید
ببینم          هاش چشم ته تو رو آورد چای و ...مسکن

چسبوندم            دیوار به و سرم متقابل که آورد تر نزدیک و ...سرش

حال                       ملتهبش و داغ های نفس هرم که حالی در گوشم زیر و گذروند نظر از رو ام چهره دور یک مشکوک
گفت     میکرد بدتر رو بدم

_ ؟   داری درد

کردم             تایید رو حرفش سرم دادم تکون با ام بسته های چشم  .باهمون

میکرد                    خودنمایی گردنم روی هاش دندون جای که جایی اون تا و کشید گونه ام رو ملیمت با رو دستش
داد  ...ادامه

داشت   خفیفی ...سوزش

بزنتم     میخواد باز کردم فکر

کردم      باز و چشمام اون ....واسه

نزن         عمو زن جون که شد این حرفم !!!!اولین

بت                      نمیگم چیزی خدا به بزن باز شه خوب دردم بگذره امشب وایستا نیس خوب حالم دارم درد خدا به
نیس      خوب حالم نه الن !!!!فقط

به                   هدایتم و کمرم پشت دستش یک گذاشتن با کرده بود درست که تنگی مخمصه اون از منو بالخره
داد   نجات ...تخت

بود     باور قابل غیر !! برام

نداشت           کارم به کاری و بود اومده کوتاه طوری این !!! یامان

اتاق                        این از دیگه جای یه تو ای دیگه ی نقشه ممکنه که این به فکر با اما میشدم خوشحال کم کم داشتم
شدم     خشک سرجام داشته باشه .برام



..... ؟   دونفره خواب تخت

        . ندیده             ازش اصل تاحال که آرامشی با بود بینیم زیر تلخش عطر بوی که طوری بود چسبیده بهم پشت از
گفت       گوشم کنار و شد خم  بودم

_    .... ؟   خب ندارم کاریت دختر باش آروم

برداشتم            قدم هاش دست هدایت با دوباره حالی بی و شک  .با

داشتم      باهم رو مختلف حس : چند

آب                     داشتم اومده وجود به موقعیت این با که خجالت آخر در و درد ، وحشت ، هیجان ،دلهره، ترس
زمین    تو برم ...میشدم

ذوق                      تو زیاد بود هیجان با همراه که ترسی وجود با حتی خالیش جای و رفت بین از ناگهانی تنش گرمای
...میزد

برام                  _ خوبی سرگرمی که است موقع اون باشم باعثش خودم که باشه طوری باید تو اذیت و آزار
...میشی

داد       ادامه و زد جدیتش همراه چشمکی

_ نبوده              من اراده به و نیست من دست که ای دیگه چیز نه ...و

جلوتر     بیا نباش نگران ...پس

کنم            تکرار بار چند رو حرف یک ندارم دوست که میدونی .اینم

روی                       و رفت تخت طرف به اتاق وسط من کردن ول از بعد که میزد داشت حالی در هارو حرف این تمام
کشید   دراز .اون

کنارش      برم که میکرد اشاره !...داشت

میکرد                  نگاه بهم پیروز و منتظر های چشم با که رفتم یامانی طرف به آویزون های لب .با

حیا   بی ....زورگوی
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نزنم                      جیغ درد از که بودم داشته نگه رو خودم سختی به و دادم جا تخت از ای گوشه رو لرزونم ...تن

ضربان                   افزایش باعث بودم مطمئن چون نکردم نگاه بود کرده اشغال رو تخت طرف اون که یامان به
نداشتم          رو هیجان همه این تاب من که میشه ...قلبم

اوله؟             شرط احتیاط گن نمی مگه ولی نداره کاری باهام بود گفته درسته

هین                    ترسیده دیگه طرف به دستم بازوی شدن کشیده با که بودم یامان رفتارهای تحلیل و تجزیه حال در
بودم                    افتاده ورزشکاریش بدن روی که منی به عصبی که کردم نگاه بهش نفس نفس با و کشیدم بلندی

بود   دوخته چشم

_ ها؟؟          شه بلند سگم روی اون میشی باعث خودت ببین

میکنی                     تعیین خودت که جایی نه میگم من که جایی یعنی اینجا بیا نیستم تو با مگه نفهم دختره آخه ...د

؟؟  فهمیدی

بگم             آره بلندی صدای با شدکه باعث و پریدم جا از بلندش ...باصدای

کرد                     جا به جا بغلش تو رو بود شده گریون هام چشم درد از دوباره که منی و گفت ای ...خوبه

بود          شده هام اشک ریختن برای خوبی جای ستبرش .سینه

داشتم     عجیبی حال و  حس

خودش                    از رفتارهارو این ذاتیش مهربونی روی از شاید و عصبانیت بدون طور این یامان که بود بار اولین
میداد  ...نشون



دردم                     تسکین برای خودش قول به که ای مردونه آغوش این از خاصی لذت یه هم بودم کرده تعجب هم
میگرفتم  .هست

مردونه                      و بزرگ پاهای و ها دست و بود شده جمع شکمم تو من پاهای و دست که بود طوری وضعیتمون
بود        شده پیچیده تنم دور مار مثل  .یامان

گفت                 مهمونه ابروهاش بین همیشه که اخمی و نرمی با و کشید دومون هر روی رو  پتو

_ ؟        داری درد هنوز یا بهتره حالت الن

گفتم                  بود دلم زیر که دردی و گلگون های گونه با و کنار گذاشتم و خجالت دیگه حال

_       .    .... بگم  رو حرفم ادامه نگذاشت گریه میکنه درد بدجور دلم دلم  چرا

میکردم           آرومی هق هق و بودم پوشونده رو صورتم دستم با

رو                     بلوزم که کردم نگاه بهش شده گشاد های چشم با ام برهنه شکم روی یامان گرم دست نشستن با
میکشید             دلم روی پایین به بال از هاشو دست و بال بود  ...داده

میشدن                بسته خجالت از هام چشم و میشد مور مور تنم موهای دستش حرکت هر با

_                  ... هم  هارو این از تر بد حتی ها درد این به کردم عادت دیگه من میشه خوب خودش نمیخواد ممنون
کردم  ...تحمل

نگفتم            ای دیگه اضافی کلمه و شدم لل که کرد نگاهم .جوری

میکردن     جادو انگار هاش  دست

میشد          تزریق بهم که بود آرامبخشی مثل حرکتش هر ...با

_ انگار؟    اومده خوشت چیه

کشید           پر آمیزش کنایه جمله این با حالم و حس ...تمام

نیاد        .         پیش ای دیگه بحث تا ندادم بهش جوابی بگیریم آروم دوتامون هر بزاری دقیقه دو ...میمیری

زد                     خشکم گرمش بغل تو مبهوت و مات زد که حرفی با که میرفت خواب به داشت کم کم هام  چشم

_ گرفتم   تصمیمی ....یه

بخوابی           اتاق این جز اتاقی تو ها شب نداری حق  !!...دیگه

گفتم      من و من با  ناباور

_  ...  ...   ... تو...  من که نمیشه آخه ...اخه

داد          ادامه تمام خباثت با و لبم رو گذاشت  انگشتشو

_ گرفتم؟      رو تصمیم این کی  میدونی

دیگه               میشم تر باز لج منم کنی پنهون ازم رو مسائل کنی سعی تو ...وقتی

؟؟            مهمونی خونه این تو شده باورت جدی جدی انگار ضمن در

میزنم               و پردت شد تموم عادت اینکه بعد من نیست ها خبر این از .... هیچ

ها       دارم دوست خشن من !!!امم

راه                     نتونی کنی ریزی خون دوروز میکنم یکاری میدی جون زیرم صبح تا اولت دفعه نیس مهم برام اصل
 !! بری



برسه           دادم به خدا شد اشک پر چشام حرفاش این با

زفاف       شب وحشی این و !!!!!!!!! من

بمیرم      ازدرد صبح تا کنم فک

نری        راهم میکنم یکاری میگه خودش که !!!اینم

میترسم              حرفش این از مرگ حد سر تا من میدونه اون زاد بد  ...بدجنس

_             ... باشی   نداشته کاری باهام بشه خوب دستم وقتی تا دادی قول بهم تو یامان خدا  ...تورو

نخواه     ازم اینو نمیتونم ...من

باشه        خودم تصمیم به یکی این بزار فقط

میکنم  ...خواهش

_ کن  !!! بس

؟؟؟           اره بخوام ازت این از بدتر چیزی داری دوست انگار

نره؟؟؟              یادت داری عمر تا که کنم پیدا روت ای نقشه یه میخواستم اتفاقا

بزنم       و پردت عادتی الن میخوای !!ام

میشم         خوشحال من همم میکشی درد زیاد تو ....هم

بمونم            مهربون بدم تخفیف بزار شم سگ نزار میسوزه برات دلم ....ولی

مهربونی     تو قدرم چه !! آره
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_ بزار  ...یامان

میکرد          درست دومون هر روی رو پتو که حالی .در

و                      لرزون های چشم به خیره جدیت با و داد قرار صورتش مقابل درست رو صورتم و کشید بالتر منو
گفت   حرفم  پراز

_ نشنوم      ازت ای کلمه حتی !دیگه

نکن       سگ منو و باش خوبی ...دختر

فرستادم                      بیرون سوزی پر آه یامان های حرف این و آینده از ناراحتی و ترس از پر قلبی با و نگفتم .چیزی

بود        گذشته آخرمون مکالمه از ای دقیقه ...چند

داغه           خیلی تنش انصافا ولی میخوابه لخت نمیشه سردش بشر ...این

بخشه       لذت میکنه منتقل بهم که گرمایی

میگذرونم         نظر از رو اش مردونه و استخوانی ...صورت



خوشتیپ   و ...جذاب

من     جز دختری هر ...آرزوی

   . ؟؟     واقعا ارزویی چه اجبارم به محکوم که منی

کشیدم           می فرضی های خط اش سینه روی هام ناخن ...با

بود            شده خوب تقریبا و نداشت رو قبلی شدت دیگه خداروشکر  ...دلدردم

گرفت             فرا رو وجودم خجالت حس دوباره امروز اتفاقات به کردن فکر .با

درمیاره                 سر ها دختر پیک و جیک از که بوده دختر چندتا با نیست معلوم حیا بی

کنه    کار چی ...ومیدونه

آدم              نه کرده بغل بالش انگار که یامان گرفت نمی خوابم اصل چرا  .نمیدونم

میده       فشارم بس از میشم خفه دارم

بزارم                هم رو چشم لحظه یک حتی بهش نزدیکی همه این وجود با نمیتونم طرفی  .از

   ... ... ترس  باز و ترس ترس همش

بزنه                 سر ازش میتونست کارها خیلی و داشت قرار ثانتیم چند تو درست که یامانی از  ...ترس

...خیلی

کشیدم         ای کلفه هوف و زدم پس رو .افکارمنفی

کردم          لمس پوستشو آروم و گذاشتم گردنش روی رو  .دستم

داشتم       ام کوچکی همون از عادت  یک

میمالیدی              گردنم رو دستتو پشت بخوابی بغلم تو میخواستی بودی بچه وقتی میگفت .مامانم

میرفتی           خواب به بعد و میومده خوشت گرماش از که  انگار

کردم       رو کار همین قدیمی عادت  به

نمیبینه           منو های بازی دیونه این و خوابه یامان خوبه ....باز

کرد                 زمزمه و گفت بلندی اه خواب تو که یامانی از بزرگی لبخند و خندیدم ریز  ریز

... زدم    دیگه چیه مگس .این

گردنش         روی دستم روی گذاشت و دستش محکم  ...بعد

فرستادم          لعنت ام احمقانه فکر این به و خوردم .لبخندمو

که   نیست .... عقل

نزنم              جیغ که دادم فشار هم روی محکم و هام چشم زاری حالت .با

تو        دست از وای کن ول و  ...دستم

رفتم                  فرو عمیقی خواب به دستم رو یامان دست طور همون که رفتم فکر تو قدر چه ...نفهمیدم

تنگه               جام شدم متوجه که بدم بدنم به قوسی و کش میخواستم زیاد کرختی  .با



رفتم             خواب به یامان بغل تو بار اولین برای دیشب اومد یادم ...تازه

کشیدم           ای آسوده نفس وضعم و سر به کلی نگاه ...با

هان؟؟         _ تو داری دوست رو آزاری مردم ببینم احیانا

بخوابم          نزاشتی منو میکردی انگولک هی که دیشب از  ...اون

میخوری       تکون هی که الن از  اینم

؟؟؟      تو بخوابی تونی نمی درست

بود                   اش قاطی هم حرص و خشم حال و بود شده گرفته خواب اثر در که بمش صدای .با

گفتم        دلم تو و گزیدم لب زده  خجالت

بوده         من به حواسش مدت اون تمام یعنی ...وای

_ کن       ولم گفتم من دیگه خودته  تقصیر

... هه      نخواه نمیخوای بخواه میخوای اینم من

گفت     کرد نگاهم حرص  پر

بابا  _ ...برو

کن    صبر برات  ...دارم

آورده      در دم من برای !چه

حیف     دیگه میاد خوابم ...فعل

زبونتو   اون ...وگرنه

کرد               ای دیگه طرف روشو غیض با کردنم ول با و خورد رو حرفش ...ادامه

بودم           شده لل جدیتش از هم بود گرفته ام خنده ...هم

میکردن                      خودنمایی تر بزرگ بود من دوبرابر که هیکلش اون با پشت از که پهنش های شونه به وقتی
میگرفت          جا ذهنم تو ای گونه منحرف افکار میکردم .فکر

گذاشته           بد تاثیر روم باهاش همنشینی کنم فکر سرم به ...خاک
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های                  انگولک اون عوض و میکنه تلفی یامان حال میکردم فکر همش خوردیم می صبحانه داشتیم وقتی
درمیاره   رو ...دیشبم

میکنه       کوفت برام رو صبحونه اینکه  .یا

میخورد         اشو صبحانه آروم و خونسرد تصوراتم برعکس .ولی

بیرون     به رفتن برای  ...آماده

مشکی         چرم کیف و رنگ ذغالی شلوار و ! کت

کننده      مست که هم عطرش !...بوی

افتاد                سرفه به و پرید یامان گلوی تو لقمه که بودم خوردن مشغول پایین سری ....با

شد            خفه کردم فکر من که کرد می سرفه بلند قدر ...اون



بدم               اب بهش که فهموند بهم دست اشاره با که میکردم نگاهش منگ طور همین

بخوره                    تا گرفتم هاش لب جلوی خودم و کردم پر شیر از آب لیوان یک سریع و گفتم بلندی ...وای

خورد    همشو آخر  تا

و                   بود کمرش پشت دستم یک کنم درک رو موقعیتمون تونستم تازه من که کشید ای آسوده نفس
میزدم            ضربه پشتش به جونم کم های دست با و میدادم ...ماساژش

دادم                  انجام ارادی غیر رو کارها این و شدم نگرانش همه این لحظه یک که شد چی ...نمیدونم

_ کنم      فکر کنار بکشی میتونی  !ممنون

بود             دوخته چشم بهم خیره خیره که کردم بهش کوتاهی نگاه خجالت  .با

شد                    خارج ذهنم از ضعیفی آخ و کشید عمیقی تیر دلم زیر بشینم جام سر میخواستم که فاصله همین  تو

_ گفتی؟   چیزی

گفتم    سازی ظاهر  با

_ هیچی   نه ... نه

شد      مشغول و داد تکون  سری

تقویت                   تا بکنم کامل استفاده صبحونه این از حداقل کردم سعی کمرم خفیف درد به توجه بدون منم
...بشم

گفت                 که بود یامان این بعد و شد بلند یامان گوشی صدای دفعه یک بین همین  تو

خوبی؟    جون مامان سلم

....

دلم؟    عزیز خبرا  چه

...

 خداروشکر

....

؟   خوبه نهان

خوشی   به ... همیشه

چییییی؟؟            گفت بلند صدای با بعد و کرد مکث ای لحظه  چند

بود             خط پشت که عمو زن برسه چه ترسیدم بلندش صدای از ...من

کرد              ایجاد بدی صدای و شد زمین پخش هم صندلی شدنش بلند ناگهانی  از

_ فداتشم   ببخشید ببخشید

اخه   کردم   ...تعجب

داد                  هم رو مامانش جواب میکرد نگاه من به که طور همین کشید گردنش پشت به کلفه دستی

_ حتما  ...چشم



باشین   خودتون  .مواظب

خداحافظ      خودم پیش میاین زودی ....انشالله

گفت               بلند و کوبید میز روی محکم رو گوشی هاش حرف شدن تموم از  بعد

_ نههه         من مادر اومدن وقت چه الن نه !!!نه

میکردم          نگاه مضطربش و زده هول رفتارهای به تعجب  .با

ریخت          بهم طوری این گفت بهش چی عمو زن  .مگه

کارم            گناه من وسط این انگار که میکرد نگاه من به ...جوری

_ منو      میترسونی داری یامان شده ...چی

اومد             من طرف به و شد بلند میز پشت از زخمی شیر  مثل

_ باش    ساکت یکی  تو

لل   شو  ...لل

مخم      رو نرو ندارم اعصاب فعل

گفتم          و بردم بال تسلیم حالت به هامو دست  ترسیده

_ نگفتم      چیزی که من باشه  باشه

زنم     نمی حرف دیگه  ...اوکی

گفت                     بود روش به رو به خیره که طور همون و گرفت دستش تو بازومو که شم رد کنارش از  خواستم

_ من                مادر الخصوص نمیدی جواب خونه تلفن به زد زنگ کی هر بیرون رم می ..دارم

نمیکنی        باز زد رو خونه زنگ اومد  هرکی

نداری             خارجی وجود که انگار خونه این تو روحی یک مثل که  انگار

نشنیدم؟  چشمتو

چشمی                     چکید هم یامان های انگشت روی تا که اشکی قطره و بود شده تیکه تیکه که شکسته قلبی با
افتادم             راه بال طبقه سمت متعادل نا های قدم با و گفتم ...آرام

تو        سرگردون هنوز که دیدم جا اون از

چرخه      می خودش دور ....اشپزخونه
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بودم           سرگردون اتاق تو هدف بی که بود ای دقیقه  چند

؟؟    شده چی یعنی

یه                        مطمئنم بود شده بد خیلی حالش الن ولی فریاده و داد و دعوا و زور با من با روزش هر رفتار درسته
میوفته   داره ...اتفاقی

نمیشه         آشفته طور این خونسرد و محکم یامان  .وگرنه

با                        حال این با کنم باز رو خونه در نه بدم جواب رو زنگی نه سپرد بهم چون باشه رفته دیگه تاحال کنم فکر
شدم                مواجه اتاقش باز نیمه در با که برمیداشتم قدم بال راهروی تو پاورچین پاورچین ...احتیاط



نشسته                      جور همین خاص ژست یک با اتاقش پنجره به رو که رو یامان تونستم که کردم ریز و هام چشم
بدم                   تشخیص رو بود رفته فرو فکر به بودن شده قفل زانوهاش رو که هایی دست با تخت ...رو

میلش                   طبق اصل که میکنه فکر چیزی به داره الن میدونستم که بود ابروهاش بین هم ترسناکی اخم
.نیست

کنم             نگاه رو صحنه این بیشتر و برم جلوتر شدم ترغیب چرا  .نمیدونم

میکشید                 رخ به بیشتر رو اش جذبه اون و ابهت بود افتاده بدنش روی که نوری  با

و                        بودم روم به رو صحنه به خیره اطرافم به توجه بدون لذت و کنجکاوی با و بودم گرفته در لبه به دست
تو                  درست صدایی یکدفعه که بشم اطرافم توی تغییراتی متوجه نتونستم بود سرم تو که مختلفی افکار با

شنیدم   گوشم  نزدیکی

_ بزن       دید تو بفرما بده در !..دم

فرستادم          لعنت بدم شانس به و کشیدم بلندی جیغ ترسیده

بدی          انجام تونی نمی درست کار یه میرا بمیری  ...ای

گفتم                      بود گذاشته در لبه رو دستم روی رو دستش و وایستاده روم به رو درست که یامانی به من من  با

_        ... نداشتم...  فضولی قصد میشدم رد داشتم خشید ب ... ب

  .. میرم.  الن ان ال ّ. .ال

داد            فشار تر محکم که بکشم دستش زیر از و دستم  خواستم

_ ؟     کنی ولم میشه آخ

گفت                  پیروزی با من به رو میبره بین از رو مرد این کلفگی من کردن اذیت که انگار

  نوچ_

چی؟؟     یعنی دقیقا نوچ خب

شیم؟       خشک طوری همین میخواد شب تا

گفت     که کردم نگاهش  سوالی

_ کنیمـ؟               بازی باهم یکم نره سر مون حوصله حالت این تو چطوره دارم بهتری فکر

گفتم            که دوخت شدم گشاد های چشم به رو شیطونش های  چشم

_ بازی؟؟  چه

کرد      طی رو مونده باقی  فاصله

_ باشه         اینا از توش که بازی یه مثل  امم

میگه     چی بفهمم بیام  تا

شدم       حل داغش و گرم بغل ...تو

گرفت    اوج قلبم  ...ضربان

میکنه       جوری این چرا این من  خدای

؟؟      اصل داره تعادل آدم این

میکردم                نگاه بهش لرزون های مردمک با و بودم شده مچاله بغلش تو برفی گوله  .مثل



های                        قدم با و بست اش دیگه دست با رو اتاق در که جوری رفت تر عقب بودم بغلش تو که طور همین
چسبوند     در به منو ...آروم

تر       بلند خیلی بود تر بلند ...قدش

میسوزوند           رو تنم پوست که جوری بود داغ کمرم روی ...دستش

_ نمیاد      خوشم بازی هیچ از  اصول

میرا       میبینم تورو وقتی چرا نمیدونم ...ولی

کرد                 زمزمه زد نمی دیگه که من نوای بی قلب با قبل از کمتر ای فاصله  با

_ بکنم       باهات بازی جور هر دارم  دوست

تا    کردنت بغل ....از

  ... ؟؟                نه مگه دیگه نره سر ات حوصله تا تو مثل کوچولویی بچه با بازیه جور یه اینم خب

من                    وحشی بیشعور کردم زمزمه خودم با پایین انداختم و سرم زیاد خجالت با و شدم منظورش متوجه
دراز     دیلق ام بچه ...مگه

گفتم         حرص با و شد دراز زبونم چرا  نمیدونم

_ بکن          ها بازی این از خودت های همسن با ...برو

بار         چند این با نیستم بچه من ضمن  در

_ نیستی     بچه تو میگی ...راست

گفت       بازم نیمه های لب به   خیره

_ ها        زودی همین به شی مادر قراره  چون

هام    نی نی ....مادر

میخورن          و شیرت که کوچولویی نی نی تا چند .....خودشم

زدم          زل بهش باز دهنی و رفته وا صورتی ....با
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پوزخند                       میکردم نگاهش باز دهان با که من به و کرد نگاهم خیره بودند شده باز نیشخند به که هایی لب با
زد           پسم در جلوی از محکم دست با و زد .غلیظی



ماشینش                      سویچ و رنگ ای سرمه کت برداشتن با بود شده جمع صورتم بازوم درد از که من به توجه بی
زد         بیرون خونه از پذیرایی تو مبل روی ...از

بودم             اش گونه کلفه رفتارهای گر نظاره خراب حالی با مدت این .تمام

...رفت

یامان

ای                    مسخره لبخند سرم توی گوناگون های فکر به و کشیدم پشتم پر موهای تو دستی دوباره کلفگی با
...زدم

فرق "                    " برام فامیل های دختر بقیه با اول همون از که عمویی دختر ، داشتم دوستش که دختری میرا
..میکرد

برام     بود خاص جور ...یه

رنگش       آبی و درشت های چشم ....اون

خروش    پر دریایی ...رنگ

برای                     فقط رو گاهش بی و گاه های خجالت حتی یا کوچکش های شیطنت یا اش دلبرانه های خنده اون
میخواستم   .....خودم

ای         دیگه کس نه باشه خودم برای فقط ...باید

... ولی

میرسوند            جنون به منو هم فکرش حتی که کرد کاری باهام .اون

شم             متوسل زور به نکرد ازدواج باهام خوش زبون با اگه میخواستم ...درسته

هست     و منه مال ... چون

علقه       نه خودخواهیه جور یه این !شاید

قبل                       از تر باز لج هاش مخالفت با حال و آوردم دست به رو خواستم زندگیم تو که چیزی هر چون شاید
کنم         رام هم رو چموش موجود این که  !میشدم

کرد       رو کار بدترین باهام اون  ...اما

گاهه         تکیه بهترین براش که داره رو کسی ...گفت

!!!عشقش

اون                     از بعد که شد چی نفهمیدم میکرد ام خفه داشت خشم و بود گذاشته دست غیرتم رو کسی انگار
شد         ور شعله وجودم تو انتقام آتش هاش ...حرف

میشد            ادب باید دختر این ولی بود زیاد ادعاش بودن دروغ .احتمال

داده؟       ترجیح خیالیش عشق به منو یعنی

باشه؟؟        نبوده وسط عشقی اگر فرض بر حال

روزگارشو                    هست زندگیش تو یکی بفهمم روزی یه اگه بوده میکنم فکر که طور این که کنه دعا فقط
میکنم  ...سیاه

چرخوندم        رو فرمون و کردم عوض رو  .دنده



میزدم       دور ها خیابون تو هدف  ...بی

... اه         بود شده قوز بال قوز هم مامان موضوع این

بود              روش گوشی که دوختم داشبور به نگاهمو ام گوشی زنگ صدای شنیدن  با

^ بود^  ... سیاوش

نمیام         امروز بدم خبر بهش بودم رفته یادم .پاک

رسید             گوشم به خط طرف اون از صداش که زدم رو اتصال  دکمه

" یامان   سلم الو

_ خوبی؟   سلم

" ؟     پسر تو کجایی ممنون

دادم     جواب میلی بی با

_ ندارم     حال سیاوش نیستم ...امروز

" میشه؟        چی زاد نیک شدی؟پس دیونه میگی چی

؟؟       ها نمیاد کوتاه دیگه دفعه این

گفتم   حرص  با

_ برس    ...                توافق به باهاش برو تنهایی خودت یا کن لغو رو داشتیم باهاش که قراری بهتر درک ...به

سیا       ندارم رو شرکت حوصله اصل ...امروز

گفت       نیست خوب حالم فهمید که  انگار

" میام         دارم حاضرم گفتی زدم حرف باهات که  صبح

؟؟     شد چت دفعه یک

_ شد      گرفته حالم اومد پیش  موضوعی

گفت   شک  با

...نکنه"

گفتم      بده ادامه اشو جمله  نگذاشتم

_ فعل ...     میزنیم حرف بعدا حال  نه

داد      جواب ای گرفته صدای  با

" باش               خودت مراقب فعل نگی بهم و باشه ای مسئله اگه مدیونی داداش  باشه

انداختم       داشبورد رو و کردم خاموش  .گوشیمو

فکر                        به و کشیدم گردنم پشت به دستی دوباره بودم خیره آمد و رفت حال در های آدم به که طور همین
رفتم    نزدیک ای ...آینده

دیدنی                   اش چهره شی هام بچه مادر قراره گفتم وقتی کوچولو ؟جوجه میکنه کار چی داره میرا الن یعنی
 بود

لبریز              رو صبرم و میکنه جذب خودش طرف به منو هم طوریش همین ...لعنتی



گاهش        بی و گاه های دلبری با ...دیگه

...واویل
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میرا

پام                     زیر های موزائیک خیره طور همون کرد ایجاد بدی صدای که عمارت در شدن بسته از بعد دقیقه چند
...بود

کنم؟            عادت اش دهنده آزار های حرف به نمیتونم وقت هیچ چرا

کرده         صیغه منو چی برای اون میدونم که  ...من

کردن                       فکر از و میاد در رعشه به بدنم تمام کنه باهام قراره که وحشتناکی کار یادآوری بار هر با چرا پس
میدم؟؟ـ؟     ترجیح رو مرگ بهش

و                    مضره خیلی دلم برای که نشستم سرد های سرامیک روی فهمیدم تازه پیچید دلم زیر که دردی با
میکنه   بدتر  ...دردشو

کنم         فکری ناهار برای تا شدم بلند سستی .با

کنم        عوض و هام لباس اول گرفتم ...تصمیم

کنم           پیدا مناسب لباس یه تا رفتم رنگ صورتی اتاق .داخل

نبود         کم چیزی خداروشکر خرید همه اون با  ...البته

بود                  شده تر کم خیلی اول روز دو به نسبت درندشت جای این تو موندن تنها از  .ترسم

تنم                     تو لرز میشه تر انگیز خوف تنهایی تو چطور که وحشتناکش و تاریک های شب به وقتی هنوز ولی
...میشینه

کردم     باز هارو لباس ...کشوی

جا      این بودمشون چیده روز  ...همون

کرد              روی پیش برداشتنش برای دستم ستش شلوار و رنگ صورتی شومیز دیدن .با

کشیدم         وضعم و سر به دستی پوشیدنش از ...بعد

گذشت          ذهنم از فکری یه اتاق از شدنم خارج  ...با

کرده؟؟                   درست رو دخترونه دکوراسیون با اتاق این که جا این بیاره منو داشت قصد قبل از یامان  یعنی

؟؟         ای دیگه دختر به متعلق اتاق این یا

زدم      پوزخندی ام بیهوده افکار  به

هاشه        معشوقه همون از یکی مال حتما ...هه

گرفتم                 یخچال تو غذایی مواد همه اون دیدن از بعد عجیبی حال و شور چرا .نمیدونم

بکشم                   یامان رخ به رو بودنم کدبانو و کنم درست غذا نوع یک همشون با داشتم دوست چون  ...شاید

            ... میشه   نور علی نور بدم خرج بیشتری حوصله که هایی وقت حال عالیه آشپزیم  ...من

گذاشتم               شده فریزر مرغ سینه روی و دستم کننده خوشحال و مثبت های فکر ...با



کنم          درست ای خوشمزه پلوی زرشک گرفتم تصمیم برداشتنش .با

غذا                    این برای میمیره و داره دوست پلو زرشک شدت به یامان بود گفته عمو زن بار یه کنم ...فکر

انداختم        روشون وشالی بستم سرم بالی محکم .موهامو

زنان                      سوت افتاده برام روز چند این که اتفاقاتی به توجه بی و بودم گرفته کجا از نمیدونم که انرژی با
شدم     ناهار کردن درست  ...مشغول

برنج                     تا کردم کم رو گاز زیر آماده تقریبا غذای روی خوشبو زعفران ریختن با و کردم سرخ داخلشو مواد
بکشه   دم .کامل

نه           یا میومد ناهار برای نمیدونم افتاد ساعت به نگاهم ...تازه

شدم     اشپزخونه کردن مرتب مشغول

رو                     در شدن باز صدای که بودم شده تموم ها ظرف شستن از تازه بدم وضعیت همون با سختی به
میبرد              بال رو قلبم ضربان که بود هاش قدم صدای این بعد و  ...شنیدم

نداشت              کارهام از گرفتن ایراد برای ای بهونه دیگه مطمئنا و بود آماده  ...غذام

. ؟؟          خان یامان میخوای این از بیشتر چی خوشمزه پلوی زرشک

داشتم         دوست رو میزد موج تعجب توش که  ...نگاهی

میارن            کم شکمشون سر باشن سرسخت هم چقدر هر مردا خودشه ...آره

بابام   عین  !درست

 سلم_

رو                      بارونش چراغ و خیره نگاه بعد و کرد بودم وایستاده خوری غذا میز کنار که من سمت نگاهی نیم با
کشید     میز روی غذای   ...سمت

نبود       خبری صبح کلفگی اون از ...دیگه

داد             جواب و کرد نگاه مخلفاتش همراه آماده پلوی زرشک به لذت با

 سلم_

بلدی؟       کارا این از هم تو  مگه

نشست                 روش و کشید عقب رو من کنار صندلی درست و شد نزدیکم زدن حرف حین  ...در

بیرونه      صبح از انگار نه  انگار

خندیدم    بهش دلم ...تو

رفته                یادش از اینا و بهداشت کل خورده مشامش به غذا بوی گنده مرد کن  نگاه

آخه     کثیف های دست ... با
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_ نبود؟؟         این از بهتر چیز گذاشتی؟ دیگه چیه این

...اه 

میگفت           میل بی مثل هارو حرف این درسته خندیدم ریز ...ریز

میخورد          رو غذا همه داشت هاش چشم با ...اما

گفتم    ظاهر حفظ  با

_ کنم؟    کار چی خب

نیست             مهم کنم درست دیگه چیز نداری دوست اگه حال دیگه غذاس ...اینم

دیس                    برداشتن حال در که دستم روی گذاشت دستشو که کنم جمع رو غذاها میخواستم تفاوتی بی با بعد
بودم  .برنج

_      ... دیگه...  میخورم جور یه حال خب ...خب

دور      بندازی رو غذاها این ..حیفه

سرجات  .بشین

وگفتم          زدم بودنش هول به پوزخند با همراه لبخندی  دوباره

_ میخوری؟      زور با چرا یامان  وا

الن  ... بزار

گفت       و انداخت بهم حرصی نگاهی  نیم

_ کنم         تکرار دوبار و حرف یک داری دوست  چرا

...بشین

کنه             تعریف دستپختم از بودم منتظر ذوق با و نشستم خواسته خدا  ...از

کردن            دلبری بدجور دستش مچ های رگ که زد بال هاشو ...آستین

شدم               خیره گذاشت دهنش توی که قاشقی اولین به و دادم قورت رو دهنم اب

گفت           چندش با بعد بست مکث با هاشو چشم لحظه چند

_ پختی؟؟     پلوئه زرشک این مطمئنی

خمیره؟؟   برنج چرا

میده    بدی طعم  ...یه

هه     بود بهتر نمیپختی ...اینو

میکردم        نگاه بهش شده گشاد های چشم  با



گفت؟    چی دیلق  این

هان؟   نیست ...خوشمزه

شدم         غذام خوردن مشغول قرمز صورتی با طور ...همین

نخور     خوری نمی درک  ...به

پختم       اشو علقه مورد غذای بگو ...منو

نداری  ...لیاقت

کردم            نمی توجهی اطرافم به اصل و میخوردم تند تند حرص  .با

شدم            مواجه پلو زرشک از خالی دیس با غذام شدن تموم ...با

کردم      بلند و سرم تعجب  با

_ ندیدی؟   آدم چیه

دیگه            کنم تقویت و خودم باید دارم عضله همه این من   ...خب

بودم         مجبور دیگه نبود خوشمزه غذات که این ...با

گفتم         حرصی پروئیش همه این به باز دهان  با

_ ؟            خوردی دیس یه شما و بود شده خمیر برنج پس آهان

؟؟  آره

گفت                  میشد بلند جاش از که حینی و کرد نگاه ام نشسته خون به های چشم به  خونسرد

_ نیومده...      تو به دیگه فضولیش آره

بال         بیا کن جمع رو جاها این شدی  تموم

شد      محو مبهوتم های چشم  جلوی

میشد   ...کاش

بگم...           سرش تو بکوبم محکم رو آب پارچ این کاش :کاش

پختم                    غذا براش ذوق با احمق منه هااا نیست بد کنی هم خالی و خشک تشکر یه هرکول ادب  بی

ببینیم                    تا رسوندم اتاقش به رو خودم میکردم غرغر لب زیر که طور همون آشپزخونه کردن جمع از بعد
دارن؟     فرمایشی چه دیگه آقا

اومد         خوشش غذا از قدر چه نفهمیدم کرد  فکر

میخورد       رو قابلمه همه داشت جا  ...اگه

نیست       بلد هم کردن تشکر یه !!!مغرور
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گذاشتم       قدم اتاق توی پایین سری ...با

بود             گذاشته صورتش روی راستشو دست ساعد و بود کشیده دراز تخت ...روی

هه           است خسته اینقدر که رفته کجا صبح از نیست !معلوم

شدم     تخت نزدیک آروم ...آروم

یامان؟_

شدم      نزدیکش بیشتر پس نشنیدم ... جوابی

_ یامان؟        بیام؟ گفتی داشتی کاری من با یامان

کردم                تکرار بود شده خم صورتش روی تقریبا که طور همون بلندتری صدای و حرص  با

_ ؟یامان؟  !یامان

میداد؟؟           خواب از نشان منظمش های نفس نشنیدم، صدایی  دوباره

عکس                    خودش از ها مرده مثل حرکت بی طور همون ولی زدم سفتش بازوی به ای ضربه دستم با
نمیداد   نشون ...العملی

بوده          توهم انگار ولی خورد چین چشمش گوشه کردم ...احساس

مرموز   ای

که             میکردم نگاه بهش شده ریز های چشم و ترس و شک ....با

و       برداشت صورتش رو از ساعدشو  ناگهانی

کرد         قدرتش پر های دست اسیر و دستم ...مچ

کنه                  تحلیل و جاتجزیه یک رو اتفاقات این تمام نتونست ذهنم که کرد پرتم تخت دیگه طرف ...جوری

گرفت          ازم هم رو زدن جیغ فرصت حتی دفعه  این

با            و زد خیمه تنم روی که بودم کارش شوک تو   هنوز

شد        نزدیک صورتم به شده خمار های ...چشم

بود              کرده قفل پاهاش بین پاهامو و بود برده سرم بالی و هام .دست

بود        کرده زندانی خودش حصار بین منو  ...کامل

ریختن                   با میشد مساوی موقعیت این تو دیدنش چون نبینمش تا میدادم فشار هم روی محکم هامو چشم
شجاعتم  !!باقی

باشه             نداشته کاری باهام که میکردم خدا خدا و میگفتم ذکری لب ...زیر



به                      و کنم باز هم از شوکه هامو چشم شد باعث بهم شدنشون دوخته و بازم نیمه های لب شدن گرم
کرد          می سیر دیگه دنیای تو که کنم نگاه  ...یامانی

بودتم           داشته نگه سفت نامرد ولی بزنم پسش دستم با ...میخواستم

بود                  گرفته ازم هم رو گرفتن گاز اجازه که داشت مهارت قدر اون هم لبم بوسیدن توی .حتی

کنه                   خالی من روی موضوعی از و عصبانیتش و حرص میخواست انگار اون ولی کنه ولم که میکردم !تقل

وحشی                گرگ یک مثل میدرید رو ام گوشتی های لب حریصانه و بود بسته هاشو !!! چشم

میمکید      هم میخورد هم و  لبام

میگرفت   گاز ......هم

بودم    آورده کم  ...نفس

شد            جاری هام چشم از اشک مثل هام نفس باقی که .جوری

رفت                  عقب کاشت لبم رو که آخری بوسه با و کشید دست بالخره شد وضعم متوجه که .یامان

کرد       آرومی زمزمه هام لب به  خیره

_ ؟؟     نمیدم جواب بینی نمی

بشنوم     و صدات نمیخوام !!یعنی

نداشت                 رو یامان به کردن نگاه روی که هام چشم این و بود گرفته گر تنم ...تمام

          .... باز     کدوم هیچ برای زبونم ولی کنم خواهشش کنم التماسش بگم میخواستم بزنم حرف میخواستم
        . زورگو  مرد این برابر در بودم شده لل شد !نمی

_ کنم!!                بزرگ بچه باید زن یک جای به که میارم ایمان بیشتر میگذره چقدر هر ...بچه

         ... باشه    کارا همین کارش ترین عادی ممکنه که مردی مردی یه تو ...هه

نبرده                احساس از بویی که میکنه تجربه مردی با رو اش بوسه اولین که دختری ...نه

_ هه                  باشه خودت سال و همسن که بگیری زنی بری و باشی نداشته کاری بچه این با ...میتونسنی

گفت       و گرفت دستش تو رو چونم

_ کوچولو     بچه این خودم نه

میکنم    ....بزرگ

باشه           مطیعم باید که جور اون دارم دوست که جور ...اون

بود       گرفته هدف هامو لب نگاهش  دوباره

نکنم                  رسوا رو خودم مرد این جلوی هام اشک این با این از بیشتر تا کشیدم عمیقی ...نفس
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نکرد                  میگفتم بهش لب زیر که ناسزاهایی به اعتنایی و انداخت ام گریه به تفاوتی بی نگاه ...دوباره

_ کنی؟؟              خودت مطیع منو میخوای که هستم ات برده من مگه کنار بکش  عوضی

نیستم            تو جنس از فقط خودت مثل یکیم منم لعنتی آخه ...د

کنی           استفاده دادنم آزار برای کاری هر از نمیشه دلیل ...این

گفت            خیسم های چشم به خیره نرمم و سفید گونه لمس  با

_ کنم              حلت خودم تو دارم دوست میام نزدیکت وقتی که نیرویی چه این ...نمیدونم

باشم      ها وحشی مثل دارم  ...دوست

میرا        میدم دست از اختیارمو کنارمی تو ...وقتی

...پس

داد                    ادامه میکردن برخورد بهم لبش حرکت هر با که طوری لبم با مماس درست و آورد تر نزدیک  سرشو

_ نشه                    برابر دو کنی تحمل قراره که دردی اون تا ننداز جفتک و بنداز کار به نخودیتو عقل اون !!...یکم

هاش                     حرف از ترسم میشد باعث بود معلوم هم لباس روی از که ای برجسته های رگ و درشت عضلت
شه  ...بیشتر

میاوردم          ایمان آخرش حرف به بدنش به کردن نگاه ...با

بود          شده خشک دهنم آب و میزد تند تند ...قلبم

_ من   ...یامان

شدن                   تیزش های دندون اسیر که بودن من بیچاره های لب این دوباره و بدم ادامه رو حرفم ...نگذاشت

بودم                    شده درازکش یامان گرم و سفت سینه روی که بودم من حال حرکت یک با و کرد عوض .جاهامونو

داد                   ادامه خودش کار به و گرفت اش مردانه و قدرت پر های دست بین رو صورتم طرف  ...دو

میداد                نشون غول این برابر در رو بودنم مبتدی این بدم نشون العملی عکس تونستم ...نمی

شد                  قرمز و گرفته گر صورتم تمام و شد زیاد خونم آدرینالین که بوسید می حرارت پر  ...جوری

بیشتره               معمول حد از بدنش دمای و شده تحریک بدجور که کنم حس میتونستم ...کامل

داشت              نگهم تر محکم که بکشم عقب خواستم کردنش روی پیش فکر از .ترسیده

میکردن             درد بودم کوبیده مشت قدرتمندش بازوهای به بس از کوچکم های ...دست



تر                      پایین هاش دست کم کم میداد انجام کارشو هام چشم تو زده زل و بود نبسته هاشو چشم بار این
میداد              تهوع حالت بهم دستش شدن پایین بال نشست ام سینه روی و  ...رفت

بود     رفته بال لباسم ...پایین

شد               گشاد ترس از هام چشم مردمک که میرفت هم داخل داشت کم کم !!دستش

و     رسوند سوتینم به  دستشو

گرفت     مشتش تو و ....سینم

پرید               گلویم توی ام مونده باقی دهن آب و آوردم کم نفس شد چی .... نفهمیدم

کردن                       سرفه از میزد پی در پی های ضربه پشتم به که طور همون و کنه دور خودش از منو شد مجبور
کنه   جلوگیری  ...بیشترم

نمونده            مرگم تا چیزی میکردم احساس و بود شده مقطعی هام ...نفس

_ که       مردی شد چی دختر هی  !!میرا

رفتم         فرو گرمی جای تو صداش شنیدن از ...بعد

بگیره                     رو شدنم خفه جلوی میکرد سعی و میمالید و پشتم قبل از تر آروم کردنم بغل با که بود ...یامان

.. ؟؟  نگذاشت چرا

راحت         بعدش داشتم فاصله مرگ با قدم چند ... فقط

گرفت             قرار اش سینه روی سرم و افتادم جون بی هاش دست ...توی

به                        و کردم باز بیشتر کمی رو بودن افتاده روز این به سرفه زور از که رو بازم نیمه و خیس های پلک
بگم          لب زیر کلمه چند تونستم فقط و دوختم  یامان

_ ...     ... وو       کن ولم باش نداشته کاری باهام میکنم خواهش ..ازت

داد                  جواب و رفت ای غره چشم چهرم به ای دیگه نگاه با که کردم سرفه چند    دوباره

_ دراوردی         بازی شلوغ که بخورمت نمیخواستم کن بس ...باشه

بودم                     یامان آغوش تو کامل پشت از من که بود جوری موقعیتمون شدم جا به جا بغلش تو و گرفتم نفسی
بود                   کرده حلقه شکمم دور هم رو اش دیگه دست اش سینه روی سرم فشردن با هم اون ...و
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کرد                 من به پشت و شد بلند جاش از تخت روی گذاشتنم با و گرفت عمیقی ...دم

گفت              خودش با لب زیر که شنیدم و کشید پشتش پر موهای توی  دستی

_ نمیتونم...         و دارم بهت حسی هنوزم که حیف ... حیف

گنجشک                   بچه مثل و بودم شده مچاله تخت روی که طرفم برگشت ناگهانی و نداد ادامه اشو جمله
بودم       داده تکیه تخت تاج به .لرزیده

کرد     تر لبی کرد،  نگاهم

_ کوچولو     جوجه نیوفتی پس ...بپا

برو           رژه من اعصاب رو کم بگیر غوره آب کم  ...بسته

بیرون    بریم بپوش  لباس

شو   ...حاضر

کردم              نگاه بهش مشتاق های چشم با و زده ذوق بیرون اسم شنیدن ....از

رو                       شهر خیابونای بود قرار خونه این توی شدن حبس روز چند از بعد که بود رویا مثل من برای این
...ببینم

پایین                       سرشونو میدن انجام که زشتی کار از بعد که گناهکار های بچه مثل و کشیدم بال رو ام بینی آب
          ... رفتم    بیرون اتاق از و شدم رد یامان جلوی از میشن مظلوم و .میندازن

کنم                    پیدا رو یامان تا رفتم پذیرایی به آماده و حاضر سرم رو شال انداختن با و پوشیدم مناسبی ...مانتوی

گرفتم               پیش در و خروج راه خودم پس شدم رو به رو خالیش جای  ...با

شدم          خوشحال بود من منتظر که ماشین توی دیدنش  .با

داشتم   خاصی ...هیجان

افتاد              راه به و شد کنده جاش از ماشین موقع همون که شدم .سوار

نداره                توجهی من به و رانندگیه به حواسش جدی دیدم که انداختم یامان سمت نگاهی .نیم



کردم                    تماشا رو ماشین پنجره قاب از بیرون های آدم بیشتری تاب و شور با و کردم استفاده فرصت ...از

رو                       زدن بوسه از هم پدرش کرد می تعریف رو چیزی براش ذوق با و بود پدرش بغل که دختری دیدن با
کشید    نمی دست  ...لپش

کرد       خشک جا گلوم تو بدی  بغض

باشم        مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی  .نفس

میرفت             فرو قلبم تو که بود خنجری مثل برام دوشون هر های ...خنده

؟؟            بودم؟؟چرا محروم زندگی تو گاهی تکیه همچین داشتن از من چرا

نگاه                     بعدیش حرکت به متعجب و کردم پاک رو ام گونه روی اشک طرفم به یامان دست شدن دراز با
 ...کردم

کرد             روشنش جلو به نگاهی نیم با و برداشت داشبورد روی از  ...موبایلشو

پیچید            ماشین کوچیک فضای تو زنگش صدای گوشی شدن روشن با  همزمان

باشه؟    میتونه کی  یعنی

کردم         تیز هاش حرف شنیدن برای و هام  گوش

_ زدی         زنگ باز ده صبح از پسر خبرته چه

...

_ نیستم   بد

...

؟       رسید کجا به قرار شد چی

میداد             گوش مخاطبش های حرف به دقت با داشت انگار کرد بلندی مکث

_        ... سیاوش؟  که نیومدی کوتاه زیاد خوب خیلی

ها      بره زیرابی بلده بدجور ...مرتیکه

کرد                     گل فضولیم حس قبل از تر بیش و کردم ریز و هام چشم سیاوش اسم به پسری اسم شنیدن ...با

_ دارم    اعتماد بهت  ...میدونم

درست                    ام صندلی توی طرفش به گردنم شدن خم از زده خجالت کرد حواله من سمت که نگاهی با
...نشستم

_ نمیشه         تلفن پشت میزنیم حرف بعدا سیاوش که  ...گفتم

نیست         میکنی فکر که اونی موضوع گفتم هم ...صبح

گفت       و انداخت بهم ای دیگه  نگاه

_    . دارم     کار بیرونم بیام نمیتونم که الن  ...نه

میبینمت  فعل

پارک                    خیابون کنار رو ماشین راهنما زدن با و گذاشت جیبش تو رو گوشی اش مکالمه شدن تموم با
...کرد

کردم    تکرار خودم  با



_     .. باشه؟...  میتونه کی یعنی سیاوش سیاوش
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میکردم                 نگاه لذت با میشد هاش برگ و شاخ خوردن تکون باعث باد که هایی درخت ...به

میکردم             نگاه میشدن دیده سبز فضای این تو که هایی آدم اندک ...به

نگا                        میکردن دعوا رفتن تاب سر بار یک دقیقه چند هر و بودن بازی درحال شادی با که بچه دختر تا دو به
 ...میکردم

بود               بهشت مثل من برای انگار جا این ، بود گرفته رو وجودم تمام ...لذت

میکرد      نوازش و صورتم هوا ...خنکی

کردم      نگاه دستم بغل پسر  به

نامشخصی                     جای خیره بودتم آورده که پارکی دیدن از بعد من های زدن بال بال به توجه بدون که یامان به
...بود

خوشحالم              قدر چه الن بدونن عالم ی همه که بزنم جیغ جوری داشتم .دوست

بیرون                     اورده منو و سوخته حالم به دلش آوری شگفت طور به یامان اینکه جز چیزی به میشد مگه الن
کرد  !!فکر

بودیم      نشسته پارک سبزکنار نیمکت  روی

کشش                     دیگه و شده ای مسئله درگیره من از بیشتر ذهنش که انگار نمیزد حرفی هیچ که بود عجیب برام
نداره     رو ای دیگه ...بحث

داشت             هم تری تاریک هوای تقریبا و بود خلوت پارک از گوشه ...این



نزدیک                    یامان به بیشتر رو خودم شد باعث اطرافم تاریک و ناشناخته فضای از ترس ولی بود دار خنده
کنم

گرم                       بدنم و بره بین از هوا سرمای از کمی شاید تا کردم بغل رو خودم و کشیدم بازوهام روی رو دستم
شه  ...تر

حرکتش                    این به شد باعث پیچید بینیم زیر باهاش هم یامان بوی خوش عطر که رنگی سیاه کت نشستن با
گفت              هام شونه رو میکرد مرتب رو کت که حینی ، بزنم بزرگی   لبخند

_ نگیر    فاصله ازم  زیاد

جلو    بکش شالم ....اون

نکن       سگم تو بزار و !!!!! موهات

بده               جون دستام زیر که بزنمش اونقد مجبورم بندازه متلک کنه نگاه بت یکی .....الن

بشم         پشیمون جا این به آوردنت از ندارم ...دوست

      ... الف           آدم و لت از پر زیاده جاها جور این تو معمول اطرافم مردای هیز های ...نگاه

شد؟؟    غیرتی برام یعنی

برم   قربونش ....وای

باشه          مهربون و آروم طور همین همیشه کاش خدا ...وای

_ جلو..       میکشم و شالم ببین چشم !!امم

تو   گذاشتم ... موهامم

نشو    عصبی فقط ...تو

نکنی                فکر هیچی به رو امشب یه میشه کن ول هارو بحث این حال یامان ...میگم

کردم            کج صورتش طرف به رو سرم و چسبوندم بهش و  خودم

و                     شیطون دختر یه به رو جاش و کشیده پر وجودم از میشد موش یامان کنار که میرایی حال چرا نمیدونم
داده   شاد

_ بکنم؟       کارو این باید چرا وقت اون

_ ؟          چطوره ببریم لذت وضعیت این از دومون هر تا

گفت                حال بااین بود من کردن مسخره به مربوط بیشتر کردم حس که کرد کوتاهی  خنده

_ اما  ...قبوله

دوخت     بهم بدجنسشو های  چشم

بریزه             زهرشو جوری یه حتما باید کنه؟ رفتار آدم مثل نمیتونه بشر این

گفتم        اویزون های لب و زار حالت  با

_ چی؟؟   اما

آورد         پایین هام لب تا هام چشم از ...نگاهشو

بود      گرفته شیطنت رنگ حال ،  نگاهش



گذشت        ذهنم از باد و برق مثل  چیزی

... نکنه

   ... باشی  خوب نمیخوام اصل روانیه  رسما

عوضی              پسره جهنم به برو ذهنمه تو که هست همونی بودنت خوب تاوان اگه

گفت      که میکردم نگاهش حرص ..با
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_ بزاریم     خوری بستنی مسابقه  یه

طرف                     گفت باخت که اونی به چی هر باید میشه برنده که اونی و است برنده بخوره بستنی بیشتر کی هر
بده   انجام ...دیگه

بود      شده باز غار مثل ... دهانم

_ که؟      نداری تب یامان خوبه  حالت

گفت          و من ضایع العمل عکس به زد زل  خونسرد

_ باشم     نمیتونم این از  بهتر

کوچولو؟     جوجه میگی چی خب

کرد       استفاده کوچولو جوجه لفظ از  باز

کنم           اش خفه بگیرم دارم دوست میگه رو کلمه این ...وقتی

رفتم                   فرو فکر تو میکردم بازی کوچکی سنگ با که هام کفش به خیره و رفتم حسابی غره  ...چشم

میبره؟؟      بخوره بستنی بیشتر هرکی یعنی



                . بتونم    نکنم فکر بدنم وضعیت این تو میدونم ولی دارم خبر هم یامان علقه از ام بستنی عاشق درسته
بخورم  ...زیاد

میشم        دچار شدیدی درد دل به آخرش ...مطمئنا

بالتر            ...    این از چی بده دستور یکی اون به میتونه شه برنده کی هر طرفی  از

شود           چه بده گوش من های حرف به یامان بکن !!!فکرشو

میکرد              نگاهم بالرفته ابروهای با که یامانی طرف چرخیدم لبم گوشه مرموزی لبخند  با

_ باشم.      گفته نداریم هم جرزنی  قبوله

نشست    لبش کنار  پوزخندی

_  ... براوو  شهامتی  عجب

؟            بخوری میتونی تر بیش من از فسقلی توی میکنی فکر یعنی

             .... ببرم   باید بود گذاشته که شرطی خاطر به ولی بود کم احتمالش نه که البته

_ خان         یامان میمالم خاک به پوزتو چطور ببین ...اره

گفت            بهم رو خندون های چشم با و کرد ای خنده  تک

_ میشی          تر بامزه میاری در رو ها گنده آدم ...ادای

کرد      هاش حرف چاشنی هم  چشمکی

گفتم                آروم بودم گرفته بازی برای شدنم گیر جو اثر در که لحنی از زده خجالت

_ است    مسابقه اصول ...خب

فرو                      درون از و بیاد پایین نفسش به اعتماد که بخونی کری حریفت برای بازی از قبل حتما باید اول نکته
...بریزه

انگشت                   اسیر دستم یهو که میدادم تکون فهمیدن نشانه به دستمو و میدادم توصیخ داشتم طور همین
کرد           حبس تنش بند حصار تو کامل منو و شد  هاش

_ دختر         میدی یاد اصول کی به ببین آخ ...آخ

نداره                 فایده که خوندن کری دیگه باختی قبل از تو منتهی حفظم از رو اینا خودم ...من

زدم         نیشخندی سقفش به اعتماد این به دلم  تو

!!خودپسند

_ جناب     کنیم تعریف و ...ببینیم

بود           کوچیکی فروشی بستنی یه پارک رو روبه خیابون طرف ...اون

رفتیم                  مغازه داخل و شدیم رد خیابون از احتیاط با و داد فشار دستش بین محکم رو ...دستم

بیارنشون           که شدیم منتظر بستنی تا ده دادن سفارش از ...بعد

   ... ساکت         دو هر یامان نه میزدم حرفی من نه فاصله این ...تو

وانیلی             اش دیگه دوتای و توتی شاه دوتاش و بودن شکلتی تاش ...شش

نگفتم                   دروغ هم بود شده جاری دهنم آب نگم اگه بودم ندیده جا یک بستنی همه این حال  ..تا



_ خوب   خیلی

حلجی؟؟      مرده چند ببینیم کن شروع
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ها                  بستنی به شدیم ور حمله میکشیدیم هم برای که نشونی و خط و کوتاه نگاه از ...بعد

بود        گرفته هم ام خنده موقعیت این  تو

نزده                خوراکی همچین به لب حال تا انگار میخورد بستنی جور یه هیکلش اون با  ..!یامان

ایمان                   بودنمون دیونه به وگرنه نبود مغازه تو ما جز ای دیگه مشتری شب از وقت اون خداروشکر
 ..میاوردن

بعد       ولی میرفت پیش آروم آروم اولش  ،

         ... با            میتونم که کردم فکری چه من واقعا فرستادم می لعنت حماقتم این به گذشت می که دقیقه چند هر
دربیوفتم   هرکول ...این

چی؟                 من ولی میکرد تموم رو بود بزرگ خیلی هاشون اندازه که رو بستنی چهارمین داشت الن



بخورم               هم رو اش بقیه میخواستم زور با و بودم مونده بستنی دومین تو  ...هنوز

به                    دست حال و کرده تموم بالخره رو هاش بستنی همه شدم متوجه که کردم نگاه بهش چشمی زیر
منه       منتظر پیروزمندانه پوزخند یک با ...سینه

     ... نداشتم   جا هم یکم حتی تونستم نمی   ...دیگه

به                     بستنی طور همین اخم و حرصی حالت با ، نبود انتظارم در خوبی چیز مطمئنا میکردم روی پیش اگه
گفتم                    جیغ و ناراحتی با و دادم دست از رو کنترلم شد چی نفهمیدم که بودم اش خیره دست

_       ... میدونم  کردی تقلب تو نیست قبول نیست  ...قبول

درآوردم         براش کارو طلب های آدم ادای بعد  ...و

شدم            سینه به دست خودش مثل و گذاشتم میز روی رو  بستنی

گفت           آویزونم های لب به خیره و طرفم کرد خم  سرشو

_ کوچولو...    باختی بدجور  اوخی

   ... دیگه         نکن بازی بندازی راه گریه میخوای و نداری و باخت !! تحمل

بزنه             آتیش منو میخواست کرد می خارج دهنش از که هرکلمه با انگار

_ ؟    گم نمی درست

اومد              پایین چشمم از اشکی قطره و نشست گلوم توی بغض واقعا چرا  ...نمیدونم

میکردم                 گریه نمیاد خوششون باختشون از که ها بچه مثل داشتم بعدی های قطره برای شد  ...راهی

میومد         مسخره و احمقانه کارم یامان نظر به شاید

باشه               ها چیز خیلی ممکنه باخت این بهای که میکردم فکر این به من ...ولی

نیست     بعید هیچی یامان  !!از

کنه                      خالی و خودش کردن گریه با بزار میگفت دلش تو که انگار میکرد نگاه هام گریه به تفاوت بی اولش
دیگر   است !!...بچه

دیگه             مشتری سرش پست و مغازه تو جوان زوج یه اومدن با ...اما

داد           بهم تذکری حداقل پس دید وخیم رو اوضاع کنم  فکر

_    .... میرا   رفت سرم دیگه کن !!بس

نکن   !!!پشیمونم

شه        آرزو واست اومدن بیرون به دیگه ....نزار

شی؟؟        توجه مرکز کنی کاری یه میتونی  ببین

میکردم             گریه بهش توجه بی دوباره که دوخت بهم خشمشو پر نگاه  بعد

شدن            ما وضعیت بودن نابسامان متوجه هم اطرافمون های آدم کم ...کم

میبرم          آبروشو بره پیش جوری همین اگه دید که یامان

گفت                  گوشم کنار و کمرم پشت گذاشت دستشو و من سمت اومد میز روی از کتش برداشتن : با

_ کنم؟ـ؟        خفه صداتو دیگه جور یا میشی ساکت



کردن                     پاک با و شدم جمع خودم تو ترسیده نداشت رو قبل آرامش دیگه که اش عصبی صدای شنیدن از
دادم             تکون باشه معنای به تند تند و سرم موندم باقی های ...اشک

کرد                    هدایتم جلو به میشد منتقل هم من به تنش گرمای و بودم بغلش تو پشت از که طور ...همین

شد                     باز اعتراض به زبانم و شد خارج دهنم از آرومی آخ که جوری بود زیاد خیلی کمرم رو دستش  فشار

_      .. ... نمیکنم   صدا دیگه فهمیدم باشه باشه کن ولم  یامان

...اخ

هرکی                      و نبود خبری ها غریبه خیره های نگاه اون از دیگه که کرد نگاه اطرافش به تقلهام به توجه بدون
بود     شده خودش کار ...مشغول

گفت    فروشنده به  رو

_ خوش       شب میزه روی حسابمون آقا ..ممنون

کردگفت     باز رو نیشش  فروشنده

_ حتما      بیاین هم باز خوش  شبتون

میکنه      باز نیششو که معلومه  خب

که؟؟        نیست پولی کم بستنی تا ده
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_ نه     میگی ای بچه !!میگم

نیست        بد کنی فکر کارهات به یکم  میرا

کنمـ؟            بلند روت دست دقیقه به دم باشی داشته دوست نکنم فکر

کردم             نگاه پام زیر های فرش سنگ به و انداختم پایین رو ...سرم

بود     یامان با حق ..شاید



میکردم       رو رفتار اون نباید من  شاید

نبود     خودم دست خب  ....ولی

یامان         برد از بود اومده حرصم بدجور طرفی ...از

داشته                    گندش های اخلق با شدن رو روبه برای بهتری شانس مسابقه این تو بردم با حداقل بودم امیدوار
...باشم

بی                     و تنهایی حس دوباره بعدش ولی کردم گریه باختم خاطر به اولش نبود بد خیلی رفتارم حال این با
گرفت        شدت ام گریه و اومد یادم ...کسیم

_ ؟     انگار شدی لل چیه

دوست                     برسیم ماشین پارک جای به تا میزدیم قدم هم کنار در که طور همین و ندادم بهش جوابی دوباره
زندانم              به برمیگشتم دوباره چون ببرم باز فضای این از رو استفاده نهایت ...داشتم

 راستی؟_

کردم      جمع رو حواسم صداش  با

_ بکنه؟        کاراهایی چه قراره برنده هست که  یادت

گفتم      کشیده و کشیدم بلندی اه

_ ولی    یادمه خوبم ...آره

گفت           و طرفم برگشت بود جیبش تو دستاس که طور  همون

_ نداریم    اما و  ... ولی

   . میگم   وقتش به سرجاشه هنوز  ...شرطم

دوخت            نگرانم و ملتمس های چشم به بدجنسشو و پیروز های  چشم

تو           های فکر این با کنه خیر به و عاقبتم  خدا

_ ؟؟   گفتی چیزی

_ نه  ..نه

برد               ماشین تا خودش دنبال منو و کشید محکم دستمو حرفم شدن تموم با ...همزمان

بودیم            خونه به برگشت راه تو و بودیم نشسته ماشین تو ...حال

نیست              رانندگی به زیاد حواسش و رفت فرو فکر تو باز یامان کردم  احساس

بیرون                    برای هم بعدی دفعه شاید کنم تشکر یخی آدم این از اگه میکردم حس بود حالی چه نمیدونم
باشه  ...آوردنم

_ امشب   بابت ...ممنون

گفت              میکرد حفظ شو رانندگی ژست که طور همین و انداخت بال ابرویی  تاک

_ بیرون         اومدیم که بود تو خاطر به نکنی  ...فکر

شه     آزاد فکرم یکم ...خواستم

کنم           ثابت و بودنت بچه تا گذاشتم هم رو مسابقه  ...اون



از                    بیرون به تاراحت و شدم پشیمون کردنم تشکر از میگفت تمام جدیت با که هایی حرف از حرصی
زدم   زل .ماشین

کرد            پارک رو ماشین و کرد باز ریموت با و پارکینگ ...در

شدیم      خونه وارد خسته دو  هر

        . شروع            من های شکنجه امشب از یعنی افتادم یامان دیشب های حرف یاد هام لباس کردن عوض از بعد
؟  میشه

کجایی؟   خدایا آه

شدم                 رو روبه اش خالی جای با که رفتم یامان خواب اتاق طرف به مغموم حالتی ....با

نبود                   یامان از اثری ولی کردم نگاه هم رو حموم داخل حتی و کشیدم سرک کامل رو اتاق  داخل

_ میگردی؟   چیزی  دنبال

های                    چشم به خونسرد که یامانی طرف به برگشتم بود قلبم رو دستم که طور همین و کشیدم بلندی هین
بود          پرسیده و سوال و بود زده زل ام  آبی

_ گشتم..      می تو دنبال واقع در  نه

اومد   جلوتر

_ باشی         پیشم دقیقه به دم داری دوست که  ...میبینم

کردی   ...پیشرفت

دوخت         متعجبم های چشم به و مرموزش های ...چشم

_ بخوابم           تا اتاق این اومدم فقط نیست طور این هم ...اصل

دوباره                     که بود دلدردم حال اون تو و برداشتم قدم تخت طرف به وجودم دلهره و ترس به توجه بدون
میشد   شروع ...داشت
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کشیدم                    دراز روش بود شکمم روی که دست یک وبا کردم انتخاب رو نفره دو بزرگ تخت از ای ...گوشه

داشتم                  نظر زیر هم رو یامان حرکات چشمی زیر میکشیدم خودم روی رو پتو که حال همون .تو

گفت                  بودم پتو با جنگ حال در که من به رو و بود گذاشته جیبش توی هاشو  دست



_ طور    این که ...پس

گفتم             و کردم بهش رو و برداشتم پتو با درگیری از دست  متعجب

_ ؟       طور این که پس چی ببخشید

داد                    جواب حوصله بی و کشیده لحنی با مینداخت جونم تو لرزه که صدایی با و کرد ریز رو  نگاهش

_   ... بسه    فهمیدم خودم نباشه کارت تو ....هیچی

روانی                        مرد این پیش صبح تا دوباره باید اینکه از ندم راه دلم به ترس که جوری و بردم پتو زیر و سرم
بستم     و هام چشم .بخوابم،

دستم                  کار فردا بخوابم میخواستم بهش توجه بی که حال میکردم خدا خدا و داشتم خفیفی دلدرد
.........نده

بود        اتاق تو که سکوتی از بودم ...متعجب

     . بود       خودم های نفس صدای رسید می گوشم به که صدایی ... تنها

دو                        پتوی دست یک با لخت و برهنه تنه بال با که دوختم چشم یامانی به بدنم روی از پتو شدن کشیده با
کشید               دراز تخت دیگه طرف یک من به پشت و کشید خودش روی رو  ...نفره

میزنم         یخ که صبح روم؟تا بکشم چی من ...پس

گفتم              بود زمزمه شبیه که صدایی با و کردم نزدیک بهش و خودم یکم

!!...یامان_

هوف                     نمیده رو جوابم قصد از و نداره من با زدن حرف به میلی که فهمیدم نشنیدم ازش صدایی هیچ
   ... زورگو           دل سنگ دادم فشار هم روی محکم هامو چشم و کشیدم ای  ...کلفه

تو                     جنین مثل و بودم کرده جمع بغلم تو زانوهامو ، کردم بهش پشتمو دوباره و شدم جمع خودم توی ناچار
بودم   پیچیده ..خودم

میلرزید       بدنم ازسرما بود سرد خیلی ....هوا

می                     گوشم به یامان منظم های نفس صدای که طور همون تا گذاشتم هم روی رو ام خسته های پلک
که                   گذشت منوال همین به دقیقه چند ، گذشت ازم تهدیدی هیچ بدون رو امشب که کنم خداروشکر رسید

رفتم        فرو عمیقی خواب به و نیاوردم  ...طاقت

میرسید                   تنم به که حدی از پیش گرمای و بود شده حلقه کمرم دور که بزرگی دست حس با



کردم       باز نیمه هامو چشم گرفته گر

دوختم          چشم خواب غرق یامان به موقعیتمون از زده  ...خجالت

کنه                    نمی ولم و کرده بغل جوری این منو خودش اون یا آوردم پناه یامان به سرما از من ...یا

فشار                      خودش به منو مالکانه طور این اون اینکه به فکر با پس کنم فکر اول گزینه به خواست نمی دلم
کشیدم     ای آسوده نفس ...میده

که                      نداشتم پتو به احتیاجی میشدم جا یامان بغل تو کامل چون هم من ولی بود یامان روی هم هنوز پتو
کنم    گرم رو .خودم

گرم                     و خودم میداد رو پتو همون کاش بود گرفته هم ام حرص هیچ نبودم که راضی وضعیتمون این از
...میکردم

میکرد                    نزدیک خودش به تر بیش منو که طور همون و کشید بلند هومی که بکشم عقب و خودم  خواستم

کشید      دومون هر روی رو ...پتو

چیز                        به کردم سعی و بستم و هام چشم درد با بود شده شروع دوباره که دلدردم و درد کمر و ترسم از
نکنم    فکر ای .دیگه

میکرد            کار چی داشت که نبود متوجه خواب عالم تو یامان ...مطمئنا

کنه           نمی دلسوزی من برای ها راحتی همین به اون ...چون
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   .. گندی                   به بودم روم روبه صحنه خیره ترسیده طور همین و زده خجالت و منگ که بود ای ثانیه چند الن
انداختم           پایین رو سرم و شدم خیره بودم آورده بال ...که

       ... شلوار          روی که خونی حاصلش شد اینم بده دستم کار قراره و نیست عادی دیشبم دلدرد میدونستم
میشد      دیده تخت روی ...یامان

ببلعه         منو و کنه باز دهن زمین داشتم ...دوست

و                     کرده بغض کرد برخورد تخت لبه به که سرم و محکمش سیلی اثر بر صورتم طرف یک سوختن با
فرستادم        لعنت بدم بخت و شانس به ..ناراحت

خورد             پاتختی لبه به هم ام شده گرفته گچ دست دیگه طرف ...از

بود       فرسا طاقت خیلی دوش هر ...درد

شد             تار هام چشم جلوی و کشید سوت گوشم که زیاد قدر  اون

_ کشیدی           گند به جامو همه کردی کار چی ببین احمق ..دختره

هااا    نمیشی ادم تو

کنی         رفتار ها ادم مثل تا بزنمت هرروز ... باید

بیشرف     میگم بت الن وایستا

جنده  ...وایستا

بشکنه    دندونت میزنمت ..اونقد

هرزه               شه پاک روش از نجست خون این تا بشوری باید بار ده و ...شلوارم

شستی      و فرش اون ببینم

بودی         کشیده گند به کثیفت خون با که  ..اونی

هااااا

بشینی         مبلم رو نشده تموم عادت تا نداری .....حق

میخوابی  .....زمین

نشدم        سگ تا بشوری دوتاشو شب تا ....باید

کنم        برقرار رابطه باهات نزار حالت    . بااین

دارم       دوست خشن من که میدونی ....خودشم

شی          بلند ازجات نتونی روز چند که میکنمت !!!جوری



    ... ناموس      بی گمشو ازجلوچشمم نکردم عمل و فکرم تا !حال

میشد             تر بلند هم فریادش صدای میومد در دهنش از که کلمه .... هر

گذاشت                مسابقه باهام حتی عجیبی طرز به که یامانی نبود دیشب یامان اون از خبری  ...دیگه

بشم              تحقیر طور این باید نیست خودم دست که چیزی خاطر به فقط ...یعنی

کرد              پرتم اتاق در طرف به و رسوند بهم خودشو بلند قدم دو  با

_ سریع    نکشتمت تا ...بیرون

ام                        گریه و بگم و من من با رو ام جمله شد باعث میشد بیشتر لحظه هر سوزشش بود قلبم تو که تیری
 بگیره

شد        چی نفهمیدم خودمم یامان ببخشتم خدا ....تورو

نمیکنم   تکرار ..... دیگه

- معتادت          پدر با کنی غلط بیشرف کنی تکرار بخوری  ..گوه

نیومد        بال دیگه نفسم انگار حرفش این !!با

شد     اشک از خیس ...صورتم

بود      معتاد من پدر میگفت ...راست

فروخت     و دخترش که ..معتادی

کنه          انتخاب مادر و پدر خودش ادم میشه مگه !!!!!ولی

زد      فریاد خشم پر صورت : با

که                    _ کاری میدی اجازه خودت به حتی و شدی پرو انگار ولی کنم برخورد آدم مثل باهات روز دو خواستم
کنی       ماسمالی ببخشید یه با رو ...کردی



فعل                     شی پشیمون بودنت دختر از کنم کاری یه کنن گریه حالت به آسمون های مرغ که بیارم سرت بلیی
نکردم          عملی رو حرفم تا گمشو هام چشم جلو ..از

و                       شکسته دلی با و کردم شکمم بند رو دستم بودم گرفته اش جمله هر از که وحشتی با و تلوخوران تلو
کردم      ترک رو اتاق شده تحقیر

؟؟؟ـ؟     بود خودم دست مگه

کردم؟        کاری خراب همچین قصد از من مگه

افتاد                  نمی اتفاق این نمیشد نزدیک بهم شبی نصفه اگه هست هم رحمش بی خود تقصیر  ...اصل

            . پاک       قراره اون چون نشد عصبی قدر این لباسش روی خون ه لک خاطر به فقط یامان مطمئنم ولی
...شه

      .. کرده             خالی من سر رو عصبانیتش و نکرده پیدا من از تر کوتاه دیواری دوباره که بوده ای دیگه ...چیز
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بود                     کرده قایم اتاق تو رو خودش صبحم های حرف از بعد که میرایی به توجه بدون متشنج اعصابی با
شدم   شرکت ...راهی

کردم               پارک همیشگیش جای رو ماشینم و زدم ساختمون نگهبان فهیمی برای بوقی ...تک

شدم              پیاده ماشین از جلو صندلی روی از رنگم سیاه چرم کیف برداشتن ...با

شدم                 آسانسور سوار بودم اخمو هاپوی مثل سیاوش قول به که ام همیشگی مغرور ژست همون .با

انداخت                داخل رو خودش و در لی گذاشت پاشو محکم کسی در شدن بسته به .نزدیک

_ هستین؟     خوب بزرگمهر آقای سلم

کنه                   شروع رو چاپلوسی میخواست مطمئنا و بود شرکت کارکنای از یکی که مردی سمت نگاهی نیم با
بگیرم            ازش رو بحث هرگونه ادامه تا کردم اکتفا ممنونمی به  ...تنها

جورواجور                   های فکر به توجه بی تا کشیدم عمیقی نفس هفتم طبقه گفت که زنی شده ضبط باصدای
برم          فرو شرکت جدی رئیس همون جلد تو سرم ...توی

بازجویی         از پر بود نخواهد جالبی روز امروز !!!مطمئنا

بزنه                     موج توش ناراحتی کرد می سعی که لحنی با دید منو تا مشیری نفر اولین که کشیدم بلندی هوف
گفت             بود شده مرگ ذوق که بود من دیدن اثر در بیشتر  ولی

_ بزرگمهر   آقای ...سلم

   ...    .... خدایی        گفتم بودیم شده نگرانتون همه نمیومدین حسابی درست وقته چند شما؟ کجایین خوبین
  !!! حداقل      کاش افتاده براتون اتفاقی لل زبونم ...نکرده

هر                      چشم شدش آرایش های چشم و زدش رژ های لب که بهش رو و دادم تکون بسته نشانه به دستمو
گفتم           تفاوتی بی با کرد می خیره خودش رو  مردی

_ سلم  ...اول

نقاشی                    و خودتون همه این که عروسی نه کاره محل جا این بگم بهتون بار چند مشیری خانوم دوما
...میکنین

میدم      تذکر که باریه آخرین !این

هان؟                کجاست و میکنه کار چی داره رئیسش داره ربطی شرکت یک کارمند به آیا ثالثا

نکنین            فضولی بقیه کار تو بلدین درست رو تون وظیفه اگه ...شما

هه                  شناسم می خوب من رو دورو دختره این نبود مهم برام اصل ولی کرد بغض که ...دیدم

داد               جواب نداشت رو قبلی پرویی اون دیگه که لحنی با و بود پایین  سرش

_ شماست      با حق میخوام معذرت ...ببخشید

نمیشه   تکرار  !!دیگه



"                 " کنارم   که دختری از رو جمله همین عین درست شد مرور ذهنم تو بار چند جمله این نمیشه تکرار دیگه
شنیدم     بود خونه اون  ...تو

و                      بال جوری یه باید بود شده پرو خیلی دیگه اون ولی کردم روی زیاده درسته کردم فکر صبحم رفتار به
میچیدم  ...پرشو

هه                  دیشبم های مهربونی اون با نزنه سرش تو دیگه های فکر که گفتم فقط هارم حرف ...اون

بیفته               اتفاقی همچین صبح ممکنه و نیست خوب حالش بودم شده متوجه دیشب خودمم ...وگرنه

    ... خاصه      برام همینش ولی خیلی کوچیکه خیلی هنوز دختر !!این

_ معرفت؟   بی  چطوری

چرخیدم                 پشت به و گرفتم بود شده نامشخصی جای زوم که رو نگاهم سیاوش خوشحال صدای .با

راه        اون به بود زده خودشو هم  مشیری

اصل                   و میکنه تنظیم هارو قرار داره نشسته میزش پشت و میده انجام اشو وظیفه داره خانوم اینکه یعنی
نیست      سیاوش منو مکالمه به  ...حواسش

_ چطوری؟    تو نیستم  بد

گفت                   قبل از بلندتر و کرد زمزمه لب زیر خودتی خر سیاوش که نشوندم لبم روی مصنوعی لبخند  بعد

_ مشیری        خانوم لطف به باشم بد میشه  ...مگه

کردم          نگاه مشیری به مشکوک که کرد ام حواله ...چشمکی

میکرد           نگاه رو سیاوش شده گشاد های چشم با و .دستپاچه

گفت            خنده با بده بازی منو بود تونسته خوب انگار که  سیاوش

_ بود     مزاح بابا کردم !! شوخی

هستیم                 اوکی و عالی هم خیلی ریختی سرمون رو که کاری همه این با که اینه ...منظورم

ریخت                بی دلقک هر هر گفت مشیری که شنیدم و کردم نثارش ای مزه بی !من

خودش              واسه خوشتیپیه خبرم با هاش خواستگار از نیستم موافق ریختش بی اون ..! با

پایین                   و سرش زده خجالت که کردم آرومی خنده تک و کنم مقاومت حرفش این برابر در نتونستم
تو                     التماس با داد تشخیص میشد رو ریخت می استرس از که عرقی های دونه خوبی به شد لل و انداخت

       ... کرد         می نگاهمون مشکوک که بود سیاوش حال نگم سیاوش به هیچی که زد زل هام  چشم

_ خندیدی؟؟   چی  به

شد        ام پیشونی مهمون که بود اخم  دوباره

_            ... آب   به رو گلیی چه نبودم روز چند این ببینم اتاقم بیا حتما زدی  توهم

.دادی

مدیریت       "  اتاق سمت افتادم راه ازش جلوتر خودم "بعد
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 ... نگو               که میده آدم به مثبتی انرژی یه لمصب اصل نمیشه آدم خود ریاست صندلی جا ...هیچ

هم                     سیاوش توضیحات به بودم داده تکیه صندلی به و بودم گذاشته هم روی رو هام چشم که طور همین
میدادم   گوش

_ نداری             غم داری منو تا نباش هیچی نگران امانه و امن چی !همه

   ... هر                 هم علی زدم سر هم ها بخش همه به باشن داشته نظمی بی ها کارکن از یکی حتی نگذاشتم
وایمیستاد    سرشون بال ...ازچندگاهی

شد        حل زاد نیک با هم قرارداد .اون

تو                     که هایی کار از مغرور هاش حرف شدن تموم با که میکردم نگاهش لبم گوشه لبخندی با چشمی زیر
داد          ادامه چندش با و زد چشمکی داده انجام غیابم

_          ... ادب           نه داری اخلق نه داری چی تو آخه ها ندارن تعادل خودت مثل هم هات کارمند این موندم من
  ...       ..      . این  نمیان؟؟؟ـنگرانشونیم چرا شده نیستن؟؟چی رئیس آقای میگرفتن ازم سراغتو هی هیچی داری

اساسی       بود مخ رو نگم رو ...مشیری

گفتم              بود لبم روی جونی بی خنده که طور همین و کردم نثارش  بیشعوری

_   ... لیق   مدیر یه دیگه اینیم  ...ما

کردم               بلند و سرم و کشیدم میزم روی های پرونده به کردن نگاه از ..دست

که                      لبخندی و جدیت با و داد حالت تغییر ناگهانی که شدیم خیره هم های چشم تو طور همین ثانیه چند
گفت     نبود ازش اثری  دیگه

_       ... صبر            بگی بهم خودت کردم صبر فقط نه رفته یادم نکن فکر ها بدهکاری بهم توضیح یه هنوز یامان
میدونی      لیق منو کی ببینم  ...کردم

کردم             زمزمه آشفته ذهنی و تکراری های حرف از خسته خودش مثل  منم

_ ن    امروز خدا ...تورو

گفت          حرص با که بود نشده تموم ام جمله  هنوز

حال                   _ از کسی گذاشت نمی بود که شرایطی هر تو که یامانی وگرنه شده چیزیت یه تو میدونم من
           ! کجا؟    میزنه زار هم متری ده از که یامان این ؟ کجا بشه باخبر !درونش



نشستم             رنگ سفید راحتی های مبل روی روش به رو و شدم  بلند

گفتم                     میکرد نگاه هام چشم به که منتظر سیاوش به و کردم قفل هم روی هام زانو روی و هام  دست

..میرا_

گفت      مشکوک لحنی با و  متعجب

_ ؟    چی میرا خب

کردم             زمزمه و کشیدم بودن ریخته ام پیشونی روی که موهایی توی  دستی

_ کنم      کاری یه میخوام گفتم ...یادته

یادته؟       و گفتم که ای صیغه اون

گفت   طاقت  بی

_                  ... دختر  اون حق در رو نامردی همچین که شدی راضی آخر و کردم مخالفت خیلی من که همون آره آره
...نکنی

.... !!نکنه

شد        هام چشم مات ناباور و نداد  ادامه

گفتم    نباختم و  خودم

دختر                  _ اون بودم زده حرف پدرش با بدم گوش حرفت به نمیخواستم هم اولش از من سیاوش ببخش
    ...             ... بودم    منتظر فقط خواستن از پر مرد یه غیرت بود کرده بازی غیرتم با اون بود زده آتشیم بدجور

میرفتم   ...              زود یا شرکت میومدم میون در روز یک که هم روز چند این برن اینا ...مامان

دلخوره          ازم خیلی مطمئنا ولی کردم نمی نگاه هاشو ...چشم

_ حاله        و عشق تو آقا بگو پس ..!!هه

احسنت   دوماد ....شاه

شیرنیمون؟؟  کو

داد      ادامه حرصی و خندید  هیستیریک

_        ... خواستی         چی برای و ارزش بی منه نظر بدی انجام رو احمقانه کار این میخواستی وقتی حداقل
هان؟؟

دلخوریشو                  طاقت من برادرمه مثل اون میداد حق بهش شاید قلبم ولی بود آماده دادن توضیح برای ذهنم
...ندارم

گفت             میرفت بیرون اتاق از داشت که وحینی داد تکون سر تاسف  با

_  ... ندارم   حرفی مریزاد دست ...یعنی

ببینمت        اول اومدم بیرون میرفتم داشتم اینکه ...فقط

خداحافظ        بهتره من از حالت تو انگار ...ولی

شدم             رو به رو خالیش جای با که کنم دفاع خودم از ...خواستم
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بزارم           پیش قدمی دلخوری این رفع برای که نمیداد اجازه ...غرورم

کوچیکیه      مسئله که خودم نظر  ...به

میکنه؟؟        گندش قدر این سیاوش چرا نمیفهمم من

دوماد؟      شاه میکنه مسخره منو !هه

حال   و !!...عشق

... هه        میری قاضی طرفه یه چرا معرفت بی آخه

بود              ریخته بهم بدجور اعصابم و بود شده صبح از بدتر حالم دیگه ...حال

خارج                     اتاق از میگرفتم خودم به جدی کامل چهره یه که طور همین و دادم بال رو پیرهنم های آستین
.شدم

کارهای                   برسونه ستوه به منو هاش بازی مسخره با تا نیست سیاوش اینکه به توجه بدون کردم سعی
یه          هم خودم و بدم انجام رو شرکت افتاده  عقب

نبودم          که کوتاه ای وقفه از بعد باشم داشته ...نظارتی

_ کنین    صبر مهندس  !!آقای

صدام                     سر پشت از بزنم سر ها بخش به میخواستم که اتاق از اومدنم بیرون از بعد که بود مشیری
 .میکرد

کردم        نگاهش منتظر و چرخیدم پا پاشنه  .رو

فرستاد                      می تو رو بود زده بیرون شالش از که موهایی که حینی و رسوند بهم خودشو بلند قدم چند با
گفت

_ ها       برگه این ولی میشم مزاحم ...ببخشید

گفت                 سردم های چشم تو خیره و آورد بال رو بود دستش تو که هایی برگه  بعد

_ شه        تایید تا باشه پاشون باید شما ...امضای



مجوز      و مرخصی برگه تا ...چند

شما             امضای مونده فقط بودن کرده تایید رفتنشون از قبل صالحی آقای ...البته

شد           مهمون ام پیشونی روی اخم دوباره سیاوش اسم اومدن .با

_   ... میکنم    امضا اومدم اتاقم تو بزار  باشه

بود           من به خیره طور همین بازم ولی کرد زمزمه  چشمی

_ ؟؟   مشیری خانوم

و                    بود کرده جمع رو حواسش حال که بهش اهمیت بی ولی جذاب لعنتی گفت خودش با که شنیدم
علی                    دفتر به رو خودم و دادم تکون تاسف عنوان به سری میرسوند میزش به رو خودش سریع دستپاچه
...رسوندم

شرکتمه             های مهندس و ترین اعتماد با از یکی سیاوش مثل هم ...علی

_ ؟           خوبه احمدی خانوم ؟ خوبی پسر؟؟ گل خبرا چه

بستم         رو اتاقش در و زدم حرفم همراه ...چشمکی

احمدیه                      خانوم همین قضا از و بود شده آشنا طراحی بخش دخترهای از یکی با که سالی یک از بعد علی
کنن      رسمی رو آشناییشون میخواستن  ...حال

گفت             مردونه شرم کمی با بهم رو کرد دلتنگی رفع اینکه از  بعد

_                 ... مشکلتمون   ها زودی این به نکنم فکر کشم می چی دارم بفهمی تا شی عاشق باید خوبه اونم ممنون
بکشیم       راحت نفس یه تا شه ...تموم

کوبیدم             شونش رو رو دستم و شدم نزدیکش انداخت پایین رو سرش      ناراحت

_ ها       نبودی آوردن کم اهل مرد  ...هی

باش      امیدوار میکنه درست خودش .خدا

پرسید          شک با بهم رو و کرد زمزمه انشاللهی مغموم

_ نیوفتاده؟        که بدی نبودی؟اتفاق داداش بگو خودت از

گفتم               میکردم نگاه میزش روی های نقشه به که طور همین و گرفتم فاصله  ازش

_    .. داشتم    کسالت کمی اتفاقی چه بابا  نه

دوخت    چشم بهم  نگران

_ ؟      خوبی ؟ چطوره حالت الن

مشغول                   ذهنم یکمم ببخشید بپرسم و حالت تا نزدم زنگ خودم همین خاطر به خوبی میگفت که سیاوش
کردم     فراموش کل به  ...شد

گفتم                حوصله بی رنگش سیاه های چشم به خیره بدم خاتمه بحث این به اینکه  برای

_         ... خوبم     الن که نبودم راه به رو یکم فقط بود خوب حالم بابا  آره

زد                بزرگی لبخند متقابل بردم فرو جیبم تو و هام دست و پاشیدم روش به  لبخندی

_ پس   .خداروشکر

گفتم             میشدم خارج که طور همین و گذاشتم در دستگیره رو و  دستم



_   ... فعل             میبینمت بعدا برس کارهات ادامه به هم تو ها بچه بقیه پیش رم می ...دارم
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میپرسیدند                  ازم که تکراری های سوال به دادن جواب از وخسته زدم سر شرکت جای همه به تقریبا

_ کنین          کاری کم نداشت سابقه ؟ بودین کجا مهندس ...آقای

_ بزرگمهر؟    آقای خوبین الن

_ بودیم   نگرانتون  ...خیلی

میشدن           پرو نظرم به چون دادم نمی رو بیشترشون جواب ...البته

فرستادم        بیرون رو نفسم و کشیدم بلندی ...پوف

       ... چند                  از هر هم ها اون بود روم که مرد های کارمند های نگاه تا بگیر ها خانم گوشی زیر های پچ پچ از
میکرد                   خطی خط رو ام نداشته اعصاب بدتر که میدادن تکون سری و گفتن می چیزی هم به .گاهی

باشه           نمیتونه من جز کسی ها پچ پچ این منشا !!...مطمئنا

توضیحاتی                    بود کرده پیدا اش نقشه طراحی تو اشکالی که ها کارکن از یکی به شرکت راهروی تو داشتم
شد        بلند ام گوشی زنگ صدای که  ...میدادم

_     ... بدین    جواب رو تماستون شما مهندس میشم مزاحم ...بعدا

گفتم               بهش رو و دادم تکون فهمیدن عنوان به سری ام کناری مرد صدای با

_ میدم         کامل توضیح بیا بعدا کن جمع حواستو  ...پس

_ خوش   روز  حتما

کوبیدم                  محکم ام پیشونی به دست با شدم بابا اسم متوجه دوختم چشم ام گوشی صفحه به ...وقتی

شده؟      چی باز دفعه این



نکنه              مشکوک رو بابا صدام توی کلفگی کردم سعی و کردم صاف رو  صدام

دادم              جواب میزدم قدم رو راهرو طول که طور همین جیب به دست  یک

_ ها                نمیکنی ما از یادی میگذره خوش خیلی انگار جا اون جان، پدر بر سلم  به

   ... گفت .. بریده بریده بلند  خندید

_   ...  ...     ... فکر         درضمن نباش نگران پرسیدم ازش و حالت دیگه زدی حرف مامانت با تازه سوخته پدر ای
خودت                     واسه داری راحت و دیدی دور مارو چشم الن حتما میگذره خوش ما از بیشتر تو به نمیدونم نکن

      ... درگیرشم         من که است مسئله همین مهم نیست که هم مادرت های غرغر دیگه میکنی ...حال

گفتم        شاکی لحنی با و کردم کوتاهی   خنده

_        ... ره              نمی یادم درضمن کنم کار چی نمیدونم سرم رو ریخته شرکت های کار حالی؟؟ چه عشقی چه
ها      دادین نسبتی چه ماما ....به

بود                 اش گوشی تو غرق اون ولی رسیدم مشیری میز نزدیکی به شدم متوجه ازحرفم  ...بعد

رسید              گوشم به بابا صدای که کردم بهش رو پشتم و کردم نوچی  نوچ

_ دیگه       نمیام گفتی خودت ها نداشتیم ...اعتراض

بیای          تونی نمی و ببندی مهم قرارداد یه قراره  ...گفتی

کرد     اصرار مادرت قدر !!!چه

نه    که نه ...گفتی

میرا                        اینا بابا رفتن از بعد درست بود قرار و بودم کرده صحبت میرا پدر عمو با که وقتی به کشید پر ذهنم
بده   بهم ...رو

        ... داد         قرار یه نیست کاری قرارداد یه این اینکه نشن مشکوک که کلـکاومدم و دوز قدر ...چه

کشیدم      دارم تب گردن پشت  دستی

_ دیگه       بودم مجبور میدونی بهتر که ...خودت

_ بیاد              بر ها کار پس از میتونست تنهایی به مطمئنم دیگه بود سیاوش  خب

معرفت؟؟     بی کجاست الن یعنی

گفتم         و کردم بابا های حرف جمع رو  حواسم

_ فایدس    ...            بی بحث این پس خوشین و اونجایین شما دیگه که حال من پدر شد ...نمی

شدم                   لل زد که حرفی با زودتر که بپرسم ازش رو بود گفته بهم مامان که ای مسئله  خواستم

_ ها            ...     روز این قدر اون نکن دریغ داشت لزم چیزی میرا خوبه؟اگه حالشون ببین شهاب خونه راستی،برو
    ... بزار                میگم بهش چه قدر بیاره طفلی دختر اون سر بلیی میترسم که شده اعصاب بی و دنده یک و غد

راضیه          خرابشون احوال این به خودش انگار ولی کنم ...کمکت

    ... میشد         عوض هواش و حال بیاد رو سفر این باهامون میرا میذاشت حداقل ...کاش

    ....           : که       نداری خبر ات برادرزاده جون بلی شدم خودم که نداری خبر گفتم دلم تو که کشید بلندی آه
    ... شی    خبردار اگه که کرده کار چی ...پسرت



کردم               زمرمه دار خش صدایی با نبود خبر لبم کنج کوچیک لبخند اون از  دیگه

_      ... میکنن  صدام دارن برم نداری کاری حتما ...باشه

برسون          سلم هم مامان و نهان به باشین خودتون  ....مراقب

میداد    دلتنگی بوی لحنش

_ بسلمت    برو پسرم ... نه
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" میرا " " میرا ....میرا

     !!!  ...           ... مضحکم   افکار به پوزخندی همسرم شده برام کسی هر از تر نزدیک ها روز این اسم این صاحب
...زدم

کنه                     مخالفت که عمو به بودم سپرده همین خاطر به ببرن خودشون با هم رو میرا ممکنه که داشتم خبر
میداد               انجام رو گفتم می که کاری هر بود گیر من پیش کارش چون ...اونم

       ... رو....          بودن پدر اسم نداره لیاقت حتی عمویی همچین داشتن خاطر به متاسفم خودم برای واقعا هه
معتاد      باز هوس مرتیکه بکشه !! یدک

دارم      خبر هاش کاری کثافت  ...از

بیاره             سرش بلهایی چه نبود ممکن میموند پیشش اون از بیشتر میرا   ...اگه

       ... رو              ها مرد مطمئنا که دختری بودن کرده طعمه رو میرا معتادش و باز قمار های دوست اون شک بی
نمیتونه                     کسی میکنه خودش خیره داره که جذابیتهای همه اون با ، ذاتی ناز با و عشوه هیچ بدون حتی

بکشه   دست ...ازش

        ... برام           اون با هم ازدواجش فکر حتی داشتم خبر هم داشت که ای ساله پنجاه خواستگار از حتی
 وحشتناکه

کردم     مشت و هام .... دستم

باشم              داشته خودم برای رو دختر اون وقت چند فقط میتونم هم من ....ولی

هم      صیغه مهلت خاطر به ...هم



خیره                    ایستاده طور همون خوردم که آبی لیوان به خیره نشدم متوجه که بودم غرق فکر تو قدر اون
شدم     پام زیر های ...موزائیک

شد              اتاق داخل ای اجازه با با مشیری و خورد در به ای ... تقه

_ لزمن      ها برگه اون مهندس ...آقای

میشم       ممنون ببرمشون کنین امضاشون زودتر  ...میشه

پرسیدم              میکردم امضا رو ها برگه پای که طور همین و نشستم میز  پشت

_ ؟    هنوز برنگشته سیاوش

گفت             و دوخت تفاوتم بی نگاه به رو نورش پر نگاه صدام  با

_ شدن                 خارج شرکت از سریع و بیرون اومدن اتاقتون از عصبانیت با هم صبح چرا نمیدونم .نه

دستش    دادم هارو  ورقه

_ بری    میتونی خوب ...خیلی

گفتم                 صورتش جلوی دستم گرفتن با حوصله بی بزنه حرفی خواست که بودم کتم پوشیدن حال  در

_   ...      ...   ... کاری         برام بگو شرکت بمونه بگو علی به میرم دارم بعد برای دار نگه رو بگی میخواستی چی هر
اومد  ...پیش

بیرون                      اتاق از گفت حرص با رو قربانی چشم کرده بغض که مشیری به توجه بی و زدم چنگ رو کیفم
...اومدم

اومد               من سر پشت هم طراحی بخش های زن از یکی شدم که آسانسور  ...سوار

کوبیده                  آسانسور دیواره به که بود محکمی مشت حاصلش که شد منفجر چطور خشم همه اون نمیدونم
گفت...            ای لرزیده صدای با و کشید بلندی هین زنه بیچاره  شد

_ قربان؟؟    شده چی  وای

بود             دوخته چشم من به ترسیده و بود گرفته دهنش جلوی هاشو     دست

_ شد        باز در بیرون بفرمایین خانوم نشده ...هیچی

شد             محو هام چشم جلوی از سریع و گفت لب زیر اعصابی  ...بی

میداد                     تکون دست لبخند با که فهیمی به توجه بی شدم خارج پارکینگ از سرعت با و شدم ماشین سوار
کردم     پرواز ماشین با ...تقریبا

هامو                   استخوان ترق ترق صدای که جوری فشردم هام انگشت بین رو فرمون و کردم عوض رو دنده
...شنیدم

بود   نامشخص !!...مقصدم

که                جایی یا مقصدمه شده اسیر توش داشتنی دوست و دلشکسته دختر یه که ای !...خونه
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رسیدم  ...بالخره

         ... رو          در حداقل اومدم که جا این تا امیدوارم انداختم مقابلم آپارتمان به کوتاه نگاهی ماشین قفل زدن با
کنه   باز ...روم

کرد                  ردتماس اشو همه لمصب ولی بهش زدم زنگ بار پنج یه تقریبا نداشتم ای دیگه ی ...چاره

       ... زدم          رو در زنگ و کشیدم بلندی پووف بکشیم هم منت باید فسقلی دختر یه خاطر به .ببین

خونه        ...              واقعا یا کنه نمی باز روم رو عمدادر است خونه تو یا هیچی به هیچی ولی زدم دوباره و دوباره
...نیست

    !! ..     " آخه؟   " بگم چی برم عمرا برم نمیتونم که هم پدرسیاوش جعفری آقای  خونه

نگاه                       رو کوچه سر ، در جلوی های پله رو که طور همین و گفتم بلندی اه کلفه سیاوش بهت لعنت ای
فرستادم                 پیام براش و آوردم در رو گوشی شه پیدا اش کله و سر شاید تا  :میکردم

«   . حرف                باهات باید میکنی قهر ها بچه مثل تو ولی میدم توضیح برات گفتم سیاوش ای بچه خیلی واقعا
بده    جوابمو پسر  «...بزنم



صدای                 ماشین دراومدن حرکت به با همزمان شدم ماشینم سوار بعد انداختم آپارتمان به نگاهی دوباره
کرد         پر رو ماشین فضای کل که بود ...خواننده

~...      ... خیابونو   تو شب هر میشم گم دلم شده ...تنننگ

فرمونو      پشت است گریه من  ....حال

درده   عین ~...یادت

میگه         رو من الن سردرگم حال داره میکردم  احساس

~... کرده؟           چه دلم با تهرانش بام با شهر این تو ~...بی

~    !!!      !! هامه         شقیقه رو سفیدیه این هام حرف شاهد نمیدیه که قلبی اون اش چاره دلم شده ~...تنننگ

               ... ندید   منو عشق از ای ذره حتی اون ولی بمیرم براش بودم حاضر روزی من افتادم میرا ...یاد

گرفت        تمسخر به منو وحشتناکش کار اون .با

     ... ازش            شده چرکین بدجور دلم ولی روحی و جسمی هم میخوامش دلم های ته ته درسته ...حال

دادم           بهش فحشی عصبانیت با و زدم جلویی ماشین به ... بوقی

نکنم       فکر سیاوش به فعل گرفتم ....تصمیم

دیگه            میده نشون خودش از العملی عکس یه مطمئنا ببینه پیاممو ...اگه

میشد      تاریک داشت کم کم ...هوا

کردم          نمی گرسنگی احساس ولی بودم نخورده ناهار اینکه ...با

ام              خونه آوردمش که روزی اولین کشید پر یعنی؟فکرم میکنه کار چی داره .....الن

داشت             وحشت باهام موندن تنها از و بود ترسیده قدر چه کوچولو ...جوجه

انجام                      جسمش و روح آزار برای راهی هر از و ام تشنه خونش به که منی از بترسه بایدم داره حق
...میدم

جوجه                     یه مثل درست و بود آورده پناه بهم تاریکی ترس ار که بشم آغوشی اولین لذت منکر نمیتونم اما
بود         کرده قایم و خودش بغلم تو لرزیده ...کوچولو

نزنه           سر ازم نامعقولی حرکت که کردم کنترل رو خودم ...چه قدر

تسلیم                      منو تا دادن دست به دست همه و همه خاصش و ناب وجود ، هاش نفس هرم ، تنش گرمای
    .            ... گرفت     ام خنده افتادم گرفتم سینه اش سر و گردن از که محکمی گاز یاد کنن ام مردونه های غریزه

باهاش            بخوام اگه برسه بود،چه نمونده افتادنش پس تا چیزی لحظه ...اون

          ... میرسونه  جنون به منو هم فکرش حتی سفیدش تن لمس خواستنش حس

بیاد                   خودش به تا دادم بهش کوتاهی مهلت و اومده راه باهاش دلم مورد یه این تو چرا .نمیدونم

این                       تو تا داره مهربون و دلسوز مادر یه به نیاز الن داره که ظریفی جثه با دختر اون میدونم چون شاید
         .. اما   باشه پشتش کوه مثل که پدر یه یا باشه کنارش ...مواقع

رد                    خیابون از داشتن که خورد پسری و دختر خورده گره های دست به نگاهم وایستادم قرمز چراغ پشت
...میشدن

با                         هم پسره و میزد حرف براش تاب و آب با و میشد آویزان پسره گردن و سر از ناز و عشوه با دختره
بود                دختره شیطون و زده ذوق نگاه خیره خندون لبی با و شیفته و عاشقانه ...نگاه



آوردم                     در حرکت به رو ماشین و گرفتم ها عاشق اون از رو نگاهم عقب های ماشین ممتد بوق صدای .با

بود               ممکن غیر باشیم هم عاشق طوری این روزی هم میرا منو اینکه فکر ...حتی
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 میرا

بود                      صورتی اتاق تو که رنگی صورتی عروسک به خیره و بودم کرده کز اتاقم از ای گوشه تو صبح از
             . کنم     فکر اگه مسخرس میکنه؟؟ کار چی جا این عروسک این اصل میکشید پر مختلفی جاهای فکرم

 ... هووف     ... پس خریده خودش برای اینو یامان

خیلی            شکست بد خیلی قلبم یامان زننده های حرف اون از ...بعد

   ... میکنی      متهمم طوری این خودمه دست مگه آخه انصاف ...بی

لعنت                        بدم بخت به نمیومد بند که ای گریه و اشکی های چشم با بود شده تاریک هوا که الن تا صبح از
می فرستادم



این                       پس ؟؟ نرسیده مورچه یه به حتی آزارم حتی که منی چرا اخه بیفتم نفهم آدم یه گیر باید چرا خدایا
گناهمه؟؟   کدوم تاوان

اش                       خونه از آشغال مثل که وقتی بعد داد زجر آورش درد کارهای با و دخترش تنها اول که پدرم از اون
بیرون   کرد ...پرت

رفت                   و گذاشت تنهام میخورم رفتنش از بعد میدونست که ای ضربه به توجه بدون که مادرم از ...اون

کنم                     دور بدنم از رو سرما بتونم تا کشیدم بالتر رو تنم روی پتوی بودم نشسته تخت رو که طور  ...همون

دردم؟؟                 همه این لیق یعنی ، بده عذاب منو میخواد چرا شم راحت نمیگرفت جونمو خدا چرا

کرد         می درد شکمم و بودم نخورده هم ... ناهار

بود           یامان العمل عکس از ترسم و بودم نکرده کاری ...هیچ

داشت              نخواهد باهام خوبی رفتار ندادم گوش دستوراتش به اینکه فهمیدن از بعد ...مطمئنا

زدم                   زجه بلند صدای با و شد بلند هقم هق دارم که هایی بدبختی همه به کردن فکر ...با

دادم              فشار هم روی رو ام خسته های چشم و گرفتم رو دلم  .زیر

؟      یعنی رفته کجا صبح از

؟      اصل میره کجا روز طول

هه               هستم زنی چطور واقعا داره کار سرو کیا با و چیه کارش نمیدونم ...حتی

آشغال          بکنه میکنه که غلطی هر درک به  !!اصل

بخوابم              میکردم سعی ضعیف و لرزیده تنی با و بودم شده مچاله خودم توی

کشیده                 و هام نفس و کردم گشاد و هام چشم میومد بیرون از که صداهایی شنیدن !!با

بود                      هام گوش رو دستم که طور همین و کشیدم بلندی جیغ ترسیده من و شد باز کسی توسط در ناگهان
هام                        فریاد و داد به و کشیدم تر عقب تخت رو و خودم کارش این شوک از فرد اون حضور به توجه بدون

یهو    که دادم ...ادامه

پ
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از                       رو من که بود یامان صدای این و نشست بود گوشم رو که هام دست روی بزرگ دست دو یهو که
درآورد  ...شوک



_ ؟   تو چته

دیدم                        که بود چیزی اولین یامان آلود اخم و خیره نگاه که کردم باز و هام چشم از یکی لی تردید و شک .با

گفتم                 نیفته هاش چشم به نگاهم میکردم سعی که طور همین و دادم قورت و دهنم  آب

_ و           باشه ای دیگه کسه ممکنه کردم فکر لحظه یه ...ببخشید

درازکشم                    داشت درواقع میبرد تر عقب منو که حینی و گذاشت هام شونه روی و آورد تر پایین دستشو
گفت    خونسرد  میکرد

_ ؟   کی مثل

دست                    فشار قبل از تر محکم و فهمید که بدم نجات هاش دست بین از رو خودم میخواستم نامحسوس
کرد   بیشتر ...هاشو

گفتم          من من با که کرد درازم تخت رو  تقریبا

_                ... داره... سمبه سوراخ هم خیلی بزرگه خیلی که حال عین در خونه این چیزی دزدی خب !!خب

کرد               زمزمه و دوخت ام ترسیده نگاه به رو اش یخی و سرد های  چشم

و                    _ عشق برای بیاد خودت اختیار به که کسی برای باشه امتیازی میتونه این و داره زیاد سمبه سوراخ آره
...!  .... هه      دزد نه نیستم من که هایی وقت حال

؟؟ـ؟     گفت چی ؟؟این جان

                !. بالتنه     رو و آورد تر پایین رو دستش که میکردم نگاهش شده گشاد های چشم ؟؟با حال و عشق و من
دراومد           دهنم از آخی که آورد بهش فشاری و گذاشت  ام

_ نیستی؟     اهلش تو یعنی هه

درمیاری؟            رو پا و دست بی های آدم ادای من برای فقط

بیاد                و کنه استفاده خونه تو من نبود از اون شاید ؟ چطوره عشقت همون ...مثل

         .       ... رو     هایی حرف همچین فکری چه با واقعا باد خودم بر لعنت که کردم خودم بود رفته یادم کشیدن نفس
بودم   زده

کشید       نمی وسط رو موضوع این  کاش

ای                   _ دیگه کسه با متعهدم یکی به وقتی که نیستم ای هرزه همچین من خوبه؟؟ حالت میگی داری چی
با     منو باشم داشته  ...ارتباط

کشید            فریاد لرزونم های چشم به خیره بود زده خیمه تنم  رو

_        ... من           میگه نمیکنه تکذیب حتی خانوم هه بیاری بال خون بزنمت جوری یه نکن کاری میرا ببند دهنتو
           ... که      نمیزاشتم ات زنده میخوردی هایی گوه همچین اگه دختر د کنم کاری همچین نمیتونم و ...متعهدم

ریختن         وآماده شد آب پر چشم هام ترسیده فریادش ...از

میکرد؟             برداشت بد رو میزدم که حرفی هر ؟چرا بدم توضیح نمیزاشت چرا

بلندشد                  تنم روی از خیسم های چشم به نگاهی با ولی میکنه عملی رو حرفش الن کردم ...فکر

           ... نه؟     یا میموندم زنده نبود معلوم میشد بلند دیرتر کمی فقط اگه بکشم نفس تونستم تازه انگار

اعتماد                     من های گفته به و یامانه حرف حرف بازم بگم چی هر چون نزنم ای اضافه حرف گرفتم تصمیم
رسید.                گوشم به صدای که میکردم بازی تخت روی لحاف با و بود پایین سرم  نداره



_ بیرون   برو  بلندشو

نشنوم     ازت صدایی بخوابم ...میخوام

کشید      داد قبل از تر  بلند

_ سریع  ....گمشو

بیرون                   اتاق از و اومدم پایین تخت از سریع ترسیده میداد زیادش عصبانیت از نشان کشدارش های نفس
 ...اومدم

         .     ...   ... بینیم     زیر عطرش بوی وقتی بود من بینوای دل صدای گروپ گروپ گذاشتم قلبم روی و دستم
شد        هم بیشتر صدا این کردم احساس ...پیچید

از                    رو فرش شستن موضوع که کردم خداروشکر دلم تو و دادم تکون خودم برای تاسف عنوان به سری
برده  ...یادش

پس                    گرسنگی از که منی برای این و نخوردم چیزی صبح از شدم متوجه تازه دلم زیر تیرکشیدن با
هستم        پا سر الن تا که عجیبه ...میوفتادم

بخوابم           برم بعد بیارم در عزا از دلی اول گرفتم ...تصمیم

که              موقع همون درست ولی شد بهتر حالم تقریبا کیکی و شیر خوردن با

گذاشتم                   دلم زیر و دستم و شدم خم گرفتم که دلدردی با بزارم شویی ظرف توی رو لیوان ...میخواستم

  ... نبوداصل          خوب حالم بودم برده یاد از رو بدنم بد وضعیت کل به

به                      لعنت گفتم دلم تو و کشیدم راحتی نفس بهش رسیدن با و گرفتم پیش در رو رنگ صورتی اتاق راه
     ...         ... داخل      و دادم تکون سری اخه بیاد و راه همه این نمیتونه کسی شاید گذاشته پله همه این که کسی

شدم  ...اتاق
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شدم               بلند خواب از میکرد درد جور بد بدنم که درحالی زیاد کرختی با ...صبح

بود          افتاده دلم توی عجیبی دلشوره یه الن همین ...از

و      زدم پس رو منفی افکار

یه                        و رفتم ها لباس کشو سمت بودم داشته نگه باز زور به که هایی چشم با و دادم بدنم به قوسی کشو
برداشتم     رنگ گلبهی شلوار ...بولیزو

          ... تو          و میومد پوستم به عجیبی طور به رنگ این باشم قبل های روز از تر متفاوت حداقل یکم میخواستم
بود    شده زیبا ..تنم

بال                     ای شونه پوششم این از بیاد ذهنش به زیادی های فکر یامان شاید که این به فکر بیخیالی با
...انداختم

 ... هه                 ندارم کاری اون مریض ذهن به و پوشیدم طوری این خودم دل برای فقط و فقط من

      ... نبود              یار باهام شانس انگار ولی نبینم نحسشو روی من تا باشه رفته بیرون خونه از الن تا بودم امیدوار
از                   سریع یامان توسط اسمم شنیدن با ببندم سرم بالی میخواستم رو موهام که موقع همون درست که

رفتم   بیرون ...اتاق

که                       طور همین رنگی ذغالی شلوار کت با و آماده و حاضر دیدم که رسوندم بهش و خودم بلند های قدم با
بود          زده زل گوشیش تو اخم با بود دستش کیفش

_ داری؟    کاری من با

گفت           ش مغرور ژست همون با و اومد جلو قدم دو

_ ؟               شد چی پس بشوری تختی رو با و فرش اون بود قرار دیروز ببینم

بیارم                هم بهانه بیاد نظر به خوب صدام میکردم سعی که طور همین و پرید رنگم

_ نتو...        نبود خوب حالم دیروز من خب ...خب

گفت         بلند تقریبا صدایی با و بدم ادامه  نذاشت

_         ... نیست؟؟       خاله خونه جا این بگم دفعه چند پس خوابیده و خورده دیروز خانوم  آها

انگار        کنم حالیت ای دیگه جوره میخوای ...خودت

بدم           جوابش خواستم شده سفید سفید بودم مطمئن که صورتی با

  ... داد          ادامه که نخوردم ای دیگه چیز گریه جز دیروز که بیچاره منه

_             ... حالت   به وای مونده یکیش ببینم بیام میشوری اشو همه امروز همین بیاری بهونه !!نمیخواد

خیلی       " زورگویی خیلی میکردم نگاهش زاری حالت "با

_ ؟؟          میتونم چطور ام شکسته دست این با من آخه

_ نمیدونم  ...من

شد                  خارج خونه از و کرد پشتشو بهم توجه بدون پس شد حرفش ادامه از مانع گوشیش ...صدای

چطور؟            بشورم دست یه با چطور آخه گفتم و کشیدم بلندی ...جیغ



بود     رفته دیگه اون ...ولی

کردم                   فکر قبل دقیقه چند به میشستم رو فرش مخصوص برس با که طور همین و کردم راست  ...کمر

کنم        پیدا رو وسایل این تا مردم ...واقعا

بشورم       باید چی با نگفت حتی ...نامرد

روش                       از من کثیفی تا میشستم دستم با بار بیست ده باید خودش قول به و بود مونده ها تختی رو هنوز
هه   شه ...پاک

بودم                   انداخته راه شو و شست بساط و بودم کرده انتخاب رو ای گوشه بزرگی اون به حیاط ...تو

بودم            مشغول خیسم های آستین با و بودم زده تا و  ...شلوارم

    ... بود               طوری جا این نداشتم رو بستنشون قصد و بودم ریخته دورم آزادانه که هم رنگم طلیی بلند موهای
نداشتن             حیاط داخل به دیدی ها همسایه و بود سربسته بال از ...که

این                      به بودم پام زیر خیس فرش خیره خسته و قرمز صورت با که طور همون و گفتم بلندی اه کلفه
فرستادم    لعنت بدم ...وضعیت

پیش                     از کاری تونستم نمی اینکه از بودم شده عاصی واقعا و بود بزرگی مانع ام شده گرفته گچ دست
...ببرم

دست                 یه با اونم بشورم و فرش این چطور کوچیک جثه و ضعیف توان این با  ...من

بتونه      همون هیکلش اون با !یامان

کشیدم         ناخواسته جیغی شکمم و کمر کشیدن تیر ...با

شده                     قبل از بدتر حالم بود گرفته جامو همه که آبی با حال و شده بیشتر ام خونریزی دوباره نفهمیدم چرا
...بود

فرش                     پخش میرفت سیاهی که هایی چشم با و دادم دست از و تعادلم شد چی لحظه یه تو نمیدونم
شد            آب از خیس هام لباس تمام و شدم پام زیر ...خیس

میومد                   بیرون حیاط توی شلنگ از که شدم آبی خیره نداشت کردن گریه توان حتی که هایی چشم ...با

هر                      به نداشت شدن بلند توان دیگه که ضعیفی بدن یا بود روز چند این فشار شد چی نفهمیدم لحظه یه تو
رفتم       حال از موقعیت همون تو ...حال

حیاط                        تو پا آرامش با و کرد باز کلید با و در کسی که شدم متوجه شم بیهوش کامل اینکه از قبل ولی
...گذاشت

با                       حال و نبود خبری قبلش آرامش از دیگه رفتم حال از حیاط گوشه که دیدنم با لحظه یه که بود یامان
و                       شد بسته بازم نیمه های چشم که اومد سمتم به دو با میکرد نگاه منو شده گشاد و متعجب های چشم

رفتم       فرو خبری بی دنیای تو ... من
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               ... و       بودیم بسته دیگه شرکت با که داد قرار برگه یه دنبال بودم اومده شدم پیاده و کردم پارک و ماشین
              ... خودم       به پرتیم حواس این خاطر به کلی برسم خونه به شرکت از تا بودم گذاشته جا خونه تو اونو من
                     ... بلند  های قدم با ببندم و در اینکه بدون روم روبه صحنه دیدن با که شدم داخل و انداختم و کلید زدم غر

بود                     شده خیس بدنش تمام و بود افتاده زمین روی هوش بی و حال بی که رسوندم میرایی به و ...خودم

_  ... شده؟   چت شو بلند میرا

نمیداد           نشون العملی عکس هیچ اون ولی میدادم تکونش دستم با

کنم           حس و پام زیر زمین بودن خیس منشا تونستم ...تازه

بشوره       بودم گفته بهش صبح که ....فرشی

زدم        ام پیشونی به ای ضربه دست ...با

خونی                    شدم متوجه که گرفتمش بغلم تو گردنش و زانوهاش زیر دستم یک گذاشتن با و بستم رو آب شیر
 . که     این شد سرازیر دستم زیر ...از

خونه                  توی بردمش لرزید می بغلم تو میرا که حال همون تو و دراومدم شک حالت از ...سریع

هاش                      شونه و صورت روی آزاد و خیس که طلییش موهای و رنگش سفید صورت و ها لب به نگاهی با
دوباره                    پیچیدم دورش که پتویی با عجله با و انداختم سرش روی روی رنگی آبی شال بود شده ریخته

اومدم       بیرون اتاق از و کردم ...بغلش

        ... حال           که بود شدید قدر اون اش خونریزی میداد وخیمش حال از نشان میگفت لب زیر که هایی هذیون
بود          کرده رنگ قرمز هم رو رنگ سفید .پتوی

... یکدفعه            برسم ماشین به زودتر تا میدویدم رو حیاط طول که طور  همین

ایستادم                      حرکت از بود آب از خیس زمین و شده پهن فرش خیره حیاط وسط تعجب با که کسی دیدن با
فهمیدم        رو بدشانسی کلمه واقعی معنای به !!!و

سیاوش     " بود اومدن وقت چه ...!!!"الن

که   وقتی ...درست

بره               بین از کمی حداقل عصبانیتم تا دادم فشار هم روی محکم و هام ...چشم

چکید                     اش گونه از اشکی و زد چنگ ام سینه به که دادم بهش رو حواسم میرا ناله صدای شنیدن ...با

_ یامان؟؟ـ؟     خبره چه جا این

میرفت                      هم تو من از بدتر هاش اخم و میشد نزدیک بهم قدم هر با که بود سیاوش زده بهت صدای ...این

_ وضعیتیهـ؟      چه ؟این یامان کیه این



تصمیم                    درست نتونم میشد باعث و میکرد تر بیش رو ام کلفگی که بود میرا های ناله صدای دوباره
بود         همین بگم تونستم که ای جمله تنها  بگیرم

_ ؟    تو اومدی چطوری

میرا                     صورت سمت شد خم بود ام سانتی چند تو و بود شده نزدیک بهم که حال حرفم به توجه ...بدون

_ میراست      دختره همون که این ...این

برداره                   اش بیهوده های سوال از دست زودتر کاش نمیداد بهم خوبی حس اش شده گشاد های چشم
اومده               نیست موقعیتش که حال بود کجا بدم جواب سوالش به میخواستم که موقع ...!!اون

رسید      گوشم به خشمش پر  صدای

_ کردی؟     ...          کار چی باهاش افتاده روز این به چرا این پسر میکنی غلطی چه داری

...نامرد

گفتم      فریاد با خودش مثل  خسته

_               ... تو   ته و سر بی های حرف جای به بیمارستان ببرمیش باید حالشو بینی نمی سیاوش کن  ....بس

_  ..   ... آی...  دارم درد کن کمکم یامان

به                       رو نگاهمون دو هر داشتیم که خشمی پر بحث بین بود درد از پر که ای دخترونه ریز صدای شنیدن با
    ... تشنج            نشونه اینا امیدوارم شدیم صورتش روی عرق درشت های دونه متوجه تازه و دوختیم میرا
...نباشه

بود            ذهنم تو که فکرکرد چیزی اون به هم سیاوش کنم   فکر

گفت               بود گرفته نگرانی رنگ حال که ای دورگه صدای با و شد بیشتر اخمش

_       ... که  میشه تلف داره ببریمش زودباش خوب ...خیلی

با                    که میرفتم ماشینم سمت داشتم میدادم فشار بغلم تو رو میرا که طور همین و دادم تکون سری
دادم        بهش و حواسم سرم پشت سیاوش  صدای

_ من   ماشین ...بیار

به                    زد چنگ یهو میکردم ولش صندلی روی که همین گذاشتم پشت صندلی روی رو میرا و نگفتم هیچی
زدم          زل درشتش های چشم به ناخواسته که کتم  لبه

دستشو                   سرمیزنه ازش ناخوداگاه حرکات این بیداری و خواب تو مطمئنم و بود شده جمع درد از چهرش
کشیدم...                صورتم به دستی و نشستم راننده کنار صندلی رو پشتی در بستن با و ...فشردم

_ چطور؟؟ـ؟           یامان بکنی باهاش رو کار این اومده دلت از  چطور

     ... خبر             هیچی از که اون بزارم جواب بی سوالشو دادم ترجیح ولی چرخوندم سیاوش طرف به و سرم
             . تو       رو فرمون عصبی حالتی با که گرفتم ازش نگاه تفاوت بی نداشتم رو ای دیگه بحث حوصله نداشت

جلویی            های ماشین برای میزد بوق تند تند و بود گرفته ...دست

چرخوندم                   طرفش به و سرم میرا مانند جیغ صدای با که دوختم چشم پنجره از بیرون به تفاوت بی

نموند       جونش تو خونی دیگه کنم ...فکر

رفتم            فکر تو دوباره من که کرد زمزمه چیزی لب زیر ...سیاوش

     ... نمیتونه        دختر این میدونستم من بودم شده پشیمون کارم از واقعا دیگه حال



نشوندم              سرجاش رو خودم حرف خودخواهی و تفاوتی بی با ولی نمیاره دووم ....و
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کردم               باز رو پشتی در و شدم پیاده ماشین از سریع بیمارستان به رسیدن ...با

داخل                       که دوختم چشم سیاوش به میگرفتم بغلم تو بود شده قبل از تر حال بی که رو میرا که طور همین
بیاره     کمک تا شد ...بیمارستان

ظریف                       جثه این تشنه قبل از بیشتر من بار هر و گرفته جا آغوشم تو بار چند امروز که میکردم فکر این به
میشدم   اش ...دخترونه

نمیشه                     پیدا فضول دکتر خانوم اون کله و سر دوباره که این بابت از خیالم ، بیمارستان اسم خوندن با
               ... نداره  رو ای دیگه مسئله کشش اعصابم اصل چون ندن گیر دیگه جا این امیدوارم البته شد .راحت

_ اتاق    اون ببریش ...گفتن

بود                اومده پرستاری همراه که دوختم بهش نگاهمو و اومدم بیرون فکر از سیاوش صدای .با

_ آقا       جا اون ببرید رو مریضتون .بله

کرد           اشاره مقابلم راهرو ته اتاقی به که چرخیدم طرفش  ...به

اتاق                    به رسیدن برای رو محکمم های قدم اطرافم کنجکاو های نگاه به توجه بی و دادم تکون سری
.برداشتم

کرد                     کمک و شد اتاق داخل من همراه پرستار ولی نیومد داخل و موند منتظر در پشت جا همون سیاوش
بزاریم     تخت روی رو  ...میرا

نمی                    دقیق صداشو من اما میگفت لب زیر چیزی که دوختم میرا خشک های لب به رو نگاهم ناخوداگاه
...شنیدم

تر                    _ سریع باید میبینم بیمارتون از من که حالی این با موندن کجا دکتر آقای ببینم برم باشین جا همین
بگیره    قرار درمان ...تحت

رفت         بیرون اتاق از و گفت و حرف .این

میگه               داره چی بفهمم تا کردم نزدیک میرا های لب به رو گوشم رفتنش  با

_ ... ... .. ... م.. تم داش ن ن م

شد                     خارج دهنش از بلندی آی و رفت هم تو اش چهره عوض در و بده ادامه رو حرفش بقیه .نتونست



میکردم                      لمس دستم پشت با رو اش گونه که طور همین و رفت هم تو بیشتر هام اخم هاش حرف با
 گفتم

_ نکن      خسته خودتو ، باش ...آروم

میشد                جمع خودش تو درد از فقط و شنید نمی رو صدام دیگه انگار اون ...ولی

حدودا       مرد دکتر یه اومدن کشیدم        30با عقب تخت کنار از پرستار همون و ساله ...

_ هستن؟  همسرتون

نداشتم               انداخت می میرا به معاینه حین که هایی نگاه به خوبی حس چرا  .نمیدونم

گفتم       جدیت با سؤالش این جواب  در

 بله_

گذاشت           گوشش رو و اش پزشکی گوشی و داد تکون .سری

اخم                    با و گذاشتم دستش رو دستمو کنه باز رو بودم پیچیده میرا دور که پتویی خواست که همین
گفت            و بست هاشو چشم آرامش با که دوختم چشم بهش  وحشتناکی

لطفا                  _ نیست نگرانی جای پس بیماره حال به رسیدگی من اول اولویت و پزشکم یه من محترم آقای
چشونه      همسرتون ببینم بزارین بکشین !!...دستتونو

دکتر                       این کننده قانع جواب در و انداختم میبرد سر به بیداری و خواب بین تقریبا دوباره که میرا به نگاه یه
داشتم              نظر زیر حرکاتشو تردید و شک با بازم ولی دادم تکون سری ...جوون

_ خیسه             که هاشم لباس تمام رفته حال از طور این که شده ...چی

رو                     جوابش شال از بودن اومده بیرون دوباره حال که موهایی و میرا بسته های چشم تو خیره و خونسرد
دادم

_          ... کرده     کار سرد آب با هم وضعیتش همون با است ماهیانه عادت من ...خانوم

من           توضیحات پی حواسش تمام ولی بود میرا معاینه حال  ...در

شده                  _ تر ضعیف خیلی ایشون بنیه میبینم دارم من که طور این باشه ساده خونریزی یه نکنم فکر
شده             بدتر حال و بوده ضعیف قبل اینکه یعنی تر ضعیف از ...منظورم

گفت           بهش نگاهی با و گرفت دستش تو اشو شکسته دست

_ محترم؟؟                آقای چیه از ناشی همسرتون وضعیت به ملحظگی بی این گچه تو که هم دستش

کم                    خیلی دختر این میبینم که طور این و میشدن تقویت بسیار بدنشون بد وضع این با باید ایشون
شه...                   فرد مرگ منجربه حتی یا شه ایجاد بدن های دستگاه تو اختللی ممکنه مواقع جور این تو !!خونه

شد                 جواب منتظر من به خیره پوزخند یه با و ایستاد صاف هاش حرف اتمام از ...بعد
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  ... کردم                  احساس شنیدم دکتر اون از هارو حرف این وقتی بود باور قابل غیر برام میرا نبود ای لحظه حتی
شد        مچاله غم از دلم و وایستاد ...قلبم

      ... صدای              با و سمتش کردم رو کرد می تزریق کننده تقویت سرم دکتر تجویز به که پرستار به نگاهی با
دادم      جواب مرتعشی و دار ...خش

_       ... این           به نمیده اهمیت زیاد که خودشم برسم میرا خوراک و خورد به خوب نمیتونم وقته چند من
وگرنه...        افتاده روز این به همین خاطر به ...چیزا

باشه               رسیده دکتر گوش به داشتم شک و بود رسیده زمزمه به هام حرف ...آخرای

   ...            ... وجدان      عذاب ولی شم راحت هاش سوال از اینکه برای دار آب دروغ یه اینم نداره دم و شاخ که دروغ
نمی گذاشت   ...راحتم

گفت                    نوشت می میرا نسخه تو چیزی که طور همین و داد تکون بار چند تاسف عنوان به و سرش

_ باشن                  شده ضعیف حد این تا خانومتون شما انگاری سهل با و باشه میگین که طور این ...امیدوارم

داد                  ادامه مرموز هام چشم تو خیره و کرد سفیدش لباس جیب تو هاشو دست و وایستاد صاف

_ باهم...                    مکان این تو دیداری دیگه تا باشین مراقبشون خوب و باشه بیشتر حواستون شما بعد به این از و
باشیم  .نداشته

        ... خواب               به قبل از تر آروم حال کردم نگاه میرا به بود هاش حرف به گوشم که طور همین و حرف بدون
درخشید                  می مهتابی مثل حال سفیدش همیشه صورت و نمیشد حس چهرش تو دردی دیگه و بود ...رفته

  ... داشتم               دوست بودن کرده ایجاد صورتش تو رو خاصی هارمونی یه طلییش موهای ، بلندش های پلک
کنم         نگاه رو صحنه این و بشینم ها ...ساعت

میشد          خواستنی و مظلوم ها بچه مثل عجیب خواب ...تو

_ اقای   خوش ...روز

کردم               دکتر شده دراز دست جمع رو حواسم و زدم پس رو بیهوده های ...فکر

دادم          دست گرمی به باهاش و درآوردم جیبم از  دستمو



_     ... بخیر   هم شما روز ممنون هستم بزرگمهر  ...آقای

گفت        آرامش با و زد بخشی اطمینان  لبخند

_ میشه             خوب کامل همسرتون حال مرتب های مراقب با نباشین نگران بزرگمهر ...آقای

شد                خارج اتاق از و داد تکون من برای دستشو و کرد پرستار به ای ....اشاره

شد             مانع صداش با پرستار که کنم میرا نزدیک بیشتر و خودم  خواستم

_    ... رو             دکتر های حرف کنم عوض و خوشگل کوچولوی خانوم این های لباس میخوام باشید بیرون میشه
      ... بهتره           نباشه صدا و سر اطرافش اگه باشه مراقبت تحت و کنه استراحت خوب باید شنیدین که ...هم

کردم                    باز حال در که دیدنش با بعد ولی کنم مخالفت خواستم اولش میکرد بیرونم اتاق از داشت رسما
اومدم                    بیرون اتاق از و دادم تکون باشه عنوان به سری و نیاوردم تاب بود میرا خیس بولیز های ...دکمه

پیدا                      شلوغی این تو میشد ها آدم اقسام انواع و بود شده قبل از تر شلوغ حال که بیمارستان به نگاهی
انداختم  ...کرد

       ... نشستم          کنارش صندلی رو و رفتم طرفش به بود نشسته انتظار های صندلی روی که دیدم و ...سیاوش

دست                     کف با و گذاشتم زانوهام رو و هام دست آرنج عقلم و قلب جدال از خسته حضورش به توجه بدون
پوشوندم   صورتمو .... هام

کشیدم                 ای کلفه پوف میزدم پوزخند بود اومده پیش که ای مسخره وضعیت این به که ......همینطور

   . همیشه                  مثل رسید گوشم به که بود برادرم تک صدای این بعد و نشست ام شونه رو ای مردونه دست
دلسوز

_ ؟    گفت چی دکترش

دادم           جواب بهش رو و کردم راست رو ام خمیده  کمر

_         ...     ... و      شده قبل از تر ضعیف اش بنیه زدن کننده تقویت سرم بهش بمونه مراقب تحت باید گفت هیچی
میشه            خوب حالش نیست نگرانی جای که این و ها حرف ...این

ببینم                    وضعیت این تو اونو که بود سخت خیلی من برای این و فهمید شد نمی صورتش حالت از ...هیچی

  ... ازم                میدونم خودمه مرام با سیاوش همون این که داد امید بهم کرد زمزمه لب زیر که خداروشکری
                    . اش   شوکه هام حرف با شرکت تو اینکه نه میگفتم بهش رو چی همه اول از باید من داره حق دلخوره
         ... از          بعد ممکنه که نامعلومیه آینده فکر به مطمئنا داره دوست رو میرا قدر چه مامانم میدونه اون کنم
و     بیاد پیش کارم ...این

_         ... دستت          از شدت به و بودم عصبی اولش درسته نکردم قهر ها بچه مثل وبدون خوندم پیامتو من یامان
اون                      تقریبا و رفتم جایی مهم داد قرار یه برای روز اون ولی میکردم رد رو میزدی که هرزنگی و شکار

بزنم             زنگ بهت خودم بعدش بود رفته یادم که بود شلوغ سرم ...قدر

خوابیدم      خستگی از که هم ....شب

تصمیم                       این چی برای ببینم و کنیم صحبت درو رو تا ات خونه اومدم دیدم پیامتو وقتی صبح امروز اما
گرفتی؟   رو احمقانه

تو         اومدم و بود باز در وقتی ....ولی

بدم              دست از رو کنترلم و بیاد سرم تو ناجور های فکر بده ...حق



            ... بهترین           برای بار این لبخند با که بودم من این و کرد اخمی و انداخت پایین و سرش هاش حرف از بعد
میکردم     باز رو آغوشم ...دوستم

دارم                    خبر منه نگران که قرارش بی و پاک دل از من و بوده کنارم شرایط بدترین تو که ...کسی
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میرا

چشم                      و کردم باز ازهم رو ام چسبیده بهم های پلک بود برگرفته در و راستم دست که گرمایی حس با
دوختم             داشت وجود اطرافم تو که مطلقی تاریکی به رو ام خسته ...های

            ... که          این و نمیومد یادم رو هیچی تقریبا و کرد نمی کار ذهنم باشم اومده دنیا به تازه نوزاد یه مثل که انگار
 ... چیه؟       علتش است کوفته قدر این چرا بدنم الن

دادم            فاصله بودم خوابیده روش که بالشی از سختی به رو .سرم

ببینم               رو اطرافم بهتر بتونم تا کردم بسته و باز بار چند و هام ...چشم

شدم        خیره دستم گرمای منبع به تعجب ...با

بود        گرفته دستش تو و دستم که یامانی

بود                 رفته خواب به طور همون سرش زیر کتش کردن مچاله با تخت کنار صندلی روی ...و

سردشه            که داد تشخیص میشد هاش عضله کردن منقبض از خوبی ...به

نگاه                     خودم وضعیت به تر بیش گیجی با و کشیدم بیرون خجالت با اش مردونه دست زیر از و دستم
...کردم

          ... اون            روی که وقتی تا یامان به هام التماس از گذشت فیلم یه مثل ذهنم تو حیاط های صحنه تمام کم کم
رفتم     حال از خیس ...زمین



 ... ولی                      کردم پاک دستم با رو بود چکیده ام گونه از درد پر های صحنه اون آوردن یاد به از که ای قطره
بگیرم        و هام اشک بقیع جلوی نمیتونستم ...انگار

اومد                 بیرون دهنم از بلندی آخ که کشید تیر جوری کمرم که دربیام نشسته حالت به ...خواستم

شد                    خم طرفم به شدم بیدار که دیدنم با و خورد تکونی هم یامان من صدای شدن بلند با ...همزمان

گفت                    خشکم نیمه های اشک به زده زل بود شده گرفته خواب خاطر به که صدایی با اخم با  همراه

_   ... داری؟   درد شدی بیدار  بالخره

دوختم          چشم صورتش به حس بی تقریبا و نگفتم .چیزی

خورد         گوشم به نحسش صدای ولی کردم پشت  بهش

_         ... بهت          که بخشیه آرام داروهای همون اثر کنم فکر خوابی شبه که الن تا بیمارستان آوردیمت که صبح از
کوچولو       بودی کرده لل خرس مثل  ...زدن

تا                     کشیدم عمیقی نفس هاش حرف شنیدن با که بودم کشیده دراز بهش پشت و بودم کشیده روم رو پتو
رو                  زورگو رحم بی این نکنم اش خفه خودم های دست با جا همین و نکشم بلندی ...جیغ

حرکات                     و بود داده تکیه اش صندلی به اول حالت همون به دوباره که برگشتم طرفش به زیاد حرص با
میکرد       نگاه نیشخند یه با رو  من

_ دیلق    مرتیکه خودتی !!!کوچولو

        ... هام          سرکشی این عواقب از هم هیچ حقشه میکردم نگاهش پوزخند یه با که بودم من این حال
ناقص                   زده جامو همه نکرده؟؟ که بکنه باهام میخواد کار چی دیگه بالتر؟؟ این از سیاهی چه نمیترسیدم

... هه!!      بیمارستانم تخت رو که هم حال کرده

داد           جواب خونسرد جور همین و نکرد تغییر چهرش تو  حالتی

هم                     _ کلش از که بینم نمی چیزی خورده حرص عصبیه کوچولو جوجه یه جز به جا این من حاضر حال در
میشه    بلند داره ...دود

دیده؟؟                   چطور دقیقا رو میگه که معروفی دود اون گرنه و بود تاریک نیمه تقریبا اتاق داخل فضای خوبه

که                     صبحش های گویی زور از کمی حداقل اینکه برای و کشیدم ای خفه جیغ شد، چی دفعه یه نفهمیدم
دست                      یه با و شدم ور حمله بهش داشتم که دردی بدن علرغم کنم جبران رو انداخته حال این به منو

کشیدم    بلندشو نیمه ...موهای

بدم                      ادامه آخر تا داشتم دوست بود که چی هر ولی بود اومده کجا از جرات و انرژی همه اون نمیدونم
نمونه        سرش رو مویی دیگه که قدر ...اون

بود            سرش رو که دستم رو گذاشت دستشو سریع و گفت ...آخی

کنم                 ولش که بودم ها حرف این از تر کنه هم من ولی بود زیاد زورش  ...درسته

_ !!               ... ول   کرده پیشرفت ات دیگه جاهای نگو میوفته کار از دیگه زبونت اون حتما گفتم وحشی دختره ای
کندی  .کن

از                      عجیبی اصوات و کشیدم می موهاشو قبل از تر مصر من میشد خارج دهنش از که ای کلمه هر با
میدادم   بیرون دهنم

_ بچش...         حال خوبه میکنی اذیت منو وقتی ببین حقته ...حقته

           ... با        بودم شده آویزون تخت از که موقعیتم به اشاره با نشست لبش کنج لبخندی طرح یه کردم احساس
ریخته                      بهم موهای به دستی شد وا سرش از منم های دست اون همراه که شد بلند جاش از حرکت یه

کشید  ...اش



دادم      قورت صدا پر دهنمو  آب

 .... خدا          یا کردم غلطی چه که کنم درک تا گذشت ثانیه !!! چند

دوختم             یامان مرموز های چشم به رو ام ترسیده و لرزون های  چشم

آوردم              بال هام سینه تا و گرفتم دستم تو رو تختی رو های .لبه

زده                    _ خودشو فقط تره سالم منم از خانوم نگو میمیری درد از الن گفتم ؟ نمیندازی چنگ دیگه چرا چیه
هه    مردگی موش ...به

بهش                    حال شکمم درد و میکنه درد بدجور شدم خم ناگهانی که این خاطر به کمرم شدم متوجه تازه
شده  ...اضافه

بگیرتم     تا سمتم برداشت ...خیز

زدم     صدا اسمشو جیغ  با

 یامان_

گفت      مسخرگی با متقابل اونم  که

_ یامان  !!!جان

رو                       ام شده گشاد های چشم خطاکار های آدم مثل من که کرد باز و در زدن در بدون کسی لحظه همون
میکرد              نگاه ما به باز دهن با من از بدتر که دوختم پسری ...به

درحال              و کردیم بغل رو همدیگر یامان منو انگار که بود طوری وضعیتمون ...آخه

آخرش     جمله اون با  مخصوصا

" یامان  "جان
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       ... برام             هاش چشم با نشونی و خط بود نشسته لبش رو بزرگی لبخند پسره اون دیدن با انگار که یامان
     " بمونیم        تنها قراره که تو منو کرد زمزمه که شنیدم لب زیر و ..."کشید

    ....       ... با         یکم اینکه برای ندارم شانس اصل من چرا خدا ای گزیدم لب و انداختم پایین و سرم زده خجالت
پسره                     اون طرف به که یامانی به توجه بدون ام روسری توی موهام دادن با بیام کنار خجالتم این و خودم
بشنوم                خوب صداهاشونو تا کنم تیز گوشامو کردم سعی و شدم قایم پتو زیر سریع ...رفت

_ ؟؟      شدم مزاحم موقع بد انگار

دادم               فشار هم روی و هام چشم بیشتر خجالت با غریبه مرد اون جمله ...با

یامان       کنه کارت چی خدا بگم ...ای



_            !! بریم      و بدیم انجام و ترخیص کارهای شد بیدار بالخره هم میرا سیاوش اومدی موقع به اتفاقا ...نه

داد      ادامه و کرد مکث یکم

_ ؟       رفتی کجا ببینیم بشین بیا حال

کرد؟  قبول

     ... ام                سینه تو نفس بود یامان سوال به توجه بدون که سیاوش پسره اون آروم صدای دقیقه چند از بعد
کرد   حبس

_      ... نشم          مزاحم برم من میخوای میخواد خواب دلشون هنوز ها بعضی کنم فکر یامان ...ولی

ایش     نشم مزاحم هر ...هر

داد          ادامه تفریح با و کرد ای خنده تک  یامان

_ کوچولو...   جوجه یه !!!شاید

   .... من              میدونه یامان جمله حرص از هام دندون ساییدن بهم با شد همزمان سیاوش متعجب صدای
شم       تحریک که میکنه تکرار باز ....حساسم

هام                       چشم به صاف چراغ نور و شدم آزاد گرم و تنگ جای اون از ناگهان که بودم ها فکر همین توی
ببندم           لحظه چند برای هامو چشم شد باعث که کرد ...برخورد

میکرد                نگاه بهم دست به پتو و نیشخند با که بود یامان دیدم که تصویری  اولین

گرفتم   رو ...ازش

زیادی                  خجالت از امان ولی کنم قایم و خودم بعد بدم سلم حداقل که کرد می حکم ...ادب

 سلم_

بی                     چه دختر این میگه الن میرا سرت توی خاک فکرم تمام رو کشید خط که بود سیاوش صدای این
...ادبه

یامانه      برای هم مهمی فرد !مطمئنا

دادم               جوابشو میکردم بازی هام انگشت با که حالی در و کردم نگاهش چشمی  زیر

_ خوبین؟   ببخشید سلم

میکرد                 بیشتر استرسمو این که بود ایستاده سرم بال معلق عجل مثل یامان مدت این تمام  تو

قوز        بال قوز هم آدم این بودن ...غریبه

_        ... خداروشکر.        که نیست خوب حالتون نکرده خدایی یا خانوم میرا پایین اون خوابیدین حتما گفتم ممنون
سالم         و صحیح نبوده ها گزینه از کدوم ... هیج

بردم                 ام یقه تو سر بیشتر خجالت با که شد قاطی باهم دوتاشون مردونه های خنده صدای

_ کوچولو        جوجه شی آب خجالت از نمیخواد ...حال

گرفت                 درد خودم های انگشت که زدم بازوش به مشتی گرفته گر که کرد ام حواله  ...چشمکی

_   !!!         !!... که        ما کنه ادبت میتونه دیگه نفر یه این انگار عالیه انتخابت یامان شد راحت خیالم یکم نه
...نتونستیم

گفتم         تعجب با و برگشتم طرفش به صداش  با

_ منید؟؟؟ـ؟   با ببخشید



داد     جواب یامان سیاوش  عوض

_ منه           زدن کتک کارت خونه تو نمیدونه توئه با دیگه  ...آره

تماشام                    حال در میخندید که هایی چشم با یکی اون و پوزخند با یکیشون میکردم نگاهشون باز دهن با
...بودن

که                  نداره خبر وایستاده کنارمون که آدمی این مطمئنا مسخرس واقعا چون نکردم خودم از دفاعی هیچ
میکنم              زندگی سوزان جهنم یه توی من و برعکسه یامان های حرف ی  ...همه

        .... درد             از بیشتر بلکه جسمم درد از نه ریختم می اشک صدا بی که منی و بود فرما حکم بینمون سکوت
ریختم       اشک صدا بی روحم و ...قلب
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شد                      خم بود شده خیره بهم تعجب با حال که سیاوش سمت نگاهی نیم با یامان که نمیومد بند هام اشک
...سمتم

کردم                    خفه نطفه تو رو ام خفه هق هق گوشم زیر درست خشمش پر و حرص پر صدای شنیدن ...با

_  ...         ... دقیقا        الن نیست خودت نفع به چون شم سگ نکن کاری میرا هااا میکنی بیشتر هاتو خط چوب داری
چون             کنی جلب و سیاوش نظر نخوای امیدوارم میکنی؟ گریه داری چی ...برای

داد            ادامه اخم با اشکم پر و لرزون های چشم تو  خیره



_          ... میشه   متوجه رو چیزا این زود و مهربونه میدونم نمیزارم ات ...زنده

 ... حداقل                  بود زده زل بهم رحمش بی های چشم با که دوختم چشم بهش ترسیده و کردم کوتاهی سکسه
کن                تهدید بعد بگذره انداختی روز این به منو که قبلیت شاهکار از دقیقه چند ...بزار

" نمیزاره؟؟   ام "زنده

شنوی؟؟       می و صدام کجایی؟ خدایا

_ ؟            داره درد شاید کن صدا و پرستار برو یامان خوبه؟ حالت

آورد            بیرون خیال و فکر از منو که بود سیاوش صدای ...این

میکردم                   پاک هامو اشک باقی که طور همین و کردم درست رو بیمارستان روسری لبه لرزون دستی با
سمت                    سیاوش حرف به توجه بی که کردم نگاه یامان به چشمی زیر و نشوندم لبم رو مصنوعی لبخند

زد            زل بیرون به جیبش داخل دست و رفت اتاق داخل ...پنجره

_    ... عادیه...     ها درد این نیست چیزیم من نه ...نه

میشم  ...خوب

و                        داد تکون سری میکرد بدل و رد یامان منو بین نگاهی که طور همین لحظه چند و کرد نگاه بهم شک با
 گفت

_       ...  ... چیزی        من باشی نداشته دوست میکنم فکر نمیپرسم چیزی چیه النت وضع این علت نمیدونم اینکه با
ولی     بدونم خصوصیتون رابطه ...از

منتظرم                      های چشم تو خیره و رسوند بهم خودشو محکم قدم چند با و شد بلند ام کناری صندلی روی از
گفت

_         ... هر          تو یامان به کمک برای که طور همین بدونی خودت برای برادر یه مثل منو اگه میشم خوشحال
نمیزارم             کم هم داداشمی زن که تو برای باش مطمئن نمیکنم دریغ ...کاری

هه  !!  داداش ...زن

بدم          تشخیص کلمشو صداقت تا هاش چشم تو شدم ...خیره

 ...        ... بی         بود خاصی ذاتی مهربونی یه هاش چشم تو داشتم مرد این به نسبت بهتری حس یامان برعکس
گفتم                      و زدم خالصی لبخند میشم قبل از تر تنها من و میشه بهم که ستمی و ظلم همه این میون  اراده

_              ... دختر    به که ممنونتونم دنیا یه ولی دارین نسبتی چه یامان و شما نمیدونم بگم چی نمیدونم واقعا
کنین      کمک میخواین من مثل ...بدبختی

     ...   ... باشم           نزده گند بودم امیدوار فرورفت فکر تو انداخت می پایین و سرش که طور همین و نگفت چیزی
همین           گفتم بهش رو بود دلم تو که هرچی من !!...ولی

ماشین                      از پر مطمئنا که هایی خیابون و بیرون منظره همون به جدیت با و متفکر یامان مدت این تمام تو
           ... میکردن   تصدیق رو شلوغی این ها ماشین های بوق صدای چون میکرد نگاه ...بود

         ... تمام           تیزی با رو ما های حرف هاش گوش بود خیره طوری اون که نبود بیرون اون جالبی چیز مطمئنا
...میشنیدن

_   ... فعل   برم من میشی خوب ...انشاللّه

    ... نگاهی             نیم با پس میکشیدم خجالت ازش هنوز کنه ایجاد بینمون میخواست که صمیمیتی وجود تموم با
گفتم       من و من با یامان  سمت

_ سیاوش      آقا چیز همه بابت ...ممنون



_         ... نشه  باز جاها جور این به پات دیگه امیدوارم نکردم ...کاری

وگفت        یامان سمت کرد رو و کرد تبسمی

_ دارم       کارت بیرون بیا لحظه چند ...یامان

شد      خارج اتاق واز نموند .منتظرش

کشیدم              می دراز تخت روی و میکردم صاف دردمو پر کمر که طور همین

دوختم           چشم بهش و یامان سمت برگشتم شده مچاله چهره ...با

بود      غیرعادیش آرامش این از ...تعجبم

 ... رفت            بیرون کنه نگاه بهم اینکه بدون خونسری با و کشید رو پنجره .پرده

          ... به          کنجکاو منو که عجیبیه های سوال پراز مرد این کنم عادت هاش حالت این به نمیتونم وقت هیچ چرا
میکنه     اونا جواب کردن ...پیدا
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          ... و            حوصله بی که بود بیشتر یا ساعت یک شاید کنم تحمل نتونم که نه قدر اون ولی میکرد درد هنوز بدنم
بودم       کشیده دراز تخت این روی ...بیکار



          ... وصل           سرم توی ریزان های قطره به که طور همین ای دیگه کسه نه پرستاری نه بود یامان از خبری نه
      ... دکتر               میزدم حدس که مرد یه شد داخل نفر دو همراه یامان و شد باز در ناگهان بودم خیره دستم به

زن    پرستار و ...باشه

_   ...           . غلط    ظاهر برخلف شی بیدار خواب از ها زودی این به نداشتم توقع ؟؟اصل چطوره ما مریض حال
انرژیه               پر و محکم درونت بری حال از ممکنه لحظه هر میده نشون که !!!...اندازت

... همین                   بدم جوابی نتونستم و کردم نگاه میگفت من مورد در هارو حرف این که جوانی دکتر به خجالت با
یه                     مثل منو و نشست کمرم پشت گرم و مردونه دست دو ناگهان بشینم تختم رو میکردم سعی که طور
    ...   ... این              دیدن با شد حبس نفسم نشوندم تخت رو بود شده خم متعجبم صورت رو که طور همین کاه پر
   ... شخصیت                از دور میکرد کمک بهم نفر دو اون حضور به توجه بدون که بود عجیب برام یامان حرکت
!!!خشکشه

گه                 نمی چیزی و زده زل جوان دکتر اون به اخم با دیدم که کردم نگاه ...بهش

زد       حدس میشد رو هایی چیز ...تقریبا

           ... جا         ذهنشون تو الن که ای مسخره های فکر به کردم سعی میکردن نگاه بهمون لبخند با ها اون دوی هر
شد            لبم روی نیشخند حاصلش و نشد ولی ندم تحویل پوزخندی ....گرفته

های                      رگ به ترسیده من و بود شده قبل از بیشتر یامان پیشونی روی اخم حال که شد نزدیک بهم دکتر
         ... میداد      توضیحاتی حین همون تو و بود من معاینه درحال شدم خیره گردنش از زده بیرون

_  ...      ...     ... باید    فقط گفتم شوهرتون به رو چی همه نیست اضافه توضیح به نیاز مرخصین نظرم به خب
               ... ندین    انجام رو مضره بدنتون برای که هایی چیز مواقع جور این تو حتما حتما کنین تقویت خودتونو
            ..... نقش     همسرتون امر این تو برسین خودتون به باید ضعیفه هم خیلی ضعیفه شما بدن باشه یادتون

     ... نیاد  پیش مشکلی دیگه که انشالله دارن ...مهمی

های                 لبخند درمقابل خوبی العمل عکس مطمئنا چون کنم نگاه یامان به نمیخواستم تقریبا و نمیتونستم
            ... اصل      یامان ترس از و میدادم تکون حرفش هر برای سری مجبورا نداشت من به جوان دکتر ژکوند

نمیگفتم  ...چیزی

  ... رو               حرص پر کنم نگاه یامان به چشمی وزیر بکشم راحت نفس تونستم کرد پرستار طرف سرشو وقتی
گفت  ...بهم

_    ...        ... توضیحت     هر برای باید میدم انجام امو وظیفه دارم میگه لندهور مرتیکه تو بزار لمصبتو موهای اون
 ... میخواد     انگار عوضی بزنی هم لبخند ...به

           ... زیر         و بود کرده مشت که دستش رو گذاشتم و دستم بشنون هاشو حرف دونفر اون که این از ترسیده
گفتم    التماس با لب

_ یامان   خدا ...تورو

میخوره                   چشمشون به قرمز پارچه که وحشی های گاو مثل طور همین نمیشنید منو صدای اصل که انگار
       ... بود    گرفته دکتر برای و حالت همون دقیقا مشین حمله آماده ...و

_ دکتر؟       آقای دیگه مرخصم من پس ممنون

   ... روی               از سرشو برن زودتر تا پرسیدم و سوال این کنم جلوگیری ناگوار حرکت هرگونه از اینکه برای
گفت          بهم چشمکی همراه و کرد بلند دستش تو  کاغذ

_ مرخصی...     برگه اینم برین میتونین حتما

...شما



_ میزنین؟      چشمک هاتون مریض همه به

واقعا                 من دارم شانسی چه نیاد در جیغم تا دادم فشار هم روی محکم و هام  چشم

_ کنم            منتقل حالت هر تو رو شادی که اینه ام چطور؟وظیفه ...بله

_ طور     این که پس ...آها

رفت               بیرون پرستار اون همراه ای اجازه با و داد تکون سری لبخند با ...دکتر

_      .... آشغال... بدم نشونت ای بله یه بله ...بله

در                     کوره از تا کشیدم بلوزش آستین از تر بیش التماس با و چرخیدم سمتش به یامان عصبانی صدای با
نده     دستمون کار و نره

_        ... آخه؟؟       تو میشی عصبی زود قدر این چرا نداشت منظوری اون خدا به کن ولش

گفت                  کرد می هاش انگشت اسیر رو ام چونه که طور همین و کشید بیرون دستم از دستشو

_    . گلیمش     ...          از پاشو .ّکدوم میره هرز اطرافم های مرد نگاه کدوم میدونم من نمیفمهمی رو چیزا این تو
       .. نداره   غرضی کدوم قصده روی از کدوم ّ. نمیکنه تر ...دراز

شد             اشک لبالب هام چشم میکرد درد هم خیلی میکرد درد ام  چونه

_ می                    بهت معاینه موقع که رو بیشرف های نگاه اون که کردم کنترل خودمو خیلی هم جاش این تا میدونی
 ...   ...          ... هیچ      وقت هیچ میرا میرسیدم جنون به داشتم میزد دست بهت وقتی یا نیارم در حدقه از و انداخت

میکنم   تاکید ...وقت

داد       ادامه شده قرمز های چشم  با

_ نداره         خوبی عاقبت چون نکن بازی من غیرت ...با

داد                 فشار تر محکم که زدم پس دستشو نداشتم کنترل روشون که هایی اشک و حرص با

_        ... هااان؟؟؟     میندازی من گردن رو چی همه چرا لعنتی چیه من گناه آخه

رفتم                 شک تو زد که حرفی با که بود گرفته رو اتاق فضای کل ام هق ....هق
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_              !!! جذبت     اطرافت های مرد هم ای اراده هیچ بدون ممکنه که قدر اون خوشگلی زیادی که اینه گناهت
میخوام    که قدر ...شن،اون

اصل                  که بگه چیزی میخواست فهمیدم حرفش نکردن تموم با که بودم اولش جمله شوک توی هنوز
               ... گفتم    مظلوم های بچه مثل آویزون های لب با و کشیدم بال رو ام بینی آب نیست من میل  مطابق

_ ندون       مقصر منو یامان؟؟حداقل منطقیه حرفت ...آخه

                ... خیره   و بیارم کم مرد این جلوی شد باعث داشت که جذابی مردونه صورت دوباره عطرش بوی دوباره
  ... شب     رنگ به سیاهش های چشم تو !!!بشم

کرد                      می قبل از تر زده خجالت و تر قرار بی منو و میسوزوند رو چپم سمت گونه داغش های نفس  هرم

_       ... ندم           دستت کار نمیدم قول چون میزنی حرف وقتی نکنی ها بچه شکل خودتو اگه میشه ...چی

که                کردم نگاه بهش متعجب های چشم با و کردم جمع رو آویزانم های لب  سریع

گفت        و زود ام پیشونی به ای  ضربه

_      ... خط            غیرتم باشه یادت اینو فقط کوچولو جوجه میدم تشخیص خودم هم رو نه یا مقصری تو اینکه
!!قرمزمه

گفت            من به پشت و کرد ولم حرفش شدن تموم از بعد

_ منتظرم              بیرون بپوش رو اونا آوردم خونه از لباس دست یه شی آماده ....بهتره

        ... خیره           مغموم و فرستادم بیرون آه پر و نفسم بکشم راحت نفس یه تونستم تازه در شدن بسته صدای با
     ...      ... بود         شده تاریک تاریک هوا کردم نگاه پنجره از بیرون به بود کرده اشاره بهش یامان که شدم ای کیسه
       ... دارم؟تا             تحمل دیگه چقدر من مگه اخه بود رفته فرو ظلمات تو نوایم بی قلب سیاهی به شب سیاهی و
و                    خودم باید که انگار باشم؟ داشته و باهاش جنگیدن توان و باشم سرسخت باهاش میتونم دیگه حد چه

        ... ندارم    ای دیگه چاره هم این جز که آه کنم یامان خواسته ...تسلیم

تخت                      روی از جون بی و انداختم سرم روی هم رو آبی شال رنگی سیاه شلوار و مانتو پوشیدن از بعد
         ...       ... پایین  رو دستگیره و رفتم در طرف به آروم آروم کردن نصف دو و کمرم میکردم احساس اومدم پایین

     ... به...              رو راهروی طول تقریبا گشتم یامان دنبال کمر به دست و سو کم های چشم با طور همون کشیدم
              . حال           در های آدم به قراری بی و نگرانی با کم کم نبود ازش خبری ولی زدم قدم بار چند رو اتاقم روی

   ...     ... نیست     پیداش الن ولی آماده میگه بهم کجاست؟؟خودش یعنی میکردم نگاه آمد و ...رفت

              . تصمیم    درد شکم همون با نیست بیرون موهام اینکه از شدن مطمئن از بعد کشیدم شالم به دستی
               ... دور    که دیگه نفر چند و پرستار چند دیدن با که بودم برنداشته قدم چند هنوز بگردم دنبالش خودم گرفتم

بودن                    کرده ایجاد بیمارستان توی بلندی صدای و بودن شده جمع من سمت به حرکت حال در تخت یه
؟؟               خبره چه ببینم تا کردم خم و سرم کنجکاو اطرافم های آدم مثل منم

                  !!!! شدم  روام به رو صحنه خیره شده گشاد های چشم با و گرفتم دهنم جلوی و دستم ناباور من ...خدای



حدودا     جوان دختر بود                 20یه اومده در حدقه از راستش چشم حتی و بود خون از پر صورتش کل که ساله
      ...           ... و      سر به دست با زنی بودن غرق خون از دریایی تو هم پاهاش و ها دست بود شده خرد سرش فرق و
          ... لعنت         خودش به و ریخت می اشک صدا بی پسری میزد صدا بلند رو خدا اسم و میکوبید صورتش
     ...    ... همچین...       عمرم تو حال تا داشتم تهوع حالت احساس بود سخت خیلی برام فضا اون تحمل میفرستاد
              ... بده    ادامه زندگیش به عادی طور به تونست نمی دیگه دختر اون مطمئنا بودم ندیده وحشتناکی چیز

           !!! کنم    جلوگیری افتادنم از تا کردم ام کناری دیوار بند و دستم بمونه زنده اگه البته

_ ...      ... النا             کن کمک ابوالفضل آقام به تورو هام چشم جلوی میشه پر پر داره تنم ی پاره دخترم دکتر خانوم
               ... مامان      مریضه قلبم ندارم طاقت میدونی که تو هاتو چشم کن باز شم فدات کن باز و هات چشم مادر

شووو   بیدار !!!!!جان

صداشو                     بیمارستان کل حتی من نه که بود بلند قدر اون بیچاره مادر اون های زجه ولی بود بهشون پشتم
...میشنیدن

بود                خورده زخم مادر این صدای تو که عجزی همه این از اومد درد به ...دلم

بده                  ترمیم خوردشو زخم دل و برگردونه بهش و دخترش خدا که خواستم دلم ته از جا ...همون

...مامااااااان_

بچرخم             پشت به ناگهانی شد باعث بود بلند وحشتناک که ای مردونه ...صدای

   ... تکیه                  مدت این تمام بود شده زمین بر نقش قلبش روی دست و بود رفته هوش از حال که بود زن همون
کمک                         بقیه از بلند های فریاد با که بودم پسری خیره اشک از پر های چشم و حالی بی با و دیوار به زده
مادر           ....      اون های چشم ولی بودن گرفته دورشونو پرستار چند بدن، نجات رو مادرش که میخواست

بود       عمل اتاق در به شده ...خشک

    ... یا                دختر اون شاید شده پر اشک از صورتم شدم متوجه که بود زمانی ولی اومدم خودم به کی نمیدونم
حالم                   طوری ای صحنه همچین نیست خودم دست واقعا ولی باشن نداشته نسبتی هیچ من با زن این
       ... حال          که زیادی جمعیت سمت قدمی خواستم نداشتم خودمم وزن داشتن نگه توان حتی که بود وبدکرده
زیر                     شد چی نفهمیدم یکهو که بردارم اتفاق این از بودن متاثر نوعی به کدوم هر و بودن گرفته دورشونو

که       بودم افتادن درحال شدوتقریبا خالی ،پام
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       ... از              کوتاهی جیغ و نیومد بال نفسم شد حلقه کمرم دور بزرگ و مردونه دست یه که بودم افتادن حال در
گفت              گوشم زیر و گذاشت دهنم رو دستشو فرد اون که کشیدم ترس  سر

_ یامان    منم باش ...آروم

    ... که                خوب قدر چه کردم رها آغوشش تو حال بی رو خودم و شد نیست،راحت غریبه اینکه بابت از خیالم
نداشت       کاری باهام وضعم خاطر به ...حداقل

داره                  _ که غمی از میخواد دلم چطوره؟ خانوم اون وضع ببینم جا اون برم کنی؟میخوام ولم میشه یامان
        ...        ... ... چطور  که و بدنش دیدم هاشو چشم وقتی آوردن و دخترش وقتی نبودی جا این تو تو بترکه میکشه

 ...     ... نبودی    ببینی که نبودی یامان بود شده تیکه ...تیکه

        ... با            حالت همون تو و خودش سمت برگردوندتم بگم رو حرفم ادامه که شد این از مانع آرومم هق هق
گفت    ابروهاش بین  اخم

_         ...   ... کنترل...       و خودت و اتو گریه کنی تموم بهتره بوده این تقدیرش شنیدم و دیدم هم تو از بهتر دیدم
دیگه...                 کن بس شده؟ چی کردم فکر من که میزدی زار طوری میومدم وقتی دور از ...کنی

برنگشته                    کامل سرم که وضعیه چه در خانوم اون حال ببینم تا عقب برگشتم حراصت با بهش توجه بی
جلوهدایتم                   به بود کمرم پشت اش دیگه دست که طور همین و هام چشم رو گذاشت دستشو یامان
 میکرد

_ میکنم               خواهش کن ول و دستم یامان شد؟؟؟ چی ببینم کنم نگاه بزار خدا ....تورو

کرد                زمزمه لب زیر حرص با فقط و نکرد اعتنایی هام التماس از یک هیچ  به

_ ... پووف   داشتم کم ...همینو

فشاری                   میکردم بغلش تو که جوشی و جنب از عصبی یامان که برگردم تمام سرتقی با خواستم دوباره
شدم       لل درد از آوردکه کمرم ...به

_      .....      ... برات        خیلی مطلب این درک یا نه یعنی نکن نگاه میگم وقتی میکنن تکرار بار یه فقط و چیز یه
؟  سخته

پاک                      و ام گونه رو های اشک و دادم تکون سری ناتمومش های تهدید از ناراحت و انداختم پایین و سرم
...کردم



شه             کمتر دردم حس تا میبردم فرو بازوش پوست تو و هام ...ناخن

دو                      هر و بودیم یامان ماشین سوار حال و شدم آزاد ام اجباری زندان اون از شب های اخر تقریبا بالخره
           ... ها       آرامبخش خاطر به خواب همه اون وجود با چرا نمیدونم میکردیم نگاه ماشین از بیرون به ساکت

میشدن     بسته هام چشم ...دوباره

_ ظهری؟؟      میگفتین چی سیاوش با راستی

دادم    جواب حوصله بی

_ همین       پرسید می و حالم فقط ...هیچی

پرسیدم          و کردم جرات من حال و نشنیدم ازش  چیزی

_ میشه؟؟      تو چیه سیاوش آقا  ببخشید

گفت             و انداخت سمت نگاهی نیم میکرد عوض رو دنده که طور  همین

_ برادر        از تر نزدیک دوست یه کن ...فرض

و                   باز هاشو چشم خسته یامان ؟که چیه ؟کارتون میکنین هایی کار چه دوستت این با بپرسم خواستم
نیست        خوبی موقعیت فعل فهمیدم که کرد ...بسته

چند                     از بعد که میشدیم باخبر کاش ای ولی بودیم نشسته هم کنار استرسی هیچ بدون آروم دو هر قدر چه
بشه                   قبل از تر سست خرابه پایه از که زندگی این و شه وارد بهمون بزرگی شوک قراره ....دقیقه
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داشبورد                     بودم شده مچاله صندلی از ای گوشه تو ساکت که منی طرف شد خم پارکینگ در به رسیدن با
برداشت       رو ریموت و کرد باز ...رو

      ... راه             سرش پشت حوصلگی بی با شد پیاده می بارید ازش خستگی که صورتی با و کرد پارک رو ماشین
...افتادم

کشید         کنار و خودش و کرد باز رو  ...در

     ... بخورم            آب تا شدم آشپزخونه داخل ام شده گرفته گچ دست روی بودمش گذاشته که راستم دست .با

گفت                 بهم خطاب که شنیدم رو یامان صدای میکشیدم سر رو آب لیوان داشتم که طور  همین

_ بریز   منم .برای

ریختم               آب ای دیگه لیوان تو هم اون برای و دادم تکون سری حرف ....بی

اسیر                     مچم نشده دور هنوز که کردم کج آشپزخونه از بیرون سمت و راهم و دادم دستش به رو لیوان
شد  ...دستش

گفت                   میکردم نگاهش رفته بال ابروهای با که منی به رو کشید سر رو آب کامل اینکه از  بعد

_ عجله؟    این با کجا

داد      ادامه که کردم نگاهش سوالی

_          ... آسوده       و راحت میدی اجازه خودت به حتی که طوری گذاشتمت راحت خیلی وقته چند میکنم احساس
  ... که؟     نیومدی مهمون بدی جولون خونه این تو

گفتم   بریده  بریده

_ ... نمیفهمم؟     میزنی حرف چی مورد در



گذاشت           غذاخوری میز روی و آورد در تنش از و ...کتش

        ... تر           عقب قدم چند که داد فرمان مغزم داد تشخیص میشد هم متری چند از حتی رو خطر حس
نه...   امشب خدایا !!برم

انصاف       نا گذشتم مرگ دم از ...تازه

!! ؟      اخه برنمیداری سرم از دست چرا

شد              باز پوزخند به لبش نمودند دور تیزبینش های چشم جلوی از حرکت ...این

_            ... دقیقه       چند نیستی حاضر حتی که میاد بدت ازم قدر اون که پرید رنگت دوباره شدی؟؟باز لل چیه
آورم؟؟        چندش برات قدر این ؟؟یعنی باشی  کنارم

درستی                    هاش حرف همه که گفتم؟وقتی می باید چی کردم نگاهش باز دهان با و شد گشاد هام چشم
داد             ادامه قبل از تر عصبی که انداختم پایین و سرم بود محض

ثابت               _ بهت جایگاهمو جوری اول روز همون بود بدی؟حقت جوابمو میشه عارت حتی ؟ چیه
             !! هام...   حرف به بزنی تایید مهر سکوتت با طوری این نکنی جرات الن که زور به حتی ...میکردم

    !!   ! گذاشت             دستشو که رحمش بی خود خودشه تقصیر من رفتار هر که بگم بهش و کنم باز دهان خواستم
لبم  ...رو

! ؟         نبود قبل خونسرد یامان اون از خبری دیگه

_          ... کنی؟  باز دروغ بهانه به بخوای که رو صدایی نشنوم صداتو  نشنوم

؟                    عمو دختر نه مگه عموئه پسر یه عنوان به تحملم از بهتر خیلی شوهرت عنوان به من تحمل مطمئنا

کنم         شروع میتونم نشده دیر هم هنوز میکنم ...فکر

کرد                     ام مانتو بند دستشو زودتر و فهمید که بگیرم فاصله ازش دوباره خواستم و دادم قورت رو دهنم آب
کشید       خودش طرف به محکم منو  .و

گفتم          بهش رو و کشیدم ترس روی از کوتاهی  جیغ

_ دختر                     یه به زورتو که میدونی اینو بودن مرد از فقط تو نامرد؟ میخوای چی جونم از آخه کن ساله 14ولم
    !!            ...  ... پیشم  میایی وقتی دارم وحشت نه که ترس ازت من میگی راست تو اره کن ولم بدی نشون

بزرگمهر...     یامان متنفرم ازت چون !!!می لرزم

نداشتم                 خونش از کاسه های چشم به توجهی و گفتم می جیغ با و هام حرف ...همه

کجا                اون زور و کجا من زور آه ولی بیام بیرون چنگش از که میکردم ...تقل

لرزید        بدنم ستون چهار که کشید بلندی  فریاد

_                ... ورد     میشی پا خواب از روز هر که بدم جا زندگیت تو و خودم جوری باید نه میگی شدی پرو میگم
    ... بدجور   میرا میتازونی داری بدجور باشه یامان  !!...زبونت

بدن                     و ورزشکاری های عضله که کند تنش از حرکت یه با رو بلوزش میزد دودو که هام چشم جلوی
     ... نمیومد      بال نفسم میدادم جون داشتم گرفت رو نگاهم تمام اش ...ورزیده

گذاشت     گردنم پشت و ...دستش

که                      یامان ولی خورد گوشم به تقی صدای که کرد زندانی خودش و دیوار بین رو ناامیدم و روح بی جسم
قلب                       و مبهوت های چشم جلوی کنم باز دهان من اینکه از قبل و نداد اهمیتی صدا به بود شده دیونه دیگه
     ...      .. لب       جون به وحشیانه جوری وایستاد لحظه چند برای دنیا انگار هام لب رو گذاشت هاشو لب مریضم
 ... کارم                   بدم قرار هدف اشو سینه ضعیفم های مشت با و بگم بلندی آخ شد باعث که بود افتاده هام

کنم...                منفور مرد این تسلیم رو خودم باید من و نیست فراری راه هیچ دیگه مطمئنم ...تمومه



کن...  کمکم !!!خدایا

 !!!یامان+

... نه                 بود آورده زبونش به رو یامان اسم حیرت با که کسی سمت برگشتم اشکی های چشم !!!!!با

یه                     با معاشقه حال در بود معلوم قشنگ که بود وایستاده طوری یامان ولی شدم نمی دیده اصل من شاید
!نفره؟

بزرگیه         شوک سرمون پشت نفر دو برای این  ....و
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+ ؟؟     میکنید غلطی چه دارید

کشیدم                     تر پایین اش شده قرمز صورت از رو نگاهم پرسید یامان از عمو زن که بلندی و پرخشم سوال با
           ... مادرش          کنار موهاش رو از رفته کنار شال با که نهانی دوختم دستش توی های چمدان و ها کیسه به و

بود          برادرش گر نظاره باز دهان با و بود ...ایستاده

          ... دیده         روی چون ، بودم گرفته پناه سرش پشت خودمم کنم نگاه یامان چهره به که نداشتم اینو جرأت
                 ... رفته  فرو آوری عذاب سکوت تو خونه که زمانی درست بود گذشته کار از کار دیگه ولی نداشتم شدن

بردم                   پی فاجعه عمق به تازه من و کرد وارد رو بعدی شوک که بود نهان صدای این ...بود

_ شباهت؟        حد این تا یعنی میراست؟ اون مامان

شده                       بیشتر لرزش این نهان و عمو زن اومدن با که بود یامان بوسه اون تاثیر همش و لرزید می دستم
      ... میکردم...            ای مسخره فکر قدر چه ببینم خوب نتونم میشد باعث این و پرید می راستم سمت پلک بود
       !! میداد             عذابم پیش از بدتر یامان سکوت ببینن منو نمیتونن عمر آخر تا شم قایم یامان سر پشت اگه که
  ... دهن                  کاش باشه داشته رابطه باهام زور به میخواست و اونه تقصیر همش که بگه و کنه باز دهن کاش
   !!!  ... نفس                یه با نداشت فایده نکنه نگاه بهم زخمی شیر مثل طور این دلسوزم عموی زن تا بگه و کنه باز
و                      کردم جدا بودم چسبیده کمریامان از که و ،دستم بودن شده خشک ام گونه رو که هایی اشک و عمیق
تا                     و سرم خطاکار های انسان مثل و گذاشتم جلو قدمی کرد نمی تحمل رو وزنم سنگینی که پاهایی با
               ... هایی      باور تمام اینکه به فکر با چکید ام گونه رو از اشکی ی قطره انداختم پایین داشت امکان که جایی

میرن            فنا به دارن همشون داشت من به عمو زن !!که

گفت       جمله یه فقط مبهوت عمو  زن

_             . ؟         میراست خود اون خبره؟ چه جا این بگو بهم نهان هام چشم به نمیکنم باور من نداره امکان این
میبینم؟   درست دارم

شده                    داده تکون سر ی خیره فقط عمو زن و شدن زمین پخش اشون همه بود تودستش که هایی وسایل
                    ... نگاه  بهمون گیجی با عجیبی طور به و ببینه حال این تو و مار بود سخت براش که نهانی بود نهان
...میکرد

                 .. خودمم    اگه حتی چون نزدن حرف به بودم محکوم من و بود بسته یخ وجودم تمام نه بود بسته یخ دستام
میشد           مانع که بود نیرویی چه نمیدونم کنم باز دهن ...میخواستم

چشم                      با میکردم وحشت زن این ابهت از قبل از بیشتر من متقابل و میشد نزدیک قدم به قدم عمو زن
انتظار                    انگار دیدم مادرش خیره حس بی و سرد صورتی با رو اون که یامان طرف برگشتم لرزون های

! ؟    داشت رو روزی همچین

تو                      دیگه های فکر ممکنه عمو زن که ندادم احتمال حتی چرا بودم؟ نکرده رو جا این فکر چرا من ولی
               ! ما        صیغه از یعنی ؟ بود کجا مدت این تمام عمو زن اصل یا بدونه؟ خراب دختر یه و من بکنه؟و سرش

؟؟   نداشت خبر

هم                   کنار قبلی های حالت همون تو هم یامان منو و بود وایستاده قدمیمون چند تو درست دیگه ...حال

_     ... میزنه؟       سر ازتون اضافه غلطای دیدین دور رو ما چشم باشه خوشم

بودم            شده متحرک مرده یه مثل که منی گرفت من سمت  دستشو



_      ...          ! پسر    این با حالم به خوش نیویورک نیای ما با شد باعث که کاری همون ؟ کارت همون بود این
  ... حالم     به خوش کردم بزرگ که قهاری ...دروغگوی

دادند        ادامه حرص با من سمت کرد رو

تر                    _ عاقل تورو که من بودی فراری ازش همیشه و نمیومد خوشت یامان از حتی که تو میرا؟ چی تو
کنی؟!!                     ازدواج باهاش میومد عارت که تو هان؟ میکنی کار چی من پسر خونه تو جا این الن میدونستم

میاری؟        در بازی هرزه داری نامحرمین که  الن

میلرزید      بدنش عصبانیت و حرص از

 .. برای                      میریختم اشک کرد می متهم گناه بی منو و میگفت عمو زن که ای کلمه هر با که بودم من این و
دارم       بدبخت منه که کوفتی زندگی ...این
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گفت                 ملیمت با مالید می پشتشو که طور همین و رسوند مادرش به و خودش بدو  نهان

_            ... شم     فدات ها میگیره قلبت باز باش آروم توروخدا بشم قربونت باش مسلط خودت به .مامان

             ... باور          و هام حرف که بگم چی ؟ کنم شروع کجا از خدایا دوخت ما دوی هر های چشم به و نگرانش نگاه
       ... نهان            وار سرزنش های نگاه تحمل حتی ندارم رو مادرم از تر مهربون عموی زن درد تحمل من کنه؟
...رو

که            بدم نجات برزخ این از رو خودم تا کردم باز ...دهن

!!!"زنمه"_

 .... وای          میکنی تری خراب رو کار داری چرا آشغال زنتم؟؟ !! همین؟؟

   ... عمو                  زن کرد نگاه برادرش تک به تعجب با و دهنش رو گذاشت هاشو دست شد بلند نهان هین صدای
                 ! خبری    بود حکم فضا تو قبل دقیقه چند که کشداری های نفس از خبری دیگه چون کشید نمی نفس دیگه
.نبود

بود             شده بیشتر بدم های حس تمام از که بود حسی خجالت ..حس

گفت                  تمام گستاخی با و گرفت من سمت رو اشارش انگشت که کردم نگاه یامان به گرفته  گر

_ جلوتونه         که دختریه همین من قانونی و شرعی .همسر

گفتم   نمی  چرا

   .         ... پسر           این نبود موافق کار این با اصل روحمم من میکنی فکر که نیست طور اون قضیه خدا به عمو زن
که  زورگوته

کرده   !مجبورم

آخ     النازم عمو زن آخ

_         ... روی         تو که شدی خودسر قدر اون یعنی پسری همچین کردن بزرگ خاطر به متاسفم خودم برای
قابل         !            رو ما حتی که شدیم ارزش بی برات قدر ؟این زنته میرا بگی تمام خونسردی با و وایستی مادرت

       ! یامان      نداری هم رو من سیلی لیاقت ؟ بخوری گوهی همچین حضورمون تو ...ندونستی



        ... چند           با خواستم و کرد یاری پاهام بالخره بره که برگردوند روی و انداخت سمتمون و بارش تأسف نگاه
               ... ای      صدمه ترین کوچک با و بود من حال نگران همیشه که عمویی زن به برسونم بهش و خودم بلند قدم
 ...             ... وبا     نیومد رحم به دلش ام شکسته دست دیدن با حتی چی؟ حال ولی میشد نگرانم میخورد بهم که
    ... میگه                خودش با الن نیستم قبلی شور پر میرای اون دیگه و افتادم روز این به من چرا نگفت خودش
             ... براش         مادره یه اون بالخره داره حق بگه چی هر داره هم حق بزنه گول و من تا کرده بازی فیلم حتما

کنه         پنهون ازش رو مهمی چیز همچین پسرش ...سخته

      ... از              درون از که زد وحرفی داشت نگه قدرتمندش حصار بین و کمرم و کشید دستمو پشت از یامان ولی
فهمیدم       رو شکستن واقعی معنای وجودم اعماق

چون...                 _ بدونین ارزش بی من برای خودتونو نیست نیازی پس شیم جدا هم از قراره مدتی بعد صیغمه
عزیزترین           برام جونمم از که دارین خبر من خود از ...بهتر

     ^ چشمم ^     تو رفت شد خار شیم جدا قراره مدتی بعد ...جمله

  ... بیرون         کنه پرتم شده استفاده دستمال مثل میخواد که آوردم یاد ...به

بشه           آروم کمی شد مچاله که مادری دل شاید نگفتم ...چیزی

کردم                مغرورش و روح بی های چشم خیره رو دارم معنی و حرف پر نگاه ...فقط

میکردن               دلبری هاش پک سیکس اون با چطور که گذروندم نظر از رو لختش ...بالتنه

داشت              رو ایرونی مرد یه های جذابیت همه که اش مردونه نقص بی ...صورت

بود               کشیده خط هاش حسن این همه روی سنگش قلب اون با که حیف ...ولی
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بلندی                    مکث و وایستاد حرکت از ما به پشت طور همون یامان های حرف شنیدن از بعد عمو زن
   ...      ... احساس...        که جوری خورده ذهنش تو ای جرقه انگار نبود اش لرزیده های دست از خبری دیگه کرد
  ...         ... آیا          میکرد جونم به لب سکوتش با قدر این چرا کرده شروع عقلش و قلب با رو عمیقی جدال میکردم

من؟       برای نیست تدریجی مرگ یه این

    !      ... آروم               لب زیر بودم برده یاد از کل به بود زده زل ما به که دوختم چشم نهانی به و گرفتم ازش و نگاهم
غریدم

_ ...     ... اه        !!    میکنه نگاهمون داره هم نهان نکن بدتر و وضع بینه می برمیگرده مامانت الن یامان کن ولم

لبخند                      و نهان خیره های نگاه به اهمیت بی اون و بودم بغلش تو کامل پشت از که بود طوری موقعیتمون
بود            داشته نگه گرمش آغوش تو منو بود لبش گوشه که  ...محوی

روی                     دستم ملیمت با و کشیدم بود ریخته دورم که آزادی و بلند موهای به دستی شرمگین و زده خجالت
تا                   باشه حرصی هر از خالی صدام کردم سعی گذاشتم بود کرده حلقه کمرم دور که یامان قدرتمند بازوی

نکنه    لج باهام  بدتر

_ یامان؟           کنی گوش حرفم به رو بار یه همین فقط میشه

           ... نگاه        به و کردم مظلوم شرک گربه مثل و هام چشم بود شده تبدیل التماس به حرفم آخرای دیگه
                . انداخت  می جونم به آتیش که تفاوتی بی صدای با و شکست و سکوتش بالخره دوختم سرسختش
 گفت

_    ... زنمی  فهمید که بالخره ببینه !!خب

_        .. نکنی؟؟.. تکرار رو کلمه این انقدر میشه زنمی زنمی

از                     بودم شدن آب حال در که منی و وضعیتمون سمت نگاهی با عمو زن که بده بهم جوابی خواست
گفت...           شده ریز نگاهی و مرموز شدت به صدایی با  خجالت



_       !!      ... کرده    خودش مدهوش منو دیگه که غیرتت نمیدونستم و داشتم باهوشی پسر چه طور این که پس
...یامان

   ... نبود؟؟    بود خونسرد زیادی برگشت رو رفته راه

_ هان؟       برات عزیزیم ما هان؟که صیغته که

       ... که              بود شده متوجه هم اون انگار کنه منع نامعقولی عمل هرگونه از رو عمو زن تا اومد جلو قدمی نهان
نیست   سرجاش  ...هیچی

بودیم                      دوخته چشم بهش منتظر که مایی به رو و کرد اشاره نهان به عمو زن که دادم قورت دهنمو آب
 گفت

_ ما...          خونه میریم کن جمع و هات وسایل برو میرا ...باشه

وایستاد  ...قلبم

از                      دیگه زد پس محکم منو و شد مشت شدت به هاش دست بود خونسرد که یامانی حرف این شنیدن با
نبود     خبری اش قبلی  !آرامش

کنم                   وحشت رفتنم عواقب از یا بکشم پر آسمونا به عمو زن حرف این ذوق از نمیدونستم من  ...و

_          ... جا        این میرا وقت چند کنین فکر خودتون با شما نیست مهمی چیز گفتم که مامان؟من چی یعنی
    .           ... اجازه    این من بیاد باهاتون میرا میخواین حال که نمیخواد شدن ناراحت دیگه این ره می بعدش مهمونه

اصل   نمیدم ...رو

گفت           آسوده عمو زن که گفت فریاد با رو آخرش  اصل

_ ؟    شد تموم حرفات

   ....     ... کافی        اندازه به ندارم توضیحاتت به هم نیازی بالخره میفهمم ولی کرده حماقتو این چرا نمیدونم
شنیدم   و ...دیدم

اینجا               باشه داشته رو ساده مهمون یه حکم زنت عنوان به نکنم فکر ضمن  در

! ؟      دیدم که هم وظایفشو از نصفی

باشه      نشده دیر الن تا ...امیدوارم

          ... بود  دیده اومدنشون موقع که بود امون بوسه به اش اشاره گرفتم ...گر

نکرده        خودش با که هایی فکر چه ...وای

  !       ! قدر         چه یامان نه منم خطاکار میکردم احساس نداشتم کردن نگاه روی کنم نگاه بهشون تونستم نمی
    ... این                 ی همه و ام اضافه خیلی نفره سه جمع این تو که میکنم فکر این به وقتی میکنم تنهایی احساس

منه    سر ها !!بحت

گفت                 بهش رو و کرد بهش حرص پر ای اشاره عمو زن که کنه اعتراض خواست  یامان

_   .          . دیگه       بحث بکنی هایی غلط همچین بخوای که ام نمرده هنوز نکردم تا باهات دیگه جور کن خداروشکر
نکن  ...هم

       ... کنم      مشخص و دوتون هر تکلیف تا امشب همین میبرم رو میرا ...من

چهره                    این وقت هیچ من میرسید هم یامان گوش به مطمئنا که بود بلند قدر اون قلبم گروپ گروپ صدای
شده          عصبی بدجور معلومه بودم ندیده رو عمو زن  ...جدی

که                    منی طرف برگشت هاش چشم کردن بسته و باز دور بایک و کشید گردنش پشت به دستی یامان
گفت              مطمئن لحنی با میجویدم انگشتمو و بودم شده جمع خودم تو ای  گوشه



_ ! ؟     بیاد میخواد هم چی؟؟خودش خودش

        . هر              به نگاهی نداشتم چهره به رنگ بندازه عمو زن و خودش بین منو بخواد اینکه از ترسیدم می همین از
                     . خشک  های لب به منتظر که عمویی زن و بود دوخته چشم بهم نگرانی با هم هنوز که نهانی انداختم سه

میکرد    نگاه ام  شده

... یامان   نفر آخرین !و

میکشید         نشون و خط برام هاش چشم با ..که

گفتم        لرزون صدایی با و کشیدم عمیقی ... نفس
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: گفتم

_  ... ببخشید...     عمو زن بیام نمیتونم من ...من

        ... ریخت           هری دلم عمو زن صلبت پر صدای با شدم هام انگشت با بازی مشغول و انداختم پایین و سرم

_            ...     ... نیای  من با الن اگه داده شیرت که قسم مادرت همون به میرا شو حاضر باش زود نداریم نمیتونم
 ...                 ... امانتی    دستم چون ، نیارم سرت بلیی که کردم کنترل و خودم خیلی هم جا این تا بینی نمی منو دیگه
   ...   ... چشمم            از بدجور کردی امیدم نا بری خطا نزارم که بود سپرده بهم کرده ولت که مادری همون
 ...افتادی

میرا    نداشتم انتظار ..! ازت

   ...       ... ؟  کردم ناامیدش من میشد اکو ذهنم تو جمله این فقط برگردوند  روی



_   ...       .. نکن     قضاوت زود کارشون این برای دارن خوبی دلیل مطمئنا باش آروم یکم جان ...مامان

     ... بودنش            خوب که نهانی بازم بود گرفته نشونه رو مادرش سرسخت های چشم نهان التماس پر نگاه
    ...         ... یامان    خونش هم برعکس درست گذاشت پیش پا تنها و کس بی من برای شده ثابت بهم !!بارها

 ...           ! یعنی      نبود درک قابل برام هم سکوتش جراتی؟این چه با ولی ؟ میرفتم باید بود نمونده راهی دیگه
رفتنم؟   به راضیه

       ... مواقع             جور این ام گزینه اولین مطمئنا نهان سمت رفتم لرزون هایی قدم با و گفتم لب زیر اللهی بسم
کنه                     حمله بهم ممکنه لحظه وهر میکنه نگاه بهم شکارچی یه مثل که الن ولی نیست عمو زن جز کسی

دیدم       خودم برای خوبی پناهگاه رو ...نهان

      ... و              عمو زن پیش موندنم چون گرفت می آروم داشت کم کم قرارم بی دل و بودم رسیده بهش تقریبا
پیش                   لحظه چند تا که خودشه پیش موندن از بهتر خیلی ازیامان ترس بدون هاشون سوال به دادن جواب

     ... که      بودم ها فکر همین تو کنه مشخص زندگیم تو جایگاهشو میخواست

خوردم                    یامان سفت سینه به محکم و کنم کنترل و خودم نتونستم که شدم پرت عقب به جوری ناگهان
     ... خورد     گوشم به یامان بلند صدای میکشیدم بلندی جیغ که  همزمان

پدرش                  _ از اول داری حرفی هر ببریش که نمیدم رو اجازه این ولی قائلم زیادی احترام برات مامان
 ...               ... ببری      بگیری رو میرا دست بیای بعد بکنی وا سنگاتو عمو با اول بهتره داده رو اجازه این که بپرس

باشه               خودم خونه جز ای خونه تو و شب نمیخوام من و زنمه الن ...ولی

                ... من   که انگار خودش به میداد فشار منو جوری کوچیکم جثه به اهمیت بی اون ولی میشدم خفه داشتم
           ! کنه؟ـ؟   فرار میتونه غول یه دست از چطور موش یه آخه ؟ کنم فرار میتونم

_              ... یا...    میگی درست نمیدونم که من نکن تکلیف تعیین من برای هم انقدر دخترو اون کن ول استغفراللّه
نیست...      بینتون هم کذایی صیغه شاید ...نه

 ... کن           ول شده قرمز رنگش بچه میکنی مقایسه اون با خودتو زور ..!آخه

 .... دست                   نبینم انگیزو نفرت های لحظه این و بمیرم کاش بود؟ شده نگران من برای که بود عمو زن این
هیچ                      اش چهره تو که بردم فرو توش و هام ناخن و گذاشتم میداد فشار شکممو که دستش روی و هام

نشد   ایجاد ...تغییری

_ خوددانی        همینه وضع نمیبرینش بگین که وقتی .!تا

_  ...    ... میرا         وای میاد دلت از چطور میزنه سفیدی به هاش چشم کشه نمی نفس !!داداش

میشدم             کار به دست باید خودم میکردم قبول رو کسی ترحم نباید ...دیگه

        ... صدای           که گرفتم بازوش های گوشت از محکم گاز نشم خفیف و خوار عمو زن و نهان پیش دیگه حداقل
         ...     ...     ... تو     بازوشو شده جمع چهره با و کرد ولم آخیش کرد خنک و دلم بدجور پیچید گوشم تو دردناکش اخ

گرفت  ...دستش

کرد                      می لمس رو بود گلوم رو که بزرگش های دست جای هام انگشت و کرد می خس خس هنوز گلوم
میشه    قرمز جاش !...مطمئنم

میبلعیدم         سختی به رو هوا و میدادم جون  داشتم

_ دلم    عزیز خوبه ...حالت

کنارم                      حال که کردم نگاه نهانی به درآوردم براش که زبونی با و گرفتم یامان خون پر های چشم از نگاه
گفتم                    مضاعفی انرژی با پرسید می رو سوال این نده نشون میکرد سعی که ای خنده با و بود  نشسته

_ ؟؟          بپرسی داداشت از اول رو این باید کنم فکر



و                     بود ریخته اش پیشونی جلوی که موهایی و سیاهش و مهربون های چشم با و بوسید رو ام گونه
تونست                      نمی عمو زن وجود با و بود بسته دستش که حرصی پر یامان به توجه بی میکرد ترش خوشگل

گفت               شه عوض هوام و حال کرد سعی که جوری بیاره در رو کارم تلفی

_               ! کم       سرم روی شاخ دوتا تعجب از که من هاا کردین غوغا یعنی میرا خودته مختص سوال این اتفاقا نه
..!! ؟؟!!        من زورگوی داداش این کرد راضی تورو چطوری بود
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              ... بودیم      نشسته ای گوشه که نهان منو به نگاهی با عمو زن که زورگو میگی داری خودت بگم خواستم
گفت       یامان به رو و کرد  اخمی

_ جا          این میمونیم ما نمیاد میرا که حال خوب  !!!!..خیلی



اشاره                     با که دوختم چشم یامانی به متعجب من و کردیم بهم کوتاهی نگاه نهان منو حرف این شنیدن با
         ... گفتم            لب زیر که من به نگاهی اول یامان کرد جلوگیری ای دیگه بحث هر از اش برهنه سینه به مادرش
یادت                      خوب تا بنویس جایی یه اینو میرا میدی پس کارتو این تاوان گفت و زد پوزخندی بعد کرد حقته

غرید...    مادرش به رو بمونه

_ چشم     روی قدمتون بمونین .باشه

     ... شد    بلند عمو زن صدای که کرد ما به ...پشت

_              ... فردا    که کن آماده خودتو ولی بخوابه خونه رفت بود خسته خیلی سیامک نمیشه که امشب راستی
   ... دیگه؟؟       گفتم چی فهمیدی بدی پس جواب ها خیلی به قراره

 ... استایل                    گرفت پیش در و اتاقش راه و شد دور ما از دست به پیراهن و داد تکون سری حوصله بی
 ... خاک                 میکرد خودش خیره و آدم هالیوودی خارجی های فیلم مثل میرفت راه وقتی پشت از اش پسرونه
   !!       ... ضعف         نقطه وایسته جلوش میتونه عمو زن باز خوبه میارم در بازی هیز دارم مامانش جلوی سرم به

" "... آه  مادر داره خوبی

 .         . بودم            گذشته عظیم سیل یه از که انگار بود برگشته عادی حالت به و بود گرفته آروم قلبم های تپش
بود                روم که عصبی فشار خاطر به هم میکرد درد مریضیم خاطر به هم ...بدنم

_   ...        ... داداشت       ببینم نیام پیشش بمون تو امشب ببر خودتم های وسایل اتاقش ببر رو میرا شو بلند نهان
       .!! باشین        مواظب هست حواسم خودم حال هر به اون اتاق رفته میرا یا شما اتاق ...اومده

زد       صداش گونه اعتراض حالت به  نهان

_ ؟؟  !! مامان وا

               . شدم         بلند نهان کمک با زده شرم بود کرده پیدا بهم که ذهنیتی از دادم فشار هم روی درد با و هام چشم
گفتم                 و کردم جمع و شجاعتم بره که برگشت عمو زن زدم تکیه بهش رو خودم  و

_         .        ... کاری    وقت هیچ من که بدونین اینو ولی دستم از شین ناراحت که دارین حق شدین شوکه اگه ببخشید
             . هیچ      من کنین قضاوت بعد بشنوین رو قضیه تمام اول میکنم خواهش شین دلخور ازم شما که نمیکنم
          . جز          که باشم کسی با خودم میل با چطور بدم یامان بار ذلت خواسته همچین به تن نخواستم وقت
و     نمیشه سرش هیچی ...زورگویی

_      . بخیر  شب میزنیم حرف بعدا میرا ...بسته

      ... قضاوت             غم از چطوری ندید و رفت شکستم خودم به نسبت تفاوتیش بی همه این از چطور ندید و رفت
کشیدم     عذاب اش عادلنه ...نا

       ... که                 نهانی و بودم من حال بودم گرش نظاره شه محو راهرو سیاهی توی و بره بال ها پله از که وقتی تا
میزد      فریاد رو شرمندگی هاش  چشم

_ نبینم          اشکی دریاییتو های چشم این شم فدات من ...الهی

گفت       و گرفت بغلش تو و سرم

یه                       _ رو ای دیگه چیز نمیتونی صداقت جز به و پاکه قدر چه دلت تو میدونم خوب که من ندونه کی هر
   ...       ... باشه  خدا به توکلت میشه معلوم چی همه فردا نکن گریه بیاری .زبون

      ..    ... این          بند از من میشه یعنی سازیه سرنوشت روز فردا دوختم چشم بهش آویزون های لب و فین فین با
شم     آزاد رحم بی  ...آدم

_ نهان؟      خوبی قدر این تو چرا



که                       میکرد پاک هاشو اشک تند تند ولی میکرد گریه من پای به پا هم اون و میکردیم بغل و همدیگر محکم
نبینم

_ میرا؟      خوشگلی قدر این تو چرا

میومدم                   بیرون بغلش از که طور همین و کردم نثارش ای مسخره بیاره لبم رو لبخند تونست بالخره
 گفتم

_ ! ؟      ها نبود من سوال جواب این

بال                        ها پله از شونه به شونه دو هر که طور همین و بود زمین روی از هاش وسایل کردن جمع حال در
گفت      شیطون و کرد تبسمی میرفتیم

_ که          نمیمونه واسم حواس جلومه بهشتی حوری یه وقتی ...!!خب

اتاق                     در جلوی از موقع همون که گفتم بهش بیشعوری و کردم ای خنده اختیار بی اش جمله شنیدن از
گذشتیم  ...یامان

میکنن                   قهر هم اونا میکنه شون دعوا مامانشون که بود شده خطاکار های بچه پسر اون شبیه درست الن
اتاقشون    رن می ...و

_ بانو  ...بفرمایید

بیاره          منفی هوای و ازحال منو چطور میدونه ...همیشه

گفت                میگذروند نظر از رو رنگ صورتی اتاق که طور همین و کشید دراز تخت  روی

_   !!! چطوره؟؟       دکوراسینش ها منه اتاق جا این میرا راستی

آورد                  خودم به منو اش زده بهت صدای که بودم اش جمله تحلیل و تجزیه حال در  هنوز

_  ... میرا؟    دستت ندیدم چطور من !خدای
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پرسیدم         تردید و شک با سؤالش به توجه  بی

_ توئه؟      اتاق واقعا جا این نهان

! ؟       مدت این تو میکردم اشتباه من یعنی

کردم         تکرار خودم با وار زمزمه رو سوالم ...آخرین

نشوند                  تخت روی منو و شد نزدیکم میکرد نگاه رو ام شده گرفته گچ دست که طور همین

_ میمونم...             جا این داداش خونه میایم که هایی موقع من ؟ مگه چطور ...آره

         . آخه؟؟     افتاده روز این به چرا دستت ببینم بگو کن ول رو اینا حال

                 ... مورد    دختر برای و اتاق این یامان میکردم فکر همش بودم جا این که مدت این تمام تو رفتم فرو فکر تو
یامان                  ذهن تو بازیشون عشق های خاطره اتاق این گوشه،گوشه هر از و کرده درست اش علقه
            ... گرفته...     تولدش کادوی برای اونو میکردم فکر که مسخرس قدر چه رنگ صورتی خرس اون یا هست
...و

دادم            منتظر نهان به رو حواسم صورتم جلوی دستی خوردن تکون  با

_  ! خبریه؟                  میزنی لبخند و شدی خیره جا یه به ها؟؟ گذاشته اثر هم تو رو داداشم با همنشینی چته

        ...      . نگرانی      با که خودم افکار تو بودم غرق نبود سوالتش به حواسم اصل دادم تکون نفی عنوان به سری
داد    ادامه

_ شاهکارشه؟    اینم که نگو

گفتم          اهمیت بدم،بی بهش ای بسته سر جواب دادم  ترجیح

_ افتادم...       داداشت خونه های پله همین از ...شکسته

گذاشت          ام چونه زیر دستشو و کرد ریز هاشو  چشم

_   ...        ... میفهمم       که بالخره خونه این تو کشیدی چی نیست معلوم خودت جون میگی راست که تو !!اره

کشیدم                   می دراز تخت روی که طور همین متعددش های سوال از خسته و گرفتم فاصله ازش حوصله بی
 گفتم

_             ... دارم      خستگی از الن بخدا فردا برای بمونه میشه شم فدات جونم نهان عمو زن برام شدی هم تو
میکنه       گز گز هم بدنم تمام ...میمیرم

رسید            گوشم به جیغش جیغ صدای که کردم درست روم رو  پتو

_                   . که  ها قسمت اون از مخصوصا کنی تعریف رو افتاده بینتون که اتفاقاتی یک به یک باید تو نیست قبول
دیدم    اشو زنده ...امروز

      ... میکنه           ام زده خجالت هم فکرش حتی منه دادن حرص کارش که شیطون نهان همون بود شده دوباره

_ نیست            درست کدوم هیچ چون بریزی دور منحرفتو های فکر تمام !!بهتره

اومد     پایین خودش موضع از

_          ...    ... نگه    کرده درگیر فکرمو ها چیز خیلی اینکه با بده توضیح قشنگ بعدا نمیپرسم هیچی اصل باشه
فردا   میدارم

بخیر  ...شب

شد              مانتوش و شال درآوردن مشغول و کاشت ام گونه رو دیگه ای  .بوسه



   ... تمام                  یادآوری از خیسه ریختم که هایی اشک از بالشم که شدم متوجه تازه تنم روی از پتو رفتن کنار با
       ...         ... کم     رو نهان مدت این چقدر من کرده حقم تو پدرم که رحمی بی یادآوری از داده بهم که هایی عذاب
ها...                    اتفاق این از کدوم هیچ شاید نمیرفتن رو زدن می حرف ازش که سفری این وقت هیچ کاش داشتم
...نمیوفتاد

مغلوب                     منو پیش از بیشتر مهربون و درک با دختر این به نسبت حسم تمام لحظه یه شدتو چی نمیدونم
افتادم                 گریه به و کرده بغلش مبهوتش های چشم جلوی و طرفش برگشتم که کرد ...خودش

پیچید         گوشم تو بغضش پر صدای بعد دقیقه چند

_  ...     . احساس           میترسونی منو داری میرا بپرسم چیزی میزاری نه میزنی حرفی نه آخه چرا شم قربونت
بشم            شرمندت کلی قراره فهمیدنش با که هست هایی چیز ...میکنم

    ... بهتره         هم دوتامون برای این دادم ترجیح رو سکوت و کردم آرومی هق ...هق

خواب                   به که مالید می پشتمو و میکرد خواهرانه های زمزمه گوشم زیر طوری همون قدر چه نمیدونم
رفتم   ...عمیقی

آخرین              شاید و همراهه خوب حس از پر و آرامش با که خوابی !!...اولین

       ... چطور             که انداختم دستیم بغل به نگاهی گرممه خیلی شدم متوجه که شدم جا جابه جام تو و زدم غلتی
بود       بسته هاشو چشم آسوده و ...راحت

زدم       لبخندی خوابش در غرق صورت ....به

گرفته       رو وجودم تمام استرس دیشب ...از
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خوره                     مثل که دیگه فکر هزار هزار و ؟ میده نشون العملی عکس چه عمو ؟یعنی میشه چی امروز یعنی
بود    افتاده جونم ...تو

آینه                      تو ام پریده رنگ صورت خیره که طور همین و بستم سرم بال رو ام ریخته بهم موهای تشویش با
سپردم            بالیی اون به رو خودم و انداختم سرم روی شالی ...بودم

          ... بلند          صدام و سر از نهان که میبودم مواظب باید کشیدم پایین احتیاط با و آرامی به رو در دستگیره
...نشه

             ... صبح       از موقع این نرسید فکرم به حتی که بودم هول قدر اون میبرد سر به مطلق سکوت تو خونه
           ... بود      من نفع به این بدم انجام میخواستم که کاری برای البته نمیشه بلند خواب از کسی معمول

  . اولش                رسوندم اتاقش به رو خودم پاورچین پاورچین و کردم مشت رو ام کرده عرق های دست
            !!  ... یامان     الن مطمئنا نشد بد هم زیاد که میبینم حال ولی بردارم اونو بودن پایین همه وقتی میخواستم
خوبش                   میتونه استراحت ساعت چند فقط رو بودم موجبش من دیشب که ای ریخته بهم اعصاب و خوابه
 ...کنه

نباشه                 باهام دیگه جا این بدم شانس میکردم خدا خدا گفتم لب زیر ذکری و گزیدم ...لبمو

           ... که        انگار بود انداخته تختش رو ریخته بهم هاش لباس کل گذروندم نظر از رو اتاقش تمام چشمی زیر
بوده    خاصی چیز !!دنبال

      ... رفته؟           کجا صبح وقت این یعنی خورد اش دونفره بزرگ تخت روی خالیش جای به چشمم ناگهان

انداختم                  نگاهی باشم گذاشته جا رو گردنبدم بود ممکن که جایی و گفتم لب زیر درکی ...به

نبود           ازش اثری هیچ ولی گشتم رو آرایش میز جای ....جای

نکرده                   گمش وقت هیچ و میکردم مراقبت ازش جونم مثل و بود مامانم یادگاری که گردنبدی از خبری
! ؟؟               نیست بود مفقودم مادر با من ارتباطی راه تنها ها سال این تو و بودم

بودمش                گذاشته جا این رفتم حال از که روزی اون میاد یادم که جایی اون ...تا

                   ... تو   رفته شده آب انگار ولی گشتم هم رو دیگه جای چند لرزون هایی دست با و کرده بغض بود بد حالم
...زمین

کشیدم             هینی یامان صدای با که گریه زیر بزنم که بود مونده کم

_ عمو؟     دختر میگردی این  دنبال

پایین                    بود دستش تو که گردنبدم تا خونسردش حال درعین و وحشیش نگاه از رو ام ترسیده های چشم
.آوردم

بوده                         حموم تو یامان قضا از که صبح از وقت این تو یامان و من الن که نکنم توجه این به کردم سعی
      ...     ... مال          باید منه مال که چیزی ببازم و خودم نباید وایستاده من جلوی پوشی تن حوله با حال و تنهاییم

بمونه  ....خودم



بوده؟؟          حموم تو مدت این تمام که نفهمیدم من چرا

گفت       کشداری اهان که دادم تکون  سری

_ نیست      تو مال دیگه ولی !!امم

گفتم              پرخاش با و کشیدم هم تو هامو اخم که انداخت بال برام  ابرویی

_ ...      ...       ... بستت   کردی خودت مال و زندگیم همه بگیری ازم و مامانم یادگاری نداری حق منه مال اون
نامرد        زارم نمی دیگه رو یکی ؟این !نیست

شد                   نزدیک بهم قدم به قدم بود شده باز نیشخند به که لبی و رفته بال ابروی یه  با

_ ؟            هان نامردم و گرفتم زندگیتو همه من طور این که پس

کنم                فرار روم به رو متعادل نا مرد این دست از تا می گشتم فراری راه ...دنبال

         ... باشه  !          ظاهر به اگه حتی ترسی هیچ بدون و محکم وایستم جلوش شده که هم بار یک برای باید ؟ نه !اما

به                    _ رو قضیه اصل نتونستی کنده پوست و رک دیشب حتی که نامردی قدر اون فطرت پست توی تو اره
   ...            ... هرزه  بگه من به کنه محکوم تو مثل هم منو عمو زن گذاشتی که قدر اون بگی !مامانت

عمومی  !     پسر بگم میاد عارم بزدل ...ترسوی

  ... راست              حرف می سوخت هم خیلی میسوخت داشت درون از مطمئنم ولی نکرد تغییر چهرش تو حالتی
حقه

و                      برام باشه ستونی تا بودم داده تکیه میز به دستمو که منی به و فرستاد گوشم زیر مانند آه نفسشو
             ... گفت     میداد فاصله هم از رنگشو آبی حوله که طور همون و زد پوزخندی نریزم غرور کوه این  جلوی

_ در       !          و جسور دخترهای زبون کردن کوتاه عاشق میدونستی کوچولو جوجه داری زبون هم تو نمیدونستم
! ؟      هستم تو مثل پوچی حال عین

داره      درد یکم کارم این !..اما

آورده                     زبون به که چیزی از ذهنم و شد حبس نفسم که کشید سفیدم گونه رو وار نوازش هاشو انگشت
              . همین      شک بدون نبود توشون جراتی دیگه حال که هام چشم تو شد خیره هاش لب مبهوت و قفل بود

کنه      تموم و کارم میتونه  الن

_ ... مگه                      شه برابر چند درد این ام عضله پر بدن برابر در هستی میزه ریزه قدر این که تو برای کنم فکر اما
کوچولو؟   جوجه نه

روتنم                 میرفت هرز که هاشو چشم نبینم تا رو شدنم تحقیر نبینم تا بستم و هام .چشم

قبل                         از بیشتر رو اش حوله های لبه و وایستاد بهم قبل از تر نزدیک هام چشم لی کردن باز با همزمان
کاش            نمیزاشتم اتاق این تو و پام کاش داد فاصله هم ...از

کارمه                تلفی منتظر بدجور دیشب از که شدم کسی اتاق وارد و کردم عقلی بی ...چرا

بگم               کلمه یه تونستم فقط میسوزم جهنم تو دارم انگار که بود جوری تنش گرمای

_ .... عقب... رو ب

بود             رحمش بی های چشم تو که چیزی وحشت از بودم گرفته .سکسه

گفت              وار زمزمه میشد خم روم که طور همین و آرایش میز به  چسبوندتم

_ دخترعمو؟       نامردم و فطرت پست من ...که
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بودم،انداختم         افتاده گیر توش که وضعیتی به لرزون ...نگاهی

 ...            ... آب     میکشوند جنون به منو گرماش و بود نشسته کمرم پشت که دستی بود دستش توی هنوز گردنبند
گفتم                  بود دوخته چشم هام لب به منتظر خونسردی با که بهش رو و دادم قورت رو  دهنم

_         ...      ... زندگیم     توی از نحست سایه این هم امروز امیدوارم بده و گردنبد اون کن لطف زدم و هام حرف من
             ... کردی؟   عزیزش برادرزاده با که کاری از میشه عصبی خیلی عمو مطمئنا که میدونی هه بره !بیرون

بودم    العملش عکس ...منتظر

             . سینه        روی خیسی که اومد تر نزدیک تفاوت بی و حس بی میزدم حرف خودم برای داشتم که انگار ولی
کرد                 خالی و دلم ته و کرد برخورد بودم داشته نگه بدنم جلوی که دستم به ...اش

_         ... چی؟    یعنی صیغه معنی میدونه جونت عمو خب ولی عزیزم نه که چرا

باشی؟             باهام رو مدتی که افتادی پام به خودت تو بگم بهش چطوره

هوم؟؟             کنی قبول پیشنهادمو تو که نداره دلیلی چون شه باورش کنم فکر

سختیه         کار من مثل جذابی پسر از گذشتن ...بالخره

          ... رو           مرد حیله همه این از بود شده قفل زبونم بود کرده قبل از کمتر اشو فاصله که شدم صورتش مات
روم  ...به

_      .. کنی.. من با کارو این نمیتونی و ...ت

         ... چند   اضای در عیاشم بابای که میگم بهشون خودم اصل تونی نمی ...آره

که                       طور همین صورتم کل به نگاه دور یک با و کرد قطع و حرفم لبم رو اش اشاره انگشت گذاشتن با
گفت        میشد پخش صورتم رو داغش های نفس

_                . . زارم. نمی زندت برسونی پدرم گوش به رو چیزی همچین اگه عمو دختر نشد د آ آ ...آ

    .           ... و     پدرم پیش بفهمم باشیم باخبر موضوع این از باید بابات و تو منو فقط میکنم روشنت الن همین از
            ! نیوفته   زبونت از اسمم داری عمر تا برات میکنم جبران جوری یه کردی خودشیرینی ...مادرم

   ... از       !         گرفت دلم کنه خراب عمو پیش منو وجه میخواد نامرد ؟بدجنس کمه بشر این برای هم پست کلمه
        ... هرزه            منو فقط شاید رابطه این تو اینکه از برسه همه گوش به مرد یه مثل نمیتونه صدام و دخترم اینکه



نگاه !                      باز هوس و خراب دختر یه چشم به منو و بدن یامان به رو حق حتی ممکنه اینکه از ؟ بدونن
های...                   دستور از کنیم اطاعت باید نداشتمون بازوی زور خاطر به که بودیم ها زن ما این همیشه کنن

زورگو   مخالف ...جنس

عمیقی                      نفس اومد پایین بود نشسته ام چونه رو که یامان انگشت تا و چکید ام گونه رو از اشکی قطره
نزنم             زار غرور کوه این جلوی و کنم کنترل و خودم تا ...کشیدم

چشم                       بهش قبل از تر آروم داشتم ذهنم تو که فکری با و دادم تکون براش سری دهنم آب دادن قورت با
...دوختم

قد                      که بلندی کمد بالی رو نازنینم گردنبد مبهوتم های چشم جلوی که طور همین و گفت ای خوبه لب زیر
گذاشت        می می رسید نصفش تا زور به ...من

برد                      یادم از رو کشیدن نفس بود کرده درست برام که تنگی محبس اون تو و آورد در تنش از اشو ...حوله

هام                     چشم رو و هام دست بود آورده برام گردنبد اون گرفتن از که غمی کردن فراموش با و کشیدم هینی
شم.                     حل میز اون با حداقل شاید تا فشردم آرایش میز به بیشتر رو خودم گلگون های گونه با گذاشتم
توی                    شدنم آب با میشد مساوی ببینم نباید که چیزی دیدن و بود فرسا طاقت فضا این تحمل چون
...زمین

پر                     لحن شنیدن با که بودم شده خشک جا یک مجسمه مثل ترسیده و حرکت بی طور همین دقیقه چند
خوردم   جا تمسخرش

_       ... جوجه             خوردن وقت فعل نترس هم حال بیار در رو بسته گوش و چشم های دختر ادای برام کم میرا
        ... وقتش  !         که موقعی داری نگه هارو این بهتره بندازه گل هات لپ خجالت از بخوای که ؟ نرسیده کوچولو
!!!شد

زد                 بهم پوزخندی رفته بال ابروی تاک با و کرد بدجنسی ی خنده حرفش شدن تموم ...با

             ... رسوا      پیشش و خودم تا نکنم توجه هاش حرف معنی به کردم سعی جذابه هم اش خنده حتی لعنتی
...نکنم

         ... حال          در من به پشت که انداختم بهش نگاهی میشد بلند آتیش ازش که کشیدم ام گونه به دستی
 ... کاربنی    آبی بود انتخابیش لباس ....برداشتن

نه                 !!  _ موندنمون تنها از میوفتادی پس داشتی که موقع اون به نه میکنی؟ نگاه منو داری وایستادی چیه
بیرون    نمیری که ...الن

برنداره                کچلم سر از دست و ببینه وضعیت این تو رو ما بیاد مامانم میخوای ...نکنه

تو       وضعیت و حوله این با ...مخصوصا

هاش                    حالت این به سیر دل یه داشتم دوست که میگفت ای حوصله بی لحن با رو حرفش آخرای
!         ! ؟...      کجا میبره حساب کوچولو یه مامانش از که ؟اینی کجا داده قورت عصا یامان اون بخندم

گفتم                   ام خواسته آوردن یاد یه با که برم بیرون اتاق از خواستم نداره کاری باهام اینکه از  خوشحال

قدر                  _ اون امیدوارم ولی برگردونیش بهم که هستی اونی از تر شق کله کنم اصرار که هرچقدر میدونم
برگرددونی            بهم گردنبندمو که باشی کرده درک رو مادر یه داشتن ...دوست

کردم         زمزمه بغض با و انداختم پایین و سرم

_   ... هام      تنهایی پناه عزیزه هم خیلی عزیزه برام ...اون

... آه                   سپرد خاطر به و هام حرف مو به مو مطمئنم ولی بود آینه تو موهاش کردن درست حال در



# 98پارت

کردم   غلط رمان

شم                روح قبض بود مونده کم نهان صدای با گذاشتم بیرون اتاق از پامو که ...همین

_          ! خود       از کرم نگو کرده زورت اون کردم فکر ؟من داداشم اتاق میری قایمکی روشن مامانم چشم
؟...      تو اون میکردین کار چی درخته

گفتم                     میومد ابرو چشم برام که نهانی به رو بود صدام تو که حرصی با و بودم گذاشته قلبم روی  دست

_          ... خواهر           دوتا شما دست از من قلب این خدا به عموئه زن کردم فکر بزنم سکته بود مونده کم دختر وای
ها     وایمیسته روز یه !!!برادر

گفت            من از تر حرص پر و کرد نگاه صورتم به  نگران

_      .. همه                گفتی که تو ببینم بگو میرا کنه خفت هم با رو دوتا شما که ای لحظه منتظر مامانم میدونی که تو
         !! ؟؟   میکنی کار چی جا این صبح اول پس داداشمه تقصیر چی

میشد                  کنترل قابل غیر و میرفت بال داشت کم کم صداش که کردم نگاه نهانی به تعجب ...با

انداخت                    می سرم پشت اتاق توی آدم یاد منو که سیاهش های چشم تو خیره و گذاشتم دهنش رو دستمو
گفتم   آروم

_       ... اتاقش            باشم رفته خودم میل با حال کنم خیس و خودم میخوام میبینم داداشتو وقتی خودم من خدا به
ذهنته؟ـ؟      تو که منحرفی کارهای برای

گفتم              و کشیدم هم تو و هام اخم که شد باز خنده به  لبش

_ بود؟           مونده برام نازنین مامان از که داشتم گردنبد یه یادته

    ... گفتم              آویزون های لب با کرد زمرمه ای آره دهنش رو از دستم برداشتن با و داد تکون  سری

_   ...           ... برای     هم الن تواتاقش گذاشتمش جا نبود حواسم شد بد حالم که روزی اون یامان اتاق تو بود مونده
بودم   رفته .اون



گفت                     داشت تردید و شک بوی و رنگ که لحنی با مطلب اصل به توجه بی و کرد ریز هاشو  چشم

_ ؟؟؟ـ؟     بود شده  بد حالت

           . بدونه       خواهرش رو هایی چیز همچین بخواد یامان نکنم فکر کنم جمعش چطوری حال دادم سوتی عجب
بگم        بهش کشم می خجالت خودمم حتی ...و

خورد                گوشمون به راهرو ته از عمو زن صدای که کنم جمع حرفمو جوری یه  خواستم

_ اومدم     باشه سیامک؟؟باشه دری ...جلوی

مشکوک                  بودیم شده خیره بهش شده خشک که ونهانی من به و گرفت دستش داخل همراهشو گوشی
وگفت   کرد  نگاه

_      ... پایین          نیاین نگفتم هم وقتی تا اتاق برین میکنین نگاه منو بر بّرو دوتا؟ شما ...چتونه

های                    دست که طور همین و گفتیم چشمی میشن دستگیر جرم ارتکاب حین که هایی دزد مثل ترس از
شدیم      اتاق داخل میدادیم فشار ...همو

_                .. اتاق    در جلوی درست تو منو ندید که بود بابا اومدن به حواسش قدر اون مامان گذشت خیر به هووف
     ... سیامک  بابا از لزمه تشکر یه بودیم ...یامان

       ... چی              بود رفته یادم کل به دیگه دادم تغییر تخت روی تا مسیرمو حالی بی با و دادم تکون سری مغموم
که                     فهمید خودش و شد عاصی که میدادم تکون سر فقط هاش سوال جواب تو و بگم نهان به میخواستم

فکرم   تو ...بدجور

دوختم       چشم بهش نگران های چشم ...با

_ !             . ؟     بکنی تونی نمی تصورشم که طور اون میشه جور چی همه مطمئنم میرا نده عذاب خودتو انقدر

بالیی                       اون که باشم داشته یاد به باید ولی میدادم دست از و امیدم کل به داشتم من بود نهان با حق شاید
نمیکنه      فراموش هاشو بنده وقت ...هیچ

در                      از رو لرزونم نگاه اومد پایین از که بلندی صداهای با که میکردم مرور رو یامان های حرف ذهنم تو
     ... گفت        گوشم زیر و کرد بغلم کردم صدا رو نهان اسم ترسیده و  برداشتم

_         . بلندشون   صداهای از میوفتی پس داری که تو دختر باش !..آروم

هستی     که خوب قدر ...چه

_    .... میزنه          شور بدجور دلم میکنم ؟خواهش میگن دارن ؟چی خبره چه ببین برو ...نهان

شد                    خارج اتاق از و کشید پایین رو در دستگیره لرزون داد تکون سری و داد قورت و دهنش ...آب

بودم                        گرفته بغلم تو و زانوهام که طور همین من و بود رفته بیرون اتاق از نهان که بود ای دقیقه چند الن
بودم        خیره نامعلومی جای به تخت رو  .و

گفت            سراسیمه نهان که چرخوندم سریع و سرم در ناگهانی بازشدن  با

_     .     ... اشون     همه عصبین بدجور پایین بری کنم صدات گفت دید منو مامان میرا ...وای

  .....           ... سرم        پشت ها پله سمت افتادم راه نامتعادل های قدم با سریع شد خالی نهان های حرف با دلم ته
برام      باشه دلگرمی شاید تا ...میومد

      ...     ...  ... نامردانه    که این از داشتم وحشت نمیداد خوبی گواهی قلبم آخ قلبم و میکشید تیر هام شقیقه
             ... شم  مواجه عمو بار سرزنش و عصبی های نگاه با و پایین برم میترسم بشم ...قضاوت

باشم         مسلط هام دست لرزش بر تا کشیدم ...نفسی



می شنوی؟        و صدام ؟ منو میبینی داری  خدایا

      ... کن         آزاد و بند در زندانی این روزهام این سنگدل مرد دست از بده نجات ...منو
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ها                       مبل از یکی روی که بود سیامکی عمو خورد چشمم به ها پله از اومدنم پایین از بعد که چیزی اولین
              ... بزرگ       جنگ یه از انگار که بود رفته هم تو قدر اون اش چهره میداد تکون پاهاشو عصبی و بود نشسته

بود  ...برگشته

            ... چندشش    که نجسم انسان یه میکردم حس که بود برگردونده صورتشو جوری نمی کرد نگاه من به
بندازه       بهم کوتاه نگاه یه حتی ...میشه

 !!             ... زن    باشه داشته باهام رفتاری همچنین ممکنه میدونستم که من ببازم و خودم نباید کشیدم درد پر آهی
خودم                    به نسبت رو ای مادرانه نگرانی هاش چشم ته باز ولی نداشت عمو از کمی دست هم عمو
...میدیدم

میبرن                برام نفره دو دادگاه این که حکمی به بمونم منتظر و نگم هیچی دادم ...ترجیح

خشم                      از صورتش پدرش مثل هم اون و بود وایستاده پا سر که رفتم یامانی سمت زیر به سر و آروم
عمو        اندازه به نه ولی بود شده !قرمز

گرفت                ازم رو جیبش توی هاش دست گذاشتن با و کرد نگاه بهم چشمی زیر ...خونسرد

    !!          ... نفر    دو اون مطمئنا یامانه پیش ایستادن گزینه بهترین جمع این تو نظرم به ایستادم کنارش فاصله با
... آه       ندارن هم رو دیدنم چشم حتی ...دیگه

ام            بیهوده افکار رو کشید خط که طوری شد بلند عمو ...صدای



_          ...       ... کاغذ  اون و دروغه اینا ی همه بگی بهم منتظرم شنیدیم و یامان های حرف همه ما میرا منتظرم
نامه         !!             صیغه قضا از که باشه مصرف بی کاغذ یه فقط میکنه علنی برام رو بودنت ننگ مایع که لعنتی
است؟؟

؟             بود شده دار خش عصبانیت از یا ؟؟ داشت بغض عمو  صدای

دادم                    جواب آروم میکرد بیشتر رو صدام لرزش که من و من با و کردم نگاه یامان به چشمی  زیر

_       ... ماه  سه برای شدم یامان صیغه من عمو ...درسته

گفت                    لب زیر حیایی بی و زد اش گونه رو عمو زن که دستی با شد همزمان نهان کشیده ...هین

 ... کمر                      داد حس بی تیله تا دو به و جاش و شد خاموش همش بود عمو های چشم تو که امیدی سویه کور
میره؟          بین از چطور اعتماد میشه؟ خم چطوری مرد یه

_         .  ...     ... می  چرا بودیم کرده هم خواستگاری ازت که ؟ما میرا چرا باشی یامان با خواستی خودت درسته پس
                 ... قسم  اسمش رو من که ای برادرزاده زدی؟؟ هوا رو پیشنهادشو نیستیم ما دیدی تا ولی نمیخوام گفتی

همچین  ...میخوردم

          ...          !! و  هات تهمت طاقت این از بیشتر دیگه من قلب نگو رو بگی میخواستی که رو ای کلمه اون عمو نگو
!!نداره

                ... یه      برای سنگینیه ی کلمه هرزه که فهمید هم خودش حتی که روم روبه مرد از شد اشک از پر هام چشم
       ... کست   عزیزترین زبون از شنیدنش مخصوصا ؟ نیست ساله چهارده !!دختر

          ...    ... حتی      که آورد سرت بلهایی رحمی بی با چطور بگو رو چی همه بگو میرا نیست زدن جا وقت دیگه
! ؟        کنی رسواش مادرش و پدر پیش میکشی خجالت

رو                      لرزون های انگشت با میرسد اش سینه تا زور به که قدّم همون با و شدم نزدیک یامان به قدمی
شده                        وارد بهش بزرگی شوک و بود هام حرف بهت تو هنوز که عمو به رو خودم به اشاره با و زدم قلبش

گفتم         بود بسته گلمو راه که بغضی با  بود

_ !      ... ؟      بدونین هارو چیز سری یه باید کنین قضاوتم اینکه از قبل ولی

    ... دادم     ادامه اهمیت بی شد ریز یامان های چشم

_    ... ... کرد              مجبور منو اون اون دیدم زندگیم تو که آدمیه منفورترین هاشه رگ تو شما خون که پسر همین
   ...       ...    ...    . بی   و تنها زاده برادر نکنم ازدواج باهاش اگه که مرگ به تهدید کرد تهدید منو اون کنم ازدواج باهاش

میکشه    رو شما ...مادر

با                     و شدم نزدیک عمو به قدمی پس نداشتم رو یامان شده مشت های دست و شده گرد های چشم تحمل
دادم                ادامه عمو های چشم به زده زل نمیومد بند که هایی اشک و بیشتر  جرات

_               ... .... ... دیگه...  چیز هاش کتک جز و ندیده ازش مهری دخترش که پدری از دارین انتظاری چه چ شما ش
    ... اونو             جونمه از که دختری دخترمه بگه محکم و وایسته زورگو این جلوی میخواد چطور نشده نسیبش ای

              ... ام     دخترونه های جیغ یا ام نداشته قدرتمند بازوهای با من بگو تو عمو نمیدم الناسی احد هیچ دست
ای                  دیگه دلخوشی هیچ دفتر و کتاب جز که من از دارین انتظاری چه وایستم؟شما جلوش میخواستمک

منو              و اومد مرد همین که میسوختم زندگیم و تنهایی تو داشتم و ...نداشتم

    ...      ... رو  من مثل ارزشی بی عمو فروخت منو برادرت که بگم بگم !میخواستم

کردم     زمزمه بغض با  ولی

_        ... کرد      خودش مال تهدید و زور با منو کرد خودش صیغه زور با ...منو
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 ...        ... اونا           بود داده ناراحتی و شرمندگی به رو جاش نبود خشم از خبری کدوم هیچ های چشم تو دیگه حال
   ... تا                نظرم به کامل نه ولی بودم گفته هامو حرف اومده؟؟تقریبا سرم به چی مدت این تو میدونستن چه
!!!        ...        ... خدا   طرف از بلکه من طرف از نه یامان شی رسوا بدجور که برسه روزی شاید بسته جاش همین

بترس     روز اون از ...بترس

سپردم...                  و خودم داشت که سکوتی و میکشید که کشداری های نفس از ولی بود سرم پست نمیدیدمش
هام    تنهایی صاحب ...دست

بدم    ادامه نتونستم ...دیگه

     .. برای                و افتادم زمین روی نداشتن داشتنمو نگه توان دیگه که هایی زانو با و دادم سر که بلندی گریه با
     !         ... ندارم     رو کسی دیگه ؟ بسوزونه دل برام که ندارم رو کسی هیچ دیگه زدم زار شومم سرنوشت این

!            ! ؟  هرزگی به کنی متهمم اومد دلت از چطور سیامک عمو اخ ؟ کنه حمایتم



   ... چند              از بعد میشه پخش عمارت فضای تو که منه شیون صدای این میدونستم فقط نمیدیدم اطرافمو
    ...        ... خاصی     ولع با عطرشو رفتم فرو آشنایی و گرم جای تو ناگهان گذشت قرنی برام که دقیقه
تمام...                  با رو میده فشارم خودش به بغلش تو طور این که محکمی کوه این داشتم دوست میبلعیدم

کنم    بوسه غرقه ...وجودم

                ... تو     که گذروند نظر از رو ظریفم تن و داد فاصله ستبرش ی سینه از صورتمو کندیم هم از دل بالخره
بودم        شده قبل از تر لغر مدت ...این

عذاب                   _ خودتو طور این که ام مرده من مگه خودت؟ تو ریختی چرا فدات؟ به عمو موندی ساکت چرا
کاش        نمیرفتم جایی و میشکست پام کاش ...بدی؟؟

شدم                   اش نگرانی از پر های چشم خیره خیسم های چشم با و کردم زمزمه آروم ای نکنه ...خدا

        ... دق            تا داده رو فرشته دوتا این عوضش شد نسیبم که محبتی بی مادر و پدر جای به خدا مطمئنم
شکرت... .نکنم

نه                    زندگیم توی مرد بهترین از بگیرم آرامش تونستم مدتی از بعد رفتم آغوشش تو دوباره تمام دلتنگی با
بلرزم   ترس ...از

_   ...          ... زدم    حرفی اگه دارم ایمان پاکیت به من نیستی دختری همچین میدونستم من کن پاک هاتو اشک
جون.       عمو ببخش رو خطاکار منه ...ببخش

گفت           و پایین انداخت و سرش سرم پشت به نگاهی  با

_ و     نامردم پسر طور ...همین

ببینم           زده خجالت و شرمنده رو مرد این صدای نداشتم  تحمل

_        ... کردم        کاری همچین که بخورم تاسف باید من میمونی نفس مثل برام میدونی هم خودت ...عمو

کرد                 پیدا جریان هام رگ تو خون مثل امنیت حس زد پیشونیم رو که ای بوسه ...با

بخشش          آرامش حضور از ببرم لذت تا بستم هامو ...چشم

_           ... شهاب    و پسر این با دارم ها کار خیلی خودم من عزیزم چرا تو ...نه

  ...      ... تکون           سری محکمش صدای از لرزید دلم ته دوخت یامان به رو اش نشسته خون به های چشم بعد
             ... که        عمویی زن و میکرد پاک هاشو اشک ذوق پر که نهان به نگاهی اومدم بیرون بغلش از میل بی و دادم

رفتم      ...        طرفشون به و پاشیدم روشون به لبخندی کردم نداشت دخترش از کم  ...دست

عموت                  _ دختر سر که گذاشتیم کم کردنت بزرگ برای مادرت منو یامان؟ نیست خودت تقصیر کنم فکر
هان؟؟        بیاری بلهایی همچین تمام غیرتی بی با

دیدم                پدرش سینه به سینه رو یامان که برگشتم عقب به عمو بلند فریاد از .ترسیده

بزنه                 کنار رو اش پیشونی روی مزاحم موهای تا زد موهاش به دستی و کشید عمیقی ...نفس

بین                      دستم که بودم دوخته پسر و پدر بین جدال به چشم استرس با و بودم وایستاده نهان عمو زن کنار
شد      فشرده عمو زن های دست

_ میرا   منو  ...ببخش

گفتم    و کردم  بغلش

_          .     .. بخشش    که نداشتم دل به کینه ازت اصل من نمیخوای صلحمو جز چیزی تو شم قربونت من الهی
!!میخوای

خورد             گوشمون به یامان بلند صدای که بده بهم جوابی خواست عمو  زن



_  ... فقط   من بابا نکن ...شلوغش

کرد   قطع  حرفشو

_    ... گرفتی             یاد کی از بیرون بندازیش کردی استفادتو که نیست بازی اسباب وسیله داره حرمت دختر این
هه        ؟؟ من از باشی؟؟نکنه لشی قدر  این

بستم          هامو چشم و فشردم و کردم غرق های ...دست

_      ... میکنم...      مشخص رو چی همه تکلیف جا این بیا شهاب با شب ...بیرون

   .... اتاقا         از یکی تو بال میرم بیار آب لیوان با قرص یه ...الناز

        ... نبود      خوبی نشانه گردنش از زده بیرون های رگ گفت چشمی پدرش به خیره ...یامان

   ... کنم                   فکر شد بال راهی سرش پشت و داد تکون پسرش برای سری تاسف با هم عمو زن و رفت عمو
براش      خوبیه آرامبخش عمو زن ...خود

دوخت            بهم و معناش پر نگاه و کرد ای قروچه دندون ...یامان

  ... هایی                  چیز بود ممکن غیر باهاش موندن تنها دیگه ولی بود زیاد امون فاصله اینکه با اومدم عقب قدم دو
!!     ... ؟     کمه النم وضع برای وحشت گفتم می نباید که گفتم
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  ... الن         فقط البته باشه داشته باهام کاری تونست نمی نهان وجود ...با

شد              خارج عمارت از محکم های قدم با و کشید گردنش پشت به ...دستی



رفت   من !!!خدای

  ... استرش                   با کردم آماده دعوا این ادامه برای رو خودم من و اومد یادم عمو های حرف ی همه رفتنش با
که    میجویدم هامو   ناخن

_              ... با   میترسم بود عصبی خیلی الن طفلی ولی بوده بد باهات رفتارش خیلی درسته دیدی داداشمو میرا
    ... بده    خودش دست کار کنه رانندگی حالش ...این

گفتم                   بغض با و دادم تکون سری کشیدم یامان خالی جای تا نگاهشو مسیر و دوختم چشم نهان  به

_          ...  ... به      هنوز کرده حقم در که هایی ظلم تمام با خواست خودش نهان بشه طوری این نمیخواستم من
نه؟؟        باشم نگرانش میتونم عمو دختر یه عنوان

گفت           بهم رو و داد تکون سری بغض با هم  نهان

_ من            اخه شم فدات میرا؟ میاری کجا از رو صبوری همه  ...این

     ... داداشم     از اینم عمو از اون نکشیدی که ها درد !چه

شدم       غرق افکارم تو و نگفتم ...چیزی

تو                       هم نهان منو نبود یامان از هم خبری و بودن نیومده پایین هنوز عمو و عمو زن که بود ساعتی سه
            ... بخندونه   منو میکرد سعی میکرد تعریف مسافرتشون از که هایی خاطره با بودیم نشسته آشپزخونه

میومد        لبم رو جونی بی لبخند تنها ولی

_ .               ... شد   پاش زیر های یخ پخش هیکلش اون با پسره وقتی که نمیدونی میرا وای گفتم می داشتم
   !           . خجالت       از ؟ کنه کار چی دونست نمی دختر همه اون پیش بیچاره بزنم گاز و زمین خنده از میخواستم

رفت         بیرون پیست از و انداخت پایین و ...سرش

زدم   لب  خسته

_    ... بوده    خالی من جای گذروندی خوش حسابی ... پس

      .. گفت  باشه اومده یادش چیزی که انگار زد  لبخندی

_ ...      !! خیلی          نگذاشت عمو چرا دونیم نمی ولی بیای باهامون هم تو بود قرار نمیدونستی مگه میرا وای
      ..... باهامون           که میبود باید خداش از نمیده اهمیت بهت زیاد که شخصیتش وجود با چون بود عجیب
...میومدی

     ... نبود         درست وسط این چیزی یه رفتم فکر تو و گذاشتم ام چونه زیر ...دستمو

 .آها_

_      ...       ... چرا      شده؟ چی دستت میرا نپرسیدن نگاه پرتمو حواس بابای مامان عه عه میرا پکری تو قدر چه عه
گچه؟  تو

گفتم   کلفگی  با

_   ...        ... منه     تقصیر همش نمیمونه براشون حواس که فشارن تحت قدر اون دارن حق ها طفلی ...خب

   ... از                صدایی دیگه شد خیره نامشخصی جای به و گذاشت اش چونه زیر دستشو من مثل و نگفت چیزی
          ... لزمه    ها چیز بعضی به بردن پی برای سکوت این شاید نیومد در کدوممون ...هیچ



کردم                 زمزمه تعجب با و پریدیم جا از دفعه یک خونه زنگ اومدن در صدا به  با

_ یامانه؟   یعنی

    ... داشتم        نظر زیر حرکاتشو رسوند آیفون به و خودش و گفت ...نمیدونمی

گشت                   شالش دنبال شتاب پر و زده هول طور اون کلید زدن با که دید رو کی آیفون پشت

_ کو؟؟ـ؟...  شالم شال

گفتم         و کردم نگاه بهش شک و تعجب  با

_ ؟      میکنی هول چرا دختر کیه

کرد       زمزمه آروم و انداخت بهم  نگاهی

!سیاوش_

گفتم            میکردم مرتب شالمو که طور همین تفاوت بی و کردم  اخمی

_      ... شده؟   گچ مثل رنگت چرا تو کسیه هر  خب

بست        درد پر هاشو چشم و نگفت ...چیزی

میخورد     مشامم به عجیبی ...بوهای

پذیرایی                    به و خودم بندازم حال بی نهان سمت نگاهی نیم اینکه از بعد شد باعث ورودی در صدای
دادم...                 سلمی خجالت با میومد بهش عجیب و داشت تن به سفید پیراهن که سیاوش دیدن با  برسونم

_   ... این...            کردم فکر خونه بیام شدم مجبور نمیده جواب یامان میزنم زنگ چقدر هر خوبی سلم
عمو...   ماشین راستی ...جاست

زد                  خشکش سرم پشت کسی دیدن با ولی بگه و حرفش ادامه که بودم دوخته چشم بهش ..منتظر

_ سیاوش؟    آقا خوبید سلم

  ...       ... دست       آشکارا نداشت اون از کمی دست هم سیاوش طرفش برگردم شد باعث نهان لرزان صدای
داد        جواب مردونه شرم با و شد پاچه

_    ... نیویورک؟...         گذشت خوش اومدین خوش باشین جا این ممکنه که زدم حدس ممنون

تنها          نفر دو اون و بودم تماشاچی فقط من  ...انگار

_ برین       خودتون شه قسمت انشالله نبود ...بد

     . کیه؟           خجالت پر نهان این کرد درست هاشو لبه و برد شالش سمت رو لرزونش  دست

_ هست؟...     کجان؟یامان بابا و مامان تشکر

دادم               تکون نفی حالت به و سرم که پرسید من به رو و آخرش ...سوال

_ ولی      بالن عمو و عمو ....زن

گفت    من من با

_    ... نهان               باشین خودتون مواظب بدین خبر هم خاله و سیامک عمو به میام شب دیگه بار یه من پس
...خانوم

    ... کرد          اضافه منم اسم آخرش میده سوتی داره زیادی که فهمید هم خودش کنم فکر

_ خانوم      میرا شما طور همین ...و



زد               بیرون خونه از و کرد خداحافظی کلفگی با هاش حرف شدن تموم از ...بعد

انداخت               مبل روی رو خودش و کشید ای آسوده نفس که دوختم چشم نهان  به

_  ... ؟  چرا من خدای

   ...         ... هست      چیزی مطمئنم بیارم در دختر این کار از سر گرفتم تصمیم اش درمونده و آروم زمرمه با
ندارم     خبر ازش که ...بینشون

افتادم        راه نهان سمت به فکر این ...با
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دلش                     و کرده بغض میکردم احساس بیاره در آشفتگی این از منو تا نکرد باز زبون کردم اصرار چقدر هر
... هووف   میخواد کردن ...گریه

     ... رفت                  نهان که بار یه زد می چنگ قلبم به قبل از بیشتر من ی دلشوره و بود شده تاریک هوا دیگه تقریبا
میکنن                     هم با عجیبی های پچ پچ و فکرن تو بدجور دو هر دیده اتاقشون در لی از که گفت ...بال

        ... های           مبل تا آشپزخونه مسیر طول قدر اون میکردم نگاه رو ام شکسته دست و میدادم فشار و دستم
بودم           گرفته سرگیجه که بودم برگشته و رفته رو حال  ...وسط

        ... نیومدن         هم ناهار برای حتی عمو و عمو زن نیست جاش سر چیزی میکنم احساس چرا من ...خدای

نیست       پیداش صبح از که هم ...یامان

 ...              . از      بود غرق خودش افکار تو و بود نشسته مبل از ای گوشه مغموم نداشت من از کمی دست نهان
کرده       پیدا حالی همچین اومده سیاوش ...وقتی

_ ؟...    برنگشته هنوز یامان میرا

شدم              خیره میومد پایین ها پله از که عمو به و گفتم ای ...نه

_ هم     دوتاتون گرفتین غمبرک ...چرا

گفتم      و پاشیدم روش به تبسمی

_ کنم                فکر دلم زیر زده خوشیش دیدنتونه ذوق از من مال ولی نمیدونم که و ...نهان

گفت           باشه دیده عجیبی چیز انگار وناگهانی کرد ای خنده  متقابل

_ شده؟   چی دستت

_            . میاد     در گچ از دیگه اخراشه انشالله افتادم ها پله از نباش نگران جان عمو ...هیچی

اومد             پارکینگ از یامان ماشین صدای لحظه همون که داد تکون سری ...مشکوک

                  ... شد.. بلند جاش از که کردم نگاه نهان به استرس با شد آشوب دلم و رفت بال قلبم ضربان خودشه اومد
رفت     پدرش طرف به  و

_      ... فداتون...   به من نشین عصبی زیاد ها باشید آروم ...بابا

شد                  وارد در از که چرخاند یامان طرف به رو سرش و داد تکون تایید عنوان به سری

کردم    زمزمه بهت  با

!! بابا_

     ... کمی                من مثل اونم هاش چشم و میداد کهنگی بوی هاش لباس بود شده قبل از تر شکسته اش چهره
! ؟  داره دلتنگی

       ...     ... شکار     نگاهمو که کرد بلند و سرش بود برگشته دوباره خونسرد یامان کردم نگاه سرش پشت به
راه...       اون به زدم خودمو زده خجالت ...کرد



_         !! اومدی        خوش غربت دیار از برگشته داداش خان نگو حال شده چی گفتم دنبالم اومد یامان ...وقتی

شم              مسلط خودم بر تا بکشم عمیقی نفس شد باعث بابا تمسخر پر ..صدای

شد       نزدیک بهش قدم به قدم  عمو

_ !      ...       ... ؟  نمیدونستمت کثیف حد این تا دیگه شهاب دارم خبر هم تو شاهکارهای از ممنون اوه

گفت          داد با و افتاد ابروهاش بین وحشتناکی اخم  بابا

_      ...   ...      . یامان    از بهتر چه؟کی تو به دارم اختیارشو دخترمه کردم کاری خوب اصل باش زدنت حرف مواظب
شه؟              شوهرش کنه آقایی خیلی حال و کنه تحمل و نکبت اون بخواد که

گفت                 عصبی عمو که شد جمع هام چشم تو اشک اش رحمانه بی های حرف شنیدن  با

_ ...             ... وگرنه     خونه اون تو میدی دختر این به هایی زجر چه تو نمیدونستم من شهاب کثیفت زات به تف
ات         خونه تو بمونه می گذاشتم هم لحظه یک !!عمرا

کشیدم                    بلندی جیغ که ببره یورش طرفش به خواست حرصی عمو که گفت درکی به لب زیر اعتنا بی بابا
گفتم   ناخوداگاه  و

_ جلوشونو   بگیر ...یامان

باعث                      این بود تر بلند بابا از گردن سرو یه چون که انداخت بابا و سیامک عمو بین خودشو اخم با
بده...      اش جذبه به بیشتری ابهت ...میشد

کشید     عمیق نفس چند ...عمو

      . ؟  نیست خبری عمو زن از بود عجیب

گفت                  قاطع و ممکن لحن ترین جدی با هممون به رو و گرفت فاصله یامان و بابا  از

_ همتونم      با کنین باز گوشاتونو ...خوب

 ... مرد           سیامک نیارین منو اسم دیگه بگم میتونم فقط یامان تو و ...شهاب

گفت           خیسم های چشم به خیره که بشم عمو نزدیک خواستم

_   ..       ...      ... زن   منو ولی دارم قبول نیستم خوبی عموی برات من برام جونمی مثل که میدونی خودت میرا تو و
بحث                       این به اینکه هم و کنیم پاک و ننگ لکه این هم و خودت آبروی هم اینکه برای گرفتیم تصمیم عموت

بدیم  ...خاتمه

     ...           ... هاش    چشم تو شرمندگی چرا دید رو بابا وقتی از کرد تغییر قدر این عمو چرا نداد ادامه اشو جمله
    ... میداد  بد گواهی دلم شده ...بیشتر

گفتیم                    بلندی چی یامان هم من هم زد که حرفی با که بودیم دوخته چشم هاش لب به منتظر  همه

_       ...    ... نیست       رضا دلت اگه شرمندتم همینه مصلحت کنین عقد که اینه نمیکنه تباه اتو آینده که راهی تنها
من...                   عقل بی پسره سر به احمقانه فکر این که میکردیم رو کاری همچین باید اولشم از دخترم

... متاسفم...     گذشته کار از کار دیگه نزنه

میزد؟؟          قلبم آیا بود رفته فرو سکوت تو خونه همه

!!!! ....    ...     » «: نه        انگیزه رعب فکرشم حتی همیشه برای یامان همسر عقد میشد اکو ذهنم تو که ای کلمه تنها
....عمو
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حال                       تا دنیا؟ تو کثافته درده چی هر از شی خلص تا برسونه زودتر و مرگت بخوای خدا از شده حال تا
هات                    چشم جلوی زندگیت اسطوره شده حال تا بدونی؟ خاکی کره آدم ترین تنها و کس بی و خودت شده

؟   شه  نابود

      !     ... حقیرت؟      بنده از حمایتت بود این ؟خدایا معنیه بی برام کشیدن نفس دارم و حال همین دقیقا من

_      ... به             نمیتونم و دختر این من نمیکنم ازدواج میکنه خیانت که کسی با من حرفتون؟ این چی یعنی بابا
داش    قبول همسرم ...عنوان

و                        مسکوت بابای به رو و کرد بودم اش خیره بغض و تلخند با ظاهر به که منی به ای درمانده نگاه عمو
گفت          اخم با میکشید کشدار های نفس عصبی که  یامان

_             ... شه  ختم باید قائله این دیگه هفته دو تا حداقل گفتم که همین صداتو ...ببر

 ...        ... طرف           دیده آسیب جسمش و روح تو جایی بشنوم کنی مراقبت دخترم از جونت مثل باید بعد من تو و
کن         جمع خوب و حواست پس یامان منم !!حسابت

     ...        ... روشن      تکلیف اون بود این ام اضافی جمع این تو که منم تنها گرفت شکل لبم رو عمیقی پوزخند
!! داره؟               دیگه نداره و شدن پودر طاقت من شکسته دل عمو؟این میزدی حرف ازش که کردنی

شده                    من عذاب ملکه ناخواسته یا خواسته نوعی به کدوم هر که اشون نفره سه جمع سمت نگاهی نیم با
            ... با         و گفتم بلندی نه ناخواسته که بیاد طرفم به خواست نهان رفتم بال اتاق طرف به خوران تلو تلو بودن
     ... قدم               قبل از تر محکم کنن رسوا رو بدم حال هام اشک نگذارم داشتم سعی که جوری بغض و عصبانیت

پناهگاهم         به برسم تر زود چه هر تا ...برداشتم

         ... مهم           برام پایین های آدم از کدوم هیچ الن بود گرفته رو خونه کل بلندم فریاد از بعد عجیبی سکوت
شدم...                اتاق داخل و بستم محکم و در و ندادم اهمیت عمو های زدن صدا به ...نبودن

          ... خفه             بالش تو که بود بلندم های گریه این و افتاد تخت روی جونم بی تن و لرزید وجودم کل آن یه تو
    ...      ...   ... ؟  چرا عمو؟ چرا اخه میومد ذهنم تو سوال این همش بود کم هوا میکردم اشون

شدم                    خیره سقف به و کردم جا جابه تخت روی و خودم نیومدن بند که هام اشک از حال ...بی

 ...     ... که              انگار ندادم نشون العملی عکس هیچ شد اتاق وارد نگرانی با عمو زن بعد کمی و شد بلند در صدای
نکرده    تغییر چیزی ...هیچ

هام             اشک از خیس بالش به زد زل و نشست تخت روی ...کنارم



  ... این                 چرا رسید گوشم به صداش بالخره که داد ادامه بلندم موهای نوازش به طور همین ای لحظه چند
شده؟؟      دار بغض همه صدای روزا

آدم                   _ دل و باشه اجبار با که ازدواجی سخته برات آخه؟میدونم میدی عذاب خودتو قدر این چرا جانم میرا
 ... خیلی      سخته خیلی نباشه صاف طرف !!با

کشید    آهی

_        ...    .     . فردا    شدی یامان صیغه الن که تو میدونی مصلحتته به این میپرستیم که خدایی به شم فدات من آخه
 ... یکم                 میمونه مرگ مثل سن این تو برات خدا درمیارن؟؟به سرت پشت هایی حرف چه مردم فردا پس
 ...              ... اون   داره دوست قلبش ته بازم باشه غد و مغرور هم چقدر هر یامان مطمئنم میرا باش منطقی
    ... و     شدی زنش دیگه تو ببینیش تو کافیه فقط ....میخوادت

که                    هایی حرف این و بشینم عمر یک باید نیست کافی عمو زن های حرف هضم برای لحظه چند
           ...  ... میکرد       آب رو کسی هر دل که جوری بغض و بهت با من خدای کنم مرور ذهنم تو امو نداشته انتظارشو

کردم   زمزمه

گرفتین؟                  _ خودتون با رو تصمیمی همچین نباشم دختر دیگه من ممکنه اینکه خاطر به فقط شما که نگین
رو                      ای دیگه مرد با کردن زندگی با ای دیگه شانس هیچ دیگه که میدونین خورده دست یه منو شما یعنی

بدبختم           قدر چه من وای عمو زن وای ؟ ...نداره

زد      موج هاش چشم تو تعجب

_ تو  ...یعنی

گفتم       قبل از تر ومحکم زدم  پوزخندی

_       ...       !   ... چیزی   تنها از پسرت های زورگویی علرغم وجودش تمام با که دختر یه دخترم هنوز من عمو زن آره
کرده     مراقبت مونده توزندگیش ...که

جایی                     به که هایی چشم و میزد موج توش شرمندگی که صدایی با بعد کرد نگاهم ناراحتی با لحظه چند
گفت       میکردن نگاه من های چشم  جز

_              .. چیزی      از تفاوتی بی با نیست ممکن اون شناسم می خوب پسرمو من آخه آخه گی؟ می راست تو میرا
بگذره               داره و خواستنت عطش که یامان مثل مردی و هست تو وجود تو ...که

...این

          ! یامان             و من از ذهنشون تو که هایی فکر ؟چه حدمه از بیش دیگه این من خدای بستم درد پر و هام چشم
...نساختن

گفتم                    بود قاطیش کنایه و نیش خوبی به که لحنی با و زدم منتظر عموی زن به تری عمیق ...پوزخند
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_           ... ... عمو      زن شدین قائل ارزش برام حد این تا که ممنون هه بودین ای دیگه جور تصوراتم ...تو

گفت             خالصانه مهربونی با و گذاشت میدادم تکونش عصبی که دستم رو  دستشو

_          .  . این         اگه میشه تباه تو آینده میخوری ضربه تو دختری تو میرا هستم تو نگران یامان از بیشتر الن من
نگیره   سر ...وصلت

کرد     اضافه من من  با

_ تا            کنه معاینت زنان دکتر ببریمت میتونیم باشی داشته دوست هم ...اگر

گفتم           صدام حد آخرین و پرخاش با هاش حرف شنیدن  با

و                   _ وایمیستین روم تو چطور حال کرد؟ جیگرم به خون پسرتون نبود بس میخواین؟؟ چی جونم از لعنتیا د
ندارین؟؟                اعتماد من های گفته به یعنی عمو؟ زن ازم دارین آوری شرم ی خواسته همچین

آوردم             تر پایین و صدام قبل از تر محکم حتی بودم گرفته  تصمیممو

_      ...       ... از.        روز این من بدونین ولی میدم تن ازدواج این به من ندارم حرفی منم میخواین شما که حال باشه
         . کردین      امضا منو مرگ حکم سکوتتون با همتون شما کنم نمی فراموش وقت هیچ ...زندگیمو

گفتم                که بزنه حرفی خواست خودش از دفاع برای و لرزید اش چونه چطور که  دیدم

_        . بکنم    بهتون ای دیگه احترامی بی نمیخوام بیرون برین میکنم ...خواهش

             ... تخت       روی نشسته صورت به و ازش بودم برگردونده سر که رو منی کنه بغلم و بیاد طرفم به خواست
            ... رفت      بیرون اتاق از ناراحت و مسکوت و شد پشیمون راه وسط ولی بودم کرده بغل زانوهامو و ...بودم

      ...     !! قرآنش          تو خودش خدا حتی باشی داشته صبر باید آسونیه سختی هر از بعد دادن یاد بهمون بچگی از
           !     ... میزاره؟؟  راهم جلو تر بزرگ سختی یه سختی هر از بعد ؟چرا برعکسه من برای چرا پس گفته هم

بسنجه؟        کم سن این از منو توان !میخواد



             ... قایم     و خودم خطر دیدن موقع موش مثل اینکه از بودم شده خسته بریزم نداشتم اشکی حتی دیگه
 ...کنم

خودم         از حتی ها آدم از بودم !بریده

بحث                      به توجه بدون بودم روم به رو تختی رو خیره که طور همین و کردم دورم پراکنده موهای به نگاهی
         ... بسپرم           و خودم که بود رسیده اون وقت شاید رفتم فرو فکر تو میکردن من سر پایین که دعواهایی و

تقدیر  ...دست

       !  ... وجود           تر دار خنده این از یامان منو خندیدم هیستیریک زیادم های بدبختی به توجه بی و کشیدم آهی
!!نداره

جذاب؟؟        دیونه اون به چه منو آخه

اومدم              پایین تخت رو از آروم و زدم غریبم و عجیب حال به ...نیشخندی

نبود             بحث و دعوا از خبری دیگه و بود خوابیده صداها و  ...سر

رفتم                 بیرون جون بی و روح بی وضعم و سر کردن مرتب با و کردم کج .سری

              ... و     شد کشیده عقب از دستم ناگهانی که برمیداشتم قدم راهرو تو کنان لی لی باشم شده دیونه که انگار
شد                 خفه جا در دهنم رو ای مردونه بزرگ دست شدن گذاشته با ترس از بلندم ...جیغ

گرفت                   آروم جا همه از خبر بی دوباره من دل و پیچید بینیم زیر لعنتیش خود عطر ...بوی

قایم                       جا این نفر دو شد نمی متوجه مطمئنا میشد رد جا این از که کی وهر داشت کمی نور راهرو ته
!!...شدن

جلوم       ایستادن با و چسبوندتم دیوار به

    ... انگار    نیست که آدم هیکل گرفت رو دیدم ...تمام

_          ! خودت؟   مال بودنت بّشاش ماست مال ضعفات و غش میزنی شاداب بدجور

          ... و           نشست می تنش رو بود پوشیده که چرمی کت بود گذاشته برام که تنگی فضای این تو بود کم هوا
میکرد       قبل از تر جذاب و .اون

گفتم                   اش مردونه و بم صدای محو اختیار بی بودم شده صورتش روی ریش ته خیره که طور همین

_  ...             ... به     میشه بیارم در ها پک سیکس این از تو مثل میخوام گفتم بهت یامان شدم بزرگ دیگه من ببین
هان؟؟    بدی یاد منم

خوشگلن   خیلی ...اخه

و                   فشرد دستش تو قبل از بیشتر نحیفمو کمرم نبود عصبانیتش از خبری دیگه که طوری و مبهوت
گفتم          خنده با و گیج که کرد نزدیک بهم  خودشو

_ میاد     دردم یامان نکن !!آخ

گذاشت                لبم روی لبخند به دستشو و زللم مثل های چشم تو شد خیره اخم  با

             ... لرزید     دلم ته که کردم لمس ریششو ته زبری کوچولوم و نرم انگشت با داشتم دوست و تنش ...گرمای

طور                       به بود گرفته من توسط زبرش ریش ته لمس از که لذتی با و بود دوخته چشم بهم متفکر هنوز اون
کرد   نگاهم  خاصی

_ جدیدته؟   بازیه اینم



نفس                        این و گردنش رو کردم کج و سرم ناز با و خندیدم بغلش تو خیال بی باشم نشنیده چیزی که انگار
        ... خورد       تکون گلوش سیبک که داد قورت دهنشو آب بود گرفته هدف گردنشو که بود داغم

_   !! بازیم   عاشق من بازی گفتی !راستی

سرم                     که بده فاصله خودش از منو خواست و کرد وحشتناکی اخم که دوختم بهش و مشتاقم های چشم
سفتش     سینه به چسبوندم ...و

_          ...    ! میرا   نکن هست؟ حواست میکنی بازی شیر دم با داری شدی خل پاک جدیه انگار ...نه

گفتم                   و کوبیدم زمین پامو ها بچه مثل هام لب کردن آویزون با و ندادم اهمیت حرصیش لحن  به

_          ...      ... منو     نتونه کس هیچ دیگه تا زور پر مرد یه باشم تو مثل میخوام فقط من نیستم دیونه من خیر نه
کنه    کاری به ...مجبور

زمزمه                      گوشم زیر کرد بدل و رد مصمم های چشم و لب بین که نگاهی با و فرستاد گوشم پشت موهامو
کرد

_      ... نمیدم   رو اجازه این من چون کوچولو جوجه !نمیشه

منی       مال تو و مردتم من ...!فقط

# 105پارت

کردم   غلط  رمان

"یامان"

                  ... ما   بگیرن تصمیم هست میرا منو بین که ای صیغه فهمیدن از بعد که حد این تا نه ولی داشتم و انتظارش
              !! گیر      قلبم و عقل راهی دو بین درست؟ کار کدوم غلطه؟ کار کدوم نمیدونستم بیارن در هم عقد به رو
  ...                  ... یه  از کنم قبول اونو تونستم نمی و بود نشده کم دختر این به تنفرم حس هنوز طرف یه از بودم کرده
                   ... شده   محرم بهم دیگه حال که رو دختری که نمیداد رو اجازه این بهم دلم های ته ته اون قلبم هم طرف

          !     ... میکرد    تر سخت رو کارم خودم با جدال این ولی میخواستم و دختر این من کنم ول رو ...بود

           ... ازم        بابا و مامان که دلخوری به توجه بدون گرفتم تصمیم بودن کشونده سمتش به منو پاهام که حال
بیارم         در دختر این کار از سر فعل ...داشتن

میکرد                     زده شگفت منو داشت عادیش غیر و غریب و عجیب های رفتار با که میرایی و بودم من این !حال

قفسه                 میخواست تندکوبیدن تند از دستم زیر قلبش بودن خیره بهم که معصومش های چشم علرغم
کنه؟     پاره رو اش !سینه



        ! بفهمم   قلبش تپش از خوبی به میتونم و ؟این ازم ترسه ...می

   ... و                  هام چشم کشید گلوم سیبک رو اشو اشاره انگشت ناز با دوباره که بودم میرا تحلیل و تجزیه فکر تو
خورد           گوشم به اش دخترونه صدای که فشردم هم روی  محکم

_ ...        ... از           معنیه بی برام دیگه زندگی همین خاطر به ندارم دادن دست از برای چیزی دیگه من ؟ چیه میدونی
ترسم    نمی هم ...مرگ

زد    پچ گوشم  زیر

_ بزرگمهر  ...یامان

         ... کم           کم بودن حلقه تنش دور که هام دست بود کرده دیونه منو که بودم هاش نفس گرمای محو هنوز
عمارت                      های پله سمت به و رفت در دستم زیر از شیر چنگ تو آهوی یه مثل که میشدن سست داشتن
...دوید

    ... داده         بازیم چطور وروجک ببین بود کرده ام حرصی بدتر میکرد که ای ...خنده

نشون                   و خط براش هام چشم با و میشدم نزدیک بهش داشتم آروم آروم که منی طرف برگشت
گفت   و میکشیدم

_ ؟             هان نداشتی دوست بازی مگه دنبالم بیا بدو ؟ برده ماتت چیه

ها                 پله طرف به پشتش و بود من به رو که زد می موقعی هارو حرف ...این

داشت              فاصله پله اولین تا کوتاه قدم چند که دوختم پاهاش سمت نگاهمو ...ناگهان

؟      ! میکرد کار چی داشت دختر این

به                      و زدم صدا بلند اسمشو بیوفته پله اولین به پاش رسیدن از بعد بود ممکن که اتفاقی از زده وحشت
دویدم  طرفش

_ باش   مواظب !!!میرا

   ...         ... که       بلندی جیغ بود شده دیر دیگه ولی بیاد تر عقب خواست میکنه تهدیدش که شد خطری متوجه تازه
شد         پخش عمارت کل کشید،تو ترس سر ...از

   ... بیشتری         قدرت با کرد می دیونه منو داشت ،حضورش نبودش فکر حتی

خورد                     صورت با که کشیدم خودم طرف به محکم اونو و کردم سرش روی شال بند و دستم لحظه همون
شکمم  ...رو

میزدم   نفس ...نفس

کنار                       خون غرق میلرزه بید مثل بغلم تو که میرایی این پله همه این وجود با بود ممکن قبل لحظه چند تا
بیوفته   پله ...آخرین

     ... و             زمین بود افتاده شالش کردم استشمام موهاشو خوش عطر بوی ولع با و فشردمش خودم به بیشتر
       ... که              چسبوندم سرش به و ام چونه بود کرده رها بغلم تو و خودش حرکت بی اطرافش به توجه بی اون

شد            بلند هم میرا گریه صدای مامان گفتن حسین یا با ...همزمان

بیخ                        از مرگ که بودم دوخته چشم میرایی به شده گشاد و نگران های چشم با سه هر نهان و بابا و مامان
         ... میکرد    هق هق بغلم تو ترسیده گنجشک مثل حال و بود شده رد ...گوشش

             ... بود       آورده پناه اش دهنده نجات به که کسی از و آغوشم نکردم دریغ کردم تر تنگ و هام دست ...حلقه

       ... بفهمه          اگه میکشه خجالت خیلی بعدا مطمئنا بود شده سرازیر وجودم بند بند تو خاصی لذت خودمم
 ! کوچولو        جوجه کرده بغل منو طوری چه نفر سه  جلوی



_    ... مادر؟    خوبه حالت میرا بده مرگم خدا وای

لحظه                      چند بود ممکن که نداشتن باور هنوز که هایی چشم با و شد تر نزدیک که دوختم چشم مامان به
کرد         می نگاهمون بشیم گرفتار مصیبتی چه به ...قبل

_ .        ... نگران       میشه درست هم پریدگیش رنگ این بگذره یکم طبیعیه ترسیده فقط خوبه حالش مامان آره
...نباش

نگران     هم خیلی بود ...نگران

که                _ بکشه منو خدا اومده بند زبونش ؟طفلی ای دفعه یه شد ساکت صورتشو؟چرا برنمیگردونه چرا
کردم         درست نوا بی دختر این برای وضعیتی ...همچین

         ...       ... کرده  قایم ام سینه تو و صورتش که میرایی برداره میرا از چشم تونست نمی مامان نگفتیم چیزی
   ... بود...      یخ هاش دست تند هم خیلی میزد تند هنوز  !!بود

      .. خیلی              زنی هر برای شاید که این میکرد تحسین و حرکتم این داشت انگار هاش چشم با کرد نگاه بهم بابا
باشه        کنارش شرایطی همچین تو محرمش که ...مهمه

# 106پارت

کردم   غلط رمان

گفت       آروم اشکی های چشم با نهان

_    !     .... دفعه            یه که شده؟ چی ببینم بال اومدم شنیدم رو میرا خنده صدای که بودم ها پله نزدیک پایین من
       ... از            ترسیدم نیست حواسش اصل که فهمیدم دیدم بود من به پشتش که پله اولین نزدیک درست رو میرا



   ... حتی               بود ممکن گرفتتش زودتر داداش شکر مرتبه هزار خدارو که طرفش اومدم بود ذهنم تو که چیزی
باهم      و دارم نگهش نتونم ...من

       ... خورد           گوشمون به مامان استرس پر صدای که رفتیم فرو فکر تو مغموم و دادیم تکون سری سه  هر

_    ...      ...    !! میرا      هم تو یامان بیام در هم ای صدقه یه کنم دود اسفند برم میزنن چشمتون فقط که شم فداتون
     .          ... زجر     کم امروز ام بچه بخوره بیارم شیرین چیز برم افتاده فشارش کنم فکر باش پیشش اتاقت ببر رو

قوز       بال قوز شد اینم بود ...نکشیده

دوختم        چشم رفتنش مسیر به و نگفتم ...چیزی

گفت              تر مؤکد و کرد تکرار و مامان حرف تایید معنی به هم  بابا

_          ... چشمات   مثل باش مراقبش هم من مثل نالیقی عموی عوض باش مراقبش ...خیلی

رفت        پایین ها پله از ناراحت هم ...اون

         ... خیلی        دلش و نیست کافی اولش گریه میکردم احساس شد مچاله میرا کوچولو دست بین سیاهم کت
نمیکرد...               ولم و میچسبیده بهم بدم اش فاصله خودم از میخواستم وقتی که بود عجیب ...پره

گفتم         گوشش زیر شدم خم بود بلندتر ازش  قدّم

_     ... بیوفتی       بلندی از نیست قرار شد تموم چی همه خب؟دیگه باش ...آروم

   ...          ... به    توجه بی میکرد خودش مسخ منو که شدم درشتش های چشم مبهوت کرد بلند سرشو بالخره
گرفتم                  بغلم تو اونو و گذاشتم گردنش رو امو دیگه دست و پاش زیر دستمو یه نهان ...حضور

_    ...     ... بیارم   رو میرا منم کن باز و اتاقم در برو جلوتر .نهان

بست           محکم هاشو چشم و لرزید دوباره بدنش کردم بلندش ...وقتی

ترسیده            ارتفاع از طور این که هست افتادنش صحنه ذهنش تو ...هنوز

رفتم                 طرفش به و دیدم تخت کنار دست به پتو آماده و نهان شدم که اتاق  وارد

            ... ازش      نگذاشت و گرفت کتمو لب بودن باریدن آماده که هایی باچشم گذاشتم تخت روی رو میرا وقتی
بگیرم   .فاصله

گفت        بغض با اخمم پر نگاه به  خیره

_  ...  ..  ... ..   ... .. .. ...  ...  ...  ... خدا... دیدی میترسم سم میتر خیلی رگ م از میترسم م س تر می من یامان م گفت وغ ر د
تا      قدم چند زد؟فقط چوبشو ...چطور

کردم            قطع حرفشو لبش رو انگشتم گذاشتن با و شد بیشتر .اخمم

_       ...           . من     اجازه بدون نداری حق اینکه و نهانی منو پیش تو حال و شد تموم چی همه باش آروم گم نمی مگه
بمیری  ...حتی

گفتم           قبل از تر آرام و زدم کنار صورتش از  موهاشو

_ بسازیم...          باهم بد یا خوب خاطره کلی قراره که بخواب ...بخواب

کردن               دریغ ازم رو دریایی آبی رنگ خمارش های چشم دیگه ولی میزدم حرف ...من

    . که                   نهان به نگاهی کردم صاف و کمرم و شدم بلند زد می ذوق تو بدجور که اش پریده رنگ صورت رو از
گرفتم                دستش از رو پتو بود میرا منو خیره تلخی لبخند با و بود وایستاده ...کنارم

خورد                 گوشم به نهان صدای که چرخوندم اتاقم داخل به نگاهی میرا روی پتو کردن مرتب  با

..داداش_



کن  ^  خوشبختش کرد ...^زمزمه

گفتم           تعجب با بهش رو میاوردم ودر کتم که طور  همین

!جانم_

بغلم         تو انداخت و خودش ناگهان و کرد بغض

_     ... نداری؟        توجه بهم دیگه چرا گرفتیم فاصله هم از ما قدر این چرا

  ...        ... که        خواهرم خواهرم تک به نیست حواسم زیاد وقتیه چند بود خواب غرق که انداختم میرا به نگاهی
خونه         این اهالی همه مثل برام عزیزه خیلی ...خاطرش

_          ... نه؟    یا گذشت خوش ور اون نکردی تعریف برام هنوز وروجک دیگه امر چشم

گفتم                    و کردم کوتاهی خنده که بود بسته هاشو چشم و بود گذاشته قلبم رو سرشو حرفم به توجه  بی

_    ...   ...          ... و   آب همه این که کردین خیسم میرا های اشک نصفشم پیرهنم رو توئه های اشک نصفش ببین اه اه
دخترا؟؟     شما میارین کجا از

زد         صدا اسممو حرصی و زد سینم به  مشتی

_ میکنه؟            تحملت چطور بگیره و لوس توی میخواد که پسری اون  موندم

  ... خودش    برای شیطونیه نمیومد بهش اصل !خجالت

 ... همزمان                   ام گونه رو نهان شیرین ی بوسه که بودیم خیره هم های چشم به تمام دلتنگی با طور همین
رو                        خوابیده میرای با که شد اتاق وارد دست به پرتغال آب از پر لیوان مامان بعد و شد بلند درهم صدای

گرفت       غم بوی دوباره هاش چشم ...تخت
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گذاشت                اش پیشونی رو دستشو و شد میرا نزدیک ما دوی هر به توجه بدون ...مامان

تخت                    کنار عسلی روی رو پرتغال آب هاش چشم کردن باز با همزمان و بست دور یک هاشو چشم
.گذاشت

شد             صورتش خیره دستش گرفتن با و نشست تخت پایین آروم میرا ...کنار

من                   _ الهی شه؟ درست یکم حداقل فشارش تا بخوره رو میوه آب این شه؟باید می بیدار کی پس یامان
شده       دیوار گچ عین صورتش شم ...فداش

میشدم                  نزدیکشون خودمم که طور همین و انداختم رفت مامان طرف به که نهان سمت نگاهی نیم
 :گفتم

_      .         ... میدم   پرتغالو آب خودم شد بیدار خوابه همین میکنه آرومش که چیزی تنها الن اون مامان کن صبر
باشه؟... بهش

داد       ترجیح رو سکوت و نگفت ...چیزی

          ... بدل        و رد بینمون که بود هامون نفس صدای فقط گفتن برای نداشتیم حرفی کشیدم، گردنم به دستی
 ...میشد

زنگ                      اومدن در صدا به با بودم وایستاده جیب تو هام دست میرا سر بال که طور همین بعد دقیقه چند
! ؟        بود سیاوش انداختم اش صفحه به نگاهی  گوشیم

دادم        جواب و تلفن و گرفتم عمیقی  دم

 سلم_

_  ! شده؟        چیزی نمیدی جوابمو میزنم زنگ بهت صبح از کجایی

_    ... مفصل  میگم بهت بعدا نداشتم !حال

گفت     محکم و گرفت  :نفسی

_          ! نداده؟         خبر میام که گفتم خانوم نهان به راستی بزنیم حرف ات خونه میام دارم بگی بعدا نمیخواد

        ... به          حواسش و هوش سراپا نهان شدم متوجه عقب برگشتم سیاوش حرف این با که بود بهشون پشتم
سیاوشه    منو بین !!!مکالمه

  ...    ... رفتار              جدیدا انداختم بال ابرویی تاک دیگه راه به زد خودشو و شد دستپاچه دید و ام خیره نگاه وقتی
! ؟     شده برانگیز شک خیلی هاش

غرق                      هنوز که میرا سمت نگاهی با و کردم قطع و تماس شد تموم سیاوش با هام حرف اینکه از بعد
     ... گفتم  و کردم اشاره مامان به بود  خواب

_ پایین           بیاین بعد یکم هم شما جا این میاد داره ...سیاوش



کرد                 تر نزدیک مامان به رو خودش و گرفت گاز لبشو پوست نهان که داد تکون .سری

            ... ساعت          به خیره و بود نشسته ها مبل از یکی روی بابا رفتم پایین طبقه به سرم توی افکار از خیال بی
بود     غرق افکارش تو ...دیواری

_ میاد   داره .سیاوش

گفت                   میرفت اتاقش سمت به و میشد بلند جاش از که طور همین و سرد و داد تکون  سری

_       .. باهاش  دارم ها حرف خیلی کن صدام اومد ...وقتی

دلسوزانه؟           های سرزنش یا پدرانه های نصیحت همیشه مثل حرفی؟ چه

!           ... ؟     آبرویی بی این بار زیر شده خم کمرش که میکردم احساس کردم دنبال و رفتنش مسیر

 ... وقت         هیچ بودم نشده بابا افکندگی سر باعث وقت هیچ !!!من

مایع                      پدرشه از همه هاش نداشته یا ها داشته تمام که رو پسرش تک که وقتی عمارت این تو امروز ولی
         ... بشکنه   آن یک تو هام باور تمام که شد باعث کرد خطاب ...ننگ

   ... که                شفاف شیشه مثل گاهه تکیه کوه یه مثل برام هامه، کودکی قهرمان برام که پدری نظر تو من شاید
ولی      شکستم میشکنه ای ضربه ...با

            ... های      آدم عزیزترین از نفر سه با اومده پیش های دلخوری شاید نیستم پشیمون کردم که کاری از
      .. عمیق            قدر اون سوزش این ولی بسوزه دعوا این کوچولوی جوجه و علل برای دلم بشه باعث زندگیم
       ... تاوان            که باشه راهی ازدواج این شاید بشکنه اش دخترونه های ظرافت برابر در رو من سد که نیست

نداره...       جهنم جز جایی آخرش که تاوانی !!بده
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انداختم      نفرمون چهار جمع به .نگاهی

که                      بودن زده خجالت سیاوش و من خیره و بودن نشسته نفری تک های مبل روی کدوم هر بابا و مامان
بودیم      نشسته هم کنار بهشون ...رو

بودن                    داده زینت هاشون چهره به اخم با سه هر چون بودم من جمع این فرد ترین خیال بی !!شاید

سینی                      داخل ها چای از ای قطره تا بیاد آروم آروم میکرد سعی که طور همین و چای سینی با نهان
   ... لرزش...               میکردم احساس رسید سیاوش منو به اینکه تا کرد شروع بابا و مامان از اول احتیاط با نریزن

            . گفتم    که گرفت سمتم به رو سینی و شد خم من سمت اول نیست عادی هاش  دست

_ نمیخوام... .ممنون

شد                    خم نداشت اون از کمی دست که سیاوش طرف به ازم هاش چشم دزدیدن با و داد تکون .سری

چشونه؟   دوتا  این

شالش                      از موهاش از کمی که طور همین و کرد گیر ما جلوی میز لبه به پاش که نبود حواسش نهان
و                     شد خالی سیاوش شلوار روی فنجون توی چای از کمی تقریبا که کشید ای خفه جیغ بود اومده بیرون

کرد    وخیس پاش ... رون

گفت              نگرانی با و گذاشت میز روی رو سینی استرس با و زده  شرم

_ سیاوش؟  !!!     آقا شما خوبین خدا وای

نهانی                     به نگاهی با کنه پاک پاش سوزش درد از ظاهرشو میکرد سعی که طور همین و زده هول سیاوش
گفت           مهربونی با همراه کرد می غر غر خودش با که

_       ... میشه    خوب الن که داشت سوز یکم که نشده چیزی ...بابا

کرد          شیطنت همراه آرومی زمزمه و آورد تر پایین سرشو

_ و            من الن وگرنه خانوم نهان نریخت بالتر که کنین خداروشکر ...شما

سری                       با و کرد درست رو شالش لبه نداشتن لبو با فرقی که هایی لپ با و شد گشاد نهان های چشم
بابارفت     و مامان سمت ...پایین

بودم            حرکاتشون گر نظاره فقط و گفتم نمی چیزی بینشون مکالمه ...حین



       . مورد            در چیزی مامان و بابا میکشید خجالت ازم خیلی که انگار میدزدید ازم هنوز هاشو چشم نهان
تو                   چیزی متوجه اصل نکنم فکر که بودن خودشون در غرق قدر اون چون نفهمیدن سیاوش پای سوختگی

بشن  ...اطرافشون

و                     دادم تکون سیاوش شیطون جلد این به تاسف عنوان به سری نشست جاش سر هم نهان اینکه از بعد
 گفتم

_ گفتی؟            که بود حرفی چه اون کن اذیت منو ابجی این کم

زد                   نیشخند بود نمونده هاش دست فشار توسط هاش انگشت شکستن تا چیزی دیگه حال که نهان خیره
گفت   و

_ میده  !!حال

شد            این از مانع بابا صدای که بدم شکنی دندون جواب خواستم

_ پسرم؟   خبرا چه

گفت             بود قائل پدرم برای که احترامی با و کشید موهاش به  دستی

_    ... بار   کارو با میگذره جون عمو ...هیچی

گفت              مشکوک کشید ریشش به که دستی با و داد تکون سری متفکر  بابا

داشتی؟                 _ خبر بود یامان و میرا بین که ای صیغه از ببینم مطلب اصل سر رم می

               ... رسه     می کجا به ها حرف این آخر ببینم که کردم صبر و نگفتم چیزی افتاد ابروهام بین عمیق !خطی

گفت              بابا به رو جدیت با و کرد حواله من سمت نگاهی نیم سیاوش

کاری...                _ همچین یامان نمی گذاشتم اول همون فهمیدم می رو چیزی همچین اگه من که دونین می نه
محبت...                   و مهر جز من کنین باور ولی فهمیدم اواخر اون من داشتم تقصیراتی منم شاید خب ولی کنه

ولی                     بگم بهش که میدونستم خودم وظیفه و میدونم برادرم مثل رو مان یا و ندیدم شما از ای دیگه چیز
...

گفت               و انداخت من سمت خشمی پر نگاه سیاوش های حرف کردن قطع با  بابا

_         ... منه   پسر لیاقتیه بی خاطر به همشون ها این دیگه نیست ...مهم

داد        ادامه که کردم مشت و هام دست

_       ... عمو           دعوتین همتون بگو هم پدرت به یامانه و ام برادرزاده عروسی دیگه دوهفته از تر کم راستی
...جان



بابا                     های حرف به مسکوت که انداختم مامان و نهان به نگاهی نمیشد این از تر گشاد سیاوش های چشم
میدادن  ...گوش

کرد            زمزمه گوشم زیر و کرد خم من سمت و خودش  سیاوش

_ پسر            میشه داماد داره خودمون مغرور یامان نمیکنم باور میگه؟ راست پدرت

کارت         این از خورده ضربه بدجور پدرت کنم ...فکر
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بود         محض حقیقت هاش حرف تمام چون نگفتم ...چیزی

تر                   متشنج نداشتمو اعصاب ممکنه و نیست جالب برام زیاد موضوع این آوری یاد انگار که فهمید اونم
.کنه

گفت       و کرد نهان به رو  مامان

_          ... یکم      شاید بخوریم شام بندازم رو سفره میخوام پایین بیارش شد؟نگرانشم بلند میرا ببین برو مامان
 ... بخوره    چیزی باشه شده باز ...اشتهاش

اسم                        وقتی که بابا سمت نگاهی با که افتاد راه به ها پله سمت به و داد تکون تایید عنوان به سری نهان
گفتم               نهان به ای اشاره با و شدم بلند جا از شد مغموم اومد  میرا

_   ... میارمش   میرم خودم بشین تو ...نمیخواد

     ... رو                 دختر این من شد هم خوشحال حتی و کرد تایید منو حرف هم اون که دوخت چشم مامان به نهان
افتادم               راه اتاقم سمت به لبم کنج نیشخندی با نه؟ میخوام این از تر ...مقاوم

"میرا"

_ میرا... ...میرا

که                      بودم خواب هوای و حال تو قدر اون من ولی میکرد زمزمه اسممو گوشم تو ای مردونه و بم صدای
باتلق                      این تو این از بیشتر دادم اجازه بود برگرفته در منو که شیرینی خواب به و نکردم صدا به توجهی

ببرتم  ...فراموشی

نداشتم           هم رو کردنشون باز نای و بود بسته هام ...چشم

        . فهمیدم        آورد هجوم بهم که ناگهانی سرمای از اینو رفت کنار تنم روی پتوی که نکشید ...طولی



         ... حتی             که بود حس بی بدنم تمام قدر اون کردم حس هوا تو معلق رو خودم که بودم خواب منگ و گیج
! ؟             بکشم بلند جیغ حرکتش این برابر در کیه؟یا ببینم که نداشتم اینو انرژی

بودم                رفته فرو گرمی جای تو حال و اومدم در معلقی از لحظه چند از ...بعد

_ باشن؟             نگرانت ها پایینی اون داری دوست نداری؟ شدن بلند قصد کوچولو جوجه

  ... حواس                بی میخواست رو پیش دقیقه چند خبری بی همون دلم بودم نکرده باز کامل هامو چشم هنوز
        .... به           منو یامان که بود طوری موقعیتمون چون بندازم تخت رو و خودم دوباره کردم سعی و گفتم هومی

بود            داشته نگهم محکم پشت از و بود آورده در ایستاده ...حالت

گفت                  موهام کشیدن بو با و زد گوشم پشت موهامو که شم آزاد هاش دست حصار از  خواستم

_ بغلی        کوچولوی جوجه بسته خوابیدی چقدر هر !!آآآ

تازه                    و شد گشاد هام چشم اش کلمه آخرین شنیدن با که بخشش لذت بغل تو میبرد خوابم داشت دوباره
! ؟      بودیم توش که شدم وضعیتی متوجه

طرفم                     به اونو و رفت بود رنگ نارنجی محتواش که لیوانی طرف به و کرد رها منو مرموزی لبخند با
گفت   و  گرفت

_ داره        تاثیر طور این کلمه یه میدونستم ...اگه

داد     ادامه و زد  چشمکی

_ میزدم     حرفمو اینا از !!زودتر

        ... خوابم          از قبل های صحنه از چیزی میکردم احساس کردم اخمی و کشیدم تر عقب رو خودم زده خجالت
... بمیرم        بود مونده کم که این فقط نمیاد !!!!یادم

              ... رو    بزرگتری دست که کنم کم و دردش از کمی خواستم دادنش فشار با گذاشتم سرم روی دستمو
خورد         گوشم به دلنشینش صدای بعد و نشست  دستم

_           ... مادرشوهر      سفارش بخور شربت این از یکم بیا فقط نباش نگران میشه کمتر بگذره که یکم دردش
!!جانته

 ...         ... نزدیک         بودم شده دفاع بی هاش بدجنسی تمام برابر در بود افتاده کار از زبونم که انگار نگفتم چیزی
     ... زد             اشاره شدش دراز دست به آوردم بال براقش سیاه های تیله تا دردمندمو های چشم که اومد ...تر

...منتظرم_

کردم            دراز سمتش و لرزونم دست و دادم تکون سری حوصله .بی

     . شده             قبل از بهتر داد دست بهم خوشایندی احساس گلوم تو پرتغال شیرین مایع رفتن فرو با
بفرسته...              پس هم رو اش بقیه میخواست معدم واقعا چون کنم تمومش کامل نتونستم ...بودم

گفتم                     و کشیدم هینی که کرد پر هم بینمون قدم چند زد نمی هم پلک حتی و بود شده من  خیره



_ عقب     برو میکنی کار  !!چی

گفت           منحرفم افکار به پوزخند با و گرفت ازم رو  لیوان

_ نمیکنم    کاری که !!من

برم                    بیرون اتاق از خواستم بهش اهمیت بی و کردم داغ آورش شرم جواب به نسبت بیشتری خجالت با
            ... گفت    اخم با بازم موهای به اشاره با که برگشتم طرفش به سوالی چسبید دستم از  که

_ میری؟              داری راحت خیال با بیرون ریختی و جات همه عجله؟ این با کجا

          ... اولش          دکمه تا دو بودنش دار دکمه خاطر به بولیزم کردم بیشتری دقت وضعم و سر به هاش حرف با
      ... داشته              مشکلی عمو پیش نکنم فکر بودن شده کوله و کج پایینش های لبه طور همین و بود شده باز
مشامم!!                    تو هم عطرش که شدنش نزدیک با و داشت برمی تخت رو از رو شالم که طور همین باشه

گفت       ابروهاش بین وحشتناک اخم با پیچید

_         ! جز           ناکسی و کس هر پیش حاضری ولی ؟ میای ادا من واسه بیرون بریز و جات همه میگم وقتی
بزاری      دید معرض تو خودتو !!!شوهرت

کیپ                   شال توسط شدم گرفته قاب صورت به خیره و کرد مرتب شالمو که دوختم چشم بهش متعجب
گفت   شده

_ پایینه  !!سیاوش

طوری                  همین داشتم قصد از و پایینه نامحرم یه میدونستم و داشتم غیب علم من انگار خدایا
گفتم....            همش در اخمای به دلم تو و کردم نگاه بهش حرصی :میرفتم

   ! عقل     تو به بده صبر من به !خدا
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    ... مثل                و کنارم یامان میفرستادم لعنت بود شده نسیبم که شوهری این به و میکردم غر غر داشتم دلم تو
میومد       راه جیب تو هاش دست ...همیشه

   ...     ... های           صحنه تمام جوشید هام چشم تو اشک گرفتم بدی تهوع حالت کردم احساس ها پله به رسیدن با
کنم                 پیدا نجات بختم نگون دنیای از نگذاشت که قدرتمندی های دست بعد و پام خوردن !!!لیز

_  .. پایین  بیام نمیتونم !!!من

و                        نمناک های چشم بین که نگاهی با و برگشت عقب به مکث با حرفم این با بود من از جلوتر که یامان
        ... اورد        من سمت و خودش و کشید بلندی پوف کرد می بدل و رد لرزونم های ...لب

_ !        ... ؟       کنه تهدیدت خطری نمیزارم و جام این من میرا بترسی ازش نیست چیزی دیگه ببین

_   .. گفتم.. نمیخوام نه نه !!!نه

گفت     من از تر  عصبی

_ شم      متوسل زور به باید !انگار

      ... شونه               به جونم کم مشت با اش شونه رو انداخت حرکت یه با منو که بودم حرفش تحلیل و تجزیه تو
گرفت             نفسمو زد باسنم به که محکمی ضربه با که میزدم پهنش  ...های

_ نخور؟     وول گم نمی مگه



رو                     بلندی این به ارتفاعی این بود سخت برام واقعا چون کردم مشت هامو دست و بستم و هام چشم
کنم  ...تحمل

کنم                  باز هامو چشم از یکی لی تونستم من و رسید زمین به پاهام دقیقه چند از ...بعد

_ ؟                  میخوای بازم گذشته خوش بهت خیلی کولی انگاری میاد در مامان صدای الن بیا بدو دیگه خب

بود                     اومده سراغم به دوباره که سردردی با و گفتم میومد طرفم بدجنس لبخند با که یامان به بلندی نه
    ... سرم            پشت هم یامان رفتم میومد ازش بقیه و عمو صدای و سر که آشپزخونه .سمت

باهم                       صحبت حال در عمو و عمو زن به رو و انداختم بال ابرویی گرفته جا سیاوش کنار که نهانی دیدن با
دادم  سلمی

اومد             طرفم به سرعت با خورد من به چشمش که همین عمو  زن

_   ... بهتری؟   چطوره؟ حالت مادر بشین بیا

      ... درد              قلبم آخ کرد نمی نگاهم دوختم چشم عمو به بغض با و زدم مهربونیش همه این به زورکی لبخند
عمو        میدزدی ازم که هایی نگاه از !میکرد

نشست                 روش و کشید بیرون رو من کنار صندلی خیال بی هم یامان که نشستم نهان ...کنار

_ خانوم؟   میرا خوبین

نشسته                    کنارش که استرسی پر نهان به اشاره با و نشوندم لبم رو لبخندی سیاوش سوال این جواب در
گفتم  بود

_ بهتری؟    شما کنم فکر

      .... ولی             بودم زده حدس چیزایی به کردن نگاه رو همدیگر دستپاچه و کردن گشاد چشم هم با دو هر
درسته؟     حد چه تا نمیدونستم

_     ... بکش    هم میرا برای یامان دیگه کنین شروع .عزیزم

گفت                      بشنوم من که طوری لب زیر که طور همین و داد تکون سری میکرد نگاه من به سوظن با که یامان

_ همه      برای شدی عزیز چه ...نیومده

با                     ریخت می برام قیمه خورشت که خورد یامان به چشمم غذا، از پر میز به نگاهی با نکردم بهش توجهی
گفتم        و کردم جمع و صورتم چندشی  حالت

_ بخورم    نمیتونم یامان ...نریز

..       ... هه            شد سرازیر دلم تو عالم غم تمام میخورد غذاشو اهمیت بی که عمو سمت دادم سوق نگاهمو بعد و



          ... یامان        و من به خودشو دید وضعیتمو که عمو زن گذاشتم گرفتم نبض شقیقه روی دوباره رو دستم
گفت    و کرد  نزدیک

_ ! ؟          دکتر بریم میخوای بده حالت اگه ؟ میرا نمیتونی چرا

گفتم                   میدادم فاصله هم از دردمو پر های چشم که طور همین و دادم تکون نه عنوان به  سری

_  ...     ... چیز...         ولی میزنه بهم و حالم بوشون میبینم غذاهارو وقتی دارم تهوع حالت چرا نمیدونم فقط نه
نباشین       نگران میشه خوب خودش نیست ...مهمی

گذاشت      دستم رو و دستش نهان

سفارش                 _ بیرون از رو غذاها این بود کم کنم؟وقت درست برات ای دیگه چیز میخوای جونم میرا
بخوای...  اگه ...دادیم

گفتم                  و کردم خواهی معذرت بودن نشسته میز دور که جمعی به رو و دادم فشار رو  دستش

_       ! باشین...          نداشته کاری باهام میشم ممنون الن بخوابم دوباره میخوام فقط میشم خوب که گفتم ...نه

که                    رو عمو زن صدای که میومدم بیرون اشپزخونه از داشتم اشون همه مبهوت های چشم جلوی بعد و
شنیدم         میداد فشار لبشو که حرصی یامان به  خطاب

_          ...       ... دیگه   حال که تو مخصوصا کنیم، حالش به فکری باید ره می دست از بگذره که یکم نمیشه طوری این
یامان           باشی شکننده و ظریف دختر این پشتیبان کوه مثل !!باید

زدم     پوچش افکار به ...پوزخندی
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میگذشت       من تدریجی مرگ از روزی ...چند

                ! در      هم عقد به رو یامان منو شد قرار که روزی از عمو زن اینکه جز نیوفتاده خاصی اتفاق مدت این تو
    ! من                کرده فکر ؟واقعا نکنند خطا پا از دست زندانیش دوتا بود مواظب که بود شده بانی زندان مثل بیارن

دارم؟؟      یامان به نزدیکی برای میلی

های                         پچ پچ از پرسید می عمو زن از منو حال و میزد زنگ گاهی از هر و بود رفته خودشون خونه به عمو
نمیداد          دست بهم خوبی حس هم عمو با عمو ...زن

   ... وصلت                  این آیا شه بسته یامان منو بین بود قرار که پیوندی برای بودن جوش و جنب و تکاپو تو همه
نداره             زندگیش مرد به ای دیگه حس هیچ نفرت جز که عروسی  !!درسته؟

. هه        نباشه عروسش تن به سر میخواد که دامادی

    ... لغر               میگفت عمو زن بودم نشسته نهان منو بین اشتراکی تخت ی گوشه کرده کز مدت این تمام مثل
  !     ...    .. میکرد  نصیحتم نیستم قبل میرای اون دیگه شدم تر حرف کم شدم ...!تر

عمر                    یک حرف چیه؟ خودت نظر اصل عزیزم میرا هست؟ پسرم با دلت تو میرا میپرسید ازم اصل ولی
ها  ...زندگیه



 ...              ! ! دیگه  کرد درستش جوره هیچ نمیشه رو شکسته که قلبی این دیگه میدونه اونم چون نپرسید نگفت نه
       ... رفتن              دست از ترس دارن حق شاید کرد جمع صدا و سر بدون رو بارآوردیم به که رو گندی این نمیشه

سخته    موقعیت و !!آبرو

           ... بیفتم             ها پله از بود مونده کم که روز اون از بعد بودیم شده الله بسم و جن مثل من و یامان مدت این تو
بکشم                 راحت نفس هاش اذیت و آزار نبود از میتونستم من و نداشت کارم به کاری ...یامان

        ... شرکت           تو سرشون روزها این سیاوش گفته به نداشت وقت اصل و خونه میومد وقت دیر ها شب البته
               . میداد  دلداری نگران عموی زن به داشت که شنیدم وقتی رو ها حرف این منم البته شلوغه .خیلی

   !           ... این      به فکر بود نشده تبدیل جهنم به هنوز ولی کشیدم می عذاب داشتم بود شده برزخ مثل برام خونه
خونه                        این تو باید هم باز دوتا ما و بشم یامان شرعی زن رسمی و قانونا من دیگه روز چند بود قرار که
            ...       !!! هم  اونا هستن،اگه نهان و عمو زن که بود این من دلخوشی کرد می رخنه دلم تو رو ترس بمونیم تنها

چی؟                 ام دخترونه دنیای به درازی دست قصد به شه نزدیک بهم بخواد دوباره یامان چی؟اگه  نباشن

دنیا                         به از بعد بود گفته یامان کنم؟ کار چی افتاده دلم تو که بزرگی آشوب این با من کنار به اینا همه اصل
    .. حرفشه؟        روی هم هنوز یعنی کنه رفتار باهام آشغال مثل میخواد بچه آوردن

میشم    دیونه دارم !خدایا

که                        لبخندی با که نهانی جمع و کردم پرت زا استرس و بیهوده افکار از رو حواسم در به ای تقه خوردن با
کردم      میومد داخل بود لبش روی

_ ...             ... نمیشه     بشم توشه غم همش که خوشگلت آبی های چشم اون فدای من الهی جونم داداش زن به به
باشی          خوش و شی خیال بی و امروز یه ...حال

فکر                      این به میکنم باز زانوم دور از هامو دست که طور همین و کشم می سمتش مهربونی با و هام چشم
    ... نباشم؟               زنده دیگه نبود ممکن نمیکرد دل و درد باهام و نبود کنارم نهان مدت این تو اگه که میکنم

گفتم   شک  با

تیپ                   _ خوش پسر یه شاید ؟ عروسی خرید میریم داریم که باشه این برای تنها خوشحالیت این نکنم فکر
؟        هوم کنه همراهیمون میخواد هم جذاب و

میفرسته                   بیرون خوندم و سرش توی فکر اینکه از رو نفسش و میبنده نقش صورتش روی تصنعی اخم
میناله     و میشه تخت نزدیک

دیگه                    _ داداشمه دوست اینکه جز به بابا نکنی؟ نگاه سیاوش آقا و من به شک با انقدر میشه جونم میرا
نداره        من زندگی تو ای دیگه حکم ...هیچ

و                    میسوزه مظلومیتش همه این به دلم که میگه امیز حسرت لحنی و بغض با رو حرفش آخرای تقریبا
گفتم                کننده قانع لحنی با و کردم دراز طرفش به دستمو کنم راضیش اینکه برای فقط

_      !           ... امروز  هام حرف با نمیخوام خانوم نهان نمیگه دروغ وقت هیچ من ششم حس بدون ولی خب ببخشید
         ... گم    نمی چیزی دیگه میکنه ناراحتت مسئله این اگه باشه عزیزم کنم خراب .تورو

گفتم           و زدم لبخندی متفکرش و غمگین چهره به بعد  و

_          . بیادهاا       در دراکولت داداش صدای که هاست الن خوب دختر کن بلند بگیر و ...دستم



شیطنت                     با میومدم ابرو چشم براش که من به رو گرفت می دستمو که طور همین و داد تکون سری
 گفت

_ میکنه؟؟           کارت چی دادی بهش نسبنی چه بفهمم داداشم اگه میدونی

با                    خیابونی های لت مثل که رفت یادم دنیام غم تمام لحظه یه نمیدونم و انداختم بال ابرویی تاک
کتفش                     به ای ضربه دست با اش زده بهت های چشم جلوی که طور همین و شدم نهان نزدیک پوزخندی

گفتم  میزدم

_ !!   !! که                نیست عددی کنم زمینش پخش فوت یه با میتونم من میزنی دم ازش که داداشی این ابجی ببین
    ... داداچ؟؟        شدی فهم خر نیار من جلو اونو اسم قدر این پس

ام                       خنده کنترل در سعی که هام چشم به کردن نگاه با بعد و داد قورت دهنشو اب هنگ با لحظه چند نهان
  ... از                 فارغ شد پخش اتاق فضای تو که بود هردومون خنده صدای این بعد و گفت بهم زهرماری داشتم

       ... بیجاشون    تصمیمات با اطرافمون های آدم از فارغ ها چرکینی دل !تمام

بخندونتش             که باشه داشته زندگیش تو رو کسی آدم که خوبه قدر ...چه

# 112پارت

کردم   غلط  رمان

خودمون                    افکار در غرق کدوم هر و بودیم نشسته یامان قیمت گرون ماشین تو آماده و حاضر همه حال
...بودیم

معلوم                  موهام از مویی تار هیچ که بودم بسته جوری هم شالم و بودم پوشیده مناسبی مانتو
عقله...    شرط احتیاط بالخره !!نباشه



که                      اش دیگه دست با و بود گرفته رو فرمون دست یه با دادم، سوق یامان سمت و نگاهم چشمی زیر
و                      نیست دنیا این تو اصل که انگار میکرد پایین بال لبش رو اشو اشاره انگشت بود گذاشته پنجره لبه روی

خودشه    حال تو ...ساکت

  ...        ... اینا         مطمئنم شه اضافه جمعمون به هم سیاوش بود قرار جلو عمو زن و بودیم نشسته پشت نهان منو
  ...         ! روزم    اون منتظر دیگه میارم در هردوتون کار از سر بالخره من نهانه سر زیر !!همش

میشد                      پیاده ماشین از داشت که حالی در حسی هر از عاری یامان صدای که بودم خودم هوای و حال تو
شنیدم

_        ... میایم     شد تموم که کارمون ببرم رو میرا بمونین نهان و تو ...مامان

کردن                     باز برای لرز و ترس بدون که منه نوبت حال و کرده توقف بیمارستان جلوی که شدم متوجه تازه
شم     همراه باهاش دستم ...گچ

با                      قراره که جهنمی زندگی برای خرید بریم بعد شم راحت اضافه گچ این شر از من بیایم اول شد قرار
کنم   شروع ...یامان

شنیدم                 یامان به خطاب رو عمو زن صدای که اومدم بیرون افکارم از سرم دادن تکون ...با

_    ... پیشش   باشم خودمم میخوام بیام منم ...بزار

               . رو       عمو زن کننده خسته های سوال تحمل چون شو پیاده زود اینکه یعنی زد بهم اخم با ای اشاره یامان
...نداره

گفت       درومیبست که حالی در حوصله  بی

_ !      ... ؟           آخه کنه عمل که نمیریم کنیم باز دستشو گچ بیای؟میریم میخوای چی برای تو من مادر

اومدم                 پایین ماشین از لرزیده زانوهای با دوشون هر از خداحافظی با که نگفت چیزی عمو .زن

رو                   رنگش خاکستری کت که طور همین و آورد در و سیاهش آفتابی عینک همیشگیش اخم همون با
کرد        دراز دستشو من به رو میکرد .درست

گفت          که کردم منتظرش های چشم به نگاهی تعجب  با

_ نداری؟    اومدن قصد مادمازل

بین                     رو کوچکم و لرزون دست و گذاشت پیش پا خودش که شدم نزدیکش و دادم تکون سری حواس بی
              ... دستتو     اون و بری راه جذاب و ابهت پر مرد یه کنار داشتم حسی یه فشرد بزرگش قدرمتند های انگشت

       !! تفاوت...           بی طوری همین اخرعمر تا کاش بودم نکرده اش تجربه تاحال من که بود ناب حس یه بگیره
هام          شب اندوه و غم باعث نه بهم نسبت !باشه

من                    نوبت حال که فهمیدم پذیرش توسط اسمم خوندن با که بود لبم گوشه کجی لبخند من و بودیم منتظر
  ... تاحال                     من شه قبل مثل دوباره و شه باز بوده گچ تو ماه یک که دستم این تا بدم جون قراره و شده
باز                   و دستم گچ چطوری میخواد دکتر که این از داشتم دلهره همون خاطر به نداشتم شکستگی تجربه
یامان...                    که بودم پام زیر سفید های موزائیک خیره شده خشک دهن آب و شده گشاد های چشم با کنه

گفت                   عادیم غیر های حالت تو خیره و داد قرار روم روبه رو خودش و گذاشت بازوم رو  دستشو

_ ؟  خوبی



لمس                     با و داد تری محکم فشار که شم راحت داغش های انگشت بین از خواستم و دادم تکون سری
انداخت     بال ابرویی تک .دستم

_ ؟                    میرا میگن ای دیگه چیز شده معمول از بزرگتر مردمکش که هایی چشم و زده یخ دست این ولی

        ...       ... وگرنه  جماعت مرد جلوی بیارم کم دیگه نباید قلبم حس به ببره پی نمیخواستم بفهمه نمیخواستم
است    معرکه پس .کلهم

گفتم                 حس بی و پوزخند با میکردم جدا بازوم دور از و هاش انگشت که طور  همین

_ !   ... ؟         که جریانی در النمی بد حال مسبب خودت عمو؟ پسر مهمه برات

به                      محکمش های قدم که افتادم راه به دکتر اتاق سمت به و کردم بهش پشت هام حرف اتمام از بعد
خورد  ...گوشم

شد          نمایان میانسال مردی چهره که گذاشتم اتاق داخل ...گامی

  ... مردونه                 هیکل دادم قورت دهنمو اب و کردم یامان سمت ام شونه از نگاهمو در شدن بسته صدای با
میکرد     بیشتر و ترسم ...اش

_           ... بیارم       و وسایل منم بیاری در مانتوتو کنه کمک همسرت تا تخت رو جا این بشین دخترم ...بیا

گفتم                 یامان حضور به توجه بی لرزون صدایی با شه وسایلش کردن آماده مشغول اینکه از  قبل

_ داره؟  درد

گفت      و کرد کوتاهی ی  خنده

و                     _ بود آسون چه که میبینن بعدش ولی میکنن وحشت که میبینم تو مثل هایی مورد روز هر دردی چه نه
...راحت

منو                    و میشینه کمرم پشت گرمی دست که میشه دوبرابر ترسم بلکه نمیشم آروم تنها نه هاش حرف با
میبره         داشت قرار ای پرده پشت که تختی ...سمت

با                        بودم پوشیده زیرش که لباسی به میاورد در تنم از رو بو زده خشکم که رو منی مانتو که طور همین
            ... و      کشدارم های نفس هاش، نفس التهاب که جوری گوشم زیر مرموزانه بلند تونیک یه کرد نگاه رضایت

کرد    زمزمه میکرد  بیشتر

_ عزیزم             باشه داشته درد یکم شاید فقط نیست عمو؟چیزی دختر نری حال !از

بود      بدتر فحش صدتا از  عزیزمش

به                      هم دکتر صدای تنم از مانتوم کامل اوردن در با که بودم یامان های حرف و حرکات شوک تو هنوز
خورد   گوشم

_ ای؟  آماده



شدم            خیره دکتر دست تو بود اره مثل که کوچکی وسیله ...به

هوا             رفتن شدن دود باره یک به هم ظاهریم شجاعت تمام میکردم ...احساس
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دستش                     تو رو گرفته گچ دست ملیمت وبا شد نزدیکم هام چشم تو کرده لونه ترس به توجه بی دکتر
گذاشت         روش رو مانند اره وسیله اون و !!!گرفت

  !            ... با        کنم ناز براش که باشه کسی مواقع جور این تو میخواستم من دادم فشار هم رو محکم و هام چشم
        ! تو            و کسی همچین که افسوس ولی آشوبم دل رو بشه مرحمی اون و ترسامو بگم بهش راحت خیال

ندارم  ...زندگیم

کرد                باز هم از رو یامان کت روی ام شده مشت های دست گوشم نزدیک  صدایی

_ بودم         تو اندازه وقتی بود شکسته دستم منم ...!!میدونستی

لب                       به فشاری بود، زده حرفو این جدیت با که شدم یامانی خیره و دادم فاصله هم از هامو پلک تعجب با
داد     و ادامه آورد هاش

_ !!! بعد                 بابام بغل تو میلرزیدم بید مثل داشتم کنن باز دستمو گچ میخواستن که موقعی تو عین درست
گرفتم؟         آروم نترسیدمو دیگه که گفت چی بابا میدونی

سرشو                   شیطنت با که بودم دوخته چشم بهش بود کنارمون که دکتری به توجه بدون مشتاق و منتظر
شدم             اش خیره شده گشاد های چشم با من و آورد تر  نزدیک

های                     _ خرسی اون از هم تو برای باید که میکنم فکر من و داد بازی اسباب بزرگ ماشین یه وعده بهم
بده             انجام کارشو دکتر بزاری که بخرم بزرگن خودتم از که پشمالو !!!بزرگ

          !      ... کردم  زمرمه لب زیر حرصی ابروهام بین عمیق اخم با ؟ کردنه تعریف خاطره طرز چه این خوابید بادم

_ بمالی؟             شیره سرمو میخوای که کوچولوام دختر یه من یعنی میگی مزه بی

درست                       یامان که جدالی این به و بودم برده یاد از دستمو کل به ام بچه من انگار بود برخورده بهم خیلی
               ... نقش    بود سوزونده که اتیشی از لبش گوشه که لبخندی و داد تکون که سری میکردم فکر بود کرده
راه                     وسط دستم که صورتش تو بزنم مشتی تا بیارم بال رو راستم دست و بشم عصبی شد باعث بست

شد  !!خشک

  ... واقع                در شدن اسیر یامان قدرتمند مشت بین که بودم سفیدم و لرزیده های انگشت خیره ناباوری با
بود                   نشده پیچیده زن بهم حال رنگ سبز پارچه اون تو دستم دیگه که بود این از تعجبم ...بیشتر

میشد                    دور ما از وسایلش با که طور همین و کرد ای خنده که برگردوندم میانسال دکتر سمت سرمو
گفت    یامان به  خطاب

_          ... به     !    همسرتو حواس اینکه برای داری تشویق هم تو پسرم که نداشت ترس راحتی همین به شد تموم
  ... دخترم؟     نه مگه ها کردی پرت خوبی این



   ...      ... برای       یامان یعنی خوب خیلی داشتم خوبی حس اما بودم خورده رودست بدم نداشتم جوابی درواقع
           ! پر           مثل و نشست بازوم تا دو روی دست دو ؟ شده مهربون کنم باور کرد؟ کارو این نشم اذیت که این

گذاشت      پایینم تخت رو از .کاه

خالی                     دفعه این اما شد بلند یامان صدای که دادم ترجیح رو سکوت پس نداشتم رو بهش کردن نگاه تاب
میگذاشت              سرم به سر داشت قبل دقیقه چند انگار نه انگار حسی هر از

_ بریم؟   ...         میتونیم یا بگین بخواین که نیست ای نکته دکتر آقای ممنون

این                    جواب نوشت می ای برگه روی چیزی که طور همین و گذاشت هاش چشم روی و طبیش عینک
داد    و یامان :سوال

_ ...     ... فقط            خوردن جوش هاش عضله کامل نیست نگرانی جای دیگه نظرم به کردم نگاه که و دستش نه
    ... روی            های لکه اون نشه چیزیش دوباره حساسه هاش استخوان الن چون که بخوره مقوی غذاهای

ره          می کردن حموم بار یه با هم دستش .پوست

گفت                  خونسرد یامان و بود زده خشکم که منی بین که نگاهی با و کرد بلند و سرش

_ ... خدانگهدارتون          نشه باز جا این به راهتون وقت هیچ دیگه ...امیدوارم

        ... دستم        به نگاهی دوباره و کشیدم عمیق نفسی شد نوشتن مشغول دوباره و داد تحویلمون لبخندی
      ... چرک               این کجا؟ خودم سفید دست زد می ذوق تو سیاهی این و بود شده کبود و سیاه کمی که انداختم

کجا؟     دستمه رو که هایی

...بپوش_

  . های                   تپش کردم نگاه سرم پشت از بود انداخته سایه که یامان کشیده و بلند قامت به و کردم بلند سرمو
 ...     ...         ... با    خیلی بودم جنبه بی من بودن غریبه باهام هم پوستیش زیر های محبت این نبود خودم دست قلبم
و                       وضعم و سر و پوشیدم بکنه دستم با برخوردی اینکه بدون و احتیاط با که کرد اشاره ام مانتو به ابرو
           ..        . شد  حلقه ام شونه دور که بود یامان های دست این اومدیم بیرون دکتر اتاق از اینکه از بعد کردم مرتب
            ... هه        کنه پیدا مردم بین خوبی جلوه اینکه برای تظاهره همش اینا کرد زده خجالت پیش از بیشتر منو و
...مطمئنم
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      ! دوست             و خاص فرق یه داشت فرقی یه پیش های دفعه با بیمارستان تو مون دفعه این حضور
    ... و...              بیارم طاقت نتونستم کنم فکر موردش در و بشینم ها ساعت داشتم دوست که فرقی یه داشتنی
              ! هم  کنار در و هم دوشادوش بیمارستان طولنی راهروهای از که طور همین پس نپرسم سوالمو
صدای                   با و کردم نگاه رو میکرد دلبری بدجور که اش مردونه رخ نیم که طرفش برگشتم میگذشتیم

گفتم   آرومی

_       .      ! حد        این تا کنم باور یعنی ندارم لزم تورو های دلسوزی گفتم نمیترسم گفتم که من کردی کارو این چرا
                ! درد     تا بزنه حرکتی من حواس کردن پرت برای بخواد سنگه از قلبش که یامانی تو که شدم انگیز ترحم
نکشم؟؟

      ... میداد...             گوش هام حرف به دقت با شدم راحت و بیرون ریختم رو بود مونده دلم روی که چیزی هر گفتم
             ... گونه       هر آماده و خودم و ترسیدم العملش عکس از که کرد مکثی وایستاد هام حرف شدن تموم با که

کردم  حرفی

صدای                       با بود وایستاده صاحبش روی تو و بود کرده پیدا جرات که ای جوجه به رو و کرد ریز هاشو چشم
گفت   بمی

_ ... تو                کردم کارو این همه درسته هوم؟ میگذره چی فندقت مغز اون میرا؟توی بشنوی چی داری دوست
       ... به            و من محبت هر بعد من داشتم خودم توسط دستت شکستن از که وجدانی عذاب پای بزار هم

نیست          خودت نفع به چون نگیر ای دیکه !منظور

ولی                      بشنوم بودم کرده آماده و خودم که چیزایی به هاش حرف از رفته وا که منی به اجمالی نگاه با
      ...     ... همون      این که کردم فراموش چرا بود اون با حق شاید زد پوزخندی و برگرداند روشو نشنیدم
        ... کاش..        افتادم راه دنبالش و انداختم پایین سرمو بشه شوهرم قراره که خودم ظالم عموی پسر یامانه

بخوابه          درونیم حرص این تا بگیرم حالشو جوری یه !میتونستم

از                      جلوتر که یامان به امیزی تمسخر صدای با و نشست بود ذهنم تو که فکری از لبم رو شیطانی لبخندی
گفتم   میرفت  من



نه؟                      _ مگه میشده خر کوچیک وعده یه با که بودی ننه بچه مزه بی لوس بچه پسر یه هم تو پس راستی
عمو       پسر گفتم خودت های حرف ...طبق

و                    خونسردی با برعکس میکنه نگاه بهم حرص با و میشه عصبی الن میکردم فکر که تصورم خلف بر
گفت           و شد نزدیکم کنه مهار میکرد سعی که ای  خنده

_           .... عمو      دختر نکن گذشته تو من های اخلق درگیر خودتو زیاد بود ذهنم های بافی خیال !همش

براش                  اتفاقی همچین واقعا کردم فکر که کرد تعریف و داستان اون برام جوری ماهر دروغگوی آی
 ...           ... حالت...    با بده آزارم طریقی هر از میتونه نیست بشو درست یامان این میگیرم پس حرفمو اصل افتاده

     ... به               بودم کرده خوش دل شدم سوار و کردم باز و ماشین در خورده شکست های انسان مثل و زاری
نامرد   آخه  !! مهربونیت

اومد               سراغمون به نهان و عمو زن متعدد های سوال هجوم شدیم سوار که  همین

_ عزیزم   دستتو ...ببینم

بود                     گذاشته فرمون رو و دستش که کردم نگاه یامان به چشمی زیر و دادم تکون سری عمو زن جواب در
     ....             . دستشو     و کشید بال و آستینم دادم نشون عمو زن به و دستم و شدم خم جلو به بود روش روبه خیره و

به                    و کشیدم عقب که بوسید امو گونه مهربونی با کرد پایین بال شدم پوست پوست دست رو نوازشگونه
کردم    اکتفا اجباری  لبخند

_      ... اولش            روز مثل کامل عروسیتون تا نباش نگران مادر برمیگرده عادیش حالت به دیگه روز سه دو تا
شه  می

    ...          .! که    بلیی یادآوری از کاش بود خواب اینا همه کاش بکشم نفس نمیتونسنم درست بود کم برام هوا
کردم           تکیه صندلی پشت به ناراحتی با بیارن سرم بود  قرار

بود             عمو زن نسیب جمع این تو خوشحالی بیشترین زد لبخندی عمو  زن

_ هوم؟                  میشد جالبی چیز عروس لباس با نکنم فکر بازکردیم زودتر دستشو شد خوب چه یامان؟ نه مگه

گفت                  کلمه یه فقط مادرش های سوال جواب در کرد می روشن رو ماشین که حالی در  یامان

...آره_

   .           ... دونست      می اون کرد می درکم که بود خانواده این از عضوی تنها انگار شد نزدیکم و زد تلخندی نهان
             ...   ... یامان    با دلم یکم حداقل تا میکرد کاری هر حال این با ولی اشتباهه وصلت یه اجباریه ازدواج یه این

             ... کرد  زمزمه سردرگرمم های چشم به خیره کنه آروم قلبمو اینکه برای اطمینان با شه  صاف

_    ... خب؟   میکنیم درستش باهم شه می درست

از                       و زدم لبخندی بغضم میون هاش نگرونی دل همه به گریه زیر نزنم تا دادم فشار هم روی و هام لب
کردم           نگاه یامان اخم پر و جدی چهره به راننده  آینه



     ... اتفاقا               برنگردونم ازش رومو شد خیره حرفم از پر های چشم به اینه از که شد نگاهم متوجه انگار
         . دوتا             مثل ها چشم همین با بتونیم شاید شدم خیره دارش معنا و وحشی های چشم به قبل از تر مصمم

شاید       بزنیم حرف باهم شوهر و  ...زن

_ نیست؟     سیاوش آقا اون داداش

...اوناها

دیدم                  ماشینش کاپوت به تیکه رو سیاوش که انداختم نگاهی میکرد اشاره انگشت با نهان که جایی ...به

داشت               نگه بود وایستاده سیاوش که جایی نزدیکی تو و ماشین و نگفت چیزی ...یامان

شم  !                سیر دنیا این از زودتر من تا داده هم دست به دست چی همه راحت ...چه
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            ... مرد      ترین انگیز نفرت با که مشترکی زندگی برای میریم داریم بخریم منو عزای رخت میریم داریم
کنم       آماده و کنم،خودم شروع میخوام ...زندگیم

         ... من         پس پیامبراته؟ برای فقط هات معجزه چرا خدایا بریم خون آزمایش برای بود قرار هم فردا هه
چی؟

بود                      رسیده خودش به حسابی و بود زده رنگی سیاه تیپ پا تا سر که سیاوشی دیدن از پوستی زیر نهان
                ... گفته  به که گذاشتیم خریدی بزرگ مجتمع تو پا نفرمون هرپنج سیاوش با پرسی احوال از بعد میبرد لذت
         ... بودن      شیک و کن پر دهن هاشون وسایل همه و میشد پیدا توش چی هر ...نهان

! ؟      اخه چیزا این داره اهمیتی چه

میکنن؟؟                 بیخودی تلش قدر این چرا نباشه واقعی شوهرای و زن مثل چیزمون هیچ قراره که وقتی

افتادیم             راه به پسرا از تر جلو عمو زن و نهان و ...من

جیغ                   صدای که میکردم نگاه حسرت با رو بود کناریم مغازه تو که عروسی های لباس داشتم طوری همین
اومد   در نهان

_          ... دختر       میشی جیگری چه میبینم میکنم تصور تنت تو وقتی ببین و عروس لباس اون میرا !!وای



یامان                     خیره نگاه که انداختم اطرافم به نگاهی بود گفته جمع به اهمیت بی که لفظی از خجالت با اولش
دیدم         میکرد اشاره نهان که لباسی اون روی ...رو

غریدم        بشنوه نهان فقط که جوری لب زیر

_ !  ... ؟       نگاه داداشتو کنی خالی هیجانتو تر آروم تونی نمی

توپید    بهم حرص با

_ ...   ... زودباش    ببینم تو برو ذوقی بی چه ...تو

اونو                      طرف نهان از دفاع برای هم سیاوش که کنم باز اعتراض به دهن خواستم و بردم هم تو هامو اخم
 گرفت

_  ...           ... اگه      انگار بخرین میکنه پسند و کدوم ببین ببر بگیر زنتو دست یامان دیگه میگه راست خانوم نهان اره
 ...         ! هیچ        میگردیم پاساژ این تو داریم ساعته نیم بابا ؟ میشین مراسم این بیخیال کل شما نباشیم ما

   .. که    نمیشه طوری این ندارین خرید خیال  ...کدومتون

            ... بشه  تلف وقت تا کردم می استفاده ای بهونه هر از که منم میگفت ...راست

  ... عمو                   زن شد ما دوی هر خیره جدیت با و کرد تایید و سیاوش های حرف که انداختم نهان به نگاهی
بود                   شده قبل از بیشتر هاش اخم که دوخت یامانی به چشم نگاهش توی شرمندگی با و شد ...نزدیکم

_      ... این                بخوای یکم فقط یکم کاش عمو زن نمیاد بر دستم از ای دیگه کار هیچ گفتم که من ؟ میرا چرا
  ...          ... اگه          میدونه زدم حرف هم خیلی زدم حرف هم یامان با من بیای راه باهاش و کنی دور دلت از رو کینه

نمیکنم       حللش شیرمو من کنه اذیتت ...بازم

    ...         ... این   میدونستن هم اونا بودن حرکاتمون گر نظاره فقط و نمیشنیدن صدامونو بقیه کرد طولنی مکث
کنیم           بودن خوب به تظاهر اگر حتی باشه عادی نمیتونه ...خرید

       ...   ... زن             که هایی گوشزد با بگو پس پر هم خیلی روم به رو زن این از بود پر دلمم ولی گفتم نمی چیزی
    ...  ...    ... بسته        گلومو راه بغض گزیدم لبمو خیال خوش چه هه گرفته فاصله ازم مدت این تو کرده عمو
      ....      ... بی.      این سخته برام بدونن کاش خدا به نیستم ایوب من داره حدی منم صبر میفهمیدن کاش بود

زندگیم          اتفاق ترین مهم به زندگیم اشخاص ترین مهم ...اعتنایی

خورد                گوشم به که شکی از پر صدای بعد و نشست ام چونه رو مهربونی  دست

_  !   ... نازنین               دارم وجدان عذاب ندزد ازم رو بردی ارث به مادرت از که رو هایی چشم این میکنم خواهش
من          ولی کن مراقبت ازش خودت دختر مثل بود ...گفته

         ...      ... ... کنارش  مادرش زندگیشو از روز این دختریه هر آرزوی شد اشک از لبالب هام چشم آخ مامان آخ
شده...                     گیر گوشه و افسرده روز چند تا و شدم عادت بار اولین برای وقتی حتی که بگم چی من ولی باشه

             ! کم         دارم حال چرا شدم محکم دختر یه موقع اون از که ؟؟منی کنم کار چی بده یاد بهم نبود کسی بودم
    ... بود              مادر اونم بالخره کردم بغل رو بود هام شب کابوس که رو پسری مادر و نیاوردم میارم؟طاقت

رایحه             این از بودم محروم همیشه من که میداد مادرانه بوی و !عطر

_ شم     فدات هاتو اشک ...نبینم



بریم؟             _ کرد زمزمه میداد فشار گرش حمایت های دست بین کمرمو که طور همین

طرف                    اون قدم چند که منتظری نفر سه سمت نگاهمو که طور همین و اومدم بیرون مهرش پر آغوش از
گفتم            یامان کاوشگر های چشم تو خیره محکمی لحن با بودن  تر

...بریم_

شدم             عروس لباس از پر مغازه وارد و کشیدم هام اشک به ...دستی
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    ... بود                 من به اگه بودیم خودش قول به رویایی شب یه برای خاص لباس دنبال لباس های رگال بین نهان با
  ... این                  وقتی بود قشنگ هم خیلی ویترین پشت ساده و رورفته و رنگ عروس لباس همون نظرم به که
  ... هم                   شاید شدم لل و گفتم آخی که کوبید چپم دست به مشت با جوری گفتم هم نهان به مسخرمو نظر
برای                     کدوم هر که باشن هم عمو و یامان های همکار از کلی قراره شب اون چون بود مزخرفی فکر

      !!! بپوشه؟    لباسی همچین خانواده عروس نیست بد سرشناسین های آدم خودشون

   ... گیپور              به داشتم بگرده میخواد تنهایی که گفت عمو زن ولی میومدن سرمون پشت یامان و سیاوش
شنیدم                    نهان به خطاب رو بود خونسرد حال عین در که یامان صدای که میکردم نگاه ام کناری لباس  های

_ ؟   چطوره اون



       ... بگم           میتونم جرات به ندیدم؟ خودم چرا چرخوندیم بود کرده اشاره یامان که جایی به سرمونو سه هر
                  !! رفته  کار به ای برجسته های گل نقش از که دارش پف دامن دار دنباله های تور مخصوصا بود محشر
           ... کرده         چندان دو و زیباییش بود ای دکلته لباس مدل چون بود شده کاری مروارید کل اش سینه و بود

واقعا!!     سلیقه این به ایول  !بود

این                   _ به کردن نگاه از نمیشه سیر آدم ببین خدا تورو میرا؟ نه مگه میخواستم که همونیه محشره داداش
....لباس

 "  ... سلیقه          خوش اول حسن بود لبم گوشه گرمی لبخند و بودم لباس محو "هنوز

شیطون                    که سیاوش صدای بود شده هام حس قاطی هم خجالت طور همین و میبردم لذت که عینی در
شنیدم    رو بود ...شده

_        ... این         خانوم میرا از زودتر شما کنم فکر پیشش مونده بپوشین؟دلتون شما بارم یه میخواین خانوم نهان
بپوشی   و !!لباس

گفت                    میخندیدم زیرکی زیر که منی به بود شده کور که ذوقی با و گفت هری هر لب زیر  نهان

_ ...    ... پسره      بعد بمونه اون مال اومده خوششم چه بخندی آب ...رو

سوال                    ازش لباس همون مورد در که بهمون رو و شد نزدیک بهمون بود جا اون فروشنده که خانومی
داد   توضیح میپرسیدیم

_  ... حال                 تا لباس زیباترین و ترین شیک طور همین و جاست این لباس ترین گرون میبینین که لباسی این
   .. باشه            شما قسمت امیدوارم بخرن که نرسیده وسعشون ولی گرفته و لباس این چشمشون ها ...خیلی

شد       نهان منو نزدیک و زد لبخندی

_ هستین            هم ای برازنده های زوج چه خانومید؟ماشاالله عروس کدومتون خانوما !!خوشگل

بناگوش                 تا نیششو سیاوش ولی انداخت پایین سرشو فروشنده نادرست حدس این از زده خجالت نهان
اومد         فرود پهلوش رو یامان آرنج که کرد  باز

گفتم   آروم

منم_

و                       بلند قد اون با یامان که دارم نگهش نتونم شد باعث لباس سنگینی داد دستم و لباس و داد تکون سری
گرفت             ازم و لباس دست یک با و شد نزدیک بهم ورزشکاریش ...بازوهای

                   ! زیر  دستش های انگشت با انگشتم که میگرفتم یامان از و لباس و افتادم راه به پرو اتاق طرف بهتر چه
بشم                خیره حرفش از پر های چشم به شد باعث که کرد طولنی لمس  لباس

_ کنم      نگاه میخوام کن صدام !پوشیدی



پوزخند                      با میکردم نگاه اینه تو خودم به که طور همین و کردم نازک چشمی پشت و گرفتم ازش و لباس
 گفتم

_ برازنده      شوهر کنم صدات تا !بشین

دریغ                    خودم از رو بود واقعی روز چند از بعد که لبخندی اولین و زدم خودم دور چرخی دوباره
       ... که...            بودم شده زده ذوق قدر اون زیبا و فاخر لباس این تو خودم دیدن از میبردم لذت داشتم نکردم
   ...         ... دورم    آزادانه موهامو بود شده جالبی ست سفیدم پوست با لباس سفیدی بودم نشده زمان متوجه

میکردم              شکر رو بود کرده نسیبم خدا که خدادادی زیبایی و بودم .ریخته

با                       که بزارم ام برهنه سینه رو دست باشه یامان اینکه فکر از ترسیده شد باعث خورد در به که ای تقه
شدم         رو به رو کنجکاو عمو زن و  .نهان

گفت             اش شده بارون ستاره های چشم با و زد دورم چرخی  نهان

_        !! کنه     هنگ کنم صدا داداشمو کن صبر میرا شدی ماه تیکه ...یه

گفتم              و گرفتم دستشو میرفت بیرون پرو اتاق از ذوق با داشت که  نهان

_ منو    ببینه نمیخوام ...نه

و      گذاشت اینو و نگفت چیزی

کرد               بغلم و شد نزدیکم عمو زن شه سوپرایز عروسی روز تو میخوام اینکه  ...پای

_     ... شده               خانوم چه دخترش میدید میدید لباس این تو رو تو و بود مامانتم کاش کنم دود اسپند یه ...باید

کشیدم  آهی

جلوی                      رو لباس این قراره که این به فکر با بعد ولی بود اول دقیقه چند همون برای هم من خوشحالی
شدم           ناراحت و مغموم ندارم بهش حسی هیچ که بپوشم مردی

من               نه کنه دلبری عشقش برای شب اون قراره که بود دختری حق لباس !!این

  ... کردم                 فکر اومدیم بیرون مغازه از لباس خرید با بالخره من از فروشنده آمیز اغراق های تعریف از بعد
به                    فقط خونسرد عکس بر ولی نزدم صدا تنم او لباس دیدن برای اونو که میشه عصبی یامان الن

بود            کرده بسنده میکرد نهان که تابی و آب با های ...تعریف

مسخرش   غرور  !بازم
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بگیریم           رو یامان دومادی لباس بریم شد قرار سیاوش پیشنهاد ...به

که                     بخره عروسی برای رو ویترین پشت لباس اولین میداد ترجیح من مثل هم یامان که بود جا این جالب
         ! لباس            من شوهر برای بود قرار انگار نه انگار نمیموند نسیب بی نهان و سیاوش های فحش از بین این تو

چند                    شد نمی باورش میدید منو کی هر که میکردم نگاه ها مغازه ویترین به بیخیال جوری بگیریم دومادی
عروسیمونه   دیگه !!وقته

میومدیم                    راه هم از فاصله با که یامان منو رو خیرش نگاه متوجه که انداختم عمو زن به نگاهی
میکردن...                   دعوا میاد یامان به بیشتر شلوار و کت کدوم اینکه سر ها بچه مثل که سیاوش و نهان .شدم

شد                بلند من به خطاب نهان صدای که کشیدم شالم از زده بیرون موهای به  دستی

_ هوم؟                 بهتره نفتی آبی اون من نظر به میاد داداشم به کدوم ببین میرا جا این بیا

! ؟           نیستم که درحالی بده نشون شاد منو میخواست چرا نهان نمیدونم

رو                      یامان دست و گفت ذوقی بی نهان دادم تکون سری انداختم می یامان به که نگاهی با و نگفتم چیزی
فرستاد      مغازه داخل بازور و ...گرفت

     ... یادآوری             از کشیدم بلندی پوف میمونه لنگ عروسی های کار همه نباشن نهان و سیاوش اگه کنم فکر
عروسی " "کلمه

و                     زن عنوان به بگیره؟ قرار جایگاه این تو روزی من مثل آزاری بی و ساده دختر میکرد فکرشو کی خدایا
اون                 !   متفاوته باهم خیلی علیقمون و ها فکر مون سنی اختلف به توجه با که بزرگمهری یامان همسر
              ... که       باتلقی تو خودش با هم منو که دارم چی من آخه چی؟ من میچرخونه و شرکت یه تنهایی به خودش

میبره     فرو داره کرده !!درست

خیلی                     برد داخل هم منو لبخند با و شد نزدیکم عمو زن باشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس
بودیم                تنها که روزایی از تر حوصله بی حتی بود شده حرف کم یامان بود ...عجیب

   ... از                 نمیتونست چون شد پرو اتاق وارد بودن کرده سیاوش و نهان که هایی انتخاب از دست دو با یامان
بربیاد      کدوم هیچ های غرغر !!پس

که                    بودیم خیره اطراف های لباس به یامان توسط وقت دادن لفت از حوصله بی طور همین دقیقه چند
گفت             و زد در به ای تقه ای کلفه لحن با نهان  بالخره

_       ! قدر     این میدونستم اگه خدا به که نمیای در عروس  ...داداش

خورد                  حرفشو بقیه نهان و شد باز یامان توسط پرو در که بود نشده کامل اش جمله ...هنوز

_ لعنتی     شدی خوشتیپ چه  !!وای



           ... ولی       نداشتم اتاق داخل به کاملی دید که بودم وایستاده جوری کنم نگاه منم که بودم کنجکاو خیلی
   . صدقه               قربون حال بود شده خیره بهش میبرد کار به خواهرش که کلماتی از کرده اخم یامان مطمئنم
          . انتخابیش           رنگ ذغالی شلوار و کت از هم سیاوش ام بیهوده افکار رو میکشید خط که بود عمو زن های

میزد            پوزخند نهان به و بود خرسند بود برداشته اونو یامان ...که

"        .      ... زنش   ام اصلی فرد من انگار نه انگار نبود من به حواسشون کدوم هیچ داشتم غریبی  ..."خس

! زنش   شده؟ چم ...چی؟من

شنیدم             در طرف اون از رو یامان صدای که کشیدم صورتم به  دستی

_     . بیرون     برین خوبه همین بیارم در و لباس  ...میخوام

کرد    گشاد چشم  نهان

_ که      ندیده هنوز میرا داداش ...ولی

     !      ... ادمیزاد       مثل کردنشم قهر حتی ها بچه مثل کرده لج آقا صورتش تو شده کوبیده در شد جوابش
     ... و...            همشون به اهمیت بی کنه کارو همین گرفته تصمیم اونم ندادم نشون بهش لباسمو من چون نیست

بود         انداخته راه به نهان که صدایی و  سر

میام         بیرون مغازه از زیر به سر و  خسته

دختر                   تمام جنس از دختر یه دخترم یه من که هست نیستم؟حواست ایوب من که هست حواست خدایا
              ! نیستم؟  اتفاق و بل همه این لیق ولی باشم بدی ی بنده که قبول دنیا !!های

   ... برمیگردونم               سر میکنم احساس سرم پشت رو کسی حضور و میدارم بر عقب قدمی سکوت به ناچار
      ...       . اطرافم        به نگاهی کنان من من هست ها حرف خیلی نگاهش عمق میبینم رو یامان ی زده شب نگاه و

نیست       بقیه از خبری میبینم که  میندازم

_ کجان؟..   ...  بقیه عمو زن س پ

میرم           تر عقب ناخوداگاه که زاره می جلو ای دیگه ...قدم

_ بخریم                داری لزم چیزی اگه بریم گفت مامان بودی خودت هوای و حال توی تو ...وقتی

گفتم     و برچیدم لب  متفکر

_ دیگه      میومدن هم اونا خب !وا

گفت      بدجنسانه و آروم لحنی  با

_         ! میاد؟        یادت کردیم باهم که خریدی همون مثل شوهریه و زن ها خرید بعضی خب امم
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                 . و    نگاهم که حالی در و میبرم جیبم داخل و هام دست شده سرخ بناگوش تا شدم منظورش متوجه تازه
میگم         حرص پر و آروم میدزدم سوزانش نگاه  از

_ بود     بس بار یه ...همون

میمونه         تفریح مثل براش شم سرخ لبو مثل !انگار

مغازه                     جلوی و میوفته راه جلوتر من به اعتنا بی و میده تکون سری نمیشنوه که میگم آروم و آخرم جمله
              ... میبینم    جا همون هم و سیاوش و نهان و عمو زن میکنم دقت که بیشتر وایمیسته جواهر و طل

میکنه           گشاد هامو چشم یامان صدای که میرسونم بهشون و خودم

_           ... نباش  نگران شما خریدم عالمه یه براش قبل نیست لزم گفت بهش ...گفتم

گفت                نمیومد خوشش مسخره بحث این از بود معلوم که کرد نگاه پسرش به عمو  زن

_     ... بگم    خودم بارم یه بزار ازت کشیده خجالت ...حتما

توپید    حرص با یامان

_  ...         ! باید        من کنین تموم رو مسخره بازی خاله این زودتر فقط نداره ربطی من به بکنین میخواین کاری هر
دارم    کار شرکت ...برم

    ... با                 و شد دستپاچه خورد دارم تب و معنادار نگاه به نگاهش که طرفم برگشت و داد تکون سری عمو زن
کرد       عوض و بحث زد که  لبخندی

_      . بخریم  هم رو حلقه بریم مادر ...بیا

حیف               نزنم دم و باشم شده که مادرم خاطر به دادم قول بهش که !!!حیف



 ... مشکوک                بازم میگیرن فاصله هم از ترسیده یامان شدن نزدیک با که میکنم نگاه نهان و سیاوش !به

و                   گذاشت تموم سنگ هامون خرید تموم مثل بازم اینکه فقط نیوفتاد خاصی اتفاق هم حلقه خرید تو
بار                     چند اونو انگشتم به حلقه کردن دست با نهان پیشنهاد به وقتی خرید رو ست های حلقه ترین گرون
 ...      ...      ... به     انداخت رو انگشتر ست هم یامان میومد سفیدم دست به خیلی داشتم خاصی حس کردم برانداز
   ... و                  من دست نهان بود شده برابر چند زیباییش حلقه این با که کردم نگاه اش مردونه و مو کم های دست

گفت              انداختم گل های لپ به توجه بی و گذاشت یامان دست پشت  روی

_     . بگیرم    عکس یه باید خوشگلی ی صحنه ...چه

          !        ! تصوراتم   تو وقتی که بشم این منکر نمیتونم ولی بود جهنم خود خود دستش که انگار بود سوزانی آتش
         ... داد           کارش شدن تموم از نهان که ای اشاره با میبرم لذتی چه میبینم حمایتگر یه خودم برای و دست این

برداشتم          دستمو سریع و کردم فرار یامان خیره نگاه .از

راه                    ماشین طرف به خسته هممون دیگه پرت و خرت تا چند و شمعدون و اینه خریدن از بعد
موندنی...                   یاد به روز سیاوش و نهان برای ولی بود عذاب یه مثل من برای اگرچه امروز مطمئنم افتادیم

عالیه...            این نظرم به هست که چی هر ولی بینشونه چی نمیدونم !میشه

کارم                       به کاری و نمیده گیر بهم که بود عجیب برام این و بود ای دیگه روز هر از تر کلفه یامان
نیستم...             کن ول من کرده ول اون که حال ها دارم کرم خودمم !نداره

      ... رفتنشو            مسیر حسرت با نهان رفت و شد ماشینش سوار عجله با و کرد خداحافظی ازمون سیاوش
گفتم      بهش رو که میکرد  نگاه

_ میپری           دیگه یکی با و بردی یاد از و مار !!خوب

شد            ماشین سوار بهم توجه بی و نگفت شوخم لحن به ...چیزی

           ... قبله    های روز از تر اعصاب بی چشه؟ امروز داشت اخم یامان کنم سکوت دادم ...ترجیع

گفت            محکم لحنی با یامان که وایستاد حرکت از ماشین خونه  نزدیک

_   ! برین     شما مامان دارم کارت بمون تو ...میرا

  ... عمیقی                 نفس میفشردن هارو صندلی چرم هام دست و میزد قبل از تر تند قلبم داشت؟ کارم چی یعنی
های                     مردمک تو خیره و برگردوند پشت به سرشو تنهاییم ماشین تو حال اینکه از راحت خیال با و کشید

گفت  لرزونم

_ و        عقد بعدش و ازمایش بریم قراره ....فردا

 ! نشدیم                   ساخته هم برای تو منو میدونی خوب که میدونم بزنم حرف باهات نشد فرصت روز چند این تو
      ... کنیم            شروع قراره که زندگی بدون پس عمرم تمام نه میخواستم مدت یه برای فقط تورو من میگم رک

           ...    ! نیاوردم    حرف بابا حرف رو و کردم له غرورمو که جوری شه جهنم برات قراره باشه عادی نیست قرار
              ... که      باش مطمئن نهان و مامان جلوی ملیمم های رفتار به نکن نگاه میکنم له غرورتو هم طوری همون

ندیدی     رو اصلی یامان ...!هنوز

سیلی                        هاش حرف با تمام رحمی بی با ام گونه از اومده پایان های اشک به توجه بی و کرد اشاره در به
خوردم        سختی تکون که زد صورتم تو محکمی

_ ! ؟                من از فرار برای نزنه سرت به ناجوری فکر که هستی عاقل قدری اون ضمن در



حال   بری ...میتونی

زانوهای                   شدم پیاده ماشین از و کشیدم پایین رو دستگیره میلرزید که هایی دست با که برگردوند رو
           ... هام     اشک به دستی کردم نگاه رفتنشو مسیر و خندیدم هیستریک نداشتن داشتنمو نگه توان لرزونم

دادم             بودپروبال ذهنم تو که فکری به ای خصمانه نگاه با و !کشیدم

" بزرگمهر"     یامان ضعفته نقطه !!آبرو

دلت          رو زارم می کنی جهنم زندگیمو که این ...داغ
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ای                        چونه و ام گونه رو شده خشک های اشک با ورودی در کنار جا همون یامان رفتن از بعد لحظه چند تا
        ...        ... فرصتی   هر از مدت این تو واقع در انتظارمه در که میکردم فکر ای آینده به بودم وایستاده لرزون

کردم            می غرق ام آشفته افکار تو و خودم و میکردم ...استفاده

  ... فکر                 حتی افتادم بودم اومده یامان بزرگ عمارت این به که روزی اولین یاد گذاشتم خونه داخل پا وقتی
     ! حد     از بیش لرز و ترس درداوره برام هم روز ...اون

شده                    اضافه صورتم اخم به بود نشسته نهان کنار که عمو دیدن از تعجبم حال که شدم پذیرایی داخل
     ... واقعا...              وقت چند از بعد اومدنش میکرد تعریف براش بودیم کرده که هایی خرید از تاب و آب با نهان بود

اوره  !شگفت

_              ! و    بود شده خانوم و خوشگل چه عروس لباس اون تو میرا نمیدونی میومدی کاش بابا ...وای

از                      دوتاشون به رو بخیر شب یه با پس کنم تحمل و صورتم روی حسرت با عمو نگاه سنگینی تا نموندم
رفتم    بال ها ...پله

      ! کنن!   درک نمیتونن هم وقت هیچ نمیکردن درک !نمیفهمیدن

می                     یدک رو پدر اسم که مردی شده،کنار بزرگ مادر محبت و مهر بدون بچگی از که رو دختری حس
نداره          رو دیگر های پدر خصوصیات از چیزی ولی ...کشه

داده                     فاصله اش دخترونه آرزوهای تمام از اونو و زندگیش تو اومده پسر یه مصیبت همه اون از بعد حال و
کرده          اش صیغه روز به شرم ای ذره بدون ...و

انداختم                  تخت روی و خودم خیال بی و و آوردم در رو مانتوم و شال در بستن ...با



شدم             سقف خیره و کردم قفل بهم گردن زیر از و هام ...دست

دیگه                      ام نقشه کردن عملی زمان تا حداقل که دادم قول خودم به یامان رحم بی های تهدید اون از بعد
        ... بود  روم جلو منحسوش صدای اون با تصویرش همش نریزم اشکی

_ ...     !   ... مثل         نیست عادی زندگیت پس عمرم تمام نه میخواستم مدت یه برای فقط تورو من میگم رک
!جهنمه

بدونه؟                   لیقم رو حرفا این تمام نامردی با که پستم و ارزش بی حد این تا من یعنی خدایا

زدن                      زمین به و کردن آبرو بی برای و خودم ذهنم تو و کردم زمزمه لب زیر اسمشو بار چند حرصی
       ... حداقل            ولی شم موفق نتونم بود ممکن کردم آماده باشه یامان همون که دنیا کل توی آدم ترین ملعون
یامان                   و سرنوشت های دست تسلیم و خودم و نکردم و تلشم آخرین که نمیشدم شرمنده خودم پیش
...کردم

بزارم             هم روی چشم نتونستم و شدم پهلو به پهلو همش صبح  تا

توش                     کمی حال که ناآرومم خیالت از خسته دادم بدنم به که قوسی و کش با و کشیدم ای خمیازه
بستم     محکم هامو چشم ...تردیدداشتم

بسا                     چه میوفته چاله همون توی هم عمو مطمئنا بکنم رو چاله این اون دادن زجر و یامان برای بخوام اگر
یامان    از تر !مغروق

شدم    دیونه دیشبه ...از

        . میبرم      سر به اشفتگی تو بس از بریدم دیگه بگیرم؟ قاطع تصمیم یه نمیتونم ...چرا

نگران                    همیشه که آدمیه همون اون باشه که چی هر بالخره ولی کرده ظلم خیلی حقم در عمو درسته
مدرسه                 ببرم حسابی و درست تغذیه نتونم من و بکشه نم بابا پول مبادا که بود ...این

کنه؟یانه                مراقبت ازم که هست کسی میشم مریض وقتی که بود این نگران که آدمی ...همون

            ... به      دادن گوش برای داشت شنوا گوش یه که بود کسی کاش بیرون بریزم دردامو همه میتونستم کاش
زندگی       از ناامید دختر یه های ...حرف

میخوام            که بگم میخواستم چطوری من ولی بود گزینه بهترین نهان ...شاید

        ... خون            آزمایش برای یامان با بود قرار امروز اومدم بیرون فکر از راست و چپ به سرم دادن تکون با
نه؟...       یا بوده اومده خونه دیشب نمیدونم !بریم

 ...         ... من           میشه انجام نحو بهترین با رسوم و اصول حداقل نباشه اساس و پایه بر که هم زندگی این چیز هر
      ! کجا؟        عمو و کجا ما مالی وضع بشم ای خانواده همچین عروس نمیدیدم خوابمم تو

         !!         ... به  خوش میگن دلشون تو ها خیلی الن حتما باشه من جای الن که دختریه هر آرزوی ناشکریه شاید
           ! ببخشم       بهشون زندگیمو تمام حاضرم که ندارن خبر اونا اما دلبسته بهش مغرور یامان که دختری حال

بدن              بهم دارن رو خانوادشون تو که استقللی و آزادی از لحظه یک ...فقط

  ... ابدی   آرامش یه آرامشم دنبال !من

بیارم        دستش به هم زودی همین به ...امیدوارم
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           ... دیدم        منتظر و آماده و حاضر و یامان تعجب کمال در رفتم پایین طبقه به شدنم آماده از ...بعد

دست                   طور همون بود کرده آماده برامون عمو زن که ای صبحونه میدادیم ناشتا و آزمایش باید چون
                ... انگشت  بین و کیفم و بودم نشسته ماشین تو یامان کنار حال ازشون خداحافظی از بعد موند نخورده
                ... این   مشتاق میل کمال با منم متقابل که زد نمی حرفی ترس؟ یا بود استرس از میدادم فشار هام

بودم  ...سکوت

 ... کردم        براندازش چرخوندم طرفش به سرمو کمی و کردم ...جرات

     ... میومد              بهش بیشتر حالت این بودتشون داده بال به رو دفعه این و نبود همیشه مثل مدلش که موهایی
میداد      نشون تر پسرونه صورتشو ...چون

کم                  که بازوهاش مخصوصا میشد دخترا خیلی خیره نگاه باعث بود زده که اسپرتی تیپ همیشه مثل
بدن       جر تنشو روی کت بود !مونده

و                    برگشت طرفم به ایستادم قرمز چراغ پشت وقتی حرکت یه با که کرد حس و نگاهم سنگینی انگار
      ...     ... یا     بود تمسخر روی از نمیدونم گرفت شکل لبش گوشه لبخندی زدم خجالت های چشم جلوی

؟؟! واقعی

_             ... کسی     قلب به بخوره گره و بخوره لیز دستت از نمیدم قول چون باشی کوچولوت دل مواظب بهتره
      ... و             میکنه بازش زود باش مطمئن دیدنت از داره نفرت چون باشه بسته گره این بده اجازه نمیتونه که

دور           میندازه و میده فاصله خودش از جسمت مثل تورو !!قلب



افتاد              راه به و زد پوزخندی تپشم پر قلب و مبهوت های چشم ...جلوی

  ... از                   عصبی شد قبل از بیشتر کیف دادن فشار از هام دست سفیدی که فشردم هم روی محکم و هام لب
غریدم          و سمتش کردم رو بود کرده دربارم که فکری

_      ..    ... عشق         به اعتقادی هیچ من چون باشی خودت قلب مراقب باشی من قلب فکر به اینکه از قبل بهتره
              ! اون        عاشق مادوتا از یکی روزی یه اگه حتی میدم قول بهت هه زنه نمی سر ازم خریتی همچین و ندارم

شه  ...یکی

گفتم      محکم رخش نیم تو  خیره

_ بزرگمهر        آقای من نه تویی نفر یه ...اون

 ...        !!         ... درسته  ترسناکه لحاظ هر از کنارم مرد این تظاهر به اما ظاهر به اما گفتم قدرت پر بودم قوی
  ... بچسب                سفت کلهتو داده درس بهم زندگی اینو باشم مقاوم باید اما ذهنمه تو که چیزی از دارم وحشت
میبرتش     راحتی به باد !!!چون

گفت                پوزخند همون و جدیت با لرزونم های دست به اشاره با و انداخت بهم نگاهی

_ دید  ...خواهیم

بود               مزخرف های فکر همین نداشت اهمیت فعل که چیزی تنها برام چون نگفتم ...چیزی

 ... بردشم            انگار شوم پیاده داد دستور بهم اشاره با و کرد پارک آزمایشگاه !!جلوی

       . خلق                ترس برام هم قدر همون ّ. میداد بودن بزرگ و فخر حس آدم به یامان با زدن قدم که حال عین در
کرد  !!می

شلوغ     آزمایشگاه به توجه با

... هه         بشن خوشبختی زوج قراره ما مثل ها خیلی !انگار

بگیره             نوبت و بره تا وایستم کن سرد آب کنار که گفت ...بهم

رو                     جدیدی زندگی میخواستن عشق و آرزو تا هزار با که پسرایی و دختر به شدم خیره رفتنش از بعد
!       ... ؟  نیستم کدوک هیچ بین من چرا آه کنن شروع

_ عزیزم  ...سلم

برگردم             عقب به سوالی شد باعث پشت از ای دخترونه ناز پر ...صدای

چشم                    بهم هم دست تو دست خودش سن به هم پسری همراهش که ساله پنج و بیست تقریبا دختری
بودن  ...دوخته

داد             ادامه و زد لبخندی میرنم گیج هنوز من فهمید انگار که  دختره

_           ... شماره         رفت باشه همسرت کنم فکر که آقا اون که دیدم سعید آقا نامزدم هم ایشون و هستم نیل من
     ...      ... کنجاوم        نباشه فضولی اگه البته لکی تو قدر این چرا ببینم رفته سر ام حوصله منم تنهایی گفتم بگیره
     ! عشق              همون قضیه کنم فکر کرده؟ ازدواج خودش از بزرگتر پسری با چطور تو سن به دختر یه که

؟       آره باشه؟ حرفا این و آتشین



ابرو                       چشم و بلند قد پسری بود زنش حرفی پر گر نظاره لبخند با و عشق با شوهرش مدت این تمام تو
      ...         ... بود...     سعید اسمش که پسره اون بدم جوابشو که میشد این از مانع این و بود گرفته ام خنده مشکی

گفت      خنده با دختره گوش زیر

_ خانمم       کردی روی زیاده بازم کنم ...فکر

         ... به          رو حسد های ریشه زدن جوانه دلم تو زد همسرش بازوی به محکمی مشت و برچید لب دختره
       ...        ... لبم   رو تلخ لبخند و حسرت با بود بینشون که خوبی رابطه به میخوردم غبطه میکردم حس خوبی

خورد              گوشم به پشت از یامان مردونه و بم صدای که بدم جوابشو خواستم

...میرا_

اهمیت                       بی و انداختم بال ای شونه خیال بی من و کرد دونفر اون به اخم با ای اشاره که طرفش برگشتم
برگشتم         دختر اون طرف به لبخند با دوباره ...بهش

   !!! خوام   می همینو بسوز آی ...بسوز
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میشم              مواجه آزمایشگاه توی قبل شلوغی همون با که اندازم می اطراف به ...نگاهی

_ ... درسته؟         باشین خوشگلمون دختر این همسر باید شما کنم فکر

جلوتر                  قدمی یامان که کشیدم بلندی پوف نامحسوس بود کرده معرفی نیل خودشو که دختری صدای با
داد                    رو جوابش رومون به رو نفر دو و تفاوت بی منه بین نگاهی و بازوم گرفتن با و :گذاشت

_ ؟.  چطور بله

              . که      کسایی مثل که یامان منو بین نگاهی با و شوهرش طرف برگشت کوبید بهم هاشو دست کرده، ذوق
گفت          کنن هنگ میشه باعث و نمیده درستی فرمان مغزشون

_ نه؟       مگه میان بهم قدر سعید،چه وای



میده               تکون سری و میکنه ای خنده زنش به عشق از مملو؛ نگاهی با ...سعید

! چشمم                     تو بره بشه خار یامان منو بین فاصله میشه باعث که میده فشار بغلش تو پیش از بیشتر رو نیل
میزنه        موج هم دوتا ما بین محبت !!واقعا

_    .        ... این     کل من خانوم اومدین که میزدیم حرف همسرتون با داشتیم فقط شدید اذیت اگه ببخشید سلم
داشتنی      دوست و ذوق پر ...طوریه

داد        ادامه و دوخت یامان به هاشو چشم

_ دارم؟                  رو کسایی چه با آشنایی افتخار بدونم میتونم نیل همسرم و فرامرزی سعید سعیده، من اسم

    ... از              نمیگرفتم بدی حس کرد دراز یامان طرف به دستشو و گذاشت پیش پا حرفش اتمام از بعد
باشه         طور این هم یامان برای بودم امیدوار .حضورشون،

و                     بگیرم خو میکردن زندگی جامعه این تو من مثل که هایی انسان و اطرافیانم با نمیومد هم بدم درواقع
 ...             ... تنهایی   روابط جور این برای بودم شده حوصله بی ها تازگی چرا نمیدونم ولی کنم معاشرت باهاشون

هه      میسازه بت یه آدم !از

  ... اول                 چون بود شده دوتا اون حضور علت متوجه کنم فکر نمیدیدم یامان رفتار تو تردیدی و شک دیگه
بود    مبهم خیلی !براش

گفت       و فشرد دستشو غرورش همون با

_   ... آشناییتون      از خوشبختم میرا همسرم ایشونم هستم بزرگمهر ...یامان

زیرکی      با کردو مکث ای لحظه

پرسید        سوءظن با و کرد ریز هاشو چشم

_     ! دیگه؟  اومدین خون آزمایش برای نشه دیرتون

          !! به         مهمی چیز انگار و انداختن بهم نگاهی دو هر نشین مزاحم میگفت داشت ادبانه طور به حقیقت در
شدن     آشفته باشه اومده !یادشون

       ... و               آورد در جیبش از کارتی نیل شد دور ما از همسرش به ای اشاره با و گفت فعلنی بلفاصله که سعید
گفت              و انداخت نگاهی بهم ذاتی مهربونی با گذاشت شدم مشت های دست  داخل

_     ...     ... صحبتی     هم از شدم خوشحال باشه نگذشته نوبتمون امیدوارم فقط بریم باید دیگه ما ببخشید
      ... به...           خیلی دیدمت که اول همون حسینی و راست بزنم بهت دلمو حرف هستم مامایی دکتر من باشماها

باشم            خدمت در گرفتی بارداری به تصمیم اگه میشم خوشحال نشستی .دلم

کرد                  زمزمه ام شده گشاد های چشم و یامان درهم های اخم به توجه بدون و زد چشمکی

_ داره       دیدن خودت خوشگلی به ای !بچه



     ...      ... همسرش        دنبال به خداحافظی با نبود دختر اون از خبری دیگه افتاد اتفاق لحظه چند تو فقط چیز همه
بود    افتاده راه .به

         .... باشه؟        یامان و من وجود از که کوچولویی امون؟ بچه میزد بهم باید که بود محکمی تلنگر انگار

! ؟              بکوبن صورتم تو هامو بدبختی تا دادم هم دست به دست کائنات همه چرا

       ... بودم    هاش حرف تحلیل و تجزیه تو هنوز بودم بهت تو ...هنوز

و                    خوشبختی این وقت هیچ میکنم دعا دلم ته میوفتم،از زدن حرف موقع هاش چشم تو برق یاد وقتی
              ... بزرگ    بسا چه برسن آرزوهاشون به هم من جای به هایی آدم همچین کاش نشه دور ازشون عشق

شد!...      بلند سرم پشت از صداش تر

_               ! قصه   از شده که هم شب تا میخواستن نمیگفتم،مطمئنم و خون آزمایش کلمه اگه حواس بی چه
! ؟                بردارن پرده هم برسیم بهم دوتا ما شده باعث که مجنونی و لیلی دروغین و خیالی

         ... جزئیات          از کسی ندارم دوست بگم الن از میرا بکشن سرک اون و این زندگی تو بلدن فقط مردم
   ... نفعته      به باشی عاقل بشه باخبر میوفته بینمون که ...اتفاقاتی

داد                      ادامه بود شنیدن قابل سختی به که جوری لب زیر اش دوباره های تهدید و معنی پر های حرف از بعد

_ ما  ...بچه

          ... این           قدر اون من برای ولی ندارم خبر اون دل از میبرد سر به خیالت و سردرگمی تو من مثل اونم انگار
یامان            طرف برگردم نتونم حتی بود شده باعث که بود سنگین ...کلمه

.  . شاید  ترس شاید خجالت ...شاید

   !      !          ... تصور   حتی شد نمی که خدا به نمیشد ولی نکنم گریه که بودم داده قول خودم به میلرزید وجودم کل
     !!! مثل                من برای و وحشتناکه میارمش دنیا به من که بشه گناهی بی بچه پدر بخواد مرد این که این

       ... لیقی...         مادر سن این تو میخوام جوری چه ام بچه هنوز خودم نمیشنوه؟؟من صدام کس هیچ چرا عذاب
؟    طوری چه ...بشم؟
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            ... پیشروی      ام گونه از اومدن پایین مرحله تا که هایی اشک میکردم سعی بودم پام زیر های موزائیک خیره
که                      حال عین در که صداش بعد و پیچید بینیم زیر تلخش و غلیظ عطر که کنم مهار رو بودن کرده

بود           مرگ ناقوس مثل من برای باشه صدا ترین دلنشین !میتونست

_ ببینم  ..برگرد



   .        ! هم        وقت هیچ برقصم سازش هر به که نیستم بردش نیستم اون مال چون نمیکنم اطاعت دستورش از
    ... میخواد  رو سرکش میرای دلم شد ...نخواهم

رخ                      منو غافلگیرانه حرکت یه با و میشینه بازوم دو روی ای مردونه و گرم دست دو که نمیگذره ای لحظه
            ... گلوم    اما نمیدونم نفسی؟ بی یا بغضه میره گلوم سمت دستم ناخوداگاه درمیاره خودش رخ به
دریاییم...                 آبی با هاش چشم تناقض این که میفهمم نگاهش تیله سیاهی از میدزدم چشم وقتی میسوزه

ماست    بزرگ تفاوت ...اولین

لعنتیش          صدای بعد و سانتی چند از تنش گرمای آخ

_         ...       ... در      هم و این ولی توئه دور دور فعل بیار در بازی سرتق میخوای چقدر هر خوب دختر نیفت در من با
هوم؟                 کنم جبران برات شب یه توی هارو روز این میتونم طوری چه من که بگیر نظر

کرد             برخورد گوشم به هاش نفس گرمای که گزیدم لب و بستم  چشم

_    ! شد؟               فهم شیر میدم زجرت روز هر انگار که نکن رفتار طوری هم ها غریبه و جمع بین

       .        !   ! هات،با  چشم با نگاهت، با پست توی تو های کار دربرابر حقیریه کلمه زجر وجود بی توی برتو وای
آشام                     خون یه مثل میخوری ذره ذره منو خون داری حرفات با همه از تر مهم هات رحمی بی با !صدات،

درمیام           پا از وجودم تو خونی هیچ بدون که میرسه ...روزی

  ... تظاهره،همش       اش همه میدم تکون سری مطیع باطنم خلف !بر

خیلی          بده، دستت کارا خیلی قراره ازت من نفرت  ...این

میکنم                باز هامو چشم و کشم می ای آسوده نفس عادی غیر گرمای رفتن کنار ...با

بالخره             که میشینیم انتظار های صندلی روی هم کنار حرفی بدون دو  هر

رسه   می ..نوبتمون

راست                      سمت اتاق به بود گرفته شیطنت روی و رنگ که هایی چشم با میرسیم اتاق دو های در به وقتی
میگه        خونسرد ظاهری با و میکنه ای اشاره

_            ! که        میخوره درد به ها موقع همین مرد یه بالخره کوچولو جوجه بیام باهات میتونم بخوای اگه اممم
 ... نمیگم؟        درست بریزه بودن کنارش در با رو زنش ترس

گفتم                 مشهودی کلفگی با اش سینه تخت به کیفم کوبیدن با و کردم ریز و هام چشم

پسرا                       _ اون از هم تو نکنم فکر بزنم حالی بی به و خودم تو توجه جلب برای که نیستم دخترا اون از من
! ؟     بکشی نازمو بخوای که باشی

ضربه                       اون با حتی و بود زده زل بهم جدیت با حال و نبود خبری نگاهش شیطنت از دیگه تعجب کمال در
بود           نخورده تکون هم متری میلی اش سینه به من !محکم

_             ... الن      مطمئنی افتاد برات که اتفاقاتی و داشتی که وضعیتی به توجه با خونی کم خیلی بود گفته دکتر
ای؟  آماده



باز                   هم بیمارستان به شدپام باعث که بود ام ماهیانه عادت به اش شم،اشاره آب خجالت از میخواستم
این...                    به نمیخوام من بایسته مشکلی هر جلوی که اونه از تر ضعیف بدنم که فهمیده خوب خیلی اون شه

اصل     بزنم تایید مهر !!فکرش

   . آخر                لحظه فقط شدم برداری نمونه اتاق وارد بهش اهمیت بی و کشیدم شالم به دستی خجالتم همون با
میگفت    بهم داشت  نگاهش

" میرسی     حرفم به سر "آخر

نمیخوام               رو شه مربوط اون به که چیزی هر من نمیخواستم تظاهریشو های نگرانی !!این

            ... و         بندازم راه داد و جیغ که نبود قدری اون خب ولی داشتم سوزن و آمپول از کوچیکی ترس بچگی از
بکنه    کارشو پرستار ...نزارم

 ... کشی                  شدم گیر خون سوزن زجرکشیدنیه حال عین در ولی کم درد منتظر و دادم بال و دستم آستین
کشید            دستم روی رو الکل به آغشته پنبه و بست دستم دور

بود                 شده علت بر مزید هم الکل از یافته انتقال سرمای اون زد می تند تند .قلبم

               ... جوری    بیخیالی با و حوصله بی پرستار که بستم و هام چشم و برگردوندم رو نداشتم کردن نگاه توان
تلفی                     داره اون حال و کشیدم بال باباشو ارث کردم حس که برد فرو دستم رگ تو رو سرنگ سوزن

چکید!             ام گونه روی اشکی و شد خارج دهنم از بلندی آخ .میکنه

گذاشت               دستم از جاری خون روی ای پنبه و کرد روونه من سمت نگاهی ...نیم

  ! چند                 این میشی خوب نیست چیزی بگه بهم و بکشه نازمو یکی الن میخواست دلم شدت به چرا نمیدونم
 ...    !        ... اون    بود میخواست دلم وایستم حرفم رو نمیتونستم دقیقه چند چرا نمیدونم میکنه معجزه هم کلمه

                   ! جلوی  که حرفی برابر در اون پیروزی از اینکه بدون من و بود کنارم دارم نفرت ازش که کسی بود لعنتی
عنوان                        به کسی بی و تنهایی این تو شده که هم بار یک برای بگم بهش فقط باشم شکسته سر زد بهم در

کن          عطا بهم و آرامش شده که هم عموم ...پسر

بود                   ام بسته های چشم از تر دار خنده داشتم که ای خواسته بود مضحک خیلی بارم عصف ...وضعیت

هام        باور تموم رو کشید خط صداش !که

میشه                 برآورده ام خواسته زود قدر این میدونستم اگه البته میخواستم ای دیگه چیز خدا از ...کاش

بخونه           نگاهم از دردمو تا کنم نگاهش نمیخواستم واقع در .نمیدیدمش

شد               نابی و خاص لذت از پر وجودم و انداخت گل هام لپ حرفش ...با
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_ خانومم؟   نشد تموم



تو                   حتی و نیست کلمه این پشت تمسخری هیچ میکردم حس من و گفت که خانوممی کلمه همین
   !!     ... همین          واقعا میکردم شکر بار هزاران باید میکردم تصور نگرانی لحن با رو اون حالت ترین خوشبینانه

بود       بعید مغرور یامان شخصیت از !هم

نگاه                     رو بازوش زده بیرون های رگ و زده بال آستین بازم نیمه های چشم با که گذاشت داخل قدمی
...کردم

خون                  از که بود گذاشته چپش دست روی شده گذاشته پنبه روی جوری راستشو دست های انگشت
                  ... هام   دست و افتاد تپش به قلبم داشت رفتنش راه تو که ابهتی از شد که تر نزدیک کنه جلوگیری ریزیش

کرد  .یخ

پرسید                    اخم با آورد می در دستش از هاشو دستکش داشت که پرستاری به که دید چی صورتم تو نمیدونم

_ پریده؟   رنگش چرا

دهنمو                    آب که انداخت بهم نگاهی و برگشت یامان حرف این با میکرد ترک و اتاق داشت که پرستار
دادم  ...قورت

داد           جواب ای زننده لحن با و انداخت بال ابرویی تاک

_ ایشون؟               خونی کم مشکل مسئول یا هستم زنتون ترس مسئول من محترم اقای دیگه ببخشید

     ! میشه  درست بخوره چیزی اگه گرسنگیشه ...از

          ... قشنگ        ولی نگفت چیزی میزنه حق حرف پرستار دید که یامان شد خارج اتاق از حرفش از بعد بلفاصله
نیومده        خوشش گفتارش لحن از که بود ...معلوم

گناهی                     چه ها مریض خب ولی نداشتم رو درد یکم تحمل که بودم من این و بود منطقی حرفش درسته
    !! شماره         انگشت تعدادشون البته میوفتن اخلقی بد های پرستار همچین گیر که ...کردن

   ! بود                  ممکن چون بدم پا بودم کرده پیدا جا این تو یامان حضور از که خوشی و قشنگ حس به نمیخواستم
باشه         باوری قابل غیر چیز ها رفتار این !نتیجه

انداخت              زباله سطل تو و برداشت دستش رو از رو پنبه سکوت تو یامان

           ... گفت    بودم نشسته صندلی روی که من به ابروهاش بین اخم با کرد مرتب رو  لباسش

_ ... !    ... به               من توئم مالک فقط من ببینی آسیب من جز به چیزی یا کسی از ندارم دوست که باشه یادت اینو
حال  ...هر

نمیخوای؟  کمک

           ... فاکتور      اولشو جمله اگه البته میشد ازش گرفتن کمک مانع غرورم دادم تکون نه عنوان به سری
!!..بگیریم

        ... میریخت      بهم معادلتمو تمام داشت هاش حرف این با شم بلند تا وایستاد کناری ...منتظر

برداشتن                    با گذاشتم جلو قدمی بود زده زل بهم تیزبینش های چشم با که بهش نگاهی با و وایستادم سرپا
گرفتم        چپم دست تو راستمو دست آرنج کیفم

قیلی                   کامل غذای پرس یه به کردن فکر از دلم و میرفت سیاهی هام چشم داشتم سرگیجه احساس
میرفت  !!ویلی



صندلی                   بند دستمو که بود نمونده افتادنم تا ای فاصله و خوردم بدی سکندری که برم جلوتر خواستم
کردم  ...کناریم

ها       گذشت خیر به کشیدم عمیقی !!نفس

داد                    تکون تاسف عنوان به سرشو محو ای خنده با که کردم نگاه یامان به زده شرم و چشمی ...زیر

نرفتن                     یا رفتن بین نداشتم دوست رو باشم داشته راه بقیه برای باید که گاهی تکیه به نیاز حس این
            ! رفت  اتاق در سمت به و برد بازوم زیر رو دستش که ؟ بودم ...مونده

_ کن   تکیه ...بهم

          ... حصار          به منو پشت از که اش مردونه هیکل حتی بود بخش لذت تنش گرمای بود افتاده تلطم به قلبم
امنیت                      حس جز به حسی بگم میتونم جرات به کرد می عمل محافظ سایه یه مثل و بود آورده در خودش

نمیکرد    القا بهم !!رو

که              بودم خودم حال و حس تو من و بود نگذشته ای لحظه ...هنوز

_ بریم           هم رو اتاق اون که باشه لزم برات کنم ...فکر

دوختم                    چشم بهش اش خیره نگاه از خجالتم حس به توجه بدون و بردم بال سمت به و صورتم ...سوالی

میگه             بدجنسی با و میکنه رنگ سفید در به ای اشاره دست  با

و                  _ جنسی مسائل آموزش و خانواده مشاوره مرکز این تو که گفت گرفت خون ازم که پرستاری اون
دارن        تازه های داماد و عروس برای ...زناشویی

استادم      پا یه خودم من !البته

...خواستم
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                 ... حد   چه تا مرد این که فهمیده تازه ام زده هیجان آشوب پر قلب ایستاده زمان گویی میاد بند نفسم
             !!! رو       که ای مردونه های انگشت و مشامم در پیچیده تلخ عطر بوی باشه آزار مردم و حیا بی میتونه

میشد    پایین بال ...کمرم

بدم                   جواب پایین سری با بهش خطاب ام لرزیده های مردمک و شده خشک دهان آب با شد باعث

_ ... من.. ن ...م

و                     بستم ام دخترونه شرم و خجالت فرط از و هام چشم همیشگی عادت به بدم نداشتم جوابی واقع در
داشت              نگهم قبل از تر محکم که بگیرم فاصله آتیش گولّه این از !خواستم

نیست؟          بستم نمیکنه؟ ولم چرا رسیده مقصودش به که حال

گفت                 بودم شده گم بغلش تو پشت از که طور همین و چسبوند گوشم به و  لباش

_ عزیزم        بدم یادت خودم میخواد دلت یا ...بریم؟

باشه              قبل از تر حرارت پر هاش نفس شد باعت کرد که آرومی ...زمزمه

_   !          ... کن   ولم خارجه توانم از دیگه قلم یه این نمیخوام هیچی من یامان کن ...ولم

میشد           خارج گلوم از حرص پر و بغض پر کلماتم  همه

_ میکنم  ...خواهش

          . چشم           بین که نگاهی با و کرد تر هاشو لب بود گرفته هدف رو سنگش و سخت نگاه ملتمسم های چشم
کرد              رهام و کشید عقب میکرد بدل و رد من های لب و ...ها

           ! نگاه        هاش چشم به وقتی داشت عادی غیر لرزش هام دست ناراحتی و خشم از لرزید می ام چونه
       ... که         بفهمونه بهم هاش چشم با میخواد کنه روشن برام زندگیمو واقعیت میخواد میکردم حس میکردم

   !       ... دیگه            راه آیا شدم زنش رسما که این از بعد نرسه اش خواسته به و شه نزدیک بهم نزارم الن اگه حتی
میزنه؟؟                    زل بهم نیاز پر مرد یه مثل که موقعی قرمزش و وحشی های نگاه از فرار برای دارم ای

نمیکنم                 فراموش رو هست ام دخترونه حریم به یامان تجاوز کابوسم که هایی شب وقت هیچ ...من

  ... نزنم    نیش نمیتونم میارم زبون به !حرفمو

میگم                     صدام تو بغض با میکنه نگاهم خونسرد و خیالی بی با و کرده حفظ باهام اشو فاصله که حالی در

_  ...   ... پسر  یه پسر یه تو تو ...خودخواه،



گفت           و زد چشمکی شیطنت با و پرید حرفم میون  یامان

_ مردم     نیستم پسر من !!عزیزم

اومد            بند نفسم راه بودنش باز دختر صفت یادآوری با ای ...لحظه

رو                      لرزش کمترین داشتم سعی که صدایی با و بود بسته نقش ذهنم تو که وحشتناکی فکر با و گزیدم لب
دادم    ادامه باشه داشته

_  ... که       که هستی لعنتی خودخواه مرد یه ...تو

           . در         به میشد منتهی که بیمارستان خلوت راهروی اون توی بود شبیه غم از سرشار ای زمزمه به صدام
میکردم        حس وجودم تمام با رو تنهایی ...خروجی

و                    صداش تو شیطنت همون با دید و سکوتم وقتی یامان که کنم کامل امو جمله نتونستم نافذش نگاه زیر
کرد        تکرار رو من ی جمله پافشاری با

_ ... که      که لعنتیم خودخواه مرد یه !من

گفت                گونه نجوا و اومد تر نزدیک دید و اشکم پر های چشم و درماندگی چون

_ کنم       کامل من و ت جمله ...بزار

و                       اشاره انگشت بین رو ام چانه و شد مانعم که کنم فرار معرکه این از تا بدم خودم به تکونی خواستم
گفت       شمرده و آروم و گرفت شصتش

_ متنفرم              خودمه های دست اسیر که دختری از که لعنتیم خودخواه مرد یه  !من

همین       میخوام نیازهام رفع برای فقط !!وجسمشو

بود         معنی بی براش ام شده گشاد های ...چشم

    ... ای                دیگه حرف انتظار زدم زل بهش اشکی های چشم با و کردم خفه هام دست بین دردناکمو هق هق
       !! دور             ازش و خودم ها دیونه مثل بود مرگ مثل برام خودش زبون از اش دوباره شنیدن ولی نداشتم رو
  ...    ... کدوم              هیچ خیلی ازش داشتم ترس میومد تر نزدیک میکردم ایجاد من که ای فاصله هر با اون که کردم
پا                       خروجی در به رو بهش پشت و بگیرم گر شد باعث لبش رو پوزخند فقط نبود خودم دست هام کار از

               ! ... دویدم  خیابون طرف به و دادم دست از لحظه یه تو عقلمو که شد چی نمیدونم نمیدیدمش کنم !تند

! خیلی        عمو پسر شد تموم گرون خیلی برام ...حرفت

سفید                      پراید که کنم خلص و خودم و بگم دردمو عالم همه به و بزنم داد خیابون وسط همون از خواستم
شد          تر نزدیک بهم ثانیه هر زیادی سرعت با ...رنگی

             !! هر      دادن انجام توان و شدم اش خیره شده گشاد های چشم با بزرگ خیلی کردم بزرگی حماقت دوباره
              ... نجاتم       قبل دفعه مثل یامان چرا که کردم فکر این به و بستم چشم شدم منع مغزم فرمان از رو کاری

نمیزنه؟          صدام پشت از قبل دفعه مثل حتی چرا نمیده؟

بود                داده قرار وهدف ضعیفم تن مستقیم و صاف خورشید نور که کردم نگاه آسمون ...به



   !!!!  !     ! خدایا     بمیرم نمیخوام نه وایستاده حرکت از چرا قلبم بدم تکون پاهامو نمیتونم .....!چرا
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شده                     بیدار کابوس از تازه که انگار بود جونم نیمه تن با مماس هاش عضله که بدنی سنگینی حس با
شدم              خیره اطرافم به گیجی با و کردم باز تاخیر با و هام ...باشم،چشم

             ... اطراف   از صدایی نشسته،اولش کمرم تیرک روی سردی عرق و شده منقبض تنم کردم ای ناله
  "             ! هات     بدبختی میگه گوشم تو ای دهنده هشدار صدای لحظه چند از بعد ولی ممتد بوق یه جز نمیشنیدم

خیال    خوش نشد  !"تموم

بود               حرص و عصبانیت از آمیخته که نگاهی دوخته، بهم رو خاصش و جذاب ...نگاه

            !! من         دادن هل با موقع به که بوده یامان این چون نکرده برخوردی بامن ماشین اون که نکردم باور هنوز
       ... بودم       باخته رو خودم شده مسخ که منی داده نجاتم مردن از خیابون کنار  !به

     " وقتی               که انسانی مثل میکنه نوازش رو استرسم و هیجان از شده قرمز و ملتهب گونه دست پشت با
  ..." من                 البته میبره پی ارزشمندیش به که وقته اون و میدن نشون بهش رو چیزی دادن دست از ترس
         ! ندیدنش         آسیب برای گردنم پشت که رو دستش داشتم نگاهش معنی از رو مسخره تعبیر این خودم

میشه                خارج دهنم از آرومی آخ که میکنه وارد ناحیه همون به دستش با بود،فشاری ...گذاشته

_   ! احمق      دختره بشکنم گردنتو الن همین که ...حقته

شه                   می متوجه خوب خیلی اون و میشه حبس ام سینه در ای ثانیه برای نفس حرفش این  !با

             ... وقتی     وگرنه بزنم حرفشو میتونستم فقط که چیزی از بود داده نجاتم دوباره بود شده من ناجی دوباره
میرسید    بهش عمل ...زمان

      ^ میگم          ^ بلند و لرزون بهش خیره واقعیت خلف بر آروم هق هق با و میکنه سرباز بغضم

_        ... یه     !        عنوان به منو نیاد عارت دیگه تا دیگه شی راحت تا میمردم ذاشتی می لعنتی متنفری ازم که تو
        ... هان؟؟ـ؟     دادی نجات منو دوباره حقی چه به اصل کنی حساب اختیار صاحب آدم

  ... سردی                دوباره شدم بده بهم میخواست که جوابی به منتظر میرفت و میومد سختی به که نفسی با
 ... همیشه           مثل اش خودخواهانه جواب بعد و میشد بستنم یخ باعث که ! نگاهش

...غرید

_    ... نه؟؟              یا بودم گفته بزنه بهت آسیبی نداره حق خودم جز به چیزی یا کسی بودم گفته بهت



داد         ادامه که پریدیم جا از بلندش فریاد ...با

_ میرا        نداری و حق این هم خودت !!حتی

 ...   ... منتها            میدم نجاتت دوباره بزنه سر ازت خریتی همچین دیگه بار یک فقط بار، یک !!فقط

   !!! بکنم                آرزوتو تنها چیه میدونی خوب که ای دیگه روش با خودم تا عذابت ملکه بشم تا میدم نجاتت
) مرگ) ...

میتونستم                    که خودم با ولی داشت بهم که مالکیتی حس از میومد بدم و میلرزیدم که حال عین در
    "  "     ... دیگه  میخواستم همینو خودمم چون میدم نجاتت کلمه از بود اومده خوشم باشم !روراست

ببینه            هاشو حرف تاثیر تا بود زده زل هام چشم به ...مصمم

      ... شدت            به تن سمت ذهنم ناخوداگاه و میکنم آزاد نفسمو سنگینش جسم رفتن کنار با که میدزدم و نگاهم
ره      می دومون هر گرفته  !گر

              ... تو      و دستم تردید با و اندازم می اش مردونه و بزرگ دست به نگاهی میگیره سمتم به دستشو حرف بی
میذارم  ...دستش

نفسم                   ای لحظه برای آغوشش توی فرورفتن با که شده منقلب حالم کافی اندازه به کممون فاصله از
میشه  !قطع

آخر                    تا میخواست دلم که طوری بود ساخته رو خوش ای شده،رایحه تنش بوی به آمیخته که سردی عطر
    !     ... نیست      خودم دست حالم میزنه همیشه از تندتر قلبم بکشم نفس هوا همین توی !عمر

نیستن        کنترل قابل میگیرم ازش که هایی ...حس

چرا؟  !واقعا

_ بگین       چیزی خدا تورو خوبه؟ حالتون ...خانوم

پی                    اجباری آغوش این علت به تازه که میکنم بیشتری دقت اطرافم به مردی آشفته و نگران صدای با
!!میبرم

میکنم      نگاه یامان به معنی ...پر
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               ... این      بودیم هم با جدال و جنگ حال در ما که موقع اون که عجیبه بود شده پرستار از پر دوروبرمون
نداشت   وجود !شلوغی

       ... شم         واقف چی همه به بودم تونسته تقریبا میشنیدم اطرافم از که ریزی های پچ پچ !با

بیاره                    کمک تا میره بیمارستان داخل حادثه از بعد که بود پراید راننده همون روم به رو نگران مرد ...این

            ... که         بودم من این و نداشت تقصیری نوا بی اون چون نشده چیزیم که بگم و بدم بهش جوابی خواستم
بودم       پریده ماشینش جلوی ها دیونه !مثل

زد              فریاد من جای به کرد ایجاد خودمون بین که کمی فاصله با یامان

_ مرتیکه     داده گواهینامه بهت !کی

عوضی         آشغال بگیری زیر منو زن بود مونده ...کم

از                     نفر دو که ببره هجوم مرد اون طرف به خواست میلرزید، خشم از که انداختم هاش دست به نگاهی
زدم             صدا اسمشو رمق بی هم من و شدن مانعش مرد های پرستار

_ نه  !یامان

بود                   یامان مخاطبش که پیرمردی صدای با کنه خیس خودشو ترس از بود مونده کم که بیچاره راننده
شد    راحت خیالش کمی

_      ... خوب           برات عصبانیت از حجم این شه تموم خوبی به چی همه بزار بفرست صلوات یه جوون
نشده...          چیزیش خداروشکر و سالمه و صحیح زنت که حال .نیست

       ... میلزره     داره که دختر اون خاطر به حداقل بگذر کن جوونمردی و ...بیا



          ... اصلی        مقصر منو طرف یه از کردم نمی درکش واقعا انداخت ملتمسم های چشم به نگاهی و برگشت
بندازه            راه دعوا میخواست راننده اون با دیگه طرف از دونست !می

شد                   خیر به ختم هم قائله این دیگه نفر چند و تجربه با پیرمرد اون درمیونی پا با ...بالخره

در                     پیش دقیقه چند معرکه از سر میخواستن که فضول عابر تا چند و بودیم مونده یامان منو فقط حال
...بیارن

گرفت             قرار روم جلو آبی بطری که بودم نشسته رو پیاده جدول  روی

کشیدم                 لبش گوشه زخم تا بود نشسته روش خاک حال که سفیدی اسپورت های کفش از ...نگاهمو

دستوری              و محکم رسید گوشم به صداش که کشیدم شالم به دستی زده !خجالت

_       ... بزن      میتت مثل صورت به هم آبی کن مرتب وضعتو سرو اینو ...بگیر

                 ... حس    من و میشه باز بود شده خشک که گلوم راه اب خنک مایع رفتن فرو با میگیرم ازش رو بطری
میگیرم  ...بهتری

مرتب                    وضعمو دقت با و آروم آروم اختیار بی و معذبم میکنه دنبال حرکاتمو همه که سنگینش نگاه زیر
نگیرم      قرار سرزنشش مورد تا ...میکنم

دنبالش                     دستم گرفتن با تقریبا من به توجه بی و ره می سر اش حوصله بالخره که میگذره دقیقه چند
داخل                     تا شه می منتظر میکنه باز برام رو در و میزنه و ماشین قفل سکوت تو یامان میشم،اما کشیده

شه...          می سوار هم خودش من شدن سوار از بعد .شم

   ... دیگه       منم مسببش مطمئنا میشه کشیده دستش زخم روی مرتبا ! نگاهم

پرسم                    می تردید با و میفرستم قلبم اعماق به بلندی نفس با و هام آشفتگی و استرس تموم بار  این

میسوزه؟_

       ... پوزخندی             که میکنم دستش به ای اشاره میگرده بر طرفم به سوالم با که بود رانندگی حال در جدیت با
میگه     لب زیر و  میزنه

_" کشید         گند به روزمو چطور بچه الف یه ..."ببین

نداره             منو محبت لیاقت آدم این که میاوردم ایمان قبل از بیشتر ...هربار

احساس  !!بی

ندارم          خارجی وجود من انگار که میکنه رفتار جور !!یه

مفتّش؟؟         یا دکتری مگه بگه برنگشت حال شد خوب

....هووف
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          ... حتی          بزارن الن اگه که بود شدید قدر اون شده شروع دوباره دلدردم میکردم حس خونه به رسیدن با
میخورم        هم رو کناریم تلخ گوشت آدم !!! این

از                   که شم پیاده ماشین از سریع خواستم زده خجالت باشه فهمیده افکارمو هم یامان که انگار گفتم؟ چی
برگردوند          خودش طرف به زور به منو و چسبید ...بازوم

گفت        و کرد برانداز صورتمو کامل دور یک

_        ... کنم      جمعت کنی غش که ندارم اینو حوصله کنم وصدا نهان بزار کن .صبر

صورتم                    تو شده کوبیده محکم در با که بدم بهش شکنی دندون جواب میخوام و میگزم لبمو حرص با
میشم  ...مواجه

میدم            خوبم یه با هاشو دلنگرونی جواب نهان به دادن تکیه ...با

عموئه             زن مخاطبش که میشنوم رو یامان صدای میکنم باز رو در وقتی

_ شه            بهتر که بخوره بدین چیزی فقط خوبه حالش جان مامان ...آره

       ... شرکت        برم بردارم هامو وسایل اتاقم برم من میدن دیگه دوروز هم رو آزمایش جواب ...راستی



میده      جواب مهربونی با عمو زن

_ مادر   برو ...باشه

شه                  می اکو ذهنم تو میکنه یادآوری بهم رو من نقشه تاریخ که دوروز کلمه فقط نمیشنوم ...هیچی

  ... به                    و کنم استراحت باید که میگه و میره ام صدقه قربون کلی دیدنم با عمو زن که میریم داخل نهان با
نکنم      ضعف دیگه تا برسم ...خودم

_      ... عزیزم      مونده نخورده دست طور همین بخو تو صبحونه بریم بیا  .میرا

پشت                    از رو عمو زن صدای که میکردم پرواز آشپزخونه طرف به تقریبا و دادم تکون سری نهان جواب در
شنیدم

_ میری؟   داری یامان

    ... چک               گوشیشو که درحالی دیدم رفتن آماده ای دیگه تیپ با حاضر رو یامان که برگشتم عقب به آروم
گفت   میکرد

_ برم       زودتر زده زنگ سیاوش مامان ...آره

_ چی؟   صبحونه پس

گفت        ملیمی لحن با و کرد بلند سرشو

_ ... خداحافظ  خورم نمی

گفت         ملتمسی لحن با عمو زن که بره  خواست

_ ...     ... نه؟     دیگه میای که شام ولی برنمیگردی مطمئنا ظهره که الن

           ... رفت       بیرون عجله با و گفت آرومی میام جا همون از کشید عمیقی نفس و کرد بلندی ...مکث

اش                      دردونه عزیز پسر خودشو بین که ای فاصله همه این از اومد درد به دلش عمو زن چطور که دیدم
انداختم...      بال ای شونه خیال بی افتاده

دیگه                    بربیاد پسش از میتونه داره بالیی تحمل که عمو زن مثل کسی رو اون مثل اخلقی گند آدم !خب

نخورم          صبحونه تنهایی من اینکه خاطر به شد مجبور نهان

خوردن    تو کنه ...همراهیم

گفت                برمیداشتم رو عسل ظرف که منی به هیجان با نهان که بودم شده سیر تقریبا

_         ... ببره      صفایی داداشمم تا بدی خودت به تکونی یه بهت بدم تحولی یه میخوام ...میرا



 ... خب                  نبود یامان بغل تو مرگ ترس از لرزیده میرای همون میخوره چی مثل داره که آدمی این انگار
دیگه       داره فرق گرسنگی و شکم ...قضیه

گفتم      کنجاوی با پر دهن  با

_ چی؟  یعنی

گفت           من به رو و کرد باز بناگوش تا و  نیشش

_  ... اتاق    بریم شکمو بستته بدو ...بدو

          ... کشیدن        دست و غافلگیری به عجیبی میل برادر و خواهر این شدم کشیده دنبالش شده چی ببینم بیام تا
اخه!        اومده در گچ از تازه مثل !دارن

شدم               اش محشرانه خودش قول به ایده منتظر حرف بی پس کنم کور ذوقشو ...نخواستم
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تا                      میکرد بررسی اشونو دونه به دونه غرغر با و بود کرده باز هامو لباس کمد نهان که میشد ای دقیقه چند
برسه      نظرش مورد لباس به .بالخره

_ بخور              درد به نه خوشگلن نه جورین؟ این هات لباس این چرا میرا ...ببینم

! ؟          که نمیشه پیدا جا این میخوام من که چیزی اصل

   ! زیر                کارهاشو دیده برام خوابی چه ببینم منتظرم و نشستم آرایش میز کنار صندلی روی که طور همین
میگم              طعنه با و سینه به دست هاش حرف این با که دارم نظر

_ بندازه؟                 بیرون ندارتو دارو همه که لباسیه بخور درد به و خوشگل لباس مادمازل خانوم نظر به

               !    ... ای  دکلته مدل یه اوشون جلوی بیام حال که میاد خوشم داداشت از خیلی معذورم کامل من که آره اگه
   ! من        نهان ببین گلی گل شلوارک یه یا بپوشم رونام ...تا

گوشم                     به ناباورش صدای که میکشیدم نشون و خط براش هم دستم با زدم می که هایی حرف با همراه
خورد

_             ... داداشم!!!     برای و دلبر توری خواب لباس این بار چند کوچولو شیطون ببینم کن نگاه جارو این براوو
        ... روت         به همین خاطر به میکشی خجالت میدونستم که بستی پشت از منو دست بابا هان؟؟ پوشیدی
...نیاوردم

قبل                       از بیشتر لحظه هر که بهش رو بودن مونده معلق هوا توی طور همین که هایی دست و باز دهان با
گفتم          میبارید خباست هاش چشم از و میشد نزدیک بهم

_  !                !! یا  بپوشمش یامان واسه تا خریدم قصد از و مضحک لباس این کنی فکر اگه مدیونی وایستا وایستا
بعد          و میپوشم اینو خواب موقع کنی فکر که ...این

    . که         انداختم پایین و سرم میشد شرمم ام جمله بقیه گفتن از خودمم  حتی

_         ! ام     عقیده هم کامل آخرت فانتزی با مخصوصا همینه دقیقا خال تو ...زدی

زد          بشکنی خودش برای و کرد بلندی درآر حرص خنده

_ !!     ... ؟               زدم حدس درست چه دیدی میشم تلف مملکت این تو که خدا به دارم که هوشی این با من یعنی



          ... لباس       اون که وقتی مخصوصا بود، آورده در کفرمو واقعا گرفتم ازش رومو و کردم وحشتناکی اخم
کنایه                     با و میزد حرف ها مرد تحریک مزایای درمورد و میداد تکون چندبار هام چشم جلوی و سیاه خواب

      " بود  "       ارزشمندم خرید به اش اشاره دارم خاصی تبحر امر این تو من که ...میگفت

گفتم       نلرزه میکردم سعی که صدایی با

_ چی؟خب؟              برای نمیدونم خریده، افتادت فیل دماغ از داداش و لباس اون نهان ببین

بپوشم             جلوش رو سری بر خاک لباس همچین عمرا من بدون اینو ...ولی

میکردم               بازی بود هام انگشت بین که مو اسپری با میزدم حرف که طور ...همین

لباس                  و کشید عمیقی بود،نفس شده خودش از من دلخوری باعث ناخواسته که بود شده متوجه انگار
حرف                     به کرد شروع ملیمت با آیینه از صورتم به خیره و اومد تر نزدیک انداخت، تخت روی رو منفور
زدن

_                 ... باهم   ای دیگه موقعیت توی ای، دیگه جای داداشم و تو کاش میگم خودم با همیشه من بشم فدات
  !              ... ندارم  شک میدم قول بهت اینو دنیا زوج بهترین میشین بدین بهم دل اگه دوتا شما میشدین آشنا
          . منه         عقل بی برادر این باخبرم پاکت قلب از من بود خواهی زنداداش طور همین و همسر ترین برازنده

کنه                 پیدا دنیا جای هیچ توی نداره امکان تورو مثل یکی که کنه قبول نداره دوست ...که

میگه                ندادم نشون العملی عکس جدّیش های حرف مقابل در که من به و کشید آهی

_              ... بزرگ  فرق یه فامیل دخترهای همه با براش بچگی همون از تو میرا میدونی لجبازه مغروره،
   ...     ! اشتباه...      روش با اما خواست خودش برای تورو کرد انتخاب تورو همین خاطر به ...داشتی

کردم                زمزمه ام لرزیده های لب بین از بغض با نشست ام شونه رو که دستش

_ نهان؟       کردنم صیغه با دادنم؟ زجر با

           ... اشو         چونه بود شده دار بغض اونم صدای که طور همین فشردتم بغلش تو پشت از و کرد نگاهم مغموم
زد        روشون ای بوسه و چسبوند موهام به

_     ! میرا؟        سوال یه ولی هست و بود اشتباه خیلی کارش میکنم قبول

کردی                     ثابت بهش حال تا کنی؟ رفع و سوتفاهم این فامیل مهمونی قضیه اون از بعد کردی سعی حال تا
نیستی؟     دختری همچین تو ...که

کرده!               پیدا بهت که بدی ذهنیت به زدی تایید مهر سکوتت با فقط ...نه

   ... غریدم                کلماتمو حرص پر میکنیم صحبت مسئله این مورد در جدی طور به نهان با که بود بار اولین این

_        !         ! صدقه     از که تنهام دختر یه فقط من نگیر اشتباه خیابونی های هرزه با و من گفتم بار هزار نهان گفتم
باوجود                   میده اجازه خودش به شرم بی باز هوس عیاش ساله شصت پیرمرد یه دوستاش و بابام سریه

             ! هم         نرسیده سر به هنوز که عمری جای به من ام خسته نهان بده ازدواج پیشنهاد من به بزرگ بچه تا سه
            ...   ... کنه  شروع رو لنگ پایه از زندگی یه هم اجبار به قراره هه خسته تنهای این ام ...خسته



برگردوند،دو                   خودش طرف به منو و نیاورد طاقت میشنید خودم زبون از تازه که هایی حرف تأثیر تحت
متزلزلم                     های نفس و ها دست و حرف پر های چشم به خیره گرفت بال سرشو و نشست زمین روی زانو

گفت  ...غمگین
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_        ... هم             قدرا اون یامان که کنیم فکر بیا نزدی دم و کشیدی که هایی درد همه واسه میشه کباب داره دلم
           ! خودش         پیش زور به تورو اینکه دلیل از یکی شاید نیست ساختی ازش ذهنت توی تو که بیرحمی آدم
      ...   ! های             مرد تمام مثل مرد یه مرده یه هوم؟اون بده نجاتت رذل و کثیف های آدم دست از که بود این آورد
  !              . کاش      بد خیلی کردی شروع بد رو بازی این تو که کن قبول میرا دارن غیرت ناموسشون رو که ایرانی

برداره                    سرت از دست شاید تا میکردی انتخاب یامان برای رقیب یه دادن قرار جز به رو ای دیگه ...راه

گفت     قبل از تر  آروم

_ ببینه                تورو زللی و پاکی نمیتونه بسته غرور هاشو چشم است، ساخته کارمون کنه لج ...اگه

     ... وادارم            ملتمس های چشم این میزدن فریاد رو آشکاری چیز که مصممش های چشم به بودم خیره
و                      پختگی بوی که هایی صحبت این خندون و شیطون نهان از بدم، گوش هاش حرف به دقت با که میکنن
          !     ... کارهای     با هستم من اتفاقات این تمام مسبب شاید باشه اون با حق شاید بود بعید میدادن تجربگی با

ولی     گانم بچه و ....احمقانه

     ... دروغ                به من حتی اگه نمیکنه ول نرسه میخواد که چیزی به تا خودخواه و لجبازه یامان نهان خود قول به
اون                     میشدم باعث و میروندم خودم از اونو زدنش پس بار هر با مطمئنا دارم ای دیگه عشق گفتم نمی

           ! میرسید      اش خواسته به که وقتی تا ازم کشید نمی دست هاش کار انجام برای بشه ...ترغیب

بود   فایده  ...بی

مصنوعی                    میکرد سعی که خندون لبی با و شد بلند بود کرده تعبیر رضایتم معنای به سکوتمو که نهان
گفت        ام زده ماتم صورت به خیره  نباشه

_     ! تمام               با باید شوهرت کنی تغییر و برسی خودت به یکم که اینه سوتفاهمات رفع برای قدم اولین خب
هاش              زیبایی تمام با اونه مال فقط و فقط زنش که کنه حس ...وجود

پرسیدم      زیرکی با و زدم  پوزخندی

_ مهربون                   دوست و دلسوز خواهر یه عنوان به که هستم متوجه نهان؟ کارات این با برسی کجا به میخوای
   ...       ! ولی           ممنونم ازت داری نگه هم برای دوتارو ما تا بدی ربط بهم رو دوتا ما تا میکنی تلشتو تمام داری

کنی؟    تموم شه می



محکم                    میکشید بیرون رو رنگی ای فیروزه ساریفون که طور همین و رفت ها لباس کمد طرف به دوباره
 گفت

_                ... ببینم      باشم منتظر و جا یه بشینم میخوره توقی به تقی تا که تو مثل نه میکنم زندگی امید با من ببین
   ... هم              حال پس باشم نداشته توش دخالتی هیچ خودم که حالی در میخوره رقم طوری چه سرنوشتم

میشیم     امیدوار و میکنیم ...تلشمونو

           . سیاهی          به دوختم و نگاهم دریای قبل از تر ناامید کرد می برانداز رو لباس اون که انداختم بهش نگاهی
گفتم    و هاش  شب

_ واقعیت          نه هاست قصه مال ولی نهان قشنگن هات  !حرف

      ! جسم             شدن تیکه تیکه قیمت به قلبم شدن خورد قیمت به غرورم، شکستن قیمت به قیمتی؟ چه به اصل
       !              ! ببخش  بگم و بیوفتم پاش به بود من تقصیر همش یامان بگم و بیوفتم پاش به برم داری انتظار روحم و

یامان  ...منو

_ کن  !بس

گذاشتم                    هام شقیقه رو و دستم و و کردم قطع و حرفم بود من به خطاب که بلندش صدای ...با

_        ... میکنی           عوض لباستو و میشی بلند الن همین رسیم نمی اشتراکی وجه هیچ به تو منو وضع این با
بکشم        کن موصاف میخوام بزن شونه هم .موهاتو

تا                      گرفتم ازش رو ساریفون کردم اش حواله که چپی نگاه با و آوردم کم تحکمش پر لحن مقابل در
...بپوشم

_ کن       گوش حرف دختر یه شدی ...حال

      ... لباس            ست شلوار پوشیدن از بعد نزنه حرف زیادی دیگه شد باعث کردم نازک براش که چشمی پشت
گفتم            میکرد جمع هاشو پاش و ریخت داشت که نهان به رو

_ حاضرم   من .خب

       ... چسبوند          بهم رو اش اشاره و شصت انگشت کنه کنترل نگاهشو برق نتونست دیدنم با و طرفم برگشت
... پوف         شد اعلم جدیدم تیپ از کاملش رضایت یعنی !که

هایی                     فحش از بین این برداشت،البته سرم از دست صورتم و موها با رفتن ور ساعت نیم از بعد بالخره
نموند      نصیب بی میدادم بهش که

_ عشقم     شدی عالی شد ...تموم

 ...              ... خب      شدم خیره شادتر صورت با میرایی به آینه تو و کردم باز هامو چشم کاشت ام گونه رو ای بوسه
باز                       چهرم بودم شده باعث بود زده لبام به که ملیمی لب رژ و بود کشیده که چشمی خط نگذریم حق از
        ...    !     ... اون  کسی که کنم فراموش اینم نباید ولی بودم گرفته انرژی بودم خشنود مقابلم میرای از شه تر
و        نباشه راضی زیاد ممکنه که هست ...پایین



_   ... اومد    هم یامان شام پایین بیاین ...دخترا

کنم                  صدا و نهان اسم تشویش با شد باعث که زد تند تند قلبم ضربان اسمش شنیدن با

_       ! نره      یادت هم اول قدم نباز خودتو کرده یخ چه هاشو دست ...نگاه

 ...        ... پس         اتاقشه باشه اومده شرکتش از تازه اگه مطمئنا رفتیم بیرون اتاق از باهم که گفتم اللهی بسم
  ... عمیق        نفس با کنم نرمال خونمو آدرینالین تا دارم وقت !!!فعل
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"یامان"

مشیری                    های ملحظگی بی و ها زدن غر تا گرفته آزمایشگاه توی صبح اتفاقات تموم از بود نحسی روز
شرکت  ...توی

     !          ! صفت      همه این یعنی خونشه تو که هم فضولی ذاتشه، تو که چاپلوسی دختر این خلق تو موندم واقعا
غیرممکنه     آدم یک توی !خوب

داغونم                    برم،اعصاب زده مشیری که هایی کاری گند کردن جمع برای تا زده زنگ بهم سیاوش که وقتی از
دختر           اون خون به تشنه و بود شده قبل از  !بدتر

و                  کرده تنظیم شرکت مهم شرکای برای رو دیگه قرارداد یه اشتباهی که پرته کجا حواسش نیست معلوم
منشی...                     از دقتی بی این که بیارم بهانه و توضیح جور هزار ها شریک همون برای باید من حال فرستاده

زده     سر من عقل ...کم

دیگه                     فرصت یه فقط باشه بارش آخرین قراره اینکه و مشیری از دفاع صدد در سیاوش گری واسطه به
                ... واقعا    من و بود مخم رو زاریش و گریه صدای که بود این برای بیشتر البته دادم بهش جبران برای
       ! مشکل               که باره چند این با ؟ نه یا نمیدانم دختره و خودم دست کار میشد لل دیرتر دقیقه دو اگه نمیدونم
        ...        ! ازش   چشم زهر یه باید دیگه کنم فکر نگرفتم سخت زندگیش شرایط خاطر به ولی میاره وجود به
.بگیرم

          !     ... ناخوداگاه    میدیدم که رو دختری هر میرفتم جا هر بود؟ شده چم نمیدونم ولی بودم شده تر آروم
اطرافم                 های مونث جنس با کنم اش مقایسه میشد باعث و میومد هام چشم جلوی میرا !تصویر

         . برای          تهران های گنده کله از کلی مطمئنا بود شده اضافه فکریم های درگیری تموم به هم عروسی
بودن        دعوت سرشناس بزرگمهر سیامک پسر ازدواج ...جشن

                ... خونه   هم رو شام داشتم قصد که کردم فکر این به کشیدم خیسم موهای به دستی بودم گرفته دوشی
نیام           نتونستم دادم مامان به که قولی یاد با ولی ...نیام



رو                  بدجنسی لبخند میکردم تفریح باهاش بدجور مدت این تو که کوچولویی سرگرمی یاد به طور همین
               ... از  داشتم بهتری کوچولو؟حس جوجه بره در میخواد چطور عروسی از بعد ببینم خوام می نشوندم لبم
بود                      خنکی تیشرت شامل که خونگی های لباس این تو من و نیست تنم تنگ شلوار و کت اون دیگه اینکه

                ... کردم  مکثی بابا محکم و بلند صدای با شدم که آشپزخونه نزدیک اومدم پایین ها پله از ترشدم راحت

_        ... دیگه            روز سه میندازیم رو عقد تاریخ پس میدن رو آزمایش جواب دیگه روز دو گفته یامان که حال خب
هفته   آخر ...یعنی

که                      میرسوند یقین به منو بود شده حاکم فضا توی چنگال و قاشق صدای از بعد جمله این با که سکوتی
کم                      قدری اون محبتش ها روز این که شده عمویی خیره تپش پر قلبی با و همه از بیشتر عموم دختر

برده         یاد از هم رو پسرش دیگه که !شده

            ... شده      شوکه ناگهانیم حضور از که نفرشون چهار هر برای ابرویی تاک رفتم داخل و کردم صاف گلویی
      ...          ... گوش   زیر آروم و شد خم دادم سرم دادن تکون با جوابشو که کرد سلمی نهان انداختم بال بودن
              ... رو     اشک برق که ، آبی چشم دختر خیره های نگاه به توجه بی کرد زمزمه چیزی لرزیده میرای
و                  کردم استفاده سکوتشون از مقدمه بی نشستم نهان کنار صندلی روی ببینم هاش چشم تو میتونستم

گفتم   بدجنسی  با

_         ... خوبه  هم فردا همین که باشه من به اگه شنیدم  !حرفاتونو

مراسم                     این شدن برگزار زودتر با مشکلی اونم نکنم فکر دارم خبر هم میرا شرایط از که جایی اون تا
باشه  .داشته

نه؟  مگه

برای                    پرسیدم می میکرد نگاهم شده گشاد های چشم با که میرایی به خطاب و سوالم که طور همین
          .   ... اش      دخترونه شرم و خجالت از پر که جوابی بودم جوابش منتظر میکشیدم غذا خیالی بی با خودم

گفت!              لرزون میکشید پریشونش موهای به دستی که درحالی و قرمز صورت با باشه

_ ...  ...    ... ... .. من... میدونین ب خبب دارم مشکلی ش راست ن م ....من

نشه                 آب خجالت از این از بیشتر تا پرید حرفش بین ما و اومد کمکش به !مامان

میگه      جانبی به حق لحن با

_               ! ها    خانوم ما که هست مسائل بعضی ضمن در نیومده هنوز که آزمایش جواب یامان میزنی حرفا چه
     ... خوبه    گفت پدرت که تاریخی همون دونیم می بهتر ...مصلحتشو

نکن        اذیت منو دختر قدر این هم ...تو

     ... ای                شونه خیال بی کرد تر نزدیک خودش به رو میرا کردو نازک چشمی پشت برام هاش حرف از بعد
میبردم                  لذت ام طعنه با های حرف برابر در میرا خوردن حرص از پوستی زیر ولی انداختم ...بال
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شدم                بود کرده که تغییراتی متوجه تازه که انداختم بهش تری دقت با نگاه چشمی !زیر

        ... درخشید         می موقعی هر از بیشتر هاش چشم داشتم طلییش های ابریشم اون لمس به عجیبی میل
هست           بود پوشیده که رنگی ای فیروزه لباس اون تاثیر ...شاید

_             ... یامان       با چه کنی برطرف و داری که مشکلتی تمام دارم دوست میرا گفت عموت زن که طور همین
     !    ...      ! عموتو     نمیخوای که تو باشین شاد دوتون هر خندون میرای بشی عروسی توی ای دیگه چیز هر چه

کنی؟                 افکنده سر هست پیششون ام ساله چند و چندین آبروی که آدم همه اون پیش

           . بود         آشکار صداش تو که بغضی با و شد پاچه دست کنم حس حرکاتش همه توی رو شدن هول میتونستم
گفت            و کرد بلندی مکث من روی مخصوصا انداخت جمعمون به نگاهی

_   ... اعتماد               بهم پس ببرم شمارو آبروی ندارم قصد هم بکنم کاری هر من باشه یادتون همیشه اینو عمو
...کنین

         . اون            صندلی دو که جدیدی میرای به متفکر شد غذاش بقیه خوردن مشغول و گفت لب زیر ای خوبه بابا
                ... به        رو بود اومده یادم به که ای مسئله با و دادم تکون طرفین به سری زدم زل بود نشسته من از تر ور

پرسیدم    و کردم بابا



_ میان؟       هم پسرش و پور نیک آقای

گفت            که بودم جواب منتظر دقت با کرد من سمت کوتاهی  نگاه

_ سالمه                 چند و چندین دوست ناسلمتی هستن افتخاری های مهمون لیست صدر تو اونا نه که !چرا

  ...       ... یه          خودت هست هم پدرش دست کمک روزا این خوبیه جوون چه برگشته ایتالیا از تازه که هم پسرش
باشین         داشته دونفره ملقات یه باهم حتما بزار  ...قرار

      " !            " بابا   های حرف شنیدن از آشنایی چه اونم داشتم و پسرش تک با آشنایی افتخار آره گفتم دلم تو
نیاورم       زبون به چیزی ولی کردم اخمی

_ برات؟     بکشم ؟ میخوری سالد

که                    کردم نگاهش تاخیر با باشه تونست نمی میرا جز کسی صاحبش که نازی پر ی دخترونه صدای با
کرد          دستش توی سالد ظرف به پوزخند با ای ...اشاره

                ... این    و میداد نشون تر وحشی هاشو چشم ، بود گرفته هاشو چشم دور که سیاهی چشم خط واسطه به
بیارم             ایمان بود انداخته راه به من با که بازی به میشد ...باعث

فکر                        این به حال عین در ولی میومد خوشم بود زده اش چهره به که ای تازه نقاب این از داشت کم کم
               ! همسر       دیگه روز سه ببینه و باشه آروم و ساکت قدر این نمیتونه میرا میلنگه کار جای یه که میکردم

میشم   !رسمیش

گفت          بهش برمی قربونت و کرد تحسین کارشو این  !مامان

داره            وجود معنی هزار لبخندی این پشت فهمید خودش که زدم ...لبخندی

گفتم       غرور با و سینه به  دست

_  ...           ! بخوری  حتما تو برای منم سهم لزمه تو برای من از بیشتر عزیزم !نه

         . بغل            فرد و بود شنیدن قابل من برای فقط کرد زمزمه لب زیر درکی به و انداخت بینیش به چینی حرصی
نهان  !دستیم

شد           غذاش خوردن مشغول طور همین و نیاورد خودش روی  ...به

   ... مواقع                بعضی ولی خوردن به کردم شروع و انداختم قیمه یعنی ام علقه مورد غذاهای از یکی به نگاهی
! ؟               برم پور نیک فکر تو میشد باعث انداختم می خوردن غذا بین که ای وقفه

صمیمیت                   دوباره میکرد سعی مامان بود افتاده خانواده اعضای بین که ای فاصله به توجه با شام طول در
          ... میشد      مواجه مستقیمش غیر حرکات و همسرش شدید مخالفت با ولی کنه ایجاد ما بین رو !قبل

       ! میزنن             مشکوک بدجور نظرم به چون من تیزبین نگاه زیر البته رفتن بال طبقه دخترا شد تموم که شام
میرا   !مخصوصا

میگذرونم                    شرکت تو وقتمو بیشتر که داشت گله میکردو خواست باز منو که مادری با صحبت کلی از بعد
 !              ... باشه       زنم به حواسم بیشتر دیگه بعد به این از که گرفت قول ازم زارم نمی میرا برای وقتی هیچ و

  ... متاهلم      مرد یه نیستم سابق مجرد پسر اون !دیگه

نداشتم                رو ای دیگه نصیحت هیچ حوصله و بودم خسته خیلی افتادم راه به اتاقم  ...سمت



خورد                    گوشم به بود دار حرص و می لرزید که میرایی صدای که بودم اتاقم باز نیمه در خیره تعجب  با

_     ! محترم؟؟   خانوم هستین کی شما زنشم من  ببخشید

    !      ! کیه           مخاطبش ولی ها حرف این و میرا خورد گوشم به تر واضح صداش که شدم تر نزدیک کنجکاو
...آخه؟
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       ! میکنم         باز کامل رو در آرومی به نیست نهان از خبری و خلوته بال طبقه ...راهروی

       ... نرمی          میتونم هم فاصله این از حتی کرده احاطه رو اش برهنه بازوهای بلندش منه،موهای به پشتش
            ... عسلی     میکنه،کنار مچاله لباسشو و کرده مشت دستشو یک که طور همین کنم حس تارشونو به تار

        ! بود           رفته بال همزمان ابروم دو تعجب از میکنه صحبت و گذاشته گوشش دم رو من موبایل و ایستاده

_          ! بزرگمهرم  خانوم منم پس هستی مشیری خانوم شما اگه مسخره ...چه

خوندم              رو قضیه این آخر تا و اومد کش لبم آشنایی اسم شنیدن ...با

کشید                  هاش مو رو حرص با دستشو من به پشت طور همون میرا که گذاشتم عقب قدم .یک



کسی                    نشد متوجه حتی که هست خط پشت طرف با مکالمه به حواسش قدر اون بستم، یواش رو در
شده   اتاق  !داخل

      ... حرف            این آخر بدونم میخواست دلم خیلی شدم نزدیکش قدم به قدم و گذاشتم جیبم داخل و هام دست
! ؟          رسه می کجا به من مورد در اش مالکانه های

_ ایه؟            صیغه چه دیگه شرکتشونم منشی احمق دختره نباف دروغ من واسه

رسواشه                هاش کاری کثافت مبادا بگی تا داده یاد بهت دیلق اون هم رو اینا  !حتما

میاد               سرت بلهایی چه میدونه خدا ببینم یامان گوشی رو شمارتو دیگه بار یه ...ببین

         ! مظلومیت         ادعای که دختری از انتظاری همچین واقعا گفتم دروغ نخوردم جا جدیش لحن از بگم اگه
       ... و             هاش حرف شدن تموم از بعد نداشتم بود نداده نشون من به وحشیشو روی این وقت هیچ و میکنه
که                    کشداری های نفس با شه رو روبه مشیری که انگار گوشی سیاه صفحه به خیره تلفن کردن قطع

گفت    لب زیر  میکشید

_ زنیکه          داره ای عشوه چه هم صداش نمیکشه هم ...خجالت

جز                      به شرکت تو کس هیچ هنوز چون نکرده که ها فکر چه خودش با دختره الن بود گرفته ام خنده
              ! مثل      مشیری رسانی اطلع چون اومد پیش که ای مسئله این با البته کردم نامزد که نداره خبر سیاوش
فهمیدن     BBC اخبار همه الن تا ...سریعه

دستشون         می رسید عروسی کارت که بالخره نشد هم  !بد

میزنم              پچ نیست اطراف به حواسش که بهش رو آروم و رم می  جلوتر

_ میدی؟          جواب من های تلفن به حال تا کی از

       ... من             سر و بود ناگهانی کارش چون برگشت عقب به ترسیده ام گیرانه مچ صدای با و کشید بلندی هین
که                     ای بچه شامپو خوش رایحه و کنه برخورد صورتم به موهاش شد باعث بود شده خم طرفش به هم

 ... بچه؟      شامپو بپیچه بینیم زیر بود کرده استفاده

گفت              بریده بریده اومد بال باهاش هم من گوشی که گذاشت قلبش رو دستشو

_ ...       ...        .. .. .. فکر.. شنیدم تلفنتو خوردن زنگ صدای که ه ک میشدم رد داشتم اتاقت کنار از فقط من ن م م
باشن          داشته واجب کار شاید بهش بدم جواب که ...کردم

     ... ریخته              پریشون موهای به دستی کنه نگاه بازپرسم های چشم به تونست نمی که حالی در و کرد مکثی
پرسید      تردید با کشید صورتش تو

_ بودی؟         جا این هام صحبت اول از که نگو

        ... رو           شم خم دوباره میشه باعث بلندم قد زده گند من پیش بدجور که بود فهمیده هم خودش انگار
بگم    آروم و صورتش

_ میکنی؟    فکر چی خودت



حرف                     خودش با انگار که طوری و گذاشت سمتش به ام شده دراز دست توی رو گوشی لرزون دستی با
گفت  میزنه

_ اه!       آخه دارم من شانسه اینم ...لعنتی

با                     و کشید بلندتری هین زدن فریاد و ترس اش شده آرایش های چشم که کردم کمتر باهاش امو فاصله
رفت                  تر عقب بودم انداخته گیرش طعمه یک مثل که منی و اتاق بسته در به که نگاهی

_ سوالمو؟   جواب نشنیدم
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  ! نفسمو               بچسبونه سرش پشت دیوار به خودشو باشه نداشته باهام بدنی تماس اینکه برای شد مجبور
فرستادم    بیرون بار ...تمسخر

رو                   چی همه نگاهش معنی از من ولی داد جلوه محکم خودشو و کشید هم تو هاشو اخم
داد...    جواب زنان پوزخند میفهمیدم



_     ! داری              هان؟ میسوزی داری گرفتم دروغگو هرزه زن یه با مچتو من که این بشنوی؟ چی میخوای آره،
دیگه                    دختر یه با و نکردی شرم شه می محسوب زنت الن که دخترعمویی وجود با فهمیدم که میسوزی
                 !! بازی  کثافت این که میسوزی بیشتر موقعی اون کنم فکر ولی نیست خیالم عین که من داری؟ رابطه
         ...       ! به       منو و بیاد رحم به دلشون شاید تا آشغالیه چه پسرشون که بدونن و بفهمن هم عمو زن و عمو هاتو
و       درنیارن باز هوس بیشرف توی ...عقد

       !         ... پایین     ها قطره بقیه دیگه چون عصبانیت و حرص روی از قطره یک فقط اما چکید اش گونه از اشکی
کنه        رسوا خودشو کردنش گریه با تا !نیومدن

تو                      رخ به رخ داشتم که اخمی با و گذاشتم دهنش روی محکم و دستم بده ادامه اشو جمله بقیه نذاشتم
غریدم                    کرد می خود بی خود از منو و میشد پخش گردنم توی هاش نفس هرم که حالی در صورتش

_           ... ؟   خب نکن قضاوت زود دونی نمی که چیزی مورد در بفهم دهنتو  حرف

            ! از            نه تو از نه ندارم واهمه کس هیچ از من بزنی جار جا همه بری بودی آزاد میکردم و غلط این اگه
میکنی...           ولز و جلز قدر این که نداره فایده بدون پس ...دنیا

رو                     از دستمو آروم که اومد پایین موضعش از میداد گوش جدیم لحن به دقت با ولی میزد تند قلبش
               !   ... به  منو میموندن سرخ سیب یه مثل که بازش نیمه ای قلوه های لب بود شده گرمم برداشتم دهنش

بودن   کشیده ...آتیش

_ کوچولو             جوجه گیرم می نادیده دادی نسبت بهم که هم هایی فحش ...اون

های                    بوق به منتظر بودم اخمو میرای خیره خیالی بی با که طور همون مشیری شماره گرفتن از بعد
   ... بود   بلندگو رو تلفن میدادیم گوش !ممتد

پیچید           اتاق مسکوت فضای تو ترسیدش کمی و تردید پر لحن

_    .. رئیس؟.. آقای خودتونین م سل الوس

پرسیدم     سؤالش به توجه بی

_ زنی؟    زنگ داشتی کاری

گفت           مکثی از بعد و فرستاد بیرون راحت خیال با  نفسشو

_        . ولی..          کردن درمیونی پا سیاوش آقا درسته بخوام معذرت دوباره ظهر بابت بودم زده زنگ خب من من
هستین          عصبانی ازم اشتباهی قرارداد خاطر به هنوز کنم ...فکر

انگار؟                شدن ناراحت بدجور اومد پیش سوتفاهمی کنم فکر برداشتن موبایلتونو خانوم یه شما از !قبل

     ... گرفت            فضولی بوی و رنگ لحنش نمیداد بهم سولشو به دادن جواب مجال که هاش پرحرفی از  بعد

_ بودن؟  همسرتون



                ... هم   تلفن پشت حتی رو مشیری حوصله دیگه و بود شده لبریز صبرم که حالی در نمیگفت چیزی میرا
دادم   جواب نداشتم

.بله_

فعل    خانوم خوش .شبتون

   ... طرف             از حرکتی منتظر بودم کرده قطع رو گوشی دیگه من چون کنه کامل خداحافظیشو نتونست حتی
    ... بود  فهمیده دیگه حال مطمئنا بودم میرا

         ! پایین          سر این که بدونم مشتاقم من و داره اطرافم دخترهای با من روابط به نسبت زیادی حساسیت
زده                     خجالت که بردم اش چونه زیر دستمو داشت؟ خواهد واکنشی چه بود رفته فرو اش یقه تا که افتاده

کنه      آزاد انگشتمو که کرد ...تقل

_   ! ... فقط                  اصل نه نیست کردی فکر که چیزی اون کنم ثابت تو به که زدم زنگ بهش دوباره که نکن فکر
کنی             آوری شرم و بیجا های قضاوت دیگه دختر یه مورد در ...!نخواستم

         ... گفت      نازش پر صدای اون با آروم و زد نیشخندی گرفت دلخوری بوی و رنگ نگاهش

_    !    ... با              چرا منو نامرد؟ چی تو ولی نمیکنم قضاوت و دختر اون من باشه میکنی؟ و کار این خودت پس چرا
نه؟                دخترعموت ولی میشی عصبی طور این غریبه دختر یه برای چرا میگیری؟ اشتباه هرزه یه

  !           ... اونی        نبود خوبی فکر موقعیت این تو مسئله این دوباره کردن باز بودن هم از جدا کامل موضوع دو این
                ... داشده    روم به رو جانب به حق دختر با بحثی نمیخوام دیگه و ام خسته چون خودشه میبینه ضرر که
.باشم

بشه              بعدیم حرکت مانع تا ام سینه تخت رو بود گذاشته دستشو بهم !خیره

رسید    ذهنم به ...فکری

که                       حالی در سوالش به توجه بی و هاش لب به خیره آخر در و کردم برانداز هاشو چشم کامل دور یک
گفتم    بود دستوری  لحنم

_ کن       من طرف به پشتتو و .برگرد

شد           بسته بازو ماهی مثل دهنش و شد گشاد هاش ...چشم

_ میگی؟   داری چی

کردم    تر مصمم  نگاهمو

_ حال   همین ...برگرد

دردش                      به توجه بی من و گفت آخی بازوش گرفتن با که گرفت فاصله ازم بیشتر و داد قورت دهنشو آب
    ...     !         ... از   خوشبوشو موهای میزد تند بس از شه پاره اش سینه قفسه بود مونده کم برشگردوندم زور با



      ... مغز              تو که هایی فکر چه زدم پوزخندی لرزید می بغلم تو پشت از که بهش و زدم کنار گوشش
نمیکنه  !!کوچیکش

کردم      زمرمه مرموزی لحن با  آروم

_     ! حتما    میاد خوشت خودتم کوچولو جوجه نیست ...چیزی

       ... شد          بلند التماسش و لرز از پر صدای انداختم بلوریش و سفید گردن به نگاهی حرفم از بعد

_ کنی؟...    کار چی میخوای !یامان
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خورد      گوشم به اش لرزیده ...صدای

_ ! ؟...    کنی کار چی میخوای یامان

گفتم               نجواگونه گوشش زیر و کردم وارد فشاری بود هام دست بین که کمرش به

_ برنگرد      و باش آروم فقط ...تو

وحشت                   ی چهره این بیشتر میخواستم که هم من و بودیم وایستاده تخت کنار بلرزه، که داشت حق واقعا
اش     !                    بیهوده های زدن زور و تقل با که کردم می خم تخت سمت رو اون قصد از کنم تماشا رو اش زده
          ...      ! فشار  هم روی هاشو چشم جوری بود گرفته ام خنده داشتم کامل دید صورتش روی میشدم مواجه

      !! کردم              رها داغش گردن روی نفسمو ببینه رو بدی ی صحنه قراره کنه باز هاشو چشم اگه انگار که میداد
میتونست                   فقط اون و بودم گرفته ازش رو حرکتی هر کشیدم،توان روش گونه نوازش دور یک دستمو و

بده                فشار رو اش شده مشت های دست نبود میلش طبق که من کارهای برابر ...در

_    !     !    ... روی       گفتی خودت میبینه میاد مامانت الن برم خوام می من یامان کن بس میکنی؟ کار چی داری
شده    حساس ما ...رفتارهای

    ... فکر              چی خودش با کنه متقاعد منو میخواست میداد خواهش و التماس بوی که حال عین در لحنش
            ! تو          که وپام دست بی و بچه قدر این من یعنی ؟ میکنه استفاده ام علیه بر خودم حرف از چطور کرده؟

بگیرم؟؟      اجازه مامانم از کاری هر

             ! ها        نصیحت به ربطی هیچ گذشته روز چند تو من دوری این منم اون اختیار صاحب که بفهمونم بهش باید
نداره     اطرافیانم های گوشزد !و

  ... هامو                  لب میگرفتم دستم توی رو میکرد خود بی خود از منو بوشون که رو بلندش موهای که حالی در
ریختم          اش شونه طرف یک موهاشو و گذاشتم گوشش ...روی

     . گفتم         ای گرگرفته لحن با کرد جونی بی ی ناله که گرفتم ریزی گاز

_ بچه                     های حرف و افکار با اینکه برای دارم سرم تو شومی قصد من که ها موقعیت طور این میاد خوشم
نمیاری           کم برگردونی بدم انجام میخوام که کاری از منو !خرکنت

 ... دادم         ادامه میداد درونش خجالت از خبر اش شده حبس نفس

نمیکنه                     _ عمل ولی میزنه حرف فقط که آدمی و اراده بی یه ذهنت تو منو خواستی که موقع هر ضمن در
                  ... عذاب  برای موقعیت بدون و بیار یادت به رو داری قرار توش که وضعی و لحظه این اول کنی تصور
    ...        ! این       جواب نبینم پس اومدم راه باهات که منم این فقط زیاده خیلی غرورت کردن خورد و دادن

! ؟        بدی اخم و اخلقی بد با هامو !مهربونی

     ! از               بود پر وجودش تمام بلعیده هامو حرف لرزون و عمیق نفس با که فهمیدم گلوش سیبک رفتن پایین با
جدّیم  ...لحن



   ... هم                   سر پشت داد دست از و توانش و تاب قبل از بیشتر تپشش پر قلب که بود نگذشته ای لحظه هنوز
گفت   وار طوطی

_         ...     !    ... یامان... داری دوست که کسی هر جون رو تو کن ولم الن فقط بگی تو چی هر باشه !باشه

به                       حدش از بیش دلهره باعث این و نمیدید و بدجنسم و شیطون صورت که اون به و انداختم بال ابرویی
خط                    انگار که جوری رو شصتم انگشت و کردم لمس زبونم با رو گوشش لله میشد، بعدیم حرکت خاطر

دادم         حرکت میکشیدم گردنش سفید پوست روی فرضی ...های

_         ... بیاری؟            جا به رو دادی بهم که قولی چطوره کنم ولت الن که این با نیستم موافق زیاد من میدونی خب
؟        دیگه رسید ات وعده ادای روز !بالخره

خورد        گوشم به مکث و تاخیر با صداش

_      .. ؟... قول کدوم منظورتو؟ نمیفهمم چی؟ چ چ

  ...       ! گفتم     خیال بی میخواستم من که چیزی همون درست بود شده خشک مجسمه مثل

_ عزیزم    بندازم یادت ...بزار

 !        .... قرار            داد من به قولی یه روز همون تو بودیم گرفته گچ و دراز زبون کوچولوی خانوم یه دست که روزی
کنه         عملی قولشو شد باز دستش گچ وقتی ...بود

میداد          نشون العملی عکس نه میزد حرفی نه شده مسخ

_!             ! دیگه      کردی آماده رو زمینه خودت آرایشی صورت و لباس این با نبودی هم بدقول همچین میبینیم ولی
کنم            احتیاط کوچولو دختر با رابطه برای باید که منی میمونه ...!فقط
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راست                      و چپ به نه معنی به سرشو وار دیوانه و بود گذاشته دهنش رو هاشو دست ، کرد بلندی سکسه
     ... میاورد  در خودش از نامعلومی اصوات میداد تکون

_  !               !    ...!  ! نزار!  باشی داشته بزرگی فرق ساختم ازت ذهنم تو که پسری اون با نزار ؟ تونی نمی تو نه نه نه
 !! ... نه      نزار بشکنه کوچیکم چند هر های ...!باور

باشم              جدی شد باعث کردم که اخمی نبود چهرم تو شیطنت از خبری ...دیگه

کنه            داغون اعصابمو تا بده ادامه مزخرفاتش به این از بیشتر !نخواستم

    ... بردم              جیبم داخل دست بود برگرفته در وجودشو ناامنی احساس آغوشم تو که میرایی به توجه بی پس
قفسه                     بالی درست و کردم رد اش شونه طرف دو از هامو دست کشیدم، بیرون رو نظرم مورد شیء و
        ... اش             زده یخ و نرم پوست لمس با کردم توقف داشت قرار جا اون اش یقه باز قسمت که اش سینه
بود                    دوخته چشم هام انگشت حرکت به ساکت و نمیکرد تقل دیگه که اون به و فرستادم بیرون نفسی
   ... از                گرفتم گر ببندم رو گردنبد تر سریع نتونم میشد باعث این و داشت نقشی ریز قفل زدم، پوزخندی
       ...       ! اعتراض     با میخواست دلم عجیب که میرایی شد جمع میرا به ام توجه بینمونه که نزدیکی فاصله این
  ! چون                  نشکنم رو میزنم رعایتش از دم که حریمی این و نکنم رغبت من تا دربیاره بازی چموش هاش
          ... و         ها جیغ نمیکشید ظرفیتم که چیزی تنها الن و کنه تحمل رو فرسایی طاقت درد بود قرار بعدش

         ! نبود  میلم باب بودنش حرکت بی و ناباوریش ولی هاشه ...التماس

_    !!! نازنین  مامان گردنبد من !خدای

    . از               که اشکی قطره کرد میزد،گشاد دو دو که هاشو چشم اش سینه روی فلزی شیء سردی حس با
که                     عزیزه براش قدر اون گردنبند این که رسوند باور این به منو و غلتید دستم پوست روی چکید گونش

    ! داره     مادرشو خود حکم نه که مادرشو یادگاری ...حکم

         ...        ! ملیمت   با که بدم اجازه خودم به نمیتونم هنوزم نشده کم تنفرم از ای ذره هنوزم متنفرم ازش هنوزم
               ! ها      روز این که رو چیزی میتونستم عمو پسر یه عنوان به خب ولی زدن زخم بدون کنم رفتار باهاش

! ؟نه      برگردوندم و داره احتیاج بهش !بیشتر

_ دادی؟..    پسش چرا را؟ چ



      ... چیزی              بود، اشک از خیس صورتش بود برگشته طرفم به و بود شده آزاد تنم بین حصار از دیگه حال
     ... حالی            ودر کرد استفاده سکوتم از نشه خاموش براش یادگاری اون آوردن دست به دوباره لذت تا نگفتم
گفت              و شد خیره نامشخصی جای به میگرفت فاصله ازم کمی احتیاط با که

_ شدن؟                 گذاشته هم کنار که ماهیه و خورشید گردنبندم شکل که این چیه؟ نماد این معنی میدونی

دیگه                        که روحم بی و سرد نگاه به خیره و شد مسلط خودش به هاش چشم کردن بسته و باز دور یک با
گفت               و کرد لمس گردنبندشو زنجیر نبود هم قبل دقیقه چند عموی پسر از  خبری

از                 _ میگذرونده رو زندگیش قسمت ترین باشکوه که موقعی نامزدی ی دوره تو رو این میگفت مامانم
              ... میپرستید   رو مادرم عاشقانه که مردی بود، عیار تمام مرد یه زمان اون که پدری گرفته هدیه ...پدرم

داد         ادامه نیشخندی با و کرد ای خنده تک

زیباترین                 _ دنیا توی میگفت و میرفت ام صدقه قربون کلی شده، آبیم های چشم عاشق پدرت میگفت
... ولی   دارم هارو !چشم

        ! تو              مامانم از بدتر خودم واقع در ندید رو خوشبختی بوی و رنگ دیگه من مادر قضیه اون از بعد ولی
شدم       غرق بود کنده پدرم که ...چاهی

       ... بودم   کرده بیشتری اخم هاش حرف شنیدن از کشید بلندی  آه

_    !    ... تاریکی          که ماهی خداست قانون این چون نمیشن ظاهر آسمون تو باهم وقت هیچ ماه و خورشید
       ... به            گرماهم نورش با همراه که خورشیدی باشه ها دل بخش روشنی تا میزنه کنار نورش با رو شب

عشق      و محبت گرمای میبخشه،  !اطرافیانش

           ... باعث         باشه کینه از پر همیشه آدم یه قلب که این نیستن ابدی ها کدورت و تنفر میگفت همیشه مامانم
میشه  !سیاهیش

میاره        در پا از رو آدم اون !و

برخلف                       همن کنار که گردنبند ماه خورشید این مثل ها انسان ما و ره می بین از ها تنفر روزی یه ولی
  ...  ! هم  برای وشاید میمونیم باهم زندگیشون ...!قانون



# 136پارت

کردم   غلط رمان

موند                    من العمل عکس منتظر رنگش آبی زلل های چشم با و کرد بلند سرشو هاش حرف اتمام از ...بعد

و                     بشم عاشقش دوباره قبل مثل من که داشت امید ینی واقعیه؟ بود هاش چشم تو که امیدی این یعنی
کنم؟           قبول شده همسرم که دختری یه عنوان به رو  اون

کورخونده   بگم !...باید

           ... به        توجه بی و برداشتم هارو فاصله دوباره شدم، تر نزدیک بود گرفته شکل لبم رو افکارم از پوزخندی
اش                    دخترونه دنیای توی رو اون و میشه نزدیک بهش که ای مردونه هیکل از داره عمیقی ترس که دختری

          ! رویش  روبه پسر از واهمه از پره توش که دنیایی میکنه !غرق

_ دیگه؟               بودم من هات حرف مخاطب بود؟ چی بافتی بهم که ای قصه از قصدت

گفت       هول با و شد دستپاچه آشکارا

_          ! همین.. گفتم و داشت مادرم که تعبیری فقط من اصل ...نه

کردم           نوازش اشو گونه شصتم با و گذاشتم گردنش پشت دستمو

_               ! از    قلبش مقابلت طرف که بنداز یادت سرت به زد عاشقی هوس وقت هر بهت؟ بگم بازم لزمه
     !       !    ! اختیار...    در روحتم من بدم عذابت میتونم جسمت با عاشقانه لمس نه میکنه حس نه سنگ سنگه

         ! یا...         میبوسمت چاکتم سینه عاشق چون نکنی فکر پس دیدم دختر موهات تار به تار اندازه به من  ...دارم

      ... کردی!       خلق من برای که دردی بکشی درد هم تو میخوام فقط ...نه

  ... پوششی                  با بود زده زل بهم نمیده بروز هیچی ولی میترسه شکارچیش از و افتاده تله تو که موشی مثل
بود               شده برانگیز شک واقعا نقیضش و ضد های رفتار با و داشت امشب !که

  ... اون                 زور کردم نزدیکش تخت به بودم گذاشته بازوش روی که رو دستی با و کردم استفاده غفلتش از
کجا؟           باشگاهمه ام روزانه های برنامه نصف که منی زور کجا؟

_   ...  ...  ... یامان        کن ولم کن ولم لعنتی گفتم بگی تو که چی هر گفتم که !من



+ ! ؟          که نکردی دادم بهت که ای هدیه از تشکرتو هنوز

         ... عکس           از که ترسی با همراه کرد نگاهم سوالی برداشت تقل از دست و آورد کم جدّیم لحن مقابل در
داشت    ناگهانیم های !العمل

بازش                    نیمه های لب روی هامو لب و بردم بین از رو مونده باقی ی فاصله بلفاصله نگذاشتم منتظرش
کردم      بوسیدنش به شروع و !گذاشتم

آغوشم                       در هاش، لب رو هام لب نشستن با که بود نیومده در هام حرف گیجی و شوک از هنوز میرا اما
بود   زده ...خشکش

        ! بغض           اشکش پر های چشم از میتونستم میبوسیدمش محکم و تند بعد ولی بود ملیم و آروم اول
           ... هیچ       بدون هام انگشت شد باعث مشامم در پیچیده عطر بوی کنم حس رو بود کرده که سنگینی
         ... ساله         ده چهار دختر این روی که مالکیتی حس کنه حرکت بلندش و طلیی موهای لی لبه نرمشی

بکشم          دندون به لبشو بیشتری خشونت با میشد باعث ...داشتم

  ! من         فقط بدونه من برای وجودشو تموم اینکه بود همین ...هدفمم

نشون                      خودشو اش سینه تو قبل تراز تاب بی میرا قلب تا بود شده علت بر مزید ها این ی همه
دستش...                  توسط مدام پیرهنم پشت از بکشم، عقب که شد نمی مانع نرمش لب کنار اشک شوری بده
  ... کوبش               صدای ببرم پی اش دخترونه شرم زیاد حجم به میتونستم میگردید، رها دوباره و میشد چنگ
به                   و میدادم فشاری هام انگشت بین کمرشو که طور همین بود، تشخیص قابل راحتی به قلبش ضربان
          ... می          ، کردم خم تخت طرف به جونشو بی جسم زدم نیشخندی بود شده گم بغلم تو تقریبا که اون

نمیدادم               بهش رو اجازه این هاش دست گرفتن با ولی بیاد در چنگم از  !خواست

سانت                   چند فاصله به هامو لب شده خشک اشکش ی چشمه و آورده کم نفس کردم حس وقتی
...برداشتم

بود                  کافی ام میدونه غرور ارضای برای بودنش مبتدی این و بود حرکت بی هاش لب بوسیدنش ...موقع

کار     !               برام سرخ سیب دو اون لمس دوباره بزنه حرفی خواست می اگه ولی دادم فاصله کمی فقط البته
بود  !راحتی
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کردم                    بهش رو گذاشت، اش سینه قفسه روی دستشو و کرد کوتاهی های سرفه هم سر پشت بار چند
بزنه                   عصبانیت با میخواست که حرفی برای میشد بسته بازو دهنش و میکرد نگاهم حالی پریشون با که

            ... گفتم   سرد زدم کنار رو بود گرفته دیدشو جلوی که موهاشو از تاری تونست نمی ولی

_             ! نفس         طوری این تو و نکردم خاصی کار هیچ تاحال که من بعدمونه روز سه شب از ای مقدمه تازه این
؟  ! آوردی کم

نمیشم            راضی ها زودی این به من چون کن مقاوم خودتو !یکم

ناپذیرم  ...سیری

شناسم    نمی هم !خستگی

          ... لباسش        یقه و بود شده پخش تخت ملفه روی موهاش گرفت دندون زیر لبشو و دزدید هاشو چشم
       ... زد    جیغ حرصی ام خیره نگاه از گرگرفته بود اومده تر پایین

_    !  ...    ! آشغال   ازت متنفرم میاد بدم میاد بدم ازت عوضی عقب !...برو

میزد                     مشت بود زده خیمه روش که ای سینه به هاش دست با میکرد ادا غیض پر کلماتشو که طور .همین

رو                   بود افتاده گردنش از ای گوشه به نامرتب که گردنبندشو بخورم تکون جام از میلیمتری اینکه بدونه
   ... کردم    زمزمه آروم و کردم درست اش سینه

_  ...     ! تشکرت؟       اینه ازم گرفتی هدیه مثل کوچولو جوجه رفتارت از نیومد خوشم اصل



ظریفش                      جثه به ام مردونه بدن که فشاری از بود آورده کم نفس که حالی در و سایید هم رو دندوناشو
گفت     بریده بریده میکرد وارد

_          ... بهم            و نبود خودت مال که رو چیزی فقط تو ندادی هدیه تو ینی چی؟ ینی فهمی می بود خودم مال این
دادی  ...پس

یه                  تو میخواستم دوباره خونسردم ظاهر خلف بر ولی گفتم آرومی آهان و کردم نگاهش خیره لحظه چند
سکوتی                  تو میشد نزدیک اتاقمون به که هایی قدم صدای که بردارم گردنش از گردنبندشو ناگهانی حرکت

         ... دیدم       که بود چیزی اولین میرا شده گشاد های چشم شد تشخیص قابل بود افتاده بینمون که

_ گذاشتم           نحس اتاق این توی پا که منو کنه لعنت !خدا

باشه    عمو نکنه !وای

           ... تنها       نامزدم با دقیقه دو نمیتونم یعنی باشه میخواست کی هر میگرفت نظر در و حالت بدترین همیشه
بیاد              خوش بابا و مامان مذاق به زیاد حالتمون این نکنم فکر خب ...باشم؟ولی

درآوردم            تنم از و پیرهنم حرکت یک با و کشیدم بلندی .پوف

عقب                   خودشو زده وحشت شد باعث بود نشسته ام برهنه پوست روی حال که میرا کوچیک های دست
...بکشه

_ میکنی؟      غلطی چه داری شدی؟ دیونه

   ... بهش                 توجهی میشد بدل و رد هام چشم و میدیدشون نزدیک از که ایم عضله بازوهای بین مدام نگاهش
بیارم                      در میداد فحشم و میزد صورتم و سر به هاش دست با که هم رو میرا ساریفون خواستم و نکردم

بود     شده دیر دیگه ...که

 ! اه               دومم نقشه سر برم باید حال که کرد تلف وقت و کرد تقل قدر اون

       ... بغلم           تو کامل میرا که بود طوری موقعیتمون کنم درازکش تخت روی رو دومون هر سریع تونستم فقط
در     به پشتش و !بود

_  ...     ! باشه...    حواست میرسم حسابتو بعدا وگرنه نمیاد در صدات !سیس

نزد        حرفی دیگه و شد خفه ترسش ...از

 ... هم                    من بست هاشو چشم و داد تکون آرام سری اشک و بغض با گفتم حرفمو وار تهدید که من مقابل در
کردم   کارو .همین

بره                  زودتر فضولیه هر که میکردم شماری لحظه من و میشد پخش گلوم زیر گرمش های نفس
احتیاط...                    با و آروم میشدن نزدیک تخت به که نفر دو های قدم بعد و در شدن باز صدای اول ...بیرون

صداش         بعد و شد بلند که بود نهان هین

_  ...  !              ! میگه!  خودش استغفرالله خوابیده بغلش تو داداشم اتاق تو میرا نگو بعد گشتیم جارو همه ما عه عه
    ! لخته               چه نگاه داداشو میکنه دلبری و کرده بغل دستاشو ناز با چه ببین حال میشه نزدیکم دارم  !وحشت

سرم   به ...خاک



نبود!     آشنایی نا کلمه ...وحشت

     ! بین                  میرا های دست میومد کش نهان حرصی های حرف خاطر به که بود من های لب دار و گیر این تو
         ... العملی         عکس چه میخواد مامان که بود جالب برام بود کرده عرق استرس از ام مردونه های انگشت

خطاکارش      پسر مورد در بده !نشون

_   ! بخوابن   بزار جلو نرو ...نهان

_ ...            !!! اخه  که نمیشه جا این خودمون اتاق بریم کنم بلند رو میرا بزار مامان ...ولی

لحظه                    ولی شده راحت دستم از کرد فکر و گفت خداروشکری زیرلب میرا که شنیدم نهان جمله این با
خورد          گوشمون به مامان جدی صدای که بود نگذشته ای

_ !        ...      ... نهان   حالته به وای کردی بیدارشون ببینم بیام نشه سردشون روشون بکش پتو یه نرو نزدیکشون نه
میکنه                قبول همسر یه عنوان به و یامان کم کم داره میرا که باشیم خوشحال ...باید

کردنی     قبول چه اونم  !آره

   ! میل                   با بلکه بده رابطه این به تن نمیخواد زور با میرا کنن باور خودشون های چشم با که نفعمه به  ...این

میشد                بیشتر و بیشتر لحظه هر بود برگرفته در وجودمو که گرمایی حس فقط نمیدیدم هیچی

_      ... ها  باوره قابل غیر این ولی مامان !باشه

درشتش                   لرزیده های بامردمک که کردم نگاه رو میرا چشمی زیر تمام بدجنسی با نکنن شک اینکه برای
        . کردم     نوازش کمرشو و آوردم میرا به فشاری میکرد نگاه ام سینه .به

گفتم      آلودی خواب مثل صدای  با

_ یامان         کوچولوی جوجه بخواب بغلم تو طور این !همیشه

    ... مخاطبم     کوچولوی جوجه خصوص به زده خشکشون اشون همه !مطمئنم
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"میرا"

غوغاست          درونم اجباری و داغ ی بوسه اون از ...هنوز

          ! هست          یامان منو بین که کمی ی فاصله این میدادن درونم استرس و هیجان از نشان قرمزم های گونه
بدم                    پایان یامان مسخره نقشه این به بخوام و دارم نگه و خودم نتونم دیگه تا شده علت بر !مزید

این                      بلکه گرفت نشانه رو لبش کنج پوزخند ناخودآگاه ام شده گشاد های چشم تنها نه زد که حرفی با اما
 ! رفت                    فرو گوشتش داخل ظریفم و بلند نسبتا های ناخن و شد چنگ اش سینه روی که بود آرومم مشت
       !          ! مشکوک     حرکاتم به حال تا وگرنه عموئه زن و نهان به پشتم که خوب چه دردآفرین و قصد روی از
...میشدن

_ کوچولو!   جوجه !!جان

عصبانیت              از یامان صورت شدن قرمز با شد همزمان نهان تعجب از پر !صدای

کتک                       باد به منو و نزنه سر جایی به نا رفتار خواهرش و مادر جلوی که بود داشته نگه خودشو کامل یعنی
نمیشد!              راحت خیالم نمیکردم خالی حرصمو تا ولی میترسیدم کارم عواقب از درسته ...نگیره



چه                      دقیقا الن که فکرکنم این به و بره هم تو هام اخم شد باعث گفت عمو زن که خداروشکری صدای
! ؟        داره خداروشکر یامان و من افتضاح وضعیت چیز

خورد             گوشم به عمو زن آمیز مسالمت حال عین در و جدّی لحن

_      ! نهان؟  زدی زل چی به دیگه بسته

!       ... ؟         داشت کارم چی پدرت ببینم میرم من پایین بیا زود دوشون هر رو بکش رو پتو

بگیره              قرار موضوع این جریان در قراره هم عمو که بدتر این از !!چی

یامان                    های چشم ناگهانی همزمان که بود در شدن بسته صدای بعد و عمو زن محکم های قدم اول
شد          باز نیمه و خمار صورتم سانتی چند تو !درست

اُوُردم                پایین دستمو و کردم باز رو بودم زده اش سینه به که چنگی اراده ...بی

!              ... بود   گرفته نشانه رو ام بسته و ترسیده های مطمئناَچشم پراخمش و سنگین نگاه فرستاد بیرون نفسی
گرفتم           فاصله ازش بودم شده مچاله خودم تو که درحالی !نامحسوس

    ! زیاد                قلبم تپش کنم نگاه بودو کرده خشک جا اش سینه روی که شاهکارمو که بودم نکرده جرأت حتی
بود        کرده عرق هام دست و بود ...شده

           !     ... تنم     روی رو ملفه نرمی که بودم فکرها همین تو ؟ کرده شک الن تا حتما نمیومد در صدایی نهان از
کردم  ...حس

شد                بلند یامان روح بی و سرد صدای که بود برنگرفته در و بدنم کامل !!هنوز

از                      بعد که بدی سکوت از میتونستم و بود شده دورتر ازم خاص گرمای منبع اون که بود حالی در این
بیارم                  ایمان ندیده نهان زده بیرون حدقه از های چشم به بود شده فرما حکم فضا تو !حرفش

_ ... بیرون     میکشم خودم و اش !بقیه

  !!!             ! بالخره     بودم کرده که تعجبی تو نداشتم نهان از کمی دست هم خودم کلمش صلبَت از لرزید دلم
رو                      شده قرمز که من های انگشت ناخن جای چند و لخت بالتنه همون با یامان که کردم باز هامو چشم

شد         خیز نیم بود اش مردونه موی بدوِن ...سینه

_ ! ؟!!   بودی بیدار داداش

شنیدی؟     حرفامو اوِل از !یعنی

        ... و             کشید من روی رو پتو بقیه یامان بود من به دارش معنی و خیره نگاه فکرکنم ولی نمیدیدم و نهان
      ! مرتب              تنم روی رو پتو میدادم جون سنگینش نگاه زیر من و بود شده خم صورتم تو که درحالی

رسید...           گوشم به نداشت نهان جز مخاطبی که تفاوتش بی صدای کرد

_          ... خوب!       بری بیرون کنی لطف شده، تموم سؤالتت اگه حال کرد بیدارم در شدن بسته صدای نه
...میشه

شدن                دور تخت از دو هر زدم حدس میشدن تر کم و تر کم صداها ...چون

            ! محبس         این از من اومدن بیرون از باشه نجاتی راه و نکنه من دربارهٔ بدی فکر نهان میکردم خدا خدا
آور  !مرگ



منو                     رعایت و خوابیدم فکرمیکنه حتما که انداخت فکر این به منو بود زمزمه حد در که نهان کلفه صدای
راه!                  به داداشش که بودم نمایشی بازیگرهای از یکی خودم مدت این تمام که خبرنداره ولی میکنه

بود  ...انداخته

_     !            !    ! بود   این برای یا واقعیته؟ همش دیدم الن که هایی رفتار و ها حرف این شدم گیج من نشده تموم نه
کنارت                    استرسی هیچ بدون و آروم طوری این میرا نمیکنم باور حتی کنی؟ وا سرت از رو مامان که

باشه  !!خوابیده

...نکنه
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گفت             پریدو نهان حرف میون محکم حال عین در و خیال بی :یامان

_               ! دیگه      گفت و اتاقم اومد خودش حتی و نداره مشکلی من با دیگه میرا داره حقیقت دیدی که چیزی هر
     ! و               زن مثل روابطمون و بیوفته اتفاق زندگیش تو تازه تجربه یه داره دوست و شده خسته وضعیت این از

باشه   عادی ...شوهرای

کن          خوشحال منو رفتنت بیرون با و نباش نگران !پس

نشده             تموم آلودت خواب و خسته کوچولوی داداش زن با هنوز کارم  !چون



داری       رو مزاحم حکم الن تو !و

            ! و       مسخره های حرف همه و عقب برمیگشتم الن همین میتونستم اگه دهنم توی بیاد قلبم بود مونده کم
میکردم      تکذیب رو یامان رحمانه !بی

گرفته                      شیطنت بوی و رنگ ظاهر به که آخرش های خرف با و کرد لونه گلوم توی بغض اولش جملت با
به                     آلودم جیغ و دردمند صدای تا بگذارم دهنم رو بودم لحاف زیر که طور همون هامو دست شد باعث بود

نرسه   !گوششون

شد                  آسوده خیالش بود شده خرسند و متقاعد یامان های حرف با من برعکس انگار که نهان ...اما

_   ...    !     ... ازت       دیروز تا طفلی داره گناه داداش نکن اذیتش زیاد فقط خیلی خوشحالم خیلی که طوریه این اگه
بیاد                ابروش به خم نزار شده خوب رابطتون میگی داری خودت که حال ولی داشت ...وحشت

مراحمم        نیستم مزاحم وقت هیچ من ضمن !در

نهان                تردید و تشویش از پر های حرف شنیدن از زد حلقه هام چشم میون ...اشک

کرد               اکتفا آرومی باشه به تنها نهان احساس با های صحبت تمام مقابل در ...یامان

که            بودم نهان از ای امیدوارانه و بعدی حرف منتظر حرکت بی

_ بخیر    شب بشم، ...فدات

اتاق          از شدنش خارج بعد و اش زده ذوق !صدای

            ! تنم            از رو پتو َشک با و آروم دقیقه چند از بعد بود شده یامان یخی لحن مثل درست ام زده یخ های دست
و                    ارزش با گردنبند به نگاهی فرستادم، گوشم پشت لرزون های دست با رو نامرتبم موهای و زدم کنار

بود         همیشگیش جای تو حال که انداختم داشتنیم ...دوست

برگشتم      طرفش به اللّهی بسم ...با

و                    زدم چمپاته تخت از ای گوشه تو گرفتم بغل زانوهامو که حالی در و میکنم ناامنی احساس همچنان
            ! انگشتش      دو بین که سیگاری با و نشسته کامپیوترش میز صندلی روی دادم حرکاتش به رو حواسم تمام

              ! تقاص       باید تو و دارم کار باهات هنوزه که هنوز میگه که نگاهی میندازه من سمت به کوتاهی نگاه گرفته
! ؟    بدی زدناتو چنگ این

به                       و گرفتم اتاق بسته در از رو بارم حسرت و خیره نگاه شد ایجاد اتاق فضای تو که تیکی صدای با
دوختم       بود شده روشن حال که !سیگاری

     ... ته                از ای َضّجه دلم میکنن تشدید رو بغضم اومدن بال برای ولی میارن هجوم گلوم بیخ تا کلمات کم کم
  !       ... اما             شه خشک کامم که بگم قدر اون بزنمـ حرف و بدم بیرون گلوم از رو بغضم تمام که میخواست دل

سبکــ  ...دلم

  ... میشه                 باعث کرده پنهان و جذابش صورت تمام که غلیظی دود و گرفته که اُبُهتی پر و مردونه ژست
           ! این         به و میشه مچاله کوچکم های مشت بین بیچاره پتوی کنم وحشت روم روبه مرد از شدّت به امشب

         ! فریاد           هامو درد تمام ام لرزیده های مردمک باشه خطرناک میتونه حد چه تا الن یامان که میکنم فکر
!میزنن

بسنده                     زده سیگارش به که عمیقی پک یک به تنها آزاد و خیال بی اون اما میکنم نگاهش استیصال با
سانتیه           چند کاغذ اون با بازی حال در فقط و !میکنه



با                     ولی بدم تن شده ایجاد که خفقانی سکوت و فاصله اندازه همین به طور همین عمرم آخر تا حاضرم
نکنم         و خودم قبر کنم ازدواج باهاش که !این

_ کوچولو            داداش زن انداختم راه به که بازی از نیومده بدت !انگار

            ... نفع         به همه و همه کرد که کاری هر گفت چی هر رسوند باری مرگ جنون به منو صداش شنیدن دوباره
!             ! ؟   داشت لذت براش یادآوریش چرا بود رسیده شومش هدف به که حال بود نامردش خود

     !            . فاصله    و میشه بلند پک یدونه همون جز به بود نکشیده ازش هیچی واقع در گذاشت میز روی سیگارشو
پتو                         و بدم تکیه تخت تاج به و برم عقب عقب ترسم از من میشه باعث که میکنه طی رو میز و تخت بین

     ! ای    فایده بی سپر چه کنم خودم سپر  !!رو

برسه                     مقصودش به نتونه تا بندازم راه داد و جیغ کنه باهام کاری زور با خواست اگه بودم گرفته تصمیم
              ... نگاهی    بهش مشامم تو خودش تلخ عطر و سیگار غلیظ بوی پیچیدن با اما میرفت آبروم اگه حتی
....انداختم

         ! کنم            کاری من اینکه از قبل مطمئنم چون دادم دست از امیدمو تمام بود شده نزدیکم که هیکلی دیدن با
       ! قبل    از تر وحشیانه و عصبی بسا چه ساخته و کارم ...اون
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اسفناکمه             وضعیت دیدن خاطر به میشه قاطی بمش صدای تو که ای !خنده



پایین                     و سرم عریانش بدن دوباره دیدن و خجالت از که میکنه اش شده قرمز پهن سینه به ای اشاره
برم!          تر پایین صورتش جز بودم نتونسته اصل قبلش ...میندازم

گفتم              هم سر پشت اروم ترس روی از و ناخوداگاه که شد تر نزدیک

_   ...   !!    ... ... متنـــفر  ازت متنــــفرم عقب برو میاد بـــدم ازت مـــیگم نیا جلو !نیا

حکم                     های چشم به کرد مجبورم و گرفت هاش انگشت بین و ام چونه منزجرم های حرف به توجه بی
کنم   نگاه رانش

_        ! این         که عروسیمونم شب منتظر صبرانه بی کشیدی که کوچیکی پنجول این از اومد خوشم میدونی
ببینم           این از تر عمیق و کمرم روی و هات !پنجول

بیاری         در چموشی توش که هستم ای رابطه ...عاشق

            ! داشته    رابطه باهاش ترسناکش های فانتزی مثل درست قراره من یعنی دوختم چشم بهش مبهوت
 !باشم

خواسته                       به تن بخواد اجبار و زور با بشم زنش قراره که منی از و باشه شوهرم توش مردِ که ای رابطه
!    ...       ! ؟  نیست تجاوز این نیستم راضی من که حالی در بدم اش

اعدام   !حکمشم

  ! من                   ببنده رو قانون و شرع رسمو همه دهن تونسته محرمیت و صیغه با یامان که ای جامعه تو ولی
ببره؟              تاراج به منو آرزوهای تمام میخواد مرد این که کنم ثابت میخوام  چطوری

میشه                 عدالت اجرای مانع بازوش زور با که یامانه این هم کنم اثباتش به تصمیم اگه ...حتی

!          ! ؟        ذلٓت این به بدم تن باید من آیا پس ؟ کنه تمکین شوهرشو باید زن که نمیگن مگه

کرده                    منتقل بهم زور با قبل دقیقه چند که طعمی حوش و حول فکرم و بود لباش به نگاهم
      ... میکرد...          یادآوری بهم که چقدر هر میگذشت که چقدر هر دادم نگاهش معنی به و حواسم بودتشون

ُمصمم                  ام نقشه کردن عملی برای و ازش میشد چندشم قبل از بیشتر بیاره سرم بلیی چه !میخواد

      ... میریختم    بهم معادلتشو سکوتم با من ولی بود العملم عکس منتظر

_        ... زنده            بزنه سر ازت ای اضافه غلط اگه نیست بهت حواسم که نکن فکر میرا؟ مشکوکی شبه سر از
که؟    میدونی نمیزارم ات

میندازه       بهم کوتاه نگاهی که میگیره ...نفسم

_ برداره                و عمارت هات جیغ باید دیگه روز سه ولی باش ساکت و آروم نداره !اشکال

        ... و             بامنه خدا که این به فکر با باشم مسلط خودم به تا بستم هامو چشم که انداخت بال ابرویی تاک
  ... شدم      آسوده کمی میشه انجام خوبی به ام !نقشه

_          ! داری؟        خبر که هام حرف از سرپیچی عواقب از نمیزاری بیرون در این از پاتو امشب راستی

گفتم                  و فرستادم جلو هامو لب بغض با و دادم تکون سری اختیار بی تهدیدش پر لحن با



_ ... زورگو... اشـــه ...بـــ

           ... اومده         یادش چیزی که انگار میکنه باز که و حموم در برمیداره اشو حوله و میره هاش لباس کمد سمت
میگه               نیشخند با میکنه بیداد هام چشم توی ترس هنوز که منی طرف به باشه

_       !   ... بگذره       خوش بهت انقدر میدم قول میچسبه دونفره حمــوم ها حموم بریم باهم نمیخوابی اگه راستی
دخترعمو     !          بهت بزنم تعارف یه رفت یادم اخ ببخشید کنی تشکرم ازم حتی ...که

سر                     دیگه و بکشه دست ازم که کنم کار چی نمیدونستم معنادارش های حرف تک تک و خجالت فرط از
     ! اش   دهنده آزار کلمات با ؟ نزاره سرم ...به

پتو                    گلگون های گونه با و نمیکنم توجهی منه همراهی منتظر ای مسخره طور به که بهش و میدزدم چشم
میکشم      بال صورتم روی تا ...رو

_ بیارم                  در خجالتت از حسابی شدی زنم وقتی رو بعدی حموم تا برم تنهایی باید اینکه مثل ...خب

       ... میکنه!...    دیونه منو داره هاش کنایه و نیش بده نجاتم من خدای !!!!زنم

محو                     حموم در شدن بسته از بعد بود هم مرموز بودن جدی عین در که بمش صدای که میگزم لب
...میشه

    ...        ! تو      که تاریکی نیمه فضای میگیره آروم ناخوداگاه آدم جسم و روح آرامبخشیه صدای آب ُشر ُشر صدای
پتو              بدون بار این ولی بکشم دراز تخت روی دوباره میشه باعث حاکمه !اتاق

بودن              سلیقه با طور همین و پسرونه تیپ و قیمتی اتاقش های وسایل ...تمام

آمیخته                   یامان حالت خوش موهای بوی با جاش همه بالشش که دونفره بزرگ سفید و سیاه تخت این
با                      خواست و اومد در حموم از اگه که باشم هوشیار و بمونم بیدار صبح تا میخواستم اینکه از منو شده

کرد           سست کنم مقابله کنه آزارم به شروع ای دیگه !ترفند

 ... خدایا                    کرد خیس و داشتم دید بهش چشم گوشه از که سفیدی ی ملفه و چکید ام گونه از اشکی قطره
نگیر       ازم و جنگیدن حس وقت ...هیچ

رفتم               خواب به عمارت این تو دیگه نفر سه های ونگاه فردا به فکر ...بدون

         ! دارم    کنارم در حضورش از که ترسی با ولی واقعی دیگه بار ...این
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میداد                   دست بهم کرختی حس که بود شده پر سرمایی از وجودم کل که بود گذشته قدر چه ...نمیدونم

میرفت                      که هایی چشم شد باعث و برد بین از رو بدنم سردی کم کم شد منتقل بهم که گرمایی ناگهان
                ... و     باشه شب نصفه اگه حتی که بودم داده قول خودم به خواب از قبل درسته ببندم رو شدن باز برای

بیدارشم       کنم حس عادی غیر چیز !من

و                     بود اومده خوش مذاقم به میکرد نوازشم و بود نشسته ام گونه رو که گرمی دست چرا نمیدونم ولی
ها              انگشت اون توسط بشه لمس ام گونه میخواست دلم قبل از بیشتر !من

و                   هام چشم کردن باز توان حتی که بود مرضی چه نمیدونم ولی بودم شده نما خواب شاید
خیلی...   بودم خسته !نداشتم

_   !           ! دارم       دوست میکشه پنجول حال عین در ولی نازه که ای گربه میماله دستم به صورتشو ناز گربه مثل
  ... چطور    قراره ولی وجودم تو بشی ...حل

پخش                   صورتم تو گرمش های نفس که حالی در کیه؟ مال بدم تشخیص نمیتونستم حتی که بمی صدای
   !  ... زبری               از آخر لحظه فقط کنم درک اشو جمله بقیه نتونستم و برد خیالی بی عالم به دوباره منو میشد
دست                     دو توسط بودم کرده مچاله که تنی و بود تنم روی پتوی گرما اون منبع که فهمیدم دستم روی

شد      جا جابه راحتی به ...مردونه

و                   کردم باز هامو چشم از یکی بردم،همزمان پریشونم موهای زیر دست و دادم بدنم به قوسی کشو
       ...          ... دیروز   چرا که بیارم یادم کردم سعی زدم کنار رو پتو و شدم خیز نیم تخت روی کشیدم بلندی خمیازه

! ؟   خوابیدم جا این

برگشت               دستم کنار به سرم سرعت با و شد گشاد هام چشم آن یک !تو

   ... لباس                 دست چند فرستادم ریه به رو ازش مونده جا به عطر بوی و شدم متعجب خالیش جای دیدن با
          ! خودم           با و بودم دیروز اتفاقات منگ و گیج هنوز بود شده ریخته تخت تر طرف اون ای گوشه تو پسرونه

شد             نمایان نهان سر اول و شد زده اتاق در که میکردم مرورشون

_  ... خواب؟      ساعت خواب خوش خانوم به به

گفتم         و کشیدم دارم پف های چشم به دستی

_ چنده؟  مگه

گفت        و زد پوزخندی آلودم خواب صدای به

_ ای              خسته حتما نکنم بیدارت گفتم رفت زود صبح که دیدم داداشو ظهر، !دوازده

+ باشم؟    خسته باید چرا



گفت       و زد لبخندی سؤالیم لحن به

_ ... بالخره        برات بوده خاص شب یه دیشب دیگه ...خب

گفت                  شاد میکردم نگاهش ناباور که منی به توجه وبی کرد تخت روی خیس حوله به ای اشاره

_    ... تو                که همین ولی میرفتی حال از بار چند الن تا مطمئنا چون باشین رفته پیش قدری اون نکنم فکر
معرکس                نه که عالی کنی قبول شوهر یه عنوان به و داداشم و کنی تغییر !بخوای

 !نـــــه

... شکایت                   داشت ذوق و بود گرفته دستش تو هامو دست خوشحالی با که نهانی به و کنم باز دهن خواستم
که            نبوده من خواسته به کدوم هیچ که بگم و بکنم ...برادرشو

             ... ناراحتی      با هستم پیشش که روزی سه این تو حداقل که نیومد دلم کنم کور امیدشو نیومد دلم از
...بگذرونم

_     ... فقط...       ما یعنی فقط من نیست میکنی فکر تو که طور اون ...خــب

نفعمه                  به این و میگی راست تو دیدم و کردم فکر دیروزت های حرف به من واقع ...در

 ...      ...     ! دختر         دلسوز و مهربون کرد بغلم گفتم که دروغی هم شرم روی از هم بود واقعی کشیدم که خجالتی
مردی     هر برای آلی !ایده

_             ... شه    آب دلت تو قند نزارم اومدی راه تو که حال میدم قول میرا من بشم ...قربونت

گفت    و زد چشمکی

_ آبجی       کن توجه شوهرت به زیاد ...فقط

  ...      !      ... صداشو   دیگه بود نخواهم هم وقت هیچ نبودم ولی دادم نشون راضی خودمو دادم تکون سری
        ... کافی        همینم ولی نداشت باورم هنوز دلش ته میکرد خالی هیجاناتشو و میزد هایی حرف نمیشنیدم
...بود

انداختم      گردنم توی گردنبند به ...نگاهی

برشگردوند               بهم موردکه یه این جز بودم ازش العملی عکس هر منتظر دیروز که !وقتی

داشتم      کارش این از خوبی ...حس

!           ! ؟       بره بین از هامون نفرت که میاد روز اون یعنی باشیم یامان منو که ماهی و خورشید

                 ! کردن  نگاه روی حتی که وقته اون بره بزرگ های بزرگمهر آبروی که کنم کاری قراره چون نکنم فکر
ندارم    هم رو !بهشون

نمیبخشه؟     منو هم نهان !یعنی

رفتم           فرو فکر به و زدم زل سیاهش های چشم ...به
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به                   زودتر چه هر رسیدن اطرافیانم برای ولی گذشت عمر یک من برای که روزی گذشت،دو روز دو
گذشت           تمام خوشحالی با هاشون کس عزیزترین از نفر دو ...وصلت

بود                    خوب حال زمین، برم شم آب خجالت از میخواستم عمو زن معنادار و سنگین های نگاه زیر دیروز
نمیاورد     روم به هیچی !عمو

 ! نصیحت                میکرد استفاده یامان نصیحت برای فرصتی هر از عمو زن که بود این ماجرا قسمت بدترین
اساسی                       نقش ها اندرز و پند این ی همه تو قضا از که میکنه پسرش عروسی از قبل مادر یک که هایی
...داشتم

دیدم                    خواب از شدنم بیدار موقع که چیزی اولین امروز عوض در ولی نیوفتاد ای دیگه خاص اتفاق هیچ
      ... جواب           همچین دیدن نکنم فکر خب بود گرفته صورتم جلوی خرسندی با نهان که بود آزمایشی برگه
        ! شیم            آماده بریم باید دیگه عمو قول به باشه جالبی چیز داریم بهم که خونی گروه به نسبت که مثبتی

فردا   جشن ...برای

  ... خاطر                 به باشه کن پر دهن باید بپوشه میخواد عروسی شب برای که لباسی حتما که داشت اصرار نهان
        ! عقب           کارهای و شرکت بهانه به یامان نمیشد راضی ای دیگه کَسه سلیقه به داداشش سلیقه جز همین
    ! از               یامان اما شد مواجه شدیدش مخالفت با که داد پیشنهاد نهان همراهی برای و سیاوش اش مونده
ببره                      بازار تا رو نهان که خواست ازش زد سیاوش به که زنگی با و گذشت راحتی به خواهرش های غرغر
                     . که    این به نسبت من منفی جواب با که بود رفته گره هم تو نهان های اخم بین این تو کنه خرید باهاش و

کرد        تر وحشتناک هاشو اخم خرید برم !باهاشون

اساسی                     حموم یه و کنم عمل حرفش به گرفتم تصمیم خونه از رفتنش بیرون از قبل نهان های تهدید با
شم     قائل خودم برای ...رو

از                       تا بودم کرده قایم و خودم صورتی اتاق تو هم من بود رفته فرو خفناکی سکوت تو خونه که ظهر از
باشم      امان در یامان های ...غافلگیری

       ... های           چشم و انداختم سرم روی شالی گرفت وجودمو تمام استرس که کردم فکر فردا نقشه به اونقدر
 ... ساعت      دوختم ساعت به رو ام ! ۸خسته             ! میشد  پیداشون حال تا باید قطعا و بود شده تاریک هوا شب

نیست    خبری چرا !ولی

میشنوم                      راهرو ته از که پچی پچ صدای که میذارم عمارت طولنی راهروی توی پا و میکنم باز و اتاق در
میکشونه     سمت اون به ...منو

_ حال    همین کنار !برو

             ! کردم    گشاد چشم بود مخاطبش که کسی دیدن با شدم که تر نزدیک بود نهان صدای این

_ هات             کنایه و نیش بدون بزنم حرف باهات دقیقه چند فقط ...بزار



استرس                    و بود داده تکیه سرش پشت دیوار به که بود عصبی نهان کردن متقاعد در سعی سیاوش صدای
          ... من         حضور متوجه بود تاریک فضاش من اتاق سمت چون میکشید شالش به بار یک چند هر دستشو وار

بودن  ...نشده

_           ! صحبت        باهات موضوع اون ی درباره نمیخوام که نمیفهمی چرا بردار سرم از دست بگم بهت بار چند
هان؟  کنم

وایستاده                   لرزیده نهان به نزدیک جوری ورزشیش هیکل اون با و بود بسته رو نهان راه جلوی که سیاوشی
هستن              صبح های آدم همون دونفر این کردم شک لحظه یه من که !بود

میگه                  نهان ترس به توجه بی آشکار حرصی با و میکوبه نهان سر کنار دیوار روی دستشو سیاوش

این                 _ مستحق بدونم بگو چیزی بزن حرفی حداقل میرونـی؟ خودت از منو داری هربار چرا لمَصــب دِ
نه؟        یا هستم افتادم گیر توش که برزخی

نده              عذاب ات احمقانه های بهانه با هات، دلیلی بی با سکوتت با !منو

میدیدم            رو مرد یه صدای توی بغض و درموندگی بود بار !اولین

      ... به              سیاوش های حرف شنیدن از بود معلوم نهان سیاه های مردمک تو هم فاصله این از حتی اَشک برق
      ! چشم            حرکاتشون به قبل از کنجکاوتر داشتم اشون رابطه از که هایی حدس ی درباره بودم رسیده یقین

هستن؟...       کجا عمو و عمو زن یعنی دوختم

دربرابر                   مقاومتش از بود شده قرمز که صورتی و نداشت لرزشش رو کنترلی هیچ که صدایی با نهان
     ! گفت  فریاد با بهش رو نکردن گریه

_    ... میزنما          جیغ نری صالحی آقای ندارم شما با حرفی هیچ من کنار !بکش

با                     و کشید بو رو شالش از اومده بیرون موهای از ای تره و شد تر نزدیک نهان،خونسرد عکس بر سیاوش
  ... گفت    شیفتگی با بست هاشو چشم لمسشون

_  ! آره؟       ؟ نهان دیگه صالحی آقای شدم حال

              ... کنه     فرار تنومندش تن کنار از آمیزش تهدید لحن به توجه بی خواست نهان بود شده دار خش صداش
     .       ! تا       بذارم جلو قدمی خواستم بود واضح اش شده حبس نفس گذاشت سرش دیگه طرف رو دستش که

شد          مانع سیاوش تفاوت بی صدای که کنم حضور اعلم

_ ... اما                 میکنم کارو همین منم باشم نداشته کارت به کاری و کنم ولت میخواد دلت که حال ...اوکی،

              ! دریغ     ازم خودتو رحمی بی با چی برای چی؟ برای ندونم تا چون میشه خواستت این برعکس بدون
   ! نهان        نمیکنم ولت ؟ نمیخوریم هم درد به ما میگی و ...میکنی

نیافتاده              اتفاقی هیچ که انگار میری راه جلوم راست راست و نیست خیالت !عین
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میناله         زیرلب میچیکه اش گونه رو از اَشکی قطره

کن    ) بس کن (...تمومش

برو                    حرکاتشه تو آشفتگی خیره پوزخند با که اون به و میزنه سیاوش سینه تخت محکم قدرتش آخرین با
        ! که              خرابه اوضاعش و حال قدر اون ولی میدوئه من طرف به میده سر که بلندی گریه با و میگه درکی به

نشد        میکردم تماشاشون شده خشک که منی !متوجه

            ! دارن     دعوا و جنگ باهم روز هر که نهانی و سیاوش یعنی خبره؟ چه جا این ...خدایا

_  ... جلو    بیا میرا جایی این ...میدونم

       . حرفشو            من به پشت که بهش میکنم نگاه میکشه پریشونش موهای رو دستی که سیاوشی به گیجی با
میگم          تعجب با میرم تر نزدیک که طور همین گفته

_  .. .. .. فهمیدی؟  جا ج ک ک از

گفت              بودم ایستاده قدمیش چند تو تردید با که من به و زد نیشخندی

_ دیگه    همینه شغلم ...بالخره

       !     ! ادامه        و میکنه استفاده سکوتم از برام کلمات مبهمه چرا نمیارم در سر هیچ حرفاش از میکنم، اخمی
میده

_ صالحی   سیاوش .سرگرد

   ... میگه           خیالی بی با میذارم دهنم رو دست ناباور و میره بال همزمان ابروم دو



_       .          ! شرکت    تو کردنم کار واقع در میکنم کار یامان شرکت تو که همونیه دومم شغل اولمه شغل البته
معذورم              اضافش توضیحات از که داره بودنم پلیس به ای پیچیده ربط هم !یامان

+ نداره   امکان !این

_ فعل     بپرسی، یامان از .میتونی

داشتم                     ازش اول از که سوالی و اومدم خودم به میشد رد کنارم از داشت حوصله بی که حالی در
پرسیدم

_      ... و         شنیدم حرفاتونو اتفاقی بگم چطور یعنی داره؟ وجود احساسی رابطه نهان و تو ...بین

            . یه      یامان مثل گرمش همیشه های چشم مردمک که میکنم تعجب زد عمیقی پوزخند و طرفم برگشت
                  ! گفت   مینداخت نگاهی برده پناه بهش نهان که اتاقی در به که حالی در و وار حسرت لحن با شده یخ تیکه

_ .بود 

!    ! ؟   نیست دیگه یعنی بود؟ چی یعنی

نیست             چیز هر و مشکلت همه برابر در محکمه که سیاوشی همون  !این

           ! ذهنم         تو دوشون هر غمگین چهره از شده گیج من نیست قبل دختر همون هم نهان کرده، فرق خیلی
دیدم              عمارت بلند راهروی تو تنها رو خودم آخر سر که میگشتم علت ...دنبال

شدن؟            اضافه بهش هم دوتا این که بود کم یامان منو موضوع

نهان                      زبون زیر از رو قضیه توِی تَه فرصت اولین تو فردا و نکنم فکر مسئله این به فعل گرفتم تصمیم
بکشم  ...بیرون

  ... رو                   عمو زن رسوندم آشپزخونه به خودمو و رفتم پایین ها پله از کجاست؟ الن عمو زن که این به فکر با
دیدم       گاز اجاق کنار خودم به .پشت

_ سلم 

شکفت            گلش از گل من دیدن با و انداخت پشت به نگاهی

تنگ                   _ برات دلم نمیگی نمیای پایین و چپیدی اتاق توی صبحه از قشنگم، عروس ماهت روی به سلم
...میشه

شدم          نزدیک بهش و دزدیدم ازش هامو چشم خجالت با

_ میکردم       استراحت بودم خسته یکم ...ببخشید

پرسیدم            ظاهری کنجکاوی با انداختم، پایین و سرم معنادارش نگاه دیدن بعداز



_ بالخره؟       برگشتن نهان و سیاوش   آقا

_  ... هم                الن بردارم چیزی یامان اتاق از میرم گفت هم سیاوش اتاقش، بزاره هاشو وسایل برد نهان آره
شد                 خارج سریع و نداد اهمیت ولی بمون کردم اصرار چقدر هر رفت و کرد خداحافظی !که

_ .آهان 

کرد            زدن حرف به شروع شد آشپزی مشغول دوباره که طور همون

بدون                  _ که عروسیش روز برای اونو و میده دلگرمی دخترش به که عروسه مادر ها موقع این معمول
میکنه    اماده بگذره ...استرس

میشه   نزدیکم .آروم

میگه                مهربونی با و میگیره دستش تو دستمو میشینه دستم بغل صندلی روی و کنارم میاد

_             ... خسته       و حوصله بی قدر این شده وباعث دلته توی که چیزی هر کنم پر مادرتو جای میخوام من حال
بگو            میخوای چی هر میرا باشی راحت باهام میخوام چیه؟  ...باشی

بودن            هام انگشت نوازش حالی در که انداختم هاش دست به ... نگاهی

میشن                   طرف دلخوری باعث یا ندارن فایده یا چون زد نباید رو ها حرف بعضی عمو زن ببخش ...منو

_ ام              آماده هم فردا برای و خوبه حالم من عمو زن نباشین ...نگران

    . کرد    اضافه تأکید با شد راحت خیالش کمی

_ ...          . پس      بیادفردا آدم کلی قراره تاریخ، عروس زیباترین بشی باید آرایشگاه میریم شو بلند زود فردا
بزرگمهر           خاندان عروس عنوان به بدی نشون خوب خودتو دارم ...دوست

      ... نداشتم                هم غذا به میلی بردم پناه اتاقم به بخیری شب با دادم فشار هم رو هامو چشم و گفتم چشمی
       ! نیست         ازش خبری کجاست؟ اصل نیست معلوم ببینم رو یامان نحس روی و بمونم شام ...که

              ... حتی!      من خدای ؟ چی بره لو ام نقشه اگه بشه؟ چی فردا قراره یعنی استرس از پر خوابی اما خوابیدم
           ... باشه     عادی نیست قرار که فردایی برای سپردم بالیی اون به خودمو کنم فکر بعدش به !نمیخوام
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میندازم            پریدم رنگ صورت به نگرانی از پر نگاهی آیینه توی ...دوباره

            ! بخوای       تو و باشن مراسم اون توی حضورت منتظر آدم هزارتا ببینن تدارک کلی برات همه کن فکر
نکنی              پیدا حضور مراسم اون تو و بگیری ُسخره به آدمو همه اون !شخصیت

          ... با           تشنس من خون به که هم یامان مثل پسری برای میره بین از کل به مراسم صاحب آبروی که این جز
بکنم                 خودمو قبر باید من و میخونن فراریه عروسش که عنوانی به دامادی رو اون کارم  ...این

    ... داشتم                استرس قدر اون میوفتن لرز به بدنم های سلول تمام و میزنه یخ هام دست هم فکرش با واقعا
          ... لباس           دست دو و میندازم هام لباس کشو به نگاهی کنم آماده رو رفتنم وسایل تا شدم بلند زود صبح که
      ... به               بار یک لحظه چند هر میزارم بودم کرده پیدا نهان های وسایل تو از که کوچیکی پشتی کوله توی گرم

نشه       وارد کسی تا میکنم نگاه ...در

     ! چک                 هارو پول جای باشم نگذاشته جا رو چیزی که اینم به کردن فکر حال در من و شده پر کوله
بخرم...              داشتم لزم چیزی اگه که بود داده برام عمو زن که هایی پول .میکنم

         (: اینکه          از قبل کنم فرار آرایشگاه همون از میخواستم کردم تجسم ذهنم تو رو داشتم که ای نقشه دوباره
)... شه      پیداش یامان کله و سر

شد              باز اتاقم در ناگهانی که میکردم طی رو اتاق عرض تشویش با داشتم

گذاشتم    قلبم رو ...دست

_   .. آرایشگاه..  شد دیر بدو !بدو



 . دوباره                   انداختم شم همراه باهاش تر سریع که میکرد اشاره بهم و میزد حرف عجله با که نهان به نگاهی
بود       برگشته عجول و شیطون نهان !همون

_ دیگه     میام دارم خبرته؟؟ ...چه

کجان؟  بقیه

گفت                 گرفتم ای کوله دستم تو و حاضرم که منی به نگاه با و شد اتاق داخل

_            ... تو        نباشه کسر و کم چیزی ببینه کنه چک تالر رفته مامانم شبه شام و تالر کارهای دنبال که بابا
    ... با   زود صبح که داداشمم مهمونا از ...پذیرایی

گفت             تاخیر با و کرد بلندی مکث رسید که حرفش جای این به

_ ماشین              زدن گل های کار و داداشمو شدن آماده برای رفتن سیاوش آقا ...با

زد                   که متعجبی حرف با که بپرسم سوال ازش سیاوش با دیشبش های حرف درباره که بود خوبی فرصت
شدم  !لل

_ چیه؟؟    پشتی کوله اون

کنم           قایم سرم پشت رو کوله کردم سعی و شدم دستپاچه

_      ...       ..  .. میشه   لزمم آرایشگاه تو گفتم پِرته و ِخرت قلم چند هیچی یگی؟ ممم ینو ای .آها

گفت      و انداخت بال ابرویی  تاک

_ ببینم؟    توشو پس میشه

         ... گفتم      بودم چسبیده سفت رو کیف بند که حالی در رفتم تر عقب و شدم هول

_  .. ...      .. میدونی  ب خ کنی نگاه که نیست چیزی ب ...خ

گفت             بودم کرده عرق قلبم تپش از که روبهم و زد گرمی لبخند

_ بگیره     زبونت نمیخواد ...حال

سریع                  آرایشگاه، برسونه دوتارو ما هم ببره بزرگیتو اون به عروس لباس بیاد فرستاده نفرو یه مامان
پایینه   که ...باش

گفتم       ای باشه و کشیدم راحتی نفس

کردم           زمزمه آروم بود دوخته چشم بهم منتظر که بهش رو



   نهان_

میشم؟            یامان زن دارم رسمی دیگه میشه؟ تموم داره چی همه یعنی

فرستاد   بیرون نفسی

گذاشت         ام شونه رو دستشو و اومد تر نزدیک

_           ...      ! بهتر؟  این از چی دیگه شده خوب رابطتون هم اواخر این نباشی ناامید نشد قرار مگه میرا عه
نزن؟       حال ضد رو امشب یه ً !خواهشا

بشه؟              آبروریزی کلی قراره باشه؟ توش عروسی نیست قرار که عروسی شب؟ کدوم !امشب؟

داداشت                    _ همسر من که بود مصلحت و خورد بهم دلیلی هر به مراسم این و افتاد اتفاقی اگه نهان میگم
زندگیمـ؟...            پِِی برم میزاره و برمیداره سرم از دست یامان نظرت به نشم

گفت                حرص با میکشید اتاق در طرف به دستمو طورکه همین و کرد نازک چشمی پشت

 _ نزنی؟       حرف دیگه کنی لطفی یه میشه

     ... باش      مطمئن بس و همین داداشـــمی مال عمرت اخر تا .تـــو

                . تو    جدید زندگی یه قراره من و میبینیم همو که باریه اخرین این که نداری خبر میزنم نیشخند افکارش به
      ! ذلت        و خفت با شده حتی کنم شروع نباشه اشنایی ادم هیچ که ...جایی

خودشو                    داشت ظاهر تو درسته نهان میشیم خارج خونه از بود، رفته فرو سکوت تو عمارت که حالی در
  ! چرا؟         ولی نیست آروم اونم دل مطمئنم ولی میداد نشون شاد

_        ...      ... و    میدونین شما وگرنه روش نیوفته خط یه ها داره ظریفی جنس لباس اون باش مواظب آقا
...مامانم

 ...     ... در            میشم سوار سرش پشت منم میشه ماشین سوار میده تذکر مرده به عصبانیت با که حالی در
هست                  میشناسم که مردیه ترین منفور صاحبش که نحسی عمارت این به و نگاهم آخرین که حالی
.میندازم

      !        ... دست        از کن کمکم خدایا میکنم فرار دارم غریبانه قدر این چرا میچکه ام گونه رو از اشکی ای قطره
           ... عمر      تمام برسه چه ندارم زندگیم تو حضورشو لحظه یه تحمل دیگه کنم پیدا نجات آدم ترین !!ظالم

  ... نیست                معلوم میندازم نگاهی میکنه صحبت گوشیش با که نهانی به و میدم فشار بغلم تو امو کوله
             ! داشته      و جشن شدن برگزار خوب استرس باید و عروسم من مثل ؟ میخوره حرص داره چی سر دوباره

هه!  ؟ ...باشم

       ... که             هایی آدم خیره که حالی در میکشم دستی ماشین شیشه روی های بخار به و میشم خیره بیرون به
میرم         فرو فکر تو میشم هستن تکاپو حال !در
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   ! از                 باید تهرانه های آرایشگاه ترین قیمت گرون و بهترین از یکی اومدیم که آرایشگاهی این نهان گفته به
!! بگیرن                   عهده به رو عروس آرایش و باشه وجودداشته برات خالی جای شاید تا بگیری وقت قبل هفته یه
های                    عروس از باشه خالی آرایشگاه که شده قرار زیاده آشناش دوستو و داره زیادی نفوذ عمو چون اما
         ! قدر            اون بزرگی این به سالِن این توی بشه من صرف هاش شاگرد و کار استاد وقت تمام و دیگه
و                    ریمیل جز که منی میکنم احساس که خورده چشمم به غریب و عجیب آرایشی وسایل و ها دستگاه

! ؟                 میکنه قبول وجدانم رو جایی همچین به ورود حق اصل نمیشناسم رو چیزی رژ و چشم خط

           ... برسه    نهان به نوبت بعد کنن شروع من از اول شد قرار بود نشسته کناری ...نهان

بودم                  نشسته مخصوص صندلی روی که منی کنار شده آرایش های صورت با که زنی چهار وقتی
بدن                انجام روش جّراحی عمل میخوان که داد دست بهم رو کسی حس لحظه یه !!!وایستادن

       ... بوس            و بست آرامش با هاشو چشم انداختم نهان به چشمی زیر نگاهی و دادم قورت و دهنم آب
           . بسازن   ازم چیزی چه قراره ببینم شدم منتظر و زدم تلخی لبخند فرستاد برام !کوچیکی

گفت                     میزد برق که هایی چشم با و گذاشت ام چونه روی رو اشارش و شصت انگشت ها زن از یکی



_          ... نمیشه      باورم اصل دیگه؟ خدادایه همش نازی، و خوشگل چه دختر تو نخوری چشم ماشاللٓه !ماشاللّه

   ! لبخندی               به میپیچید بینیم زیر آرایشی وسایل اقسام و انواع بوی باهاش همراه میشد تر نزدیک وقتی
        ... گفت       شیطنت با و انداخت غضب به بادی نهان گفتم ای بله و کردم بسنده کوتاه

_      ... عزیزم         زنداداش اینم داداشم از اون هستن زیبا و خوشگل بزرگمهر خاندان کل دیگه .خب

تعریف                    زیباییم و شفاف پوست درباره بار یک چند هر و کردن پچی پچ همدیگه گوش زیر کدومشون هر
میکردن   !هایی

_    ...       ! واقعا   امشب دوماده خوشبحال بشه لعبتی چه آرایش با ببین توروخدا نگاه !!حنانه

گفتم                  جمعشون به رو بودم گرفته که استرسی با و زدم پوزخندی میگفتن کنارم دونفر که مزخرفاتی به

_ کنین؟     شروع دیگه میشه

     ... بدنم               از قسمتی کدوم هر بودم درازکش صورت به و بودم بسته هامو چشم که بود بیشتر یا ساعت پنج
بلند                     بود مونده کم که بودم شده خسته قدر اون بودن، کرده شروع کارشونو و بودن گرفته اختیار در و

      ! میدادم         جون دستشون زیر داشتم واقعا چهارتاشون هر گوش رو بخوابونم سیلی یه و ...شم

     ... بود         عجیب برام هم نهان سکوت بکنم داشتم که ای نقشه جمع فکرمو کردم !سعی

افکارم               رو کشید خط که بود آرایشگر صدای این و رسید پایان به انتظار بالخره

زیباترین                  _ شدی کَِمت سن این با که هستی عروسی اولین بگم میتونم جرأت نمیکنم،به اغراق اصل
دیدم    تاحال که  !عروسی

محشره   من !خدای

گرفتم               شاگرداش و خانوم اون از رو ام حوصله بی نگاه نهان جیغ صدای ...با

_ خودتی؟   !   میرا خدا   !وای

 !              ! شدی    عوض خیلی ُشدَت رنگ و شده برداشته ابروهای اون با نمیشه باورم شدی  خوشگل چه بیشعور
ماه   تیکه !یه

میزارن                     هندونه جوری این که شدم شکلی چه ببینم تا بودم شده تحریک تمجید و تعریف همه این با واقعا
! ؟  بغلم زیر

      ... ذوق              نهان کمک با و شدم بلند بودن گذاشته کیلویی یک وزنه انگار هام پلک روی و بود شده سنگین سرم
وایستادم                قد تمام آینه روی روبه کنه کار چی نمیدونست هیجان و خوشحالی از که ...زده

میشد               اکو ذهنم تو جمله یه فقط بعدش ولی بودم هنگ تو لحظه چند اولش

( تاریخ     عروس زیباترین بشی (باید



  ... رنگش                 درسته میکنم نگاه ام شده رنگ موهای به شده مسخ و میرم تر نزدیک اطرافم به توجه بی
تر                      باز و صورتم بازم اما شه تر روشن کمی فقط که بود خودم خواسته این و بود نکرده تغییر زیادی

میداد  ...نشون

نمایان                   تر وحشی همیشه از بیشتر نگاهم دریای و بودن شده آرایش ای ماهرانه طور به هام چشم
...میشدن

  ... هم               واقعا کشیدم مینشست صورتم به اصلی آرایشگر خود پیشنهاد به که بازی موی مدل به دستی
       ... به             و کندم دل خودم از بالخره بود گذاشته سرم روی که نگینی تاج با مخصوصا بود شده طور همین
کمکشون                    با و دادم تکون سری بپوشم هم رو عروس لباس زودتر که میکرد اشاره بهم داشت که نهانی

پوشیدم      رو بزرگی اون به ...لباس

_ کارتون                   توی که نازی های ملکه مثل میکنم احساس لباس این با کنین، دود اسپندی براش ً حتما ً حتما
خانوم         خوشگل این شده میدن نشون ها بچه !!های
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             ! کنه      دلبری عشقش برای بخواد عروسیش شب که هستن دختری حق اینا نیستن من حق کدوم هیچ اینا
        ! ندارم       فرقی متحرک مرده یه با که منی نه برسونه جنون به اونو هاش باکار ...و

   ... میگفت          راست که الحق گذروند پامو سرتا تحسین با و کرد ای خنده !تک

کردم               تشکر آفریده کننده خیره حد این تا منو که خدایی از وجودم تمام .با



نداشتم                     شعف احساس قدر این حال تا چرا بودم؟ نکرده دقت داشتم که بزرگی نعمت این به حال تا چرا
گله                       فقط و میدونیم ناچیز رو داریم که رو هایی چیز ها آدم ما چرا بودم؟ غافل چرا وجودم؟ و خودم از

هامون    نداشته از ...داریم

    ... هم               تنم پوست چون ببینم پفی سفید لباس این تو رو خودم بودکه این آرزوم بچگی همون از همیشه،
بود         کرده ایجاد جالبی همرنگی لباسم با بود !سفید

  ! بدون                برم خودم صدقه قربون و بچرخم خودم دور ها ساعت میخواستم بکنم خودم از دل نمیتونستم
                 ! من      نبود از شه پا به آشوبی چه قراره که دیگه ساعته چند به توجه بدون منفیم و سیاه افکار به توجه

میشنوم                  و قلبم ضربان صدای پیش از تر بیش میکنم فکر که هم یامان به وقتی مراسم؟ ...توی

مادر              *  جان بخشی سفید که الهی میگفت و میداد آرامش بهم که بود مادری حداقل *.کاش

_ خانوم؟       شیطون بمونه داداشم برای بزار یکمم

میزنم                چهرم به رو خوشبخت عروس نقاب که میزاره ام زده یخ های دست روی ...دست

و                   آرایشگر اون خالی جای با که میکنم نگاه اطرافم به گلگون صورت همون با و میکشم خجالت
میشم   مواجه شاگرداش

_ نخوردی؟              چیزی که هم صبح از افتاده فشارت نکنه میرا سردی قدر این چرا

نگرانی                    با برمیداره رو کیکی و میره بود صندل روی که کیفش طرف به میکنه نگاهم خیره که طور همون
میگه  بیشتر

_    ... ها          میکنه بدبختم وگرنه دادم گشنگی بهت من نفهمیده مامانم تا بخور اینو ...بگیر

میگذاره                     دهنم تو رو کیک محتوای دلسوز خواهر یه مثل که بهش رو و میکنم تبسمی آروم و جون بی
       ...      ! ای   دیگه چیز سرنوشت که افسوس ولی هاتو خواهرانه این داشتم همیشه کاش میکنم حسودی عمیقا

! ؟   زده رقم رو

_ گردنم؟      بندازی رو مامانم گردنبند میشه

            . عجیبی          طرز به ام سینه رو فلز اون سردی حس با میگه بالیی بلند چشم و میزاره میز روی رو کیک
            . آماده        اتفاقی هر برای رو خودم و میدم فشارش مشتم زیر میشه سرازیر هام سلول تک تک به آرامش
میکنم

_ میکنه                دلبری بدجور داره که ببره خوردنیشو کوچولوی جوجه بیاد زودتر داداشم بزنم زنگ یه !بزار

گفتم                     بلندی نه میزد حرفو این بدجنسی با و بود گرفته دست تو گوشیشو که نهانی به رو باز دهن با

_    ...        ... بزنی!    زنگ نباید الن مونده تو آرایش که نشده تموم کارمون هنوز کن صبر نهان ...نـــه

و                       کرد بود،اخمی پریده رنگم که من به رو و اومد تر نزدیک شتابم پر و زده هول لحن از شد مشکوک
گفت



_ حال؟...          میلرزی میاد یامان اسم چی برای دختر باش آروم باشه

میکشم                 بال گیرش مچ های چشم تا مانتوش از آروم آروم هامو چشم و میکشم کشداری نفس

_              . دیدنم    با یامان اینکه واسه دارم هیجان یعنی میگم فقط میلرزم؟ من اخه کوش نیست خاصی چیز نه
       ...      ... میزنی     زنگ شد تموم هم کارتو وقتی بعد بیام کنار خودم با یکم بزار میده نشون العملی عکس .چه

با                  دستشو و میندازه دوشش روی کیفشو نهان که میکنم اکتفا ای مسخره لبخند به حرفم آخرای
میگه      و میزاره شونم روی مهربونی

_                ... که   کرین تعریف تو خوشگلی از بس از ها آرایشگر این بغلی اتاق برم من پس عزیزدلم میکنم درکت
     ! میکنن     هلویی چه منو ببینم برم شدن فعال بدنم های ...هورمون

میزاره        تنها اتاق تو منو و میزنه ...چشمکی

          .      ! نقشمه   به عمل وقت حال مطئنا و نمیاد بیرون از صدایی میگیره جا لبم روی پوزخندی خیاله خوش ! چه

بخوره              بهم چی همه و بیاد داخل کسی ممکنه لحظه هر و تنگه ...زمان

میفرستم                     لعنت خودمو بار چندمین برای من و برم راه راحتی به که سختمه بلند پاشنه های کفش اون با
               ... آینه    درون میرای به رو نگاهم آخرین و میگیرم دستم توی رو آماده پشتی کوله نیاوردم راحتی کفش که
 میندازم

_          ! ببینی   سفیدی این به رختی نیست قرار دیگه چون همیشه برای *خداحافظ

گرفتن             دیدمو جلوی هام چشم تو زده حلقه بسته،اشک گلومو راه سنگینی !بغض

      ... سکوت           تو سالن و نیست خبری نشه من متوجه کسی تا نکنم ایجاد انزجاری صدای میکنم سعی
رفته   فرو .مطلقی

خیابون                       سر سرتا به نگاهی گرفتم محکم سرم روی رو شنل که طور همین و احتیاط با و میکنم باز رو در
.میندازم

          ! تمام            که استرسی با و میشم جمع خودم تو میکنن حس رو سرما هم ِشنِل زیر از حتی ام برهنه بازوهای
بردم              پی فاجعه عمق به تازه میکنم؟انگار غلطی چه دارم که میفهمم گرفته وجودمو

         ! و             میدم فشار دستم توی رو کوله بند میکنه ترمز پام جلوی رنگی زرد تاکسی که بودم ها فکر همین توی
میسپارم          تقدیر دست خودمو بزرگ آرایشگاه سمت نگاه آخرین .با

  ! ندارم    دیگه چاره مجبورم ولی احمقانس .شاید

دارم              وحشت طور این من و راهمه اول هنوز میارم کم دارم بدجوری !خدایا

که          برم ماشین سمت سست های قدم با تازه میخوام

!!...میرا_
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زده                     صدام که شخصی دیدن با که برگشتم عقب به نداشت رو داشتنم نگه توان پاهام که حالی در و آروم
        ...       ! نیمه     صورتش که نهانی به توجه بدون پس باشم مسلط خودم به کردم سعی پرید رخم از رنگ بود
نگاهم                     حالی پریشان با و نبود بسته مانتوش های دکمه و بود باز حجابی بدون بلندش موهای و بود آرایش

رفتم            میکرد نگاهم خیرگی با که تاکسی راننده پیرمرد طرف به میکرد

_ دیدم              خلوتی این به خیابونه این تو تنها تورو من اومده؟ پیش مشکلی دخترم

باشی؟       داشته لزم کمک شاید ببینم وایستادم

بود      ناپاکی هر از عاری ...لحنش

گفتم             تند تند و گذاشتم سرهم پشت رو کلمات هول و وحشت  با

_             ... نرین  و بمونین منتظرم دقیقه پنج فقط قسم هاتون بچه جون به تورو توروخدا ...آقا

  ... نگاهی                 نیم شد بسته و باز ماهی مثل دهنش و شد گشاد پرالتماسم و درمونده صدای از هاش چشم
کرد          اعلم و رضایتش سکوتش با که کردم حواله ...سمتش

قدم                     سمتم به لرزون ای چونه و اشک از پر های چشم با نهان که برگشتم سرم پشت به دوباره
رسید...     گوشم به ناباورش لحن برداشت

_      !      ... این      تا نمیکردم فکر ولی نیستی همیشگی میرای اون تو میدونستم بودم شده مشکوک بهت صبح از
              ! مارو    آبروی داداشم از فرار برای که حد این خودتی؟؟تا واقعا میرا نمیشناسمت ؟ بری پیش بخوای حد

ببری؟   همه !پیش

نبود                     خودم دست لرزشش که صدایی با و تحکم با ولی نگفتم چیزی میشد، تر نزدیک و نزدیک لحظه هر
گفتم

_   ...             ... اندازه     هنوزم اگه ببند هام خیانت و ها بدی ی همه رو چشمتو و جلو نیا قائلی احترام کمی واسم اگه
برم     بزار داری دوستم !سرسوزن

      ... شماها    هم شم راحت خودم هم تا برم بزار میکنم ...خواهش

گفت                داشت کردنم متقاعد در سعی که درحالی و فراوان آشفتگی با و شد خشک سرجاش

_  ...            ! گیرم      حال بری که نداری رو جایی میدونی خوب من از بهتر خودتم نکن ای احمقانه و بچگانه فکر
میخوای                     موقع اون میکنند، نگاه پناه بی دخترای به گرگ یه مثل مردا همه شهر این تو کردی پیدا رو جایی

لباس                    این با تو نکش آتیش به خودت های دست با خودتو زندگی میرا، باش عاقل بکنی؟؟ غلطی چه
اخه؟؟     بری داری کجارو عروس

و                     حرفاش تأثیر تا میکنه نگاه بودم زده زل بهش سردرگمی و سکوت تو که منی به و میکنه قطع حرفشو
 ... تمنا...                 میداد درونش ترس از خبر گریونش های چشم که حالی در و میکنه استفاده سکوتم از پس ببینه

داد   ادامه کنان

بفهمه                      _ که زمانی آدم همه اون بین که باش عموت قلب فکر به نیستی ماها و خودت و یامان فکر به اگه
این                      با که کمری نمیتونه دیگه و میشه خورد سفید رخت با اونم کردی ترکمون تمام نادونی و بزدلی با تو

کنه     درست رو شکسته ...کارت



...عمو

گفتم               بلند بهش رو و رفتم عقب عقب کنندش ناامید های حرف به توجه بدون

_       ...       ! دارم      که زندگی داداشت نرم اگه میدونی میبینی رو ماجرا ظاهر فقط تو نهان نداری خبر هیچی از تو
کنم؟               مرگ آرزوی صددفعه روزی که میکنه کاری و میکنه؟ تر جهنم این از !رو

             ... حالی       در آخر لحظه و میکنم باز رو ماشین در ی دستگیره پس میگیره اوج گریش هام حرف شنیدن با
میگم               غمگین و حسرت پر لحنی با و لرزون قلبی با میشینم ماشین تو که

_             ... میمونی    قلبم تو همیشه و دارم دوست واقعی خواهر یه اندازه که بدون نهان بمونم ...نمیتونم

...خداحافظ

_  ... چیه؟      تکلیف کنم کار چی من حال دخترم

که                    نهان جیغ با شد همزمان بود شده درمونده من های حرف شنیدن تأثیر تحت که راننده آروم لحن
میگفت      و میزد فریاد و اسمم

_ نـــــــــــرو  ...توروخدا

گفتم      و برگشتم پیرمرد سمت به

_   ... تر   سریع هرچه برو فقط ...آقا

      ... از            بعد که نمیاره طاقت دلم درمیاره حرکت به اونو ماشین کردن روشن با فقط نمیگه، چیزی مرد
   ...         ! با      ماشین پشت نهان میشم اش خیره ماشین عقب شیشه از پس نکنم نگاهش ام بیرحمانه های حرف

             ... میشه      خسته آخر سر میکنه، نگاه سردم های چشم به التماس با میدوئه نابسامانش وضع و سر همون
میشن                 قطع هم دارش خش های جیغ دیگه که میوفته خیابون سفت آسفالت روی زانو با ....!!و
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        ...      ! و      آزادی برای که رو راهی بتونم تا سنگ جنس از اون مثل باشم یامان مثل بودم گرفته تصمیم
        ... میشه      محو دیدگانم از هم نهان شدنمون دورتر با ببرم پیش درست کردم انتخاب !استقللم

      ... خداروشکر          و میکشم شنلم به دستی برمیگردم سرجام میکشم که آهی با و میکشم عمیقی نفس
               ! در    های آدم خیره ماشین شیشه از من و شدیم اصلی خیابون وارد بالخره پیرمرده راننده که میکنم
دیگه                     ساعته چند تا که عروسی یه که بکنن نمیتونن فکرشم حتی کدوم هیچ که میشم آمد و رفت حال

نشسته      ماشین این تو ازدواجشه !جشن

(  ... که؟        میدونی نمیزارم زندت سربزنه ازت ای اضافه غلط (اگه

میکنم         فکر یامان جمله این به و میبندم ...چشم

( ...     ! مثل            نیست عادی زندگیت پس عمر تمام نه میخواستم مدت یه برای فقط تورو من میگم رک
(!جهنمه

هه                  خودش چشم جلوی بزنم هاش حرف این به بزرگ پوزخند یه بتونم بودتا نشسته روبروم الن ...کاش

( بزرگمهر           خاندان عروس عنوان به بدی نشون خوب خودتو دارم (...دوست

   !             ...   ... این  بعد کاش یتیم؟ دختر یه دق آیینه بشه حال که کردی بزرگ پسری همچین چرا عمو زن آخ عمو زن
نیبینی       من از هارو تقصیر همه ...ماجرا

ضعیفش                   قلب که سخته برام مردونگیه اسطوره که زندگیم فرد ترین اصلی کنار به ها خاطره این همه
نتپه     من فرار خاطر !!به

سرافکنده                 ) هست پیششون سالش چند و چندین آبروی که آدم همه اون پیش عموتو نمیخوای که تو
(کنی؟

اکو                    ذهنم تو که زندگیم افراد ترین مهم صدای به میکنم سعی و میکنم لمس رو نازنینم مامان گردنبند
ندم   گوش !!میشن

شیرین        و ابدی آرامش یه آرامشم دنبال ...من

(     ...            ... تو   که کن قبول میرا دارن غیرت نامسشون روی که ایرانی های مرد تمام مثل مرد یه مرده یه اون
            ...   ! برای      عشقی رقیب یه دادن جزقرار به رو ای دیگه راه کاش بد خیلی ؟ کردی شروع بد رو بازی این

برداره         سرت از دست شاید تا میکردی انتخاب ( !یامان



هیچ                       شاید نمیکردم و کار این اگه خودش قول به که میرسم نتیجه به نهان های حرف از کم کم دارم حال
               ! خودمو      کنم سعی و بیام کنار یامان با ازدواجم با میتونستم الن بسا چه نمیوفتاد؟ ها اتفاق این از کدوم

بدم        نشون ظاهر به حداقل خوب همسر ...یه

     .           ...  ... حرف  با خاطراتشون با کنم درگیر ام گذشته توی های آدم با خودمو نباید دیگه گذشت دیگه خب ولی
فکرکنم...      نامعلومم آینده به باید فقط .هاشون

  ... عمیقی                نفس میدوزم دستمه کنار که پشتی کوله به و برمیدارم بیرون منظره از رو ام خسته چشم
میگم              بود رانندگی حال در عجیبی سکوت تو که پیرمردی به رو و ...میکشم

... شاید            میکنه فکر نهان منو دردناک وداع آخرین به داره هنوز اونم ...شاید

_            ... کنارم      از راحتی به بود شما جای ای دیگه کس هر شاید کردین قبول درخواستمو که ممنونم خیلی
     ...        ! هست     سؤال خیلی کنم فکر کردین تموم حقم در و جوونمردی شما میگرفت نادیده منو و میگذشت

کرده    درگیر فکرتونو ...که

     ... ؟                دارین سراغ رو جایی دربیام کننده خفه لباس این دست از من که دارین نگه جایی یه اول میشه فقط
نیارین   نه ...توروخدا

پیدا                 میتونستم هم صورتش رو از حتی ذاتیشو مهربونی اون چون کنم راضیش میتونم میکردم احساس
برام...                  و نجات فرشته این و نذاشته خداتنهام که فهمیدم من و دراومد آب از درست حدسم کنم
...فرستاده

_      ... دختر             مثل هم تو میکنم کمکت شنیدم دختر اون با هاتو حرف اتفاقی و ام ساده راننده یه من
  ...      . هر...         بعدش تنهاست خونه هم خانوم حاج کنی عوض لباستو راحت جا اون تا خونمون میبرمت خودمی

بکن       کارو همون بدونی صلح خودت ...چی

تماشام                    حال در لبخند با آینه از که پیرمری به و تشکرم احساس چطور نمیدونستم که درحالی و باذوق
کشیدم                بیرون و داشتم که پولی مقدار اون و کردم ام کوله تو دست بگم بود

_ بکنم           هاتون محبت قبال در میتونم که کاریه تنها این ...بفرمایین

میگه          و میکنه اخمی سمتش به شدم دراز دست به

_   ... میخوام             فقط من بدی اضافی هزینه کنم قبول نمیتونم دیگه ولی بگیرم شاید کرایمو پول درسته
دخترم    باشم خیر .مسبب

    ... معرکس        این دارم خوبی حس میکنم تشکر ازش دنیا یه و نمیگم .چیزی

    ... و                حس همون تو میکنم نگاه میشیم وارد که خلوتی خیابون به و میکشم ام زده بیرون موهای به دستی
        ... تموم          با رو بودنمون دختر حس داشتم تازه میچشیدم رو آزادی طعم داشتم تازه و بودم خوب حال

که    میکردم درک ....وجود
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   ... گیج               قدر اون کنم برخورد جلو صندلی به پیشونی با میشه باعث که میکنه محکمی ترمز پیرمرد ناگهانی
ندارم        اطرافم از درکی که شدم منگ !و

    ... عصبی              لحن تاخیر با بود خورده گوشم به قبلش که بود صدایی اخرین هایی لستیک جیغ صدای فقط
میخوره    گوشم به راننده

_         ...      ... رو     ها بال سن ما فکر برون آروم یکم شه حللت مادرت شیر میگم اخه امروزی جوونای این دست از
    ... دادنه؟   ویراژ جای خیابون مگه اخه بکنین هم

     ... هاش            حرف این مخاطب مطمئنا میکشم سرکی جلو به عقب صندلی از و میزارم سرم رو دست
هامه        سرگیجه و ناگهانی ترمز این تموم ...مسبب

جوون؟

رنگ                     سفید ماشین به شده تار دیدم و شده اضافه دردم به هم درد گردن که درحالی و بیشتر باکنجکاوی
             ... نیست؟   یادم هم ماشین نوع این اسم حتی که کرده هنگ مغزم قدر اون میشم خیره !آشنایی

خیالش                    عین و وایستاده حرکت بی طور همین ماشین اون ولی میزنه بوق هم سر پشت بار چند پیرمرد
نیست

_              ... زده   گل هم ماشینش که عروسی بره میخواد کنم فکر مرگشه؟ چه نیست معلوم دیگه کنار !!بکش

زده؟؟    گل هم ماشینش

میشه                     پیاده طمانینه با ماشین اون از که بلندی قامت چشمم فقط و میشه خشک بود سرم رو که دستم
میبینه  !!رو



که                       یامان شلوار و کت رنگ آیا که میکنم فکر این به فقط من و افزوده جذابیتش به زده که آفتابی عینک
نبود؟؟        رنگ همین بپوشه عروسی برای بود قرار

چی؟؟ـ؟  

یامان.... !!!نــــــــــــــــــه

اون                     و من قلب که انگار میکوبه محکم و ماشینشو در که میشم اش خیره کرده عرق و مجسمه مثل
      ! ؟    چی همه شد تموم یعنی کوبیده رحمانه بی طور

! ؟؟    فرارم نافرجام پایان اینه

میشه             مرور منفورش های خاطره با همراه ذهنم تو ترسناکش و بم صدای

(   ! حواست                 پس کنم جبران برات شب یه توی هاتو بازی چموش و ها بازی سرتق این تمام میتونم من
(....باشه

شه...     تموم جوری این نباید !نه

!نمیزارم
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    !      ... از        خالی و سخت هراس پر و بود،سخت گذشته سخت دیده ضربه سرم کنم فکر نمیده، امانم سرگیجه
!امید

 ...                ! باید  کنه مغلوب منو خودش مخصوص جذابیت و اش مردونه ابهت اون با لعنتی اون نمیذارم نه ولی
       ...   ! تا        کردم بسته بازو پلک ای لحظه محکمم هنوزمم نازنین مامان نیاوردم کم باشم، مامانم گفته مثل
             . آفتابیش      عینک زیر از نمیتونستم من و میشد تر نزدیک ثانیه هر باشم مسلّط هام دست لرزش روی
     ... پس             رحمانه بی و بغضم بردم درونش آتیش به پی ذاتیش خونسردی از ولی بخونم هاشو چشم حس

میگم                شده روش روبه مرد مات که ای راننده به رو هول لحنی با و میزنم

_       !          ! و     روح قاتل این از منو نرسیده بهم دستش تا برو محل این از فقط عقب برگرد تر سریع توروخدا
کن   دور ...جسمم

هم                     اون ام زده شتاب لحن تأثیر تحت که طور همون و میکنه ملتمسم های چشم به نگاهی ماشین آینه از
میگه   گرفته استرس

_      ! فرار             ازش داری که کسی شوهرته شک بدون پسر این که میرسم یقین به دارم ترست این با
ها...               نمیکشه دست ازت میبینم من که اینی ولی میریم جا این از دخترم باشه ...میکنی

              ... نگاهش      قبل از تر مصمم که من به و میکنه عقب دنده سرعت با میده دلسوزی بوی و رنگ لحنش
میکنه           دور یامان از رو ماشین و میده تکون سری ...میکنم

خلوت                    خیابون به عجیب نگاهی که میگرفت آروم تپشم پر قلب و مینشست لبخند لبم رو داشت کم کم
خیره...                    آفتابی عینک همون با و جیب تو دست و ایستاده که منفورش خود و یامان پورشه جز انداختم
 ...      ! پوزخندش           گرفت فرا وجودمو تموم شک ندیدم چیزی میشدیم دور ازش لحظه هر که بود شده مایی

                 ! زدم     فریاد پیرمرد به رو بلند بود شده گشاد هام چشم که حالی در آخر ی لحظه چشمم تو رفت شد خار

_ کـــــــــــن  !ترمز

سرمون                 پشت از ای دیگه ماشین های لستیک جیغ صدای با شد همزمان ها لستیک جیغ !صدای

         ! کاش...         ای که میکنم آرزو فقط من و کرد فرار دستش از نمیشه راحتی همین به میدونستم میدونستم
 ...    !       ...  ... خم      میکشه ته توانم ندادم گوش هات حرف به چرا نهان نهان آخ نمیکردم و خریت این وقت هیچ

  ... داره       سوزش عجیب میکشم دردمندم گردن به دستی و میشم

       ... دست           به داره دخترت که کجایی مامان گرفته نشونه رو یادگاریم گردنبند خیرم نگاه فقط بین این تو
 ... کجایی؟؟    میکشه عذاب عموش پسر

_ خوبه؟      حالت که؟ نشد چیزیت دخترم

  !        ... صدای           میبره هم تو هاشو اخم و میکشه پوفی میارم بال تایید معنای به دستمو و میکنم پایین بال سری
میخوره     گوشم به حرصش ...پر

_ میخوان؟            چی جونمون از ببینم بزار شده؟ چشون همه امروز نیست !معلوم

میکنه                  باز رو در که نشه پیاده میکنم خواهش ازش و میکنم میکنه ،مخالفت بیشتر و نگرانیم عصبیش لحن
     !       ... باشه         میتونه کی یعنی کنم نگاه رو عقب نکردم جرأت هنوز میکنه ترک و ماشین من به توجه بدون و



       ! فریاد             وحشت و ترس نگاهم تو ؟مطمئنم بنشونه سیاه خاک به منو تا کرده یکی به دست یامان با که
...میزد

 ... به                 نگاهی بستم چشم براقم و سفید شنل زیر لرزیده گنجشک مثل همچنان من و میگذره ای لحظه چند
   !      !     ... هام     چشم ندارم هم کردن نگاه قدرت ؟ خبره چه بیرون اون نمیدونم میندازم دستم کنار پشتی کوله

میشه   اشک .لبالب

خوردم   شکست ...من

 ...   ! امشب                شد تموم نمیبخشه و کردم که رو کاری این وقت هیچ اون شدم، نابود کلمه واقعی معنای به
میمیره   دختر  !این

         ... بسته        تنها منه برای اومدم هم جا این تا اینکه کردی نسیبم کمی دلخوشی حداقل که ممنون !خدایا

  ...         ... از        بعد کنم کنترل هامو دست لرزش تا میکشم عمیقی نفس نکنم گریه که بودم داده قول خودم به
تلخش                   عطر محسورش صدای از قبل و شد پخش ماشین فضای تو تقی صدای گذشت برام که عمری

من                 قلبی ایست برای شد علتی این پیچیدو بینیم زیر بود گرفته غلظت پیش از بیشتر !که

_ شو  ...پیاده



# 151پارت

کردم   غلط رمان

پیاده                     آروم اش جمله به مطیع میشه بود،باعث شده تر دار خش و تر بم همیشگیش گیرای و نافذ لحن
       ! شنل...           زیر از هنوزه که هنوز میکنن ایجاد محزونی نوای آسفالت جاده روی بلندم پاشنه های کفش شم
       ... پشت          گرمای توده اون که میکنم احساس نیومدم بیرون پوشونده جامو همه که بزرگی اون به ساتن
خوردن                     بهم محکم صدای و برمیداره ماشین داخل از رو منه به متعلق که پشتی کوله و میشه خم سرم

             ! هام      انگشت زیر بلندم دامن و میخورن سختی تکون شوک از هام شونه میرسونه یقین به منو ماشین در
                  ... داخل  سریع و راحتی اون به چطور پفی و بلند عروس لباس این با من عجبم در واقعا میشه مچاله

       ... درازه  و سنگین خیلی میکنم حس حال ولی نشستم  !ماشین

 !     ... سکوت           میکنم سنکوپ ترس از میشه قدرتمندش های انگشت اسیر بازوم ناگهانی که بودم فکر تو
میشه     شکسته بالخره کنندش دیوانه

_           ... خون        از پر بشه سفیدت لباس این که میزدم کتکت جوری میکردم پیدات تر دیر لحظه چند فقط !اگه

 !            ...     ... پیرمرده   یه آوردتت جا این تا که ای راننده اوردی شانس خیلی میرا کن شکر خداتو برو کن دعا فقط
هرزه  ...احمق

 ... میدونم         خوبم کنم کارت چی میدونم امشب ولی نیومده بهت !محبت

     . نوا               بی بازوی به فشاری بزارم ام تپنده پر قلب روی رو لرزونم دست میشه باعث غّرانش و کوبنده لحن
میکنه    وارد نحیفم و

_  ...    ... منتظرن    همه بیاین زود هم شما دیگه برم من .داداش

            ... ببینم       رو رذل آدم اون خودم های چشم با تا برنمیگردم عقب به میکنه تر منقلب و حالم سیاوش !صدای

_    ...       ... نذار.      منتظر و نهان بسته اومدی که هم جا این تا کردی بزرگی کمک دردنکنه دستت برو .اوکی

میخوره               گوشم به حسی هیچ بدون سیاوش ی مردونه صدای بعد و تأخیر ای لحظه

_ فقط    نکردم، ...کاری

       ...    ... بند       نفسش داشت گریه از تلفن پشت برنمیداری و گوشیت میگه زده زنگ بهم بار چند خواهرت فقط
...میومد

نکنی          اذیتش کردیم پیدا رو میرا اگه که داد ...قََسِمت

 ! خب؟       امروزو یه حداقل بده گوش حرفش به



نهان      دل برای میشه کباب ...دلم

   !              ... ی  همه چرا ما بین مطلق سکوت بعد و ماشینش شدن روشن صدای دقیقه چند از بعد نمیشنوه جوابی
دست                    از کمتر پناه بی و مظلوم دختر یه دل شکستن یعنی یامان؟ به فروختن منو اطرافم خوب های آدم

آبروئه؟  رفتن

_               ... کردن     آبرو بی فکر دیگه تا بزنه، فریاد و درد وجودت بند بند میکنم کاری دارم بهتری های نقشه براش
    ... نمیخواست      کردن اثبات بودنت بچه نرسه ناقصت ذهن به پدرم !منو

میخورم                  بدی سکندری که میده هلم جلو به مرموزش و آروم زمزمه و ها تهدید اتمام از ...بعد

          ...       ! پیرمرد  خواهشانه صدای که میوفتم راه به جلوتر حس بی بریزم که ندارم هم اشکی دیگه ُمردم دیگه
میکنه           نوازش رو تنم و روح امروزم فرشته و ناجی مهربان،

_    ... و              بیا باباجان ولی ببریش خودت با داری حق و شوهرشی تو فهمیدم حرفات از که طور اون
        ! نگو          زور خودت از تر ظریف جنس به بگذر هست که چی هر گناهش از و کن جوونمردی

ها؟؟   میگیرتت آهش

و                   ورزشکاری هیکل برابر در اش شکسته تن که پیرمردی به حسرت با چشمی زیر و نمیارم طاقت
میکنم        نگاه میزنه ذوق تو بدجور یامان ...تنومند

میگه               و میزنه کنار راهش جلوی از رو راننده آروم و خیال بی طور همین

_          ... سنتو            رعایت هم الن تا من ور اون برو بیا برسیم مراسم به باید و کردیم دیر النشم تا ما جان پدر
...        ... خداحافظ     دختر این برای نکن خسته خودتو بیخود پس نمیکنم احترامی بی و .کردم

      !  ...        ... زلل     و آبی آسمون به زده خشکم اش جذبه و تحکم از میلرزه قلبم میکنه ادا کلماتشو خشن تقریبا
میکنم             قلبی خداحافظی سوزوند دل برام که نفری آخرین از و میکنم .نگاهی

           ... دست       تو خشونت با رو ام زده یخ و سرد دست برمیگردونم مخالف سمت صورتمو که وایمیسته کنارم
            ... کار     قبال در خونسردی از حجم این هضم چرا میشم، کشیده دنبالش میبره فرو اش مردونه گرم

           ! دربیاره    ازم ناپذیری جبران تلفی امشب تا داشته نگه مطمئنم خدایا ؟ نیست آسون ام !احمقانه
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        !        ... دستم    های ناخن روی لک به نگاهی دیدمه جلوی چرمیش و براق های کفش فقط میکنه باز سمتمو در
           .... که        حالی در و آروم و میدم فشار دستم توی رو دامنش داره لباسم سفیدی با قشنگی تضاد که میندازم

میگیرم              جای ماشین تو میشه استرسم باعث این و داره قرار پشتم اون ...میدونم

             ! بشی    داده آزار کلی قراره وگرنه بدی نشون اول همین از وحشتتو نباید اولشه تازه این !میرا

 ...         ... کوله          میشینه سرجاش که یامانه بعد و میشه باز در شده تنش سردی و تلخی از پر هم ماشین فضای
میاره             در حرکت به رو ماشین و میکنه پرت عقب صندلی رو ...پشتیمو

دفاع        بی و معصوم من و خطرناک !اون

    ! که             هم نمیخوام نمیبینمش میکنم، حبس و نفسم شنل گرمای زیر و میزنم چمباته صندلی گوشه
...ببینمش

...سلم"_

ـــــــــــــــــــ

" مامان         بود کرده ضعف یکم فقط حالش خوبه ...نه

ـــــــــــــــــــ

مکثی   از بعد

_" نباش      نگران بخوره چیزی بیرون ...آوردم

ــــــــــــــــــ

" بیان       که فرستادم سیاوش با و ...نهان

ــــــــــــــــــ

" آتلیه    میریم داریم ...آره

ـــــــــــــــــ

" فعل      نمیره یادم بردار فیلم .باشه



بود      گوشیش خط پشت فرد ...مخاطبش

_   ... داری                تشویق یه میکردی فرار ها قهرمان مثل و دادی نشون خودتو خوب که الن تا شدی؟ لل چیه
 ! خانوم       عروس ویژس میدم نشون امشب اونو ولی ...پیشم

کنار                   سرم روی شنل ناگهانی که بودم نیومده بیرون وحشتناکش های حرف و کنایه فکر توی از هنوز
!میره

وایمیسته    قلبم و  !زمان

           !   ... اون       نگاه میدم، فاصله هم از رو بلندم های مژه بستس هام چشم میشه آزاد که نفسی و میمونم من
         !      ... شده      هم مات دقیقه چند فقط دو هر شاید زده صاعقه ولی من نگاه صورتمه روی خونسرد و حس بی

که...                   مویی مدل و بود شده شفاف بدجور که شدش اصلح صورت خیره من ولی نمیدونم رو یامان بودیم
            ... داماد       یه به اونو و مینشست تنش تو رنگش ذغالی شلوار و کت بودم میومد جذابش صورت به شدت به

بود    کرده تبدیل ...برازنده

بیشتری                   شدت قلبم کوبش تا دادن هم دست به دست همش اینا میشه ابروهاش میون اخم میخ نگاهم
            ! هراس...       و میلرزه هویت بی احساس همه این از بدنم تمام میسوزه سوزانی ی کوره تو انگار تنم بگیره
        !      ... از     بیشتر مجذوبش و سیاه های چشم میوفته اتفاقی چه داره من خدای میکشه آتیش به رو قلبم

   ! نیست          خوب اصل ؟این دارم دوست رو سرما این من چرا ولی سرده ...همیشه

      ... خودش          مغلوب نامعلومی حس رو هردومون میره وجودم ته تا که نگاهی میندازه نگاهی موهام به
زیبایی!                    از نمیتونه اون شاید که میکردم فکر این به اما نمیدونستم رو اون مکث دلیل که حالی در کرده

!           ! ؟    میبره پی دخترانگیم ذاتی ناز زیاد حجم به داره اونم بگذره حدم از پیش

برمیگردونه        رو میگیره شکل لبش کنج پوزخندی ...ناگهان

بزرگمهر            یامان بزنم زمینت خدادادیم ویژگی همین با که برسه روزی ...کاش

   ...          ... که     دارم واهمه هنوزم بیاد سرم به امشب قراره که اتفاقاتی از میلرزم هنوزم رأسمه تیر تو رخش نیم
من          و بگه عمو زن و عمو به چیزو ...همه

   ... به                هیچی اما دارم ترس ببینمشون بار اولین برای قراره امشب که ای تازه های آدم دیدار از هنوزم
          ! و          خسته تن با میخواد که کاری تصور حتی نمیکنه هام چشم مهمون رو اشک لعنتیش خود تهدید اندازه

داره         همراه به برام رو قلبی سکته بکنه ...نحیفم

*) (! یامان      تورا میفهمد سنگ ببینم کردم امتحان

   ... کرد    گریه آمد کوتاه بادلم گفتم تو ...از

کنم       مهربان دلش گریه به مگر !گفتم

نکرد        اثر سنگش دل در بود سخت *...چون
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و                      حس از لبریز های چشم برابر در میشه، ای کوچه وارد و میپیچونه مهارت با رو فرمون که حالی در
میگه          ممکن لحن سردترین با ام شده خشک های ...اشک

بال                    _ خون تا کنم جونت نوش سیلی یه الن نداری لیاقت حتی که شدی ارزش بی چشمم جلوی قدر اون
!بیاری

!    ... بکنم             کَِمتو سن رعایت بکنم حالتو رعایت میخواستم امشب من کن فرو گوشت تو خوب اینو فقط
درد                     نزارم میشد باعث این و بود شده ثابت بهم تجربگیت بی چون برم، جلو آروم و احتیاط با میخواستم

بشی    متحمل رو !...بیشتری

     ...     ! زنده          عمارت اون از امشب افتادی چشمم از بدجور نیست خبری اینا کدوم هیچ از کارت این با اما
              ! بدی  بادش به میخواستی بچه الف توی که نیست دست بازیچه ها بزرگمهری آبروی نمیای ...بیرون

       ... از              دفاع برای آروم هم باز اما میارم کم محکمش های حرف جلوی هام چشم توی ترس با و حال بی
میزنم      لب ضعیف صدایی با خودم

_ .. .. .. .. .. ... ... .. طوری.. ط این تم سس ا نمیخو من ن ...م

.... ...  .. ... ... فقط... قط ف ن م ببخشید یامان ...بشه

بودم       عاجز کلمات اُوُردن زبون به ...از

_ هرزه         شم کار به دست خودم یا میشـــــــــی؟ ...خفه

 ... بغض                  میفرستم لعنت دلم تو میکنم تهی قالب دارم چطور نمیبینه که اون به و میشم لل فریادش با
نمیزنم      حرفی آتلیه تا و .کرده



    ... راه             دیگه که تاوانی بپردازم براش سنگینی تاوان قراره مطمئنم که اوردم وجود به رو بدی اوضاع
        ! جونم  بی ی جنازه و منم هم سرانجامش نداره ...فراری

   )  (        ... هدف    رو ماهان آتلیه بزرگ تابلوی چشمم میندازم، بیرون به کوتاهی نگاه میکنه پارک خیابون کنار
.میگیره

        !    ... خفه        سفید پارچه اون زیر خودمو دیگه تغییر یکم با البته برگشته اول حالت به شنلم که وقته خیلی
    ... ندارم           شدن شناخته واهمه دیگه بودم کرده رهاش بیخیالی با سرم روی آزادتر بسا چه ...نکردم

_ مسخرست     رسوم هرچی به !تف

     ... درد             با و محکم میبندم، چشم میگیرم داشتن رو تنش روی کت دادن جر قصد که بازوهایی از !نگاه

    ... تنم        روی میکنه سنگینی نگاهش میگه غرولند با لب زیر رو جمله این

_ کن    وا گوشاتو !خوب

      ... و             کنی نمایی مظلوم نداری حق بریزی اشک ای قطره مادرم و پدر یا ها مهمون جلوی نداری حق
! امشبت                   حتمی مرگ از بدن نجاتت نحوی به تا بیاری دست به و اطرافیانم دل بین این تو بخوای

مادرم  !الخصوص

کس                  هیچ با میتپه ضعیف که پدرم قلب روی من چون بخوری میخواستی گوهی همچین بفهمن نباید
ندارم  .شوخی

            ... تاک      زللم آبی های چشم برابر در که میندازم بهش عمیق نگاهی برمیگردم طرفش به و میکشم آهی
میده      ادامه و میندازه بال ابرویی

_       ... خیلی            برام که مراسم این آخر تا بدی نشون خوشبخت عروس یه خودتو باید هم مراسم این اخر تا
ذهنش                     تو و شده خودش از بزرگتر سال ده عموی پسر عاشق که بزنی رو عمویی دختر نقاب باید مهمه

نیست      ای دیگه ی احمقانه ...فکر

     ... بزرگ            دست دو میکنم احساس میکنم زمزمه زیرلب چشمی ناچاری روی از و میندازم پایین و سرم
    . آرایشم                   که خوبه بشم خفه جا در آلود غم بغض همون با تا میده فشارش قدر اون و نشسته گلوم روی

به                      رو هنجاری نابه منظره و میشد پخش صورتم تو ریمیلم باید الن تا ترم های چشم این با وگرنه آبه ضد
  !               ... انگار  بزنم زل شبش رنگ های تیله تو مستقیم لحظه چند از بیشتر نمیتونم چرا نمیدونم میاورد وجود
           ! امروز         میشنوم که رو راننده سمت در خوردن بهم صدای میسوزه اشک از هام چشم و داغی از بدنم

  ... میکنم       آزاد نفسمو میپرن بال هام شونه بار چندمین .برای

         ! هم           من و یامان اصلیش نقش که فیلمی کنم بازی رو سختی فیلم بودم گرفته تصمیم خودش گفته به
بودم       قهار بازیگر این ی کننده ...کامل

              ... پام   زیر نذارم میکنم سعی بالبردنش با و میکنم مچاله دستم توی رو دامن برمیدارم قدم کنارش
     ... تو...             رو طولنی های پله هست اش مردانه هیبت اثر بر شک بی که برمیدارم لرزون هایی قدم بره
         ...     ... که   معلومه داخلی، دکوراسیون تا ها مبل چیدمان از داره رمانتیکی و زیبا فضای میکنیم طی سکوت

گذاشتن         تموم سنگ جشن این تدارکات بقیه مثل ...بازم
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    ... صحبت               مشغول میزش کنار میشه نزدیک بود شده بلند ما دیدن اثر بر که خانمی به و میره جلوتر
 !  ...           ! دسته...  همش شاید باشه میتونه امروز ناگوار اتفاقات از یک کدوم علتش نمیدونم دارم سردرد میشن

توی                     رو داشتن آرامبخش بویی طبیعیش های گل و بود شده بسته زیبایی طور به سفید روبان با که گلی
       ...        ... پیاده   موقع یامان که وقتی از اما میاد هم عروسم لباس به است ماهرانه تزئینش میدم فشار دستم
نشانه                     رو بودن همرنگش ها گل که نگاهم آبی رنگ هام چشم داده دستم به رو اون ماشین از شدن
          ...         ... انتخاب  رو سلیقه این هام چشم رنگ خاطر به یعنی ای سلیقه با ترکیب چه سفید و آبی بود گرفته

     ... میخورن!!   گوشم به تر واضح صداها نداره امکان کرده

_  ... تأخیر              گویا بیارین تشریف بودیم منتظر پیش ساعت یک ما بزرگمهر، جناب اومدین خوش خیلی خیلی
بودن        زده زنگ مادرتون عروس آرایشگاه تو ...داشتین

کشید             بزرگ خط مخاطبش زنانه و چاپلوسانه لحن روی بمش و جدی صدای

_ بود       زده زنگ خودمم به مادر ...بله

کنیمـ؟   شروع میتونیم



              ! عشوه     حد این تا اون و وایستاده کنارش زنش مثل نمیکشه هم خجالت خوابیده بدجور بادش که میبینم
میکنه          کلفه هم رو یامان نداشته اعصاب حتی که ...میاد

         ! میگه      و میگیره بغلیش اتاق سمت دستشو لبخند با ننداخت تا و تک از خودشو

_ بیایم       همکارم با تا داخل ...بفرمایین

        ... میگه         باشه دیده منو تازه که انگار زن برم تر نزدیک که میزنه بهم ای اشاره یامان

_ عزیزم؟   خوبی سلم

میبرم           جلو دستمو میره، بال مصنوعی لبخندی شکل به لبم گوشه

_ گلم...  ممنون ...سلم

_     ... همسرت!        برای کنه حفظت خدا خانوم عروس داری خوشگلی های چشم چه .نازی

لب                   زیر مرسی فقط میشنوم ازش که تکراری تعریف به و نمیگم چیزی آخرش جمله از شرمگین و خجل
                ... به  ولی نیومد خوشم حرکاتش تو عشوه و صورتش روی آرایش همه اون از اصل درسته میکنم زمزمه

بود    متشخصی آدم .نظرم

  ...     ... خیال            با میکنم نگاه رفتنش مسیر به میشه محو تاریک راهروی تو و میشه دور ازمون و میگه فعلنی
  !     ... عکاس             نیست ما جز به کسی میذارم کناریم مبل دسته روی و برمیدارم سرم روی از رو شنل راحت

خانومن      همشون هم جا این ...های

سنگین                   نگاه زیر که میکنم تنظیمشون ام برهنه های شونه و بازو روی جوری و میکنم درست موهامو
نشم   ذوب !یامان

     ... و            خونسرد جوری بار هر میشینه نیشخندش روی ام خالی و غمگین نگاه سمتش به برمیگردم بالخره
       ... تنهایی             اول های روز از حتی امروز روم روبه مرد از میترسم وجودم اعماق از که میکنه نگاهم خیال بی
             ! به        جیب تو یاماِندست به توجه بی و آرومم های قدم سردتر طور همین و شده وحشتناک هم هامون
             ... های    پاشنه یا نباشه؟ گیر وپا دست قدر این عروس لباس نمیشد خدایا برمیدارم انتخابی اتاق سمت
               ! گرفته    جاشو همه سیاهی که اتاقی داخل تردید با و میکشم پایین و دستیگره ؟ قدربلند این هام کفش
احساس...                  لحظه یه که میرم جلوتر تاریکی همون تو شده داخل سرم پشت یامان اینکه خیال به میشم
       ...    ... گرفتارش     باید من دردیه چه دیگه این میذارم سرم رو دست نمیبینه جارو هیچ چشمم میکنم
              ! اون...     تو که رو گیرا چشم جفت یک که برگشتم عقب به ترسیده نمیشنوم سر پشت از صدایی میشدم

دیدم        خودم خیره رو داشت عجیبی برق ...ظلمات

      ... میاد       تر نزدیک و میبنده رو در میگیره فرا روشنایی رو جا همه ...ناگهانی

          ... این        تو میشینه دلم به بدجور آزمایشگاه تو حرفش اون بپره بیرون سینم قفسه از قلبم بود نزدیک
درست)                   بریزه بودن کنارش در با زنشو ترس که میخوره درد به ها موقع همین مرد یه بالخره لحظه
            !   ... بهم(    نشستتو خون به های چشم این الن کاش ای ولی درست هم خیلی یامان میگفتی درست نمیگم؟
!نمیدوختی؟

... غافلگیرشده                   کشید خودش طرف به رو من و چسبید رو دستم دو هر مچ یکهو که نمیخورم تکون جام از
گفتم           لرزون و آروم قلبم وحشیانه تاپ تاپ زیر منقلب و



_ میکنی؟   کار چی

# 155پارت

کردم   غلط رمان

میگیرم                   بود بیرونش از زیباتر که اتاق داخل دکوراسیون و عکاسی غریب و عجیب های وسایل از نگاهمو
               ... چشم     بازی آتش توی و کرده گم پا و دست شوریده حال آن با میترسیدم میدوزم نگاهش به ناچارا و
                  ... رو  من بیشتری قدرت با و نداد من به کارو این اجازه که کنم جدا ازش خودمو خواستم بسوزم هاش

داشت     نگه خودش بازوان ...میان

          ! هم           تنش توی پارچه روی از حتی بازوم لختی بیابونی غول اون زور منو نحیف تن باز ولی میکنم تقل
     !        ...   ... گوشم    زیر میشه خم ندارم دوست اینو من و خرابه حالم چون میکنم تقل بیشتر میکنه جذب رو گرما

میکنه  زمزمه

_  ...            ... که    شبی میزارن اسمشو که کوفتی هر یا زفاف شب اول، شب وصال، شب امشب برسه کی آخ
...منتظرشم



   ... انگشت               آروم جوری کشید بود معلوم لباس بودن دکلته خاطر به که سفیدم های سینه خط به دستی
شد            حبس سینه تو نفسم که کرد بالوپایین گونه نوازش و هاش

_             ... میرسه      زمانی وتازه بده نجاتت که نیست عمویی زن دیگه که موقع اون تنهاییم تو منو که موقع اون
                 ... من     فشار هر با که سفیدتم تن این عاشق من و بدی پس هاتو فکری بی تقاص فرارتو تقاص باید تو که

میزنه     ذوق تو بدجور ...کبودیش

   ! پیراهن                 خیره میکنم تحلیل و تجزیه رو کلمات دارم تازه من کرده هنگ ذهنم و شده خشک دهانم آب
میکنه         دوبرابر وحشتمو ورزیدش بدن که کتشم زیر ...سفید

 ... در                   بود خم صورتم رو یامان و داشتیم قرار کم فاصله با هم روی روبه هردو که موقعی درست ناگهان
میشن           وارد ای دیگه دختر با زن اون و میشه ...باز

_        ... تا...    بدیم فرصت دقیقه چند میتونیم بخواین اگه شدیم مزاحم بدموقع انگار ...ببخشید

       ... میکنه          قطه حرفشو و دوتا اون طرف برمیگرده میکنه ولم و میندازه میلرزم که من به نگاهی یامان

_   ... کنین  شروع کارتونو ...نه

          ! ی        درباره جالبی های فکر عکاس دوتا اون مطمئنم دارم؟ حسی همچین من یا داره خش صداش
        ! شده  عادی براشون ها صحنه طور این البته ؟ دارن !حالتمون

_ دومادمون            و عروس ژست میمونه آمادس چیمون همه صحنه و نور ...خب

اتاق                   وسط تکلیف بل که میشه منی نزدیک اصلیه عکاس که زن اون و وایمیسته دوربین پشت یکیشون
وایستادم

_  ... به                   هردوتون کن حلقه دورش دستاتو و وایستا پشتش بیا داماد آقا تو و خوبه جات جا همین تو خانومی
بزنین        زل سکوی روی که خرسی عروسک ...اون

 ... سرم                   پشت کنه مخالفت که میخوام ازش هام چشم با که منی به توجه بی و میکنه عمل عکاس گفته به
دورم           !        که ای مردونه های دست میره چشمم تو بدجور ابهتش قدیمون اختلف خاطر به و وایمیسته
        ... پشت            که نفسی بعد و چیک صدای میرسونن جنون به منو بلکه نمیدن امنیت حس تنها نه میشه حلقه

میشه   رها گوشم

_ ... عالی  بود ...عالی

بکش         دراز مبل اون روی برو شما عروس .حالناز

میگم       اعتراض به و میکنم گشاد چشم

_ بکشم؟      دراز مبل رو باید !چرا

_        ... هامونه   زوج پسند مورد خیلی عکس مدل این نباشه کاریت ...شما



        ... سلطنتی             مبل کنار از عروسم لباس از کمی میکنم عمل اش گفته به حوصله بی و میره هم تو هام اخم
          ... دیدن    برام خوابی چه ببینم منتظرم و میکنم نگاهشون چشمی زیر میشه پخش زمین ...رو

_     ... همو             های لب که جوری شین خم خانومتون روی و مبل اون پشت برین بزرگمهر آقای شما دوباره
عروس         تن دور بشه حصار هاتون دست و ...میبوسین

    ! جلو                  نیاد خدایا نیست خودم دست این و گلگونه هام گونه بزنم؟ سکته جا این دور یک من کردن قصد آیا
           ... صورت...          به که منی به کوتاهی نگاه یخی و روح بی میداد گوش زن اون های حرف به دقت با یامان نیاد
     ... سمتم             که محکمی های قدم میده تکون سری و میندازه خجالت از بودم شدن آب حال در درازکش
            .... مسلط      خودم به تا میکنم بسته بازو همیشگی عادت به هامو چشم میبره بال و قلبم ضربان میان
...باشم
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.اوکی_



   ... قرار                مبل پشت میارم بال هام سینه روی تا رو گل دسته تدافعی صورت به میشه باعث جذابش صدای
آزار...           مردم لعنتی نمیندازه زمین زن های گفته از قلمی !...میگیره

                ... ام    زده رژ های لب روی نازکی برگ فاصله با هاش لب مبهوتم های چشم جلوی صورتم رو میشه خم
      ...           ... چشمم  گوشه به چینی ترس با میشینه مبل کنار و میشه رد بدنم روی از که دستش میگیره قرار

میکنه               رها لختم های سرسینه روی رو داغش های نفس سهوا یا عمدا که ...میندازم

  ... کنندس        دیوانه عطرش میکشن و نگاهم آهنربایی مثل دوباره هاش !چشم

 ... چرا؟     ولی میشن اشک پر هام چشم

...چون

        ! منقلب...        منو داره بهش نزدیکی این چون ؟ داره برام وحشتناکی های خیال قلبم میکنم احساس چون
نخوام...        من چرا بمیرم میخواد رحمش بی خود !میکنه

میشه                    همراه گرمه نظاره اخمی با که یامان هدایتگر های چشم با و میریزه پلکم از که خیسی قطره
عکاس       زده هیجان صدای با میشه همزمان

_      .... ها      مدل مثل درست من خدای زیبا و باشکوه شد تر ...عالی

         ... هیچ!         کنم پیدا نجات تونم نمی بیرون بیام نمیتونم میزنم پا و دست بزرگ باتلقی میان انگار گیجم
...وقت

با                      که یامانی و اطرافم به توجه بی شده بدتر سردردم حس که حالی در و میبندم هامو چشم خوداگاه نا
میذارم           سرم رو دست وایستاده فاصله ترین نزدیک تو هاش ...چشم

_ شو  ...بلند

  ... دوتا                    اون میکنه بلند دست یک با کاه پر مثل رو نحیفم تن و میکنه دستی پیش خودش و میگه رو این
!          ...   ... اعتراضی    ممکنه غیر برام رفتن راه کمک بدون که میدونه اونم میگیره و دستم نشدن بدم حال متوجه

باشم...                 مطیعش باید حرفی بدون من و کنه رفتاری هر من با داره حق امروز مرد این !نمیکنم

         ... شده         خمار سرم توی سنگین حجم اثر در هام چشم میبرم بال سردش نگاه تا رو ام خالی .نگاه

               ! درونم      که حالی در بدم نشون استوار و محکم و خودم نتونم باید چرا بدبختیم؟ قدر این دخترا ما چرا
نیست  ...هیچی

  ... مدل                  آخرین بریم بیرون نحس آتلیه اون از که دادن رضایت بالخره گرفتیم که عکس مدل تا چند از بعد
رو                        ای بوسه و میکرد بلند کمر از منو اون و میکردم رها یامان آغوش تو رو خودم باید من بود جوری که
      ... خیمه          عروسک مثل درست من ولی بود دراورده هم رو خودش اعتراض صدای حتی میکاشت گلوم
                ... رو    مسخره بازی این که بودم ممنونش قدر چه من و برسه دادم به نبود کسی بودم شده بازی شب

    ... بود  بست مبل مدل همون داد ...پایان

میکشم     سرم روی رو ...شنل

_         ... براتون          درمیاریم بزرگ اندازه شون تا دوسه از ان آماده ها عکس همه آینده روز چند .تا

بوگفت                   شده کلفه که درحالی و حوصله بی میکرد بدرقه در دم تا مارو که زنی برابر در یامان

_ بگیره        هارو عکس میفرستم رو یکی پس ...ممنون



میگه            شادی لحن با اخر میکنه پا اون و پا این زن

مثل                  _ ای برازنده زوج مدیون نصفشو و افتادن زیبا داریم؟واقعا نگه نمونه عکستون دوتا روی از میشه
هستم  ...شما

عصبی                     میکنه هدایتم جلو به و میذاره من کمر رو دست میکنه که مکثی با و میکنه وحشتناکی اخم یامان
میگه

_   !       ... اجازه   با نیستیم شما مدل و عروسک ما خانوم خیر ...نه

نداره        اهمیت پشیزی یامان برای که میشه ناراحت

_ دیره   شو ...سوار

گفتم              دروغ نرفت قنج دلم هم زمان این تو شدنش غیرتی از بگم ...اگه

         ! محکم          و هام چشم شده؟ چم من خدایا گذاشتم کرد درداوری گز گز ناگهان که شکمم رو دستی
میشم...          یامان بال مدل پورشه سوار و میشم سرپا دوباره ...میبندم

محل                       اون از رو ماشین مهارت با و نور سرعت با یامان که داد تکون دست برامون آخر لحظه تا زن اون
کرد  ...دور

!   ! ؟          چرا ولی بود شده تر بد حالم مزخرف عکس اون از  بعد

* رسید      خواهد فرا روزی من مرگ

نور      امواج از روشن بهاری در

دور      و آلود غبار زمستانی در

شور       و فریاد از خالی خزانی *یا

   ... شد              اکو ذهنم تو بودم خونده شعر کتاب یه تو که فرخزاد فروغ شعر این چرا  ...نمیدونم

# 157پارت

کردم   غلط رمان



بود                      شده مزین سنگی های مجسمه با که تالر زیبای و بزرگ در جلوی که زیادی جمعیت به نگاهی دور از
           ... بدم    تشخیص رو آشنا افراد نمیتونستم که بود زیاد آدم قدر اون انداختم بودن کرده !تجمع

         ... جمعیت         به که طور همین من مثل هم یامان بشیم سرزنش تأخیرمون این خاطر به کلی قراره مطمئنا
رو                    شنلم که من به رو و برمیداره فرمون رو از کرد،دستشو پارک کناری رو ماشین بود دوخته چشم

میگه   میکنم درست

_    !        ... شد؟        فهم شیر نکن فراموش و گفتم که هایی چیز پس هستن همکارام و شرکا از کلی بیرون اون

گفتم                   بنشونم لبم رو روحی بی لبخند میکردم سعی که حالی در و ذهنم ریخته بهم معادلت از کلفه

_    ... نکن... تکرار قدر این باشه !باشه

           ! حال           در ماشین بیرون از که آدم همه اون الن حتما بود بدتر فحش صدتا از که زد لبخندی متقابل هم اون
   !... هدفشه            اینم خب هه میدیم قلوه و دل بهم داریم میکنن فکر هستن ما !...تماشای

       ... فضای               به تشویق و سوت عظیم سیل میکنه باز رو در که حالی در و میشه من به دادن جواب خیال بی
میارن    هجوم ماشین !داخل

_     ... بالخره     اومدن دوماد و عروس اومدن دوماد و ...عروس

    !     ... میندازم        عمو به نگاهی شاده ها خیلی دل خداروشکر میکنه جلب توجهمو جمعیت بین از کودکی صدای
میگیره               اش پدرانه آغوش تو رو اون پسرش پیشونی بوسیدن با و میاد جلو ...که

    ! خدای               وای میشم عمو سر پشت درست نهان حضور متوجه ناگهان که صحنه این از میگیریم چشم
 ... درسته!...                انگیزه غم و کننده ناراحت برام گریش فرط از کرده پف های چشم و صورتش آرایش من
  ! بالخره                  میدیدم رو بود گرفته هدف رو من درست که نگاهش غم من ولی میرسید نظر به خوب ظاهرا

          !   ... نگاه       سیاهش جذاب های چشم به و میگم اللهی بسم جنتلمن یه مثل میکنه بازش و میاد من در سمت
         ... ناب...       و خوش لحظات تا وایستاده کنارمون بردار فیلم میذارم شدش دراز دست توی و دستم میکنم
             ... عاشق     دختر لبخند میکنه ، نوازش رو صورتم هوا سردی که میبندم هامو چشم کنه ثبت رو امشب زوج

           ... میخوره    گوشم به کرکننده موسیقی صدای که برمیدارم قدم باهاش گام هم میزنم چهرم به ...رو

خانوم                   _ عروس جای به کنم فکر تیپش این با که خوشتیپ دوماد آقا افتخار به رو قشنگ دست بزن
کلـک     کنه دلبری بدجور ...میخواد

        ... هاش            بازی دلقک این برای دلم قدر چه میشه پخش فضا تو جمع خنده با همزمان ها زدن دست صدای
            ...    ... و   میزنه شیطونی چشمک میره بهش یامان که ای غره چشم با فرخنده عمه پسر آروین بود شده تنگ

میگه     من برای لب زیر

( آبجی  ...           ...(چاکر       ، میشناسم که آدمیه ترین شاد و ترین خیال بی آروین میزنم دل ته از اما کوتاه لبخند
کناریم                    مرد دست گرمای جز چیزی تقریبا میکنه، زیاد استرسمو این و دارن نظر زیر منو زیادی های نگاه
                  ! یامان   پای هم دوماد و عروس جایگاه تا آروم آروم و میگیرم دست توی رو دامنم پایین نمیکنم حس رو
                ... بود   وقت خیلی عاقد چون ولی داشتن رو اومدن جلو و گفتن تبریک قصد ها مهمون میدارم بر قدم
از                    بعد شدیم مجبور بودن افتاده تاخیر به میرفت باید که هایی مراسم بقیه گویا و بود نشسته منتظر

بشیم            ها مهمون با علیک و سلم و تباریک میزبان عقد .خطبه



             ... میوفته      دستش کنار به چشمم یهو که دلخور شاید و بار حسرت نگاهی میکنم نگاه نهان به چشمی زیر
    " " وجودمو             تموم خشم سیاوش میکشید رخ به رو جذابیتش که رنگ سیاه شلوار و کت با پسری
          !     ... ربط...    یامان توسط فرارم از بعد من کردن پیدا مبهمیات و حرف از پر یامانه منو به نگاهش میگیره

داره     آدم این به ...زیادی
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      ...        ... صورتشو    اخم با و میکنم سربلند میگم آرومی آخ که میده کوچکی فشار دستمو میگیرم رو تفاوت بی
میکنم  نگاه

_               ... ثانیش   یک تو حتی ندارم دوست من و میکنه ضبط رو حرکاتمون لحظه به لحظه میبینی دوربینو اون
کنی  ...اخم

    ...          ! و         دل ته از میاد نزدیکمون میکنه دود که اسپندی با عمو زن میکنه تر نزدیک تنش به منو حرفش از بعد
میگه          داری بغض حال عین در و شاد لحن ...با

_    !   ...    ... بشین     خوشبخت ایشالله حسود چشم بترکه شدین ماه تیکه یه بشم هردوتون فدای من الهی
              ... شد   تبدیل واقعیت به امروز و میدیم خواب تو رو لحظه این من قدر چه من قلب ...نورهای

              ... ای   بوسه رو دستش پشت میخورم خودم برای که تاسفی با و میشم خم میکنه خرجمون مادرانه
               ... تیکه.     تیکه رو زن این قلب میومد دلم از طور چه رحم بی منه اخه میکنه هم یامان کارو همین میکارم

میگه!                تبریک و میبوسه مارو دوی هر روی اشکی های چشم با هم عمو زن ...کنم؟

میشنیم   سرجامون ...بالخره

رقص                        هم جمع های مرد تا و تک و رقصن حال در نمیشناسم که هایی اون و فامیل های دختر و ها زن
           ... باشه   جدا مردونه و زنونه مجلس خطبه خوندن از بعد بود قرار میکنن شروع .خودشونو

     ! شادی                این کنن بس مزخرفو آهنگ این کنن قطع بخوام ازشون التماس و جیغ با و شم بلند میشد کاش
بخت!                    نگون و سیاه دختر این دائم خطبه این با امروز بلکه نمیشه بخت سفید دختر این امروز رو
رو...                   شرقیش صورت ناز این و ریخته بیرون شال زیر از موهاش میاد، جلوتر که میبینم و نهان میشه
         ...      ... زمزمه  لرزونی صدای با گوشم زیر و میشه خم خونسرد یامان سمت نگاهی نیم بدون کرده بیشتر
میکنه

_  ... ببخش    میرا منو ...ببخش

       ... باید           که منم این ببخشمت؟ چی برای سرمون پشت دخترهای بقیه پیش میره و میگه رو جمله این
                ! سر    که بختی دم های دختر و سایبونه مثل سرمون روی رنگ سفید ای پارچه نیستم ولی باشم شرمگین
                 ! پچ     پچ هم گوش زیر شیطنت و خنده و شادی با من برعکس که دخترهایی دارن دعوا قند کله سابیدن
 ! ...    !       ... هه...        تفاهمی حس چه من نه و منه دلتنگ اون نه میبینم خودم به خیره ستون کنار رو پدرم میکنن

میزنم  پوزخندی

_    ...        ...  ... شادی    و میَمنَت به بشینین خودتون سرجای لطفا آقایون و ها خانم سکوت لطفا خدا به توکل با
بیاریم          در هم عقد به رو زوج تا دو ...میخوایم



   ... چشم               و زیبا میندازه روم به رو کننده خیره عقد سفره به رو نگاهم ناخوداگاه پیرمردی عارفانه صدای
          ... بهش         که میزنه ای اشاره و برمیداره رو قرآن یامان ایم سلیقه خوش نهان مدیون رو بیشترش که گیر

    ... میکنم  باز رو ای صفحه شم .نزدیک

 ... عاقد                   کنیم جاری راحتی به رو دائم عقد بتونیم امروز تا بخشید رو صیغه مونده باقی مدت قبل روز چند
    ... های              زوج شیطنت نه میگیره سر از دوباره عجیبم سردرد و میکنه عرق هام دست میکنه شروع که

         ... جمع       تمام مثل عاقدو میکنیم همراهی سکوت با فقط ذوقی و شور ونه داریم و !عاشق

_ الَرحیم     الّرحٰمن بــــسمـاللّهِ

َحّرَم        و نِکاُح اََحّل الّذی اللّهِ ...اَلحمدُ

  ... لعنتی         محضر اون کرد خودش صیغه منو بازور که میوفتم روزی ...یاد

یامان                 _ آقای همیشگی و دائم عقد به شمارا وکیلم بنده آیا بزرگمهر میرا خانوم سرکار محترمه دوشیزه
مهریه                و شمعدان آینه یک و مجید اللّه کلمه جلد یک مهریه صداق با در    ۱۳۸۲بزرگمهر آزادی بهار سکه

بیاورم؟

تولدمه          تاریخ تعداد به که نیست مهم اصل من؟ ...مهریه

میگه       من جای به خنده با دختری

_ بچینه    گل رفته ...عروس

        ! پوستی            زیر شیطنت و مهربونی با عاقد بشنوم عقد موقع عروسیم توی رو جمله این بود آرزوم قدر چه
میگه

_        ... وکیلمـ؟        بنده ایا میکنم عرض بار دومین برای بچینن داماد آقا برای زیبایی های گل انشاللّه

     ...         ... یامان    به آینه تو نگاهی نیست فرما حکم فضا تو سکوت جز صدایی هیچ شده خشک هام لب
میکنه...       غافلگیر انداخته بال ابروی با نگاهمـو ...میندازم
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  ... من  بله منتظر منتظرن ...همه

حاضر                    مجلس این تو عمو آبروی حفظ برای و میباره وضعش و سر از بودنش معتاد که پدری
دارن...             باهم رو نزدیکی رابطه مطمئنم نشسته ابهت پر مردی کنار که عمویی ...شده

منه        رو زدش برق های چشم عمو ...زن

     ... همه            با برام که پسری ساشا پسرش کنار در فریده میکنه،عمه نگاهم مهربونی با هم فرخنده عمه
     ...        ... چرا؟    ولی داره غم اونم نگاه بودنش درونگرا و بودن اروم خاطر به شاید داره فرق فامیل !پسرای

! ؟؟                 میومد عمو سر به چی واقعا نمیشد ختم شکست به فرارم اگه که میکنم فکر این به

     ! صد                  توی که دخترها میوفته میکردن نگاهم خشم با که دختر سه و زن یک روی حسم بی نگاه بین این تو
           ! ولی          میدادن و رنگ همین هم بقیه های نگاه شاید چشمه تو بازشون های لباس و شدن خفه آرایش قلم

! ؟     آشکار حد این تا نه

   ... اتفاقی                  اگه چون کنه خلق ای معجزه امشبم برای خواستم خدا از جا همون تو و دادم فرو و دهانم آب
ازش             دارم زیادی ترس که میزنم گناهی کار به دست بیوفته نمیخوام ...که

_ و         عموم زن و عمو از اجازه ...با

جمع       های بزرگتر طور همین و پدرم

"بله"

           ... ناقوس          شبیه یامان دار خش ی بله صدای من از بعد ها زدن دست و تشویق صدای بعد و بلندی سوت
        ... و            بود گلوم تو بغضی نه بود عجیب پاشیدن سرمون روی که شکلتی و نقل پیچید، هام گوش توی مرگ

       !    ... آب       رو مرده ماهی یه مثل درست ارومم اندازه بی فقط میشد دیده هام لب رو لبخندی ...نه

_  ...          ... رو      زندگی بده صالحی فرزندان و عزت با عمر هردوتون برای خدا شین پیر هم پای به امیدوارم
نبرین             یاد از زندگی تو رو باشین،خدا فداکار هم برای و نگیرین ...شوخی

کنین   امضا ...بفرمایین



اختیار     بی میزنم عمیقی ...نیشخند

مرگمو                   حکم دارم میکردم احساس نمیاوردم در سر ازش که هایی کاغد رو مختلف جاهای امضای از بعد
میکنم  امضا

کرد              حلقه ام شونه دور هاشو دست میکنه، بغلم و میاد جلو عمو ...زن

نیست؟؟                    دارم احتیاج بهش که جایی درست من مادر چرا پس هاشه؟ بچه غمخوار مادر که این نه مگه
نداره؟        حضور زندگیم مهم های موقعیت تو !چرا

که                 یامان مردونه های دست توسط بودیم خریده روز اون که انگشتری که نشستیم سرجامون دوباره
کرد           پیدا جا انگشتم تو بود گرفته و لرزونم های ...دست

_ عسله           خوردن نوبت باشه هم نوبتی که بیارین و عسل ...ظرف

  ...        ... شد          خم بودیم هم خیره حرف بدون که یامانی منو بود رومون به رو که عسلی ظرف بعد دقیقه چند
           ! پخش          فضا تو که موسیقی با شد همزمان این شد داغ پیشونیم ناگهانی که کردم گشاد چشم که سمتم
    !         ... های...    چشم به میکشه خجالت دامادش بوسه از که عروسی مثل درست گرفتن رنگ هام گونه شد
         ... لب         جلوی و میبرم عسل جام تو کوچیکمو انگشت نمیکنم نگاه گرمش حرکات با داره تضاد که یخیش

میکنم     متوقف اش مردونه های

میگم   عجز با

_ نگیر   گاز ...لطفا

تو                    و انگشتم که حالی در مبهوت منه جلوی و میزنه نیشخندی میکشه لبش رو زبونی و میکنه مکثی
     !          ... تا    اشک که جوری میشه حبس ام سینه تو نفس که میگیره محکمی گاز میزنه ارومی مک دهنش
  ...        ... به      نگاهم میگیره حرصم که میشینه لبش رو مرموزی لبخند میزنه حلقه هام چشم های مردمک

 ... میزنه      لب میوفته دردم از شده قرمز انگشت

_ ... ؟      خانوم عروس اومد خوشت بود؟ چطور

تلفی                  و بگیرم گاز منم میخوام و میزنم نیشخندی که میاره هام لب جلوی عسلیشو انگشت متقابل
کنار             میکشه انگشتشو و میماله هام لب به فقط عسلو که دربیارم !!سرش

                ... خجالت    با میان ابرو چشم حرکاتمون به که جمع به رو و برمیگردونم رو ازش نمیشه متوجه کس هیچ
            ... میکنم   گاهش بی و گاه های اذیت نسیب زیادی های فحش دلم تو میزنم زوری ...لبخند

   ...   ... تو              رو حسودی درمیارم و شنلم بود مونده داخل یامان تنها و میشن هدایت باغ از بیرون به ها مرد
     ...   ...     ... پر     رو وسط دوباره ها دختر زیباییم هم شاید فاخرم عروس لباس خاطر به میبینم ها خیلی های چشم

             ... میگه     بدجنسی وبا میزنه کنار موهامو که درحالی گوشم زیر و میشه خم یامان رقصن حال در و کردن

_   ...  ...          ... خونسرد   طور همین هوم؟ میکنی فکر چی به بدونم کنم فکر فکری؟ تو بدجور کوچولو جوجه آخی
      ... نباش    نگران درمیاری خونه تو امشب عوضشو بده ادامه خوب ...و

     !   ... هامو            چشم پشت ترس فایده چه ولی ازش باشم دور تا میکشم صندلی جای ترین گوشه به رو خودم
... اه       میذاره سرم سربه طور این که ...دیده



میدوزم          میکنن خودنمایی سن وسط که دختری سه به ...نگاهمو

   !! هستن؟          کی اصل باهام دارن خصومتی انگار میکنن؟ نگاهم طوری این چرا !واقعا

وسط         میره ظاهر حفظ برای که میبینم و ...نهان

میشه               عادیم غیر حال متوجه هم یامان بار این که میکشه تیر دلم زیر !دوباره

بدنم        و تن رو هاش نگاه از ...میلرزم

چیه؟             پس باشه نمیتونه ذهنمه تو که ای گزینه تنها اخه؟ چمه  واقعا

...یعنی

افکارم             رو میکشه خط دختری آشنای و ناز صدای موسیقی اصوات بین از

سلم_
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لبخند                    کرده دراز سمتم دستشو که دختری به رو و میگیرم روم روبه پولکی رنگ قرمز لباس از نگاهمو
میزنم  ...بزرگی

_ معرفت؟   بی چطوری

 !         !   ! کرده      فرق خیلی ندیدمش که مدت این تو فرخنده؟ عمه دختر آروین؟ خواهر دنیزه؟ این من خدای
       ... میشه         بلند من از تبعیت به هم یامان میگیره آغوش تو مهربونی با منو و میاد ...جلوتر

میگه      بهش رو شیطنت با دنیز

دیگه؟                 _ کردی خودت مال و فامیل خانوم خوشگل این و کردی خودتو کار بالخره دایی؟ پسر چطوری
اره؟      بفهمیم الن باید ما اونم

                ... همون  هنوزم خب ولی داشت علقه بهم یامان اتفاق اون از قبل که داشت خبر دنیز میکشم خجالت
دادم                بله رضایت تمام با خواستگاریش جواب به بالخره من میکنه فکر و داره و  !ذهنیت

بین                       ممکنه که اتفاقاتی از زیاد و کانادا پاشون یه ایرانه تو پاشون یه شوهرش و عمه و آروین و دنیز اخه
         ... میگه     نیشخند و غرور با من به نگاهی با یامان ندارن خبر بده رخ فامیل



_                  ... عنوان    به رو من شما لوس دایی دختر این که بود ها آسونی این به مگه خب ولی دیگه اینیم ما آره
کنن   قبول ...شوهر

      ... کارای     همون از باشه خودمون بین داد پا تا کشیدیم ...نازشو

میکنه          کوتاهی خنده و میکشه بلندش موهای به دستی ...دنیز

متین       و متشخص دختر یه مثل ...درست

_      ...          ... شیم   راحت بگیره سامونی سرو یه یامان بیاری راه سر هم مارو خل آروین این بلکه درصد صد بله
...خدایی

میخوره      گوشم به آمیزش کنایه لحن

_ اخه؟       میده زن دلقک اون به !کی

     ... بزنم          حرفی باید که میکنم احساس میخنده تاسف با و میکنه تایید حرفشو سر با دنیز

_ ؟      خبرا چه بگو خودت از

برمیگرده  ...سمتم

میگه     آروم حرفم جواب در

_           ... شرکتش    تو کانادا جا همون کارشم به مشغول آروین پیش ایشالله میخونم درس منم ..هیچی

گفت                بدجنسی با و کاشت ام گونه رو ای بوسه که گفتم لب زیر ای خوبه

_   ... نمیشم             خلوتتون مزاحم باشه مبارک میاین بهم خیلی هم، کنار دیدنتون از شدم خوشحال خوب خیلی
... فعل  ها  .بچه

  ... ... هامون             تفاوت افسوس نباشه کسی به متکی و باشه مستقل میخواد که دختری داره، درخشانی آینده
آسمونه   تا ...زمین

_    ... میریم             اومدم باشه حواست کرده سرویس دهنمو زد اشاره بس از آروین این مردونه جمع میرم من
       ... بریم   باید ما جلو بیان که ندادن افتخار خانومینا عمه ...پیشواز

  ... رو               دست میاد سراغم سردرد همون دوباره میکنم حس که میدم تکون هاش حرف جواب در سری
                  ... زن  صدای با که بگه بهم حرفی اخم با میخواد و میندازه بهم معناداری نگاه و میشه خم میزارم سرم

میشه      اوردنش زبون به مانع عمو

_              ... شی     آشنا پسرش و پور نیک آقای با میخواد گفت بابات مردا پیش برو بشم بالت قدو .قربون



 ... چون                   میره بیرون میگه ای باشه مادرش جواب در که حالی در و میره توهم بدتر هاش اخم حرف بی
    ... نمیشه       یامان خروج متوجه کسی رقصن حال در همه و تاریکه ...فضا

       ... میکنه         نوازش مهر پر سرمو و میاد جلوتر میکنم نگاه شده صورتم خیره که عمو زن به

_      ... مادر؟      کردین دیر ارایشگاه؟چرا بود راحت عزیرم بزنم حرف باهات نشد وقت

   !        ... میخواستم       و ؟ داشتم ابروتونو بردن قصد اینکه میگفتم؟ چی میدزدم چشم که میذاره دستم رو دست
پسرت     !   ولی برم پیشتون از همیشه ...برای

_     ...  ... ...        ... .. .. دیگه.. گفت یامان اینکه و همون ر بخاط کشید طول زیای صورتم آرایش این یکم د شی خ ب بب
خوردیم    چیزی بیرون ...رفتیم

          ... میاد   چشم به بیشتر امشب خوشگلش و زنونه صورت قدر چه میاد کش ...لبخندش

_     ... سیامک             های همکار های همسر من برسم مهمونا به برم دلم؟ عزیز بگو داشتی لزم چیزی اگه باشه
نباشم...  بده ...هستن

_ عمو      زن راحتم برین نداره ...اشکال

 ... مسیر                    میگم رو جمله این نکنه حس بغضمو که کنه ترکم تر سریع میخوام که حالی در و میلی بی با
میکنم      دنبال رو عمو زن ...رفتن
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نوازش                     ملیمت با هاشو گل میکشم که آهی با و میکنم جا جابه رو دستم توی گُله دسته حس بی
     ...            ! دم...  های پچ پچ از باشی گیر سخت چشم جفت چند بین ذره زیر کن فکر معذبم واقعا میکنم

میشد                خراب اعصابم میگن بهم چی من به کردن نگاه با نبود معلوم که هم ...گوشیشون

     ... با                 میبینم که و دنیز بنشونم لبم رو رو زن بهم حال تبسم اون شده که هم ظاهر حفظ برای بودم مجبور
میخورم      حسرت رقصه حال در ...شادی

              ! خودم      خیره ناراحتی و زار حالت با رو نهان که میکنم بلند سر میگیره کسی رو دیدم جلوی ناگهان
مینداره...          پایین سرشو و میشینه کنارم صندلی روی حرف بدون میبینم

نهان_

          ...     . نازش  های چشم توی اشک نم که میاره بال سرشو وجودم غلطان احساسات تمام با میزنم صداش
میسوزونه  قلبمو



هستم                  _ جا این الن من اینکه باعث تو اگه حتی چیه؟ برای گریون های چشم این نهان توروخدا
   ... سرزنش...             خودتو نبینم تو نه بکنم کاری همچین میخواستم که باشم شرمگین باید که منم این باشی

؟! کنی

ضایعست                     بدش حال که نهانی منو به حواسش وکسی رقصن یا گو گفتو و صحبت حال در همه که خوبه
...نیست

وارد                      فشاری شونشه رو که من دست به و میکنه گلوش توی های هق هق کردن خفه اثر در ای سکسه
میکنه

_   ... اون                از نمیدونی نبینم کشیدتو عذاب و لرزون های چشم تا بگیره منو جون الن همین خدا کاش ای
گریه                    حالت به و گذاشتم تو جای خودمو قدر چه زدی ارایشگاه در جلوی هارو حرف اون که موقع

کابوسه...                 مثل برات یامان میگی و نیستی وصلت این به راضی تو که وقتی آبرو بابای گور !کردم

               ! باعث     و بیاد؟ ذهنت به احمقانه فرار نقشه این تا الن داشتی نگه چرا نگفتی؟ زودتر چرا آبجی؟ چرا
بشه         تشنه خونت به زخمی شیر مثل یامان ...بشه

و                       میکنم دستی پیش که بگه هاشو سرزنش و ها حرف بقیه تا میکنه باز هم از هاشو لب و میاره کم نفس
میگم             ممکن لحن ترین حس بی با میگیرم ازش رو که حالی در

_             ! حرکت        که اینه فرقش تنها که میمونم جنازه یه مثل الن من کن بس رو تکراری های حرف این نهان
  ... شده...   گرفته جونم نمیزنه قلبم وگرنه !میکنه

نفرت                      و تشویش با میده تکون راست و چپ به سرشو که حالی در و میذاره هاش لب رو دست ناباور
میگه

_         ...   !  ... رو!     لعنتی تاکسی اون پلک من رفتی تو وقتی بزدل منه منم این بشه چیزیت نباید تو نه
        ...     ... بفهمه... یامان اینکه بدون و کنه پیدات تا بدم سیاوش به میخواستم چون چون برداشتم
        ...      ... و... رسیدی آرزوت به که بودم خوشحال حتی شدم پشیمون بعدش شاهده خدا ولی ولی برگردونتت
   ! کجا...                 از شد؟ پیدا اش کله و سر چطور دفعه یه نمیدونم بودم افتاده خیابون وسط که جا همون رفتی
 !                  ! ببره   پی چی همه به تونست شدم خشک های اشک و آشفته وضع و سر همون با ؟ اومد عجل مثل
        !    ... ... خطاب       بزدل احمق دختر یه رو تو میرا کرد تهدیدم اون اون گرفت خون و سیاوش های چشم جلوی
     ...  ...     ...    ! باز...  لب من ولی کرد تهدیدم خواست و ماشین اون پلک کردم دفاع ازت وایستادم جلوش کرد
   ...          !      ... شده  بیرحم کرد تهدیدم تو جون به انگیز نفرت نامرد اون داد نشون من به زورشو نامرد میرا نکردم

    ! که            منی رو دست کنه بلند من رو دست خواست که وقتی شکستم من و  ...بود

 !              ... نمیریختی    بهم من خاطر قدربه این کاش ولی بوده بینتون ای رابطه چه نمیدونم نهان دلت برای بمیرم
           ... باشه   مسلط هاش دست لرزش بر میکنه سعی و میکشه عمیقی نفس لیاقت بی منه

_             . و     پلک هم دوربینا طریق از میتونست که داشت نفوذ هم اونقدری چون بدم پلکو شماره شدم مجبور
کنه  !پیدا

 ! اون                   بگیره ردتو تونست تماس یه با فقط راحتی به داره ادارش تو که هایی دوست کمک با لعنتی اون
سر                  اخر که کردم زدمشو،نفرینش مشت قدر دادم،اون فحشش خدا به من ولی توئه نفع به میگفت

برم      حال از خودم شد  !باعث

       ! قرمزشه           خط غیرتش که ترسیدم برادری از میرا ترسیدم دیدم زده بیرون های رگ با و یامان ...وقتی



           ! خودش          زده یخ های دست بین زدمو یخ های دست بود آشنا نا برام ترسش از شده گشاد های چشم
داد    ادامه و گرفت

تزئینش                     _ تو و داداشم برای من که ای حجله از امشب تا میزاری دست رو دست طور همین که نگو میرا
بیای     بیرون جون بی !کردم،

" آشغال  "سیاوش

نمیگم  ...چیزی

میگم                مصمم میکنم پاک رو اش گونه از چکیده اشک قطره که حالی در و برمیگردم

_              ... برام   چی سرنوشت ببینم که منتظرم فقط نافرجامم فرار اون از بعد امشب من میمیرم امشب من
     .            ...   ! و  باشی شاد فقط باید الن مدیونتم دارم عمر تا من و میمونه یادم کارت بدونی باید تو تو ولی زده رقم

  . برو     پس نکنی من درگیر ذهنتو .اصل

گرفتم          صورتش جلوی لرزونمو دست که کنه باز لب .خواست

)! نــــه   )      بیینم مردنتو و وایستم نمیتونم گفت لب زیر

پیش                      در و بیرون راه و میده سر خفه ای گریه کنجکاو چشم جفت سه دو و مبهوتم های چشم جلوی
میکنه...                خراب رو محکمم ظاهر به روحیه این هاش حالت این دیدن که کنه درکم کاش ! میگیره

عاشق                  " ببینم کمرم روی تر محکم و تر عمیق هاتو کشیدن پنجول این عروسی شب منتظرم صبرانه بی
باشه       چموشی توش که هستم ای "...رابطه
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       ... شکم           نامعلوم درد اثر بر میکنم سعی میدم مالشش نامحسوس و گذاشتم دلم رو دست که طور همین
چیزی                    متوجه میشه وارد داره زنونه مجلس به دوباره که یامانی تا نیارم، ابرو به خم سرم همچنین و
من...                     به رو اخم با ولی خونسرد رقصن مشغول سن وسط که هایی زن به توجه بی و میاد جلوتر نشه
میگه



_        ...       ... کنم    فکر ندارم هاشونو بعضی حوصله اینکه با کنیم علیک سلم یه بقیه پیش بریم شو بلند خب خیلی
... هه       گرفتیم عروسی یهویی قدر این که دلخورن

     . چه             نمیدونم واقعا ولی شم همراه باهاش و بزارم قدرتمندش و مردونه دست تو دست که منتظره
میشد       شدنم بلند مانع که بود !نیرویی

  !           ...    ! که  منی شدن خونده نفرین و حیا بی عروس زخم مادری، بی زخم شنیدن زبون زخم درد درد شاید
حرف                    باهاشون رو رودر حال سخته برام ندارم رو ها زن های قضاوت و درگوشی های پچ پچ تحمل
میلی...                     بی با که منی به و میگیره دستش تو لرزونمو دست حرف بی که آشکاره براش تأملم انگار بزنم

میده       تحویل اخمی میشم بلند جام از

_ بازوم     تو کن حلقه .بازوتو

کنترل                     رو بزرگی اون به عروسه لباس میکردم سعی که حالی در و گرفتم رو گفت که حالتی کرختی با
  . خانواده             هه بریم خانوادگی جمع پیش تا برداشتم قدم کنارش نره پام زیر تا !کنم

شدن                       داغ فقط که بودن نقیض و ضد قدر اون هام حس میرسید، شونَش تا زور به بلند های پاشنه با قَدّم
اطرافیانم                    معنادار های نگاه زیر که گلگونم های گونه و میکردم لمس وجود تموم با و هام گوش پشت

کردن   پیدا .رنگ

_"   " نره؟   یادت عاشق دختر

میزنم              تشر بلندش های قدم به نسبت فقط تذکرش به توجه بی حرص با

_      ! نمیتونم              که هاهم کفش این با نیست بلند تو پاهای اندازه من پاهای که خدا بری؟به تر آروم یکم میشه
برم   راه ...درست

    .       ... که        هم زنی دو شدیم فریده عمه و فرخنده عمه نزدیک میشه سرش منطق مورد یه این تو خداروشکر
بودن    دورتر کمی ...نمیشناختم

_  ... ماشاللّه   ماشاللّه دلم عزیزای .سلم

میکنه          بغل مارو دوی هر و میگیره پیشی فرخنده عمه

_     ... نازنین        مامانت شبیه درست عمه شدی خوشگل و ناز امشب قدر !چه

نازنین     مامان میدم قورت !بغضمو

میگم            لبام رو شده مهمون لبخند با و میام بیرون بغلش از

_     ...      . هم         دنیز قسمت ایشالله شدین پیدا کم خیلی شماها ولی بود شده تنگ براتون دلم جون عمه ممنون
.بشه

_ دیگه      هاست بچه درس و ...گرفتاری



    ... ها           بشکنه کوچیکش قلب نزار عمه کنی مراقبت دردونه این از هات چشم مثل پسرم یامان

پرید                 کلمش میون غضب و غیض با فریده عمه که بود نشده کامل فرخنده عمه جمله هنوز

_      !          ! های     تر بزرگ و تو ؟منو نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار که میکنی رفتار جور یه فرخنده هم تو ُخبه ُخبه
          ! و         میرسه دستمون به دعوت کارت یه یهو بعد نخواستن هم مشورت یه حتی گرفتن نادیده رو خانواده

      ! واقعا     متاسفم شماییم های عمه تنها مثل تلفن پشت سیامک خواهی عذر

میکنه                 نگاهش رفته بال ابروی تاک با یامان میکنم نگاه فریده عمه پر توپ به تعجب با

_                 ... من    یهویی حرکات به حال تا دیگه فکرمیکردم ؟ منوبابا کارهای از پره دلت شما که باز جان عمه اوه
        ...      ! خون   و گوشت از که میرایی میزنم حدس نیست مستثنٰی قائده این از ؟ازدواجمم باشین کرده عادت

       ! ببخشین      خودتون بزرگی به مارو گستاخی پس باشه نداشته موردی هست هم ..برادرتون

      ... سعی              پته تته با و آروم میکنه برابر چند رو فریده عمه شده قرمز صورت این که میزنه کوچکی پوزخند
گفتم         مهربونی با کنم درست رو متشنج جو کردم

_                ... هم   یامان منو اصل که گذشت زود زمان قدر اون خب ولی میدادم خبر باید من میخوام معذرت واقعا
         ! از          هاتون برادرزاده ما قلب میاد دلتون از عروسیمونه روز امروز که میرسیم باور این به داریم تازه

بشکنه؟   شما ناراحتی

 ...        ... برخلف      بگیرم فاکتور رو یامان های نیشخند اگه البته کنم متقاعدش تونستم که میکردم احساس
صحبت                     هاش دست زیر با غرور با شاهی تخت رو از که پادشاهی مثل و برگردوند رو بدتر عمه تصورم

میگه       چندش با من به رو میکنه

_  ..            ! از       اون گرفتَتِت اومده ساده پسر این کردی َجنبلی جادو چه نیست معلوم نیاها فیلم من برای یکی تو
      ... معلوم               که خودت از اینم رفت گذاشت هم اخرش و کرد تباه و داداشم زندگی که هرَزت و عجوبه مادر

کشیدی          یامان َمنال و مال برای هایی خواب چه ...نیست

"!           ! پول   کاغذبود ورق اون اندازه به فقط مسئله کاش ای و ؟ پوله دردش "پس

        ... بحث           این که کنم فکر خوشبینانه میکنم سعی میده نسبت مادرم به که هایی صفت از میشه مچاله قلبم
     . بغضم                و میکشم لبام رو زبونی حرفا این از نبردن بویی بقیه و میشه شنیده نفر چهار ما بین فقط جدال و
میگم    متزلزل میخورم و

_    !         . یامان       منو درضمن نبود هرزه بود که چی هر من مادر ولی جان عمه بهتون کنم احترامی بی نمیخوام
و                   شدیم شوهر و زن رسما ما ولی میکنین دربارم فکری چه نداره فرق برام داریم دوست همدیگرو

نمیده        تغییر رو چیزی شما های خوردن حرص

های                 چشم میزاره خواهرش پرازلرزش های دست رو دست و میزنه دفاعیاتم به لبخندی فرخنده عمه
میکنه     خنک و دلم قرمزشش
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_                 ! طوری     این بده یادت بزرگتر با ادب که نبوده سرت بال مادر یه وقتی دیگه معلومه تو شدی پرو قدر چه
احمق      سر خیره دختره میای ...بار

       ...  ! دوست         ولی میرسید نظر به احمقانه شاید محکم فشردم دستم تو رو یامان دست و نگفتم چیزی
   ... ترس      نه جرأت حس وجودش از بگیرم امنیت حس !داشتم

            ... به      صفت زالو زن این از نمیاد خوشش هیچ من مثل اونم اینکه باشه داشته میتونست معنی یه سکوتش
سیامک     عمو خانواده دلسوز ...ظاهر

" خرفت  "پیر

میشنوم      من فقط و آرومش ...زمزمه

هم                    طرف یه از اما میده دلداریش عمه خورده حرص آشنای حالت دیدن با میاد جمعمون به که دنیز
        ! خشم    با همراه میخوره گوشم به خشکش صدای بده قورت خندشو نمیتونه

_     ... عمه   مراسم از ببرین لذت بریم ...ما

      ... میشنوم         رو فریده عمه صدای آخر لحظه میکنه هدایتم جلو به و میذاره کمرم پشت دستشو

_ برو         میگه کرد؟شیطونه کوچیک منو چطور وجبی نیم ...دیدی

_            ! هم          عاشق میرا و یامان که کنین فکر این به فقط دیگه موضعتون از بیاین پایین هم شما جان عمه خب
    . بخدا        نیست مهم چیزا بقیه باشن هم برای خوبی زوج میتونن و ...شدن

             ! هاشونو       صندلی رو نشسته زِن دو که اینا عمه کناری میز به میشه باهم همزمان یامان و من پوزخند
             ... به   زیادی شباهت کردم حس که بود گرفته خودشو طوری یکیشون که زنی دو برداشتیم قدم نمیشناختم

داشتند                 تن به کلس با و شیک های لباس هردوشون حال عین در و داره فریده عمه

_    ... نکن    توپ اندازه چشماتو داییمن زن و ...خاله

                    ! نگاه !   میکنه بغل رو عمه زِنشبیه اون و میزاره جلوتر قدمی که یامان به و میاد کش لبم دایی زن خاله
             ! سامیار... عمو عروسی تو بودم کوچیک وقتی البته نمیشناسم؟ شوهرمو های فامیل چطور معذبم میکنم
میگذره          خیلی که هم موقع اون از ولی بودمشون ...دیده

             ... اسمش    مثل که دختری الهه زنش و بابامه از بعد عموم ترین کوچک سامیار عمو گفتم راستی
های.                پیشرفت خودشون قول به تا خارج برن گرفتن تصمیم بودن پزشک دوشون هر چون زیباست



    ...           ... پزشکی     شغل اثر بر ندارن ای بچه دارم خبر که جا اون تا البته که ِحرفَشون تو باشن داشته بیشتری
عالیه      مالیشون وضع هم دارن .که

نمیشینه      دل به اصل خالش لباس

_ ...      ... خوبی؟     عزیزم رشیدت بالی قدو اون فدای خاله من بشم تو قربون

               ... سلمی    احترام با و میدم کنار رو ریخته پیشونیم روی که موهامو و میرم جلو زوریه لبش کنج تبسم
.میدم

لحن                     با کردنم برانداز با و میندازه بهم دقتی با و زوری نگاه یامان خاله میشه فهمیدم که خانوم اون
میگه     یامان به رو دلخوری

_ یامان          بود بهتری چیز انتظارم داری که ای سلیقه ...با

         !         ! تو   غافلگیرانه حرکت یه تو منو اما یامان ؟ نمیخورم یامان درد به من میگه داره ً علنا میکنم گشاد چشم
میگه            میکنن نگاهمون خیره خیره که زنی دو به و میگیره آغوش

هیچ                    _ با و منه انتخاب تنها میرا گفتم که شنیدین عمم های حرف مصداق کنم فکر طناز خاله دایی، زن
... درسته؟   نمیکنم عوضش کسی

 !     ...            ! یامان  هم جا این میکنه دفاع عاشقنمون ازدواج از که نفریم اولین من عمه پیش جالب چه
هه... تفاهمو

         ... یامان          دهن از ای مالکانه های حرف همچین شنیدن برمیاد دستم از لحظه اون تو که کاریه تنها خجالت
! ؟       شه ثبت گینس تو باید که چیزیه

  ... زن                  اون شد بدل ردو عمه با که بود هایی حرف شنیدن به کنایش و خالشه با هاش حرف مخاطب
 . میکنه                    اعلم میره من به که ای غره چشم با رو نارضایتیش و یامان های صحبت مقابل در نداره حرفی

بدم                نشون خودی که میکنه حکم ادب ولی نیومد خوشم رفتارش و منش از اصل درسته

_ طناز؟   خاله خوبین

میشم           پشیمون خودم گفته از که میده جوابمو میل بی !جوری

میگم          دیگه زن به رو و مینشونم لبم رو لبخندی

_ بود         نکرده معرفی بهم رو شما یامان ببخشید ...سلم

_ هستم    پریا داییش .زن

              ... سعی  و دیدنشون از میکنم شادمانی اظهار خانومه؟ این بزرگش دایی همون زن یعنی میخورم جا
     ! با                 هم یامان البته نیستن راضی جا اون تو من وجود با زیاد اونا انگار ولی کنم ایجاد صمیمی جو میکنم
و                     قانونمند زن عمه مثل هم خالش که میفهموند بهم خالش سمت به بیشتر گاهش بی و گاه های پوزخند

نیست        ایشون میل طبع این که خوردکنیه ...اعصاب
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اون                      به توجهم که هاشون کنایه و نیش از بودم گرفته سردرد واقعا من و بود نگذشته ای دقیقه چند هنوز
  . شدن              نزدیکمون شد جلب بودن گرفته قیافه من برای مراسم اول از که دختری تا ...سه

سلم_

خودنمایی                  یامان جلوی بازشون های لباس با که حالی در و میدن تکون سری سلمم جواب در
     ! میره؟...          هم تو هام اخم میچسبونن یامان به خودشونو نحوی به کدوم وهر میشن نزدیکش میکنن

_            ... رابطه        از که باهات بودم غریبه قدر این مینا منه که واقعا خاله پسر کارت این از نیومد خوشم اصل
باشم        خبر بی ای دیگه دختر با !احساسیت

برابر                  چند خوشگلیشو عسلیش درشت های چشم و داره بوری ی چهره که میندازم دختری به نگاهی
چهره...                     با که حالی در و میکنه ای خنده تک میندازه میکنه بیان حرفشو ناراحتی با که اون به یامان کرده

میپرسه      میکنه نگاه اون به سوالی

_ ! ؟                 بزارم دستت کف زندگیمو جز به جز من که باشه بوده ما بین قراری همچین نمیاد یادم

     ... خورده       برجکش تو جور بد معلومه میگه ایشی حرصی و میگزه لب دختر

_            ! پاپتی     این یعنی میکنی؟ خیط معتادت عموی دخترِ این پیش مارو نمیشناسمت انگار یامان که واقعا
ارزه؟       می هات خاله دختر به دوزاری

 !.    ... این              طور این که پس میکنم نگاهی بود برداشته قدمی خواهرش از دفاع برای که دستیش کنار دختر به
میکنن                     نگله باباشونو ارث که کسایی مثل من به اینکه و هاشن خاله دختر افتاده فیل دماغ از دختر سه
 .           ... بود        مغرورش خاله پسر طرف از جوابی منتظر سینه به دست خبرم بی ازش من که داره ای قضیه

طلبکار             های دختر این برای بود بسته رو از شمشیرو بدجور امشب  !انگار

میشه          بیشتر تعجبم که میگیره تمسخر بوی و رنگ ...لحنش

_                 . ... شأن     در که ببری کار به رو صفاتی من زن برای نمیاد خوشم هیچ ً ثانیا میرا داره اسم دختر این ً اول
          ... ای      اضافه های غلط چه میدونم خوب که میدونی خوب مارال گرتن سؤاستفاده های خواهر خودتو

تا...        سه شما به داره شرف دختر همین ...میکنین



         ...         ... برای   ای دیگه خاله پسر کردن خر دنبال بهتره نمیدم کدومتون هیچ به رو میرا موی تار یه ارزه می آره
داشتم          نگه احترامتونو مامانم خاطر به حالشم تا باشین ...خودتون

همتونم    با جا ...همین

من                  معنای از پر های چشم و پریده رنگ صورت به نگاهی برمیگرده و میداره نگه حرفشو
 ...       !    ... میده. ادامه میکنه سنگینی کمرم پشت که دستش جوابم میشه نامحسوس نیشخندی عمیق میندازه

_ شده     من مال دختر ...این

عاشقشم " "چون

           ... بازی           نقش این برابر در شدم حس بی که منی هستن ما خیره شده گشاد چشم جفت سه با سه هر
زیباش  !کردن

_  ...             ... میگه    بود بینمون که هایی قرار و قول اون کنه انکار میخواد زادت خواهر مامان بگیر تحویل بیا
هه...  عاشقشه

      ...   ...    ... قراری؟      و قول چه قرار؟ و قول میکنه یاری ذهنم مینا اول دختر همون میوفته خنده به ها دیونه مثل

      ... خیلی          یکیشون ولی خوشگلن سه هر میره نشونه من سمت کشندشون زهر مثل های نگاه دوباره
مریم... .ساکته

             ...     ... خاله  دختر از خوشی دل هیچ کناریم مرد میاد بوش که طور این وقت هر از بیشتر جدّیه مصَممه یامان
نداره    خالش و !ها

   " قابلیت             "    معتاده دختره همین لیاقتش نکنه پچ پچ گوشش تو مادرش اگه و افتاده گریه به تقریبا مینا
   ...        ! میگیرم      که استرسی میکنه انتقال بهم زیادی منفی انرژی جمعشون داشت هم رو یامان گلوی جویدن
     ..." "  ... کم!        منو اوردن بال یه عاشقشم جمله مخصوصا میخوره بهم تظاهره چی هر از حالم مشهوده
.داشت

میخوره                گوشم به دخترک نفرت پر لحن میکنه نزدیک خودش به منو یامان که طور همین

_   ...      ... وقت       هیچ ایشالله زندگیم وسط افتادی معلق عجل مثل سلیطه ببری گور به رو خوشبختی ...ایشالله

کشیدن                      تیر که هستم مینا خون از پر های چشم کردن تحلیل و تجزیه حال در هاش حرف تاثیر تحت هنوز
  ... اختیار                بی میداره نگه دست ولی بگه میخواد یامان که خشمی پر حرف با میشه همزمان دلم ناگهانی
       ... برعکس          هات مهربونی عمو زن کجاست؟ نهان میگم آرومی آخ هستن خیرم که کسایی به توجه بی
 ...   ....          ... چت  کارهام ارادس بی میدم فشار جونم بی های انگشت بین دستشو محکم مچ دلنشینه خواهرت

  ... آشنا          هم شاید گرفتن سراغتو آشنا نا های حالت این چرا میرا؟ !شده

_ عزیزم؟   شد چی

    !  !! بی             دل برخلف من؟ عزیز کدوم اورتو؟ عذاب های کلمه کن بس بگم بزنم جیغ بتونم کاش
نظر...                 صرف میشه پخش گوشم زیر شدنش خم از که گرمش های نفس به میکنم سعی قرارم

نیست...    خوب جمع سکوت ...کنم

_  ...      ... نباش  نگران همین کشید تیر سرم لحظه یه نیست .چیزیم



مطمئنی؟_

میگه          ای دیگه چیز درد از شده قرمز صورت ...این

     ...      . مهمه   برات آخه که هم چقدر گیرش مچ نگاه از میدزدم چشم میدم تکون !.سری

_ که      هست هم دار مشکل .دختره

_    !      ...    ... ها     بزرگمهری ثروت ؟ کجا پول بی دختر اون آخه گرفتتش ترحم خاطر به میدونه هم یامان خود انگار
کجا؟
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    ... شده        گیرم گریبان عجیبی دلشوره نمیده اهمیتی ولی اطرافشو های پچ پچ ...میشنوه

_       .     ...   ... ها   کنیم خرج انرژی کلی باید امشب حتما وایستادنه پا سر از بشینیم بریم بیا خانومم بشم ...فدات

  ...         ! لبو          مثل میاره در هارو دختر اعتراض صدای شیطونش لحن ؟ باشه میتونه حیا بی حد چه تا پسر یه آخه
از                       گذاشته شکمم رو و کرده رد پشت از دستشو هم اون و دادم تکیه بهش که طور همین و میشم قرمز

میکنه     دورم غریب مکان اون

_             ... برای       دختر یه وحشت و ترس از که میده نشون خباثتتو نهایت این زورگو نیار روم به جمع پیش حداقل
میکنی      استفاده همه جلوی عروسیش ...شب

میگه                   دختره پره که رقص سن سمت نگاهی با که بردارم پهلوم کنار از دستشو میکنم سعی و وایمیستم

_          ... و          ام تشنه تو خون به قدر اون الن من نیست چیزی که این عمو؟ دختر کجاست خباثتم نهایت میدونی
که                  جمعی همین جلوی میتونم که بگیره خونسردیتو این جای هات التماس که لحظه اون برای بیقرارم

 ! امتحانش                بزنیم استارت رو بعدی مرحله امشب برای دیگه که بکنم تری جالب کارای بردی اسم ازشون
میرا   نداره ...ضرری



و                     درس جز دنیا از که منی میشه؟ ختم شکل بدترین به خودم باخت به که میزنم حرفی چرا سواله؟ برام
        !        ... به    که پسری این جلوی میخوام چطور ندیدم چیزی پدرم های بازی قمار جز ندیدم چیزی دفتر کتابو
          ... دادن        آزار برای و داره خودش برای شرکتی و مهندسه دیده دختر من موی تارهای اندازه خودش قول

! ؟     وایستم داره خاصی تبحر  من

   ... همیشه               از صورت داره قرار صورتم حالت ترین نزدیک تو که رنگشم شب های تیله خیره حرفی بدون
                ... برای  کنه دلبری تا کردن میزبان بلندش پیشونی برای رو مزاحم موی تار چند که موهایی شدش اصلح
       ... به              بار اولین برای که دختری برای نبوده زندگیش تو هم موقت طور به پسری حتی حال تا که دختری دل
    !  !      ! هست      که دردش نه ؟ دلدردم از میجوشه اشکم چشمه زندگیش َمحرم مرد جذابیت اومده چشمش

              ... منو    بسته در قلب بیاره در زانو به بتونه که میترسم ابهتش از اما من قبل از بیشتر ...حتی

افکارم      رو میکشه خط جدیش لحن

_ دختر          کنم روشن برات خباثتمو نهایت منتظرم میرا؟ کنیم ...امتحان

      !   ... دارم         دوست میکنم، فراموش و مکان ایسته می زمان هاش چشم با هام چشم میشه کشیده چالش به
   !      ... میکنم    باز دهن بقیش ما برای باشه جراتی شاید رحمیشو بی اولین ..ببینم

       ... نشانه          برنزشو و کشیده های انگشت نگاهم میشینه یامان شونه روی زده لک و دخترونه دستی ناگهان
برمیگرده...                 عقب به و میگیره لرزونم هلی چشم از جدیشو نگاه شونش رو دستی حس با یامان گرفته

_    ! دختر   نمیشه باورم ؟ نگار !خودتی

   ... قورت                 دهنمو آب میره فرو یامان آغوش تو نازی چشمک و خندون های لب با دختر اون بعد ای لحظه
       ! خط           چند همون خاطر به شاید میده قلقلک وجودمو حسادت حس نبازم خودمو میکنم سعی و میدم

        ...    ! باشم؟    غول این نصف باید چرا چی؟ من ولی یامانه قد هم قدش شاید باشه عربی !جمله

_ برگشتی؟     بود نگفته دایی زن

       .          . کنارش    هم میرایی انگار نه انگار میپرسه رو سوال این لبش کنج لبخندی با یامان گرفتن فاصله هم از
میگه             صداش تو ذاتی ناز با و میزنه کنار صورتش از موهاشو وایستاده

_ ترکیده؟              بمب مثل فامیل تو که تو ازدواج مثل عمه؟ پسر سوپرایزم بود چطور

های                  چشم میکنم احساس من و دلنشینه صورتش میکاپ زیباست حال عین در اش برنزه پوست
         . مقایسه          خودم با رو دختر این قدر این چرا داره هام چشم آبی با زیادی نابرابری یامان با همرنگش
      ! زیبایی!         کاری وسنگ کاری پولک لباسش حرفاس این از فراتر رابطشون میکنم حس چون شاید میکنم
خیره                  بهش رو مخالفی جنس هر چشم عجیب کشیده براش زحمت کلی معلومه که بدنش ولی داره
میکنه

_            ! خانوم؟  نگار بکشم رخ به آلمانتو به رفتن یهویی منم خوبه نداشتیما تیکه

خط                     و میذاره یامان بازوی رو دستشو نگار میوفتن خنده به ویکهو میکنن مکثی باهم دو هر میگه که اینو
     ! به               و میکنم اخم حرکاتش از نمیارم در سر باز که میزنه چشمکی دوباره و میکشه روش فرضی های

میزنم          پوزخندی گرفته دیدمو جلوی هیکلش اون با که یامان

سلم_



   ... و             میاد جلو میزنه برق دیدنم با تصورم برخلف هاش چشم برمیگردن،دختر طرفم به همزمان هردو
مینشونه           آرام ای بوسه گونم دو هر روی و میکنه بغلم

_ یامان؟      گرفتی عروسک جانم ای

وناز    بغلی موچولو ...کوچولو

میزنه           حرفاشو اجبار روی از انگار نیست خوشایند زیاد ولی لحنش

_ داری؟          هم دایی دختر بودی نگفته یامان عزیزم لطفته نظر

با                     و انداخت غضب به بادی داد کمرش به که قری با و کرد پیشدستی خودش که بودم یامان جواب منتظر
گفت  غرور

_          . بگه         که واسش نذاشتی حواس و هوش هم تو طبیعتا گلم کشور از خارج بودم رفته بود وقتی چند

         ! اضافه         هام ترس به هم ترس یه انگار مرموزن شدش آرایش های چشم مسخرش توجیه به میخنده
..شد

              ! که       جذابشه لبخند دوباره و میندازه بال ابرویی که میکنم نگاه و یامان دارن من با ناگفته حرف کلی انگار
میشه        روم روبه غرور از پر دختر .نسیب

      ! شکمم   درد از میاد بند نفسم غافلگیری پشت .غافلگیری
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تا                   آزاد و بیخیال میتونم که شده سنگین برام قدر اون کننده تحقیر فضای اون تحمل میکنم احساس
         ... که          فضایی نه بکشم نفس پاک فضای تو میتونم نرسه بهم احدالناسی هیچ دست تا بُدوئَم تالر از بیرون
    !         " دخترای       " همه چرا میکنه القا بهم رو خفگی حس و هست نگار دختر این زننده های عشوه از پر
         ! دیگران          درمورد گرفتن یاد فقط ها بعضی واقعا میکنن؟ نگاه کن خراب خونه یه چشم به منو فامیلشون

کنن  ...قضاوت

       ... که          بشینم برم میخوام پس ندارم حوصلشونو نگاره با صحبت مشغول که میندازم یامان من به نگاهی
       ! دلم             تو و میکشم بلندی پوف میگیره دستمو مچ و میشه متوجه هست بهم حواسش که چشم گوشه از
         ... خانوم           نگار با زدنتو لس بمونم چی؟ که خب میفرستم لعنت گاهش بی و گاه های گیری مچ این به
               ! میکنه  سعی طریقی هر از ولی وایستادم یامان کنار میبینه چشه؟ نیست معلوم دختره کنم؟ تماشا
        ...      ...      ! رو  زدم یخ های چشم نگار نگاه آتیش یامان با اخلقم نظر از چه کََمم سن طریق از چه بندازه دستم

گرفته  !نشونه

_  ...    ...        ... عاشقانتونو    خلوت سیر دل یه بزنیم حرف ببینیم همو میزارم قرار مفصل بعدا برم من خب خیلی
نزنم  ...بهم



کوچیکه                  لبخند هاش حرفی پر برابر در العملم عکس که میکاره گونم رو ای بوسه و میشه ...خم

...حتما_

            ... که     من سمت برمیگرده و میگیره رفتنش مسیر از چشم هم یامان میگیرم نفسی میگیره که فاصله
          ! داره      نظر زیر منو حرکات رفته بال لب گوشه با رفتنش با دادن بهم دنیارو انگار

_   ... بهم            خیلی ولی رومخه یکم البته داری؟ متشخصی و خوشگل دایی دختر همچین بودی نگفته
عمو؟...         پسر سواله جای برام نکردی ازدواج باهاش چطور میاین

میشه       ام کینه و پرحرص لحن جواب

_ داره؟    ربطی تو به

  "... تو                  به میزنه زل میشه نزدیکمون که عمو زن به و میزاره جیب تو دستاشو که میشم خیرش لحظه چند
          ...        " بدی  آزار طریقی به منو که هستی این دنبال فقط عوضی زورگوی داره ربط کی به پس داره ربطی

میدم..             تغییر نگاهمو مسیر عمو زن صدای با که منه سمت رخش نیم اه

_  ... آمادس   فیلمبردار عزیزم رقصتونه ...نوبت

نقش                     که مجبورم شده ریزی برنامه پیش از ربات یه مثل و شدم خشک که منی منم، عمو زن مخاطب
پریده                     رنگ تنم سردی و استرس اثر در که سفیدم های کنم،انگشت گوش بقیه های حرف به و کنم بازی
هست                 پسرش تنها عروسی امشب که مادری مهر پر های دست نوازش مهمون بودن شده تر
      ... طلب...             لحن با و میکنه اخمی میگذرونه نظر از و صورتم گرانه جو و جست میاد بال که نگاهم میشه

میگه     یامان به رو کاری

_     !          ! کنه       پنهون ازت اگه نگه هم خودش اگه یامان؟ نفهمیدی الن تا چرا میمونه یخ تیکه یه مثل هاش دست
 ...              ... استرسشو  کنی فراهم زنت راحتی برای رو زمینه که وظیفته گاهش تکیه عنوان به تو هاشو درد

میفهمم   لرزششو !میفهمم

کنی     آرومش منتظرم صبرانه ...بی

    ! سخت               نگاه یامان میشنوم عمو زن از بار اولین برای امروز که تهاجمی های حرف از میکنم تعجب
           ... گفتن        برای نمیکنم پیدا حرفی که من به رو خونسرد نگاهش از میکشم خجالت میخره جون به مادرشو

میگه       و میده قرار خطاب و مادرش

_     !           ... راحت     شما با شاید نداره قبول خودش محرم عنوان به منو هنوز میرا انگار ولی مامان گفتم بار چند
میره                 گیج سرش و میزاره شکمش رو دست بار یک دقیقه چند چرا بگه و باشه تر

هوم؟

  ... چه                  بشر این میکنم نگاهش شده گشاد های چشم با و دستپاچه که میده پاس هاشو حرف اخر من به رو
تیزه  !قدر



             ... و     تن استرس عامل خودت پسرِ میگفتم و میزدم داد داشتم جرات اگه منه جواب منتظر عمو زن
              ... باز...     دهن الن واگه شده پر یامان پیش هام خط چوب که حیف ولی هام سرگیجه و سردرد عامل بدنمه

داشت      نخواهم پشیمونی جز چیزی کنم

_  ... خودش                یامان سرده طور این هام دست همیشه و خونم کم من نمیدونین شما مگه جون عمو زن
         ...   . نمیشم  تر خوشحال این از و خوبه حالم کامل من نباشین نگران بیخود دیگه !میدونه

      ... مهربون            کنندم قانع لحن جواب در میزاره ام برهنه بازوی رو گونه نوازش دستاشو و میاد جلو نامطمئن
میگه   محکم و

_         ... بر            علوه که خوشگلم عروس شدی دیگه تو دلم عزیز کنی صدا عمو زن بَعد ِمن منو ندارم دوست ً اول
میتپه          دیگه جور داشتنت دوست برای منم قلب یامان ...قلب

استراحت                 میتونی بایستی نمیتونی و نیست خوب حالت اگه چون نیست؟ چیزی که باشم مطمئن ثانیا
ها...        نمیکنه پنهون مادرش از رو چیزی آدم ...کنی
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    ... با                میدم سوالشو جواب میکنم عجیبی بغض محرومم ازش که مادر کلمه یادآوری با و خون از پر قلب با
              ... مجلسم   این عروس حال اینکه به توجه بدون بده ادامه اگه میفهمه اونم انگار گرفته صدای همون



              ... بدون      و دردهام تمام میتونستم الن شاید که کسی نداشتن َسرِ از ای گریه میدم سر ای گریه و میشینم
              ! داشته    رو کوچولو فرشته این حداقل زندگیم تو نخواسته وقت هیچ خدا چرا کنم باز جلوش خجالت

؟! باشم

         ... رقص          بار اولین برای امشب زوج تا شده خالی شده ای رقصنده هر از خالی سن وسط دیگه حال
کنن    اجرا رو ...دونفرشون

           ... به       قراره بزرگمهر خاندان عروس امشب یامان قول به چون شاید منه رو ها نگاه بیشتر بگم میتونم
     ...         ... مردونه   کفش تنها سمت نگاهمو باشم داشته عموم شهرت شان در رفتاری باید پس شه معرفی همه
        . فقط            و رقصیدن از درنمیارم سر زیاد میگم بله سمتم به شدش دراز دست به و میکنم درمجلس حاضر
  ..            ... جوون    دخترهای برقصن ما با دارن قصد هم رنگارنگ نورهای و تاریکه فضا خودش به میسپارم خودمو

... مثل         میکنن تر رمانتیک رو فضا هیجان و جیغ !با

_ ای؟   آماده

 ... میگیره                    تنش حصار بند تو منو خودش و میزاره مردونش و پهن های شونه رو و جونم بی های دست
کمرم      دور هاش دست کردن ...باحلقه

                   ! با  که همخوانی بعد و میشه بلند هاهم دختر جیغ صدای حتی که میشه نزدیک بهم قدر اون ؟ هست نفس
میشه      اکو گوشم تو میکنن ...اهنگ

" زندونه         یه دنیــــــام بره که میدونه خودش پونه "گل

" درمــــــونه         و دوا میدونه هام قراری بی همه "واسه

"       ...   ... خیـــــــره   بشم بهش تا نشسته اصل بگو گیره پونه اخه گیره پونه "دل

             ... هم     گلگونم های گونه به میکنم حس که طوری شده بیشتر بدنم دمای داره حرف کلی هاش چشم
  !              ... خیلی  تند دور رو میره قلبم میکنه زمزمه وقتی خواننده همراه مردونش های لب زیر کرده سرایت

بپره...     بیرون داره دوست که ...تند

و                 " حـــال بشه عوض که پاهاش زیر فرش میکنم براش آسمونو های ِستــــــاره باشه من به اگه
"هــــواش

    ... من       برای نیست بیش رویایی باشن پام زیر فرش که هایی !ستاره

صورت                   سانتی یک فاصله گرممون هان نفس صدای فقط که میدم اجازه حرفی هیچ بدون و شده مسخ
بشکنه  هامونو

   ...    ! همه           اون بین میزنم نفس نفس میشم تر هیجانی که میچرخونه دورخودم دور یک و میگیره دستمو
میگه  موزیک

_ چیه؟  حِست

 ...            ! من       های اولین از داره خبر هم رنگش سیاه های تیله ؟ میشه سوال برام جملش این چرا نمیدونم
        ... میخوام          هست بینمون که نفرتی به توجه بدون میرقصم پسر یه با بارمه اولین چون دارم هیجان طبیعتا



با                  میشه همزمان این که میکنه برخورد ستبرش سینه به کمرم میچرخم وقتی ناگهان که بدم جوابشو
جمعیت  صدای

_     ...    .... یال     ببوس و عروس یال ببوس و عروس یال ببوس و عروس داماد

روح                    و قلب فکر اصل و میاوردن زبون به داشتنو یامان از که آوری خجالت درخواست هم سر پشت
نبودن          داماد همین بغل تو بده جون ممکنه که !عروسی

        ... میپرسه    آروم لرزونم های چشم جلوی که نمیکنم مخالفتی خودش طرف برمیگردونه منو

_ کنَمشون؟   پُرو

دستش                   رو میکنه خم کمر از کاه پر مثل منو مبهوتم نگاه به توجه بی و میزنه شیطونی ...چشمک

_  ...  ... ببوس   یال ببوس یال ببوس و عروس

   !   !       ... لمس     طاقت چون میبندم چشم میخونم فاتحمو که صورتم رو میشه خم دیدشه جلوی قلبم تند حرکت
   ... چند               برای فقط میشینه پیشونیم رو داغش های لب گرمی که ندارم حالت ترین نزدیک از هاشو چشم

    ...   ... ادم!         همه این بین البته بهم میده ارزش میگیرم رو خوشبخت عروس حس لحظه چند فقط .لحظه

   ...        ... ای      مسخره قانون چه بدم بوسشو جواب که بود من نوبت حال میشه بلند تشویق و سوت ...صدای

_ ببوس    دومادتو ...عروس

          ... بوسه         گونش رو که میده قلقلکم ریشش ته زبری میکشم بال خودمو یکم و میزنم پس بدنمو هیجانات
 !           ...   ... هامون   قلب تلطم از ایم خسته که برگشتیم جنگ از انگار میفرسته بیرون نفسشو میکارم آروم ای

     ... دارم          که حسیه تنها سردرگمی حس میکنم تجربه خودم میل با خودم که ای بوسه !...اولین
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        ... تو            هامو اخم و میپیچم خودم تو دوباره میگذره مردونه مجلس به یامان رفتن از که میشه ای دقیقه چند
        ...        ... بگم  نمیتونم کسم هیچ به یعنی؟ شده چم نسیبم بی نحسش حضور از که میکنم خداروشکر میبرم هم

نمیکنم          درک و جسمیم بد جال این دلیل خودمم !چون

       ... دختر           که میره میزی سمت ناخوداگاه نگاهم میبینم کاری به مشغول رو همه میکنم نگاه که اطرافم به
اتفاقی                      وقتی ولی میزنن قهقه بار یک لحظه چند هر و شدن جمع دورش نگار یامان دایی دختر و ها خاله
   ! عمو                 زن بفرستن باقی دیار به منو و بگیرن دستشون تو اسلحه یه مونده کم میوفته من به چشمشون
     ... عمو               های همکار از حتما اوناس به حواسش فقط و میکنه صحبت زن تا چهار سه با داره که هم

بی...                  حس که منی برای و خوشاینده میرقصن وسط که هایی زن برای فقط اهنگ کننده کر صدای هستن
     ...    ! برخورد          از بعد که نهانی میگردم نهان دنبال میمونه مردن ناقوس مثل شده اضافه هام درد به هویتی

    ...        ... تالر    وارد ورودی در از میکنم پیداش بالخره میکنم ریز که هامو چشم ندیدمش دیگه نافرجاممون اول
          !       ! طرفم...   به و میشه نگاهم متوجه میاد که جلوتر خشمه از چر هاش چشم چرا یعنی؟ بوده کجا میشه

میده...           کنار صورتش تو از رو بلندش موهای و میشینه کنارم ...میاد

نهان؟   _ بودی کجا

          ... دلم       ناگهان که بزنم حرفی میخوام و میشم خیرش مشکوک نمیده جوابمو دلخور و میندازه بال سری
میوفته               زمین رو دستم توی گل دسته و میشم خم کامل که میکشه تیر !جوری

...آخ_

که                   میخوره گوشم به نگرانش بشدت صدای بعد و میشینه کمرم رو دستش میشه گشاد نهان های چشم
میبندم    چشم درد با

_ یدفعه        شد چی خوبه؟ حالت میرا؟ شده !!چت

همون                   افتاده عروسم لباس دامن زیر که گلی دسته برداشتن بهانه به پس نکنم توجه جلب میکنم سعی
میدارم      برش شدم خم که ...طور

_      ...     ...   ! گیج    سرمم میکنه درد بدنم تمام میکشه تیر دلم صبحه از کن کمکم شده چی نمیدونم نهان
خیال...       و فکر از میشم دیونه دارم .میره

         ... و          ملیمت با و میشه اوضاع بودن وخیم متوجه میارم زبون به جملتو عجز با و برگشتم طرفش به
میده   جواب مهربونی

_ شدی             مریض یا پایین اومده فشارت که نمیدونم یا شم؟ فدات گرسنته ...شاید

میگیرم        مشت تو هاشو دست مشهودی استرس با



_     !      ...      ... و  میکنه درد دلم ؟چرا چمه نمیدونم که همینه منم مشکل نهان نیست اینا از کدوم هیچ نداره امکان
میشه      وبدتر بدتر لحظه هر ...دردش

میدم     ادامه و میکنم  مکثی

_      .       !    ... برده   بو چیزایی یه به داداشتم کن کاری یه نهان میمیرم دارم شدم تموم تازه من نیست عادتمم وقت
بفهمه      دردمو ندارم دوست اصل ...من

میگه             فکر کمی با شده منتقل بهش آلودم بغض صدای و استرس درحالیکه

_ ؟   ! انداختی جلو  نکنه

فرارمو                    کوله خواستم و شدم بلند خواب از وقتی صبح به میره فکرم ولی میشم خیره هاش چشم به
کوله...                   اون داخل پد بیوفته جلو پریودم زمان ممکنه میکردم فکر که درحالی ذهنم تو که اومد یادم ببندم
     ...     ... همه!          از و سرگیجه سردرد آشنا های دلدرد صبح از میشم خیره زمین به باز دهن با و ناباور گذاشتم
!      ... باشم              بدبخت قدر این نمیتونم من شده وقتم که میدادم تشخیص همون رو از من که دردی بدن تر مهم

باشم     درمونده قدر این !نمیتونم

_   ...    !     ...     ! ! رحم  بهم اون میکشه منو داداشت الن کنم غلطی چه من نیست خوب اصل این نه نه نهان
...نمیکنه

...آخ

    !           ! اطراف    به نگاهی نهان افتاده الن اتفاقی همچین که بود باور قابل غیر برام کنم گریه میخواستم واقعا
گفت         میداد دلداری بهم که درحالی آروم و انداخت

_   ...     ...       . هم   چیزی قرصی بیارم کولتو برم باید اول که نشده چیزی کن حفظ خونسردیتو میراخب باش آروم
نشده        بیشتر این از دردت تا کنم ...پیدا

خبر...                      موضوع این از یامان که کردم تاکید بهش لرزون های چشم با من و کنه خبر و یامان تا رفت رفت
       ...        ! بفهمه  یامان اگه بودم مطمئن من ولی بکنه حالتو رعایت امشب ممکنه بفهمه اگه میگفت نشه دار

بیاره            سرم بدتر بلیی و کنه سواستفاده بدم حال از میکنه !سعی

میفهمه            که بالخره میگه دار بغض و پایین سر با نهان ...درجوابم

فقط      بیوفته اتفاق این نباید ...الن

          . نهان        میشن، صحبت مشغول من از تر اونطرف کمی میشه زنونه مجلس داخل نهان اشاره با یامان
حال                    در خواهرش با همیشگیش اخم همون با هم یامان و میزنه حرف کنه نگاه هاش چشم به اینکه بدون

      !            ... نگاه  طرفم به هم نهان میکنه شکار نگاهمو و میاد بال یامان سر میگذره که دقیقه چند مگوی بگو
  ... شرم     از شاید میگردونه بر رو و  !میکنه

  !        ... وای          دستش کف بزاره رو چی همه نهان نکنه نفوذکنه درونم به میخواد هم فاصله این از یامان نگاه
               ... یامان    لحظه همون که میارم پایین شکممه رو که میگن؟دستم چی ها چشم این پس نگو گفتم من خدا
    ... یقین                به دیگه حال برمیگرده پشتی کوله با بعد لحظه چند و میشه خارج تالر از و میده تکون سری

 !    ! درد                 خوردن کتک درد یکی نه کنم نرم پنجه و دست وحشتناک درد تا چند با باید من امشب که ...رسیدم

بیشتر           سردردم و میشه آتیشی نگاهم میاد طرفم به که ...نهان
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منفجرم          حال در عصبانیت از میکنم احساس میشینه، کنارم ...وقتی

_        !        ... که   هایی هست حواسم اون بود این هان؟ دستش کف گذاشتی رو چی همه رفتی نگو نگفتم مگه
 !   ... من   نهان که واقعا میکردی تکرار ...برام

میگه              میپره پرحرصم های حرف بین که درحالی تشر با و میکنه گشاد چشم

_    !         ! گیر        یکم فقط شدم معرفت بی قدر این یعنی خوبه؟ حالت ؟ یامان به گفتم رو چی میرا؟ میگی چی
         ... حرف          پشتی کوله کدوم از گفت که هم بعدش شد بحثمون که میکنم محلی بی بهش چرا که داد
 ... عقب!                  صندلی انداخته رو بوده پیشت که ای کوله انگار کردن پیدات وقتی گفتی تو گفتم منم ؟ میزنی

         ! اورد    رفت اونم و دارم لزم خودم برای گفتم میخوای؟ چی برای ...گفت

...همین

...     ... سر             میشینه دستم رو نهان دست میزارم تپشم پر قلب رو دست و میفرستم بیرون ضرب پر رو نفسم
        ... به           قلبم تو آشوبی چه نمیدونه کس هیچ میگذرونم نظر از رو بخشش آرامش ی چهره و میکنم بلند
!پاست

_  ...           ... کار      با بمونی دور داداشم از امشب حداقل تا میکنم پیدا راهی یه نده عذاب خودتو قدر این توروخدا
نمیچرخه        یامان ذهن تو خوبی فکرای مطمئنا !ظهرت

     ... مسکن               کیفم تو اوردی شانس بیارم آب برات برم منم هستی، وضعی چه تو ببین برو شو بلند هم حال
بودم  ...گذاشته

که                    ای فاجعه عمق شدت درک از بلکه نمیکنه آرومم لحنش و ها چشم برخلف تنها نه هاش حرف
          ! کنه         کمکم میخواد میشه بدم حال متوجه که نهان میکنم حس گلوم تا رو گرم مایعی هجوم گرفتارشم
دستشویی                  مسیر سریع و گذاشته دهنم رو دست اطرافیانم توجه جلب بدون و میزنم پس دستشو ولی

        ... فقط     داشتم کم وضعیت این تو رو آوردن بال میگیرم پیش در و !!تالر

             ... صورت      این با بقیه میخواستم خدا از فقط آخر های ساعت همین تو گذشت روال همین به ساعتی چند
                ... یه     تو هردو که خواست و زد صدا و یامان بردار فیلم رسید که شام موقع نبرن درونم به پی زارم

غذابخوریم  ...بشقاب

       ! جون             از بود نذاشته کم عمو میارم ایمان ها عروسی مسخره های رسوم به میگذره که قدر چه هر
    ...     ... رقاص          تن تو جونی بودن شده خوردن مشغول همه بود شده ِسرو غذا و خوراکی مرغ شیر تا آدمیزاد



        ...        ... دو    های خوردن غذا از بالخره بردار فیلم بود حاکم فضا تو چنگال و قاشق صدای بود نمونده جمع های
گرفتن               قاب مهمونا های چهره فیلمشو بقیه و کشید دست مسخره اداهای و ما ...نفره

چنگی                  دارم خوردنشو قصد که مرغی سینه به چنگال میندازم،با روم روبه مرغ چلو بشقاب به نگاهی
          ...   ... شکم     هم معذبم هم ولی دارم دلم تهای ته اشتهایی بخورم میخواد دلم میکنم بازی باهاش و میزنم
      !             ... که   بودم غرق خودم توی میره بین از داره کم کم انداختم که قرصی اون اثر کنم فکر میشه مانع دردم

رسید                من مرغ تیکه اون به و شد رد دستم رو از مهارت با چنگالی ناگهان

_ نمیخوری؟ 

      ... قد              با و نشسته کنارم برمیگردم طرفش به بود شده شوهرم رسما امشب از که مردی جذاب صدای با
   ... میشه              سردش لحن جواب میکنه عمل من برای َمأمنی مثل رنگ ذغالی شلوار و کت اون تو بلندش

...نه_

میگه                برمیداره رو مرغ گوشت و میشه خم که طور همین و میندازه بال ای شونه

_        !   !     ... طعم  یه اصل کردی دقت تاحال نمیدونم خوشمزه لذیذ مرغم سینه عاشق من اتفاقا نداره اشکال
داره       دیگش های قسمت با تر ...متفاوت

  ... میده               ادامه مرموزانه میپره اختیار بی ترس با همراه میشه وارد بهم که عصبی فشار خاطر به پلکم

_ سینس      خوردن تو تخصصم من !کل

   ... میگه؟   چی داره این میشه قطع !!نفسم

میکنه        اضافه ماتم چهره به پوزخند با همراه

_ دیگه      چیز نه مرغ سینه ...البته

 ... مالش                  دلم نشستم ساکت صندلیم گوشه کرده بغ و شد کور کل به هم داشتم که اشتهایی مونده ته اون
      ... به             نگرانیم و وحشت فعل ولی بودم محروم ازشون من و بود میز روی که غذاهایی اون برای میرفت
       !          ! زن    های گوشزد خاطر به ولی نه یا میخورم غذایی من که نداشت کاری اصول بود کرده غلبه گرسنگیم

داد              تحویلم که بود نیشخندی جوابم و برگردوندم رو که زد تعارفی یه ...عمو

         ... تایید        یه داشتن برامون بقیه که خوشبختی آرزوی بود بزرگ میشد پیشکش برامون که تبریکاتی سیل
                  ! اکتفا   کوچیک لبخند به فقط طور همین که بودن زیاد و آشنا نا قدر اون ها مهمون داشت لزم منو

میسپردم            نهان عمو زن و یامان به رو تعارفات بقیه و ...میکردم
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حضور                     بیشتر یک درجه اقوام حال و بود شده خالی تقریبا تالر و نبود ها آدم ازدحام از خبری دیگه
باشیم...              داشته بقیه با وداعمونو آخرین تا بودن اومده زنونه مجلس به هم آقایون ...داشتن

                " "... مسبب   و کرد پایمال منو احساس و غرور ازدواج این روی فشاریش پا با که عمو میبینمش دور از
  ...               ... رو   یامان میلرزم بزارم غرورش روی پا فرارم با میخواستم هم من که این به فکر با شد النم حال
          !  ... پیشکش      رحمی بی با کوچیکشو دختر هم پدری مگه ؟ پدر آه شده پدرم خیره که میکنم نگاه
            ! هر       قلب غیرتشون که دیدم رو هایی پدر عمرم تمام تو کنه خودش صیغه اونو تا میکنه برادرزادش

گرگ                    طرف از آسیبی نمیزاره وجودش تمام با و میندازه هراس به رو کنه نگاه چپ دخترش به که پسری
هم                    سالم و همسن گرچه نداشتم شانشی مادر و پدر داشتن تو من ولی کنه تهدید دخترشو جامعه های
            ! داخل     پدرشون همراه که میشه جمع آروین و ساشا به توجهم نمیدونن هم هاشونو داشته قدر
         ... نگاه...        مشغول حوصله بی و برمیگردونم رو خیال بی میرن بودن نشسته ها عمه که میزی کنار میشن
  ... بلند              قامت میشه کشیده سیاهی چرمی های کفش به نگاهم ناخوداگاه که هستم اطرافم به کردن

میگیره      دیدمو تمام پوش سیاه پسری

_ مهندس؟  چطوری

               ... آدم    به زیادی سردی آبیش های چشم که بلند قد و برنزه پوستی با پسری میکشم جلوتر شنلمو لبه
              !  ... روشن  های تیله اون و نیست پاک نگاهش میکردم حس چرا نمیدونم ولی یامان مثل میکنن منتقل

رازن    رمزو پر !بشدت

تنم      به مینداخت لرزه نگاهش !آبی

_ پور؟...    نیک چطوری خودت ممنون

_  ... باش            راحت پسر نمیاد خوشم میبری کار به که الفاظی این از یامان .اوه

میکنه         تغییر من سمت هاش چشم مسیر خندش همراه



_  ... بانو؟   خوبین زیبایی عروس چه

           ... که     میدم جوابشو آرومی به جوابمه منتظر و کرده جیبش داخل دست نگاهش خیرگی از میشم دستپاچه
باشه    شنیده دارم !شک

_        !   ... میشن      مشکی ابرو چشم ایرانی دخترای معمول العادس فوق این داره غربی چهره که بلوند .دختر

احیانا؟    نداره خواهر ایشون

گفت                تفریحش پر لحن جواب در پوزخند بود،با شده کلفه مرد این دیدن با که یامان

_   ... فرزنده  تک میرا نداره ،نه

میداد                     دختر میکنه گرم مؤنث جنس یه و تختش شب هر که پسری به پدرش هم داشت اگه نکنم فکر
پور   نیک .کامیار

   ! عمو   دوست پسر پور نیک !کامیار

      ... ترسناکش          کشیدش و ریز های چشم میشن نمایان سفیدش های دندون ردیف که میکنه بلندی خنده
     ... خصمانس        خیلی بینشون جو میکنم احساس کناریم مرد ترسناکی اندازه به نه اما ...کردن

_   ...       ... ... بانو؟     نه مگه ازش ببر کامل لذت توئه شب امشب بگذریم پسر پره دلت هنوز انگار

 ...         ! با        شدنه خورد درحال هاش دست فشار بین انگشتانم میندازم پایین خجالت از سرمو و میگزم لب
        ...    ... میکنه،    تر آتیشی رو یامان میزنه که نیشخندی شده جدی هردو چهره میکنن دوئل انگار نگاهشون

   !      ...    ... کنم  درک نمیتونم ؟ چیه خاطر به عصبانیت حجم این قرمز های چشم با طرفم ...برمیگرده

_ میام        منم مامان و نهان پیش برو ...تو

        ...     ... فاصله   ازشون میخوام و میندازم بال ای شونه میزنه پوزخندی کامیار پسر اون میکنم نگاهش گیج
میخوره       گوش به خونسردش صدای که بگیرم

_ ...                ! برم   سریع باید اومده پیش کاری من برای ولی صحبتن مشغول هنوز مامان و بابا نیست احتیاجی نه
شرکت   تو ...میبینمت

...خداحافظ

خداحافظی                   هم عمو با مغرورانه میزنه من به رو که ریزی چشمک با و میخوره چین چشمش گوشه
   ...        ... دور      از سیاوش میمونه دور یامان دید از خاصش چشمک البته میکنه ترک تالرو و میکنه مفصلی
            !  ... بجوئم  خرخرشو میخوام که من به توجه بدون میرسه بهمون وقتی آشفتس اونم میشه نزدیکمون

میگه  سریع

_ مرتیکه؟   میگفت چی

میکنه           زده یخ منو که سردی لحن میشه عصبیش لحن جواب



_ عوضی         آشغال میداد قورت رو میرا داشت من !جلوی

گفت              مچیش ساعت به نگاهی با و کشید دارش حالت موهای توی دستی سیاوش

_ قراره...      که کن فکر این به ...بیخیال

  .           ... سیاوش     داره وجود هم سومی نفر باشن شده متوجه تازه که انگار میکنه قطع هاشو صحبت ناگهان
         ... نبوده     قسمت انگار ولی دربیارم کارشون از سر بودم کنجکاو میزنه من به ای اشاره

_ سیاوش...         کنم خورد گردنشو دارم دوست میبینمش وقتی فقط ...اوکی

     !    ... حرص          قدر این بزار چه من به خب آرامش به میکنه دعوتش سیاوش که شده متورم گردنش رگ
بمیره  ...بخوره
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         ... که          مشیری اون و زهرا همون یا احمدی خانوم گرفتن و دروبرم یامان های همکار میشه ای دقیقه چند
چاق                 درحال کنارم که هستن شرکت نفرات ترین اصلی جز بودم کرده صحبت باهاش تلفن پشت
        ...        ... کارکنانش  و ها همکار تباریک جواب در وقتی بودن کرده دور رو یامان هم ها مرد هستن سلمتی
کلی                  همکاراش و میگیره پاچه سگ مثل حتما شرکتشم تو که میکردم پیدا یقین میگفت ممنومی خشک

میبرن   حساب !...ازش

_ ...       . خدا         میاین بهم خیلی مهندس آقای و تو ایشالله بشین خوشبخت سیمین؟ نه مگه عزیزم نازی چه
کنه     حفظ هم برای ...دوتاتونو

   ... من               اینکه عوض میده احمدی خانوم درجواب ای آره و میکنه نگاهم اکراه با سیمین همون یا مشیری
           ... شکست      میشناختن و یامان که دخترهایی از کلی امشب کنم فکر میاد قیافه برام اوشون باشم دلخور
           ... ... برام       دشمن قدر این الن تا میگرفت همینارو از یکی کاش هه ندارن منو دیدن چشم و خوردن عشقی
                   ! باهاش  و وایستاده یامان پیش که پسریه علی زهرا همسر که فهمیدم زدن حرف که جا این تا نشه پیدا

نامزدیشونه...    دوره هنوز البته ...صمیمیه

تعریف                   چیزی سیاوش گویا میدم سمت اون به و حواسم که میشه بلند مردا جمع خنده صدای ناگهان
بخونه       خروس کبکشون شده باعث که ...کرده

_   . بشین    خوشبخت ایشالله رئیس بریم ما ...خب

میگه               جدیت با همه به رو و میشه ما نزدیک آروم های قدم با یامان



_         ... کم.        اخیر روز چند این مثل همتون ببینم نیام ها سرجاشه شرکت فردا باشه حواستون فقط ممنون
کردین  ...کاری

_         ...      ! رو       سنگین کارهای دیگه بعد به این از خانومتی کنار خونه توی تو بیای فردا میزارم من مگه عمرا
ها؟؟       بچه نه مگه سیاوشه منو دوشه

   ... چپکی                نگاه یامان میکنن تایید رو علی های صحبت میدن تکون که سری و لبخند با شرکت کارکنان همه
میکنه              بدرقه اونارو جذابی لبخند با و میاد کوتاه بالخره اما میکنه دوستش ...نثار

       ...          ! خود     جای که هم قلبم درد این میکنن درد که شدن سنگین قدر اون هام پلک میترکه غم از داره دلم
!داره

میدن             فشار بار چندمین برای رو دارم نبض های شقیقه کوچکم های ...انگشت

 ... اوه                  نبندم چشم میشه باعث و میکنه جلب توجهمو یامان خورده گره نگاه که میوفته هم روی هام پلک
           ... این        اما میشه نزدیکمون داره کاذبش غرور همون با فریده عمه ندارم رو یکی این توان دیگه من خدای
جلو                   بدم تشخیص میتونستم غمشو فقط من که هایی چشم با ساشا پسرش که تفاوت یه با بار
برای...                 زنشو خودشو و بگیره بلیط امشب برای نتونسته چون هم سامیار عمو میگفت عمو زن میومدن

کرده               هدیه ازدواجمون کادوی عنوان به رو زیادی مبلغ عوض در برسونه یامان منو عروسی

_ دایی؟   دختر چطوری

          !    ... از     اونو بیرحمی با من بودم شکسته دلشو من بدجور اونم بود دلخور نگاهش معنی از میشم ناراحت
             ...   ... قول   به بودن دختری هر آرزوی و بودن جذاب عین در که پسری فامیل آروم پسر بودم رونده خودم

      ... زندگیم      و خودم با کردم چه من بود باخته من به دلشو !خودش

_ میره؟        پیش خوب کارات خوبی ؟ خودت خوبم من

             ... مکالممون    به حواسش که یامان به نگاهی با و کشید گردنش به دستی بگیره تخصصشو داره تصمیم
گفت                اروم بود کرده باز فریده عمه با رو ای دیگه بحث طرف اون و نبود

_ ! ؟    میرا چرا بدونم میشه

میپرسم     معذب و تعجب  با

_ ! ؟   چرا چی

میشه  !    لبریز صبرش میشه !کلفه

_         !      ! رفتی         ندیدی و من محبت همه این چرا ؟ اون از بود کم چیم ؟من راه اون به نزنی خودتو قدر این میشه
نداری          ارزش پشیزی براش میدونی خودتم که شدی پسری ...زن

     ...    ... حال         اندازه به صبح از میبنده گلومو راه بغض شده راحت اطرافمون های آدم برای قضاوت قدر چه
نبودم   پشیمون النم



میزنم   لب آروم

_            ... بکشی  رخم به رو گذشته ندارم دوست و دارم شوهر الن من بری ...بهتره

 ... با                 ظریفم های انگشت رو میشینه مردونش دست دو یهو ولی چطوری نمیدونم هام حرف اتمام از بعد
میکنم    نگاه اطرافمو ...هراس

_       ...   ... سهم         تو میبینم که حال ولی زندگیم عشق بشه خونم خانوم بشه روز یه کوچیکم دختردایی بود آرزوم
دوست                    قلب اوردن دست به برای که بودم من این نداشتم عشقتو لیاقت من میکنم حس ای دیگه نفر یه

بگیره         زندگیتو دیگه مرد یه تا گذاشتم کم ...داشتنیت
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بهش                     رو دارم که متقابلی حس میکنم سعی و میشم آروم میزنه دل ته از که هایی حرف تاثیر تحت
بدم  انتقال

بال                    _ آستین برات چرا و چون بی مادرت بزاری دختری هر رو دست اگه که هستی پسری یه تو ساشا
   ...    ... زندگیتو!             براش میدی جونتو براش بیاد اصلیش صاحب روز یه اگه که داری پاک قلب یه تو میزنه

    !        ... زندگیم...     که دختریم من نداشتم پاکتو قلب این لیاقت من اصل در نداشتی منو لیاقت نگو انقدر میزاری
          ... روی          ابد تا که میمونیم موازی خط دو مثل ما میزنه رقم برام سرنوشتم که هایی سیاهی با شده عجین
    ...    ...  ... اومدی      که روزی اون دارم شوهر دیگه من کن فراموشم برداشت خواهیم قدم متفاوت مسیر دو
که                     داشته دوست منو قدر چه خدا گفتم خودم با اوردی زبون به احساساتو تمام استرس با و من پیش
   ! این                  میبخشی دادم جوابتو رحمی بی با که بودم بدبخت قدر چه من و داشته حس من به بندش بهترین
گناهکارو؟



چونه                      به رو رنگش ای قهوه های چشم شده خم که قامتی با و کرده ول دستمو دیگه که وقته خیلی
        ... ریخت  هری قلبمو یامان صدای که بده جوابمو میخواد دوخته لرزونم

...میرا_

میکنم   عوض بحثو

خوب                 _ حالش و ماهه به پا جون نسرین بیان نتونستن همسرش و سالر پس میگفتی داشتی اهان
  ... برسون...    منو سلم شه فارغ زودتر ایشالله ...نیست

نهان                     از که رو حرفی نکنه شک هامون رفتار به یامان اینکه برای من و میکرد نگاهم خیره خیره ساشا
   .     ...    ... که      یامان داشت واقعیت خبرم این و ساشابود بزرگ برادر سالر اوردم زبون به رو بودم شنیده

میشه          دور و میگیره فاصله ازم ناچار ساشا میشه نزدیکم

_ داشت؟   کارت چی

میگه         یامان که میگم هیچی میل بی سوالش درجواب

_            ...  ... اون    بپرسم میرفت یادم که بود مشغول اطراف به سرم قدر این آرومی بدجور طور این که پس
میخواستی؟     چی برای و کیف

    ...          ! سرش     به دست میخوام بفهمه رو موضوع این که میکردم تحمل باید چطور بود رفته لو کارمون انگار
میشه       مانع آروین شیطون صدای که کنم

_ دریایی؟  چطوری

        ...     ... به        توجه بی و میزنم کوتاهی لبخند بود انرژی بمب پسر این بود آشناها و فامیل تو اسمم دومین دریا
میگم               میکشه پوفی اروین دیدن با و شده جمع دریا لفظ به حواسش که یامان

_               ! ول.    و میکنی عاشق و مردم دخترهای و دیدی دور رو عمه چشم خوب بهتری انگار تو ولی ممنون
خان   آروین ...میکنی

_       !    !    ... طور      این هم کی هر اصل ؟ یامان نه مگه داری خبر که خودت نیستم پسری همچین من دریا جون
یامانه     نفر یه اون ...باشه

درمیاد           صدام که میکنه جان نوش ازش محکم گردنی پس یه

_ ! ؟   زدیش چرا عه

         ... شدت         از اومده بیرون زبونش که آروین به رو میشه یامان از غره چشم یه معترضم لحن جواب
میگه      سرشه رو دستش و شیطنت



_ !           ! ؟     میکنی اذیت منو زن قدر این نمیشی آدم تو دوما دریا نه آبجی اول

میکنی        رعایت خودت تو که هم قدر ...چه

   !      ... بدی          سکندری نذاشته بدنم تو جون که شکمم میکشه بلندی سوت و میزنه فریاد کسی سرم تو انگار
  ...          ... تاخیر       با میدم تکیه بهش و میزنم چنگ یامان بازوی به ناچار میکنه نگاهم نگرانی با آروین که میخورم

وایستاده                 تنومندش بدن و مردونه قدرت با تنها حال ظریفم تن و میشه رد کمرم از دستش

_      ... بیفتیم           راه میخوایم سرده خیلی هوا نخوری سرما ِشنِلت رو بنداز بدم چیزی سردته اگه جان مامان
        ... خوشی  و خیر با برسه سر به امشبم ایشالله عمارت ...بریم

               ! من  و دیگس های جون گرفتن مشغول مرگم فرشته هنوز که بودم خیال قدرخوش ؟چه عمارت میریم
میکنم           نرم پنجه و دست معجزه تَوَهُم با جا این ...هم
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     !     ! دارم           درون از من نیست سردم جسما من ندادم گوش بپوشم چیزی اینکه بر مبنی عمو زن توصیه به
مغرور                  پسرعموی دست از عروسیم روز تو فرارم با میتونم میکردم فکر که بزرگمهر میرا من میزنم، یخ

        !   ... گیر     طوری این نمیکردم هم فکرشو حتی چون ندارم دومی نقشه بدم نجات زندگیمو بیرحمم و



         !       ! دختر...      هر مثل من نحیف تن این و شکنجه و درد از پر تسلیمی ندارم تسلیم جز حسی هیچ حال بیفتم
میکنه               تهدیدش زندگیش دارایی ترین ارزش با با که مخالفی جنس از میلرزه ای ...دیگه

      ...        ... هاو    صحبت خاطر به هم دقیقه چند خلوت تقریبا خیابونا و بود شده شب نیمه رسید رفتن موقع بالخره
شدیم          معطل پور نیک آقای و عمو مهم های ...حرف

میکنن                  حرکت سرمون پشت کنان بوق بوق ماشین کلی انگار نه انگار میکرد رانندگی تمام خونسردی با
میگیرن       جشن مارو مشترک زندگی شروع !و

!ساکتی_

             ... های      چراغ که نگاهم و برمیدارم خنک شیشه رو از رو سرم آروم فرماس حکم فضا تو ملیمی آهنگ
میپرسه                   رو کلمه این که اون سمت به گرفته نشونه هارو خیابون توی تبلیغات یا ها مغازه رنگین
برمیگرده

_ نمیزارن          سکوتم برای حرفی جای ماشین از بیرون صداهای ...عوضش

سرمون                    پشت به آینه از نگاهی با و میکنه عوض رو دنده بسته شیکشو مچی ساعت که دستی با
میگیره     جا لبش رو نیشخندی

_ کنی؟          خالی درونتو هیجانات اونا مثل هم تو داری دوست

          ! حجم        که میاره پایین قیمتشو گرون ماشین های شیشه داشتم سمتش از رو ای دیگه جواب انتظار
             ! و       موها به باد که سیلی شاید تا میکنم بهم نزدیک شنلمو میشه ماشین گرم فضای وارد سرما زیادی

باشه      تر آروم کمی میزنه ...صورتم

_ ! ؟    کنی کار چی میخوای

خشک                     دهان آب جذابش صدای با دوباره من و دیدمه تو شده مزین پوزخند با که صورتی کامل دیگه حال
میدم    قورت رو شدم

سرعت                  _ عشق که مجردی پسر با هرزگیتو و تعهدی بی و خرم و خوش زندگی لحظات آخرین میخوام
برسه       !            آخر به جاده این وقتی که کن حاضر خودتو کنی خداحافظی اطرافیانش برای افتخاریه و داره
دلت                    به رو وقیحانت فرار این داغ لحظش به لحظه تمام که کنی سپری زندونی تو قراره عمرتو بقیه
!میزارم

شکار                     و رنگم بی های تیله شب سیاهی تو هاش چشم بزاره روحم و قلب روی بیشتری تأثیر اینکه برای
میکنه

_ ناپذیزم؟     سیری بودم گفته راستی

   ... عاشق             میدونی اخه باشه حسابم طرف چموشی دختر که ای رابطه تو نمیشناسم خستگی بودم گفته
فرار                     میتونم دستت از میکردم فکر که خوردم گوه کردم غلط بگی درد شدت از که هستم ای لحظه اون
!کنم



       ! و              پوچ افکار داره اهمیتی چه شده پاره عصبی فشار شدت از هام دندون زیر که لبی شده خونی حتما
             ! گفتن!      برای نمیشه باز دهنم بده عذابم مرگ سرحد تا اگه مطمئنم آره مطمئنم خودم از که من بیهودش

            ... آزار   مردم لعنتی میکرد استفاده کمتر رابطه کلمه این از کاش ای فقط هایی حرف !همچین

جوری                  تمام ملحظگی بی با یامان ناگهان که بودم غرق مخوفم افکار تو امشب لحظات تمام مثل دوباره
 ... دندونام                 اوردم ایمان گفت که سرعتی عشق کلمه به وجودم تمام با من که کرد زیاد ماشینو سرعت
گرفته                      و فرمون هم دستش یه با درمیاره رو کتش که حینی و بیخیال اون ولی میلرزید و میخورد بهم
    ...         ... کامل    میکشم که جیغی میشن رد سایه یه مثل بیرونن که هایی درخت میکنه عوض رو دندنه
!!ناخوداگاهه

_    ...!  ...     ! دادی؟؟        دست از عقلتو کن ترمز دیوانه نرو تند اینقدر ببینم؟ رو کی باید کنم خالی هیجانمو نخوام

دانشگاهی                   هم های دوست و آروین ماشین فقط میکنم که نگاه سرمون پشت به هراس و تشویش با
    ! ازپنجره              آروین صدای میبینم رو میشن نزدیک بهمون و دارن شدن دیوونه این مثل همشون که یامان

نخورن               بهم ماشینا مواظبه و داشته نگه و فرمون دستش یه با میاد من سمت

_         ! ترم   پایه خودم که برو تو محشری پسر سرعت ...جوونم

 !... برنده             مثل نداره حرف فرمونش دست کنارت نشسته که شوهرت این دختر نزنی سکته ...دریا

و                    میندازه بهش کوتاهی نگاه یامان که حرفشم بقیه منتظر کرده رخنه دلم تو که ترسی و تعجب با
میده          بال رو شیشه فقط و کنه کامل حرفشو ...نمیزاره
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_ ... آرویــــن          داره نگه بگو تو آروین میکنین؟؟ غلطی چه ها !!روانی

اهنگشو                    صدای و میخندید بیخیال که آروین از و میکوبیدم شیشه به جونی بی های مشت هام دست با
     !   ! بلندی             و کشیده اَه نمیبینه اصل میخواستم کمک بود کرده زیاد سرعتشو یامان از بدتر و بود کرده بلند
...میگم

_ احمق؟     بدیـــــــــمون کشتن به میخوای

     ! میگفتم          داد با و جملت شدم خودش دامن به دست دوباره برگشتم طرفش به ...ناچار

   ...    ! شده              حرصی بود فایده بی خودش و بود خودش فقط انگار اون ولی میزدم حرف فریاد دادو با من
بیخیالیش   از ...بودم

           ... متر       چند و میشه رد زیاد سرعت با کنارمون از ماشینی نمیشنوم قلبمو صدای دیگه میگذره که کمی
   !             ! هام    چشم زده سرشون به خیابون وسط رقص هوس جوون های پسر این حتما میکنه ترمز ورتر اون
    !              ! تری  بلند جیغ باشیم داشته محکمی برخورد سرعت این با تا داریم فاصله متر چند فقط میشه گشاد
بازوهایی                    رو لرزونم دست زده زل روش روبه به مصمم که میکنم نگاه صورتش به اختیار بی و میکشم

میشینه           کرده درست رو عجیبی صحنه زدش بیرون های رگ  که

_   !   ... وایستااا     میگـــم ؟؟ لعنتی نمیشنوی چرا میکنم خواهش وایستا یامان

_ بشین  ...محکم

          . های         لستیک جیغ بد صدای میشه بسته که هام چشم میشنوم و خونسردش حال عین در و سرد لحن
گوشتش           توی انگشتم های ناخن رفتن فرو با میشه همزمان !ماشین

!         !   ! ؟  زندم آیا که میکنم فکر این به و سرهم پشت میزنم جیغ

آشکار          هام زدن نفس نفس و قلبمه رو هام ...دست

  ... توان                هام پلک ببینم رو میبنده نقش روش ک آروین اسم میتونم فقط میشه بلند که گوشیش زنگ صدای
         .          ... پیچوند   و فرمون جوری مهارت با یامان اما تمام و بود و مرگ تا ثانیه چند همون فقط ندارن موندن باز

  !! جدیه        لحنش هنگم توی الن تا که مخالف طرف به

_ زدی؟        جیغ بس از نشد پاره که حنجرت

میشه                مردونش و کوتاه خنده باعث دارم خش صدای که میکشم تری بلند جیغ حرص ...از

_      ... اخه      میداشتی نگه خونه برای باید شده خالی زیادی هیجانت !انگار



میزنه  !چشمکی

              ... رو     جاده خودشو فقط انگار بود زیاد سرعتش وقتی که موقع اون به نه بازیم شب خیمه عروسک انگار
   ... میگم!       عمیق بغضی با میندازه دست منو که الن نه میدید

_ بود؟        خوب میمردی خودت جهنم به من اصل

_      ...       ... خیابونا      شرایط این از بدتر من هابمیری حال حال میزارم مگه ضمن در نباش من فکر تو جون بچه
دادم  ...مسابقه

کرد        زمزمه لب زیر قبل از تر آروم

_ بودم       نکرده حال طور این وقته ...خیلی

نمیدونم!             درموردش هیچی من چرا خدایا میزنه؟ حرف ای مسابقه چه از !مسابقه

میشه            تر مبهم برام هاش رفتار کارهاش، میگذره که قدر چه  !هر

 ... همه                  نیست ای دیگه آشنای ماشین از خبری و هستیم کوچه سر میشم متوجه میکنم نگاه که اطرافم به
          ... اطرافم      بلند های ساختمون به نگاهی و میکشم عمیقی نفس گرفته فرا وحشتناکی سکوت رو جا

میلرزه   چونم میندارم

_ میزنی؟          بهش بزن زنگ یه میشه نگران عمو زن الن

         ! نوازش          شصتش با گونمو و طرفم به میکنه دراز دست میکنم؟ فکر طور این من یا داره برق هاش چشم
          ... پایین...       شدم خشک های لب تا هام چشم از نگاهش میکنه دنبال هاشو انگشت حرکات هام چشم میکنه
میزنه   لب میاد

_         ...       ... برسن   زودتر تا بزاره قال رو بقیه ممکنه تابه بی عروسش برای پسرش میدونه اون الن میان نترس
...خب

                 ! عظمتی  چه به ای زلزله وجودم بند بند میکنم احساس میگه که و تاب بی کلمه میکنم داغ
میخوره...            یامان طرف شیشه به ای تقه که میشه جمع حواسم وقتی ...میلرزونه

_ مریض     دیوونه ببینم پایین !بیا

 ... عرق                  بشه پیاده ماشین از تاخیر با و بگیره فاصله ازم یامان میشه باعث آروین عصبی و طلبکار صدای
        !       ...  ! تکون...  هوا رو رو شدش خالکوبی دست سردمه میکنم بغل خودمو و میشم پیاده ترس شرم از کردم

میزنه    حرف و میده

_         ! با           یامان؟ گرفتی اشتباه کجا با جارو این ؟ بده کشتن به خودتونو ها روانی مثل گفتم مگه من مرتیکه
     !!         ... عادت    درک به خودت قدرکه این نه بده سرعت کمی گفتم فقط من میرفتی داشتی نور سرعت

شده            گچ مثل رنگش طفلی اون ها سرعت طور این به ... کردی



         ... حرف          براش داره کسی انگار نه انگار که یامان حمایتاش به میشه گرم دلم میده نشونم که دست با
میگه   کلفه میزنه

_ شد؟    تموم سخنرانیت
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میگه            شده عاصی و میزنه شونش به محکم قبل از بدتر آروین

_          ! زده       غیبتون کجا نمیدونم که بگم دروغ شدم مجبور ؟ رفتن کجا اینا میزنه زنگ هی ...مامانم

_       ...   ! میدم         دست از کنترلمو کردی فکر حرفیه؟؟ کردم حال بال بود زده فازت بدجور که خودت بابا برو
     ...        ... چند      تاحال میدونی خوب که تو احمق میخورم درد چه به موقع اون پس خودمونو میکنم پار و لت میزنم

کردم      پیدا نجات مرگ از ...دفعه

لرزش                     فرمان تنم به نشده دور پیش دقیقه چند صحنه از هنوز که ذهنم و فکر و میکنم نگاهشون تعجب با
بال...                بحثشون میکنم احساس میکنه سیر بیخیالی تو یامان اما میکنه سرزنش دوباره و دوباره آروین میده

       ...      ! بهش       خوبی دید و یامانه به پشتم وایمیستم بینشون و میرم جلو منم هم آروین عصبانیت دلیل و گرفته
کنه...       قانع و آروین لحنم میکنم سعی ندارم

_         ...   ... نگاه     قضیه به ساده پیچ یه عنوان به میتونی نیست نگرانی جای خوبه حالم من آروین بیخیال
کن...        تموم و بحث لطفا میرسن بقیه الن ...کنی

میزنه         لب حال آشفته و میکشه موهاش به دستی

_ عزیزی      برام دنیز مثل که  ...میدونی

         ... شدم     اعتنا بی هات جیغ اون به احمق منه حالمو این کن درک ...پس

    !      ...      ... حد    این تا رومه روبه دنیز پسر جنس انگار میزنم زل نگرانش های چشم به میکنم درک میگم آروم
یه!                    مثل میگفت گوشم تو و میکرد بغلم بودم ناراحت که هایی وقت مثل دوباره که میگه نگاهش شباهت

     ...        ... یامان     مذاق به رفتارش شاید اینکه یامان العمل عکس از داره تردید اما شده پشتتم همیشه تا داداش



                  ... تا  و تک هاش ستاره که آسمونی به و گرفته بال سرشو که درحالی و میکنه پشت پس نیاد خوش
میگه  معلومن

_   ...       ...     ... آرامش  مایه براش مادر نه اورده شانس پدر از نه زیاده خیلی دختر این لیاقت کن خوشبختش
نمیگذرم...           آسون باش مطمئن دراوردی اشکشو ببینم روز یه اگه چون ...باش

.خداحافظ

        ... پیش         فکرم و رفتنشه مسیر به نگاهم هنوز میشه دور ازمون سرعت به و میشه ماشینش سوار
          ... و         میکشم هینی باشم شده بلند خواب از که انگار میشینه دستم مچ رو یامان مردونه دست که حرفاش

برمیگردم    طرفش به ...سوالی

_   ... رسیدن     مامانیا خونه جلوی بریم شو ...سوار

میشینم            پاگیرم و دست لباس بردن بال با و میدم تکون ...سری

           ! بغض         صدای با و کرده حلقه ام شونه دور دستاشو میرم فرو نهان بغل تو غافلگیرشده میشم که پیاده
میگه  دار

_       ... دادم    دستت از همیشه برای کردم فکر کردی عمرم نصف ...میرا

کردم  ...فکر

_ خدا           به خوبم میکنی؟ تابی بی قدر این چرا باش ...آروم

   !      ... درمونده        لحن میکنه بازی دستش های انگشت با میندازه پایین سرشو شرمگین میگیره فاصله که ازم
میکنه    ترم ناامید اش

_         !     ... حداقل    که بهش گفتم خجالتی چه با نمیدونی درخواستمو نکنم ضایع کردم سعی زدم حرف مامان با
      ...        ... بگم      کنم باز لب نتونستم منم پرسید و علتش و کرد تعجب کلی اولش باشی دور داداش از و امشب

کرد      مخالفت بشدت هم ...بعدش

کنیم       کار چی که نمیکشه مخم ...دیگه

   ! قصد                 شاید زیاده خیلی شدن زده لک مهارت با و زیبایی به که هام ناخن رو هاش انگشت فشار
  !     ...      ... کاری  اصل ؟ بکشه خجالت باید اون چرا ندارم دوست سیاهشو های مردمک لرزش داره شکستنشونو

...منم

                  ... یامان  های خاله دختر و خاله مثل که فریده عمه تا داره دوستم صادقانه که فرخنده عمه از هستن همه
ندارن          قبولم عمو عروس عنوان به هم ظاهر به ...حتی

        ... پر           قلبمو و میکرد زیاد رو بدنم دمای میشد بدل ردو یامان منو بین که اطرافیانم معنادار های نگاه
      ... میشه!           یامان منو نزدیک شیطنت با دنیز میشن هاشون ماشین سوار میگن که هایی تبریک از بعد تلطم

میگه  و

_    ... صببح               تا میخوام ولی نمیره که میخواد ما کچل سر از چی سرتق این میگین دلتون تو الن میدونم
که     نیست مشکلی باشم  !پیشتون



              ... خودش     به قلبم تند ضربان به بیتوجه منو درحالیکه و میکنه تصنعی اخم یامان میزنه چشمکی من به رو
میگه              میکنه نگاهمون شیطون های بچه دختر مثل که دنیز به رو میکنه نزدیک

_             ... تنها     خانومم با منو و ببری تشریف که میکنه صدات داره مامانت النم دختر بزنی ضدحال میتونی ببین
...بزاری

میکنه         یامان بازوی حواله مشتی و میکنه بلندی  خنده

_     ... باشین       داشته رویایی شب امیدوارم ها بچه خداحافظ کردم شوخی خوب ...خیله

         ! بود  خواهد موندنی یاد به شب من برای مخصوصا حتما ...آره
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        ... تماشا           منو کردن بدبخت عامل که مونده پدرمم موندن سیاوش و نهان و عمو زن و عمو فقط حال
قائل...                   برات ارزشی شوهرت که درک به بگه بهم و گرم شکنجه دست تو بزاره دستمو که مونده کنه
       !    ... زنه!         نمی حرف کنایه با دیگه نمینداره تیکه دیگه یامان شدم راحت دستت از که شد خوب فقط نیست
     ...   ... برق        خوشحالی از هاش چشم میاد جلو عمو میدم ترجیح رو هست بینمون که سکوتی ومنم
      ... با...          بست مردمو دهن حال خب خوبه حالش حال شدم یامان صیغه فهمید که روزی برخلف میزنه
         ...     ! میکنم   فکر چون دارم قبولش عمو عنوان به فقط پدرشوهرم به ندارم حسی نه؟ مگه ازدواجمون
               ! بغلش   آرامشش عشق به بچگی تو همیشه که عطری بوی تنومندش تن میکنه بغلم خوابم تو هنوز
        ... میرا   ...      نمیگه چرا گفتنا؟ کوچولو اون رفته کجا میکرد صدا نازم دختر منو همیشه میده رو میکردم

کنی              تجربه رو اجباری ازواج یه بخوای که نرسیدی سنی به هنوز تو ...دخترم

_       ...        ... قدیمیم    های دوست و ها همکار وقتی برداشتن دوشم رو از سنگین بار یه انگار راحته خیالم دیگه حال
  ...       ... از         کلی میکردم افتخار بهت و میشدم غرور غرق میزدن حرف برام تو برازندگی به عروسی انتخاب از
مضحکه                   بشم فردا که کنه کاری بخواد میرام نکنه بودم نگران هی بودن مهمونی تو ها مدار سیاست

          ... بزارم!       بالش رو سر آیندت از راحت خیال با حال میتونم شرمندتم کلی و میکردم اشتباه ولی ...مردم

    ... گلومه               تو که بغضی میکنه ادا کلماتو هام چشم به خیره و گذاشته صورتم طرف دو رو هاشو دست
     ...       ... آیندم   فکرمیکنی که میکنم خداروشکر کنم شاد دلتو تونستم که میکنم خداروشکر میشه تر بزرگ
    ...        ... هام      چشم تو اشک بکنم میخواستم که کاری خاطر به خودمم سرزنش آرامشته مایه این و شده تامین



       ...  ...       ... به  دارن ذوق خانوادم افراد تموم امشب خوشحالی پر اشکه پر هاش چشم هم عمو زن میزنه حلقه
     ... میگم   دار بغض دوتاشون به رو ما پیوند خاطر

_            ... که        دارم دلسوز مادر پدرو دوتا بعد به لحظه این از من دارم دوست دنیا یه اندازه به دوتاتونم من
                  .. اضافه  جمعتون به کنم شاد زندگیمو مهم افراد قلب تونستم که بعد به لحظه این از من بچشونن نگران

باشم...        خوبی عروس که میکنم سعیمو تمام ...شدم

        ..." رو      "      عمو زن و عمو بهش اهمیت بی خانوم عروس طوره این که حتما میکنه زمزمه و میزنه پوزخندی
میگیرم    بغلم تو باهم

_        ...    ... بود    راه این تو اجباری اگه ببخش منو دخترم ناز شم قربونت بشم فدات من ...الهی

        ... نمیدونم       ولی ازشون باشم داشته نفرت میخوام هی نیست خودم دست بینمونه که احساسی فضای
            ! بهش        چشمم که امروز لحظه هر مثل و وایستاده کناری نهان نمیاد در درست قلبم و عقل فرمان چرا

تر        اشکش وچشمه ناراحته من پای پابه !میوفته

    ... تا               وایستادن تر عقب همه شد بسته عمو توسط که یامانه منو خورده گره های دست رو پدرم خیره نگاه
بگه             اخرشو های حرف زد رقم سرنوشتمو زندگیم داستان اول از که پدرم

_ ...   ... رفتار               بدی اونو بوی بشی شبیهش روزی یه که نمیکردم تصور فکرم تو وقت هیچ رفت نازنین وقتی
 ! های                   حرف ببینم عروس لباس تو رو تو روزی یه نمیگرفت جا فکرم تو اینکه و باشه اون مثل درست هات

 ...    ...    ... واینو     مسلمه این میخوام خوشبختیتو خونمی از دخترمی بالخره بزنم نیستم بلد قشنگ قشنگ
کنه                  بزرگت نمیتونست ای دیگه گزینه داره برات رو همسری شرایط تمام که یامان جز به که .مطمئنم

        !       ... برای   شد باعث جات بی اعتماد این مزخرفت افکار این میشن، مشت هام دست میشه منقبض فکم
بابا         بری زندگیم های آدم سیاه لیست تو .همیشه

     !   ...       ! بعد    کرد بدبخت منو ؟ پدره آدم این میده تعفن بوی دهنش و افتاده دندوناش شده گود هاش چشم
! ؟   میکنه خوشبختی  ارزوی

_    !            ... زیاد    بهتره پس نیستم تو مدیون دارم رو میرا اگه من بگم که لزمه ولی واجبه احترامت درسته عمو
       .      . ولی    بفروشی بهم دخترتو نمیکردم فکرشم حتی باتلقی تو الن تو بدون چون زندگیت به نکنی افتخار
        ! و            میکنم تعیین خودم بودنم لیق همسر پول چندرغاز خاطر به فقط افتادی من تله گیر که احمقی خب

میزارین                دخترتون دراختیار تجربیاتتونو دارین حال که بودین داشته مشترکی زندگی من با شما نکنم !فکر

               ... میشه  انداخته سایه روش که یامان بلند قامت خیره دفاعی بی مثل و میلرزه آشکارا پدرم میکنه مکثی

_ !  .. ؟... میــگی دااری چی چ

میگه             میکنه یخ منو تن که ترسناکی بالحن و میکنه ریز هاشو چشم

_ خان        شهاب نمیرن آدما یاد از ها !گذشته

میکنه         ای قروچه دندون و میده قورت دهنشو آب

_ دهنتو   ...ببند



   !       !     !   ... که    بابا درنمیارم؟ سر چیزی از من چرا بود؟ نقشه همش اینا ای گذشته چه میندازه بال ای شونه
میپیچونه                و میگیره دستشو مچ یامان اخر لحظه بگیره دستمو و من سمت بیاره هجوم !میخواد

          ... میکشه  بال تند تند و دماغش و شده قرمز هاش چشم میکشم ...هینی

میغره  یامان

_     ...     .. کثیفتو   های انگشت میکنم قلم بخوره میرا به دستت عوضی قمارباز ...گمشو

      ...   ...     ... زن    و عمو جلوی بخواد میترسم برام غریبه حالش خشم از شده قرمز صورتش بده بابا حال واقعا
بکنه   حرکتی ...عمو
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 ...         ! به         میکنم آرومی ِسکِسه میگیره نشونه منو که هاش چشم داره زدنمو قصد که شده ها موقع اون مثل
       ...      ... و    میکنه زمزمه لب زیر آشغالی بابا میدم فشار هام انگشت بین کتشو میشم متوسل کناریم مرد
          !        ! بخواد   بابا که روزی از دارم وحشت من ولی بود؟ چی سر بحثشون که نداشتم کاری میشه دور ازمون

بزنه       کتک آدم همه این جلوی !منو

نشده    متوجه کسی ...خداروشکر

میگه       وار تهدید و برمیگرده طرفم به

_ دیدنش              بری بزنه سرت به تو اینکه یا بیاد پیشت دیگه نداره ...حق



    .      ... نزدیکمون     دوباره عمو زن باشم داشته هم مخالفتی میتونم مگه نمیگم چیزی و میکشم دستمو
میکنن...            بحث باهم که شده عصبی بابای و متعجب عموی میخه نگاهم میاد

_       ...  ... نداری؟    که مشکلی ؟ الن خوبه حالت میرا نگرانتم میریم ما دیگه خب

       !          ! میگم  باطن برخلف و میزنم لبخندی عالیم بگیریم فاکتور سرگیجم با دلدردمو و استرس اگه نه چراکه
                  . بودن  نزدیک به توجه بی بگیره فاصله ازم میخواد وقتی و میزنه ای بوسه گونمو عمو زن خوبه حالم
     ! دهن               زمین دارم دوست میکنه دارم رو پیش که اولی رابطه برای هایی گوشزد و ها توصیه بهمون یامان

       ... نگه     ممنوعه چیزهای از برام زن این ولی ببلعه منو و کنه !باز

_       ...  ...     ... دارم   خصوصی حرف یامان با یکم من پیشش برو میرا داره کار باهات نهان عزیزم نباش .نگران

 !         ...        ! میبینم  سیاوش با مگو بگو درحال رو نهان میزارم تنهاشون و میندازم بال ای شونه خصوصی حرف
  ... کوچه               تاریکی میاد من نزدیک اهمیت بی و میزنه حرف داره که میره براش ای غره چشم

من...    قلب سیاهی مثل ...ترسناکه

        ... لب           که میخواد ازم هاش چشم با نهان میگزم لب دردش از و میزارم شکمم روی نامحسوس رو دستم
 ! ندارم                   هم کردن صحبت حس دیگه چرا نمیدونم ولی بریزم بیرون دلمو ناگفته های حرف تموم و کنم باز
زیر                     ای باشه و میده تکون تایید عنوان به سری مادرش های حرف جواب در که میره یامان سمت نگاهم

میگه  لب

_ پس؟    باشه راحت خیالم

             ... از    دور که سیاوشی به رو عمو زن که بزنه حرفی میخواد نهان برگردوندم رومو چون نمیبینمشون
میگه    مهربون وایستاده جمعمون

_   ... معذرت                 ازشون کنم تشکر نتوستم رفتن که هم خواهرت و مادر و پدر میریم سیامک منو جان سیاوش
...بخواه

بیار                  شد تموم میرا با هاش حرف اینکه از بعد هم مارو نهان این نیست زحمتی اگه ...فقط

میشه     بلند نهان معترض صدای

_ مامان  !عه

میگه     تحکم با عمو زن

_ بمونی              میزارم اصرارت خاطر به هم رو دقیقه چند این ایم، خسته بابات ...منو

میاره     کم محکمش لحن !جلوی

میزنه         جذابی لبخند و میشه عمو زن نزدیک ...سیاوش

_   ... خانومو     نهان میارمش خاله زحمتی چه بابا ...نه



_ کثافت      نیاری سیاه سال صد !میخوام

میکنن               ترکمون خداحافظی با عمو و عمو زن و میاره در و سیاوش ادای ...نهان

 ! بخره                   وقت من برای فقط خواسته که میفهمم کارش این با من و نداره گفتن برای حرفی واقع در
قصد                 و دستشه توی کرده،دستم زیباش شدش آرایش های چشم و ریخته سرش روی آزادانه موهاش

  ...     ... اعصابه   روی پوزخندش میشن نزدیکمون سیاوش و یامان نداره کردنشو ول

_ ...           ! فهمیدین؟         شه دار خبر نباید کسی نفر چهار ما جز به میشه چال جا همین میرا فرار قضیه این

            ... روی      روبه نهان آلود اخم صورت که فکریم تو نوعی به هممون میکشم گلگونم های گونه به دستی
   ... نهان              شخصیت امشب میکنه ابروهام مهمون و تعجب که قدرتشه پر لحن بعد و میگیره قرار داداشش

گرفته        فاصله واقعیش خود از اندازه از بیش

_    !    ...    ... کاری      به اگه بهش زوربگی نداری حق کنی اذیتش نداری حق ولی کرده حماقتی چه ندارم کاری
          ...    ! منو       روی دیگه شه کم ازش مو تار یه اگه نداری حق یامان کنی مجبورش نداری حق نیست راضی
...نمیبینی

      ...       ! و      وایستاده نهان کنار که سیاوش نهان هاتو حرف کنی بس کاش ؟ میکنی خورد خودتو داری چرا آخه
          ... میگه    میبینه ناآروم خواهرشو بار اولین که یامانی از دفاع برای جیبشه داخل هاش دست

بدبخت               _ خودشو دستی دستی داشت اون نیست درست حرفت این ولی حماقت بگی تو شاید
بوده...         نفعش به کردنش پیدا برای کردم کمکی اگه ...میکرد

         !    ... دارم      که هایی درد از میفهمی چه تو آخه نفعه به میگه عوضی لعنتی اون مثل خونسرده هم ...سیاوش
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میگه        عصبانیت با و میکشه عمیقی نفس نهان



_ نزن   حرف ! تو

 ...        ...    ... علتشو      شاید میشه داره نهان که بدی حال متوجه یامان بیخیال یکی عصبی یکی همن رخ به رخ دو هر
میسوزه                   زده پسش بیرحمی با که عشقی درد از داره اون که میفهمم من ولی بدونه من برای !نگرانی

_ نهان         بزنی حرف طوری این سیاوش با نداری !حق

گفت             نلرزه میکرد سعی که صدایی با یامان وار سرزنش لحن مقابل در

_ ...          ...  ... این   !    عوضیه چه این بفهمونم آدم و عالم همه به میخوام میکشه عشقم میاد خوشم هان؟ چه تو به
کیه    فطرت پست ...رذل

          ... سیلی         یه و نهان و بزاره جلو قدمی میخواد یامان میشه گشاد میشنوم که هایی حرف از هام چشم
       ... عذاب             دارن من سر دوتا اون چون منم بخوره سیلی باید که کسی اون میکنم حس که کنه جان نوش
تک...                   که میشه این از مانع و میشسنه یامان دست روی ای مردونه دست که نمیکشه طولی اما میکشن

کنه       زده خجالت دوتا ما جلوی خواهرشو

_  ...   ...     ...   !   ... نداره  اشکالی بشه خالی بزار بگه میخواد چی هر بزار خواهرته اون سرت به زده کن .ولش

  ... و                  سیاوش میشه کلفه گرفته نهان که ای جبهه از میفرسته بیرون که نفسی با و میاد پایین یامان دست
میزنه         پشتش به بار چند و میگیره آغوش تو

_    ... برات     کنم جبران ایشاللّه داداش کردی تموم ...مرامو

      ... دارن             هیکل ما دوبرابر که حیف بود دراومده کامل نهان منو حرص که میومدن هایی اشاره بهم دوتا اون
هنگ                   که میکردم خشک لبشون کنج رو لبخنداشون اون جوری تشنم دوتاشون هر خون به که الن وگرنه
!کنن

_     ...         ! تحمل     فقط اینجام صبح فردا بیاد عقل سر یکم داداش کاش شم قربونت میرم دارم الکی الکی میرا
...کن

بریم؟_

                ... نگاه   منو گرین آماده که هایی چونه و ها لب با و میده تکون سری آروم نهانه سیاوش مخاطب
بالخره...                 بیاد کوتاه من مثل باید اونم بجوشه سرکه سیرو مثل من برای دلش که نمیارم طاقت !میکنه

میکنم    زمزمه گوشش زیر

_      ...    ... خونه         بری نالن طور همین اگه نخور منو غصه دیگه بمونم زنده فردا تا میدم قول عزیزم جانم نهان
    ...     ! خدایی              یه منم بدون راحت خیالت و برو ؟ خودمو هم بکنم رو تو فکر باید هم که کنم کار چی من پس

... برو     میده پس تقاص روزی ...دارم



        ... سیاوش         ماشین سوار دیگه دونفر به توجه بدون میکنه تایید حرفمو و میکنه بسته و باز چشم
و...                   میزاره یامان شونه رو دست شده گچ رنگ صورتم مطمئنا که من سمت نگاهی با هم سیاوش میشه
میگه

_ نمیگیری               سخت بچگونش رفتار مقابل در قدر اون که میدونم دارم ایمان بهت من .داداشم

      ...          ! ترحم  نمیخوره دردم به ولی شاید میکنه؟  هم فکر سیاوش جمله این به یعنی میشنوه یعنی
صالحی...    سیاوش ازت بیزارم ...هاش

ای                    صحنه آخرین نهان شده داده تکون دست که میشن دور ازمون سرعت با و میشه ماشین سوار اونم
میبینم   که ...میشه

          ... روشنایی      بدون کوچه اونم نگاه و منه سمت رخش نیم میکنه سنگینی عروسم لباس طرفش برمیگردم
         !           ... دستم   رو و میکنم باز سر از و شنلم میشه شنیده که من قلب صدای و نفریم دو ما تنها گرفته هدف رو

سر...                  تو که افکاری با و برمیگرده سمتم به یکهو که ریختمم بهم موهای کردن درست درحال میندازم
میزنه    نیشخند بهم !داره

" تاریکی    محبس تنگنای از

دنیا       این سرد و تیره منجلب  از

بشنو        مرا درد و نیاز از پر بانگ

همتا       بی و قادر خدای ای "آه

           ... عمارت            تو پا تاخیر با و میدم خودم به سختی تکون شم وارد من اول تا کشید کنار و کرد باز رو درخونه
میزارم     شده نفرین و نحس

_ عمو        دختر اومدی خوش دنیات این جهنم !به

پر                    قلبی با و میبندم چشم گوشم زیر خونسردش زمزمه با همزمان سردش و تلخ عطر بوی پیچیدن با
        ! مچاله           هام دست زیر و عروس لباس باشم مسلط هام دست لرزش بر تا میکشم عمیقی نفس تلطم
ناگهانی                   که میندازم نگاهی میکنه یاداوری تدریجیمو مرگ تنش گرمای هم پشت از که اون به و میکنم

میشه        مردونش و قدرتمند دست اسیر نحیفم بازوی

_ دیگه؟    میاد یادت اینو

            !     ! سرش...  پشت محکم رو عمارت در و میکنه پرتش طرفی به ؟ نباشه یادم میشه مگه پشتی کوله آه
            ! که...     بِدَره تنهاییمون و ورود لحظه همین از تنمو تمام که منتظرم میگزم لب و میبندم چشم ...میبنده

میشه                   رد کنارم از روح بی و سرد اونم میوفته دستم از شنلم که لحظه چند گذشت از ...بعد

و                    مغز تا دردش لحظه هر که شکمی این یعنی بود؟ کی زمانش انداختم که قرصی دیدی؟ برام خوابی چه
! ؟          رو روانی این های شکنجه کنه تحمل میتونه میره استخونم
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میره            و میکشه راهشو کاناپه روی ماشین سوئیچ کردن پرت از !بعد

  !       ! با           چای کردن دم شبیه چیزی شاید میرسه گوش به شده واردش که ای آشپزخونه از آشنایی اصوات
   !     ... عروس          من امشب میترکه غم از داره دلم میرم تر نزدیک میکنم حملش سختی به که عروسی لباس
           ! پوشیدنشون       به عادت اصل که بلندم پاشنه های کفش مطمئنم نبود عشقم داماد که حالی در شدم

ندارم            رفتن راه توان اصل چون شدن پام شدن زخم باعث !ندارم

میبره        نفس صداش که میکشم آشپزخونه داخل !سرکی

_ بمونی؟        بیدار بیشتر شبا میشه باعث قهوه میدونستی

       !  ... میزنم!         لب که میاد جلوتر تاریکی تو عجیبه ولی کرده قهوه هوس آقا طور این که پس گیجم

_ !  ... .. ؟.. چی که آره ب خ

_           ! های        دونفره گرم صحبت، گرم تو با تاصبح قراره چون بکشم بیخوابی باید که شباس همون از امشبم
نه؟     مگه باشم رویاییمون شب

  !           ! هام     گونه بگیرم و هام چشم اراده بی شدن گشاد جلوی میکنم سعی داشتم؟ رو جوابی همچین انتظار
            ...  ! عبور     زانوهام زیر از و دستش و شد خم یکهویی حرفی بدون اومد جلوتر گرفت رنگ سنگینش نگاه زیر

          ... گفتم      لرزون و دستپاچه و کشیدم هینی ناگهانیش حرکت این از گرفت آغوشش تو منو و داد

_    ! لطفا  زمین بزارم ؟ میکنی !!چیکار

   ! ابرویی                  یامان شدن پرت جایی به هرکدوم و اومدن در پاهام از خوردم که هایی تکون اثر در هام کفش
زد        لب لبانم با مماس و انداخت بال

_ میشنوی؟    رو قلبت  صدای

میرا     کنندس دیوونه قلبت ...صدای

        !      ... تر   محکم قلبم و بیشتر بدنم حرارت ؟ لعنتی خونسرده لحنت قدر این چرا گزیدم لب برافروخته
              ... بلند     های پله از تنمه تو که سنگینی عروس لباس اون با راحتی به میکوبوند سینم قفسه به خودشو

   ... میگم   کنان من من میره بال عمارت

_ فانتزیاته؟...  جزو اینم



         !     ... دور    هام دست ناخوداگاه میشه بیشتر که ارتفاع میریزه قلبم میکنه که نگاهم میره بال لبش کنج
     ! میرسه   گوشم به جذابش صدای میشن حلقه گردنش

_              !   ... آماده   شکار و خوردن برای آرامش و نرمی با رو طعمه دارم عادت َروِشامه جزو این کوچولو دختر نه
!کنم

         ! حال!           از وحشت شدت از باید الن تا شاید دنیایی شکارچی ترین بدجنس تو باشم طعمه من اگه طعمه؟
بدنم!                      از قبل از بیشتر لحظه هر که خونی یا جسمیم های درد خاطر به باید الن تا معمول طور به میرفتم

            ...   ! رو     نخواد خدا خود دیگه که لحظه آخرین تا میکنم مقاومت اما کردم صبر اما میوفتادم پا از میشد خارج
بمونم   خاکیش !کره

ایستاد                  بود شده مزین رز های گل با که آویزونی قرمز قلب با که اتاقش در مقابل ...یامان

(                ... نیای  بیرون زنده کردم تزئین داداشم و تو برای خودم من که ای حجله از میترسم میترسم (!میرا

        ...    ... دونفرش    بزرگ وسفید سیاه تخت سمت به مستقیم دادم فرو بغضمو گشود رو اتاق در
 ! ؟...                 شه باز تخت این روی باهاش بازی عشق برای من پای نیست قرار که میکردم فکر چراهمیشه رفت
   .           !!  ... میز    روی کردم نگاه اطراف به فاصله بل ورودمون بدو همون از خودش مثل انگیز نفرت تخت این
          ... و            تلخ عطر با شد همراه فضا توی گل بوی بودن شده زیبا کوچیک های شمع از پر عسلی و کمد آرایش،
     !           ... روی  میذارتم که آروم میکرد منتقل بهم رو ناآشنایی حس فقط زمین روی های گلبرگ یامان سرد
         ...   ... پیش     دقیقه چند خونسردی از خبری دیگه نگاهش توی میکنه صاف قامتشو میشم خیز نیم سریع تخت
شب...                   اولین خودش قول به تا شه پخش فضا توی اتاق قفل تیک صدای که بود منتظر انگار نیست

کنیم     تجربه باهم رو !بیخوابی

 !            ... بود     دیگری از پس یکی سفیدش پیرهن های دکمه کردن باز مشغول چرخید سمتش به سریع نگاهم
از                      نشان دستش از زده بیرون رگ که بازوهایی و ورزشی ای سینه با حال که برهنش تنه بال روی نگاهم
   ...     ...    ... بینمون    وحشتناکی سکوت بود تاریک نیمه اتاق فضای دادم قورت دهنمو آب بود میداد زیادش قدرت
                   ... پای   مچ با شه نزدیک بهم کامل اینکه از قبل و میکنم استفاده کرده ایجاد که ای فاصله از بود فرما حکم
 !  ... بود                 احمقانه میرسونم نبود بیش دیواری که اتاقش انتهای به و خودم و میشم بلند تخت روی از زخمی
     ...          ! بدبختی     بیچاره یه نگاهش توی میده تکون راست و چپ به تحقیر با سری امشبم های نقشه تمام مثل

   ! جدیه     ولی لحنش میزنه فریاد من برای !رو

_      ... ... بهت          دادم تخفیف شاید بیار؟ دلیل بگو بزنی حرف بکنی میخواستی که غلطی این از اول !میخوام
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      ...    ...    ! لب     و میکنه وارد بهش فشاری میشینه شونم رو دستش میاد تر نزدیک میزنم نفس نفس و هراسونم
...میزنه

فرار                  _ فرسخی یه تا چطوری زبونم کم و مظلوم عموی ؟دختر کردی پیدا کجا از جرأتشو بدونم میخوام
رفت؟

      !      .    ... گردنم  پوست روی ریشش ته میده قرار صورتم با مماس صورتشو میزنم یخ اراده بی نمیدم جوابی
           ... زمزمه        قبلیش سوال به توجه بدون هوس از پر صدایی با میچسبونه گلوم به رو بینیش و میشه کشیده
میکنه

_ میرا    میکنه دیوونم !بوت

   ! میزنم    صداش وقتی میلرزه بغض از صدام

!یامان_

           ... چنگ       به تبدیل شکمم روی دستش وار نوازش حرکت که چرا میکنه پاره افسار لرزونم صدای از انگار
             ... صدای       ترین ترسناک حال که صدایی با اون و میشه بلند آخم صدای میرن فرو بازوم تو که میشه هایی

میگه    گوشم کنار ممکنه

_   !            ... که      کسی بدی پس باید و بودی هرزگیت فکر که لحظاتی تک تک تقاص جهنمته جای ترین اصلی جا این
 ...        !     ... چون       باشی من عاشق فقط داری حق تو منم فقط تو زندگی مرد نداره خوبی پایان کنه خیانت من به

نمیبینی              شهرم این خیابونای و کوچه رنگ هیچ که فرارتو اون رنگ امشب !از

   ...         ! و       ها حرف میده فشار و میزاره گلوم رو دست پشت از میچسبونه دیوار به و برمیگردونه رو من
   ...       ... دور       هاش دست نکنم التماسش تا گرفتم رو خودم جلوی میشه اکو سرم توی عجولنش های قضاوت
          ... سوزش        به هام ریه و شد بسته تنفسیم راه سریعا کرد دادن فشار به شروع بود که گردنم
    ... زدن...            کنار برای تلشم میشد کشیده زمین روی اراده بی پاهام و میرفت سیاهی هام چشم افتادن
    ... کردن               نگاه بدون حتی کنه وارد گلوم به بیشتری فشار اون میشد باعث فقط بودو فایده بی هاش دست



          ... مرگ          قدمی یه تو من و شده تموم چیز همه رسیدم پایان به که میدونستم هم مندانش پیروز قیافه به
         ... و!          میکنه باز هاشو دست لحظه همون درست اما کردم مرگ آماده و خودم و بستم هامو چشم ایستادم
    ...           ... و      داغ های دست کرده خسته هم رو خودم ام پی در پی های سرفه میوفتم زمین روی شکم با من

     ...        ... امشب     رسیده جنون به مرد این کنم دفاع خودم از تا میکنم باز دهن میشینه گونم رو که ...مردونش

_  ...    ...    ...    ... خودم... خواستم نباشی پیشم تو خواستم برم خواستم فقط من گفتن برای ندارم چیزی من من
               ... کاروکرده    این اجبار زیر از رفتن در برای و کرده لج شاید که دخترم یه من کنم انتخاب زندگیمو !...راه

 ... امیدوارم                   میارم زبون به دار خش گلویی با و زور به کلماتو و کشیدم دراز سرد و خشک زمین روی
بسته         من قتل به کمر اون ولی بیاد !کوتاه

    ... میگه         عصبی نمیکنه قانعش دلیلم کرده جیبش داخل هاشو دست و وایستاده سرم بال

_           ...     ... ؟   بری که نداشتی رو جایی تو وگرنه منتظربوده عشقم بگو اعصابم به بزن گوه کم بگو َچَرند !کم

میده        ادامه موشکفانه که میشه گشاد هام چشم

زندگیتو                  _ خرج و کنی فروشی تن هان؟ بشی؟ هرزه میخواستی و نمیشدی راضی نفر یه به نکنه یا
           ... میزنی؟...      حرف ازش و کردی انتخاب که زندگی راه همون این حتما نداشتی بساط تو آه که تو بدی

میسوزونه    قلبمو هاش ...تهمت

     !      ... نشسته  خون به هاش چشم میلرزونه بدنمو و تن بلندش صدای میزنه ...فریاد

  ...         ... دیگه       نه وایمیستم پام روی دیوار کمک با که سمتم میاد نمیشه راضی اتاق های وسایل شکستن به
     ... میگم         بلند وار دیوانه خودش مثل عصبانیتشو کنه خالی من روی بخواد که ندارم جونی

_   ...  ... میدونی            خودتم چون ندارم عشقی نبودم پاکیم دادن دست از نگران وقت هیچ بودم هرزه اگه من
            ! تو        کوفتی زندگی به پام وقت هیچ بودم فروش تن اگه من نمیشه من مثل بدبختی دختر عاشق کس هیچ

    ...      ... کار          این با شم راحت تهدیداش هاو تحقیر از کنم پیدا نجات پدرمم دست از حتی میتونستم نمیشد باز
           ... پول       میتونست داره نگه راضی هارو خیلی میتونست دارم که زیبایی بدم هم زندگیمو خرج تو قول به

کنه   نسیبم ...زیادتری

زدم      حرفو این تا کندم  !جون

        ...     ...    ... به   رو چی همه شرمی بی با باید بدم ادامه باید من اما شده متورم گردنش رگ میکنم قطع حرفمو
بیارم  ...روش

که        زدن حرف دوباره به کنم شروع میخوام

_ ببند  ...دهنتو
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به                      خشم با که میشم خیره ترس با قدماش به میکنم بلند که سر اما دارم گفتن برای زیادی حقایق
                    ! لرزونم  بدن به پاش با که میرم عقب به شدم کش دراز زمین رو که طور همون وحشت با میاد سمتم
  ...               ... بدتر   سردردم میده قرار هاش ضربه اصابت مورد رو دفاعم بی بدن و تن پی در پی میزنه ای ضربه
            ! بین       میشه چنگ دستش بار این لبشه کنج پوزخندی که درحالی کرده حسم بی دردم شکم و شده
سرم...                     روی تور ناگهان که کنه بلندم زور با اینکه از بشم مانع تا میدم تکون طرفین به و سرم موهام
          ... جمع          درد از که صورتی و هام چشم تو خیره میگیرن جا دستش توی بیشتر بلندم موهای و میشه کنده

میزنه     فریاد صورتم تو شده

_    .         ... کار      بالت اون واقعا میکردم چالت جا همون نبود پیرمرد راننده اگه دِ بچه عقل کم احمق دختره آخه
نجات                    جوری یه که بودی این فکر به فقط کنی هرزگی نمیخواستی میگی راست تو که گیرم میکنه؟؟

   ... ترست  پای به میزارم کنی ...پیدا

    ...       ... شمرده     شمرده لحنی با نمیدن نشون رو خوبی چیز هاش چشم میکشه موهاش به کلفه دستی
میکنه  زمزمه

_             ... ازت     زور به رو هستی ناراضی تو که ای رابطه حتی اگه من میزدم دست بهت اگه من
 ...   ...    ! اگه...       تهران خیابونای تو بیرون اون اما نمیریختم دور هاتو استخون آخرسر باش مطمئن میخواستم
         !   ... که       عوضی معتاد گروه یه گروهن یه اونا نمیکرد بیچارت تنها میوفتادی لت حرومزاده پسر یه گیر فقط

بیارن         دست به تورو مثل عقلی بی دخترای !منتظرن

تو                  مثل هم اونا میشن؟ چی میاد سرشون بلها این که دخترایی میدونی چی؟ یعنی گروهی تجاوز میدونی
  ... چیشد؟     عاقبتشون اما بودن دیگه زندگی یه دنبال



             ..  ... اشک     گرفتن نظر در بدون رحمی بی با که هاش حرف تموم از شدم داغ میشه رد پهلوهام از دستش
   ... میزنه         پچ گوشم کنار میزنه سیلی بهم هام چشم از اومده پایین های

مثل                     _ معتاد مرد یه یا پیرمرد یه با تخت توی شب تا صبح از مجبورن که خورده دست معتاده یه شدن
               ... واصل  درک به و میگیرن آمیزش همون از مریضی یه حالت ترین خوشبینانه تو بعد بخوابن خودشون
!میشن

نفروشن                    نمیبینه رو چیزی کلفتش تنه پایین جز که عرب گنده شکم یه به رو تو بیاری شانس اگه ...حال

   ! با!!             حق ؟یعنی بیاد سرم به میخواست میکردم فرار ازش داشتم که سرنوشتی همون درست معتاد؟
       !     ...      ! عرب  یه با شب و روز میکنن برده رو دخترا چطوری کاریاشون کثافت از بودم شنیده عرب؟ اونه؟

    ! کنی  گرم تختشو شبا کنی !سر

            ...    !   ... که   کنم باور نمیخوام نه میگم ها دیوانه مثل میکشم بلندی جیغ باختم خودمو دیگه میشم حال بی
     ... قدرت       پر و محکم داشته نگهم بودم مرده الن تا نمیکرد پیدام ...اگه

داری!                 _ اونا با فرقی چه تو وگرنه کنی ماسمالی خودتو کارهای میخوای میگی دروغ داری تو نـــــــه
میمیرم      هم تو دست زیر !!بالخره

      ...     ! کن        فکر خودت بگه میخواد انگار میکنه نگام خیره خیره شده خیس صورتم ولی موقعیه چه از نمیدونم
          ... میکنم           زندگی کاخ مثل ای خونه تو من جا این فرقه آسمون تا زمین که اینه حقیقت آره فرقی؟ چه ببین
   ...            ... قابل    یامان اصل میداره نگه حداقل جنازمو خودش قول به و خودمه خون از یامان پول از نیازم بی
حتی                     آدم که اونقدر آورن چندش ران؟؟ هوس و دار ایدز معتاد ندار دندون مرد تا چند با هست مقایسه
   !    ...      ! عشق      ولی غلط؟ چی درسته چی اومده سرم به چی نمیدونم بندازه هم تف صورتشون رو نمیخواد

میشه؟  !چی

   ... میزنم    فریاد میشم عصبی قضیه باطن خلف ...بر

_ میخوای                   ای دیگه چیز برای منو که عوضی و آشغال هم تو خریدی منو که فطرتی پست هم ...تو

      ... ...   ...   ! کم      بودم بسته عهد خودم با هه میریزم اشک میکنم گریه هام حرف جواب میشه محکمی سیلی
        ! نگاه!            لبم گوشه خون به لذت با نیستم اطرافم متظاهر دخترای مثل من که کنم قبول باید ولی نیارم
میکنه

_      ...     ! نیومدی     پایین حرفت سر از هنوز نشدی پشیمون هنوز تو ؟ نیست حالیت خوش زبون ..انگار

میکنم     حالیت ای دیگه ...جور
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           ... میوفتم    شده تزئین قرمز های گل با که تختی روی شدت با میشم کشیده دنبالش به

_ منم         بازیگردونش حال کردی شروع تو که بازی ...اون

            ... میگیرن       بر در کامل و کمرم و میکنن پیشروی که هاش دست میشه مشغول من اوضاع به توجه بدون
میگیرم    دستاشو مچ ...محکم

_ میکنم    خواهـــش کن ...تموم

   ...      ... سخت       موندن زنده میسوزوند صورتمو داشت داغش نفس هرم میزنه نیشخندی و میاره بال و سرش
    ...          ... اون   که نیست انصاف میکشم عقب رو خودم دوختم نافذش سیاهی به و نگاهم وقتا بعضی میشد

باشم         عاجز درکش از من ولی بخونه و ...نگاهم



و                     پهن سینه مهمون و بازوانش اسیر که برم تر عقب دوباره خواستم شرم زیادی حجم زیر و زده ماتم
       ...         ... وایستاده  دنیا تموم انگار لحظه اون تو بود ایستاده حرکت از آرومش قلب کنار در قلبم شدم گرمش

یامان          و بودم من فقط همه مرکز در و !بود

      ... به             دلشو چرا اشکیم های چشم میکنم مشکیش و پر موهای قفل هامو انگشت و میبرم بال هامو دست
نمیاره؟  رحم

         ... و         بزرگ دست رو دست حتی ندارم نا دیگه گرفته نشونه سرسختشو های چشم اما شدم آرایش نگاه
        ! بالشی           پاهاش و گذاشتَتَم هاش دست رو کنه باز عروسمو لباس بند که بشم مانع و بزارم مردونش
     ...           ... قطع   نفسم که مواظبه آیا میکشه تر پایین رو ایم دکلته عروس لباس که طور همین شده سرم برای
            ! ناخوداگاه       بزارم متجاوزش های دست رو میخوام که و هام انگشت خونی و زخمه جای تنم تمام نشه؟
          ... من        و میوفته تخت زیر به سنگینم عروس لباس بالخره میشن سنگین هام پلک و میوفتن کنارم خسته

            ! به          و میکنم باز هم از زور به و کبودم و خونی لب راهبرشم های دست توی سیاه زیر لباس دوتیکه با فقط
میگم       ملتمسانه حرکاتمه به نگاهش که اون

_            ...   ... فراری  این میگی راست تو لعنتی آره میکشی؟ دست ازم خوردم گوه کردم غلط بگم میکنم خواهش
   ...    ...        ! کتکم     نبود بس کن ولم خدا تورو وضعیتم این تو حال که قدر اون بود احمقانه خیلی کردم که

میخوای؟؟...        چی دیگه کردی خالی حرصتو نبود بس زدی

بغلش   جاتو همون

       ... ... و        ترسیدم من ولی خونسرده آرومه میدن کنار صورتمو جلوی موهای داغش های انگشت
            ! هدف...       و هام چشم آبی و میشه کنده لبام از نگاهش میاد جلو حالت ترین نزدیک تو صورتش لرزیدم
!میگیره

_            ! فرشته       یه تو مطمئنم ولی ندیدم رو آسمونی های فرشته من بودی شده فرشته یه عین درست امشب
  ...           ! ها  چشم این بزنم دست بهت خودت میل بدون نمیخوام که قدر اون هستی ...زمینی

خوشگلی؟!     قدر این چرا چرا؟

     !   ...       ! این       بود بار اولین ؟ میگفت چی داشت بود شده تر تند هام نفس باشم افتاده بلندی یه از که انگار
             ! احساس    خوشگلی قدر این تو چرا گفت وقتی کنار به گفتناش فرشته تموم میزد حرف دوموردم طوری

          ... دوباره      نگاهش جذابی؟ قدر این چرا تو بگم برگردم میخواستم میسوزم آتیش کوره تو دارم کردم
میشه    قبل یامان همون

_ دربری        دستم از امشب نمیشه باعث این ...ولی

مي                     ساييده هم به هام دندان كه جوري لرزيدم مي شدت به بود شده وارد بهم كه استرسي فشار از
موند.             خيره بدنش عريان تنه نيم روي ناخوداگاه نگاهم زد خیمه روم شدند

ميلرزي؟  _ داري

     ... میشینه  دخترونم های سینه روی دستش شدم ...لل

          . كشيدم       عقب را خودم زده وحشت گرفت جاي كه كنارم نگفتم چيزي و دادم فرو را .بغضم

_          ... میکنی   فکرشو که چیزیه اون از تر آسون نکن سختش شده کوفته ...بدنت



         ...     ... پا     و دست به و میگیره گاز میزنه مک افتاده لبم جون به وحشیانه میکنه دندوناش اسیر ناگهانی لبامو
         !    ! زور     با همیشه مثل گذاشته سرم بال هامو دست اوردم کم نفس نداره کاری من های !زدن

_ ای      آینه مثل شفاف و ...سفید

     ...      ...  ... با    فرقی هیچ وضعیتم الن کرده قفل پاهاش با هم پاهامو گرفتم سکسه میکنه نوازش سینمو قفسه
!    ...        ! میکنم         منقبض و بدنم میشینه باسنم روی که هاش دست نداره بستنش تخت به زنجیر با که کسی یه
         !     ! به     که نگاهش ام؟ ماهیانه عادت بگم چطوری نمیتونم بگم چطوری خدایا درنیاد جیغم تا میگزم لب
کنار                    و صورتم رو ریخته موهای دست یه با و میکشه لرزونم تن از دست میوفته اشکیم های چشم

کردم...    عرق استرس از میده

_     ... برم                باید اول کنم فکر میزنی مخالف ساز تو میام راه تو با هی من خب؟ نکردم کاری هیچ هنوز بیین
درنیاد         جیکت درد از دیگه تا کاری اصل ...سراغ
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           ... روم       از گندشو هیکل تا سرش توی بکوبم که چیزیم دنبال شده اشک از خیس سرم زیر پتوی
       ...      ! آخی...    که میگیره محکمی گاز و گردنم نمیگم حرفاش جواب در چیزی نمیکنم پیدا چیزی ولی برداره
          ...   ... شدم...     دریده های لب رو و میاد بالتر هاش چشم میکنم بلندی سکسه میره تر پایین که میبینم میگم
که...                 کنم باز هم از پاهامو میخوام میره تر پایین که انگشتش با رنگم سیاه شورت میشینه



           ... با...      کنان من من و میندازم پایین و سرم شرم با میشینه انگشتش روی ظریفم های دست نمیزاره
میگم         شده دار خش گزیه شدت از که صدایی

_ ... ... چون... چون گناهه ...نمیتونی

... دم...  پریو ن !م

غره      می و سمتم میاره هجوم

_        ... چرندات    بااین نزن بهم و حالم بکش دستتو دیگه دروغ یه ...اینم

  !  ... میزنم   جیغ نمیکنه باور خشمه از پر

_          ...    ... خاطرهمون      به رو پشتی کوله که نشون اون به نشون تالر تو امروز همین که ندارم مرض آخه دِ
   ... میفهمی...         نگاه یه با یامان کنم پنهون بتونم ازت که نیست چیزی اینم ...میخواستم

  ...     !       ... الن     اگه گرفته وجودشو کل خشم میشن له دارن هاش دست توی بازوهام میزنیم نفس نفس دو هر
   ... پایین                 و سرم میکرد بار تیر منو امشبم های کار و اتفاقات همه خاطر به بود دستش تو اسلحه یه

نداره؟...   کاریم یعنی میندازم

  ... شده              وحشتناک میخورم تکونی تخت بودن فنری خاطر به که میزنه روتختی روی محکم مشت با
میکنه     زمزمه لب زیر چهرش

_ عادتی   که ...پس

            ...  ... لرزونم    های چشم به خیره خونسرد و مصمم بالخره قرنی از بعد میکنه مکثی میبره دندون زیر لبشو
میگه

_     ... منه  نفع به طوری این نداره ...اشکال

   ...        ... گوشش       به صدام نداشت ضربان قلبم میگه؟ چی داره من خدای نمیشه تر گشاد این از هام چشم
!میرسید

_   ...  ...    ... بیا   کوتاه یامان میترسم من نکن کارو این یامان میگی داری چی

آدمم      منم کن باور میکنم !!...خواهش

    ...           ... سمت  نگاهم لحظه یه میده کمرم به که محکمی فشار میشه زدم وحشت لحن جواب میزنه پوزخندی
                ... پنهون   در سعی دست با که زیر های لباس همون با و میکنم استفاده پرتیش حواس از میوفته بزرگ آینه

               ... بلندی    صدای با که طرفش به میکنم پرت محکم رو مو اسپری و میرم سمتش دارم لختم تن کردن
...میشکنه

_          !!!... پس          رسوندم حد به رو دیوونگی امشب که میدونی ها شم راحت تا میکشم و خودم بیای جلوتر اگه
بدون   عملی ...تهدیدمو



           ... تنش         پایین به که ای ضربه که نشده باورش هنوز شاید سفیده و سیاه روتختی خیره من به پشت هنوز
         ...   ! آور        یاد که برهنه تنه بال اون با میشه بلند طرفم برمیگرده بوده کارساز تنش زیر از فرارم برای خورده
میاد          جلوتر هست بکنه میخواست پیش لحظه چند که ...کاری

_        ...       ... بنداز    رو شیشه تیکه اون نکن سگ منو بیاد کش حد این تا نبود قرار میزنی بهم معادلتمو داری
ها...     میگم بار یه فقط ...زمین

     ...  ... کاسه            هام چشم دارم سردرد دارم تب میندازم خونم پر و زخمی بدن به نگاهی حرفش به توجه بی
 !          ... میکشم         روش آروم و میذارم دستم رگ روی رو شیشه نذاشته برام نایی دیگه دلدردم آخ و شده خون

تر               نزدیک مرگ به و تر عمیق شاید دیگم های زخم روی زخمی اینم خب

_ دختر      میکنی ترم صبر بی ...داری

نداشته               لرزششون روی کنترلی هاست شیشه خورده روی که برهنم پاهای میشه باعث خونسردش لحن
باشن

میزنم          لب فقط مظلومانه لحنی و لرزون ای چونه با

_       ... رو            زمینی فرشته این کل بهتره پس کردی ثابت اینو عمو پسر نداری متجاوزا اون با فرقی هم تو
... خداحافظ    بالیی اون پیش ...بفرستی

    ... از               تر سریع یامان میبینم روهوا رو خودم که میشم دستم رو عمیقی سوزش آماده و میبندم هامو چشم
کرده                خراب نقشمو ها شیشه خورده روی از برداشتنم با و شده کار به دست !من

   ... میشینه     موهام رو دستش داغه و برهنه هردومون بدن

_     ... واسه             ابد تا زمینی فرشته کنی خودکشی هام چشم جلوی بزارم که نشدم عرضه بی قدر اون هنوز
وجودش...  تمام !منه

میکنه         پخش گردنم رو و داغش های نفس هرم

    ! حاکم                های چشم کرد زدم شگفت مدت چند این مثل ولی داشتم رو بدی سیلی انتظار ریخت هری قلبم
....      ... خودخواه         میکنم زمزمه نفرت با لب زیر آرومم نا قلب رو میزنه تایید مهر نافذش !و
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 !       ... میسوزن         جادوییش انگشتان داغی شدت از پهلوهام میشه پایین و بال کمرم قوس روی دستش کف
        ! و              میشه کنده جاش از داره قلبم ندارم رو حرکتی حق و رفتم فرو جنین یه مثل آغوشش بین اما من
        !! انتظار            که چیزی اون رفتارهاش امشب چرا میشه ذوب گونم روی اش بوسه با گلوم تو کرده یخ بغض
                 ! نگه  سخت در سعی شدت به که سختش چهره هام اشک ای شیشه دیواره پشت از ؟ نیست دارم

    !... میگه      پوزخندی با همراه میشه تر آروم نا داره داشتنش

_ بگیرم            نظر در کارهات تنبیه برای دیگه روش یه باید کنم ...فکر

      !        ... به     بغضمو از شده پر نفس میسپارم دستش به رو خودم و نمیگم چیزی نگاهشم چاله سیاه به خیره
      ...         ... نیست   کار در اومدنی کوتاه هیچ نگاهشه مستقیم معرض در ام شده پر های چشم میکنم فوت بیرون

بیفته      قراره اتفاق این امشب !و

حموم                    در مقابل و میکنه حرکت جلو به برگرفته در منو سفت و کمرمه پشت دستش که طور همین
   ...                ! رحمی  بی با میزنه پوزخندی و میکنه باز رو حموم در هام چشم توی تعجب به توجه بی میکنه توقف
میگه

تو  _ ...برو

                 ! تو  که طور همون و میکنم باشه،مکثی داشته ممکنه که هایی فکر از ترسیده وجودم تمام میلرزن پاهام
       !    ... تا       بگیر آینه های شیشه خورده از ریخته بهم چی همه میشم خیره اطراف برمیگردم،به عقب به بغلشم

  !    ...  ! طرفش          برمیگردم جنجالی پر شب چه میکشم آهی خونه لکه از پر حال که رنگم سفید عروس لباس
میگم            ملتمس لحنی با کرده جذابش خیلی که ریشی ته به خیره

_      !   !     ... لطفا   خودم اتاق برم بزار نیست خوب حالم ندارم دوست جارو این من یامان برم بزار

زورگونمیزاره         که رو داغمون برهنه های تن میدم !فاصله

محض                      و میشه کار به دست خودش میبینه که رو تأملم هام حرف به اهمیت بی و میندازه بال ابرویی تاک
           ! صدای         خورده پیچ که پایی با و میخورم بدی سکندری داخل میده هلم محکم حموم توی میزارم پا اینکه
که                   میچرخه یامانی روی لرزونم نگاه و شدن پخش صورتم جای همه میکنم،موهام خفه نطفه در رو آخم
           ! آزارم        ای دیگه طریق به میخواد و شده عوض نظرش نکنه میکنه نگاهم سخت و خونسرد ای چهره با
             ! این!       همه از بدتر خیلی میزنه حرف ازش که روشی اون نکنه میکنه راضیش حموم تو رابطه نکنه بده

                !    ! میگه  محکمی لحن با افتادم زمین رو دفاع بی که من به و میاد تر نزدیک من خدای نه باشه اتفاقات

_        !        !  ... جای   این توان بدنت میدونم اینکه با نمیکنم رو داری که حالی رعایت اصل خودت تنها جا همین بمون
 ...     !     ... به         هات حماقت به خصوصا کن فکر کارهات همه به بمونی که مجبوری ولی نداره و نمناک و سرد
فرار                     عاقبت مقابل در هام حرف به تر مهم همه از و بکنی میخواستی قبل دقیقه چند همین که کاری

  ... شو...        عاقل پس بیای بیرون نمیتونی نخواستم خودم که وقتی تا ...امروزت



درو                       و میره و میندازه شدم مچاله خودم تو و کشیدم دراز وان پیش دیوار کنار که منی به ای دوباره نگاه
... میره                  میاد پایین اشکم قطره اولین که میشه بلند در قفل تیک صدای وقتی و میبنده سرش پشت محکم

                ... هاش    رحمی بی به قبل از بیشتر کارش این با نمیدونه ولی میزاره تنهام و میره لرزیدم چطور نمیبینه و
   !       ...      ! شامپوهایی  انواع ذهنمه کردن دور برای کارا این شاید میچرخه اطراف رو نگاهم دوباره میکنم فکر
           ! خفه         جیغ میشه باعث میکشه سرم که تیری با و سردمه میکنن کجی دهن بهم هستن ای قفسه داخل که
           ...       ! لباس  دوتیکه با که بدنم روی یامان های نگاه یاد وقتی شدن خشک بدنم روی های خون بکشم ای
          !     ... روی   رو سرم و میکنم قلب زانوهام پشت هامو دست میشه مور مور تنم تمام میوفتم شده پوشیده
   !         ...     ... فکر  به بگیرم و زیاد سرمای جلوی کار این با شاید گرفتن قاب صورتمو بلندم موهای میزارم شکمم
میرم

   !               ! که       من کردم تحمل و یامان های کتک این از بدتر پدرم خونه تو که من نکردم عادت ها درد این به چرا
پر                        هام چشم و میشه بلند آخم میخوره توقی به تقی تا الن چرا ولی بود شده عجین درد با شبم و روز

     ! تر!                نازک دل من یا هیچن پدرم های سیلی مقابل در میکرد تنم جان نوش یامان که هایی ضربه اون اشک
          ! تنم           به زیاد کرختی و شدن سنگین هام پلک ؟ نداره جون خوردن کتک مقابل در بدنم دیگه اینکه یا شدم
        ... حقیقت          که یامان های گفته به ندارم دوست میکنه دعوت عمیق خوابی به منو داره و کرده غلبه
          ! فکر          این به وقتی میزنه یخ تنم تمام چون میشه چندشم چون کنم فکر میکرد آوری یاد بهم زندگیمو
بال                   میخوام باشه؟؟ تر اور زجر میتونه کدومشون گنده شکم های عرب با رابطه یا اعتیاد که میکنم
!..بیارم

   ! مچ                   به بود؟ خودم کشتن برای دستم توی شیشه خورده اون که کردم باور هنوز آیا کنار به ها این همه
         ! با          سفیدم پوست تضاد میزنه ذوق تو بدجور دلم پوست به شده مالیده خونش که میندازم نگاهی دستم

خون  !قرمزی

شدن                 خیس هام اشک با حال که سفیدی های سرامیک روی دستی و میکشم عمیقی نفس
خستم... !میکشم

راحت                     خیال با میتونم من و نیست خودخواه و منفور آدم اون از خبری دیگه که اینه حموم خوبیه حداقل
امشبمه             یادموندنی به عروسی اتفاقات از دور که خوابی به بسپارم رو !خودم
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         !    ...   ! بودم    ها فکر همین تو شده؟ صبح یعنی ها ساعت وشاید دوساعت ساعت یک گذشته قدر چه نمیدونم
خودم                       تو که طور همین اما میدم تکونی شدم خشک بدن به شدنه باز حال در قفلش که دری صدای با که
  !    !        ... و      ؟ بودم خواب من گیجم قبل لحظه چند سیاهی از هنوز شاید نمیدم وضعیتم روی تغییری شدم جمع

باشی            داشته حرکاتش روی کنترلی خودت حتی نتونی که بدنی از !آخ

      ... پیراهنی            زیر میرم تر بال کمی میشن نزدیکم که میبینم رو بلندش پاهای طلییم موهای تارهای بین از
       ! بدنش           شدن پوشیده به که خداروشکر گرفته قاب هیکلشو کیپ تا کیپ که پوشیده رنگی سیاه جذب
        !          ! با  بود فرما حکم حموم توی که سکوتی نیست تنم چیزی اما میبندم یخ چی؟دارم من اما شده راضی
           !   ... میکنن   تداعی برام زده بیرون هاش رگ که بازوهایی اما ندیدم صورتشو هنوز میشکنه شدنش نزدیک

میکرده؟                   کار چی داشته ساعت چند این تو کجا؟یعنی من خورده کتک ظریف بدن و کجا اون قدرت !که

              ... چونم      مردونش و قوی های دست با و میزنه زمین روی زانوشو یه جلوم لبشه رو پوزخندی که حالی در
    ... میگه    و میده ریزی فشار میگیره دستش تو و

بیداری؟_

        !    ! کتفم        شده دون پوست رو داغش دست تمسخر یکم شاید ولی نمیده رو حسی هیچ بوی و رنگ لحنش
   ...           ... آروم    هامو چشم صورتم رو باشه مسلط تا میده کنار هاش انگشت با موهامو میکنم لرزی که میشینه
     ...       ! کامل       بعد ولی سیاهیه اولش میگیره رو نور جلوی بزرگش هیکل میکنه اذیتم چراغ نور که میکنم باز

میره...    بال لبش کنج میبینمش

_ بخواب؟        یا کن فکر هام حرف به گفتم

           !   ... پایین     از که َسَرمه فقط افتاده کار از که زبونم میپره بال ابروهام نمیدم وجوابی میندازم پایین سر
    !           ... نگاهی   میخواد که همین میگیره رو شدم بریده دست مچ و میاره جلوی رو دستش شده حرکاتش خیره

       ! دستش           یک توی که طور همین میپیچه حموم خالی فضای توی موبایلش زنگ صدای ناگهان بندازه بهش
   !   ...         ... کی  یعنی کرده تعجب اونم میکنه راحتیش ورزشی شلوار جیب داخل رو چپش دست منه دست

           ! میگه  متعجب تقریبا و میکشه ای کلفه پوف مخاطب دیدن با ؟ باشه میتونه



_  ... ساعت...  مامان خوبی زدی؟       ۶سلم زنگ موقع این که افتاده اتفاقی صبحه

   ... ساعت   میکنم تعجب گذاشته بلندگو !        ۶رو فضا     تو عمو زن نگران صدای وقتی گذشت زود چه صبحه؟
برداره                من رو از خیرشو نگاه که فراریم راه دنبال و میگزم لب زده خجالت !میپیچه

_      ...        ... نداره؟...   که درد خوبه؟ میرا حال بهت بزنم زنگ یه گفتم نیاورد طاقت دلم جان مامان میدونی خب
باشم؟         کرده بیدارش خواب از موبایلت زنگ با نکنه

    !      ... زدن           زنگ این از شدم سرخ لبو مثل که من میکشه موهاش به دستی عصبی و میگه لب زیر اکبری الله
      !      !   ... دستش     به فشاری هام انگشت با نکرده که ها فکر چه خجالته بیشترش اما میگیرم بدی حس عمو زن

...میارم

_   ...          !... حالمونو   رعایت باید داشتیم بزرگ مراسم یه دیشب ایم خسته نمیگین شما شده بلند اتفاقا
    !          ... بهم    شما یعنی هست بهش حواسم گفتم بهتون قدر چه دردشم مورد در نمیزدین زنگ و میکردین

ندارین؟  اعتماد

          ... شده    قاطی مردونش و جدی صدای با صداش که قدر اون میزنه تند تند ...قلبم

              ! فکر       عمو زن که دردی نه خوردن کتک درد ولی داشتم درد دیشب ندارم و بهش کردن نگاه جرأت اصل
!...میکنه

_    ... نیست               اعتماد سر بحث بیداری تو حداقل حتما کردم فکر منم شده صبح پسرم میشی عصبی چرا وا
      ! تا              دلم مادرم منم خب فهمیدم گچش عین صورت از من ولی ترسش از نگفت بهم چیزی دیروز درسته
                 ... رفتار   ها وحشی مثل ببینم بگو اصل داره؟ عیبی چه مگه زدم؟ زنگ کردم کاری بد نیاورد طاقت صبح

نباید          تو ولی خوشگله خیلی زنت دارم قبول که؟ ...نکردی

!مامان_

حرصی                      و معترض لحن فقط که میزنم پس و بد حال عمو زن دار معنی جملت تک تک به توجه بدون
    !     . دست           از امان موندن خندون ولی هام چشم میشه بیشتر خنده مانع لبم زخم که میندازه ام خنده یامان
     ! من               به که نگاهش رابطه تو پسرش های بازی وحشی از داره خبر انگار میزد حرف جوری عمو زن

میزنه   پوزخندی !میوفته

_           ! شه         راحت خیالت تا بزن حرف عروست خود با بیا میزنی خودتو حرف تو باز بگم چی هر .من

        ...     ... ناچارا     میلرزه ناخوداگاه هام دست که حالی در میکنه موبایلش به ای اشاره میگم ای نه آروم متعجب
تیری                   خوابیدم توش ساعت چند که سردی مکان این و ماهیانم عادت خاطر به کمرم که بشینم میخوام
   !     ! سریع          خودمم داشت دیدن یامان قیافه میکشم بلندی جیغ و کنم کنترل صدامو نمیتونم که میکشه
          ! گذاشتو           شونم رو دست آروم و اومد کمکم به کردم جمع درد از صورتمو فقط و گذاشتن دهنم رو دست

زد..                پیشونیش به دست کف با پیچید گوشمون تو عمو زن نگران و متعجب صدای وقتی نشوندَتَم

_ زد               هم جیغی چه براش بمیرم الهی دیگه کردی ناقص و بچم یامان؟ شد !چی



    ! پای                   به پا اونم بوده نگرانت یکی ببینی شی بلند صبح کابوس از پر شبه یه از بعد که شیرینه حس قدر چه
         ! حال       تا بودم شده آب وگرنه نیست پیشم خوبه نیومده هاش چشم به آروم خواب !!تو

مادرانه       نگرانی میخواد،کمی کردن ناز کمی دلم

_ عمو؟     زن خوبی سلم الو
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        ! ترش            نگران آخم صدای تا میگزم لب میکنه پاره رو دلش بند شرمگینم حال عین در و لرزون صدای
نیستم...    موفق انگار اما !نکنه

_  ...       ... چطوره        حالت کن صدام مامان دیگه بودم نگفته مگه مادر بشم خوشگلت های چشم فدای که الهی
 ... میرا؟           آره دکتر برین زیاده دردت اگه نمیکشه؟ تیر دلت زیر دلم؟ عزیز

           ! بهم         لب زیر و میشنوه مادرشو های حرف تمام یامان نمیشه خوب رفتن دکتر با ولی زیاده دردم آره
میگه

_ طرفی         من با بزنی حرف ای دیگه اضافه .کلمه



میدم               رو عمو زن جواب لرزون صدایی با و میدم تکون سری سنگینش نگاه زیر

_    ... کرد      حالمو رعایت کلی خوبه خیلی یامان جون مامان !نه

شده            روزم هر کار گفتن دروغ میفهمه؟ و صدام توی بغض ...آیا

میگه        و میکشه ای اسوده نفس عمو زن

_    ...     ... بدنت          بگم چی وال میگیره حالتو سراغ کلی اونم میایم نهان با صبح ولی شد راحت خیالم خوب خیله
   ...     ...     ! وقت      هر تا کردم بیدارتون خواب از من بخوابین برین مادر برو حتما داری درد بیشتر گفتم ضعیفه

گلم         عروس خداحافظ میبوسمت دور از کن استراحت .خواستی

      "         "... تو   میگه که ای جمله حتما بیشتره دردت گفتم ضعیفه بدنت بگم چی وال میکنم آرومی خداحافظی
                    ! طبیعی   که حالی پای گذاشت کنم فکر ولی فهمید و صدام تو بغض و ها درد هم عمو زن میشه اکو ذهنم
        !    ... و!      آور شرم های صحبت میشه مگه ندارم کردن نگاه جرأت میگیرم سمتش به و موبایلش نیست
       ! دستش              و میگیره گوشیشو حرف بی نکشم؟ خجالت من و نشه رد هام چشم جلو از عمو زن دار معنی
        ...       ! بغل      و زانوهام بهش توجه بی من اما میکنه صاف قامتشو و میشه بلند میداره بر رو کمرمه رو که

میزارم     روشون سر و میگیرم

_    ... بسته              موندتم جا این آخه داشتی رو سختی شب کنی استراحت باید مامان؟ گفت چی نشنیدی شو بلند
.دیگه

   ...           ... دلتنگ    خودمم اما ندارم ای چاره و حرفشم مطیع همیشه مثل باز میشم، بلند بود آمیز کنایه لحنش
           ! کنترل          دندونامو لرزش میکنم سعی و میکنم بغل رو خودم راحتم خواب یه و نرم و گرم پتوی و بالش

خبری!                    انگار اما ببره تخت روی تا و بگیره گرمش آغوش تو منو و کنه غافلگیرم دوباره داشتم انتظار کنم
      !      ! راه!       به من از جلوتر ؟ میزنه پوزخند که میخونه فکرمو مشتاقم خودمم که عجیبه قدر چه نیست

...      ... با...           دارم دوست رو دلپذیر گرمای هجوم میزارم حموم در از بیرون پامو سرد های دیوار کمک با میوفته
  ...           ... گیجه   سر بدم تشخیص اطرافمو نتونم درست میشه باعث کرده باد هام چشم میگردم دنبالش نگاهم

میوفتم            زمین روی سر با بزارم قدمی میخوام که همین نمیده !امونم

....آیی_

  ...          ! لحظه      درست میفرستم لعنت بدم حال به ندارم رفتن راه توان داره عمیقی سوزش خوردم پیچ پای
میکنه             بلندم و میشینه کمرم رو پشت از دستی نداشتم انتظارشو که ای

_       ... میکنن   باز سر دارن تنت های زخم باشی مواظب ...بهتره

    ...     ... منی          به نگاهی با میزارتم تخت روی احتیاط با ببرتم تخت روی تا میزارم و نمیکنم مخالفتی کمکش با
   ... که              نمیگذره چندی میره اتاق دیگه سمت روشم روبه وضعی چه با نیست مهم برام دیگه که
          ... حوصلگی...      با و پیرهن و میفرسته عقب به و موهام دستشه ای مردونه رنگ سفید پیرهن برمیگرده

میکنه   تنم ...تمام

  !          ... چشم        بده انجام خواست که کاری هر بهش سپردم و خودم میکنه لمس و تنم جای جای هاش دست
ای                ناخونده سرماخوردگی از نشان گلوم عمیق سوزش وگرنه میگذرونه نظر از حرکاتشو فقط هام
           ...       ! رو   پتو و میزاره بالش روی و سرم میبینه که وضعیتمو میکنم پیی در پی های سرفه گرفتم که میداد
          ...     ... و    گرفته هامو رون بالی تا فقط که اینه بَدیش میده تلخشو عطر بوی پیراهن میکنه مرتب تنم روی

برهنس  !پاهام



  ...    ...     ... هاش      کار این دارم دوست و سکوت خورده مشامم به آرامش بوی میدن قلقلک صورتمو پتو های پرز
               ... درکم    و میزاره احترام بهم الن اینکه ولی اومد در خجالتم از کلی دیشب درسته میشینه دلم به خیلی
               ... لحنی   با میکنه حرکت آرام موهام های تار لی لبه دستش صوتم رو میشه خم مردونگیه خودش میکنه

میگه  مطمن

_         ...     ... در...  حرصشو گفتنم کوچولو جوجه با که میرایی بشو شه خوب هات زخم باید ندارم کاریت بخواب
!میاوردم

            ... بودنشون       غلط یا بودن درست به که میشنوم جملتی آخر لحظه اما اما میرم خواب به و میبندم چشم
میکنم  !!شک

_ چی؟             نمیکردم پیدات وقت هیچ دیگه و میرفتی اگه چی؟ میکردی فرار ...اگه

کنی؟           و حماقت این که شدم ترسناک برات قدری اون چرا

اومده           رحم به کس بی منه برای اونم سنگ دل !شاید
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درد                     از هنوزه که هنوز ولی ندارم و دیشب کرختی حس میشم بلند خواب از سشوار بلند صدای با صبح
 !              ! نمیکنن       تزریق بهم رو خوبی حس هم بدنم رو شده خشک های خون ندارم رو کاری توان سرم و شکم

میده                  گاهیش صبح دوش از نشان خیسش موهای که میشم یامانی متوجه که میندازم وبرم دور به نگاهی
  !     ... اطرافمون            سرحال و خیال بی چه صبحش اول های ورزش نشونه هم تنش توی ورزشی های لباس و

!   ...          ! ؟   بوده معجزه یعنی دادی نجاتم طوری اون دیشب که ممنونتم خدایا ریختس بهم هنوز



   ...        ! نرم          بزرگش تخت میکنم نگاه حرکاتش به و نمیگم چیزی شه پیدا هم بقیه کله و سر که الناست شاید
      ... بکشم  دراز روش شب تا میخواد دلم راحته !و

  !           ! بی      ؟ نفهمیدم چیزی من چرا پس خوابیده؟ کنارم هم خودش یعنی میکنه خطور ذهنم به فکری ناگهان
            ! متوجه        تخت شدن وپایین وبال قیژ صدای از گذشت که کمی برمیگردونم سرم روی رو پتو صدا و سر

گرفته       قرار تخت روی کنارم یامان !شدم

           ! بودم      آغوشش منتظر مشتاقانه هم وضعیت این توی اینکه از شد ودلهره هیجان دستخوش وجودم کل
 !  ...             ! کلمه   زمینی فرشته بردم یاد از رو بکنه باهام میخواست دیشب که کاری کل به کردم نکوهش خودمو

رفت         نخواهد یادم از دارم عمر تا که ...ای

زیر                    دست که دیدم رو یامان که شد زده کناری به صورتم روی از پتو ذهنیم، های کشمکش میون
           ! لحظه        یک در بدنم کل وترسناکش نافذ نگاه سنگینی زیر کنه می تماشا رو من مستقیم و سرگذاشته

شد   مور !مور

دادم         خرج به جسارت و کشیدم لبم روی  زبون

_ بخیر  ...صبح

 ...          . دلم       دیشبم ناگفته های حرف گفتن به کردم شروع سپس کردم دستانم تکیه را سرم خودش همانند
میخواست     و بینمون سکوت ...شکستن

معادلتمو                _ کل امشب اما خونیم؟ دشمن باهات من انگار میکردی؟ رفتار طوری اون باهام اوایل چرا
                ... میکردم  کارو اون نباید من بود خودم تقصیر اونم خب ولی کردی زندونیم حموم تو درسته ریختی بهم

منو؟؟   ببخشی میشه

اون                     تو که رسیدم نتیجه این به حال اما نیست ذاتت تو مردونگی جو یه میکردم فکر که میکردم اشتباه
      ... دور             اصلیت شخصیت از کل امشب بوده نجاتم برای راه بهترین تو اومدن بودم افتاده گیر من که لجنی

 ...         ... تنهام!       من برام نباشه کسی دیگه که روزی از میترسم من دیدم رو دیگه یامان یه من !بودی

      !    ...    "  "... از   حرفی یا جواب منتظر شدم مظلوم شدت به زندگیمه حقیقت تمام تنهام من دادم جلو لبمو
  ... کرد  اخمی یامان بودم !طرفش

خورد          گره بهم ابروهایش و کرد باد بلفاصله گردنش . رگ

کرد                باز هم از رو اون بلفاصله و نشست ش خورده گره ابروی روی سردم انگشت

 _        !     ... بهتره    طرف خود برای نگفتنش مسائل بعضی نزن حرف اوایل مورد در دیدی واقعیمو خود ...شاید

میکشم  ...آهی

        ... چسب          هم شاید استریل؟ گاز یا بتادینه دنبال میره اولیه های کمک جعبه سمت به و میشه بلند
  ...       ... کنارم...         اونم بشینم میشم مجبور که طرفم میاد گرفته خون از رنگی تنمه تو که سفیدش پیراهن زخم

       ... میگه   و میندازه صورتم به دقت با نگاهی میشینه تخت روی

_           ... ذهنش     تو فقط و بفهمه دیشبمون درمورد چیزی نیست قرار مامان نشده چیزیش که صورتت خوبه
تمام؟     دونفره ما بازی عشق



          ...    ... شیشه   زخم روی زخمی چسب و میگیره دست تو دستمو میکنم نگاهش دار بغض میدم تکون سری
                ... و  میده بال پیرهنمو اعتراضم به توجه بی و درمیارتم کش دراز حالت به دوباره خودش میزنه بریده

           ... میکنه     مکثی و میکشه کار از دست که میشه بلند آخم صدای میریزه هام زخم روی بتادین

_ داری؟   درد خیلی

میدم       تکون سر و میریزم اشکی قطره

_ بدی      تکون دومتریتو زبون اون ...میتونی

     !   ... میندازم           پهلوم به نگاهی خیلی بلنده جیغم میره بال هوارم میکنه که کاری با که بزنم نیشخندی میخوام
 !              ! میبندتش    داره خونسردی با حال و ریخته بتادین عمیق زخم همون روی درست داره زیادی درد که

    ! روم        انداخته سایه هیکلش ندارم هم رو دستش رو گذاشتن دست ...جرأت

_      ...        ... احتیاط  با حموم میری وقتی باید میاد خون دوباره وگرنه نکن کاریشون دست زیاد شد تموم
...بشوری

میزنم      صداش که شه بلند میخواد

_ میکنی؟      درستش هم خودت میزنی  خودت

میگم          دوباره که بگیره فاصله ازم میخواد و نمیده جوابی

_ کنی؟   بغلم میشه

   !           ... پایین    سرمو ازش زیادیه توقع خیلی میکنم حس که میندازه بال ابرویی تاک میشن متعجب هاش چشم
 ... به...               نمیخوام باارزشه خیلی که کرده کاری برام دیگه که میدونم چون دارم نیاز رو آغوشش حال میندازم

    ... بی                با الن فقط بزنه سر ازش هم دیگه های کار ممکنه قدرتمندش بازوهای زور با که کنم فکر این
 ...    ...   ... شاید         خودم برای نگرانی بوی بده امنیت بوی دارم رو مردونه اغوش یه درخواست بغض و حیایی
وجدان                     عذاب اون و خودمه خاطر به فقط هاش کار این و میسوزونه دل برام داره یامان که زدم توهم

دلچسب....       و شیرینه هم توهم این ولی  !نداره

میندازیم           نگاهی بهم دو هر میشه بلند که در زنگ ...صدای

مامان   و !نهان
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            ! میگه   وضعیتمون به توجه با بدجنسی با و میندازه بال ابرویی تاک میندازیم بِهَم نگاهی

_                 ... که     کنم چه اما میرفتم پیش هم بغل از بیشتر بود من به اگه که میدونی خودت بعد برای بمونه من بغل
هست   مزاحم !پایین

  ...            ! چه    این میندازم پایین سری خجالت با و میگم لب زیر حیایی بی میشم منظورش متوجه تازه
! ؟        داشتم ازش که بود ای شرمانه بی درخواست

          ... داخل          رو اولیه های کمک جعبه که سمتش نگاهی با انداختم تنم روی رو پتو و نشستم که طور همین
 !       !           ... دادم  آب به که گلی دسته میکنم نگاه ها شیشه خورده به دلهره با و برمیگردونم رو میذاره حموم

           ! نمیده         اجازه کمرم شم بلند جا از عجله با که میخوام توش؟ گذاشتیم پا دیشب که اتاقیه همون این واقعا
  ...         ! ریز          چشم برمیگرده طرفم به یامان ام ناله صدای با شه جمع صورتم میشه باعث میکنه که دردی با و

میاد     سمتم به و میکنه

_          ... مسکن   قرص هم بیاره لباس برات هم میگم نهان به شی بلند ...نمیخواد

           ! میگم   تشویش با میشم رفتنش مانع اطرافم به ای اشاره با نیست راحت خیالم

_ که              میکنه سکته ببینه عمو کنیمـ؟زن کار چی رو جا این !پس

کنم                اعتماد مرموز مرد این به میشه باعث که خونسرده و مطمئن صدایی ناآرومم لحن جواب

_ من   به .بسپرش

        ! هوا            رو رو پایی صدای هر گوشام میفرستم بیرون محکم نفسمو و میکشم آهی میشه خارج که در از
     ...      ...   ... کمرم!      به که دستی با یامان خود آخر در و نهان عمو زن صدای میاد پایین از گوناگونی اصوات میزنن

  ! سقف                 به میره دیشب سمت ذهنم بشدت ولی بزنم پس رو منفی افکار میکنم سعی و میکشم دراز زدم
  ... تو                 فقط خداکنه ببرم پتو زیر سر میشه باعث اتاق در پشت درست عمو زن آشفته صدای که بودم خیره

!نیاد

_                ! داره    نیاز همدرد و جنس هم یه به الن اون چطوره؟ حالش ببینم برم میخوام یامان کنار بکش ...وا

_      !           ! روبه   از خجالتش یکم بزارین بعد برای دارین نگه رو زنونتون های حرف نیست بهتر خوابه دیگه گفتم
      ... پایین        بریم دارم کار باشما فعل من میاد خودش بعد بریزه شما با شدن ...رو

شدمو                     حبس نفس که پاشونه صدای بعد و میگه ای باشه پسرش جواب در طولنی مکثی از بعد عمو زن
میکنه  !آزاد



    ... ریخت         هری قلبمو نهان صدای بردارم سرم رو از رو پتو میخوام که !همین

_ !!میرا 

   !      ! و           در براش میمونم خواب مثل انگار میگذرونن نظر از صورتمو اجزای جز به جز ناباورش های چشم
          ...    ... مشتاقانه    که منی رو از رو خیسش نگاه لحظه یه دستشه رنگی صورتی لباس میاد جلوتر و میبنده

میچرخونه        اتاق داخل و برمیداره بودم اومدنش !منتظر

_ بوده؟      جنگ میدون جا این !دیشب

         ... کنارم             تخت رو و میاد سمتم به عجله با کنم کم رو هست صداش تو که نگرانی تا میزنم جونی کم لبخند
    ... موندم...           زنده نداره باور انگار میگیره قاب رو زدم یخ صورت زدش یخ های دست با  !میشینه

_   !    ! بگو            بهم بزن حرف میرا داد جواب دیشبم دعاهای تموم یعنی نیست؟ خواب من خدای میرا؟ خودتی
نداری؟     دردی و خوبه !حالت

 ...         !    .... چشم    بزارم منتظر و قرارش بی دل نمیارم طاقت میشه تر بارونی نگاهش میزنم پوزخند بغض با
نداشته          خوبی شب اونم میده نشون هم کردش پف های

_     ...    ...    ...   ! که  داد گوشمالیم یکم فقط نزده دست بهم داداشت داد جواب دعاهات همه نباش نگران خوبم من
بوده     حقم کنم فکر !اونم

 ... عمیق      بغضی میگیره بغض بوی و رنگ !لحنش

_ ... وای                  کنه برخورد دیگه جور قضیه این با که نیست منطق بی حد این تا داداشم میدونستم شکرت خدایا
                ! کنار     هام چشم جلو از مظلومت و درشت های چشم لحظه یه دیشب که نمیدونی بدم نذر کلی باید من

میدونستم...    مقصر و خودم ...نرفت

   ... وخودم           بودم خودم فقط نبود اون تقصیر هیچی گرفتمش آغوش تو و گفتم ای !نه

  ! برای                  نمیذاره تنم های زخم خب ولی بزنم لبخند میکنه مچاله خودش تو منو که آغوشی از میکنم سعی
 ... میگم              آروم کنه کار چی نمیدونه خوشحالی از که بهش رو کنم پرت و حواسش اینکه

_ کردی                    قایم من از اینو و داری ِسری و َسر یه خان سیاوش با که نیار مبارکت روی به !اصل
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میگه                    عصبی لحن با میره هم تو هاش اخم باشم گفته بدی چیز که انگار و میدزده ازم هاشو چشم

_ نیار      رو عوضی خائن اون !! اسم

         ... این          برای رو ای دیگه موقع باشه بهتر شاید میشم پشیمون خودم گفته از میشم بدش حال متوجه وقتی
                    ! در  سمت نگاهی با و میده دستم به رو بود شلوار با بلند تونیک یه که رو رنگ صورتی لباس بزارم بحث
میگه

_               ... تو    واجور جور های فکر و کردم تعجب کلی ببرم لباس برات گفت داداش وقتی پایین بریم بپوش بیا
         ... اتاقتون  نیاد تا کرد سر به دست مامانو زور به اومد ...ذهنم

    ! اخرش               کلمه یاد برنمیداره هاش شیطنت از دست هم موقعیت این تو حتی واجوری؟ جور های فکر چه
        !     ! میکنه... فعال رو بدنم های هورمون فکرشم حتی یامان؟ منو مشترک اتاق اتاقتون؟ !میوفتم

... ناچار                     کنم کمکت باید میگه و میکنه مخالفت اما بیارم در و لباس تا ور اون بکنه روشو که میگم بهش رو
 !   ...        ... میمونه         باز دهنش میبینه و خونیم بدن و ها زخم وقتی میاریم در تنم از رو یامان پیراهن کمکش با
            ! زیر        و میگزم لب که میزاره پهلوم عمیق زخم روی دست نبود هاش چشم توی برق از خبری دیگه

میکنم   نگاهش ...چشمی

_ خراشه        تا چند فقط نیست چیزیم خدا !..به

    ...      ... بغضه    با همراه لحنش اما باشه آروم تا میکشه عمیق نفس میدوزه بهم نگاهشو !عصبی

_            ! همین         به ها میگفتم خودم با دلم ته کرده؟ کارت چی اومد؟ سرت بل این چطوری میرا؟  خراشه این
       ! کرده     خالی حرصشو دیگه جور نگو پس نمیگذره فرارت کنار از !...راحتی

  ... نظر                 به بگیریم فاکتور هارو زخم این درد اگه کنم؟ دفاع یامان از که دارم عجیبی میل چرا نمیدونم
   !          ... دهن       میخوام برام درکه قابل حدی یه تا داره روم که غیرتی بوده طبیعی العملش عکس این که خودم

میشه       بلند و نمیذاره که کنم ...باز

_     ... مامان        توئه منتظر پایین بریم کنی سر اراجیف من کردن قانع برای ...نمیخواد

    ...            ... شدن    کشیده خاطر به میبندم اسبی دم کش با رو موهام و میکنم تنم رو لباس میندازم بال ای شونه
             ! لب       رو رو رنگی قرمز رژ نباشه پریده رنگ زیاد صورتم اینکه برای میشه تر وحشی نگاهم آبی هام چشم



                  ... رنگم  بی صورت به کشیدن دست به میلی خودم من وگرنه بود نهان زور با اینا همه البته میزنم هام
!ندارم

          ! و            میکنیم ول رو ریخته بهم اتاق طور همین شد پاک تا دراومد جونم که نگم دیشبم آرایش کردن پاک از
...                 ... به      میریم پایین ها پله از و میزنیم صورت به و غم بی های دختر نقاب دو هر میریم پایین طبقه به دو هر

 ... جوری                 میرم فرو هام روز این داشتنی دوست و مهربون زن بغل تو میشم آشپزخونه وارد اینکه محض
       ! قرار            نوازشاش مورد پهلوم که مواظبم زدیم حرف چی مورد در تلفنی صبح انگار نه انگار میکنه رفتار
             ! و       میدم هاشو بوسه جواب فقط خجالت از که میکنه بارونم بوسه نیست آروم زیاد عمو زن ولی نگیره

میگزم  ...لب

_          ...   ... بگیری   جون بخور کردم درست کاچی برات بیا مادر بیا ماهت شکل قربون دلم عزیز ...سلم

   !! همون               کاچی؟ میشه جمع صورتم گفت که غذایی اسم شنیدن با که میشینم غذاخوری میز صندلی روی
     !            ! کاسه    تو عمو زن نیستم موفق زیاد انگار ولی کنم حفظ و ظاهرم میکنم سعی متنفرم ازش که غذایی
 ... کنم                   پیداش تا میچرخونم سر من اما بخورم تا میکنه نگاهم عشق با و میکشه برام کاچی محتویات از
کار                      چی هارو روز بقیه من پس بره خبر بی و یهویی طور این روز اولین اگه رفته؟ کجا یعنی نیست؟
کنم؟

_   ... میکنه   بهتر حالتو گرمیه مادر بخور

  ... میپرسم               گیجی با باشه کرده گم مامانشو که ای بچه مثل عمو زن های حرف به توجه بی

_ کو؟   یامان پس

میده            جواب مهربونی با پرسیدم سوالمو تعجب با که من به رو

_          ... نکردم       پیدا چیزی گشتم هارو کابینت داخل چی هر بعد بیارم مسکن قرص یه برات گفت یامان
بگیره         بسته یه کوچتون سر داروخونه از بره ...فرستادم

میاد   الن ...بخور

            ... بود         مونده کم که زد کتکم قدر اون دیشب اون شده؟ چم میکنم بازی روم روبه غذای با و نمیگم چیزی
                ... پیدا   به قادر و باشم کرده گم رو چیزی انگار میگیرم؟ سراغشو دارم الن شده چی بیارم بال خون

       ... میذارم  دردم پر های شقیقه رو هامو دست نباشم ...کردنش

من                   از نگاهشو حرص با دونفر ما های صحبت باشنیدن بود صبحانش خوردن حال در بیخیال که نهان
...میگیره

_         ... میکنه  بد و حالم میبینم که غذارو شکل اصل بخورم !نمیتونم

پس                        دستشو فشاری پا و لج با و نمیذارم که بده خوردم به رو غذا زور با میخواد و نمیکنه قبول عمو زن
میخوره       گوشمون به یامان صدای که میزنم

_ میاد...         کوچه سر تا صداتون و سر شده چی !!سلم
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   ...       !   ! های      چشم با باشم دیده و نجاتم فرشته انگار هاش عضله جذب تنشه صبح های ورزشی لباس همون
میگم    بهش رو مظلوم

_!       ! دیگه              نیست نیازی بگو بهش تو بده بهم ازش میخوره بهم حالم که غذایی از زور به میخواد مامان
..یــامان

     ! یامان               متعجب قیافه شاید نشه معلوم خندش تا میگزه لب هم نهان حتی و میکنه بلندی خنده عمو زن
           ... میشینه   روش و میکشه عقب رو من کناری صندلی و میاد جلو داره خنده براشون

_           ! نیومدم       بر پسش از که من میدی بهش همشو خودت یامان میگرفتی سراغشو که شوهرت اینم !بفرما

میکنم             زمزمه لب زیر میگذرونه نظر از رو کردم بغ صورت و برمیگرده

_       ! اَه      نیستم لزم کاچی که من آخه سوخته دهن و نخورده آش

میزنه    پچ گوشم زیر

_      . نمیکنما    هم نگات دیگه میزنی جوش بخور حرص کم

پرسید            مرموزی لحن با نهان که بدم بهش شکنی دندون جواب خواستم

_ میکنین؟         پچ پچ هم گوش زیر چی دوتا شما

       !       ... نگاه     بهم نهان و عمو زن گرفتن مچشو که بودم شده مجرمی مثل گرفتم فاصله یامان از دستپاچه
 !             ! کرد      خوردن به شروع و کشید خودش جلو منو کاچی خونسرد یامان اومدن بهم ابرویی چشم و کردن
           ! اون          خوردن از میداد نجاتم داشت کار این با یعنی میکرد تماشا رو پسرش شاهکار باز دهن با عمو زن



                  ! زن   حرص از پر صدای که بکشم جلوم رو پنیر ظرف خواستم و بودم خوشحال دلم تو مزه بد خوراک
میکنه   ماتم !عمو

_     ! خب!     میکشیدم برات میگفتی بود میرا مال اون !یــامان

میگه                  من به رو و میزنه لبخندی مادرش جواب در میزاره دهنش داخل ای لقمه که طور همین

_ ها                 بدنشه لزم میرا دوبرابر هست جا این یکی نمیکنم زورش هم ما خب نمیخورم میگه مامان

زنم        مادر شدی دیشب از هست حواسم !راستی

 !    !      ! اصل         ندارم جنبه ندارم پشتیبانیاشو این طاقت من خورده جایی سرش واقعا یا نقششه اینا همه یعنی
       . به              اومدنش موقع یامان که ای کیسه میشه بلند جاش از و میده تکون طرفین به سری تاسف با عمو زن

نزدیکم                   آب لیوان یه با درمیاره توش از مسکنی و میگیره دست به رو بود گذاشته کابینت روی آشپزخونه
میگه     دلسوزی با و میاد

_  !           ... حال      ولی بکشه بیمارستان به کارت بود این انتظارم عزیزم بگم چی وال میره دردت بدن بنداز اینو
خوبه        خیلی که حالت تخته به بزنم ماشاللّه

       ! بندازم           پایین سر و کنم سکوت میدم ترجیح عمو زن های حرف شدن تموم با میشه همزمان نهان پوزخند
با                    میره دومون هر صدقه قربون کلی لب زیر که منتظرش مادر جواب در یامان میندازم، که رو مسکن

میگه  غرور

_ بریزه              اشک قطره یه نمیزارم هستم زنمم جان؟عاشق مامان کردی فکر چی پس

           ! باشه        بیشتر مادرش افکار روی هاش حرف تاثیر اینکه برای ایم شیشه نگاه به میشه خیره و برمیگرده
         ! و           گرفت دستش تو دستمو دادم فرو بغضمو کاشت زدم یخ گونه روی عمیقی ی بوسه و شد نزدیکم

غریدم    لب زیر فشرد

_ کنار  برو

        .           ! با   دوتا ما بود شده باورش دیگه انگار زد زل هردومون به زده برق های چشم با عمو زن گفت آرومی نچ
       ! بره          تر شایدعقب تا میکردم نگاهش حرص با نداره منو وجدان عذاب دیگه و شدیم خوشبخت ازدواج این
شد        مشغول دوباره من به اهمیت بی ...اما

_        ... بود؟       چی سر کشید میرا که جیغی فقط کردم بیدارتون صبح ببخشید ها بچه  راستی

             ! و        یامان چشمی زیر افتادم سرفه به که پرید گلوم توی پنیر بود شده عمو زن لحن قاطی هم شیطنت
             ! به       ای اشاره بود درونم که خجالتی با و کشیدم هام لب رو زبونی نداشت گفتن برای چیزی که کردم نگاه

زدم         چشمکی عمو زن به رو و کردم یامان

_ دارین؟       رو دنیا پسر ترین بدجنس میدونستین

       . لبخندی             با و میکشه دهنش روی دستی میکشم کنار و خودم که میزنه پهلوم به ای ضربه دستش آرنج با
میگه   ظاهر به



_ نمیکرد؟    درد دلت شما

میخوره                یامان صورت به نگاهم بدجنس؟که چرا مگه چطور میگه بهم رو کنجکاوی با عمو زن

_ خانوم؟      میرا میرسیم بهم که ما

   !     ! شده              لل بود عملی بسیار تهدیدش میکنم نگاهش باز دهان با فقط من و میره ای غره چشم عمو زن
  !     !      ! زن        قهاره خیلی که خودش مگه؟ بود بد شیطنت یکم بود  زده ذوقم تو بدجور نشستم صندلی روی

میزنه          پوزخندی و میره یامان به ای غره چشم عمو

_           . طوری       یه میرسیدیم بهم وقتی ولی میگفت طوری این هم سیامک میرا ها رفته عموت به اخلقشم این
میکردم             حض داشتم که ای جذبه از خودم من یعنی میرفت عقب !دنده

                ... نداری   خبر عمو زن میخونم فاتحمو هاش چشم سیاهی به کردن نگاه با دلم تو ولی میدم تکون سری
 !           ! نکرده         نگاهم یامان صورت به حتی که میکنم نگاه نهان به که نکرده جونم به خون چه پسرت همین که
       . به             که هایی خنده ها ساعت بشینم شده تنگ طولنی تنهایی یه برای دلم هنوز ولی شده بهتر شکمم درد

            ! تامون       چهار هر عمارت زنگ صدای که بودم ها فکر همین تو نگاهاشو کنم تحلیل رو میکنه جذابش شدت
میکنه   متعجب  !رو

_ بودین؟   کسی منتظر

   ! نگاهی               یامان ملحظس بی خیلی هست کی هر عروسی ؟ روز فردای صبح؟  وقت این باشه؟ میتونه کی
میشه         بلند جا از و میندازه تامون سه !به

_ کیه   ببینم ...برم

نگیر         ازم آرامشو این خدایا میندازم بال ای ...شونه
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صحبت                    متوجه عمو زن که طوری آروم حرص، با و میشینه کنارم دلخوری با نهان یامان رفتن از بعد
میگه   نشه هامون

_ ! میکرد                   ادبش تا افتاده جونت به چطوری دیشب میگفتی مامان به باید تو ها؟ نیست خوب حالت انگار
بخوری          صبحونه و کنارش بشینی راحت خیال با اینکه !نه

میگم       روبهش و میکشم ای کلفه پوف

میگفت                 _ عمو زن چشم تو میزد زل صاف صاف اونم بود؟ چی خوردنش کتک علت نمیگفت مامانت
کنه     !       شروع دیگه زندگی یه بره میخواست گرفتمش آرایشگاه از فرار !درحال

         . بلند         صدای که بده جوابمو میخواد شده جدی چهرش میچرخونه هوا تو دستشو و میگه بالیی بلند نچ
   ! پذیراییه     از صدا میندازه اندامم به رعشه !مردی

_        ... ببرم       خودم با زادمو خواهـــر اومدم فقط من جون پسر کنار بکش خوش زبون ...با

! یا  شنیدیم ...اشتباه



  ...        ! از         صدا میریم شنیدیم صدارو که جایی به هراسون میزنه خشکمون شده گشاد های چشم با سه هر
رومون!                    به رو جوون پسر یه و مرد یه و وایستاده ما به پشت یامان درورودی کنار میریم جلوتر !بیرونه

!یامان_

   !    ...    ... جدی      اما لحنش اول های روز مثل شده سخت نگاهش دوباره برمیگرده طرفمون به متعجبم صدای با
عصبانیت    به آغشته !و

_      ... میرفتن   داشتن اومدن اشتباه آقایون این تو برین !شما

   !      ! روی         نگاهش میشناسمش که ساله چند انگار آشناس خیلی برام میانسال مرد رنگ سبز های چشم
          ... نگاهشون...        های تیله رنگ چون پسرن و پدر کنم فکر میکنه نگاهم باز دهان با هم کناریش پسر منه

       ...          ! بفهمم   رو مرد داد اون علت شدم کنجکاو میندازه بال ای شونه و نمیگه چیزی عمو زن رنگه هم بشدت
     !     ! نداشتن        عصبانیتش علت شاید میگزم محکم رو لبم میشم پشیمون میوفته یامان به که چشمم ولی

     !           ! شم   دور تر سریع میخوام نیست خوب غریبه مرد دوتا با رویارویی برای اصل وضعیتم سرمه روی شالی
میخوره        گوش به جوون پسر ناباور صدای که

_  !   ! خودشه      میراس میبینیش؟اون بابا رومه روبه عمه خود !انگار

     ...        ! پسر      خیره نگاه از یامان برمیگردم عقب به وضعم به اهمیت بی ؟ میشناسه منو مگه گفت؟ منو اسم
میزنه            داد من به رو و میشه متورم گردنش رگ من روی

_ تو   بــــــرو !گفتم

  !          !     ! میانسال  مرد بدم حرکتشون نمیتونم و شده خشک پاهام میدونم فقط کنم کار چی نمیدونم شدم گیج
   ... میکنه    زمزمه بغض با میزاره جلو قدم یه

_ دایی؟   عزیز خودتی

  !   !          ! دایی        ؟ دایی عزیز ندارن من از کمی دست نهان و عمو زن کنم نگاهشون شگفتی با که منه نوبت حال
         ... ذهنم           اما میشم خیره آشنا مرد اون چهره به میشه خونه داخل به دوشون هر ورود مانع اما یامان من؟

میکشه     پر دور گذشته ...به

" گذشته    به بک "فلش

 ۶        .. گرفته            مامانمو دست که روزی یادمه خوب بود نشده مواد درگیر زیاد هنوز بابا ها موقع اون بود سالم
      ! به                   جون و دل با میزدم حرف بودم گرفته یاد ها مربی از کودک مهد تو روز اون که هایی چیز از و بودم
  ... که                موهایی مینشست شدش خشک های لب روی لبخند یه چندگاهی از هر و میداد گوش هام حرف
         ! رو           بود کرده درگیر و ذهنم که سوالی میکردم کیف و میچرخونم دستم تو رو بود بسته خرگوشی مامانم

میپرسم         ازش و میکنم بهش رو بچگونه لحنی با

_   ...    ... خاله          من مامانی بگم چی نمیدونستم منم میزدن حرف هاشون خاله و دایی از دوستام امروز مامانی
دارم؟؟       آره دارم؟ چی دایی ؟ دارم



    ... پر              هاش چشم اولش گفتم بهش رو آخرمو جمله و دادم جلو لبامو همیشگیم عادت مثل کرده بغض
    ...   ... بود         آروم و ملیح صداش میکرد نوازش موهامو داد جوابمو مهربونی با بعد کمی ولی شد ...اشک

+ ...      ...         ... فقط   میباره مهربونی سبزش های چشم از داره دوست دل ته از که داری دایی یه دلم عزیز داری
پیشمون            میاد حتما بعدا ولی ببینه مارو نمیتونه و داره مشکلی !الن

شدم                 غرق بچگونم و کوچیک های فکر تو فقط و نفهمیدم و مامان منظور ها موقع !اون

         ... پسش           یامان های تهدید به توجه بی مرد اون برمیگردم حال زمان به و میدم تکون طرفین به و سرم
      ... میریزه     سبزش های چشم از اشکی قطره میاد تر نزدیک و !میزنه

 ! سبز!  سبز !سبز

     !   ! بچگی               از که کسایی نیستم؟ خواب هستن من دایی پسر و دایی مرد دو این که میرسم یقین به من و
رومن       جلو حال داشتم رو دیدنشون !آرزوی

! ؟    رؤیام تو هنوز شاید
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  ...             ! قرار    کنارم میاد جلو سریعا و میندازه شدم خشک که منی به نگاهی یامان میلرزه بشدت مرد صدای
خمیده                    حال عین در ولی بلند قامت با صورتم روی روبه درست حال که مردی جلوی دستشو و میگیره

  !    ...       ! میغُره    یامان مامانمه شبیه قدر چه ببینمش بهتر تا میگیرم بال سر میگیره انداخته سایه روم

_           ...      ... دارین   ادعا حال و شدین من ملک وارد اجازه بی شما بزنم زنگ پلیس به نکنین کاری آقا بیرون برو
     ! باشه       خیر دیدین خواب هه ببرینش خودتون با میخواین و زنمین !دایی

         ! از          که میداد نشون یامان تند های نفس میگیره نشونه حسشو بی مخاطب تنها محکمش و جدی صدای
         ! از             هام چشم که میاره جلو دستشو مرد عصبیه طور این حال و فهمیده و مرد دو این هویت اول همون
    ... که               یامانه این دوباره میکنه تعقیب هاشو انگشت و میاد پایین داشت قرمز های رگه که نگاهش با جدال

        ! میندازه        پایین و میکنه مشت هاشو دست ناچار میشه من با حدودش و حد پیشروی مانع

_     ... بکشه    دعوا به کار نمیخوام دارین نگه خودتونو !احترام



    ! یامان           و من جز میکنه خودش مجذوب رو کنارم نفر دو متزلزش صدای یامان !درجواب

_    ! پدرت              وقتی آخه برگردی دخترم ازدواج خبر با و بری ندارم طاقت نرو توروخدا نیما میگفت مامانت
      ! پیش            میکردیم فکر ما همه نشد باورمون کدوممون هیچ میکنی ازدواج داری داد خبر و زد زنگ
  !      ..       ... کلی...   نمیکرد باهات آورو شرم کار این بود پدرت بود که چی هر بالخره حرومزاده اون پیش پدرتی
نباشین                 نگران عزیزم برادرزاده به دادمش گفت جوابم تو و زده قهقه اون ولی کردم تهدیدش

میکنه  !خوشبختش

حرفاش                    به دقت با شده ریز های چشم و عجیب خونسردی با حال که برگشت یامان طرف به پوزخندی با
          !        ... هایی  حرف همچین شنیدن از من های گوش اما میکنن برابر نا جنگی نگاهاشون با دو هر میکنه گوش

 ! مامانم  میکشه !!سوت

   ! من                  خدای فکرمه به بزرگ دنیای این جای یه تو و میکشه نفس هنوز اون ولی مرده میکردم فکر من
و                  عمارت کل وحشتناکی سکوت میدی؟ بهم ای دیگه شوک که نشده راحت برام داشتن دایی هضم هنوز

  !      !  !  ! مگه         نمیده فرمانی من مغز ولی حرکتی حرفی منن سمت از العملی عکس منتظر همه برگرفته در
        ! و           کرده معرفی نیما خودشو که مردی بگذره راحتی همین به میشه وارد انسان بدن که شوکی میشه
نزدیک                    تو که یامان منو خورده گره های دست به خیره و میکنه استفاده سکوت از داییمه فهمیدم حال

میگه             و میره هم تو هاش اخم عصبانیت با وایستادیم بهم حالت ترین

_               ! از   بعد ولی باشه شناختن قابل که خودش حرفه تو هست مشهور قدری اون ومیشناسم پسر این
              ! نزاریم      تا اومدیم عروسیت برای جا این تا آمریکا از پسرم علی با نشد دستگیرم خوبی چیز هام تحقیق

            !        ! بی    با که لیاقتت بی پدر اون نه داری هم مادری تو داری انتخاب حق هم تو بگیم تا بگیره سر وصلت این
دربیاره             پسر این عقد به تورو اجبار و زور با میخواد گفت !رحمی

   ! از                اما ؟؟ میکنه سفت کمرم پشت هاشو دست و میبره سرش پشت منو که میکنه خطر احساس یامان
           ! رو    بازی این داره دوست اونم انگار انداخته بال ابرویی تاک نیست معلوم چیزی !!چهرش

       !     ! ممکن          که سال همه این بعد چرا ؟ نکرد کاری چرا ولی ؟ ازدواج این از بده نجاتم بود قرار من دایی یعنی
! ؟         نبوده یار باهام بخت باشه برام بهتری راه بود

  !      ! چرا            ؟ چرا نمیگه چیزی عمو زن میگیرم رو معدم داخل مواد اوردن بال حس هاش حرف همه با
! ؟  نمیکنه بیرونشون

میده                 ادامه شدم پام زیر سرد های سرامیک خیره که من به رو کننده قانع لحنی با

_   !           !   ! ... میگه   میکنه غلدری برام داره الن و شده شوهرت قانونا اون کرده تصاحبت ببخش رسیدم دیر من
     !  ...    ! از...       که دختری منتظر منتظرته اون مادرت پیش ببرمت ببرمت که جام این من میرا ولی زنشی

     !       ... رو...    نبودنمون کنیم جبران اومدیم جا این از ببرم تورو میتونم من بریم من با بیا !جونشه

          ... نگاهش       تا میکنم بلند سر و میدم قورت دهنمو آب نمیگه حقیقت جز چیزی مهربونش های چشم
 !               ! مطمئنه...   ؟ میزنه راه اون به خودشو سکوتمو معنی بفهمه دارم نیاز که جایی تو چرا ؟ شده لل چرا کنم

        ...       ... پیرهنشو  و میشینه بازوش رو زدم یخ دست بگیرم تصمیم نمیتونم خودسر من که مطمئنه خودش از
         !      ... میکنه  راهنمایی غریبشو عمه دختر نگاهش با که پسری میوفته جدیدم دایی پسر به نگاهم میکنه مچاله

        ... بودم     شده برزمین نقش قطعا تاحال نبود یامان اگه باباش درخواست کردن قبول !به

_             ! بدم  نشونش میتونم بخواین اگه جنازش؟ دنبال هستین؟ کی دنبال دونفر شما مرده !میرا

        !    ... میگم    محکم و میگیرم خودم سمت اشارمو انگشت میکنن نگاهم تعجب با خونسرد و آرومه !لحنم



_    !    !         ... دنیا  اون تو میگیره آرامش روحش داره ثواب خدا به بخونین؟ هم فاتحه براش میخواین ایناهاش
       !    !      ! برین  و کنین نگاهش دور همون از نجسن ها مرده جنازش به نزنین دست فقط ها ...شادتره

    ! فریاد                 رو شادی صورتم متعجبن من های حرف از و رفته هم تو هم بقیه چهره حال دونفر اون علوه به
؟!  میزنه
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 ...       !      ! صورتشو   میشینه سردم بازوهای رو هاش دست میده تکون تاسف با سرشو طرفم برمیگرده یامان
میرنه           لب شدم پر های چشم به خیره و میاره پایین

_ میگی؟      هذیون داری چرا شده؟ چت



    ! دایی               طرف برمیگردم نکنم نگاه رو بخونن و هام حس میتونن که نافذش های چشم تا برمیگردونم رو
!ناباور

_ میرا؟    میگی داری چی

      !!      ! از          زور به و بازوهام بیان شده روشون چطور وقعا میزنه آتیش جونم به انگار میگه که رو جمله این
   .   ...      ! حرص      از میرم تر جلو نمیکنن حمایتم دیگه هاش دست میکشم بیرون یامان های انگشت حصار

  !           ... شوکی    بالخره کردن خیس صورتمو کل هام اشک که میزنم فریاد وقتی و نیستم خونسرد دیگه میلرزم
شد          خنثی بلندم گریه با بود شده وارد بهم !که

میگم              بلند دلتنگش از پر صورت تو و میکوبم مرد سینه تخت دستمو کف

_   !   . اگه              ُمرد میرا بگین بگین بهش برین نیست؟ شما بین چرا داره؟ مادریمو ادعای که زنی اون کوش
بس          و همین ایران بزاره پا ببینه جنازشو میخواد !فقط

         ...    ! هامو     دست و میکنم اشاره یامان و خودم به میلرزونه صدامو بغض قطعا شدم دیوانه دوباره میخندم
میکنم  مشت

بودین                   _ کجا سال همه این مگه بدین؟ نظر من نکردن یا کردن ازدواج مورد در میشه روتون چطور اصل
بیاین       حساب به خانوادم جزو حال  !که

کلتون                   سرو عروسیم فردای موقع اون گرفتین، نادیده و شدنم بزرگ مادر بدون های سال اون شماها
     ...    ! نه          دارم مادری نه من درک به برین همتون میگیرین تصمیم آیندم و شوهرم درمورد دارین و شده پیدا

یتیمم!     میفهمین یتیمم من !پدری

    ... ادعاهای                از خبری دیگه میریخت پایین میومد بیرون دهنم از که ای کلمه هر با روم روبه مرد های اشک
 .            !      ... اما  بودم هام خانواده از نفر یه اومدن منتظر دیروز تا من داییمه اون که نیست مهم برام نبود قبلیش

      ! سهراب  مرگ از بعد دارو نوش نه !الن

   ...        ... برای       میکنم گریه میکنه تر رو چشمی هر دل اسفناکم وضعیت میزنم هق و میوفتم زمین روی دوزانو
رحمی                     بی با رسیده خبرش که حال اما و بود مادرش از خبری اومدن انتظار چشم همه این که دلی

میزنه  !پسش

نداره                _ ارزش که چیزی درمورد دیدین بارمنو اولین برای وقتی حداقل میسوخت برام دلتون اگه آخه
   ...    !          ! حد  این تا میکردین پشیمونی اظهار میزدین حرف دادم دست از که هایی فرصت از نمیکردین صحبت
 ...   ...           ! نمیخوام  گمشین بیرون برین نداره ربطی شماها به بشم هم زده فلک بدبخت من ندیدم وقیح
!ببینمتون

        ... از          خیس صورتش چطور نبینیم ما تا برمیگردونه رو میشن تر شکسته و خمیده روم روبه مرد های شونه
       ... فشاری!            شدت از که پهلوم روی دستمو میکشم نفس زور به و نشستم زمین رو که طور همون اشکه

 ...            ! قدم       با سرم پشت هم نهان و عمو زن و وایستاده کنارم یامان میزارم گرفته سوزش دوباره تنمه رو که
 !       .. نیست           بردار دست جوون اون انگار اما برن که میزنه ای اشاره و میره پسرش سمت سست های

میگه               محکم یامان به رو میبنده و عمارت در میخواد که موقعی آخر لحظه

_   ...     ! گوشه          خوب اینو نیستیم بردار دست ما برمیگرده مادرش پیش آخر و اول میرا بدونین ولی میریم
بنویسین  !ذهنتون



میگه           و درمیاره جیبش از هاشو دست یامان که میرن ...وقتی

_ ببندین         سرتون پشت هم و حیاط در میرین ...وقتی

  !         ! این          چرا ؟ بگذرونم درد بدون روز یک نیست قرار من رفت بین از بودم آورده دست به که نسبی آرامش
     ...     ! یخی       و سرد هاش چشم میوفته من به که نگاهش نیوفتاده اتفاقی انگار میکنه رفتار خونسرد قدر

       !       ! میشینه...   کنارم و میاد عجله با نهان ؟ کرد تغییر آن یک تو چرا نگاهش از میلرزم میشن

_  !   !      . باش      آروم آخر تا بخوای خودت اگه پشتتیم همیشه ما ندارن ارزش اونا نکن گریه توروخدا

 !                 ! بشنوم  ازش رو جمله این ومن بزنه زانو کنارم و بیاد یامان داشتم انتظار چرا من خدای نمیگم چیزی
                 ... صبح   اول شور اون دیگه هم عمو زن بدونم؟ خودم نگران اونو باید چرا یادبردم؟ از چرا غروره کوه اون

میکنه            آروم های زمزمه گوشم زیر و گرفته بغل منو نداره رو

_ کردی؟!         کار چی دخترت با تو نازنین آخ نازنین

وایمیسته                 پسرش جلوی زیاد عصبانیت با و میشه بلند و میاره بیرون بغلش از منو عمو زن

_         ! یامان        میکردی کاری یه باید میلرزه؟ چطور نمیبینی بگن؟ خواستن چی هر تا شدی لل !چرا

      .. میگه      مطمئن اشکیم های چشم به خیره میشه نهان و من نزدیک قدمی

_ !    !        ! یعنی     شناسممه تو اسمش منم شوهرش وقتی بکنن نمیتونن غلطی هیچ بگم چیزی نبود لزم چون
             ! دهن      به دهن ارزش بی دوتا اون با بیخودی چرا کنه؟ کجازندگی باشه کجا بگیرم تصمیم میتونم من
!میشدم

نشین   ...نگران

            ! و        میده تکون هاش حرف دربرابر تفکر با سری عمو زن نمیاد پایین افراطیش غرور از هم الن حتی
     !       ! دنیای    نیست خودم دست حالم میره سیاهی هام چشم میکنم حس میشه باهاش صحبت مشغول
                ! دنیا    ور اون تو مادرم ندارم باور هنوزه که هنوز شاید نخوردن ضعفه از شاید میچرخه سرم دور اطرافم

ودلتنگمه      نشسته آمریکا خارج کشور !تو

کنم        باورش میرم خواب به وقتی ....میخوام

برمیگردونه       سمتمون به رو صورتشون نهان !جیغ

_ !! ؟؟   شد چی میرا
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      ! بدونم              که نیست سخت حدسش بدم فاصله هم از میکنم سعی رو خستم های پلک بیداری و خواب بین
         ...         ! پیدا  تازه آدم اون صورت جز توش که خوابی خواب ها ساعت شاید و ساعت یک شاید بودم بیهوش
       !        ! چیزیه     اولین عمو زن آروم صدای بیارم زبون به راحتی به نمیتونم اسمشم حتی نبود ای دیگه چیز شده

میشنوم  که

_ بریم   بپوش ...نهان

غمه     از پر نهان !صدای

_ میرا      پیش بمونم میخوام نمیام  !من

ذهنم           نامعلوم های فکر تمام رو میکشه خط یامان آروم ...لحن

_ بهتره    بمونه مامان، ...آره

         ! توی            مبل روی خودمو و میکنم باز چشم درنمیارم سر چیزی میشه بدل و رد بینشون که هایی حرف از
      ...         ! و   وایستادن سرم بالی سه هر شده دردم گردن باعث سرمه زیر که کوسنی میبینم عمارت پذیرایی

          ! میگه          محکم و میکنه مخالفت مکثی از بعد عمو زن صحبتن حال در بازم نیمه های چشم به توجه بدون

_   ...      . یامان..    باش مواظبش میریم ما کنه استراحت بزار گفتم که همین .نه

      ... به                 مصممه عمو زن انگار میندازه بال ای شونه یامان و میره هم تو نهان چهره عمو زن ی جمله این با
!رفتن

            !      ! چشم  کردن باز به میلی اما میشنوم و نهان اعتراض صدای بسته گاهی و باز گاهی سرگردونه نگاهم
    !               ! با  که خداحافظی بعد و میشینه گونم روی دوشون هر ی بوسه کوتاه بحثی از بعد بالخره ندارم هام
         !     ... حرص  میکنم فکر پیداشدم تازه مادر به وقتی دربرگرفته اطرافمو عجیب سکوتی حال میکنن یامان

میگیره   وجودمو !تمام

      ... کسی            تنها شدم ، بیدار بفهمه نمیخوام میشم جمع خودم تو بیشتر و میکنم منقبض رو بدنم های ماهیچه
یامانه       ندارم باهاشو رویایی آماگی الن !که

            ! میکنی     تازگی حس تو و میشه کشیده بدنت تمام که اونا از میخواد بلند خمیازه یه !دلم

_ کنی؟        باز رنگتو آبی های چشم نداری قصد

حالت                      به رو اختیارم بی و جون بی تن و میزاره بازوم رو دست آروم گوشم زیر داغش زمزمه با همزمان
          ! میزنه  نیشخندی بازم نگاه دربرابر و میشینه کنارم هم خودش درمیاره ...نشسته

       ... میکنه          زدن حرف به شروع خشکم های لب میزنم زل بهش حس بی و نمیدم نشون العملی عکس

_    ! میشه؟    چی حال خوردم دست رو خب



  !         ! همین         میخواد و زبرش ریش ته به کشیدن دست دلم دارن قرار ازم کمی فاصله تو سیاهش های چشم
و                    سفت سینه روی سرمو من ناباورِی و تعجب کمال در میده عبور کمرم پشت از دستشو که طور
     !         ! هیجان  من مثل اونم گوشمه زیر درست قلبش صدای کنندس؟ دیونه عطرش میدونه میزاره مردونش
        ! بسته           اسبی دم موهای کش آرومی به میشم حرکاتش باقی منتظر و نمیگم چیزی چی؟ برای اما داره؟
  ... ترجیح                اونم میریزه خودش های دست روی و صورتم جلوی بلندم موهای آبشار که میکنه باز رو شدم
          ! به          موهام تار به تار لی به ل دستش ؟ بشکنه رو بینمون سکوت تندمون های نفس صدای فقط میده

   ! نفس                 نفس دیگه کرده منتقل بهم و آرامش که میزنه کنار و صورتم جلوی موهای وقتی و میاد در حرکت
              ! از!    اون چون میبینم نگاهم قاب توی رو زیبایی سنگی مجسمه فقط من نمیبینتش هام چشم نمیزنم

زنش                  پشتیبان همیشه مرد یه که میکنه یادآوری بهم و میکنه فوت نفسشو موهام بین جایی درست پشت
داره؟...        و نقش این الن یامان آیا اما میشه

          ... میخوره         گوشم به که بمشه و جذاب صدای فقط ولی ببینمش تا میچرخونم بال به چشم و میکشم آهی

_ میکنی؟!      فکر چی به داری آرومی

             ! بغلشم      توی تقریبا که مردی به کامل اعتماد هنوز میده نشون این میلرزم که میشینه پهلوم رو دستش
میاد!            گوشم لله نزدیک جایی صداش که میدم قورت دهنمو آب ندارم

_       ...            ... ذهن  توی الن که چی هر سینم روی سرت جا همین کن گوش حرف دختر یه مثل فقط ندارم کاریت
 ... چی      هر بیرون کن خالی رو فکرته !و

       ... نگاهش           حس و رنگ دیدن به عجیبی میل باشه صداش فقط لحظات این از سهمم تنها که نمیارم طاقت
             ... صورت    فاصله و میچرخونم سمتش به رو سرم حالت همون تو طور همون دارم زدنم حرف موقع
  !           ! کاش       هزار روی میره قلبم تپش میوفته نگاهش به که نگاهم میرسونم دست وجب یک به و هامون
           ! قلبم       ضربان شدن زیاد باعث خونسردش و یخی نگاه حتی ؟ چیه دیگه گرفتم که مرضی این بدونم
           ! از!           من و میکنه نگاه هام چشم به بال از نیوفتادن کار از نرمم موهای نوازش از هنوز هاش دست میشه

سینش!      و چانه میان جایی !پایین
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میشه                    _ تاریک داره هوا تقریبا و سکوته قدر این که الن بزرگی؟ این به خونه این تو تنهایی نمیترسی تو
! ؟   نیست سختت واقعا

            ! گوش     به گیرانش مچ لحن که کارش این به کنم اعتراض میخوام میشه متوقف هاش انگشت حرکت
!میرسه

استفاده                  _ گذشته فعل از نمیترسیدی؟ بگی باید ولی داشتم شنیدنشو انتظار که نبود چیزی این که این با
      ! من...             که اینه هم سوالت جواب عمارت این توی آرومم های خلوت تو اومدی برهنه پا خودت الن تو کن

کنندس                   دیوونه بمونه تنها جا این صبح تا شب یه فقط اگه تو مثل دختری برای ولی !نمیترسم

      ! پرسیدم؟            بود سوالی چه این اصل میدوزه مبهمم های چشم به مستقیمشو نگاه هاش حرف اتمام از بعد
    ! تو                هام اخم نگاهش ته شیطنت از میترسم بلکه نمیگیرم آرامش دادانش جواب صریح و رک از تنها نه

میره  هم

_ کنی؟       دیوونه منو نیست قرار که تو

          !  ... خونه       تو بزاره تنها منو شب یه بخواد اگه میلرزم واقعا نمیده جوابی و میندازه بال ابرویی تاک
      !           !... میوفتم    اول روز یاد وقتی زنم می هم دار و خودم بلکه نمیشم دیوونه تنها من جا این مثل درندشتی
              ... نگاه     و لحن بعد و میاد فرود سینش روی عصبیم و حرص پر مشت میدم قورت صدادار دهنمو آب
!جنگجویانم

_     !               ! نه  تهدیده یه این نده هدیه بهم تاریکی تو مخصوصا و عمارت این توی موندن تنها وقت هیچ وقت هیچ
!خواهش

      ... میگیره           بیشتری شیطنت بوی و رنگ لحنش میکنه بلند رو مردونش و کوتاه خنده خوردم گره های اخم

_ باشه؟!              شیرین میتونه خودت مثل هاتم تهدید که میکنم فکر این به دارم اوه

نداره؟    ضرر که امتحانش

داره؟

     ! خودم             مثل هام تهدید نمیبره بین از نگاهشو شیطنت رنگ و میشنوه رو قلبم گروپ گروپ صدای
میکاوه             صورتشو جز جایی هام چشم و میوفته پته تته به زبونم شیرنن؟

_ ... ... ...  ... .. چیز  چیزه راستش خب من ن م ...هان؟



_ شیرین؟        کوچولوی جوجه شد شروع گفتنات چیز دوباره

              ! سرم      به سر و میده نظر درموردم شیطنت با طور این باره اولین انداخته گل لپام مطمئنم خجالت از
     ! هاش!              نفس داغ هرم نکنم نگاهش میکنم سعی و میکنم قایم خودش سینه تو و سرم ناچار میزاره

            ... میده    کنار رو طلییم موهای و میشینه گردنم روی مردونش و داغ دست میسوزونه رو برهنم !گردن

_ بگیرم                  میزنه چشمک بهم که سفیدت گردن این از خوشمزه و محکم گاز یه میخواد دلم قدر !چه

هست؟  اجازه

به                      و تنم اون بگم بلندی نه سینش روی از سرم کردن بلند با و بشم منظورش متوجه بخوام من تا
         ! برای          و هام دست و میکشم بلندی جیغ برده فرو گردنم گوشت تو دندوناشو و کرده نزدیک صورتش

میکنه                     قفلم حرکت یه با و میگیره تنش حصار تو منو دستش دو با اون ولی میکنم بلند خودم از !دفاع

_  ...   !!   ...     ! کن  ول یامان میکنه درد گردنمو کن ول ندادم اجازه که من بــــــــدی ...خیلی

      ! پر             پیشونی به ای ضربه میدتم فاصله خودش از و میکنه ولم بالخره که میگیره بغضم حرفم آخرای
میگه       متکبرانه لحنی با و میزنه اخمم

 _            ...       ! دارم  درد این از یکم شاید کارهام این به کنی عادت باید نه یا باشه داشته درد حال خودمه مال
بکشی   دست !گفتنات

       ! های          حرف جلوی میارم کم همیشه میگیرم بازی به رو بلوزش گوشه دستم های انگشت با
رو !                  هامون قلب ضربات آهنگ از شده ایجاد سمفونی به توجه بدون و میارم جلو لبامو خودخواهانش

میکنم     زمزمه بغض با بهش

 _ بود؟     نیومده باهاشون مامانم چرا

شدیم      لجباز و تخس دو !هر

    ! چرا                 من اصل شه ختم سوال این به گذشتناش سرم به سر و ها حرف تموم آخر قراره میدونست انگار
 !      !     ! نمیکنه؟       قبول قلبم چرا ولی ندارم مادری دیگه من رفته یادم بپرسم؟مگه ازش سوالی همچین باید
                 ! برام   کننده قانع جواب یه میخوام نگاهم تو زده حلقه اشک با و میندازم پایین سر میکنه نگاهم خیره
  . به!               سری مینشونتم مبل روی کنارش و برمیداره ستبرش سینه روی از منو آروم و میکشه پوفی بیاره

نمیکرد          !        قضاوتم رحمانه بی قدر این کاش میاره زبون به خشک رو جملت و میده تکون !طرفین

_        !     ... به      رو اونا خودت تو میرا ولی نیست من پیش سوالت جواب میگذره چی فکرت اون تو میدونستم
             ! و      میکنه ول راحتی به دخترشو که مادری هستی؟ چی دنبال دیگه کردی محروم دیدنت از نحو بدترین

باشه؟     دلتنگش میتونه واقعا !میره
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 !         ... بدونم          آسون و کردن صحبت اون مثل نیستم قادر ببینه من رو هاشو حرف تاثیر میخواد و میکنه مکثی
  ! ولی                   نیستم هم پشیمون کارم از و کردم محروم خودم از نحو بدترین به اونارو خودم یامان قول به شاید

سرو                     حال و نبودن سال همه این چرا بدونه کنجکاوه فقط که قلبم های ته ته اون حسیه؟ چه اون نمیدونم
    !     ! دیگه   چرای هزار و بینشون نبود مامانم چرا شده؟ پیدا !کلشون

میگه              محکم و میزاره هام شونه رو هاشو دست میبینه که و سردرگمم حال

تلشی                    _ دیدنش برای که میدم زنم به ای اجازه نه و ببینه تورو مادرت میزارم من نه که میدونی خودتم
 ...        ! وقت!       هیچ بگیرن من از تورو نمیتونن اونا کن بیرون فکرشو باش عاقل پس !بکنه

وقت  !هیچ

 ...        ! چرا           میکوبید سینم قفسه به خودشو محکم قلبم زد زل چشمام به باز و دوخت لبام به کشدار نگاهشو
!        !      ... بگیرم     فاصله ازش باید که میداد هشدار عقلم میاد؟ سرم بلیی چه داره خدایا نقیضه و ضد هاش رفتار
    !          ! مردونش      های لب نیستم چیزی همچین مشتاق اصل که کنم ثابت میخواستم بودم کرده لج خودم با اما
          ! دلم          تو ولی نکردم هاش حرف به آشکار اعتراضی دارن لرزونم زده رژ های لب با سانتی یک فاصله
      !      ! دیواری...      ساعت تاک تیک میشینه گردنم پشت هاش دست روزها این اتفاقات همه از ناراحت ناراحتم
                 ! به    حتی هاش لب طعم که میکنم اعتراف خودم با شرمی بی با بار اولین برای بینمونه صدای تنها بزرگ

شیرینه      و بخش لذت هم !زور

!     ..         ... نیست     درست این ولی بدنم های هورمون به میده دستور که قلبمه این نمیده فرمان مغزم دیگه انگار
                   ! و    میوفته کار به دوباره عقلم و میشه تند هام نفس میزنه و خلص تیر که هاش چشم کشش و میل این
   ...      !    ! هاش     لب گرمای میزنه فریاد دردهامو هام چشم نیست اعتماد قابل ازش بگیر فاصله میده فرمون

خونسردش           و دار خش لحن بعد و لحظس چند برای !فقط

_     . بیرون    بریم شو حاضر نرفتم هم شرکت ...امروز

در!                       و شد اتاقش وارد و رفت بال و عمارت های پله مبهوتم های چشم جلوی و شد بلند حس بدون همین
بست  !و



    ! باهم               کدوم هیچ بچینم هم کنار رو افکارم میکنم سعی و میکشم شدم خشک های لب روی زبونی
        ... افتادم  گیر باتلق یه تو الن میکنم حس چرا ندارن !همخونی

           ! هر  !        و بود شده ایجاد بینمون نابرابر جنگ یه انگار بربخوره بهم شد باعث خیلی حرکتش این گرفت دلم
        ! فشاری           و میزارم هام شقیقه روی دست شه قدم پیش که کنه وادار رو یکی اون میخواست کدوممون

میدم  ...بهشون

   !           ! میشم     بلند کرد خواهد فرق دیگمون های گردش با گردش این مطمئنم خوبیه خیلی گزینه رفتن بیرون
     ... طبقه                ولی باشه مسخره شاید میرم بال و عمارت های پله عجله با کور و سوت خونه به نگاهی با و

میکنه              القا بهم رو امنیت حس اتاقاشه از یکی توی یامان میدونم که !بالیی

        ... یه             مثل هم من و آرومه خیلی امروز میبرم بیرون آزاد هوای تو رو دستم و میدم پایین رو ماشین شیشه
ببرم          حالش این از رو استفادم تمام میخوام گر !سوءاستفاده

به                     برمیگردم حرص با و میارم داخل دستمو سریعا که میره بال شیشه ناگهان که بودم ها فکر توهمین
!طرفش

_ بال؟    بردی چی واسه

میبره           بال و لبش گوشه و میندازه چهرم به کوتاهی ..نگاه

_  ...       ! ساکت             صندلیت رو بشینی خانوم یه مثل ببره بیرون شیشه از دستت ها بچه مثل اینکه جای به بهتره
آروم  !و

           !      ! به    حواسش که بهش رو و میزنم صداش گونه اعتراض بچه گفت من به دوباره میشه گشاد هام چشم
میگم     سینه به دست جلوئه

 _ خب            کنم نگاه بهتر و بیرون دارم دوست داره ربطی چه !وا

       . میگه    بدجنسی با و میکنه عوض رو دنده میپره بال ابروش دو

ها؟          _ ام آماده کنیم؟ پرواز دیشب مثل میخوای انگار نه

           ... داره        زیادش سرعت از دلم و خونسردشه رخ نیم به نگاهم میشم لل و میچسبم صندلیم به استرس با
   ...            ... دوست   فقط امروز میکنه کم سرعتشو دوباره و میکنه ای خنده که میگم بلندی نه میکنه تهی قالب

! زورگو     بخنده و کنه اذیتم ...داره

       ... هام           دوست زبون از ها بار اسمشو میکنه پارک معروف و بزرگ رستوران یه جلوی مسافتی از بعد
     ...            ... تو  گرمشو های دست دلم میزارن رستوران به پا ما مثل زیادی های زوج و شده شب بودم شنیده
 ...             ! دستشو   میکنه مرتب سیاهشو کت میخواد و میزنه رو ماشین قفل که همین میخواد  اطرافم سرمای
              ... های     آدم به کردن نگاه مشغول و خودم که برمیگرده سمتم به تعجب با میدم فشارش محکم و میگیرم
    !            ! قرص  بدجور دلم میداره نگه مردونش گرم های دست تو دستمو و میکنه نگاهم خیره میکنم اطرافم

پسر...                  این بدم نشون اطرافم های دختر همه به دارم دوست بیرونم باهاش وقتی کنم کار چی خب میشه
  ...     ! که           همین میزاریم رستوران داخل پا شوهرمه دیگه الن باشه تلخ گوشت اگه حتی دستم بغل خوشتیپ



یامانی              !     طرف به وایستاده ها نوشیدنی یخچال کنار که میبینم رو آشنایی فرد بریم جلوتر قدمی میخوایم
میگم        و برمیگردم آشکاره من برای غرورش که

_ نیست؟    ساشا اون !یامان
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ساشا؟        میگه بهت با و سمتم برمیگرده !یامان

عروسی         شب به میکشه پر ذهنم دیدنش  ...با

بک  فلش

بال                    _ آستین برات چرا و چون بی مادرت بزاری دختری هر رو دست اگه که هستی پسری یه تو ساشا
   ...    ... زندگیتو!             براش میدی جونتو براش بیاد اصلیش صاحب روز یه اگه که داری پاک قلب یه تو میزنه

       ... نداشتم...     پاکتو قلب این لیاقت من اصل در نداشتی منو لیاقت نگو انقدر  !میزاری

. 

میشینه             چشاش به عالم غم شک میره انگار یامان و من بادیدن  .ساشا

میشکنه    قلبش میکنم  ....احساس

میشه   دستپاچه

پسر            خوبی سلم ومیگه میکنه دراز شو دست یامان میده آرومی سلم

میکنه         نگام بادلخوری شدن من زوم چشاش ولی  ...ساشا

ببره    بویی یامان  میترسم

خوبی؟           جون عمه پسر بر سلم میگم و میکنم دستی  !پیش

جون        دایی دختر چطورین شما ممنون میگه  !آروم

میکنین؟                چیکارا خوبه حالش عمه چطوری تو عمه پسر عالیم میگم نکنه شک یامان اینکه  !برای

ببینه            شمارو میخواد خیلی و خوبه احوالش و حال سلمتی به  !ساشا؛مامان

کنه          دعوتتون شام به و بزنه زنگ فردا پس قرار  ،

یه                      یعنی تورت کجا؟ ایران کجا تو اروپا تور بودی رفته تو آخه ساشا میپرسه یهو و میگه ای خوبه یامان
نکشید؟   هم  هفته

من          کردن فراموش بخاطر فقط رفتن ها تور این که  !میدونم

آره                  میکنم عملش بزنه سرم به چی یامان نمیشناسی منو انگار میگه ساختگی مشخص که باخنده ساشا
    .... بود           خانواده تنگ دلم ایران، گردم بر زد سرم به یهو ولی بودم اروپا  ...تور

میگه       ای وخوبه میده، تکون سرشو  .یامان



میزنن           حرف کارا مورد در یامان با کمی اینکه  ...بعد

میشه       خارج رستوران از کوتاهی خدافظی  ..با

میگیرن                   بازی و انگشتام و میشن گرم مردونش گرم دستای با دستم یهو که میکنم نگاه اطرافم به  .دارم

نداره                        جمع به دیدی که تهی میز اون بریم بیا میگه یامان میده دست بهم خاصی حس یه میلرزه دلم
برمیدارم       قدم و میدم تکون و  ....سرم

بخوریم      کوبیده قرار یامان خواسته به

و                      بود کرده زمین پخش غذامو و بود آورده رستوران به و من که نحس خرید روز اون به پرمیکشه ذهنم
بود      شکسته قلبمو شکل بدترین  ....به

برمیگشتم                  شرکت از داشتم میرا راستی میگه موضوع کردن عوض برای و میخونه و ذهنم خودشم انگار
شدم         لباس عاشق وای دیدم نی نی لباس  .یه

اینه          اهدافم دارم؟ دوست بچه خیلی من میدونی بشه  4میرا بچمون تا  ،



♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ 

♥ 
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بامزه          و خوشمل دختر هم دوتا خوردنی، کوچولو پسر ....دوتا

تو             شبیه دخترام ؛ من   شبیه ها پسر میرا کن ........فک

مابشه     انگشت اندازه هاشون  دست

باشن    داشته خوردنی  ..پاهای

بخورن      تورو خوردنی های سینه  ..شیر

کنی     ارومشون صبح تا  ...هرشب

    ... میگیره         خجالتم کمی ولی میده دست بهم خوب حس یه هاش حرف  ..بااین

دارم؛     دوست کوچولو  خیلی

مگس                   اندازه مامانش حتی که زندگی به گناه بی کوچولو یه پای درست خدایا ولی هستم بچه عاشق
          ! مامانشو      فقط که هست سادیسمی یه پدرش که کوچولویی بشه؟ باز نداره ارزش شوهرش پیش

میرا     درست یا مادر           14میزنه، بشم که سنیم توچه من مگه کوچولو یه مامان بشه ساله ...

براش        اومده حدیث که باارزش ای کلمه  !مادر

هست      مادران پای زیر بهشت

بکنم؟      میتونم مادری من آیا

میام         در هیپروت عالم از یامان دست تکونای با

میکنم:          صدات دارم ساعت یه میکنی سیر کجا میرا چته !یامان

جایی؛       یه رفت ذهنم لحظه یه  هیچی

میده     وادامه میگه ای  ...باشه

و                      تپل بود بانمکی و بامزه خیلی ی بچه بود آدرین زادش برادر اسم که داشتم دوست یه پیش سال چند
و                    کردم ازدواج وقتی گرفتم تصمیم و اومد خوشم خیلی اسمش از دیدم و آدرین که زمانی از خوردنی

بزارم     آدرین اسمشو شد  ...بچم

میشه؟       تموم کی پریدیت این میرا  راستی



نازت                     بهشت به و آبم گرفتم تصمیم اول ماه همون راستی میزنم تو پرده من کی ها دیگه شدم خسته
میدونستی        میده کوچولو خوردنیت بهشت بهمون بریزم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ 

♥ 
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این                  نمیشه؛ سرش خجالت کمی نداره؟ حیا بشر این کشیدم خجالت خیلی یامان های حرف بااین وای
انداختن          گل هام لپ کردم حس میزنه چیه ها  ....حرف

نگاه                     هام چشم به جذابش نگاه با دیگه حرف هیچ بدون حیا بی یامان اون ولی کردن عرق دستام کف
ذوب                   نگاهاش زیر دارم میکنم حس کنم تحمل نمیتونم و مشکی تیله اون نگاه طاقت دیگه که می کرد؛

پایین      ميندازم و سرم و .....میشم

       ... دستمو              ولی میکنم بلند و سرم بود گشنم چقد میفهمم تازه بینیم به برنج و کوبیده بوی شدن پیچیده با
بدترین                    وبه زمین کف بریزه غذامو آورد رستوران به منو که دفعه اون مثل نمیخوام نمیکنم دراز غذا به

کنه   خوردم  ..شکل

میرم؛                    حال از گشنگی از دارم میکنم حس که میداره بر و اولی قاشق و جلوش میکشه غذاشو یامان
میگه

میخوای:                  نیست گشنت یا بخور جلوت بکش میشه سرد الن غذات میکنی نگاه منو داری چرا میرا یامان
دراز                  دستمو نشی؛ عصبی خواستم ولی گشنمه خیلی نه میگم و میدم تکون سرم بخورم خودم همشو
مزه                     بهترین غذا این میکنم فک خودم با میزارم دهنم به که قاشق بااولین جلوم میکشم رو غذا و میکنم

گشنمه      خیلی من یا میده ....دنیارو

♥ 

♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 



♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ 

♥ 
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و                     آخر قاشق وقتی میخورم تند تند رو غذا همه و پایین ميندازم و سرم یامان گرفتن نظر در بدون
یه                     واسه دلم نگاش دیدن با میکنه نگاه بهم خواسی ژست یه با یامان میبینم میکنم بلند و سرم و میخورم

میره       ضعف هاش لپ اون از ....بوس

گذاشته                 تأثیر منم رو حیاییش بی شدم نشین هم یامان این با بس از میگم چی ....دارم

بخوری:               منم ترسیدم ها بود گشنت خیلی انگار بیارن برات بگم بازم گشنته باز اگه  ...یامان

میکنه    کوتاهی خنده  ...یامان

خب           بود گشنم میکنی مسخرم چرا میگم قهر حالت با  عصبی

نمیکنه       چیزی دیگه و میده تکون   ..سرشو

  : خرید       ببرمت میخوای میگه روبهم یامان رستوران از خروج با

خریدی؟     چه میگم تعجب  باحال

و                     شد تموم پریدیت وقتی بخرم برات قرمز شورت و سوتین و توری های شب لباس اون از کمی بریم ام
کن               دلبری واسم پیشم بیا لباسا اون با شبا کشیدی دست دخترونیت دنیای  ..از

حیاش     بی های حرف  بااین

میاره                   زبون به و چی همه خجالتی هیچ بدون اینطوری؟ چرا پسر این توش؛ برم کنه باز زمین  ...میخوام



دخترونگیم                   دنیای از بزودی قرار و نمیکنه رحم بهم شد تموم پریدیم وقتی مطمعنم حرفاش این با ولی
فقط          سالمه چند من مگه میکنم بغض بکشم سنگینشو         14دست و درشت هیکل اون توانایی من آخه

کنه        رحم بهم خدا شب اون که ندارم

♥ 

♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
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زیر                  لباس مغازه دیدم بودم اومده یبار میبینی و لباس فروشگاه اون میدوزم؛ چشم بهش یامان باصدای
داره؛   هم فروشی

کن  :       بس میکنم خواهش یامان میگم  ....روبهش

میکشم؛            خجالت حرفات بااین خیلی دارم من ولی نداری حیا تو

    !        : بخورمش،      بمالمش، بزنم دست نازت بهشت اون به قرار من میگه و میکنه گوشم نزدیک سرشو
بده؛      کوچولو بهمون تا خوردنی     4بکنمش و خوشگل کوچولو تا  ،

دست                   حیاییش بی از باز بزنم حرف باهاش چقد کیه، دیگه یامان این بمیرم، میخوام حرفاش این با
نمی کشه

کافی                      دیگه نزاشتی واسم ابرو باشه کن بس عمو زن جون رو تو میگم و میکنم بلند و لرزونم دست ؛
زود!                    دیدی ندارم کارت دوروز جنبه بی دختر ببین میگه و هم به میکشه هاشو اخم حرفم بااین باشه؟
                  ! عادی  عموی پسر یه من بفهمی تا دربیارم نالتو و اه زیرم بگیرم شب وضعت بااین حقت شدی پررو
مهم                     خیلی تو زندگی در من جایگاه و شوهرتم من بلکه نیستی من عموی دختر فقط تو و نیستم واست
حرفش                     بااین که؟ میدونی داری مهمی خیلی وظیفه تو و هستی من شرعی و قانونی زن تو و این بفهم
و   می کنم تعجب

وظیفم؟        چیه نمیدونم نه میگم زاری حالت با

میدونی؟         کنی تمکین و من اینکه تو وظیفه میرا

بگم        چی بشر این مقابل در نمیدونم ..دیگه

حیاست              بی همه این که کرده تربیت چطوری و یامان این عمو زن نمیدونم
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روی                    روبه بزرگ فروشگاه به منو که میکنم نگاه یامانی به و میکنم بلند سرمو دستم شدن کشیده با
میبره   !رستوران

اون                  میاد؛ گوشم به یامان عصبی صدای همه از اول میشیم فروشگاه داخل وقتی میرم همراهش ناچار
و                        کنی سر چادر باید بعد به این از میخرم چادر بهت الن بدم، تذکر آخه بار چند میرا تو بزار هارو لمصب

فهمیدی؟         بزاری بیرون موتو تاره یه حتی نداری !حق

شد؟             عصبی یهو چرا این که ندارم دوست چادر بچگی از من  آخه

_ دارم          نگه سرم چادر که نیستم بلد من آخه  ......یامان

سر                     + به چادر زنم میخوام من و میرا منی مال تو باشه من واسه هاش زیبایی باید من زن میگیری یاد
 کنه

_ ندارم       دوست چادر اصل که من  آخه

درازی                  + زبون نشنوم حرفی دیگه کنی چادر دارم دوست من اینکه مهم نریز هم به اعصابمو باز میرا
 ...ممنون

انتخاب                     حق من مگه نیستم، آدم من مگه کنه چیکارت بگم خدا آخه میکنم، بغض گوییش زور همه این از
آخه؟                میگه زور اینهمه بهم چرا دخترم و ندارم حسابی درست مادر پدر اینکه برای  !ندارم

میکنم      نگاه بهش یامان صدای با

 +  . فهمیدی؟            نمیدم بهت و اومدن بیرون حق دیگه خونه میبرمت بریزی اشک  باز

بدم            قورت و لعنتی بغض میکنم سعی ترسم از و نمیگم  .چیزی

اون                   ببین می شنوم، صداشو که نبینه یامان میکنم خدا خدا فروشی زیر لباس مغازه به میفته چشمم یهو
داره       ست های زیر لباس چه  !ویترینو



میفرستم      لعنت گندم شانس این به

مغازه        داخل میکشه خودش همراه منو میگیره  .....دستمو

آبرونزاشت               یامان پیش بهم که نباشه حیا بی زن یه اوندفعه مثل فروشنده لقل  .کاش

میکنه         استقبال ازمون میاد تیپ خوش جوون زن  ....یه

کنم؟      کمکتون میتونم چطوری بفرمایین !سلم

دست                    چند و میخوام توری ست های مدل آخرین از زنم برای هستین؛ خوب سلم میگه؛ روبهش یامان
هست         کوچیک خیلی زنم سایز فقط خواب  .لباس

خدا                 هستن اروپایی مدل همشون آوردن هامونو سفارش پیش ساعت یه ومیگه میزنه کوتاهی لبخند زن
بفرمایین    داده شانس بهتون  ،

خجالت                  دیدنشون از رومون روبه میزاره ست زیر لباس دست چند زن برمیدارم قدم دونفر اون همراه
میده                قرار یامان جلو میشه مشخص بپوشی وقتی جات همه که توری سفید دست یه میکشم،  ،

گوشم                   نزدیک سرشو دیگه مدل چند و نارنجی خواب لباس یه همراه میکنه انتخاب و ست همون یامان
بدنت                   از انگشتام با آروم می کنم تصور و میپوشی برام اینارو که شبی اون ازالن وای ومیگه میکنه

میارم   ...در شون

بده                   خجالتم این از بیشتر نمیتونه یامان و میاد زن لحظه اون که انداختن گل هام لپ میکنم ...حس
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میشیم                   خارج مغازه از و داشته بر و خرید های کیسه میده هارو خرید پول یامان اینکه  . بعد

بگیرم             هم چادر برات بیا میرا میگردم بر سمتش به یامان صدای  ...با

بگم                      من چی هر من زندگی تو نداری اعتراض حق میگه و میفهمه من از تر زود که کنم اعتراض میخوام
شد؟...                    فهم شیر پول بی و معتاد یه نه هستی، بزرگمهر یامان زن تو که نره یادت وقت هیچ  میشه

میدارم            بر قدم سرش پشت  صدا بی حرفاش از حاصل نارحتی با  ،

    ! میگه               روبهمون و میاد سمتمون به بانمک خیلی و حجاب با زنی فروشی محجبه مغازه به ورودمون با
که                   کنم عرض خدمتتون به سلم میگه روبهش یامان بکنم؟ بهتون میتونم کمکی چه اومدین خوش سلم

              ! بشه    مشخص همسرم بدن که توری نه باشه زخیم سیاه چادر یه لطفا فقط میخوام چادر زنم  ..واسه

و     میده تکون سرشو  ...زن

2 بعد   ساعت

نزدیک                  سرشو میکنه، نوازش آروم و صورتم به میکشه دستشو میکنم نگاه هاش چشم به تاریکی تو
های                    چشم با کنم؟ حس زیرم بدنشو من شه تموم عادت از خانومم کی قرار میگه و میکنه گوشم
              .... خوبی    حس یه سوتینم نزدیک میاره آروم آروم بلوزم زیر میبره دستشو که میکنم نگاه بهش مظلوم
 !             .. میشه     خارج دهنم از آه ناخواسته میکنم حس سوتینم زیر دستشو وقتی میده دست بهم خجالت همراه
جمع                   لبمو لبخندگوشه نمیتونم و میاد خوشم دستش مالش از خیلی میماله و سینم نوک کم کم یامان

میکنم..                   نگا ش صدا بی ببینمشون میخوام دربیار بلوزتو میگه بهم و میشه تر جری لبخندم دیدن با  !کنم



قرمز                      سوتین قفل و پشتم میبره آروم آروم و دستش میاره در و بلوزم و میشه کار به دست خودش که
                 .. زبونش   حس با که کنم نگاش نمیتونم میبندم هامو چشم میکنه خارجش هام شونه از و میکنه باز مو

میشه          سینم مکیدن مشغول یامان میکنم بلندی ناله سینم روی
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میزنه                     مک سینمو نوک ک همینطوری درمیاد دهنم از آهی آگاه خود نا ک میشه چم نمیدونم کارش این با
حصار                    زندانی خاموش چراغ اتاق تو و بود چسبونده دیوار به که منو و میشه تحریک صدام شندین با

نمیندازه                   روم وزنشو که طوری به روم میکشه دراز خودشم و میده هُل تخت طرف به بود کرده قامتش

بین                     که حسی این آیا بده ادامه کارشو بیشتر دارم دوس که حسیه چه این نمیدونم ماهره کارش تو خیلی
هوس؟    یا عشقه ماس

با                   میکنه تر نزدیک و نزدیک صورتم طرف به جذابشو چهره و برمیداره سینم خوردن از دست ناگهان
صدام                      میام تا ک میگیره گاز هم گاهی از هر و زدن مک بالییمو لب میکنه شروع لبم به لبش چسبوندن

میکنه      خفه صدامو لباش با  دربیاد

بازی                     عشق بلکه یامان و من بازی عشق نه البته میگذره یامان منو بازی عشق از ساعتی نیم کنم فک
هیچ                     و میبینم برابرم در اونو کش دراز حالت به متحرک مرده مثل فقط من نیس کن ول که یامان

ندارم   باهاش همکاری

میکنم          حشریت احساس مالشش و سینم رو دستش نشستن  با

بده                     انجام کارارو این باهام یامان که میکنم قبول دارم وجود تمام با چرا شدم اینجوری چرا من خدا وای
میکردم؟          گریه میخورد بهم دستش که نیستم میرا همون مگه

شده؟      خوشایند واسم کاراش این الن



ببرم                 لذت کارا این از وجدان عذاب بجای که کنم همکاری باهاش خودم سرزنش بجای میدم ترجیح

و                     بیرون میاد دهنش از لبم که میکنم دور کمی خودم از سرشو و موهاش تو میکنم آروم آروم دستمو
فاصله   حاکمه    ۴فقط لبامون بین سانتی  

میکنم          نزدیک خودم به سرشو و میگردونم لبش دور زبونمو

دارم                     نیازی دختری هر مث منم نیس مهم واسم ولی میشه خجالتم باعث که میبینم لبش دور لبخندی یه
کنم       برطرف شوهرم با باید اونو ...و

سفتش                     آلت سمت به و میگیره منو دست که میزنم گاز اروم اروم و میکنم قفل دندونام بین پایینشو لب
میبره            بده جر شلوارشو میخواست که بود معلوم شلوارش روی از ....که
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شده           سرخ هام گونه خجالت از میکنم احساس کارش این  ...با

و                      دهنم میکنه زبونشو بعد میزنه، لیس دور یه پایینمو لب اول افتاده لبم جون به حشریا مثل اون ولی
میده            دست بهم خوب حس یه میزنه مک لبمو محکم و  ....درمیاره

بمالم     آلتشو که میخواد  ازم

کلفتش                    و سفت آلت طرف به منو دست هی و نیس بردار دس اون ولی میکشم عقب سریع دستمو
 میبره

بزنه                منو پرده قرار که سفت چیز یه میشم طوری یه آلتش به زدن دست  ....با

توم       بره قرار این میکنم ترس  ..احساس



کنه         بهشتم شدید درد اون به محکوم و  ..من

میگه              عصبی و میکشه عقب و میکنه ول لبمو یهو میکشم عقب دستمو :دوباره

حالی                   - هیچ من و پریودی الن تو بمالش واسم فقط خواستم چی ازت مگه میرا؟ چیه بازیا بچه این
کنم                      صبر و نزنم پردتو که میکنم کنترل زور به خودمو و سرم به زده سکس الن من بکنم نمیتونم باهات

شه   تموم  ....پریودیت

میکنم              شروع باهات کارمو پریودی ک همینجوری یا کنی همکاری باهام باید یا  ،

بشنوم     نالتو و آه  میخوام

بکشی       آه میزنم مک هاتو سینه  من

بمالش   واسم  ...توهم

بیاییم        راه باهم بزا جون دختر آفرین !..پس

نوازش                 گلومو که دارم دوس نفسشو گرمای میکنه گردنم نزدیک آویزونشو لب و میکنه موهام تو دستشو
میرسه                برهنم سینه به و میره تر پایین میکشه گردنم روی فرضی خطوط زبونش با  ..میکنه

میزنه                 مک اروم اروم و میگیره دستش تو سینمو و میکاره سینم نوک رو بوسی یه اول

میشه      خارج ازدهنم آه خواسته نا

میشه             جدا سینم از داره نوکش میکنم حس که میزنه مک محکم  که

میکشم   لذت  ...خیلی

یامان   میگم  ...ناخواسته

بگیرم؟          گازش چیه میده ادامه و میگه داری کش  جوووون

میگه         که میدم تکون منفی علمت به و  ....سرم

 بمکم؟

میزنه                محکم های مک باز و سینم طرف به میکنه حمله که میکنم نگاش لبخند  ....با

میزنه                  زل بهم باشه خورده کلش به ای جرقه که انگار و برمیداره کارش از دست یهو

نمیگن     رو خوبی چیز ...چشاش

از                     کامل شلوارشو و میسه بلند تخت روی از میکنه باز اونو و میبره شلوارش کمر طرف به دستشو
کلفته           و سفت آلتش که معلومه شرتش رو از درمیاره .. تنش

چیکارکنه ؟               میخواد یعنی دوختم چشم بهش حیران باشه دیده سگ که ای گربه بچه !.مثل

میده              بهم توجهشو لرزونم صدای با که دربیاره پاش از میخواس شرتشو اروم !اروم

+ عادتم؟!          هنوز من رفته یادت مگ کنی چیکار میخوای یامان



- بخوریش                   واسم کمی و بدی حال بهم میخوام فقط ندارم بهشتت با کاریم و نرفته یادم نه عممم

باید                    پس بزنم پردتو وضعیت همین تو میشم مجبور بیاری نه اگ که میدونی خودتم میتونی ؟ دیگه که اینو
نیس؟      اونطور دیگه کنیم درک همو

# 206پارت

کردم   غلط رمان

بزنم؟             ساک بهش بخورم و یامان کیر قرار یعنی میکنم نگاش بغض با

میشه    چندشم من ..آخه

که      نمیاد خوشم کارا ازاین ..من

و                    کنه خارج دخترانگیم ازدنیای و من میخواد جسمم وضعیت این با نه بگم اگه کنم مخالفت نمیتونم ولی
بودم     شنیده کنه  !زنم

زیاد           و سخته خیلی زنی پرده و زفاف شب  .......درد

بکنه                پریدیم وضع تو و من میخواد یامان این ولی باشه آرامش در عروس  ..باید

موافقم       یعنی میدم تکون و سرم ..ناچار

میاد              لبهاش رو لبخند و میزنه برق هاش چشم من کار بااین ..که

میکنم                    حس میزارم هم رو هامو چشم خجالت از درازش و کلفت کیر بادیدن که میاره در شورتشو آروم
میشنوم          صداشو که کرده عرق دستام میتپه تند خیلی  ....قلبم

ور                    باهاش بزنش مک بزنش لیس بکن باهاش میخوای هرچی بیا توست مال این کن باز چشماتو میرا
برو

بیاری    آبمو باید  ..اما

توش          برم کنه باز دهن زمین میخوام هاش حرف ...بااین



زبون                     سینم نوک رو یامان اینکه حس با که بودم فکرا این تو نمیشه؟ سرش حرمت نداره؟ حیا بشر این
  .... میمکه             محکم که میکشم طولنی و بلند اه ناخداآگاه و میکنم باز هامو چشم .....میزنه

میشم     دیوونه کارش ازلذت دارم

محکم      بگم بزنم جیغ میخوام هی

باش       محکم شدم کارت این عاشق  ..لعنتی

میشه               ور حمله اونا به و لبام سمت میاد و میکنه ول و سینم  ...یهو

         .. هست    آلتش به که هام چشم بادیدن که میفته کیرش به چشمم

.

طرفم      به میاد و پامیشه  آروم

 _ میشه                 چندشم کارش بااین دهنم به میده حل کیرشو که میکنم باز ناچار کن باز و دهنت

       ... که             میزنم لیس واسش بابغض نکردمت گشاد کون از الن تا باش زود بزن لیسش میکشه داد عصبی
میسوزه              محکمش سیلی دراثر صورتم طرف یه که نخورم میخوام میشه خمار هاش  ..چشم

فرساست   طاقت  ..دردش

میاد            خون ازش و دندونم لی رفت زبونم سیلیش دراثر میکنم  ..حس

میشه    خون پر  ..دهنم

چیه؟           من گناه بخورم؟ کتک هم لذت اوج تو باید  من

افتادم؟          سادیسمی این گیر که سالمه چند من مگه  خدا

بکشم؟       درد باید هم جنسی رابطه  تواولین

میکنه    خفم داره  ...بغض

 _ نزدمت      تا باش زود بزن ..مک

میکنه          خیس هامو گونه اشک ولی میزنم مک واسش  ..باترس

کنم                تجربه و خان یامان زور باید هم رابطه تو حتی که کردم گناهی چه  ..من



# 207پارت

کردم   غلط رمان

حدود   میزنم       10الن لیس واسش دارم هست دقیقه .. 

میدم                    لذت زد منو زدن ساک بخاطر پیش دقیقه چند که شوهری واسه دارم اشک با و بستم هامو ..چشم

میزنم     طولنی های مک  ..واسش

محکمش    سیلی اون ازترس  ،

بمونم،                      خونه یه تو باهاش عمرم آخر تا قرار که یامان مثل پستی آدمای از دنیا این از شکسته خیلی دلم
بدم    نی نی  ...واسش

نباشه        رحم بی خودش مثل بچم لقل  ...خدایا

میخواد    مرگ یه دلم  ،

دختر            یه به که دنیایی دنیات این از خستم دیگه نکرد  14خدا رحم ساله .

نمیرسید       مورچه یه به آزارم که  ... منی

زد              منو جنسی رابطه اولین تو حتی که مهر بزرگ یامان زن شدم  ..الن



      ... داخل              شو منی آب میفهمم میکشه آه یامان میبینم که میکنم باز چشمامو دهنم تو داغی مایع حس با
ریخته   !دهنم

بلند                    روتخت از و میزنمش پس چطوری نمیدونم میاره در دهنم از شو کیر زود یامان میزنم عق یهو
 میشم

میزنم                عق هی میکنم خالی فرش روی خوردم امشب که شامی تمام و میزنم .عق

بکشم     نفس نمیتونم میکنم  حس

اومده   بند  ....نفسم

ریشه                  میکنم احساس میکشه، و سرم موهای داره یامان میفهمم، سرم کشیدن تیر با میدم، جون دارم
گریه                    و زار حالت با و رودستش میزارم مو دست میشن، کنده یکی یکی دارن رنگم طلیی موهای های

میکنم       خواهش زنعمو جون یامان میکنم التماس  ،

کردم    غلط یامان ،آیی

آیییی        ببخشید، بسته وای آروم خدا  !تورو

میگردونم          بر عقب به سرم موهام درد کاهش  !برای

بینیم         به محکمش مشت خوردن با میشه مساوی که

میرسه        گوشم به بینیم استخون شدن خورد  ...صدای

_ کشیدی           گند به و فرش خوردی گوه تو عوضی دختر هی  ،

ها             هستی کی مگه تو گرفتی چندش من آب از کردی بیجا تو  ،

شد؟         فهم شیر میشوری و فرش این الن  !همین

میگیره                    جونمو داره که بزرگی درد اونم درد دارم حس یه فقط نیستم عالم این تو انگار من  ......اما

میزنه              فواره ازش خون که هست بینی درد از بیشتر خیلی شکستم قلب  ...درد

ریخته                   محکمش های مک دراثر شده متورمم لبای روی تا بینیم از که رنگی قرمز خون دیدن با  ..یامان

میکنه     نگاه بهم تعجب  ...به حالت

_ نکش          گند به خون اون با و فرش دختر  ..هی

ندارم        دادن جواب واسه نایی دیگه من ولی

+ دارم   درد  !یامان

نمیاد     رحم به دلش  ...ولی

_ چشمم       جلو از گمشو داری که داری

+ میمیرم         دارم کن کمک توروخدا میگم بهش گریه  ...با



درمانگاه        برسون منو شکسته بینیم  ....لعنتی

+ گمشو            ها کردی کار چی نرفته یادم هنوز گشنه گدا دختر ...هی

نیومده؟       من به خوشی راسته یعنی  خدایا

بینیم                    شکستن با باید پیش ساعت نیم رابطه اولین لذت و خرید، تا چند تورستوران، شام یه مقابل یعنی
آدم                    من مگه حرومه؟ من به ساعتی چند خنده مگه خوردم؟ بیرون غذای من فقط مگه میومد؟ در ازم

عدالت                 این بدم؟ پس شکل بدترین به عوضشو خوشحالم کمی که موقعی هر در باید چرا  !نیستم؟

اول   فصل پایان


