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واقعا به کمک  وقتی که رمان،از فاطمه عزیزم که اوایل 

 .د ممنونمیم کرهمراهبود ونیاز داشتم مثل یه خواهر کنارم 

 

فاصله بین جمالت ��نویسنده: از تعداد صفحات نترسین

 .زیاده برای راحتی شما

________________________________ 

 .دادم قورت صدا یب رو دهنم آب دم،یرس که ینگهبان به

 ریپ نگهبان به و دمیکش رونیب مانتوم بیج از رو کارتم 

 .دادم

 . شدم رهیخ بود دستم تو که یساک به

 .کنم یعمل رو نقشه نیا بتونم دوارمیام

 .فشردم دستم تو رو ساک یدسته

 ستمین دختر که نیا از یکس دینبا بودم؛می مراقب دیبا

 .شدیم خبردار

 .اومدم خودم به نگهبان یصدا با

 

 .خانوم نییبفرما -

 



 .کردم تشکر و گرفتم پس رو کارت

 :گفت بهم و زد صدا رو خوابگاه مسئول نگهبان

 

 ؟یکن صبر لحظه چند یتونیم دخترم، -

 

 .دادم تکون بله ینشونه به رو سرم

 و بود اخمو زن هی که خوابگاه مسئول موندم، منتظر یکم

 همراه رو من باشه، سالش چهل یحدودا خوردیم بهش

 .رفت و داد نشونم رو اتاقم برد، خوابگاه داخل به خودش

 .شدم اتاق وارد و دمیکش یراحت نفس

 با یکی که کردم،یم نگاه داشتم بر و دور به طور نیهم

 .میقالب یهاممه تو رفت سر

 .کردم نگاه فرد اون به تعجب با

 حرکت یب رو سرش همچنان یول گذشت یالحظه چند

 .بود داشته نگاه جا همون

 بپرسم ازش یعنی راحته، یلیخ سرش یجا انگار! عجب

 ؟یندار کسر و کم یزیچ ایآ که

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 



 خانوم؟ دیببخش ام، -

 

 تا کرد لیمتما باال سمت به یکم و جدا ازم آروم رو سرش

 . نهیبب رو من بتونه

 بار نیا ، زد شیمردن الغر صورت وسعت به یلبخند

 لبخند همون با داد، فشار و روش گذاشت رو انگشتش

 :گفت

 

 !نرمه چه -

 

 .شد ینعلبک قد چشمام

 دورمون که گهید یدخترا دنید با کردم، بلند که رو سرم

 .دادم قورت رو دهنم آب بودن، شده جمع

 :گفت بود، هم چاق که دخترا اون از یکی

 

 .میکن امتحان میخوایم هم ما جدا؟ -

 

 بهشون یچیه امروز یدخترا م،یقد یدخترا هم دخترا 

 .استغفرهللا... مونده فقط کنن،یم انگولکم رو آدم ینگ



 :دمیپرس و دیپر باال ابروهام

 

 !رو؟ یچ جان؟ -

 

 اومد، جلو قدم هی و زد یژکوند لبخند چاقه، دختر همون

 و زدن یطانیش لبخند اون از تیتبع به هم گهید یدخترا

 .برداشتن جلو به یقدم

 .دیپریم داشت ناخودآگاه پلکم

 دورم منحرفا نیا شد باعث که یلعنت یدختره اون دونمینم

 . رفت یگور کدوم بشن جمع

 .کنم کارشیچ دونمیم کنم داشیپ 

  گرفتم، سمتشون به رو اشارم انگشت و کردم بلند رو دستم

 :گفتم باشه، نازک ممکن یحا تا داشتم یسع که یصدا با

 

 یچشا یجلو رو آبادتون و جد وگرنه عقب نیبر -

 .ارمیم ختتونیریب

 

 پاچه یابرو کرده معرکه گوز رو خودش که دختره، همون

 :گفت و انداخت باال رو شیبز



 

 جدا؟ -

 

 ترکینزد قدم هی اون از بعد هم هیبق اومد، جلو گهید قدم هی

 .شدن

 .بود تموم کارم داشتنیم بر گهید قدم هی اگه

 حرف با همزمان دوارانهیتحد رو اشارم انگشت بار نیا

 .دادم تکون زدن،

 

 بر گهید قدم هی اگه ن،ینباش خوامیم که خودتون جون به -

 . کشمیم غیج نیدار

 

 خودم از دخترا وهیش به که کردمیم رو تالشم تموم داشتم

 .کنم دفاع

 .پسران ما از بدتر شده گور به گور یدخترا نیا

 .نکنه نایا گرفتار رو یپسر چیه خدا 

 که ییبزا اون از اونم بز، لباس تو هستن ییهاگرگ نایا 

 بخوره. ریش وانیل هی کنهیم هوس نتشونیبیم یوقت آدم

 . زد یپوزخند معرکه، گوز



 نبود بلد پوزخند دونمینم نبود، پوزخند هیشب اصال البته

 یفلج صورتش دمیشا ای بود لپاش یچاق خاطر به ای بزنه

 .بود معلول خدا بنده دیشا اصال بود، یزیچ

 .برداشت یاگهید قدم

 بده، باد من بر رو نجابتم و بزنه دست بهم که نیا از قبل

 .کردن دنیدو به شروع سرم پشت هم اونا کردم، فرار

 چه اونا بودم، ستادهیوا جا اون اگه کنمیم فکر که بهش 

 .لرزهیم بدنم و تن آوردنیم میپاک سر ییبال

 بشه، کم سرعتم شدیم باعث و بود نیسنگ یلیخ فمیک

 .نیزم انداختمش راه نیب نیهم بخاطر

 .انداختم ینگاه پشتم به دم،یدویم داشتم که طور همون

 .بود سرم پشت درست چاقه، دختر

 دختره و خورد صورتش به کردم، پرت سمتش به رو ساکم

 .شد نیزم پخش

 رو من ایخدا. بود معلول خدا بنده نیا اومد، ادمی تازه آخ

 .کردم گناه به آلوده رو دستام که ببخش

 .کردم پرت رونیب خوابگاه از رو خودم

 انگار که بود زده زل یجور بهم که نگهبان به توجهیب

 .زدم رونیب خوابگاه از خورده، بر منگول هی به باره نیاول



 دیبا شه،ینم یجور نیا نچ خودما، جون از دور البته

 . کنم دود خودم یبرا یزیچ یاسفند هی زودتر

 گذاشتم. جا رو فمیک و ساک که وفتهیم ادمی تازه

 ،نداشت دانشگاه با یچندان یفاصله که دمیجد یخونه به

 .برگشتم

 فضول داریسرا که رفتم داخل یچطور که نیا حاال

 .بماند نه،ینب رو من آپارتمان

 اجاره رو خونه نیا تا اومدم دخترونه لباس با بار هی چون

 شده مجبور دناجاره نمی خونه مجرد دختر به گفتن و کنم

 ینطوریا رو من اگه و کنم اقدام میواقع تیجنس با بودم

 .شدیم نور یعل نور دیدیم

 شدنم دهید یول نشناستم که بودم کرده رییتغ یاونقدر البته

 .کردیم جادیا دردسر ساختمون تو بهیغر هی عنوان به

 .انداختم مبل یرو و برداشتم سرم یرو از رو شالم

 و خوردم و کردم پز آب خودم یبرا مرغ تخم تا چند

 .شستم ظرفاشم

 !ییبانو کد چه! به به

 البته و دار آب و دهیرس یهلو تا دو به و رفتم نهیآ یجلو

 .شدم رهیخ ساختم، تازه یمصنوع



 :زدم یزیآم نیتحس لبخند

 

 .آمده عجز به ییبایز همه نیا وصف از زبانم آه -

 

 .ها کنه درس رو بزرگش برام گفتم نایس به شد خوب

 .نخورم چشم وقت هی حاال

 تخته. به زدم

 .کردم فوت تاش دو هر یرو و فرستادم یصلوات

 .کردم دود یکار محکم یبرا هم یاسفند

 .بودم دمیجد یتابلو دنیکش مشغول شب تا

 نشون رو مین و ده هاعقربه انداختم، ینگاه ساعت به

 .دادنیم

 .زدم زنگ نایس به

 رو شمارم هنوز و کردم عوض رو خطم که جا اون از

 احتمال نیا البته بده، جواب که ستمین مطمئن ندادم، بهش

 . نموند جا بر پا یلیخ

 .داد جواب بوق چند از بعد باالخره

 



 بله؟ -

 

 :گفتم ینازک و زنونه یصدا با

 

 ؟یخوب عشقم سالم الو -

 

 َشک چکسیه و بود یعال صدام دیتقل شکر رو خدا

 .کردینم

 

 .یمرس سالم -

 

 .شد قرار بر نمونیب سکوت یالحظه چند

 بود، کرده آلودش بغض یساختگ طور به که ییصدا با

 :گفت

 

 بد حالم قدر اون شده، فوت بابام روزه دو د،یببخش نینازن -

 .کنم ناراحت هم رو تو بزنم زنگ بهت دمیترس که بود

 



 یدخترا یجور نیا پس شده، گور به گور یگو دروغ

 (��فرشتن دخترا البته)کرد. می خر رو بدبخت

 :گفتم یساختگ غم با

 

 ه؟یک گهید نینازن نا؟یس -

 

 .خالمه دختر کردم فکر د،یببخش زمیعز سارا اِ، -

 

 :گفت و کردم صدام غم یچاشن رو تعجب یکم

 

 من بعدم شده؟ فوت بابات که دونهینم خالت دختر یعنی -

 .ستمین سارا

 

 :گفت هوی بعد و کرد سکوت یالحظه چند

 

 .جون پروانه دهیجد چالش هی نیا ز،یسوپرا -

 

 :گفتم یعصب صدا، همون با زدم، یدار صدا پوزخند



 

 پروانه؟ -

 

 با ومد،ینم هاشمنفس یصدا یحت که هیثان چند از بعد

 :گفت کنه، پنهون توش رو ترس داشت یسع که ییصدا

 

 .هایرینگ یجد ،یهان بود یشوخ تمومش تا،یآن -

 

 :گفتم غیج غیج و حرص با

 

 !ه؟یخر کدوم گهید تایآن -

 

 داد هشدار بهش تازه وبشیمع مخ کنم فکر حرفم نیا از بعد

  .کرد قطع باالخره چون قرمزه، تیوضع که

 .انداخته جا رو یکی اسم وسط نیا کرده فکر چارهیب بدال

 مدام اما زدم، زنگ بهش خط همون با گهید بار چند

 .کردیم جکتیر

 .زمیبر ترسوت باز دختر سر تو خاک



 یکنیم غلط ،یشیم سوسک زنهیم غیج دختر هی تا که تو

 گهید بشه رو دستت اگه که یش دوست زمان هم نفر صد با

 .الیواو

 :دادم امیپ هشب

 

 .نمیآر ابله، -

 

 :اومد امیپ بعد قهید به

 

 بدع نشون رو پشماط ینیعار ت   و یگیم راص اگ -

 .نمیبب

 

 .زدم زل یگوش یصفحه به پوکر

 و شنگول یغصه تو یاشتباه نکنه خداوندا، ا،یداخ

 منگولم؟

 

 نیبب نباش خونه در دم گهید ربع هی تا یدار زیچ اگه -

 .کنمیم کارتیچ

 



 نیا اونوقت زدم رو پشمام نقشه نیا سر دونستیم کثافت

 .گفتیم رو

 .گذاشتم مانتم بیج تو رو میگوش

 .انداختم سرم رو و برداشتم مبل یرو از رو شالم

 .رفتم نهیآ یلوج

 .کردم غنچه رو لبم و زدم یچشمک رمیتصو به

 دود اسفند خودم یبرا گهید دور هی دیبا شه،ینم یجور نیا

 .کنم

 .اومد فونیآ زنگ یصدا که رفتم آشپزخونه سمت به

 نظر من که دادن هم دست به دست زمان و نیزم بابا، یا 

 .بخورم

 .کردم بازش و رفتم در سمت به

 . انداختم ینگاه میمچ ساعت به متعجب نا،یس دنید با

 :دمیپرس و دیپر باال ابروهام

 

 ؟یرسوند رو خودت یچطور قهید پنج تو -

 

 :گفت یاخسته یصدا با



 

 .بودم کینزد -

 

 :گفتم که داخل ادیب خواستیم

 

 .میبر گه،ید خب -

 

 :دیپرس شده، گرد یهاچشم با

 

 ؟یچ -

 

 .میزیبر شکمامون نیا تو یچیز هی میبر ایب گمیم -

 

 غش وقتی که بود داشته نگهش باز زور به که ییهاچشم با

 :گفت نکنه

 

 با رو طبقه نوزده من در؟ دم امیب یگفت چرا پس ن؟یآر -

 .باال اومدم ادهیپ یپا



 

 :دمیپرس و شد کباب حالش به دلم

 

 ؟یومدین آسانسور با چرا خب -

 

 .خرابه گفت داریسرا -

 

 :گفتم و دادم تکون تاسف ینشونه به رو سرم

 

 نیا با خرابه، آسانسور گهیم بهت که معلومه ابله، خب -

 نصف که یزیبل ،یکرد تنت تو که یاپاره شلوار

 ،یختیر رونیب رو المصبت یپشما و ینبست رو هاشدکمه

 ...ادکلن و تیخیس خیس یموها نیا

 

 :دیپرس

 

 آسانسور؟ به داره یربط چه قایدق نایا -

 



 .ادینم خوشش سوسول یپسرا از-

 

 :دیپرس زونیآو یلوچه با

 

 ؟یریم و یایم یچطور تو پس -

 

 :گفتم یساختگ بغض با و دمیکش یسوزناک آه

 

 به موقع اون از کرد، اسکول یجور نیا یبار چند منم -

 نیا از و یک رد شلوار تا چند خونم و نیماش تو شهیهم بعد

 استفاده لزوم موقع که دارم یمشهد عطر و ایخیش قهی زیبل

 باز وسط فرق که همراهمه شهیهم هم شونه هی تازه کنم،

 .کنم

 

 نگاه داره ینیزم فرا هی به انگار که شد رهیخ یجور بهم

 .کنهیم

 

 هر رمردهیپ تازه گم،یم راس قسم پشمات تک تک به -

 کنــــــــــه،یم فیتعر ازم قدر نیا نهیبیم رو من یسر



 شیمنف یانرژ که کنمیم دود خر پشکل یکل خونه امیم منم

 .شه دور

 

 :دیپرس و کرد پاک رو اشکاش

 

 ؟یمنف یانرژ شدن دور به داره یربط چه خر پشکل -

 

 باشه داشته سانسیل آدم ؟یگرفت سانسیل یچطور تو واه، -

... گهید نهیهم نوبره، ندونه رو خر پشکل خواص و

 .ستین کار نیگیم اونوقت

 

 .شد رهیخ بهم بغض با

 .منه ریتقص سوادهیب انقدر نکهیا انگار

 به و میشد آسانسور سوار و میزد رونیب خونه از هم با

 .میرفت اول یطبقه

 .انداختم ینگاه بر و دور به یواشکی

 .نبود اطراف نیا دارهیسرا شکر رو خدا خب

 بودم که چرا باید نذاریم ببینتمون. گفتهقبال به سینا 

 .امانه و امن اوضاع که زدم اشارههش ب



 از که میرفت در سمت به صدا، و سر یب و آهسته آهسته

 .میش خارج آپارتمان

 و شده تموم زیچ همه کردمیم فکر که یالحظه در درست 

 یکس یصدا رون،یب میبزن آپارتمان از که بود مونده قدم هی

 :شد بلند

 

 .سوخته پدر تا دو شما ،یه -

 

 .میشد خیس جامون سر

 خوردن جر مرز به که بودن شده باز انقدر که ییچشما با

 .شدم رهیخ بود، کنارم درست که نایس به بودن، دهیرس

 نگاه بهم داشت و بود شده من هیشب درست افشیق اونم 

 .کردیم

 شدت از بود شده دهیپر رنگ پوستش و کبود هاشلب

 .ترس و استرس

 به هم نایس برگشتم، رمردهیپ سمت به و دمیکش یقیعم نفس

 .کرد رو کار نیهم من از تیتبع



 و رفت سمتش به کرد، نگاه چپ چپ نایس به رمردهیپ

 الغرش یهاانگشت و کرد زیر رو چشاش ستاد،یوا جلوش

 . کرد فرو نداشتش یموها تو رو

 

 :گفت و گرفت رو جنتلمنا ژست

 

 (you... )وی ،یه -

 

 .گرفت نایس سمت به رو اشارش انگشت و

 

 به تازه که چشام و کردم یانداز پوست گفت رو نیا یوقت

 . شد وزغ قد بود، برگشته یعیطب حالت

 !ده؟یشن درست گوشام! خالق جلل

 

 ...نسبتت -

 

 اشارش انگشت و برداشت کچلش سر یرو از رو دستش

 .برگشت سمتم به رو



 

 ه؟یچ خانوم نیا با -

 

 جور و جمع رو خودش بود، دهیرس نیزم به فکش که نایس

 :گفت و کرد

 

 شناسم،ینم رو شونیا من شما، مرگ به شما، جون به -

 .بگم دروغ اگه شه خراب سرم رو ساختمون نیا

 

شه، همین مونده بود اینجا چپکی میدیدم داره چشماش 

 غش کنه.

 بهم نگاه کرد.

 دوهیم گیم گیم مثل بهش اشاره زدم که بره، بالفاصله

 یینما دندون لبخند دم،ید یخطر رو اوضاع که منم رون،یب

 بود ستادیا نایس که ییجا به باز دهن با هنوز که رمردهیپ به

 .رفتم نایس دنبال به دو با و زدم کرد، نگاه

 .میرفت که برو دِ  و میشد نیماش سوار هم با

 .ستادیا یرستوران کینزد



 نجایا دختراش دوست با معموال دونستمیم من که ییجا تا 

 شهیهم جنتلمنا مثل که ستین ییپسرا اون از البته ادیم

 که نیا از بعد شهیهم دن،یم رو... و غذا پول خودشون

 :گهیم بدبخت یدخترا به خوردن،یم رو غذاشون

 

 .گذاشتم جا رو پولم فیک شد؟ یچ یدید آخ -

 .کنهیم حساب بدبخت یدختره رو پول و

 .دادم سوق بود زده زل بهم که نایس به رو نگاهم

 چیه بدون هنوز یول دادم تکون چشماش یجلو رو دستم

 .بود زده زل بهم جور همون یالعملعکس

 .بود گهید یایدن هی تو انگار اصال

 

 :گفتم َشک با و دیرس ذهنم به یفکر

 

 .درسته کنمیم فکر بهش دارم که یزیچ که نگو -

 

 .کرد دییتا رو حرفم سر با

 یصدا با و سرم تو زدم گرفتم، گاز ناخودآگاه رو نمییپا لب

 :گفتم ام،مردونه



 

 تو شده گور به گور منه کردمیم رو فکرش نه، یوا -

 حاال کنم؟ کاریچ حاال برم،یم رو همه دل دختر هی قالب

 یتو مخ نداشتم قصد اصال زم؟یبر سرمون تو یخاک چه

 میگر رو من خودت تو. بزنم رو پشمستان یِ خیس خیس مو

 هست؟ حواست ،یکرد

 

 :گفتم و کردم اشاره هامنهیس به

 

  هست؟ حواست ،یکرد درس خودت تو نارمیا -

 

 .بود رفته فرو فکر تو و بود زده زل هامنهیس به بار نیا

 :گفتم و کردم میقالب یهانهیس سپر رو دستام

 

 مگه هان؟ یزد زل یچ به سرم، به خاک یوا -

 شگاهه؟ینما

 

 .بود زده زل بهم یطور همون هنوز

 



 از که گهید روز دو ،یفهمینم یداغ االن تو ، خدا یوا -

 تو یخاک چه یفهمیم تازه یایب در یعاشق یهوا و حال

 .یکرد سرمون

 

 تند تند و دمیچیم هم پشت رو هاجمله داشتم طور نیهم

 :دیپر حرفم وسط و اومد خودش به تازه انگار که گفتمیم

 

 تو؟ عاشق ؟یچ -

 

 .زد زل بهم پوکر یافهیق با و

 :گفتم و کردم یاخم

 

 که ستمین خوشگل هستم، که ستمین جذاب! ه؟یچ مگه آره -

 که ستمین کلیه خوش ،هستم که ستمین یرنگ چشم هستم،

 هنر هی انگشتم هر از هستم، که ستمین لیاستا خوش هستم،

 ...بارهیم که بارهینم

 

 :دیپر حرفم وسط دوباره

 



 پسر ،یهست که یستین خل زیچ ،یهست که یستین اسکل -

 اونا، از ،یندار که یدار یواقع ممه ،یهست که یستین

 نشم؟ عاشقت که ترهکم دخترا از تیچ ،یدار که یندار

 به و چرخوند ابونیخ سمت به رو سرش و گفت رو نیا

 . شد رهیخ هادست دور

 شدت از ششیگرا گفتم شکر، رو خدا خب گرفت، خندم

 .کرد رییتغ من عشق

 .دمیر خودم به که برگشت سمتم به یجور

 

 .نمیماش از رونیب برو پاشو -

 

 .زدم یاگنده لبخند رو پر رو پر و نخوردم تکون جام از

 

 زهیچ -

 

 :دیتوپ بهم تیعصبان با

 

 ه؟یچ -

 



 .دادم تکون نه ینشونه به رو سرم 

 

 :گفت و کرد فوت کالفه رو بازدمش

 

 بگو -

 

 که دادم، قورت امروز، تو بار نیسوم یبرا رو دهنم آب

 .کنه جلوه یعیطب

 تفم یچشمه سر آخر که بدن استرس رو من انقدر ترسمیم

 .ستین که یشوخ واال، بشه، خشک

 

 .دمیر -

 

 فرمون رو سرش و کرد غش هوی د،یپر رخش از رنگ

 .افتاد

 به که کردم نثارش یمحکم یلیس و شدم خم سمتش به

 .اومد هوش

 .انداخت ینگاه بر و دور به



 داشت  شده، یچ که افتاد ادشی تازه انگار دید که رو من

 :گفتم پاچه دست و تند که کردیم غش دوباره

 

 رو رستوران شهیم رید نکن، غش گهید ننت جان -

 .کردم یشوخ. بندنیم

 

 و شد رهیخ بهم بازش مهین یچشما با د،یکش یراحت نفس

 :دیپرس

 

 ؟یگیم راست -

 

 .تو جون به آره -

 

 نایس به که نبود یالک کردما، یشوخ نیا با که یغلط چه

 .بود معروف جنبهیب

 میرفت رستوران شد، بهتر که حالش م،یکرد صبر خورده هی

 .میخورد اون حساب به رو شام و

 آخرش نبود، همراهم پول که منم رو، شام پول دادیم مگه

 برگشتم یوقت شد قرار دعوا و مجادله و بحث یکل از بعد



 که مشگل و خوشگل که دختر تا چند یشماره خوابگاه،

 البته خدمتش بدم و رمیبگ باشه، هم آقا یاستانداردها طبق

 پول که البته گردوندمیبرم بهش دیبا هم رو شام پول

 زد جمع هم رو شه متحمل شدم باعث امروز که ییاسترسا

 از امروز نیهم یسال چند داشت دهیعق نکهیا خاطر به

 .کردم کم عمرش

 

 .رفت و دانشگاه رسوند رو من

 .شدم بدبخت یوا

 . دنینم راهم خوابگاه االن که افتاد ادمی تازه 

 نیا حاال شدم بدبخت کنن،یم  بیغا حاضر نایا خداوندا

 .شهیم داستان اومدنم رید

 لرز و ترس با بود برده خوابش نگهبان که جا اون از

 .رفتم خوابگاه داخل

 که نیا با گفته، حاضر منم یجا به شونیکی که گفتن بهم

 .شناختهینم رو من

 .باشن اری انقدر دخترا کردمینم فکر واقعا، گرم دمش 

 .بودم ستادهیا اتاق وسط فیتکل یب



 بودن، طبقه دو تختاش یهمه و بود یکیکوچ نسبتا اتاق 

 بودم ومدهین خوابگاه دانشگام دوران گذروندن یبرا قبال

 و سر نبودم مجبور و داشتم یخوب یمال وضع چون

 .کنم تحمل یاضاف یصداها

 .بود جا نیا تخت تا شیش کال کنم فکر 

 خودم ساک هیشب که دمید رو یساک هاتخت از یکی یرو

 .بود

 .رفت باال نردش از و رفتم تخت اون سمت به

 .نه ای کنم باز پشویز دیبا که بودم مونده

 .نه ای منه ساک که شدمیم مطمئن دیبا حال هر به 

 بلند یصدا با اتاق ور اون از یکی کردم، باز که رو پشیز

 :گفت

 

 بعدا برداشتم رو شورتات از یکی بودم الزم شورت من -

 .ارمیم برات شورمیم

 

 .ملعون چندِش  فِ یکث اه

 راست تنم به مو بپوشم رو شرت اون که نیا تصور یحت

 . کردیم



 ناخودآگاه نم،یبب رو شخص اون تا کردم بلند که رو سرم

 .کرد دنیپر به شروع پلکم

 کنه؟یم کاریچ اتاق نیا تو معرکست، گوز که نیا ،یلعنت 

 م؟ییاتاق هم نکنه

 حداقل المصب؟ شد اندازش یچطور شورت اون اصال

 اون زیسا بودیم بود که یزیچ برابر سه دو یزیچ هی دیبا

 .بشه اندازش تا شرت

 دهیخر زنونه ریز لباس تا چند یکن گم رد یبرا خوشبختانه

 که دمیفهم کردم نگاه ساک تو که حاال نیهم البته که بودم

 با تازه معرکه گوز که فهممیم تازه و ستین چکدومیه

 .گردونه برش و بشوره خواستهیم که بوده مانشونیا

 یلیخ و بود کرده کمکم باالم هوش نیا جا هی باالخره

 .بودم کرده ساز جا ساک تو رو هامردونه شرت یاحرفه

 نرفتم. زهوشانیت سال شیش که یالک حال هر به 

 یهاشرت که محل همون به نرفتم وسر یاثانهیخب یخنده

 .انداختم ینگاه بودم، کرده میقا رو بهام گران

 

 چه به اونا گهید ن؟یبرداشت هم رو هامردونه شورت ،یلعنت

 نیولنتا کادو عنوان به نیخوایم نکنه خورد؟یم دردتون

 دوست تا چند کدوم هر که شما پسراتون؟ دوست به نیبد



 در تر ارزون میدیخریم هم با نیج چند حداقل ن،یدار پسر

 . ایلعنت ومدیم

 :گفتم آروم پوکر،

 

 من، نو و رنگ خوش و گرون و بایز و فیلط یشورتا -

 ن؟ییکجا قایدق ن؟ییکجا

 

 .نبود بودم گذاشته ساک تو که ییزایچ شتریب نصف بایتقر

 .افتاد یآب زیچ هی به چشمم هوی

 و نمیبیم خواب دارم نکنه افتاده؟ اتفاق یامعجزه ایآ ،یوا

 یباق برام رو نیا ییخدا یعنی ست؟ین شیب ییایرو نیا

 گذاشتن؟

 . شدم رهیخ مسواکم به عشق با 

 که لبخندا همون از. دمیپاش مسواک یرو به یجذاب لبخند

 .زننیم دندون ریخم غیتبل یموقع

 و کردمیم مشخص باهاشون رو فمیتکل حاال نیهم دیبا

 .هیشخص یلهیوس هی مسواک که گفتمیم کنده پوست

 یترش سر از دست حاال که تکشون تک به رو شکاکم نگاه

 .دوختم بودن، داشته بر چارهیب



 .پرمیم نییپا تخت رو از دم،یکش یقیعم نفس

 .کردم سپر رو نمیس

 . شدم رهیخ بهشون اقتدار با

 .زدن زل بهم تعجب با

 

 ...نیکن نگاه -

 

 :دادم ادامه و آوردم باال رو مسواکم

 

 .منه مسواکِ  نیا -

 

 .کردم اشاره خودم به و

 تپل تف تا دو روش و کردم کینزد دهنم به رو مسواک

 :گفتم و کردم

 

 .قسم گاهیپا نیا یپا یهاهیپا یداریپا به -

 



 هی البته. خودم به ولیا اومد، در آب از یاهیقاف چه اوه

 رو استعداد نیا نهیزم که نهیا مهم یول بود ربطیب خورده

 .دارم

 

 نیش رد مسواک نیا نه، من کنار از انا،یاح شما، اگه -

 .نیریمیم فرداشم ن،یشیم ضیمر

 

 .کردم بهش یاخم زد، یپوزخند شونیکی

 

 .نیکن نگاه باهاتون، ندارم یشوخ -

 

 .کردم گهید تف تا چند مسواک یرو

 :گفت داد با یکی

 

 راه لیس تا نیا وگرنه نیزنینم دست مسواکش به نیبگ -

 .ستین ماجرا کن ول نندازه

 

 :گفتم همشون به رو دختره، به توجه یب

 



 چون ن،یکن استفاده ازش نیبخوا که نینکن فکرشم -

 .نیریمیم نیشیم ضیمر

 

 :گفتم و انداختم همشون به یکل ینگاه

 

 .نیباش دهیفهم که دوارمیام -

 

 .دادم تکون یسر و

 

 به رو که قفل در با. رفتم اتاق یبهداشت سیسرو سمت به

 .ادیب رونیب یقبل نفر تا موندم منتظر شدم، رو

 .اومد رونیب لیسب من هی با الغر دختر هی شد، باز که در

 لیتشک لشیسب رو وزنش نصف کنم فکر نیا ،یلعنت اه

 .داده

 باباش مامان دیبا باشه، شوهر دنبال دینبا که اوناست از نیا

 براش ورگل ترگل و خوب دختر هی کردن دایپ فکر به

 .باشن

 رو شدن خوب شوهر هی یبرا الزم یهاتیفیک تموم نیا

 .داره



 . دهیم لیتشک رو الزم یهاتیفیک تموم لیسب آره،

 :دیپرس

 

 کنار؟ یریم دیببخش -

 

 .هیزندگ مرد که شدم مطمئن صداش دنیشن با

 زدم، مسواک رو دندونام رفتم، داخل شه، رد تا رفتم کنار

 زیتم عیما با رو دستم کردم، هم ییدستشو دست به مسواک

 بشه زیتم زهیتم که شستم زدم، عیما بارم چند تازه شستم

 . دستام

 نشسته رو کاری اصل افتاد ادمی تازه رونیب اومدم یوقت

 .بودم

 .کرد یکار شدینم گهید که االن الیخیب

 رو خودم و رفتم باال نردش از بداشتم، قدم تختم سمت به

 . کردم پرت روش

 .گذاشتم متکام ریز وسواس و اطیاحت با رو مسواکم

 خودم یرو رو پتو و کردم میتنظ سرم ریز رو متکا

 .دمیکش



 هامپلک کم کم بودم، زده زل اتاق سقف به که طور همون

 .افتاد هم یرو و شد نیسنگ

 و دمیپر خواب از یکس خراِش  گوش غیج یصدا دنیشن با

 .انداختم ینگاه طرف اون و طرف نیا به ترس با

 تخت محافظ و بود ستادهیا نرده یرو که یدختر دنید با

 شده رهیخ نیزم به لرز و ترس با و بود دهیچسب محکم رو

 :دمیپرس باز، مهین یچشما با د،یکشیم غیج و بود

 

 !شده؟ یچ -

 

 :گفت کنان غیج غیج

 

 ...سوسک سوسک، -

 

 خیس تخت یرو من جمله از همه سوسک، یکلمه دنیشن با

 . میشد

 به پوکر. کردم کنکاش دقت، با قمیدق یچشما با رو نیزم

 :گفتم و زدم زل دختره

 



 .یشد نما خواب بود؟ کجا سوسک -

 

 .زدم یپوزخند بهش و دمیپر نییپا تخت یرو از و

 با تا میباش پسرا ما هستنا، ترسو چقدر دخترا نیا هه،

 رو بدنش یاجزا و مینکن یباز فوتبال بار هی سوسکه

 .میکنینم ولش م،ینکن کنکاش

 یچشما با. کردم حس پام یرو رو یقلقلک لحظه همون

 :دمیپرس دهیبر دهیبر. شدم رهیخ رو به رو به شده، گرد

 

 ه؟یچ نیا... یا -

 

 .دادم قورت رو دهنم آب و

 یب لحن با بود، نشسته تختش یرو که معرکه گوز

 :گفت یادغدغه

 

 ...سو -

 

 



 داد به شروع مردونم یصدا با که سوسک بود نگفته هنوز

 با که یسوسک دنید با کردم نگاه که نییپا به. کردم زدن

 شد بلند دادم یصدا د،یکشیم پام یرو رو شاخکش یدلبر

 .کردم پرواز تختم سمت به و

 قلبم یرو رو دستم زنان، نفس نفس رفتم، که تختم یرو

 .گذاشتم

 :دیپرس و زد یپوزخند معرکه گوز

 

 ؟یدیترس -

 

 پس میتونست پوزخند بزنه.

 .شم آروم تا دمیکش قیعم نفس تا چند

 من؟ یپا یرو ادیب راست هی دیبا سوسک نیا یعنی 

 :گفتم معرکه گوز به رو

 

 بترسم؟ مسخره سوسک هی از من نه، -

 

 :دادم ادامه و گرفتم باال رو سرم

 



تا حاال سه چهار تا اژدها گرفتم اونوقت از سوسک   من -

 رستم روزگارم...

 

 :دیپرس و شد قیعم پوزخندش

 

 ؟یزد داد یدید رو سوسک چرا پس -

 

 :گفتم و کردم یاخم

 

 .کردم هل شد چندشم خب -

 

 .گفت یادهیکش آهان

 .اومد رونیب دست به مسواک ییدستشو از ل،یبیس

 :دیپرس و اومد طرفم به

 

 ؟یبود خورده یچ شبید -

 

 :دمیپرس تعجب با



 

 !مگه؟ چطور -

 

 :گفت و انداخت باال ییابرو

 

 .دادیم یبیعج یمزه مسواکت آخه -

 

 :دمیپرس و شد ینعلبک قد چشمام

 

 منه؟ مسواک نیا... یعنی... عی -

 

 .خب آره -

 

 .شدم پوکر

 .رفت بودم مونده برام که یزیچ تنها

 تختش سمت به رفت و کرد نگاه بهم پوکر

 خودم با و برداشتم رو مسواکم برداشتم، نیتلق از دست

 :گفتم



 

 .من یزده فلک بدبخت زبونیب یچارهیب مسواک -

 

 .گذاشتم کنار رو مسواک

 سوسکه دنبال دست به کش مگس داشت هابچه از یکی

 . کردیم

 ضربه نیزم یرو یجور نیهم و بود بسته رو چشماش

 .دیکشیم غیج و زدیم

 باشم من که عاقل هی خوبه حاال خونست، وونهید نجایا

 .شدیم یچ نبود معلوم وگرنه هست نشونیب

 پرتش رونیب و کشت رو سوسک ساعت مین از بعد دختره 

 .کرد

 . رفتم ییدستشو سمت به و دمیپر نییپا تخت از

 به رو خودش سرعت با و گرفت سبقت ازم دختره هی

 .رسوند ییدستشو

 و شد باز ییدستشو در باالخره یطوالن یقهید چند بعد

 .رفتم داخل من و اومد رونیب یدختر

 از رو اتاق یتو یدخترا یهمه یچهره اومدم، که رونیب

 .گذروندم نظر



 . ادیم اتاق نیهم به دنبالشم که یدختر مطمئنم

 یتو گهید یخال تخت تا دو یکی کردم،یم دقت که حاال

 .بود اتاق نیا

 هنوز انگار که هم دختره ندارم، کالس که امروز خب،

 .رمیبگ یحساب و درست دوش هی تا خونم رمه ببهت ومده،ین

 .دمیپر نییپا تخت یرو از و برداشتم رو ساکم و فیک

 :دیپرس لیبیس

 

 !کجا؟ -

 

 .خونم -

 

 :دیپرس دوباره

 

 ؟یندار کالس تو مگه -

 

 :گفت لیبیس به توجه یب معرکه گوز

 



 خودت؟ خودِ  خودِ  یعنی خودت؟ یخونه -

 

 :گفتم و زدم زل بهش پوکر

 

 .آره خب -

 

 :گفت دخترا یهمه به رو و گشت بر شده گرد یچشما با

 

 .داره خونه یاپنبه ممه هابچه -

 

 .اومد خوشم کرده، انتخاب برام یابهت با لقب چه ولیا اوه

 

 .خداحافظ گه،ید خب -

 

 :گفت و گرفت رو دستم معرکه گوز

 

 .امیب خوامیم منم نم،یبب ستایوا -

 



 :گفتن صدا کی دخترا

 

 .میایب میخوایم هم ما خب -

 

 به و کردم بلند رو اشارم انگشت کردم، نگاه پوکر بهشون

 .دادم تکونش نه ینشونه

 

 یزود دارم، کار جا اون من ن،ینکن فکرشم یحت نه نه -

 .امیم هم

 

 در سمت به و کردم جدا دستم از رو معرکه گوز دست

 .رفتم

 .رفت مانتوم ریز دستش یکی

 . شد گرد چشمام

 به که نیا خاطر به)  سمیانگول و دهیدر انقدر چرا دخترا

 .شدن( گهیم رو نیا کننیم انگولکش خودش قول

 .انداخت شلوارم پشت بیج تو رو انگشتاش

 

 نرو من یب معرفت یب           نرو شلوارت به دستم -



 

 .معرکست گوز که شدم متوجه صداش از

 .باشه استعداد با انقدر کردمینم فکر گفتا، یشعر عجب 

 . وفتهین کونم از که دمیچسب رو شلوار کش جلو از

 

[  اَ ] منحرف دوستان یبرا. ) شیَکنیم االن نم،یبب کن ولم -

 •_•( گذاشتم

 

 :گفت و دیچسب رو شلوارم ترمحکم حرفم به توجهیب

 

 .رو تو دلم بخشهینم برو برو -

 

 .نمیبب کن ولم بخشه،ینم که پشمم به -

 

 .میاپنبه ممه نرو نرو، -

 

 بود؟ یچ وسط اون تیمالک میم اون

 



 .نداره ییمعنا برام یزندگ گهید تو یاپنبه یهاممه از بعد -

 

. کردم ول رو شلوار کش و شد حرفش پرت حواسم هوی

 . زدم زل بهش پوکر و برگشتم

 زانوم تا که شلوار به شکه شلوارم، شدن دهیکش نییپا  با

 .زدم زل بود رفته نییپا

 ایح نکردند و دندید و دندیکش

 حیابیب وثانید آن

 با شورت شدن دهید یجلو و بود بلند مانتوم که آورم شانس

 نیهم وگرنه بود گرفته رو دوزم مامان پادارِ  جذاب تیفیک

 .بردنیم غارت به خودشون واسه هم رو شرت

 بکشمش کردم یسع و گرفتم رو کشش و شدم خم عیسر

 بود دهیچسب رو شلوارم پشت از هنوز معرکه گوز اما باال

 .کردینم ولش و

 

 .یبرد رو آبروم ،یلعنت کن ولش -

 

 .کنمینم ول یبریم رو ما ینگ تا -

 



 .کن ولش فقط باشه باشه -

 

 .دمشیکش باال منم و کرد ول رو شلوار لحظه همون

 خوردنم چشم وگرنه دنیند رو دمیسف یپاها آوردم شانس

 .بود یحتم

 :گفت دخترا هیبق به رو لبخند با

 

 .کرده دعوتمون ناهار واسه یاپنبه ممه نیش حاضر -

 

 هوا رو و کرد پرت باال رو یچیسوئ دخترا از یکی

 :گفت و نشست لبش یرو یپوزخند گرفتش،

 

 م؟یبر من نیماش با نیموافق بچ و بر -

 

 :گفتن صدا کی دخترا

 

 .بـــــــــله -

 



 یجا به بار نیا اما کرد پرت باال رو چیسوئ دوباره دختره

 .اومد فرود صورتش رو دستش

 .خدا بنده یآخ

 .نشستم درش دم و زدم رونیب خوابگاه از

 کن ول کردنینم لختم تا بردمشونینم اگه نبود، یاچاره

 .نبودن ماجرا

 .رونیب زدن همشون تا گذشت یاقهید پنج

 .شدنیم ینفر هفت_شیش هی

 .ارهیب رو نشیماش تا رفت زودتر داشت، نیماش که یاون

 .زدم رونیب دانشگاه از دخترا همراه به

 .نبوده برم و دور دختر انقدر زمانهم حاال تا

 خدا از تا انداختم ینگاه آسمون به و بردم عقب رو سرم

 .کنم تشکر

 یزیچ هی و شد رد سرم یباال از یگنجشک لحظه همون

 .صورتم یرو ختیر

 :دمیپرس دخترا به رو

 

 اد؟یم بارون -

 



 و شد جمع صورتشون صورتم، دنید با. انداختم ینگاه بهم

 .گرفتن فاصله ازم متر ده

 

 :گفت شونیکی

 

 .بدشانسه چقدر بدبخت نیا ییوا -

 

 :دمیپرس و گرفت شدت قلبم ضربان

 

 شده؟ حل صورتم روم؟ ختنیر دیاس -

 

 پشکل روز هی نبود؟ قشنگ صورت اون فیح ا،یخدا ییوا

 . اومد سرم ییبالها چه نیبب نکردما دود خر

 .انداختم ینگاه بهش و دمیکش صورتم یرو رو انگشتم

 ...پرنده زیچ یعنی... پرندست که نیا

 .انداختم ینگاه آسمون به باز دهن با

 نبود. نیا ما قرار ایخدا

 .نبود که نبود اما گشتم دستمال دنبال  بامیج تو



 .افتاد مانتوم نیآست به نگاهم اریاختیب

 انداختم ینگاه دخترا به و دادم قورت رو تفم

 .کردنیم نگاه بهم چندش با داشتن هنوز

 :گفتم و کردم اشاره آسمون به

 

 کردن حمله گنجشکا هابچه -

 

 .دیرسیم بهم یسخت به صداهاشون فاصله نیا از

 مبادا که دنیکش صورتشون یجلو رو هاشونشال همشون

 .وفتهین براشون افتاد من یبرا که یاتفاق

 .کردم پاکش عیسر مانتوم نیآست با

 .رفتم دخترا سمت به

 انگار عقب رفتنیم قدم هی جلو رفتمیم که یقدم هی هر

 شده یجور هر  رو یمتر ده یفاصله اون خواستنیم

 .کنن حفظ

 

 .ستین یچیه نیایب بود دید یخطا هابچه -

 



 .نرفتن عقب گهید حرف نیا با

 رو چندتاشون شکاک نگاه ینیسنگ هنوز. دمیرس که بهشون

 .کردم حس صورتم یرو

 .شدم دختره منتظر و زدم رونیب دانشگاه از

 . زد ترمز پامون یجلو نیماش هی هوی

 .میزد زل نیزم به دامنا پاک مثل هممون نیماش دنید با

 آخه وانت؟

 .باد شانس نیا بر اسهال یعنی

 .زد بوق دوباره یِ وانت

 :شد بلند ارهیب رو نشیماش بود رفته که یدختر یصدا

 

 .گهید نیش سوار ها بچه -

 

 .شدم رهیخ نیماش راننده به تعجب با هممون

 و دنییدو سمتش به یخوشحال با و دنیکش ییهورا دخترا

 .نیماش پشت ختنیر

 .بودم شده رهیخ آسمون به هااون به توجهیب

 .بودن دوخته من به رو منتظرشون نگاه دخترا



 :زد داد شونیکی

 

 .گهید باال ایب -

 

 .امینم جا چیه نیماش نیا با من -

 

 جالد مثل و نییپا دنیپر نفرشون چهار زدن، زل بهم پوکر

 .طرفم اومدن

 و دستام نفر دو برم، در دستشون از بتونم که نیا از قبل

 .بردنم نیماش سمت به زور به و گرفتن رو پاهام نفر دو

 دستاشون از رو پاهام و دست که کردمیم یسع چقدر هر

 بود. دهیفا یب بکشم، رونیب

 : گفتن همزمان

 

 ...کی -

 

 .دادن تابم و

 



 ...دو -

 

 .دادن تابم ترمحکم

 

 :خوندن به کردم شروع صوت با بلند،

 

 .ستار ای و میکر ای میرح ای و رحمان ای -

 

 .کردن پرتم سه عدد دنیشن با همزمان

 .نمینب رو مرگم وحشتناک یصحنه تا بستم رو چشمام

 یزیچ هی یرو نکهیا تا د،یچرخ و دیچرخ هوا یتو بدنم

 .انداختم نیزم یرو خودم با رو اون و اومدم فرود

 

 ...مامان آخ -

 

 صورت دنید با کردم که بازشون بود، بسته هنوز چشمام

 درست و بود زده زل بهم شده گرد یچشما با که یپسر

 .دمیکش یغیج ، بود من یمتر یسانت چند



 یعنی کنه؟ تجاوز بهم خوادیم نکنه ه؟یک گهید نیا ایخدا

 بازم اگه برداره؟ سرم از دست تا پسرم، منم بگم بهش

 ؟یچ کرد رو کار نیا اگه ؟یچ نکرد یتوجه

 باشه؟ باز همجنس نکنه یشوخ از جدا حاال

 :گفتم و کردم یاخم فکر نیا با

 

 راحته؟ جات -

 

 .نداد یجواب

 

 !؟یدینم رو جوابم چرا -

 

 شده گرد یچشما با طور همون و نداد بهم یجواب دوباره

 .کردیم نگام داشت

 .بزنه حرف تونستینم خدا بنده دیشا

 :گفتم بهش رو قبل از ترآروم

 

 ؟یزاد مادر الل نکنه ه؟یچ -



 

 .گذاشت جواب یب رو سوالم دوباره

 .بود درست حدسم که نیا مثل

 . انداختم تمونیقعمو به نگاه هی تازه

 پس بودم، افتاده پسره رو من بله، که شدن متوجه تازه

 ممکن که یکس قطعا و بودم من راحته جاش که یکس قطعا

 .بودم من ببرنش رنیبگ یجنس آزار جرم به بود

 .شم تربروآیب نکهیا از قبل شدمیم بلند ترزود دیبا

 سطح یرو دستام از یکی چون بود، ناهموار جاده انگار

 .بود یکی اون به نسبت یباالتر

 .شم بلند جا از تا کردم وارد یفشار نیزم به دستم با

 .زد یداد پسره لحظه همون

 .کرد باز زبون اِ 

 . شمیم بزرگ یمعجزه هی یواسطه روز هی دونستمیم

 .داره یلیدل خلقتش هرکس حال هر به

 معروف عسل ماه یبرنامه بردنم رمضون ماه دیشا اصال

 .شدم

 بکشم سرشون به یدست که کشنیم صف خونم دم همه بعد

 .کنن دایپ شفا بلکه



 یبرا شدم منتظر و انداختم بهش ینگاه لبخند با و گشتم بر

 .کنه تشکر ازم درمانش

 زل من به شده گرد یچشما با همش چرا نیا بابا یا

 زنه؟یم

 اصال. دیرسیم بنظر یاشک پسره یچشما چرا دونمینم

 .کردیم تحمل داشت رو عالم یدردا تموم انگار

 ه؟ینجوریا چرا نیا 

 اد؟ینم غوهایج غیج دختر اون یصدا چرا نمیبب کن صبر

 .انداختم ینگاه بهشون و برگردوندم رو سرم

 یکینزد به بودن شده رهیخ شده گرد یچشما با همشون

 .دستم

 کردن؟یم نگام یجور نیا همه چرا 

 چیه؟ دستم ریز مگه

 و برگردونم رو سرم دمیترسیم که بودن شده رهیخ یجور

 .بشم رو به رو یخراش دل یصحنه با

 اومده؟ دستم سر ییبال افتادم یوقت نکنه

 بدم، تکون رو دستم کردم یسع بندازم نگاهی نکهیا بدون

 .سالمه خودش ومدیم بنظر که شینطوریا

 .هیچ به یچ که بفهمم کردن لمس با کردم یسع



 چپ از یشرغ شمال به جنوب از نییپا به باال از رو دستم

 .شد تربرجسته که دمیکش زیچ اون یرو راست به

 .دستم ریز هیچ نیا نمیبب که شدم کنجکاو جدا

 .هیچ دستم ریز نمیبب که برگردوندم سرعت به رو سرم

 .شد گرد چشمام دستم، گاهیجا دنید با

 چه هر که کنمیم وارد نیزم به دستام با یفشار سرعت به

 .شم بلند زودتر

 .دیکش یداد دوباره پسره اما

 گذاشتم نیزم یرو و برداشتم جا اون از رو دستم زده هول

 .شدم بلند جا از و

 .دادم نشون مانتوم تکوندن سرگرم رو خودم

 .بود نرفته آبروم یجور نیا وقت چیه یوا یوا یوا

 .ببلعه رو من و کنه باز دهن نیزم خوادیم دلم

 .انداختم ینگاه دخترا به و برگشتم

 کنان نچ نچ گرفتن،یم گاز رو لباشون که طور همون

 .دادنیم تکون نیطرف به رو سرشون

 کرد؟یم رو فکرش یک

 خوش لِ یاستا خوش کلِ یه خوش نیآر جنتلمن، نیآر من،

 .شه دچار یخفت و یخوار نیهمچ به جذاب، افهِ یق



 .بودم یکس خودم واسه منم یروز هی سخته، باورش

 .لرزوندیم رو یانندهیب هر دل ابهتم، با یهاقدم

 و رفتم نیماش باربند داخل برداشتم، قدم وانت سمت به

 .خوردم رو رفتم دست از ابهت افسوس و نشستم جا همون

( یاپنبه ممه)  ابهت با لقب هی دخترا تازه چرا؟ آخه ا،یخدا

 یادیز یلیخ حد تا رو ابهتم که بودن گرفته نظر در برام

 . بود داده شیافزا

 .باربند تو ختنیر بعد قهید چند دخترا

 .نشستن کنارم نفر دو و روم به رو نفر سه

. بودن نشسته روم به رو که بود ییکسا جز معرکه گوز

 :زد صدام

 

 ؟یاپنبه ممه -

 

 ندادم دست از رو لقب نیا که هیباق شکرش یجا بازم

 .هنوز

 بغل داد، فشار شیدست بغل یالیخ زیچ یرو رو دستش

 و آورد در رو پسره یادا مثال بود، لیبیس که شیدست

 .زد یاعربده



 .خنده ریز زدن همشون

 . زنمیم زل بهشون پوکر

 .مزه یب یانترا

 ندم نشون کردم یسع بود، شده قفل هم رو محکم دندونام

 که دادمیم دستشون بهونه فقط ینطوریا شدم، یعصبان که

 .کنن تکرارش مدام

 دخترا توسط شدن مسخره از بدتر پسر هی یبرا یچیه

 .ستین

 و کرد باز رو نیماش در بود، وانت صاحب که دختره

 .نشست فرمون پشت

 .افتاد راه به وانت

 .ومدیم یپشت نیماش از یمتعدد یهابوق یصدا

 عروس نیماش با رو وانت نیا که هیک نیا نمیبب تا برگشتم

 .گرفته اشتباه ننش

 .شد گرد چشمام نایس دنید با

 . بود شده رهیخ بهم لبخند با

 رو روم بتونم که نیا از قبل و آورد باال رو شیگوش

 .انداخت ازم یعکس برگردونم

 .بودن شده رهیخ نایس به و بودن برگشته دخترا یهمه



 

 :گفت معرکه گوز

 

 .نیا هیگریج چه بابا جون -

 

 :گفت یخاص لحن با لیبیس

 

 .منه یشده گم یمهین انگار -

 

 .منه یگمشده پشم انگار بگه که بود نیا درستش

 حرف موردش در دارن دخترا بود شده متوجه که نایس

 ینشونه به و انداخت نشیس یرو رو دستش زنن،یم

 .کرد خم رو سرش احترام

 :گفت و کرد بلند آسمون به رو رو، هاشدست

 

 .بگردان مانیزندگ کیشر را امثالش ای پسر نیا ایخدا -

 

 :گفتن صدا کی و سوزناک دخترها،



 

 .ــــــنیآم -

 

 تونستیم یخوب فرصت نیا داشت، طرفدار انقدر که حاال

 روش به البته کنم، میترم رو رفتم دست از غرور که باشه

 یچطور بود اومده دستم گهید دوماه یکی نیا تو  دخترا،

 .کنم رفتار دختر هی نیع تونمیم

 :گفتم بود، فرمون پشت که یدختر به رو داد، با

 

 .کنار بزن -

 

 .بزنه کنار که زدم اشاره دست با نایس به

 .زد کنار و دیشن رو صدام دختره خوشبختانه

 .زد کنار وانت نیا پشت هم نایس

 .دمیپر نییپا نیماش از و رمیگیم باال رو سرم

 .رفتم نایس نیماش سمت به

 .شد ادهیپ نیماش از ام،یم سمتش به دارم که دید یوقت

 یگشاد لبخند و بود زده زل وانت پشت یدخترا به هنوز

 .داشت لب بر



 :گفتم یساختگ یشاد با دم،یرس که بهش

 

 .دمتید شد خوب زم،یعز -

 

 .گذروند نظر از رو پام تا سر و سر تا پا باز دهن با

 .کردم بغلش یمعطل یب

 کمرم دور رو هاشدست و افتاد شیهزار دو تازه انگار

 .کرد حلقه

 چند حداقل نایس که بود بلند انقدر من قد که بود نیا یبدبخت

 کلمیه من اون از بدتر و بود تر کوتاه ازم یمتر سانت

 .بود اون بیضتر شبیه خیار بود اون از بزرگترخیلی 

 .میدیرسینم نظر به یآل دهیا زوج که بگم خوامیم یعنی

 :گفت م،یبود هم بغل تو که طور همون

 

 ادته؟ی رو یریبگ برام بود قرار که یاشماره تا چند اون -

 

 :کردم زمزمه آروم

 



 !حرفاست؟ نیا وقت االن -

 

 :گفت یبار حسرت لحن با

 

 پشت که یِ مشک لیبیس دختر اون یشماره بگم خواستمیم -

 .یریبگ برام هم رو وانتِ 

 

 اون که ییدخترا لیبیس انگار یمشک لیبیس گهیم یجور

 .داره یبند رنگ پشتن

 

 خوشگل دختر همه نیا یخوایم کاریچ رو اون یشماره -

 .ختهیر وانت تو مشکل

 

 شیآرا کدوم چیه که االن گفتم،یم دروغ داشتم یچ مثل

 .ختیریم شتیج ترس از ،یکردیم نگاهشون نداشتن

 

 الشیبیس با یدونیم. ابهی کم دار لیبیس دختر دوست بابا -

 رو عکسش اگه یدونیم بدم؟ پز تونمیم پمونیاک به چقدر

 .خورهیم کیال چقدر کنم یاستور



 

 :گفتم پوکر

 

 کنن؟ کیال رو یاستور -

 

 .پشمم به نکنن کیال اصال -

 

 کرد، کیال شهیم اصال رو یاستور که نیا من سوال نه -

 پرفسور؟

 

 .تهین مهم مگه، داره یفرق چه فالو آن با کیال حاال -

 

 :گفتم آروم و امیم رونیب بغلش از

 

 .نمیبب کن باز رو دهنت -

 

 ؟یچ واسه -

 



 :گفتم و کردم نگاه بهش پوکر

 

 خاله خورده کرم رو دندونات از تا چند نمیبب خوامیم -

 .جون

 

 :گفت و دیپر باال ابروهاش

 

 آهان -

 

 .کرد باز رو دهنش و

 .نکردم حس ییبو یول کردم تر کینزد رو سرم یکم

 .کردمینم حس ییبو بازم رفتم، تر کینزد

 بو دوباره و رسونمیم دهنش یمتر یسانت کی به رو مینیب

 .دمیکش

 رو کارخانه ماتیتنظ از کال نزده یزیچ کهنیا مثل نه

 نا،ینکن یالگوبردار ازش شما شرمنده،. )شده میتنظ خل•ک

 (��تهیتربیب نیا

 و مینیب تو رفت سرعت به هوا و اومد عطسه یصدا هوی

 حلقم. تو ختیر بود مینیب تو که یرسوبات



 .شد بسته نایس دهن 

 به فحش تا چند اعصابم شدن آروم یبرا و دمیکش یداد

 .دادم خواهرش

 

 .خودت خواهر -

 

 .داده جواب تازه بعد ساعت سه

 

 .گرفتم رو قشی و زد رونیب رتمیغ رگ

 

 .بزنا حرف درست من خواهر با که،یمرت یهو -

 

 :دیپرس و کرد نگاهم پوگر

 

 ؟یدار خواهر تو مگه -

 

 :گفتم و کردم فکر کمی

 



 .نه -

 

 :گفتم و کردم جدا قشی از رو دستم

 

 .خودت داداش پس -

 

 .گرفتم رو قشی زدم دوباره

 .زد یبوق و کرد توقف کنارمون نیماش هی

 پشت که یدختر دنید با رفت، نییپا که نیماش یدود شهیش

 .دادم قورت رو دهنم آب بود رل

 

 .داداش سالم -

 

 الو. مامان گرم دمت د؟ییزا واسم خواهر هی یک مامانم یوا

 .مام فور

 :دیپرس و زد یچشمک

 

 باشن؟ یک شونیا -



 

 :بگم خواستمیم

 

 .نباشن یچکیه شونیا -

 

 کرد یادآوری مغزم چون بستم رو دهنم نایس یصدا با اما

 به خودمم بلکه دهیینزا یخواهر چیه تنها نه واسم مامانم که

 .دهییزا زور

 پشت درست که نایس صحبتش، طرف که دمیفهم یوقت 

 کون به بکوبم رو خواست سرممی دلم بود، بود، سرم

 .فرعون یشده ییایموم

 :گفت و کرد حلقه گردنم دور رو دستش ستاد،یا کنارم نایس

 

 من وجود یهمه من، جون من، نفس من، عشق شون،یا -

 .هستن

 

 .رفتن راه به کردم شروع یطناز با ابرها رو

 نه؟. باستیز چقدر یزندگ

 :گفتم ناز با و انداختم نایس به یاعاشقانه نگاه



 

 .نایس -

 

 :گفت محبت با

 

 جانم؟ -

 

 هان؟ خواد؟یم یچ یزندگ از یترش دبه هی گهید

 .گرفت خندم فکرم از

 .بودم داده رییتغ دهیترش ردختریپ هی به رو تمیذهن قشنگ

 :گفت نشنوه، خواهرش که یطور آروم،

 

 گذره،یم منحرفت ملعون مغز اون تو یچ دونمیم نیآر -

 .قرمزمِ  خط که بکش خط رو من خواهر دور

 

 :گفتم ناز با

 

 نا؟یس-



 

 :داد جواب یآروم یصدا با دوباره

 

 .نذار من رتیغ رگ رو دست -

 

 :گفتم و نییپا آوردم امکان حد تا رو صدام

 

 .بکش خط رو لمیبیس دور توام پس -

 

 .تمیمالک میم اون عاشق فقط یعنی

 

 :گفت و آورد ترنییپا رو صداش

 

 دور بگو تو. لتهیبیس من ضعف نقطه یدونیم که تو -

 هرگز. لیبیس اما بکشم خط رو آدم و عالم تموم

 

 پچ پچ هم گوش ریز نیدار یچ عاشق کفتر تا دو شما -

 ن؟یکنیم



 

 .میشد رهیخ خواهرش به پوکر و برگشتم

 .دوختم چشم نایس به دوباره و چرخوندم رو سرم

 باز ششین خواسته نا یوقت هی که بود کرده غنچه رو لبش

 .نشه

 .کنم استفاده خودم نفع به فرصت نیا از که بود بهتر

 :گفتم و گذاشتم لبش یرو عشوه با رو اشارم انگشت

 

 .عجقم زشته مردم یجلو -

 

 ادامه و زدم یچشمک دم،یکش لبش یرو رو اشارم انگشت

 :دادم

 

 .کنمیم جبران بعدا -

 

 و بود شده رهیخ ما به لبخند با که خواهرش به ینگاه

 انگار که بودن زده زل ما به یجور که دخترا به ینگاه

 .انداختم دن،یدیم یهند لمیف داشتن



 زدن دست به شروع کنم،یم نگاهشون دارم دنید که نیهم

 :گفتن صدا کی و کردن

 

- kiss kiss 

 

 نه کردم، ریگ گل تو عن مثل حاال خوردما، یعن عجب

 عن تو خر عن نه، نه کردم، ریگ خر تو گل نیع د،یببخش

 گفتن المثلضرب من به ال،یخیب اصال اه کردم، ریگ

 .ومدهین

 

 .شدم رهیخ نایس به و برگشتم

 .بود غنچه هنوزم لبش

 ومد؟یم جلوتر داشت سرش لحظه هر کردمیم حس چرا

 .برداشتم لبش یرو از رو انگشتم

 .شدیم ترکینزد داره لحظه هر سرش واقعا انگار نه

 که جذابم و زیعز یپشما که نیا با زمان هم آخر یلحظه

 رونیب  ترترمجذاب و دیسف و فیلط خاک از سر تازه

 .ختنیر بودن، آورده



 رو هاتمیتشب ریشکسپ یعنی بردما، کار به یهیتشب عجب اوه

 .خورهیم فر من احترام به شدش هیتجز یپشما بشنوه،

 به ابتکار با رو مامانم شرت زمستون، که یبچگ همون از

 سمیسرو سوار بفهمه، که نیا بدون و کردم سرم کاله یجا

 و استعداد از سرشار که دمیفهم مدرسه، رفتم و شدم

 .تمیخالق

 بود نیا مهم بماند، خوردم کتک چقدر بعدش که نیا البته

 .استعدادم کشف شروع شد اون که

 رو سرم سرعت به بخوره، لبم به لبش که نیا از قبل

 .نشست لپم رو لبش و چرخوندم

 .برد عقب رو سرش

 ثابت اشسبابه و اشاره انگشت کمک به رو چونم بار نیا

 .داشت نگه

 نیا یجلو نتونم تا کنه کاریچ دیبا که بود دهیفهم قایدق انتر

 توسط شدن یمال تف از بفهمه، یکس که نیا بدون آدم، همه

 .کنم یریجلوگ یمشک پشم نیا

 :گفت آروم و زد یطونیش لبخند

 

 زیلبر زیانگ دل ذیلذ بیترک جنس از یابوسه ای لیبیس -

 .است نیا مسئله مان؟یهاتف



 

 ؟یچ کنه فرو حلقم تو رو زبونش بخواد اگه

 چند نیهم تو که ییپشما تموم ذهنم، تو لحظه اون تجسم با

 .ختیر هم بودن شده سبز ریاخ هیثان

 :گفتم و زدم یپوزخند

 

 یچ یچ دونمینم زِ یر گوز ذِ یلذ یبوسه اون یتونینم تو -

 .یکن لیتحم بهم رو

 

 .گفتما یالوگید عجب

 نیهمچ هی یدار زهوشیت مغز هی یوقت ست،ین که یالک

 .شهیم الهام بهت هم یناب یهاالوگید

 انینما انترش صورت یرو یلبخند و زدن یبرق هاشچشم

 .شد

 .کرد غنچه دوباره رو لبش

 سرش بست،یم رو هاشچشم آروم آروم که نیا با همزمان

 .کردیم ترکینزد بهم رو

 تن خواستیم خاطرش به که شده لیبیس عاشق انقدر یعنی

 بده؟ یخوار و ذلت و خفت نیهمچ به



 .بود جنبهیب که الحق

 .شده سانت چند فقط هامونلب یفاصله حاال

 .شد گرد هامچشم

 

 ...جومونگ ای

 

 ...سوسانو ای

 

 درست فکر هی یکن دعا و یباش یخوب پسر اگه جومونگ،

 تو که کنمیم نذر صلوات تا دو منم بزنه، سرم به یحساب و

 .یبش روزیپ یبعد جنگ

 ...حمالِ  خالقِ  هوِش  زیت باهوِش  ینخبه مغز ابَر باش، زود

 بد یبش وبیمع نخوره بر بهت وقت هی د،یببخش نه اوه

 اصال بخوره، خالق به وزنش خواستمیم فقط بشما، بخت

 .گهید کن یارکانهیز و هوشمندانه فکر هی ،یکوفت هر

 به و بردم باال رو سرم و زنهیم سرم به یفکر بالفاصله

 .شدم رهیخ آسمون

 بلند رو سرم اگه قدمون اختالف خاطر به نه،یهم آره

 .ببوسه رو من تونستینم کردم،یم



 .نشست چونم رو لبش

 .زدم یلبخند ناخواسته

 از ممنون موثِر، دعاهات شهیهم ز،یعز جومونگ

 .غتیدر یب یهاتیحما

 هی که گفتم نمیا. ) نبود ریتاث یب منم ییرایگ و هوش البته

 (نخوره بر مغزم به وقت

 جدا ازم رو لبش ده،ینرس فشیکث هدف به که دیفهم یوقت

 .برداشت عقب به یقدم زونیآو یلوچه با و کرد

 باال ییابرو یروزیپ ینشانه به و کردم ینگاه بهش

 انداختم.

 .زد یزورک لبخند نشده، عیضا مثال بده نشون که نیا یبرا

 

 .شهیم رمید داره برم، دیبا گهید من نایس -

 

 سرعت به رو نگاهم نا،یس خواهر از حرف، نیا دنیشن با

 .دادم سوق سمتش به

 :گفتم یساختگ غم با نا،یس دادن حرص یبرا

 

 .برو زود نخوا یاومد رید -



 

 .انداختم ینگاه بهش نا،یس یقروچه دندون یصدا دنیشن با

 و شد بلند بود نیسنگ چون یول نشست هاملب یرو یلبخند

 .رفت

 .زدم یچشمک نایس به 

 .برگشتم خواهرش سمت به دوباره

 :گفت ،یمیمال لبخند با

 

 شدم، خوشحال باهات ییآشنا از شده، رمید واقعا د،یببخش -

 .فعال

 

 م؟یبش آشنا هم با میکرد وقت ما یلعنت اصال

 .داد تکون براش یسر انداختم، ینگاه نایس به

 رو پاش باشه ما جانب از یجواب منتظر که نیا بدون

 .رفت و گاز پدال رو گذاشت

 .هیخوشگل تِ یتربیب حال هر به! تیتربیب چه

 :خوندیم سوز با هانییما نییپا اون که یزیچ هی یصدا

 



 .قرارم یب من چرا؟ ؟یرفت چرا -

 

 .بشنوم واضح تونستمیم رو

 :گفتم نایس به رو توهماتم به توجه یب

 

 ،یدونینم رو خر پشکل خواص یگفت که موقع همون از -

 .ستین پوکت یکله اون تو مغز اصال که دمیفهم

 

 شکسته غرور یکاف یاندازه به که کنم فکر گه،ید خب

 .شدش میترم شدم،

 .نکنم تلف انتر نیا خاطر به رو وقتم و برم که بهتره

 .کنمیم حرکت نیماش سمت به

 :دیپرسیم و ومدیم دنبالم داشت که نایس به توجهیب

 

 ؟یریم کجا یدار -

 

 پشت هنوزم که دختره به بلند و رفتم نیماش باربند داخل

 :گفتم بود، نشسته فرمون



 

 .وفتیب راه -

 

 .بودن شده رهیخ بهم یاخصمانه نگاه با دخترا یهمه

 :گفتم و کردم یاخم

 

 ه؟یچ -

 

 تو رو مغول یهاپشم که ینیخشمگ یصدا با معرکه گوز

 :گفت لرزونه،یم گور

 

 .نمیبب گرد بر -

 

 .زدم زل بهش متعجب

 مجبور دنش،یشن با هاپسر که بود هانگا همون از نگاهش

 ای ییدستشو به یسر و کنن عوض رو شلوارشون شنیم

 . بزنن حمام

 .کنهیم صدق من مثل یزیتم یهاپسر مورد در نیا البته



 قلب گه،ید کنم چه یول ازش دمینترس االن که من البته

 ندم گوش رو حرفش اگه حتما داره، گناه دارم، یرئوف

 .شهیم ناراحت

 رو پشتم و دادم انجام رو گفت که یکار ،یحرف چیه یب

 .کردم بهشون

 :گفت لیبیس

 

 ...کی -

 

 :شد بلند شناختمشینم که یکس یصدا بالفاصله،

 

 ...دو -

 

 شمورنیم دارن رو یچ که بپرسم و برگردم خواستمیم

 ...که

 :گفتن که دخترها یهمه یصدا دنیشن با زمانهم

 

 ...سه -

 



 پرت رونیب وانت از و اومد فرود کونم یرو پا عدد هفت

 .افتادم بود ستادهیا وانت پشت که نایس بغل تو و شدم

 

 :گفت شونیکی که دنیکش ییهورا

 

 ...گ ــــــــــل -

 

 اومدم رونیب بغلش از بندازم، ینگاه نایس به که نیا بدون

 گردنم که چرخوندم دخترها طرف به یجور رو سرم و

 .شد رگ به رگ

 

 .کردنیم نگاهم یاخواهانه ریخ لبخند با داشتن حاال

 

 فرم هی الشیبیس بود شده باعث که لبخند همون با لیبیس

 :گفت رن،یبگ یخاص

 

 نیباش داشته ییایرو شب هی میشد باعث که نیا واسه بعدا -

 .نیکنیم تشکر ازمون

 



 :گفت بلند

 

 ...وفتیب راه -

 

 .کرد حرکت وانت،

 

 .کردم دنییدو به شروع وانت پشت و اومدم خودم به تازه

 

 االن گهید دونمیم برم نایس با بودم مجبور موندمیم اگه

 .رهیبگ خواستیم خواهرشم به داشتن چشم پول

 

 ینطوریا یول بود خوشگل نداشتم، چشم خواهرش به البته

 نایس کردن تیاذ خاطر به شتریب بخوامش، که نبود

 .کردم رفتار ینطوریا

 

 :دمیکش داد

 

 ...نیستیوا -



 

 :گفتم زنان، نفس نفس و زدم چنگ شانسم نیآخر به

 

 من؟ یخونه نیبر نیخواینم مگه -

 

 :گفت دوباره لیبیس

 

 ن،یباش داشته یخوب شب شما که نیهم ست،ین مهم اصال -

 .هیکاف ما یبرا

 

 :گفت و گردنش پس زد معرکه، گوز هوی

 

 م؟یریم یگور کدوم میدار ما پس ،ین مهم رو یچ یچ -

 

 :گفت راننده به رو و

 

 ...کنار بزن -

 



 .شدم سوار یمکث بدون شد، متوقف نیماش

 زدم.می نفس نفس داشتم هنوز

 .دیپرس رو خونم آدرس ازم یکی

 .دادم رو جوابش عیسر یمجبور

 .رفتم فرو فکر تو و نشستم جا همون

 کنن؟ یغلط چه که من یخونه انیب خوانیم نایا آخه

 خودم به نیماش توقف با که بود گذشته قهید چند دونمینم

 اومدم.

 :دیپرس و داد نشونم رو یساختمون ل،یبیس

 

 جاست؟ نیا -

 

 .کردم دییتا سر با و انداختم ینگاه ساختمون به

 پریدن. رونیب به باربند از یهمگ

 .دمیپر نییپا منم و شدم بلند جا از

 .افتادم دارهیسرا ادی تازه

 کنم؟ یغلط چه حاال ،ییوا



 ساکت که گفتم آروم بهشون م،یشد که ساختمون وارد

 .نینپرس یسوال اما دوختن بهم رو متعجبشون نگاه باشن،

 یاضاف حرف و کرد کار مغزشون جا هی شکر رو خدا

 نزدن.

 همه نیا تیظرف آسانسور و ادهیز تعدادمون که جا اون از

 و برن باال هاپله از که زنمیم اشاره بهشون نداره، رو آدم

 .دادم نشون رو هشت عدد بهشون دستم یهاانگشت با

 

 .دنییدو هاپله سمت به صدا، یب و عیسر

 

 رو یکس نگاه ینیسنگ بشم، آسانسور سوار که نیا از قبل

 دور نیا یکس اما انداختم، بر و دور به ینگاه کردم، حس

 .نبود برا و

 

 .کردم اشتباه دیشا

 

 یطبقه به و شدم آسانسور سوار و گفتم خودم به رو نیا

 .رفتم هشتم

 



 به میخستگ انگار و زدن یبرق هامچشم خونم، در دنید با

 .رفت در کامل طور

 

 .رفتم داخل و کردم باز رو قفلش دیکل با و رفتم سمتش به

 

 .فرستادم هامهیر به رو خونه یبو ولع با

 

 :خوندم سوز با

 

 ...دهیم مامانمو یبو خونه، خوبه خونه -

 

 نذاشته، خونه نیا تو رو پاش بارم هی مامانم خوبه حاال

 .داره وجود یاخونه نیهمچ دونستینم اصال

 

 .بستم سرم پشت رو در و شدم اتاقم وارد

 

 خلوتمو فقط برن، خوادیم دلشون که خونه یهرجا درک

 .نزنن بهم



 

 .رمیبگ یحساب و درست دوش هی که دادیم فیک فقط االن

 

 ...شهینم که ینطوریا یول

 

 سرم ممیگر نشدن پاک خاطر به خب انداختم، باال یاشونه

 . شورمینم رو

 

 .بردم مانتوم اول یدکمه سمت به رو دستم

 

 اومدن داخل در یال از سر هفت و شد باز در موقع همون

 .دوختن بهم رو دشونیدر و زیه نگاه چشم، جفت هفت و

 

 :دمیپرس و کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 من؟ جون از نیخوایم یچ گهید -

 

 .اومدن داخل من، به توجه یب



 

 گرد هاشونچشم بودم، زده وارید به که ییهاعکس دنید با

 فر داشتشون و نداشته یبرگا که بخورم قسم حاضرم و شد

 .دمید چشم به رو لباساشون شدن میحج چون خورد،

 

 :دیپرس بهت با لیبیس

 

 ه؟یک نیا ن،یا -

 

 .زد سرم به یفکر که کنم هم سر یدروغ چه بودم مونده

 

 و کلیه خوش و پیت خوش و جنتلمن و زیعز برادرم -

 .مجردمه و اخالق خوش و خوشگل

 

 .کردم دیتاک مجرد رو

 

 .شد منم سود به مقدار هی دیشا حداقل مدت نیا تو واال،

 ننداختم؟ جا هامصفت ستیل از رو یزیچ نم،یبب کن صبر



 نیزم یرو غش حالت به لیبیس همراه به نفر دو هوی

 .افتادن

 .بودن افتاده ،گهید هم کنار درست

 اثر در که تشک، یفنرها به داشت االن بندمیم شرط

 .کردنیم فکر خوردیم تکون خودشون، و خودم

 تشک گفتمیم اگه یعنی ست،ین یفنر که تشکم یراست اِ 

 شدن؟یم ناراحت ه،یاسفنج تختم

 .بودن زده زل عکسام به باز، مهین یهاچشم با

 :گفت رفت،یم لیتحل لحظه هر که ییصدا با لیبیس

 

 ...او ،یآر -

 

 سمت به رو اشارش انگشت و کرد بلند رو لرزونش دست

 کرده فرو موهام تو رو هامانگشت که هام،عکس از یکی

 :داد ادامه و کرد دراز داشتم، یزیر اخم و بودم

 

 .است من یاهایرو مرد همان -

 

 :گفت بود، گهید یکی و لیبیس نیب که شیکنار



 

 .است انیپر شهر یشاهزاده ییگو -

 

 .کنم جمع تونستمینم رو لبخندم

 .کردمینم فیتعر خودم از یالک که من

 .کنه دود خر پشکل که کننیم وادار رو آدم اه،

 یا عاشقانه و شاعرانه لحن و سوز با بار نیا دختره،

 :گفت

 

         شوم وانهید تو عشق غم ز آخر ترسم -

 شوم خانه یم یراه و شوم خود از خود یب

 خراب و مست شوم که بنوشم باده آنقدر

 (موالنا) شراب جام دگر نه شناسم دوست دگر نه

 

 راست راه از من عشق از مردم یبچه سرم، به خاک

 ایزهرمار نیا و خونه یم و یمِ  به کارش شد، منحرف

 ،یدادیم بهم تیجذاب همه نیا یداشت یوقت ایخدا د،یکش

  ؟یبود کرده رو جاش نیا فکر

 :دیپرس و دیپر جا از هوی ل،یبیس



 

 دارد؟ یالیا ایآ -

 

 :گفتم کنم، جمع رو لبخندم داشتم یسع که طور همون

 

 .ریخ -

 

 دخترا هیبق همراه به شدن، بلند تاشون سه هر درجا

 به یهمگ بدن هدر رو یوقت که نیا بدون و دنیکش ییهورا

 .شدن جمع دورم سرعت

 

 :گفت شناخت،ینم پا از سر ،یخوشحال از که معرکه گوز

 

 دارد؟ چه؟ کهیت کسیس -

 

 :گفتم و کردم صاف رو گلوم

 



 داداشم، سهله، که پک شیش گه؟ید پکه شیش منظورتون -

 .داره کهیت هشت ن،یبش باالش و قد قربون یاله که

 

 باز توش راهنمیپ یهادکمه یهمه که هامعکس از یکی به

 :گفتم و کردم اشاره بود،

 

 ...نییفرما توجه -

 

 داشتن، برش و شدن ور حمله عکس اون سمت به نفر دو

 عکس داشتن که نفر دو اون دور من به توجهیب هم هیبق

 .شدن جمع کردن،یم بکش بکش رو

 دست از رو عکس ل،یبیس فراوان، یهامکش کش از بعد

 .دیکش رونیب نفر دو اون

 جرئت هااون که کرد، نگاه بهشون جذبه با قدر اون 

 صدا یب و کنن یتالش عکس یدوباره گرفتن یبرا نکردن

 بود، لیبیس دست حاال که یعکس به زون،یآو یلوچه با و

 .زدن زل

 



 یکی یرو رو انگشتش زد،یم برق هاشچشم که  لیبیس

 :گفت ذوق با و گذاشت عکس یهاپک از

 

 ...کی -

 

 جانیه با و گذاشت ییباال پک یرو بارنیا رو انگشتش

 :گفت

 

 ...دو -

 

 .شمردیم دونه دونه طور، نیهم

 

 :گفت یلرزون یصدا با د،یرس که پک نیهفتم به

 

 ...ت... هف -

 

 زنان، نفس نفس و گذاشت پک نیآخر یرو رو انگشتش

 :گفت



 

 ...هشت... هَ ... ه -

 

 :گفت یناباور لحن با و کرد بلند رو سرش

 

 ...داره پک هشت هابچه -

 

 .دنیکش ییهورا دوباره

 

 ایزهرمار نیا از و یمِ  به کارش من، عشق از که یکس

 :گفت یپراحساس لحن با ده،یکش

 

 ...شیهاکهیت تیاِ  یفدا به یاِ  -

 

 .انداخت ینگاه بهم شده زیر یهاچشم با لیبیس

 

 کال گهید کردیم زیر هاشمچشم یوقت داشت، چشم ذره هی 

 .شدیم محو پشم همه اون نیب هاشچشم



 

 .اومد سمتم به و دخترها از یکی به داد رو عکس

 

 .ستادنیا پشتش درست و اومدن دنبالش به هیبق

 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 منن؟ یعکسا نایا دیفهم نکنه

 

 :دیپرس یاموشکافانه لحن با

 

 داره؟ گرفتن زن قصد -

 

 :کردم صاف رو گلوم

 

 .نه که چرا بخوره، تورش به یمناسب مورد اگه خب -

 



 ییهورا( یگرام و زیعز لیبیس جز به) دخترا دوباره

 .دنیکش

 

 .بود یمشتر شدن ادیز و غیتبل واسه بود، دروغ البته

 

 کنه، جادیا صورتش حالت تو یرییتغ که نیا بدون ل،یبیس

 :دیپرس

 

 سانته؟ چند -

 

 .شدم سرخ گوش بنا تا بالفاصله

 

 سوال نمیا آخه بهرش، تو رفته یادیز گهید نیا کنم فکر

  د؟یپرسیم نیا که بود

 

 منم دادن،یم پز رو سانتش یه هابچه و بودم بچه یوقت

 اما سانته چند خودم مال بدونم که بودم شده کنجکاو یلیخ

 چون ،ییدسشو ببرم کش خط خودم با نتونستم چوقتیه

 .داشت ییدستشو به آمدم و رفت رو کامل نظارت مامانم



 

 :دیپرس تیجد با دوباره،

 

 ؟یدونینم چنده؟ -

 

 :گفتم زدم،یم باد رو صورتم دست، با که طور همون

 

 .بزرگه راحت، التیخ... یخ -

 

 :دیپرس و کرد زتریر رو هاشچشم

 

 !؟یدونینم هم یحدود یعنی -

 

 یاساس سواالت تونمیم سانته، چند وجب هر بفهمم اگه

 .بدم جواب رو مردم دختر

 

 .رمیبگ اندازه کشخط با نتونستم حاال تا من خب -

 



 :گفت و کرد نگاهم پوکر

 

 .شهیم یریگاندازه متر با میدونیم ما که ییجا تا -

 

 اوه اوه

 

 .ادهیز یلیخ توقعشون گهید نایا

 

 .کاستیآمر یهاسهیدس از نمیا گه،ید دونمیم

 

 تره؟بلند من از قدش -

 

  قد؟ شده واحدش حاال تا یک از

 

 گذاشته ریتاث مردم دختر توقع سطح رو انقدر یعنی کایآمر

 باشه؟ تر بلند خودشونم قد از دارن توقع که

 

 بشن؟ دهیکش خیس به خواستنیم



 

 شه،یم بلند یشیآت هر کاس،یآمر دست از میکشیم یچ هر

 .شهیم بلند نایا گور از

 

 :گفت معرکه گوز

 

 .خنگه نیا کن، ولش -

 

 .زدم خط ستمیل از رو جان گوز نیا حاال نیهم خب،

 

 نگلیس انقدر چاره،یب بدبختِ  وفتیب یترش برو همون

 .شه سبز اونجات علف که بمون

 

 تو رو سرش و دهیکش دراز تخت یرو که لیبیس دنید با

 مور مور تنم تموم کرد،یم بوش مدام و کرده فرو بالشتم

 .رفتم سمتش به سرعت به و شد

 

 :گفتم بهش و رفت هم در ابروهام اریاختیب

 



 .یدیکش پشم به رو تخت کن، جمع رو خودت پاشو -

 

 و برداشت بالشتم یرو از رو صورتش من، به توجه یب

 :گفت هادختر به رو

 

 ...خودمه مثل ده،یم باکره پسره یبو -

 

 .حتما رمیبگ ادی ازش دیبا د؟یفهم یچطور برگام، یعنی

 

 :گفت بلند دخترا از یکی

 

 .تنگا ادا هشتگ -

 

 .کرد هشتگ خانم یحواله رو خصمانش نگاه ل،یبیس

 

 :گفت و داد قورت رو تفش ترس با هشتگ

 

 .خوردن گوه هشتگ -



 

 یابهت چنان آن الشیبیس بترسه، ازش داشت حق خدا بنده

 کنه، نگاه یجور نیا که یکس هر به که بود، داده بهش

 البته کرد،یم دیس ناز، یِ اقهوه گردِ  یِ گوگول تا چند شورتش

 .کنه دشیتول گرد بتونه که باشه داشته استعداد یانقدر اگه

 

 سمتش به بود، افتاده بالشتم یرو که یپشم تا چند دنید با

 .دمیکش رونیب دستش از رو بالشتم و رفتم

 

 .ینکرد تریپشم رو پتو تشک پاشو -

 

 :گفت ینیغمگ لحن با و آورد در رو کردن هیگر ادا

 

 شهیهم بدون اما د،ید ینخواه رو من گهید رم،یم باشه -

 ...انتقا روز منتظر منتظره، شکسته قلب با که هست یکی

 

 : گفتم بهش ا،یباز لوس نیا با کرده فکر

 

 (بمون خدا رو تو)



 

 .خونده کور اما

 

 :گفتم و دمیپر حرفش نیب

 

 .برو زودتر پاشو -

 

 .رفت در سمت به و کرد یاقروچه دندون

 

 .بره که نذارن تا جلوش دنیپر نفر دو

 

 لیبیس به رو بود ستادهیا دخترها هیبق شیپ که معرکه گوز

 :گفت

 

 .ببخشش تو گفت یزیچ هی نیا حاال بابا -

 

 .کردم سکوت اما رفت، هم تو شتریب هاماخم

 



 :گفت ذوق با یکی هوی

 

 .نجایا نیایب هابچه -

 

 .ومدیم حموم طرف از صداش

 

 .وفتهیب کار به مغزم تا دیکش طول لحظه چند

 

 ل،یبیس جمله از همشون چون بود، شده رید یلیخ انگار

 .بودن حمام داخل حاال

 

 .رفتم حمام داخل سرعت به

 

 خاطر نیهم به نبود، وان از یخبر خونم، نیا حمام تو

 .بشن جا کیکوچ حمام نیا تو بودن تونسته همشون

 

 هیچجور خونه لیوسا که نیا به خونه، نیا دنیخر موقع

 کینزد که بود مهم برام فقط چون نکردم، یتوجه... و

 .باشه خوابگاه



 

 .بودن شده جمع یزیچ هی دور همشون

 

 .بودن شده رهیخ نییپا به و زدیم برق هاشونچشم

 

 .دادم جا نشونیب رو خودم زور به ،یکنجکاو با

 

 .سرم تو زدم افتاد، میمشک جذاب پادار شرت به که چشمم

 

 دست دو با یجور و برداشت نیزم رو از رو شرت لیبیس

 .باشن داشته بهش کامل دید همه که داشت نگهش باال

 

 .شدم رهیخ بهش تعجب با

 

 :گفت ذوق با معرکه گوز 

 

 ه؟یچ گهید نیا-

 



 :گفت یا مسخره لحن با لیبیس جوابش در

 

 ؟یکور مگه گهید شرته  -

 

 کردم میقا پشتم و زدم چنگ دستش از رو شرت سرعت به

 :گفتم یا جذبه پر لحن با و

 

 .... نیبزن دست داداشم شرت به-

 

 ادمی یزیچ یول بزنم رو حرفم ادامه که منتظرن همه

 .ومدین

 

 ...آها ز،یچ گه،ید کنمیم زیچ خب-

 

 یترسناک ی افهیق با و رفتم فرو جذبم پر نقش تو دوباره

 :گفتم

 

 .زنمیم دست شرتتون به -



 

 :گفت ذوق با لیبیس

 

 ...اولفضل -

 

 یا حلقه مرکز در و برداشت جلو به یقدم دخترا از یکی

 با و ستادیا میبود داده لیتشک شرت دور شیپ یلحظات که

 :گفت عشوه

 

 .باکسر گنیم نیا به گلم-

 

 .انداختم ینگاه دختره به

 

 معلومه، که طور نیا البته  ،یکرد خلق یچ ایخدا یوا

 .هیزیچ عجب کل، در یول بشره دست خلق

 

 یهامژه چه ،یاشده بلوند یموها چه ،یدم چه یپر چه

 ژل ی گونه چه ،یرنگ خوش یلنزا چه  ،یا شده اکستنشن

 ،یا زده چسب ینیب چه ،یا زده



 

 درسته ن،یریش( لب)  لعب دو آن از  امان... امان یوا 

 .دمیپسند که منم مهم یول هیپروتز

 

 .کارش تو میبر جومونگ نام و ادی با

 

 میگرام دوستان از تمیجاهل دوران تو که یزن مخ یها دوره

 .کنمیم یکوتاه مرور رو بودم گرفته ادی

 

 .شم وارد در کدوم از دونمینم حاال

 

 را مردم ناموس مخ چگونه) بخش میذهن یزن مخ یجزوه 

 .زنمیم ورق رو(م؟یبزن ممکن زمان نیتر کوتاه در

 

 ، نه محجبه، دختران اول فصل 

 

 نه، نمیا لیفام دختران دوم فصل

 



 نچ، کار، صاحب دختر سوم فصل 

 

 ن؟یا کجاست اَه 

 

 ست،ین که نمیا ،یرستانیدب دختران چهارم فصل

 

 یکار نیا با من نظر به یکنکور پشت دختران پنجم فصل

 به نیبذار دارن ازین مخشون به چون نیباش نداشته

 .نیبزن بعد سال برسن درسشون

 

 ،یدانشگاه دختران ششم فصل 

 

 خودشه، خود 

 

 گردم،یم نظرم مورد تریت دنبال به حاال

 

 ،یپشم دختران اول، تریت

 



 افسرده، دختران دوم، تریت 

 

 ها، یاول ترم سوم، تریت

 

 هایعمل چهارم، تریت

 

 نه،یهم آهان

 

 ده، طناب نا هاسیعمل دهطناب یهایعمل داشت بخش دو

 .کنمیم مرور رو ده طناب یهایعمل بخش

 

 عین،سریتر ن،کوتاهیتر ن،آسانیتر موثر از یکی روش نیا

 پرسش به و است ها روش نیتر تر کالا  و نین،بهتریتر

 .شده معروف یانکار

 

 خودشان که دختران نگونهیا یبرا روش نیموثرتر

 یانکار پرسش هستند، یقهار  یهاطنابده و خارندیم

 .است

 



 را سوال جواب خودمان که است یپرسش یانکار پرسش

 .میبشنو او زبان از میخواهیم یول میدانیم

 

 ،یعسل یموها با پارک در یدختر: مثال 

 

  ندارم، دوست یعسل من نه 

 

 است، نشسته یصندل یرو بر یا نسکافه یموها 

 

 را سبز رنگ سرش، یباال ییراهنما چراغ که یحال در 

 دهد؛یم نشان

 

 م؟یبزن را مخش دیبا چگونه حال 

 

 چندان نه فاصله در مکتین آن یرو بر ابتدا: پاسخ 

 شدت از که یحال در  م،ینینشیم رو بایز آن به کینزد

 تابش از مغزمان و میاآمده در بخارپز مهین حالت به آفتاب

 است، سرمان کردن سوراخ حال در که دیخورش یپرتوها

 :میپرسیم او از یا دوستانه بالحن



 

 نه؟ مگه هیزیانگ دل آفتاب-

 

 بلند پاشنه کفش خصوص به کفش و فیک از:  نکته 

 .دیکن یدور دایاک دارد را آنان سرد سالح حکم که دختران

 

 کرده مرور هیثان چند عرض در که رو میذهن یجزوه 

 یم زیعز جومونگ با ازین و راز به و بندمیم بودم،

 .پردازم

 

 ...کن یاری مرا من، اسطوره جومونگ، 

 

 .بازتره دستم دخترم، کردنیم فکر که ییجا اون از 

 

 .میکنیم شروع خب 

 

 :گفتم یعمل به رو 

 



 ه؟یچ باکسر زمیعز-

 

 :زدن حرف به کرد شروع ینازک یصدا با 

 

 مردونه یها شورت نیباش داشته توجه من، یقشنگا خب -

 ...اسدسته پنج

 

 :داد ادامه و کرد یمکث

 

 کلِ یه خوش و یس*س و هات پسران که باکسر وان، -

 دن، یم قرار استفاده مورد دار پک تیاِ  ای دار پک کسیس

 و کننیم استفاده یمعمول یپسرا که پادار یهاشورت تو،

 بازار در ینفت یآب و دیسف ،یآب سبز، یها رنگ در

 نسبت خواهانش پا بدون یهفت یها شورت ،یریت موجوده،

 قرار جامعه مردان پسند مورد ندرت به و کمتره پادار به

 از پس معموالا  و موجوده جلف یهارنگ در و رهیگیم

 فور،. رهیگیم قرار خونه خانم استفاده مورد دیخر

ا  که دوز مامان یهاشورت  زیسا و دار ربگیا افراد غالبا

 پارچه در یگرام مادران توسط و کنندیم استفاده هابزرگ

 تو رهیدستگ و یک ن َدم عنوان به قبالا  که گلدار یها



 رییتغ سپس و  گرفتهیم قرار استفاده مورد آشپزخونه

 درد به که یفانتز یهاشورت و،یفا. شهیم دیتول داده شکل

 حیتوض براتون حتما نیشد که بزرگ خوره،ینم سنتون

 .من یگال داد خواهم

 

 :گفت یزونیر پشم لحن با و اومد حرف به هشتگ بار نیا

 

 ...پشمام هشتگ-

 

 گرفته قرار یعمل یعشوه پر لحن ریتاث تحت که لیبیس 

 با و کنه رفتار تر خانومانه یکم هی کردیم یسع و بود

 هشتگ به رو داشت کردنش نازک در یسع که ییصدا

 :گفت

 

 .نزنه رو پشماش تو سن به یدختر که ناپسنده واقعا -

 

 .نداشت پشم نجایا لیبیس جز چکسیه خوبه حاال

 

 :گفت معرکه گوز



 

 .پشم گهیم پشم به پشم -

 

 .خنده ریز زد هوی و

 

 .شد کیتار جا همه هوی

 

 .کردن زدن غیج به شروع دخترها از تا چند

 

 .گذاشتم هامگوش یرو محکم رو هامدست

 

 گوشم یپرده بود مونده کم که بود بلند صداشون قدر اون

 :بگه و ادیب حرف به

 

 .نیند جرم خشک خشک خدا رو تو -

 

 .بشنون همشون تا بزنم حرف بلند یصدا با کردم یسع

 



 برق؟ زیپر به خورده شما از یکی کدوم -

 

 غیج چون) هیشجاع دختر یلیخ بود مشخص که یکی

 :گفت آرامش با(  زدینم

 

 .لسوفیف دهیلیک اون -

 

 :گفتم و زدم بهش رو یپوزخند

 

 .یبلد تو نمیبب خواستمیم دونستم،یم خودم -

 

 .دیشن رو صداش شدیم یسخت به

 

 :داد جواب دوباره

 

 ...لیک -

 



 و شد ریسراز دوش از سرد آب آب، ریش به من برخورد با

 . شد ساکت شجاع دختر

 

 صداش کرد، دنیکش غیج به شروع نازک یصدا با یکی

 غیج داشتن شیپ لحظه چند که ییدخترا از کدوم چیه هیشب

 .نبود دنیکشیم

 

 .دنیکش عقب رو خودشون و شدن ساکت زده بهت همه

 

 عدد کی به قطعا بودم تر ور اون متر یسانت چند اگه

 .شدمیم لیتبد دهیکش آب انسان

 

 .بستم رو آب ریش برق، اومدن با

 

 نفس یصدا یحت بود، شده قطع نازک غیج اون یصدا

 .دیرسینم گوش به دخترا از کدوم چیه دنیکش

 

 :دمیپرس و کردم بلند رو سرم تعجب با

 



 ...یچ-

 

 اهیس یهاخط و بود ستادهیا روم به رو که یموجود دنید با

 از ییهابخش و گردنش تا چشم از یاکوله و کج و

 از  زبونم بود، یصورت و اهیس رنگ از یبیترک صورتش

 .بگم خواستمیم یچ اصال که رفت ادمی و افتاد کار

 

 مردونم، یصدا با ل،یبیس باهللاِ  اعوذ ادیفر و دخترا غیج با

 .کردم زدن داد به شروع

 

 مثل صدام تا بودم کرده یسع حال همه در که قدر اون

 .شدیم کلفت و نازک دادم یصدا که باشه دخترا

 

 فرار به پا دن،یکشیم غیج که نیا با زمان هم دخترا یهمه

 .گذاشتن

 

 .میدیکشیم غیج و میبود زده زل هم به جنه و من

 

 . گذاشتم فرار به پا



 

 بر قدم حموم در سمت به که طور همون کشان غیج غیج

 .نداختمیم سرم پشت به یعیسر نگاه داشتمیم

 

 دنبالم و دیکشیم غیج نازکش یصدا با هم جنه ابولفضل، ای

 .بود افتاده

 

 دخترا غیج یصدا گذاشتم، رونیب حموم در از که رو پام

 .شد بلند دوباره

 

 رو حمام در تا برگشتم گذاشتم، رونیب حمام از که رو پام

 .بندازم دام به رو جنه و ببندم

 

 حمام از خواستیم د،یکشیم غیج که طور همون جنه

 .بزنه رونیب

 

 خاطر به ببندم، رو حمام در که کنم فرصت که نیا از قبل

 پرت رونیب به شتاب با و خورد سر حمام کف بودن سیخ

 .شد قطع غشیج یصدا و



 

 با جنه بردارم، عقب به یقدم و امیب خودم به که نیا از قبل

 .خورد بهم ضرب

 

 .افتاد من یرو جنه و نیزم یرو بدنم

 

 .بود هم با مماس هامونلب

 

 و  من دنید با مطمئنن بود، شده قطع دخترا غیج یصدا

 .برده ماتشون حالت اون تو جنه

 

 :گفتیم شهیهم بزرگم مامان

 

 و ترسهیم جنه ننه، بگو هللابسم هی یدید جن وقت هر -

 .شهیم دور ازت کوه تا هفت

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 



 .کنم حفظ رو میخونسرد کنمیم یسع

 

 :گفتم دلم تو

 

 .میالرح الرحمن هللابسم -

 

 بره پاشه که برسه چه نخورد تکون هم جنه یهاپشم اما

 . ورتر اون کوه تا هفت

 

 بشه، گفته بلند دیبا که بوده نیا بزرگم مامان منظور دیشا

 . گهید کنه فرار که بشنوه دیبا جنه حال هر به

 

 :گفتم آروم

 

 .میالرح الرحمن هللا بسم -

 

 ترکینزد دهنم به رو گوشش و کرد زیر رو هاشچشم

 .کرد



 

 .هست َکَرم خدا شکر ما شانس یچیه

 

 .کردیم دایپ یشتریب تماس لبش با لبم گفتم،یم که کلمه هر

 

  م،یقد یجنا هم جنا

 

  ،یابهت هی

 

 ،یعیطب ییبایز هی

 

  شدن، مواجه شوهر کمبود با هم نایا احتماال

 

 ،زادیآدم کار تو زدن

 

 .کنن تور پسند داف شوهر که کننیم پروتز لباشونم

 



 رو ذارهیم رو دمش احتماال بشنوه، که یجور بگم بلند اگه

 . رهیم و کونش

 

 :گفتم داد با

 

 .میالرح الرحمن هللابسم -

 

 . انتر کردیم نگاهم پوکر کنه، فرار که نیا یجا به

 

 یعرب لحن با فقط احتماال بگم، یعرب لحن با دیبا دیشا

 .فهمنیم

 

 :گفتم صوت با و بلند

 

 ...میالرح الرحمن للهیم سیب -

 

 .کرد نگاهم تر پوکر

 



 :گفتم بهش رو و کردم یاخم

 

 . نینر من اعتقادات تو برو ایب پاشو -

 

 نگاهم پوکر طور همون داشت هنوز نداد، بهم یجواب

 .کردیم

 

 . شد ترظیغل اخمم

 

 یکنیم نقض رو حرفش یدار بفهمه اگه بزرگم مامان -

 ...هاکنهیم یکی رو تهت و سر

 

 روحش البته.

 

 م،یقد یجنا هم جنا

 

 . برن ورتر اون کوه تا هفت عمرا که شدن تنبل انقدر نایا

 



 :گفتم و کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 آدم که ییجا اون از حاال مسخره، برو پاشو برو، پاشو -

 تا دو ،ییبدو ین الزم کوه تا هفت گمیم میفداکار و بخشنده

 .حسابه یبر ورتر اون هم کوچه

 

 .کردیم نگاهم داشت پوکر طور همون هنوز

 

 :دیپرس نازکش یصدا با

 

 حمومه؟ تو هنوز شد؟ یچ سوسکه -

 

 .کردم نگاهش پوکر

 

 ها؟ -

 

 .بود آشنا چقدر صداش

 



 .صورتم تو کرد فوت رو نفسش کالفه

 

 .خورهیم ودنتمیبا! کالس با چه! اوهو

 

 .گمیم رو نیکرد فرار خاطرش به که سوسکه همون -

 

 .انداختم ینگاه دخترا به پوکر

 

 .کردنیم نگاه گهید هم به تعجب با هم اونا

 

 گرد چشماش هوی چون افتاد یزیچ ادی انگار دخترا از یکی

 :گفت و شد

 

 .فلوراست نیا هابچه اِ، -

 

 کردمینم فکر شدم، رهیخ دختر اون به ختهیر ییدندونا با

 اسم یحت که ماهر و خبره انقدر اونم باشه، رمیدعاگ نمونیب

 .بدونه هم رو جنا



 

 بلندش من رو از و اومد گفت رو جنه اسم که دختره همون

 دنیکش غیج ربع هی از بعد جنه نه،یآ یجلو بردش و کرد

 که افتاد میهزار دو تازه و شست رو صورتش و رفت

 من یرو یقیدقا زیعز یعمل که داشتم رو نیا سعادت

 . وفتهیب

 

 ساعت هی کرد رونیب اتاق از من، جمله از رو، همه یعمل

 محکم یبرا که ییمانتوها از یکی رونیب اومد که بعد

 سشیخ یلباسا با رو شلوارم و شال هی و بودم دهیخر یکار

 .بود کرده شمیآرا دوباره البته و بود کرده عوض

 

 بودا اندازه تنه باال براش لباسام که کنم اضافه هم رو نیا 

 .بود گشاد شدت به شیبق یول

 

 ته اشونیفضول و کردن رو و ریز رو خونه کل یوقت

 ناهار دیبا که گفتن و میبر خونه از که دادن اجازه د،یکش

 فیک کنن، کوفت من حساب به خوب رستوران هی تو رو

 از و برداشتم رو بودم دهیخر یتازگ به که یازنونه پول

 .میشد خارج خونه



 

 .افتادم راه پشتشون و کردم قفل رو در

 

 به توجهیب اما برن، نییپا پله از که زدم اشاره دخترا به

  ،من

 

 .شدن آسانسور سوار

  

 رو آسانسور یحت ساختمون، کل یمشهد عطر یبو

 . بود برداشته

 

 .دادم جا نشونیب زور به رو خودم کالفه،

 

 کرد، حرکت آسانسور

 

 .میختیر رونیب همه شد، باز که درش 

 

 .بود شده قبل از شتریب یلیخ یمشهد عطر یبو



 

 .شدم خشک جام سر داره،یسرا دنید با

 

 به من از رو نگاهشون من، حالت نیا دنید با دخترا

 .دادنیم سوق من به رمردیپ از و رمردیپ

 

 بود، گذاشته کچلش سر یرو یسیگ کاله بار نیا

 

 .بود ترنیسنگ ذاشتینم اگه البته 

 

 بود، زده هم یدود نکیع

 

 ایهند لمیف گریباز و سایپل که ییایدود نکیع نیا از 

 .زدنیم

 

 صورت داشت، یمرموز لبخند که طور همون دار،یسرا

 .گذروندیم نظر از رو دخترا تک تک

 



 :گفت و کرد فرو شیکرد شلوار بیج تو رو دستش

 

 (هابچه سالم:Hello guys) زیگا ِهلو -

 

 و شده ختهیر یدندونا خورده، فر ییپشما باز، یدهن با همه

 . میشد رهیخ بهش شده گرد یچشما

 

 یسیانگل هی تن به پشم که زد رو حرف نیا لهجه با یجور

 .کردیم خیس لیاص

 

 چشم نایس به و میگشت بر یهمگ ییهاقدم یصدا دنیشن با

 .میدوخت

 

 .کردیم نگاه یبرزخ رو داریسرا

 

 .زد باال آرنج تا رو ناشیآست

 



 د،یرس که رمردیپ یمتر هی به بایتقر و افتاد راه دوباره

 .ستادیا

 

 :دیکش داد تیعصبان با

 

 ناموس؟ یب یدار کار یچ مردم ناموس با -

 

 :گفت و آورد نییپا رو صداش زد، اشاره ما به

 

 .نیبر شما -

 

 که یلبخند و بود شده بارون ستاره که ییچشما با دخترا،

 شده رهیخ نایس به باشه، عشق شوق از ومدیم نظر به

 .بودن

 

 یچ نایس نشدن متوجه که بودن ایرو تو انقدر کنم فکر

 .گفت

 



داشت می نگه نجایا رو ما رمردهیپ شب تا میرفتینم اگه

 داد.تازه اگه تحویلمون نمی

 

 :گفت بهشون رو یتند به

 

 .نییبدو -

 

 از رونیب سمت به و اومدن خودشون به تازه انگار

 .دوختن ساختمون

 

 در به رو خودش داشت یسع که رمردهیپ یجلو نایس

 رو بشه ساختمون از دخترا رفتن رونیب از مانع و برسونه

 .گرفت

 

 .زدم رونیب ساختمون از دو با

 

 خواستیم بود دهید دختر تا چهار جنبهیب ینایس دوباره

 .بده نشون یخود

 



 که بود نمونده یزیچ و بودن شده وانت سوار دخترا

 پشت زنان نفس نفس بذارن، جا رو من و کنن حرکت

 .رفتم وانت

 

 افتاده کرده غش نایس که دمید آخر یلحظه افتاد، راه نیماش

 چند همون کرد،یم نگاه وبر دور به دهیترس رمردهیپ و

 رو هابچه نیا تصور و ارهیب دووم بود تونسته که هم هیثان

 .بود یکل نکنه خراب خودش از

 

 .میشد دور جا اون از سرعت به  

 

 خوردن، خرخره تا همشون و رستوران میرفت اون از بعد

 .شد جبران بودن نخورده که یاصبحانه که انقدر

 

 من رو شکمشون کردن پر خرج که بگم هم رو نیا البته

 .دادم

 

 .میبرگشت خوابگاه به اون از بعد

 



 که نیا یبرا مناسب، فرصت هی که بودم منتظر شب تا

  کنم، دایپ خونم به برگردم

 

 دیبع هم یطرف از و داشتم اجیاحت حمام به دایشد چون

 ارهیب دووم بتونه میگر نیا ن،یا از شتریب دونستمیم

 

 ومدین شیپ یفرصت نیهمچ متاسفانه اما

 

 به البته) خوردم دانشگاه سلف تو رو شام که نیا از بعد

 .میبرگشت خوابگاه به دخترا با(  زور

 

 یسخت به و بودم دهیکش دراز پهلو به تخت، یرو حاال

 .بخوابم که کردمیم یسع

 

 برده خوابشون دخترا احتماال و بود خاموش اتاق یهاالمپ

 نشده بلند ییصدا ازشون که شدیم یساعت کی چون بود،

 .بود

 



 رو شد بسته و باز یآروم به که در، یصدا کردم یسع

 .رمیبگ دهیناد

 

 و شد بلند بود، دهیخواب تختم، یریز تخت یرو که یفرد

 :دیپرس یآروم یکس از

 

 نگرانت یگینم ؟ینداد جواب زدم زنگ یچ هر چرا -

 شم؟یم

 

 یصدا چون داشت، تلنگر هی به ازین فقط فرد اون انگار

 .شد بلند هاشهق هق

 

 به ینگاه یتفاوت یب با و کردم باز هم از یکم رو هامچشم

 خفه رو هاشهق هق یصدا داشت یسع که دختر، اون

 .انداختم کنه،

 

 صورتش تونستمینم بود، کیتار مهین اتاق که جا اون از

 .نمیبب خوب رو

 



 جز که شدم متوجه اما دمشیدینم واضح که نیا با

 .ستین بودم، دهید خوابگاه نیا تو که ییدخترا

 

 ،ینگران با دوباره بود، منتظرش ومدیم نظر به که یدختر

 :دیپرس آروم

 

 ؟یکنیم هیگر چرا شده؟ یزیچ -

 

 .نشوند تخت یرو رو دختره و گرفت رو دستش

 

 واضح رو صداشون اما بودن شده خارج دمید از حاال

 .دمیشنیم

 

 .باش آروم -

 

 .کرد خفه گلو تو رو هاشهق هق یصدا دختره

 

 !شده؟ یچ -



 

 :گفت آلود بغض یصدا با دختر، اون

 

 ...انیرا -

 

 .شد شروع هاشهق هق دوباره و

 

 :دیپرس مصرانه دوستش

 

 !؟یچ انیرا -

 

 .زدن حرف به کرد شروع آروم هاشهق هق ونیم

 

 نه، گفتم اول خونش، برم باهاش که گفت بهم انیرا -

 کردم، قبول منم! ؟یاعتماد یب بهم دیپرس ازم شد ناراحت

 مسئله نیا و کنم اعتماد بهش تونمیم من گفتم خودم با

 بهش کنه فکر که کنم یکار ای کنم ناراحتش که نیا ارزش

 .نداره رو اعتمادم یب

 



 :داد ادامه لرزونش یصدا با

 

 ...اون اما خونش میرفت هم با -

 

 .شد بلند هاشهق هق یصدا دوباره د،یرس که جا نیا به

 

 :دیپرس ،ینیغمگ لحن با متاثر دوستش

 

 دونن؟یم بابات مامان -

 

 .زد هیگر ریز اریاخت یب دختره

 

 ممکن، یجا تا کردیم یسع کرد،یم هیگر که طور همون

 :بده رو جوابش یآروم یصدا با

 

 بشم، متوجه که نیا بدون گفتم،یم مامانم به داشتم یوقت -

 دوشون هر گفت، بابام به و دیشن رو ماجرا تموم داداشم

 ...شدن یعصبان یلیخ



 

 :داد  ادامه اما بود، آورده کم نفس غم شدت از انگار

 

 بر وقت چیه گفت، بهم و کرد رونمیب خونه از بابام -

 یاتفاق چه گفتم بهش یوقت مامانمم یحت ،یحت نگردم،

 بابام که نیا به و نکرد خورد بر باهام اونا از بهتر افتاده،

 .نکرد یاعتراض چیه بندازه رونیب خونه از رو من

 

 صداش کنترل و شکست بغضش ،یبلند یصدا با بار نیا

 .داد دست از رو

 

 و سر همه نیا با و بودن دهیخواب خرس مثل گهید یدخترا

 .خوردنینم یتکون نیترکوچک صدا،

 

 بزنن؟ حرف ترآروم توننینم

 

 حاال بخوابم، کردمیم یسع داشتم یسخت به هم موقع همون

 ییجورای راستش ،یچیه گهید که صدا و سر نیا وجود با



 بودخوابم شده باعث یکنجکاو نیهم و بودم شده کنجکاو

 .بپره

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم حاال -

 

 :گفت بغض با بود، شده اروم کمی که دختره

 

 .دونمینم -

 

 کم، کم نشد، بلند ازشون ییصدا و گذشت یاقهید چند

 برد. خوابم و شدن بسته هامپلک

 از بود، داشته بر رو اتاق کل که هابچه یصدا و سر با

 .شدم داریب خواب

 .اومدم نییپا تخت از کشان، ازهیخم

 من تخت نییپا تخت یرو هم، کنار که ینفر دو دنید با

 .کردم یمکث بودن، دهیخواب

 .بود ناآشنا هردو یاچهره

 .افتاد میهزار دو تازه شبید یادآوری با

 !شیآرا بدون یحت بود، یخوشگل دختر 



 من که فیح فقط باشه، یمناسب مورد ومدیم نظر به

 .ندارم دماغ آب کردن جمع و نیف نیف یحوصله

 دراز که طور همون بود، منتظرش شبید که یدختر

 خواب به که دوستش یاچهره به یبیعج نگاه با بود، دهیکش

 .بود شده رهیخ بود، رفته یقیعم

 :زد صداش آروم و دوستش یشونه رو گذاشت رو دستش

 

 ...تبسم -

 

  تبسم؟

 .بود دمید ازش شبید که یاهیروح خالف بر اسمش

 .بود سازگار اتشیاخالق با شتریب «عرو عر»

 .دمید رو اهشیس یهاچشم کرد، باز که رو هاشچشم

 به احتماال کرد،یم ییخودنما چشماش تو یقرمز ییهارگه

 بود. شبید یهاهیگر خاطر

 .شه دیتمد ممیگر دیبا زودتر چه هر که افتاد ادمی تازه

 به و سرکردم رو شالم بودم، اوردهین در رو مانتوم شبید

 .برگشتم خونم



 تا زدم زنگ نایس به و رفتم حمام صبحانه، خوردن از بعد

 ممیگر یبرا که یلیوسا باشه حواسش که گفتم بهش و ادیب

 .ارهیب خودش با رو داره ازین

 گرفت، ازم رو شب اون شام پول همه از اول اومد، یوقت

 رو یپول رید یوقت داشت اعتقاد چون گرفت، شتریب البته

 که البته یبرگردون بهش سود با دیبا یگردونیم بر بهش

 .کرد دخترا تعداد ضربدر وحساب  رو من از دفاع پول

 که دادم قول بهش خواست، ازم رو لیبیس یاشماره بعدم

 .رمیبگ براش رو جونش لیبیس یشماره امروز نیهم

 .رفت کرد، ممیگر که نیا از بعد

 .زدم رونیب خونه از و میپوش یدیجد لباس 

 .انداختم ینگاه میمچ ساعت به

 .داشتم کالس امروز متاسفانه برنامه، طبق

 .الیخیب اصال

 اون از شتریب اگه کردمیم استفاده بتمیغ جلسه سه از اول

 شدم مجبور و بودم دهینرس خواستم به هنوز و دیکش طول

 .رفتمیم

 با که رفتمیم تخت سمت به داشتم رفتم، خوابگاه داخل

 یگاو کدوم نمیبب تا برگشتم در خودن هم به یصدا



 دوستش و عرو عر دنید با ده،یکوب رو در ینجوریا

 .کردم نگاهشون یعصب

 آشنا انقدر عرعرو دوست یچهره چرا نم،یبب کن صبر

 ؟بود

 که ییعکسا یادآوری با انداختم، ینگاه بهش گهید بار هی

 .شد گرد چشمام داشتم، دختر اون از

 االن تا چرا دنبالشم، که یدختر همون همونه، که نیا

 دم؟ینفهم

 .گرفتم ازش رو نگاهم

 باشم. یعاد کردمیم یسع دیبا

 هی بتونن تا بودم فرستاده رو دختر تا چند بار، چند حاال تا

 خوامیم که یزیچ به من و کنن جلب رو اعتمادش یجور

 وارد خودم دیبا بار نیا بود، شده متوجه اون اما برسم،

 نیا بتونه خودم از بهتر یکس کنمینم فکر شدم،یم عمل

 .بده انجام رو کار

 به تا بدم انجام اعتمادش جلب یبرا یکار هر حاضرم من

 برسم خواستم

 ...یکار هر

 کشیدم. یقیعم نفس



 رفتم. تختم سمت به

 .دمیکش دراز تخت یرو و رفتم باال نردش از

 بود. اونا به حواسم تموم اما شدم رهیخ سقف به

 .نشستن من یریز تخت یرو دوشون هر

 

 ...و نجایا ادیب ممکنه بابات -

 

 .کرد قطع رو حرفش اتاق در شدن بسته و باز یصدا با

 کردم. فوت کالفه رو نفسم

 .معرکه خرمگس بر لعنت

 .کردم یاقروچه دندون معرکه، گوز یصدا با

 

 ...یاپنبه ممه -

 

 کوفت، و یاپنبه ممه

 

 مرض، و یاپنبه ممه

 



 ...و یاپنبه ممه

 

 ...استغفرهللا

 

 :داد ادامه و رسوند تختم یکینزد به رو خودش

 

 جنگل؟ میبر یایم -

 

 :گفتم و انداختم ینگاه بهش پوکر

 

 .نه -

 

 :گفت اونا به رو

 

 ن؟یاینم ؟یچ شما -

 

 :گفت دختره باالخرهدسکوت لحظه چند از بعد

 



 .میایم ما -

 

 :گفت کنان غر غر ،ینیغمگ لحن با عرو عر

 

 .برو یخوایم تو ام،ینم من نه -

 

 :گفت عرو عر جواب در دوارانهیتاک دختره،

 

 .شهیم عوض هوات و حال یکمی حداقل ،یایم توام -

 

 :گفت مصرانه عرو عر

 

 ...اما -

 

 تو اما ست،ین خوب ادیز حالت دونمیم گفتم، که ینیهم -

 ینطوریا اون اون، از ریغ ،یدار ازین سفر هی به واقعا

 .یخریم وقت کمی کنه، داتیپ تونهینم

 



 حال هر به برم، منم که بهتره رن،یم اونا که حاال

 .کنم استفاده خودم نفع به سفر، نیا از تونستمیم

 

 برم، باهاشون که بخواد ازم معرکه گوز گهید بار هی فقط

 .شهیم یعال

 

 که نیا واسه البد)داشت عجله یلیخ انگار که معرکه، گوز

 به یاگهید حرف چیه بدون( بگه هم هیبق به خواستیم

 .رفت اتاق در سمت

 

 .رفتیم داشت اوه،

 

 ...یلعنت

 

 .کردم صاف رو گلوم

 

 ن؟یبر نیخوایم جنگل کدوم حاال آم، -

 

 :گفت یمتفکر یافهیق با و برگشت



 

 .نکردم فکر بهش هنوز -

 

 :دمیپرس

 

 .گهید نیبر یزیچ هی با دیبا باالخره ن؟یدار نمیماش -

 

 :داد جواب عیسر

 

 ...نه -

 

 :دمیپرس دوباره

 

 روزست؟ چند -

 

 .نکردم فکر نمیا به -

 



 بعدا شدیم سخت بده، ادامه گفتن نه به یجور نیهم اگه

 سفر نیا به برم باهاشون که کنم دایپ بهونه هی بتونم

 .مزخرف

 

 صد در صد جوابش که بپرسم یزیچ هی بذار پس خب

 .آرست

 :دمیپرس بار نیا و شدم رهیخ بهش کردم، زیر رو چشمام

 

 گذره؟یم خوش شتریب بهتون امیب من اگه -

 

 ...ن یفرق یاین یایب -

 

 :گفتم و دمیپر حرفش ونیم

 

 و من نبود در گذرهیم سخت بهتون انقدر که حاال خب -

 ازش رو یکاف لذت و شه کوفتتون سفر شهیم باعث نبودنم

 .امیم منم ن،ینکن افتیدر

 

 :گفت اقیاشت با و زد یینما دندون لبخند



 

 .میریم فردا پس، -

 

 :گفتم خسته

 

 ست؟ین زود کمی فردا -

 

 .زد رونیب اتاق از بده رو جوابم که نیا بدون

 

 دهیکش دراز که طور همون و دادم بهش یفحش لب ریز

 شدم غرق خودم یفکرا تو انقدر و بستم رو مچشما بودم،

 .برد خوابم باالخره که نیا تا

 ناهار که نیا از بعد و برگشتم خونم به شدم، داریب یوقت

 .خوردم

 تا چند اضافه به برداشتم فردا سفر یبرا لباس یسر هی

 تا شم، کار به دست خودم شدم مجبور اگه که یشیآرا لوازم

 از بعد و کردم تابلوم کردن تموم سرگرم رو خودم شب

 .برگشتم خوابگاه به  شام، خوردن



 ل،یبیس حرف دنیشن با گذاشتم، اتاق تو رو پام که نیهم

 .زدم یینما دندون لبخند

 

 به گشادن، انقدر گمیم انترا نیا به قدرمچه هر کمه، فضا-

 رو تختشون و ندن تکون رو کلشونیه اون  کهنیا خاطر

 تخت اقلحد گمیم رن،یگیم دهینشن رو حرفم نکنن جا به جا

 شده که میکم هی میبچسبون خودمون تخت به رو یاپنبه ممه

 .شهیم ترباز جامون

 

 گذشتیم سرم تو که یفکر با و شد زده ذهنم تو یاجرقه

 .شدم بلند جا از

 

 فقط و رهیخ تمین االنم ما،یپاک دل و چشم پسر من ا،یخدا

 فقط ادیب مردم یدخترا لب به لبخند و شه ترباز جا خوامیم

 همین، اصال قصد خودنمایی ندارم.

 :گفت و داد تکون دییتأ عنوان به یسر معرکه گوز

 

 .دایشد نایسنگ تختا...یول هیخوب فکر-

 



 :گفتم غرور با

 

 .کنم جاش به جا واستون تونمیم من-

 

 :گفتن زمانهم و دیپر باال ابروهاشون

 

 .عمرا-

 

 :گفتم و زدم بهشون یپوزخند

 

 .نیکن تماشا و نینیبب پس-

 

 هی با غرور و پوزخند همون با جنتلمنا ژست گرفتن از بعد

 لمایف تو مثل یخاصت مهارت با و گرفتم رو تخت تاج دستم

 نییپا دمیپر تخت رو از

 یول 

. 

. 



. 

. 

. 

. 

 یول

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 .نیزم افتادم صورت با

 

 :گفتم درد با

 

 .پاشم نیکن کمک-

 



 دمید که لحظه چند بعد یول کمکم انیب که شدم منتظر

 که کردم بلند رو سرم ومدنین کمک واسه چکدومشونیه

 با شد یمساو سرم کردن بلند متأسفانه یول شده یچ نمیبب

 .تادو اون خنده یصدا شدن بلند

 

 .مرض هه، هه هه

 .شدن جر وا جر خنده از که قهید چند از بعد

 کمکم و گرفتن رو دستم هی کدوم هر و اومدن بألخره

 . شم بلند کردن

 اون تخت سمت به و گردنشون دور انداختن رو دستام

 .بردن دختره

 و داشتم بر گردنشون دور از رو دستم نشستم که تخت رو

 ماساژ رو پام یکی اون با و کمرم پشت گذاشتم رو دستم هی

 ازین و راز خدا با کردم شروع سوخته یدماغ با و دادم

 .کردن

 ایخداوندا چرا اخه

 لیبیس به تختا سمت به رفتم و شدم بلند گذشت که قهید چند

 بودن گذاشته روش رو من که یتخت یرو که جان گوز و

 شده رهیخ بهم یلبخند با انداختم، ینگاه بودن، نشسته

 .بودن



 .گرفتم ازشون رو نگاهم و کردم یاخم

 . تادو نیا تخت به بچسبه که دادم هل دیبا رو تخت همون

 زدم. باال رو نامیآست

 پشمه گونه هر از یعار االن که افتاد دستام به چشمم

 دادم سوق تخت سمت به نگاهم رو

 .دادم هلش محکم و روش گذاشتم رو دستام

 .دنیچسب هم به تختا 

 غرور با ختهیر برگ تا دو اون به و زدم یپوزخند 

 .انداختم ینگاه

 کردن جمع یبرا ل،یبیس و معرکه گوز بعد ساعت کی

 .رفتن لشونیوسا

 رو خواب اورد، فشار بهم یکار یب وقت هر که منم

 .کردم انتخاب

 .برد خوابم بعد قهید چند و دمیکش دراز تخت یرو

 

 خواب که ییتو فقط شدن، حاضر همه پاشو، ،یهو -

 !یندمو

 

 .کردم باز هم از کمی رو چشمام معرکه گوز یصدا با



 .بستم رو مامشچ دوباره و کردم حوالش یپشمم به

 یخالقانه یهاروش با ،یبدبخت هزار به که نیا از بعد

 رونیب خوابگاه از و داشتم بر رو کولم شدم، داریب لیبیس

 .میزد

 نهادم از آه م،یبود شده سوارش روز اون که یوانت دنید با

 .شد بلند

 .میکرد حرکت جنگل سمت به و میشد وانت سوار

 که بزنم حرف دختر، اون با یکمی کردم، یسع راه، تموم

 .شدم موفقم البته

 حرف هم با که نیا از بعد اما بود، رفته ادمی رو اسمش

 .استیدن اسمش دمیفهم میزد

 و ایدن و لیبیس و معرکه گوز جز  م،یبود نفر هشت کال

 البته بود، اومده باهامون هم یعمل وانت، صاحب و تبسم

 نشستن که نیا مثل بود، کرده میقا دستاش تو کال رو سرش

 منم یبرا البته که داشت، تیشخص افت براش وانت نیا تو

 .داشت

 تو خونم بودن اومده موقع اون که ییاونا هیبق نکهیا مثل

 .بودن خودمون اتاق از ینفر چند فقط و نبودن ما اتاق

 پس یقبل یدفعه که بود کرده مشغول رو ذهنم سوال نیا

 د؟یکشیم خجالت اگه بود شده سوار یچجور



 و خورد یتکون تلوق و تلق با و شد بلند ییصدا نیماش از

 .ستادیا حرکت از

 .شد ادهیپ نیماش از بود، رل پشت که دختره

 .زد باال رو نیماش کاپوت

 :دیپرس داد با معرکه گوز

 

 شد؟ یچ -

 

 :داد جواب باال بود زده رو کاپوت که دختره

 

 .شده خراب کنم فکر... دونمینم -

 

 :دیپرس دوباره معرکه گوز

 

 ؟یکن درستش یتونیم -

 

 .نه -

 



 :گفت رفت، ور نیماش با که ربع هی از بعد

 

 ادیب یکی میبزن زنگ دیبا ست،ین بشو درست نیا هابچه -

 .کمکمون

 

 درست یبفهم که یبلد مگه تو آخه بگه، بهش ین یکی

 .نه ای شهیم

 .کرد روشنش و دیکش رونیب بشیج از رو شیگوش

 

 :گفت و شد گرد چشماش

 

 ...نداره آنتن که نجایا -

 

 :گفتم داد با

 

 گرفته؟ تونیباز مسخره جنگل وسط! ؟یچ -

 

 :گفت من به رو دختره



 

 نیدار بر رو فاتونیک و نیش ادهیپ فعال ه؟یچ یباز مسخره-

 .باشه داشته آنتن که میبر ییجا هی راه هم با تا

 

 :گفت جانیه با معرکه گوز

 

 دهینم آنتنم شده، خراب نیماش لماست،یف مثل یوا -

 ...نجایا

 

 .رفتم بهش یاغره چشم

 

 :گفتم دختره به رو

 

 .برو تو م،یهست نجایا ما خب -

 

 :داد جواب و کرد یاخم

 



 هی به تا میبر راه دیبا چقدر ستین معلوم... که شهینم -

 .میبرس باشه داشته انتن که ییجا

 

 از و برداشتن رو هاشونکوله کنون، هیگر دخترا یهمه

 .شدن ادهیپ نیماش

 

 !ن؟یریم کجا نم،یبب نیکن صبر -

 

 .ستین نایا سر تو مغزم ذره هی یحت انگار

 

 .اومدم نییپا و برداشتم رو کولم

 

 .باشه مغزا یب نیا مراقب مرد هی دیبا حال هر به

 

 .افتادم راه به دنبالشون و دادم قورت رو تفم

 

 و میرفتیم راه میداشت هدف یب که بود یساعت دو یکی

 .نبود آنتن از یخبر هنوز



 

 آفتاب، و بود شده ظهر گهید کردم، فوت کالفه رو نفسم

 .کردیم جزغالمون داشت

 

 .کردم پاک دست با رو میشونیپ عرق

 

 :گفت یآلودبغض و خسته یصدا با لیبیس

 

 .شدم درمونده و خسته شدم، پاره شدم، خسته -

 

 .شد شاعرم  یخوردگ جر شدت از یچیه

 

 :گفت یترخسته و ونیگر لحن با معرکه گوز

 

 .میوفتیم راه دوباره بعد میکن استراحت یکمی نجایا هابچه -

 

 .میانداخت نیزم یرو رو خودمون هممون بالفاصله

 



 هیگر زیر هی بشن خسته نکهیا بدون یچطور دونمینم

 .کردنیم

 

 کردن دایپ دنبال میبود افتاده راه که اول از که بود سوال هی

 بود، کرده مشغول رو ذهنم بده، آنتن امونیگوش که ییجا

 .بپرسمش که بود یمناسب وقت بودن، ساکت همه که حاال

 

 ...سوال هی -

 

 .دوختن رو منتظرشون و آلوداشک نگاه بهم همه

 

 م؟یومدین بده آنتن که ییجا دنبال مگه -

 

 :گفت یعمل

 

 خب؟ -

 

  م؟ینگشت بر م،یاومد که یراه همون از چرا پس -



 

 کرد پاک رو اشکش بود رفته فرو فکر تو که معرکه گوز

 :گفت و

 

 ...یکرد اشاره یفیظر ینکته به -

 

 :داد ادامه و کرد یمکث

 

 .میکن اجرا رو یاپنبه ممه راهکار دیبا کنم فکر هابچه -

 

 .زدم زل بهش پوکر

 

 :دیپرس و انداخت ینگاه بر و دور به

 

 م؟یاومد طرف کدوم از خب، -

 

 که دوننیم یزیچ هی نایا کردم فکر که باش رو من

 .جنگل تو اومدن و نییپا انداختن رو سرشون



 

 ادیم نظر به بود، یعال یبچگ از میابی جهت خوشبختانه،

 .کردم دایپ رو استعدادهام از استفاده فرصت بالخره

 

 .انداختم اطراف به ینگاه

 

 که یسمت و زدم معرکه گوز یشونه به شدم، بلند جا از

 .دادم نشونش رو میاومد ازش

 

 :گفت و زد یبرق چشماش یخوشحال از

 

 نیپاش هابچه م؟یکردیم کاریچ دیبا مینداشت رو تو اگه ما -

 .میبرگرد زودتر

 

 نیا حکمت کنم فکر داره، یحکمت خدا کار هر گنیم خب

 مردم یدخترا که بوده نیا هم سفر اومدم باهاشون منم که

 .بدم نجات شدن گم از رو

 

 .شدن بلند جا واز کردن پاک رو اشکاشون دخترا



 

 .میگشتیم بر میداشت من ییراهنما با که بود یساعت دو

 

 :دیپرس د،یرسیم نظر به خسته یحساب که ایدن

 

 م؟یگردیم بر میدار میاومد که ییجا همون از نیمطمئن -

 ما عالوه، به ستین میاومد ازش که یراه هیشب اصال نجایا

 اما میبش دور نیماش از تا بود دهیکش طول ساعت کی فقط

 ای جاده اون از یانشونه چیه هنوز و گذشته ساعت دو االن

 .میدیند نیماش

 

 . دوختن چشم من به و برگشتن همه

 

 ن؟یکنیم نگام ینجوریا چرا ه؟یچ -

 

 :دیپرس یبرزخ افهیق با معرکه گوز

 

 ؟ینکرد اشتباه یمطمئن -

 



 .دادم قورت رو تفم

 

 نیاول یبرا که کردمیم حس خودمم که بود یاقهیدق چند

 .کرده یاشتباه هی میابی جهت حس بار

 

 .دادم قورت و تفم دوباره

 

 :گفتم تعلل با و کردم تر زبون با رو لبم

 

 .میشد گم کنم، فکر... راستش -

 

 ورحمله سمتم به معرکه گوز حرف نیا گفتن با بالفاصله

 .شد

 دویید.از اونجا که چاقم بود مثل مرغ گوشتی می

 .کردن جدا من از رو اون یبدبخت هزار به دخترا

 :گفت داد با ایدن

 



 یچجور مینیبب میکن فکر دیبا !دعواست؟ وقت االن -

 .میبرگرد

 

 .رفتیم لیتحل صداش لحظه هر

 

 .کردن شروع رو هیگر یهمگ دوباره

 

 کیتار هوا گهید ساعت چند انداختم، ینگاه آسمون به

 .میکردیم دایپ یراه هی زودتر دیبا شد،یم

 

 :گفت بغض با ن،یماش صاحب

 

 شه؟یم یچ قشنگم نیماش م؟یکن کاریچ حاال -

 

 :گفتم بهش رو و زدم زل بهش پوکر

 

 وونایح خوراک ستین معلوم که باش خودت فکر به تو -

 .یریمیم یتشنگ و یگرسنگ از ای یشیم



 

 .گرفت شدت شونیگر حرفم نیا با

 

 :گفتم و زدم اشاره بهشون

 

 ...نجایا نیایب-

 

 .زدن حلقه دورم و اومدن سمتم به کنون هیگر

 

 چنته تو یچ نمیبب ن،یکن رو نیدار فتونیک تو یچ هر -

 .نیدار

 

 .باشن آورده حداقل آب و یخوراک بودم دواریام

 

 .کرد باز رو فشیک پیز یعمل

 

 و داد نشون بهمون و دیکش رونیب فشیک از یآب یبطر

 :گفت



 

 .گلم ندارم یبخور درد به زیچ گهید -

 

 و نازک بود، کرده رییتغ هیگر ریتاث تحت صداش

 .دهینخراش

 .دادم تموم دییتا نشونه به رو سرم

 .دوختم معرکه گوز به رو نگاهم

 .دیکش رونیب ازش رو یشرت و کرد باز رو فشیک پیز

 :دمیپرس و انداختم ینگاه بهش پوکر

 

 رو شکممون خوره؟یم دردمون چه به شرت اون االن -

 دایپ رو راه شهیم باهاش ده؟یم نجاتمون ای کنهیم ریس

 داره؟( نقشه) مپ کرد؟

 

 سمتش به رو نگاهم یفرد فیک پیز شدن باز یصدا با

 .دادم سوق

 تو رو دستش بود، لبش یرو یپوزخند که یحال در ایدن

 .برد فرو فشیک

 کشید. رونیب فشیک از رو یزیچ هوی



 .شد رهیخ زیچ اون به تعجب با

 کردم. بوش گرفتم، دستش از رو اون

 میکاراگاه یشامه از استفاده با تا زدم بهش رو زبونش

 .هیچ نیا که بفهمم

 .دادیم یبیعج یمزه

 .انداختم بهش ینگاه دوباره

 .افتاد میهزار دو تازه

 :گفتم ایدن به رو داد با

 

 چه به جنگل وسط ندوم°کا آخه کنم، سرت بر خاک -

 خوره؟یم دردت

 

 :گفت درخشانش یچشما وبا انداخت باال ییابرو

 

 دیآ کار به یروز        دیآ خوار که زیچ هر -

 

 .کردم پرت سمتش رو اون

 



 .کنم پاک یمانتو با کردم یسع رو دستم

 اولین بار بود به همچین چیزی دست زده بودم.

 ...ملعون چندش فیکث

 یساز پاک کامال دهنم تا نیزم یرو کردم تف بار چند

 .بشه

 :گفت مشتاقانه ایدن

 

 نسلمون یجور هی دیبا م،یگرد بر مینتونست گهید و میاومد -

 .گهید میبد ادامه رو

 

 :دیپرس کنجکاوانه لیبیس

 

 !ه؟یچ نیا -

 

 :گفت و زد یپهن لبخند ایدن

 

 ...مثل دیتول یلهیوس گه،ید معلومه-

 



 :کردم حیتصح رو حرفش و فوت کالفه رو نفسم

 

 ...مثل دیتول از یریجلوگ یلهیوس -

 

 گشتیم.می نیماش دنبال میداشت هنوز بعد ساعت چند

 .شدیم کیتار داشت گهید هوا

 .کردنیم هیگر داشتن و بودن نشسته هم دور دخترا حاال

 :گفتم و کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 شب داره. کنهینم یکمک چیه گرفتن آبغوره ن،یپاش -

 نیبکش باال رو دماغتون آب بعدم میدار الزم شیآت شه،یم

 .نره دست از یالک بدنتون آب میندار آب نیبد قورت

 

 که بود نمونده یزیچ و بود زونیآو دماغش آب که لیبیس

 :گفت معرکه گوز به رو دهنش، تو بره

 

 ؟یدار دستمال -

 



 پاک رو هاشاشک داشت که طور همون معرکه گوز

 :داد جواب بهش کرد،یم

 

  نه؟یبیم یک جنگل وسط بابا، کن پاک شالت با -

 

  م؟یبود چغندر کرک وسط نیا ما

 :گفت و رفت فرو فکر تو لیبیس

 

 ...یگیم راست -

 

 به کرد شروع و گرفت شیینیب یجلو رو شالش بالفاصله

 .کردن نیف

 

 .گفتم یچ شیپ لحظه چند که انگار نه انگار

 

 .نمینب رو صحنه نیا که برگردوندم رو روم یسر

 

 :گفت من به رو دخترا از یکی



 

 ...دارم تیکبر من -

 

 .میشد زمیه کردن جمع مشغول دخترا با یساعت مین

 یتیکبر دختره میگذاشت هم یرو رو هازمیه که نیا از بعد

 .انداخت راه به شیآت و آورد در جاش از

 .شه ورشعله تا شدم شیآت زدن باد مشغول فیک با

 .نشستن شیآت دور دخترا

  تونستنینم یوحش یوونایح م،یداشت شیآت که حاال  

 یعنی ست،ین ینگران یجا لحاظ نیا از و کنن حمله همونب

 .نباشه که دوارمیام

 .بود شده کیتار بایتقر هوا گهید

 

 :گفت بود وانت صاحب که یهمون

 

 سته؟یوا برام ادیم یک دارم، ییدستشو من هابچه -

 

 .شدم رهیخ آسمون به



 .شدن رهیخ من به همشون کردمیم حس

 :گفت و زد شونم به یاضربه دختره

 

 لطفا؟ شهیم -

 

 .نه بگم بهش که دادینم اجازه رئوفم دل

 

 مراقبت ازشون مرد مثل دیبا ،نبود که ترشجاع من از

 .گاههیتک تنها بودم، مردشون تنها االن من کردم،یم

 

 :گفتم کالفه

 

 ...باشه -

 

 .رفتم دنبالش به و شدم بلند جا از

 :گقت م،یشد دور هابچه از که کم هی

 

 .ستایوا جا نیهم تو خب -



 

 :گفتم کردم،یم مرتب رو مانتوم داشتم که طور همون

 

 ...باشه -

 

 .رفت درختا از یکی پشت

 .کردم زدن سوت به شروع

 .دادم قورت رو دهنم آب ،یابوته خوردن تکون با

 .باده که انشاهلل یعنی باده،

 عقب به یقدم شد، گرد هامچشم خورد، یتکون دوباره بوته

 .داشتم بر

 

 پس  بود، ، بود رفته پشتش دختره که یدرخت کینزد بوته

 .شده بوته یعاد ریغ خوردن تکون متوجه اونم حتما

 

 رونیب ازش یزیچ و خورد یکیکوچ تکون بوته بار نیا

 .دیپر

 



 .گذاشتم فرار به پا و زدم یداد مکث، یالحظه بدون

 

 غیج با که دختره یصدا دم،ییدویم داشتم که طور همون

 :گفتیم

 

 ...ستایوا -

 

 .دمیشن رو خوردنش نیزم یصدا و

 

 .دادمیم نجاتش دیبا من

 

 .دمیکش رونیب شرتم از رو رمیشمش

 

 .انداختم ینگاه یوحش خرس اون به و برگشتم

 

 :گفتن با

 

 ...هودَ  -



 

 .شدم ورحمله بهش

 

 رو زشیت یچنگاال خواستیم خرسه دم،یرس بهش یوقت

 .دمیپر باال متر سه که کنه فرو بدنم تو

 

 گاهم هیتک رو رمیشمش اومدم، فرود زانو با که نیزم یرو

 .شدم بلند جا از عیسر یلیخ و کردم

 

 :گفتم خرسه به رو

 

 ...خطه آخر نجا،یا -

 

 که نیا از قبل بار نیا و کردم حمله سمتش به دوباره

 .کردم فرو قلبش تو رو ریشمش کنه یحرکت

 

 .داشتم بر عقب به یقدم وفتاد،یم داشت یوقت 

 



 .جام اون به خورد ضرب با خرسه دست آخر یلحظه

 

 :گفتن با و

 

 ...عر -

 

 .گفتم ترک را ایدن

 

 .ومدین خوشم بود، تلخ انشیپا نه،

 

 .نداشت رو شروعش ابهت انشیپا ،یطرف از

 

 ...کمک -

 

 .اومدم رونیب فکر از دختره، یصدا دنیشن با

 

 .شد بلند نیزم یرو افتادنش یصدا دوباره

 



 .بود کینزد یلیخ صداش بار نیا

 

 .نرم که بود گرفته رو مانتوم نییپا دست با

 

 .برگشتم سمتش به 

 

 .شد گرد هامچشم دنشید با

 

 گردونم،یم بر رو روم عیسر

 

 از رو دستش کردمیم یسع عجله با که طور همون 

 :گفتم تند و استرس با بذارم، فرار به پا و کنم جدا مانتوم

 

 ...باال بکش باال، بکش -

 

 بغض یصدا با بود، افتاده هیگر ترس از که طور همون

 :دیپرس یآلود

 



 رو؟ یچ -

 

 :گفتم عجله با

 

 ...باال بکش گفتم -

 

 :گفت تند تند من ریتأث تحت

 

 ...باشه باشه -

 

 با بود دهیچسب محکم رو مانتوم دستش هی با که طور همون

 کنهیم یسع و رهیگیم رو مانتوش نییپا ، گشید دست

 .ارهیب در رو مانتوش

 

 :گفتم غیج غیج با

 

 ...نه رو اون -

 



 بستم،  رو هامچشم

 

 :گفتم عیسر و زدم اشاره شلوارش به

 

 ...اونو -

 

 .دیکش باال رو شلوارش باالخره

 

 .انداختم ینگاه بر و دور به

 

 باعث که یموجود احتماال دم،یند برا و دور نیا یوونیح

 .رفته گهید بود که یچ هر بود، شده هابوته خوردن تکون

 

 .میبرگشت دخترا شیپ

 

 :زد یبرق چشمام ل،یبیس حرف دنیشن با

 

 .میبخواب شیآت دور دو به دو دیبا ها،بچه -



 

 .رفتم فرو فکر تو و زد یکج لبخند

 

 کنار دو به دو دخترا یهمه نمیبیم کردم، بلند که رو سرم

 .مونده یخال شیآت طرف هی فقط و دنیکش دراز شیآت

 

 .دمیکش یسوزناک آه

 

 .دمیخوابیم تنها دیبا که نیا مثل

 

 .دمیکش دراز کنارش و رفتم شیآت سمت به

 

 .کردم استفاده بالشت عنوان به بازوم از

 

 :دادم سوق سمتش به رو نگاهم ل،یبیس یصدا با

 

 .میافتاد هم با تو و من که نیا مثل -

 



 کرده دایپ یخودکش یبرا رو یکاف یزهیانگ که یحال در

 :گفتم لیبیس به رو  بودم،

 

 ...خوب چه ا، -

 

 .اومد سمتم به و زد یبزرگ لبخند

 

 .دیکش دراز کنارم

 

 :گفت من به رو

 

 درد گردن بخوابم ینجوریا صبح تا اگه من گما،یم -

 ؟یدیم قرض رو بازوت امشب هی رم،یگیم

 

 نیا دادم،ینم رو یااجازه نیهمچ بهش وجه چیه به ر،ینخ

 .بود زنم سر یجا فقط هابازو

 

 .شد ترکینزد بهم



 

 یرو که شدش خوش ینیب زشیر آب به که یحال در

 فاصله ازش  بودم، شده رهیخ کردیم یینما خود شالش

 .شدم ترکینزد شیآت به و گرفتم

 

 .اومد ترکینزد و داد خودش به یتکون دوباره

 

  رفتم، ترعقب گهید کمی اگه انداختم، ینگاه سرم پشت به

 .شدمیم جزغاله

 

 :گفت یملتمس لحن با

 

 ؟یاپنبه ممه -

 

 :گفتم ناچارا

 

 ...باشه -

 



 بود، آزاد که گمید یبازو یرو رو سرش دادم اجازه و

 .بذاره

 

 :گفت اقیاشت با گذاشت، بازوم رو رو سرش که نیهم

 

 ! یدار ییبازو چه اوه، -

 

 :گفت و برد شکمم سمت به رو دستش

 

 ...پ باشه یاعضله بازوت مثل شکمتم اگه -

 

 هوا رو کنه، لمس رو شکمم بتونه که نیا از قبل رو دستش

 :گفتم و گرفتم

 

 .نزن دست من به -

 

 روش بود، بازوم رو سرش که طور همون و گفت یشیا

 .برگردوند قهر ی نشونه به رو



 

 اطراف و دور به حواسمون و میموندیم داریب نوبت به دیبا

 توجه ممکنه ش،یآت ییروشنا حال هر به  موند،یم

 .کنه جمع خودش به رو یادیز یوونایح

 

 شدت از کردمیم فکر زایچ نجوریا به داشتم که طور نیهم

 .برد خوابم و افتاد هم یرو پلکام یخستگ

 

 .شدم خیس سرجام کمرم، دور یدست شدن حلقه حس با

 

 :دیپرس باز مهین یهاچشم با لیبیس

 

 !شد؟ یچ -

 

 .دادم رونیب راحت یالیخ با رو بازدمم

 

 .انداختم ینگاه بر و دور به

 



 .بود شده روشن گهید هوا

 

 .بودم شده گرسنه یحساب

 

 :گفتم بلند یصدا با و شدم بلند جا از

 

 ...نیش داریب -

 

 .دنیپر خواب از رونیح ایدن و تبسم

 

 .کردیم نگاه اطراف به بود، باز چشمش هی فقط که لیبیس

 

 .بود شده خاموش گهید شیآت

 

 .میکن داریب رو هیبق تا دیکش طول یساعت کی

 

 بلند جا از مال کور مال کور و میبرداشت رو هامونکوله

 .میشد



 

 :دیپرس ایدن

 

 م؟یبر یور کدوم دیبا حاال -

 

 که نیا از بعد و کرد فرو دهنش تو رو انگشتش ل،یبیس

 .گرفت باال رو دستش آورد، رونیب

 

 :گفت و کرد زیر رو شیهاچشم

 

 ...شهینم یطور نیا نه -

 

 .گفت باال رو دستش دوباره و کرد یتف انگشتش یرو

 

 صورتش و دیچکیم دستش از دهنش آب که یحال در

 رو چپ سمت  کنن،یم تمرکز که داشت رو ییکسا حالت

 :گفت و داد نشون

 



 ...طرف نیا از -

 

  گاد، یما اوه

 

 .باشه بلد کار انقدر کردمینم فکر

 

 .باشه بلد زایچ جور نیا از خوردینم افشیق به اصال

 

 .میکرد زدن دست به شروع براش یهمگ

 

  ازش، دیتمج و فیتعر ساعت مین از بعد

 

 .میکرد حرکت داد نشون که یسمت به

 

 .بودن شده الیخیب رو هیگر گهید شکر رو خدا

 

 .بودم شده تشنه و گرسنه یلیخ

 



 هم اونا بود، مشخص هم هیبق یشکما قور و قار یصدا از

 .نداشتن من از یکم دست

 

 که دمیفهم هم بت مکالماتشون یط هیوانت دختر اون اسم

 .مهتاست

 

 که نیا ترس از اما زهیبر مییدسشو که بود نمونده یزیچ 

 کردمیم یسع نهیبب رو من منحرفا نیا از یکی وقت هی

 .دارم نگهش

 

 با داشتن نشنون هیبق که یجور آروم، یصدا با ایدن و تبسم

 .زدنیم حرف هم

 

 یچ که بشنوم بتونم تا شدم، ترکینزد بهشون پشت از

 .گنیم

 

 جا اون ادیب بابات اگه خوابگاه، یبرگرد یتونینم گهید -

 .الستیواو گهید

 



 دنبالش؟ ادیب دیبا چرا کرده رونشیب خونه از یوقت

 

 لرزون یصدا از اما نم،یبب تونستمینم رو صورتشون

 .کرده بغض که شدم متوجه تبسم،

 

 ...درسته -

 

 دادم،یم یکوتاه مدت هی یبرا جا تبسم به من اگه خب

 کنم؟ جلب رو ایدن اعتماد بتونم بود ممکن

 

 گهید دختر تا دو یبرا  شم، عمل وارد خودم که نیا از قبل

 تا بودم داده پول یکل بهشون و بودم کرده جور مدرک

 دست به رو خوامیم که یزیچ و کنن جلب رو ایدن اعتماد

 که کردمیم فکر بود، شده متوجه ایدن نتونستن، ارن،امایب

 جز رهیبگ ایدن از رو خوامیم که یزیچ تونهینم چکسیه

 خودم،

 

 نیا تونهینم من جز چکسیه که باورم نیا بر هنوزم البته

 .کنه رو کار



 

 افهیق رییتغ با پس شم، کار به دست دیبا خودم که دونستمیم

 دختر هی عنوان به رو خودم که کردم یسع مدارک جعل و

 جلب و حرفاست نیا از زتریت ایدن بدم، نشون بهش

 .ومدیم نظر به که هیزیچ از ترسخت اعتمادش

 

 به دنیرس یبرا یبزرگ قدم تونستمیم دوستش، به کمک با

 .بردارم خواستم

 

 رو شنهادیپ نیا بهشون مناسب تیموقع هی تو دیبا اما

 .نکنن شک تا دادم،یم

 

 بود، دهیرس ختنیر مرز به مییدستشو گهید

 

 مشغول عجله با و رفتم یبزرگ درخت سمت به بدو بدو

 .شدم کارم دادن انجام

 

 .ادین یکس وقت هی که دمییپایم رو اطراف استرس با همش

 



 .برگشتم دخترا شیپ کردم، هیتخل رو خودم که نیا از بعد

 

 .میرفتیم راه هدف یب یساعت کی

 

 رفتنیم شدن،یم جدا حمع از دخترا از یکی قهید چند هر

 .کردنیم هیتخل رو خودشون و

 

 .بود راه به که شکمانونم غور و غار یصدا

 

 .دمیدیم بلند یجا هی از دیبا شد،ینم یجور نیا

 

 و میبر راه یالک یالک که بود نیا از بهتر یلیخ یطور نیا

 .میکن تلف رو مونیانرژ

 

 :گفتم دخترا به رو

 

 ...نیکن صبر لحظه هی -

 



 و منتظر ینگاها و برگشتن سمتم به ستن،یایم

 .دادن سوق سمتم به رو حوصلشونیب

 

 م،یبنداز اطراف نیا به ینگاه هی درخت یباال از دیبا -

 .میرسینم ییجا به ینجوریا

 

 :گفت یخوشحال با معرکه گوز

 

 ...درسته -

 

 ازش و رفتم سمتش به افتادم، یعمل آب یبطر ادی یوقت

 .کردم آب درخواست

 

 .گرفت سمتم به و دیکش رونیب فشیک از رو آب یبطر

 

 آبش از کم هی کردم، باز که رو درش و گرفتمش دستش از

 .دمینوش یتشنگ رفع حد در رو

 

 .برگردوندم بهش رو درش و یبطر



 

 یعمل سمت به بودم دهید رو آب یبطر تازه که هیبق

 .شدن ورحمله

 

 نکهیا قبل داره احتمال دونستیم نکهیا با بود، یخوب دختر

 میتقس همه با آبشو بازم یول میش تلف یتشنگ از میش دایپ

 .کرد

 

 رفتار شعورانه با یلیخ من فکر مخالف هم گهید یدخترا

 همه به تا نخوردن، شتریب آب یکمی کدوم هر و کردن

 .برسه

 

  خوردن، آب از همه که نیا از بعد

 

 .بود آب پر یبطر نصف هنوز

 

 :گفت معرکه گوز

 

 .درخت یباال رمیم من -



 

 رهیخ بهش سکوت در و انداختن ینگاه گهید هم به دخترا

 .شدن

 

 داشت یقطور یتنه که یدرخت سمت به که طور همون

 :گفت رفت،یم

 

 .نجایا ایب ،یاپنبه ممه -

 

 .ستادیا کنارش و رفت سمتش به

 

 :گفت داشت، یجد اخم که طور همون

 

 .ریبگ قالب برام -

 

 خود معرکه گوز اما درخت، یباال برم خودم که بود بهتر

 با کل کل یحوصله منم و بود هاحرف نیا از تریرا

 .نداشتم رو ییآدما نیهمچ

 



 .کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 .دادم هیتک درخت به

 

 .کردم هم قفل رو هامدست و شدم خم

 

 یرو شونم گرفتن با و گذاشت هامدست رو  رو، پاش

 .شد بلند هامدست

 

 .گذاشت درخت یشاخه نیترکینزد یرو رو گشید یپا

 

 .کنه تحمل رو وزنش که داشت قطر یقدر اون

 

 یبعد یشاخه یرو و برداشت هامدست یرو از رو پاش

 .گذاشت

 

 ا،یدن به رو که لیبیس یصدا با

 



 بودن، شده رهیخ یگوش یصفحه به دو هر که یحال در 

 :گفت

 

 !کلفته چقدر نگاه ایدن یوااااا-

 

 .دادم گوش حرفاشون به دقت با و کردم زیت رو گوشم

 

 .بودن نشسته یدرخت کنار دو هر

 

 :گفت جواب در ایدن

 

 .دارم دوست کلفت یلیخ من آره،-

. 

 :گفت حسرت با لیبیس

 

 ...دارم دوست کلفتشو منم-

 

 خدا، ای



 

 کنن؟یم نگاه یچ عکس به دارن نایا

 

 شده؟ خراب زمونه انقدر یعنی

 

 آوردن؟ کجا از رو عکسش اصال

 

 ...ااستغفر ذکر یاپیپ گفتن با 

 

 .شدم کینزد بهشون پشت از 

 

 ا،یخدا

 

 ستم،ین یفضول ادم که یدونیم خودت

 

 باز راست راه به رو گمراه جوون تا دو خوامیم فقط

 .گردانم

 



 ترکینزد بهشون زیخ نهیس و دمیکش دراز نیزم یرو

 .شدم

 

 یگوش یصفحه تونستمیم که بود شده یجور تمیموقع حاال

 بندازم، ینگاه یگوش به که نیا از قبل اما نم،یبب رو

 دنید به جوون دو نیا واقعا کنه خدا بستم، رو چشمام

 .باشن اوردهین یرو مستهجن یهاعکس

 

 .کردم باز رو هامچشم و فرستادم یصلوات

 

 .شدم رهیخ یگوش یصفحه به پوکر مو، یبافتا دنید با

 

 .شد یچ و کردمیم فکر یچ

 

 بود، رفته باال ازش معرکه گوز که یدرخت شیپ دوباره

 .برگشتم

 

 ،یغیج یصدا با

 



 .برگشتم صدا منشأ سمت به

 

 ن،یزم بود افتاده که بود جان گوز

 

 .زدم یپوزخند

 

 .رفتینم انتظار ازش نمیا از ترشیب

 

 .شه بلند تا کننیم کمکش دخترا 

 

 بود، گرفته رو کمرش دست هی با که یحال در معرکه گوز

 

  کنه، پاک رو اشکاش کردیم یسع گشید دست با و

 

 یفداکار نیهمچ ما جون نجات یبرا گهید که خورد قسم

 .نکنه

 

 برن، باال درخت از که نداشتن جرئت دخترا از کدوم چیه



 

 بودن، دوخته چشم من به همشون

 

 ریز از رو بودن دوخته چشم بهم مظلومانه که تکشان تک

 گذرونم، نگاهم

 

 رفتم، درخت سمت به و کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 کردم، حلقه دورش که رو دستم

 

 بود، درخت یتنه یرو که عنکبوت دنید با

 

 :گفتم و کردم باز دورش از رو دستم عایسر

 

 .رمینم من -

 

 زدن، زل بهم پوکر همشون

 



 کردن جمع مشغول و دادن بهم لب ریز یفحش کدوم هر

 .شدن زمیه

 

 .کردن روشن یشیآت دادن، قرار هم یرو رو هازمیه یوقت

 

 .مینشست شیآت دور

 

 .زدنینم یحرف و بودن شده رهیخ شیآت به غصه، با دخترا

 

 ازش یبزرگ ظرف و کرد باز رو کولش پیز ل،یبیس

 .آورد رونیب

 

 یچشم ریز که یکس تنها دمیفهم کردم بلند رو سرم یوقت

 .ستمین من شده رهیخ ظرف به

 

 از دهن آب دادن قورت یصدا ظرف، در شدن باز با

 .اومد طرف همه همزمان

 

 .میکرد حمله بهش لحظه هی در و



 

 بودم برداشته که یزیچ م،یکرد پر رو مشتمون کدوم هر

 دهنم تو که یکیبار زیچ هی حس با که دهنم تو ختمیر رو

 رونیب و گرفتمش انگشت با و کردم باز رو دهنم شکه بود

 هرچ بود، رودم تو گشید نصف کردمیم حس  دمشیکش

 .دادیم قلقلک داشت رو گلوم داشت، ادامه دمیکشیم ی

 

 .بود مو شدم، رهیخ بهش رو دمشیکش رونیب کامل

 

 .انداخت لیبیس به ینگاه

 

 .بود گرفته تهوع حالت رو وجودم یپا تا سر

 

 پشم نکهیا با ندارما، یمشکل غذاشه تو پشم که نیا با

 .دارم مشکل کجاشه

 

  بود، کمرش یرو دستش هنوز که یحال در معرکه گوز

 :گفت و زد هیگر ریز

 



 .میریمیم ما -

 

 .کردن بغض معرکه گوز لحن ریتاث تحت گهید یدخترا

 

 .میشد رهیخ بهش همه ایدن یصدا با

 

 کردیم پرتاب هوا به رو شدش مشت دست که یحال در

 :دیکش ادیفر

 

 ...میمونیم زنده ما -

 

 یصدا با و کردن تکرار رو ایدن حرکت عانهیمط دخترا

 :گفتن بلند

 

 ...میمونیم زنده ما -

 

 یااراده با رو شدش مشت دست ایدن دوباره بار نیا

 :گفت و برد باال یتند به مستحکم



 

 ...میترسینم یچیه از ما -

 

 شدشون مشت یدستا کردن پرتاب با همزمان دوباره دخترا

 :کردن تکرار باال، به

 

 ...میترسینم یچیه از ما -

 

 .شد بلند تبسم غیج یصدا جمله، نیا گفتن با بالفاصله

 

 خم نییپا به رو هاششاخک احترام ینشونه به سوسکه،

 .شد رد تبسم کنار از و کرد

 

 :گفت متفکرانه لیبیس

 

 ...سوسک جز -

 



 دهنش آب لیبیس ،یابوته خوردن تکون یصدا اومدن با

 :کرد اضافه و داد قورت رو

 

 روح؟ و -

 

 یصدا م،یبود داده لیتشک که یاحلقه وسط یزیچ افتادن با

 .شد بلند دخترا غیج

 

 جا از که داشتمیم بر زیخ دخترا هیبق مثل مبهوت و مات

 ایدن به پوکر بود افتاده وسط که یزیچ دنید با اما شم، بلند

 .شدم رهیخ دیخندیم زیر زیر که

 

 چشم قراره، چه از هیقض دنیفهم من مثل تازه که دخترا

 .نشستن جاشون سر و رفتن ایدن به یاغره

 

 :کرد اضافه لیبیس

 

 کاندوم؟ و -

 



 غبار و گرد تا کرد فوتش داشت، بر وسط از رو اون ایدن

 .گذاشتش فشیک داخل دوباره و بره روش از

 

 قبلمون لحظه چند شعار که نیا از قبل متواضعانه، لیبیس

 :گفت بده، کشتنمون به

 

 .میترسیم زیچ همه از اصال -

 

 .مینشست شیآت دور جا همون  شد، کیتار هوا که یوقت تا

 

 از شدیم شدن خاموش به کینزد شیآت که یگاه هر

 تا و میکردیم استفاده بودن کرده جمع دخترا که ییزمایه

 .بمونه روشن شیآت

 

 شیآت میداشت وونایح برابر در دفاع یبرا که یزیچ تنها

 .میداشتیم نگهش روشن دیبا پس بود،

 

 .بود شده بلند شکمامون غور و غار یصدا دوباره

 



 دایپ دیبا رو برگشت راه چطور که مینداشت یادهیا چیه

 .میکن

 

 .میدیکش دراز شیآت کنار دو به دو شب،ید مثل دوباره

 

 ،بخوابم کنارش من تبسم یجا به که نشد حاضر ایدن

 

 ترکینزد گهید هم به تا دو اون کردمیم فکر که یزیچ از

 رو خونم یمدت هی که نیا یبرا ممیتصم ییجورا هی بودن،

 اعتماد آوردن دست به با شد یقطع بذارم تبسم اریاخت در

 .شدیم جلب هم ایدن اعتماد  تبسم،

 

 رو الشیبیس داشت و بود دهیکش دراز کنارم که ل،یبیس به

 .دمیکش یسوزناک آه و انداختم ینگاه زدیم شونه

 

 :گفت و دیکش یآه هم معرکه گوز

 

 .برم ایدن از ناکام ندارم دوست -

 



 :گفت ذهنم تو ییصدا هی

 

 ...کنم روات کام تا ایب جون، -

 

 .شد پخش ذهنم تو یچندش یخنده یصدا بعد

 

 ...ها نه اون سرم، به خاک اونه، نخوردن راتیتاث

 

 ...منظورمه گهید زیچ هی

 

 :گفت دیتاک با ایدن

 

 .یباش روا کام تا باش، زیخ سحر -

 

 :گفت و برداشت لشیبیس کردن شونه از دست لیبیس

 

 .یباش زیخ سحر که بخواب زود پس -

 



 :کرد اضافه و

 

 ...ریبخ شب -

 

 کرد، فوتش و شد خم شیآت سمت به بعد

 

 دنیکش غیج به کردن شروع دخترا ش،یآت شدن خاموش با

 :دمیپرس لیبیس از داد با

 

 !؟یکرد خاموشش چرا -

 

 ریبخ شب که نیا از بعد شهیهم ایخارج لمیف تو آخه -

 .بخوابه یاصل تیشخص تا کننیم فوت رو شمع گن،یم

 

 شده ساکت دادم یصدا دنیشن از بعد که دخترا به رو پوکر

 :دمیپرس بودن،

 

 بده؟ سنگ بهم یکی شهیم -



 

 :دیپرس لیبیس

 

 ؟یخوایم یچ واسه -

 

 :دادم جواب

 

 .رمیبم که کنم  کونم تو سنگ انقدر خوامیم -

 

 کدوم هر یتو که شد ظاهر جلوم دست تا چهارده بالفاصله

 .بود آجر هی یاندازه به کدوم هر که سنگ، هی

 

 :گفت یگذشتگ خود از با و فروتنانه ایدن

 

 انجامش برات ما ،یکن رو کار نیا خودت سختته اگه -

 .میدیم

 

 :گفتم و دادم قورت صدا، یب رو دهنم آب



 

 ...ممنون نه، -

 

 .کرد روشن رو شیآت یکی باالخره

 

 :گفت یاشرورانه لبخند با ایدن

 

 .میندار تعارف هم با که ما ه،یحرف چه نیا -

 

 .زد اشاره دخترا به ابرو با

 

 کرد؟ اشاره دخترا به چرا

 

 و دست و نیزم یرو خوابوندنم ینفر پنج دخترا که یوقت

 .هیچ منظورش دمیفهم تازه دن،یچسب رو پام

 

 .دمیکشیم داد

 



 رو دستش که طور همون التماسام، و داد به توجه یب ایدن

 :دیپرس بود، شلوارم کش

 

 مرگت؟ از قبل یندار یحرف -

 

 :گفتم داد با

 

 ...نیکن ولم ها،جنبه یب کردم یشوخ -

 

 نگاهمون داشت خنده با و بود نشسته شیآت کنار تبسم

 .کردیم

 

 :داد جواب ایدن

 

 ...یکنیم تعارف یدار که بازم خواهر، بابا یا -

 

 :کرد اضافه بعد و کرد یمکث

 



 ؟ینداشت یتیوص پس -

 

 تمیجنس به نکهیا بر عالوه د،یکشیم نییپا رو شلوارم اگه

 گهید رفت،یم نیب از هم آبروم و تیثیح بردن،یم یپ

 ازدواج من مثل ییآبرویب پسر با نبود حاضر چکسیه

 .کنه

 

 دست دنیخند از صورتم دنید با شدم، رهیخ تبسم به ملتمس

 .اومد ما سمت به و شد بلند جا از برداشت،

 

 شکرت ایخدا

 

 .ادیم رحم به دلش یکی باالخره دونستمیم

 

 :دیپرس 

 

 .باشه داشته یدرد یب مرگ که ارم؟یب روغن نیخوایم -

 

 :دیپرس ازش ایدن



 

 کجا؟ از روغن -

 

 ست؟ین ادتی ،یداشت همراهت -

 

 رو پشیز که نیا از بعد و رفت ایدن کوله سمت به تبسم

 و دیکش رونیب ازش یکیکوچ روغن یشهیش کرد، باز

 .اومد ماسمت به دوباره

 

 یاگهید جور رو مروتش و رحم و یسوز دل که نیا مثل

 .کنه حوالم خواستیم

 

  نبودم، ادتی به روز چند نیا دیببخش جومونگ،

 

  شرمندم،

 

 .کن یکار هی تو

 



 .گرفت رو شرت کش ایدن  شد، دهیکش نییپا که شلوارم

 

 جومونگ،

 

 ،ینکن کمکم اگه

 

( سوسانو) با ینتون و برسه موقع به( ایسو یل) کنمیم دعا

 .یکن ازدواج

 

 .کرد یفیخف لرزش نیزم

 

 .کردن ول رو من و دنیپر جا از ترس با دخترا

 

 جومونگ، قدرت است نیا

 

 هی اگه که نکردمش استفاده اومد ذهنم به دیتهد نیا که یوقت

 مین که نیا بدون داشتم ازین جومونگ یفور کمک به وقت

 آورده بر رو خواستم بکشم رو نازش شم مجبور ساعت

 .کنه



 

 .میرفت فرو یقیعم خواب به یهمگ بعد ساعت مین

 

 از بودن اطراف یدرختا یرو که ییگنجشکا یصدا با

 .دمیپر خواب

 

 نشده روشن کامال هوا هنوز و بود کرده طلوع تازه آفتاب

 .بود

 

 .شدم جا به جا جام، سر

 

 .رفتم خوابم دوباره دینکش یطول

 

 مصرانه و دادیم تکونم تند تند که معرکه، گوز یصدا با

 .کندم دل خواب از کنه، دارمیب خواستیم

 

 .بودن شده داریب خواب از من از قبل همه

 



 صورتم نبود میآب اره،یب دووم بتونه ادیز ممیگر نکنم فکر

 یول نبودم بلد چندان البته که بمالم دوباره بشورم رو

 .بود یآب اگه کنم امتحان رو شانسم تونستمیم

 

 تو موندن زنده البته میبرگرد زودتر شده یجور هر دیبا 

 نه ای پسرم بفهمم نکهیا م،یریبم بود قرار اگه البته تهیاولو

 .نداره یفرق ادیز

 

 .بود شده خاموش بایتقر گهید شیآت

 

 :گفت و رفت یدرخت سمت به تیعصبان با لیبیس

 

 نیبفهم و نیبر درخت یباال نیندار جرئت شما که حاال -

 .کنمیم رو کار نیا خودم م،یگرد بر دیبا یگور کدوم از

 

  بشنوه، دهنت از خدا

 

 .یکردیم رو نکاریهم اول از خب

 



 .رفت باال درخت از یبدبخت به که دیکش طول یساعت مین

 

 نگاه اطراف به و بود کرده زیر رو چشماش باال از

 به جانیه با باشه دهید یمهم زیچ که انگار هوی کرد،یم

 :گفت و کرد اشاره یسمت

 

 ...جاست اون -

 

 :دیپرس ذوق با ایدن

 

 ؟یچ -

 

 :داد جواب و زد یبزرگ لبخند لیبیس

 

 ...نیماش -

 

 دن،یکش ییهورا ذوق با دخترا

 



 ؟یراحت نیهم به 

 

 باال درخت از یجور هی خودم روزید دونستمیم اگه

 .رفتمیم

 

 دو هی نیهم خاطر به د،یترسیم اومدن نییپا از لیبیس

 .ادیب نییپا تا دیکش طول یساعت

 

 بود، داده نشون که یسمت به جلو جلو اومد، نییپا که یوقت

 .افتاد راه

 

 .میکرد حرکت دنبالش یهمگ یسوال چیه یب

 

 .میدید رو نیماش یرو ادهیپ ربع هی از بعد

 

 سمت به که یطور م،یشناختینم پا از سر یخوشحال از

 .میکرد پرواز نیماش

 

 .کردن بوس و بودن کرده بغل رو وانت دخترا



 

 .دمیکش یسوزناک اه

 

 ...وانته حال به خوش

 

 :دیپرس هوی معرکه گوز

 

 کنه؟ درست رو نیماش تونهیم یکس -

 

 .میزد زل بهش پوکر همه

 

 :داد جواب مهتا

 

 جواب که دونمیم یول کنم،یم امتحان گهید بار هی -

 .دهینم

 

 سمت به رفت بود، نبسته روز اون رو نیماش کاپوت

 .نیماش یجلو



 

 استارت به کرد شروع و نشست فرمون پشت معرکه گوز

 .زدن

 

 یخوشحال و ذوق از دخترا ن،یماش شدن روشن یصدا با

 ذوق با و بست رو نیماش کاپوت عیسر مهتا دن،یکش یغیج

 .گرفت رو معرکه گوز یجا و شد نیماش سوار

 

 خوابگاه سمت به و میختیر نیماش باربند تو یخوشحال با

 .میافتاد راه

 

 ریس رو شکمامون همه از اول م،یدیرس که نیا از بعد

 یکارا سراغ میرفت کدوم هر و میشد متفرق بعد و میکرد

 .خودمون

 

 یرو دنیکش دراز) بود شکن کمر یلیخ من کار البته

 (تخت

 



 نیا به راجع و بودن نشسته یریز تخت یرو ایدن و تبسم

 .کردنیم بحث بره دیبا کجا تبسم که

 

 :گفت ایدن به رو تبسم

 

 نتونه که برم ییجا هی زودتر دیبا دنبالم، ادیم زود ای رید -

 .کنه دامیپ

 

 :داد جواب تبسم به رو ایدن

 

 پول فعال منم ،یدار یپول نه و همراهته شناسنامت نه اما -

 انیرا شده قرار گهید هفته دو تا بدم، قرض بهت که ندارم

 بهت تونمینم موقع اون تا کنه، زیوار حسابم به رو پول

 .کنم یکمک

 

 .شدم یعصبان حرف نیا دنیشن با

 

 گه؟ید بود انیرا برادر منظورش

 



 .شم آروم تا بکشم قیعم نفس چند کردم یسع

 

 شیپ هفته چند نیهم بود گرفته پول ازم که یبار نیآخر

 ! بود؟ کرده تموم رو پول همه اون یزود نیا به یعنی بود،

 

 میبود زده حرف یتلفن فقط بود دهیند رو صورتم البته

 .میک دیفهمیم و شناختیم منو که وگرنه

 

 .نشستم تختشون یرو و دمیپر نییپا تخت از

 

 چرا که دیپرسیم ازم نگاهاشون شدن، رهیخ بهم تعجب با

 .ینشست نجایا

 

 :گفتم بهشون رو

 

 دارم خونه هی من دم،یشن رو حرفاتون تصادفا من دیببخش -

 هی ادیب تونهیم بخواد تبسم اگه کنم،یم یزندگ تنها توش که

 .جا اون یمدت

 



 ومدیم نظر به و بود شده رهیخ یاگوشه به که یحال در ایدن

 :دیپرس رفته، فرو فکر تو

 

 !؟یکن رو یلطف نیهمچ یخوایم چرا اما -

 

  کرد؟ شک یعنی بزنم، گندش اه

 

 :دادم جواب زد جرقه ذهنم تو که یفکر با

 

 اون من و کشورن از خارج پدرم و مادر ست،ین لطف -

 خوشحال میلیخ ادیب تبسم اگه ترسم،یم ییتنها از و تنهام جا

 اگه خوابگاه، اومدم که بود نیهم خاطر به اصال شم،یم

 جا، نیا امیب ستین الزم گهید کنه یزندگ من با و ادیب تبسم

 .ترمراحت خودم یخونه تو حال هر به

 

 جواب دیترد با ایدن انداختن، ینگاه گهید هم به ایدن و تبسم

 :داد

 

 .میدیم خبر بهت م،یبزن حرف هم با دیبا ما -



 

 :گفتم بهش رو و زدم لبخند

 

 ...یاوک -

 

 .شدم بلند جا از و

 

 و زدیم حرف کسرهی معرکه گوز که بود یساعت دو یکی

 .بود کرده خستم

 

 کردم یسع ومدن،یم سمتم به داشتن که ایدن و تبسم دنید با

 .بدم نشون تفاوت یب رو خودم

 

 :گفت من به رو ایدن

 

 ...یزیچ هی فقط اد،یم باهات -

 

 :دمیپرس و انداختم باال ییابرو



 

 ؟یچ -

 

 :گفت و انداخت تبسم به ینگاه

 

 خونت؟ شیببر زودتر یتونیم داره، عجله -

 

 :گفتم و زدم یلبخند

 

 ...حتما -

 

 .اول قدم از نمیا

 

 دستم تو رو ساک کردم، جمع رو لمیوسا و شدم بلند جا از

 :گفتم تبسم به رو و گرفتم

 

 م؟یبر -

 



 .کردن بغل رو گهیهمد 

 

 .اومد سمتم به و شد جدا ایدن از تعلل با تبسم

 

 که آپارتمان به گرفتم، یتاکس م،یرفت رونیب خوابگاه از

 .کردم حساب رو پولش یحرف چیه یب میدیرس

 

 .میشد آسانسور سوار یواشکی و یبدبخت هزار با

 

 و سر یب دیبا چرا دیپرسینم که بود یباق شکرش یجا

 .میباش صدا

 

 چیه که بود رفته ادمی پاک انداختم، ینگاه دستاش به

 .نداره یالهیوس

 

 .میشد ادهیپ آسانسور از

 

 .میشد خونه وارد و کردم باز رو در قفل د،یکل با



 

 .برداشتم قدم اتاقم سمت به تبسم به توجه یب

 

 یبغل اتاق به کالفه ببندم رو اتاق در که نیا از قبل درست

 .بستم سرم پشت رو در و زدم یااشاره

 

 ،یحساب حموم هی از بعد که بود نیا امشبم یبرنامه خب

 دوباره بعد و کنه ممیگر دوباره و ادیب نایس که بزنم زنگ

 .برگردم خوابگاه به

 

 گفته بهش من افتادم، بودم زده ایدن به که یحرف ادی هوی

 خوابگاه به ستین الزم گهید ادیب باهام تبسم اگه بودم

 .برگردم

 

 ...احمقم چقدر من

 

 تا بذارم تبسم اریاخت در رو خونم یمدت هی خواستمیم فقط

 که یابهونه با اما شه جلب هردوشون اعتماد ینجوریا



 نه و خوابگاه برگردم تونستمیم نه حاال دمیتراش براشون

 .برم یاگهید یجا تونستمیم

 

 کردینم ممیگر دوباره نایس که یوقت تا حموم رفتمیم اگه

 .بدم نشون بهش رو خودم تونستمینم

 

 ممکن یفکر چه موردم در تبسم نجا،یا ومدیم هم نایس اگه

 کنه؟ بود

 

 قدم هی کنم، جلب رو اعتمادش بتونم نکهیا یجا به ینجوریا

 .داشتمیم بر عقب به

 

 رفتیم نجایا از اون و دادمیم دست از رو اعتمادش اگه

 پس کنم، جلب تونستمینم رو ایدن اعتماد وقت چیه مطمئنا

 .کردمیم سکیر دینبا

 

 .شدم رفتن حموم الیخیب

 



 بهش که کردم اشتباه آوردم من که ییهابهونه با یطرف از

 .کردم یتوجهیب

 

 .ستین یاچاره یول ندارم هنوزم البته نداشتم، حوصله فقط

 

 کپک کردمیم حس و داشتم ازین حموم به شدت به نکهیا با

 گشاد شلوار و زیبل با فقط و درآوردم رو هاملباس یول زدم

 بود هم گنده خرس هی زشیبل رو که یرنگ یصورت

 .کردم عوضش

 

 .کردم مرتب رو کوتاهم یموها دست با

 

 حال هر به بذارم، سیگ کاله نبود یازین شکر، رو خدا

 .بود شده باب دخترا نیب کوتاه یموها

 

 .زنمیم رونیب اتاق از

 



 دم،یم عرق یبو کردمیم حس داشتم، ازین حمام به دایشد

 چند و موضوع نیا به نسبت باشم توجه یب کنمیم یسع

 .کنم تحمل هم گهید ساعت

 

 تا دو و زدم زنگ  برداشتم، اپن یرو از رو یگوش

 .دادم سفارش نفره دو یتزایپ

 

 .اومد اتاق در شدن بسته و باز یصدا

 

 .بود ستادهیا کنارم درست تبسم بعد لحظه چند

 

 فقط بود تنش لباسا همون گذروندم نظر از رو پاش تا سر

 .نبود سرش گهید شالش

 

 :دیپرس یازده خجالت لحن با

 

 ؟یدار خوردن یبرا یزیچ -

 



 نیهمچ دنیپرس خاطر به اونم زدش، خجالت حالت نیا از

 :دادم جواب و گرفت خندم یسوال

 

 یداشت دوست یچ هر هست، ییزایچ هی خچالی تو -

 .بخور

 

 ...تاک پول درمورد و -

 

 :گفتم و دمیپر حرفش نیب

 

 .ستین یازین -

 

 به نسبت باشه نداشته یبد حس که زدم لبخند بهش رو و

 .موضوع نیا

 

 :گفت و زد یخجول لبخند

 

 .ممنون -



 

 .بودم تنها خونه هی تو دختر هی با من

 

 .بودم تنها دختر هی با قطعا من

 

 فکر موضوع نیا به شتریب دینبا بودم، دختر منم مثال نه نه

 .کردمیم

 

 انقدر که یدختر درمورد یچطور من داره، خجالت اصال

 .کنمیم فکر یشکل نیا داره یبدبخت و درد

 

 .یچیه وگرنه خورمیم کافور خوبه حاال

 

 .انداختم روش رو خودم و رفتم کاناپه سمت به

 

 و بودم رهیخ نیزم به طور همون که بود قهید چند دونمینم

 االنم تیوضع از رو ذهنم که کردمیم یسع همچنان

 .شد بلند فونیآ یصدا که کنم منحرف

 



 نگاه من به یسوال و برگشت بود فونیآ کینزد که تبسم

 و خسته کنه، باز رو در که زدم اشاره بهش لبخند با کرد،

 رو پولم فیک رفتم، اتاقم سمت به و شدم بلند جا از حالیب

 .اومدم رونیب و برداشتم

 

 .کردم باز رو خونه در

 

 اومده رونیب آسانسور از تازه بود دستش تزایپ که یمرد

 .سمت نیا ادیب که زنمیم یااشاره بهش دست با بود،

 

 کرد،یم فکر خودش با البد انداخت، ینگاه بهم تعجب با

 اومدم یظاهر و لباس نیهمچ با که مییایحیب دختر چه

 .جلوش

 

 عوض لباس یحوصله من چون نبود، مهم حال هر به

 .وجه چیه به نداشتم رو کردن سر شال ای کردن

 

 .دادم بهش رو پولش و گرفتم ازش رو تزاهایپ

 



 رو تبسم و رفتم کاناپه سمت به بستم، رو در که نیا از بعد

 .زدم صدا

 

 تزاهامونیپ و میبود داده لم کاناپه یرو دو هر که یحال در

 :دیپرس میخوردیم رو

 

 ه؟یچ اسمت -

 

 :دادم جواب و دادم قورت رو بود دهنم تو که ییتزایپ 

 

 ...نیآر -

 

 :دیپرس و شد گرد چشماش تعجب از

 

 !ن؟یآر -

 

 .زدم یگند چه دمیفهم تازه

 



 از بعد و کردم یشوخ کنه فکر تا بخندم کردم یسع زور به

 :گفتم دوبارهچ یمصنوع یخنده یکل

 

 ...انایآر -

 

 که بود یمعن نیا به نیا که د،ینخند وجه چیه به اون البته

 .شدم عیضا

 

 نیا یبرا فقط ومدیم نظر به  بود، نیغمگ قبل مثل چشماش

 صحبت باهام کنهیم یسع کنه، پرت رو خودش حواس که

 .کنه

 

 رو ما دارهیسرا میباش مراقب دیبا که دادم حیتوض براش

 نیا میبذار دینبا چرا نکهیا نکنه یفضول وقتی که نهینب

 و پدر نبود متوجه یکس دینبا که گفتم بهش هم وفتهیب اتفاق

 .بشه مادرم

 

 و کرد تشکر که بود خورده فقط رو تزاشیپ از کهیت هی

 اتاق همون سمت به بعد برد، آشپزخونه به رو شیباق



 درست رفت، بود گذاشته داخلش رو لشیوسا که یخواب

 با و افتاد یزیچ ادی انگار ببنده، رو در که نیا از قبل

 :دیپرس یدودل

 

 بخوابم؟ اتاق نیا تو من نداره یاشکال -

 

 بعد به نیا از تونهیم که نیا از کردم راحت رو الشیخ

 .خودشه یبرا کامال حاال اتاق اون و بخوابه جا همون

 

 زنگ نایس به بود رفته اتاق داخل که نیا از بعد ساعت مین

 یاقهید ده دوش هی خونم، ادیب که خواستم ازش و زدم

 بار نیا که بود افتخار هیما کردم، تنم یدیجد لباس و گرفتم

 .کردم درست قبل مثل رو تنم باال خودم

 

 از تونستمینم خوابم موقع یحت بود جا نیا تبسم که حاال

 .بشم خالص شرش

 

 اون تونستمینم نایا وجود با اما ح،یصح داشتم، دوستشون

 .بخوابم خوادیم دلم که یجور



 

 گذاشته باز رو در براش قبل از د،یرس نایس بعد قهیدق چند

 ازم یکل که نیا از بعد نزنه، زنگ وقت هی که بودم

 با نگرفتم، براش رو لیبیس شماره چرا که کرد تیشکا

 .کرد ممیگر تمنا، و خواهش

 

 .کردم شیراه قول و یبدبخت هزار با

 

 .برد خوابم خودم تخت یرو و

 

 دم،یپر خواب از یغیج یصدا با

 

 .شد بلند غیج یصدا دوباره

 

 برخورد با رفتم، در سمت به و دمیپر جا از هراسون

 باز رو در و دادم سر درد یرو از یاناله در، به صورتم

 .کردم باز رو درش و دمییدو تبسم اتاق سمت به کردم،

 



 یرو رو عرق قطرات کرد،یم هیگر داشت خواب تو

 .دید شدیم شیشونیپ

 

 .دیچیپیم خودش به تخت یرو

 

 .شه داریب تا دادم تکونش دم،ییدو سمتش به

 

 .دیپر خواب از

 

 هنوز انگار کرد، نگاه بر و دور به هراس و ترس با

 .بوده خواب نشده باورش

 

 بغلم تو رو خودش اریاختیب و دیترک بغضش من، دنید با

 .کرد حلقه دورم محکم رو لرزونش یهادست و انداخت

 

 .بود زده خشکم جام سر زده بهت

 

 .بکنم تونستمینم یحرکت چیه که بودم شده متعجب قدر اون



 

 از یکی که سمتم بود کرده پرت رو خودش آنچنان

 .بود ترقوم یرو االن و بود شده جا به جا میقالب یهانهیس

 

 ترتنگ رو آغوشش و دیچسبیم بهم شتریب لحظه هر

 رو از یلعنت اون داشت کارشنیا با همزمان و کردیم

 شونم یرو گهید رفت،یم باالتر و خوردیم تکون ترقوم

 .بود

 

 یرو بود گذاشته رو سرش کرد،یم هق هق که یحال در

 .بود دهیچسب رو من محکم دستاش با یجور و شونم

 

 .کردیم هیگر و بود گذاشته شونم یکی اون یرو رو سرش

 

 و من نیب بود مونده یباق که نهیس یکی اون آوردم شانس

 رو تنش باال مایمستق و بود کرده جادیا یافاصله هی اون

 .یچیه گهید وگرنه کردمینم حس

 

 



 ریز آروم و حلقه دورش رو دستام و دادم خودم به یتکون

 :کردم زمزمه گوشش

 

 ...باش آروم -

 

 پشتم گهید حاال و ترعقب رفت شونم رو از لحظه همون

 .بود

 

 .نبود یکی و بود یکی بود شده

 

 .رفت شدم پستونه تک

 

 .شدیم کمتر لحظه هر شیگر یصدا من لحن ریتاث تحت

 

 متوقف هاشهیگر یصدا که بود گذشته قهید چند دونمینم

 .بود شده

 

 اون تو یطوالن مدت که نیا خاطر به بود گرفته درد گردنم

 .بودم حالت



 

 سالش ستیب از شتریب ومدینم بنظر سوخت،یم براش دلم

 .بود فشار انقدر رباریز و باشه

 

 باالتنم به متعجب شیاشک یچشما با و گرفت فاصله ازم

 .شد رهیخ

 

 .پس بود شده متوجه خدا، یا

 

 .نکنه شک بزنم یاکنندهقانع حرف هی کنمیم یسع

 

 دکترش زدم، ژل رو هامنهیس من ؟یدونیم راستش، خب -

 تحت خوابمیم راستم یپهلو به که شبا، ن،یهم واسه بود بد

 شه،یم یشکل نیا هیراست تو رهیم هم چپه ژل جاذبه ریتاث

 .برگرده اولش حالت به تا کشهیم طول کمی

 

 .دیکش دراز و گفت یآهان

 



 به و شدم بلند جا از بندازم بهش یاگهید نگاه که نیا بدون

 .برگردوندم جاش سر رو یلعنت اون و رفتم اتاقم سمت

 

 خوابم و بودم دهیکش دراز تخت یرو که بود قهید چند

 .بستیم نقش ذهنم تو لحظه اون مدام برد،ینم

 

 یطور نیا و کنم گرم رو خودمسر یگوش با کردم یسع

 .نره ییرسوا نیا سمت دوباره ذهنم و فکر

 

 .دمیپر خواب از زدیم حرف که تبسم یصدا با

 

 به یحساب اون نباش نگران نه... جا؟ اون اومد باالخره -

 کمکش کردنم دایپ تو که بخواد یکس از عمرا آبروشه، فکر

 ... کنه

 

 دم،یمالیم دست با رو هامچشم که یحال در شدم، بلند جا از

 .رفتم رونیب اتاق از

 

 .فعال ،یداد خبر که یمرس زم،یعز باشه -



 

 .کرد یسالم من دنید با

 

 .دادم رو جوابش

 

 .بود کرده آماده رو صبحانه

 

 .خونه تو بود قبل از نون خوشبختانه 

 

 

 .کردم یتشکر ازش صبحانه، خوردن از بعد 

 

 .بود شده ریس انگار اما بود نخورده شتریب لقمه چند

  

 ممکن البته م،ینکرد یااشاره چیه شبید به چکدوممونیه

 و خواب عالم تو حال هر به چون نباشه، ادشی تبسم بود

 .بود یداریب

 



 نیماش و میکرد جمع هم کمک به رو صبحانه لیوسا

 .دیکش رو هاظرف زحمت ییظرفشو

 

 به ازین م،یگذروند جنگل تو که یروز چند از بعد مطمئنن

 .داشت حمام

 

 .داشت یاگهید لیدل ای بپرسه ازم دیکشیم خجالت دونمینم

 

 بپرسم، ازش خودم گرفتم میتصم نیا بنابر

 

 کردم صاف رو صدام شنستم،یم کاناپه یرو که یحال در

 :گفتم و

 

 حمام؟ یبر یخواینم -

 

 :گفت زده خجالت و زد یکیکوچ لبخند

 

 .ندارم لباس... یول... چرا -



 

 نیج شلوار و مانتو با شبید خدا بنده نبود حواسم اصال 

 .بود دهیخواب

 

 :گفتم شرمنده

 

 .جاست اون حمامم بدم، بهت لباس نبود حواسم دیببخش -

 

 .زدم اتاقم به یااشاره دست با و

 

 :دیپرس

 

 !کنم؟ استفاده ازش تونمیم -

 

 .دادم تکون دییتا ینشونه به رو سرم

 

 .رفت اتاقم سمت به و کرد یتشکر

 



 .بود رفته حمام تبسم که بود شده یساعت مین

 

 .زد صدام

 

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جا از

 

 .کردم باز رو در و دادم قورت رو دهنم آب

 

 .شدم رهیخ یخال اتاق به پوکر

 

 .بود حموم داخل هنوز انگار

 

 :دمیپرس در پشت از و رفتم حموم سمت به

 

 ؟یداشت باهام یکار -

 

 :داد جواب سکوت، یالحظه چند از بعد

 



 ؟یبد رو لباسا بهم شهیم -

 

 در پشت و برداشتم هاملباس نیب از رو یشلوار و شرتیت 

 .بپوشتشون رونیب اومد یوقت تا گذاشتم

 

 .رفتم رونیب اتاق از دادم، اطالع بهش که نیا از بعد

 

 .نشستم کاناپه یرو

 

 .داشتمیبرم تخت یرو از رو میگوش کاش یا

 

 رهیخ وارید و در به و نمیبش  ادیب رونیب تا مجبورم االن

 .شم

 

 از منم شه،یم قشنگ دخترا تن تو پسرا لباس گنیم اصال

 ندادم، بهش داشتم که یادخترونه یهالباس از قصد

 .شهیم یشکل چه پسرونه لباس تو نمیبب خوامیم

 



 ادیم شیپ تیموقع هی شهیهم لمایف تو چه رمانا تو چه اصال

 رو پسره لباس  که شهیم مجبور و نداره لباس دختره که

 اتفاق، اون شهیم عشقشونم شروع ینقطه تازه بپوشه،

 .خط سر نقطه دمیشا

 

 .شد باز اتاق در باالخره بعد، قهید ده

 

 .دادم سوق تبسم سمت به رو نگاهم

 

 بود؟ باز انقدر یعنی شرتهیت نیا یقهی سرم، بر خاک ا،

 

 .داستیپ آبادش کجا نا تا که نیا

 

 ییبرآمدگ باز یول بازه یلیخ کردمیم حس نکهیا با البته

 .دمیدینم

 

 تخته؟ نکنه

 

 داشت؟ قرار ترنییپا دخترا یهانهیس دمیشا



 

 مشخص نیهم یبرا بود شده پهن شکمش رو دیشا ای

 .شیبزرگ شدینم

 

 قصد از نباشه اشیدن خوامیم که جومونگ جون به ایخدا

 .ندادم بهش رو لباس نیا

 

 .افتاد تنش از شلوار که ومدیم کاناپه سمت به داشت

 

 همچنان یول بود تررهیت من پوست از درجه چند پوستش

 بنظر خوشفرم یول داشت یالغر یرونا بود محسوب دیسف

 .ومدیم

 

 .باال دشیکش عیسر خجالتزده

 

 ...طانیش بر لعنت

 

 .کنمیم فکر یکوفت چه به دارم من

 



 اتاق سمت به و شدم بلند جا از میگوش زنگ یصدا با

 .رفتم

 

 بندازم، ینگاه یگوش یصفحه به که نیا بدون

 

 :کردم وصل رو تماس

 

 ...الو -

 

 ... یهان یها -

 

 .کردم یمکث صداش، دنیشن با

 

 یگوش تو از رو یلعنت کارت میس نیا که من به لعنت

 .اوردمین در ترمیلعنت

 

 :گفتم زور به و کردم صاف رو گلوم

 



 ...نیوازل قلبم، یهاتپش لیدل بر سالم -

 

 :دیپرس غیج غیج با

 

 ؟یکرد مسخره رو من اسم تو ؟یچ-

 

 کردمیم چرب رو خودم نیوازل با داشتم دیببخش نه، آم، -

 .شد پرت حواسم

 

 :دیپرس یرتیغ لحن با

 

 رو؟ کجا -

 

 پا هفتم و چهل غضروف یبرا دمیشن... گهید رو پام -

 .خوبه

 

 میبر یایم برم، پات هفتم و چهل غضروف اون قربون -

 د؟یخر



 

 .کردم یمکث

 

 .ندارم حوصله واقعا

 

 ...دارم کار یکمی من راستش نه -

 

 :شد یعصب لحنش هوی

 

 گهید بار هی اگه چون ،یبنداز عقب رو کارت که بهتره -

 .کنمیم کات باهات مطمئنن بشنوم ازت رو نه کلمه

 

 :بگم بهش که کردم باز رو دهنم

 

 وفته،یم میقالب یهانهیس به که چشمم پشمم، یهارنگدانه به

 شهیهم که نیا یبرا اصال شه،یم یتداع برام نیوازل زیسا

 .کردم انتخاب رو زیسا نیا باشم عشقم ادی به

 



 .وفادارم عشقم به من حد نیا در

 

 هی که شمیم محسوب ناکام جوان کی هنوز من بعدم

 .کرده تور هیاول ییکامروا یبرا خوبشو

 

 یمحصول االن اون بودم داده خودم رو پروتزش پول یعنی

 ازش یراحت نیا به شدینم بود برداشتش وقت که بود

 .که گذشت

 

 .دنبالت امیم گهید ساعت کی ،یاوک -

 

 :گفت ذوق با

 

 .یبا ،یبیب تنکس -

 

 ...فعال -

 

 .کردم قطع و



 

 .شانس نیا به لعنت لعنت،

 

 سیخ بدون ممکن یجا تا کردم یسع و رفتم حمام داخل

 .کنم پاک رو میریگ لباسم شدن

 

 کمدم سمت به اومدم، رونیب که حمام از شدنش پاک از بعد

 .کردم پرت کمد داخل و آوردم در رو لباسام رفتم،

 

 و کردم جدا خودم از رو میقالب یتنه باال ظرافت، و دقت با

 یرو ،یفروتن و احترام تینها با مقدس، یش کی مثل

 .گذاشتمش بودم، انداخته کمد تو که ییلباسا

 

 .دمیپوش و برداشتم رو شلوارم یهود ست

 

 .کردم تیهدا باال سمت به دستام با رو موهام

 

 .برداشتم رو نمیماش چیسوئ و یگوش پول، فیک

 



 .رفتم در سمت به و کردم زمزمه رو ییدعا لب ریز

 

 سانت چند یاندازه به و دمیکش نییپا به رو رهیدستگ آروم

 ینگاه ممکن، حالت نیترمحسوس نا با و کردم باز رو در

 رهیخ من به و بود نشسته کاناپه یرو همچنان که تبسم به

 .انداختم بود، شده

 

 .بستم رو در عیسر

 

 در پشت از ست،ین یاچاره یول عستیضا یلیخ دونمیم

 :گفتم

 

 اتاق؟ تو یبر شهیم -

 

 باز یصدا بعد لحظه چند و گفت یاباشه  ،یمتعجب لحن با

 .اومد در شدن بسته و

 

 !کن گوش حرف چه

 



 به آسانسور، با و زدم رونیب خونه از راحت الیخ با

 .رفتم نگیپارک

 

 بعد ساعت کی* 

 

 .زدم یبوق نیوازل یبرا

 

 به غرور با و زده ذوق رنگم، یمشک الرن مک دنید با

 .شد سوار و اومد نیماش سمت

 

 .بود دهیتنگ برات دلم جم،یعج سالم -

 

 رو خودش مینیماش سوار که نیا به توجهیب و گفت رو نیا

 گونم و کرد حلقه گردنم دور رو دستاش کرد، خم سمتم به

 .دیبوس رو

 

 .زدم روش به ینیدروغ لبخند

 

 .نشست جاش سر و رفت عقب



 

 اونجا به بعد ساعت کی م،یافتاد راه دیخر مرکز سمت به

 .میبود دهیرس

 

 با و میشد ادهیپ کردم، پارک نگیپارک تو رو نیماش

 .کردم قفل رو نیماش در موتیر

 

 .کرد حرکت آسانسور سمت به و گرفت رو دستم نیوازل

 

 یقبل یسر مثل م،یبخر لباس دیبا سامان یمهمون یبرا -

 م؟یکن ست

 

 .میرفت داخل و شد باز آسانسور در

 

 .بود دوخته چشم بهم منتظر

 

 .دهینم انجام بار دو رو اشتباه هی آدم

 



 مجبورم که رهینم ادمی وقت چیه رو زرد شلوار کت اون

  بود، ست لباسش با مثال و بخرم کرد

 

 انگار که کردنیم نگام یجور همه یمهمون تو روز اون

 .مینیزم فرا هی

 

 از قبل اما کنم، اعالم رو مخالفتم که کردم باز رو دهنم 

 .زد یلبخند بگم یزیچ که نیا

 

 بهم قدش بازم یول بود دهیپوش بلند پاشنه که نیا با

 به رو سرم و کرد حلقه گردنم دور رو دستش د،یرسینم

 .کرد تیهدا نییپا سمت

 

 :گفت و دیبوس رو گونم

 

 .یموافق دونستمیم -

 

 .زدم بهش یزورک لبخند

 



 یزیچ هی ازش باالخره سامان یمهمون تو که نیا به فکر با

 :گفتم خودم به شه،یم بمینص

 

 .کنم تحملش دیبا گهید روز چند فقط -

 

 .میشد خارج ازش آسانسور، در شدن باز با

 

 .کردم روشنش و دمیکش رونیب بمیج از رو میگوش

 

 .کردیم کمک بگذره زمان زودتر که نیا به حداقل

 

 به دقت با بود، نشونده لباش یرو یبزرگ لبخند که یدرحال

 خودش دنبال رو من و کردیم نگاه هامغازه نیتریو

 .دیکشیم

 

 :گفتیم که زدش ذوق یصدا با

 

 ... رو نیا نیآر یوا -



 

 ینگاه دادیم نشون که یلباس به و کردم بلند رو سرم 

 .ندازمیم

 

 بود، باز شدت به دادیم نشون که یمجلس لباس یقهی

 

 :گفتم یساختگ لبخند با و بردم باال رو ابروهام

 

 .ادیب بهت کنم فکر -

 

  م،یشد مغازه وارد

 

 رو جوابش کرد، یسالم بود یجوون دختر که فروشنده

 .میداد

 

 چهار و چهل زیسا که خوادیم فروشنده از عشوه با نیوازل

 .رفت پرو داخل و ارهیب براش رو لباس اون

 



 .برد براش بعد لحظه چند رو لباس فروشنده

 

 .کرد باز رو پرو در و زد صدام بعد قهیدق چند

 

 بازم یول دونهیم رو جواب انگار که یجور ،یخوشحال با

 :دیپرس ازم بشنوه، که خوادیم دلش

 

 چطوره؟ -

 

 بود، کوتاه شدت به و بود دهیچسب بدنش به کامال لباس

 زدم یبزرگ لبخند بودم، شده رهیخ قشی به که طور همون

 :گفتم و

 

 .ادیم بهت یلیخ -

 

 سمتم به رو پشتش زده ذوق د،یشن ازم رو حرف نیا یوقت

 .انداخت ینگاه نهیآ به و کرد

 

 .اومد رونیب پرو از بعد قهید چند



 

 رونیب مغازه دم،ازیخر براش رو لباس اون که نیا از بعد

 .میرفت

 

 بود، اومده رشیگ که یمفت لباس از یناش یخوشحال با

 :گفت

 

 ... رمیبگ دیجد شیآرا لوازم دیبا -

 

 کرد، حرکت آسانسور سمت به و گرفت رو دستم دوباره

 حس لحظه هی ن،یزم افتاد یتاالپ که شد یچ هوی دونمینم

 .خورد تکون نیزم کردم

 

 با منم وگرنه دمیکش رونیب دستش از رو دستم موقع به

 .وفتادمیم نیزم یرو نیوازل

 

 کنارش از داشتن یوقت که بودن اطراف هم گهید نفر چند

 .دنیخند بهش شدنیم رد

 



 و بود جهینتیب هامتالش اما نخندم که کردم تالش یلیخ

 ناخواسته شدم، فشرده بهم یهالب نیب از خنده، یصدا

 .دیپر رونیب

 

 .نبود خودم دست که کنم چه یول بود، یشعوریب یلیخ

 

 هاشنهیس نیزم رو بود افتاده یوقت بود، یخیتار یلحظه

 جاشون سر تا دیکش طول لحظه چند و بودن هوا رو هنوز

 .گردن بر

 

 اوردهین دست به رو هامخنده کنترل هنوز که من به خشم با

 .شد بلند جا از و کرد یاقروچه دندون بود، شده رهیبودم،خ

 

 ازش انگار که چشماش با گهید بار هی تکوند، رو خودش

 قهر حالت به و انداخت ینگاه من به  ومد،یم رونیب شیآت

 .رفت آسانسور سمت به کردن،

 

 یول بود ادبانهیب و بود رجنتلمنانهیغ یلیخ حرکتم

 .رمیبگ رو خودم یحلو تونستمینم



 

 االن کردیم فکر البد برداشتم، دست دنیخند از باالخره

 .کشمیم رو نازش

 

 ذارهینم یراحت نیهم به دونمیم که من کورخونده، اما

 دیخر اومدم باهاش بره، در دستش ریز از یسیک نیهمچ

 سامان یمهمون تو مجبورم نکنم، قبول اگه دونستمیم چون

 از یخبر جا اون گهید قطعا و کنم تحمل رو کجش دماغ

 .نبود یخوشگذرون

 

 یدعوا چون ست،ین مهم ادیز بود کرده قهر که حاال اما

 ... خب یول نبود که دعوا البته بود، یجزئ یلیخ

 

 نیهمچ یراحت نیهم به خوادینم دلش اونم حال هر به

 .بده دست از رو یخوب پارتنر

 

 لباس براش زد،یم زار تبسم تن تو که ییلباسا یادآوری با

 لحظه هر من که نپوشه یلباس خونه تو حداقل تا دمیخر

 .  کنم ینیشبیپ رو تنش از شلوار افتادن بخوام



 

 یسع اما رم،یبگ یزیسا چه رو لباسا دیبا دونستمینم قایدق

 .بزنم حدس رو زشیسا کردم

 

 افتاد، یفروش ریز لباس یمغازه به چشمم یوقت

 

 رمیز لباس،لباس جز قاعدتا خب کردم، فکر خودم با

 که نشد فرصت یعنی نکردم، دقت که من خب اما نداشت،

 .بزنم نیتخم رو زشیسا بخوام

 

 به و آوردمش رونیب بمیج از م،یگوش زنگ یصدا با

 .انداختم ینگاه صفحش

 

 .بود سامان

 

 دیچیپ یگوش تو ازهیخم یصدا اول کردم، وصل رو تماس

 :اومد حرف به بعد و

 

 ...نیآر سالم -



 

 .دادم رو سالمش جواب باز شین با

 

 ؟یکاریب -

 

 :دمیپرس جواب، در

 

 مگه؟ چطور -

 

 مهمون ناهار هستن، هم بچ برو نجایا ایب بگم خواستمیم -

 ...یمن

 

 .گفتم یاباشه

 

 که یمهمون یبرا م،یبود دهیند رو هم بود وقت یلیخ

 شیپ فرصت یعنیبود، نکرده دعوت رو من  گفت، نیوازل

 از تونسمیم حال هر به کنه، دعوت بخواد که بود ومدهین

 دعوت رو من که بندازم ادشی و کنم استفاده فرصت نیا

 .کردیم دعوتم بازم قطعا گفتممینم اگه البته نکرده،



 

 صحبت نیهم بخاطر رونم،یب شد متوجه صداها و سر از

 :کرد کوتاه رو

 

 .نمتیبیم پس خب -

 

 .فعال -

 

 نیماش در قفل موتیر با و رفتم نگیپارک به آسانسور با

 .انداختم یکنار یصندل یرو رو یدهایخر کردم، باز رو

 

   .دمیرس سامان یخونه به بعد ساعت مین

 

 م،یکرد کباب جوجه ناهار

 

 .میداد انجام رو مونیشگیهم حاتیتفر بعد و

 



 هوا و هفت ساعت یک نشدم متوجه که گذشت زود قدر اون

 . شد کیتار

 

 دعوت هم رو من شب فردا یمهمون به سامان بود، هم نایس

 نشیماش داخل از نایس م،یکرد یخداحافظ هم با بعد و کرد

 که بود خوب کرد، ممیگر نمیماش تو و آورد رو لوازمش

 کارش که نیا از بعد بود، همراهش میگر لوازم شهیهم

 .شد ادهیپ نمیماش از شد تموم

 

 .میکرد یخداحافظ بعد و ازش کردم یتشکر

 

 که بود پرت حواسش انقدر یسر نیا شکر رو خدا

 .نخواست ازم رو لیبیس یاشماره

 

 .برگشتم آپارتمان به دوباره نیماش با

 

 خودم چون نتمینب دارهیسرا تا باشم اطیاحت با نبود الزم گهید

 .بودم نکرده دخترا هیشب رو

 



 کردم، پارک نگیپارک تو رو نیماش نبود، انگار البته

 با رفتم، سوم یطبقه به آسانسور با و برداشتم رو هامدیخر

 .کردم باز رو خونم در دیکل

 

 .بود روشن برقا

 

 .بود اتاقش تو تبسم کنم فکر

 

 رفتم، اتاقم سمت به و کردم پرت کاناپه یرو رو یدهایخر

 .گذاشتم اتاق داخل به قدم و کردم باز رو در

 

 برق، شدن روشن با

 

 .دمید خودم یقدم کی رو تبسم

 

 به که طور همون بندازه ینگاه صورتم به که نیا بدون

 بود، شده رهیخ بدنم

 

 دن،یکش غیج به کرد شروع هولزده



 

 شده خشک جام سر و بود برق دیکل رو دستم هنوز که من

 بودم،

 

 .کردم خاموش رو برق بالفاصله

 

 .بود دهید رو من اون کرد؟یم یفرق چه یول

 

 برق، شدن خاموش با همزمان

 

 شد، قطع تبسم غیج یصدا

 

 بود، برق دیکل یرو که دستم کنار یزیچ خوردن تکون با

 

 المپ، شدن روشن و

 

 دن،یکش غیج به میکرد شروع همزمان

 



 .میشد ساکت دو هر و کردم خاموش رو برق دوباره

 

 کنم، هم سر یدروغ هی کردم یسع

 

  گفت،یم ایدن به و دیفهیم اگه

 

 .رفتیم باد بر هامتالش تموم

 

 ...من... م -

 

 کردم، فکر یچ هر

 

 ومد،ین ذهنم به یچیه بار نیاول یبرا

 

 .رو هیقض کنم یمال ماست ییجورای بتونم تا

 

 ...من -

 



 بود، شده شکه یحساب انگار که تبسم

 

 :گفت هولزده

 

 درسته؟ ،ییبو تام هی تو آهان، -

 

 :گفتم بود، گذاشته پام شیپ که یحل راه از متعجب

 

 ها؟ -

 

 هیشب رو خودشون که ییدخترا همون گه،ید یبو تام -

 .کننیم پسرا

 

 :دادم جواب و کردم فوت آسوده رو نفسم

 

 ...خال تو یزد ن،یآفر -

 



 به متعجبه، اتفاق نیا از هنوز ومدیم نظر به که یحال در

 :گفت و رفت در سمت

 

 .یکن عوض رو لباست یبتون تا رونیب رمیم من خب -

 

 .بست سرش پشت رو در

 

 کردم، عوض رو لباسام که نیا از بعد

 

 زدم، رونیب اتاق از

 

 بدم، سفارش غذا و بزنم زنگ خواستمیم

 

 اومدنم از قبل که ییمروین بهم و گرفت رو جلوم تبسم یول

 خوروند، رو بود کرده سرخ

 

 تختم یرو و برگشتم اتاقم به زدم مسواک که نیا از بعد

 دم،یکش دراز



 

 ومد،یم خوابم یحساب و بودم دهینخواب خوب شبید

 

 دم،یکش خودم یرو رو پتو

 

 در شدن بسته و باز یصدا با که بود شده گرم چشمام تازه

 در کنار دست به متکا که تبسم به و کردم باز رو چشمام

 .شدم رهیخ بود ستادهیا

 

 :دیپرس خجالت با

 

 بخوابم؟ جا نیا شهیم -

 

 :دمیپرس ازش متعجب جواب در

 

 نجا؟یا چرا -

 

 :داد جواب بود، شده رهیخ نیزم به که طور همون



 

 .یکن دارمیب زود دمید کابوس دوباره اگه خوامیم -

 

 :گفتم و کردم فوت کالفه رو نفسم

 

 ...باشه -

 

 .گذاشت روش رو متکاش و اومد تخت سمت به

 

 :گفتم عیسر

 

 ...نه نجایا -

 

 :دیپرس مظلومش نگاه همون با

 

 !کجا؟ پس -

 

 :گفتم و کردم اشاره نیزم به



 

 .جا اون -

 

 گذاشت، نیزم یرو تخت کنار و برداشت رو متکا آروم

 .دیکش دراز کیسرام یرو جا همون صدا و سریب

 

 داد، دست بهم یبد حس هی که کردیم یینما مظلوم انقدر

 .ندم یتیاهم بد حس اون به کردم یسع

 

 .نبرد خوابم اما گذشت یاقهید چند

 

 .کنه خوابیب رو من که نجایا اومد انگار بهش لعنت

 

 نمش،یبب بتونم تا کردم هیتک سائدم به و کردم بلند رو سرم

 .بود شده جمع خودش تو سرما از و بود بسته چشماش

 

 .بخوابم تونستمینم گناه حس نیا با

 



 .بود گرفته شیآت براش دلم اصال

 

 :زدم صداش

 

 تبسم؟ -

 

 .کرد نگاهم یسوال و شدن باز آروم شیهاپلک

 

 :گفتم یلیمیب با و زدم یااشاره تخت به دست با

 

 .بخواب نجایا ایب بودم، کرده یشوخ -

 

 بزنه، یحرف که نیا بدون

 

 .گذاشت من یمتکا کنار رو متکاش و شد بلند

 

 نیدورتر تخت، یلبه به کینزد و برداشتم رو متکاش

 .گذاشتم خودم به نقطه



 

 .دیکش دراز جا همون و نگفت یزیچ

 

 .گذشتیم ریخ به داشت انگار شکر رو خدا خب

 

 .بودم دهیخواب تخت وسط بایتقر من

 

 .بستم رو چشمام

 

 تخت، یرو متکا شدن دهیکش یصدا با بعد، لحظه چند

 .کردم باز رو چشمام

 

 ترکینزد من به و بود گرفته فاصله تخت یلبه از تبسم

 .بود شده

 

 .دیکش جلوتر رو خودش بعد و متکاش دوباره

 



 نمونیب یافاصله گهید ومدیم جلوتر گهید وجب هی یعنی

 .موندینم

 

 .دمیکش عقب وجب چند رو خودم بعد و متکام متقابال،

 

 از بار نیا منتها د،یکش جلوتر رو خودش دوباره اونم اما

 .اومد جلو شتریب یقبل یادفعه

 

 .بود بغلم تو درست جلو، ومدیم گهید کمی

 

 .اومد جلوتر دوباره اونم و رفتم عقب دوباره

 

 بال نیا یگرم بخوره، مرغ تخم داشتمینم کاش یا ا،یخدا

 .آورده سرش رو

 

 و شد یخال رمیز هوی برم، عقب خواستمیم یوقت بار نیا

 .صورتم یرو افتاد هم متکام و نیزم یرو شدم پرت شپلق

 

 :گفتم کنانناله



 

 .کمرم آخ -

 

 .باشه حرفا نیا از بزرگتر تختم کردمیم فکر

 

 .شدم زیخمین بودم، دهیچسب رو کمرم که طور همون

 

 و بود نشسته سرعت به جاش سر  افتادنم، یصدا با تبسم

 .کردیم نگاه بهم

 

 :دیپرس ازم ینگران با

 

 !؟یخوب -

 

 با که متکام و شدم بلند جا از بدم رو جوابش که نیا بدون

 تخت یرو رو بود افتاده صورتم یرو از شدنم زیخمین

 .گذاشتم

 



 .شدینم یجور نیا

 

 .کنم برخورد باهاش تریجد دیبا انگار

 

 :گفتم بهش رو یجد

 

 ...عقب برو -

 

 تخت یگوشه رفت دوباره و داشت بر رو متکاش متعجب،

 د،یکش دراز

 

 :گفتم و دمیکش براش انگشت با تخت وسط یفرض خط

 

 ؟یاوک ،یاینم نورتریا خط نیا از -

 

 .کرد دییتا سر دادن تکون با رو حرفم تعجب با

 

 بست، رو چشماش و دیکش دراز



 

 نیا شد، نامنظم هاشنفس دمید که بود گذشته یاقهید چند

 .شدم متوجه شکمش شدن نییپا باال تندتر از رو

 

 .خوردیم تکون جاش تو و ومدیم نظر به کالفه

 

 .شد شتریب کم کم شیناآروم

 

 :گفت ناله با

 

 ...دیببخش -

 

 گفت شدیم ییجورای گهید شد، شتریب خوردناش تکون

 .نداختیم لگد و لنگ داشت

 

 :گفت داد با بار نیا

 

 .کنمیم خواهش -



 

 .اومدم خودم به تازه دادش با انگار هوی

 

 .کردمیم دارشیب دیبا

 

 :زدم صداش آروم نجا،یا بود اومده نیهم واسه

 

 !تبسم؟ -

 

 .زدیم پا و دست داشت بازم

 

 .یکس ای یزیچ از یخالص یبرا  

 

 :گفتم دوباره و رفتم جلوتر

 

 تبسم؟ -

 

 .شد شتریب شیپاها و دست دادن تکون شدت



 

 کردم بغلش و رفتم جلوتر هولزده

 

 ...یول

 

 ...یول

 

 د،ینبا که اومد فرود ییجا پاش

 

 شد، تار و رهیت چشمام یجلو ایدن

 

 .دمیکش یاعربده وجود تموم با ناخواسته

 

 من، داد یصدا با

 

 .شد  زیخ مین جاش سر هول با و دیپر خواب از

 

 بودم، شده خم درد شدت از



 

 به ناخواسته مبادا که دادمیم فشار تخت یرو رو دستام

 .برن درد منشأ سمت

 

 :دیپرس ازم هراسون

 

 !شده؟ یچ -

 

 .کنم پلش و شل نزنم وقت هی تا دمیکش قیعم نفس چند

 

 از که یحال در رفتم،یم غره چشم بهش که طور همون

 :گفتم آروم دادمیم فشار بهم رو دندونام تیعصبان

 

 ...یچیه -

 

 .دمیکش دراز

 

 .گذاشتم وسطمون و برداشتم رو متکام



 

 یول وفتاد،ینم یخاص اتفاق دمیخوابیم متکا یب شب هی اگه

 .بشم بابا نتونم گهید ممکنه نباشم مراقب اگه

 

 نصفش زد یسر نیا یدید وقت هی نداره، صاحب که پاش

 .کرد قطعش بن و خیب از کال ای رفت

 

 .ستین که یشوخ واال،

 

 دراز جاش ،سر کردیم نگاهم تعجب با که طور همون

 .دیکش

 

 خواب به و افتاد هم یرو باالخره پلکام بعد قهیدق چند

 .رفتم فرو یقیعم

 

 ...ییبابا -

 

 .کردم باز هم از آروم رو چشمام

 



 .بود دیسف اطرافم تموم

 

 ...ییبابا -

 

 .دادم سوق صدا منشأ سمت به رو نگاهم

 

 در هم پا و دست و داشت دهن و چشم تا دو که یمرغ تخم

 .دمید رو بود آورده

 

 :گفتم احساس با و زدم بهش یلبخند

 

 ...دخترم -

 

 .بود یمعمول یمرغا تخم یاندازه به درست اندازش

 

 .شدم خم سمتش به

 



 اومد فرود روش ییپا کنم بغلش بتونم که نیا از قبل درست

 .شد له یقرچ یصدا با بچم و

 

 بهم یطانیش لبخند با که تبسم دنید کردم،با بلند رو سرم

 :گفتم داد با  د،یخندیم هار هار و کردیم نگاه

 

 ...نه -

 

 یجلو و اومد فرود دهنم تو ضرب با یزیچ کردم حس

 .گرفت رو دهنم از صدا شدن خارج

 

 .دمیپر خواب از

 

 بود، نرفته نیب از دهنم بودن پر حس اون هنوز اما

 

 .گرفتم شیآت هوی انگار تبسم، یپا دنید با

 

 رونیب دهنم از ت،یعصبان با و گرفتم رو شیپا مچ

 .آوردمش



 

 تکون محکم دستم تو رو پاش ضیغ با که طور همون

 .دادمیم

 

 :دمیکش داد

 

 ه؟یچ نیا -

 

 .کرد نگاه بهم آلودخواب

 

 .بشم آروم تا دمیکش قیعم نفس

 

 .شمردم ده تا کی از

 

 .شمردم کی تا ده از

 

 .شمردم رو زوج اعداد ده تا دو از

 



 .شمردم رو فرد اعداد نه تا کی از

 

 .گذاشتم کنار رو پاش آروم

 

 هم یرو پلکاش یحرف چیه یب بود خواب خمار که تبسم

 .برد خوابش دوباره و افتاد

 

 .شدینم ینجوریا که نیا مثل نه

 

 یرو باالخره و رفتم رونیب اتاق از و برداشتم رو متکام

 .گذاشتم رو مرگم یکپه کاناپه

 

 کاناپه به دهیچسب و نییپا بله دمید شدم، داریب که خواب از

 .بود دهیخواب

 

 تخت ریز از رو دمیجد یتابلو صبحانه، خوردن از بعد

 گذاشتمش فروش یبرا و گرفتم عکس ازش آوردم رونیب

 .جمیپ تو

 



 شد که ظهر کردم، شروع رو یدیجد یتابلو دنیکش بعدم

 نخورده یزیچ هم تبسم شدم متوجه اومدم رونیب اتاق از

 من یوقت برداره یزیچ دهیکش خجالت احتماال خدا بنده بود

 .ستمین

 

 نهیبب بود نزذه در یخت بود نزده صدام اصال چرا تعجبم در

 .نه ای خونه تو هستم اصال

 

 بعد ساعت مین که دادم سفارش کباب زدمو زنگ ناهار

 .خورد کم یلیخ معمول طبق که تبسمم و میخورد و دیرس

 

 گذشته ساعت چند دونمینم دنیکش به کردم شروع دوباره

 .اومدم خودم به میکوش زنگ یصدا با که بود

 

 بندازم، ینگاه یگوش یصفحه به  که نیا بدون

 

 کردم وصل رو تماس

 

 ...الو -



 

 :دیچیپ یگوش تو نیوازل یصدا

 

  ؟ییکجا نیآر -

 

 :دادم جواب 

 

 ...خونه -

 

 :دیپرس غیج با

 

 ! خونه؟ -

 

 آورد ترنییپا رو صداش چون بود، شلوغ اطرافش کنم فکر

 :گفت و

 

 !؟یایب بعد شه تموم یمهمون یخوایم -

 



 کباری چون کنه صحبت خواستیم باهاش یفرد انگار

 .کرد قطع و ایب زود که گفت بهم دیتأک با گهید

 

 .بود کرده قهر باهام مثال یراست اوه

 

 رفت؟ ادشی یزود نیا به

 

 .بود خدام از که البته

 

 حلقه چشمام تو شوق اشک شم، کامروا بود قرار باالخره

 .زد

 

 دستم از انقدر نیوازل چرا دمیفهم تازه ساعت دنید با

 .بود شده یعصبان

 

 .دمیپوش یشلوار و کت و کردم پاک رو میگر عجله با

 

 اتاق از کردمیم مرتب رو موهام دست با که طور همون

 .زدم رونیب



 

 .بود نشسته کاناپه یرو که تبسم

  

 :دیپرس و کرد تعجب وضعم و سر دنید از

 

 ؟یریم ییجا -

 

 .بودمش دهید بود خواب تخت یرو هنوز که یوقت

 

 :گفتم عجله با

 

 .دوستام از یکی یمهمون رمیم دارم -

 

 .رفت فرو خودش تو و شد پکر حرفم دنیشن از انگار

 

 کردن درست مشغول سرعتم نیشتریب با که طور همون

 .بودم کربات

 



 :دمیپرس

 

 !شده؟ یزیچ -

 

 :گفت و گذاشت جواب یب رو سوالم

 

 ؟یایم یک -

 

 :دادم جواب عیسر

 

 .دونمینم -

 

 :گفت تعلل با

 

 ...شهیم -

 

 .کرد سکوت و

 



 ؟یچ شهیم -

 

 :گفت خجالت و تعلل با و کرد یمکث

 

 ؟ینر شهیم -

 

 :دمیپرس تعجب با

 

 چرا؟ -

 

 .مجبوره، اجبار به و بگه خوادینم دلش انگار که یجور

 

 :گفت خجالت با دوباره

 

 .ترسمیم ییتنها شب من آخه... آخه -

 

 جا، اون ببرمش تونستمیم

 



 شد،یم شاد هم

 

 با کردن کات خاطر به گهید که شدیم دایپ یپسر هی هم

 .ارهیب درش مییتنها از و نباشه ناراحت شیقبل پسر دوست

 

 .شدیم ممنونم میکل تازه

 

 :گفتم بهش رو

 

 ؟یایب باهام یخوایم -

 

 کنه، قبول نداشت دوست انگار

 

 :گفت یناراحت با

 

 ...ن خب -

 

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط



 

 .هست بهت حواسم من یایب اگه نباش، نگران -

 

  شد، رهیخ نیزم به 

 

 .کردیم فکر داشت انگار

 

 :گفتم یتند به و انداختم ینگاه رنگم یمشک یمچ ساعت به

 

 رید حاالشم نیهم باش، زود یایب یخوایم اگه فقط -

 ...شده

 

 شده، دودل که بود مشخص 

 

 .شد بلند جا از باالخره اما

 

 .ندارم لباس من اما -

 



 وقت که بدم رو جوابش یجور کردم یسع ممکن یجا تا

 .بره هدر یکمتر

 

 .کن عجله فقط نباش، اون نگران -

 

 زدم،یم رونیب خونه از عجله با که یحال در

 

 :گفتم

 

 .منتظرم نییپا -

 

 شدم، نیماش سوار و رفتم نگیپارک به

 

 .افتادم راه و اومد تبسم بعد قهید پنج

 

 کردم پارک یکنار رو نیماش مغازه نیاول دنید با راه سر

 .میرفت مغازه به و میشد ادهیپ و

 



 ظیغل شیآرا با یزن که فروشنده سالم جواب در عجله با

 بود،

 

 .دادم تکون یسر

 

 به یلباس براش تا بره پرو داخل که خواستم تبسم از

 .دمیپرس رو زشیسا و ببرم خودم یاقهیسل

 

 نشون فروشنده به رو اومد قشنگ چشمم به که یلباس نیاول

 .ارهیب برام رو هشتش و یس زیسا که خواستم ازش و دادم

 

 آورد، برام رو لباس فروشنده بعد لحظه چند

 

 رفتم، پرو سمت به و گرفتم ازش رو لباس

 

 بود، گرفته بدنش یجلو رو مانتوش تبسم

 

 بود، بیعج



 

 .نبود راحت باهام انگار بازم دخترم کردیم فکر که نیا با

 

 .بزنه صدام تا شدم منتظر و دادم بهش رو لباس

 

 تبسم#

 

 که یقیقا قهی راهنیپ یشده منعکس ریتصو به یتینارضا با

 .شدم رهیخ بود تنم

 

 قرمز نوار و بود شده دهیپوش یرنگ قرمز یگلها با باالتنش

 بود رنگ یاسی لباس یباق گرفتیم قرار کمر دور ینازک

 نیآخر و بود تور هیال چند بود زانوم یباال تا که دامنش که

 که بود رنگ یمشک بود گرفته قرار روشون که یتور هیال

 .بشه دهید یمشک یاسی دامنش بود شده باعث

 

 اما کنم شرکت ییمهمون چیه تو گهید نداشتم دوست

 شده طرد که یوقت از ترسمیم یلیخ ییتنها از ترسم،یم

 .دمیترسیم همه، سمت از بودم



 

 دلم اصال بود، اون و من ییآشنا شروع یمهمون

 .برم گهید ییجاها نیهمچ خواستینم

 

 دوست وجه چیه به یول بود یقشنگ راهنیپ که درسته

 عجله انایآر اما بپوشم، رو یکوتاه لباس نیهمچ نداشتم

 دوستش که یمهمون من خاطرب به خواستمینم و داشت

 .بده دست از رو بود داده بیترت

 

 .کنم تشیاذ شتریب خواستمینم

 

 آورخجالت نیا بده، خواستیم اون هم رو لباس پول یحت

 .بود

 

 یاچاره کنه،اما توجه جلب که بپوشم یلباس نداشتم دوست

 .کردمیم عجله دیبا نبود

 

 دمیعقا با اصال... مردا یجلو یلباس نیهمچ دنیپوش

...  گناه... کنمیم گناه دارم کردمیم حس... نبود سازگار



 فکر نیا درمورد داشتم بودم شده گناه پا تا سر حاال که یمن

 احساس شهیم باعث یلباس نیهمچ دنیپوش که کردمیم

 !کنم؟ گناه

 

 .کردم تنم رو مانتوم سرعت به و آوردم درش

 

 کرد حوالم رو متعجبش نگاه انایآر رفتم، رونیب که پرو از

 .نگفت یزیچ اما

 

 کردم، خجالت احساس بازم من و دیخر برام رو لباس

 

 .کنم جبران رو لطفش همه نیا دیبا چطور دونمینم

 

 یاتفاق چه بزنم حدس تونمینم کردینم یکمک بهم اون اگه

 .وفتادیم برام

 

 .میشد نیماش سوار و میدیخر کفش یاگهید یمغازه از

 

 خوردم جا دمید رو نشیماش که اول



 

 نشه تعجبم متوجه که کردم رو میسع تموم

 

 .باشه خودش نیماش که نبودم مطمئن البته

 

 در جور اصال آپارتمان اون با ینیماش نیهمچ خب اما

 نیا اگه کرده، اجاره رو نجایا گفت اون البته ومد،ینم

 مادرش و پدر رفتن بعد احتماال باشه خودش مال نیماش

 یجا نیهم یبرا کردهیم تشیاذ خونه اون تو بودن

 .باشه فعال گرفته میتصم یاگهید

 

 به رو بهیغر دختر هی ییتنها خاطر به برام بود بیعج

 دمیشا داشت؟ برادر که یدرحال بود داده راه خونش

 .بمونه ششیپ تونستینم که بود رفته ییجا هم برادرش

 

 .انداختم ینگاه انایآر به استرس با ن،یماش شدن متوقف با

 

 روز چند نیا که یرفتار با و هست بهم حواسش گفت اون

 ...کنم اعتماد بهش تونمیم دونمیم دمید ازش



 

 ...چند هر

 

 حاال مگه اما اعتماده، قابل انیرا کردمیم فکر میروز هی

 داشتم؟ هم یاگهید انتخاب

 

 بهش که نیا نه،یهم انتخابم تنها که دمیرس ییجا به حاال

 .کنم اعتماد

 

 بود، پام که ییکفشا با رو دمیجد یکفشا نیماش داخل

 

 .کردم عوض

 

 کنم، کنترل رو استرسم کردمیم یسع که طور همون

 

 و برداشتم رو داشت قرار توش راهنیپ که یدیخر پاکت

 .شدم ادهیپ نیماش از

 



 داشت،ذراهیبرم قدم ییالیو سمت به که انایآر دنبال به

 .میوفتیم

 

 بکشم، قیعم نفس کردمیم یسع

 

 داده، قول بهم اون

 

 .بمونم تنها ذارهینم و هست مراقبم پس

 

 بود، مالین الیو در

 

 .میرفت داخل یمعطل بدون

 

 قرار یکیکوچ باغ طرفش دو که الیو لیطو اطیح از

 .میشد خونه وارد و  میگذشت داشت

 

 بودم، متنفر شلوغ یجاها از من و بود شلوغ یلیخ

 



 خوشش جشنا نجوریا از انایآر انگار من عکس بر اما

 .دیفهم شدیم رو نیا ضشیعر لبخند از ومد،یم

 

 تونمیم حاال نیهم از که بود بلند قدر اون آهنگ یصدا

 .برهینم خوابم سردرد از امشب که کنم ینیشبیپ

 

 .دنیرقصیم و بودن ختهیر وسط پسرا و دختر اکثر

 

 بودن، نشسته مبال یرو هم ینفر چند

 

 .زدنیم حرف هم یخوشحال با خوردنیم یدنینوش

 

 .میکرد یپرس احوال و سالم انایآر یدوستا از نفر چند با

 

 .شناختمینم رو چکسیه چون داشتم یبد احساس

 

 شک داشتم حق که کردیم صحبت گهید یپسرا با یجور

 اون که نبود یدیترد و شک یجا اما هیبو تام واقعا که کنم

 .دختره هی واقعا



 

 مردونه یصدا با و نداشت رو ظرافت اون گهید صداش

 .کنمیم نیتحس رو صداش دیتقل زد،یم حرف

 

 .زدیم حرف نفس به اعتماد با و راحت یلیخ پسرا با

 

 .بود من مقابل نقطه قایدق

 

 انگار نه انگار که بود بسته یچ با رو هاشنهیس دونمینم

 .داره کت اون ریز بزرگ نهیس تا دو

 

 به بلندش فوق قد و نداشت یفیظر کلیه دختر هی عنوان به

 باشه ازدواج اهل اگه البته بود، نفعش به یبو تام هی عنوان

 یشوهر کردن دایپ نکنم فکر چون باشه، ندشیآ نگران دیبا

 .باشه یراحت کار باشه، قدشهم حداقل ای بلندتر ازش که

 

 من به تنها نه ومد،ینم خوشم وجه چیه به دوستاش نگاه از

 نگاه هوس دید به هم گهید یدخترا به دمیدیم بلکه



 زل دخترا کلیه به یجور چشماشون با و کردنیم

 .ستادهیا لخت جلوشون طرف انگار که زدنیم

 

 خداشونم از ومدیم نظر به و ومدینم بدشون هم دخترا البته

 کرد،یم صدق اشونیبعض درمورد نیا البته هست

 .گرفتنیم فاصله ازشون گهید یایبعض

 

 بودن، دهیپوش لباس دخترا از یبعض که یجور

 

 کرد،ینم یفرق لخت با ادیز

 

 .بود محترمانه بودن لخت ییجورای

 

 احوال انایآر با نکهیا یبرا شدیم کینزد یپسر که بار هر

 بزنن، یحرف ای کنن یپرس

 

 داد،یم دست بهم که یناامن احساس خاطر به

 

 .شدمیم ترکینزد بهش



 

 سمتمون، اومد پسرا از یکی

 

 انا،یآر با یکوتاه یمکالمه از بعد

 

 کرد، یپرس احوال و سالم من با

 

 :گفت و داد نشون بهم رو یاتاق 

 

 ...یکن عوض رو لباست جا اون یتونیم -

 

 بیترت پسره همون رو یمهمون که دمیفهم مکالمشون از

 داده،

 

 اومدن، سمتش به ینفر چند

 

 .گرفت گرم اونا با و شد جدا انایآر از

 



 .سامانه اسمش شدم متوجه زدیم حرف داشت هیبق با یوقت

 

 .انداختم ینگاه انایآر به

 

 :گفت و دید رو زمیآم دیترد نگاه

 

 .منتظرتم جا نیهم برو، -

 

 .گفتم یاباشه و زدم بهش یزورک لبخند

 

 عوض راهنیپ اون با عایسر رو لباسم و رفتم اتاق داخل

 .کردم

 

 رو دیرسیم هامشونه تا شیبلند که مییخرما و لخت یموها

 کردم، رها دورم و کردم باز

 

 از بودم نیآر یخونه یوقت که کردمیم شکر رو خدا دیبا

 .بود مرتب موهام حاال حداقل کردم، استفاده شونش



 

 از و گذاشتم دیخر پاکت همون داخل رو بود تنم که ییلباسا

 .زدم رونیب اتاق

 

 صحبتهم هی شهیهم ایمهمون تو که بود ییآدما جز انایآر

 کنن،یم جور خودشون یبرا

 

 ...من عکس بر درست

 

 .زدیم حرف سامان با داشت دوباره

 

 برداشتم، قدم انایآر سمت به

 

 .انداخت لباسم به یکوتاه نگاه و زد یلبخند دید که رو من

 

 دم،یرس که بهش

 

 .کرد تموم یاجمله گفتن با رو سامان با صحبت



 

 کرد، تمیهدا جلو سمت به و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 کینزد بهمون داشت، یمیمال شیآرا که یخوشگل دختر

 .شد

 

 لب یرو یکوتاه یبوسه و کرد نگاه یبد جوری من به

 گرد یچشما که انداختم نییپا رو سرم عیسر نشوند، انایآر

 .ننینب رو شدم

 

 ...نکهیا ای دختره؟ هی انایآر قتیحق در که دونستینم اون

 

 ...حدسم نباشه درست دوارمیام

 

 باشن؟ همجنسگرا اونا ،یعنی اونا، که بود، ممکن ای

 

 ...نباشه ینطوریا دوارمیام واقعا

 

 !باشه؟ شده تیاذ شبمید رفتار با بود ممکن وگرنه

 



 :گفت انایآر به رو ناز با و رفت عقب

 

 حوصلم ؟یاومد رید نقدریا چرا ،یبدجنس یلیخ ن،یآر -

 ...ایب د،یپوک

 

 .کردنیم صداش نیآر پسر هی عنوان به پس

 

 بودن، رقص مشغول هیبق که ییجا سمت به

 

 .دیکش رو انایآر

 

 .بود شده پرت من از کامال حواسش انگار انایآر

 

 به بودن، نگرفته فاصله ازم شتریب یقدم چند هنوز

 .رفتم سمتشون

 

 .گرفت رو جلوم یپسر

 



 ...دارید مشتاق -

 

 ...صدا نیا

 

 کردم، بلند رو سرم

 

 .اومد بند نفسم انیرا دنید با 

 

 فرار خواستیم دلم بود، رفته باال شدت به قلبم ضربان

 .شدیم سوزن سوزن و شده حسیب پاهام یول کنم

 

 تهوع حالت و رمیگیم شیآت درون از دارم کردمیم حس

 .بود داده دست بهم

 

 هست؟ بهم حواسش که نگفت مگه نایآر

 

 نداره؟ هیبق با یفرق چیه اونم

 



 اعتمادکردم؟ یاشتباه فرد به بازم

 

  که، بقبولونم خودم به تونمیم دیترد بدون گهید

 

 ...چکسیه... نداره اعتماد اقتیل یآدم چیه

 

 د،یبوس و گرفت دست با رو موهام از یاتره

 

 .کرد نگاه بهم یپوزخند با

 

 رهیخ نیزم به و گرفتم چشماش از رو نگاهم که یدرحال

 شدم،

 

 .کنم کنترل رو خودم بتونم تا کردم تقال

 

 د،یکوبیم انهیوحش قلبم

 

 خاطرات، اون زخم و



 

  د،یچیپ قلبم تو که یدرد با 

 

 کرد، باز سر

 

 .زدم چنگ رو راهنمیپ و رفت قلبم سمت به دستم

 

 رو چشمام اشک یهیال و آورد هجوم گلوم به بغض

 .پوشوند

 

 .رمیبم که نمونده یزیچ کردمیم حس

 

 .دیلرزیم بدنم

 

 .دادم سوق انایآر سمت به رو نگاهم

 

 .نه ای بشنوه رو صدام تونهیم دونستمینم

 



 دانه،یناام

 

  زدم،یم نفس نفس که یدرحال 

 

 :کردم صداش

 

 ...نیآر... آ -

 

 نیآر#

 

 زد، صدا رو اسمم یفرد

 

 برگشتم، صدا صاحب سمت به

 

 یرو شدش مشت دست و زدیم نفس نفس که تبسم دنید با

 بهم زدنیم برق اشک خاطر به که ییچشما با و بود قلبش

 .بود شده رهیخ

 



 خودم سرعت به و دمیکش رونیب نیوازل دست از رو دستم

 .رسوندم بهش رو

 

 رو شدش سرخ که صورتش که یحال در نگران و متعجب

 گذروندم،یم نظر از

 

 :دمیپرس ازش

 

 !خوبه؟ حالت -

 

 کینزد بهش بودن شده تبسم متوجه که ینفر دو یکی

 .شدن

 

 دور و گذاشت عقب به یقدم بود ستادهیا کنارش که انیرا

 .شد

 

 .دادم سوق تبسم سمت به دوباره رو نگاهم

 

 .بکشه قیعم نفس کردیم یسع



 

 کنارش و نشوندمش نیزم یرو و گرفتم رو دستش هول با

 .زدم زانو

 

 .کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 

 .بودم کرده گم رو خودم

 

 یزیچ تونستمینم چوقتیه گهید وفتادیم براش یاتفاق اگه

 مطمئنن وفتادیم براش یاتفاق اگه ارم،یب دست به رو دیبا که

 نفس نفس نبود، اون شدیم نابود شیزندگ که یکس تنها

 .گرفت آروم یطوالن یلحظه چند از بعد هاشزدن

 

 بهمون و بودن ستادهیا دورمون شدن متوجه که نفر چند

 .شدیم اضافه داشت تعدادشون به و کردنیم نگاه

 

 .ومدیم نظر به بهتر حالش

 



 شه، بد حالت دوباره ممکنه مارستان،یب میبر زودتر دیبا -

 ؟یش بلند یتونیم

 

 .داد تکون دییتا ینشونه به آروم رو سرش

 

 .گرفتم رو دستش و شدم بلند جا از

 

 .شد بلند من کمک با

 

 .کرد رها رو دستم

 

 اتاق به دنیرس تا گردنم دور دستش انداختن با خواستمیم

 از رو دستش اما نده، دست از رو تعادلش که کنم کمکش

 :گفت و کرد باز گردنم دور

 

 ...خوبه حالم ست،ین الزم -

 

 ستادهیا کنارمون که ییکسا نیب از یآروم یهاقدم با  

 .رفت اتاق اون سمت به چ و گذشت بودن



 

 اما بده دست از رو تعادلش بود کینزد یبار چند

 .وفتادین خوشبختانه

 

 .شدم رهیخ شدنش دور به تعجب با

 

 .ناراحته دستم از انگار که کردیم رفتار یجور

 

 ت،یعصبان با نیوازل

 

 :گفت نره، باال صداش کردیم یسع که یدرحال

 

 !ه؟یک دختره اون -

 

 گذشت،یم ریخ به امشبم هی اگه

 

 کنم، یتالش نیوازل داشتن نگه یبرا نبود الزم گهید

 



 جور تیموقع که گهید شب هی به داره امشب باز انگار اما

 .شهیم موکول باشه

 

 .رفتم طفره دادن جواب از

 

 شرش از رو من و اومد که شدمیم ممنون نایس از دیبا

 .کرد خالص

 

 شد، خارج اتاق از تبسم قهید چند از بعد

 

 نبود، بدش حال و بغض اون از یخبر گهید

 

 .بود شده قرمز پلکاش پشت

 

 .دوخت بهم رو منتظرش نگاه

 

 .میشد نیماش سوار و میزد رونیب الیو از

 



 م،یبود نیماش داخل یوقت

 

 بود، شده رهیخ رونیب به یحرف چیه یب

 

 نگفتم، یزیچ

 

 .داشت ازین سکوت و ییتنها به ومدیم نظر به

 

 طوفانه از قبل آرامش نیا کردمیم حس

 

 تو بندازه رو خودش و کنه هیگر که بودم منتظر لحظه هر

 .بغلم

 

  شد، متوقف مارستانیب یرو به رو نیماش یوقت

 

 :گفت و انداخت من به ینگاه

 

 ؟یستادیوا نجایا چرا -



 

 نبود؟ مشخص

 

 .یش چکاپ بهتره -

 

 :گفت آروم

 

 ...برو ست،ین الزم -

 

 :گفتم  و رهیبگ قرار جذبم ریتاث تحت که کردم اخم

 

 ؟یچ شه بد حالت دوباره اگه! ست؟ین الزم یچ یعنی -

 

 :گفت مصرانه

 

 ...ستین الزم که گفتم -

 

  کنم، مخالفت که کردم باز رو دهنم



 

 :گفت یملتمس لحن با اما

 

 ...برو فقط -

 

 .دادم فشار هم به حرص از رو لبام

 

 !ست؟ین یازین گفتمب بودمو اومده راه همه نیا کاره هی

 

 .بود حرفا نیا از خودتر حرف

 

 روندم، آپارتمان سمت به و کردم حرکت

 

  کردم، پارک رو نیماش که نیا از بعد

 

 .میرفت خونه داخل

 

 دادم، بهش رو بودم دهیخر براش که ییهالباس



 

 .کرد یخشک تشکر

 

 تخت یرو و کردم عوض رو لباسم و رفتم اتاقم داخل

 .دمیکش دراز

 

 .اومد داخل تبسم و شد بسته و باز اتاق در

 

 یرو گذاشت رو متکاش و انداخت تخت کنار رو پتوش

 .دیکش خودش یرو رو پتو یگهید مین و دیکش دراز و پتو

 

 :دمیپرس

 

 ؟یخوب االن -

 

 :گفت یآلودبغض یصدا با

 



 به چرا؟ باشم، مهم براش که ستین نفرم هی ایدن نیا تو -

 اشتباه؟ هی خاطر

 

 :داد ادامه

 

 رابطه دخترا با پسر اگه کنن،یم اشتباه آدم همه نیا -

 من، حاال یول کنه،یم اشتباه جوونه، گنیم باشه، داشته

 یحت شد لیتحم بهم که یارابطه خاطر به دخترم، هی چون

 ...کردن طردم خانوادمم

 

 :گفت داد با

 

 ...دخترم هی چون فقط -

 

 :گفت و کرد یمکث

 

 روشن یلیخ کننیم فکر خوره،یم بهم همشون از حالم -

 ...هیبق و حقن خودشون کننیم فکر فکرن،

 



 :دیپرس  آروم

 

 ...کننیم قضاوت رو هیبق راحت... براشون؟ نیچ هیبق -

 

 :گفت داد با

 

 محکوم رو یکس مدرک بدون میقاض یحت ایلعنت آخه -

 بودن هرزه انگ اشتباه هی خاطر به چرا چرا؟ پس کنه،ینم

 ...کردم اشتباه هی فقط من بخوره؟ بهم دیبا

 

  بشه، آروم که نیا یبرا کردم یسع

 

 :بگم دروغ بهش

 

 ...اشتباهه نیا -

 

 زد،یم ادیفر رو یدیناام که یآروم یصدا با

 



 :دیپرس 

 

  اشتباه؟ -

 

 :داد ادامه و کرد یمکث

 

 یدختر نیهمچ با یبود حاضر یبود مرد هی تو اگه -

 ؟یکن ازدواج

 

 .نگفتم یزیچ

 

 :گفت دانهیناام 

 

 که یکنیم تظاهر فقط ،یکنیم فکر هیبق مثل ؟توامیدید-

 ...یکن درکم یتونیم

 

 سده رهیخ سقف به ونیگر که یتبسم به و نشستم سرجام

 .کردم نگاهم بود



 

 :گفتم یمکث از بعد

 

 ،ییتو خود دونهیم ارزش کم رو خودش که یکس اون -

 ،یداد دست از رو زیچ همه یکنیم فکر که ییتو نیا

 که نیا یجا به ،یدونیم بکارتت به رو ارزشت که ییتو

 میتسل جسمته، از فراتر ارزشت که یکن ثابت و یکن مقابله

 دادن دست از یبرا یزیچ حاال یکنیم فکر و... یشد

 از یتونینم یدار رو تیذهن نیا خودت یوقت تا... یندار

 به تو یمطمئن کنن، درکت که یباش داشته توقع گرانید

 ؟یدار اعتقاد واقعا یزد که ییحرفا تک تک

 

 .شد ریسراز چشماش از اشک

 

 .شد ریسراز چشماش از دوباره اشک

 

 موندن زنده یبرا یلیدل چه کردن ولم خانوادمم یوقت -

 نداره وجود یاندهیآ نمیبیم یوقت! باشم؟ داشته تونمیم

 !شم؟ هیبق شدن تیاذ باعث فقط و بمونم زنده دیبا یچ یبرا



 

 به یخودکش فکر وقتی که دادمیم یلیدل هی بهش دیبا حداقل

 .نشه راهم سد یطور نیا و نزنه سرش

 

 :دادم جواب و بردم باال رو ابروهام

 

 دیشا و... یریبگ انتقام پسر اون از ینکرد یسع یحت تو -

 ...یاریب بدست رو خانوادت اعتماد دوباره یبتون هنوز

 

 .کرد نگاهم دیترد با

 

 نیزم به که طور همون داد، سوق نیزم به رو نگاهش

 :کرد زمزمه بود،آروم رهیخ

 

... دونمیم کنم، فراموش رو زیچ همه فقط خوامیم -

 .بوده منم ریتقص دونمیم

 

 .ومدیم بنظر درمونده و تنها یلیخ

 



 ؟یبخواب تخت رو یخوایم -

 

 .سرم بر خاک

 

 دادم؟ بهش یشنهادیپ نیهمچ چرا

 

 بکشم؟ دست شدن پدر از خواستمیم

 

 .دیپر دهنم از و سوخت دلم لحظه هی

 

 .شود باز موقعیب که یدهان بر لعنت

 

 کنارم و گذاشت رو بالشتش تخت یرو اومد یحرف چیهیب

 .دیکش خودش یرو رو پتوش و دیکش دراز

 

 یزیچی بود منتظر انگار اونم دلسوز و لوح ساده که من

 .بگم

 



 :دیپرس آروم

 

 ؟یکن بغلم شهیم -

 

 ...ابولفضل ای

 

 پرروعه؟ انقدر چرا نیا

 

 .بود پررو یخجالت هی

 

 یآدما نسل گهید نشه باعث و نَکنه رو اونا نزنه تا

 .ستین کن ول نکنه دایپ ادامه من مثل یزهوشیت

 

 :گفت تیمظلوم با د،ید رو تعللم یوقت

 

 !شه؟ینم -

 

 :گفت بغض با ساکتم دید یوقت



 

 یکنیم فکر که یآدم به خوادینم دلت کنم،یم درک -

 ...نجستم من نظرت به  چون یبزن دست هرزست

 

 فاصله تبسم از یمتر هی بایتقر که متکام یرو رو سرم

 :گفتم کالفه و گذاشتم داشت

 

 .کنمینم فکر ینجوریا اصال من -

 

 :بود نیا درستش

 

 .کردمینم فکر اصال کال من

 

 با انگشتام فقط که یدرحد کردم، دراز سمتش به رو دستم

 .باشه داشته تماس کمرش

 

 :گفتم و

 



 .بخواب حاال -

 

 :کرد زمزمه آروم

 

 ...نداره یمشکل واقعا اگه پس -

 

 به رو خودش و گذاشت کنارم قایدق و دیکش جلو رو متکاش

 .دیکش سمتم

 

 .داد قرار خودش کمر دور و گرفت رو دستم

 

 :داد ادامه

 

 ؟یکن بغلم ینجوریا شهیم -

 

 .شد گرد حرکتش نیا از چشمام

 

 ...بگذرون ریبخ خودت خدا خود ای



 

 اثر ای شهیم ریتعب مرغتخم خواب اون زنهیم ای آخر نیا

 .برهیم نیب از رو کافورا اون

 

 :گفتم رو درخواستش بره ادشی نکهیا یبرا

 

 بهم شه بهتر حالت شهیم باعث باهام زدن حرف اگه -

 .کنهیم تتیاذ یچ بگو

 

 :شد آلودبغض دوباره صداش

 

 که پرسمیم خودم از بار هر... داشتم دوستش من... من -

 با یکار نیهمچ دیبا اون مثل یآدم چرا کردم؟ یاشتباه چه

 بخواد که رو یدختر هر کنه تر لب که اون کنه؟ من

 سو اعتمادم از چرا چرا؟ پس اره،یب دست به تونهیم

 من؟ چرا کرد؟ استفاده

 

 :دیپرس عجز با دوباره و بست رو هاشپلک

 



 من؟ چرا -

 

 دست به رو شینسب یخونسرد بتونه دوباره تا کرد یمکث

 .ارهیب

 

 ازدستم که یکار یول براش، شدیم داشت جزغاله دلم

 .ومدیبرنم براش

 

 لرزشش که ییصدا با و پوشوند دستاش با رو صورتش

 :داد ادامه بود، شده شتریب

 

 انیرا گفتم خودم با... خونش تو رفتم خودم یپا با من -

 چون کنم، اعتماد بهش تونمیم ست،ین هیبق مثل داره، فرق

 ...اون

 

 :کرد کامل رو جملش درد با

 

 .منه عاشق -

 



 براش یزیچ نیچن گفتن انگار که ی،جوریسخت به

 :کرد اعتراف  بود، زجرآور

 

 ... کردمیم اشتباه اما -

 

 رو دستم یهمدل ینشونه به ،یاسالم یفاصله حفظ با

 .دمیکش شونش یرو نوازشوار

 

 که ینیا از رو حالش تونستیم سوال نیا مطمئنن چون

 .کنه بدتر هست

 

 ... اما خواستم، کمک خانوادم از -

 

 د،یرس حرفش ینجایا به یوقت

 

 :دیشن حرفاش تک تک از تونستمیم رو غم

 

 که یزیچ به هیشب العملشونعکس درصدم هی یحت اما -

 ... انداختن دورم اونا... نبود کردمیم فکر



 

 :گفت و کرد یمکث

 

 ...یراحت نیهم به-

 

 .زد یتلخ لبخند

 

 .داشت درد شتریب همه از نیا ؟یدونیم -

 

 نگفتم، یزیچ

 

 .بگم یچ دیبا دونستمینم یعنی

 

 .نمشیبب ینجوریا خواستینم دلم

 

 .باشه شده ترآروم ومدیم نظر به

 

 د،یرس ذهنم به یفکر



 

 :دمیپرس نیا بنابر

 

 ؟یکنینم تیشکا ازش چرا -

 

 :گفت نیغمگ و کرد تر زبون با رو لبش

 

 آسانسور داخل که ینیدورب و... رفتم خودم یپا با من -

 .کنهیم ثابت رو نیا... بود

 

 اوه

 

 .بود یبدشانس ته گهید نیا

 

 چیه یمطمئن ؟یدیپرس یکس از ،یخواستینم که تو یول -

 ؟یکن ثابت یتونینم جوره

 

 ...نه... راستش -



 

 .زدم زل بهش پوکر

 

 بگم، یزیچ خواستمیم

 

 شه، خارج دهنم از یاگهید یکلمه که نیا از قبل اما

 

 :گفت

 

 ...ریبخ شب... یکرد گوش حرفام به که... ممنون -

 

 .نگفت یزیچ گهید و برگردوند رو روش

 

 انداختم، بود شده حلقه کمرش دور که دستم به ینگاه

 

 بود، یجور هی بودم کرده بغلش که نیا

 

 بردارم، رو دستم تونستمینم اما



 

 .کنه برداشت بد بود ممکن

 

 بعد، قهید چند

 

 .برد خوابم و افتاد هم یرو پلکام 

 

 .شدم داریب خواب از

 

 .نبود تبسم

 

 .زدم رونیب اتاق از کشانازهیخم و شدم بلند جا از

 

 برداشتم، قدم آشپزخونه طرف به

 

 .بود صبحانه خوردن مشغول و بود نشسته زیم پشت تبسم

 

 .ریبخ صبح -



 

 جوابم گرفتیم لقمه خودش یبرا داشت که طور همون

 .داد رو

 

 ریز یکبود و یگود اگه البته شده، قبل مثل ومدیم نظر به

 فاکتور رو خوابه کمبود خاطر به ومدیم نظر به که چشمش

 .گرفتمیم

 

 یجا ستین شبید مثل حالش که نیهم حال هر به

 .هیخوشحال

 

 یمدل اون که بود یچطور بود خورده ادیز یگرم شبید

 .بود شده

 

 .نشستم زیم پشت

 

 :دمیپرس شدم، رهیخ لقمش به تعجب با

 

 !ماست؟ با گردو آخه -



 

 جواب و برد  باال رو انداخت،ابروهاش بهم ینگاه باالخره

 :داد

 

 .خورمیم گردو زیچ همه با من -

 

 و شد جمع بود داده دست بهم که یچندش حس از صورتم

 :گفتم

 

 شیبخور گردو با که نیا از ندتیآ شوهر دوارمیام -

 .نشه چندشش

 

 :گفت شده گرد یچشما با

 

 .خورمشینم... من ؟یچ -

 

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 



 .شیخوریم یدار هم حاال نیهم تو اما -

 

 .انداخت من به نگاه هی و لقمش به ینگاه تعجب با

 

 لقمش از و لقمش به من از رو نگاهش طور نیهم بار چند

 .داد سوق من سمت به

 

 :دمیپرس شده زیر یچشما با

 

 !گم؟یم رو یچ یکرد فکر تو -

 

 .بود شده سرخ بناگوش تا که یحال در

 

 .شد بلند جا از و گذاشت کنار رو لقمش

 

 اوه

 



 باشه، داشته هامیا که زدم حرف یجور قصد از درسته

 .باشه منحرف انقدر کردمینم فکر اصال یول

 

 !است؟یح با منحرفه هیخجالت یعرعرو هی اون یعنی

 

 :دمیپرس گرفتم،یم یالقمه خودم یبرا که یدرحال

 

 ؟یریم کجا حاال -

 

 :داد جواب

 

 .شد کور اشتهام -

 

 .رفت و

 

 !نطوریا که

 

 .کردم کور رو خدا بنده یاشتها پس



 

 یرو ظروف و ظرف که نیا بدون خوردم،یالقمه چند

 .برگشتم اتاقم به بردارم، رو زیم

 

 نیهم یبرا بود نخورده صبحانه هنوز تبسم کردمیم فکر

 .بمونن لیوسا گذاشتم جا همون

 

 رو خوردن تازه اومدم، آشپزخونه به یوقت ومدیم نظر به

 .بود کرده شروع

 

 .خورد زنگ میگوش

 

 رو تماس بندازم، یگوش یصفحه به ینگاه که نیا بدون

 .کردم وصل

 

 ادمی مکالممونم آخر تا یحت که بود میمیقد یدوستا از یکی

 دوستانه و اوردمین در یباز عیضا یول هست یک ومدین

 نازک یصدا با عادت طبق اولش البته زدم حرف باهاش

 نازکم یصدا از شناسمشینم دمید که بعد یول دادم جواب



 نیآر گفتم بعد و کردم استفاده دخترم دوست عنوان به

 زده حرف باهاش خودم یصدا با اون از بعد و ایب زمیعز

 .بودم

 

 

 .دمیچرخ در سمت به کردم، قطع که رو یگوش

 

 .بود زده خشکش جاش سر اتاق در یجلو تبسم

 

  اوه

 

 .بود دهیشن رو من یصدا مطمئنا

 

 .بگم تونستمینم یزیچ

 

 .کنم تبرئه رو خودم که بگم یچ دونستمینم یعنی

 

 تبسم#



 

 حرف کلفت یصدا با دوستاش یجلو ،یمهمون تو که نیا

 طور همون هم بود خط پشت که یکس با االن ای زدیم

 با میبود خوابگاه تو یوقت ای من با اما زدیم حرف داشت

 زد،یم حرف نازک یصدا

 

 ...ذره هی

 

 .بود مشکوک

 

 از دوباره لحظه اون یوقت د،یبوس رو دختر هی یحت اون

 حس صورتم پوست ریز رو ییگرما گذشت ذهنم

 (خجالت از شده قرمز.)کردم

 

 که یوقت فقط دمشید شلوار یهود با که بار اون جز و

 یعنی د،یپوش مردونه لباس دوستاش شیپ بره خواستیم

 ششیآرا که یوقت از کنه،و تکرارش شهیهم که نبود یزیچ

 .پسراست هیشب یلیخ ،یلیخ واقعا که دمیفهم کرده پاک رو

 



 طرز یحت کرد،یم رفتار مردونه ممیبود یمهمون تو یوقت

 نبود، دخترا به هیشب رفتنشم راه

 

 نظرم در کردم،یم فکر بهش راجع شتریب که چقدر هر

 .شدیم ترمشکوک

 

 و دخترونه کامال اوقات یبعض چرا پس بود یبو تام اگه

 کرد؟یم رفتار مردونه کامال اوقات یبعض

 

 .نداشت یوسط حد هی حداقل

 

 .یاگهید جور من شیپ و بود جور هی دوستاش شیپ

 

 خوابگاه، یهابچه ای من یجلو

 

 بود، نازک صداش

 

 د،یپوشیم دخترونه لباس



 

 .بود برعکس دوستاش یجلو اما

 

 انایآر بود گفته من به اما زدنیم صداش نیآر اونا یحت

 .بزنم صداش

 

 منم زدن، صداش یجور نیا هیبق دمید چون ،یمهمون یتو

 زدم، صداش نیآر

 

 دوستاش یجلو من اگه و داره یلیدل دیشا گفتم خودم با

 .شه بد بزنم، صداش انایآر

 

 چقدر که نیا به که بودم خودم ریدرگ انقدر موقع اون من

 .نکردم فکرم یحت مشکوکه دختر نیا

 

 بهت، شدت از طور همون هنوز

 

 حرکت،یب

 



 .میبود زده زل هم به 

 

 :دمیپرس ازش بالفاصله پس د،یرس ذهنم به یفکر

 

 و یزد جا پسر رو خودت اونا یجلو تو نکنه... نکنه -

 ؟یپسر یجد یجد کننیم فکر اونا

 

 من باشه نطوریا اگه! باشه؟ همجنسگرا واقعا نکنه ای

 یمهمون تو باشه ادمی نکهیا بدون کردم یرو ادهیز... شبید

 .افتاد یاتفاق چه

 

 نیآر#

 

 باشه شده داده جا آدم هی مغز یتو یخنگ از حجم نیا آخه

 .بهیعج واقعا

 

 یعرعرو هی واقعا اون که شدم مطمئن گهید حرفش نیا با

 .خنگه نیزبیر منحرف یخجالت

 



 ارائه من بودن دختر یبرا کننده قانع یجوابا یجور یعنی

 نیاول در دیبا کردمیم شک خودم به داشتم کم کم که دادیم

 نانیاطم خود تیجنس از و برده پناه ییدستشو به فرصت

 .مینما حاصل

 

 :گفتم هولزده

 

 .یشد متوجه که یباهوش یلیخ تو... قایدق... آره -

 

 .دوخت چشم بهم منتظر

 

 بدم؟ حیتوض شتریب خواستیم یعنی

 

 بدم لشیتحو یشتریب دروغ خوادیم خودش که نیا مثل خب

 .ستین یا چاره پس

 

 هم کنار یجور رو دروغا بتونم که کردم یطوالن یمکث

 .باشه ریباورپذ که نمیبچ

 



 یمشکل براش من یقلو دو برادر... راستش یدونیم خب -

 یکس تا کنم پر رو جاش یمدت هی مجبورم من و اومده شیپ

 .نفهمه

 

 .هیزیچ ییکایآمر لمیف انگار

 

 .بود عمرم دروغ نیتر یلیتخ که ببندم شرط تونمیم

 

... خدا بنده که نداشت پشم اوه... یپشما و باز یدهن با تبسم

 شدنشون متعجب از دیبا یچجور ندارن پشم که ییکسا

 م؟یینما حاصل نانیاطم

 

 حال هر به

 

 بود، شده رهیخ بهم باز یدهن با تبسم

 

 :گفت جانیه با و اومد در بهت از هیثان چند از بعد

 

 !؟ییخدا -



 

 خودش نیا که بودم دهیند رو تبسم شدن زده جانیه حاال تا

 رو جانیه ،یزیانگ جانیه نیا جانیه و بود زیانگ جانیه

 ...خالصه و کرد قیتزر بهم

 

 .شدم زده جانیه منم

 

 کار به رو لمیتخ ی قوه من و مینشست تخت یرو پس

 زیانگ جانیه یداستانا گفتن به کردم شروع و انداختم

 .رییتغ یاندک با میزندگ

 

 شد، ناهار وقت که نیا تا گفتم و گفتم

 

 یزیچ هی خودش که داشت اصرار تبسم که ییجا اون از

 .بخورم مروین تبسم همراه به شدم مجبور کنه،یم درست

 

 دست کار آخر و دهیم خوردمون به یگرم یه حاال

 .دهیم دوتامون

 



 .گهید بود رو به رو یگرم عوارض با شبمید

 

 ینطوریا و نداشت یخوب یروح طیشرا واقع در البته

 که بود یحس هی یول دمشیفهمیم شه، آروم خواستیم

 بهش رو بد یاتفاقا تموم کنم یکار هی شدمیم مجبور یوقت

 .دادمیم ربط

 

 حال هر به

 

 .میخورد رو ناهارمون

 

 زحمتش ییظرفشو نیماش هم رو ناهار و صبحانه یظرفا

 .دادم ادامه رو میدرآورد من یداستانا گفتن منم و دیکش رو

 

 .بود شده گهید شیش پنج ساعت

 

 بود خوب اونم هیروح یبرا رون،یب برم خواستیم دلم

 :گفتم بهش پس

 



 م؟یبزن یدور هی رونیب میبر -

 

 .دمید رو تعللش

 

 .کردیم نگاهم خجالت با

 

 و انداختم زحمت به رو تو یلیخ روز چند نیا... راستش -

 ...پو... درمورد... و کردم تتیاذ

 

 من پول از کم مدت نیهم تو نکهیا خاطر به شدم متوجه

 حرف نیا به راجع خوادیم و کشهیم خجالت کرده استفاده

 پول که وقت هر گفتم و دمیپر حرفش نیب نیهم یبرا بزنه

 خاطرش به ستین الزم و بده پسش بهم تونهیم اومد دستش

 .کنه یناراحت احساس

 

 شده جنتلمن یلیخ حاال تا شبید از کردمیم فکر یچ هر

 .بود

 

 .بودم آورده در یباز جنتلمن یلیخ القل ای



 

 دنیپوش از بعد کنه، روعوض لباسش تا برگشت اتاقش به

 .میافتاد راه نیماش با و میزد رونیب خونه از لباسامون

 

 و حال رییتغ و کردن تلف وقت هدف با فقط هفت ساعت تا

 ابونایخ یادیز. ) کردم لومتریک رو ابونایخ نیماش با احوال

 (کرده متر رو

 

 افتادم زمیعز مادر و پدر ادی ییهوی یلیخ یکاریب شدت از

 رفتمیم دیبا روزا نیهم بودمشون، دهیند بود وقت یلیخ که

 .دنشونید

 

 انقدر میدرآورد من یداستانا گفتن به کردم شروع دوباره

 .کردم اریاخت سکوت و سوخت لمیتخ ی قوه که گفتم و گفتم

 

 .گذاشتم باز براش رو انشیپا حداقل بود خوب

 

 .خودش لیتخ به کنمیم واگذار رو شیبق گهید

 



 :دیپرس ازم

 

 شد؟ یچ تهش -

 

 :گفتم و بردم باال رو ابروهام

 

 ،یکرد اشاره یمهم و فیظر شدت به ی نکته به آهان، -

 بدونم که وفتادهین اتفاق تهش هنوز و نجامیا االن که ینیبیم

 .بشه قراره یچ

 

 م،یشدیم رد میداشت یشهرباز کنار از

 

 رد کنارش از که یوقت تا شدم، تبسم ی رهیخ نگاه متوجه

 .کردیم نگاه بهش میبش

 

 تو فقط. از احتماال حوصلش داشت، حق خدا بنده خب

 .بود رفته سر رفتن اونور و نوریا نیماش با ابونیخ

 

 تبسم#



* * * 

 م،یکرد انتخاب رو وحشت تونل همه از اول

 

 .نبود موافق ادیز انایآر اولش البته

 

 .میرفت داخل و زدم کنار رو پرده

 

 .بود کیتار کامال

 

 .برداشتم یقدم جلو سمت به

 

 نگاهش متعحب کرد، حلقه کمرم دور رو دستش انایآر

 :گفت که کردم

 

 ...نترس یچیه از شتمیپ من تا -

 



 توهم باهاش همراه انگار بود دهیپوش پسرونه لباس که حاال

 در یباز جنتلمن کردیم یسع و بود برداشته بودنم مرد

 .ارهیب

 

 اون اما کنم جدا کمرم از رو دستش کردم یسع خجالتزده

 .نتونستم که بود گرفته رو کمرم محکم قدر

 

 :گفت و کرد یااشاره بود کمرم دور که دستش به ابرو با

 

 .ینترس که کنمیم رو نکاریا نیا واسه -

 

... بود یجوری آخه یول نکار،یا با نداشتم یمشکل من خب

 !میزوج کنن فکر مردم بود ممکن

 

 فکر بهش و کنم پاک مسئله نیا از رو ذهنم کردم یسع

 .نکنم

 

 .میبرداشت جلو سمت به یقدم چند

 



 .اومد کنارمون از درست یغیج یصدا هوی

 

 .شد جدا کمرم از انایآر دست

 

 .بود شده شکه یحساب انگار یول دینکش یغیج

 

 .دمیدو جلو سمت به سرعت با ترس و شوک شدت از

 

 هامقدم قلبم، ضربان اومدن نییپا با همزمان بعد لحظه چند

 .کردم آروم رو

 

 قدم هم باهام و رسوند بهم رو خودش انیگو پشم ای انایآر

 .شد

 

 گرفت، رو پاهام از یکی یناگهان طور به که یدست حس با

 .دمیکش یغیج

 

 بغلم محکم و دیکش یداد ترس از انایآر من غیج یصدا از

 .کرد



 

 .دست اون به زدن لگد کرد شروع

 

 مثل یول کنم جدا خودم از رو انایآر دست کردم یسع

 .بودن دهیچسب بهم چسب

 

 کنم، جدا خودم از رو دستش داشتم یسع که طور همون

 

 :دمیپرس

 

 ؟یکن ولم شهیم -

 

 اومد، خودش به تازه

 

 .کرد باز دورم از رو دستش 

 

  توجه،یب

 



 :گفت کردیم مرتب داشت رو لباسش که طور همون

 

 .بود ماثر که نیا مثل -

 

 :دمیپرس یکنجکاو با

 

 !؟یچ -

 

 ( یخنگ چقدر گهید تو) گفتیم بهم نگاهش با انگار

 

 :داد جواب

 

 .بود ماثر ترست رفع تو انگار گه،ید بغل -

 

 آهان-

 

 .کرد حرکت من به توجهیب

 



 یاجنازه و شد روشن ینور کنارش درست لحظه همون

 تا کرد، پرت انایآر سمت به رو خودش و دیکش غیج

 بدنش که ینور و برگشت شیقبل یجا سر و رفت کشینزد

 .شد خاموش  کرد،یم انینما رو

 

 بود، ستادهیوا جا همون مبهوت و مات طور همون انایآر

 .خوردینم یتکون یحت

 

 :زدم صداش

 

 !انا؟یآر -

 

 لحظه چند مانند جنازه جسم اون که ییجا به طور همون

 .بود رهیخ بود، شیپ

 

 .زدم شونش به و رفتم جلو

 

 و داد قورت رو دهنش آب اومد، در شک حالت از

 :گفت طلبکارانه



 

 االن یبود من یجا تو اگه... گمیم نیهم واسه ؟یدید -

 .دستم رو یبود افتاده یبود کرده سکته

 

 .کرد یاخم و کرد فوت کالفه رو نفسش

 

 ترمحکم و دوباره رو دستش و کرد کینزد بهم رو خودش

 .کرد حلقه کمرم دور قبل از

 

 که کنهیم وارد فشار کمرم به داره قدر اون کردمیم حس

 .نرسه کمرم به خون ممکنه

 

 .بشه رودم وارد نتونه خوردم که ییغذاها

 

 .بود هم رونیب زهیبر بدنم یداخل یاحشا که نیا احتمال

 

 توبه بار صد م،یدیرس وحشت تونل نیا آخر به که یوقت تا

 .کردم

 



 با رو یزیچ نیهمچ گهید دمیم قول نپاشه هم از کمرم اگه

 .نکنم امتحان یآدم نیهمچ

 

 نیآر#

 

 ،یبهداشت سیسرو رفتم مزخرف وحشت تونل اون از بعد

 نگاه مردونه، یبهداشت سیسرو تو رمیم دارم دید که تبسم

 .انداخت بهم یمتعجب

 

 .دیکش طول کارم یساعت مین هی

 

 جوره همه گرفتاره سهله، که بند شاش بودم دهیترس اونقدر

 .شدم بند

 

 یعاد تیوضع به که کردم کار ربع کی بخش هر رو

 .بازگردن خودشون

 



 و درد دنیکش و فراوان، یهاتالش از پس خوشبختانه

 ساعته مین رو ساله صد راه تر،فراوان یهایسخت و مشقت

 .شدم خارج یبهداشت سیسرو از و مودمیپ

 

 اسمش... از ریغ یزیچ دوباره بتونم کردمینم رو فکرش

 .نمیبب نبرم رو

 

 .دیرسیم نظر به شهیهم از تریرنگ ایدن

 

 چقدر ایدن)  یجمله سلوالم تک تک با تونستمیم تازه

 .کنم درک رو( باستیز

 

 نگاه بود، شده سبز پشم رپاهاشیز انتظار شدت از که تبسم

 .انداخت بهم یاخسته

 

 مین نیا تو بود رفته سر حوصلش یلیخ احتماال خدا بنده

 .ریاخ ساعت

 

 .میافتاد راه 



 

 و صد کرد حس کرد اشاره ییهوا ترن به که لحظه همون

 .شدم ریپ سال پنج و نود

 

 دینبا که ییجا چرا دیترسیم دنیخواب تنها شب از که نیا

 !آخه؟ شدیم شجاع شد،یم شجاع

 

 عر و کردمیم دل و درد خودم با دلم تو که طور همون

 یبرا شدم موفق ربع هی از بعد و ستادمیوا صف تو زدمیم

 .بخرم طیبل دومون هر

 

 .میشد ییهوا ترن سوار

 

 نیهم از بود، شده رهیخ بهم تبسم باال، رفتیم آروم داشت

 نم،یبب رو یخاص خوردم گوه هی چشماش تو تونستمیم حاال

 یچشما انعکاس اون که شدم متوجه بعد لحظه چند البته

 .دمید که بود خودم

 



 و شد متوقف م،یدیرس ممکن ینقطه نیباالتر به که یوقت

 ...بعد لحظه

 

 .کرد سقوط نییپا سمت به سرعت به

 

 .دمید یحتم رو خودم شدن له

 

 .سمیبنو نامهتیوص نکردم وقت یحت

 

 ،یبود شده جنتلمن چقدر آخر یروزا ن،یآر ن،یآر... آخ

 

 ...یبود فداکار چقدر

 

 ...فقط... مردم ینگالیس با چقدر

 

 از و یفداکار با ینشکن رو دلشون که نیا یبرا فقط

 (خواباش و اهایرو تو) ،یزد رل فراوان یخودگذشتگ

 



 ...خدا یرضا یبرا فقط اونم

 

 ؟یریم یدار زود انقدر چرا یجنتلمن یاسطوره یا

 

 ...توان منتظر مردم ینگالیس

 

 ...توان راه به چشم

 

  ؟یفهمیم

 

 خاطر به دشونیسف اسب بر سوار یشاهزاده دوننینم

 ...رهیم پروردگار دارید به داره گهید نگلیس هی حماقت

 

 ...یستین خودت فکر به آخرم یلحظه یحت... آخ

 

 ...یاهیبق فکر به

 

 ...ییبایز یاسطوره یا



 

 ...توست ییبایز وصف در اتیاب یهمه که یا

 

 ...پشمانت تک تک یفدا به یزندگان که یا

 

 ...چرا

 

 ؟یرویم زود آنقدر چرا

 

 ؟یدار عجله یمردگان یبرا آنقدر چرا

 

 ...آه

 

 ...ده ادامه را پدرت راه دییبگو پسرانم به

 

 ...داشت ییآرزو پدرت دییبگو پسرانم به

 

 .ردیگ آرام پدرتان روح تا دییبنما محقق را آن



 

 شنا مشغول فاضالب داخل احتماال که فرزندانم فکر با

 (نیشد متوجه که انشاهلل. ) زدم یتلخ لبخند بودن

 

 ...میبود آرزو قسمت آهان

 

 ...که است نیا من یآرزو

 

 ...که است نیا من یآرزو

 

 ...بودم نکرده فکر بهش راجع قبال چرا بابا یا

 

 تره،شاعرانه بمونه نصفه حرف مرگ موقع اصال

 

 ...الیخیب پس

 

 ...یتیگ یا آه

 



 رو حرفش بود ییدستشو تو که شیپ قهید چند یادآوری با)

 ...ینداشت ریحق نیا یبرا زجر جز یزیچ تو( دهیم ادامه

 

 .میگویم ترک را تو حال

 

 .رومیم ایدن از یکامیب و یناکام اوج اوج اوج در آخرشم

 

 .بود نیرزال یهانهیس اومد ذهنم به که یریتصو نیآخر

 

 .دادم سر حسرت یرو از یآه

 

 .کردمینم حس پوستم یرو رو هوا انیجر گهید

 

 دردیب چه مردم؟ یجد یجد پس

 

 :گفتیم که تبسم یصدا با

 

 ...گهید شو بلند -



 

 .کردم باز رو چشمام

 

*  *  * 

 کرد، اشاره وحشت برج به یوقت

 

 .گرفت درد قلبم کردم حس

 

 .بود لیتکم تمیظرف امشب یبرا گهید

 

 :دیپرس واشی زدم، زل وحشت برج به مات دید که تبسم

 

 !؟یومدین یشهرباز حاال تا -

 

 :دادم جواب و انداختم بهش بود یسوال چه گهید نیا نگاه هی

 

 یم سوار یتر جالب و تر زیانگ جانیه یزایچ یول چرا -

 .شدم



 

 :دیپرس آروم و کرد مرتب رو شالش

 

 !؟یچ -

 

 و برگشت سمتم به رتیح با کرد، دنبال رو نگاهم رد

 :دیپرس

 

 !؟یشهرباز یاومد یسالگ چند بار نیآخر! ؟ توپ استخر -

 

 .کردم نگاهش چپ چپ

 

 .نکنه دایپ ادامه بحث که ندادم یجواب

 

 .بود بهتر یلیخ دیکشیم خجالت همون

 

 به و میخورد بود ایکینزد همون که یرستوران تو رو شام

 .میبرگشت خونه



 

 .دمیکش دراز تخت یرو و کردم عوض رو لباسم

 

 .کنه عوض رو لباسش تا بود رفته یکنار اتاق داخل تبسم

 

 با بتونم تا بخوابه نجایا ادیب بودم منتظر که بود یساعت مین

 رو الزم اقدامات خوابهیم که یحالت و تیموقع به توجه

 .بدم انجام ندمیآ یها بچه و خودم از محافظت یبرا

 

 .بخوابم یاگهید یجا که رمینم و کشمینم کنار گهید امشب

 

 .کنمیم یداریپا و مونم یم جام سر مرد مثل

 

 .ومدین تبسم اما گذشت یساعت کی

 

 و شدم بلند جا از باشه، شده بد حالش ممکنه که فکر نیا با

 .زدم رونیب اتاق از

 



 .بود بسته اتاقش در

 

 .رفتم داخل و دمیکش نییپا رو رهیدستگ

 

 .نمشیبب تونستم یم و بود کیتار مهین اتاق

 

 .بود برده خوابش تخت یرو

 

 .انداختم روش و دمیکش رونیب تبسم یپا ریز از رو پتو و

 

 پتو که شهیم دایپ یشب هی دختره ای پسره لمایف تو شهیهم

 اصال رو، پتو بکشه باالتر ای مقابل طرف رو بکشه رو

 .نداره ردخور

 

 .جنتلمنم چقدر من دیفهم یم شد یم داریب که صبح فردا

 

 .انداختم صورتش به ینگاه

 



 خوابم یب یشب نصفه و نهینب کابوس دوباره امشب دوارمیام

 .نکنه

 

 .دمیکش دراز تختم یرو و برگشتم اتاقم به

 

 منتظر و زنگ به گوش یداریب و خواب عالم تو صبح تا

 .ومدین ییصدا اما بودم

 

 رهیم داره عرقع از سیخ که نیا خاطر به که گفت  تبسم

 .اتاقم حمام

 

 ...هیچ من ریتقص خب

 

 رو دیکش پتو دینبا گرمه ییجا یوقت بود نگفته بهم یکس

 طرف

 

 شده دیرس یم خواب دختر هی به پسره شهیهم لمایف تو

 دختره رو دیبا یزیچ هی یول کرد یم لخت رو خودش

 .نداختیم



 

 دم،یسنجیم رو طیمح جنتلمنانه حرکت دادن انجام یبرا دیبا

 .دمیفهم که بود یا نکته نیا

 

 روش رو پتو که بوده من خاطر به دینفهم حاال شد خوب

 .گرما نیا تو دمیکش

 

 و بودم کرده پهن رو ینقاش بساط که بود یاقهید چند منم

 .کردم یم لیتکم رو تابلوم داشتم

 

 تبسم که نیا یبرا اومد، که حمام در شدن باز یصدا

 اتاق از زودتر که کردم حرکت در سمت به باشه راحت

 .برم رونیب

 

 ...نیآر به بادمجون از نیآر به بادمجون از -

 

 ...بادمجون دارم رو صدات -

 



 نده انجام حرکتا نیا از ه،یچ گهید ایباز جنتلمن نیا داداچ -

 ...بزن رو دتید شهیهم مثل شناسم،یم رو تو من که

 

 :بادمجون دییتا در اعظم مرغ تخم

 

 ...جان بادمجون یگفت گل -

 

 مرتب و دمیکش رونیب خچاقی از رو مخلفات هیبق و ریپن

 .ندمیچ زیم رو

 

 .بستمیم رو نایا دهن خوردم یم یسرد دیبا نکهیا مثل نه

 

 .اومد زنگ یصدا که شدم صبحانه خوردن مشغول

 

 .کردم حرکت آپارتمان در سمت به

 

 .کردم باز رو در

 



 .بود انسالیم و لویبیس مرد هی

 

 .کرد رصد رو پام تا سر بگه یزیچ که نیا از قبل مرد

 

 :گفت اخم با و بار تاسف نگاه با

 

 نجاست؟یا تبسم -

 

 .دییزا گاومون نکهیا مثل اوه

 

 ...قلو دو اونم

 

 بود؟ تبسم یبابا غیغنی

 

 .نداشتم یا گهید ی دهیا چیه نیا از ریغ

 

 .خداوندا بود کرده دایپ کجا از رو نحایا آخه

 



 :دادم جواب ش،یادب یب به توجه یب و الیخ یب

 

 اسم نیا به یکس... کنمیم یزندگ تنها نجایا من -

 ...شناسمینم

 

 .داد هولم تیعصبان با

 

 ...نجاستیا دونمیم... نمیبب کنار برو -

 

 نداشتم؛ رو یحرکت نیهمچ توقع ازش اصال که جا اون از

 .نیزم یرو افتادم

 

 :زد صداش داد با 

 

 تبسم؟ -

 

 اتاق سمت رفت راست هی و انداخت بر و دور به ینگاه

 ...من



 

 .کردمیم اشتباه که نیا مثل اوه

 

 .داره ادامه گاو شیزا ومدیم نظر به

 

 یزیچ اون به عمرا بردش،یم نجایا از و دیدیم رو تبسم اگه

 دیدیم من چشم از ایدن مطمئنا چون دم،یرسینم خواستمیم که

 .رو زیچ همه

 

 .رفتم سمتش به و شدم بلند جا از سرعت به

 

 .کرد باز رو اتاق در برسم بهش که نیا از قبل درست اما

 

 .رسوندم اتاق به رو خودم زنان نفس نفس

 

 !نبود؟ نجایا

 



 حمام در دنید با انداخت بر و دور به ینگاه دوباره مرده

 .رفت سمتش به

 

 ؟یچ بود حمام تو هنوز اگه

 

 کنم، یریجلوگ حمام در کردن باز از تونستمینم

 

 .شدیم حساس شتریب یطور نیا چون

 

 .کنم رفتار یکول یدخترا مثل کردم یسع پس

 

 :گفتم غیج غیج با

 

 یشخص میحر به روشن روز تو کنم،یم تیشکا ازتون -

 خونه وارد زور به روشن روز تو ن،یکنیم تجاوز مردم

 کنه؟یم یزندگ پناه یب و تنها دختر هی توش که نیشیم یا

 

 .کرد باز رو حمام در بگم رو یبعد ی جمله که نیا از قبل



 

 لحظه، چند یبرا کردم حس

 

 استرس، شدت از

 

 .ستادیا تپش از قلبم 

 

 ست،ین هم جا اون تبسم که دمید یوقت

 

 .ادیب جا نفسم تا تخت یرو نشستم و دمیکش یا آسوده نفس

 

 یطرف از و دیوزیم روده جانب از که یبهار باد یصدا با

 به مشکوکانه و سمتم به برگشت مرد اومد، تختم ریز از

 .شد رهیخ تخت

 

 خب

 



 یجد کردمینم یمعرف گوز صاحب رو خودم اگه نیا مثل

 .رفتیم فنا به تبسم یجد

 

 صاحابش، حالل یعنی دادم واسش که یپول! یتشک عجب -

 !ریپذ نفوذ چه

 

 .رفت رونیب و کرد نگاهم چپ چپ مرد

 

 گردن به رو ییآبرویب نیا فداکارم، چقدر من که آخ

 .گرفتم

 

 رفتم، دنبالش و شدم بلند

 

 با و بلند کرد رو و ریز رو خونه کل که نیا از بعد

 :گفت تیعصبان

 

 ...گردمیبرم بازم من آورد، شانس بار نیا -

 

 .دیکوب محکم رو در سرش پشت و رفت 



 

 یرو از رو نفسم بود، در به نگاهم که طور همون

 .دادم رونیب یآسودگ

 

 .شد حلقه کمرم دور یدست کردم حس

 

 ...ابولفضل ای

 

 .چرخوندم دست صاحب سمت به رو سرم تعجب با

 

 ...بود تبسم

 

 ...بدتر گهید

 

 ...شد الزم کافور تبسمم انگار

 

 .یخوشامد خورا کافور جمع به بگم، خواستیم دلم

 



 زمیبل به رو صورتش که طور همون دیجنب خودش به

 :گفت بود، چسبونده

 

 ...یکرد کمک بهم یلیخ واقعا تو انایآر -

 

 گردن من که باش شرمنده یگوز اون از تشکر، یجا به

 .گرفتم

 

 یکنم،ول درک تونستمیم رو کردیم داشت تشکر که نیا

 .کنم درک تونستمینم رو کردنش تشکر روش

 

 خدا به نبود الزم بغل حاال

 

 .بودم یراض میخال و خشک یمرس همون به

 

 ...یراست نه

 

 .بود یکاف کردیم اعتماد بهم که نیهم نبود الزم تشکرم 



 

 .شد رهیخ بهم شیاشک یچشما با و کرد بلند رو سرش

 

 بخاطرم خوامینم گهید... زیچ همه بخاطر... ممنونم واقعا -

 ...یوفتیب زحمت تو نیا از شتریب و یش تیاذ

 

 ...خواهر نداره رو حرفا نیا گهید گوز هی ؟یزحمت چه

 

 .بود رفته باال ضربانش که شدم قلبم متوجه تازه

 

 ...ایب

 

 به اگه داد، نشون واکنش قلبمون مینخورد کافور روز چار

 .ادیب در اهتزاز به گممید یجا ترسمیم بدم ادامه نخوردنش

 

 یلیدل چه تبسم گهید موقع اون بدونم خوادیم دلم یلیخ

 .دخترم من بگه که نیا یبرا بتراشه تونهیم

 



 کنه؟یم یزندگ جا نیا تبسم بفهمه تونست چطور

 

 :دمیپرس ازش رو رفتیم رژه داشت سرم تو که یسوال

 

 ؟یگردیبرنم باهاش چرا دنبالت؟ بود ومدهین اون مگه -

 که ستین یمعن نیا به اومده نجایا تا تو بخاطر که نیا مگه

 ؟یبرگرد خوادیم

 

 .کرد خوش جا لبش یرو یتلخ و کیکوچ پوزخند

 

 ...نه -

 

 ...بهرحا! ست؟ین بابات اون مگه -

 

 :دیپر حرفم وسط

 

 ... نه -

 



 .شدم رهیخ بهش متعجب

 

 :گفت دیتاک با دید رو شکم نگاه یوقت

 

 ...عمومه ست،ین بابام اون -

 

 .بود کرده داشیپ باباش از زودتر عموش انگار

 

 کرد؛ یمکث

 

 :داد ادامه و گرفت ازم رو نگاهش

 

 به اون از کرد، ازدواج عموم با مامانم بابام فوت از بعد -

 ...بابا بگم بهش بودم مجبور بعد

 

 بود؟ ینطوریا پس

 

 !بود؟ گفته دروغ ایدن به یعنی



 

 .دمینشن من حداقل عموت، نگفت کبارمی ایدن آخه

 

 .بست رو چشماش

 

 زحمت به داره رو خودش من خاطر به یکرد فکر -

 خالص شرم از تونسته که نیا از یحت اون...نه! ندازه؟یم

 نون هی بهرحال گه،یم خودش با البد هست، خوشحالم شه

 .کمتر یاضاف خور

 

 :دمیپرس زده بهت

 

 !؟یچ یبرا پس -

 

 .گرفت رو منظورم

 

 .شد رهیخ بهم و کرد باز رو چشماش

 



 .شد رهیخ نیزم به همونطور به و نگفت یزیچ

 

 هر به دادم،یم کق بهش بدونم؟ رو نیا نداشت دوست پس

 .بودم بهیغر هی من اون چشم تو حال

 

 اعتماد؟ قابل ریغ یبهیغر هی دیشا

 

 یول ،یچ ای ،یدلسوز بود، یکنجکاو سر از دونمینم

 بهتر حالش ینطوریا تا کنم گوش رو حرفش خواستمیم

 .شه

 

 :دیلرزیم بغض از صداش حاال

 

! ؟یچ مامانم اما... اما بهونست هی دنبال اون دونستمیم -

 از داشت کهیمرت اون یوقت چرا نکرد؟ یطرفدار ازم چرا

 هی گنینم مگه نگرفت؟ رو جلوش کردیم پرتم رونیب خونه

 بگذره؟ خودش جون از یحت بچش خاطر به حاضره مادر

  ست؟ین ینجوریا من مامان چرا پس

 



 .ختندیر نییپا اشکاش

 

 رو هاش هق هق یصدا که گذاشت دهنش یرو رو دستش

 .کنه خفه

 

 :گفت درد با

 

 ...شکست قلبم زیچ همه از شتریب نیا -

 

 :کردم زمزمه رو اسمش آروم

 

 ...تبسم -

 

 .کردم بغلش

 

 ضربان قلبم تند شد.

 

 .نمیبب رو اشکاش نداشتم دوست



 

 .بود کرده تیسرا منم به شیناراحت

 

 .سوختیم براش دلم واقعا

 

 .بودن کرده پشت بهش همه

 

 .نداشت رو چکسیه

 

 ست،ین تنها که بفهمونم بهش کردنش بغل با تونستمیم حداقل

 .دروغه نکهیا با

 

 .بود بغلم تو شدیم یا قهید چند

 

 .شد قطع هاش هق هق یصدا کم کم

 

 .ادیب رونیب بغلم از خواستیم 

 



 نیا چون وفتهیب اتفاق نیا نداشتم دوست کنم اعتراف دیبا

 کردیم القا بهم رو یبود،حس بغلم تو عجز با و پناه یب که

 زودتر چه هر دیبا که وفتمیب فکر نیا به شدیم باعث که

 .بخورم کافور

 

 ای شهوت خاطر به نه بودم کرده بغلش صادقانه واقعا

 .یهرچ

 

 زده شده بودم.ولی وقتی بغلش کردم... انگار هیجان

 

 فاصله ازش و کردم باز دورش از رو دستام یلیمیب با

 .گرفتم

 

 .افتادم یزیچی ادی هوی

 

 .نمیبب کن صبر

 

 براش کردم، بغلش و بودم، کینزد انقدر نکهیا با یعنی

 !کجاست؟ ممم نشد سوال



 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 .بودمیم مراقب شتریب دیبا

 

 دادم حیترج دادم، سفارش همبرگر و زدم زنگ ناهار یبرا

 ممکن چون نپرسم رو تبسم نظر

 .بشه ختم یزیچ ییمروین به ناهار بود 

 

  م،یخورد رو همبرگرامون و آوردن رو غذا که نیا از بعد

 .میداد لم کاناپه یرو

 

 .کردم روشن رو ونیتلوز و برداشتم رو کنترل

 

 .دیدو ییدستشو سمت به و شد بلند هو،تبسمی

 

 .شدم رهیخ ییدستشو در به متعجب

 



 بلند جا از خوردم، جا دمیشن که رو زدنش عوق یصدا

 .ستادمیا در دم و رفتم ییدستشو سمت به و شدم

 

 حامله دختر یوقت رمانا تو شهیهم... ییآشنا یصحنه چه

 .وفتهیم اتفاق صحنه نیا شهیم

 

 یچندش ی منظره با که نیا یبرا اما بود نکرده قفل رو در

 .نکردمش باز نشم رو به رو

 

 :زدم صداش

 

 !تبسم؟ -

 

 کرده باز رو آب ریش که شدم متوجه آب یصدا از

 

 .اومد رونیب تبسم و شد قطع آب یصدا لحظه چند بعد

 

 .بود سیخ دستاش و صورت



 

 :دمیپرس

 

 خوبه؟ حالت -

 

 .رفت کاناپه سمت به و داد تکون رو سرش

 

 باال سرعت به داره معدم طرف از یزیچی کردم حس هوی

 .باشه شده منقبض هوی معدم که انگار ادیم

 

 .آوردم باال و ییدستشو داخل دمیدو

 

 بودم دهیچسب شکممو که یدرحال و زدم رونیب ییدستشو از

 .کردم پرت تبسم کنار رو خودم و رفتم کاناپه سمت به

 

 ییدستشو سمت به سرعت به دوباره و شد بلند جا از تبسم

 .رفت

 



 .شدمیم نگران داشتم کم کم گهید

 

 .ستادمیا منتظرش در دم بازم

 

 .اومد رونیب

 

 بود؟ درست کردمیم فکر که یزیچ یعنی

 

 ...یعنی

 

 م؟یبود شده حامله یعنی

 

 یول شم حامله تونستمینم که من که نهیا منظورم یعنی

 تهوع و اریو هم بچه پدر یول وفتهیم اتفاق کم یلیخ دمیشن

 .کنهیم دایپ رو یحاملگ عالئم یسر هی و

 

 .انداختم ومدیم کاناپه سمت به رفته وا که تبسم به ینگاه

 



 .نکردم یغلط چیه مطمئنم من اما

 

 اد؟ینم ادمی و شده یدستکار حافظم نکنه

 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 عوقم کردمیم فکر که یچ هر به ارمیب باال خواستیم دلم

 تهوع حالت یول بخوره بهم حالم حاضرم یعنی گرفت،یم

 .برس ادمیفر به خداوندا رم،ینگ

 

 انگار یول کرد پرت کاناپه یرو رو خودش حالیب تبسم

 یعیسر حرکت با خورد،ینم تکون زد، خشکش هوی

 . شد رهیخ بهم و برگشت

 

 .زدیم موج چشماش تو ینگران

 

 به رو بود صورتش یجلو که ییموها لرزونش دست با

 :گفت وحشت با و کرد تیهدا گوشش پشت

 



 ... من... نکنه -

 

 .کردیم فکر یچ به که شدم متوجه 

 

 :آوردمش زبون به و فکرم رو ختمیر رو منطقم

 

 هستم؟ یزیچ یقارچ مگه! ه؟یفکر چه نیا آخه -

 

 .شد گرد چشمام بود، افتاده براش که یاتفاق یادآوری با

 

 :گفتم و گرفتم رو بازوش شدم، بلند جا از

 

 .پاشو -

 

 .دیکش رونیب دستم از رو بازوش

 

 پاشو شه؟یم شه، ینم حل یزیچ که نشستن جا نیا با -

 .دکتر میبر



 

 .شد بلند جا از باالخره

 

 م،یدیپوش رو لباسامون

 

 .میزد رونیب خونه از و میشد نیماش سوار

 

 .کرد یم هیگر داشت همچنان

 

 دو مینیشیم بعد هست، کار در یا بچه میبش مطمئن بذار -

 .باش آروم االن م،یکن یم هیگر صبح تا ییتا

 

 . شد هم دتریشد شیگر چیه نشد آروم حرفم با

 

 ...بابا یا

 

 کردن آروم تو نبودم، خوب یکس کردن آروم تو چوقتیه

 .باشه عرعرو طرف که برسه چه ستمین خوب یعاد آدم



 

* * * 

 

 :گفت تبسم به رو دکتر میرفت داخل

 

 .بکش دراز -

 

 .زد باال رو مانتوش و دیکش دراز تبسم

 

 شده رهیخ دکتر به باشه، راحت که کردمینم نگاه بهش

 .تبسم شکم رو ختیر رو ژل که بودم

 

 .ییآشنا صحنه چه

 

 بود، شده خراب بدم بود، شده خراب ذهنم طان،یش بر لعنت

 .ومدیم ذهنم تو االن ییزایچ نیهمچ دیبا یچ یبرا

 



 یچ بود دکتر خانوم دست که یالهیوس اون اسم دونمینم

 چه نمیبب که نکردم نگاه یحت دیکشیم تبسم شکم رو که بود

 هم در ریتصو هی که بودم شده رهیخ توریمان به فقط ه،یشکل

 .دادیم نشون رو یاکوله و کج دیسف اهیس و برهم

 

 :گفتش ذوق با که شد بلند دکتر یصدا

 

 .گمیم کیتبر بهتون -

 

 .شدم پوکر

 

 .انداختم دکتر به نگاه هی و توریمان به نگاه هی

 

 شدم؟ عمو من االن بود؟ بچش ختهیریب نیا

 

 سرم رو هوی ایدن کردم یحالج ذهنم تو که رو حرف نیا

 .شد آوار

 

  شد؟ یکوفت چه االن شد؟ یچ



 

 .شدم رهیخ تبسم به نگران

 

 یهالب به رهیخ و بود زده خشکش جاش سر بود زده بهت

 .بود دکتر

 

 :گفت پوکر و شد دیناپد لبخندش هوی دکتر

 

 رنگ تاتون دو و اومد ونیگر خانوم نیا که اونطور خب -

 خوشحالتون بچه نبودن خبر ومدیم بنظر نیبود دهیپر

 .گفتم کیتبر نیهم یبرا کنه،یم

 

 .شدم پوکر

 

 توقع باشه سالش چهل ومدیم بنظر که دکتر هی از آخه

 .باشه یجد ریغ انقدر نداشتم

 

 رونیب اونجا از کنه، پاک رو ژل که داد تبسم به دستمال

 .میزد



 

 :گفتم یم بهش یخوشحال با هیثان یس هر 

 

 گفتم؟ بهت یدید -

 

 شدت به میروح حال یول نبود خوب میجسم حال نکهیا با

 شصدیش یباال قهیدق چند همون تو مجموع در بود، خوب

 ذوقش اولش خب.) بودم دهیپرس رو جمله نیا ازش بار

 (داشته دیتاک سوالش رو شتریب بچم بوده شتریب

 

 آورده باال بار چند هم نجایا میبرس تا داشتم، تهوع حالت

 بودم شده مطمئن گهید االن نطور،یهم تبسمم بودم،

 و میرفت یاگهید دکتر شیپ پس ستین یحاملگ موضوع

 کار نکهیا مثل دوتامون، یبرا نوشت سرم... خب... خب

 .بود یکوفت یهمبرگرا اون کار

 

 چقدر که بماند زدن، بهمون سرم... و سرم دیخر بعد

 تو کردن، فرو تومون رو دراز زیچ اون بود، وحشتناک

 نیماش به شد تموم سرمامون نکهیا بعد منظورمه، دستمون

 .بهتر یلیخ بود شده بهتر حالم م،یبرگشت



 

 .انداختم ینگاه ساعتم به بود، شده کیتار هوا بایتقر

 

 یزیچ یاهیروح دیتجد که ببرمش یاگهید یجا خواستمیم

 .کنه کمک حالش شدن بهتر به کمی خدا، بنده یبرا بشه

 

 .میدیرس باالخره بعد ساعت مین

 

 .بود شده کیتار کامال هوا گهید

 

 ن،یماش یچراغا نور جز اطراف نیا

 

 .نبود هم ینور

 

 .بود شده ساکت اطرافمون کیتار یهوا ریتاث تحت تبسم

 

 :دیپرس

 



 کجاست؟ نجایا -

 

 .دادم رونیب مانند آه رو نفسم

 

 چکسیه شم،یم میسه باهاش رو امییتنها که هییجا نجا،یا -

 نیدوم... تو و کردم داشیپ خودم ست،ین نجایا یاگهید

 .یذاریم پا جا نیا به که یهست ینفر

 

 :گفت یآروم یصدا با

 

 ...نذاشتما پا هنوز -

 

 :گفتم کالفه

 

 ...یذاریم که گهید قهید دو باشه، خب -

 

 بابا یا

 



 .کنهیم قطع رو آدم حرف

 

 یرمانا الوگید مثل اصال زدم،یم داشتم میشاخ یحرفا چه

 .بود خفن

 

 :دادم ادامه

 

 خوامیم االن اما شم،یم میسه رو اشکام جا نیا با شهیهم -

 .برسه خدا گوش به تا بزنم داد انقدر

 

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم باز رو در

 

 .شد ادهیپ هم تبسم

 

 .دره لب رفتم

 

 :دمیکش داد

 



 ...خدا -

 

 شده ساخته دره تو که ییهاخونه یهاچراغ همزمان هوی

 و صورتم تو خورد ضرب با یزیچ هی و شد روشن بود

 .نیزم افتاد

 

 .کردم نگاه نیزم به

 

 .بود ییدمپا

 

 حرفم یخواینم اگه... یقهر اگه... ایخداوندا خداوندا ایخدا

 مشت هی چرا؟ ییدمپا... یندار دوسم اگه... یکن گوش رو

 ییطال ییدمپا به ،یکردیم پرت صورتم تو یزیچ ییطال

 .بودم یراض هم

 

 :اومد یرزنیپ داد یصدا دره ته از

 

 ...سوخته پدر یکرد داریب را بچه مرده، لیذل جنِ  تخم -

 



 :اومد یرمردیپ یصدا بعدش

 

 رو حروم تخم نیا باش، مسلط اعصابت به خانم حاج -

 .کنمینم ول نکنم امشب تا خودم

 

 :گفت تعجب با رزنهیپ

 

 !آقا؟ حاج -

 

 .منظورمه آدم خانم حاج نه -

 

 :اومد دره ته از دوباره رزنیپ یصدا

 

 .نکن فیکث را خودت خون کن ول آقا حاج -

 

 :گفتم دمیدویم نیماش سمت به که یدرحال

 

 ...شو سوار بدو طهیخ اوضاع -



 

  م،یشد سوار

 

 .میافتاد راه و کردن روشن رو نیماش بالفاصله

 

 :دیپرس تبسم

 

 ؟یکرد کشف رو جانیا وقته چند -

 

 :دادم جواب کردمیم نگاه رو آسمون که یدرحال

 

 شیپ هفته هی -

 

 :بود گرفته خندش که یدرحال

 

  گه؟ید شدن مستقر جا نیا تو کشف از بعد نایا -

 

 :دیپرس دوباره و کرد یمکث



 

 گذاشتم؟ پا نجایا که بودم ینفر نیچندم من یگفت -

 

 .دادم هیروح بهش یادیز کنمیم حس

 

 .افتادم ایدن ادی تازه

 

 زودتر، دیبا

 

 یزیچ دیبا کرد یم پول درخواست دوباره که نیا از قبل

 گرفتم،یم ازش رو خواستمیم که

 

 کنم، رو میزندگ تونستمیم راحت الیخ با بعد

 

 قراره یاتفاق خانوادم یاعضا یبرا بترسم که نیا بدون

 .وفتهیب

 

 بده، انجامش دردسر یب و راحت یلیخ تونست یم تبسم



 

 آشنا باهام روزه چند که یمن به رو دوستش االن مطمئنا اما

 دهیم حیترج شده

 

 من یجا به که بخوام ازش و کنم اعتماد بهش تونمینم پس

 .کنه رو کار نیا

 

 .بود انیرا انداختم، ینگاه صفحش به خورد زنگ میگوش

 

 .کردم وصل رو تماس یلیمیب با

 

 ن؟یآر الو -

 

 خاطر به بشنوم، رو صداش داشتم دوست شهیهم که نه 

 .شده یشاد از سرشار قلبم االن نیهم

 

 بله؟ -

 



 گه؟ید یایم گرفتم، یمهمون شب فردا یبرا -

 

 .آرست جوابم مطمئنه انگار که بود یجور لحنش

 

 :گفتم و گرفت شکل لبم یگوشه یپوزخند

 

 .امینم نه، -

 

 حرف باهات ایدن راجب خوامیم بعد چون ؟یمطمئن -

 .بزنم

 

 کرد،یم تماشا رو رونیب سکوت در که تبسم به ینگاه

 .انداختم

 

 .باشه -

 

 .کردم قطع یحرف چیه بدون و

 



 ...انیرا

 

 که شدیم باعث برادرم با تبسم متجاوز اسم بودن یکی

 .ادیب بدم اسم نیا از شتریب

 

 .یالش هم دو هر میکرد برخورد انیرا دوتا به

 

 .بشره نیهم من یهایبدبخت تموم مسبب

 

 .نداره ارزش یزیپش براش خانواده وقت چیه

 

 تبسم#

 

 .بود اومده خوشم ازش

 

 نرم قلبم دوباره کنم اعتراف خودم به که بود سخت برام

 .بود اشتباه نیا اما شده

 



 قبل بار اشتباهات نتونستم یحت هنوز چون اشتباهه گمینم

 اشتباه مرتکب داشتم بارنیا مطمئنا اما کنم، جبران رو

 .شدمیم یبزرگتر

 

 احساس نیا و دختره هی اون گفتم خودم با بارها و بارها

 از ریغ یاحساس داشتن یاجازه قلبم به دینبا باشه، دینبا

 به که بدم اجازه ذهنم به دینبا و بدم بهش، نسبت یقدردان

 .نبودم موفق اما بره، اون سمت

 

 رو جلوش تونستمینم اما وفتهیب اتفاق نیا دینبا دونستمیم

 فکر بهش مدام که رمیبگ رو ذهنم یجلو تونستمینم رم،یبگ

 دوستش که... که رمیبگ رو قلبم یجلو تونستمینم نکنه،

 .باشه نداشته

 

 یرو کردم، عوض رو لباسم و خونه میدیرس کهنیا از بعد

 .دمیکش دراز تخت

 

 بندازه ینگاه بهم کهنیا بدون اومد؛ بعد قهید چند تبسم

 .دیکش دراز تخت یرو

 



 .دیخواب من از فاصله با و بچسبه بهم ومدین قبال مثل بارنیا

 

 ریتعب گهید شب هی قراره که کردمیم تشکر ازش دیبا

 ینگاه یحت که نیا از اما وفتهیب عقب میمرغ تخم خواب

 .برخورد بهم ییجورای ننداخت، بهم

 

 .دهیکش دراز جانیا یزیچ یانسان هی انگار نه انگار

 

 .شدمیم واقع تیاهم مورد شتریب بودم مگس اگه احتماال 

 

 ...روزگار یهع

 

 .هیما شانس نمیا

 

 کرد رو مخم بود.حسابم نمیهم  پشهاینکه 

 

 روش کهنیا یول م،یکن یپوش چشم گرفتنش فاصله از اصال

 بذارم؟ دلم یکجا گهید رو کرده وارید سمت رو



 

 .بستم رو هامچشم و کردم پشت بهش منم

 

 رو روش کنه،یم من طرف رو کونش نزاکت،یب ادبِ یب

 من ییدمپا با نیش منحرف نیبخوا اگه)  وارید سمت

 (نیطرف

 

 نیآر#

 

 خوردن از بعد بود؛ صبح اول بایتقر شدم داریب یوقت

 ریز که یلیوسا یباق تابلو سراغ رفتم راست هی صبحانم

 تابلوم کردن تموم به شروع صدایب و بودم گذاشته تختم

 .کردم

 

 رو حوصلش و حال ر،یاخ یاتفاقا خاطر به وقت چند نیا

 !نداشتم

 

 !عاشقشم که یکار یحوصله و حال

 



 کردمیم صرفش رو روزم از ساعت پونزده حدود قبال

 شهیهم مثل که البته ست،ین قبل یاندازه به گهید االن یول

 باشم نداشته رو حوصلش اگه یحت و شهیم آرامشم باعث

 .نرم طرفش اصال که شهینم

 

 یتوجه اما دمیشن رو خورد زنگ که میگوش یصدا بار چند

 .نکردم

 

 .شد تموم باالخره ساعت چند از بعد

 

 !بود خواب هنوز تبسم

 

 تخت یرو از اومد؛ میگوش خوردن زنگ یصدا دوباره

 .کردیم ییخودنما صفحش رو آرام اسم داشتم؛ برش

 

 ریاخ ماه هی نیا کنه؛ بارونم فوش دوباره خواستیم البد

 .کردیم کشم فوش و زدیم زنگ بارکی روز چند هر

 



 رو تماس ناچارا نیهم واسه کنم ناراحتش خواستمینم

 .کردم وصل

 

 ییخودنما یگوش یرو رنگ یهالکه و بود یرنگ دستم

 . کردیم

 

 :گفت یاطلبکانه لحن با

 

 ؟یدینم جواب زنمیم زنگ یچ هر چرا الو؟ -

 

 :باشم میمال کردم یسع

 

 .نتونستم داشتم، کار دیببخش -

 

 من چرا؟ ؟ینکرد اپ هنوز تو و منتظرم من ماهه هی -

 اگه انگار، نه انگار تو رم،یگیم رو یبعد چپتر سراغ یه

 رو خودم من بگو الاقل یبذار رو مانهوا یادامه یخواینم

 یبر بهتره بعدم ،یچیه واسه نکنم جر وا جر یالک

 ...فحش چقدر ینیبب یکن چک رو هاکامنت



 

 :گفتم و دمیپر حرفش وسط

 

 ...زو هیزود به رو یبعد چپتر -

 

 :گفت یعصب

 

 هی زود، هیزود نگو من به پره، حرفا نیا از گوشم من -

 ؟یک بده، مشخص خیتار

 

 :گفتم واریطوط تشیعصبان و بتیه ریتاث تحت

 

 .امروز -

 

 ییخوشخو با کرد، رییتغ درجه هشتاد و صد هوی لحنش

 :گفت

 

  ؟مروزا پس، -



 

 .آره -

 

 :گفت یخوشحال با

 

 که رمینگ رو وقتت گهید دیببخش ،رممنتظ صبرانهیب -

 .فعال ، یبد انجامش یبتون

 

 سر بر یخاک چه دمیفهم تازه کردم قطع رو تماس یوقت

 .ختمیر خودم

 

 شروع و تخت ریز از اوردم رونیب رو ینور قلم و لپتاپ

 .کردم

 

 متوجه یوقت تبسم بودم؛ مانهوا دنیکش مشغول شب خود تا

 ییتابلوها از البته و کرد تعجب آشکارا ستمیکارتون که شد

 نصفه دتشونید که وقت هر گفت و کرد فیتعر دمیکش که

 .خوبن یلیخ بنظرش یول بودن کاره

 



 اصال نشناسه؟ رو من تونستیم چطور... خنگ یدختره

 تو کاال تا مانهوا اصال ده؟یم تیاهم هنرمند و هنر به

رفت و مانهوام در سطح جهانی فروش می خونده؟ عمرش

 بودنش.خیلیا خونده خب 

 

 .نخوردم هم ناهار یحت تبسم، اصرار به توجهیب

 

و باالخره چپتر جدید  شد تموم منم کار هوا، شدن کیتار با

 رو اپ کردم.

 

 .کنه میهمراه یمهمون نیا تو که خواستم تبسم از

 

 جا اون انمیرا دیشا کهنیا خاطر به بعد یول نکرد قبول اول

 خواستیم بار نیا ارگان کرد، قبول باشه داشته حضور

 کنارش بارنیا که خواست ازم بشه، رو به رو باهاش گهید

 که شیپ بار یبرا و کردم قبول منم نذارم، تنهاش و باشم

 .کردم یعذرخواه کنم عمل حرفم به نتونستم

 



 دیسف هیاشهیش یگو دو آن محو ه،یچ من ریتقص خب

 .بودم شده نیوازل

 

 .میزد رونیب خونه از و میکرد عوض رو لباسامون

 

 بهم تبسم شدم متوقف یفروش لباس یجلو یوقت بار نیا

 یراهنیپ و بخرم یزیچ براش دوباره ستین یازین که گفت

 اصرار آورده، همراهش رو دمیخر براش شیپ یدفعه که

 بهش دارم دید یوقت نداشت؛ شمیآرا لوازم یحت کردم؛

 تشیاذ باعث شتریب دارم یطورنیا که گفت کنمیم اصرار

 به و برداشتم دست اصرار از حرفش نیا از بعد شم؛یم

 .روندم مقصد سمت

 

 از منم شد، ادهیپ نیماش از تبسم م،یدیرس کهنیا از بعد

 .شدم ادهیپ نیماش

 

 داشتن یاگهید زوج ما از قبل که بود یشانس خوش یجا

 با زمانهم کردن؛ باز رو در و شدنیم الیو باغ وارد

 .میبست رو در و میرفت داخل هااون

 



 ازش میداشت که یاشده فرش سنگ کیبار ریمس جز

 طرف دو بود، شده یکار چمن گهید یجاها م،یگذشتیم

 بود، شده کاشته زرد یهاگل شده فرش سنگ ریمس

 یهادرخت داشت، قرار بزرگ استخر هی اطیح یگوشه

 به تربایز جانیا شدیم باعث مختلف یهاگل و بلند و کوتاه

 .ادیب نظر

 دسته از بشنوم، رو آهنگ یصدا تونستمیم هم جا نیا از 

 باال دنیرقص یبرا ناخوداگاه هاتشونه که بود ییآهنگا

 قدر اون انیرا دنید خاطر به که منم مطمئنا پره،یم نییپا

 .بود یعیطب یحس نیچن قطعا که بودم خوشحال

 

 تبسم به انداختم، اطراف به ینگاه م،یشد که خونه وارد

 رو لباسش جااون تونهیم که گفتم و دادم نشون رو یاتاق

 .کنه عوض

 

 بود افتاده جونش به میافتاد راه که یوقت از که یاضطراب

 یحت م،یشد جانیا وارد یوقت از کنم، حس تونستمیم رو

 .بود شده شترمیب

 



 نیا تو انیرا دیشا که احتمال نیا خاطر به که درسته

 دمیشا البته اد،یب تا کرد قبول باشه داشته حضور یمهمون

 و دل دو موقع همون از حال هر به بود، ییتنها ترس از

 .بود مضطرب

 

 انتقام پسر اون از خوادیم چطور کهنیا به یحت مطمئنم

 خوادیم و ستین انتقام موضوع دیشا نکرده، فکرم رهیبگ

 کال خوادیم کردمیم فکر! بشه؟ رو به رو هیقض با

 نیا به دختر هی چطور اصال. بشه هیقض نیا الیخیب

 یکس کهنیا بدون کنه، فکر انتقام به تونستیم یفیضع

 .بده انجام تونستینم یکار چیه کنه کمک بهش

 

 تبسم#

 

 داده قرار مخاطب رو انایآر که ییآشنا یصدا دنیشن با

 .میبرگشت فرد اون سمت به انایآر و من بود،

 

 هم به رو هامدندون افتاد، شماره به نفسم انیرا دنید با

 هامدست کنم، حس تونستمیم رو قلبم یهاتپش دادم، فشار

 شناسهیم انایآر ومدیم نظر به دن،یلرز به کردن شروع



 صحبت باهاش یمصنوع چند هر لبخند با چون رو اون

 .شدنیم محوتر و محو اطراف یصداها کرد،یم

 

 ...نه

 

 .اومدم انتقام یبرا بار نیا من

 

 اما کنم، فراموش خواستمیم بشم، الشیخیب خواستمیم

 ... نتونستم

 

 .بدم نشون ضعف خودم از دینبا

 

 هی تو... کرد رو کار اون یوقت اما بود؟ اون یخونه نجایا

 اونجا کردمیم فکر من... بود کیکوچ و یمعمول آپارتمان

 .خونشه

 

 .بکشم قیعم نفس کردم یسع

 



 یزیچ من به رو و داد سوق من سمت به رو نگاهش انیرا

 هاشلب یرو یزیتمسخرآم پوزخند که یدرحال و گفت

 .کرد دراز سمتم به رو دستش داشت،

 

 خوبه؟ حالت تبسم -

 

 تکون آره ینشونه به رو سرم و انداختم ینگاه انایآر به

 .دادم

 

 سمت به رو من و گرفت رو دستم انیرا به توجهیب انا،یآر

 .شد دور و کرد تیهدا مبل نیترکینزد

 

 .بودم شده رهیخ نیزم به

 

 ...دهیپر رنگت خوبه؟ حالت یمطمئن -

 

 نگاه بهم ینگران با که انایآر به و کردم بلند رو سرم

 وانیل شدم؛ رهیخ بود گرفته سمتم به یآب وانیل و کردیم

 .دمینوش ازش کمی و گرفتم دستش از رو آب



 

 .نشست کنارم و اومد انایآر

 

 .بود دوخته چشم بهم

 

 :دمیپرس

 

 ؟یشناسیم رو اون... تو -

 

 انه؟یرا منظورت -

 

 نداخت،یم اطراف به که طور همون د،ید که رو سکوتم

 .کرد فرو موهاش تو رو دستش

 

 ...برادرمه -

 

 :کرد اضافه و نشست لبش یرو یتلخ پوزخند

 



 .متاسفانه -

 

 شده متعجب یهاچشم با چون افتاد، یزیچ ادی هوی انگار

 :گفت

 

 ...نکنه نمیبب کن صبر -

 

 ...بودم مونده

 

 برادر؟

 

 .شدیم اکو ذهنم تو کلمه نیا

 

 بود؟ کرده تجاوز من به که بود یشخص همون برادر انایآر

 

 نقشه جز کنهیم کمک من به انایآر کهنیا نکنه... نکنه

 انه؟یرا

 



 نه؟یبب رو من یبدبخت خوادیم انیرا نکهیا واسه

 

 اره؟یب سرم رو بال اون بازم... بازم تا فرصته منتظر نه ای

 

 .نداره انیرا از یخوش دل اناامیآر ومدیم نظر به اما

 

 برام دلش آورده سرم رو بال نیا برادرش دیفهم یوقت نکنه

  کرده؟ کمکم نیهم خاطر به و سوخته

 

 تشیاذ ییتنها و ستنین باباش مامان بود گفته کهنیا نکنه

 بود؟ دروغ کنهیم

 

 کرد؟ رو به رو انیرا با رو من چرا پس طورهنیا اگه

 

  کرد؟ کمکم چرا پس

 

 ازم بازم بتونه انیرا که بود نگهداشته رو من اگه

 حواسش و کنه یدگیرس بهم انقدر نبود ازین کنه سواستفاده

 ... باشه بهم



 

 .ومدینم در جور زیچ چیه

 

 انیرا با من که کردینم یکار بود یدلسوز موضوع اگه

 .شم رو به رو

 

 خواستیم و داشت یشخص حساب خورده انیرا با دیشا

 نیهم یبرا دیشا کنه، استفاده حساب هیتصف یبرا من از

 انتقام سمت به منو خواستیم موقع اون انگار که بود

 .کرد رو به رو انیرا با االنم و بده سوق

 

 نیآر#

 

 ...متاسفم دونستم،ینم من... من تبسم -

 

 .بود افتاده یاتفاق چه شدم متوجه تازه

 

 .شدینم باورم 

 



 با بخواد که نبود بد قدرماون اما اما، نبود یخوب آدم انیرا

 .کنه یکار نیهمچ دختر هی

 

 ...احمق یپسره

 

 .کنم جور و جمع نتونستم رو شیقبل یِ کار گند هنوز

 

 داغ بدنم تموم کردمیم احساس بود، شده منقبض عضالتم

 .شده

 

 اندازهیب حاال اما شم یعصبان که ومدیم شیپ کم یلیخ

 .بودم یعصبان

 

 .ارمیب انیرا سر ییبال هی االن نیهم خواستیم دلم

 

 باشه؟ بد انقدر تونستیم چطور

 

 دیبا چرا ختهیر برش و دور دختر یکل شهیهم که اون

 ره؟یبگ ازش رو یکی یزندگ و کنه یکار نیهمچ



 

 ...و

 

 تبسم؟ چرا آدم، همه نیا

 

 شد؟یم یقربان دیبا تبسم چرا

 

 آورد؟ سرش رو بال نیا من برادر چرا و

 

 .گرفتم هامدست تو رو سرم یعصب و کالفه

 

 کردم؟یم کاریچ دیبا حاال

 

 ...و کردیم تیشکا ازش تبسم اگه

 

 یالک هاشتالش تموم کنم، فکر بهش خواستینم دلم یحت

 ییایسخت و بتیمص تموم... کردم که ییکارا تموم شد،یم

 .دمیخر جون به که



 

 ...زادهحروم یعوض اون

 

 باشه؟ برادرم تونستیم یآدم نیهمچ هی چطور

 

 .شدیم دردسر باعث شهیهم اون

 

 یول ارم،یب سرش ییبال هی و برم االن نیهم داشتم دوست

 .کردیم بدتر رو تیوضع نیا

 

 صورتش نثار مشت هی اگه بود، مشهور مدل هی اون

 کرد؟یم ضرر چقدر کردمیم

 

 .کنم آروم رو هامنفس کردم یسع

 

 اگه ای شدیم یارسانه خبر نیا شکیب کردمیم یکار اگه

 ...کنه تیشکا تبسم

 



 ...بفهمه بابا اگه 

 

 چه دیفهمیم بابا اگه که کنم فکر بهش خواستینم دلم یحت

 .وفتهیب تونستیم یاتفاق

 

 قلوپ هی و گرفتم ازش رو بود تبسم دست که یآب وانیل

 .خوردم ازش

 

 پس رو کاراش نیا تقاص یجور هی دیبا کهیمرت اون یول

 .بده

 

 یگند چه گهید یدفعه ستین معلوم رمینگ رو جلوش اگه

 .ارهیم باال

 

 .انیرا تا بودم شده یعصب که بود تبسم خاطر به شتریب

 

 .کردم فوت کالفه رو نفسم

 



 از کرده تعجب بود مشخص که کردیم نگاهم یجور تبسم

 .شده بدتر خودش از حالم من کهنیا

 

 .بود انیرا انداختم؛ صفحش به ینگاه خورد، زنگ میگوش

 

 .کردم وصل رو تماس و کردم فوت رو نفسم کالفه

 

 .دیشن رو صداش شدیم سخت صدا، و سر همه نیا نیب

 

 .میبزن حرف گفتم که یموضوع همون راجب تا اتاقم ایب -

 

 .کردم قطع رو تماس

 

 .شدم بلند جا از

 

 بود شده رهیخ بهم رفته باال یابروها با که تبسم به  سر با

 قدم انیرا اتاق سمت به و ادیب دنبالم که کردم اشاره

 .برداشتم



 

 من سر پشت تبسم شدم، اتاق وارد بزنم در کهنیا بدون

 . بست رو در و اومد داخل

 

 .شده چطور انیرا دنید با چهرش نمیبب تا برنگشتم

 

 یپوزخند که یدرحال و بود ستادهیا اتاق وسط انیرا

 ما نیب رو نگاهش کرد،یم ییخودنما لبش یگوشه

 .چرخوندیم

 

 داداشم؟ سراغ یرفت حاال نشد بتینص یزیچ من از -

 

 .دادسر یزیتمسخرآم یاخنده و

 

 :دمیکش داد مردونم یصدا با

 

 ؟یخورد یگوه چه تو -

 



 .کنم پارش تا زدم چنگ رو قمی و بردم باال رو دستام

 

 ...یلعنت

 

 شه؟ینم پاره چرا نیا

 

 بهم منتظر و متعجب و پوکر که تبسم و انیرا به ینگاه

 .انداختم بودن شده رهیخ

 

 :گفتم و زدم ضهیعر نبودن یخال یبرا یپوزخند

 

 ...لحظه هی -

 

 پرم؟ تو یبزن دیبا باشم یجد خوامیم یوقت یحت چرا ایخدا

 

 .کردم باز رو هادکمه از تا دو

 



 از صدا با یبعد یهادکمه و دمیکش و گرفتم رو قهی دوباره

 .افتادن نیزم یرو و شدن جدا راهنیپ

 

 بتونه یکس دونمیم دیبع که بود ادیز آهنگ یصدا قدراون

 .بشنوه رو صداش

 

 .شدم ورحمله انیرا سمت به و دمیکش یاعربده

 

 رو اول مشت قراره چه از اوضاع بفهمه کهنیا از قبل

 .بودم کرده شکمش نثار

 

 .دمیشن رو تبسم نیه یصدا

 

 .دیکش درد یرو از یداد انیرا

 

 .شد رهیخ بهم تیعصبان با

 



 با بارنیا اما کردم پرت شکمش سمت به دوباره رو مشتم

 از صورتم چوند؛یپ رو دستم و گرفت رو جلوم دستش

 .شد جمع درد یرو

 

 .زد صورتم به یاضربه شدش مشت دست با

 

 مشت نکهیا از قبل شد، برابر چند لحظه هی در تمیعصبان

 پرتش نیزم یرو و دادم هلش ادیب فرود صورتم تو شیبعد

 .کردم

 

 بدنش به د،یکشیم درد یرو از که ییدادها به توجهیب

 .زدمیم لگد هم سر پشت

 

 ...نیآر به بادمجون از نیآر به بادمجون از -

 

 حرف دعوا وسط یگفتینم یچیه دعوا از قبل ه؟یچ -

 راه؟ مهین قیرف یشد توام گرفته؟ زدنت

 



 فقط که؟ یدونیم سختم، یروزها قیرف من داداش نه -

 چرخ گوشت نزنه داداشت که باشه حواست بگم خواستم

 .کنه کردم

 

 .بسه -

 

 کنار و اومدم خودم به تبسم یصدا با لحظه چند از بعد

 .دمیکش

 

 تکون درد شدت از که انیرا به و رفتم عقب به قدم چند

 .شدم رهیخ کردیم ناله فقط و خوردینم

 

 رهیخ انیرا به ترس و بغض با که تبسم سمت به رو نگاهم

 .انداختم بود شده

 

 بود؟ شده ناراحت خورده کتک انیرا نکهیا خاطر به

 

 :گفتم بهش رو خشم با

 



 .بزنش -

 

 بدنم به بهت با که یدرحال داد، سوق سمتم به رو نگاهش

 :گفت بود، شده رهیخ

 

 ؟یچ -

 

 :دمیکش داد بارنیا

 

 .بزنش گفتم -

 

 .رفت سمتش به ترسون ترسون

 

 .انداخت بهم ینگاه

 

 ...اما -

 

 :دمیکش داد دوباره



 

 . ومدهین یکس تا باش زود -

 

 نزنه بگو فقط ن،یآر به بادمجون از ن،یآر به بامجون از -

 .یدونیم خودت که ییجا همون

 

 محکمش لگد دادیم فشار هم به رو هاشچشم که یدرحال

 .کرد پرت دینبا که ییجا سمت به رو

 

 :گفتم پوکر

 

 ...یگفت رید -

 

 .شد بلند انیرا سوزناک داد یصدا

 

 حس رو بود شده متحمل ضربه نیا از انیرا که یدرد 

 .کردمیم

 



 رو شستم انگشت تبسم به بود شده جمع صورتم که یدرحال

 :گفتم و دادم نشون

 

 .گهید طرف هی تو لگد طرف هی من یلگدا همه -

 

 .شد رهیخ من بدن به بعد و انیرا به ترسون و ساکت تبسم

 

 تازه رو بود زده صورتم به انیرا که یاضربه درد

 .کنم حس تونستمیم

 

 .برم رونیب جانیا از تونستمینم وضع نیا با

 

 عجله با داشت، یفیخف لرزش پاهاش و دست کهنیا با

 .رفت رونیب

 

 ناله درد از و شه بلند جا از تونستینم همچنان انیرا

 .کردیم

 

 .بود حقش نایا از بدتر



 

 و بود کرده جادیا من یبرا که ییدردسرا با سهیمقا در نیا

 .چهیه کرد، تبسم با که یکار با سهیمقا در اون از ترمهم

 

 دهنم آب خوردم، جا اتاق، در شدن بسته و باز یصدا با

 .فرد اون سمت به برگشتم استرس با و دادم قورت رو

 

 تو که یزیچ به  و کردم فوت آسوده رو نفسم تبسم دنید با 

 .انداختم ینگاه بود دستش

 

 گل راهنیپ آخه داد،یم خرج به قهیسل ذره هی کاش یا

 ؟یگل

 

 .رفت خواهد آبروم رونیب برم نیا با من  اگه

 

 بودم اشتباه در کامال که دمیفهم تازه داد، بهم رو اون یوقت

 .بود بدتر کردمیم فکر که یزیچ از و

 

 ...کاش یا بود، راهنیپ کاش یا



 

 کنه؟یم کاریچ جانیا آخه نیا

 

 کنه؟یم سر چادر انیرا یعنی

 

 .خدا بر پناه

 

 یرو که ییکارها چه به نشدن شناخته یبرا مدال نیا

 .ارنینم

 

 .سرم رو انداختم رو چادر

 

 .کردم بوش و گرفتم دستم تو رو چادر از قسمت هی

 

 .مامانه مال که شدم متوجه بوش از

 

 .شد جمع هامچشم تو اشک

 



 کرده ریگ گلوم تو یدلتنگ یرو از که یعر که نیا از قبل

 نگاه در به شیتشو با که یدرحال تبسم بدم، سر رو بود

 :گفت نداخت،یم

 

 ...باش زود ؟یکنیم کاریچ -

 

 ایخدا

 

 .گهیم من به داره نیا که دمیرس کجا به

 

 رو باشه، رونیب دماغم نوک فقط که یجور رو چادر

 .دمیکش صورتم

 

 :گفتم تبسم به رو

 

 .میبر -

 

 تبسم#



 

 .دیرسیم زانوش تا بایتقر چادر

 

 .بود پوشونده رو دماغش نوک از ریغ به صورتش کل

 

 .کرد حرکت اتاق در سمت به بگه یزیچ کهنیا بدون

 

 نه؟یبب یزیچ تونستیم واقعا یعنی

 

 از اه و خورد نیزم شدت با و در تو رفت صورت با یوقت

 .نهه جواب که شدم مطمئن شد، بلند نهادش

 

 توان و قدرت و بود افتاده نیزم یرو هنوز که انیرا به

 شده جمع درد شدت از صورتش و نداشت رو یحرکت چیه

 .انداختم ینگاه بود

 

 نیا دونستمیم کهنیا با کردم،یم یسبک احساس دلم ته 

 .نبودیکاف براش

 



 واقعا دم،ید رو بدنش و آورد در رو لباسش انایآر یوقت اما

 دم؟ینفهم احمق من و بود پسر اون یعنی موندم

 

 داداش ،یک اونم پسر، هی با خونه اون تو مدت نیا یعنی 

 کردم؟یم یزندگ داشتم انیرا

 

 .بود نکرده من با یکار اون کهنیا تر،بیعج و

 

 دست بهم یناامن حس شه باعث که نکرد یکار چوقتیه

 ...االن اما بده،

 

 دست از دونستمیم که ییزایچ تموم کردمیم حس االن

 .رفته

 

 .کنم اعتماد بهش تونمینم گهید کردمیم حس

 

 هیشب رو خودش دیبا چرا بود سری هی واقعا اون اگه اما

 ساخت؟یم یجعل تیهو هی خودش یبرا و کردیم دخترا

 



 کرد؟یم کمک من به دیبا چرا

 

 برد یشهرباز رو من یحت دیخر... و لباس برام یحت اون

 ... االن اما شهیمهربون یرو از کردمیم فکر احمق من و

 

 کارهاش نیا پشت یهدف چه دونمینم ستم،ین مطمئن گهید

 .داشته

 

 بود نیا بود کرده مشغول رو ذهنم که یزیچ نیترمهم و

 ...که

 

 بود؟ اومده خوشم پسر هی از من

 

 دیبا حداقل اما گرفتم؛یم فاصله ازش دیبا رفتم،یم دیبا

 .بوده یچ هدفش که دمیفهمیم قبلش

 

 رفتم؟یم کجا دیبا اون از بعد ییجا نه داشتم یپول نه

 



 به بهم بابا از که یینایزم اون از یکی حداقل زودتر دیبا

 یبرا ییجا هی پولش با و فروختمیم رو بود دهیرس ارث

 اون خاطر به که عموم شر ینطوریا گرفتم،یم خودم

 یا... شدینم اما شد،یم کنده هم گردونه برم خواستیم

 .تونستمیم کاش

 

 .کردم باز براش رو در و رفتم در سمت به عجله با

 

 بود، چادر ریز که دستش با رو دستم یحرف گفتن بدون

 .گرفت

 

 یسرد به رو هامانگشت کردم،یم حس رو قلبم ضربان

 اما بکشم رونیب دستش از رو دستم خواستمیم رفتن،یم

 .بود دهیچسب رو دستم محکم

 

 که حاال ای بود تمونیوضع یبرا استرس نیا دونمینم

 استرس شدت از بود شده باعث لمسش پسره بودم دهیفهم

 .رمیبگ قلب تپش

 



 تحملش دیبا رونیب میبر جانیا از که یوقت تا حداقل

 .کردمیم

 

 بایتقر م؛یبرداشت قدم رونیب سمت به و میرفت رونیب اتاق از

 که میهرکس به و بودن شده رهیخ تعجب با بهمون همه

 .دادنیم نشونمون انگشت با بود دهیند رو ما هنوز

 

 ینطوریا کردم انتخاب انایآر یبرا یخوب پوشش کنم فکر

 .رفتینم شناختیم که ییکسا نیب آبروش حداقل

 

  نیآر#

 

 ...یلعنت

 

 کمر نگاه ینیسنگ تونستمیم یول نمیبب تونستمینم رو یچیه

 .کنم حس رو افراد تک تک شکن

 

 ان،یعر دماغ و گلدار چادر با یکی ،یمهمون وسط آخه

 تونستمیم یتوقع چه گه،ید کنهیم توجه جلب که معلومه



 به که صورتم که بود نیا از بهتر نیا اما باشم، داشته

 .ننیبب رو بود شده کبود ادیز احتمال

 

 سکوت تو جااون کل میشدیم رد نشونیب از میداشت یوقت

 .رفت فرو

 

 و اومدن نیماش تا همراهمون که بود ییپسرا اون از بدتر

 .نبود کنمون ول

 

 :گفت شونیکی بودن، گرفته طرفم رو کاغذاشون اصرار با

 

 .گهید رشیبگ خانم حاج -

 

 :گفتم نازک یصدا با

 

 .نشو مزاحم آقا، برو -

 

 .یلعنت شدم نجاتت عاشق من ره،یخ عمر قصدم کن باور -



 

 .میشد نیماش سوار بهش توجهیب

 

 .بودن کرده باز حساب نجابتم رو یلیخ همشون نکهیا مثل

 

 !؟یمهمون انیم ازدواج سیک کردن دایپ واسه نایا

 

 و بودن شده روانه پشتشون کنان هیگر دخترم یسر هی

 تو که بودن ییکسا احتماال بودن، دهیچسب رو پسرا محکم

 .کردنیم شونیهمراه یمهمون

 

 گذاشته جا و نبود لباس به ادشی اصال افتاد، پاکته به چشمم

 .نیماش تو بود

 

 نره کنار صورتم یرو از چادر کردمیم یسع که یدرحال 

 .میافتاد راه و کردم روشن رو نیماش

 

 ... تو -

 



 نم،یبب رو جاده بتونم تا بودم دهیکش ترعقب کمی رو چادر

 رون،یب بود زده چادر از دماغم کل گهید که یحد در

 .بزنه رو حرفش تا شدم منتظر و انداختم بهش ینگاه

 

 ؟یستین... دختر تو -

 

 تبسم یجلو ایگو بعله که دمیفهم تازه گفت رو نیا یوقت

 .دمیدر جامه

 

 .رهینگ جو رهیبگ برق رو آدم گفت که یاون گفت گل

 

 ختم؟یریم سرم تو یخاک چه دیبا حاال

 

 .منظورمه یسوت دم،یم رو گندش ییهوی دم،ینم دمینم من

 

 .انداخت راه رو مغزم و کلم به زد برق و رعد مثل یفکر

 



 اتفاقا یسر هی ش،یپ سال چند... یدونیم راستش... خب -

 نییپا ساختمون از رو خودم یناراحت از شد باعث که افتاد

 .شدن صاف بود یکار ضربه کنم، پرت

 

 :گفت بهت با و بود شده رهیخ بهم باز دهن با

 

 ؟ییخدا -

 

 :گفتم بغض با شه رتریپذ باور کهنیا یبرا

 

 بعد شمیم زنده و رمیمیم نبودشون غصه از روز هر من -

 ؟ییخدا یپرسیم تو

 

 ...ژل که یگفت روز اون تو اما -

 

 زایچ نجوریا از ترسمیم من گفتم، دروغ که دیببخش -

 .بودن یالک اونا... ندادم انجامش نیهم یبرا

 

 :دیپرس بود رفته فرو فکر تو که یدرحال



 

 ...هاعضله اون پس -

 

 :دادم جواب عیسر

 

 که نیا به توننیم کردمیم فکر خب ،یگیم رو اونا -

 .کنه کمک شم پسر هی هیشب واقعا

 

 .بود دهیچسب نیماش کف به فکش

 

 ...هاها

 

 از رو خودم تونمیم توام کمک بدون یدید جومونگ

 .برهانم مشکالت

 

 ...یپسر تو کردم فکر... من -

 

 .کردیم نگاه بهم گم در سر



 

 .کنم ناراحتت خواستمینم دیببخش -

 

 :گفتم کردم،یم پاک رو اشکم مثال که یدرحال

 

 .یکن شک یدار حق نداره، یاشکال -

 

 .برادرمه انیرا که گفتم بهش چرا من آخه

 

 .دیفهمیم رو هدفم زود یلیخ ایدن گفت،یم ایدن به اگه

 

 .کنم یعمل رو نقشم دیبا بخواد پول دوباره کهنیا از قبل 

 

 تبسم؟ -

 

 .دوخت چشم بهم منتظر

 

 بمونه؟ خودمون نیب برادرمه انیرا کهنیا شهیم -



 

 .کرد دییتا سر با بعد و کرد فکر کمی

 

 بهش تونمینم بازم اما کرد دییتا رو نیا االن نیهم کهنیا با

 .باشم مطمئن

 

 .بود کور اشتهامون

 

 رو لباسا همه کنم، عوض رو لباسم تا اتاقم تو رفتم

 .بود تنم شرت هی فقط و بودم درآورده

 

 اتاق وسط واج و هاج اومد، داخل تبسم و شد باز در هوی

 .بودم ستادهیا

 

 یحت نداشت، خور رد گهید نیا خشتکم، به بود شده رهیخ

 تیوضع نداشت، حالم به یفرق هم اممدوجنسه گفتمیم اگه

 .کردیم بدترم دیشا رو

 

 .دروغ پشت دروغ



 

 به خودم اگه دیشا رهیدا رو ختمیریم رو قتیحق دیبا گهید

 .بود بهتر اوضاع کردمیم اعتراف دروغام

 

 

 .بگه یچ بود مونده

 گفت:یه صدایی تو ذهنم می

 حقیقت. -

دل رو زدم به دریا، همین حاالام شاید اعتمادش رو از 

کردم و باش . باید رو درکش حساب باز میدست داده 

 کردم.ریسک می

 تمیهو... بود دروغ گفتم که یزیچ هر ستم،ین دختر من  -

 .بود یجعل

 

 .کردم اشاره بودن اتاق وارید یرو که ییعکسا به

 

 .برادرمه که گفتم دروغ منم، اون -

 

 .داد سوق من به هاعکس از رو نگاهش



 

 ...انیآر... آ -

 

 :دمیپر حرفش وسط یتند با

 

 ...نهیآر من اسم -

 

 دخترا هیشب رو خودت که داشت یلیدل چه چرا؟... اما -

 ؟یبساز یجعل تیهو خودت یبرا و یکن

 

 .شدم مجبور -

 

 : کرد تکرار

 

 ؟یشد مجبور -

 

 و کردمیم قبول رو سکیر نیا کردم بایدحاال که فکر می

 گهید من اما بده لوم بود ممکن گفتم،یم بهش رو قتیحق



 نداشتم،اون السکوتحق عنوان به ایدن به دادن یبرا یپول

 بزنم حدس تونمینم من و خواستیم یشتریب پول بار هر

 یبرا میفرصت بده، ادامه رو روند نیا خواستیم کجا تا

 رو خودم ماهه هی که نهیهم یبرا اصال نداشتم، کردن صبر

 چقدرم هر کنم، کینزد بهش رو خودم که کردم نیا ریدرگ

 هاشخواسته خواد،یم شتریب بازم اون بدم، پول بهش که

 بار نیا که نیا یبرا گفتم بهش نیهم یبرا نداشت، یتموم

 خواستمیم چون خوام،یم یشتریب وقت کنم جور رو پولش

 با بار هر که یمدارک تموم و کنم کینزد بهش رو خودم

 .ببرم نیب از رو کنهیم دمیتهد اونا

 

 شم کینزد بهش انقدر تونستمیم چطور گهید روز دو تا

 خونش؟ ببره رو من که

 

 .کنه کمک بهم تبسم که بود نیا راه تنها

 

 رو خودم بتونم دوستش به کمک قیطر از کردمیم فکر

 یحت اومد نجایا تبسم یوقت از یول کنم ترکینزد بهش

 خودم ینطوریا کنم یسع من که دنیند رو گهیهمد کبارمی

 .کنم کینزد بهش رو



 

 رو خونش که بودم فرستاده رو نفر چند بار چند یحت قبال

 .نرفت شیپ از یکار اما بگردن

 

 باهاش تا فرستادم رو دوستام از چندتا یحت موقع اون

 ایدن یول کنن دایپ رو مدارک اون بتونن و شن دوست

 موقع اون داد،ینم تله به دم و بود حرفا نیا از زرنگتر

 تموم که شم کینزد بهش قدر اون الزمه دمیفهم که بود

 لمایف اون یجا از تا ره،یدا رو زهیبر برام رو شیزندگ

 .شم خبردار

 

 .بود دهیند قبال رو من اون

 

 موقع به بتونم کنم دختر هی هیشب رو خودم اگه کردمیم فکر

 کار نیا از که یکس تنها کردمیم فکر کنم، دایپ رو مدارک

 زودتر رو فرصتم و زمان کردم، اشتباه اما خودمم، ادیم بر

 .دادم دست از کردمیم فکر که یزیچ از

 

 ...راستش آره، خب -



 

 .بگم بهش یچجور بودم مونده

 

 که نیا بدون داشت، رابطه یمدت هی من برادر با ایدن -

 تیوضع اون تو ازش بوده باهاش که یوقت بدونه من برادر

 لمایف اون که نداره یتیاهم چیه براش ایدن شده، گرفته لمیف

 اون پول گرفتن یازا در تا کنهیم دیتهد مدام و شن پخش

 .کنهیم یاخاذ داره ینطوریا نکنه، پخش رو لمایف

 

 :گفت متعجب و ناباور

 

 ...کنمینم باور -

 

 هی انیرا درسته نداشت، من به یربط اتفاق نیا که البته

 چیه به اما ستین خوب چندان براش اتفاق نیا و نگهیمدل

 تیاهم براش یچیه جوقتیه نداشت، یتیاهم براش وجه

 .نداشت

 



 اون کرد،یم سکته شدیم خبردار موضوع از بابا اگه

 .بره آبروش یطورنیا کنه قبول تونستینم

 

 زد رو خانواده دیق کال که بود سالش ستیب یحدودا  انیرا

 ییبال دنید با انیرا رفتن بعد و بود سالم پونزده موقع اون

 یناراحت از شدم، متنفر ازش اومد بابا و مامان سر که

 کم کم سال دو یکی بعد اما شکست کمرشون و شدن نابود

 اسمشم گهید یحت کردن فراموشش و شد بهتر حالشون

 ...چکدومیه م،یاوردین

 

 از بگم که نبود بچه باشه دیبا سالش یس یحدودا گهید االن

 . کرده رو نکاریا بودن احمق یرو

 

 ده از بعد اونم زد، زنگ بهم که بود نیا کرد که یلطف تنها

 مهمونش که یاخونه همون تو رفتم و داد آدرس بهم سال

 و افتاده یاتفاق چه که گفت بهم اونجا خودش یخونه م،یشد

 بابا یبرا یاتفاق موضوع نیا خاطر به خوادینم دلم اگه

 .داد بهم رو ایدن شماره و بکنم براش یفکر هی وفتهیب

 



 از دیبا خواست، السکوتحق ازم یبار چند ایدن اون از بعد

 بود، داده اون به منم شماره چون شدمیم ممنون انیرا

 اون اما دادم رو خواستیم که یپول بهش و شدم مجبور

 .بردیم باالتر رو مبلغ بار هر

 

لعنتی چرا این فکر به ذهنم نرسیده بود که شاید از قبل 

 دونست و اینا همش اداست.می

 

دونسته راجع به ای نداشتم جز این که باور کنم که نمیچاره

 این قضایا.

 

 .ستین یآدم نیهمچ ایدن -

 

 .زدم یپوزخند

 

 ست؟ین یآدم نیهمچ -

 

 .برداشتم روش از رو میگوش برداشتم، قدم تخت سمت به

 



 زدم رو بلندگو ینهیگز گرفتم، رو شمارش که نیا از بعد

 .بشنوه بتونه هم تبسم تا

 

 :گفت کالفه برداشت، که نیهم

 

 شد؟ آماده پوال -

 

 رو دوستش یصدا بودم مطمئن انداختم، ینگاه تبسم به 

 .بود زده خشکش جاش سر شناخته،

 

 یدونیم یکن جورش ینتون گهید یهفته تا اگه نیبب الو؟ -

 .کنمیم پخش رو لمایف اون... که

 

 .کردم روقطع تماس

 

 .کنه باورم که نیا یبرا بود یکاف نیا کنمیم فکر

 

  دقت با دمید دادم سوق تبسم سمت به رو نگاهم که نیهم

 ایخدا دادم؛ قورت رو دهنم آب شده؛ رهیخ خشتکم به



 یجامعه نیا تو که دمیکش یسخت چقدر من یدونیم خودت

 . سپرمیم خودت به  خودمو بمونم، پاک خراب

 

 ؟یپسر... واقعا -

 

 .دادم تکون دییتا عالمت به رو سرم

 

 .رفت در سمت به عجله با بگه یزیچ که نیا بدون

 

 ؟یریم کجا -

 

 خودم و زدم جلو ازش سرعت با فشنگ مثل اون از قبل

 .انداختم در یجلو رو

 

 .ومدیم نظر به یعصب

 

 .بزنه کنارم کرد یسع

 



 .برم خوامیم کنار برو -

 

 چرا؟ -

 

 .کرد نگاهم خصمانه

 

 بدتر اون از و یزد جا دختر رو خودت و یبود پسر تو -

 فکر خودت، خونه یآورد منو یحت ،یهست که انمیرا برادر

 نایا تونهیم یلیدل چه زه؟یبرانگ شک کمی نیا یکنینم

 ای دروغه یگفت که ییزایچ بدونم کجا از باشه؟ داشته

 دوباره خوردم ضربه میلوح ساده از بار هی من راست؟

 یچ هدفت واقعا دونمینم یحت وفته،یب برام یاتفاق خوامینم

 تهش که گفتمثل تو دروغ پشت دروغ  قایدق برادرتم بود،

 خوامینم کنم، اعتماد بهت تونمینم من شد، ینجوریا

 ای شه تجاوز بهم و بخورم گول یلوحساده رو از دوباره

 .شه سواستفاده ازم

 

 رسما بهممن رو با رایان یکی کرده بود و شدم؛ یعصب

 .متجاوز بود گفته

 



 ترمحکم من یول بزنه کنارم کرد یسع یشتریب قدرت با

 .ستادمیا جام سر

 

 کنم یکار خواستمیم و یبود تو هدفم اگه یکنینم فکر -

 یسخت انقدر بخوام که داشت یلیدل چه بودم؟ کرده حاال تا

 بکشم؟

 

 قفل رو در بود؛ در یرو دیکل انداختم؛ پشتم به ینگاه

 .کردم

 

 .بود مشخص کامال بود؛ دهیترس

 

 .کن بازش باش زود ؟یکرد قفل رو در چرا -

 

 اما کنه؛ یمخف رو ترسش تیعصبان پشت که کردیم یسع

 ینقاب یعصبان چهره نیا بود مشخص کامال نبود؛ موفق

 .ترسشه کردن پنهان یبرا

 

 .رفتم کمد سمت به



 

 .کن باز رو در ستم؟ین تو با مگه -

 

تنم کردم سینه قالبیا رو هم جلوی برداشتم و شلواریمانتو 

 کرد و پشتش طرفم بود.اون پوشیدم، البته نگاه نمی

 

 بود.کلید همچنان دستم 

 

 

 

 .انداختم سرم یرو یشال

 

و قفل در رو باز  انداختم رو داشتم ازین که ییلباسا کولم تو

 .زدم رونیب اتاق از کردم و

 

 :دیپرس

 

 ؟یریم کجا یدار -



 

 .کنه پنهان رو ترسش تونستینم گهید

 

 از اونوقت کنه، تجاوز بهم بود مونده کم چشماش اون با

 .دیترسیم من

 

 ...روزگار یهع

 

 ...بگذرد زین نیا

 

 :گفتم تیجد با

 

 خوابگاه تو یتونینم یحت ،یبر که یندار رو ییجا تو -

 .باشه راحت التیخ که رمیم من بمون، پس ،یبمون

 

 .شد رهیخ بهم زده بهت

 

 .بود آخر ریت گهید نیا



 

 حرفا نیا از زودتر یلیخ گرفتیم قرار ریتاث تحت اگه

 به و ببرم نیب از شهیهم یبرا رو مدارک اون تونستمیم

 .برگردم یعاد یزندگ

 

 به یاگهید حرف چیه بدون و برداشتم رو نیماش چیسوئ

 .شدم عیضا و بود قفل در متاسفانه یول رفتم، در سمت

 

 که دادن هم دست به دست زمان و نیزم طان،یش بر لعنت

 .کنن کم میرگذاریتاث از

 

 در و برداشتم تخت یرو از رو دیکل رفتم؛ اتاق به دوباره

 .کردم باز رو

 

 ایقضا نیا به راجع یزیچ ایدن به دینبا باشه حواست -

 .یبگ

 



 با باشه؛ در یرو جا همون دیکل گذاشتم و رفتم رونیب

 از و شدم نیماش سوار رفتم، نگیپارک به آسانسور

 .زدم رونیب نگیپارک

 

 یلیخ کنم فکر کرد؛یم نگاه بهم فقط تبسم لحظه نیآخر تا

 .شدیم مشخص فردا حالهربه بود؛ گرفته قرار ریتاث تحت

 

 نسبت یانقدر که کنم حساب تونستمیم هیقض نیا یرو فقط

 یزیچ و کنه اطیاحت حداقل که باشه شده اعتمادیب ایدن به

 .تمومه یچ همه وگرنه نگه بهش

 

 .بود گهید سکیر هی نمیا

 

 تموم کارش که نیا از بعد کنه؛ ممیگر تا نایس خونه رفتم

 پارک ابونیخ کنار رو نیماش و رفتم دانشگاه سمت به شد

 .کردم

 



 از رو کارتم دم،یرس که خوابگاه به رفتم؛ دانشگاه داخل

 داخل بعد و دادم نشون نگهبان به و دمیکش رونیب کولم

 .رفتم

 

 شدت به خوابگاهن تو که ییکسا از یسر هی کهنیا مثل

 و نشه دردسر یکس یبرا شنیم باعث که خواهن ریخ

 .ستنین ایبعض که نفهمن مسئوال

 

 .بستم سرم پشت رو در رفتم؛ اتاق داخل

 

 ؟یرفت یگور کدوم من یاجازه بدون مرده، لیذل -

 

 به ییدمپا که یرزنیپ به شدم رهیخ شده گرد یچشما با

 زشیدآمیتهد نگاه و بود نشسته تختا از یکی یرو دست

 اضطراب با و بود ستادهیا ازش فاصله با که یدختر

 .بود گرفته هدف بود، کرده فرار آماده رو خودش

 

 کرد؛ پرت دختره سمت به رو ییدمپا تیعصبان با رزنهیپ

 .داد یجاخال دختره



 

 ییپررو با و رفت نیب از لحظه کی در دختره اضطراب

 :گفت

 

 .نخورد هه، هه -

 

 فکر بود؛ اتاق وسط هم یاگهید ییدمپا ،ییدمپا اون جز

 دختره نداشت یاگهید ییدمپا گهید تا دو جز چون کنم

 .بود شده ریش انقدر

 

 :گفت رزنهیپ

 

 .دارم زاپاس هم گهید ییدمپا هی هه، هه -

 

 ییجا هر به که ایکیپالست اون از ییدمپا هی بالشتش ریز از

 .کنهیم فلج کم کمِ  بخوره

 



 دختره شلوار تو یزیچ هی نشست؛ رزنهیپ لب رو یپوزخند

 پاچش از وگرنه بود جذب شلوارش آورد شانس شد؛ قلنبه

 .نییپا وفتادیم

 

 .سمتش کرد پرت رو ییدمپا رزنهیپ

 

 .دید رو من برگشت؛ دختره

 

 .شد میقا پشتم رفت و طرفم دیدو 

 

 حرکت و شد داریب میجنتلمن روح اون که کنار برم خواستم

 .شد آهسته هوی زیچ همه

 

 دختر نیا از و بمان تیجا سر استوار یکوه همچون نیآر

 باشد تا کن، مراقبت کشنده ییدمپا برابر در شتر همچون

 .یشو جنتلمن که

 

 که یمیعظ یروین با و دادم فشار هم یرو رو هامدندون

 .ستادمیا استوار و محکم بود، گرفته شکل من در



 

 داشت سرعت حداکثر با و بود راه وسط هنوز ییدمپا

 در یول بود جااون شیپ لحظه چند دختره که ییجا وفتادیم

 .سمتمون اومد و داد جهت رییتغ یناگهان طور به لحظه هی

 

 که دختره رو کنم پرت رو خودم و برگردم خواستمیم

 .بود شده رید گهید یول بدم نجات رو دومون هر جون

 

 خشتکم که درد، منشا به یزیچ شدن شکسته احساس با

 .افتاد ییدمپا که دمید لحظه همون شدم؛ رهیخ باشه

 

 .جان بادمجان یلهیوس به م؛یکرد دایپ نجات ما

 

 .شدم رهیخ خشتکم به یاشک یچشما با

 

 .روندیم زود هاخوب

 



 قایدق که کنم چک تا برم ییدستشو سمت خواستم که نیهم

 معرکه گوز کنم؛ دیام قطع فرزند داشتن از دیبا چقدر

 :کرد بلند رو صداش

 

 .ایب باهامون توام -

 

 .بود شده رهیخ من به

 

 بر و دور به نگاه هی بدم تکون رو سرم کهنیا بدون

 .بود من به منظورش یجد یجد کهنیا مثل انداختم؛

 

 .بود معرکه گوز که الحق

 

 که نیا بدون پس نداشتم، رفتن قصد که من صورت هر در

 بنابر نبود؛ مهم که من نظر اما رمینم که گفتم کجا بپرسم

 .رونیب کردن پرتم خوابگاه از نیا

 

 حرف هم با داشتن هابوه که ینطوریا نیماش به میبرس تا

 چند که وانته صاحب مامان رزنیپ اون که دمیفهم زذنیم



 ولش خوابگاهم تو که بوده حساس روش انقدرم نبوده، روز

 اون خاطر به یحت بمونه ششیپ دنبالش اومده و کردهینم

 جوره همه که شده بچش یکالسهم و خونده کنکور یبرا

 .نکنه خطا پا از دست باشه حواسش

 

 رهیخ بود، خودم نیماش کنار قایدق که وانت به بغض با

 .شدم

 

 به رو رشونیمس خورد؛ نمیماش به که چشمشون دخترا

 انگار که یجور طرفش هی کدوم هر کردن؛ کج سمتش

 .شدن گرفتن یسلف مشغول و زدن هیتک شونهپدر ارث

 

 .انداختن خط یبرا دهیم جون ینیماش نیهمچ -

 

 .شد بلند شونیطانیش یهاخنده یصدا بعدش

 

 .دادم قورت رو تفم

 



 ناخون سوهان با دمید شم،یندیب یاچاره کهنیا از قبل

 .شدن ناخوناشون کردن زیت مشغول

 

 ناخودآگاه بردن؛ نیماش سمت به رو ناخونشون که نیهم

 هم پشت رو جمالت و خوردن تکون به کرد شروع زبونم

 .کرد فیرد

 

 نشیماش داخل پسره هی دمید نویماش نیا صاحب من -

 دونمیم دیبع نیبنداز خط نشیماش رو اگه داره نیدورب

 .نیباش داشته کردنش تور یبرا یشانس گهید

 

 ناخوناشون بالفاصله شدن، رهیخ بهم همشون حرفم نیا با

 رو دستاشون نوازشوار و زدن لبخند و کردن غالف رو

 .دنیکش نیماش یرو

 

 رو حرفام و کردم فکر که کمی گذشت؛ گوشم خیب از خطر

 گوشم خیب از تنها نه دمیفهم کردم یحالج خودم شیپ

 فکر بدون گهید اگه بخورم همونا از من بلکه نگذشت

 .بزنم یحرف جومونگ با یهماهنگ و کردن

 



 :گفتم رنیبگ فاصله نیماش از زودتر کهنیا یبرا

 

 م؟یکن حرکت زودتر ستین بهتر ها،شهیم رید -

 

 زودش ای رید بتونم که میبر کجا قراره دونستمینم اصال

 .بدم صیتشخ رو

 

 وانت؛ سمت به رفتم و دادن تکون دییتا ینشونه به یسر

 بودم زده زل خودم نیماش به حسرت با که یحال در منم

 .وانت پشت رفتم سرشون پشت

 

  مکتوب، سرنوشت مفلوک، روزگار نیا یحواله ییهع

 مکذوب، یهاعشق مجهول، یندهیآ

 .مفعول* یهاآدم ، معمور* یهاکوچه

 

 کنم فکر که هیااستعاره که هم کوچه شده، آباد: معمور)

 نیدار کار و سر باهاش ادیز

 (شده کرده: مفعول

 



 .ستادیا وانت که دینکش یطول

 

 .بود قرمز چراغ انداختم، ینگاه

 

 .گرفتم دستام تو رو سرم

 

 سمت به همزمان، طور به دخترا، سر یامردونه یصدا با

 .دیچرخ صدا منشا

 

 .سوار لگن آفتابه بانوان بر سالم -

 

 از بعد بود نشسته روش یازده ذوق یلبخندا که لباشون

 .شد صورتشون پوکر از یبخش به لیتبد حرف، نیا دنیشن

 

 .شد بلند سمت همون از پسر تا چند خنده یصدا

 

 قاشیرف بگو، پس انداختم؛ ینگاه و کردم بلند رو سرم

 .بوده داشته برش نمک که بودن



 

 زده رونیب یرتیغ رگ با بود نیماش صاحب که یدختر

 :گفت

 

 .بهتره تو لگن از هزاربرابر ،یگیم که یلگن آفتابه نیهم -

 

 دنید با انداختم؛ کرد خطاب لگن که ینیماش به ینگاه

 .شدم پوکر و میشونیپ تو زدم ن،یماش

 

 لگن؟ گفتیم s500 بنز به

 

 :گفت خنده با پسره

 

 تهران رستوران به زودتر که یک هر هیچ نظرت پس -

 بشه؟ بازنده مهمون برسه سیپار

 

 :داد ادامه ییطانیش لبخند با و شد رهیخ دور یهاافق به

 



 انجام رو خوادیم ازش برنده گروه که میکار هی البته و -

 .بده

 

 شنیم هم عاشق یگروه که رمانا نیا با رو یواقع یزندگ

  گرفته؟ اشتباه

 

 .بودن نیماش یجلو به رهیخ همه

 

 رو صورتش بتونم که کردم خم رونیب سمت به رو سرم

 .نمیبب

 

 .زد یپوزخند

 

 با یتوق و تق یصدا با دختره، دست با هماهنگ پنجره

 نصفه تا بایتقر کرد؛ رفتن نییپا به شروع حلزون سرعت

 .نییپا رفت کال یتق یصدا با هوی که بود اومده نییپا

 

 یصدا با و زدن صورتشون تو آروم همزمان دخترا

 .گفتن یسرت بر خاک یآروم



 

 .نمینب که دوختم خشتکم به رو نگاهم

 

 :گفت که دختره یصدا با

 

 .موافقم باشه -

 

 .برگشت سمتش به هوی سرا همه

 

 .میافتاد ییکسا چه ریگ خداوندگارا، خداوندا،

 

 :گفت یاشاعرانه لحن با معرکه گوز

 

 .گ ذارمیم پونَصَدت اِس برابر در وانت -

 

 دست به کردن شروع یزیافتخارآم نگاه با دخترا همه

 .زدن

 



 .بود ختهیر پراشون و کرک قشنگ پسرا

 

  آخه؟ خودرو رانیا و بنز نیب رقابت مغزا، تونل یا

 

 .نایا شیپ خودش اعتبار از خورده فر پشماش وانته خود

 

 .میبود شده چراغ به رهیخ همه

 

 لیبیس یپشما دمیدیم که یزیچ تنها بعد لحظه... دو... سه

 .بود دراومده رقص به هوا تو که بود

 

 .دیدینم رو چشم  چشم بود؛ برداشته پشم رو نیماش کل

 

 هوا رو ناخواسته پشما نیب دستامون باد، قدرت شدت از

 .رفتیم یکزاکیز

 

 هم رو شپش نیبتون گهید خفن فیتوص نیا با کنم فکر) 

 (نیکن درک



 

 ریسا و لنگ م،یاومد خودمون به دخترا از یکی غیج با

 نیماش محکم دستاش با بود؛ اومده در پرواز به بدنش نقاط

 .دیکشیم غیج و بود گرفته رو

 

 ول مردم دختر کال و بشه ول دستاشم که بود نمونده یزیچ

 رو دستش و زد بود، کشینزد که گوزمعرکه که بشه

 .گرفت

 

 .خورد درد به بودنش معرکه گوز از یزیچی الاقل

 

 نصف و نبود شکمم رو پکام کسیس از یافق فیرد هی

 کمرم نصف گشید نصف و پک کسیس بود شده شکمم

 کمرم رو چپم یپکا کسیس که بگم ینطوریا یعنی بود،

 .بود شکمم چپ سمت راستم یپکا کسیس بود،

 

 هوا تو ار،ی دست در دست داشت هم معرکه گوز خود

 مثل رو لیبیس یپشما از ک په هی و زد که شدیم معلق

 .گرفت یدست دو طناب



 

 ل،یبیس یپشما یطوفان یهاموج با همگام هوا، تو ینفر دو

 .شدنیم نییپا و باال

 

 کنده معرکه گوز گرم دستان به که لیبیس پشم دونه هی هر

 دو اون موندن زنده احتمال و دیکشیم یغیج لیبیس شد،یم

 .شدیم کمتر تا

 

 به ابروم یباال رو دستم و زدم کنار رو لیبیس یپشما

 تیموقع تا کردم نگاه اطراف به و گذاشتم ریآفتابگ حالت

 .بفهمم رو پسرا اون نیماش ینسب

 

 یبرگا خت؛یر برگام ترن عقب متر چند ازمون دمید یوقت

 شدشون گرد یدهنا و چشم از بود، ختهیر پسراام اون

 .بود مشخص

 

 .شد کنده هم پشم یدونه نیآخر ل،یبیس غیج با باالخره

 

 .شد آهسته هوی ذهنم تو صحنه



 

 بود گرفته محکم رو دختره دست که یحال در معرکه گوز

 گفتیم و بود دستش پشم دونه نیآخر دستش یکی اون تو و

 .دادیم تکون راست و چپ به رو سرش حلزونوار نه،

 

  پسرا، اون نیماش به بودن دهیچسب تاپاله مثل بعد لحظه

 .داشت نگه رو نیماش ترس با پسره

 

  گرفت یترمز آنچنان کردن، صدا غیج با رو راننده دخترا

 طور به و وستیپ کمرم به پکمم کسیس دوم فیرد که

 .شکم شد کمرم کمر، شد شکمم کامل

 

 گوز سمت رفت ترس با و کرد باز رو نیماش در دختره

 نیماش شهیش و کاپوت رو هنوز که دختر اون و معرکه

 .بودن پهن پسره

 

 رو کمرش و بود شده جمع صورتش درد از معرکه گوز

 .بود گرفته

 



 :گفت یاشک یچهره با

 

 .نیبمون زنده دیبا شما د،یبر من بدون-

 

 آخه؟ رهیبگ فاز نیا دیبا لحظاتم نیترسخت تو

 .دیرسیم یآب و نون هی به حداقل شدیم یهند لمیف گریباز 

 

 سوال عالمت هی افشیق خدا بنده بود، شده ادهیپ هم پسره

 .بود شده گنده

 

 صاحب به خت،یریم اشک که طورهمون معرکه گوز

 :گفت و زد اشاره سر با سمتش، رفتیم داشت که وانت

 

 .دیبر من بدون گفتم -

 

 ...نمیماش صاحب

 



 ماشاهلل معرکه گوز که انقدر مهتا... بود مهتا اسمش یراست

 سوار و نیماش سمت دییدو ،بالفاصله بود مهم براش انقدر

 .شد

 

 اما نشیماش تو دوباره بره خواسیم شد، هول هم پسره

 داد افشیق کهنیا با بود؛ حرفانیا از ترسمج معرکه گوز

 کرد پرت رو خودش و خورد قِل شده داغون واقعا زدیم

 رو پسره یپا یعبارت به پاهاش و دست با و پسره یپا رو

 .بود کرده بغل

 

 .کرد حرکت به شروع اد،یز سرعت با وانت

 

 .میشدیم نییپا و باال که انقدر میبود برهیو رو

 

 دهیکش هممون پوست به ییظرفشو میس مثل لیبیس یپشما

 .دییسایم داشت رو گوشتمون و شدیم

 

 که میبود چسبونده وانت به محکم رو خودمون

 .نشه معرکه گوز مثل سرانجاممون



 

 .میکرد نگاه پشتمون به و میبرگشت ینیماش بوق یصدا با

 

 دن؟یرس بهمون یزود نیا به

 

 گردن دور پشت، از رو دستش  یلبخند با معرکه گوز

 و بود انداخته بود شده ادهیپ نیماش از که پسره همون

 .ومدیم نظر به یراض یحساب

 

 هم معرکه گوز بود، داده یشنهادیپ بهش پسره احتماال

 .کنه مقابله گوزوش نفس با بود نتونسته

 

 داد هوی بود، شده رهیخ ابونیخ به پشماش نیب از که لیبیس

 :دیکش

 

 ...انداز دست -

 

 گرفتن ه،یثان چند اون تو دیرس ذهنم به که یکار تنها

 .بود لیبیس یپشما



 

 معلقم، هوا تو دمید اومدم خودم به که نیهم بعد، لحظه

 کیکوچ نقطه هی اندازه به نیماش انداختم، نییپا به ینگاه

 .ومدیم نظر به

 

 بود؛ دستم تو هنوزم لیبیس یانداختم؛پشما دستام به ینگاه

 .بده جواب هم رو ماه خود تا شیبلند کنم فکر

 

 تعجب با که دمید یفضانورد دیسف لباس تو رو نفر هی هوی

 یچشمک بود؛ میگریج دختر چه کرد؛یم نگاه داشت بهم

 .کردم لمس رو مینییپا لب شستم انگشت با زدم، بهش

 

 دختر دوست داشتن دیبا ره؛یم دلش گهید حرکت نیا با

 .باشه جالب فضانوردم

 

 تمیجذاب از خواستمیم یوقت غافل، دل یا که دمیفهم هوی

 ختیر برگام دم،یرهان رو لیبیس پشم یاشتباه کنم ییرونما

 تو شدم پرت ن؛یزم سمت به سقوط و شد پخش فضا تو و

 ینگاه رونیب به و آوردم در آب از رو سرم استخر، هی

 .انداختم



 

 .ستین رانیا هست جا هر نجایا... ابولفضل

 

 م ردم، کال نکنه جا؟ هی اونم یپر یحور همه نیا... پشمام

  بهشت؟ رفتم

 

 یجا تو بود پرت حواسش که لکه لک گرم؛ دمت ایخدا

 و ستیب از بعد رو ما تو حداقل انداخت، رو ما یاشتباه

 رو صبرم جهینت ؛دارمیفرووند گهید یجا هی سال یاند

 .نمیبیم االن

 

 .دییآ من نزد ،یبهشت یهایحور یا -

 

 .اومدم خودم به صورتم، به که یاضربه با

 

 :گفت بود، کرده نازک چشم پشت که یحال در لیبیس

 

 ،یکنیم نگاه من به زونیآو دهن آب با قستید پنج چته؟ -

 .یبزن صدام یحور ادینم خوشم یول جذابم یلیخ دونمیم



 

 ذره هی نیا نا،یا دست از که نمونده یزیچ صورتم؛ تو زدم

 سر ییبال چه بدم؛ دست از هم رو مونده برام که یعقل

 مملکت هزارم نه و نود و نهصد و نوزده نمره زهوشانِ یت

 .نایا آوردن

 

 .کردم نگاه پشتم به و برگشتم ؛ینیماش بوق یصدا با

 

 .بودن دهیرس بهمون بایتقر

 

 .انداختم نیماش داخل به ینگاه

 

 برابر در ادیز بود نتونسته معرکه گوز که نیا مثل

 دور پشت، از رو دستش چون اره؛یب دووم پسره یتایجذاب

 داشت و بود انداخته بود گرفته رو پاش که یپسر گردن

 .زدیم حرف باهاش

 

 عمل بهش دیبا هممون میبباز رو شرط اگه خدا، بنده خب

 .ستین کار در که ییاستثنا گه،ید میکن



 

 .انداختم ینگاه رو به رو به لیبیس یصدا با

 

 .رستورانه به میبرس که نمونده یزیچ ن،یکن نگاه -

 

 به ینگاه بعد و رو به رو به ینگاه بالفاصله دخترا

 .انداختن اونا نیماش

 

 نشیماش سرعت و زد یپوزخند بود، فرمون پشت که پسره

 .کرد شتریب رو

 

 .رهیبگ سبقت خواستیم

 

 .میشد هول هممون

 

 .ازمون بخوان یچ نبود معلوم شدنیم برنده اگه

 



 بهشم کردن فکر اصال... الل زبونم... خواستنیم ازم اگه

 .بلرزه تنم شهیم باعث

 

 .اردهیلیم در کی کنمیم چارتا تا دودو خودم با هرچقدر اما

 

 ...عبدهلل حاج یا

 

 ...پشمکانت یفدا به  من که یا

 

 ...کچل که هم ما و پشم تو که یا

 

 ...عمل بارزِ  مصداقِ  تو که یا

 

 ...نهان گشته ینتیز درونت در اندر که یا

 

 ...نهان هست درونت در اندر یپشمک

 

 *...َشهان حدِ  در پشمانت که یا



 

 ...دهان در تو مانند ستین که یا

 

 ...جهان در اندر ییهمتایب که یا

 

 *...َرهان نیا از رها را ما کن

 

 ( بستن شرط: رهان  شاهان: شهان)

 

 .رنیبگ سبقت نذاشت و رفت جلوشون کانیپ

 

 و دادیم ریمس رییتغ بالفاصله کانیپ رفتنیم یطرف هر

 .بزنن جلو ازمون نتونن تا رفتیم جلوشون

 

 م؛چشمیبرس شده نییتع محل به که بود مونده فقط متر کی

 .بنز برابر در کانیپ پشم؛ برابر در پشم چشم؛ برابر در

 



 ادیفر میخواستیم که نیهم بود، نمونده یزیچ گهید

 . زدن جلو ازمون اونا هوی میبد سر رو یروزیپ

 

 .شدم رهیخ افق به پوکرانه

 

 .بود یسرنوشت چه نیا خداوندا ایخدا

 

 .میشد ادهیپ و ستادیا کانیپ

 

 .میبود رهیخ نیزم به هممون

 

 به دیکشیم داد که یژست با بود فرمون پشت که پسره

 .اومد جلو کنهیم افتخار داره یلیخ خودش

 

 از رو ما یامغرورانه نگاه با و زد عقب موهاشو

 .گذروند رنگاهشیز

 

 و کرد مونیپش دلو کرد، افشون نگاهو کرد، شونیپر زلفو

 ...رفت



 

 .رستوران تو

 

 پسره یدوستا افتاد، راه دنبالش لنگون لنگون معرکه گوز

 .دنبالشون هم

 

 .کردن حرکت و انداختن ینگاه هم به دخترا

 

 :گفتم پوکرانه

 

 یغذا پول خودتون، یغذا یبرا نیندار پول شما کجا؟ -

 ن؟یاریب کجا از نیخوایم رو اونا

 

 :گفت و زد یچشمک لیبیس

 

 .گهید یکنیم حساب تو -

 



 رو پولم بودم؛ اوردهین خودم همراه یچیه شکر رو خدا

 پول بخوام که نیا تا سوزهیم دلم کمتر آشغال سطل زمیبر

 .کنم حساب رو نایا یغذا

 

 :دیکش داد رستوران داخل از معرکه گوز

 

 .آوردم من رو پولت فیک نباش نگران -

 

 ارمیب در پول تا خوردم دل و خون چقدر که نیا به اصال

 یراحت نیهم به نایا اونوقت رهیگیم بغضم کنمیم فکر

 ومد،یم در گرمیج چپتر هر یبرا من بخورنش، خوانیم

 تا دمیکشیم بارها و بارها رو صحنه هی اوقات یبعض

 .ادیب در آب از خوب

 

 موضوع یوقت. دیشن یچطور فاصله نیا از موندم اصال

 گوزمعرکه یگوشا و چشم باشه گرانید کار تو یفوضول

 .تره یقو هم خوناشاما از

 



 که گناه افتادم؟ نایا ریگ کردم یگناه چه من خداوندا ایخدا

 تاوانش انقدر کدومش قایدق بدونم خوامیم یول کردم ادیز

 .بوده نیسنگ

 

 فیک نایا حال هر به رفتم؛ رستوران داخل دخترا با ناچار،

 رمیم حداقل بودن، برده خودشون با جلوجلو رو پولم

 ندن سفارش نداره و داره رستوران یچ هر کنمیم نظارت

 به بسوزه دلم کمتر حداقل و نمونه پولم فیک ته یچیه که

 خودم ینطوریا حداقل شه خرج قراره پولم که حال هر

 .خورمیم یزیچی

 

 بودن نشسته معرکه گوز و پسرا که یزیم همون پشت 

 .میشد مستقر

 

 تا که ایدن مهتا، هشتگ، من، ل،یبیس: شامل که دخترا همه

 هی معرکه گوز جز کردم،ینم نگاهشم یحت ممکن یجا

 پشت که شونیکی جز به البته اونور اونا و میبود زیم طرف

 .بود نشسته زیم عرض قسمت

 

 .بودن نفر چهار پسرا



 

 و دختر تعداد شهیهم گروهب یعشقا نیا یبرا بابا، یا

 مال باحال یاتفاقا یهمه... طانیبرش لعنت... هیمساو پسر

 .رمانان

 

 به یوقت مخصوصا نبودم، راحت اصال شدم، بلند جا از

 رو کننیم کارد که ییزایچ پول قراره که کردمیم فکر نیا

 جهینت که سوختیم دلم نبود پول موضوع کنم؛ حساب من

 .شه حروم ییآدما نیهمچ یبرا زحمتام

 

 :دیپرس معرکه گوز بالفاصله که گرفتم فاصله زیم از

 

 کجا؟ -

 

 :گفتم پوکر

 

 .ییدستشو -

 



 بلکه کنم هیگر نمیبش ییدستشو تو برم که بود نیا درستش

 تو وقتی شه کمتر کمی شنیبان و باعث نایا که یروح درد

 .رمیبگ یزیچ ییافسردگ نمونه دلم

 

 برخورد با که بودم نگرفته فاصله زیم از قدمم کی هنوز

 پسرِ  همون سمت به شدم پرت دخترا از یکی یپا به

 .نینش عرض

 

 و شده نیزم پخش شیصندل با پسره دمید اومدم که خودم به

 .پسره پخِش  منم

 

 فقط دم،یند رو پسره کله کردم نگاه رو اونور نوریا یچ هر

 چرا پس نجاستیا بدنش اگه روشم، االن که دونستمیم

 ست؟ین سرش

 

 ،یجنوب شمال چپِ  کردم، نگاه راستو کردم، نگاه چپو

 تو بود رفته بود شده آب انگار اصال ،یشرق غرب راستِ 

 .نیزم

 



 سمت به رو سرم بودم که دهیخواب حالت به یطور همون

 اونجا دیشا بندازم رمیز به ینگاه هی که کردم خم نییپا

 .افتمی سرش از یاثر

 

 بلند روش از خوردم قل جا در روم به رو صحنه دنید با

 .شدم

 

 .زدمیم نفس نفس

 

 نکرده گناه حاال تا میزندگ تو نیا از شتریب مطمئنم گهید

 .بودم

 

 .بود ساختم خود یهانهیس نیب پسره صورت

 

 پسر ناخواسته وار،ید تو بکوبم رو سرم خواستیم دلم

 .بودم کرده اغوا رو مردم

 

 .انداختم شدش برجسته خشتک به ینگاه

 



 .کندیم ناخودآگاه یاغواگر از تیحکا شواهد بله،

 

 زده رو خودشون و بودن شده رهیخ یزیروم یگال به همه

 .راه اون به بودن

 

 .دادم قورت رو تفم

 

 نیکن تصور.) بود نشسته ده،یخواب یِ صندل رو هنوز پسره

 تو ،ینیشیم یصندل رو یعاد درحالت که حالت همون تو

 رو پشت از افتاده یصندل یول کنهینم یرییتغ چیه حالتت

 .(نیزم

 

 و کرد بلند رو شیصندل شد، بلند جا از پوکرانه پسره

 .نشست زیم پشت دوباره

 

 زودتر دیبا اد؛یب همراهم خواستم ازش و سمتش رفتم 

 نیا از شتریب خدا بنده که کردمیم روشن براش رو هیقض

 .نکشه درد من خاطر به

 



 چهارتا سه بردمش و کردم بلندش زور به ادیب خواستینم

 زودتر که دمیکش عقب براش رو یصندل اونورتر، زیم

 بهش حواسم دیبا شکنندست بچه نیا هیروح االن نه؛یبش

 .باشه

 

 .نشستم ازش یصندل کی فاصله با منم

 

 :کردم شروع و کردم صاف رو گلوم

 

 رو نیا سخته برام واقعا که،یف همش نایا داداش، نیبب -

 ... بذارم ونیدرم پسر هی با بخوام

 

 :گفتم غصه با

 

  یعنی دهه یمنف میاصل زیسا من که نهیا تیواقع -

 . دارم میفرورفتگ زیسا دو چ،یه ندارم که یبرجستگ

 

 :دادم ادامه و شدم رهیخ چشماش تو غمبارم یچشما با

 



 تو نکن، تیاذ رو خودت یچیه واسه که بگم خوامیم -

 .من خاطر به نکن حروم رو هاتبچه ،یجوون

 

 :گفت پوکرانه

 

 .همجنسگرام من اصال -

 

 :گفتم و زدم خشتکش به یزیر یاشاره

 

 .بره و بزنه رو شیحاضر خواسته فقط مشخصه کامال بله-

 

 :گفت و شد بلند جا از پوکرانه طور همون پسره

 

 .ندارم یحرف گهید من -

 

 .کردم دییتا سر با

 



 رهیم داره غافل، دل یا دمید که کردم دنبالش نگاهم با

 .یبهداشت سیسرو سمت

 

 و دست از کدوم هر ،یبهداشت سیسرو در سمت دمیدو

 کرده جا در چهارچوب طرف هی تو رو خودشون پاهام

 .بود

 

 :گفت پوکرانه

 

 .کنار برو -

 

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 

 باز یول کهیف همش نایا گفتم دادم هشدار بهت من نه، -

 ؟یوفتیب گنَه به من خاطر به یخوایم

 

 :داد جواب صورت حالت همون با

 

 تو؟ یگیم یچ -



 

 ناموفق تالشش اما بِکنه، در چوب چهار از منو کرد یسع

 .نخوردم تکون لمیم هی یحت بود

 

 حالت مصرانه و بود نکرده یرییتغ همچنان صورتش

 عجله شدیم صداش تو یول بود، کرده حفظ رو خودش

 .کرد حس رو داشتن

 

 .زهیریم داره کنار، برو -

 

 من که موقع همون و میبود زیم پشت یوقت نکنه ،یوا یا

 ...زدمیم حرف داشتم

 

 .شد یچ و خواستمیم یچ

 

 :گفت تربلند

 

 .کنار برو ایب -

 



 حالت نیپوکرتر تو هوی کنار برم خواستمیم که نیهم

 :گفت و برد باال رو دستش گرفت، قرار خودش

 

 .ین ازین گهید -

 

 .بردم باال رو انگشتم

 

 ره؟یم یریپ به رو داره کشور تیجمع یدونینم تو -

 جمع قطره قطره ست؟یآب کم کشور رانیا گنیم یدینشن

 ادتی اما داره، تازه آب نو یسبو شود، ایدر یوانگه گردد

 که حاال داره،یم نگه خنک رو آب روز دو نو کوزه باشه

 گرفتن کره آب از) ریبگ کره آب از گمیم دارم یتونیم

 ختمیر دستت رو رو یپاک آب االن( بودنه زرنگ از هیکنا

 از آب که یچاه خوشا ،ینش مونیپش گهید روز دو که

 آب باشه حواست پس گرده،ینم بر رفته آب آرد، بر خود

 به االن یتیجمع بحران ،(ینکن خرابش)  ینکن آلودگل رو

 کنم تصور تونمیم. ) گهید هستش تو مثل ییجوونا خاطر

 چشمتون جلو ایچ نیخونیم رو خط چند نیا نیدار یوقت

 (��ادیم

 



 خشتکش رو سیخ رهیدا هی که شلوارش به ینگاه

 .انداختم کردیم ییخودنما

 

 .کردم قضاوت زود رو مردم ببخشه منو خدا

 

 .شدم رهیخ رفتش آبرو یآسوده پوکر نگاه به

 

 یهاافق به و کردم جمع در چهارچوب از رو پاهام و دست

 .شدم رهیخ دور

 

 .میبود حالت همون تو قهید چند

 

 .شه خشک تا سهیوا جا اون انقدر خواستیم کنم فکر

 

 یسخن هر گنیم راست کهنیا مثل یول داشتم ریخ تین من

 .دارد یمکان نکته هر و ییجا

 

 .سراغم بود اومده وجدان عذاب احساس



 

 .انداختم ینگاه بر و دور به

 

 یچطور دمیفهم بالفاصله افتاد ییدستشو داخل به که چشمم

 .کنم درست رو آوردم باال که یگند تونمیم

 

 .کردم همراهش خودم با و گرفتم رو پسره دست

 

 .بود اومده دنبالم یمخالفت چیه بدون که بود بیعج

 

 :گفتم و شدم رهیخ پوکرش صورت به

 

 درستش من نگو یچیه قهید دو پس کنم، کمکت خوامیم -

 .کنمیم

 

 پشت رو گمید دست کمرش پشت گذاشتم رو دستم هی

 .کردم بلندش و زانوهاش

 



 رو نظر مورد منطقه بود بقلم پسره که یدرحال بعد لحظه

. ) شه خشک تا بودم گرفته یفرنگ سشوار ریز ظرافت با

 (منظورشه یبرق کن خشک دست

 

 ینیدلنش لبخند د؛یرس مشامم به عشق یبو و دیوزیم مینس

 شکفته نو عشق نیا ینیریش از و کرد خوش جا لبام یرو

 .شد باز خنده به هاملب

 

 بودن اونجا که ینفر سه دو و پسره دمید اومدم که خودم به

 پسر هی که یدرحال ،ییدسشو وسط که یمن به پوکر، دارن

 نگهش یفرنگ سشوارریز همچنان و بودم کرده بغل رو

 .کردنیم نگاه دم،یخندیم هار هار بودم داشته

 

 اشتباه عشق با رو گهید زیچی یبو کنمیم دقت که حاال

 .بودم گرفته

 

 .گذاشتم نیزم رو پسره

 



 نانیاطم  کارم یجهینت از که انداختم خشتکش به ینگاه

 وفتاد،ینم کاش یا که افتاد بهش که چشمم م،یبنما حاصل

 خاطر به که یغرور و تیرضا احساس تموم آن کی در

 .ختیر فرو بود داده دست بهن بهش کمک

 

 چاه تو کنم فرو رو سرم االن نیهم زد، سرم به لحظه هی

 .کنم یخودکش و ییدسشو

 

 :گفتیم که دمیشن رو جومونگ یصدا که

 

 .شو الیخیب نیاوش جون -

 

 نم؟یاوش با... من یپاکدامن اسطوره... جوموگ عالم، خاک

 از یرفت یآورد کم زن نبود؟ بستت سوسانو و ایسو

 ؟یزد مخ هم گهید یاالیسر

 

 .کنم تمرکز میکن یغلط چه دیبا االن کهنیا رو کردم یسع

 



 ذهنم انگار شدیم خراب میروح حال یوقت شهیهم

 .کنه پرت رو حواسم ینطوریا خواستیم

 

 شه؟یم بدترتر کنم درست امیم رو یچ هر چرا ایخدا

 

 .شونش رو زدم

 

 .نباش نگران داداش کنمیم درستش -

 

 .بود رهیخ خشتکش به پوکر فقط بگه یزیچ که نیا بدون

 

 باال به رو سرم و بستم محکم شتریب دیتاک یبرا رو چشمم

 یبرا انگار نکرد، که نگاه البته دادم، تکون نییپا و

 .دادمیم نانیاطم خودم به داشتم خودم یدلخوش

 

 که بود آورده در دیجد یپا دو انگار بود شده یطور یعنی

 .رونیب بزنه خشتکش از خواستیم

 



 مانتوم بیج تو رو دستم میگوش خوردن زنگ یصدا با

 .آوردم رونیب و بردم فرو

 

 بمیج به رو یگوش و کردم قطع بود، ناشناس شماره

 .برگردوندم

 

 ببرم نیب از رو دشیجد یپاها که بود ازین خی عدد دو یکی

 .شه قبلش مثل و

 

 .رونیب نجایا از بردمشیم بابد

 

 .رونیب بره خواستیم من به توجهیب خودش

 

 پوشش تحت رو تنش نییپا که گرفتم قرار یطور جلوش

 .رفتمیم راه جلو جلو و بدم قرار

 

 بیج از کشیکوچ قسمت هی که پولم فیک به که چشمم

 داشتم رفت ادمی اصال افتاد، بود زده رونیب ایدن یمانتو

 .کردمیم کاریچ



 

 .ستادمیا شیصندل پشت و رفتم ایدن سمت به

 

 .بود سپرده اون به رو پولم فیک معرکه گوز انگار

 

 .بود نشده متوجهم

 

 .کرده رو بهم شانس کهنیا مثل

 

 .نشست زیم پشت دوباره و اومد پوکره پسر اون

 

 اصال بودن صحبت گرم انقدر که هم هیبق خوشبختانه

 .بودن نشده من متوجه

 

 .کردم دراز سمتش رو دستم آروم و زدم یحیمل لبخند

 

 .شد ترقیعم لبخندم کرد لمس رو پول فیک که دستم

 



 ختهیر آماده و زد خشکم ترس از داد، خودش به یتکون 

 من متوجه همچنان اون کهنیا مثل یول بودم آبروم شدن

 دوباره کنه نگاه پشتش به بخواد نکهیا بدون چون بود نشده

 .برگشت شیقبل حالت به

 

 از رو اون آروم آروم و دادم رونیب حرص با رو بازدمم

 .دمیکش رونیب بشیج

 

 از یزیچ اومد رونیب بشیج از پول فیک نکهیا با همزمان

 بود شده هول که منم افتاد، رونیب معرکه گوز بیج

 دمیکش عیسر رو دستم بود دستم تو پول فیک که همونطور

 شدن شکسته یصدا بعد لحظه و خورد یزیچ به دستم

 به رو همه توجه بود شده نیزم پخش هاشکهیت که یوانیل

 .کرد جلب سمتم

 

 .دیچرخیم شده شکسته وانیل و من یرو همه چشم

 

 رو اونا نگاه که شدم متوجه تازه و انداختم نیزم به ینگاه

 ایدن بیج از که یزیچ یرو بلکه نبوده هاخورده شهیش

 . دیچرخیم بود افتاده دمیکش رونیب رو پولم فیک که یوقت



 

 جانیه با و کرد اشاره زیچ اون به که بچه هی یصدا با

 :گفت

 

 ...بادکنک ا -

 

 شد ور حمله سمتمون به بود رستوران تو بچه یچ هر هوی

 .دیباریم که بود بچه یکردیم نگاه رو یطرف هر

 

 بادکنک اصطالح به همون شیپ برگام که یحال در

 تموم با کردم یسع بود ختهیر بچه دیتول ضد یبزرگانه

 .بشم دیناپد اونجا از پول فیک با سرعت

 

 .بودم یبهداشت سیسرو تو اومدم که خودم به

 

 رو شدیم ترکینزد داشت مدام که یکس یهاقدم یصدا

 .دمیشنیم

 

 .کردم قفل رو در عیسر و توالت هی سمت دمییدو استرس با



 

 یزیچ یدزد کردیم فکر دیدیم رو نایا یکی اگه حاال

 .هستم

 

 استرسم هوی کردم احساس خورد ییدسشو چاه به که چشمم

 .زد جرقه ذهنم تو حل راه و رفت نیب از

 

 اگه رمیبگ تونستمیم بعدا که کارتم نبود توش که پول خب

 .شدینم کم یپول حسابمم از گهید شدیم نابود و ستین

 

 از زور به که باالخره یول نبودن بلد رو رمزم که درسته

 .دنشیکشیم رونیب زبونم ریز

 

 :گفتم پولم فیک به رو چاه، سر باال رفتم

 

 .میداشت یخوب یروزا هم با ما داداش، شرمندتم -

 

 .چاه تو کردم پرتش یناگهان یحرکت در و

 



 .موند راه وسط و کرد ریگ

 

 .دادم فشار هم رو محکم و بستم حرص با رو چشمم

 

 راه جورهچیه بشه یطور هی که بدم هلش کردم یسع پام با

 .گردونن برش بتونن نایا باشه نداشته

 

 اصال پام ارهیم در تنگا ادا برامون میرسیم چاهم به ما ایب

 .دیرسینم پول فیک به

 

 کمی دیشا که پام همون یرو بندازم وزنمو کردم یسع

 .بره ترداخل

 

 .داخل رفت هوی پام یناگهان یحرکت در

 

 .بودن امان در پوالم گهید شد راحت المیخ خب هوف

 

 ریگ... بعله که دمیفهم تازه ارم،یب رونیب رو پام خواستمیم

 .افتاده



 

 اگه نویا. )داشتم رابطه از پس رو نر سگ هی احساس

 نینر��بدم حیتوض شهینم روم من نیکن سرچ نیدونینم

 (�😂�ناینیبب رو سگا هیسر بر خاک لمیف

 

 .ارمیب رونیب رو پام کردمیم یسع زور با

 

 .زد در یکی

 

 :گفتم یحوصلگیب با

 

 بله؟ -

 

 :گفت متعجب ییصدا با طرف

 

 !خوبه؟ حالتون -

 

 .نیکن خبر یآتشنشان... نه -



 

 :گفت شکه هوی

 

 ؟یکن باز رو در یتونیم! ؟یچ -

 

 به رو متعجبش چهره با و کردم باز رو در و شدم بلند

 .روشدم

 

 ن؟یدار ازین کمک به -

 

 اومده در پام دمید اومدم خودم به که «آره» بگم خواستمیم

 .کنم باز رو در امیب خواستمیم یوقت بود

 

 .بگم یچ که بودم مونده پوکر ینجوریهم

 

 :گفت یکنجکاو با بود یانسالیم زن که فرد اون

 

 ...بر یآتشنشان -



 

 .دمیپر حرفش وسط

 

 :گفتم ییدندوننما لبخند با

 

 .بود یجزئ یسوز کون هی -

 

 .مزهیب هه هه هه زدیم داد انگار افشیق

 

 شماره همون آوردمش، رونیب بمیج از خورد، زنگ میگوش

 .بود

 

 .کردم قطع

 

 .زدم رونیب یبهداشت سیسرو از

 



 تموم با و بود دستش بادکنک خودش قول به هابچه از یکی

 خواستنیم رو اون اوناام که بچه گله هی دست از سرعت

 .کردیم فرار

 

 .دنییدو یم رستوران دور تا دور

 

 اشیفرنگ توت بود، یفرنگ توت طعم با شدا، فیح یول

 رفتمیم که یادفعه پنج از شد،یم تموم زود شهیهم

 یطعم نیا تونستمیم دفعه هی اوردمیم شانس اگه داروخونه

 .رفتمیم موقع به اگه تازه رمیبگ

 

 .کردم نامرد روزگار نیا حواله ییهع

 

 البته کنه بادش تا اون یلبه رو بود گذاشته لبشو بچهه

 پر داشت بچه تف از بشه پر هوا از که نیا از شتریب

 .شدیم

 

 ...چارهیب یآخ

 



 .شه حسیب لبش قراره

 

 باشه، یفرنگ توت مثبتش نکته تنها نبود قرار حال هر به

 .المصب بود یآپشنال زیچ

 

 .دمیکش یآه غصه با دوباره

 

 .افتاد کفشم به نگاهم

 

 .بود شده فیکث کمی بود رفته فرو چاه تو که ییپا همون

 

 رو روش رو بود زیم هی یرو که یدستمال با چندش با

 .برگردوندمش جاش سر و کردم خشک

 

 .خورد زنگ میگوش دوباره

 

 ...شماره همون باز

 



 .بودم کرده یقاط گهید

 

 :گفتم تیعصبان با و کردم وصل رو تماس

 

 !بله؟ -

 

 ...دیببخش... ب -

 

 .بود تبسم یصدا

 

 .کردم سکوت

 

 بود؟ آورده کجا از رو شمارم که کردم فکر نیا به

 

 ؟یایب... شهیم -

 

 .کردم تعجب

 



 !شش؟یپ برم خواستیم ازم و بود زده زنگ اون

 

 ...هللا بسم

 

 در یانهیوحش و مداوم شدن دهیکوب یصدا خط اونور از

 .ومدیم

 

 :دمیپرس

 

 شده؟ یزیچ -

 

 نظر به شرمنده و ناراحت که استرسش پر نییپا یصدا با

 :گفت دیرسیم

 

 .اومده دوباره عموم -

 

 یآروم یصدا با بود زده زنگ که اول از شدم متوجه تازه

 .زدیم حرف



 

 راهیب و بد یصدا یگهگاه داشت، ادامه همچنان در یصدا

 ..شدیم اضافه بهش هم مردک گفتن

 

 .بود نگران لحنش

 

 لطفا؟ یایب شهیم -

 

 گهید طرف واز بودم شده تبسم تیوضع نگران یطرف از

 ؟یچ اوردیم مامور اگه که بود اومده ذهنم به فکر نیا

 

 بر زحماتم تموم و شدیم فاش تمیهو بودن یتقلب موقع اون

 چه نبود معلوم کنم یکار بتونم نکهیا قبل یعنی رفت،یم باد

 .رنیبگ نظر در برام یمجازات

 

 :گفتم عجله با

 

 .امیم االن باشه -

 



 .کردم قطع یاگهید حرف بدون

 

 اون که یاساله پنج چهار یبچه دنبال داشتن بچه گله هی

 فوت توش داشت فرار درحال و بود دستش المصب

 داشت آب بودش هم یتوف یفوتا نیاز دن،ییدویم کردیم

 .ختیریم نییپا لوچش و لب از

 

 .شدیم اضافه بودن دنبالش که ییهابچه به داشت یه

 

 دور یزایم از داشتن حضور نحایا که ییهابچه همه یعنی

 اضافه بهشون و گله اون سمت رفتنیم داشتن کینزد و

 .شدنیم

 

 .شدم منتظر و ستادمیا ابونیخ کنار

 

 .بود زده خی دستام

 

 .برسم موقع به بتونم دوارمیام

 



 .ستادیا ینیماش باالخره

 

 .داشت گهید مسافر هی

 

 نشسته من از قبل که یزن از عجله با و شدم سوار عیسر

 اگه شدم متوجه گفت یوقت کجاس، مقصدش که دمیپرس بود

 قهید ده حداقل شه تریطوالن ریمس اون خاطر به باشه قرار

 من اول راننده بده اجازه که کردم خواهش رسم،یم رترید

 آدرس راننده به کرد، قبول که دینکش یطول برسونه،رو

 من ترعیسر چه هر خواستم ازش و گفتم رو خونم

 .برسونهرو

 

 رو بود بمیج تو شیپ وقت یلیخ از که یپول م،یدیرس یوقت

 .دادم راننده به

 

 .بود یکاف آوردم شانس

 

 سمت به و کردم یتشکر راننده و زن اون از عجله با

 .دمیدو آپارتمان



 

 .دمیرس خونه در یجلو یک که دمینفهم 

 

 .نبود شکر رو خدا هم رمردهیپ

 

 نبود، که نجایا انداختم، یعیسر نگاه بر و دور به دیترد با

 باشه؟ رفته تو ممکنه

 

 .فشردم رو زنگ و دادم قورترو دهنم آب

 

 .شد باز در که دینکش هیثان به

 

 .بود تبسم

 

 .دادم رونیب رو شدم حبس نفس

 

 .انداختم خونه داخل به ینگاه استرس با

 



 .بود شده جمع چشماش تو اشک

 

 .دیکشیم خجالت انگار گفت،ینم یزیچ

 

 

 .بستم رو در پشتم و رفتم خونه داخل و آوردم در رو کفشم

 

 .چرخوندمیم خونه تو رو نگاهم دیترد با همچنان

 

 :گفت نیهم یبرا میچ دنبال که شد متوجه

 

 .رفت -

 

 .شدم پوکر

 

 ؟یراحت نیهم به

 

 ه؟یزیچ یکاریب رفته؟ و زده در چهاربار



 

 .شدهیچ انگار کرده بغض نیهمچ تبسمم

 

 :گفت

 

 .گردهیبرم مامور با رهیم گفت -

 

 .میشونیپ تو زدم

 

 .افتادم دردسر تو پس، خب

 

 و مبل سمت رفتم و انداختم یکنار و آوردم در رو شال

 .انداختم روش رو خودم

 

 .دادم رونیب یخستگ با رو نفسم و بستم رو چشمام

 

 :دمیپرس ازش

 



 ؟یکن جدا ازش رو تیزندگ یبتون که یدار یپول -

 

 .بود ستادهیا جا همون هنوز انداختم، پشتم به ینگاه

 

 .نهیبش ادیب که زدم اشاره سر با

 

 باهام ادمیز قبال که درسته داشت، فرق قبل با نگاهش 

 نظر در یذهن وارید هی انگار گهید االن یول نبود راحت

 .بود گرفته

 

 یرو  یفرهنگ و یاجتماع و یاسالم یفاصله حفظ با

 .نهیشیم من به مبل قسمت نیدوتر

 

 :دمیپرس

 

 جدا ازش تویزندگ یبتون که یدار یدرآمد منبع ای پول -

 ؟یکن

 

 .رفت فرو فکر تو



 

 .شد ساکت و کرد دیترد یول بگه یزیچ که کرد باز دهن

 

 :گفتم کالفه

 

 اعتماد بهم یتونیم ندارم، برادرم به یربط چیه من -

 .کنم خالصت تیوضع نیا از خوامیم فقط... یکن

 

 .شد نیغمگ و افتاد یزیچ ادی انگار هوی

 

 .بگو رو یخواستیم که یزیچ -

 

 :گفت خجالت با و گذاشت کنار رو دیترد

 

 ...یول دهیرس من به پدرم از نیزم تا چند... راستش خب -

 

 .گرفت دیترد رنگ صداش دوباره

 



 .دادم تکون بده ادامه نشونه به رو سرم حوصلهیب

 

 :گفتم یتند به

 

 تلف رو وقت پس گرده؟یم بر مامور با رهیم نگفت مگه -

 .نکن

 

 جاش سر اومد حواسش تازه انگار دیشن که رو حرف نیا

 .کرد فیرد هم پشت رو جمالت تند تند و

 

 باهاشون که کنم تحمل تونمینم گهید من دونهیم اون -

 اتفاق اون از بعد شم،یم تیاذ یلیخ اونجا کنم، یزندگ

 ازاش در گفت بهم برم اونجا از خوامیم که گفتم یوقت یحت

 .بذاره تا بدم بهش رو نایزم دیبا

 

 :گفت عجز با

 



 رو کارنیا اگه بگذرم، نایزم اون ریخ از تونمینم من -

 بدترم میزندگ یحت اد،یبرنم ازم یکار چیه پول بدون کنم

 .شهیم

 

 .بودم شده پوکر

 

 یقانون سن به تو ست؟ین مگه تو مال نایزم اون خب -

 دست از یکار ینطوریا شون،یبفروش یتونیم ،یدیرس

 .ادینم بر گهید اون

 

 :گفت و زد یتلخ لبخند

 

 هیسف چون بفروشم، رو نایزم اون اجازه بدون تونمینم -

 باز بفروشمشونم تونستمیم اگه یحت شم،یم محسوب

 .کنم جدا ازش مویزندگ تونمینم

 

 :دمیپرس تعجب با

 

 ه؟یسف -



 

 :گفت و نییپا انداخت رو سرش

 

 تا چند تو دادم دست از احمقانه رو نایزم از تا چند -

 ...بعد اما کنم، رو نکاریا که گفتیم بهم خودش معامله،

 

 :گفت بغض با و آورد باال رو سرش و کرد یمکث

 

 حرفش دینبا چاه، تو انداختم رو خودم خودم، احمق من -

 دادگاه به ینطوریا خواستیم اون کردم،یم گوش رو

 بتونم رو اموالم که دمینرس یحد به هنوز من که بده نشون

 زیچ همه ینطوریا تا میسف کرد ثابت کنم تیریمد خودم

 بدون رو نایزم بشه مطمئن تا باشه، خودش نظر ریز

 در دستم از رو اونا بتونه و بفروشم تونمینم اون خواست

 .ارهیب

 

 .شیلوحساده به خوردم افسوس

 



 داده دست از هیبق به خودیب اعتماد سر رو زشیچ همه

 .بود

 

 .کردینم اعتماد چکسیه به گهید چرا کردیم درک حاال

 

 نه کنه جدا اونا از رو شیزندگ تونستیم نه پس

 .کنه استفاده شیسرما از تونستیم

 

 .زد ذهنم به یفکر

 

 درخواست از قبل تا داشتم فرصت گهید روز کی فقط من

 .ببرم نیب از رو مدارک ا،یدن یدوباره پول

 

 .نه ای بگم که بودم مونده

 

 .نبود یاچاره حال هر به

 



 شم، راحت ماجرا نیا از بتونم تبسم با که باشه یشانس اگه

 رو سود سر دو یمعامله هی شنهادیپ که داشت یاشکال چه

 بدم؟

 

 .گذاشتم کنار رو شک

 

 نگاهم رو سرش پشت و رفتیم کال ای گفتمیم رو نیا اگه

 که بود بهتر البته کرد،یم یهمکار باهام نکهیا ای کردینم

 که یبد تیوضع از خودشم ینطوریا کنه، رو نکاریا

 .کردیم دایپ نجات داشت

 

 :دمیپرس

 

 یزیچ استیدن دست که انیرا از ییلمایف یدرباره... تو -

 ؟یدونیم

 

 اما رفت، هم تو اخماش و شد عوض چهرش حالت هوی

 .نگفت یزیچ

 



 یزیچ که ذاشتمیم حساب نیا رو دیبا رو حالتش نیا

 ؟یدونستیم

 

 مگه ومدنیم نظر به کینزد هم به یلیخ اونا هرحال به

 بهش؟ راجع ندونه یزیچ شهیم

 

 فکر که حاال یول داد نشون شکه رو خودش موقع اون

 مثل باشه بوده یدروغ احساسات اون بود ممکن کردمیم

 گفتم؟ دروغ بهش موقع اون که من

 

 درسته؟ یدونیم -

 

 .نگفت یزیچ بازم

 

 که دهیم نشون داره ینطوریا که شد متوجه تازه انگار

 هاشلب فشردن دنید اما رفت نیب از اخمش چون دونهیم

 .شیدرون حس دنیفهم یبرا بود یکاف هم، به

 

 :گفتم دهیم ادامه سکوتش به داره دمید یوقت



 

 ؟یکنیم کمکم بدم نجاتت تیوضع نیا از من اگه -

 

 .دیرسیم نظر به یعصب همچنان بود، رفته فرو فکر تو

 

 :گفتم کردمیم مرتب رو موهام داشتم الیخیب که همونطور

 

 از یخواینم یدار انیرا با که یمشکل خاطر به دونمیم -

 که نهیا موضوع اما... خوامینم منم یبد نجاتش دردسر

 تنها نه، ای بشه پخش لمایف اون که ستین مهم انیرا یبرا

 معلوم ییآبرویب از که پدرمونه، کنه ضرر قراره که یکس

 چوقتیه گهید... مامانمون البته و ادیب سرش ییبال چه ین

 با یخوایم اگه پس کنه، بلند تونهینم هیبق یجلو رو سرش

 راه بگم دیبا یریبگ انتقام انیرا از ایدن با یهمکار

 .یگرفت شیپ در رو یاشتباه

 

 .برگشت چهرش به غم دوباره

 

 :دیپرس آروم



 

 تیوضع نیا از منو یتونیم چطور... کنم کمکت اگه -

 ممکنه؟ اصال ؟یبد نجات

 

 دمید لمایف تو که یاشرورانه یهاخنده نیاز خواستیم دلم

 که میاعتماد ذره هی نیا دمیترسیم که فیح بدم، لشیتحو

 نباشه حاضر یحت گهید کال و بره دست از داره بهم

 .بشنوه جوابمو

 

 .افتادم شک به دوباره

 

 راه تنها منم، کنه کمکش تونهیم که یکس تنها حال هر به

 پاش شیپ که یراه ریخ از ایراحت نیا به دینبا پس نجاتش؛

 .بگذره بذارم خوامیم

 

 منو ندهیآ شنهادیپ نیا که باشم نیا نگران دیبا یطرف از اما

 .نده قرار ریتاث تحت

 



 واقعا ستین قرار که یاتفاق باش، آروم: گفتم خودم به

 بندیپا معامله نیا به طرف دو هر مدت هی دیبا فقط! وفتهیب

 یخان نه رفته یخان نه... انگار نه انگار بعدشم ن،یباش

 .اومده

 

 :دمیپرس و دمیکش یقیعم نفس

 

 نه متهیق عموت چون و یبفروش رو نتیزم یخوایم تو -

 با ،یکن جدا ازش رو تیزندگ نه ،یکن رو کار نیا یتونیم

 سوار شاهزاده اون ستین معلوم هم افتاده برات که یاتفاق

 یحت و کنه قبولت طیشرا دونستن با که بشه داشیپ اسب بر

 دیبا گهید سال چند ستین معلوم بشه، دایپ باشه قرار اگه

 حقه هی با رو ناتیزم موقع اون تا ین معلوم و یباش منتظر

 حل راه هی به ازین نه، ای باشه دراورده دستت از گهید

  ،درسته؟یدار تریمنطق و عیسر

 

 .کرد دییتا سر با بود انداخته نییپا رو سرش که یدرحال

 

 .بستم محکم رو چشمام

 



 .بود کرده قفل استرس از زبونم انگار

 

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس دوباره

 

... دونهیم رو طیشرا که یکن عقد یکی با اگه پس -

 درسته؟ ،یکن درست رو تیزندگ اوضاع یتونیم

 

 رهیخ نشیغمگ و متعجب یچشما به و کردم باز رو چشمام

 .شدم

 

 .بگم خوامیم یچ که بود زده حدس گهید احتماال

 

 :گفت شوکه

 

 ...خیم یچ... چ -

 

 :دمیپر حرفش نیب

 



 رو کارات که نیا از بعد و... کنم رو نکاریا حاضرم من -

 م،یریگیم طالق... یبگ که وقت هر یکرد سکیر راستو

 .بمونه هم شناسنامه تو اسمامون از یاثر چیه که نیا بدون

 

 باشن نداشته رابطه هم با یوقت که نهیا نیآر منظور)

 ازدواج باهاش که یشخص اسم حذف درخواست توننیم

 .(بدن رو کردن

 

 .برگردوند رو روش عیسر

 

 شتریب یول نمیبب رو صورتش بتونم تا کردم خم رو سرم

 .نمشینب که دیچرخ

 

 بگه ایدن به رو یچ همه نکنه قبول االن نکنه خدا، ای

 شم؟ چارهیب

 

 !؟یچ باشه گفته حاال تا روزید از اصال اگه ای

 



 نقش یکی یکی ذهنم تو احتماالت و دیترد و شک تموم

 .بستنیم

 

 .میبود حالت همون تو همچنان و گذشت قهید چند

 

 بهش دیبا رهیبگ میتصم بود قرار اگه کنم صبر کمی دیبا

 .دادمیم وقت کمی حداقل

 

 :گفتیم آروم که دمیشن رو صداش

 

 خواستمون به دومون هر که باشه یوقت تا فقط قراره اگه -

 ...یول... ندارم یمشکل من میبرس

 

 .گردوندیبرنم همچنانرو سرش بود نیغمگ لحنش

 

 :دمیپرس

 

 !؟یچ یول -



 

 اگه یول... یول باشه یواقع ستین قرار نیا که دونمیم -

 ...امیب کنار وجدانم با تونمینم نگم

 

 .کرد قطع رو حرفش

 

 دارن؟ کیعلسالم وجدانشون با که بود اونا از نمیا ا

 

 انگار بترسه، من از که نه شد، رهیخ بهم ترسون یچشما با

 .دیترسیم بگه خواستیم که یزیچ گفتن از

 

 .بگه خواستیم یچ شدم کنجکاو

 

 .دوختم چشم بهش منتظر

 

 ...من... من -

 

 .شدم پوکر



 

 ؟یچ تو -

 

 .گهید داشت یحد منم صبر

 

 !بگه؟ مونییدوتا به هوی ادیب عموشم منتظره نکنه

 

 کنه نگاه نیزم به من یجا به داشت یسع که همونطور

 :گفت

 

 ...تجاوز... من به انیرا... انیرا -

 

 .کرد مکث دوباره

 

 دمیفهم شیپ قرن صد نویا من خب شده، وانهید نمیا بابا یا

 .گهید

 

 .بگه بود سختش انگار



 

 :گفت که دونمیم که بگم و کنم باز دهن خواستمیم

 

 .نکرد -

 

 .شدم رهیخ بهش شکه

 

 اورد؟یم در ادا داشت همش یعنی

 

 .بگم یچ بودم مونده

 

 رهیخ بهش و بود زده خشکم جام سر متعجب همونطور

 .بودم شده

 

 هیگر به و کرد گم رو پاش و دست دید که رو من حالت

 .افتاد

 

 ...خواستم... خودم من یعنی... یعنی -



 

 .شدم رهیخ بهش ومدیم در حدقه از داشت که ییچشما با

 

 از چشمم که کنه رو گهید زونیر پشم قتیحق هی بود یکاف

 .نیزم کف وفتهیب و رونیب بزنه کاسه

 

 .بپرسم تونستم زور به

 

 !؟یچ یعنی -

 

 .شده سواستفاده اعتمادم از کردمیم احساس

 

 یسع هقاشهق نیب کردیم هیگر یها یها که همونطور

 :بده حیتوض کرد

 

 دونستمینم من خوروند، یجنس لیم دهنده شیافزا من به -

 وگرنه ختهیر قهوه اون تو یزیچ نیهمچ که

 بودم، داده دست از رو ارمیاخت روز اون... خوردمشینم

 ...ستم... خوا ازش... خودم... خودم



 

 بودم. شده یعصب

 

 .کنم نگاه ماجرا به یمنطق کردم یسع

 

 .دادم رونیب نفسمو کالفه

 

 .دادم لم مبل رو و بستم محکم رو چشمام

 

 :دمیپرس

 

 !بود؟ دروغ نایا و دنایپر خواب از اون -

 

 :گفت و کنه کنترل رو هاشهیگر کرد یسع شکه،

 

 ...خورمیم... قسم... نه -

 



 از شتریب نیهم واسه و دونستهیم مقصر رو خودش اون

 خاطر به متنفره خودش از باشه متنفر انیرا از که نیا

 .یآدم نیهمچ به جایب اعتماد و یزودباور

 

 یعصب فشار دمید ازش که ییزایچ اون لیدل ممکنه یعنی

 باشه؟

 

 :گفتم تیعصبان با

 

 روز همون ازت که یقانون یپزشک ینرفت... احمق یتو -

 رو تیگناهیب یتونستیم یرفتیم اگه رن،یبگ شیآزما

 ...براش یکن مجازات درخواست یتونستیم ،یکن ثابت

 

 .گفتم نویا من که نیا از کرد تعجب

 

 .دادم ادامه حرص با

 

 نیا ،یکن یکار نیهمچ تو که شد باعث اون حال هر به -

 .تجاوزه هی بازم



 

 .شد شتریب هاشهیگر یصدا گفتم نویا یوقت

 

 نیتریمنطق کردم یسع یول بودم، یعصب هنوزم درسته

 نظر از خودش چون بزنم، حرف باهاش تونمیم که یشکل

 زخم منم که نیا به برسه چه نداره یخوب اوضاع یروان

 .رو حالش کنم بدتر و بزنم زبون

 

 با که نیا خاطر به هم بودم، یعصب دستش از که درسته

 که نیا هم کرد خراب رو خودش ندهیآ هم بودنش لوحساده

 دروغ کنم فکر گفت که یزیچ با بود،گرچه گفته دروغ بهم

 بازم نیا که داشتم قبول بهم، گفت قبال که یزیچ نباشه

 خواسته خودش تبسم کهنیا یول شه،یم محسوب تجاوز

 .بود مخم رو کمی از شتریب کمی... کمی باشه

 

 #تبسم

 

خواستم بدونم اونم به چشم تجاوز به این قضیه نگاه می

چیزی که خودم باور نداشتم رو کنه یا نه برای همین می

رد، وقتی گفت اینم باز یه گفتم، گفتم که اون بهم تجاوز نک



کرد؟ حتی با تجاوزه بیشتر گریم گرفت، یعنی درکم می

ازش بود به خاطر این که  شدهاینکه اون برادرشه عصبی 

 شکایت نکردم... این خیلی عجیب بود.

 

 #آرین

 

 :گفتم بهش

 

 .خونه برو خودت برگرده عموت کهنیا از قبل -

 

 همچنان که شدش گرد یچشما با و کرد بلند رو سرش

 .کرد نگاهم ملتمس ختیریم اشک گوله گوله ازشون

 

 :دیپرس

 

 کمکم یخواینم گهید ؟یریگ... یم پس رو شنهادتیپ -

 ؟یکن

 

 :کردم یادآوری



 

 .جانبست دو کمک هی نیا -

 

 :کردم اضافه نانیاطم با و دادم باال رو ابروهام

 

 .نه که معلومه -

 

 .بود اومده بند شیگر شکر رو خدا گهید

 

 .هیالک همه هاشمهیگر نیا نکنه زد سرم به لحظه هی

 

 :دیپرس گرفته ییصدا با

 

 برم؟ یگیم... چرا پس -

 

 حاال بمونه کردمیم التماس بودم من موقع اون یچیه

 .شده عوض جامون

 



 روزه چند عقد نیا درمورد من مادر و پدر ستین یازین -

 .عموت تیرضا به یدار ازین که تو یول بفهمن یزیچ

 

 .شد ملتفت تازه انگار داد، تکون مظلومانه رو سرش

 

 :گفتم و انداختم ینگاه بود روم به رو که یوارید ساعت به

 

 .زودباش پس رسونمتیم من ،یکن عجله بهتره -

 

 ...حاضرم... من -

 

 تنش رونیب لباس اول از شدم متوجه گفت رو نیا یوقت

 .بود

 

 حال هر به بود، اومده نجایا باهاشون که بود ییلباسا همون

 .نداشت همراهش که یاگهید یرونیب لباس

 

 ساعت مین کردم، عوض رو لباسم و کردم پاک رو ممیگر

 .خونشون دم رسوندمش بعد



 

 سمت به دستش یبار چند داشت، دیترد و بود مضطرب

 .برگشت و رفت زنگ

 

 .شدم ادهیپ نیماش از

 

 .رفتم سمتش به

 

 .من سمت دیچرخ

 

 .بود دهیچسب وارید به

 

 که بودن داده هم دست به دست زمان و نیزم انگار اصال

 .کنم رو رو تامیجذاب من

 

 .سرش کنار درست وارید یرو گذاشتم رو دستم

 



 چهرش از ینگران اون و بود شده پرت حواسش انگار

 .بود شده متعجب عوض در و بود رفته کنار

 

 لحظه هر رو سرم همزمان و آوردم باال رو دستم یکی اون

 .فرار د و دادم فشار رو زنگ هوی کردم،یم ترکینزد

 

 قفل رو در عیسر نشستم که نیا بعد و نیماش سمت دمییدو

 .کردم

 

 روشن رو نیماش عیسر ن،یماش سمت دییدویم داشت تبسم

 .کردم

 

 .نیماش پنجره به زدیم دست با هم سر پشت تاپ تاپ

 

 ...خدا رو تو -

 

 مبادا که کردیم نگاه در به و گردوندیبرم رو سرش یه

 .ننشیبب و شه باز در

 



 سرم متاسفم ینشونه به و چسبوندم هم به رو دستام کف

 .ابهیدر رو میعذرخواه عمق که آوردم نییپا رو

 

 رو هاشترس با دیبا آدم ییهاموقع هی متاسفم، زیعز تبسم

 .شه رو به

 

 شدیم بدتر وضعش دیشا دنیدیم رو من و موندمیم اگه

 که ییزایچ با حال هر به... ای زدنیم تهمت بهش دیشا

 .بهتره ینطوریا اومد بنظرم بود گفته ازشون

 

 اطیح داخل از یکس یهاقدم یصدا و کنمینم باز دید یوقت

 کینزد اطیح در به داشت ومدیم نظر به و ومدیم خونشون

 :گفتیم و شدیم

 

 .بله -

 

 .گرفت فاصله نیماش از

 



 و ادین رحم به دلم وقتی که بندازم بهش ینگاه کهنیا بدون

 .میرفت که برو د و گاز رو گذاشتم رو پا کنم، سوارش

 

 .افتاد بابا مامان به ادمی

 

 .نمشونیبب برم زودتر دیبا

 

 شمارش که خطمم بود، شده تنگ برام دلشون یلیخ احتماال

 شده نگرانم ادیز احتمال به بود خاموش مدت نیا داشتن رو

 .بودن

 

 دوستام یبرا یکی دانشگاه یبرا یکی داشتم خط تا سه کال

 یادیز گهید من داشتن، بابام و مامان فقط که بود میکی و

 با بدم نشون خواستمیم مثبت بچه رو خودم و بودم زرنگ

 .بودم نزده یچیه نه یتلگرام اکانت نه خط اون

 

 بار هی روز چند هر حداقل کاش یا کردما، یغلط عجب

 .زدمیم یزیچ یزنگ هی

 



 شده بدتر بابا قلب اوضاع باشم نشده باعث وقتی دوارمیام

 .باشه

 

 .کردم متوقف رو نیماش خونه یجلو

 

 امونیدلتنگ تموم بود قرار گهید لحظه چند تا زدم، لبخند

 .شه رفع

 

 .کردم قفل رو در رفتم، رونیب نیماش از

 

 زدم زنگ دستم لرزش به توجهیب ستادم،یا خونه در یجلو

 .ستادمیا منتظر و

 

 بله؟ -

 

 ...منم -

 

 .شد باز در بالفاصله دیشن که رو صدام



 

 .گذاشتم اطیح داخل به قدم و دادم قورت رو دهنم آب

 

 :دنیشن با

 

 .سگ پدر سالم -

 

 .شدم رهیخ در کنار به و دمیپر جا از

 

 .یباشکوه خوشامد چه

 

 .بود بابام

 

 :دیپرس و برد باال رو ابروش هی

 

 ؟یبود کجا االن تا -

 



 جلو به یقدم دادیم تکون تکون رو کمربند یدرحال

 .برداشت

 

 و بودم گرفته گارد دستام با شدم، رهیخ دستش به محتاطانه

 .رفتمیم عقب عقب

 

 .دمیم حیتوض من کن حفظ رو خودت آرامش شما -

 

 .کنه هیتوج رو مادر پدر دنیند تونهینم یچیه -

 

 .دمیشن رو یکس تند یهاقدم یصدا

 

 .دمید رو مامان و برگشتم

 

 رو ییدمپا که بده نجاتم بلکه کنم فرار سمتش خواستمیم

 آروم و دادیم تکونش تکون داشت اونم که دمید دستش

 .گشید دست کف به زدیم

 



 اون حاال تا کنه، یهمکار بخواد گهید مامان نداشتم توقع

 .هیشاک ازم یلیخ کنم فکر کردا،یم دفاع ازم

 

 نکهیا به کردن فکر با نجایا امیب خواستمیم که اول از

 به بدم، یدلدار خودم به خواستمیم فالن برامو تنگه دلشون

 .شدیم ترنیسنگ مجازاتمم ومدمیم رترید هرچقدر حال هر

 

 .شنیم کینزد بهم دارن طرف دو از دمید

 

 سه یحدودا م،یداشت نجایا که یبلند درخت تنها سمت دمیدو

 .بود متر

 

 یهرجور یعنی هفتاد و صد بابا قد و بود نود و صد من قد

 رو جلوش تونستمیم خواستمیم اگه یکردیم حساب

 سوسک از هیبق نکهیا مثل بود، ترس موضوع رمیبگ

 و چربهیم بهش زورشون دوننیم که نیا با ترسنیم

 شده نهینهاد یبچگ از ترس نیا اصال کنن،یم فرارم یحت

 .وجودم تو بود

 



 .کردم هیتشب سوسک به رو بابام ببخشه منو خدا

 

 ریگ شلوارم به یزیچ هی دمید درخت، رو دمیپر پلنگ مثل

 شلوارم دست هی با مامانم دمید انداختم نییپا به ینگاه کرده

 باسن بر ییدمپا دنیفرونان آماده گشمید دست و دهیچسب رو

 و دمیرهان رو شلوارم و شدم شلوارم الیخیب بزرگوارمه،

 از رفتم باالتر عیسر شم لخت قراره نکهیا به توجه بدون

 فرود درخت رو من یجا به ییدمپا خوشبختانه درخت،

 که یالحظه تا و نبود بردار دست زممیعز مادر اومد،

 .بودش دهیچسب محکم ادیب در تنم از کامل طور به شلوار

 

 :گفتم ینگران با

 

 ...قلب کن، بست خودت خاطر به بابا -

 

 :دیپر حرفم نیب مامانم

 

 .کنمیم درستش خودم من برو تو بچم، گهیم راست -

 



 :گفت زدیم موج یاعتمادیب چشماش تو که بابام

 

 ؟یزنیم گول بچه یدار یکرد فکر نکرده، الزم -

 

 کتک دیبا واقعا بچم دارم قبول منم گهید دفعه نیا نه -

 ...بخوره

 

 من به رو یخاص آرامش با بده رو جوابش نکهیا بدون بابا

 :گفت

 

 بزنمت؟ باال امیب من ای یخوریم نییپا یایم خودت -

 

 .نشیب یزیچی بود طوفان از شیپ و پس آرامش هیشب

 

 ن،ییپا برم نداشت من حال به یفرق تهش و سر کل در

 .بخورم کتک بود قرار صورت دو هر در باال، بمونم

 

 .کنمیم فکر یچ به دارم دیفهم انگار



 

 :کرد اضافه

 

 ...یخوریم شتریب امیب خودم -

 

 ...بود یسرنوشت چه گهید نیا... خداوندا ایخدا

 

 اطیح تو گشادش یایراحت لباس با که یدختر به چشمم هوی

 .افتاد بود یبغل هیهمسا

 

 .میبود شده چشم تو چشم

 

 .دیگرخ و اومد خودش به هوی

 

 چهارتا دستاش با کردیم یسع که جور همون کشانغیج

 .دیدو خونه سمت بپوشونه رو مو دونه

 

 :شد بلند بابا داد هوی



 

 ؟یزنیم دید و مردم دختر شرت، با یدار سگ پدر -

 

 .بود شده رهیخ من به بود شده گشاد خشم از که ییچشما با

 

 دهنم از فکر بدون حرف، نیا هوی چرا، دونمینم لحظه هی

 :دیپر

 

 بزنم؟ دید شرت بدون یعنی -

 

 .دیرس هزار به صد از تشیعصبان هوی گهید

 

 .درخت تنه رو دیپر کشان داد خورد،یم رو خونش خون

 

 دستش یکی اون زور به گرفتش، د،یرس پام ساق به دستش

 و داد دست از رو تعادلش لحظه هی رسوند رونم به رو

 .گرفت زد رو شرتم هول

 



 یکی نیا ا،یخدا انداختم جذابم گلدار یآب شرت به ینگاه

 .رهیم شرفمم بره، گهید

 

 پنجره از بود کرده فرار که دختره همون شدم متوجه

 .کردیم نگاهم داشت زیر یلیخ خونشون

 

 طرف یچ همه خواستنیم که بود ییاونا از کنم فکر نمیا

 .دادنینم نشون یچیه خودشون یول ننیبب رو

 

 و شد جمعه درد از صورتش هوی زد،یم نفس نفس بابا

 .قلبش رو گذاشت رو دستش

 

 .دمیترس

 

 هوی بود، زده خشکش و بود دهیپر رنگش ترس از مامانم

 .خونه سمت دییدو و اومد خودش به

 

 .ادیب نییپا باباام کردم کمک و دمیپر نییپا درخت از

 



 .شود باز موقعیب که یدهان بر لعنت

 

 .هابزنه ذاشتمیم اول همون کاش یا

 

 رو قرص برگشت، آب وانیل هی و قرص با بدو بدو مامان

 .گرفت لباش یجلو رو آب وانیل و گذاشت دهنش تو

 

 ادامه تیوضع نیهم یاقهید چند م،یبود ساکت سه هر

 .داشت

 

 .دمیکشیم خجالت خودم از

 

 رفتن بگن یزیچ نکهیا بدون مامان با شد بهتر که بابا حال

 .خونه داخل

 

 .کردنینم قهر یول زدنیم کاش یا

 

 خورد، درخت به چشمم برم داخل منم بخوام نکهیا از قبل

 شده جادیا یرفتگ فرو بود، اومده فرود ییدمپا که ییجا



 ومدیم فرود من ماتحت رو اگه بود مشخص قشنگ بود،

 .نبود االن ماتحتم نصف گهید

 

 .رفتم خونه سمت به صامت و ساکت

 

 انگار مامان گهید کم کم یول بود میسنگ جو اول ساعت مین

 به کرد شروع شهیهم مثل دوباره باشه رفته ادشی که

 .رفتن من یصدقه قربون

 

 پسرشون هی شن، ناراحت دستم از که دادمیم حق بهشون

 رفتمینم منم اگه نن،یبب نبود قرار گهید یلجباز سر که رو

 .شدنیم تنها یلیخ گهید ششونیپ

 

 رفتار شهیهم مثل و اوردین خودش یرو به گهید باباام

 .کرد

 

 دنید با که کنم یخداحافظ خواستمیم ناهار خوردن از بعد

 .بگم یزیچ نکردم جرئت مامان هشداردهنده یچشما

 



 .دمیچر ظهر از بعد تا خونه  اطیح تو یکاریب از

 

 یکارا از یبعض برم دیبا امروز حداقل که افتادم نیا ادی

 نکشه طول روز ده که بدم انجام رو عقد از قبل یضرور

 .داشتم وقت فقط فردا تا باشه یچ هر

 

 و یمل کارت شناسنامه، یواشکی و برگشتم خونه داخل به

 کتابام از یکی یال و برداشتم چهارمو در سه عکس تا چند

 .گذاشتم

 

 هزار با آخرش آوردم براشون نبود و بود بهونه یچ هر

 گذاشتن شرط البته بزنم، رونیب خونه از تونستم التماس

 یبخشش بعد دفعه گهید ومدمین اگه و امیب گهید روز چند

 .دنیم جرم و انیم خودشون داشت، نخواهد وجود

 

 .نبودم خب که خودمم، یخونه تو کردنیم فکر البته

 

 نیماش تو و انداختم ینگاه بود دستام تو که کتاب به

 .نشستم



 

 .بود دستس آب کاسه هی و رونیب بود اومده مامان

 

 برم خوامیم گفتمیم بهش بود، نیهم یسر هر

 .ختیریم پشتم آب دیبا برگردمم سوپرمارکت

 

 .افتادم راه و کردم روشن رو نیماش

 

 دور خونه از یکاف اندازه به شدم مطمئن کهنیا از بعد

 .زدم کنار دادم، سر یروزیپ یخنده شدم،

 

 با که داشت رو نیا تیموقع اصال تبسم که نبودم مطمئن

 االن دونستمینم اصال نه، ای االن بزنه حرف بتونه شیگوش

 .حاله چه در

 

 اون تو یاونطور که نبودم مطمئن کردمیم فکر که حاال

 یاشونه نه، ای بوده یدرست کار کردم ولش اونجا تیوضع

 تیرضا و اونجا گشتیبرم دیبا حال هر به انداختم، باال

 .یچیه به یچیه وگرنه کردیم جلب رو عموش



 

 یکارا دادن انجام یبرا داشتم ازین اونم مدارک به اما

 .هیاول

 

 .بفرستم امیپ و کنم سکیر گرفتم میتصم

 

 ؟یاریب برام رو تیمل کارت و عکس شناسنامه، یتونیم -

 

 دمید یوقت کردم، نگاه یگوش یصفحه به منتظر قهید چند

 انتظار الیخیب بده جواب حاالحاالها ستین قرار انگار نه

 .افتادم راه و شدم دنیکش

 

 برسونه دستم بتونه رو مدارک یطور هی امروز کنه خدا

 به کمک البته ا،یدن با خوردمیبرم مشکل به فردا وگرنه

 دوستش به من خاطر به واقعا بود، یبزرگ سکیر تبسم

 خودشونن تیالو آدما یهمه یبرا البته کرد؟یم انتیخ

 کنه؟ خراب رو خودش کار گهید یکی خاطر به شهیم مگه

 

 



 .باشه داشته یادهیفا هی سکیر نیا دوارمیام

 

 شده بلند کمی مدت نیا تو موهام رفتم، شگاهیآرا سمت به

 .کردمیم درستش دیبا بود

 

... هرچند باشه، تونهینم که نامرتب یموها با داماد هی

 رو عموش نظر دیبا حال هر به گفتم خودم به ،یقالب داماد

 . گهید کنم جلب

 

 و شدم نیماش سوار دوباره موهام کردن کوتاه از بعد

 چک تا کردم روشن بودم نبرده خودم همراه که رو میگوش

 .نه ای اومده تبسم طرف از یجواب نمیبب کنم

 

 .شدم خوشحال امشیپ دنید با

 

 .خونه پشت ایب مین و پنج لطفا -

 

 .بود مونده گهید ربع هی انداختم، ینگاه ساعت به

 



 .روندم اونجا خود تا

 

 دو رفتم، پشتش ادهیپ و کردم پارک خونه یجلو رو نیماش

 ای ادیب رونیب قراره دونمینم بود، اونجا فاصله با پنجره تا

 منتظر جا همون بده، رو مدارک خوادیم پنجره از نکهیا

 .ستادمیا

 

 به داشت فاصله ازم متر چند که یاپنجره بعد قهید چند

 خورده گره شال هی و اومد رونیب یدست شد، باز یآروم

 پرده پشت رو صورتش تبسمه، شدم متوجه افتاد، رونیب

 بسته پنجره بالفاصله نمش،یبب تونستمینم و بود کرده میقا

 .شد

 

 .برگشتم نیماش به و داشتم برش شال، اون سمت به دمییدو

 

 داخلش رو بودم گفته که یمدارک کردم، باز رو گرش

 .بود گذاشته

 



 یاگنده لبخند و انداختم چهارش در سه عکس به ینگاه

 که منه چهار در سه یعکسا فقط کردمیم فکر زدم،

 .نابوده شهیهم

 

 گرفتم یکپ ایمل کارتو شناسنامه از و نتیکاف رفتم اول

 دفترخونه به بعد شدیم ازین حتما فردا یول نبود ازین االن

 و داشتم ازین نامه یمعرف گرفتن یبرا رو مدارک رفتم،

 رو بود همراهش تبسم منو عکس حاال که رو نامهیمعرف

 .بودم کرده پرداخت نشمیهز و گرفته

 

 نوشته روش داشتم، برش بود، افتاده یصندل یرو کاغذ هی

 :بود شده

 

 .زنمیم زنگ بهت شب بتونم اکه -

 

 .بود افتاده نجایا و بود شال نیب نمیا حتما

 

 .کنه یراض رو عموش بتونه کنه خدا

 



 خب، یول میبد انجام میتونستیم هم رو شایآزما حال هر به

 .میداشت ازین بهش عقد یبرا

 

 شدم، دیجد چپتر یطراح مشغول شب تا و برگشتم خونم به

 رو سفارشم که بعد ساعت مین دادم، سفارش تزایپ شام

 و دوازده کردم، نگاه ساعت به خوردمش، نشستم آوردن

 .بود مین

 

 گذشته ساعت چند دونمینم شدم، یطراح مشغول دوباره

 و کنار کردم پرت رو قلمم خورد، زنگ یگوش که  بود

 .کردم وصل رو تماس و یگوش سمت دمییدو

 

 :گفت آروم

 

 .سالم -

 

 .شد یچ بگه که شدم منتظر و دادم رو سالمش جواب 

 

 .کرده هیگر ومد،بازیم نظر به گرفته صداش



 

 عقد به راجع باهاشون باشه تونسته که نبودم مطمئن اصال

 دمید ازش من که یترس و استرس همه اون با بگه، یزیچ

 .بود دیبع واقعا

 

 ...بهش گفتم -

 

 :گفتم مشتاق و متعجب

 

 !خب؟ -

 

 :داد ادامه

 

 .کرد قبول -

 

 .شدم شکه

 

 ؟یراحت نیهم به



 

 .ستین اامیراحت نیهم به بله دمیفهم شیبعد یجمله گفتن با

 

 .بدم بهش رو نایزم که نیا شرط به گفت البته -

 

 .شدم پوکر

 

 باشه؟ داشته دینبا خوش روز هی بچه نیا خداوندا، ایخدا

 

 ای باشه یعمل که نیا در یول بود اومده ذهنم به یحل راه هی

 .نبودم مطمئن نه

 

 :دمیپرس

 

 دونه؟یم نایا و یدادگاه یکارا از یادیز زیچ عموت -

 

 بوده اون نجاامیا تا که داره رو یکس یول نه که گفت یوقت

 اگه شد، راحت المیخ یحدود تا کرده شییراهنما که



 وقت بهش و رهیبگ ییهوی میتصم هی میکردیم مجبورش

 فکرم تموم شد،یم یعمل دادمینم یکس با مشورت یبرا

 .گفتم بهش قهید کی عرض در نور سرعت با رو

 

 :گفتم و نشدم اون طرف از دییتا منتظر

 

 ؟یتونیم فردا م،یبد شیآزما یسر هی دیبا -

 

 .داشت دیترد

 

 :,گفت عیسر و آروم یصدا با

 

 .ذارهینم مطمئنم اون -

 

 نطوریا رو حرفش باهاش؛ نداشت یمشکل خودش یعنی پس

 :گفتم و کردم برداشت

 

 ساعت صبح فردا کرد؟ قبول که ینگفت مگه من، با اون -

 .دنبالت امیم باش، حاضر هشت



 

 .میکرد یخداحافظ و گفت یاباشه

 

 .بود بیعج

 

 حرف داره عجله و اضطراب با ومدیم نظر به درسته

 یول بره لو و ادیب یکی لحظه هر داره انتظار و زنهیم

 کن، عجله نگفت بارم هی یحت و نگرفت سخت ادیز بازم

 حرف تینهایب سرعت با داشتم قوا تموم با خودم گرچه

 .نداشت تذکر یجا گهید زدمیم

 

 .نبرد خوابم جانیه شدت از صبح تا

 

 یواقع ستین قرار نیا که کردمیم یادآوری خودم به مدام

 نبود، خودم دست یول م،یستین معشوق و عاشق ماام و باشه

 .بخوابم که نذاشت الیخ و فکر

 

 اتاق داخل یوارید ساعت به بود، شده روشن هوا گهید

 .دادیم نشون رو مین و هفت انداختم، ینگاه



 

 شرتیت و گرفتم دوش شدم، بلند جا از عجله با خاعک،

 نیج شلوار و یمشک تک کت اون یرو و ساده دیسف

 و کردم مرتب دست با رو موهام دم،یپوش رو میخاکستر

 .رفتم رونیب

 

 .بودم تبسمشون یخونه یجلو بعد قهید ده

 

 دراز زنگ سمت به رو دستم بودم، شده ادهیپ نیماش از

 .دادم فشارش و ندادم راه دلم به دیترد کردم،

 

 بله؟ -

 

 مادرش دادمیم احتمال فکر یعنی ،بود مادرش یصدا

 .باشه

 

 در؟ دم ادیب نیگیم تبسم به سالم، -

 



 از گذاشت رو یگوش شدت با بده رو جوابم نکهیا بدون

 .دمیفهم ومدیم که ییصداها

 

 کردم؟ شونیعصب نکنه آخ، آخ

 

 البته زدم،یم حرف او با ادیب عموش گفتمیم اول کاش یا

 یاشونه اد،یم صورت هر در ادیز احتمال به که دونستمیم

 .گذشت که حاال انداختم، باال

 

 اخم که عموش و اومد، در شدن باز یصدا بعد قهید چند

 اومد، رونیب بود، کرده خوش جا ابروهاش نیب یکمرنگ

 اطیح تو ینگران با و بود دهیپوش لباس که تبسم به چشمم

 .افتاد کردیم پا اون و پا نیا و بود ستادهیا

 

 به یول نکرد تعجب افتاد، نمیماش به که عموش چشم

 آب دادن قورت و اخمش رفتن نیب از متوجه وضوح

 .شدم دهنش

 

 .شد رهیخ من به بعد و انداخت تبسم به ینگاه



 

 :گفتم و زدم یلبخند متظاهرانه

 

 یمعرف بهتون رو خودم حاال تا که خوامیم عذر... سالم -

 ... نکردم

 

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 

 .ستین یمعرف به یازین -

 

 :داد ادامه و کرد نگاه تبسم به زیآمطعنه و برگشت

 

 .دادن رو الزم حاتیتوض قبال جان تبسم -

 

 یحد از پا که کردیم یسع حال نیع در کردمیم احساس

 .برم بذارم و بشم مونیپش من که نذاره فراتر

 



 دخترم یخوایم یخواستگار بدون ،یهماهنگ بدون تو -

 ؟یاریب در خودت عقد به رو

 

 جا همون بزنم خواستیم دلم داشت، دیتاک دخترم یرو

 شدیم بود نفعش به که جا هر ،یعوض اقتیلیب کنم، خفش

 دخترش؟

 

 .انداختم تبسم به ینگاه

 

 فقط نبود، مهم اون یبرا دونستمیم یخوب به منم

 اون کنه یحال بهم خواستیم... دونمینم... خواستیم

 یزیچ هی کارش و کس عنوان به و ستین کار و کسیب

 بماسه؟ بهش وسط نیا

 

 .کنم دور یاضاف بحث از رو خودم وسط نیا بود بهتر

 

 نظر به انهیعوض یلیخ دیشا انداختم، تبسم به ینگاه

 حال هر در نداشت، یفرق که اون حال به یول ومد،یم

 تا بودم مجبور حاال من فقط شه جدا ازشون خواستیم



 یبرا عموش که رو هیقض نیا بندازم تبسم ریتقص یحدود

 هم کارشه کسو که من به کردن یحال همون ای غرور حفظ

 .وفتهیب عقب تبسم با من معامله نیا نشه باعث شده که

 

 پدر نزد، حرف خانوادش به راجع چوقتیه تبسم راستش -

 که توننینم و ستنین رانیا حاضر حال در منم مادر و

 ازدواج رسوم و آداب از نشدم بزرگ نجایا چون منم ان،یب

 یخواستگار ازش شیپ روز چند نداشتم، خبر رانیا تو

 با یمشکل خانوادش که گفت بهم و کرد، قبول اون و کردم

 و مسائل نجوریا تو ستنین ریگ سخت و ندارن ازدواجش

 .ستین فاتیتشر به یازین

 

 انگار کرد، نگاه تبسم به یدودل با و برگشت عموش

 .نه ای بذاره نبود مطمئن

 

 فقط و دونست یم یاضاف بار هی رو اون اگه حال هر به

 که باشه خداش از دیبا پس بود، ثروتش گرفتن دنبال

 میاضاف خرج تو و کنه تحملش نیا از شتریب نباشه مجبور

 .وفتهین

 



 تظاهر خواستیم انگار که یحالت با لحظه، چند از بعد

 :گفت له،یمیب که کنه

 

 ...جان تبسم خب، یلیخ -

 

 و انداخت بهش ینگاه عموش اومد، جلو استرس با تبسم

 .زد اشاره من به

 

 م،یشد نیماش سوار کردم، یخداحافظ مودبانه لبخند با 

 .کردیم نگاه ما به و بود ستادهیا اونجا همچنان عموش

 

 م،یشد دور که خونشون از و کردم روشن رو نیماش

 :دمیپرس

 

  شد؟ یچ -

 

 یول ومدیم نظر به شونیپر و آشفته همچنان که نیا با

 .باشه یبد خبر ستین قرار دمیفهم که بود یطور لحنش

 



 بزنم بنامش رو نایزم دیبا بالفاصله عقد از بعد گفت -

 جلوت رو آبروم و کردم کاریچ قبال گهیم بهت وگرنه

 .برهیم

 

 خبر و دونمیم رو نیا من که دونستینم اون پس خب

 پس بود، برنده برگ هی نیا معاملست، هی نیا که نداشت

 م؟یباش عموش نگران نبود ازین گهید

 

 بود سالمت جامع خدمات مرکز کینزد که ینگیپارک تو

 .شه ادهیپ که زدم اشاره سر با شدم، متوقف

 

 در سمت به کردم، قفل رو درش م،یاومد رونیب نیماش از

 من به رو خودش تبسم داشتم،بر قدم نگیپارک یخروج

 .رفتیم راه کنارم و بود رسونده

 

 میکرد پر دادن بهمون فرم یسر هی اول م،یشد اونجا وارد

 .کردن ثبت سامانه تو رو اطالعتمون بعد و

 

 .بدم خون شیآزما دیبا گفت دکتره



 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 .من فقط نجاستیا جالب

 

 بود؟ شانس نمیا فلک، یا خدا، یا

 

 .گرفتنیم دیبا دوتامون از ادرار شیآزما البته و

 

 .بود من با درددارش قسمت حال هر به

 

 از میضرور ریغ یشایآزما کنم درخواست گفتیم طونهیش

 .نباشم من شه سوراخ قراره که یکس تنها تا رنیبگ تبسم

 

 .ومدینم دلش آدم که بود مظلوم اونقدر خدا بنده ال،یخیب

 



 از رنگ ش،یآزما دادن یبرا زدن صدام بعد ربع هی

 تبسم بودم، نشسته انتظار یصندل رو بود، دهیپر رخسارم

 :گفت و برگردوند سمتم رو روش

 

 .زدن صدات -

 

 .بودم دهیفهم که دیفهم رنگم از

 

 .بود شده پوکر

 

 .کردن تکرار رو اسمم دوباره

 

 ...گهید شو بلند -

 

 رنیگیم خون شیآزما که ییدکترا با من بود نیا قتشیحق

 اون خاطر به یعنی داشتم، یشخص خصومت یبچگ از

 زور با یبچگ تو ازم که یخشن یبارویز یلویبیس مرد

 .بودم کرده دایپ خصومت بود گرفته خون

 



 .شهیم آب تنم گوشت ادیم ادمی یوقت هنوزم

 

 :دیپرس میکنار

 

 زد؟ صدا رو شما -

 

 .دادم تکون بله نشونه به رو سرم و دادم قورت رو تفم

 

 به و گرفت رو دستم شد، بلند جا از کرد یقاط مرده هوی

 بایتقر که همونطور کرد، حرکت یبردارنمونه اتاق سمت

 :گفت دیکشیم خودش دنبال به منو داشت

 

 از االن یبود رفته کرد صدات که موقع اون اگه کهیمرت -

 .مییتو االف ما مگه بودن، گرفته رو شمیآزما منم

 

 .رفت و اتاق داخل یصندل یرو کرد پرتم بایتقر

 

 .گرفت درد ماتحتم



 

 .بود اومده دنبالمون نکهیا مثل تبسم

 

 از بود شده شکه ومدیم نظر به بود، ستادهیا روم به رو

 .مرده اون رفتار

 

 لویبیس مرد و سوزن به فکر یعنی نداشتم، یحس چیه من

 .باشم داشته لحظات نیا به عشق جز یاگهید حس ذاشتینم

 

 یدیسف روپوش که دکتر انداختم، اطراف به ینگاه تازه

 زیم یرو از یزیچ داشت و بود سمتم به پشتش و بود تنش

 :گفت داشتیبرم

 

 .باال راست نیآست -

 

 .باال دمیکش همزمان نمویآست دماغو

 

 لیمتما گهید سمت به رو سوم و بستم محکم رو چششم

 .نمینب یزیچ وقتی شده میاتفاق که کردم



 

 .نداره درد گهید که زیچ زیتم زیر زیت آهن کهیت هی

 

 متوجه شدیم ترکینزد هرلحظه که دکتر یپا یصدا از

 .ستادیا کنارم سمتم، ادیم داره که شدم

 

 .دیبزن باال رو راستتون نیآست که گفتم آقا، -

 

 انگار بودم نکرده فکر دکتر تیجنس به اصال! ییصدا چه

 .بود دختر

 

 خوادشیم دلم ،یلیل الیواو دم،یفهم کردم، باز که رو چشمم

 .یلیخ

 

 :گفتیم که شدیم اکو سرم تو بادمجون یصدا اصال

 

 .یباش یباش یباش تو پرستارم دیشا کنم تب یاله -

 



 (شدهیم اکو داشته شیباش) 

 

 کنمیم نگاه رو دکتره دارم رهیخ رهیخ من دید که تبسم

 .زد باال رو نمیآست یکی اون خودش

 

 حواسم تمام رایز رون،یب دیکش رو خونم یک دمینفهم اصال

 کود با شدت به انگار که شعوریب یممنوعه بیس دو آن به

 .بود بود، دهیگشت تیتقو یتیتقو

 

 .گرفت فاصله ازم باهام، شد تموم که کارش

 

 : دیپرس تبسم

 

 خوبه؟ حالت -

 

 :گفتم بودم شده نیزم محو که همونطور

 

 امدهیکش یهجر درد مپرس، که امدهیچش یهجر زهر -

 ...که



 

 بشیج از که یاگنده شکالت که بود نشده تموم حرفم هنوز 

 چپوند، دهنم تو کرده جداش پوستش از و بود آورده رونیب

 بودم شده رهیخ دختره به دوباره که یحال در پر دهن با

 :دادم ادامه

 

 .مپرر که امدهیبرگج یدللر دار آخر -

 

 خودمم البته بود نشده متوجه یچیه بود پر دهنم چون

 .دمینفهم

 

 .میبر دیبا کنم فکر -

 

 زیم یرو لیوسا با دوباره که دکتر خانوم محو نطوریهم

 چپونده که مرده اون که بودم بود، مشغول دمشونیدینم که

 .اومد اتاق تو نجا،یا منو بود

 

 .کرد یقاط دوباره میصندل رو که دید منو یوقت

 



 اتاق از کرد شوتم و کرد بلندم یصندل رو از طرفم، اومد

 .بودم نمیریش یلیل به رهیخ هم لحظه نیآخر تا یحت رون،یب

 

 میالک رابطه هی اگه یحت باش، انسان نیآر کفتم، خودم با

 یباش بندیپا بهش دیبا باشه

 

 کهید نیا... ببخشه منو خدا... بودم زیه انقدر من چرا

 .بود بار نیآخر

 

 ظرف عدد دو م،یرفت ادرار شیآزما یبرا که بعد قهید چند

 روش اسمامونم تازه م،یشیبج توش که داده بهمون شیج

 .بود چسبونده

 

 خودمون دیبا اول انگار ، داد حالتم پنبه زیچ هی زنه البته

 .میکردیم یعفون ضد باهاش رو

 

 هم کنار ییدستشو تا چند شگاه،یآزما پشت اطیح تو میرفت

 بهش زنه که یزاتیتجه با بگه یزیچ نکهیا بدون تبسم بود،

 .رفت اییدستشو از یکی سمت بود داده



 

 و ترکامروا من از پنبه کهیت هی شانس، بده خدا

 . بود ترشانسخوش

 

 پس شدم مواجه بسته در با البته رفتم، سرش پشت زین منم

 .یکنار ییدستشو رفتم و کردم کج رو راهم

 

 یآشپزا مثل گرفتم، قرار نظر مورد گاهیجا در پوششیب

 .دادن حیتوض کردم شروع ذهنم تو یآشپز یهامهبرنا

 

 ...عفون ضد ابتدا خب، 

 

 .چاه تو افتاد که بود نکرده لمس رو پوستم هنوز پنبه

 

 تو عشقشون یوقت االیسر تو که یاصحنه کردمیم حس 

 .برام وفتهیم اتفاق داره نایع وفتهیم یزیچ یادره

 

 :گفتم کردمو دراز سمتش به رو دستم

 



 .نهههههههههههههههههه -

 

 .داد دست بهم شدن شاشبند حس هوی همزمان

 

 .یچیه به یچیه کردم تالشم یچ هر

 

 رونیب شیج از یعار شیج ظرف همراه به ییدستشو از

 .زدم

 

 رو خدا بود، شگاهیآزما داخل که یکنسردآب سراغ رفتم

 .شد راحت آب کمبود عدم بابت از المیخ بود آب پر شکر

 

 .خوردم آب کردم شروع

 

 .باال دادمیم آب وانیل وانیل هم سر پشت

 

 .طانیش بر لعنت

 



 ده،یم پس تریل شصت خورهیم خونه تو آب قطره هی آدم

 .البته نداره دهیفا اونم م،یکن التماسش دیبا نجایا حاال

 

 .اومد تبسم که بود نگذشته یاقهید چند

 

 .تالشم درحال بله، ایگو که دیفهم تمیوضع از

 

 .نشست بود کنسردآب شیپ که یصندل کنار

 

 از نکهیا با بره، یشتریب وقت که ومدینم بدش ادیم نظر به

 حق بهش خب بود، رفته سر حوصلش انگار بودن منتظر

 .برگرده مهربانش و زیعز یعمو شیپ نخواد دادمیم

 

 .بود انیپا به رو آبش گهید کن سردآب

 

 رفتم اول ات،یعمل انجام یبرا آمادم کردم حس که نیهم

 چه که بماند رم،یبگ زنه اون از هاپنبه اون از گهید یکی

 با اتیعمل و رفتم داد، گهید یکی بهم و انداخت، بهم ینگاه

 .رساندم انیپا به تیموفق



 

 اونجا همه، مال که یاقفسه داخل گذاشتم رو ظرفه یوقت

 زرد  خاصه، شونیچ همه خاص یآدما که دمیفهم بود

 پرش پر سخاوتمندانه بود، من به متعلق ظرف نیتریقنار

 .بودم کرده

 

 تموم که زدم اشاره تبسم به رفتم، شگاهیآزما داخل دوباره

 .شد

 

 .اومد سمتم و شد بلند

 

 ومدین یلیل بار نیا که بماند میزد کزاز واکسن اون از بعد

 شکست میزندگ تو هفتم و شصت و نهصد بار یبرا من و

 ظاهر حفظ تبسم یجلو حال هر به کردم، تجربه رو یعشق

 .کردم ییرونما شجاعم بعد از و کردم

 

 رو شدیم برگذار شگاهیآزما یتو که خانواده میتنظ کالس

 .دادن نشون بهمون

 



 .بود نایا و یجنس رابطه به راجع دونستمیم که ییجا تا

 

 و برگشتم گرفت، مویآست تبسم که افتادم راه کالس سمت به

 .کردم نگاهش یسوال

 

 .کردیم نگاه نویزم

 

 ...پس میندار بهش یازین که ما -

 

 .کرد مکث

 

 :گفتم و کردم یشدستیپ بگه، رو حرفش ادامه کهنیا قبل

 

 .میبر که بهتره -

 

 .کرد نگاهم تعجب با

 

 :گفتم و انداختم باال یاشونه



 

 ...بلدم که من گم،یم تو یبرا -

 

 .شد متعجبش حالت همون برابر سه چشماش دمید هوی

 

 .زدم یگند چه دمیفهم تازه

 

 پاکدامن ممکن یجا تا رو خودت: رابطه تو اول قانون

 .بده نشون

 

 .کردم اصالح رو حرفم و دادم قورت رو تفم

 

 ...یتئور صورت به -

 

 .شدمیم محسوب پاکدامن که من

 

 .باش صادق اول، قانون: هیاصالح

 



 نداشته کردن پنهان یبرا یزیچ آدم بهتره یکی نیا آهان

 ابر پشت ماه که باالخره... باشه راست رو و باشه

 .اعتمادکنه تونهینم گهید بفهمه یزیچ طرفم اکه مونه،ینم

 

 .شه بنا صداقت بر رابطه دیبا... همون

 

 .شد تربزرگ چشماش

 

 .دادم یسوت دوباره خدا ای

 

 چشماش از بشر نیا مغز بدم یسوت گهید چهاربار ترسمیم

 .رونیب بزنه

 

 :گفتم یپوکرطور و مشکوک یچهره با

 

 داره، لمیف یسر بر خاک دونمینم اصال من ا،ینکن بد فکر -

 .گناه به شدن آلودهبدون آموزش منبع کتاب، کتابه، منظورم

 

 .افتادم یزیچ ادی تازه



 

 ...نیاجبار کالسا نیا اصال... اصال -

 

 .افتادم راه کالسه سمت به و

 

 .بودم پوشونده دست با رو چشمام

 

 .بودم اوردهین باال گند انقدر نیوازل با

 

 نکوست که یسال که، نیا به معتقدم شدت به من حال بهر

 .داستیپ بهارش از

 

 شده آب وسط اون من شد، تموم ساعت چند بعد کالسه

 .بماند که تبسم گهید بودم،

 

 .شدینم کنم برخورد یعاد کردم یسع هرچقدر یعنی

 



 دادن، بهمون نایا و یدیس یسر هی شد تموم کالس یوقت

 از رون،یب میزد شگاهیآزما از کارمون، بود شده تموم گهید

 .بود نکرده نگاهم بهم تبسم گهید کالس تو میبود رفته یوقت

 

 انداختن؟ منو چشش از کال شد خوب حاال ایب

 

 گذاشتم، داشبورد تو رو فرما و اید یس نیماش داخل میرفت

 .افتادم راه و اومدم رونیب نگیپارک از

 

 :گفت تبسم

 

 خونه؟ یبرسون شهیم منو -

 

 راننده با داشت یرودرواس من با که انقدر کردمیم احساس

 .نداشت ایتاکس

 

 ادیز احتمال به بود نایس یبابا محضر که ییجا اون از

 انجامش عیسر رمیبگ یوقت هی امروز نیهم تونستمیم



 ایدن که بود یروز امروز شد،یم دردسر شدینم بده،اگه

 .بچاپه ازم خواست یم پول دوباره

 

 وقت محضر از امروز یبرا بتونم احتماال که گفتم تبسم به

 یچهمه سرعت نیا به نداشت توقع انگار شد، شکه رم،یبگ

 .شه جور

 

 بهش رمیبگ وقت تونستم اگه گفت خونشون به رسوندمش

 .ادیب عموش با تا بزنم زنگ

 

 به یرانندگ نیح در طورهمون افتادم، راه و گفتم یاباشه

 تونهیم باباش نهیبب بپرسه خواستم ازش و زدم زنگ نایس

 چرتوپرت و کرد تعجب یکل نه، ای کنه جور یخال وقت هی

 قرار بپرسه، که شد یراض آخر در باالخره نکهیا تا گفت

 .بده رو خبرش و بزنه زنگ زود دیپرس نکهیا بعد شد

 

 امروز زوج هی نکهیا مثل که گفت و زد زنگ نایس

 نشونیب یزیچ یاختالف انگار کردن، کنسل رو نوبتشون

 نیا یدار یشانس عجب کرد اضافه آخر در بود، افتاده

 .ادیم شیپ کم تایموقع



 

 شانس به لیتبد من یبرا گهید یکی یبدبخت! بود بیعج

 !بود شده

 

 یکی گفتم بهش م،یرفتیم اونجا دیبا شیش ساعت نکهیا مثل

 یزیچ موضوع نیا به راجع که اعتمادش قابل یقایرف از

 اضافه نمیا و گفت یاباشه اره،یب خودش با رو نگه یکس به

 یچ یبرا دیپرس ازم که آخرش حسابم، به زنهیم که کرد

 کردم، فیتعر براش اتیجزئ با کنمیم دارم یکار نیهمچ

 .خلم که گفت و داد بهم فحش تا چند

 

 .نگفتم رو داشت رابطه انیرا با قبال تبسم نکهیا البته

 

 .داشتم نگه یطالفروش دم

 

 شک یزیچ به که کردمیم ظاهر حفظ عموش یجلو دیبا

 .نکنه

 



اون یکی کارتم به فنا رفت ولی خوب بود که همیشه همه 

 ذاشتم تو یه کارت بمونه.پوالم رو نمی

 ساده ست حلقه جفت هیبا کارتی که از قبل تو جیبم بود 

 .دمیخر

 

 نبودم، مطمئن تبسم درمورد اما بود اندازم که من یبرا

 نبود قرار که قهید چند حال هر به انداختم، باال یاشونه

 بزرگ براش اگه ومدینم شیپ یمشکل باشه دستش شتریب

 .بودیم

 

 نا،یزم آوردن دست به یبرا داشت عجله نکهیا مثل عموش

 تو نیا از شتریب رو تبسم که نداشت نویا تحمل گهید دمیشا

 به که ییرسوما و رسم ریخ از چون نه،یبب خونش

 البته بود، گذشته بچاپه ازم پول یکل تونستیم خاطرشون

 نیهمچ ریخ از بود عاقالنه نبود، کم خرجش اونم یبرا

 .دادیم باد به رو پولش و زمان چون بگذره، یابهونه

 

 .گرفتم قرمزم رز گل دست هی

 



 سالم ازدهی ده دیشا بودم عقد مراسم هی تو که یبار نیآخر

 نه؟ ای الزمه یاگهید زیچ که دونستمینم قایدق بود،

 

 که یوقت قایدق و کنه شک یزیچ به عموش خواستمینم

 .بشه چمیپاپ برسم هدفم به که نیا به نمونده یزیچ

 

 رمیم مین و پنج ساعت گفتم بهش و زدم زنگ تبسم به

 با شمیگرام یعمو م،یباش کرده ظاهر حفظ که دنبالش

 .ادیب خودش نیماش

 

 راهنیپ با رو لباسم گرفتن دوش از بعد و برگشتم خونه به

 یمشک دیسف کروات و یمشک شلوار و کت هی و دیسف

 .کردم عوض

 

 .شدم رهیخ نهیآ یتو دلبر به و نهیآ یجلو رفتم

 

 از کهیت هی کردمیم حس اصال... یهع... ممه بدون دلبر

 .شده گم وجودم

 



 .دمیکش یآه

 

 :گفتم خودم به

 

 نیا به و یریگیم زن سرت ریخ یدار بکش خجالت -

 .یکنیم فکر پرتا و چرت

 

 .انداختم باال شونمو

 

 .داره یفرق چه دارم، من انگار باشه، داشته زنمم درک،

 

 .اومدم خودم به هوی

 

 قراره زیچ همه بعدش روزست چند عقد هی نیا! هیچ زن

 .میکنیم موکول بعد به انشاهلل رو گرفتن زن حاال شه، تموم

 

 بهشم فکر الیخیب... داداشم که یکس با مونده نیهم واال،

 .تبسم یایلوح ساده دست از بشم یعصب شدیم باعث



 

 شده رمید اوه بود، شیش به ربع هی کردم نگاه ساعت به

 .بود

 

 و شدم نیماش سوار زدم، رونیب خونه از سرعت تموم با

 .رسوندم تبسم خونه به رو خودم

 

 .گذاشتم کتم بیج تو رو هاحلقه جعبه

 

 جاهمون عموشم بود، ستادهیا در یجلوساک تبسم با یه 

 .بود

 

 خودش نیماش با عموشم گفت و شد سوار عجله با تبسم

 .ادیم

 

 صندلی.ساک کوچیکش رو گذاشته بود کنارش رو 

 

 نکهیا مثل د،یپرس رو آدرس مقدمهیب اومد، جلو عموش

 چطور نبود مهم براش نیهم یبرا نداشت یکار من با کال



 دیبا شیش تا گفتم و دادم بهش رو آدرس کنه، رفتار باهام

 که ینیماش سمت رفت بگه یزیچ کهنیا بدون باشه، اونجا

 .بود شده پارک خونشون یجلو

 

 .افتادم راه

 

 .کردم یعذرخواه تبسم از اومدنم رید خاطر به

 

 .کرد تعجب دادم بهش رو گل

 

 .شدم هول

 

 قبرستون، بودم رفته نجایا امیب نکهیا قبل راستش،... را -

 ...بود قبرا سنگ از یکی رو نیا

 

 .دوختم جاده به رو چشمم

 

 .نگفت یچیه



 

 حاال تا گفتم، من بود یکوفت چه گهید نیا سرم، تو خاک

 یدلبر و یزبون نیریش و دمیخر دخترا برا گل همه نیا

 نیاول که ییکسا مثل چرا بود، یچ شدنم هول گهید کردم،

 اومد، ادمی به رابطه قانون نیاول هوی... رفتار بارشونه

 صفر بادمجون با پسر هی کنه فکر بذار بهتر، چه اصال

 . لومترمیک

 

 شهیهم داشت فرق بودم که یزیچ از تصورم... بودم البته

 تو که یزیچ اون انگار کردمیم رفتار یطور شهیهم و

 ریدرگ انقدر من بود نیا قتیحق هستم، گذرهیم ذهنم

 رو زایچ نجوریا وقت اصال که بودم کارم تو شترفتیپ

 گفتم خودم با منم بود شده چمیپاپ نیوازل ایآخر نیا نداشتم،

 پول فقط اول روز همون از البته نداره، ضرر امتحانش

 .ازم دیچاپ

 

 و شناسنامه داشتم نگه رو نیماش دم،یرس که دفتر یجلو

 که یکیکوچ فیک تو بذاره تبسم دادم رو مدارک هیبق

 .بود همراهش

 



 بود کرده تنش که یلباس متوجه اصال که داشتم عجله انقدر

 رو لباسش دارم که دید بود، دیسف شالش و مانتو بودم، نشده

 :گفت خجالت با کنمیم نگاه

 

 .بپوشمش که گفت مامانم -

 

 یبرا یول شدینم محسوب قشنگ و بود ساده یلیخ لباسش

 ازش دروغ به خواستمیم نده دست بهش یبد حس نکهیا

 ساعت به ینگاه بگم، یزیچ نکهیا از قبل یول کنم فیتعر

 :گفت عیسر و انداخت کشیکوچ یمچ

 

 .گذشته شیش از قهید پنج االنم نیهم م،یبر زودتر بهتره -

 

 که نیا بعد م،یاومد رونیب نیماش از عجله با گفت، که نویا

 و میشد رد ابونیخ از بدو بدو کردم، قفل رو نیماش در

 .میرفت دفتر داخل

 

 اما بگه یزیچ که کرد باز دهن بود نشسته اونجا که یفرد

 رونیب نایس و شد باز بود اونجا که یاتاق در اون از قبل



 رمیگیم پول شتریب هی نگاهش تو کرد،یم نگام پوکر اومد،

 .بود یخاص ازته

 

 باورم شد، یجار خطبه دردسریب یلیخ بعد قهید چند

 !؟یراحت نیا به شد،ینم

 

 .بود انداخته گل لپاش که دمیدیم رو تبسم نهیآ تو

 

 د؟یکشیم خجالت یول دروغه هی نیا دونستیم

 

 آوردم رونیب بمیج از رو جعبه

 

 .بودن میبعد حرکت منتظر و بودن شده رهیخ بهم همه

 

 .دمیکش رونیب ازش رو حلقه و کردم باز رو جعبه در

 

 .گرفتم رو تبسم دست

 



 .بکشه رونیب دستم از رو دستش کردیم یسع داشت

 

 .کردم نگاهش یسوال

 

 .بود شده قرمز صورتش کل

 

 .بود چش نیا

 

 .کردم دستش رو حلقه

 

 برداشته دستش دنیکش رونیب یبرا تالش از دست گهید

 .بود

 

 نه چکسیه تا،یتربیب انداختم، اطراف به پوکر ینگاه

 .یچیه نه زد یدست

 

 :گفت نشنوه یکس که یطور آروم، لب، ریز

 



 .راستمه دست نیا -

 

 .بود نیا مشکل پس آهان

 

 .زدم یحیمل لبخند و کردم یعذرخواه جمع به رو

 

 .کردمیم ظاهر حفظ دیبا عموش یجلو که اومد ادمی هوی

 

 رونیب انگشتش از رو حلقه گرفتم، خودم به یجد افهیق

 یجا حلقه باالخره و گرفتم رو گشید دست و دمیکش

 .گرفت قرار یدرست

 

 زدن، سوت و زدن دست کردن شروع دوستش و نایس

 بود، نشسته جا همون انگار، نه انگار که تبسم یعمو

 .داشتن نگهش زور به انگار

 

 .کردم فوت یواشکی رو نفسم

 



 بودم، نداده انجام حاال تا رو یکی نیا ییخدا گهید ش،یآخ

 .نداشتم تجربه

 

 .کرد دستم رو من حلقه اونم

 

 .شد بلند تا دو اون زدن دست و سوت یصدا دوباره

 

 .کردم تشکر بود آورده همراهش که یپسر و نایس از

 

 .میبود نیماش تو بعد ساعت مین

 

 نگاهمون بغض با میبر نیماش تو نکهیا قبل یآخر نایس

 :گفت تبسم به رو و کردیم

 

 .داداش زن سپرمیم تو به رو نیآر -

 

 که تو بگه نبود یکی... طانیش بر لعنت داداش؟ زن آخه

  .نیکوفت چه حرکات نیا یدونیم رو هیقض



 

 اصال گفتش زن داداش یجوری شدم.

 

 .شدم قانع و افتاد ادمی جنبهیب نایس کلمه 

 

 خیال.افتادم که جا گذاشتیم، بیتازه یاد دسته کل 

 

 جلوه یعیطب یبرا که یجمع دست یگرفتنا عکس بعد

 صداش تبسم یعمو گرفتم، انجامش به میتصم شتریب کردن

 .بود گرفته تبسم چهره موقع اون از زد،

 

 :دمیپرس

 

 !شده؟ یزیچ -

 

 : گفت نگران و ناراحت

 



 خونمون بفهمه خودش الیخ به که ادیم دنبالمون اون -

 رو، نایزم باشم نزده نامش به فردا تا اگه گفت و کجاست،

 .گهیم رو یچ همه تو به

 

 :دمیپرس پوکر

 

 ؟ینگران یچ یبرا پس -

 

 خبر که باشه میاگهید زیچ وسط نیا نکنه که نیا فکر هوی

 .کرد خطور مغزم به باشم نداشته

 

 .بده رو جوابم که شدم منتظر و دادم قورت رو دهنم آب

 

 :گفت بود، شده رهیخ پاهاش به که همونطور

 

 شهیم دردسر برات حال هر به کنه دایپ رو خونت اگه -

 وسط نیا مامانمم من کارنیا خاطر به ترسمیم... نکهیهم

 .ارهیب در سرش بخواد شو یتالف و بدونه مقصر

 



 رونیب خونه از داشت اون یوقت مامانت ینگفت مگه -

 نکرد؟ یکار نداختتیم

 

 :گفت ناراحت

 

 دلش امروزم نیهم ومد،ینم بر دستش از یکار -

 یوقت یول نهیبب رو بچش تنها ازدواج و ادیب خواستیم

 .نگفت یزیچ گهید نه گفت عموم

 

 .انگار بود شده مردد

 

 قبل چرا ینبود مطمئن که تو بگه نبود یکی خداوندا، ایخدا

 !؟یبود نکرده فکر بهش یبر شیپ نجایا تا که نیا از

 

 :گفتم کالفه

 

 دست نه گهید نهیبب یوقت ،یبد بهش رو نایزم اصال خب -

 اصال کنه؟یم کاریچ ین بند یزیچ به مامانت دست نه تو،

 رو مامانت هیقض نیا خاطر به االنم تا یدونیم کجا از



 تو یوقت ،یچیه احتمال نیا اصال باشه؟ نداشته نگه

 هاملکه مثل مامانت یکن یکار نایزم اون پول با یتونیم

 تا یکن واگذارش هیبق به مفت یبخوا چرا کنه یزندگ

 بده؟ ادامه بودن کلفت به مامانت

 

 .برگشت سمتم به هوی

 

 .دید شدیم چهرش تو تمیعصبان اضطراب از ریغ حاال

 

 !کلفت؟ -

 

 .انداختم باال یاشونه

 

 دخترش عقد موقع نکهیا درمورد یحت تونهینم یوقت -

 لحظه هر رهیم انتظار یوقت ره،یبگ میتصم نباشه ای باشه

... نداره گفتن نه جرئت یحت رون،یب کنن پرتش خونه از

 ... نیگیم یچ بهش شما دونمینم

 



 دوباره خجالت با و چرخوند روش به رو سمت به رو سرم

 .شد رهیخ پاهاش به

 

 .افتادم راه

 

 .ومدیم دنبالمدن داشت یجد یجد عموش

 

 و نگرفتم ورم هی به رو عموش م،یدیرس که آپارتمان به

 نگیپارک تو نیماش گذاشتن از بعد م،ینگرفت و نگرفت

 :گفتم تبسم به رو م،یرفت خونه داخل که نیهم

 

 .توعه نوبت حاال خب -

 

 ستادهیا حال تو مردد طورهمون کرد،ینم نگاه چشمام تو

 .بود

 

 :گفتم تیجد با

 



 ازاش در و کردم برات کاریچ باشه نرفته ادتی دوارمیام -

 .خواستمیم یچ

 

 .آورد رونیب بشیج از یزیچ و نییپا برد رو سرش

 

 باز که رو مشتش گرفت، سمتم به رو شدش مشت دست

 .بود دستش فلش هی که شدم متوجه و کرد

 

 نگاهش طرز یحت حرکات، تک تک و صدا تو هنوزم

 .زدیم موج دیترد

 

 گفت... داره نگهش تونهینم که گفت... داد بهم نویا ایدن -

 از رو مدارک تموم ممکنه و ستین امن خودش یخونه تو

 ...بده دست

 

 و بود که یچ هر درمام،یاپ برقام، سلوالم، برگام، پشمام،

 .ختیر نبود

 

 زد؟ینم دم و بود دستش یچ همه االن تا یعنی



 

 به توسط شده، اسکول که داشتم رو یکس احساس

 .تراسکول ینمامظلوم

 

 پمتالپ سراغ اتاق تو رفتم دو با و دمیقاپ دستش از رو فلش

 تنها به چشمم اومدم خودم به که نیهم بود، تخت ریز که

 و بودم نشسته تخت یرو خورد، بود فلش تو که ییویدیو

 یک دمینفهم که بودم شده هول انقدر بود، پام رو تاپلپ

 .کردم روشنش اصال

 

 .بود ستادهیا پشتم و اتاق تو بود اومده تبسمم

 

 .انداختم بهش یعیسر نگاه

 

 .کردیم نگاه بهم یمونیپش و ینگران با 

 

 شدم، هول  همانا، صداش شدن بلند همانا، ویدیو کردن یپل

 هی هم ایدن المصب شد، شتریب کنم کم رو صداش اومدم



 تیصوت یتارا به اصال تو المصب بود نداده امون قهید

  ؟یکنیم فکر

 

 کردم، نگاه بود شده گوجه رنگ که تبسم به پاچه دست

 خم عجله با افتاد، پام رو از تاپلپ هوی که شدیچ دمینفهم

 جاش سر صدا همچنان یول بود شده خاموش صفحش شدم،

 فقط نجایا کرد،یم آلوده داشت رو اتاقم پاک طیمح و بود

 ...یلعنت بودم پرداخته دعا و مناجات به

 

 پشت و تند تند نشد، یول کنم روشنش کردم یسع زدههول

 که نداشت یادهیفا یول  دمیکوبیم پاور دکمه  رو هم سر

 .نداشت

 

 روش، انداختم و برداشتم تخت رو از رو پتو شتابزده

 روش، انداختم و برداشتم بالشتمم ومد،یم صداش همچنان

 یتریکار حرکت هی نداشت، که نداشت یادهیفا

 .خواستیم

 

 و بالشتو رو دمیپر پا جفت فکر بدون نبود، یاچاره گهید

 همچنان یول اومد یزیچ شکستن تروق ترق یصدا پتو،



 گهید ،یحچر تاپلپ عدد کی و بود تبسم و بودم من

 نیا انگار اومدم که فرود باال، دمیپر نداشتم، یاچاره

 .شد خفه و اومد خودش به یشهوت تاپلپ

 

 .کردم فوت آسوده رو نفسم

 

 .کردم یغلط چه دمیفهم تازه

 

 کنار خواستمیم رو پتو اومدم، نییپا لیوسا رو از شوکه

 مثل گرفتم، رو پتو گوشه لرزونم دست با پوکر بزنم،

 رو خانوادشون یاعضا از یکی جنازه با قراره که ییکسا

 ...زدم کنارش دیترد با و آروم شن رو به

 

 .شدم رو به رو زمیعز تاپلپ یالشه با

 

 .بود شده ریخاکش حدودا و بود ختهیر رونیب رودش دلو

 

 .افتادم فلش ادی هوی

 



 .سالمه ومدیم نظر به شکر رو خدا

 

 مونده تاپلپ تو سرش اومد، تنش یول رون،یب دمشیکش

 .بود

 

 تا رو حرفش کنه دییتا یکی نهیا دنبال فقط که یآدم مثل

 تبسم به رو داره،نگه دلش تو شده هرطور رو دشیام بتونه

 :گفتم

 

 شه؟یم درست... نظرت به -

 

 .نگفت یزیچ و کرد نگاه بهم پوکر گوجه عدد کی مثل

 

 :دادم رو خودم جواب پوکر و دادم تکون رو سرم

 

 ...شهینم -

 

 گنیم نیا به مردمه، کون تو سرش که یکس عاقبت نمیا 

 ...تقاص گنیم نیا به جذب، قانون



 

 ییغلطا تموم حرفم نیا بعد کنم فکر خت،یر ساالر یپشما

 .بود اومده چشاش جلو بود کرده که

 

 یموها ترس از شدم، متصور واسش رو فلش مرگ نحوه

 .شد خیس تنم

 

 کار گهید مورد نیا رو جذب قانون دادم، قورت رو تفم

 .دوارمیام یعنی... کنهینم

 

 .کنم دور یمنف افکار نیاز رو فکرم کردم یسع

 

 نیا که ببرمش نیب از رو فلش خواستمیم حال هر به 

 کلش که بودم نیا کف تو یلیخ البته شه، ریخ به ختم غائله

 اصال نه، ای سرم داداشم از میکمر نظر از بفهمم و نمیبب رو

 .نشد آلوده گناه به چشمم بهتر، چه

 

 هی نیدورب انگار شدم، متوجه هم نظر هی همون با خب اما

 چهره کامال که بود یطور یول بود دور و ثابت یجا



 پشتش چون نبود مشخص ایدن صورت یول بود، دایپ انیرا

 .بود نیدورب سمت به

 

 .بود کرده رو یچهمه فکر ایدن نکهیا مثل 

 

 .شه دهید صورتش بود نذاشته بود آبروشم فکر به خدا بنده

 

 جمع رو شده پاره کهیت تاپلپ رفت، رونیب اتاق از تبسم

 نیهم خاطر به کنم، یطراح مانهوا تونستمینم گهید کردم،

 .شدم یدیجد یتابلو دنیکش سرگرم

 

 رو لیوسا کردم، تمومش که بود نطورایا نه ساعت بایتقر

 .زدم رونیب اتاق از و کردم جمع

 

 .پول هورا بودم، دهیکش تابلو تا چند روز چند نیا تو

 

 .دیرس مشامم به یزیچ یبو کردم باز که رو اتاق در

 

 .بود یمزخرف و بیعج و آشنا و افتضاح یبو 



 

 آشپزخونه داخل ومد،یم قابلمه و قاشق خوردن بهم یصدا

 توش اتیمحتو و بود ستادهیا تابهیماه سر باال تبسم رفتم،

 .زدیم هم یقاشق با رو

 

 :دمیپرس

 

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 

 :داد جواب و زد یخجول لبخند سمتم به برگشت

 

 .کنمیم درست شام -

 

 .کردم داشتن زن احساس شد، خیس تنم یموها لحظه هی

 

 گاز رو که یبشقاب تا دو داخل رو تابهیماه داخل اتیمحتو

 یرو گذاشتشون و داشت برشون خت،یر بود گذاشته

 .یزناهارخوریم

 



 یغذا هی احتماال ه،ییغذا چه بدم صیتشخ تونستمینم اصال

 .بود دیجد

 

 نشستم، زیم پشت و غذا سمت رفتم بودم، گرسنه یلیخ

 .نشست تبسمم

 

 دایپ یمتفاوت نظر بودم شده کینزد غذا به انقدر که حاال

 .شد کور اشتهام لحظه هی در بودم، کرده

 

 ازش انگار اهیس یهاله هی داد،یم مرگ یبو غذاش

 که بود یزیچ هه،یشب... ههیشب غذاش و شدیم منعکس

 فکر الیخیب... و کردهینم کار خوب معدش که یکس

 دینبا که کنمیم یادآوری خودم به و شمیم ظواهر به کردن

 .باشم نیظاهرب

 

 .دوخت چشم بهم منتظر

 

 !؟یخورینم -

 



 که خوشحال و منتظر یچشما نیا با شدم، رهیخ چشماش به

 نه بگم دمیترسیم بهش، گفت نه شدینم کردیم نگاه آدم به

 .بچه شدیم کور ذوقش کردینم امهیگر کنه، هیگر نهیبش

 

 .برداشتم رو قاشق

 

 .دادم قورت رو تفم

 

 اسمش ستمین مطمئن یحت که یاماده نیا از پر رو قاشق

 .کردم گذاشت، غذا بشه رو

 

 املت هیشب کمی هست، یچ اتشیمحتو دیفهم شدینم اصال

 مشاهده توش میماکاران رشته و برنج یهادونه اما بود،

 .شدیم

 

 تو بوده آشپزخونه تو یچ هر از دیبا کردیم حس انگار

 .زهیبر غذاش

 

 .کردم فوت آسوده رو نفسم میگوش زنگ یصدا با



 

 .بود محض یخودکش غذا، اون خوردن ،یمرس ایخدا

 

 به ینگاه نکهیا بدون و برداشتم رو یگوش اتاق، رفتم

 .کردم وصل رو تماس بندازم، صفحش

 

 .داد نجاتم بده رشیخ خدا هست یک هر

 

 شد؟یچ پول -

 

 .بود میک میناج شدم، پوکر بود، ایدن

 

 .رفت باال مفتخرانه لبم گوشه

 

 ...ستین کار در یپول گهید متاسفم -

 

 .شد رهیخ بهم ینگران با و شد اتاق وارد تبسمم

 



 !بشن؟ پخش لمایف اون که ستین مهم برات گهید پس -

 

 :دادم جواب و زدم ییصدا با پوزخند

 

 .باشه کار در یلمیف گهید نکنم فکر -

 

 یزیچ نیچن بخوام که نداشت انتظار انگار کرد، مکث

 .بگم

 

 .کرد قطع رو تماس بگه یزیچ نکهیا بدون

 

 اتاق از رفت تبسم شد، بلند تبسم یگوش یصدا بالفاصله

 دنبالش منم برداره، مبل یرو از رو شیگوش تا رونیب

 .بود ایدن مطمئنا رفتم،

 

 داد با که شد بلند ایدن یصدا کرد وصل که رو تماس

 :گفتیم

 

 شتن؟یپ شدن؟یچ لمایف -



 

 گوشش دم رو یگوش فقط و بود ستادهیا اضطراب با تبسم

 .یزیچ نکهیا بدون بود داشته نگه

 

 ...نمتیبب دیبا... ییکجا االن... تبسم توام با -

 

 :گفت لکنت با کرد، باز سخن به لب باالخره تبسم

 

 ...نه... ن -

 

 :گفت داد با ایدن

 

 دش؟یدزد ازت کهیمرت اون ست؟ین شتیپ لماینه؟ف یچ -

 

 کردیم پا اون پاو نیا استرس و ینگران شدت از که تبسم

 :داد جواب

 

 .دادمشون... بهش خودم... نه -



  

 .خنده ریز زد هاوونهید مثل ایدن

 

 تبسم؟ یگیم یچ -

 

 :دیکش داد و شد قطع خندش یصدا هوی

 

 شته؟یپ االن -

 

 قطع رو تماس ایدن تا شد منتظر آشفته و نگفت یزیچ تبسم

 .کنه تمومش زودتر و کنه

 

 بله، که دیفهم انگار گهینم یزیچ تبسم دید یوقت اونم

 .رضاست عالمت سکوت

 

 :گفت دوارانهیتهد

 



 رو پول فردا تا اگه دارم، لمایف ازون یکپ هی بگو، بهش -

 همه تا کنمیم پخش رو لمیف خت،ینر اگه خت،یر که ختیر

 .شن کیشر باهاش دنشید لذت تو

 

 :گفتم و زدم پوزخند

 

 و ریگیپ انقدر چرا داشتش واقعا اگه گه،یم چرت -

 ه؟یعصب

 

 .شد بلند ایدن داد یصدا

 

 .گفتم یچ بود دهیشن نکهیا مثل

 

 نکهیا خاطر به بودم کرده اعتماد بهش نکهیا خاطر به -

 تو مثل یالدنگ هی خاطر به حاال دونستمش،یم خودم دوست

 .کرده پشت مونیدوست به

 

 رو بود تیعصبان از یناش که رو زدناش نفس نفس یصدا

 .دیشن شدیم



 

 داشته نگه گوشش کینزد رو یگوش که طورهمون تبسم

 .ختیریم چشماش از اشک بود،

 

 .کرد قطع رو تماس ایدن

 

 رو چشمش دستش با و مبل رو انداخت رو شیگوش تبسم

 .پوشوند

 

 .شمیم مونیپش دونستمیم -

 

 .بود گرفته صداش

 

 .اومده شیپ تیوضع از کردم دایپ یبد حس

 

 .داشت ازین بده یدلدار بهش که یکس به واقعا

 

 .دمیکش موهاش رو نوازشوار و کردم بلند رو دستم



 

 ساکت چون نداشت ازم رو یحرکت نیهمچ انتظار انگار

 .ستادیا جا همون بود چشماش رو دستش که همونطور

 

 نییپا تا رو دستم کردمیم یسع یهرچ کرد، ریگ دستم هوی

 نیب بتونه دستم نکهیا یجا به تونستم،ینم ببرم موهاش

 .دیکشیم نییپا خودش با رو تبسم سر کنه حرکت موهاش

 

 و یاشک یچشما با و برداشت چشمام رو از رو دستش

 .شد رهیخ بهم متعجبش

 

 .دمیکش رونیب موهاش نیب از رو انگشتام 

 

 :گفتم و زدم یینما دندون لبخند

 

 .یزد شونه رو موهات نکهیا از بعد یبرا شیبق -

 

 .بود گرفته خندش

 



 .طانیش بر لعنت

 

 .ومدهین من به حرکات نیا اصال

 

 االنم نکنه کردمیم فکر خودم با ییهاموقع هی بود یجوری

 احساسات نیا یادا و باشه کرده یباز نقش موقع اون مثل

 دهیم بروز ازخودش که یا... و خجالت اره،یب در رو

 بهم نسبت یحس نیهمچ اونم که داشت احتمال باشه، دروغ

 کنهیم سواستفاده آدم اعتماد از که کباری انگار باشه، داشته

 به راجع رو یچ همه تونهینم صد در صد گهید آدم ،یکی

 .کنه باور فرد اون

 

 متمرکز میزندگ یفعل بحران یرو کردم یسع رو حواسم

 .کنم

 

 .کردمیم یفکر به زودتر دیبا 

 



 گذاشته رو لمایف یکپ هم یاگهید کس شیپ ایدن واقعا اگه

 ینطوریا باشه، خودش شیپ دوارمیام شه،یم دردسر باشه

 .بود یکاف میکردیم رو و ریز اگه رو خودش خونه حداقل

 

 یوقت که نبود مهم گهید بود کرده دایپ خیب کار که حاال

 شده اگه یحت کنم، رو و ریز رو خونش هست خودشم

 نکهیا ترس از قبال کجان، اونا بگه تا کنمیم دشیتهد

 ببرم نیب از رو لمایف خوامیم که بفهمه و بشه بدتر اوضاع

 و گشتم رو خونش نه کنه، شک بهم که بودم نکرده یکار

 نمیا از بدتر مگه االن یول کردم، امتحان رو دیتهد نه

 شه؟یم

 

 تونمینم گهید یحت بکنم، بهت نتونستم یکمک دیببخش -

 .دشمنشم از بدتر چشمش به االن گهید چون کنم یکمک

 

 یول بود، گرفته حالش نوییپا بود انداخته رو سرش

 .بود شده خشک اشکاشم کرد،ینم هیگر گهید خوشبختانه

 



 اگه باشه، داشته ازش یکپ بازم واقعا که فرض بر -

 اگه یحت نداشته، کامل اعتماد توام به یعنی باشه نطوریا

 .نداشت یفرق میداد بهم رو لمایف تو دیفهمینم

 

 .بود شده رهیخ بهم ناباورانه

 

 .رفتم اتاقم سمت به و انداختم باال یاشونه

 

 شد،ینم یول ،یالیخیب به بزنم رو خودم کردمیم یسع

 خانوادم کل دامن ششیآت گرفتمیم یاشتباه میتصم اگه فردا

 .گرفتیم رو

 

 :خوندیم تمیر با ذهنم تو ییصدا هی

 

 ...یندار دامن که تو... یندار دامن که تو -

 

 .شم خفه که کردم تقاضا خودم از

 

 .نداره دامن انمیرا... نداره دامن باباتم -



 

 :دمیپرس خودم از

 

 باشم؟ یجد تونمینم قهید دو چرا -

 

 دامن مامانتم... نیندار دامن مامانت خودتو باباتو و انیرا -

 .نداره

 

 :دمیکش داد

 

 !شد؟ خوب حاال رهیبگ شرتمونو ششیآت اصال باشه -

 

 از ینطوریا ینگران موقع درسته داشتم، یضیمر ذهن هی

 شدیم پرت حواسم و کردمیم دور انگار رو ینگران خودم

 .بود یکن خورد اعصاب عادت یول

 

 .سرم تو خاک یعنی

 



 .کردم ازدواج یالک یالک

 

 .نخورد دردمم به یحت

 

 .شدم یقربان وسط نیا کردمیم حس

 

 دلم که ادیب کارم به مشکل نیا حل یبرا حداقل دوارمیام

 .نسوزه

 

 وگرنه میرفتیم زودتر دیبا ادیب عموش کهنیا از قبل

 .شدیم دردسر

 

 ...اه

 

 .بهش گند

 

 ضررم چ،یه که نداشت ینفع برام تبسم با ازدواج سکیر

 .داشت



 

 دست که دونستمینم من داشت، برام بزرگ منفعت هی البته

 ایدن که ییلمایف اگه یحت هست، لمایف اون از یکپ هی تبسمم

 نیب از یجوری رو دارتشون گهیم و زنهیم حرف ازش

 و داشت تبسم شیپ رو لمیف بازم ایدن اونوقت بردمیم

 داده دست از رو برندش برگ کنم، تونستمینم یچکاریه

 دارتشون هنوز که ییلمایف یعنی تبسم به دادتش یوقت بود،

 .برن لو که دادهیم یشتریب احتمال

 

 بشه، پاک شناسنامم از اسمش بود قرار که حال هر به

 که یخون خاطر به دلم فقط افتاده یاتفاق که انگار نه انگار

 .سوزهیم گرفتن ازم

 

 .دمیخواب تخت رو و کردم خاموش رو اتاق برق

 

 خواب از یتق یصدا با که بود گذشته ساعت چند دونمینم

 .دمیپر

 

 .بود کیتار هنوز هوا انداختم، بر و دور به ینگاه



 

 کز اتاقم گوشه که زیانگوحشت اهیس موجود هی به چشمم

 .افتاد بود کرده

 

 .شدم زیخ مین جامسر ترس از

 

 .نخورد میتکون نیترکوچک موجود اون

 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 قایدق که برق دیکل سمت بردم رو دستم انیگو ابولفضل ای

 .بود تختم تاج یباال

 

 مقابلم یپشم صورت روح دنید با کردم روشن رو برق

 .گرفتم جلوم  سالح هی مثل رو پتو و دمیکش یداد

 

 .بود شده مدفون پتو ریز بدنم کل چشمام از ریغ 

 



 .ستادیا هولزده و دیپر جا از روحه دم،یکش داد که یالحظه

 

 وسط تو طرف هر از رو دستش دو هر یاشاره انگشت

 طرف دو به رو هااون و کرد فرو شیپشم صورت

 .کرد تیهدا صورتش

 

 کنار رو پتو و دمیکش یراحت نفس تبسم صورت دنید با

 .انداختم

 

 :دمیپرس

 

 !؟یکنیم کاریچ نجایا -

 

 صورت با و رفتیم عقب دنده در سمت به که یدرحال

 :گفت اد،یب بنظر آروم کردیم یسع قرمزش

 

 ...یچیه یچیه -

 

 .شدم رهیخ بهش شده زیر یچشما با



 

 .در به خورد یتاالپ

 

 نقش ذهنم تو بودم دهید سلایر و لمیف و رمان یچ هر هوی

 .بست

 

 در به که تبسم به قدم به قدم و شدم بلند جام سر از جا در

 .شدم کینزد بود دهیچسب

 

 .بدم انجام رو کارنیا خواستمیم شهیهم یلعنت

 

 .شدیم بدل تیواقع به امیفانتز از یکی داشت باالخره

 

 کنار گذاشتم رو دستم بود، قدم هی فقط باهاش فاصلم حاال

 یعروس میگرام باسن در بودم شده فیک خر دلم تو سرش،

 کم شیرگذاریتاث از نکهیا خاطر به اما بود دهیگرد برگذار

 .بودم گرفته خودم به یجد حالت نشه

 

 :گفتم و انداختم باال ییابرو



 

 ...بگو -

 

 بود کرده نییپا به لیما رو سرش بود، گرفته استرس انگار

 .دییدویم راست و چپ به چشماش و

 

 ... خب -

 

 و شد رهیخ چشمام تو هوی باشه، اومده ادشی تازه که انگار

 :گفت واراسترس و عیسر و تند

 

 .ییدستشو برم خواستمیم -

 

 .شد یتداع برام بود نشسته اتاقم گوشه که یحالت هوی

 

 به کردمیم فکر که یمحل سمت به رو سرم هوی دهیترس

 یول برگردوندم، بود، دهیبرگز خودش ییدستشو عنوان

 .کنم نگاه نداشتم جرئت

 



 یول شدم رو به رو ترسم با و کردم نگاه اونجا به بااالخره

 .نبود یچیه

 

 :دمیپرس و شدم رهیخ چشماش تو

 

 ؟یرینم ییدستشو که معده باد یبرا انایاح -

 

 ییدستشو تو نهیا مگر دادمینم یاگهید احتمال نیا از ریغ

 از کال اون که بده انجام کردن ییدستشو از ریغ یکار

 چه دونمینم من اصال و خارجه من پاک مغز یحوضه

 جز نکهیا به برسه چه بده انجام یکس ممکنه یاگهید کار

 .رمیبگ نظرش در احتماالت

 

 میشد پرت دو هر و شد باز در که شد یچ هوی دونمینم

 .اتاق از رونیب

 

 .روش افتادم منم و نیزم رو افتاد تبسم

 



 وسط من سر ای بود یزیچ هی سرم طرف دو کردمیم حس

 .بود زیچ تا دو

 

 .باشدیم حیصح دوم ینهیگز دمیفهم کردم بلند که رو سرم

 

 تکون و بود شده رهیخ صورتم به فقط شکه تبسم

 .خوردینم

 

 و کردم باز دعا حالت به رو دستام و کردم آسمون به رو

 :گفتم دلم تو و جلوم گرفتم

 

 نه؟یهم گنیم که رینم و بخور ایخدا -

 

 :گفت بغض با بادمجون

 

 .ستین زشونیسا به آدما تیشخص -

 

 .هیگر ریز زد و



 

 تبسم#

 

 زده هیتک در به سرم کنار رو دستش و بود اومده جلو نیآر

 .بود شده سخت برام دنیکش نفس و زدیم تند قلبم بود،

 

 همانا دنشیکش نییپا و گذاشتم در رهیدستگ یرو رو دستم

 .همانا نیزم یرو شدنم پرت و

 

 گرفته دردم نم،یس جناغ به خورد محکم نیسنگ زیچ هی

 که انگار داشتم ینیسنگ حس بدنم کل رو اون جز بود،

 دنید با کردم، باز که رو چشمم باشه، افتاده روم یزیچ

 شکه رفت کنار و بدنم یرو از کرد بلند رو سرش که نیآر

 .شدم

 

 به رو  نگاهش و نشست پوکر بگه، یزیچ نکهیا بدون

 .گرفت جلوش دعاگونه رو دستاش و داد، سوق سقف سمت

 



 و برگرده عقب به کمی زمان کنهیم دعا داره کردم حس

 خودمم یعنی شد، یچ االن بره ادمونی ای وفته،ین اتفاق نیا

 .بود یشدن کاش یا خواستم،یم رو نیهم

 

 نیآر#

 

 .شدم بلند جا از

 

 .ببرم شیپ از یکار تونستمینم روز هی تو

 

 .خواستمیم یشتریب وقت ازش دیبا

 

 یضرر امتحانش یول بود نداده بهم یشتریب وقت حاال تا

 یول نداشتم یدیام گرچه کنه، قبول دوارمیام نداشت،

 .نداشت یضرر امتحانش

 

 .زدم زنگ بهش و برداشتم رو یگوش

 

 :خوابالو یصدا با زدن زنگ بار چند بعد



 

 ه؟یچ -

 

 هزارم کی یعنی شبه، وسط نبود حواسم اصال اوه، اوه

 .شد یچیه گهید اونم کنه قبول داشت امکان درصدم

 

 .خوامیم یشتریب وقت -

 

 ریز زنهیم باشه، دهیپر سرش از خواب هوی که انگار

 .خنده

 

 بابا؟ نه -

 

 .دمیم رونیب کالفه رو نفسم

 

 .ندارم یپول چیه االن -

 

 :دیکش داد تیعصبان با



 

 .نداره یربط من به -

 

 امروز اگه کنم جورش بتونم که بده مهلت بهم هفته هی -

 یزیچ که لمیف کردن پخش از ینطوریا ندارم، یپول یبخوا

 ...ادینم رتیگ

 

 .شد برقرار سکوت لحظه چند

 

 ...روز دو فقط -

 

 .رمیبگ قرض نفر چند از رو پول دیبا تونم،ینم -

 

 :گفت دواریتهد

 

 .یکن رو نکاریا گهید روز دو تا بهتره خب -

 



 دارم... کنن جورش توننینم اوناام گهید روز دو تا -

 ...شهینم گمیم

 

 :دیکش داد

 

 یربط گهید من به نشیا کن جورش یجور هی خب -

 .نداره

 

 :دمیکش داد خودش مثل منم

 

 .تونمینم شه،ینم گمیم دارم خب -

 

 .آورد نییپا رو صداش هوی

 

 موقع اونم تا اگه خورمیم قسم هفته، هی فقط... خب یلیخ -

 حالت به یوا کنم،یم پخش رو لمیف نباشه، حسابم تو پول

 .کنمیم یتالف وقت اون یباش آورده در یباز

 

 :کرد اضافه



 

 قرار که تمیکار نیریش اون و رکردید خاطر به ضمنا -

 .یبد رو برابرش سه دیبا یکن اضافه بهش باشه

 

 کرده قطع رو تماس بگم یزیچ نکهیا قبل خت،یر برگام

 .بود

 

 :دیپرس

 

 بهت نایزم فروش یبرا... یول گمیم نویا که دیببخش -

 االنم و بکنم بهت نتونستم یکمک دونمیم... دارم اجیاحت

 ...یول... باشم داشته یانتظار دینبا

 

 :دمیپر حرفش نیب

 

 رو ایدن موضوع اول بذار قبلش یول کنم،یم کمک بهت -

 .موضوع نیا یبرا کمه یلیخ وقتمون چون م،یکن حل

 



 خوشحال هست جبران یبرا یفرصت هنوز نکهیا از انگار

 .شد کمتر چهرش تو ینگران اثر چون شد،

 

 ...نشه اگه یول -

 

 :گفتم دیتاک با

 

 .بشه دیبا -

 

 .رفته فرو فکر تو بود مشخص بود، مونده جا هی نگاهش

 

 نتونه اگه کنهیم فکر و شده متوجه رو منظورم اشتباه نکنه

 کمکش گهید میریبگ رو ایدن یجلو مینتون و کنه یکمک

 کنم؟ینم

 

 :گفتم یاحتمال سوتفاهم رفع یبرا

 

 ...کنمیم کمکت باز نشدم اگه -



 

 .داد تکون دییتا یبرا رو سرش

 

 یکمرنگ لبخند از نویا تونستمیم شد، راحت الشیخ انگار

 .بفهمم زد که

 

 .افتادم شیپ قهید چند ادی دوباره

 

 :کردم فکر خودم با

 

 .اخه یکن نگاه من به شهیم روت یچطور -

 

 یهاله هی که یحال در یاخردمندانه لحن با بادمجون

 :گفت بود دهیگرفت فرا رو دورش یمعنو

 

 نعمت کوچک و بزرگ از اعم زهایسا یهمه -

 .کند رونیب کفت از نعمت کفر... خداوندگارن

 



 شد، اکو سرم تو بار چند کند رونیب کفت از نعمت کفر نیا

 خفه وقتی بزرگه، چقدر یوا اصال کردما، یغلط عجب

 .نشم

 

 دراز جا همون و انداختم کاناپه یرو رو خودم و رفتم

 .دمیکش

 

 .بخوابم نجایهم بود بهتر دیترسیم تبسم

 

 .ببره خوابم تا دیکش طول یاقهید چند

 

 .بود شده صبح گهید شدم، داریب خواب از بعد ساعت چند

 

 من یوقت دهیکشیم خجالت که نیا خاطر به تبسم دمیفهم

 یبرا قبالنم نخورده یزیچ برداره، یزیچ خچالی از ستمین

 چون بود، کرده رو کار نیا نایا و صبحانه کردن آماده

 به منم چون کنهیم کمک بهم داره ییجورای کردیفکرم

 .خوردمیم صبخانه حال هر

 



 .باشه راحت که گفتم بهش

 

 یگرسنگ از نبودمم روز دو یکی اگه مشخصه یعنی

 .زدینم دست خچالی به یول کردیم هالک رو خودش

 

 هم با و میخورد رو صبحانمون دم،یخر نون رونیب رفتم

 .میکرد جمع و پهن رو لشیوسا

 

 ه،یک نمیبب کردم نگاه یچشم از و رفتم در زنگ یصدا با

  فقط نمش،یبب نتونم که بود ستادهیا ییجا بود یکس هر اما

 تیوضع نیا تو چون نباشه، تبسم یعمو که خواستمیم

 .میکن یکار میتونستینم

 

 نجا،یا از میرفتیم زودتر دیبا شده که عموشم خاطر به

 .شدیم دردسر وقتی

 

 .شدم متعجب نایس دنید با کردم، باز رو در

 

 :گفتم آروم



 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 

 .برم یناراحت -

 

 .بود برخورده بهش

 

 .ادیب داخل تا رفتم کنار

 

 .تو اومد

 

 .نبود تبسم انداختم بر و دور به ینگاه

 

 اتاق سمت کردیم باز داشت رو هاشدکمه که یدرحال نایس

 .رفتیم

 



 و زانیر پشم تبسم غیج یصدا با کرد باز که رو اتاق در

 دیپر و سمتم اومد و کرد فرار سرعت تموم با لرزون،

 .بغلم

 

 .اومد شدنش قفل یصدا و هم به شد دهیکوب اتاق در

 

 دیکشیم ادیفر رو چرا انگار که آلودشبغض نگاه با نایس

 .بود شده رهیخ بهم

 

 بود لباس از رونیب که بدنش نصف به یااشاره دست با

 :گفتم و کردم

 

 ادیم داره پشمالو مونیم هی دیدیم یوقت بود یهرک خب -

 .گهید دیترسیم تو،

 

 .شد رهیخ چشمام تو دوباره و انداخت ینگاه بر و دور به

 

 .رونیب کردم شوتش بغلم از

 



 :گفت بغض با و داد قورت رو تفش

 

 ...نیآر -

 

 .دادم تکون هیچ ینشونه به رو سرم

 

 :کرد تکرار و داد قورت رو تفش دوباره

 

 ...نیآر -

 

 :گفتم پوکر

 

 ...گهید بگو -

 

 برد که رو دستش داد، قورت صدا با رو دهنش آب دوباره

 که دهید رو یزیچ اتاق تو رفته یوقت دمیفهم نشیس سمت

 .دهیدیم دینبا

 



 :گفتم پوکر

 

 ...شو خفه -

 

 اتاق در به دمیچسب رو دهنش که کرد باز رو دهنش دوباره

 :گفتم حرص با و انداختم ینگاه

 

 ...دونمیم خودم -

 

 رو دستش کرد، پاک رو اشکش شد، رهیخ بهم دردمندانه

 که انگار زد،یم یآروم یهاضربه و شونم رو گذاشت

 یآلودبغض یصدا با و باشه کیشر من غم تو بخواد

 :گفت

 

 ...داداش تیتسل -

 

 اگه طونه،یش سوم نفر تنهان جا هی مرد زنو هی یوقت گنیم

 شه؟یم یچ باشن جا هی زن هی و مرد تا دو

 



 قر رو دستاش و دیرقصیم یبندر که یحال در بادمجون

 :گفت دادیم

 

 .شهیم نور یعل نور -

 

 .شدم پوکر

 

 رو بادمجون التیتخ یاضافه به فیکث تفکرات نیا دیبا

 .مغزم از زمیبر رونیب

 

 بادمجون نیا بشورم هم دیاس با رو مغزم اگه کردمیم حس

 .بود شده مغزم ریناپذ ییجدا جز ره،ینم رونیب مغزم از

 

 :دمیپرس

 

 ؟یاومد نجایا چرا... یراست -

 

 .کرد دایپ رییتغ خوردن حرص به هوی صورتش حالت



 

 بمونم نجایا شب تا خوامیم افتاد، اتفاق یزیر یدعوا هی -

 .شه ریبخ ختم که

 

، همیشه خدا با مامان و باباش نبود یدیجد زیچ نیا خب

 دعوا داشت.

 

 حرص زانیم به دادیم نشون نیا و شد قرمز صورتش

 :داد ادامه شده، اضافه خوردنش

 

 برام رو دختره اون شماره هنوزه که هنوز ضمنا -

 ...ینگرفت

 

 .صورتم تو زدم

 

 ...باشه -

 



 اگه گذشته؟ روز چند نیبب یول باشه یگفت اول همون از -

 شده نستایا شاخ االن یبود گرفته موقع همون شمارشو

 .بودم

 

 .شونش رو زدم

 

 .داداش رمیگیم -

 

 :گفت مصرانه

 

 .خورهینم دردم به گهید سال صد خوام،یم االن من -

 

 .صورتم تو زدم کالفه

 

 .باشه گفتم -

 

 .کردینم ولمم بود، غرغرو یهابچه مثل

 



 .دیچسب رو دستم

 

 .میریبگ میبر االن نیهم -

 

 .کردم نگاهش پوکر

 

 ...بعدا المصب، بعدا گمیم -

 

 یندار یکار خوابگاه گهید ست،ین میحال حرفا نیا من -

 انگار نه انگار گهید یبد انجام که کارتم یرینم یاونور

 .بوده یینایس که

 

 .لطفا ببند نویا دهن ،پروردگارا، بارللها ا،یخدا

 

 و زد برق چشماش باشه، افتاده ادشی یزیچ که انگار هوی

 :گفت

 

 .باشه داشته زنت دیشا -



 

 .شد خیس تنم یموها زنت گفت یوقت

 

  زنم؟

 

 .بودن گانهیب سلوالم تک تک کلمه نیا با اصال

 

 :کرد اصالح رو حرفش

 

 .یاشناسنامه زن البته -

 

 .کردم یاخم

 

 .تیتربیب

 

 :دیپرس

 

 تبسم؟ بود؟ یچ اسمش -



 

 :گفتم آروم و انداختم ینگاه بر و دور به شد، باز اخمم

 

 .داداش زن بگو بهش خودش یجلو -

 

 بهم کلک یا یمعن به ینگاه و کرد زیر رو چشماش

 .انداخت

 

 .کردم نگاهش پوکر

 

 از من گذره،یم ذهنت از داره انگار یشوم یفکرا -

 هی با که آدماست اون از نمیبب خوامیم آخه؟ آدمام اونجور

 .نه ای دهیم وا کلمه

 

 :گفت کردو زتریر رو چشمش

 

 مگه داره؟ حالت به یفرق چه نباشه ای باشه آدما اون از -

 ؟یکن تمومش گهید روز چند ین قرار

 



 .افتی انیپا همونجا مکالممون در شدن باز یصدا با

 

 شده قرمز و کردینم نگاه اصال نایس یچشما به که تبسم

 .بود

 

 .دهید ایچ قایدق نایس نبود معلوم

 

 خواستیم یه شد،یم بسته و باز یماه مثل دهنش ناامیس

 توجه بهش و شهیم دور تبسم دیدیم یه بگه یزیچ هی

 .کنهینم

 

 .دیرسیم بغض مرحله به داشت گهید نایس کردمیم حس

 

 .بود نشده یتوجه یب بهش انقدر حاال تا چارهیب

 

 بهم زیآمالتماس نگاه با و بود شده من شلوار به دست گهید

 .بود شده رهیخ

 



 سمت به داشت که تبسم دنبال به و شم واسطه گرفتم میتصم

 .رفتم رفت،یم آشپزخونه

 

 جا لیبیس مشخصات دادن با خوردیم آب داشت یوقت

 .نداد بده رو شمارش گفتم یوقت یول شناختش خورد،

 

 .داشت دیتاک یامانتدار رو یلیخ بچه

 

 .نداد که نداد گفتم چقدرم هر

 

 .کرد تکرار منو درخواست و آشپزخونه تو اومد نایس

 

 اتاق از رفت سرعت به چرا و چونیب تبسم نباریا یول

 .گفت رو شمارش و آورد رو شیگوش

 

 .کردیم دادیب ضیتبع

 

 چشم شتریب  از یریجلوگ یبرا خدا بنده ومدیم نظر به البته

 .کرده رو نکاریا شدن چشم تو



 

 رفتار یطور تبسم گذشت که یاقهید چند نیا طول تو

 پنج حداقل فاصله رو باشه، یسم نایس که انگار کردیم

 نایس یوقت یحت رفتینم اون از جلوتر و داشت دیتاک متر

 نیا تا رفتیم عقب تبسم باز رفتیم جلوتر قدم هی

 شه حفظ فاصلهه

 

 .رونیب زد خونه از بالفاصله شنگول شاد نایس

 

 .هست ینیآر انگار نه انگار اصال گهید

 

 ...یهع

 

 .کرده کور رو چشماش عشق یحساب نمیا

 

 دوباره رو یقبل لباس و رفت تبسمم رفت نکهیا از بعد

 .دیپوش

 

 .وفتادین یخاص اتفاق چیه شب تا و گذشت نطوریهم وقت



 

 .اومد در زنگ یصدا میخورد شام نکهیا از بعد

 

 .کردم باز که رو در

 

 بله

 

 .بود نایس انتظارم طبق

 

 .کنه عوض رو لباسش رفت دوباره تبسم

 

 .ومدیم نظر به شده نابود ن،یغمگ خسته،

 

 کمر با االن یول بود خوب حالش یلیخ رفتیم داشت

 .بود برگشته دهیخم

 

 که کارایچ باهاش ساعت چند عرض در یزندگ فشار

 .بود نکرده



 

 .شد ولو نیزم رو بالفاصله و تو اومد

 

 :دمیپرس نهیس به دست

 

 شده؟ یچ -

 

 بود، سقف به رهیخ بودو افتاده دهیکش دراز که همونطور

 : گفت آلود بغض

 

 ...قرارهیب امشب آسمون باره،یم برف برف برف -

 

 .کردم نگاه بهش حوصلهیب

 

 :گفتم و دمیپر حرفش نیب

 

 نه؟ ای یگیم -

 



 :گفت و کرد یمکث

 

 فاصله نیا چشات مثل داره دوست رو تو من مث یک -

 ...کا بشه تموم یدور نیا برام سخته

 

 .خوندیم عربده با داشت گهید

 

 آشپزخونه، سمت رمیم و رمیگیم فاصله ازش دارم دید

 :زد داد

 

 .بگم ایب باشه باشه -

 

 .شدم رهیخ بهش و برگشتم

 

 خب؟ -

 

 :گفت درد با و شد رهیخ سقف به دوباره

 



 عاشق م،یدید همو م،ینیبب همو شد قرار بهش زدم زنگ -

 تا دو م،یاریب بچه دوتا م،یکن ازدواج میخواستیم م،یشد هم

 .میبود نکرده انتخاب اسماشونم یحت دختر،

 

 .زد عر دیرس که نجایا به

 

 ...میرینگ طالق چوقتیه میکن بزرگشون -

 

 :دمیپر حرفش نیب

 

 چند نیا تو رو ماتیتصم نیا همه کن، صبر کن صبر -

 ن؟یگرفت ساعت

 

 افتاد یول... اول نمود آسان عشق که... اما... آره -

 .هامشکل

 

 :گفتم پوکر

 

 خب؟ -



 

 بهشون، گفتم بردم، خودم با اونو بابام، مامان شیپ رفتم -

 .منه یایدن نیا منه، عشق نیا منه، یگمشده مهین نیا گفتم

 

 

 

 خواست عق بزنم.دلم می

 

 :داد ادامه و شد رهیخ سقف به دوباره 

 

 نه انگار اصال چکس،یه ای عقدس ای گفتم... نه گفتن -

 صبح ،یدونیم اصال... چکسیه پس گفتن،... انگار

 یخال اونم عقده هیقض نیا سر بودم، کرده دعوا باهاشون

 .کردن

 

 .داد سر یعر و دیترک بغضش دیرس که نجایا به

 

 :شونش رو زدم آروم و ششیپ نشستم

 



 .شهیم درست یچ همه داداش -

 

 اشک و زدینم عر گهید حداقل یعنی شد، ترآروم کم کم

 .رفته ادشی کردمیم حس نبود، گهید بغضشم خت،یرینم

 

 .اومد رونیب اتاق از تبسم و شد باز در

 

 :گفت آروم دید که رو لباساش

 

 کنه؟یم تن مانتو شالو رهیم امیم من یوقت چرا -

 

 :انداختم باال یاشونه

 

 بخواد نداره یچندان فرق گهید دمید همشو قبال من خب -

 .بپوشونه رو خودش من یجلو

 

 :گفت پوکر

 



 ...دمید منم خب -

 

 :گفتم شده گرد یچشما با شدم، پوکر

 

 .شو خفه -

 

 .بود دهید منم از شتریب بود، دهید ،یعوض

 

 .بودم دهیند یزیچ یاشناسنامه شوهر منه

 

 :گفت بادمجون

 

 .یکرد حسش عوضش -

 

 منه: خودم با کردم تکرار دوباره ذهنم تو و شدم پوکر

 عنوان به اون بعد بودم، دهیند یزیچ یا شناسنامه شوهر

 بود؟ دهید نبود و بود یچ هر یاشناسنامه شوهر دوست

 



 .اومد ادمی هوی

 

 .هه ده،ید قبال هم یاشناسنامه شوهر برادر

 

 :گفتم یحرص و بلند

 

 .هه -

 

 .شدن رهیخ بهم و برگشتن نایس و تبسم

 

 .نبود انصاف نیا

 

 .نبود انصاف اصال قطعا نیا

 

 .نبود انصاف کامال قتایحق نیا

 

 .نبود انصاف واضحا نیا

 



 اتاق سمت رفتیم داشت که نایس به ،یزیچ یاعصاب با

 .کردم نگاه یسوال تبسم،

 

 .رهیم یاونور داره نیا که بود کرده تعجب تبسمم

 

 کرد پرت لباس و یه ساک خالی گوله هی بعد هیثان چند

 .رونیب

 

 رهیدستگ رو دستش و بود اتاق داخل همچنان که یدرحال

 :گفت بود در

 

 .مونمیم نجایا امشب من -

 

 .هم به دیکوب رو در و

 

 .شدم رهیخ در به پوکر

 



 رو خونه، گوشه برد برداشتو رو لباس گوله مظلومانه تبسم

 زانو و نشست کنارش نیزم به رهیخ همونجا و کیسرام

 .گرفت بغل به

 

 .هیچ بشر نیا درد نمیبب که اتاق سمت رفتم

 

 :دیکش عربده کردم، باز که رو در

 

 ...رونیب برو -

 

 .بستم شدت با رو در بالفاصله

 

 .شدم اتاقم یراه و انداختم باال یاشونه

 

 که ببندمش تا بود رهیدستگ رو دستم رفتم، که اتاق داخل

 مظلومانه حالت همون تو هنوز که دهیستمد تبسم به چشمم

 .خورد لباسا شیپ بود زده چمباتمه

 

 .کردم یمکث



 

 ؟یبمون همونجا یخوایم -

 

 خودش از صدا حرفم دییتا در انداخت بهم یکوتاه نگاه

 .دراورد

 

 .اوهوم -

 

 ...یآخ

 

 .گرفت شیآت دلم اصال

 

 :دمیپرس ریتاث تحت

 

  ؟یبخواب یتونیم ینجوریا نجایا که یمطمئن -

 



 گوله داد، تکون نییپا و باال به دییتا ینشونه به رو سرش

 و دیکش دراز کرد، جمع جا هی شتریب دستاش با رو لباس

 .گذاشت روش رو سرش

 

 .آخه بگم تونستمیم یچ من یزیچ گفتینم یوقت

 

 .بستم رو اتاقم در

 

 .کردم بازش بالفاصله

 

 :دمیپرس دلسوزانه

 

 ؟یراحت یمطمئن -

 

 .دیکش رونیب سرش ریز از شلوار به

 

 .اوهوم -

 



 نصف زور به البته که بدنش، رو انداخت رو شلوار

 .بود داده قرار پوشش تحت رو شکمش

 

 .بود تنش مانتوش و شال همچنان

 

 .کردم بازش بالفاصله دوباره بستم، رو در

 

 بدم؟ بهت پتو ای متکا یخوایم -

 

 .انداخت باال یاشونه بود دهیکش دراز که همونطور

 

 یندار شتریب پتو متکا هی ن،یآر نکنه کارتیچ بگم خدا آخ

 .اومد در کارمون حاال که،

 

 .زدم یحیمل لبخند

 

 تونمیم یول ندارم، شتریب پتو متکا هی... راستش... خب -

 .بشم کشیشر باهات



 

 :گفت بالفاصله

 

 .خوبه ینطوریهم ست،ین یازین ممنون، نه نه -

 

 .تخت سمت رفتم و بستم رو اتاق در وجدان عذاب با

 

 که تخت یرو بودم دهیکش دراز که نبود شتریب یاقهید چند

 .شد داریب وجودم تو یخاص یدوست همخونه حس هی

 

 راحت چارهیب بچه اتاق، تو کشوندمشیم شده هرجور دیبا

 .نبود

 

 .کردم باز رو در و شدم بلند بالفاصله

 

 :دمیپرس آروم بود دهیخواب که تبسم به رو

 

 ؟یداریب -



 

 بهم بازش مهین یچشما با و کرد باز هم از چشماشو آروم

 .شد رهیخ

 

 نیهم نا،یس خب، که،... بگم خواستمیم... راستش خب، -

... هیزیچ آدم یلیخ... کرده اشغال رو اتاقت که دوستم

 و سر از یمنحرف اعمال و افکار ته،یتربیب یلیخ... زیچ

 شه ینم اصال... باش خودت مراقب... زهیریم روش

 ...کنه یهرکار ممکنه کرد، اعتماد بهش

 

 :کردم تکرار و بردم باال رو ابروم

 

 ...یهرکار -

 

 .تفاوتمیب بدم نشون مثال که انداختم باال یاشونه

 

 .باش خودت مراقب یلیخ خالصه -

 

 .نشست جاش سر درجا بود دهیپر خوابش که تبسم



 

 ...خودشه

 

 .دهیم جواب داره

 

 :گفت هولزده

 

 .یداد هشدار که ممنون -

 

 لحظه چند خودش بعد و بستم،یم رو در دیبا فقط گهید

 .ومدیم ندهیآ

 

 .نشستم تخت رو و بستم رو در

 

 .انداختم تخت یرو به ینگاه

 

 ازش نفر دو بشه که تخت یرو گذاشتم طولش به رو پتو

 .وسط گذاشتم رو متکا و میکن استفاده



 

 .انداختم ینگاه اتاق تو ساعت به

 

 .بود شب ده

 

 .اومد ذهنم به ییسم نکته هی

 

 .بود جمعه شب امشب و بود شب سر

 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 پرت سرم از مزخرف یفکرا نیا که دادم تکون رو سرم

 .رونیب شن

 

 .اومدن ذهنم به چرا گهید یکوفت یفکرا نیا

 

 المیخ نیع جلوم ذاشتنیم هندونشم روزید نیهم تا که من

 زنه؟یم سرم به یزیچ یفکرا فندوق خاطر به االن نبود



 

 .داشتم یخودت جان آره حس هی

 

 یتوپا اون به رو سرم ذهنم روزم اون دونهیم خدا اما

 بشم روزیپ میزندگ مشکل بر که بود کرده گرم دکتر خانوم

 .بره ادمی مینگران و

 

 .کردم نگاه ساعت به دوباره

 

 .بود ومدهین هنوز یول بود گذشته قهید چند

 

 آروم در یال از و کردم باز کمی رو در و شدم بلند جا از

 دییپایم رو یبغل اتاق در یاسترس و اریهوش که تبسم به

 .شدم رهیخ

 

 ...خدا بنده

 

 ...ببخشه منو خدا

 



 رو تعارف که گفتم رو نایا بهش خودش نفع یبرا یول

 .کنار بذاره

 

 از رو لرزونش نگاه شد باعث در یصدا کردم، باز رو در

 .بده سوق من سمت به اتاق اون در

 

 :گذاشتم کنار رو یدودل

 

 رابطمون ما که دونهینم اون... راستش... خب -

 یباش یبخوا امشب اگه نجایا که توام و هیالک و یقرارداد

 .اتاق تو یایب بهتره کنم فکر پس ست،ین امن برات اصال

 

 صالح یبرا گهید دروغ تا چند آخه ببخشه، منو خدا

 گفتم؟یم دیبا خودش

 

 .شد رهیخ بهم تعجب با

 

 :گفتم هولزده

 



 دمیم نانیاطم م،یدیخواب هم شیپ اتاق هی تو قبالنم ما خب -

 به نیا کردم فکر فقط،... وفتهیب یاتفاق ستین قرار قبل مثل

 ...هردومونه نفع

 

 .انداخت یکنار اتاق در به ینگاه دیترد با دوباره

 

 .برداشت رو لباس گوله و شد بلند جا از یدودل با

 

 .دیگرد برگذار یعروس باسنم در ناگهان،

 

 که نبود یدوست همنوع حس دمیفهم گذاشت اتاق تو که قدم

 نخوردن که بود یدیپل حس بلکه بود دهیبرآورد سر من در

 .باشه دهیببرگرد بود شده باعث کافور یروزه چند

 

 ...ممنون -

 

 درونم ییبادمجون طانیش از داره که نداشت خبر خدا بنده

 .کنهیم تشکر

 



 که بدم اجازه خودم به شدیم باعث که بود ییلعنت حس هی

 استرس، ،ینکران رفع یبرا نه کنم فکر یشکل نیا یواقعن

 یحت شه،یم محسوب زنم اون که خس نیا... یهرچ ای

 یا شناسنامه

 

 .شدم رهیخ سقف به پوکر

 

 .دیخواب همونجا و تخت کنار انداخت رو لباس گوله تبسم

 

 .بود فرش رو االن حداقل

 

 .دیکش دراز تخت وسط رفتم

 

 .کنار انداخت و درآورد رو شالش شد، زیخ مین

 

 .باال از مانتوش دکمه نیاول سمت برد رو دستش

 

 ...ابولفضل ای



 

  کنه؟ عوض رو لباسش خواستیم من یجلو

 

 .دکمه نیدوم سمت رفت دستش و کرد باز رو اون

 

 ...نه نه نه

 

 ...نکن من یجلو رو نکاریا

 

 سمت  چشمام یول بود سقف سمت سرم که بود یطور

 .تبسم

 

 تنش ریز از که یلباس دنید با شد باز که دکمش نیدوم

 .دمیکش یراحت نفس و شد راحت المیخ بود،

 

 دراز شرتیت همون با و درآورد کامل باالخره رو مانتوش

 .دیکش

 



 .دیگرد برگذار عزا باسنم در ناگهان،

 

 شه؟ لخت من یجلو دیبا که کردم فکر یچ یبرا قایدق

 

 .افتاد بودش دهید کردن عوض لباس درحال که نایس به ادمی

 

 باطنا چه ظاهرا چه کامال اتفاقا واضحا اصال ابدا اوال نیا

 .نبود انصاف

 

 ؟باشه آدم تن ریز از لباس دهیم یمعن چه اصال... دوما

 

  باشه؟ راحت دینبا چرا اصال

 

 کنه؟ینم تشیاذ لباس اون اصال

 

   شد؟ اختراع یچ برا ه؟یچ شرتیت وجود فلسفه اصال

 

 .بشن پودر بپوسن لباسا اون یاله... اصال



 

 .وفتهیب ور لباسا نجوریا نسل یاله اصال

 

 به همش و نذاشتم هم رو پلک من و گذشت یاقهیدق چند

 .بودم رهیخ سقف

 

 اتاق تو ادیب گفتم من برد،ینم خوابم وجدان عذاب از

 بدون همچنان و بود نکرده یچندان فرق که یدرحال بخوابه

 .نیزم رو و بود متکا و پتو

 

 یمزخرف یفکرا با تر،امن و بود بهتر خودش یبرا البته 

 .بمونه همونجا بود بهتر براش ومدیم من ذهن به که

 

 .بود شده شیقاط میدلسوز و داشتم یبد حس همچنان یول

 

 :دمیپرس

 

 ؟یبخواب تخت رو یایب یخوایم ؟یراحت -

 



 :گفت بالفاصله

 

 .ممنون نه -

 

 .بود داریب همچنان اونم پس

 

 یخدا روش کردیم فکر یاشتباه وقتی ال،یخیب اصال

 .دارم یزیچ یکراش ینظر نکرده

 

 .دیچسبینم که یکی من به هاوصله نیا

 

 .یحس نه داشتم نظر نه یتیجنس چیه به اصال من

 

 بودو شده جمع خودش تو که تبسم به ینگاه و شدم زیخمین

 .انداختم بود یاونور روش

 

 .تشیوضع دنید از گرفتیم شیآت آدم دل

 



 تبسم که تخت طرف همون سمت بردم و برداشتم رو متکا

 .بود دهیخواب

 

 .انداختم بهش ینگاه بودم دهیکش دراز که طور همون

 

 و انداختم خودم رو بپوشونتم که یاونقدر طولش از رو پتو

 .انداختم تخت نییپا رو موندش یباق

 

 :گفتم برسه بنظر تفاوتیب داشتم یسع که یلحن با

 

 .خودت رو بنداز -

 

 .کرد نگاه پتو به متعجب و برگشت تبسم

 

 :گفت و زد یزیتشکرآم لبخند

 

 .ممنون -

 



 .انداخت خودش رو رو پتو و

 

 بودم تخت یباال که من رو پتو نصف که بود شده یطور

 .بود تخت نییپا که تبسم رو گهید نصف و بود

 

 .دمیخواب باالخره و کردم خاموش رو برق

 

 .دمیپر خواب از سرما حس با

 

 .بود رفته کنار بدنم از پتو

 

 رو بود شده پتو یب که بدنم یکهیت اون که دمشیکش

 .ومدین پتو زدم زور یچ هر یول بپوشونم

 

 .انداختم تخت نییپا به ینگاه

 

 .ییزایچی دید شدیم و بود کیتار مهین اتاق

 



 .بود رفته رشیز پتو از کم هی تبسم

 

 .روزگار یهع

 

 رشیز از تا دمیکش رو بود دستم که پتو از کهیت همون

 .خودم رو بکشم بتونم ایب رونیب

 

 .رفت شیپ من یخواسته طبق خوشبختانه

 

 چیه که گرفتم قرار تونستمیم که ییجا تا تخت یلبه یلبه

 .نشم مواجه پتو کمبود با جوره

 

 .بستم رو چشمام و دمیکش خودم یرو رو پتو

 

 از سانت سه و شد دهیکش پتو که بود نگذشته یلحظه چند

 .افتاد رونیب پام انگشت

 

 .شدم رهیخ سقف به



 

 ایخدا

 

 خداوندا

 

 .کردم غلط من

 

 .کردم جایب من

 

 .ادمیفر به برس

 

 فرستادم سانتشم یس درحد و دمیکش رو پتو یسر نیا

 .رمیز

 

 .انداختم نبود پتو نصفش رو که تبسم به ینگاه

 

 .نبود نصفش رو فقط انداختم، باال یاشونه

 



 به سرش رو دیکشیم شلوار دیبا دادمینم پتو بهش من اگه

 .پتو یجا

 

 واال

 

 وقتی که دمیخواب گهید طرف به و برگردوندم هم رو روم

 مشیتقد یدست دو رو پتو بسوزه دلم نخوره چشمم دوباره

 .کنم

 

 خاطر به آدم باشه قرار یوقت گه،ید داره یحد میدلسوز

 .نباشه اصال که بهتره کنه ضرر یحس نیهمچ

 

 پتو با بود رمیز پتو که یمن و شد دهیکش شدت با پتو هوی

 ...نیزم رو افتادم خوران قل و شدم دهیکش

 

 ...تبسم یعنی

 

 ...چشم در چشم

 



 ...بر لب

 

 ...دماغ بر لب

 

 ...کجا دونمینم بر نهیس

 

 شدینم اصال بود، صاف سرتاسرش که ییاونجا از

 ...باالترش ای شکمشه نیا االن داد صیتشخ

 

 نیا با دادینم لیتشک شکمش رو گردنش تا مطمئنا یول

 فاصله ازش و گذاشتم هاششونه کنار رو دستام عیسر فکر

 .گرفتم

 

 روش افتادم من که ینطوریا داشت هم ذره هی اگه گهید

 .شد صاف کامال گهید

 

 .ببخشه منو خدا

 

 .بودم زده مهیخ او بر رمانا قول به که حالتم بود یطور



 

 تیواقع به لیتبد میفانتز که داشت ازین گهید حرکت هی

 .بشه

 

 کنم بوسش و باال ببرم و رمیبگ رو تبسم یدستا شدیم اگه

 .شدیم انجام تیموفق با ممیفانتز نیا

 

 .شد دهیکوب پام وسط یزیچ هی و دیکش غیج تبسم هوی 

 

 داد بودم تبسم رو پا دستو چهار که همونطور درد شدت از

 .شدم جمع خودم تو و دمیکش

 

 .میدیکشیم غیج و میبود حالت همون تو همچنان

 

 .ترس از اون درد از من

 

 .شد باز شدت با در هوی

 



 .اومد نایس نیه یصدا

 

 .ختمیر خودم تو رو درد و شدم ساکت من

 

 .نشد کمتر که شد تربلند غاشیج یصدا تبسم یول

 

 .بود بسته درد شدت از چشمام

 

 بود شده نییپا به لیما سرم بودم، شده جمع خودم تو چون

 منبع از خوامیم که انگار که ومدیم نظر به یطوری و

 بوده میزیچ اگه که نیا از غافل ، کنم هیتغذ ندگانیآ یغذا

 .رفته شده صاف

 

 .دیکشیم غیج داشت پرقدرت و همچنان تبسم

 

 .کردم باز رو چشمام

 

 .کردیم نگاه داشت من به نایس از نایس به من از مدام



 

 ترسونده نایس از من که یاونجور داشت حقم خدا بنده

 فکر البد بودم افتاده روش خودم که ینطوریا و بودمش

 ... ییدوتا قراره کرده

 

 .گرفت رو من یبازو زد و دییدو طرفمون به نایس

 

 کنه ترکلفت شهیهم از کردیم یسع رو صداش که یدرحال

 :دیکش داد

 

 .یدار کاریچ مردم دختر با -

 

 .رونیب برد منو کشون کشون شده یچ بفهمم که نیا قبل

 

 به و شدم بلند جا از اومدم خودم به تا گذشت یالحظه چند

 سرم باال و بود گرفته رو جنتلمنا ژست همچنان که نایس

 .شدم رهیخ بود سادهیوا

 



 نشونش رو مشتم کردم نگاه بهش باال از و شدم بلند جا از

 .صورتش  پوکوندن یبرا بود آماده کامال دادم،

 

 در یباز رتمندیغ من یبرا ؟یبد خر یصدا دهنت بزنم -

  ؟یکنیم دخالت من یزندگ تو یفضول آخه ؟یاریم

 

 .شد زونیآو لوچش و جمع چشمش تو اشک

 

 .دیکوب هم به رو در و اتاق تو رفت دیدو

 

 .گرفتم وجدان عذاب

 

 .دمیخواب کاناپه رو جا همون

 

 .یچیه یب متکا، یب پتو، یب

 

 ...نیآر -

 



 .کردم نگاه بر و دور به و کردم باز رو چشمام زور به

 

 .بود شده صبح

 

 .نجامایا من -

 

 :گفتم خمار و شدم رهیخ صورتش به حرف نیا با

 

 ...هیچ -

 

 .زد یینمادندون لبخند

 

 ؟ینیبیم نویا -

 

 یرنگ دیسف عیما و بود دستش تو که یکیکوچ یشهیش

 .داد نشون رو بود داخلش

 

 :گفتم آلوخواب و پوکر



 

 !خب؟ -

 

 :گفت جانیه با

 

 .هست مشکلت حالل نیا -

 

 .بستم رو چشمام دوباره

 

 .یخودکش یبرا هیزیچ یسم احتماال پس -

 

 .شد یعصب هوی

 

 همه یتون یم دختره اون زبون ریز از نیا با اسکول، نه -

 .رونیب یبکش رو یچ

 

 .باش آهان -

 



 .برسم زمیعز خواب یادامه به که برگردوندم رو روم

 

 ...گمیم راس -

 

 .کن ولم فقط ،یبگ تو یچ هر -

 

 زدم خوابم از صبح اول تو خاطر به یدونیم اقتیلیب-

 ن؟یا گرفتن یبرا

 

 .کردم دییتا رو حرفش سر با

 

 بعد ساعت چند

 

 نقشه ینفر سه بود آورده نایس که یخفن زیچ اساس بر

 .میختیر

 

 با کنه ثابت تا خورد نصفشو یوقت یول نکردم باور اول

 که شدم مواجه نایس یزندگ از یزونیر پشم قیحقا دنیشن

 .آوردم مانیا بهش



 

 باشگاه صبح ده تا معموال اون گفتیم تبسم که یزیچ طبق

 .برگرده خانوم تا میبود نشسته منتظر نیماش تو بود،

 

 .بود قهید ده و ده بود، گذشته ده از کردم، نگاه ساعت به

 

 :گفتم پاچه دست و عیسر ایدن دنید با

 

 .نیبدزد رو سرتون -

 

 رو کلمون که نیهم میبود نشسته پشت که تبسم و من

 کال و خورد هم به تاالپ سرمون م،یاریب نییپا میخواستیم

 .میشد نیماش کف پخش

 

 نیماش کنار از  بود شیگوش تو سرش که یدرحال ایدن

 .گذشت

 



 بلند سر آروم بود، شده جمع درد از صورتم که یحال در

 رهیخ پشت از بهش رفت، خونش تو که یوقت تا و کردم

 .بودم شده

 

 .کردیم یزندگ تنها و بود ییالیو خونش میآورد شانس

 

 :گفت رانهیجوگ نایس

 

 .نیکن سرتون رو جورابا همه -

 

 :گفتم پوکر

 

 رو کار کالس خودیب ستن،ین جوراب نایا گفتم دفعه صد-

 .ارین نییپا

 

 .نگفت یچیه

 

 حجاب که کرد سر شالم روش از تبسم شون،یکردم سرمون

 .بشه تیرعا کار یاسالم



 

 میریم میدار بایتقر ما فهموند شدیم بشر نیا به یچطور

 .یدزد

 

 نگاه اونور و نوریا به دهیخم ییبدنا با م،یشد ادهیپ نیماش از

 .میکردیم

 

 نگید نگ،ید ید ید نگ،ید نگید نگید نگ،ید ید ید -

 ...نگید ید گ،ید نگید

 

 :گفتم نایس به رو پوکر

 

 .شو خفه -

 

 :گفتم عجله با که شدیم آلودبغض چشماش داشت

 

 ببند رو باتیز دهن بود نیا منظورم کردم، یشوخ -

 .زمیعز

 



 .میبر که کردم اشاره دست با

 

 .میشد ادهیپ نیماش از و برداشتم رو طناب

 

 :گفتم نایس به رو م،یدیرس که خونش وارید به

 

 .ریبگ قالب -

 

 .گرفت قالب

 

 یدست دو و دمیپر و برداشتم زیخ دستاش رو گذاشتم رو پام

 .رفتم باال ازش گرفتم، رو وارید

 

 .بود نشده رد نجایا از یکس که االن تا میآورد شانس

 

 .شم آدم دمیم قول ادین باال گند نفهمه یکس ایخدا

 

 .ستادیا روش شدیم و قطوربود وارید خوشبختانه



 

 واق کرد شروع من دنید با بود اطیح تو که یکیکوچ سگ

 .کردن واق

 

 .داره خطرناک سگ هی ایدن که بود گفته تبسم قبل از

 

 گفتیم یکیکوچ سگ نیهچ به یچطور دونمینم من

 .خطرناک

 

 .نبود بلند آنچنان صداشم

 

 م،یبود آورده خودمون با و کرده آماده قبل از که یگوشت

 .گرفتم ازش رو بود تبسم دست

 

 و دنبالش دییدو هم سگ انداختمش، دور شدیم که ییجا تا

 .خوردنش کرد شروع

 

 از سگ که دیکشیم طول قهید چند بود آورخواب توش

 .شه هوشیب خواب



 

 نیزم یرو یآلودگخواب شدت از که سگ بعد قهید چند

 میتسل نیآفر خواب به خواب و شد میتسل باالخره افتادیم

 .کرد

 

 .باال دمشیکش و گرفتم رو نایس دست

 

 :گفت آروم د،ییپایم رو اطراف که یدرحال تبسم

 

 باز رو در خب که، باال میبر وارید از همه ستین یازین -

 .تو میایب کن

 

 .گفتیم راست

 

 کردم کمکش فراوان یهامشقت با و گرفتم رو نایس دست

 .تبسم شیپ برگرده دوباره

 

 .کردم بازش آروم و در سمت رفتم و اطیح داخل دمیپر

 



 .بستم آروم دوباره رو در و اومدن تو

 

 یط هیثان چند عرض در رو بزرگش اطیح و میدییدو

 .میدیرس خونه در به و میکرد

 

 نایس رو در رهیدستگ نبود، کردن قفل در اهل خوشبختانه

 .شد باز یتق یصدا با در و داد نییپا

 

 .داخل میرفت

 

 .نبود که نجاهایا کردم، نگاه رو بر و دور

 

 یکل و هامجسمه تابلوها، از پر بود، یتجمل یلیخ خونش

 .بود دار برق و زرق ینیتزئ لیوسا

 

 .دهیخر رو نایا من پول با اگه بشه کوفتش

 

 :گفت و کرد اشاره ییرو به رو در به تبسم بود، در تا سه



 

 .توعه نیا االن احتماال اتاقشه نجایا -

 

 :گفت آروم که برم خواستمیم اتاق سمت به

 

 ...نباشه یخوب تیوضع تو دیشا... دیشا -

 

 .کردم نگاه بهش یسوال

 

 :گفت زور به

 

 ...حجابش خب -

 

 .شدم پوکر

 

 !مهمه؟ براش زایچ نیا اصال -

 

 ...یول نه -



 

 و اومد اتاق اون در شدن باز یصدا بگه یزیچ که نیا قبل

 .بود کرده بازش نایس

 

 .شد بلند ایدن غیج یصدا

 

 لباس با اتاق وسط که ایدن با که میدیدو عجله با تبسم منو

 یآب یتور تور ینینگ نینگ خوشگل یلیخ یلیخ ریز

 اتصال محل و بودن یتیکبر یآب بنداش که ریس یآسمون

 با که بود یتیکبر یآب ربان هاش،هندونه یهادارندهنگه

 دو هر تنشم نییپا بود زده ونمیپاپ و بود شده بسته ظرافت

 ستادهیوا  بود خورده ونیپاپ یرنگ همون ربان با طرف

 پوشنده رنگ یصورت حمام حوله با رو رو موهاش و بود

 .بود

 

 رهیخ رهیخ زیه ینایس یول نکردم نگاه اصال که من البته

 .کردیم نگاهش داشت

 

 .میداد قورت رو دهنمون آب همزمان نایس منو



 

 :گفت تبسم

 

 ...نایکرد فراموش رو اومدن نجایا از هدفمون کنم فکر -

 

 رو میذاشتیم رو تمرکزمون تموم دیبا االن گفت،یم راست

 حاال گه،ید بود هدف رو منم تمرکز تموم البته هدف،

 .داشت یفرق چه بدنش، ای خودش

 

 یپارچه راهنشیپ یهادکمه نیب از بازا شعبده مثل نایس

 تمومم رون،یب دیکشیم داشت رو قرمز یگال با یدیسف

 .بود دراز انقدر شدینم

 

 .بود چادر که دمیفهم رونیب دشیکش کامل که یوقت

 

 .شدم پوکر

 

 ؟یآورد یچ یبرا گهید نویا -

 



 :گفت افتخار با و انداخت باال یاشونه

 

 .شد ازین ینیبیم که حاال -

 

 .سمتش دییدو بدست چادر و دیکش یاییه جومونگ مثل

 

 و خورد جا  سمتش دنییدو به کرد شروع نیا دید که ایدن

 .شد قطع غشیج خوشبختانه

 

 .انداخت روش رو چادر

 

 لگد لنگو چادر ریز که یحال در ایدن بدن دور رو دستاش و

 .کرد محکم نداختیم

 

 رو نکاریا تونست نایس بود نییپا ایدن یدستا یوقت احتماال

 .بده تکون رو دستاش تونستینم ایدن که کنه

 

 :دیکش داد تیعصبان با



 

 ...کن ولم -

 

 داد که شدیم شل دستاش داشت بود شده مسحور که نایس

 :زدم

 

 ... اقدسا یب اقدس وگرنه بچسبش، محکم نایس -

 

 .شد محکم دستاس دوباره

 

 .نهیبش نیزم رو کرد مجبور هم رو ایدن و نیزم رو نشست

 

 :گفت کشان غیج ایدن

 

 حال بهت ه؟خوبیچ ؟یفروخت پسر تا چند به منو تبسم -

 ؟یشد هار دادن

 

 .کردیم فیرد داشت هم سر پشت پرت چرتو ینجوریهم



 

 .بستا شدیم دهنشم کاش یا

 

 .سمتشون رفتم و درآوردم بمیج از رو شهیش

 

 که یزیچ بزنه دمیترسیم داد،یم تکون یلیخ رو پاهاش

 .زونهیبر رو شستیش تو

 

 .نشستم روش و کردم جفت رو پاهاش

 

 ارمیب رونیب رو سرش که کردم باز گوشه از رو پارچه

 .بودم گرفته اشتب رو گسید یجا هی یول

 

 :گفت خجالت با تبسم

 

 !؟یکنیم کاریچ -

 

 :گفتم و زدم ینینمک لبخند



 

 ...بزر یلیخ که نه سرشه، کردم فکر -

 

 :گفت و دیپر حرفم وسط نایس

 

 داره؟ سر دوتاام یکرد فکر البد -

 

 بود کرده حلقه ایدن شک دور رو دستاش که نایس به پوکر

 .کردم نگاه

 

 ، یباش من طرف دیبا گهید که تو داداش  یهرچ نگاهم تو

 .ختمیر بود خداته از که توام

 

 اون و انداخت رو چادر و جلو اومد دست به یچیق تبسم

 .پوشوند رو کهیت

 

 .بود داشتم خونه تو که ییچیق هیشب

 



 .بهش میبخورون میبتون که دیبر رو دهنش قسمت

 

 تو دمید یوقت که آورده کجا از یچیق بپرسم خواستمیم تازه

 حرفا نیا از مجهزتر و یاحرفه نایا دمیفهم گذاشت بشیج

 جا چیه فکر که یکس تنها نکهیا مثل بودن، آورده فیتشر

 .بودم من بود نکرده رو

 

 دهنش یبرا تبسم که یسوراخ که خوردیم تکون انقدر ایدن

 .برآورد سر ازش دماغش بود، کرده جادیا

 

 بهم مدام یول رو سوراخ کردم میتنظ دهنش رو دوباره

 .ختیریم

 

 من تا زهینر بهم دوباره که داشت نگه و اومد جلو تبسم

 .حلقش تو زمیبر رو یکوفت نیا بتونم

 

 .شد انجام تیموفق با اتیعمل شکر رو خدا

 



 گهید بعدش کنه، اثر که میکردیم صبر قهید چند دیبا فقط

 .دادیم لو رو یچ همه

 

 :دیپرسیم کنان غیج غیج ایدن

 

 ن؟یخوروند بهم یچ هان؟ نیداد خوردم به یچ -

 

 .کردیم صدا و سر و خرودیم وول داشت همچنان

 

 پا و دست و بود شده ساکت گهید گذشت که قهید چند

 .زدینم

 

 .بود وقتش گهید

 

 :گفت تسبم که بزنم کنار رو چادر خواستمیم

 

 ...کن صبر... نه -

 



 یاندازه به و دیکش رونیب بشیج از دوباره رو شیچیق

 چادر از آورد رو صورتش و دیبر رو چادر ا،یدن صورت

 .رونیب

 

 زهینر رونیب بشر نیا یمو تار هی که بود دهیبر قیدق انقدر

 .شه آلوده گناه به یخبریب عالم در نکرده یخدا

 

 عقب رو خودش قدم هی یاندازه به و کرد ولش هم نایس

 .کردیم نگاه ایدن به نشسته جا همون و دیکش

 

 :دمیپرس بود سقف به رهیخ که ایدن به رو

 

 کجاست؟ انیرا لمیف -

 

 :گفت بود رهیخ سقف به که همونطور

 

 ...فلش تو -

 

 :دمیپرس دوباره



 

 کجاست؟ اون -

 

 ...یبرق جارو تو -

 

 نبود و بود که یچ هر دندونام، کرکام، برگام، پشمام،

 .ختیر

 

 :گفتم تبسم به رو

 

 کجاست؟ یجاروبرق -

 

 .اتاق از رونیب دییدو تبسم

 

 دمشید یوقت از که یسوال گرفتم میتصم نبود تبسم که حاال

 .بپرسم ازش رو بود کرده مشغول رو ذهنم

 

 :گفتم گوشش در آروم



 

 ...من به یحاضر -

 

 ...ناهاشیا -

 

 .شدم رهیخ بود برگشته دست به فلش که تبسم به و برگشتم

 

 .بود نشده کامل هنوز سوالم

 

 .ببخشه منو خدا شدم، مونیپش دمید که رو تبسم صورت

 

 :گفت نایس

 

 ازش باشه داشته ادز دیشا ای رهیبگ لمیف توام از دیشا -

 .یش بدبخت یریبگ

 

 :گفتم پوکر

 



 ...دزیا -

 

 .افتادم بود ستادهیا اونجا که تبسم ادی

 

 یشدیم خفه یمردیم بستم، رو چشمام یشرمندگ شدت از

 .نایس

 

 .کردم صاف رو صدام

 

 لما؟یف از یندار ییکپ چیه که گهید یجا -

 

 :گفت بود سقف به رهیخ همچنان که ایدن

 

 ...نه -

 

 :دمیپرس دوباره

 

 !؟یمطمئن -



 

 ...آره -

 

 و گرفتم ایدن دست از رو فلش شدم، بلند جا از زده ذوق

 :گفتم

 

 .برمیم نیب از وقت سر بعدا نمیا گه،ید میبر -

 

 :گفت نایس

 

 .کنه نگاش خوادیم گهیم دروغ -

 

 .شدم رهیخ بهش پوکر

 

 .شناختیم منو خوب

 

 :گفت خجالتزده تبسم

 



 ؟یبد پسش شهیم -

 

 :دمیپرس متعجب

 

 ؟یخوایم یچ یبرا -

 

 بنظر یخوب بچه یلیخ که بشر نیا شدینم باورم تبسمم؟

 کرد قضاوت دینبا ظاهرشون رو از رو آدما گنیم ومد،یم

 .نهیهم

 

 قائله نیا که میببر نشیب از نجایهم االن نیهم بهتره -

 همه که باشه راحت شماام الیخ و بشه ریخ به ختم زودتر

 .شده تموم یچ

 

 داشتم رو فلش شدم خر گفت مظلومانه بشر نیا انقدر اصال

 دمیکش عقب رو دستم و اومدم خودم به هوی که دادمیم بهش

 .بود آب از پر و زیم یرو که یاشهیش تو افتاد فلش

 

 .شدم رهیخ آب شهیش به یعصب و دانهیناام



 

 یلیخ کهیکوچ انقدر سرش که یاشهیش تو که بود کجا اخه

 وفته؟یب بخواد یاتفاق

 

 .هیما شانس نمیا

 

 :گفت نایس

 

 رو زایچ نجوریا معتاد، ن،ینب گهیم بهت داره خدا بفرما، -

 تازه... ها دهیم رییتغ مغزتم ساختار ذارهیم ریتاث مغزت

 .بهش یشیم معتادم

 

 :گفتم پوکر

 

 .باش -

 

 .گفتیم راست

 



 فهمنیم رو یچ همه بندازن عکس مغزم از فردا پس

 .رهیم آبروم

 

 یفهمینم ینطوریا نه -

 

 رو شیگوش و دیکش رونیب زیپر از رو شارژر و شد بلند

 .درآورد بشیج از

 

 چه داره یفرق چه ،یگوش نیا شارژر کابل نیا نگاه -

 فرق شهیم فرقش ته ؟یگوش تو یبکن کابلو سر یشکل

 همشون نداره یفرق باز اونم که یگوش کابلو شکل داشتن

 .گهید حال هر به نیگوش و کابل

 

 :گفتم پوکر

 

 .حیصح -

 

 گهید اصال کنه؟ باز انقدر رو موضوع بود مجبور حاال

 کنمیم حس نداشتم یگوش کردن شارژ به نسبت یخوب حس



 تو ایم حرفاش نیا شارژ به بزنم رو یگوش بخوام وقت هر

 .ذهنم

 

 .بود شده تشنم

 

 .دمیکش سر رو آبش شتریب نصف و برداشتم رو آب شهیش

 

 :گفتم عجله با رفتم،یم در سمت به که یدرحال

 

 .میبر زودتر بهتره ست،ین موندگار ادیز اثرش -

 

 منو سمت ومدیم داشت شد، بلند جا از نایس حرفم نیا با

 .دیکش سر  رو آب هیبق راهش سر که تبسم

 

 رونیب میبر خونه در از میخواستیم م،یشد خارج اتاق از

 خشکمون جا سر اطیدرح شدن بسته و باز یصدا با که

 .زد

 

 .شد بلند هم سگ واق واق یصدا



 

 .کردم نگاه تبسم به زده هول

 

 کاریچ دیبا االن دونستیم شناختیم رو خونه نیا اون

 بود؟ فرار یبرا یاگهید در ای میشدیم میقا دیبا م،یکن

 

 میدییدو ناامیس و من درها، اون از یکی سمت دییدو تبسم

 پرت توش خودمونو رفت داخل تبسم که نیا بعد دنبالش،

 تو ییتا سه دمید اومدم که خودم به م،یبست رو در و میکرد

 .میهست ییدسشو

 

 رو فیبالتکل ناامیس و ییدمپا هی رو کدوم هر تبسم و من

 .بود ستادهیا نیزم

 

 ا؟یدن -

 

 داشت تعجب شدت از چشمام شخص اون یصدا دنیشن با

 .رونیب زدیم

 



 .باشه اون نبود ممکن نبودم، مطمئن اما

 

 .شد بلند خونه در شدن بسته و باز یصدا

 

 ا؟یدن -

 

 ...انیرا بود، خودش بودم مطمئن گهید

 

 .بود شده رساتر سگم واق واق یصدا

 

 نه؟ ای ختیر برات رو پول شدیچ -

 

 شدن بسته و باز یصدا بعد و شد ترکینزد و کینزد صدا

 :زد داد انیرا هوی اومد یکنار اتاق در

 

 !ا؟یدن -

 

 .میبر زدم اشاره و کردم باز آروم رو در



 

 .انداختم نگاه اتاق داخل به یواشکی و رفتم رونیب آروم

 

 .بود انیرا واقعا

 

 ...شدینم باورم

 

 :پهلوم به زد نایس

 

 .بود بچش اون کنم فکر داداش -

 

 داخل که یبزرگ یلیخ سگ به که کردم نگاهش یسوال

 .زد اشاره ،کردیم خرخر و بود شده رهیخ ما به بود، اتاق

 

 :گفت واشی دهیترس تبسم

 

 نش؟یبود نخوابونده مگه... مگه -

 



 قورت رو دهنمون آب و میکرد نگاه هم به نایس و من

 .میداد

 

 یم تکونش داشت و بود شده خم ایدن رو االن تا که انیرا

 هنوز برگردوند، رو سرش سگ، خر خر دنیشن با داد

 و گرفتم رو تبسم دست یحرف چیهیب که رو من بود دهیند

 کردم شروع پشت از خودمم و کنه فرار که دادم هلش

 .رونیب سمت به دنییدو

 

 .دییدویم من از ترعقب قدم چند نایس

 

 .میشد خارج خونه از

 

 چقدر دونستمینم دنبالمون، بود افتاده کنان واق واق سگه

 .بود کینزد یلیخ صداش یول داره فاصله ازمون

 

 بالفاصله و دمییدو نیماش سمت به میرفت رونیب که اطیح از

 در و داخل دمیکش تبسمم و رفتم داخل و کردم باز رو درش

 .بود گرفته جا نیماش عقب یصندل ناامیس بستم، رو



 

 .کردیم واق واق وحشتناک همچنان سگ

 

 .میداد رونیب دهن با رو بازدممون راحت الیخ با ییتا سه

 

 پام یرو که تبسم م،یاومد خودمون به تبسم و من تازه

 .نشست یکنار یصندل رو و شد بلند خجالت با بود نشسته

 

 دییدویم  داشت و بود زده رونیب اطیح در از انیرا

 .سمتمون

 

 .کردم روشن رو نیماش

 

 یبرا تا داد نییپا رو کنارش پنجره بالفاصله احمق ینایس

 .کنه یدراز زبون سگ

 

 .بود شده زونیآو پنجره از حاال و دیپر هم سگ

 



 دعا رلبیز هیگر با و بود شده خم یصندل رو نایس

 .خوندیم

 

 بود زونیآو همچنان سگ لحظه چند گاز رو گذاشتم رو پا

 شروع دوباره بعدش یول افتاد، چمیبپ خواستمیم یوقت که

 .دنییدو دنبالمون کرد

 

 .داد باال رو پنجره عیسر نایس

 

 نیا بود من نیماش اگه میآورد رو نایس نیماش آوردم شانس

 کن ول کردینم وارد نمیماش به تپل خسارت هی تا سگ

 .نبود

 

 احتماال گرفتیم خسارت هم وفتادهین اتفاق یبرا نایس البته

 جادیا صبح امروز که ییهایبدهکار دیجد ستیل به هم نویا

 .کردیم اضافه بود شده

 

 .میآورد در سرمون از رو جورابا نایس قول به هممون

 



 .بود دهیگرفت فرا رو من که بود قهید چند یحس هی

 

 .نشستم پشت رفتم و کردم خاموش رو نیماش کنار، زدم

 

 .کردیم نگاهم تعجب با تبسم

 

 :دمیپرس

 

 ؟ینیبش فرمون پشت یتونیم -

 

 چه که نفهمه و نخوره چشمش وقتی که گرفتم بغل به زانو

 .بود دهیگرفت مرا یحس

 

 .شدیم شتریب داشت لحظه هر حس اون

 

 کرده غنچه لب با که نایس ،بهیکس یدستا شدن حلقه حس با

 .شدم رهیخ شدیم ترکینزد داشت بهم داشت

 



 .دادم هلش

 

 !چته؟ -

 

 .نبود بهتر من از وضعش اونم بعله دمید خشتکش دنید با

 

 نیا حاال تا باشه داشته یکار من با که نبود اامینطوریا یول

 .بودم دهیند ازش رو حرکات

 

 تبسم#

 

 بدتر داشتن لحظه هر بودن داده دست از رو عقلشون انگار

 .شدنیم

 

 بزنم رو نیماش دمیترسیم بودم، نرفته فرمون پشت هنوز

 نیماش چون بازم یول داشتم نامهیگواه درسته ،ییجا به

 .نبودم مطمئن خودم به بودم نشده سوار ادیز

 

 :گفتیم زیآم التماس نگاه با و بود دهیچسب رو دستم نیآر



 

 ...بار هی فقط... خدا رو تو... تبسم -

 

 .کردم جدا دستم از رو دستش

 

 سمت بود شده خم که(باسنش) نیآر پشت زد ضرب با نایس

 .من

 

 .ایدار یکوهان عجب -

 

 .کردیم نگاهم زیآم التماس همچنان توجهیب نیآر

 

 نیهم واسه بود ختهیر یزیچ آب اون تو ایدن نکنه

 بودن؟ شده ینطوریا

 

 .نداشتم یاچاره

 

 .افتادم راه و کردم روشن رو نیماش و نشستم فرمون پشت



 

 :گفت نیآر به رو نایس

 

 .ادیب راه باهات که ایب راه باهام گرده، نیزم -

 

 ای یکس به وقتی که کردمیم حرکت کم یلیخ سرعت با

 .نزنم یزیچ

 

 .میدیرس باالخره قهید چند از بعد

 

 از یشتریب بیغر بیعج حرکات قهید چند نیا تو

 .بودن شده بدتر و اوردنیم در خودشون

 

 .کردم پارک آپارتمان دم رو نیماش

 

 شهیم ازمونین اونجا میریم یوقت نکهیا یهوا به که یطناب

 .شه ازین بود ممکن برداشتم، رو میبود گذاشته نیماش تو

 



 :گفتم و کردم باز رو عقب در و شدم ادهیپ نیماش از

 

 .رونیب نیایب -

 

 .رونیب اومدن

 

 یحت بود کرده بغل رو نیآر نایس کردم، قفل رو نیماش در

 ازش دیبا دیشا بود، کرده رو نکاریهم آخرم قهید چند

 اون کردن جدا به نیآر سر ینجوریا چون شدمیم ممنون

 که من مزاحم و بود گرم بود دهیچسب بهش کنه مثل که

 .شدینم کردمیم یرانندگ داشتم

 

 داخل دادم هلشون بود نایس بغل تو نیآر که ینطوریهم

 .آپارتمان

 

 .دیرس سر رمردیپ هی

 

 :دیپرس مشکوکانه

 



 ه؟یچ پسره نیا مویهمسا با نسبتت -

 

 نشده متوجهش اصال و بود هم گرم سرشون نیآر و نایس

 .بودن

 

 میرفتیم میداشت یوقت که بود رمردیپ نیهم خاطر به نکنه

 .نتمونینب یکس وقتی که بود اطراف به نیآر حواس تموم

 

 .بگم یچ بودم مونده

 

 .سمتم اومد و داد هل رو نایس نیآر

 

 .انداخت شونم دور رو دستش

 

 .بود شده رهیخ نیآر دست به تیعصبان با رمردیپ

 

 که کنم جدا گردنم دور از خواستمیم رو دستش خجالتزده

 :گفت نیآر



 

 ...زنمه -

 

 :گفت و کرد زیر رو چشماش رمردیپ

 

 !ینداشت زن که تو -

 

 :گفت پوکر نیآر

 

 .دارم که حاال -

 

 .شدم یجوری حرفش نیا از

 

 .جانیه گفت بهش بشه دیشا

 

 دونست؟یم زنش رو من

 



 آسانسور، تو میرفت و خودش دنبال دمیکش و گرفت رو دستم

 .اومد دنبالمون هم نایس

 

 نایس چهار یطبقه به میبرس تا فشرد، رو چهار دکمه نایس

 و نیآر پشت بود برده رو دستش و بود دهیچسب نیآر به

 شرمسار و ستادمیا یگوشه بود، گرفته مشتش تو رو پشتش

 .دوختم چشم سقف به

 

 فاصله ازش یه و کردیم مقابله باهاش همچنان نیآر

 .گرفتیم

 

 خونه در به رو خودم عجله با شد باز که آسانسور در

 .بودن دهیرس اوناام بعد لحظه چند رسوندم،

 

 رفت کرد، بازش عیسر و آورد در بشیج از رو دیکل نیآر

 .داخل دیکش هم رو من و گرفت رو دستم خونه، داخل

 

 :گفت نایس به در نیب از

 



 .گهید خونتون برو -

 

 .داد تکون جلوش شیک یمعن به بار چند رو دستش

 

 ادیب خواستیم زور به و بود گذاشته در نیب رو پاش نایس

 .تو

 

 .باشم تنها زنم با خوامیم گمشو -

  

 .کردمیم احساس صورتم پوست ریز رو خون یداغ

 

 :گفتم نیآر به رو

 

 .ستین خوب حالش تو، ادیب بذار -

 

 سمتم رو سرش بود داشته نگه رو در که طورهمون

 :گفت و زد یهاعاشقانه لبخند برگردوند

 



 .چشم -

 

 .کرد باز رو در و

 

 .نیآر سمت دییدو و اومد داخل شتابزده نایس

 

 رو کنم، نگاه چشماش تو تونستمینم خجالت از که یدرحال

 :گفتم نایس به

 

 ...اتاق تو برو ایب -

 

 فاصله ازش کردیم تقال که ینیآر به شتریب رو خودش

 :گفت بلند و چسبوند رهیبگ

 

 ...رمینم جا چیه نیآر یب من -

 

 :گفتم بودم رهیخ نیزم به که همونطور

 



 .ادیم همراهت نمیآر -

 

 :گفت ذوق با نیآر به رو

 

 !گه؟یم راست -

 

 کرد شروع باشه نیآر طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون

 .اتاق سمت به اون دنیکش

 

 .اوردیم سرش ییبال هی گرفتمینم رو جلوش اگه

 

 ،یعضالن و بود بزرگتر اون از جثه لحاظ از نیآر درسته

 نیآر بازم البته که بود ببند قد و الغر نایس که یحال در

 خودش و بود نیآر نا،یس هدف چون یول بود، بلندتر ازش

 رو بود ختهیر قدرتشو تموم دیدیم هدفش یقدم چند رو

 زورش از و شه دور ازش خواستیم فقط نیآر یول رهیدا

 .کردینم استفاده

 

 .افتاد بود در یرو رونیب از که اتاق دیکل به چشمم



 

 :گفتم بهش رو و کردم جداش نیآر از زور به و جلو رفتم

 

 .ادیم خودش اون -

 

 :گفت اون به رو و زد یازده ذوق لبخند

 

 .میبر پس -

 

 .کردم حرکت نایس پشت و گرفتم رو نیآر دست

 

 مطمئن تا کردیم نگاه رو پشتش داشتیبرم که یقدم هر 

 .نه ای ادیم داره همراهش نیآر شه

 

 در بالفاصله و کردم ول رو نیآر دست رفت که اتاق داخل

 .کردم قفل رو

 

 .دمیکش یاآسوده نفس و بستم رو چشمام



 

 بود خطرناک نیا نجا،یا ومدمیم دینبا اول از دونستمیم

 باشه ینجوریا کنم، ولشون تونمینم تیوضع نیا تو یول

 .کردیم تجاوز یکی اون به یکی آخر

 

 و داشت یپررنگ لبخند که نیآر با کردم باز که رو چشمام

 .شدم مواجه زدیم برق چشماش

 

 دیکل اتاق، یکی اون تو دمشیکش و گرفتم رو نیآر نیآست

 .گذاشتمش در پشت قفل تو و دمیکش رونیب قفل از رو

 

 ستادهیا اتاق وسط لبخندزنان و منتظر که بهش و برگشتم

 .کردم نگاه بود،

 

 به عجله با رو در و رفتم رونیب اتاق از هیثان از یدرکسر

 .چرخوندم قفل تو رو دیکل و دمیکوب هم

 

 .زدن در کرد شروع بعد لحظه چند

 



 ...کن باز -

 

 در به محکم و زدن در به بود کرده شروع نایس اونورم از

 .دیکوبیم

 

 .نجایا ادیب نمیآر بود قرار شد؟ یچ پس نیآر -

 

 .کردنیم صدا و سر داشتن دو هر دمیچسب رو گوشم

 

 هوی د،یکوبیم در به شدت با و بود شده یعصب گهید نیآر

 :دیکش داد و برداشت زدن در از دست

 

 یوقت تا برسه، ییکفا خود به یزیچ هر تو دیبا آدم اصال -

 .خوامیم کاریچ رو تو دارم دست

 

 .شد گرد حرفش نیا از چشمام

 

 وجدان عذاب کردیم رو کار نیا من خاطر به اگه

 .گرفتمیم



 

 .کردمیم یکار دیبا شه کار به دست نکهیا قبل

 

 :گفتم عجله با

 

 .کن صبر -

 

 یک رو طناب نشدم متوجه اصال کردم، نگاه برم و دور به

 .نیزم انداختم

 

 .بود در یجلو

 

 برداشتم زیت یچاقو هی و آشپزخونه سمت رفتم داشتم، برش

 .اتاق در یجلو برگشتم دوباره و

 

 حرفم به ومد،ینم شیپ یمشکل بدم، انجامش تونستمیم

 .دادیم گوش

 



 .کردم باز رو در و چرخوندم رو دیکل

 

 .داخل رفتم

 

 .بود ستادهیا اتاق وسط همچنان

 

 مقاومت من برابر در تونهینم یدختر چیه دونستمیم -

 .کنه

 

 .دیلرزیم دستام

 

 .بکش دراز تخت رو برو -

 

 .کرد تکرار رو گفتم که یکار زده ذوق

 

 .تخت کنار رفتم

 

 .بود شده رهیخ بهم لبخند با



 

 .بده رو دستات -

 

 .آورد جلو رو دستاش سرعت به یحرف چیه یب

 

 خطرتریب د،یلرزینم دستام گهید کردم، جفت رو دستاش

 به کردم شروع بود، حرفا نیا از ترگوشکن حرف و

 .دستاش دور به طناب چوندنیپ

 

 :گفت لبخند با و برد باال رو ابروهاش

 

 ؟یدار دوست ینجوریا تو پس -

 

 طناب هیبق چاقو با زور به زدم، محکم یگره چند خجالتزده

 .دمیبر رو

 

 .کنم یکار محکم بود بهتر پاهاش، سراغ رفتم

 



 .بستنش به کردم شروع و کردم جفت هم رو پاهاش

 

 خشن یلیخ فقط ندارما، یمشکل یابرده ارباب با من -

 .نباش

  

 جمع خجالت شدت از صورتم پوست ریز بدنم کل خون

 .بود شده

 

 .ستادمیا و بستم محکم هم رو پاش

 

 .سوختیم دلم براش که ومدیم نظر به زدهذوق اونقدر

 

 .کردم گرد عقب

 

 :گفت یسرخوش با

 

 ! ؟یریم کجا یدار -

 



 رونیب بندازم بهش یاگهید نگاه ای بگم یزیچ نکهیا بدون

 .کردم قفل دوباره رو در و رفتم

 

 :زد صدام

 

 !تبسم؟ -

 

 .ندادم جواب

 

 :گفت تیمظلوم با

 

 ...نذار تنهام ینطوریا خدا رو تو! تبسم؟ -

 

 .شد ساکت گهید بعد و زد صدام قهید چند

 

 گهید احتماال کردیم وصدا سر و زدیم در مدام که ناامیس

 .شدینم بلند ازش ییصدا گهید چون بود شده خسته

 



 منم شدم، شکه بود افتاده خودم یبرا که یاتفاق یادآوری با

 شده ینطوریا انیرا یخونه تو قهوه اون خوردن از بعد

 .بودم

 

  بود؟ شده استفاده یمشابه زیچ از... نکنه

 

 بازم یول کرده کاریچ باهام انیرا بودم گفته ایدن به نکهیا با

 بود؟ ششیپ

 

 رو انیرا بهم خودش اون شناختم،یم که نبود یاون ایدن

 اون یعنی بود؟ اون شیپ چرا... انیرا و بود کرده یمعرف

 کاله هم رو برادرش سر یعنی داشت؟ دست ماجرا نیا تو

 داشتن ایدن قیطر از برادرش ترسوندن با و بود گذاشته

 گرفتن؟یم پول ازش

 

 اگه یحت کردمیم فکر و کردم یدوست یاشتباه آدم با من

 اتفاق اون از بعد شمهیپ شهیهم اون کنن رهام خانوادم

 براش هنوز که بود نیا واسه نکنه بود نکرده ولم هنوز

 بود؟ دوخته نامیزم به چشم اونم نکنه داشتم؟ ینفع

 



 :اومد در دوباره صداش نایس که بود گذشته یساعت چند

 

 تبسم؟ ن؟یآر -

 

 .زد در

 

 !اونجاست؟ یکس -

 

 بله؟ -

 

 .کن باز رو در -

 

 لحن و حرفاش از باشه برگشته یعاد حالت به دیبا گهید

 .دیفهم رو نیا شدیم بود شده قبل مثل دوباره که صداش

 

 .بود رفته نیب از بعد و داشت اثر ساعت چند فقط منم رو

 

 .کردم باز رو در قفل



 

 انداخت ینگاه بر و دور به رون،یب اومد و کرد باز رو در

 :دیپرس و

 

 !کو؟ نیآر -

 

 .زدم اشاره اتاق به دست با شرمنده

 

 قفله، در دید و دیکش نییپا که رو رهیدستگ اتاق، سمت رفت

 .داخل رفت بعد و کرد روباز قفل

 

 :دیکش داد هوی

 

 !ن؟یآر -

 

 .شده یچ نمیبب که دمییدو متعجب و دهیترس

 

 .بود تخت یرو همونجا  هنوز و بود بسته چشماش



 

 طناب عجله با و برداشت رو بود همونجا که چاقو نایس

 .کرد باز رو پاش و دست دور

 

 .بمون شمیپ نرو، داداش -

 

 .بود گرفته بغل تو رو نیآر سر و کردیم هیگر سوز با

 

 با دیچکیم داشت چشماش از اشک که یدرحال و برگشت

 :دیپرس تیعصبان

 

  هان؟ یکرد کارشیچ -

 

 .بگم یچ بودم مونده و بودم دهیترس

 

 :گفت اشکالودش یچشما با و ن،یآر سمت برگشت دوباره

 



 پل سر بدبخت! ؟یریم کجا ینکرد صاف اتویبده هنوز -

 کن باز رو چشمات خدا رو تو رما،یگیم قتوی صراط

 .داداش

 

 :گفت کالفه و کرد باز هم از کمی رو چشماش نیآر

 

 االنم بخوابم ینذاشت که صبح زهرمار، زهرمار اه -

 !؟یبذار یخواینم

 

 نیآر#

 

 :گفت تبسم به رو نایس

 

 یخصوص حرف کالم چند من ن؟یندیبب رو در شهیم -

 .باهاش دارم

 

 یارهیزنج قاتل هی با که انگار تبسم، به کرد نگاه بد یلیخ

 .طرفه

 



 .بست رو در ناراحت تبسم

 

 .دیپر خوابم گهید دوتا نیا نیب اوضاح دنید با

 

 .کردم نگاهش یوسوال شدم بلند جا از

 

 ؟یریگیم طالق ازش یک -

 

 .دمیکش یاازهیخم

 

 ...گهید روز چند هی -

 

 اونم یکارا که بعد ببرش یقانون یپزشک امروز نیهم -

 .ازش ریبگ طالق شد انجام

 

 :دمیپرس متعجب

 

 !؟یچ یبرا یقانون یپزشک -



 

 نیکن پاک هم شناسنامه از رو اسمتون نیبتون نکهیا یبرا -

 بهتره رن؟یگیم یباکرگ تست یدونینم تو گه،ید الزمه

 اومد شیپ اگه یمشکل گهید روز چند تا که یببر زودتر

 .وفتهین تو گردن

 

 :کرد اضافه تیعصبان با

 

 یچ هر شهیم فیح پوالتم تازه هیوحش یلیخ دختره -

 .بمونه شتریب

 

 .شدم رهیخ نیزم به پوکر

 

 .شدیم تکرار ذهنم تو مدام حرفاش

 

 اما ه،یکاف باهاش باشم نداشته رابطه نکهیا کردمیم فکر من

 اثبات دیبا یچطور رو نیا بودم نکرده فکر نیا به اصال

 .کرد

 



 .سرم تو زدم

 

 :دیپرس

 

 !شد؟ یچ -

 

 .کشتنیم منو بابام مامان

 

 .کشتنیم قطعا

 

 چند ظرف شناسنامم از قراره خب کردمیم فکر موقع اون

 بفهمن، مادرم و پدر ستین قرار و بشه پاک اسمش روز

 ؟یچ نکردم یکار من کنم ثابت تونستمینم که حاال یول

 موندیم شناسنامم تو اسمش گرفتمیم طالقم ازش اگه یحت

 .دنیفهمیم بابام مامان و

 

 :زدم داد

 

 ...تبسم -



 

 .اومد داخل زدهوحشت تبسم و شد باز شدت با در

 

 :گفتم استرس، از زدمیم چنگ داشتم موهام به که یدرحال

 

 .میبر دیبا بپوش لباس -

 

 و دینپرس یزیچ گهید اعصابمیب و کالفه انقدر دید یوقت

 .شد خارج اتاق از عیسر

 

 :گفتم نایس به رو

 

 .خود یخانه رود که هر نخود نخود -

 

 .رفتم حمام سمت به و

 

 !شه؟یم یچ پولم -

 



 ...فردا -

 

 ینهیهز دارو، اون پول نم،یماش خسارت پول پس باشه -

 پول کنه،یم کم عمرم طول از و شد وارد بهم که یاسترس

 آلوده گناه به پول شد، وارد بهم سکه از که یاسترس اون

 یبد یخوایم فردا چون و بهت کمک پول چشمام، شدن

 .یکن اضافه بهش دیبا هم رو رکردشید پول

 

 .رونیب دیکشیم حلقومم از دادممینم نبود یاچاره

 

 بودم حاضر بده باد بر پوالمو که نبود ییایدن که حاال

 فروختن ز بعدا البته بدم، پول بهش خوایم یهرچ

 .برام بود نمونده یادیز زیچ وگرنه دم،یجد یتابلوها

 

 .رفتم حمام سمت به یحرف چیه بدون

 

 و کردم خشک رو موهام گرفتم دوش قهید دو عرض در

 کراوات همراه به  یمشک شلوار و کت ،یطوس راهنیپ

 .دمیپوش یمشک



 

 .بود رفته واقعا که ومدیم نظر به نایس

 

 شلوار و شال با یاروزهیف مانتو تبسمم زدم، رونیب اتاق از

 .بود دهیپوش یمشک

 

 .میافتاد راه و میشد نیماش سوار م،یزد رونیب خونه از

 

 .میریم میدار کجا دینپرس اصال خدا بنده

 

 بدتر دنیفهمیم رترید یهرچ خونه، رفتمیم زودتر دیبا

 گذرهیم که یاهیثان کی هر که یساعت بمب مثل بود،

 .بودن شهیم ترخطرناک

 

 باعث تبسم بردن البته کشنیم منو مطمئنم حاالام نیهم

 سرم ییبال شده که اونم حرمت داشتن نگه یبرا شدیم

 بفهمن بعد و باشم گرفته طالق باشه قرار اگه یول ارن،ین

 از تونستیم تبسم بودن االن حداقل ه،یحتم کشتنم اونوقت

 .کنه یریجلوگ شدنم کهیت کهیت



 

 حلوا ای خرما بود نیا درستش البته دم،یخر ینیریش راه سر

 .بخوره قبرم درد به که رمیبگ

 

 .شدم رهیخ تبسم به مضطرب دمیرس که خونه در یجلو

 

 با بود شده منتقل بهش من اضطراب انگار که تبسمم

 :دیپرس استرس

 

 !کجاست؟... جا...نیا -

 

 ...قاتلمون یخونه -

 

 .شد رهیخ بهم دهیترس و متعجب

 

 :کردم اصالح رو حرفم

 

 .بابام و مامان یخونه -



 

 :دیپرس نگران

 

 نجا؟یا میاومد چرا خب -

 

 :گفتم کالفه

 

 ...میکرد ازدواج که میبگ بابام و مامان به دیبا -

 

 :دیپرس متعجب

 

 !چرا؟ -

 

 شه،ینم حذف هم شناسنامه از رو اسمامون چون -

 هرچه دیبا و رن،یگیم بکارت تست چون بشه تونهینم

 ...وگرنه رو هیقض نیا بفهمن بابام و مامان زودتر

 

 .ندادم ادامه



 

 !؟یچ وگرنه -

 

 از کردم اشاره آشفته بدم جواب رو سوالش نکهیا بدون

 .شه ادهیپ نیماش

 

 ادهیپ نیماش از و برداشتم بود پام رو حاال تا که ینیریش

 .میشد

 

 نداره دوست که زدیم داد افشیق ومد،یم نظر به شونیپر

 .ادیب

 

 .نداشتم دوست منم

 

 .کنهینم دیتهد که رو اون جون یخطر باشه یچ هر

 

 .دمیترسیم دیبا که بودم من نیا

 



 .فشردم رو در زنگ و بستم رو چشمام

 

 :اومد مامانم یصدا فونیآ پشت از

 

 بله؟ -

 

 ...منم -

 

 .اومد دنییدو و اتاق در شدن باز یصدا بالفاصله

 

 یخال اطیح نبود، رو به رو چکسیه اما شد باز شدت با در

 .ومدیم نظر به

 

 .اومد دنبالم به تبسمم تو، رفتم و دادم قورت رو تفم

 

 .دمید رو مامان و برگشتم بالفاصله شد، بسته در

 

 :گفتم یاسترس لبخند با



 

 .سالم -

 

 کرد بغلم و جلو اومد و داد رو جوابم خوشحال

 

 بد دمینبا بزنم سر بهش تا بودم برگشته زود نباریا خب

 .کردم کار یچ بفهمه که یوقت از امان یول کردیم رفتار

 

 شد، رهیخ بهش متعجب باشه دهید رو تبسم تازه که انگار

 .دادیم سوق من به اون از و اون به من از رو نگاهش

 

 تحت انگار باشه داشته استرس ومدینم نظر به گهید تبسم

 .بود شده آروم مامان آرامش ریتاث

 

 :گفتم و زدم یامتظاهرانه لبخند

 

 .تبسمن شونیا -

 



 و کرد سالم بزنه یلبخند یحت نکهیا بدون تبسم به رو

 .داد رو جوابش تبسمم

 

 مامان یچشما تو یحت باشه، دهیکش خجالت که انگار تبسم

 .کردینم نگاه

 

 .خواستیم یشتریب حیتوض شد، رهیخ بهم مامان

 

 :گفتم زور به

 

 ...تو میبر حاال -

 

 تو میبر بود بهتر یول شدیم ترسخت فرار تو رفتمیم اگه

 همزمان دوتاشون حداقل بفهمن، هردوشون ییهوی که

 .رهیم شهیم تموم زننیم

 

 یحرف چیه یب بره، ما از جلوتر که زدم اشاره مامان به

 .خونه سمت افتاد راه ما از جلوتر

 



 تشیهدا خونه سمت به و گذاشتم تبسم شونه یرو رو دستم

 .کردم

 

 بود نشسته مبل رو که بابا به دو هر و م،یرفت خونه داخل

 با و بود شده تعجب عالمت هیشب افشیق اونم م،یکرد سالم

 .هیک گهید نیا دیپرسیم نگاهش

 

 یزندگ از کردم شروع و مامان به دادم رو ینیریش

 رو ناشیزم خواستیم شیناپدر گفتم گفتن، تبسم بارفالکت

 ...و بود کرده رونشیب خونه از ره،یبگ

 

 دستمال فرت و فرت و بودن کرده بغض گهید بابا مامان

 بود مشخص تازه گرفتن،یم دماغ و دنیکشیم رونیب

 نجایا وگرنه نگهدارن رو خودشون خوانیم تبسم یجلو

 .داشتیبرم لیس رو

 

 شد؟ یچ بعدش خب -

 

 .شدم رهیخ دیپرس رو سوال نیا که مامان به



 خوندنو برای  با من نظراتتون برای درمیون گذاشتن)

 رمانهام میتونین تو چنل زیر عضو شین: دیگر
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 شناختمیم رو تبسم شیپ وقت یلیخ از من خب... خب -

 ...هستم هموزم یعنی بودم، عاشقش و... و

 

 .شدن رهیخ بهم زیافتخارآم بابا و مامان

 

 من بود، من ازدواج شهیهم آرزوهاشون از یکی خداها بنده

 باز کنم فیرد دروغ که هرچقدرم یول رفتم،ینم بار ریز

 .کشنمیم کردم رو کار نیا اجازه یب که دنیفهم یم یوقت

 

 :دادم ادامه

 

 در دستش از رو نایزم خواستیم عموش روز اون -

 تبسم به دیبا کنه رو نکاریا نتونه نکهیا یبرا منم اره،یب

 شهیم یکی عاشق یوقت آدم حال هر به کردم،یم کمک



 شب تا صبح برسه چه بره دستش خار هی نداره تحمل یحت

 ...کنه هیگر

 

 .کردیم نگاهم کنجکاو و زیافتخارآم همچنان مامان

 

 مینتون چوقتیه ینجوریا و وفتهیب لج باهاش بود ممکن -

 نایزم بود ممکن وفتادیم عقبم ازدواجمون اگه م،یکن ازدواج

... راستش... روز اون... بعد... بده دست از تبسم رو

 کنم، یریجلوگ مشکل نیا از تا کنم عقد باهاش شدم مجبور

 ...بندازم ترعقب بخوام که نبود یوقت یعنی

 

 دستماال ریز بدنش که مامان که بود نشده کامل حرفم هنوز

 بلند جا از زدهشتاب و ختیر کنار رو هااون بود شده دفن

 .اتاق سمت رفت و شد

 

 آرامش تینها با و برگشت دست به کمربند و مگسکش

 :دیپرس

 

 ؟یباش گفته ما به نکهیا بدون یکرد ازدواج تو یعنی -



 

 و ترترسناک  درواقع ومدیم نظر به آروم یوقت

 .بود ترخطرناک

 

 ...بود یزیر عقد هی... نبود که ازدواج -

 

 .کرد شونیکفر شتریب انگار حرفم نیا

 

 نشسته که همونطور بابام کرد، پرت بابام سمت رو کمربند

 .گرفتش هوا رو و کرد بلند رو دستش بود

 

 .طرف دو از شدنیم ترکینزد بهم قدم به قدم

 

 نفره تک مبل یرو که طورهمون شکه که تبسم به ملتمس

 .شدم رمیخ بود زده خشکش بود نشسته

 

 ...نیکن باور... رمیگیم طالق... خب... خب -

 



 :گفت غیج با مامانم

 

 .یریبگ طالق یکنیم غلط تو طالق؟ -

 

 .دادم قورت رو دهنم آب

 

 !؟یچ یعنی

 

 داشتیبرم جلو به یقدم دست به مگسکش که یدرحال

 :گفت

 

 اگه تو شه؟ آواره که یکن ولش یخوایم رو مردم دختر -

 ...یکرد ازدواج باهاش یکرد غلط یبد طالقش یخواستیم

 

 :گفتم هولزده

 

 خوامیم شما خاطر به... کنم ولش خوامینم نه نه -

 .کردم ازدواج تتونیرضا بدون چون... بدم طالقش



 

 :گفت داد با بابا

 

 که یکنیم غلط و یکرد ازدواج اجازهیب یکرد غلط تو -

 ...یبد طالقش

 

 :گفتم ینگران با بابا به رو

 

 خودت فقط دمیم انجام نیبگ یکار هر نشو یعصبان بابا -

 .نکن تیاذ رو

 

 .کردیم نگاهم داشت اخم با

 

 :گفت بابام به رو مامانم

 

 ادبش خودم ارین فشار خودت به تو پسرکم، گهیم راست -

 .کنمیم

 



 :گفت اخم با بابا

 

 .رسمیم حسابش به خودم خوادینم -

 

 خودش دنبال به  منو و گرفت تیعصبان با رو کتم نیآست 

 .ارهین فشار حودش به که شدم همراه باهاش د،یکش

 

 .شدم رهیخ تبسم به و برگردونم رو سرم تیمظلوم با

 

 .بست رو در میرفت که اتاق تو

 

 .کردیم نگاهم داشت اخم با

 

 :گفت ذوق با آروم و رفت نیب از اخمش هوی

 

 ...هاخوشگله -

 

 .ختیر برگام



 

 :گفتم یجیگ با

 

 !؟یچ -

 

 دستت از که یکار هم تو و داشت کمک به ازین دختره -

 و ینگفت ما به یکرد یاشتباه کار ،یداد انجام رو ومدیبرم

 فکرم دادنش طالق به یول شدم ناراحت دستت از واقعا

 ... نکن

 

 .شدم پوکر

 

 یمنطق انقدر نبود ممکن یرانیا یمادرا پدر اصال ،.اصال

 .اصال باشن،

 

 !بابا؟ -

 



 بود، وقتش گهید پسرم، شدیم سالت صد داشت گهید -

 که بود آرزومون ما ومدین خوشم کارت نیا از اصال یول

 .مینیبب رو تیعروس

 

 :گفت باشه افتاده یزیچ ادی هوی انگارکه

 

 عقد یرسم رو چارهیب دختر فقط ،ینگرفت جشن یراست -

 .میریبگ واست بزرگ یعروس هی دیبا ،یکرد

 

 .زد لبخند و

 

 .قلبم تو بود خنجر لبخنداش نیا

 

 بودم حاضر نم؟یبیم خواب دارم گفت؟یم یچ داشت ایخدا

 نیهمچ شهینم باورم اصال نکنه، ینطوریا بزنه کتکم

 .بگه یزیچ

 

 :گفتم پوکر

 



 ...مامان اما -

 

 ادب فعال یول باشه داشته عروس خداشه از مامانتم -

 .براش تهیاولو تو کردنت

 

 یچ همه که بود شده یلیتخ یرمانا و لمیف نیا مثل چرا

 .ومدیم در جور یکشک و یالک یالک

 

 بهتون گفتمیم دروغ داشتم االن تا بگم که کردمینم جرئت

 خاطر به رو کارا نیا و بودم نشده عاشقش اصال من و

 .نکردم مینیفرازم عشق

 

 بعد روز چند

 

 یوقت دن،یچیم یعروس بساط داشتن یجد یجد بابا مامان

 و بود زده خشکش کنن کاریچ خوانیم گفتن تبسم به

و انگار  کردبگه با دو دلی به من نگاه می یچ دونستینم

 خواست ببینه من با این موضوع مخالفم یا موافق، که می

 به ملتمسانه پشتشون از نداشتن دنیشن نه طاقت گهید نایا



بعد از اینکه فهمید موافقم،  کنه، قبول کردم اشاره تبسم

 یاپردازیرو براش نشستن اوناام موافقتش رو اعالم کرد

 آوردن چشماش جلو  رو تبسم یهاجهینت تا بچه از کردن

سرش رو انداخته بود پایین و هیچکدوممون رو نگاه  تبسمم

 .کرد از خجالتنمی

 

 طالق اصال گهید زمیعز مادر و پدر وجود با دونستمیم

 ماجرا ولکن دنیدینم رو هاشوننوه تا و نبود ممکن

 نبودن.

 

 گرفت، جاش به بزرگ باغ هی و میفروخت رو تبسم ینایزم

 و نرفتم در بار نیا خونشون ببرم خواست ازم بار هی یحت

 کنهیم تتیاذ عمو اگه که گفت مامانش به موندم، کنارش

 با مامانش اماو برای عروسی دعوتش کرد  ما شیپ ایب

 و کنه ظاهر حفظ نکرد یسع یحت تبسمم شیپ من دید نکهیا

 .این نجایا گهید گفت بهش من یجلو

 

 هی انگار معرکه گوز گفته جونش اقدس که دمیشن نایس از

 تجربه اشیباز فضول نیهم خاطر به تلخ یعشق شکست

 چس به گوزمعرکه از موقع اون از نکهیا مثل کرده،



 و یواشکی یول کردایم یفضول ، کرد دایپ تنزل معرکه

 .صدا و سریب

 

 یوقت یول بود شده جور لیبیس با روز چند نیهم تو ناامیس

 قتیحق نیا با و کرد یاستور و گرفت عکس خودشون از

 به میتصم خورهینم کیال یاستور که شد مواجه تلخ

 و دنیبازگرد هم شیپ دوباره بعدش البته گرفت ییجدا

 گرفته پول ازش یبدبخت هزار با لیبیس دمیشن که نطوریا

 پول نکهیا مثل و نایس کردن زیسوپرا یهوا به بود

 نایس که یدرحال بود کرده ونیالسیاپ خرج رو زیسوپرا

 اتفاق اون بعد کنه رنگ هفت پشماشو فقظ داشت انتظار

 .باهاش کرد اور فور کات نایس

 

رسیده مثل اینکه  دستم به نایس از که یاخبار نیآخر طبق

تنها کسی که رایان پولش رو چاپیده بود برادرش نبود، دنیا 

و رایان پول چندین نفر دیگه رو باالکشیده بودن و پلیس 

 بود رفته و بود کرده ول رو ایدن رایانم دنبالشون بود

 اونجا بوده رفته که بوده یچ بوده کم جا دونمینم قا،یآفر

 و دم و کرده تجاوز یالهیقب هی از دختر هی به اونجاام

 ذهن یساخته آخر کهیت نیا البته دن،یبر رو دستگاهش

 قا،یآفر رفته فقط داشتم خبر که ییجا تا و منه ضیمر



 به رو یزیچ یخوار زیچ یخوار انسان لهیقب با دوارمیام

 کنن دستگاه و دم یب رو بشر نیا ای بخورنش کال ای شه رو

ت. دنیا نداخیم خطر به تنه کی رو جهان یدخترا کل که

دونستم چه بالیی قرار بود رو هم پلیس گرفته بود و نمی

 سرش بیاد.

 

 #تبسم

 

داشتم، قطعا اون مخالف دوستش داشتم، ولی شرایط بدی 

 این ازدواج ادامه پیدا کنه.این بود که 

 

این ازدواج وقتی مامان باباش ازم پرسیدن حاضر به ادامه 

تو  با اینکه امیدی نداشتم، هستم، با دودلی نگاهش کردم،

مشکلی با این قضیه نداشته باشه، کردم دلم دعا دعا می

که سرش رو باال و پایین آمیزش وقتی با نگاه التماس

 کرد مواجه شدم تعجب کردم و قبول کردم.می

 

اما اون واقعا دوستم داشت؟ یا به خاطر مامان و باباش 

خیال گذشته بشم، انگار که بودم بی گرفته تصمیم بود؟

هیچوقت اتفاق نیفتاده و... و برای فراموشش الزم بود 



رایان رو تو دلم ببخشم... بخشیدم... براش آرزوی بدی 

 تونست گذشته من رو فراموش کنه؟اما آرینم مینکردم... 

 

 پایان ۲/۳/۱۴۰۰

کاش  یا نشد باکالس خشیتار رمانمونم انیپا بابا یا

 ایش کردمایم تمومش  ۹/۹/۹۹

     

 


