
 "ستم؟ ین خواهرت من"  مانر

 

 خالصه

  دام در بزرگ یآرزوها با پاک یدختر

  افتد یم صفت گرگ و ناپاک ییها آدم

 را شیآرزوها  تمام یرحم یب با که

 از پر یچاه قعر به را او و درندیم

 .. .کشانند یم ینابود و گناه
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  با ن،یسنگ هام پلک و بود اهی س جا همه

  کنم باز رو چشمام کردم یسع  وحشت



  یها  قهقه یصدا . تونستم ینم اما

  وحشت با  که دیچیپ  گوشم تو یوحشتناک

 .   دادم تکون رو خودم

 و دست  و دمیکش یخراش گوش  غیج

 سوزش  جز به اما  دادم تکون رو پاهام

.  نخوردم  تکون یا ذره درد،  دنیچیپ و

  شکم  یرو یزمخت ی ها دست  حرکت با

  زدم یبلند   غیج بدنم یها یبرجستگ  و

 ...  و

  سرد عرق  دم،یپر خواب از  وحشت با

 تنم  بر یلرز و گذشت کمرم ی  غهیت از

 دیلرز یم  وضوح به  هام دست.  نشست

  تمام. بود افتاده شماره به هام  نفس و

  یجلو  از لمیف مثل خوابم  یها صحنه

  بدنم به یدست  ترس با  شد، یم  رد چشمم



  یجا هنوز! نبود خواب انگار دم یکش

  کردم یم  حس بدنم یرو هاشونو دست

 .   بود شده مور  مور تنم و

  جام از ساعت  زنگ بلند ی صدا با

  یرو از رو ساعت  تیعصبان  با.  دمیپر

  کردم پرت و برداشتم میصورت یپاتخت

 و روم به رو وارید به خورد  محکم که

 .   شد کهیت هزار

 به و  اومدم  نییپا  تخت از یکرخت با

  به یآب تا  رفتم اتاقم  یتو سیسرو طرف

 یک از دونم ینم بزنم؛ صورتم  و دست

 نیا قراره یک دونم ینم و شد  شروع

 خواب به آرامش و  بشه تموم  ها کابوس

 . برگرده هام



  و کولم تو ختمیر رو هام کتاب عجله با

  از کنکورم کالس . زدم رونی ب  اتاقم از

  هم یکس و بود دور دمونیجد خونه

 .  برسونه منو تا نبود

 بدون و کردم ی کی تا دو رو ها پله

  ینگاه زدم؛  رونیب خونه از صبحونه

 یخال معمول طبق انداختم، نگیپارک به

 .   بود

  بابا و بود فتیش مارستانیب حتما مامان

  به هم ساشا! دشیجد یها پروژه سر هم

 یکی به تا بود رفته رازیش بابا  دستور

 یحال با . کنه یدگیرس هاش  پروژه از

 یط  رو مونیطوالن  بایتقر اط یح گرفته

 .   کردم



  خی یها دست  یسرد سوز دنیوز با

  شلوغ ابونیخ به و  دم یمال  هم به رو زدم

  یها یبدشانس از یک ی نم یا دوختم، چشم

  با. نداشت نیماش آژانس، که  بود من

 ییباال  مدل یمشک  نیماش ستادنیا

  شهیش که  رفتم عقب قدم  هی پام،  یجلو

  بعد و اومد  نییپا  شاگرد سمت یدود

  انداز نی طن  رادمنش استاد  گرم یصدا

 .   شد

 .   روشا باال ایب-

 به رو نگاهم و کردم  خم رو سرم

 :  گفتم و دوختم چشماش

   د؟یخوب استاد، سالم-



  که زد یی باال و بلند بوق  یعقب  نیماش

 :  گفت  تحکم  با استاد

 .   رسونمت یم باال ایب روشا-

 ... آخه-
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 رو من طرف در  و بدم ادامه نذاشت

 .   کرد باز

  که  بستم رو در و شدم  سوار  خجالت با

 سرعت و گاز  رو گذاشت رو پاش

 .   گرفت

 نیآرومتر با و دمیجو رو  لبم  پوست

 :  گفتم  داشتم سراغ  خودم از که ییصدا



 !  استاد یمرس-

 به رو  نگاهش و  داد تکون رو سرش

 .   دوخت جاده

  تا  دادم  یم فشار دستام  تو رو کولم  بند

  خالص آور خفقان ی فضا نیا از زودتر

  کرد نگام یچشم ریز یچندبار. بشم

 .   ندادم  نشون بهش یا  توجه یول

  عیسر  که میبود آموزشگاه کوچه سر

 :  گفتم

 نگه جا نیهم  شهیم استاد، یمرس-

   د؟یدار

 یحرف بدون و انداخت بهم  ینگاه مین

 .   داشت نگه یا گوشه رو نیماش



  بستم درو و شدم  اده یپ نیماش از عیسر

 .   کرد حرکت دوباره که

 یم  داشتم گرما از سرما، نیا تو

  صبحش  از امروز، کنم  فکر. سوختم

 .   بده

  بلند یصندل یرو  از و بستم رو کتابم

 .   شدم

  روشا-

 :  گفتم و مهگل طرف  برگشتم

   جانم؟-

  گذاشته ،یدید رو پرهام دیجد  عکس-

 .   نستاش یا

 :  گفتم و زدم  دلم تو  یپوزخند



  تو  برم نمشیب  یم کم  کالس تو-

 .  بابا کن ولم  نم؟یبب  نستاشمیا

 و بهم   دیچسب  شیریس ن یع مهگل

 :  گفت صورتمو جلو گرفت رو شیگوش

 .  زنش بشه کوفتش جذابه،  چه نیبب-

 داره زن  رادمنش  استاد نیا خوبه حاال-

 .   دیمردش  کشته شماها انقدر و

 :  گفت و کرد  نگام چپ چپ  مهگل

  ؟یندار دوستش تو یعنی-

 : گفتم و کردم نگاهش غرور با

  خوردم؟ خر مغز مگه نه که معلومه-

 رو دستم و کرد  ی ا خنده تک  مهگل

 :  گفت  و دیکش



 دیشا بخوره سرت به هوا هی رونیب ایب-

 . جاش سر  ادیب عقلت

  یتو م ی رفت و افتادم راه دنبالش آروم

 جا هی یکس هر آموزشگاه، اط یح

 از  یکی ی درباره داشت و بود ستادهیوا

  تو من و زد یم حرف نجایا ی استادا

 . بودم  فرداهام و  فردا فکر
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 یحال یب  با  شد، تموم هم  کالس نیآخر

  کالس از و کردم جمع رو لمیوسا

  منتظرم  خونه تو کس  چیه. زدم رونیب

  از بودم، زاریب یی تنها از من  و نبود



  من و گذشت یم یماه کی ساشا رفتن

 .   بودم شده  تنهاتر

  از بهم  ها بچه از یکی  ی تنه خوردن با

  تر تند رو هام قدم  و  اومدم رونیب فکر

 .   برداشتم

 و آدما از بود پر یورود  در یجلو

  نه و داشتم یسیسرو نه من ها، نیماش

 !   دنبالم ادی ب که یکس

 نگاه بدون و انداختم  نییپا رو سرم

 .   افتادم راه آروم بهشون

 !  روشا-

 رو ساشا که آوردم باال رو سرم  بهت با

!  دم ید قرمزش  یفرار یجلو خندون

  و نشست صورتم یرو یبزرگ لبخند



  تو انداختم رو خودم. طرفش  به دمیدو

 :  گفتم   بغض  با  و بغلش

 .  ساشا  بود شده تنگ  برات  دلم یلیخ-

 :  گفت و کرد حلقه دورم  رو دستش

 .   عشقم بود شده  تنگ برات دلم منم-

 به و آوردم باال رو سرم لبخند  با

 .  زدم زل چشماش

 !  ساشا-

  از قبل اما صدا طرف  برگشتم  تعجب با

 یخوشحال با ساشا بگم یز یچ نکهیا

 :  گفت

   ؟یکن  یم کار  یچ نجایا تو ! پرهام-

 اومد ییرو خوش با رادمنش استاد

  گرد یچشما به توجه بدون و طرفمون



  و داد  دست ساشا با ها بچه  ی شده

 :  گفت

 کار یچ  نجایا تو دمه،یجد کار محل-

  ؟یکن یم

 و کرد حلقه دورم رو دستش ساشا

 :  گفت

 .  ببرم مویآبج  اومدم-

  کرد  بهم  ینگاه تعجب  با رادمنش استاد

 :  گفت  بعد و

  ساشا  با  دمیپرس سال اول من چرا-

   نه؟ یگفت  نه، ای  یدار ینسبت یتهران

  کالس انقدر دیپرس که یموقع اون یوا

  دم ینفهم  رو اسمش اصال من  بود شلوغ

    بگم؟ بهش یچ حاال نه«» گفتم یالک و



 :  گفت و کرد  یا خنده  ساشا

  نیماش حاال ،یگفت یچ دهی نشن  حتما-

    مت؟یبرسون ای یآورد

 .  شناخت یم خودم از بهتر منو ساشا

 :  گفت  و کرد یا   خنده رادمنش استاد

 .  دارم یمرس نه-

 :  گفت و آورد در بشیج از یکارت  ساشا

 .   دارم کارت بزن، زنگ-

 .   رفت استاد و دادن دست  هم با

  ها بچه پروا  یب یها نگاه به توجه یب

  تمام با ساشا  و م یشد نی ماش سوار

 .   گاز  یرو گذاشت رو پاش قدرتش



  گذشت  ساشا یها  سوال با خونه ریمس

 ییآشنا ن یا فکر بودم،  فکر  تو من اما

 !مقدمه یب

 

 4_پارت#

  

 ******************* 

 و گذره یم روز  اون از یا  هفته کی

  یها  آدم نگاه کنم  یم احساس من

  من دیشا  دونم ینم. کرده رییتغ  اطرافم

  کنم  یم احساس یول نمی بدب یادیز

  فرق   من  با رادمنش استاد یرفتارها

 یم نگاه  بهم غضب با دخترها و داره

  یا گوشه تنها، روز چند نیا  مثل . کنن



  نسکافم   به لیم یب   و نشستم اط یح از

 .   دوختم چشم

 مصرف بار کی وانیل از یداغ بخار

  نیب از هی ثان چند از بعد و اومد یم باال

 .   اول از دوباره و رفت یم

  اخم  با که د یکوب کتفم به ضرب با یکس

 باز ش ین  با مهگل طرفش،  برگشتم

 :  گفت و کرد  نگاهم

    ؟یچطور-

 :  گفتم و گرفتم  ازش رو روم

   ؟یچطور تو دونم  ینم-

 و برداشت رو  نسکافم وانیل مهگل

 :  گفت

 .  گرمتره کالس  ایب  ؟ینشست نجایا چرا-



  داد بالفاصله و دیکش نسکافم از  یهورت

 :  زد

 .   روشا یریبم سوختم،-

  باد رو زبونش  داشت یسع  دستش با

  یال  و گرفتم ازش نگاه تفاوت یب. بزنه

 از کردم، باز رو هندسه ی جزوه

 اصال یول اومد ینم خوشم استادش

 ها بچه یجلو پرهام  نداشتم دوست

 .  کنه  عمیضا

  و گذشت فقراتم ستون از یسرد عرق 

  رادمنش استاد شدن، خیس تنم  یموها

 !   پرهام؟ شد ذهنم  یتو یجور چه

 باز و خورد بازوم به یمحکم مشت

 :  اومد مهگل یصدا



 !   فکر تو یریم  همش ؟ییکجا یهو-

 :  گفتم  و دادم تکون چندبار رو سرم

 .   میبر  شو بلند جا، چیه-

  نیزم یرو از  و برداشتم  رو جزوه

  سرم پشت  هم مهگل  که شدم  بلند  سرد

 .   دنبالم  اومد  دست  به نسکافه و شد بلند

    ؟یزد یزیچ گم یم-

  چشم با و  مهگل طرف  برگشتم شتاب با

  لبخند با  که کردم نگاهش گرد یها

 :  گفت ی ا مسخره

 .   گفتم  یالک بابا، خب-

 :  گفت یطونیش  با و گذشت کنارم از

 .   بده جنساش نیا کن، عوض تویساق-

 :  زدم غیج



 !  مهگل-

  محو و دی دو کالس طرف به  سرعت با

  قدم  کالس طرف به یلیم  یب با . شد

  به نهیس که  شدم کالس وارد  و برداشتم

  بهم  یکس  پشت از و  شدم مهگل  ی نهیس

 !خورد
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  خیم سرم  پشت فرد  رو مهگل  ی ها چشم

 زدم حوصله یب. شد  باز دهنش و شد

 : گفتم  و نشیس تخت

 .   شد بد حالم اه اونور برو ؟ی دید جن-

 : گفت و عقب رفت عی سر مهگل



 .  استاد سالم-

  رفتم صورت با که  عقب برگشتم شکه

 رونیب گرما ازش که ی ستبر ی  نهیس تو

 .   خورد یم صورتم به و اومد یم

 به  پام که عقب رفتم یدستپاچگ  با

  رو شدم  پرت هوا ی ب و کرد ر یگ یزیچ

 که  بستم درد  با رو چشمام ن،یزم

  نیطن ناز  با یا دخترونه نازک یصدا

 :  شد  انداز

 .   گلم  د یببخش  شد؟ یچ روشا یوا-

  مهگل که  کردم باز رو نمناکم   یها پلک

 بدون کرد بلندم و گرفت رو بازوم ریز

  میصندل طرف به یکس به کردن نگاه

 :  گفت رادمنش  استاد که  افتادم راه



  ؟یخوب روشا-

  نفس و  هم یرو گذاشتم  رو  هام پلک

 .  دمیکش یقیعم

 .   استاد بله-

  کتابام به  نگاهمو و  نشستم  یصندل یرو

  دادن درس به کرد  شروع استاد. دوختم

 یگاه از هر اما شد آروم کالس جو و

  احساس  خودم یرو رو ینگاه  ینیسنگ

 .  کردم یم

  استاد یک  و شد تموم کالس یک  دم ینفهم

  به مهگل یصدا  با که رفت رونیب

 .  اومدم خودم

 .   رفت استاد روشا یوا-

 :  گفتم و کردم  نگاهش پوکر



 یبغل کالس با بعد  زنگ نکهیا مثل-

 .  ها داره درس

  با و کرد جمع رو همه فی تکل خره-

 .   بهش  ینداد  تو دفتر، تو برد خودش

  یبدبخت با که یسوال یها برگه عجله با

  کالس  از و برداشتم رو بودم نوشته

 .   زدم رونیب

 اون از خجالت یکم و  استرس با

  و زدم  دفتر در به  یا تقه یزیآبرور

  اتاق، یتو  گردوندم چشم تو،  رفتم آروم

 جز  به بود یخال ها یصندل ی همه

 .   یکی

 به رو باز مهی ن ی  پنجره یال  از یباد

  بست رو  اتاق  در محکم و تو  اومد روم



  اخم  با رادمنش  استاد.  دمیپر  جام تو که

  منو که  کرد  بلند سر ها برگه یرو از

 .   دید  در یجلو

   ؟یدار یکار-

 جلو و  فشردم دستم یتو رو ها برگه

 :  گفتم و  دادم قورت رو دهنم  آب . رفتم

 .  بدم بهتون هامو تست رفت ادم ی استاد-

 :  گفت و چشمام تو زد زل پروا یب

 .  گهید بده ایب  یستادیوا اونجا چرا خب-

  و ستادمی ا  زشیم کنار  رفتم، جلو آروم

  دستم  مچ که گذاشتم  جلوش رو ها برگه

 ! گرفت  محکم رو
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 به و آوردم باال رو سرم ترس با

 دستم . کردم  نگاه شی مشک براق  یچشما

 رو دستش ی گره اون اما  دمیکش رو

 :  گفت و کرد  تر  محکم

   زم؟یعز  یکن یم فرار کجا-

 لرزون ی ها مردمک و گرد  ی چشما با

  دیگنج ینم باورم  تو. کردم  نگاه بهش

  نیهمچ مونیجد  و اخمو استاد یروز

 چیه و  بود شده قفل  مغزم. کنه یکار

 .   داد ینم بهم یفرمان

  شدم  پرت حواس  یب و دیکش رو دستم

 دورم  رو دستاش گناهش،  پر بغل تو



  گردنم یگود  یتو سرش  و کرد حصار

 .  اومد فرود

 .   ید یم یخوب یبو چه اوم-

  مثل خشک بدنم  و  بود شده  قفل زبونم

 .   چوب ی ا کهیت

  و اومد در حرکت به  باسنم یرو  دستش

 :  گفت

  که دردت گه،ی د باش مواظب زمیعز-

    ومد؟ین

  یصدا با زد، حلقه چشمام ی تو اشک

 :  زدم لب  یا رفته لیتحل و لرزون

 ...   کن ولم-

 خوب که موقع اون اد؟یم بدت چرا؟-

 .  یبود دهیچسب بهم



  بدنم  تو یبد  درد که  داد  باسنم  به یفشار

 :  گفتم ناخودآگاه  و دیچیپ

 ...  آخ-

 حرکت  دستش و  گفت یکشدار جون

  دستش  یکی اون با . اومد باالتر و کرد

 ینم  و بود گرفته رو دستام  محکم

 .   کنم  یکار  تونستم

 یم نم یس یرو وار رهیدا  رو دستش

 یم جون  دستش  ریز داشتم  من  و دیکش

 .  کردم یم  رو التماسش و دادم

 دارشیب خودت خوب، دختر سیه-

  خوشگال نیا  با  دیبا حاال و یکرد

 .   ش یبخوابون



 شده رون صورتم ی رو لیس مثل   اشکام

 حرف هوسش از شرمانه یب اون و بود

 .   زد یم

  میحر دونه دونه  و اومد باالتر  دستش

 رو چونم. کرد خرد و شکست رو هام

 رو صورتم و  گرفت مشتش یتو

 به توجه یب خودش، طرف برگردوند

  و اومد  جلوتر صورتش میاشک یچشما

  یها  لب یرو  سشیخ هوس از یها لب

 .   نشست  میگر و ترس  از لرزون

 و زدن مک به کرد شروع  شدت با

 .   ام دخترونه و پاک ی ایدن کردن نابود

 باال رو  سرش زنگ یصدا  دن یشن با

 عجز  با و کردم تازه ینفس که آورد

 :  گفتم



 .  کن ولم خدا رو تو-

  نشیس به رو سرم و کرد بغلم   محکم

 :  گفت و  داد فشار

  بهت ی کار زم؟ی عز یترس یم چرا-

  از. کنم یم نازت  دارم فقط  که ندارم

  شدم  جذبت دمتید که اول روز همون

 .عروسکم
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 رو داغش و بزرگ  یدستا  هق  هق  با

  استفاده فرصت از  و کردم باز دورم از

 به و  شدم بلند  پاش یرو  از. کردم

 .   زدم رونیب  اتاق  از  و دمیدو در طرف



  مثل در و نبود یکس چیه  اط یح تو

  به فکر بدون. بود باز آخر تا شهیهم

 رونیب آموزشگاه از  و دمیدو در طرف

 .   رفتم

 رو ابونیخ  بعد و کوچه کل هدف یب

  و دنیبوس یها صحنه مدت  تمام.  دمیدو

  رقص به  چشمام  یجلو  شدنم  ی مال دست

  چندش یها دست حرکت و اومد یدرم

 .   کردم یم  حس رو  تنم یرو

 به بازم  اما بودم  افتاده دوران به سرم

  بهم دستش تا  دادم یم ادامه دنمیدو

  و مردم یها نگاه به توجه یب. نرسه

 .  گذشتم  ابونیخ وسط  از ها نی ماش بوق 

  داشت  سرم و بود افتاده شماره به نفسم

 حالت. شد یم  منفجر ادیز فشار از



  سرم و  بود داده  دست بهم  یبد  تهوع

 بزرگ یدرخت ریز. رفت یم جیگ

 رو گذشته یها لحظه تک تک و نشستم 

  دستاش  با اون. کردم مرور دوباره از

  هوسش از و شکست یم رو  هام میحر

 یم  لعنت رو  خودم من و گفت یم

  نحس اتاق  اون به پا چرا  که کردم

  به ام بوسه نیاول شد ینم باورم. گذاشتم 

 . باشه یچندشناک و عیفج  شکل نیا

 چماته و گذاشتم  زانوهام یرو رو سرم

 .   ختمی ر اشک خودم حال  به و زدم

  عضالتم یگرفتگ و ضعف  احساس با

  نگاه اطرافم  به گنگ  کردم، باز چشم

 یدرخت ری ز یبزرگ پارک یتو کردم،



  اما بودم دهیخواب یقول  به ای بودم نشسته

   چرا؟

 نی ا  یتو و نبود  اطرافم  یکس چیه

  با . بود افتاده دلم به ترس شب یاهیس

  یرفتارها و گذشته  ساعت چند یادآوری

 .  د یکش ریت  سرم  استاد آور شرم

  خواب پاهام شدم، بلند  جام از یسخت با

 جا  همه. زدم  یم لنگ و بود رفته

.  اومد ینم  ییصدا  چیه و بود کیتار

 یجور چه و کجام  دونستم  ینم قایدق

 .   نداشتم  هم  یا لهیوس چیه خونه، برم

  طرفش به عیسر یخور آب  دنید با

 .  خوردن  به کردم شروع ولع  با و رفتم

 .  خانوم-



  مرد تا  دو که عقب به  برگشتم ترس با

  دم،ید روم به رو بزرگ ی چهارشونه 

.  هستن سی پل  دمیفهم که جلو اومدن یکم

 :  گفتم یلرزون ی صدا با

  بله؟-

  ؟یکن یم کار یچ  نجایا شب  وقت نیا-

 . یچی ه...یه-

  ؟یهست یفرار-

 :  گفتم  و انداختم باال رو سرم ترس با

 .  نه...ن-

   کجاست؟ خونتون-

 دوباره مغزم  انداختم، اطرافم به ینگاه

.  رفت یم جیگ  سرم و بود کرده قفل

 اون به ی زیچ دمی نم یجواب  دید یوقت



 بازوم اون که گفت کنارش  مرد یکی

 . گرفت رو

 :  گفتم و  دمیکش عقب رو خودم ترس با

 .  نزن دست من به-

 رون هام گونه یرو  سرعت با  اشکام

 :  گفت  یکی اون که شد

  پدر به  میخوا یم  میندار باهات یکار-

 .   می بد لتیتحو مادرت و

  د یکن ولم...خدا...خ...رو... تو-

 .  رم...یم  خودم ...خ

 پارک از و دنم یکش حرفم به توجه یب

  رو دستم کردم یم  یسع.  بردنم رونیب

  پرتم  تمام یرحم یب  با اونا اما کنم  آزاد

 .ون ی تو کردن
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 یصندل  یتو کردن  نیف نیف و هیگر با

.  کردم بغل رو خودم و  شدم  جمع

 یابرو و پسرونه  ی ها لباس  با یدختر

  یتو  آدامس  و کرد  نگاه بهم شکسته

.  ترکوند هوا یتو  و کرد باد  رو دهنش

 :  گفت یا پسرونه ی صدا با

  مواد یبود اومده نکنه بچه؟ چته-

   گرفتنت؟  که یبخر

  بهش  تعجب با و دم ی کش باال رو دماغم

 و انداخت بهم  یقیدق نگاه. زدم زل

 :  گفت



 ،یباش کاره نیا خوره ینم بهت باو نه-

 از که کردن کم تویخرج بابات ننه نکنه

    ؟یکرد فرار  خونه

  گرفتم، ازش رو روم کردم، یاخم

  و گذاشتم  زانوهام یرو رو سرم دوباره

  بال و پر آورم زجر یفکرها تمام به

 .  دادم

  باز درش و ستادیا حرکت  از نیماش

  رو بازوهامون زن چندتا دفعه نیا شد،

 یب. دنمونیکش رونیب انهیوحش و گرفتن

 راهرو یتو  داغونم حال به توجه

  با کردنم، یاتاق  وارد بعد و کشوندنم 

  که زدم زل روم به رو مرد به ترس

 .   رفت و گذاشت یاحترام زنه اون



 مرد  اون که برداشتم عقب به یقدم

 :  گفت

  ه؟ی چ اسمت-

  براق یچشما  به سوالش، به توجه یب

  شیاستخون  فک.  زدم زل شی مشک

 :  گفت و خورد تکون دوباره

    زم؟ی عز یترس یم چرا-

  یتو  رادمنش  استاد یها حرف تمام

  و نترس گفت اونم زد، یم چرخ سرم

  یقدم.  داد ادامه  کارش به رحمانه یب

 :  گفتم و  رفتم عقب

 .  دیکن... ولم...و-

 :  گفت تمام یمهربون  با



  بده باباتو ی شماره که، ندارم تیکار-

  دای پ رو گلش  دختر  میبد  خبر بهش

    ؟یبود  نشده گم مگه م،یکرد

 که  دادم  تکون مثبت یمعن به رو سرم

 :  گفت یمهربون با دوباره

  ه؟یچ  اسمت یخانم  خب-

 :  گفتم  آروم و کردم نگاهش  دیترد با

 .  روشا...رو-

 باباتو شماره خب! یقشنگ اسم چه-

   ؟یدیم

 مهربون لحنش کردم، نگاه چشماش  به

  یکم با و  دادم تکون رو سرم  آروم بود

  بهش اونم  و گفتم  بهش رو شماره ترس

 :  گفت قهیدق چند  از بعد.  زد زنگ



  گهی د ی شماره خب  ستین دسترس در-

  نداره؟

  در موقع  چیه زدم،  یپوزخند دلم  یتو

 . باشه بخواد االن که نبود دسترس

 .  ادیب  بگو داداشم  به-

  به شروع و افتاد راه اشکام دوباره

 .  کردم دنیلرز

  زنگ تا  نیبش یصندل رو جون دختر-

 .  بزنم

 :  گفت شک  با که  انداختم باال رو سرم

 یکار یکس زم،یعز ندارم بهت یکار-

 باهات؟ کرده
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 :  گفتم تند  و انداختم باال رو سرم ترس با

 .  نه...ن-

  نشستم   زشیم کنار مبل یرو ترس با

 شروع و گرفت رو ساشا ی شماره که

 .   زدن حرف به کرد

 رو پاهام  و شدم  جمع خودم تو سرما از

  هم مرد اون کردم، جمع شکمم  یتو

 ریز کاغذ کردن پر به کرد شروع

 .   دستش

  در به یا تقه که بود نگذشته یربع کی

 اومد عجله با ساشا. شد باز در و خورد

 رو خودم و شدم  بلند جام از که  اتاق  تو



  دستاش.  کردم پرت گرمش  آغوش در

 :  گفت و کرد حلقه دورم  محکم رو

  ؟یخوب داداش عشق -

 اون که دیجوش دوباره  اشکم ی چشمه

 : گفت مرد

 .   یتهران یآقا  سالم-

 رو خودم که کرد  سالم بهش  هم ساشا

  اصال کردم،  جا بغلش  ی تو شتریب

  پس بشنوم رو حرفاشون نداشتم دوست

.  کردم  فکر ساشا  سرد عطر یبو به

 که شد  تموم حرفاشون یک  دم ینفهم

 : گفت و گرفت قاب رو صورتم

  شیپ  برات یمشکل آموزشگاه تو_

   ؟یکرد ول رو کالسات که  بود اومده



.  کردم نگاش فقط  بگم  یزی چ نتونستم 

  ها اشک  رد تا  دیکش هام گونه به یدست

  یتند بعد و زد خشکش که کنه پاک رو

  با و گذاشت  میشونیپ یرو  رو دستش

 : گفت بهت

  ؟یخوب روشا! یداغ قدر چه-

  دادم تکون  مثبت ی  نشونه به رو سرم

 . بردم  پناه آغوشش به دوباره و

 یچ مرد اون و ساشا  گهید  دونم ینم

 تا  کرد امضا و نوشت یچ ساشا و گفتن

 .  شدم  آزاد

  عیسر خودشم و گذاشتتم نیماش تو ساشا

 .  افتاد  راه و  شد سوار



 یم نگاه بهم  یچشم ریز ریمس   تمام تو

  سرعتش فشرد، یم رو فرمون و کرد

 به  کردن نگاه با که بود  ادیز انقدر

  یگشنگ از. رفت یم  جیگ سرم رونیب

  ذهنم اما بود  افتاده سوزش به  معدم  ادیز

  لم یف مثل و کرد یم کار ساعت مثل

 .   تکرار

  یها صحنه یادیز م یدرون حس یانگار

 به که  داشت دوست رو شدنم شکسته

  مرور لحظه هر تا  داد یم فرمان مغزم

 .   کنه

  شده؟ حرفت یکس  با زمیعز  روشا-

  و زدم زل بهش باز مهین  ی چشما با

 :  زد  داد که نگفتم یزیچ



 از یدون یم بگو یزیچ هی  یلعنت د  -

  االن تا یکرد فرار  گفتن بهم که صبح

   شدم؟ زنده و مردم

 صد و دوباره و دم یپر جام از  ترس با

 شهیش به رو سرم  شکست، بغضم باره

 ساشا.  ختمی ر اشک صدا یب و  دادم هیتک

 یرو شتریب رو پاش و کرد بهم  ینگاه

 .   داد فشار گاز

  چشمام جلو ایدن  تا رفت  جیگ انقدر  سرم

 . دم ینفهم  یز یچ گهید و  شد اهیس
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  ساشا زبان از



  برداشتم رو بودم  زده که ید یجد طرح

  کردم شروع و کردم بازش زی م یرو و

  لمیموبا  زنگ یصدا که شیبررس به

 .   شد بلند

  از دمی د  که برداشتمش زیم یرو از

  عیسر ی نگران با روشاست،  آموزشگاه

 .  کردم وصل  رو تماس

 . یتهران یآقا  سالم-

 .  دییبفرما بله  سالم،-

  شم،ی م مزاحمتون...  آموزشگاه از-

 رو مادرتون و  پدر ی شماره روشا

  شما با می شد مجبور که بود نداده بهمون

 .  میری بگ تماس

 :  گفتم عیسر اضطراب با



  افتاده؟ یاتفاق-

 و مضطرب لحن با و کرد یمن من

 :  گفت یآروم

 از یکس به  اطالع بدون روشا-

 .  شده خارج آموزشگاه

 یمعن  تا کردم  مکث  یا ه یثان یبرا

 .  بفهمم  رو حرفش

 اونجا مگه خانوم یچ یعنی ؟یچ-

   نداره؟ مسئول

 ...  یآقا  د ینیبب-

 :  گفتم  داد با و  حرفش وسط  دمیپر

   کرده؟ کارو نیا که  نیکرد کارش یچ-

 :  گفت و  افتاد پته  تته به باز

 ...  یچیه-



  اتاقم از و کردم قطع  روش  رو تماس

 سر شهیهم معمول طبق . زدم رونیب

  همه که بود شلوغ انقدر بابا و مامان

 .   دادن یم ح یترج ما به رو زیچ

  شد بلند جاش از ع یسر دنمی د  با یمنش

 :  گفتم که

 . کن کنسل و امروز یکارا  تمام-

 .  چشم-

  ی دکمه و  شدم آسانسور سوار

 شده؟ یچ روشا. فشردم رو  نگیپارک

  از یکار نیهمچ کنم باور تونم ینم

 .   ادیبرب تو مثل یدختر

  یتو رفتم و کردم روشن رو میگوش

  زدم که  شد باز آسانسور در  مخاطبام،



  یب تالشم اما  شدم ادهیپ و اسمش  رو

 .   موند  جهینت

  گاز یرو رو پام و شدم نمی ماش سوار

 زدم، زنگ خونه  به بار نیا  و گذاشتم 

   رفته؟  کجا یعنی

 ...  دییبفرما بله-

  خونه؟ اومده روشا خانم، می مر سالم-

  تموم کالسشون هنوز ساشا آقا نه-

 .   نشده

 .  بزن زنگ  بهم اومد اگه باشه،-

 .  چشم-

  با و دادم فشار گاز یرو شتریب رو پام

  یوا زدم، موهام  به یچنگ  تیعصبان

 . کن کمکم خودت  خدا
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 یم  گشتنم  از  ساعت پنج از شتریب

  دا یپ روشا از یا نشونه چیه  اما  گذشت

  زنگ شناختم یم که یک هر به  نکردم،

.  نداشتن  ازش یخبر  هم اونا اما زدم

 اطراف یها ابونیخ و ها کوچه تمام

 رو شی نشون  و گشتم رو آموزشگاهش

 .   یچیه به یچیه  اما  گرفتم

 به پا  و شدم ادهیپ  نیماش از عجله با

 فشار با رو سالن در گذاشتم، خونه

  یصدا به توجه یب  و کردم باز یمحکم



  اتاقم راه  و شدم سالن وارد داد که  یبد

 .   گرفتم شیپ رو

  عکس قاب از رو  هاش  عکس از یکی

  میمر که رونیب اومدم  و آوردم رونیب

 :  گفت دلهره  با و شد ظاهر جلوم

 .   برنگشتن  هنوز خانم روشا آقا-

 . دونم یم-

 سرعت همون به و  زدم کنارش دستم با

 گرفتم، ش یپ در  رو خروج راه هم

  من و بود گذشته هم  شب ده از ساعت

  یم خبر س یپل  به دیبا  اول افتاد ادمی تازه

 .   دادم

  براش یجبران رقابلیغ اتفاق  ترسم یم

 . کرده کارو نیا که باشه  افتاده



 یب بار  نیا  و گذاشتم گاز یرو رو پام

  ینم گرفتم، رو مامان ی شماره اراده

  نیا تمام خواست  یم دلم  اما چرا دونم

 چیه که یپدر و  مادر سر رو اتفاقات

 . بندازم نبودن، وقت

   ؟یدار یکار پسرم، جانم-

 و نشست لبم ی گوشه تلخ  یپوزخند

 :  گفتم

   د؟ یافت ینم ما  ادی شما نزنم زنگ من تا-

    ساشا؟ شده یچ-

 ستگاهیا بگم  ی زیچ که ن یا از قبل

 بره گفت و خوند  رو اسمش یپرستار

 . شونزده و  صد  اتاق 



  از تر مهم اونا برو کردن، صدات هه-

 .  هستن ما

 !...  ساشا-

 با  و کردم قطع روش رو  یگوش

  یرو کردم پرت رو  یگوش  تیعصبان

 .  میبغل  یصندل

 توجه یب  شد، بلند  م یگوش زنگ یصدا

  لحظه ک ی اما  دادم  ادامه راهم به بهش

 زنگ. بست  نقش  جلوم روشا ی چهره

 برداشتم، رو یگوش که  بود آخرش یها

  مهم  براش بازم هه  بود؛ ناشناس شماره

 .  مینبود

 ...  الو-

   ؟یتهران ساشا یآقا-



 .  هستم خودم  دییبفرما-

 ...  روشا خانم-

 :  زدم داد عجله با

    کجاست؟ میآبج-

 ...  ی کالنتر د ی ایب آقا، دی باش آروم-

 . باشه باشه،-

 روشا فشردم، گاز یرو شتریب رو پام

  نییپا  ی منطقه کرد؟ یم کار یچ اونجا

 چه آموزشگاهش، یحت و ما از تر

  رفته؟ اونجا تا یجور

  کی یتو رو ساعت  مین از  شتریب راه

 وارید کنار رو نیماش.  رفتم ربع

  اومد یسرباز که کردم پارک  یکالنتر

 :  گفت و جلو



 نجایا کن پارک گهید یجا برو-

 . ممنوعه

 .  قهیدق  چند  فقط  ام،یم االن-

  بهش توجه یب که  بگه یزیچ اومد

 روشا مشخصات ، یکالنتر ی تو دمیدو

 و ورود ی اجازه که یسرباز به رو

  بهم  رو یاتاق که  گفتم  داد ی م خروج

 . داد نشون

  ی اجازه بدون  و زدم در  به یا تقه

  تا گردوندم  چشم کردم، باز و در ورود

  ها بچه مثل. شد خیم  روشا یرو چشمام

 کرده حلقه زانوهاش دور رو  دستاش

  و شد  بلند جاش از د ید رو من  تا که بود

  آغوشم یتو رو خودش بلند  قدم  چند با

 .   کرد پرت



  عطرش و شد حلقه  دورش محکم  دستام

  خی ی جوجه مثل دم، یکش  مشامم به رو

 .   زد یم   هق  و دیلرز یم بغلم تو زده

    ؟یخوب داداش عشق -

 :  گفت یکس  که نگفت یزیچ

 . یتهران یآقا  سالم-

  چشم تو رهیخ و  آوردم باال رو سرم

 و گفت دادم، سالم  روم  به رو  مرد یها

 یحال چه تو کردن،  داش یپ کجا که گفت

  داشیپ حالت چه تو کردن، داش یپ

  نگفت اما گفت رو زیچ همه کردن،

  همه عامل و بود شده یچ نگفت چرا،

 .بود یچ زهای چ  نیا ی
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 رو آرامش  با و آوردمش رونی ب  بغلم از

 : گفتم بهش

  اومده شی پ برات یمشکل  آموزشگاه تو-

  ؟ی کرد ول رو کالسات که  بود

  هاش اشک سرعت  فقط  نگفت یچیه

 .    کشوند  شیآت به  رو قلبم و  شد  شتریب

  تا دمی کش گونش یرو آروم دستم با

  دستم  که کنم پاک رو هاش اشک

.  بود تر داغ کوره از انگار سوخت،

 گذاشتم  شی شونی پ یرو عیسر  رو دستم

 :  گفتم وحشت با و

   ؟یخوب روشا! یداغ قدر چه-



  تو اومد دوباره و  داد تکون رو سرش

  تا کرد صدام  روم به رو سروان بغلم،

  و بدم انجام رو  روشا یکارا زودتر

 رو روشا بد حال اونم  یانگار ببرمش،

 .  د یفهم

 زودتر تا  فشردم گاز یرو شتریب رو پام

  بهم یاد یز اعصابم م،یبرس خونه به

 از جورواجور  ی فکرا و بود ختهیر

 هی  کدوم هر  و گذشت  یم مغزم

 .   داد یم  یدستور

 رو کار  نیا چرا بفهمم یوقت  دونم ینم

  اما بدم نشون یواکنش چه قراره کرده

 .  باشه شی پ در یخوب یزایچ  دوارمیام

 ادهیپ و پارک اطیح یتو رو نیماش

  که کردم باز رو روشا سمت  در شدم،



  وحشت با.  بغلم افتاد حال یب روشا

  کردم لعنت رو خودم و کردم  نگاه بهش

 .   دم یکش  داد  سرش که

  با و دمشیکش رونیب نیماش از کامل

 به توجه یب شدم، خونه وارد  عجله

  یها نگاه و  م یمر یها  زدن صدا

.  کردم یک ی دوتا رو ها پله هی بق متعجب

  و کردم باز رو اتاقش در تی عصبان با

 .   تو رفتم

  اشکان به  و گذاشتمش تخت یرو آروم

 زنگ پزشک  هم  و بود  دوستم هم که

 .   زدم

  موقع نی ا که خبرا  چه داداش، سالم به-

   ؟یزد زنگ شب



  خونه، برسون خودتو زود داداش-

 .   بده یلیخ حالش کرده تب روشا

 :  گفت عجله با

  چنده؟ تبش  ،یوا یا-

 .  اشکان ایب زود دونم، ینم-

  تا بکنش هیشو پا  برسم تا باشه، باشه-

 . نره باالتر

  هاج که می مر به و کردم قطع  رو  یگوش

 :  گفتم کرد یم نگاه  بهمون داشت واج و

 .   اریب رو هیپاشو لیوسا برو-

  با. رفت رونیب اتاق  از عیسر

 و زدم  موهام  به یچنگ  تیعصبان

 مامان وار،ید به  کوبوندم رو میگوش

  یبرا من اونوقت و بود دکتر  خودم



 رو بهیغر هی التماس دیبا خواهرم جون

 .  کردم یم

  اتاق  عرض و طول اشکان اومدن تا

  شدم،  زنده و مردم و کردم یط  رو

 رو یزیچ و گفت یم  ونیهذ مدام  روشا

 حرف تمام  نیب از که کردم ی م زمزمه

 .   دم یفهم یم  رو نه«»  فقط هاش

  اشارم با  تو، اومد  اشکان و شد  باز در

  اشکان و شد  بلند  روشا سر باال از میمر

 رو یدست. گرفت رو جاش عیسر

 باز رو فشیک و گذاشت روشا یشونیپ

 .   کرد

  و بودم زده زل کارهاش به حرف یب

  داخل گذاشت یدماسنج. بودم  فکر یتو

  رونیب فشیک تو از  یسرم بعد  و دهنش



  بهت با دماسنج یرو عدد دنی د با آورد،

 :  گفت و کرد نگاه بهم

  تبش گهید ساعت  مین  تا اگه شده؟ یچ-

 .   کنه یم تشنج اد ین نییپا

  باز و نموند من از یالعمل عکس منتظر

 یکس  دارم دوست  داد،  ادامه کارهاش به

 رو شده روشا حال نیا یبان و باعث که

 و مامان اگه بفهمونم بهش  تا  کنم دایپ

  به ستین دخترشون به حواسشون باباش

 .پشتشه ریش  مثل برادرش جاش
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 سر  یباال از و شد  تموم اشکان یکارها

  رو زبونم قفل باالخره که شد  بلند روشا

 :  رفتم جلو  و شکوندم 

 .  کنم  یم جبران  حتما داداش یمرس-

  خودت. بود فمیوظ  ه،یچ حرفا نیا-

  ساشا؟ یخوب

 . یمرس آره-

  ده،ینم نشون نویا که سرخت  یچشما-

   بزنم؟ تو به هم  آرامبخش هی  یخوا یم

 روشا به حواسم دیبا خوام ینم نه-

 .  باشه

 :  گفت و  داد تکون رو سرش

  خب کن،  خبرم افتاد  یاتفاق بازم اگه-

   ؟یندار  یکار



 .  یمرس نه-

  در تا و زدم رونیب اتاق از سرش پشت

 .   کردم شیهمراه یخروج

  سر باال رو میمر  که باال  اومدم دوباره

 :  زدم داد  خشم با دم،ید روشا

 .   ادیب گهید  یکس خوام ینم رون،یب برو-

 به ینگاه و انداختمش رونی ب  اتاق  از

  ننداختم، تعجبش از پر گرد یچشما

  نفس مامان دم ید که  ببندم  رو در  خواستم

 دنمونی د  با و باال  اومد ها پله از زنان

 :  گفت زدن نفس با و اومد طرفمون به

   افتاده؟ روشا یبرا یاتفاق چه-

 :  گفتم  و دمیکش هم تو رو هام اخم



  بود مهم برات اگه کرد؟ خبرت یک-

 .   یرسوند یم رو خودت زودتر

 چون  انداختم  میمر به یغضبناک نگاه

 تو رو در  بعد خودشه کار بودم  مطمئن

 .   دم یکوب جفتشون هر صورت

  که اومد  یم در پشت از مامان یصدا

  توجه  یب اما کرد یم صدام بهت با

  مزاحم»  گفتم  و کردم قفل رو در بهش

 .«  نشن

 باز یکی  یکی رو رهنمیپ  یها دکمه

  بند دمش، یکش رونیب تنم  از  و کردم

  پا یرو و کردم باز رو ساعتم چرم

 آروم رو  شدش  تموم سرم.  گذاشتم یتخت

  سطل یتو و  آوردم در  دستش  از



  کردم خاموش رو اتاقش المپ  و انداختم 

 .   کردم روشن رو آباژورش و

  یتو و دم یکش دراز  تخت یرو کنارش

 رو موهاش خوش  یبو و دمشیکش  بغلم

 که بخواب خوب امروز دم،یکش مشام به

  اون یچشما  از رو خواب فردا قراره

 .  رمیبگ انداختت  روز  نیا به که یکس

  

  روشا زبان از

  اما خوردم تکون جام تو یکم  ضعف با

  بغلم  یکی  یانگار بچرخم، کامل نتونستم 

  چشمم که دمیچرخ  وحشت با!  بود کرده

 خورد، ساشا خواب غرق  صورت  به

  یچشما  که  دادم رونیب آسوده رو نفسم



  و زد ی لبخند دنمی د  با و شد  باز ساشا

 :  گفت

    ؟ یخوب خانما، خانم ری بخ صبح-

  دادم تکون  مثبت ی  نشونه به رو سرم

 :  گفت که

  کوچولو؟ خورده موش رو زبونت-

  خنده که  انداختم باال دفعه نی ا رو سرم

 :  گفت  و کرد یا

 .   نمیبب  بده نشونش بهم  زبونت؟ کو-

  انگشتش  با  که آوردم رونیب رو زبونم

 :  گفت و می نیب رو زد

  یگشنگ از که کوچولو موش پاشو-

 .   رمیم  یم دارم

 :  گفتم اریاخت یب  که شد  بلند جاش از



 ... ساشا-
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 :  گفت و طرفم برگشت

    جونم؟-

  تو دمیکش  رو نمییپا  لب و کردم  بغض

  یرو از و جلو اومد ینگران با  که دهنم

 :  گفت و کرد بلندم  تخت

   شده؟ یچ داداش عشق -

 :  گفتم و  دادم تکون رو سرم

 . یچیه-



 وارد  عیسر و اومدم رونی ب  بغلش از

 .   شدم  اتاقم  یتو سیسرو

  و زدم صورتم به  آب  محکم  مشت  چند

  اگه کردم، نگاه دمی پر رنگ صورت  به

 یچ  بپرسن سوال روزید ی درباره

 !  رادمنش پرهام کنه لعنتت خدا بگم؟

 ساشا رون،یب اومدم ینگران و دلهره با

 یرو  و دمیکش ی ا آسوده نفس . نبود

  شبید  ساشا چرا  یراست نشستم، تختم

   بود؟ دهی خواب  شمیپ

 رو فکرم  که شد  دایپ یسوال دوباره

  و دمیکش دراز باز طاق  کنه، مخشوش

  هر. دوختم چشم  اتاقم یاسی سقف به

 جلو از یکس صورت ریتصو لحظه

 یباز به رو فکرم و شد یم  رد چشمام



 صورت گرفتن  شکل با گرفت، یم

  گرفت گر بدنم تمام  جلوم رادمنش استاد

  یانگار . شدم زار یب خودم از و

 و شد  یم لمس داشت  بدنم دوباره

 .   کرد یم حس رو هاش دست یگرما

  معلوم  ساشا قامت و شد باز  اتاقم در

 و کنه یم  درکم کامل دونستم یم شد،

  باهاش  شد ینم روم یول منطقه با یلیخ

.  کنم  نگاه صورتش تو و بزنم حرف

 :  گفت و زد ی لبخند

    بخوابن؟ خوان یم باز خانما خانم-

  رو دستم و جلو اومد  که نگفتم یزیچ

 نییپا تخت از کرد، بلندم و گرفت

 :  گفت و آوردم



    ؟یخور ینم صبحونه-

 رو درونم  راز چشمام از نداشتم دوست

 کوتاه و گرفتم  ازش رو روم پس  بخونه

 :  گفتم

 .   نه-

 و بزرگ یها انگشت ونیم  رو دستم

 :  گفت و فشرد شیقو

 یخوا ینم ،ینخورد یزیچ روز ید از-

  هم  یجور نیا اما نزن ،یبزن حرف

 .   نکن رفتار

 بدون که طرفش برگشتم  یناراحت با

  اتاق  از و دیکش رو دستم بهم  نگاه

 .   زد رونیب



  و بودم  نشسته یصندل یرو حرف یب

  بود شده  پر که روم به رو گرد زیم به

 یم نگاه ها یخوردن اقسام  و انواع از

  جا گلوم یتو یبزرگ  بغض. کردم

  یزیچ  تونستم ینم  و بود کرده خوش

 یعسل یکوچولو ی  لقمه ساشا بخورم،

 : گفت و گرفت جلوم

 .  بخور-

  ی جد بازم داد، یم  دستور ی بو لحنش

 یرو  هم یاخم بودم  مطمئن.  بود شده

  سرم که نیا جرئت  اما نشسته ش یشونیپ

  پر اما یل یم  یب با. نداشتم  ارم،یب باال رو

 گاز گرفتم، ازش رو لقمه ترس از

  نش یسنگ نگاه که زدم  بهش یکیکوچ



 وانیل  به  داد و برداشت  روم از رو

 .  شییچا

  بودم نداده قورت رو اول ی لقمه هنوز

 :  گفت و گرفت  یا  گهید ی  لقمه که

  فردا از د یبا اما کن استراحت امروز-

 .   یبر رو کالسات تمام

  نگاهش  و کردم  بلند رو سرم  وحشت با

 .  چشمام تو زد زل خونسرد  که کردم

 ...  نه-

  ادامه  نتونستم که باال دیپر ابروهاش

 و بهم  دوخت رو موشکافانش نگاه بدم،

 :  گفت

 مدرسه تا  یداد پول همه نیا ؟یچ-

 آموزشگاه ی بر جاش  به و ینر



  لیدل یب  هوی سال  وسط  که ی خصوص

  در ی کالنتر از سر شبم  و یکن ول

    ؟یاریب

  هم دی شا ای نامحسوس آخرشم گفت،

 .زد رو  حرفش واضح یلیخ
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 .  ستین  لیدل یب-

 :  گفت  و کرد نگاهم  مشتاق 

 شهیهم  مثل  تا رو لش یدل بگو خب،-

 .  رمیبگ  رو پشتت



  یبرا یحرف انداختم، نییپا رو سرم

  رو میطوالن سکوت یوقت. نداشتم گفتن

 :  گفت دید

  برو بابا با دارم کار  من فردا-

 و خوان یم لیدل اونا چون آموزشگاه

 .   دنی نم راهت تعهد  بدون

  که  کندم  شدت با رو ناخنم کنار پوست

 : گفت یشتریب تحکم  با  دفعه نیا

  یم بابا باش آماده هفت ساعت فردا-

 حیتوض اونا به یبتون کنم  فکر  برتت

 .   یبد

  و شد ریسراز  انگشتم  کنار از خون

 ینم نه  کردم، حس رو یفیخف سوزش

 یم اون بکنه، رو کار نی ا تونست



  حوالش رو من و منطقه یب بابا دونست

 !   کرد یم

 باال رو سرم یسردرگم  و ترس با

 !   شد  بلند جاش از  یک!  نبود اما آوردم،

  تند قلبم شدم، بلند  جام از اضطراب با

  از. زد یم نبض قمیشق و زد یم

  اومد می مر که اومدم رونیب آشپزخونه

 :  گفت و جلو

    کنم؟  جمع رو زیم  خانم، روشا سالم-

  و دادم  تکون آره ی  نشونه به رو سرم

 راهرو یتو. رفتم باال ها پله از

 یرو به رو قایدق   ساشا اتاق  ستادم،یا

  ش یپ برم  دی با دونستم ینم و بود  اتاقم



  اتاق   برم ا ی بگم رو زیچ همه و اون

 .  باشم حل  راه فکر به و خودم

 در به یا تقه و  رفتم جلو اراده یب

 رید یمون یپش  یبرا  گهید زدم، اتاقش

   تو« ایب: »گفت چون بود شده

  پشت تو، رفتم  و کردم باز رو در آروم

  نکیع و بود نشسته وترشیکامپ زیم

  شیزمرد ی چشما  یرو هم  اش مطالعه

 تخت طرف به حرف یب . بود زده

 روش و رفتم  شی طوس و دیسف بزرگ

 بزارم  دینبا بگم؟ یچ حاال نشستم،

  هاش  سرزنش اصال بزنه، بابا به یحرف

 رو ساشا یها حرف. نداشتم دوست رو

 رو گهی د  کس اما دمیخر یم جون به

 یمهم نقش که یکس مخصوصا نه،



  تونستم ینم اما  نداشت می زندگ یتو

  از دمی ترس یم بگم، ساشا به  راستشم

 از بعد  ممکنه که ییها اتفاق یلیخ

  ش یب تی عصبان هم  شیاول و فته یب حرفم

  سر یی بال  مطمئنم. بود ساشا حد از

  خودش نگران  فقط  من و آورد یم یکی

  خواستم ینم گه،ید  کس چی ه نه بودم

  پرهام چشم  یجلو  جوره  چیه گهید

  بود محال گهی د پس بشم ظاهر یعوض

 .   فتهیب یاتفاق

 از و  بودم نشسته قدر چه  دونم ینم

 باالخره  اما بودم زده زل ساشا به پشت

  از هم  دی شا ای شد تموم  هم  ساشا کار

  شده خسته تلخم سکوت و نی سنگ  نگاه

  و داد  شی صندل به ی تکون پاش با که بود



  نگاه چشمام به ق ی عم طرفم، برگشت

 با رو نمونیب ن یسنگ یفضا و کرد

 .  شکوند صداش

   بوده؟  تیزندگ تو  یپسر-

  با و خوردم جا ش مقدمه یب  سوال از

 :  گفتم و کردم نگاهش  گرد یچشما

 . نه-

 :  گفت جوابم به توجه یب

 یم  تو از بهتر هامو همجنس من-

 ... و ی بود دوست یکی با  اگه شناسم
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 :  گفتم تیعصبان با و  حرفش وسط  دمیپر



 فازا نی ا یتو من  ی دید یک  نه، گفتم-

   بشم؟  دوست یپسر با  و باشم

 :  گفت تند یلیخ

  کالس از هوی  یشد یجن ؟یچ  پس خب-

   رون؟یب یزد

  دادم تکون  مثبت ی  نشونه به رو سرم

 :  گفتم  ممکن لحن نیتر  آروم با و

 .   گرفت  دلم  هوی شدم، یجن آره-

 :  گفت و چشمام تو زد زل  هیثان چند

 چرا گرفت؟  دلت ،یسادگ  نیهم به-

  گرفت؟

 .  احمقانه حرف یسر هی واسه-

  زل التماس با که  بگه یزیچ خواست

 :  گفتم و چشماش تو زدم



  خودمم االن گه،ی د  کن تمومش ساشا-

  یکارا  ن یا از دمی م قول گهی د مونم یپش

 .   نکنم احمقانه

  چشمم ی گوشه از سمج  اشک قطره هی

  اومد و شد بلند  جاش از ساشا  که دیچک

  و فشرد  نشیس  یتو رو سرم طرفم،

 :  گفت و کرد حلقه دورم رو  دستاش

 یول گم ی نم یزیچ  گهید زمیعز باشه-

  یها حرف واسه رو اشکات وقت چیه

 هدر ارزش یب  آدم یسر هی احمقانه

 .  نده

  گهید  ی قطره تا کردم رو  میسع تمام

 کنه، یم  شک  مطمئنم که زمی نر اشک

 رونیب بغلش  از که کرد باز رو  دستاش

  ی شاد لبخند  روحم درد تمام با.  اومدم



 روم  به هم ساشا که نشوندم لبم رو

 .  زد لبخند

 ******* 

  دهنم  یرو بود گذاشته  محکم  رو دستش

  محکم کنه، خفه  رو غمیج  ی صدا تا

  دستش از  بتونم تا  زدم یم  پا و دست

.  دیرس  ینم بهش زورم اما کنم فرار

  تا دو از شتریب یول  بچرخم تونستم ینم

  خنده ی صدا بود، زشت و هیکر دست

 هر  من و دیچی پ یم سرم  یتو هاش

  از دم،یلرز یم خودم به شتریب لحظه

 ...  از سرما، از ترس،

 واری د به خوردم که عقب  به داد  هلم

 هی با  و برد باال رو دستام! یمحکم

  همه اومد، جلو سرش کرد، قفل  دستش



 ی  لحظه چند مثل درست بود کیتار جا

 کجا  پس  ها دست یکی اون  قبلش،

    رفتن؟

  یها لب باالخره  و اومد جلوتر سرش

  کبودم، یها لب  یرو نشست نجسش

  خراش گوش غیج و صوت یصدا

 ... و دی چ یپ سرم ی تو ی بلند
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  دستم  دم،یپر خواب از نفس  نفس با

 هوا  یا ذره تا  شد  چنگ گلوم یرو

  اطرافم  به ترس با.  بشه هام هیر وارد

  بودم  رنگم یاسی اتاق  یتو کردم، نگاه



 فرا رو جا همه  آرامش و  سکوت و

 . بود گرفته

 یرو و  شکست صدا یب هام  اشک سد

 از لرزون یتن با شد، یجار  هام گونه

  بالکن طرف به و  شدم  بلند  تخت یرو

  و کردم باز رو تراس  در. رفتم اتاقم

  نفس رون،یب  کردم پرت رو خودم

 کیسرام یرو نشستم و دمیکش یقیعم

 .   بالکن  سرد یها

 رو موهام و دیوز طرفم به  ی سرد باد

  بودم داغ  انقدر اما آورد در پرواز به

  نیا نکردم، حس رو  ییسرما چیه که

 بود، پرهام دم،ید رو چهرش دفعه

 یم شب هر که هام کابوس مرد همون

  مگه چرا؟ اما هام، کابوس  یتو اومد



  عذابم  انقدر که کردم  کارش یچ من

    ده؟یم

 از پر التماس، زجر، درد، با زدم، هق 

 . تلخ و درد

 چه من و اومد رونی ب آفتاب یک  دم ینفهم

  از دمیلرز یم گهید   اما کردم هیگر قدر

 یرو از لرزون یپاها  با . ترس و سرما

 رونیب بالکن  از و شدم  بلند نیزم

  تا تخت  نیب ی فاصله  دمینفهم اومدم،

 روش و  گذروندم یجور چه رو بالکن

 .   افتادم

 یم  خودم به  سرما و درد سر از

 یرو دم یکش آخر تا رو پتو دم،یلرز

  شد؛ بلند  میگوش آالرم یصدا  که سرم

 خاموشش  تا  ندادم زحمت خودم به یحت



  در و خورد  اتاقم  در به  یا تقه  که کنم

 .   شد باز

  چشمام نخوردم، تکون جام از بازم

 سرم رو  از پتو که  شد یم بسته داشت

  قطع میگوش زنگ  یصدا و  شد  دهیکش

 .  شد

 .   آموزشگاه یبر  دیبا روشا پاشو-

 :  دادم  جواب یسخت  به گرفتم  ی صدا با

 .   کن ولم اد،یم خوابم-

  بلندم زور با خواست و گرفت رو دستم

 :  گفت و  زد خشکش که کنه

   روشا؟ خوبه حالت! یسرد قدر چه-

  داشتم دوست  فقط   ندادم، بهش یجواب

 رو چشمام  و شدم  جمع خودم تو.  بخوابم



  روم محکم رو پتو ساشا که بستم  کامل

 :  گفت آروم و دیکش

 .   افتاده برات یاتفاق چه بفهمم دیبا من-

 اصال که بودم کوفته و خسته انقدر

 .   کنم  لیتحل و هیتجز رو حرفش نتونستم 

  ******** 

 یم  نحس یماجراها  اون از یروز چند

  یم دیجد یکابوس شب هر من و گذشت

 رو هام  پلک چشمام، سوزش از. نمیب

  درست نتونستم  شبمید  گذاشتم، هم یرو

  که دم یکش  یقیعم نفس. بخوابم یحساب و

 نوازش  رو می نیب ساشا سرد عطر  یبو

  بعد بود قرار و بود نشسته کنارم کرد؛

 .   برگردونمم مدرسه به روز چند از



 به بابا، و مامان طرف  به دیکش پر  ذهنم

  شتریب که هیروز چند بشون،یعج رفتار

 به هم  قهیدق هر و هستن خونه تو

  حالم که من زدن، یم سر اتاقامون

  دفعه هر  مثل  تونستم ینم و نبود خوب

  کنم یطونی ش  ای و بشم خوشحال گهی د ی

 یوقت چرا پس خوبه حالش که ساشا اما

  رییتغ خوره یم بابا و مامان به  نگاهش

  به رو جاش عیسر یلیخ گرما کنه؟ یم

  دهنش  از  یکالم یسخت به ده،یم سرما

 یسوال ازش یوقت  اونم ادیم رونیب

 .  بپرسن

 کردم، باز رو چشمام نیماش توقف با

. شدم  ساشا  منتظر و  شدم  ادهیپ  نیماش از

 یم فشار  دستم تو  محکم رو کولم  بند



  و میداشت کالس  پرهام  با امروز دادم،

 . شد یم بد  حالم هم  ادشی با من
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 به و نشست  کمرم یرو ساشا  دست

 کرد،  تمیهدا آموزشگاه باز در طرف

 نگاهشون با که ییها بچه به  نگاه بدون

  قدم دفتر طرف به دادن یم قورتمون

 .  م یبرداشت

  انداختم   نییپا رو سرم  م،یشد  دفتر وارد

  سالم از بعد ساشا، به دم یچسب بایتقر و

 به هیشب  یزیچ یآروم به منم  ساشا  دادن

 .  کردم زمزمه سالم



 . یتهران یآقا  ریبخ روز سالم،-

 نگاه ییموال خانم به  یجد یلیخ ساشا

 :  گفت و کرد

   کالساش؟ سر بره تونه ی م روشا-

  حس  خودم یرو رو ینگاه  ینیسنگ

 !  یا زنانه فیظر  ی صدا بعد و کردم

 .   بده یحیتوض دی با قبلش یول آره-

  نیزم کرم یکایسرام از  رو نگاهم

  و رفتم باالتر گذشتم، زیم از و گرفتم

 کردم؛  مکث یمشک یگو دو تو  سپس

  بود منتظر. بود زده  زل چشمام به اونم

  دهنم تو  یا کلمه  چیه  اما بزنم یحرف

 .   دیچرخ ینم



  چشماش که کردم نگاه ساشا به درمونده

 کرد، باز  یا لحظه از  بعد و بست رو

  نیطن اتاق یفضا تو  محکمش یصدا

 .  شد  انداز

  کالس یفضا نتونسته شده  بد حالش-

  از گهید رون،یب زده کال کنه تحمل رو

 .  کنه ینم کارا نیا

  دادم تکون رو سرم حرفاش  دییتا واسه

  یها  قدم یصدا  لحظه همون که

  اتاق  تو یتلخ  عطر  بعد و اومد ینیسنگ

 .  دیچیپ

 :  گفت و شد بلند  جاش از ریمد

 .  رادمنش  یآقا  سالم-



  یسالم  و داد تکون رو سرش پرهام

 وضوح به  افتاد، ما  به نگاهش که گفت

 .  دم ید چشماش  تو رو یبرق

 .   جان ساشا سالم-

  تکون سرشم و داد دست  باهاش ساشا

 .  داد

 : گفت و انداخت من  به ینگاه

  ؟ی رینم ها، شده شروع کالست-

  و ساشا به  اول و گرفتم ازش  رو نگاهم

  تونم یم  گفت ریمد که  دادم ری مد به بعد

 به خفه  یفضا اون از رو خودم . برم

  که شدم  کالس  وارد کردم، دور سرعت

  هم ها بچه و ومدهین  استاد هنوز  دمید

 .   سرشون رو گذاشتن  رو کالس



  با و شد  بلند جاش از  دنمید  با  مهگل

  و بهم رسوند رو خودش یخوشحال

  بده بهم  یکار ی اجازه که  نیا بدون

 .  دنیپرس سوال  به کرد شروع

  ؟یبود  کجا روزه  چند نیا روشا یوا-

  یم یوا ؟ یداد ینم جواب امامویپ چرا

 یب هوی چرا یراست ! شد؟ یچ یدون

  نگرانت همه ؟ی چوندیپ کالسو خبر

  نگرانت قدر چه بگو رو خر  منه. میشد

  جواب هامم زنگ به اصال تو یول شدم

 یچ رفتن بعد  نگفتم بهت  یوا  ،ینداد

  استاد ش یپ رفتنت قبل یراست  شد؟

 ریمد یوقت آخه یبود رفته رادمنش

  ینرفت ششیپ اصال نه گفت دی پرس ازش

 نگرانت انقدر! بوده  اتاقش تو اون و



  دادن درس موقع اصال نگو که بود شده

 ...  روشا  ی وا. نداشت تمرکز

  همه نیا  از شد یم  منفجر داشت سرم

  داشت  دنیکش نفس  بدون ش،یوراج

  با که زدن یم رو حرفاش  هم  سر پشت

  و دهنش  یرو گذاشتم رو دستم حرص

 :  گفتم

 . بکش نفس  کمی س،یه-

 

 19_پارت#

 

 رونیب  اد یب دستم  ریز از کرد یم تقال

 و هامون یصندل  طرف کشوندمش که

  کالس وارد ینجف استاد م ینیبش م یاومد تا



  تو اومد یجد یلیخ شهیهم مثل. شد

 ی صندل یرو گذاشت رو فشیک  و کالس

  بود نشسته روش به رو که سارا به و

 :  گفت

 رو جمله سوم، سال یفارس زبان از-

    دادم؟ درس

 از رو درسش  که  شهیهم مثل هم سارا

 :  گفت بود حفظ 

 .  استاد نه-

 :  گفت و  طرفمون برگشت ینجف  استاد

  ساختار: د یس یبنو دیکن باز هاتونو جزوه-

 ...  جمله



 توجه یب  و آوردم در رو خودکارم تند

  کردم شروع مهگل واش ی یغرغرا  به

 .   نوشتن به

  تموم  هاش یخستگ تموم با  اولم زنگ

 به  داشتم. شد باز مهگل  دهن  باز و شد

 که دادم  یم باال سر یجوابا مهگل

  پشت  پشونیاک با که رو نای مب یصدا

  گهید  آره: »دمی شن رو بودن سرمون

 رو اخراج هفته هی  میبود ما اگه حاال

 استاد  با گفتم  یدید بود، شاخمون

 امروزم داره، یسر و سر ه ی رادمنش

  داشت  رادمنش استاد که دمشی د دفتر تو

  به نتونستم گهید...« کرد یم  ضمانتشو

  یقدر به  حالم بدم،  گوش حرفاش هیبق

  تونستم یم اگه که بود شده خراب



 یم فرود همشون صورت تو  مشتامو

 .   آوردم

  چه بعدش زنگ چهار ای سه  دم،ینفهم

  اومدم خودم به یوقت  شد تموم یجور

 به توجه یب  و ابونمیخ  وسط  دمید

 .   رمیم خونه طرف  به دارم  اطرافم

 انقدر یول  دمیپر جا از یبوق ی صدا با

  به برگردم نکردم جرئت که  دمیترس

 سرعت  قدمام  به! هیک نمی بب و عقب

 شد،  بلند بوق  یصدا دوباره که دم یبخش

  وجودم تمام  با رو میسر پشت نیماش

  بود من دنبال کنم  فکر کردم یم حس

  برگشتنم یحت  ای و دنیدو توان اما

  که بود زده خشکم  جام  سر فقط   نداشتم،

 ...  ترمز یرو  زد نیماش



 ! روشا-

  شییشناسا ی برا ذهنم یول بود  آشنا صدا

  شونم یرو یدست نشستن با نکرد، میاری

  به یفشار که  دمیکش یبلند  نیه  ترس از

 قرار جلوم یکس  بعد و شد وارد  شونم

 .  گرفت

 از بود  مونده کم  که گرد  ی چشما با

 زدم، زل ساشا به بزنه رونیب حدقه

  که دادم رونیب  ینیسنگ به رو نفسم

  همراهش  به و اومد  یبوق یصدا دوباره

 :  گفت که یزمخت و کلفت یصدا

 رد برو ،یدار  کارشیچ پسر یه-

 .   س یپل دست ندادمت تا کارت



  پشت فرد به رفته هم  تو یاخما با ساشا

 : گفت سرم

 .  نشو مزاحم خواهرمه،-

 طرف به و گرفت رو دستم  ساشا

 یبزرگ و  یکلیه مرد که بردم نش یماش

  بود ساشا نیماش بغل  که نشیماش از

 :  گفت و  شد ادهیپ

    ه؟یمخمل گوشام خواهرم، هه-

 که گرفت رو ساشا  ی  قهی دستش هی با

  نیا از  قبل زدم، ی بلند  غیج  وحشت با

 فرود ساشا صورت تو رو  مشتش  که

  یکلیه مردک اون زورم تمام با ارهیب

 :  گفتم و  عقب به دادم هل رو



 یم شباهتمونو یکن باز کورتو یچشما-

 .  یعوض بکش  دستاتو ،ینیب

  بود زده بهت که رو مرد دست  ساشا

 من بالفاصله و کرد باز ش قهی از رو

 :  گفت آروم و گرفت رو

   امروز؟ چته تو روشا ش،یه-

 :  زدم  لب و کردم  ساشا  به ینگاه

 .یچیه-
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  سرم نشستم، و کردم باز نشویماش در

  چشمام و  دادم هیتک یصندل یپشت به رو

 اون و ساشا  دمی نفهم  گهید  بستم، رو



 حرکت  نیماش یوقت فقط  گفتن یچ مرد

 . شده تموم حرفاشون دمی فهم کرد

    رستوران؟   میبر ناهار یموافق-

 یب و برداشتم  هم  یرو از رو پلکام

 :  گفتم حوصله

 .  ستین  گشنم نه،-

 .  میبگرد دور هی  م یبر پس-

 .  ادیم خوابم-

 :  گفت و نییپا داد رو شهیش

  خوابتم سرت به خوره یم باد هی االن-

 .   پره یم

  یحت نداشتم رو یکار  چیه ی حوصله

 .   کردن بحث ی حوصله



  و داشت نگه یفروش یبستن هی یجلو

  سیآ تا   دو با بعد قهیدق  چند.  شد ادهیپ

 .   اومد یشکالت  پک

 .   غرغرو  یآبج ادیب  حال گرتمیج بخور-

 ین   با و گرفتم ازش رو  پک  سیآ

  یباز و  دادنش  تکون به کردم شروع

 .   کردن

  نییپا باال رو ابونای خ قدر چه  دونم ینم

  ینم م، یگشت رو  پارکا کدوم و میکرد

 بودن خوب  به تظاهر یتو قدر چه دونم

 هوا م،یبرگشت گهی د اما بودم  موفق 

 پنجره از  منم یچشما و بود شده کیتار

 همچنان و بود شده دوخته رونیب به

  نیسنگ یادیز زدن حرف یبرا  زبونم

 .   بود شده



 وارد  و رفتم باال یسخت به رو ها پله

 باز  رو مانتوم  یها دکمه.  شدم اتاقم

 گوشه رو  لباسام از  کدوم هر و کردم

  و شدم  یی دستشو وارد . کردم پرت یا

 یشلوارک و تاپ کارام،  انجام بعد

.  رفتم میپاتخت  یکشو طرف به  و دمیپوش

  قرص  شیپ روز چند نی ا تمام  مثل

 وانیل هی  با  و برداشتم ییباال دز خواب

 .   شدم هوشی ب تخت ی رو و دمشی بلع آب

 خواب از خانم م ی مر یکردنا صدا با

  که انداختم بهش یگنگ  نگاه شدم، داریب

 :  گفت

  ساشا آقا  ها، شهیم ر ید کالست زمیعز-

 تونه ی نم گفت رفتن،  زود  صبح هم

 .   برسوننت امروز



  م یشکالت یموها انبوه ونیم  رو دستم

 .   شدم  بلند جام از حرف  بدون و دم یکش

 به توجه ی ب و صبحونه بدون

 زدم، رونیب خونه از م یمر یاصرارها 

  راه ممکن حالت نیتر آروم با

 با امروز گرفتم، شیپ رو آموزشگاه

 . م یداشت کالس پرهام

  بودم،  گذاشته جزوم یرو رو سرم

  معمول طبق و بود  ومدهین پرهام هنوز

  گوشم بغل  مهگل و بود  هوا یرو کالس

 .   زد یم حرف

  روشا؟-

 .  هوم-

   ؟یشد  ساکت انقدر چرا-



 .  ید ید ینم تو بودم ساکت-

  شده؟ ی زیچ ،یکرد  فرق  یلیخ نه،-

  غیدر  ادیب  بر دستم از یکار اگه بگو

 .  کنم  ینم

  واقعا؟-

 .  کنم  یم تالشمو  تمام حتما آره،-

 رهیخ که زد زل صورتم به اق یاشت با

 :  گفتم  و چشمش  یمردمکا  یتو  شدم

 .  بگو پرت و چرت کمتر-

  قبل  شد گرد هیثان از یکسر در چشماش

 :  گفتم کنه باز رو دهنش  بتونه نکهیا از

 یسع االن نیهم از  گهید کن شروع-

 .  ینگ چرت کن



  خواست تا  و زد بازوم به یمحکم مشت

  کالس  وارد غرور  با پرهام بشه منفجر

  شدن بلند جاشون از  عیسر ها بچه شد،

. شدم بلند جام از اکراه با  منم که

 گردوند، کالس  دور تا دور نگاهشو

 یب   بعد و کرد  مکث روم یا هیثان

 .   گذشت تفاوت

.  دادن درس به کرد شروع ی جد یلیخ

  باهاش  هم سر پشت زنگ دو امروز

 .   بود کننده خسته  واقعا م،یداشت کالس

  با پرهام که  دادم بدنم به یقوص و کش

 :  گفت بلند بمش یصدا اون

    ؟یشد خسته روشا-

 :  گفتم و کردم  نگاهش گرد  ی چشما با



 .  استاد نه-

 . کن حل رو تست نیا ایب  پس خب-
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  مسئله به  تا کردم  دنبال رو نگاهش  رد

  سخت چه اوه. دم یرس تخته یرو ی

 به و  شدم بلند جام از استرس با! بود

 رو یمشک  کیماژ رفتم، تخته طرف

  دستش به ینگاه دی ترد با طرفم، گرفت

  ها بچه ی جلو یکار تونست ینم کردم؛

  دستم لرزش یجلو کردم یسع . بکنه

  نگاهش ترسناک  برق  اما  رمیبگ رو

 .   بشم   مسلط   خودم به ذاشت  ینم



 به ی نگاه و برگشتم تخته طرف به

 رو بود  رفته قلبم تپش  کردم، سوال

 یم آب دستام کف از یانگار هزار،

 رفته باال  ها بچه  یصدا و سر  د،یچک

 .   دیکش یم خط  اعصابم  یرو و بود

 خورد صورتم به یگرم  یها  نفس هرم

  تو چشمام  طرفش، برگشتم  وحشت با که

  لبخند . شد  قفل رشیق رنگ به  یچشما

 :  زد  لب و زد ی ا مسخره

    کنم؟ کمکت  یخوا یم-

 عطر  یبو بلکه  تا  رفتم عقب قدم هی

 رو سرم بره، رونیب م ینیب تو از تلخش

 :  گفتم و انداختم  باال

 .   نه-



 عقب  قدم هی اونم و زد یث یخب  لبخند

 :  گفت یبلند  ی صدا  با بعد و رفت

   ؟یستین بلد نکنه روشا، گهید باش زود-

 چیه هی شب کردم،  نگاه بهش گهید بار

 کردم، یم حل که ییها پی ت از کدوم

 قورت رو شدم  خشک دهن آب . نبود

  جمع  تو نداشتم دوست نکهیا  با دادم،

 :  گفتم اما بشم  عیضا

 .   ستم ی ن بلد-

 و  بود شده  ساکت یبیعج طرز  به کالس

 دهیرس  همه گوش به یخوب  به صدام

  که هم یآروم یپوزخندا  یصدا بود،

  گوشم به واضح بودن زده  ها یبعض

 .   دیرس



 :  گفت یخوشحال با پرهام

  با فصل  نیا ی جزوه کل از دور هی-

  میکرد  حل حاال تا که ییها  تست تمام

 .  رونیب یریم ،یارین  بعد جلسه س،یبنو

  دهید چشماش تو یخوب به خباثت برق 

 :  زدم لب یآروم به شد، یم

 .   باشه-

  جام  سر و گذشتم ها یصندل نیب از

  و طرفم شد  خم  عیسر مهگل. نشستم 

 :  گفت

  ینتونست  چرا بود، قبل  جلسه درس  نیا-

   ؟یکن حل

  یزیچ و دوختم  بهش رو نم یخشمگ نگاه

  تو  محکم  و برداشتم رو خودکارم نگفتم؛



  کهی ت ای پرهام  م،یتا  تمام  تو. فشردم  دستم

 یم  در یباز مسخره  ای نداخت  یم

 .   کنه  لهم داشت  قصد یانگار آورد،

 یجور چه سرهم پشت  زنگا  دونم ینم

  یها هیثان شدن تموم با اما شدن، یسپر

  رو فمیک.  دم یکش یق یعم نفس کالس  آخر

  از مهگل با شدم  بلند  جام از  و برداشتم

 در طرف به  و م یشد خارج کالس

 .   م یرفت یخروج

   ه؟یچ فردامون آزمون روشا-

 . باشه کیزیف  کنم  فکر-

 .  اومد  در کارمون پس اوه اوه-

 آورد، در کردن هی گر ی ادا حرفش  بعد

 کرد، یم خرد رو عصابم  داشت واقعا



  از منم  قطعا بود اتفاقات نیا از  قبل اگه

  اما  آوردم یم در ایباز چل  و خل نیا

 .   نه حاال

 به یسطح ینگاه م،یزد رونیب در از

  که انداختم ها بچه سیسرو  ینایماش

 نکهی ا مثل دم،یند رو ساشا نیماش

  برم  خواستم. شلوغه  سرش یلیخ امروز

  بعد و زد یبوق یکس که رو ادهیپ

  با! زد صدام که اومد ساشا یصدا

 رو نش یماش اما عقب برگشتم تعجب

 چرخوندم رو نگاهم تیجمع  نیب ! دم یند

 قرمز بزرگ موتور هی یرو که

 و آورد  در رو کاسکتش کاله  دمش،ید

 .   رفتم طرفش  به که  کرد نگاهم منتظر

 :  گفت و گذاشت  سرم یرو رو کالهش



 .جون روشا باال بپر-
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  محکم رو دستم و شدم سوار  پشتش

 :  گفتم  و کردم حلقه دورش

    ؟یآورد کجا از و موتور-

 :  گفت و کرد  یبلند  ی خنده

  نه؟ مگه دهیم حال یلیخ دمش،یخر-

 به ی گاز بگم  ی زیچ که ن یا از قبل

  نایماش  ن یب. افتاد راه و داد موتور

 رفت، یم سرعت  با و داد یم راژیو

 یم حرکت موهاش نیب سرعت با باد



  در منم ی مقنعه داشت یسع  و کرد

 .   ارهیب

 حلقه و دم یچسب ساشا به شتری ب ترس از

  با ساشا کردم، محکمتر  رو دستام ی

 :  گفت داد  با و  دی خند یبلند  یصدا

    کوچولو؟ یترس یم-

 :  گفتم  و زدم داد  خودش مثل

 .  خونه  رمیم ادهیپ  دار نگه-

  یبلند  غ یج که گرفت یخطرناک سبقت

  کردم، می قا پشتش رو سرم و زدم

 :  گفت و کرد شتریب رو سرعتش

 سرعتمو ینش  خودم یروشا تا-

 .   کنم یم  شترمی ب ینجوریهم

 :  گفتم  و کردم متعجب رو لحنم



 !  نکردم  ی رییتغ که  من ه؟یچ منظورت-

 :  گفت و کرد ینوچ  نوچ ساشا

 به االن یبود من یروشا  اگه رینخ-

 .  یکرد یم  گهید کار هی حرفا  نیا یجا

  دستم و چرخوندم  حدقه تو رو چشمام

 :  گفتم  و موهاش  تو انداختم 

 از موهاتو ای یکن یم کم سرعتتو ای-

 .   کنم یم شهیر

 دفعه نیا و کرد یا گهی د  ی خنده

 یبستن هی بغل. کرد کم رو سرعتش

 :  گفت و داشت نگه بزرگ یفروش

    ؟ یموافق یبستن  هی با-

 :  گفتم و  انداختم باال رو سرم

 .   خوام یم یبستن جیهو آب  من نه-



 :  گفت و زد یقشنگ  لبخند

 .   چشم به یا-

  تا رفت  هم  ساشا و دادم  هیتک موتور به

 . بخره رو هامون یخوراک

 چرخوندم جیهو آب یتو رو  ین لذت با

 .  بودم زده گره بهش رو نگاهم و

 .  جونم روشا-

 نگاه ساشا به و  آوردم باال رو سرم

 .  کردم

   جانم؟-

 روم یتون یم  هنوزم بگم خواستم-

 .   پشتتم  ری ش مثل ،یکن  حساب

 :  گفتم  و زدم بهش ی لبخند

 .   زمیعز  دونم یم-



  جشیهو  آب مشغول و زد یلبخند  اونم

 .   شد

 ***************** 

   بعد ماه چند

  و فم یک یتو  ختمیر  رو لمیوسا عجله با

  درست نه ییآ یجلو رو م یمشک ی مقنعه

 رو ها پله . زدم رونیب  اتاق  از  و کردم

 طرف به  و رفتم ن ییپا نور سرعت به

  رو ساشا داد  یصدا  که دمیدو سالن در

 .  دمیشن سرم پشت از

 . بخور صبحونه ایب-

 و آشپزخونه طرف  برگشتم  استرس با

 :  گفتم

 .   داداش  م یبر ایب تونم، ینم-



  وانیل یخونسرد با و نشست  زیم پشت

 :  گفت و  برداشت رو شییچا

 .برمت ینم ، ینخور صبحونه تا-
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 طرف به تهوع حالت  احساس با

  خودم و  دمیدو نیی پا ی طبقه سیسرو

  زدم عق  چندبار توش،  کردم پرت رو

  یفشارها. اوردمین باال  یزیچ اما

  رمیاخ ماه چند نیا یروان  و یروح

  نابود  کل به گهی د که بود  ادیز انقدر

 . شدم



  و دیکوب بسته در به ینگران با ساشا

 :  گفت

 باز رو وامونده نیا  ،یشد ی چ روشا-

 .  نمت یبب کن

 رو در و  زدم صورتم و دست به یآب

 :  گفت  دنمی د با ساشا  کردم، باز

 نکرده الزم روزت و حال نیا با-

 .   مارستانیب برمت یم ،یبد  کنکور

 صبحونه میبر ای ب ساشا، خوبه حالم-

 .   شهی م رمید االن میبخور

  دستش  که کرد نگاهم هم در  یاخما با

  میمر آشپزخونه، بردم و  دمیکش رو

  بهش  ساشا که کرد یم نگاهمون نگران

 :  گفت



 .   اریب پرتقال آب وانیل هی-

 رفت، خچالی طرف به عی سر میمر

  نیا بود، شده یعصبان یحساب  ساشا

 وونهید  هم رو ساشا کارام با وقت چند

 یکارها از همشون البته که  بودم کرده

 .   گرفت یم نشات پرهام

  و گرفتم میمر از  رو پرتقال آب وانیل

 .   خوردم آروم

 به ییگردو ری پن  نون ی  لقمه ساشا

 ازش حرف بدون که گرفت طرفم

 .   گرفتم

  د،یکش طول خوردنم صبحونه یربع هی

  به اما  ارمیب  باال بود کینزد یچندبار

 .   کردم یم کنترل رو خودم یسخت



 و کرد روشن رو نشیماش ساشا باالخره

  با داشتم یسع. زد رونیب خونه از

  کنم، آروم رو خودم  قیعم نفس دنیکش

 اگه که کنکورم  به زدم یم  گند دینبا

  باز ساشا  بودم مطمئن کردم یم خراب

  هم  دیشا  ای گهید آموزشگاه هی تو منو

 یکارا از کم. کرد یم نام  ثبت  نیهم

 کردن یدستمال  کم  بودم، دهینکش  پرهام

  کهیت کم  بودم، نکرده تحمل رو هاش

 .   بودم  دهینشن رو هاش

  داشت، نگه آزمون حوزه مقابل ساشا

 و گرفت رو دستم  که  بشم ادهیپ خواستم

 شده باز اخماش یکم زد، زل  چشمام تو

 .   بود  کرده بهتر رو حالم  نیا و بود



 سواال به  آرامش با  نترس، اصال روشا-

  فشار خودت به ینتونست  اگه  بده جواب

  امتحان باز یتون یم   هم گهید  سال ارین

 .   یبد

 :  گفتم  و زدم بهش یاسترس  پر لبخند

 .   باشه یول شمیم قبول-

  که زد م یشونی پ یرو  یحرارت پر بوس

 یرو که یلبخند  با  شدم، آرامش از پر

  شدم  ادهیپ  نیماش از بود گرفته شکل لبم

 وارد و دادم  تکون  ساشا یبرا یدست و

 .   شدم حوضه

  گذشت  هاش یسخت  تمام با ساعت چهار

 گرفتن، ازمون رو ها برگ پاسخ و



 جام از ضعف با و  دم یکش یق یعم نفس

 .   زدم رونیب  سالن از و  شدم بلند

  نکهیا  تا چرخوندم چشم تی جمع نیب

  از قبل و رفتم  طرفش به دم،ید رو ساشا

.  شدم  نیماش سوار بگه یزی چ که نیا

 رو متعجبش نگاه  و شد سوار  هم ساشا

 :  گفتم که دوخت  بهم

 .   برو تند گشنمه، یلیخ-

  پدال یرو رو پاش  و کرد یا  خنده تک

 . فشرد گاز

 ********** 

 :  گفتم  و نشستم ساشا  کنار  استرس با

   شد؟ یچ-

 :  گفت  و کرد نگاهم خنده با



 .   ایاومد  ایدن ماهه ش یش بشه، باز بزار-

 باز تی سا که کردم نگاهش چپ چپ

 کردم، اشاره تیسا  به و زدم یغیج شد،

  دقت با  و کرد جمع رو حواسش ساشا

  دیکش طول  هیثان چند. کرد وارد رو کدم

  دنید با ببنده، نقش صفحه رو اسمم  تا

 کرده قبولم که یدانشگاه و رشته

  چند تا نفسم زد، رونیب حدقه  از چشمام

  زد محکم ساشا که اومد ینم باال هیثان

 :  گفت  و پشتم  به

  نویهم مگه ،یکرد  سکته چرا یه-

    ؟ینداشت دوست

 باورم زدم، زل توریمان به گهید بار هی

  جام از.  باشم  شده  قبول یمعمار شهینم

  و باال و  زدن غیج به شروع و  شدم بلند



 ینم یخوشحال از کردم، دنیپر نییپا

  خودم دور  و بکنم دیبا کاری چ  دونستم

  بغل تو  رفتم دفعه هی که دمیچرخ یم

 و کرد حلقه دورم دستاشو  ساشا. یگرم

 :  گفت

 هی باالخره کوچولوم یآبج که  نمیب یم-

 .   کرد بزرگ کار

 :  گفتم و انداختم  باال واسش رو ابروهام

 .   تونستم که ید ید گه ید خب-

 رو چونم  که زدم زل بهش لبخند  با

  بوس و برگردوند رو صورتم  و گرفت

 :  دمیکش غیج که زد لپم  یرو ی ا گنده

 . یکرد  میتُف-
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  هاش تف یحساب و کرد  یبلند  ی خنده

 .   کردم فرار  دستش از که دیمال  بهم رو

 رو مامان که رفتم نییپا یخوشحال با

  شده بلند خواب از تازه یانگار دم،ید

 :  گفتم و رفتم  طرفش به  دو با بود،

 .   یمامان سالم-

 :  گفت  لبخند با و برگشت طرفم به

 .  قشنگم دختر سالم-

  نگاه بهش زد یم  برق  که ییچشما با

 :  گفت متعجب که کردم

  شده؟ یزیچ-

 .  بگم   تا بده یمژدگون-



   شده؟ یچ خب دم،یم باشه-

 :  گفتم  و دمیکش لبم دور رو زبونم

 یم که یهمون  اومد، جوابش باالخره-

 .  یمعمار خواستم

  دستاش و  جلو اومد و زد یبرق چشماش

  بغلش تو یحساب و کرد حلقه دورم رو

 تکون  بغلش تو یخوشحال از چلوندم،

  از. اومد  ییپا ی صدا که خوردم یم

  به برگشتم و اومد رونیب مامان  بغل

  و ادیم داره ساشا  دمی د که عقب

  یپوزخند زده زل ما به که همونجور

 با کرده، خوش جا  لبش ی  گوشه هم

 توجه یب مامان که زدم زل بهش یجیگ

 : گفت  بهش



 .   میریگ یم جشن فردا-

 ساشا که بود شده  بارون ستاره چشمام

 به نکه یا بدون گذشت کنارمون از

 !   بده یسالم مامان

 م،یبخور صبحونه تا م یرفت مامان با

 از بگه یزیچ نکه یا بدون  هم ساشا

 .   رفت رونیب خونه

  **************** 

  روش یکی  میگوش زنگ  ی صدا با

 .   دمیخواب دوباره و  بشه قطع تا  دمیکوب

  خودم به  محکم رو پتو و  زدم یغلت

  بود نگذشته یا قهیدق  چند هنوز دم،یچیپ

  یفرد به توجه یب.  شد  باز اتاقم در که

 که یخواب کردم ی سع اتاقم  تو  اومد که



 دفعه هی  که ارمیب ادی به رو  بودم  دهید

  یصدا  بندش پشت و شد دهیکش  پتوم

 :  اومد  ساشا

 .   خوابالو خانم  شو بلند-

 .   ادیم خوابم کن ولم ساشا اه-

 :  گفت و داد تکونم  محکم

 یخوا یم  دانشگاه  اول روز یه یه-

 .   رمای م من االن ؟یبخواب

 .   بابا الیخیب-

  خوابم به و دمی کش  دستش از رو پتو

 که برد  یم خوابم داشت دادم،  ادامه

  یها حرف لیتحل و هیتجز به  ذهنم

 !   دانشگاه گفت؟ یچ اون پرداخت، ساشا

 :  زدم داد و شدم بلند  جام  از عیسر



 .  ام یم منم  نرو ساشا-

  پتو به پام  که نییپا   امیب تخت از اومدم

 که ن یزم تو رفتم سر با و  کرد ریگ

 پر رو گوشم ییآشنا ی خنده یصدا

 رو ساشا که آوردم باال رو  سرم. کرد

  اومد جلو  دم،ید سرم باال نهیس  به دست

  و د یکش رونیب متکا و پتو نیب  از منو و

 .   کرد ینوچ نوچ

  گهید ربع  هی من که  شو آماده باش زود-

 .  مونما ی نم منتظرت رم،یم

 پرت ییدستشو  داخل رو خودم عجله با

  و دادم انجام رو کارام یتند  و کردم

 شلوار  و یمشک  مانتو.  دمیپر رونیب

  کمد از رو م یمشک مقنعه با یخی نیج

 به یک ی پنک.  دمی پوش و دمی کش رونیب



 کمرنگ رژ با  لبامم و زدم صورتم

  رو میپشت  کوله کردم، ینقاش یصورت

  ها پله. رفتم رونی ب  اتاقم از  و برداشتم

  اط یح در  طرف به و  اومدم نیی پا تند رو

  با ساشا روشن ن یماش دنید  با دم،یدو

  از قبل و  دم یدو طرفش به سرعتم تمام

 باز درو بزاره گاز یرو رو پاش  نکهیا

 : گفت که شدم سوارش و کردم

  دلم  یآورد  شانس ،یکرد رید  قهیدق ده-

 .رفتم  یم وگرنه سوخت واست
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  چشماش که زدم  بهش یبزرگ لبخند

 و کرد یاخم شد، زوم لبم رژ یرو

 :  گفت

 اون انقدر که ی مهمون یر یم یدار-

    ؟یدیکش پررنگ المصبو

 :  گفتم  و دیپر باال تعجب از ابروهام

  تو بعدم ساشا؟ پررنگه کجاش نیا-

 حاال زدنیم بدتر نیهاازا بچه مدرسه

 .   دانشگاهه که نجایا

  کن پاکش پسر، پر و دانشگاههگهید د  -

 .  روشا

  که کردم ینوچ و  انداختم باال رو سرم

 :  گفت

    گه؟ ید یکن ینم پاک-



 .   کنم ینم پاک  گلم داداش  نه-

  دم یچسب  عیسر که گفت  یاباشهخباثت با

  عیسر  کنه یکار خواست اگه تا در به

  و داد فشار گاز یرو رو پاش بفهمم،

 :  گفت

 درست تو واسه بردار رو لقمه اون-

 .   کردم

  عیسر و زد یبرق یخوشحال  از چشمام

  مشمبا داخل از و برداشتم رو لقمه

  خوردنش به شروع و دمی کش رونیب

  رو زبونم و زدم رو گازم نیآخر . کردم

 .  دمیکش  دورلبم

 .   دیچسب یلیخ یمرس  یوا-



  و برداشتم  یدستمال که گفت یجان نوش

  یتکون با کهبشه زی تم  تا  دمیکش لبم دور

  لبم  یرو محکم دستم خوردنیماش که

  دم یکش  نییپا رو نهی آ عیسر. شد  دهیکش

  ساشایخنده شده،  پخش رژم دم ید که

  حتما گفتم، لب ریز یکوفت که  رفت باال

 بردورو  حرص با.کرد کارو نیا عمدا

  بهم رو لبام بعد و کردمپاک رو لبم

 یلیردخ بشه،حاال درست  کمی  که  دمیمال

  یجلو ساشا. بود مونده یباق ازش یکم

 : گفت و داشت نگه دانشکده در

  جمع حواست م،یدی رس گلم یآبج  خب-

 نکن، اعتماد  یکس هر به ها باشه

  امیم  ظهر از بعد نکن، هم یطونیش

 .   دنبالت



  بشم ادهی پ  خواستم و  گفتمی آروم ی باشه

  خودش دطرف یوکش گرفت رو دستم  که

 یمحکمبوس بغلش، تو شدم پرت که

 :  گفت و زد لپم یرو

 که هم  تویکن یم اخماتو  ینجوریا-

 .   رو اونا کن باز ،یشیم تر یخوردن

 کرد ولم که کردم یآروم ی خنده

 : وگفت

 .   نفسم برو-

  ادهیپ نیماش واز کردمیخداحافظ  باهاش

  ازجاش  نشدم دانشگاه وارد تا شدم،

  رفتم یم راه وذوق   شوق با.نخورد تکون

 رو یچ همه باچشمام  داشتم یوسع

 یم طرف هر به سرم کنم، اسکن



  یفرفر  مو پسر هی  دفعه هی که دیچرخ

 ییظرفشو  میس نیع  موهاش دم،ید الغر

  داشت الیخ یب و  بود من به  پشتش بود

  به توجهم که رفت یم رو رشیمس

  ی گوشه شد، جلب  روشنش یلباسا

  و بود شده جمع پشت از رهنشیپ

  خندم بود،  معلوم کامال رشیز رپوشیز

  کردم ی سع و کردم جمع زور به رو

 .   شد ینم یول نکنم   نگاه بهش

  رم یمس عی سر یمعمار ساختمون  دنید با

  دنی د با کردم،  عوض طرفش به رو

 تو آروم. رفتم  باال  ها پله از اولم  کالس

 سر به و داشتم یبرم قدم  راه  راهرو

  مرد به چشمم که کردم یم نگاه درشون



  و کردم زیر رو چشمام خورد، ییآشنا

 .   کردم  نگاه بهش  دقت با

 توجه یب  کنه؟ یم کار یچ نجای ا نیا یوا

  پشت رو  در و شد یکالس وارد یکس به

 استاد هم نجای ا نکنه! بست سرش

  دستش از تازه ا یخدا یوا ه؟یدرس

 .   شدم خالص

  دایپ رو  کالسم خراب و گرفته یحال با

  آخر یصندل یرو شدم، واردش و کردم

 ها همهمه به توجه یب و نشستم کالس

  که کردم یم فکر پرهام ی  افهیق به

 .   نه ا ی بود خودش واقعا

 رفت فرو سکوت  تو دفعه ک ی کالس

  چشم تو  چشم و آوردم باال رو سرم که

  شدم، اخمو  و یشلوار و کت  یمرد



  جاش سر رفت و گرفت ازم نگاه

 که کرد یمعرف رو خودش  و نشست

 ! یزارع دم،یفهم  رو شی لیفام  فقط 

 یمعرف به کرد شروع  تمام  تیجد با

 و حاظر یحت  دادن، درس و کتاب

 .   نکرد هم ابیغ

  شد ساکت استاد که خورد در  به یا تقه

 آروم  یلیخ در در، طرف  برگشت و

 و شد  کالس  وارد یپسر و شد باز

 :  گفت

  یم کردم رید که  د یببخش استاد، سالم-

   تو؟ امیب تونم

 صورت تو زد زل  یا مسخره لبخند  با

 .   استاد



 .   نه-

 جا همه که گفت  محکم  و ی جد انقدر

 : گفت تعجب با پسره خوردن،

 .   بودم مونده کیتراف تو استاد-

 و کرد نگاهش  یخونسرد با یزارع

 :  گفت

  یفتیب راه زودتر بعد  ی دفعه یتون یم-

 .   ینمون کی تراف تو تا

  یم بهش  کرد، نگاهش خواهش با پسره

  مونده کم آخه باشه خرخون بچه خورد

  یدخترا  از ی کی کنه، التماس  بود

 :  گفت ییجلو

 .  دش یببخش حاال اس، جلسه نی اول استاد-



  یبد  نگاه و طرفش برگشت یزارع

 : گفت و انداخت بهش

 رونیب یبر تو یتون یم یناراحت اگه-

 .   نهیبش جات اون

  نگفت،  یزیچ گهی د و کرد کپ دختره

 یزارع از رو  نگاهش دیام  نا پسره

 اون و  پا  نیا اما بره خواست و گرفت

 بگه استاد بود منتظر انگار کرد، یم پا

 .   نیبش برو

  بعد زارم یم رو یکس که باره نیآخر-

 .   نیبش برو بشه، کالس  وارد من از

 یرو و بست رو در یخوشحال با پسره

 طرف جلوکه یخال  یها یصندل همون

 . نشست  پسرهابود



 یآور خفقان یفضا  توکالس آخر تا

  نفس هی  همه یزارع رفتن با  که گذشت

 . دنیکش یراحت

 رونیب کالس  از منم و شدم  بلند  جام از

 چشم  شلوغ یراهرو  یتو زدم،

  نبودن  هم دیشا ای  بودن از تا  گردوندم

 ییعطرآشنا یبو که بشم  مطمئن پرهام

  کنارم از یوکس  دیچیپ  م ینیب ریز

  شدم،خودش خکوبیم ردشد،سرجام

  چندقدم   اونم کهبودم زده زل  بهش !بود

  برگشت دیستاد،باتردیا جلوترازمن

  شد، قفل  توچشمام نگاهشکه طرفم

  کدفعهی که  بودبهم زدهزل باتعجباونم

  آب.دی درخش چشماش تو برق  همون

  قدم و  دادم قورت یسخت به رو دهنم



  هیازثان ی کسر ودر برداشتم  ی بلند یها

 لب ری ز یزیچ که  گذشتم کنارش از

 یکلمه بودجز یچ دم ینفهم اما گفت

 "من:" گفت  که آخرش
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  به دیکوب یم محکم رو خودش قلبم

  یهوا  و شدم اط ی ح وارد عی سر نم،یس

  یوا.  دم یبلع وجودم تموم با رو آزاد

    اد؟یب سرم ییبال چه قراره ایخدا

  نشستم، یمکتین یرو خراب یحال با

  موقعش ی ب یزنگا  و امایپ شر از تازه

 همه تو که ییامایپ بودم، شده خالص



  ای یدوست درخواست ینحو به شون

 .   بود داده یهمخواب

 شروع  گهید قهیدق  چند تا می بعد کالس

  باز و شدم بلند  مکتین یرو  از شد یم

 وارد. کردم یط   رو نحس  ریمس اون

  آخر یها یصندل یرو و شدم  کالس

 .  نشستم 

  ای کنه ی م سیتدر نجایا  بفهمم دیبا اول

 رو دانشگاه دی ق رمیگ  یم میتصم بعد نه،

  و بگم  ساشا به  تونستم یم یکاشک. بزنم

  اگه مطمئنم یول بشم  راحت  شرش از

 یعوض نیا سر ییبال هی  حتما بگم

.  کنه یم  ریگ خودش ی پا بعد و ارهیم

 رو ها حل راه  ذهنم تو داشتم هنوز

  پرهام و  شد باز در که کردم یم مرور



  اما شدن بلند جاشون از همه تو، اومد

 کالسو بودم مطمئن. زد  خشکم  من

 یم کاری چ  نجایا پرهام اما  ومدمین اشتباه

  استاد با ساعت نیا بودن نوشته کرد؟

 !   رادمنش  نه م یدار کالس ییمال

  یجا به و  هستم رادمنش پرهام سالم،-

 شونی ا متاسفانه اومدم، ییمال  استاد

 نی ا و اومده ش یپ براشون یمشکل

 .   دادن من به رو  کالسشون

 از  دستام  گفت؟ یم یچ  نیا یوا

 من از یعنی بود، کرده خ ی استرس

   داره؟ وجود ترم بدشانس 

 زدن، حرف و زدن قدم به کرد شروع

  کالس ته اومد یم  داشت که همونجور

 یم فیرد  جمالتشو بود زده  زل بهم و



  تند  قلبم  اومد یم جلوتر  یچ هر کرد،

 .  ستهیبا خواست یم  انگار زد، یم تر

  و دیچ یپ م ینیب ری ز تندش  عطر  یبو

 هر رشیتصو شد، شتری ب  جمیسرگ

 .   شد یم تارتر لحظه

  و گذشت ازم تفاوت یب اما د،ی رس بهم

  دمش ید  ینم گهید  ستاد،یوا کالس  آخر

.  دمی شن یم یخوب به رو صداش  اما

  مثل دار  خس و  خشن یصدا همون

  و زد یم زنگ که ییها موقع همون

  هی دنبال  فقط  و داره  دوستم»   گفت یم

  یم فحش من یوقت و پاکه« ی رابطه

 رخوابیز از و گشت یبرم لحنش  دادم

  جسم آوردن بدست از گفت یم  شدنم

 .   پاکم



  کنارم از  که بود افتاده شمارش به نفسم

  یبو هنوز دم یکش  یقیعم نفس گذشت،

 .   بود مونده فضا تو  عطرش

 که  کرد تموم  رو کالس زود یلیخ

  هی کدوم  هر و گرفتن رو دورش دخترا

  بلند  جام  از عیسر  دن،یپرس یم یسوال

 رونیب  لمیوسا کردن جمع بعد  و شدم

  تونستم ینم ام  هیثان کی گه ید . رفتم

  منتظر یبعد  کالس  ی برا پس  کنم تحمل

 از ساشا  به اطالع بدون  و نموندم

 .   رفتم رونی ب  دانشگاه

  قلبم دمی شا ای ترکه یم داره سرم  انگار

 و کردم  تندتر رو قدمام سته،یمیوا

  یتاکس ه ی یبرا و  کردم رد رو  ابونیخ

 .   دادم تکون دست



  تو رفتم، تو و چرخوندم در تو  رو دیکل

  دانشگام   روز نیاول دیگنج ینم   فکرمم

  تا دو رو ها پله.  باشه ینحس نیا به

  صدا به توجه یب  و رفتم باال یکی

 . شدم اتاقم وارد میمر یکردنا
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  به و کردم پرت تختم  یرو رو خودم

  دیبا چرا. دادم بارش ی اجازه اشکام

  تمام  با  بشه؟ سبز  راهم یجلو مرد نیا

 انقدر و  دادم فحش بهش  لب  ریز نفرتم

 .   شد منفجر درد از سرم که کردم هیگر



  لباسام و شدم  بلند  جام از خراب یحال با

  یآب شدم،  سیسرو وارد و آوردم در رو

.  اومدم رونیب و زدم صورتم و  دست به

  نیا شهی م یعنی کردم، یم یکار  هی دیبا

 مگه آخه نکنم فکر  کنم؟ حذف رو ترم

 دور سرگردون کنن؟یم حذف  اولو ترم

    کنم؟ کاریچ خب  دم،یچرخ خودم

  به  و دمیخواب باز طاق  و دمیپر تخت رو

 که کردم  فکر انقدر زدم، زل سقف

 .   برد خوابم یک  دم ینفهم

  از میگوش زنگ یپ در یپ  ی صدا با

 :  گفتم و  برداشتم مویگوش دم،یپر خواب

  الو؟-

   زدم؟ زنگ بهت بار ده ییکجا روشا-



  گفتم  ساشا به خوابالو

  خونم-

    خونه؟ یچ-

 :  گفتم  و دمیپر جا  از دادش ی صدا با

    باشم؟ کجا  دیبا مگه  آره،-

 .   دانشگاه: گفت تی عصبان با

  و دمیگز رو لبم افتادم، میسوت ادی تازه

 :  گفتم  عیسر

  ادمی منم نشد لیتشک مونیاخر کالس-

 .   ییاین  دنبالم   بگم  بهت رفت

 :  گفت  و کرد فوت  شدت با  رو نفسش

 .   نشه تکرار گهید-

 :  گفتم تند تند



 .   گمیم گهی د دفعه نیا باشه،-

  دارم بخرم  واست یخوا ینم  یزیچ-

 .   خونه امیم

  پرت پشت  از خودمو راحت الیخ با

 :  گفتم و تخت رو کردم

 .   نه-

  قطع  بعد و کرد یکوتاه یخداحافظ 

 .   کرد

  یکار کثافت بخاطر پرهام، بهت  لعنت

  گهید  د ینبا.  بگم دروغ دی با تو یها

 خودمو اگه بشه، کینزد  بهم  بزارم

  و شهیم تر یجر اون بدم نشون فیضع

  بهش  دیبا اره،یم  سرم ییبال  هی قطعا

 .   هیک روشا  بدم نشون



  و شدم بلند  جام از ضعف  احساس با

 .   رفتم  نییپا

  بهش ینگاه و  کردم باز خچالوی در

  یچ گرفتم یم می تصم داشتم  انداختم،

  نگاه توش  یها ی خوراک به و بخورم

 .  کردم یم

 .   خانم روشا یخوا یم  یزیچ-

 :  گفتم و عقب  برگشتم ترس با

 .  می مر دمیترس ع،یه-

   ؟یخوا یم یزیچ زم،یعز دیببخش-

 .   گشنمه آره-

 :  گفت و زد ی لبخند

  گرم ظهر ناهار  از برات نیبش برو-

 .  ارمیب  کنم



  یصندل ی رو و دمی کش  لبم یرو  یزبون

  تند  میمر. زدم زل کاراش به و نشستم 

 یگاه از هر و داد  یم انجام کارارو تند

  نکهیا تا  ذاشت یم  من یجلو  یزیچ هم

  قاشقم اشتها با . شد  غذا از پر  جلوم زیم

 شروع  و کردم مرغ و برنج از پر رو

 .   کردم خوردن  به

  تا زدیم چشمک جلوم ین یزم بیس

  طرفش رو دستم پس بخورمش، زودتر

 و  برداشتمش عیسر و کردم دراز

 .   دهنم  تو  گذاشتمش

  کردم، یخال ربعه هی رو  جلوم زیم

  دوغم وان یل و دمی کش شکمم  رو یدست

 .   گفتم یش یآخ و دمی کش سر اخر تا رو



 تیرضا با  و دادم هیتک  یصندل  یپشت به

 .  دوختم  چشم زیم به

 شکمو؟ یبود نخورده غذا چندساله-
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  ساشا دمید که عقب به  برگشتم ترس با

 با بهم، زده زل شیور هی لبخند  با

  طرفش  به و شدم  بلند  جام از یخوشحال

  و کردم  حلقه گردنش دور دستمو. رفتم

  ازش کوواال ن یع که یهمونجور 

 :  گفتم بودم شده زونیآو

   بخورم؟ هم رو تو یخوایم-

 :  گفت و کرد حلقه  دورم دستشو خنده با



  گشنمه انقدر من یول  یندار جا که تو-

 .   بخورم رو تو خوامیم االن نیهم که

  تا زدم  پا و دست یالک و زدم  یغیج

  و اومدم  نییپا بغلش از بشم، جدا ازش

 :  گفتم  و گذاشتم   فرار به پا

 .   رمیبگ  ایب یتون یم اگه-

  که ناشیآست کردن تا به کرد شروع

 یم.  رفتم  باال  و کردم فرار عیسر

  ی تو رفتم اما ادینم دنبالم  گهی د  دونستم

 ها نقشه یعوض استاد نیا یبرا  تا  اتاقم

 .   بکشم 

  ******** 

  داشت انگار که میگوش زنگ  ی صدا با

 از کرد یم یخودکش من دست از



 که یهمونجور شدم، داریب خواب

 ییشو دست وارد دم یمال یم رو چشمام

 .  شدم

 یم ها دانشگاه شروع از ی ا هفته هی

  برد یم  منو ساشا  مدت  نیا تو و گذره

  بود ادیز  کاراش امروز اما آورد یم و

 قول بابا و مامان رفت، من از زودتر و

 تا بخرن نیماش هی  برام یزود به دادن

  ساشا مزاحم هم  باشم راحت  خودم هم

 .   نباشم

  اتاق  از و دمیپوش رو لباسام یانرژ با

  تا دو جانیه با رو  ها  پله. رفتم رونیب

 آشپزخونه تو دمیپر و اومدم  نییپا یکی

 .   دمید گاز پشت رو میمر که

 .   یجون می مر سالم-



   ؟یدیخواب خوب زم،ی عز سالم-

 :  گفتم و نشستم   زیم پشت

 . آره-

 و خامه و عسل و  نون و یچا  تند تند

 سر  رفت باز و گذاشت  جلوم ر،یپن

 :  گفتم که ارهیب گهی د یزایچ  تا خچالی

 .   دارم جا چقدر مگه خانم، م یمر بسه-

 یبخور د یبا یرشد  سن تو زمیعز-

 .   یریبگ جون

  نون یا  تکه و کردم یکوتاه  ی خنده

 :  گفتم  و برداشتم

 یکس یراست ،یمیمر گذشته وقته یلیخ-

    ست؟ین خونه

 :  گفت و  دیکش کار از دست



 چون یول  هست مامانت  زمیعز چرا-

 .   دهیخواب  اتاقش  تو  االن بوده فت یش شب

 سر  موییچا وانیل و زدم  یپوزخند

 یکوتاه  یخداحافظ  شدم، بلند و دم یکش

 .زدم رونیب خونه از  و کردم
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 با  و دمیرس دانشگاه  به زود یلیخ

 تا یساعت  م ین. شدم وارد یسرخوش

  تو یکس و بود مونده کالس شروع

  و انداختم  اطراف به ینگاه. نبود  کالس

  رو فمیک ی تو کیکوچ شهیش بستم،  درو

 . رفتم  زشیم طرف  و برداشتم



  ختم یر شی صندل یرو رو روغن شتریب

  که کردم  پخشش یجور یقوط  در با و

 تخته ریز درست  هم  روغن یکم نفهمه،

 که  ختم یر ستادیا یم که ییهمونجا

  و زدم یثیخب لبخند . شد زیل یحساب

  و کردم  می قا فم یک یتو جرمو اثار عیسر

  لبم یرو لبخند . رفتم رونیب   کالس از

 مخصوصا شد  ینم پاک جوره  چیه

  یجلو کلیه اون با کردم یم  فکر یوقت

 . بخوره نیزم خوادی م ها بچه

 و زدم پرسه اط یح  تو آخر یها  لحظه تا

  تا و شده پر کالس شدم  مطمئن یوقت

 طرف به اد،یم پرهام گهی د ی قهیدق  چند

 ها، بچه یصدا  و سر. رفتم کالس

 یم راهرو یتو  تا پسرا مخصوصا 



 دوست یکس  با هنوز مدت نی ا  تو. اومد

 رو یک ی گهید امروز دیبا بودم،  نشده

  می تقس باهاش طنتاموی ش و کردم  یم دایپ

 .  کردمیم

  شدم،  وارد و کردم باز رو  کالس در

.  شد  مانع  یدست که  ببندم  درو  خواستمیم

 تو رو پرهام که عقب برگشتم  تعجب با

  عیسر شده  هل دم،ی د خودم ی سانت چند

 یخال یصندل نیاول رو و  رفتم عقب

 به کامل یخونسرد با اون  اما نشستم 

 اون از نه اما رفت زشیم طرف

  نفسم. بودم ختهیر روغن من که  یریمس

 تازه که رونیب کردم فوت شدت با رو

  از! چشاشو اوه افتاد، می دست بغل  به نگام

  کجش  لبخند به که  اومدم  نییپا  چشماش



  قورت استرس با رو دهنم  آب.  دمیرس

 چه گرفتم، چشم ازش عیسر  و دادم

 !  نه ای دمشید  قبال  ادینم ادمی  بود جذاب

 راحت کردم، نگاه  پرهام  به ندفعهیا

 و حضور و بود نشسته شیصندل یرو

  و برداشت رو کشی ماژ. کرد یم ابیغ

  کرد ما  به رو پشتش  شد، بلند جاش از

 ی ها لکه همه که رفت تخته طرف به و

 هر و  دنید رو لباسش  یرو یروغن

  یجلو  تا  داشت یسع یجور هی یکس

 یروغنا یرو پاشو. رهیبگ  رو خندش

 یبرم  قدم محکم انقدر گذاشت نیزم

  پشتش. نخورد سر  هم ذره هی  که داشت

  یزایچ هی  تخته یرو و بود ما به هنوز

  باالتر ها بچه یصدا و سر. نوشت یم



  بغ پرهام  دفعه هی که بود رفته

 :گفت و طرفمون برگشت  تیعصبان

 د؟ یکن یم پچپچ انقدر شده یزیچ-

 : گفت کالس شر یپسرا از یکی

 . شده  سیخ لباستون استاد-

 به ینگاه تیعصبان و تعجب با پرهام

 :گفت و انداخت لباسش

 ن؟یکرد دایپ  رتیبص چشم  کو؟-

 و انداخت باال بامزه ابروهاشو پسره

 :گفت

 . پشتتون استاد-

  پشتش مثال تا برگشت حواس  یب پرهام

  با و خورد زیل پاش  هوی که نهیبب رو

  بچه ی  خنده یصدا ن،یزم  افتاد  باسن



 قهقه باهاشون همراه منم  که شد   بلند ها

  که بود  شده یعصب انقدر پرهام. زدم

 .  اومد یم رونیب دود  گوشاش از انگار

 یول بود  کرده فروکش ها خنده یصدا

  جوره  چیه  و دمیخند  یم همچنان من

 . رمیبگ  رو خودم یجلو تونستم ینم

 . یخندیم  خوشگل  چه جون-
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  هیرنگ چشم  پسر اون  به یا غره چشم

  جمع لمویوسا و زدم بود نشسته  بغلم که

 .  کردم



 طرف به و  کرد لیتعط  رو کالس پرهام

  برگردوند سرشو لحظه هی رفت، در

  رونی ب و کرد نگام   خشم با  و طرفم

 .رفت

 عیضا واسه بود یعروس  دلم تو هم

  نشیخشمگ  نگاه اون از هم کردنش،

  اوردمین خودم یرو  به اما  بودم دهیترس

 .  زدم  رونیب کالس از و

  داشتم، وقت یساعت هی  یبعد کالس  تا

 سلف طرف به اروم و شدم  اطیح وارد

 .  رفتم

  دست از  تعادلمو که خورد بهم   یا تنه

  دستمو که  نیزم افتادم یم داشتم دادم،

 صاف و کردم بند ینرم یجا به

 به و آوردم  باال آروم نگامو. ستادم یا



 هی  ی نهیس رو که کردم  نگاه  دستم

  و برداشتم  رو دستم عیسر بود، دختره

 و طونیش  لبخند هی. کردم  نگاه بهش

 : گفت و زد  بدجنس

 پسر  هی دلت نکنه ومد؟ین خوشت هیچ_

 بغلش؟ یفتیب تا خواستیم هرکول

  کنارش  از و رفتم بهش یا غره چشم

 :  گفت و اومد سرم  پشت که  شدم رد

  یم خوشگال نی ا از تشکر هی حاال_

 . یفتیب نزاشتن  که یکرد

  به یا اشاره کردم،  نگاه بهش  تعجب با

 باال هاشو ابرو و کرد هاش  نهیس

 .گرفت خندم  که  انداخت



  اب سلف،  طرف  می افتاد راه خنده با

.  مینشست  همونجا و م یگرفت کی ک و وهیم

 که اورد در یباز مسخره انقدر مهتاب

  ینم ها  جنبهیب رون،یب کردن پرتمون

 . ننیبب دخترو تا  دو ی  خنده تونن

  مهتاب؟  میکن کاریچ االن_

  ؟ینیب یم رو شوعهیر پسر اون_

  خب؟  دم،ید اهان.... کو_

 .باشه یمذهب یلیخ خورهی م  بهش_

 . خره معلومه خب_

 . دارم دوست  بگو بهش برو_

 برم؟  من ؟یچ_

 و کرد نییپا و باال سرشو  کرده ذوق 

 :گفت



  گهید پسر چندتا  نیبب روشا، گهید برو_

 .  گهید  کن عشیضا قشنگ اونجان هم

 مراقبه؟ یچ نیع  ینیب ینم حراستو_

  خب رفته  سر حوصلم حال، ضد اه_

   م؟ی کن کاریچ

 : گفتم  و کردم ساعتم  به ینگاه

 من شه،ی م شروع داره کالسم اوه اوه_

 .  برم گهید

  انداخت  ساعتش به ینگاه عی سر مهتابم 

 :گفت و

  نهیم پنج روشا سرم تو خاک یوا_

 . شده شروع  کالسم

  طرف به مویکرد یخدافظ هم  از عیسر

 . میدیدو  کالسامون



 

 *** 
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 .ساشا گهید باش زود-

 رو دوشش  یرو نیسنگ ی کوله

 :گفت و عقب یصندل رو انداخت

  ا،یشد داریب زودتر من از روز هی حاال-

 .انداخته راه  یغیج غیج  چه نیبب

  تو نشستم و کردم نازک یچشم  پشت

 : گفتم نویماش

  تو شمیم  داریب زود شهیهم من  رمینخ-

 . ینیبینم



  یعنی که داد تکون مسخره رو سرش

 .  یگی م راست تو اره

 رونیب خونه از و کرد روشن نویماش

 .زد

  کجاست؟ دوستت نیا خونه حاال-

  دادم اس مهتابم  به  و دادم آدرس عیسر

 باال رو  اهنگ یصدا . باشه آماده تا

  که کردم یم یهمخون  باهاش و بردم

 . کرد شتریب سرعتشو  هم ساشا

  اومد که  میزد ترمز مهتاب پا یجلو

 :گفت تند  ساشا دنید با طرفمون

  خودم نبود  زحمت به یراض سالم،-

 . اومدم یم

 : گفتم  و کردم یاخم



 .کن پاره کهیت  تعارف بعد  باال ایب-

  که شد سوار سرخ صورت  با مهتاب

  سالم بهش خودش خاص  لبخند با ساشا

 .  داد جواب تند  اونم و کرد

  به شی پ شد  لیتکم تیظرف اخجون-

 . کوه یسو

  و چرخوند فرمونو دست ه ی با ساشا

 :گفت

 .مونده  من دوست نه-

 : گفتم و کردم  نگاه بهش  تعجب با

 !  ؟یبود نگفته ،یچ-

  د یبا من اونوقت  یا یم دوستت  با خودت-

  بمونم؟  تنها

 :گفت و وسط   د یکش خودشو مهتاب



  ساشا اقا م یباهم ما  گه،ید گنی م راست-

 . گهید مونهی م تنها

  تا یعنی  که کرد نگام  یجور هی ساشا

 .  ما به چسبهیم اخرش

  ادهیپ و  میکرد پارک کوه یپا  نویماش

  و پشتش انداخت رو کوله ساشا م،یشد

 . انداخت اطرافش به ینگاه

 .گهی د میبر-

 .  اد یب  دوستم کن صبر-

 رپامویز ی سنگا  و دم یکش  یا کالفه نفس

 نیماش که اطراف به کردمیم پرت

  درش و کرد ترمز پامون کنار ییآشنا

 .  شد باز



 که رونیب  اومد پرهام و شد  باز درش

 :گفت  ساشا

  لیتکم  تی ظرف خب  من، دوست  از نمیا-

 . شد
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 ساشا به لبخند  با و اومد جلو پرهام

 :گفت و  کرد ما به رو بعد و  داد  دست

 .خانوما سالم-

  مهتاب  اما دادم رو جوابش ی لیم یب با

 . کرد  سالم  بهش ییرو خوش با



 باال طرف به اروم و م یشد ریمس وارد

  گوشم در طرفمو شد  خم مهتاب م،یرفت

 :گفت

 . پرهام نیا داره یکلیه  چه اوف-

 : گفتم و رفتم بهش یا غره چشم

   ش؟یبود دهی ند حاال تا مگه-

  بخوام روز هر مونهیهمسا مگه نه،-

 .  نمیبب  لعبتو نیا

  که دانشگاهت استاد یول ستی ن هیهمسا-

 . هست

 : گفت و  کرد نگام  تعجب با

 ! نگو دروغ واقعا؟-

 دارم؟ یشوخ باهات نظرت به-



  باز و کرد پرهام به  ینگاه ی رچشمیز

  ذات  بگم  تونستم یم  یکاشک کرد، ذوق 

 .  فهیکث چقدر آدم  نیا

 استراحت بدون رو دوم و اول ستگاهیا

  بودم افتاده زدن نفس به گهید م، یگذروند

 :گفت  پرهام که

 استراحت رو ی بعد  ستگاهیا بهتره-

 پاهاشون تو جون گهید دخترا م،یکن

 . نمونده

  نگاش غضبناک و عقب به  برگشتم

 : گفتم و کردم

 بهونه رو ما  یشد  خسته خودت اگه-

 . می ایب م یتونیم  ما  نکن،



  بده جوابمو تا کرد باز رو دهنش پرهام

 : گفت ساشا  قبلش که

 گشنه یول  ستین خسته کس چیه باشه-

  د؟ یهست که

 : گفت عیسر همه از قبل  مهتاب

 . گشنمه یلی خ که من-

  نیاول به. دادم رونی ب شدت به رو نفسم

 یدرخت ریز م یدیرس که  یستگاهیا

  دیخر تا رفتن پرهام و ساشا  و می نشست

 .  کنن

 ******* 

 بعد  ماه سه

 



  رونی ب امتحان سالن از یخوشحال با

  چشم  در به.  نشستم ی مکتی ن یرو و رفتم

 و رونیب  اومد مهتابم که بودم دوخته

  نکهیا تا  دیکش سرک اطرافش به یکم

 .طرفم  اومد  و د ید منو

 ؟ یداد چطور-

 :گفت و کرد باز اخر تا  رو ششین

 .  بود  شیاخر جون اخ شم،یم پاس-

 : گفتم و شدم بلند مکتین رو از

 . یگرد پاساژ میبر-

 هی مقصد  تا مهتاب  و میشد یتاکس  سوار

 .  زد حرف تولدش ی درباره زیر

  خوبه؟  نیا  نیبب ا یب مهتاب-



 نگاهمو رد و اومد  طرفم  به مهتاب

 :گفت و گرفت

 . کن امتحان برو اره-

 : گفتم  فروشندش به  و میشد مغازه داخل

  منو زیسا رهنی پ نیا از اقا  دیببخش-

   د؟یدار

 :گفت  بهمو دوخت رشویخ  نگاه پسره

 مونهی م  مانکن مثل  کلتونی ه ماشاال-

 . بگردم  دیکن صبر

 . طرفم برگشت و گفت یش ی ا مهتاب

 لباسو گهیم طونهیش ز،یه  ی پسره-

 . میبر و صورتش  تو م یکن پرت اورد

 :گفتو زدم یث یخب  لبخند

 م؟یکن پرت-



 : گفت و  انداخت لباسه  به یمردد  نگاه

 فه یح قشنگه، آخه-

  یمشک رهنیپ با پسره  میبرس جه ینت به تا

  به  چندشش لبخند با و  اومد دستش یتو

 : گفت و گرفت طرفم

  قسمت که بود مونده زیسا  هی نیهم-

 .  شماست

 اشاره  که انداختم  مهتاب به  ینگاه مین

 به و  گرفتم دستش از. بپوشمش کرد

 . رفتم پرو اتاق طرف

  معرکه انداختم،  خودم به نهیا  از ینگاه

 رو مهتاب و کردم باز درو  اروم. بود

 کردم  صدا

 .روشا قشنگه یلیخ-



  پسره که ببندم  درو خواستم  زده ذوق 

  و اومد رونیب  مهتاب پشت از پرو

 :گفت

 . ادیم  بهتون یل یخ دوستتونه با حق -
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 : گفتم و  هم  تو دمیکش  اخمامو

   خواستم؟ نظرتو-

  و بستم درو بگه  یزیچ نکهی ا از قبل

  یمانتو و دم یکش رونیب  تنم از رو لباس

  دم ید که رفتم رونی ب  و دمیپوش رو خودم

 .  کنهیم بحث و جر  پسره با داره مهتاب



 رو لباس  و دمی کش رو مهتاب دست

 مغازه از و شخوانی پ یرو گذاشتم 

  کرد  نگام  تعجب  با مهتاب .  اومدم رونیب

 :گفت و

 اون به لباس بود؟ یکار چه نیا-

   ؟یداد  پس چرا رو یخوشگل

 ینم  بهمم نبود، خوشگل  اصال نه-

 . اومد

 :گفت  و کرد نگام چپ چپ مهتاب

  خودت از انقدر پرهامم یجلو اگه-

  به کارش االن  یداد  یم نشون  خشم

 .  دیرس ینم کردنت خفت

 : گفتم و  کردم مشت دستمو



  اگه ستم ین روشا دم،ی م  نشونش  بعد  دفعه-

 . ارمین سرش ییبال هی

 : گفت و کرد  ی بلند  نسبتا ی خنده مهتاب

 قشنگ تا  امیم رترید  بعد دفعه  یوا-

 .یکن  حفظ  خاطرت تو لباشو   طعم

  تا بود  نمونده یز یچ نکهیا تصور از

 مور مور تنم  تموم ببوسه لبامو دوباره

 به مهتاب که یآروم  ضربه با . شد

  رونیب روز اون فکر از زد پهلوم

 : گفتم و اومدم

 ه؟یچ-

  خوبه؟  نیبب رو لباسه اون-

 : گفتم و  گرفتم نگاهشو رد

 .  پرو میبر بزن اره-



 ***** 

  یتو رو مهتاب  یکادو یخوشحال با

  و انداختم  خودم به ی نگاه و گذاشتم فمیک

 رونیب اتاقم  از و دم یکش  لباسم به یدست

 .  رفتم

  گوشه یدکور ی مجسمه  داشت میمر

 : گفتم  که د یکش ی م دستمال رو سالن

  شی پ شبم رفتم، گهید من جون میمر-

 اگه یول  گفتم ساشا به مونمی م مهتاب

 .بگو  بهش  رفت  ادشی

 خوش  سالمت به برو زم،یعز باشه-

 . بگذره

 یخداخافظ  بعد  و زدم بهش ی لبخند

 . شدم آژانس  سوار و رفتم رونیب



  و شد باز در که زدم رو فونیآ  ی دکمه

  دکمه و  شدم آسانسور سوار  رفتم، تو

 .  زدم رو ش

 .مبارک تولدت جون، مهتاب سالم-

 .یمرس زم،ی عز سالم-

 ،یبرد  باال آهنگو  یصدا چقدر  اوه-

  اومده؟  یکس مگه

  یوا اومدن،  ش یابج و پسرعموم-

 که االن  تا داده حرصم انقدر کامران

 .یشی م آشنا  باهاش تو ایب  حاال نگو،
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 و مخصوص زیم رو گذاشتم  رو کادو

  مهمونا شتر یب بایتقر نشستم، یمبل یرو

 بوجود یگرم یفضا و بودن اومده

 دهیرقص یحساب  االن تا و  بود اومده

  بودم، شده  اشنا مهتابم یدوستا  با و بودم

  یم تمیاذ کامران  یرفتارا  وسط  نیا فقط 

  همش و روم  بود زوم نگاهش یه کرد،

 .  کنه جلب رو م توجه داشت یسع

 گرفته پوست ی  وهیم از  پر بشقاب

  باال رو سرم که  شد  گذاشته پام یرو

.   دمید جلوم رو کامران و اوردم

 : گفت طون یش و زد ی لبخند

 . یمردن الغر  ی ریبگ جون بخور-

 : گفتم و کردم  ییالک  اخم



 . ونیقل ین بخور خودت-

  و برداشت پرتقال هی و کنارم نشست

 :گفت  و دهنش  تو  گذاشت

 .  کردم چه اوم-

 کوی ک  خوادیم مهتاب  نیای ب ها بچه-

 .ببره

 طرفشون به و شدم  بلند یخوشحال با

 .  رفتم

 ... مبارک  تولدت  تولد تولد-

 .کن آرزو هی و ببند چشماتو-

  یزیچ  و بست چشماشو عیسر  مهتاب

  فوت نفس هی با رو  شمعا گفت، لب ریز

 . میزد دست باهم همه که کرد



  کمیک و کرد باز رو  کادوها عیسر یلیخ

  براش که یپالک و ریزنج م،یخورد

  که انداختم گردنش تو رو بودم دهیخر

 .کرد  ماچم و شد حال خوش یحساب

  شب نشد قرار مگه روشا یریم کجا-

 ؟یبمون

 حیتوض دارم ساعته سه مهتاب اعه-

  به هم  ساشا و کنه یم درد سرم  دم،یم

  ستادهیوا در جلو اومده االن ادیز احتمال

 وقت هی بزار برگردونه، منو   ادیب تا

  برم  من هستن  التونم یفام  االن گهید

 .بهتره

  محکم  مصمم دید  یوقت کرد نگام   کمی

 : دیبوس گونمو و کرد  بغلم



 . یاومد که یمرس-

  و کردم یخدافظ  خدا ازش لبخند  با

  لمیدل  نیشتریب شدم، اسانسور داخل

 وگرنه بود ش یابج همراه کامران موندن

 .  بود بهونه  همش...  و ساشا اومدن

 چه اوه زدم، رونیب ساختمون از

  بودم دهی د  آژانس هی ابونیخ سر. خلوته

  نداشت  ن یماش اگه  اونجا برم اول بهتره

 نیبهتر نیا ،اره  ساشا به زنمیم زنگ

 .کاره

  که رفتم یم ابونیخ سر طرف به آروم

.  دم یشن رو ینیماش  بلند اهنگ یصدا

  نهیماش دفعه هی که کردم  تندتر رو قدمام

 کنارم  اومد



 عجله؟ ن یا با کجا خوشگله-

 

 35_پارت#

 

 بهشون  ینگاه دم،یکش ترس از ینیه

  شیکنار و راننده بودن دونفر  فقط کردم

 . من  یبرا بودن  ادیز همونم یول

  به شروع و گرفتم ازشون رو عیسر

  شدت به جلوم  نهیماش . کردم دنیدو

  برداشت ابونویخ صداش  که  کرد ترمز

 . د ینرس کس چیه گوش به یانگار یول

 . بانو میبود درخدمت عجله، نی ا با کجا-

 : گفتم و  طرفشون برگشتم  تی عصبان با

 . ستمین اوناش از من کنار  دیبر-



 : گفت بود  نشسته  راننده کنار که یاون

  بهت خودمون زم یعز نداره اشکال-

 . میدی م آموزش

  کنم فرار خواستم  رفتم، عقب ترس با

 . گرفت بازومو و اومد رونیب  عیسر که

 ...ُکم  ....کمک ،یعوض کن ولم-

  دهنم یرو فشویکث و بزرگ دست

 :گفت  و گذاشت

 .شو خفه س،یه-

 مقاومت که کشوندتم نیماش طرف به

  دستش  تلخ گوشت تو رو دندونام ،کردم

  قبل د،ی کش  محکم  دستشو که  کردم فرو

  دستش  پشت با امیب خودم به نکهیا از



  نیزم پخش که  دی کوب دهنم تو  محکم

 . شدم

  و داد  تکون هوا  تو چندبار  رو دستش

 :گفت

 . بدم  جرت یجور  چه نیبب پدر، سگ-

  و دمیکش یبلند  غی ج که اومد طرفم به

  کوچه تو ینیماش نور که  رفتم عقب

 . افتاد

 . پسه هوا  ارشیب بدو بهروز-

 رو بازوم ندفعهیا و جلو اومد پسره

 طرف به کرد،  بلندم نیزم رو  از گرفت

  تو کنه پرتم خواست و کشوندتم نیماش

  درش به محکم رو دستم  که نیماش

 . نتونه تا  گرفتم



 . دیخوریم یگه  چه دیدار  کثافتا-

  و دست  انقدر! بود آشنا  صداش چقدر

 درست  تونستم ینم  که دیلرز یم پام

 باز که  دمیکش پشت  از یک ی سم،یوا

 .  تر دردناک ندفعهیا یول نیزم خوردم

  بلند تونستم ینم و رفت یم  جیگ سرم

 ... کنم فرار زودتر تا شم

 تو برو شو بلند   باش زود روشا-

 . نم یماش

  اسمم  یحت که بود یک نیا  ایخدا یوا

  شدم، بلند  جام از یسخت به دونست؟ یم

  سمت به  قدم چند کردم، یم  فرار دیبا

...  فرار... دیبا آره... برداشتم مخالفشون

  افتادم، که شد یچ  دمی نفهم... کردم یم



 یم رو صداها  اما شد بسته چشمام

 . دم یشن

 ه؟یخون  چرا افتاد، دختره بدو، بهروز-

  ش؟ یزد تو

 ینم اما دم یشن یم رو پاها یصدا

   .بخورم تکون  تونستم

  انگار دم،یشن رو ییکای الست غی ج یصدا

 ... سرده چقدر...بودن کرده ولم

 !روشا...کن  باز چشماتو...روشا-

 

** 
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 کردم، باز آروم رو چشمام ی خستگ با

 درست تارم  دید  تا زدم پلک بار چند

 !  شناسمشینم  کجاست؟ نجا یا. بشه

  به نگاهم  که شدم  زیخ م ین تخت یرو

  تنم   تو بلند مردونه رهنیپ هی افتاد، لباسم

 !  یشلوار چیه  بدون بود

  که شدم بلند  تخت رو از زده وحشت

 . دیچیپ  تنم  کل تو ی بد درد

 ... اخ-

 و سر که زدم رونیب اتاق  از لنگون

  با دم، یشن آشپزخونه تو از ییصدا

  هی بزرگ کلیه که  رفتم جلو  یکنجکاو

  دهیدزد پسر دوتا اون نکنه. دمید و مرد



  لباسامم  باشن؟ کرده  بدبختم  االنم و باشنم

 . ستین  که  تنم تو

 !روشا؟ یشد داریب عه-

  اومدم رونیب فکر از یشخص  ی صدا با

 . دمید جلوم رو  پرهام که

 ...  تو-

 : گفتم و  رفتم عقب  وحشت با

  در لباسامو تو  کنم؟ی م کاریچ  نجایا من-

 درد کوفتس  بدنم  کل چرا ؟یآورد

 کنه؟ یم

  مثل و  دمیپرس یم  سوال داشتم تند تند

  که دمیچرخ یم خودم دور ها وونهید

  داد پرهام  و داشت نگهم  دست  تا دو هوی

 :زد



 دادم؟   نجاتت کردم بد شو، ساکت-

 : گفتم  و کردم بلند صدامو

  تو میاورد چرا پس  یکرد کمکم  اگه-

 هااا؟ خونت،

 :  گفت صورتمو  تو زد زل یعصب

  تا ابونیخ گوشه تو ذاشتمتی م پس-

 کنتت؟*ب   بشه دایپ  گهید یکی

 : داد ادامه باز اون اما  زد  خشکم

  شب نصف وضع  و سر نیا  با اصال-

 ؟ی خوردیم ی*گه چه ابونیخ تو

 هم   تو دمیکش  اخمامو

 . کن ولم باش، زدنت حرف  مواظب-



  دستش از تا  دادم تکون رو خودم

 و مبل رو کرد  پرتم  که بشم خالص

 :گفت

  تو یبر  یخوایم شب نصف باز هیچ-

  یب داداش اون ،  یگ* ز*هر ابونیخ

  ولت و کجاست  ستی ن معلوم  که رتتمیغ

 .کرده

 : زدم  ی بلند داد

  خونوادم و من به خودتو یصفتا-

 .نچسبون

  زد  مهیخ روم بایتقر جلو اومد یعصب

 :  گفت حرص با و زد زل  چشمام تو

   ؟یزد یزر چه- 



 کم  باز اما کردم  نگاهش ترس با

 : گفتم  و اوردمین

 .برم  خوامیم ی عوض اونور برو-

 :گفت  و شد  قرمز صورتش هوی

 .دم یم نشون  بهت بودنو یعوض-

 رو لباش کنم  یکار  بتونم نکهی ا از قبل

 به شروع خشونت با لبم یرو گذاشت

 ... کرد دنیبوس
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  بهم تر محکم که بزنم پسش  کردم  یسع

 و دیلغز یم  بدنم  یرو دستاش د،یچسب

 .  زدیم چنگ رو هام نه* یس



  خون طعم که گرفت گاز رو  لبام انقدر

 به رو دستش  کردم،  حس دهنم تو رو

  داد، جرش وسط  از و گرفت لباسم قهی

 یسع باز  اما دمیلرز خودم به ترس از

 فاصله ازم  کمی . بزنم  کنارش داشتم 

  هلش که ارهیب در رو لباسش تا گرفت

 .دم یدو و عقب به  دادم

 موهام که برسم در به تا بود  مونده  کمی

 . شد  دهیکش پشت از

 : زدم ی بلند  غیج

 ...یعوض کن ولم-

 خواب اتاق  طرف به کشون کشون

  کرد پرتم و کرد باز لگد  با درو بردتم،

 .  تخت یرو



 ورت*ش  هی با و اورد در رو لباساش

 .روم زد مهیخ و تخت رو اومد

 زن تو مگه انتکار،یخ رتیغ یب-

 . یندار

 : گفت و کرد  یبلند  ی خنده

 رو  تو داشتم زن اگه کو، زنم-

 کار؟یچ  خواستمیم

 ینم رو  تو من یول گفتم  و کردم یاخم

 .  خوام

 :گفت و زد  یپوزخند

  من ماله تم ی بق شد من ماله جسمت یوقت-

 . شهیم

  در تنم از زور به لباسم کهیت چند همون

   دادهام و غیج به توجه بدون و اورد



  نافم یرو تا باال  از رو سشیخ زبون

  و کردم موهاش  یتو رو دستم د،یکش

  و شد  بلند یعصب دمش،ی کش  محکم

  جیگ که  زد دهنم تو یمحکم ضربه

 . شدم

 رو دستام ام یب خودم به نکهی ا از قبل

 تخت لهیم به کمربندش  با  و گرفت

 . گرفت درد  که دمی کش رو دستام بست،

  شکمم یرو  زبونشو و رفت  نییپا باز

  نییپا شد، منقبض هام عضله که  دیکش

 کرد، باز رو  پام  یا*ل و رفت تر

  زد تم*بهش به یسی ل و برد نیی پا سرشو

 . دمیلرز خودم به که
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  برد یم شتم*به یال  تند تند رو زبونش

 و  بودم شدم  لذت غرق .  دی مکیم و

  به بدم فشار رو  سرش  داشتم دوست

  دونم ینم.  بخورتش  شتریب  تا م* ص...ک

 به مار مثل و بود  گذشته قهیدق  چند

 رضا...ا دفعه هی  که دم یچیپ  یم خودم

  پرهام. دیپاچ رونی ب  شدت با  ابم و شدم

  کل و دیکش  نییپا تا باال از رو زبونش

 . خورد مو...اب

  زدم یم نفس نفس جانیه شدت  از داشتم 

  سرم خوادیم ییبال چه دمیفهم تازه که

 .  ادیب



  شت..به یرو رو ش ی نگ..دو*مر پرهام

 . دی کش سمیخ

 ... یم خواهش...نه-

  از قبل و  انداخت روشون تف هی پرهام

 وارد رو سرش بشه تموم  حرفم نکهیا

 ... کرد

 ... نهههه-

  دفعه  هی رو کلش که زدم ی بلند  غیج

 نفرت  با که شد  خم روم کرد، وارد

  گذاشت لبم یرو رو  لبش کردم،  نگاهش

  تو غمی ج یصدا که زد به*لم..ت و

 . شد خفه  دهنش

  که دیکوب  یم بهم خودشو محکم انقدر

  دستاش تو اگه خورد،یم تکون تخت



 تخت تاج به سرم  حتما نبودم  ریاس

 .خوردیم

  بود هام ناله و اه و  بود شده کمتر دردم

 قهیدق  چند  دونم ینم د،یچیپ یم فضا تو که

 یم جر پرهام ریز داشتم که بود

 .خوردم

 .زمیعز یتنگ تو چقدر...اه-

  دستاش که دادم خودم به یمحکم تکون

 .زد  چنگشون  و گرفت هامو نهیس

 رو نایا ،یباش  رمیز  همش دارم دوست-

 بدم  فشار ینجوریا

 .شعوریب کن ولشون اخ،-



 نوک و دی کش شونیک ی یرو رو زبونش

 که داد فشار انگشتاش  نیب رو یکی اون

 . شد  بلند  غم یج ی صدا باز

  یدار دوست بکش،  غیج فقط  تو..اه-

 ؟یخوریم جر رمیز یدار

  بود زشی ام کیتحر یحرفا از دونم ینم

  داشتم  کرد، یم  بدنم با که ییکارا ای

 دوباره که  بود مونده  کم  و بردم یم لذت

 شویگ*دون..مر هوی.  بشم ضا..ر*ا

 : گفت و دی کش رونیب

  ا.رض.. ا یزود ن یا به ندارم دوست-

 . بشم
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 به یل یس و گردوند برم حرکت هی با

  داشت، یوحشتناک سوزش که زد کوپلم

  از و گرفت ونمو.. ک یها لبه چندبار

 کنه؟ کاریچ خوادیم یوا د، یکش همه

 : گفت و د یکش سوراخم دور رو انگشتش

 ...اوف  ه،یصورت  و تنگ-

  فرستاد اروم و کرد سیخ رو انگشتش

 . کردم  منقبض رو  خودم درد از که تو

 : کردم زمزمه ترس با

 ... پرهام-

  درد کن  شل من هیس *کـ. سـ پرهام جون-

 .نداره

 : گفتم و دادم  تکون  سرمو تند



 ... بسه کنم، یم خواهش-

  غیج  که کردم واردم  دومشم  انگشت

  فرار دستش از خواستم دم،ی کش ی بلند

  نذاشت و داشت نگهم  محکم اما کنم

 .  بخوردم تکون

  گهید که رفت ور انگشتاش  با انقدر

 .  دادم  یم جون داشتم 

  ی ا گهید  یلیس و دی کش رونیب  انگشتاشو

 کردم فرو  بالش تو  محکم رو  سرم زد،

  تموم  کردم  فکر. دم یکش یقیعم  نفس و

 واردم  فشار با رو سرش هوی که شده

  رو دستش هی که دمی کش ی بلند  غیج. کرد

 :گفت  و دهنم یرو گذاشت

 ... کن تحمل شه،ی م تموم االن س،یه-



  تمام که فرستاد داخل زور به  شمیبق

  مثل اشکام  شد،  خفه دستش تو غامیج

 یب اون و بود رون صورتم  یرو لیس

 .  کرد یم خودشو کار داشت رحم

  دیکوب یم  بهم محکم رو خودش انقدر

  نم یبش  تونم ینم ماه  هی تا  داشتم حتم که

  داده رم... جـ واقعا برم، راه  درست ای

 .بود
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  با که گرفت  یشتریب  شدت هاش  تلمبه

  غیج انقدر  کردم، حس مرگو وجود  تمام

  هامم ناله یصدا گهید که بودم زده



 دهنم  یرو  از دستشو اومد، ینم رونیب

 : کردم  زمزمه که برداشت

 ... ازت... حـالم یض...عو-

  رونی ب رشو*ی... ک پشتم  سوختن با

  داخلم ابـشو یعوض افتاد، بغلم  و دیکش

 .  بود ختهیر

  که کردمی م نگاش باز مهین  ی چشما با

  لبخند با  و طرفم برگردوند صورتشو

 :گفت یثیخب

 . یشد  خودم ماله گهید-

 رو دستش که بستم تنفر با رو چشمام

 نوازش به شروع و دیکش  بدنم دور

  شتریب تنفرمو  حس که ینوازش کرد،

  یها یتگ*برجس از اون و کرد یم



  حرص چقدر دونمی نم. برد یم  لذت  بدنم

 .برد خوابم یخستگ  از که خوردم

  شدم، داریب خواب از درد حس با

  خشک ی ول بدم تکون دستامو خواستم

 هیگر به کردم شروع  درد با بودن، شده

 .کردن

 ؟یکن یم هیگر چرا روشا، شده یچ-

  کرد روشن رو چراغ که نگفتم یزیچ

 : گفت و  شد  خم روم سرم، باال  اومد و

 ؟ یدار درد زم،یعز شده یچ-

 :گفت  و دی کش شکمم یرو  رو دستش

  دکتر؟ میکنه،بریم درد-

 ... توعه... ریص...تق ...همش-



  تمام  کردم احساس  که  زدم یا  گهی د هق 

  تو ادیب خوادیم  معدم یتو اتیمحتو

  از عیسر پرهام که زدم یعق دهنم،

  تخت به  چشمم  که کرد  بلندم تخت یرو

 . بود خون پر روش افتاد،
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 وان ریش  و رفت حموم داخل  ینگران با

  از یوقت زد اب به یدست کرد، باز رو

  تو گذاشت منو اروم شد مطمئن گرماش

  با و کردم حلقه خودم دور دستامو. وان

 توجه یب  پرهام اما گرفتم ازش رو اخم

 . شد وان وارد  رفتارم به



 . نمتی بب خوامینم رون،یب برو-

  حرکت هی با کمرمو رو گذاشت دستشو

  قبل نشوند، پاش  یرو منو و  کرد بلندم 

 : گفت یجد  بگم یز یچ نکهیا

 .شده یچ  نم یبب وردار دستاتو-

 :گفتم  اخم با و یعصب

  بهم  ا یوحش مثل  یبود فکرم به اگه-

 . یکردینم تجاوز

 .نرو راه  اعصابم رو  روشا، شو خفه-

 : زدم داد بلند

 .  برم خوامیم  کن ولم شو، خفه خودت-

  هی با و برداشت محکم دستامو دفعه هی

  رو دست یکی اون و گرفتشون  دستش

 . داد فشار بعد و دی کش شکمم یرو



  نییپا برم بهتره ای کنه؟ یم درد نجاتیا-

  ؟یبش خفه تا  بدم فشار ترو

 ریز به یچنگ و رفت تر نیی پا  دستش

  لبامو و بستم چشمامو درد از که  زد دلم

 همچنان یعوض اون یول  گرفتم گاز

 . دشیمالیم  و بود روش دستش

  تر راحت کرد باز پاهاش با رو پاهام

 به یتکون  داد،ی م حرکت رو  دستاش

 .  گرفتم تر  محکم  که دادم  خودم

 یول بود  شده تر اروم حرکاتش کم کم

 یم حرکت بهشتم یرو دستش هنوز

 .کرد

  کردمی م  حس رمیز رو شی مردونگ 

  کم  کم ترس بود، شده بزرگ انگار



 دوباره بخواد  نکنه گرفت، دردو یجا

 بدنمو ترس با کنه؟ برقرار رابطه

 اروم وسطشو انگشت که کردم  منقبض

 .کرد واردم

 .... اخ-

 .روشا کن شل خودتو-

 . کن ولم خوام ینم-

 و کرد  فرو گردنم ی گود یتو سرشو

 :گفت

 اگه  بکن گموی م که یکار س،یه-

 . ادین دردت یخوایم

 رو زبونش که کردم خم شتریب سرمو

  انگشتش با و دی کش گوشم یرو

 .  زد مبه*ل.ت



  انگشتاش  با  که شدم  شل یکم

 .د یکش و گرفت ولمو*چ...و*چ

  ا.ض.ر. ا تا که رفت ور باهاش انقدر

 .  افتادم  دستاس تو حال  یب و شدم

 چقدر و  دیمال شکممو چقدر  دونم ینم

 یحساب یول میبود  مونده گرم  اب تو

  شده اروم  دردمم و بود گرفته خوابم

 .  بود

   ؟یشد خوب-

 : گفت که کردم  نگاش حال یب

  منو دیبا  حاال ،یشد  خوب نکهیا مثل-

 .یکن خوب

 به که شد گرد  چشمام  حرفش نیا با

 .کرد اشاره  تنش نییپا
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  یعنی  کردم نگاه  بهش  گرد  ی چشما با

  دهنمو  خواستم تا دارم؟ درد من  نهیبینم

 : گفت عیسر  کنم باز

 .خوابهیم هم اک...س با-

 . کن دا یپ رو گهی د یکی برو عمرا،-

 :گفت طلبکار

 .ها شده  بلند تو واسه نیا-

  و اومدم رونیب وان از بهش توجه یب

  شامپو با  عیسر موهامو رفتم،  دوش ریز

 . رفتم حوله  طرف به  و شستم

 روشا؟ یریم کجا یه-



 : گفتم  و دمیچیپ خودم دور رو حوله

 با کارتو یتونیم  هم تو بخوابم رمیم-

 .  یبنداز راه گلنار

  عیسر  و زدم یدرار حرص لبخند

  گفت یم که  دادش  یصدا رفتم، رونیب

 .  اومد رونیب  تا  رسمیم حسابت به

  یلباسا رفتم، لباساش کمد طرف به

  نیب از پس  بود کرده پاره که خودمو

  چارخونه بلند رهنیپ  هی خودش یلباسا

 .  دمی پوش و دمی کش رونیب

 همشون انداختم، شلواراش  به ینگاه

  کمدشو  در خواستم.  بود گشاد و بلند

 یکوتاه شلوارک به نگاهم که ببندم 

 .  بود نکنده مارکشو هنوز که افتاد



 کردم،  نهیا تو مسخرم پیت  به ینگاه

 تخت  سمت به و زدم یکوتاه چرخ

  بد حالم  تخت رو ی خونا دنی د با.  رفتم

 .  زدم یعق و شد

  و برداشتم رو روش ملحفه انزجار با

  و برداشتم هاشم  بالش ن،یزم کردم  پرت

 .  داد یم پرهامو  یبو اخه نیزم انداختم 

 صبح  تا بود مونده یساعت  چند فیح

 خونه  نیا از االن نیهم وگرنه بشه

 .رفتم  یم رونیب نحس

 تو وار ن یجن و دمی خز تخت یرو اروم

 یم  داشتم تازه یانگار شدم، جمع  خودم

 .  اومده  سرم  به ییبال چه دمیفهم



  صورتم رو و کردن باز  راه اشکام

  و دمیکش  باال سرم تا رو پتو دن،یغلت

 . بستم چشامو
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  اومد یم رونیب از که ییصدا  و سر با

  بدنم  به یقوص و کش . دمیپر خواب از

  مانتو عی سر ست،ین  پرهام  دمی د که  دادم

 .  دمیپوش رو خودم شلوار و

  گشتم  اتاقو گهید دور هی کو؟ شالم پس

  که افتادم پرهام یوحش یکارا ادی که

  اتاق  از مبل، رو  کرد  پرتم یجور چه



 پرهام خونه به  نگام که رفتم رونیب

 .  افتاد

  بمب  که یانگار بود، فیکث  و شلوغ

  معلوم  زنش سر تو خاک. بودن ترکونده

  گذاشته رو  یوحش نیا و کجاعه ستین

  یعکسا که  رفتم جلوتر کم ی بمونه، تنها

 .  دمی د وارید رو پرهامو

  زنشو عکس چرا! اس فتهیخودش چقدر

 همه چرا اصال نزدنه؟ وارید رو

    اسپرته؟ الشیوسا

  شدم خم اروم بود،  افتاده مبل  نییپا شالم

 ... بردارمش تا

  رون؟یب یاومد چرا-



  یجلو پرهامو که عقب  برگشتم ترس با

  شدم بلند یخونسرد با . دم ید خونه آشپز

 رو فموی ک سرم، رو انداختم رو شالم و

  به بهش توجه یب.   کردم درست شونم

  اومد عی سر که رفتم یورود در طرف

 .جلو

  کردم اماده صبحونه ؟یریم کجا-

 .واست

 : گفتم و  هم  تو دمیکش  اخمامو

 . حاال کنار برو خونمون، رمیم-

 برمت، یم بعد بخور یزی چ هی ایب-

 . کردم اماده صبحونه

  و کردم جمع  هم تو صورتمو انزجار با

 : گفتم



 نیا و  تو تونم ینم  هم هیثان هی گهید-

  یارزون صبحونتم  کنم، تحمل رو خونه

 .کنار برو خودت،

  و گرفت دستش  تو بازومو تی عصبان با

 :گفت

  نشون بهت  یکن تحمل یتون ینم که-

 . دمیم

  خونه، آشپز طرف کشوندتم  یزور با

 : زدم ی بلند  غیج

 .یوحش کن ولم-

  نشوندم، یصندل ی رو زور  و فشار با

 .  داد  شونم  با یفشار که بشم  بلند خواستم

  دهنم یجلو و برداشت رو ریش وانیل

 .  کردم کج سرمو  که گرفت



 :گفت نباریا و اورد جلو باز سماجت  با

 بخورش ریبگ ار،ی ن  باال منو یرو اون-

 جون رمیز دفعه ن یا مثل باز خوامینم

 . یبد
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  کردم، نگاهش شده گرد  ی چشما با

 : گفتم و کردم  باز دهنمو

 .... ب   ی دفعه گفته یک-

  ریش  تمام کنم،  تموم حرفمو نکهی ا از قبل

 .  حلقم تو کرد  یخال رو



  نیاست زدم، پس دستشو یزور با

  با که دم یکش دهنم رو محکم مانتومو

 :گفت شخند ین

 وجود  هم  یبعد  ی  دفعه که  گمیم من-

 اخر تا یمن واسه گهید تو داره،

 .عمرت

 : گفتم تی عصبان با

 .  ینیبب خواب تو-

  به دادم  هلش  و شدم  بلند یصندل رو از

 برم رونیب اشپزخونه از خواستم عقب،

 . شدم  خکوبیم حرفش با که

  ی کارا لمیف  یدار دوست یلیخ  کنم  فکر-

  نظرت به نه؟یبب داداشت رو  شبمونید



  تا  کنم  پخش  جذابو لمیف نیا ست ین بهتر

   ببرن؟ لذت هم هیبق

  بار چند دهنمو  طرفش،  برگشتم  بهت با

  پوزخند اون  اما کردم بسته و باز

 یم  دهنمو کنندش ریتحق  و مطمئن

 .  بست

 من  چرا د،یچرخ یم سرم دور ایدن

 ... چرا  بودم؟ فکر یب انقدر

  ؟یخوب روشا-

 خوب اره خوب؟ بستم،  چشمامو دوباره

 ... یعال من لحظمه، هی واسه

  اخه...ایخدا سرم، رو گذاشتم دستمو

 ... من چرا



 پرهام؟  ای دمیچرخ یم من  دونم ینم

 ... بستم  دوباره چشمامو

  لمیف  تونست یک  اون...گهیم دروغ

 ... باش توجه یب  بهش اره...  ره؟یبگ

  نگاه سرمم پشت  گهید رموی م نجایا از

 ...رمیم اره... کنم  ینم

 یخال  پام ریز که برداشتم  قدمو  نیاول

 . شد
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 رو ی زیچ یخنک بعد  و درد حس با

  کردم باز چشمامو آروم صورتم پوست

 .  دمید  سرم  باال پرهامو که



  روشا؟ یخوب-

  مگه؟ بود شده یچ  کردم، نگاهش گنگ

 زی م  به چشمم که شدم  بلند  جام از

  ادمی هم  سر پشت  اتفاقا. افتاد صبحونه

 ...اومد یم

 .  کن  ولم...کنار برو-

 بخور ر یبگ نویا ایب روشا، باش  آروم-

 . میزنیم حرف باهم بعد

  قند  آب وانیل که کردم  دستش  به ینگاه

 یول بزنم  پسش  خواستمیم  دم،ید رو

 یم ضعف و یتشنگ احساس دیشد

  تمام و  گرفتم ازش رو وانیل . کردم

 .  خوردم  نفس هی رو اتش یمحتو



 در طرف  به و گذاشتم  زیم یرو وانویل

  از عیسر  بگه یزیچ  نکهیا از  قبل رفتم،

 .  زدم رونیب خونش

 باز در عیسر که زدم رو اسانسور دکمه

 . شدم سوار و شد

  و اومدم رونیب ساختمون از عجله با

  که دادم  تکون  دست یتاکس نی اول یبرا

 .  داشت  نگه

  پشتم  دونمینم که پرهام به توجه یب

  و شدم  نیماش سوار نه، ای اومد رونیب

 . دادم رو خونه آدرس

  هی کاراش و پرهام فکر خونه خود تا

 وجه چیه به. نکرد  رهام  هم لحظه

  نم یبب رو نحسش  خت یر نداشتم دوست



 یم دانشگاه تو فردا بدم شانس از اما

 . دمش ید

 . میدی رس خانم-

 یول کردم یتشکر کوچمون  دنید با

 .  شدم  ادهیپ

  خونه، تو رفتم  و انداختم دیکل  ینگران با

 . نداشتم رو کس چیه حوصله

 نفر ن یاول که کردم باز رو سالن در

 . دمید  رو میمر

 گذشت؟   خوش تولد خانم، روشا سالم-

 .یمرس  اره،-

 وارد و  رفتم باال ها پله از حوصله یب

 .  شدم اتاقم



  و کندم تنم  از انزجار با هامو  لباس

  هنوز کردم یم حس. انداختم   سبد  داخل

 دوباره و برداشتم  حولمو  فه،ی کث بدنم هم

 .  حموم  رفتم

  که دمیکش  بدنم  ی ها یکبود به یدست

 هر یعوض یوحش کرد، باز  راه اشکام

 حاال و  کرد باهام  داشت دوست یکار

  ازم خواد یم باز و گرفته  لمیف گهیم

 .  کنه  استفاده

  بهم فشیکث  یدستا باز بزارم اگه محاله

 . کنم یفکر هی دیبا اره بخوره،

  حموم از  و دمیچیپ خودم دور رو حوله

 .  دمیپوش و  لباسام اومد، رونیب

 . دمی خواب درد با  و  خوردم یمسکن



 

 ******* 
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  شدم، دانشگاه اطیح وارد  استرس با

 ریز رو مهتاب که چرخوندم چشم

  طرفش به. دمید  مکتی ن یرو  درخت

  شتریب که بزنم  لبخند کردم یسع  رفتم،

 . شد صاف  خط  هیشب

 رو تلفنت جواب چرا ؟ییکجا روشا-

   ؟ یدینم

  همه مهتاب ال،یخ یب  بود بد  حالم کمی-

  اومدن؟ استادا

 :گفت و کرد  نگام  شک  با مهتاب



 شون؟یک ی ای مهمه  واست همشون-

 رید کالسمون میبر شو  بلند نگو، چرت-

 . شد

 کولشو که همونجور شد  بلند جاش از

 : گفت شونش رو  نداختیم

 .اومده اونم اومدن، همه-

 وارد  و رفتم بهش یا غره چشم

 .  میشد ساختمون

 !رو اونجا روشا-

 ردشو و  کردم نگاه مهتاب به  تعجب با

  یدانشجو  هی و پرهام به که گرفتم

 ! دمیرس بلوند مو دختره

 !خب؟ هیچ-



 تو رو دختره  نیا نفر چند دم یشن-

 ابونیخ  لب رو لب اونم دنی د نش یماش

 !دانشگاه یپشت

 باورم تو  کردم،یم نگاه  بهش  باز  دهن با

 .باشه فیکث انقدر پرهام د یگنج ینم

 روشا؟ ی شد یچ-

 . میبر ایب یچیه-

  وارد م،یشد رد کنارشون از تند

 . اومد استاد که  میشد  کالسمون

  از کارش و پرهام فکر ساعت  تمام تو

  یکار هی  د یبا. رفت ینم رونی ب سرم تو

  بمونم  پرهام دست چهیباز تونم ینم کنم

  خواست دلش که یکار هر بزارم و

 . بندازتم دور  اخرش و بکنه باهام
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  و کردم باز رو خونه در ی خستگ با

  هی که باال  برم  خواستم خونه، تو رفتم

  با! جلوم دیپر  یآشفتگ با  میمر دفعه

 کردم  نگاهش تعجب

 خانم؟ میمر شده یچ-

 گرفته  مانشیزا  درد دخترم خانم-

  برم؟ تونم  یم من مارستان،یب  بردنش

  یکس دهی نم جواب رو شیگوش مادرتون

 .  ستین  خونه هم



 ساعت  چند  تا ساشا خانم، میمر برو-

 ، ندارم  یکار منم رسه  یم گهید

 . تره مهم دخترتون

 : گفت یقدردان با و زد ی لبخند

  آمادست غذاتون  خانم، روشا یمرس-

 . امیم زود  من گازگذاشتم  یرو

  شیپ روز چند دیای ب زود خواد ینم نه-

 .  دیباش دخترتون

  یزیچ  گهی د و رفتم که کرد  تشکر باز

  بخاطر  یروز منم مامان یعن ی  نگفتم،

  شه؟یم نگران انقدر ازم  مراقبت و دنم ید

 بدونه اصال  نکنم فکر ساشا قول به

 .هیچ مادرانه حس



  نشسته لبم  یرو ناخداگاه که  یپوزخند

 .  کرد بدتر  حالمو بود

  دم،یپر حموم داخل  و برداشتم  رو لباسام

  تو یباز آب و مختصر دوش هی بعد

 .  اومدم رون یب وان

  تا نییپا  رفتم و دمیپوش یشلوارک و تاپ

 . بخورم یزیچ هی

  هی خودم واسه! کرده چه میمر  نیبب اوم

 زی م  پشت و دم یکش غذا  پر بشقاب

 .  نشستم 

 خوابالو و دمیکش پرم  شکم رو یدست

  یخبر یول بود شده غروب.  شدم بلند

 !نبود ساشا از



 اه زدم، زنگ ش یگوش به  ینگران با

  داره؟ ینم  بر چرا

.  برنداشت باز که گرفتم شمارشو دوباره

  رو انداختم ویگوش  و دمیکش ی ا ازهیخم

  خوابم یک  دم ینفهم  که کنارم یعسل زیم

 ... برد

 که یوحشتناک برق  و رعد  ی صدا با

 چه اوف  دم،یپر خواب از ترس با اومد

 !بود یمزخرف خواب

  از دهیترس اومد رونیب از که  ییصدا با

 و بود یک یتار در  غرق  اتاقم  بلند، جام

 پنجره شهیش به که یبارون یصدا

 زنده جلوم خوابمو  یها صحنه خوردیم

 .  کرد یم



 رونیب و کردم باز اتاقمو در اروم

  صدا دمید که کردم زیت گوشامو رفتم،

  دزد نکنه !  ادیم رونیب ساشا اتاق  از

  باشه؟ اومده

  محکم و چسبوندم در به گوشمو

 ... دفعه هی  که بستم چشمامو
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  بعد و وارید به یزیچ برخورد یصدا

 رو دستم ترس با اومد، شکستنش

 .  شد باز در دفعه ه ی که دیلغز رهیدستگ

 اروم و  دادم قورت ترس با  دهنمو اب

  دم،ید تخت یرو رو ساشا که  رفتم جلو



  داشت انگار بود موهاش  تو  دستش

 .  زدیم  چنگشون

 اومد، برق  و  رعد یصدا دوباره

  باال سرشو ساشا  که رفتم جلو دهیترس

 : زد داد  و توهم  دیکش اخماشو اورد،

 .رونیب برو-

 یکس نکنه اد؟ی نم  باال کس چیه چرا

 !   خونه؟ ومدهین

 رو گذاشتم  دستمو رفتم، جلو اروم

   شونش

 ... خو یداداش-

 . ستمین  تو داداش من-



  قدم چند بهت  با دستم،  ریز  زد  محکم

  یکل و بود ختهیر بهم  اتاقش . رفتم عقب

 . بود شکسته لهیوس

 ! کن نگاه منم، ساشا-

  د،یکش دراز  تختش یرو بهم توجه یب

  یب و چشماش یرو گذاشت  رو دستش

 ! دیخواب  بهم توجه

  دوست  رفتم، اتاقش در طرف به اروم

  که االن مخصوصا   بزارم تنهاش نداشتم 

 هی با. دم یترس یم ییتنها  از خودمم

  برگشتم و  بستم اتاقشو در ییهوی  میتصم

  دم یکش دراز تخت یرو کنارش سمتش،

 .  دمی خز بغلش تو اروم و



  الکل  ظ ی غل یبو که دم یکش یق یعم نفس

 . سوزوند رو نم یب مشروب و

  دفعه هی که  امیب رونیب بغلش  از  خواستم

 یرو سرشو کرد، حلقه دورم دستشو

  ق یعم  نفس چندتا و گذاشت موهام

 ... دیکش

 . عسلم ید یم یخوب یبو چه اوم-

  تا کردم باز دهنمو شد، گرد چشمام

  و برگشت حرکت هی  با که کنم صداش

 گرد  یچشما با تخت، یرو  افتادم

 . کردم  نگاهش

  اب شد، رهیخ  لبم به اومد، نیی پا سرش

  که اومد تر نییپا  و داد قورت دهنشو

 طرف دو دستاش . شد  لبم  مماس لباش



...  کرد حرکت  لباش و نشستن صورتم

  نشست لبام یرو  که یا بوسه نیاول با

 ... خوردم یسخت  تکون
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  لبام رو  احساس با داغش و س ی خ یلبا

  لحظه هر هاش بوسه شدت د،یلغز یم

 د،یلرز دلم  ته یزی چ هی شد،  یم شتریب

  تو دستامو... ادیز خواستن و  عطش هی

 باز  هم از لبامو کردم، فرو موهاش

  لب. فرستاد  دهنم  تو زبونشو که کردم

  ینیریش  هی که دمی مک اروم رو نش ییپا

 .  کرد پر وجودمو تمام  خاص



  نفس نفس  به که  میدیس*بو  همو انقدر

 کرد  فرو گردنم یگود تو سرشو  م،یافتاد

  هی با تاپمو و اومد نیی پا دستاش. دیمک و

  دکمه رو دستام. اورد  در تنم از حرکت

 هاشو دکمه تند تند  د،یلغز رهنشیپ یها

  رهنشی پ خودش کمک  با و  کردم باز

 کل  هیثان چند تو. اوردم در رو

 هی هرکدومو م،یاورد در لباسامونو

 .  میکرد پرت طرف

 فرو  گردنم داخل دوباره  ساشا سر

  نییپا د،یمک  یم گردنمو عطش با رفت،

 نوک یرو داغشو زبون... رفت تر

 .  دشی مک ها بچه مثل  و دیکش  نم*یس

 . دم یکش  یظ یغل اه  اریاخت یب

 . اومد خوشت  جووون-



  درد از که  گرفت یمحکم گاز دفعه هی

 .  دمیچی پ خودم به

 ...یوحش-

  کنم  فکر که خورد  هامو نه* یس انقدر

 تر نیی پا و دیکش زبونشو.  شد  کبود

  یا  گهید آه  که زد شکمم به یس یل رفت،

 .  کردم  فرو موهاش تو دستمو  دم،یکش

  تا نییپا از یسیل و کرد باز بهشتمو یال

 . زد باالش

 ... ساشا اوف-

 ؟ یدار دوست زم،یعز جونم-

 و  افتاد  جونم  به زبونش با دوباره

 .  بدم جوابشو تا نداد یفرصت



 تحمل گهید  دم یچیپ یم  خودم به مار مثل

  و دادم  ساشا به یفشار  نداشتم،

  دم یپر ایوحش مثل تخت، یرو  انداختمش

 . دهنم تو کردم بزرگشو ر...ک و روش

 هنوز نصفش  اما بود شده پر  دهنم

  همشو تا  دادم فشار سرمو بود، رونیب

  تند   تند و زدم  بهش یسیل . دهنم تو بکنم 

 .  خوردمیم

  نشست، سرم یرو ساشا بزرگ  یدستا

 سرمو  و کرد جمع پشت از موهامو

 سرمو  داد،یم فشار خودش به  محکم

 ر..ک  لذت با منم.  کردیم جلو عقب

 .  خوردمی م  داداشمو



 یم رونیب لبم یها کناره از دهنم  آب

  و ماش..تخ یرو ختیر یم و اومد

 ...نییپا تا کردیم شره

 دفعه هی  ساشا که  بردم یم لذت  داشتم 

  خنده با تخت، رو کرد پرتم و  کرد بلندم 

  بغل از و  شد خم که کردم یم   نگاهش

 برداشت، ودکا نصفه شهیش  هی تختش

  یمست با  شمیبق که  کردم یم  نگاه بهش

  انداخت رو شهیش.  د یکش سر  عطش و

 رو گذاشت لبشو  روم؛ شد خم  و نییپا

  هی که م یدیبوس یم  همو انهیوحش . لبم

 کرد، واردم  فتشو*کل ر.ی.. ک دفعه

 . شد خفه گلوش تو آخم
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  د،یمک یم  لبامو و زد یم تلمبه تند تند

  که دیکوب  یم بهم خودشو محکم انقدر

  یم صدا و خورد یم  بدنم  به تخماش

 .  داد

 من  و زدیم تلمبه  داشت ی ساعت مین

 سرعتشو دفعه  هی بودم، شده ارضا

  با  و دیکش رونیب رشو..ک و کرد  شتریب

 .  کرد یخال روم ابشو  ادیفر

 به شروع و افتاد  کنارم نفس  نفس با

 . کرد دنیخند

 ... ی داد حال یلیخ-



  لذت یلیخ  خودمم بگم، یچ دونستم ینم

 چه  صبح دونم ینم یول  بودم برده

 ! کنم  نگاه چشماش تو دیبا یجور

  بسته چشماشو دمید  که طرفش  برگشتم

 زود چه کشه،  یم ق یعم  ینفسا و

 ! برد خوابش

 رونیب اتاقش  از و برداشتم  لباسامو

  یخبر گه ید و بود صبح کی نزد.  رفتم

 . نبود بارون و برق  و رعد از

  شدم،  حموم وارد و برداشتم حولمو

 از سرعت به اتفاقا کردم، باز رو دوش

  من که شد یچ شدن، یم رد چشمم  جلو

  یها بوسه اد ی! می دیخواب هم  با ساشا و

  داشت، یخاص یگرما  افتادم، داغش

 . بشه تموم نداشتم دوست



  طعم  دم،ی کش دندونم ریز نموییپا لب

  فرق  پرهام  با یل یخ ساشا یها بوسه

 !بود  شتریب یلیخ  لذتش یحت  داشت

  یفکر چه  نیا دادم،  تکون تند  تند سرمو

 االن کردم، ممنوعه کار هی  من بود؟

  فکر  لذتش به نکهیا نه  باشم ناراحت دیبا

 .  کنم

  شیمال کف یحساب  و زدم شامپو سرمو

 باالخره  و دمیکش آب خودمو کردم،

 .  رفتم رونیب

  مثل یچیه االن دم،یکش ی ا ازهیخم

 .  دی چسب ینم بهم  خواب

 .  زدم رجهیش  تختم  تو  و دمیپوش لباسامو

 **** 



  اتاقم  از و  دادم خودم به یقوص و کش

  فکر و شدم  داری ب  رید اومدم، رونیب

 .  باشه خونه  یکس نکنم 

 هی  تا رفتم اشپزخونه طرف به سرخوش

 کله تا دمید رو ساشا که بخورم یزیچ

  خشکم  در  یجلو که  نتیکاب تو بود رفته

 .زد

 که اورد رونیب رو ها قرص جعبه

 . خورد بهم  نگاهش

  ؟ یندار درد سر قرص روشا-

 نه انگار کنه،یم رفتار  یمعمول چقدر

 ! افتاده یاتفاق که انگار

 . زده خشکت چرا ؟یخوب روشا-

 :گفتم  و جلو  رفتم آروم



  ؟یخواستیم یچ-

  نویا  ایب ترکه، یم داره سرم یلعنت-

 .  بخورم  کن دایپ یچ  هی بگرد

 رو ها ورق  و گرفتم  ازش رو جعبه

 . افتاد ژلوفن به چشمم که  زدم کنار

 .خوبه نی ا کنم  فکر ریبگ  ایب-

 .خوردش اب با عی سر و گرفت قرصو

 به گذاشت، زیم  وسط  رو آب  یبطر

 . برگشت دفعه هی  که رفت در طرف

 ؟ی د ینشن ییصدا شبی د یراست-
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  منظورش یعنی کردم، نگاهش ترس با

 : گفتم انداختمو باال سرمو ه؟یچ



 .  دمینشن  یزیچ  بودم خواب من نه-

 زمزمه  کالفه و دی کش موهاش تو یدست

 :کرد

 . کردم یرو ادهیز شبید  کنم  فکر-

 آشپزخونه از من به توجه یب  بعدم

 .  رفت رونیب

  رفتم  و فرستادم رونیب  شدمو حبس  نفس

  و کردم غذاها به ینگاه خچال،ی سر

  و برداشتم  ژامبون ورقه چندتا سر اخر

  رو دمیچ ارشوریخ و گوجه  و سس با

  به و دمیکش جلو هم رو نونا سبد ز،یم

 .  کردم  حمله غذا

 ******* 



 مسئله تا تخته طرف برگشت  استاد 

  کردم اماده خودکارمو سه،یبنو دشویجد

  میگوش که نشم معطل و سمیبنو زود تا

 .  دیلرز

 اروم و گذاشتم  جزوه یال  مویگوش

  ام یپ پرهام دم ید که  کردم باز صفحشو

 : داده

  تنگ برات یلیخ دلم خونمون  ایب »شب

 زم«یعز شده

 کردم،  نگاه امشیپ به گرد  ی چشما با

  ست؟ی ن  کالسش  سر االن پرهام  مگه

  یزیچ نیهمچ دوباره ییرو چه با اصال

  خواسته؟

  کجاست؟ حواستون یتهران خانم-



 .  دم یپر جام از استاد ی صدا با

   د؟ی دار کارم استاد، بله-

 شتریب ها بچه  زیر ی خنده یصدا

  ساعتش به ینگاه  استاد کرد؛ میعصب

 :گفت  و انداخت

 ازتون  درسو نیا  کنفرانس بعد  جلسه-

 .  خوام یم

 از زارم افهیق به توجه یب حرفش  بعد

 !زد رونیب  کالس

 مهتاب ،یصندل رو  شدم پخش حال یب

 :گفت  و پهلوم به زد عیسر

  کرد صدات  بار چند  استاد ! روشا؟ چته-

 ! ی دینفهم



  بهش یچ  کردم، نگاهش رفته  وا افهیق با

 ! نداشت خبر یچیه از یوقت  گفتم یم

  ختمیر و  کردم جمع لمویوسا  یبدبخت با

  پرهام با رو ی بعد کالس فم،یک تو

 حرف  باهاش  یجور هی دی با  م،یداشت

 . بشه امشب الیخی ب تا  زدمیم

  میرفت یک  دم ینفهم که بودم فکر تو انقدر

  میبرگشت یک و میخورد  ناهار و سلف

  که بودم زده زل  در به منتظر کالس،

 .  تو  اومد  نشینماد  یاخما با پرهام

 به ینگاه ز،یم یرو گذاشت  رو فشیک

  درس به کرد شروع و انداخت ها بچه

 .  دادن



 یچیه  من و بود  کالس یاخرا بایتقر

 .  بودم دهی نفهم ازش

 اون یعنی ؟یچ  کرد یم دم یتهد اگه

 قتیحق داره ازم بود گفته  که یلمیف

 ها یوحش  مثل خواد یم باز یعن ی داره؟

  کنه؟  حمله بهم

  اومد یم آدم  مثل  اگه شد یم یچ

 یم رفتار ساشا  مثل  ای م؟یخواستگار

  یکل شمی مست اوج تو یحت ساشا! کرد؟

 . بود متی مال با رفتاراش و بود  مواظبم
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  ازش  و شد تموم کالس یک  دم ینفهم

 و خونه برم  داشتم دوست. زدم رونیب

  گندم  شانس  از یول ببرم پناه  اتاقم به

 عصر  تا که بود  روزا اون از امروز

 یم شونو همه  دمی با و داشتم کالس

 یم حذف رو ترم  کل وگرنه موندم

 .  شدم

  یحت نشستم، یمکتین یرو یحال  یب با

  نگاه! زد بشیغ  کجا مهتاب دم ینفهم

 کردم،  می گوش امیپ صفحه به ی ا گهید

  مونیپش  پرهام  تا کردم یم یکار  هی دیبا

  شدم، بلند  جام از عیسر  فکر نی ا  با. بشه

 زمان  خودم یبرا حرف با  بشه دیشا

  خالص  امشب شر از حداقل و بخرم

 .  بشم



 نصفه لبخند رفتم،  پرهام اتاق  طرف به

 باز درو و نشوندم لبم یرو  ی ا مهین و

  خشکم دمید که ی ا صحنه با  که کردم

 !زد

 ... ت...تو-

  شد، بلند  پرهام یپا رو از عیسر دختره

 مقنعه  و بست شلوارشو و مانتو  دکمه

  بود زده  خشکم  کرد، سرش رو اش

 !  بگم  ی ز یچ تونستم ینم و  در یجلو

. زد رونیب  اتاق  از و زد کنارم دختره

  یها دکمه داد، قورت دهنشو  آب پرهام

 :گفت  و اومد جلو بست، رو  لباسش

 ... نیبش تو  ایب ؟یخوب روشا-



 ترس از بست، رو در و  جلو اومد

 : گفتم و دمی کش یغیج

 ...یعوض عقب  برو-

 خودش  طرف دمی کش و گرفت بازومو

 .  دم یم حی توض باش آروم روشا، سیه-

 یعصب و عقب و دم یکش رو خودم

 : دمیتوپ

  دست دم،ید خودم یوقت یحیتوض چه-

  اولشم از  ،یعوض نزن من  به نجستو

 ... یآشغال چقدر  دمیفهم یم دیبا

  اما کرد  بسته و باز دهنشو یعصب

 باز رو اتاقش در بگه، تا نداشت یزیچ

  نگاه که  رفتم رونیب یعصب و کردم

  کردم، حس خودم ی رو نفرو  چند رهیخ



  بلندم  یصدا و بودن دهیشن  یزیچ حتما

 ... یعوض مردک درک به. رفته رونیب

 دم،یکش دندونم ریز رو لبم  یعصب

 .  کندم  محکم رو پوستش

 به یعصب زدم، رونیب ساختمون از

  هوی که  رفتم یم  دانشگاه در طرف

 !... شد دهی کش پشت از بازوم
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 شدت  با و هم  تو دم یکش  رو اخمام

 .  دمید رو مهتاب که عقب برگشتم

 کالسمون االن ؟یریم کجا روشا-

 . شهی م شروع



 هی از رون،یب  فرستادم شدت با  رو نفسم

  هم  کالس سر اگه و بودم کالفه طرف

 اگه یول دم یفهم ینم ی زیچ مطمئنم بودم

 .  شدم یم حذف  قطعا خونه رفتم یم

 :گفت  و داد  تکونم ینگران  با مهتاب

 خوبه؟ حالت روشا؟ شده یزیچ-

 . ادیم استاد  االن میبر ایب آره-

  که کردم حرکت ساختمونمون طرف به

 .  اومد  سرم پشت  هم  مهتاب

 به داشت که دمید رو استاد دور از

  دست  عیسر رفت، یم کالس طرف

  کالس در طرف به  و گرفتم رو مهتاب

 .  میشد وارد اون از زودتر و میدیدو



  هم با و کرد یآروم ی خنده مهتاب

 . آخر یها یصندل رو می نشست

  ها بچه به  ینگاه کالس،  تو اومد  استاد

 .  کرد شروع رو درس  و انداخت

  بمیج تو میگوش که  بود کالس یآخرا 

 زیم ریز و  آوردم درش د،یلرز

  دوست بود  پرهام از ام یپ هی گذاشتمش،

  حس یول کنم  حذفش نخونده داشتم 

 .  نذاشت  میکنجکاو

  شیپرو  از چشمام  که کردم باز  امشویپ

 . شد گرد

 کارت اتاقم  ایب  کالست  بعد »روشا

 دارم«

 : کردم پیتا حرص با



  نقش واسم گهید بهتره اه،یس سال »صد

  ی آقا شناختمت خوب گهید ینکن  یباز

 استاد« 

  یالک و کردم م یقا جزوم ریز رو میگوش

 .  زدم زل استاد به

 که بود  نگذشته هم قهیدق  چند هنوز

 نکهیا بدون د،یلرز میگوش دوباره

  و کردم خاموش رو تلفنم  بخونم امشویپ

 .  فمیک  ته انداختم 

  مهتاب شد، تموم کالس  میتا زود یلیخ

 : گفت و شد   بلند بغلم از عیسر

  االن بپرسم استاد از سوالو  نیا رمیم-

 .  امیم



  جمع رو لمیوسا  و انداختم باال  شونمو

  منتظرش کالس در یجلو کردم،

  دهیکش پشت  از دستم دفعه هی که ستادم یا

 ! شد

  شدم  دهیکش  برگردم  بتونم نکهی ا از قبل

  سرم پشت درم و یخال کالس هی یتو

 ! شد بسته
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 رو  پرهام که عقب  برگشتم ترس با

 تو  و رفتم جلو یعصب دم،ید جلوم

 : دمیتوپ صورتش



  نیهم  ؟یکرد که بود یکار چه نیا-

 در حرف هم دانشگاه تو برام  مونده

 .ارنیب

 با دوخت، بهم رو سرخش یچشما

 دیلرز یم  خشم از  من مثل که ییصدا

 :گفت

  تا ارنیب در حرف  خواد یم دلم  اصال-

 مسخره نی ا ،یبد اممویپ جواب یباش تو

 ؟یاریدرم هیچ ایباز

  ینم واقعا دم،یکش یقیعم نفس حرص با

  جلوتر. کنم انیب ازش رو تنفرم  تونستم

 انزجار با زدم زل چشماش  تو و رفتم

 : گفتم



 که تو  ای ارمیدرم یباز مسخره من-

  ی نبود تو  نیا ؟ید یکش گه به مویزندگ

  دوست از حرف و  یکرد تجاوز  بهم که

  چندتا چندتا با که حاال  ؟یزد  یم داشتن

 کور کرده؟ منم هوس دلت یپریم

 زارمی نم گهی د رممیبم پرهام، یخوند

 . بخوره بهم  نجست دست

 . دادم  ادامه و گرفتم ازش رو نفرت با

 .رهیگ  یم عقم کنم یم نگاهت یوقت- 

  از دفعه ه ی که برم در طرف به  خواستم

  یچشما با وار،ید  به کوبندم پشت

 :گفت و  زد زل بهم شیوحش

  گهید بار هی ؟یکرد زر زر یچ االن-

 .  نکردم  خورد دهنت تو دندوناتو تا بگو



  محکم  چونم، رو بود  گذاشته  رو دستش

 ترس با داد، یم  فشار طرف دو از

 یترسناک لحن با که کردم یم   نگاهش

 :گفت

 زتیچ  همه منه، ماله روحت و جسم-

 هر ،یبگ  یزیچ  یندار  حق  منه ماله

 به رمیگ یم معشوقه بخواد  دلم چقدرم

  هر بعدم  به نیا از نداره، یربط  چیه تو

  تختم رو یشیم  حاضر خواستم وقت

 رفته ادتی اگه نرفته؟ ادتی  که لماتویف

 واسه بفرستم نسخشو هی  یخوا یم

 .  کنن فیک  یحساب تا خانوادت

  که داد  یم فشار رو  چونم محکم انقدر

 آخ شکنه، یم  دندونامو  داشتم حتم

  لبم رو رو  لبش انهیوحش که گفتم  یزیر



 کرد، گرفتن گاز به شروع  و گذاشت

 ! بود خشن هم دنشیبوس یحت

 تو رو  خون طعم  که گرفت گاز انقدر

  و آورد کم  نفس کردم،  حس دهنم

  زیآم  دی تهد نگاه  هی. کرد ولم باالخره

 باز رو کالس در و انداخت بهم گهید

 ... که کرد

 که  کردم نگاه مهتاب به  وحشت با

  تنه پرهام بود، زده خشکش  در یجلو

.  شد رد کنارش از و زد بهش یا

 در  و کالس داخل اومد زده بهت مهتاب

 .بست سرش  پشت رو
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 و پارم لب رو دم یکش رو دستم  پشت

  با مهتاب.  کردم پاک رو روش خون

 درو و شد کالس  وارد نامطمئن  یقدما

 .  بست  سرش پشت

 اومد، جلو  شده گرد  ی چشما با

 سوزش که زدم تم یوضع به  یپوزخند

 .  کردم  حس لبم  یرو ی ا گهید

   ؟یبود در  پشت حاال  تا یک از-

 :گفت  و نشست روم  به رو

  بدبخت خودتو ! روشا یکرد کاریچ تو-

 ...  یکرد

  اومد گرفتم، دستام تو رو سرم  کالفه

 .  گرفت  بغلش تو رو سرم و کنارم



  کرد؟ باهات کارو ن یا یک کثافت اون-

 کنه؟  کمکت تا ینگفت یکس  به چرا

 : دمینال عجز با

 ی آبرو خوام ینم آخه، گفتم یم یک به-

  گهیم ی عوض اون. ببرم رو خانوادم

  ؟یچ یعنی یدون یم گرفته لمیف ازم

 آروم و گذاشت  کمرم  پشت  رو دستش

 :گفت یناراحت  با داد حرکتش

 یجور نیهم اون و ینگ یکس  به اگه-

!  ارهیب سرت یبدتر  یبال  دیشا  بده ادامه

 ...  ؟یچ یبش حامله اگه

  من ... من آوردم باال رو سرم  وحشت با

  خدا  یوا!... نخوردم  قرص... قبل دفعه

  ؟ی چ باشم شده حامله حاال  تا اگه



  که خوند  رو نگاهم ترس مهتاب انگار

 .  شد ساکت  اونم

  یبدبخت به داشتم  که بود چقدر  دونم ینم

  مهتاب حرکت با که کردم یم   فکر هام

 .  اومدم رونی ب فکر از

 .  دارم ی فکر هی من ؟یخوب روشا-

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

   ؟یفکر چه-

  دیبا کنه  تتیاذ دوباره یخوا ینم اگه-

 . یکن فرار  دستش  از

 : کردم زمزمه و کردم نگاهش  تعجب با

  کجا؟ به  اصال ؟یجور  چه کنم؟  فرار-

 :گفت و  گرفت دستامو نهفته  یجانیه با



  دستش از یخوا  یم اگه روشا نیبب-

 زاتویچ یبعض  دی ق دیبا یبش  خالص

 . یبزن

 . کردم  نگاهش گنگ

 فرار یجور چه من مهتاب، یگ یم یچ-

  همه دانشگاهم، و  درس خانوادم، کنم؟

 .  نجاستیا زمیچ

 رو خانوادت شهی م بهونه ه ی با نیبب-

 یتون یم سخته، دانشگاه یول یچونیبپ

  ؟یری بگ یانتقال

 . کردم  نگاهش  ید یناام با

  کنه یم ی کار هی پرهام برم هرکجا من-

  بکن بهتر فکر هی  مهتاب برگردم، تا



 اون یبرا شهر نیا  ای گهید شهر هی آخه

 !داره؟ یفرق چه
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 به رو نفسش  کالفه من مثل  هم  مهتاب

 .  کرد فوت رونیب

 خونش؟ ی بر یخوا یم امشب یعنی-

 راست و چپ به رو سرم زده وحشت

 ییبال هی  قطعا  برم اگه نه دادم، تکون

 . میاریم گهیهمد سر

 .  برم  تونم ینم نه-

 در طرف  به و شدم بلند  جام  از عیسر

 . رفتم کالس



 روشا؟ یریم کجا-

 رو  سراغم ازت اگه خونه، رمیم-

 یجور هی د یبا. یدون ینم بگو  گرفت

 . کنم گور و گم رو  خودم  تا میبخر وقت

  کالس از کرد، نگاهم یناراحت  با مهتاب

 . شدم خونه یراه و زدم رونیب

 ****** 

 لحظه هر زدم، یم  قدم  اتاقم  ی تو کالفه

  قلبم  و میشد یم  تر کینزد شب به

 یم ام  نهیس به رو خودش  تر  محکم

 .  دیکوب

  دم،یپر  جام  از میگوش زنگ  ی صدا با

 صفحه  به نگاهم  شد،  تر تاب یب  قلبم

 روش  پرهام  اسم  که شد رهی خ میگوش



 جلو گهید  قدم هی . کرد یم ییخودنما

  یم نگاه  بهش  مردد برداشتمش، و رفتم

 .  شد  قطع که کردم

 که کردم یخال رو شدم  حبس  نفس

 .  زد زنگ باز و دیلرز  دستم تو یگوش

  سبز کونی آ دادم، قورت رو دهنم  آب

 : گفتم ی فیضع یصدا  با و  دمیکش رو

 ... الو-

  سگم  ی خوا یم ،ید ینم جواب چرا-

  ؟یکن

  تا گفتم یم  دیبا ی چ بستم، رو چشمام

   بشه؟ امشب الیخیب

 ! ید ینم جواب چرا...روشا الو-



  تخت لبه رو دستمو  نشستم تخت لبه رو

 .  گذاشتم 

 دم  امیب پاشم نکن  یکار  روشا-

 ... خونتون

 .پرهام الو-

  ؟یخوب روشا؟ شده یزیچ-

 . آره..آ-

 .  دنبالت  امیب یی کجا ؟یافتاد راه-

 ام یب تونم ینم...ن من... م-

 رفته؟ ادتی ظهرمو یحرفا! ؟یچ-

 .  پرهام... نه...ن-

 چه بگو  ،یکرد  لبم به جون روشا-

 .  مرگته



  که یا جمله و بستم رو چشمام درمونده

 :گفتم  تند تند رو بودم کرده آماده

 .  شدم  ود یپر ام،یب  تونم  ینم من پرهام-

 . گرفت سکوت رو  نمونی ب یا  هیثان چند
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 تکرار رو" یلعنت "  لب ری ز بار چند

 . بود شده یعصب یحساب  یانگار کرد،

 واسه خودتم کن، استراحت خوب برو-

 .  کن  آماده گهید   شب چند

 یفحش تا  دمیکش  دندونم ری ز رو لبم

 : کردم زمزمه لب ریز کنم، نثارش

 .باشه-



 .  ر یبخ شب-

  و گفتم یکوتاه ریبخ   شب خودش مثل

 رها آسوده رو نفسم. کردم  قطع رو تلفن

 .  افتادم  تخت یرو  پشت از  و کردم

 یم در پرواز به داشت دوباره فکرم

  می قا یبرا یراه دنبال   دیبا حاال اومد،

  بودم  غرق  فکرام  یتو. گشتم یم شدن

  قامت و شد باز اتاقم  در دفعه هی که

 .  شد  دا یپ ساشا

 یسوال  و نشستم  تخت یرو دهیترس

 :گفت که کردم  نگاهش

   م؟ ینیبب  یایم  گرفتم  دیجد  لمیف-

  یفشارا  و دنمیترس و پرهام از یعصب

 : گفتم  بلند یصدا با روم



 در چرا کردنه؟ باز در وضع چه نیا-

  یم عوض لباس داشتم  دیشا یزن ینم

 ! کردم

 شوک  با اول رفتارم از متعجب ساشا

  یصدا با هیثان چند  از  بعد و کرد  نگاهم

 جانیه  اون از یخبر  گهید که  یآروم

 :گفت  نبود هیاول

 .خوام یم معذرت باشه-

  هیثان چند.  رفت و بست  درو حرفش  بعد

 د ی نبا اه زدم، زل بسته  در به یا

 یم یخال  ساشا سر رو پرهام  تمیعصبان

 خفه غیج  و زدم موهام به یچنگ . کردم

 .  ارمیب در دلش  از برم  بهتره دم، یکش  یا



 با رو  موهام شدم، بلند  تخت یرو از

  هام لباس به یدست و بستم  یی مو کش

 .  دم یکش

 در به یآروم تقه و  دم یکش یق یعم نفس

 .زدم  اتاقش

 . دیبفرما-

  صداش اومده خدمتکار کرده  فکر حتما

  اتاقش  در  و دمیکش یقیعم نفس  بکنه،

 و  تو بردم رو سرم.  کردم باز رو

 زی م پشت  دمید  که دمیکش یسرک

 با  و طرفم  برگشت نشسته، وترشیکامپ

 .  کردم نگاهم یسوال  دنم ید

 .  ساشا-

 .کرد  نگاهم منتظر و نگفت یزیچ



  ؟یداداش یقهر-

 : گفت سرد  و تاپش لپ طرف برگشت

 . نه-

  ادامه کارش به حضورم به تفاوت یب

 :گفتم  و اتاقش تو رفتم  کامل داد،

  م؟ین یبب  لمیف-

 . دارم کار-

  رفتم، جلو کوتاهش یجوابا از ناراحت

   کردم حلقه گردنش دور دستامو از یکی

 یس عیسر حرکت هی تو جلو  شدم خم و

  و برداشتم  زشیم یرو از رو لمیف  ید

 : گفتم  و زدم ش  گونه یرو  یبوس

 .م ینی بب لم یف م یبر حاال-
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 رو چشماش و کرد مکث  یا  هیثان چند

  کرد باز گردنش دور از رو دستم. بست

 . شد بلند و

 ترسناکه، باشم گفته االن از میبر-

 .  ها یبخواب شم یپ شب زارمینم

  تکون رو سرم و زدم یجون کم لبخند

  سمت به  و میزد رونیب اتاقش از. دادم

  به و نشستم مبل ی رو. م یرفت سالن ته

  ی د یس باالخره زدم، زل ساشا حرکات

  بهم ینگاه. نشست کنارم و گذاشت رو

 :گفت  و انداخت

   کو؟ اتیخوراک پس-



  یکل من شه یهم شدم، بلند  جام  از عیسر

  ییدوتا لمیف موقع و آوردم یم هوله هله

 .  میخورد یم

  یجلو و  شدن تموم ها پله یک  دم ینفهم

 . بودم ستادهیوا آشپزخونه

 روشا؟  یخوا یم  یزیچ-

 . اومدم رونیب فکر از میمر حرف با

 م؟ یدار  یخوراک-

 . ارمیم االن کن صبر آره،-

  چندتا عیسر رفت،  ها نتیکاب طرف به

  یتو و  برداشت ال یپف و پسیچ بسته

  برگشت. کرد یخال یبزرگ یها ظرف

 عیسر که برداره وهیم تا خچالی طرف

 : گفتم و برداشتم  ز یم یرو از رو اونا



 . میخوا ینم یز یچ گهید بسه  نایهم-

  بغل . باال برگشتم  و  بگه یزی چ نذاشتم 

 جلومون رو ها یخوراک و نشستم ساشا

  طبق کردم، نگاه زون یتلو به و گذاشتم 

 یاصل زبان با یس یانگل  لمیف  هی معمول

 !... ترسناک ژانر تو اونم بود

 ****** 

   بعد هفته دو

 

  اتاقم  در  یجلو تا رو نم یسنگ چمدون

  رهیدستگ به دستم  نکه یا از قبل  دم،یکش

 رو چمدون تو؛ اومد ساشا و شد  باز در

 :گفت یناراحت  با و گرفت دستم  از



 جا نی هم رو سانستیل  شد ینم حاال-

 ؟ یبر فوقت واسه  و یریبگ

 : گفتم  و زدم ی لبخند

  بابا که حاال گه،ی د زدم حرفامو قبال-

 ؟ید یم ریگ تو  نداده ریگ

 به حرف یب  و کرد یا  بامزه اخم

 .  رفت ها پله طرف

 مامان رفتم، نییپا ی کی تا دو رو ها پله

  منتظر و بودن ستادهیوا هم کنار  بابا و

 مامان گردن  از. کردن یم  نگاهم

  زدم گونش یرو یبوس  و شدم زونیآو

 یحساب  که بابا  بغل تو رفتم  بعد و

 . چلوندتم
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 سوار ،یا  یطوالن  نسبتا  یخداحافظ  بعد

.  میبر فرودگاه به  تا شدم  ساشا نیماش

  تونستن  ینم و داشتن کار بابا و مامان

  بودم خوشحال  دفعه نیا ان،یب اونجا تا

 انقدر چون ادیز کار همه نیا از

 دروغام متوجه که بود شلوغ سرشون

. نکردن راجبش یقیتحق چی ه و نشدن

 یرو یحساب  دفعه  نیا یلعنت  شانس  نیا

  یحت که بود  داده نشون بهم رو خوشش

  چند نی ا یانگار  نشد، ریگی پ  هم ساشا

 ریدرگ رو  ذهنش یمهم  مشغله ریاخ ماه

 .  بود کرده



  با که بودم  فکر یتو چقدر  دونم ینم

  تو کردم، نگاه اطرافم به ساشا یصدا

  و شدم  اده یپ نیماش  از. میبود نگیپارک

  چمدونم که  دوختم چشم  ساشا  به منتظر

 .  برداشت  عقب صندوق  از رو

 ینگاه م،یشد فرودگاه شلوغ سالن وارد

  گلوم یتو یزیچ هی  انداختم، ت یجمع به

  یحساب چشمامم انگار کرد، یم  ینیسنگ

  انقدر من چرا بودن؛ افتاده سوزش به

  هوس دست  از تا بودم یم فی ضع دیبا

  اونم بزارم؟ فرار به پا یعوض مرد هی

 خانواده  نه که برم ییجا به تنها  و تک

 !یزبون هم یحت نه و هست  ام

 !... روشا-



 رو افکارم کردم ی سع ساشا  ی صدا با

 رو خودم  که شد یچ  دم ینفهم  بزنم، پس

  محکم رو  دستام !...  بغلش تو کردم  پرت

  تنش  عطر یحساب کردمو حلقه دورش

  نفس فرستادم، هام هیر اعماق  به رو

 رو تنش  یبو و دمیکش  یا گهید  ق یعم

 رهیذخ  روم شیپ  ییتنها یروزا یبرا

 .  کردم

 نییپا  چشمم از  یاشک نکهی ا از قبل

 رو چمدونم. شدم  جدا ساشا  از بچکه

 زمزمه یآروم یخداحافظ   و برداشتم

  به ساشا ن یسنگ نگاه برابر  در کردم،

 زمزمه لب ریز. افتادم راه تی گ طرف

 : کردم



 انقدر ،یقو بار  نیا اما  گردم یبرم-

 زی چ چیه و  کس  چیه از  که یقو

  یزیچ و گردم یبرم پر دست  با نترسم،

  رفتم یآبرو نیگزی جا تا ارمی م خودم با

 . گردم یبرم باالخره آره باشه،
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 ریتاخ بدون مایهواپ کارها انجام از بعد

 نیزم به کشیکوچ پنجره از شد، بلند

 و خودش  لحظه هر که  کردم نگاه

 !شدن یم  تر کیکوچ آدماش

  کننده خسته و یطوالن  مسافت از بعد

 رو چمدونم. نشست مایهواپ باالخره



  نگاهم  شدم،  سالن  وارد و گرفتم لیتحو

  که کردم نگاه آدما به و چرخوندم رو

 منتظر ذوق  و شوق  با کدوم هر

 روشن رو میگوش. بودن مسافرشون

 ها یتاکس  ستگاهیا طرف به  و کردم

  کرد یم  نگاهم  منتظر که یمرد به رفتم

 .  ببرتم هتل به گفتم

 زنگ میگوش که کرد حرکت نیماش

 .خورد

 ؟ یدیرس راحت ؟ی خوب روشا، سالم-

 . خوبم یمرس سالم،-

 ؟ یریم یدار کجا-

 .هتل-



 نداره یمشکل   مییدا گفتم  بهت بار صد-

 ... چرا اونجا یبر یتون یم و

 : گفتم و  حرفش وسط  دمیپر

  نجا یا تا که  نیهم گفتم منم  مهتاب اعه-

  بعد به نیا از ه،ی لیخ یکرد  کمک بهم

  بعدم کنم،  حل رو مشکالم دیبا خودم رو

 .  باشم یکس بار سر  خوام ینم

  موقع  هر بود، کجا بار سر وونهید-

  هم اونا ششونی پ یبر یتون یم یخواست

 .  منتظرتن

  و زدم  شیمهربون همه نیا  به ی لبخند

 : گفتم

 .یمرس باشه-



 جواب هم  گهید روز سه تا یراست-

 .  ادی م  دانشگاه

 .زمیعز باشه-

  ع یسر مید یرس گفت  که راننده  ی صدا با

 .  شدم ادهی پ  و کردم یخداحافظ   مهتاب از

  رفتم و کردم رزرو یاتاق عیسر یلیخ

  امکانات و بود یخوب یلیخ  هتل باال،

 .  داشت  هم  یادیز

 تخت، رو کردم پرت پشت به رو خودم

  هم ساشا به دیبا آوردم، باال رو میگوش

  بهش رو  دنمیرس خبر و زدم یم زنگ

 . دادم یم

 

 *** 
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 به رو  آخرم نگاه و برداشتم رو فمیک

 دوست رو ریی تغ  نیا انداختم، نهیآ

 یزندگ محل که حاال خواستم ی م. داشتم 

 بودم، کرده عوض رو  ام  ندهیآ و

 .  بدم  رییتغ  ظاهرمم

  پمم یت بودم، کرده  درشت فر رو موهام

 نگرفته  میتصم هنوز. بود کرده  رییتغ

 هر نه،  ای کنم  عمل رو دماغم که بودم

  خواستمینم یول بود خوب ظاهرش چند

 .باشه گذشته  مثل افممیق گهید

  ام،یب رونیب فکر از تا  دادم تکون یسر

 .  زدم رونیب و برداشتم رو اتاقم  کارت



 خونه دنبال به دیبا  دانشگاه بعد امروز

 و بود ختهیر پول حسابم  به بابا بگردم،

 .  کنم اجاره یا خونه که خواست یم

  کارام شیی دا و مهتاب یکارا لطف به

 فرصت و رفت یم ش یپ عیسر یلیخ

  گرفته ازم رو غصه و غم و کردن  فکر

 .  بودن

  شدم، یتاکس سوار و  شدم خارج هتل از

 نگرفته  ادی درست رو ها راه هنوز

 طول یا هفته چند کنم  فکر  بودم،

 ! کشهیم

 .  خانم میدیرس-

  ادهیپ  تشکر بعد  و دادم رو  اش هیکرا

  زود یادیز زمان امروز  کنم  فکر شدم،



  یم فکر یلیخ من دم یشا ای گذره، یم

 ! کنم

 درسته شدم، دانشگاه اطیح وارد

  سطح یول  ستین یمعروف ادی ز دانشگاه

 یحرف  خودش حد در و داشت ییباال

 .  داشت گفتن واسه

  دایپ رو یمهندس ساختمون باالخره

 طرف به!  کهیش و بزرگ  چه  اوه! کردم

  محکم یکی دفعه هی  که رفتم هاش پله

 . فتمیب بود کینزد که  خورد بهم

 ! خانم  خوام یم معذرت اوه-

  یآب چشم جفت هی  برگشتم،  طرفش به

  بهش  جیگ . بود زده  زل بهم منتظر گرد

 : گفتم و  کردم نگاه



 .. اممم .. خواهش-

  دمیفهم دمید رو  شدش باز دهن یوقت

  به عی سر گفتم، یفارس و دادم  یسوت

 : گفتم یسیانگل

 .  نشده میزیچ نداره، اشکال-

 قهوه یموها تو یدست و زد یج یگ  لبخند

  یرو که ی تار چند د، یکش شیا

  و فرستاد عقب رو  بود افتاده صورتش

 .  رفت

  فرستادم، رونیب رو شدم  حبس  نفس

 !بود  یجذاب  پسر واقعا

  پسرا همه دور نبود قرار مگه روشا ا  

  ؟یبکش خط  رو



  دینبا رفتم، باال و  دم یکش یق یعم نفس

 واسه باشه ادم ی دی با بدم، یسوت  گهید

 . نجامی ا االن یچ
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  ینم کردم، دایپ رو  کالسم  گشتن یکل با

  آروم! دارم  استرس همه نیا  چرا دونم

 .تو  رفتم و کردم باز رو  کالس در

 حرف هم  با داشتن ها دانشجو شتریب

  بود کالس یتو ی ا  همهمه و زدن یم

.  شد  کم ها صدا از  یکم ورودم با که



 یصندل طرف به یکس به توجه یب

 . نشستم و رفتم یخال

  کردم یم حس رو نگاه چندتا ینیسنگ

 عقب به برگردم خواست ینم  دلم یول

 .  نم یبب و

 پسر که بود نگذشته  یا قهیدق  چند

  صدا و  سر که شد کالس  وارد یجذاب

 و رفت  استاد  زیم  طرف به. دیخواب ها

 : گفت و گذاشت  رو  لشیوسا و کتاب

 د؟یچطور هفته نیا ها، بچه  سالم-

 هر و دادن رو جوابش ها بچه  شتریب

 ینگاه  دقت با  گفت، یزی چ هی کس

  یموها و یشی م یچشما  انداختم، بهش

 .  بود شده د یسف اش قهیشق کنار که بور



  ،یا دهیورز بدن و داشت  یبرنز پوست

  بهش یول  داشت سال 30 یباال نظر به

  یانرژ مخصوصا  خورد یم تر جوون

 .  حرکاتش و صدا

 : گفت و براشت رو  کشیماژ

 ست؟ آماده کنفرانست انزو-

 رو سرش  بود جلو فیرد  که یپسر

  گرفت باال رو برگه چندتا و  داد تکون

 . داد تکون و

 االن؟  ای ام یب  کالس  آخر آره،-

 . ایب یان یپا می تا کنم یم صدات خوبه،-

 که برگرده تخته طرف به خواست

  روم یا ه یثان چند خورد، من به  نگاهش

 :گفت آخر در و  کرد مکث



 اومده من کالس سر قبال  خانم، دیببخش-

 د؟ یبود

  شدم،  بلند و دادم قورت رو دهنم  آب

 دوباره و باشم خونسرد کردم  یسع

 . ندم یسوت

  یورود هستم، یتهران روشا سالم،-

 . امیب و  کنم نام ثبت  تونستم  تازه دیجد

 خوش  و داد تکون رو سرش استاد

 . نمیبش کرد اشاره و گفت  یآمد
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 عنوان و  برگشت تخته طرف به دوباره

 حیتوض به شروع و نوشت رو درس

 . کرد دادن

 نوت و بودم زده زل بهش متفکر

 حیتوض خوب یلیخ کردم، یم  یبردار

  صورتشم و دست حرکات از.  داد یم

 . خندونمون یم یکل و گرفت  یم کمک

  یبرا بعد جلسه ها، بچه دینباش خسته-

  بتونه کس  هر د،ی باش آماده قسمت  نیا

  قسمت  نیا  با  مرتبط   یزیچ ای کنه ق یتحق

 . رهیگ یم یقیتشو نمره کنه، دایپ

  عیسر رو بود نوشته که رو یا جمله

  و کردم جمع  رو لمیوسا. کردم  ادداشتی

 . زدم رونیب   کالس از



 بهتره مونده، قهیدق 40 میبعد کالس  تا

  کمی  و بخورم ی زیچ هی تا سلف برم

 .  بشم آشنا

  سلف دنبال و رفتم رونیب ساختمون از

 ! وارید  تو  رفتم دفعه هی که  گشتم  یم

 غول  هی که آوردم باال سرمو درد با

  گنده یل یخ یکلیه پسر هی نه ،یابونیب

  رفتم  و هم تو  دمیکش اخمامو. دمید جلوم

  دهن به دهن باهاش  نداشتم دوست کنار،

  طعنه  با دفعه هی  که برم  خواستم. بشم

 :گفت

  رفتم یم راه هوا به سر که  دیببخش-

 ! دمیند  رو شما

 :گفتم  و زدم  یپوزخند



 حواستونو بعد به نیا از نداره اشکال-

 نکیع  د یشا دیبر  دکترم  هی د،ی کن جمع

 .  شد الزمتون

  مثل  و هم  تو د یکش رو اخماش

 یب من اما کرد،  نگاهم ها رغضبیم

 .  شدم سلف وارد بهش  توجه

  نشستم،  زیم هی یرو و گرفتم قهوه هی

  کردم یم مزه رو ام  قهوه که همونجور

 شتریب . کردم  یم نگاه اطرافمم  به

 و  دختر یها  بیاک بودن، پر ها یصندل

 حرف سرخوشانه  و بودن نشسته پسر

 . دنیخند یم و زدن یم

 ینم مجبور منم اگه دم،یکش یقیعم آه

  یزیم سر  مهتاب با  االن نجای ا  امیب  شدم

 هیبق.  بودم صحبت  گرم و بودم نشسته



  د یبا شدم،  بلند و خوردم سردمم ی قهوه

 .  میبعد کالس سر رفتم یم
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  با و شد  تموم  کالسام ساعت چند  بعد

  برم د ی با حاال. رونیب  اومدم یخستگ

 .اوف بگردم، خونه دنبال

  شبی د که یا نقشه به یا  گهید نگاه

  منطقه  ن یا نظرم  به کردم، بودم  گرفته

  هم و کهی نزد دانشگاه به هم باشه، خوب



  راننده  به رو آدرس. مناسبه متاش یق

 .  زدم دید رو رونیب  و دادم

 زمان هر اگه داشت، یقشنگ یابونایخ

  یکل نجایا  تو بودن از  دیشا بود ی ا گهید

 .  کردم یم ذوق  و بردم یم لذت

 .  میدیرس-

  اومدم، رونیب فکر از راننده  ی صدا با

 رو  ش هیکرا!  بودم فکر تو چقدر

 ها ساختمون. شدم  ادهیپ و کردم حساب

 یم ها کوچه وارد و زدم یم دید رو

  دایپ امالک بنگاه هی باالخره  که شدم

 .  کردم



 یرو با و بزنم یلبخند  کردم  یسع

  هی نیا ی تو یکاشک  بشم، وارد خوش

 .  گرفتم یم  کمک مهتاب ییدا  از موردم

 . آقا  سالم-

  با و بود  نشسته  زیم پشت  که یمرد

 با برگشت، طرفم  به زد یم حرف یکس

 :گفت ییرو خوش

 اد؟یبرم ازم یکمک  سالم-

 یم خوب خونه ه ی دنبال من  دیببخش-

  مناسب و باشه منطقه نیهم  تو گشتم،

 .باشه

  یم نگاه رو تیسا  االن دخترم، د ینیبش-

 نظرتونه؟   مد چقد متراژش فقط کنم،

 .  تنهام  من نباشه، بزرگ ادیز-



 رو ستمشیس و  داد تکون رو سرش

  چند و  گشتن قهیدق  چند  بعد.  کرد نگاه

  و میبر شد قرار کردن یمعرف رو جا

  و برداشتم رو فم یک.  می نیبب رو جا دو

 .  شدم خارج بنگاه از همراهش

  من با  دی ایب دیاوردین نیماش  اگه خانم-

 .  میبر

 .  شمینم مزاحم نه-

 با رفت، نشیماش طرف به و کرد یاخم

 جلوم و آورد در پارک از حرکت هی

 . کرد ترمز

  زود کهینزد خونه خوب، دختر باال ایب-

 .  رسم یم



 ینم گهید  نشستم، جلو و زدم ی لبخند

 یب  بهش نشستنم عقب  با خواستم

 .  کنم یاحترام

 هی به  که بود رفته باال ابونیخ چندتا

  رونشیب ی نما به ینگاه  د،یرس آپارتمان

 . اومد یم خوب نظر  به انداختم 

.  میشد ساختمون وارد و م یشد اده یپ  هم با

 یول داشت آسانسور و بود طبقه پنج

 خواب  اتاق  نبود، خوب ادیز داخلش

 .  شلوغ  یها هیهمسا و کیکوچ یلیخ

 ه؟یچ نظرت خب-

 م؟ یکن  نگاه هم رو یبعد خونه شهیم-

 .  میبر زود ایب پس  البته،-



 سوار و میرفت رونی ب آپارتمان از عیسر

 . می شد نیماش
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  از و کردم جمع رو جزوم ی خستگ با

  کالس  تا  ساعت می ن  شدم، خارج کالس

  هی و شدم سلف وارد. بود مونده م یبعد

  یلیخ سلف ساعت نیا تو گرفتم، قهوه

 .  بود صدا و سر پر و شلوغ



  میگوش و  نشستم  یا نفره دو  زیم یرو

 .   آوردم در رو

 دفعه هی که بود  میگوش  یتو سرم

  رو سرم شد،  دهیکش روم به رو یصندل

 نی معروفتر از یکی که  آوردم باال

  حتما دم،ید جلوم رو دانشگاه یپسرا

 رو نجایا  که بودن پر گهی د یها یصندل

  و برداشتم رو ام  قهوه. کرده انتخاب

 تو رو  سرم  دوباره کردم، مزه یکم

  یباز مشغول جانی ه  با و کردم یگوش

  دهیکش دستم  از میگوش  دفعه ه ی که بودم

 ! شد

  میگوش که آوردم باال رو سرم  تعجب با

 !دم ید نوآ دست تو رو

 ؟یگرفت رو میگوش چرا-



 هی که هیچ تو اون نم یبب  خواستم یم-

 .توش یکرد سرتو ساعته

 ؟ی دید خب-

 . ریبگ آره-

  از رو یباز  دوباره  و گرفتم رو میگوش

 . گرفتم سر

 به رو  شخص از مسخره یباز اون-

 تره؟  مهم روت

  نگاه بهش و آوردم باال جیگ رو سرم

 . کردم

  نجا یا یشد  مجبور نبوده یخال یصندل-

 کنم؟ توجه بهت  دیبا چرا اونوقت ینیبش

 با یگوش یجا به سرتو یتون یم خب-

 .یکن  گرم زدن حرف



 .  ترم راحت ینجوریا من یمرس نه-

  ازش  یکم و برداشت رو  اش قهوه

 .کرد زمزمه و خورد

  کنن یم  یکار هر  گهید یدخترا جالبه-

 .  کنم نگاه بهشون

 . د ینیبش دخترا همون ش یپ د یبر خب-

 کرد ینم فکر کرد،  نگاهم  تعجب با

 .  باشم  دهیشن رو صداش

  پنج انداختم، میگوش ساعت  به ینگاه

 قهوه  و شد یم شروع کالسم  گه ید قهیدق

 .  بود شده سرد  هم  ام

 : گفتم و شدم  بلند  جام از

 د،یکرد گرم  رو سرم که یمرس-

 . خداحافظ 



  گذشتم،  شدش گرد یچشما  یجلو از

 ساختمون وارد  و زدم یمحو  لبخند

 .  شدم

   کنه، تموم رو کالس زود خداکنه اوه

 .بکنم  دیبا خونه یبرا  دیخر یکل
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 اجازه استاد و  شد تموم کالس  میتا

 لحظه نیآخر تا پوف داد، یمرخص

 .  داد  یم درس داشت



 رونیب و  کردم جمع رو المیوسا عیسر

  یخروج  در تا کالس ی فاصله رفتم،

 . کردم یط   برق  مثل

 به پول  گهید کم ی  بخوام بابا  از دیبا

  ینم اصال نیماش بدون زهی بر حسابم

 . شه

  منتظر و بودم ستادهیوا ابونیخ کنار

  یها  نیماش همش یول بودم یتاکس

 .  شد  یم رد یشخص

  نیماش  هی دم،یپر  جام از یبلند  بوق  با

  عقب قدم  هی کرد ترمز پام جلو باال مدل

  نگاه ش یدود شهی ش به تعجب با رفتم،

 رو نوآ و  اومد نییپا شهیش که  کردم یم

 .  دمید



 .  رسونمت یم ییجا هی  تا  باال ایب-

 . یمرس ام، یتاکس منتظر-

  اد،یم ری گ سخت یلیخ یتاکس  میتا نیا-

 .  کنم ینم تکرار گهی د رو حرفم باال ایب

  هم  م،یشونیپ سقف  به دنیچسب ابروهام

  تو شد یم  راحت که  بودنش مغرور  از

  که تعجب  از  هم و کرد دایپ کلماتش کل

 ییجا هی تا  و کنه کمک بهم  خواست یم

 .  برسونتم

 ینم انگار نه انداختم اطرافم به ینگاه

 ه یبق برم نوآ با اگه یول  ادیب یتاکس  خواد

 یچ  شدن زوم روم یچهارچشم که

 گن؟ یم

 برم؟-



  گرفتم رو رهیدستگ  یفور میتصم  هی تو

 . بستم  درو و شدم سوار کردم، باز و

 .کرد حرکت و  کرد بهم  ینگاه نوآ

 کجاست؟ خونت-

 .رمینم خونه-

   بعد  و کرد نگاهم  رهیخ یکم

 :گفت

 ؟ی ریم کجا  ظهر موقع  نیا پس-

 که جا هی  شهیم اگه دارم، دیخر چندتا-

 دار، نگه باشه کی نزد فروشگاه هی به

 .  نگرفتم  ادی رو نجاهایا هنوز من

 ؟ یاومد رانیا از-



 یخودمون  انقدر باهاش یک دونم  ینم 

 حرف راحت انقدر کنارش که  بودم شده

 .  زدم یم

 .  اومدم و کردم  یاپال  رو مدارکم آره،-

 . یگرد یبرم درست بعد پس-

 .  نگرفتم  میتصم هنوز دونم  ینم-

 کردم، نگاه رونیب به که کرد توقف

  داشته نگه  بزرگ فروشگاه هی یجلو

 .بود

   خداحافظ  ،یمرس-

  و زدم ی لبخند که  داد تکون رو سرش

 هی و  شدم  فروشگاه وارد.  شدم  ادهیپ

 .بشه پر  کلش کنم  فکر برداشتم، چرخ
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  که یزی چ هر رفتم، ها قفسه طرف به

  دنید  با. قفسه  تو ختمیر یم رو دم ید یم

 دراز رو دستم  ع یسر ایالزان  ی بسته

  من از زودتر یکی  که بردارم  تا کردم

 ! برداشتش

 . دمید پشتم ایالزان  با رو نوآ که  برگشتم

 !... تو-

 یک گفتم  داشتم   دیخر منم  خب ه؟یچ-

 . االن از بهتر



  گهید  ی بسته  به و انداختم  باال یا شونه

  رفتم ها  تزایپ ریپن طرف به برداشتم،

 .  برداشت من از زودتر نوآ باز که

  نشونت انداختم، بهش ینگاه حرص با

 . ینداز یم  دست منو که دم،یم

  نوآ که رفتم یا گهی د ی قفسه طرف به

 .  اومد پشتم درارش حرص لبخند  با هم

  به عیسر.  زد برق   چشمام  نوتال  دنید با

  با. برداشتمش   و کردم حمله طرفش

  که دوختم  چشم نوآ  به یروزیپ  لبخند

  ی کره ی  شهیش و  زد یلبخند لکسیر

 :گفت و برداشت رو ین یزم بادوم

 .  صبحانه ی برا  دمیم حیترج شتریب نویا-



 اومد، ینم  در خونم ی زدیم کارد  یعنی

  هم  تو دمیکش رو اخمام. پررو ی پسره

  یا گهی د سمت  به بهش  توجه  یب و

 .  رفتم

 یول بودم کرده دیخر چقدر  دونم ینم

 .  بود شده پر چرخم یحساب

  لبخند با  و رفتم صندوق  طرف به

  که گذاشتم   زیم یرو  رو لمیوسا یعیضا

 .  موند باز دختره دهن

 کله و سر که کرد یم حساب  داشت تند

  پر نسبتا اونم چرخ شد، دایپ  هم نوآ ی

  یا دلبرانه لبخند نوآ  دنید با دختره. بود

 .  برداشت رو لشیوسا و زد



  من یبرا نیا کجاست حواستون خانم-

 .  ستین

 یاشتباه داشت  که الم یپاست  دنید با

  دمیکش رو اخمام نداخت یم  نوآ یبرا

 : گفتم و هم تو

 حساب کامل رو من یبرا اول دیبا-

 .رو آقا یبرا  بعد  دیکن

  با  بعد  و انداخت  بهم   یبد نگاه دختره

  بعد و ختیر سهیک  تو رو المیوسا اکراه

 . داد لم یتحو کردن حساب

  برداشتم رو ها کی پالست تمام یسخت به

  به آروم. رفتم یخروج در طرف به و

  نیماش هی  تا رفتم یم ابونیخ طرف

 .  کرد  صدام پشت از یکی   که رمیبگ



  بگم یز یچ خواستم تا و عقب برگشتم

  ترمز پام  جلو. دمی د نش یماش با رو نوآ

 :گفت و کرد

 .  رسونمت یم خونه  تا  باال ایب-

 .  بشم مزاحم خوام ینم-

  حرفم به یلجباز یب  یریگ یم  ادی یک-

  ؟ی کن گوش

 رو نیماش در  بگم  یزیچ نکهی ا از قبل

  یچشما  یجلو از!  شد  ادهیپ و کرد باز

 ازم رو دهامیخر و گذشت متعجبم 

 .  گذاشت  ن یماش داخل و گرفت

  سوار یمجبور منم  که شد سوار دوباره

 .  شدم
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  روشنش و رفت  ضبط  سمت  دستش

 آروم یل یخ یسیانگل آهنگ هی که کرد

 .  شد  پخش فضا تو

  رونی ب به و آهنگ به  دادم رو گوشم

 گرفته  دلم چرا دونم  ینم شدم، رهیخ

 خل و ساشا  ادی اریاخت یب. بود

  موقع شتریب.  افتادم نیماش تو امونیباز

  یکل و  رفتم یم  دیخر به ساشا  با ها

  به پا هم ساشا که  دمیخر یم یخوراک



  یم سبد داخل رو ها یخوراک من یپا

 .ختیر

   تو؟ برم رو نجایا-

  ینگاه اومدم،  در فکر  از نوآ ی صدا با

 : گفتم و انداختم کوچه به

 . آره-

 با شد، وارد و  داد تکون رو سرش

 .کرد ترمز آپارتمان یجلو پالک  دنید

 . کنم یم جبران حتما ،یمرس-

 : گفت و زد ی لبخند

 جبران؟ واسه  امیب یک حتما،-

 واقعا  کردم، نگاهش گرد  ی چشما با

  خودم که ستین  بشر، نیا بود پررو

 : گفتم  و دادم تکون رو سرم. ستم ین



  بهم یداشت  یکار ،یخواست  موقع هر-

 .  بگو

  دعوتم  گشنمه یلی خ من االن خب اوم-

  ناهار؟ هی یبرا یکن ینم

  شد، ینم گرد شتری ب نیا از گهی د چشمام

 : گفتم  بهت با

 االن؟-

  داد تکون دیی تا ی نشونه به رو سرش

 : گفتم که

 . نکردم درست یزیچ من یول-

 . یکن یم درست  باال  میریم  االن خب-

  می حر به بدم  اجازه تونستم ینم نه

 رو اشتباه هی دینبا بشه، وارد میخصوص



  اعتماد هم اول از  کنم، تکرار دوبار

 ... بود جا  یب کردنم

 ...روشا-

  اومدم، رونیب  فکر از  صداش  دن یشن با

 : گفتم تند  و شدم  اده یپ نیماش از عیسر

 .یمرس نه، االن-

 در طرف به عیبگه،سر یزی چ نذاشتم 

  بدون. دمیدو ساختمون طرف  به و رفتم

 دوتا رو ها پله تند آسانسور به توجه

  کردم پرت رو خودم و رفتم باال یکی

 .خونه تو

  چندتا  دادم، هیتک بهش و بستم رو در

  آروم قلبم ضربان  تا دمیکش قی عم نفس

 .  بشه



 آوردم، در حرکت ه ی با رو بلندم رهنیپ

  جا رو حالم سرد آب حموم هی   فقط  االن

 .ارهیم

 با که رفتم یم  خوابم  اتاق  طرف به

.  زد خشکم جام سر در زنگ یصدا

  شدم، رهیخ بسته در  به و برگشتم آروم

  شدت با در لحظه هر کردم یم  احساس

 و تو ادیب پرهام  مثل یکی و بشه باز

 وحشتناک یتجاوزها  اون دوباره

 . بشه شروع

 زل بسته در به که بود چقدر  دونم ینم

  با  و دادم قورت رو دهنم  آب بودم، زده

 .  رفتم  جلو ترس



  یول کردم نگاه رونیب به در یچشم از

 نگاه رو راهرو ته تا دوباره! نبود یکس

 . نبود یکس یول کردم

  یها  سهیباک که  کردم باز درو آروم

  به یا گهی د نگاه! شدم رو به رو دمیخر

 عی سر نبود، نوآ  یول کردم راهرو

 .  شدم خونه وارد و برداشتم  رو دامیخر

  نتیکاب و  خچالی یتو  عیسر رو لیوسا

 . رفتم رونیب آشپزخونه از و  گذاشتم ها

 حموم،  رفتم یم االن  نیهم  د یبا گهید

 . کنم  یم یفکر هی ناهار  یبرا  بعدا
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  رونیب حموم از سرحال ساعت  مین  بعد

  کمیکوچ آشپزخونه طرف به  و اومدم

 و بخورم  مرغ  تخم االن بهتره  اوم رفتم،

 .  کنم  درست  شب یبرا  بزارم رو ایالزان

 مرغ  تخم  تا دو  عیسر و زدم ی لبخند

 .  شدم پز و پخت مشغول  و برداشتم

  شد آماده و حاضر  مرومین عیسر یلیخ

  قهیدق چند . جونش به  افتادم  نون با که

 رو شدم  پخش  و کردم تموم رو غذام  یا

 .  یصندل

  برم  بعد و کنم  استراحت  کم ی بهتره

  مهم  امتحان هی  فردا که بخونم درس



  و شدم بلند  جام  از فکر نی ا با . دارم

 نکیس داخل  و برداشتم رو ظرف

 . گذاشتم 

********* 

 از یوقت  دم یکش راهرو داخل یسرک

 به سرعت  با  شد راحت المیخ  نوآ نبودن

 .  شدم وارد و  دم یدو کالس طرف

 یکی  باهم  کالسامون امروز خداروشکر

 بود باالتر ازم ترم  چند اون و نبود

 خواستم یم  یجور چه دونم ینم وگرنه

 .  بشم رو در رو باهاش

  که دادم  بهش  یسالم  و نشستم النا کنار

  ام  رابطه. داد رو جوابم ییرو خوش با

  داشتم دی ام و بود شده بهتر یکم  هیبق با



  گرم هم  با یحساب گهید وقت چند تا

 رونیب   فکر از استاد اومدن  با. م یریبگ

 .  شدم  بلند جام از  و اومدم

 ع یسر و مین یبش کرد اشاره استاد

 و  حضور بدون و برداشت رو  کشیماژ

 .کرد  دادن درس به شروع ابیغ
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  جمع رو لمیوسا استاد  دینباش خسته با

  م،یشد خارج کالس از النا  با و کردم

 شروع  بعد قهیدق  ده تا مونی بعد  درس



  پس سلف م یبر مینداشت  وقت  و شد یم

 وارد و م یرفت باال رو ها  پله عیسر

 . می شد کالس

 رو که می دید رو استاد  میکرد باز درو تا

  ساعتم به تعجب  با! نشسته  شیصندل

 . شد  بلند استاد  یصدا که  کردم نگاه

 د؟یهست یچ منتظر تو، دی ایب خانما-

  یها یصندل یرو و  می شد کالس وارد

 از ی کی از عیسر  النا م،ینشست  یخال

  ای کرده شروع و درس که دیپرس  دخترا

 .  نه گفتن که نه

  کننده خسته یلیخ امروز  کنم  فکر پوف

  بلند استاد و اومدن کم کم ها  بچه. باشه

  بود تخته  به نگاهم . بده و  درس  تا شد



  یول کردم یم ادداشتی رو  مطالب و

  یم و کرد یم پاک رو تخه  تند انقدر

 جزوم رو خودکارو یعصب  که نوشت

 .کردم  پرت

  میتا تا  کردم یم  نگاه واری د و در به

  رون،یب برم زود و بشه تموم کالس

 یم فشار بهم  داشت هم یگرسنگ گهید

 :گفت باالخره که آورد

 سه زیکو هی  بعد جلسه  د،ینباش خسته-

 .  میدار یا نمره

  من! امتحان یچ شد  گرد چشمام دفعه هی

 !  حاال؟ کنم  کاریچ

 : گفت النا که شدم  بلند  جام از یزار با

 . بپرسم ازش سوال هی  رمیم من-



 . نمتیب  یم سلف تو باشه-

  از عی سر پس  ستمی وا نداشتم حوصله

 سلف وارد و رفتم رونیب  ساختمون

 .  شدم

  و ادیب النا تا  نشستم یخال یصندل یرو

 رو یصندل دفعه هی   که میریبگ  غذا باهم

 . شد دهیکش  روم به

 ؟یفرار  دختر یطور  چه-

.  موند رهیخ نوآ یرو  و شد گرد چشمام

  دهنم  آب! نداشت  کالس  االن مگه نیا

  ازش رو نگاهم  و دادم قورت رو

 آخر تا نداشتم   دوست اصال.  گرفتم

 .  بشم چشم تو چشم  باهاش عمرم

 روشا؟ یخوب اوم-



 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 ؟یخوب سالم،-

 :گفت  و دیکش  ششیر ته  به یدست-

 ؟یخورد ناهار آره،-

  و زد ی لبخند که  انداختم باال رو سرم

 :گفت

 رستوران میبر من، مهمون پس-

 بعد؟ ابونیخ

  عیسر  پس رفتم  یم باهاش اگه عمرا

 : گفتم

  زود می بعد کالس  بشه وقت نکنم  فکر-

 . شهی م شروع



  کالست سر برو رید قهیدق ده حاال-

  که یبد نشون جا همه خواد  ینم گهید

 .  یهست یاول ترم

 خنده  که دمی کش هم تو  رو اخمام

  نگاهم منتظر شد، بلند  و کرد یسرخوش

  و شد  خم نشستم  هنوز دید یوقت کرد،

 . دیکش رو دستم

 ینرس رید  یخوا یم  اگه گهید   شو بلند-

 .کالست سر

 دانشجوها ی همه  جلو تعجب کمال در

 و  دی کش نشی ماش تا خودش دنبال رو من

 !کرد سوار
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  تو کردم یسع یول  بودم دهی ترس یکم

 خارج دانشگاه از نوآ . ندم نشون ظاهر

 طرف به خودش ی گفته طبق و شد

 . رفت ابونیخ همون

  هی که کردم یم نگاهش چشم گوشه از

 : گفت دفعه

 .  یباش  یخجالت ادینم بهت-

  طرفش به کامل  و شد گرد چشمام

 . دمیچرخ

 ؟ یدیفهم  کجا از اونوقت-

 .درازت زبون  نیهم از-

 که خنده ریز زد خودش حرفش  بعد

 !نمکدون هه گرفت، حرصم



  و دیرس رستوران به یا قهیدق  چند

  در. کرد پارک ابونیخ کنار رو نیماش

  ع یسر منم که کرد باز رو خودش سمت

 .  شدم ادهیپ و کردم باز درو

  هم و اومد  طرفم به  محکمش یقدما  با

 .  م یشد رستوران وارد  باهام قدم

 به رو منو  نوآ و نشستم  زیم سر یوقت

 کار به مغزم تازه انگار گرفت  سمتم

 .  افتاد

  به و یشد خر زود باز خنگ یروشا اه

 . ی کرد اعتماد نفر هی

  خدا  یوا نشستم، نجایا االن من چرا آخه

 . شمیم وونهید دارم

 ش؟ی ریگ ینم-



 رو  منو که دوختم  چشم بهش  گنگ

  بهش و  گرفتم ازش عیسر داد،  تکون

  یکی با خواستم یم  من یعنی . زدم زل

 پسر نیمعروفتر و نیپولدارتر از

 !  بخورم؟  غذا دانشگاه

 آقا؟  دیدار لیم یچ-

 رونیب  فکر از باز گارسون  ی صدا با

  منو که کرد  نگاه بهم یسوال نوآ  اومدم،

 : گفتم  و گذاشتم زیم یرو رو

 .ی د یم سفارش خودت یچ هر-

 کیاست  دوتا و  داد تکون رو سرش

 . داد سفارش

  به نگاهم تا وارید و  در به بودم زده زل

 .  فتهین نوآ



 !رو اونجا اوه-

 اشاره که ییجا به کنجکاو نوآ حرف با

.  شد گرد چشمام  که کردم  نگاه کرد

 پسره که بودن  یجوون پسر و دختر

  وسط  بود گذاشته زیم ریز از  رو دستش

 .  دی مال یم و دختره  یپا

  نوآ دست که کردم یم نگاهشون داشتم 

 رو صورتم و چونم ریز اومد

 ! برگردوند

 :گفت و کرد ی زیر اخم

 ؟ی شد زوم انقدر چرا-

 رو سرم  و دادم قورت رو دهنم  آب

 .دادم  تکون

 . که  نکردم  دقت من نه،-



 گارسون که  بگه یزیچ خواست

  یزیچ گهی د نوآ و  آورد رو غذاهامون

 . نگفت

  بلند و می خورد رو غذامون سکوت  تو

  رونی ب  باهم و کرد حساب  نوآ م،یشد

 یول  د،یچسب یل یخ که غذاش. میرفت

  انگار بود، مخم  یرو یکمی نوآ  سکوت

 .کنه  سکوت نداشتم عادت

  م یبرگشت دوباره  و م یشد نی ماش سوار

 . دانشگاه

 . غذا بخاطر یمرس-

  و زد یجذاب لبخند و سمتم برگشت

 :گفت



 تو، مهمون  بعد دفعه کنم، یم خواهش-

 . نباشه قبل  یسر مثل دوارمیام

 یحساب که رخندهیز زد حرفش  بعد

  و گفتم یرلبیز یخداحافظ. شدم سرخ

 . شدم  ادهیپ  بهش  نگاه بدون

  گهی د نکنم  فکر پس بود جدا  کالسامون

 . دمشید یم امروز آخر تا

  هی که رفتم  یم کالسم طرف به آروم

 هام جروه! گذشت  و زد تنه بهم  دختره

  به برگردوند رو سرش که نی زم افتادن

 .  کرد اخم و طرفم

 : گفتم و کردم  نگاه بهش حرص با

 .  بهتون خوردم که  دیببخش-

 :گفت و زد  یپوزخند



 . د یکن جمع رو حواستون بعد  دفعه پس-

  یعنی کردم مشت رو دستم  تی عصبان با

.  اومد ینم در خونم  یزد یم کارد

 از نوآ یصدا که بگم  یزی چ خواستم

 .  اومد  سرم پشت

 پزشک  چشم هی به رو خودت بهتره-

  به یخورد که ی بود تو ،ی بد نشون

 . روشا

 که  کرد نگاه نوآ  به بهت با دختره

 رو  جزوم و شد خم  نوآ. زد ی لبخند

 که ییها بچه به توجه یب و  برداشت

  دستم  کردن یم نگاه و بودن ستادهیوا

 .  دیکش و گرفت رو



  تنه نوآ که  می گذشت یم دختره کنار از

  بهت یکم با. شد  رد و زد بهش یا

  ته که یا  ینیریش یول کردم  نگاه بهش

 .  بود ینشدن  وصف کردم یم  حس  دلم

 عیسر که و ستادیا  کالس  در یجلو

 : گفتم

 .  نوآ یمرس-

 : گفت و زد یینما دندون لبخند

 .  دالر هی شهیم-

 خنده که کردم  نگاهش گرد  ی چشما با

 :گفت و کرد  یبلند ی

 یباحال یلیخ رو، کوچولو موش نگاه-

 .روشا



  اما کردم بسته و باز یماه مثل رو دهنم

.  بگم که ومدین زبونم به یچیه

  در به  که بودم  رشیخ ینجوریهم

 :گفت و کرد اشاره کالس

 .  ها شده شروع کالست-

  عیسر و  اومدم در یجیگ از حرفش با

  در به ی ا تقه و رفتم کالس طرف به

  کالس  وارد استاد ی اجازه  با که زدم

 . شدم

 69_پارت#

 

 و نوآ  فکر به  رو کالس طول  تمام

 یحس چه دونم ینم  بودم، رفتارهاش

.  بردم یم   لذت هاش توجه از یول بود



 یم خبر دانشگاه کل تو مطمئنا گهید

  ای شده ریدرگ من بخاطر نوآ که چهیپ

 در حرف خودشون از اگه! بدتر دیشا

  ؟یچ ارنیب

  بلند  با که بودم فکر تو چقدر  دونم ینم

  ینگاه تعجب با جاشون از ها  بچه شدن

  انیپا تا  ینیم ستی ب  انداختم، ساعتم به

  استاد ی انگار یول  بود مونده کالس

 .  بود  کرده لیتعط  زودتر  رو کالس

 جمع رو  لمیوسا و انداختم  باال یا شونه

 .  زدم رونیب کالس  از  و کردم

 به و  دم یکش یق یعم نفس ی خستگ با

  برم زودتر تا  رفتم یخروج در طرف

  زدم یم قدم  آروم.  رمیبگ  دوش و خونه

  حس خودم یرو رو یا رهی خ نگاه که



  که چرخوندم رو سرم  تعجب با ! کردم

  که  دمید رو اش دسته و دار و رابرت

 از یکی رابرت! کردن زوم روم

  ریگ یکی به اگه که  بود دانشگاه یقلدرا

 هی. شد یم بدبخت طرف  داد یم

 حساب بهادر بزن و ریگ باج ییجورا

 .  دیرس  یم همه به زورشم  و شد یم

  اط یح  از و هم  تو دم یکش  رو اخمام

  ذهنم نداشتم دوست رون،یب زدم دانشگاه

  هر دانشگاه  نیا یآدما . کنم  ریدرگ رو

 جورم همه داشتن، قصه ه ی کدومش

 خون  درس و نخبه از بود پر توش

  فقط  که رابرت  مثل  یافراد تا گرفته

 به نوآ اما و بلدن کردن تیاذ و آزار

 ینم نداشت، فرق  شون همه با  نظرم



 رو اون که  بود تشیخصوص  کدوم  دونم

  یلیخ اخالقش یول  کرد یم جدا ازشون

  حالش اصال که اش چهره و بود  خاص

 تیمعروف و پول زد، حدس  شد ینم رو

 جا همه به اش آوازه که تش یجذاب و

 نا یا همه از شتریب یول بود رفته

  ن یا نیب چرا که بود  سوال برام رفتارش

 !  من  سراغ اومده آدم همه

 رونیب  فکر از ین یماش کشدار بوق  با

  دم،ید ابونیخ وسط  رو خودم  که اومدم

  و رفتم ابون یخ کناره به عیسر ترس با

 . دم یکش یق یعم نفس

  دادم  یم کشتن  به رو خودم داشتم پوف-

  تو شدن غرق  وقت چه االن آخه ها،

  فکره؟



.  رفتم خونه به و گرفتم نیماش هی عیسر

  پرت اتاقم از گوشه هر به رو المیوسا

 .  شدم  حموم وارد و کردم

 .  شدم  سبک ش،یآخ-

  که رفتم ی م آشپزخونه طرف  به داشتم 

.  شد  بلند اتاقم  از م یگوش زنگ یصدا

 رجهیش  تخت یرو و برگشتم دوباره

  راشا اسم که برداشتم  رو میگوش و زدم

 .  بود افتاده روش

 !یداداش سالم-

 ؟یخوب برم قربونت زم،ی عز سالم-

 ؟یدار یکار ؟یخوب تو زم،یعز آره-



 رو حالت  خواستم نه خداروشکر، خب-

 یم خوش ؟یکن یم  کارایچ نمیبب بپرسم

 من؟ بدون گذره

 :گفتم  و کردم  یا خنده

 گذره یم  خوش انقدر اوف تو، بدون-

 . نگو که

  بزار دارم واست  ستایوا طون،ی ش یا-

 . اونجا امیب

 : گفتم  و زد برق  یخوشحال  از چشمام

 ؟ ییایم یک نجا؟یا ییایب یخوا یم-

 رو کارام  دارم  ست،ین معلوم  ق یدق-

  هم شرکت بخاطر  هم کنم  یم درست

 .  اونجام ماه اخر تا  تو بخاطر

 : زدم داد و دم یکش یخوشحال از یغیج



 .  ها ییایب زود  منتظرم، جون،  آخ-

  یزیچ.  امیم زود یلیخ زم،یعز باشه-

 ارم؟یب واست نجایا از ییخوا ینم

 . ایب زود  فقط  نه،-

 :گفت و کرد  یا خنده

 .  زمیعز چشم-

  هم از زدن حرف کم ی  از بعد

  با. کردم  قطع  و میکرد یخداحافظ 

  با و زدم تخت یرو یغلط  یحال خوش

 آشپزخونه طرف به یشتریب یانرژ

  خودم یبرا مزه خوش یغذا هی  تا رفتم

 .کنم  درست
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  ام  حوصله و  نداشتم  کالس امروز

  م یتصم ن یبنابرا بود، رفته سر یحساب

 . رونیب برم و  کنم پیخوشت گرفتم

  شتری ب تا بگردم  رو اطراف یکم  نبود  بد

 یقیعم لبخند. بشم آشنا منطقه نیا با

  از اط ی احت با و نشوندم صورتم یرو

  یسرسبز پارک دنید  با. گذشتم ابونیخ

  تا رفتم  طرفش به عیسر بود جلوم که

 .  ببرم لذت هوا  از و کنم  یرو ادهیپ

 یها بچه به و زدم یم   قدم آروم

 کردم، یم نگاه  یرنگ چشم یگوگول



 که بودن نیری ش انقدر اشونیبعض

  و کنم  بغلشون داشتم دوست

 یم نگاهشون ینجوریهم. بخورمشون

 یکوچولو دختر  هی دفعه هی  که کردم

  اش هیگر  یصدا  و نیزم خورد  بور

 .  شد بلند

  نیزم یرو از و رفتم طرفش  به عیسر

 . نشستم پاش  یجلو و کردم بلندش 

  فوتش االن نیبب که  نشده یزیچ زمیعز-

 .  شهیم خوب یزود  و کنم یم

  و تکوندم رو لباسش یرو خاک دستم با

  که کردم بوس رو کوچولوش  یدستا

  نگام  تعجب با  و اومد بند اش هیگر

 .  کرد



  شده؟ یچ ؟ی خوب یمامان یبود-

 بور زن هی که برگشتم صدا طرف به

 روم به رو دختربچه شکل  درست که

  و اومد طرفمون به ع یسر. دمید رو بود

  لبخند  با  د،یبوس و کرد  بغل رو دخترش

  برگشت زن که  کردم یم  نگاهشون

 :گفت و طرفم

 .  یکرد  کمکش که زمیعز یمرس-

 . باستیز یلیخ دخترتون بود، فهیوظ -

 با یخداحافظ بعد و شدم  بلند  جام از

  و دادم  بهش  یشکالت مامانش، و یبود

 .رفتم رونیب پارک از

  میتصم که افتاد قور و قار به شکمم 

  یغذا هی و رستوران به  برم  گرفتم



 رد ابونیخ از آروم. بدم  سفارش خوب

  از باال سرعت با  نیماش که  شدم یم

  و رفتم عقب دهیترس که شد  رد کنارم

 : زدم  داد

 ... ابوی-

  که طرفم برگشتن تعجب با  نفر چند

 ازشون  رو نگاهم  گفتم، یفارس دمیفهم

  رد یشتریب  اط یاحت  با دفعه نی ا و گرفتم

 هی سوار  تا ستادم یا ابونیخ کنار و شدم

 .بشم  یتاکس

  که داشت نگه رستوران هی یجلو راننده

  خودم با خوبه.  شدم  ادهیپ  تشکر بعد

 .  بودم آورده رو کارتم



 ییخوشبو  عطر که شدم رستوران وارد

  دم یکش  یقیعم نفس کرد، پر  رو مشامم

 . نشستم  یا نفره دو زی م پشت و

  هی که کنم انتخاب تا  آوردم باال رو منو

 !  شد  دهیکش جلوم یصندل  دفعه

  چشمام که آوردم باال رو سرم  تعجب با

 کرد؟ یم کاریچ  نجایا نوآ شد، گرد

  و نشست جلوم تعارف یب و زد ی لبخند

 :گفت

  و ید یند یول م ینی ب یم کردم فکر-

 .ی نشست نجای ا یاومد
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 کنم، یمخف رو رتمیح کردم  یسع

 : گفتم و زدم مهین و نصفه ی لبخند

  ؟یخوب واقعا، دمتیند-

 . کرد یکوتاه  ی خنده

 ؟یچطور تو آره-

 . یمرس-

 :گفت و  برداشت ز یم یرو از رو منو

   ؟یکرد انتخاب-

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم  تعجب با

  که کردم یم انتخاب داشتم هنوز،  نه-

 .دیآورد فی تشر شما



 :گفت  و هم  تو د یکش رو اخماش

 خورم یم   کیاست من شما، نه نوآم من-

 . کن انتخاب زود  هم تو

 یسردرگم با ؟یچ یعنی حرفش  نیا

  سمتم به رو منو که کردم  نگاهش

  انداختم  بهش  یسر سر ینگاه گرفت،

 : گفتم و

 .  یاسپاگت-

 اشاره گارسون  به و زد ینی دلنش لبخند

 همچنان.  داد سفارش رو غذاها و کرد

  که کردم یم نگاهش تعجب  و بهت با

 :گفت  یجد



  مهمونم  ناهار  روز  هی بود قرار ادتهی-

 یم من حاال یول ی نکرد که تو یکن

 .  کنم

 : گفتم و دادم  تکون رو سرم  عیسر

 امروزم هستم، حرفم سر من نه-

 .  من مهمون

 دعوتم بعد  دفعه ،یگفت رید  گهید نه-

 .  کن

 با گارسون  که کنم  مخالفت خواستم باز

 عقب و  شدم  ساکت که اومد غذاهامون

 .  کردم ینینش

  چنگالش و کارد نوآ گارسون  رفتن بعد

 و گفت من به یجان نوش  و برداشت رو

 . کرد شروع خودشم



  و میخورد یم رو غذاهامون  آرامش با

  تا  مینداخت  یم بهم ینگاه یگاه از هر

 :گفت  نوآ نکهیا

  شی پ برات یمشکل  که دانشگاه تو-

 ومده؟ین

 .  قبله  مثل یچ همه نه-

 هیبق مشغول و کرد زمزمه  یا خوبه

  نیب چرا بپرسم  داشتم دوست شد،  غذاش

 ینم یول  من سراغ  ی اومد آدم همه نیا

  کردم ی م نگاهش یرچشمی ز تونستم،

 : گفت دفعه هی که

 ؟ یبگ  یخوا یم یچ-

 گلوم  تو دیپر  غذا شی هوی حرکت نیا از

  م نوشابه  وانیل عیسر گرفت،  م سرفه و



 خوردم  ازش قلوپ چند  و برداشتم رو

 .  ادیب باال  نفسم تا

  نگاهم منتظر نوآ که دم یکش یق یعم نفس

 .  کرد

 .  بگم  خواستم ینم  یزیچ-

 ؟ یمطمئن-

  نکارایا چرا  بگم خواستم یم  خب اوم-

 ؟ یکن یم رو

 با یلی خ و انداخت باال رو ابروهاش

 :گفت  نمک

  کارا؟ کدوم-

 یخور یم  ناهار باهام مثال گهید نیهم-

  منظورم یفهم یم ،یکن یم  کمکم ای

 گه؟ید رو



 :گفت و خورد ش نوشابه از یکم

 چه  دونم ینم خب کنم، فکر آره-

  همش دمتی د که یروز  از یول یجور

 شتری ب کم ی دارم دوست. یفکرم تو

 .  بشم  آشنا  باهات

  داشت  یعنی د؟یشن یم درست گوشام

  با کرد؟ یم یدوست  درخواست ازم

 : گفتم و  کردم  نگاهش تعجب

 ... یعنی! نشدم؟ متوجه رو منظورتون-

 :گفت و  داد تکون رو سرش

  یم م؟یباش  دوست  یمدت هی شهیم یعنی-

  گنیم یچ درموردم دانشگاه تو دونم

  ندارم دوستم ستمین کس  چیه با فعال یول

 .یباش ام  گهید  کس با یمن  با یوقت
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  شییهوی درخواست  نیا به دونستم ینم

 رو ام  نوشابه وانیل  بدم، ی جواب چه

  ینم هم. خوردم ازش یکم  و برداشتم

  دمیترس  یم هم و بدم  دستش  از  خواستم

 داشته ینامعقول درخواست بعدا که

  که بود  کرده یکار یلعنت پرهام! باشه

 و کیکوچ یزهایچ  نتونم عمرم آخر تا

 .کنم  تجربه  و بدم  انجام رو ساده



 جواب تونم ینم االن کنم، فکر دیبا من-

 .  بدم

 :گفت و زد یجذاب  لبخند

  امیب کالست بعد  فردا خوبه؟  روز هی-

 دنبالت؟ 

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 ست؟ی ن کم-

 داره؟ فکر چقدر مگه-

 : گفتم دفعه هی   و دادم تکون یسر

 .  منتظرتم ا،یب فردا باشه-

 حساب رو زیم غذا  بعد و گفت یا باشه

 .  م یرفت رونیب هم با و کرد

  خودشم و رسوند خونه به رو من نوآ

  بودن لذت  و نوآ فکر  به شب تا. رفت



  ی رابطه از ترس اما گذشت باهاش

  تمام نکهیا  تا کرد ینم رهان هم دوباره

 به رو  خودم و ختمیر دور رو فکرها

 .  سپردم  خواب آغوش

  رونیب با که  شد تموم کالس یک  دم ینفهم

  با و شدن  بلند ها  بچه همه استاد  رفتن

 از ر یدرگ. رفتن رونیب صدا و سر

 جمع رو  لمیوسا شبی د ناتموم یفکرها

  نوآ که رفتم کالس  در طرف به  و کردم

 زده هیتک که دم ید کالس  در ی جلو رو

 .  بود منتظر و وارید به بود

  نیسنگ نگاه ریز تعجب و  خجالت با

 کنارش عیسر و رفتم رونیب ها بچه

 :گفتم  آروم و  ستادمیوا

 کالس؟  در  یجلو یاومد چرا-



  به که یهمونجور و گرفت رو بازوم

 :گفت کشوندتم  یم سالن در طرف

 یم همه باالخره نجا؟یا چشه مگه-

 .یرلم تو که فهمن

 : گفتم و رفتم بهش یا غره چشم

  من جواب یدون یم کجا از اونوقت-

 مثبته؟

 :گفت  و کرد نگاهم  مطمئن

  گهید زیچ به بودن مثبت جز به مگه-

 ؟یکرد  فکر هم

  زدم  یپوزخند بود، پرو بشر نیا چقدر

 : گفتم و

 . بودن یمنف  به بله-



  ندفعهیا و  کرد جدا بازوم از  رو دستش

 رونیب ساختمون از  و کرد حلقه دورم

 .  میرفت

 .  ی کرد یم فکر  بهش  د ینبا نوچ-

 یم  گوش حرفاش به که همونجور

 کردم،  حس رو ینگاه ینی سنگ کردم

  دسته و دار باز که  برگردوندم رو سرم

 . دمید رو دانشگاه اوباش اراذل

 ؟ ید یم گوش روشا-

 : گفتم  و برگشتم طرفش  به عیسر

 . قبوله اره اره-

 : گفت و زد ی لبخند

  ببرمت که کوچولو  خانم شو سوار  پس-

 . خوب یجا هی



  نبود حواسم ی وا کردم نگاهش  تعجب با

 ! بودم کرده قبول رو درخواستش و
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 کرد، حرکت نوآ و  شدم نشی ماش سوار

  مهم برام  ادمیز و رهیم  کجا دونستم ینم

 زده زل رونیب به پنجره شهیش  از. نبود

 و گرفت رو دستم  نوآ دفعه ه ی که بودم

 .  کردم  نگاه بهش تعجب با که  دیکش

 گذاشت  دنده یرو دستش ریز  رو دستم

 :گفت یشوخ با و



 توله؟ یزد زل کجا به نجامیا من یوقت-

 . گرفت خندم  شیفتگیخودش همه نیا از

  به دفعه ن یا و رفتم  بهش   یا غره چشم-

 رستوران به نکهیا  تا کردم  نگاه جلوم

  داشت نگه رو نیماش نوآ. میدیرس یباغ

  ینگهبان  به رو چشیسو.  میشد  ادهیپ و

 رو دستم  کنه، پاک رو نی ماش  تا داد

 .  م یشد واردش  باهم و گرفت

  بود خوشگل و سرسبز یلیخ  یفضا هی

 رو چشمم ورودمون همون از که

  یحت که بود  دهیپوش  ی ها ق یآالچ. گرفت

 .  داشتن درم اشونیبعض

  ق یآالچ از یکی ی تو میریم  کردم  فکر

  رفت ی م جلو ینجوریهم نوآ یول ها



 خورد طاووس هی  به  چشمم دفعه هی که

 به رتیح  با. بود کرده باز رو بالش که

  گوشم ری ز نوآ کردم یم نگاه طاووسه

 :گفت

 اومد؟ خوشت-

 .  نوآ قشنگه یلیخ اره-

  طاووسه طرف به و دم یکش  رو دستش

  چشمم تازه دم،ی د هم  گهید یکی  که رفتم

 .  افتاد  ها درخت یرو ی پرنده چندتا به

 یم دارم، ام خونه یتو یطوط   هی منم-

 ؟ ین ی بب یخوا

 ناخوداگاه و طرفش  برگشتم ذوق  با

 : گفتم

 ه؟یرنگ چه زنه؟ یم حرفم-



 . افتاد راه دوباره و کرد  یا خنده

 . ییحرفا چه اونم زنه، یم حرفم آره-

  منم  و نشست نوآ م، یشد  ق یآالچ هی وارد

  نمی بش خواستم تا و  آوردم در  رو کفشام

 : گفت هوی

 . نه اونجا-

 بغل به که کردم نگاهش  تعجب با

 :گفت و کرد اشاره خودش

 . نجایا ایب-

  خواستم و رفتم بهش یا غره چشم

  گرفت رو  دستم هوی که  نمیبش جا همون

 . بغلش تو شدم  پرت که  دیکش و



 ازش  تا اش نهی س یرو گذاشتم  رو دستم

  کمرم دور دستاشو که رمی بگ فاصله

 . نزاشت و کرد حلقه
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 رو دستاش که شم  بلند خواستم دستپاچه

 . نذاشت و کرد حلقه دورم

 .  ی بر یخوا یم کجا زم،یعز خوبه جات-

 .  نکن  تیاذ نوآ-

 .  خوادیم  دلم نوچ-



 وارد گارسون بگم  یزیچ  خواستم تا

 :گفت بهمون رو و شد   ق یآالچ

 د؟یدار لیم یچ-

 کرد اشاره و کرد منو به ینگاه نوآ

  یمنو اون  و شدم  خم یکم. بردارمش

.  گرفتم جلومون  و برداشتم  رو یچوب

 اشونیبعض من که بود  غذا چندنوع اسم

 .  شناختمینم رو

 روشا؟ یخوریم یچ-

 : کردم زمزمه گوشش کنار آروم

 خودت غذاهاشونو، شناسم  ینم من-

 .  کن  انتخاب

  که داد سفارش  و گفت یا  باشه نوآ

 و نوریا به خجالت با. رفت گارسون



  دستاش  نوآ  هوی که  کردم یم نگاه اونور

 طرف به و  گذاشت صورتم طرف دو و

  یم نگاهش تعجب با . برگردوند خودش

 هی و آورد جلو رو صورتش  که کردم

  محکم و  لبام یرو گذاشت  و لباش  دفعه

 .  داد فشار

  ینم یکار  بود و زده  خشکم  تعجب از

 و داد  تکون لباشو  که بکنم  تونستم

 .کرد دنم یبوس به شروع

  ازم  و میآورد کم  نفس  که دتمی بوس انقدر

 یه و  دم یکش یم  نفس  ق یعم. شد جدا

  یول بگم یزیچ تا کردم یم  باز دهنمو

 .  تونستم ینم



  دهنم که بود یچ نگاهش یتو دونم ینم

  یم نگاهش اریاخت یب و شد  یم بسته

 .  کردم

  کس  با ی ندار حق  ،یمن ماله  گهید تو-

 که؟ یفهم یم ،یباش ی ا گهید

  یا خوبه که دادم  تکون آروم رو سرم

 نوازشم آروم و بودم بغلش  ی تو. گفت

 وارد  ها  غذا با گارسون  که کرد یم

 .  شد   ق یآالچ

  یمیتعظ   با و دیچ جلومون رو غذاها

 رونیب بغلش  از خواستم. رفت رونیب

 .کرد حلقه دورم رو دستاش  باز  که امیب

 .  گشنمه گهید کن  ولم نوآ ا  -

 . میخور یم غذا من بغل تو-



 : گفتم یلوس لحن با  و شدم  نهیس  به دست

  تونم ینم ینجوریا من خوام ینم-

 .بخورم
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  زد لبم یرو  یآروم ی بوسه خنده  با نوآ

 :گفت و

 تا  نیبش نجای ا ایب کن، ی دلبر  کم-

 .  نخوردمت

  نشستم کنارش و اومدم رونی ب  بغلش از

 و حرفا  با. میخورد رو غذامون باهم و



  گذشت، خوش شتریب یلیخ  نوآ یکارا

 حرف و  گردش ساعت  چند بعد باالخره

 .  رفت و رسوند خونه به منو نوآ زدن

 عیسر  و گرفتم یدوش ی خستگ با

 .  دمیخواب

 یخستگ  با می گوش آالرم ی صدا با

  امتحان امروز  اوه  کردم باز رو چشمام

  و شدم  آماده یجور چه دمینفهم. داشتم 

 زدم رونیب خونه از برداشتم  رو لمیوسا

 به زودتر تا  شدم  یتاکس سوار و

 .  برسم دانشگاه

 زودتر تا دمییدو یم رو دانشگاه سالن

  برخورد  با دفعه هی که برسم  کالس به

 با . خوردم  نیزم باشدت یکلی ه پسر به

 رابرت که کردم  بلند  رو سرم تعجب



 رو یونی معروف اوباش اراذل همون

  و دادم قورت رو  دهنم آب. دمید جلوم

  بلند  زودتر تا کردم جمع رو  لمیوسا تند

 دم یشن  بغلم  از رو صداش که برم  و بشم

 .  روم بود شده  خم که

 گذشت؟   خوش نوآ  با گردش-

 کردم،  نگاه بهش  خشم یکم  و بهت با

 . دمیتوپ  روبهش یعصب

 داره؟ یربط  چه تو به-

  نیبدتر  به رو آدامسش و ستادیا صاف

 ور ش یگوش با  و دیجو ممکن حالت

 :گفت  بهم رو اما رفت

 کوچولو  دختر یکن  یدور ازش بهتره-

 .  نرفته  دندونش ریز لبات مزه تا



 توجه یب اون اما  کردم  نگاهش  بهت با

 طرف به و رفت کنار جلوم  از من به

 بود، زده  خشکم جام سر. رفت پشونیاک

 که برم طرفش  به  و بشم  بلند خواستم

  با و اومد رونیب ها کالس یک ی از نوآ

 هام جزوه عیسر  اومد، طرفم به دنم ید

 :گفت  و برداشت نیزم یرو  از رو

 .  ینشست نجایا چرا روشا ی شد یچ-

 که رابرت به هنوز نوآ به توجه یب

  که کردم یم نگاه بود شده دور یلیخ

 . د یفهم و  گرفت و  نگاهم  رد  نوآ انگار

 . بگو  یزیچ هی کرده؟  تتیاذ رابرت-

 : گفتم و  دادم تکون تند رو سرم  عیسر

 .  نشده یزیچ نه نه،-



 طرف  به و شدم  بلند  جام از کمکش با

 .بود ری درگ یحساب ذهنم  رفتم، کالسم

  یعنی  بود؟ گفته  رو حرف اون چرا

  یکی هم  دیشا ای داره؟ نوآ با ی ا یدشمن

 دفعه  نیا که هاشه تیاذ و آزار از گهید

 . شده من  بینص
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  بعد نشستم، کالس  سر مشغول ی فکر با

 یکیکوچ زییکو و  اومد استاد قهیدق  چند



  کرد شروع رو درسش و گرفت ازمون

 .  دمینفهم  یچیه بایتقر که

  به ید ینباش خسته درس شدن  تموم با

  تا . اومدم رونی ب زود و م یگفت  استاد

  یخال می تا یساعت دو  ،یکی می بعد کالس

  شیکاری ب بودن خوب نیع در که داشتم 

 . بود  هم آور عذاب

 ییجا سلف یخال گوشه و گرفتم قهوه هی

 لحظه هر. نشستم بود تر خلوت که

  و رفت یم رژه  سرم یتو نوآ حرف

 .  کرد  یم م وونهید داشت

  که بخوردم تا آوردم باال مو قهوه وانیل

  پسر هی و  شد  دهیکش روم به رو یصندل

 رو ابروم یتا تعجب با! نشست جلوم



 اون نی ب! شناختمش ینم انداختم، باال

 نجا؟یا اومد چرا یخال  زیم همه

  بعد که باشم تفاوت یب بهش  کردم  یسع

 :گفت  یا لحظه

  یبانو هیچ اسمتون نم،یستیریک  سالم-

 با؟یز

 چهره از  اصال! شد یخودمون زود چه

 یم بود  معلوم ومد ین خوشم لحنش و

 .  بزنه الس  خواد

 : گفتم  و کردم جور و جمع رو خودم

  انتخاب رو  یا گهی د  زیم شمی م ممنون-

 . هیکس   به متعلق  یصندل  نیا  دیکن

 : گفت و کرد  یا خنده پسره



  نازتم خوشگله، خوادیم ناز دلت اوم-

 . دارمیخر

  معلوم شد، بد   حالم زدنش حرف لحن از

 حالت  با . بود خورده یکوفت چه نبود

  بلند خواستم و گرفتم ازش رو یچندش

 یرو دستشو پشت از نوآ هوی  که بشم

 : گفت و گذاشت  پسره شونه

 صاحب یصندل نیا کارت رد برو-

 . داره

  بلند یحرف چیه بدون نوآ دنی د با پسره

  کردم نگاه  بهش  تعجب  با. رفت  و شد

 . نشست  جلوم نوآ که

 .یبزن حرف نایا  با ادینم خوشم چیه-

 : گفتم شده گرد  ی چشما با



  من بعدشم  من،  نه کرد شروع اون-

 .  نگفتم یزیچ

  اطرافش به ینگاه فتهیخودش و مغرور

 :گفت  و انداخت

 . یند  جوابشونو بهتره-

 : گفتم و  دادم تکون حرص با رو سرم

 ؟یمن دنبال  همش یندار  کالس تو-

 گرفت، رو دستم  و کرد یا  خنده تک

  کرد یم نوازش آروم که همونجور

 :گفت

  فارق  خوامیم  نکهیا مثل  کمه، یول دارم-

 . بشما لیالتحص

 سرد  وانیل دادم، تکون رو سرم باز

 : گفتم و کردم  رها رو م قهوه



 سر  حوصلم میبزن یچرخ هی میبر-

 .رفت

  هم شونه به شونه  و شه بلند عیسر نوآ

  نیماش  سوار و میاومد رونی ب سلف از

 . کرد حرکت  و شدم  نوآ

 زم؟یعز  میبر کجا-

 . میبزن  قدم کمی میبر پارک-
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 پارک یبزرگ  پارک کنار رو  نیماش نوآ

 و گرفت رو دستم. میشد ادهیپ و کرد



  یم  دلم م،یکرد زدن  قدم به شروع آروم

  نیبنابرا بدونم  شتریب  ازش  کمی  خواست

 : گفتم

 .نوآ-

 : گفت و  طرفم به برگردوند رو سرش

 .  زمیعز جانم-

  یچیه من  ،یبگ خودت از کم ی شهیم-

 . دونم ینم

 و ستی ب هستم، جونز نوآ من خب-

 از بزرگتر داداش هی و سالمه شیش

  یبرا واشنگتونه االن که دارم  خودم

  اون شیپ  فعال  مادرمم و پدر.  کارهاش

 .  برادرمن یکی

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم



  بازم یخوا یم سانسیل فوق   بعد آهان-

  ؟ یبد ادامه

 :گفت و کرد  یا خنده

  شرکتم  یکارا بخاطر  نمیهم من نه،-

 . یفسقل  رمیگیم

 تکون رو سرم و  کردم زمزمه یآهان

  به و دیکش رو دستم  نوآ دفعه هی که  دادم

 .کرد اشاره ییجا

 ؟یخور یم  یبستن-

 رومون به رو که یکیکوچ مغازه به

 : گفتم باز شی ن  با و کردم نگاه بود

 . آره-

  دوتا نوآ و میرفت مغازه طرف به ییدوتا

 به یسی ل گرفت،  بزرگ یف یق یبستن



 به نوآ که می زد قدم دوباره و زدم  می بستن

 .رفت  یخال مکتین طرف

 .  م ینیبش کمی ایب-

  کنارش خواستن و  دادم تکون رو سرم

  یرو و دی کش رو دستم دفعه هی  که نم یبش

 .  کرد  بغلم و نشوندتم پاش

 . ابونیخ تو زشته کن ولم  نوآ یوا-

 :گفت و زد یبدجنس لبخند

  تو یبستن ،یفسقل کنه  ینم نگاه  کس چیه-

 .  نشده آب تا بخور

 . هم  تو دم یکش  رو اخمام

 . کن ولم نوآ خوام ینم-

  باال رو سرش و کرد نگاهم تخس

 : انداخت



 .  کنم ینم ولت نوچ-

  خواستم تا و کردم نگاهش حرص با

  سیل و اورد جلو رو سرش بگم  یزیچ

 .  زد  میبستن  از  یبزرگ

 . تره خوشمزه تو ماله روشا اوم-

 . کردم نگاهش شده گرد  ی چشما با

  منم خوبه ،یخور یم منو یبستن  چرا-

  بخورم؟ رو تو یبرا

 : گفت و زد یبرق چشماش

 .  اس خوشمزه یلیخ بخورش ایب اره-

  دستش  تو یبستن  از و شدم  خم عیسر

  نگاهش طونیش و زدم یبزرگ  سیل

 به کرد حمله و اوردین کم  اونم که کردم

 .  میبستن  طرف



  یگاز  و شدم خم دوباره شی تالف یبرا

  لباش نوآ دفعه هی  که زدم نوآ یبستن به

  یبستن  زبونش با  و لبم رو گذاشت رو

 .  خودش دهن تو کرد تیهدا رو
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  کردم  نگاهش و شدم  جدا ازش بهت با

  رو لباش  بار نیا و  اومد جلو دوباره که

  گرفتن  کام به شروع  و لبام رو گذاشت

  گرفت ُگر بدم کم  کم دناش یبوس  با. کرد



  نفس یطوالن بـوسه هی بعد. شد گرمم و

 .  می شد جدا هم از و  م یآورد کم

 از خواستم  و دم یکش خجالت هم باز

 .  نذاشت که  امیب کنار  پاش یرو

  بلند سرتو که، نداره خجالت زمیعز-

 .  نمیبب کن

  به و گرفتم ازش رو نگاهم  سرسختانه

  شیگوش دفعه هی که  بودم دوخته نیزم

 : گفت و دراورد رو

 .  خواد یم یسلف هی قرمز  یلپا نیا-

  خواستم تا و کردم بلند رو سرم  تند

 .  انداخت  عکس عیسر بگم  یزیچ

 ... نوآ-



  رو شیگوش خواستم  کرد، یبلند  ی خنده

  طرز به که مسخره  عکس اون تا  رمیبگ

 رو یگل  لپام و بود باز  دهنم یافتضاح

 .  کنم پاک

 که بودم  شیگوش گرفتن  کشمش  تو

  بعد  ی ا لحظه و  افتاد هامون یبستن

  تعجب با شد، بلند  من  من لیموبا یصدا

  آوردمش رونیب و  کردم بمیج  تو دست

 .  دمید روش رو راشا اسم که

 به اخم  با و شد ساکت نوآ دفعه هی

  اسم و عکس  که م یگوش روشن صفحه

 روش  و بودم نوشته نیالت به که راشا

 . بود مونده رهیخ  بود افتاده

 جواب  عیسر بشه  قطع نکهی ا از قبل

 . دادم



 .زمی عز سالم-

  یلبخند بمش و گرم یصدا  دن یشن با

 : گفتم  شوق  با زدم

 .یخوب عشقم سالم-

 یچطور تو کوچولو، خواهر آره-

 .  اونجا گذره یم خوش

  امیب یایم یک تو خوبه، یلیخ  آره-

 .فرودگاه

  اتفاق  هی روشا، زدم زنگ نیهم واسه-

  دو انداختم طموی بل و افتاده  شرکت تو

 .  تر عقب  روز

 : گفتم یلوس لحن و یناراحت با

 .  گهید ایزودب  شده تنگ  برات  دلم راشا-



 نوآ  ی دستا تو  پهلوم چرا  دونم ینم

 به و  نکردم یا توجه اما  شد فشرده

  یها صدقه قربون بخاطر یلبخند جاش

  قیدق  خیتار دنیپرس  بعد و  زدم راشا

  تماس و کردم  یخداحافظ  یتند پروازش

 .  کردم قطع رو

 . نشه رید کالست روشا شو بلند-

  پاهاش  یرو از سردش لحن از  متعجب

.  میبرگشت نش یماش  طرف به و  شدم بلند

 زود یلیخ  و مینزد یحرف چیه  راه یتو

 هی چرا  دونم ینم دانشگاه، به  میدیرس

  به دادم یم احتمال یول شد  سرد دفعه

  بلد یفارس که اون  یول راشا، زنگ

  به اصال  ای  و میگفت یچ ما بفهمه تا نبود

 .  نبود  مربوط  اون



 یگرم یخداحافظ  رفتارش،  از الیخیب

 . رفتم کالسم طرف به  و کردم

 نوآ گهی د و گذشت کالسام زود یلیخ

  سر و رفتم خونه طرف به  دم،یند رو

 . کردم دیخر  شام یبرا یکم راه

 بگذره روزم چند ن یا زود داشتم دوست

  براش  یحساب دلم اد،یب زودتر راشا و

  بود ییتنها بدتر همه از و بود شده تنگ

  پرهام اون خدا. داد یم آزارم که

 بخاطرش که کنه لعنت رو یعوض

 . شدم  تنها و آواره
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 به شهیهم از زودتر یکم امروز

  با و داشتم شگاهیآزما  دم،یرس دانشگاه

 زودتر داشتم دوست. بودم  همکالس نوآ

  دونم ینم. بزنم حرف باهاش  و نمشیبب

  شتریب داشتم  دوست یول بود یحس چه

 . بفهمم ازش

  از چندتا که  کردم باز رو شگاهیآزما در

 .  نبود نوآ یول دم ید رو ها بچه

 به و نشستم ی صندل یرو منتظر

 وارد رابرت پی اک  که دوختم درچشم

  حرفش اد ی باز دنشید با شدن، کالس

 .  افتادم



 که بدوزم  چشم در به دوباره خواستم

  ینگاه تعجب  با! اومدن  طرفم به  دمید

 .  کردم بود هیبق از جلوتر که رابرت به

 . ینکرد گوش حرفم به که  نمیب یم-

 . چه تو به اصال نبود،  مهم  برام چون-

 :گفت و زد  یپوزخند

  یم بازم و یدار خبر خودت نکنه هیچ-

 ؟یخوا

  دونستم ینم کردم، نگاهش یجیگ با

  شده یعصب یحساب یول هیچ  منظورش

  جام از  و هم  تو دمیکش رو اخمام. بودم

 .  شدم بلند

 باهات یکار  من ه؟یچ منظورت-

 .  نباش برم و دور لطفا ندارم،



 که جلو  انیب خواستن خشم با  دوستاش

  اومد خودش جاش  به و نذاشت رابرت

  هم اگه بود، یخال  بایتقر کالس جلو،

  کردم ی سع. اومد ینم جلو  یکس نبود

  هی که بدم نشون یقو رو خودم و نترسم

 جلو و گرفت رو رهنمی پ قهی دفعه

 :زد لب  خشنش یصدا  با  دم،یکش

  نظرت  دیشا کن  امتحان منو بارم هی-

 .  شد  عوض

 رو لبش  که بودم  حرفش بهت تو

  به شروع خشن  و لبام  یرو گذاشت

 . کرد گرفتنشون گاز و خوردن

 ینم یکار چی ه و بود زده  خشکم

  نفس  لباش  برداشتن با . بکنم  تونستم

 که کردن  باز راه اشکام و دمیکش یقیعم



 قهی که  دمیشن رو نوآ یعصب یصدا

 .  زدتش یم و بود  گرفته رو  رابرت

  دهنم یرو دستامو  و دمیکش یفیخف غیج

 رو رابرت و داد یم  فحش نوآ  گرفتم،

 و اورد ی نم کم  هم رابرت البته و زدیم

 .  دیکوب یم نوآ صورت تو  مشتاشو

 یم اطرافش  و دور یخور یم گه-

 .یعوض ،یپلک

  لیوسا زیم به کمر با رو نوآ رابرت،

  تا و زدم  یغیج  که دیکوب  شگاهیآزما

 حرکت هی تو  نوآ برم جلو خواستم

 که  زیم وسط  رو رابرت سر  و برگشت

.  کوبوند بود لیوسا هیبق  و ب شر پر

 که  شده شل رابرت کرد احساس

 خواستن  تا و رفتن  کمکش به دوستاش



 حراست از چندنفر نوآ، سر تو زنیبر

 و نوآ و اومدن شگاهیآزما داخل به

.  کردن جدا هم از رو دوستان و رابرت

  کردم یم  نگاه مقابلم صحنه به  اشک با

 قهیشق از دم،یلرز یم ترس از و

 گوشه و  ینیب و اومد یم خون رابرت

 .بود خون پر هم  نوآ لب

  به بودن حراست از که مردها از یکی

 .اومد  طرفم

 . دیایب همراهمون-

 . کردم  نگاهش  بهت با

 چرا؟ من،-

 :گفت و دیکش رو بازوم  خشم با-

 .فتیب راه شه،ی م معلوم-



 دفتر طرف به هیبق و نوآ سر پشت

  تموم  اشکام ترس  از م،یرفت حراست

  هی کدوم هر  و میشد  دفتر وارد. شد ینم

  انگار که  یمرد م،ی بود ستادهیوا گوشه

 شروع و  شد  بلند خشم با بود سشونیرئ

  با  فقط  نوآ. کرد دادی ب  و داد به

 نیا و  کرد یم نگاهشون  یخونسرد

 . اورد یدرم رو حرصشون شتریب

 هاشون  پرونده یتو  خیتوب هی آخرسر

 به یهرچ شد قرار  و شد  ثبت

  و کنن جبران زدن خسارت  شگاهیآزما

 هی  نشن ترم حذف نکهیا بخاطر نیهمچن

  منم  از  البته و بدن هم گهی د خسارت

 .گرفتن تعهد



  یم ترس از هنوز که یبدن  و بهت با

 رابرت که م یاومد رونیب اتاق  از دیلرز

  یپوزخند با و برگشت  نوا طرف به

 :گفت

 .  باش یتالف منتظر-

  یپوزخند و کرد  نگاهش خونسرد نوآ

 رابرت  شتریب نیا  که نگفت یزیچ زد،

 .  سوزوند رو

  قدم منم خواستم رابرت شدن دور با

 .گرفت رو  جلوم نوآ که بردارم
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 انداختم، بهش ینگاه  و ستادمی ا ترس با

 کینزد خودش به و گرفت رو بازوم

 انداخت، تاپام سر به ینگاه.  کرد ترم

  لبام با اخم با دراخر و آورد باال سرشو

  دیکش  هم  تو  شتریب رو اخماش.  شد رهیخ

 . دی کش لبام  یرو محکم  دستش  با و

  و یبود  ستادهیوا جلوش شل چرا-

 ؟ یزد ینم یحرف

 ... نوآ-

 .  نشدم  سگ  تا  باش ساکت سیه-

  که کردم یم نگاهش تعجب  و ترس با

  لبام  یرو از دستشو قهیدق چند  از بعد

 و گرفت رو دستم دفعه نیا و  برداشت



  بدون و  شدم یم  دهی کش دنبالش. دیکش

  قفل م،یرفت رونیب  ساختمون از حرف

  دیترد  با شد،  سوار و زد نشویماش

 و کرد باز رو جلو در  که کردم  نگاهش

 :گفت

 .  شو سوار-

 من مگه کرد یم  ینجوریا چرا آخه

  که شدم  سوار دیترد  با ببوستم؟ خواستم

 .  کرد حرکت و گذاشت گاز یرو پاشو

 همه اون بزارم خواستم ینم  من نوآ-

 ... و کنه یم  دم یتهد  ش

 و تعجب  با بدم،  ادامه حرفمو نذاشت

 : گفت و طرفم  برگشت اخم



  خوره، یم گه کنه؟ یم دتیتهد یچ-

 ؟ینگفت  بهم چرا

 .انداختم  نییپا رو سرم

 ینم  گوش حرفاش به که  من خب-

 . هیالک اش همه  کردم یم  فکر کردم

  ازش بودم نگفته مگه ؟ینگفت بهم چرا-

 نرو؟   طرفش اد،ینم خوشم

 ریز ییزایچ کردم، نییپا و باال سرمو

 یرو رو مشتش و کرد زمزمه لب

 .  دیکوب فرمون

  یعصب هم انقدر ره،یم  کجا دونستم ینم

 .  بپرسم تونستم ینم بود

  تهران بام مثل ییجا هی قهیدق  ستیب  بعد

  شد  ادهیپ ن یماش از داشت،  نگه خودمون



  انگار. شدم  ادهیپ  سرش پشت  منم که

  بلند، تپه هی  ای میبود یکیکوچ  کوه یباال

 یکل و  کیکوچ اچهیدر هی پامون ریز

 .  بود قشنگ یلیخ بود؛ درخت

 جانیه  با و بردم نیب از رو میناراحت

 . کردم نگاه اطراف به و  رفتم جلو

 تاحاال قشنگه، نجایا چقدر  نوآ یوا-

 . بودم  دهیند

 و کرد حلقه دورم دستشو و  اومد جلو

 :گفت

  ،یدی ند که هست جاها یلیخ هنوز-

  ببرمت؟  یدار دوست

 . دادم  تکون سرمو ذوق  با

 .یلیخ آره-



 : گفتم یآروم لحن  با که زد ی لبخند

 ؟ یآشت  حاال-

  که شد رهیخ لبام به و آورد جلو سرشو

  داغ  لبام بعد  یا لحظه  بستم، چشمامو

  چند بعد .  دیبوس  پرحرارت نوآ و شد

 یلیم یب  با نوآ  میآورد کم  نفس که قهیدق

 .  شد جدا ازم

  ش خنده  یصدا که  انداختم  نیی پا سرمو

 .  شد بلند

  با شب تا  و می برنگشت دانشگاه به گهید

  و میگشت و میرفت  یدنید یجاها به نوآ

 از کل به صبح  اتفاق . می دیخند یکل

 .  بود رفته ادمونی

** 



  سر ام حوصله  نداشتم، دانشگاه امروز

 خونه  یتو  خواستم ینم و بود رفته

 ساختمون از  و دمیپوش رو لباسام.  بمونم

 .  بزنم  قدم یکم خواستم یم رفتم، رونیب

  و گذاشتم گوشم  یتو هامو  یهندزفر

  قدم کردم  یم گوش  آهنگ که نجوریهم

  سرم  و بودم  خودم حال تو. زدم یم

  بارون دونه چندتا افتادن با.  بود نییپا

 .  آوردم باال سرمو تعجب  با دستم، یرو

   کجاست؟ گهی د نجایا   یوا یا-

 کردم، یم  نگاه اطرافم به یسردرگم  با

 محله رفتم جلوتر. اومد یم تندتر بارون

  ینم رد  هم  یآدم نبود، آشنا برام  اصال

 !  رمیبگ  کمک ازش تا شد



  دایپ یراه  کردم یسع  و برگشتم ترس با

  تندتر رو قدمام ابونیخ دنید  با کنم،

 .  کردم

  هی  تا بودم منتظر ستادم، یا ابونیخ کنار

  اما اتوبوس هی حداقل ای بشه دا یپ یتاکس

 .  بودن یشخص نی ماش همه

  بود اومده بارون انقدر قهیدق چند  نیا تو

.  بود دهیچسب  تنم به لباسام تمام که

  خودم دور دستامو و کردم ی ا عطسه

  ترمز پام یجلو ین یماش که کردم حلقه

 . زد یبوق  و کرد

  نگاه روم به رو به  و کردم  سرموبلند

  نیماش یتو جوون پسر دوتا کردم،

  براندازم زشونیه نگاه با و بودن نشسته

 .  هم  تو دمیکش رو  اخمام. کردن یم



 . جون دختر باال بپر-

 !بودن مست انگار لحنشونو، اوق 

 هی چرا رفتم، تر عقب حرف بدون

 ! شد ینم  رد یتاکس

  با نیماش  در شدن باز  یصدا  دن یشن با

  پسرا از  یکی برگشتم، عقب به ترس

 .اومد طرفم  به و  شد ادهیپ

 . خوشگله گهی د  باال ایب-

 به  ینگاه ترس  با رفتم، تر عقب

 طرف  به خواستم تا انداختم، اطرافم

  ریاس دستش تو بازوم بدوئم مخالفشون

 . شد
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  دستش  از تا کردم یم تقال ترس با

  دستش تو  محکم رو بازوم. بشم خالص

 : گفت و  داد فشار

  بتویترت  نجایهم  تا  ده.جنـ شو سوار-

 .  م ینداد

 .  ستمین نکاره یا من  شو، خفه-

  بکشتم نیماش طرف به خواست باز تا

 به شدت با و گرفتتم پشت از یدست

  و شد آزاد دستم که یجور دمیکش عقب

 .  کردم برخورد نیزم به  شدت با

  مرد هی کردم بلند سرمو ترس و درد با

  داشت که دمید رو بهیغر یکل یه یلیخ

 تازه که دوستش  و ی عوض پسر اون با

.  کرد یم  دعوا بود شده ادهیپ  نیماش از



  در بمیج تو از رو میگوش  اریاخت یب

 به زدم، زنگ نوآ به عیسر و اوردم

 : داد جواب دهینرس  دوم بوق 

 ؟ی خوب زم،ی عز سالم-

 ... نوآ-

  و شدن  هل ام هیگر  یصدا  دن یشن با

 . دمیفهم نشویماش ترمز یصدا

 ؟ییکجا روشا؟ شده یچ-

  فقط   و انداختم ابون یخ اسم به ینگاه

 .  ادیب  که گفتم

  یریدرگ به  ترس با  و کردم قطع و تلفن

  کس چیه  چرا کردم، نگاه نفر سه اون

 خلوت ابونیخ چند هر کمک؟  اومد ینم

 دور ازشون و بشم بلند کردم  یسع. بود



  ی بد درد  بشم بلند جام از اومدم تا. بشم

  گفتم  درد از  یآخ. دی چ یپ کمرم  و پا یتو

  چندتا بعد . کردن باز راه باز  اشکام و

 دوتا اون خورد و زد و کی رک فحش

 .  رفتن و شدن نشون یماش سوار پسرا

  طرفم به  بود شده  میناج که یمرد اون

 ینم نشست، زانوش یرو جلوم و اومد

  کردم یسع!  دمیترس یم ازش چرا دونم

 رو بازوم و شد متوجه که برم عقب به

  به و کردم بلند سرمو ترس  با. گرفت

 به  اونم . کردم  نگاه شیوحش یآب  یچشما

  دستشو. شد  رهیخ می ا قهوه سی خ یچشما

 که بزاره صورتم  یرو تا آورد جلو

  یزیچ  خواست تا. بردم عقب سرمو

 ینیماش وحشتناک ترمز یصدا  بگه



 ابونیخ طرف به هردومون که اومد

 از عجله  با که نوآ دن ید با.  میدوخت  چشم

 .  شد  قرص دلم ته شد ادهیپ نیماش

 به توجه یب و اومد طرفمون به دو با

 .کرد بغلم و دتمیکش محکم مرد اون

 نجای ا چرا شده؟ یچ ،یخوب روشا-

 ؟ینشست

  مرد اون به نگاهش تازه حرفش  بعد

  کرد نگاه بهش اخم با و برگشت افتاد،

 :گفت و

  شده؟ مزاحمت-

 . دادم تکون سرمو

  مزاحم  گهید نفر  چند کرد،  کمکم  نه-

 . بودن شده



 کرد، تر تنگ  دستشو حلقه حرفم با

  اخم یکم با که کرد مرد اون به ینگاه

 ییس ر  س ر تشکر بود، زده زل نوآ به

 طرف به و کرد بلندم  نوآ و میکرد

 .  برد نش یماش

 با و  کردم  سمی خ یلباسا به ینگاه

 : گفتم یناراحت

 .شهیم  فیکث نتیماش سه،ی خ لباسام-

 .  زمیعز شو سوار نداره اشکال-

  هم  نوآ شدم،  نیماش سوار نوآ کمک با

 رو یبخار  درجه و شد سوار عیسر

 پاک  رو اشکام  انگشتام با.  کرد ادیز

 اگه شد، یم پر چشمام  بازم  اما کردم

  ؟یچ اوردنیم سرم  ییبال



 گه،ید فتادهین یاتفاق نکن، هیگر روشا-

 یم  خودم  یزدیم زنگ من  به دیبا

 . رونی ب بردمت

 : گفتم و کردم  یا  سکسکه

 .... بزنم  قدم خواستم  یم فقط -

 .  بخور آب  کمی کن، باز و داشبورد در-

 باز داشبوردو در خوشحال  حرفش با

 عیسر پر یمعدن اب دنید  با کردم،

 رو  نصفش یتشنگ  با و برداشتمش 

 .  خوردم

 :کرد زمزمه آروم نوآ

 یم خودم  یبر  یبخوا جا  هر گهید-

 .برمت

 : گفتم و کردم نگاهش  تعجب با



 ؟ یچ-

 .یچیه-

  هیتک یصندل به و  نگفتم یز یچ گهید

  نگاه بارون قطرات به پنجره از دادم،

  خوابم  نیماش یتکونا با که  کردم یم

 .برد

 **** 

  دم،یپر خواب از یبیعج درد  سر با

  نشستم جام  یتو و  کردم باز رو چشمام

 تازه ینرم تخت تو رفتن فرو با که

 .  شد جلب اطرافم  به ام توجه

 دوباره نکنه کجاست؟ نجایا ایخدا-

 بشه؟ تکرار



 بایز و بزرگ تخت اون از  ترس با

 و بزرگ اتاق  به  ینگاه اومدم، نییپا

 چه  من کردم،  بودم  توش  که یکیش

  رفتم در طرف به  اومدم؟ نجایا یجور

  سالن بعد و راهرو  هی که کردم بازش و

 . دمید بزرگ
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  رفتم، ها پله طرف به لرز  و ترس با

 که  اومدم یم  نییپا ها پله از آروم

 یبیعج  لباس که خدمتکارها به  نگاهم

  رفتم تر  نییپا پله ه ی افتاد، بودن دهیپوش

  که افتاد  یا گنده یمردا به  نگاهم که

 تو و بودن دهیپوش  یمشک شلوار و کت

  جام سر شوکه. بود اسلحه دستاشون



  تا گرفتم  نرده به  دستمو زد،  خشکم

 .  فتمین

 !بودم؟  کجا  من ایخدا

  که برگردم رو اومده  یقدما خواستم

  با داشت  یجد یلیخ ! افتاد نوآ به  نگاهم

 حرف  بود ها نگهبان هیشب  که یمرد

 از رو  بد  یفکرا کردم یسع زد، یم

 به دوباره که  یدیام  با  کنم، دور خودم

  نییپا رو ها پله  تند  بود اومده سراغم

 رو  پام یصدا همه انگار که رفتم

  بدون من  اما برگشتن طرفم به و دنیشن

  و دمیدو نوآ طرف به اونا به توجه

  و کردم پرت بغلش تو خودمو بایتقر

 : گرفتم  رو دستش



 یل یخ ینبود کجاست؟  نجایا نوآ-

 . دمیترس

 سرد یل یخ  بگه یز یچ نکهیا  بدون نوآ

 به تعجب با! کرد جدا  خودش از منو

  من کردم، نگاه نشی خشمگ و سرد چهره

 !  شناختم ینم رو  چشما نیا

  یلبا زد، یم یاه یس ترس  از چشمام

 . کردم  سی خ زبونم با لرزونمو

 خبره؟  چه  نجایا نوآ-

 .روشا اتاقت تو برو-

  یا  گهید شوک  سردش یصدا  دن یشن با

 دوباره بزارم د ینبا من  نه شد،  وارد بهم

 . کنن استفاده سو ازم

 .  خودم خونه رمی م من نه،-



 بازوم که برم در طرف به  تا  برگشتم

 عقب به شدت  با نوآ . شد یدست  ریاس

  یانگشتا ونیم رو بازوم و دتمیکش

 گاز  رو لبم درد از. فشرد محکمش 

  ام،یب  کوتاه خواستم ینم یول گرفتم

 : گفتم یعصب  و دمیکش  هم تو ابروهامو

 .  برم خوام یم  کن ولم-

 یم رو بازوم و  کردم یم  داد  و غیج

  کس چی ه نکرد، یحرکت نوآ  اما دم یکش

 .  ومدی ن کمکم  به

 . اتاقش تو  نشیببر-

 .ارباب چشم-

  هی ها نگهبان از یکی به نوآ حرف با

 از دوتا شدم، ساکت تعجب از لحظه



  غیج شتریب که گرفتن بازوهامو  نگهبانا

 . کردم داد و

 ... نه کنم، یم خواهش... نوآ-

  دو. شد خفه ها پله از  رفتن باال با  غمیج

  کردن پرتم اتاق  یتو  زور با نگهبانا تا

  با  که دمیکش رو رهی دستگ بستن، درو و

 .  دمیکش  یا گهی د غیج در شدن قفل

 . دمی کوب در به  رو مشتام

  برم، خوامیم من ها، یعوض  دیکن باز-

 .درو نی ا  دیکن باز

  یا گهی د غیج  دمینشن ییصدا یوقت

  باز راه اشکام. نشستم در پشت و دم یکش

.  هیگر ر یز زدم بلند  یصدا با و کردن



  میتصم که بود گذشته یا قهیدق  چند

 . کنم  دا یپ یفرار  راه و بشم  بلند گرفتم

  هی فقط  رفتم، وارهاید طرف  به عیسر

  چشمم که  زدم کنار رو پرده بود، پنجره

  هم به کینزد ی عمود یها لهیم به

  گذاشتم  رهیدستگ  یرو دستمو خورد،

  قفل اما کنم نشیی پا و باال کردم  یسع

  نگاه  نییپا به پنجره از هیگر  با. بود

  ای دست  به اسلحه نگهبان  یکل که کردم

 .  دمید یشکار یسگا و گاردی باد همون

 بشم؟  خالص نجایا  از من شد  یم یعنی
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  و در به و بود گذشته چقدر  دونم ینم

  یفرار راه اما  بودم زده چنگ وارید

 بودم  نشسته  تخت یرو. بودم نکرده دایپ

  که بودم کرده جمع شکمم  تو پاهامو و

  که کردم  بلند  رو سرم. شد باز  اتاق  در

  بلند خواستم تا ! دمید در یجلو رو نوآ



  بود کنار  که یدختر  به چشمم  بشم

 . خورد

 :گفت دختره به نوآ و اومدن جلو

 .  کن شروع کارتو-

 کاریچ کردم، یم نگاه بهشون  تعجب با

 دستشو دختره. بکنن خواستن یم

 تخت یرو و ام  نـهی س یرو گذاشت

  که کرد  شلوارم بند  دستشو و  داد هولم

 . دادم تکون رو خودم

 ؟ یکن  یم یکاریچ یه-

  کرد یسع باز نکرد، حرفم به یا توجه

 . شدم یعصب که ارهیدرب رو شلوارم

 .  کن ولم ن،یخوریم یگه چه-



  محکم و گرفتم  دستم  تو رو موهاش

 :گفت و  زد یغیج  که دم یکش

 ... ارباب-

  سرم  یباال و گرفت  رو دستام  عیسر نوآ

  کنم یکار  بزاره نکهیا از  قبل و برد

 با شوکه زد، صورتم به یمحکم یلیس

  نکردم یکار گهید.  کردم  نگاهش اشک

 آورد، در شورتمو و شلوار دختره که

  د،یلرز تنم خورد پام وسط  به  که  دستش

  یرو دستش و کرد  باز هم از رو پاهام

 نوآ که  کنم   تقال خواستم. رفت کـ،صـم

  طاقت قهیدق چند بعد گرفت، پاهامم

 رو دستش دختره آور زجر و فرسا

 . برداشت

 .ارباب-



  اخم با و  کرد ول رو پاهام و  دست نوآ

 :گفت

 اس؟ باکره-

  داغ و گرفت گر بدنم تمام حرفش با

 .  کرد

 .ارباب نه-

  هم تو  شتریب نوآ  ی اخما حرفش نیا با

 از یدرک و  بودم  شده جیگ رفت،

 . نداشتم  حرفاشون

 . یبر یتون یم-

 .ارباب چشم-

 رفت رونیب  اتاق  از عیسر یلیخ دختره

  با و بهم  زد زل اخم با  نوآ. بست درو و

 :گفت  یبد لحن



 خانم؟  ده.جنـ ی داد رابرت به یک-

 . کردم  نگاهش  بهت با

 خبره؟ چه نجایا تو، یگ یم یچ-

 :گفت و زد  یپوزخند

 رو  تنگا یادا ،یداد همه به پس-

 .  یاریدرم

 و رفت وارید گوشه  کمد طرف به

  طرفم به  باز د،یکش  رونیب ازش یطناب

  و زد ام شوکه نگاه  به یپوزخند اومد،

 :گفت

 ینم شدن عروسک درد به که حاال-

  سیسرو بهم مردنت  قبل چطوره یخور

 .  یبد



  حرف یچ از و گهیم یچ دونستم ینم

 یم نگاه بهش شوکه و جیگ زنه، یم

  نکهی ا قبل  نمو.ـ یس  تخت زد که کردم

 تخت تاج به دستامو شده  یچ بفهمم

  بشم  آزاد  دستاش از تا  کردم تقال . بست

  هم از پاهامم  زد،  هم ش یلیس  نیدوم که

 . بست تخت نییپا به و کرد باز

  تو نیا  کن، ولم ،یکن یم کاریچ نوآ-

 .  یستین

 آروم و  گذاشت ام گونه یرو و دستش

  شدم، ساکت که د یکش گردنم ریز تا

 که  دیکش  شدت با و  زد رهنمیپ  به یچنگ

 .خورد جر تنم یتو

 .  ن یبب خوب  منم، نیا-



  برداشت  تنم یرو  از لباسمو  ی ها کهیت

 . انداخت کنار به و

  محکم و  گرفت مشتش تو هامو نه.ـیس

 : گفتم درد از که  داد فشار

 ... ییآ-

  زد هام نه.ـیس به یپ در یپ یل یس چندتا

 هام، ناله به توجه یب شدن، قرمز که

  که زد پام  وسط   به  یتر محکم یلیس

 . دیپر سرم از برق 

 از و کرد باز رو رهنشیپ  یها دکمه

  کرد باز شلوارشم  کمربند درآورد، تنش

 اشک با و داد تکون رو سرم که

 و شلوار توجه یب اون اما کردم  نگاهش

 .آورد در شورتشم



  وسط  و  دی کش تش.کلف ر.ـیک  به یدست

 . نشست پام

 خواد ینم  ،یهست گشاد  یکاف اندازه به-

 .  کنم  ستیخ

 خودشو که کردم یم   نگاهش  وحشت با

  واردم دفعه  هی و کرد  می تنظ   صـم.کـ با

 .  دمی کش ی بلند  غیج درد از که کرد

  داره ژنم. وا یها لبه کردم یم  احساس

  خودش.  شهیم پاره و خوره  یم ر.جـ

  ته تا ندفعهیا که داد فشار بهم  شتریب رو

  نکرد صبر رحم یب  شد، صـم. کـ وارد

 . کرد شروع هاشو مبه.تلـ و

 .  کنم  یم خواهش نوآ آخ،-



  تا کردم یم التماس و کردم یم هیگر

  محکم  هاشو به.تلمـ اون یول کنه تموم

  مشتش تو هامو نه.ـ یس و کرد یم تر

 .  داد یم فشار

  گذاشت  سـنم.با سوراخ یرو  انگشتشو 

 . داد فشار یکم و

 دنت؟یـ،یگا ونم .کـ از-

 . دادم  تکون سرمو اشک با

 . کنمیم خواهش نوآ خدا رو تو نه-

 و دراورد کامل رشو.ـیک زد،  یپوزخند

 که کرد واردم اول از فشار با دوباره

  و بود خشک نم.واژ.  رفت نفسم درد از

 یلیخ  خشکش و  ت.کلفـ ر.ـ یک حرکت

 . بود دردآور



 83_پارت#

 

 رحمانه  یب نوآ و سوخت یم   صـم.کـ

 ضربه  چندتا بعد زد، یم ه.تلمـبـ  داخلم

 ندفعهیا و دی کش رونیب  ازم  محکم

  داد فشار  نم.کـو سوراخ به  ـرشوی..کـ

 از ی کی. نرفت بود تنگ انقدر یول

  بعد و کرد واردم یزور با  انگشتاشو

  سومشم و  دوم انگشت جلو و  عقب کمی

 . کرد ونم.کـ وارد

 .ی عوض کن ولم آخ،-

 یلیس و درآورد انگشتاشو حرفم با

 رشو. ـیک سر زد، نم.باسـ به یمحکم

 و کذاشت نم.کـو سوراخ رو  دوباره



  و شد  واردم سرش  که داد فشار  محکم

 خفه غیج . خوردم  ر.جـ کردم احساس

 یحت کرد، واردم شم  هیبق که  دم یکش  یا

  به. تلمـ که بشه آروم  دردم نکرد صبر

 .  کرد شروع محکمشو یها

 و گرفت چنگش  تو هامو نـهی .سـ انقدر

  نکهیا تا کرد شتری ب هاشو به. تلمـ شدت

 . شد ضا. ار و کرد  یخال ونم.کـ  تو آبشو

 روم، افتاد که کردم  نگاهش  هق  هق  با

  بلند  روم از زدن  نفس نفس چندتا بعد

 . دیپوش رو شلوارش و شد

 کارتیچ من مگه ،یعوض آشغال-

 . یکرد من با کارو نی ا که کردم

 :گفت  و کرد یا  خنده تک



  به دیبا  دلبر، و یبود مغرور یادیز-

  دونستم ینم فیح یول اوردمیم  دستت

 . یا  نده.جـ

 .شدن رون یشتریب شدت با  اشکام

 اوز. تجـ بهم تو مثل یآشغال هی آره-

 .  کرد

 :گفت و  هم تو دیکش اخماشو

 . هرزه شو خفه-

 تخت به رو خودم  و دمیکش ی بلند  غیج

 . دمیکوب

 اهیس خاک  به ن،یکثافت همتون-

 .  ارمی م در سرت شوی تالف شونمت، یم



  یبرا تعجب از که کرد  یبلند  ی خنده

 یحساب  نکهی ا بعد.  شدم  ساکت لحظه هی

 :گفت  دیخند

 چه زنده چه حاال ادمه، قاچاق  من کار-

  بدنت  یاعضا یندار پرده که تو مرده،

 . خوره یم دردم به شتریب

!  گفت؟یم یچ نیا کردم، نگاهش شوکه

  فکر یتو  بودم، شده  الل ادیز شوک از

  بهم  ینگاه نکهیا بدون نوآ که بودم

 درو و رفت رونیب اتاق  از بندازه

  خودم به  صداش از که دیکوب  بهم   محکم

 . اومدم

  پاهام و  دست که دادم  خودم  به یتکون

  و دست  یحت کثافت گرفت، درد  شتریب

 .  بود  نکرده  باز پاهامم



 نوآ یعنی افتادم، حرفش ادی دوباره

  منو تونست ینم که حاال بود؟ یقاچاقچ

 یم بفروشه  یس .جنـ برده عنوان به

 بکشتم؟  خواست

  چه نیا افتاد، راه چشمم گوشه  از اشکام

 . داشتم  که  بود یتلخ سرنوشت

 . برد خوابم  ادیز درد و هیگر از

 ******** 

 دردناکمو  یچشما صدا و سر  احساس با

  خدمتکار دوتا با رو نوآ که  کردم باز

  که کرد اونا به  یا اشاره. دمید  سرم باال

 .  کردن باز رو پاهام و دست

 .  دی کن زشیتم زود-



  تخت یرو از و گفتن یچشم  خدمتکارا

  یها آبه خون به  چشمم  که کردن بلندم 

 یخون ملحفه و پام  یرو ی شده خشک

 . افتاد

  حموم  وارد داشتم، یبرم قدم  درد با

 یلیخ رو وان خدمتکارا از یک ی  و میشد

  که دمیکش  یم خجالت. کرد پر عیسر

 زدن یم تنم  به دست اونا و بودم ت.لخـ

 بایتقر خودشونم نکهیا دنید با یول

 هی فقط  لباسشون و بودن ت.لخـ

  بود متصل بهم  نیوت*س و  رت*شو

 . کردم آروم رو خودم  یکم

 کلمه هی یحت نکه یا بدون  خدمتکارا

 و موها  عیسر یلیخ بزنن حرف باهام

 .  دنیکش آب  و شستن رو بدنم



 دورم و آوردن  کمد از یزیتم حوله

 به  ینگاه. میرفت رونیب  و دنیچیپ

 .  نبود نوآ انداختم، اطرافم

 .بپوش رو نایا-

  طرفش به شونی کی  یصدا  دن یشن با

 یتور رهنیپ هی دنی د با که  برگشتم

  رت*شو یحت نداشت یچیه  که یمشک

 ! نیت*سو و

 دم؟ یپوش یم نویا  دیبا من

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 . پوشم ینم  من نه-

 :گفت شونیکی کردن، یاخم  دخترا

 تنت نگهبانا از یکی ینپوش اگه-

 . ینکن یعصبان اربابو بهتره کنن،یم



  بود محال  دم،یکش  هم تو رو  اخمام منم

 از شونی کی  دنید مقاوتمو یوقت . بپوشم

 هی با قهیدق  چند  بعد و رفت رونیب  اتاق 

  یتو برگشت  گنده یلیخ یکل یه مرد

 . اتاق 
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 با  مرد اون که  رفتم عقب ترس با

  اون تا کرد اشاره و  اومد جلو  یپوزخند

  دختر  دوتا اون. برن رونیب  خدمتکارا

 و رفتن در طرف  به عیسر  خدمتکار

  رونیب اتاق   از بگم  یزیچ نکهی ا از قبل

 .  رفتن



  عقب قدم  چند که اومد  طرفم به  نگهبانه

  ترس با. خوردم وارید به نکهیا  تا رفتم

  دا یپ یفرار راه تا  کردم نگاه  اطرافم به

 از یک ی یرو مرد اون دست  که کنم

 .فشرد محکم و نشست  هام نهیس

  دلت هوم ده،.جنـ ی هست یزیچ خوب-

 ؟ یپوش ینم  لباس که خواد یم  س. سکـ

  دادم، تکون چندبار سرمو ترس با

 رونیب  دستش  ریز از خودمو خواستم

  تنم از و دی کش  محکم  رو حوله  که بکشم 

 یسع  و دمیکش یفیخف غیج!  آورد در

  و نذاشت که بپوشونم رو خودم کردم

 .  زد ام نهیس به یمحک  یلیس

  به بدو گه،ید یباش  ت.لخـ یخواست یم-

 .  برس فتیوظا



  ام شونه به دستش  با که شد یچ  دم ینفهم

  زانو یرو که کرد یکار و آورد فشار

 شلوارش پیز بالفاصله ن،یزم فتمیب

 رو بوش بد و بزرگ  ر.ـیک و کرد باز

  دستش تو رو موهام کرد، دهنم  تو

 تو رو  خودش و د یکش محکم و گرفت

 .  کرد یم  جلو و عقب  دهنم

  ته تا رشی .کـ سر و  بودم آورده کم  نفس

 یرو  شدت با اشکام بود،  رفته حلقم

  تا زدم یم  پا و دست. شد رون صورتم

  و بودم گرفته محکم انقدر اما  کنه ولم

  خفه داشتم که زد  یم به.تلمـ دهنم  تو

 در که یتنگ نفس شدت از. شدم یم

  اتاق  وارد خدمتکار همون شد باز اتاق 

 :گفت  و شد



 .  داره کارش ارباب  بدو لیدن-

 یعوض نگهبان  همون حرفش نیا با

  از رو رشی.کـ و زد  محکم  تلمبه چندتا

  با  و افتادم نیزم یرو که اورد در  دهنم

  باال یسخت  به نفسم. کردم سرفه شدت

  کینزد  بهم خدمتکار دختر که اومد یم

 رهنی پ همون حالم به توجه یب و شد

  تا گرفت رو  بغلم ری ز و کرد تنم  رو باز

 یزور با دم یکش یق یعم نفس.  کنه بلندم 

  دستمال با دختره  همون که شدم  پا سر

 در  طرف به و کرد پاک صورتمو

 . کشوندتم 

 .  نشده یعصب  ارباب تا دختر بدو-

 خودتو مردشور هم،   تو دمیکش  اخمامو

 .ببرن اربابتو



 اون و  شد  بهتر حالم میبرس ن ییپا به تا

  ییرایپذ  سالن به. کرد ول دستمو دختر

  که دمی د  یمبل یرو  رو نوآ که میرفت

  یدختر یرو و بود کرده دراز پاهاشو

 بود، نشسته ت.لخـ پا و دست چهار که

 از.  دیکش یم  گاریس و بود  گذاشته

 و  بود زده خشکم جام سر  تعجب

  دختر که کردم  یم نگاه بهشون

 .  داد  هولم جلو به خدمتکار

 : گفت و انداخت  پام  تا سر به ینگاه نوآ

 . زه.هر ادیم بهت خوبه-

 از یکام کردم، نگاهش بغض  با

 تو رو دودش و گرفت  گارشیس

  پاش  ریز چارهی ب دختر اون صورت

 . کرد فوت



 عاشقته یل یخ نکهیا  مثل ه؟یک پسره نیا-

 . زنهی م زنگ مدام حاال تا روزید از

 به و آوردم باال  نگاهمو حرفش با

  نگاه دیچرخ یم  دستش  تو  که میگوش

  عکس به و رفتم جلو قدم هی کردم،

 . شد زیسرر  اشکام که کردم  نگاه ساشا

 یگوش  طرف به رو  دستم و  رفتم جلو

  و نذاشت که رمشیبگ  تا کردم دراز

 .  دی کش عقب رو  یگوش

 : گفتم  التماس و هیگر با

 اون برم، بزار کنم  یم خواهش نوآ-

 .  ندم جواب شهیم نگران برادرمه



 یگوش تو عکس به یا دوباره نگاه نوآ

  کنارش رو یگوش تفاوت یب بعد  و کرد

 :گفت  و انداخت

 .  اتاقت تو یبر یتون یم خب-

  نشستم پاش  یجلو اریاخت یب  التماس  با

 : گفتم و

 کارتیچ من  مگه نوآ خدا رو تو-

  بهت  یخوا یم پول چقدر  هر کردم؟

 . نکن من با نکاروی ا دم،یم

 . کنم بهت لطف هی تونم یم فقط -

 : گفتم و کردم  نگاهش یخوشحال با

 .نکن تم یاذ  کنم یم خواهش ،یچ-



  شی پ فعال تونم یم  دندونمه ریز مزت-

 ازت که یوقت  تا  دارم نگهت خودم

 .  شدم  خسته

 یعنی ؟یچ  یعنی کردم، نگاهش  بهت با

 شدم؟  یم  ش برده

 نیا  باهام یتون ینم تو ،یچ یعنی-

 .یکن کارو

  گهید کام  و کرد  نگام حوصله یب نوآ

 .گرفت گارشیس  از یا

  شتریب روز چند  ذارم یم  که نیهم-

 .  هیکاف برات یبمون  زنده

 رو و اومد طرفمون به گهید  خدمتکار

 :گفت نوآ به

 . آمادست  غذا ارباب-



 و برداشت  رو پاهاش بالخره نوآ

 دختره اون کمر  یرو  گارشویس

  ترس از ینیه که کرد  خاموش چارهیب

  اما گذاشتم دهنم یجلو دستامو و دم یکش

 در رونیب ییصدا چیه دختر اون از

 ! ومدین

 . ایب  دنبالم-

  با یعنی  کردم نگاه اطرافم به  تعجب با

 که خدمتکار دست ضربه با  بود؟ من

  بلند جام از برم  نوآ  پشت کرد اشاره

 .  شدم

  زیم پشت و شد گهی د سالن هی  وارد نوآ

  اشاره بهم و نشست یبزرگ یغذاخور

 .  نمیبش  که کرد



  نوآ یبرا اول خدمتکارا از  گهید یکی

 تو هنوز من، یبرا  بعد و  د یکش غذا

  نییپا ازش یچی ه و بود بغض  گلوم

 یم  غذا دیبا چرا اصال. رفت ینم

  تا و بشم  شکنجه بود قرار یوقت خوردم

  رید  ای زود حاال رمیبم گهید روز چند

 .نداشت  برام یفرق که

 

 ستم ین_خواهرت_من#

 

 85_پارت#

  بودم زده  زل غذام ظرف به حرف یب

 : گفت خشم  با نوآ که



  مثل نکردم  مجبورت تا غذاتو بخور-

 . یبزن   سشیل  نیزم یرو از سگ

 دادم، قورت  ترس با رو دهنم  آب

  زل بهش  گنگ. دمیفهم  ینم رو حرفاش

  شتریب اخماش لحظه هر  دمید  یوقت زدم

  برداشتم رو قاشقم عیسر رهی م هم  یتو

 .  کردم  خوردن به شروع و

  نوآ شد  تموم غذامون که قهیدق  چند  بعد

 :گفت  و شد بلند

  نکرد خبرت یکس تا و اتاقت تو برو-

 . این رونیب

  دلش تا زدم زل بهش  التماس و عجز با

 سالن از بهم توجه یب یول ادیب رحم



 یصندل یرو یبدبخت با. رفت رونیب

 . افتادن راه  باز اشکام و نشستم 

  شدم اتاق  همون وارد خدمتکارا زور با

  شدم  یم وونهید  داشتم . شد  قفل در و

  برفنا موی زندگ تا بدم اجازه تونستم ینم

 چه اما کردم یم فرار دیبا بدن،

 ؟یجور

  و زدم  غلت تخت یرو صبح خود تا

  خوابم و  نکردم دایپ  یراه اما  کردم  فکر

 .برد

 .  دیش داریب خانم-

 یرو و صبحانه ینی س که کردم یاخم

 :گفت و گذاشت یعسل

 .  نیبخور صبحانتونو-



  نگاهم  یا قهیدق  چند  که نگفتم یزیچ

 رفت رونیب یا دوباره د یتاک بعد  و کرد

  دوباره. اومد در کردن قفل یصدا و

 .  برد خوابم و بستم  رو چشمام

 باز رو  چشمام یکس   محکم  ی تکونا با

  کردم نگاه  اطرافم  به گم  در سر کردم،

  دم،ید بدجنسو خدمتکار دختر همون که

 : گفت و کرد یاخم

 . داره کار  باهات ارباب پاشو-

 یکم هنوز شدم، بلند  جام از یسخت به

  و رفتم  سیسرو طرف  به. زدم یم جیگ

  اومدم رونی ب صورتم  و دست  شستن بعد

!  افتاد پنجره  بعد و ساعت به چشمم که

 ! شد شب یک اوه



  م یرفت یخور غذا سالن همون به دوباره

 .نشستم  نوآ اجازه با و

  دستم  از  ینجوریا ،ینخورد غذا  دم یشن-

 . یشی نم  خالص

 زارمینم  کنم،یم دا یپ یراه هی بالخره-

 .  یبرس خواستت به

 :گفت و زد  یپوزخند

 رمیز تا بخور غذاتو بزن زر کم-

 . ینش  هوشیب

  زدم و  کردم  نگاهش خشم با حرفش با

 داد  و شدم  بلند  جام از غذام، بشقاب ریز

 : زدم

 به و  رمیم نجایا  از کثافت، زارمینم-

 .  دم یم لوت  سیپل



 اون از زودتر  تا گرفتم فاصله زیم از

 از شدت با  دستم که رونیب  بزنم جهنم

 طرف هی  که برگشتم شد، دهیکش  پشت

 پرت  نیزم یرو و سوخت صورتم

 دوتا که  کردم نگاه نوآ به بهت با. شدم

 .  اومدن طرفم به گاردهایباد از

 . مخصوص اتاق  نشیببر-

  نیزم یرو از و گرفتن بازوهامو ریز

 .کردن بلندم 

 .  ها  یعوض  د یکن ولم-

 کشون  اما  کنن ولم تا  زدمیم  پا و دست

  در و بردنم باال ها پله یرو از کشون

  تمام که میشد  اتاق  هی وارد آخر



  یبد یبو و بودن یمشک واراشید

 .  دادیم

.  دمیلرز  خودم به سرما ای بود ترس از

 یرو  و کشوندم  نیزم یرو از بازم

  قبل. کردن پرتم اتاق وسط  ی فلز تخت

  تخت یباال  رو دستام بشم بلند نکهیا از

 و کردن باز ازهم رو پاهام و بستن

 و نداشتن دنامی کش غیج به یا توجه

 یب و بستن تخت یها گوشه  به پاهامم

 .زدن رونیب  اتاق  از هام فحش به توجه

  یم نگاه  ها لیوسا  و اتاق  به  وحشت با

  کاریچ باهام خوانی م دونستم  ینم کردم،

  اتاق  به پاش  وقت چیه کنه  خدا کنن،

 . نرسه



  در که کردم  یم دعا ینجوریهم داشتم 

  شد، اتاق  وارد اخم  با نوآ و شد باز اتاق 

  دکمه و  انداخت  بهم  یزیآم ریتحق نگاه

 .درآورد و کرد باز رو رهنشیپ یها

 ی تو کردم تصور چندبار یدون یم اوم-

  از یکی  امشب ،یتخت  یرو و اتاق نیا

 . شباس نیبهتر

 : کردم زمزمه و کردم  نگاهش ترس با

 ؟ یبکن  کاریچ  یخوایم-

 .گرفت لرزم شتریب که زد یا قهقه

 رهنیپ  به زد چنگ و اومد طرفم به

  رش.جـ حرکت هی  با  و میمشک ریحر

  یریز لباس چیه بدون ت.لخـ حاال داد،

 . بودم  چشماش یجلو



 زمزمه و داد سر  بدنم یرو دستشو

 :کرد

  جالب یقرمز  کمی  با د،یسف  بدن هی-

 نه؟ شه،یم

 طرف  به که کردم نگاهش التماس  با

 .رفت  اتاق  گوشه  کمد
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  با برداشت یزی چ هی گشتن  یکم بعد

  نهیشوم طرف به که کردم  نگاهش دقت

  انداخت  یا لهیم و  کرد  روشنش و رفت

 .  توش

 جلو که کردم یم   نگاهش  وحشت با

  داد سر و  د یکش بدنم یرو دستشو اومد،

 .  دادم تکون رو خودم که نییپا



 .یعوض نزن دست  بهم-

 صورتم  به یمحکم یلیس و شد یوحش

 یجور فشرد  دستش  تو نمویس  بعد و زد

 . زدم  غیج درد از که

 .  یندار رو یچی ه اقتیل-

 اون رهیگ  هی با و رفت نهیشوم طرف به

 رو بود شده سرخ که  یفلز لهیم

  صورتم ی جلو اومد، طرفم به برداشت

. خورد  صورتم به گرماش  که گرفت

 : گفت و کرد  نگاه بدنم به ها وونهید مثل

  تر خوشگل بزارمش کجا نظرت به-

 شه؟یم

 . دادم تکون سرمو  وحشت با

 ... کنمی م خواهش نوآ نه-



 لهیم اون سر و بشه تموم  حرفم نزاشت

  یصدا که گذاشت  م  نه.ـ یس یباال داغو

  تخت به  سرمو. رفت آسمون به غمیج

 لهیم که دم یکش یم  غیج و دم یکوب یم

  شکمم  یرو دفعه نیا و برداشت رو

 .  گذاشت

 ... خدا-

  یصدا با تنم  پوست ولز و جلز یصدا

 گوشه از  اشکام بود، شده یقاط غمیج

 به یرحم  یب با نوآ  و دمیچک ی م چشمام

  لحظه چند  بعد. کرد  یم نگاه شاهکارش

  باهاش  تنمم پوست که برداشت رو لهیم

 . شد  دهیکش



  و کردم یم هیگر بلند سوزش  و درد از

  داد  نوآ که دم یکوب یم تخت به رو خودم

 :زد

 .نکن یباز اعصابم  با  شو، خفه-

 و  نیزم یرو انداخت رو لهیم

  هاش لباس کامل . کرد باز رو  کمربندش 

 : گفت و دراورد رو

  بسپارم  دیبا ،یستین یخوب برده اصال-

 . کنن  آدمت

 یتو ـ،رشوی.کـ  و نشست پام  وسط 

 صـ. کـ یرو چندبار گرفت،  دستش

 واردم فشار و زور با و دی کش  خشکم

  پشت  با. دمیکش یغیج باز که کرد



 دوباره و  دی کوب دهنم یتو  محکم  دستش

 .  کرد  داخلم  ته تا زور با و اورد در

 یم ر. جـ داشت  نم .واژ یها وارهید

 .زدن به.تلمـ  به کرد شروع که خورد

 . یتنگ هنوز ده.جنـ  یداد  کم معلومه-

  تونستم  ینم که کرد یم درد  بدنم انقدر

  و کردم یم ناله فقط بدم، رو جوابش

  هامو نه.ـی س  دستاش  با . ختمیر  یم اشک

  تر محکم رو خودش و داد یم فشار

 . دیکش یم  آه و دیکوب  یم بهم

  شد یم شتریب  انشیوحش یخو لحظه هر

  تا رفت یم یاه یس شتریب  چشمام و

 یتو انگشتاش  کردن وارد با نکهیا



  و کنم تحمل  نتونستم نم.کـو سوراخ

 . شدم  هوشیب و رفت یاهیس چشمام

 وحشتناک سوختن و شدن  سیخ با

 نوآ که  کردم باز  چشم ترس با زخمام

 . دمید سرم  یباال  سطل هی با رو

 زارهینم خوبه زخمات یبرا  نمک آب-

 . کنه عفونت

  نیزم یرو سطلو و زد  یشخند ین

 هنوز افتادن، راه دوباره اشکام انداخت،

 ینم  و بودم یلعنت   اتاق  همون یتو

.  دمیم جون دارم  کهد ساعته چند دونستم

  سرم  و بود شده سر پاهام و دست

 .  بود گرفته درد وحشتناک

 : گفتم نوآ به رو  التماس و هیگر با



  تونمینم  کن، ولم  نوآ کنم یم خواهش-

 . گهید

  یلعنت کمد اون ی تو از یزیچ هی باز

 .اومد طرفم  به و  برداشت

 حال بهت خوامیم  تازه کنم، ولت کجا-

 .  بدم

  دستش تو که یبزرگ لدو.ـید  به  نگاهم

 . دادم تکون شدت به رو سرم  افتاد، بود

 . کنمیم خواهش نوآ، نه-

 :گفت و دیکش پام  نیب رو  دو لـید

  زنه، یم ینبض چه سوراخت نگاه-

 .  بخورتش خوادیم



 یغیج که کرد واردم محکم  رو  دو.لـید

  روشنش و رفت ور کنترلش  با  دم،یکش

 .  کرد

 صبح تا  هم تو بخوابم، تونم یم حاال-

 .  کن حال

 آبه خون ونیم و  نم یسـ  وسط  کنترلشو

.  زد پوزخندشو همون دوباره  و گذاشت

 راحت الیخ با بود، دهیپوش هاشو لباس

 : زدم داد که رفت در طرف به

 . نینامرد همتون ،ینامرد یلیخ-

  از یخونسرد درکمال و نگفت یزیچ

 .  رفت رونیب  اتاق 

  شد یم جلو و عقب صم ..کـ  تو  دو.لـید

  انقدر اما دیلرز یم یخاص  تمیر با و



 درد همش که بود بزرگ  و فت.کلـ

  بودن تنم  یزخما  بدتر اون  از داشت،

 . بودن گرفته تحملمو که

 یزندگ  ن یا گهید و  رمیبم  داشتم دوست

 . نکنم تحمل رو یجهنم
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 یاهیس  چشمام تنم،  نییپا ادیز درد از

  پلکام  و دم ینفهم  یزیچ گهی د و رفت

 .  افتاد هم یرو

 **** 



 وحشتناک درد از که خوردم یتکون

 باز رو چشمام. گرفت درد  تنم تمام

  دم،ید رو یاول اتاق  همون که کردم

 . نبودم قتلگاه اون یتو حداقل خوبه

  به رو خودم شدمو بلند  جام از یسخت به

 .  کردم باز رو وان ریش . رسوندم حموم

  بدنم تمام که  نشستم داخلش آروم

  محکم  دستامو. کردم یا ناله سوخت،

 .  شدم  جمع خودم تو  و دمیچیپ خودم دور

  خون با وان آب و کردن باز سر زخمام

  داشتم. شد بلند  هقم  هق  که  شد یقاط 

  و شد باز حموم در که کردم یم هیگر

 .  شدن  حموم وارد زن خدمتکار دوتا

 .رونیب دیبر-



 اومدن، جلو  حرفم به توجه بدون

 :گفت شونیکی

 .  م یکن کمکتون  گفتن ارباب-

  بهم توجه یب که دمی کش هم تو  رو اخمام

 .  برداشتن رو شامپو یقوط 

 

 ساشا زبون از

  یکاریب  از اومدم، رونیب هتل از کالفه

 ابونیخ  تو گرفتم  میتصم یسردرگم و

 . کنم دایپ رو روشا  تونستم دیشا بزنم قدم

  انگار ست ین  دمید  و اومدم که یوقت از

 مخالف اومدنش  با  اولم  از. شدم وونهید

 ... حاال و بودم



  داش یپ  کن کمکم باشه، سالم  فقط ایخدا

 .  ی دار خبر یچ همه  از که خودت کنم،

 یمکتین یرو  و شدم پارک وارد

  و برداشتم گارامویس از یک ی  نشستم،

 .  کردم روشنش

  یتو دودشو و گرفتم ازش یقیعم کام

  دانشگاه اون یتو.  داشتم نگه  ام هیر

  هم یمیصم دوست هی چرا آخه بزرگ

 نداشت؟ 

 زودتر چه هر تا  گرفتم یم  کمک  دیبا

  در مویگوش فکر  نیا با. کنم  داش یپ

 . رفتم مخاطبام ستیل تو و آوردم

  تونست یم کدومشون د؟یسع ای پرهام

  نجایا  تو بانفوذ کل یه یقو  مرد چندتا



 و اراذل تمام که یکی کنه؟ دایپ برام

 رو نجا یا یها یقاچاقچ و اوباش

 . بشناسه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 دنیای ممنوعه کانال فایل شده در

DONYAIEMAMNOE@ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
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  نظر به داشتم،  نگه دیسع شماره یرو

 یوقت مخصوصا اومد یم یخوب نهیگز

 شرکت یخارج یقراردادها شتریب که



  آشنا یکل و کرد یم جور اون رو

 قهیدق  چند زدم،  اسمش یرو . داشت

 که  بود تماس یآخرا گهید و بود  گذشته

 : داد جواب

  چرا ق؟یرف  یطور چه ساشا  سالم الو-

 زنگ چندبار ؟ینرفت ...  شرکت   شیپ

 . زدن

 : گفتم و  رونیب کردم فوت کالفه نفسمو

  ش یپ برام  یمشکل جان، دی سع سالم-

 .اومده

  منم و شد نگران لحنش دفعه کی

 ...کردم دادن حیتوض به شروع

 

 روشا  زبون از



  بلند یصدا با و بودم نشسته  اتاق وسط 

  با  اتاق   در دفعه هی  که کردم یم هیگر

  یبرزخ چهره با نوآ و شد  باز شدت

 . سرم ی باال اومد

 رو یگذاشت  عمارتو صبح از چته-

 سرت؟

 .شدن شتریب اشکام شدت  دنشید با

 . برم  بزار نوآ خدا رو تو-

  خفه قهی دق دو روشا، یکرد  خستم اه-

 .  نداره  تحمل گهید   بدنت شو

  و گذاشتم پاهام یرو عجز با سرمو

 : دمینال

  هی کردم فکر کردم، اعتماد بهت من-

  ییها یبد   تمام خواد یم و شده دا یپ مرد



 تو یول رهیب نیب از رو کرده  پرهام که

 ... تو ،یبود اون از بدتر

  و شد  دهیکش شدت با موهام دفعه هی

 .  آورد باال سرمو

 .بحرف  آدم مثل تو؟ یگ یم یچ-

  و گذاشتم موهام شهیر یرو دستامو

 : دمینال

 سرم از دست بهت  بگم یچ ،ییآ-

   ؟یبردار

 ول رو موهام و  انداخت  بهم ینگاه 

 .کرد

 ه؟یک پرهام-

  نیاول یبرا اون بودم،  استادام از یکی-

 .کرد تجاوز  بهم بار



 کردتت؟ یک بعدش خب-

 . هم  یتو  دم یکش  رو اخمام

 .خودت-

 :گفت  بعد و شد  ساکت  یا  لحظه چند

 داستانته؟ یکجا رابرت پس-

 . کردم  نگاهش یدرموندگ  با

 . شناسمش   ینم اصال من بخدا، جا چیه-

  بیج  تو رو دستش و زد  یپوزخند

 .کرد فرو شلوارش

عر  کم گه ید بسه-  اون شو  بلند بگو، ش 

 یخوا یم اگه رونیب  ایب بپوش لباسو

  شب  اگه حالته به  یوا ،یبخور غذا

 . یبش هوشیب دوباره



  هقم هق  باز که رفت  رونی ب  اتاق  از

  یخدمتکارا همون باز. گرفت اوج

 هی زور با و اومدن خردکن اعصاب

 رژ. کردن تنم  ندار یچیه یتور  لباس

  دستم  پشت با که دنی مال لبام به قرمزو

 حرفا نی ا از تر پررو اما  دمی کش روش

 . شدن شمیآرا  مشغول باز و بودن

 زیم طرف به و میرفت رونی ب  اتاق  از

 : گفت دنم ید با نوآ بردنم، یخور غذا

  شب  یبرا خوام ینم ،یاومد  رید-

 . یباش داشته ریتاخ

  و دم یساب  هم یرو  دندونامو  حرص با

 .  نگفتم یزیچ



  آب زور  به که  داشتم بغض انقدر

  بلند خواستم بخورم، قاشق چند تونستم

 :گفت  نوآ که شم

 کجا؟-

 . شدم  ریس-

 . روشا بخور اخرش تا نیبش-

 ترس از که دیکوب  زیم یرو  محکم

  بخورم یزیچ  تونستم ینم نشستم، عیسر

 غره چشم  با.  کردم  یباز غذام با فقط 

  گهید ی اجبار قاشق  چند رفت که یا

 .  رفت و شد بلند  باالخره تا خوردم

  شدم  بلند و کردم  فوت کالفه رو نفسم

  خدمتکارم انگار  که یدختر عیسر که

  پشتم  کردیم رو کارام همه و  بود شده



  برد  اتاقم تا حرف بدون و گرفت قرار

 . کرد قفل درو و
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  قدم  اتاقم  تو استرس از و بود شده شب

  شکنجه  اون به خواستم ینم زدم، یم

  اون دیشا.  نبود یفرار راه یول برم گاه

  نکشتم  تا  کردم ی م التماس دینبا اول

  نه مردمیم شهیهم یبرا کباری حداقل

 .  بشم شکنجه شب  هر نکهیا

  نگهبان یسر نی ا و شد باز  اتاقم در

 دختره حتما شد،  اتاقم  وارد یمرد



  و ادیبرب پسم از تونه ینم بازم دهیفهم

 .اومده جاش نیا

 . لش تن ایب بدو یزد زل یچ به-

 : گفتم  و هم  تو دم یکش  رو اخمام

 .  دی فهم ینم چرا ام،ینم-

  طرفم  به و کرد رها کالفه  رو نفسش

 که گرفت دستش تو رو بازوم اومد،

 . دمیکش عقب به رو خودم

 . یعوض کن ولم-

 طرف  به دادام و غیج به توجه یب

  وسط  و  بردتم شکنجه یلعنت اتاق همون

  نیزم یرو زانو با. کرد  پرتم اتاق 

  با. رفت صورتم  تو موهام و خوردم

  خواستم  و زدم کنار رو موهام حرص



  و بستس در دمی د که بدم  فحش   بهش

 .رفته

 دم،یچرخ خودم دور و شدم  بلند ترس با

 و خون ی بو اتاق  نیا واری د و در از

 .  اومد یم سرما

  باز اتاق  در که دمیچرخ یم خودم دور

 . تو اومد نوآ و شد

  که هم آماده ،یکرد  صدا و سر که باز-

 . ی نشد

  چوقتمیه  نجا،یا امی ب  خواستم ینم چون-

 .ا یب  خوامینم

 . اومد جلو و زد  یپوزخند

  له نجایا  اومدن یبرا که کنم  یم یکار-

 .یبزن له



 یروان  قطعا   آدم نیا بود، گرفته خندم

 .  بود

 .درار لباساتو باش زود-

 . انداختم باال سرمو و  رفتم عقب

 . رفتم تر عقب  که اومد جلو  قدم هی

 . کوچولو موش ی دار دوست یباز-

  یزیچ  تا  گرفتم  کنارم زیم  به دستمو

  نامحسوس  دستمو اومد، جلوتر بردارم،

  اومد  دستم تو که یزیچ نیاول و دم یکش

  به شمع  هی که کردم پرت طرفش به و

  آخ افتاد،  نیزم یرو و خورد  ش نـهیس

 . گهید بود یچ نیا

 یعصب نکهی ا یجا به تصورم خالف بر

  عیسر رو نمونیب فاصله و  د یخند بشه



 تخت رو  داد  هولم حرکت هی با . کرد پر

 . نشست  شکمم یرو  و پشتم

 . چنگم  تو  یافتاد بد، توله-

  امیدرب رشیز از تا  زدم یم  پا و دست

 .  برد  سرم یباال و گرفت دستامو  که

 از و  بست رو دستام  یفلز  دستبند با

 . شد بلند روم

 . تلت  تو یافتاد  حاال-

 از رهنموی پ کردم یم   نگاهش  وحشت با

 : گفت و آورد  در تنم

 . میدار باهم  ییطوالن شب-

 نیا رسه یم بهت یچ نوآ، کن ولم-

 .  ید یم آزارم همه

 : گفت و رفت کمدش طرف به



  نرم پوست اون یوقت یدون ینم  لذت،-

  کنم یم  کبودش من و رمهیز  دتیسف و

 .هیخوب حس چقدر

 .یضیمر تو-

 : گفت و برداشت یبزرگ و کلفت طناب

 . برسم میباز به بزار گه ید بسه-

 زیم  یرو از قالده  هی و اومد  جلوم

 . بست  گردنم دور و  برداشت

  گرفت گردنمو که دادم  یم تکون سرمو

 :گفت و

 .  باش آروم هووش-

  رد تنم دور از و  بست قالده به طنابو

 گرفت، قاب هامو ـنهی س که یجور کرد

  نوآ زور اما دادم یم تکون خودمو



  تو پاهامو بود، من از شتریب یلیخ

 بست،  طناب با  و کرد جمع شکمم 

 زونیآو گردنم  به پاهام انگار که یجور

 .  بود

  ینم گهی د حاال و بود گرفته درد  تنم

 . بخورم یتکون چی ه  تونستم

 .یجذاب صحنه  چه رو، نجایا اوف-

  قلبم د،یکش  تنم یرو وار نوازش دستشو

  انگشتشو که دیتپ یم تند  تند ترس از

 یرو تا  و د یکش د ی کش ـنم یس  خط وسط 

  که دیکش نافم دور  انگشتشو برد، نافم

 . نشست تنم تو یلرز
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 کـ،صـم یرو و  برد تر نیی پا دستشو

 کرد،  دنشیمال به شروع آروم  دیکش

  رمیبگ رو خودم یجلو  کردم یم یسع

  مهارت با انقدر نوآ یول نشم  کیتحر تا

  کردم  احساس که داد یم حرکت دستشو

 .  شده متورم و سیخ  صـ،م.کـ

 از  یکی که اومد یم باال کند نفسام

 .کرد واردم  انگشتاشو

 .یشی م  آماده یدار خوبه-

  لبمو که  کرد یم ن ییپا و باال انگشتشو 

 .  ادین در  صدام تا  گرفتم گاز

 .کرد  دهنم وارد و آورد در انگشتشو 

 توله بزن  سیل-



 طرف به  و برداشت یکیکوچ براتوریو

  و دی مال روش آروم و برد صــ،م.کـ

  تنم آرومش لرزش از که فرستاد داخلم

 .دیلرز دوباره

 .یتوپل نیا زنه یم  نبض داره خوبه-

  لحن با و کرد جلو و عقب و براتوریو

 :گفت یوت.شهـ

 .  بلعه یم یجور  چه نیبب-

 گهی د که کردش یم جلو و عقب

 یظ ی غل آه و رمیبگ خودمو نتونستم 

  زیم یرو و آورد در  براتورویو. دم یکش

 . گذاشت

  کردم یم   نگاهش  شده خمار  ی چشما با

 : گفت که



 . یشد  یباز آماده حاال-

  اونو بازم دلم  کردم، نگاهش  تعجب با

 .  خواست یم

 که زد کـ،صـم به ضربه چندتا  دستش با

. گرفت درد  دلم ریز و پام  وسط 

 که  گرفت چـولم.چـو از یزیر شگونیو

  بازم  داشتم. شد بلند  آخم  یصدا

  وسط   از دستشو  که شدم یم  کیتحـر

  رو شمع همون طرف به. برداشت پام

 . برداشتش و رفت نیزم

  برات خوام یم یدار دوست شمع   دمید-

 .  کنم  کش یرمانت



 رو شمع  که کردم یم نگاهش جیگ

 یم داشت،  نگهش یکم و کرد روشن

 کنه؟ کاریچ خواست

  کج و گرفت  هام  ـنهیس  یباال رو شمع

  از و افتاد روم نی پاراف قطرات که کرد

 .  شد  بلند غمیج  یصدا ادیز سوزش

  که کرد خم شتریب رو شمع یرحم یب با

 . ختیر تنم یرو تر تند  نیپاراف

 . سوختم نکن،-

 . توله ببر لذت جون-

 دفعه هی که برد  تر نییپا  رو شمع

 و  ختیر کـ،صـم یرو قطراتش 

 . شد  شتریب  سوزشش

 .  کنم  تحمل تونم ینم  نوآ نه-



 درد  بدم  نشونت  تا شو هوشی ب فقط -

 . هیچ

  هی با و داشت نگه رو شمع  دستش هی با

 انگار د،یمال یم هامو ـنهیس  دستش

  هم و داشتم  درد هم . بودم شده وونهید

 . لذت

  خودم به و بود گذشته چقدر  دونم ینم

 و بود  شده آب شمع  شتریب دم یچیپ یم

  یصدا کردم، ینم حس  پامو وسط گهید

 .  بود  شده بلند یحساب غمیج و ناله

 به باز و انداخت یکنار رو شمع نوآ

  جلوم وارد و رفت براتوریو سراغ

 ! داد؟  یم عذابم انقدر  چرا. کرد



  دیلرز ی م یشتریب  سرعت با براتوریو

.  گردوند یبرم هامو حس داشت باز و

  پام رون یرو وار نوازش دستشو  نوآ

  کثافت کرد، یم  نییپا و باال  و دیکش

  رو نایپاراف  دستش  با. بود ماهر یادیز

 : گفت و زد کنار

 . یتپل شده قرمز چه-

 که  شدیم  بلند نالم و  آه یصدا  داشت باز

 طرف به دفعه نیا.  آورد در براتورو یو

 . بودمش دهی ند حاال تا که رفت  یا جعبه
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  خی کهی ت هی کردم  نگاه نوآ به شوک با

  دستش شیل*تناسـ ت*آلـ هیشب بزرگ

  از که دیمال  پام وسط  به و اومد جلو بود

 ... خدا  یوا د،یلرز تنم سرماش

  غیج که کرد واردم رو خی ضرب هی با

  کرد جلو و عقب رو خی دم،ی کش ی بلند

 شد پاره کردم احساس شیزبر از

 چقدرشو  نمیبب بزار ،یداغ یحساب  اوم-

 . یکن  یم آب

 کرد، یم جلو و عقب خوی یرحم یب با

  تا که ی جور داد  یم فشار داخلم  ته تا

 .  کردمش یم حس  رحمم

 تونم ینم گهی د. نوآ کن تمومش-



  ببشتر رو  کارش شدت و زد ی خند شین

  پام وسط  و  رفتم یم  حال از داشتم. کرد

  یها ناله به  غامیج سوخت،  یم  شدت به

 در رو  خی که بود شده لیتبد یفیضع

 به باز و گذاشت  نمی س یرو  و آورد

 .  رفت براتورشیو سراغ

 با اون  اما  کنم یبلند  ناله تونستم فقط 

 اون از تا  دیمال پامو وسط  یکم   دستش

  بعد  و بشم رها یزدگ خی و سرما

 .  فرستاد  داخلم براتورو یو

  و بود کرده  کمیر. تحـ که انقدر یلعنت

 ریز بود  افتاده جونم به الشیوسا با  بعد

  با  بازم. بود گرفته درد وحشتناک شکمم 

  به بودنمو عنصر سست  تونست کاراش

.  شد  سیخ ژنـم*وا و ارهیب روم



 زی م یرو و  آورد در براتورو یو

 .  گذاشت

  بسته یدستا با یتون یم صبح  تا نم یبب-

 .  نه ای  یکن ضـا*ار خودتو

  توم خودشو خواست ینم دفعه نیا یعنی

  نگاهش  گرد یچشما با! کنه؟ یخال

 دندون  به رو لبام و شد  خم  که کردم

  و فرستاد دهنم  داخل زبونشو و گرفت

 و برد  پام ی ال دستشو زد، یقیعم ک*مـ

  آبمو و  فرستاد  صم*کـ یال  انگشتشو 

  یم یباز لم*چـو*چو با و  کرد پخش

 که  دم یکش یبلند آه ناخواسته. کرد

 عقب و فرستاد  سوراخم داخل انگشتشو 

  بلند  تخت یرو از کمرمو کرد، جلو و

 روم از و آورد در  انگشتشو که کردم



  نگاهش شده خمار یچشما با  شد، بلند

 کرد پاک دستمال  با  دستشو که  کردمیم

 در طرف  به لباساش کردن مرتب بعد و

 .رفت

 یش ضـا* ار زودتر  یدار دوست اگه-

  شنونیم نگهبانا  کن، له*نا بلند ی صدا با

 .  سراغت انیم و

  اتاق  از  کردم  نگاهش شوکه  و ترس با

 .  نوآ بهت لعنت رفت، رونیب

  هام ه.نـی س یرو رو خی سوزش کم کم

  دهیچیپ شکمم  یتو  درد کردم، احساس

 بزرگ  یها لـدوید  به اریاخت یب و بود

 .  کردم یم نگاه کلـفت و



  یصدا  فقط که دمیکش دستامو چندبار

 به سرمو  یدیناام با  شد، بلند رهایزنج

 .  دمی کوب تخت

  خودم به و بود گذشته چقدر  دونم ینم

  عذابو نی بدتر انگار کثافت دم،یچیپ یم

  شد بسته  چشمام کم  کم . بود گذاشته برام

 . شدم حال یب و

 

 *** 

  بودم خودم  اتاق   یتو شدم  دار یب یوقت

  شده  سردم یحساب لباس، بدون یول

 وارد و  شدم بلند جام از یکرخت با بود،

 باز رو گرم آب دوش و شدم  حموم

 .  کردم



 تازه بود شده گرم  تنم که قهیدق  چند  بعد

.  کردم حس بدنمو  سوزش و درد

  ها  شمع نیپاراف هنوز کردم یم  احساس

 جـرم داره زبر خی اون و بدنمه یرو

 .  دهیم

  اومدم، رونیب و شستم رو خودم عیسر

  دنبال به  و دمیچیپ خودم دور رو حوله

 ریغ به یول یکرد باز رو درکمدا لباس

 نخور، درد  به لیوسا و ملحفه چندتا از

 . نبود توش یزیچ

  پناه تخت به باز که شد  سردم شتریب

  کم. کردم مچاله پتو ریز خودمو و بردم

 . رفتم خواب به  و شد گرم  چشمام کم
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 هر من  و گذشتن ی م سرهم پشت روزا

  شدم،یم  تر یزخم و تر فیضع روز

 . نداشتم رفتنم راه ینا  یحت گهید

  یصدا انگار که بودم نشسته تخت یرو

  به و شدم بلند  تعجب با دم،ی شن ییآشنا

  که  دمیکش رو رهیدستگ. رفتم در طرف

 .نشد  باز معمول طبق

  کردم ی سع و چسبوندم در به گوشمو

 .  کنم  گوش  بهتر



 برات یکن ول دخترو اون بهتره-

 . شهی م دردسر

 ؟ یشد  من فکر به تو حاال  تا یک از-

 مجبورم قراردادها خاطر به فعال-

 .ی ش نابود زودتر خوامیم وگرنه

 دختر اون گفته یک اونوقت جالب، چه-

 منه؟ شیپ

  دادم صی تشخ زود یلیخ رو نوآ  یصدا

  کردمینم باور ؟یچ یکی اون یول

  باهم  اونا مگه! باشه رابرت ممکنه

 بودن؟ همکار  ای دوست

 خوب من یکن  انکار نکن  یسع-

  از ای  کن ولش زودتر ای شناسمت،یم

 .بشه  دردسر برام خوامینم  ببرش  نیب



  یعنی زدن؟ یم حرف من  ی درباره نایا

!  بکشتم؟  گفتیم یعن ی  ببرنم؟ نیب از یچ

  و باال رو رهیدستگ  چندبار ترس با

  تا خوردیم صداشون به. کردم  نییپا

 .باشن طبقه ن یهم سالن

  بهتره رابرت،  نکن دخالت  کارام تو-

 . گهی د یبر

 دورتر لحظه هر که اومد پا  یصدا

  بدم بخت ی برا و نشستم در پشت شد،یم

 .  کردم هیگر

 **** 

 رو غذا ینیس خدمتکار و شد  باز در

  کردی نم رغبت نوآ  گهید آورد، داخل



 بزاره دهن به دهن و بخوره غذا باهام

 . شیباز اسباب  بودم  شده فقط 

  نکهیا  با رفت، حرف  بدون خدمتکار

.  دیکش ینم  لمیم یول اومد یم  غذا یبو

 دراز و خوردم قاشق چند زور به

 .  دم یکش

  احساس که بودم  یداریب و خواب تو

  اومد، پا  یصدا و شد  باز اتاق  در کردم

  بسته در که داشتم  نگه بسته رو چشمام

 .  ومدین کردنش قفل  یصدا اما شد

  چشمام آروم بعد  و کردم صبر  هیثان چند

 .  نبود یکس اتاق  تو کردم، باز رو

  آروم و رفتم در طرف به پا نوک یرو

 .  شد باز در که دم یکش رو رهیدستگ



.  نبود  یکس دمی کش اطرافم به یسرک

 عیسر  و رفتم ها پله طرف به آروم

 .  شدم  میقا رشونیز و  رفتم  نییپا

  خدمتکار هی فقط  و بود خلوت سالن

  یجا  اما کرد،ی م زیتم سالنو داشت

  تشن غول گاردی باد دوتا اون سختش

 ستادهیوا هاشون اسلحه با که بودن

 .بودن
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  دوال و بود گذشته یساعت  چند  دونم ینم

  هی که بودم ستادهیوا ها پله ریز

  و اومد دوتا اون طرف به گاردیباد

.  رفتن یسمت  به هردو با و گفت یزیچ

 به و  کردم استفاده تیموقع از عیسر

  باغ دن ید با که  دمیدو رونیب طرف

 . زد خشکم بزرگ

 نیا  به اط یح کردم  ینم فکر  اصال

  نگهبان چند دنید با.  باشه داشته یبزرگ

  تا دمیدو درختا طرف به مهیسراس

 . بشم پنهان پشتشون

 رو خودش قلبم وحشت و جانیه از

 .  دیکوب یم  نمیس به وار وانهید

 بود، شده  ادیز نگهبانا جوش و جنب

 .  ستمین که دنی فهم  انگار



  خروجو  در تا کردم یم نگاه  اطرافم به

 که بودن ادیز درختا انقدر یول  کنم دایپ

  هی نه جنگلم  وسط  کردم یم  احساس

 !ییالیو خونه

  حداقل  تا  برم تر دور یکم کردم  یسع

  هی که کردم دنیدو به شروع. نکن دام یپ

 .  اومد یسگ واق  واق  یصدا  دفعه

  یزیچ دفعه هی که  دم یدو تر تند  ترس با

 .نیزم خوردم و زد چنگ پام به

  روم، افتاد نیسنگ زی چ هی که زدم  یغیج

 از رو خودم کردم یم یسع  وحشت با

  پا چندتا  یصدا که  بدم  نجات سگ ریز

 .دنیرس نگهبانا و اومد

 . میکرد داش یپ ف،ی کث موش-



 .یکیر کنار برو-

  نگهبان دوتا که رفت کنار روم از سگ

 طرف به کردن، بلندم  و گرفتن دستامو

 . زدم یغیج که  کشوندتم سالن در

 .ایعوض  د یکن ولم-

  نوآ که دنمیکش سالن  وسط  کشون کشون

  بهم و بود یعصب دم،ید یمبل یرو رو

  پرتم پاش  یجلو که کرد یم نگاه

 .  کردن

  نگهبانا از دوتا که بشم  بلند خواستم

 . گذاشتن هام شونه یرو  دستاشونو

 . ها حرومزاده   د یکن ولم-

  اومد، طرفم به و شد  بلند جاش از نوآ

 ینم یول بود داشته برم ترس درون از



  تو  دمیکش رو اخمام بدم، نشون خواستم

  پاش با  بدم یفحش  خواستم تا و هم

  شدم  پرت عقب به که زد دلم به  محکم

 . زدم یغیج و

 یکن فرار من دست از یخوایم حاال-

 .  جـنده

 :گفت که دمیچی پ یم خودم  به درد از

 .یفتیب یخور گه به کنم  یم یکار-

 درد همون با بشم، بلند جام از  خواستم

 . دمینال

  تیشکا دستت از یروان یکن ی م غلط -

 . کنم یم

 . کرد ی بلند  خنده



 یرفت رونیب در نی ا از زنده وقت هر-

 .برو اونوقت

 :گفت و زد شکمم  با پاش با باره دو

 .لشو  تن نیا دی کن  لختش-

 هی که زدم یم  پا و دست  وحشت با

 : گفت یکی

 . دیاریب رو  یکیر-

 .ها یعوض  نه،  د،یکن ولم-

  ریز لباس اوردن، در رهنمویپ زور به

  مرد یکل یجلو  لخت حاال  و نداشتم 

 یوحش بزرگ  سگ هی اومدن با . بودم

 زده  وحشت بودتم گرفته همون که

 . دمی کش یغیج



 آوردم، واست دیجد خواب ریز یکیر-

 اد؟یم خوشت

  خواست ی م و بود وونهید مرد نیا  قطعا

 . بکشتم  ذره ذره

  و گرفتن  سگ قالده از نگهبانا از یکی

  خودم تو کردم یم یسع. آوردنش جلو

 .نزارم و  بشم  جمع

  با و نشست روم به رو مبل یرو نوآ

 .  شد رهیخ  بهم لذت

  باز هم از لختمو یپاها  زور  با نفر دو

  بلندم ی غایج گرفتن، دستامو و کردن

 کینزد لحظه هر سگه اما  دم یکش یم

 یرو چندشو و اهیس  یدستا  شد،یم تر

 وارد  ناخوناش که  گذاشت  هام ـنهیس



  نفسم  ترس از کردم یم حس. شد  بدنم

 و دراز ر.ـ یک نگهبانا از یکی  اد،ینم باال

  کم ی و گرفت  دستش تو رو سگه  کلفت

 یم  غ یج بلند شد، بزرگتر که دیمال

  سگ ر.ــیک که کردم یم هیگر و دم یکش

  یرو و دیکش صـم .کــ یرو رو

  عیسر سگه که داد فشار سوراخم

 از یبیعج یصدا و  کرد واردم خودشو

 .اورد در خودش
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 چرا بود، شده بلند  غم یج ادیز سوزش از

  با  نگهبانا. بفهمم کمتر تا  شدمی نم هوشیب

  نگاه تم*لخـ تن به وت*شـهـ و جانیه

 .کردنی م قیتشو رو سگه و کردن یم

 .بزن ضربه  محکم پسر، تندتر-

  وحشتناک کردنش جلو و عقب سرعت

  یول شدم  یم هوشی ب  داشتم درد از بود،

 و صورت به تند تند نگهبانا از یکی

 هم  شونیکی و زد یم  یلیس هام ـنه*یس

 شتریب البته د،یمـالیم لمو*چـو*چـو

 .گرفت یم  شگونیو

  و ق ی عم انقدر سگه ـر.ی  کـ حرکت

  یم حسش رحمم تا که بود یسرعت

  نگاه دنمیکش زجر  به لذت با  نوآ کردم،

  سگه مبه*تلـ چندتا  بعد نکهیا تا  کرد یم



  د،یپاچ روم آبش و دیکش رونی ب جلوم از

  بودم شده حال یب  داد  و غیج  شدت از

 .  شدم نیزم پخش  کردنم ول با که

  با اومد، طرفم به و شد  بلند جاش از نوآ

  یچندش نگاه آورد، باال صورتمو پاش

 :گفت ریتحق با و انداخت بهم

  خوامینم  گهید برام، یشد زن  بهم حال-

 .  نمی بب ختتویر

  شدت از لبام  بدم، جوابشو تا نداشت  نا

  و بود شده یخون و  پاره هاشون یلیس

 درد وحشتناک  شکمم  ریز و شکمم 

 .  کردیم



  آماده لویوسا  بگم  تا  اتاقش تو نش یبنداز-

  موقع اون تا بدنش، یاعضا  یبرا کنن

 . د یکن استفاده ازش  نیتون یم

  چشمام و دیچرخیم سرم دور ایدن

 . دم ینال آروم رفت، یم یاهیس

 . ینامرد یلیخ-

  بودم جیگ  انقدر اما بگه  یزیچ  تا شد  خم

 و افتاد  هم  یرو پلکام  باالخره که

 . شدم هوشیب

** 

 هنوزم داره یبدن  چه نیبب  تام یه-

 .هیعال

 ؟ یچ  بشه شیزیچ اگه-

 .حرفاس  نیا از تر جون سگ بابا نه-



  رو چشمام یال بهیغر مرد دو ی صدا با

  سرم باال  رو نگهبانا از تا دو  کردم، باز

  یرو عی سر. بودن  زده زل بهم که  دمید

  شونیکی . د یکش ریت   بدنم که نشستم تخت

 :گفت و تخت یرو اومد

 .خوشگله  می بد حال بهت میاومد-

  شدت با که د یکش صورتم  یرو دستشو

 . زدم  پسش

 .یعوض گمشو-

 :گفت  و هم تو د یکش اخماشو حرفم با

  امشب ،یکنیم  رم  گنیم که راسته-

 . میکن ی م آدمت



 یسع  که روم زد مهیخ حرفش نیا با

  تا زدم یم  پا و دست  بزنم، پسش کردم

 . بدنم به زد چنگ که بره کنار

  و دست  وجودم تموم با  داشتم رشونیز

  با دفعه هی که دم یجنگ یم و زدم  یم پا

 مون سه  هر یبلند و وحشتناک یصدا

  عیسر نگهبانا تا دو زد، خشکمون شکه

 :گفتن و شدن بلند روم از

 شده؟ یچ بود ریت کیشل  یصدا-

 هیگر با که رفتن رونیب اتاق  از عیسر

  یم خودم  به درد از نشستم، تخت یرو

!  خورد اتاق باز در به چشمم  که دم یچیپ

  تنم یرهن یپ و شدم بلند  جام  از عیسر

 .  کردم



 یلیخ سالن رفتم،  رونیب اتاق  از دو با

 یم یطرف به یکس  هر و  بود شلوغ

 یسع و دمیدو  نییپا ها پله از. دیدو

 عمارت  از زن یخدمتکارا   نیب کردم

 . بزنم رونیب

 

 ساشا زبان از

 روشام به زدن در به در هفته  هی از بعد

  چندتا برام  د یسع. بودم  شده تر کینزد

  بود کرده دیتاک و  بود فرستاده شنیلوک

 .  کنم دا یپ نجای ا تونم یم  رو روشا

  آدم ای ها خونه نیا به روشا  دونم ینم

 چند  یانگار یول داشت یربط  چه هاش

 بودن، هاش یهمکالس  از نفرشون



 یم ادعا که ییها  یهمکالس همون

 .ندارن یخبر چیه روشا از کردن

  سهل با رو روشا جون خواستم ینم

 اول همون بندازم،  خطر به هام یانگار

  در و رفتم  رانیا سفارت و  س یپل  شیپ

 . گذاشتم انشونیجر
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  ارتباط   که بود کارخونه هی محل نیاول

  نذاشتن  دونستم، ی نم باهاش رو روشا

  اقدام ها س یپل خود  و بشم وارد من



 زده زل کارخونه در به نگران. کردن

 زنده و  سالم روشا بود دواریام بودم،

 که یکس تا بود بازتر دستم  کاش . باشه

 یم  خودم بود  کرده تیاذ رو روشا

 . رسوندم یم کارش یسزا به  و گرفتم

  که بود گذشته ساعت  چند  دونم ینم

 به شون  فرمانده اومدن، رونیب مامورا

 : گفت و اومد  طرفم

  یبعد شنیلوک  به نبود، نجایا یکس-

 . میریم

 طرف به ندفعهیا و  می نشست نی ماش یتو

  برام که ییجا. می رفت ییالیو ی خونه

  تو روشا ممکنه نبود باور قابل  اصال

 یول بشه دایپ شی همکالس پسر خونه

  مطمئن فرد  هی از آدرسو بود گفته  دیسع



  کردن مخالفت ها س ی پل نکهیا  با. گرفته

  کمک  با بود یاجبار و زور هر  به یول

 کردن جور با  د،یسع ینترنتیا یها

  حکم تونستم  قاچاق  مدرک چندتا

 .  میریبگ رو خونه یبازرس

  و م یدیرس جونز نوآ یالیو به زود یلیخ

  محاصره رو خونه سی پل یها  نیماش

 سرباز  یها مخالفت خالف  بر. کردن

 طرف به  و شدم ادهیپ نیماش  از میکنار

 .رفتم خونه

 

 روشا  زبون از

 



 مخالف جهت  به و بودم باغ  پشت

  با  تا دمی دو یم فقط   نگهبانا و  گاردایباد

  چندتا پشت که یکیکوچ یلیخ  در دنید

  طرفش به  عیسر بود بزرگ درخت

 .  رفتم

  سنگ  هی عیسر  داشت، یمعمول  قفل

 همه نیا دونم  ینم. برداشتم بزرگ

  به شدت با  که آوردم کجا از رو زور

 زدن ضربه چندبار  بعد. دمیکوب یم قفل

 باز درو ع یسر. شد باز و شکست قفل

  و تنگ کوچه هی که رفتم رونی ب و کردم

 .  دمی د جلوم رو متروکه

  نکهی ا بدون دم،یدو کوچه  ی انتها به

  و دمیدو یم  فقط  کنم  نگاه سرمو پشت

 .  دم یکش یم قی عم نفس



 ابونیخ ای کوچه چندتا از دونم ینم

 یبست  بن کوچه به نکهی ا تا گذشتم 

  چکسیه و بود یکیتار کوچه.  دمیرس

 وارید  کنار نفس نفس با. نبود  اونجا

 .  کنم  استراحت کمی  تا نشستم 

  یجا ای  پارک یتو وضع و  سر نیا با

  س یپل یکاشک. بود بهتر   رفتم ی نم شلوغ

 وقت  چیه تا کنن  ریدستگ رو نوآ ها

  ینم اون بخاطر حاال نم،ینب  ختشویر

 . برم خونم به  تونستم

  قفسه یرو دستمو  و کردم دراز پاهامو

  یم نییپا و باال شدت  با که گذاشتم  نمیس

 و کرد یم درد وحشتناک شکمم  شد،

 . کرد یم گز  گز پاهامم



 همه که بستم  هیثان  چند یبرا چشمامو

 . شد اهیس یچ

  دونم ینم  شدم، داریب خواب  از درد با

 کیتار یلیخ هوا یول بود چند  ساعت

 اومد، ینم یآدم  چیه یصدا  و بود

 . بود شب نصف یانگار

 و رفت یم ضعف یگرسنگ از دلم

  جام از یسخت  به. بود شده خشک دهنم

  بدون د ی با حاال. افتادم  راه و  شدم بلند

  مناسب لباس  هی یحت و یگوش و پول

 رفتم؟  یم کجا کردم، یم کار یچ

 و صورت به که ییها یلیس  شدت از

  ینم خوب چشمم بودن زده چشمم  یپا

 .  بود کرده ورم لبم و دید



  رفتم، یم راه آروم واری د  کمک با

  مین هر که بودن خلوت انقدر ابونایخ

 رد سرعت با ینیماش دیشا کباری ساعت

 .  شد یم

 محله  هی به بود معلوم واری د و در از

  پارکم هی یحت  که اومدم  نینش ریفق

 .بخورم آب قطره چند  تا  نداشت

  راه ینا  نشستم، وارید کنار یخستگ از

.  شد یم صبح  داشت یول نداشتم رفتنم

 اگه که  بمونم ابونیخ تو خواستم ینم

  با  و ادیب سراغم  به بودن نگرفته رو نوآ

 . کنه دام یپ خوبم  شانس  نیا

 هی وارد و شدم  بلند  جام از یزور با

  فرط   از و شدم  گهید کیتار کوچه

 . برد خوابم  درد  و یخستگ



 

 ساشا زبون از

  اما گشتن عمارتو و  باغ کل نبود، یلعنت

 .نبود روشا  از یخبر

  یتو افتضاح وضع و سر با  دختر یکل

 یم هی گر بلند یصدا  با و  بودن باغ

 .  کردن

  ریدستگ  ی زخم چه  سالم چه نگهبانا تمام

 نوآ همون سشونی رئ انگار بودن، شده

 مدارک بودن تونسته سایپل بود، رفته در

 یول کنن  دایپ  اش خونه تو یخوب

 .نبود  هم نجایا ،یچ من یروشا



 به و کردم یم عبور باغ از داشتم 

  هی یصدا  که رفتم یم نایماش طرف

 . دمی شن دخترو

  شد، هیخارج دختر اون ریتقص همش-

 وگرنه اومدن اون بخاطر معلومه

 .بود  بلد کارشو ارباب

 :گفت هی گر  با شیکنار دختر

  یم زودتر ارباب کاش  یلعنت  ی دختره-

 .  کشتش

 . رفتم طرفشون به  خشم با

 .نیزن یم حرف  دختر کدوم درباره-

 یرو  بسته دست که دختر دوتا اون

  بلند سرشونو بودن، نشسته نیزم



 یعصب که کردن بهم ینگاه. کردن

 : گفتم

 .کجاست االن بود؟ یچ  اسمش-

 ترس با و کردن نگاه بهم جفتشون

 :گفتن

 ینم  ما بود،  یرانیا م،ی دون ینم-

 . مش یشناس

  چه با آدم، همه نیا  نیب ! بود نجایا روشا

 . کن کمکم ایخدا ؟یوضع و سر
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 روشا  زبون از

  کردم، باز یسخت به چشمامو سرما از

  گرفته لرزم پ خوردم یم بهم دندونام

 و نیماش یصدا و  بود شده صبح . بود

 .  اومد یم کوچه سر از یخوب به  ها آدم

  کردم جمع زور به رفتمو خواب یپاها

  خودم دور دستامو شدم، بلند جام از و

  چندش با مردم.  زدم قدم آروم و دم یچیپ

 که رفتن یم کنار و کردن  یم نگام

 .  بخورم بهشون مبادا

  گرم کم ی بلکه تا  رفتم یم راه  تند تند

 و کرد یغرش آسمون دفعه هی  که بشم

  بدنم و  تن یرو تند  بارون ی ها قطره

 . اومدن فرود



 و شدن  یم رد کنارم از تند مردم

 رسوندن یم ینیماش به رو خودشون

 یم یحت  برم،  نداشتم رو ییجا من یول

  کمک ازش  و برم یکس شی پ  دمیترس

 .  بخوام

 یخوشحال با یبزرگ  پارک  دنید با

 یدرخت ریز و رفتم طرفش  به عیسر

  ها و دمی مال یم بهم دستامو. گرفتم  پناه

 .  بشه گرمم کم ی تا کردم یم

 ری ز که بود ساعت  چند  دونم ینم

 از سرم بودم، نشسته پارک تو بارون

 ینم یول  افتاد  یم شونم  یرو یحس یب

 . بخوابم خواستم

  از تونستم و شد تموم بارون باالخره

  یصدا و  بود شده  شب بشم، بلند  جام



 پارک خندشون یصدا که الت یجونا

 .  اومد یم بود کرده پر رو

  دنبال جونمو یب یپاها یآبخور دنید با

 آب نفس کی  و تند  دم،ی کش خودم

  نییپا که بود یخال  معدم انقدر خوردم،

 . کردم  حس رفتنشو

 کوچه دنبال به و افتادم  راه  دوباره

  یم هم  یرو چشمام  گشتم، یم  یکیتار

 . کردم یم بازشون زور  با  و افتاد

 .خوشگله یخمار-

  کنارم  پسر دوتا  که کردم بلند  سرمو

 : گفت یکی  اون دم،ید

 .یزنیم یچ-

 .برو یگرفت اشتباه-



  سرم که کنم  تندتر قدمامو کردم  یسع

 . رفت جیگ

 . یگردی م مکان دنبال یا ده*جنـ پس-

 و خنده ریز زد یکی اون حرفش با

 :گفت

 . باشه خمار ده*جنـ خورهیم  بهش آره-

 مخالفشون سمت به بهشون توجه یب

 زده وحشت. گرفتن بازومو که رفتم

 . دمی کش  دستمو

  ولم ،یدار  کارمیچ  یعوض کن، ولم-

 ... نزن دست  بهم آشغال کثافتا،  دیکن

 به و دم یکش یم ک یستریه  یها غیج

  دم،ی کوب یم شون نهیسـ و  صورت



 به و بودن گرفته محکم دستامو جفتشون

 . کشوندنم یم درختا سمت

 نجای هم د یبا یندار مکانم ارزش-

 .زه*هر میبد رت*جـ

 شدن، یجار صورتم رو  تند  اشکام

  کردم یم  فکر نیا  به و بودم  شده  دیناام

 . بشم  راحت و رمی بم دفعه نی ا دیشا که

  یجا و ـنم یس یرو شونیکی  دست

 یچ هر و زدم یعق که نشست زخمام

 . آوردم  باال روش بود معدم تو آب

  یلیس دفعه کی و رفت عقب  چندش  با

 و زدم یغ یج که زد صورتم به یمحکم

 و رفت یم  جیگ سرم ن،یزم  شدم پرت

 .بخورم تکون تونستم ینم



  تونستم ینم یول اومد یم ییصداها

  گهید تالش  بدون  کنم، باز رو چشمام

 . شدم  هوشیب  و شدم  م یتسل یا

 

 ساشا زبان از

  شب و  روز کل دخترا اون یحرفا با

  مطمئن  گشتم، روشا و نوآ دنبال رو

 .  اونه ش ی پ االن روشا بودم

  نگه دور منو کردن یم یسع ها  سیپل

  ببرن شیپ رو کارا خودشون و دارن

 .  نمیبش جا  هی تونستم ینم یول

 و  بودم ابونایخ تو فقط  االن تا روزید از

  نکهیا با  گشتم، یم  دنبالشون  در به در



  س یخ ها جاده یول بود  شده قطع بارون

 .  بودن شده ُسر و

 کنار ادیز یخستگ و یتشنگ حس با

  دنبال به. شدم ادهی پ و داشتم نگه یپارک

  یها غیج  یصدا که  گشتم یم  یآبخور

 که بود دختر هی دم، یشن  یا یپ در یپ

 ! دیکش  یم غیج حنجرش ته از انگار
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 دوتا  که کردم تند  پا صدا طرف به

 یم  تیاذ دخترو هی که دم ید پسرو

 . رفتم طرفشون به  تیعصبان با کردن،

 آشغاال؟ نیکن یم  کاریچ نیدار یه-

  مهین که روشا دنید  با که طرفم برگشتن

  یا لحظه یبرا  بود بغلشون تو جون

 . زد  خشکم

 به بزن  میکرد داش یپ اول خودمون-

 .چاک

  تمام  با اومدم، خودم به صداشون با

  شونیکی فک به یمحکم  مشت زورم

  با رفت، عقب خوران تلو تلو  که زدم

  محکممو  یمشتا  تیعصبان و حرص

  کردم یم شکماشون و صورت حواله



  بهشون دنم ی کش نفس فرصت که یجور

  افتادن  نیزم یرو جفتشون.  دادم  ینم

 به و برداشتم  زدنشون از دست که

 .  رفتم روشا طرف

  با. دیلرز یم و بود افتاده نیزم یرو

 : رفتم سمتش  به ینگران

 .کن باز  چشماتو زمیعز روشا روشا،-

  خی تنم سرماش  از که گرفتم دستشو

 طرف  به و کردم بغلش  عی سر. بست

 . دمی دو نم یماش

  به تا کردم یرانندگ یجور چه دم ینفهم

 تو رو روشا. دمیرس مارستانیب نیاول

 . دم یدو اورژانس طرف به و گرفتم   بغلم

 .کنه  کمک ی کی دکتر، پرستار،-



  یتخت و اومد طرف به پرستار هی عیسر

 .سمتم  به داد هل وارید گوشه از

 شده؟ یچ ن،یا رو بزارش-

 . ن یبد نجاتش کنم یم  خواهش دونم  ینم-

  رو روشا و کرد خبر  رو دکتر عیسر

  طرفم به  هم پرستار هی. بردن یاتاق به

 . کرد جواب و سوال به شروع و اومد

 

 روشا زبان از

  اتاق  هی   که کردم باز رو چشمام درد با

  نشستم جام سر زده  وحشت. دمید  آشنا نا

  که کردم  نگاه  دستم به. سوخت دستم  که

  دیسف رنگ تازه دم،ید رو یسرم سوزن

  دم یفهم که دمید رو  تخت و وارید و در



 آورده  نجا یا منو یک مارستانم،امایب تو

  باز اتاق  در که بشم  بلند خواستم بود؟

!  تو  اومد آشفته چهره با ساشا  و شد

 یعنی  کردم یم  نگاهش شده خشک

 اون  و بودم دهی د درست آخر لحظه

 داد؟ نجاتم که  بود ساشا

  عیسر  که رفتم فرو یگرم بغل تو

  ریز زدم و کردم حلقه دورش دستامو

 .هیگر

 !ساشا؟-

  داتیپ  رید که دی ببخش زم،یعز جانم-

 .روشا نکن هی گر. کردم



  شتریب م یگر شدت  حرفاش با

 دور ازم تا  گرفتم مشتم  تو رهنشویشد،پ

 .نشه
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 یم هیگر داشتم  که بود چقدر  دونم ینم

  خبر و زنگ زدن با ساشا  که کردم

  دفعه کی پرستارها و دکتر کردنشون،

 .  دمیترس شتری ب که شدن  اتاق  وارد

  ساشا از منو کرد یسع دکترا از یکی

  بهش شتری ب و زدم یغیج که کنه جدا

 . دم یچسب

 . د ینزن دست من به د،ی کن ولم نه-



  ندارن تیکار باش، آروم زمیعز  روشا-

 . کنه نتیمعا خوادیم  فقط دکتر

.  کردم مخالفت  و انداختم باال سرمو

  بهش یکار اجازه دنید یوقت دکتر

  هم اونا و کرد اشاره پرستارها به دم ینم

 . گرفتنم  محکم

 از ی کی و کردن درازم تخت یرو

  کرد ق یتزر بازوم به یزیچ پرستارها

 همچنان یول شدم حال یب  کم کم که

 .  بودم اریهوش

  بعد  و کرد کردن چک به شروع دکتر

  دم ینفهم که چرت حاتیتوض  یسر کی

 .رفتن  رونی ب  اتاق  از



  که گرفت  دستمو و نشست  کنارم ساشا

  بدم حال  به و گرفتم دستاشو  محکم  منم

 . ختمیر اشک

  دادم انجام حاال تا که ییکارا ی اداوری با

 یحت  دهیفهم  حتما ساشا که ییزایچ و

 . نداشتم  چشماشم به کردن  نگاه یرو

 به و برد خوابم بازم تا  کردم هیگر انقدر

 . رفتم یخبر  یب  یایدن

  یبرا کردم،  باز رو چشمام یکرخت با

  همه تا  کردم نگاه اطراف به هیثان چند

  به وحشت با دفعه  نیا. اومد ادمی یچ

  نکنه! نبود ساشا  اما کردم نگاه  کنارم

 باشه؟ بوده خواب همش



 شدن، زیر سر  چشمام از  تند  اشکام

  در دستم تو از عی سر رو سرم سوزن

  سرم هنوز. رفتم نییپا تخت از و آوردم

 خوران تلو تلو یول رفت یم جیگ

  نکهیا  از قبل. رسوندم در به خودمو

  و شد باز در بخوره رهیدستگ به  دستم

  پرت بغلش تو خودمو.  دمید رو ساشا

 . گرفتشمش محکم و کردم

 ؟ یگذاشت  تنهام چرا  ؟یداداش یرفت کجا-

 رو تو من باش، آروم زمیعز  روشا-

  دستت  با  نمی بب ایب.  زارم ینم تنها  گهید

 ! یکرد کاریچ

 و کرد  بغلم  و کشوندتم تخت طرف به

 .  گذاشتم روش



 . کنم  صدا پرستارو هی تا نخور تکون-

 : گرفتم دستشو عیسر  حرفش با

 .نرو  ییجا روخدا تو خوبم، من نه-

 که  کردم  نگاهش یاشک  ی چشما با

 . فشرد  نشیس تو سرمو

  هستم من تا زم،یعز یترس یم یچ از-

  بهت  یا  یعوض  چیه دست زارمینم

 . بخوره

  از آروم و گذاشت  سرم یرو  یا بوسه

  و رفت در طرف به. کرد جدام خودش

  صدا رو  پرستارا از یکی همونجا از

 .  کرد

  پرستار و کردن پانسمان دستمو عیسر

 : گفت ساشا به رو



 تو؟  انیب  بگم-

 .ممنون بله-

 یم نگاه بهشون و بودم دهیکش دراز

  ساشا و رفت رونیب پرستار که کردم

 .نشست کنارم

 . زمیعز  روشا-

  با  که چرخوندم طرفش به نگاهمو آروم

 : گفت و کرد نوازش  گونمو دستش پشت

 سوال چندتا اومدن سیپل اداره از-

 ؟ یبد جواب یتون یم بپرسن،

  از قبل  اما کردم  نگاهش زده وحشت

 و خورد  در به  یا تقه  بگه یز یچ نکهیا

 .شدن وارد مأمور تا دو



  میدواریام ر،یبخ روز خانم سالم-

  تا چند به نیبتون باشه خوب حالتون

 .  نیبد جواب سوال

 اون به  و گرفتم محکم  رو ساشا  دست

  کلشونیه  انقدر چرا شدم، رهی خ مرد دو

  خودم تو که اومدن جلوتر بود؟ بزرگ

 یم تکون شونی کی  یلبا. شدم  جمع

  فقط  من که گفت یم ییزایچ و خورد

  بازم  خواستم ینم نه. دم یشن رو نوآ اسم

  شکنجه بازم  خواستم ینم فتم،یب نوآ ریگ

 ... خواستم  ینم بشم،

  بازم زارم ینم. رونیب دیبر بسه، بسه،-

 هی ه،یعوض هی اون برسه، بهم   دستش

 ...یعوض



  یم خواهش کن تمومش روشا، باشه-

 .  کنم

  خراش گلوم که  انقدر زدم، یم غیج

  با.  کردم یم هم  سرفه و بود برداشته

 خورد صورتم به که  یآروم یل یس چندتا

 .  جیگ هم و شدم اریهوش هم

 یم چنگ و کردم یم نگاه  اطرافم به

  افتاد هم  یرو پلکام کم  کم نکهی ا تا زدم

 . رفتم یخبر یب عالم به باز و
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  بود گذشته مارستانیب ی تو یروز چند

 و پرستار  و دکتر یچ هر از حالم  من و

 . خورد یم  بهم   سیپل

  و بودم  شده جمع وار نیجن تخت یرو

  که بودم شده رهیخ رونیب به پنجره از

 .  شد باز  اتاق  در

 :گفت  و اومد جلو یا سهی ک با ساشا

 عوض  لباساتو شو بلند  زمیعز  روشا-

 .  میبر قراره کن

 تخت یرو عیسر  حرفش  دن یشن با

 هامو  لباس  تا کرد  کمکم  نشستم،

 رو دستم . بپوشم رو اونا  و ارمیدرب

 نییپا تخت یرو از آروم و گرفت

 .  آوردم



 رونیب مارستانی ب از هم  دوشادوش

 بدون  و میشد ین یماش سوار م،یاومد

 .  کرد یرانندگ ساشا  بپرسم یز یچ نکهیا

 کرد پارک یآپارتمان نگیپارک تو ساشا

 :گفت و

 . میدیرس  شو ادهیپ-

 طرف به باهم  و شدم ادهیپ حال یب

  نوآ  دمیترس یم هنوزم. میرفت آسانسور

 .  کنه تمیاذ  و ادیب  سراغم به

 از  و بودم گرفته رو ساشا  دست

 طرف به ساشا . میشد خارج آسانسور

  بازش دی کل با و رفت طبقه اون در تنها

 .کرد

 .خانم  خوشگل بفرما-



  نگاه  دقت  با م،ی شد خونه وارد  هم با

 .  نمینب رو  نوآ وقت هی  تا کردم

 .اتاقته نجایا ایب-

  عیسر که رفت راهرو طرف به ساشا

 کرد، باز رو یاتاق در که دمی دو  دنبالش

  به دم یچسب کنم نگاه اتاق به نکه یا بدون

 :گفت که ساشا

  عوض لباساتو  یخوایم ایب روشا-

 ؟یکن

 . دادم تکون سرمو

 . تو اتاق  تو امیم-

  کس چیه ،یترس یم یچ از زمیعز-

 . کنه تت یاذ تونه  ینم گهید

 ... تو اتاق  تو، اتاق  تو امیم-



  نشیس  به  و گرفتم رو دستش  محکم

 دورم دستشو عیسر که زدم  یم مشت

 :گفت و کرد حلقه

  اتاق می بر ایب باش، آروم زمیعز باشه-

 .من

 باز رو  اتاق  در و  رفت یسمت به آروم

  من ساشا و م یشد اتاق وارد هم  با کرد،

 .  نشوند  تخت یرو و برد تو رو

 بکنم؟ عوض لباساتو-

 . دمیکش دراز  و انداختم باال سرمو

 . میبخواب-

 بخور، یز یچ هی میبر  شو بلند روشا نه-

 . ینخورد غذا وقته یلیخ

 : کردم زمزمه  دوباره و بستم چشمامو



 . میبخواب-

  دستشو  من یول کرد اصرار ساشا باز

 . برد خوابم  کم  کم و گرفتم

 **** 

 وقته یلیخ شو،  بلند زمیعز روشا- 

 . یدیخواب

  چشمام  اروم ساشا مکرر یزدنا صدا با

 .نشسته کنارم دم ید  که کردم باز رو

 داروهاتم دیبا بخور، غذا  کمی   شو بلند-

 .یبخور

  خواست یم دلم  کردم، نگاهش کسل

  تمویامن تازه من. بخوابم  بغلش تو بازم

  دستش از خواستم ی نم و بودم  کرده دایپ

 . بدم



 سر  و شدم  بلند بالخره ساشا ی تقالها با

  غذا قاشق چند زورش به. م یرفت زیم

 . شدم بلند و خوردم

 .بخور همشو نیبش روشا-

 . گهید ندارم اشتها-

 یصندل یرو دوباره  و دیکش رو دستم  

  غذا داخل  و برداشت رو قاشقم  نشوندتم،

 . گرفت  طرفم  به و کرد فرو
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  کابوس با من و بود گذشته یروز چند

  با ها صبح و کردم یم صبح  شبامو نوآ



 زور به ساشا کردن  تیاذ و قرص  یکل

 . دمیخواب یم

  ببرمتم  بود کرده ی سع یباز  چند ساشا

  تخت  از یحت بود نتونسته اما رونیب

 .  کنه جدام

 .داخل اومد ساشا و شد باز  اتاق  در

 چطوره؟  کوچولو روشا-

  و آوردم باال زانوهام یرو از سرمو

 کنارم و اومد که کردم  نگاه بهش

 . نشست

 یدور هی رونیب م یبر خوشگله پاشو-

 .  می بخور غذاهم و میبزن

 : گفتم حرفش به توجه یب

 ران؟یا م یریم یک-



  دستمو کرد،  نگاهم حرف یب  لحظه چند

 : کرد نوازش آروم و گرفت

 ران؟یا  میبر یخوا یم-

 : گفتم  و دادم تکون سرمو

 .مامان شی پ برم خوام یم-

 صبر  کم ی رانیا  می بر میتون  ینم االن-

 زم؟یعز باشه کن،

 گونه  ی رو تند تند  افتادن،  راه اشکام

  سرمو عی سر ساشا  که دنیچک یم هام

 :گفت و  آورد باال

  تحمل کمی روشا،  یکن یم هیگر چرا-

 . برمت یم  یزود کن

 . دادم تکون سرمو



 رو تو باشه؟ رانی ا  مینر ام،ینم نه نه-

 . ساشا خدا

 هیگر  با و بودم گرفته محکم دستشو

  و دتم یکش  بغلش تو  که کردم یم  التماس

 :گفت

 م،یری م یبگ تو  جا هر زمیعز باشه-

 .  شم فدات  نکن هیگر گهید

 :دم ینال و نشیس  به دمیکوب  مشتمو

 چه  ساشا، خوام یم مامانمو من-

 یجور چه  کنم؟ نگاه چشماش تو یجور

 من کردن، تمیاذ یلیخ اونا بگم؟  بهش

 . ساشا  ستمین یخوب دختر  گهید

 ایعوض اون حساب من روشا س،یه-

  داشونیپ نیزم ریز  از شده رسم،یم رو



 گهی د کنم یم کشونی ت کهیت  و کنم یم

 . اینزن حرفو نیا

 : گفتم  و دم یکوب گهی د مشت

 چکس یه ،یدونینم یچ یه تو نه-

  م زنده چرا  من. بدم یلیخ من دونه،ینم

 . رمیبم خوادیم  دلم

  نکن هیگر باش، آروم زمیعز  روشا-

 وقت هر ،یبگ یزیچ خواد ی نم اصال

 . بزن حرف یداشت دوست

 : دادم تکون سرمو

  خواستم ینم من ترکم، یم  دارم نه-

  بهم،... بهم یعوض اون زد،  قولم اون

 !... من؟  چرا ایخدا



  تر محکم سرمو دم،ی کش غیج  دلم ته از

  پلکامو  و دادم فشار ساشا نهیس یرو

  نم،یبب ی ز یچ خواستم ینم بستم،  محکم

 ینم یحت  بشنوم، ی زیچ خواستم ینم

 .  بکشم نفس گهی د خواستم

  و کرد یم نوازش رو کمرم  مدام  ساشا

 تونست، ینم  اما کنه  آرومم داشت یسع

  خش گلوم که بودم  زده داد و  غیج انقدر

 .سوخت یم و بود برداشته

 :گفت و  خوابوندتم تخت رو یزور با

  خواد ینم زم،یعز بخواب کم ی روشا-

  یزیچ بابا و مامان  به اصال ، یبد ادامه

 . شم فدات نکن فکر یزیچ به  م،ی گینم



 یرو  تا خودم که  دی کش روم رو پتو

 : زدم هق  و آوردم باال سرم

  نبودم، قبلشم از ستم،ین دختر  گهید من-

  کردم فرار دستش از ساشا، نبودم

 اون  یول... یول

  ینم ی زیچ ساشا زدم، یا  گهی د هق 

 باور ای بود شوکه دونم ینم گفت،

 .بود  نکرده

  با کم  کم تا دم ینال و گفتم  لب ریز انقدر

 .برد خوابم ساشا سکوت
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 ونیهذ  داره مدام شده، بدتر حالش-

 کنم؟  کاریچ یگ یم گه،یم

 به و  بودم شده  داری ب بود وقت یلیخ

 یول کردم یم  گوش ساشا یحرفا

 . نفهمه تا بودم  بسته رو چشمام

  تا  بگو بفرست آدرسو باشه ؟ یمطمئن-

 . مییاونجا  گهید ساعت سه دو،

  یصدا کرد، قطع رو تلفنش باالخره

 یم اتاق طرف  به که  دمیشن رو پاش

  پاش ی صدا و شد باز آروم در. اومد

 . شد نیی پا و باال تخت  و شد تر واضح

 داری ب  یخواینم زمیعز جان روشا-

 ؟یبش



 رو چشمام که داد  تکونم دستش با آروم

  یرو از که کردم نگاه بهش و  کردم باز

 . کرد بلندم  تخت

  ینخورد یزیچ صبح از شو بلند-

 .  برم قربونت یکنی م ضعف

  ییدستشو طرف به و شدم  بلند حال یب

 .  زدم صورتم و  دست به ی آب و رفتم

 و شلوار با رو ساشا که اومدم رونیب

 :گفت و  زد یلبخند  دم،ید جلوم یرهنیپ

 هی میبر قراره که بپوش  لباس بدو-

 .توپ رستوران

 نشستم  تخت یرو

 . ام ینم من-



  میندار خونه تو ی چیه نم،یبب   شو بلند-

 .گشنمه  منم

  کرد  بلندم که بکنم اعتراض  خواستم باز

 و کرد  تنم تاپم یرو  و رهنیپ اول و

 :گرفت طرفم  یجد رو یل شلوار

  یدیخواب باز نم یبب  امیب بپوش، خودت-

 .  کنم یم  تنت زور به خودم

  ی زیام دی تهد  نگاه ساشا که نگفتم یزیچ

  لباس . رفت  رونی ب  اتاق  از  و انداخت

 قهیدق  چند  از بعد  دم،یپوش کامل هامو

  ساشا  یصدا و  خورد اتاق  در به تقه

 . اومد

 تو؟  امیب-

 .آره-



  دنم ید  با  و اتاق  تو  اومد مرتب ساشا

 :گفت و گرفت دستمو زد، ی لبخند

 . عشقم  میبر ایب-

  یتو  م،یزد رون یب خونه از هم با

  گرفتم، رو ساشا یبازو محکم آسانسور

 رو نوآ و رونیب برم دم یترس یم هنوزم

 . نم یبب

 روشا؟ یخوب-

  و کنم  مقاومت نتونستم گهید  حرفش با

 سرمو و  بغلش تو انداختم  خودمو عیسر

 . دادم فشار  نشیس به  محکم

 .  داداش خونه میبر-

 : گفت محکم و کرد حلقه دورم دستشو



  نترس، یزیچ از مواظبتم، من زمیعز-

  بهت یکس  گهید بزارم  باشم  مرده مگه

 .کنه  نگاه چپ

 ساشا تا  دونستم یم شد، گرم  دلم ته

 آسانسور در باشم، نگران د ی نبا هست

  تم یهدا رونیب به آروم ساشا  و شد باز

 جلو و کرد باز نشویماش در کرد،

 . شد سوار خودش  بعد  و نشوندتم 

 .روشا ند یبب  کمربندتو-

 حرکت ساشا که دادم تکون سرمو آروم

  یرو که دستش  یرو دستمو آروم کرد،

  و زد بهم   یلبخند که گذاشتم  بود دنده

 . گذاشت  دستم  یرو  رو دستش



 چقدر  ای رفت منطقه کدوم  به دونم ینم

 گوشه رو نیماش  ساشا که د یکش طول

  دلم من  اما شد ادهیپ و داشت نگه یا

 .بخورم تکون  جام از خواست ینم

  خم  بعد و کرد باز رو نیماش در ساشا

 . کرد باز  رو کمربندم و شد

  هستم  من  تا نگفتم مگه زم،یعز ایب-

 هوم؟ باشه، راحت التیخ

  وارد هم با  دادم، تکون آروم رو سرم

 زیم طرف به ساشا  و میشد رستوران

 عقب برام رو یصندل  رفت، یدنج

 .  نشستم که  دیکش

  طرفم به رو منو  و نشست خودشم

 : گرفت



 .کن انتخاب-

 .یخور یم خودت یچ هر دونم  ینم-

  شتریب  کدومو نی بب کن نگاه هی حاال-

 . یدار دوست

  ریبگ  ساالد هی ساشا، ستمی ن گرسنه-

 .بسه

 کرد،  نگاه رو  منو خودش و گفت ینوچ

 : گفت و  داد سفارش گارسون اومدن با

 . ادیب خوشت  دوارمیام-

  یکم تی جمع  انداختم اطرافم به ینگاه

 شد، یم ناهار آخر  یها می تا و بودن

  نگاه ساشا  و خودم فاصله  به ندفعهیا

 . کردم

 ؟ ینشست  دور انقدر چرا-



 . کرد نوازش آروم و گرفت رو دستم

 کن  نگاه من به روشا، ستمین دور-

 . اصال

 :گفت و  زد یلبخند که شدم  ره یخ بهش

 یکل قراره ما،یرونی ب شب تا-

 .بگردونمت 

 . ساشا خونه میبر زود نه-

  یزیچ خواستم  تا داد،  تکون رو سرش

.  آورد رو غذاهامون گارسون  بگم

 : گفت ساشا  که شد دور  ازمون گارسون

 . یدار  دوست نیی ب بخور باش زود-

 بیعج  ی غذا برداشتم، رو قاشقم  آروم

  نگاه  بهم دقت با ساشا بود، یبیغر و

 خوردم، رو قاشق  نیاول که کرد یم



 تکون سرمو نیبنابرا نداشت یبد مزه

 : زد یلبخند که  دادم

 .بخور آخرشو تا پس-

 سکوت تو. شد مشغول هم  خودش

 رو زی م ساشا و میخورد رو غذامون

 . م یاومد رونیب و کرد حساب

 خونه؟ میریم-

 .زمیعز نه-

 به دفعه نیا و بکنم یاعتراض نذاشت

 تو بازم ریمس . افتاد راه یا گهی د سمت

 زودتر ندفعهیا یول گذشت سکوت

 . میدیرس

 . زمیعز شو ادهیپ خب-



  در ساشا  انداختم، رونیب  به ینگاه

  ادهیپ  تا کرد کمکم و کرد باز رو نیماش

  با که رفت یساختمون سمت به. بشم

 .ستادم یا پزشکان یتابلوها دنید
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 .برگشت طرفم به ساشا  ستادنمیا با

   م؟یر یم کجا  میدار-

   نیب رو دستش  کرد،  نگاهم درمونده

 :گفت و دیکش موهاش

 ... یبرا  دکتر شی پ میریم-



 طرف به و بشه تموم حرفش نذاشتم 

 . اومد  دنبالم  عیسر  که برگشتم نیماش

  بهت خوامیم یچ نیبب روشا، کن صبر-

 . بگم

  از نکنه نجا؟یا میآورد ضمیمر  من مگه-

 آره؟ ،یشد خسته دستم

 طرف به  و نشست شونم  یرو  دستش

 . برگردوندتم خودش

 ه، یحرف چه نیا نه، که معلومه-

  عذاب انقدر کنه یکار هی نجای ا آوردمت

 کابوس  ترس از شب نم یبیم یوقت  ینکش

  یدار یسع  یول یزارینم هم یرو پلک

 چقدر یدون یم یخواب ی بد نشون

  تیاذ اگه می بر ایب روشا شم؟ی م ناراحت



 باشه رون،یب  میایم  عیسر بود  بد  ای  یشد

  زم؟یعز

 یپوف که  انداختم باال نه نشونه به سرمو

 طرف به و گرفت رو دستم د،یکش

 . دیکش  خودش

 . نکن یلجباز روشا ایب-

  و دتم یکش ساختمون طرف به یزور با

 سوم طبقه وارد. م یشد آسانسور وارد

 اون تو که یمطب تنها وارد و میشد

  یمنش طرف به ساشا. میشد  بود طبقه

 رو نوبتمون کیعل  و سالم  بعد و رفت

  کنارم مبل  یرو. طرفم  اومد و دیپرس

 :گفت و نشست

 .ماست  نوبت یبعد  دوتا-



 : گفتم و  کردم  نگاهش اخم با

 اونوقت؟ یگرفت وقت یاومد یک-

  پول زم، یعز گرفته دوستام از یکی-

 یاوک امروز یبرا تونسته تا داده ادیز

 .  کنه

  از کردم نگاه اطرافم به و گفتم  یآهان

  از. بودن  نشسته نوبت تو بزرگ تا بچه

  فکر نبود،  معلوم یزیچ هاشون افهیق

 . بودم من  نشونیتر داغون کنم

 کار یب قهیدق  پنج و چهل  کینزد

  یم خوابم داشت گهی د م،یبود  نشسته

 رو بودم گذاشته سرمو راحت و گرفت

 یمنش که زدمیم  چرت و ساشا شونه

 .  کرد صدامون



 .  م یرفت اتاق طرف  به و کرد بلندم  ساشا

 و جون  نسبتا  مرد هی روانپزشک دکتر

  کرد  سالم ییرو خوش با. بود پیخوشت

 . مینی بش گفت و

  کرد  بدل و رد نمونیب ینگاه حرف یب

  به ساشا که میضیمر کدوممون بفهمه تا

 . اومد حرف

 م یاومد داری پا یآقا طرف از دکتر یآقا-

 .خواهرم ی ها کابوس یبرا

  نیهم انگار یول هی ک  داریپا دونستم ینم

 یچ همه متوجه رو دکتر  جمله کی

 یم  قیدق رو مشکلم  که انگار  کرد

 جمله هی  فقط  دنید کابوس  نیا  و دونست

 .  بود اشاره کوتاه



 رو خودکارش و داد تکون یسر

 : برداشت

 نیخوا یم خانم روشا خب بله،-

  ن؟ی بد حیتوض خودتون

 یچ انداختم، ساشا بعد و دکتر  به ینگاه

  یم دردم کدوم از بهشون؟ گفتم یم

  ای پرهام یها تیاذ و آزار از گفتم؟

 نوآ؟  نشیبدتر از  ای ساشا  با اشتباهم 

  که بودم نگفتن و  گفتن نیب جنگ  یتو

 که گفت ساشا به یچ دکتر  دونم ینم

 رونیب  اتاق  از حرف یب  و شد بلند

  دکتر که کردم نگاه بسته در به. رفت

 :گفت



  من شیپ همه حرفاتون نیباش مطمئن-

  ستین قرار مونه، یم راز هی مثل

 . بره رونی ب  اتاق  نیا  از یزیچ

  نگاهم مطمئن که کردم  نگاه چشماش  به

 .  زد پلک و کرد

  کردم شروع یول یجور چه  دونم ینم

 اتفاقات  تمام از که انقدر زدن، حرف به

  از اماشیپ  از گفتم  پرهام از زدم حرف

  اعتماد  نجا،یا به اومدنم  و کردنم فرار

  شد، باهام که یرفتار از نوآ، به کردنم

 رابطه اون بجز ساشا، بجز گفتم همه از

 ساشا که یبارون شب هی  تو یپنهان

 .  بود کرده مست



  زبونم نخواستم، یول چرا  دونم ینم

  چیه شب اون از چند  هر بگم، دینچرخ

 . نداشتم  یبد خاطره
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 نیی پا رو سرم که شد  تموم حرفام

 . کردم پاک رو اشکام و انداختم 

 .دخترجان کن پاک اشکاتو د،ییبفرما-

  یکاغذ دستمال  هی  و کردم  بلند رو سرم

  بود گرفته  طرفم  به که  یا جعبه یتو از



  دکتر کردم، پاک رو اشکام. برداشتم

 :گفت و نوشت کاغذ تو ییزهایچ

 مختلف کار  با رو خودت بهتره-

 که یاتفاقات به  کمتر و یکن  سرگرم

  چندتا برات. ی کن فکر افتاده برات

  العملش دستور طبق  که نوشتم قرص

 دوارمی ام  یبعد جلسه تا. کن مصرف

 .  فتهیب برات خوب  اتفاق  یکل

  که گرفتم رو نسخه و شدم  بلند  جام از

 ی درباره  تا تو ادیب بگم  ساشا به گفت

 یم من اما بزنه حرف یبعد  جلسه

 من ی درباره  خواد یم که  دونستم

 . نبود مهم  برام گهید یول بگه ییزایچ

 از ساشا  که اومدم رونیب   اتاقش از

 . اومد جلو  و شد بلند  مبل یرو



 روشا؟ یخوب-

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 .داره کارت دکتر تو برو-

 . امیم زود  نجایا نیبش ا یب پس-

  دنید  با رو خودم و نشستم   مبل یرو

  پنج ساشا  که کردم سرگرم وارید و در

   باهم نوبت گرفتن  بعد  و اومد یا قهیدق

 . میرفت رونیب

 خانم؟  روشا میبر  کجا خب-

 .خونه میبر-

 ؟یبگرد شهرو یخوای نم یعنی-

 . دادم تکون سرمو

 .خونه میبر نه-



  دوست جور هر زمیعز باشه خب-

 . یدار

 خونه طرف به و کرد روشن رو نیماش

 و داشت نگه راه وسط  البته م،یرفت

 .دیخر رو داروهام

  و آوردم در رو  هام لباس ی خستگ با

 دراز تخت یرو کردم، پرت کمد  یتو

  میبود خورده غذا رونیب چون دم،یکش

 .  بخوابم  خواستم یم

  اتاق  در  که شدیم  نیسنگ پلکام داشت

  قرص و  آب وانیل ه ی با ساشا  و شد باز

 . سرم  باال اومد

 . بخواب بعد  بخور رو  نایا روشا پاشو-



  یا رهیدا قرص اون و شدم  بلند  جام از

 یرو رو  وانیل و خوردم رو زرد شکل

  المپ ساشا . گذاشتم تخت بغل یعسل

  کردن روشن بعد  و کرد خاموش رو

 که د یکش دراز  و کنارم اومد آباژور

 رو خودم  و دمیچرخ طرفش  به عیسر

 دورم رو دستش انداختم، بغلش  یتو

  کمرم نوازش به شروع و کرد حلقه

 .شد  الود خواب چشمام که کرد

 .ساشا-

 جانم؟-

 یچ شرکتت یکارا یمن شی پ همش-

 پس؟  شهیم

 :گفت و زد موهام رو یا بـ،وسه



  برام تو ادینم شی پ  یمشکل زمیعز نه-

  لیوک تازه ،یتر  مهم زیچ همه از

 .هستن دوستم و شرکت

 .داداش  یمرس آهان،-

 .یبخواب خوب زم،ی عز کنم یم خواهش-

 .هم  تو اوم-

 .برد خوابم که  م ینگفت یز یچ گهید
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 ن یا یتو گذشت، یم که  بود یا هفته دو

  یم و داروهام ساشا یها توجه  با مدت

.  م یرفت دکتر  ش یپ گهید بار هی و خوردم

 از شتریب حاال و  شده بهتر یلیخ حالم

 .  اومدم یم رونیب  اتاق 

  یبرا داشتم و بودم آشپزخونه یتو

 یم سرخ رو ها ناگت ساشا و خودم

  بلند ساشا تلفن زنگ یصدا  که کردم

  طرفش به بود، اپن یرو لشی موبا. شد

 جواب و  برداشت و  اومد ساشا که رفتم

 . کرد صحبت یسیانگل به و داد

 . دییبفرما سالم-

 یم سرخ رو ها ناگت که همونجور

 .  بود ساشا یها حرف به حواسم کردم



 . خدمتم  در هستم  خودم  بله -

 .  میرسونیم رو خودمون حتما چشم -

 تعجب با که  کرد قطع  رو تلفنش  

 . کردم  نگاهش

 بود؟ یک-

 رو نوآ زدن، زنگ  سیپل اداره از-

 .  میبر  دیبا پرونده لیتکم یبرا  گرفتن

 عقب به  و کردم ول رو قاشق  حرفش با

 و اومد طرفم به  عیسر ساشا که رفتم

  خاموش رو گاز. نشوندتم یصندل یرو

 . برگشت طرفم  به و کرد

 .  باش آروم زم،یعز ی شد یچ-

 : گفتم و زدم  چنگ  رو دستش

 !ساشا-



  گرفتنش  یترس یم یچ از زمیعز جانم-

 .  گهید

  ؟یچ بشه آزاد اگه-

  رون،ی ب  ادیب بزارم اگه عمرا نترس-

  کشمش،  یم خودم  ادیب رونمی ب درضمن

  اد یب خواد یم روحش رهیبم  گهید هوم

 کنه؟  تیاذ

 خنده به که بود بامزه لحنش انقدر

 .  افتادم

  یزود رو نایا ا یب حاال بخند، نیآفر-

 . میبر و میبخور

 .باشه-

  گذاشت  رو دستش که بشم  بلند خواستم

 : گفتم و شونم  یرو



 .  ارم یم خودم نیبش-

 زیم  وسط  و برداشت  رو تابهیماه

 یتو گذاشت چنگالم تا دو گذاشت،

 نون و آب  و سس  خچالمی از  و تابهیماه

 :گفت و آورد

  ظرف خواد ینم بشقابم شد، کامل خب-

 . شهیم فیکث

  باهم  و نشست ساشا  که زدم ی لبخند

 زود یلیخ. میشد خوردن مشغول

  بعدا  گفت ساشا و میخورد رو غذامون

 اماده  بهتره و میبشور رو ها ظرف

 .  میبش

 ساشا همراه و دمیپوش یشلوار و رهنیپ

  نشیماش سوار و میزد رونیب خونه از



  م یدیرس س یپل اداره به زود یل یخ. میشد

  اتاق  به باالخره دنیپرس سوال با و

 .  م یدیرس داشت کار باهامون که یسیپل

 رو دستش و بودم نشسته ساشا  کنار

  زد یم حرف سیپل با  ساشا. بودم  گرفته

  دستش که نهیبب رو  نوآ خواست ازش و

 رو دستم  آروم  ساشا.  دادم فشار رو

 روبرومون مرد  به منتظر و  داد فشار

  و بود پرونده یتو سرش که  کرد نگاه

 تلفن  نوشتنش بعد. کرد یم   ادداشتی

 رو نوآ گفت و برداشت رو زشیم یرو

 . ارنیب

 تقه که گذشت سکوت ی تو یا قهیدق  چند

 وارد نوآ و سرباز و خورد  در به یا



  رهیخ بهم یسرد نگاه با نوآ. شدن اتاق 

 . نشست  بدنم  تو یلرز که شد

 . بشن وارد خوانیم لشونیوک قربان-

 . اد یب بگو-

  نوآ مرد اون  اشاره  با و اومد هم  لشیوک

 جلومون یصندل یرو  لشیوک و

  که کردم  نوآ  یدستا به ینگاه نشستن،

 .  بودند زده دستبند 

 کردن تجاوز شما به  زور به  آقا نیهم-

 کردن؟ یزندون رو شما و

 . دم یپر جام از سیپل ی صدا با
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  چشماش با که نوآ به ینگاه ترس با

  کردم، نگاه  د یکش یم نشون و خط برام

 نیتوه  و شکنجه  تمام لحظه هی یبرا

 عرق   و شد رد چشمم  یجلو از هاش

 . نشست  کمرم غهیت رو یسرد

  گوشم کنار ساشا آروم یصدا  دن یشن با

 . اومدم رونی ب فکر از

 . بده  جواب نترس روشا-

 . آره...آ-

 و کرد نگاه تیرضا با سرگروهبان

 :گفت



  دیتائ یول بودن یکاف  مدارک  که نیا با-

  به پرونده شد، گرفته هم یتهران  خانم

  جرم تنها  نیا البته. شهیم فرستاده دادگاه

 یم  رفتن دادگاه از قبل . ست ین شما

 .نی ریبگ تیرضا نیتون

 : گفت ساشا  که شد تموم  س  یپل حرف

 هرچقدر نشیهز م،یدی نم تیرضا ما نه-

 . بشه مجازات تا کنم یم پرداخت باشه

  ساکت  بگه، یزیچ  نتونست  س یپل مرد

 شروع نوآ لیوک که کرد یم  نگاهمون

 .کرد زدن حرف به

  نیا به یازین  دیشا ی تهران یآقا  دیببخش-

 . میایب کنار میتون یم  ما نباشه  خشم همه

 :گفت و  زد یپوزخند ساشا



 . بدم  ت یرضا تونمیم صورت هی در-

  نگاه ساشا  به متعجب و زده وحشت

  ساکت  و زد یپوزخند نوآ  اما کردم،

 .  شد تماشاگر

 :گفت  یدواریام  با لشیوک

 ه؟ ی چ شنهادتونیپ خب-

  ام برده ماه شی ش مدت به موکلتون-

 .  بشه

  رو اتاق  محض یسکوت  ساشا حرف با

 .بود شده شکه  هم نوآ یحت کرد، پر

 .فتهیب یاتفاق  نیهمچ نداره امکان ؟یچ-

 و زد  یا یور کی لبخند هم ساشا

 :گفت

 . نمتونیب یم دادگاه یتو  پس خب-



 :گفت و سرگروهبان طرف برگشت

  قربان؟ میبر  میتون یم-

 ساعت و خیتار  د،یببر فی تشر بله-

 .شهیم  پست براتون دادگاه

 در طرف به و  م یشد بلند جامون از

 . م یشد خکوب یم نوآ  یصدا با  که میرفت

 . نیباش خودتون مواظب سالمت، به-

 یخونسرد  با و طرفش به برگشت ساشا

 :گفت

 . د ینباش نگران شما حتما، بله-

 رو دستم  و بگه یزیچ نموند ساشا

  و میزد  رونیب اتاق  از.  دیکش و گرفت

 سوار.  میشد خارج هم  سیپل  اداره از



  نگاه ساشا به نگران که می شد نیماش

 . کردم

 !  داداش-

  باش آروم روشا، ستی ن یزیچ-

 .  کنم یم  خواهش

 . کرد د یتهد یعوض اون-

 : گفت و  برد باالتر رو سرعتش ساشا

  نجامیا  من ،یستی ن تنها  تو گه ید االن-

 .روشا

  ندم، نشون رو ترسم گهید کردم  یسع

  آوردم خودم سر خودم که بود  ییبال نیا

.  بودم کرده ریدرگ  هم رو ساشا حاال و

 و بود  نگران یلی خ االن هم  اون قطعا

 .  اوردمیم فشار بهش داشتم من



 .  دی ببخش داداش، آره-

 زمزمه و گرفت آروم رو دستم  ساشا

 .کرد

 یزی چ نگران  تو  من بشم قربونت-

 زم؟ یعز باشه نباش،

 زد، بهم  ی لبخند که  دادم تکون رو سرم

 پارک رو نیماش و  می شد نگیپارک وارد

 .کرد
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  میخواست یم و  بود شده  شب آخر

  گوشم تو نوآ حرف هنوز یول  میبخواب

 یرو پلکامو زاشتینم و زد یم زنگ

 که ییها  قرص وجود با یحت  بزارم هم

 . بودم خورده

 چرا؟ یخواب ینم-

 باز  یچشما که گرفتم  باال رو سرم

 . دمید ماه نور ریز رو ساشا

 .ادی نم خوابم دونم  ینم-

 . ببره خوابت تا میبزن حرف یخوا یم-

 . شدم  بلند  پهلو  به و کردم  جک  رو دستم

 م؟ یبگ یچ خب آره-

  و دیکش دراز پهلو به من مثل  هم ساشا

 :گفت



 .بگو یخواست یچ هر-

  آخه دارم حرف یکل من یداداش  خب

  بگم؟  بهت یجور چه

 : گفتم و دم یبوسـ رو ـنش یس  و شدم خم

 .  گهی د  شب هی م یبزار گرفت خوابم-

 .زمیعز باشه-

  یصدا که  بخوابم تا  دم یکش دراز دوباره

  وحشت با اومد، پله راه از یز یچ افتادن

 . نشستم تخت یرو

 در؟ پشت هی ک بود؟ یچ  یصدا-

  هیهمسا از  یکی حتما روشا، باش  آروم-

 .ست ین یزیچ هاست،

 . گرفت فاصله و شد بلند  تخت یرو از

 .هیک  نمیب یم رم یم االن-



 رو دستش و شدم بلند  عیسر ترس با

 : گرفتم

 . میبخواب ایب خواد ینم نه-

  چک برم نجایهم بمون که، نداره ترس-

 . کنم

  با که  رفت اتاق  در طرف به ساشا

 .  افتادم راه سرش  پشت عیسر دلهره

  کیتار یلیخ چون  م،یشد ییرایپذ وارد

  روشنش  و رفتم  برق  دیکل طرف به بود

  یبلند  غیج شوک  از که برگشتم. کردم

 یرو ی دست پشت از عیسر  که دم یکش

  دست بزاره نکهیا از قبل و نشست  دهنم

 . کرد قفلم  بغلش تو  بزنم پا و



  دنمی د با و  برگشت طرفم  به عی سر ساشا

 ییچاقو که  ادیب جلو خواست یعصب

 . شد  گذاشته گلوم یرو

 .یعوض آشغال  کن ولش-

 .رهیبم  یخواینم اگه عقب  برو-

 :گفت و رفت عقب یقدم  چند ساشا

 .کنار بکش چاقوتو حاال باشه-

 .  دم یم دستور من نجایا  شو، خفه-

  رونی ب  بغلش از تا  زدمیم  پا و دست

  مطمئن و دیلرز یم  بدنم ترس از ام،یب

 .شدن متوجه هرجفتشون بودم

 ؟ یخوایم یچ-
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  که زد هدف به انگار حرفش با ساشا

 :گفت و  گرفت باالتر رو چاقوش مرد

 بمونه زنده خواهرت یخوا یم اگه-

 . ید یم تیرضا و ی ریم فردا

 و کرد  بشیج  تو رو دستش ساشا

 .زد  یپوزخند

 تیرضا  محتاج انقدر تو ارباب یعنی-

 منه؟

 یعصب نوآ  آدم همون ای ریگ گروگان

 :گفت و  داد  تکونم



  نیا بودن مرده  ا ی زنده اربابم یبرا-

 دردسر بدون خوادیم فقط  نداره یفرق

 با وگرنه کنه حل رو هیقض براتون

 شه،ی م  حل خودش هیقض شما  مردن

 نه؟ مگه

 به رو چاقو لبه حرفش شدن  تموم با

  غیج ترس از که د یکش گردنم پوست

 . دم یکش

 . کن ولم آشغال، کن ولم-

 داد، فاصله رو چاقو و زد یا  قهقه مرد

 ساشا که کرد  نگاه ساشا  به منتظر

 .زد  یپوزخند

 تیرضا من بکش یتونست اگه باشه-

 . دم ینم



 انگار کردم،  نگاهش زده وحشت

  لحظه هی که  کرد تعجب هم ریگروگانگ

  بگم، یز یچ خواستم تا. شد شل   دستش

 غیج که خورد بهمون یمحکم ضربه

  دستم  بعد  یا لحظه و دمی کش ی بلند

.  رفتم فرو  یگرم آغوش تو و  شد  دهیکش

  ساشا  که کردم باز  عیسر رو چشمام

 . فشردم بغلش  وتو زد ی لبخند

 ن؟ی کرد رید انقدر چرا-

  یکلیه  مرد تا دو  که برگشتم حرفش با

 . دم ید گاردی باد هیشب

 ینگهبان رون یب نفرشون دو آقا  دیببخش-

 .د یکش طول گرفتنشون دادن یم



  کاریچ  بگم  فردا تا ششونی پ ببر نمیا-

 . نیکن

 . آقا چشم-

 توجه یب  و گرفتن رو  نوآ آدم دوتا، اون

. بردن رونیب خونه از تقالهاش به

 زمزمه و  کردم بغل رو ساشا  تر  محکم

 : کردم

 . داداش-

 ؟ یدی ترس زم،یعز جونم-

 رو م یشونیپ که  دادم تکون رو سرم

 :گفت و دیبوس

  من  تا نگفتم مگه بودم، منتظرشون من-

 نباش؟ یچیه نگران  هستم

 م؟یبزن زنگ  سیپل به-



  در سمیپل ه،یقانون کارام همه زمیعز-

  تا بخور یزیچ هی  ایب حاال انهیجر

 .  فتاده ین شتری ب فشارت

 وانیل  هی و بردتم آشپزخونه طرف به

  و برداشت کاکائو چندتا  و ختیر ریش

 خوردن به شروع  آروم. گذاشت جلوم

  یزکیرزی ز. نشست کنارم ساشا و کردم

  یزیچ نهی بب تا کرد یم نگاه رو گلوم

 .  نه ای شده

  گذاشت دهنم  یتو رو شکالت نیآخر

 : گفت و شد   بلند که

 .م یبر خب-

 کجا؟-

 .مونده صبح تا یکل گه،ید  میبخواب-



  میبر اد،ینم خوابم  ترسم یم من یول-

 رون؟یب

 . کرد بلند و گرفت رو دستم

  امن خونه نیا مثل جا چیه زمیعز نه-

 خونه دور تا دور که  افرادمم ست،ین

 .بوم باالپشت  یحت هستن

  تا میافتاد  راه و  دادم تکون رو سرم

  تو تر محکم یسر  نیا . میبخواب دوباره

  یکل با و  کردم جا رو خودم  ساشا بغل

 باالخره ساشا یها حرف و زمزمه

 . برد خوابم و شد نی سنگ  پلکام
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 لمونیوک و میبود نشسته دادگاه یتو

  ما دادگاه یانگار. زدیم حرف داشت

  نوآ پرونده به یدگ یرس دادگاه نیاخر

  یبزرگتر یلیخ  یها جرم چون بود

  و ها یر یگیپ  با هم دادگاه نی ا و داشته

 . بود افتاده راه ساشا یپوال

  منتظر و بودم انداخته نییپا رو سرم

 آور خفقان یفضا نیا از زودتر بودم

 . بشم دور

 حمله بهمون که ینفر دو اون  یپا لیوک

 رو بودن اومده خونه یتو و بودن کرده

 کرد یسع  نوآ لیوک  که دیکش وسط هم



  و ساشا یها مدرک با یول  کنه انکار

 هاشون خواسته به نتونستن  سیپل

 .برسن

 . دادگاه  یرا اعالم  تا تنفس-

  از ساشا همراه و شدم  بلند  جام از آروم

 همراه هم نوآ.  میاومد رونیب  اتاق 

  و اومد رونیب لشی وک و کنارش سرباز

 رومون به رو یها یصندل یرو

 .  نشست

 رو  سرم موجود تیوضع از کالفه

  کردم یسع  و گذاشتم ساشا شونه یرو

 . کنم  پرت رو حواسم

  جهنم  نیا  یتو و گذشت چقدر  دونم ینم

 .  کرد صدامون یسرباز که  میموند



 که یاتاق وارد دوباره و  م یشد بلند

  یجا سر  و میشد بود، نشسته یقاض

 یچوب یها یصندل  یرو مونیقبل

 .  می نشست

 که م یکرد یم نگاه یقاض به ساکت

 . کرد حکم خوندن به شروع  ارشیدست

  اریدست مرد به تر  متعجب لحظه هر

  تا خوند یم  شتریب اون و کردم یم نگاه

 :گفت یعصب ساشا  نکهیا

  جرم پس ؟ینقد مهیجر فقط  یچ یعنی-

 به  اقدام و د یتهد تجاوز، ش،یی ربا آدم

 شکنجه همه اون ؟یچ خواهرم قتل

  ؟یچ

 . آقا دینزن بهم رو جلسه نظم-



  یآقا که  بگه یزیچ خواست  باز ساشا

 : گفت و نذاشت لیوک

 . میدار اعتراض ما قربان-

 ارائه یکتب صورت به رو اعتراضتون-

 .جلسه  ختم د،یبد

 رونیب و شدن  بلند جا از افرادش و نوآ

  و کرد یا غرچه دندون ساشا که رفتن

 .کرد نگاه بهشون

 اون با شونیا ،یتهران ی آقا دی باش آروم-

  یدادگا تو اگه داره که ییها جرم همه

  گش ید  یها دادگاه در بشه تبرئه  ماهم

 . شهیم مجازات قطعا

 خوام  یم دارم؟  کاریچ شی بق به من-

.  کنم  مجازاتش  و  رمیبگ حقمو خودم



  یپارت گشمی د یها  دادگاه تو  اگه اصال

 اومد رونیب  گهید روز  دو و  کرد یباز

  ؟یچ

 .یتهران  یآقا افته ینم یاتفاق نیهمچ-

 :گفت  و داد رونیب رو نفسش ساشا

  سیبنو نامه اعتراض هی زودتر چه هر-

  ر،یبگ وقت دادگاه از گهید جلسه هی و

 .بره در یراحت نیا به زارمینم من

  دادگاه از و بگن  یزیچ  تا مینموند  گهید

  یتو ساشا کنار حرف یب. میزد رونیب

 . میرفت خونه سمت  به و نشستم نیماش

 .ساشا-

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از

 جانم؟-



 : گفتم و دم یچیپ  هم  یتو رو انگشتام 

 ران؟یا  میبرگرد و  یبش خالشیب شهیم-

 :گفت و هم ی تو د یکش رو اخماش

 بشم؟  ی عوض اون الیخیب  دیبا چرا-

 که کرد  نگاه بهم مشکوکش نگاه با

 . انداختم   نییپا رو سرم  عیسر

 سرت  ییبال ترسم یم آخه....آخه-

 .ارهیب

 .کنه ییکار تونه ینم  نترس-
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  مدت نی ا تمام  مثل  و برداشتم رو دفترم

  یم تمی اذ که ییزهایچ دکترم، گفته به

  به کردم شروع  رو  خاطراتم ای و کردن

 .  نوشتن

  نوشتم، گذشته روز چند نیا  اتفاقات از

  دادگاه وقت و کرد ساشا که ییکارا از

  تونست که یزمان  تا گرفت نظر   دیتجد

 .رهیبگ خودش نفع به رو دادگاه  یرا

 بوده  ریگیپ انقدر ساشا شدی نم باورم

 چک رو نوآ گهید  دادگاه یحت و باشه

 یربط  یمدارک  دنبال فتهیب و باشه کرده

  دادگاه به  و کنه دایپ بتونه و نداشته بهش

 !نوآ اعدام بشه  ش جهینت و برسونه



 که  یانگار شد، تندتر قلبم ضربان

 یرو رو خودکار.  بود دهیرس زمانش

 .  شدم  بلند  سردرگم و کردم پرت  دفترم

  خودم دور و انداختم اطرافم به ینگاه

 افتاد، ساعت به  نگاهم که دمیچرخ

 . بود وقتش

  بهش که حاال!  بود؟ کجا  ساشا  پس

 که خورد  یچی پ معدم  دارم، اجیاحت

 نخورده و خورده یچ هر  شد باعث

 به. ارهیب هجوم  دهنم طرف به بودم

 زدم،  عق و دمیدو ییدستشو طرف

 . اوردمیم باال داشتم   معدمم که انقدر

 بالفاصله و خورد در به  یا ضربه

 . اومد ساشا نگران یصدا



 .کن باز درو خوبه، حالت روشا-

  یب و شستم آب با رو صورتم  و دست

 .  کردم باز درو حال

 به و گرفت رو بغلم  ریز عی سر ساشا

 . برد خواب اتاق طرف

 ؟یبود کجا-

  و نییپا تا رفتم عیسر زم؟یعز  یدیترس-

 . اومدم

  تهوع حالت که دمی کش دراز تخت یرو

 .  اومد سراغم  به چهیپ دل و

 .ساشا-

 زم؟یعز جانم-

 . بده حالم-

 . دکتر م یبر پاشو-



 یپانچ  و شد بلند خودش  حرفش با

  رو هام لباس . اومد طرفم  به و  برداشت

  از کمکش با. کرد بلندم و کرد  مرتب

  نیماش سوار و  میاومد رونیب خونه

 . میشد

 و کرد یم یرانندگ سرعت با ساشا

  کردم یم  حس انداخت، یم بهم  ینگاه

 و شه  یم سرد داره  بدنم لحظه هر

 . افته  یم فشارم

 به ی طوالن بای تقر قهیدق چند  از بعد

 اورژانس طرف به  و میدیرس  مارستانیب

 . میرفت

 پرستار تا دو که گفت  رو مشکلم ساشا

 رو من ساشا  و کردن اشاره یتخت به به

  کرد درازم  تخت یرو و برد  طرفش به



  رو دورتادور یها پرده پرستارها که

  وارد دی سف روپوش با مرد هی  و دنیکش

  که کرد ییزهایچ گفتن  به شروع و شد

 . کنم یمعن تونستم  ی نم اصال

  دستم  هی  به سرم هی  و گرفتن رو فشارم

 خون گمید دست از و کردن وصل

  بعد و زدن انگشتم به یا رهی گ گرفتن،

 . رفتن ها  دستگاه کردن چک

 و پرستار  که بستم رو چشمام حال یب

  نشست  کنارم ساشا و رفتن رونیب دکتر

  و بستم رو پلکام. گرفت رو  دستم و

  خودم دنیکش  ق یعم نفس  با کردم  یسع

 . کنم آروم رو

  گذشته شتریب ای بود ساعت مین  دونم ینم

 یول  شد یم بهتر داشت  حالم بود،



  و باال وجودم تو  یبد  حس همچنان

 ساشا  که بود  سرم یآخرا . شد  یم نییپا

 :گفت و شد  بلند جاش از

 .ارنیدرب رو سرم  انیب بگم  رمیم-

  نکهیا  از قبل که رفت پرده طرف به

 همون و  رفت کنار بزنه، کنارش ساشا

 . شد وارد دکتر

 اومد؟ شیآزما جواب دکتر یآقا-

 :گفت و زد یلبخند  دکتر

  براش  استرس و بارداره همسرتون بله-

 .سمه

  تخت یرو زده وحشت دکتر حرف با

 .  رفت یاهیس چشمام  که نشستم 

   ن؟یبد رو شیآزما جواب شهیم ؟یچ-



 که انداختم ساشا به ینگاه  غم با

 و کرد یم نگاه برگه به یعصبان

 .  شد  یم تر مشت لحظه هر  دستاش

 نگفته یقانون یپزشک تو قبال چرا

 خدا؟  چرا بودن؟

 از  شد یجار  اشکام یک  دونم ینم

  هم ساشا به  تونستم ینم گهی د خجالت

 نمونی ب نگاهش تعجب با دکتر  کنم، نگاه

 : کرد زمزمه و دیچرخ

 خوبه؟  حالتون-

 که بودم  تلنگر  نیهم منتظر انگار

 یرو و شکست  یبلند  یصدا  با  بغضم

  ی باال تا رو ملفحه  و دمیکش دراز تخت



 حال  به اشکام  گذاشتم  و دمی کش سرم

 .ببارن زارم
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 هیگر من و بود گذشته چقدر  دونم ینم

  دهیکش سرم یرو  از پتو که  کردم یم

 . شد

  دکتر شو  بلند نکن، هیگر روشا بسه-

 .  یمرخص گفت

  صورتش تو تونستم ینم خجالت از

  چشمام به گهی د هم  ساشا البته  کنم، نگاه



  بلند  جام  از کرد کمکم کرد،  ینم نگاه

 . بشم

  سوار و میشد خارج مارستانی ب  از هم با

 . می شد نیماش

 خونه به  تا گذشت سکوت ی تو ریمس

 . میبرس

 به عیسر کرد باز رو خونه در  تا ساشا

 با رو خودم  و رفتم خواب اتاق طرف

  با نشم مجبور تا کردم مشغول  هام  لباس

 . بزنم یحرف ساشا

  سرم که بود ییبال  چه نیا  آخه ایخدا

 همه نی ا  نبود بس  ایخدا! بود؟ اومده

 ! بچه هی حاال اتفاق؟



 حاصل  داشتم  شک خودمم که بچه هی

 بچه هی.  بود یکثافتکار و تجاوز کدوم

  اومدنش با قراره که یقربان و گناه یب

  از هم  خودش و کنه تر بدبخت رو من

 . بکشه  زجر فقط  ورود بدو

 . بگو خودت حاال؟ کنم کار  یچ ایخدا

  تو تخت یرو و زدم  پس  رو اشکام

 روم به رو وارید به و شدم مچاله خودم

 . زدم زل

  باز اتاق  در که بود گذشته یساعت  چند

 . اومد تو ساشا  و شد

 . گرفتم شام روشا پاشو-

 .رمیس یمرس-



 یرو از گرفت، رو  دستم و  اومد جلو

 : گفت یجد  و کرد بلندم  تخت

 .روشا نکن یلجباز-

  آشپزخونه وارد باهم  و دیکش رو دستم

 .  میشد

  بهش  لی م یب و کردم یم یباز  غذام با

 رو  گلوش ساشا که کردم یم نگاه

  انگار کردم  نگاه بهش آروم کرد، صاف

 .  بگه  یزیچ  خواستیم

 شروع خودش نکه یا  تا نگفتم یزیچ

 .کرد

 .روشا-

 .بله-



  به نگرفته شکل هنوز بچه گفت دکتر-

 .نباشه  ماهشم ه ی دیشا کهیکوچ نطفه

 خوردم، جا مقدمش یب شروع نیا از

 کردم،  نگاه بهش  و کردم  بلند رو سرم

 بگه؟  یچ داشت یسع

 و  قاشق  که  کردم  نگاهش منتظر

 .کرد رها رو چنگالش

 . گرفتم دکتر وقت برات-

 ؟یچ یبرا-

 ینم یسع  چرا کرد، نگاهم  سکوت  تو

  رو دهنم بگه؟ حرفشو جمله  هی تو کرد

 دفعه هی که کنم صداش تا کردم باز

 :گفت

 . سقط  یبرا-
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  نیا به یجور  چه کردم، نگاهش ناباور

 !زد؟  یم سقط  از حرف یراحت

 . تونم  ینم من، ...من-

 :گفت و کرد  نگاهم یعصب ساشا

 یب بچه هی یخوا یم ؟یتون ینم چرا-

 ؟ یاریب ا یبدن رو حرومزاده نشون و نام

  سرم تو  پتک مثل یبدجور حرفش

  اما  افتاد سوزش به چشمام اومد، فرود



  بلند  جام از زهیبر  اشکام  نکهی ا از قبل

 . دم یدو اتاقم طرف  به و شدم

 و تخت یرو  کردم پرت رو خودم

 از و  کردم یم ه یگر. شکست بغضم

 . کردم یم تی شکا خدا

 خواستم؟   من مگه بود؟ من ریتقص مگه-

  تا کردم هیگر و  کردم تی شکا انقدر

  فقط   گهید شد،  خشک اشکام نکهیا

  تا نبود یاشک اما سوخت ی م چشمام

 .زهیبر

 هی یجور چه کنم؟  کاریچ دیبا  من حاال

 بکشم؟  رو بچه

  نگهش تونستم ینم  خواستمش، ینم من

 ادی  کردنش نگاه با بار هر و دارم



  فتمیب دمی کش که ییها شکنجه و عذاب

 . دمیترس یم یول

  سرم که  انقدر کردم، فکر فقط  صبح تا

 . شد یم منفجر داشت

 یم یول  خواستم ینم رو بچه نیا من

 از یچ همه  از بکشمش،  دمیترس

 همه  شانسم، و  خرافات تا  اعتقاداتم

  به  نتونم تا  بودن داده  هم دست به دست

 . بدم مثبت  جواب ساشا شنهاد یپ

  بدتر نی ا و کنم کاریچ د یبا دونستم ینم

 .بود زیچ همه از

  شدم، سیسرو وارد و شدم  بلند  جام از

 از اول تا  میرفت یم  دکتر شیپ  بود بهتر

 .ماهشه  چند بفهمم  قیدق همه



 یوقت دم،یپوش رو  هام لباس و  شدم بلند

 . رفتم رونیب شدم  اماده  کامل

 رو ساشا که انداختم اطرافم به ینگاه

 و بود  دهیکش دراز  دم،ید  مبل یرو

 . بود گذاشته چشماش یرو رو  دستاش

 رو دستش  که  زدم صداش آروم

 . انداخت  بهم ینگاه و  برداشت

 ؟ی ریم کجا شده یچ-

 .دکتر  میبر-
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 تعجب با و نشست مبل یرو ساشا

  خودش زود یلیخ  اما کرد بهم  ینگاه

 :گفت و کرد جمع رو

 م؟یبر ناشتا-

 . دادم تکون رو سرم

 . رنیبگ شیآزما بخوان  دیشا آره-

 شد، بلند و  داد تکون رو سرش

  یم اتاقش طرف  به که یهمونجور 

 : گفت رفت

 . بپوشم  لباس تا نیبش-

 یرو  و دادم رونیب  ق یعم رو نفسم

 یلیخ زیچ همه یکاشک  نشستم، کاناپه

 .  بشه  تموم زود



  چهارخونه رهنیپ با  ساشا بعد قهیدق  چند

 .برگشت نیج شلوار و

 . رفتم دنبالش  و  شدم بلند حرف یب

  دم تا بود،  نیسنگ یلیخ نمونی ب یفضا

  حرف یب  و شد یط سکوت  تو نیماش

 . نشستم جلو یصندل یرو ساشا  کنار

 مشاورم  شیپ  تونستم یم امروز کاش

 .بخوام  کمک ازش و برم

  هی ای ساشا به رو زی چ همه اول از کاش

  نجا یا به پام چوقتیه  و گفتم یم بزرگتر

  اد،یب سرم  یبدتر یبالها تا شد ینم باز

 از رو خودم  داشتم جرئت  کاش نه ای

  یشونیپ از رو ننگ لکه نیا و  ببرم نیب

 . کردم یم  پاک خانوادم و خودم



  دلمم دم،ی چیپ هم  یتو   محکم  رو دستام

 .خوردن یم  چیپ انگشتام مثل

 .روشا میدیرس-

 از یچ یه انداختم، اطرافم به ینگاه

 .  بودم فکرام غرق  و  بودم دهینفهم  ریمس

  م یشد دکتر مطب  وارد م،یشد  ادهیپ آروم

  ها یصندل یرو و  گرفت نوبت ساشا و

 . می نشست

  با که شوهرا و زن یرو از  نگاهمو

  گوش کنار آروم و بودن نشسته لبخند

 . گرفتم کردن یم  پچ  پچ هم

  حالم گهید بار و انداختم  نییپا رو سرم

 .  خورد بهم  تمیوضع و خودم از



  دستم که کردم  یم یباز  انگشتام با

  و آوردم باال رو سرم  شد، دهیکش آروم

  یدستا  نیب دستم . کردم نگاه ساشا به

 .کرد  یم نوازش آروم و بود  گرمش

 ؟یکن یم فکر یچ به-

 : کردم زمزمه و  دادم تکون رو سرم

 .یچیه-

  همه دم یم قول زم،یعز نباش نگران-

 که یجور بشه درست عیسر یچ

 .ینکن  فکر روزا نیا به چوقتیه

  نیهم به کاش . زدم  بهش  یکمرنگ لبخند

 . بشه درست زیچ همه یآسون

  هم  با و شد نوبتمون بعد  ساعت مین

 .م ی شد دکتر  اتاق  وارد



  دهیپوش ید یسف روپوش که جوون زن هی

 بسته  یاسب  دم رو بلوندش یموها و بود

  به دستش با و زد بهمون یلبخند . بود

 . کرد اشاره ها یصندل

  دکتر خانم  به مظطرب م،ینشست  آروم

 درست رو نکشی ع که کردم یم نگاه

 :گفت و کرد

 . ادیبرم دستم از یکمک چه-

  رو لبم کردم، نگاه ساشا به ی رچشمیز

 : گفتم  و کردم تر زبوتم با

 . کنم  سقط بچمو خوام یم-
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 و کرد مکث  یا  هیثان چند  دکتر خانم

 :گفت

  و یبد  شیآزما دی با اول زمیعز خب-

 چه در نی جن مین یبب تا  م یبکن یسونوگراف

 .هیوضع

 دادم  تکون رو سرم

 .باشه-

 : گفت و نوشت برگه تو یزیچ

 ن؟یخوا ینم رو بچه چرا-

 رو  سرم  بگم،  دیبا یچ دونستم ینم

  گره هم یتو انگشتامو و انداختم نییپا

 . شد بلند  کنارم از  ساشا یصدا . زدم



 . رفتنشی پذ یبرا م یست ین آماده هنوز ما-

 :گفت و شد  بلند  شیصندل  از دکتر

 دراز تخت یرو نجای ا ایب زمیعز خب-

 . بکش

  و رفتم بود اتاق  گوشه که  سمتش  به

 .  دمیکش دراز

 .اریدرب لباستو-

  تاپ و کردم باز رو لباسم  یها دکمه

 پرده دکتر خانم. دادم باال رو  لباسم ریز

 . اومد طرفم  به و  دیکش رو

 ژل هی و  برداشت ی دستگاه کنارش از

 کیکوچ  دستگاه و  ختیر شکمم یرو

 . گذاشت شکمم  یرو رو



  شینما صفحه به و داد  حرکتش آروم

  خواست ینم دلم . کرد نگاه جلوش

 . نمشی بب و کنم  نگاهش

 و برداشت رو دستگاه  قهیدق  چند  بعد

 .داد   بهم دستمال چندتا

 .زمیعز کن  زیتم رو شکمت-

 رو لباسام و کردم  زیتم رو بدنم  عیسر

 .  اومدم  نییپا  و دمیپوش

  دکتر به منتظر که رفتم  ساشا طرف به

 . بود زده زل

  است نطفه درواقع کهیکوچ یل یخ نیجن-

  میتون  یم عمل بدون قرص  چند با و

 نکار؟یا از د یمطمئن شما اما میکن  سقط 

 :گفت یمعطل بدون ساشا



 . ما میمطمئن  بله-

 داره؟  عوارضم دیببخش-

  بهم ینگاه و شد ساکت  ساشا  سوالم با

 : گفت و  کرد نگاهم  هم دکتر.  انداخت

  به روزه ۴۵ ریز نطفه چون زمیعز نه-

  خودتونم یبرا ره،یم نیب از یراحت

 . سمینو یم یت یتقو چندتا
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  ساشا با و نوشت رو ها دارو  دکتر خانم

 از ساشا . میرفت رونیب  مطب از

 رو یتیتقو یآمپوال و قرص  داروخونه

 . شد سوار و گرفت

 داره یخوب به زیچ  همه که حاال خب-

 توپ صبحونه هی میبر شهیم حل

 م؟یبخور

 ؟یعنی خونه مینر-

 ،یواریچارد اون  تو یدید یچ نه-

 . نرفت سر حوصلت

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 . م یبر یخوایم جا هر باشه-

 .زم یعز چشم به یا-



  مدنظرش   که یسمت  به ساشا سکوت  تو

 .  کرد یرانندگ  بود

 خواستیم که ییجا به زود یلیخ

 یسنت  بایتقر رستوران ه ی م،یدیرس

 .یرانیا

 یقیموس  یصدا که  م یرفت نییپا ها پله از

  دستشو ساشا  شد، پخش  گوشم تو یسنت

  خودش دنبال به و کرد حلقه کمرم دور

 . دتمیکش

 :گفت ساشا که  م ینشست یتخت  یرو

 م؟یبخور املت-

 رو گارسون که  دادم تکون رو سرم

 و عسل با ریسرش و املت زد، صدا

 . داد سفارش زیچ چندتا و یچا



 . یداد  سفارش ادیز یلیخ-

 . یریبگ جون یبخور دیبا-

 رو سفارشاتمون  تا  گذشت قهیدق  چند

 برام رو لقمه نیاول ساشا.آورد گارسون

 .داد   دستم به و گرفت

  مشغول و  نکردم رد  رو دستش

 .  شدم خوردنش

  ساشا یها لقمه با  آرامش و سکوت  تو

 یحساب و میخورد رو صبحونه کل

 . شدم  نیسنگ

 . م یشد بلند   و میگذاشت تخت یرو پولو

 . گهید خونه میبر-

 .زم یعز چشم به یا-



 نیاول و م یدیرس خونه به زود یلیخ

  به باخودم رو ها دارو کردم  که یکار

 . بردم آشپزخونه

  آشپزخونه وسط  ز یم یرو رو  داروها

 . برداشتم آب وانیل هی و کردم یخال

 نیاول به و ستادمیوا سرشون یباال

 .  کردم نگاه خوردم یم  دیبا که  یقرص

 ؟ یترس یم-

  کردم، بلند  ساشا  یصدا با رو سرم

.  کرد بهم ینگاه و  شد آشپزخونه وارد

  و برداشت رو قرص بسته نیاول خودش

 :گفت

 که؟ی ترس ینم ،یبخور االن  دیبا نویا-



  گرفتم، رو قرص و  دادم تکون رو سرم

 : کردم زمزمه آروم

 . ترسم ینم نه-
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 جمعشون و خوردم آب با رو قرص

 طرف به و گذاشتم   نتی کاب یتو . کردم

 . رفتم خواب اتاق 

  یبرا و کردم عوض رو  هام  لباس

 زیتم با رو خودم نره سر حوصلم نکهیا

 . کردم مشغول خونه کردن



 ناهار  بعد و کردم  یر یگ گرد یچندساعت

 . پختم

  مبل  یرو  حرف  یب ساشا  مدت تمام

 یم رو شرکتش  یکارا و بود  نشسته

 .  کرد

  شدم،  حموم وارد برداشتم رو حولم

 چون کردم کار ادیز کنم یم  احساس

  بهش  تفاوت یب اما.  داشتم تهوع حالت

 . رفتم رشیز و کردم باز رو دوش

  زود یلیخ بدنم و موها  شستن بعد

  یبو.  دمی پوش رو لباسام و اومدم رونیب

  بد انگار بود، دماغم ی تو یبدجور غذا

  بد رو حالم انقدر که بودم کرده درستش

 . بود کرده



  رفتم، رونیب و کردم خشک رو موهام

 : گفتم ساشا به رو

 ؟یخوریم ناهار-

 :گفت و شد  بلند جاش از

  رو کوچولو روشا دستپخت  که معلومه-

 .خورم یم

 رو غذا و میشد آشپزخونه  وارد باهم

 . گذاشتم  زیم یرو و دم یکش

  یحت تونستم ینم و  خورد یم  چیپ  دلم

 . کنم نگاه غذا به

 .گهید بخور خودتم-

 خورد،یم  اشتها با  که ساشا  به ینگاه

  با و خوردم رو قاشق  نیاول منم و کردم

 . دادم قورتش آب زور



  با و خوردم یزور با گهید  قاشق  چند

 رو غذاش  ساشا تا  کردم ی باز غذام

 . کرد تموم

  نکیس  یتو و کردم جمع رو ظرفها

 و خوردم  رو ظهرم  ی ها قرص. گذاشتم 

 زود یلی خ و رفتم خواب  اتاق  طرف به

 . برد خوابم
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 حالی ب که کرد  یم صدام  مدام  ساشا

 . کردم باز رو چشمام



  یخواینم روشا، یدیخواب دوساعته-

 . یش داریب

 رو ساشا و کردم  باز پلکامو یزور با

 . دمید  سرم باال

 . کن ولم ادیم خوابم-

 کرد بلندم و دی کش  دستمو

 سر صورتت و دست به بزن آب  هی ایب-

 .یشیم حال

 طرف به و  شدم بلند جام از جیگ

 صورتم و  دست.  رفتم یبهداشت سیسرو

 . کردم خشک و  شستم رو

 هی رفت، یم ضعف یگرسنگ از دلم

  در رفتم، آشپرخونه طرف به راست



  نییپا تا باال از و  کردم باز رو خچالی

 . کردم  نگاهش

  و برداشتم  ریپن کمی  م،ینداشت یزیچ اه

 کله و  سر که زیم  پشت نمیبش  خواستم

 . شد  دای پ  ساشا ی

 رونیب م یبر پاشو یخور یم هیچ اون-

 .میبخور خوب زیچ هی

 .بسه نیهم خواد ینم-

  یزایچ  دیبا گفت  دکتر روشا، پاشو-

 .یبخور یمقو

 عوض هامو لباس و  شدم بلند غر غر با

 .  کردم

  و نشستم جلو یصندل یرو ساشا  کنار

 . شد ی رانندگ مشغول اونم



  کیک کافه میبر زوده، شام  یبرا  گم یم-

 . میبخور  نایا و  یبستن و معجون و

  وقت یلیخ افتاد، آب دهنم  دنش یشن با

  یخوشگذرون و  بودم نرفته کافه بود

  ساشا و  کردم قبول ع یسر. بودم نکرده

 .روند نظر مورد مقصد طرف به

 و شهیش  پشت یصندل هی و باز کافه هی

  منم و  بود ساشا  انتخاب دلباز یفضا

 معجون  با قهوه و کیک  هی. نزدم یحرف

  از اول دونستم  ینم من  و میداد سفارش

 . کنم  شروع کدوم

 یب ساشا  که میبود خوردن مشغول

 :گفت مقدمه



 خوب  کامال گفت روانشناست دکتر-

 روشا؟   آره ،یشد

 مشغول دوباره و  دادم تکون رو سرم

 . شدم

  و یپر  ینم خواب از گهید یعنی-

 ؟ینیب ینم  کابوس

 .نه-

 . یشد خوب گهید که خوشحالم-

 نیاخر اد ی شد، گرفته  حالم  حرفاش با

  یزیچ هر گفت دکتر که افتادم ممکالمه

  یبگ خوادیم دلت ای  کنهیم ناراحتت که

 و یبش  تر سبک تا بگو حتما رو

 . بره نی ب از گناهت احساس



  یول کنم  شروع یجور چه دونستم ینم

 رو یچ همه امشب خواست یم دلم

 .  بگم

 : گفتم و زدم  هم رو معجونم  قاشقم با

 .بگم  رو یز یچ هی خواستم یم-

 :گفت و  کرد نگاه بهم   دقت با

 .زمیعز بگو-

 شلوغ  کمی  انداختم اطرافم به ینگاه

 .بود

 تر؟  خلوت یجا هی میبر-

 رو سرش و انداخت اطرافش به ینگاه

 . داد تکون

 . میبر شد تموم بخور پس-

 . میبر گهی د رمیس-



 . میشد  بلند که کرد حساب رو  زیم ساشا
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  شهر به  و میبود  نشسته مکتین یرو

 چراغ یکل  با یکیتار تو که پامون ریز

 .  کردم یم  نگاه بود شده روشن

  تونستم  تا د یکش طول چقدر  دونم ینم

 .  بشکنم  رو نمونیب سکوت

 مثل  بگم، بهت راز هی خوام یم-

  شرم که  یزیچ هی  ست،ین  میقبل یرازها

  یم زودتر د یبا دیشا  گفتنش  از  کنم یم



  دارمش  نگه راز دادم  حیترج یول گفتم

  یمناسب  فرد  تو دیشا . کنم فرار ازش و

  االن د ی با دیشا ،ینباش دنشیشن  یبرا

.  تونم ینم یول نشستم یم مامان کنار

  که نداده  جواب همجـنس هی  با دلم  درد

  یم فکر قبلش  یحت ای تو، به آوردم رو

 باشه  برام یمرحم تونه یم  نوآ کردم

 .کردم  اشتباه بازم یول

 که ساشا به یچشم ریز و کردم یمکث

 زده زل روش به رو  به ساکت  و منتظر

  انگار گفت، ینم یز یچ. کردم نگاه بود

 . باشه شنوا  گوش خواست یم

  دیجد کنکور کالس اون از زیچ همه-

  پرهام  دمیجد  استاد از شد، شروع

 روز هی یاتفاق و عیسر یلیخ.  رادمنش



  می دستمال  و انداخت  رمیگ رانی دب  اتاق  تو

 .  کرد

  شدم خم د، یکش یری ت  سرم شیادآوری با

  خواستم ی نم گرفتم، دستام با رو سرم و

 . دادم  ی م ادامه دی با بزنم جا

 اون  از یحت کردم فرار دستش  از-

  انقدر رفتم، راه فقط شب تا و مدرسه

  ای و میفرار دختر کرد فکر  سیپل که

  یاومد خودت. کرد رم یدستگ  و میساق

  همون کاش شده، یچ ی دیپرس  و دنبالم

 .  مینبود نجایا االن  تا گفتم  یم موقع

 دوران همون به و  دم یکش یحسرت پر آه

  تا و کردم تب شب اون چقدر برگشتم،

  یبد  یروزا چقدر  دم،ید کابوس صبح

 .بود



  روز هی  تا  گذشت  تاشی اذ با یوقت چند-

  تا دو گشتم یم بر  تولد از داشتم یوقت

  پرهام یریدرگ تو  و شدن  مزاحمم پسر

 یوقت  رفتم، حال  از بعدش و اومد

 . بودم پرهام  ی خونه تو اومدم بهوش
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 یم جون چشمم  جلو مدام ها صحنه

 . گرفتن

  زدم،یم  پا و دست خواستم،  ینم من-

  اون اما کردم  التماسش دادم، ی م فحشش

.  کرد  زنم کرد، خودشو کار یعوض

 .... نکهی ا بدون بخوام خودم نکه یا بدون



 زدم یهق و کردم پاک  دستام  با اشکامو

 .افتادن راه اشکام باز و

 نکهیا  تا گذشت داشیتهد با روزام-

  هم  یلعنت اون  و شدم قبول دانشگاه

 ریز  خواستم ینم گهید بود، اونجا

  مثل  خواستم ینم  برم، زورش یحرفا

  دوستم کمک  با. کنه حمله بهم وونیح

 انگار یول نجایا  امیب  گرفتم  میتصم

 .  بود کیتار اول از سرنوشتم

  نکهیا بدون و شدم  بلند مکتی ن یرو از

  رفتم  نیماش طرف به  کنم نگاه ساشا به

 . نشستم توش و

  یبرا که بود یسرنوشت چه  نیا ایخدا

  راهم سر د یبا پرهام چرا ؟ینوشت من

 .گرفت یم قرار



  کردم پاک اشکامو و برداشتم یدستمال

 .  ادیب  بند خواست ینم اما

 داره ساشا دمید  یم نیماش شهیش از

  دست  موهاش به یه  و کشهی م گاریس

  قطعا یعن ی بود، یعصبان حتما. کشهیم

 .بود

 و نشسته حرف  یب که داداشم چارهیب

  گوش خواهرش  تن یدگیدر اوزوتـجـ

 . داده

 داشبورد یرو سرمو بود،  بد حالم

 آروم  رو خودم کردم  یسع  و گذاشتم 

 . کنم

 در که بود گذشته چقدر  دونم ینم

 . د یچیپ ساشا عطر یبو  و شد باز نیماش



  بلند  خجالت از رو  سرم تونستم ینم

  که گذشت سکوت تو  یا قهیدق چند  کنم،

 . اومد ساشا یصدا

 . یبگ رفت ادتی قسمتشو هی-
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 به یدست  کردم، بلند رو سرم  تعجب با

 : گفتم و  دم یکش  سمی خ یچشما

 !؟یچ یعنی کجاشو؟-

  یاومد و  ی دیترس که  یبارون شب اون-

 ... تو  و بودم مست من...  من  و اتاقم



  یچشما  با  شد، حبس نم ـیسـ  ی تو نفس

 بود؟  ادشی ایخدا.  کردم  نگاهش گرد

  زدم، توهم  کردم  یم فکر ها مدت تا-

 کابوسات از یول افتاده ین یاتفاق نیهمچ

  دم یفهم یزد یم حرف خواب تو که

 .  نبوده  توهم

 یم  نگاهم  اونم  شدم،  رهیخ چشماش تو

 چه دونم ینم. گفت ینم یزی چ و کرد

  چیپ دلم  و زدیم تند تند  قلبم  بود، یحس

 . خورد یم

  هوا تا  نییپا بکشم رو شهی ش خواستم

 : گفت ساشا دفعه هی که بخورم

  آرزو شهیهم دارم، دوست من روشا-

 یوقت و  نباشه توهم شب اون کردم یم



 چرا که خوردم  افسوس یکل  دمیفهم

 .بودم  مست

 رو حرفا نیا داره  ساشا شد ینم باورم

  به. شد  داغ  و گرفت  ُگر بدنم! زنه یم

  اشتباه مطمئنم  داشتم،  شک گوشام

 . مطمئنم  آره  دم،یشن

 ... یبرادرم تو!...  ایخدا-

  آوردن،  هجوم دهنم به  معدم  اتیمحتو

  ادهیپ و  کردم باز رو نیماش  در عیسر

 . شدم

 چه  دونم ینم رفت، یم  جیگ سرم

  و دمیکش  یا گوشه رو خودم یجور

  عق و نشستم رو ادهیپ کنار جدول پشت

 .  زدم



 ؟یخوب روشا ی شد یچ-

  مشغول و نشست  کنارم ینگران با ساشا

  و شدم خم دوباره. شد کمرم دنیمال

 .زدم یعق

  ای روشا، یاریم باال خون یدار-

 .ابلفضل

 یتو  و کرد بلندم یجور چه دم ینفهم

 سرعت با ساشا. گذاشتتم نیماش

  یم عق  فقط  من و کرد یم  یرانندگ

 .  زدم

 و بود  شده فیکث صورتم و  لباس تمام

 . کنم کنترل رو خودم تونستم ینم

 یم االن  اینترس باش، آروم روشا-

 .مارستانی ب میرس



  کرد یسع و گرفت محکم رو دستم

 .کنه آرومم

 !آخه یداغ انقدر چرا رو تو-

  چشمام و بود افتاده سوزش به  معدم

  نیا یحرفا  تمام شد، یم بسته داشت

.  رفت یم رژه سرم یتو ساعتمون چند

 پرهام اوزتـجـ از بعد دی با دیشا

  نجایا  به کارم تا کردم یم یخودکش

 یم بسته چشمام که االن کاش. نرسه

 یجور ننگ نی ا و نشه باز گهید شه

 .بشه برداشته
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 ساشا زبان از

  نگران و کردم یم  یرانندگ  سرعت با

  حالش چرت کردم، یم نگاه روشا به

  من یحرفا از یعن ی آخه، شد بد انقدر

 ! شد  ینجوریا

  دمید  که انداخت بهش یا  گهید نگاه

 . ادینم ازش ییصدا و بسته چشماشو

 ؟یخوب زمیعز  روشا-

 . دادم  تکونش دستم با که نداد  یجواب

 !... روشا-

  یم تند یلیخ قلبش و بود سرد   بدنش

  کنده جا از خواست یم که  انگار دیتپ



.  کردم شتریب سرعتمو وحشت با. بشه

  چیپ سر رو مارستانیب ابون،یخ دو بعد

 .دم ید ی بعد

 . شدم ادهیپ و شدم  اطیح وارد  سرعت با

  بغلش  و کردم باز رو روشا طرف در

 ییبال  ایخدا. بود شده هوشیب کردم،

  جونش  به جونم یدون یم اد ین سرش

 بستس؟ 

  باال رو ها پله عجله و بلند یقدما  با

  بلند و شدم  راهرو  وارد و رفتم

 . کردم صدا رو پرستارها

  و اومدن طرفم به عیسر پرستار تا دو

 جلو رو  راهرو گوشه برانکارد ش یکی

 . دیپرس  سوال  تند تند  یکی اون و دیکش



 شده؟ یچ-

 خون و خورد بهم حالش هوی دونم  ینم-

 . شد  هوشیب عیسر یلیخ و  آورد باال

 باز  و داد  هلش یاتاق طرف  به تند

 : دیپرس

 خورده؟ ای کرده مصرف یزیچ-

 .یچیه نه نه-

 داره؟ یماریب سابقه-

 .نداره نه-

  صدا رو دکتر  و اتاق  یتو  بردنش

 درو. کردن رونمیب  اتاق  از و کردن

 یعصب بستن، رو ها پرده و بستن

  باال رو م یشونی پ یرو ختهیر بهم  یموها

 . افتادم راه در پشت و زدم



 د؟ یدار ی نسبت اتاق   یتو ماریب  با سالم،-

  با رو یا  گهید پرستار که عقب برگشتم

 . دم ید  دستش  یتو فرم

 .خواهرمه -

  خواهرم خواستم ینم  دادم، فشار رو دستم

 سرش رو بال نیا من حرف و باشه

 .بود آورده

 سالشونه؟  چند-

 .سالشه ستیب-

 داره؟ یخاص یماریب-

 یمشکوک نگاه که  گفتم  یا  نه کالفه

 :گفت  و انداخت

 کرده؟ مصرف یالک مشروبات-

 . بوده خودم شیپ روز کل نه-



 . میبد شو و شست معدشو احتماال-

 . لطفا دیبکن  الزمه یکار هر-

  ام گهید فرم  د یبا دیا یب همراهم  لطفا بله-

 .د یکن پر هم

  دنبالش ناچار که رفت رشیپذ طرف به

 . افتادم راه
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  قطره به  و بودم نشسته روشا  تخت کنار

 شده نصفه کردم، یم   نگاه سرمش یها

 .  بود هوشیب هنوز یول بود



  از چشمام و اومد ی م باال داشت آفتاب

  تو یدست. سوخت  یم شبید یخواب یب

  دستش کنار سرمو و دمی کش موهام

 .  گذاشتم 

 نـاله روشا که  شدیم  نیسنگ  داشت  پلکام

 . داد تکون  رو دستش  و کرد یا

  و دم یکش  کردش  عرق  یشونی پ به یدست

  آروم زدم، کنار رو  شدش پخش یموها

 باز نشویسنگ یپلکا  که کردم صداش

 .کرد

 ؟یخوب روشا-

  شدش  خشک  یلـبا و کرد نگاهم گنگ

 : دینال یفیضع  یصدا با داد، تکون رو

 . داداش-



  و بود بد حالش فشردم،  دستم  تو دستشو

 نیبنابرا. کنم  ترش خراب خواستم ینم

 : گفتم

  دکترو االن  ؟یخوا یم یزی چ جونم-

 .  کنم یم خبر

 رو شی شونیپ و  شدم  خم که زد یپلک

. رفتم اتاق  در طرف  به عیسر  و دمیبوس

 روزو حال نی ا به که من به لعنت

  و کردم یم  ق یتحق شتریب اگه انداختمش،

 ینم عجله بچه  اون سقط  ی برا انقدر

 . نبود  نیا روشا  حال  االن کردم

  ستگاهیا  طرف به و  کردم مشت دستمو

 که یجون دختر به رو رفتم،  یپرستار

 : گفتم بود  نشسته



 دکترشو لطفا اومده، بهوش خواهرم-

 . دیکن خبر

  و برداشت رو زیم یرو یگوش  عیسر

  بود باال  طبقه بخش دکتر گرفت، شماره

  و رسوند بهم رو خودش زود یلیخ و

 . م یشد روشا اتاق   وارد باهم

 زمزمه روشا که شد  تموم دکتر نهیمعا

 :کرد

 .آب-

  و نشد متوجه دکتر که گفت یفارس

  آب گفتم  عیسر  انداخت، بهم  ینگاه

  دکتر  که بدم بهش خواستم  و خوادیم

 . نزاشت



  نیجن و می داد شو و  شست معدشو تازه-

  فقط  بخوره یزیچ تونه ینم  شده، سقط 

 . د یکن تر  رو لـباش

 وانیل تو رو آب  و دادم تکون یسر

 .ختمیر مصرف کباری

  و کردم  دار نم رو یا پارچه دستمال

  پوست و خورده  ترک ی لـبا یرو آروم

 لـباشو ولع با که  دمی کش شدش پوست

 . کرد دهنش داخل

  و دکتر که کردم لعنت رو خودم دوباره

 . رفتند رونیب  اتاق  از پرستارا
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  و بود زده آفتاب شدیم یساعت  چند

  دکتر. بود برده خوابش دوباره روشا

  نشیمعا به شروع و  اومد سرش یباال

 ینگاه و  کرد باز پلکاشو  آروم که کرد

  نگاه دکتر به  بعد و  انداخت اطراف به

 .کرد

 تونه یم و خوبه خواهرتون حاله خب-

 . بشه مرخص

  و افتاد برق  روشا یچشما  حرفش با

 . کرد امضا رو صشیترخ برگه دکتر

  برم من نجایا نی بش  قهیدق چند روشا-

 . کنم تنت لباساتو امیب و  کنم هیتسو



 . پوشم یم لباسامو خودم برو تو-

 ستگاه یا طرف به عی سر و گفتم یا باشه

 . رفتم  یپرستار

 

 روشا زبان از

 درد هنوز که  معدم  و شکم یرو دستمو

  نیماش در حال یب  و گذاشت کردن یم

  طرفم  به عیسر  ساشا.  کردم باز رو

 طرف به گرفت، رو دستم و اومد

 . میشد سوار و میرفت آسانسور

 آسانسور  نهیآ تو که عکسمون  به ینگاه

 رنگو  زرد چهره کردم، بودم  افتاده

  ساشا به  زده هیتک که حالم یب  و دهیپر

  مغزم تو شبش  اون ی حرفا هنوزم بودم،



  حس چندتا  لحظه هر و رفت یم رژه

 . کرد یم منتقل بهم رو

  م،یرفت رونیب و  شد باز آسانسور در

 کرد باز رو خونه  در عیسر یلیخ ساشا

 . میشد خونه وارد و

  ها لباس همون با و  رفتم اتاقم طرف به

 . افتادم  تخت یرو

 هی یتون یم ار،یب در لباساتو پاشو-

 . ادیب  جا حالت برو حموم

 .ساشا-

 جانم؟-

 ُمرد؟  بچم-

  انقدر بوده خون نطفه هی اون زمیعز-

 .ستین گهی د االنم نکن الیخ و فکر
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 به نگران ساشا د،ی چک اشکام  اریاخت یب

  پسش کنه بغلم خواست تا و اومد  طرفم

 . زدم

 .نزن دست من به-

 . کرد نگاهم یگنگ و  تعجب با

 روشا؟ ی شد یچ-



 خوامی نم  ساشا رون یب برو اتاقم از-

 .  بزنم حرف

 رو روم بگه یزیچ خواست تا

 دراز تخت یرو شکم  به و برگردوندم

  تخت  که گذشت  یا  هیثان چند دم،یکش

 دهیکوب ی صدا بعد و شد نیی پا و باال

 . اومد اتاق  در شدن

  رو در رو باهاش فعال خواستم ینم

 اون یحرفا به  خواستم  ینم بشم،

 از نی ا از شتری ب  و کنم فکر روزش

 . بشم متنفر خودم

 مشغول رو خودم اتاق تو یچندساعت

 از رونی ب به  تا کردم یهرکار و کردم

 کی   و رفتم حموم . نکنم فکر اتاق 



 خودم یحساب  و دمیخواب وان تو یساعت

 . شستم رو

  مشغول  آروم و زدم برق  به رو سشوار

  به یا تقه  که شدم  موهام کردن خشک

 .خورد در

 .بخور یزیچ هی  ایب داروهاته وقت-

 داروهامو امیم   بعدا ستمی ن گرسنه-

 .خورمیم

  با ساشا و شد باز  باشدت در  دفعه هی

 . شد  اتاق  وارد هم  تو یاخما

 تو؟ شده چت ه؟یرفتار چه نیا روشا-

 تو؟  ای شده چم من-

  و کردم  نگاه بهش  نفس نفس  و خشم با

  هم تو نگاهمون چشمام، تو زد زل اونم



 ینم  چکدومی ه و بود خورده گره

 . میببر رو اتصال نی ا  میخواست

 رو  نمونیب سکوت ساشا سر آخر

 :گفت  و شکست

 شدن؟ عاشق  جرمه-

  و کردم جمع روموی ن تمام  بودم، رفته وا

 . دمینال

 ،یبش  خواهرت عاشق  جرمه  آره-

 .باشه  برادرم عاشق  جرمه

  فرود ی صندل یرو و شدن  پر چشمام

 . اومدم
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  فقط  و گذشت سکوت ی تو یا قهیدق  چند

 به رو ساشا. اومد  یم من هیگر  یصدا

 : گفت آرامش با و نشست روم

 . م یستین  برادر و خواهر ما-

  چشمام بعد  و زد خشکم لحظه هی تو

  و کردم ی م نگاهش تعجب با شد، گرد

 . کنم هضم رو  حرفش تونستم ینم

 ؟یچ ی عنی... عی-

 یواقع  یبابا و مامان بابات، و مامان-

 . ستنین من

 . کنم  ینم باور-

 . شد  ثابت بهم  تا  کردم ینم  باور منم-

 . یگیم دروغ یدار-

 : زد داد تیعصبان با هوی



  کجاش  میپروشگاه بچه  من نکهیا-

 دروغه؟ 

 باور بازم نه دم،یپر جام از  ترس با

 ینم بود، من داداش ساشا  کردم،ینم

 . بدم دستش از خوام

 اونا ،یمن  داداش تو دروغه، جاش همه-

 .بابامونه و  مامان هم

  عمقش تو که انداخت بهم یترسناک نگاه

 . دید رو غم  شد یم

  تمونیاذ ی دار دوست ؟یفهم ینم چرا-

 روشا؟ یکن

  بابا و مامان  حتما ینبود   داداشم تو اگه-

 . گفتنیم

 . نگفتن  هم اونا و ستمی ن ینیبیم  که حاال-



  بلند  جام  از دادم، تکون رو سرم باز

  نشستم آروم. رفتم تخت طرف  به و شدم

 . افتاد ادمی  یزیچ که

 م؟یپرورشگاه منم یعنی فهممینم من-

 . یکرد باور خوبه ،یستین نه-

 ینم باور ویزیچ  نیهمچ وقت چیه-

  اتاق  از رونی ب برو هم  حاال کنم،

  داداش  بشنوم  مسخرتو یحرفا خوامینم

 . جون

  با اومد، طرفم  به و  شد بلند یعصب هوی

  شد  خم  که کردم نگاهش  گرد یچشما

 .تخت یرو داد  هلم دستش با و روم

 !ساشا  یکنی م کاریچ-



  خم و گرفت رو زدنم پا و دست یجلو

 : زد لب گوشم کنار طرفم، شد

 . ستمین داداشت من-

 و کرد یخال گوشم یتو داغشو نفس

 که  زد گوشم الله یرو  یا بوسه

 . شد مورمورم
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  قفلم  محکم بغلش تو پاهاشو دست با

 رو چشماش و دیکش دراز کنارم و کرد

 . بست



 .ساشا کن ولم-

 . کنم  حست ینجوری ا بار هی بزار سیه-

 انقدر یول کنم  تقال کردم یم یسع

 تکون تونستم ینم که  بودم گرفته  محکم

  تا خوردم  تکون بغلش تو انقدر. بخورم

  خوابم و شد  گرم خودمم  یچشما نکهیا

 .برد

 **** 

 خواب صورتم و  موها نوازش حس با

 باز رو چشمام  آروم و دیپر  سرم از

 . زدم پلک و کردم

  کرد یم نگاهم  لبخند با که ساشا  دنید با

  انگشتش دور رو موهام از چندتار و



 عقب و  دمیپر جا  از عیسر بود  دهیچیپ

 . رفتم

  عیسر یلیخ یول خورد جا کوچولو  هی

 .  برگشت لبخند بدون یول قبلش حالت به

 طرف  به و شدم  بلند  جام از حرف یب

 که ییجا تا.  رفتم اتاقم یبهداشت سیسرو

  و دست  چندبار و کردم  تلف وقت  شدیم

  از بشم  مطمئن  تا  شستم رو صورتم

 .رفته رونیب  اتاق 

  رونی ب و کردم بازرو در  یال آروم

  نفس. ستین اتاق تو دمی د که رفتم

 توالت زیم طرف  به و دمیکش یقیعم

  کش با  و کردم شونه رو موهام. رفتم

 . بستم



  هم اتاق  تو یول برم رونیب خواستم ینم

  به خواستم ینم. رفت یم سر حوصلم

  دیبا چرا ایخدا کنم، فکر ساشا یحرفا

 بینش و فراز پر انقدر من یزندگ

 کردم؟ یگناه چه من اخه باشه؟

  خودم با و بودم ستادهیوا  اتاق وسط 

  شد  باز اتاق  در دفعه هی که بودم ریدرگ

 . شد وارد پوشه هی  با ساشا و

 یکن ینم قبول حرفامو چرا دونم  ینم-

  ،یدینشن یدروغ ازم حاال  تا  نکهیا با

 . ینی بب خودت تا آوردم رو نایا حاال

  و اومد جلو  که کردم نگاهش  تعجب با

 . نشست تخت یرو
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  و انداخت تخت یرو دستشو یتو پوشه

  پخش و  آورد در رو داخلش  یها برگه

  پاهام. رفتم طرفش  به آروم . کرد

  یبرم قدم یسخت به و کرد یم  ینیسنگ

 .  داشتم 

 رو کاغذا از یکی  و ستادم یا  تخت کنار

 بچه پسر هی  مشخصات  برداشتم

 مشخصات یحت بود، چهارماهه

  هیشب  یلیخ که بودن نوشته  شمیظاهر

 .  بود ساشا



 رو ی بعد برگه اما دیلرز یم  دستام

  بابا و مامان مشخصات تند تند برداشتم،

 یسرپرست به بچه ه ی که خوندم یم رو

  یتنبل  لیدل به مامان بود زده. گرفتن

 . بشه دار بچه تونه ینم  تخمک

 گرفتن یسرپرست به د یتائ ی بعد برگه

  اسمش حاال که  بود پسر نوزاد اون

  یبعد یها برگه. بود یتهران  ساشا

  خونه به پرورشگاه از زدن  سر همش

 گهی د پاهام. بوده ساشا تیوضع دنید و

 .  نداشتن  وزنمو تحمل

  واقعا ساشا  بودم دهی فهم تازه انگار

 یرو  از عیسر  ساشا. ستین برادرم

 .نشست  کنارم و اومد ن ییپا تخت

 روشا؟ ی شد یچ-



 ... ساشا-

 .زمیعز جانم-

  اشکام  و بغلش تو کردم پرت خودمو

  خواستم ینم  من. گرفتن سرعت

  شد کباب دلم. بدم دست از برادرمو

 نیا ییتنها به که یوقت یبرا براش،

  بهش  بابا  و مامان چرا. د یفهم رو هیقض

 کرده پنهون چرا بودن، نگفته یزیچ

 .بودن

  چیه که بود  ذهنم  تو گهید یچرا یکل

 . نداشتم  براش یجواب

 که  حاال باش، آروم زمیعز  روشا-

 یمانع چیه حاال اتفاقا نشده یزیچ

 .ستین نمونیب



  و برداشتم  شنهی.سـ از رو سرم متعجب

 : گفتم

  ستین نمونیب یچی ه  گهید حاال! مانع-

 یم ولم  هم تو گهی د حاال ؟یفهم یم

 . خوام ی م داداشمو من. یکن
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  تو من روشا؟ کنم  ولت قراره گفته یک-

  ایدن  نیا تو یکس  هر از  شتریب رو

 ؟یفهمی م خوام،یم



  باز خواستمینم انداختم، باال رو سرم

 انگار یول بزنه رو احمقانه  یحرفا اون

 دوباره  که دی فهم ینم رو من خواسته

 . کرد تکرار

 وجود  تمام  با من عاشقتم، من روشا-

 .خوامت یم

 انقدر رو  می زندگ یمردا  تمام  چرا ایخدا

  د ینبا چرا ؟یدیآفر وحشتناک و دهیچیپ

  بهش  بتونم  که باشه  میزندگ  تو یمرد

 کنم؟  هیتک

  و بشم  بلند  دستاش نیب از کردم  یسع

  دور تیموقع  پ مکان نیا از رو خودم

  پرقدرتش ی دستا با رو بازوهام اما کنم

 .  زاشتینم و  بود گرفته



 .ساشا کن ولم-

  بهم فرصت هی حداقل روشا، کن صبر-

 . بده

 به رو تو من ،یفهمینم چرا خوام ینم-

 . خوامیم برادرم عنوان

 .  کنهینم سکـ،س  برادرش  با  چکسیه-

  قرار. بستم  یا لحظه یبرا رو چشمام

  ساشا اره،یب روم به دوم بار  ی برا نبود

 بزنه که  باشه نامرد انقدر تونست ینم

 .  نمونیب  نانوشته قرارداد ریز

 . منو نیبب روشا-

  نده ادامه گهید گه،ید  کن تمومش نه-

 . کنمی م خواهش

 : گفت و داد یتکون هامو شونه



 .زمیعز دومون هر  به بده فرصت هی-

  نگاهش و آوردم باال آروم پلکامو

  گوش قلبمو حرف ذاشت ی نم عقلم کردم،

  کرده علم قد جلوم  تمام قدرت  با کنم،

 .بود

  برگردم خوام یم ریبگ  طیبل هفته آخر تا-

 .رانیا
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  بهش  پشتمو کردم، یم نگاهم  زده  شوک

 . نلرزه دلم  وقت هی  تا کردم

  ،یبر زارمینم کنم،ینم نکارویا من نه-

 .ستی ن ما منتظر  چکسیه  رانیا تو

 . هستن بابا و مامان-



  و دتم یکش عقب به  هوی و گرفت شونمو

 : زد ادیفر

  اونا ستن، ین من  یبابا و مامان اونا-

  شتریب اونا من؟ ای  بودن مراقبت شتریب

   من؟ ای  خوانتیم

 برجسته رگاش تمام و زدیم  نفس  نفس

 :گفت  دوباره بود، شده

  برگرد تنها  ،یبرگرد یخوا یم باشه-

 .ندارم رانیا تو ییجا من

  اتاقم  از که کردم یم نگاهش  بهت با

  نشیسنگ  یقدما یصدا  و رفت رونیب

  در بعد  و دیرس گوشم به شدیم دور که

 .  شد دهیکوب هم  به یبلند  یصدا با خونه



  که  نشستم  تخت یرو  لرزون یپاها با

  اشکام و شد  س یخ چشمام کم کم

 . شد ریسراز

  من ای خدا اصال؟ ینیب یم منو  ایخدا-

   کردم؟ ییگناه چه

 اشک و کردم  تیشکا و  گله انقدر

 . برد خوابم  تخت، یرو کم کم  که ختمیر

 

 **** 

  بود، ومدهین هنوز ساشا و بود شده شب

  نگاه ساعت به و  رفتم یم راه نگران

  نکنه کجاست؟  االن یعنی.  کردم یم

 . باشه افتاده  براش یاتفاق



  دو کردم نگاه ساعت به گهید بار هی

 و ری س مثل دلم  ینگران از بود، شده

 یم ناخونامو تمام و دیجوش یم سرکه

 .  دمیجو

 شروع  باز. خوردم و ختمیر  یآب وانیل

 به گهید بار هی  و کردم رفتن راه به

  بوق هم  سر پشت  زدم، زنگ شیگوش

 ... داد ینم  جواب اما خورد یم

  غلط ایخدا کجاست؟ پس  شد  سه ایخدا

  ایخدا ر،ینگ  ازم هم رو یکی   نیا کردم

  بگو فقط   کنم ینم تیشکا گهی د خدا به

 خودت به خودتو  ینیب یم ا یخدا. ادیب

 دردسر  انقدر من چرا آخه... دم یم  قسم

 سازم؟



 تو پاهامو و گذاشتم   مبل دسته رو سرمو

  پاهام  یال  دستامو  و کردم جمع شکمم 

   بود؟ شده سرد هوا انقدر چرا گذاشتم،

  نگه  باال پلکامو و بود در  به چشمام

 ...  نشه بسته  وقت ه ی تا داشتم 

 

 خودمو بدنم رو  یگرم یپتو حس با

  تر محکم چشمامو  و کردم مچاله شتریب

  تو ساشا عطر ی بو دفعه هی که  بستم

 .  شد  اریهوش ذهنم و دیچی پ  مشمامم

  سرم باال که کردم باز چشمامو عیسر

  چشمام به سرعت با اشک دمش،ید

 .  شد تار دمید و آورد حجوم

 ... ساشا-



  محکم و کردم پرت  بغلش تو خودمو

 از ی کی با.  زدم چنگ رو رهنشیپ

  از قبل کرد، نوازش کمرمو  دستاش

 : گفت کنم  تیشکا و  گله به شروع نکهیا

  یگرد یبرم فردا دم یخر ط ی بل برات-

 .رانیا
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 از زده شوک نداشتم، حرفشو  نیا توقع

  خواست یم پس.  اومدم رونیب  بغلش

  مهم  هم  ساشا ی برا گهید  حتما برم،

 مقصد به  ط یبل نیزودتر که انقدر نبودم

 .  بود گرفته  برام رو تهران



 و نشست گلوم تو یبغض ناخوداگاه

  طیبل . کردم زمزمه لب ریز  یا یمرس

  پناه اتاقم به و گرفتم ازش رو ییکذا

 .  بردم

  نتونستم رو مونده یباق ساعت  چند

  فکر مختلف  یزایچ به انقدر. بخوابم

  دونستم ینم  یحت زد  آفتاب یوقت که کردم

 . نبرد خوابم که کردم یم فکر یچ به

 و خورد اتاقم در به یآروم ی ضربه

 .اومد  تو ساشا  سر بعد

  رو صبحونه نیآخر خانم، تنبل  پاشو-

 .  میبخور باهم



.  گفتم یآروم باشه و شدم بلند بغض  با

  شستن  بعد  و رفتم سیسرو طرف به

 .اومد رونی ب صورتم  و دست

.  نشستم ساشا ی رو روبه  زیم پشت

  هم آروم و ختمیر ییچا یتو رو شکر

 :گفت دفعه هی  که زدمش

  امشب شده، عوض پروازت ساعت-

 .  کنهی م حرکت

 ساشا؟ بود شده رحم یب انقدر چرا

 لحظه هر بود گلوم تو که یبغض

 : زد داد و  اومد جلو  عقلم . شدیم بزرگتر

 چه  پس یخواست ینم نویهم مگه-

  مرگته؟



  یب و دمی کش سر داغ رو ییچا وانیل

 و نون  یا لقمه گلوم سوزش به توجه

 . گرفتم خامه
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 و پاساژ و ابونیخ تو ساشا شب تا

  قول به و چرخوندتم رستورانا و پارک

 خوبو خاطره نیآخر خواستی م خودش

 .  بسازه برام

  که کردی م رفتار و زدیم حرف یجور

  ستین قرار رانی ا به رفتن  بعد  انگار



 صداشو  نه و نمشی بب نه گهید  چوقتیه

 .  بشنوم

  شدیم بزرگتر لحظه هر گلوم تو  بغض

  یبد  یصدا  با تا بود  یتلنگر منتظر و

 . بشکنه

  و شد بلند  یلعنت زن یصدا باالخره

  مسافرا از کرد، اعالم رو پرواز شماره

  برن تیگ به عتریسر هرچه تا خواست

  ط ی بل دیتائ و  الیوسا یکارا  یبرا

 . هاشون

  دستمو یرحم یب   با و شد  بلند  ساشا

 به آروم ی قدما با. کرد  بلندم و گرفت

 دو  هر و م یرفت یم تیجمع طرف

  کردم ینم فکر. میبود کرده سکوت

 یوقت چرا پس باشه، سخت انقدر ییجدا



  نیا به نم یس رو غم اومدم یم  رانیا از

 نبود؟  ینیسنگ

  گهی د یبر  ییتنها  د یبا بعد به نجایا از-

 . دنینم  راه منو

  سختش و سفت  صورت به و ستادم یا

 رو ری تصو نیا که انگار کردم، نگاه

 رهیذخ ذهنم  تو ها  سال یبرا  خواستمیم

 .  کنم

 رونیب  حنجرم ته از یسخت  به صدام

 . اومد

 . داداش  خداحافظ -

 :گفت داد فشار رو دستم

.  باش خودت مراقب زم،یعز  خداحافظ -

 عنوان  به تونم یم که باره نیآخر نیا



  درکم دوارمیام روشا باشم شتیپ برادر

  رو تو تونم ینم گهی د من یبفهم و یکن

 .  کنم  قبول  و نمیبب خواهرم مثل

  عیسر و  گرفتم ازش رو میاشک یچشما

 یطوالن صف  یتو. شدم دور ازش

 .  فشردم  مشتم  تو طمویبل و ستادم یا

 یم  ج یگ سرم و د یتب یم تند   تند  قلبم

  یادیز  یغذا امروز کنم  فکر رفت،

 و خورد یم چیپ  معدم که بودم خورده

  و اومد یم  باال اتشیمحتو یگاه از هر

  رفتم جلو ی ا گهید  قدم. رقت  یم نییپا

  شتریب مشتم  تو رو چمدون  ی دسته و

 .  فشردم



 و نجایا  یبرا شد یم تنگ دلم چقدر

  دوستامم از نتونستم  یحت  آدماش،

 .فیح چه کنم  یخداحافظ 

  ادمیز نجا یا نه رفتم، جلو یا  گهید  قدم

  کشت وجودمو از ی مین نوآ نبود، خوب

 درک به االن که ز یانگ نفرت آدم اون

 .شد واصل

 گهی د پاهام یول رفت جلوتر صف

  زدم خودم سر یداد. کرد ینم یهمراه

 یم ین یسنگ انقدر چرا رفتم، جلوتر و

  داشتم نکهیا نه مگه ها یلعنت  نیا کردن

   خانوادم؟ شی پ گشتم یبرم

 بود؟ گرفته سرعت انقدر صف چرا



 و پدر خانواده، کدوم  اما رفتم،  جلو بازم

 دوتاشون هر سال وقت  چیه که  یمادر

 ! نبودن شم یپ کامل
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  شد تموم کاراش زود یلیخ م ییجلو نفر

  که یدختر به شده خشک . رفت کنار و

  نگاه خواستیم ط ی بل و پاسپورت ازم

 .  کردم



  طرفش به مدارکمو لرزون یدست با

 وارد اطالعاتو زود یلیخ اونم و گرفتم

 . کرد وترشیکامپ

 یم یدرست کار دارم ایخدا-

  بهم و نباریا هی فقط  کنم ی م کنم؟خواهش

 . کنم کاریچ بگو

 . دییبفرما خانم-

  عیسر  و دمیپر جا از  یبلند ی صدا با

 طرف به  و گرفتم  دستشو یتو  یکاغذا

 .  رفتم بار لیتحو

  هست؟  منتظرم  رانیا تو یدوست  یعنی

  مهم  براش اومدنم که دارم رو یکس

 باشه؟

 .هستن  بابا و مامان معلومه خب



 یول برداشتم، تر مطمئن  رو  می بعد قدم

  برام ی وقت کارن، سر شهیهم  که اونا

 .ندارن

 گفت یم داشت که بلندگو ی صدا با

  تیجمع  لیس با بشه بلند  خوادیم پرواز

 .  شدم  دهیکش

   د؟یدار رو چمدون هی نی هم خانم-

 .بله-

  دستم  به رو کاغذ و نوشت  یاطالعات

  به و اومدم رونیب صف از  مردد.  داد

  مایهواپ تا رو ما که ییها نیماش طرف

 . رفتم بردنیم

 و خورد  صورتم به شالق مثل سرد باد

 .  کرد باز رو موهام



 گرفت، لرزم ترس دم یشا ا ی سرما از

 زودتر تا  برداشتم  بلندتر مو یبعد قدم

 . بشم سوار
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  کرده بغض کردم، یم نگاه  رفتنش به

  بگه یزی چ هی خواستیم همش و بود

 .  تونست ینم یول

 روشا من گرفتمیم  جلوشو یزور دینبا

 منو اگه خواستم،ینم  ینجور یا رو

  کرد یم انتخابم  خودش دیبا  خواستیم

  رفتیپذ  یم شوهرش عنوان  به منو و

 . برادرش نه



  گهید. شدم رهیخ  شدنش دور به غم با

  تونستم ینم  و بود شده  گم تی جمع نیب

  بودم، شده رهیخ ش یخال یجا به. نم یبب

 یول. بشه مونیپش و برگرده  داشتم  دیام

 . نبودم مهم براش هم انقدرها انگار

 که بود  گذشته قهیدق  چند  دونم ینم

 .  شده  بلند پرواز  کرد اعالم بلندگو

  در بمیج  از دستمو  و دمیکش ی آه دیناام

 خواست،ینم منو هم روشا آوردم،

  از بعد که یمادر و پدر مثل درست

 .  بودن کرده رهام پرورشگاه ی تو تولدم

  تا دیبا رو نخواستن و ییتنها  نیا انگار

 .  باشم داشته خودم  همراه ابد

 



 ستم ین_خواهرت_من#

 

 132_پارت#

 

 ساشا زبان از

 

  یدستا که بودم برنداشته قدم چند

  خشک. شد  حلقه دورم پشت از یفیظر

  عمق  به  رو آشناش عطر و ستادهیا شده

 . فرستادم هام هیر

 دستاشو شد، بلند که زشی ر هق هق 

 به و  کردم باز  شکمم دور از آروم

 .  دمیچرخ طرفش



  یچشما که کردمیم  نگاهش  یناباور با

 زمزمه  آروم و آورد باال رو ش یاشک

 :کرد

 .ساشا-

 . زمیعز جونم-

 هیگر بلندتر و گذاشت  نمی س یرو  سرشو

 . کردم بغلش محکم کرد،

 .نزار  تنهام بمونم، شتی پ خوامیم-

 رو بغلم. نشست صورتم رو ی لبخند

 :گفتم  و کردم تر تنگ

 . زمیعز شتمی پ شهیهم-

  رفتم جلوتر آوردم، باال رو صورتش

  شی شونیپ به لبامو. بست رو چشماش که

 .  زدم روش یآروم بوسه و  چسبوندم



.  کرد باز رو چشماش  و  رفتم عقب

 رو چمدونش و گرفتم  رو دستش

  میاومد رونیب فرودگاه از باهم. برداشتم

 . می شد نیماش سوار و

 یرو روشا سر و بود سکوت  تو نیماش

 . کردم یم یرانندگ و  بود بازوم

  و یخواستگار یبرا آمادست  االن یعنی

 بدم؟  فرصت  بهش  شتری ب دیبا ای ازدواج
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 به انگار که بودم ما یهواپ یها پله یرو

  داشتم یجور چه  دونم ینم. اومدم خودم

  یک دیام به و کردم یم ترک رو ساشا



  نییپا رو ها  پله  تند. گشتم ی برم رانیا به

  یها تنه و صداها به توجه ی ب و رفتم

  به و گذشتم کنارشون از عی سر مردم

  لمیوسا تا  کردم  التماس اونجا نیمسئول

 فرودگاه سالن به منو و بدن پس رو

  یم نگاه اطرافم  به ه یگر با. برگردوندن

 هنوز  ساشا کردم  ینم فکرشم کردم

  یجا به رهیخ و باشه ستادهیوا جا همون

 .  باشه مونده میخال

  عیسر دنمید با  داشتم د یام رفتم، جلوتر

 .  برگشت بهم توجه یب اما ادی ب  طرفم به

 بود، دهی ند ای برگشت و دتمی د دونم ینم

 از رو  دم یام نیآخر خواستم ینم یول

  از و دمیدو  طرفش  به عیسر.  بدم دست

 .  کردم  بغلش پشت



  طرفم به یوقت ستادهیوا انگار زیچ همه

 رو پرحرارت  بوسه اون  و برگشت

 هامینگران همه. کاشت میشونیپ یرو

 .رفت هوا به  و شد دود  لحظه در
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 . شهیم  رید االن روشا بدو-

  و برداشتم رو  میگوش و ی دست فیک

  عجله با کفشامو.  رفتم طرفش  به عیسر

 .م یشد آسانسور وارد  و دمیپوش



 رو  شده پخش  یموها و زد ی لبخند

.  فرستاد  گوشم پشت رو م یشونیپ

  ادهیپ و ستادیوا نگیپارک یتو آسانسور

  آهنگ ساشا  و میشد  نیماش سوار. میشد

 . افتاد راه و گذاشت یمیمال

  که  کندم یم رو ناخنم گوشه  استرس با

 . گذاشت دنده یرو و گرفت رو دستم

 .زمیعز باش  آروم-

 ده؟ یچیپ خبرا یعنی-

  گهید ما هرحال به نه،  دمیشا  آره دیشا-

 ندفعهیا  دیبا م،ی ندار باهاشون یکار

 و  روشا یبخون رو درست دردسر بدون

 که تو ،یبش مهندس خانم هی زودتر



  خانم  یکل با شرکت تو منو یخواینم

 ؟یبزار تنها مجرد و خوشگل مهندس 

 بازوش یتو رو  مشتم و کردم یاخم

 . دمیکوب

 .یکن استخدام مجرد دختر یندار  حق -

 : گفت و کرد باز  رو ششین

 فکرامو  دیبا ،ینجوریهم که شهینم-

 . کنم

 !...ساشا ا  -

 و کرد پارک دانشگاه بغل کوچه

 . کرد باز رو  کمربندش 

 . شو ادهیپ بابا، باشه-

 طرف به باهم ییدوتا و  شدم  ادهیپ

 ،یچ همه ی برا دلم. م یافتاد راه دانشگاه



  شده تنگ سلف و  ها بچه و درس یحت

 .  بود

 بتیغ اون و  می شد آموزش وارد ساشا با

 با.  کرد حیتوج رو مدتم نیا یها

 رو کارام تمام  بود آورده که یمدارک

  به داد، رشوه جاها یبعض یحت  و کرد

  پول و نبود تاپشون دانشگاه هرحال

 . زدیم رو اول  حرف

  کالسات روشا، باش خودت  مواظب-

 . دنبالت امیم  شد  تموم

 .یمرس-

 از  دستم فشردن  بعد و زد ی لبخند

 به آروم یقدما  با. زد رونیب  ساختمون



  کالس  در یجلو.  رفتم کالسم طرف

 . کردم باز درو و  دم یکش یق یعم نفس

  اما دیخواب دنمید با صداها و  سر شتریب

 که ییها بچه اکثر به توجه یب

 گوشه یخال یصندل یرو شناختمشونیم

 . نشستم کالس

  و بود ید ی جد استاد حداقل خداروشکر

 .  دی نپرس یزیچ  بتمیغ از

 سرشون بحث و درس به کالس انیپا تا

 . شد  تموم
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  بچه بودم دانشگاه تو که روز انیپا تا

 یاصرار منم  و اومدن ینم  طرفم ها



 مثل. رمیبگ  گرم باهاشون نداشتم 

  و نشستم ایتر کافه  تو تنها اول یروزا

  م یبعد یها کالس  به و خوردم قهوه هی

 . رفتم

  که ستادمیا دانشگاه در یجلو لبخند  با

  و شد داش یپ ساشا قهیدق چند  از بعد

 .  زد ترمز  پام یجلو

  کنارش و کردم باز رو  نیماش در

 : گفت من  از زودتر. نشستم 

 امروز؟ بود چطور عشقم، سالم-

 . بود خوب سالم،-

 . یا خسته یحساب معلومه-

 باال  رو سرعتش که  دادم تکون رو سرم

 .برد



 مهمون  شام خوب، رستوران هی میبر-

 .من

  همش  می شیم برشکست که  ینجوریا-

 .رستوران میبر

 . گرفت رو دستم  و زد ی لبخند

  پول زم،یریم پات به رو ایدن همه من-

 . نداره ی ارزش که

 رو  دستم که گرفتم گاز آروم رو لبم

 .  داد فشار

  هم با و کرد پارک رستوران یجلو

 رو رستوران دنج گوشه. میشد واردش

 رو غذا انتخاب  و م ینشست نفره دو زیم

 .  سپردم ساشا به



 یکم بعد و  کرد  نگاهم یکم سفارش بعد

 :گفت کردن دست دست

 حرف خواستیم بود، زده زنگ بابات-

 .  باهات بزنه

 ؟یچ یبرا-

 .رانی ا یبرگرد خواد یم-

 ؟ یچ  تو پس-

  یم حاال چون یبود  تر مهم براش تو

 . دونمیم رو یچ همه من که دونه

 . کردم نگاهش  تعجب با

 یگفت بهشون که ینگفت زودتر چرا-

 ! ید یفهم

 نیا و یرفتیم ی داشت تو نشد،  خب-

 .  نبود  مهم زایچ



 و گرفت داغش  ی دستا نیب  رو دستم

 : کرد زمزمه

 ؟ی زارینم تنها منو که تو روشا-

 تو  خواستمیم اگه نه، که معلومه-

 . گشتم یبرنم فرودگاه

  شد باعث  که زد دلش  ته از ی لبخند

 . نهیبش  لبم رو لبخند همون

  زیم یرو  و آورد رو ها غذا گارسون

 . دیچ

 :گفتم  و خوردم رو قاشق  نیاول

 م؟ی بگ  نایا بابا به یچ قراره حاال-

  یخواستگار رو تو ازشون خوامیم-

 . کنم

 ؟ یچ-



 . کردم  نگاهش بهت  با و کردم  یا سرفه

  و داد دستم رو نوشابه وانیل عیسر

 :گفت

 .روشا باش  آروم-

 . مطمئنم زارنینم اونا-

 . بشه قطع  اتسرفه بخور،  نویا باشه-

  نگاهش ناراحت  و خوردم ازش یکم

  از بدم  دستش از خواستم ینم کردم،

  حسم دمیفهم  برگردم گرفتم میتصم یوقت

  منم  و  نبوده یبرادر و خواهر بهش

 . خوامشیم قدر همون

 ساشا؟  میکن کاریچ حاال-
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 .  میکنیم  فکر بهش حاال بخور غذاتو-

 رو غذام آروم و  دادم تکون رو سرم

  تا بود  بهم حواسش کل ساشا خوردم،

 . ندارم یمشکل   ای خوام ینم یز یچ نهیبب

  دوست رو هاشکردن توجه شهیهم

 . بود بخش لذت  برام و داشتم 

  تو دست  و کرد حساب رو زی م غذا  بعد

 . میزد رونیب  هم با  هم  دست

 رو نی ماش  ضبط   و م ینشست نیماش تو

 حال خودم  یبرا آهنگ با.  کردم روشن

 :گفت ساشا که  کردم یم



 ؟یدار  کالس دانشگاه فردا-

 چطور؟ نه-

 . کلوپ میبر هیچ  نظرت-

 قبول  عیسر و کردم یذوق  حرفش از

 . کردم

 . میبر م،یبر آره-

  رو دستام. گفت یچشم  به یا  و دیخند

  تا و لرزوندم  براش آهنگ تمیر با

  اهنگ با نظرش  مد که یکلوپ  به دنیرس

 . کردم یهمخون

 

 و دختر از یجمع م،یشد وارد  هم با

 یم  تیجمع  وسط  جوون یپسرا

 هی کردن، یم یخوشحال و دنیرقص



 مشروب و بودن ستادهیوا کنار هم عده

.  دنیکش یم جوانایمار ای خوردن یم

 .  بودن  هم  حلق  تو هم ها یبعض  البته

 :گفت  دیکش رو دستم  ساشا

 خوش خودمون فقط  نکن، دقت بهشون-

 هوم؟ م،یبر و  میبگذرون

 م؟یبخور مشروبم-

 ؟یخوایم-

 : گفتم و دادم  تکون رو سرم  عیسر

 .آره-

 .  نشه بد حالت  که میبخور سبک هی پس-

 :گفت  ساشا  و رفتم بار طرف به

 . یساک شات دوتا-



 بود نشسته بار پشت که یجوون پسر

 یکیکوچ یوانایل  یتو و کرد  یا خنده

 برامون یبطر از بود زیم رو که

 .ختیر

  و خط  براش  و انداختم ساشا  به ینگاه

  رفت یم دفعه هی  خب دم،ی کش نشون

 یفرق  چه گهید داد  یم سفارش آبجو

  زده الکل سیپ هی  فوقش اون، با داره

 .نی ا به باشن
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 : گفت و گرفت طرفم  به رو شی کی ساشا

 به بزن خوشگلم،  اخماتو اون کن باز-

 .خودمون یسالمت

 . سوسوالنس یلیخ نیا آخه-

 :کرد تکرار و خنده ری ز زد بلند

 ... سوسوالنه-

 .خنده ریز زد دوباره و

  رو وانامونیل گرفت، خندم  ش خنده از

.  میدیکش  سر نفس  هی و میدی کوب ه م به

 صورتم  و شد  حس معدم تا تلخش  مزه

 . کرد هم یتو رو

  و میگذاشت  زیم یرو  رو یخال وانیل

 . م یرفت تی جمع  وسط  هم دست تو دست



  قر  یحساب و شدیم  پخش  یتند  آهنگ

 حلقه ساشا گردن دور دستامو. اوردیم

 . دادم تکون خودمو و کردم

  خودش به و گرفت رو کمرم ساشا

 من با هماهنگ و کرد  کترمینزد

 . دیرقص

  داد گوشش کنار ادیز یصدا و سر تو

 : زدم

  کنار ینجوریا یزمان  هی شدی نم باورم-

 . می باش هم

 : زد داد من مثل  گوشم کنار  هم ساشا

  ی برا یروز هی بودم  مطمئن من یول-

 .یش یم خودم



 یحت و  داد فشارم خودش به تر  محکم

 . نذاشت رقص  یبرا ییجا

 بود، گرم  یلیخ بازوهاش ن یب یفضا

 یرو رو چونم  و بردم باال رو سرم

  و کردم نگاه چشماش به گذاشتم، ـنش یس

 . زدم ی لبخند

 ابراز داشتم، دوست رو تنش یگرما

 .  بردتم یم عرش  به عالقش

  اثر ای  بود بدنامون یگرما  دونم ینم

  حال که ،یساک الکل درصد پونزده اون

  دلم و بود کرده عوض رو هوام و

 . کنم  حس رو لباش  طعم  خواستیم

  با  مماس  رو لبام و  شدم  بلند  پا پنجه رو

 . کردم  نگاه لباش
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  و کردم آرامبخشش  یچشما  به ینگاه

  لباش به محکم  رو لبام   بستم، رو چشمام

 . زدم بهش یمک و  دادم  فشار

  و زد چنگ رو کمرم  پشت  از  دستش

  یزیر گاز فشردم، خودش به تر  محکم

 بوسمون شدت دو  هر و گرفتم لبش از

 .  میکرد  شتریب رو



  شتریب   دمش،یبوسیم شتریب یچ هر

 ژنیاکس  نبود اما شدمیم ترش  تشنه

 .  میشد  جدا هم از  و نداد مجال شتریب

  نگاه هم  به و میزدی م نفس  نفس دو هر

  خواستن هم ساشا نگاه تو م،یکرد یم

 .  زدیم موج

  وسط   از و دیکش رو دستم حرف یب

 . کرد دورم تیجمع

  انتظارم برخالف  م،یرفت بار طرف به

 :گفت

 . خی آب وانیل هی-

 . کردم  نگاهش گرد  ی چشما با

 .خوامیم یسک یو من-

 .برگشت طرفم به  شده قرمز  ی چشما با



 .روشا نه-

 .آخه چرا-

  نمونیب یاتفاق و بشه بد حالت خوامینم-

 رو عشقم هنوز  که یوقت تا نه فته،یب

 .یرفتینپذ  کامل

 رو هام گونه شدن قرمز و  شدن داغ

 یرو رو آب وانیل پسره تا. کردم  حس

  ازش یا جرعه و برداشتم  گذاشت زیم

 .خوردم

 وانیل  کرد، نگاه  بهم یلبخند با ساشا

  ساشا  که گذاشتم   زیم یرو  رو نصفه

 . دیکش سر  نفس هی و  برداشت

 ونهید  و م یدیرقص فقط  ساعت چند تا

  یساعتا به یچ  هر م،یدرآورد یباز



  یهالباس شدیم  تر کینزد شب آخر

 رو دستم  ساشا  که شدیم  کمتر هیبق

 .بردتم رونی ب و گرفت
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  از کدوم هر م،یدیرس خونه به خسته

  کردم پرت طرف هی به رو کفشام  لنگه

 .رفتم  اتاقم  طرف به بسته چشم و

  ها لباس همون  با و دادم  هل رو در

 رو چشمام و زدم رجهیش تخت یرو

 .بستم  کامل



  در یصدا  که بودم ی داریب و خواب نیب

  به بهش توجه یب دم،یشن دوباره  رو

 بغل تو دفعه ه ی که بردم  پناه خوابم

 . شدم دهی کش یگرم

 باز رو چشمام ی ال و زدم  پلک آروم

  شتریب.  دمید کنارم رو ساشا  که کردم

  دورش رو  دستم و  رفتم فرو بغلش  یتو

 .  کردم حلقه

 صورتم  یرو که یناخوداگاه لبخند  با

  فرو یخبر یب عالم  به کامل بود  نشسته

 . رفتم

 

** 



 یم آشپزخونه از که ییصدا  و سر با

 به و  آوردم باال رو پلکام  آروم اومد

  قطعا  و  نبود ساشا کردم، نگاه  اطرافم

 .  بود ساشا عاملش  هم  صدا و سر اون

 سیسرو وارد و شدم   بلند کنان لخ لخ

 رو سکته افتاد نهیی آ به نگاهم تا. شدم

 .  کردم رد

  ریز لمیمیر و بود شده وز موهام  تمام

 همه  از و بود کرده اهیس رو چشمام

  تا لبم دور تا دور که بود  رژم بدتر

 . بود شده دهی کش چونم

 صابون و آب  با رو صورتم عیسر

 رونیب و  کردم خشک حوله  با  و شستم

 . رفتم



 رو موهام و کردم عوض رو  هام  لباس

 . رفتم رونیب  و بافتم

 اوه صبحونه مونیپ و پر زی م  دنید با

 . نشستم زیم پشت و گفتم  یا  دهیکش

 .کرده چه ساشا کدبانو نیبب-

  با و گذاشت جلوم رو یچا بزرگ وانیل

 .زد  یا ضربه م یشونیپ  به  انگشت

 کو؟ سالمت بچه، زینر کرم-

 : گفتم  و کردم باز رو شمین

 . سالم-

 زود صبحونتو ماهت، یرو  به سالم-

 . ببرمت جا هی خوامیم بخور

  فراموش رو صبحونه کال  حرفش با

 : گفتم  یتند  و کردم



 کجا؟ کجا؟-
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 رو  شییچا از یا جرعه  آرامش با

 :گفت و خورد

 ،یندار کالس دانشگاه  روز هر-

 درسته؟

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 .آره خب-

 .یبمون خونه یخوا ینم که هم  تنها-



 . دادم تکون رو سرم ترس با  و تند تند

 . اصال نه-

  و خورد شییچا از یا گهید جرعه

 :گفت

 طراح  یبش  بعد به نیا از قراره خب-

 . شرکتم یکوچولو

 و کردم  نگاهش گرد  ی چشما با

  ذهنم رو حرفش تا  زدم پلک یچندبار

  جام از یغیج با.  کرد پردازش کامل

 . شدم زونیآو  گردنش از  و دمیپر

  خدا یوا  واقعا؟ ساشا، یگی م راست-

 ...جون

 .  وروجک کن ول گردنمو یآ-



  و دمیبوس  محکم رو گردنش  و شدم خم

 . دمیکش عقب

 و خوردم یشاد با رو صبحونم تند تند

 طرف به  بزنم زیم  به دست نکه یا بدون

  هام  لباس کمد  یجلو  و دم ی دو اتاقم

 . ستادمیوا

  لباس تا کردم اونور و نوریا هامو  لباس

  دا یپ ی مناسب زیچ  اما کنم  دایپ یمناسب

 . نکردم

 به  یا تقه که کردم یم غر غر داشتم 

 .خورد در

 روشا؟ تو امیب-

 .ایب آره-



 رو من یوقت و کرد باز رو در آروم

  باال ابروهاش دید  هام  لباس انبوه نیب

 . دیپر

 دختر؟ یکرد کاریچ اوه-

 یمناسب  لباس چیه من چرا ساشا-

 ! ندارم؟

  در و کرد بهشون ینگاه و  اومد جلو

 :گفت و  برداشت شلوار و زی بل هی آخر

  اختصاص رو امروز بپوش، رو نایا-

 . شما پی ت به م یدیم

  خواستم  تا و کردم نگاهش  باز ش ین با

  اتاق از عی سر و رفت عقب بغلش، بپرم

  اتاق یتو  تا بلندش ی صدا اما زد رونیب

 . اومد



 . شمیم  آماده من تا  یبپوش زود بهتره-
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 کمرنگ رژ هی و دم یپوش رو  لباسم تند

  دادم  حالت فرمژه هی با  هامم مزه و زدم

 . رفتم رونیب و

  یبلند  یصدا با و ستادم یا  حال وسط 

 : گفتم

 . ام  آماده من-

 : گفت لبخند  با و اومد رونیب   اتاقش از



 . میبترکون میبر-

 با و میزد رونی ب ساختمون  از هم با

  نمونیماش سوار و  م یرفت نییپا آسانسور

 پر  نگیپارک نصف نکهی ا با  م،یشد

 و بود یساکت  آپارتمان یول بود  نیماش

 . میبود ما نش یساکن  نیتر شلوغ کنم فکر

 پهن و خلوت ی ها ابونیخ وجود با

 یم رو فکرش که  یزیچ از عتریسر

 که بزرگ و کی ش پاساژ ه ی به کردم

 .م یدیرس داشت میمدرن یمعمار

  با که خوشگلش یلیخ سقف به اق یاشت با

 یعال ینورپرداز و یرنگ ی ها شهیش

 . کردم نگاه  بود، شده ن یزاید یا



 هی به تا  گذشت  مغازه چندتا از ساشا

  دامن کت و شلوار کت بزرگ مغازه

 .یرسم چقدر اوه د،یرس زنونه

.  میشد مغازه وارد و دیکش رو دستم

 : گفتم گوشش کنار آروم

 باشم؟  یرسم انقدر الزمه-

 یعال لیاستا هی خوامیم  چون آره-

  ببرم، باال رو ژتی پرست و یباش  داشته

 .یهست  شرکت صاحب همسر مثال

  و شد باز شم ین ناخوداگاه همسر لفظ  با

 . شد آب قند کارخونه  دلم تو

 :گفت  اومد جلو  که یدختر به ساشا



 و شلوار کت ن یبهتر از دست  چند-

 یمعرف رو تونیرسم  یها دامن

 . دیکنیم

 . دییبفرما بله-

  یها رگال سمت به رو ما

  انتخاب گذاشت و برد مخصوصشون

 .  میکن

 یکارامل  یا قهوه دامن  و کت هی ساشا

 هی و یمشک شلوار  و کت هی و  برداشت

 :گفت  و داد  دستم  به ،یا سورمه

 .نیجور چه نمیبب  بپوش-

  شدم پرو  اتاق  وارد دختر اون کمک با

 .  کردم  تنم رو شیاول و



  ساق   به ینگاه  و ستادمیا نه یآ یجلو

  ادمیز دامنش اما  انداختم ام برهنه یپاها

 . نبود کوتاه

  بهم رو نظرش  ساشا تا  کردم باز رو در

 . بگه

 و انداخت بهم نیی پا تا باال  از ینگاه

 :گفت

 برات  دیبا کرواتم و ـنهیس  گل چندتا-

 . نیا هیعال م،یبخر

 و کت  تا بستم  رو در و زدم ی لبخند

 .  کنم امتحان رو یمشک شلوار

  دست چند که شد یم یساعت  کی حدود

 ساشا و کردم پرو هم گهی د لباس



 و کرد انتخاب رو تاش پنج باالخره

 .بزارن جعبه یتو برامون گفت

 رونیب مغازه اون از پر ی دستا با

 . میرفت

 .  میبخر کفشم تا چند  دیبا-

 .  گفت ی ا آره ساشا حرفم با

 یفروش کفش مغازه چندتا  دنید  بعد

  و کرد جلب رو نظرم شونیک ی باالخره

 .  میشد واردش
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 کرده جلب رو نظرم که یکفش  نیاول

  پاشنه کفش  هی. دادم نشونشون رو بود

  که ی بند با بود مخمل یا قهوه ساده بلند

 .  شد  یم بسته پام  مچ یرو دور دو

  نینگ  تک هی هم  بلندش پاشنه یرو

  داده بهش یخاص جلوه که بود خوشگل

 .  بود

 گفت  عیسر و اومد خوشش هم ساشا

  هی ساشا  شنهاد یپ به. بزار جعبش یتو

  و یسر  تا سر پاشنش که یمشک  کفش

  کرم  کفش هی با  و دمیخر بود راحت

  یبرا جفت سه نی هم  کنم فکر. رنگ

 .  باشه یکاف یمدت



  نداشت جا  دستامون  گهی د واقعا دفعه نیا

  و میبر نگیپارک تا  میشد مجبور و

 .م یبزار صندوق  یتو رو لیوسا

 . شد گرد چشمام ساعت  دنید با

 ! شده ظهر اوه-

 :گفت و کرد صاف رو کمرش ساشا

 دیخر  ی هیبق و میبخور ناهار میبر-

 . بعدش یبرا بمونه

 مونده؟ یچ گه ید مگه-

 :گفت و زد رو پاساژ آخر طبقه  دکمه

  لباست  یرو گردنبد و عطر و ساعت-

  هم شگاهیآرا هی و  سر سنجاق  چندتا و

 .امروز م یبر دیبا



  لیاستا یبرا هیجد  قصدت واقعا اوه-

 . ها دیجد

 تو باشه تک دیبا  من خانم  یچ پس-

 .شرکت

 : کردم زمزمه لب ریز آروم

 .خودت مثل-

  به محکم و انداخت دورم  رو دستش

  قطع  با آسانسور در. فشردم خودش

 مورد طبقه به دنیرس و آهنگ شدن

 .  شد باز نظر،

 رستوران چندتا دن ید  با م،یرفت رونیب

  گشنم چقدر دمیفهم  تازه هم کنار مختلف

 . بود شده



  یغذاها از ای یخوریم فود  فست-

 شون؟یاصل

 .فود  فست-

  زیم یرو  و میشد  یفود  فست  وارد باهم

 انتخاب پاستا من  و مینشست  یا دونفره

  همونو خودش یبرا  هم ساشا  که کردم

 . داد سفارش
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 .ساشا-

 . جانم-



  رهیم آبروم ستم،ین  بلد یطراح که من-

 .اونجا

  کمکت  خودم  بعدشم نه،یهم که رشتت-

 .رو  یچ همه دمیم ادتی و کنم یم

  خواستم تا و کردم نگاهش دان قدر

 .آورد رو غذاهامون گارسون  کنم تشکر

 کارها هیبق به  میبر که بخور زود-

 . میبرس

  کردم شروع عیسر رو غذام  حرفش با

  تند یلیخ رو خوشمزه یغذا اون و

 .  خوردم

  هم  ساعت و عطر پاساژ همون از

  میدیخر هم  ست ساعت هی البته م،یدیخر

 .  می بنداز دستمون تو دومون هر تا



  و داشت  نگه شگاهی آرا هی یجلو ساشا

 :گفت

  موهات کردم،  هماهنگ باهاشون صبح-

  یداشت دوست اگه و کن مرتب کمی رو

  یموها رنگ من یول کن التیها

 ناخون. دارم دوست  شتریب رو خودت

 رو ها  نیهم ای بکار یداشت  دوست هم

 . کن یطراح و کوریمان

 و گرفت طرفم به رو شیاعتبار کارت

 و کنم  تعجب  نیا از شتریب  نذاشت

  باز برام رو نیماش  در که همونجور

 :گفت کرد یم

 .  تولدته خیتار رمزش-

 : زدم لب آروم زدم  بهش یبزرگ لبخند



 .ممنون-

 : گفت بلند   و داد تکون  برام  رو دستش

  امیب بزن زنگ شد تموم کارت فعال،-

 . دنبالت

 . دادم تکون رو  دستم  منم

 . نمت یب یم فعال،-

  واردش تا رفتم، ساختمون طرف به

 . اومد  هم نش ی ماش یصدا  شدم

  طبقه ی تو  و رفتم باال ها پله از آروم

  با که زدم رو در  زنگ ستادم،یوا اول

 . شد  باز یکیت

  یصندل ی رو کردم یمعرف رو خودم تا

  نشونم  مو مدل کاتالوگ  هی   و نشوندم

  میادیز یکوتاه که  مدل هی  منم  دادن،



  بود ک یش و مرتب یلیخ  و نداشت

 .  دادم نشونشون

 ینیپالت  تیالیها  یها رگه مو البته

 . اومد خوشم ازش  شتریب  که داشت

 و کردن تنم رو مخصوص روپوش

  یکی و کرد کار ناخونام یرو یکی

 شروع رو موهام یرو کار هم  گهید

 .   کرد
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  نفر سه دست  ریز ساعت  چند  دونم ینم

  و بود افتاده هم  یرو  پلکام بودم، مونده

  اسمم دنیشن   با که زدم یم چرت داشتم 

 .  دیپر باال  پلکام

 من نی ا کردم، نگاه نهییآ به  تعجب با

 ! بودم

  که بود شده  یزیچ  از بهتر موهام  مدل

  به میدست  البته کردم، یم رو فکرش

 .  بودن  دهیکش ابروهام

  پول پرداخت بعد و  کردم تشکر ازشون

 . زدم زنگ ساشا به

 .زمیعز سالم  الو،-

 خوب، یلیخ نجایا  ساشا یوا سالم،-

 . ینیبب زود خوامی م  ایب بدو



 :گفت  و دیخند ذوقم از

 .خوشگله  نمتی بب امیب یزود شد واجب-

 . زدم یبزرگ لبخند

 . منتظرتم پس-

  انتظار سالن تو و  کردم  قطع رو تلفن

 یم یباز یگوش با بود یربع  هی. نشستم 

  اسم و د یلرز دستم تو یگوش که کردم

 .  اومد  ساشا

 شگاهیآرا از و کردم  قطعش عیسر

 .  زدم رونیب

  به و اومدم نییپا رو طبقه ه ی اون تند

 باز رو ن یماش در. رفتم نشیماش طرف

 .نشستم  یفور و کردم

 شدم؟  چطور-



 اون اما کردم یم  نگاهش  باز ش ین با

 زده  زل بهم فقط  یواکنش  چیه بدون

 ناراحت و رفت صورتم از  لبخند. بود

 : دمیپرس

 شدم؟ زشت-

  دیکش  هم  یتو رو ابروهاش ی جد یلیخ

 :گفت و

 یبش خوشگل انقدر داره یمعن چه-

 وروجک؟ 

  به یمشت و خنده ریز زدم  بلند حرفش با

 . دمیکوب بازوش

 .  شدم یم ناراحت  داشتم شعوریب-

 زمزمه گوشم کنار و کرد بغلم   محکم

 :کرد



 .داره شدنم  ناراحت حق  مگه توله-

  ی الله به  گرمش ی ها  نفس خوردن  از

  حالم و دیلرز درونم یز یچ گوشم

 .  شد  عوض

  یزیچ نکه یا بدون  و شد جدا  ازم آروم

 راه رو نیماش ارهیب خودش یرو به

 .  انداخت

 :گفت که بود گذشته یا قهیدق  چند

  یهم سر خونه تو ای رستوران میبر-

 م؟ی کن درست
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  بودم یاون از تر خسته کردم،  فکر یکم

  پس  کنم  مروین  مرغ  تخم هی یحت که

 : گفتم

 هی  فردا عوضش رستوران می بر شهیم-

 . پزم یم خوشمزه یغذا

 هی خوب رستوران  هی م یبر عشقم باشه-

 . بهت بدم  دبش  یغذا

  شتریب رو  سرعتش ساشا  و دمی خند آروم

 .  کرد

 جدول بقل یطوالن یکم قهیدق  چند  بعد

 . م یشد ادهیپ  باهم و کرد پارک

 خوشحال رستوران در سر  دنید با

  کامال رستوران  هی میبود اومده. شدم



  کرد باز که رو در ساشا. یرانیا

 .  اومد در  صدا به  در  یباال ی ا زنگوله

!  باشه  شلوغ انقدر کردم ینم  فکر اوه

  انتخاب یخال زیم  هی  و میگردوند چشم

 . می نشست هم یرو به رو و میکرد

 ه؟ ی ران یا پرسنلش نجایا-

 .ارنیم رانیا از شم ییموادغذا آره-

 .جالب چه-

 : گفت و گرفت  طرفم به رو منو

 .زمیعز کن  انتخاب حاال آره-

 یلیخ که  کردم غذاشون ستیل  به ینگاه

 . بود متفاوت  هم

 انتخاب باهم ایب انتخاب، سخته چقدر-

 . میکن



  دست  ساشا و می گذاشت وسط  رو منو

 : گفت و گذاشت یا نهیگز یرو

 م؟ی ریبگ کباب ینیس-

 رو ها کباب کل که اتش یمحتو  خوندن با

 . شد باز  شمین  بود نوشته

 .مخلفات و دوغ با آره،-

 سفارش بهش  و زد صدا رو گارسون

 . داد

  شد یم پخش  فضا  یتو یرانیا یقیموس

 وارید و  در رو میرانیا یهنر اثار از و

 . بود اومده در شینما به زهایم و

 ساشا  کردم  نگاه رو جا همه خوب یوقت

 :گفت



  که کالس شرکت، میریم صبح فردا-

 ؟ یندار

 . ندارم نه-

 با گارسون هی که کرد زمزمه  یا خوبه

  پر زیم.  کرد پر رو زیم و اومد  غذاها

  یسنت طرح  یمس یها  ینیس از بود شده

  دوتا و پارچ هی با  بود غذا پر توش که

 .  ماست و  ساالد و دوغ وانیل

  عیسر و شد چندبرابر لحظه  در  اشتهام

 .خوردن به میکرد شروع

 .خوشمزست اوم-

 . اومده خوشت که خوشحالم-

 . می داد ادامه هم با و زدم ی لبخند
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 ساختمون به ن یماش شهیش  پشت از

 نگاه بود رومون به رو که  یبزرگ

 . کردم

 نجاست؟ یا  شرکتت-

 اد؟ یم خوشت آره،-

 رو نجایا ساشا،  العادست  فوق یوا-

 ؟یانداخت راه بابا کمک بدون

 یگرفت  میتصم که موقع همون از آره-

 .درس  یبرا ییایب کشور نیا به



  نگیپارک وارد و انداخت راه رو نیماش

  ترس یکم با همراه  خوب حس هی. شد

 .شد  یم نییپا  و باال وجودم یتو

  دکمه یرو ساشا و م یشد آسانسور سوار

  زد  یلبخند. شد بسته در و زد ده طبقه

   نانیاطم  با و

 .  بره نیب  از استرسم تا کرد نگاه بهم

 کارمون  دیبا که اونقدر هنوز  بگم البته-

  جذب و  شرفتیپ یجا یلیخ  و نگرفته

 .   میدار یمشتر

 شماره  اعالم  بعد  و ستادیوا آسانسور

  و گذاشت کمرم پشت رو دستش طبقه،

 :  کرد  تم یهدا رونیب به



  یاومد  خوش خودت شرکت به-

 . زمیعز

.  میاومد رونیب  هم با و زدم ی لبخند

  که گذاشت زنگ یرو رو دستش ساشا

    با بالفاصله در

  از. م یشد وارد  هم با . شد  باز یکیت

  با یبزرگ سالن من  و میگذشت راهرو

  البته و دم ید خودم یجلو رو  اتاق  یکل

  لبخند با که یجوون دختر و ی منش زیم

    نیزاید  سالن. بود  شده بلند جاش از

  یبرا  بود معلوم و داشت یقشنگ

 .   شده نهیهز یکل ونشیدکوراس یطراح



 با زدن حرف مشغول یسیانگل به ساشا

 یکارها از یکم حیتوض و  شد یمنش

   رو امروزش

  که زدم یم دید رو  اطراف داشتم. گفت

  خودش سمت به نگاهمو ساشا جمله

 .   کشوند

  یها طراح از یکی یتهران خانم-

 کار به مشغول امروز از که  دمونهیجد

 .   شهیم

 .  خانم دی باش موفق  بله،-

  بهش یممنونم  و زدم بهش ی لبخند

  ها اتاق  از یکی  طرف به ساشا .  گفتم

    درش و کرد  تم یهدا



  و میشد  اتاق  وارد هم با. کرد باز رو

 :  گفت  ساشا

   اد؟یم خوشت  اتاقت از-

 : گفتم و کردم نگاهش  تعجب با

   ؟یتک من؟  اتاق -

 راحت که خودت فقط زمیعز آره-

 .   میباش

 در هی  طرف به طنت ی ش با حرفش  بعد

  بازش و رفت بود اتاق یتو که گهید

 .کرد
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 . نجایا ایب-

 رو دستم  که رفتم طرفش  به عیسر

 هی وارد هم با د،یکش در از و گرفت

  خودم مال  از تر کیش و بزرگتر اتاق 

 .  شدم

  هر حاال آقاتونه، اتاق  هم نجا یا خب-

  باهم  نجایا  از  میتون ی م مییبخوا که وقت

    آمد و رفت در

 .   میباش

  لبش یرو یطانیش  لبخند به ینگاه

  و اتاق  ی تو برگشتم دوباره و کردم

 :  گفتم

 .  ساشا-



   جانم؟-

  ؟یتهران خانم یگفت دختره اون به چرا-

   گفتم؟ یم دیبا یچ پس-

 .  همسرم-

 :  گفت  و دیپر باال ابروهاش

 زمان یکل نشده رید زمیعز خب-

  بگم، بخوام که هست هم گهی د مناسب

 یباز یپارت  چشم به  االن ندارم دوست

 رو مدرکت و تالش و کنن نگاه بهت

 . رنی بگ  دهیناد

 و گرفت گر  لپام کردم  حس  حرفش از

  و اومد جلو. دمی کش خجالت حرفم از

    و کرد بغلم   محکم

 : گفت و کاشت لپم یرو  یبوس



  زتیم پشت  برو ، یخوردن یکوچولو-

 .  امیب تا کن روشن  رو ستمتی س و نیبش

  در بغلش  از و  دادم تکون رو سرم

 هی که  رفتم یم زیم طرف  به اومدم،

 .  اومد ذهنم  تو یسوال  دفعه

  ؟یراست-

  در رهیدستگ یرو  دستش  نکهی ا از قبل

 :  گفت و طرفم  برگشت نهیبش

   جانم؟-

  گنیم باز  همه هیشب هامون یل یفام خب-

 . که  شده یباز یپارت

 :  گفت و  داد تکون رو سرش

  کردم  عوض رو می لیفام من زم،یعز نه-

 .  کردم  ثبت  نیهم  با هم رو شرکت و



 ؟یقانون جدا؟-

 . بله-

  ه؟یچ  تیلیفام-

 .  افشار-

  به خواست یم یعن ی  دیپر باال ابروهام

  نمیا و کنه فراموش رو بابا و  مامان کل

 بوده؟  هدفش نیا   یبرا  قدم هی
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  نگفت ی زیچ گهید  اونم  و نگفتم یزیچ

 رونیب سالن، به یورود در همون از و

  یفکر  با  و نشستم زمیم پشت. رفت

  دمیجد یزندگ از ذوق  یکل و ریدرگ

 هنوز  چون. کردم روشن رو ستم یس

  یتو کم ی  دونستم ینم کار  از یزیچ

  دمید رو هاش برنامه و گشتم وتریکامپ

 .   کردم دا یپ میباز چندتا و

 ساشا یک  دمینفهم که بودم  یباز وسط 

  و اومد داخل هامون اتاق   نیب در از

    ظاهر سرم  یباال

 .   شد

  یباز داره نشسته  مهندس  خانم نچ نچ-

 .  کنه یم



 نگاه بهش برگشتم و دمی پر جام از

 .  کردم

  حوصلمم  دونستم، ی نم یزیچ  من خب-

 .   بود رفته سر

  فکر  خانم گناه،  از بدتر عذر نچ نچ-

 آسون بهت قراره یعشقم چون ینکن

 .   رمیبگ

  صداش حرص  با و شد زونیآو لبام

 .  زدم

 .  نکن  تمیاذ ساشا-

 ژست اون و خنده  ریز زد بلند دفعه هی

 .  کرد خراب رو کنش خرد اعصاب

 .  کوفت-



  رو میصندل دشیخند یحساب  نکهی ا بعد

  به که ستادیوا یجور کنارم و زد کنار

 یباز از. باشه داشته تسلط  توریمان

  یها برنامه از یکی و اومد رونیب

 :  گفت و آورد باال رو یمهندس  یکاربرد

   ؟یبلد نویا با کار-

 .  ستمین لومتریک صفر انقدرم گهید آره-

  گذاشت  زیم یرو نقشه هی و  دیخند باز

 . نمشیبب  تونستم تازه که

  در نم یبب  بکش  یواقع اسیمق با  نویا خب

 .  یحد چه

  و ستادیوا صاف که  دادم تکون رو سرم

 :  گفت

 .  زمیعز بگو  ایب  شد تموم کارت-



 همون از که  دادم تکون رو  سرم بازم

 .   برگشت دوباره در

 ******* 

  هیتک میصندل به و دم یکش  یا کالفه نفس

  که شد  خشک ساعت به نگاهم دادم،

   رو  شب هفت

 رو ساشا  که یبار نیآخر داد،یم نشون

  که بود ناهار از بعد ساعت دو  دمید

    باهام ی کم اومدم

 رو رادهامیا و کرد کار نقشه هی یرو

.  رفت اتاقش  داخل دوباره و گرفت

   یرو رو کارام

 رو  ستمیس و کردم رهیذخ  دستکاپ

 . کردم خاموش
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  و دادم  ام  گرفته و  کوفته بدن  به یتکون

 باز هارو اتاق  نیب  در. شدم  بلند  جام از

    داخل و کردم

  و بود وترشیکامپ  یتو ساشا  سر. رفتم

 .   بود کار مشغول سخت

 .  ییساشا-

  نگاهم  و آورد باال رو سرش ریتاخ با

  شیوسط و شست انگشت با کرد،

    و دیمال رو چشماش



 :  گفت

   جانم؟-

  انگشتام که همونجور و رفتم جلو کمی

 :  گفتم  چوندمیپ یم رو

  خونه؟ میری نم شبه هفت ساعت-

 :  گفت و کرد نگاه ساعت به  تعجب با

  پرت حواسم بود ادی ز کارام دی ببخش آخ-

 .  میریم  االن شد،

  وترشیکامپ  مشغول دوباره حرفش  بعد

 آخر  در و کرد  ییکارا تند تند و شد

 .   کرد  خاموشش

  جاش از  و برداشت رو فشیک و کت

 بود  ما منتظر هم بدبخت یمنش.  شد بلند

    ی اجازه با و



  تا کرد جمع رو هاش لیوسا  اونم ساشا

 نیماش سوار و م ی رفت نییپا  هم  با. بره

 .  میزد رونیب ساختمون از  و میشد

   رستوران؟ ای خونه میبر-

 . کنم یآشپز خوام یم  خودم خونه میبر-

 .  کنم  کمکت  منم که یشرط  به-

 رو  ضبط . گفتم یا باشه و دم یخند

.  کرد شتریب رو سرعتش و کرد روشن

   خونه به زود یلیخ

.  رفت خودش اتاق  به  کس هر  و میدیرس

 وارد و کردم عوض رو  هام  لباس

 .   شدم آشپزخونه



  یعیسر و  آسون یغذا  تا کردم فکر  کمی

 خچالی  یتو لیوسا به ینگاه.  ادیب  ادمی

    با و انداختم 

  یلبخند د یرس ذهنم به که یا یعال فکر

 .  زدم

  تند و آوردم در مرغ ی  نهیس دوتا

 بره،  ن یب از شی زدگ خی تا  شستمش 

    چرخ یتو  انداختمش

  بودم کردنشون چرخ مشغول  و گوشت

 .   شد  دا یپ ساشا ی کله و سر که

   عشقم؟  یکن درست یخوا یم یچ-

 درسته  شد، آب دلم  تو  یقند حرفش با

 کرد یم  استفاده ها لفظ نیا از  هم قبال

    بعد و االن یول



 .  نشست یم دلم به  شتریب ماجراها اون

  همبرگرش ای یدار  دوست مرغ کباب-

  رو؟

 یفرق ،ی دار دوست خودت یچ هر-

 .  زمیعز نداره

 .  ساشا بگو  تو نه-

 چرخ  یها مرغ  و برداشت رو قاشق 

 :  گفت و ختیر  ظرف یتو رو شده

 .  میکن  کبابش-

 رو  ها هیادو و  ازیپ و زدم ی لبخند

  کردنش درست مشغول ییدوتا و آوردم

    کار وسط . میشد

  یکل بعد  و میزد یم  هم  ی کله و سر تو

 .   میکرد درستشون باالخره یکار فیکث



  ذوق   با و کردم خاموش رو رگازیز

 :  گفتم

 .  پختش-

  قبل و گرفت رو تابهیماه رهیدستگ ساشا

  گونم یرو یعیسر بوسه  برداشتنش 

 :  گفت و کاشت

 . یخانوم نکنه درد دستت-

  راه پشتش  و دمیکش  دندونم ری ز رو لبم

 :  گفتم و زیم طرف به  افتادم

 . که میکرد درست ییدوتا-
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 :گفت و  نشست یصندل  پشت

 روز نیاول یخستگ  بعد  که نیهم-

  ه،یکل خودش یشد  کار به دست تیکار

    برو و بخور  زود

 .  ی دار کالس صبح که بخواب

 مشغول و دادم  تکون آروم رو سرم

  تموم رو  غذا هم  با. شدم گرفتن لقمه

   رو زیم  و میکرد

  یها  حرف برخالف و می کرد جمع

 .   شستم رو ها ظرف ساشا

  یبو تا  گرفتم یدوش صبح فردا  یبرا

  هام لباس . بره ن یب  از میخستگ و غذا

    و دم یپوش رو



  تو داشتم   دوست . انداختم تختم  به ینگاه

  ینم یول بخوابم کنارش و  ساشا  اتاق 

   قراره  دونستم

 چه ندهی آ و بشه تر یجد یک رابطمون

 . بره  شیپ طور

 ********** 

  به و زدم  یم قدم آروم دانشگاه اط یح تو

  قیتحق استاد. رفتم یم کتابخونه طرف

   گفته  یدیجد

 از یخوب  منبع  بتونم بودم دواریام بود،

 .  کنم  راحت رو کارم و کنم دای پ ها کتاب

 .  روشا  یه-

 رو رابرت که  برگشتم عقب به  تعجب با

 .   دمید جلوم گندش  کلیه اون با



  ؟یچطور-

 .   خوبم یمرس-

 نیا بگه، رو کارش تا  ستادمی وا منتظر

 بود خطرناک نوآ مثل  هم آدم

 تو رو صداش روز اون که مخصوصا 

 یقدم  یالیخیب  با . دم یشن خونه اون

 :  گفت  و ستادی ا کنارم و  برداشت

   ؟یریم کجا-

  بدم نشون بهش رو ترسم  خواستم ینم

 :  گفتم  بهش رو یباز  غد با

   ؟یدار یکار-

 :  گفت و گذاشت  بشیج یتو  رو دستش

  نوآ جسارتت نیهم  با اومد  خوشم نه-

 .  یکرد پا کله رو



  و دمیکش هم  یتو  رو اخمام  حرفش از

  هاش قدم  و افتاد راه دنبالم . افتادم راه

 :  گفت و کرد هماهنگ باهام رو

   کتابخونه؟ یریم-

 داره؟ ی ربط  تو به  آره، که  برفرض-
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  یقدم دوباره و انداخت  باال یا شونه

 :  گفت مقدمه  یب یلیخ و  برداشت

 .  ادیم خوشم ازت-

 .  دمیچرخ پهلو به و ستادم یوا دفعه هی

  ؟یچ-



 جسارتت  از یهست یزرنگ دختر یلیخ-

  دمیم  قول گروهم  تو ایب اد یم خوشم

   خوب یل یخ برات

 .  باشه

  هم یرو تیعصبان یرو از رو پلکام

 :  گفتم  و گذاشتم 

  می فعل تی موقع  اما شنهادت یپ از ممنون-

 .  دارم دوست  شتریب رو

 .  کنم یم پولدارت-

  تا نباشه یازین که  دارم پول یانقدر

 .  کنم  کار عمرم آخر

  د،یچسب بهم  بایتقر و اومد جلو  قدم هی

 :  گفت هوس با و آورد نییپا رو سرش



 بمون، اومد خوشت باش  باهام شب هی-

 .   خوشگله خوامت یم

 و گرد  ی چشما با  و بردم باال رو سرم

 دندون یال  از. کردم  نگاه بهش یحرص

    شدم  دی کل یها

 :  دمیغر

 . یعوض نمت،یبب  خوام ی نم گهید-

 ریز و  شدم دور  ازش بلند  ی ها قدم  با

  نیا چرا کردم، غر غر خودم با لب

 درک به و بودن نگرفته نوآ با میعوض

  دمیجو رو لبم  پوست. بودنش نفرستاده

    هیکاف کردم، مشت رو  دستم و

 رو مشت نیا تا کنه تکرار گهید بار هی

 .   بکوبم دهنش یتو



  یسع شدم، کتابخونه وارد یک  دم ینفهم

 رو خودم و بکشم یقیعم نفس  کردم

   به.  کنم آروم

  کردم یسع  و رفتم ها کتاب قفسه طرف

 . کنم متمرکز روشون  رو فکرم

  هم یساعت ربع و گشتن  ساعت  مین  بعد

  انتخاب رو کتاب دوتا مطالب، خوندن

    به  و کردم

  کارت با. رفتم مسئولش طرف

  و کردم  ثبت کتاب دوتا اون  م ییدانشجو

   و زدم رونی ب اونجا از

  تا  شدم ها  کالس ساختمون وارد دوباره

 که رابرت  دنید  با. برسم   میبعد درس به

    با سرش



  بهش دفعه هی و بود گرم  یا گه ید دختر

 گرفتم  ازش رو روم انزجار با داد  دست

   وارد و

 .   شدم   کالسم

 *********** 
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 با و  زدم زابالی ا  اتاق  در  به یا تقه

.  رفتم داخل و کردم باز رو در  صداش

   کار هفته  هی نیا تو



 ی طراح یتو ساشا کنار در شرکت یتو

 بود کرده کمک  بهم یلیخ ها نقشه و ها

   با گهید و

  باهم اکثرا و  م یبود شده  دوست هم

 .   میبود

 .   روشا جانم-

 طرف  به و اومدم خودم به  صداش با

 جلوش یرو رو نقشه. رفتم زشیم

 :  گفتم  و گذاشتم 

 هی کنم  یم حس نیبب رو  نجایا ب ال-

 .   کردم یاشتباه

  کرد درست چشماش یرو رو نکشیع

 مشغول و کرد نگاه نقشه به  دقت با و

 .   شد  محاسبات



 زودتر تا کردم نگاه کارهاش به  دقت با

 :  گفت قهیدق چند بعد. رمیبگ  ادی

 و یگرفت ادیز رو پنجره  نیا ،یب کا اُو-

 رو ساتیتاس بهتره هم نگیپارک تو

 موتورخونه  یبرا یکن  عوض رو جاش

 .   بهتره

  قسمت هی به که  دادم تکون رو سرم

  ی ا گهید حاتیتوض و کرد اشاره گهید

    حیتصح  بعد.  داد

  و کردم بوس رو لپش ذوق  با نقشه

 :  گفتم

 کاری چ نداشتم رو تو من زمیعز یمرس-

 .  کردم یم

 :  گفت و  دیخند بلند



 مهمون با امروز ناهار یتون یم-

 .  یکن جبران کردنت

 :  گفتم  و زدم بازوش به و دم یخند

 .   بگم  ساشا به بزار  پس باشه-

  زد برام یچشمک و  داد تکون رو سرش

 :  گفت خباثت با و

 ...  ای یگ ی م فقط -

  که کردم حمله طرفش به و زدم  یغیج

 :  گفت و رفت عقب خنده با

 .  دم یند  یزیچ که  من اصال باشه باشه-

 خواب همش شما   دنیند یچیه بله-

 .  بوده



 به که داد تکون متفکرانه رو سرش

 رونیب کامل  نکهیا  قبل رفتم، در طرف

 : گفت متفکر هوی برم

 شرکت وسط  یک  ادینم  ادمی من یول-

 . دمیخواب

  محکم رو در و گفتم  لب ریز یمرض

 زدن در بدون روز هی بال . دم یکوب  بهم

    و شد  اتاقم وارد

  ساشا دونست ینم یمنش  که ییاونجا از

  اومد داخل هامون اتاق   نیب در از

   و نداد بهش یخبر

  من.  دید  رو دید یم  دینبا که  یزیچ بال

  با و  بودم یصندل یرو  ساشا بغل

   هم از میداشت اقیاشت



 عجله با  در دنیشن با و م یگرفت یم لب

  یچشما  با که بال  به  و میشد  جدا  هم از

 . میشد رهی خ کرد یم  نگاه  بهمون گرد
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 فکر نیا از تا  دادم تکون رو سرم

  ساشا  اتاق  در به ی ا تقه. ام یب رونیب

 .   رفتم داخل دشییبفرما با و زدم

   خانمم؟ جونم-

 :  گفتم و  رفتم جلو



  برم بال  با خوام یم  ناهار یبرا ساشا-

 . رونیب

 :   گفت و دیکش هم یتو رو اخماش

 یناهار من اجازه بدون ؟یچ  من پس-

   ؟یکرد کنسل رو مونهی شگیهم قراره که

 رو  سرم  و شدم ناراحت  حرفش از

 .  انداختم نییپا

  نکردم  کنسل رمی بگ اجازه اومدم  من-

 . که

 .  جلو ایب-

  که. گفتم ینچ و  انداختم باال رو سرم

 :  گفت دوباره

 .  زود نجا،یا روشا-



  با قدم  چند و دمیکش هم  یتو  رو اخمام

  پاهاش  یجلو تخس.  رفتم  جلو زور

    نگاهش  و  ستادمیوا

 و گرفت رو دستم دفعه هی  که کردم

  نکهیا از قبل  و افتادم بغلش  ی تو. دیکش

    با بشم  بلند بتونم

 .   داشت   نگهم و کرد قفلم  دستاش

 .  ساشا کن ولم-

 :  گفت و انداخت باال رو ابروهاش

 ناهار بال با بزارم قراره که حاال-

 .  گهید بخورم ناهار د یبا منم یبخور

   گرفته؟ جلوتو یک بخور خب-

 .زمیعز باشه-



  و گذاشت چونم ریز رو دستش ثیخب

 حرکت  هی تو و آورد باال رو صورتم

  عطش با  و گذاشت  لبام یرو  رو لباش

  لباش. کرد دنشیمک به شروع  محکم و

 زبون  و داد یم تکون میمال انقدر رو

 باهاش  منم ناخواسته که زد یم

.  دادم  تکون رو لبام  و کردم یهمکار

  و آوردم کم  نفس یطوالن قهیدق  چند  بعد

 رها رو  لبام  که زدم نش یس به  مشت با

 .  د یکش عقب و کرد

  هم سر پشت ق یعم  نفس چندتا تند تند

 .  کردم  اخم اومد جا  حالم یوقت و دم یکش

 . یکرد یم  خفم یداشت یوحش-

  و چلوندتم بغلش تو محکم  و زد ی لبخند

 :  گفت



 .  گه ید رفتنه  رونیب یسزا  نمیا-

 و  اومدم رونیب بغلش  از زور با

 :  گفتم  شدم یم دور ازش که همونجور

  میمون یم رونیب شتر یب ساعت هی ما-

 . زمیعز

  اتاقش  از عیسر و کنه یمخالفت نذاشتم 

 ناهار موقع  تا یساعت  می ن. زدم رونیب

    عیسر بود، مونده

 به ینگاه.  دادم سامون و سر رو کارام

  و کردم جمع رو  نقشه و کردم ساعت

   رو ستممیس

  مرتب رو  هام لباس و کردم خاموش

 . رفتم رونی ب و کردم



 از و  زدم زابالی ا  اتاق  در  به یا تقه

 :  گفتم  و بردم داخل رو سرم همونجا

 .رهیم ممونی تا  االن بال  گهید بدو-
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 به و کرد کارش زیم به رو نگاه نیآخر

 .  اومد  طرفم

 .  نکن  هولم باشه،-

 مرتب  بعد و دیکش موهاش  نیب یدست

 با . اومد رونیب  اتاق  از  کردنش

   و  م یرفت نییپا آسانسور



 .  افتاد  راه و  شدم بال نی ماش سوار

  ؟یکن   ادمیپ و  م یبر کجا قرار خب-

 :  گفت و  دی خند اصطالحم به

  کمی و یفود فست  میری م نترس-

 .   میخور یم یسوخار

 زمزمه  یجونم یا و زد یبرق  چشمام

  ضبط یصدا مقصد به دنیرس تا . کردم

    و بردم باال رو

 . میدی رقص و می داد گوش آهنگ یکل

 کرد پارک ابونیخ کنار رو  نیماش بال

  و بود یشلوغ رستوران. میشد  ادهیپ و

   ناهار  میتا  االنم

 دو زیم هی زور  به. بود غلغله و بود

 .  مینشست  و م یکرد دای پ ها وسط  اون نفره



 رو گارسون و کرد بلند رو  دستش بال

 ینگاه. داد رو غذا  سفارش و زد صدا

  یصدا  دفعه هی که انداختم   اطرافم به

 جلب رو  نظرم  میسر پشت زی م صحبت

  دادم گوش حرفشون به تمرکز  با. کرد

 زبونشون از رو شرکتمون اسم یوقت و

 .   شد گرد چشمام دم یشن

 مرد دوتا به چشم گوشه از محسوس نا

 رو بودن  پشتم  به لی متما زیم که  یجوون

   و  کردم نگاه

  با و شدم  خم بال طرف به  ع یسر بعد

 :  گفتم  یآروم یل یخ یصدا

 .  بال-

 :  گفت و شد   خم طرفم  متعجب



   جانم؟-

 یم  رو میسر  پشت پسر دوتا اون-

   ؟ینیب

  عیسر  که کنه بلند رو سرش خواست

  یا خفه یصدا با  و گرفتم  رو دستش

 :  گفتم

 .  ارین در یباز عیضا یه-

 ینگاه اطیاحت با  ندفعهیا و د یکش یپوف

  شد رشونیخ یکم  و کرد سرم پشت به

 :  گفت و

 .   ادینم  ادمی یول آشناس افشونیق انگار-

 :  گفتم وار پچ پچ

 درباره  داشتن ادواردن، شرکت از-

 .   زدن یم حرف دمونیجد پروژه



 آروم و  کرد  نگاهم شده گرد  ی چشما با

 :  کرد زمزمه

  ؟ یمطمئن-

 یجور  هی دیبا گفتن یم داشتن آره-

  ی آقا اعتماد تا کنن خراب رو  پروژه

   ازمون رو کیما

 جور نی ا از و طرفشون بره و رنیبگ

 .  زایچ

  بگه یزی چ خواست تا  و دیکش ینیه بال

 صاف  میشد مجبور و اومد گارسون

   رو زی م.  می نیبش

 .    رفت و دیچ
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 به رو نای ا د یبا میبر و بخور زود روشا-

 . می بگ سیرئ

  و دادم تکون حرفش دییتا به رو سرم

  هی و دمی کش جلو رو شده آب ریپن ظرف

    یسوخار کتف

  ازش یگاز مشغول ی فکر با  و برداشتم

 .   بخورم رو  غذام تند کردم یسع  و زدم

  م،یبود  شرکت یا  قهیدق پنج و چهل

  شد قرار  و م یرفت باال آسانسور با عیسر

    ساشا با خودم



 که یمنش  به توجه بدون. بزنم حرف

 در بزنه، حرف تا  کرد باز  رو دهنش

 .  کردم باز رو  ساشا  اتاق 

 ...  ساشا-

  دهنم  شرکت یمال امور کارمند  دنید با

 :  گفتم یا احمقانه نگاه بعد بستم رو

  کردم فکر نزدم  در دیببخش سالم-

 .   د ییتنها

 و برم رونیب اتاق  از عیسر خواستم

  رو یا پرونده کین  که کنم گم رو گورم

 :  گفت و  برداشت

  مرخص دیندار  یکار گهی د قربان-

   بشم؟



  میتا آخر تا رو ست یل  فقط  ممنون نه-

 .  اریب برام

 .  حتما-

.  رفت رونیب و گذشت  کنارم از کین

  ساشا.  رفتم جلو  عیسر و بستم رو در

    شروع من  از قبل

 .  کردنم خیتوب  به کرد

  نییپا یانداخت  سرتو وضعشه چه نیا-

  تو؟  یاومد

 .  شدم زشیم کینزد  و رفتم جلو عیسر

  کفت  بگم بهت دمیفهم  یزیچ  هی ساشا-

 .  برهیم

    ؟یزنیم حرف التا نیع چرا-



  به شروع و کردم نگاهش چپ چپ

 اون از یچ هر کردم، زدن حرف

   رو بودم دهیشن دونفر

.  کردم  نگاهش منتظر و گفتم ساشا به

  تو و  بود دهیکش هم یتو رو اخماش

    بعد. بود  رفته فکر

 :  گفت و برداشت  رو شیگوش قهیدق  چند

 برس کارات به برو روشا یمرس-

 .  کنم یم درستش خودم

   ؟یخوا ینم  یکمک-

  یکن تموم کامل رو نقشه اون  که نیهم-

 .هیعال

  اتاق  ن یب در از و  داد تکون رو سرم

 ی فکر با و  رفتم  خودم اتاق  یتو هامون



  خودم  یکارها به کردم یسع  ریدرگ

  ساشا یبرا  من دست از یکار . برسم

  خودم کار بود بهتر پس  اومد ینم بر

 .   بدم انجام یخوب به رو

 *************** 
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  یتو و  بودم زده  زل استاد به حال یب

  ساشا که  بودم گذشته روز دو نیا فکر

  و بود ده ینخواب ساعتم شیش  جمع سر

  نذاشت. بود کار  یتو سرش همش



  خودش و برم شرکت  به باهاش

  فکر تمام  دونست ینم  اما نجای ا رسوندتم

  با خواد یم نکهیا و اونه یرو من

  تا باشه داشته یبرخورد  چه بمونیرق

 .  باشه دونیم روزیپ

  استاد دم ینفهم که  بودم  فکر  یتو انقدر

 به رابرت یصدا با  و رفت رونیب یک

 .  دمیپر جام  از و اومدم خودم

  ؟یغرق انقدر  شده برشکست  باباجونت-

 و کتاب  و دمیکش هم  یتو  رو اخمام

  بلند  و گذاشتم  فمیک  یتو رو خودکارم

    به خواستم. شدم



  بودم دهینفهم که برم  کالس در طرف

 رو جلوم دفعه هی .  بود شده  بسته یک

   ابروهاش و گرفت

 :  انداخت باال رو

 .  خانما  خانم کجا-

  همه تا  زنم یم غیج وگرنه کنار برو-

 .  نجایا زنیبر

 :  گفت و کرد  یا مزه یب خنده

  جوجه،  مواظبن در  یجلو هام نوچه-

   ؟یکرد فکر حرفام به شد یچ

  کال  ستم،ین من  گفتم کارت رد برو-

   ؟یفهم ی م ادینم خوشم ازت

  ترس از شد،  خم صورتم تو و  اومد جلو

 چنگ رو بازوم  که برم عقب خواستم



  صدام تا گرفتم گاز رو لبم  درد از. زد

 .  ادین در

  خودت دمیم فرصت بهت روز دو فقط -

  میباش باهم  شب  هی ییایب آدم بچه مثل

  ینم فکرشم که یاون  سوم روز وگرنه

 از  که یخوا ینم فته،یم  اتفاق  یکن

    کنن؟ پورتتید کشور

 که کردم  نگاهش گرد  ی چشما با

  با. زد  رونیب کالس از و زد یچشمک

 . نشستم  یصندل هی  یرو لرزون یپاها

  گهید نی ا  بکنم؟ یغلط چه حاال ایخدا-

 ؟ یداد قرار راهم  یجلو هیک



  تنم تو یلرز خواستش  به فکر با

  کنم، ینم  انتیخ ساشا به من نه.  نشست

   راه هی خودت ایخدا

 دوست رو ساشا من بزار  پام یجلو

  ینم کنم،  انتیخ بهش خوام ینم  و دارم

    نجای ا از خوام

  ساشا کار تازه برگردم، و بشم پورتید

 .  نزنش  نیزم خدا رهیگ یم داره

 و خورد قل صورتم یرو آروم اشکام

 خداجون؟ بکنم  کاریچ د یبا. اومد  نییپا

    بگم؟ ساشا به

  یکارها ریدرگ االن که اون آخه

  یرو یبار  دیبا دفعه هر چرا خودشه،

    بشم؟ دوشش



 یصندل  یرو دپرس بود ی ساعت مین

  کردم پاک رو اشکام بودم، نشسته یها

 دوباره  د ینبا. شدم  بلند جام از آروم و

 یم کمک یکی از د یبا کردم  یم اشتباه

   و  اومدم رونیب  کالس  از.  گرفتم

.  رفتم رونیب  و گذشتم رو راهرو عیسر

  نفس  گذاشتم  اط یح یتو رو پام یوقت

    و دمیکش یقیعم

  بغل از ییصدا برم رونیب  خواستم تا

 رو نظرم ها درخت پشت و ساختمون

    آروم. کرد جلب

  یاشتباه که ینیماش پشت و  رفتم جلو

 .   ستادم یوا بود شده پارک اونجا



  که بود یخوشگل دختر یرو  نگاهم

 .  کرد یم رو رابرت التماس داشت

 .  رمیمیم  دارم یلعنت باش زود رابرت-

 . مارگارت نباش تابلو انقدر-

 .  ادیم  در داره جونم  بده وی لعنت اون-
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 از و انداخت اطرافش به ینگاه رابرت

  تو و آورد در یزیچ هی عی سر بشیج

   دختره دست



 که آورد باال  رو دستش دختره.  انداخت

.  دمید  دیپودرسف با کیکوچ بسته هی

    شد، گرد چشمام

  مواد فروش پول، از رابرت منظور

 و شد دور اونجا از عیسر رابرت! بود؟

 سیسرو طرف به عجله با  هم دختره

 .  دیدو یبهداشت

 به رفتن از زد  سرم به که ی فکر با

 دفعه  نیا و  شدم منصرف خونه

   رابرت دنبال نامحسوس 

 همه به  دنیکش سرک ربع هی  بعد . گشتم

 پشت و نگیپارک  یتو باالخره جا

 پسر  هی با ندفعه یا کردمش دایپ  ها نیماش

.  دمش ید  خورد، یم یاول ترم  بهش که

  منتظر و دراوردم رو میگوش  عیسر



  بشیج یتو رو  دستش رابرت شدم،

 بسته هی  اطراف به  ینگاه بعد  و کرد

 .   گذاشت  پسره دست تو  یقبل مثل

  یها حالت از  عکس چندتا تند تند

  ننم یبب نکهیا از قبل و انداختم  مختلفشون

 .   شدم دور اونجا از

  مواد اصال ای بود؟ یکاف عکس هی یعنی

  جرم یآزاد کشور نیهمچ تو یفروش

 از رو رابرت شر و شد یم  محسوب

    کرد؟ یم  کم  سرم

  که زدم  یم قدم آروم و بودم  فکر یتو

 طرف رو یادیز ت یجمع و صدا و سر

 به.  دمید دخترونه یبهداشت سیسرو

 همون  دنید با و  رفتم  تیجمع طرف

 بود گرفته مواد رابرت از که  یدختر



 خوابونده نیزم کف . شد گرد چشمام

  بود شده  دیسف روش و رنگ  و بودنش

 .   اومد یم  کف دهنش از و

 رابرت که کردم  بلند رو سرم  رتیح با

 زده بهت دم،ید  تیجمع یتو رو

    به و بود ستادهیوا

  جمع  از عیسر.  کرد یم نگاه  دختر

 ساختمون طرف  به و گرفتم فاصله

  و بود برام فرصت نیبهتر ن یا.  دمیدو

  اتاق  در  دنید با . دادم یم هدرش دینبا

 .   رفتم  تو و  زدم یا تقه استیر

 رو سرش بود، جوون  پسر هی یمنش

  نکهیا از قبل کرد،  نگاه بهم  و کرد  بلند

    عیسر بگه  یزیچ



 :  گفتم

 . واجبه دارم کار  دکتر یآقا با  سالم-

 رو کارتون شلوغه سرشون سالم،-

 .  رسونم یم گوششون به  دییبفرما

  مسئله مهمه، یلی خ بگم دیبا خودم نه-

 .  هیزندگ و مرگ

  رو میآشفتگ یوقت و  کرد  نگاهم  تعجب با

 :  گفت و شد  بلند جاش از دید

 . لحظه هی د یکن صبر-

  داخل  و زد سیرئ  اتاق  در  به یا تقه

  و کنه قبول کردم ی م دعا دلم تو. رفت

    نابود رو  میزندگ

 .  نکنه

  



 ستم ین_خواهرت_من#

 

 157_پارت#

 

 :  گفت و اومد رونیب قهیدق  چند  بعد

 .  خانم تو دیبر  دیتون یم-

 عیسر و کردم تشکر  ازش خوشحال

 انسالیم مرد به یسالم. رفتم  داخل

    جلو  و دادم  زیم پشت

 .  رفتم

   د؟ییبفرما دخترم، سالم-

 تو یموادفروش هی گزارش  خواستم یم-

  کنم یم  خواهش ی ول بدم رو دانشگاه

   رو من اسم



  چندبار خطرناکه  یلیخ آدم  نیا دیارین

 . کرده دمیتهد

 :  گفت و داد  گوش حرفام به  دقت با

  دیدون یم یچ هر شما راحت التیخ-

 .   م یکن ی م یدگیرس ما  دیبگ

 مشخصات گفتن به کردم شروع عیسر

  بعدم و  شیموادفروش  شنهادیپ و رابرت

    دنی د حیتوض

 اون حال شدن خراب و شیفروش مواد

  بازهم و  ها  عکس دادن نشون و دختره

 ... خواهش  و التماس

 *** 

  یجلو رو رابرت نکهیا از خوشحال

 و کردن  سیپل  نیماش سوار چشمام



  هی با و زدم رونیب دانشگاه از بردن

  گهید.  رفتم  شرکت طرف  به یتاکس

  آخر کالس  و نداشتم رو درس حوصله

  یزیچ  ساشا به دی نبا یول چوندمیپ رو

 و گرفت یم گارد عیسر چون گفتم یم

 :   گفت

 تو  نداره حق  مدرک بدون ی»کس

 و مهمه درس و کنه کار من شرکت

   یتون ینم دانش بدون

 .«  یبد  انجام رو درست کار

 هیکرا داشت، نگه  شرکت یجلو نیماش

  با.  شدم ادهیپ و کردم  حساب رو اش

  شدم  مطمئن یوقت  و رفتم باال آسانسور

  رفتم داخل عیسر ستم ی ن اتاقش تو یکس

 :  گفتم  بلند و



   ما؟ بدون یچطور سالم-

 ینگاه و  آورد باال رو سرش  تعجب با

 : گفت و انداخت بهم

  ؟یباش  کالست سر االن دینبا مگه تو-

 :  گفتم  و نشستم زشی م  ی لبه و  رفتم جلو

  نجام؟یا من که ی نشد خوشحال االن-

  دتم،یکش بغلش یتو و گرفت رو دستم

 :  گفت و  زد لپم یرو  یبوس

 .  کوچولو دلتنگتم شهیهم که من-

 :  گفتم و  زدم براش یینما دندون لبخند

  به همش فکرمم نشد لیتشک  کالسم-

 .  بزنم سر بهت  امیب  گفتم بود کارات

  داد فشارم خودش  به و کرد بغلم   محکم

 :  گفت یخوشحال با و



 نجات رو مونیزندگ کوچولو یتو-

 کارگر دوتا امروز زم،ی عز یداد

 ی جلو خواستن یم که جاسوس

  یخرابکار و رنیبگ رو شرفتمون یپ

  ما نبود تو یفضول اگه  م،یگرفت رو کنن

  ینم جمع رو حواسمون و می دی فهم ینم

 . میکرد
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 :  گفتم  و دمیکش هم  یتو  رو اخمام

 .  اه  ،یفضول و کوچولو خودت-



 از نذاشت  و داد  قلقلکم و  دیخند بلند

 یم تکون بغلش یتو. کنم فرار  دستش

 .  دمیخندیم بلند و خوردم

 و  موندم شرکت یتو  ساشا شی پ  شب تا

 کارها به و میخورد باهم رو ناهار

    بودن از و میدیرس

 ممنون و  گرفتم آرامش یکل کنارش  در

  و کنم  انتیخ بهش نذاشت که شدم  خدا

    نشونم یراه

 .  داد

 ****************** 

 شده،  رتید کالست شو بلند روشا-

   دختر؟ کنم صدات د یبا چندبار



  پتو بکنه، غرهاشو غر خوب گذاشتم 

  شدم منتظرش و دمیکش  باال سرم تا رو

    عددها دلم تو و

  اتاق  یتو  و شد باز در که شمردم رو

 .  اومد

 .  توام با روشا-

  که دیکش روم از حرکت هی  با رو پتو

  یچشما با و کردم یا عطسه عیسر

 لبه ینگران  با. کردم  نگاهش  شده خمار

 :  گفت و نشست  تخت ی

  روشا؟ ی شد یچ-

  و دادم رونیب گلوم  ته از  رو صدام

 :  دم ینال آروم

 .  خوردم سرما  کنم  فکر-



 :  گفت و  کرد نگاهم یعصب

  ایب  بعد کن خشک  موهاتو گفتم روزید-

  پاشو. ینداد گوش حرفم به رونیب

 . دکتر ببرمت

  خوب کنم استراحت کمی  بمونم خونه نه-

 .  شمیم

  پاشو کنه،  کمکت نجایا ستین یکس-

 . روشا

  شد بد حالم اگه ساشا، کن باور خوبم-

 یم بخوابم   کمی  زنم، یم زنگ  بهت

 .  شم یم خوب دونم

 تکون رو سرش  کرد  نگاهم  نامطمئن

 .   داد



 یم گرم ریش وانی ل هی برات  پس خب-

 . باشه باز صدات کمی  بخور کنم

 .  زمیعز یمرس-

 یخوشحال با که رفت  رونی ب  اتاق  از

  ام  نقشه. دادم  قر تخت  یتو خودم یبرا

  ساشا بودم منتظر  و بود گرفته یحساب

  به دست تا شرکت بره زودتر چه هر

 . بشم کار
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  ساشا یها هیتوص دن یشن ساعت  مین  بعد

 باالخره خوردم به زاشیزمی چ دادن و

 پرت رو  پتو عیسر. زد رونیب خونه از

  تند رو هام لباس. شدم بلند  و کنار  کردم

 امروز. زدم رونیب خونه از و دمیپوش

 یحساب خواستم  یم و بود  ساشا تولد

 .  کنم زشیسوپرا

  انقدر و بودم  شرکت خودش با روزید

  تونستم ینم  که بود ادیز کارها

  تا برم د یخر و چونمیبپ رو یچندساعت

 .   بشه تر سبک امروزم یکارها

  رفتم، نظرم  مورد پاساژ به یتاکس با

  فکر تولدش یکادو به بود وقت یلیخ

    دلم بودم، کرده



  که بخرم براش  یزیچ خواست یم

  جدا  خودش از و باشه همراهش شهیهم

    دنی د با . نکنه

  دایپ مغازه هی باالخره نیتر یو چندتا

  و اومد خوشم کارهاش از که کردم

 .   رفتم داخلش

  دست من اما داشت یخوشگل یطالها

 ست که یکلفت یر یزنج گردنبند یرو

 و بود  نقره گذاشتم، داشت  هم  دستبند 

 برنز بایتقر پوست رو بودم  مطمئن

 .  شهیم کننده رهیخ یحساب  ساشا

   د؟ییبفرما د، یاومد خوش سالم

 رو دستبند  و ریزنج  اون ممنون، سالم-

 .  خوام یم



 . دییبفرما ،یقشنگ انتخاب چه-

 کردم، نگاهش  دقت  با و گرفتم ازش

 :  گفتم  و زدم یلبخند  بود،  بایز یلیخ

 .  د یکن حساب لطفا-

  یتو و کرد حسابش  عیسر و زد ی لبخند

.  گذاشت برام یخوشگل یمخمل  جعبه

    کردم  یتشکر

 .   اومد رونیب مغازه از و

  فرستادم رونیب راحت الیخ با  رو نفسم

  تموم زود کارم نکهیا از حال خوش و

  کم وقت  گمید ی کارها یبرا  و شد

  ینترنتیا  قبال که یا  یقناد یراه  ارمینم

 .   شدم بودم داده کی ک سفارش



  داده انجام یعال رو  کارش نمی ا دوارمیام

 .   باشه

  شام لیوسا یبرا فروشگاه از راه یتو

  لیوسا و  یخوراک  چندتا  و کردم دیخر

 پر خرخره تا  یدستا با  و دمیخر ینیتزئ

 خونه تا ندفعهیا و  گرفتم هم رو کیک

 .   گرفتم دربست

 خونه  وارد و بستم  پام پشت با رو در

 زمزمه و دمیکش یقیعم  نفس  شدم،

 :  کردم

 .  رمیم یم دارم گهید-

 رو ها عرق و دمی کش میشونی پ به یدست

  خچالی یتو رو کی ک اول و  کردم پاک

    بعد و گذاشتم 



  یلیخ شام  تا. کردم عوض رو  هام  لباس

 خونه اون بود بهتر پس  بود مونده وقت

    و زیتم رو

 . بود شده  فیکث یحساب که  کنم  مرتب
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  یریگ گرد رو لیوسا و وارید و در

  با و افتادم ها مبل جون به بعد و کردم

    به جا زدن  نفس  نفس



  سر رو لیوسا  تمام و کردم جاشون

  با  رفتم آشپزخونه طرف  به. دم یچ جاش

   یت و  آب سطل

  تا  افتادم کف جون  به ندفعهیا  و برگشتم

 .  بندازم برقش

 هال کردم، کار دوساعت یکی  بعد

  باد رو ها  بادکنک.  شد زیتم و  دیدرخش

 که ییها لیوسا ذره هی همون  با و کردم

  گهید.  کردم نییتز رو خونه بودم دهیخر

 خوشمزم یایالزان  کردن درست وقت

 .   بود شده

 و  کردم درست عیسر رو تشی گوش مواد

 هیال هیال  و کردم آماده  هم رو ها ورقه

 کردم،  ریپن  پر رو روش و دمیچ



.  می داشت دوست جفتمون که یهمونجور 

   جون با ندفعهیا  و گذاشتم فر یتو

  با و کردم مرتب  رو آشپزخونه کندن

  رفتم خواب اتاق  طرف به دهی خم یکمر

 .  شدم  حموم وارد و

  سر آروم گذاشتم  وان داخل  که رو پام

 .  دمیکش دراز و خوردم

 .   بود گرفته  کمرم گهی د شیآخ-

  چشمام  یطوالن نسبتا  قهیدق  چند  یبرا

 کردم، لکسیر  آب  یتو و  بستم رو

    شد یم ر ید داشت

  ریز و کندم دل وان از  لمیم برخالف که

  و شستم رو بدنم و موها. رفتم  دوش

 .   بستم رو دوش



  تن و کردم خشک رو بدنم  تند  حوله با

 ی نم دلم  واقعا دم،یپوش رو پوشم

    بخورم سرما خواست

 .   بشه  بد حالم و

  موهام و  نشستم  شمیزآرایم یصندل یرو

 فر س یبابل با و دمیکش سشوار رو

    از و کردم درشت

  ش یآرا. زدم  یلبخند  دمیجد چهره دنید

 یرو  شتریب و کردم یکامل  یول میمال

    کار چشمام  خط 

 .   دمش ی کش تمام ظرافت  با و کردم

 یماکس هی بودم کرده آماده که یلباس

  یباز دار حالت قهی و بود دوبنده کوتاه

    عطرم. داشت



  کادوش  جعبه زدم  مچم و گردن به رو

  و رفتم  هال یتو  عیسر و برداشتم رو

  یم که ییجا مبل،  کوسن پشت جعبشو

 به ینگاه. کردم  میقا  بنشونمش خواستم

 .  کردم ساعت

 .   ادیم االن  یوا یا-

 . اومدم کنم  فکر اوم-

 عقب به برگشتم  ع یسر و دمی کش یغیج

 سرم پشت باز ش ین با رو ساشا که

 .  دمید

 !...  ساشا-

  قهر  با. کرد بغلم  محکم و  دیخند بلند

  که کوبوندم اش نهیس یتو رو مشتم

 :گفت



 یم  که  برم کوچولوم خانم قربون-

 . کنه زمیسوپرا خواست

 بهم  هام برنامه ،ینزد درو زنگ چرا-

 . اه خورد

 ،یختیر  برنامه برام من که بشم  فدات-

  کال  یکرد سوپرازم یکل االنم کن باور

 یخواب کردم  فکر بعدم  نبود،  ادمی تولدم

 .   کنم  دارتی ب  نخواستم

  گردنش از و زدم یینما دندون لبخند

 : گفتم و شدم زونیآو

 . مبارک تولدت-

  و زد لبام یرو یمحکم  بوس  و دیخند

 .   د یکش عقب



 یکن  عوض هاتو لباس  یبر  تا حاال-

 . ارمیم رو  کیک  منم

   ؟یدیخر کم یک-

  و دم یخند  که زد برق  چشماش یجور

 :  گفتم

    شه؟یم کم یک بدون  تولد مگه-
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 رفت، اتاقش طرف به و گفت ینوچ

 و  شدم آشپزخونه وارد  ع یسر منم

    انداختم غذام  به ینگاه



.  شدن  ییطال  یبرا  داشت جا بازم که

 یرو و  آوردم در خچالی از رو کیک

  و گذاشتم بودم کرده نییتز که یزیم

  پخش زونیتلو ی باندها از رو آهنگ

  تو و کردم روشن  رو ها شمع و کردم

 رو ها  چراغ دمیپر عیسر حرکت هی

  برداشتم رو  ی شاد بمب و کردم خاموش

 .   شدم  ساشا  منتظر و

 اومد رونی ب و کرد باز رو اتاقش در تا

  و ترکوندم صورتش تو رو ی شاد  بمب

 :  گفتم بلند

 . مبارک تولدت-

 جا و  د یترس بلندش یصدا  از بدبخت

 . دم یخند  بلند که خورد



 .  کشمت ی م روشا-

  دمیدو سالن ته طرف به و زدم  یغیج

 سالن گوشه تو و کرد دنبالم هم ساشا که

  یرو و کرد  بلندم و انداخت رمیگ

  و دست  و دمیکش ینیه . انداختم دوشش

 .  زدم پا

 .  ساشا نیی پا بزارم-

 و رفت  ها مبل طرف به  و دیخند

  پاهاش ی رو هم رو من روش، نشست

 .  گرفتتم محکم و نشوند

 .  منم نم یشیم  مبل رو-

 .  نجاستیا جاتون امشب شما  رینخ-

 رو ها شمع یخوا یم یجور چه خب-

 .  ساشا شهینم ،یکن فوت



 و انداخت باال رو ابروهاش یتخس با

  شمع و برداشت  زی م یرو از رو فندک

 :  گفت و کرد روشن رو هفت و دو

  آرزو تا بخون  برام رو تولد آهنگ-

 .  کنم

  با کردم شروع یخوشحال  و ذوق  از

 .  خوندن و زدن دست  تمیر

...  مباااارک تولدت مباااارک، تولدت-

 مبارک مبارک، تولدت تولد، تولد تولد

    تولدت مبارک،

 ...  مبارک

 ،یادگاری  عکس هی امشب  می بنداز ایب-

 ...  یبهار گل  مثل یشکفت  که شب  نیهم



  اونم که خنده ریز زدم ساشا،  خوندن با

 :  گفت و خنده ری ز زد بلند

 .   نم یبب بده رو بوسه گل بدو-

  ها شمع به  و رفتم بهش یا غره چشم

 :  کردم اشاره

  ؟یکرد آرزو شن،یم  آب دارن-

  با  منم و  شد  خم و  داد تکون رو سرش

 :  گفت و کرد خم  خودش

 .   م یکن فوت ییدوتا-

  شمع  باهم همزمان و کردم د ییتا عیسر

  براش  تند   تند من  و میکرد فوت هارو

 . زدم دست

 .  عشقم مبارک تولدت-



 یبدجنس با من و  زد  خشکش دفعه هی

 باالخره ماه هی بعد کردم، باز رو شمین

 :   بودم گفته بهش

  »عشقم«

 هی تو و  گذاشت گردنم پشت  رو دستش

  و گذاشت لبام  یرو رو لباش حرکت

    فشار  بهم   محکم

  چند بعد . بده یحرکت  نکهیا  بدون داد

 عقب  و زدم بهش یآروم  مک قهیدق

 .   دم یکش

 ... عاشقتم دختر، عاشقتم-
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  از و دمیترس  گوشم  کنار شییهوی  داد از

  دستم  و زدم بهش یلبخند . دم یپر جام

 رو جواهرات جعبه و بردم  پشتش رو

 .  گرفتم  جلوش دفعه هی  و برداشتم

 .  کادوت نمیا-

 !  کرده یچ خانما  خانم  نیبب اوه-

 . نداره قابل-

 دنشونید  با و کرد باز رو  جعبه در

 .  کرد  صدام  زده بهت

  نیا چرا  آخه نداشتم توقع ازت روشا-

 .  یکرد خرج همه



 رو خودم و انداختم باال رو ابروهام

 .  کردم  لوس

 .   گهی د می دار ساشا دونه هی-

  برداشتم  رو  ریزنج زد، یبرق چشماش

 هم رو  دستبند  و  بستم  گردنش دور و

    بستم  مچش دور

 :  گفتم و

 . زمیعز  ارین درش چوقتیه-

 .  ارمیب درشون محاله-

 ساعت به  نگاهم که  دادم تکون رو سرم

  یرو از عیسر  یبلند یوا  با افتاد،

    بلند ساشا یپاها



  فر و دمی دو آشپزخونه طرف  به و شدم

  کردم باز رو فر در.  کردم  خاموش رو

   دنید با و

 یقی عم  نفس بود نسوخته  که ایالزان

 .   دم یکش

  شده؟ یچ-

 .  سوخت  یم داشت امونیالزان یچیه-

 رو و بشه خنک تا  گذاشتمش گاز یرو

 : گفتم بهش

   غذا؟ ا ی میبخور کیک اول-

 یم رو همه گشنمه، یلی خ که من-

 . خورم

  زیم  تا برداشتم رو ها ظرف  و دم یخند

 :   گفتم حالم همون در و  نمیبچ رو



 خچالی تو بزار اریب  رو کیک برو خب-

 .نشده آب تا
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  زیم. رفت  هال ی تو و گفت یا باشه

  یایالزان  و دمیچ خوشگل یلیخ رو

   وسط  رو شدم  برشته

.  زدم لبخند شاهکارم به و گذاشتم زیم

  رو هامون بشقاب و اومد عی سر ساشا

    یلپ دو  و کرد پر

 . شد خوردن مشغول



 :  زد لب  پر دهن با

 .  شده یعال-

 .  جان نوش-

  دو هر و شد خورده زیم کل زود یلیخ

 .  میزد زل  هم به پر  یشکما  با

 رو ها ظرف ییدوتا پاشو پاشو-

 .  میبشور

  م؟یبشور فردا شهینم-

 :  گفتم ینچ و  انداختم باال رو سرم

 .  شرکت میبر  دیبا فردا-

 .  بابا یا-

  هم  با  و شد بلند جاش از یسخت به

 کف ساشا. میکرد جمع رو ها ظرف

    و کرد یم  شونیمال



  دفعه ه ی. گرفتمشون یم آب ریز من

  کرد آب  پر رو مشتش یبدجنس با ساشا

    طرفم  به و

 .  دیپاچ

 .  شدم سیخ اه  کشمت یم-

  طرفش به  آب پر مشت  هی منم  که دیخند

 کرد کارو نیا دوباره هم ساشا. دمیپاچ

   باز منم و

 که  میدیپاچ آب  هم به  انقدر کردم، یتالف

 .  میشد  سیخ جفتمون

  کهیچ ازشون آب که موهاش  به ینگاه

 هی خنده،  ریز زدم بلند  و کردم کرد یم

   رو  ریش دفعه



  بلندم و پاهام  ریز انداخت  دست و بست

  به مشتام  با و دمی کش ی بلند  غیج. کرد

 .  دمیکوب کمرش

 . گوالخ نیزم بزارم-

 از  که عشقم بدم نشون بهت یگوالخ هی-

 .  یبر در ین یبب گوالخ  بعد  به نیا

  دادیب و  داد  فقط  گهیم یچ دمی فهم ینم

  آهنگ بلند  یصدا تو  صدام و  کردم یم

 .   بود  شده گم

  کرد  پرتم تخت یرو  و شد  اتاقش وارد

  مهیخ روم ام یب خودم به نکهیا  از قبل و

   رو  لبام و زد

 . دی کش دهنش یتو
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  دیبوس یم رو لبام م یمال و آروم انقدر

 یهمراه  باهاش و شدم  مسخش  که

 کردم فرو موهاش ی تو رو دستام. کردم

  ساشا  ی دستا و زدم بهشون یچنگ و

  بدنم نوازش مشغول و نشست  بدنم  یرو

 .   شد

  باال  بدنمون یدما  انقدر ی ا دفعه هی

  کردم فکر  یا لحظه یبرا که و رفت

 .  میکرد تب جفتمون



  ساشا اما می شد جدا  هم از یتنگ   نفس با

  و گرفت  فاصله لبام از مو تار هی اندازه

  همون تو

 :  گفت حالت

  زم؟یعز یدیم اجازه-

 یول بودم  مشتاقش و خواست یم دلم

 و  نوآ یتجاوزها از یق یعم ترس

   وجودم یتو  افرادش

 .  بگم بهش یچ دونستم ینم و  بود افتاده

  فوق  شب دم یم قول  بهم بسپار خودتو-

 روشا  مواظبتم باشه، برات ی ا العاده

  ی بد ادامه یتون ینم  ی کرد حس جا هر

 .  بگو



 یرو پلکامو  دیترد  با و دمی گز رو لبم

  بوسش از پلکام پشت که  گذاشتم  هم

   بوسه.  شد  سیخ

  هام گونه و هام  پلک یرو از هاش

 مقصد و زد لبم گوشه به تا  گذشت

    گوشم  ی الله ش یبعد

 خودآگاه نا  که زد بهش یقیعم  مک. بود

  محکمتر رو شی بعد مک. دم یکش یآه

    زبونش و زد

  پوست  و دیکش نیی پا گلوم ریز تا رو

  یگازها و دیمک لباش یب  رو گردنم

    گردنم از یزیر

 رو  هام ناله و  آه یصدا  که گرفت

 .   برد باالتر



 و آورد  در تنم از آرامش با رو لباسم

  لبم خورد لختم پوست به نگاهش یوقت

 . دمیگز رو

 گازشون ینجوریا منن، ماله اونا-

 .  رینگ

  نیا از شتر یب  تا بستم رو چشمام عیسر

  دستش  هیثان چند بعد.  نکشم خجالت

    نشست  بدنم  یرو

 .  کردم یلرز که

 .  زمیعز کن باز چشماتو-

  با.  دادم تکون و  انداختم باال رو سرم

 و  دی کش صورتم یرو  انگشتاش

    اومد  نییپا نوازشوار



  بدن و کردم باز رو چشمام آروم که

 رو دستم. دم ید چشمم  یجلو برنزشو

    بدن یرو آروم

  شیسفت  از و دمیکش اش که یت  شیش

 . اومد خوشم
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  با و زد  مهیخ تنم یرو دوباره ساشا

  سی ک مارک رو بدنم تمام  متیمال

 به و  کرد کبودم یحساب  و گذاشت

  یرو از دستش. دیخند  غرغرهام



  پاهام عی سر که نشست پام  وسط  شورت

 .   کردم جفت رو

 . شه  ینم یزیچ روشا باش  آروم-

 شتری ب  من گفتم  یم بهش  یجور چه

 داشته ترس نکهیا تا  کشمی م خجالت

 با رو رونم  داخل دستاش با.  باشم

 یحساب بدنم  که  کرد نوازش آرامش

  شورتم  و شد  خم  دفعه هی شد، کرخت

  پاهام نکه یا از قبل  و دیکش  نییپا  رو

  و نشست شتم .بهـ  یرو زبونش ببندم رو

 .   زد بهش  یسیل

  رو صدام  تا زدم تخت ملفحه  به یچنگ

 تکرار رو کارش دوباره که کنم خفه

   انقدر و کرد



 رونیب سرم  از فکرها تمام که  داد ادامه

  دیلغز ساشا یموها ی ال  انگشتام و رفت

    یچنگ و

 .  زدم بهشون

 ارضـا بود کینزد  و بودم  آسمونا تو

  لبخند با و  اومد باال  ساشا سرش  که بشم

    نگاه خواستنم به

  ن ییپا چشمام یجلو رو شورتش و کرد

 :  گفت  و دیکش

 .   زمیعز  یا آماده-

  و زدم چنگ رو بازوهاش زده خجالت

  رو کلفتش یمردونگ  بستم، رو چشمام

    حس  پاهام نیب



 با و  کرد نش ییپا  و باال یکم  کردم،

 یلیخ  و کرد سشیخ  تم.بهشـ یسیخ

   یکم و کرد واردم آروم

 .   کنم  عادت زشیسا به تا  کرد صبر

  و کردم باز رو  خمارم یچشما آروم

 تلمبه به کرد شروع  که کردم  نگاه بهش

   ناله  و آه. زدن

  فشار رو کمرش  لذت از و  شد بلند ام

 و رفت  باال سرعتش کم کم.  دادم یم

  تر  ق یعم و محکمتر رو هاش ضربه

 .   کرد یم  وونمید داشت و کرد یم فرو

  نفس و شدم ارضـا گهید ضربه  چندتا با

  خم ساشا. دادم رونیب شدت  با رو هام

    یا بوسه و شد



  یها زمزمه  و زد سمی خ یلبا به

 .   کرد شروع  رو  عاشقانش

  و فشرد دستاش یتو رو  هام نهیسـ

  تا کرد شتریب رو هاش تلمبه سرعت

    ظ یغل یآه  با نکهیا

  آبش  و دیکش رونیب  رو شیونگ.رد..مـ

 .  افتاد کنارم و کرد یخال پاهام یرو رو

 .  روشا یمحشر یلیخ-

  دورم رو دستش  که  زدم بهش ی لبخند

  چندتا با  و فشردم بغلش  تو و کرد حلقه

  زشیتم و دی کش پاهام یرو هم  دستمال

 به یخستگ از و بستم  رو چشمام. کرد

 . رفتم خواب
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  آروم موهام یرو ی دست یها  نوازش با

  یباال رو ساشا که  کردم باز رو چشمام

 .   دمید سرم

 :  گفتم  حالم همون تو و دمیکش ی ا ازهیخم

   چنده؟ ساعت سالم-

 صبحه ده نشستت، یرو  به سالم-

 .  پاشو

 :  نشستم  عیسر  و شد گرد چشمام

 چرا ؟ی نکرد دارمیب زودتر چرا اوه-

   ؟ینرفت شرکت



 تو ها بچه زم،یعز  شدم  داریب  االن  منم-

  و حموم  میبر پاشو حاال هستن، شرکت

    هی بعد

 .  شرکت میبر صبحونه

 برخالف و شدم بلند  جام  از عیسر

  اومد حموم باهام هم  ساشا هام یلجباز

 .  ختیر کرم یکل و

 فاصله از و م یستادیوا دوش ریز ییدوتا

  شدت  با آب . میدوخت چشم هم به کینزد

    یرو از

  تن یرو و ختیر یم نییپا سرمون

  بزرگ دست . کرد یم شره داغمون

    کمرم دور ساشا

 .   فشردم خودش  به محکم  و شد حلقه



 . یخودم خود مال  گهید-

  پاهام پنجه یرو  و زدم بهش ی لبخند

  لباش یرو یآروم بوسه و  شدم بلند

 .  زدم

 ****************** 

 

  دستگاه یرو  از رو  شده یکپ  یها برگه

 از کی ما از یتشکر  بعد  و برداشتم

   رونیب  اتاقش

  تند تند  و بود ها برگه  یتو سرم . رفتم

 .  رفتم یم اتاقم طرف به

 ! روشا-



 رو بابا که کردم  بلند  رو سرم  بهت با

  زدم پلک  چندبار یناباور با دم،ید جلوم

    دمیفهم یوقت و

 به یخوشحال  با هیواقع رشیتصو

  بغلش تو رو خودم و دمیدو  طرفش

 .  کردم  پرت

 ...  ییبابا-

   زم؟یعز جونم-

 بابا بود،  اومده بند یخوشحال  از زبونم

 و کرد حلقه دورم رو دستاش  محکم

    میشونیپ چندبار

 رو  دستش یخوشحال با. دیبوس رو

  عیسر  و دمیکش ساشا   اتاق  به  و گرفتم

   باز رو  اتاقش در



 :   گفتم  ذوق   با و کردم

 . اومده بابا ساشا،-

 

 ستم ین_خواهرت_من#

 

 167_پارت#

 

  بلند  جاش از ها زده جن مثل  هوی ساشا

  شد یم  رو بهت. کرد نگاه بهمون شد

 صورتش کم کم اما دید  اش چهره یتو

 .  شد یعصب که انگار شد کبود و قرمز

  ن؟یاومد یک د،ییبفرما-

  بهش یدار معنا نگاه  و رفت جلو بابا

.  دمینفهم  ازش ی چیه من که  انداخت



 سفارش و  برداشت رو تلفن عی سر ساشا

  یرو و اومد زشیم  پشت از و  داد قهوه

  بابا. نشست  رومون به رو  یها مبل

 :  گفت و انداخت اطراف به ینگاه

 .  شده پا سر شرکتت خوشحالم-

 .  مییشما دست تی ترب گهید-

 به رو ندفعهیا و زد بهش یلبخند  بابا

 :  کرد من

  درس  با یکن یم  کاریچ تو جان بابا-

  ها؟

  کار شرکتم تو گذره، یم داره خوبه-

 .  کنم یم



 ینی س با یآبدارچ و خورد در  به یا تقه

 رو ها  قهوه. اومد داخل کی ک و قهوه

 .  رفت  رونی ب و گذاشت جلومون

  ن؟یینجایا یک تا-

  یکارا یوقت تا  که بودم گفته  بهت-

 . شمونیپ برگرده و بشه درست روشا

 :  دمی نال و کردم نگاهشون  تعجب با

  ؟یچ-

 :  گفت  و کرد نگاهم یخونسرد با بابا

  یبرگرد میگرفت م یتصم مادرت با-

 یبخون همونجا درستو هیبق  و شمونیپ

 . زمیعز

 :  دمی نال  شد گرفتارم هوی که  یلکنت با

 ...  نجایا...باشم نجای ا خوام،یم  من ...اما-



  میشد  دلتنگت یلیخ مامانت  و من روشا-

 ،یباش  خودمون شی پ میدار دوست

    چند مخصوصا 

  و یداد ینم خبر خودت از که یوقت

 استرس بود خاموش همش تیگوش

    به رو یادیز

 . شد بد حالش و داد  مامانت

  مامان بودم زده حرف باهاش که من-

 . بود نگفته یزیچ
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 یا جرعه و برداشت رو اش قهوه بابا

 به یدرموندگ  با . کرد مزه رو ازش

  شده مشت ی دستا با  که کردم  نگاه ساشا

  ینم یا  دفعه هی. کرد یم نگاه بهمون

 :  گفتم  که کردم دا یپ جسارت کجا از دونم

 .  برگردم خوام  ینم من-

 نکه یا از قبل و رفت  هم یتو بابا  یاخما

  و کردم  نگاهش یناراحت  با بگه  یزیچ

 :  گفتم

 برادرم ساشا د یبود نگفته بهم چرا-

   ست؟ین

 :  گفت  مکث با  و دیپر باال ابروهاش

  ه؟یچ منظورت-



  گهیم که کرده  دایپ یمدارک ساشا-

 . هیپرورشگاه

 :  گفت و کرد جمع رو خودش عیسر

 ا یدن یک کنه یم یفرق چه خب-

 خانواده ما و میکرد بزرگ ما آوردتش،

   م؟ی گذاشت  نتونیب یفرق  تاحاال مگه م،یش

   ست؟ی ن برادرم ساشا دیدار  قبول پس-

  یزنیم هیچ حرفا نیا خونه،  فقط  مگه-

  روشا؟

 . خونه به یچ همه  خونه، به-

  تا و انداخت بهم یبد  نگاه و کرد یاخم

 :  گفتم  بگه یزیچ خواست

  ؟یچ من-

 ! ؟یچ تو-



   بچتونم؟ یچ من-

  زبونت ی جلو بفهم، دهنتو حرف روشا-

 ...  تا ریبگ رو

 . روشا-

  و شد قطع بابا حرف ساشا  ی صدا با

  اشاره سرش با برگشتم، طرفش  به منم

    به که کرد

 به رو کنارش  و شدم   بلند. برم طرفش

 شروع ساشا  ندفعهیا  و نشستم بابا یرو

   حرف به کردن

 . زدن

  د،ی بود مواظبم حاال  تا که ممنونم یلیخ-

  یم خودم مادر و پدر نیع مامان و شما

   یول دونم



  مثل  هم  روشا بگم تونم ینم متاسفانه

 .  دونم  یم نداشتم خواهر

 یچ مرگتونه، چه  امروز  دوتا شما-

   د؟ی گی م دیدار

 من، بدون رانیا ادیب روشا زارمینم من-

  میدار رو خودمون یزندگ نجایا ما

 . پدرجان

 دواری تهد  و رفت هم  یتو بابا چهره

 .  کرد  نگاهمون

 ه؟یچ منظورت-
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 یم و م یدار دوست همو روشا و من-

 .  میکن ازدواج میخوا

   ؟یچ-

 قهی هوی  و شد بلند  جاش از  شدت با

 :  گفت و گرفت رو ساشا

  میتصم دوتا شما بچه؟ یگ یم یچ-

 .  ها  دیکن حراج منو یآبرو دیگرفت

  فشرد دستش یتو محکمتر رو ساشا قهی

 کنار  ترس  با. داد  تکونش چندبار و

 ونیگر یچشما  با  و ستادمیوا ساشا

 خبر وضع چه نیا آخه . کردم  نگاهشون

  تا گرفتم دهنم  یجلو دستامو.  بود دادن



 خودت  بگه بهم  نبود یکی نزنم، یغیج

 .  یکرد باز موقع یب رو بحث که یبود

 ...  بابا روخدا تو-

  و کرد پرت عقب به رو ساشا دفعه هی

 :  گفت و  شد براق  صورتم تو

 .  رانیا  میگرد یبرم صبح فردا نیهم-

 .  زارمینم من-

 جلو و کرد نگاه ساشا به خشم  با بابا

 :  رفت

  شده خراب نیا ی تو دخترم زارمینم-

 .   بمونه

  دست اجازشم منه، زن االن تو دختر-

 .   منه



  با و گرفت گر بابا صورت  لحظه در

  کرد پرت رو زیم  یرو لیوسا  دستش

  غیج  که د یکش عربده و نیزم یرو

  هی اتاق   در. رفتم عقب  و دمی کش ی بلند

  داد  یمنش  سر ساشا  که شد باز ی ا دفعه

  بابا طرف  به خودش. بره رونیب تا زد

  گذاشته  سرش یرو دستاشو که رفت

 . کنه سکته خواست یم انگار و بود

 یم تنم   تمام و زد  یم دهنم یتو  قلبم

  با کرد یسع و رفت جلو ساشا د،یلرز

  ینم گوش بابا اما  کنه آرومش حرفاش

  کرد یم تکرار رو آبرو کلمه  فقط  و داد

  بگه لیفام  ی تو یجور  چه گفت یم و

 از و کرده ازدواج پسرش با  دخترش

 .   زهایچ جور نیا



 رو  بابا یدستا جفت ساشا دفعه هی

 و کرد  نگاه بهش التماس  با  و گرفت

 :  گفت

  خواهش ن یبد گوش  حرفام به لحظه هی-

 .  کنم یم

  ؟یباش  نگفته  که مونده یچ گهید-

 :  گفت و  انداخت نیی پا رو سرش ساشا

 یم رو  روشا واقعا من یول  متاسفم-

  بکنم براش یکار هر حاضرم خوام،

 رانیا رو پامون گهی د وقت چ یه اصال

 . نفهمه یزیچ هم  یکس که میزارینم

  نیا دوتا ما پس؟ یچ مامانش و من-

  آخرشم که میکرد بزرگتون سال همه

   نیبزار ینجوریا



  ن؟یبر

  نییایب  ما، یچشما رو قدمتون شما-

 رو شرکت  یکل شما  اعتبار اتفاقا نجایهم

 .   برهیم باال

 .  کنم ترک رو کشورم تونم ینم  من نه-

  یچشما به  و طرفم  برگشت حرفش  بعد

  داد تکون رو سرش و کرد نگاه سمیخ

   یک ی یرو و

  اطرافم به ینگاه.  نشست  ها مبل از

.  بود شده جنگ دونیم  مثل که انداختم 

    و رفتم جلو آروم

 رو بغضم کردم یسع . نشستم بابا کنار

 .  بزنم پس

 .  جونم ییبابا-



 .  ینکن  بدترش تا روشا نگو یزیچ-

 هیگر ریز  زدم و دی ترک بغضم حرفش با

.  کرد نگاهم و کرد باز رو چشماش که

    همون با

 :  دم ینال هیگر

  من ببرم، رو آبروتون خوام ی نم بخدا-

 خوام ینم یول دارم  دوست رو ساشا

 . بدم دست از رو شما

 رو  دستم دفعه  هی شد، دتریشد  میگر

 رو دستام. دتم یکش  بغلش تو و گرفت

   و کردم حلقه دورش

 ته از  و گذاشتم نش یس یرو رو سرم

 .   زدم زار دلم
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  و شد  دهیکش سرم یرو آروم  دستش

  قهیدق چند  بعد. کرد نوازش رو موهام

    شدم  آرومتر که

 :گفت که اومد  گوشم  بغل  از یصدا

   د؟یکرد  عقدم-

  ساشا  به ینگاه  و کردم  بلند رو سرم

 :  گفت که انداختم 

 . هنوز نه-

  گردم یبرم گهید روز سه تا من-

  دیکن یم  عقد برگردم نکهیا قبل ران،یا



  و د یکن یم درست  رو کاراتون  بعدش و

  حق  یول رانی ا دیایم هفته هی یبرا

  د یبگ  یکس به رو موضوع  ن یا دیندار

    د؟ی دیفهم

  کم  کم  و کردم نگاهش  یناباور با

  بغلش  دم یپر و نشست لبم یرو ی لبخند

 .  کردم بوس رو گونش و

 .  جون بابا عاشقتم-

 به رو و  دیکش  هم  یتو رو اخماش  بابا

 :  گفت  ساشا

  حواسم دیدور  ازم چون نکن  فکر-

  مراقب شتر یب چشمات از ست،ین بهتون

 .  یباش  دیبا روشا

 . باباجان چشم-



  شد بلند  و  انداخت بهمون  یدلخور نگاه

 :  گفت و

 ییچا هی خونتون میبر  دی ش بلند هم حاال-

 .   د یبد بهم

  به ساشا  و می شد بلند جامون  از عیسر

  نیب در از منم  و رفت ستمشی س طرف

    یتو هامون اتاق 

  و برداشتم رو هام لیوسا و  رفتم اتاقم

 .   برگشتم

 یمنش به ساشا رفتنمون رونیب موقع

 سه هر  و کنن مرتب رو اتاقش سپرد

 .  میرفت خونمون طرف به باهم

 *********** 



  اطرافش و وارید  و در به ی نگاه بابا

  نشست سالن  وسط   مبل یرو  و انداخت

 :  گفت و

 ازم رو رهنش پول که همونجاعه نیا-

  ؟یگرفت

  و گذاشتم مقابلش  زیم یرو رو ییچا

 طرفمون به وهی م ظرف با  هم ساشا

 .  اومد

  و کردم فسخ رو  خونه اون قرار نه-

  ساشا خود رو نجایا  حسابمه، ی تو پولش

 .  گرفته

 :گفت و  نشست بابا یجلو مبل رو ساشا
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  و کنم جور و جمع  رو خودم گه ید  کمی-

  یم عوض رو نجایا  ادیب باال شرکت

 .  میریم بزرگتر یجا  هی  و میکن

  رو فنجونش و داد تکون رو  سرش بابا

 :  گفت و  برداشت

 . خوبه نمیهم-

  برداشتم  بیس هی و  زدم ساشا  به ی لبخند

  هم بابا و  شدم گرفتنش پوست  مشغول و

   دوباره



  ساشا از و کرد شروع رو هاش سوال

  ی ها تنش که کردم خداروشکر. دیپرس

    عیسر  نمونیب

 .   م یدیرس یا ینسب آرامش به و دیخواب

  تو منم  و دیخواب من  اتاق  تو بابا شب

 .   رفتم  ساشا  اتاق 

 رو سرم و  شدم جا به جا ساشا  بغل یتو

 :  گقتم  آروم و گذاشتم پهنش  نهیس یرو

 سرعت نیا به  بابا کردم  ینم فکر-

 .  کنه قبول

  یم دایپ یخوب نیا  به دوماد کجا  گهید-

  ستین ی کس گهید  نکنه قبول دید کرد،

 .  کنه قالبش کولشو و  کج دختر



  رو مشتم  و دمیکش هم  یتو  رو اخمام

 زیآم اعتراض  دمیکوب نشیس یتو

 .   کردم صداش

 . بچه نزن آخ-

 :  دمی توپ و زدم  گهید یکی

   ام؟ بچه من-

 .  خودم عشق  زم،یعز یعشق تو-

  موهام یرو رو بوسش که زدم ی لبخند

  و بستم آروم رو چشمام . کردم  حس

 .  دیلغز  موهام  نیب ساشا  یانگشتا 

  ************* 

  و گرفتم دستم  یتو قرآن یرو  از نگاهم

 خوشه و  عسل و ها حلقه جعبه یرو از

   نبات یها



.  دمیرس رومون  به رو نهیآ به و گذشتم 

  افتاده نهی آ یتو ساشا و خودم ریتصو

    لبخند با و بود

 .   کرد یم  نگاهم

 عروس  کنم یم تکرار سوم بار یبرا-

  لم؟یوک خانم

 رو بابا ندفعهیا  و بردم باال رو سرم

 . بود رمونیخ یخاص نگاه  با که  دمید

 .  بله پدرم، اجازه با-

 از گهی د چندتا و  زابالیا دست یصدا

 .  شد بلند دوستامون

 و فشرد رو دستم یخوشحال با ساشا

  یتو حلقمو و داد رو اش بله ع یسر اونم

    با. کرد انگشتم



  حلقه منم.  زد  دستم  یرو یا بوسه مهر

  دلم  ته از  و کردم  دستش یتو رو اش

    کردم آرزو

  و میکن شروع باهم رو یخوب یزندگ

 .   میکن  فراموش رو مشکالتمون تمام

  تند   تند رو عقد دفتر یطوالن  یامضاها

  جمع با ساشا شنهادی پ به بعدش و میزد

    کیکوچ

 رزرو که یرستوران به دوستانمون

 .  میرفت  بود کرده

 :  گفت و شد کم ینزد طنتیش  با بال

  یکرد تور  رو سمونیرئ یآقا خوب-

 .  ها



  براش چشمام با که همونجور  و دم یخند

 :  گفتم  اومدم یم عشوه

 من فتهی ش دل صد  نه دل هی ستونیرئ-

 . شد
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 ها بچه توجه که خنده ریز زد  بلند بال

  ی تو کفشم پاشنه با. شد جمع  سمتون به

    که دمیکوب پاش



  زدم جمع  به یا مسخره لبخند. بشه خفه

 خودشون یها حرف مشغول دوباره که

 .   شدن

  سنگ ساشا و میبود ها بچه با عصر تا

 یحیتفر تور انگار و بود گذاشته تموم

    که بود  گذاشته

  دیخر برامون زیچ همه و بردمون همه

 .   بگذره خوش بهمون یحساب تا

  برگشت ط ی بل موقع و بود غروب دم

  و میبود نشسته نیماش یتو نی غمگ بابا،

   یرانندگ ساشا

 .   کرد یم

 سه و داشت نگه فرودگاه نگی پارک یتو

  رو بابا چمدون ساشا  و میشد  ادهیپ ییتا



  موقع  به. م یافتاد راه هم  با و  برداشت

  یم اعالم رو پرواز داشتن میبود  دهیرس

  بابا  و رفتم جلو بار  نیآخر یبرا . کردن

 تو دوباره که  کردم  بغل  محکم رو

 .  نشست  اشک چشمام

  شما  ندفعهیا گهی د بسه بابا یروشا-

 .   دیایم

 :  گفت و نشست  شونم یرو ساشا  دست

 درست داره کارامون ماه آخر یبرا-

 .  زمیعز شهیم

 و کاشت میشونی پ یرو یا  بوسه بابا

 :   گفت



  برام جفتتون د،ی باش  گهیهمد مواظب-

  بهم  دی داشت یمشکل وقت هر دیزیعز

 . دیبگ

 :  گفتم  و اومدم رونی ب  بغلش از یسخت به

 مامان و خودتون مواظب  هم شما-

 .  دیباش

 به یخداحافظ  با و زد بهمون ی لبخند

 دور  ساشا دست. رفت تی ک طرف

    و شد حلقه کمرم

 :  گفت

  ها بشه  یاشک  چشمات بنمی نب گهید-

 .  عشقم



  و دمیکش چشمام یرو دست  پشت با

 تکون دست شهی ش پشت از  بابا یبرا

 :  گفتم  و دادم

 .   ساشا  شد  تنگ براش  دلم-

 :  گفت و  دیبوس  محکم رو لپم

  میریم ماه آخر بشم، دلت  یفدا  یاله-

  هم و مینیب یم غرغرتو مامان هم  گهید

 .  باباتو

 . هستن هم تو  یبابا و مامان اونا-

  تم یهدا  یخروج در طرف به  و دیخند

 :  کرد زمزمه و کرد

  خونه میبر  هم حاال  لعنت، برمنکرش-

 .   بخورمت خوام یم که



  یتو  دمیکوب مشت با و زدم یآروم غیج

 .  زدم صداش  و  نشیس

 . ساشا عه-

 :  گفت  یبدجنس با  و دیخند

 تو رنی نم ازدواجشون بعد  همه مگه-

  خوردن؟ کار

 باز رو  دهنم بابا یا اولشونه بار اونا-

 .  زمیعز نکن

  نشستم،  که کرد باز برام رو  نیماش در

  خم بست یم برام رو در که همونجور

 :  گفت آروم  و شد

 .   زمیعز ی اول بار شهیهم من ی برا شما-

  رو لبام  و شد خم که  زدم بهش ی لبخند

 .  دیبوس  محکم



  

    انیپا

 ۱۳۹۹/۰۱/۱۱:  خیتار

 Elham,R: قلم به
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