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 و بار دیگر عشق

 فاطمى زهرانوینسده : 

 
 کنج نشست لبخند ...بوسید ...کرد نوازش دستمو ....بود کرده چیکار من با ها چشم این کردم نگاش تمام عشق با

 این نگدلت بستمی چشماشو وقتی حتی ک داشتم دوسش اینقدر .....بست چشماشو کشید عمیق نفس ی ...لبش
 ....چشمام تو زد زل ...کرد باز شوچشما ....اش گونه روی گذاشتم راستمو دست ....میشدم سیاه چشم جفت ی

 ......مبودی هم دنیای در غرق حاال حاال بود نیومده اتاق در تقه صدای اگه ....بزنیم حرف نگاهمون با بودیم کرده عادت

 ....رفتگ اش خنده ..تخت روی نشستم فاصله وجب دو با گرفتم فاصله سعيد از ..هست اجازه ....صابخونه الله یا- 
 .در ب شد خیره و گرفت من از نگاهشو

 ..شد باز آرومی ب در ...سودابه تو بیا- .

 ازیب شوهر خواهر داری- ..پایین گرفتم سرمو شدم سرخ ...مطوره چطور احوالتون و حال ..نوشکفته گل دوتا به به- 
 ...بشه سفید.و سرخ تو های متلک دست از هی باید من خوشکل زن میاری، در

 زن ماومد ندارم کاری تو با من بعدشم ...کن زنم زنم.بعد بگذره صیغتون از ک بشه ساعت ی بزار ...زنم ....اوه اوه- .
 ...مهمونا پیش ببرم رو گلم داداش

 ..داره تشریف گلتون داداش پیش گلتون داداش زن فعال ...نکرده الزم- 

  ...نشدی پشیمون تا بیرون برو هم حاال هست ک همینیه-...نکن اذیت سعید عه- .

 ...سودابه سمت رفت بلندشد سرجاش از سعید ....سعیددددد-

 ایدب ....داره نگه خودش پیش زنشو داره حق پس ماموریت بره میخواد دیگه ی هفته ی داداشم بگو مهمونا ب برو- 
 ..گرفتم دندون لبمو ...بشه دلتنگی رفع جوری ی

 من ولی اومدین خوش واقعا عزیز مهمونای .....کرد باز قواتا در ....بزنم مهمونا ب رو ها حرف این نمیشه روم من- .
 ههفت ی این های لحظه لحظه از بدین حق بهم پس ....نمیگردم بر هم دوماه تا ماموریت برم دیگه ی هفته ی قراره

 روی این ..شدم عرق خیس یعنی ..بست رو اتاق در و کرد بیرون رو سودابه ...همگی ی اجازه با .....کنم استفاده
 کی هآخ ...کنم برخورد امشب مهمونای با نمیشه روم باشم داشته عمر تا مطمئنم ...بودم ندیده وقت هیچ رو سعید

 ..باشه پروا بی اینقدر آگاهی افسر شایسته سعید میکرد فکرشو

 عجبت اش هرفت باال های آستین دیدن از ....باال گرفتم سرمو ...میکنه فکر داره ازمن غیر چیزی چ ب بنده خانم- ..
 ..خوشتیپی این ب ندیدی آقا چیه- ...گرفت اش خنده ام قیافه دیدن از ..کردم
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 کنارم نشست 

  تا بگو میکردی؟ فکر چی ب داشتی بگو راستشو- ..

 ..گذشت سکوت در ثانیه چند . پیشونیش  وسط بزنم تیرم هفت با

 زدم نمک کنترل خودمو نتونستم داد قلقلکم هوا بی ....گرفته سکوت ی روزه ما واسه امشب خانمی ستاره خیر ن- .
 ..خنده زیر

 ..نبود کن ول ....سعیددددد ....نکن وای ...سعید نکن- .

 ستمخوا ...کردم مرتب لباسمو شدم بلند تخت روی از ...کرد ولم خندید می ک همینجور ...میترکما بسه من جون- ..
  ...آورد بیرون رو روسریم.ک داخل بزنم موهامو

  ...خندید ...سعید-

  ..کردم اخم ....نیستی اینکه مثل شکر رو خدا ن دیدم شکر رو خدا ک نیستی کچل بشم مطمئن میخواستم-

 ..نداشتی دوسم بودم کچل اگه یعنی-

 ...لعنت منکرش بر- 

 ..فشردتم خودش ب محکم بغلش.تو افتادم ...خودش سمت کشوند دستموگرفت خندید ...سعید- 

 ...میگرفت آتیش قلبم افتاد می رفتنش ب ک یادم ...شده تنگ برات دلم نرفته هنوز- .

 .سرم روی گذاشت سرشو ...نری نمیشه-

 بی ماموریت دیگه بگیرم زن من گفتم سرهنگ ب ...آخریشه ماموریت این ولی نرم خدامه از ک دونی می- .
  نهادم زا آه ...بشه تموم من بستن ماموریت ی هپروند تا برم باید حتما اینو گذاشت شرط اما ...کرد قبول ...ماموریت

 هماشاالل توهم ..کنی بازی پسرا با نداری حق گفتم بهت بودیم بچه یادته ستاره- ....کرد نوازش موهامو...اومد در
 ..گرفت خندم ها لحظه اون آوری یاد با...آوردی.در و پدرم کن گوش حرف

 کرد جدا خودش از منو میزدی زور حرف- 

 بود سنگ چی هر خواستگاری قبول واسه ک بود من ی عمه پس ..نکنه درد دستت میزنم زور حرف من االح- ..
 ..شکنم سنگ پا ی بنده نداشت خبر البته ...ما پای پیش انداخت

  ...کرد اخم ...میکنی خواستگاری داری دین ادای خاطر ب یا داری دوستم واقعا دونستم نمی بده حق بهم- .

 خودمو همه این دین ادای واسه کردی  فک پیچوندی منو رقمه همه ک سال پنج این ..روشن چشمم ...میشنوم چ-
 ...خودش دست رو زد ..دادم تکون سرمو معطلی بی... میزدم آتیش و آب ب

  ..کرد نگام. ..نداره نمک ک دست این بشکنه - 

 ..کرد نگام ..گرفت خندم میگرفت ک هایی ژست از .....داد تکون سرشو ....تو ن باشم شاکی باید من کن باز اخمتو-

 ....چیه واسه میکرده فک خانم خود بعد دايیمم دختر عاشق بچگی از من فهمیدن آدم و عالم ...داره هم خنده- ..
 ال الله ال ...تو وقت اون کنه کمکم خواستم ناکس و کس از گذاشتم پا زیر غرورمو دفعه هزار دو من خوب دختر خب
 ....میکرد متر اتاقو رو قدم.و جیبش تو بود کرده فرو تاشودس ..الله
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 رفتم یکمنزد اومد ....میزد برق چشماش باال گرفت سرشو ..گفتم چیزی ی من حاال ..خب سعیدبشین گرفتم سردرد- 
 ...نزدیک آورد سرشو ..عقب

 .شدی عاشقم کی از بگو سعید جون- 

 ..سعید- .

 چی مدون نمی ..کرد بلند سرمو و گرفت چونمو دستش با ..پایین انداختم رموس شدم سرخ خجالت از ...جووووونم- .
 ...بکنم دل ازشون تونستم نمی ...چشما این داشتن

 آرامش همب انگار بستم چشممو ...کرد نوازش گونمو ..کنار زد چشمم ازجلوی مومو تار .پاشید صورتم تو.گرمشو نفس
 یشیرین حس چ ..کردم باز چشمامو آروم ..بود داشته وا هیجان ور قلبم صورتم ب دستش تماس ..میرسوند محض

 ممحرو چی از خودمو تمام سال پنج فهمیدم تازه ..کشید درآغوشم وقتی ..داری دوسش.ک کسی کنار در بودن بود
 ...کرد

 .کردم حلقه کمرش دور دستامو 

 اریک برم میخوام من- ..شدم جدا ازش یعسر  ..گرفتتم برق انگار ...ام شبی چنین منتظر ساله چند بدونی اگه-...
  ...کرد نگام تعجب با ..نداری

  ...درسون بهم خودشو سریع ک در ی دستگیره سمت بردم دستمو ...کنی فرار میخوای نگفتم چیزی ک من بابا-

  ...دادم قورت دهنمو آب ...امشب واسه چیدم برنامه کلی من ...کجا کجا-

  ..ابمبخو برم میخوام ام خسته من- 

  ...کرد اشاره تختش ب ..داری سراغ خواب واسه اینجا از بهتر جا-

  ...گرفتم گر ...شدم سرخ

  ...کردم پیداش باالخره تا بودم بهونه دنبال

  ...میبره خوابم خودم اتاق تو فقط من-

  ...گرفتم دندون لبمو ....میخوابیم تو اتاق تو میریم نیست مشکلی باشه-

  ...سعید-

  ...عیدس جون-

  ..بخوابم تنها میشه-

  ..نچ-

  ...سمتش کردم رو کشیدم عمیق نفس ی ..باریدمی ازش شیطنت کردم نگاش

  ..بدجنسی خیلی میدونستی-

  ...وقته خیلی اوه-

  ....نمیرفت هم رو از
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  ..سعید-

 اهنگ ی عروسی تا دمدا قول من باشه راحت خیالشون خانم اینکه دوم .خواب وقت تا.کو شبه سر تازه اینکه اول-
  ..راحت خیالتون پس .نندازم خانمم ب چپ

  ...بندازی بهم چپ نگاه میخوای عروسی از بعد یعنی-

  ..خندید

  چرا منحرف نگاه ولی ...ن ک چپ نگاه-

  ..شکمش تو زدم محکم

 .....رو پر-

  ...خندید

  ...شماییم ی پرورده دست-

 ونا تو مادرم و پدر مرگ از بعد از بود بچگیم عشق سعید .....بغلش تو کشید منو.و گرفت اش خنده ..کردم اخم
 یبچگ همون از ....نداشتم رو ای دیگه کس ام عمه جز راستش ...کردم زندگی ام عمه پیش من لعنتی سوزی آتش

 می ولی میدونستم خودمم داره دوستم میدونستن آدم و .عالم ...داشت هوامو جوره همه سعید میدم یاد چی هر
 ب بار هر ولی داشتم دوسش وار دیوانه اینکه با ....سوخته برام دلش کارم و کس بی اینکه خاطر ب ترسیدم

 بش همون درست ..من برای اونم عمه ی خونه ب خواستگار آخرین اومدن سر اینکه تا ...میگفتم نه خواستگاریش
 حریفش پدرش حتی و سودابه و عمه ک ردک زنی.خود چنان ...قراره چ از قضیه فهمید وقتی برگشت ماموریت .از

 ...مجنونه چقدر فهمیدم شب اون تازه ...میداد کشتن ب خودشو داشت ....میریختم اشک بهار ابر عین منم ...نشد
 خاک ب خوردم قسم ولی ...زدم حرفو این کردنش منصرف واسه ترسیدمی  ...دارم دوسش کنم اعتراف شدم ناچار

 .....کرد بغلم همه جلوی و دش باورش ....مادرم و پدر

  ..زده زل بهم دیدم کردم باز ک چشمامو

  نداری؟ خواب تو-

  ..باال انداخت ابروشو

  ...عبدا.و اصال ...ببره خوابم من و باشی پیشم تو-

  ...میکنی نگام تو میخوابم من عمرمون آخر تا یعنی-

  ...خندید

  ...بکشی خوابی بی ابیحس.عروسی از بعد قراره چون بخواب میتونی تا تو-

  ..گرفتم دندون لبمو

 روی ردک پرت خودشو.و آورد بیرون.رو شرتش تی شد بلند جاش سر از خندید ...باشی حیا بی اینقد نمیکردم فک-
  ....میکردم نگاش داشتم باز دهن با ...تخت

  ؟!بخوری منو چشات.با.اینکه ن ...بشی سفید.و سرخ.باید االن.تو-
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  ....ماساژ.اول- ...سرجام نشوندتم گرفت دستمو ک شم بلند خواستم.قهر حالت با ..گفت.چی فهمیدم اتازه

  ...سعید

  ....ماساژ گفتم-

 ...شد بلند جاش سر از حرکتم بی دید ...کشیدممی خجالت خدایی

  ..بیاد بگم.یکیم.اون زن ب- 

 ...اش توسینه زدم.محکم

 - 

 

 ...لوس

  ....صبحونه بیا سعید- 

  ..شدم بلند سرجام از ...خنده.از کرد غش سعید ...بیرون رفت زد جیغ دید مارو تا سودابه

 ...خجالت ....میفهمی .داشت خجالت ...نداشت خنده هم اصال-

  .....بیرون برم نذاشت 

  ...کنم نگاه بقیه روی تو نمیشه روم هم همینجوریش ...زشته سعید-

  ...گردنش پشت کشید دستشو ...فقط ..ندارم کاریت هم االن ..کردم چیکار مگه-

  ...اومد می خوشم کارش ازاین همیشه

  ...سعید آقا چی فقط-

  .....شدیم سعیدم آقا سالمتی ب .خب-

  ....کردم لوس خودمو

  .....بزن حرفتو ...عزیزم ...سعیدم-

  ...داد قورت دهنشو آب ..بود دیدنی قیافش

  ...نفسم ....قلبم خدا وای-

 نگاهم چرا نمیدونم....زندگیم مرد بود شده هم االن ک بود رویاهام مرد ....نهایت بی بودم عاشقش ....گرفت خندم
  ....میرسید خودش ب حسابی و بود پلیس ....ورزشکاریش هیکل ب شد منحرف

  ....دارما صاحاب من درویش چشا آی آی-

  ....کردم اخم

  .....شده ارد صاحاب من واسه دیگه حاال قهرم باهات کنار برو-



 
6 

 

 ور بازیهاش خل و تخت روی انداختتم دوباره ...نمیکرد ولم میکردم کاری هر ....شدم معلق هوا تو ک فهمیدم اینو
  .........گرفت .سر .از

 خندلب ....امروز و بودم سعید دایی دختر فقط دیروز تا.... .کردم نگاه خودم ب آینه تو از ....شستم صورتمو.و دست
 خجالت ....بودن میز سر همه ...بیرون اومدم دستشویی از.و کردم خشک صورتمو حوله با ....ملب کنج نشست

  ....نشستم سعید از صندلی دوتا فاصله با.و کردم سالم ی زیر ب سر ....میکشیدم

  ....جلو بندازین رو.عروسی تاریخ میشه اگه مامان-

  ...کردم .نگاه.سعید ب متعجب

 ...واویالس ک جلو بندازیم.رو تاریخ ....داریم کار هزارتا پسرم نمیشه-

  ..خودتون گردن اومد پیش چی.هر پس-

  ...میشدم آب خجالت از داشتم

 چ اختمشن می ...بگیریم باهم رو عروسی.و عقد و بشین صیغه خیال بی گفتم چقدر ....بگیر تحویل خانم ببین-
  ....دارم پسری

 دواجاز  آمادگی باید هم ستاره خود ...کن مراعات کم ی ...االنت حرف از اینم دیشبت کار از اون ...زشته پسرم سعید-
  ...بشه جور و جفت چی همه تا باشین عقد باید سال ی حداقل ...کنه پیدا رو

  ..خبره چ دارم هم بچه من سال ی تا-

  ...گلوم تو پرید غذا حرفش این گفتن با

  ....نیست چیزیم کنم حالیش تا اومد در پدرم ...میزد بال بال سعید

  ...بعد کنیم جور.و جفت چی همه بده فرصت کم ی ولی عاشقی میدونم ....انداختی روزی چ ب دخترمو ببین-

 ...اتاقم توی رفتم و کردم خواهی عذر .....فهمید سریع ....دلگیرم ازش فهموندم بهش نگاهم با

  ....بوسید شونمو ...سرم پشت نشست ..بهش کردم پشتمو ...داخل اومد کرد باز اتاقو در 

  ...شدی ناراحت چرا تو زدم دلمو حرف نگفتم ک دروغ-

  ...طرفش برگشتم شاکی

  ..خیلی سعید حیایی بی خیلی-

 دیب احساس ی ..جونم ب افتاده خوره ی ..نیست خودم دست حرفام.و کارام کن باور ....بشم گفتنت خیلی فدای-
  ...نیست تو سهم ستاره میگه ...باش خیال همین ب ..میگه بهم چیزی ی خودم مال شدی ک دیشب.از ...دارم

  ..کردم نگاش تعجب با

  ...ارتباطن در باهات ارواح نکنه ..خودت واسه میگی چی ..سعید شدی دیونه-

 حسی ی چیزی ی ولی کنم نگرانت خوام نمی ..میکنه دیونم داره من ششم حس موال ب ولی ...داره خنده میدونم-
  ....بست چشماشو ...بیفته قراره بدی خیلی های اتفاق میگه بهم
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 مداشت صبح تا شب از دیشب ...میدم دست از رو روحیم تعادل دارم ...میکنه داغونم ...نبودنت نداشتنت، خیال-
  ...تخت روی انداخت خودشو ....بودن شمار انگشت زدم ک هایی پلک تعداد حتی میگم جرات ب ....میکردم نگات

  ........میکنه آرومم داشتنت طفق-

  ......اش گونه روی کشیدم دستمو

  ...بست چشماشو-

 مخ ....بود هم مجنون.و دیوانه بود عاشق ....بوسید آروم و دستش توی گرفت دستمو ....بود احساس خدای سعید
 مموچش ...بود جذاب دهالعا فوق ولی نبود خوشکل ...گرفتم نگاهم بین ذره زیر.رو صورتش اجزای نزدیک از و شدم
  ....پیشونیش ب چسبوندم پیشونیمو و بستم

 عمیق نفس ی ....بوسیدم آرومی ب رو اش شقیقه .......میمونم عاشقت زندگیم روز آخرین تا قول قول قول-
 سر ت این نمیدونم ...داره حالی چ بخونم تونستم می نگاهش از ..من چشمای ب زد زل و کرد باز چشماشو ......کشید
 ...نداشت رو باهاش مقابله توان هم من ی بوسه حتی ک جونش ب بود افتاده خوره مثل کجا از لعنتی

  ....نشستم صاف ..خورد در ب ای تقه

  بله؟-

  ....صابخونه یاالله-

  ...زدم لبخند

  ....سودابه تو بیا-

  .....هم توی رفت اخمش افتاد سعید ب.ک نگاهش ...داخل اومد سودابه.و شد باز در

  ...پالسی من آبجی اتاق.تو اش همه نداری اتاق خودت مگه.تو-

 و زن اتاق تو نیای هوا بی نرسیده این ب درکت هنوز نخوندی درس مگه تو ....دارم خودت از.رو سوال این دقیقا-
  ...شوهر

  ...بکش خجالت سعید-

  ... دارم کار ستاره با بعدشم تمگرف اجازه زدم در نیومدم هوا بی بعدم بکش خجالت میگه راست ستاره-

  ..نکنین شروع دوباره خدا.رو تو ها بچه-

  ...ادبه بی خیلی بگو شوهرت این ب-

  داشتی چیکارم ...سعید خیال بی-

  ..فروشی می بچه این ب منو دیگه حاال ..نکنه درد دستت من؟ خیال بی-

  اس بچه کجام من میزنی؟ الکی حرف چرا

  ..ای بچه یعنی درسهم میری داری ک همین-

  ..زمین رو کوبید پاشو سودابه
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  ...نرسی بهش وقت هیچ میکردم .دعا مگرنه دارم دوست رو ستاره آبجی.ک حیف-

  ...گرفتمش .پاشدم فنر مثل ک سودابه سمت رفت شیرجه سعید

  کردی؟ غلطی چ-

  ...سوخت می داشت

  ..افتاد پته تته ب بدبخت سودابه

  ....گفتی مزخرفی چ میگم دارم-

 ک بود طوری قیافش ...کردم .نگاه سعید ب کرد فرار لرز.و ترس با بیچاره ....بیرون بره کردم اشاره سودابه ب
  ...نمیکرد رحم بهش مطمئنم

 ومن و پایین گرفت سرشو ..بود سوزنده اژدها مثل نفسش ..شدی داغ .اینقدر چرا ...باش آروم خدا رو تو سعید-
 روی گذاشت دستشو کردم .حس نگاهش از رو پشیمونی .وضوح ب ....خوند چشام از رو نگرانی ..کرد .نگاه

  ..پیشونیش

  ...پایین گرفت سرشو ....تخت ی گوشه نشست ..بزنمش میخواستم ....نیست خودم دست خدا ب-

 سال همه این ....کنم کنترل خودمو تونم نمی ک نبود این خاطر ب جلو بندازه رو عروسی تاریخ گفتم مامان ب اگه-
  ...تمدس توی گرفتم دستشو ...کنارش نشستم بشه راحت خیالم ک اینه سر بحث ...تونم می هم حاال .تونستم

 هزارتا ن تاالر ن عروس لباس ن ..خوام نمی هم هیچی .کنیم عقد محضر بریم فردا همین .خوای می ..سعیدم-
 اج همین میایم هم عقد از بعد ....وسودابه  (سعید پدر ) عمو و عمه و باشی .تو و باشم من .....دیگه مار زهر و کوفت

 تو کاش دیدم ...کردم بلند سر نداد جوابمو ....میشه راحت خیالتم ....اینجوری خوبه ......میکنیم زندگی تو اتاق تو
  ....ریخت هری دلم ....لغزه می چشماش

  ...سعید-

  ...خوبی تو چقدر آخه .....بشه مرگت پیش سعید-

  ..کردم پاک اشکشو انگشتم با ..بوسید دستمو ...موافقی یعنی-

 ..کنی دیونه منو ک میگی اینجوری ....ببینم عروس لباس تو رو تو بوده این آرزوم همیشه من

  ....میبینم خراب اینقدر حالتو وقتی میشه بد حالم ..کنم چیکار خب- 

  ...کنه خوشحال.زنشو نداره عرضه ک سعید سر.تو خاک-

  ...حرفو این نگو ...سعیدم-

  ....چشمام ب دوخت چشم برگشت و کشید عمیق نفس ی

 در ستمنتون ....میکرد ذوبم ..باریدمی آتیش ازش ..نبود معمولی نگاه ی نگاهش .....میگرفتم گر نزدیکی همه این از
  ..بود ما شونه روی سرش ..کردم نگاش .شد سنگین شونم ...پایین گرفتم سرمو .بیارم دووم عشق همه این مقابل

  میکنی؟؟ قبول بخوام ازت چیزی ی-

  ...بخواه جون تو-
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  ...نباش اینجوری ..ستاره-

  ..کردم بلند ام شونه روی از.سرشو ...خوردم جا

  نباشم؟؟ چجوری

  ...نداشتم رو تعریفش تحمل وقت هیچ ....شدم سرخ ....خواستنی.و مهربون اینقدر-

 از قبل تا بده قول  ... دادما جفتمون دست کار دیدی دفعه ی ...میشم خود بی خود از نیمیک نگام ک اینجوری-
  ....اس ساخته ازم کاری هر و ام دیونه ک میدونی ...نکنی نگام اینجوری عروسی

  ....لبم روی نشست لبخند

  ..خودمم ی دیونه این عاشق من-

  ....بشم نشین خونه و بزنم کارمو قید میکنی ام وسوسه داری-

 بهتیا اون ی همه با ...میخوام رو شایسته سعید سروان فقط من ..خواما نمی بیکار تنبل شوهر من بگم االن همین-
 ....داره ک

  .....بوسید گونمو

  .....خودم .خانمی فدای-

  ....خانمی میگفت  بهم وقتی میشدم مرگ ذوق

 اینقدر ...بود کرده خطاب خانمی منو بارها و بارها ...دمکر  اعتراف همه جلوی عشقم ب ک شب اون از میکنم اعتراف
 ککوچی مراسم ی طی و ...میشه وخیم داره وضعیت بردن پی عمو و عمه ک آوردیم در بازی مجنون لیلی،و جفتمون

 ی لهب از بعد سعید ک بماند ...شد جاری .صیغه هم کاری محکم برای و کردن معرفی نامزد مارو خودشون فامیالی از
 ک وای...لحظه اون برای میکرد شماری لحظه بیچاره ...شدم آب چقدر من ک بماند بوسید منو همه چشم جلوی نم

 ب قدم خورد نمی تکون خونه از بود وقت هر ...بودم شيداش و عاشق چقدر من وای،ک و بود بیتاب و تشنه چقدر
 اما ...سالمتیش برای کردم نمی ک نبود ییدعا نبود دلم تو دل ماموریت میرفت وقت هر و اومد می جا همه قدمم
 هم ب وصله هامون تیکه ک پازلیم مثل االن اما نبودیم هم مال سعید و من اونوموقع ....بود قبل مال اونا ی همه
 نفس دبای ...بکشم نفس تا میکشید نفس باید ...بود یکی روحممون اما بود نشده یکی جسممون درسته ...دیگه

  ....بکشه نفس تا بکشم

  ....اوهوم-

  ....اومدم خودم ب سعید ی سرفه تک با

 ...بزنم پلک نکردم وقت ک گذشت سریع اینقدر شد تموم هفته ی زودی این ب نمیشد باورم

 دوست العاده.فوق و بود خواستنی ...هیچی ...جذابیت از داشت کم چی ...شدم خیره اش مردونه و رشید قامت ب 
  ...داشتنی

  ...مگرنه نمیزدی زل بهم اینجوری قبلنا کنممی شکر رو خدا-
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 شنزدیک بود آب ی کاسه.و قرآن حاوی ک سینی وبا کردم کوچیک اخم ی ...فهموند بهم حرفشو ی ادامه چشمکش با
 ممیکنی سیر دیگه عالم و فضا ی تو کال دوتا ما میدونستن چون و کردن خداحافظی ازش خونه تو بقیه ....شدم

  ....باشیم راحت تا گذاشتن تنهامون

  ..کرد مرتب روسریمو اومدم خودم ب تا

 میخندیدم ک همینجوری ...الکاتبینه کرام با حسابش دیگه اونوقت ....ها ببینه کسی رو گندمم های خوشه این نبینم-
  ...بوسید منم پیشونی .بوسه اون پشت ب قرآن ب زد بوسه .....چرخوندم سرش دور رو قرآن

  ...آنقر  روی گذاشت دستشو

  .......آخر ی لحظه شده حتی ...باش داشته هواشو ....باش ام ستاره مواظب دنیا عشاق تموم حق ب خدایا--

  ...بودم عاجز حرفش آخرین درک از ....بودم گیج

  ...میکنی دعا من واسه ماموریت بری میخوای تو-

  .کرد قاب صورتمو دستش ی با ....برداشت زمین روی از ساکشو ....کنم چیکار نکنم دعا-

 ی طرهق ....میشم محروم مهربون های دست این داشتن از ماه دو تا نمیشد باورم ....بستم چشممو.و گرفتم دستشو
  ....کشید پس دستشو سریع ...دستش روی ب چکید اشکم

  ....کردم پاک صورتمو سریع ....نمیرم کنی چینی ستاره اشکاتو بخوای ..ستاره نبود این قرارمون-

  ...ن مگه میزنی زنگ بهم-

 ..کنم چیکار نزنم زنگ-

 دادیا قول- 

  ...چشمش روی گذاشت دستشو

  ..خانمی چشمم ب ای-

  ...بود دستش ضعفم نقطه

 با ....اومد در صدا ب خونه .زنگ ...کرد حل خودش خداحافظی آغوش در منو ....جفتمون لبهای روی نشست خنده
 با زور ب نشکستم دلشو ....بزنم لبخند ک زد لبخند ....انداخت بهم نگاهشو ینآخر  ......شدیم جدا هم از اکراه

 چشمام جلوی از ک کردم نگاش اینقدر ..بود هم ب نگاهمون هنوز اما شد ماشین سوار ....کردم اش بدرقه لبخندم
 خدا.ک بود مبزرگ مادر حرف این ....نداره شگون مسافر سر پشت گریه ...شد جاری چشمام از اشک ...شد.محو

 آب پای رد ب نگاهم برگردم خواستم سرش پشت ریختم.رو آب ی کاسه.و کردم پاک اشکمو ...میزد همیشه بیامرز
  ...برگشتم.و کردم مکث ..موند خیره خیابون آسفالت روی

 ی والهح آسمان ک برقی.و رعد با اما کنم لمسش و بزارم دست خواستم ..زمین روی نشستم ...قلب ....نمیشد باورم
 بارون و برق.و رعد این از موندم مات ...کرد باریدن ب شروع بارون اون دنبال ب ....کردم خفه جیغمو کرد زمین

 ....کردم نگاه آسفالت روی قلب ب.و برگردوندم سر .....دیدم خودم بود روزصاف پیش لحظه چند همین تا ...تند
 ....دردیش هم پای ب بزارم .یا باشم دلخور ازش دونستم نمی دمکر   .نگاه آسمون ب دلخوری با بود شده محو ...نبود



 
11 

 

 می و تگف می ما دلدادگی برای ای وسیله شد تلفن تموم ساعت یک زد زنگ بهم رسید تا کرد وفا قولش ب سعید 
 داشتن دوست از دم هم هامون نفس حتی ...میداد عشق بوی حرفامون تک تک شنیدم می و گفتم می شنید

 ریهگ سیر دل ی و اتاقش ب بردم پناه نداشتم دوریشو طاقت ....اشک و بود اشک دوباره خداحافظی از بعد ..میزدن
  ......کردم

 غذا تونستم نمی بود خراب حالم ...گذشت قرن ی مثل من برای ک ای هفته ی گذشت سعید رفتن از هفته ی
 متونست نمی میکردم حساب جور هر کردمی وابسته خودش ب منو اینقدر ماموریتش از.بعد سعید کاش ...بخورم
 ...تره بیتاب من از سعید دونستم می نبود من حال فقط این البته ...بیارم دووم سعید بدون دیگه روز سه و پنجاه

 بود سخت برام بودم .کرده عادت عشقش از پر.و مهربونش های بوسه ب و بودم چشیده رو آغوشش ی مزه ک حاال
  ........جدایی این کردن تحمل

 تو اومد کی نفهمیدم اصال ..کردم بلند سر ...زد صدام عمه ک بودم کرده بغل پاهامو و بودم نشسته سعید تخت روی
  ...گرفت آغوش در منو و کنارم نشست ..سمتم اومد ....اتاق

 خودش سر بالیی چ  میاری خودت روز ب چ بفهمه اگه میدونی هیچ .کن رحم سعید ب نمیکنی رحم خودت ب-
  ..ام گونه روی چکید اشکم ی قطره ....میاره

  ..کرد پاک اشکمو ....شده تنگ براش دلم عمه-

  ...کردم نگاش ....دارم خوب .خبر ی ...عمه بشه تو قربان-

  ...اومده سعید-

  ...داد تکون سرشو

  ...رفت نمی .اصال بود خودش دست اگه اون جان عمه نه-

  ..شدم پنجر دوباره

  بشنوی؟ خوای مین خوبمو خبر-

  کردم نگاش

  !چی؟-

 ...نمیشد محو لبخندش-

  ....کنیم برگزار رو عروسیتون خوایم می سعید برگشت از بعد شاالله ان-

  ...کنه پر برام.رو سعید نبود تونست نمی باز ولی بود خوبی خبر واقعا

  ...ام بچه میشه خوشحال ..بگی سعید ب بزنی زنگ خوای نمی-

 این یدسع ب.و رفتم ...بود کرده مادری حقم در عمر ی ک کسی بوسیدم رو عمه بود پوشونده صورتمو.ک لبخند ی با
 ها مدت از بعد تونستم روز اون.و گرفتم انرژی هاش خنده از ک ی اینقدر شد خوشحال خیلی ...دادم.رو خوش خبر
  ......بخورم سیر دل ی و بزنم غذا ب لب
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 از مبودی عروسی تدارک مشغول سودابه و عمه با نبودم بیکار خونه تو دیگه گذشت .باد و برق سرعت ب چی همه
 کار سرم موهای ی اندازه نداشتم هم خوردن غصه وقت دیگه ....مغازه اون ب مغازه این از پاساژ اون ب پاساژ این

  عمو و عمه بود ریخته

 نآپارتما ی .....خواستم می نظر مپرسید می زنگ پشت زنگ هی سعید هم طرف اون از بودن گذاشته تموم سنگ 
 داشتیم سعید دور را دور نظرات با البته و عمه و من و بود خریده برامون عروسی ی کادو عنوان ب عمو رو نقلی
 ام خوشحالی خاطر ب عمو و عمه کنم سوپرایز رو سعید .داشتم دوست بود شده .معرکه حسابی ....میکردیم کامل
 می شمعدون آینه تا بگیر عروس لباس از بود راه ب رو چی همه ...بشه تموم ماههدو ساله ی کار ک کردن کاری

 نوبت حتی ....داره ای سلیقه با خانم چ بفهمه داشتم دوست .....بشه شوکه چی همه دیدن با سعید خواستم
 از ودمب شحالخو ....میشد بیشتر منم ی دلهره میشیدیم نزدیک عروسی روز ب قدر چ هر ...شد گرفته هم آرایشگاه

 ...من دلخوشی این ب میزد چنگ ک لعنتی اضطراب ی و میگشت بر زندگیم مرد عشقم دوماه از.بعد اینکه

 ....آینه ب .زدم لبخند ...کردم نگاه .خودم ب آینه تو از گرفتم خودم جلوی برداشتم کمد تو از.رو لباسم ترین قشنگ
 رود تخت روی گذاشتم رو لباس آورد بیرون خودم هوای و حال زا منو تلفن صدای ...یاسی ...رنگه این عاشق سعید

  ...تلفن سمت رفتم .کردم باز

 ودب قرار ...کنن پخش رو ها عروسی کارت بودن رفته هم عمو و عمه و بود دوستش ی خونه سودابه نبود خونه کسی
 وناما شاید .کنیم عروسی زودتر چ.هر خواستن می همه انگار ....بشه گرفته مراسم .هفته آخر و برسه فردا سعید

  ...بد اتفاق ی .از داشتن دلهره من مثل

  ...برداشتم رو گوشی

  ...الو-

  ...شایسته سعید سروان منزل

  ...میداشت وا ترس ب آدمو بود جوری ی صداش

  ...بفرمایید بله-

  همسرشین؟ شما-

  ...داشتین کاری بفرمایید بله-

  ...بیاین بدین خبر کسی ب و کنید معطل اینکه بدون اونجا برسونید ودتونوخ االن همی میدم بهتون آدرس ی-

  هستین؟ کی شما-

 و گفت رو آدرس معطلی بدون ...آدرس .این ب برسون خودتو االن همی مهمه برات همسرت جون اگه محترم خانم-
 .کرد قطع رو تلفن

 ....پیچید می شمگو تو صداش ...بود زده خشکم تلفن پای هنوز شد پاره دلم بند 

  ....خطره در همسرتون جون- 

 ایدش بردم خودم .با هم مدارک .شدم آماده سرعتی چ .با نفهمیدم ..بشم .تر دیونه من تا بود کافی .جمله ی همین
 هم جونم سعید برای من ....گفتم نمی بودن هم اگه دونم می نبود خونه کسی البته .نگفتم کسی ب ..میشد احتیاج
 .....بیرون .زدم خونه .از سریع پوشیدم ک رو مانتوم ....میدادم
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 سرم ب زد آن ی ..کوبید می وار دیوانه قلبم ...ترسیدم می ..بود گفته ک آدرسی همون ب گرفتم دربست تاکسی ی
 ذابمع بیشتر سعید گوشی بودن خاموش هم طرف اون از ...شدم منصرف سریع ولی کنم مشورت سودابه با حداقل
 پول ..شد متوقف ماشین راه س ی سر ...بود شهر از خارج آدرس ....شد سپری مسیر محض سکوت تو .....میداد

  ..برگشتم ...زد صدام  راننده ک برم خواستم ...شدم پیاده و کردم حساب رو تاکسی

  ....داره قاچاقچی چندتا دونی می ...نیست امنی روستای ...خطرناکه خیلی اینجا دخترم-

  ...کردم نگاه رو روب مسیر ب درماندگی با ...داشت ورم ترس

  .میدم قول نمیگیرم ازت هم کرایه برگرد بیا ...شو خیالش بی داری هم دوستی و فامیل اگه دخترم-

 و میکرد دلسوزی پدر ی همانند من برای االن و بود کرده خمیده رو کمرش روزگار ک مسنی مرد ب ...کردم نگاش
 تو باید االن من ...میکردم چیکار برهوت این در .اینجا ...من .اومدم خودم ب ....میکرد دور نباید ک راهی از منو

 درو ی دستگیره ....ماشین سمت رفتم شدم منصرف ...میشه دلواپس نباشم من و خونه بیاد عمه اگه ..خونه،باشم
  ..دوختم چشم مسیر ب دوباره چی؟ سعید ....گرفتم

 ک شینمب خواستم کردم باز درو کفته دروغ مطمئنم ...کنم مشغول فکر این با دموخو کردم سعی ...گفته دروغ شاید
  .دادم جواب سریع .افتاد تپش ب قلبم شماره دیدن از ..شد نشستنم مانع گوشی صدای

  ...سعیدم کجایی ...دلم جان-

  ..نرسیدی هنوز چرا ..دارم شوخی باهات کردی فک-

  ..اس مرده همون صدای ...نبود سعید این ...زدم یخ ..شد سیخ تنم موهای

 هم وابخ تو رو شوهرت دیگه مگرنه ...میفرستم ک آدرسی همین ب بیای باید میدم مهلت بهت دیگه ساعت نیم تا-
  ...اومد برام پیامک ی اون دنبال ب و کرد قطع رو گوشی ...ببینی تونی نمی

  ..زده خشکت چرا ...دخترم شو سوار-

  ...بستم درو

 رینب شما-

  ...شد پیاده ماشین از مصمم پیرمرد 

  بیام همراهت خوای می واجبه خیلی کارت اگه-

  ...دادم جوابشو لبخند با ....میکنه پدری حقم در اینقدر ک اومده کجا از مرد این

  ......ممنون ن-

  اینجا؟ میای دادی خبر کسی ب-

 ظیخداحاف شد ماشینش سوار ...کرد تغییر نگاهش.چرا مدون نمی اما ....آره گفتم کنم راحت رو خیالش اینکه واسه
  ...گرفت فاصله ازم سرعت با و کرد

 کشیدم عمیق نفس ی ...دوختم چشم رو ب رو.مسیر ب و برگشتم ...اومدم خودم ب جاده تو کامیون ی شدن رد با
  ....گرفتم پیش در راهمو و
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  ...میکردم چیکار جاده ینا توی اینجا دفاع بی البته و پناه بی ...تنها زن ی من

  ...خورد زنگ دوباره گوشیم

  ...زد خشکم جام سر ....بود عمه ...کردم نگاه

  ...گرفتم پیش در.رو مسیر و شدم خیال بی ....هیچوقت بگم دروغ عمه ب تونستم نمی

  ..اش صفحه ب دوختم چشم گوشیم لرزش با .....کردم نگاه برم.و دور ب مستأصل ...راهی دو ی ب رسیدم

  ...راست سمت-

  ترسیدم

 رومه ک نگاهی سنگینی از ...نظرم زیر مطمئنم من ولی ...نبود کسی زدم خودم دور درجه 063  چرخش ی.
 حتی گرفت ترس وجودمو تموم دیدنش از ک جنگل ی ب رسیدم تا رفتم و رفتم ....دادم ادامه راهم ب ..مطمئنم
 ورد از.... کلبه ی ب رسیدم می باید بود فرستاده ک پیامکی آخرین طی ..میکرد فرق دیگه های جنگل با ظاهرش
 از ترس .....ترسیدم می هم ببینم.رو سعید قراره اینکه از بودم خوشحال هم کرد تپش ب شروع قلبم ...دیدمش

 لرزش با ....عشق و بود عشق بود کشونده اینجا ب منو ک چیزی تنها ....بیاد سرم قراره بالیی چ دونستم نمی اینکه
 اومدم خودم ب گوشیم

  ...دادم جواب .....خودشه حتما بود شناس نا کردم نگاه شماره ب 

  ....کلب ب رسیدم-

  ....نمیدی جواب رو گوشی چرا کجایی ستاره-

  ..بود سعید نمیشد باورم

  خوبه؟ لت    .حا سعید-

  .....بیرون بری خونه از نداری حق اجازه ونبد نگفتم من مگه .....نداره خبر ازت کس هیچ ک کجایی بگو من ب تو-

  ...سوال ی پرسیدن واسه کردم جمع رو انرژیم تموم

  کجایی تو-

  ...کجایی تو... ام خونه من-

  ....دادم جوابشو ها گنگ مثل ...بودم گیج

  ....التدنب بیام بده آدرس زود کجایی؟ االن معلومه ....میگی چی معلومه ستاره- ....کلبه ....جنگل ..روستا ...تلفن-

  ....توروستای من ....من-

 ........نفهمیدم چیزی دیگه زدنم پا و دست.و دهنم جلوی چیزی ی گرفتن با

  

 دهنمو جلوی خواستم .....افتادم سرفه ب ...بود دود از پر جا همه ....کردم باز چشمامو زور ب ....میکشید تیر سرم
 ب دستام فهمیدم تازه بگیرم
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 ...شده بسته سرم پشت چوب

  ....کن التماس ...کن گریه ..بزن حرف لعنتی د-

  ...کرد بلندم زمین.روی بوداز کرده چنگ موهامو ک همینجور

 مداشت ک توانی تموم با ..کرد آویزونم موهام از و کرد بلند منو دستی ی ...بودم شده سرخ درد شدت از مطمئنم 
  ...صورتم ب چسبوند رو صورتش ....زدم جیغ

  ...کنم ولت تا کن التماس-

 ی تنیس خبری التماس از دید وقتی ..میشد کنده داشت سرم ،پوست نداشتم زدن حرف نای ....اومد نمی در نفسم
 بدنم امتم ..شدم زمین پهن بودن شده بسته پشت از ک هایی دست با ...کرد پرتم و کرد شکمم ی حواله محکم لگد

  ...سوخت می درد شدت از

 .. سرم پشت چوب ب چسبیدم ...شد نزدیک بهم دوباره

  ....صورتم روی کشید رو تیز نوک چیز ی

  ...شدی الل ترس از نکنه ....نمیاد در صدات چرا-

 .دادم قورت دهنمو آب

  کردم چیکار ...من مگه ....میاری سرم رو ...بال این ...چرا ...چ- 

 رفتم سکته مرز تا ک ادد سر ای قهقهه چنان ...بود حرفم همین منتظر انگار

  ..بده ادامه ...خوبه- 

  ...ندارم رو دادن ادامه توان نداشت خبر

  ..زد لگد دوباره

  ..بنال گفتم-

  ..اینجا ...من-

  ...صورتم توی زد محکم سیلی ی

  ...بلندتر-

  ..دبو رحم بی ...سوخت می همه ..پاهام و دستام شکمم صورتم گلوم ..دادم قورت سختی ب دهنمو آب

  ..موهام ب کرد حمله دوباره

  ....کن التماس ...کن گریه-

  ...اومد در شدن باز صدای

  ..شدی وحشی اومد گیرت دختر ی باز تو-

  ..خبره چ اینجا بفهمم حداقل تا گوش شد وجودم تمام
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  ..منه کار اتاق اینجا نگفتم بهت مگه ...اتاق این تو اومدی حقی چ ب-

  ..شد تر نزدیک مدو مرد های قدم صدای

  ...میکنه فرق بقیه با حسابش این ...شو یکی این خیال بی-

 گریه ب بلدم خوب دیگه جای ی ولی نیومد در جیکش اینجا ....اس دیگه چیز ی این ...فهمیدم خودمم-
  ...بکشونمش

 ..بفهم میکنه فرق این ...بزنی دست بهش نمیزاره رئیس هم بزارم من ...شدی دیونه-

  ...بکنین تونین نمی غلطی هیچ- 

  ...میزنی حرفو همین هم رئیس جلوی-

  ...گرفت فاصله ازم ک شنیدم رو گرم شکنجه های قدم صدای

 اینو ...نمک کنترل خودمو تونم نمی میدونی خوب هم خودت مگرنه ...نباشه اینجا برمیگردم ک دیگه ی دقیقه پنج تا-
 و کرد آزاد پشت از رو دستام ...شنیدم رو خودم ناجی های قدم صدای اون دنبال ب ..بیرون رفت اتاق از ..گفت ک

 ....نداشتم هم رفتن راه توان ک بودم داغون و ضعیف اینقدر...گرفت رو بغلم زیر

  ....نباشم.وصل چیزی ب ک بست طوری ازپشت هامو دست اینبار اما ...دیگه جای ی بردتم 

  ...کنی استراحت .تونی می ...اینجاس تخت ی-

  ...شد شنیده هاش قدم صدای

  ..آقا-

  ...ایستاد

  ..میشد شنیده صدا فقط دیدمش نمی

  میخوای؟ چیزی-

  ...اینجام چرا من-

  ...بود کرده سکوت

  ...بگین خدا رو تو-

 می درو.و بیرون رفت بپرسم این از بیشتر نذاشت ...میشه راه ب.رو چی همه باشه کن گوش حرف شوهرت اگه-
 ...بست محکم

  اومدی؟ هوش ب عجب چ-

  ...شد برابر چند ترسم ...چشمم روی شد بسته چیزی ی دفعه ی ک صدا سمت برگشتم سریع

  ...کجام من-
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  ...پرسیدم اینو حالی چ با میدونه خدا

 وبر نشسته فهمیدم صورتم ب خورد نفسش وقتی ..وایساده جلوم بودم مطمئن کردم دنبال رو کفشش صدای
  ..من روی

 نزده رفح خودش با اگه ....نیستی بیشتر معمولی دختر ی ک تو ....باشه تو از تر خوشکل خیلی زنش میکردم فک-
  ...بندازه تور ب رو مغرور سروان اون تونسته ک باشی اونی تو نمیشد باورم بودم

  ....اینجام من میدونه سعید یعنی این ....زده حرف خودش با

  ...بود قوی خیلی دستاش ..نذاشت کنار بکشم صورتمو تمخواس ...صورتم روی گذاشت دستشو

  ......ستاره ...اومد یادم ...آهان ....چیه؟ اسمت حاال-

  ..خندید

 صورتم ب دستش تماس از صداش از خودش از حالم ...خندید دوباره ....آوردی هم مدارکات خارج میری کردی فکر-
 ....میخورد هم ب

 ترس از داشتم ..میشد مورم.مور میخورد گردنم ب ک نفسش ...آورد بیرون سرم زا و کرد چنگ روسریمو دفعه ی 
  ....میکردم سکته

  .....متنفرم میکنن سر روسری ک دخترهایی از-

 ولی ندیدم رو قیافش ....بود سگ ی مثل ...گرفت گاز گردنمو کثافت ...رفت هوا ب جیغم گردنم ناگهانی سوزش با
  .....کمتره هم چهارپا حیوون ی از مطمئنم

   ...میکردن التماس و میزدن زار داشتن حاال تا دیگه دخترهای ...نمیزنی حرف چرا-

  ....اومد در آخم فقط و فقط .....نمونده خیلی شدنم کچل تا بودم مطمئن عقب کشید موهامو یکدفعه

  ...نمیکنی گریه چرا-

  ....دادم قورت رو دهنم آب

 نقطه تنها ...میکرد  ستایشم سعید ام روحیه این خاطر ب و بودم قوی سعید جز چیز همه مواجه در همیشه من
  ....بس و بود خودش ضعفم

  ..شد میکده گردنم .از چیزی ی کردم حس اون دنبال ب و آورد حجوم بهم لعنتی سوزش اون دوباره

 ....شده وارد بدنم ب درد شدت از ک بود بلندی جیغ من واکنش تنها باز اما

 شکاما اما کنم گریه خواست می دلم ....کنه لعنتت خدا .....کشیدم دراز تخت روی سختی ب ...میکرد درد بدنم تمام
 های نفس عطرش بوی ...طلبید می رو مردم آغوش فقط و فقط دلم لحظه این در و االن ..بودن حرفا این از تر قوی

 ...میخورد مشامم ب کثافت بوی فقط و فقط ....نبود یارم نفس از خبری ولی ...کشیدم عمیق نفس ی ...گرمش
 بودم بیزار ازش ک چیزی ..الکل

 بود مته ی مثل میشد پخش بلند صدای با ک خارجی آهنگ ....ها خنده ....میرسید.گوشم ب.ک پچی پچ صدای 
 دختر ی مثل.و کردم عمل بچگانه اینقدر.چرا ....میکردم سرزنش.رو خودم مدت تمام ....میکرد سوراخ.رو سرم.ک
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 اومده من سر بالیی.چ بفهمه اگه دونستم می ....بودم سعیدم نگران دل هم طرفی از .... ....خوردم گول لوح ساده
  ....میکنه پا ب خون

 ی عنوان ب.رو گوشام فقط ...ندادم نشون خودم از واکنشی کوچکترین .....شد اتاق داخل نفر ی.و.شد باز در قفل
  ..کرد بلندم تخت روی از ....شد نزدیک هم ب هاش.قدم ....بودم کرده آماده قوی رادار

  ....بیداری دونم می-

  .....الجواحج باب یا

 روی گذاشت چیزی ی ...میکنم اشتباه.ک دادم خودم ب واهی امید ولی فهمیدم هاش.قدم صدای از بود گرم شکنجه
  ....تخت

  ..کن کوفت-

  ...بخورم غذا چجوری دار نقاب چشمان.و بسته های دست این با من میکرد شوخی داشت

  ...کن کووووفت-

 فوق ظرف داخل بود ک چی هر ...سوخت صورتم ....کرد خم سرمو و گرفت محکم.رو گردنم ....لرز .....شد بدنم تموم
  ...بود داغ العاده

  ....بزن زبون-

  .....نمیزارم پا رزی خودمو نفس عزت هم بمیرم من ......بود طرف حیوون با مگه ...بزنمم زبون

  .....غذا ظرف داخل کرد فرو صورتمو دوباره

  ....بزن لک سگ مثل-

 غذا ظرف ب چسبوندتم دوباره.و بودم زیاد قدرتش ولی کردم کج سرمو و .فشردم هم ب.محکم دهنمو

  ...بود فایده بی میکردم تقال چی هر ...شد سخت برام کشیدن نفس 

  ...بیروووون گمشو-

  ...رسید سر سوم فرن ی خدا یا

  ...کردم بلند رو سرم ..افتادم سرفه ب ...کرد رها رو گردنم

  ..بیرون گفتم ....کری-

 ترک.رو اتاق ثانیه چند از بعد ..داد بیرون ک شنیدم رو مانندش اژدها های نفس صدای ...شد بلند تخت روی از
  ....کرد

 بی ی دسته دارو اون هم خودتو هم اتاق این تو بزاره پاشو بارهدو مردک این ...اینجا بزار هور لنده دوتا ...غالم-
  ....قبرستپنخ ی سینه فرستم می رو ات عرضه

  ....شنیدم بلند قربان چشم ی

  ......سگن خودش مثل همه میکنه فک عوضی مردک اون ...کن باز رو دختره این های دست بیا شاهین-
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  ...قربان بله-

  ..بست جلو از و کرد باز سرم پشت از تامودس ...شد اتاق وارد نفر ی

 میفرستم رو کلفت گردن مردک اون کنی فضولی و بزنی نقابت ب دست بخوای باشه حواست هم تو دختر-
  ....سراغت

 ..بیرون رفت اتاق از زد ک رو حرفش آخرین

 دمش مطمئن ..ردمک خفه جیغمو ..سوزش جای روی گذاشتم دستمو ...سوخت می گردنم .....کشیدم عمیق نفس ی
 ی گوشه نشستم ...کردم پیدا رو دیوار و چرخوندم هوا تو دستمو .کنم نگاه نمیکردم دل بودم هم آینه جلوی اگه

  ...نداشتم سر ب روسری ...بودم معذب هم وضعم سرو از حتی ..بود نمونده بدنم تو نایی ...دیوار

 ؟....بخور غذاتو بیا نشستی اونجا چرا-

  ..کنارم نشست شد نزدیک بهم هاش قدم ...نخوردم تکون جام سر از حال این با ولی بود لماو ناجی صدای 

 ... زندگیت.و خونه سر برمیگردی هم تو ..میشه  درست چی همه کن تحمل کوتاه مدت ی فقط ..بترسی خواد نمی-

  .دهنم جلوی گرفت چیزی ی

  .....شده ضعیف بدنت .بخور اینو-

 ریخت رو قاشق محتوی ..کردم باز دهنمو ...کردم اطمینان بهش ناخودآگاه ک بود آروم و مهربون اینقدر لحنش
  ...دهنم.تو

  ....آناناس اونم ...بود کمپوت

  ...برگردوندم سرمو شد نزدیک دهنم ب ک دوم قاشق ...داشتم نفرت آناناس.از همیشه

  ...فهمید خودش انگار

 نای با شوهرت ک خوای نمی ...بگیری جون باید زده کتکت آشغال ناو ک اینقدر بخوری باید ولی نداری؟ دوست-
  ...ببینتت روز و حال

  ...اسفباره روزم و حال دونستم می ندیده

 کرد تمیز رو دهنم دور دستمال با ....خوردم اشو همه باالجبار

  ...نریختی اشک حتی ک جالبه خیلی ...بیاره در رو مردک اون حرص تونسته ک هستی دختری اولین تو- 

  ..ندادم رو جوابش

  ..میکنه اذیتت هات زخم ...سفته اینجا ...تخت روی بیا پاشو-

  ...کنار زدمش ک گرفت بازومو

  ....روش نشستم.و کردم پیدا رو تخت ..شدم بلند خودم ..بود زده دست بهم کسی نا.و کس هر اومدم بهوش ازوقتی

  ..نزدیکم اومد

  نداری الزم چیزی-
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  ....میکرد محبت بهم کثیف و خالفکار آدم همه این میون ک بود کی این

 

 هم اون بابت از ...وایسادن در دم هم نگهبان دوتا ...بشه اتاق وارد کسی نمیزارم دیگه ....بیرون میرم من باشه-
  ....باشه راحت خیالت

  ....اومد در شدن بسته صدای حرفش این دنبال ب

  ....کشیدم راحت نفس ی

  ..کشیدم دراز تخت روی

 تاقا ...ن ولی ..باشم مخروبه ی تو باید االن میکردم فکر ..زدم باال نقابمو و دادم جرات خودم ب ....بود در ب پشتم
 ولی دمکشی پایین نقابمو.... سلطنتی تخت ی ...کردم نگاه تخت ب ..بود شده پر گل طرح دیواری کاغذ از سرتاسر

 شکر.رو خدا باز ...کشیدم عمیق نفس ی ......بود روم ب رو چوبی در ی ....گردوندمبر  سرمو ..ببینم بتونم ک طوری
 شب ای روزه دونستم نمی همین خاطر ب پنجره نبود اونم ...بود عجیب اینجا چیز ی اما ....نبود اتاق تو ای دیگه کس
... 

 ویسسر در پشت تا و آورد می غذا برام بود ناجیم اتاق تو اومد می ک کسی تنها ...بودم اونجا روز دونستم،چند نمی
  .....اومد می همراهم بهداشتی

 ب پی الکل بوی از ...بزرگن باند ی فهمیدم اونجا شلوغی از مثال ..بود شده دستگیرم چیزهایی ی روز چند این توی
  ...مصلحن ک فهمیدم شلیک صدای شنیدن با هم بار ی ..بردم بودنشون المست دائم

 دلم ....سعید وای ...بود بودن سعید با مزیات از این ....شناختممی خوبی ب رو اصلحه ب دست برخورد صدای
  ...آوردن ات ستاره روز ب چ ببینی ک کجایی ...کشید پر سمتش دوباره

  ...شد باز ناهنجاری صدای با و شدت ب اتاق در

  ....میاد تشدس کار حساب کردم سالخی جلوش زنشو وقتی ..میکنم شوخی کرده فکر مردک-

  ...وحشت دوباره ...ترس دوباره

  ...طرفه کی با بفهمه باید شوهرش ...ببندین رو زنیکه این دست ...هستین چی معطل-

 اجیمن از ک ای خواسته تنها مدت این تو ...بود سرم روسری حداقل شکر.رو خدا ....شد بسته پشت از دستام دوباره
 ...شمب زمین پهن.و بدم دست از.رو تعادلم بود نزدیک بار چند ...میشدم یدهکش نفر ی دنبال ب ..بود همین داشتم

  ...نیومد در هم جیکم حتی ولی ...پایین میشدم کشیده ها پله از .....کردم کنترل خودمو زور ب

 دمش پرت بکشم عمیق نفس ی خواستم تا ....شدیم باز فضای ی وارد فهمیدم خورد صورتم ب ک سردی سوز با
 ..ماشین داخل

 ...بود شدن طی حال در سکوت در مسیر ...بودن ماشین تا چند کردم تیز گوشامو ..شدن سوار هم دیگه نفر چند
 و دل ..فهمید میشد میکرد طی پرشی صورت ب ک اندازهایی دست از اینو میکرد حرکت زیادی سرعت با ماشین

  ..بیارم طاقت تونستم نمی دیگه ...بود شده قاطی باهم ام روده

  ...بده حالم-
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  ..دار نگه-

  ..بود همراهم اونم شکر رو خدا باز ...بود ناجیم

  ..باشیم سریع باید گفته رییس-

  ...بشه کشیده کثافت ب ماشینت کل خوای نمی ...بده حالش دختره این-

  ..بدی رو رییس جواب باید خودت-

  ...گفت ناجیم ک همونی دمیش .موندم می ماشین توی دیگه ثانیه ی تا ...وایساد ماشین

  ...سرم ب زد فکری ی حال اون توی ....آوردم باال بود ام معده تو هرچی.و کرد ام پیاده

  دستشویی؟ برم میشه-

  ..کنی تحمل تونی نمی االن؟-

  ....دادم تکون ن ی نشونه ب سرمو

  ...برمیگردم دیگه دقیقه پنج یاسر-

  ..شده شاکی ریس هم االنش همین تا میری؟ کجا-

  ...فهمی می داره واجب کار-

  ..میکرد کارشو عمارت.تو مرد می--

  ...هم تو گمشو-

  ...رفتیم زیادی ی فاصله نسبتا ...کشوند خودش دنبال منو گفت ک اینو

  ...بیرون بیا شد تموم ک کارت ...وایسادم درخت پشت من-

  ...اینجوری تونم نمی کنی؟ باز دستمو میشه-

  ...کرد باز دستمو اهکوت مکث ی با

  .نده لفتش فقط-

 منمیکرد فکر ..بود من ب پشتش ...زدم دید درخت پشت از و برداشتم نقابمو سریع ...شنیدم هاشو قدم صدای
  ....میکشه سیگار ک فهمیدم شد پخش هوا تو ک دودی از باشه بلند قدش اینقدر

 مچش تا ...کردم نگاه رو روم روب ...کشیدم یقعم نفس ی نیست من ب حواسش ک بودم مطمئن حاال ...برگشتم
  ...درخت و بود درخت میکرد کار

  ...کردم مشت دستامو

  ....سه ...دو ...یک
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 اسیر احیون این دست تو ک بود این از بهتر میمردم اگه حتی ...میرفتم باید ...فرار ب گذاشتم پا سرعتم تموم با
 پام ک نه ای میکنه دنبالم کسی ببینم برگشتم لحظه ی ..بودم آورده کم نفس ...میشد کند داشت سرعتم ....باشم

  ...شدم زمین پهن و درخت ی ی ریشه ب کرد گیر

 پرت ناال زمین بودم نخورده اگه بود کرده رحم بهم خدا ...نمیشد باورم ...کردم بلند سرمو ...گرفت درد رو بدنم تموم
 بسته پشت از چشام دفعه ی خوابیده حالت همون توی ...بود من وجبی چند.در درست ک ای دره توی بودم شده
  ...بست پشت از دستامو و پاهام روی بود نشسته نداشت ای فایده کنم فرار دستش از خواستم ...شد

  ...حفظم رو منطقه این وجب.ب وجب من ...کنم ولت همینجوری ک ام دیونه کردی فکر-

  ...کشوند خودش دنبال منو و شد بلند

 ..میکرد رفتار باهام حیوون ی مثل هم ناجیم دیگه حاال

 ماشین داخل کرد پرتم

..  

  !زده؟ زنگ بار چند رییس میدونی ...دادین لفتش اینقدر چرا-

  ...کن حرکت نزن زر-

 ...رفتمی قبل از تر تند اینبار ...کرد روشن رو ماشین و داد عصبانیم ناجی تحویل هجده مثبت فحش ی دوم مرد اون
  ...نمیشم پیاده ماشین از هم بمیرم دونستم می هدیگ

  ..پرسیدم سوال و شدم مسلط خودم ب

  میبرین؟ کجا منو-

  نداد جوابمو

  ...آقا-

  ...سکوت بازم

 رو سعید ک بود این میخواستم خدا از ک چیزی تنها ....ترسیدم می نبود دلم تو دل ...کشیدم عمیق نفس ی
  .......ببینم

  ......زمین روی نشوندنم تا ...رفتیم پیاده رو طوالنی مسافت ی ...کردن پیاده منو ...وایساد ماشین

  .....کن نگاه زنتو-

  ...بود کی با

  ..گوشم دم گذاشت رو گوشی ..بزن حرف باهاش-

  ..بزن حرف-

  ...دادم قورت دهنمو آب

  ...الو-
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  ...ستاره-

  ....بود سعید افتاد تپش ب قلبم

  ....سعیدم-

  ..کرد مکث ....نیاوردن سرت ک الییب-

  ...ن مگه--

  ...کجایی تو ...خوبه حالم ...سعید ن-

  ....نذاشت شم بلند خواستم برداشت.رو گوشی ..نشنیدم صداشو دیگه ....خدا ب نترسیا-

  کنی؟ همکاری میخوای یا هستی حرفت سر هنوزم ..زدی حرف باهاش-

 ابمونق دفعه ی ...لرزوند می تنمو اش خنده ....اشون بقیه مثل بود آشغال ی اینم ...شد بلند ناجیم ی خنده صدای
  ...نذاشت برگردم خواستم ...کشید

 

  ..فهمیدم نمی رو منظورش ..کن نگاه خوب پس نشدی آدم اینکه مثل-

 رگم ی داشتم دوست همیشه ...رفتم پیش سکته مرز تا ...بود اسلحه ....خدا یا ...سرم روی شد گذاشته چیزی ی
 دیدم می ک چیزی از ولی بود زیاد فاصله اینکه با ...دوختم چشم رو روب ب ....خشن مرگ ی ن باشم داشته عادی

 تو ک قوایی تموم با ...بودم شده خسته دیگه ...سرم ب زد .....بود وایساده ماشینش کنار ...سعید ....بودم مطمئن
  زدم داد داشتم بدنم

 ...سعییییید-

 از دسعی آخه ...پیچید می گوشم تو هنوز زدم صدا ک و اسمش ...تنها و تک ..کوه  پایین اون و بودم وهک ی باالی من
  ....بکنه میتونه چیکار فاصله اون

 ..کن خداحافظی زنت با همیشه برای نکردی قبول اگه ...شمارم می شماره ده تا-

  ...هشت ..نه ....ده 

 من واسه هم دور ی فاصله همین ...بود سعيد ب نگام فقط و فقط میشد بیشتر ترسم شمرد می ک عددی هر با
  ...بینمش می ک باشه باری آخرین این نمیشد باورم ...بود غنیمتی

 

  ......دو-

  ...بستم چشمامو

 بردم رد ب سالم جون اینکه.از خوشحال برداشت سرم روی از.رو اسلحه ....رسید گوشم ب تلفن پشت از سعید نعره
  ..کردم احساس بازوم توی وحشتناک سوزش ی شلیک صدای یدنشن با اما

  ..کردم نگاه دستم ب
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  ..کردم ضعف احساس بود شده ایجاد دستم تو ک زخمی دیدن از ...خون

  ...کنی شلیک گفت کی آشغال مردک-

  ..میاد دستش کار حساب اینجوری-

 یچ همه ..بود نافهموم برام سعید های نعره و گرم شکنجه و ناجیم صدای ...نیازی کرد قبول اون ...خوردی گوه تو-
  ...زمین روی افتادم من و گرفت رو جا همه محض سیاهی ی ک.شد تار اینقدر ..میشد تار داشت

 

 دستم ب ...میچکید آب قطره قطره...سرم باالی سرم ب افتاد نگاهم ..کردم باز چشمامو دستم تو چیزی ی سوزش با-
  ..شد نزدیکم دار نقاب مرد ی ..چرخوندم سرمو در شدن باز با ..بود شده چیپی باند بازوم کردم نگاه

  ...خوبه حالت-

  ..بود ناجیم

  ...تخت کنار نشست ...شدم خیره دیوار ب و برگردوندم سرمو ...میدادم جوابشو باید چرا

 میزدمت باید چرا کرد قبول شوهرت ک وقتی اصال ..کرد شلیک کثافت اون ...نزدمت من-

 ...رفت و کرد باز درو ..شد بلند تخت روی از بعد شد سپری سکوت در ثانیه چند ...برگردوندم رومو ...بستم چشممو 
  ...آشغال ...آشغالین همتون

 ور کاری اون اینکه مثل ...من سراغ اومدن دوباره بعد هفته ی بود چی هر اما بودن خواسته سعید از چی دونم نمی
 رزودت چ هر خواست می دلم ....بودم شده خسته ...شد بسته چشمان دوباره ...بود داده مانجا سعید خواستن می ک

  ...بیاد سرم قراره بالیی چ دیگه.ک بودم منتظر و ...بودم نشسته ماشین.تو .....بشه تموم چی همه

  ..ببخش منو ...میشه.تموم چی همه امروز-

  ..بود ناجیم

  ...شد تر نزدیک بهم ..نکردم حرکتی کوچکترین

  ...شوهرت حال ب خوش ..ندیدم تو مثل رو کسی هیچ عمرم توی هستی قوی دختر خیلی-

  ...بوسید گونمو

 تو محکم ودستم ولی زدم ضربه بهش کنم دفاع خودم از تونستم می بود بسته جلو از دستام چون گرفتتم برق انگار
  ...کرد قفل دستش

  ...نبوسیدم لبتو ات گونه جای ب ک حالیمه هم اینقدر ....شد محسودی شوهرت ب فقط ..ندارم کاریت نترس-

  ...اومدم حرف ب هفته ی از.بعد باالخره ...بودم فوران حال در فشان آتش ی.مثل

  ...خندید ....متنفرم ازت ...کرد شلیک من ب ک هستی حیونی اون از تر عوضی حتی ...هستی عوضی آشغال ی تو

 ندهخ ....گرفتم فاصله ازش حرص با ......بدم رو جوابت چجوری بودم بلد مگرنه کنم خداحافظی ازت قراره.ک حیف-
 اش وسهب جای چاقو با میخواست دلم ...کردم پاک لباسم آستین با صورتمو میکردم گناه احساس ...شد بیشتر اش
 احساس ...کردم بغض ک بود بار اولین ...اومد سرم ک بالیی همه اون و مدت همه این از بعد ...کنم خطی خط رو
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 دونستم نمی ...بده رو حق این خودش به بودم داده اجازه آشغال این ب چرا اومد می بدم خودم از ....داشتم خیانت
 ...نه یا بخشه می منو دونستم نمی اصال ...چی فهمید می اگه ....بشم رو ب رو سعید با رویی چ با

  ...رونبی کشیدم دستش توی از دستمو ..کنه پیادم ک گرفت ستمود .اومد در شدن باز صدای ...داشت نگه ماشین 

  ..خندید دوباره

  ....کجام دونستم نمی اصال ...شدم پیاده ماشین از مجروحم دست کمک با خودم ...بود اعصابم روی

 

  ...بیاد شوهرت تا خوری نمی تکون جات سر از ....وایسا جا همین-

 ...کنم شادی احساس دلم ته از شد باعث بود خوش میداد بهم ک خبری اما ردمیخو هم ب صداش از حالم اینکه با
  ....شد روشن ماشین

  ...خوشکله ببینمت بازم امیدوارم-

 اذیت مموچش آفتاب ...برداشتم بندمو چشم سریع ..شد دور ازم تمام سرعت با ماشین عصبانیت از ...گرفتم آتیش
 چشم بود رفته ماشین ک مسیری ب ..نبود کس هیچ ... ....بودم گلجن وسط ...کردم نگاه اطراف ب ...میکرد

 زشت سیاه ماشین متنفرم ازت ..نبودم هم دیدم تو دیگه حتی ...دوختم

  ...درخت.و بود درخت فقط و  فقط

 و نزمی رو نشستم ..بخورم تکون جام سر از کردم نمی جرأت هم طرف ی از ...میکرد بیتابی سعید دیدن برای دلم
 از....برگردوندم سر ها برگ.و شاخ صدای شنیدن با ...بودم منتظر ک بود ساعت ی از بیشتر ....کردم بغل رو وهامزان

 اومد می بود خیره من ب ک حالی در لرزونش های قدم با ..شد حبس ام سینه تو نفس دیدم می ک چیزی
 تو پریدم سرعتم تموم با ...سمتش دمکر  پرواز شده آزاد قفس از ک ای پرنده مثل ..اومدم خودم ب .....سمتم

 ..بود شیرین دردش ولی اومد دردم ..فشرد خودش ب منو محکم.و کرد حلقه کمرم دور دستاشو ..آغوشش

 اون در چقدر دونم نمی ...بشیم جدا هم از باز.ک ترسید می.و ترسیدم می ...داشتم کشیدن نفس توان زور ب 
 تنها ...من بوسیدن.و بوییدن ب کرد شروع.و .کرد تر شل دستاشو رحصا ک بودیم حرکتی کوچکترین بدون حالت
  .....ام خسته روح و جسم برای بود مرحم هاش بوسه ..بود خودش من دردهای مرحم

 اه چشم این با مردمو نداشتم دوست ...شدم نمناکش های چشم در غرق.و کردم بلند سرمو ..ستاره ببخش منو-
  ...ببینم

  ...من اگه ...سعید ببخش منو تو-

  ...کردم نگاش متعجب ....هیسسسسس-

 ....مداشت نیاز ها چشم این ب بیشتر خودم بگم ک داشتم چی ....دادم قورت دهنمو آب ...باشه کنم نگات فقط بزار-
  ....کرد حل آغوشش تو منو دوباره حرکت ی با نگاه و بود نگاه فقط ...نمیزذ پلک حتی

  ....بازوم روی کشید گونه نوازش دستشو

  ...بشه فدات سعید-
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  سعیدم-

  ...چشمام تو زد زل.و کرد جدا خودش از منو

  ...خانومم گفتنت سعیدم فدای ....سعید جان-

  ...بردم خاطرم از بود افتاده برام.ک بدی های اتفاق ی همه لحظه ی برای

  ....بگی میخواستی چی ...عزیزم بگو-

 رمب لعنتی  جنگل این از زودتر چ هر داشتم دوست ...برد می خودش با منو سعید میزدیم حرف باهم.ک همینجور
  ...بیرون

  ..بانو رفت یادت-

  ....کردم نگاش عشق با

  خواستن؟ ازت چی گرفتن منو ک اینایی-

  ..آب بر اون کنم رد براشون رو عتیقه جنس کشتی ی خواستن می ....گنده کار ی-

  ...شد گرد چشمام

  کردی؟ رد-

  نبودی؟ پیشم االن مگرنه ...شدم مجبور-

  ...کردی خالف من خاطر ب تو سعید یعنی-

  ....خندید دید ک رو سوالم پراز.و متعجب نگاه

 تعهد شغلم ب قبلش اما دادم قول تو ب من درسته ....نمیزنم قولم زیر ولی میدم جونمو ....نشناختی منو هنوز تو--
  ..کثافت کلفت گردن مشت ی ن دمهمر  این سهم ها عتیقه اون ....دادم

  ..زدی گولشون یعنی-

 ....میفهمن زود یا دیر اما .....آره ولی سخته اینکه با-

  ...کنیم فرار اینجا از نفهمیدن تا باید همین خاطر ب

  کجا؟ کنیم؟ فرار-

 یکس اگه عمرا ...نیمساک دیگه جای ی.و فروختیم رو زندگیمون.و خونه دیگه شهر ی فرستادم رو همه ..امن جای ی-
 ...کنن پیدامون

 چی؟ شغلت-

 ...فشرد دستمو-

 اومدم نم باند همین برای اصال ...تعقیبه تحت وقته خیلی باند این ...باشی من نگران خواد نمی .جریانه در سرهنگ
 هنشون ی دنبال در ب در پلیس س،ساله نزدیک ...نمیزارن باقی خودشون از ردی هیچ ...زرنگن خیلی ....ماموریت

 ....باهوش و زرنگن ...کاه پر ی از دریغ اما ازشونه
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  ......کرد نوازش دستمو مچ وایساد 

  ...کسی ب میرسونی آزار مگه تو ....نامردا بستن دستتو چرا-

  .نمیشد جدا ازم خیانت احساس ...شدم زیر ب سر

  ..خانمم شده چی-

  .شد جاری اشکام ترکید بغضم باالخره

  ...ستاره-

  ..زمین روی نشستم

  کنارم نشست سریع

  ....کردی عمرم نصف بگو ...شده چی-

  ...کرد پاک اشکامو

  ...میکنی داغونم رو اینا نریز-

  ....کشیدم باال دماغمو

  ....ببخش منو سعید-

  ...پرید رنگش

  ...کرد کامل اشو جمله مکث با ...شده چی-

  آوردن؟ سرت بالیی-

  ...چرخیدمی اش شده مشت دست و گردنش رگ  بین نگام

  ...بزن حرف د-

  ..ترسیدم

  ..گرفت شونمو

  ...بگو ستاره-

  ...نه-

  ..کشید عمیق نفس ی

  ....چیه واسه گریه این پس-

 

  ..شد درهم اخمش افتاد شماره ب ک نگاهش ...خورد زنگ گوشیش حین همون

  .....انج خواستین ک کاری اون ...چیه دیگه-
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  ..دیدم اش چهره تو ور ترس وضوح ب

  ...دادم تکونش...ترسیدم ...بود شده خشک دستش تو گوشی

  ...شده چی سعید-

  ....کرد نگام و داد قورت دهنشو آب

  ...فهمیدن؟ سرعت این ب چجور آخه ...ممکنه غیر-

  کی؟ ...چی-

  ...شد بلند جاش سر از

  ..گرفت دستمو

  ..شدم مانع بره خواست

  ..دهش چی بگو ...کجا-

  ...چی یعنی میدونی ..فهمیدن ستاره-

  ... موهاش توی کرد فرو عصبی دستاشو

 در هم احتماالت کوچکترین ...نمیرفت درزش الی مو ..نداشت حرف امون نقشه ..ممکنه چجوری آخه .خدا...خدا-
  ...سرهنگ ب .بزنم نگز  باید ....میبرد زمان روز دو بفهمن بود قرار اگه ....ممکنه چجوری آخه ....گرفتیم نظر

 

  ...میزد حرف خودش با اش همه بود شده ها دیونه مثل

  ..زد پس دستمو ولی گرفتم دستشو ...کنم آمش خواستم می

  ....سعید-

  ....خطره در تو جون درک ب خودم ...بزنم زنگ بزار

  ....سمتم اومد دش تموم تماسش بعد دقیقه دو ..شد صحبت مشغول و گرفت فاصله ازم ...شد وصل تماسش

  ....بریم باید-

  ..کجا-

 ...بیا من همراه فقط تو

  ....سع-

  ...دویدن ب کرد شروع.سرعت تمام با و گرفت دستمو ..بدم ادامه نذاشت

 ... .جاده ب رسیدیم میزدیم نفس نفس دو هر ک حالی در دقیقه بیست از بعد

  ..ریدبامی ترس صورتش اجزای تک تک از ..کردم نگاه رو سعید

  ...ماشینش نزدیک رفتیم
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  ...کمکمون نمیاد کسی چرا.... سعید-

  ....کرد نگام

  ...مراقبن دور از ولی هستن اونا

 رو ینماش در ..مونن می افعی مثل ...خیلی ...زرنگن خیلی اونا ......میرفت لو ماموریت بشن نزدیک خواستن می اگه
  ...کرد باز برام

  ....بریم تا بشین ...انممخ بشین ..ام ستاره بشین-

  میکرد رانندگی باسرعت شدیم دور اونجا از

  ...شدیم پیاده ماشین از ..بود شده تاریک هوا ...داشت نگه رستوران ی کنار رانندگی ساعت ی از.بعد..

  ..سعید-

  ...دلم جون-

  ..من ب داد رو نگاهش شد منصرف کنه قفل رو ماشین خواست ...بخشی می منو-

  ...کردی چیکار مگه شم؟ببخ-

 چی بگم بهش تونستم نمی

  ....کنم بخشش طلب ازش تونستم می ولی ...کنم له مردمو غرور خواستم نمی ..شده 

 

  ...نه یا بخشیمی بگو فقط تو-

  ..گرفت اش خنده

  ....خب چیه ..ببخشم نشنیده ندیده ..ببخشم باید چی برای بگو خب-

 ..سعید-

  ...خندید

  ...میکرد پخش سنتی آهنگ ی داشت ...شد بلند رستوران ورادی صدای

  ..خودش سمت کشید منو

  ...منتظرم خب-

  ....شدم زیر ب سر ..میشدم آب نگاهش رگبار زیر بیارم طاقت نتونستم ...بود سوال پراز نگاهش

  ...ستاره-

  ...سیدمبو گونشو و وایسادم پا پنجه روی نیاوردم طاقت ...کرد صدا دلخوری با اسممو

  ...خودش سمت گردوند برم و گرفت دستمو برم خواستم

  ... اینجوریاس ک-



 
31 

 

  ...کردم نگاش متعجب

  ...بری و بزاریم خماری تو خوای می-

  ..سعید-

  ...کرد خم سرشو

  ...نه مگه ..دارم رو حق این یار حجران غم و فراق و سختی همه این از بعد-

  ...کشیدم خجالت

  ...اینجا سعید-

  ...همه بابای گور

  ...گرفتم فاصله ازش ک شد نزدیک صورتش

  ..کرد اخم

  میبخشم بگو اول تو-

  ...بیرون داد نفسشو

  ..زوری بخشش طلب و نکرده گناه ..کردیما گیری چ-

 ..سعید-

  ....شد نزدیک بهم لبخندش با

  ..هست زهاجا حاال ....میبخشم ولی چیه دلیلش دونم نمی اینکه با ...بابا باشه-

  ..شدم سرخ

  خندید

 باو تاریک هوای این توی بود داده جرات خودش ب سعید و دیدبود از خارج کامال ک .بود کرده پارک جایی رو ماشین
  .....ببوسه زنشو یعنی من  داشتیم رستوران از ک ای فاصله

 تمودس نذاشت بشم جدا واستمخ ...بود کرده رو خودش کار دلتنگیش.... من ی تجربه اولین و بود شیرینی حس
  ...پیچیدمی گوشم تو عقیلی ساالر صدای و میکوبید وار دیونه قلبم ...نمیداد کشیدن نفس ی اجازه بهم ...کرد قفل

 ....شد جدا ازم ...اومدم خودم ب سعید شدید تکون با ....میداد رو نابمون عشق بوی چیز همه بود عاشقانه چی همه
  ....کردم نگاش

 ...بست چشمشو ...بود جوری ی حالش

   نامردا-

  ...دادم تکونش

  ..سعید-
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 روی نشستم ...رفت هوا جیغم پشتش از خون شدن جاری با .کردم نگاه بهش مبهوت و مات ...زمین روی افتاد
  ...زمین

  ...سعیید ....سعید-

  ...صورتش تو زدم

  ...کرد باز آروم چشمشو

  ...کن حاللم-

 ...سعیدد-

 ماشین ب بود خیره نگاهم ترس،برگشتم با ...گرفت ازم همیشه واسه منو سعید خورد بهش ک  صدایی بی دوم تیر 
 .من سمت بود گرفته رو اش اسلحه ک دیدم سیاه چشم دوتا فقط و فقط .بود وایساده جاده اونطرف ک زشتی سیاه
  ...بردارن سرم از دست اینکه دامی ب میشدم رد ها ماشین  میون از ...کردم فرار سرعتی چ با میدونه خدا

  ....وایسادم .گوشه ی شد راحت ک خیالم ....کردن پیدامون چطوری خدایا

  ...خوشکله خانم-

  ...مطمئنم بود خودش صدای

 .. ..برگردوندم سر

  ...نداشت بدی ی قیافه تصورم برعکس ....بود نقاب بدون صورتش

 .... دادم قورت دهنمو آب

 .... ..درخت ب چسبوند منو کنم فرار خواستم تا ....بود ردهآو گیرم خلوت جای ی

 با .....کنم دفاع خودم از ذاشت نمی و بود گرفته دستامو ....ترسیدم می اسیره ببر ی چنگال تو ک طعمه ی مثل-
 چیز ی و داد تحویلم کثیف ی خنده ی ...کردم نگاش متعجب ...کرد مرتب رو لباسم ی یقه بود آزاد ک دستی

  ..داد نشونم رو گرد یککوچ

  ....کرد لهش و پاش زیر انداخت بعد و

  ...چشمام تو شد خیره کرد بلند ک سرشو

  ...شد حسودیم ...داشتی شوهرت با ای عاشقانه های زمزمه چ-

 .....کنم فک سعید ب نتونستم حتی ک داد رخ اتفاقی چی همه اینقدر ..سعیدم ....من خدای

  ..خوند فکرمو ..خندید ...شد زده ممغز  تو جرقه مثل چیزی ی 

  ..شد خم ...درسته حدست کوچولو خانم آره-

  ..کردم جاسازی موقع اون ...شدی شاکی حسابی توهم و  بوسیدمت ک بود موقع همون-

  ...دوختم بهش رو نفرتم از پر نگاه
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 الیع خیلی کرد ثابت چیز همه اما ...بده انجام اشتباه میخوایم ک رو کاری شوهرت کردم دعا چقدر میدونه خدا فقط-
  ..گرفتم فاصله ازش شد ک نزدیکتر... اینکه تا ..اومده بر پسش از

  ...میداد الکل گند بوی

  .میکرد خراب حالمو داد سر ک ای قهقه.کرد اعتراف برامون خودش-

 وت چونمو ...بود بسته گلومو راه و بود شده سنگ اشکام ..کنم گریه سعیدم برای نداد وقت حتی ...بودم داغون
  ...فشرد دستش

  ...بگیرم نظر در برات رو مرگی چ نظرت ب ....بکشیم رو خوشکله خانم این رسیده دستور ک حاال خب-

  .....یا . ...دره ته کنیم پرتش....بزنم دستتو رگ ...تفنگ .....چاقو با

  ...زد برق چشماش رسید ک حرفش اینجای ب

  ...سرم ب چسبوند رو سرش

  ....گوشم ب چسبوند رو دهنش ...ام معشوقه ...کنیزم میشی یا-

  ...چطوری همبستر با-

 ومن حرکت این انتظار ...دادم هلش داشتم بدنم تو ک قدرتی تمام با ...شد تزریق بهم ماورایی نیروی ی انگاری
 بیدمکو شه بلند خواست تا شتمبردا زمین روی از رو سنگی...کردم نگاه برم و .دور ب ..زمین خورد محکم ...نداشت

  ..صورتش تو

 کردم استفاده ضعفش از ...میدم وضوح.ب بود شده جاری از،سرش ک خونی تاریکی اون تو ..رفت هوا ب فریادش
  ....اش سینه قفسه روی گذاشتم بودپامو نمونده برام رمقی دیگه ..زدمش خورد می تا و

 ...سعید ب افتاد یادم تازه انگاری ...لعنتی آشغال .....نمیکنم عوض وت صدتای با.رو سعید ی گندیده موی تار ی من-
 ک زوری همه این از بودم متحیر هم خودم ...نمیشدم سیر میزدم چی هر ....جونش ب افتادم دوباره ها دیونه مثل

 ....داشتم

 درتیق تموم با ...کنم اش خفه دستام با میخواست دلم ....میکشید نفس و بود زنده هنوز لگد و مشت همه این با 
 ودب افتاده خرخر ب من مثل ظریفی موجود مقابل در گندگی اون ب مرد ...کردم چنگ رو گردنش بود مونده برام ک
 خونی ب کردم خم سرمو ...زد خشکم جام شلیک،سر شنیدن،صدای با ک ..میکشید رو آخرش های نفس داشت و

 بودبا فتهگر  نشونه منو دستش توی اصلحه با نفر ی . سرم پشت ....برگشتم ...کشیدم دست بود جاری شکمم از ک
  ....شد نزدیک بهم لبخندش

  ..هست اجازه حاال ....میبخشم ولی چیه دلیلش دونم نمی اینکه با ...بابا باشه-

  ..شدم سرخ

  خندید

 باو تاریک هوای این توی بود داده جرات خودش ب سعید و دیدبود از خارج کامال ک .بود کرده پارک جایی رو ماشین
  .....ببوسه زنشو یعنی من  داشتیم رستوران از ک ای فاصله
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 تمودس نذاشت بشم جدا خواستم ...بود کرده رو خودش کار دلتنگیش.... من ی تجربه اولین و بود شیرینی حس
  ...پیچیدمی گوشم تو لیعقی ساالر صدای و میکوبید وار دیونه قلبم ...نمیداد کشیدن نفس ی اجازه بهم ...کرد قفل

 ....شد جدا ازم ...اومدم خودم ب سعید شدید تکون با ....میداد رو نابمون عشق بوی چیز همه بود عاشقانه چی همه
  ....کردم نگاش

 ...بست چشمشو ...بود جوری ی حالش

   نامردا-

  ...دادم تکونش

  ..سعید-

 روی نشستم ...رفت هوا جیغم پشتش از خون شدن جاری با .کردم نگاه بهش مبهوت و مات ...زمین روی افتاد
  ...زمین

  ...سعیید ....سعید-

  ...صورتش تو زدم

  ...کرد باز آروم چشمشو

  ...کن حاللم-

 ...سعیدد-

 ماشین ب بود خیره نگاهم ترس،برگشتم با ...گرفت ازم همیشه واسه منو سعید خورد بهش ک  صدایی بی دوم تیر 
 .من سمت بود گرفته رو اش اسلحه ک دیدم سیاه چشم دوتا فقط و فقط .بود وایساده جاده فاونطر  ک زشتی سیاه
  ...بردارن سرم از دست اینکه امید ب میشدم رد ها ماشین  میون از ...کردم فرار سرعتی چ با میدونه خدا

  ....وایسادم .گوشه ی شد راحت ک خیالم ....کردن پیدامون چطوری خدایا

  ...خوشکله خانم-

  ...مطمئنم بود خودش صدای

 .. ..برگردوندم سر

  ...نداشت بدی ی قیافه تصورم برعکس ....بود نقاب بدون صورتش

 .... دادم قورت دهنمو آب

 .... ..درخت ب چسبوند منو کنم فرار خواستم تا ....بود آورده گیرم خلوت جای ی

 با .....کنم دفاع خودم از ذاشت نمی و بود گرفته امودست ....ترسیدم می اسیره ببر ی چنگال تو ک طعمه ی مثل-
 چیز ی و داد تحویلم کثیف ی خنده ی ...کردم نگاش متعجب ...کرد مرتب رو لباسم ی یقه بود آزاد ک دستی

  ..داد نشونم رو گرد کوچیک

  ....کرد لهش و پاش زیر انداخت بعد و
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  ...چشمام تو شد خیره کرد بلند ک سرشو

  ...شد حسودیم ...داشتی شوهرت با ای عاشقانه های زمزمه چ-

 .....کنم فک سعید ب نتونستم حتی ک داد رخ اتفاقی چی همه اینقدر ..سعیدم ....من خدای

  ..خوند فکرمو ..خندید ...شد زده مغزم تو جرقه مثل چیزی ی 

  ..شد خم ...درسته حدست کوچولو خانم آره-

  ..کردم جاسازی موقع اون ...شدی شاکی سابیح توهم و  بوسیدمت ک بود موقع همون-

  ...دوختم بهش رو نفرتم از پر نگاه

 الیع خیلی کرد ثابت چیز همه اما ...بده انجام اشتباه میخوایم ک رو کاری شوهرت کردم دعا چقدر میدونه خدا فقط-
  ..گرفتم فاصله ازش شد ک نزدیکتر... اینکه تا ..اومده بر پسش از

  ...یدادم الکل گند بوی

  .میکرد خراب حالمو داد سر ک ای قهقه.کرد اعتراف برامون خودش-

 وت چونمو ...بود بسته گلومو راه و بود شده سنگ اشکام ..کنم گریه سعیدم برای نداد وقت حتی ...بودم داغون
  ...فشرد دستش

  ...بگیرم نظر در برات رو مرگی چ نظرت ب ....بکشیم رو خوشکله خانم این رسیده دستور ک حاال خب-

  .....یا . ...دره ته کنیم پرتش....بزنم دستتو رگ ...تفنگ .....چاقو با

  ...زد برق چشماش رسید ک حرفش اینجای ب

  ...سرم ب چسبوند رو سرش

  ....گوشم ب چسبوند رو دهنش ...ام معشوقه ...کنیزم میشی یا-

  ...چطوری همبستر با-

 ومن حرکت این انتظار ...دادم هلش داشتم بدنم تو ک قدرتی تمام با ...شد زریقت بهم ماورایی نیروی ی انگاری
 بیدمکو شه بلند خواست تا برداشتم زمین روی از رو سنگی...کردم نگاه برم و .دور ب ..زمین خورد محکم ...نداشت

  ..صورتش تو

 کردم استفاده ضعفش از ...یدمم وضوح.ب بود شده جاری از،سرش ک خونی تاریکی اون تو ..رفت هوا ب فریادش
  ....اش سینه قفسه روی گذاشتم بودپامو نمونده برام رمقی دیگه ..زدمش خورد می تا و

 ...سعید ب افتاد یادم تازه انگاری ...لعنتی آشغال .....نمیکنم عوض تو صدتای با.رو سعید ی گندیده موی تار ی من-
 ک زوری همه این از بودم متحیر هم خودم ...نمیشدم سیر میزدم چی هر ....جونش ب افتادم دوباره ها دیونه مثل

 ....داشتم

 درتیق تموم با ...کنم اش خفه دستام با میخواست دلم ....میکشید نفس و بود زنده هنوز لگد و مشت همه این با 
 ودب افتاده خرخر ب من مثل ظریفی موجود مقابل در گندگی اون ب مرد ...کردم چنگ رو گردنش بود مونده برام ک
 خونی ب کردم خم سرمو ...زد خشکم جام شلیک،سر شنیدن،صدای با ک ..میکشید رو آخرش های نفس داشت و
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 بودتا فتهگر  نشونه منو دستش توی اصلحه با نفر ی . سرم پشت ....برگشتم ...کشیدم دست بود جاری شکمم از ک
  .....زمین روی افتادم و رفت سیاهی چشمام بکشه رو ماشه دوباره خواست

  .....برم سعید با منم میشه یعنی

  ....شد بسته چشمام بعد و کردم آرزو دلم ته از اینو

 ودب حریری های پرده با بزرگ ی پنجره ی دیدم ک چیزی اولین....کردم باز چشمامو میخورد صورتم ب ک نوری با...
 زدم رو پیرهنم ...پایین گرفتم سرمو شد مانع مشکم سوزش ..شم بلند خواستم ...میکردن حرکت باد با هماهنگ ک
 چ و امکج اینکه از بودم متحیر ...بود نیومده دستم مکان و زمان هنوز ...بود شده پیچی باند شکمم دور تا دور .باال

 .پنجره ب رسوندم خودمو ...کردم خفه جیغمو ....پایین اومدم تخت روی از شکمم درد تحمل با ....افتاده اتفاقی
 العاده فوق هوا ....درخت و بود درخت میکرد کار چشم تا ....بود معرکه واقعا داشت قرار روم روب ک چیزی تصویر...

  ...کشیدم عمیق نفس ی و بستم هامو چشم ...بود

  شدی؟ بلند جات سر از چرا-

 دیگری از پس یکی ها اقاتف تمام .....بیفته لرزه ب تنم تموم بود کافی اش قیافه دیدن ....عقب ب برگشتم ترس با
 .....شد متوقف سعید جان بی جسد روی ب تا رفت و رفت .....میرفت رژه چشمم جلوی از

 ...نفرت.و بود نفرت وجودم تموم دیگه حاال 

  .....گرفتم فاصله ازش سریع ک سمتم اومد 

  ....کنم برخورد باهات دیگه جور ی یا تخت روی میری االن همین یا-

  ...کردم بهش بعدپشتمو کردم نگاه زخمیش کبودو تصور  ب نفرت.با

  ...کنن شلیک شدن مجبور افرادم ...میکشتی منو داشتی ...بزنه صدمه بهت کسی خواستم نمی من ببین-

  ...زدم پوزخند

  ....اینه من درد آخه

  ....زدم پس رو دستش سریع گرفت بازومو

  ..مطمئنم میاد خوشت اینجا از هم تو ....میشه درست چی همه دیگه روز چند تا ولی ....ناراحتی میدونم-

  ....بود چی حرفش این.و بود چی دردم من

 کشلی بهت ک کسی همون ..میگم اینو دلخوشیت برای ...کن استراحت تخت روی برو خوب دختر ی مثل هم حاال-
  ........آوردم.رو دستش دخل کرد

 ی ....میخورد هم ب آشغالش ی قیافه از حالم ....میکرد وز وز گوشم پشت هی این.و.بشنوم رو صداش خواستم نمی
  ...بود معنا تمام ب کثافت

  ....ستاره-

  ...سمتش برگشتم بود نمایان صورتم تو ک خشمی با

  ....کنه صدا اینجوری منو نداشت حق سعید جز ب.کس هیچ



 
36 

 

  ....عقب شد کشیده قدم ی بود کارساز انگاری

  ....دارم کار باهات خیلی ....بشی خوب.زود باید ...کنی استراحت ک اینه میخوام .ازت ک چیزی تنها االن-

  ...بیرون اومد می اژدها مثل نفسم بستم چشمامو

 

  ...دیگه برو عزیزم-

  ..کردن وصل برق بهم انگاری

  ...دادم صورتش توی محکم سیلی ی.با رو گفتنش عزیزم جواب

  ..اش گونه روی گذاشت تدس ....داشت رو حرکتم این انتظار 

 شیرینن خودت مثل هم سیلیت و لگد و مشت-

  ..بستم چشممو

  ..عروسکم نکن اذیتم دیگه برو-

  ...گوشم روی گذاشتم دستمو

  ..بشنوم رو نحسش صدای خواستم نمی

  ..روم کشید رو مالفه و تخت روی گذاشتتم نداشت ای فایده میزدم پا و دست هرچی  شدم معلق هوا روی دفعه ی

 گس مث ک هیوالیی اون بیاری در بازی سرتق بخوای ....پایین بیای تخت این از نداری حق نشده خوب حالت تا-
  ...سراغت میفرستم میترسی ازش

  ..شدم حرکت بی

  ...انداخت می تنم ب لرزه هم اسمش حتی

  ....سمتم برگشت ولی بره خواست

 گها ولی دارم هواتو خودم همه از بیشتر ...افته نمی برات بدی اقاتف هیچ باشی کن گوش حرف دختر ی ک مادامی-
  ...فهمیدی... ..کیه حرف حرف میکنم حالیت دیگه جور ی ک وقته اون بزاری دمم روی پا بخوای

  ....برگردوندم ازش رومو مزخرفش سخنرانی ب اهمیت بی

 ...تخت ب زد لگد محکم پاش با و شد عصبانی حرکتم این از

 رفت.و کرد نثارم آبدار حشف دوتا 

 ..تمتونس نمی ولی کنم گریه خواست می دلم ...شد مجسم ذهنم تو سعید تصویر و بستم چشمامو ...زدم پوزخند 
 ی ...شد اتاق وارد خدمتکار ی صدا دنبال ب و شد بلند اتاق در صدای ...بودن شده خشک وحشتناکی طرز ب اشکام
  ..تخت روی گذاشت ...آورد برام غذا محتوی سینی ی ...سفید روپوش با جوون دختر

  ..کنید میل.رو غذا گفتن آقا-
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 شد تاریک ک هوا ....شد خارج اتاق از نمیدم محل بهش دید ...خودم روی کشیدم رو مالفه برگردوندم ازش رومو
  ..قبلی جای گذاشت دیگه سینی ی و برداشت رو نزده دست سینی برگشت دوباره

  ...میشن عصبانی نزدید دست غذاتون.ب نبفهم آقا اگه خانم-

 ...کردم سكوت فقط بازم

 ما وسوسه بد پنجره ...شدم بلند جام سر از سرم ب زد فکری ی شب های نیمه ...شد خارج اتاق از نمیدم محل دید 
 با  ود،بخوب من هدف برای ...داشت رو زیادی نسبتا ی فاصله زمین روی تا ....بالکن توی رفتم شکمم درد.با میکرد
  ...بود سانت بیست فقط سعید و من ی فاصله ...تراس طرف.اون گذاشتم پامو شکم درد تحمل

  کردم بلند سرمو

 ذرع میدونستم خودمم ...میمیرم یا میبرم در ب سالم جون یا کنم فرار میخوام فقط کنم خودکشی خوام نمی خدایا
 حظهل درست ...کشیدم عمیق نفس ی ...ببرم من ک میبره در ب سالم جون ارتفاع این توی کی آخی ..گناهه از بدتر

  ...فشردم هم ب هامو چشم ها نرده سمت ب برگشتم گرفت رو وجودم وحشتناک ضعف ی بپرم خواستم می ک ای

 خشمش از پر های چشم با ک برگردم ک باز،کردم هامو چشم ...بپرم باید ضعف بی چی ضعف با چ چی ک باالخره
 نرده اینور گذاشتتم ....گرفت منو آخر لحظه،ی درست ک بشم پرت راستی راستی خواستم و دمش هول ..زد خشکم

  پیچید شکمم توی وحشتناک درد ی .....اتاق داخل داد هلم.و ها

  ...سمتش برگشتم کردنش قفل و پنجره شدن بسته با

  نداری رو آزادی لیاقت-

  ...میشد بیشتر لحظه ب لحظه شکمم درد

  ..میرسم رو حسابت تیر هفت ی با خودم بزنه سرت ب مزخرف فکرهای این از بخواد دیگه یکبار فقط-

  ...شد نزدیکم ...بود سخت برام دردش تحمل واقعا ...شدم خم

  ..گفتم چی .فهمیدی-

  ...برداشتم شکمم روی از دستمو

  ..خون

  ...زدی تکری ب رو خودت یا کری ...نشو بلند لعنتی تخت  این روی از نگفتم مگه-

 ..شد خارج اتاق از سرعت با و پرید رنگش ..من خونی پیرهن ب افتاد نگاش تازه

  ...اتاق داخل اومد نفر دو همراه ک نکشید دقیقه ب

  ...گرفتم فاصله ازشون ک بشن نزدیک بهم خواستن

  ....بزنه دست بهم ها عوضی این از کدوم هیچ خواستم نمی ...دکترن ندارن کاریت-

 بزنه االب پیرهنمو خواست کنارم نشست مردا اون از یکی ...تخت روی برم کنه مجبورم ک بود زیاد زورش نقدرای ولی
 شدم خیره بود صورتم توی ک خشمی با .شد ام مانع و گرفت دستمو دوتا ک شم بلند خواستم ....کشیدم جیغ ک
  ...گرفت ازم زندگیمو ک ناجی.ب
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  ...گرفت افر  درد.رو بدنم تموم شکمم سوزش با

  ...شده پاره هاش بخیه-

  ...نفهمه مردک اون تقصیر اش همه-

  ...کن اش بخیه دوباره

  ....داشتم نفرت سوزن از همیشه رفت هوا ب جیغم دوبارم نیس خوب خودت برای...نکن وورجه ورجه اینقدر هم تو

  ...کشتیش ک تو خبرته چ مرتیکه-

  .داره درد باالخره ...آقا کنم چیکار-

 درد شدت از نداری هم کار این عرضه ...نکنه حس دردشو ک کنی کاری ی باید ....نه یا داره درد نیست حالیم من-
  ...بودم کرده فرو دستش کف هامو بودناخون شده جمع چشمام تو اشک

  ...آقا شد تموم-

  ..کنی بخیه درد بدون بگیر یاد دیگه بار ...بیرون گمشو-

 باال سرمو بود گرفته دستامو هنوز اومدم خودم ب ...شدن خارج اتاق از باهم و کرد صلو رو دستم سرم دوم مرد
  ....گرفتم

  ...صورتم روی شد خم ..نذاشت بکشم دستمو خواستم

  ..میرسم، رو حسابت خودم بیاری خودت سر بالیی ک کنی کاری دیگه بار ی-

 ...میخورد هم ب گردنم روی گرمش های نفس.و خودش از حالم

 ...بیای راه بامن نیست بهتر کردن لجبازی جای ب چی ک آخرش ....نمیزنی غذا ب لب شنیدم ..راستی- 

  ...نمیکنی ضرر باش مطمئن 

  ....شد نزدیکتر

 ....بگذره خوش بهت اینجا میدم قول بهت منم باشی خوبی دختر-

  ..بگذره خوش بخواد ک میگذره هم سعید بدون زندگی اصال ..بگذره خوش

  ...صورتم تو زد آروم سیلی ی

  .....برگردوندم ازش رومو ....بچسب.رو االنت .شو گذشته خیال بی ...هپروت تو نرو-

  خودش سمت برگردوند و گرفت چونمو دستش با

  ...میگردونی بر ازم روتو ک باشه اخرت بار ـ

  چرخوند صورتم اجزای تک تک روی رو نگاهش گفت ک اینو

....  

  ...اومده خوشم تو چی از نمیدونم اما نیستی هم خوشکل استاینج بدبختی ـ
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  شد بلند جاش سر از 

 ره،ن یادت از داری عمر تا میکنم کاری بدی ادامه سکوتت ی روزه ب بخوای اگه کن فرو گوشت تو خوب میگم اینو ـ-
 ..... میخوری ادمیزاذ مثل هم غذات ضمن در

 شد خارج اتاق از و اختاند بهم رو نگاهش اخرین شد تموم ک حرفاش

  دوختم  چشم روم ب رو ی بسته پنجره ب و کردم پوفی 

........  

 و شدم بلند سرجام از زحمت ب کرد، جلب نظرمو رز گل از پـــــــــــر بزرگ گلدون ی کردم باز ک چشمامو
  کردم بوشون

  میاد خوشت دونستم می ـ

 اتاق وسط کردم پرت داخلش های گل با رو گلدون دستم با نکردم معطل

  تیکه هزار ب شد تبدیل ای شیشه گلدون

  تخت روی نشست و سمتم اومد

 کنم نگاش ک نکردم بلند سر اصال

  کنارم گذاشت چیزی ی 

  بخور ـ

  خودم روی کشیدم رو مالفه

 کری ـ

  اتاق وسط کرد پرت و کشید محکم.رو مالفه 

  ...طرفی کسی بد با ک کن جمع رو هواست پس ...باشی دومیش بخوای تو ک نکشیدم رو کسی ناز عمرم تو من-

  ....بود بدتر براش فحش صدتا از ک دادم تحویلش پوزخندی چنان

  شد عصبانی

  دهنم جلوی گرفت و عسل داخل کرد فرو رو بزرگ نون تیکه ی

  ...بخور خودت آدم مثل-

  ...دهنم ب چسبوند رو لقمه و شد تر نزدیک بهم اس فایده بی دید

  ....المصبو این کن باز-

  ...بیارم کم بود محال حال این با ولی بود شده عسلی صورتم.کل

 دهنم توی چپوند.رو لقمه و کرد استفاده موقعیت از و رفت هوا ب جیغم ک داد پیچ دستمو ناگهانی حرکت ی با
  ....نداشتم دادنش قورت.و جویدنش جز راهی منم و گرفت رو دهنم جلوی محکم
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  ....شم کار ب دست خودم بازم یا میخوری ودتخ حاال-

  ...اتاق کف ب شدم خیره سکوتم با

  ....نزدی حرف بس از شدم خفه ..لعنتی بده جواب د-

 شک زجر آخر لحظه تا میکنم کاری منم ..بهتر چ ...من نزدن حرف از میکشه زجر پس ....شد تابیده دلم ب امید نور
 ...بشه

  ...بخور- 

  .....یدمکش عمیق نفس ی

 بلندشد جاش سر از بعد دیوار ب کوبید رو سینی عصبی

 خودته با تصمیم نیست فکرت ب هیچکس من از غیر ب دنیا این توی بدون اینم ...بمیری گشنگی از تا نخور اینقدر-

  .....شد خارج اتاق.و زد سینی ب محکم لگد ی دوخت من ب.رو عصبیش نگاه 

 

 چشمام و نداشتم هم کردن حرکت نای دیگه سوم روز ....دراومدم پا از ضعف شدت از باالخره تا نخوردم غذا اینقدر
 ....میرفت سیاهی

 مجبور خدمتکاراش زور ب مدت این وتوی نبود ازش خبری تمام هفته یک ...کردن وصل بهم سرم دوباره سر آخر
 قهت ....میخورد بهم دیواری چهار این از المح ....میکردم متر رو اتاق.رو قدم و میستادم وای پا سر ....بخورم غذا شدم

  ...دستش توی جعبه ی بود خدمتکارا از یکی برگردوندم سر.شد باز اتاق در.و خورد در ب ای

  ...کردم نگاش متعجب

  ...بپوشین.رو ها لباس این هم اون از.بعد .اس آماده حمام خانم-

  ....مشد وارد بود بزرگ خیلی ..کرد باز درو اتاق ی سمت تمرف دنبالش ب ..بود زده لک آب.و تمیزی برای دلم واقعا

  ...کنید خبرم داشتین الزم چیزی اگه-

  ....بست.درو

 حتی .........طلبید می رو آب وجودم تموم االن.و بود شده خوب هام بخیه ...رز گلهای از.بود پر ...وان ب افتاد نگام
 خارج وان از ....بده آرامش بهم تونست نمی بود کرده پر ور فضا ک معطری عطر و میشد پخش ک مالیمی آهنگ
 منمیشد حاضر هم میمردم ...شدم شکه دیدنشون از ...ها لباس وقت سر رفتم ....خودم دور پیچیدم رو حوله و شدم

  ....بپوشم اینو

  ...جا همین گذاشتم رو اونا بودم مطمئن ....نبود ک نبود ولی خودم های لباس سمت رفتم گوشه ی کردم پرت

  ..در ب کوبیدم عصبانی

  خانم بله-

  ...کردم .اشاره لباسهام ب-
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  ....مکن تن ب رو اینا ک بود این از بیشتر شرفش بیرون میرفتم لخت اگه ...بپوشین رو اینا باید گفتن آقا-

  ...دادم جر رو لباس هاش چشم مقابل در

  ...خانم-

 ....زد صدام ترس با

  ..وششگ روی گذاشت دستشو 

  ...چشم بله-

 ...وان ی لبه نشستم.و بیرون دادم حرص با نفسمو ...بست درو

 سلبا.ب ...سمتش رفتم ..شد وارد دیگه ی جعبه ی با خدمتکار همون.و شد بلند در صدای دوباره.بعد دقیقه ده :
  ..میرسید پام پشت تا.و.بود بلند ولی نداشت آستین اینکه با ...کردم نگاه

  ..کردم نگاش

  ......سمتم گرفت رنگ جیگری حریر شال ی ...همینه لباسمون ترین پوشیده خدا ب خانم-

  ....کردم پیدا براتون اینم-

  ....شد خارج حموم از و جعبه توی گذاشت رو ها لباس ....بکنم میتونستم چکار .بیرون دادم نفسمو

 برام رهذ ی ..کنم تن ب.رو لباس شدم مجبور ونبیر برم حوله این با هم تونستم نمی اما بپوشمش نداشتم دوست
 .کردم نگاه خودم ب آینه توی از ..بود گشاد

 رو شال و بستم اسبی دم و کردم خشک حوله با موهامو ....نباشه مشخص خیلی اندامم میشد باعث گشادیش
 اب چقدر بود اینجا سعید اگه ....میپوشوند خوبی ب برهنمو های دست ک بود طوری بلندیش ...سرم روی انداختم
  ..گرفت بغضم دوباره ...میخوردتم نگاهش

 عیدس از.بعد انگار ....بریزم اشک نبودم قادر میکردم بغض ک هم چقدر هر.بود فایده بی ..کشیدم عمیق نفس ی
  ..بود خشکیده هم اشکام

 جا ههم عجیبی.و شتناکوح سکوت ی کردم باز ک درو ..پوشیدم رو بلندم صندل و انداختم آینه ب نگاهمو آخرین
 ردمک آرزو بار اولین برای ..ترسیدم ..بود قفل چرخوندم درو ی دستگیره ..اتاقم ب رسوندم خودمو ...بود حکمفرما

 ..اه نرده سمت رفتم.رو قدم ...چرخوندم سر پیانو صدای شدن بلند با ...لعنتی اتاق اون ب میگشتم بر کاش

 شدم کشیده خود ب خود ...بزرگ.و کوچیک های شمع از.بود پر پله راه ینپای....بودم متحیر میدیدم ک چیزی از
 راستش... .دادم قورت دهنمو آب ...رفت.فرو محض تاریکی در جا همه یکباره ب ...پایین اومدم ها پله از .سمتشون

 رسیدم ...دمکر  پیدا ها شمع میون از خودمو مسیر آرومی ب .چرخوندم سرمو پیانو دوباره صدای با ..ترسیدم می
 ک بزرگی قلب ب شدم خیره ...خورد نمی چشم ب ای دیگه چیز ها شمع نور جز و بود شب ....بزرگ سالن ی وسط

 دفعه ی سمتش بردم ک دستمو ...باشم زیبایی این شاهد نزدیک از و زمین روی نشستم ...بود شده درست شمع با
 شده اعثب حرکتم این .....شدم زمین پهن.و لرزید تنم متمو دیدنش از ک برگشتم سریع ...شد کشیده سرم از شالم

  ....کنارم نشست ...بخنده ک بود

  ...باشیم راحت تا کردم خالی هم ساختمون کل ..کردم درست تو واسه ..ن محشره-
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  ...من سمت برگردوند سرشو ...باشم راحت آدم این با میتونستم من مگه آخه ..باشیم راحت

  ...یادم بهت رنگ این چقدر-

  ....نذاشت شم بلند خواستم اومدم بخودم

  ...بگی چیزی خوای نمی خوشکله خانم خب

  ..خندید .....دادم نفرتم پراز نگاه با.رو جوابش

  ...گرفتم فاصله ازش ک شد نزدیک بهم ....نداشتم هم ای دیگه انتظار-

  ...خودمی مال دیگه امشب-

  ....اسیره ببر چنگال توی بره ی مثل ک داشتم اینو حس ..ترسیدم نگاهش برق از

  ...خودت و هستم خودم فقط ..برسه .دادت ب.ک نیست هیچکس کن تقال میخوای چی هر-

 خواست ک آخر ی لحظه درست ....داشتم واهمه نزدیکی همه این از ...ترسیدم می داشت باهام ک ای فاصله از
  اومد در صدای ببوستم

  ...نتتونببی خوان می اومدن رییس آقا-

  ...بست چشماشو

  نکردم خورد پاتو قلم نزدم تا بیرون گمشو-

  ...اومده رییس آقا-

  ...نشه لعنتی ساختمون این وارد هیچکس ندادم دستور من مگه ..اومده ک خری هر-

  ...خر میگی من ب ک رسیده جایی ب کارت ..نفهم مردک-

  ...شدم بلند و کردم استفاده فرصت از منم شد بلند.و کرد آزادم سریع ...میگفت اینو چشماش ...ترسید

  ...رییس سالم-

 ..میدی ترجیح  رییست ب.رو دخترا دیگه حاال ....ن نداره تمومی بازیت دختر مار زهر.و سالم-

  ...کن باور رییس ن-

 بیام من ن نم پیش بیای باید ک تویی این بگیری یاد بعد ی دفعه تا میکنم ادبت حسابی.و درست اینبار ...شو خفه-
 ....تو پیش

  ....رییس-

  ...گفتم شو خفه-

  ..شد نزدیک بهمون برداشت قدم چند 
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 ول بیرون آدم لشکر ی...دیدی تدارک واسش اینقدر ک کردی پیدا ای دره جهنم کدوم از رو دختره این ببینم-
  .....برسه حالش.و عشق ب آقا ک معطلن

  ..شد نزدیکتر

  ...ینمبب اینور بیا دختر-

  بود ترسناک هم لحنش

  ....گرفت دستمو ناجیم

  ...باشین نداشته کاری این با رییس-

  شدی؟ آدم میکنی حمایت دخترا از داری ک شده چی-

  ..میکنه فرق اشون بقیه با این ن-

  ....خنده زیر زد رییسش حرفش این با

  ...اطراف ب کرد پرت رو ها شمع  کفشش با دفعه ی اما

 سجن از میخوای کی....بقیه مثل یکیه هم دختره این کن فرو ذهنت تو اینم ...نیومده تو ب اضافی های طغل این-
  ...بکنی دل ماده

  ..میکنه فرق این قضیه ک گفتم رییس-

  ..کرد اشاره اطراف ب دستش با

 ب میکشن گند بعد میکنن ات وابسته اول جماعت جنس این ..گفتم این خاطر واسه ...میکنه فرق ک میبینم-
  .....زندگیت

 بلند رو صداش ...بدم دست از آدممو بهترین بخوام.ک زوده .ها حاال حاال ....بشی گرفتار هم.تو نمیزارم من ولی
  ..کرد

  ..ببر.رو دختر این بیا ....کرررررم-

  ...لرزید تنم تموم

  ..بزنید دست بهش نمیزارم من-

  ...مرتیکه خوردی .......گ تو-

  ...هستی قبرستونی ومکد کرم

  ...بود خوفناک هم اش قیافه دیدن حتی شد سالن وارد مانند هیوال مرد ی

  ..رییس بله-

  ...بود تر وحشتناک.خودش از صداش

 ...ببریم خودمون با بگیر ازش.رو دختره این.برو-
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  ...سرش پشت کشید منو ناجیم ک من سمت اومد

  ..بزنین رو دختره این قید  ولی میدم انجام بگین چی هر آقا-

 کرد تر بلند صداشو رییسش

  کرررررم-

  رییس-

 فکر ..یمیا نمی در بیغوله این ازتوی اس هفته چند ...بودی قبرستونی کدوم فرستادم می پسغوم پیغموم وقتی-
  ..میکنه حال.و عشق داره آقا خیر ن میبینم اینجا اومدم ک حاال مردی کردم

  ...بدی دستور چی هر رییس-

 قدرچ هر من ناجی .بگیر ازش رو دختره این نیستم تو با من مگه مردک ...میکنه ور.ور.ور زناهی عین... دیگه بسه-
 برد منو ...شدم کنده ناجیم از ک بود طوری کشیدقدرتش منو دست .بود هیچ هیوال این مقابل در داشت زور هم

  جلوش کرد پرتم.و رییس سمت

  ...کرد چنگ مخش با موهامو .و شد خم رییس

  ...صورتم تو زد زل

 موهامو ک همینجور ....باشی ها حرف این از تر سلیقه خوش میکردم فک ...وایسادی من روی در رو این خاطر.ب-
  ...شم بلند زمین روی از کرد وادارم میکشید

  دختر؟؟ چیه اسمت-

  ....الله-

  ...کرد نگا ناجی ب متعجب رییس

  میکردی التماس من ب داشتی الل تردخ ی خاطر ب تو ....الل-

  ...رییس دارم دوسش-

  ....بودم دیده عمرم تو ک ای قهقه ترین زشت ...خندید

  ..شد جدی دفعه ی.اما 

  .فهمیدی ...میشنوم زبونت رواز مزخرف های حرف این باشه آخرت بار-

  ..بود شده زیر سرب ناجیم

  ...فرررشاد-

  ...کرد ک بلند سرشو

  ..رییس-

  ...کشید محکمتر موهامو
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  ...چیه دختره این اسم-

  ..بود شده جمع چشمام تو اشک درد شدت از

  ...کشید بازم

  ...رفت هوا ب جیغم

  ..است ترانه اسمش ....ترانه-

  ....کردم نگاه ناجیم ب

  کردی؟ پیداش کجا از-

  ...داشتم برش اومد خوشم ازش بود ها فراری دختر میون-

  ...نبود خوشکلتر دختر این از ...وقت ی نکنه گیر گلوت تو-

  شد ساکت

  ...کرم شکم تو رفتم صاف صاف داد هل منو رییسش

  ...واجبتره کسی و چیزی هر از رییست حرف بگیری یاد ک میبرم خودم با اینو-

  ..کنین چیکارش خواین می-

  ...نیومده تو ب دیگه اونش-

  ...رییس-

  ...نم سمت برگشت و زد بهش پک ی کرد روشن و آورد بیرون رو برگش سیگار میشد خطاب رییس ک مسنی مرد

  ....میفهمی خودت ....عمارت بیا فردا-

 زا من زدن پا و دست ب توجه بی و گذاشت بغلش زیر.منو اونم ....ببره منو کرد اشاره کرم ب حرفش این از.بعد
 چ ستدون می انگار ....بود خیره بهم نگرانی با خورد گره ناجیم نگاه با نگام لحظه آخرین فقط ....برد بیرون سالن
 ...بیاد سرم قراره بالیی

 ...بست محکم درو ...شنیدم وضوح ب هامو استخوان صدای ...عقب صندوق توی شدم پرت ممکن وضع بدترین با
 ساعت یک نزدیک ...بود شده کوفته بدنم کل ک میکرد رانندگی سرعت با اینقدر ...کرد حرکت ماشین بعد دقیقه چند

 از هانیناگ حرکت ی با ...کشیدم نفس فقط در شدن باز با ....وایساد ماشین ...دونم نمی دقیق رو کمترش و بیشتر
 لگد.و مشت و میزدم پا و دست چی هر ..شدم سوار دم.و شاخ بی غول اون کول رو و شدم کنده عقب صندوق توی

  زدم جیغ ...گرفت دردم واقعا ....انداخت سالن کف منو و شد بزرگ رتعما ی وارد ...بود فایده بی میکردم نثارش

 . ..بود رییس ..برگردوندم سر مردونه کفش صدای شنیدن با....

  ...کنی در ب راه از منو ی مهره بهترین میزارم من مگه-

  کرد نثارم محکم لگد ی

  ....میکشم کار ازت خر عین ..کنی کلفتی اینجا میکنم مجبورت ..بدبخت فرشاد اون برای دلبری جای ب-
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  ....پرررری گل-

  .پرررری گل-

 ک ودب زنی ترین چاق یعنی ...وایساد رییس جلوی و سالن تو دوید ها خدمتکار لباس با زن ی ها اتاق از یکی توی از
  ....انداخت می ژله یاد ب آدمو قیافش .. بودم دیده عمرم تو

  ..آقا جونم-

 خودتو پوست .میکنه الکی کار داره یا نشسته بیکار ببینم بیام دستش بده داری سخت کار چی ره ببر رو دختره این-
  ..میکنم سرت از غلفتی

  ..پرید رنگش زنه

  ...آقا میارم در رو پدرش ...شماست امر امر-

  ..سمتم اومد تمام خشونت با

  ...کرد بلندم زمین روی از بزرگش و تپل های دست اون با

  ..نیست بیشتر استخون مشت ی ک این-

  ...من سمت کرد رو تمسخر با

  چیه؟ اسمت مارمولک

 ...خندید هم پرى گل اش خنده دنبال ب خندید ..میشه حساب هم مزیت ی خودش ..الله-

  ...آقا نداره اسمم یعنی-

  ..ترانه نه ..شراره ...گفت چیزی ی فرشاد-

  ...قشنگتره خودش از اسمش-

 

  ..میکنم نثارت سیگارها ته اون از کردی کوتاهی بفهمم ...پایین عمارت میرم من زشت یا قشنگ-

 ...ادایست اومد خاطرش ب چیزی انگار بعد برداشت قدم چند رییس ..بکشم کار ازش چجور بلدم آقا جمع خیالتون-
  .ما سمت برگشت

  ...کنه در ب راه از لباس این با.رو ها بچه خوام نمی تنش بکنه بده حسابی.و درست چیز ی راستی-

  ..آقا چشم-

   شد خارج ازعمارت.و انداخت من ب رو نگاهش آخرین زد سیگارش ب دیگه پک ی رییس

 داد مهل کرد باز رو اتاق ی در برد خودش با کشون وکشون کشید موهامو پرى گل بکشم عمیق نفس ی خواستم تا
  ..اتاق داخل

  ..گفت دروغ رییس ب من ی درباره فرشاد همون یا ناجیم چرا بودم متعجب هنوز
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  ...اومدم خودم ب صورتم توی چیزی ی شدن پرت با

  . جرمیدم  تنت تو لباستو بدی لفتش بخوای ...بیرون بیا تنت بکن رو.اینا-

  ...بشه کنده چهارچوب از در اس االنه گفتم ک هم ب کوبوند طوری درو ...دادم قورت دهنمو آب

  ...کردم عوض لباسمو سریع ....نداشتم کردن فکر وقت ک بود ترسناک چی همه اینقدر

 ...کردم تن ب عمرم تو ک بود لباسی گشادترین ..بدتر یکی اون از اینم به

 پوشوندن برای گوش س   سفید پارچه تیکه ی و دامنش جلوی سفید بند پیش ی با رنگ مدادی دامن و کت ی 
 ...بدم رهگ پی در پی بار چند سرم پشت از بند پیش بند با نیفته پام از دامن اینکه برای شدم مجبور البته . موهام

  ...خدمتکار ی ب تا داشتم شباهت بیشتر سیرک دلقک ی ب قیافم این با مطمئنم

  ...شدم میخکوب سرجام.در شدن باز با

 تو دبو دستش ریمت ی تقریبا دراز چوب ی ک حالی در خورده گره ابروهای با پهنش و پک ی قیافه اون با پری گل-
  ...میدادن تشکیل رو انگیزی شگفت زوج هم کنار در کرم و پرى گل بودم مطمئن ..شد نمایان در چارچوب

  ...زدی زل چی ب ..دختر مرگته چ-

  ...بدم جوابی چ بودم مونده مگرنه کرده معرفی الل آدم ی عنوان ب منو فرشاد میکنم شکر رو.خدا

  ...زد بهم رو ضربه ناولی و سمتم اومد عصبانیت با

  ...سرم ریخته کار تا هزار ...بیرون گمشو-

  ..کردم نگاه دستش توی چوب ب ..سوخت می ممکن وضع ترین فجیح با کمرم

  ..بود خیس

  ...بشه برابر چند دردش تا بود کرده اینکارو عمد از

  ..موهام ب کرد حمله

  ...اتاق بیرون کرد پرتم ..هستی هم کر نکنه-

 ...نیاد در هم جیکت میای من ههمرا-

 مسلح آدم همه این عمرم توی ...شدیم خارج عمارت از ...رفتم می باید میرفت جا هر ...داشتم اعتراض جرات مگه
 کهاین وجود با و هاس فیلم تو چیزا این میکردم فکر همیشه ...بودن گرفته بر در رو خونه دور تا دور بودم ندیده
 ختم قاتل و دزد ب تصوراتم باشن داشته وجود هم اینجوری خالفکار های آدم نداشتم رباو بود پلیس خودش سعید
  ..بزرگ باند این ب ن میشد

  ...داشت درد خیلی ...شدم خم زد کمرم ب ک ای ضربه با

  .....ی دختره کجاست حواست-

  ....میکشیدم خجالت گفتنش از ک گفت بهم چیزی س

  ..ام دختری چنین من بود کرده فک واقعا یعنی
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  ...خورد بهم حالم گندش بوی از ..کرد باز رو بزرگ چوبی در ی

  ....بزنه برق تمیزی از باید برگشتم وقتی جایی همین صبح تا ...نگیر قیافه من واسه ...خوبه خوبه-

 هل نوم نمک فکر این از بیشتر نذاشت ...بارید می کثافت روش.و سر از ک جایی اونم بزنه برق ....شد گرد چشمام
  ...کرد قفل بیرون از درو و داخل داد

 از ک یدمشن رو هاش قدم صدای حرفش این دنبال ب ....میکنم کبودت و سیاه گفتم ک نشد اونی اگه برگشتم وقتی
 نم ی خفه جیغ و همانا المپ شدن روشن کردم پیدا رو برق پریز لرزون بدنی با ...میشد دور وحشت ی کلبه این
  ...دهنم جلوی گرفتم دستمو ....همانا هم

 عقب .....گذروندم نظر از رو کلبه و برگردوندم سرمو ترس با.... .کلبه تا داشت شباهت قصابی ی ب بیشتر اینجا
 اب ....زمین روی افتادم و چیزی ی ب خورد پام ک میرفتم عقب عقب ....اینجاست خون اینقدر چرا ...میرفتم عقب
  ...زدمی تند تند گنجشک ی مثل قلبم ....دیوار ب چسبوندم خودمو سرعت با و رفت هوا ب جیغم گوزن ی سر دیدن

 مین من ....کردم نگاه لرزونم دست ب .....حیونا اقسام و انواع ی بریده سر از بود پر ....کردم نگاه کلبه دیوارهای ب
 سرعت با ..میزد چشمک بهم چوبی میز روی بزرگ ساتور ی ....چرخوندم سرمو ......وقت هیچ ...بمونم اینجا تونم
 ...هکلب چوبی دیوار جان ب افتادم ساتور با و کردم پیدا رو کلبه جای ترین پرت ...داشتم برش.و سمتش رفتم

 می مدست دم ک چیزی هر با .....شد شکسته باالخره ولی بود محکم و .سفت خیلی ....میچکید عرق صورتم.و سر از 
 و دمکشی عمیق نفس ی ...بشم.رد ازش بتونم ک شد حدی ب باالخره ....میکردم تر گبزر  رو شده ایجاد سوراخ اومد

 عمیق نفس ی سوراخ از خروجم محض ب ....اومدم بیرون بودم کشیده زحمت براش همه این ک سوراخی از
 اب کردم تف رو دهنم آب .....آوردم باال دوباره آوریش یاد با بود کرده دگرگون حالمو خون های لخته بوی ....کشیدم
 جزم رو عزمم ....درخت و بود درخت بازم ....کردم نگاه روم ب رو ی منظره ب ....کردم پاک دهنمو دور لباسم آستین

 رایب رو قدم اولین خواستم .....خطره در جونم و نیست اینجا من جای ک دونستم می اینو ...رفتم می باید ....کردم
  ....شدم زمین پهن کرد اصابت تمپش ب ک ضربه ی با ک بردارم آزادیم

 ...لرزید بدنم ستون چهار بود سرم باالی ک ای قیافه دیدن از چرخوندم سرمو

  ..کرررررم

 ایدهف میکردم نثارش لگد و مشت و میزدم پا.و دست چی هر بازم برد خودش با و کرد بلندم زمین روی از کاه پر مثل
 شتباها آرد گونی با منو کنم فک ....کرد زمینم پخش پرى گل جلوی آشپزخونه وسط و عمارت توی بردتم ...نداشت

  ....بود گرفته

  ...اینجا آوردی چرا اینو ...چخخخه-

  ..میکشه دار ب رو جفتمون بفهمه رییس اگه میدونی میکرد فرار داشت-

 رو وتاد این ک داشتن اینو قدرت چیزی هیچ ...بود وحشتناک هم بشه بسته دوتا این گردن ب قراره ک طنابی تصور
  ...کنه آویزون سر از

  کردم قفل درو خودم من ممکنه غیر ...میکرد فرار-

  ...گرفتمش فرارکنه خواست تا بود کرده سوراخ رو پشتی دیوار حیون ی مثل-

 ...شدی استخدام همین برای قلچماق توی ...بگیریش بوده ات وظیفه ک اون-



 
49 

 

  ...من سمت برگشت عصبانی ی چهره با پرى گل

 ب ردمب پناه ناخواسته چوبش سمت برد ک رو دستش ....کنم چیکار تو مثل خرابی دخترهای با بلدم خوب.تو واما-
  ....آوردم پناه اون ب ک خورد جا هم خودش ....کرم دم شاخ بی غول

  ....رفت هوا ب پرى گل ی قهقه

 منو زبا ....کشته آدم تا چند حاال تا میدونی اصال ....هبدتر  من از .....نره این باشم بد چی هر من ..بدبخت ی دختره-
 این اب ...بخوری کتک من از ک باشه هم خدات از باید پس ...باشم انداخته پا از رو یکی زیادش زیاد ...چیزی ی بگی

 کرد معلقم هوا توی و گرفت دستامو جفت حرکت ی توی کرم ک کنم فرار خواستم ....گرفتم فاصله کرم از حرفش
 ب بودم زده جیغ بس از ...افتاد شکمم و پا و دست جون ب تونست می تا و کرد استفاده فرصت این از پری گل.و

 .....زمین روی کرد پرتم برم هوش از خواستم ک ای لحظه درست و بودم افتاده خس خس

  ....لعنتی ی کلبه همون دوباره کردم نگاه برمو و دور ..اومدم هوش ب بدنم روی آب شدن پاشیده با

  ..بود پرى گل ...عقب ب برگشتم شد وارد کمرم ب ک ای ضربه با

 خواستم می ک کاری ببینه بیاد رییس ..نمونده چیزی صبح تا ..کن تمیز رو اینجاها پاشو ..میخوای بازم نکنه چیه-
  ..میکنه خالصت تیر ی با نکردی

 سرجام زا بود مونده برام ک جونی تموم با ک نحیفم بدن ب بیاره فرود دوباره تا باال برد رو.بود دستش ک ای ترکه 
  ...شدم بلند

  ......دارم کبود بدنی شده پوره پاره ک هایی لباس این زیر بودم مطمئن ..میداد سوز بدنم تمام

  ..ام سینه توی کرد پرت رو جارو

  ...نمونده چیزی هوا شدن روشن تا ....باش زودی-

  ..رفت.و انداخت همب رو خشمگینیش نگاه آخرین

 

  ..بود جلوش آهنی سنگین کمد ی دوختم چشم کلبه ته سوراخ ب

  ...........خون گند بوی و بودم من دوباره ...شد خارج نهادم از آه

 شده بهتر لیخی ولی نمیزذ برق ک درسته کنم تمیز رو اینجا کبود بدن این و سرعت این با بتونم نمیشد باورم خودمم
 و رفتم ...کلبه داخل میشد تابیده خورشید نور در الی الب از ...سرجاش گذاشتم و کردم جمع رو آب شلنگ .بود

 .....میرسوند آرامش وجودم ب داشت ک گرمایی اندک با ...خورشید تابش برابر در گرفتم رو ام زده یخ و زخمی دست
 بالدن ب و شد باز شدت با در....کنار رفتم در پشت از ..میشه نزدیک کلبه ب ک شنیدم رو نفر ی های قدم صدای

 مطمئنم ک زدم جیغی چنان بریده سر آهوی دیدن از ..چرخوندم سرمو ترس با ..کلبه افتادوسط چیزی ی اون
  ...رفت هم عمارت تا صداش

  ..کرد تعجب دید زار حال اون با منو وقتی.و شد کلبه وارد مسلح مرد ی .

  .....نیمیک غلطی چ اینجا هستی؟ کی دیگه تو-
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   ...شدم الل معنا تمام ب سمتم گرفت ک رو اسلحه

  ...نکشتمت تا بزن حرف-

  ..بود تر وحشتناک یکی از یکی میدیدم ک چهرهایی ..میکردم سکته داشتم ترس از

  ..الله ..آوردتش رییس ....کریم-

  ..بشه من منجی کرم ک نمیشد باورم

  .بود وایساده در چارچوب تو ک کرمی سمت برگشت دم و شاخ بی غول اون

  ....نفهمیدم من ک آوردتش کی-

  ..آوردیمش موقع همون ...جنگل بودی رفته آقا با تو ..دیشب-

  ...خوره نمی هم جاسازی درد ب ..نیست بیشتر استخون تیکه ی ک این آوردیش؟ کجا از-

 نهک تالفی اینجوری خواست هم ییسر  ..بود کرده نشینش خونه بود زده رو فرشاد مخ ....نیست حرفا این برای-

  ..رفت هوا ب اش خنده 

  ...مطمئنم میده دستش کار هاش بازی دختر این روز ی-

  ...شد جدی اش قیافه

  ....داد هم سگ محل جماعت دختر ب نباید .....میگرفت یاد آقا از کم ی کاش-

  میکنین؟ غلطی چ اینجا غول نره دوتا شما باشه خوشم-

  ....کردیم شکار آقا با پیش ساعت.دو همین ...آوردم تازه گوشت برات ...شما احوال ...خانم پری گل-

 ..کردم تصور سحرآمیز لوبیای در جک جای خودمو لحظه ی ..شد وارد در از زور ب اش گنده هیکل اون با پرى گل
  ...وحشتناکن ناکیوحشت طرز ب ...هستن هم بیشتر تازه هیچ  نیستن کمتر ک غول از بودن جلوم ک اینایی

  ...بریده سر آهوی سمت رفت راست ی شد ک کلبه وارد پرى گل

  ..خورد خام و کند رو آهو گوشت از تیکه ی ...ها بهترین روی میزاره دست همیشه ک آقا ب بنازم-

  ....عالیه-

  ...آوردم باال جا همون و کنم تحمل نتونستم ...سراغم اومد تهوع حالت دوباره

  ..من سمت گشتبر  پرى گل

  ...لبش کنج نشست کثیف ی خنده ی

 ...سقطیا جون خیلی ..ای زنده هنوز تو-

  .کرم سمت کرد رو

  ...آشپزخونه ی تو بیار کن ریستش.و راست اینو گوشت-

  ..من سمت برگشت دوباره
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  ...سرم ریخته کار تا هزار بیا من همراه گمشو نداری مردن قصد ک حاال-

 خارج کلبه از پرى گل دنبال لنگون لنگون ...نداشتم اعتراض جرات بیابونی غول تا س این مقابل ترس شدت از
  ...شدم

  ...داشتم نیاز بهش چقدر ...تازه هوای ..آخ

 این از حیف ولی ..نداشت کم بهشت از ...میکردم نگاه هم برم و دور ب میکشیدم عمیق های نفس ک همینجور
  ...هافتاد ها آشغال این دست ک بهشتی

  باشی زیر ب سر کم ی ندادن یاد بهت بابات ننه ...پایین بگیر رو سرت ....نیستم تو با من مگه نفهم زبون ی دختره-
..  

 با ک یا ترکه بلند اونم میکرد مجازاتم من برای بود جهنم ک بهشتی ب ساده نگاه ی خاطر ب فقط ..بود انصاف بی
 با منم کاش ....میدادم پس تاوان باید گناهی چ و جرمی چ ب من آخه ....میکرد ترم نزدیک مردنم ب اش ضربه هر

 ریجواون ...بود گرفته نشونه رو قلبم بده قرار هدف رو بازوم اینکه جای ب گرم شکنجه کاش ...بودم مرده سعید
 ...بود زنده سعیدم حداقل

  ...نداشت شدن شکسته قصد و بود کرده گیر گلوم تو بغضم :

 اینقدر چی همه ک ایرانم کجای من ...شکوه با.و سفید نمایی با ..زیبا العاده فوق ..عمارت ب یمرسید باالخره
  ....قشنگه

 روی کرد پرتم سالن وسط کشوند  عمارت داخل تا خودش دنبال بود گرفته رو لباسم ی یقه ک همینجور پرى گل
  ... جلوم انداخت طی و سطل ی ثانیه چند از بعد و زمین

  هستی؟ چی معطل-

  ...متنفره کثیفی از  رییس ...باش زود ...برسه  رییس هاست االن

  ..ایستادم.و طی ی دسته ب دادم.رو ام تکیه ...شدم بلند سرجام از درد از سراسر بدنی با

  .بزرگ خیلی سالن ی و بودم من حاال شد دور ازم ایش ژله هیکل اون با پرى گل

........ 

 با ...بندازم برق هم عمارت های شيشه کرد مجبورم بود نمونده برام رمقی دیگه ...داختان برق جونم از جارو همه
 یدمیچک روم.و سر از عرق ..بودم مجبور باز ها این تموم با ...مرگم با بود مساوی پنجره از شدن آویزون زارم حال این

 کوبیدمی رو گرماش گر شکنجه ی مثل االن میکرد نوازش.رو ام خسته جسم ک آفتابی نور ..بود ام تشنه شدت ب و
 برای ..میشن نزدیک عمارت ب ک دیدم.رو دونفر میرفت سیاهی داشت هام چشم ...ام خسته.و ضعیف  بدن ب

 اام شدم وپرت شد چیره من ب ضعف باالخره.بود فایده بی ولی گرفتم رو آهنی های میله افتادنم از جلوگیری
 اریی چشمام.و بود شده دیر کیه بفهمم اینکه برای ..گرفت هوا روی منو تنومند دست جفت ی زمین روی نیفتادم

  .......شدم وبیهوش نکرد

 صندلی روی از و گرفت جون دید.ک منو ...بود فرشاد نگران ی چهره دیدم ک چیزی اولین کردم باز ک چشمامو...
  .تخت روی زد شیرجه

  کردن اذیتت خیلی ..خوبه حالت-
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 ..گرفتم ازش نگاهمو

  ..خودش سمت برگردوند سرمو

  نمیبردی در ب سالم جون ارتفاع اون از مگرنه گرفتت آقا ک آوردی شانس-

  ؟؟،...بود کی دیگه آقا

  بهتری؟ االن-

  ..شد عصبانی دید ک رو کبودم بدن ...رفت هوا ب جیغم ک باال زد رو پیرهنم دفعه ی ..بیرون دادم نفسمو

 ..بیاره سرت رو بال این کرده جرات آشغالی کدوم-

  ....پایین کشیدم و کردم رها مشتش توی از پیرهنمو زور ب 

  ...بود کشته خودم چشم جلوی رو عشقم اون ..نبود چیزی بود کرده خودش ک کاری مقابل در اینا ی همه آخه

  ...گرفت دستش با چونمو

 ....میکنیم فرار باهم کردم مهیا ک رو شرایطش ....بیار طاقت فقط تو...دستشون کف میزارم.رو حسابشون خودم-
  ...عزیزم باشه

  ....انداختم تف صورتش تو گفتنش عزیزم جواب در ...کردم نگاش تمام نفرت با

  ..کرد پاک رو صورتش دستش با

  .میکنه ام دیونه ...کاراتم همین عاشق-

 تموپش.و خودم روی کشیدم رو مالفه بشه نزدیک بهم صورتش ازاینکه قبل میخورد هم ب گرمش های نفس از حالم
 کردم بهش

 ب ..بده ادامه میکنی اجرا داری ک رو نقشی همین داری دوست.رو جونت اگه فقط ...بخوای تو ک چی هر باشه-
 نم دخل هم نشدی کشته ک ببرن بو ای ذره اگه ..ای ستاره همون تو بفهمن نباید ...بزنی حرف نباید وجه هیچ

 هم رو کسی هیچ آوردنت دخترا گروه با ک هستی فراری دختر ی تو ..کن فرو ذهنت تو منو های حرف ..تو هم اومده
 تمام ....اس ترانه هم اسمت ...بردمت خودم با و اومده خوشم ازت اونجا من جاسازی قسمت بردنت وقتی ....نداری

 ..بندازی گوش شتپ رو.حرفشون بخوای بزاری کج پا ...بدی انجام خوان می ک رو کاری هر ک بکن.رو تالشت
 بهت حواسم دورادور خودم اینجایی ک مدتی این تو ...بیارن سرت بالیی ممکنه ک جایی تا ..میکنن تا باهات بدجور
 اشهب ..بیار طاقت فقط تو ...میارم در سرشون رو تالفیش خودم هم بدنت های کبودی این تموم راحت خیالت هست
 ....عزیزم

  ...میکردم نگاش نفرتم تموم با ...زد کنار تمصور  روی از آرومی ب رو مالفه 

  .نه مگه گفتم چی فهمیدی-

 خواستم

  ...نذاشت کنم پشت بهشت 

  ...بده جوابمو-
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  ...بیارم در رو حرصش ک بود بخش لذت چ ..زدم پوزخند

  ..کرد حمله بهم و نیاورد طاقت سر آخر ..میشد بیشتر لحظه ب لحظه صورتش اخم

  ..من برای ن باش لال بقیه برای گفتم-

  .فشرد می بهم حرص با رو دندوناش ک کرد تلفظ زمانی منشو

 ....بیاره سرم بالیی تونست نمی بود این بودم توش ک جهنمی این خوبی ...کردم ،نگاش خیال بی

 چشم با رو نابودیش روزی ی میشه یعنی ...شدم  خیره گردنش ی کرده ورم رگ و اش شده مشت های دست ب 
  ..ببینم ودمخ های

  ..شد باز شدت ب اتاق در

 ....دختره این ب چسبیدی ک باز الدنگ مردک-

  ..شد بلند جاش.سر از و انداخت بهم رو عصبیش نگاه آخرین فرشاد

  ..رییس سالم-

 ..بپلکی دختره این بر.و دور نباید نگفتم من مگه مار زهر و سالم-

  ..شد زیر ب سر 

  ...شده مرگت چ توام با فرشاد-

  ...بیاد سرش بالیی نباید فقط قبوله بگین شما.چی هر رییس باشه-

 وهمت میشه محسوب من امالک از جزئی یعنی منه عمارت توی وقتی ...میزاری شروط.و شرط من واسه.ک باشی کی-
  ...بکنی تونی نمی غلطی هیچ

  بزنین جدید ماموریت توی منو رفتن قید پس ....خواستین خودتون ...رییس ..باشه-

  ...خودته دست مگه مردک خوردی...گ تو-

  ...کنم نمی قبول منم نکنید قبول شما ...دارم شروطهایی و شرط خودم برای منم ....شنیدنین ک همین-

 رفتهن هنوز رو عواقبش ..بیرون بزاره عمارت از پاشو دختره این نمیزارم من !بیار بیرون گوشت تو از رو پنبه این-
  ....میبینم دارم

  ..کرد اشاره من ب

 من کنید دور ازش رو ها وک گنده اون و و باشین نداشته بهش کاری فقط ....بیرمش ک خوام نمی باشه-
  ...میرم خواستین ک دنیا جای هر.و هر،ماموریتی

 ...کرد نگاه من ب کالفه رییس

  !کرده؟ هندوستون یاد فیلم نگی فردا پس کنم قبول اگه- 

  ...نشناختید منو مدت همه این ....میسته وای پاش خط ته تا میزنه فیحر  ی وقتی فرشاد-
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  ...کشید عمیق نفس ی  رییس

  ....باشه-

  سمتش گرفت اشارشو انگشت سریع

 ....حالت ب وای فرشاد-

  ...بگین شما چی هر ک گفتم-

  ..عقبیم نقشه از کلی هم همینجوریش بیرون بریم بیا-

  میام دیگه مین ده-

  سمتش اومد بیعص رییس

  بکنی؟ غلطی چ میخوای-

 خوام می فقط راحت خیالتون ...کنه فکر حتی مسئله این ب نداره حق کسی شما عمارت توی رییس دونم می-
  ...همین ...باشم پیشش

  ...میگی راست ک تو-

  ..در سمت رفت

  ..ادفرش سمت برگردوند و چشمش جلوی گرفت رو اتگشتش دوتا منتظرتم خودم اتاق توی دیگه ی دقیقه.پنج-

  ..کنید چک دوربین تو از باشه-

 

 ...هم ب کوبوند درو و کرد ترک رو اتاق عصبانیش ی قیافه با رییس

  ...عزیززززم اولیش از این ...میکنم درست رو چی همه گفتم دیدی- :

  ...خورد هم ب چندشش لحن از حالم ک کرد بیان طوری رو عزیزمش

 رییس ک حیف ...خودم خانم کوچولو بکشم ناز.بلدم خوب ..افتادی آدمی خوب گیر ...کن ناز میخوای قدر چ هر-
  ...خورد زنگ گوشیش ...بیام در خوشکلت های اخم این خجالت از چجوری بودم بلد مگرنه گذاشته قانون

  ..داد جواب.و کرد پوفی

  ..باشه ......ندارم کاریش ک میبینین رییس میام دارم-

  بست چشماشو

  ...باشه ک گفتم-

  ...جیبش تو انداخت کرد قطع.رو گوشی

 مرتاض اش شازده.و خودش مثل رو همه خواد می ما رییس این دستاشه زیر.و خودشو حال و عشق فکر ب کی هر-
  ....کنه
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  ..سمتم چرخوند سرشو

 .....ندارن کارت ب کاری ک راحته خیالم تو بابت از نظر این از حداقل-

 

  ....سختگیره جوره همه من رییس این ..میاره در پدرتو ک دستش ندی آتو کن جمع حواستو هم تو البته

 

  ....ندادم نشون خودم از هم العملی عکس کوچکترین شد منتظر چی هر

  در سمت رفت

  .....هم ب کوبوند درو رییس دنبال ب اینم ...کنی جبران باید بعدا سرم فدای-

 یوقت ک باشه وحشتناک کابوس ی فقط اینا ی همه میشد کاش ....بستم ماموچش و خودم روی کشیدم رو مالفه
 کاش ...نمیدادم جواب رو لعنتی تلفن اون وقت هیچ کاش ....باشه خودش جای سر چی همه میکنم باز چشمامو
  .....بود زده لک هاش بوسه.و هاش نوازش برای دلم ....بود سعیدم

  ..افتادی دراز ب دراز میت عین نخوردی ک تیر بسته دختر آی-

  ..کنار زدم رو مالفه

  میکرد سیخ تنمو موهای پرى گل دیدن حتی

  .دارم کار گمشو پاشو ..من ب نزن زل ها ندیده آدم عین-

  ...پایین اومدم تخت روی از سریع رفت یادم دردم

  ..بریم بپوش- ...طرفم دکر  پرت گنده مانتو ی ها اتاق از یکی توی رفتم دنبالش ب ...دارم کارت بیرون بیا

  پوشیدم سریع

  ...بدم دستش بهونه خواستم نمی

  برم دنبالش ک گفت و انداخت بهم نگاه ی تاسف با

  ...کردیم ترک رو عمارت و شدیم ماشین ی سوار عمارت بیرون...

 ...بود زندگیم یها لحظه ترین آور عذاب .دادم قورت دهنمو آب زور ب بود خیره بهم مار زهر برج عین مدت تمام
  ..بود کننده خیره منظره چقدر...شالیزار ....شدم پیاده سریع ...داشت نگه ماشین

 میدیفه ...میشکونم پاتو قلم گذاشتی کج پاتو بفهمم ...میدی انجام خواستن کاری هر و میمونی جا همین فعال-
  ...یانه

  ....دادم تکون سرمو جغد عین

  ...نییییره-

  ....نداشت ک صدا ...ابوالفضل یا
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  ...هستی قبرستونی کدوم نیییره-

  ..خانم اینجام-

 ...شد نصیبم آدم ی خوشبختانه اما بودم دیگه غول ی منتظر ...عقب ب برگشتم

  ..کمرش دور بود پیچونده هم روسری ی بود تنش ک شمالی دار چین و رنگارنگ لباس بر عالوه ی ک اندام الغر زن

 در ب راه از رو پسره اون داری ماری ی مهره چ استخون تیکه ی .این دونم نمی ...رستادهف.رو.دختره این رییس-
  کرد نثارم.رو غضبش از پر نگاه.و کرد رها نیمه رو حرفش ....کرده

 ..میکنی درست خواست غذا پزی می خواست نون میاری خواست آب نیره کن فرو گوشت تو اینو دختر ببین-
 رشی ...نکردی میخواسته ک.رو کاری ک برسه گوشم ب خبرش حالت ب.وای ....میری اشپ ب.پا مزرعه بره خواست

  ....نه یا شدی فهم

  ....دادم تکون مثبت ی نشونه ب سرمو

 

  ..الله دختره این .بگم بهت رفت یادم اینم راستی-

  ..الله چرا ...طفلک-

  ...بکش ارک این از هم میتونی تا باشه کارت ب حواست تو ...میدونم چ من-

  ....بفرمایید امر شما خانم باشه-

  ..بده انجام درست سپردم دستت ک رو کاری کنی، زبونی بلبل خواد نمی ...خوبه خوبه-

  ....غالم-

  ..خانم بله-

  ...بریم کن روشن-

  ....خانم چشم-

  ..شد دور ازم بود دوخته من ب.رو غضبناکش نگاه ک حالی در.و شد سوار پرى گل

 

  ...دختره هی-

  ...نیره سمت برگشتم

  ...همراهش برم کرد اشاره

  ....کوچیکش ی کلبه داخل رفتم

  ....پشتی ب داد رو اش تکیه زمین روی نشست ...بود گرم و دلچسب بیرونش برعکس

  ...فرستادنت موقعی خوب.ک بیا-
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  کرد دراز پاهاشو

  نمونده برام رمقی دیگه بودم آب توی صبح از ...بده خیرت خدا بده ماساژ پاهامو-

  ....میکرد فرق آسمون تا زمین گفت پرى گل ک چیزی اون با ....کردم نگاش متعجب

  ...مادرت جای منم بیا ...میکنی نگاه چی ب جان دختر دیگه بیا-

  ..زمین روی نشستم ....سمتش رفتم

 ....کردم نوازش آرومی ب پاهاشو ساق ....بود اومده خوشم زن این از بود اولم برخورد اینکه با چرا دونم نمی

 ...بخری نازشو.ک خوام نمی .....محکمتر دخترجان-

 ....شدم نیره مال.و مشت مشغول باال زدم لباسمو آستین.... گذشته حرفا ای از کارش میخواد مال و مشت پا این 
 ...کردم نگاش ...روش داختمان و برداشتم پتو ی کلبه ی گوشه از ......برد خوابش جا در ک بود خسته اینقدر

  ..باشه آشغال مشت ی دست زیر چرا ک زن این از بودم متعجب ....بود مهربون صورتش

 ب ......کشمب عمیق نفس بخواد دلم تا تونستم می ..کلبه بیرون رفتم شدم بلند جام سر از ..نرسید جایی ب فکرم
 نپرچی ب .شد تموم ک کارم ..شدم حیاط کردن تمیز ولمشغ.و برداشتم حیاط گوشه از رو جارو ...کردم نگاه حیاط
 آدم یرگ اینبار.و کنم فرار بود ممکن ....کنم ریسک تونستم نمی ....دورا دور اون ب دوختم نگاهمو و زدم تکیه چوبی
 دمکر  فرار هم گیرم ...کجام دونم نمی اصال من.... کنم فرار ...خیالم خوش چ ...باش منو ...بیفتم تری عوضی های
 .نتیلع بغض اون دوباره ....سعید ...بستم چشمامو ....دیگه شهر ی فرستاده رو همه گفت سعید دارم رو کسی مگه

. 

  .اگه رییس .شدم بدبخت یا خدا ...رفتی کجا ...جان دختر ..خدا یا-.

  ...قلبش روی گذاشت دست ...کشید آسودگی از نفس ی دید منو وقتی نیره

  ..لبش کنج نشست لبخند دید دستم ک رو جارو سمتم اومد ...دختر کردی عمرم نصف-

 از هر ..ندارم هم کاری ...تنهام اینجا من ....بگیری جدی زیاد.رو پرى گل های حرف خواد نمی ...نکنه درد دستت-
 ایبر  ... جمع خیالت هم شوهرم خیال از ..کنم کاری تمیز.و بمونم اینجا ساعته 42 وظیفمه اینجا میاد آقا گاهی

 بیرونم بده آقا خیر خدا باز.. .خودم و هستم خودم ..ندارم هم مچه بچه .. مرد پیش سال دو ...میکرد کار رییس
 رو بازوم نون دارم ساله دو شکر رو خدا ...کنم زندگی کلبه این توی.و کنم کار اش مزرعه سر گذاشت ...نکرد

  ...کمرم پشت ذاشتگ مهربونی با دستشو ....میکنم کار مرد ی مثل ...میخورم

  ......بزنم لبخند تونستم فقط جوابش در ...میره بیرون هم خستگیت بخور بیا ...دمه چایی جان دختر بیا-

  ...خوردیم جوانیش خاطرات و خنده با رو چایی

  ....داشت هوامو مادر ی مثل ..بود شیرینی زن خیلی

 اجبار ب ن اما....شالیزار رفتم می و میکردم کار یرهن پای ب پا ..میکردم رو فکرش ک.رو جهنمی اون شد بهشت
 ب یرفتنم باهم همگی میشد کاش ...نبود کرم و پرى گل و فرشاد رییس از خبری ....ناشدنی وصف اشتیاقی با بلکه
 مداشت ....پوستم زیر بود افتاده آب خودش قول ب مدت این تو گذشتمی نیره پیش اومدن از ای هفته س ....درک
  ..من ب افتاد نگاش ...داره استرس چقدر بود مشخص اش قیافه از ..شد کلبه وارد نیره ک میکردم تمیز رو بهکل کف
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 رفح اینقدر ....دادم تکون سرمو فقط ...میگردم بر و آقا ی کلبه میرم من ...اومده آقا ...جان دختر بترسی خواد نمی-
 ی اصلهف با ک بزرگی ی کلبه ب ...پنجره پشت رفتم شدم بلند سرجام از ...اللم بود شده باورم خودمم ک بودم نزده
 تا ک موهایی با چارشونه و بلند قد مرد ی قامت سر پشت از تونستم فقط ...دوختم چشم داشت قرار جا این از کمی

  شد دستگیرم ش قیافه از ک بود چیزی تنها این و شد کلبه وارد ..ببینم رو میرسید اش شونه

  ...کشیدم عمیق نفس ی.و بستم چشمامو ...سراغم اومد لعنتی ترس ،حسی چرا دونم نمی

 ....سختگیره آقا چقدر ک بود مشخص ....بود تکاپو در ساعت 42 نیره کلبه ب آقا اومدن با

 و ....کنم کمکش ک نخواست ازم بارم ی نیره بود اینجا جالب ی نکته ....برم شالیز ب تنهایی بودم مجبور من 
 دختر ی ب بودم شده تبدیل بود داده بهم نیره ک هایی لباس با .....بودم خوشحال اتفاق این از چقدر ممیکن اعتراف
  ......بودم گل غرق تاپا سر همیشه مزرعه خاطر ب البته ...شمالی

 ..میکردم تازگی احساس آب دیدن با ...بشورم رو صورتم و دست ک  رودخونه سمت رفتم و بود شده تموم کارم

 خودمو و بستم چشمامو ....دنیا کار ترین بخش لذت ...دادم قرار آب توی پاهامو و سنگ تخته ی روی منشست 
  ....آب جریان ب سپردم

 ترس با ..گرفت رو دهنم جلوی بزنم جیغ خواستم تا ..شد حلقه کمرم دور چیزی ی  ک بودم خودم هوای و حال توی
  برگردوندم سرمو ...کردم باز چشمامو

 

  ..خندید می ک حالی در بود فرشاد

 پاهام کف و بودم آب توی چون ولی ...کردم خالص دستش از خودمو و .گرفتم  گاز رو دستش کارش این از شاکی
  ...آب توی افتادم و کنم کنترل خودمو رودخونه لیز های سنگ روی نتونستم بود برهنه

  ..زدم جیغ سمتم بیاد فرشاد خواست.تا

 ... شو بلند جات سر از حاال ...ندارم کاریت بابا باشه... آرومتر ... هیس-.

  ....سرم ب زد فکری ی اما شدم بلند سرجام از

  ..رفتم عقب عقب میکردم نگاش ک ههمینجور

  ...دیونه ی دختره میکنی چیکار-

  ..ندادم محل

  ..رفتم عقبتر

 نوم خواست اومد فرشاد ..رفتم فرو آب تو کامل و رسیدم باالخره و ...کردم بیشتر رو سرعتم منم ک آب توی دوید
 ...نمیکرد اینو فکر داشتم نگه آب زیر اونم و گرفتم رو گردنش جاش ب بکشه بیرون

 فسن نفس داشتم ......بیرون شدیم کشیده آب توی از جفتمون آخر ی لحظه درست اما رسیدممی هدفم ب داشتم 
  ....برگردوندم سر ....میچکید آب روم و سر از میزدم

  ..بود کشیده بیرون آب از مارو شده گره ابروهای با چهارشونه بلند قد پسر ی
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 .بگه چیزی بخواد فرشاد اینکه ار قبل

  ..آب توی کرد پرتش و کرد فرشاد ی حواله مشت ی 

 .. میکردی غلطی چ داشتی-

  ..من سمت برگشت میکشید عربده ک همینجور

  ...کنه خیس خودشو آدم تا بود کافی نگاهش نهمی بزنه حرف بخواد ک نبود الزم اصال

  میکردی؟ غلطی چ داشتی-

  ..بود من ب خطابش اینبار

  ..بود کرده فکری چ این.و میدادم کشتن ب رو خودمون داشتم من ...لرزید وجودم تموم

  میکنید فکر شما ک نیست اونی خدا ب آقا-

 ی رودخونه تو اومدی ..جا همه این آشغال مردک ...نیست دستم بازیهات دختر آمار کردی فکر ...شو خفه یکی تو-
  ..کنی کاری کثافت من

  ...من سمت برگشت دوباره

  ...نداری حیا ذره ی ...نداری بابا ننه   توی-

  کرد بلندتر صداشو

  ...بده منو ب جوااااااا-

  ...آورد بیرون.رو کمربندش ..لرزید استخونم مغز تا میخورم قسم

  ..نکردم کبودت و سیاه ات بده جواب-

  ...گرفتتش هوا توی فرشاد ک باال برد رو کمربندش

  ...الله آقا-

  ..مردک کن مسخره خودتو-

 داد ادامه رو حرفش مکث لحظه چند با ...اینجا فرستادش رییس ک اس دختره همون این ...الله کنین باور-

 

  ..نکنید فراموش دارین عمر تا میدم یدرس ی جفتتون ب حاال ...بهتر چ ..اس دختره اون این.ک-

  ...رفت هوا ب جیغم کمرم توی کمربندش .سگک اومدن فرود با

 ..نکرده گناه جرم ب اونم بخت نگون من جون ب افتاد کمربندش با و آب توی داد هل رو فرشاد ...نزنیش آقا-

  ...من ب رسوند خودشو نیره ....پریدم خواب از جیغ با

  ..خودش صورت تو زد دید منو تا و کرد نروش رو کلبه چراغ

  دیدی؟ کابوس باز تو جان دختر بده مرگ منو خدا-



 
61 

 

 راحتم کابوسش شب هر باز ولی گذشتمی ماجرا ازاون روز چند اینکه با ....میچکید صورتم.و سر از عرق
 تر ناکوحشت من برای ها چشم اون ولی بودن کرده نثارم رو بیشتری های کتک کرم و پرى گل اینکه با ....نمیزاشت

  ....ترسیدم نمی حد این تا کسی از عمرم توی ....بودن چیزی هر از

  ....دهنم جلوی گرفت قند آب لیوان ی نیره

 وجود با ....سوخت می بد ش کمربند زخم جای اما ....کمرم ب کشید مادرانه مهر با رو دستش ..کشیدم سر ته تا
  ......سوخت می اول روز مثل ک دبو زده طوری اما نبود تازه اینکه

 جماعت زن از پسری و پدر ...میترسم ازش دارم رو مادرش جای ک سال و سن این با من حتی ....تنده اخالقش آقا-
 رو دلیلش ....عمارت اون مسئول کردن رو پرى گل مثل دم و شاخ بی غول ی ک همینه خاطر ب ...بیزارن

 کم کم هم پسرش.و مرده زنش ساله خیلی رییس ..بمونن اقلی عذب دش باعث هست ک چی هر ولی ...نمیدونم
 چشمشون جلو جوون دختر ی ک واویال ...ان تشنه ها زن خون ب جفتشون ...کو ولی ..باشه داشته بچه االن باید

  ....بشه آفتابی

  ...کشیدم عمیق نفس ی

 تونستم می مگه ....کردم نگاه .پنجره ب ....دخترم بخواب بگیر.....کردم ات خسته ...جان مادر زدم حرف خیلی-
  ..کنار زدم رو پتو ...بخوابم

  ..جان دختر میری کجا-

  ....بیرون کردم اشاره-

 و تهخس جسم تونست می ک بود نماز رکعت.دو .میچسبد هوا این توی ک چیزی تنها ...خوندم نمازمو و گرفتم وضو
  ...کنه آروم منو زخمی

  .میکرد نگام خیس های چشم با نیره ..شدم بلند کردم جمع ک رو جانماز

  اینجاست؟ تو جای آخه-

  داد تکون سرشو

  ...سوخته سیاه رو من حال ب دلش خدا شاید-

  ...کردم بغلش و سمتش رفتم

 .....فرستاد برام جهنم اون وسط خدا ک هستی ای فرشته تو بگم میتونستم کاش

  .....مزرعه سر میرفتیم باهم نیره و من ...برگشت خودش عادی والر ب چی همه دوباره مزرعه از آقا رفتن با

  ...یادمیبردم از بدنم های زخم شدن بهتر با رو ترسناک های چشم اون داشتم کم کم

 ....رفت و کولش روی گذاشت دمشو کرد جان نوش آقا طرف از روز اون ک متمادی های مشت از بعد هم فرشاد
 ینبارا ...نپایید دیری داشتم ک آرومی زندگی این اما ......بود راحت نحسش روی دیدن بتبا از خیالم اینجوری حداقل

 ندچ کارهاش نبود تنها رییس ک اونجایی از ...نیره .جون ب بیفته استرس دوباره اومدنش با ک بود رییس نوبت
  .....برابر چند خستگیش و بود شده برابر
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 بهش اشاره با اونم البته ...کنه حساب منم روی ک خواستم ازش و نیاوردم طاقت سر آخر سوخت می براش دلم
 یومدهن سرم بال کم مدت این توی ....هستم کی بفهمه ترسیدم می بازم داشتم بهش ک اعتمادى تموم با ..فهموندم

 یمریض اینکه ات نکرد قبول احوال این تمام با اما .....بود زده جا کار اول همون بود من جای ای دیگه کسی هر ...بود
  ....انداخت پا از اونو

  ...سرش باال بیاد دکتر ی فرستاد فهمید وقتی رییس

 ردمیک عوت داشت ک کمری دیسک و دونست ضعف این عامل رو زیاد فعالیت و خستگی دیدنش محض ب دکترم
 سر تو میزد هی ...نیره زاری و گریه شروع و پزشک تجویز شد مطلق استراحت آخر در و ..بود خطرناک براش و

 توق همه اون تاوان ...میدم پس رو گذشته تاوان دارم میگفت ....میکرد ناله شانسیش بد و اقبالی بد از و خودش
  ....بشه شوهرش کار از مانع نتونست اون.و میشد اش خونه وارد ک حرامی نون خوردن

 دبلن سرجاش از نداره حق نیره شدن خوب تا گفت بعد و .کرد اخم ی اول .چیه دکتر تجویز فهمید وقتی رییس
 ادامه رو حرفش ک وقتی اما ....باشه ها آدم این در خوبی ای ذره نمیشد باورم زد حرفو این ک ای لحظه اون ...بشه
  ...اس بیهوده کامال فکرم ..فهمیدم داد

 هم اولش همون از ...اینجا گردوندن برای میکنم پیدا رو دیگه یکی منم ..خودش ده برگرده باید نشه خوب اگه-
  .بده انجام.رو کاری تونه نمی جماعت زن میدونستم

 رییس ک آخر ی لحظه نبودم سنگ اینا مثل من ...نتونستم ....گرفت آتیش دلم ک زد زار اینقدر نیره بیچاره
  ...میدم انجام من رو ها کار ی همه نیره شدن خوب تا فهموندم بهش اشاره و ایما با بره خواست

 ..اومد در لرزش ب بدنم های سلول تک تک ک زد سرم ای نعره چنان

  ...گرفتم ازش رو ناموسش یا دادم فحشش یا میکرد فکر دونست نمی کی هر 

  ...تو ب بسپارم رو اینجا کارهای مونده همینم دیگه-

  ..بود هیچ نظرش در دنیا های طعنه ی همه ک کرد بیان چنان رو.تو

  ..داد ادامه رو حرفش

  ..خونه   ی بکنی ک بهت سپارممی رو اینجا کردی کرف-

  ...میکردن فکر بد اینقدر من مورد.در چرا آخه گرفتم دندون لبمو

  ...کافیه پشتم هفت برای کردی اغفال رو فرشاد ی همون-

 ارک ی حتی اینجاس ک مدتی این تو ...میکنین اشتباه موردش.در شما ..خوبیه دختر قسم محمودم خاک ب رییس-
  ..نمیشه قضا نمازش ولی ..نشه باورتون شاید ...نکرده اشتباه

  ..خنده زیر.زد رییس حرفش .این با

 کاری هر بدن نشون خوب رو خودشون اینکه واسه ...این امثال و این ...تو ای ساده چقدر آخه ..نمیشه قضا نمازش-
 هفته این آخر تا میزنم االن رو آخرم حرف ...شهبا  دومم بار ک داشتم قبول رو نمازخونا کی از من بعدم ..میکنن
 اون دنبال ب.و شد دور کلبه از و هم ب کوبید درو ..برو.و کن جمع رو پالست.و جل مگرنه ...شدی ک شدی.خوب
 ..میکرد ناله.و نفرین و میرخت اشک بهار ابر عین نیره

  ...بشم پا سر دوباره یدمم قول ...بدین مهلت دیگه کم ی من ب شما ....میکنم التماستون آقا-
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 و ملک همه این نداری انتظار ک موقع اون تا ...بشه پا سر محاله دیگه ماه چند تا میبینم من ک روزی و حال این-
  ...داره وابستگی اینجا ب چقدر پسرم ک میدونی خوب خودت ....کنم رها رو امالک

  ...بشم خوب ..میدم قول آقا-

  ...کردم صد.راهشو ی جلو سرعت با در سمت بره خواست ...بریزی تمساح اشک من هواس خواد نمی ...توهم بسه-

  ....کرده رو پرى گل و کرم هوای دلت بازم نکنه ....غلطا چ-

  ...قورت دهنمو .آب

 سگ زا ارزشش ک کسی جلوی زدم زانو بار اولین برای اما ..بودم نزده زانو بشری بنی هیچ جلوی عمرم توی اینکه با
  ....داشت رو مادرم حکم ک بدم کار این ب تن زنی نشدن آواره برای بودم مجبور اما ..بود کمتر مبرا

  ....ببینم کنار برو-

  ....کشید دستم توی از رو کفشش

  ...چسبوندم در ب خودمو ..بره خواست

  !کنی؟ مرگ آرزوی صدبار روزی.ک جایی بفرستمت اینبار ک نکن کاری-

  ..رییس سمت گرفتم نوشتم توش چیزی ی و داشتم برش سریع پنجره کنار کاغذ ب افتاد نگام

  ....کرد نگام و باال گرفت سرشو ....کرد مکث لحظه چند ..خوند ک رو نوشته

 پاره.رو ذکاغ ....کنم فکر حتی حرفت درمورد بخوام ک هستی کی تو اصال ....کنم قبول رو تو حرف باید من گفته کی-
 ...رفت و بست درو ...کلبه گوشه ی کرد پرتم در جلوی از.و بهم دز  لگد پاش با ..کرد

 

  حالی چ با میدونه خدا 

 و برد باخودش رو وسایل و اومد رییس افراد از یکی ....نداشت مرده ی از کم طفلی ...میکردم جمع رو نیره وسایل
  ..ماشینش توی کرد پرت جورایی ی

 ...آوردم بیرون کلبه از خودم با و ...گرفتم رو نیره بغل زیر

 مین هم طرفی از ..بودم داغون ....میکرد نفرین و میکشید آه انداخت می سرش پشت ب نگاه ی برمیگشت نیره
 یسری افراد از یکی آخر ی لحظه درست کنم ماشین سوار رو نیره خواستم ...بیاد من سر بالیی .چ قراره دونستم

  ..زد صدام

  ..مرد سمت برگشتیم دو هر

 داره کارت رییس بیا دختر یآها-

  ....کردم نگاه نیره ب

 ...بود ترسیده  من اونممثل

  !داره؟ چیکارش-
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  داره کار خودش با مربوط چ تو.و من ب-

  ...میام همراهش منم پس-

  ...بیای  رییس کلبه تا خوای می بری راه نمیتونی قدم دو تو پیرزن ..نکرده الزم-

  ...کلبه چوبی پله روی نشوندم رو نیره

  ..گرفت دستمو برم خواستم

  ..جان دختر همراهت ب خدا-

 مرد همراه و کردم تشکر ازش لبخندم با ..داد آرامش من ب اندازه چ تا حرفش همین نشه باورش هم خودش شاید
  ...رفتم بود روم روب ک هیکلی قوی و بلند قد

 این ب ای کلبه توی من رفتن بود آور رعب ....نداشتم رو کار این ی اجازه یعنی ..میشدم کلبه وارد بود بار اولین
  ....خودشون برای بودن غولی کدوم هر ک بادیگاردهایی از پر اونم ...بزرگی

 و یگرمایش وسایل تا بگیر مبلمان از ..بود مجهز کامال نیره ی کلبه برعکس اینجا ...بگذریم حرفا این تمام از
 ..سرمایشی

  میگردی؟ چی بالدن ...سر خیره دختره آی- 

 رفشط دو هم آدماش از دوتا ..کردم پیدا میکشید سیگار ک درحالی راحتی صندلی روی رو رییس و برگشتم سریع
  ...بودن وایساده

  .دادم قورت دهنمو آب

  ...شد بلند سرجاش از و کرد خاموش بود میز روی ک جاسیگاری توی رو سیگارش

  ..کرد من به رو پشتش.و پنجره سمت رفت

  صورتی در-

  زدن حرف ب کرد شروع کوتاه مکث ی از.بعد

 بر اش هعهد از نیره ک همونطوری دقیقا ...بیای بر اینجا ی عهده از بتونی کنی ثابت تو ک بمونه اینجا نیره میزارم-
  ...اومد

  ..سمت برگشت دفعه ی

 ازش ک جایی میفرستم هم تو ..مگرنه ...کردی ک کردی ثابت ....میدارم نگه اینجا رو جفتتون هفته دو تا آزمایشی
  .اومدی

  ...شد نزدیک بهم

  ..درسته .میگم رو کجا ک میدونی-

 بزنم زل رییس چشمای تو و وایسم صاف صاف بود شده باعث ک شد پیداش کجا از جرات و دل این دونم نمی

  ..داد تحویلم پوزخند 
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  ...بشه یادآوری بهت تا میگم-

 ی حلهمر  تازه ...موندی زنده اگه بعدم ...آب اونور میفرستنت ...میکنن مواد پراز و میکنن رهپا رو شکمت اینکه اول
 بابتت یزیاد پول داری ک ریختی و بر این با نکنم فکر البته ...میشه شروع عربیه های شیخ ب فروختنت ک بعدی

 ...هستی هم دوم دسته ک بماند حاال ...بدن

 یانه؟؟؟ کنی کمک نیره ب میخوای بازم ببینم خوب 

  ...لجن و .آشغال و پست ...باشه حد این تا کاریشون کثافت ک نمیرسید اینجا ب عقلم وقت هیچ

  .خندید دید ک منو سکوت

  ...میاری در رو دلسوز های آدم ادای الکی ...دونستم.می-

  افرادش از یکی ب کرد اشاره

 رییس نزدیک رفتم نهبز  بهم رو کثیفش دست مردک اون خواست تا ....ببرینش-

  ..صندلی روی نشست دوباره و کرد روشنش برداشت رو ها نخ از یکی ...سیگارش پاکت سمت برد دستشو 

  موافقی؟؟ یعنی من ب زدی زل ک این-

  ...بکنم تونستم می چیکار دیگه

  ..دادم تکون مثبت ی نشونه ب سرمو

 گردن خودت ...کردم کار این ب وادار رو تو زور ب بشه مدعی و بیاد فرشاد اگه روزی فردا ..خواستی خودت-
  گیری؟؟می

 .... دادم تکون سرمو باز جوابش در

  ....صندلی ب زد تکیه ....خندید

  ...بیار رو برگه اون مررراد-

  ...کرد اشاره من ب دست ب برگه ثانیه چند از بعد

  داری؟ سواد-

  ..دادم تکون سر بازم

  ...حالیته چیزی ی عجب چ-

  ...کرد اشاره برگه ب

  .کن امضاش و بخونش-

  ..گرفتم ازش رو برگه و نزدیکش رفتم

 از منو جورایی ی ...ن ک راحت من دست از رو فرشاد میخواد اینجوری ک شدم مطمئن داخلش متحویات خودن با
  ...بود کرده مفراه براش رو بهترینش موجود موقعیت ک بود بهونه دنبال انگار ..بیرون کنه پرت اون زندگی
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  جلوم کرد پرت خودکارو

  ..کن امضاش ....شده نوشته برگه توی گفتم ک حرفایی اون ی همه-

 جلوی گذاشتم و کردم امضا رو برگه پایین و برداشتم زمین روی از رو خودکار شدم خم کشیدم عمیق نفس ی
  ...رییس

  ...کرد زدرا پاهاشو ...داره لذتی چ گرفتن نشونه هدف دوتا تیر ی با-

  .بود افتاده پا از زودتر نیره کاش-

  ...نگاش،کردم تمام نفرت با

  داد تکون دستشو و خندید

 ..بیرون گمشو-

  ...کرد نگام ..جلوش نشستم ...پله ب زده تکیه زارش حال با ک دیدم رو نیره شدم خارج ک کلبه از

  ..دخترجان داشتن چیکارت-

  ...بوسیدم دستشو

  ...داشت چیکارت بگو چیه، کارا این-

  .....برگردوندم سر چیزی ی افتادن صدای با

 ک زدم جیغی چنان.و سمتشون رفتم سریع ...زمین روی میکردن پرت ماشین.توی از رو نیره های وسایل داشتن
  ...گرفتن فاصله ازم.و ترسیدن دونفر.هر

  ...کردم نگاشون تمام خشم با

 اییهمین ولی نداشت زیادی چیز درسته ...بودن گر نظاره همچنان اونا و وردمآ بیرون ماشین از وسایلشو خودم بعد
 بود نداشته و داشت چی هر شوهرش مردن از بعد بود گفته خودش ..بود کرده جمعشون دل خون با داشت ک هم
 شدن ودناب دشاه و بشینم تونستم نمی وجه هیچ ب ..بود کرده تهییه خودش پول با رو اینا تمام و بود برده بین از

 داشت رو مادرم حکم ک بشم زنی دسترنج

  ...هری ک فهموندم کلفت گردن دوتا اون ب غضبناکم نگاه با کردم پیاده ماشین از ک رو همه 

  ...شدن محو چشمم جلوی از حرفی کوچکترین بدون

  ...ماشاالله-

  ..بود خیس چشماش دوختم چشم نیره ب و برگشتم

 یداشت زبون اگه زد خشکشون جیغت با فقط غول نره دوتا اون .....داشتم رو تو جنم از یا ذره منم کاش جان دختر-
  ...میکردن چیکار میکردی دعوا و

 در ...ردمک بلند زمین روی از گرفتم رو بغلش زیر سمتش رفتم ...لبم روی نشست رنگ کم لبخند ی ها مدت از بعد
  ..کردم باز رو کلبه
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  ..کرد قبول رییس مگه-

  ..کردم تایید سر با

  ...کرد نگام متعجب

  چجوری؟-

  ...کلبه داخل بردمش

  ...کردم نگاه رو بیرون پنجره از ....کلبه داخل آوردم رو وسایالش سریع و گوشه ی نشوندمش

 عجبمت هنوز ک ای نیره سمت رفتم و کشیدم عمیق نفس ی ..بودن جمع شغال ی کلبه بر.و دور کفتارا اون تموم
  ...میکرد نگاه ومن.و بود

  ...اون روی خوابوندمش آروم و کردم پهن رو تشکش

  ...گرفت دستمو ک کنم جور.و جمع رو کلبه و شم بلند خواستم

  ...کردم نگاش

 !کرد؟؟ قبول ک گفتی بهش چی-

  ...بوسیدم.رو پیشونیش و شدم خم

  ..میام بر پسش از راحت خیالت-

  کرده سکته نکنه رسیدمت ک خورد جا چنان حرفم این از بیچاره

  ..کرد لمس صورتمو لرزون دستهای با

  ..زدی .حرف تو ...شنیدم درست-

  ..زدم بوسه دستش ب لبخندم با

  ..کنم جبران بتونم کن دعا ..حقم در کردی مادری-

 ...شد جاری چشماش از ک بود اشک

  ..ممکنه چطور آخه ...شده معجزه خدا یا-

  ..بده رخ برام ای معجزه بخواد ک نبودم الل هم اولش از من-

  ...میزنی اللی ب خودتو.و داری قشنگی این ی صدا ...جان دختر چرا-

  ...باشه آروم کردم اشاره

  ..میکشنم جا در بفهمه کسی اگه.....نیستم الل من ک بفهمه احدی هیچ نباید ..هیسس-

  ...هنمیرس کسی ب آزارت ک تو ...مادر آخه چرا ...بده مرگ منو خدا-

  ...سرشونه- مروت و رحم اینا مگه

  ...بهم بگو ..مادر گذشته بهت چی-
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  ...کن دعا برام فقط ...عذابه برام هم یادآوریش حتی ک نپرس ...جان نیره تونم نمی-

  ...نمیکنه قبول رو  گناهکار من دعای خدا ...کنم دعا بخوام ک باشم کی من-

  کردم پاک رو اشکش

 ...دیدم زندگیم تو ک هستی کسی مهربونترین تو ...حرفو این نگو-

  ..لرزید بدنم ستون چهار میخورم قسم ..شد باز شدت ب کلبه در 

  ...شد ظاهر در چهارچوب توی پیشانیش های اخم با مراد

 

 شاکیه حد این تا ک شنیده مارو های حرف نکنه بود این از ترسم تموم

  ..بخوره وقت سر.غذاشو داره.عادت.ک دونی می ...نمونده چیزی ظهر تا گفت رییس ...الل دختر اوی- 

  ..نشنیده صدامو ک.کشیدم راحت نفس ی حرفش این با

  تواام با-

  کردم نگاش

 بهم کوبید شدت ب درو.بعد ..بود بدتر فحش صدتا از ک انداخت بهم نگاهی.چنان ...میام االن فهموندم بهش سر با
  ....ریستش،کردم.و راست جوری ی و وگرفتمش دویدم بشه زمین.پهن کهاین از قبل.شد خارج لوال از.ک طوری

  ...نیره پیش رفتم ....میشد دیرم داشت کردم .نگاه ساعت ب

  ...اونطرف میرم من-

 دنبال چشمش کاریش کثافت ی همه با رییس ...بشه قرص دلت میگم رو چیز ی .....جان دختر همراهت ب خدا-
 .....کنن نگاه چپ بهت.ک ندارن اینو جرات هم آدماش همین خاطر ب ...نیست دختری و زن هیچ

  زدم لبخند 

  ..اینجا فرستاده منو همین ترس از ...جان نیره میدونم-

  ....بیرون رفتم.و کردم خداحافظی ...شدم بلند ازسرجام کنه بارونم سوال بخواد اینکه از قبل

  ...عالمم موجود ترین چندشناک نگاریا میکردن نگام طوری افرادش میشدن نزدیک ک کلبه ب

  ...بود کرده عالی.رو آشپزیم ک داشت هم رو خوبی این بانیره نشینی هم ...آشپزخونه توی رفتم

  ...........کردم شروع و گفتم الله بسم افتاد ها قابلمه.و دیگ ب ک نگاهم

  .....نباشه آماده غذات اگه گفت رییس دختره-

  ....زد بهتش آماده غذای ندید از شد داخل ک مراد

  ...دوخت چشم من ب و برداشت غذا ظرف همه اون زور ب نگاشو

  ....دادم تحویلش پوزخند متعجبش نگاه جواب در
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 اون با مردی ....زده ناخونک برده ک ظرفی ب میفهمیدم داخل اومد می وقت هر ....برد رو غذاها ...اومد خودش ب
  ...نداشت ها بچه از کم هیکل

 ...بود نمونده ازش اثری کوچکترین ...بزنن لیس بود مونده کم ...گرفت خندم آورد ک رو خالی های رفظ

 رمس پشت رو نفر ی حضور گذشت ای دقیقه چند ..شدم شستن ظرف مشغول و زدم باال کم ی رو لباسم آستین
  ..کردم احساس

  ...برگشتم

  ...بود مراد

  ..کردم خفه جیغمو

  .گرفتم فاصله ازش و شدم ندبل سرجام از سریع

 ... فقط ..ندارم کاریت نترس-

  ...نمیشد دار خبر کسی آورد می سرم هم بالیی دخمه این توی ..گوش شد وجودم تمام

  ..کرد کامل رو اش جمله تا کند جون اون و میدادم جون داشتم من

  ...مونده باقی چیزی ها غذا از.....-

 ارهاش گاز روی قابلمه ب کشیدم عمیق نفس ی ....رفتم پیش روح قبض تا ک شکمت اون ب بخوره تیر ...همین
  ....کردم

  ....قابلمه سمت رفت شد خوشحال

 با و برداشت نون تا چند ....زد برق چشماش برداشت ک رو قابلمه در ....قیافش این با نمیکشید خجالت گنده مرد
 ...دهنش تو میکرد درسته رو نون ی نبود غول ب باهتش بی هم خوردنش ....شد بلعیدن مشغول بزرگ های لقمه
  ...پشتش پر های سیبیل ب کشید دستشو شد ک سیر

  ....گریه زیر زد و کرد خالی ی قابلمه ب نگاه ی ....بودم نخورده خوشمزگی این ب غذا حاال تا بچگیم از-

 و مینز  روی باشه نشسته کلفت گردن مردک ی ...کنید تصور منو ی قیافه فقط کافیه بود زده خشکم جا همون من
  ..کنه گریه اون مثل ...داشت شباهت بیشتر گورخر ب صداش ن ک های های

  ...وشجل گرفتم و برداشتم رو .آب پارچ ....نمیده رو کفافش لیوان دیدم ....ببرم آب براش خواستم ...اومدم خودم ب

 و کنارش گذاشت رو پارچ ....شد محو ثانیه چند عرض در آب همه اون ...کشید سر و قاپید ازم رو پارچ حرکت ی با
  ...غذا قابلمه ب زد زل دوباره

  ..اقدس ننه بیامرزتت خدا-

  ...اقدس ننه میگفت قابلمه ب

 .کرد نگام.و باال گرفت سرشو

  ...تونستی تو ..بپزه غذا اقدسم ننه مثل بود نتونسته هیچکس تاحاال-
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  ..شد بلند سرجاش از ....کرد .پاک لباسش آستین .با.بود جاری چشماش از ک ای دریاچه ..ن ک اشک

  ..شام برای کن درست غذا تو میشورم من رو ظرفا-

  ...کردم نگاش متعجب

  ..کنی درست غذا نمیرسی دیگه ...کرد اشاره ها ظرف کوه ب بشوری رو اینا بخوای اگه دیگه برو-

  ....کنه مکمک میخواد دم و شاخ بی غول این نمیشد باورم-

  ...نکرده احضارم رییس تا باش زود ...اقدسم ننه جای هم تو-

  ....بزام تورو مثل دمی و شاخ بی غول بخوام بکنم غلط من ..گرفت خندم

  ..اقدس ننه دیگه برو-

 ننه هی و ...کرد کمکم.و موند آشپزخونه تو شست رو ها ظرف ی همه حرفش مطابق ...کردم کنترل خندمو زور ب
 ...نبودم چیزی ای معشوقه خوبه ...میندازم اقدسش ننه یاد اونو من کردم شکر رو خدا ...میکرد خطابم ساقد

 لبهک سمت بردم.و کردم غذا پراز سینی ی ...کارها شدن تموم از بعد ...میکردم بیشتری امنیت احساس اینجوری
  ...نیره

 ...متشس رفتم دست ب سینی و بستم درو پاهام با ..فتگ بلند شکرت.خدایا ی دید چارچوب تا منو کردم باز درو تا
 از ردمک غش.و نیره شکم روی انداختم خودمو بشه بدل و رد بینمون حرفی بخواد اینکه از قبل ...زمین روی نشستم

  ...خنده

  ...زد خشکش بیچاره

  ؟..شدی دیونه ...دخترجان چته-

  ..اقدس ننه میگفت من ب مراد ...جان نیره بدونی اگه-

  ...خنده زیر زدم دوباره

 هامون چشم از اشک ک اینقدر ...خندید می من پای ب پا اونم ..کردم تعریف براش رو چی همه اومد جا ک حالم
 شد جاری

 .گذاشتم مایع هم توانم حد از بیشتر هیچ نذاشتم ک کم کردم عمل حرفم ب من بود اونجا رییس ک مدتی طی
 وشحالخ چقدر.و کردن رفتن قصد افرادش و رییس هفته ی از بعد ..بیاد سرم بالیی چ نبود قرار مگرنه بودم مجبور
 شده افهاض شکمشون عرض ب سانت چند هفته ی این توی کمش کم ...نمیدیدم نحسشونو ی قیافه مدتی تا ازاینکه

 بزس لبش روی پهن و پک لبخند ی کلبه سمت میرفتم من تا مدت این توی ک بود مراد همه از تر مست سر ..بود
 ونهآشپزخ از پاشو باشه من ب حواسش اینکه ی بهونه ب ذاشت نمی تنهام بودم اونجا ک آخری ی لحظه تا و میشد
 ب ربیشت البته ...داشت.رو گوش ب حلقه غالم حکم جورایی ی ..بود فرمانم ب گوش مدت تمام و ذاشت نمی بیرون

 نکنه داشت برم شک خودم ک کرد نثارم اقدس ننه اقدس نهن اینقدر .....غالم تا داشت شباهت جادو چراغ غول
 خدا ...ندازهمی ام ننه یاد منو هم ات قیافه گفت بهم کار آخر اون ک مخصوصا ...ندارم خبر و اقدسشم ننه واقعا

 ..نیاره دنیا ب ها غول این از ک گرفتم نیشگون شکممو لحظه اون میدونه
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 دو ی اندازه سوخت براش دلم سر آخر ..میکرد کباب رو آدم دل ک ردک بغضی چنان رفتن وقت غول جناب همین 
 ای فاصله خفگی تا ....کرد بغلم ک شد خوشحال چنان ...ببره خودش با ک دادم.و کردم درست غذا روزش س

  ...نداشتم

 ک مدمیز  پا و دست داشتم هوا توی زده فلک من و میرفت باشم من مثال ک اقدسش ننه ی صدقه قربون همینجور
 دمیش گذاشته ام جنازه دیگه ی دقیقه چند تا مگرنه زد صداش رییس افراد از یکی و کرد رحم بهم خدا ...کنه رهام
 جماعت این ب کردن خوبی ..بکنم غلطا این از بکنم غلط دیگه کردم داغ دستمو پشت لحظه همون ....زمین روی

  ....نیومده

 باشم من ک خیالیش ی ننه با زور ب سر آخر بود شده جمع کاش اش ورقلمبیده چشمای تو بره خواست وقتی
  ....رفت و کرد خداخافظی

 بر شغال گله ی اون پس از تونستم ک آوردم جا ب شکر ی سجده رفتم وا زمین رو اومد ک در شدن بسته صدای
  ...بیام

  ....مزرعه ب اومد بعد روز چند اصلی جهنم ....میکردم فکر اشتباه همیشه مثل اما

  ...شنیدم رو ماشینش صدای ک .بودم مزرعه توی

  ...وایسادم سیخ ..بود ترسناک خودش مثل

 خودش ی کلبه وارد بود دستش تو اسلحه ی ک حالی در کریم با ک دیدم رو عذابم ملک من ولی دید نمی منو
  ...زمین روی نشستم و سرم تو زدم رو دستام جفت ....شد

  ....بده دنکشی نفس محلت بهم حداقل خدایا

  ..نییییییره-

  ....خدا یا

 نگاه ی اب ولی میرفتم راه ظاهر ب اینکه با ..کلبه سمت رفتم شدم بلند سرجام از کردم جزم عزممو تمام ..بود کریم
 ....برد پی بدنم لرزش ب میشد ساده

  ...نییییره-

  ..کلبه ب رسوندم خودمو سرعت با

 ...نداشت رو ب رنگ من مثل اونم

  ....شدم اش مانع شه بلند خواست

 

  ...منه تقصیر اش همه جان دختر بکشه منو خدا-

  داری؟؟؟ تقصیری چ تو ....حرفیه چ این-

  ....مادر نداری رو ب رنگ-

  ...سراغش فرستیمی رو پسرش بعد پیر کفتار اون دست از بکشه راحت نفس دختر این روز.دو میزاشتی خدایا
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  ..شد باز شدت ب کلبه در بدم.رو جوابش خواستم تا

  ....میزنه صدات دارم ساعته.دو شنوی نمی ..خرف زن ...کری-

  ....چارچوب تو بود وایساده شده گره ابروهای با کریم

 و ...سمتش رفتم نیاوردم طاقت ...میکشید عربده باز بده حالش.و کشیده دراز ک دید  نمی ...کردم مشت دستمو
  .کردم الم قد جلوش خودش مثل

  ...داد تکون سرشو انداخت بهم نگاه ی

  ..وایسادم هم تر محکم هیچ نرفتم ک کنار جلوش از ..میخوره بهم ازت حالم اونور گمشو-

  ...گشنشه آقا بیا پاشو ...کری نیره-

  .بینینمی افتادم پا از من ...کریم آقا-

  ...باشه آماده باید آقا غذای دونم می فقط من.. ..چ من ب-

  ..کرده قبول هم رییس ...میکنه کاری همه من جای ب ترانه-

 خندید

  ...میاد بر ازش کاری چ استخون تیکه ی این-

  ..کردمی درست غذا افرادش.و رییس برای تنهایی خودش ....میکنه کار منم از بیشتر حتی ...برمیاد خدا ب میاد بر-

  این؟ کی-

  ...میگم راس قسم قرآن ب-

  ...رهمتنف   های زن از ..جونش ب افته می دوباره ببینتش ..اس تشنه خونش ب آقا آخه ....میگی راست تو ک گیرم-

 ...نبود انصاف بی اینقدر چرا اینا آخه ...نزده دست بهم خودم شوهر حتی ک من ب ...  ...لرزید تنم اش کلمه این با
  ...بودم بلد هرزگی من مگه اصال

  ...پاکتره هم آب از این محمود خاک.ب-

  ...افتادی جنازه عین وضعت این با بکنی غلطی چ میخوای بگو فقط تو ...بگی قصه من واسه خواد نمی-

 اینجوری ....نک قایمش آشپزخونه تو ...ببینتش نزار ...نشه شاکی آقا میخوای اگه فقط خودت با ببر رو ترانه ک گفتم-
  ....بپزی غذا خودت میکنه مجبورت بفهمه آقا اگه ک دونی می ....ما هم بیفته راه تو کار هم

 کرد نگاه من ب

  ..خوبه ک آشپزیت-

  ..کنه درست غذا بلده بهتر منم از خوبه خدا ب-

  ...داد تکون سرشو

  ...نکنه شک خیلی ک ...بپوش رو نیره های لباس فقط ...باشه-
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  ...کریم آقا بده خیرت خدا-

  ...بست درو و بیرون رفت حرف بدون

 قبول ک بود اخالق خوش امروز ...نیومده در صداش تا بدو ..تنت بکن بردار  صندوقچه توی از لباسمو جان ترانه بیا-
  ...داداششه از تر اخالق خوش نگذریم حق از ولی ...کرد

  ...کردم نگاش میکردم عوض لباسمو ک همینجور

 ؟!داداشش-

 ...ندیدی رو کرم مگه-

  ..واقعا-

  ..داداشن ..دخترم آره-

  ..خواهرشونه پرى گل نهنک-

  ..خندید

  ...خواهشه خاطر کرم بدون همینو فقط مفصله اش قضیه اون ن-

  ....نخندم نتونستم

  ....شد باز اتاق در ک بود لبم بر خنده هنوز ..بگو.رو پرى گل وای ...کرم و خواهی خاطر

  ..میادا آقا ...میکنی معطل چقدر-

  ..مرد داره قباحت ...میکنه عوض لباس داره مردم دختر نمیگی ...بزنی در ی دنبای ..اس طویله مگه ....خبرته چه-

  ..سمتم کرد رو ..میاد بدش ک ن ...خوبه خوبه-

  ..بپوشی رو پرى گل های لباس نیستی مجبور نیره جای ب آوردی شانس-

  ..خنده زیر زدیم نیره منو پرى گل اسم آوردن با

  ..داشت خنده کجاش هرهر-

  ...میگفتم ترانه برای داداشتون خان دلدادگی از داشتم نگیرین دل ب شما کریم قاآ هیچی-

  ..نداشتم غمی من داشت عقل اگه اون-

  .سمتم کرد رو

  ..دیگه بیا هستی چی معطل-

  ....وحشت ی کلبه سمت رفتیم کریم با و کردم خداحافظی نیره از دستم دادن تکون با

  ...بست درو و پایین فرستاد منو تندی نیست آقا از خبری دید وقتی داد کشیک کریم

  ....کشیدم عمیق نفس ی بست ک درو.و داشتم نگه نفسمو تیکه ی پله آخرین ب رسیدن تا
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 زوج چ خدایی ....نمیرفت کنار چشمم جلوی از کرم.و پرى گل ی قیافه لحظه ی ولی داشتم ک ترسی همه اون با
 ...خندممی میاد ک یادم هنوزه ک هنوز ک بماند مراد اقدس ننه حاال ...میشدن انگیزی شگفت های

 بده خیرش خدا مورد این در ....بود مراد سری صدقه از اینم ...بود مرتب خوشبختانه ...کردم نگاه آشپزخونه ب
  ....شد کشف دم و شاخ بی های غول این توی نازک دل آدم ی ....ن.ک اینا توی خوب خصلت ی حداقل

  ...زدم باد خودمو.و نشستم گوشه ی شد تموم ک کارام

 یخس اومد در شدن باز صدای ....بود لشکر اون بقایای از بودم کرده درست ک اینم نداشتیم کلبه تو زیادی چیز
  ...میزد تند تند قلبم ...وایسادم

  ...نباشه آقا ک صلوات.و نذر کلی

  ..اس آماده غذا نیره-

  ...کشیدم عمیق نفس ی-

 اومد ییک دوتا.رو ها پله میکرد نگاه سرشو پشت ک همینجور ...بشم خوشحال اینقدر کریم دیدن از منمیکرد فکر
  ...پایین

  ....بخوره غذا ساعت سر پدرش مثل داره عادت ..ها شاکیه خیلی آقا اس؟ آماده غذا-

  ...بشه کوفتش

  ...خودشون مثل نبودم پست من ...حیف ولی ..ریختم می سم اشون همه غذای توی تونستم می اگه یعنی

  ...کرد نگام ...میکرد بو بود سینی تپ ک غذاهایی ک همینجور-

  ...اس خونده ات فاتحه مگرنه ...بیاد خوشش آقا ک کن دعا ...نیست بد ک بوش و اش قیافه-

  ....گرفتم بغل غم زانوی و زمین روی نشستم ...بست درو و باال رفت ها پله از گفت ک اینو

  ...بستم چشمامو

  ...سعید ....منه بودن اینجا تاوانش ک کردم گناهی چ من مگه ..خدایا

 ...دگیمزن ....مردم ...سعیدم ...خودم برای ...کنم گریه میتونستم کاش ...سراغم اومد نشکن لعنتی بغض اون دوباره
 دافتا فرشاد ب ک یادم ....میکنم حس رو اش بوسه گرمی هنوز ...لبم روی گذاشتم دستمو ...نشد داماد ک دامادی

 ......خودت از تر کثیف .رییس اون از هم تو از هم ...میگیرم سعیدمو انتقام خدا خداوندی ب ....لرزید تنم

  ....خالی سینی سمت چرخید نگام ...شدم بلند سریع ...بود کریم ....چرخوندم سر در شدن باز با

  ....آوردی شانس-

  ...شدم اش مانع بره خواست

  ...کرد نگام خورده گره ابروهای با

  ...بزنی گولم بخوای ک نیستم سوخته پدر فرشاد من-



 
74 

 

 من برابر چهار کمش کم ...بزنم گول تورو بخوام قحطه آدم نکرد رجوع عقلش ب لحظه ی آخه ....گرفت خندم
  افتم می .پس بزنی دست بهم ....داری هیکل

  ...کردم اشاره یخچال ب گرانبهاش سخن جواب در

  ..کنم چیکارش-

  ...کردم .باز درشو و دادم تکون سر

  ..من ب نگاه ی انداخت یخچال ب نگاه ی

  ...توش برم ....چ من ب-

  ..خوردم خندمو

  نیست توش هیچی کردم اشاره

  ...افتاد دوزاریش تازه

  ...میخرم برات بنویس میخوای چی هر داری سواد اگه ...کرده خودش ی مسخره منو ...زنیکه بگو زودتر-

  ...کرد اشاره سینی ب

  ...حساسه چیزا این رو روی خیلی آقا ...بزنه برق تمیزی از.باید باال های اتاق ...ضمن در ..بشور هم رو اینا-

  ..زد خشکم

  ..میدم خبرت بزنه رودخونه بر.و دور چرخی ی .رفت آقا وقت هر ..نترس-

  ...کشیدم عمیق نفس ی

  ...نیره برای ببرم بزار ریدا اگه هم چیزی ی-

  ..کردم نگاش متعجب

  ..چته-

  ..کردم جور.و جمع خودمو ترسیدم لحنش از

  ....وایسه پا سر بتونه تا بخوره .چیزی ی باید ...احواله ناخوش-

  ....میزنن مشکوک داداش دوتا پس ن

  ..دیگه بجنب وایسادی چرا پ-

  ...رفت.و داد تحویلم اخم ی ...نیره برای ببره.ک اشتمگذ غذا نکردنی باور سرعت با ...باال پریدم

 ...بود قعاش عقل بی دم و شاخ بی غول ی فقط.اون ...بهتره خیییییییلی کرم از ...میگفت راست نیره خدایی ولی ن
  ..گرفت خندم دوباره عاشقیش و عشق آوری یاد از

 ...کرد پا ب مارو شادی.و تفریح موجبات چیزی ی وضعیت این توی خوبه باز
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 کریم ..کردم نگاه رو باال.و وایسادم پله پایین ...شنیدم و نفر ی پیس پیس صدای ک میکردم تمیز رو گاز داشتم
  ..بود

 ملتفت .جا همین برگرد.و بده انجام رو کارت سریع باال برو دیگه ی دقیقه پنج رودخونه سمت بریم میخوایم آقا با-
  ...گفتم چی شدی

 دقیقه پنج از بعد ...بست آرومی ب درو و بیرون رفت ..کرد نگاه سرشو پشت ...دادم تکون مثبت ی نشونه ب سرمو
 با و کابینت روی گذاشتم رو میخرید باید کریم ک رو هایی پرت و خرت و آشپزخونه ب مربوط ی وبرگه شدم  حاضر

 باز درو ...بود خاموش هم زیرش و بود آماده غذا خوشبختانه ...بستم درو و باال رفتم ها پله از آهسته هایی قدم
 دیدن اب ...پنجره سمت رفتم پاورچین پاورچین ...کشیدم راحت نفس ی .نبود کسی کردم نگاه برم.و دور ب ...کردم

 ب و مبرگشت ....بگیرم جون کم ی تا کشیدم عمیق نفس ی میشدن دور کلبه از ک حالی در اسب ب سوار کریم و آقا
 ک همونجوری ...انداختم برق جارو همه کلبه جون ب افتادم .....میدادم انجام کارمو سریع ایدب ...دوختم چشم سالن
 ....بود خواسته ازم کریم

 ودرش صلوات.و سالم با بود کم وقتم چون ...ترسیدم می ازش نشده وارد هنوز چرا دونم نمی ...آخر اتاق موند فقط
 جارو اوب گرفتم رو بینیم جلوی ....بود سیگار بوی خورد مشامم ب اتاق ب ورود محض ب ک چیزی اولین ....کردم باز

 نبود اتاق توی صندلی ی و کمد و تحت ی جز زیادی چیز ....شدم کاری تمیز مشغول ...شدم اتاق وارد دستمال.و
 تمخواس می کردم بو سمتش رفتم ...بود تخت روی ک ای مردونه پیرهن ب افتاد نگام ک بودم تمیزکاری مشغول

  ...زد خشکم جام سر ...داشت ک عطری اما .یانه میده عرق بوی ببینم

  ......بود شده قاطی سیگار بوی با البته ...بود خوشبو خیلی ....کردم بو دوباره

  ...لرزید بدنم ستون چهار در شدن بسته صدای با

  ..بیار برام چایی لیوان ی کریم-

 فلق ...کردم نگاه پنجره ب ....میشه نزدیک اتاق ب ک شنیدم می شوها قدم صدای ...دهنم تو اومد می داشت قلبم
  ...بود

  ...کنه آماده رو غذا نیره بگو ...کریم-

  ...تخت زیر زدم شیرجه جورایی ی بود تخت زیر رسید فکرم ب ک چیزی تنها چرخوند ک درو ی دستگیره

 آن هر بود شده حبس سینه تو نفسم ...شد قاتا وارد ک دیدم رو مردونه کفش جفت ی تخت زیر از و شد باز در
 مرتب و ردآو بیرون کفشاشو ..تخت روی نشسته فهمیدم خورد ک تکونی و تخت صدای با ..بزنم رو سکته بود ممکن

 ...کشید دراز مطمئنن و گوشه ی گذاشت

 با اما نکنم سرفه ک دماغم جلوی گرفتم رو بود دستم ک دستمالی ....رسید مشامم ب سیگار دود لحظه چند از بعد
 ..میکرد غلطی چ من دست تو پبرهنش ...زدم کامل رو سکته ...کردم حس ک عطری

  ...هستی قبرستونی کدوم کریم-

  ...ببره حساب ازش همه این داشت حق کریم ...شد سیخ تنم موی

  ....سوخته پدر کریم-

  ....نداد ادامه رو حرفش شد باز.ک اتاق در
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  ..کشید طول بیاد جوش ب استخو آب تا آقا ببخشید-

  ....میکنم کوفت چایی موقع این روز هر من دونه نمی نیره-

  ....تخت روی گذاشت چیزی ی و اومد کریم

  ندارم.رو بیرون حوصله ...میخورم اتاق تو ...جا همین بیار رو شامم دیگه ساعت نیم

  ....آقا چشم-

 داشتم ک گندی نسشا این با سرم فرق بکوبم دستی.دو خواست می دلم

 اهر  تنها ...کردم گیر اینجا من بفهمونم بهش جوری ی میشد کاش .....شد خارج اتاق از آهسته هایی قدم با کریم
  ....رفت میکردم فکر ک چیزی اون از زودتر خیلی فایده چ ولی ...بود خودش نجاتم

 ک میده گوش رو مزخرفات همین ....بود مزخرف صداش خیلی ..کردم کوب سنگ خارجی آهنگ ی شدن پخش.با
 کنمب تونستم ک کاری تنها ....کنم تحمل رو نکره صدای اون شدم مجبور تموم ساعت نیم ....گنده اخالقش اینقدر

  ......میکرد ام خفه داشت سیگار دود هم طرف اون از ..بگیرم گوشامو دستام با ک بود این

  ..کررررریم-

  ....زمین ب چسبوندم خودمو ک تخت ب بخوره سرم بود نزدیک ترس از

  ...نشسته ک زدم حدس تخت حرکت از

  ....زد صدا رو زده فلک کریم اون دوباره

  ....بود شیر غرش مثل صداش ...سوخت براش دلم

  ...کرد باز درو کریم زد صداش م سوم بار

  ...آقا ببخشید-

  ....مرگته چ امروز معلومه هیچ-

  ...میشد حاضر غذا داشت آقا-

 ...نمیدم کسی ب مفت پول من ...بزنه.رو اینجا قید باید کنه تا اینجوری بامن بخواد بگو نیره ب-

  ..هست هم اینجا هست مزرعه کارهای ..بود بند دستش آقا-

  ...نخواست خودش وردستش بیارم دیگه نفر ی گفتم ک من ...باشه-

 بیارین خواستین مرد ی شما-

  ...معذبه تنهاست زن ی اون..

  ...داره چشم پیرزن این ب کی آخه-

  ...میشه سرش حیا ..زنه باالخره خب-
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 درد ب ی   مشت ی اشون همه دم از دوره این دخترهای مگرنه بشه حالیشون چیزی ی قدیمیها همون اگه-
  ....میکنی نگاه منو وایسادی بر.و بر همینجور بیار رو غذا این ...نخورن

  ....فتونحر  پی رفت حواسم آقا ببخشید-

 پا فعهد ی ک کردم دراز دستمو ..بود .کریم ک سمتی کشوندم خودمو بود مناسب موقعیت ...تخت نزدیک اومد کریم
 نزنم جیغ تا دهنم جلوی گذاشتم رو یکیم اون دست ..انگشتام روی گذاشت

 در ماشک داشت ...کرده له رو زده فلک من دست انگار ن انگار اون ولی ...خوندم دستمو فاتحه ..بود سنگین خیلی.
  ....بود شده کبود بود گذشته سرخی از ..برداشتم دستمو سریع ....برداشت پاشو ک میومد

 

  ...بیارم براتون میخواین هم ای دیگه چیزی آقا-

  ....عقب رفت رو قدم ک بگیرم رو شلوارش ی پاچه خواستم ..میکنم التماس.... نرو ...ن

  ...ممیزن صدات خواستم اگه ...ن-

  ...ندارین الزم چیزی شما ...بخرم پرت.و خرت آشپزخونه واسه داده لیست ی نیره شهر برم باید من اجازتون با-

 ...راهه شهر تا ساعت س ..بگه میخواد چی هر بگو بهش .....ن-

  ..من با ندارین کاری ..آقا باشه-

 یرونب اتاق از من حسرت از پر های چشم مقابل در اون و بود بیهوده کریم پای گرفتن برای تالشم آخرین ...برو ن-
 ...رفت

 ردک باز رو قفلش ...پنجره سمت رفت ..زمین روی گذاشت پاهاشو داد صدا تخت ..گذشت سکوت تو ای دقیقه چند
  کرد باز پنجره و

 ی ینبارا ....میشدم راحت دستت از میمردی کاش ...میشد خفه داشت هم خودش شکر الهی پس ...آزاد هوای آخی
  ....خورد  تکون آرومی ب.و راحتیش صندلی روی نشست و گذاشت قبلی از تر مزخرف آهنگ

 ...میگیره آرامش این میگیرم درد سر دارم من ...میخورد هم ب حالم داشت آهنگ این با ک مزخرفی آرامش این از
 ک ودب گذشته کنم فک ساعتی نیم ..میرفتن راه مغزم روی جور بد آهنگ.و صندلی های تکون ....حداقل بخوابه کاش
  ...کشید دراز تخت روی.و برگشت ....دیگه کردی قفل چرا اونو ...در سمت رفت زد قفلشم بست.رو پنجره

  .......بود شده سختتر خیلی کارم دیگه حاال

 

 کردم باز چشمامو گرگ ی زوزه صدای با

 ...بود مطلق تاریکی جا همه کردم نگاه برم و دور ب ..ودب برده خوابم وضعیت این توی من واقعا یعنی نمیشد باورم.
 ب.و کشیدم عمیق نفس ی ...شنیدم.رو منظمش های نفس صدای کردم تیز گوشامو ...دادم قورت دهنمو آب

 ب مهربونتر قیافش مهتاب نور زیر ..بود خوابیده ...گرفتم باال سرمو کوچولو ی ..بیرون اومدم تخت زیر از آرومی
 خارج نهادم از آه ..بود قفل دادم فشار درو ی دستگیره در سمت رفتم شدم بلند جام سر از آروم ..دمیرسی نظر
 رو افشقی نمیاد خوشم ...کردم آنالیز کلید دنبال ب سرتاپاشو نگاهم با بهش زدم زل ..تخت سمت برگشتم ...شد
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 کلید هدست ک شدم خم ..سمتش اون رفتم پاورچین پاورچین ..یافتم وای ...نمیاد خوشم ازش اصال چون کنم توصیف
 از کلیدو دسته آرومی ب ...نکنم نگاه برهنش ی تنه باال ب ک بود حواسم هم همینجور.و کنم جدا کمربندش از رو

 ...بدنش زیر رفت و خورد چرخ دارم برش خواستم ک ای لحظه درست کردم آزاد کمربندش

  ...نداشتم نظیر شانسی بد در ..بستم چشممو

 ..نبود خبری خیر ن ولی . بشه فرجی تا بودم منتظر زمین روی تمنشس

 در سمت رمب خواستم برداشتم.کلیدو دسته...  سمتش رفتم خوشحالی با دادن بهم.رو دنیا انگار ..چرخید شدم بلند تا
  .نیفته اتفاق این.و بمیرم میخواست دلم یعنی ....گرفت دستمو مچ ک

  ....خودش سمت گردوند برم

 اصلهف مرگ با ک منی ..ترسوند می منو بیشتر سکوتش هم طرف اون از ...نداشتم.رو صورتش ب کردن نگاه جرات
  ....نداشتم چندانی ی

  ..هان ...میکنی غلطی چ من اتااااق تو-

  ..کرد جاری دهان از مانند غرش صدایی با رو اش کلمه ب کلمه

  ...کردم نگاش و کردم سربلند ....اومدم مخود ب شدم زمین پهن و زد صورتم ب ک محکمی سیلی با

  بود حمله ی آماده ببر ی عین

  ..زد بهم لگد ی

 ....بیرون بکشم حلقت از زبونتو یا میدی منو جواب میکنی غلطی چ من اتاق تو میگم زنیکه-

 .عقب رفت قدم ی اما نیفتاد دادم هلش و سمتش کردم حمله یهو ک...رسید دادم ب نیرویی چ ..شد چی دونم نمی
  ...میکرد نگام حیرت با ....نداشت سابقه عمرم توی ک دادم تحویلش جیغی چنان

 ....نیاوران شهاب ...من ...کی سر.اونم ....کشیمی جیغ.و میدی جرات خودت ب بعد من اتاق تو اومدی ...روانی چته-
  ....نرفتم عقب هم وجب ی ولی سمتم اومد

 ...تجداس آشغال فرشاد اون با من حساب ..  ی زنیکه ...بزنی گول منو میتونی یکرد فکر .....ن شدی سیر جونت از-
  ..کن فرو گوشت تو اینم

  ..سرم تو میشد کوبیده هی ک میخورد هم ب کلمه این از حالم ....     

  ..آخر سیم ب زدم

  ....آبادت و جد هفت و خودتی هررزه-

  ...کرد نگام اومده بیرون حدقه از چشمای با

  ...نبودی الل مگه تو-

  ...نههههههههه-

  ...کرد آویزونم هوا تو و کرد چنگ موهامو حرکت ی با
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 عدب رو گفته فرشاد ک دروغی حساب ...نیستی یا اللی حاال .....بزنی داد من سر میکنی جرات ک باشی کی خر-
  ....تخت روی کرد پرتم ....میرسم االن رو تو حساب اما .میرسم

  ....افتادم کردن لطغ ب جا همون

 ....اینو اال میکردم تحمل رو تنبیهی هر ...بشم روح قبض بود نزدیک شد ک نزدیک بهم

  ...کمربندش سمت برد دستشو

  ....خدایا ....نشه تجاوز بهم ولی بمیرم حاضرم خدایا

  ...زد ضربه هوا تو و کرد باز رو کمربندش

  ...کشید دست کمربند ب

  ..میکنه ابودتن دردش ...اصله چرم-

  ....کشیدم راحت نفس ی

 نگاهش اما .....بزنه دوباره خواست...زخمم از پر جسم ب زد ضربه قواش تمام با و شد عصبانی العملم عکس از
 سدستا حصار تو ..بود شده دیر فرار برای ...سمتم آورد حمله ...ترسوند منو نگاهش تو چیزی ی برق ...شد عوض
  ..کرد قفلم

  ...نمیده کیف یاینجور --

  ...داد جر وسط از لباسمو حرکت ی با

 نتونستم ...بود.دردناک هاش ضربه ...من ی برهنه نیمه بدن جون ب افتاد کمربندش با .....اومد نمی در نفسم
  ....کردم صدا رو خدا.و زدم فریاد ...زدم جیغ ...کنم تحمل

  ....روانی مریض ی بود مریض ....خندید می ...میبرد لذت

  ....شد خم ...افتاد نفس نفس ب خودش ک زد اینقدر

  ..هررززه زنیکه ...بزنی داد سرمن میکنی جرات دیگه ی دفعه ...شدی آدم حاال-

 تف تمتونس جوابش در بود نزدیک بهم اینقدر .....متنفرم کلمه این از چقدر بود فهمیده ...گفت لذت با رو کلمه این
  ....صورتش تو بریزم

 تحمل از کشهمی عذاب داره زمین ...کثافتین ....آشغالت پدر اون و آشغال فرشاد اون مثل ...اشغالی ی فقط.تو-
 ...نکبتتون وجود

  ...کرد نثارم محکم سیلی ی

  ......کرد نگاه زخمیم سرتاپای ب ........نشدی آدم هنوز انگار ....بفهم دهنتو حرف-

  ...میکنم آدمت-

 روی گذاشت دست باورانه نا ...سرش توی کوبوندم و برداشتم کنه حمله خواست ات بود میز روی ک آباژوری
 و آبرو حفظ برای دختر ی نداشت خبر ولی ...باشم داشته زور همه این من نمیشد باورش هم خودش انگار ....سرش

 متس وندچرخ سرشو ...کرد  نگاه دستش کف خون ب ...برداشت سرش پشت از دستشو ....میکنه کاری هر شرفش
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 اب دفعه ی ک کنم فرار دستش زیر از خواستم ترسوند می منو نگاهش ...نداشتم رو هیچکاری جرات ترس از ...من
 .....من روی افتاد عظمتش تموم

 ادمی کشیدن نفس ...کردم باز چشمامو .....میشدم خفه داشتم ...میکردم حس بدنم روی رو چیزی ی سنگینی.........
 ...است زنده فهمیدم میخورد گردنم ب ک نفساش از ...بود گردنم گودی تو سرش ....دادم قورت دهنمو آب ....رفت
 نمی دممیکر  کاری ی باید ..بود حرفا این از تر سنگین اما اونور کنم پرتش خودم روی از تا بردم کار ب رو توانم تمام

 ..زدم غجی گوشش ب چسبیده درست ...کردم بلند میشد ک اونجا تا سرمو ...بمونم مدل همی عمر آخر تا ک تونستم

  ...کرد نگاه اطرافش ب تعجب با ....میزد گیج ....بود منگ ...باال پرید.

 سعک هر منتظر ....سمتم برگردوند سر ..شد حضورم متوجه ...شدم بلند جام سر از.و کردم استفاده موقعیت از...
  ...بودم ای شکنجه و العملی

  ...عسل-

  ..دش چهارتا چشام

  ...کردم نگاش

  ...آورده سرت رو بال این کی-

  ..کردم نگاش باز دهن با

  ...گرفت بازوهامو

  ...کنم قطع دستشو خودم تا بگو ....آورده سرت رو بال این کی بگو میگم-

  ...کردم بسته و باز چشمامو

  ...رفت دست از مردم جوون

  ...قبل بار از محکمتر اینبار داد تکونم دوباره

  ...آورده سرت رو بال این کی میگم ..لعنتی بزن حرف د-

  ...کردم اشاره خودش ب ..دادم قورت دهنمو آب

 ..تو-

  ..کنم پرت پر اینجوری بخوام ک گفتم بهت گل از کمتر حاال تا من ...میزنی بیخود حرف چرا !من،؟-

  ...اصال ن

  ...سمتش گرفتم و برداشتم رو کمربندش

  ...این با-

  ...دیوار ب کوبوند دفعه ی.بعد کرد نگاش خیره لحظه چند گرفت ازم.رو دکمربن

  ...نمیاد یادم چیزی چرا ...من ب لعنت-

  ...کردم نگاش واج.و هاج
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  ...خوبه حالتون آقا-

  ..کرد نگام

  .....نبود خبری ترسناک نگاههای اون.از....بود جوری ی نگاهش

  ...بودم عزیزت شهاب ک من ...آقا شدم حاال تا کی از-

 جیغ و برید رو امونم هاش ضربه سوزش اما ...پایین پریدم تخت روی از ..کردم ناقص زدم مردمو ی بچه ...خدا یا
 ..زدم

  ..من ب رسوند رو خودش

  ...خانمم میاد دردت ...بشکنه دستم-

 برارم .دلم کجای دیگه اینو خدا یا ...خانمم ...بزنم زار میخواست دلم یعنی

  ....گرفتم اصلهف ازش

  ...نزن دست من ب-

  ...کرد اخم

  ...اش شقیقه روی گذاشت دستشو ...نمیاد یادم هیچی کن باور ولی ...داری حق دونم می-

 اینجا اومدیم کی اینکه ،حتی نمیاد یادم کن باور-

  ...بشه کمتر اسفناکم وضع اون  تا خودم ب چسبوندم شدمو پاره لباس.

  ...گرفت فاصله ازم ...زدم جیغ بزنه دست بهم دوباره خواست ..شدم ندبل جام سر از زحمت ب

 و رفتم عقب عقب ...باال برد تسلیم حالت ب. دستشو ایستاده همینجور ....ندارم کاریت ...عسلم باشه-

  ...دستگیره سمت بردم دستمو

  ...طرفش برگشتم شاکی

  ..کن بازش-

 و ردک باز درو .....گرفتم فاصله ازش ..من سمت اومد ...برداشت تخت روی .از رو کلید دسته ...کرد نگاه برشو و دور
  ....وایساد در کنار خودش

  ....بیرون اومدم اتاق از فشردممی خودم ب لباسمو ک حالی در و کردم نگاش نفرت با

  ...نبود ترکم عزرائیل از نگاهش ..شدم شکم ب سینه کریم با ک بودم نداشته بر رو آزادیم اول قدم هنوز

  ...بودی قبرستونی کدوم-

  ...کردم ریزت ریز بخوره من عسل ب دستت کلفت گردن مرتیکه هوی-

  ..شد خیره آقا ب اومده.در حدقه از هایی چشم با و شد خشک هوا تو دستش کریم

  ...بودین من با آقا-
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  ...نکردم قلمش تا پایین بنداز دستتو اون-

  ...پایین آورد ودستش ..بود خورده جا من مثل

 ...خوبه حالتون آقا-

  ....وایساد جلوم سریع شهاب ک بشم جیم جورایی ی خواستم-

  ....بیاره عسلو های لباس بگو نیره ب برو-

 

  عسل؟؟؟-

  ...بیاره لباس براش.بگو میگم ....کررری-

  ...بهم کرد حمله شده گره ابروهای با کریم

  ....سالن کف شد پرت دفعه ی ک میکرد ما خفه داشت ....زنیکه کردی چیکارش-

  ....جونش ب افتاد لگد.و مشت با شهاب

  ...انگشتاش روی کوبوند پاشو ....بزنی دست.من عسل ب.ک گفته کی عوضی مردک-

  ...ها گرگ غذای میشی میکنم ات تیکه تیکه ....کردم قطع م دستتو-

 نیست عسل دختره این عزیزتون جون ب ...میکنین اشتباه آقا-

  ...کرد چنگ گلوشو دستاش با و شکمش روی نشست

- 

 اون ..برداشت کمرش از رو کریم چاقوی ...نزنی اضافی حرف ک میشه حالیت بیرون کشیدم حلقت از زبونتو وقتی
 با.و دویدم دهنش سمت ببره رو چاقو خواست تا میزد منگ بود خورده ک هایی ضربه و دستش درد از بیابونی غول
  ....چرخوند سرشو ...کلبه گوشه کردم پرت رو چاقو پام

  ...نداری وجدان ذره ی ..بکشیش میخوای.بعد وفاداره بهت سگ عین ...حیونی مگه-

  بامنی؟-

  ..توام با.ک بله-

  ...میکرد ات خفه داشت ...میکنم اینکارو دارم تو خاطر ب-

 و وت ک چیزی ..آدم ...میفهمی آدمم ....یمنیست حیوون من ..نشه کشته من خاطر ب کسی ولی بمیرم حاضرم من-
  ..نیستن تو امثال

  من سمت اومد شد بلند سرجاش از

  ...نبود مهم برات چیزا این ک تو ...شدی اینجوری چرا عسلم-

  ..اینکه دوم نیستم شما عسل من اینکه اول-
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  شو خففففه-

  ....زد خشکم

  ....بود خون کاسه دوتا چشماش

  ...میزیزم رو نیره واون کریم این خون نیستم عسلت من بگی دیگه بار ی-

  ...دادم قورت دهنمو آب

  اتااااق تو بررو-

  ...روانیه اینقدر چرا ....پیغمبر یا

  ...بررررو میگم-

 ک اونجایی از ...بستم درو و اتاق تو برگشتم کریم متحیر های چشم مقابل در.و باال پریدم ترس از

  .....وایسادم اتاق در پشت ...کردم قفل داخل از درو ترسیدم می سگ مثل

 اشه قدم صدای اون از بعد و اومد کلبه در شدن بسته صدای بود خودش ب متعلق ک فریادی و نعره چندتا از بعد
  ....میشه نزدیک  اتاق ب.ک میشد شنیده

  ...در ب زد

  ....دهنم تو اومد قلبم

 ...چرخوند رو دستگیره

  ....گرفتم فاصله در از ک ترسیدم اینقدر ...سسسسسلع ....کن بازش عسل-

  ...عسسسسسل .....کن بازش میگم لعنتی-

  ...میاد من سر فقط بال همه این چرا خدایا ...قلبم روی گذاشتم دستمو ...در ب کوبید

  .....خد ...ممنونم خدایا ...رفته یعنی.....گرفت فرا رو جا همه سکوت دفعه ی

 نگاش نمیکردم جرات ....دیوار ب چسبوندم خودمو جیغ با من و شد زمین پخش ممکن حالت بدترین با اتاق در
 فالکت عوض این توی ....بستم چشممو ..شد نزدیک بهم ....میزد گنجشک ی مثل قلبم ....لرزیدم می بید مثل ....کنم
  ....کتک ن زد داد ن اتاق ب ورودش از بعد اینکه از بودم متعجب......بودم افتاده که  ب بار

 عجبمت ..رفت یادم دردم افتاد بتادین و پنبه ب ک نگاهم ...کردم باز چشممو ...رفت هوا ب جیغم شکمم سوزش با
 خودش ک هایی ضربه کردن پانسمان ب بعد ...تخت روی بشینم کرد مجبورم کنه نگام اینکه بدون ....کردم نگاش

  ..... شد بودمشغول زده

 بینی پیش قابل غیر کامال .....آوردی نیاد کجای از اینو خدایا

  ..بزنمت اومد دلم چطور من آخه ....بشکنه دستم-

 قطف مجسمه مثل ....لرزید بدنم چهارستون ک طوری زد نعره و دیوار ب کوفت رو بتادین قوطی سرش ب زد دوباره
 ....شدم روح قبض من سمت چرخوند ک سرشو ...کردم نگاش
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  ...گرفتم فاصله ازش ک صورتم سمت آورد دستشو

  ...شد تر نزدیک بهم

  ...کنم نوازشت میخوام ...ندارم کاریت نترس-

  ..گرفتم فاصله ازش دوباره حرفش ب توجه بی

  ..ندااارم کاریت میگم لعنتی-

  ...زدم رو سکته نکشیده ظهر ب هاش نعره این با بره پیش همینجور

  ...چشمام ب دبو زده زل ....زد کنار صورتم.توی از موهامو

  عسل؟ زدی حرف بابات با-

  .....بگم بهش داشتم جرات مگه ولی ...پوسیده خاک زیر من بابای ...بابام ...جانم

 جیغ کنه عملی حرفشو خواست تا ...بشه کم دردش ببوسم زخماتو میخوای ...دستم از دلخوری ...نمیزنی حرف چرا-
  ....  پایین پریدم تخت اونور از زدم

  ...کرد نگام متعجب

  ...عسل چته-

  ..میکشم خودمو بزنی من ب دست-

  ....میزاشتم مایه خودم از باید نمیرسید زورم ک اونو

  ...دیوار ب چسبیدم ک فهمیدم همینو فقط

  ...میکشم خودمو گفتی چی بشنوم دیگه بار ی ..شو خفه-

  ...بده خیرت خدا ...بکش خب

  ..دادم هلش داشتم ک قوایی تموم با

  ...آشغال نزن من ب رو کثیفت هایدست-

 

  گفتیيی؟ چییی-

  ...دادم جیغ با جوابشو اینبار ولی شد سیخ تنم موی اش نعره از

  ..نزن داااااد من سرررر اینقدر-

 

  ...خانم عسل برای آوردم لباس ........آقا-

  ...کردم نگاه کریم ب تعجب با

  ...عسله کجام من میگی چرت چرا تو-
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  ..تخت روی کرد پرت گرفت ازش رو ها لباس بشها

  .....من نامزد ب زدی زل.و اینجا وایسادی کی ی اجازه با-

 ...رفت و گرفت قرض دوتام داشت پا دوتا بدبخت کریم

  ....من سمت برگشت شده گره ابروهای با

  ...کنم عوض رو لباست بیام تا تخت روی برو-

  ....چالغم خودم مگه-

  ..نباشه رفح من حرف رو-

  .بابا بینیم برو-

  ..گفتی چی نشنیدم-

  ....نمیکنم عوض لباسمو مگرنه ...بیرون برو گفتم-

  ..عسسسسسل-

  ...کرد نگام ناباورانه ...ببینم بیرون برو ...کوفت عسل درد.و عسل-

  ...میزنی حرف بامن اینجوری ک خودتی واقعا-

  ....عسلم من ک داری اصرار تو ....نیستم نخیر-

  ...خودم جلوی گرفتم بود آورده کریم ک هایی لباس سمتم اومد

 سرت رو بال این ک بود شده چم دونم نمی دیشب منتها ...آرومم خیلی رابطه در من.ک میدونی خودت ببین-
  ....نزنم سیلی بهت حتی دیگه ک میدم شرف قول لحظه همین.و جا همین ولی ....آوردم

  ...ادمد قورت زور ب رو دهنم آب

  کنم عوض هامو لباس من بیرون بری میشه عزیزم جان شهاب-

  ...زد برق چشماش

  ....بانو بفرمایید امر شما-

  ...کرد اخم ..عقب رفتم من جلو اومد.ک صورتش

  ...میکنه درد صورتم-

 در سمت رفت.و کرد پوفی

  ...سمتم اومد رنگ کم لبخند ی با

  ...میبرم لذت پوشیدنت لباس از همیشه-

  ..شدم سرخ

  ..هیز
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  ...گفتی چی-

  ...کردم جور.و جمع خودمو

  دستته تو چی ...عزیزم هیچی-

  ...گرفت سمتم رو لیوان.و کنارم نشست

  ..عاشقشی.ک همونی-

  ...گرفتم ازش تردید با

  ..بود قهوه

  ...بخور-

  خوری .نمی چرا تو-

  ..لیوانم ب زد.لیوانشو

  ..عشقمون سالمتی ب-

  ..روانی سرت.تو بخوره عشقت

 ...وبگ و کن نگاه چشمام تو بگی میخوای چی هر گفتم بهت هم قبال ...بزنی حرف لب زیر میاد بدم خیلی عسل-
  ..اوکی

  اوکی-

 ...میفته دهن از ..دیگه بخور-

  ...بیرون ریختم.رو همه تلخیش شدت از خوردم ک رو قلوپ اولین

  ..تلخه اینقدر چرا ...کوفتیه چ این-

  ..بودی تلخ ی قهوه عاشق همیشه تو خب-

  ....بکنم غلط من.....ایییی--

  ..دستش دادم لیوانو ...نداری دوست کنم باور-

  ...کن باور بله-

  ..جام سر نشوندتم برم.ک شدم بلند جام سر از

  کجا-

  ...نیره پیش برم میخوام-

  ...میکنی شوخی-

  ..بود کجا شوخیم-

  عجیبه؟ کجاش بله-!....نیره؟؟ پیش بری خوای می ...تو-
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  ..میاد بدم زنه این از گفتیمی همیشه جاش، همه-

  ..برم میخوام کن ولم هم حاال ....نمیاد بدم نخیر-

 واین ..بخوری جم چشمم جلوی از نداری حق منی پیش تا ...منم مهم ....نداره ربطی من ب میاد خوشت یا میاد بدت-
  کردم گوشزد بهت حاال تا بار ده

  کردم نگاش

  بخوری؟ خوای نمی اونم چی غذا-

  ...نخوام چرا-

  ...کنم درست غذا برات تا برم بزار خب-

  ...مرده نیره مگه کنی درست غذا.تو-

  ...کنه استراحت باید داره کمر دیسک ..مریضه ....نخیر-

  ...جاش میارم رو دیگه یکی خب-

  ...میکنی جا بی-

  خورد جا لحنم از

  منیبا-

  ...کردم آزاد دستمو

  ...بله-

  ...کلبه در ب رسوندم خودمو ..بیرون اومدم اتاق .از سریع بود منگی.تو.ک همینجور

  ...در جلوی بود نشسته کریم ...کردم بازش

  ..مادرت جون بیا زودی کریم آقا-

  ..شد بلند جاش سر از سریع

  شده؟ چی-

  ...بیا-

  ....داری چیکار کریم با-

  کنما اش خفه خواست می دلم

  سمتش برگشتم ساختگی لبخند ی با

  ...کمکم بیاد میخوام عزیزم-

  ...کرد اخم

  خوبه حالت کمکت؟ بیاد این-



 
88 

 

 ....میدم خبرت کردم آماده رو غذا من کن استراحت برو شما ...عالی-

  کرد نگاه کریم ب اخم با

  ....میکنم ات تیکه تیکه کنی خطا پا از دست-

  ...آقا چشم-

  ....نظارت فقط خانم میدی انجام خودت رو کارها بیشتر-

  من سمت برگشت اومد یادش چیزی ی انگار

  ..میاد بدم آشپزی از میگفتی همیشه نیستی؟ بلد آشپزی ک تو عسلی-

  ....نمیکنم هم نگاهت نمیزنم حرف باهات دیگه بزنی حرف دیگه ی کلمه ی بخوای اگه ...میاد خوشم االن-

  ...انیه-

  ...چندش مردک

 آشپزخونه توی بردم خودم با و کشیدم رو کریم آستین و کردم نگاش اخم با

  ...کشیدم عمیق نفس ی بستم ک درو

  ....آشپزخونه ته تم کشوند و گرفت رو دهنم جلوی ..روان اینقدر چرا تو رییس این-

  ..بودن حساس خانم روی خیلی آقا ...آرومتر.....هيیییسسسس-

  ...کیه عسل اصن ...کیه انمخ-

  ...نیومده تا شو کار ب دست زودی تو-

  ...شدم مشغول سریع...میگفت راست

  ...دیگه بگو-

  ....کرد پوفی

 زیر جوره همه .....میشد گور ب گور میکرد نگاهش چپ یکی ....حساس روش هم خیلی بودن آقا نامزد خانم عسل-
 قزر  پر های مهمونی ....آنچنانی های خرید ..خارج سفر ...گذشتا نمی بد هشب هم خانم البته ....بودن آقا ی سلطه

 ور خانم قاپ چجوری و شد پیدا رامین اسم ب پسره ی کجا از دفعه ی دونم نمی اما .....بود تامین جوره همه ...برق.و
  ...شد باورش ک کرد دلبری براش اینقدر اون ولی ...کرد شک آقا ....دزدید

 خوش پسره اون پیش صبح تا.و خوابوند می اونو آقا ی قهوه توی ریختمی آور وابخ قرص ها شب
 وقتی ....خواب ب میزنه خودشو اما ...نخورد قهواشو اتفاقی شب ی ....شک،کرد آقا گذشت  وقتی چند....میگذروند

  ....میکنه چیکار ک بفهمه میره دنبالش هم آقا ..میره دختره

  ...شد خشن کریم نگاه

  ...نداد ادامه حرفشو ....بیشرف اون بغل تو ک میکنه پیداش تیوق-

  ...اون حال ب وای دیگه سخته اینقدر کریم برای....بود سخت براش
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  ....جلوش وایسادم کردم کم رو قابلمه زیر

  ....کرد چیکارشون-

  ....کشید سر.آبو پارچ و یخچال سر رفت و انداخت بهم عصبی نگاه ی

 راچ دونم نمی ...بشی دور اینجا از باید داری دوست جونتو اگه بدون اینو فقط شده پیدات کجا از تو دونم نمی-
 ات فاتحه صحنه اون ب بیاد یادش لحظه ی برای اگه ولی ....عسلی تو میکنه فکر و داده دست از رو اش حافظه
 ..اس خونده

  ....دادم قورت دهنمو آب

  ...روانی مردک این عسل بشم اینکه تا وندمم می باقی مراد اقدس ننه میدادم ترجیح

  ..کرررریم-

  ...باال پرید اونم بگذره من از

  ..میکنی وز وز چ من عسل گوش تو الدنگ مردک-

  بود افتاده پته تته ب بیچاره

  ...پرسیدمی ازم رو آبگوشت کردن درست طرز داشت عزیزم هیچی-

  ...قبرش سر رایب میخواد آبگوشت کردن درست طرز وک گنده این-

 ..میخواد البد دونم نمی-

  ...تو ب برسه چ بچرخه عسلم بر و دور پشه نمیاد خوشم دونی نمی باال، برو گمشو-

 تدس جفت ی ک بودم کریم های حرف شک تو هنوز ..بیرون رفت آشپزخونه از و داد تحویلش ببخشید ی بیچاره
  ..شد حلقه کمرم دور

  ...مگرفت فاصله ازش.و کشیدم جیغ

 شد؟ چی-

  ....گشتممی بهونه ی دنبال باید

  ..ها نشده خوب هنوز دیشبت های رخم-

  ...دستم تو گرفتم رو مالقه ...کوچولو ی بزار ...هانی ببخش آخ-

  ....فهمیدی ..خودم سر فرق میزنم این با بزنی دست من ب-

- 

  ...خودم گنجشکک داره ضرر کوچولوت قلب واسه ...نشو عصبی فقط تو ...هانی اوکی-

 ...آخه زدنه حرف طرز چ این فیل مردک

 و رداشتب قاشق ی سریع ...کرد بو برداشت.یکیشو در سمتش رفت ...بود گاز روی ک ای قابلمه دوتا ب افتاد نگاش
  .....چشید
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  ...داشتیم بچه دوتا حاال تا خوبه دسپختت اینقدر میدونستم اگه ...واووو-

  ....اومد شجو ب خونم حیاییش بی از

  ...دارم کار هنوز من بیرون برو-

  ..کرد نگام

  ...کاری چ-

  ...مربوطه خودم ب-

  ....میدیدم اشو خنده بود بار اولین ...خندید

  ...داشت خنده کجاش-

 و زدم جیغ باال زد ک پیرهنم .....شکم روی خال این ..تا بگیر گردنت زخم اون از دارم رو.تو چیز همه آمار من هیچی-
  ...گرفتم فاصله ازش

  ...کو خالت-

  دادم قورت دهنمو آب

  ..کو خالت میگم-

  ....کنم چیکار خدا یا

  بود زده خشکم دست در مالقه

  ...کجاست خالت میگم عسل-

  ...بود ترسناک العاده فوق لحنش

 تواااااما با-

  ....نداشتم خال وقت هیچ من-

 اسم فقط.تو ...برداشتیش کردی خودتو کار آخر ..بودم حساس خالت یرو چقدر من دونی نمی ...میگی چرت چرا-
 ندارم کاری هم تو با میرسم رو حسابش خودم بگو بهم دکترشو

 عسسسسسل-

 بهم ناقابل خال ی خاطر ب االن ....کمی نمی اذیتم دیگه ندادی قول بهم اتاقت تو مگه ...نزن داد من سر اینقدر-
  ....سقف ی زیر بیام بخوام باهات ک روزی اون حال ب وای دادی گیر

  شد آرومتر ولی ..داشت اخم هنوز

  ...نکن اخمم-

  ..گرفت اش خنده

  ..بودی کرده قایم کجا حاال تا.رو شوخت طبع این هانی-
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  ...کریم قبر سر-

  ... بغلش توی کشیدتم و خنده از کرد غش حرفم این با

  ..دختر ای خوشمزه تو چقدر-

  ..کردم خالص دستش از خودمو زور ب

  ...کن لمبو آب انار مثل منو هی هم تو میکنه درد بدنم میگم تو ب من-

  ...خندید دوباره

  ...شدی بامزه خیلی ....خودتی نمیشه باورم-

  ..باال گرفتم رو مالقه

  ..دارم کار هزارتا ....بیرون برو زود-

  ...کنیم بازی دست ی چیدم رو شطرنج میز بریم بیا باال اون رفت سر ام حوصله ...دیگه بسه-

  ...نیستم بلد ک من شطرنج؟-

  ...بسه شوخی عسل-

 نکردم هم لمس حتی رو شطرنج های مهره از یکی حتی عمرم توی من .....ام جدی کامال-

  عسل-

  ...نکردم یعنی نکردم لمس میگم وقتی ...کوفت و عسل-

  ..گوشه ی کرد پرت و گرفت ازم رو مالقه حرکت ی با کشید عمیق نفس ی

  ...دو......یک ....باال رفتی سه بشمار-

  ....شگفتم در خودمم بود شده تزریق بهم کجا از یهو نفس ب اعتماد همه این ...میکردم نگاش بسته بغل.و دست

 نوم دوشش بر برنج گونی ی مثل و نداد محل دادم تحویلش کردن غلط چی هر ...شدم معلق هوا تو گفت ک رو سه
 ....کنارم نشست خودشم صندلی روی نشوندتم.و کرد حمل سالن تا

  ..خودش ب چسبوند منو و خودش سمت کشید رو شطرنج میز

  ..گرفتم فاصله ازش زور ب

  ...میکنم خالی سرت رو خال اون تالفی بیاری ن بخوای ...کن شروع-

 دهنمو آب ..کرد نگام چپ.چپ.ک برم الکی حرکت ی شدم مجبور نیست شکی بودنش روانی در.ک اونجایی از
 دست ی مهره.ک رسید جایی ب کارم ....نگام تر چپ اینبار ...رفتم دیگه حرکت ی.و برگردوندم رو مهره دادم قورت

 گردوندم برش ...دادم حرکت اشتباه ک رو مهره آخرین ....من ب بود زده زل بر.و بر اونم.و نبود صفحه توی نخورده
 ....لیصند روی نشستم مظلوم و

  ..هانی-
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  ..شد آروم صداش چقدر

  ...باال گرفتم سرمو

  ....بود جوری ی چشماش

  ...خوشکلی خیلی-

  ....شده هم کور ....بود کاری بدجور ام ضربه کنم فک ....باال پرید ابروهام جفت

  ...شد تر نزدیک بهم

  ...هانی باشه ...جلو بندازه.رو عروسیمون بزنم حرف بابات با-

  ....کرده .مظلوم رو قیافش هم االن میشه مهربون دفعه ی میشه روانی هدفع ی

 ....ببرمت بری خواستی ک دنیا جای هر پاریس از میدم قول ...پاریس بریم هم عسل ماه ...موافقی ..هوووم-
  ....باشه

 میدادین؟ ناشناخته موجود این ب .جوابی چ بودین من جای شما

  ...دادم قورت دهنمو آب

  ...گرفت ته غذام آشپزخونه تو برم من-

  .....برم نذاشت.و کرد اخم

  ...بزنم حرف باهاش خوام می ....بابات پیش میریم امشب همین-

  ...برس دادم ب پیغمبر یا

  ..سمتم شد خم ....موافقی پس-

  تو مال کژال شیرینت سکوت این خاطر ب-

  ....داره خارجی وجود اصن ...شیه ....حیونه ...آدمه کژال بود سوال برام االن

  ....خودت ب بدمش خوام می امروز سوارش،بشی زاشتم نمی دیروز تا ....نه مگه کردی تعجب-

  ماشین یا حیونه یا گزینه دو شد آالن

  نمیگی؟ هیچی چرا-

  ...هوم-

  ....خندید

 همیش هم ات جایزه ....خندیدمن عمرم توی ک خندوندی منو اینقدر امروز ولی ..بگم بهت دیگه ماه دو خواستم می-
  ...عسلم رکاب در اسب میشه ک سفیدم کژال

  .......میکنه معجزه ها موقع بعضی  واقعاسکوت ....اسبه فهمیدم آخی
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 دلبخن ی با منم .....میکرد تعریف رفتیم باهم هایی،ک گذرونی خوش و ها تفریح از و زد حرف تیکه ی همینجور
 ......دممیکر  تایید رو حرفاش ساختگی

 ک بود این مشغول فکرم مدت تمام منم و میداد من تحویل صدقه قربون ی میخورد قاشقی،ک هر  موقعناهار
  ....شد آب بر نقش هام نقشه ی همه شهاب حرف با اما کنم فرار کریم با بتونم ک بخوابونم رو بشر این چجوری

  ....کردم نگاش واج.و هاج.....

  ...گفتی چی-

  ...من سمت برگشت میکرد مرتب رو پیراهنش ی یقه و میکرد نگاه خودش ب آینه ویت.ک حالی در

  ...بابات پیش میریم باش آماده.ک گفتم-

  ...پرید رنگم وضوح ب

  االن؟-

  چشه؟ مگه االن-

  ....روشنه هم هوا بریم فردا-

  .... مچش ب بست برداشت میز روی از رو ساعتش

  ....نرفته یادت ک رو کژال ....کردی موافقت هم تو ....گفتم بهت صبح من عزیزم ن-

  ....سرم تو بخوره کژال

  ...کرد نگام

  ...اونجا میریم ...نداری شدن آماده ب نیازی ک تو-

  ..ولی-

  ....نداره اما و ولی-

  ...شهاب-

  کریممم-

  ..بستم چشممو

  ...سرم ب زد فکری ی بدبختی اوج توی ....زد حرف روانی این با میشد مگه

  ..بزنم صدا.کریمو برم من عزیزم-

  ..بود نشسته در پشت  ..کردم باز ک درو ....شدم خارج اتاق از سرعت با و بگه چیزی نذاشتم

  ...کریم-

  ..سمتم اومد شد بلند سریع

  شده چی-
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  ..عسل بابای پیش ببره منو خواد می آقات این-

  چیییییی؟-

 ، میشوه آرومتر هیس-

  ..حاال مکنی چیکار-

  ...نزدیکش رفتم

  بهش بدم نداری باشه آور خواب ک چیزی قرصی دارویی-

  ...کرد فکر

  ....بیارم برم وایسا... ..چرا-

  ...دستم داد پاکت ی ..برگشت بعد دقیقه چند

  .خودت گردن خونت بیاد آقا سر بالیی اگه ...نریزی زیاد باشه حواست دوزش،باالست-

  ...توهم حاال خوبه-

 توییکی ریختم رو دارو از مقداری ی و کردم درست قهوه سریع ....آشپزخونه توی رسوندم خودمو و شدم کلبه وارد
  .....لرزید می دستام استرس شدت از ..  ها لیوان.از

  ....توشه آور خواب کدومش بود حواسم برداشتم رو قهوه لیوان دوتا و کردم قایم لباسم زیر رو پاکت

  ....نیها ....هانی-

  ....شدم اتاق وارد لبم روی بر زوری لبخند ی با کردم بیشتر سرعتمو

  ...کردم درست چی ببین-

  ...من سمت برگشت و کند اینه از دل باالخره

  ...کردی چ اوه-

  ..داشت نگهم آینه جلوی و خودش سمت کشید منو بعد میز روی گذاشت.و گرفت ازم رو.ها لیوان جفت

  !نه؟ مگه میایم بهم خیلی-

  ....کردم رها بازوم روی از دستشو

  ..ک مستحضری جان شهاب میکنه درد بدنم-

  ..کرد مزه و برداشت رو ها لیوان از یکی-

  ...کردیا درست خوب-

  .کردم نثارش پهن لبخند ی

  .من سمت گرفت رو دیگه لیوان

  ...سالمتی ب-
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 زیر اونو های العمل عکس و بودم خیره شهاب ب میکردم انج نوش قهوه از ک حالی در و کردم گشادتر رو لبخندم
 داشتم نظر

  ..میز روی گذاشت رو خالی لیوان و خورد قطره آخرین تا اشو قهوه

  ....کشیدم سر امو قهوه ی مونده باقی و کشیدم عمیق نفس ی

  ......کنه اثر ودار تا منتظر.و بودم چشم پا تا سر ...روش نشستم و تخت سمت رفتم کرد صدا ک رو کریم

  ...میخوند آواز خودش واسه و بود شده هم تر حال سر قهوه خوردن با انگار اما

  ....کشیدم خمیازه

  ....بودم خسته خیلی

 چشمام و شد چیره بهم خواب اما ..بشه زمین پهن اون ک بودم منتظر ...بودم داشته .نگه باز رو هام پلک زور ب
 شد بسته هم

 جیغ بود دورم ک ای مردونه حصار از ...کردم باز چشمامو میکنه حرکت داره شکمم روی چیزی ی اینکه احساس با
  ...تخت تاج ب چسبیدم و و زدم

  ..منم عزیزم ...عسل-

  ....میزدم نفس نفس

  ......میترسی قدر این دونستم نمی ببخشید-

  ....کشیدم راحت نفس ی هام لباس دیدن با کردم نگاه خودم ب سریع ...دوختم چشم اش برهنه ی تنه نیم ب

  ...شد ظاهر جلوم قند آب لیوان ی با

  ....عزیزم بخور-

  ....بهش دادم و خوردم رو قطره آخرین تا ....داشتم نیاز بهش واقعا

  ...هانی شدی بهتر-

  ..تنت بکنی چیزی ی میشه-

  ...ترسیدی من از-

  ..دادم تکون سرمو

  ....پوشید و برداشت تخت روی از اشو خونه چهار پیرهن و گرفت قرار صداقتم تاثیر تحت

  ..حاال خوبه-

  ...دادم تکون سرمو مثبت ی نشونه ب

  .....لرزوند می تنمو نفره دو تخت این بگذریم چی همه از ...شدم بودم ک جدیدی مکان متوجه تازه

  ...بود شده تنگ اتاقت برای دلت-
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  ...نشستم سیخ

  ..اتاقم-

  ..خوردم اشتباهی رو قهوه فهمیدم تازه ...سرمم بر عالم خاک یعنی ....اومد یادم یزچ همه تازه

  ..اومدیم کی-

  .دیشب همون-

 ... خوابیدی ی،تیکه اینجا تا و برد خوابت بودی خسته خیلی-

  کجاست، کریم-

  هم توی رفت اخمش

  داری کریم ب چیکار-

  ...شد چی نیره ....نیره-

  خوبه حالت عسل-

  اس نیره پیش یک-

  هیچکی-

  چیییییی-

  ...خورد جا

 ....میکنی بستریش خوب ی،بیمارستان توی یا پیشش بفرست رو یکی االن همی-

  ...عسل-

  ...شنیدی ک همین کوفت و عسل-

  ...عسل-

  کردم نگاش اخم با

  شد ساکت

  ...خصوصی بیمارستان ی ببرنش امروز همین گم می کن باز اخماتو باشه-

  نمیگی ک غدرو-

  غرید دفعه ی

  لعنتی گفتم دروغ تو ب کی من-

  ...دادم قورت دهنمو آب

  ...سرش پس گذاشت دستشو
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  ...شده زخم چرا نمیدونی تو ......بریده امونمو دیروز از لعنتی لباس زخم این-

 خل اینجوری نکهای ن شی بلند جات سر از نتونی ک میزدم چنان کاش بعدم ....بودم قبلش غرش شک تو هنوز من
 بشی چل.و

  ...عسل-

  ...کردم نگاش

  میترسی من از-

  ...اصال ن

  ...دیگه بده جوابمو-

  ...خصوصی بیمارستان ی ب ببرن رو نیره بگو اول تو-

  .....هانی-

  ...گفت رو جدیدم اسم کالفگی با

 

  ...نمیکنم هم نگاهت ندی انجام رو خواستم ازت ک کاری اون تا شنیدی ک همین-

  ...بهش کردم پشتمو

  ...کشید دستشو سریع ک زدم جیغ شکمم دور دستش شدن حلقه با

  ..کشیدم برات چی ببین ولی ...میکنه درد بدنت میره یادم هی-

  ...بیرون کشیدم دستش از پیرهنمو زور ب

  ..دیگه .کن نگاه-

  ...نیره-

  ....شد بلند.و کرد پوفی

  ...بیرون رفت اتاق از تخم و اخم با ....بیارم در سرت چجور بلدم رو تالفیش میشه خوب بدنت ک تو-

 ی ....کشیدم دست ...خوردم جا شکمم روی سیاه ی نقطه ی دیدن از باال زدم پیرهنمو ....کشیدم عمیق نفس ی
  ....مشکی جوهر کردم نگاه دستم ب ..خال

 ....روانیه خیلی این بابا ....گرفت خندم

  ....اتاق توی برگشت خوشحالی با نکشید طول خیلی آرامشم

  ...زد خشکم ..منتظرن تو ددی و من پدر صبحونه بریم بیا ...دنبالش برن سپردم-

 ...بیرون کشید خودش دنبال و کرد بلندم تخت روی از
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 دموب نشسته ...بود کنارش هم چاق کوتوله ی،مرد شناختممی ک رو رییس ...پایین شدم کشیده ها پله از دنبالش
  ....صبحونه اقسام و انواع از بود پر میز روی و صندلی روی

  خوابیدی خوب ....گلم عروس به به-

  ...کردم نگاه رییس ب شده گرد های چشم با

  نمیگیری تحویل مارو دیگه اومده شهاب ... بغلم تو بیا ...بابا عسل-

 برداشته تاب مخشون باهم اینا ی همه اونوقت نفر ی سر تو زدم من

........ 

  ددی بغل ری نمی عسل-

  ...برس دادم ب خودت کشیدن برام ای نقشه چ خدایا ....کردم جور و جمع خودمو

  ...ددی خدمت میکنم ارادت عرض جا همین از م جان شهاب ن-

  ...رفت وا کوتولههه

  ..کردم بلند دستمو

  ....ددی های-

  ..خندید شهاب

  ...بخورتش لپی دو خواد می دلش آدم ..عسلم شده بامزه چ بابا میبینی-

  نمیکشه خجالت هم االرض فی مفسد دوتا این از درک ب من

  ....بود بامزه هم اول همون از شما خانم عسل-

  ..نزده منظور بی رو حرف این دونستم می ...کردم نگاه رییس ب و دادم قورت دهنمو آب

  ....کنی سالم ات آینده شوهر پدر ب خواد نمی-

  ...لبم روی نشوندم زورکی بخندل ی

  رییس سالم-

  ....شد سیخ تنم بر مو ...خندید

  صندلی پشتی روی گذاشت و کرد باز دستاشو جفت

 .....رییس میگه بهم عرووووس،خودمم ....ببین رو دنیا کار-

  ....کشید بیرون برام رو صندلی شهاب

  ....عسلم بشین-

  ...داشت خبر خرابم حال از خدا فقط ولی ...صندلی روی نشستم

  ...دهنم تو چپوند زور ب لقمه ی
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  ....بگیریم رو عروسی جشن  هفته این آخر ...داد رو مثبت جواب باالخره عسل ...ددی-

  ....میمردم میشدم خفه کاش کردم آرزو همونجا ک  حلقم تو پرید لقمه چنان یعنی

  ...رسید دادم ب روانی معشوق این اما

  ...حداقل ...حاال زوده پسرم ن-

   رییییییس-

 شد خشک دستش تو چایی لیوان ک طوری ...بشه تند پدرش برای لحنش اینقدر نمیشد باورم

  ...کنید فراهم رو چیز همه باید شمام ....کنیم عروسی خوایم می هفته آخر تا ما شنیدین ک همین-

  ....پسرم ببین-

  ..گفتم ک همین-

  ...یبگ خوای نمی چیزی تو دخترم-

  ....کردم نگاه رییس ب

  ..پسرش مقابل در اونم برسه نظر ب ضعیف اینقدر نمیکردم فکر وقت هیچ

  زوده خیلی هفته این آخر جان شهاب-

  ...کی پس-

  ..موقع اون تا میشه تموم اتونم خونه ..عالیه دیگه دوماه-

  ...شما ن مهمه برام عسل نظر-

  ....میکرد برخورد باهاش بد خیلی ولی مندار  باباش کاری کثافت ب کاری حاال

 

  ..من ب زد زل و نشست صاف رییس

  ....موافقید من نظر .با شمام گلم عروس-

  ...بگیرم ها کثافت شما تک .تک .از سعیدمو انتقام ک موافقم .این با من

  ...ندادی جوابمو-

  ....کردم نگاه شهاب ب

  ....اومد می مظلوم نظرم ب .بودنش پریش روان تمام با

  ...باشه-

  ....زد دست و خندید شهاب

  ...دهنم جلوی گرفت و عسل توی کرد فرو رو انگشتش
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  ...شیرینی اینم-

  ...هم ب میریزه ام معده .صبح اول من عزیزم بخور خودت-

  ...مکید انگشتش،رو ذوق با

  ....تری خوشمزه .تو ولی-

  ...دادم تحویلش گشاد لبخند ی

  کنم صحبت عسل با تنها لحظه چند هست ازهاج پسرم شهاب-

  ..نه-

 عصبانی ی قیافه ب و زدم پیروزمندانه لبخند ی ..اومد دستم رییس ضعف نقطه باالخره .پس ...اومد خوشم ن
  ...کردم نگاه رئیس

 ناهگاههپ بهترین ...دارم ک مزخرفی شرایط این توی میگفت بهم احساسم ولی میکرد فرق آدمیزاد با شهاب اینکه با
 من برای

 

  ..کنم صحبت تنها دخترم .با نمیدی اجازه چی؟ بامن-

  ..داد کوتوله تحویل هم قاطع نه ی

  سمتم کرد دراز دستشو و شد بلند جاش سر از شد تموم ک خوردنش صبحونه

  ...بزنیم جنگل توی چرخی ی بریم بیا عسل-

  ...وایسادم کنارش و شدم بلند جام سر از

  ...نجا شهاب بریم-

  ....بیرون اومدیم ساختمون از حرفی هیچ بدون و انداخت باال اشو شونه ...کرد نگاه دستش ب

 ستد ب اسلحه ک بود هایی نگهبان تعداد میخورد چشم ب ک چیزی بیشترین و نداشت رییس خونه از کم اینجا
  .....هاست گنده کله همون از یکی هم عسل بابای بودم مطمئن ....بودن وایساده

  ...وایساد تنومند درخت ی جلوی تا رفت رفت،و اینقدر... میرفتم دنبالش حرفی هیچ بدون

  ...خودمون مخفیگاه ب رسیدیم-

  ...کردم نگاش متعجب

 ...کرد درخت،اشاره باالی ب

  ....بود شده ساخته .درخت باالی درختی ی،خونه

  ....نمیاد یادت اینم ک نگو-

  ...کردم نگاش
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  ...نشستیممی درخت .زیر همین خاطر ب .....ببینیش .تا نیومدی همراهم بارم ی تو ولی ساختم تو برای من اینو

  ...کردم نگاه مخفیش گاه قرار ب دوباره

  ساختی؟ خودت واقعا-

 ...باریدمی قیافش از صداقت ..داد تکون سرشو

  ...ذوق بی عسل سر تو خاک یعنی ..سوخت براش دلم

  باال اون برم دارم دوست-

  ...زد برق خوشحالی از چشماش

  ....میگی راست-

  ....دادم تکون سرمو خودش مثل

 

 الیبا کوچیک چوبی خونه وارد و باال رفت درخت از میمون مثال ب کرد پیدا ک دست جای ...درخت کنار رفت سریع
  ..شد درخت

  ..باال بیام میمون عین منم ک نداری انتظار-

 ..شد آویزون درخت از بندی نردبون ی اون دنبال ب و شد بلند اش خنده صدای

 گاهن برمو.و دور ...شدم درختی ی خونه وارد بگیرم کمک ازش اینکه بدون.و رفتم باال نردبون از بود زحمتی هر با
  ...اومد خوشم ازش اول نگاه همون با ...معرکه ولی بود کوچولو العاده فوق ...کردم

  ...وایسادم پنجره جلوی و رفتم

  ساختی خودت واقعا-

  ...اوهوم-

  ...بود خیره دست دور ب ....کردم نگاش

  ...میکنی نگاه چی ب-

  ..کرد دراز دستشو

  ....داره دید .تو اتاق ب مخصوصا ...مشخصه خونتون اینجا از ببین-

 .میزدم دید رو.تو اتاقت ی پنجره از سال دو تا کنم صحبت پدرم با تو مورد در اینکه از قبل

  . دوربینی مگه-

  دوربین ی ...برداشت سرشو ...زمین.روی گذاشتتش ...آورد بیرون جعبه ی سقف باالی از و گرفت فاصله ازم ..خندید
 هاشار  بهم داشت لب ب لبخند ک حالی در و کرد نگاه ی خودش ....کرد وصلش اش پایه سه ب.و داشت برش ...بود
 صد در.صد.ک اتاق ی دقیق ...میگفت راست ...دادم انجام رو خواست ک کاری ...کنم نگاه رو  دوربین توی ک کرد
 ....داشت قرار کامل دید توی بود عسل مال
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 سریی بادیگاردهای از تا چند ....دادم قرار ای دیگه ی زاویه در رو دوربین نداشتم.کم چیزی فضولی از ک اونجایی از
  ....بودم دعوا و جر مشغول سالن توی ک دیدم رو کوتوله و رییس خود اینبار ....دادم جهت تغییر دوباره ..دیدم رو

  .....هه

 شهاب ب و برداشتم کردن نگاه از دست ...بزنن زار حالت ب آسمون های مرغ ک بیارم سرت بالیی ...اولشه تازه
 بدیلت نگدلیس حیون چ ب رو  عاشقی این ب جون عسل کنه لعنتت خدا ....میکرد نگام تمام ذوق با ....کردم نگاه

  ....کردی

  میکنی؟ نگام اینجوری چرا-

  ...دادم تحویلش ساختگی لبخند ی

  سواله چیزی ی برام راستش .....هیچی-

  ..برداشت رو دوربین

  ....عزیزم بپرس-

  ..میبرن حساب ازت پدرم و پدرت اینقدر چرا-

  دل ته از اونم ....خندید

  ....داشت خنده-

  ...اش عبهج توی گذاشت رو دوربین

  ....منه اسم ب ثروتشون کل ....هانی اس ساده خیلی-

  ...قلمبه چشا شد گرد دهنم

  ..دروغ-

  ...خندید

  ...بپرسیم خودشون از خوای می-

  ...دیگه ی،چیز فقط ....میگی راست تو میدونم ....ن-

  ...کرد نگام

  ؟!چی-

  ..میکنی برخورد بد بابات با اینقدر چرا-

 ...دادم قورت دهنمو آب ...سمتم اومد ...داشت ورم ترس ....قبل آقای همون شد لحظه ی هم ویت رفت اخماش

  ...ناهاره وقت ...پایین بریم-

  ...بخوره منو اس االنه گفتم ..تخمش و اخم همه این با ..برم وا بود نزدیک

  ...دیگه برو-
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  ...دمیکر  نگام اخم با.و بود شده جدی خیلی ...باال پریدم ترسیدم

 همون پام زیر چوب تکه شدن شکسته با.و شد خالی پام زیر دفعه ی ک بگیرم فاصله ازش ک عقب گذاشتم پامو
 کشید منو حرکت ی با ...شدم معلق آسمون و زمین بین لحظه آخرین درست اما ....خوندنم خودمو ی فاتحه لحظه

 از حتی .....بود کرده اخم وحشتناک ...کردم نگاش ظهلح ی ....نداشت فرقی مرده با ام قیافه مطمئنم ک من ....باال
  ...بود تر غلیظ اخمش هم بودمش دیده ک اولی بار

  ..میکنی غلطی چ معلومه هیچ-

  ...لرزید بدنم

  ..کردم نگاه نردبون ب ...افتادم پته تته ب

  ...پایین میرم من-

 اون مدت تمام ...اومدم پایین ازش لرزون اییه دست با و شدم آویزون نردبون ب سریع ..کنم نگاش نکردم جرات
  ....داخل برگشت و گرفت ازم نگاهشو....زمین روی گذاشتم ک پامو ...میکرد نگام الجوشن ذی شمر عین باال

 نارمک اومد ...ترسیدممی خیلی جدیش شخصیت این از ....پایین بیاد تا کشید طول .....وایسادم درخت از فاصله با
  ..وایساد

  ...بریم ابی-

  ....کردم اطاعت ازش سر با

 نبود دستش سیگار ...کردم نگاش ...خورد مشامم ب دود بوی ک بودیم نشده دور خیلی هنوز

 نرسیده بهش هنوز اما سمتش دویدم و زدم جیغ ...سوخت می آتیش تو داشت درختی ی خونه ....برگردوندم سر
 ..گرفتتم پشت از ک بودم

  ...کردم نگاش

  ...بکن کاری ی یسوزهم داره-

  ..زدم آتیشش خودم-

  سمتش برگشتم باز دهن با

  آتیشش،زدی چرا داشتی دوسش همه این-

  ..بره بین از باید بزنه صدمه تو ب بخواد ک چیزی-

  زدم جیغ قوام تموم با

  میزنی آتیش رو جنگل کل االن ....کردی بیجا تو-

  ...سرت فدای-

  ....منو اسم دیگه یا یکنیم خاموشش میری االن همین یا-
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 زد رهنع ک بودیم نرسیده هنوز ....عمارت سمت میشدم کشیده دنبالش ک فهمیدم اینو ....بدم ادامه حرفمو نذاشت
  سمتمون اومدن ها نگهبان و

  ....کنید خاموشش برین--

  ...جنگل سمت بردن حجوم برداشتن ک تجهیزاتی با ملخ.و مور عین

 

  .شدی راضی حاال-

  ..بیرون کشیدم دستش توی از تمودس

  ...کرد نگام متعجب ....فهمیدی بزنی دست من ب نداری حق دیگه-

  .....اتاقم ب رسوندم خودمو سرعت با و کردم اخم خودش مثل

 ودمخ ب در شدن بسته با ...میخواد دونستم می اگه میکردم فکر دیونه این کارهای ب و بودم نشسته تخت روی
  ....برنگشتم بود در ب پشتم ...اومدم

  ببینمت خوام نمی بیرون برو-

  ...آوردی در زبون خوب-

  .....برگشتم و قلبم روی گذاشتم دستمو رفتم پیش سکته مرز تا

 بود رییس

..... 

  ..وایسادم جام سر سیخ

  ...کرد برانداز پامو تا سر

  ...همین ..آوردی من پسر سر بالیی چ بگو من ب فقط تو-

  دادم قورت دهنمو آب

  کررری-

 .....بود خوفناک نعرهاشون پسری و پدر

  ...نکردم کاری ...من-

  ...گرفت رو لباسم ی یقه و سمتم آور حجوم-

 ....کردی پهن دام من پسر واسه ک نبود بست شده گور ب گور فرشاد اون ..  زنیکه کردی د-

  ...میشم خفه دارم کن ولم-

 الل زنیکه ی جای رو شیاد ی دختره ی ...میده من تحویل دروغ آورده در دم ..میرسم هم کثافت فرشاد اون حساب
  ..میزنه جا
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  کن ولللشششش-

 

  ....افتادم زمین روی و کرد رها رو لباسمو ی یقه

  بود خون ی کاسه دوتا چشماش ...کردم نگاه شهاب ب

  میکردی غلطی چ داشتی-

  .دختره این ببین پسرم شهاب-

  ..ونبیر گمشوووووووو

  ...کنم خیس  خودمو من بود نزدیک رییس جای ب

 ب اینکه بدون و در سمت رفت بعد ....کشید نشون و خط برام نگاهش با و کرد نگاه من ب تمام نفرت با رییس
 ..شد خارج اتاق .از کنه نگاه شهاب

  ..هم ب کوفت محکم درو شهاب  دنبالش، ب ب

  ...عوضی بکنی تونی.نمی غلطی هیچ ام زنده من تا-

  ...موند در روی پاش جای.ک در ب زد محکم لگد ی

  ..سمتم اومد ..شدم بلند سریع ..شدم هول کرد نگاه ک من ب

  ..داشت چیکارت-

  شد حبس سینه تو نفسم

  ..داشت چیکااااارت میگم-

  ..شد عوض نگاهش ...ترسیدم فهمید ....گرفتم فاصله ازش

 هم ای دیگه آشغال هر یا باشه بابام حاال ...بزنه پرسه برت.و دور نری وجودم هیچ نمیاد خوشم من ...عسل ببین-
  ...داشت چیکارت بگو من ب خوب دختر ی مثل حاال ...نیست مهم برام اصال

  ...فهمیدم روز دو این توی اینو همین بود صادق.و آروم باید موجود این با

  ...همین ...زنمب گول رو.تو خوام می میکرد فکر فقط ...عزیزم هیچی-

 ...کندم جون معنا تمام ب کلمه چند این واسه

..... 

  ...نه یا میگم راست بفهمه بود این دنبال و بود شده دقیق چشمام تو ..کردم نگاش

  ..گرفتم فاصله ازش شد ک تر نزدیک بهم شد طوالنی خیلی نگاهش

  نکردی، عمل رو دماغت مگه عسلی-

  ...کردم پوفی
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  ..میکنی قاطی هی ک بشی ذلیل

  ..شد راست.و چپ

 رگشتهب دوباره شده چی بشم راضی میکردی التماسم داشتی دوماه تا یادم ...دکتر رفتیم باهم .کردی عمل مطمئنم-
  ..اولش حالت ب

  ..دماغم روی گذاشتم دست

  ..بزرگه اینقدر یعنی-

  ...خندید

  ....کردم نگاه بهش مختلف زوایای از و بینیم نوک روی گذاشتم دست ..آینه جلوی رفتم ...کردی چیکارش جدی-

 

  ...نداره ک ایرادی-

  .حالت این ب برگشته چجوری بگو فقط نداره ک ایرادی-

  باال انداختم شونمو

 .. میدونم چ-

  .....کردم نگاش آینه تو از ..شد داغ گردنم کردم حس ک کردم گرم سر دماغم با خودمو دوباره

  ...گرفتم فاصله ازش سریع ....خدا یا

  .....میکنی چیکار-

 .کردم محکم رو روسریم

  ...هانی-

  ...شناختممی رو نگاه این

  ...کردم اش تجربه سعیدم با

  ...دارم بیشتری امنیت باشه وحشی ....دادم قورت دهنمو آب

  ...من،گرسنمه-

  .کرد نگام مظلوم

  ....برگردوندم ازش رومو

  ..بیرون یا میخوری جااین ...نکن قهر حاال باشه-

  ...جا همین-

 اب سعیدم تازه ....بکنم غلطی هر نیستم مادر.و پدر بی عسل اون ک من ...رسید گوشم ب سوزش جان آه صدای
 نیستی عددی ک تو ....اومد می کوتاه نیازش مقابل در بود شوهرم اینکه
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  . ...بیرون رفت اتاق از

  .سعید ...قلبم روی گذاشتم دستمو

 ...زدم چنگ رو مالفه و تخت روی انداختم خودمو ...کرد هواشو دلم

  ...عسلی ..پاشو ...عسل-

  نشستم شدم بلند

  ...نزن دست من ب اینقدر-

  ...کردی گریه ....قرمزه چرا چشمات-

 اینکه خاطر ب هم سوم بابات های تهمت خاطر ب دوم درختی خونه اون خاطر ب اول ..فهمی می ام عصبانی نخیر-
  ....ای دیگه بشر بنی هیچ ن تو ن ...بزنی دست بهم ندارم وستد

  .....تب ...خوبه حالت-

  ...زدم پس دستشو

  ...نزن دست من ب گفتم-

  ..شدی روانی ...تو چته-

 همتون و کنه نازل عذاب خدا الهی ....کثافتین آشغال مشت ی ....میخوره بهم همتون از حالم شدم روانی ک بله-
 .....کردم نگاش  .کردم خالی این سر رو مدت این عغده ..سوختم می داشتم عصبانیت شدت از ..درک ب برین

  ..کرد عصبیم بیشتر این ...داشت لب ب لبخند ...اومد در شاخم

  هاان ..داره خنده کجاش-

  ..ماسید لبش روی لبخند ...ات گونه چال و میخوره تکون تند تند دماغت ..میشی عصبانی بامزه خیلی-

  نداشتی چال ک تو ببینم......-

  .....دیوار ب بکوبم سرمو خواست می دلم یعنی

  ..گذاشتم عمل با اینم بگی میخوای نکنه.....-

  ....ام گونه ب زد زل و کرد خم سرشو

  ...کرد اینجوری عمل با میشه مگه-

 چال و صورتم ب داشت بر.و بر میکردم کوفت غذا داشتم ک مدت تمام ....دادم تکون سرمو تاسف با.و ...کردم پوفی
 .میکرد نگاه مبارکم

  ....زدم پس رو غذا ظرف بود اعصابم روی رفتارش این دیگه

  ...میری رژه داری اعصابم روی بد ..دیگه سمت ی .بچرخونی نگاهتو میشه جان شهاب-

  ..اش گونه توی کرد فرو رو انگشتش
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  کنم عمل برم منم نظرت ب-

  ...زدم جیغ.و سرش فرق کوبیدم رو بالشت ...نبود خودم دست رفتارم دیگه

  بیرررررون بررررو-

  ...باشم داشته چال منم نداری دوست-

  ....بستم چشمامو

  ....پایین کنم پرت پنجره از خودمو یا بیرون میری جان شهاب-

  ..شد بلند جاش سر از

  ..اس چاله اثرات کنم فکر .....نبودی حساس اینقدر قبال-

 ... ...در سمت رفت ...شد کر مطمئنم ک کردم نثارش جیغی چنان یعنی

 تادماف کله با بست ک درو ...هانی بای ...درم پشت من ضمن در ...ضعیفه خیلی ....کن کار بیشتر اعصابت روی-
  ....تخت روی

 اینو یا بکش منو یا...ندارم رو روانی این تحمل خدایا-

 وضاعا ب کشیدن سرک برای ....کشیدم عمیق نفس داشت جا تا ....شدم ستفیضم ندیدنش .از هوا شدن تاریک تا
 رموس ...کرد جلب نظرمو چیزی ی ک بیرون برم خواستم کردم باز درو آروم نیومده سراغم کسی چرا اینکه و بیرون

 خوابش مکنم حالت ترین مظلوم در در، پشت زمین روی ....بود خودش ...کردم بسته.و باز چشمامو ....کردم خم
  ....برد

 ور بود اومده سرم ک بالهایی تمام لحظه ی ....شد کباب براش دلم ...لیاقتت بی سر بر عالم خاک عسل یعنی
 بی عسل نثار هم دیگه نفرین دوتا ..روش انداختم و آوردم ی،پتو ....کردم عمل وجدانم حرف ب و کردم فراموش

 ب یاینجور  وقتی میگفت بهم عقلم ....اتاق توی برگشتم اومده سرش بالیی چ دونستم نمی ک کردم مادر و پدر
  ....کمینه در خطری ی یعنی چسبیده اتاقم

 واه ب جیغم تخت روی شهاب هیکل دیدن با ک تخت روی بشینم خواستم و ...گرفتم اتاق توی ی آینه از نگاهمو
  زمین روی نشستم ...رفت

  ...سمتم جهید پاشد فنر مثل

  ...شد چی-

  کن خالاااص ها دیونه این دست از منو دددداااااااخد-

  مگه؟؟ شده چی-

  ..االن نبودی در پشت مگه تو-

 ....میدونی بهتر ک خودت نمیبره خوابم تو بدون ک من ولی بودم-

  ....کشیدم عمیق نفس ی
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 میخوای شما دبع بزنی دست من ب نداری حق گفتم شما ب من  (الفاظ این بشه کوفتت ) جان شهاب ....عزیزم-
  بخوابی؟ من پیش

  ...داره اشکالی چ-

  م ی ر ا د ن باهم سنمی هیچ .تو و من ...میفهمی ...منی نامحرم تو-

  ...خندید

  ایه صیغه چ دیگه نامحرم و محرم ....چیه مزخرفا این-

  ....بخوابم خوام می بیرون برو هم حاال ....بزنی دست بهم .نمیاد خوشم هست ک ای صیغه هر-

  .کرد اخم

  ....گفتم بیرون برو-

  کنی چیکار میخوای نرم-

  ....بود باز خوشبختانه ....پنجره ب .رسوندم خودمو کنه حرکتی بخواد اینکه از قبل

  ....پایین میکنم پرت خودمو بشی .نزدیک بهم قسم خدا ب-

  ...این اال اومدم می کوتاه چیزی هر مورد در ...داشت حدی منم تحمل.....بودم شده خسته

  نرده اونور گذاشتم پاهامو از یکی کردم نگاه اش پریده ی،رنگ چهره ب

  ....کنم پرت خودمو یا میری-

  ...باال برد دستاشو جفت

  .....حاال .خوبه بخوای .تو ک چی هر عسل باشه-

  ....دیگه .برو-

 قفل درو سریع و پایین اومدم .نرده زا شد راحت ک خیالم کرد ترک رو .اتاق رفتو عقب .عقب نگران ای چهره با
  .....بالشتم .زیر گذاشتم کلیدو و کردم

 ......کردم پریش .روان توی برای ک دلسوزی حیف

 ب و روم شد کشیده گونی ی کنم نگاه برمو و دور خواستم تا ....پریدم خواب .از دهنم دور چیزی ی شدن بسته با
 اون توی ....بودم فایده بی میکردم تقال و میزدم پا و دست چی هر و نفر ی ی شونه روی شدم .سوار اون دنبال
 برسه دادم ب ک خواستم خدا از فقط لحظه

 تفاقا هیچ ی حوصله ک بود اومده سرم بال اینقدر ..بکنم نتونستم غلطی هیچ علنا.و رفت فنا ب هام زحمت ی همه
  ........نداشتم رو جدیدی های آدم و جدید

  ...شد برداشته روم از گونی.و زمین روی شدم گذاشته شد تحمیل بهم ک زوری سواری ونا از بعد باالخره

 خندان ی چهره دیدن با ک بیارم باال خواستم تا ...سراغم اومد تهوه حالت تکون همه اون خاطر ب.و ..بودم منگ
  ....سمتم اومد پوشیده شلوار و کت ...زدم .پلک بار چند .....شدم میخکوب جام سر شهاب
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  ..دور .انداخت و کرد باز رو بود دهنم دور ک ای پارچه.....نشدی ک .اذیت ....بیارنت سفارشی سپردم-

  ....بکنم .اینکارو شدم مجبور چموشی کم ی چون ولی هانی ببخش.....-

  ....میکردم نگاش باال شک درصد با و متعجب چنان هم من

  ...کرد اشاره نقطه ی ب دستش با ..دارم .برات گنده سوپرایز ی....-

 دهکر  مشخص اونو ...اطرافش های شمع انبوه ک کنم فکر بود برکه ی ها صندلی پشت .....هم کنار صندلی .دوتا
  ....بود رز های گل از پر روش ک میز ی.و بود صندلی دوتا اطراف درست حریر های پرده با و چوب چهار ی ...بود

  ...نه قشنگه-

  ...فشطر  برگشتم باز دهن با

  ...مونده اصلی سوپرایز بریم بیا

 رفتم دنبالش ناخواسته .یا خواسته

 حریر های پرده.و برکه روی ب ماه نور تابش با .....گرفتم قرار سلیقه همه این تاثیر تحت واقعا رسیدم بهش وقتی
  ....شدم زیبایی همه اون متوجه تازه ...سفید

  زد کف

  ...بیارین.رو اصلی سوپرایز اون-

 من پای جلوی دقیق و آوردن.رو میزد پا.و دست من مثل.ک حالی در شده پیچ گونی رو .نفر ی ....برگشتم
  ...زمین روی گذاشتنش

  ؟...کیه بزن حدس-

 .... کردم .نگاه شهاب ب

  ....سعيد نکنه ....افتاد تپش ب قلبم

  ...کنید بازش-

 ..... .برگردوندم سر

 شدم روم .روب مرد محو من و کردن باز رو گونی گره

  ...میخورد تکون هی بود بسته دهنش.و چشماش ک حالی در زده فلک اون و پایین کشیدن کامل رو گونی

 تمبرگش برگشتم متعجب ...بود .ایستاده بسته دست پیژامه.و پیرهن با ک شدم خودم روی روب مرد محو تماما
  شهاب سمت

  کیه؟ این-

  ....خندید

 ی امامه ی بود برم و.دور ک قلچماقی تا پنج اون از یکی ...سرش روی بزارین.رو چیه منمیدون.چیزیش،ک همون-
  ..زده .فلک .مرد سر روی گذاشت سفید
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  شد گرد چشمام

  ...شهاب سمت برگشتم وار آهنی آدم

  ...آوردی برداشتیش .کجا از رو بیچاره این-

 آقا اجح ی گفتم ها بچه ب فهمیدیم ک بعد ...چی یعنی پرسیدم نفر ی از منم ..نامحرمیم هم ب ما گفتی من ب تو-
  .....بدزدیمش رختخواب توی از شدیم مجبور شبه نصفه.ک اونجایی از ....کنن پیدا شهر توی مسجد از

  ...،شد باز ممکن حد بیشترین تا دهنم

  ...بیارین براش صندلی ی-

  ..صندلی روی نشوندن زور ب رو بیچاره آقای حاج

  کرد آزاد رو دهنش دور ی پارچه .وایساد بود مردمسن ی ک آقا حاج شتپ رفت خودش

  ....میارین سرم رو بال این شبی نصفه ک کردم چیکار من مگه نگذره ازتون خدا-

 تیح نمیزاره نشم محرم بهش تا میگه ک دارم قلق بد نامزد ی من فقط ...نداره کاری .باهات کسی آقا حاج ...هیس-
 ات خونه دیگه ساعت دو تا میدم قول خالص و بشم محرم بهش کنی کاری ی فقط خوام می ...بزنم دست بهش
 بالشتت زیر هم قلمبه پول ی و باشی

 ....ضعو این توی اونم ...بخونم صیغه براتون ک بیارین بدزدین خواب تو آدمو شبی نصفه ک رسمشه.و راه این آخه-
  ....کنین صبر صبح تا تونستین نمی

  نداره نوق.و نق همه این ک صیغه ی ..میزنیا حرف داری لیخی آقا حاج-

  .....افتادیم آدمهایی چ گیر شبی نصفه ..الله ال اله ال-

  ...نه یا میخونی حاال-

  ....کیه دست دنیا بفهمم کن باز.رو ها چشم این حداقل .خب-

  ...بده انجام رو خواستم ک کاری فقط ...داری دنیا ب چیکار تو-

  نمیاری سرم بالیی بعدش معلوم کجا .از-

  ...خندید شهاب

 هم پاداشت بده انجام درست کارتو تو ...بگیرم ازت جونتو خاطرش ب بخوام ک داری چ تو مثال ...پبرمرد خب-
  .اوکی ...بگیر

 شد گفتن ذکر مشغول لب زیر آقا حاج

  ..روووووووو گفتنت اوکی نشنیدن-

  ..باال پریدم ترس از.من پیرمرد اون جای ب

  ...مجنونی جوون-

  ...چشمام توی زد زل.و من سمت برگشت پیرمرد، صندلی روی.بود خم سرش.ک همینجور شهاب
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  ....گذشته مجنون از-

  ...کنی باز چشمامو حداقل میشه-

  ....داد پبرمرد تحویل رو قاطعش های نه اون از

  ...چشمت ن داریم احتیاج زبونت ب ما-

  ..من سمت اومد.و رفت کنار پیرمرد باالسر از بود نم ب نگاهش ک همینجور

  ...عروسکم بشین-

  .کنم درستش اینو چجوری حاال ...دادم قورت دهنمو آب

  ...شد .تر نزدیک بهم

 ..دیگه بشین ....خواستی نمی همینو مگه-

  ..گرفتم فاصله ازش.و کردم خم رو کمرم

 ....وقت دیر االن شهاب-

  .بشیییین-

  ...صندلی روی نشستم سریع

  ..صندلی روی نشست.و کرد مرتب رو پیرهنش ی یقه

  ...گرفت ام خنده بودم گرفته قرار درش ک موقعیتی از لحظه ی

 لباس با آقا حاج ی و پوشیده شلوار و کت داماد ی ..شمالی لباس با  دزدیدنش ناز خواب وسط از ک عروس ی
 ..سر ب امامه و بسته های چشم و خواب

  ...بشن نگران ات بچه و زن ک خوای نمی میشه صبح داره آقا حاج-

  ...گفت چیزی ی لب زیر.و داد تکون سرشو فقط بیچاره پیرمرد

  ...آقا حااااج-

  پایین آورد دستاشو .....سپارممی خودت ب خودمو خدایا-

  بده رضایت ک باشه ،باید حاضره عروس پدر ..رفتین آزمایش-

  بکن کارتو شما ..میدیم بعدا هم آزمایش ...بده رضایت بخواد ک باشه کی خر اون-

  ...جون.ک نمیشه-

  ...بشه باید اینکه یعنی میگم من-

  ....کشید عمیق نفس ی پیرمرد

  نه یا راضيه دختر پدر بگین بهم حداقل-

  خندید شهاب



 
113 

 

  ..تخت خیالت ....گذشته راضی از-

 حاضر حال در ....خودتون گردن دیگه دروغش.و راست ...ممیگیر  سند رو شما حرف من اینطوریه ک حاال باشه-
 رفع طبق ک رسوماتی و رسم از بعد روشن روز بشین عاقل شاالله ان ک ...بخونم موقت عقد صیغه تونم می فقط

  ...بگیرین رو دائمتون عقد است جامعه

  ....بزنم دست بهش تونم می دیگه یعنی ...موقت عقد این-

  سوالیه چ این ...الله ال اله ال-

  نه یا تونم می میگم-

  ...و نرفته ات شناسنامه تو اسمت فقط تونی می بله-

  ...بکن کارتو تو ...دیگه بسه-

 .....اومده دیگه ی کره ی از شایدم یا نداره؟ خبر چیزا این از واقعا یعنی ..کردم نگاه بهش متعجب

  چیه؟ مبارکت اسم-

  شهاب-

  چیه خانم عروس اسم

  ....مربوطه مخود ب-

  داره کم کال این بابا ...خوردم خندمو

  ..بخونم رو صیغه بتونم ک بگو اسمشو حداقل-

  ...خانم عروس بگو بهش شما-

  ....افتادیم هایی آدم چ گیر شبی نصف خدایا-

  ..بود خیره من ب پریشش روان لبخند با شهاب

 با تفاوتی هیچ بازه گوشش بنا تا نیشش و نشسته تمدس بغل ک هیکلی قوی مرد این بود این داشتم ک حسی تنها
 نداره خردسال کودک ی

  ..وکیلم خانم عروس-

  .نشدم خطبه متوجه ک بود درگیر فکرم اینقدر یعنی ....آقا حاج سمت برگشتم ها گرفته برق مثل

  ...نمیدن جواب خانم عروس ....شد چی شهاب آقا-

 

  ...نفهمید میزد دید دامادشو داشت-

 ....داد تحویلم چشمک ی با حرفو نای

  ...آورم در معین مهریه با شهاب آقا موقت عقد ب.رو شما وکیلم خانم عروس میگم دوم بار برای-
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  ....دیگه بگو-

  ...کردم نگاه شهاب ب

  .من راستش ....شهاب-

  ...چی تو-

  ...ندارم رو آمادگیش من ...من-

  آقا حاج طرف بگیر رو ات اسلحه یاسر-

  ...پیرمرد سر باال وایساد دست ب اسلحه ها قلچماق اون از کیی

  مخالفه عروست ....کردم خواستی ک رو کاری ک من جون-

  ....کرد نگاه من ب

  کن امتحان آخر بار برای-

  ....لرزید می ترس شدت از صداش بیچاره پیرمرد اینبار

  ..وکیلم......-

  .....کرد اشاره بادیگاردش ب شدست با بود من ب .نگاهش ک همینجور شهاب

  رسید گوشم ب ماشه صدای

 

  شد بلند پیرمرد صدای ....خدا یا-

  ...بله...-

 ....بدم بله دیوانه این ب ....من .نمیشد باورم

  ..رفتن فرو محض سکوت در همه من ی بله از بعد

 ....شدم بلند سرجام از سریع شلیک صدای با ک

  ...بود گرفته نشونه پیرمرد روی روب دقیق اسلحه ...کردم نگاه دست ب اسلحه شهاب ب ترس با

  قلبم روی گذاشتم دست

  ...کشتیش-

  ...کرد نگاه من ب و کرد بلند سرشو

  ...کرد شلیک دوباره

  سومین با .....زدم جیغ

  .....زدم جیغ میشد خارج ام حنجره از ک صدایی تموم با اینبار ..زمین روی افتاد پبرمرد  شلیکش 
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  ...شدم .بیدار خواب از میخورد صورتم ب ک سیلی با ....عسل ....عسل-

  ...بود شهاب رنگی های چشم دیدم ک چیزی اولین

  ....دیدی کابوس-

  ....بود خواب افتاد ک اتفاقی همه اون یا خوابم االن دونستم نمی ....نبود دستم .مکان و زمان ...چرخوندم سرمو

 ذهنم ....شد خارج نهادم از آه بود مونده باقی روشن توک و تک ک ها شمع ضعیف نور و چوب چهار دیدن با
  ..پبرمرد سمت چرخید

  ...شهاب سمت برگشتم سریع

  ..کردی چیکارش رو آقا حاج-

  ....خونش بره فرستادمش،ک قلمبه پول ی با خوند ک رو صیغه ....کنم چیکارش-

  کردم بلند پاش روی از سرمو

  نکشتیش یعنی-

  ...خنده از کرد غش من حرف این با-

 رت گنده پاداش ی مثبتت جواب از بعد بودی نرفته حال از اگه ...بکشمش ک کرده چیکار بدبخت اون ....بکشم-
  ..میدادم .بهش

  کی؟ رفتم،؟ حال از-

 

  ....گرفتم فاصله ازش و زدم جیغ دستش توی ی اسلحه دیدن با

  ...نگاه ....مشقیه ....نداره ترس ک این بابا-

  ...کرد شلیک ی

  ....دیدی-

  قلبم روی گذاشتم دست

  ..بود مشقی بزنه گفتنی قلچاق اون ب ک .هم اونی یعنی-

  ...داد تحویلم لبخند

  .....خودم عروسک جلوی اونم ....ندارم واقعی ی اسلحه با خوبی ی رابطه کال من-

  ....کردم نگاه برم و دور ب

  .کو افرادت-

 کرد دور باید رو ها زاحمم دیگه-

  ...خودت و هستم خودم دیگه االن
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  .زد برق چشماش

 گرفت منو حرکت ی توی کنم فرار خواستم تا دادم قورت دهنمو آب

  ....زمین روی.افتادیم هردو بود ناگهانی حرکتش چون

  ...شدم.گنگ .....داری ای بهونه.چ حاال دیگه، خب-

  ...ام عجولی آدم  کال.و میاد بدم انتظار از.ک میدونی ....نگفتی ....هوم-

  ....سنگینی خیلی میشم خفه دارم پاشی میشه شهاب-

  ...نوچ-

  ....دوختم لباسش ی یقه ب چشمامو

  ....ازت میکنم خواهش-

  ...موهام کردن بو ب کرد شروع.و ...کند سرم از روسریمو.ک داد تحویلم زمانی رو.بعدی.نوچ

  ...جنگل وسط ناال بگذریم چیز همه از-

  ...کن گوش .....هيیییس-

  .....ها جیرک جیر صدای

 هااااان-

  ...بخنده شد باعث.ک بود ضایع اینقدر گفتنم هان

  .....بود .کجا.جیرک جیر-

  ...شد خیره لبم چال ب.و صورتم روی کشید گونه نوازش دستشو

  چال توی کرد فرو رو انگشتش

  ....میاد خوشم خیلی این از--

  بریم دیگه بسه اب،شه

 ....بود صورتم.چال ب حواسش ب همه.نکرد توجه حرفم ب.اصال

  شهاب

  .....بهم شد خیره هاش چشم دفعه ی

  ....کرد نگام طوالنی خیلی

  ...شدی جدیدی آدم ی میکنم حس.چرا-

  .....وایساد قلبم

  ...چیه دونی می ولی-
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  ....گرفت بازی ب رو موهام دوباره

 ....میاد.خوشم خیلی جدید عسل این از.....-

  کشید عمیق نفس نمیشد بود سنگین اینقدر المصب

  ...شهابم-

  ...هوم-

  کنی ول.گوشمو میشه

  

  چرا؟-

  ....کرد بیشتر.رو نوازشش و خندید ....حساسم گوشم روی من-

  ...میکردم عوض رو.جو جوری ی باید

 ...سرم ب زد فکری ی افتاد برکه ب.ک نگام

  ...گرممه ....بازی آب یمبر  میای

  ...چشمام تو زد زل

  ...خواسته دلت ها شیطنت اون از دوباره-

  ...شه بلند و کنه آزدم ک شد باعث بود چی هر اما نفهمیدم رو منظورش

  ...کرد بلند جام سر از منو و گرفت دستمو

  ...رفت هوا ب جیغم برهنش ی تنه نیم دیدن با ....سرد خیلی آبش نظرت ب-

  ...کرد نگام متعجب

  ...میزنی جیغ چرا

  ..رسید خودش اوج نقطه ب ترسم کمربندش سمت رفت ک دستش

  ...نکن بازش-

  ...خندید

  اولته بار مگه ...شدی اینجوری چرا-

  ...داره عیبی چ مگه لباس با اصال ...میدم قسمت عسل.جون-

  ...کرد اخم

  ..نمیاری بیرون رو لباست چرا تو مبعد ...بخوری قسم الکی خودتو جون میاد بدم-

  ...راحتم اینا با من .....چیزه ...هوم-
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  ....راحتی اینا با.ک-

  شدم معلق هوا توی دفعه ی ....دادم تکون سرمو

  ....زدم جیغ-

  ...زمین بزارم-

  ....برکه سمت رفت میخندید ک همینجور

  .....شهاب-

  ....نخواست بازی .آب اصال ....کن ولم

 نبود سرد خیلی خوشبختانه ...موند نصفه حرفم آب توی شدنم پرت اب

  ....بدنم برای.بود شوک ی مثل شدنم پرت خاطر ب باز اما

  ...دادم تحویل اخم میخندید هر و هر.و بود وایساده سرم باالی ک شهاب ب و شدم بلند جام سر از زحمت ب

  ...کنم سکته بود نزدیک....داشت خنده کجاش-

  صورتم روی.شد خم

  ...کنی سکته میخواستی.ک-

 جفت ی اون با شدم روم.روب مرد محو فقط و کردم فراموش رو گذشته ی همه لحظه ی واسه ک.شد چی دونم نمی
 ....میکرد خودنمایی بد مهتاب نور زیر.ک رنگی چشم

  ...ندادی جوابمو--

  ...دادم تکون سر فقط

  ..موافقی ....نکنیم فراموش ونکدومم هیچ رو امشب ک کنم کاری ی میخوام

  کردم نگاش گنگ

 ...رفتم ریسه خنده از و کنم کنترل خودمو نتونستم کار آخر ...جونم ب افتاد قلقلک با و گرفت اش خنده ام قیافه از
 دادم قلقلک اونو.و شدم شیر منم اینبار و آب توی کرد پرت رو دومون هر حرکت ی با

 حاال تا رو بازیگوشش و شیطون روی این ....کندیم آب از دل باالخره ک ....بودیم آب توی ساعت ی از بیشتر شاید
  ...بودم ندیده

  ....بیرون اومدم آب از ک بودم آبکشیده موش مثل

  ...بپوش اینو-

  ..شدم خیره بود گرفته جلوم ک پیرهنش ب

  بود خیس هم خودشم
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  ..هم تو .بپوش خودت-

  ....گفتم بپوش-

 و ها درخت از یکی پشت رفتم لرزیدم می ک حالی در ...گرفت ازم رو اعتراض جای ک بود جدی اینقدر لحنش
 اش یهبق ولی پوشوند می رو زانوم از تر باال تا پبرهنش درسته ..کردم عوض بود داده بهم ک پیرهنی با هامو لباس

  ...چی

  ...میاد بهت چقدر-

  ....برگشتم سریع

  ....میکرد نگاه منو بسته غلب دست و بود زده تکیه درخت ب

  اومدی کی از-

  ...اولش از-

  .....سمتم اومد و شد جدا درخت از ....گرفتم دندون لبمو

 ....چی تو .....گذشت خوش بهم خیلی امشب-

  ...کردم تایید رو حرفش سر با

  ...خیسم موهای سمت آورد رو دستش

 ..متنفرم رنگ بوی از ...دارم دوست خیلی اینجوری ..-

 کرد بو بود گرفته دست ب ک موهامو و شد خم

  ...چسبوند خودش ب منو.و کمرم دور کرد حلقه دستشو نذاشت بگیرم فاصله خواستم.

  ....کشید عمیق نفس ی .و گذاشت گردنم گودی توی سرشو

  ....خوشبوهه خیلی-

  ...بود خطری وضعیت ...بکنم کاری ی باید فهمیدم زد گردنم ب ک ای بوسه با

  ...بریم شهاب-

  ...نداد محل

  ..شهاب-

  ...فشرد خودش ب بیشتر منو

  نمیشد اینجوری

  ...ردک بلندم هوا روی دفعه امای بدم هولش .تا اش برهنه ی سینه روی گذاشتم دستمو میشد بدتر لحظه ب لحظه

  ..نالیدم

  ...شهاب-
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 لباش با زدم صداش التماس با ک آخر بار رایب و درخت ب چسبوندتم ...نبود خودش هوای و حال تو ...نداد محل
 ... ....کرد قفل صدامو

 بلکه نداشتم دوسش تنها ن ک شدم خارج خودم دنیای از مردی توسط .....میپیچیدم خودم ب درد شدت از......
  ....بودم متنفر ازش

  ..بودم داده دست از مداشت ک هم چیزی تنها االن ...بود شده شکسته لعنتی بغض اون باالخره ریختممی اشک

  ...کن نگام ...هانی-

 ...میخورد هم ب ازش حالم ...کنم نگاش لحظه ی برای نبودم حاضر

  ....صورتم روی شد خم

  ..شد چی ....نبودی اینجوری ک تو-

  ....زدم پس دستشو

 ی یغمج پیچید حشکم زیر ک دردی با ک بپوشم لباسمو خواستم و شدم بلند جام سر از ...عوضی نزن دست من ب-
  ...رفت هوا

  ...سمتم اومد سریع

  ..کن باور ...شد چی-

  ....وحشی-

  ...کردم نگاش نفرتم با

  ...ک میگفتی همیشه خودت-

  ...ازت حالم ...شو خفه-

  ....بزارم نصفه حرفمو شد باعث شکمم زیر درد

  ..دکتر ببرمت میخوای-

  ...نزن دست من ب-

  ...دارم دوست من انیه ...میکنی اینجوری چرا-

  ....هانی اون هم تو هم ...عوضی های آشغال شین گم برین همتون-

  ....زمین روی نشستم.و کنم تحمل نتونستم ک رفت هوا ب جیغم دوباره

  ....کنارم نشست

  نمیزدم هم دست بهت حتی میکشی درد اینقدر دونستم می اگه-

  ....متنفرم ازت ....بوالهوسی آدم ی.فقط وت ...دادم قسمت چقدر ...کردم التماست چقدر-

  شوووووو خفه-
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 ....زد خشکم و اومد بند اشکام اش نعره با

  . ...کاری..کنی مقایسه هوس با منو عشق دیگه  بار ی فقط-

  ....دیگه بگو ...بگیری ازم رو.چی دیگه ...کنی چیکار میخوای دیگه ..چی ..هان-

  ...پام جلوی زد زانو

  ...ک قبال بودیم هم با ک نبود اولی بار ما ..هچت تو آخه-

  ...زدم جیغ

  ...هاااان ....بودم دختر من نفهمیدی-

  ....ممکنه غیر-

  ...اش سینه ب کوبیدم مشت

  ...بفهم اینو ....نیستم تو عسسسسسل من-

  ....فشرد خودش ب منو و گرفت دستامو جفت

  ....میکنم .درکت ..بده حالت االن-

  ....کرد تنم زور ب و گرفت ازم ور پیرهنش

 خودش ب منو ک لرزیدم می داشتم ..کرد پاک اشکامو ...نکن گریه هم اینقدر ...میشه خوب حالت کنی استراحت-
 و برداشت کتشو ...دستاش،گذاشت روی و کرد بلندم زمین روی از ..بود گرفته ازم رو مخالفت توان درد ...فشرد

 .....شد ورد برکه از و پام روی انداخت

  ..بود صورتم روی مستقیم خورشید نور کردم باز ک چشمامو

 زشا منو ترسید می انگار بود کرده قفل خودش ب منو طوری ...کردم بلند سرمو ...نتونستم شم بلند خواستم
  ...بدزدن

 ....کردم جدا ودمخ دور از دستاشو حصار زور ب ...سراغم اومد عالم های غم تمام دوباره دیشب اتفاق آوری یا با
  ..خودم دور پیچیدم رو مالفه و تخت.روی نشستم ازش فاصله با و ندادم اهمیت ..کردم باز چشماشو

  کرد بغلم سر پشت از

  چطوره من هانی-

  ....کردم باز شکمم دور از دستشو

  ..هوم ...ناراحتی هنوز-

 کردم کج سرمو

  ...بوسید گونمو

  ...آشتی-
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  شهاااب-

  پریدیم جا سر از دو هر ییسر  صدای با

  ...بود بدتر فحش صدتا از نگاهش  بود وایساده در چارچوب تو  شده گره ابروهای با کردم نگاه رییس ب

  ..کردم مخفی خودمو شهاب پشت نبود مناسب اصال لباسم اومدم خودم ب

  ...تو اومدی پایین انداختی تو سر کاروانسراست مگه-

  ...کردی غلطی چ-

  ...میکنم بکشه عشقم کاری هر خودمه عشق ..باشه داشته ربطی تو ب نکنم فکر-

  ...زنه اون ب بخشیدی هارو زمین چرا میگم ....دارم عشقت و تو ب چیکار من-

  ...دارم رو اختیارش خودمه زمین-

  ....میخوره دردش چ ب زمین میمیره داره زن پیر اون

  ....گوره لبه پات ی ،خودت میخوره تو درد ب نکنه چیه-

  ....فهمیدی میکنی کاری من مشورت بدون باشه آخرت بار

  ....میکنی دخالت من کار تو ک باشه آخرت بار تو-

  ...عمارت گردیم بر باید باش آماده ...بسه دیگه گذرونی خوش ...شدی رو.پر دادم بهت رو-

  میدی دستور من ب ک باشی کی-

  منتظرن بیان میخوان شریکامون-

  کن فرو گوشت تو یکم و صد بار برای اینو ...نمیشم تو کارهای کثافت قاطی من گفتم بار صد-

  تویی من وارث بفهمن بیا فقط تو نداره، جانشین تشکیالت اون ک بابات گور ب اصال ...بیای خواد نمی-

 ...ک گوشته ب حلقه غالم ....میخوره مفت پول ...پس چیه سرخر فرشاد اون-

  ..شده گور ب گور فرشاد اون ن منی پسر تو-

  ..ندارم رو حرفات حوصله بیرون، برو-

  نه یا میشی آماده-

  ...نه-

 بال پریدم در شدن کوبیده صدای از

  ...نمیره فرو گوشش تو باز ....نده ربط هات کاری کثافت اون ب منو گفتم بهش بار هزار- ا

 ..موهاش الی ب ال کرد فرو دستشو عصبی
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  ...شد تبدیل لبخند ب اخمش من دیدن با ....من سمت برگشت

  ...تخت روی انداختتم و داد قلقلکم هوا بی

  ..کن ولم-

  ....نمیکنم ولت نخندی تا-

 ...کرد مجبور خنده ب منو.و شد موفق کار آخر

  ...گرفت بازی ب موهامو.و کشید دراز کنارم

  ....باشه نکنیم ترکش وقت هیچ ....من هم تو هم ...بزاریم تموم سنگ براش دارم دوست شدیم ک دار بچه هانی-

  ..میکنه هم بافی خیال برام اونوقت نباشه تنش ب سر خواست می دلم

  ...گردوندم بر ازش رومو

  خودش ب چسبوند منو

  ...هانی-

  . بستم چشممو

  .نداشتم نفرت جز حسی هیچ

  ..ممنون ...بود معرکه دیشب-

  .....سمتش برگشتم شاکی

  ...شده عصبانی ولومکوچ-

  ..صورتم چال توی کرد فرو رو انگشتش

  ...راستی ....چالتم این عاشق-

  ...کردم نگاش اخم با همینجور

  ...دختر هنوز تو چجوری-

  ...چشمم جلوی نیاری رو دیشب .هی میشه-

  ..چرا-

  هم ب میریزه رو اعصابم-

  ......هانی-

  نالید

  ...بودم خوبی پسر ک من.-

  ....کردم تر غلیظ مواخم
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  ..شد بلند در صدای ممکن وضع ترین وحشتناک ب

  بست چشماشو عصبی

  ...آقا ...آقا-

  بنال مرگته چ-

  داد ادامه رو حرفش در پشت از

 شد بلند جاش سر از فنر مثل ....گرفته آتیش عمارتتون گفت زد زنگ االن همی کرم آقا-

  ..ستادای زده فلک خدمتکار روب.و کرد باز درو

  ...عمارت کدوم-

  آقا خودتون عمارت-

  شد زمین پخش.و شد جدا چهارچوب از ک زد در ب لگدی چنان

  .....لعنتی-

  ..دادم قورت دهنمو آب

  ...نبودم در جای من میگم شکر بار هزاران رو خدا

  ...عمارت میرین آقا-

  کرد غرش

  ...باشه مدهاو من عمارت سر بالیی حالش ب وای بگو رییست اون ب-

  ...آقا-

  ...بیرون گمشو-

  ....کرد چنگ موهاشو عصبی

  ....داشتم واهمه .سگ مثل خشنش روی این از ....

  ...من ب افتاد نگاش ..شدم بلند تخت روی از..سمتم اومد

  ....بریم تا شو آماده-

  ...پوشید می رو پیرهنش  ....کردم نگاه برم و دور ب ....داشتم اعتراض جرات مگه

  ...بپوشم چی من-

  ..بپوش رو یکیش داری لباس همه اون-

  کردم نگاش متعجب

 کجاس-
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  کرد بازش.و دیواری کمد سمت رفت

  ..بپوش رو اینا از یکی.و بیا آدم ی بچه مثل ..داغونه اعصابم چقدر میدونی عسل-

  کردم نگاه خالی کمد ب متعجب

  ..میبینی لباس اینجا تو-

 درش هردو ..زد خشکش خالی کمد ب افتاد ک نگاش....لباس برات سرت موهای ی اندازه من دخو میگی چرت چرا-
  ....کرد باز کامل رو

  ...شدن حاضر اتاق توی خدمتکار چندتا بعد لحظه چند ...شد خارج اتاق از عصبانیت با و سرش زد دوباره

  کجاااااست خانم های لباس-

 سوخت بیچاره های زن اون برای دلم

  ....لرزیدن می ترس شدت از

  ...برسم رو .تکتون تک حساب یا میگین .....رفته گوری کدوم کمد این توی لباس همه این میگم-

  نداشتیم بر ما خدا ب آقا-

  برداشته رو اینا مادری.و پدر بی کدوم پس-

 ....کنم نگاه فقط مجسمه عین تونستم نمی ..میکرد خالی اینا سر داشت بود عصبانی

  نیستن مقصر ک اونا کن ولشون ....ابشه-

  مقصره مادری.و پدر بی کدوم پس-

  .. .(دادی دست از رو ات حافظه ک خودتی مقصر)

  ..یا میزنید حرف-

 تا ...کنم تجربه اینام خواستم نمی بودم کرده تجربه خوب من ...رفت هوا ب اشون همه جیغ کمربندش شدن باز با
 شیدمک دستش توی از.و گرفتم هوا تو رو کمربندش و بهش رسوندم خودمو سرعت با بزنه رو ضربه اولین خواست

  ...بیرون

  ...زمندا نمی صورتت توی هم تف کنی بلند جماعت زن روی دست بخوای ببینم بار یک ..بار یک فقط شاهده خدا-

  ...میکرد نگام حیرت با

  ..خدمتکارا سمت کردم رو

  ...بپوشم بتونم.ک کنین پیدا من برای لباس دست ی فقط ....بیرون برین سریع شمام-

  ...بودن ساکت همه

  ....دیگه برین-

  ..شدن خارج اتاق از سرعت با
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  ...اش سینه ب زدم محکم رو کمربند و شهاب سمت برگشتم

 ....شازده نمیدن نشون چیزا این با رو مردونگی-

  ..خودتی عسل-

  .کردم غرش خودش مثل

  ....خودته حرف فقط حرف ..نمیره گوشت تو ک تو ولی .....نیستم نه-

  ...باال زدم رو پیرهنم ..میخوره هم ب کمربندت اون و خودت از حالم ..ضمن در

  ..کردی حک بدنم روی شاهکاری چ کن نگاه-

  ..سمتم اومد افتاد دستش از کمربند

  گرفتم فاصله ازش

  ...میخوره هم ب همتون از حالم-

  ...هانی-

  ....نیستم میکنی فکر تو ک کسی اون من بگم چقدر ..درد و هانی-

  ...خانم ....خانم-

  بود خدمتکارا از یکی در سمت برگشتم

  ...آوردم لبای براتون-

 هابش ب.و تخت روی گذاشتم رو ها لباس .....رفت بیرون سریع شهاب ترس از هم بیچاره اون گرفتم ازش رو لباس
  ..کردم نگاه

  ..کن درست درو این برو ....کنی نگاه منو بر و بر رهمینجو میخوای-

 لوارش و مانتو ی با لباسمو فاصله اون توی منم و داد انجام رو خواستم ازش ک کاری بود شده مظلوم عجیبی طرز ب
 کردم عوض ساده ساحل ی و

 ....فشردم رو آرایش میز ی لبه و شدم خم پیچید بدنم توی ک دردی با

  ...داری درد هنوز-

  ....زدم پس دستشو

  من ب بود زده زل.و تخت ی.لبه بود نشسته ...کردم بلند سرمو ....شد سپری سكوت توی لحظه چند

  چیه ....هان-

  ...کردی تغییر خیلی-

  دادم تکون هوا توی دستمو

  ..بابا برو-



 
127 

 

  ...کرد تنش و برداشت رو کتش

  ....بریم-

 میتونست وضعیت این توی ک بود اون فقط.و فقط بود هم بدی ره ب شهاب ...دادم مثبت جواب سر تکون با
  ...کرد نگام و برداشت رو ماشینش سوییچ ....باشه من پناهگاه

  ببرمت میخوای-

  ....میام خودم ن-

  ...پایین اومدیم ها پله از داشت هوامو ک همینجور بعد بشم خارج من تا شد منتظر.و وایساد در کنار

  ....میبری کجا ور دخترم خان شهاب-

  دارم رو اختیارش منه زن-

 ....میکرد برانداز مارو و بود ایستاده ها پله پایین کوتوله مرد

 اونجا تو ...باشه اینجا روز چند ی بزار نزدیم .حرف باهم دختری.و پدر وقته خیلی ....منه دختر حاضر حال در-
 ب و برگشت شهاب ...بشه ناراحت هانیت ک .خوای مین ....داره گناه دخترم برسی من عسل ب تونی نمی درگیری

 ..کرد نگاه من

 صدای ک بزنم حرفی خواستم ..نباشم تنها آدما این با هم ثانیه ی ولی بشم پاره تیکه شهاب دست ب بودم حاضر
   رسید گوشم ب رئیس

  ...داره عمارت ک وضعی اون با ....بمونه اینجا عسل بزار ....شهاب میگه راست کامران-

  ...ن مگه آتیشش،زدی تو-

  ...میزنه آتش خودشو ی خونه کسی ....شدی دیونه ....من-

  ...ک رفته یادم نکن فک ....نیست بعید کاری چنین تو از-

  باال برد سکوت ی نشونه ب دستشو رییس

  ...ک اینجا بزار رو دختره این فقط تو ...بدی ادامه خواد نمی ...کافیه-

  ..رهدا اسم دختره این-

  ...گفت شده چفت های دندون با اینو

  ....باباشه باالخره ...باشه جا همین بزار رو عسلت-

 ...کرد نگام ...ن نخواد میمونه بخواد ...منه حرف عسل حرف-

  ...بمونی کامران پیش میخوای-

  ...داره دوست رو باباش چقدر عسل رفته یادت ...نخواد ک چرا آره-

 اومد می سرم ی،بالیی صد در صد یعنی این و کنه باز پسرش سر از منو شده حوین هر ب میخواست رییس
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  ..کردم حلقه شهاب بازوی دور دستمو

  ....همونجا بیاد شد دخترش دلتنگ اگه هم بابامم ..میرم باهاش بره شهاب ک هرجا من-

 چسبوند خودش ب تربیش منو و شد مرگ ذوق شهاب ولی ...اومد نمی بیرون خونش کاردش،میزدی رو رییس

  ....فقط ...میریم ما-

  ....کرد  دراز تهدید ی نشونه ب رییس سمت رو شستش انگشت

  ....بودی تو سوزی آتش مقصر بفهمم حالت ب وای....-

 

  ....شدیم خارج ساختمون از بود گرفته دستمو ک درحالی.و پایین اومد هم پله آخرین گفت ک.اینو

 جلوی ک دیدم رو رییس جلو آینه توی از ......نشستم وقتی ....کرد باز امبر  رو بلندش شاسی ماشین در

 قابل پسرش .....گرفتم ازش نگاهمو و دادم قورت دهنمو آب ..داشت من بلعیدن در سعی خشنش ی قیافه با در
  ...بود ازخودش تر تحمل

 یدمچسب ترس از فجیعی زطر ب موزیک صدای شدن بلند با و ماشین پخش سمت برد دستشو شد سوار تا شهاب
  ...خورد جا حرکتم از ...شیشه ب

  ...افتاد وراه کرد روشن رو ماشین-

  ..کردم نگاش متعجب ...رفت هوا ب اش خنده ک بود مدل همون ام قیافه هنوز-

  ....داره خنده-

  ....شدی بامزه خیلی-

  ....میکردم سکته ترس از داشتم ...شدم بامزه-

  ....داد تکون سرشو کرد .نگاه رو عقب آینه توی از

  ....میخوره هم ب بادیگاردهاش این از حالم-

  ....بودن سرمون پشت رنگ مشکی ماشین دوتا برگردوندم سرمو

  .....گفتیمی چی داشتی-

  کردم پوفی

  ...گرفتم سردرد کنی خاموش اینو میشه-

  ...هستی آهنگ این عاشق ک تو چرا؟-

  ...نیستم دیگه-

 ....دکر  نگام

  ....مطمئنی-



 
129 

 

  نباشم-

  شدی من عاشق آهنگ این با میگفتی همیشه آخه-

  باال پرید ابروم تای ی

  ..تو.و دونم می من مگرنه بیار بیرونش نکندمش جا از تا هم حاال ...باشم زده حرفی چنین نمیاد یادم ک من-

  کشید لپمو

  ...صندلی پشتی ب زدم تکیه سرمو من.و کرد خاموشش ....بگه خانمم چی هر-

  ..برد خوابم کی نفهمیدم ک بودم خسته اینقدر

  ....لعنتی آشغال-......

  ....شهاب سمت برگشتم ببرم پی خودم وضع ب تا کشید طول ...کردم .باز چشمامو سریع

  ...بود عصبی

  ..فرمون ب کوبید مشتشو

  ...لعنتی-

 بازموند حیرت از دهنم دیدممی ک چیزی از ....کردم .دنبال نگاهشو مسیر و برگشتم

  .....بودن وایساده عمارت جلوی پری گل.و کرم

  چسبید رو کرم ی یقه شد پیاده سریع شهاب

  ...دادی تحویلم دروغ جراتی چ با بیشعور مردک-

  ...گفتم راست من کنید باور آقا-

  ...کشوندین اینجا نا منو ک سوخته کجاش عمارت این سوخته پدر-

  ..سوخته اصطبلتون ....عمارت نگفتم ک من ...عمارت آقا-

  رفت هوا ب دادش دفعه ی

  ..میدی تحویلم اراجیف داری بازم ...خوردی گوه-

  ....سوخته اصطبلتون ..میگه راست بدبخت این آقا،-

  ...شد خیره پری.گل ب مانندش اژدها نفس با شهاب

  ..میزنم دار رو جفتتون باشه اومده کژال سر بالیی اگه-

  ....آقا-

  ..شین خفه-

  ....ماشین سمت برگشت
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  ...دشو پیاده عسل-

 هر.و نم ب افتاد نگاهشون تازه کرم و پرى گل ....شدم پیاده سریع ....میکردم گوش حرفشو باید مواقع اینجور توی
  ...ابشه ب رسوندم خودمو و گذشتم اشون اومده بیرون حدقه از های چشم جلوی از ....زد خشکشون جا در دو

  ....کشوند خودش دنبال گرفت منو دست و .انداخت اونا ب خودشو عصبانی نگاه آخرین

 لگد اب درشو ...کلبه ب رسوند خودشو دو با و شد تر سریع میشد .بلند کلبه ی از ک دودی دیدن با سریعش حرکت
  ..کرد پر دود رو جا همه ....کرد باز

 وختهس نیمه کلبه از سراسیمه بعد لحظه چند ...کلبه داخل رفت ...ن ونا ،ولی ایستادم گوشه ی و افتادم صرفه ب
 ...شد سیخ تنم موی ک گفت رو اسمش طوری ....ن ک صدا البته ...زد صدا رو کرم.و اومد بیرون

  ....خوندم رو کرم ی فاتحه

  ..شهاب ب رسوندن خودشونو بود زن قله قل کدوی شکل ک پری گل با دم و شاخ بی غول اون

  ..آقا بله-

  ..باشه شده کم موش تار ی حالت ب وای ..کجاست من کژال ..مرگ و آقا بله-

  ...خوبه کژال ....بزنیم حرف زارین نمی آقا-

  ..االن کجاست-

 ب رسوند خودشو میداد فحشش ک حالی در و گرفت دستمو و داد هول رو کرم ...بستیمش خودتون عمارت پشت-
  ....میگرفت آدمو چشم سفیدش نمای ....بودم ندیده حاال تا ک بزرگ ساختمون ی

  ....کرم کنه لعنتت خدا-

  ...بوسید می و میکرد نوازش.رو سفید اسب ی ...شدم خیره شهاب ب و گرفتم ساختمون از رو نگاهم

  ...سمتش رفتم

 بده خرج ب احساس اینقدر اسب ی مقابل.در خشن ی روحیه همه اون با مرد ی نمیشد باورم

  ..من سمت برگردوند.رو سرش

  ....نداشتی دوسش مگه بیا،-

  ...شدم نزدیک بهش

  ....میدیدم زندگیم توی ک بود اسبی ترین زیبا بگن میتونم

  ...کنی نوازشش خوای نمی-

 و اومد خوشش ....کردم نوازشش دوباره ...داد دست بهم العاده فوق حس ی ...کژال یال روی کشید و گرفت دستمو
  ....خندید شهاب ....داد نتکو سرشو

  ...داره دوست من مثل هم کژال-

  ...چشماش تو شدم خیره
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  ...بزنیم دوری ی میخوای-

  ...دوختم چشم شهاب ب و گرفتم کژال از نگاهمو

  ...کژال با-

  ...داد تکون سرشو

  ....دادم تحویلش لبخند

 تمپش خودش بعد ....اسب روی نشوند.و کرد بلند زمین روی از منو ...زین بستن از بعد و شد کار ب دست سریع
  ........چسبوند خودش ب منو و شد سوار

 رو ناهار گفت شهاب ک بودم زده ذوق اینقدر ....بود زندگیم .های .تجربه ترین چسب دل از یکی کژال با سواری
 کردم تجربه رو تکی ریسوا هم بار چند بین این در و کردیم تجربه رو نفره دو ی،گردش دوتایی و کنن آماده

 و شتخم و اخم تموم شهاب ک بودم برده پی ......بود نمونده برام نایی.و بود تاریک هوا عمارت ب برگشتیم وقتی
 ....میکنه خیالیش ی معشوقه تقدیم ک عشقیه.و مهربونی میرسه من ب چ هر و است بقیه برای عصبانیتش

 ب وادار منو گهواره ی مثل بود شده وارد بهم سواری حین ک اییه تکون ..شدم پیاده اسب از ک بودم خواب مست.
 ولو روش خودمو رسیدم تخت ب وقتی.و نفهمیدم عمارت داخل از چیزی.ک بودم گیج اینقدر ....میکرد خواب
  ...گرفت بازی ب موهامو و کرد بغلم پشت از ک میشد گرم داشت چشمام ......کردم

  ...داشتی دوست

  ...دادم رو جوابش دآلو خواب همینجور

  ....باشه ...بریم بازم فردا-

  ...هوم-

  ..فشرد خودش ب منو.و خندید

  ...بود نگذشته خوش بهم اینقدر حاال تا ...بود زندگیم روز بهترین امروز-

 .....برهب خوابم تا کشیدم عمیق نفس ی.و چسبوندم اش سینه ب بیشتر سرمو اما میکرد ام خفه داشت اینکه با

 یرهخ حریرش های پرده و باز پنجره روی نگام.و کردم باز چشمامو ...میکرد برخورد پوستم ب.ک خنکی احساس با...
  ....نتونستم شم بلند خواستم .....موند

  ..بود خواب خواب ....کردم بلند سرمو

  ..عقب ب برگشت زمان ......پیچید گوشم توی موسیقی صدای

 ....گرفت بغضم گذشته آوری یاد با

  ...باشه آغوشم توی سعیدم شهاب، جای ب باید االن 

  .....هق هق ب شد تبدیل کم کم ام گریه و ....ریختم اشک ....شد کباب مظلومیتش برای دلم ...شکست بغضم

  ....کرد باز دورم از پاشو و دست ...شده چی عسل ...عسل-
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  ....عسل-

  محابا بی هام اشک گذاشتم و ندادم محل

  .....یانب فرود تر

 .....ها اشک این و گریه این ب داشتم نیاز

 وقتی و ...زد داد سرم آخر در.و بود جاری چشمام از ک اشکی سیل اون نیومد بند کرد کاری هر ...لرزیدم می داشتم
  ...کرد نوازش سرمو و کشید آغوش در منو دید رو درموندم ی قیافه

  ...برات میارم اشهب هم قاف ی قله ...کن تر لب ...خوای می چی-

  .....میکرد.سالخیم حیوون ی مثل و میشد حالل خونم مطمئنم ..میخوام رو سعیدم بگم تونستم می

  ....چشمام تو زد زل و ....کرد پاک اشکامو

  ....میکرد متمایزش بقیه از ک چیزی ی ....بود خاص چیز ی نگاهش عمق

  ...شماشچ ب بدوزم چشم و بشم تسلیم ک شد باعث بود چی هر

  ..کرد نوازش گونمو آرومی ب شستش با

  ...بستم چشممو ...میومد خوشم

  ...نشوند پیشونیم روی داغ بوسه ی ..دردهام التیام برای بود مرحمی این ک بودم دیده عذاب اینقدر

  اشک سیل همه اون اومد بند ...نبود من مال ک ناب چیز ی ..نبود هوس جنس از

  ....خودم وفای بی سالم-

  ....در سمت برگشتیم سریع

 ...جدید شخصیت ی...

  ..خوردم جا لختش اسبی دم موهای اون با اتاق توی جون دختر ی دیدن از

  ...چشماش روی گذاشت دست

  ...بست درو.و بیرون رفت باسرعت ...ببخشید ..عالم خاک-

  ...در ب کوفت ای تقه

  ...داخل بیام هست اجازه-

  ..نه- -برد فرو موهاش الی ب ال دستشو و دکشی عمیق نفس ی شهاب

  ...شد اتاق وارد کردو باز.درو ولی

  ..بود شهاب ب نگاهش اون اما ....میکردم نگاش متعجب

  ....میری دور دور سفرهای-

  ...پوشید.و برداشت تخت ی گوشه از.رو پیرهنش شهاب
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  ...نه یعنی ...نه میگن وقتی ندادن یاد تو ب-

  ...نوچ-

  ....آورد بیرون شوزبون

  ...کرد اسکن پامو سرتا ...من سمت برگشت

  ..اش خوشمزه نوع از اینم ..میپری جماعت دختر با شدی آدم ات کله پس خورده چیزی ی ک بینم می-

 ..بوسید گونمو هوا بی

  ....بوسیدتم دوباره ...نرمه چ جون ای-

- 

  ...کردم نگاه شهاب ب سوال از.پر نگاه با

  ...بست.رو پیراهنش ی دکمه آخرین خیال بی

  ...خب فضولی از مردم ...کنی معرفی رو بانو این نمیخوای ....خورده گربه زبونتو ک تیپه خوش آقا-

 برگشت کرد مرتب رو لباسش ی یقه  بود اتاق توی ک قدی ی آینه جلوی شد بلند...شدیم خیره شهاب ب دو هر
  ...ما سمت

  شدین؟ دیونه جفتتون-

  ..هاان-

  ..خوردم جا دختره با هماهنگیم از

  ...کشید لپمو اون ولی

  ...نخورتت موش-

 ....بهناز نکن-

  ...میکنم موهاتو تک تک میام نگی ....خب کیه بگو ....بداخالق ....اوه-

  ....شناسی نمی رو عسل چطور ...شده چیزیت ی تو اینکه مثل-

  ..پایین پریدم تخت روی از ک .زد جیغی چنان

  ....نیارا من جلوی رو آشغال ی دختره اون اسم-

  ..نکن توهین من زن ب ...هوووی-

  ..گرمه کی با سرش االن نیست معلوم آشغال ی دختره ...تو زن-

  ...بههههناااز-

 ..شد خفه معنا تمام ب

  شد بلند تخت روی از ...اومد حرف ب دوباره سکوت لحظه چند از بعد
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 ....میکنی دعوام و میزنی داد سرم همیشه اونوقت دارم رو تو فقط دنیا این توی بدبخت من .... ...لوس بداخالق-
  ....بیرون رفت اتاق از قهر حالت با ...ندارم دوست اصال ...شهاب بدی خیلی

  ....کردم نگاه شهاب ب

 ...مطمئنم ...نمیشه بزرگ وقت هیج من خواهر این-

  ...خواهر-

  ..کرد نگام متعجب

  !بودین؟ پنیر.و کارد همیشه ...رفته یادت رو هنازب ک نگو-

 

  ...انداختم باال شونمو

  .....چ من ب اصال

  ....سمتم اومد

  ..خ آ آ ..چرا میگی حاال کوچولو خانم خب-

  .....شد فشرده صورتش درد شدت از.و سرش پشت گذاشت دستشو

  ...شد چی شهاب ....شهاب-

  ...تخت روی نشوندمش

  ...کردم نگاه بود گذاشته تشودس ک جایی ب

  ....گرفتم گاز لبمو ...میکرد اذیتش سرش زخم

  ...شهاب ...شهاب-

  ...کرد نگاه اتاق و من ب متعجب ...کرد باز ک چشماشو

  شده چی-

  ...برگشتیم پاریس از کی ما-

  ...کردم نگاش باز دهن با

  ..پاررریس-

  ....کرد برانداز سرتاپامو

 خمیرش.و خورد زدم ...میکرد نگات داشت آبیه چشم پسر اون بود تنگ ک همون ...بود تنت چرم ومانت ی االن تو-
  ...کردم

  ....بدجور کرده قاطی ک صبر صاحب یا

  ..نکن مست زیادی نگفتم بهت صدبار-
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  ...باال پریدم متر س

  ....باتواما-

  بزارم دلم کجای رو جدیدش نمایش این خدا یا

  عسسسسسل-

 ....گرفتم اصلهف .ازش

  ...کردم مست کی من ..چته-

  ....رفته یادت هم اینو میکنی مست خودم با فقط.و فقط نگفتم بهت ....هزاربار-

  ...خوبه بکش منو بزن دیدی مشروب من دست تو اگه بعد ب این از ...نزن داد اینقدر-

  ..میکشمتا-

  ...گفت اینو ممکن لحن ترین جدی ب

  ...بکش دیدی اگه-

  ...در ب چسبیدم سمتم اومد ...شد بلند جاش سر از

  ....تورو بعد میکشم خودمو اول-

  ...هاااان

 زده فلک من و خوند می آواز خودش واسه.و خندید می ک درحالی.و اش شونه روی گذاشتتم ...شدم معلق هوا روی
  ....پایین اومد ها پله از میزدم پا.و دست هوا تو

  ....کشید دراز خودش،کنارم.و انداخت منو راحت و نرم مبل ی روی

  ....نداشتم رو اضافی حرکت گونه هیچ حق معمول طبق-

  ..باشه ....بپوش امشب رو خریدم برات ک خوشکله لباس اون-

  ....خریده لباس برام قبرش سر از

  ....هوووووم-

  ..اوهوم ...اوهوم-

  ...برگشتیم دو هر صرفه صدای شنیدن با

 بود پاش روی گنده یی کاسه ی ک یدرحال بهناز

  ...چشمش جلوی بود گرفته دستشو

  ..ها ممنوعه اینجا هجده مثبت کارهای-

  ...شدما آب خجالت از یعنی

  ...نشوند منو کنارم نشست و کرد رهام شهاب
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  ...زمینی بادوم جون ب افتادی نشده بیدار هنوز باز تو-

  برداشت چشمش جلوی از دستاشو-

  ..میکنینا توهین من های عشقوله ب باشه آخرت بار شهاب آقا ....میشدم خفه داشتم ....آخیش-

  ..گرفت آغوش در رو زمینی بادوم کاسه

 شهاب سمت کردم رو گرفت خندم حرکتش این از

  ....مهربونه خیلی آبجیت-

  دارم دوسش

  ..کرد یکیم مبل پشتی با و بغلم تو زد شیرجه یکی فهمیدم همینو

  ..کردی اش خفه اونور برو ابی بچه-

 لحاظ از حتی ..بودن متفاوت بردار و خواهر این چقدر ....خوردم خندمو ....قهرما باهات هنوز اونور برو تو خوام نمی-
  ..داشت غریبی عجیب گیرایی ...بود چشماش رنگ میکرد متمایز رو بهناز خیلی ک چیزی ...چهره

  ....هوم چیه اسمت-

  ..دمکر  نگاش لبخند با

  ..دونفر شما سر داشتم کشی گیس و گیس چقدر ...نمیشناسی رو عسل تو ....بهناز شدی دیونه-

 ینا نگاه ....رفته یادت ...بود طالیی ک موهاش بگذریم عملیش صورت کل از عسل ...کن مسخره خودتو بابا برو-
  ....میده خوبی بوی چ به به ..داره خوشگلی موهای چ عروسکه

  ..میدی رو ها مامان بوی

  ...کرد جدا ازم رو بهناز زور ب شهاب

  ..نگو چرت هم قدر این بخور هاتو زمینی بادوم برو-

  ...مونه می کمند گیسو بسان ...عسلمم طالیی موهای عاشق من نمیگفتی خودت همیشه ....بود کجا چرت-

  ....آورد می.در اداشو قشنگ

  ...دیگه بده جواب چیه هان-

  ..کرد بو گرفت موهامو از دسته ی ...بود رفته فرو فکر .توی عمیقا ....کردم نگاه شهاب ب

  ...میاد خوشم بو این از من ولی-

  صورتم سمت چرخید نگاهش دفعه ی

  ...بهناز-

  ..چیه-

  ....چالم توی کرد فرو.رو انگشتش
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  .ن..میاد بهش خیلی گذاشته تازه عسل ک چالی این-

  ...نمیکنه درد جاییت ...تو خوبی شهاب-.ردک نگاه من ب متعجب بهناز

  ...دارم دوسش ....کرده اش بامزه خیلی چاله-

  ....شد دیونه پسرت ک کجایی مادر-

  ...کرد نگاه من ب

  ...کردی خورش چیز رو داداشم-

  ..کن صحبت من زن با درست-

  ..من زن ....راهو همه این میره کی-

  ....گرفت بازی ب موهامو دوباره شهاب

  ..هانی ن مگه ...خودم خود زن شد پیش شب دو-

 بود رفته فرو ساله پنج ی بچه ی جلد تو االن یعنی

  ....زده توهم باز یا میگه درست شهاب-

  ...میکرد وارسی هم شهاب سر میزد حرف من با ک جور همین بهناز

  ...داداش زن ...نگفتی خب...-

  ..دادم تکون سرمو فقط

  ...شده زخم چرا سرت اینجای ...شیافتم آهان-...

  ..نیست یادم نمیدونم-

  من سمت برگشت...ببخشید بعد ....کرده قاطی داداشم چرا ..بگو پس-

  ....کردین وارد شما رو مهلک ی ضربه این..-

  ...خوردم جا بودنش تیز همه این از

  .....من ب چسبیده هی اونور برو بیا بچه-

  ...کرد بلند صداشو ولوم بعد

  ...شد چی صبحونه این مليیییییحه-

  ...مرد کرد سکته پارسال ک بدبخت اون بود کجا مليحه ...وا-

  چی؟؟؟؟-

  ..خندید

  ...میزاری سرم سرب داری ....ن مگه شهاب میکنی الکی-
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  ......توهم سن هم مگه-

  ...آقا ....آقا....آقا-

  ...بترکم ندهخ از بود نزدیک سمتمون دوید می پنگوئن عین شسفید بند پیش با ک سفیدی و گرد.و تپل زن دیدن با

  ...خودشون دور کردن جمع اس الخلقه عجیب هرچی اینا بابا

  ..دیگه هستی کی تو-

  ..پرید زن رنگ

  ...میکنم کار براتون دارم ساله ی ....صغرام من آقا-

  ...چی-

 باهاتون دارن مهم کار ی بگم بهتون سپردن رییس ....کنید ول رو اینا آقا--

 کرد دراز میز روی پاهاشو شهاب

.. 

 داره مهم کار بامن ک اونه-

  ...اون با من ن..

  ..بیاین زودی گفتن ...اومدن شریکاشون ...آقا-

  ...اییییش-

  ....خوردم جا بهناز چندش از پر لحن  از

  ....دارن نفرت پدرشون از بردار.و خواهر این حد این تا یعنی-

  ...بدبختا من جون ب افتن می ..ها میشن عصبانی باز ایننی آقا-

  ...باال زد رو لباسش آستین

  ..رفت ریش دلم دستش روی سوختگی جای دیدن از

  ....آوردن سرم بالیی چ سری اون کنید نگاه آقا-

 مفکرش لیو ..پسته نهایتبی رییس دونستم می ...سوخت بیچاره زن برای دلم ....شد نفرت از پر شهاب نگاه
  ...اسفبار وضع این با اونم بزاره مایه جماعت زن از اش خواسته ب رسیدن برای ک باشه ضعیف اینقدر نمیکردم

  ...شهاب

  من ب شد خیره.گرفت  صغری دست زخم.از.رو نگاهش

  ...شهاب دل جان-

 ...لحنش این از خوردم جا راستش
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 عشق مهه این لیاقت سر، بر خاک عسل میکنم تکرار بازم ....دهب جوابمو هوم با نهایتا گفتم پیشونیش اخم اون با
 ...نداشتی.رو

  ...کردم نگاش مظلوم

  ....برگرد زودی.و داره چیکارت ببین برو ...داره گناه صغری-

  ...کشید عمیق نفس ی

 بلندشد جاش سر از سریع

  ...تو خاطر ب فقط-

 اشاره دونفر اون ب.و کشیدم عقب خودمو سمتم شد خم ات بود جنبه بی کال ک جا اون از دادم تحویلش لبخند
  ....کردم

  وایساد صاف.و کرد پوفی

  .....بده بهناز نشون رو خریدیم پاریس از ک هایی لباس میگردم بر من تا-

 رفت صغری با.و فرستاد برام بوس ی ...خریدم خودش .مختص هم آبیه ساک اون ضمن در

  ....هنازب سمت برگشتم رفت بیرون ک در از

  بود خیره من ب.و اش چونه زیر.بود زده دستشو

  ...میگی راستشو بپرسم ازت چیزی ی-

  ..باشه چی تا-

  سرش.تو زدی چی با-

  آباژور-

  ....خورد.جا اعترافم از ...نشست صاف.و باال پرید آبروهاش جفت

  ..سرش تو زدی آباژور با واقعا من جان-

 بگم دروغ بخوام نداشت دلیلی

  ..آره-

  اونوقت چرا بپرسم میشه -

  کنه تعارض بهم میخواست چون-

  خنده از کرد غش

 ک من بگو راستشو تو ...باشه کرده نگاه جماعت دختر ب حتی نمیدم یاد عسل ی قضیه از بعد ...شهاب ...کی-
  ندارم کاری باهات

  .....بود بد حالش ...میکردم کار نیره پیش من ....گفتم راستشو-
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  میشد افزوده حیرتش ب لحظه ب لحظه اون و کردم تعریف رو بود افتاده شب اون ک اتفاقی جزء ب جزء

  ...کردم معرفی حرفام سند عنوان ب رو کریم شد تموم ک حرفام

  گذشت سکوت تو لحظه چند

 ازیدر  دست بهت خواسته شهاب میگی ک قسمتی اون فقط ...باشی دروغگو نمیاد بهت اصال چون ...میکنم باور-
 زارهبی جماعت دختر از شهاب ...میکردی تصور .ک کاری اون ن بکشتت خواسته می ...شدی متوجه اشتباه رو کنه

  ..انداختم باال شونمو

  ..بهم چسبیده کنه عین.ک حاال-

  ....کشید.محکم لپمو.و ..خنده از.کرد غش

 نخورتت موش-

 دارم وستد هستی خوبی دختر چون منتها ات کله پس یزنمم یکی بعدا خیر ن ...هستما بدی آبجی نکنی فکر البته
  ...نیستی.،دماغو هم عسل اون مثل ....باشه باهات داداشم ک

  ...شد خیره سقف ب.و کرد ولو مبل روی خودشو ...شد چی عسل بپرسم میشه-

  زدم صداش

  ....خانم بهناز-

  ....شد.گور ب.گور-

  ..کشتتش شهاب چی؟ یعنی-

  ..خندید

  ...نمیرسید هم مورچه ی ب آزارش بود آدم تا مگرنه اندازه غلط اش قیافه.اون ..بابا ن ...اابشهاا

 ...میشد پشیمون حرفش از میدادم نشونش رو بدنم روی کمربندش.سگک جای اگه مطمئنم

  ...بشم تر نزدیک بهش شد باعث کنجکاویم اما

  ...اومد سرش بالیی چ بگی میشه-

  ...من سمت برگردوند سرشو

  ...پاریس ب سفرشون آخرین ب رسیده.و ..جلو اومده فهمیدم من.ک اینجوری ....برگرده اش حافظه ترسی.نمی-

  آخرین؟؟ چرا-

  ...افتاد اتفاق اون بعدش.ماه ی-

  ...اتفاقی چ.بگی میشه-

  ..کرد جمع لباشو
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 ممکنه ...نمیکنم شهاب برای.تضمینی من ....کنی جمع.رو حواست باید.تو.فقط ....بودم اونجا.مگه بدونم کجا از من-
  ...بیاد دخلت.و لحظه اون ب برسه آن هر

  ..کنم فرار میکنی.کمکم ..کنم چیکار-

  ....خندید

 ...ستیدو ن . تره وسیع دیواراش منتها زندان ی مثل اینجابرام ک ...بودم اولی.من.کنم فرار بود قرار اگه ....تو خوبی-
 هیچی ...فامیلی ن

 بدون غنیمت.رو فرصت همین ..رفته فرو معشوقه نقش.تو شهاب رسید.تو داد ب خدا باز ....خودم.و ستمه خودم
 ..شد خودت عاشق.و شد آدم شاید نبستی عسل اون.تو کن حالیش کم کم ولی

  ..شد خارج نهادم از آه

  ....معشوقه-

  ....بودی اکج اصال ....میکردی زندگی کجا نیره پیش بری اینکه از قبل بگی میشه-

  بهش زدم زل

  ..میاد بدت رییس از چرا بگی من ب.تو میشه-

  ....خورد جا

  گفته؟ اینو.کی-

  ..مشخصه جفتتون ی قیافه از ..بگه نبود الزم کسی-

  ....دهنش .توی کرد پرت رو مغزش.و شکست برداشت هارو زمینی بادوم از یکی

  ...ببینم رو نابودیش خودم های چشم با روز ی دارم آرزو-

  ..متنفری پدرت از.حد این تا یعنی-

  ...نیییست من پدر اون-

  دیوار تو شد پخش بود دستش ک ای کاسه

  ....دادم قورت دهنمو آب

  ..همه کپ عصبانیتتون ...داداشته شهاب مطمئنم ولی نیست پدرت رییس اگه

  ..داداشمه ک معلومه-

  .....نیست هم شهاب.پدر رییس یعنی-

 .....دیدم زندگیم .توی ک موجودی ترین کثیف ...رییس ...رییس-

 نیار من پیش رو آشغال اون اسم اینقدر هم تو

  ...روش روب دیوار ب بود زده زل تمام نفرت با
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  ....چیه میدونی روزم.و شب دعای-

  ....دیوار ب بود زده زل همچنان

  ...نمیکنه خوشحالم این از شتربی هیچی ...بده دست از داره منال.و مال چ هر ک اینه......-

  ..من سمت برگشت ..نیست شهاب اسم ب داره.ک چیزهایی یهمه مگه-

 اون هم ....مونه نمی براش هیچی بره.لو هاش کاری کثافت از درصد ی اگه ....شد مجبور چون شهاب اسم ب کرد-
  ...عسل شرف بی پدر هم

  ....داد شهاب زندگی از عسل نزد کنار با.رو مادرم دعاهای جواب خدا مطمئنم من

  ...کجاس االن ...مادرت-

 .لرزوند دلمو چشماش توی اشک ی حاله

  ....خا بهناز-

  ...ها اتاق از یکی سمت ورفت شد بلند جاش سر از

  ...کردم ولو مبل روی خودمو.و کردم پوفی

 موقعش کی پس خدایا .....ساعت دولپان ب موند خیره نگام .....معماهستن از پر.و وغریب عجیب اینقدر اینا چرا
  ......میرسه

  ....عسل .....عسل-...........

  ....بود برده خوابم نمیشد باورم ...کردم باز چشمامو

  .شدم خیره بودم توش دیشب.ک خوابی اتاق ب.متعجب

  ..گذاشتی کجا رو ها ساک عسل-

  ....یکردم رو.و زیر.رو کمد برهنه ی تنه باال با ..شهاب سمت برگشتم

  ....چقدر تنبل ...عسل-

  ..زد لبخند افتاد.من ب ک نگاش

  ...گذاشتی؟ کجا رو.ها لباس ساک راستی ....آلو خواب شدی بیدار-

  ...بهناز ب دادی.رو.ای سورمه.اون

  ..دادم قورت دهنمو آب

  ..چیکار میخوای ساک-

  ..پشتش بست کش با.موهاشو

  ..کنم انتخاب برات سلبا شب فردا مهمونی برای میخوام-

   پریدم فنر مثل
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 !مهمونی،؟-

  ...گرفت اش خنده حرکتم.از

  نرفتی مهمونی حاال تا مگه؟ چیه-

  ..کی با کجا؟ کی مهمونی-

 سرشو دوباره

 کمد.توی.کرد

 ب قطف.تو ..برم جایی رییس با نمیاد خوشم ک.دونی می مگرنه .کردم قبول داری دوست تو چون اینو ...بالماسکه-
 کجا هارو ساک.بگو من

  .کمد از بیرون کشیدمش....

  !هستن؟ مهمونی تو کیا-

  کرد نگام متعجب

  ..پرسیمی.چی برای-

  کردم جور.و جمع خودمو

  .بپوشم خوب لباس ی ....خوام می-

  .خندید

 اومدی پارچه وجب.دو با نرفته یادم پارسال ..میگم من.ک بپوشی باید.رو لباسی اون-

  ..باش مطمئن میکنه قفر امسال-...

  ..کشید لپمو

  ....رو.ها ساک گذاشتی کجا ریزه خاله-

  ..شهاب-

  هوووم-

  ..اش سینه قفسه.روی گذاشتم دست

  .باال گرفتم سرمو ...فقط ....بپوشم لباس میخوام خودم.ک جوریاون خوام می-

  ..دادم ادامه حرفمو

  ..ان مهمونی تو کیا-

 ...کرد بلندم زمین روی از

 ....افرادش ..شریکاش ی همه-

  ...لبم روی نشست پیروزندانه لبخند
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  ..میشد این از بهتر چی دیگه

  ..گذاشتیشون کجا میگی ...کوچولو خانم خب

  ....باشه هاشو ساک خیال بی من خاطر ب-

  ..خندید

  ..من ضعف نقطه خب-

 .....بست چشماشو و سرش پشت گذاشت دست

  ...شهاب ...شهاب-

  زمین روی تمگذاشت

 ....بود قرمز کرد باز ک چشماشو

  ..ترسیدم

  ...چرا-

  ....میشه منفجر سرم داره ...میاری برام قرص-

 نیاز عاشق شبهاب این ب ها حاال حاال ..اومد می سرش بالیی نباید ...خوابوندمش زور ب ..تخت سمت بردمش
 ...داشتم

 نقدرای کشید سر رو آب لیوان باال انداخت رو مسکن دوتا ..اتاق توی برگشتم قرص با.و صغری ب رسوندم خودمو
 بیرون رفتم اتاق از شد راحت ک خیالم ....ببره خوابش تا موندم پیشش

  .. بره دست از بود اومده دستم ب ک ای معرکه موقعیت این بزارم نمیتونستم عنوان هیچ ب.

  ....دیدن می رو ستاره روی اون باید اینا بود کافی دیگه گذاشتن دست روی دست.و کردن صبوری

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

 نهآی توی از و ...صورتم روی زدم.نقابمو اس بالماسکه برم قراره ک مهمونی اینکه از خوشحال ...رسید مهمونی روز
 استر  طفلک ..داد هدیه بهم رو دست چند ...بودم گرفته بهناز از رو لباس ...کردم نگاه بود تنم ک بلندی لباس  ب
 بود داده بهم ک کالهی با موهامو ...چی برای میخواد لباس ببره مهمونی ب اونو هیچکی قراره وقتی گفتمی

  ...پفی های آستین با ای فیروزه لباس ی ..پوشوندم

  ....دختر کردی چ ..واو-

  ...شدم خیره بهناز ب

  ...میادا بهت خیلی

  ....برداشت میزش روی از لب رژ ی

  ..میشی معرکه دیگه بزنی ک اینو-
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  ..بود زندگیم شب آخرین امشب شاید ..نکردم مخالفتی

  ..میاد بهت خیلی

  ..برداشتم میز روی از دیگه رژ ی

  میدم بهت بعد .بردارم رو دوتا این میتونم

  ..قبرم سر برای میخوام من ....خودت برای-

  ..بوسیدم گونشو

  ...دیدم زندگیم تو ک هستی دختری ماهترین تو-

  .کشت خودشو شهاب ک بری بهتره ها حرف این جای ب تو ستاره ..هم.تو بسه سهب-

  کردم نگاش شده گرد های چشم با

  ...خندید!ستاره؟-

  زدم حدس است ستاره شکل ک هات گوشواره از نگفتی بهم ک اسمتو-

  .بود سعیدم ی هدیه ...ام گوشواره روی گذاشتم دست

  ..خوردم بغضم

  ..باش منتظرم سعید

  .....معلومه هیچ عسل-

  ...موند ثابت روم بود وایساده در چارچوب تو ک شهاب نگاه

  ..رفتم من نشده 81 مثبت تا

 سمتم اومد شهاب.و بیرون رفت سریع بهناز

  .زد برام جانانه کف ی .کرد برانداز سرتاپامو تمام عشق با

  ...گذاشت پیشونیم.روی سهبو ی آخر.در.و زد دور منو بارش تحسین نگاه با ...براووووو-

 خانم، ..شدی ها فرشته مثل-

  ......باوقار

  ..گرفتم گر خجالت شدت از ولی ..نبودم حرفا این اهل ک درسته

  ....برداشت آرومی ب پوشوندمی رو.دماغم روی.تا.ک صورتم ماسک

  ....چشمام تو زد زل

  .....بود عاشقش ک نیستم اونی من مهفه نمی چطور پس ...عاشقونه های نگاه همه این عشق همه این

  ....ام گونه روی کشید آرومی ب رو انگشتش
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  ...نرمی خیلی-

  ...کرد برانداز سرتاپامو دوباره

  ...میگذره خوش بهمون بیشتر اینجا مهمونی برم شدم پشیمون .....چیه دونی می ...اوم-

  .گرفتتم برق اینکه مثل

  ....صورتم یرو زدم.و گرفتم ازش رو ماسك سریع

 ....متنفر ازش ک گویی دروغ آدم همون میشی حرفت زیر بزنی دادی، قول من ب تو-

  ..بودم معلق هوا تو ....بزنم جیغ ک شد باعث ناگهانیش حرکت

  ...کنه حمل برنج گونی مثل منو بود کرده عادت بشر این

  ...بست مبرا.رو کمربند.شد خم ..صندلی روی نشوندتم.و کرد باز رو ماشین در

  ..دادی قولی خوش شوهر چ بینی می حاال-

  ....دادم تحویلش گشاد لبخند ی

 کرد .روشن.رو ماشین و هم ب دروکوبید صندلی روی نشست خودشم داد بهم.و گرفت خدمتکار از کیفمو

  ....بدم انجام خواستم می ک بود کاری درگیر ذهنم تمام ..شد سپری سکوت توی مسیر

  ...اومدم خودم ب اشینم شدن متوقف با

  کرد باز منو سمت در.آوندها سریع.و شد پیاده ماشین از شهاب رنگی های چراغ مانندپراز قصر ساختنمون ی

  ..بفرمایید

 

 یادهپ ماشین از و گرفتم رو بود دراز سمتم ک دستشو فشردم دستم تو کیفمو ....داشت خاصی برق ی چشماش
  ..شدم

  ...شدم  ساختمون وارد شهاب قدم ب قدم ...بود شلوغ ادهالع.فوق بودیم توش.ک باغی

  ....کردم حلقه شهاب بازوی دور دستمو.و ترسیدم مجلس در حاضر های آدم انبوه از

  ...کرد حلقه کمرم دور دستشو و اومد خوشش حرکتم این از ک انگار

 کنارشم ازاینکه میبرد لذت

  ...کجا من.و میکرد سپری کجا اون واقعا

 

  ..شد نزدیک بهمون مزحک ی قیافه ی با مسن تقریبا مرد ی ما ورود.با

 ...کرد دراز شهاب سمت دستشو

 .اومدید خوش خان شهاب-
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  ..داد دست بهش اکراه با شهاب

  من سمت چرخوند دستشو جاش ب نیاورد خودش روی ب رو شهاب سردی

  ..می خوشحال-

  .شکست گفتم آن ی ک دستش توی زد چنان شهاب

 فهمیدی باشه آخرت.و اول بار-

 مرده از اومد نمی خوشم راستش

  ..کرد برخورد باهاش اینجوری اینکه از شدم خوشحال ..رئیسه مثل آشغال.و عوضی آدم ی بودم مطمئن

 .بریم جان شهاب-

 ب مبودی نرسیده هنوز ..گذشتیم بود مجلس صاحب مطمئنم ک مرد اون جلوی از باهم کردو عوض لبخند با اخمشو
 ب اوتتف بی ..میگشت نفر ی دنبال انگار ... صورتش روی زد و آورد بیرون جیبش تو از ماسکشو شهای ک معیتج

  ...پسرا .از یکی ی شونه پشت زد ...رفتم دنبالش میکردم حس ک ای خیره های نگاه

  ...گرفتن آغوش در رو همدیگه خوشحال هردو دید رو شهاب تا برگشت

  ..شد من متوجه تازه پسره دقیقه چند از.بعد-

  باتوهه؟ خانم-

  فشرد خودش ب منو شهاب

  ..دیگه عسله-

 شدم خوردنش جا متوجه ولی بود زده نقاب درسته

  ....کرد دراز سمتم دستشو

  مجددتون دیدار از خوشبختم

  ...شهاب سمت برگشتم و کردم نگاه دستش ب

  ...شدم زیر ب سر و ندادم دست بهش باز ولی داره اعتماد نفر ی ب دیدم می ک بود بار اولین

  ...خوردم جا زد ک کفی از

  کردم نگاه پسره ب متعجب

 ...بگیریم یاد مام بگو ...باهاش کردی چ-

  ....خندید شهاب

 کرد بلندم زمین روی از پسره جلوی..بگذره خوش بهش حسابی امشب خوام می ...کمیه چیز مگه شدن عاشق-
  ..زد دور خودش دور و دستاش روی وگذاشت

  ..شهااااب-
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 کیی اون و گرفت دستمو رقص حال در جمعیت وسط کشوندتم پسره ب توجه بی ....زمین روی گذاشتتم و .خندید
 الزم یککوچ تقلید ی رقص این اما برقصم نبودم بلد اینکه با ...چسبوند خودش ب منو و گذاشت رویکمرم دستش
 در رحاض های زن از تقلید دنبال ب منم.و گرفت باال دستمو ...بود دهز  ذوق ها بچه مثل بود خوشحال خیلی ...داشت
  ...زمین روی افتادم و ...نفر ی ب خوردم دفعه ی ک زدم چرخ خودم دور رقص

  ..خوبه حالتون خانم-

  ...کشیده جانانه کتک دلت کور شرف بی فرشاد

  ...گفت اینو نعره با تقریبا

  ..کردم بلند سرمو

 بدم تشخیص.رو شوهرم قاتل تونستم بود زده ک هم بینقا پشت از حتی

  ...شمایین آقا

  ..توپید فرشاد ب ممکن حد بیشترین با و شم بلند زمین روی از کرد کمکم شهاب

  ..شد شاکی فرشاد آخر در ..میکردن تماشا مارو.و بودن برگشته نفر چند ...کردم جداش زور ب

  ..نزدم ک عمد از کردی رم باز ..بابا چته-

  ...نیست شهاب اسمم ک نشناسم رو آشغال توی اگه من-

  ..وسط این انداختین راه معرکه خبره چ-

  شناختمش برداشت.ک.رو ماسکش ..بود رییس

  افتادید هم جون ب چی سر باز ..دونفرم شما با-

  برس گذرونیت خوش ب برو نداره ربطی تو ب-

 شهااااب-

 ب منگاه من اما . بود.خلوت ک سالن گوشه ی برد خودش دنبال.و کشید نوم دست و کرد نثارش بابایی برو شهاب
  ...سرکشید رو جام دوتا جا در شهاب.و صندلی روی نشستیم ..میزد حرف رییس با داشت ک بود فرشاد

  ....بارید می نفرت نگاهش از ..فرشاد.و رییس ب رسیدم کردم دنبال ک رو نگاهش مسیر

  ...فتمگر  دستشو.و شدم نزدیک بهش

  ..شهاب-

  ..سمتم برگردوند سرشو

  دستشویی برم خوام می من-

  ..خنده زیر زد پوفی حرفم این با

  کردم نگاش متعجب
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  میخندی؟ چرا-

  دستشویی ببرمت من میخوای-

  ..شدم بلند جام سر از و کردم نثارش لوس ی .بازوش توی زدم

  شد بلند سریع

  کجا تو-

  بری تنها ک نداری انتظار-

  صندلی روی نشوندمش زور ب

 

  ..نمیاد خوشم هم دم از .جمع خیالت نمیشه چیزیم من اینجا بشین تو-

  ..برداشت رو نقابش

  ...هانی-

  ...گذاشتم اش گونه.روی بوسه ی کنم خرش اصطالح ب بتونم اینکه برای .بود گالیه از پر لحنش

  ..برگردم تا نرو جایی-

  .داشت اثر انگار

  ..خوشحالی از میزد برق چشماش چون

  ...بیای تا نمیخورم تکون سرجام از من بکشه طول چقدر هر-

  ..برداشتم کیفمو

  ...آفرین-

 

 ب دمرسون خودمو نبود دلم تو دل ک حالی در.و فرستادم براش بوس ی ..کجاست دستشویی داد نشونم دستش با
 دستشویی

  ..میشدم .کار ب دست سریع باید

 جدیدم کماس کیفم تو از کردم جاسازی باال اون سریع دستشویی باالی ی دربچه ب افتاد نگاهم ردمآو بیرون لباسمو
 شوییدست از ..لبم ب زدم لباسم همرنگ جیغ صورتی رژ ی و کردم پاک لبمو رژ ..صورتم روی گذاشتم و برداشتم رو

  ...کردم نگاه خودم ب آینه توی از ...بیرون اومدم

  ...کشیدم عمیق نفس ی ..بودم ردهک فرق آسمون تا زمین

 گشتم نظر مورد فرد دنبال و بیرون اومدم دستشویی از

  ....بهتری حس االن ..بود سخت برام هم روی لباس تا دو تحمل
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  ...روش موند ثابت نگاهم

 نفس ی ...نداشت کم هیچی ...کردم نگاه بلندم لباس ب ...کشید گند ب.رو زندگیم.ک همون بود آشغالش خود
 ب .میکرد اش مزه مزه ک حالی در و بود دستش توی جام ی ...سمتش رفتم استوار هایی قدم با و کشیدم عمیق

  .بود دوخته چشم بودن رقص حال در سالن وسط ک افرادی

 .رو شربت دیگری.و شراب یکی جام دوتا میز روی از ...کنم ریست و راست صدامو بتونم تا کردم ای سرفه تک
  بهش رسیدم خرهباال .برداشتم

  ...جلوش گرفتم جامو حرفی هیچ بدون

 من سمت برگشت.و گرفت جمعیت از رو نگاهش

  ...کرد براندار سرتاپامو شد من.محو

  واووووو-

  ....میداد غورتم داشت نگاهش با

 ختهدو چشم اومدن می عشوه براش ک دخترایی ب توجه بی صندلی روی بود نشسته پاییدم رو شهاب چشمی زیر
   بود من برگشت منتظر.و بود

  گرفت ازم رو جام فرشاد-

  ...نازت آبی های چشم این با خوشکل خانم چیه اسمت-

  کنم تغییر حسابی خواستم.می ...بودم گرفته بهناز از رو آبی لنزهای

  ..جامش ب کردم اشاره کرد مزه رو شربت-

  ..کشید سر هوا بی

  ...شدم مانعش برداره میز روی از رو لیمو از ای تیکه خواست

  بشه مست کامال خواستم می

  زدم حرف باهاش کلمه ی فقط

  کن مست-

  زد برق چشماش

  بانو بفرمایید امر شما-

  کشید سر و برداشت میز روی از بزرگ بطری ی

 نم راحتی این ب هم آب حتی من

 میکشید سر اینجوری رو شراب این ک خوردم

  ...چشماش ب دوختم شمچ.و کردم مزه رو شربت از کمی ی.
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  شد نزدیک بهم

  ..میدی رقص افتخار-

  دادم منفی جواب بهش سر دادن تکون با

  برات کردم مست ک من چرا-

  سمتش گرفتم دیگه.جام ی

  ..کشید سر اونم چشمام ب بود دوخته چشم ک همینجور

  عزیززززم میخوای چی دیگه-

  کرد بیان کامل مستی با رو عزیزمش

  زدم پوزخند

 وبمحس ضعف نقطه ی براش این.و بودن گفته اینو بارها شهاب و رییس چون نداشتم شکی بودنش باز دختر در
  کردم برانداز تاپاشو سر ...میشد

  داشت جا هنوز

  سمتش گرفتم.برداشتم دیگه بطری ی

  گرفت ازم رو بطری

  گوشم دم کرد سر

  ..باال بریم-

  دوختم چشم باال ی طبقه ب

  ...بود خلوت

 

 دادم مثبت جواب بهش سر تکون با

  .کرد همراهیم ها پله باالی تا خوردتم می نگاهش با ک حالی در.و برداشت دیگه بطری ی

  میگشت خالی اتاق ی دنبال میزد گیج کم ی

  ...بودن خودشون هوای.و حال تو همه بود اطراف ب حواسم منم همزمان

  ...بخنده ک شد باعث ترسم ...مکرد خفه جیغمو اتاق توی شدم کشیده دفعه ی

  ...در پشت چسبوندتم.و بست درو

 بود نیومده گیرم.خوشمزگی این ب لقمه حاال تا-

  ..شدم مانع ک لباسم سمت آورد دستشو....

  دستش توی بطری ب کردم اشاره
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  ...خندید

 من متس گرفت رو دوم بطری.و گوشه ی کرد پرتش سرکشید رو بطری بود خیره من ب.ک همینجور

 توهه نوبت حاال-

  ..گرفتم ازش

  ..نبود عادی حالت توی کردم نگاش

  خندید ..بخور تو اینم-

 توهه نوبت باشه هم نوبتی ...دیگه ن-

  ...میکرد نگام خاصی جور ی.

  ..نبود خودش دست رفتارش کنترل دیگه

  ...دهنش جلوی گرفتم.رو بطری

  کرد پرتش ...بخور-

  کردم نگاه بطری ب

 خودش سمت چرخوند.موصورت

  میاد خوشم ازت چرا دونی می-

  ...میکرد اذیتم الکل گند بوی شد نزدیکتر بهم

  ...دارم دوسش خیلی ک ندازی می دختری یاد منو-

  ..شد کنده جا از قلبم کشید ک ماسکمو

  زد قهقهه

  ...من دام تو بیای خودت پای با نمیکردم فکر-

  ..بود محال برم.لو زودی این ب ینکها.ولی نشم موفق ممکنه میزدم حدس

 خودت دونستم می ...بودم تو منتظر شده چی گفت رییس وقتی ولی خوردم جا دیدم شهاب با.رو دختر ی وقتی-
  نمیگیره منو جای هیچکس میفهمی هم

 میزد موج ترس بود رفتارم تو ک جسارتی بجای اینبار.و بود برگشته ورق

  ...شدم اسیر بودم کنده دمخو ک چاهی توی دفاع بی و تنها

  ..رفت هوا ب جیغم تخت روی شدنم پرت.با

 تخت روی اومد.و کند تنش از رو پیرهنش

 دادم شخورد ب ک الکی همه اون با نمیکردم فکر ..گرفتتم محکم کنم فرار خواستم باشه اینجوری خواستم نمی من
  باشه داشته زور همه این
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  ...یکردم سیخ تنمو موی هوسش از پر ی خنده

 ..کشیدنت نقشه این با تو ب لعنت ستاره

  ...شد خم

  زدم جیغ کرد نزدیک بهم ک رو صورتش ...هاان کردی قایمش کجا.رو لباست یکی اون ...زدی هم رژی چ ....اوووم-

  ...خندید

  ....برداشت رو ماسکش ...بودم لحظه این منتظر دیدمت.ک روزی همون از-

  ..کرد چنگ موهامو

  هااان شده خرت اونجوری ک رفتی عشوه شهاب واسه چقدر-

  ..بود شده جمع چشمام تو اشک درد شدت از

  باشیم قانع هم سوم دسته این ب مجبوریم انگار اما دستم میرسید اولت دست داشتم دوست-

 بود گرفته رو بدنم کل

  ...نکرده بدبختت تا کن فک ...ستاره کن فک ...میکردم کاری ی باید

  ..سرم ب زد چیزی ی کنه لمس لبمو اینکه از قبل آخر ی حظهل درست

  ...فرشاد-

  ...شد خیره چشمام ب.و گرفت لبام از.رو خمارش نگاه

  ...میخوای چیزی-

  ...دارم دوست من-

  بست نقش لباش روی پیروزمندانه لبخند ی

  موافقی پس-

 دادم قورت دهنمو آب

 ب دنش خیره ثانیه چند.از.بعد ...باشم تو با ک کردم فرار شهاب دست زا ...من ب بسپار امشبو ..شی بلند میشه-
  ...نشستم شدم بلند سریع ..بکشم عمیق نفس ی تونستم .شد بلند ازسرجاش چشمام

  میکردم اجرا آخر تا امو نقشه باید

 شدم نزدیک بهش من اینبار

 دیگه االن ...صورتش روی شدم خم ..ختت روی افتاد گذاشت دراختیارم خودشو من اعتراف از سرمست.و خوشحال
  ...بودم کرده جاسازی لباسم زیر درست رو.چاقو ی ...باال زدم آرومی ب رو لباسم بود آزاد پاهام

  ..میبندی چشماتو-

  ..خندید
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  میکشی خجالت

  فرشاد-

  ..زدم صداش ناز با

  ...فشردم دستم تو.رو چاقو ..بست آرومی ب چشماشو

  ...ها ندی طولش زیاد-

  ..موهاش الی الب کردم فرو دستمو ..بودم اش بسته های چشم ب حواسم

 موهامو ...ببلعتم میخواد میکردم حس میکشید ک عمیقی های نفس با ..میکرد بدتر حالشو حرکتم این.و بود مست
  موقعشه فهمیدم کرد چنگ ک

 پریدم تخت روی از سریع رفت هوا ب فریادش ک شکمش تو کردم فرو رو چاقو داشتم ازش ک نفرتی باتمام
  ..پایین

  ...شکمش روی گذاشت دست.و نشست نشسته خون ب هایی چشم با

  ..کردم نگاه خونی روتختی ب

 ینابود قیمت شده کنه وارد ضربه بهش خواستم می فقط نبودم کثیف قدر اون نداشتم اونو کشتن قدرت من
  ..در سمت رفتم میکرد ناله درد از ک حالی در ..بود رییس ی کرده عزیز فرشاد ...خودم

 تونم نمی من ولی آشغال کشتی سعیدمو-

  ..باشم کثافت شماها مثل

   صورتم ب زدم..برداشتم زمین روی از نقابمو ..اااخ ....چرا ...دارم دوست نفهم زنیکه-

  ..بشنوم رو مرگت خبر میکنم دعا-

  بیرون رفتم.و کردم باز درو

 نگاه هم بودم زده تنه ک کسی ب ک بودم خودم هوای.و حال توی اینقدر لرزید می ودلهره ترس از بدنم تموم
  بیاد دنبالم ک .نداره اینو جون دونستم می ..نکردم

 اب اما ...شدم سالن وارد ک لرزیدم می هنوز ...کردم عوض لباسمو.و شستم دستمو دستشویی ب رسوندم خودمو
 ی طبقه ب افتاد نگام لحظه ی ..گشتم دنبالش رو جا همه میشد هکند جا از داشت قلبم شهاب خالی جای دیدن

 میکرد وارسی .رو ها اتاق تک تک داشت ..بهش رسوندم خودمو تمام سرعت با دیدمش ...باال

  وایسادم در جلوی.و بهش رسوندم خودمو کنه باز رو بود توش فرشاد ک اتاقی در اینکه از قبل

  کرد نگام عمیق ....میگردم دنبالت دارم ساعته س کجایی معلومه هیچ شهاب--

  نبود.رنگی این رژت-

  ..کنم سکته بود نزدیک

  شد نزدیک بهم
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  بگو راستشو.بودی کجا-

  میکردم درستش جوری ی باید-

  عسسسسل-

 دخور  جا ...بوسیدمش.و کردم  حلقه گردنش دور دستمو کنم تهی قالب.و بترسم اینکه جای ب اش نعره این با
 ...نذاشتم کنه امجد خواست

 ریعس دستگیره سمت برد ک دستشو باال کشید منو کرد همراهی خودشم رفت یادش چی همه ک بوسیدمش اونقدر
  در چارچوب ب چسبوندم دستمو

  ...میکنی چیکار-

  کرد نگام وحشیش چشمای اون.با

  راحتتریم اونجا اتاق تو بریم-

  ...نکردم.اینجاشو فکر ک سرم تو خاک

  ...وایسادم زمین رو.و کردم باز کمرم دور.از دستشو

  ..نه اینجا-

  ...هانی-

  ...طلبید می نیازشو چشماش ...نبود خبری خشونت همه اون.از

 گرفتم شهاب از نگاهمو رییس افراد توسط درها شدن بسته.و باز با

. 

 داوم می شده گره روهایاب با ک بود دیده.رو قبل ی صحنه مطمئنم و عصبانی و شاکیش ی قیافه اون.با رییس
  ...سمتمون

  چسبوندم.شهاب ب بیشتر خودمو

  ..بازیه دختر جای اینجا-

  ..زنمه ..کن صحبت درست-

  بابا برو-

  باال رفته آمپرت چته-

 برای هارو نقشه اون بود قرار سرش خیر ..شده قایم قبرستونی .کدوم نیست معلوم سوخته پدر فرشاد اون-
 بده توضیح شریکامون

  نکن شک بازیش دختر دنبال رفته-

  ودمب وایساده جلوش ما.و بود اصلی ک همونی بود مونده فقط ..شد بسته.و باز افرادش توسط هم مونده باقی در.دو

  توپید پدرش ب.و فهمید شهاب م حد این تا لرزیدم می داشتم ..نیست میگردیم چی هر رییس-
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  ...شد میخکوب سرجاش اتاق داخل گذاشت پاشو تا ...کرد باز درو.و زد کنار مارو شهاب ب بیتوجه ولی اون

 وارد هم شهاب.و من اضافه ب افرادش ی همه ...زد نعره.و دیوار تو کرد پرت رو بود دستش ک ای اسلحه دفعه ی
  .شدیم اتاق

 بود خیره در ب.و بود آویزون تخت از سرش ک حالی در  فرشاد شده گرد های چشم و شده پاره تیکه بدن دیدن از
 رفتم حال از و زدم جیغ

  ...کردم باز چشمامو صورتم ب آب  قطره شدنچند پاشیده با

  شدم شهاب چشم.تو چشم کردم بلند ک سرمو

  ..بهتری-

 دوال کردم باز درو ی دستگیره بودیم ماشین توی چون ..داد دست بهم تهوه حالت .بود افتاده ک اتفاقی آوری یاد با
  ...آوردم باال رو نبود.بود دممع تو چی هر.و شدم

  ...میداد ماساژ رو کمرم

  ..صندلی ب زدم تکیه.و نشستم صاف

  ..کرد تمیز دهنمو دور بود داشبورت جلوی ک کاغذی دستمال با

  بستم چشمامو.و کشیدم عمیق نفس تا چند

  ...بمیره اسفناک وضع اون با نداشتم دوست.ولی بود پست درسته

 ...میکرد بهتر حالمو هم شهاب های نوازش.و میداد آرامش بهم دهالعا فوق دريا صدای

  ..آوردمت نمی بیفته اتفاقی قراره میزدم حدس درصدم ی اگه-

  ...کردم باز چشمامو

  بود مهربون خیلی بودنش وحشی تموم با

  ....کردم حلقه بازوش دور دستمو.و بهش چسبوندم خودمو هوا بی

  زدم زل چشماش تو و باال گرفتم سرمو ...خوبی خیلی تو شهاب-

  بمون خوب اینقدر همیشه-

  ..نشست دلم ب خیلی ک زد لبخندی

  ...کرد ام خسته ذهن حواله داغ بوسه ی و کنار زد پیشونیم توی از موهامو

  فشرد خودش ب بیشتر منو و کرد قفل هام انگشت الی ب ال انگشتاشو

  چالت اون با مخصوصا ...آرامشی حس نهایت من برای.تو-

  ..گرفت خندم آخرش حرف از

  ..داد ادامه حرفشو
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  ...خیلی ک ای العاده فوق حس ی تو ...نکردم تجربه وقت هیچ حاال تا میکنم تجربه دارم تو با ک احساسی....-

  پاش روی نشوندتم.و کرد بلندم دفعه ی

  پیشونیم ب چسبوند .رو پیشونیش

  ..دارم دوست خیلی ک-...-

 کردم نگاش.و دادم قورت دهنمو آب گرفت شدت قلبم ضربان

  نشی دار بچه وقت هیچ بده قول بهم فقط-

  ...خوردم جا

  ...بشه تنها من مثل اونم خوام نمی-

  ..متنفرم بچه از

  ام بچه خودمم هنوز من ...حاال بود کجا بچه-

  ...شد شیطون نگاهش.و لبخندش

  بزنم گازش خوادمی دلم.ک میشی حساب وشمزهخ بستنی ی من برای.ولی ..ای بچه ک دونم.می-

 رفت هوا ب جیغم گرفت لپم از ک گازی با

  .کنم اش سینه ی حواله مشت ی قهر ی نشونه ب تونستم فقط من.و خندید غش غش

 کردی قهر-

  ...برگردوندم ازش رومو

  ..بدم انجام میخواست دلم فقط....نبود خودم دست حرکات این از کدوم هیچ واقعا

  ..میکنما ات تنبیه ندی جوابمو-

  ....کردم نگاش

  دادم ادامه حال این با ولی بارید می شیطنت روش.سرو از

  ..میشم تنبیه چجوری مثال-

 التماسش چی هر بودم شده سرخ خنده ازشدت  ...داد قلقلکم و جونم ب افتاد بود حرفم همین منتظر انگار نامرد
  ..شد خیال بی هم واقعا و ....کنه ولم اینکه امید ب آغوشش ب بردم اهپن آخر در ...بود فایده بی میکردم

  ..داشت قشنگی خوانی هم ..امواج صدای با قلبش ضربان صدای

  ..شهاب-

  جانم-

  ..شد چی مهمونی ....اینجا اومدیم کی-

  ...کرد جدا خودش از منو
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 بود اش خنده اثرات هنوز صورتش تو

 بقیه بابای گور خودت.و دمخو فقط ..مهمونی خیال بی-..

  ...شهاب ولی-.

  لبش روی گذاشت رو اشارش انگشت

  هیییییس-

  نذاشت اولم جای سر برگردم خواستم و کردم پوفی

  ..شهاب-

  گفتم اسمشو گالیه از پر لحنی با

  ....کرد بازش و کلیپسم سمت برد دستشو

  ...موافقی بشه تکمیل خوشیمون خوام می-

 ........چون شاید ....نکردم مخالفت چرا نفهمیدم اینو اما مفهمید.رو منظورش

....... 

 عقب صندلی....برداشتم شهاب ی برهنه ی سینه روی از سرمو ..شدم بیدار خواب از امواج و ها پرنده صدای با.....
 ب رو ماشین در کردم باز دورم از دستشو حصار ..بود آروم و مظلوم العاده فوق خواب تو ..کردم نگاش  ....بودیم

  .....شدم پیاده ازماشین ...نشه بیدار ک کردم باز آهستگی

 آسمون تو ک بودن ها پرنده فقط شهاب ماشین جز... آب و بود آب میکرد کار چشم تا ...دوختم چشم اطراف ب
  .....میکردن پرواز

  ..کشیدم عمیق نفس ی

 برهنمو پاهای .بستم هامو چشم ...آب سمت مبرداشت قدم ....نمیکردم حس رو دردی هیچ قبل سری برعکس
 ی مهه ب توجه بی.و خوردم لبخندمو ..میزد زار تنم تو شهاب پیرهن مطمئنم ..کردم باز دستامو ...آب توی گذاشتم
 دور شهاب دستهای شدن حلقه با ک بود ای العاده فوق حس ...کشیدم عمیق نفس بود اومده سرم ک اتفاقاتی

 ....رسید ودشخ اوج ب حس این کمرم

  ...عسلم بخیر صبح-

  ..کرد بلند سرمو

  ..دریا سمت کرد دراز دستشو و بوسید رو پیشونیم ... میکرد نگام لب بر لبخند

  ..نه مگه اس معرکه-

  ....دادم تکون سرمو

  ..بدم نشونت ترم معرکه چیز ی میخوای-

  ...چ-
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  ....زدم جیغ

  .موج سمت رفت سرعت با.و کرد بلندم

 زدم جیغ ..بدنم ب موج برخورد با

  ....خندید

 از منم ..کرد زیاد رو سرعتش بعدی موج شدن پیدا با.و عقب اومد قدم چند ..نداشت فایده زدم پا.و دست چی هر
  ..بود چسبیده بهش کواال عین هیجان شدت

 چسبید خیلی خدایی

 بازی بچه دنیا ی با .شهاب و بودم من ..شد فراموشم مکان و زمان ...داد قهقهه ب خودشو جای ترس.

 شتیمبرگ خسته تنی با آخر در و کردیم بدو بدو کلی ...کردیم جمع رو ها صدف ...ساختیم قلعه ساحل های شن با...
 ....عمارت

 این ی همه ریزی برنامه قبل از انگار ..کنه برطرف رو گرسنگیمون بود تونسته بود ماشینش توی ک کنسروی تا چند
  ....بود دهکر  رو ها لحظه

.... 

 بودم چرخونده سرمو مدت تمام من و کرد رد عمارت جلوی از رو ماشین شهاب رییس عمارت شلوغی ب توجه بی
 روی نشوندتم من حرکت از شاکی آخر در.و نینداخت هم نگاهی نیم حتی شهاب ولی ..قراره چ از قضیه بفهمم

  ....کنم نگاه جلو ب کرد اشاره و صندلی

 وارد کرد باز درو ...رفتم باال ها پله از شهاب دنبال ب ..بود کور.و سوت و خلوت رییس برعکس شهاب عمارت..
  ...شدیم اتاقش

  ...کردم ولو تخت روی خودمو گرفتن دوش از بعد

  .......میخواست جانانه خواب ی دلم ک بودم دویده اینقدر

  پیوست بهم هم شهاب ک میشد گرم داشت چشمام

  ...کردم نگاش .....برگشتم آهسته

 ...نداشت سعید با شباهتی کوچکترین ...گذروندم نظر از رو صورتش اجزای تک تک ...منه مرد شهاب واقعا یعنی
 ..بود نشسته دلم ب اینقدر چرا پس .نبود شبیه هم اخالقش حتی

 از ...نبود شهاب ....زدم چرخی ...میکرد اذیت چشممو خورشید نور ..کردم باز چشمامو اومد می ک صدایی.و سر با
  ...میکرد ام دیونه داشت صداها.و سر .. کردم سرم..برداشتم صندلی روی از روسریمو شدم بلند سرجام

 عواد شهاب با میکرد متر رو سالن رو قدم ک حالی در دیدم رییسو باال همون از ..ها پله سمت رفتم ...کردم باز درو
 مچش رییس ب میکشید سیگار ک حالی در مبل روی بود داده لم سنبودریلک هم خیالش عین ولی اون ...میکرد
  ...بود دوخته

 خاموش کناریش ظرف توی.رو سیگارش پدرش عصبانیت ب توجه بی.و دید منو شهاب ک بودم پله راه های وسط
  ..من سمت اومد شد بلند جاش سر از لبخند با.و کرد
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  ...خوابیدی خوب-

  ...کردم طی هم پله آخرین و گرفت دستمو ک بودم نرسیده آخر پله ب وزهن ...دادم رو جوابش لبخندم با

  ...رسیدم می اش سرشونه زیر تا زور ب

 

  ...کردی سر روسری چرا ....اوم-

  میکرد پاره حنجره داشت ساعت دو انگار ن انگار نمیاد در خونش میزدی کاردش کردم نگاه رییس ب

 ...دارم دوست ...همینجوری-

  بکن فکری ی هات بازی دختر این جای ب سوخته.پدر شهاب-

  ...نشوند خودش پای روی منو.و مبل روی نشست زد پدرش.ک ای نعره ب توجه بی شهاب

  ..دریا لب بریم بازم موافقی-

  ...بشه منفجر رییس اس االنه خوردم خندمو

  ترکید علنا دیگه رییس توسط زمین روی شدنم پرت با

  ..نخر نازشو اینقدر نیست هرزه ی دختره اون این نفهم ی پسره-

  ..گرفتی اشو یقه.و رییس سمت برد حمله شهاب

 ب فتکثی دستهای باشه آخرت بار ... ..نیستی هم هیچی من برای رییسی بقیه برای اگه ...هستی کی کردی فکر-
  .. فهمیدی میخوره من عسل

  ..کرد مرتب رو لباسش ی یقه.و زد کنار دستشو رییس

  بدی انجام خواستم ک رو کاری اون باید هستی آبجیت فکر اگه تو فقط ...درک ب بره اصال-

  ..نیار منو آبجی اسم کثیفت دهن اون با-

 داد تحویلش پوزخند رییس

 وفکرات پس ..نداره هم رو جایی بیرون بیاد تونه نمی ک هم عمارت این از ..داره بستگی من ب جونش ک میدونی-
 بکن

  منه اسم ب نداری.و داری ک چی هر نرفته ک یادت برداشتی دور-

  ..من اموال یا آبجیت جون خودت میل-

 ..رفت و ردک زمین پهن.رو بود گرفته دست در مجسمه عین ایستاده صغری ک سینی.و داد تحویلش کثیف پوزخند ی
  زد نعره.و غرید ببر عین شهاب دراومد شدن بسته صدای تا

 سمتش رفتم و شدم بلند جام سر از سریع لرزید بدنم ستون چهار

  ..شدم میخکوب جام سر ..دیوار ب چسبوند لگد با رو میز بهش برسم اینکه از قبل 
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  ...بود شده ترسناک معنا تمام ب االن

  ...میداد فحش رییس ب و میکرد پایین.و باال رو سالن عصبی

  ...باشه بلد هجده مثبت اینقدر نمیکردم فکرشم

 ینع چشماش فقط.و بود زده خشکش جاش سر مجسمه عین زده فلک صغری ب افتاد نگام ردنشک متر  این توی
 چرخید می شهاب دنبال ب ساعت پاندول

 رفتمگ رو سینی و ایستادم روش گذاشتم رو شکسته های لیوان و برداشتم زمین روی از رو سینی ...سمتش رفتم
  سمتش

  خودش صورت تو زد دید منو تا

  ..چرا شما خانم ..بده مرگم خدا-

  ...باشه ساکت کردم اشاره

  بوسیدم گونشو

  آشپزخونه تو برو-

  ..صورتش روی گذاشت دست ناباورانه

  بود زده بهتش همه این نبود ک پسر

  دیگه برو-

  ...رفت و داد تحویلم خانم چشم ی-

 ..شهاب سمت برگشتم کشیدم عمیق نفس ی

  ..بود عصبی همچنان

  ..نداره عسلش کار ب کاری باشه بد یک هر با دونستم می

  گردوندم برش.و گرفتمش پشت از سمتش رفتم

  باش آروم شهاب-

  کرد نگام

 .... .تونم نمی-

  میکنی خورد خودتو اعصاب الکی چرا-

  عصبی اما خندید

 میزاره مایه خواهرم جون از کثیفش کارهای واسه لجن مردک اون ....الکی-

  ...همون روی میزاره دست بار هر و هچی ضعفم نقطه دونه می...

  ..کردی خالف هم تو یعنی-
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  ...کرد نگام

 ششگو ب حلقه غالم دیگه حاال اما ...برم در زیرش از تونستم می بود زنده شده گور ب گور فرشاد اون ک وقتی تا-
  شده تیکه تیکه

 آوری یاد با

 وضعو همین عمرم آخر تا مطمئنم دستشویی ب رسوندم خودمو سرعت با ..سراغم اومد تهوه حالت  شب اون
  ...دارم

  بود منتظرم در پشت ..بیرون اومدم دستشویی از صورتم ب زدم ک آب

  .شد بد حالت باز-

  چشه؟ بهناز نفهمیدم من فقط ...نیست چیزی-

  ...دیوار ب زد تکیه.و کشید عمیق نفس ی

  ....اتاقشه تو اکثرا روزا ....بشه ظاهر خورشید نور توی تونه نمی-

 جور رو داروهاش آب ور اون.از ک داره سراغ گنده کله ی ...رییسه دست ب هم عالجش راه تنها بدتر همه از و
  ....میکنه

  دیگه جای ی برین ..موندین اینجا چرا خب-

 هنازب گها میکنی فکر ..کنه جور رو داروش کجا از میدونه ک اونه رییسه دست درمانش راه تنها ک گفتم ...نمیشه-
 موندیم می اینجا هم لحظه یک بود خوب حالش

  ...زده خشکش نکنه ترسیدم لحظه ی ک کرد نگام اینقدر ...من ب شد خیره.و کشید عمیق نفس ی 

  میکنی نگام اینجوری چرا ...شهاب-

  کنم همکاری رییس با مجبورم .-

  شهاااب-

  ..بزارم دست روی ستد ک تونم نمی میونه در خواهرم جون ..کنم چیکار میگی-

  ...بشی همدست عوضی اون با من خاطر ب نیست الزم-

  ..بهناز سمت برگشتیم دو هر

  ...میندازم خطر ب تورو جون کنم لج ...تونم نمی-

  .....میشم راحت ...بمیرم-

  بههههناااز-

 ونا دین زیر لعنتی یضیمر  این خاطر ب باید چقدر شدم خسته کوفتی زندگی این از میدونی هم خودت .نزن داد-
  ....باشم مردک

  دارم رو کی تو از غیر ب من دنیا این تو ..حرفیه چ این بهناز-
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  ..خندید بهناز

 این توی من گذرونی خوش میرفتی ماه ی ماه ی وقتی ...ندارم هم رو تو حتی ...چی من ولی ..داری رو عشقت تو-
  آجرهاش و خونه این زا حالم ....میکردم نگاه دیوار.و در ب فقط خونه

 چقدر میفهمی ...کنی نگاشون پنجره پشت از بتونی فقط.و باشی درخت دارو همه این وسط ...میخوره هم ب
 ب بلکه تو دلسوزی ب تنها ن من ...بیاری در رو دلسوز های داداش ادای من ی واسه نیست هم الزم ...سخته

  ...ندارم احتیاج بشری بنی هیچ دلسوزی

 اتاقش تو برگشت و گفت اینو ...میکشم خودمو قسم مامان خاک ب کردی قبول اونو نهادپیش بفهمم

  ...کرد.قفل دستاش با سرشو.و رفت وا زمین روی ..کردم نگاه شهاب ب

  ...بودمش ندیده اینجوری وقت هیچ

  گرفتم دستشو کنارش نشستم

  ...شهاب-

  کرد نگام

  بزرگه خدا میشه، درست چی همه-

  ....خواهرمه نوبت هم حاال کشت رو مادرم ..مردکه اون دست چیز همه وقتی میشه ستدر  چجوری-

  ..دیوار تو کوبید محکم مشت ی

 لعنتی-

  ...اش سینه ب چسبوندم سرمو.و کردم قفل دستش توی دستمو سوخت براش دلم

  .....دکشی گردنم گودی توی عمیق نفس ی.و فشردتم خودش ب دفعه ی ..بشه آروم خواستممی فقط

  ...نکنی ترکم وقت هیچ تو بده قول-

  ...کردم نگاش

  ...بده قول-

  .....وقتی بدم قول بهش تونستم می چطور

  ....عسل-

  زدم پلک

  ...میدم .قول ....نمیکنم ترکت باشم تو عسل وقتی تا-

  ..صورتم چال توی چرخوند رو انگشتش

  . میشم نابود ات خوشمزه چال این.و تو بدون من-

  ...داریا دوست خودم.از بیشتر منو چال-
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  ..بود بخش لذت دردش تحمل ولی ..شنیدم هامو استخوان صدای ک طوری فشردتم محکم ..خندید

  ...میمیرم عسلم بدون من-

  ...ماسید لبخندم

  ....بودم متنفر اسم این از ک چقدر ...عسل

  ...کردی اخم چرا-

  ...هیچی-

  نذاشت بشم بلند خواستم

  .کردم گاشن

  ..منتظرته کژال ..سواری بریم-

 عمارت از هردو و کرد بلندم میخندید ک درحالی اونم ...بوسیدم رو صورتش و شدم آویزون بهش ذوق از هوا بی
 ...شدیم خارج

 ادافت راه ب ک کژال ....گرفت دست در رو اسب افسار نشست سرم پشت هم خودش و بشم کژال سوار کرد کمکم
  ...گوشم دم شد خم ...کرد حلقه شکمم دور دستشو

  ...هست بهت حواسم نترس-

  ....کردم نگاش لبخند با

 های پرده و چهارچوب اون هنوز ...کردم نگاه دقت ب.برمو.و دور ..آشنا جای ی ب رسیدیم تا رفت و رفت اینقدر
  ..میکرد خودنمایی فضا توی حریر

  ...اینجا شهاب-

  ...همونجاست آره-

  ..کرد پیاده منم و شد پیاده

  .....البته آخرش اتفاق از جدا بود نشدنی فراموش شب واقعا

  .......چمنا توی کرد پرت خودش با و گرفت دستمو ولی بود کرده درست ک جایگاهی سمت برم خواستم

  ....میکرد نگاه آسمون ب داشت و بود سرم زیر دستش

  ...شهاب-

  ..جانم-

  ..کنی چیکار رییس با میخوای

  ..نشست اخم پیشونیش ب

  ...بیاد مرگش خبر-
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  ..میزد موج درش پدری مهر ...گرفت خندم

  زدم کنار صورتش توی از موهاشو

  میکنی چیکار ...مرگش خبر از جدا حاال-

  دوخت چشم من ب.و گرفت آسمون از نگاهشو

  ..مهمه برات اینقدر-

  ...اوهوم-

  ...چرا-

  ...چی چرا-

  ...مهمه برات چرا-

  ..بشی کثیف رییس مثل خوام نمی ..خوبی تو ...کنی خالف خوام نمی-

  ..داد تحویلم تلخ لبخند ی

  ...بکشم.رو نفر ی روز ی بشم مجبور شاید-

  ....زد خشکم

  ...کی-

  میشد خارج چاه ته از  ک بود این مثل صدام

  ..رییس-

  ....رییسو حتی بکشی آدم تو ندارم دوست من ولی-

  ...ردک نگام

  ..مداد قورت دهنمو آب ...میکرد ذوبم نگاهش موند ثابت لبام روی و گذروند نظر از رو صورتم اجزای تک تک اینبار

  ..لبم روی کشید رو شصتش انگشت

  ..شده کوچیک کردی عمل کی رو لبت ...هانی-

  .خنده زیر زدم پوفی حرفش این با

  .میکرد نگام تعجب با

  ...داشت خنده من سوال-

  ...دادم تکون سرمو میخندیدم غش غش ک همینجور

  ....داشت خنده کجاش بپرسم میشه-

  ...کشیدم عمیق نفس ی ...اش سینه روی گذاشتم سرمو
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  .....میبردم لذت تنش عطر از عجیب

  ...کردم بلند سرمو و کاشتم گلوش زیر بوسه ی

  .میکنی چیکار نیستم عسل من بفهمی روز ی اگه-

  .خندید ناو اینبار

  ....کردم چنگ رو لباسش ی یقه

  ...میپرسم دارم جدی-

  هوا این تو میده کیف ..بازی آب بریم میای--

  ....شهااااب-

  ..داد قلقلکم

  ..کرد قفلم و خودش سمت برگردوند منو ممکن شدت با ک شدم جدا ازش قهر حالت ب

  .....شدم عاشقش ک هستی دختری رینآخ و اولین تو ....منی زندگی ..منی عشق ...منی عسل تو!

  ..گرفت دلم بشم خوشحال اینکه جای ب

  ..نموند دور بینش تیز چشم از ک کشیدم آه

  ...میگی راستشو بپرسم ازت چیزی ی-

  ...چی-

  ...بودی رفته کجا مهمونی شب!

 .....شد حبس ام سینه تو نفس

 ..عسل-

. 

  ...کردم نگاش

  دستشویی-

 بدونم رو رژت ضتعوی دلیل میشه و-

  ..کنم سوپرایزت خواستم می ....همینجوری-

  موندی دستشویی توی رژ ی برای تمام ساعت نیم-

  ...داشتم هم دستشویی خیر ن-

 ..کرد نگام عمیق

 هااان-
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  ..اگه بحالت وای ...اما ...میام کوتاه.رو بار این ...باشه ولی نمیکنم باور.رو حرفت بااینکه-

  ..گرفتم گارد

 خیر ن ...کردم خیانت بهت میکنی فکر حتما ...چی گها-

 ارید معیوبت مغز این با بعد ...بهتری همشون از تو بخورم قسم تونم می متنفرم بودن اونجا.ک هایی آدم ی همه از
 من ب

  متاسفم برات واقعا میزنی خیانت انگ

  ...گرفت محکم دستامو جفت ک کنار برم ک دادم هلش

  ...کن ولم-

  ..میشی خوشمزه خیلی میشی عصبانی وقتی ونستید می-

  .زد خشکم

 .. بیاری سرم بال باز اینجا بخوای شاهده خدا شهاب-

  ....خندید

  ...موند نصفه حرفم

 اختیارتم در بست در بنده بخوای تو اگه ولی نبود اون منظورم اصال من-

  شکمش تو زدم یکی.

  ..حیا بی نداشت، خنده اصال-

  ...بود شده سرخ خنده شدت از

 ...میرفت رو از مگه ولی بودم کرده اخم براش مثال منم

 ......چزوند منو داشت جا تا و شیطون و شر ساله پنج پسر ی جلد تو رفت فرو دوباره.

 با یک بود سوال برام هم  طرفی از ..کنه چیکار میخواد شهاب دونستم نمی ...چرخید می بهناز سمت فکرم مدت تمام
  کشتتش اسفبار وضع اون با ک داشت رو کشتگی پدر ناو فرشاد

 

  ...بودیم کرده سکوت سه هر.و بودیم نشسته میز سر

 یکردم بازی غذاش با داشت ....بیاد سرش بال این باید چرا مهربونی.و زیبایی این ب دختری ..دوختم چشم بهناز ب
  ....تلخ خیلی لبخند ی ..داد تحویلم لبخند اون ولی شدم هول ..کرد غافلگیرم نگاهش وبا

  .چیه میکنی استفاده ک دارویی اسم بپرسم میشه-

  ..کرد نگام متعجب

  چی؟ برای-
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  ..بدونم میخوام همینجوری-

  ...انداخت باال ای شونه

  ....نمیدونم میشه باورت-

 ....گرفت رارق دکترا از خیلی نظر تحت شد ظاهر بدنش روی بچگی تو ک هایی جوش و ها تاول خاطر ب بهناز-
 الح اون داروی با.و کرد پیدا آب اونور رو نفر ی رییس دار.و گیر این تو ...پوستیه نادر خیلی نمونه ی بیماریش

  ...شد اون ب رو این از بهناز

  ..بمیرم تا شدینمی من خیال بی موقع همون کاش-

  بهنازززر-

 شب اون نکن فکر شهاب ..ام عوضی مردک اون دین یرز  چون ...چرا میدونی ..میبینم کابوس دارم شب هر ...چیه-
  ..آورد مادرم سر بالیی چ دیدم چشمم جفت ی همین با ن ....رفته یادم.رو

  سالن کف کرد پرت غذاشو ظرف شهاب

  ..نه نمیره مغزت تو ...نزن حرف شب اون از دیگه گفتم بهت بار هزار-

 باشی عوضی اون دین زیر زارم نمی ..میکشمش خودم روز ی ...بابام خاک ب-

  ....بهناز شو خففففه-

 نمی ...داده بهت تشکیالت همه این هست همینم خاطر ب ..رگاته تو اون خون باشه چی هر ...برخورد بهت چیه-
  ...بکشه سختی وارثش خواد

  ..اتاقت تو گمشو بهناز-

  ..میخوره هم ب همتون از حالم اون مثل هستی عوضی ی هم تو-

  ...میز روی گذاشت سرشو هم شهاب ...اتاقش سمت دوید.و شد بلند میز سر از ریختمی اشک ک حالی در

  ...بودن معما پراز همه اینا

  ....وایسادم سرش باالی رفتم شدم بلند جام سر از

  ......گردنش ب چسبوندم سرمو.و کردم حلقه گردنش دور دستمو

  ...میگفتی.رو اینا از بدتر بودی اون جای ب اگه هم تو ...نباش ناراحت بهناز های حرف از-

  فشرد نرمی ب دستمو ...کرد بلند سرشو و کشید عمیق نفس ی

 خون اینکه از ...میخوره هم ب خودم از حالم وقتا بعضی ...ام شاکی خودم دست از نیستیم عصبانی اون دست از-
  ...میشم متنفر خودم از رگامه.تو مردک اون

  .....نباشی اون مثل تو ک اینه همم ...نبوده ک تو دست

  ...بوسیدم گونشو

  ...نداریا بیشتر رو آبجی ی همین ..داره گناه ....بیار در دلش از بهناز پیش برو-
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  ...کرد نگام

  ....دیگه برو-

  ..داد تکون سرشو

  ....دارم خوشمزگی این ب ضعف نقطه ک خودم از امان-

 ...شد بلند جاش سر از صورتم چال توی انگشتش چرخوندن با

  ...شدم خیره غذا از پر میز ب رفت ک شهاب

 می چطور ولی ...بود سعید همکارهای از یکی ...کنه کمک بهناز ب بتونه زیاد احتمال ک شناختممی.رو نفر ی
  .......بشم خارج اینجا از تونم نمی حتی وقتی کنم کمکش تونستم

 بار یرز  شهاب بهناز ی خواسته ب بنا ...بود صدا.و سر پراز سراسر مارتع تمام روز.دو ..شد بیشتر رییس آمد و رفت
  داد مهلت دیگه روز ی بهش  رفت نمی خواست می ازش رییس ک کاری

 مهع وجود ...طلبید می رو روزا اون دلم ....ریختم می اشک گذشته آوری یاد با و بودم نشسته اتاق توی سوم روز ..
  ...سعید ...پدرش سودابه

  ....سعید ولی بود خوب شهاب ...زدم چنگ سینمو قفسه محکم.و روش گذاشتم دستمو ...کشید تیر بمقل

  ....چی همه خوب خبر ی عسل-

  ....اشکام پوشوندن برای بود دیر

 بود خیره من ب اتاق وسط بهت با هنوز.و کرد غافلگیرم ناگهانیش ورود.با شهاب

  شده؟؟ چی-

  کردم پاک اشکامو سریع

  چیه خوبت خبر ..یهیچ-

  ...من سمت اومد اخم با

  کردی؟ گریه چرا-

  ...ترسیدم می اخمش از

  ...لبم روی.نشوندم لبخند ی زور ب

  همینجوری هیچی-

  ..نه یا گفتم ....نمیاد خوشم کردن گریه از نگفتم بهت بار صد ...کردی گریه همینجوری کردی غلط تو-

  ..لرزید بدنم ستون چهار

  بیاری برام کننده قانع دلیل ی ک بخشمت می صورتی در-
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 با ک سعیدی میخواد رو سابقم شوهر دلم اینکه ....شده تنگ ام خانواده برای دلم اینکه ..بهش میگفتم چی
  .گرفتن ازم تمام مظلومیت

  ..بده جوواب-

  ...افتادم هق هق ب

  ...بود رفته ...کردم بلند سرمو زمین روی شدنش پخش و شدنش خورد صدای.و آینه ب چیزی ی برخورد با

  ....داشتم بغض باز و ریختم می اشک بهار ابر عین ...میکرد ام خفه داشت بغضم

 مه خرابم حال حتی ....سراغم بود اومده لعنتی ی دلشوره ی ...نشد ازش خبری شدم شهاب منتظر چی هر عصر تا
  ...کردم بچگی من یول بده خوب خبر من ب خواست می ..بود کرده سرایت بهناز ب

  ..کردن پیدا رو آقا ...خانم ..خانم-

  صغری سمت دویدیم دو هر

  ..خوبه حالش ..کجاست شهاب-

  .میداد زجرم سکوتش

  .خوبه حالش میگم لعنتی بزن حرف-

  ..ترسید ازم

  .....راستش ....چیزه ...خانم-

  ..بگو رک-

  ....بود بهناز

  .بیهوشن هنوز کردن پیداشون جنگل توی سریی افراد ...افتادن اسب از آقا-

  سرم.تو شد زده ک بود پتک مثل حرفاش

  

 رفتم حال از بهناز بغل توی.و رفت سیاهی چشام

  ...کردم باز چشمامو صورتم ب آب قطره چند شدن پاشیده با

  ...بود صغری نگران ی ثاستخچهره قرار روم جلو ک چیزی

  ....خوبه حالتون خانم-

  ..مگرفتت صغری .رفت سیاهی چشمام بدنم ضعف خاطر ب اما شدم بلند سریع بود افتاده ک اتفاقی یادآوری با

  ...نخوردین چیزی صبح از بشینین خانم-

  ....فشردم رو صندلی دسته

  ...کجاست شهاب ...خوبم-
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  ..دوختم چشم برم.و دور ب

  ..کجاس بهناز-

  ..شد ام مانع ک باال ی طبقه برم خواستم ..هستن آقا پیش خانم بهناز--

  ..هستن رییس عمارت خانم نیستن اینجا-

  ..شد خارج نهادم از آه

  ..کردم محکم رو.روسریم گره

 

  ..میام همراتون منم خانم-

  ...بود خدام از چون نکردم مخالفتی

  ...بشم داشت وحشت ی کلبه حکم ک عمارت اون وارد بود قرار ها مدت از بعد

  ..سمتم برگشتن همه من دیدن با.و بودن پال.و پخش رتعما جلوی افرادش

  ..همراهمه صغری کردم شکر رو خدا

  ..عمارت داخل کشیدمش خودم دنبال و گرفتم دستشو

  ..بود ترسناکش ابهت اون با پرى گل استقبال اومد.ک هم کسی اولین

  میکنی غلطی چ اینجا سر خیره ی دختره-

  ببینم.رو شهاب اومدم-

  ..خنده زیر زد

  بودی ک قبرستونی همون برگرد بسه گذرونی خوش ..وقت ی نکنی دل رو ...شهاب ....اوهو-

 میتونستم چجوری ولی برگردم داشتم دوست خودمم راستش

  ..انداختی راه معرکه باز گوریل ی زنیکه چته-

  ..من نجات ی فرشته بود بهناز

  ..آغوشش تو کردم پرت وخودم و سمتش رفتم سرعت با گرفتم ندیده.رو پرى گل

  داشتم بغض

  ...فشرد خودش ب منو

  ...نیست چیزیش ...نکن گریه-

  ...بیار کمپوت برو واینسا اونجا اورانگوتان عین هم تو

  خانم چشم-
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  ..گفت حرصش تمام با اینو

  کجاست شهاب-

  کرد نگام

  ..باشی داشته دوسش اینقدر نمیکردم فکر-

 ...کنم تکیه بهش میتونستم ک منه حامی تنها شهاب دونست ینم ....هه ...داشتم دوسش

 ..ببینمش  میخوام--

  ....کنارش نشست و کرد دستی پیش رییس سمتش برم خواستم تا

 در سمت برگردوند روشو ....بهتری....شهاب-

  ...دیگه تو بیا میکنی غلطی چ در پشت لندهور مردک....-

  ..در سمت برگشتم

  ..لندهوره کجاش این ...دوختم چشم رییس ب حیرت با قد کوتاه اتفاقا و الغر مرد ی شدن وارد با

 

  اینطرف بیا میکنی نگاه بر.و بر رو چی وایسادی-

  ....رییس سمت رفت.و گرفت بهناز.و من از رو نگاهش اندام الغر مرد

  ...داد اون ب جاشو.و شد بلند رییس

 الهن حال در هم او و شد شهاب کردن معاینه مشغول ....دکتره ک فهمیدم کیفش از پزشکی وسایل آوردن بیرون با
 جراتش کشیدنا نشون.و خط.و اخما اون ولی شهاب پیش برم داشتم دوست ....ترسیدم می رییس از ...بود کردن

  ..بود گرفته ازم.رو

  ...شهاب سمت برگشتم بهناز جیغ با

  ..کرده باز چشماشو نمیشد باورم

  ...تشسم رفتم اراده  بی

  ...چطوره حالش احمدى-

  ...کیفش توی گذاشت رو پزشکیش گوشی غریبه مرد

  میشه خوب کامال کنه استراحت  سطحیه زخم چندتا فقط نیست جدی آسیبش ....خوبه-

 اقات از غریبه مرد با رییس ...میزد گیج هنوز ک درحالی ...کرد بوسه در غرق.رو شهاب.و پرید بهناز گفت اینو تا
  ....بود رفتنش صدقه قربون درحال بهناز ....بود ندیده منو ...شهاب روی.بود قفل نگاهم هنوز من و شدن خارج

  .....وایسادم جام سر تختش ب مونده قدم.دو

  ..اخخ ....بهناز نکن--
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  ..بده سواری داداشم ب نیست بلد ..میکنم تنبیه رو اسبت میرم خودم ...بشم هم سرت فدای من-

  ...بینی نمی خرابه حالم ...نکن وز وز گوشم دم هم اینقدر ...میاد بدم نزن حرف لوس گفتم بار صد ...ازبهن ...اه-

  ..هان باشی تنها جونت عشق با ک کنی دک منو خوای می نکنه ببینم ...احساس بی ...ایییش-

  ....ندارم رو ات حوصله بیرون برو ...بهناز میگی مزخرف چرا-

  ...رفت وا بهناز

  ...مزخرف میگه عشقش ب کسی ....مزخرف چی یعنی-

  ...بوده قبرستونی کدوم عشقم-

  ..من ب کرد اشاره

  ...چیه .این پس-

 من ب افتاد نگاهش تازه.و من سمت برگشت شهاب

  ....نشست اخم رو صورتش کل کم کم بعد بود مبهوت لحظه چند برای

  ...میکنه غلطی چ اینجا هرزه دختره این-

  ....قیمتی چ ب اما ....برگشت اش حافظه باالخره پس ... ..من برای.بود خالص تیر مثل کلمه یک همین

  ...میرفتی اش صدقه قربون چقدر ..عشقته این ....بده حالت .....شهاب ..وا-

  ...کشید دراز و کرد جدا خودش از رو بهناز شهاب

  ببینم رو نحسش ی قیافه خوام نمی ببرش اینجا از

  شهاب-

  بیررون گفتم--

 ..بود جدی فوقالعاده لحنش

  ...گرفت منو دست سمتم اومد ترس سراسر ای قیافه با بهناز

  ..سردی چقدر-

  ...بود شهاب ب نگاهم هنوز

 ....کنی اضافه من های بدبختی ب قراره کی تا خدایا ....کرد خارج اتاق از و کشید دستمو نمیکنم حرکتی دید

  ....ترسیدم می ک همونی شد

  ...پرى گل پیش شدم فرستاده بهناز اصرارهای رغم علی من.و شد من منکر شد بهتر حالش ک شهاب

 

  ...میکشید کار ازم تونست می تا هم ببر ماده اون
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  ...رسید می رختخواب ب ام جنازه میشد ک شب

 رو اونجا داشتم.و بودم بلاصط توی ...میداد خراش روحمو روز هر هاش کنایه.و طعنه اون با رییس.ها طرف اون از
  ...میکردم تمیز

 اما میکرد بد حالمو اسب پهن بوی

  ...بودم تحمل ب مجبور 

  ..بود تحمل قابل برام چیز همه رسید می کژال کردن تمیز ب آخرش چون ها کاری کثافت این تموم با

 ..بود شده اخت باهام حسابی مدت این توی

  ....کژال پوست ب کشیدم لذت اب و برداشتم رو برس شد تموم ک کارم

 رو برس ...داره دوستم ک هست اسب ی زندگی ظلمات این توی حداقل اینکه از بودم خوشحال منم داشت دوست
 رو چیز همه ک زمانی تنها ......میشد آروم میکردم ک نوازشش ...سرش ب چسبوندم سرمو و سرجاش گذاشتم
  ...بود لحظه همین میکردم فراموش

  ..میکنی غلطی چ داری-

 مشد پرت و سطل ب خورد پام ک عقب برم خواستم شدم جدا اسب از.و ترسیدم شد کنده جا از قلبم شهاب داد با
  ...ها علوفه توی

  ...برگردوندم سرمو

  .سمتم اومد بود گرفته دست ب شالق ی ک حالی در وحشتناکش اخم اون با

 

  ....بزنی دست نم کژال ب داده اجازه بهت کی ...هرزه ی دختره-

 ...دادمی جای سرش روی منو و ورزید می عشق بهم پیش روز تا چند انگار ن انگار ......میشد پاره تیکه داشت قلبم
  ...میکردم حس رو بدنم روی هاش بوسه جای. هنوز

  .....شدی کر-

  ..شد جاری اشکام بکنه بدن ی حواله و بیاره فرود رو شالق تا باال برد ک دستشو ...گرفت بغضم

  ...شد خشک هوا تو دستش

  ..چشماش تو زدم زل ...جلوش ایستادم ...شدم بلند جام سر از

  ....ینگرفت عشقمو گرفتین زندگیمو ..کثافتین ....آشغالید مشت ی ...متنفرم همتون از اصال .....متنفرم ازت-

  ...کردم پاک اشکامو لباسم آستین با ..نبودن شدنی تموم اشکام

  .....تو ....تو ....متنفرم همه از بیشتر هم تو از-

  ...خودش سمت گردوند برم و گرفت دستمو ک برم خواستم ...بدم ادامه نتونستم

  .....چی؟ من-
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  ....بیرون کشیدم دستش توی از دستمو

  ...گرفتی ازم رو داشتم ک چیزی تنها تو-

 افتادم.و چیزی ی ب خوردم ک عمارت ب بودم نرسیده زهنو ....بیرون زدم اصطبل از تمام سرعت با گفتم ک اینو
  ...زمین

  ...کریهش لبخند اون با بود کرم ..کردم بلند سرمو

  ..بریم قراره شو آماده گفته رییس-

  زدم رو سکته

  کجا؟ ...ریم ....ب-

  ...شریکاش از یکی ی فروختت-

  ....دهنم روی گذاشتم دستمو

 ...خدا

 سرم بالیی چ میخوان بگم بهش.و برم خواستم بود بهناز بزنم رو بهش تونستم می ک کسی اتنه میکردم کاری ی باید
 چهبق ی نحسش ی قیافه اون با گلپری نداشت ای فایده کردم التماس زدم ضجه چی هر ..نذاشت کرم ولی بیارن
  ...تر تبدبخ همه از من و میشه .خالص شرم از ک بود تر خوشحال همه از ...ام سینه توی کرد پرت

  ...سردار ببرن منو خواستن می انگار آوردن ک ماشین

 دیدم خودمو منجی انگار ...رییس عمارت سمت اومد می ک دیدم رو شهاب ناامیدی اوج توی ...بود خراب حالم
 از کیی بیرون برم خواستم ماشین تو کردن پرتم و شدم معلق هوا توی برنداشته قدم یک اما سمتش کردم پرواز

 دنبال خواست تا ...دیدمش می خوبی ب ..بود دیدم توی ....کردم صدا رو شهاب و زدم جیغ ...بست دستمو دشافرا
 .هبست کل ب چشمام آخر در و شد تارتر.و تار ....شهاب تصویر و دهنم جلوی شد گذاشته دستمال ی بگرده صدا
 ........شد

 دستم مکان و زمان ..شد واضح جا همه کم کم اما ..دمدی می تار کردم باز چشممو .شد وارد پام ب ک ای ضربه با
  کردم نگاه برم و دور ب ...هستم کجا دونستم نمی ...نبود

  ...میکنی نگاه داری رو چی ببینم بیرون بیا-

 بش بد های اتفاق ی همه ...متنفرم شب از ...بود تاریک جا همه ....بیرون کشید ماشین از منو رییس افراد از یکی
  ....بود مدهاو سرم

 تا ورد حصار مثل ک دیوارهایی....کوچکتره رییس خونه از خیلی اینجا ک شدم متوجه انداختم ک سطحی نگاه ی با
  ..بود کرده تبدیل زندان ی ب و بود گرفته رو حیاط دور

  ...اومد در آخم لباسم ی یقه شدن کشیده با

  .زدم کنار دستشو و زدم جیغ حرکتش این از شاکی

  .کوری میام دارم خودم ...نزن دست من ب تکثاف-
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 روزم و حال برای دلش ابهت اون با کردم حس ....نگفت چیزی ولی کرد نگاه بهم عصبی چهارشونه مرد اون
  ....سوخت

  ....شدم داشت قرار باغ میون ک بزرگی ی طبقه دو ساختمون وارد.و افتادم راه دنبالش

  ....کنم اپدیت هامو بدبختی کوتاهی مدت از هر ک بود رمتقدی در انگار خیالی بی ب زدم خودمو

 

  ...کیه دختره این-

  ...صدا سمت برگشتم

  ..بود روم روب درست دست در عصا پیرزن ی

  میخورد هم ب مرد همه اون از حالم ...خورد زن ی ب چشمم مرتبه هزار صد رو خدا

  ...آقاس  کنیزجدید بزرگ خانم-

  ...کردن وصل بهم .فاز س انگاربرق حرفش این با

 بود کرده رو ای معامله چنین میشدم محسوب پسرش زن ک من با چطور رییس آخه

  ..نشست رنگش.ای قهوه سلطنتی مبلمان روی.و زد پوزخند

  ها ندیمه بخش تو بره بفرسش بیاد بر هیکل اون پس از تونه می بچه این آخه ...نداره سیرمونی مرد این-

  بدن بهم میتونستن ک بود خوشی خبر بهترین اشتمد ک وضعی این توی

  آقا برای گفتن رییس بزرگ، خانم نمیشه-

  ..میزنی حرف من حرف رو ک ای چکاره وسط این تو مردک !خوردن گوه دیگه باهم آقا.و رییست--

  گرفت فاصله ازم مرد

 قراره دیگه بدم انجام کارمو بود فموظی من ...اینجا بیارم اینو ک دادن دستور من ،ب بزرگ خانم دونم نمی من-
  اجازه با برم باید من ...مربوطه خودتون ب کنه چیکار

 بزرگ خانم شد خارج ک سالن از مرد-

  ..زمین ب کوبید رو عصاش

  .نگردی بر ک بری ...این لقمه حروم مشت ی همتون-

  دوخت چشم من ب.و گرفت در از رو نگاهش ...خوردم خندمو

  چیه اسمت-

  ...هانی ...عسل ...ترانه ..هستار 

  میگفتم باید کدومو

  .اللی-
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  ..دادم تکون سرمو

  ..اس ستاره اسمم ....خانم ن-

 

  ...ستاره-

  ...کرد بیان اسممو یجوری

  ....دوختم چشم ها پله باالی ب.و چرخوندم سرمو زن تا چند قهقهه صدای شدن بلند با

 می ها پله از بود تنشون ک ای زننده.و زشت های لباس با زن تا سه س با ساله ای خورده و پنجاه میخورد مرد ی
  ...پایین اومدن

  ..میزذ هم ب حالمو بودن پوشیده ک نمایی بدن.و کوتاه های لباس توی ها زن اون دیدن

 تا س اون .کرد احاطه رو مبل کل.بود هیکل درشت بس از ...گرفت جا ها مبل از یکی روی مرد.و سالن ب رسیدن
  ...چسبوندن بهش خودشونه دلبرانه جورایی ی هم زن

  ...خونه کثافت ی ب بودم شده فرستاده اینبار ...میکردم احساس رو تعفن بوی جا همین از

 

  همه تو اخمات چرا .....مادر چطوری به-

  کردم نگاه بزرگ خانم ب

  ...باشم خوشحال کاریت کثافت این با نداری ک انتظار-

 .خندید مرد

  ...اینه از غیر مگه ...برد لذت زندگی از یدبا-

  بگیره الگو تو از فردا پسرت گی نمی-

  ..خندید مرد

  .ببره حالشو بره داره قیافه ...داره پول ...بگیره خب-

 

  ...وضع اون ب دخترت ک کردی رو کارا همین-

  ....شد بلند جاش سر از  کرد بغض.بده ادامه رو حرفش نتونست

  کن خالصم شرش از بعد بده عذاب اینو ...گذشتم خودم مادری حق از من خدایا-

  .کنی عمر دیگه سال چند قراره مگه ..ها مطمئنی خودت ب خیلی-

  ..خنده زیر زدن چندشناکی لحن با زن سه هر حرفش این با

  من سمت اومد و داد تکون تاسف با سرشو بزرگ خانم
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  بریم بیا-

  شد مانع مرد حرف اما برم خواستم

  بفرسته رییس شد قرار ک نیست دختری همون این-

  سمتش برگشت شاکی بزرگ خانم

  ....هم بچه این ب میخوای نکنه ..چی.ک-

  خندید مرد

  ببرم رو کیفش باید دادم پول ..مگه چیه-

 قسم دختر اون خاک ب ...ها ندیمه قسمت میفرستم هم بچه این باش سرگرم همونا با برته.و دور مگس اینقدر-
  میزنم آتیششون خودت چشم جلوی.و حیاط کف میکنم جمع رو هات حوری این تموم بکنی ناجور فکر بخوای

  ..خودت واسه باشه هم فسقلی این ...داریم ما همه این ..کنی قاطی خواد نمی حاال باشه-

  ...کشیدم راحت نفس ی

 شدم خارج النس از میکرد پسرش نثار فحش لب زیر ک درحالی بزرگ خانم دنبال و

 ....حرومزاده ی پسره

 کردم نگاش شده گرد های چشم با

  ....حرومزاده میگفت خودش پسر ب..

  ..چرخوند سرشو

  ...نیست حرومزاده ...بگیره جای ات نطفه تو زور ب بچه ی وقتی ....چیه-

  کرد بلند سرشو

  ...کنه مرگ آرزوی بار صد وزیر تا بده عذابش اینقدر ...نگذر هم تو نگذشتم مرد اون از من خدایا-

 ما ورود محض ب ...شدیم اصلی ساختمون از جدا قسمت ی وارد میکرد نفرین.و لعن.رو پسر.و پدر ک همینجور
  ...شدن صف ب بودن جون همه ک دخترا

  ..شد مشیرفه ..میزنین صداش هم بانو ..کنید نمی اذیتش ....مشغوله اینجا دختره این امروز از ...کنید گوش همگی-

  . ..گفتم بهش.رو واقعیم اسم ک من ...جدید اسم ی بازم ..سوخت خودم حال ب دلم

  ...بود شده تنگ خودم برای دلم

  ...بیرون بندازنت اردنگی با میگم بفهمم ..فرستیشا نمی هوشنگ طرف ..تو دست زیر ..شهره-

  .چی کوچیک آقا قسمت ..خانم چشم-

  بیرون داد رو نفسش .بزرگ خانم

  ...نداره اشکال اونجا-
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  ...گذرونیه خوش پی اش همه ..اس خونه پسره اون خیلی ک ن

  ..گفت لبش زیر اینو

  ...فشرد رو عصاش ی دسته

 ک رو پدرش ..بگم االن همین ...میکنن شیرین کوچیک آقا برای خودشونو هی ک دختری تا دو اون ضمن در-
  ....خودتون با کاراتون عاقبت.و آخر ....پدر از اننش ندارد کو پسر ..دانی خود پس ...میبینین

  ...بندازینا راه زاری.و گریه نیاین فردا پس فردا

  ..باشین ددددم آ پس ...باشین آدم دادین قول ..کردم جمع خیابون توی از رو بیشترتون

 رفت و زمین کوبید رو عصاش گفت ک اینو

  ..سمتم اومد اش میزه ریز لهیک اون.با شهره ...شدن پنچر اشون همه رفت تا

  ..هما تو میره کالمون ک نباشی چلفتی پا و دست اینا مثل ..بلدی ک کار

  ..چلفتیه پا.و دست کجامون ما خانم شهره عه-

  ..نکن ضایع خودتو الکی ...بزنی رو پسر ی مخ تونی نمی وقتی ...بودم تو با فهمیدی خودتم خوبه-

  ...خانم-

 این توی تو ...بدبخت ...میکنی سفیدابی سرخاب چ پیشش بری خوای می وقتی دیدم ودمخ ...نیاد ادا واسم-
 با انهفت ..تو ب میچسبه میکنه ول رو اونا کردی فکر ..ریخته هایی حوری چ بیرون اون نداری خبر هستی چاردیواری

  ..بشه چی ک شدی قایم پشت اون هستما توام

 .یدکن نگا رو آقا ..کنن عقد رو شماها بیان ک آدمن اینا کردین فکر ..چی ک آخرش ..داد نخ بهتون گیرم ...بدبختا

 ....مرد و کرد دق کار آخر ک خورد غصه دستش از بدبخت خانم همچین ...نداره سیرمونی ..زنه تا چند با شب هر

  ..اشهب خودتون کار ب سرتون.و ندین زحمت خودتون ب همه این پس ...خانم میشین بیارین شانس خیلی شما

  ..من سمت برگشت شد تموم ک شسخنرانی

 چیه کارت بگم تا بیا بانو-

 بخش رفتم هفته ی سر ک کردم زرنگی اینقدر اما بدم انجام رو آشپزخونه کاری تمیز سپرد بهم رفتم ک اول
 رمکا تو ...میکنم فرق خیابونی خودش قول ب دخترهای ی بقیه با من فهمید اول ی لحظه همون از شهره ...آشپزی
 عنیی ...نمیگرفتم گرم کسی با ..رختخواب تو رفتم می همه از دیرتر.و پامیشدم همه از زودتر ..نمیکردم کوتاهی

 سوگلی بشی نشده هفته ی هنوز وقتی نمیداد محل بهم کسی بودنم وزرنگ زبر خاطر ب اعتراف،کنم بخوام
  ...بقیه حسادت میشد اش نتیجه آشپزخونه

 تا کردممی سرگرم خودمو جوری ی باید بکنم میتونستم چیکار کردن کار جز من و کنن سودیح بهم نداشتم دوست
 در مد ک کریهی.و زشت های سگ اون با ..بود بیهوده چیز ی هم فرار فکر ....کنه مشغول فکرمو کمتر هام بدبختی

 .....کنم سرگرم خودمو تونستم می فقط و بودم ناامید کامال بلند دیوارهای اون و ها نگهبان و بود

  .شدم بلند جام سر از ..شد بلند دخترا از دوتا دعوای صدای ک میکردم خودمو کار داشتم
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 جداشون هم از زور ب هوار.و داد با اومد ک شهره ...بود رسیده کشی گیس.و گیس ب کارشون ..اعظم و بود فتانه
  کرد

  ..دمیکنی کچل همو دارین چی سر .....دوتا شما مرگتونه چ باز-

 نم ک وسط انداخته خودشو ای عقده اعظم این اونوقت ..ببرم غذا کوچیک آقا برای برم گفتین من ب شما خانم-
  .ببرم میخوام

 شماها و گرفت ام گریه خودم ..خوندم روضه براتون چقدر ...میکنم دق شماها دست از من آخر ...امان ای داد ای-
  ...دروازه گوشتون ی دره گوشتون ی

  ..عقب داد هل رو ونجفتش

  ..کوچیک آقا طرف برین میشکنم رو پاتون قلم بعد ب این از-

  ..کوچیک آقا غذای مسئول میشی اینا بجای تو شبنم

  ...نرم من نمیشه خانم-

  ..این ب ن اینا ب ن .کنم چیکار اینا دست از من خدایا-

  ..من ب رسید تا گذروند نظر از رو دخترا تک تک و برگشت شهره

  ..میری تو بانو-

  ..آشغالن فقط همشون من نظر از ..نمیکرد فرقی برام ک من

  بگین شما چی هر-

  نداشتم ای غصه دیگه من موقعاون ..بودین زرنگ بانو مثل هم شماها میشد چی ..ببینین .سرتون تو خاک-

  ...رفت باال دخترا هیش هیش صدای

 سمت مرفت و برداشتم رو غذا بزرگ سینی میکردن نثارم لب زیر ک ییها فحش و ایشون کینه های نگاه تموم زیر...
  ...بودمش ندیده حاال تا ک کوچیکی آقا اتاق

  ...شدم کوچیک آقا ب مربوط قسمت وارد پشتی در از شهره گفته طبق ساختمون زدن دور از بعد

 ..خوندمچر  سر ..بود تر شیک کال ...مبلمان ...بزرگ دی ای ال بود اونجا تکنولوژی داشت پدرش قسمت با ک تفاوتی
  ..پایین بیارم دستمو شد باعث صدا ی اما بزنم در خواستم ..درها از یکی سمت رفتم ..بود اتاق دوتا

  ...آهان ..بکش ...بزنش-

  ..بود باز نیمه در ..دوم در سمت رفتم

  ...کردم باز آرامی ب درو

 ال ونا جلوی بود دستش در ک بازی ی دسته با و زمین روی بود نشسته ..بود من ب پشتش البته ک جون پسر ی
  ..میشد راست و چپ هی اتاقش توی بزرگ دی ای

  ...دیگه اونور گمشو ....سرت تو خاک-
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  ...ات عمه قبر سر برای کردی کوفت همه اون نفهم مردک ..اه اه اه

 داشت

  ...میکرد بازی کج کشتی

 هم ..دش بلند جاش سر از کرد گیرش کشتی نثار ک فحش کلی با و وزیونتل توی کوبوند رو دسته و باخت سر آخر
 خودشون برای داشتن حق فتانه و اعظم خدایی ن ....دیدم رو اش قیافه برگشت وقتی ...دادن فحش حال در چنان

  ..بکنن خیاالت

 ی بود ایستاده رد چارچوب تو ک من سمت اومد می زیر سرب همینجور و برداشت تختش روی از رو پیرهنش پسره
 خودش جلوی گرفت رو پبرهنش و زد جیغ دید منو تا کرد بلند سرشو در ب مونده قدم

  ..هان هستی توکی-

  ..شدم زیر ب سر ...بکشم خجالت باید ک افتاد یادم تازه میکردم نگاش خیره داشتم مدت تمام ..اومدم خودم ب

  ..آوردم غذا براتون آقا ببخشید-

  .هان بکشمت بزنم تفنگم با ..حیا بی گستاخ ی دختره ..رفت کردی مزهر  نخورده هنوز-

  ..کردم نگاش.و باال گرفتم سرمو

  ...میکنه نگاه منو .داره بر برو باز-

 روی زا.و رفت عقب عقب ..بود گرفته خودش جلوی.پیرهنشو ک همینجور ...میگشت چیزی ی دنبال چرخوند سرشو
  ..شد سست پاهام لحظه ی واسه ..تفنگه ک فهمیدم من، تسم گرفت وقتی برداشت چیزی ی تختش

 تثاب سرم روی آخر در.و کرد پایین.و باال رو اسلحه ..نباشی حیا بی اینقدر میشه حالیت خوردی تیر ک بار ی-
  ...موند

  ..آقا-

  ...بستم چشمامو ..یک ..دو ..سه ..بشی کشته باید ساکت-

  میشدم صخال نکبتی زندگی این از حداقل ..بهتر

  .کردم باز چشمامو صورتم و سر روی آب شدن پاشیده با

  ...میخندید هر هر و بود انداخته دستم گنده پسره

  ...باشه تو واسه خوای می ..ن ترسیدی-

  ..کشیدم عمیق نفس ی

  ....شد اضافه اینم بود برم.و دور.کم دیونه

  .بزارم کجا رو اینا آقا-

  ..ماسید لبخندش

  ..نمیخندی چرا تو میخندن میکنم شوخی باهاشون وقتی گهدی دخترای-
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  کرد نگاش

  ...نبود دار خنده شوخیتون چون-

  ..نبود-

  ..فکر توی رفت

 میخندیدن اونا چرا پس-

  ..سمتم برگشت دوباره

  بودمت ندیده حاال تا ..جدیدی تو ببینم-

  ...بزارم کجا رو اینا من آقا-

  ....سالن تو بزار ...بداخالق چ-

  دز  صدام برم خواستم  بیرون اومد اتاقش توی از پوشید رو پیرهنش.....میز روی گذاشتم غذاشو و کردم پوفی

  .دختره آی

  برگشتم

  آقا بله-

  ...نمیاد خوشم خوردن غذا تنهایی از ک گفتم شهره ب ..باشی جا همین میخورم غذا تا باید کجا-

  ..میخورد دولپی ک خوردنش غذا ب شدم خیره.و مبل روی منشست ...دیونه این با برسه دادم ب خدا

- 

  ....بیرون زدم آشپزخونه از آدم همه اون نگاه رگبار زیر.و گفتم چشمی

 این وت بال همه اون از بعد اینکه ن بودم سعیدم پیش االن باشم خوشبخت بود قراره اگه ...داشتم شانس اگه من
  ....باشم بیغوله

 النس ب ورود.از قبل نده قرار مزخرفش های شوخی و خودش عنایت مورد منو دوباره اینکه برای و مرفت باال ها پله از
  موندم اجازه منتظر.و زدم در

  داخل بیا بانو-

 لم داشت تن ب ک راحتی شلوار و تیشرت با گذروندم نظر زیر جارو همه ...کردم باز درو و انداختم باال ای شونه
  ....ب بود خیره و کاناپه روی بود داده

  ...کردم بسته.و باز چشمامو

 هنوز ....بودن گذاشته کار دوربین حیاط.و ساختمون تمام ...بود شده تقسیم مجزا قسمت چند ب تلوزیون صفحه
  ..بود تلوزیون ب نگاهش

  ...اینجا بشین بیا

  برگشت نرفتم دید
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  ..ندارما دوست سرد غذای من ..دیگه بیا--

  ..میز روی گذاشتم رو سینی.و کاناپه روی نشستم سمتش رفتم.و کردم پوفی

 موج چشماش تو ک خاصی لذت.و دقت با رو آدمها حرکت.و بود دوخته چشم تلوزیون صفحه ب حرفی هیچ بدون
 میگذروند نظر از میزد

  ...شد خوردن مشغول.و برداشت غذاشو ظرف بود تلوزیون ب نگاهش ک همینجور

  برداشت.رو کنترل شد خم

  .ببین اینو-

  ..بود آشپزخونه کرد صفحه تمام.و بزرگ رو تصویرا از یکی

  باشن گذاشته کار دوربین اونجام نمیشد باورم

  ..خنده زیر زد

  کردم نگاش

 تلوزیون ب کرد اشاره

 غش غش اونا کشی گیس.و گیس خاطر ب شازده این.و هم جون ب بودن افتاده دخترا بازم ..چرخوندم سرمو
  شد محو لبخندش دید ک اخممو ...من سمت برگردوند سرشو ....میخندید

  ..خندی نمی چرا تو-

  ..بیرون دادم نفسمو

  ...نیست دار خنده چون-

 وت ..میکنن کچل همو دارن ...نگا ...میکنن دعوا سرمن همیشه اعظم و فتانه ک باحاله ...نیست دار خنده کجاش-
  ..بخند هم

  ..شدم بلند سرجام از

  ...ببرم شده تموم غذاتون هاگ آقا-

  ...کرد دراز میز روی پاهاشو و کرد پوفی

  کردی رفتن قصد ک دادم اجازه-

  ...شهاب مثل روانیه ی اینم ...سرجام نشستم

  ...میپایید منو هم چشمی زیر ولی بود تلوزیون ب نگاهش میخورد غذا

  داره دوربین خونه جای همه-

  داد تکون سرشو

  ..چی آقا قسمت-
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  ...نمیاد خوشم ها هرزه اون از ...نکردم وصلش من ولی داره اونجام-

 منزل اساسی.و دیوار و  در ب نگاه با داشتم مدت تمام

  ...میکرد نگاه رو ها دوربین حرفی هیچ بدون اونم و میکردم سرگرم خودمو

  داری دوست فیلم-

  چرخوندم سرمو

  ..فیلمی چه-

  بردار داری دوست چی هر برو .کرد اشاره رو روب کمد ب انگشتش با

 برای بود کلوپی ویدیو المصب ....شد سرویس دهنم معنا تمام ب کردم باز ک رو کمد در شدم بلند سرجام از
  ..خودشا

  ..کن انتخاب دیدی یا قشنگه ک کدوم هر-

  ..بیرون کشیدمش موند ثابت ایرانی های فیلم از یکی روی دستم ..گذروندم نظر از رو همه

  ..بودم کرده نگاه سعید با اینو دفعه صد باالی شاید .اومد در نهادم از آه

  ...دستگاه تو بزار-

  ..چیه نپرسید حتی

 دادم انجام بود خواسته.ک.رو کاری

  ..بشکن من مثل بردار تخمه ظرف ی هم میز زیر از ..سرجات بشین-

  ....کردم قبول وار آهنی آدم

  ....نرگس.و سام

  ...کرد نگاه فقط و نکشید متق فیلم ی لحظه آخرین تا

  ..بود عجیبی پسر ..ترسیدم می ..بود گذشته نیمه از شب

  شد بلند جاش سر از اومد ک پایان تیتراژ

  ..اتاقش سمت رفت

  ...اینجا میای خودت فردا از ولی اتاقت برو-

  ..بیرون آورد اتاقش توی از سرشو کنم جمع.رو ها تخمه پوست تا شدم خم

  ..بخواب بگیر همینجا بری نمیشه ات حوصله هم اگه ...بخواب برو ..کنی تمیز خواد نمی-

  ..شدم بلند سریع

  ..میرم آقا ن-

  خندید
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  ..خرابه مغزتون اینقدر م دخترا شما از امان-

  .بست درو گفت ک اینو

  ساختمون ب هنوز ..هبش عوض نظرش ترسیدم می ..شدم جیم دست ب سینی و کردم استفاده فرصت از منم
 ..کرد خفه جیغمو دستش با و گفت موهامو پشت از یکی ک بودم نرسیده آشپزخونه

  ..میجوم.گلوتو بزنی زر-

  ...بود آشنا صداش ...دادم قورت رو دهنم آب

  ...چرخوندم سر آروم

  ...فتانه

  ....بود زهراگین نگاهش

  ...گلوم روی گذاشت یزت چیز ی ....میکنی لوس خودتو کوچیک آقا واسه که-

 کس هر ...برسم بهش میکشم نقشه دارم تمومه سال دو ..منه عشق ....منه مال کوچیک آقا .جایی هر ی دختره....-
  ...ندیده خوش روز شده نزدیک بهش ک ناکسی و

  کرد زمزمه گوشم نزدیک.و کشید عمیق نفس ی.....

  ...بینی نمی هم تو-

  ..چیه ب چی بفهمه ک ...بزنم حرف ذاشت نمی ترسیدممی بود نفرت.و کینه پراز ک چشاش برق از تاریکی اون توی

  ...فهمیدی ...جوجه میشی دیده کوچیک آقا طرف باشه آخرت بار-

  ..نکشتمت تا کن آزادش-

  ...زدیم سکته دو هر

  صدا سمت برگشتم

  ....بود گرفته نشونه فتانه سر روی دست در اسلحه ...بود کوچیک آقا

  میشد روح قبض ترس از داشت فتانه بگذره من از

 گفتم بردار-

  برداشت دستشو میزد موج بدنش تو ک لرزی با

  ..داد هولش جلو ب.و گرفت ازش رو چاقو سریع کوچیک آقا

  ...کشیدی نقشه سال دو من برای ک-

 .... من خدا ب آقا-

 بعدم ... دارن نظر بهت همه میکنی فک ندیدی حبتم ...بدبخت ن ..خبریه میگیرم تحویلت کردی فکر ....شو خفه-
  ...رو یخیابون ولگرد توی ن میگیرم نصب.و اصل با خونواده ی از حسابی و درست دختر ی میرم بگیرم زن بخوام من
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  ...آقا-

 همون ب میگردونم برت خودم کنی پا ب شر باز بخوای ..ببینم رو نحست ریخت خوام نمی دیگه ..گفتم شو خفه-
  ...زنیکه کن گم گورتو حاالم ...بودی ک ای خونه افتکث

  ..ابروم دو بین گذاشت رو اسلحه ک کوچیک آقا سمت برگشتم ...سوخت براش دلم رفت ک فتانه

  ..رفت یادم حرفم

  کردم نگاش.و کردم باز چشممو ...خندید ک بستم چشممو

  دستم کف گذاشت رو اسلحه

  ..آخه خنگین اینقدر چرا دخترا شما-

 عقلینال ناقص میگن ک میکنین رو همینکارا ..میخورین گول هربار بازم کردم اذیتتون آبی تفنگ این با اینهمه
  ..دیگه

  ...رفت و خندید غش غش

  کردم نگاه دستم توی تفنگ ب

 ..روانی آدم همه این دست از میکردم راحت خودمو.و بود واقعی اگه شد می چی

 ....ودب گرم خودش کار ب سرش فقط ک آزار بی موجود ی بود شده ..نبود قبل.ی فتانه دیگه فتانه شب اون فردای از
 ی ..میکرد روانیم کارهاش اون.با کوچیک آقا هم طرف اون از ...بود فایده بی بشم نزدیک بهش کردم سعی چی هر

  ....میخوردن منو حسادتشون پراز نگاه با دخترا هنوز.و میگذشت کوچیک آقا برای شدنم سوگلی از هفته

 و شرت یت با ..توباغ .سمتش، رفتم دست ب سینی ...کنه میل باغ توی ناهارشو بودن داده دستور کوچیک آقا امروز
  ....داد تحویلم لبخند و نشست صاف دید ک منو ....راحتی صندلی روی بود داده لم بود تنش ک شلوارکی

 . اینجا بشین ..بانو-

  ..کناریش صندلی ویر نشستم و کردم گوش رو حرفش

 

  ...میکنن زندگی اینا ک جاها این حیف. ..میکردم استفاده باغ ی العاده فوق هوای از منم.و شد خوردن غذا مشغول

  بانو-

  برگشتم

  آقا بله-

 بدمینتون میای -

  ..االن-

  انداخت باال رو اش شونه

  چشه االن-
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  کردم اشاره غذا ب

  میز روی گذاشتش سریع

  چی حاال-

  کردم نگاش متعجب

  دیگه نکن اذیت-

  ...شدم بلند سرجام از باالجبار

 برگشت دست در بدمینتون بعد لحظه چند و گفت نوکراش از یکی ب

  شدیم بازی مشغول و دستم داد رو راکت خوشحالش ی قیافه با

  بود دهش دیدنی قیافش ...بخندم تا شد باعث همین بود ریخته زمین رو ک برگهایی توی رفت کله با ک زدم بد جا ی

 شد بلند سرجاش از

  ...نداشت خنده هم هیچ-

 زا کردم غش بود شده سیخ موهاش روی خروس تاج مثل ک برگی دونه ی اون از بگذریم جانبش ب حق ی قیافه از
  ..خنده

  ....کرد نگام متعجب

  ....کردم نگاش کنم جور.و جمع خودمو تونستم ک کم ی

  کنم جمع خندمو سریع شد باعث ک بود جوری ی نگاهش

  سمتم اومد

  ...گرفتم فاصله ازش ک لپم سمت آورد دستشو ....داری گونه چال تو-

  داد ادامه بعد ....کرد مکث ..دارم دوست خیلی چال من فقط ...ندارم کاریت-

  ...بودی نخندیده حاال تا چرا-

  دستش دادم رو راکت

  ندیدم داری خنده چیز چون-

  خندیدی زمین دمخور  من-

  ...کرد اشاره موهاش ب.و گرفتم گاز لبمو

  خندیدم اون خاطر ب

  ......زدم جیم جورایی ی موهاش سمت برد ک دستشو

  ..نمیگفت هیچی و بهم میزد زل فقط رفتم می تا مشکوکی طرز ب بعدش روز.چند....
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 دنخور  شام مشغول ک همینجور بعد روز.دچن ...بود تر تحمل قابل اش مزه بی های شوخی میکرد عصبی منو این و
  دادم دست از رو صبرم دیگه بود زده زل من ب.و بود

  نزنید زل من ب اینقدر میشه آقا-

 ن-

  کردم پوفی

  کردم نگاش متعجب ....میاد خوشم ازت-

  ....دارم بهت حسی ی فهمیدم روز.چند این.توی-

  کردم یخ

  داری حس من ب توهم ...توچی-

  ...شدم بلند رجامس از سریع

  ..باید من آقا-

  ....بری ک ندادم اجازه سرجات بشین-

 سرجام نشستم میزد موج ام چهره توی ک استرس و ترس با اینبار

 اینطوری تو ولی ...آدم ب بچسبونن خودشونو میخوان ...لوسن همشون ....نزدم دست دختری هیچ ب حاال تا من-
  گرفتم فاصله زشا سمتم آورد ک رو انگشتش ...نیستی

  میکنی عمل میکنه دفع ک آهنربایی مثل ..نگا-

  ..پام جلوی نشست و شد بلند سرجاش از دفعه ی

  ..میشم عاشقت دارم کنم فک-

  کن رحم بهم خدایا ..وایساد قلبم

 لبط وعتن هم بابام مثل ندارم هم بزن دست نمیکنی پیدا بهتر من از ...دارم هم چی همه ام خوبی پسر من ببین--
 رمبگی برات توپ عروسی ی میدم قول ....باشیم باهم میای ....ندارم هم دختر دوست دونه ی ک میبینی ..نیستم

  ببرمت خواستی هم دنیا هرجای

 بود من بدبختی علیه منتهی دیگه این ....شد حبس ام سینه تو نفس

  ....بانو-...

 اام ...میکنه فرق بقیه با بودم فهمیده هم کوتاه دتم همین توی میگفت راست ...میزد موج التماس صداش تو
  کنم ازدواج باهاش تونم.نمی من باشه هم پیغمبر اگه حتی بود اینجا مسئله

  ...نه-

  ...خورد جا
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 جون ب ...میکنم قبول بزاری شرطی هر.و میکنم گوش بگی چی هر ..میکشم نازتم ....دارن ناز دخترا دونم می باشه-
  میگم راست خودم

  ...فایده چ ولی ...میزد موج بچه این چشمای تو صداقت

  نکنید اصرار آقا تونم نمی-

  ..کنم نمی هم اشاره موضوع این ب حتی دیگه بود کننده قانع اگه بیار دلیل من برای.تو تونی.نمی چرا-

  چشماش تو زدم زل.و کشیدم عمیق نفس ی

  ..دارم شوهر من-

  شد شوکه جورایی ی یعنی ...خورد جا

  ..کنی باز خودت سر از منو میگی دروغ-

  ...نه-

 

  ..دیگه نفر ی ب بفروشن زنشو گذاشته ک غیرت بی کجاست ..هان ..شوهرت کو میگی راست اگه!

  گرفت بغضم

  ..بده.منو.جواب-

  ...ترسیدم ..میزد داد سرم.بود بار اولین

  ..وبگ رو راستش یا میشی زنم بگو یا ...میاد بدم دروغ از من-

  دارم شوهر من قرآن ب آقا-

  ...کجاس ..کووووو-

  ..برگردوندم ازش رومو

 ... نمیگم دروغ من-

  ..بگو اسمشو-

  گزیدم لبمو

  ..بگو.رو اسمش میگم-

  مبل پشتی ب بودم چسبیده ترس شدت از

  .شهاب ...ش-

  ...شد ساکت غریب.و عجیب

  ....کردم بلند سرمو

  ...بود لبش روی پوزخند
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  .نیاوران شهاب ماحت-

  کردم نگاش متعجب

   شناسییدنش می-

  شد عوض نگاهش

  ندازی می دست منو-

  ..من آقا-

 جز ای دیگه کس هر.....هه ....شهاب ...میدی تحویلم بزرگی این ب دروغ تو بعد متنفرم دروغ از میگم بهت من-
  ..بیزاره ای ماده جنس هر از ک کسی ...ن شهاب ولی ...میکردم باور گفتیمی رو شهاب

  میشناسینش شما آقا-

  ....دارم قبولش همجوره ک رفیقیه تنها ....شناسم می-

  ...نمیندازه هم نگاه جماعت دختر ب ک میشناسم هم اینقدر

 حاج تیوق بپرسین افرادش از برین کنید نمی باور ...بگم دروغ بخوام نیستم ک مریض .....خوردم قسم قرآن ب آقا-
  ...میگم راست مادرم خاک ب ...بودن تاشون چند میخوند مونوا خطبه آقا

  ....شما

  ..لحظه ی وایسا-

  ..کردم نگاش متعجب

  ..فکر توی بود رفته عمیقا

  ...کرد برانداز سرتاپامو.و سمتم چرخوند سرشو

  ..کرد دراز سمتم رو انگشتش

  ...لباس ی ..بود همراهش مهمونی شب ک نیستی همونی تو ..تو نکنه-

  ...داشتم رنگی همون ماسک.و ای فیروزه-

  موند باز حیرت از دهنش

  ...ممکنه غیر-

  ..و کردم دراز دستمو من و کرد معرفیت عسل عنوان ب ک هستی همونی تو یعنی- ...زمین روی رفت.وا

  ..دهنش روی گذاشت رو دستش

  ...آشناس برام اینقدر چرا صدات فهمیدم حاال-

  سرجام نشوندتم و کرد چنگ لباسمو ک شم بلند خواستم شد کارشاف در غرق دوباره

  ...رفته وقته خیلی ک عسل ..عسل میگفت بهت چرا-
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  دراومد نهادم از آه

 این ب مزرعه از رو چی همه ...کنم اعتراف ...بگم شدم مجبور ...گفت دروغ نمیشد ها چشم این ب ...کردم نگاش
  ...گفتم ها اتفاق بعضی ورسانس با البته مو ب مو براش رو طرف

 برم ک خواست ازم سرد لحن ی با بعد.و کرد نگاه چشمام تو مکث لحظه چند با ...شد ک تموم

 اهر  ب من جایگزین دخترهای از یکی سر ک دعوایی با اما نمیرم گفتم شهره ب نخواد منو دیگه ک داشتم انتظار
 ....داره ادامه ها حاال حاال قصه این فهمیدم انداخت

 میزدن حرف ای کلمه حتی ک تفاوت این با و بود معمولی.و عادی کامال بعدش برخوردهای داشتم ک ترسی رغم علی
  ....میخورد غذاشو فقط آدم ی بچه مثل.و

 ..کشیدم می راحت نفس ی جورایی ی.و بودم کرده عادت عادی روال این ب منم

  ....کنم درست داره دوست ک ای قهوه.و ببرم غذا براش تا رفتم روز هر مثل

  ...خورد مشامم ب آشنا عطر ی ک بودم نرسیده ها پله باالی ب هنوز

  ...کشیدم عمیق نفس ی

 آرومی ب رو در ..شد کار این مانع رسید گوشم ب ک ای خنده صدای اما بزنم در خواستم ...اومد می خوشم بوش از
  ...کردم باز

 یاد زا رو کشیدن نفس.و وایساد قلبم لحظه ی برای میکشید سیگار و بود داده لم کاناپه روی ک شخصی دیدن از
 ....بردم

  ...زمین روی افتاد دستم از سینی و شدم هول ...من سمت چرخوند سرشو کرد حس نگاهمو سنگینی انگار

  ...سمتم اومد سرعت با کوچیک آقا

  ...زمین روی نشستم

  شد چی-

  ...میکنم جمعشون االن آقا ببخشید-

  ....میبری دستتو حاال خواد نمی-

  ..میکنم جمع خودم کن درست قهوه برو پاشو

  ..ک شما آقا-

  ...برو گفتم-

  لرزوند می تنمو هم اش خیره نگاه حتی ....ترسیدم می ....شدم بلند سرجام از ناچار ب

  ...دیگه برو وایسادی چرا-

 ..نمیشد ازش ای دیگه ی استفاده کردن درست قهوه جز ک ای آشپزخونه سمت رفتم.و دادم تحویلش آقایی چشم
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 دیگه چیز هر یا استرس ترس از ..لرزید می وجودم تموم ...میکردم حس خودم روی نگاهشو و بود اپن آشپزخونه
  ..ای

  شد چی قهوه بانو-

  ...آقا اس آماده-

 برداشتم فنجون دوتا

  ..سمتشون رفتم و کشیدم عمیق نفس ی ..کردم نگاه لرزونم دست ب

 کوچیک قاآ برم خواستم میز روی گذاشتم رو سینی  پاسخی، هیچ بدون بدماونم تحویلش آروم سالم ی تونستم فقط
  ..شد مانعم

  شدم زیر ب سر میاد بدم تنهایی از نگفتم مگه-

  ..میرم من نیستین تنها ک شما آقا-

  .کردم نگاش متعجب ..خنده زیر زد

  کاراشم همین عاشق ..میکنه حسادت ونخودم تنهایی ب چجوری میبینی شهاب-

  ..کرد اشاره دستش بغل ب ...کردم نگاش گرد های چشم با

  ..چسبه نمی حضورت بدون میدونی ...دیگه بیا-

 نمک نگاه شهاب صورت تو اینکه روی ...میزد ک بود چی حرفا این ..داخلش برم.و کنه باز دهن زمین خواست می دلم
  ..نداشتم رو نداره بهم سیح دونستم می اینکه با حتی

  ...دیگه بیا-

  پیشش نشستم و رفتم تمام خجالت با

  ...میگفتی داشتی شهاب خوب-

  ..بود مردونه حرفامون-

  ...بود زده لک صداش برای دلم میکنم اعتراف

  ...باش راحت .خوده از بانو-

  بانو؟؟؟؟-

 !؟ داشت تعجب کجاش آره،-

  بانوهه؟ اسمش گفته تو ب-

  ...میشناسیش همگ-

  ...ترسوند می منو شد فرما حکم ک سکوتی

  ..شناسیش می شهاب نگفتی-
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  ..نه-

  ...خوردم جا

  ..زدم زل داشت قرار من روی روب درست ک صورتش تو.و کردم بلند سرمو.و دادم جرات خودم ب و

  ..سراغم بود اومده بازم لعنتی بغض ...میکرد دود .شو سیگار و بود خیره کوچیک آقا ب نگاهش

  ..نمیاد یادش منو دیگه حتی

  ....میبینیش بعد ب این از ...نداره اشکالی-

  دیدنش برای بینم نمی دلیلی-

  ...میدا آزارم تفاوتش بی.و سرد لحن این

  ببینیش مجبوری ناخواه یا خواه من زن بشه وقتی-

  ..چیییی-

  ..شد خیره من ب و مبل ب زد تکیه کوچیک آقا ..بود کوبنده.و .محکم خیلی شهاب چی بگذریم من تعجب از

 ..اینجا بیای گفتم ک بود همین خاطر ب ..کنیم نامزدی هفته همین آخر قراره ...دارم دوسش-

  ..میکنی شوخی داری علی

  علیه؟ اسمش واقعا یعنی!علی؟؟؟

  ..کرد مزه.و برداشت اشو قهوه ..بود کجا شوخی-

  ..اس معرکه هم دنشکر  درست قهوه دستپختش، بر عالوه

  ..نداره ضرر امتحانش بخور

  ..شهابه آزار باعث اونجا حضورم میکردم حس

  برم من میشه آقا-

  ...شد خیره شهاب ب و کرد دراز میز روی پاشو

 ...آقا

  ...کن استراحت اتاقم تو برو ای خسته شهاب-

  نیستم خسته-

  ..شد بلند سرجاش از آقا

  ..ممیری بانو.و من پس باشه-

  .میکرد رفتار اینجوری چرا ..بود شده دیونه ..کردم هنگ معنا تمام ب

  ..بزاری تنها رو مهمونت ک خوای نمی-
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  نیستی خسته تو بانو-

  ..ترسیدم می عواقبش از ..دادم تحویلش قاطع نه ی

  ...میام زودی بپره سرم از خواب بگیرم دوش ی من بشین شهاب پیش کم ی پس ..اوکی-

  ...آ

  ..بگم چیزی نذاشت

  ....رفت سرعت با

  ...بود گرفته ترس رو وجودم تموم ..کنم چیکار موندم

  زدی گول اینم-

  .سمتش برگشتم

  ...میداد آزارم سیگارش دود

  ..بعد گزینه سراغ اومدی شد گور ب گور فرشادت .....میکنی بازی نقش همه برای قشنگ خیلی-

  ..داد تحویلم پوزخند

 بلند اشسرج از و کرد خاموش جاسیگاری توی رو سیگارش ...کثیفی اینقدر دونستم نمی ولی زرنگی ستمدون می-...
  ..شد

  ...کرد شل رو کراواتش

  ...بخوابه رفت بود اش خسته شهاب بگو بهش بیرون اومد-

  ..برگشت ک بود نرسیده در ب هنوز

  باشم مزاحم خوام نمی-

  ...اتاق توی رفت.و کرد باز درو ...خورد هم ب خودم از محال ک کرد بیان اینو لحنی چنان با

  ...میکرد ام خفه داشت بغضم

  .کجاس شهاب-

  ..برگشتم

  شد خارج حموم از پوشیده حوله آقا

  رفت کجا شهاب-

  کردم اشاره اتاقش ب

 ..داد تحویلم لبخند

  ....منه روز.هر ماساژ نوبت حاال ...خودم خانم .خب-

  ..میده تحویلم پرت.و چرت اینم شهخو حالم خیلی من
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  ..در سمت برگشتیم هردو ..شد باز اتاق در ک بود نرسیده من ب آقا

  شهاب شده چیزی-

  .من سمت اومد

  ...برداشت رو گوشیش میز روی از و شد خم

  ...باشین راحت شما-

 ..اتاق توی برگشت حرفی هیچ بدون.و

  ...کردم گاهن بسته در ب میکرد ام خفه داشت ک بغضی با

 

  ..میاد خوشت بیشتر ها لباس این کدوم از ببین ...عزیزم بیا-

  ..کرد اشاره دستش توی ژورنال ب و کاناپه روی بود نشسته ..کردم نگاه آقا ب

  ..دیگه بیا-

  ...سمتش رفتم

 کرد اشاره میکرد خشک سرشو ک جور همین.و ...کرد باز رو ژورنال ..کنارش نشستم کردم کنترل خودمو زور ب
  ...بگیرمش

  آقاااااا-

  کردم ناله

  ...نیاورد خودش روی ب

  ...میاد هم پوستت ب ...میاد خوشت آبیه این از-

  ..نریزم اشک تا گزیدم لبمو

  ....میاد بهش هم باالیی تاج اون ..داره دنباله ببین

  ...من آقا-

  ...اومد مهمونت کجایی جان علی-

  ..کردم سالم و شدم بلند سرجام از سریع بزرگ خانم صدای با

  کرد نگاه آقا و من ب مشکوک

  بودی حموم-

  ...خندید آقا

  نمیگیره هامو بچگی حموم اون جای هیچی.ولی...چسبید آی-

  خندید بزرگ خانم
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 ....شیطون و تخس-

  کرد نگاه من ب

   دخترم بشین-

  ..نشدم ک مزاحم میکردین چیکار-

  ....مبل روی نشست

  ...نامزدی برای ..میدادم نشون رو ها لباس بانو ب ....اید صابخونه شما ...ممزاح-

  ..شد حبس ام سینه تو نفسم

  ...جان بانو کردی انتخاب خوب، چ-

 ....میکنن اینجوری اینا چرا خدا یا

 ومکد هر خودش ی عالقه دیگه اس معرکه هم ای فیروزه اون البته ...دادم پیشنهاد.رو آبی این بهش من-
  کنه انتخاب خواست.رو

  ...میاد خوشت بیشتر رنگ کدوم از جان بانو-

  ...بزرگ خانم ب بردم پناه

  ...من .....من خدا ب خانم-

  بوسید گونمو

  ...کرد بلندم.و گرفت دستمو شد بلند جاش سر از ...خدا ب کن توکل-

 ی یرز  پسر.و دختر ی باالخره ...بهتره نباشین هم پیش هم هرچی ...داریم کار کلی هفته آخر تا میبرم.رو بانو من
  ..میزنه گولتون شیطون ...تنها و تک سقف

  ..میخندید آقا.و بودم شده سرخ خجالت از من

  ....شدیم خارج سالن از بزرگ خانم همراه

 منم.و گذاشته دختر ی روی دست باره اولین برای علی میگفت ...نداشت فایده دادم توضیح کردم التماس چی هر
 ب بازم تونم نمی شرعی نظر از دارم شوهر گفتم ..میدارم بر خودم باشه هم مانعی هر ...میزارم تموم سنگ براش

 قسمت .....آرایشگر ..جواهرات ...لباس ...شد آماده چیز همه گذشت باد مثل ک ای هفته آخر تا ...نرفت گوشش
 تمام ههفت ی ....میجوشید سرکه.و سیر مثل دلم ....بگیرن اونجا رو نامزدی خواستن می و بودن کرده تزیین رو باغ

 نگه خودش پیش منو روز چند این طی بزرگ خانم و نبودم ها ندیمه قسمت دیگه ...گریه و گریه بود شده کارم
  ...بود داشته

  ....بود شده پخش باغ کل تو موزیک ...بودن اومده مهمونا ...رسید فرا نامزدی شب

  ...شد متمو کارتون خانم-

  ...رفت کنار آینه جلوی از آرایشگر
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  ...میکردم دق داشتم ...نبودم خوشحال ...خودم دیدن از مبهوت

  ...جان بانو شدی .ماه چ اکبر الله هزار ....ماشاالله-

  دوختم چشم بزرگ خانم ب زار حال با

  ..خدا رو تو خانم-

  ....سرم روی انداخت تورمو

 اتاق از مسر  روی ریخت می پول دسته دسته ک همینجور و گرفت دستمو ....میکنه ذوقی چ ببینتت علی بریم بیا-
 ..بیرون کشوندتم

  ...من زار حال و کباب دل جز میداد عروسی بوی چیز همه .....پول.و نقل اسفند

  ...رفتیم بیرون ساختمون از ...نزنم زار بودم کرده کنترل خودمو زور ب

 تا ک ...باریک البته و بزرگ قرمز فرش ی ب افتاد نگام ......میشد کشیده زمین روب گمرن ای فیروزه لباس دنباله
 کشیدم بزرگ خانم دست توی از دستمو  ..داشت ادامه...بود شده پوشیده گل از سراسر ک داماد.و عروس جایگاه
  ..بیرون

  ...میدم قسمتون قرآن رو تو خانم-

 صدای با.و شدن ما متوجه تازه مهمونا ....کشید خودش دنبال و فشرد محکم لبخندش با اینبار و گرفت دوباره دستمو
 هوراشون و دست.و جیغ

  ..کنم نگاشون تونستم نمی ...ترکوندن رو جمع

  ...نلتشم اینجا.و بمیرم میخواست دلم

  ...نکردم هم نگاش حتی بستم چشمامو ...شما بانوی ماه این علی آقا بفرما-

  ..زدن کف همه ..شد برداشته صورتم روی از ک تور

  ..کردم باز چشممو ...لرزید تنم تموم پیشونیم شدن داغ با

  ...بود آقا

  ...بشینم کرد کمکم ...جایگاه سمت کشوند.و گرفت دستمو نذاشت بگیرم فاصله ازش خواستم جویدم لبمو

  ..کردم نگاه خودم ب آینه توی از

  ...بدبختم اینقدر من چرا

  کردم ناله شد حلقه رمکم دور.ک دستش

  اقااااا-

  مرگ.و بود مرگ آرزوم تنها من عکس بر بود خوشحال خیلی خندید فقط

  .باشه مبارک-
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  ..کردم بلند سرمو

  ..نبود من مرد ک من مرد بود شده خواستنی چقدر پوشیده شلوار و کت

  ..داد دست آقا با

  ...جان شهاب ممنونم-

  ...میگم تبریک شمام-

 ازمون حرفی هیچ بدون ک کرد اثر کنم فک .زدم هوار رو غیرتیش بی نگام با.و دادم جرات خودم ب ....دمکر  نگاش
  ....ای گوشه ی نشست و گرفت فاصله

  ...رقص برای وسط رفتن همه موزیک صدای شدن بلند با

  ..شد نثارمون ک بود دست.و جیغ ...کشوند خودش دنبال منو.و شد بلند آقا

 ک بود خیره شهابی ب فقط.و فقط من نگاه اما بود ما سمت هانگاه ی همه ...سوختم می اجباری گناه ی توی داشتم
  ...میکشید سیگار هم سر پشت

 بدوم ارزش بی حد این تا یعنی

  ...بیاره یاد ب ک نبود حقم هم اش ثانیه ی هفته ی اون از..

  بانو-

  ...کردم بلند سرمو

  ..چشمام تو بود زده زل

 ..میشد محسوب بخشودنی گناه من برای ک بودن ای بوسه  خواهان همه ...ببوسش ..ببوسش

  ....شدم زیر.ب سر ببوستم تا کرد خم سرشو

 

  ..فشرد رو کمرم

  ...ها منه نامزدی ناسالمتی کنین شلوغش ...دیگه وسط بیاین-

 

  ..مبارکه-

  بود بلند قد پسر ی ...صدا سمت برگشتم

  .داد دست باهاش آقا

  ..بیای نمیکردم فکر ...مردی خیلی-

  ..آقا سمت برگشت بعد کرد من ب نگاه ی پسره

  ..پریدی هم تو باالخره-
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  ...خندید

  ..دیگه کنیم چیکار-

  ..بره در دستت از نزار داری دوسش اگه ...بدون رو قدرش-

 از یکی سمت رفت و آقا ی شونه ب زد پسره ..گرفت غم رو اشون چهره جفتشون حرف این از بعد چرا نفهمیدم
  ..ها صندلی

  ...بپرسم چیزی بتونم ک بود خراب حالم ولی بود کرده گل فوضولیم

  ...میکرد نگاه من ب کسی کمتر و شد بهتر شرایط رقص پیست شدن شلوغ با

  ..نبود پدرش از خبری ک بود جالب

 

  ...شهاب ...شهاب-

  ..برگشتم ..لحظه ی بیا

  ..میزد صدا رو شهاب چرا

  سمتمون اومد.و شد بلند سرجاش از میلی بی با

  شده چی-

  ...باشه بانو ب توحواست ..برگردم و برم باید ..اومده پیش برام واجب کار ی من ببین-

  .من دست تو گذاشت و گرفت دستشو

  ..میام برقصین ...برمیگردم زودی اومده پیش مشکلی ی ..دارم اطمینان تو ب فقط-

 اعرانهش رو فضا لطیفی رنگی نورهای.و شد خاموش باغ اضافی چراغ اون دنبال ب و رفت کنه لفتمخا حتی نذاشت
  ...کرد

 تو دل ...شدیم دونفره رقص مشغول ام زده حیرت های چشم مقابل در و نکرد ول دستمو شهاب حدسم خالف بر
  ..فرصتمه آخرین این میکردم احساس ...نبود دلم

  ...اش سینه روی گذاشتم سرمو.و کشیدم عمیق نفس ی .بود کننده مسحور عطرش.بوی ...شدم تر نزدیک بهش

 تمبس چشممو ...نمیکرد نگاهم بود رو ب رو ب نگاهش کردم بلند سرمو ...داد ادامه رقصش ب ولی شد حرکت بدون
  ....بردم لذت عطرش.و خودش از و

  ...من و باشه اون فقط داشتم دوست بود حسی هر

 حواسش یکس رنگ کم نور این توی نبود مهم برام ..بیام کنار خواستنش با بود سخت ..کنم کنترل خودمو نتونستم
 نگام و نپایی گرفت سرشو .کردم حس تنشو لرزش ..بوسیدم گلوشو نرم.و وایسادم پا پاشنه روی ..نه یا هست ما ب

  ...کرد
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 از شدنمون خارج.و دستم شدن کشیده با ...بود آغوشش و بودنش خواهان وجودم معنا تمام ب لحظه اون.تو
 باغ ته کشوندمی خودش دنبال منو داشت اومدم خودم ب رقص پیست

  ...کرد ول دستمو نمبینه مارو کسی شد راحت ک خیالش

 بزنه حرف کلمه ی حتی اینکه بدون من بودب زده زل

  ...میداد عذابم سکوتش

  ...مببر  پناه آغوشش ب شد باعث.و کرد شیر منو همین ..نخورد جم کردم کمتر باهاش فاصلمو.و برداشتم قدم ی

 

  ....گرفتم فاصله ازش.و زدم جیغ غضبناکش نگاه اون با ک داره احساسی چ بفهمم تا کردم بلند سرمو

  ...کوبیدمی ام سینه ی قفسه تو تند تند گنجیشک مثل قلبم ..بودمش ندیده ترسناک اینقدر حاال تا

  ..گرفتم فاصله زشا برداشت ک رو اولش قدم

  .زد خشکم کرد صورتم حواله ک سیلی با اینبار.و برداشت تر بلند.رو بعدی قدم

  ...سمتم گرفت رو اش اشاره انگشت

 لیع اون فکر درک ب خودت ...نیستی هرزگیت کن ول هم نامزدیت شب ....باشی وقیح حد این تا کردم نمی فکر-
  .......توی ک کرد ماسالت.و وایساد پدرش جلوی چقدر باش بدبخت

  ....میکرد نگام چندش با

  کرد نثارم هم رو دوم سیلی

  ...سرت.تو نزنه  بهش خیانت فکر دیگه بار ک زدم علی خاطر ب اونو-

  ...نپیچی من پای.و پر ب بسپاری خاطر ب ک زدم این خاطر ب اینم

  ...ماشینش سمت رفت

  ...شده هرزه توعه عاشق ک علی حیف-

 

  ..شد شینشما سوار

 نمیزارم اینجا پامو دیگه من باشی خونه این تو هرزه توی تا بسپار خاطرت ب اینم-

  ....شد خارج باغ در از تمام سرعت با.و گاز روی گذاشت پاشو

  ..سرم رو شد هوار دنیا

  ....زمین روی نشستم

  ....زدم ضجه ...ریختم اشک ...شکست بغضم

  ..بیاد من سر ها الب این ی همه باید چرا ااااا خدا
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  ....کردم بلند سرمو وایساده جلوم یکی اینکه احساس با

  ...خوردم جا دیدنش از

 ...شد نزدیک بهم.و داد تحویلم لبخند ی

  ..بودم گیج ...کردم نگاه برم و دور ب ...کردم باز چشمامو ....میکرد درد سرم

  ..دوختم چشم هام لباس ب خودم ب

 بسته ور دهنم هم پارچه ی با ...بود شده بسته پاهام.و دست شم بلند تونستم نمی ...تنم تو بود شده تیکه تیکه
  ...بود

  ...بمیرم باید اینجوری یعنی ...خول.و خاک همه این میون انباری این توی

 و مودب ریخته دیشب ک اشکی همه اون با ...بخورم جم تونستم نمی حتی ...کردم تحمل بود بدبختی هر ب عصر تا
  ...نبودم جن ی از کمتر االنم وضع.و سر

  ...اومد لعنتی در اون شدن باز صدای باالخره

  ..برگردوندم سرمو

  ..داد تحویلم پوزخند ی.و کرد برانداز سرتاپامو .شد اتاق وارد.و بست درو پایید می رو پشتش ک همینجور

  ...جلوم نشست

  ..کرد وارسی صورتمو

 آقا ک ای عالقه همه اون با ...ای زنده مردی نگفته یکی زده غیبت ک دیشب از ....تو هستی بدبختی عروس چ-
 رفتی قصر  پیست از پسره اون با دید وقتی ...نیاورد ابرو ب خم حتی افته می پس بفهمه گفتم داشت بهت کوچیک

  ..داری خارجی دوجو تو ک انگار ن انگار ...اتاقش تو رفت خودشم.و .خونشون برن فرستاد رو مهمونا یهمه

 ..آورد بیرون پبرهنش زیر از لقمه ی

 جااین میاد وقت هر ...روانی ی پسره اون ب چسبیدی رفتی کردی ول رو ماهی این ب پسر ...خری خیلی خدایی ولی-
  ...هاره بس از نمیشن رد هم صدمتریش از دخترا

  ...کرد باز دهنمو دور پارچه

  ..بخور ..نکن گریه اینقدر-

  ..دهنم تو بکنه رو لقمه نتونست کرد کاری هر ...بستم دهنمو

  ...زمین روی کرد پرت شد عصبانی

 ...بمیری تا نخور درک ب اصال-

  ..کرد نگام
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  ....اوردم در سرت.رو تالفیش دیشب بود چی هر ..بزنمت خوام نمی دیگه ..تو چته-

  میدی انجام برام بخوام چیزی ی-

  داد تحویلم پورخند

 فتهگ فقط ...میخوای چی ببینم بنال حاال ....میکردی گریه فقط میگفتم چی هر ک دیشب اومدی حرف ب عجب چ-
  ..نمیکنما آزادت باشم

  .کنی راحتم میشه ....میشه-

  چیی؟-

  میزنی زری چ بفهمم بزن حرف فارسی-

  ..بکش منو-

  ...شد گرد چشماش

  ...کردی قاطی زدمت زیادی دیشب-

  فهمه نمی هم کس هیچ ..بکش منو تو ...تونم نمی خودم ...میدم قسمت داری دوست کی هر جون ب تورو فتانه-

  ....شد بلند جاش سر از

 چی همه ک دیشب ...البته ...ببینمت کوچیک آقا بر.و دور ندارم دوست چون دارم نگهت اینجا میخوام فقط من
  ...بود ای دیگه چیز ی ام نقشه میرفت پیش خوب

  ...آورد بیرون لباسش توی از کوچیک شیشه ی

 و ادنی اون بری کشهمی طول ساعت چند فقط ..درد بدون ..میشدم راحت ...بخورم خوشبخته آقا ک حاال خواستم می
  ..کردم تعقیبت ....دراومد آب از زرد تو عروس ک غافل دل ای دیدم آخر ی لحظه درست اما ..نی حالیت هیچی

  ...درآم خجالتت از خودم خواتت نمی هیچکی ک حاال دیدم

  .لباسش تو گذاشت رو شیشه

 ممن دیدی کوچیک آقا جلوی رو شدنم خورد ک همینجور ...دندونات رنگ بشه موهات تا میدارم نگهت اینجا اینقدر
  ..میکنم خوردت

 ......رفت و انداخت بهم رو اش کینه از پر نگاه و بست پارچه با دهنمو دوباره سمتم اومد

 مانداختن.و بستن رو پاهام.و دست ک انگار ن انگار ...کسم بی دنیا این توی چقدر ک فهمیدم گذشت ک روز چند
  ....کثیف زمین زیر ی.توی

  ..بود زده زل من ب.و زمین روی بود نشسته ..کردم نگاه فتانه ب

 ب کرد اشاره ..کرد .آزاد رو دهنم و کرد باز پاهامو و دست ...شد بلند سرجاش از.و کرد پوفی .کرد برانداز سرتاپامو
  ..در

  ....برو-
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  ...کردم نگاش متعجب

 ینا ..دستم رو مونه می ات جنازه فقط بری پیش روال همین با ..شد دیگه چیز ی خواستم می دیگه چیز ی ...چیه-
  ...درک ب منم ....برس زندگیت ب برو ..استخون تیکه ی شدی ....نخوردی هیچی آب جز ب روز چند

  ...کردم نگاه در ب

 ستمنش.و عقب ب برگشتم منتظرمه چی اونجا بیرون اینکه یادآوری با اما برداشتم قدم ی ...بودم آزاد واقعا یعنی
  ..سرجام

  ...دیگه برو پاشو ...نشستی چرا-

  ...کردم نگاش

  ...بمیرم تا بمونم اینجا اینقدر خوام می-

 رتمپ رفتم تا پره ام توشه اینقدر من ...نیست خبرا این ...خانم یرخ ن ...من گردن بندازی.رو مردنت گناه میخوای-
 جهنم تو میکنن

  ..برس زندگیت ب برو کنار بزار رو بازی بچه هم تو

  ...زندگی ...هه-

  ..شد خارج نهادم از آه

  ..نداره وجود ازمن بدبختر مطمئنم-

  ....وایساده جلوت بدبخت و وکمفل موجود ی ی نمونه ایناهاش ..نداره وجود کجا ...بابا برو-

 تا پنج شد مجبور ...ن خواستا دلش  ک ن ..سرش ب زد تازه شوهر هوس سال سر...کرد شوهر ام ننه مرد ک بابام
 باطل خیال زهی اما ...بود خوب من با خیلی نبود بدی مرد اوایل .. میکرد خشک.و تر باید رو خور نون

 من دنبال چشمش

 رو شوهرش اینکه جای ب فهمید مادرم ک آخری بار رفتم در قصر ولی کنه درازی دست بهم خواست بار چند بود
  ..خوام نمی هرزه دختره گفت ..زدم گولش گفت ..کرد پرت منو بیرون کنه پرت

  ..میشد کمتر خور نون ی اینجوری نکردم هم التماسش حتی ..رفتن جز نداشتم راهی..

  ..بود سالم دوازده اش همه ..تنم لباس.و بودم خودم ..هیچی بدون ..رفتم

  ..کنه صبح.رو شبش چجوری باید خیابونا تو هیچی بدون تنها و تک ساله دوازده دختر ی میفهمی

  ...زمین روی نشست.و کشید آهی فتانه..

  ..میچرخیدم پارک ب پارک و کردم سیر خودمو ها زباله کیسه با روز چند-

 منم یدهم پناه سر بهم گفت ..باشه میخورد خوبی دختر بود سوگند اسمش مشد آشنا دختره بای پارک توی همونجا
  ..کردم قبول

  ...خرابم وضع.و سر اون ..کنن جمعم بیان مامورا آن هر اینکه انتظار اونم کردن صبح رو شب ..برم بودم مجبور
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  ..ندم عذابت ..خالصه

  ...رفتم

  ..نمیرفتم و میشکست پام قلم کاش ولی

  ...من مثل دخترهایی از پر بزرگ ی،ساختمون

  ..کشید سوت مخم خواستن ازم ک چیزی با اما رسیدن بهم حسابی روز س دو تا

  ...کرد نگام

  چی؟-

  ...کرد بغل پاهاشو

  ...رقاصه ی بشم خواستن

  نداشت فایده کردم سعی چی هر گرفتنم ولی کنم فرار اومدم ...نکردم قبول

  ....منتظرته اینجا از بیرون ک ایه آینده اون زا بهتر رقاصی گفت بهم سوگند

  ...میگه راست دیدم کردم فکر

 خودمم البته.ای حرفه رقاص ی شدم بودم استادا بهترین دست زیر تمام سال یک ..برداشتم رو اشتباهم قدم دومین
  ...میخوردم ساله هجده هفده دخترهای ب نبود میز ریز هم هیکلم ...اومد نمی بدم

  ..اومد می من گیر چندرقاز ی هم پولش ....برقصم و مجالس توی برم خواستن ازم رسید موعود روز هباالخر 

  دیوار ب داد تکیه سرشو

  ..چهارم مهمونی اما رقصیدم می فقط بود خوب اولی مهمونی تا چند-

 ...بغضش،گرفت

  ...اما

  ..سمتش رفتم شدم بلند سرجام از

  .بغلم توی انداخت خودشو ..بود لحظه همین منتظر انگار .کنارش نشستم

  ...نداشت فایده کردم التماس ...التماس زدم ضجه چی هر ..کثافتا کردن آبروم بی-

  ...میشدم دست ب دست ..شد تبدیل کثافت ب دیگه زندگیم لعنتی شب اون از

  ..بود سالم سیزده اش همه

  .چی یعنی فهمی می

  ..فشردمش خودم ب .ریختن می محابا بی اشکاش ..نداشتم اهیر  ..بودم مجبور ...نداشتم رو هیچکسی

 تا بود فالکت چی همه بود گند چی همه ..نداشتم دلشو نتونستم کنم خودکشی خواستم بار چند ...بود چی من گناه
  ...شب اون
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  ...کرد پاک اشکاشو

  ...خاطر ب هم قصمر  خاطر ب هم بود رفته باال بهام دیگه ..بودم شده خبره پا ی ..بود سالم 81

  ...کرد پاک اشکاشو

  ..ها مهمونی همون از یکی ب رفتم می داشتم شب ی

  .برم تنهایی خودم شدم مجبور و بود شده خراب ماشینش مون راننده غالم

 دبرو.و ازگ .روی گذاشت پاشو کنه نگام اینکه بدون.و من ب زد ای فرشته کدوم یا بگم ای ندیده خیر کدوم دونم نمی
  ...رفتیم ک

 زا راننده شدن پیاده با و شد متوقف کنارم ماشین ی ک کشیدممی آخرمو های نفس داشتم و بود خلوت خیابون
 رفتم هوش

  ..بودم بیمارستان کردم باز ک چشمامو

  ..ببینم رو نجاتم ی فرشته داشتم .دوست

  ..کوچیک آقا جز نبود کسی اون

  ..نکرد اینکارو ولی بگیره نادیده منو تونست می بود نزده من ب اون میشه باورت

  ..میکنه فرق بقیه با فهمیدم همونجا

  ..کرد حساب رو بیمارستان خرج تموم

  ..نذاشت تنهام شدم ترخیص ک وقتی تا

  ...شدم عاشقش اول روز همون

  ...خونه برسونتم خواست می

  ..خونه کدوم ولی

  اومد همرام

  ..نممیک زندگی ای خونه کثافت چ تو دید

 رمن کارا اون سراغ دیگه گرفت قول ازم ...شهره دست سپرد و اینجا آورد خودش با منو نشست ثمر ب هام التماس
  ...خوردم قسم منم

  ..میگذره سال پنج روزا اون از

  ..عاشقشم وار دیونه ساله پنج میفهمی

 همه ..دادنمی راه حریمش تو رو کسی ولی بود خوب همه با ...بود نگرفته گرم دختری هیچ با مدت این تمام
  ..اومدی تو اینکه تا بود خوب.چی

  ..کوبید می مشت ام سینه ی دستاس با ...بود نمونده باقی براش جونی دیگه بود کرده گریه بس از
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  ..ببینمش نتونم حتی دیگه من شدی باعث تو-

 کرد محرومم دیدنش از

  ...باشه محروم عشقش دیدن از سخته عاشق ی برای چقدر فهمی می

  ...کردم نوازش آروم کمرشو

 .بدبخته چقدر واقعا ک میشد باورم حاال

  ...شد بلند سرجاش از کرد خالی خودشو ک حسابی

  ..میاد در صداش شهره االن

  ..بودم ک قبرستونی همون برمیگردونن منو فوقش بیرون بیا پاشو هم تو

  .دیوار ب زدم تکیه

  ...تره امن بودم وقت چند این ک جاهایی تموم از اینجا-

  ..برو تو

  ...کشید آه فقط

 ..کردم نگاه برم و دور ب بست ک درو

  ...میشه محسوب من بهشت اینجا

  ...افتاد فتانه داروی ی شیشه ب چشمم ک بکشم دراز خواستم

  .زد خشکم ثانیه چند برای

  ...داشتم برش و سمتش بردم دستمو باالخره اما

  ..منتظرشم وقته خیلی ک ایه معجزه همون این شاید

  ..بود تلخ العاده فوق کشیدم سر توشه چی کنم فکر اینکه بدون و کردم باز رو شیشه سر

  ...فشردم دستم تو رو خالی ی شیشه و کشیدم دراز زمین روی

 .....مرگ نام ب ای معجزه

 نمی اما ...چسبید چقدر ک آخ ...ادگیخانو گردش ی ...عمو عمه سمیرا بود سعید بودم من ....بود خوب چی همه
 ی ..خواستم کمک زدم داد سعید حتی شدن غیب همه ..برق.و رعد ....تار و تاریک جا همه ...شد چی دفعه ی دونم
 ....سع ....گرفتمش پشت از ..سمتش دویدم سعیده اینکه گمون ب دیدم دور از رو نفر

  ...پریدم خواب از و زدم جیغ شهاب دیدن با

  ..بود آشنا برام اتاق ...کردم نگاه برم و دور ب بود تاریک هوا

  ...برگردوندم سرمو در یهویی شدن باز با

  ..سمتم دوید دید منو تا ..بود آقا
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  ..بانو خوبی-

  کردم نگاه اطراف ب متعجب

  ...اینجام چرا من-

  ...برگردوند روشو

  یاری دکتر دنبال بفرست ...کامرررران-

  ...آقا چشم-

  ..سمتم برگشت

 کرد روشن رو آباژور

  ...دختر تو کردی عرقی چ-

  کرد پاک صورتمو عرق دستمال با

  ..نمیدین.سوالمو جواب آقا-

  کرد نگام-

  کن استراحت کم ی پرسیمی سوال اومدی بهوش تا و اینجا افتادی روزه س-

  میزد رو فتانه شور دلم

  کرد پیدا منو کی آقا-

  کرد اخم

  آورد سرت رو بال اون ک کسی همون-

  کجاست االن-

  ...نخورده جم حیاط در جلوی از ولی بیرون انداختمش -

  باشین نداشته کاریش قرآن تورو آقا-

  کن استراحت نزن حرف اینقدر تو-

  دادم قسمتون آقا-

  ...چموشی تو چقدر ...کن استراحت گفتم-

  آقا-

  ..داخل بیارنش میگم باشه بابا ای-

  ...کرد چک دستمو توی سرم و دش بلند

  ..آقا-
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  بله-

  شب اون بابت-

  ...بگی چیزی خواد نمی...

  نیست قائل ارزش برات هم ارزن ی ی اندازه شهاب فهمیدم ک بود این شب اون خوبی

  شد خوب ک حالت

  ..آزادی علنا دیگه موقع اون کنه فسخ رو بوده بینتون ک ای صیغه اون دنبالش فرستممی

  ..سمتم برگردوند سرشو

  ...بیرون رفت و داد تحویلم ی،چشمک شوهرت میشه خوشتیپی این ب مرد ....ها نه ک آزاد البته-

  ...ن یا داره حسی من ب شهاب بدونه اونکه برای بود نقشه اش همه شب اون یعنی ..نمیشد باورم

  ....گرفت بغضم

 ................................................................نفرت حتی نبود هیچی چشماش تو ...نداشت بهم حسی هیچ ...نداشت

 

 

  ..داد بهم ک قولی طبق آقا

  ...بود شده عاشق اش نوه تک ..داشت هوامو داعم بزرگ برگردوند،خانم رو فتانه

  ...میگرفتم زندگیم برای اساسی تصمیم ی باید شب اون هات اتفاق با

  شده خراب .اون ب برگردم اسراریه چ وادخ نمی منو شهاب وقتی

  ...میخورد .بهم آدماش و جا اون از حالم ...دیگه جای ی بریم میخوام ازش اصال ...داره دوستم آقا میدونم حداقل

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

  کردم خفه آخمو .سرنگ سوزن سوزش با

  ...کردم .خالی درازی و کوچک ی شیشه توی.رو سرنگ خون یاری دکتر

  ....میفرستم براتون رو آزمایش جواب-

  .یاری جناب ممنون-

  ...بزرگ خانم میکنم خواهش-

  ..رفت و کرد خداحافظی ازمون لبخند با

  بیاد بند خونش تا ..فشردم دستم روی رو پنبه

  ...مطمئنی دیگه جان بانو-
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  ...شد خارج نهادم از آه

  ..خوام نمی هیچی دیگه ....کنم زندگی عادی های آدم ثلم... .برم اینجا از فقط دارم دوست بزرگ خانم-

  کشید سرم روی گونه نوازش دستشو

 ی میگم ...داره دوست زندگیه مرد علی ولی ..رفت هدر ب آرزو این برای جونیم تموم منم میخوای چی دونم می-
  ...خوبه کنه جور ازدواجتون از بعد برای شهر وسط خوب ی خونه

  ..دمدا تکون سرمو فقط

 .کنم فکر گذشته ب ثانیه ی نبودم حاضر .حتی ک بودم خسته اینقدر

 سخت خیلی انتظار ...گذشت من دل خون با هفته آخر گذشت باد و برق مثل عقد روز تا ک هفته اون برعکس
  ..من برای مخصوصا ...بود

 ...بزنه حرف باهاش صیغه خفس درمورد خواست می ...اونجا بیاد خواست شهاب از التماس.و خواهش کلی با آقا

  ...شد عوض چی همه گرفتم قرار روش روب دوباره وقتی اما کنم پاکش ذهنم از میتونم کردم فکر

 از.و ردک پاره افسار رسید صیغه فسخ ب وقتی کار آخر بود بزرگ خانم های صحبت ب حواسش تمام.و نمیکرد نگام
  ...شد بلند سرجاش

 ندمخو صیغه دختره این با کی من ...آدم ب میزنین تهمت.و میبافین دروغ چرا ولی ..واجب احترامتون بزرگ خانم-
  کنم فسخش بخوام حاال ک

 فسخش رو غهصی این بیاد یکی بشینی اینجا دقیقه دو کافیه فقط تو ....نمیکنه فرقی ک تو برای نخوندی یا خوندی-
  ...بره شه تموم کنه

 میخوای بعد نمیاد خوشم دخترا مدل این از من میدونی ک تو ...چرا دیگه تو ...بگم چی تو ب من آخه ..علی ..علی
  ..من ریش بیخ ببندی

  شهاب جلوی گذاشت رو قهوه سینی آقا-

 اب عروسی از بعد دادم قول بهش اصال نوکرشم خودم بخواد دلت تا جاش ب ..خوایش نمی ک تو ..کردی فوران چرا-
  ...کنیم ندگیز  دیگه جای ی بریم بانو و بزرگ خانم

  من سمت برگشت

  ..کنه آشپزی هم بزرگ خانم کارکنیم تو و من .کارکنیم مزرعه تو ...روستا تو بریم موافقی-

  خنده زیر زد شهاب علی حرف این با

  .مزرعه تو بری میخوای ثروت همه این با ..رفته شدی خول-

 آفتابی برمم و دور ازدواجم برای سپردم ..میخوره هم ب ساخته بابام ک ای خونه کثافت این از حالم ...معلومه-
  ...نشه

  من سمت چرخید دوباره علی

  ...بانو موافقی-



 
211 

 

  ..لبم کنج نشوندم لبخند ی زور ب

  ..شالیزارم عاشق من-

  .من کنار نشست و شد بلند جاش سر از علی

  ..میکنه درست ماست.و کره و .پنیر هم بزرگ خانم ..بدوش رو گاوها شیر تو میکنم کار زمین تو من

  ...آدم این بود پاک ذهنش چقدر

 و بانو ب میتونی عده از بعد ..کنه فسخ رو صیغه بشه حاضر شهاب آقا ک داره امکان صورتی در اینا ی همه-
  برسی آرزوهات

  ...نزدم دست دختر این ب حتی من ...بخورم قسم کی ب ....چیه عده چیه؟ صیغه ...بابا ای-

  ..قاآ ....آقا-

  کامران چیه-

  ...اومدن آقا حاج-

  شد بلند جاش سر از خوشحال

  ..کرد باز درو

  خودتونه منزل ..اومدین خوش ...بفرمایید

  ....شدم خیره دست ب تسبی پیرمرد ب

  ....بود  تر داشتنی دوست قبلی آقای حاج

 من ب هم نگاهی کوچکترین یحت مدت این طی ک شهاب و اصلی بحث سر رفتن باالخره کردن تعارف از بعد
 نهک غریبه خودش با رو نزده دست بهش حتی خودش قول ب ک زنی بزرگ خانم خواهش با شد حاضر بود نینداخته

  ...میخوند رو خطبه داشت آقا حاج

  .....داره ای فایده چ خواد نمی منو وقتی ولی بشه گسسته پیوند این خواد نمی میگفت قلبم ته

  ...آقا ..آقا

  ..زد صدا.رو علی کامران فسخ، برای من بله از قبل

  شد بلند جاش سر از کالفه-

  ...چیه-

  شد خونه وارد کامران

  بهتون بدم گفتن دادن یاری دکتر اینو-

  ....بره ک فرستادش.و گرفت کامران از رو پاکت

  ما سمت برگشت میکرد باز سرشو ک همینجور



 
211 

 

  ...شما آقا حاج-

  ....پرید رنگش ...افتاد کتپا محتوی ب نگاهش،ک

  ..زد خشکش

  ...همه بلکه من ن ترسیدم

  .علی ب رسوند خودشو بزرگ خانم

  ..شده چی پسرم جان علی-

  ..دوخت چشم شهاب ب و کرد بلند کاغذ برگه روی از سرشو

  دیوار ب چسبوندتش و گرفت رو پیرهنش یقه و کرد حمله بهش زخمی ببر ی مثل دفعه یک

  بکنه کاری نتونست شهاب ک بود ناگهانی تشحرک اینقدر

  ...دیوار ب کوبیدش دوباره ...نخورده بهش دستت ک ....آشغال عوضی-

  ..سگ مثل میگی دروغ-

  کرد جداش زور ب.و اومد خودش ب شهاب

  شدی روانی تو چته-

  صورتش تو کرد پرت رو کاغذ برگه علی

  ..میادن یادت زنتو ک نامرد توی ولی ..آره ...روانی-

 ...پر و چرت باز-

 ..حامله میفهمی ..اس حامله ازت مرتیکه بود کجا پرت و چرت-

  چی؟؟

  .شکمشه توی تو بچه ..بارداره یعنی ...میفهمی حامله-

  خنده زیر زد شهاب

  ..زدی توهم ..اس حامله ازت میگی تو بعد نزدم دست دختر این ب میگم دارم من علی، شدی دیونه-

  ..من ن زدی تو رو توهم-

  پیرمرد سمت چرخوند سرشو و داد پریده رنگ من تحویل خیره نگاه ی  .ما سمت برگشت عصبی علی

  ببرین تشریف میتونید شما-

  .شد بلند جاش سر از و گفت اللهی آل اله ال پیرمرد

 

  .کنید باطل رو ندارم خبر خودم و میگن اینا ک ای صیغه اون  بشینین ..کجا شما-
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  اس حامله میگم غیرت بی-

  من گردن بندازین میخواین اونوقت شده حامله مادری و پدر بی کدوم از نیست معلوم بابا برو-

  ..زمین روی شد پرت ک شهاب گوش تو خوابوند چنان علی

  صورتش روی گذاشت دست متحیر.و نداشت رو شهاب حرکت این انتظار اصال

  بیرون بفرما شما آقا حاج-

 بارداریم خبر شنیدن بهت در چنان هم من.و کرد ترک رو سالن.و داد ترجیح قرار ب رو فرار خواسته خدا از پیرمرد
  ...علیه ی نقشه اینم میکردم فکر اش همه ..کنم باور تونستم نمی ..بودم

  ..وایساد جفتشون جلوی بزرگ خانم ک بزنه.رو علی ک برداشت خیز سرجاش از اومد خودش ب شهاب

  ندازین می راه کاری کتک.و میکشین عربده هی بزرگتر دوتا جلوی ..بکشین خجالت-

  ...ی نوه این ب بزرگ خانم-

 دروغ ام بچه ..کن بارش میخوای چی هر بازه دیزی در نکش خجالت بده .بدی فحشش خوای می چی؟ ی نوه-
  ...میگه

 گو دروغ اصال باشه

  ...خودت ناموس ب چسبونیمی انگ غریبه عده ی جلوی نمیکشی خجالت راستگو توی ولی

  زد پوزخند

  ..بزرگ خانم بود کجا ناموس-

  .دیگه پسر ی با خودم من

 از.و تره لطیف گلم برگ از دختر این ...مردم دختر ب نزن ناروا تهمت انقدر ..بکش خجالت ...شهاب بسسسسه-
  بکش خجالت ..پاکتر آب

  خندید

  ..میزنه گولتون داره این ..این ساده شماها چقدر آخه-

  .کنه خراب خودشو ی آینده چی واسه ..میگی چرند چرا-

 خوشبختش بتونم ک دارم اونقدر هم منال و مال .تر اخالق خوش هم ترم قیافه خوش هم تو از من نباشه چی هر
  ..بگه دروغ باید چرا.بگو من ب فقط تو کنم

  داریا باالیی نفس ب اعتماد علی-

 .بده منو جواب-

  ..من ب ببنده میخواد انداخته پس یکی از چی؟ بچه این درست اینا ی همه یرنگ میدونم چ-

  شد نزدیک بهش غرید علی
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 اب خودم ک ن نگو ..نداشتی بر چشم ازش .لحظه ی ..بودی خیره بهش ریز ی نامزدی شب چرا میگی راست تو اگه-
  ..دیدم چشمام جفت

  شهاب سمت گشتم بر متعجب نمیشد باورم

  ..بگو ..دیگه بده جواب-

  برداشت میز روی از ماشینشو سویچ شد خم ..بود مستأصل شهاب

  میرم من-

 بیرون بری خونه این از زنت بدون میخوری گوه تو-

  بفهم دهنتو حرف هووی-

  من سمت برگشتن دو.هر ..زدم جیغ ک بشن گالویز باهم خواستن

  زمین روی نشستم اشکبار های چشم با

 ..دممی قسمتون خدا تورو ..شم راحت بکشین منو فقط ..خوام نمی کدومتونو هیچ ...خوام مین هیچی ...کنید بس-
 ن خوام می.رو بچه این ن ....داره حدی ظرفیتم آدمم منم ...بدبختی پشت بدبختی هی تهمت هی ...شدم خسته
  ..میدم قسمتون قرآن رو تو ...برم اینجا از بزارین ...کنید ولم ...رو ها کثافت شما از کدوم هیچ ن رو بچه بابای

  ..کنارم نشست بزرگ خانم

  نیست خوب ات بچه برای حالت این ...باش آروم دخترم-

 ب کوبیدم مشت و شهاب سمت کردم حمله و شدم بلند سرجام از .میخوام بچه گفتم من مگه ..خوامش نمی ...بچه-
  اش سینه

 و کردین تمبدبخ ..کشتین عشقمو ...کشیدین گند ب زندگیمو ..یلعنت آشغال ...متنفرم ازت ...توهه تقصیر اش همه-
  ..کردی حیثیتم بی آشغال توی

  ...میداد عذابم متنفرسکوتش متنفرم

  ..من ب بود زده زل فقط اون و میزدم نفس نفس

  .میز روی چاقوی ب افتاد نگام

  ...چاقو سمت کردم حمله ...تو شر از من هم بشی خالص من شر از تو هم ک میکنم کاری ..چیه میدونی اصال-

 هوا ویت دستمو یکی آخر ی لحظه درست ک شکمم توی بزنم ک باال بردم رو چاقو بودم بریده ..خط ته بودم رسیده
 ..زمین روی کرد پرت رو چاقو و گرفت

  ..برگشتم میکردم هق هق ک همینجور

  .سرخ چشمای با بود شهاب

 .......نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی چشمام بود شده ضعیف بدنم ...نداشتم رو بدم ادامه اینکه توان

  ..بودیم جاده توی ...بود شب ..کردم باز چشمامو ماشین ی ها تکون با
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  ..داشت نگه رو ماشین.و ترسید خودشم ...چسبیدم شیشه ب.و زدم جیغ شهاب دیدن از برگردوندم سرمو

  .تو چته-

  قلبم روی گذاشتم دست

  ..یمیر  کجا-

  ...انداخت راه رو ماشین دوباره داشت اخم ک همینجور

  میری کجا میگم-

  ..گذاشت خارجی مزخرف آهنگ ی و ماشین پخش سمت برد دستشو

  ..بود اعصابم روی موزیک صدای ..میزد تند داشت قلبم هنوز

  ...کردم خاموشش و نیاوردم طاقت سر آخر

  سمتم برگشت بود صورتش توی ک خشمی با

  میکنی غلطی چ-

  ...میااد بدم خارجی آهنگ از من-

 ..کرد روشنش دوباره و کرد نثارم بابایی برو

 زد .میداد آزارم اش نکره صدای بود تحمل قابل غیر واقعا ولی بستم چشمامو و گوشم روی گذاشتم دستامو جفت
 میزدم نفس نفس ک ورهمینج ...شد خاموش تا کردم خالی سرش عغدمو اینقدر پخش سر تو کوبوندم و سرم

  اومد حرف ب آخر ...میکرد نگام زده بیرون حدقه از چشمای با شهاب سمت برگشتم

  ...مرگته چ-

  میکشی منو ..بمیرم میخواد دلم-

  ...دوخت چشم رو روب مسیر ب و داد تکون سرشو تاسف با

  تواما با-

  ...میداد آزارم بیشتر محلیش بی

  بازوش ب زدم محکم

  کررری-

  من سمت برگشت غلیظش اخم اب

 استر  حرفت درصدم ی ..نه یا میگی راست ک میفهمم آزمایش بعد بیاد دنیا بچه.ک وقتی تا عمارت برمتمی دارم-
  ..فهمی می کنی گم.گورتو باید بچه اومدن دنیا ب از بعد باشه

  ..زدم مشت بهش.و کردم حمله .بود شده تزریق بهم وحشی خوی ی ..نبود خودم دست حرکتام

  ...کنم گم گورمو االن همی میخوام دار نگه
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  .نداد محل

  ..میکرد خودشو رانندگی آرامش کمال در

  ..نداشت فایده .زدم جیغ

  ...دستگیره سمت بردم دستمو برسم دیوانگی اوج ب خواستم.و بودم شده دیونه

  ..بیرون میرم زندگیت از همیشه برای-

 دفعه ی ک گرفت دستمو و شد خم شهاب کنم باز خواستم.و گرفتم رو دستگیره ..کرد وحشت دستم ب افتاد نگاش تا
 یط رو سراشیبی تمام باسرعت و بود خارج کنترل از ماشین . ...رفت پایین کوه از و شد منحرف جاده از ماشین
 آخرین در و بود بریده ترمز ...شد مواجه تنومند درختانی انبوه با اما میکرد رد دیگری از پس یکی رو درختا ...میکرد
 و درخت ب تمام سرعت با ماشین برخورد بعد و کرد حل خودش در منو ک آغوشی و دیدم رو نگرانش نگاه لحظه

 مطلق سكوت بعد

 خوابیده دراز ب دراز کوچیک چوبی اتاق ی توی ..چرخوندم سرمو ..بود غریبه برام مکان.و جا کردم باز ک چشمامو
  ...بودم

  ..کردم بازش و در سمت رفتم ...شدم بلند سرجام از.و رکنا زدم رو پتو

 کردم باز رو کلبه در و رفتم ...بود داشتنی دوست فوقالعاده اما سالن ی و اتاق دو با چوبی کوچک  کلبه ی

  ..شد تزریق هام ریه ب فوقالعاده هوای ی

 نفر ی ک بودم نرسیده مزرعه ب هنوز بیرون اومدم و شد آب دلم تو قند زار شالی مزرعه دیدن از ...کردم نگاه
  زد صدام

  مادر خوری می سرما بیرون اومدی روپوش بدون چرا دخترجان-

  برگشتم

  شد نزدیکم مهربون ی چهره و شمالی لباس با زن ی

  کرد سالم

  ..خوری می سرما تو برو ....مادر سالم علیک-

  ..اینجام چرا من-

  کرد نثارم لبخند

  جااین آوردیمتون کردیم پیداتون مام ..درخت ب زدین ماشین با کردی تصادف شوهرت با ..رفته یادت مادرجان اوو-

  اومد یادم چیز همه

  ..کجاس شهاب-

  ...باشی نگران خواد نمی-

  ..دوشم روی انداخت خودشو بافتنی س،گوش روسری
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  ...یگهد باش اونم فکر ...میخوره سرما ات بچه ...جان مادر برات سرما نیست خوب-

  ...شکمم روی گذاشتم دست ناخواسته

  ...سالمه هنوز یعنی-

  ..نداشتی بر هم ی،خراش ک بود شده بالت سپر شوهرت همچین مادرجان اووو

  کردم بلند سرمو

  چی؟ خودش-

  خندید

 ..دلنگرانشیا حسابی-

 سالم-

  ..برگشتیم دو هر

  بودن کرده پیچی باند دستاشو ک شهاب با روستایی مرد ی

  سمتش رفتم و زدم جیغ

  ..شده چی دستت-

  شد سپر شوهرخانتون این شما بدن تو بره فرو خواستمی شاخه اون ...دخترم نیست چیزی-

 کردم نگاه شهاب به

  ..داشت اخم

  ..نمیکنه درد دستت

  ..نداد جوابمو-

  بریم باید دیگه ما زحماتتون از ممنون-

 رنگ هنوز خانمت این بعدم ..راهه چقدر میدونی هم جاده تا اوووو داغونه.و درب ک ماشینت ..جان پسر بری کجا-
  ..برین شد بهتر ک حالتون بمونین ..داری.رو وضع این ک خودتم ..اس پریده

  ...از ممنون ن-

  ..بکر طبیعت ب افتاد تازه نگاهم

  ...مونم می جا همین من ..برو تو شهاب ...چیزه ....میگما-

  دخندی روستایی مرد

 اج همین ...میکشه طول روز.چند باال اون ببرنش و کنن درست رو ماشین بخوان تا ....موافقه.هم خانمت ...بفرما-
  ..باشین ما مهمون خرابه کلبه این توی

  میکنید قبول تنهایی منو ...شالیزارم عاشق من-
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  ..خندیدن باهم جفتشون مرد و زن

 جدا هم از شوهر.و زن نیست خوب اینکه دوم.و میای حساب ب وتاد هم االن همین شما اینکه.اول دخترجان-
 ..بشن

  ..کردم نگاه شهاب ب

  ...سوخت دلش ک میزد موج التماس نگام توی اینقدر

  ..روز ی فقط-

  ...بغلش پریدم.و زدم جیغ هوا بی

 مکن نگاش اینکه نبدو و کردم باز شهاب گردن دور از دستامو زدم گندی چ فهمیدم تازه شد تموم ک جیغم جیغ
  ...گرفتم فاصله ازش

  ...باش راحت نکش خجالت ما از شوهرته ....مادر نداره عیبی

  ...میومد بدش من از میرغضب این بود کجا خجالت

  ..چرخوند سرشو روستایی زن

  سااااااجده ....سااااااجده-

  ..کردم سالم دید ک مارو ونبیر اومد چین چین شمالی لباس با ساله 82_80 دختر ی شالیزار میون از

  ..قشنگش های لپ اون.با مخصوصا بود خوردنی عجب اش قیافه

  ..با دخترم برو-

  .کرد نگاه من ب

  ...مادر چیه اسمت-

  .ستاره-

  .ستاره-

  ...شهاب سمت برگشتم

  ..داشت لب ب پوزخند

  ها باشه بهش حواست ..بزنه دوری ی تا شالی دشت تو جان ستاره با برو-

  گوشم دم کرد سر شهاب رفتن ک مرد و زن...مامان حانیه. چشم-

  .باش آدم ذره ی ..بگی دروغ باید هم مرد.و زن این ب-

  کردم نگاش اخم با

  عسسسسل و ..بانو و ترانه ن ..اس ستاره اسمم ...آدمم من-

  ...بره مخش توی تا گفتم طوالنی رو عسلش
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  بریم-

  کردم نگاه ساجده ب

  ..گرفتم دستشو لبخند با

  ...بریم-

  ..شالی دشت توی شدم همراه ساجده با.و شدم جدا شهاب از

 ...میداد آدم ب زندگی حس ...میکرد دگرگون حالمو شالی بوی

  ما با نیومد آقاتون چرا-

  گرفت خندم زدنش حرف قلم لفظ از

  گرفت اش خنده ک .شد چی دونم نمی اما ..کرد نگام برگشت ..داره .دوست بیشتر رو تنهایی آقامون-

  چیه-

  ...بدم نشونت قشنگ جای ی بریم بیا ...هیچی-

  رفتم دنبالش زده ذوق

  .داری دوست رو اقاتون ..جان ستاره-

  ..کردم نگاش

  خندید میزنیا حرف هجده مثبت

  چطوره اخالقش-

  ..افتضاح-

  گرفت اش خنده

  داره خنده افتضاح-

  ...کردی ازدواج باهاش چجور بداخالقه اگه ولی ...نه-

 ینزم پهن کمر با اینکه .قبل زدم جیغ.و خورد سر پام دفعه ی ک بودم جواب فکر تو ..میدادم چی رو بچه این جواب
  کرد باز چشممو ..شد راحت ک خیالم ..شدم معلق هوا روی بشم

  دادم قورت دهنمو آب میکرد نگام شده گره ابروی با شهاب

  افتضاح گفتم شنیدی-

  داد تکون رشوس

  گرفتم گاز لبمو

  افتضاحه نگفتم دروغ ولی-

  برگشت.بودم دستاش رو ک همینجور
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  بیام خوام نمی ..زمین بزارم ..نریم خدا تو-

  نمیداد محل

 ..زمین بزارم روخدا تو ...متنفرم ازاونجا ..عمارت نمیام من-

  دادم ادامه راهش ب بازم

  ای نمونه تکی ..دنیایی مرد ترین اخالق خوش ای فرشته ماهی تو کردم غلط اصن-

  کرد نگام و ایستاد

  ..باشه زمین بزارم کردم تعریف ازت همه این-

  ...زمین روی گذاشتتم.و کرد پوفی

  وایسادم شد راحت فاصله بابت از ک خیالم خورد جا خودشم ک شدم جیم چنان

  ..کنی ولم تا گفتم دروغ اشو همه-

 ...ساجده ب رسوندم خودمو میخورد حرص ک حالی در و آوردم بیرون زبونمو

  ..هکلب ب برگشتیم ساجده با بود نمونده برام نایی ک حالی در گلی سرپا قیافه با گذار و گشت کلی از بعد

  ..میکشه سیگار و درخت به بود زده تکیه ک دیدم رو شهاب دور از

 ..داد تحویلم سرد نگاه ی فقط دید ک منو

  ..مامان حانیه سمت رفتیم ساجده با بی،خیال

 داد مبه قشنگ شمالی لباس دست ی.و حموم فرستادم کار آخر سرزنش باد ب گرفت رو دخترش دید ک منو قیافه
  .بپوشم تا

 ورد پیچیدم خودشون تقلید ب داشت تور حاشیه دورش تا دور ک سفید روسری.و مشکی جلیقه با مشکی و قرمز
 سرم

  زدم چرخ ی.و وایسادم جلوش شهاب سمت دویدم و باال گرفتم رو چینم چین دامن زده ذوق.و خوشحال

  ..ن مگه قشنگه-

  ...میومد زورم کمتر بود داده فحشم اگه ...برگردوند.روشو بعد گذروند نظر ی سرتاپامو

 ...دوختم چشم شهاب ب همونجا از.و نشستم گوشه ی رفتم هم در قیافه با

  ...کردم نگاش کرده بغ

  ..سرم ب زد ای نقشه ی

  ..بهش رسوندم خودمو پاورچین چین پاور.و برداشتم آب ظرف ی
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 مگوش ب تق صدای بالفاصله و شد بلند سرجاش از کشید فرياد ک روش کردم خالی رو سطل چنان ..سه دو یک
 حکمم و شد عصبانی نشد روشن کرد کاری هر ..داشت برش دید ک اشو شده خورد گوشی کرد بلند ک پاشو ..خورد

 سمتم آورد حمله و درخت ب کوبوند

  ...درخت ب چسبیدم.و زدم جیغ

  ...میزنم بچتو بزنی منو بخوای اگه- ..بود شده حبس ام سینه تو نفس

  شد ظاهر لبخند نموره ی اش چهره ته .شد خشک باال بود اومده ک دستش

  ..دادم قورت دهنمو آب.بزنیش خوای می چجور.تو-

  ...بود چند مگه گوشیت ..سرم فدای اصال-

  .شد نزدیکتر بهم

  کن جمع حواستو آوردی در زبون خیلی-

 منه نوبت حاال چزوندی منو تو مدت ی دارم دوست-

  ..بیرون بکشم حلقومت از زبونتو ترسی نمی-

  ..داری رو جراتش-

 شد خم

  ...زد صدامون مامان حانیه ک سمتم

  ..است آماده ناهار بیاین-

 مامان حانیه ب رسوندم خودمو سرعت با.و کردم فرار دستش زیر از موش ی مثل

  ..نم کنار نشست.و کرد آویزون رو حوله میکرد خشک سرشو ک همینجور بودیم نشسته شهاب منتظر سفره سر

  ..جلوش گذاشتم.و کشیدم غذا براش نگرفته فاصله ازم اینکه از زده ذوق

  ..آقا بفرمایید-

  ...نیاوردم هم مبارکم روی ب کرد نگام چپ چپ

  .اس دیگه چیز ی بکشه براش آدم زن ک غذایی پسرم بخور--

 چربه یم حسابی پسر گل شما هیکل نزنم چشمتون ولی ..ات بچه مادر بگی باید ..شد قدیمی آدم زن ...مشتی اووو-
  خودت برا هستی رستمی واویالس ک بره تو ب بچه اگه ..باشی داشته مارو دختر هوای باید ..ها

  ..بره من ب اگه-

  کردم مشغول خودمو غذا با و کشیدم آهی ..بود برنداشته زدن تهمت از دست ...ماسید لبخندم حرفش این با

  ...کنم درست دیگه غذای ی میخوای نداری دوست دخترم-

  .نمیکشه دلم چیزی سیرم من اما اس خوشمزه هم خیلی .مامان حانیه ن-
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  ..کنه درست همونو برات تا بگو مادر چیه ب ویارت-

  .زدم تلخی لبخند

  ..میکنه درد سرم ..کنم استراحت کمی ی میشه ...هیچی-

 ..کن استراحت کردم پهن رو رختخوابت ک اتاق همون توی برو ....کردی ورجه ورجه بس از ماشاالله ن ک چرا-
  ...اتاق توی رفتم شدم بلند سرجام از و کردم تشکر

  ...خودم روی دادم رو مالفه و کشیدم دراز

 ...بود گرفته دلم

  ...اومد در صدای ک بودم خودم هوای.و حال تو

 شدم هم موفق.و بخوابم خواست می دلم ...بستم چشممو ....نکرد حرکتی ولی بست درو

  ...برگشتم.و کشیدم عمیق نفس ی ..بود شده تاریک هوا کردم باز ک چشممو

 آتیش حیاط توی بیرون رفتم صدا کمترین بدون ...شدم بلند سرجام از .بود خوابیده من از ممکن فاصله بیشترین با
  ...بودن نشسته دورش.و بودن کرده روشن

  شدم ملحق بهشوم

  جان دختر خوابیدی خوب-

  .ممنون بود عالی-

  ..بود معرکه عطرش ..بهم داد چایی لیوان ی

  بپرسم ی،چیزی-

  جان دختر بپرس-

  راهه خیلی شهر تا اینجا از ...اوم-

  ..میشه س،ساعتی.دو ماشین با ولی آره پیاده-

   وریه کدوم راهش یعنی ...میرن کجا از

  ..داد نشون سرمو پشت مشتی

  ..بری باید مستقیم ...میبینی.رو درختا اون-

  ..ممنونم-

  ..مادر خوابه شوهرت-

  ..دادم تکون سرمو

 .. بوده بیدار کردیم پیداتون ک دیشب از خدا بنده بود اش خسته-

  ..بست نقش لبم روی  ساختگی لبخند ی جوابش در
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  ..بود معرکه ...دوختم چشم آسمون ب خوردم.ک رو چایی

 ..سالم-

  ..کردم اکتفا سرد جواب ی ب من اما دادن رو جوابش گرمی ب بقیه

  ..مشتی پیش نشست

  ...پیشم نشست نبود جا چون ظهرم ..نمیشینه منم پیش دیگه

  ...گرفت بغضم

 فکر باید دادی انجام رو خواستی کاری هر زور ب.و گیریمی بله آدم از تیر هفت با وقتی میاد بدت ک میاد بدت
  میکردی اینجاهاشم

   ناراحتی؟ چرا دخترم ستاره-

  کردم نگاه مامان حانیه ب

  ....هیچی-

  ...شهاب ب افتاد نگام

 ...بکن خواستی کاری هر برو بعد کن تحملم آخره شب

 ...دوختم چشم خالی استکان ب و شدم زیر ب سر میزد آتیشم سردش نگاه

 ی اب فقط داشتم صبح ک نشاطی و انرژی همه اون ..داشتم بغض ..نرفت پایین گلوم از چیزی ناهار مثل هم شام
  ..هوا رفت شد دود حرف

  ...خوابید ازم فاصله همون با ....اومد هم شهاب بعد ساعت نیم...رختخواب توی رفتم بقیه از زودتر

  ...بخوابن همه ک شدم منتظر تموم دوساعت

 عمیق نفس ی ..دادم تکون دستمو بود بسته چشماش شهاب پیش رفتم شدم بلند سرجام از شد ک مطلق تاریکی
 کلبه از کوتاه مکث ی با و کردم باز درو میرفتم راه پنجه روی ک درحالی و شدم بلند سرجام از ...بود خوابیده کشیدم

  ...بیرون زدم

 لبهک ب نگاهمو آخرین ..میکرد کمکم ماه نور ..نبود تاریک هم زیادی ولی نبود روشن خیلی .بود مهتابی نیمه هوا
 ادهد نشونم مشتی ک هایی درخت ب هنوز ..شدم دور ازاونجا فرستادم می لعنت بدم بخت ب ک حالی در و انداختم

 ب رمحاض ..کشیدم عمیق نفس ی ..قلبم روی گذاشتم دست ...لرزوند تنمو گرگ ی زوزه صدای ک بودم نرسیده بود
  شم خالص دارم ک مزخرفی زندگی این از ولی بشم خورده ها گرگ دست

 ..برگردوند عقب ب منو یکی دفعه ی ک بدم ادامه حرکتم ب تا گذاشتم جلو پامو

 بود گرفته محکم دستمو اما کنم فرار خواستم رفت هوا ب جیغم شهاب دیدن از

  بری میخوای قبرستونی کدوم-

  دهنم تو اومد قلبم غرشش از
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 .........بری میخواستی قبرستونی کدوم میگم-

  شکوندی دستمو ..آخخخخ-

  بده منو جواب-

  بشی راحت شرم از ک برم خواستم می-

  کردم باور منم و گفتی.تو-

  گذاشتم قرار کسی با گرک همه این میون کردی فکر نکنه چیه-

  ..نیست بعیدم-

  شووو خففففه-

  بهش بچسبم شد باعث ک کشید دستمو

  باشه حواست میزنی حرف دهنت از تر گنده داری خیلی-

 یننخند ..داشتم بوسه هوس جور بد اومد، سراغم ب کجا از منفی فکر این نمیدونم من خطرناک وضعیت این توی
 شد باعث بود زده سرم ب ک فکری این ..بود شده خوشمزه عصبانیتش ..ببوسمش داشتم دوست جدی ولی

  بگیره خندم ناخودآگاه

  ..میخندی چرا شدی خول-

  ...میشه حالل خونم بدم انجامش بخوام اگه.ک اومد یادم چیزی ی فقط ...هیچی-

  .سرت زده شبی نصفه

  .دادم تکون سرمو

  ..چسبوندم بهش بیشتر خودمو ک بگیره فاصله ازم خواست

  ..میکنی چیکار-

  کردم نثارش شیطانی لبخند ی

  اذیت-

  شد سبز دوباره باز کردی قیچی رو زبونت ظهر از-

  وایسادم پا پنجه رو

  میخوام بوس-

  ..خوردم جا خودمم خورد جا

  ..بودم حیا بی همه این بود بار اولین

  سرت زده-

  ..دادم تکون سرمو
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  کلبه سمت وبرگشت کرد جدا منو زور ب

  ..برسم گرگا با قرارم ب میرم منم برو تو باشه-

 میکشوند خودش دنبال.و بود گرفته دستمو حرفی هیچ بدون ...شدم کشیده بزارم قدم از قدم خواستم تا

  رفتم دنبالش کلبه تا میخندیدم ریز ک همینجور

  برداشت رو کلیدش.و کرد قفل رو اتاق در

 کرد من ب رو پشتش و کشید دراز سرجاش و رفت اخم با همینجور بعد

  کنارش نشستم و سمتش رفتم بود بیدار هنوز درونم کرم ک اونجا از

  شهاب-

  میارما سرت بالیی ی بگی مزخرف بخوای بخواب، بگیر-

  شهاب-

  .نشست شد بلند شاکی

  بخواب برو پس نمیکنم بوست کنی التماسم ..مرگته چ-

  میخوام بغل بره.نمی خوابم تنهایی-

  ...اومد نمی در خونش میزدی کاردش یعنی

  .قول.قول ام خوبی ی بچه خورم نمی تکونم ..بخوابم پیشت بزار حداقل نمیدی ک بوس-

  حیایی بی خیلی-

  ...تو گردن میفته هم خونم میزنم رگمو باهاش میکنم.پیدا چیزی ی اصال ...میکنم فرار دوباره نزاری ..شوهرمی خب-

 خب خواست می دلم ولی نبودم حیا بی قدر این من خدایی ..کنه ام خفه میخواست دلش یعنی ..بست چشماشو
  ..کنم چیکار

  کشید دراز دفعه ی

  ...تو و میدونم من بدی انجام اضافی حرکت بخوای ولی میخوابی گیریمی-

 صنا کنم اغفالت بخوام ک دختری مگه ....کنم اغفالت.داری انتظار نکنه ..بدم انجام اضافی حرکت چ ببخشید-

  من ب کرد رو پشتش

  نگو مزخرف هم اینقدر بخواب-

  کرد بغلش سر پشت از و کنارش گذاشتم برداشتم بالشتمو شدم کیف خر

 خندلب اون با منم ..خوابید گرفت کرد نثارم لب زیر ک فحشی دوتا با هم سر آخر نذاشتم برداره دستمو خواست
  خوابیدم گرفتم.لب بر خبیث

 ))): کجام االن.و کنم سپری کجا رو شب بود قرار خدایی
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  ..شدم بیدار خروس جناب قوقولی قوقولی صدای با...

  ..رفت هوا ب شهاب داد ک بیاد جا حالم ک کردم دراز دستامو جفت

  نشستم شدم بلند سریع

  .چشمش رو بود گذاشته دستشو

  شدی چی-

  ..ن ..خوری نمی تکون خواب تو ک-

  دادم تکون سرمو مظلوم

  خودم تکون مگه-

  ..کردی کور چشممو زدی ک االنم کردی سوراخ کمرمو صبح تا دیشب-

  کردم نگاه چشمش ب.و برداشتم.رو دستش

 رو شتربی ای جنبه بی خیلی ک واقعا ..نگفتم آخ اینجوری خوردم کتک ازت کمربند با ،من شدی کور کجاش ..لوس-
  کن کار خودت

  زدمت کمربند با من-

  ..زد دوقلوت برادر.پس ن-

  ..نگا تازه

  باال زدم پیرهنمو

  ..هست کمربندت سگک جای هنوز ببین-

  شکمم ب گذاشت دست ناباورانه

  زدم من-

 ..دادم تکون سرمو مظلوم

  کرد نگام مشکوک

  چرندمیگی داری دوباره-

  ..پایین دادم لباسمو.و زدم.پس رو دستش

  نزدی تو اگه زده منو طفلی بهناز اون حتما-

  باال پرید ابروهاش.از یکی

  میشناسی؟؟، کجا از رو بهناز تو-

  گرفت خندم گرفت فاصله ازم بالفاصله.ک شدم نزدیک بهش

  میکنی فرار اینجوری ک بخورمت ترسی می-
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  کرد اخم

  ..کردم اخم.و آوردم در اداشو

  کشیدم لپشو پیروزی این از خوشحال منم .زد لبخند کوچولو ی.و نیاورد طاقت

  هوووی-

  باال پریدم

  کشیدم متق من میکشیدی منو لپ همه این ...ترسیدم چته-

  کرد نگام گنگ

  بهنازه گلت آبجی هم یکیش داشتی دوست منو چقدر ک دارم شاهد.کلی... .نکن نگام اینجوری-

  میگی چرند-

  .منه مهریه هم عزیزت کژال بگم هم اینو فقط میگم چرند من باشه-

  ..تشک .روی شدم پرت ک سمتم کرد یورش چنان

 ...زنیکه نزن زر اینقدر-

  ..بارید می آتیش نگاش.از

 قتیو دونستی می بعدم ..هان ...پیشه عاشق شهاب همون بشی تو باز ک نبود کارساز اش ضربه تصادفه این چرا-
  .موهاشو وای وای ..میشی جذاب چقدر میشی عصبانی

  ریختم همشون ب.و موهاش توی کردم دست

 بیارم سرت بالیی ترسی نمی ریزیمی نمک اینقدر-

  ...بترسم چی از دیگه آوردی سرم رو نباید ک بالیی-

  ..چشمام.تو زد زل جاش ب.و نداد رو جوابم

 کردم نگاش بر.و بر همینجور نیاوردم کم منم

  میکنی نگام اینجوری آوردی کم هوم-

  ..ببخشید بده مرگ منو خدا وا ...صبحونه جان ستاره-

  بست درو شرمنده بیچاره مامان حانیه

  خنده زیر زدم بیارم طاقت نتونستم ..کردم نگاه شهاب ب

  ..بخندی ن بشی آب خجالت از االن باید.تو دختر-

  ..دونی می تو چرا دونم نمی پریده خجالتم میشم مامان دارم فهمیدم ک وقتی از

  زد پس ومن گرفتم ک دستشو ..وایسادم کنارش شدم بلند سریع منم شد بلند سرجاش از.و کرد نثارم بابایی برو

  نچسب بهم زالو عین اینقدر-
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  بچسبم بهت دارم دوست اش همه تو ب افتاده ویارم کنم فک-

  کرد نگام چپ چپ

  ..منه ی بچه معلوم کجا از-

 خودت موقع اون ...بودیم باهم ک ای هفته ی همون میشه ک میگه بهت.رو دقیقش زمان سونو بریم قبول باشه-
  باشه گفتم ها میشی شرمنده

  میکنی وز وز زیادم درازه خیلی زبونت-

  نمیزنم هم حرف اصال ساعت ده تا من بده.رو دیشب بوس تو-

  ...رفت.و کرد آزاد دستم توی از زور ب دستشو شد عصبانی دوباره

  ...نکرد قفل درو دیشب مگه ....وایسا

  شهاب ب چسبیدم بقیه از پرسی احوال و سالم از.بعد.و بیرون دویدم کرده کشف چیزی ی ک کسی عین

  نکردی قفل درو دیشب تو مگه میگما-

  ..خدا رو.تو ببخشید ..هرزه قفله این ..مادر شرمنده-

  من مادر جای شما حرفیه چ این

  شهاب سمت برگشتم گفتم ک اینو

  میدونستم کاش ..بود هرز پس-

  اونوقت میشد چی ک-

  ..گرگا با قرار-

  سمتم برگشت.و کرد پوفی

 میزنی حرف خیلی-

 شو خفه ذره ی.

  کریمه خدا هم امشب نداره اشکال-

 عمارت گردیممی بر صبحونه از بعد-

  ..خدا تورو-

  شنیدی ک همین ..نخور قسم-

  شهاب-

  سمتم .برگشت اخم با

  ..اعصابمی رو نکن شهاب شهاب اینقدر

  ..ساجده پیش رفتم شدم بلند جام سر از
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  بزنیم دوری ی بریم میای-

 اول بخور صبحونتو مادر-

  ...من برای البته .نیستن همیشه ک ها منظره این ولی خورد میشه همیشه رو صبحونه-

  جان ساجده میای حاال

  گرفت دستمو ..شد بلند سرجاش از لبخند با

  نمیری جا هیچ شما-

  اومد دنبالم هم شهاب بالفاصله ک بیرون زدم کلبه از ساجده با شهاب حرف ب توجه بی

  نیستم تو با مگه-

  بخور رو صبحونت برو تو اخالق خوش-

  ..ستاره-

  ..شد باز نیشم

  طلبت بوس ی ..آفرین گفتی خودمو اسم باالخره-

  .شد بیشتر اخمش

  کشوندم خودم دنبال و گرفتم رو دستش..بیا خودتم اصال ..برم جایی ک خوام نمی ...خب چیه-

 

  کشید دستشو

  برگشتم

  میام خودم-

 آبش چشمه ی ب رسیدیم ...شدم همراه میخندیدیم ک حالی در ساجده با.و شد اضافه پهناش وسعت بر لبخندم
 .درونم شیطان ...فکر تو بود رفته و بود داده لم گوشه ی هم شهاب و بازی آب در غرق ساجده و من ..بود معرکه
  دادم ساجده تحویل ک چشمک ی با..کرد اغفالم

  زمین روی انداختم خودمو

  ..وای میکنه درد ...وای ..پام وای-

  ..انگار ن انگار خیر ن ...برگشتم

  شهاب سمت رفتم شاکی منم ..خنده از کرد غش من شدن ضایع از ساجده

  کمکم نمیای چرا تو میکنه درد پام میگم دارم-

  ..داد تحویلم پوزخند

  ...طرفی بچه با کردی فکر-
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 ...چشمه سمت برگشتم اخم با

  ...آب توی گذاشتم پاهامو و باال گرفتم رو دامنم

  ...میداد حال آی

  ..تنهاس دست ...مامان حانیه پیش میرم من هست آقاتون ک حاال ...جان ستاره-

  .اومدی همرام ک ممنونم-

  ..اومدم می تنهایی همیشه ...داشتم دوست خودمم-

  خوبه نباشی تنها توهم تا حانیه مامان و خودت دل ور میام میکنم فرار شوهرم دست از-

  ..رفت.و کرد خداحافظی ازم خندید می ک همینجور

 بستم چشمامو و کشیدم دراز زمین روی بود خودش توحال مجسمه اون ک اونجایی از منم

  .دیگه بسه پاشو-

  نکردم باز چشمامو ولی شدم بیدار

  ..گفتم پاشو-

  میچسبه خوردنش حرص آی

  .داد تکون شونمو

  ..تواما با-

  ..ستاره-

  سرم میزنی داد هی چیه هان- کردم باز چشمامو

  ..بریم پاشو-

  وایسادم چشمه وسط رفتم ولی شدم بلند سرجام از

  وایسادی وسط اون رفتی بعد.بریم بیا میگم بهت-

  ببر منو خودت تونی می اگه نمیام من-

  اعصابما رو میری داری-

  ..منه نوبت حاال بودی من اعصاب روی تو همه این ..دیگه دیگه-

  بیرون بیا آدم ی بچه مثل خودت-

  .نوچ-

  ها میبینی بد بیام خودم-

  شد باز نیشم
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  ببینم بد تا بیا-

 برسه بهم.تا کرد زیاد سرعتشو اونم کردم فرار و زدم جیغ آب توی گذاشت پاشو ک همین

  ..دوید می دنبالم اونم فرار حال در کنان جیغ جیغ

  وایسادم آوردم کم نفس

 بود وایساده متریم ی فاصله.تو

  نمیکنی گوش حرف چرا-

 آغوشش تو کردم پرت خودمو و برداشتم خیز اش زده حیرت چشمای مقابل در اومده دست ب موقعیت از خوشحال
 ..آب توی شدیم پرت دوتایی نداشت ازم رو حرکت این انتظار چون و

  روانی ی دختره-

  .خندیدم می اتفاق این از کیف خر منم

  بودیم شده آب خیس جفتمون

  نذاشتم شه بلند خواست

 

  کردم نگاش.و کردم بلند سرمو

  گرفت خندم اش کشیده آب قیافه دیدن از

  داره خنده-

  ...صورتش روی گذاشتم دستمو ....کردم نگاش.و برداشتم اش سینه روی از سرمو نبود جدی خیلی لحنش

  .نرمه چقدر-

  ببینم پاشو نگو مزخرف-

  ...بوسیدم.گونشو

  ...زد خشکش

  گرفتم گاز .گونشو اونطرف اینبار.و موهاش الی ب ال کردم فرو دستمو میکرد نگام وار مجسمه ک همینجور

  ...فرار ب گذاشتم پا پیروزی این از میخندیدم غش غش ک حالی در منم و رفت هوا ب دادش ک طوری

  ...کلبه ب رسوندم خودمو کنه فکر ک چیزی اون از سریعتر

 دبو اش گونه .روی دستش ی و داشت غلیظ اخم ک حالی در کشیده آب موش ی قیافه با شهاب بعد دقیقه چند و
 کلبه سمت اومد

  ..طرفم اومد میرغضبا عین ک میکردم خشک موهامو داشتم هنوز

  گرفت خندم.بود اش گونه روی ک دستش از
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  ..ببینم دستتو.بردار ...زده نیشت زنبور بمیرم آخی-

  غرید

  .شو خففففه-

  ..دادم قورت.دهنمو آب

  بریم تنت بکن لباستو-

  ..نیست ..لباسه تنمه ک اینا-

  ..شد بیشتر اخمش

  ..وایسا میرسم هم زبونت.این حساب-

 .زد در ..وایساد کلبه در پشت رفت

  ..کرد باز.درو مامان حانیه

  ..مادر خیسی.ک شمام ..کرده گل بچگیتون شوهری و زن شما ...عه عه-

  .میکنم جبران حقمون در کردین لطف ..کنم تشکر ازتون اومدم-

  ..برین شما میزارم مگه زودی این ب.کجا بعدم ..بود ام وظیفه مادر نده خجالتم حرفیه چ این بده مرگم خدا-

  منتظرمونن بریم دیگه باید-

  نیست منتظرمون هیچکی میگه دروغ-

  شدم خفه دیدم ک اخمشو

 بگذرونین بد روزی چند ..شده باز خانمت روی.و رنگ چ روز ی همین تو کن نگاه ..بری خوای می کجا مادر خب-
  برین بعد

  بریم باید ممنون ن-

  گرفتمش محکم.و مامان حانیه ب رسوندم خودمو

 ..برس کارات ب راحت خیال با برو تو مونم می جا همین من-

  ..نمیاد بهت نکن اخم هم اینجوری

 

  تنهام اینجا من باشه من پیش ستاره بزارین-

  بود ساجده

  بوسیدم رو پیشونیش

  ..عزیزم مونم می-

  شهاب سمت شدم کشیده دفعه ی
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  کنید خداحافظی هم مشتی از میکنیم کم رو زحمت دیگه ما-

  ..بیام خوام نمی من-

 بده جامان کاراتو برو داری کار خیلی شما باشه جا همین اصال ...میکنه فرقی چ ساجده مثل ام ستاره بمونه بزار مادر-
  دنبالش بیا بعد

 

  میریم باهم ولی ممنونم-

  ..بیام خوام.نمی من-

 باید یعنی باید میگم-

 میخوری سرما ...کن عوض رو لباست حداقل پسرم-

  راحتم-

  ..راحتی نداری ای دیگه لباس-

  شد بیشتر اخمش

  بدم بهت چیزی ای جوشیده ی میخوای میکنه درد خیلی دندونت اگه-

  دندونم-

  نمیکنه درد دندونت صورتت رو گذاشتی دست مگه ..مادر آره-

  خوردم خندمو

  راحت خیالتون مامان حانیه میکنم.خوبش خودم-

  کنید خداحافظی .هم مشتی از اجازه با-

  ...نم من-

  فشرد محکم دستمو

  اجازه با-

  بمونین ناهار حداقل-

  .باشه بمونیم ...میگه راست-

  خدانگهدار ممنونم

  اینجوری.ک شد بد-

  ...برد خودش.با منو.زور ب کار اخر و نداشت فایده کردن اصرار چی هر

 

  ...میام خودم کن ولم گرفت درد دستم
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  هنوز بود عصبانی نزد حرفی

  کرد گل شیطنتم

  شد خوب دندونت-

  مصب ال بود هار درونم سگ ....کردم چ فهمیدم طرفم برگشت تا

  .دیدی رو شاهکارت-

 

  ..نکنه نگاه چپ بهت کسی گذاشتم نشون برات-

  درک ب بری تا کنم ولت جنگل همین تو ک نکن کاری-

  ...نمیکنی ولم خودت خدامه از خو من-

 

  برگشت وحشتناکش اخم همون با

 میشی راحت دستم از بعدم ..کنم اغفالشون بخوام.ک ندارن ک پسر ...بمونم اینجا من نمیشه چرا-

  میکرد حرصی منو بیشتر نمیداد جوابمو اینکه

  ..تواما با-

  میشدم کشیده .دنبالش فقط .انگار م انگار

 

  ...میرفتم راه داشتیم تموم ساعت نیم

  داشتم نگهش زور ب.و بیارم طاقت نتونستم سر آخر بود گرفته درد دلم زیر

  میکنی جیغ جیغ چته-

  دارم درد-

  داری ک معلومه-

  شکمم روی گذاشتم دست

 ونمت نمب ..نمیرسیم جاده ب میریم ک هم چی هر میکشونی خودت دنبال منو ساعته نیم تند تند ..دارم درد خدا ب-
  بیام راه

  مرگته چ!

  ..زمین روی نشستم

 مرگمه چ دونی نمی خودت

  ...کرد نگام مستأصل
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  ..االن کنم چیکارت-

  بزرگه منم خدای بده نجات خودتو جون برو تو میکنم گذشتگی خود از من

  گفتی مزخرف باز-

  .....داری عاطفه خیلی ن ..کن بغلم بگم داری انتظار خب-

  ...سنگ تخته ی روی نشستم

 خودتو .تو ....دنبالشن انگار ..میره تند تند تند تند هی-

  درک بی احساس بی ...من جای ب

  آقا بگی بهم قبل مثل باید بعدم ب این از بدون.رو زبونت حد-

 بگم بهش ....دراز جاده.و باز راه برو بفرما داری مشکل من با خیلی ...زرخریدشم ی بنده انگار چی؟ دیگه ...اوهو-
  ..غلطا چ......اقااا

  کردم نگاش

  ....حضرتا علی بگم بهت میخوای-

  ...سمتم شد خم

  بفهم حدتو-

 

 برام بابات ک زندگی این.و تو شر از ...خدامه از ک من ..بکش بفرما ..کشیم می ....مثال کنی چیکار میخوای نفهمم-
 ازم آرامشمو ....چی همه ب زدین گند ...بودین نیومده زندگیم تو وقت هیچ کاش اصال ...میشم راحت ساخته
  ...گرفتین

  منتظرمونن بریم پاشو ..کرد شروع باز بسه بسه-

  ..بیا پاشو میگی بده حالم میگم ...بابا برو-

  ..برمتا می دیگه جور ی نیای-

  ...دستت این با بتونی عمرا ولی ببر-

  ...رفت هوا ب جیغم شدم معلق هوا رو ک همین

  بود رو.روب ب نگاهش ...کردم نگاش

  زخمیه دستت زمین بزارم-

  ...سکوت بازم

 گوش رو قلبش صدای.و اش سینه ب چسبوندم سرمو ...بودم خوشحال اجباری توفیق این از دلم ت ولی کردم پوفی
  .. آغوشش.و برام بود الالیی..دادم



 
235 

 

 ....برد خوابم.و شد گرم چشمام بود رسیده بهم ک آرامشی با ...بود گهواره مثل

  ...رسیدیم پاشو-....

  ...گفتم پاشو-

  ...بودیم عمارت جلوی کردم باز چشمامو از یکی

  ...شد بلند نهادم از آه

  کردم نگاه بودیم سوارش ک جدیدی ماشین ب

  ..کیه ماشین این-

  ..شد پیاده ماشین از

  ...شم پیاده کرد اشاره ...سمتم برگشت شاکی نشدم پیاده دید رفت قدم چند

  دادم تکون منفی ی نشونه ب سرمو

  ..کرد باز منو سمت در.و اومد عصبی

  ..ک نکن کاری-

 رو اسشلب ی یقه.و شدم پیاده ...شخصیتته ی نشونه ..میکنه باز خانمش برای.درو همیشه محترم آقای ی ...آفرین-
  ..کردم مرتب

  نخوری سرما ..ها خیسه هنوز-

  هم ب کوبوند درو عصبی

  ..تو برو-

 کردم نگاش مهربون

  عزیرززم چشم-

  ..عمارت ب رسوندم خودمو سرعت با شد بیشتر ک اخمش

  نبود خودم دست

 )): ..نمیکردم کوتاهی امر این در منم ....بیاد جا حالم تا کن اذیتش میگفت بهم یکی انگار

  ....بود محض سکوت ..شدم عمارت وارد خودش از زودتر

  الوووووو ....نیست خونه کسی-

  ...سالن تو اومدن صغرى.و بهناز بالفاصله

  ....کردم بغلش محکم ..سمتم دوید.و زد جیغ دید منو تا بهناز

  شد جدا ازم کردن بغل سیر دل ی از بعد

  اومدی؟ چجوری-
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  بود کور و سوت خونه نبودین خانم سالم-

  دادم صغری تحویل چشمک ی

  .....او چجوری اومدی؟ کی با ندادی، منو جواب-

  اون سمت چرخید نگاهش شد وارد ک شهاب

  ..نمیشه باورم ک آوردتت شهاب.نگو-

  ..خندیدم

  ..نشه باورت چرا-

  کردم نگاه شهاب ب

  ..عزیزم ن مگه.اومدیم هم با-

 .کرد اخم

  ..گرفته گازت کی .شده چی صورتت شهاب-

  شد تر غلیظ من ب اخمش

  نهههههه-

  بهناز سمت برگشتیم.دو.هر

  گرفته گازت ستاره من جون-

  ...خنده از.کرد غش

  بگیر گازش بیشتر کردم حال خیلی

  باال طبقه رفت نباشه من تن ب سر میخواست دلش ک حالی ودر میکرد تر عصبانی رو شهاب بهناز ی خنده

  بود تو کار بهناز مرگ-

  دادم تکون سرمو لبخند با

  خندید

 یعنی ...برگردوند چطور رو تو ببینم اصال ....داشت اخم چرا اومده یادش اگه... هفته ی اون اومده یادش یعنی-
  ...رسید نتیجه ب من های التماس

  کردم پوفی

  اس دیگه چیز ی موضوع ...بابا ن-

  چی؟؟-

  بگم.کشیدم خجالت

 دیگه بگو-
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  گرفتم دندون لبمو

  شدم لب ب جون دیگه بگو-

  ..ام حامله من-

  ...کردم بلند سرمو نداد نشون خاصی واکنش هیچ

  بود زده خشکش

  دادم تکون صورتش جلوی دستمو

  بهناز-

  نمیکنی ک شوخی-

  ..گفت دکتر-

  ....اومد در آخم ک بغلم تو پرید چنان

  ..رقصیدن برای سالن وسط کرد شروع ..میشم عمه دارم من جون آخ-

  ...گرفت خندم اطواراش و ادا از

  ..خنده زیر زدم کنم کنترل خودمو نتونستم ...رقصید می بندری سالن وسط و بود گرفته رو صغری دست

   ...کرد زیاد صداشو آخر تا.و ضبط سمت رفت بهناز

  بشه مرگ ذوق اینقدر نفر ی بارداری خبر شنیدن از نفر ی بودم ندیده عمرم توی اصال

  ..سرتون رو گذاشتین رو خونه خبرتونه چ-

 بود وایساده پوش حوله ها پله باالی شهاب

  ...میشم عمه دارم نگفتی بهم چرا شهاب نامردی خیلی-

  صغری سمت برگشت.و کرد نثارش بابایی برو

  ...گرسنمه خیلی ک کن عجله فقط ..باال بیار منو غذای-

  آقا چشم-

  اتاقش توی برگشت و کرد من نثار اخم ی دوباره

 بخواد دلش تا اش عمه ...نخوریا غصه تو ستاره ولی ...داره اخمالویی بابای چ اش بچه بمیرم ..اه اه ..اخالق بد-
  اخالقه خوش

  ..شکمم ب چسبوند سرشو

  ..کرد بلند سرشو ..خودم گوگولی بشم قربونت الهی ...عمه ...عمه بگو-

  ...باشما گفته االن همین میزارم من اسمشو-

  ..بچه اتاق میکنم خودمم اتاق ..بیارن موشکل خوشکل لباس کلی میدم سفارش
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  ....بعدی نی نی و گذرونیتون خوش دور برین شماها من برای اومد دنیا تا اصال-

 ...بهناز داشت ای خجسته دل چ

  بره باال ها پله از خواست دست ب سینی ک صغری ب افتاد نگام

  گرفتم ازش رو سینی و سمتش رفتم سریع

  باال میبرم من-

  ..براتون داره خطر سنگینه خانم-

  بود کجا سنگین بابا ن-

  ..دونم می من شده تنگ شهاب آق برای دلش-

  رفتم باال ها پله از دست ب سینی و خوردم خندمو

  ...کشیدم عمیق نفس ی و وایسادم اتاق در پشت

  زدم در

  .... بده جواب تا کشید طول ثانیه چند

  کردم باز درو و بیرون دادم نفسمو ..تو بیا--

 ..میزد سشوار سرشو داشت بود من ب پشتش ک حالی در پوشیده حوله

  ..برو.و میز روی بزار صغری-

  ...نرفتم بیرون ولی بستمش.و در سمت رفتم میز روی گذاشتم رو سینی حرفی هیچ بدون

  ...آورد بیرون رو اش حوله نیست اتاق توی کسی اینکه فکر با اونم

  ...کنم بغلش.و برم اینکه برای میرفت ضعف دلم برهنه ی تنه نیم اون با دیدنش

 خونیش دست ب افتاد نگام کردنش برانداز اوج توی ...کرد صاف رو رسید می شونه تا ک بلندش موهای برس با
  رفت هوا ب جیغم

 کنه سکته ترسیدم ک طوری باال پرید طوری

  رفت هوا ب دادش دید ک منو

  میکنی غلطی چ اینجا تو-

  ...گرفتم دستشو و رفتم زده ک دادی ب توجه بی

  میاد خون داره-

  بیرون کشید دستم تو از دستشو

  ..ندارم رو ات حوصله بیرون برو-

  آرایش میز روی پانسمان وسایل ب افتاد نگام
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  ..تخت روی نشوندمش زور ب

  همیدیف خورم نمی جم اینجا از بزنی نق زنا عین بخوای ...خوبه میکنم گم گورمو بعد کنم پانسمان تا نخور تکون

 

  تخت روی انداخت خودشو

  میشم راحت شرت از کی ...کنم چیکار تو دست از من-

  کنارش نشستم و آوردم رو پانسمان وسایل

  زودی این ب برم کجا شده پیدا شررم من تازه-

  کردم نگاش

  ..میشی زشت نکن اخمم-

  ...بست نقش لبش روی رنگ کم خیلی خیلی لبخند ی

 ...بگیرم گازش تا بود انداخته هوس ب منو عجیب بازوش ولی ...کردم پانسمان مشغول خودمو

 طرف ی از و میکرد درد هم دستش و داشت نشونه صورتش هنوز هم طرف اون از سوخت می براش دلم طرفم ی از
 : ..(((خب میکشید دلم ...هم دیگه

 

  ..اش برهنه ی تنه نیم روی انداختم حرکت ی با کردم نگاه مالفه ب

  ..میکنی چیکار-

  کردم نگاش برداره خودش روی از خواست

  باشم گفته میگیرم گازت برداری بخوای-

  میکرد نگام زده بیرون .حدقه.از های چشم با

  بازوش روی کشیدم رو مالفه

 خوب پسر آفرین-

 ی ک همینجور ..شهاب ب افتاد نگام شم بلند خواستن میز روی گذاشتم رو وسایل شد تموم ک پانسمان کار
  ..بود برده خوابش بود پیشونیش روی دستش

  ...کردم برانداز سرتاپاشو

 عشق ی برام.و بودم شده بزرگ سعید با بچگی از درسته ..بود شده خواستنی برام اینقدر کم مدت این توی چطور
 .... شهاب ولی بود ابدی

  بیرون برو پاشو من ب نزن زل اینقدر-

  ..قلبم روی گذاشتم دست
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  ترسیدم دیونه-

  کرد باز چشماشو

  ..دیگه پاشو-

  در سمت رفتم.و کردم نثارش بداخالق ی

  .کرد یخ هم غذات-

  .درک ب-

  کردم نگاش اخم با

  شد خیز نیم

  نه یا میری

  ..در ب خوردم ترس از ک بود ترسناک حرکتش این چنان

  ..نیاورد هم مبارکش روی ب

 ...بیرون رفتم.و کردم باز درو

 و شنگول العاده فوق ک بهناز پیش برگشتم

  ...بود شده ولو کاناپه روی بود رقصیده بس از 

  ..گرفت خندم

  ..تو کردی عرق چقدر بابا ای-

  ..خندید

  عممممه فهمی می میشم عمه دارم-

  شکمم ب چسبید دوباره

  ...برم خودم گوگولی قربون

  .کردم جداش زور ب

  کردی عرق حسابی ..بگیر دوش ی برو-

  شد بلند جاش سر از

  ...خوره نمی درد ب گندو بو ی عمه ...میگه راست مامانت برم من-

  ...بگیره دوش ک رفت خوند می آواز بلند بلند خودش برای ک همینجور

  ....شدم ولو کاناپه .روی منم
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 دور نهخو آشپز تو رفتم شدم بلند جام سر از ...بودم کرده ترش چیز ی هوس عجیب ولی بودم نخورده چیزی صبح از
 لمک خوردن مشغول و کاناپه روی نشستم چارزانو سالن توی برگشتم و رفتم کش رو ترشی ظرف صغری چشم از

  ....شدم ترشی های

  ....بماند بودم انداخته راه مولوچی و ملچ چ

  ..خودت با کردی چ به به-

 تمدس از ترشی ظرف پاشم خواستم تا ک کردم هول چنان علی دیدن با اما نه یا شنیدم درست کردم شک لحظه ی
  ..شکست و افتاد

  ..ترسیدی چرا-

  ..شده چی خانم-

  ...کرد نگاه علی ب متعجب صغری

  هستین؟ کی شما-

  کردم نگاش متعجب

  نیومدین اینجا تاحاال یعنی-

  زمین روی نشست و خندید

  ..بیام ک نوازه مهمون نامرد شهاب این مگه-

  کرد جمع رو شیشه های تیکه

  میکنم .جمعشون خودم خواد نمی آقا-

  ....داد تکون سرشو

  ...میکنم درستش خودمم زدم گند خودم-

 دیگه ترشی ظرف ی با آخر در و انداخت برق هم سالن کف من گرد های چشم مقابل در کرد درستش هم واقعا و
  ..پیشم اومد

 ...میکردم نگاش بودم وایساده پا سر مدت تمام

  سمتم گرفت رو ترشی ظرف

  ..بده ادامه خوردنت ب بیا-

  ..گرفتم ازش

  ..کرد ولو کاناپه روی خودشو

  ..گرفتم درد کمر مسیره بد اینجا چقدر ...آخیش-

  کرد باال سرشو
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  کرد اشاره دستش بغل ب

  ...دیگه بشین-

  میکردم عمل آهنی آدم مثل

  .کرد باز رو ترشی در ...زده خشکم دید

  واجباته از حامله زن برای ترشی ک کن شروع-

  ..دادم قورت دهنمو آب

  ..اینجا اومده چرا اصال ...میکرد اینجوری چرا-

  ...آقا-

 نگذاشت عزیزم مادر پدر خاطر ب آریا بزارن بود قرار البته ..علی علیه اسمم ....آقا میگی من ب هنوز تو ..بابا ای
  نه مگه میاد بهم ...علی

  .دهنم جلوی گرفت برداشت کلم ی ...دادم تکون سرمو فقط

  زده خشکت چرا ...دیگه بخور-

  میکنین چیکار اینجا شما-

  همدیگه روی گذاشت پاهاشو و خودش دهن تو گذاشت رو کلم

 ..ای پایه بچزونم رو شهاب اومدم-

  هاان-

  خندید

 ...حاله چ در خیالیت نی نی راستی ..میگی هان بامزه چ-

  گرفتتش شه رها دستم از ترشی باز بخواد اینکه از قبل ....رفتما وا 

  ...شد چی-

  ..بود الکی-

  شکمم روی گذاشتم دست

  کشید ترشی دلم چرا من پس-

  ..اومد در خودش اشک ک طوری خنده زیر زد علی شد جمع چشمام تو ک اشک

  کردم نگاش متعجب

  ...بشی مامان داشتی دوست اینقدر یعنی ..اشو قیافه خدا تورو-

  ...شدم زیر ب سر

  ..گرفت بغضم ..داشتمش حداقل اینجوری ..بود مهم شهاب نبود مهم بچه
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  کردم بلند سرمو.کردم شوخی نکنیا گریه ..بابا ای-

  کردی شوخی رو چی-

  کاناپه پشتی ب زد تکیه

 راعم من ....نگرفتم جواب کردم امتحان رقمه همه سراغت بیاد شهاب خواستم می ..بود نقشه اش همه راستش اوم-
 ....نکردم نگا چپ بهت حتی خورم می قسم شهابی .زن گفتی ک روزی همون از ..بره دوستم ناموس دنبال چشم
 ک رفیقیه تنها ...عزیزه برام خیلی نگیا بهش ...سنگه از جنسش مصب ال ...نشد بخواتت شهاب تا زدم دری همه

  ....اون تا تا کردم هماهنگ دکترم با سرم ب زد فکر این ...نمیشه آدم دیدم منتها ....دارم قبولش

  ..کو من گوگولی وای وای وای ..کو من داداش بچه وای وای وای-

  ...زد خشکش .افتاد ما ب ک نگاهش سالن توی اومد بشکن.و خنده با رقصید می ک حالی در بهناز

  ..علی ب ....بهناز ب .دوباره ....دوختم چشم علی ب برگشتم

 بود زده خشکشون جفتشون

  کردم سرفه

  ..اوهوم-

  !هستی؟.کی تو

  ..میکردن اشاره هم ب دو هر !کشته؟؟ منو هماهنگیشون

  ..ندیدین همو تاحاال .یعنی

  من دست بغل نشست.و کرد زیاد رو سرعتش و اومد خودش ب بهناز

  !باشن؟ کی آقا-

  برم شدنش غیرتی فدای جان ای

  ...دوست من-

  ..میکنی خیانت داداشم ب خودم چشم جلو ....سرم بر عالم خاک-

  وایساد علی جلوی شد بلند سرجاش از

  کنه چپت لقمه ی بیاد نگفتم داداشم ب تا برو پاشو-

  ..خندید علی

  گشادیه این ب دهنش شهاب یعنی-

  خوردم خندمو

  ..نپرورن مزه هم الکی برو پاشو-

  میشی دوست مردم زن با نمیکشی خجالت تو ...دوستشم میگه وایساده من جلوی صاف صاف بیشعور
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  گرفتمش سریع بزنتش تا آورد در دمپاییشو

  خودت واسه میگی چی ..من دوست ن شهابه دوست ..بهناز عه-

  زد خشکش دست ب دمپایی

  علی سمت برگشت

  ..میگه راست-

  میده دست بهم سوسک حس گرفتی گارد اینجوری

  .میگه راست میگم نپرون مزه

  مبل روی داد لم

  تاحاال بودی کجا ...داره خواهر شهاب دونستم نمی-

  زد لگد پاش به محکم

  ..بده منو جواب-

  ..گرفت پاشو ساق

  خیال بی آبجیشی فهمیدم ..رفته شهاب ب نوازت مهمون و خونگرم طبع این-

  نکردم لهت نزدم .تا بده منو جواب-

  کرد .نگاه من ب

  میگنا .این ب میگن ک شوهر خواهر شوهر خواهر واقعا-

  ..زد جیغ

  ..شو خفه-

  ...کردم نگاش گرد چشم با

  ..خان هوشنگ پسر ...شهاب دوست آقان علی ایشون ..آرومتر عزیزم بهناز-

  مردکی .اون پسر تو ایییییییی-

  ..ای مردیکه این دختر هم تو

  ..فهمیدی ..نیستم اون دختر هم اصال من ...خییییر ن

 

  ....ب میکنی جیغ جیغ اینقدر چرا ...اینجا خبره چ-

 زد خشکش افتاد علی ب ک نگاهش شهاب

  ...پایین اومد یکی دوتا رو ها پله سریع
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  !میکنی؟؟ چیکار اینجا تو-

  وایساد روش ب.رو شد بلند علی

  ...کنی نوازی مهمون خوای می چی با تو کرد پذیرایی ازم دمپایی با آبجیت ..گرمی استقبال چ-

  میپرسم جدی دارم علی-

 ارب ...باالخره کنم جبران اومدم بعدم ...میارم ابرو ب خم میندازی لنگر من خونه میای همه این ...رویی.پر خیلی-
  ...باشم دلت ور روزی چند آوردم بندیلمو.و

  ..کردم نگاه شهاب های اخم ب

  ..برم بگو میخوای نکن تعارف-

  ..جات سر بشین نکرده الزم-

  .بیار چایی تا چند صغری-

  .....زحمت نمیخواد بگو آبجیت ب خواستگاری نیومدم کن باور-

  ..خورد رو حرفش علی شد سالن وارد سینی با ک صغری

  ایشونن صغری-

  منم ن-

  ..بود بهناز

  ...سرما کن خشکش برو ک خیسه ...عه عه عه ...داری هم بلندی موهای چ .خانمین بهناز شما ..دارین اختیار-

  ..کرد جدا بهناز موهای از رو علی دست شهاب

  .کن رعایت خودتو مرز.و حد .ولی واجب احترامت مهمونی-

 ))): بشه غیرتی اینقدر منم واسه میشه یعنی ..من برم غیرتش قربون جانم ای

  .داری آبجی بودی نگفته حاال تا چرا ...شدیا اخالق بد-

  ..من ب چسبوند بیشتر خودشو بهناز ..نیست مربوط .هم کسی ب ..داشته دوست چون-

 

  ..چایی آقا بفرمایید

  برداشت رو چایی لیوان اخمش همون با شهاب

  من سمت اومد صغرى

  ..بفرمایید خانم-

  نذاشت .علی بردارم خواستم

  ..پایین میاره رو آهنت ..نیست .خوب حامله زن برای چایی-



 
246 

 

  بغلم تو گذاشت رو ترشی ظرف

  ..بخور اینو-

  ...سراغم اومد عالم غم علی حرف ب افتاد ک یادم-

  ..میز .روی گذاشتم رو ترشی ظرف

  ...خوام نمی

  ..نمیشه چیزیت ک چایی لیوان ی با گلم داداش زن بردار ....ادب بی ی پسره ...کردی ناراحتش ببین-

 ..شد بلند نهادم از آه

  چته-

  کردم نگاه شهاب ب

 ..نه یا هست چیزیم من.ک .بود مهم براش واقعا یعنی

  ...شهاب-

  ..بود علی

  .علی سمت برگشت.و گرفت من از رو نگاهش کالفه

  ..کرد اشاره صورتش ب میخورد .رو چاییش لیوان ک همینجور

  ...زده .گاز سیب شکل شدی ...بگیره گازت کرده جرات کی-

  گرفتم دندون لبمو شد حواله بهم ک شهاب اخم

 ...خنده از کرد غش ..گرفته گازت بانو جانم ای-

  کیه؟ بانو

  بود بهناز

  کرد اشاره من ب علی

  ..اس ستاره نیست بانو ک اسمش-

  ...میشد خفه بود نرسیده دادش ب شهاب ک بچه حلق تو پرید چایی چنان یعنی

  کرد نگاه من ب

  اس ستاره اسمت-

  داد تکون سرمو

  شهاب سمت برگشت

  اس ستاره اسمش نگفتی من ب چرا تو-
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  کنه نگاه.چپ بهش تونه نمی هم کسی منه داداش زن صورت هر در ...میکنه فرقی چ بدونی حاال-

  میخوری سرما کن خشک موهاتو برو پاشو.تو-

  ...من سمت اومد شد بلند شهاب دست بغل از علی

 خفه دارم کردم احساس دفعه ی ک ...چشه این یعنی ک کردم نگاه شهاب ب متعجب اس ستاره اسمت علی.جون-
 .میشم

  .کرد جدا من از رو علی کتک.و داد.جیغ با بهناز

  ...فهمیدی میکنم حالل رو خونت بزنی دست داداشم زن ب دیگه بار ی-

  نمیداشت.بر ازم نگاهشو علی

 داد تکون صورتش جلوی دستشو بهناز

  ..الو-

  میندازم لنگر اینجا ها حاال حاال من شهاب-

  شد بلند جاش سر از شهاب

  ...نشو نزدیک من.آبجی ب فقط ...بکن میخوای غلطی هر-

  ..زد خشکم

  ..چی من پس نشه نزدیک آبجیش ب فقط

  ...شد خارج عمارت از کنه نگام اینکه بدون

  ...گرفت بغضم

  پوچ کامال ..عشق ن .بچه ن شوهر ن ...نداشتم هیچی

 شدم بلند جام سر از

  ...کجا-

  ..کنم گم گورمو برم خوام می-

  ...کردن نگاه من ب متعجب جفتشون

 بازم فردا پس فردا اینکه یعنی ..چی یعنی دونی می ..بوده واهی خیال اش همه ...نیست کار در ای بچه بهناز-
 تو باباش اسم هنوز ک ای بچه ..نیست .کار در ای بچه ک بهتر همون اصال ...زده فلک بدبخت آدم ی .میشم

  ..میخوره دردم چ ب .نشده ثبت .ام شناسنامه

  ..کردم پاک اشکامو

  علی سمت کردم .رو

  ...ودمخ سر ب میزنم خاکی ی خودم آبادی ی ب ببرینم اصال ...برگردونید منو خودتون بفهمه شهاب ازاینکه قبل-
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  کردم کشفت تازه من ک جات سر بشین اوال

  نیست .کار در ای بچه گفته کی اینکه دوم

  خدمتتون در هستم ها حاال حاال من اینکه سوم-

  بفهمم منم بزنین حرف جوری ی ..هی میگین چی چی شماها-

  کشید رو بهناز لپ علی

  االن میگم گوگولی-

  دستش تو زد

  ..میگما داداشم ب شعور بی نزن دست من ب-

  ..خندید علی

  ..تو سراغ میام بعد کنم روشن رو داداشت زن اول وایسا-

  من سمت .کرد رو

 ور اصلی آزمایش جواب دکتر رفتی اینکه از بعد اما ...شهاب برگردوندن برای بود نقشه اش همه ک گفتم بهت-
  ..آورد

  زد گاز و میز روی از برداشت سیب ی

  بارداری واقعا-

  بشه خوش دلم من ک میگی دروغ داری-

 خندید

  ..بیا اصال ..بود کجا دروغم

  ..سمتم گرفت آورد بیرون توجیبش از کاغذ ی

 ای نهجانا همکاری چ ..ببین.رو خدا کار ...خندیدم.کلی دیدم جوابو وقتی نمونه ناگفته ..مثبت نوشته ...کن نگا-
  ....کرد باهامون

  ...گرفت ازم رو برگه بهناز

  ..میگه راست ..وای وای وای-

  خودش ب چسبوند رو برگه

  ..الهی برم داداشم .بچه قربون-

 خواست رمب خودم گوگولی قربون ..بیارن ترشی ی،بشکه برات میدم سفارش بگیر رو ترشی ظرف این داداش زن بیا
  علی ب افتاد نگاش برقصه

  دارم .کار اینجا من بیرون برو پاشو-
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  ..خندید

  مهربونین اینقدر چرا برادری خواهر شما آخه-

  داریم دوست-

  منو-

  میکنم حالیت اومد ک شهاب وایسا-

  ...نه یا هست .کار در ای بچه بودم دل دو ...شکمم روی گذاشتم دست

  شد بلند جاش سر از علی

  سالمتی ب میری داری-

  خندید بازم

  ...داد تحویلش ایشی و کرد اخم بهناز میگردم .بر االن ...جوارتون در هستم ها حاال حاال-

  کرد شروع بهناز شد خارج ک سالن از

  ..خدمتتون در هستم ها حاال حاال ...نداره ک رو ...میگیره خودشم چ ..رو.و چشم بی پسره ...اه اه اه-

  ...گرفت خندم آورد در ک ادایی از

  بعد بیرون بزارم پامو بزار نکن منو غیبت-

  ..دستت چیه ساک این .....جلوخو اصال ..کردم غیبت ک بیرون گذاشتی پاتو-

  ..میز روی گذاشت بود دستش ک رو ساکی لب ب لبخند

  ...آوردم براتون خوشکل خوشکل چیزهای ی-

 ...شدیم چشم تماما بهناز.و من کرد باز ک رو ساک در

  ....ساک سمت .کرد حمله.و زد جیغ بهناز یهو

 میرفت اش صدقه قربون میداد نشونم رو اش دونه دونه بهناز ...بودم ندیده جا ی نوزاد لباس همه این عمرم توی
  بعدی سراغ رفت می.و

 ..پسرونه هم بود دخترونه هم

  ..میکرد نگامون .داشت ذوق با کردم نگاه علی ب

  ..خریدین شما رو اینا-

  داد تکون سرشو

 ...بیاد خوشت میکردم دعا ...کردم اینا خرید صرف وقتمو کل دیروز-

  ...ن مگه اومده خوشت

  ...قشنگن خیلی ...ممنونم-
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  ...گفتم بهت کی ببین بهتره تو از شهاب ی سلیقه ولی-

  ....کن خشک رو موهات برو شما-

  اعصابمی رو ..ندها گیر من موهای ب هی-

  ..گرفت باال.رو پسرونه های لباس از یکی گفت.گ اینو

  ..میشه ست چشماش رنگ با ..میاد هم بهش ..خوشکله این ستاره-

:/ 

  رفت مامانش ب شاید بره باباش ب معلوم .کجا از-

 ایه تخس بچه .این از ..هست .هم پسر اشم تازه ...گفتم بهت کی ببین ..میره هم باباش ب منه داداش بچه نوچ-
 ....شیطون

  ...بگی نیستی بلد ای دیگه چیز یا کالمته؟ تکیه گفتم بهت کی ببین-

 

  شد بلند جاش سر از و بست رو ساک در بهناز

  من اتاق تو بزاریم .رو اینا بریم پاشو-

  تو اتاق چرا حاال-

  ..بچه اتاق بشه من اتاق قراره-

  ..میکنه هم شدن بابا احساس اینجوری شهاب خود اتاق تو ببرین نظرم ب ..نکنید اینکارو ..نوچ-

  کرد فکر کم ی بهناز

  شهاب اتاق تو بریم بیا ..ها میگه راست-

  سنگینه بیارم من ساکو خوای می-

  ...باال میبرم خودم نکرده الزم-

  عمه جلد .تو بود رفته بد المصب ...نذاشت کنم کمکش خواستم

  ...تخت روی گذاشتیم رو ساک.و کردیم باز درو

  ...تخت روی چیدیم دونه دونه رو ها لباس

 بودیم بزنه سر ازش قراره ک واکنشی و شهاب اومدن منتظر فقط شد ک تموم

 بچه های لباس پراز تخت ی.و اتاق ی و بودم من حاال ...شد خارج اتاق از اومد پیش براش واجب کار س بهناز
  ...کردم بو ..برداشتم رو ها لباس از یکی.و تخت روی نشستم ..گونه

  ...میداد بهم خوبی حس ی

  اینجا بیای گفته .کی-
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  ..شدم بلند تخت روی از سریع

  سمتم اومد همیشگی اخم همون با

  تخت روی انداخت خودشو کنه نگاه تخت ب اینکه بدون ..ندارم.رو ات حوصله بیرون برو-

  ..رفت هوا ب جیغم

  بخوابی گفته .کی ببینم پاشو-

  ...میکرد نگام واج و هاج

  میزنی داد من سر-

  کردم بلندش تخت روی از زور ب.و گرفتم دستشو

  ...دادم نشونش رو بود شده مچاله ک هایی لباس ...کردی چیکارش امو بچه لباس نگا-

  ..کرد نگاه ها لباس ب واج و هاج

  چیه اینا-

  ..خودم جلوی گرفتم .برداشتم رو دخترونه های لباس از یکی

  ..دیگه مونه بچه های لباس-

  زد داد یهو

  ...آوردی قبرستونی کدوم از رو اینا ...کردی غلطییی چ-

  .زد خشکم

  ..تواما با-

  ..افتادم پته تته ب

  .باز شدی الل-

  ..آوردتش ..علی-

 

 پرت رو ها لباس ی همه بالکن توی از و کرد باز درشو ..پنجره .سمت رفت و کرد جمع.رو ها لباس تمام عصبانیت با
  ..پایین کرد

  سمت اومد برگردوند روشو

  ...جلوی بیرون گمشو هم حاال ...متنفررررر ....متنفرم بچه از من-

  ...زد لگد بهش و زمین روی انداخت.و گرفت ازم بود دستم تو هنوز ک لباسی ب افتاد نگاهش

 ..شکمته تو ک ای بچه هم میکشم تورو هم ...حتمیه مرگت بشه تکرار دیگه بار ی فقط-

  ..بیرون داد هل منو.و کرد باز برام درو عصبانیتش همون با
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  ...بیاره خونه این تو بچه از اسمی کسی نداره حق دیگه-

  هم ب کوبوند درو و عقب رفت گفت ک اینو

 /: ...رفتم وا علنا یعنی-

  ...گرفت بغضم

  ...حاال حال ب وای دیگه میاد بدش بچه از گفت بهم بود عاشقم مثال ک موقع همون

  ..اومد .شهاب نشستی اینجا چرا ...ترکیدما می داشتم شدم راحت آخی-

  باال گرفتم سرمو

  پریده رنگت چرا بده مرگم خدا-

  بیرون کرد پرت پنجره .از رو.ها لباس ی همه-

 زد خشکش

  کرد چیکار-

  نبریم بچه از اسمی هم دیگه گفت بیرون کرد پرت شد عصبانی-

  ..کیه کرده فکر کرده غلط-

  کرد بلندم و گرفت دستمو

 ..کنم آدمش چجور بلدم خودم-

  نریا-

 اهمب و داد تحویلم چشمک ی ..بچزونیمش آی ...برداریم رو ها لباس بریم بیا ...داره اخالق خیلی !برم کجا بابا ن-
  ..پایین رفتیم

  ..میخورد غذا بودو نشسته میز سر علی

  بیرون پنجره .تو از کرد پرت.رو ها لباس-

  ..کردم نگاش واج.و هاج

  گفتم بهت کی ببین ..میشه پشیمون سگ مثل باال اومد ک شکمت کوچولو ی الکیه اش همه-

  گفتی ک بود من کالم تکیه اونم ...خودتیا سگ-

  خندید

  بردار.رو ها لباس برو شما خانم گوگولی-

  ..ایش!

 برد خودش دنبالش کشید دستمو دوباره

  .بودن نشده کثیف خیلی شکر خدارو
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  ...بشه خشک تا بند روی انداختیم.و شستیم بهناز کمک با رو همه برگشتیم

  ...بیرون اومد و کند دل اتاقش از شهاب باالخره اینکه تا میشد سپری آرامش در چی همه شب تا

  ..نبود ام گرسنه .ولی بودم نخورده چیزی اینکه با ...رفت نمی خوردن غذا ب دلم.و دست

  ...سراغم بود اومده لعنتی ترس حس دوباره

  ...داشتم واهمه شهاب از

  ...سراغم اومد خاصی آرامش ی پیوست بهمون میز سر وقتی چرا دونم نمی اما

  بخور غذاتو من ب نزن زل.اینقدر-

  گرفتم دندون لبمو.و کشیدم خجالت روش کردم زوم ساعته نیم شدم متوجه تازه-

  کنه نگاه کی ب نکنه نگاه تو ب شوهرشی-

  کنم کوفت غذامو بزار باش ساکت بهناز-

  خورده بر بهت.ک گفتم دروغ-

  ..کنی نگاه رو ریخت.بد این باید چرا داره حضور اینجا جنتلمنی این ب آقایی وقتی ستاره ..بسه دعوا.و جنگ-

  کرد مرتب .رو لباسش یقه

  خوشتیپم چ ببین-

  نگیره خندم تا گرفتم گاز لبمو

 نیستی خوشتیپ.تو جناب-

 ای شیفته.خود

  ..خندید علی

  بریم دوتایی مسافرت ی ای پایه ستاره ....حسودین خیلی برادری.و خواهر شما-

  ..نکرده الزم-

  بود بهناز

  میبرم روهم تو باشی خوبی ی بچه ک بدی قول اگه-

  خورم نمی تکون اینجا از من

  خونتون ب داری وابستگی-

  شد پکر بهناز

  ...برو تنهایی خودت بری میخوای قبرستونی هر علی-

  ....برم ستاره با خوام می ...چسبه نمی ک تنها-
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 لندب سرجاش از و جلو داد هول غذاشو ظرف عصبی حالت با ..ببر ببریش میخوای ..نکن وز وز من گوش دم اینقدر-
  ....شد

  ببرمش واقعا-

  ...شد خارج عمارت از و نداد جوابشو شهاب

  ....گرفته زورش-

  ..کردیم نگاه علی ب هردوتایی

  ..این پایه کنه حسادت نموره ی کنم کاری ی خوام می-

  ام پایه کامال مورد ی این توی ولی نمیاد خوشم ازت اصال اینکه با-

  کرد بلند دستشو

 قدش بزن پس

  ....بابا برو-

  .شد.بلند سرجاش از بهناز

  بیرون میکنم پرتت خودم بود مزخرف ات نقشه-

  زد بهم دستاشو علی

  ...بگذرونیم خوش قراره فقط ...نیست .کار در ای نقشه-

  ..شد بلند سرجاش از

  کرد نگاه من ب

  ..دیگه پاشو-

 نبودم شهاب از اثری کردم نگاه برمو.و دور ..شدم خارج عمارت از دوتا اون همراه و شدم بلند جام سر از

 اومدم خودم ب علی بشکن با

  ..اوکی بگذرونیم خوش قراره-

  ...کشیدم عمیق نفس ی

  ...شدیم بازی مشغول سه هر و آورد خونه داخل از رو والیبال توپ بهناز

 راه ک جیغی جیغ با و رسید خدمتمون ب آب شلنگ با علی.ک شدیم ولو زمین روی خستگی شدت از بازی از بعد
 شتیمبرگ و کندیم گذرونی خوش.و بازی از دل ک بود شب نیمه نزدیک ...خنده از بود کرده غش وعلی بودیم انداخته

  ....بودیم شده کشیده آب موش عینهو بهناز.و من ..عمارت توی

  ... اتاقش توی رفت.و گفت بخیر گرفتشب اختیار در رو پایین های اتاق از یکی همینجور ک علی

 شد ام مانع بهناز ک بگیرم دوش خواستم
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  ...کن .استفاده شهاب اتاق حموم از برو ...خرابه پایین گرم آب-

  ...اگه

 کن اذیتش هم کلی ....دیگه بخوابی شهاب پیش باید تو نمیدم راهت اتاقم تو ک من بعدم ....نیومده هنوز نترس-
 باشه

  باال ی طبقه رفتم باشم شهاب پیش بود خدام از طرفی از و است فایده بی اصرار دونستم می

  نبود اتاق توی خوشبختانه کردم باز ک درو

 از پیچیدم خودم دور بود داده بهم بهناز ک ای حوله آورد جا حالمو گرم آب دوش ی.و شدم حموم داخل سریع
  ....بیرون اومدم حموم

 

 شد داخل شهاب و شد باز اتاق در دفعه ی ک بپوشم چی االن میکردم فکر این ب.داشتم ..وایسادم آینه جلوی

 ب ..ندید منو ...بود تاریک اتاق ..بخورم جم نداشتم جرات ترس زور از ...زدم رو سکته لحظه اون میدونه خدا یعنی
 خودشو و تخت ی گوشه کرد پرت و آورد بیرون رو پیرهنش ...میره راه تلو تلو شدم متوجه اومد ک تخت سمت

  ...تخت .روی انداخت

 برم و نمک استفاده موقعیت از خواستم ...میداد الکل گند بوی ..شدم خم ...بود بسته چشماش ..نشد من متوجه اصال
  ...کردم بو برداشتم تخت روی .از رو سفیدش پیرهن ....شدم منصرف .ولی

  ..المصب بود مخدر مثل

 رفتم لیو داشتم نفرت الکل از اینکه با ..نیاد گیرم موقعیت این دیگه شاید ...کردم نگاش ...پوشیدم رو پیرهنش
  ....شهاب سر باال نشستم ...تخت روی

  .بودم برده خوابش زود خیلی

  .....بازوش روی گذاشتم سرمو.و کشیدم دراز کنارش

  ..اش گونه .روی کشیدم دستمو

 سنف ی و بستم چشممو میکرد آرومم قلبش صدای ...اش سینه روی گذاشتم سرمو ....بوسیدم گونشو آرومی ب
  کشیدم عمیق

 ی.و کرد فرو گردنم گودی تو سرشو و عقب ب چرخوند منو ..فشرد خودش ب منو و شد حلقه دورم دستاش دفعه ی
  ...کشید عمیق نفس

 .............کردم غرق باورنکردنی آرامش این در خودمو.و بستم چشممو ....بودی خواب همیشه .کاش

 

 با ..ردمک بلند سرمو ....نتونستم شم بلند خواستم ...رسیدمی گوشم ب ها پرنده چه چه صدای کردم باز ک چشممو
  ..زدم رضایت .سر از لبخندی آلودش خواب ی قیافه اون با شهاب دیدن

  ...کردم نوازشش و موهاش توی بردم آرومی ب دستمو
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  ..کرد نثارم رنگ.کم لبخند ی خواب توی ک اومد خوشش انگار

  فشرد خودش ب محکم منو ک دادم ادامه کارم ب

 ...کشیده شیطونی دلت ...نکن عسل-

  میکنم نصفت وسط از خودم بیار من جلوی رو عسل اسم دیگه بار ی داری جرات-

  ..کرد باز چشماشو

  .کرد نگاه من ب متعجب

  دادم تحویلش گشاد لبخند ی

 عشقم بخیر صبح-

  ..شد بلند جاش سر از فنر عین یهو بعد کرد بسته.و باز چشماشو

  من سمت برگشت.بعد ..کرد نگاه برشو.و دور

  کشیدم دستامو ..میکنی چیکار من اتاق تو-

  ..آخیش-

  ..تخت روی دادم.لم وری ی

 گرفتم آدم بچه مثل ..میکنم چیکار اتاقت .تو من خب ...کنه شک عقلت ب آدم ک پرسیمی سوالی ی چرا-
  ..خوابیدم

  ..خوندم .امو فاتحه دیدم ک اخمشو

  ..میکنه چیکار تو .تن من پیرهن-

  ..پاش روی گذاشتم سرمو

  ..بپوشم اینو شدم.مجبور نداشتم لباس دیشب خب ..اووم-

  ..کردم بوش

  ..میزنی عطری چ ..عطرشو دارم دوست میده خوبی.بوی-

  کرد .بلند پاش.روی.از سرمو

  ..دادم راهت اتاق تو چجور من.بگو من ب فقط .تو-

  موهاش الی ب ال کردم فرو دستمو

  ...بودی،خو مست-

  زد پس دستمو

  میاد بدم نزن دست من ب اینقدر-

  ..میاد خوشم من-
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  ..ندیدم زندگیم توی تو از.تر کنه-

  .همین بچسبم بهت دارم دوست فقط نیستم کنه من-

  ..کرد جدام خودش از.زور ب

  ندارم رو یکی تو با وبحث جر حوصله ها میکنی جدا رو اتاقت امروز از-

  نوچ-

 سمتم برگشت وحشتناک اخم ی با

 ب ک کنی ناکار منو بزنی اینکه مگر ...همینه اوضاع کنی عوض هم اتاقت ...خورم نمی جم دستت بغل از من-
 ی؟؟میکن انتخاب کدومشو حاال خب.. ..میشیم خالص .هم دست از جفتمون دیگه موقع .اون بپیوندم اعلی ملکوت

  ..کنم ناکارت بزنم-

  ...خندیدم

  ..جون خدا ترسیدم وای-

 بهم.بود زده زل بگه چیزی اینکه بدون

  کنی ناکارم چجوری میکنی.فکر داری ..هان-

  .کنم پر رو چالت .اون چجوری میکنم فکر این ب دارم-

  ..تخت .روی افتاد بغلش تو کردم پرت خودمو

  ..گفت چیزی ن.و کرد دعوام ن ..نداد نشون واکنشی هیچ

 ..میکردم گوش رو قلبش .صدای.و اش سینه .روی بودم گذاشته سرمو

  گذشت سکوت تو ثانیه چند

  ..نذاشتم .شه بلند خواست

 

  ...کردم نگاش.و کردم بلند سرمو

  ...بود عجیب برام بود شده ساکت همه .این اینکه

  ..کردم نوازش خودمو وحشی های دندون جای و اش گونه سمت بردم دستمو

  ...چشماش ب زدم زل و کشیدم باال خودمو

  ...برام بود شده خواستنی عجیب

  !نم؟ک تعلل باید چرا آرومه اینقدر ک حاال.و ببوسمش داشتم دوست ...دادم تغییر نگاهم و کشیدم عمیق نفس ی

  اومد در صدای آخر ی لحظه درست.کردم نزدیک سرمو
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  ..شد بلند جاش سر از.و کرد جدا خودش از منو

  ..بود صغری .کرد باز ک درو

  گفت بهش چی دونم نمی

  ..آورد بیرون .رو ساکش و کمدش سمت رفت کنه نگاه من ب اینکه بدون و بست درو ریلکس اما

  سمتش رفتم شیرجه تخت روی از.ک ساک توی ریخت می هاشو لباس داشت

  بری؟ میخوای کجا-

  ساک توی گذاشت.و کرد جدا کاورش تو.از رو پیرهنش-

  ..آلمان-

  رفتم وا

  کی؟-

  ..ظهر از قبل

  خب گرفتی بلیط کی-

 ندارم برگشت قصد هم حاالها حاال .شم راحت شرت از ک برم خوام می ..میپرسی سوال چقدر-

  نالیدم

  شهااااب-

  کرد نگام اخم با

  زمین روی نشستم

  نری میشه-

  ن-

  خدا.رو.تو-

  ن-

  شهاب-

  نداد جوابمو

  بدی خیلی-

 نکرد نگامم

  .داد جاخالی بگیرم گاز پاشو ساق خواستم سمتش کردم حمله

  وحشی چته-
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  نری ک کنم مصدومت خوام می-

  مسخره-

  شد مشغول دوباره

  پوشید.رو پیرهنش

  ..نرو فقط میکنم بگی کاری هر-

  کرد نگام

  میندازی رو بچه-

  ..شد قلمبه چشام

  میرم پس اوکی-

  ..رحمی بی خیلی-

  .انداخت باال اشو شونه

  ..شدم بلند جام سر از

  ..در .سمت رفتم ..نگردی بر.و بری.ک الهی ...صدامی اینقدر هم تو اینجوریه.ک حاال-

  میکنم خورد پاتو قلم عمارت تو گذاشتی پاتو ...گفتم چی فهمیدی-

  اومدی من گیر تو شوهر همه این ..سرم.تو خاک ..تو زن شدم ک من حیف...احساس بی مردک-

  میکرد نگاه منو واج.و هاج همینجور

   کردم بلند سرمو...چیزی ی تو رفتم کله با ک بیرون برم خواستم کردم باز درو براش آوردم بیرون زبونمو

 ی ..مقلب روی گذاشتم دست ...بستم درو و اتاق تو برگشتم و زدم جیغ و اومدم خودم ب یهو زد خشکم علی دیدن از
  ..خودم صورت تو زدم و زدم جیغ داشتم ک وضعی دیدن از پایین گرفتم سرمو کشیدم عمیق نفس

  ...بود تنم شهاب پیرهن فقط

  ...شهاب سمت برگردوندم سرمو

 رمب میشه روم دیگه من حاال ..تو نداری غیرت ...بیرون نرو وضع این با بگی بهم میمیری ..توهه تقصیر اش همه-
  ..بیرون

 

  ...زدم جیغ.و موهام جون ب افتادم شده چی اومد یادم ک دوباره

  ...کرد جدا موهام توی از دستمو

  ..کردم نگاش و باال گرفتم سرمو

  ...بهم بود زده زل
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  ...زشتی اینقدر چرا تو-

:/ 

  ..شد آویزون ام لوچه.و لب

  ...اعصابمی رو میکنی جیغ جیغ هم خیلی--

 /: مدل این شدم دقیق

  ..داد هولم در جلوی از

  زمین روی از ساکشو

  ..برداشت

  بشین پیر هم پای ب ...خودت برای اتاق .این-

  بیرون رفت و کرد باز درو

  ....بیرون رفتم در از اومدم ک خودم ب

  شهاب-

  ..ها پله سمت رفت

  ...شهاب-

  پایین رفت ها پله از ...کنه نگام برنگشت حتی

  ..من ب بود زده زل ..علی ب افتاد نگام ک برگشتم کشیدم عمیق نفس ی شد خارج ک دیدم از ...گرفت بغضم

 اتاق تو پریدم.و زدم جیغ

  ...پایین رفتم بهناز زور ب هم سر آخر بودم زده غمبرک اتاق توی عصر تا

  ..کنم نگاه علی صورت .تو نمیشد روم هم اونطرف از

  دادم تکون ن نشونه ب سرمو ..بخورش نکن بازی غذات با اینقدر-

  دهنم جلوی گرفت.و کرد پر قاشق ی علی

  ..بگیره .جون ات بچه تا بخور-

  ..شده اینجوری رفته شهاب اینکه از-

  .بود بهناز

  ..میگرده بر اون-

  کردم نگاه علی ب

  ...مونه نمی اونجا ک همیشه ...برگرده ک مجبوره-
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  صندلی ب چسبیدم.و کردم پوفی

  ..خندید.بره شد روش چجور لپش روی گاز اون با موندم فقط-

  ..کردم نگاش

  باشی وحشی اینقدر نمیکردم فکر اصال کن باور-

  ..نکنا توهین من داداش زن ب-

  ..افتاده کسی چ گیر ک باش داداشت فکر تو-

  نیست ک فعال-

  ..کرد بغلم اومد شد بلند سرجاش از بهناز

  ..خوبه دعواش،میکنم خودم اومد ..کرده بغض چ بمیرم الهی-

 

  ..پریدم صندلی روی از و زدم جیغ روم شد ریخته خنک چیزی ی دفعه ی ک بگیره ام گریه خواست

  ..خنده از بود کرده غش علی

  ..شدم خیره دستش توی نوشابه شیشه .ب

  ن چسبید-

  گردنش پس زد محکم بهناز

  .کنه کوب سنگ نمیگی بیشعور-

  داد ماساژ رو گردنش

  ..ها سنگینه دستت-

  ...چی داداشمو زن ببین شو خفه-

  .من سمت اومد.و زد جیغ بهناز بهناز روی نوشابه باقی ریختن با

  ...برداشت رو آب پارچ لب بر خبیث لبخند ی با علی

  باشم گفته حتمیه مرگت من روی بریزی بخوای-

  ...الفاتحه-

  ..ما سمت دوید.و گفت اینو

  ..فرار ب گذاشتیم پا

  ..بود برداشته رو عمارت کل جیغمون صدای

  میکردم فرار باید هم بود گرفته خندم هم
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 ..انداخت گیر منو در دم سر آخر

  دادم جاخالی روم بریزه اینکه از قبل بلند آبو پارچ خبیثش لبخند اون با

  ..شدم خیس کم ی فقط و

  ..بود زده خشکش ..کردم بلند سرمو

  ...خدا یا-

  میکرد نگاه سرمو پشت

 کردم خفه جیغمو شهاب آبکشیده قیافه دیدن از ..عقب ب برگشتم

  گرفت لباسشو ی یقه علی ب .کرد حمله.و زمین روی کوبوند ساکشو تمام عصبانیت با

  ..میکنی غلطی چ داری-

  کرد قایم سرش پشت آبرو پارچ

  ...هیچی ...من-

  ..دید رو بهناز و چرخوند نگاهشو

  ...اتاقت تو برو میکنی غلطی چ اینجا تو-

  ..میکنی خالی ما سر داری ک سوزندتت چی-

  ...داد هول رو علی

  بوده .تو کار بفهمم اگه حالت ب وای ...علی حالت ب وای-

  چی؟-

  کردی فرض .خر.منو ...نزن مردگی موش ب خودتو-

  مطمئنم نکردم فرض-

  عللللی-

  ترسه می خونه تو داریم حامله زن .پایین بیار صداتو--

  ..میترسه ک درک ب-

  ..اوی!

  ..میخوره هم ب جفتتون از حالم ....برو وردارش خوایش می اگه ...شو خفه-

  ..میگی هذیون داری ..مرگته چ بگو-

  ..خوردی عشقی شکست باز نکنه

  ..ها پله سمت رفت و برداشت زمین روی.از ساکشو شهاب
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 نمیاد .من اتاق .تو کس هیچ-

  من سمت برگشت

  ..یکی تو مخصوصا-

  رفت باال ها پله از تمام عصبانیت با

  بود چش شهاب-

  بود بهناز

  ..خندید علی

  ...سوخته آی ک نگین هیچی-

  .شده.چی-

  ..کرد نگام

  ..بشه چی-

  نره ک کردی کاری تو!

 بود بهناز

  ..روش شد ولو مبل سمت رفت ریلکس کامال

 بخوابی میچسبه آی-

  ..کردی چیکارش میگم-

  ...دیگه دیگه-

  .من سمت برگشت

  ..نبودی دلتنگش مگه ...آقاتون پیش بری خوای نمی .تو-

  ..بود حتمی مرگم شهاب پیش میرفتم االن من

  راحتم بهناز پیش من-

  .خندید

 باشی بهناز .با آخرش ک بود این برا داشتی بغض همه این

  ..شد فرجی کرد خدا شاید بدین من ب هم فحش چارتا کن آرومش پیشش برو ..نوچ نوچ..

  ..کردم نگاه رو پله باالی

  .برم ترسیدم می واقعا

  ..دادم قورت دهنمو آب
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  راحتم جا همین من-

  .شد بلند جاش سر از

  ستاره پر شبتون حال هر ب .ی،شبه هم ی،شب ضمن در ....بود گفتن ما .از-

  ن .یا برگردوندیش تو نگفتی-

  داد تکون و باال آورد دستشو اتاقش سمت میرفت ک همینجور

  ها گوگولی بخیر شب-

 ..کردیم نگاه همو خیره و ..هم سمت برگشتیم بهناز.و منو

  ...خوابیدم بهناز پیش  شب

 امج .سر از و .کردم پوفی ...آوردم در.رو بهناز صدای ک شدم پهلو اون پهلو این اینقدر ..برد نمی خوابم .اصال ولی
 اهنگ رو باال طبقه ...بیرون .اومدم اتاق از .....بود رفته فرو محض سکوت تو عمارت.و بود .شب نیمه ...شدم بلند

  ..کشیدم ناچاری .سر از آهی ..کردم

  ..کشیدم سر کله ی  کردم پر. یخچال از آب لیوان ی آشپزخونه تو از

 سیم ب زدم ..بود کرده معتادم ..تونستم نمی ..رفتم کلنجار خودم با خیلی ...کشیدم عمیق نفس ی ...سالن توی رفتم
  ...رفتم باال ها پله از.و آخر

  ..لرزید می دستام رسیدم ک در پشت

  ..باد.بادا چ هر ..گرفتم خودمو تصمیم

  ...نبود قفل خوشبختانه.و چرخوندم رو دستگیره

  ..اتاق .توی.رفتم

 ..ردمک ناله شدم پنچر خالی تخت دیدن با اما تخت سمت رفتم پاورچین پاورچین ..بود کرده روشن رو اتاق ماه نور
  ..موهام .جون ب افتادم.و .شدم عصبی معمول طبق

  ..میای دونستم می-

 داده لم راحتی صندلی .روی تراس توی شهاب ..صدا دنبال برگشتم حالت همون با ..شد خشک موهام تو دستم
  .شد باز بناگوش تا نیشم .ولی بترسم سگ عین باید االن اینکه .با ..کشید می سیگار.بود

  ..من سمت چرخوند سرشو

  ...بیای میکردم فکر .اینا از زودتر-

  ...سمتش رفتم شدم بلند جام .سر از

 ..نبود خبری ورودش ی لحظه عصبانیت از

  ..خودم خواستنی .مرد ب .شدم خیره.و وایسادم پنجره چارچوب تو

  ...بست چشماشو و .زد سیگار ب پک ی
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  ..میگم .رو راستش پس ...نیستم دروغگویی آدم من-

  ...کردم تیز گوشامو

 هشب شباهتی هیچ اینکه .با ...بودمت گرفته عسل جای.ک ای هفته ی ..شب اون ...فرشاد ...میاد یادم رو چیز همه-
  ..اجرام بقیه.و ...اسب از سقوطم .مهمونی اون ...پرستیدمت می عاشقانه روانیا عین هفته ی اون .تو منم.و نداشتی

  ..من ب زد زل.و کرد باز چشماشو ..زد سیگار ب .دیگه پک ی

  .من زندگی تو پریدی عالم کجای از.بگو من ب تو فقط-

  ...آغوشش توی انداختم خودمو ..نیاورد طاقت دلم

  ...نکرد حرکتی هیچ

  ..کردم بلند سرمو ...کشیدم عمیق نفس ی

  ..من بودب زده زل

  ..میکنه آرومم آغوشت .ولی ندارم بهت حسی هیج .اینکه با-

  ...شد تر رنگ پر لبخندم

  ...بهش .زدم .زل و برگردوندم سرمو ...کردم خاموش کنارش سیگاری جا توی.و گرفتم دستش از رو سیگار

  ..کردم قفل دستش تو دستامو ...بزن .حرف .جونم از .خوای می چی-

  ...میخوام رو تو فقط من-

  ...ندارن بقیه ک دارم چی من مگه-

  .گردنش .دور کردم حلقه دستامو.و شدم شیر

  ندارن .بقیه ک داری روانی خوی ی.تو-

  .زد نیشخند

  ...داری .دوسم .بودنم روانی خاطر ب-

  ..گرفت دستمو ک هاش دکمه سمت .بردم دستمو

 فقط میخوام پیرهنتو-....میزنم حرف .باهات دارم-

  ..ستاره-

  ..کردم نگاش

  ..میدی خوبی بوی ..شدم عادت بد خب-

  کرد قفل دستش تو دستمو

  ..بده منو جواب-

  ..بدم رو جوابت من تا بده .رو پیرهنت .تو-
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  بردار خواستی رو کدوم هر کمدم تو از برو-

  ..خوام می همینو فقط ..نوچ-

 

  ..کنیا می .اذیت داری-

  ..شد باز نیشم

  .فهمیدی-

  ..زد لبخند

  ..نمیشد باورم

 ردمک بوسه در غرق.رو صورتش و نیاوردم طاقت ..هفته ی .اون از غیر ب البته دیدم می رو لبخندش بود بار اولین
  کرد جدا منو زور ب ک

  .ای کنه اینقدر .چرا .تو-

  ...دارم دوست ..اوم-

  ..ندارم دوست من ولی-

  .سریع تند زود ..منه بوس نوبت باشه هم نوبتی حاال ..خب ..خیلیه نیستی متنفر ازم ک همین نداره اشکال-

  ..دادم نشونش لپمو

  ...چالم تو کرد فرو رو انگشتش

  آییی

  ..نرفتم .چرا پرسی نمی-

  .حتما موندی جا-

  بود داده رو وسایلم توی مواد گزارش بود زده زنگ یکی ...ن-

  ..معتادی بده مرگم خدا-

  ..شد تر رنگ پر لبخندش

  ..بمونم جا پرواز از من خواسته یکی ..ن-

  ..کی-

  داره دوست خیلی رو تو ک .یکی-

  .کی-

  ..کرد نگام

  ..علی-
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  ..مطمئنی کجا از-

  ...بزاره پا من دم رو بخواد کسی نشده زاده مادر از مگرنه ...بیفته در من با ک داره ها جرعت این از فقط علی-

  ..تو داری دم مگه!

 ..کرد بلند منم شد بلند صندلی روی از لب بر لبخند

  .ها نرده سمت رفت

  ...پایین کنم پرتت جا این از ترسی نمی-

  ...میدی نشون ک هستی چیزی اون از مهربونتر.و بهتر خیلی فهمیدم ولی بودم باهات کم درسته-

  زمین .روی .گذاشتتم

  ..سمتم گرفت آورد بیرون .رو پیرهنش

  بخواب بگیر بهناز پیش برو حاال ..خودت واسه بیا-

  نالیدم

  ..شهاب-

 میاد بدم ..نچسب بهم هم اینقدر ...بشم اتاق هم باهات ک نیستم عاشقت هم اینقدر ولی نیستم متنفر ازت درسته-
  ...کنه دخترهای از

 ...رفتم وا

  ..دیگه چیز ی-

  ..کردم نگاش

 شده جور بلیطم ..میرم فردا .من-

  ...بگیره ام گریه خواست می دیگه

  ..میری چرا-

  .کرد روشن.و برداشت سیگار ی

  کنم پیداش برم میخوام ..کنه خوبش کامل بتونه ک میشناسن رو نفر ی آوردن خبر برام ...بهناز خاطر ب-

  ..چی بشی خالص شررم از بری میخوای گفتی پس-

  میکشید سیگار و بود وایساده ها نرده جلوی من ب .پشت

  ...برم تونم نمی نباشی راضی تو.تا انگار ولی ..بخوری حرص خواستم می-

  ..سمتم برگشت

  ..لعنتیه جهنم این از شدن جدا و بهناز برای ..باش راضی اینبار خواهشا پس-

  ..دروغ .هم بچه درمورد پس-
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  برد باال بس ی نشونه ب دستشو

  ...مباد بدم .بچه از گفتم هم قبال-

 ...کشید عمیق نفس ی

 حق ب نا ب ک خواهری ..دونه می خواهرش مثل هم رو تو ..خوبیه پسر ....مواظبتونه علی نیستم ک مدتی این-
  ..مرد

 ...داشته خواهر-

  ..تو .هم .میاد خوابم من هم برو بسه-

  فشردم لباسشو

  میری کی-

  زود صبح-

  ...صبح تا میشه-

  بهناز پیش برگرد ..ن-

  ..شهاب-

  ..بیرون داد هولم.و کرد بازش ..در سمت برد گرفت دستمو من سمت اومد و کرد خاموش رو سیگارش

  میای کی بگو حداقل-

  ....دونم نمی ...ماه چهار ماه س ماه دو ماه ی-

  ..گرفت بغضم

 بست.درو.و اتاقش توی برگشت و بوسید منو ممکن حالت ترین سریع ب ک .بشه جاری اشکام خواست

 واستخ علی ...ببینمش سیر دل ی نتونستم .حتی من.و بود میش.و گرگ هوا وقتی زود خیلی صبح ...رفت شهاب
  ..کنم تحمل رو جداییش بودم حاضر من بهناز خاطر ب ...گرفتم جلوشو من اینبار ک بشه مانعش بازم

  ...بودم متنفر .شهاب بی های روز از چقدر من.و گذشت می روزها

 دست از رو عزیزم بار ی من ...نمیکرد پر برام رو شهاب خالی جای هیچی اما کنه عوض روحیمو تا کرد کار همه علی
  ....بودم متنفر سفر و مسافرت از ...بیاد سرم بال همون دوم بار برای خواستم نمی ...بودم داده

  ...ذاشت نمی تنهام ای لحظه دلشوره

  ..بزنم صدا.رو .اسمش.و بزنم داد خواست می دلم

  ..نمیشدم جدا پیرهنش از ای لحظه.و بود زده لک بود کشیده .ماه ب رفتنش روزهای ک شهابی برای دلم
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 ارتعم ی موندم من.و بیرون رفتن باهم من از امید نا .موند نتیجه بی زدن قدم برای بهناز.و علی .اصرار.و بود شب
  ..سکوت پراز

  ..شکمم روی گذاشتم دست

  ...آخه .میاد کی باباییت-

  ..خانم ..خانم-

  .صدا سمت برگشتم .شد ..کنده .جا از قلبم

  ..بود جون پسر ی

  شده؟ چی-

  ..برگشتن آقا-

  ..شدم بلند .جام سر از سریع

- 

  شهاب

  ..دنبالتون بیام گفتن-

  سمتش دویدم چجوری نفهمیدم اصال

  االن کجاس-

  .من همراه بیاین-

 ...داشت ورم ترس دیدم خودمو جنگل تو ک همین اما ..بپرسم چیزی اینکه بدون ...رفتم ...نداره عقل عاشق آدم
  ..بیام نباید ک فهمیدم تازه انگار

 .با منو.و گرفت دهنمو جلوی زدم جیغ گرفتتم...شد مانعم پشت از نفر ی اما برگردم بگم چیزی اینکه بدون خواستم
 ..چشمم ب ماشین نور برخورد .با ک افتادم نفس .از ...بود فایده بی میزدم پا.و دست چی هر کشوند خودش

  ...زمین روی گذاشت منو هیکل قوی مرد اون  ..بستمشون

 بشم میخکوب جا سر شد باعث صدا ی اما شم بلند خواستم

 !کجا؟-

  ..صدا سمت برگشتم ترس .با

  ..کشید می سیگار.و صندلی .روی بود نشسته

  ...آشنا امسال دوست پارسال ..به به-

 سمتم اومد ...شد.بلند جاش سر از

  کرد چنگ امو یقه

  ...نه یا گفتم ...نپلک من پسر ور.و دور نگفتم مگه-
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  ..دادم قورت دهنمو آب

  ..بود بهمون حواسش ساعته 42 علی یعنی .بود نذاشته اونجا پاشم حتی نبود شهاب ک مدتی این

  .کرد.له پاش زیر رو سیگارش ..موندی می قبرستون همون ..نفهم ی دختره-

  ..زدی اللی ب خودتو .یا شدی الل-

  .بود کجا ترس میکردم سکته داشتم

  ..دارین چیکار من با-

  داد تحویلم پوزخند

  ..کنم جدا پسرم زندگی از اتو سايه میخوام-

  کشیدین گند ب منو زندگی ک شمایین این ..ندارم کاری کسی .با ک من-

 رزهه ی زنیکه ..باردارم ازت ک میزنی گول منو پسر دیگه حاال ...کنی حض ک بدم نشونت زندگی چنان ..شو خفه-
 نجاهمو کاش ..بیرون کشیدمت پدر بی فرشاد اون بغل از خودم خوبه ..شناسمت می خوب خودم نشناستت کی هر

  ..نچسبی پسرم ب اینجوری.و برسی هرزگیت ب تا میکردم ولت

  ..نیستم .هرزه .من-

 رفت .یادب تو ی بچه گیر نازنینم اموال خوام نمی ..بره بین از باید شکمته تو ک ای بچه این ولی ..میگی راست .تو-
  ...ماشینش سمت

  ..داد نشونم و آورد بیرون برگه ی

  ...کردی امضاش خودتم توهه بردگی سند این-

  ..من-

  ...مزرعه ..کردی فراموش رو نیره-

  ..شد خارج نهادم از آه

  درک ب میری امشب از-

  ..شد ماشینش .سوار

 روشن رو ینماش .دبی بفرستیم قراره ک دخترهایی میون بفرستینش بعدم ..کنه سقط اشو بچه تا بزنینش اینقدر-
  ...رفت.و کرد

 بیابونی غول چهارتا و موندم من حاال

 نداشت فایده کردم التماس زدم ضجه ..گرفتنم اما ...کنم فرار خواستم....

 اومد می بر ازم ک کاری تنها .سنگ تیکه ی ..دادم قسمشون نبود.و بود چی هر ب ...بودن نامرد .بودن رحم بی
  ...نزنن ضربه شکمم ب ک کردم بغل پاهامو
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 ینزم روی از کردن پام نثار ک لگد دوتا با ..کرد اثر ..زدم هوشی بی ب خودمو بود نمونده بدنم تو جونی اینکه با
 غضب ...بود شکمم روی دستام هنوز ..نزنم جیغ ک گرفتم دندون لبمو ...ماشین توی کردن پرتم و کردن بلندم

  ...کنم فکر حتی بیارن سرم قراره.ک بالیی ب خواستم نمی ...بود کرده رو .مرگ هوس دلم ....داشتم

  ....رفتم .هوش از واقعا تا کرد تولوق.و تلق ماشین اینقدر ...کشتن .امو .بچه ک نبود این از بدتر دیگه

  ...کردم باز چشممو و زدم جیغ دستم سوزش با

  ..بودن نشسته کنارم جوون دختر چندتا ...چرخوندم سرمو ..بود گنگ برام چیز همه

  ...آوردن سرش بالیی چ شرفا بی-

  ..کجام من-

  ..کرد نگام میکرد پانسمان دستمو داشت ک دختری

  ...میکنی چیکار اینجا تو میکنیم چیکار اینجا معلومه ک ما-

 اشتنگذ.و گرفتن بغلمو زیر ..کشید تیر پام ساق.و دلم زیر همزمان اما بردارم قدم خواستم ..شدم بلند جام سر از
  تخت روی

  ...هست بدنت تو سالم جای ی ...تو میری کجا-

  ...میکرد ام خفه داشت بغض ..بود شکمم روی دستم

  ....دارنا میز چیز ها بچه بده حالت اگه-

  ..نالیدم

  ..میخوام .امو بچه من-

 ..شد جاری اشکام

  ....میکردن نگام واج و هاج

  داشتی، بچه-

  ...شکمم .روی گذاشتم دست

  کرد بغلم میکرد پانسمان دستمو ک دختری

  ..بعدی ی بچه ...جوونی ...اون حال ب وای دیگه وضعته.سرو این ..عزیزم سرت فدای!

  ...میخوره تو درد چ ب پدر بی ی بچه نگین میگه راست-

  ..کردم جدا نگینه اسمش فهمیدم ک دختری.از خودمو

  داره بابا-

  ..خندیدن دخترا

  ..نه مگه درسته ..نبود دار شناسنامه منتها ...داره بابا ک معلومه-



 
272 

 

  ...گرفتم گاز لبمو

  ..بود شوهرم شرعی نظر از ولی بود  نشده ثبت قانونی نظر از درسته

  ..بترکونیم اونور بریم قراره ک بشی خوب زودتر .کن سعی خیال بی-

  ...کردم .پاک اشکامو

  .ور کدوم-

  داد جوابمو بود رسیده خودش ب بقیه از بیشتر ک دخترا از یکی

 ....کنیم پارو.پول آی ..دوبی-

  لرزید تنم

  ..دوبی چرا دوبی؟-

 اسهو عمارت ی ی تو االن ..رفت پارسال دوستام از یکی ..کند پول ازشون میشه  بخوای تا...عزیز های شیخ پیش-
  ..دزدیده مخشو ک رفته عشوه چجوری نیست معلوم کثافت ..گرفته طال سرتاپاشو ..میکنه خانمی خودش

  آوردن سرش بالیی چ نیست معلوم رفته آرام ...نیستن اینجوری.ک همه ولی ...سوسن-

  بیای خواستی چرا تو میگی .راست اگه-

  ..بودم مجبور من-

  ...شد زیر ب سر

  ...ندارم رو کسی چون بودم مجبور...-

  کسیم بی خودت مثل مام نخور غصه یکتا خیال بی-

  ....نمیشد کشیده اینجا ب کارمون داشتیم کار.و کس اگه ما بگو همینو نگار-

  ...روم ب رو دیوار ب زدم زل حرفاشون ب توجه بی

  ..شد اتاق وارد چارشونه زن ی ...شد باز اتاق در ....باشه داشته تمومی من های بدبختی نباید چرا

  ..شماست نوبت باشین زود . سوسن و نگار-

  ..شدن بلند جاشون سر از لب ب لبخند

  ...میبینیم همو بازم باشیم شانس خوش ...نخورین غصه شمام زندگیمون پی رفتیم ک ما-

 ...رفتن و فرستادن برامون.بوس ی

  ..داد می سوز درد شدت از بدنم ....بودیم خیره ای نقطه ب سکوت در سه هر من.و یکتا و نگین

  ..رییس کنه لعنتت خدا ..شکمم روی گذاشتم دستمو.و کشیدم دراز

 : ....((میکردم شومم سرنوشت نثار ک لعنتی.و بودم من باز....



 
273 

 

 اسمش ..دیدمش اول روز ک چهارشونه زن اون ..شد بهتر هم زخمام دوهفته توی گذشت سریع چی همه خیلی
 ی بودم شده ....نداشتم هدفی .....برگردونه زردمو و پریده روی و رنگ تا غذا ب بست منو زور ب ...بود سوگل

 ...بودم خیره دیوار روی نقطه ی ب روزا و دیدممی کابوس شبا ...میکردم نگاه فقط نمیزدم حرف کسی با ..مجسمه
 اون ...لنج کنار بردن فرسا طاقت سواری ماشین روز ی از بعد مارو رسید موعود روز ...کشیدم نمی رو کسی انتظار

 ...ایران سر

 جمع رس ..بود اساس بی.و پوچ چیز ی فرار فکر.و نمیزد پر هم پشه حتی بگم میتونم جرات ب دريا لب از نقطه اون
 ..آب اونور بره منتقل بود قرار ک غذایی مواد میون شدیم جاسازی کانتینر ی توی ک میشدن نفر ده ما گروه

 وجهمت .خوردیم ک هایی تکون . ..شد متوقف باالخره اینکه ت افتاد حرکت ب میکرد حمل رو کانتینر ک ماشینی
 باال اون از کانتینر و بشه خراب جرثقیل تا دادم قسم.رو خدا باال همون ..لنج روی گذاشتن جرثقیل با رو کانتینر شدم
  ...اسارت بند این از بشم رها.و بشه پرت

 زانوی نم مثل ک کسی تنها تاریکی همون تو ...بود نتبجه بی هام التماس.و دعام بازم ...نیفتاد اتفاقی هیچ ن ولی
 بود گرفته بغل غم

  .بود خیره من ب غم از پر چهرهی با ک بود یکتا

 ...لنج روی شد گذاشته کانتینر

 لعنتی جلن این .االن.و بردن لنج نزدیکی تا باهاش رو کانتینر ک ؟کامیونی ،جاده ماشین کردیم حرکت ک ای لحظه از
  ...بود کابوس ی مثل همه.و همه .کنم صدا رو خدا.و بزنم داد تونم نمی حتی ک

 رو دهنشون و بودن بسته رو پاشون و دست رو همه دم از اما بردن می خودشون موافقت با رو دخترا این اینکه با
  ...بودن زده چسب

 ....... ...تمام و خواست .می شیرین مرگ یک دلم فقط و فقط لحظه این تو

  ..چاق پرست پول عرب مشت ی ب ...شدیم داده تحویل ...رسیدیم

  ...بودن چندش العاده فوق هاشون بغضی ...لرزوند می آدمو تن کثیفشون های نگاه

  .میشدن فروخته برده مثل

  ...گیر چشم اندامی ن داشتم رویی و بر ن ک بودم شانس خوش من بین این در بیشتر بهاش تر زیبا کی هر

  ....نینداختن .من ب هم نگاهی نیم حتی .ک بود اقبالیم خوش از این شاید

  ....من جز شدن فروخته همه

  ....کردم نگاه خالی های قفس ب

 قفس و بودم من حاال ...میدادن رو کلیدش خریدارش .ب و بودن کرده حبس قفس ی داخل رو دخترا از کدوم هر
  ....خالی های

  ...نداشتم خریدار یعنی ...نشدم فروخته

 ....بودم خوشنود اقبالیم بد خاطر ب بار اولین برای من و
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 دنبرگردون برم و ماشین توی گذاشتنم ...خورد گره دار نقاب زنی نگاه ب نگاهم لحظه آخرین ....بردن منو ناچار ب
  ...خودشون مخفیگاه ب

 نثارم داد و فحش برگشتم با ک بودم نشده فروخته جنس تنها من ...گذشت روال همین ب هم روز اون فردای
  ...مصرفم بی اینکه از میشد

  ...نینداختن هم سبزه اندام الغر من ب نگاهی و خریدن رو دخترها ی همه عرب مردهای تمام روز پنج

  ...بود من ب نیازی چ رو و بر خوش و هیکلی.و سفید پوست با دخترهایی بودن با داشتن هم حق

 یچیز  و بزنه حرفی اینکه بدون بود دختران فروش شاهد و اومد می آخر تا اول از دار نقاب زن اون روز پنج این تمام
  ...میشد .خیره من ب و ایستاد می گوشه ی بگه

  ..شدن خسته بودنم از .دیگه پنجم روز عصر

  ..خودمون افراد برای بزاریمش ..کنید ولش اینو-

  ..لرزید تنم

  ...بشم .دست ب دست خواستم نمی

  ...شد جاری اشکام

  شد مانع صدا ی اما ماشین توی بزارن رو بودم من ک همیشگی بار ته خواستن

  ..میخرمش من-

 صدا سمت برگشتیم من خصوص ب همه

  ..دار نقاب محجبه زن همون

  ...سمتمون اومد

  ...میخرمش من-

  ..قفس روی گذاشت پول بسته چندتا

  ..دادم بهتون گذاشتین روش ک قیمتی از بیشتر خیلی مطمئنم-

  ...میکردن نگاه پول همه اون ب متعجب مردا

  شدن کاسب بودن فروخته رو دیگه دخترای ک حدی اون از بیشتر

  ...دیگه کنید بازش هستین چی معطل-

  ...آوردن بیرون منو.و کردن باز رو قفس در

  برگردوند روشو و انداخت پام سرتا ب نگاه ی زن

  ..بیا همرام-

  ...بودم دلگرم میزد حرف فارسی و بود ایرانی اینکه از-
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  ...کرد باز درو و شد پیاده ماشین از نفر ی ...ایستاد رنگ مشکی لیموزین ی جلوی ....رفتم همراهش

  ...شد سوار زن

  ...شو سوار-

  ..بستم درو و ماشین توی نشستم

  ...کرد حرکت ماشین ک گفت عربی ب چیزی ی-

  ..بود بسته چشماشو و صندلی ب بود زده تکیه مدت تمام

 نداشتم رو گفتنش جرات ولی ..ببینم اشو چهره داشتم دوست خیلی

  ایستاد ماشین عمارت جلوی ...شد بزرگ عمارت ی وارد ماشین

  ...کردن باز درو

  ....شدم پیدا من دنبالش ب و شد پیاده دار نقاب زن

  ...شدم رنگ سفید قصر اون وارد همراهش

  ..بود جواهر و تجمل پراز چی همه

  رفتیم باال ها پله از

  ..ایستاد در ی جلوی

  ..زد در

  ..شدم اتاق وارد شد داده بهش ک ای اجازه با بعد لحظه چند

  ..گذروندم نظر از رو سلطنتیش وسایالی و اتاق تمام

  ..شدم خیره پنجره جلوی و بود من ب پشت ک صندلی ب برگشتم میشد پخش فضا در ک دودی دیدن با تا

  ....گفتم ک همونیه-

  ...بله-

  .بیرون برو-

  ...شد خارج اتاق از و گفت چشمی دار نقاب زن

  ...من جلوی ایستاد و شد بلند صندلی روی از اونم .شد بسته ک در

  موند باز ازحیرت دهانم

  ...سرخ های لب آبی های چشم طالیی موهای اون ...بود کننده خیره زیبایش حوری مثل

  ..بودم ندیده زیبایی این ب زنی عمرم توی ....العاده فوق اندامی

  کرد برانداز پامو تا سر و زد پک ی سیگارش ب
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  ..چیه اسمت-

  اومدم خودم ب

  ...ستاره-

  بلدی؟ کاری

  کاری؟ چ-

  بلدی .کاری چ بگو.تو-

  بزنم کله.و سر میتونم هام اسب با .داری مزرعه ...کارخونه-

  چی؟ ها بچه با-

  بچه؟-

  تونی؟ می کنی نگهداری ازش میخوام دارم بچه دوتا-

  من؟ چرا-

  ..بزنی شوهرمو مخ تونی نمی  و نیستی خوشکل چون-

 

  کردم نگاش متعجب

 دقیقه هر تو حداقل ..میخورم رو پرستارا اون چوب دارم هنوزه ک هنوز ..بوده نامرد و زرد.تو اومده پرستار چی هر-
  ..هست ها بچه ب حواست و نمیرسی خودت ب

  ..خانم-

  چیه؟-

  ..اومدن آقا-

  من سمت اومد .کرد خاموش سیگاری جا تو رو سیگارش

  ..بودی ک جایی همون میگردی بر یا مونی می چیه؟ نظرت-

  ...نرم اونجا ولی بمونم اینجا بودم حاضر

  ..میکنم بگین کاری هر خانم قبوله-

  ..کن فرو گوشت.تو چیزو ی فقط ..باشه-

  کردم نگاش

  ..نکن نگاه شوهرم چشمای تو وقت هیچ-

  زد پوزخند

  ..نمیکنه رهات کابوس عمرت آخر تا چون-
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 هگرفت نظر در برام ک اتاقی ب برد منو.و سراغم اومد نقابدار زن اون دنبال ب و بیرون رفت اتاق از گفت ک اینو
 بودن

 بچه تصورم خالف بر ...شدم اخت ها بچه با حسابی مدت این توی من و ...میگذره  عمارت ب اومدنم از هفته ی...
 رنگش کم لبخند اون با.و میزد سر بهم گاهی از هر خانم ...بود گرم خودشون کار ب سرشون و ..بودن آرومی های

  ...بودم ندیده حاال تا رو آقا اما راضیه کارم از ک بود مشخص

 ها عرب اون با شدن خواب هم برای آنچنانی قصرهای و کاباره ب منو ک کردم شکر سجده چقدر میدونه خدا فقط
 ...نبردن

. 

 ..زد صداشون نفر ی ک ..میکردم بازی ها بچه با داشتم حیاط توی

  ..چسبیدن من ب دو هر صدا شنیدن محض ب ها بچه ..عمر ...احالم

  ..کنم سکته بود نزدیک سرم پشت عرب مرد دیدن با ک چیه ترسشون دلیل ک ببینم ک برگشتم

  ...میکرد ترش ترسناک این.و بود قرمز چشماش از یکی ..چشماش مخصوصا زیاد خیلی ..بود ترسناک

  ..زد حرف ها بچه با عربی ب و انداخت من ب سرسری نگاه ی

  ...نکردن نگاشم حتی اونا اما

  ...جدیدی نرس ....هستی کی تو-

  ..برد می کار ب رو فارسی لهجه با

  توهست با آهای-

  دادم قورت دهنمو آب

  ..دادم تکون مثبت ی نشونه ب سرمو

  ...میزنن قاطی ...کن کار خوب هام بچه با ..است خوب-

  ..رفت و کشید سیبیلهاش ب دستی و گفت اینو

  ...کنم غش بود نزدیک دونه می خدا

  ..افتاده  دیوی این گیر ک حوری اون حیف

  ....کردم نگاه ها بچه ب

 هیوالییه.. چ دیگه ترسن کی ازش خودش های بچه ک کسی

 دمهم بشم من کوتاهی مدت در و کنه اعتماد بهم ک شد باعث داشت نظر زیر اونو خانم شیرین ک برخورد ی همین
  ..اومده سرش ب چ کرد تعریف برام .همرازش.و
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 پسر ی ب افته می چشمش  خوندن حال در ها کاباره از یکی توی برسه نوایی.و نون ب اینجا .تا میکنه فرار ایران از
  ...میبره دلشو همونجا و ایرانی

 ی برای دلش نظیرش بی زیبایی و بوده کرده پا.و دست خودش برای ک ابهتی همه اون با مشهور  خواننده شیرین
 چنگ پسر اون آوردن دست ب برای چیزی هر ب ک میکنه کرش.و کور پسر اون عشق اونقدر و ..میره ایرانی پسر

 ب زرو کارش و میخونده اشتباه رو آهنگها و میشه افسرده ..میشه نابود زندگیش پسر نه جواب با آخر در.و میزنه
 هت پولش ک ای لحظه درست.و میشه نشین وخونه نمیدن کار بهش جا هیچ ک جایی تا و میشه بدتر و بدتر روز

 ودهب اش خواننده شیرین ک ها عروسی از یکی توی اسد شیخ چیز بی الکلی زن ی ب بوده شده تبدیل و میکشه
  ..میبره باخودش اونو و میاد خوشش ازش

  ...اوله روز مثل قلبشه.تو پسر اون از ک نفرتی.و عشق هنوز ولی داره بچه دوتا االن.و کرده ازدواج باهاش

 و بینتشب دیگه بار ی تا منتظره شیرین و داره شیخ با هم دور خیلی آشنایی ی پسر اون میکرد تعریف ک اینجوری
 دوسش چون.و بسته اونا روی چشم شیرین ک شیخه خود کارهای کثیف از جدا ماجراها این ی همه ...کنه تالفی
  ....نیست خیالشم عین نداره

  ..ستاره بخور رو چاییت-

  ...کردم نگاه خانم شیرین ب

  ..خونید می هنوزم-

  ...کرد پخش هوا توی.رو سیگارش دود

  ..میخونم ک باش مطمئن ببینمش .دیگه بار ی اگه-

  .اس آماده غذا خانم-

  ..شد بلند جاش سر از

  ...بریم پاشو-

  ...شدم بلند جام سر از لبخند با

  ...برد می ضعف آدمو دل رنگین غذای همه اون هم همونجا  از شدم ک خوری غذا سالن وارد

 خودمو سرعت تمام با ..کرد رو.و زیر رو ام معده خورد ببینیم ک شده سرخ ماهی بوی ک بودم ننشسته هنوز
 با و زدم صورتم ب آب مشت تا چند ...میزدم هوق فقط دیگه ک اینقدر ...آوردم .باال.و دستشویی ب رسوندم

  ...شدم خیره بهش.و روش گذاشتم دست ناباورانه کردم شکمم توی ک احساسی

 نداشت امکان

  ...کنم گریه یا بخندم دونستم نمی ...زمین روی نشستم

  بودم منگ تا،شب

 شهاب ...ایران برگردونه منو بگم خانم شیرین ب خواستم می ..گرفتم تصمیمو ....بود درگیر ذهنم هم صبح تا شب
  نکرد قبول باطل خیال زهی اما بده پس بهش داده ک رو پولی بتونه.ک داشت پول اینقدر

  ..بده دست از منو مثل یکی نمیشه حاضر گفت
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  ..کنم چیکار پدر بدون بچه ی با ...میگرفتم تصمیم خودم باید دیگه حاال

  ..بودم توجه بی بهش روز اون تا م چیزی ..جلو بود اومده کمی شکمم ..میشد بیشتر بهش احساسم روز ب روز

 باباش از رو قدرتش دونستم می ها شکنجه و لگدا و مشت اون کردن تحمل از .میداد آرامش بهم شدن مادر حس
 .دیگه .بار ی بود این آرزوم ..میزدم له له دیدنش برای میشد خارج نهادم از آه افتادم می ک شهاب یاد .برده ارث ب

  ریختممی .اشک .یادش ب صبح تا شب و ..بودم نبودنش خمار معتاد ی مثل.. ..کنم استشمام رو تنش عطر

  ...اومدم .خودم ب در ی تقه صدای با

  ..شد وارد جعبه ی با بود حلما اسمش ک پوش نقاب زن همون

  !چیه این-

  ..بپوشین امشب مهمونی برای گفتن خانم-

  ..مهمونی-

  ..در سمت رفت

  ..بیاین ها بچه با.ک باشین آماده و حاضر هفت ساعت بله-

  .شد خارج.و کرد باز.درو

  کردم نگاه لباس ب

  ..رنگ همون ب روسری.و ...بود رنگ سوسنی دامن.و کت ی

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

 ابرپ حیاط .توی ک بزرگی جشن ب رفتیم ها بچه همراه ب و .شدم خارج اتاق از مختصر آرایش ی با.و .شدم حاضر
  ...میخورد هم ب گنده شکم آدم همه اون از حالم ...بود شده

  .خانم ستاره-

  .برگشتم

  ..بله-

  بود خدمتکارا از یکی

  ..پیششون برین زود گفتن خانم-

  کردم نگاش متعجب

  شد نزدیک بهم

  ..باشین زود بده خیلی حالشون-

  .شیرین عمارت قسمت رفتم.و بهش سپردم رو ها بچه

  ..خوردم جا زارش حال دیدن از ..کردم باز ک درو



 
281 

 

  .سمتش رفتم

  بود دستش الکل بطری

  .گرفتم ازش

  شده چی-

  .کرد نگام

  بود شده ولو تختش روی

  خانم شیرین-

  زد پوزخند

  ....دیدمش سال پنج از بعد-

  .زد خشکم

  کیو-

  ...دیدمش چشمام دوتا این با خودم ..همیشه از تر خوشتیپ ..اومده-

  است پسره همون منظورتون-

  ..چکید چشمش ی گوشه از اشک

 کنارش نشستم.و کردم خدایی یا

.... 

  ..بود داغون ....بودم زده زل بهش حرفی هیچ بدون ساعت ربع شاید

  داری؟ دوسش هنوز-

  ..بست چشماشو

  ..ولی ...بگیرم انتقام ازش دیدمش دیگه بار ی اگه خواستم می-

  ...افتاد .هق هق ب

 

  ...گذشته از بیشتر ...دارم دوسش ..تونم نمی-

  ..گزیدم لبمو

  داری بچه داری شوهر شما-

  داد تحویلم پوزخند

  ..درک ب برن-
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  ..شد بلند جاش سر از دفعه ی

  ...شده ک قیمتی هر ب ...میارمش .دست ب-

 نهبک خواست می ک کاری اون از ...ترسیدم می سگ مثل بود جلوم ک شیرینی این از ..ترسیدم می ...لرزید تنم
  .داشتم واهمه

  ..داد انجام رو آرایشش ترین غلیظ.و پوشید لباسشو قشنگترین

 ...درخشید می ماه مثل

  .....بود شده ها فرشته مثل بود کرده تنش ک سفیدی لباس

 

  دوخت چشم من ب.و کند آینه از دل شد تموم ک آرایشش

  ...میفته پام ب ببینه شکل سرو این با منو مطمئنم ..شدم .عالی-

  .بود شوهرش بازم اما بود بار.و بند بی بود آشغال بود کثیف اگه شیخ

  ..خانم-

  هیسسسس

 ..لبم جلوی گذاشت سکوت ی نشونه ب دستشو

  .کاری هر ....بکنم کاری هر آوردنش دست ب برای حاضرم ...کنم عشق فقط میخوام امشب-

  ..انداخت اندامم ب لرزه آخرش جمله

  ...کشوند خودش دنبال منو.و شد خارج اتاق از

  ..شد شیرین زیبایی مبهوت ها چشم ی همه حیاط ب ورودمون محض ب

 راینقد حاال تا انگار ..میکرد نگاه میداشت بر قدم حیاط توی حوری بسان ک خودش زن ب متعجب هم شیخ حتی
  ..بودتش ندیده خندان.و زیبا

  ...نمیشد محو لبش .روی از لبخند .شدم خیره بهش و ایستادم .گوشه ی ..بودم ندیده منم

  ..کرد نثارش بوسه ی همه جلوی.و بهش رسوند خودشو.و نیاورد طاقت شیخ

  .بود خونش تو باری بند بی و هرزگی اما ...دونستم می ..داشت دوستش

  ..رفت ها مهمان گویی آمد خوش برای.و .کرد حلقه شیخ بازوی دور دستشو ساختگی لبخند با

  .خورد مشامم ب آشنا بوی ی اما کنم پیدا رو ها بچه تا چرخوندم سرمو

  .شدم میخکوب جام سر

 ..کشیدم عمیق نفس ی.و بستم چشمامو

  ..لرزید تنم
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  ...کردم باز چشمامو قلبم روی گذاشتم دستمو .کنم نمی اشتباه مطمئنم

  ..مطمئنم .خودشه

  ..میکردم پیداش باید چجور آدم همه این بین ..چرخوندم سر

  .شد عربی رقص مشغول بود تنش ک ای زننده لباس با جوون دختر ی و سن .روی رفتن ها نوازنده گروه

  ..جمعیت سمت برگشتم و گرفتم ازش نگاهمو

  ..میکردم پیداش باید

 و رفتم...میکرد کمکم بیشتر بوش ..کشیدم عمیق نفس دوباره بستم چشمامو ..گذروندم نظر از رو افراد دونه دونه
  ...رسیدم دلنشین .عطر اون منبع ب تا رفتم

  ..برگشتم ..ها درخت زیر درست حیاط انتهایی قسمت ..کردم باز چشمامو

  ...دیدمش

 کت اون توی من مغرور مرد ...میکردم نگاه فقط ..برم راه رفت یادم بکشم نفس رفت یادم ..وایساد مکان و زمان
 تازه ..برداشتم .قدم ..نشد متوجه کردم نگاش همه این ...بود شده ای لحظه هر .از تر خواستنی مشکی شلوار.و

  ..تند تند میکشید سیگار ..شدم .اش چهره عصبی حالت متوجه

 سمت برگشتم متعجب ..بود سن روی رقاص دختر همون ....کردم دنبال رو نگاهش مسیر ...نقطه ی ب بود زده زل
 ...شهاب

 ویر شراب .بطری ..شد بلند سرجاش .از اما سمتش برم خواستم ..کنه توجه .چیزا .این ب ک نبود کسی من شهاب
  ...رسید می سکو ب مسیرش ...رفت و برداشت رو میز

  ..کنه چیکار میخواد دونستم نمی

  ..رفت باال .سن از

  ...داد .می ادامه رقصش ب و بود شده خم کمر تا شهاب ب توجه بی دختره

  ....ایستاد جلوش شهاب

  شهاب ب افتاد ک نگاهش دختر

  ...رفت.وا زمین روی

 ور بطری ..رفت هوا ب همه جیغ دختره بدن روی بطری.توی محتویات تموم ریختن با اما گفت بهش چی دونم نمی
  ..رفت و دختره صورت تو کرد پرت.و آورد بیرون اسکناس مشت ی جیبش .توی از.و گوشه ی کرد پرت

 

  ..کنه خیر ب خدا-

  .صدا سمت برگشتم

  ..بود جون پسر ی
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  ..شد سبز جلوم شیرین ک شهاب دنبال برم خواستم

  ..کردم نگاش

  اومدی خودت بیای بگم خواستممی-

  ..میگه چی فهمیدم نمی بودم کرده .هنگ

  .کرد اشاره بود نشسته جوون پسر.ک میزی ب

  ...تیپه خوش چ بینی می-

  ..برم خواستم می فقط من

 نمیکرد رها دستمو شیرین .ولی

  .کنار کشید منو زور ب

 ..باغ ته بکشونش جوری ی ...بزنی حرف باهاش خوای می بگو بهش.برو-

  ..کردم نگاش متعجب

  ..باغ ته-

  .همینه بدی انجام برام میتونی ک کاری کمترین ...دادم نجات رو زندگیت من-

 

  .کردم نگاش

 برم باید من-

  ..برو خواستی قبرستونی هر بعد میدی انجام رو خواستم ک کاری اون اول-

 

  ..میدادم دست از رو شهاب مگرنه .شدم مجبور

 

  دیگه برو-

 میز سر بود نشسته تنها.و تک ک پسری سمت رفتم.و کشیدم عمیق نفس ی

  ...کردم نگاهش ایستاده

 رسید نمی من شهاب پای ب هرگز ولی بود خوشتیپ واقعا

  ..گرفت باال سرشو ک کرد حس نگاهمو سنگینی

  ..نشدم متوجه ک گفت چیزی عربی ب

  بگیرم رو وقتتون لحظه چند میشه-
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  زد لبخند

  ..هستین ایرانی-

 ..دادم تکون مثبت ی نشونه ب .سرمو

 نمیکنه، خوب آدمو حال غریب .کشور ی توی زبون هم.و وطن هم ی کردن پیدا از تر دلچسب هیچی عالی چ-
  بشینین

  بیاین من همراه شما میشه .ممنونم-

  باال پرید ابروش تای ی

  .بیام همراهتون-

  ..حقم در میکنید لطف-

  .شد بلند .جاش سر از و انداخت ای شونه

  ....اومد همرام حرفی هیچ بدون

  ..اومدین تنها-

  ..رفت.و کرد قاطی دفعه ی اما بود دوستمم ..ن ک تنها-

  .زد خشکم جا سر

  کردم بلند سرمو

  ..دوستتون-

  ..دیگه داره قاطی ...کرد خلق شاهکاری چ ندیدنش آره-

  ..دادم قورت دهنمو آب

  بودیم رسیده بقیه دید از خارج کامال جایی.و باغ آخر ب دیگه ..سن باالی رفت ک همون-

  ...داشتین کارم چ بگین من ب میشه حاال ،..هدف ب زدین دقیق -

  ...اینجا .اومده چرا دوستتون بگین میشه-

  .کرد مرتب.رو کراواتش

  ..کرد پیداش جور بد ولی ..میگرده اش گمشده دنبال-

  .داد تحویلم چشمکی

  ..من باشم گفته االن همین ..نه مگه گرفته دوستمو چشمت-

  ..کرد وحی بهم وحشتناک.و ناگوار اتفاق ی داد نشونم ک ای حلقه برق

  ..رفت کجا شهاب-

  ماسید لبخندش
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  ..دونی می کجا از اسمشو-

  ...نکنه ببینم

  ...سالم-

  صدا سمت برگشتیم هردو

  ..بود شیرین

  ..بود زده خشکش پسره

  من ب کرد رو شیرین

  ...بری .تونی می حاال-

  ..شدم دور اونجا از بلند هایی قدم با.و گذاشتم تنها رو هردوشون خواسته خدا از

 ..بودم افتاده نفس نفس ب .دیگه ..رسید می عقلم ک جایی هر ..کردم رو و زیر رو جا همه ..میکردم پیداش باید
  کشیدم عمیق نفس ی ...شدم خم و دیوار ب زدم تکیه

  ..من خدای

  ..میکردم حس بوشو

  ..کردم نگاه رو برم و دور و .شدم صاف سریع

  ..بهش رسوندم خودمو تمام سرعت .با بود ایستاده مشکی ماشین ی کنار دیدمش

  داشتم فاصله باهاش قدم چند اش همه

  .کوبید می ام سینه تو وار دیوانه قلبم

  ..........شها-

  ....شد سست پاهام ...شد سرد تنم ..زد خشکم بود روم ی رو ک ای صحنه دیدن از

  ...بوسید می رو رقاص دختره همون داشت من شوهر ...من مرد ..من عشق ..من شهاب

.. 

  ...شدم دور اونجا از سرعتی چ با نفهمیدم اصال

 خودم برای ..زدم زار.و نشستم زمین روی در پشت کرد قفل درو و اتاقم ب رسوندم خودمو ..اومد نمی بند اشکام
  .......زدم صدا رو خدا کردم ناله ....بود شکمم توی ک پدری بی ی بچه برای ..شومم بخت برای

  ...بود برده .خوابم زمین روی ..شدم بلند خواب از شدیدی درد کمر با .صبح....

  ....ترسیدم ام قیافه دیدن با بشورم صورتمو.و دست ک رفتم ..شدم بلند جام سر از

  ....کشیدم عمیق نفس ی.و بستم چشمامو

  ...خانم پیش برم ک دنبالم اومد خدمتکارا از یکی ک میکردم عوض لباسمو
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  ...بودم خالی تو جسم ی ....نیست بدنم تو روحی هیچ میکردم احساس

  ..خانم شیرین پیش رفتم و کردم سفت رو.روسریم گره

  کردم باز درو ...داد ک ورود اجازه

  ....افتادم سرفه ب ..سیگار بوی از بود شده پر اتاق کل

  ...کردم نگاش

  ...میکشید سیگار.و بود داده لم تخت روی حریرش خواب لباس با

  برگردوند سرشو

  ..قبرستون از جلومه ک اینی.و بودن آورده آسمون از اونو انگار ...میکرد فرق دیشب شیرین با چقدر

  ..ترسیدم شدم ک تر نزدیک

  ...بود باور قابل غیر ....شبه یک ..بود شده پیر

  زد سیگارش ب پک ی

  ...داره زن-

  سمتم برگشت

  دونستی می-

  کردم نگاش فقط

  زد پوزخند

  ..دوتا ..داره هم بچه-

 رفتار ب اهمیتی ک بود خراب خودم حال اینقدر ...دیوار تو کرد پرت رو الکل شیشه دفعه ی ..شد جاری اشکاش
  ..دادم نمی شیرین های

  ...لعنتی ..لعنتی .....لعنتی-

 زیر هگذشت مثل بازم ...کرد خوردم ..نکرد قبول ..باش من با فقط میدم بهت بخوای چی هر گفتم ...کردم التماسش
  .کرد لهم پاش

 ...بود شده سرخ عصبانیت شدت از

  ...کنه .مرگ آرزوی وجدان عذاب از صدبار روزی میکنم کاری ...بگیرم انتقام ازش چجوری بلدم

  ..شد بلند .جاش سر از

  کمدش سمت رفت

  جایی بریم باید شو آماده برو-

  ..شنیدم خودم فقط ک دادم تحویلش چشمی
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 ...رفتم نمی کاش  اما شدم رفتن آماده و اتاقم ب برگشتم

 اهمیت رامب لحظه اون ...سرشه تو چی دونستم نمی ...میکشید سیگار فقط مسیر طی تمام و شدیم لیموزینش سوار
  ...شدم پیاده ماشین از شیرین دنبال ب ..داشت نگه خونه ی جلوی ماشین .بودم داغون خودم چون نداشت

  ...شد خیره رو روب خونه ب حسرت با

  ....هیچ ....بود هیچ خودش قصر مقابل در خونه این

  کشوند خودش دنبال منو و کرد باز رو حیاط در

  وایساد حیاط وسط

  من سمت کرد رو

 ، ببینی معرکه نمایش ی ای آماده-

  ..کردم .نگاش  منگ و گیج

  ..برگردوند سرشو

  امیرررررر ...امیرررررر-

  ...بیرون .زد خونه از پسره همون پیش در پی دادهای با

  میکرد نگاش زده بیرون حدقه از های چشم با

  .میکنی چیکار اینجا-

  خندید شیرین

  ....هرچی ...گرفتی نادیده منو عشق همه اون پیش سال پنج....بزارم یادگار ب برات نرفتنی یاد از خاطره ی اومدم-

 ب اول متعجب ...اومد بیرون خونه از ک فردی روی موند ثابت چشمام ...نفهمیدم رو شیرین های حرف دیگه من
  ...زد خشکش افتاد ب نگاهش .وقتی و کرد نگاه شیرین

  .شیرین سمت برگشتم امیر داد با

  شده خیس پاش سرتا چرا فهمیدم نمی

  .بکنی میخوای چیکار-

  ..بود افتاده زمین روی ک بطری روی موند خیره نگام

  ...نکن خراب خودتو زندگی ...نشو دیونه-

  .....گرفت صورتش جلوی رو فندکش

  کردی چیکار من با ک بمونه ذهنت تو ابد تا میخوام ....کنم تالفی میخوام-

  ..گرفت .رو شیرین سرتاپای آتیش فندک اومدن فرود محض ب و کرد رها رو فندک بشه مانعش خواست امیر تا
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 برای خودش ک عشقی آتش در سوخت می ..دوید می و میزد پا و دست شیرین بود زده خشکم مجسمه مثل
 اشتد کم چیزی زیبایی از ن ک شدم زنی خودسوزی شاهد زندگیم توی .بار اولین برای من.و بود کرده روشن خودش

  ...نداشت عشق فقط ....ثروت از ن

  زمین روی انداختتش و شیرین روی انداخت رو پتو امیر

 شد آتیشش،خاموش

 رفتم حال از و رفت سیاهی .چشمام ...نیاوردم طاقت .دیگه بود شده تلخ ک شیرینی دیدن از زد کنار ک رو پتو

  ...کردم باز آرومی ب چشمامو

  ...سرجام نشستم سریع ..داشت ورم ترس ...تخت روی اتاق توی

  ...شد وارد امیر.و شد باز اتاق در بیام پایین تخت روی.از خواستم نبود کسی من از بغیر اتاق توی

  ..شد باز نیشش افتاد من ب ک نگاهش

 ..اومد هوش  ب ک بیا بدو شهاب-

  ..شد ظاهر اتاق توی شهاب ک نکشید طول بیشتر ثانیه چند

  ..باش زود ..بدی منو مشتولوق باید اول میکنی نگاش اینجوری-

  تخت روی نشست.و من سمت اومد امیر ب توجه بی شهاب

  ..خوبی-

  ..داشتم رو یخ کوه ی حس حاال اما  ..رفتم می باال کولش.و سر از بودمش دیده بوسه اون از قبل اگه

  ..بزن حرف ستاره-

  ..پایین گرفتم سرمو

  ..خوبم-

  ...باشین راحت شما تا بیرون میرم من-

  من سمت برگشت و کشید عمیق نفس ی شهاب در شدن بسته صدای با

  ...اومده سرت بالیی چ میکنی تعریف-

  کردم بهش پشتمو و کشیدم دراز تخت روی

  ...ستاره

  ...گزیدم لبمو

  ..نداد ادامه نشنید ازم ک جوابی

 ..کنم نگاش نبودم حاضر حتی دیگه ...شدم سنگ
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 زار ها چهب عین هیکلش اون با ..گذاشت تموم سنگ شیخ ختمش مراسم ..مرده شیرین گفتن بهم شد بهتر ک حالم
 سریدرد امیر واسه همین بخاطر ..میکنه خودکشی ک بود گفته خودش بود گذاشته اتاقش تو ک ای نامه با ...میزد

 از ...شدم آزاد کامال من.و بود بخشیده خودم ب رو بود داده من خرید برای ک پولی نامه همون تو و نشد درست
 نمی حس من جز رو تنهاییشون مراسم اون توی کس هیچ ..سوخت می هاش بچه برای دلم ..بگذره ها این ی همه
  ..دادم دست از سوزی آتش روتوی مادرم.و پدر منم ...کرد

  .تنهایشون برای ریختم اشک

  .کردم بلند سرمو ..شد داغ کمرم

  بود شهاب

  .ندادم اهمیت ولی خورد جا ..ایستادم ازش فاصله با و زدم کنار دستشو بگم چیزی اینکه بدون

  ...باشه داشته اون ک داشتم اهمیت براش من مگه

 ک اونقدر ن ولی گرفت وجدان عذاب ..پرستید می رو مهشاد زنش عاشقانه امیر ...شیرین تصور خالف بر...
 راچ کنه خیانت همسرش ب دار شوهر زن ی پای ب پا بود نشده حاضر.و نبود مقصر وقتی ..کنه نابود رو زندگیش

  ...بگیره وجدان عذاب باید

  .بود مهشاد اش خاله دختر عاشق بچگی از.و نداشته شیرین ب حسی هیج وقت هیچ ک کرد تعریف خودش

  .......سعید.و من مثل درست

  ..ستاره-

  ..کردم بلند سرمو

  ..رسیدیم-

  ...عرشه روی اومدم شهاب کمک ب

  ...برگردم آزاد پایی و دست با منتها جور همون بودم مجبور بودم رفته قانونی غیر چون

  ...رسوندیم ساحل ب خودمونو بود لنج کنار ک قایقی با

 ...گذاشتن تنها مارو ماشینش تحویل از بعد.و بودن منتظر افرادش از نفر چند اونجا

  ..شد سپری شهاب.و من سکوت در مسیر تمام

  ...میداشت نگه رستوران کنار غذا خوردن برای فقط میکرد رانندگی بند ی

.. 

  ...نداری دوست-

  کردم نگاش

  بیارم برات دیگه چیز ی بگم میخوای-

  ...دادم تکون منفی ی نشونه ب سرمو
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  ...شده چیزی-

  .شدم بلند سرجام از و کشیدم خوردن از دست

  سیرم-

  گرفت دستمو

  میری کجا-

  ..کشیدم دستمو

  ..ماشین تو برم میخوام

  ..میدیم ادامه راهمون ب صبح و مونیم می جا همین رو شب وقته دیر دیگه-

  لوکس هتل  توی اتاق ی تپل میزی زیر ی با ..شدیم خارج رستوران از باهم.و کرد حساب شد بلند جاش سر از
  ...شدیم اتاق وارد باهم و گرفت تهران

  تخت روی نشستم

  .کنی عوض ها لباس این با کنم پیدا چیزی ی میرم بگیر دوش برو-

  ...داشتم نیاز خودمم

  ..موندم دوش زیر تموم ساعت نیم

  .کرد ترم سبک

 خورد در ب ای تقه

  ..داد بهم حوله کردم باز درو

  ..کردم آویزون و گرفتم حرفی هیچ بدون

.... 

 هآین جلوی رفتم میکرد نگام و بود نشسته تخت روی.ک شهاب ب توجه بی ..شد خارج حموم از خودم دور رو حوله
  ...کردم خشک موهامو.و

  ....پتو زیر خزیدم و پوشیدم رو بود خریده ک لباسهایی سریع...بگیره دوش رفته فهمیدم در صدای با

  ...بستم چشممو شد باز ک حموم در

  ...کشید دراز تخت روی و کرد خاموش رو چراغ...خورد مشامم ب تنش عطر دوباره

  ...نبود نزدیک بهم اینقدر کاش ...تونستم نمی ولی کنم منحرف.فکرمو کردم سعی خیلی

  ..میکرد بازی موهام با

  ..گزیدم لب

 بوسید.گردنمو.و زد کنار آرومی ب موهامو
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  ...بیداری-

  ...بیام کوتاه خواستم نمی ولی میزد له له براش دلم اینکه با دادم قورت دهنمو آب

  ..کشید دراز کنارم آخر در و موند نتیجه بی هاش نوازش

  ...بیفتی پام ب.ک میکنم کاری ...شهاب آقا اولشه تازه ..لبم روی نشست لبخند شنیدم ک.رو آهش صدای

 ....برد خوابم بکنم کارهایی چ اینکه فکر با

  ..شد سپری مطلق سکوت در عمارت ب رسیدن تا ....بردم می لذت من.و بود کرده عصبیش سکوتم ی روزه

  ..خونه داخل رفتم.و شدم پیاده اون ب توجه بی ..داشت نگه خونه جلوی رو ماشین

  ...عقب ب برگشتم چیزی شدن شکسته صدای با ک بودم سالن توی

  میکرد نگام ها زده جن عین ..بود بهناز

  ...ستاره خودتی ...ابوالفضل یا-

  ...زدم لبخند

  ..فشرد آغوشش در منو.و بهم رسوند خودشو تموم سرعت با

  .بیای .کردم دعا چقدر بدونی اگه ...سالمی ک شکر رو خدا-

  کجاس؟ علی-

  ...بود شهاب

  شد شهاب آویزون.کرد ول منو

  میکنی پیداش دونستم می ...ماهی اینقدر ک بشم تو فدای من الهی-

  کرد جدا خودش از رو بهناز کالفه شهاب

  ..کجاس علی میگم-

  ندیدی رو علی صغری .بود جاها همین ...دونم نمی-

  ..حموم میرن گفتن آقا خانم-

  ..اینجا نیومد مدت این ک رییس ..باش مارو بادیگارد-

 .لجن مردک داره جرات ن-

  ..آورد بیرون رو سیگارش

 بخوریم تا بیاره چیزی ی بگو صغری ب-

  باال بیارن برات میگم برو تو باشه-

  کاناپه سمت رفت
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  جا همین بیاره بگو خواد نمی-

  کرد نگاش متعجب

  ..خبریه شدی اجتماعی-

  .کرد روشن رو سیگارش-

  شد چی کوفتی غذای این صغری ....بهناز نگو مزخرف ام خسته-

  .آقا میارم االن-

  ..کاناپه روی نشوند خودش دنبال و کشید منو بهناز

  ...اومد سرت بالیی چ اصال بودی کجا شد چی بگو کن تعریف-

  .کردم نگاه شهاب ب

  ..بود جواب منتظر اونم انگار

  بهناز سمت برگشتم.و کشیدم عمیقی نفس

  میکنم تعریف برات امشب .ام خسته االن-

  ...ستاره-

  بوسیدم گونشو

  میدم قول-

  ..شد باز نیشش

  ..اومد زدن کف صدای

  ...خودته کار ستاره برگردوندن دونستم می ...آفرین-.بود سر ب حوله علی عقب برگشتم

  کردم نگاش لبخند با.و شدم بلند سرجام.از

  کشید دماغمو.و رسید بهم

  ..موشک موش خورده موش زبونتو-

  کردم سالم.و دادم ماساژ دماغمو

  ..سواد بی موش ن خورده گربه میگن-

  ..رفت هوا ب جیغش ک کشید هم بهناز دماغ

  ..میاد بدم نکش دماغمو گفتم صدبار-

  شد ولو شهاب کنار میخندید ک همینجور علی

  ...چزونم می خودتو دارم انگار میده کیف خیلی ....چزوندم رو خواهرت آی نبودی-
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 میکرد نگاش و کشید می سیگار فقط شهاب

  ..بریدن زبونتو عربا یا گرفتی سکوت روزه-

  ندارم رو ات حوصله نگو مزخرف علی-

  داد ادامه موهاش کردن خشک ب و خندید علی

  ...داشتی حوصله کی تو-

  ..من سمت کرد رو

  .شده چی بشنویم منتظریم.ما خب-

  کردم نگاه شهاب ب

  ..نه االن میکنم تعریف جفتتون برای بعدا-

  ..شد تر غلیظ شهاب اخم

  سمتش برگشت.علی

  ندارم شدن منتظر حوصله من ..شده چی بگو تو-

  ..شد بلند جاش سر از

  ..کجا-

  ...رفت بیرون عمارت از حرف بدون

  مطمئنم من کژال پیش رفت این-

  .بود بهناز

  کرد نگاه من ب خندید علی

  عصبانیه اینقدر کردی چیکارش-

  انداختم باال.امو شونه

  هیچی-

  بود.علی ...شده چی کن تعریف خیال بی رو شهاب اصال ...میگی راست تو

 برداشتم میز روی از سیب ی

 ریهگ سیر دل ی بهناز رسیدم ک شیرین قصه ب ...بود افتاده ک هایی اتفاق ی همه کردن تعریف ب کردم شروع و
  ...اتاقش تو رفت پاشد و کرد

  خندید علی

  ....دارن قاطی جفتشون برادری و خواهر-

  ..سالن توی اومد صغری لحظه همون
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  .اومدین کی ..بگردم دورتون الهی خانم-

  ..اومدم تازه-

  .قبرستونه عینهو اینجا نیستین وقتی ک بشم فداتون-

  هاشم مرده جز منم حتما

 ... ..نبود این منظورم آقا حرفیه چ این بکشه منو خدا-

  کرد نگاه برش.و دور ب

  ...براشون کردم آماده غذا هستن کجا آقا-

  ..شد بلند جاش سر از.علی

  ...رسیم می خدمتش ب میایم ستاره.و خودم-

  زد لبخند صغری

 .......آقا جونتون نوش-

 خوردن غذا برای فقط ما.دیدار کل.و موندم می بهناز پیش هم شب ....کردم محلی بی شهاب ب تمام هفته یک
  ....میشد خالصه

 ادد چیزی کوچکترین سر ک طوری بود گذاشته تاثیر شدت ب اخالقش.روی این.و ..زدیم نمی هم حرف باهم حتی
  ..نداخت می راه قال.و

 اون یدبا بخشیدمش می اگه حتی ..بود سخت واسم خیلی بوسه اون دیدن.اما ببینمش حال این تو نداشتم دوست
  ..گذاشت.می کنار رو غرورش شده بارم ی برای باید ..گذاشت می پاپیش

 !تونست؟ نمی کنه محبت بهم تونستمی حداقل ولی نداشتم رو بورزه عشق بهم اینکه انتظار

  خوری؟ نمی چیزی چرا-

  کردم نگاه بهناز.ب

 ...نیست ام گرسنه-

  ..میشی آب بدی ادامه اینجوری شدی قبل از تر الغر-

  بود علی ..بهناز الیک-

  میزنم حرف باهاش جدی دارم-

  ..چیه مگه کردم الیکت منم-

  نیارین در بازی مسخره اینقدر-

  ..مطوری چطور ....گشود سخن ب لب هم بداخالق آقای ...اوه اوه-

  کشید لپشو
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  ...شد کبود مطمئنم ک دستش تو زد چنان کفری شهاب

  ...الهی بشی افلیج-

  من سمت کرد رو

 .وحشیه اینقدر هست ک هم باتو-

  ...شدم بلند سرجام از

  کجا؟

  کردم نگاه بهناز ب

  ..بخورم هوایی ی میرم-

  ..دزدنت می نرو تنها-

  ..می من-

  ...دزدن .می رو جفتتون-

  ..عه-

  ..میخورم غذا دارم من برو همراش تو شهاب-

  ..میکرد استفاده .هم ب ما کردن نزدیک برای چیزی هر از ..حلقم تو علی سیاست

  کردم نگاه شهاب ب

  ..نبود هم خیالش عین

 ..نیاین دنبالم سری این فقط ..میشین راحت دستم از ...بدزدنم ..نیست مهم برام-

  بیرون زدم خونه از.و گفتم اینو

 ..گفتم دروغ ..شدم ولو روش و دونفره تاب ب رسوندم خودمو ترسیدم می سگ عین ک حالی در تمام سرعت با
  ...بخوره بر شهاب غیرت ب گفتم اینجوری فقط ترسیدم می خیلی

  ...بستم چشمامو و زدم تکیه و کردم باز دستامو ...ها پرنده صدای و بود شب

  ...بود العاده فوق هوا

  ..داد تکیه ام شونه ب چیزی ی

  ..کردم باز چشمامو

  ..ام شونه روی بود گذاشته سرشو و بود نشسته دستم بغل شهاب

  ...کنم حس وجود تمام با رو عطرش تا کشیدم عمیق نفس ی

 کردم مهار خودمو زیاد زحمت با اما کنم چنگشون تا نداخت می هوس ب منو موهاش
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 شیدهک دفعه ی ...نکردم نگاش نشست صاف اینکه تا بود حالت همون توی چندلحظه ..نگفت هیچی نگفتم هیچی
  ...فشردتم خودش ب محکم ..بغلش توی شدم

  کرد زمزمه گوشم دم شد خم

  ...متنفرم کردن محلی کم از نباش اینجوری وقت هیچ-

  .بوسید رو پیشونیم

  ...داشت ارزش دنیا ی برام سمتم بود، اومده خودش اینکه میشدم له داشتم اینکه با لبم روی نشست لبخند

  ..کردم چنگ.موهاشو آرومی ب.و اومدم کنار خودم با آخر.در

  .شد بیشتر دستش فشار

  ...موهام بین کرد فرو سرشو.و کرد باز رو.روسریم گره

  ..خوام می رو وجودت امشب-

  ..زدم کنار رو دستش

  ..میکرد نگام خمار

  خودش سمت گردوند برم.و گرفت دستمو ک شدم.بلند سرجام از

  ..کجا-

  ..بخیر شب بخوابم برم میخوام-

  ..کردم خفه جیغمو شدم بلند هوا روی ک بودم نرسیده در ب هنوز گرفتم فاصله ازش.و کشیدم دستمو

  داشت لب ب فاتحانه لبخند  کردم نگاش

  ..بخوابم برم میخوام کن ولم-

   رفت.باال ها پله از و شد وارد عمارت پشتی در.از

  ..راحت خیالت ...بخوابیم ک میریم-

  ..شد خوابش تخت من فرود ب منجر آخر در.و بود بی،فایده من زدن پا.و دست

  .کرد اسیرم برم خواستم-

  ..کجا-

  میشه نگرانم بهناز ..برم بذار-

  .کرد باز گردنم دور از کامل رو روسری

  ..نیفتی محلی بی فکر ب دیگه ی دفعه ک کنم کاری ی خوام می-

  ..دادم قورت.دهنمو آب

  ...بود حقت-
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  ..بوسید گلومو.و شد خم.و زد پوزخند

  ...بود حقم ک-

  .بیاد سرش بالیی هر حقشه میکنه خیانت.ک کسی-

  شد خیره بهم ها زده جن عین

 !خیانت؟؟-

  ..دیدم چشمام دوتا اون با خودم ..خیانت بله-

  .کرد اخم

  ..نکردم خیانت کسی هیچ ب حاال تا زندگیم توی من ...میگی چرند چرا-

  ..دیدم خودم-

  کرد ریز چشماشو

  ..اونوقت دیدی کجا-

  بگم تا شو بلند-

  ..بزن رو حرفت تو ...نوچ-

  شدم له-

  بگوووو گفتم-

  ..نیا ادا من واسه هم اینجوری تو ن منم باشه شاکی باید ک اونی بعدم ..ترسم می نزن حرف باهام اینجوری-

  ...نه یا میزنی حرفتو-

  ..بدیا تحویلم دروغ نباید ولی میگم-

  گفتم دروغ بهت کی من ..شد تر غلیظ اخمش

  ..ک گفتم حاال-

  ..شکستی مچمو ...آخ

  ...کرد رها دستمو

  بگو-

  ..بود جدی کامال کردم نگاش

 بوسیدی نی رو رقاصه اون داشتی دیدم خودم ...شیخ مهمونی شب همون-

  چیییییی-

  ...کنی انکار خوایمی دیدی ...آرومتر ...ترسیدم-
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  ...کی من میگی مزخرف چرا-

  ...گذاشت نصفه رو حرفش.و فکر تو رفت

 یزاشتیم باال طاقچه برام میخوام بوس میگفتم بهت وقتی قبال من اونوقت ...بوسیدیش دیدی ...شد خوبت ...آهان-
  ..برم میخوام کن ولم هم حاال

  داشت نگهم محکمتر

  ...کار خیانت میکردی چیکار بودی من جای ب تو چیه دیگه-

  ...بود فایده بی اما کنه ولم تا میخوردم تکون

  ..بود عسل-

  ..سمتش برگشتم زد خشکم

 گفتی؟ چی-

  کشید عمیق نفس ی-

  ...بود عسل گفتم-

  ...کردم بغض

 ک ودب کم عسل همین .داشتم ک موقعیتی این توی ...بدم ادامه نتونستم...ک نداره ربطی بود عسل ک بود عسل-
  .بیاد

  ...میکنی گریه چرا-

  نکنم-

  میاد بدم گریه از گفتم بهت من ..ن-

  ..بزارم مرگمو ی کپه برم میخوام کن ولم هم االن .من ن گفتی عسلت ب اونو-

  میکنی فکر تو ک نیست اونجوری-

  ....میخوره هم ب ازت حالم ..کن ولم ..دیدم نکردم فکر من-

  ؟!هستی عصبانی اینقدر چرا-

  ..بزنم آتیش رو جفتتون خواست می دلم ..نباشم عصبانی بوسیدی جونتو عسل من جلوی ..نباشم-

 ..کرد ترم عصبانی نشست لبش .روی ک لبخندی

  ..نبودم راضی ک من بشه جفتتون کوفت بوسه اون الهی ولی ....بخند ..داره خنده ..هان-

  بودم دلش ته از ی خنده شاهد .ک باربود اولین.و خنده از کرد غش

  .اش سینه ب زدم مشت شاکی

  ..هان هان هان ..داشت خنده کجاش-
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  ...کرد قاب دستاش،صورتمو با

 حسودی حد این تا یعنی-

  ..ناموسم روی دارم غیرت حسودنیستم-

  ..گرفت اوج اش خنده

  ..گرفتم درد دل ..کنه چیکارت بگم خدا-

 من اونور برو هم حاال...ملعون ..شه خنک من دل تا میگیری هم استفراغ و اسهال ..وایسا ..اس بوسه همون اثرات-
  ...میکنم ناکارات میزنم ندارم اعصاب

 .تخت ب چسبوند.و گرفت دستامو جفت

  آوردم گیرت تازه من کنی فرار میخوای کجا-

  میزنما جیغ کن ولم-

  .بزن-

  ..کردم هنگ دفعه ی ک بزنم جیغ ک کردم باز دهنمو

  ..لبم روی گذاشتم دست

  ...خندید می ریز

 اوکی برو خواستی جا هر نشدی قانع اگه کن گوش حرفامو-

  کردم نگاش اخم با

  ..شنوم می-

  .ببوسمش.ک نمیاد خوشم ازش اصال ...نبوسیدم اونو من-

 من حتما ..نبوسیدمش من ...دیدمت خودم خوبه ..بازی ملق.و قاضی جلوی !خدا تورو کن نگا ...عه عه عه-
  ..بوسیدمش

  ..شد عوقم کردم فکر ک حرفم ب

  .عملی دماغ زشت ..نیست خوب ات سلیقه اصال ...بود زشت هم چقدر ..وییییی-

  کردم نگاش

 اصال ..لباسش اون با ...چندش ی دختره ..جونش نوش ...کردم توهین سابقت عشق ب.ک برخورد بهت چیه هان-
  ...آویز منگوله .ازش بود ک همونم .بود تنش چیزی

  .آییییی

  ..گازگرفت گردنم

  ..ادب بی اومد دردم-
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  کردی کنترل خودتو هفته ی چطور زبونت این با تو--

  هنازب پیش برم خوام می حرفاتوزدی اونور برو هم تو ...میاد بر ازش کاری هر بگیره انتقام میخواد وقتی جماعت زن-

  ...گرفتتم قبل از.محکمتر

  ..نگفتم چیزی هنوز ک من ...هی بری در میخوای.کجا-

  ...نکردم قبول منم .بوسیدیش کردی انکار ..گفتی-

  ...کشید عمیق نفس ی

 فهمیدم جو و پرس و فنگ و دنگ کلی از بعد اینجا اومدم آلمان از شدم بهناز درمان خیال بی تو خاطر ب من-
 ک بود نای شانسم تنها ...کنی فکر ک جایی هر و کاباره ...نگشتم دنبالت جاهایی چ دونه می خدا فقط ..دوبی بردنت

  ...مهمونی اون بردتم خودش با بشم بهتر کم ی اینکه برای دید ک حالمو دوبی بود اومده کاری ی واسه امیر

 همه چشم جلوی ..خودشه فهموند بهم اومد می ک هایی عشوه.و نگاهش اما ...خوردم جا عسل دیدن از خودمم
  ....ندیدی کردم خردش

 این از دخترتو گفتم هم باباش ب کردم چال هم با عشقشو هم خودشو هم مردک اون بغل تو پیش سال چند
 ب فهمیدم شب اون اینکه تا ....پسره اون با رفت اونم ..میزنم آتیش.رو ندارش دارو مگرنه بیرون بنداز مملکت
 اسیپاپ ی میترسه ازم سگ عین باباش ک اونجایی از و کرده ولش هم پسره اون شده تموم عسل پول اینکه محض

 نم هم شب.اون ...بماند هم هاش کثافتکاری حاال ..بیاره رو رقاصی شریف شغل ب شده مجبور اونم نداده بهش هم
 فقط ..وسیدب منو کنم حرکتی بخوام اینکه از قبل.و بزنه حرف باهام مثال ک زد صدام ک امیر خونه میگشتم بر داشتم

 ب وجهت بی و کردم نثارش بودم بلد چی هر ....کردم یکیش آسفالت با چجور فهمیدی می موندی می بعدش ثانیه ی
 امیر ی خونه برگشتم تمساح اشک همه اون

  ...کشید عمیق نفس ی

  ..شدی قانع حاال-

  ..شد باز بناگوش تا نیشم ناخودآگاه

 قلقلکش داشت جا ک جا اون تا و جونش ب افتادم و کردم بوسه در غرق رو صورتش بکنه حرکتی خواست تا
  ...دادم

  ...شدم ولو کنارش ک بودم افتاده نفس نفس ب

  ...بود شده سرخ خنده شدت از .کردم نگاش

  ..کردم نوازشش آروم و صورتش سمت بردم دستمو

  میکرد نگام و بهم بود زده زل

  ...شدم خیره بهش.و دادم.لم دستم روی

 رو حرصت ...بچزونتت ..کنه اذیتت من ی اندازه هست کسی اصال ...بگو.رو راستش ،هوم بود شده تنگ برام دلت-
  ..هست کسی ...اوم ..بیاره در

  خندید
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  ...دیونه-

  ..پیرهنش ی دکمه سمت بردم دستمو ..آید خوشش ببیند دیوانه چو دیوانه-

  ..نخود ی اندازه ..کوشولو ی .بود نشده تنگم دلت ...جدنی-

  ...شد نزدیک بهم ..تخت روی افتادم من ک طوری شد بلند دفعه ی

  ...بودم دلتنگت چقدر میفهمی االن-

  ..کرد باز سریع رو پیرهنش های دکمه

 ...وردمآ کم نفس ..بردید صدامو کنم حرکتی خواستم تا ..میکنه برداشت منحرف همیشه این چرا خدا یا ..کردم هنگ
  ...کرد نگام ...گرفتم دستشو

  ...شهاب-

 ولم ک االن ب ن نمیشه اتاق هم نداره دوسش ک کسی با ک میگفت ک اون ب ن ..بزنم حرف ذاشت نمی المصب
  .گوشش تو خوابوندم سیلی ی هوا ب اس فایده بی میکنم کاری هر دیدم ...نمیکنه

  ..کرد هنگ

 آروم.ک کشید طول ثانیه چند فقط ..بریدم صداشو خودش مثل بزنه داد سرم خواست تا دادم قورت دهنمو آب
  .بشه

  ..شدم خیره خمارش چشمای ب.و شدم جدا ازش

  ..هستی وحشی داری قبول شهاب-

  ..کردم جدا موهام توی از زور ب سرشو

  ..داری قبول میگم-

  ..کرد نگام

  بخیر .شب بخواب بگیر ممنوع شیطنت بگم خواستممی ..داری قبول ک حاال شکر الهی خب-

  خودش سمت برگردوند سرمو

  چرا بپرسم میشه-

  ..عزیزتون ی بچه بخاطر-

  ...بچچچچه-

  ..قلبم روی گذاشتم دست

  ..باال اومده چندسانت .کن نگا باال زدم رو پیرهنم .بچه بله ،بعدم ترسیدم-

  زد زل چشام ب.و برگشت بعد شد خیره شکمم ب

  .اس زنده ها اتفاق اون با چجوری-
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  اومده سرم بالیی چ گفته لق دهن علی--

  شکمم سمت برگشت دوباره

 

  میکنم حس رو وقتاحرکتش بعضی ولی نشه باورت شاید روش بزار دست-

 رهاکرد تخت روی دستم بغل خودشو کرد پوفی بعد ..عمیق نگاه ی ..کرد نگام

  ..هست اونم ی بچه نباشه هرچی ...شدم دلخور حرکتش این از

  ..بهم بود کرده پشتشو

  ...شهاب-

  ...نداد جوابمو

  شهاب-

  ..نزن هم حرف بخواب بگیر-

  کردم بغ

  شدم بلند سرجام از

  بهناز پیش میرم کنی اینجوری بخوای اگه-

  تخت سمت شدم کشیده ک بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز

 بچه سر الییب نکرده خدایی گی نمی ..کنی پرتم برنج گونی عین باید هی حتما ..برم نزاری آدم مثل تونی نمی دیونه-
  .بیاد ام

  فشرد آغوشش تو منو

 ومدها سرت ک یی بالها اون.با بشه طوریش خواست می اگه نباش اون نگران بعدم بخواب بگیر نزن حرف اینقدر-
  ..موند نمی ازش چیزی بود

  شد باز نیشم

  ...کلفته پوست باباش مثل ام بچه-

  ..نگفت هیچی

  شد شل ام شده باز نیش

  ..احساس بی-

  اش سینه ب چسبوندم سرمو و کشیدم عمیق نفس ی

........ 

  ...بخوریم صبحونه تا میز سز نشستم شستم صورتمو.و دست
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  پیوست بهمون لبخند با بهناز

  ..درمیارم .سرت رو تالفیش باشه حواست ..دزدیدی ازم رو.ستاره دیشب ..خیز سحر زوج به به-

  کرد جدا خودش از زور ب رو بهناز شهاب

  میاد بدم نزن دست من موهای ب اینقدر-

  بخواد دلتم اوهوکی-

  . بود علی.بکن منو موهای میخوای چقدر هر بیا کن ول رو بداخالقت داداش-

  .کچل ...داری مو اصال تو-

  ..خوردم خندمو

  داری بینایی مشکل .پزشکی چشم ببرمت سر ی

  ..بابا برو-

 لقمه ی

  ..شد خوردن مشغول و گرفت پنیر و نون بزرگ

  کردم بلند سرمو ..میکردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی

 ؟.!کرده ورم لبات چرا ستاره-

  .شدما آب یعنی

  ...زد کنار روسریمو و چسبوند بهم رو صندلیش

  .عربا از باشی گرفته مریضی نکنه ..زدتت کی ..کبوده چرا گردنت ..خدایا-

  ..خنده از کرد غش علی

  .کردم نگاش

  ..آورده سرش رو بال این وحشی حیون ی-

  ..داریم وحشی حیون مگه اینجا ...بده مرگم خدا-

  هست هم انقراضش ب رو نوع از داریم ک بله-

  کو-

  ..کنم ات خفه خودم یا میشی خفه علی-

  ...بود شده سرخ خنده شدت از

  اینجا داریم بسته گوش.و چشم ی بچه ..نده انجام هجده مثبت کار بدین یاد وحشیتون حیون ب خب-

  کرد اشاره بهناز.و خودش ب
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  ..شهاب سر پس زد یکی و نیاورد طاقت شهاب

  دوید دنبالش شهاب و رفت شیرجه علی بزنه رو بعدی خواست تا

  ...چشونه اینا وا-

  ...میشدم هالک گرما از داشتم .زدم باد خودمو

 ..شدم دستشویی راهی.و ریخت هم ب ام معده .خوردم ک رو مربا از قاشق ی

  در پشت نشستم حال بی سراغم اومد پی در پی های زدن هوق اون دوباره

  شد ظاهر سرم باال بهناز

  ..شدی چی-

  ...شکمم روی گذاشتم دست

  ..فسقلی این میکنه شیطونی-

  زد خشکش لحظه ی برای

  ..ازت چیزی ک اومده سرش بالیی کردم فکر من ...هست هنوز مگه-

  ..وای-

  ..شد چی-

  .شکمم .روی گذاشتم دست

  ..کردم حسش

 زد یغج بهناز کوچولو حرکت ی با ..نکشید طول خیلی ...شکمم روی گذاشت دست باال زد پیرهنمو .زد برق چشماش
  ...باال پرید.و

 لیع ..شده چی ک کرد تعریف.و رفت می باال جفتشون ی کله.و سر از ...اومدن دوتاهم اون ک کرد جیغ جیغ اینقدر
  بستم چشمامو ...رفت جمعمون از بگه چیزی اینکه بدون شهاب ولی شد خوشحال

 مطمئنم میشه تو عاشق هم روز ی باالخره ،بابایی مامانی نداره اشکال

 ب و بودم کرده ورم ..میداد نشون رو خودش بیشتر.و بیشتر بارداری اثرات شدم باالتر های ماه وارد ک همینجور
 ک مقوی غذاهای با  صغرى اما میکردن ام مسخره علی.و بهناز داعم ک طوری رفتم می پیش شدن توپولی سمت

  ..میشد حساب خنثی عنصر ک بود شهاب فقط بین این در ..رسید می بهم میکرد درست برام

 جدید آشپز منتظر ...بره پیشمون از وقت چند برای شد مجبور و کرد زایمان صغری دختر اینکه تا بود خوب چی همه
 رو کسی خواستم نمی داشتم مهارت آشپزی در منم ک اونجایی از ...بده سامونی.و سر اونجا ب.و بیاد ک بودیم

  ..داد نمی بهم رو زیاد فعالیت اجازه وضعیتم اما کنم صغری جایگزین

  ..دهنم تو اومد قلبم کلفت صدای ی شنیدن با با ک میکردم آماده رو خورشت داشتم

  ..همانا زدنم جیغ.و همانا برگشتنم
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  ..زد برق خوشحالی از چشماش دید ک منو

  ..فرار ب .گذاشتم پا وار پنگوئن وضعیتم اون با.و زدم جیغ طرفم بیاد خواست

  ..ندارم کاریت ...وایسا-

  .وایسم داشتم جرات مگه

  ..فشردتم خودش ب محکم ..هوا تو رفتم ک فهمیدم همینو دفعه ی اما

 ..اقدس ننه بود شده تنگ برات دلم-

  ..بزنم زار میخواست دلم

  .میکشیدم.آخرمو های نفس داشتم بود فایده بی میزدم پا.و دست چی هر

  ..کن ولش لندهور مردک-

  زمین روی گذاشت.و کرد ول منو شهاب عصبی صدای شنیدن با

  رسوند من ب خودشو شهاب

 خوبی-

  .دادم تکون سرمو میکردم سرفه ک همینجور

  .گرفت رو مراد ی یقه عصبانی

  مردک میکردی غلطی چ داشتی-

  آقا ببخشید-

  ..اس حامله بینی نمی کوری ..مرگ.و آقا ببخشید-

  ..میکرد اشاره داریم بار ب بود بار اولین ...شد زده قلبم تو امید جرقه

  شد زیر ب سر مراد

 میکنی؟ غلطی چ اینجا احمق مردک-

  .صغری جای اومدم من-

  ..زمین ب چسبید فکم

  ..فرستادن رو تو قحطه آدم-

  ..بود شده تنگ براش دلم فقط ندارم کاری اقدس ننه با من کنید باور ..آقا نکردیم پیدا رو دیگه کسی-

  بود کجا اقدس ننه! -

  .کرد اشاره من ب

  ..کنم آشپزی صغری مثل میدم قول آقا بمونم بزارین-
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- 

  ترسیدم می هم بود گرفته خندم هم ..کرد نگاه من ب شهاب

  ...بیاد ک نیست دیگه کسی کنید رد منو-

  ...بودی ک قبرستونی همون ب ،برگرد بابا برو-

  من سمت برگشت

  ...آشپزخونه تو بری باز نبینم ..کن استراحت باال برو هم تو-

  ...بودم شده مهم براش یعنی

  میکنه اخراجم رییس بمونم نزارین آقا-

  ..کمتر هیوال ی ...بهتر-

  ...سوخت براش دلم دیدم ک رو مراد ی قیافه

  ..گرفتم رو شهاب دست

  کرد نگام

  بمونه بزار-

  ..ستاره-

  ..بوسیدم گونشو.و شدم آویزون گردنش از میزد صدام اینجوری رفت می ضعف دلم

  ..باشه ..من جون-

  کرد نگاه مراد ب اخم با

  طرفی من با مگرنه کنی خطا پا از دست ولی مونی می-

  ...بگین شما چی هر ..آقا چشم-

  ...میکرد نگاه من ب زده ذوق

  ..اس خونده ات فاتحه بچرخی ستاره بر و دور ...مهم خیلی چیز ی و-

  ..کردم نگاه شهاب ب باز نیش با ..بود اومده زودتر مراد کاش ...فداش ب من ...دلم جان ای

  ....میده آشغال بوی گنده مردک بگیر هم دوش ی کن عوض لباستو برو

  باال رفتم ها پله از و دادم تحویلش گنده چشم ی

  ..زمین میخوری نرو تند-

 اقات سمت رفتم آرومتر قدمهایی با و کردم نگاش عشق با میزدم تکنو دلم تو داشتم گذشته معمولی رقص از
 مشترکمون

  در ب زد یکی ک میکردم خشک موهامو داشتم ...بیرون اومدم پوشیدهم حوله
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  ...برم بزنم گوگولیمون ب سر ی اومدم من الو-

  ..بهناز سمت برگشتم لبخند با

  ..چسبید سفت شکممو.و سمتم دوید ذوق با

  گردالی میشه بره پیش همینجور ...میشه تر تپل داره روز ب روز ..دلم جان ای-

  بهنااااز-

  ..خنده از کرد غش

 تا شوب بزرگتر و تر بزرگ همینجور عمه فسقلی ...کرده چ ماه ی تو کن نگاش ..نبودا معلوم اصال پیش ماه ی تا ...-
  ..تخت روی نشه بابات جای دیگه

  دیونه

  خنده از کرد غش

 کوکه کیفت چیه-

  ...اتاق داخل اومد شهاب

  ..برم بذوقم رو دونگم من اومدم ..نمیکنه ذوقش ک باباش-

  ..عزیزمی-

  ..شکمم ب چسبوند سرشو و زد کنار رو.حوله

  ..ام گوگولی عاشق من چسبیدم می بهت ساعته 42 ذاشت می حسود شهاب این اگه-

  ...کشید دراز تخت روی شهاب-

  ..کردم نگاش

  ..بود احساس بی اینقدر چرا

  .شد بلند جاش سر از بهناز

  نشم مزاحمتون تا میرم باشه ...همه تو باباش های اخم-

  بهناز

 و گرفت ازم رو حوله دفعه ی ک ...موهام جون ب افتادم حوله با شهاب ب توجه بی ...رفت و داد تحویلم چشمک ی
  ...شد موهام کردم خشک مشغول

  ..بودم یهویش کارهای این ی مرده کشته

 خشک ب حواسش تمام ...میکردم نگاش آینه توی از ..موهام جون ب افتاد سشوار با.و صندلی روی نشوند منو
 .بود موهام کردن

  چیه؟-
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  شد باز نیشم

  ..کنم نگات دارم دوست هیچی-

  میکرد.صاف موهامو برس با ...نگفت چیزی

  گیس کشیده دلم ..کنی گیس برام بلدی-

  دارم دوست بیشتر آزاد خواد.نمی-

  ..داره دوست موهامو یعنی ..من وای هی

  کردم وجور جمع خودمو

  چیه؟ نظرت کنم کوتاهشون میخوام-

  ..ترسیدم ک داد یلمتحو اخمی چنان

  ..خب بلنده خیلی-

  نداد جوابمو

  ....بداخالق-

  ..شد تموم کارش تا نکردم نگاش دیگه

 جلوم گرفت چیزی ی ک داشتم اخم هنوز

  ...بود پیرهنش کردم نگاه

  ..میاد بهم و آورد بیرون رو پیرهنش دلخورم فهمید می تا بود دستش ضعفم نقطه دیگه

  ..پوشیدم و گرفتم ازش ذوق با

  ...شکمم روی گذاشتم دست ...کردم نگاه خودم ب آینه توی از

  بودی؟ کیلو چند اومدی دنیا ب وقتی شهاب-

  کرد نگام متعجب

  ...بود داده لم تخت روی ..من جون بگو-

  کیلو پنج-

  صورتم ب زدم

  ..بزام رو بچه کیلو پنج چجور من ..شد سرم ب خاک-

  ...کنه روشن تا برداشت رو سیگار نخ ی .جاش ب نداد نشون واکنشی

  ..باشم گفته سیگار دود از میاد بدم من-

 .زد  بهش پک ی.و کرد روشنش توجه بی
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  ..گرفتم ازش رو سیگار و دستش بغل نشستم

  ..نگفت هیچی و چشمام تو زد زل

  ...کردم خاموش جاسیگاری توی دستم بغل عسلی روی.سیگارو

  ..شهاب چته-

  .موهام سمت آورد دستشو

  اومده پیش برام مهم خیلی سوال ی-

 

  چی؟-

  .زد کنار صورتم توی از موهامو

  هستی کی تو-

  ..هااان-

  بوسید نرم رو پیشونیم

  ..اومدی کجا از ....هستی کی میگم-

  ..کرد نوازش.رو.ام.گونه

  ..کجان مادرت.و پدر-

  بگم چی موندم واقعا

  کرد فرو موهام الی ب ال دستشو

  .بدی جواب خوای نمی-

 بدم دست از رو شهاب خواستم نمی عنوان هیج ب ولی بود اومده در پدرم درسته

  ...من شهاب-

  .افتاده بد اتفاق ی ..شهاب ..شهاب-

  ..شد اتاق وارد حراسون علی

  روم کشید رو مالفه اونم.و کردم فرو شهاب ی سینه تو سرمو خجالت از

  .جایی بری پایین نندازی سرتو گاو عین ندادن یاد بهت-

  .بیا فقط تو ندیدم هیچی اصال من بیا زودی علی مرگ شهاب-

  .توها.و میدونم من بیاری در بازی مسخره بخوای-

 ..نکشتنش نزدن تا بیا ...میونه در آدم ی جون بابا ...بود کجا بازی مسخره-
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  ..کرد پوفی

  میام االن بیرون.برو-

  ..بیایا زود-

  گفتم بیرون برو-

  ..گرفت باال تسلیم ی نشونه ب دستشو علی

  .بابا رفتم-

  کشید عمیق ی،نفس شهاب بست ک درو

  ...کردم نگاش

 شد منصرف اما ..در سمت بره خواست کرد تنش.و آورد بیرون تیشرت ی کمدش سمت رفت حرفی هیچ بدون
  صورتم.روی شد خم.و من سمت برگشت.و

  میکنی نگام اینجوری .چرا-

  زدم لبخند

  ..کنم نگات هی دارم دوست خوشتیپی هیچی-

  بوسید رو پیشونیم.و داد تحویلم لبخند

  ....میگردم بر زودی من کن استراحت-

  ...کشید طول شب تا برگشتنش ولی ...رفت

  ...مردیم می استرس از داشتیم بهناز هم من هم

  ...شهاب ن بود علی از خبری ن

 ..ام زده فلک های ناخون جون ب افتادم و میزد شور دلم

  ..پریشون یچهره با بود علی ..شدیم بلند دو هر شد باز ک در

  شده؟ چی-

  .من سمت برگشت.و گرفت بهناز از نگاهشو

  رییس عمارت بریم بیا-

 چیییی-

 نگران خواد نمی ..هستیم هم شهاب و من .همین بشه روشن چیزی ی باید فقط نیست مهمی چیز ...آرومتر هیس-
  باشی

  رییسه پیش شهاب-

  داد تکون سرشو
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  .میشه شاکی رییس بریم دیر بریم بیا-

  ...درک ب .بشه خوب میشه، شاکی-

  ....میکنم خواهش بهناز

  من سمت برگشت

  .ستاره بریم-

  دادم قورت.دهنمو آب

  .بریم-

  ...میام منم-

  ..ببند درم اتاقت تو برو ...بیای خواد نمی تو

  .میزنی حرف ترسناک چرا ...مگه شده چی-

  ...نیست چیزی ک گفتم-

  ..ببنده درو و اتاقش تو بکنه زور ب رو بهناز شد مجبور کار آخر علی

  ..مراد ..مراد

  ..آقا بله-

  ...بود دار خنده واقعا بسته بند پیش مراد دیدن خوفناک وضعیت این تو

  ..فهمیدی ...باشه خانم ب حواست--

  ..کرد خشم بند پیش با دستشو

  ..آقا راحت خیالتون

  کرد نگام علی

  ..بریم-

 دادم تکون سرمو فقط مثبت ی نشونه ب

  ..زدم حرفی ن زد حرفی ن

  ..ترسیدم می

  زد خشکم جا سر اونجا شلوغی دیدن از شدیم نزدیک ک عمارت ب

  ..سمتم برگشت و شد متوجه علی

  نیست چیزی نترس بیا-

  افتاده؟ شهاب برای اتفاقی-
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  زد لبخند

  ..نشده زاده اون از تر کلفت پوست بابا ن-

  ..شدم همراه باهاش و کشیدم عمیق نفس ی

  ..داشتن حضور سالن توی افرادش تمام

  ..ترسیدم می

 و بود افتاده زمین روی ک مردی ب افتاد نگام ..لرزوند می تنمو میشد زده ک هایی شالق.و ها فرياد و داد صدای
  ..بود شده کبود.و سیاه بدنش

  .عجب چ-

  صدا سمت برگشتم

  ...بود رییس

  ..شدم قایم علی پشت 

  .ببینم اینور بیا کنار بزار رو مردگی موش-

  .بزنی حرف آروم باهاش دادی قول ..پایین بیار صداتو-

  .سمتم اومد شد.بلند صندلی روی از و گفت اینو شهاب

  یرونب کشید علی پشت از.و کرد حلقم کمرم دور دستشو ..میریم بشه ک برطرف سوتفاهمه ی ..بترسی خواد نمی-

  ..ی دختره-

 کرد قطع رو رییس حرف شهاب

 .بزنم حرف من شد قرار-

  همیشه از تر عصبی ...بود عصبی رییس

  بود شده کبود.و سیاه ک مردی سمت برد منو شهاب

  ..شناسی می اینو-

  کردم نگاه .مرد ب متعجب

  ...گردونن برش کرد اشاره شهاب

  بود خون غرق صورتش

  ...کن نگاش خوب-

  ..بشناسه نباید ک این-

 و زمین روی نشست ..کنه باز چشماشو شد باعث ک کرد خالی مرد روی رو آب پارچ شد بلند جاش سر از رییس
  کرد چنگ موهاشو
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  ..است دختره همون دختره این-

  ...شدیم خیره هم ب همزمان دو هر

  شدم میخکوب سرجا زد ک حرفی با ک دیدمش کجا میرفتم کلنجار خودم با داشتم ..بود آشنا خیلی اش چهره

 ...خودشه-

  کن نگاش خوب نگو مزخرف-

  .غرید ک بود شهاب

  ..کرد برانداز منو دوباره.بود جوون نسبتا ک پسره

 ...بود الغرتر دختره اون ...نباشه شایدم ...دونم نمی ..مالید دستش با چشماشو ...اش اندازه ولی ...داشت ماسک
  آشناست خیلی برام اش قیافه ولی

  آشناست چرا میدونم من-

  بود علی

  رییس سمت کرد رو علی

  ...دیده نامزدی جشن تو اونو شاهین-

  کنارش نشست

  ...رقصید می من با ک همونه این-

 

  ...اومده یادش چیزی انگار پسره

 ب رژ ی و بود تنش صورتی جیغ لباس ی فرشاد اتاق تو رفت من از قبل.ک دختره اون ...اومد یادم حاال ...آره-
  بود زده هم رنگ همون

  ...بود میزه ریزه.اش قیافه

 رو کار اون کردی جرات چجوری .....نمیکنه؟ کم جرمت از چیزی این ولی درست حرفات ی همه گیرن ..عوضی مردک
  بکنی

  زد پوزخند پسره

  ...ودب هوسباز عوضی ی فقط اون ....گرفتم ازش جونشو بود گرفته ازم عشقمو بود، حقش اینا از بدتر بود حقش-

  ...درخته از کرم ک بدون همیشه ولی قبول بود هوسباز فرشاد ...گذشته ماجرا اون از سال چند االغ مردک-

  کثیفتو دهن اون ببند-

 علی سمت برگشتم دراومده حدقه از چشمای با

  شهاب ب چسبیدم ترسیدم ک بود شده وحشتناک حدی ب اش قیافه
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  خوردی؟ ..هی ....گو چ-

  میکنم ات خفه خودم های دست با خودم بگی بد من خواهر درمورد بخوای دیگه بار ی-

 هوسباز پدر اون جلوی داری غیرت اگه ،.آدمی اگه تو !شده رو پر دادم رو بهش ...ببینم بیرون کنین پرت اینو-
 بگیر خودتو

  ..بود دیگه یکی زن دنبال چشمش ک تو مثل نیست شرف بی ولی هوسبازه اگه من پدر-

 

  .سمتش گرفت آورد بیرون.رو اش اسلحه رییس

  ندارم رو بابات حوصله ...کنم ناکارت نزدم تا بیرون گمشو-

  کنم دفاع خواهرم حیثیت از تا موندم .برم کجا-

  ..نداشت ک چیزی از ...حیثیت ...هه-

  کثافت آشغال شو خفه-

  گرفتنش افرادش ک رییس سمت کرد حمله

  ..میکنم ات خفه دستام این با خودم روزی ی-

  ..بستم چشممو ....وایساد قلبم خورد گوشم ب ک شلیک صدای

 میکنم خواهش خدایا ...بیفته علی برای اتفاقی خواستم نمی

  ..کردم باز چشممو شنیدم ک آخی صدای با

  ..بود کرده شلیک پاش ب

  زمین روی کرد پرت رییس دست از .اسلحه.و رفت عصبانی شهاب

  .بیاری بقیه سر بالیی ک ن کنی پیدا.رو فرشاد قاتل شد قرار ..میکنی غلطی چ داری-

  ..هوا هرفت شده دود زندگیتون کل کنم اراده ..منه مشت تو بابات بدبخت درآورده، دم من واسه عوضی پسره حقشه-

  .کرد بلندش زمین روی از.و علی سمت رفت شهاب

  ..بود محض اشتباه اینجا ب ما اومدن-

  بریم بیا کرد نگاه من ب

  کشته منو فرشاد کی بفهمم خوام می تازه !بریم؟ بیا کجا-

  خوای می چی دیگه کرد اعتراف ک قاتلش-

  من سمت برگشت

  اینو-

 لرزیدم
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  نرفته یادم رو آوردی سرش ک بالیی اون هنوز .کنی نگاه چپ بهش داری جرات-

 

  .میکنم تالفی کامل کنم تالفی بخوام من-

  .. شد.خم

  ...فرشاد شکم تو کردی فرو رو چاقو اول تو-

  ..ابروم جفت وسط گذاشت رو نوکش.گرفت افرادش از اسلحه ی

  .کن اعتراف ...مطمئنم .بوده خودت کار-

  اس حامله ..آشغال کن ولش-

  ..نمیام کوتاه کشتتش ک شخصی خصوص ب و فرشاد قتل از من ...باشه حامله--

  ..رفت هوا ب جیغم ک کشید محکم موهامو

  ..نکشتمت تا بگو-

  ..دهنم توی بود اومده قلبم

  ...تویی من فرشاد قاتل-

  ..عقب شدم کشیده و شد آزاد سرم پشت از دستش

  ...فشرد خودش ب منو شهاب

  ...میدم پلیس تحویل رو نداری.و داری چی هر عمارت اون صدمتری ب برسه پاش افرادت از یکی چ خودت چ-

 معلوم کجا از ...زده گولت بدبخت ..نه یا هست تو مال دونی نمی حتی ک ای بچه از ..میکنی طرفداری این چی از-
  نباشه فرشاد بچه

 پدرش گوش تو زد

 تو ک هم ای بچه اون و منه زن دختر این ...میکنی توهین بهش باشه آخرت بار ..شرف بی آشغال شو خفه-..
 این ک بهت بده پاس رو یکی ی بچه.ک ..ان هرزه جونت سوسن اون مثل همه کردی فکر ...منه ی بچه شکمشه

  ..توهه ی بچه

 ..من مادر مث کسی ن .بود هرزه سوسن همون لیاقتت ..بدبخت

  بیرون بندازنت نگفتم تا بیرون گمشو-

  ..منه اسم ب ندارت.و دار بکنی، تونی نمی غلطی هیچ-

  من سمت گرفت رو اش اسلحه رییس

  بکشمش یا میری-

  ..بشی رد باید من نعش روی.از اول-
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  شهاب سمت برگشت رییس

  عسل مثل کثافتیه ی اینم بدبخت ...زده گول هم تورو پس ...خوبه-

 مادر.و پدر بی رامین اون نفهمیدیم کردی فکر ...نکن باز اینقدر رو کثیفت دهن اون ..شو خفه شو خفه شو خفه--
 خرم اینقدر کردی فک ..عسل سراغ فرستادی تو رو

 نمیدم اجازه بهت بعدم ...کرد خیانت بهم.ک زدم پس این خاطر ب.رو عسل ..توهه از گندش فهمیدم موقع همون
  ..باشه آخرت.و اول بار ...کنی مقایسه خط هفت عسل اون با.رو معصوم دختر این

  ..نگو چرند من واسه اینقدر بیرون گمشو-

  میاری کم وسط میاد ک حقیقت پای بوده همین همیشه ..آوردی کم-

  ...بگیره رو گریبانت مادرم آه ک روزی اون از بترس ،ولی

  ..بیرون بندازین رو اینا--

  زد نعره شهاب سمتمون اومدن ک افرادش

  بشین نزدیک دارین جرات

  ..شدن میخکوب جا سر

  ..بود شده حال بی.و بود کرده ضعف ..کردم نگاه علی ب

  شهاب-

  شد خیره من ب.و گرفت رییس از.رو نفرتش پراز نگاه

  ..جانم-

  .ایستاد مکان.و زمان

  ..بگم خواستم می چی رفت یادم

  نداشت لذت برام اینقدر ای کلمه هیچ شنیدن تاحاال

  شده؟ چی-

  اومدم خودم ب

  کردم اشاره علی ب

  ...گرفت رو بغلش زیر و.کرد مشت دستشو ...شده وخیمش وضعیت متوجه تازه انگار

  ...بود وحشتناک واقعا عمارت توی سکوت

  کردم حس خودم روی رو نگاه ی سنگینی ک بشیم خارج عمارت از خواستیم

  ..برگشتم

  سایه ی
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  ..داشت ورم ترس چرا دونم نمی

  ستاره-

 ..شدم خارج عمارت از همراهش.و گرفتم رو شهاب دست

......... 

  ..بود اومده باال حسابی شکمم .

  ..زدم صدا رو شهاب

 داشتم واهمه خالی عمارت از ترسیدم می

  ...مراد ..صغری ...علی بهناز

  ..نبود کسی هیچ

  افتادی چنگم ب باالخره-

  ..صدا سمت برگشتم لرزید تنم تموم

  ..سبز چشم جفت ی با دیوار کنار سایه ی

  .شد تر نزدیک بهم

  ...نداشتم رو توانش بزنم جیغ خواستم بودم شده قفل جا سر

  ...کنم نگاش ترسیدم می ..سمتم اومد

  شکمم روی گذاشت دستشو

  میکشمش-

  .پریدم خواب واز زدم جیغ صورتش دیدن از کردم بلند سرمو مرگ حالت با

  ستاره ..ستاره-

  ترسید من ی قیافه دیدن.از کرد روشن ک رو آباژور

  دیدی کابوس-

  میزدم نفس نفس

  .مرده ک دیدم خودم ..مرده اون ..ترسم می ازش من ..ترسم می-

  .بوسید سرمو.کشید آغوش در منو ریختم می اشک.و میزدم نفس نفس ک همینجور

  عزیزم نترس ..مواظبتم خودم ام زنده ک زمانی تا ...هستم من-

 ویب فقط.و فقط ک حسی ..بود ناب حس ی همه آغوشش ..تنش بوی ..کرد عمل مسکن مثل گفتنش عزیزم ک آخ
  ..محبت.و میداد عشق

  .بده قول ...نزار تنها مارو وقت هیچ-کردم حلقه کمرش دور دستمو.و چسبوندم اش سینه ب محکمتر سرمو
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  نفری چند مگه تو-

  کردم نگاش.و کردم بلند سرمو

  زاری نمی تنهامون ک بده قول ..بده قول ...خونته.و پوست جنس از ک ای بچه ..ات بچه.و من-

  چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

  ..نگفتم دروغ وقت هیچ من-

  .بده قول شهاب-

  ..چشمام تو زد زل

  اومد حرف ب خودش تا گذشت چقدر نفهمیدم

  کردنش نگاه از نمیشدم سیر

  هستی داشتنی دوست اینقدر چرا تو-

  کردم نگاش گنگ

  هان-

 ..فشردتم آغوشش در بعد بوسید رو پیشونیم.و زد لبخندی

  ...شهاب

  ..جانم-

  ..شدم مرگ ذوق

  ..کردم بلند سرمو

  ..چیه علی خواهر قضیه

 کشید عمیق نفس ی

  .تلخه-

  ..من جون ..بگو-

  موهام الی ب ال کرد.فرو دستشو-

  بود ستاره خواهرش اسم-

  ...کردم بلند سرمو

  کرد ذوق فهمید ک منو اسم همین خاطر ب ..بود ستاره واقعا-

  .داد تکون سرشو

  کجاس االن ..اش بقیه خب-
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 شادفر  بشه عاشقش ستاره بخواد ازاینکه قبل اما .بود عاشقش هم شاهین ...خوشکل مهربون، ..بود خوبی دختر-
  ....زد گولش

 تا رفت پیش همینجور ...نکرد باور خطه هفت فرشاد این گفت بهش علی ...باور زود البته و بود مهربونی دختر
 رفت ادند محل ..کرد التماس بهش خیلی.. ..دور انداختتش  آشغال تیکه ی مثل.و کرد استفاده ازش فرشاد ک وقتی
 حتی ارهقر  چ از قضیه دونست نمی کسی ..کرد خودکشی شدید افسردگی دوره ی از بعد هم ستاره ..بعد گزینه سراغ
 رگشو وان توی و نوشت نامه ی تو رو چیز همه مرگش از قبل ..داشت دوسش و بود صمیمی باهاش اینقدر ک علی

 ...برق ب بود زده زل فقط شاهین و میکرد گریه خون علی قبرش سر ..بود کرده تموم بیمارستان ب رسیدن تا ...زد
  ...دیدم چشماش توی رو انتقام ی جرقه روز همون

  ...گرفت بغضم

 متنفرم ازش ...عوضی آشغال-

  ..شد واصل درک ب ...بودن متنفر ازش همه بود عوضی آدم-

  کردم نگاش

  کیه؟ سوسن-

  ..هم توی رفت اخماش

  نکن حرفی پر بخواب بگیر-

  .فضولی از میرم می دارم ..من جون ...شهاب-

  بزنم حرفی مورد اون در نمیاد خوشم

  ؟کیه گفتیمی ک ای بچه اون ..کرده خیانت بهش فهمیدم ...سوسن یکی تو مامان یکی داشته زن دوتا رییس-

  ستاره

  ..بگو رو اش بقیه تو خودم فهمیدم رو اینجاش تا ..من جون-

  نباشی خسته-

  بوسیدم گونشو

  ..میمیرم فضولی از صبح تا نگی ..باشه ...هوم ..دارم دوست اینقدر ک من ،..من جون-

  کرد پوفی

 نداره وجود تو از تر کنه یعنی-

  شد باز گوش بنا تا نیشم

  گرفت اش خنده ام قیافه دیدن از

  ..بگی باید خندیدی ک حاال ...آفرین-

  ...تو دست از امان-
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  دیگه بگو-

  ..کرد فرو بالشت توی سرشو.و کشید عمیق نفس ی

 ک میکنه مجبور.رو باباش خودش های مخالفت برخالف رئیس خوشکلیش همین خاطر ب ..بود خوشگلی زن مادرم
 از یکی توی ...وسط میاد دیگه زن ی پای ..ازدواجشون از بعد سال دو تا بود خوب چی همه ..اون ب بده رو دخترش
 نرمی.و چرب زبون ولی ..نبود هم مادرم کوچیکه ناخن زیبایی نظر از ...میشه آشنا باهاش رییس ها مهمونی

 ..داشت

  ..اش سینه روی گذاشتم سرمو

  داد ادامه

  ...بده طالق رو مادرم کرد مجبور رو رییس و کرد خودشو کار نرمش و چرب زبون آخر ..بود سوسن اسمش-

 سریی چشمای هوس اما بسازه دوم زن با حاضره گفت حتی کرد، التماس بهش ولی نداشت دوسش اینکه با مادرم
  ....کرد عقد اونو بود باردار.سوسن وقتی طرف اون از.و داد طالق زور ب رو مادرم ...بود کرده کور رو

 بچه ترسید ..نگفت رییس .ب.چیزی ولی ...دونست نمی.و بود باردار رییس از ..خودش شهر ب برگشت مادرم وقتی
 کرد جازدوا بود وایساده پاش.و بود کرده ازدواج اینکه با.و بود عاشقش بچگی از ک اش خاله پسر با ..بگیرن ازش رو

  ..بودم من اومد دنیا ب ازدواجشون از بعد ماه چند ک بچه اون

  آخه بودی تر موچولو کوچولو ذره ی نمیشد بودی؟ کیلو پنج واقعا-

  فشرد خودش ب منو

  ها خماری تو مونی.می مگرنه نکن خوشمزگی-

  نبودی کیلو شش چرا اصن-

  ستاره-

  ببخشید-

  داد ادامه

 خیلی مادرم شوهر بابک ...میاد دنیا ب هم بهناز.و گذره می سال.چن ..میاد دنیا ب سوسن .بچه هم طرف اون از-
 بود خوب.چی همه ..ذاشت نمی فرق بهناز.و من بین وقت هیچ ..داشت منو هوای همیشه ..خیلی ..بود خوبی مرد

 روی افتاد دوباره رییس سیاه سایه اینکه تا ...میکردن زندگی عاشقانه مادرم.و بابک بود بهشت زندگیمون
  ..زندگیمون

 .است دیگه یکی مال.و نبوده اون ی بچه بود داده بهش ک ای بچه ....زده کلک بهش سوسن بود فهمیده
 رانای.از زاره می بود شده کاسب سال چند اون ک طالهایی و.پول با برسه بهش رییس دست اینکه از قبل.سوسن

  ..میره

 دومک دونم نمی ..نیستن اون مال ها بچه اون میداد نشون ک آزمایشی برگه.و دوقلو بچه جفت ی.و مونه می رییس
 در رو قضیه توی ته اونم ..شده فارغ ازدواجش از ماه چند از بعد اولت زن ک بوده.گفته.بهش مادری و بی،پدر

  ...اصرار اون از و انکار مادرم از ..ندیدم خوش.روز ما دیگه روز اون از خودشه ی بچه فهمه می.و میاره
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  ..بهنازه ی شبانه کابوس هنوزه ک هنوز ک زد کاری ب دست نداره راهی دید

  کردم نگاش

  ..زد آتیش بهناز چشم جلوی رو بابک

  شد سیخ تنم موی

  ..کنه ازدواج باهاش هاش بچه جون نجات برای کرد مجبور رو مادرم

 گرفتم دندون لبمو ...مرد و کرد دق نکشیده سال ب ...نیاورد دووم خیلی اما ..شد مجبور

 .ودب بهشت مادرم زندگی نبودم من اگه ...دونی می بچه.و رییس از منو نفرت دلیل حاال ..کرد بزرگ پرستار هم مارو
  شد متنفر زنه چی هر از کرد باهاش سوسن ک کاری از بعد هم رییس

  ..گرفت بغضم

  نشستم روش ب رو.و کردم بلند خودمو

  .نمیادا کسی.هر گیر مانکن پسر ..میکنه افتخار بهت مامانت.کلی تازه.ماهی این ب پسر ..خیرم ن-

  زد تلخ لبخند ی

  میکنی گریه چرا تو حاال-

  کردم پاک دستم پشت.با اشکامو

  ..سوخت برات دلم

  بخواب بگیر بسوزه دلت خواد نمی

  کردم.لمس رو تیشرتش ی یقه دستم با

  نیست تنت پیرهن چرا تو-

  .گرفت اش خنده

  کردی هوس دوباره کنه رحم خدا-

  ..دادم تکون سرمو

  باشی نپوشیده ک مونده لباسی دیگه

  نپوشیدم هنوز.رو.ات سبزه ای چهارخونه پیرهن اون آره-

  فشرد خودش ب منو.و خنده از.کرد غش

  ..خورمتا می نکن خوشمزگی اینقدر-

  .میکنم گیر حلقت تو شدم.گنده

  .کرد فرو گردنم گودی تو سرشو خندید می ک همینجور

  ...ها داره.بدی عواقب هات خوشمزگی این ک بخواب-
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  کشیدم عمیق نفس ی.و بستم چشمامو و فهمیدم .رو منظورش

 خودم آقای بخیر شب-

  خودم خانومی بخیر شب

 برد خوابم باز نیش با همینجور

  ..پایین اومدم ها پله .از مالیدم می.چشمامو ک همینجور

  شو خیال بی عزیزت جون رو تو شهاب-

  نداره قال و داد اینقدر..پانسمانه ی کشی نمی خجالت گنده مرد-

  حالیته خوردم تیر بابا-

  ..میکنه عفونت نکنم عوض رو پانسمانت نیار بهونه ها بچه عین اینقدر هم تو آورد در دکتر ک اونو-

  اشنب عوضی های آدم همچین پدرامون باید .ک بدبختیم اینقدر تو و من چرا آخه ...بابات اون دست بشکنه ک الهی-

  ..اه ..میزنی نق چقدر-

  ..مورد رها مبل روی خودشو علی با کل کل از کالفه شهاب

  ارزید نمی دردش ب ...آخیش-

  ...میکردی چیکار بیاری بچه خواستی می ستاره جای اگه ..میای کالس اینقدر ..ها خوردی تیر ی-

 گهم ..بزنه دست .بهم تو مثل کلفتی گردن ی زاشتم نمی اصال بودم اون جای من ..کنه .رحم بهش خدا ..وای وای-
  ..خوردم خر مغز

  ..اوهوم-

  .عقب برگشتن من سرفه .با جفتشون

  بود خیرتون ذکر خانم ستاره به به-

  شهاب پیش نشستم و کردم نگاه چپ چپ علی ب

  بزنه تیر پاتم یکی اون ب میگم رییس ب کنی توهین من شوهر ب بخوای .دیگه ی دفعه-

  چطوره فسقلی اون حال ..بگین شما چی هر چشم ...شما مرحمت .از ممنون-

  .شکمم روی گذاشتم دست

  .پسر .یا دختره نظرت ب شهاب-

  چیه .بچه بفهمیم ببر.سونو ی رو ستاره من جون ..فوضولی از میمیرم دارم ..بدونم موخوام منم وای-

  میشین ظاهر جن عین چرا شماها خدا یا-

  کنارش نشست.و کرد نگاه علی ب چپ چپ بهناز

  میبریش شهاب-
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  ن االن-

  کردم نگاش کرده بغ

 می یرون،ب میریم کوفتی جهنم این از همگی بعد بیاد تو آزمایش جواب منتظرم ..نمیشه االن نکنید نگام اینجوری-
  عمارت طرف بیاد نمیکنه جرات رییس باشم اینجا خودم ..بزارم تنهاتون ترسم

  .مبل ب چسبیدم و کردم پوفی

  نشستم صاف خورد بچه ک تکونی احساس با

  شده.چی-

  شکمم روی گذاشت دستشو ..سمتما اومد شیرجه یعنی میخوره تکون داره بیا.بدو بهناز-

  ..میخوره تکونی چ نگا بزار دست شهاب ...شیطونه باباش مثل ..دلم جان ای-

 برنگردوند سرشم حتی

  بود کرده حساسم حاملگی ..گرفت دلم

  آشپزخونه توی رفتم حرفی هیچ بدون و شدم بلند سرجام از و زدم.پس رو بهناز دست

  ..میکرد درست غذا داشت مراد

  میشد مرگ ذوق دید می منو وقت هر

  چشیدم رو.غذا از کمی ی

  ننه .شده خوب-

  گرفتم گاز لبمو

  .بیار .انبار از برو ..کن اضافه بهش لیمو آب کم ی فقط آره-

  ..رفت.و داد تحویلم چشم ی

  .بود همین کنه آرومم تونست می ک چیزی تنها ..شدم خیره سینک .توی های ظرف ب

 مشکم دور دستاشو.و کرد بغلم سر پشت از شهاب ک بخورم غصه کمتر تا کردم ها ظرف شستن مشغول خودمو
 میداد لوش همیشه تنش عطر ..کرد حلقه

  زد خشکم لحظه ی واسه

  میشورم ظرف دارم کن ولم شهاب-

  .شدی ناراحت-

  گرفت بغضم

 اینکه از باشم خوشحال نظرت ب-

  نداره دوست اشو بچه شوهرم
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  ندارم دوسش گفتم کی من-

 سمتش برگشتم سریع

  میکنی تخم و اخم میاد بچه اسم وقت هر چرا میگی راست اگه-

  نگفتم ...گفتم بهت رو دلیلش-

  ..نیست مربوط این ب اون-

  ..ستاره-

  کرد نگام لوس

  ندارم دوست منم باشی نداشته دوست .تو بچه وقتی تا نوچ-

  دارم دوست رو بچه گفتم ک من-

  شکمم روی گذاشتم گرفتم دستشو

  کن لمسش پس-

  کرد نگام حیرت با شهاب و خورد تکون .بچه بکشه دستشو بخواد اینکه از قبل

  باباییه نیومده هنوز سوخته پدر دلم جان ای ..شناخت باباشو دیدی-

  ...باال زد پیرهنمو و زد زانو پام جلوی شهاب

  ..شد قلقلکم فسقلی اون تکون با اینبار من و شکمم .روی گذاشت دستشو

  ...بست چشمشو شکمم .روی گذاشت سرشو

  ..بوسید شکممو و برداشت شکمم روی از سرشو موند حالت همون توی حرفی هیچ بدون دقیقه چند-

  شدم مرگ ذوق

  شد بلند سرجاش از و زد پایین پیرهنمو

  شیرینه چقدر دیدی-

  بوسید رو پیشونیم و شد نزدیک .بهم لبخند.با

  ..تری شیرین تو ولی-

  ...کردم بسنده آغوشش ب و گرفتم خودمو جلوی ...بزنم جیغ خوشحالی از خواست می دلم

 ک شهاب دنبال ب و شدم .زیر ب سر و کشیدم خجالت ...افتاد مراد ب نگاهم ک بشیم خارج آشپزخونه از خواستیم
  ..سالن توی رفتم کشوند می منو

 ایستادیم جا سر دو هر رو ب رو ی صحنه دیدن از

  ..اومد نمی بیرون ازش هم صدایی کوچکترین ..میکرد عوض پاشو پانسمان بهناز.و بود نشسته آدم بچه مثل علی

  نه ..منه برای اوخت.و آخ-
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 سمتمون برگشتن دو هر

  میشه عمل وارد درد بدون خواهرت ..میکنی پانسمان بد.تو-

  ..دستش بغل نشست و سمتش رفت شهاب

  میشه عمل وارد درد بدون خواهرم ک-

  دیگه بله-

  .علی سر پس خوابوند یکی شهاب

  ..بهته حواسم بد من ک کن جمع .رو حواست-

  ..کرد قاطی دوباره-

  .شد بلند جاش سر از بهناز

  .شد تموم-

  ...درد دستت-

  ....بیشعور تو مثل خوبه ..میکنم تشکر آدم ی بچه مثل دارم شهاب نبینی خیر...آخ

  ..من ب افتاد نگاش

  ...نباشم....-

  ..خندیدیم همه بندیش جمله.و حرکتش این از

  ..من شهاب روانی ب ن ولی ...دیگه بود روانی

........... 

 بشم سوار تونم نمی خوردم می حرص چون منم کژال پیش بود رفته شهاب ...گذشت می ماجرا اون از ای هفته.دو
  ...میکردم خوری خود و موندم خونه تو

  ....بود کرده .ترشی هوس عجیب دلم

  ..بودم آورده.دخلشو قبل خودم یعنی ...نبود گشتم چی هر آشپزخونه توی رفتم

  ..انبار توی برم .شدم مجبور

  ...خورد گوشم ب گریه صدای بزنم رو برق پریز بخوام اینکه از قبل

  ..شد روشن جا همه کردم وصل رو پریز

  ..خوردم جا ریخت می اشک و بود کرده کز گوشه ی ها بچه عین ک مراد دیدن از

  شده؟ چی-

  برو اینجا از-

  سمتش رفتم بهش توجه بی
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  .میگم شده چی-

  .کرد نگام

  ...باشم بد خوام نمی من-

  ..خورد مشامم ب خون.بوی

  ..شو اونوری-

 داد تکون ن ی نشونه ب سرشو

  ...چشم.بگی باید میگه چیزی ی ننه وقتی-

  کرد نگام میکرد پاک اشکاشو گنده مرد اون ک همینجور

  ها نترسی-

  برگشت

 جیغمو اش شده پاره پاره پیرهن.و کمرش .روی .شالق .جای همه اون دیدن .با ک بودم نکرده حضم اشو جمله هنوز
 کردم خفه

  آورده سرت رو.بال این کی

  پام ب افتاد دفعه ی

  ..بکشم.رو.کسی خوام نمی ..نیستم بدی ی بچه من ننه-

  کنارش نشستم

  ..گریه زیر زد .بعد.و داد تکون سرشو ها بچه عین زدتت؟ رییس-

  میکرد ریش ریش دلمو بدنش های زخم هم طرفی از ولی بود خراش .گوش اش گریه صدای واقعا

  ..میام االن من باش جا همین-

  ..آوردم رو پانسمان .وسایل .رفتم و .شدم بلند جام سر از زحمت ب

  چیه؟ .بخاطر اش گریه بودم .مونده....نگفت هم آخ ولی بود وحشتناک هاش زخم خیلی

  زدتت؟ رییس .چرا مراد-

  کشه می منو بگم-

  ..خوب پسر .باشه ...بگو راستشو ننه ،ب گفتی چیزی تو فهمه.نمی نترس-

  گرفت دستمو

  نگی بهش ننه بده قول-

 /: وضعیت این تو اونم داشتم بازی خاله حس

  گلم پسر .بزن رو حرفت ....نمیگم-
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  کشید باال دماغشو خراش گوش صدای ی با

  ..بیفته ات بچه ک بریزم دارو غذات توی ک اینجا فرستاد منو-

  شد .سیخ .تنم .موی

  ریختی؟؟؟-

  کشم نمی خودمو داداش من-

  ..نفهم مردک کرده غلط-

  ..زمین .روی افتادم ک ک ترسیدم چنان

  کرد بلندم و سمتم دوید شهاب

  نشده چیزیت-

  ....میای جن عین چرا ...ترسیدم-

 تسم برگشت ..اومدم .دنبالت اینجا تا ..ندیدی منو کردم تعجب ..دیدمت سالن .توی اومدم تا ..داد ماساژ کمرمو
  مراد

  خواسته ازت چی دیگه .رییس-

  زد کتکم همینم خاطر ب ...نکردم کاری من خدا ب آقا-

  داری؟ درد میکنی؟ گریه داری چرا گنده مرد-

  نیاوردن .سرش بالیی تا ...ببرینش .اینجا از .بمونه اینجا ک حیفه ...سوزه می دلم ننه واسه ....آقا ن-

  کرد کمرمو،چنگ .شهاب

  کنه نگاه چپ بهش کسی داره جرات-

  ...داشتم واهمه آینده از ....ترسیدیم می ...گرفتم خون خفه ولی گرفت دردم

 تموم با رییس ک بود شهاب .ما ی پشتوانه تنها حاضر حال در ..بشه .خارج .عمارت از مراد ک نذاشت دیگه شهاب
 ...بزنه .بهش .آسیبی کوچکترین نداشت جرات قدرتش

 تکون و داشت دوست رو آب هم فسقلیم ...بشورم خودمو داشتم دوست عجیب ها روز این ...بیرون اومدم حموم از
  ...میزدم زل زد می ک هایی لگد.و ها تکون ب آب زیر کیف خر منم ....خورد می تکون

 رو ریشش ته و صندلی روی بود نشسته تراس .توی ک شهاب ب افتاد نگام ک کردم خشک .موهامو .حوله .با
  ...بود .صورتش کردن صاف حال در مدام میاد .بدم ریش ت از ک میزدم نق بهش اینقدر ..میزد

 هوا یب و سرش پشت رفتم پاورچین .پاورچین و کردم تنم و برداشتم رو.پیرهناش از یکی کمدش وقت سر .رفتم
  ..ترسید ..کردم .بغلش

  خندیدم

  ..وروجک کنی زخمی صورتمو بود .نزدیک-
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  ..پاش روی نشستم و سمتش برگشتم ...میز روی گذاشتم و گرفتم ازش رو آینه .لب بر لبخند

  .میزنم .برات .خودم-

  ..دارم .نیاز .صورتم ب ..شو خیال بی من جان-

  .بلدم ..نیا اطوار و ادا .واسم اینجوری-

 داد رضایت و کرد پوفی

  ...شدم کار ب مشغول

  ...هنوز .خیسه .موهات ..خوریمی سرما-

  ..نداری .دوست خیس .موهای .مگه تو-

  .زد لبخند

  میکنی .سر حموم توی دقیقه هر ک .منه .واسه پس

  ..هست ک تو واسه-

  برسم ریشش ته .خدمت ب کامل بتونم ک کردم .کج کم ی سرشو

  ..دوست .آب من حموم برو میگه بهم هی فسقلی ولی...

  ..شکمم روی گذاشت دست

  بودم .اون جای من کاش-

  ...کردم نگاش متعجب

  نزدیکه بهت اینقدر میشه حسودیم-

  بازوش ب زدم

  ...لوس-

  .خندید

  ..شهاب-

  ...جانم-

  داری؟ دوست منو-

  نیست .معلوم-

  ن-

  شد .بامزه اش قیافه

  داری .دوسم ک .نگفتی .بارم ی خب-
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  عمله ب .نیست گفتن ب-

  کو

  شکم این با-

  ..سرجام نشوندتم ک شم بلند سرجام از خواستم شدم .سرخ

 .بریم .کوفتی جهنم این از منتظرم فقط ...همونه کنم نمی فکر ک چیزی تنها ب حاضر درحال ...کردم شوخی-
  ...ترسم می .هممون ،برای ...بیرون

 ...میکنه کمکمون .خودش بزرگه خدا ..میریم-

  ..دست ی و صاف ...شما صورت از اینم بفرما

  جلوش .گرفتم رو آینه

  شدی ماهر .اینقدر ک کردی تمرین کجا ...وروجک بلدیا خوب-

  ...سعیدم آقا روی ...دیگه معلومه-

  ...دهنم روی گذاشتم دستمو

 ..کردم غلطی چ وایساد قلبم

  ..شدم بلند ترس .حالت با پاش روی از و ترسوند منو گردنش رگ

  .سعیدم آقا-

 من سمت اومد شد بلند جاش سر از

  کیه؟ سعیدم .آقا-

  رفتم عقب عقب.و دادم قورت دهنمو آب

  ها نرده ب چسبیدم

  .بده منو جواب .ام تو با-

  شکمم روی گذاشتم دست

  ام بچه ..شهاب-

  ..خریه کدوم سعیدت آقا میگم درک ب بره-

  ..کنه توهین سعید به نداشت حق ...شدم .سرخ

  توام با--

  کنی توهین بهش نداری حق ...سعیدمه .آقا سعیدم آقا ...نزن داد من سر-

 

 سوختم می داشتم بدنش حرارت از شد .نزدیک بهم ک صورتش
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  ..زدی زری چ-.

  ..رفت می .پایین.و باال تند تند اش سینه قفسه

  ..میکردم .سکته .داشتم

  ستارررره-

  ...قلبم روی گذاشتم دست

  ..بودمش .ندیده .عصبانی حد این تا وقت هیچ وقت هیچ

  ...کنم .ات خفه .خودم یا .میگی-

  ..میکنی .غلطی چ .داری .شهاب-

  ..بخورم .تکون .تونستم نمی ک .بود چسبیده بهم اینقدر ولی برگردم .خواستم

  شهاب-

  ..مربوطه .خودم ب--

  باال .میاد االن بودم مطمئن ..بود .دیده .مارو بیرون از

  بناااال-

  لرزید تنم تموم

  ..بکشم نفس .تونم نمی ..شهاب-

  ..کرد غرش

  متنکشت .خودم.تا بگو ...میزدی رو ریشش ته ک بودی .نزدیک بهش .اینقدر ک کیه ..کیه سعید ..بده منو جواب-

  ...من .شهاب-

  بده .جواب ..نکن .گریه-

  ..کردم پاک .دست پشت با .اشکامو

  .دارم .دوست من .شهاب-

  .همین ..کیه سعید ک بگو من ب فقط ..نیست مهم برام-

  داری .چیکارش ...اس حامله .کن .ولش .شهاب-

  ...بیرون اتاق از گمشو شو خفه علی-

  ..بکشیش .بزنی ک بیرون برم-

  میارم سرش .بخوام بالیی هر خودمه زن-

  ..بیاری سرش بخوای بالیی هر .صاحابه بی مگه نفهم .مردک .کردی غلط-
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  ..مونده قبرستون .این تو ک صاحابه بی حتما-

  نخورد .تکون ولی ...کردم .جداش .خودم از و اش سینه قفسه ب دادم فشار .دستم دوتا با

  ..کردن صاحاب بی منو .آشغال فرشاد اون و عوضیت پدر اون ک صاحابم بی ..صاحابم بی من ...آره-

 .سر .باال آقا داشتم عشق ...داشتم .خونواده ...معمولی های آدم از خیلی مثل ..داشتم زندگی .منم پیش ماه چند تا
  ...داشتم

  کردم .نگاه شهاب ب

  ..داشتم .شوهر-

  ..کردم خالی .داشتم .عغده چی هر منم ...کرد رهام.و شد شل دستانش

 جلوی ک بودم نچشیده کامل رو.اش بوسه طعم هنوز ..گرفت ازم رو شوهرم عوضی فرشاد و آشغال رییس اون-
  ......آشغال فرشاد اون بعد گرفت ازم زندگیمو ..گرفت ازم سعیدمو خودم چشم

 ...تممیگف روزی ی باید ک باالخره ...دایره روی ریختم رو بود گذشته بهم .هرچی گفتم رو نبود.و بود چی هر گفتم
 زار و .میزذم حرف من مدت تمام ..وجب صد چ وجب ی چ ...گذشته .گذشت سر از ک آب ...میکنه فرقی چ حاال

  ....شهاب مخصوصا ..بود سخت .براشون میزدم ک حرفایی حضم ...بودن خیره من ب .زده شک دونفر .اون و میزدم

  ...بود اومده سرم ک بدبختی برای زدم زار و نشستم .زمین روی شد ک تموم

  ..کنارم .نشست .علی

  ..باش .ات بچه فکر ب ..نیست خوب برات .کن استراحت ..بکش .دراز تخت روی .پاشو ...پاشو-

  .علی سمت برگشتم ..نبود اتاق توی شهاب از اثری ...کردم بلند سرمو

  کو شهاب-

  ..بیرون رفت-

  ..بکشم دراز تخت روی کرد کمکم.و کرد بلندم .زمین .روی از

  بده حق بهش سخته براش-

  ..خودم روی کشیدم رو مالفه و کردم بهش پشتمو

  ..داریم اشغالی .پدرهای همچین اینکه از متاسفم ...متاسفم واقعا ...ستاره-

  ..بست .درم .بیرون رفت و شد بلند تخت روی از گفت ک اینو

 رازی دیگه من ک اینه مهم ...باشه چی هر شهاب العمل عکس حاال ...میکردم سبکی احساس .زارم حال تموم با
 دارم نگهش مخفی بخوام ک ندارم

  ...پایین رفتم ها پله از...نشد .شهاب از اثری.و شد شب

  ..سالن وسط .بود وایساده دست ب ساک .بهناز

  بهناز-
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   .برگشت

  ..بری میخوای جایی-

  ..کشید آغوش در منو و .سمتم دوید

  ..میشم .خوب .کامل بگذرونم .اونو داره .درمانی دوره ی ...میشم خوب من ...اومده آزمایشام .جواب .ستاره-

  قلبم روی گذاشتم دست

  ..میگی .راست-

  ...کرد پاک .چشمامو اشک

  ...راسته .راسته ...خدا ب .آره-

  ..دیدم می خواب داشتم انگاری گفت بهم شهاب وقتی .نمیشه .باورم خودمم

  کجاس؟ شهاب-

  ..کنم خداحافظی ازت باال بیام خواستم می االن همی ..منن منتظر ...بیرونن علی با

  ..نمیشه باورم .یعنی ....اونوتر خیلی از ..خوشحالم خیلی بهناز-

  ....میریم اونجام از ..ترکیه برای کرده ردیف امشب .همین بلیط بازی پارتی هزارتا با شهاب ..نمیشه باورم منم-

  ..اومدی .بهناز-

  ...بوسید .صورتمو

  ....در دم تا .رفتم .همراهش

  ..بود .نشسته .دستش بغل علی و بود .فرمون .پشت .شهاب

  ..کوفتی .عمارت .این توی بزاره تنهام ...بره میخواد خداحافظی .بدون ک شده زده ازم اینقدر .یعنی

  ..ننداخت بهم هم .نگاه ی .حتی .ولی بودم .دیدش توی دقیق

  باش .خودت مراقب ...ستاره .آبجی-

 علی برای .زدم .تلخ .لبخند ی

  ...انگار ن انگار شهاب اما فرستاد بوس .برام و بست عقبو در هم بهناز

 حس .خودم .روی رو .شهاب .نگاه حتی و .شد .دور .ماشین ک وقتی میکرد ام خفه .بغضم ..بود گرفته .آتیش دلم
  ..بره خداحافظی بی .اینجوری ک نبود تلخ اونقدر اما ..بود تلخ حرفام درسته ..نکردم

 و .بستم درو .ترسیدم می .تاریک .عمارت .این از .ترسیدم می ....کردم .ضعف .نیاد .دیگه شاید .اینکه فکر از
  ....شهاب .اتاق توی  برگشتم

 

 سوخت می خودم تنهایی و خودم حال ب دلم
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  ..نوازشش،کردم.و شکمم .روی گذاشتم دستمو

 ..نخوریا غصه مامانی،هست نا-

  .باشم آروم ذاشت می لعنتی بغض .این مگه ولی

 جام سر.ار.لرز.و ترس با ..لرزید تنم تموم شنیدم پایین از ک صدایی با ک بود گذشته اونا رفتن از چقدر.دونم نمی
 ریهیک ولبخند.بود در .پشت ک شخصی دیدن از کردم باز.ک درو..چرخوندم.رو دستگیره .در سمت رفتم شدم بلند
  ..اتاق توی انداخت خودشو و داد هولش ک ببندم درو خواستم زدم جیغ  لبش روی

  کوبید می وار لوکوموتیو.قلبم

  ..خطه آخر دیگه اینجا-

 

  ..لرزیدمی تنم.تموم

  .باشه خودش نداشت امکان

 ..بودم مرگش شاهد خودم های چشم با

  ...داره ترس ....آخی ...ترسیدی کوچولو .چیه

  ..نیستا خوب برات

  ..دیدم خودم ...مردی تو-

  ..رفت .هوا ب .جیغم کشید و کرد چنگ .موهامو ک کنم فرار خواستم سمتم کرد .حمله

  کرد زمزمه .گوشم دم شدم خم آشغال .کن ولم ..کن ولم-

  ..آوردم .گیرت .تازه .کنم ولت کجا-

 ..نیست فرشاد صدای این ...خدا یا ...ایستاد قلبم

  ..شناسم می رو صدا .این من..

  خندید

  !شناختی؟ ...اومد خوشم خوبه،-

  ...فطرتی پست .روانی ی تو ...متنفرم .ازت عوضی آشغال-

  ..ای آماده ....بگیرم ازت رو برادرم مرگ انتقام اومدم !تو یا ام روانی من-

  .زدم جیغ توانم تموم با

  مررراااااد-

  ..خندید

  بینیش می حتما دنیا .اون برو
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  تیش ...کش-

 ...باال اومدم چجور کردی فکر پس-

 .زن ک سعیدی زن ...شناختمت .دیدمت عمارت توی ک روز همون ...ام فرصتی چنین منتظر وقته چند .دونی می
  ..نیست اش بچه و زن از خبری غافل دل ای .ببینه و بیاد .شهاب میده .کیفی چ ...شهابه

  کشید محکم دستمو مچ

  زدی گولش و فرشاده بچه نکنه نه؟ یا شهابه ی بچه .این واقعا حاال-

 پایین ها پله از ...بود فایده بی گذاشتنم .زمین .برای تقال چی هر ..زدم جیغ کرد بلندم ک هوا روی ...کثافت شو خفه-
  ...فایده چ .اما ...کنم نثارش لگد و مشت تونستم می فقط منم و رفت می

  زمین روی بود شده پهن مالین و خونین ک مراد ب افتاد نگاهم در دم

 بود واهی خیال ی اینا ی همه اما بده نجات اشو ننه ک خواستم ازش و کردم گریه ..کردم صداش.و زدم جیغ

 شد خارج عمارت از.و کرد باز درو

 شدم متوجه اومد دستم ب ک مکان و زمان ...بود .نتیجه بی من های فریاد.و جیغ تموم و میشدیم دور عمارت از
  ..میبره منو کجا

  ..کژال اصطبل

  ..میکرد .نگام فقط کثیفش ی خنده اون با ...شدم .خیره .گرم شکنجه ب متعجب

  ...اصطبل ب رسیدیم

  ..شد .بدنم ب صدمه از مانع ها یونجه ..کژال .سمت کرد پرت منو و کرد باز درو

  آشغال بکنی غلطی چ .میخوای-

  ...درک ب .بفرستم رو .تون تا س هر .خوام می-

  ..شد درونش مایع کردن خالی مشغول و برداشت اصطبل ی .گوشه از .لیتری چهار ی

 و هگوش ی کرد پرت رو لیتری چار زمین روی کرد .پرتم ک کنم فرار خواستم ..سرشه تو .فکری چ .فهمیدم .تازه
  ..آورد .بیرون رو .فندکش

  بودی دفن .اونجا خودت ...قبرته سنگ توی ک ای جنازه .اون جای ب ک بود وقت خیلی ذاشت می فرشاد اون اگه-

  ..بود ام بچه جون .نجات بود مهم .برام ک چیزی تنها نفهمیدم رو منظورش

 بر در.اطرافمو و کشید .زبانه .آتش ..اصطبل توی کرد پرت رو فندک.و شد .خارج در از ک سمتش برم خواستم
  ..گرفت

 فکری آخر ی .لحظه درست ..گرفتم .دست در رو افسارش بود .کرده .رم .آتش .دیدن از کژال ..نداشتم .راهی هیچ
 زد .سرم ب

  ..باش آروم کردم زمزمه.و مالیدم پوزشو
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  ...شناخت می رو قدیمیش یار ..شد رامم.و کرد اثر

  ..شدم.می .هالک سرفه از داشتم ..شدم .سوارش زحمت ب

  ...کردم حلقه کژال گردن دور دستمو

 از ولی بود نکردنی باور .درسته ...کرد .دویدن ب شروع بعد و  کرد بلند .سرشو اونم و بدنش ب زدم ...برو .خدا رو تو
 از رمحکمت من.و زد ضربه در ب پاهایش با کژال ببنده درو بخواد گرم شکنجه اینکه از قبل و شدیم رد آتش میون
 ژالک و زمین روی.شد پرت نداشت رو حرکت این انتظار ک گرم شکنجه.و شد باز در ....چسبوندم بهش خودمو قبل

  ..شدم خیره مرد ب برگشت  کژال..داشتم نگهش گرفتیم فاصله اصطبل از ک قدم چند ..شد رد .روش از

  ..زمین روی بود افتاده دراز ب دراز

  .سمتش رفتم ...بوسیدمش.و کردم نوازشش ..شدم پیاده کژال روی از زحمت ب

  ....رفت مادرتون ک جهنمی .همون ب برین ک وقتشه ...کردین نابود منو عشق.و منو زندگی برادر دوتا شما

  بیای باهامون هم تو ک شرطی ب-

  .اصطبل .سمت کشوند و گرفت منو.کنم فرار.خواستم تا ..گرفتم فاصله .ازش.و زدم جیغ

 ..لعنتی کن ولم

  ..خواستی نمی همینو مگه .جهنم بفرستمت خوام می-

 

  ...زمین روی .شد پرت خودش آتیش توی کنه پرتم بخواد اینکه ار قبل

  ..برگشتم

  .شهاب-

  سمتش کرد حمله

  میکردی .غلطی چ داشتی زاده حروم فرشید-

  بود برابر زورشون

  ددر نرفتی مگه تو-

 ..نمیرم جا هیچ زنم بدون من-

  ..رسیده من .زن ب زورت ..لجن مردک

  گیرم نمی آروم نکشمش تا و بگیرم انتقام اومدم-

  ..بودین .شده سقط ات هرزه مادر .شکم تو کاش ..ات نداشته آباد و جد هفت با خوردی ..وه ...گ تو-

  شهاب .سمت .گرفت و .آورد .بیرون .اسلحه ی .سرش .پشت از فرشید دفعه ی

  کن صحبت .درست من مادر .مورد در-
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 معلوم .االن ..دودور ددری رفت انداخت پستون تا خوبه ...نداره هم رو مادر ی کلمه لیاقت هرزه ی زنیکه اون-
  ..مشغوله نفر چند با نیست

 ..آشغال شو خفه-

  ...رفت آشغال فرشاد اون ک میری جهنمی .همون ب زود .یا دیر ولی ..تلخه آره ...تلخه....حقیقت چیه-

 

  تفنگ ماشه روی .گذاشت .دستشو

  ...من .هم بشه خالص دستت از رییس هم ک میکنم کاری-

  ..منم .ثروت این تموم .وارث تو از بعد

  ..خندید .شهاب

  حرومزاده .بشه نصیبت .چیزی .جهنمی ثروت این از تا بشین-

 هد دست زیر ندازم می رو وزنت کشمت می .نکنی خوشی احساس هم مرگ از بعد .حتی ک میکنم کاری ..شو خفه-
  میرنم .آتیش هم با رو .جفتشون وبعد کنه سقط اشو بچه تا کنن اذیتش اینقدر غول نره تا

  سمتش کرد حمله .شهاب

  بشی رد باید من جنازه .روی از-

 .  میشم رد

  ..کرد .حرکت بی رو قلبم گلوله .شلیک .صدای ... بعد و زدم جیغ من ک داد .تکون ماشه روی انگشتشو

 .دفعه ی ک .بودن .ایستاده .دو هر

  ..شد .زمین .پهن .فرشید

  ..قلبم روی .گذاشتم .دست

  ....کردم .بغلش محکم.و .شهاب .سمت دویدم

  ..بود .زده .خشکش

  ..نکشتمش من-

  ...کردم .نگاش .متعجب

  کرد شلیک کی پس-

  ..من-

  .بود .رییس .صدا .سمت .برگشتیم دو.هر

  .چسبیدم .شهاب ب .ترس از
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  .داد .نشونمون رو اسلحه کشید می سیگار ک همینجور-

  کنم فدا .برات رو افرادم .بهترین شدم حاضر ک .دارم دوست چقدر من ک نفهمیدی .وقت هیچ تو-

  خندید .شهاب

 نمی .فکرم حتی ای دیگه چیز هیچ ب کوفتیت .اموال و مال .این جز تو ..خرم .کردی فک ..داری .دوست منو تو-
  ...کنی

  ..کرد پخش هوا توی رو .سیگارش دود

 همه ...خیالی بی ب .زدی و شد راحت .خیالت اومدنش با ک همونی ..باند کاره همه ..بود راستم دست فرشید این-
 ...درک ب .فرستادمش بود .کرده رو تو جون قصد چون اما .بود ام کاره

 و نم زندگی ک اشغالی .تیکه ی فقط تو ...کنم نمی باور من .کنن تضمینت بیان آدم و عالم ...بزن گول .خودتو-
  ...کشیدی .لجن ب رو ستاره و علی و بهناز

 پی فرستاد می رو دختره .این و رفت نمی هوسش پی نکبت فرشاد روز اون اگه ...شو خفه ....شهاب شو خفه-
  ....نمیشد هوار سرم .بدبختی همه این .االن شوهرش

 دیگه ...میرم .کوفتی جهنم .این از همیشه واسه .دارم من بدوز خودت واسه میخوای چی هر ....نیست مهم برام-
 ..ندارم .بهناز .درمان برای تو ب التماس ب هم نیازی

  ...امالکت.و ملک این و بمون خودت

 .نداری حق ...تو .خاطر ب فقط و فقط ریختم عرق.و .کندم .جون ها سال این ی همه ..بردار قدم از قدم داری جرات-
  ..بری و بزاری

  ...باش منتظر ...ندارت و دار ب میزنم .حراج چوب بلکه میرم تنها ن-

  شهاب .سمت .گرفت رو اسلحه

  داد تحویلش پوزخند شهاب

  بکشی منو نمیکنی جرات ک .دونم می ابهتت اون تموم با-

  ..آره .اینو ولی ...ن رو تو-

 از هاسلح شدید تکون ی با بخوره ماشه ب .دستش اینکه از قبل آخر ی لحظه .درست و من چرخوندسمت رو اسلحه
  ...افتاد .دستش توی

  زمین روی نشست آشپزخونه کارد ی با خون در غرق .سرش پشت مراد

  بزنه آسیب .اقدسم ننه ب کسی ام زنده تا زارم نمی .وقت .هیچ من-

 ...زمین .روی .افتاد و گفت اینو

  ..کرد .پیاده .از،ماشین منو.و کرد باز رو ماشین در شهاب ک بودم گرفته عزا .خودم .واسه

  ....بیمارستان .داخل برد گرفت .رو بغلم زیر و فهمید .خودش ..بود نمونده .برام جونی
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 .بدون و بود وایساده .سرم .باالی مدت تمام شهاب و کنن وصل .سرم .بهم دیدگفت منو تا دکتر ..بودم .کرده ضعف
  ...میکرد نگام حرف

  ...نبود .دلم تو دل

  ...گرفتم می آتیش افتادم می .ک بچه یاد

  نالیدم

  شهاب-

  ..بیرون .رفت و زد کنار رو پرده و کرد .بهم رو پشتش

 احتیاط .با بیمارستان .سالن توی برد .خودش با منو و .شد پیدا .شهاب ی کله و سر .دوباره سرم .شدن .تموم از بعد
 .با ک پلیسی مامور چندتا پیش برگشت شد راحت من بابت از ک خیالش بعد ...صندلی روی بشینم ک کرد کمکم
  ...میکردن .برداری .داشت یاد .دقت ب اونام میزد .شهاب ک هایی حرف

  برد خوابم و شد گرم .چشمام ک بودم اونا محو..

  ..ستاره ...ستاره-

  ..بودم تخت روی ..کردم باز چشمامو

  .کردم .نگاه شهاب ب

 جایی ی بریم پاشو-

  کجا-

  بیام .پایین تخت روی از کرد کمکم

  اینجا آوردی منو تو-

  داد تکون سرشو فقط

  ...شدم سونو .دستگاه متوجه .تازه شدیم ک اتاق وارد ....همراهش،رفتم مخالفتی .بدون

  شدم .خیره .شهاب ب .دلهره با

 نانچ نمونه .ناگفته البته ..شما ب بدیم رو اول نوبت شدیم مجبور کشت مارو شوهرت این ...بکش .دراز .دخترم-
  ....اینجا بیام .صبح شش شدم مجبور من سرش رو بود گذاشته رو بیمارستان

  جاش ب.و نگفت چیزی شدم خیره شهاب ب

  ...بکشم .دراز تخت روی .کرد کمکم 

  ..میداد حرکت .شکمم روی رو سونو دستگاه و شکمم روی .ریخت رو .سردی مایع و زد .باال پیرهنمو دکتر خانم

  ..کردم .نگاه شهاب ب

  ..بوسید رو پیشونیم و شد خم
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  ...عزیزم نترس ..باهاتم آخر تا باشه چی هر-

  مانیتور سمت برگشتیم دو هر بچه قلب .صدای شنیدن با

  .ما پسره .آقا .این توپوله چ ماشاالله ..جان ای-

  اس زنده-

  ..کرد نگام

  کیه .قلب .صدای این پس-

  .خورد نمی تکون اصال دیشب-

  نخوردی؟ چیزی نکنه ببینم ...بچه بوده خواب-

  .بریزم اشک و بکشم عمیق نفس ی شد باعث قلبش صدای شنیدن

  ...چی برای گربه جان دختر بابا ای-

  ..کردم .نگاه .شهاب ب

  میشه باورت اس زنده شهاب--

 خورد ک تکونی با ک بود خیره .مانیتور صفحه ب لبخند با

 کردم خفه جیغمو و گرفتم .جون .انگار

  ...ممنونم خدایا وای ...خورد .تکون شهاب-

  ...میکرد لمس دستمو ذوق با.و بود شیطونش ی بچه ب نگاهش شهاب مدت تمام

  ......برسه بچه.و مادر ب حسابی ک خواست شهاب از و نوشت برام تقویتی داروی .چندتا دکتر

  ..شدیم .خارج اتاق از افتاده اتفاقی چ دیشب انگار ن انگار شاد کامال ای روحیه با

  ...گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از منم ...بود کرده .حلقه .کمرم دور .دستشو شهاب

  ...شدن ظاهر .جلومون مامور تا چند ک بودیم نشده خارج .سالن از هنوز

  ..بازجویی برای بردن رو شهاب

  ...ن خدایا

  ...میگردم بر زودی پاکه ام پرونده من ..باشه.نرو جایی .پیشت بیاد یکی میگم نترس-

  ..صندلی روی نشستم اشکبار.های چشم با

  ...نداره دومی من های شادی چرا آخه

... 

  ..میکرد .نوازش .کمرمو یکی
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  ...شد نمی باورم ..کردم بلند سرمو

 ...کردم کشیدنش،خفه آغوش در با جیغمو

  ..بوسید صورتمو نیره

  ..کرد نمی قبول پیشت بیاره منو گفتم کریم ب بار هزار ....جان دختر بودم دلتنگت چقدر میدونه خدا-

  ..دیدم جدید ی قیافه ی با رو کریم.و برگشتم

  ..کردین .ازدواج هم با-

  ..شدن .سرخ .خجالت از جفتشون ولی بود گذشته ازشون سنی دو هر اینکه با

  ..کردم بوسه در غرق رو نیره صورت من اینبار و خوردم .خندمو

  ..کو من شیرینی ...باشه مبارکتون-

  کیه؟ جعفری مراد همراه-

  پرستار سمت .رفت کریم

  ..چطوره حالش منم-

  .بردن در ب سالم جون ولی.بود عمیق زخماشون .اینکه با-

  .کریم ب داد کاغذ ی پرستار

  ..بگیرین براش رو داروها این-

 

  ..رسید می .گوشم ب خوب خبر هم سر پشت هی نمیشد باورم

 ریختم شوق اشک کریم سالمتی خبر شنیدن از

  چطوره؟ حالش رییس-

  کیه؟ رییس-

  بودنشون .آورده هم همراه بود خورده چاقو پشت از ک مردی همون-

  ..کرده پر پلیس رو بیمارستان کل ک های گنده کله اون از ..شده نخاع قطع متاسفانه اما ..اس زنده-

 

  ..هبش نخاع قطع ضربه ی اون با رییس و بمونه زنده جراحت همه اون با مراد ک داشت حکمتی چ دونستم نمی......

 ...........باشه هم دنیا .این تو خودش کارهای جوابگوی باید جوری ی کسی هر باالخره

  شدیم مستقر هتل توی روزی چند 

  ...بودمش ندیده دیگه .بیمارستان از بعد من.و بود بازجویی تحت مدت تمام شهاب
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  ..شدن بازداشت همگی هم افرادش و رییس و شد بهتر مراد

  ...بود شهاب مادر ب متعلق ک ملکی تا چند جز شدن توقیف امالک.و ملک تمام

  ..بشه خیریه امور صرف خواسته.داده دولت تحویل دستی دو رو دارایی همه شخصه ب شهاب ک گفت می کریم

  ..میزد له له دیدنش برای دلم

  .بودم گرفته بغل غم زانوی.و بودم نشسته تخت روی اتاق توی تنها من و بیرون بودن رفته نیره.و کریم

  ...شدم بلند سرجام از اتاق در صدای شنیدن با

  کردم باز درو.و کردم سرم روسریمو دره پشت کریم اینکه خیال با

  انداختم آغوشش در خودمو.و زدم جیغ شهاب دیدن با اما

  .بست درو پاش با و داخل اومد بودتم گرفته محکم ک همینجور

  ..تخت روی نشوندتم آروم

  دیونه کردی له امو بچه-

  ..زدم زل چشماش تو.و گرفتم فاصله ازش حرفش این از زده ذوق

  ..دارم دوست-

  ..گفت باالخره ک نمیشد باورم

 

  .زد موهام ب ای بوسه.و چسبوند اش سینه ب سرمو

  .ستاره-

  کردم نگاش

  .ستاره جان-

  برم باید ولی اومدم من-

  روم کردن خالی آب تانکر ی

  کجا

 لکک بهش کرده.فکر ...برم باید خودم حتما کردن دبه میگه ..خوردن بر مشکل ب اونجا.ولی باهاشه علی ...بهناز-
  زدم

  گرفت بغضم

  شهاب-

  ..بوسیدتم

  پیشونیم ب چسبوند رو پیشونیش بعد
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  .باش منتظرم .میگردم بر زود-

  ..شهاب

 

  ..میگردم بر نکن گریه-

 کرد بلندم پاش روی از آروم

 سعید ب راجع ک حرفایی اون خاطر ب.بگو رو راستش-

  ..بدم ادامه نذاشت..

  .برید .صدامو لبش با

  کرد پخش .صورتم تو نفسشو

 واستمخ می فقط رفتم اگه هم شب اون بزنی حرفی گذشته ب راجع خواد نمی دیگه ...ستاره ببخشی منو باید تو-
  ...زارم .نمی تنهات وقت هیچ من ..برن ها واسطه با ک امن جای ی برسونم رو.علی.و بهناز

  ...برسونم خودمو فسقلی اون اومدن دنیا ب از.قبل میدم قول

 کشید دماغمو

  ..شهاب-.نکن اینجوری هم ات قیافه ..قول-

 

  در سمت رفت..و زد لبخند

  .برم خوام می ک بده.رو فردت ب منحصر بوس اون بدو-

  بوسیدم .صورتشو ازش دلگیر

  کردم .قبول بهناز خاطر ب فقط-

 باشه برگردی .زود بده.قول .فقط

 کرد باز درو-

  .نمیگم دروغ وقت هیچ من-

 

  ...نشد فراموشم وقت هیچ خداحافظی آخرین اون

 ...نگشت بر .دیگه ولی ..رفت شهاب

  ..بشه ازش خبری .اینکه .بدون ..رفت

 ..زندگیم پی .برم و نباشم منتظرش ک کرد تلفن .بهم ..میبردم سر ب .امیدی نا .اوج در ک زمانی بعد ماه یک
  ..کرد قطع .تماسو و بزنم حرف من ک نشد .منتظر حتی ...همین
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  ..نذاشتن تنهام نیره و مراد و کریم مدت تمام ..بودم بریده جا .همه از

  ....تهران گردونه برم .خواستم کریم از باشم سربارشون .خواستم نمی

  ..دیدم .خودمو همیشگی محله باالخره ماهها از بعث ...برگشتم

  ....زد خشکم جام سر در شدن باز با بشم .پیاده .ماشین از بخوام .اینکه از قبل

 .رفته .ور و رنگ ...شدم در باالی سیاه پارچه .متوجه تازه ...گرفت .بغضم ..بود شده .شکسته.و پیر چقدر ....بود عمه
  ...بود

  ..بشم .پیاده .نتونستم

  ...گرفت .میوه آب .برام محل سوپری از و رفت کریم ...رفتم می حال از .داشتم

  بود هم در اش قیافه اما برگشت

  ...شد هوار .سرم رو دنیا....فهمیدم بعد .اما کرد من من اول شده چی پرسیدم .ازش

 نم .همراه قبل ک مدارکی با آشغال فرشاد اون ...بود .هم عروسش عزادار بلکه بود .پسرش تک داغدار تنها ن عمه
 .ردنک فکر همه مونده باقی دفتر توی ک مدارکی با و زده آتش مسافرخونه ی توی من جای رو زده فلک دختره ی بود
 ابشه ک روحم مثل میشدم فرض مرده االن من ...گشته نمی .دنبالم کسی حاال تا چرا .فهمیدم می حاال ..مردم من
 ...................کشت منو .رفتنش از بعد

  ....بعد .سال پنج..

  ..مامان ...مامان

  ...ردممیک کار .داشتم نیره پای ب پا شالیزار توی سحر .کله از ...نداشتم نا .خستگی از ...کمرم ب .میزنم دستامو

  ..کرده .سوار منو مراد داداش نگا مامان-

  ..بخوره .سرما بچه .گی نمی ...رودخونه .تو بردی اینو ک باز ..مراد عه-

  ...بغلم توی کرد پرت رو خودش دو با اونم و زمین روی گذاشت رو سهیل مراد خندیدن می ک .همینجور

 ...داره خنکی آب چ بدونی اگه ننه-

  ...رودخونه .بریم نمیایی همرامون .وقت هیچ چرا ....مامانی میگه راست-

  ..بود کجا .وقتم بچه-

  ..نمیای .همرام .وقت هیچ ک هم تو ...ندارم بابا ک من ولی میاد، باباش با همیشه نقی ممد-

  ....کردممی بغض مسئله این .آوری یاد با .بار هر من و ..سرم توی کوبید می رو نداشتنش بابا هزارم بار برای سهیل-

  .بوسیدم رو صورتش

  .باشه ..میریم .دوتایی .خودمون اصن ...هستم هم سهیلم نوکر خودم-

  .کرد بغلم تر محکم و داد تحویلم جونی آخ
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  ...بود .اومده .دستش ضعفم .نقطه خوب بود هم باباش .شبیه نهایت بی ک فسقلی

....... 

  ...نکنم .تازه رو دلش داغ و بمونم باقی مرده .همون گرفتم تصمیم مردم عمه برای وقته خیلی اینکه فهمیدن از بعد

  ...دادم تشکیل .خونواده جدید عضو با رو جدید .زندگی ی کریم و نیره و مراد پیش و برگشتم

  ....خوابیدم می و میکردم تن .رو پیرهنش میشد شهاب هوایی دلم ک بار هر باز سال پنج .گذشت .با

  ...داشتم .دوستش وار دیونه هنوز من اما کرد بی،وفایی

 عشق .بهش شهاب واندازه حد .این تا تونستم نمی وقت هیچ بود زنده هم سعید اگه بودم مطمئن ک اینقدر
 .........بورزم

 شولباس و حموم بردم رو سهیل سریع ...خونه برگشتیم بودیم کشیده آب موش مثل دو هر ک درحالی .آب خیس..
  ..نیره سپردمش،دست و ..تنش کردم

  ...بیرون رفتم و گرفتم دوش .خودمم

  نبود .نیره و سهیل از خبری

  ..زدم .صداشون

  ....نیره ...سهیل-

  .حیاطیم توی .ما مامان-

  حیاط توی .گذاشتم پا شاکی ی قیافه با

 .....بخ سرما بودی حموم گی نمی شیطون ی پسره-

  ..زد خشکم جا سر بود کرده بغل رو سهیل ک شخصی .دیدن از

  کیه آقاهه این مامان-

  ..اومدم .خودمم ب

  ..خونه توی بردمش و گرفتم ازش رو سهیل و رفتم بهش توجه بی

  ..کوبید می ام سینه قفسه توی وار دیوانه قلبم بستم ک درو

  ..ترسیدی چرا .مامان-

  اتاق ی گوشه .بردمش و گرفتم رو .دهنش جلوی

 نترسیدم هم اصال ...ترسیدم من گفته کی-

  ...افتاده .اتفاقی انگار ن انگار شدم موهاش کردن .خشک مشغول حوله با

 آورد نمی خودش روی ب کس هیچ و بود برگشته سال پنج از بعد شهاب

  ....بود فرما حکم جا همه مطلق .سكوت
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  ..شد شب

  ..خوابوندمش و اتاق توی بردم رو سهیل

 از برد ک خوابش سهیل ...نمیزد حرف ک میکرد اذیتم این ..دونستم نمی رو اش خیره های نگاه و اومدنش دلیل
  ...بیرون رفتم اتاق

  ..شهاب مخصوصا ...چی همه از ...بودم شاکی

  آسمون ب بود زده زل و بود نشسته حیاط توی

 ...چیکار اینجا اومدی ....کردی رو هات گذروندی خوش بودی؟ ک ای شده خراب .همون نموندی چرا اومدی؟ چرا-
  ...شدی الل ..هان

  میکرد نگام فقط

 و فتگر  دستمو ک برم خواستم ...میکرد ام خفه داشت بغضم ...بپلکی ام بچه بر و دور .خوام نمی ...برو اینجا از--
  ...آغوشش تو شدم پرت ..خودش .سمت کشید

  ..بمونی پام کردم نمی فکر-

  ..نذاشت .بشم جدا .ازش خواستم ..صداش شنیدن برای میزدم له له

  ....ازت ....نزن دست من ب ...کن ولم-

  ....کرد لمس کمرمو

  ...بودم زندان ...کردم نمی گذرونی خوش-

  زد خشکم

  زندان-

  بوسید نرم دستمو

 لقت و شد کشته یکی وسط اون ...کنم کمک خواستم ..شدم مواجه دعوا صحنه ی با زمان هم ...بهناز پیش رفتم-
  ..بسوزی من پای خواستم نمی نباشی منتظرم ک زدم زنگ ...بریدن ابد حبس .برام ...من گردن افتاد

 تراس ی اونجا از ....کردن آزاد منم شده دستگیر اصلی قاتل آوردن خبر ک بودم زندان توی پیش روز چند همین تا
  ...بسوزی .پام .خواستم نمی فقط ...نبودم وفا بی ..پیشت رسوندم خودمو نبود و بود چی هر با

  ..میکردم .نگاش باورانه نا

  ..شاهده کوچولوشونم ..بپرس بهناز و علی از نمیشه باورت

 شد سرازیر .اشکام

  اش سینه قفسه ب .زدم مشت محکم

  بشم متنفر .ازت سال همه این گذاشتی ک بدی خیلی خیلی ...بدی خیلی-

  ..کرد حل آغوشش در منو
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  ...آوردم طاقت تو دوباره دیدن امید ب مدت این تموم-

  ...شهاب-

  ...جانم-

  گفتنش جانم برای میرفت ضعف دلم

  شد خوب بهناز-

  ...دارن خوشکل دختر ی هم االن آره-

  ....کردم نگاش

  ایران نمیان-

 ایران میگردن بر ماه همین آخر تا ....بود مونده .اونجا من خاطر ب بهناز ....میان اونام ..میان-

  ..دیدی رو کوچولوت پسر-

  .داد .تکون .سرشو لبخند با

  ...کردم بلندش و گرفتم .دستشو

  ...اتاق .توی اومد همراهم

  .شد خیره سهیل ب نشدنی وصف ذوقی با و زمین روی نشست

  ...بوسید رو پیشونیش و شد خم

  .........کرد .بوسه در غرق رو صورتم و کشید آغوش در منو ک فهمید انگار اش بوسه ب ..کردم حسادت

 سهیل و من شناسنامه توی شهاب اسم و اومدیم در هم رسمی عقد ب .باالخره شهاب و منو روز اون فردای درست
  ....شد .ثبت

 هخون ی بود مونده باقی شهاب برای ک امالکی با ...شد .هدیه بهمون شهاب .اومدن با زندگی...... برگشت چیز همه
  ...شدیم .ساکن اونجا همگی و ساختیم بزرگتر

  .....پیوستن ما جمع ب هم باران فسقلیشون و بهناز و علی

 خودمون تالش صبرو و خدا اراده و کمک با اما ..کردیم تحمل رو ها بدبختی خیلی ....کشیدیم سختی خیلی......
  ...ببریم در ب سالم جون لجنزار ی از تونستیم

  ..دادی زندگی و عشق امید نور ...بهمون ک ممنونم ...ممنونم ...خدایا

 رو عشقی دیگر وبار اینکه از ممنون

  ....کردی ما نثار

  ..اوهوم-

  ..برگشتم
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  بود شهاب

  بستم رو دفتر

 !نویسی؟می چی باز-

  ...بخونه بدمش .شد ک بزرگ سهیل خوام می .دیگه شد تموم-

  شد .نزدیک بهم

  ..ننوشتی ک هاشو هجده مثبت فقط ....عالی بسیار-

  بازوش ب زدم

  ..دیگه نشو رو پر-

  ..بوسید .گونمو .شد خم و خندید

 .یتترب خوب اینو چرا ..بزنه غذا ب لب نداره حق کسی نیاد اقدس ننه تا میگه کشت رو همه مراد این بریم پاشو-
  نکردی؟

  شهاب

  .خنده از کرد غش

  توهه منتظر .وایساده میز بغل دست ب چاقو ...غذا سمت .ببره رو دستش کسی زاره نمی جدی جدی-

  بخوریم غذا زاره نمی مراد داداش ...گشنمه ...دیگه بیا مامان-

  خنده از کرد غش شهاب

  رسید غیب از شاهد .بفرما-

  کردم دعواش منم کرد ات مسخره پایین اون کلی علی دايى ...مامان دنبال میری نگفتی مگه بابایی-

  ..کرد بغل رو سهیل شهاب

  ..رسیم می جفتشون .خدمت ب .میریم حاال

  ..بریم سهیل مامان-

  .........شدیم خارج اتاق از باهم و گرفتم رو شهاب دست لب ب لبخند

 هاش لحظه لحظه قدر ک شرطی ب ..زیباست زندگی

  ....باشه انتظارت در ابدی خوشبختی ممکنه تحملش با اما داره سختی ...بدونیم رو

  ........بمونیم منتظر و بجنگیم و بمونیم پس

  ...پاکدل های معشوق و عشق تمام وصال امید ب

  ....پایان

  شنبه روز بامداد دقیقه 4:02 ساعت
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 8021 تیرماه

  صبوریتون از ویژه تشکر و ممنون

  ......محمد عزیزم همسر ب میکنم تقدیم رو رمان این

 طورهمین و کنم استفاده شهاب شخصیت .برای عکسشون از دادن اجازه ک مشتاقان امین محمد آقای از ویژه تشکر
  ...کنن استفاده رییس منفی شخصیت برای عکسشون از دادن اجازه ک انصاریان علی آقای از ویژه تشکر

  .......فاطمى ،زهرا باشین برده لذت رمان از،این امیدوارم

  اینستا در من آیدی

 

roman-baraaan 


