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 ...یتو مقصر:نام رمان
 سندهی نونام

Roksana_rکاربر انجمن کافھ تک رمان 
 
 

https://telegram.me/Cafeetakroman 
  نام خدابھ
 تنھا تو اون خونھ ی شده بود و من تنھامیون١.. ساعت بزرگ سالن نگاه کردمبھ

ن  خونھ رو از ترس روشیتموم چراقا..از ترس عرق کرده بودم..درندشت تنھا بودم
 .. باال برده بودمونویزی تلویکرده بودم و صدا

رو کاناپھ تک .. زنگ زدم برنداشتھ بوداری کامی بھ گوشیھرچ.. نداشتیری تاثاما
نفره گوشھ سالن نشستھ بودم و زانوھامو تو شکمم جمع کرده بودم و سرمو گذاشتھ 

 ..بودم رو زانوھام
 .. نگرانیبودم و از طرف ی طرف عصبانھیاز ..دیکوبی ترس قلبم تند تند ماز

 خونھ درندشت ممکنھ ھی زن تنھا تو ھی گفتی کرده بود و نمری دنکھی ای برایعصبان
 شی سرش اومده باشھ کھ گوشیی بالدمیترسی و نگران بودم چون مادی سرش بییبال

 .. کردهریخاموشھ و انقدر د
دستگاه مشترک :دمی رو شنی ضبط شده لعنتی زنگ زدم کھ باز اون صدادوباره

 ..باشدیموردنظر خاموش م
 از یگاھ..کردمی مھیبلند بلند گر..ھی گرری و زدم زواری محکم پرت کردم تو دمویگوش

 .. گرفتھمی چرا گردونستمیاما االن نم..گرفتی ممی از حد گرشی بتیعصبان
 ....ی از نگرانای تی عصباناز

 تو قفل دوی چرخش کلی صداھوی..واری پاک کردم و زل زدم بھ دنامی با آستاشکامو
 .. سرمو باال گرفتمیزود..دمیشن

 اومد داخل یوقت..در باز شد..از رو مبل بلند شدم.. باشھی اگھینکنھ کس د..دمیترس
 افتادم کھ چطور تا االن تنھام گذاشت و از ترس داشتم نی اادیاما .. راحت شدالمیخ
 .. ابروھامنی نشوندم بیاخم..مردمیم

 ؟یدیتو ھنوز نخواب: بھم کرد و گفتینگاھ.. شد و درو بستوارد
 یتوقع داشت:سرمو باال گرفتم و داد زدم.. بودنشیقدم تا س.. مقابلشرفتم

  نامرد؟ی چجورییتنھا..؟؟؟یییییچجور..بخوابم؟؟؟
 و ی وقت شب تنھا گذاشتنیمنو تا ا..یلی خاری کامی نامردیلیخ:داد زدم.. افتادمھی گربھ

 یعوض.. حال عشق ویرفت
 دمی طالقت می ناراحتیلیخ.. ندارمویکی اصال حوصلھ تو ایخفھ شو تان: داد زدیعصب

 ھر روز نکھیبا ا.. شدکھیقلبم ھزارت..دمیچھ ساده گفت طالقت م.. نگاش کردموارفتھ
 .. راجع بھ طالق باھام صحبت نکرده بودچوقتی اما ھمیجنگ و جدل داشت
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 تنھ محکم از کنارم ھیبا..سرشو با حرص برگردوند.. تو چشماش نگاه کردمی دلخوربا
 ..رد شد و رفت سمت اتاق

 انقدر باھام بد تا دیچرا با.. شدری کف سالن و اشکام سرازی رو پارکتانشستم
 داشت؟ی دوستم مدیچرا نبا..کرد؟یم

گرفتم و بھ  سردشو رهیدستگ.. کردن از جا پاشدم و رفتم طرف اتاقھی گری از کمبعد
 ..وارد اتاق شدم و درو بستم.. باز شدی تقیدر با صدا.. فشار دادمنییطرف پا

البتھ ..کردی کار مشی بود و با گوشدهی تخت دراز کشی طاق باز لخت لخت رواریکام
  شورتھیبا..کامال لخت نبود

 عوضش شرتمی بنفش رنگمو برداشتم و با تیلباس خواب تور.. کمدکی نزدرفتم
 ..ورتکمم دراوردمش..کردم

 اریکام.. و رفتم طرف تختختمی آزاد کردم و دورم رپسی از حصار کلموھامو
 ..دی خاموش کرد و سرجاش خوابی و بھ طرز مشکوکانھ اعی سرشویگوش
 و پشتمو بھش دمی دراز کشاری بھ کامی محلیباکمال ب.. ندمیتی کردم بھش اھمیسع

اونقدر منتظر شدم کھ .. نھای دهی نشون می عکس العملنمیچندلحظھ منتظر شدم بب..کردم
 .... ھم افتاد و خوابم بردی چشمام روی کدمینفھم
*** 
 ی رواریکام..اطرافمو نگاه کردم.. شدمداری با حس فرورفتن تخت از خواب بصبح

 ..کردی صحبت میتخت نشستھ بود و با گوش
 : بھ خواب زدم و بھ مکالمش گوش کردمخودمو

 امیدارم م..زمیآره عز-
... 
 ی بای باامیاالن م.. عشقمخرمیبرات م..چشمممم-

 و بعد سر مینی رو بدی اشک از گوشھ چشمم چکی کھ چشمام بستھ بود قطره انطوریھم
 ..ختیری پشت سرھم از چشمم می قطرات بعدنطوریو ھم.. بالشی روختیخورد و ر

 .. بلند نشھمی گری ھم فشار دادم تا صدای محکم رولبامو
 ؟یخواب..یاو..ا؟یتان: صدام کرداریکام

 یدستشو سر داد رو.. شون لختم حس  کردمیدستشو رو.. رو صورتمدمی کشملحفرو
 ؟یدیالبد خواب بد د...؟یکنی مھیچرا گر..چتھ؟: کنار و گفتدیدستمو و ملحفرو کش

 .. حاال ولم کن ولم کنننندمیآره آره خواب بد د: گفتمھی و گرباحرص
 ...ت سمت حموم نگام کرد و رفباتعجب

 دمی کوتاه پوشی دامن لھی تاپ دو بنده و ھی و لباسمو دراوردم و دمی پرنیی رو تخت پااز
 ..ییو با حرص رفتم سمت دستشو

 کم داشتم کھ یمگھ چ.. شدمرهی خنھی آیبھ خودم تو.. شستم و مسواک زدمصورتمو
 ..گھی دیکیرفت سراغ 
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 رو باتمام اری کھ کامییایھمون تان..ھنوزم ھمون بودم.. جزء جزء صورتم نگاه کردمبھ
 و حاال کھ کردی می عاشقی براش ادعااری کھ کامییایھمون تان..دیپرستیوجود م
 ..گھی دیکی رفتھ بود سراغ گذشتی مشترک نمی از زندگیزیھنوزچ

 پرتاب نھی آب بھ طرف آی شدم و مشتی عصبکردمی خودمو نگاه منھی کھ تو آھمونطور
 عشق ھی نداشتم کھ رفتھ بود سراغ یتی جذابگھید..از خودم بدم اومد..کردم
 اروی کھ تونستھ کامھی دختره چھ شکلیعنی..شدمی می فکرا رواننیداشتم با ا..بھتر؟

 یکی حاال متعلق بھ دیکوبی من می براشھی کھ ھمیقلب...چطور..جذب خودش کنھ
 ..گسید

 ..شدمی موونھی کلمھ دی واقعی بھ معناکردمی فکر مگھی دکمی اگھ
 .. خارج شدمیی رو صورتم و از دستشودمی مشت آب پاشھی

 ھیبا.. جذبی خاکسترشرتی تھی..ییاونم چھ لباسا.. لباس بوددنی درحال پوشاریکام
 ..ی سرمھ ایشوار ل

 ادی بھت میلیخ: بودش و بھش گفتمدهی روز پوشھی بود کھ ی ھمونشرتی تنیا
 ..دزدنیعشقمو م.. نپوشنوی جا اچیھ..اریکام

 ھھ.. بودندهیحاال عشقمو دزد.. و چند مرتبھنیچند.. آخرم تو سرم اکو شدجملھ
 ...مینی بی تودیچی ادکلن خنک و تلخش پیبعد از چند لحظھ بو.. تخت نشستمیرو

 .. رفتمرونیبلند شدم و از اتاق ب.. تحمل نداشتمگھید
*** 

 ی بامامانکمی یای می بفھمھ داری وقتیی بابادیشا: و گفتمدمی شکمم کشی رودستمو
 ..مھربون شھ فسقلم

 داشتم و حاال بعد از رفتن بھ مطب دیدو روز بود حالت تھوع شد.. خوشحال بودمیلیخ
 تو شویبرگھ آزما.. خوشحال بودمیلیخ..  کھ باردارمدمی فھمشی آزماھیدکتر و دادن 

 اریراه افتادم طرف شرکت کام شدم نمی گذاشتم و سوار ماشفمیک
فقط دلم ..کنمی می دارم رانندگی چجوردمیفھمی ھول و ذوق زده بودم کھ نماونقدر

 .. کوچولو رو بھش بدمنیزودتر برسم و خبر اومدن ا.. زودتر برسمخواستیم
بھ .. طرف شرکتدمی فعال کردم و دونوی ماشری شدم و دزدگادهی پی فوردمی رسیوقت

 آسانسور یرو زدم و وقت١٧دکمھ طبقھ..نگھبان سالم کردم و طرف آسانسور رفتم
 .. ازش خارج شدم و رفتم طرف در شرکتشستادیا

 شدم و رفتم سمت اتاق الشیخی کجاست بدونستمینم.. نبودشیمنش.. باز کردمدرو
 ..اریکام

چشمم کھ بھ روبرو افتاد قلبم .. در نگاه کردمیاز ال..دمی شنیی در بزنم کھ صداخواستم
در .. بستخیچشمام گرد شد و دست و پام ..کردمیباتعجب نگاه م..از جا کنده شد

 .. اشک چشمامو پر کردھی ثانکیعرض 
 یچرا با منش...چرا... نھ رو زمزمھ کردم و از اتاقش عقب عقب دور شدمرلبی زمدام

 ..یشرکت عوض
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 ..دنیدرحال بوس.. نھیوا..ھردو لخت.. حالم بد شددمی کھ دی صحنھ اادیبا
باحرص .. دراوردمشویبرگھ آزما.. جوبھی شرکت کھ خارج شدم رفتم طرف از
 .. تو جوبختمی کردم و رزشیزریر

 رفعالی غرشوی دزدگنمیبھ سرعت رفتم سمت ماش...کردنی مردم با تعجب نگاھم مھمھ
  داروخونھھیمام توان روندم سمت سوار شدم و باحرص و ت..کردم و درشو باز کردم

*** 
 دستم نگاه ی توی بودم و بھ قرص ھاستادهی آشپزخونھ اتو
 .. قاتل بچم باشمخواستمینم..تونستمینم..کردمیم

 و سرمو با ی نشستم رو صندلھی شدم با گرمونی باز پشی بار بردم طرف دھنم ولچند
 بچھ سرنوشت نیکھ ا فکر کردم نیبھ ا..دستم گرفتم و بھ قرص ھا چشم دوختم

 .. بھترهیلی خادی نایپس اگھ بھ دن.. ندارهیمشخص
 پشت ی قرص ھارو انداختم تو دھنم و فوری معطلی و بدون ذره اعی فکرا سرنی ابا

 ..سرشون آب خوردم
 ھی یاما اون صحنھ لعنت.. فکر نکنمیچی کردم بھ ھی کاناپھ و سعی نشستم رورفتم

 ..دادی چشمم بود آزارم می و مدام جلوشدی از ذھنم پاک نمشیساعت پ
 ...مامانو ببخش: گذاشتم رو شکمم و زمزمھ کردمدستمو

 
 ..دمی فھمیی رفتم دستشوی وقتنویا.. ساعت سقط شدمی بچم بعد از نباالخره
 .. بودمی عصبیبدجور..نھ من.. باعث مرگش بودپدرش
 نتونم؟؟؟چرا اون بتونھ و من ..چرا: رو تخت اتاق و باخودم گفتمنشستم
 ی بشمونی از کرده خودت پشکنمی میکار: نشست رو لبم و آروم گفتمیطانی شیلبخند
 ..نامرد

 .. چتروم شدمھی فعال کردم و وارد موی گوشنترنتیا
 
 مشغول بودم و مشغول چت با افراد ی چند ساعت بود کھ با گوشدونمینم

قاتل بچم و ..اری انتقامم بودن از کاملھی کھ وسییپسرا..ھمشونم پسر بودن..بھیغر
 ...احساسات خودم

*** 
 ھم طرف راست صورتم زد گھی دیکی..دی کھ تو صورتم زد برق از سرم پریلی سبا

 ..نا؟؟ی اھیچ.. ھان؟؟؟ھی چنای ایعوض:دی قرص رو باال گرفت و ھوارکشی ھایقوط
 ش؟؟؟یکشت: شکمم اشاره کرد و گفتبھ

 ششششیکشت... نھ؟؟؟شیکشت: بگم کھ دادزدیزی چخواستم
 شیاما تو کشت.. چطوریخبرندار..شیتو کشت: دلم پوزخند زدمتو

 ھان؟؟..ن؟؟ی صبح تا شب با ایکنی می چھ غلطیعوض: و گفتدی از دستم کشمویگوش
 ..یکنی کھ تو با عشقت میھمون غلط: دلم گفتمتو
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 ؟؟؟ی گرفتیچرا اللمون:دادزد
 .. کھ تو دلم زدم تو روش بگم؟؟یی حرفانیچرا جرئت نداشتم ا..ومدی خودم بدم ماز

 ..گھی ولت کنھ بره دیترسی مچارهیخوب ب: تو سرم گفتییصدا
اگھ حرف طالقو ازش .. الل شدمنی و بخاطر ھمدمیترسی منیاز ھم.. درست بودقایدق

 نگھ یبرا..حفظ عشقم..می حفظ زندگی برادیاما فعال با.. بھشگفتمی بودم ھمرو مدهینشن
 .شدمی نامرد الل منیداشتن ا
اما چرا اون .. در انتظارمھی کتک سختدونستمیم.. بودمی چک کردن گوشمشغول

 .. بھش بزنمدهی دوتا کشانتشی خنی ای ذره زور نداشتم براھیچرا ..زد؟یم
 گھیحاال د:دی تو صورتم و دادکشدی کوبویحملھ ور شد طرفم گوش.. درست بودحدسم

  آره کثافت؟یآره عوض..؟؟؟ی جندگنترنتی تو ایریم
تو سر و صورتم ..کردی مشت و لگداش لھ مری کھ منو ززدی حرفارو منی ایدرحال

 دیکشی و داد مدیکوبیم
داغون و شکستھ وسط سالن ..رونی کتکم زد و خستھ شد و از خونھ زد بی حسابیوقت

 ..دیچکیافتاده بودم و از لبم خون م
*** 
 بھ کارم نداشت و ی اصال کارگھی دبای تقراریکام..گذشتیز اون ماجرا م ای روزچند

 ..کردمی و چت مرفتمی بھ اون چتروم متونستمیمنم تا م..ولم کرده بود
عکسشو برام .. بودپی خوشگل و خوشتیلیخ.. بھ نام باربد آشنا شده بودمیباپسر

 ..فرستاده بود منم فرستادم
 ..می صحبت کردیآخرش شمارمو گرفت و زنگ زد کل..می باھم چت کردادیز

از اون اصرار و از من .. بفھمھاری کامدمیترسیم.. خواستھ بود کھ برم خونشازم
 گرفتم برم می شدم و تصممشی تسلنیبخاطر ھم..کردی اصرار میلیاما خ..انکار

 ..خونش
*** 

 
 و بیع چی ھیب.. شدلی تکمشمی خط چشم نازک پشت چشمم آرادنی از کشبعد

 از یدستھ ا..ی ھمراه با ساپورت لدمی روشنم و  پوشی صورتی اندامیمانتو..ینقص
 رو شونھ ھام آزاد شمی انداختم و بقرونی بمی فردرشتمو از شال صورتی قھوه ایموھا

 ..رھا کردم  نصفشم باال بستھ بودم
 اومدم نیی خونھ پاچی مارپیاز پلھ ھا.. ھم  زدم و از اتاق خارج شدمیی خوش بوادکلن
 ممی صورتدی سفی ھایکتون.. برسمی تا بھ خروجدمی کل سالن بزرگ رو دوبایو تقر

 شدم و طبق نمی و سوار ماشنگیرفتم سمت پارک.. اومدمرونی و از خونھ بدمیپوش
 ..ونش کھ باربد داده بود روندم طرف خیآدرس
*** 
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 بود و دهیرمز پوش بھ ھمراه تاپ قی خاکستریشلوار ورزش.. درو برام باز کردباربد
 کرد میی زد و بھ داخل راھنماییلبخند دندون نما.. صافشو باال داده بودی مشکیموھا

 یچھ خوشگل شد: گفتنیدرھمون ح
 یمرس-

 و قشنگ کی شیلی لوکسش شدم خییالی ھام وارد خونھ وی از دراورن کتونبعد
  و قرمزدی سفینما..بود
 ..... مانتومو باز کردمپی کھ تک نفره بود نشستم و زدی سفی راحتی از مبالیکی یرو
 باربد از آشپزخونھ اپنش یوقت.. بودی تنگ داشتم کھ تورییموی تاپ لھی مانتو ریز

 یکی رو بھ طرفم گرفت ینی بھم زد و سی شربت برگشت لبخندینی سھیھمراه با 
 ..برداشتم

 یگردنمو بوس محکم.. نشست و دستشو انداخت دور گردنم و شالمو برداشتکنارم
 و خنده ی شوخی معمول و کمی صحبتای سرھی و بعد یکرد و شروع کرد احوال پرس

باھاش .. تو دھنشدی با دندون گرفت و کشنموییامون نداد و لب پا..لبامو نگاه کرد
 بلند شو:گفت..میدی ھمو بوسیکل.. کردمیھمراھ

 
 داشت شورتمو از پام یقتو..ساپورتمو دراورد..ستادمی جا بلند شدم و روبروش ااز

 ...دمی خجالت کشی کمکردیخارج م
 ... کاناپھ و مشغول معاشقھ شدی نشوند رومنو

*** 
  ازت ممنونم.. بود باربدجانی عالیلیخ: گفتمشمی آرادی و بعد از تجددمی پوشلباسامو

 زمیس عمرم بود عز*ک* سنیبھتر: و گفتدی لبامو بوسی زد و روی جذابلبخند
 !یاگھ موافق..می باھم باشمی بتونشتری بدوارمیام

 ی بای بانمتیبیحتما گلم م: گفتمبستمی ماموی کھ خم شده بودم و بند کتونیدرحال
 تا االن دونستمیشب بود و م٨ساعت.. شدمنی زدم و سوار ماشرونی از خونش بعیسر

و از آب دھنم.. رفتمرونی بیپی با چھ تنھی اگھ ببکشھیمنو م.. برگشتھ خونھاری کامگھید
  دوستمانایترس قورت دادم و گاز دادم سمت خونھ ک

*** 
  ھا؟بھی با غریری کرده مغی ازت دراری کھ کامی تو فقد بخاطر لذتوونھیآخھ دختره د-

  دیخب شا..امم.لذت؟: گفتمکردمی پاک مشموی آرایشی کھ با پد آرایدرحال
 - دارهی جنسیلی می بدیمثال شا.. دارهیزی چیضی مردی شاوونھی دخوب

اون نسبت بھ من ..انای بود کلی میکاش ب: زدم و برگشتم سمتش بابغض گفتمیپوزخند
 بود یزبازیکاش فقط ھ..کنھی مادی زیزبازیھ..ھیلی نگاھاش نسبت بھ تو خیحت..لھی میب
 کنھی مانتیاون داره بھم خ..انیک
 دختره تو اتاقش تو ھی با شیخودم چند وقت پ: و گفتمختی قطره اشک از چشمم رھی

 .. ترکوندنی می چھ الویدونینم..دمشونید***شرکت درحال
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 ؟یریگیازش چرا طالق نم..خوب: بعد گفتیلحظھ ا.. باتعجب نگام کردانایک
 انایچون دوستش دارم ک: و گفتمی رو صندلنشستم

 موضوع نیاونوقت تو بخاطر ھم.. عشقتو ندارهاقتی لی آدمنیاما ھمچ: کرد و گفتاخم
  باھاش؟ی راه لج کننی از ای گرفتمیمتص

 ھوی جواب دادم کھ ھی نگاه کنم کنکھی زنگ خورد بدون امیگوش.. تکون دادمسرمو
 المصبتو نیا!! تو؟؟؟یی کجایکثافت عوض: از اون ور خط اومدی بلندادی فریصدا

   خونھایگمشو ب.. آشغال؟یچرا خاموش کرد
 .. گرفتمگوشمو

  باشمانای خونھ کخوامیم..امیمن امشب نم:گفتم
 خونھ کشمتی مامی خودم مای یای میشی االن پامنی ھمای ی عوضیغلط کرد:دادزد

 .کنمی چالت ماناجونتیھمون ک
 زدم کھ انای بھ کی بودم اما بروز ندادم و لبخند زورکدهیترس.. قطع کردبعدشم

  گفت؟یچ:دیپرس
 ..کنھی چالم منجای اادیگفت اگ نرم م-
 چکار یخوایحاال م..کنھی بگھ عمل می کھ بھ ھرچیدونیم:فت زد رو گونش و گانایک
 ؟یکن
 کنھیدرھرصورت چالم م.. خونھای باشم نجای نداره ایفرق-
 و ی رژ کالباسھی.. و کمرنگ کردمحی ملشی آراھی.. مجدد شدمشی مشغول آراالیخیب

 ھم یھمراه با خط چشم نازک و کم..دمی درجھ روشن تر از پوست سفھیکرم پودر 
 ..ملیر
 شی آرای اونوقت تو دارکنھی ترورت مادیاالن م.. ھایالیخی بیلیدختر تو خ: گفتانایک
 ؟یکنیم

 محکم در زدن ھردومونو از جا پروند و پشت بندش ی بزنم کھ صدای حرفخواستم
 زدی کھ داشت داد مدی بھ گوش رساری بلند کامیصدا

 چھ نھی و منم از ترس مانتومو از تنم دراوردم کھ نبی رفت سمت در خروجانایک
 ی از مانتوھایکی یفور..گرفتی ممیداشت گر..دمی پوشی کوتاه و تنگ و نازکیمانتو

از .. با دو وارد اتاق شداری کھ ھمون موقع کامدمی کھ بلند بود رو برداشتم پوشانایک
 شتش پناه گرفتم و بازوشو گرفتم پانایک  و رفتم سمتدمی کشی کوتاھغیترس ج

 نثارم کرد و بعد راهی بدوبی سمت خودش کلدی سمتمون و دست منو گرفت و کشاومد
 ..دی محکم زد تو گوشم کھ برق از سرم پریلی سھی
 ادی کھ بشدی من بود االنم داشت حاضر مشی خوب پاریآقاکام: اومد جلو و گفتانایک

  تا نزدم دندوناتو خورد کنموفتیراه ب: روبھ من داد زداریکام
 .. نگام کرددشی شدم کھ اونم فقط با نگاه ترسرهی خانای ترس بھ کبا

 بذاره از نکھی و بدون ادی بلند از اتاق خارج شد و منم دنبال خودش کشی باقدمااریکام
 نتونستم بپوشم و بھ ناچار دستم امویکتون.. کنم از خونھ خارج شدی خداحافظانایک
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 دیکشی کھ منو از خونھ مقھی چند دقنیبماند کھ تو ھم..نینو انداخت تو ماشم..گرفتمشون
 .. بھم دادکی رکی فحشار چقدنی تا دم ماشرونیب

 ؟ی چنمیپس ماش: افتاد کھ گفتمراه
 ..گردونمی برش مامیفردا خودم م-
 بد و بااخم نگام یلی خنی ماشی جلونھیمنم ساکت شدم اما از تو آ.. ساکت شدگھید
 .. آرامش قبل طوفانھنی ادونستمیم..کردیم

ھردو باھم وارد خونھ ..می شدادهیپ.. نگھ داشتنوی تو فکر بودم کھ ماشسخت
 اری کامی رفتم سمت راه پلھ ھا کھ برم تو اتاق کھ با صدامی وارد سالن شدیوقت..میشد

 ..ستادمیا
 ..نمی ببنجایاایب-

ولم ..دیاگھ بگم ببخش:آروم برگشتم سمتش و گفتم.. با ترس بستم و باز کردمچشمامو
 ؟یکنیم

 نع: گفتقاطع
 نیبااخم ب.. شمرده اومد سمتمی مامورا با قدمانی کاناپھ و اون عی نشستم رورفتم

  شده بودری جذاب و نفس گیلیابروھاش خ
ش جذاب  کھ جزجزئیصورت..ی درشت ورزشکارکلیھ.. پھنی و شونھ ھاقدبلند

 .. و تراش خوردهبی خوش ترکینی و لب و بدیپوست سف.. سبز خوشرنگیچشما..بود
رک و راست بھم بگو : زل زدمشی جدافھی برداشتم و بھ قزشی صداش دست از آنالبا

 ی نبودانای کشی پدونمی چون میکجا بود
 دیرفتھ بودم خر..ر: من گفتمبامن

 ؟یدی خریعھ؟جدا؟چ: بھم زل زد و گفتی خر خودتگفتی کھ می کھ اافھی و قباتمسخر
  نشددای پخواستمی کھ میزی چون چیچیھ-

 بھ بھونھ گھیحاال د..نطوریکھ ا: سمتم گفتومدی کھ می تر شد و درحالقی عمپوزخندش
 فھمم؟ی نمی و فکر کردیه باز*د*ن* جیری مدیخر

 بلندم کرده بود نی زمی از روبایتقر..دمی کشیغیج.. گرفت و از رو مبل کندمقموی ھوی
 ..کردی نگام متی و عصبانتیو با جد

بذارم : گرفتھ بود و گفتمقمویدستمو گذاشتم رو دستش کھ ..زدی گنجشک منی عقلبم
 رمی نمرونی بدون اطالع بگھیغلط کردم د..دیببخش..اری کامنیزم
  ؟ی بودی حروم زاده ا؟باکدومی وقت شب کجا بودنیتو فقط بگو تا ا:دیغر

  اری کامچکسیھ:م گفتھیباگر
*** 

 و زدی کتکم مادیز.. خوردماری از کامشبی افتادم کھ دی کتکادی.. باد کرده بودی حسابلبم
 ای یلی سھی درحد شھیالبتھ ھم..زدی منو میکیزکوچیسرھرچ.. شده بودی برام عادبایتقر

  شدیقرمز م.. کبود بشھزدی نمیجور.. رونمایضربھ بھ بازو 
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 نرم کننده ی خوش بوونی خارج شدم بھ کل بدنم لوسی دوش آب گرم گرفتم و وقتھی
 ..زدم و لبمم با پماد چرب کردم

 کوتاھم یلی خنی شورتک جھی..شدی کھ بندش پشت گردن بستھ مدمی تاپ قرمز پوشھی
جمعھ بود و .. از اتاق خارج شدمشی آرای موھام و کمدنی و بعد سشوار کشدمیپوش
 ھی.. رفتم و وارد آشپزخونھ شدمنییاز پلھ ھا پا.. ھم خونھ بوداریال کاماحتما..لیتعط

 دراوردم و ی خامھ شکالتخچالی داغ بشھ و از انون تست برداشتم گذاشتم تو تستر ت
 نون تستو با خامھ خوردم قھوه ھم خوردم و ھی ھمون یوقت..ی غذاخورزیگذاشتم رو م

 و داره لمھی فدنی مشغول داری کامدمیاز آشپزخونھ خارج شدم و وارد سالن شدم کھ د
 ..خوب بھ درک..بھش سالم کردم کھ جواب نداد..خورهی موهیم

دوست نداشتم نازشو بکشم اما چون .. داشتمی حس بدکردیھرموقع باھام قھر م.. نھاما
 نرم کھ آخرشم رفتم ای بھ دو کردم کھ برم یکی باخودم یکل..م نشددوستش داشت

 ...سمتش
 جاقحطھ؟: بھم کرد و گفتی نشستم کھ نگاه بدکنارش

 بدون گھید..کنمی نمی کارچی بدون اجازه تو ھگھید..دیببخش..یکام: گفتمیمونیباپش
 .. ببخش منورمی نمرونیاجازه ب

 وصلتو ندارمپاشو گمشو اصال ح: نگام کرد و گفتبااخم
 ی سمتش و رودمیخودمو آروم کش..اما عادت کرده بودم.. اخالقش بدو خشکھدونستمیم

 نیگزیپاش نشستم کھ اومد با اخم داد بزنھ انگشتمو گذاشتم رو لبش و بعد لبمو جا
 ی کھ سرشو کج کرد و لبام سر خورد رودمشیبوسیباحرارت م..انگشتم کردم

 م؟؟؟ی ببخشکنمبگو چکار: گفتمرگوششی و زدمیگونشو بوس..گونش
پاھامو باز کردم و از دوطرف زانوھامو خم کردم و خودمو جلو .. کردسکوت

 دی کشی و پرشھوتقینفس عم..دمی بوسی و طوالننشی سیلبامو گذاشتم رو...دمیکش
 تو قی داد و باھمون اخم دستشو گذاشت پشت کمرم و عمی تکونھیباالخره بھ خودش 

 بچھ تو آغوشش گرفت و از ھی ثل طرفش و منو مھیھامو جمع کرد پا..چشمام نگاه کرد
 داغش آھستھ ی با نفسارگوشمیز..دستامو دور گردنش حلقھ کردم..جاش بلند شد

 برگ برنده فعال دست توئھ..ی رفتشی و با برنامھ پی کردی زرنگیلی خنباریا:گفت
 آھستھ نشویی پالب.. سردادم و دستامو دور گردنش محکم تر کردمی مستانھ اخنده
 ..ھنوزم اخم داشت..دمیبوس

چنتا لب .. زدمھی پلھ ھا باال رفت و در اتاقو باز کرد منو گذاشت رو تخت و روم خاز
 و شروع رگلومیازم گرفت و بعد لباشو از رو لبام سر داد رو چونم و آھستھ رفت ز

 و دشی کشنییباخشونت بند تاپمو از گردنم باز کرد و پا.... گلو و گردنمدنیکرد بھ بوس
 ............................شلوارمم دراورد

*** 
ھم !..اوشیس.. ھم باحال بودی آخرنیا..اوف.. و راه افتادمدمی لباسامو پوشعیسر

 رزم؟ی من انقد مینی.. نگاه کردمیونیلیم١و چک٥٠تاتراول١٠بھ..خوشگل و ھم پولدار
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 پولم و فیپوال و چک رو گذاشتم تو ک.. کردم و با سرعت رفتم سمت خونھی بلندخنده
 .. خارج شدمنیاز ماش

 یقینفس عم.. زدمھی وارد خونھ شدم و درو بستم چشمامو بستم و پشت در تکیتند
داشتم پس .. بستخی خون تو رگام دمی کھ دیزی و چشمامو باز کردم اما با چدمیکش

 ..پشت در سر خوردم و نشستم...وفتادمیم
 بد؟؟؟؟..ب..ر..با..ا..ب: تونستم با لکنت بزور بگمفقط

 ی عصبیلی خاریکام..دمیفھمینم..؟؟ی چینی.. مبل نشستھ بودنی باھم رواری و کامباربد
رگ .. و صورتش قرمز شده بودزدی تند مقشینبض شق..بود و چشماشو بستھ بود

 ..دمیترسیم..دیترکیگردنشم کھ داشت م
 .. چخبرهنجای ادونستمینم..ھی گرری زدم زآھستھ

 ی چنجایتو ا..نجا؟یچخبره ا..چھ...باربد: گفتمی لرزون و آرومی و با صدای سختبھ
 ؟یخوایم

 حوالھ دھنم یحملھ کرد سمتم و مشت..دمی بلند زد کھ از جا پری نعره ااریکام
تاحد .. گرفتقمویھل داد و باربد از پشت گرفتش اما اونقدر قدرت داشت کھ اونو ..کرد

 و ھجوم خون رو بھ دمی کشیبا لگد محکم زد تو شکمم کھ داد بلند.. بودمدهیمرگ ترس
 بھ دمی گرفت و محکم کوبقموی.. شدریازخون از دھنم سر..دھنم احساس کردم

 .. کمرم شکستیحس کردم ھمھ مھره ھا..وارید
 حالم بد بود چشمام بستھ شد نکھی الیبدل.. نفر از پشت گرفتنش و ازم جداش کردنچند

 .. نفر منو گرفتھی سقوط کردم کھ ادمھیو فقط 
*** 
 نشون نداده بودم االن اری بھ کاموی لعنتلمیاگھ اون ف.. من بودریھمش تقص:دمی شنییصدا

 ایمن متاسفم تان.. مث اولش بودیھمھ چ
ک چشمامو باز  کردم و باچندتا پلیفیاخم ظر.. آشنا بودیلیصداش خ.. افتادھی گربھ

 دمی و اشک آلود باربد رو دنیکردم کھ چھره غمگ
بھ ھوش : نگاھم کرد و گفتی و اومد سمتم با خوشحالدی بازمو دی چشمارتیباح

 ..اومد
  دکترررریبھ ھوش اومد آقا: زدداد
 .. مرد کھ دکتر بود با چنتا پرستار اومدن تو اتاقھی اتاق باز شد و در

  دخترم؟یخوب:دکترگفت
 م..کجا..من..م: تونستم بگمبزور

 صحبت ادیز: اشک تو چشام جمع شد دکتر گفتنمی بخاطر ھمکردی درد مدای شدفکم
 یادی محکم زیراجع بھ فکتم خوب انگار مشت ھا.. ھفتسکی یمارستانیاالن ب..نکن

بھ مرور خوب ..ی صحبت کندیتا چند وقت نبا..بھش اصابت کرده کھ شکستھ
تو فقط تنھا ..دهی دبی آساتتم ستون فقریچنتا از مھره ھا..یدی دیادی زیبایآس..شھیم
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 بھ ھمراھت ی خواستیھرچ..ی و صحبتم نکنی کھ حرکت نکننھی ایکنی کھ میکار
 بگو

 ... صدا روان شدن رو گونھ ھامیاشکام ب.. نگاھم کردقی عمباربد
چرا باربد خونمون بود و .. شدهیاصن چ..شھی می چیعنی.. تو گلوم بودی بدبغض

  منو تا حد مرگ کتک زد؟اریبعدش کام
 ار..یکام..کام..ک..بد..بار..با: گفتمکھی تکھی تھیباگر

 .. طالقت بدهخوادیبھ محض خوب شدنت م: نگام کرد و گفتیباناراحت
 بعدا یآروم باش تان:باربد اومد سمتم و گفت..دی کشری بلند شد و فکم تمی گریصدا

 مو بھ مو وی ھمھ چدمیآروم باش قول م..ی بذار خوب شدمی محی توضویبرات ھمھ چ
  کنمفیبرات تعر

 و دمیبا کمک باربد لباسامو پوش.. دستم سوختکمی سرمو از دستم دراورد کھ پرستار
 زای چیلی بودم خی بسترمارستانی چند وقت کھ بنیتو ا..ھووووف..از جا بلند شدم

 ھنوزم باورم یوا... کھھنی طالقم بده اخوادی ماری کھ کامنیباربد گفت علت ا..دمیفھم
 چون بھ من شک کرده ازش اری بوده و خود کامرای کامیمیباربد دوست صم..شھینم

 عکس العملم نھی بکشونھ ببنای بامن چت کنھ و بحثو بھ رابطھ و اادیدرخواست کرده ب
 بھم اری چون کامنکھی قرار گرفتم و اشییبای زریخب تحت تاث..خاک تو سرم..ھیچ
 باشم ھم رده بی لذتھی خواستم ھم خودم ھی اگھی و مطمئن بودم اونم با کس ددیرسینم

 دونشون زدم کھ آخر سرم خودم بدبخت ری تھی با یی جوراھی.. کنمیکارشو تالف
 . دادهاری کرده و نشون کامی بردارلمی فکھی تھیباربد طبق گفتھ خودش ..شدم

 .. طالقم بدهخوادی ھمونم مبخاطر
 .. بودمدی سفدیسف.. بوددهیالغر شده بودم و رنگم پر..گاه کردم ننھی تو آخودمو

 بد؟..بار:گفتم
 جانم-
 ؟یبریحاال منو کجا م-
 ..گھیخونتون د-
 ار؟یخونھ کام-
  بھت بزنھی صدمھ اذارمینم..آره اما نگران نباش-

 مدل نی و سوار ماشمی خارج شدمارستانی دھنمو قورت دادم و ھمراه باربد از بآب
 ..میباالش شد

 کھ اگھ اری از کامدمیترسیتو دلم آشوب بود و م..میدی بھ خونھ رسقھی از چند دقبعد
 ارهی سرم میی چھ بالمیتنھاش

 وقت خواست ھی ھوا گوشھ لباس باربدو گرفتم کھ یب.. خارج شدمنی ترس از ماشبا
 ... شممیحملھ کنھ پشتش قا

 آروم باش و بھم اعتمادکن: زد و گفتی کھ ترسو از چشام خوند لبخند خونسردباربد
 .. فشار داد کھ ضربان قلبم تند شدزنگو
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 نداشتھ می کارکردمیدعا م..میآروم وارد شد.. باز شدی تقی نگذشت کھ در با صدایزیچ
 باشھ
آشنا بود .. دختر جوونھی ھمراه با دمی رو داری کاممی شدی وارد سالن اصلیوقت
 تو اری بود کھ با کامیھمون دختر.. اومدادمیبھ مغزم فشار آوردم و باالخره ..یلیخ

اون ..  نفرت اون دختر تو دلم شعلھ ور شدشیآت.. بودمشوندهی ددنیاتاقش درحال بوس
 بود چون شوھرمو نطوری از نظر من ادمی شابخو..دختر نھ جذاب بود و نھ خوشگل

 ..دهیدزد
فقط ..از و الغردر.. مدادنی کھ عکلشیھ.. کوتاه تر بودکمی بود کھ قدش از من یدختر

پوست برنزه .. سوختھ و کامال لختی قھوه ایموھا.. داشتی ھاش برجستگنھی سیکم
 چیھ..کی باری متوسط و لباینی کرده بود و بششونی آرای کھ کلی قھوه ازی ریچشما

 با نی کرده بود و ھمچی زننده و پررنگیلی خشیآرا..شدی نمدهی درش دی جذابزیچ
 ..ھی کھ انگار ککردیغرور نگام م

باربد مگھ : دختره برداشتمزی کھ بااخم زل زده بود بھم دست از آنالاری کامیباصدا
 ار؟ی ننجای ھرزرو انینگفتم ا
 !ستمیمن ھرزه ن: شدم و داد زدمیعصب

 ...)خفھ شو: ھم متقابال داد زداریکام
 تو ریصھمش تق: دادم ساکت نشمحیاما ترج..دمی باربد و اون دختره خجالت کشیجلو
 !!بود

 ...(..)یرھرکسی کھ بھ زیمن گفتم ھرزه ش..من؟؟؟: داد زدباتعجب
 اون یپریتو خودت ھرز م.. نسبت بھ من بوداتی توجھی تو و بریآره تقص: زدمغیج

 یدادیش م*ر* جی داشتشیھفتھ پ٢ دخترس تو بغلت کھنیھرزه ھم..؟یگیوقت بمن م
 لوسش ی تو دماغی و با صدادی کشی بلندنیدختره ھ.. شدی از چشمام جاراشک
 ..ییییکام:گفت
 دهی ترسی شدم کھ صدامی شد و حملھ کرد بھم کھ رفتم پشت باربد و قای عصباریکام

  غلط کرد ولش کنگمی مگھیعھ نکن د..ای کوتاه باریغلط کرد کام: کھ گفتدمیباربدو شن
 و دادی مکی رکی مدام فحشااری و خودمو پشت باربد جمع کرده بودم و کامزدمی مغیج
 من ینایبھ روم..ایدب)..١٨...(+ھی ازونجا تا بھت ثابت کنم ھرزه کرونی بایب:گفتیم

 ی کردنیتوھ
 باربد گذشتم نیاز کنار ماش.. جت فرار کردمنی زدم و عغی کھ جرهی بود منو بگکینزد

  از خونھ دور شدمیو تند
*** 

 نی ماشھی دور بود واسھ اری بھ خونھ کامیلی کھ خیابونیسر خ.. نفس افتاده بودماز
 .. خستھ و بانفس نفس درشو باز کردم و ولو شدم توشسادی وایدست بلند کردم وقت

 ..سالھ٢٤-٢٣بایتقر.. پسرجوون بودھی رانندش
 (....)ابونی خدیآقا لطفا بر:گفتم
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  خونھ خودم بھت حال بدممی برایزم؟بیچرا اونجا عز-
 خوامیم:بلد بودم بارش کردم و گفتم فحش یھرچ.. صاف نشستمی گرد شد و تندچشام

 .. شم نگھ دارادهیپ
  دستمو گذاشتم رو دھنم و چشام پر شد از اشک..شدی از شھر خارج مداشت

 یکنی خودتم حال می باشیاگھ دخترخوب-
 گمینگھ دار بھت م.. من متاھلم خجالت بکش نگھ داریعوض: زدمغیج

 کارمم ی پس اوپنیچھ بھتر کھ متاھل.. یبی جووون بیا: رو رون پام و گفتدی کشدست
 زدم و محکم دستشو چنگ غی از رو مانتو گرفت کھ جنمویبا دستش س..یراحت کرد

 .. زد و خوابوند تو گوشمینعره ا..انداختم
 شیتو کھ آرا.. خوشگلھخوامی ماتمی بازیوحش: گفتیکی قفل کرد و بعد فحش رکدرارو

 یشیم)١٨(+ چھشی با آرای انقد خوشگلیندار
 نگھ داشت درحال نوی ماشیوقت.. نگم و بھ وقتش دست بکار بشمیزی گرفتم چمیتصم

 ..  کردادمی و پدی نقشم بودم کھ دستمو کشیطراح
 وسط پاش کھ دمی با کفشم چنان کوبکردی قفل منوی داشت ماشی مناسب وقتیتیدرموقع

 ی لگد زدم بھش و وقتیکل..نی و دستش رو گذاشت وسط پاش و افتاد زمدی کشیداد
 یلی بود و من خی خلوتیلی خیجا.. کردمدنی شروع بھ دوی معطلی ھوشھ بی بدمیفھم

 محکم با کفش زدم تو سرش خورهیتکون م  دارهدمیراه رفترو برگشتم و د..دمیترسیم
  شدم و گاز دادمنشی رو از تو دستش برداشتم و سوار ماشچییکھ باز افتاد سو

*** 
پاتند کردم و .. بودنایاناای باالتر خونھ کابونیتا خ٥-٤..گھ داشتم جا نھی نرویماش
 تا درو باز کرد با نفس نفس افتادم تو دمی رسی وقترفتی میکیھوا رو بھ تار..دمیدو

 ..بغلش
 ی شده تانیعھ چ-
  توامی کمک کن بستیحالم خوش ن..انای نپرس کیچیھ-

 .. داخلامی کرد بکمکم
 دمی جا سر کشھی شربت پرتغال برام آورد کھ ھمشو وانی لھی رو مبل و نشوندم

 شده؟ی چیگیحاال م-
 .. دادمحی براش توضزویباآب و تاب ھمھ چ.. بھتر شده بودحالم

 دی ھمھ اتفاق برات افتاد حاال من بانی ایعنی!!!...نھھھھ: گرد شد و بلند گفتچشاش
 خبرداربشم؟

 .. بودمامارستانی من بوانھیخوب د-
  بھشی کردانتیاما بنظرم حق داره خوب خ..اری کامھیقد روانچ..ی الھرمیبم-
 ارم؟؟؟یحقش نبود بھ روش ب..انای کرد کانتیاونم بھ من خ-
 .. بگم خوبیچ-

 :جواب دادم..شماره باربد بود.. زنگ خوردمیگوش
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 بلھ؟-
  ھمھ جارو گشتموونھی تو دییکجا-
 ببخش نگرانت کردم من جام امنھ..الیخیب-
 تا وقت ی اونجا بموندی بای چھ نخوای ھفتھ چھ بخواھیتا..اری برگرد خونھ کامیتان-

 دادگاه
 رمی اونجا نمگھی دمیمنو بکش-
 یاز من گفتن بود حاال خود دان..کنھی مداتی پی ھرجا باشیاگھ نر-
 ... خونھ بابامرمیم-
 نیب از دستت عصیلیخ.. بھشون خبر دادهاریکام..دنی فھمویاون و مامانت ھمھ چ-

 ی نریبھ نفعتھ اون حوال.. گفتاریکام
 ده؟یفھم..دهی نفھمیزیاون کھ چ.. خونھ داداشمرمیم..خوب-
 ؟ییتو االن کجا..گھیالبد تا االن باخبرش کردن د-
 ھرجا کھ ھستم مطمئن باش جام خوبھ-
 ..اری دست کامیحواست باشھ باز آتو ند-
 اون دختره ھنوزم خونشھ؟-
 بعد از طالق دادن تو قراره دمی کرده و اونطور کھ من فھمغھیماھھ ص١اون دخترو-

 عقدش کنھ
براش .. داشتھ کھ پسم زدهویکی..خوب پس: چشمام اشک جمع شد و گفتمتو

  من ازون دختره کمتره؟؟؟یباربد چ..واقعا متاسم..متاسفم
 ..رسھی تو نمییبای زیاون دختره بھ پا..اری نداره کاماقتیل..زمی عزتیچیھ-

 کرد انتیخوب اول اون بھم خ..چکار کنممم.. براش کم گذاشتم باربدیچ:گفتم ھیباگر
 کھ منم باھاش لج کردم

 .. ندارهاقتیناراحت نباش اون ل-
 ھی بھ من کھ گری با ناراحتانایک.. و بعدش قطع کردممی باھم صحبت کردگھی دیکم
  بود؟یک: نگاه کرد و گفتکردمیم

 کھ تو چتروم باھاش آشناشدم و یھمون..باربد:تم گرفتھ گفی پاک کردم و باصدااشکامو
 .. بوده واری کامیمیبھتم گفتم کھ دوست صم.. رفتم خونششیچند وقت پ

 ی غذاسیامشب کھ مامانم ن..می شام بخورنیی پامی برس؟پاشویگرسنت ن..آره..آھا-
 می بخورکنمیظھرو گرم م

  رو نداشتمییجا.. بخدا ببخش مزاحمت شدمانایک-
 ..کشتمتی میرفتی منجای اری غگھی دیمن دوستتم جا.. خل مغزھی چھ حرفنیعھ؟؟؟ا-

 مانکن و کلی دختر با قدنسبتا بلند و ھھی.. مھربون بودیلی خانایک.. بھش زدمیلبخند
 بھ لی سوختھ مای قھوه ای و چشم ھادی بلند و پوست سفی لخت مشکی موھافیظر

  بودییبایدختر ز..ی قلمشمینیب..یمشک
  سمت آشپزخونھمی و رفتمی از اتاق خارج شدگھی دباھم
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 .عاشق دستپخت مامانش بودم..می گرم کرد و باھم خوردی و قرمھ سبزبرنج
از ترس .. کھ زنگ خونھ زده شدمی تشکر کردم و باھم شروع بھ شستن ظرفا کردازش

 رایاگھ کام...انایک: نگاه کردم و گفتمانای و باترس بھ کنکیبشقاب تو دستم ول شد تو س
 ی اگھ اون بود بگو اصال ازم خبر ندارشمی ممی تو حموم قارمیمن م..؟منیباشھ چ

 تو اتاق و در حمومو باز کردم رفتم داخلش دمی گفت و رفت سمت در و منم پری اباشھ
 ..و درشو بستم اما قفل نکردم

 ..انای کغی اومد و بعد جی مردونھ ایصدا
 ھام اصال از زنت خبر ندارم من تننجای استی نیکس..ی روانیکنیچکار م-
 ..ای کجاس ای تانیگیامی..یگیدروغ م....یگیدروغ م-
 رووونیخونم برو ب,برو از.. ھان؟؟یکنیچکار م..؟یاچی-

قلبم تو حلقم ..کردی و بھ ترس من اضافھ مشدی تر مکی ھرلحظھ نزدصداھا
 پشت وان بزرگ دمی پرشدنی واضح و واضح تر میلی کھ صداھا خیدرحال..دیکوبیم

 دی بنیع..ھمون لحظھ در باز شد و نفس منم تند شد از ترس..حمام و اونجا پناه گرفتم
 .. کنم تا نفھمھ اونجاموم لرزونمو آری نفسای صداکردمی می و سعدمیلرزیم

مثل اون .. مثل اون آشغالی ھستیکیتو ھم : لرزه بھ تنم انداختاری کامادی فریصدا
 ی وقتھ؟ازی چیدونیاصال م.. متاھلھسی و براش مھم نکنھی متانی خیھرزه کھ بھ راحت

  شدینجوریباتو گشت ا
 دوستھ ھی ب کار زنت ندارم اون فقط برام یمن کار..خفھ شو آشغال: گفتغیاناباجیک

 ... و بسنیھم
 بلند و فحش ھی و گرانای بلند کغی و بعد جدی بھ گوشم رسی محکمیلی سنی پرطنیصدا

جواب ..ذاشتشی نمبی نصی ھم باری و کامدادی نسبت ماری کھ بھ کامیکی رکیھا
 و خوردیناراحت بودم کھ دوستم داشت کتک م..دادی می بدتریلی خیفحشاشو با فحشا

 و داد دمی پررونی از پشت وان بین آمی تصمھیدر .. شده بودممی موش قانیمن ع
 بھش دست ی بھ چھ حقانا؟اصنی کای یتو بامن کار دار.. تو؟؟ی دارانایچکار ک:زدم
 .. نامرد؟؟یزد
 ..کردی مھی صورتش گذاشتھ بود و بلند گری دستشو روانایک

 ی منو بازگھیحاال د: گفتادی زد و بافرانای محکمتر اون ور صورت کیلی سھی اریکام
  آشغال؟؟؟یدیم
  ھرآن امکان داشت از شدت دردانایک.. بودی بدیلی وحشتناک شده بود اوضاع خیلیخ

 ..وفتھی پس بھیو گر
 ادی بسی پلزنمیوگرنھ زنگ م..نجای از ارونیگمشو ب: بلند داد زدمخوردی خونمو مخون

 ی بود موھامو از پشت گرفت و درحالی عصبیلیخ.. بلند خودشو بھم رسوندزی خھیبا
تو سرم درد ..بردی و مدیکشی منو مکردیمنور م١٨+یکھ روح و جسممو با فحش ھا

 ھا شده یسمی مثل ساداری شده بود کامی اوضاع بدیلی واقعا خکردمی رو حس میادیز
 .دادی و فحش مزدیفقط م  وشناختی نموی کسگھی دتیمواقع عصبان..بود
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 بلند از جاش غی جھی با نیماش.. و پاشو محکم رو پدال گاز فشردنی کرد تو ماشپرتم
 .کنده شد
درکمال تعجبم .. متنفر شده بودمگھی خونھ دنیاز ا.. گرفت و ھلم داد داخل خونھبازومو

 با دو خودشو ی فوق العاده کوتاه و تنگی بود با لباسانایھمون دختره کھ فکر کنم روم
اما اون مرد من ..اری بغل کامدی منو آدم حساب کنھ پرنکھیبھ ما رسوند و بدون ا

 یرفتم سمت پلھ ھا کھ دختره باصدا..ادی زیلیبودم خ یعصب..چطور جرئت کرد..بود
 شیولش کن بذار بره ا..زم؟؟ی خونمون عزی خرابو آوردنیاه اه بازم کھ ا:لوسش گفت

 کنترلمو از دست دادم رفتم گھید..یلییی بودم خیعصب..دمیی روھم سادندونامو
 و ھفت جدت ییھووووخراب تو:دمی و دادکشنشی محکم زدم بھ سسادمیروبروش وا
 ھی شبافتی کھ قیریکبیتو اسگ شرف داره بھ )بوق..(ھرزه ک)بوق(یدختره عوض

 )بوق( ناموس ننھیسگھ احمق ب)بووووق(ک
 خواست حملھ کنھ سمتم کھ اریکام.. لبو سرخ شده بودنی عافشیدختره ق.. خنک شددلم

 خودمو انداختم داخلش و درو قفل دمی کھ دی اتاقنی باال رفتم و اولیکیپلھ ھارو دوتا 
 کردم
 بھ خودم مسلط ی لرزه بھ تنم انداخت ولخوردی کھ بھ در ماری محکم کامی مشتایصدا

 داشتھ باشم از دستت دآخھ شی آساقھی معشوقت جناب بذار دودشیبرو پ:شدم و دادزدم
 یسمیساد
 ھی کیسمی المصبو تانشون بدم سادنیواکن ا: ازونور دادزداونم

 شب خوشششش: توجھ بھ حرفش خودمو رو تخت پرت کردم و بلند گفتمبدون
تو کھ باالخره ازون اتاق : مشت محکم بھ در زد و پشت سرش گفتھی ی عصباریکام

 ی تانذارمیزندت نم..رونی بیایم
 عممممرا: زدم و گفتمی بلندقھقھھ

 برداشتم و موی بودم گوشاناینگران ک.. بھ بدنم دادمیکش و قوس.. فحش داد و رفتھی
 توروت نگاه گھی دی چجوردونمی شرمندم نمیلیخ..انای شرمندتم کیلیخ:بھش اس دادم

 کنم
زود ازش جداشو ..زمیدشمنت شرمنده عز..ی نداریریتوکھ تقص: جوابش اومدعیسر

 ..موندمی ھم باھاش نمھی ثانھیمن جات بودم ..ھیاون وحش
 ..یھمونطور وحش.. ھا بودیسمی رفتاراش مثل سادقای دقاریکام..گفتی مراست

وول خوردن و کلنجار رفتن  یبعد کل.. فکر نکنمیزی کردم بھ چی بستم و سعچشمامو
 ..دمی زنو شنھی کوتاه غی جی گرم شده بود کھ صدایتازه چشمام کم

 آه و نالھ یصدا..در اتاقو آھستھ باز کردم.. تخت نشستمی چشمامو باز کردم و رویتند
دنبال صدارو گرفتم و .. مردھی تند ی نفسای ھمراه با صداشدی مدهی شنی زنانھ ایھا

 ..درو باز کردم..اری بھ در اتاق سابق من و کامدمیرس
 .. و چشام گرد شددمی کشی بلندنی ھدمی کھ دیزی روشن کردم و باچبرقو
 .......  ھردو لخت تو بغل ھم بودننای و روماریکام
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 ھردوشونو خواستی شدم کھ دلم می عصبی و بھ قدردیی خون بھ صورتم دودنشونی دبا
 بکشم

 نمی ببرونیگمشو ب: داد زداریکام
 از ی و ھرچھی گرری زدم زھوی..گرفتی ممی گرشدمی می از حد عصبشی بی وقتشھیھم

 ھیبلند بلند گر.. تو اتاق خودم و درو قفل کردمدمییدھنم درومد بارشون کردم و بعدم دو
 بشم وونھیکم مونده بود د.. خارج از توان من بودگھی صحنھ دنی ادنی دکردمیم

 ..نی زمختمیکھ بود رو ر ی و تو اتاق ھرچزدمی مغیج..بخاطرش
 .. بلند زدمی ھاغی و جدمی کشموھامو
 سرخ و متورم شده بودن و صدامم بخاطر ھیاز زور گر.. بزور باز کردمچشمامو

صبح بود و من ٧ساعتو نگاه کردم... داشتمیکال وضع آشفتھ ا.. دورگھ شده بودغامیج
 کھ دوست داره وی سختھ آدم کسیلیخ.. اونم بزوردمیساعت خواب٢ مدتنیتو ا

 و شدمی موونھی سختھ داشتم دیلیخ..کنن  درکمایلی خدیشا..نھی ببگھی دیکیبا} ...{درحال
 ھی ھق ھق گرتی و از زور عصبانکردمی داغ موفتادمی کھ مادشیھمش بھ 

 نھیخودمو تو آ..رفتی مجیسرم گ..دستمو گرفتم بھ لبھ تخت و از جام بلند شدم..کردمیم
 ... سرخ شده بودممینیوحشتناک شده بودم چشام سرخ سرخ بود و ب..نگاه کردم

 رونی گرفتم و بیعی اتاق رفتم دوش سری بھداشتسی دراوردم و بھ سمت سرولباسامو
 دمی رفتم دنیی از پلھ ھا پایاز اتاق خارج شدم و وقت..دمی قبلمو پوشیاومدم و باز لباسا

 .. ھستندنیرحال بوس نشستھ و داری کامی رو پانایروم
 اونو گھی دیکی دی عشق من بود چرا بااریکام.. دق بودنھی کاراشون برام مث آنیا

 یاگھ قرار باشھ ھرروز جلو: نلرزه بلند گفتمکردمی می کھ سعییباصدا..تصاحب کنھ
  نکنھریتو گلوت گ..یریکبی تو ایھو..رمی من مدی بکنای کثافت کارنیمن از

 ..کنھھھھھینترس نم: گفتنایروم
 پس زودتر ی دارویکی تو خودت اریکام..سسسیھ: بگھ کھ گفتمیزی اومد چاریکام

 .. باشماتونی ھرروز و ھرشب شاھد کثافتکارخوامینم..طالقم بده خالصم کن
 نجای اری ھم غی اگھی دیمگھ جا.. بدبختیکجا بر: و گفتدیی دندوناشو روھم سااریکام
 ؟یدار

 تو فقد طالقم بده..  خونھ طاھر داداشمرمی اصال مانای کشی پرمیم..رمیم-
 ...ی سند مرگتو امضاکردیعنی طاھر شی پیبر: گفتباپوزخند

  ی روز انداختنیتو منو بھ ا.. از ازدواج اولمیادگاری ھی نمیا..اصن آره من ھرزم-
اگھ ..ی زور بازوتو نشون من بدیفقط بلد: برداشت سمتم کھ با پوزخند گفتمزی خاریکام

 ؟یکردی چکار می نداشتنمیا
زود طالقم بده وگرنھ خودمو :پشتمو بھشون کردم و گفتم.. لبالب اشک شدچشمام

 گمی می دارم جدکشمیم
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 آروم زد تو بازوم و ھی و کمی اومد نزدکردی از رو پاش بلند مناروی کھ رومیدرحال
فتم  گرمیچون تصم.. بکنیخوای میبرو ھرغلط..زبونتم کھ دراز شده..بھ بھ:گفت

  چرا؟یدونیم..نگھت دارم
 چرا؟-
 دنتی و شاھد زجر کشی زجربکشنای و باھرمعاشقھ من با رومی باشخوامیچون کھ م-

 ..ی چون از طرف خانوادت ترد شدی بری رو نداریی جانکھی اشمیدوم..کی نیا..باشم
بھتم ..یاصن تو انقد با ھرزه ھا باش تا بترک:محکم گفتم.. نکنمھی گرکردمی میسع

 دی بادونمی نداشتھ باش خودم ممیتو طالقم بده کار..رمی ک من کجا مسیمربوط ن
 چکارکنم

اما از ..ی ازون ھرزه ھا بودیکیتوھم : مضحک بازشد و گفتی بھ پوزخندلباش
 ھ؟؟؟یدوست ندارم طالقت بدم حرف..یشی خالص نمی زودنیدست من بھ ا

 خونھ نی تو اگھی دخوامی باھات باشم نمامخوینم..ارررریکام: کردم توھم و گفتماخمامو
 ازت متنفرم: گفتمی نبود بھ سختلمیم.. بمونم
 .. ارزش داشتشتری کھ عاشقش بودم و از جونم بیدرحال
 یچھ تفاھم..ھھ: کھ زد از درون شکستمیباحرف
 کار بھ حد انتی خیمن از زنھا: تو چشاش و دوخت بھم و گفتختی نفرتشو رتموم

 ..مرگ متنفرم
 کارن انتی کھ خییاز مردا...منم: کردم محکم باشمی اما سعگرفتی ممی گرداشت

 زارمیب
 دوست دارم چون نارویمن واقعا روم:ارگفتی اشاره کردم کھ کامنای بھ رومبادستم
 من از ی تورو نداره اما براییبای سوم زکیاگھ ..ستی کار نانتی باشھ مث تو خیھرچ

 .. خوشگل ترهیھردخترخوشگل
 و از ھمھ مھم تی بود از بغض،عصبانکینزد.. تو سرمشدی مدهی پتک کوبنی عحرفاش

 انتکاریاما خودش مجبورم کرد کھ خ..یچی کم نبود ھمیچیمن ھ.. بشموونھی دیتر حسود
 ..باشم

 خوامیطالق م: زدمغیج
 غاشی جی کرد با اون صداوونمید..گھی خوب طالقش بده دزمیاه عز: گفتنایروم
 نی تو اگھی ھفتھ دی تو بگیھرچ.. چشمزمیعز: زل زد و گفتنای با عشق بھ روماریکام

 ینیبی ازش نمیخونھ اثر
 .. انداختمنیی کردم و سرمو پااخم
 ی جھنمی زندگنی مونده تحمل اگھی دکمیفقد : تونستم بگمفقط

 ..باعشقم: کھ نشنون گفتمی جوررلبیز
 .. باز کردم و واردش شدمموی از پلھ ھا باال رفتم و در اتاق فعلبعد
 ازش حرصم گھی ازش جداشم از طرف دخواستی دوستش داشتم و دلم نمی طرفاز

 .. بشمھی تخلینطوری اخواستمیگرفتھ بود و م
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 کردم ھی زدم و گرغی رو تخت انداختم،سرمو تو بالش فرو کردم و از تھ دل جخودمو
 ... خوابم بردی چجوردمی کارو کردم کھ نفھمنیاونقدر ا

*** 
 و اون دخترس چشمامو باز ی متعلق بھ کامدونستمی کھ می مضحکی خنده ھایباصدا

 ..کردم و چنتا فحش ناموس بارھردوشون کردم
 .. از اتاق خارج شدمدهی دوش کوتاه مسواک زدم و لباس پوشھی جا بلند شدم و بعد از
  و تو حال خودم بودم کھرفتمی منیی پلھ ھا پااز
صبحونھ ھم دھن ھم .. بودنییعجب آدما.. زدمی پوزخند صحنھ روبرومدنی دبا
 نمیا:گفتمی و مکردمی اما خودمو آروم مسوختمیداشتم م..سی دھنتون سرویا..کردنیم
 .. کنی طیالیخیب..گذرهیم

صبح : گفتمالیخیب.. با اخم و تخم نگام کرداری سرفھ پشت سر ھم کردم کھ کامچنتا
 ..ریبخ
 نقطھ ازشون نشستم و بساط نی دورترلکسی ریلی از کنارشون رد شدم و خشخندیبان

 . صبحونرو راه انداختم و شروع کردم خوردن
 .. دمی گفتن دختررو شنشی ای کھ صداخوردمی می دولپنی خورد بود ھمچاعصابمم
شماھم بھ کار خودتون .. بابادیکوفتم کرد: وزق زل زده بودن بھم کھ گفتمنی عدوتاشون

 زی رو موفتھی چشاتون االن مدیبرس
 طونھیش.. اما بلندتر و کش دارترشی با ناز چشماشو ازم گرفت و بازم گفت انایروم

 یریکبیدختره ا.. برهادشی گفتن شی اگھی سازه بزنم تو دھنش دیی چانی با ھمگھیم
 خواستی مدی شاکردی اصال صحبت نماریکام.. بودیروز کسل کننده ا.. جام پاشدماز
 .. اصالسیخوب مھم ن.. حرص درارهینجوریا

 بھم زد کھ کل شی اسکلتکلی با اون ھی تنھ محکمگذشتی داشت از کنارم منایروم
 .. کتفش فرو رفت تو تنمیاستخونا

 گھیخوب گمشو برو د... اهمی از دستت راحت ششھی میک:گفت
ش  و افتاد رو کاناپھ با حرص نگادی کشیغی از پشت گرفتم کھ جقشوی.. آوردمجوش

 تی باز کن ور بزن تا حالگھی بار دھی دھن گشادتو نیا.. یھووو:کردم و گفتم
 دی دوس داشتی اونوقت ھرغلطرمی منجامی کھ اسمی خوشحال نادیاتفاقا خودمم ز..کنم
 ..دیبکن
روز ١درضمن مطمئن باش کھ تو ھم واسھ:دمی غرادی مکث کردم بعد با حرص زیکم
 با شدت ول کردم کھ قشوی.. تحفھرونی بکنھی و پرتت مشھیرمیزودازت س..یاریکام

 .. از پشت سرم منو پروندی دادیصدا
  آشغال؟یکردی می داشتیچھ غلط-
 از پلھ ھا باال رفتم و خودمو دمی دورهی بتونھ منو بگاری کامنکھی و قبل ادمی کشغیج

  کردمایریعجب گ..انداختم تو اتاقم
 ... جونش رفتننایخستھ شد با روم کردن دی بازم مث قبل از فحش دادن و تھدیوقت
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 ندارم ی من کھ کاردیاگھ شماھا ھرروز سربھ سر من نذار.. ولم کناریاھھھ کام-
 بھتون

 ایفردا : اتاقم گفتمرفتمی کھ می و درحالرونی بدمی کشاری کامی وحشی از دستابازومو
 ھ؟؟؟یاوک..می بھ کار ھم نداشتھ باشیتا اونموقع کار..میشیپس فردا از دست ھم راحت م

وارد اتاقم شدم و ..الیخیب.. و دختره ھم با افاده نگام کرددیی دندوناشو روھم سااریکام
 جھنم تر یاز ھر جھنم..اری خونھ کامگذروندمی می جھنمیچھ روزا..درم قفل کردم

 .. تر از اوناوونھیمنم کھ د..وونھیھر روز جنگ اعصاب با دوتا د..بود
 .. بودمفتشیھنوزم وابستھ و ش.. اصالشدیوض نم عاری حسم بھ کامنای اباھمھ

 با آھنگاش شھیھم.. کردمی پلوی فالحاری مازی از آھنگایکی و دمی تخت دراز کشیرو
 ..رهیگی سراسر وجودمو میآرامش خاص

 ... کنھیگر... کنھیگر
 ... کنھیگر... کنھیگر
  کن تا اشک چشماتھیگر
  رو تن بارونزهیبر

 ای بارون کھ تو درمثل
  راحت و آسونشھی مگم
  و عشق و نگاھتمنم

  از غمت گذشتنسوالھ
  از نگفتھ ھا بودیھرچ

  دلم نوشتمگوشھ
   غمی بلندنی ایرو
 وفتمی بدی شاسادمیوا

  نمی سی مرگھ توبغض
 زمی عزی مقصرتو

  کار دل منی گره
 امنی از توعھ یھرچ

  ذره حوصلھ از توھی
 ! فاصلھ از منیکمی

   رو بالشختیری حس آھنگ غرق شده بودم و اشکام دونھ دونھ متو
 بھی کھ نجی دو چشماز

 بھی عجکمی یگلگ
  لطافت ستارستبھ
 بھی نصی دستام باما

 نیبب..اه رفتھ بودم تو حسااا.. شدنیگزی جامی گوشبرهی وی آھنگ قطع شد و صداھوی
 ..رنیگی حال آدمو میچجور
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  الو: دادمجواب
  سالم:ی تو گوشدیچی گرم باربد پیصدا

 سالم باربد-
  کھ بھ زور آوردتت خونھدمیشن-
  کھیتازه دوستمم کتک زد مرت..بھ زور..آره-
  درستھ؟انایک..ھمون دوستت-
 ..اوھوم-
  ھاھیعجب نفھم-
 مث جھنمھ.. ندارمنجاروی تحمل اگھیباربد د-
  روز طالقتھگھیروز د٢ناراحت نباش-

 نایاونوقت روم..رم؟ی خونھ منی از اگھی دو روز دیعنی.. خوشحال شدم ھم ناراحتھم
 ..رهیگیجامو م

  دوست داشتھ باشھ و بپرستتش؟اروی اندازه من کامتونھی بدونم اون مخوادی مدلم
 مطمئنم.. مث من اونو دوس ندارهیکس...نھ
 ؟ی دستتھ تانیگوش..الو؟-
 آره آره-
 ؟ی کجا بریخوای بعد طالقت مگمیم-
   جارو اجاره کنمھی می بتونم با مھردیشا..دیشا..دونمیھنوز نم-
  خونھ منیایبعد طالق م..مگھ من مردم؟-
  مزاحم بشمخوامینم..انای خونھ کرمیاوه نھ م-
  حرف نباشھزمی خونھ من عزیایم-
 ..آخھ من..آخھ-
 ..ی باگھیروز د٢تا-

 و کارم کسی مگھ من برمیمعلومھ کھ نم.. برم خونش؟ینی..اه.. قطع کردشوی گوشعیسر
 تازه مردم ھس..شناسمش؟ی کھ ھنوز درست نمیبرم خونھ کس

 زهیچ..یدرضمن تو کھ قبال با باربد بود..گھی دی و کارکسیب: خطاب بھ خودم گفتمبلند
  چھ مرگمھگھی پس ددمیباھاش خواب..ینی

*** 
  بدو لطفاایبجنب تان-
 سای خب وایلیخ-

 می شخصیزای و ھمھ چشمیازم آرالو+تمام لباسامو جمع کردم.. و آماده بودمحاضر
 نیی گوشھ اتاق و رفتم پاگذاشتم

 میحاضرم بر: کھ گفتمکردی و ساعتشو نگاه مرفتی راه می ھاریکام
 باالخره خانوم افتخار دادن..چھ عجب-
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 کرده بودم رو ادهی پمی مشتشی آراھی بودم و دهی لباسامو پوشنی ترکی لجش شاز
 .. ھلونیصورتم ع

 بپوشونھ نھ شوی ھرزگکردی می تو بود سعی جایھرک: زد و بعدش گفتدمی دیحساب
 واقعا برات متاسفم..ینجوریمث تو ا

 ..نیی پاارمی بزنم دکور صورتشو بخواستی شدم کھ دلم می عصبچنان
 ی آنچنانشی تنگ و کوتاه و آرایھمراه با لباسا.. ھم حاضر و آماده اومدنایروم

اونوقت بھ من .. شودینده خانم واردماووووھھھھ ج: زدم و گفتمیپوزخند
 کشمی مغی جی بھم دست بزنی بخوا؟درضمنیگیم

 کشمی اون زبونتو از حلقومت مکنمی آدمت می روزھیباالخره :دی غری عصباریکام
 رونیب
 یسیمالش ن-

 ولش زمیعھ عز: شونھ ھاشو گرفت و نگھش داشت و گفتنای کرد طرفم کھ رومحملھ
 ..کن ارزششو نداره

گذاشتم ..نمی و بردم سمت ماشنییتا چمدونامو با زور و زحمت آوردم پا٣ طبقھ باالرفتم
 صندوق عقب

 .. ھم پشت سرم راه افتاداری کامنی پشت فرمون و گاز دادم و ماشنشستم
*** 

 ..دی امضا کننجارویخانوم ا-
 یی جای اما خودمو کنترل کردم و بھ سختدیلرزیدستام بھ وضوح م.. گلوم بغض بودتو

 ..کھ اون مرد گفتھ بود امضا زدم
  برم حاج آقا؟تونمیم: خودمو محکم نشون بدم گفتمکردمی می کھ سعیدرحال

 دییبلھ خانوم بفرما-
 اری و کامنای رومنی کھ بی خطبھ عقدی رفتم سمت در اتاق کھ صدای خداحافظبدون

 دھنم و با دو یدستمو گذاشتم رو.. شدری اشکام سرازاوردمیطاقت ن..دمی شنشدیخونده م
 .. نشستمنمیاز اونجا دور شدم و تو ماش

 سرمو بکوبم خواستیدلم م..بلند بلند..ھی گرری و زدم زنی گذاشتم رو فرمون ماشسرمو
 تو خلوتم شھیشده بود آھنگ موردعالقم و ھم.. گذاشتمارویبازم آھنگ ماز..بھ فرمون

 ..کردمیگوش م
 نی سمت ماشرفتنی کھ دست تو دست ھم منای و روماری کامدنی باال آوردم و با دسرمو

 از ی بلندغی جی با صدانیپامو محکم رو پدال گاز فشردم و ماش..اشکام شدت گرفت
 ..جا کنده شد

 ی کرده بودم و صداادی درجھ زنی آھنگو تا آخریصدا.. بھ کجادونمینم..روندمی مفقط
 .. ھام توش گم شده بودھیگر
 .. شدم کھ قبال اونجا خونھ من و عشقم بودیونابی وارد خدمی خودم کھ اومدم دبھ
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با تموم توانم گاز دادم فقط .. حالم بد شداری و خونھ بزرگ کامابونی اون خدنی با دباز
 تو اروی کھ تموم خاطراتم با کامی لعنتابونیاز اون خ.. از اون جا دور شمخواستمیم

 خوامینم.. شدن بھ اون خونرو ندارمکی حق نزدگھید...اون خونھ چال کردم و اومدم
 چکدومشونویھ..نمشونیدوست ندارم بب..فتھی بختره اون دافھی چشمم بھ قگھید
ھوس بھ .. نسبت بھم ھمش ھوس بوداریکھ عشق کام..از ھمون اول..دونستمی مدیبا

 طعم ی بھ قولای.. و تصاحبم کردمی ازدواج کردیوقت.. شبکی ی برادیدست آوردنم شا
لعنت بھ من کھ از ..دونستمی نمنوی بود و من ایمرد تنوع طلب.. شدری ازم سدیمنو چش

 . روز افتادمنی قبول کردم کھ حاال بھ ااجشو ازدوشنھادیھمون اول عاشقش شدم و پ
 ..آسمونم دلش گرفتھ بود مثل من..دیباری شده بود و بارون بھ شدت مکی ھوا تاربایتقر
 زدیبارون مثل شالق ضربھ م.. شدمادهی پارک کردم و پی پارک خلوتی روبرونویماش

 بھ الیخیاما ب.. عطسرو زدمنی کردم کھ اولھی بارون موندم و گرریاونقدر ز..بھ بدنم
 .. ادامھ دادمستادنیا

 ی سرمادونستمی و مدیلرزی کھ تمام بدنم از سرما مختمی و اشک رستادمی اونجا ااونقدر
 ..خورمی میسخت

 مقابل نی رسوندم اما ھمونجا سر خوردم و افتادم رو زمنیھ ماش خودمو بی سختبھ
 حرکت کنم و کل بدنم رعشھ تونستمیاصال نم.. شده بودمدهی موش آب کشنیع..نمیماش

 ..دیلرزیگرفتھ بود و م
اونقدر سردم بود کھ بدنم سست شده ..دیباری منجوری شده بود و بارون ھمی لباسام گلکل

 ... ھم افتادی و چشمام روارمیبود نتونستم طاقت ب
*** 

بھ دستم سرم .. ناشناس بودمیتو اتاق.. چشمامو باز کردمیدی احساس گلودرد شدبا
 .. بوددهی مرد سرشو گذاشتھ بود رو لبھ تخت و خوابھیوصل بود و 

 آقا؟: دورگھ گفتمییباصدا
ود  برام آشنا بکمیسال ٣١-٣٠ مرد بود حدودھی..دی صدازدنم از خواب پرنی اولبا
 افشیق

 تو حالت خوبھ؟: گفتبالبخند
 من کجام؟-
 خونھ من-
 ؟ی چیبرا-
 نفر مقابلش ھی شدم کھ درش بازه و ینی خونم کھ متوجھ ماشرفتمی داشتم مشبیخب د-

 اوضاعت خراب بود آوردمت خونھ یلیخ..یاولش فکر کردم مرد..نی زمیافتاده رو
 خودم

 شناسمتی مکنمی م؟حسی ھستیک..تو-
 !؟ی شناختارمیمن دان.. برگشتم بھ تھرانسیاز پار شبیتازه د-

 اریدان.. بوداریشناختھ بودم اون برادر کام..آره
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  بودمدهی نشناختم چون کھ فقط ازت عکس ددیببخش..آھان-
  اتفاق برات افتادنی شده کھ ای چنمیحاال بگو بب.. نداره زنداداشبیع-

 ..دمی کشی انداختم و آھنیی پاسرمو
 .. حرف بزنمیکیالزم داشتم با .. تو چشماش نگاه کردمدوباره
 و انتشی از خزیبراش گفتم از ھمھ چ..شبی دنیاز اون اول تا ھم.. حرف زدمبراش

 .... ھنوزم دوستش داشتم ونکھیا.. کھ مقصر اون بودنیا..انتمیخ
 چطور ولت یتو کھ از ھمھ دخترا و زنا سرتر..نطوریکھ ا:گفت..کردی نگام مبابھت

 چقدر نامرده..گھ؟ی دیکیکرد رفت با 
 چکار کنمممم...اریدوستش دارم دان: گفتمکردمی مھی کھ گریدرحال

 با دیشا..ای غصشو نخور تانالیخیاما ب..دونمینم: بخودش گرفت و گفتی متفکرافھیق
 اون خوشتره

 ؟یاری سرم رو دربنی لطفا اشھیم-
 ستیتو حالت خوب ن:از جام بلند شدم کھ گفت.. دراورد و پنبھ رو دستم گذاشتسرمو

 بخواب
  برمدینھ من با-
  آخھ؟یکجا بر-
 نھ باربد..انای خونھ کرمیم-

 !چرا اونجا؟: گفتیباتند
 پس کجا برم؟-
 ی مونی منجایھم-
  باربدشی پرمیم..شھینھ نم-
 !بخوابھ؟..بازم باھات..مکھ باز.. ھان؟؟؟ی واسھ چبھی مرد غرھی شی پیریم-

 انداختم کھ نیی حرفش تعجب کردم و گونھ ھام از خجالت گر گرفت و سرمو پااز
 واسھ لذت خودش لھی وسھیاون تورو بھ عنوان ..اجانی اما تانگمی منویمتاسفم ا:گفت

 نفر تورو ھی کھ خوادی اما دلم نمستمی برادر شوھرت نگھی و من درستھ دنھیبیم
 بازم یتونیم..مگھ چندسالتھ؟..یدم سرتری دختر دیماشا از ھرچ!..نھیعروسکش بب

 .ی و خوشبخت بشیازدواج کن
 ھیکیمن قلبم فقط متعلق بھ ..شمینم..نھ: زدم و گفتمپوزخند

اما اون االن : تعجبم اومد جلو شونھ ھامو گرفت و تو چشمام زل زد و گفتتیدرنھا
 یخوربھتره غصشو ن..کنھی حال مگھی دیکیداره با
 از کنارم بلند عی بود جواب داد و بعد سرمیسیب.. تلفن خونش زنگ خوردنی حنیدرھم

 .رونیشد رفت ب
بھم ..روزی درانی برگشتم ادونستیم.. بوداریکام: اومد تو اتاق و گفتقھی چند دقبعد

 .یگفت طالقت داده اما نگفتم کھ تو خونھ من
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 ھم بھ خودم کردم کھ ینگاھ.. بود انداختمی بھ مانتوم کھ رو چوب لباسی نگاھباتعجب
 راست اری دانی جلونی من نفھم از اول باھمینی.. تنمھی حلقھ انی تاپ آستھی دمید

 ! مانتومو اون دراورده؟یعنی..دم؟یراست چرخ
 .. نگاش کنمدمیکشی خجالت مگھیاصال د.. رومدمی کشپتورو
 رات مھمھ؟مگھ ب!..؟یپوشونیچرا خودتو م: زد و گفتی مرموزلبخند
 بھتر بود دیشا.. نگفتمیزیاخمامو جمع کردم و چ.. ھرزهگفتی بھم ممیرمستقی غداشت
 ..گفتمی میزی بھش چدیاصال نبا..رفتمیکھ م

 ی رفتم و مانتومو از چوب لباسنیی خجالت شدم و پتو رو رھا کردم از تخت پاالیخیب
  کجاس؟نمیماش: و گفتمدمیبرداشتم و پوش

 ؟ی بریخوایکجا م-
  کجاس؟نمی ماشگمیم-
  ازم؟ی ناراحت شدنمیبب.. خونھ پارکھیروبرو-
 ؟یکنی فکر میخودت چ-

 شوھرت با ری نداشتم فقط گفتم کھ تو بغیمنظور بد: از در خارج شم کھ گفتخواستم
 ازم خجالت نھی آستی لباست بنکھی از ادی نباگھی دی ھم ھمخواب شدی اگھی دیکسا
 ..یبکش

پاتند کردم و .. بودمیعصب..ومدی خونم در نمیزدیکارد م.. تحمل حرفاشو نداشتمگھید
دستشو بھ شدت پس .. رفتم کھ دستمو گرفترونیباتنھ از کنارش ردشدم و از اتاق ب

  بھ من دست نزن لطفا:زدم و گفتم
  صبر کنکنمیخواھش م..سای وایتان-
 ستی درست ننجایموندنم ا.. برمدیمن با-

 !البد رفتنت بھ خونھ اون پسره درستھ نھ؟: گفتباپوزخند
 اما بھ شما دی ببخشیلیدرضمن خ..انای خونھ کرمیدارم م: و گفتمدمیی روھم سادندونامو

 فی بود تعری کردم برات ھرچی غلطھی..رمی کجا نمرمی من کجا مسیکھ مربوط ن
 خدافظ..کردم

چون .. خونھ باربد شدم و راه افتادم سمتنمی و سوار ماشرونی خونش زدم باز
 ! درست کنمدی مشکل جدھی بشم و براش انای مزاحم کخواستمینم

 فونویزنگ خونشو زدم کھ آ.. شدمادهی باربد نگھ داشتم و پکی شییالی خونھ ویروبرو
  باالای بزمی عزی تانییعھ تو:برداشت و گفت

 !مگھ باز نشد؟: باز کرد کھ باز زنگ زدم کھ گفتدرو
  دم درای بقھی دقھی باربد زهیچ-
 باشھ اومدم-

 یکنیباربد کمک م: نذاشتم ببوسم و گفتمیباھاش دست دادم ول.. بعد دم در بودی الحظھ
 باشم بعد نجایروز ا٤-٣ چتر بشما فقط اومدم واسھنجای اومدمیالبتھ ن!..ارم؟یچمدونامو ب

 برم
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تا ھروقت  خونھ خودت بدون و نجاروی گلم اھی چھ حرفنیا..ی من بذارم برنکھیمگھ ا-
 ارمیحاالھم برو تو تا چمدونارو ب.. بمونیدوست داشت

 .. کردم و وارد خونھ شدمتشکر
*** 

  شربت؟ای یچا..قھوه؟..زم؟ی عزیخوری میخوب چ-
 شمی ممنون میاری آب بوانی لھی-
 یچشم خانم-
آبو برداشتم و سر .. فنجون قھوه اومد سمتمھی آب بود و وانی لھی کھ توش ینی سھی با

 دمیکش
   ممنون باربدیلیخ-
  کنمیخواھش م-
 بھ ی شد وقتاری من و کامیی کھ باعث جدادونستمی مرکاری باربد رو تقصیی جوراھی

خالصھ .. وی انتقام و لجبازی داد و منم بھ ھواشنھادی گوش کرد و بھم پیحرف کام
 ! باربدشتری خودمم بود اما بریتقص.. کھ بود قبول کردمیھرچ

 !ا؟یتان-
 بلھ؟-
  شده؟یزیچ..؟یچرا انقدر تو خودت-
  نابودشدمیزندگ...آره-
 و ی ازدواج کنیتونیتو دوباره م.. طالق ساده بودهھی نشده کھ فقط یزیچ..چرا نابود؟-

 ی بسازتویزندگ
  خستھ شدمگھید..دادی ملمی تحواروی دانیدرست مثل حرفا.. زدمیپوزخند

 بھ ختمی دوست داشتھ باشم چون تمام عشق و احساسمو روی کستونمی نمگھید..تونمینم-
 .. کھی مردیپا

 ساده از یلی بود و خمی مرد زندگشی کھ تا دو روز پی مردیبھ پا: ادامھ دادمبابغض
 ..دست دادمش

پاکشون کردم و .. شد رو گونمی و اشکام جاررمی اشکامو بگزشی ری جلونتونستم
 دمی باربد رو شنیبغضمو قورت دادم و چشمامو بستم کھ صدا..دمی کشیقینفس عم

 قای خوشحال بود دقیلی خدمشی دروزید..؟ی رو دوست داشتاری تو انقد کامیعنی-
باخودت ...یکشی عذاب می دارینجوریاون خوشبختھ اما تو ا..متضاد حال االن تو

 غصھ نخور.. نکنینجوریا
 نی خانوادمم سر ای حتی غصھ نخورم وقتیچجور: بغض نشست تو گلوم و گفتمباز

 ی امتحانم کنی کھ بخوایباربد کاش قبول نکرده بود..خوانی منو نمگھیاتفاق د
  کھ کردمیخوب عذرخواھ..من-
 کنھی خراب منو درست نمی تو زندگیعذرخواھ-
  چکارکنم؟یگیم-
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 نیا..شتی رو نداشتم برم اومدم پییچون جا..فقط.. ندارم ازتیانتظار..چکاریھ-
 .. جبران باشھتونھیخودش م

 ؟یومدی چرا نشبید..یراست: اومده باشھ گفتادشی یزی زد و بعد انگار چیلبخند
 ..شبید-

 ... شدهی بھش بگم کھ چخواستمینم
 ..امیگفتم امروز ب..انای رفتم خونھ کشبید: دادمادامھ

 .. وقت منھی یای شب بیدیترس: گفتطنتیباش
 .. خرکھیمرت.. شعوری ادب بیب.. آخر جملشو رفتمتا
 تی تربیب-

 می حرفارو ندارنیمن و تو کھ باھم ا..زمی عزالیخیب: و گفترخندهیزدز
 ..نی پررو بود اچقدر

 کف خونھ کھ یچشممو دوختم بھ پارکت ھا.. نزدم و اخم کردمیحرف..
 ؟ی صبحونھ خوردنمیبگو بب..خوب:گفت

  آشپزخونھ بھت بدمای پاشو بی نخورددونمیم: نگفتم کھ گفتیزی چی گشنم بود ولیلیخ
 می و ھردو نشستزی رو مدی صبحونھ مفصل چھی ھی ثانیکیدر عرض ا.. جام بلند شدماز

 زمیبخور عز..منم نخوردم:کھ گفت
 اریتو فکر دان.. تو فکر بودمشتری و بخوردمیآروم و آھستھ م.. بھ خوردنمی کردشروع

 و شی ننی ازش انتظار داشتم نھ ایرفتار بھتر.. باشھینطوری اکردمیفکر نم..بودم
 .. ھاھیکنا
 مثل کلشیھ.. جذاب تر از اونی حتدیشا.. نبوداری کامھیاما شب.. خوشگل بوداریدان
 ی قلمینی بی لخت و قھوه ایموھا.. تررهی تاری از کامکمی بود اما رنگ پوستش اریکام

 از شی دو برادر مشترک بود غرور بنی انی کھ بیزی چھی..ی نسبتا قلوه ایو لبا
 ..درھم بود شھی کھ ھمییبا ابروھا..حدشون بود

 رشدمیس: بلند شدم و گفتمعی خوردم سری چدمینفھم
  شده؟یزیچ..ی ھمش تو فکر بودی نخوردیزیتو کھ چ: گفتباربد
 رفتم و نشستم رونی کردم و از آشپزخونھ بیتشکر.. نگفتمیزی نگاش کردم و چفقط

 رو صفحھ چشمک انای درش آوردم اسم کفمیاز تو ک.. زنگ خوردمی کھ گوشرو کاناپھ
 سالم: جواب دادمزدیم
 ..ی خوبیسالم تان-
 یتو چطور..زمی عزیمرس-
 اریامروز رفتم دم خونھ کام..خوبم-
 ؟ی چیبرا-
اما گفت .. درو باز کرد کھ فکر کردم مستخدمتونھی دختره اھی..اومده بودم سراغت-

 نداره ی گفت طالقت داده و خبراری و رفتم تو کامدی برق از سرم پرارهیکھ زن کام
  االنییکجا.. ھمش در دسترس نبود تا االن کھ زنگ زدمتمیگوش..ییکجا
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 خونھ باربد-
 وونھیاونجا چرا د-
  کجارو داشتم برم-

 یومدی شدم نبھی انقد غریعنی ی بدیلی خوونھید!!!..ا؟؟؟یتان: گفتی و ناراحتباتعجب
 !خونھ ما؟

 باربد قبول ی مزاحمتون بشم و بخاطر اصرار ھاخواستمینم..سینطورنی ازمینھ عز-
 . خونش باشمیکردم چند روز

آخ کھ تو چقد .. استفاده ھاشو ازت بکنھخوادیخو احمق اون کھ دلش برات نسوختھ م-
  یخنگ

 کنھی میق چھ فرگھی بار باھاش بودم دھی من کھ سیبرام مھم ن: زدم و گفتمیشخندین
 زمیعز

 ی نبودینطوری قبال ای تانی شدینجوریتو چرا ا..کنھیفرق م-
 ..ی نھ خانواده ای نھ عشقگھیقبال عشقمو داشتم االن د-
 م؟یچی من برات ھینی-
 ھی چھ حرفنیا.. تویزمیعز-
 ای توروخدا بھ خودت بیکنی مینطوریپس چرا ا-
 بزرگ تو یالی وھی..زمی عزسی نیزی کم چمیمھر.. مونمیروز خونھ باربد م٣من-

 ..تاسکھ١١٢٠شمال و
 ! شمال؟ی بریخوای میعنی..ھیمنظورت چ-
 ..رمی تو تھران بگنجای خونھ ھمھینھ قصد دارم بفروشمش و -
 تو کدوم منطقھ تھران؟-
 اری خونھ کامکی نزدخوامینم.. دور باشھھی از زعفرانیلی خخوامی اما مدونمیھنوز نم-

 باشم
  باالشھر؟یاصال چرا بر..ھیفکر خوب-
 ھ؟ی خوبیفرشتھ جا-
  ھم خوبھی منکیھم نزد.. جردنایاصال ب-
 دمیخبرشو بھت م.. فکر کنمدیبا-
 زمیباشھ عز-
 ؟ی نداریکار-
 یبا..نھ مواظب خودت باش-
 خدافظ-

 .اومد و روبروم نشست..ستادهی باربد پشت سرم ادمی قطع کردم کھ دویگوش
 .. چقدریوندینم: زانو زد و گفتروبروم

 ؟یچقدر چ-
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 یباھام م..یدوستت دارم تان.. وقتھ کھ عاشقتمیلی اما خی از کدونمینم..زمی عزیدونیم-
 ؟یمون

 نی ای ناگھانیلی حبس شد خنمی بگم و نفسم تو سیزینتونستم چ.. نگاش کردمباتعجب
  اتاقم کجاست؟ی بگشھیم:لبامو روھم فشار دادم و گفتم..حرفو زد و من شوکھ شدم

  اتاق دوم..طبقھ باال-
 ممنون-

دستشو دورم .. بود پرت شدم تو بغلشرمنتظرهی برم کھ مچمو گرفت و چون غاومدم
 اریکام..کنمی من خوشبختت مزمیعز..ی تانھینظرت چ: و گفتدیحلقھ کرد و گونمو بوس

 کنمیخوشبختت م.. دارماقتتویمن ل.. رو نداشتی فرشتھ انی ھمچاقتیل
 حلقھ فمی دستشو دور کمر ظریعضالت قو.. منو گرفتھ بود بلندشم سفتخواستمیم

 ..کرده بود
 نی بھ اتونمی نمیحت.. ندارمی مناسبتیمن االن اصال وضع..لطفا ولم کن..باربد:گفتم

 ولم کن..نھ باربد..فکر کنم کھ بخوام مجدد ازدواج کنم
 یایان تمونمیمن منتظر جوابت م..فدات بشھ باربد: سفت بھ خودش فشرد و گفتمنو
 ..من
 خودمو ی چجوردونمی سمت پلھ ھا و باال رفتم نمدمیباتمام توانم دو.. ولم کردبعد

 کوره داغ نیگر گرفتھ بودم و بدنم ع..رسوندم بھ اتاق و خودمو رو تخت پرت کردم
 از ری غی اگھی کس دخواستمینم..نھ..دینبا..شده بود و ھنوز تو شوک حرفاش بودم

 ! من نھی باشھ اما برای ھردختری برای آلدهی اد مردیباربد شا.. باشھمیعشقم مردزندگ
 کم تر باھاش گھید.. خاص بودیلی اما نگاھاش بھ من خزدی نمی حرفگھی دباربد

تو خونھ اون .. برم و خالص شمنجای زودتر ازکردمی و فقط دعا مکردمیصحبت م
 نسبت بھش بھم دست  حسنی عاشقمھ ادمی فھمی از وقتکردمی میدی شدیاحساس خفگ

 ..داد
 و انای کشی فرداش برم از خونش پگھی دخواستمی دو روز بود خونش بودم و مبایتقر

 متوسط ی از محلھ ھایکی خونھ مناسب تو ھی دی و خرالی فروش وی دنبال کاراوفتمیب
 ..تھران

 ی ام بازی پانای کھ فعال متعلق بھ من بود نشستھ بودم و با کی تخت تو اتاقیرو
 بھ در ی انداختم رو تخت کھ تقھ امویگوش.. شانسنیلعنت بھ ا..نتم تموم شد..میکردیم

 .. نزده بودم کھ در باز شد و باربد اومد داخلیھنوز حرف..خورد
 !لس؟ی طونجایمگھ ا: گفتمبااخم

 ..من کھ در زدم: گفتباخنده
 ؟ داخلیمن مگھ اجازه دادم کھ تو اومد: با ھمون اخم جوابشو دادمھمچنان

  باھممی حرفارو ندارنیماکھ ا..زمی عزالیخیب: نشست و گفتکنارم
اما از رو .. بھش رفتمی دستاش کھ دور شونم حلقھ بود نگاه کردم و چشم غره ابھ

خودشو از پشت انداخت رو تخت کھ چون ..نرفت و ھمچنان دستش دور شونم حلقھ بود
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 ی چینی..اربد ولم کن لطفاب:دستش دور شونم بود منم باھاش افتادم رو تخت و گفتم
 نکارایا

 صورتمو از نظر گذروند و یھمھ جا.. نافذش زوم کرد تو صورتمی مشکیچشما
 باھات چت کردم ی وقتشناختمتی گفت امتحانت کنم اصال نماری کامیوقت..یدونیم:گفت

 ھی دمتی و دی عکستو فرستادیوقت.. احساس بودی بدون ذره ازدمی میھرحرف
 بدتر دمتی دکی از نزدیوقت.. تو گرفتییبای ھمھ زنی لحظھ نفسم از اھیفقط ...لحظھ
 خواستمی اومد کھ نمی درمن نسبت بھ تو بھ وجود میی حساھی کم کم داشت ینی..شدم

 زن ھی بھ خودم اجازه بدم عاشق تونستمی و من نمیخوب تو متاھل بود...قبول کنم
 کی نزدکی بھت نزدیوقت..گھیاما خوب دلھ د.. دوستم بشمنیمتاھل اونم زن بھتر

 یلیخ.. واقعا عاشقتمدمی و فھمدمیطعمتو چش..ادتھ؟ی.. خونمیکھ اومد اونروز..شدم
من ..ایتان.. کردم بھت ابراز عالقھ کنمدای جرئت پیحاال کھ طالق گرفت..زمیعز..ادیز

 من مرد منم باھاش مردم اما تو ی مھسایوقت..یتو قلبمو زنده کرد..کنمیخوشبختت م
 ..یمنو زنده کرد

 انقدر خالصانھ دوستم یعنی.. بزنمی حرفتونستمینم..دی اشک از چشمش چکی اقطره
 !داشت؟

صداقت از .. خالص از عشق و احساسش نسبت بھم گفتیلیاما خ.. باورکنمتونستمینم
 ریقلب منو تسخ کھ ھمھ اریلعنت بھت کام..شدینم..تونستمیاما نم..ختیریحرفاش م

 انداختم و نییسرمو پا..ی نذاشتی ذره عشق پاک باربد باقھی ی برایی و جایکرد
 ..باربد:گفتم

 نفس باربد..زمیجانم عز-
 دیاشکم چک.. و رو شدری زدلم

 ھستم کھ منو تو یمن عاشق کس..اما نھ عاشق تو..من خودمم عاشقم..باربد من-
 چمیمن براش ھ..کنھی حساب نمیچی اصال ھشیزندگ

 راستشو بگو..ا؟یآره تان.. نھ؟چمی تو ھیمنم برا-
 یفھمیم..ی حامھی.. دوستھی..دوستت دارم اما نھ بعنوان عشق و ھمسرم..باربد..نھ-
 گم؟ی میچ

من ..منو پس نزن..ایتان: در پنھان کردنش داشت گفتی کھ سعی آشکاربابغض
 یخوایچرا نم.. از دستت بدمخوامیم کردم و نداتیمن تازه پ..رمیمیباورکن م..رمیمیم

 ..یمال من باش
 تونستمی اونوقت مشدمیکاش از اولش با باربد آشنا م..درمونده شده بودم.. نگفتمیزیچ

 تموم از ی پسر ھمھ چھی کھ ھیخوب آخھ ک.. عاشقش بشمیدرخواستشو قبول کنم و حت
 ھمون اقتمیواقعا ل.. رو پس بزنھیزی و خالصھ ھرچی و وضع مالکلی و ھافھینظر ق

جز داد زدن و شک و بد ..ستی بلد نیمن کار  غد و اخموئھ کھ جز کتک زدناریکام
کاش .. تنگ شدهزاشمی چنی ھمھ ای برای کھ دلم حتدمیدی مکردمیاما فکر کھ م..ینیب
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کاش ..اما کاش ھنوزم مرد من بود..دادی محلم نمی گاھی حتزدی داد مزدیکتکم م..بود
 قم ھنوز کنارم بودعش

باربد ... گرم فرو رفتمی جاھی حس کردم تو ھوی.. شدی صدا جاری رو گونم باشکام
 نفس ھیعطرشو با .. موھامیبود کھ محکم بغلم کرده بود و سرشو فرو کرده بود ال

 در آغوش آروم گرفتم ی عشقچیبدون ھ..ی حسچیبدون ھ.. ھام کردمھی وارد رقیعم
 و آغوش باربد رو ختمیری خودم اشک مقکھ اون عاشقانھ عاشقم بود و من تو فکر عش

 ..کردمی تجسم ماریآغوش کام
*** 

 ؟ی بمونگھی چند روز دشھیحاال نم-
 شھی ناراحت مانای اگر نرم کنکھی کار ھم دارم و اینھ کل-
 ی دادی بمونھ چھ قولادتیو ..ایبازم ب-
 نگران نباش.. ھسادمی-

 شدم براش دست نی و درو بست سوار ماشنمی گذاشت صندوق عقب ماشچمدونامو
 .انایتکون دادم و گاز دادم سمت خونھ ک

 یاما اصال حت.. ازدواجش فکر کنمشنھادی ازم قول گرفتھ بود کھ راجع بھ پباربد
 ..نم فکر کاری کامی بجامی تو زندگی اگھی کردن کس دنیگزی بھ جاتونستمینم
 کردم سر ی آروم و عاشقانھ گذاشتم و سعکی موزھی اری بھ خونھ کامدنی رستا

 ! دستم ندهی کاری حواس پرتنی وقت اھی تمرکز کنم کھ میرانندگ
االن حتما ..کنھی کھ االن داره چکار مومدمی نمرونی باری از فکر کامکردمی ھرکار ماما

  سوال داره؟نمیا..گھی دکنھی حال منایداره با روم
 نکھی ای بھ ھردوشون دادم و برای کردم و فحش ناموسسیلبامو با زبون خ.. واالنھ

 آھنگ شاد گذاشتم و محکم پامو رو پدال گاز فشردم کھ ھیحال و ھوام عوض شھ 
 !.. عاشق سرعت بودمشھیھم..برابر شد٢سرعتم

  لبخند فوق العادهھی!کی شام رمانتھی
 ! ازدواج ساده حلقھھی نیری شزی سورپراھی
 برهی شب پر از عشق کھ باتو خوابم نمھی
  شمال دونفرهھی قرمز واسھ نی ماشھی

 حواسم پرت شد و ھوی کھ کردمی می آھنگ بودم و داشتم باھاش ھمخوننی اعاشق
 .. ترمز کردمھوی کھ یی جلونی بود بخورم بھ ماشکینزد

  عالمھھی تو ھر نفسمھ بھت دلبستم اسمت
 ! ھمھشھی عاشقتم پگمی و مشکنمی مغرورمو
 دارمی شبا از فکر تو بذارمی جا مشتی پحواسمو

  از تھ دل دوست ندارمینجوری و اچکسی ھمن
 آھنگو خفھ کردم و یفور..نمی محکم از پشت خورد بھ ماشنی ماشھی خودم اومدم کھ بھ

 نی بود اومدم بتوپم بھ صاحب ماشی شدم و چون اعصابم بدجور خطخطادهی پنیاز ماش
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 و خونسرد بھم چشم ی عادیلیاون اما خ.. مواجھ شدماریکھ درکمال تعجب با کام
 و دمییدندونامو روھم سا. کردی بھم نگاه معشوه ھم کنارش بود و بانایروم..دوختھ بود

 داشتم و اری بھ کامی فحش جانانھ دادم و ھر عشقھی ھی عشق و عاشقیتو دلم بھ ھرچ
 د پاشو ی آوردنمی سر ماشیی چھ بالنی ببای بپاشو:فعال کنار زدم و بلند گفتم

 حواست کجاست؟!..گھید
 ھوی ی خودت بود ترمز کردریتقص: ابروشو انداخت باال و گفتی تاھی
 .. بلھ از پشت آسفالت شدمدمی کھ دی لعنتنیخوب چون نخورم بھ اون ماش-

 .. بوددهی نمھ سابھی نبود و فقط ی خاصزیچ.. شدادهی زد و پیپوزخند
 زمی عزکنھی ممھی جروی کنمی ببادی بسیزنگ بزن پل: گفتسخرباتم
  االغشعوری بی رو کرد لعنتروی کھ گفت دلمو زیزمی عزاون
 خانومت تنھانباشھ لولو شیبرو پ: گفتمشدمی منمی کھ سوار ماشی کردم و درحالاخم

 !خدافظ!.. وقتھیبخورش 
  شدمعی بد ضایلی فشار دادم رو پدال گاز دوباره و فقط روندم خپامو

 ترمز کردم و سرمو گذاشتم رو نای اانای کوچھ باالتر از خونھ کھی بودم کھ ی عصبانقدر
حال .. شدمادهی پنی کردم سرمو بلند کردم و از ماشدای پی حالت عادیفرمون و وقت

 ی رفتم با اعصابادهیتا خونھ اونا پ.. نداشتمانایروندن دوبارشو تا دم خونھ ک
 مشغول لنگیباش.. درو باز کردانای مادر کنی نوشھنو زدم کھ خالزنگ خونشو..داغون

 کردم و ی بود باھاش سالم و احوالپرسی بود زن مھربون و خوباطشونیشستن ح
در زدم و وارد اتاقش ..انای گغتم و رفتم داخل خونھ و سمت اتاق کیبعدش بااجازه ا

 می کردی شوقو  پرشوری سالم و احوالپرسنکھی از جاش بلند شد و بعد از ادنمیباد..شدم
 خوب معلومھ ی خستھ ایلی حتما خزمی عزنیبش:محکم در آغوشم گرفت و گفت

 من شی کھ پنجای امی آوردوی اتاق بغلگا؟تختین!..نجای از اون سر شھر تا ایرانندگ
 ی تنھا نباشیبخواب

چون ..شی آوردی کردی کار خوبیلی اتفاقا خزمی عزی تو مرسیمن فدا: گفتمبالبخند
 . ترسمی مدنی خوابییواقعا از تنھا

 ؟یدیخوابی باربد مشینکنھ شبا پ: جمع کرد و باتعجب گفتلبخندشو
 انایداغونم ک!.. باربدیآخ گفت..نھ بابا-
 !!چرا؟؟؟-

 نکھی ازدواج داد و اشنھادی کھ بھم پییتا اونجا.. کردمفی از اول براش تعروی چھمھ
 عشق دیخب شا.. و چرا مردهھی کدونستمی بھ نام مھسا گفتھ کھ من نمیراجع بھ دختر

 !اولش بوده
 اشکم واست ی دوستت داره کھ حتنقدری ایعنی: گفتدی حرفامو شنیوقت
 آدم ری ازش فاصلھ بگیتونی میبنظرم ھرچ.. مشکوکھمیلیخ!بھیعج..ختھ؟یر

 .. باشھی منفیدی اگرم مای نده یبھش اصال جواب..مشکوکھ خوب!..ھیمرموز
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قبال .. بھش ندارمی حس بدچی چرا ھدونمیاما نم..انای داشتم کی قصدنیخودمم ھمچ-
 فقط دونمیاما م..ستی نیحس ناشناختھ ا..دونمینم!.. بھش نداشتم اما االنی حسچیھ

چکار ..کنھی بھ خودشم گفتم اما قبول نمنویا.. دوستش دارمی دوست معمولھیبعنوان 
 انایکنم ک

 ..ری بگمیبنظرم کھ اول خوب بشناسش بعد تصم..دونمیمن نم-
 ؟یاوه راست-
 زم؟ی عزیچ-
 .. ھم افتادی اگھی اتفاق دومدمیداشتم م-
 ؟یخوب چ-

 اتفاق ابونی کھ اونجا تو خی و خالصھ از ھرچنمی خورد بھ ماشاری کامنی ماشنکھی ااز
خوش بودن واسھ ..اری کامنطوری کھ خوشحال بود و ھمنایاز روم..افتاد براش گفتم

 ..خودشون
 غصھ عشق از دست رفتتو ی اونا خوشحال و شادن اونوقت تو نشستوونھیخوب د-
  کردی کارشو تالفشھیبنظرم کھ م..؟یخوریم
 یچجور-
 نیاما ا..ی کھ عاشق باربدی وانمود کناری کامشی و پی با باربد باشی چند وقتیتونیم-

 .لتھیھرجور م.. نظر بودھیفقط 
  با احساسات باربدی بازشھی منیا..اانیاما ک-
 و ھم یاری رو درباری حرص کامیتونی ھم می کھ باھاش دوستی تو در زماننیبب..نھ-

 ی باربد پسر خوبدمی شایدیخدارو چھ د..یکنیبخدا ضرر نم..یباربد رو بھتر بشناس
 !باشھ ھا

 بود ھم انھیھم انتقام جو.. بدم نبودنیبنظرم ھمچ.. داد منو برد تو فکرانای کھ کیشنھادیپ
 .. واسھ حرص خوردنشششرمیمیم..اری بھ اعصاب کامیزی نمھ کرم رھی

 دستشو جلو انای کھ کدمیکشی مدی پلی کردم و در ذھنم داشتم نقشھ ھازی رچشمامو
  گفتماااای چھیحاال من ..یییییکجا:صورتم تکون داد

 ارخانیدارم برات کام.. عشقمی گفتی خوبزیاتفاقا چ: گفتمیطانی مرموز و شیلیخ
 ؟ی چکار کنیخوایم-

  بکشمشخوامیم: کردمیطانی خنده شیبامسخرگ
 ی از گشنگی دارمیپاشو بر..؟ینھارخورد: بھم کرد و گفتیھی عاقل اندر سفنگاه
 ..یگی مونیھذ

 می رفتیی کھ دوتادیچی مزویاتفاقا مامانش داشت م.. بردرونی و از اتاق بدی کشدستمو
 .. نقشم بودشی فکرم پدمیچی مزی نھارو رو ملی کھ وساینیدرح..کمکش

  پرت کردرونی باالتمی منو از خانای کیصدا
 کریاصن من ش.. باباااایا!.. تو؟یکشی نقشھ قتل می واس کودوم بدبختیباز دار-

  شوالیخیزر زدم ب.. گفتمیزی چھی خول یخوردم بھ تو
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 و دمی خنددمیچی و بشقابارو مزی رو مذاشتمی رو می ماکارونسی کھ دیدرحال
 ..حرص نخور واسھ بچمون ضرر داره:گفتم

  گااااووووشعوووووریب: گفتباحرص
 دمی کشغیج.. تو آشپزخونھدیی تو صورتم و دودی آب نصفشو پاشوانی خنده کھ لری ززدم

 رونی بادی جون بگو بنینوش: دنبالش کھ پشت مامانش پناه گرفت کھ گفتمدمییو دو
  ندارمشیکار
 امان از دست شما: و گفتدی جون خندنینوش
  دوتا خل و چل افتادن بھ ھمنی باز ایوا: از پشت سرم بلند شدی مردونھ ایصدا

 داداش خودمم حساب یی جوراھی کھ انایداداش ک.. بودماین..واو.. سمت صدابرگشتم
 .شدیم

 تی مامانش خوبشی خودم گفتم پشی زدم و خواستم بپرم بغلش کھ پی گلھ گشادلبخند
 ..نداره

  دلم تنگ شده بودییییمای سالم داداش نیییوا-
  داداشتو؟ی ماچ کنھی یخواینم..منم خانوم گل-

 کھ خودمم دمی زدم تو بغلش و لپشو بوسرجھی شنی کرد کھ منم ھمچی خنده شادمامانش
 ..تعجب کردم

 زممممی تنگ بود برات عزیلی دلم خییییداداش..مااااای نیییییوا-
 زمممیمنم عز-
 مایماھم آدم: اعتراض کردانایک
 زمی عزای بیتو کھ عشق داداش: دستاشو باز کرد و گفتماین
 .. بغلشدی پری با سرخوشانایک
کاش .. رو داشتمی خانواده انی حسرت ھمچشھیھم..شدی ممی حسودیلی خانوادشون خبھ

 . داشتناناروی خانواده کی مھربونکمی فقد کمی پول یخانواده منم بھ جا
 خواھر و یو نھ حت.. نھ پدرمدمی از مادرم دینھ مھر.. خانواده بودنی خانواده من اکاش

 برادرم
 نصف نکھیاصال از بس مادرمو بخاطر ا.. ندارنی نقش پررنگچی ھمی تو زندگاصال

 ی تو سفراشھیھم..پدرمم..سی نادمی صورتش دمی سر کار بود ندشھیروز ھم
 یاونا ھم لحظھ ا..تارا و طاھر..گمیخواھر برادرمو م.. معرفتمیاون دوتا ب..یخارج

 خال رو تو نی آوردم تا ای روپسرا  بای شد کھ بھ دوستینجوریبھم توجھ نداشتن و ا
 .. نشد جز دردبمی نصیچیاز عشقم ھ.. پر کنممیزندگ

 ؟یتان-
 مایجانم ن-
 کنمی دو ساعتھ صدات مییکجا..؟یخوب-
  خستم فقطکمی..ی داداشنجامیھم-
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 ی مھربون و پرشور آقای باز شدن در اومد و پشت بندش صدای حال صدانیدرھم
 کھ ی حسقایدق..مثل پدر بود برام.. دوستش داشتمیلیخ..مای و نانایپدر ک..یمیعل
 .. بھ پدر خودم نداشتمچوقتیھ

 کھ اشک تو چشمام جمع دی بوسمویشونی کرد و پی باھام سالم و احوالپرسییباخوشرو
 ...شد
 کردم و یتشکر..کردمی فکر مشتری کھ داشتم بی بھ نقشھ ادیبا..تونستم غذابخورم نادیز

 نکنھ دوست ی نخوردیزی تو کھ چزمی عزیوا: جون گفتنیخواستم برم اتاق کھ نوش
 ؟یندار

 و ستمی گرسنھ نیول.. جونمنی نوشدیکنی کھ شما درست ممیی ھایمن عاشق ماکارون-
  استراحت کنمرمیبشدت خستم با اجازتون م

 نوش جونت دخترم برو بخواب:یمی علیآقا
 بھ تختش بود دراز دهی کھ چسبی و رو تختانای بھ جمعشون زدم و رفتم اتاق کیلبخند

 .. و رفتم تو فکر نقشمدمیکش
   شوالیخیجان مادرت ب-
 شھینم..انای کشھینم-
  من کھ گفتم غلط کردم زر زدم گفتمشھیچرا نم-
موندم ..ی دادی نظرنی کھ ھمچی مخ داشتیلیاتفاقا خ..گھینزن داه انقد حرف اضافھ -

 ..دیچرا بھ فکر خودم نرس
 ؟ی بکنیخوایحاال چکار م..میمن تسل..باش بابا-
 مثال بھ ی الکدیبا..مرحلھ اول دوست شدن با باربده..انایواسھ اونم برنامھ ھا دارم ک-

 رمممیقصد شناختش انتقاممو بگ
 .. زدمیناموسا چھ زر: و گفتشیشونی محکم کوبوند رو پانایک

 انایعاشقتم ک: و گفتمدمی بوسگونشو
 با ی بکن ولیخوای میھرغلط: نگام کرد و سرشو تکون داد و گفتیبادرموندگ

 .. خودتتیمسئول
  ابن نقشرو اجرا کنم مغزپوک؟خوامی تو متی با مسئولیپس فک کرد-
 ییییخودت-

 ..ومدی کار بدش منی از ادایشد.. زدغی کھ جدمی و لپشو کشدمی خندفقط
 جورواجور بود بھ سقف زل ی کھ تو سرم فکرای انداختم رو تخت و درحالخودمو

 منو بده:)neutral_face:لیموبا(اون ماسماسک..ایک: گفتمانایزدم و روبھ ک
 !ایب: پرت کرد طرفم و گفتمویگوش

 .کنھی مکھیمحبت داره ازت چ.. رفتاراتم عشقمنیاصال من مرده ا-
 زھرررر-



 37 

 اما تو ی پلی خونشون بھ نت وصل شدم کھ سی فای رمز وادنی زدم و بعد پرسیلبخند
 ی وی بدبختم از ھنگ خارج شد رفتم پی گوشیوقت..تلگرام بود کھ ھوار شد رو سرم

 .. ام دادهیتا پ١٩دمیباربد رو باز کردم کھ د
 یاماینھ بود پ عشقوالکری و دو سھ تا استی ھمشون سالم و احوالپرسی اولیامایپ

 ی کردی نکردی ھمش نوشتھ بود فکراتو کردمی آخریتا٤ بود وی ابراز نگرانشمیبعد
  نگرانتمممممیی معلوم ھس کجاچیھ: نوشتھ بودمی آخر آخربعد
 جھی نتنی فکر کردم و بھ ایلیسالم باربدجون خوب من خ:دنیپی شروع کردم تاجانیباھ
 ھوم؟..می مدت باھم دوست باشھی ھینظرت چ.. خوب بشناسمتدی کھ اول بادمیرس
 ... شدیچ: گفتانای کھ کنمی گذاشتم رو سویگوش.. ھنوز نخونده بودی بود ولنیآنال

 یآبرو..واقعا متاسفم..؟ی دادشنھادیتو پ.. خاااکیا: نشونش دادم کھ گفتوی گوشصفحھ
 ی دختره بردیھرچ

 سیزر نزن وو..سسیھ: ام اومد گرفتمش جلو صورتم و گفتمی و پدی لرزمی گوشھوی
 داده
 ندارم دوست ی باشھ عشقم من مشکلی خانمی خوبزمی عزیایسالم تان: کردمی پلسویوو
من دوست ندارم دوست دختر نازم ازم دور باشھ دو روز .. اما خانوم خوشگلھ؟میشیم

 . خونھ خودمای بی دوستت موندشیکھ پ
 کھیچھ زود پسرخالھ شد مرت: گفتانایک.. با دھن باز زل زده بود بھ من انایک
 !؟یکجاش..پسرخالھ؟-
 کار دستت اتی انتقام بازنیآخرشم ا..ی شبم باھاش گذروندھی رفتھ بود ادمیا -
  گفتمی کنیبب..دهیم
  بدمسی ووخوامیم..سسسیھ-
 بنال-

مگھ !.. خونھ تو؟امی بیواسھ چ..وا: عشوه و قر و ناز گفتمی صاف کردم و باکلصدامو
 م؟ی باششی کھ من و تو دومکننی می کھ دوستن باھم زندگییدختر پسرا

 لحن صحبت نیمن و ا.. از خندهمی باھم منفجر شدانای من و کییھوی سند شد یوقت
 !کردن؟

 یلی خداوکی مجبور شدییخاک تو سرت کنن ک بھ چھ کارا..خ: گفتانایک
 کھ از شدت میدی خندانای کردم و با کی بازسیاونشب اونقدر با باربد وو..دمی خندفقط

 ..می وارفتیخستگ
 اااایزودباش ک-
 کارارو می تر بتونعی ھم باھامون اومد تا سرماین..نشست عقب.  اومد وعی سرانایک

 متیبا ق.. تو شمالالی کمک کرد تو فروش ویلی خییخدا.. خونھدیواسھ خر..میبکن
 شدیم کی خونھ بزرگ و شھی روش می پول سکھ ھارم گذاشتمشی فروختی خوبیلیخ

  محلھ باالشھرھیتو 
 ..مینی کھ قراربود خونھ ببیی جاشی ھم نشست روندم سمت تجرانای کیوقت
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 ما؟ی نھیخونش چجور-
کال ..استخرم داره خوشبحالت.. بزرگگگگاطیح..دوبلکسھ..یدونی اصن نمھیعال-

 متشی تو شمال قالیاون و.. ھسادمی زدشی و لوکسھ پولتم تازه برا خردی جدیلینماش خ
 ..ی تو ضررم نکردشی فروختی و واقعی اصلمتیبھ ق..گھی بود دادی زیلیییخ
 کردمی چکار میاگھ نبود..ی تو فرشتھ امای نیوا-
 یزندگ-
  جھنممممینی بدون داداشم یزندگ-
 اناخانومیک..سای بد نیریادبگی کمی-
 اه اه اھھھھ..انقدر لوسش نکن باوا: بھش کرد و بھ من گفتی زبون درازانایک

 آھنگ ھی روشن کردم کھ نویپخش ماش..می بھش چشم غره رفتیی دوتامای و نمن
 .خوشگل پخش شد

  روز بدھی ی روز خوبھی
  روز صدھی عشقم ی روز صفرھی

  اصال رو حرفات حساب کردشھینم
 ..اااالیخیباوا ب: گفتمای با آھنگ کھ نی بھ ھمخونمی کرداناشروعیباک

 زمی عززنمی صدات مینباش چھ یتو چھ باش:می ادامھ دادباخنده
 ضمی مرگھی جور دھی و منم یضی جور مرھی یدور

 ممممیدیرس..بسھھھھھھ-
 نجاسیھم
 .. باواولللللیا: و گفتدی کشی سوت بلندانایک.. تا شدشی خونھ چشام شدنی دبا
 خوشت اومد؟-
 رسھ؟ی پولم می مطمئنی قشنگ بود ولیلیآره خ-
 ..رسھی مگھیآره د-
  چند بود؟متشیق-
 ونیلیم٧١٥-
  گرونھ باویخعل-
  ھااااارزهی میول-
 ی جون خودمیمی نخرمشیخوبھ بابا م-
 کھیبھ خونھ ماھم نزد..یعشق-

 چت ی باکدونمی بود و داشت نمشی نگاه کردم کھ سرش تو گوشانای زدم و بھ کیلبخند
 .. تند تندکردیم

 روشن میاسم باربد رو صفحھ گوش.. زنگ خوردمی گوشھوی..نای اانای خونھ کمیدیرس
 گوشھ راھرو ھی داخل خونھ رفتم و انای و کمایپاتند کردم و زودتر از ن..شدیخاموش م

 الو: ھمزمان جواب باربد رو دادمسادمی ازشون دور بود وایلیکھ خ
  نگو الوینجوری اچکسی بھ ھچوقتی ھای تانیوا-
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 چرا؟..وا-
  الویگی با ناز و عشوه مینجوری تو اشھی می جورھیچون کھ آدم -

 سیاوال سالم دوما دست خودم ن: و گفتمدمیخند
 )..آره جون عمھ نداشتم(

 بس اونجا ی خستھ نشدگھیبسھ د..ایتان: گفتزدی کھ توش خواستن موج میبالحن
 !گھی خونھ من دایپاشو ب..؟یموند

 انای کشیتازه دو روزه اومدم پ..عھ؟-
 .. بمونشمی پکمی ای االن بلندشو بنیھم..خوامتی مایتان..زدلمیعز-

 دونستمینم.. بودازیاون االن پر از ن.. بھ قصدش بردمی کھ تو جمالتش بود پی شھوتاز
 فرشتھ نجات بود نی عماین.. کارت دارهانای کای باااایتان: بلندشدمای نی بگم کھ صدایچ

 برام اونلحظھ
 زنمیباربد کارم دارن بعدا خودم بھت زنگ م-

 مایاومدم ن: قطع کردم و دادزدمیفور
 .. و رفتم سمتشون کھ رو کاناپھ نشستھ بودندمی کشیقی عمنفس
 .. ناقالاااخونھیکبکت بلبل م: کھ گفتانای زدم و نشستم کنار کیلبخند

 نقطھ تھران نی تو بھتررآوردهی خونھ درندشت خوشگل گھی..چرا نخونھ؟: گفتماین
  خوشحال نباشھ پس؟یخوایم
 شمممی دارم مستقل مینی یییییوا-

 نگاھش کردم دی تو مشتم لرزمیگوش.. کردمشونی کھ ھمراھدنی بھم خندھردوشون
 بلھ باربد: و جواب دادمانای رفتم سمت اتاق کی کوتاھدیبا ببخش.. بازم باربد بودیلعنت..اه
 ایب.. دارمازیاالن بھ وجودت ن.. بروی و زودای بکنمیخواھش م..ای تانسیحالم خوب ن-
  سراغت؟امی بیخوایم..گھید

 نداشتم جلو ھمشون ی آبرویییییوا..نای اانای جلو در خونھ کادی بنی مونده انمیھم
 ..رفتی ممایبخصوص ن

  باشھ؟امی و مخورمینھارمو م..اما باربد...امیخودم م..ااایاینھ نھ نھ ن: گفتمیتند
 ای زودتر بیول..باشھ-

فقد ..شناسمشیباالخره م!..س بامنھ؟*ک*نکنھ باربد فقط بخاطر س..دیکوبی تندتند مقلبم
 .کمی برهیوقت م
 کردی جون کھ داشت غذا درست منیبود رفتم آشپزخونھ کنار نوش١٢:٣٠ساعت

  برمعی سردی کار دارم بایی جون من جانینوش:گفتم
 .ادی نھار بخور بعد برو االن شوھرم مسیوا..عھ کجا؟؟؟-

 اه.. نداشتیچی خو ھنمیا.. شدممیمشغول ور رفتن با گوش..پھ نشستم رو کانارفتم
 .. بوددهی خوابی خرس قطبنھویع..انای جام پاشدم رفتم سمت اتاق کاز
 بذار بخوابممم.. بابااایا: کردم کھ گفتدارشیب
  برم حمومخوامی من مایک-
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 یریگیچرا اجازه م..خو برو-
  خووووخوامیحولھ م-
 دست نخوردس اونو بردار.. بنفش ھسھیتو کمد -

 و جمع و کیوان کوچ..رونی کردم و رفتم تو حموم کل لباسامو کندم و انداختم بیپوف
 بلندمو از یموھا.. بود رو پر از آب کردم و نشستم داخلشانای کھ واسھ کیجور

 زی تمزی خودمو تمتونستمیحصار کش مو آزاد کردم و افتادم بھ جون خودم تا م
  بودماااازی تمشھیلبت ھما..کردم
 از خجالت خودم ی اما حسابشدنی نمدهی کم مو بود و چون بور بودن دیلی کال خبدنم

 سرم درد گرفتھ گھیموھامم انقد شستم د..درومدم و بدن صافمو صاف تر کردم
 .. برق بزنمیزی از تمرمی باربد مشی کھ پخواستی بود دلم می ھرچیول..بود
  رفادمی شانس حولھ ی بخشکی افتاد اادمیشدم  شستن خودم کھ خستھ از
 ییییھووو..اااناااایک: زدمداد

 بلھ؟؟: بود کھ گفتمای نیصدا
  حولھ بنفشھ تو کمدو بدهماجونین-

 رشی بگایب: از چند لحظھ گفتبعد
 انای کدمی اومدم کھ درونیب..دمی رفتم پشت در و دستمو دراز کردم گرفتمش و پوشخودم

 ..سمیمی گفتھ بود برو من جات وایناموسا بھ خرس قطب..دهیھنوزم خواب
  لباس بپوشم؟رونی بی برشھی داداش مماین-
  رفتمزمیآره عز-

 کھ انای کشی آرازی کرم مرطوب کننده رو مھی رفت چشمم خورد بھ رونی بیوقت
 و نی کھ خواب بود پس حولرو انداختم زمانایک..برش داشتم..زدی چشمک میبدجور

 سرمو آوردم باال ھوی شدیانقدر خوشبو بود آدم مست م.. کرم بھ بدنم شدمدنیمشغول مال
 دور دمیچی حولرو پی و فوردمی کشی بنفشغی مواجھ شدم جانای گشاد شده کیو با چشما

 خودم
 یییکنی نگاه می داریکثاافتتتت از ک-
  از اولش: نشست و گفتانایک

 کوفتت ای تانیول: زد و گفتیقھھ ا زد کھ دوتا فحش آبدار بھش دادم قھیطونی شلبخند
 پوستتم کھ ی داریکی فابرکلیچھ ھ.. شدمی جورھیمن کھ دخترم .. بدننیبشھ ا

 ..خوادی آدم دلش مدیییییسف
 حاال کشمتتتیم: سرش و شروع کردم بھ قلقلک دادنش و گفتمدمی و پردمی کشیغیج
 شوووررری بی نظر بد بھ من دارگھید

 دهی بردهی کنار بردمی شد و کشمی باالخره تسلومدی خنده نفسش باال نماز
  منوووویکشت..بکشت..خدا..یا:گفت

 .. لباس بپوشمخوامیم..پشتتو بکن..حقتھ: گفتمباخنده
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 کھ میدی خندی کلذاشتی سر بھ سرم مگشتی وسطش چقد برمدنی لباس پوشنی تو ابماند
  نھاردیایبچھ ھا ب: جون اومدنی نوشیصدا
 جون عھ نینوش:گفتم. شده و آمادستدهی نھار چزی ممیدیھ د کرونی از اتاق بمیرفت

  کمک خوبمیومدی میگفتیم
 دینی بشدیای نداره بیبی عھی چھ حرفنی ازمینھ عز-

 ..می و نشستمی ھم سالم دادیمی علی آقابھ
قطع کردم و از جا بلند شدم .. بار باربد زنگ زدنی سومی خوردن بودم کھ برامشغول
 امی برم زودمدی شد با دوستم قرار دارم بارمی دیوا:و گفتم

 ی نخوردیزی ھنوز کھ چیباشھ مادر ول-
  شدم با اجازتونری سیمرس-

 دمی پوشی مشکری ست لباس زھی چمدونمو باز کردم ی سمت اتاق لخت شدم و جلدرفتم
 از یکی و ی ساپورت مشکھی بود و ی کمرنگ کھ توریھمراه با تاپ دکلتھ صورت

 و داشتم دمیموھامو سشوار کش..دمی بود پوشی تنگ و کوتاھم کھ قھوه ایمانتوھا
  باربد؟شی پیریم:فت وارد شد و گانای کھ در باز شد و کبستمشونیم
  باھوشیدیاز کجا فھم-
  پسرکشتپی تنیاز ا-

 پنکک کھ دودرجھ از پوست ھی باز کردم و شموی لوازم آرافی بھش زدم و کیچشمک
 مداد کھ چشامو اندازه ھی و ی خط چشم کلفت مشکھی ھمراه با  بود زدمدتری سفدمیسف

 .. رژلب قرمز زدمھی.. جذاب شده بودیلی خیول.. کرده بودبالیتوپ وال
 خودتو لو یخوایم..کننی می چھ فکرمایاالن مامان بابام و ن..ھی کافی تانیییوا-
 شتی پررنگھ آرایلیخ..؟یبد

 خط چشم ھی.. کردمشی آرای معمولیلی چشممو پاک کردم و خشیآرا..گفتی مراست
کمرنگ ..سیییدھنت سرررو: گفتانایرژمم کمرنگ تر کردم کھ ک.. مدادکمینازک و 

 ی تر شدی سسکیکرد
 ممممینیماا: و گفتمدمیخند

 شششسیا-
 من رفتم: و گفتمدمی نازکمم پوشی تو صورتم و شال قھوه اختمی فرق کج رموھامم

 المصببببب-
 ھا؟؟؟-
  بده منتوی از خوشگلکمی ی کثافتیخعل-

 ییی تو کھ خوشگلتریعسل من: گذاشتم رو لبم زدم رو گونش و گفتمدستمو
 اومدم باباااا: باز زنگ خورد برداشتم و گفتممیگوش.. دراوردی بانمکی اداھی
 منتظرم-

 ..رونی کردم و رفتم بقطع
 .. شدم و روندم سمت خونھ باربدنمی کردم و سوار ماشی خدافظباھمھ
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اووووف : کھ بغل دستم بود گفتینی پسره از ماشھی رژلبمو پررنگ کردم کھ نھی آتو
  جوووونمممم بخورم اون لبارویا

 رد ژژژژی وابونوی گاز دادم دوتا خنی براش فرستادم و تا چراغ سبز شد ھمچیبوس
 کردم
  آھنگ باحالم گذاشتمھی.. و ھمونطور با سرعت باال روندم سمت خونھ باربددمیخند

  یکنیدنس م یسکس
  یکنی منو مست میدار

  یکنی دنس میسکس
  یکنی منو مست میدار

   تعارف موادشھی ممیری میھرکالب
  ھوامیری تو ھم بزن جفت مای بگھیم

 دمی ربع رسھیباالخره بعد از .. دوستش داشتمیلی با آھنگ خی کردم ھمخونشروع
 خونھ باربد

 . وقت بود رابطھ نداشتمیلی زده بود چون خخیدستامم .. داشتماسترس
داخل خونھ کھ رفتم سکوت ..وارد شدم.. خونشو فشردم کھ بالفاصلھ باز شدزنگ

  اتاقایب:دمی باربد و شنی صداھویمحض بود 
 بلند شد ی فوردیباربد منو کھ د.. باز بود ھلش دادم و رفتم تومھیدر ن.. سمت اتاقشرفتم

 ..ی سرش آوردییال چھ بنیبب..ی منو تانیتو کھ کشت:و اومد سمتم
  داغ شدمیول..ی از چدونمی تنش اشاره کرد کھ داغ شدم نمنیی پابھ

 ی نفساکردی مانتومو باز می کھ تند تند دکمھ ھایدرحال.. بھمدی و چسباومدجلوتر
 مانتومو دراورد و چشمش یوقت..کردی و حالمو دگرگون مخوردیداغش بھ صورتم م

 بھ تاپم خورد چشماشو بست و باز کرد
 ..تونمی نمگھید...زمی عزیچقدر ناز شد...ای تانیوا...یوا-

دستشو پشت کمرم .. لباش سوختمیاز داغ.. لباش گرفتنی بگم لبامو بیزی چتااومدم
بھ خودم کھ اومدم داشتم ..دیمکیلبامو محکم م...گذاشت و محکم فشارم داد بھ خودش

 شد و درد دهیشالمو محکم از سرم کند کھ موھام کش..کردمی میباھاش ھمکار
دستشو گذاشت پشت ...نش تو دھدی گفتم کھ دوباره لبامو کشیآخ..گرفت
 ساپورت تنگمو کردی می دستش سعھی با دیبوسیھمونطور کھ لبامو م..باسنم

 گردنم ری سرشو برد زی ھردومون تند شده بود وقتینفسا..ھلم داد رو تخت...ارهیدرب
 دستش بدنمو ھی و با دیبوسی و مدیمکی شد گردنمو می کھ وحشدمی کشیاگاه آھناخد

 ..نموی کند و بعد سوتحکمتاپمو م..کردینوازش م
 
 
 
.. 
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 بگم تونمیبھ جرعت م..شدی حس و حال و خستھ بودم کھ چشام اصن باز نمی بانقدر
 ... درد بھم دادنی لذتو درعنیباالتر
 زنو با ھی کھ ی تند بود جوریلی باربد خشیآت.. تجربش نکرده بودمی مردچی با ھتاحاال

 رابطھ جذبش نیبا دوم.. من استثنا بودمیول..کردی رابطھ جذب خودش منیاول
 .. بھم ندادوی لذتنی ھمچاری وقت کامچیھ..شدم
 .. عشقاری بھ کامیول.. کھ االن بھ باربد داشتم ھوس بودی حسدیشا
 ..یخوریسرمام..ی لباس بپوشی پاشیخواینم..خانوم خوشگلھ..عشقم؟؟-

 .. باز کردم و برگشتم سمتش و ناخداگاه تو آغوشش فرو رفتمچشمامو
 ..دی شوک نگام کرد و دستاشو دورم حلقھ کرد و سرمو بوسبا
 فدات بشم من.. داره عشقمیچھ آغوش گرم-

 رهی مبرهی داره وتیگوش..ایتان: گفتقھی چند دقبعد
  بودانایک.. برداشتمموی آغوشش درومدم و گوشاز
 الو-
  ایاگھ عشق و حالتون تموم شد پاشو ب-
البتھ ..شدمی مینطوریمعموال بعد رابطھ ا.. دلمری زدیچی پیدیدرد شد.. شدمزی خمین

 ..بردمی خودمم لذت میوقت
  صلواتیحاملھ نش...گمایم: گفتانای گفتم کھ کیآخ

 قرص دارم: گفتمالی خیب
 .. از خنده مردانای گفتم دستمو محکم زدم بھ دھنم کھ کی چدمیھ فھم کبعد

 امممیدعا کن ن..مرضضضض..کوفتتتتت-
  بودانایک.. برداشتمموی آغوشش درومدم و گوشاز
 الو-
  ایاگھ عشق و حالتون تموم شد پاشو ب-
البتھ ..شدمی مینطوریمعموال بعد رابطھ ا.. دلمری زدیچی پیدیدرد شد.. شدمزی خمین

 ..بردمی خودمم لذت میوقت
  صلواتیحاملھ نش...گمایم: گفتانای گفتم کھ کیآخ

 قرص دارم: گفتمالی خیب
 .. از خنده مردانای گفتم دستمو محکم زدم بھ دھنم کھ کی چدمی کھ فھمبعد

 امممیدعا کن ن..مرضضضض..کوفتتتتت-
 یزی چھیبمون : بود از جام پاشدم کھ باربد گفتی قطع کردم و بھ ھر زورویگوش

 زمی عزیضعف دار..بخور بعد برو
 بعد دمی تاپمم پوشرامی لباس زدنیبعد پوش.. پاره شده بودمی تاپ تورکمی

 نیی موھامو باز کردم و سرمو بھ پادمی برداشتم و پوشنیمانتومم از رو زم..ساپورت
 مرتبشون کمیبا دست .. سرمو بلند کردمعی و سرنیی پاختیخم کردم کھ تمام موھام ر

 وهی ظرف کھ توش مھی بعد با ی و لحظھ ات رفرونیباربد از اتاق ب..کردم و بستمشون
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 یانقد عجلھ کردم کھ مطمئنم درست غذا نخورد: بود برگشت و گفتینیریو ش
 .زمی عزی سرحال شکمی بخور ناروی اایب..شرمندم

 ساعت چنده؟-
 عصر٥-
 م؟ انقدر موندیعنی-
 نمی ببنجای اایب..ایب..سی مھم ننایا-

بھ ھر ضرب .. و منو نشوند کنار خودش واقعا حالم بد بود و اشتھا نداشتمدی کشدستمو
 .. تجربھ داره ھایلیقشنگ معلوم بود خ.. بخوردم دادیکمی بود یو زور

 لبام باد کرده بود نکھی با ادمی رژلبمو رو لبم کشنھیتو آ..دمی زدم و شالمو پوشیشخندین
  بودی باربد وحشنیچقدر ا.. بدجورگھیگردنم کھ د

  فھمنیم..ی سرم آوردیی چھ بالاانیبب-
 ؟یگردیمگھ تو خونھ لخت م..از کجا بفھمن؟-
 .. از لبام و گردنمیول!..معلومھ کھ نھ..زھرمار-
ست د.. ببخشزمی عزیتان.. رژلب بزن تو خونھشھی بپوش و ھمپی کیلباسا..فھمنینم-

 !خودم نبود اصال
 !یبا..من رفتم-
 ..ادی حالم بھتر شده بود و ضعف نداشتم زکمی
 ؟ی کنی رانندگیتونیم-
 اره-

ھمھ بدنم کوفتھ بود و فقط .. شدم و بھ راه افتادمنمی اومدم و سوار ماشرونی خونش باز
 .. زودتر برسم خونھ و بخوابمخواستیدلم م
 .. م گذاشتم کھ بدتر خوابم گرفت آروکالمی آھنگ بھی روشن کردم و پخشو

چون .. بودی بود و انگار کھ جلو خبرادی زیلییی خنی ماشدمی رسی اصلابونی بھ خیوقت
 تکون شدی جلو و کنارام بود کھ اصال نمنی عالمھ ماشھی..ومدی مسی پلنی ماشیصدا

 ..کردنی ھامم حرکت نمیی و جلوایاصال بغل دست..بخورم
 دهی شنیادی بوق بوق زیصدا.. و سرمو گذاشتم رو فرموندمیی روھم سادندونامو

تاحاال .. کردم تصادف شدهدای پنیقی.. و آمبوالنسسی پلنی ماشری آژیصدا+شدیم
 خورد بود کھ دوست یاعصابم بھ قدر.. بودمدهی منطقھ ندنی تو اینی سنگنی بھ اکیتراف

 ..داشتم سرمو محکم بکوبم رو فرمون
 انایک..بلھ حدسم درست بود.. زنگ خوردمی گوشیری ویری ھنی اتو
 الو: جواب دادمیحالیباب
  توووووییکجا-
 ..فک نکنم تا شبم برسم...کھی ترافایک-
  االن؟ییکجا-
 (...)ابونیخ-
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  راه مونده کھیلیخ.. تازه؟ییاونجا..اوا-
 ! تموم شھی لعنتکی ترافنی کھ انھیمھم ا.. کار ندارم کھ چقدر مونده باوانشیبھ ا-
 ..حقتھھھھ..ت گرفتھ شده نھ؟حال-
 چرااا-
 ادیحاال تا نصف شب اونجا بمون تا حالت جا ب..یطونی شی نریتا تو باش-
  دارمیکیبذار برسم واسھ تو ..انایک-
 ..یراست-
 بناااال-
 ..ری ھم بگی قرص ضدباردارھیسر راھت -
 کثافتتتت.. و خواستم فحشش بدم کھ باخنده قطع کرددمی کشغیج

 متر حرکت کرد کھ یلی مھی میی جلونیماش..دادمی بلندمو محکم بھ فرمون فشار میناخنا
 .. تموم شھی لعنتکی ترافنیحاال کو تا ا.. خدایا..منم مثل اون کارشو تکرار کردم

 ..بود٦.. برداشتم و روشن کردممویگوش.. سرمو گذاشتم رو فرمونھی حالت گربھ
بھ خودم .. داد برم خونشری حرص خوردم انقدر فحش دادم بھ باربد کھ چرا انقد گانقد

 و ی کھ با حواس پرتییکھ بھ حرفش گوش کردم و دست آخربھ اون راننده سربھ ھوا
 .... روز انداختنی موقش منو بھ ایتصادف ب

*** 
 !شب١٠:٣٠.. بار صدم ساعتو نگاه کردمیبرا..مردمی می از شدت خوابالودگداشتم

 ..ساعتتت١٠ ساعت دو ساعت نھھی کیآخھ تراف.. خدااایوا
اما .. ادامھ داشتکیھنوز کماکان تراف.. کم کم باز شد و باالخره حرکت کردمکیتراف

 ! جلومی متر بریلی بار دو مھی ی اقھیدق٣٠ کھینھ اونطور
 و دمی کشیی النی دو تا ماشنی از بی حرکت حرفھ اھی حرکت کردن با نای ھمھ ماشتا

 .....پامو محکم رو گاز فشردم و روندم سمت خونھ
 
 
اصن کل بدنم کوفتھ بود و داشتم ..کردی کرده بودم دستام و پاھام درد می بس رانندگاز
 مردمیم

 .. شدمادهی نگھ داشتم و پانای خونھ کیروبرو
 .. باز رفتم سمت خونھمھی نی لنگان و با چشالنگان
 خانم درو باز کرد و نیازه چند سال گذشت نوش کھ اندقھی زدم کھ بعد چند دقزنگ

  از ظھر؟یی معلوم ھس کجاچی دخترم دلم ھزار راه رفت ھیوا: گفتدی منو دیوقت
 گمی تو برات مامی قربونت برم بزار برمیمی جون دارم منینوش: گفتمی خستھ ایباصدا

 ..ی نخوردمیزی حتما چای دخترم بایب: جلو در کنار رفتاز
 کیاونم تو اون تراف!.. بخورم آخھتونستمی میچ.. خوش بودادلش

  تو آشپزخونھ برات غذا گرم کنمای مادر بایب-
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 .. گرسنم بود دنبالش راه افتادم سمت آشپزخونھی طرفم حسابھیاز ..ومدی مخوابم
 ..انای غذا تشکر کردم و رفتم سمت اتاق کی از خوردن کمبعد

 لباس راحت واسھ ھی..خواب بود..اسامو دراوردم در زدن وارد اتاقش شدم و لببدون
 .. شدمشمی و مشغول پاک کردن آرادمیخواب پوش

 .... جنازه افتادم رو تختھی نی عتی درنھاو
*** 

 .. چشمامو بھ زور باز کردمی دستیباتکونا
 ھا؟؟؟: گرفتھ گفتمیباصدا

 ایتان..گھیپاشو د: بود کھ گفتانایک
  ولم کنایخوابم م..ھا چتھ-
 مشغول عشق و حال بودم االن تا لنگ کیمنم بودم تا اون موقع شب بھ بھانھ تراف-

 ..دمیخوابیظھر م
 ی چیفھمیم..ک؟؟یبھ بھانھ تراف:دمی رو تخت نشستم و توپی باز کردم و تندچشمامو

 ی لعنتکی تا از اون ترافدمی من بدبخت چقدر زجر کشیدونیاصن م..؟؟یگیم
 . ی بودم لعنتکیساعت تو تراف١٠..درومدم؟؟؟

 چشامو بستھ بودم دھنمو باز کرده بودم.. خورد بودمیلیخ.. خورد بوداعصابم
 ؟یدیفھم..کنمی چکار نمکنمی نداره چکار می بھ تو ربطچیاصال ھ-

  پس کلت؟؟؟ی صداتو انداختایچتھ تان: اومد تو و گفتمای اتاق باز شد و ندر
اشکمم ..دادمی و فحش مزدمیداد م و فقط شناختمی نمگھی دوی کسشدمی می عصبھروقت

 ومدیدر م
 زنھیکھ بھ من انگ ھرزه بودن م.. خانوم بپرسنیاز ا: و داد گفتمھیباگر

 !؟یستیمگھ ن: گفتی با خونسردانایک
 یبھ تو ربط..آره من ھرزم بھ تو چھھھھ..آره من ھرزم: جوش آوردم و داد زدمگھید

 نداره
 .. لباس شدمدنی مشغول جمع کردن چمدونم و پوشھی جام بلند شدم و با گراز
  بده بمنحی توضیکی شده یاصال چ..وونھی دیکنیچکار م: دستامو گرفت و گفتماین
  باال انداخت و از اتاق خارج شدی شونھ اانایک

 چرا.. حرف بزنھینجوری دوستم باھام انی بھتردیچرا با..دمیلرزی متی عصباناز
 ی کجا بودشبید: شد و گفتقیتم دق اشکامو پاک کرد تو صورماین

 گمیم..کنمی صحبت می دارم جدایتان:تکونم داد و گفت.. نگفتمیچی شدم و ھساکت
 ؟ی کجا بودشبید
 ..سیحالم اصال خوب ن..مایولم کن ن-
  جواب منو بده.. ندارمیبھ حالت کار-
 !ی بودیخونھ کدوم حروم زاده ا: شد و گفتی عصبھوی
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ولش کن : دراورد و گفتمای اومد تو و شونھ ھامو از چنگ نانای کنی حنیدرھم
 شھی مینجوری اھی عصبی وقتشناسمشیمن م..ماین
  ھرزهیپس چرا بھش گفت:ماگفتین
 ..من کھ نگفتم ھرزه..خب..ام: بھم انداخت و گفتی نگاھانایک
 ھیموضوع چ.. حرفانیعشق و حال و ا!..دمیصحبتاتونو شن.. نکنی ماست مالخودیب-

خواھر ... خواھر وگفتمی می ھمھ مدت بھ کنیا..تا بدونم..راستشو بگو خواھشا..ا؟یتان
 .. دوست بودهیخودم با ک

 یتو زندگ..می موجود اضافھیمن .. ننگمھیاصال من ما..آره من ھرزم..آره: گفتمبابغض
 !یگی بودم کھ میی از ھمون حروم زاده ھایکی خونھ شبمید..میھمھ من اضاف

 یاھل کثافتکار.. از گل پاک تر بودشناختمی کھ من مییایتان..امکان نداره:ماگفتین
 ..نیمنو بب..ایتان..نبود

  منو نگاهگمیم: کھ داد زدنیی انداختم پاسرمو
 کاری چایخدا..زدیقلبم تند تند م.. و باخجالت سرمو باال آوردم و نگاش کردمآھستھ

 !دونستی منو خواھرش مشھی کھ ھمییماین.. رفتمای نیآبروم جلو..کنم
 ی پدر مادری جمع کن گورتو گم کن خونھ ھمون بلتویپاشو وسا: کامال سرد گفتماین

 !بلندشو..ی باھاش بودشبیکھ د
 مانتومم بستم یدکمھ ھا.. شدملمی مشغول جمع کردن وساسی خی جام پاشدم و با چشااز

 خبر یچیتو از ھ!..داداااش: گفتمای جلومو گرفت و روبھ نانایو خواستم برم کھ ک
 ! نکنرونشیب..یندار

  بخرمش؟تونمی میک..میدید.. کھیاون خونھ ا: گفتمھی گربا
 یھروقت دوس داشت: تمام گفتیباسرد

 یلیمامانم بفھمھ خ..توروخدانرو: گذشتم کھ دستمو گرفت و گفتانای از کنار کباتنھ
 ..شھیناراحت م

 از اتاق و دمیکشی می کھ چمدونامو بھ سختی از دستش و درحالدمی محکم کشدستمو
 .. از خونشون خارج شدمتیدرنھا

 شدم و راه نمی باھزار زور و زحمت گذاشتم صندوق عقب و سوار ماشچمدونارو
 ..افتادم

 !نھ.. برم خونھ باربد؟ینی.. کجا برمدونستمینم
 گوشھ ھی.. تا خستھ شدمدمیانقدر تو شھر چرخ..رفتمیپس کجا م.. نداشتمحوصلشو

 ھدف فقد باال ی شدم و بنمیوارد مخاطب.. دراوردمموی پارک کردم و گوشابونیخ
 بوق ی بود کھ با صدامیسرم تو گوش.. ھس کھ بتونھ کمکم کنھی کنمی کردم ببنشییپا

 نکی داده بود و عنیی پانشوی ماششھیکھ ش اری داندنی سرمو باال آوردم و با دینیماش
چرا من ھردفعھ تورو : زد و گفتیپوزخند..چشام گرد شد دادی منیی با دست پاشویدود

 اجلویب..نم؟یبی مابونیتو خ
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 زده ی خفنپی تشھیمثل ھم.. روبرومستادی شد و اادهی پنی جلو رفتم کھ از ماشناخداگاه
 سالم..س: کھ گفتمکردیبود و سرتاپامو نگاه م

  شرمنده سالم..اوه-
 دیکنی چکار منجایشما ا-
  سوالو از شما داشتمنی ھمقایدق-

   رومخ بودیلیخ.. شدشتری گفت و پوزخندش بی رو با لحن مسخره اشما
  خونھ باربدرفتمیداشتم م..خب..خب-
 .. ھاگذرهی بھت خوش مشتری من بشیپ..زم؟یچرا اونجا عز-

 ھ؟یمنظورت چ: و گفتمدی پررنگم
 شی پای روزشم بھی یگذرونی با اون مشھیتو کھ ھم..یمنظورم کامال واضح بود خانوم-

 من
اومدم برم کھ مچمو ..ھوا پس بود بدجور.. انداختکلمی بھ کل ھی اصانھی حرنگاه

 نیمشکلم ا.. و خودشم نشست پشت فرموننی حرکت منو انداخت تو ماشھیگرفت و با 
 یلیخ..دمیترسیم..دی نشنغاموی جی صدای خلوت بود و کسیلیبود کھ اون منطقھ خ

 دمیترسیم
 میقراره حال کن: رو رونم و گفتدی کشدستشو

جان مادرت .. توروخدااریدان..نگھ داررررر..بذار برمممم: گفتمھی و باگردمی کشیغیج
 اریبذار برم دان

جون مادر ..خفھ شو: بھش زد و گفتی کھ دستش رو رونم بود ضربھ عصبھمونطور
 !منو قسم نخور ھرزه

منو بگو گفتم مرد ..نداشتن ھمتا ی و نامروتی دوتا برادر تو نامردنی اواقعا
  گرگ صفتھیلی خیول..ھیخوب

 
 
 

 ..اطرافو کھ نگاه کردم با خودم گفتم کجام.. چشمامو باز کردمآروم
 جی صحنھ از نظرم گذشت و بھ تدرھی ھوی کھ کل اتاقو از نظرم گذروندم و قشنگ

 .. کجامدمی آوردم و فھمادی خودمو بھ یغای و جاری دانی فحش ھایصدا
بدتر .. بودی مرد خشن و عوضیلیخ..دمیترسی ازش مگھید.. سرم آوردیی چھ بالدمیفھم

 ..اریاز کام
ملحفرو دور خودم ..لخت لخت ربودم.. بھ خودم انداختمی اتاق کھ باز شد نگاھدر

 . کھ وارد اتاق شد نگاه کردماری و باترس بھ داندمیچیپ
 ھرز گھیم تا د کردنکارویا:چونمو گرفت و گفت    تخت نشست وی روروبروم

  بھت دارمیوگرنھ فکر نکن نظر..ینپر
.. 
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 ھیرگریزدم ز.. افتادم کھ بھم کردی تجاوزادی
 ی آشغالیلیخ: تونستم بگمفقط

 .. شدی گذاشتم رو زانوھام و اشکام جارسرمو
 !ی باھام کردنکارویچرا ا..چرا!..یتو چکاره من...اصال:گفتم

   حقت بودنی و ای کردانتیرادرم خبھ ب..ی نجسانتکاری خھیچون تو : گفتآھستھ
 ششی پرفتمیداشتم م..نامزد منھ..باربد..؟؟یگی می چیفھمیم: نگاش کردم و گفتمبانفرت

 یفک کرد..؟ییبچھ جون کجا..منم کھ خر!..نھ بابا؟: ابروشو باال داد و گفتی تاھی
 دوست بوده و ما از ھمھ کاراش خبر اری با من و کامیاز بچگ..کنھ؟یباھات ازدواج م

 ..!میستیخوب ما ھم بھتر از اون ن.. از دخترااشیاستفاده گر..اشیکثافتکار..میدار
 ..نایبامن چکار کردن ا!.. بلندمھی زد کھ منجر شد بھ گری بلندقھقھھ

 ..ای بدبختنیمقصر تمام ا..یتو مقصر.. توئھری تقصای بدبختنیتمام ا..اریکام
 ... برمخوامیم-
  باربدجونتشیبرو پ..برو-

 ..ی بھ باربد بود لعنتدمیھمھ ام..دیشماھا بامن چکار کرد: گفتمھیباگر
 برو سمتش من یحاال اگھ بازم دوسش دار..ھشدار دادم بھت..بد کردم بھت گفتم؟؟-

 .. ندارمتیکار
  لباس بپوشمرونیبرو ب-

 ...کشیستری وحشتناک و ھیازون قھقھھ ھا.. قھقھھ زدبازم
 ..نمیبپوش بب!.. بامزه بودیلیخ-

 زانوھامو بھ ھم قفل دمی کشیفی خفغی کھ جدی حرکت ملحفرو از رو تنم کشھی تو
اصال آدم .. چرادونمینم..دمیکشیواقعا خجالت م.. ھامنھیدستامم گذاشتم رو س..کردم
 ....اری از دانی نبودم ولیخجالت

 .. بودستادهی سرم ایرا باال مامونی عارھمیدان.. دکمھ مانتومم با اشک بستمنیآخر
 نم؟یماش..پس:دمیپرس

 ..روبرو خونھ پارکھ-
 ..یک..اما-
 ی بوددهی خوابیوقت-

 کھ ی تر اون خونھ اعی سردیبا.. بدتر شده بودیلیوضعم خ.. سرم انداختمشالمم
  نبود کھ برمییجا.. بخرمخواستمویم
 ! نھای داخل رفت دونمی شدم و گاز دادم نمنی سوار ماشی دم در باھام اومد و وقتتا

*** 
  بھرحال مبارکتون باشھ خانم.. خبیلیخ-
 ممنون-

با پول اون .. سروکلھ زدن با صاحبخونھ تونستم باالخره بخرمشی از کلبعد
 ..ی خونھ خالھی اون مرد رفت من موندمو یوقت..الیو
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 !.. دقدقھیب.. رو شروع کنمیدی جدی زندگخواستمیاز فردا م..یچی توش نبود ھیچیھ
  تنھایتنھا..تنھا.. مردھی دخالت بدون

 ی سراغگھیچرا خانوادم د..چرا.. و دلشوره داشتمدمیترسی مکممی تنھا بودم نکھی ااز
 ..ازم نگرفتن

از بس ..برقارو روشن کردم..دمیترسی خونھ درندشت منیاز ا.. گوشھ خونھھی نشستم
 ..دیچیپی توش مدنمی نفس کشی صدای بود حتیکھ بزرگ و خال

 چکسی داشتھ باشھ و نھ ھی نھ باربد بھم دسترسگھیکھ د.. خطمو عوض کنمخواستمیم
 !گھید
الاقل تو آوردن چمدونا کمک کرد و نذاشت دست .. ممنون صاحبخونھ سابق بودمیلیخ

 !تنھا باشم
 کھ یی واسھ مامان و بابایحت..اریواسھ کام!..میواسھ زندگ..تنگ بود.. گرفتھ بوددلم

 ..ھھ.. مجرد بودمی وقتدمشونیدی میکمتر وقت
 ی ضروریالیوسا.. خونمو گرفتمیالی از وسای کھ برام مونده بود نصفی پولبا

 خودم در نظر گرفتھ ی کھ برای اتاقی دست مبل و براھی و خچالی-ونیزیتلو-گاز:مثل
 ..کی کوچچھی قالھی کمد و ھی نفره و می و نکی تخت ھیبودم 

 . قشنگ بودیالمصب گرون بود ول..ییرای پذی قشنگم گرفتم برایلی فرش خھی
 دای کار پھی دی تنھا بودم باگھیحاال کھ د..دمیرسی بھ اوضاع خونھ مدی باباالخره

 !ی حسابدارسانسیبال..کردمیم
مگھ ..دمیخری نمی گروننیکاش خونھ بھ ا.. روشن کردمونویزی رو کاناپھ و تلونشستم

 .. نون واس خوردنکھی تھی گرفتھ بودم جز یھ چھم..اه..چندنفر بودم خب
 دمی شال پوشھی و دمی پوشموی مشکی پالتونی واسھ ھمرفتی می کم روبھ سردھواکم

 کھ بشھ یزی چھی دی خری رفتم برارونی و از خونھ بی مشکنیھمراه با شلوار ج
 !خورد

 .. خونھ بود در خونرو بستم و راه افتادم سمتشکی بزرگ نزدیلی سوپرمارکت خھی
 کھ صاحب مغازه بود سالم کردم و بعد از ی بھ سوپرمارکت بھ پسرجووندمی رسیوقت
 .. روغن پولشونو حساب کردم و رفتم سمت خونمھی و سی چنتا سوسدیخر

 دمی شنیی کھ از پشتم صداکردمی درو باز مداشتم
 د؟ی خونھ انی ادی شما صاحب جدیییییوا-

  صورت زده بودی لبخند بھ پھناھیسالھ مواجھ شدم کھ ٢١-٢٠ دخترھی برگشتم با یوقت
 سالم..ام-
 ؟؟؟یخوب..یییی روبروھی ھمساسمیتیمن آم..سالممممم-
 تییخوشبختم از آشنا..امیمنم تان..زمی عزیمرس-

 !دیآخ جون دوست جد: محکم و گرم فشرد و گفتدستمو
 لی مارهی تی قھوه ای بود با چشمادیپوستش سف..بود یدختر خوشگل.. بھش زدمیلبخند

 ..ی نسبتا قلوه ای و لبای قلمینی بیبھ مشک
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 ومدی می داشت و بنظر دختر خوب و مھربونی و موزونکی باراندام
 ی نازیلی خی تانیوا-
 زمی عزیتو ھم خوشگل-
 !نھ مثل تو-
 یزمیعز-
 ؟ی اومدیاز ک-
  اومدمروزی دنیھم-
 ی داریچھ خونھ خوشمل..؟یکنی میتنھا زندگ-
 طالق گرفتم..آره تنھام-
  چرا؟یول.. کنمای فضولخوامینم-

بھ : گفتمنی ھمی کنم و دوباره باعث دردسرم بشھ برافی تعری کسی نداشتم برادوست
 می عالقھ نداشتگھیھمد

 می دوست دارم دوست باشیلیخ..خوب از خودت بگو..آھا-
 یاری دربیی منو از تنھایتونی تنھام و تو مطمئنا میلیخ..زمیمنم عز-
 دیییی دوست جدھی..ھوووراااا..آرھھھھ-
 ایطونی شیلیخ-
 یدیکجاشو د-

 شھی بخور سرد متوییچا: و گفتمدمیخند
 توی برم شماره گوشدی باگھی من دییوا: گفتمی صحبت کردی خورد و کمشویی چایوقت
  بده

  شام بمون..چرا گلم؟-
 کشمی نرم مامانم مشمی مزاحم نمگھینھ د-

 ..! و رفتمیدی بوسگروی بھش دادم ھمدموی گوششماره
 نطوری پر کنھ و ھماناروی کیجا.. برام باشھی دوست خوبتونھی گفتم مباخودم

 ...اموییتنھا
 دهی کھ خری اتابھی تو تنھا ماختمشی خورد کردم و رسی سوسھی آشپزخونھ رفتم
  نداشتمازی نیادی ززیچون تنھا بودم بھ چ..بودم
 یچند روز.. بشقاب و شروع بھ خوردن کردمھی تو ختمشونی سرخ شد رسای سوسیوقت

 .. الغر شده بودمی غذا نخورده بودم و حسابیبود درست و حساب
 .. از غذا ظرفارو شستم و رفتم سمت اتاقمبعد

 و نی زمختمشونی بود رادیلباسام ز.. از چمدونام کھ توش فقط لباس بود باز کردمیکی
 ..شیکی ھم تو نای و شلوار و شورتکو ایکی تو راھنای کشو بلوزا و پھیو  ترامویلباس ز
  زنگ خوردمی تا کردن لباسا بودم کھ گوشمشغول

 ...اما ولکن نبود..باز زنگ زد بازم رد دادم..بااخم رد تماس دادم.. بودباربد
 دارم باھات یجواب بده کار مھم..اااایتان: بازم رد دادم اس دادیبار ک زنگ زد وقت٤
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  زنگ زد برداشتمیوقت..یعنی شدم چکارم داره کنجکاو
 بلھ؟-
 چت شده تو-
 کار مھمتو بگو-
 بھم شمیکارت عروس..ناسی و روماری کامی عروسگھیھفتھ د٢خوب راستش-

 زم؟ی عزیایباھام م..داده
 دی بھ ذھنم رسیخواستم بگم نھ کھ فکر.. گرفتبغضم

 ؟یاوک..بلکھ بھ عنوان نامزدت..نھ بعنوان دوست دخترت..امیباھات م-
  تو جون بخواهزمیباشھ عز-

 زدم و با گفتن کار دارم خدافظ قطع کردم و با یطانی کھ تو ذھنم بود لبخند شی فکراز
 .... جا زل زدم و فکر کردمھی انھی انتقام جوافھیق

 ناراحت نبودم بلکھ ونشینھ تنھا از عروس.. شارژ شده بودم با حرف باربدیانگار
 ..تونمیخوشحال ھم بودم کھ باالخره م

 نھی ببگھی کھ منو باربد رو دست تو دست ھمدی موقعنمی حرص خورنشو ببتونمیم
 ..شھیمی نباشھ دوست صمیھرچ

 سنگ تموم بذارم انقدر خودمو خوشگل کنم کھ حسرت دوباره داشتنمو خواستمیم
 .. از دست دادهویکھ بفھمھ چھ کس..بخوره

 .. بودنیھمشون تکرار.. دراوردم و نگاشون کردمموی مجلسی بلند شدم لباساعیسر
 بھش بفھمونم مثل من دیبا.. بدرخشمی کھ تو اون مجلس عروسدمیخری لباس مھی دیبا
 چوقتیھ..کنھی نمدای پگھید

 .. بودمی دختر خوشگلگھی دیایلیبنظر خودم و خ.. نگاه کردمنھی شدم خودمو تو آبلند
 و من کردی فرق مھیاما فعال قض.. تا االنچوقتیھ.. مغرور نشدممییبای بھ زچوقتی ھاما
 ..کردمی زن اون مجلس منیباتری خودمو زدیبا
  زنگ خوردمی فکرا بودم کھ گوشنی ھمتو

داشتم لباسامو .. ھم زنگ زد کھ جواب ندادمگھیجواب ندادم دو بار د.. ناآشنا بودشماره
  کھ اس اومدکردمیجمع م

 رونی از سرت بویفکر اومدن بھ اون عروس.. خانوم کوچولونیبب: کردمشباز
 ی کاش بھ اون عروسی ھزار بار آرزو کنی کھ روزکنمی میوگرنھ کار..کن
 !یومدینم

 شما؟..دیببخش:براش اس زدم.. بود؟ی کیعنینفسام تند شد ...دی پررنگم
اما اگھ .. عجلھ نکنینیبیبھ موقش منو م.. بھترهیفعال نشناس: جوابش اومدیفور

 .. شوی عروسنی االیخی بزمی بھم برتوی تو زندگامی گردباد ننی عیخوایم
 آدم ناشناس بدجور با نیا.. ترسو نبودم اما االنچوقتیھ..دنی شروع کرد لرزدستام

 ..حرفاش ترسوند منو
 .. جواب دادمیفور.. زنگ خوردمیگوش
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 بلھ؟..ب: لرزون گفتمیباصدا
وگرنھ ..این.. برات حکم مرگتو دارهیاون عروس: گفتی محکم و خشنی مرد باصداھی

 !شھی می آخرش چکنمی نمنیتضم
 دونستمیصداش آشنا بود اما نم.. انداختنی بوق بوق بود کھ تو گوشم طنی صداوبعد

 شمی موونھی خدا دارم دیوا!..ھیک
 بدجور بھش اما..اون انقدر صداش بم نبود..؟یعنی بود اریدان.. فکر کردمی کلنشستم

 ..مشکوک بودم
 وی و ھرکسشدمی موونھیداشتم د..یییییوا..؟ی برم عروسخوامی مدونستی از کجا ماما

 ..مای نیحدس زدم حت
 ھا با خودم صحبت وونھی دنی و عرفتمیتو اتاق راه م.. زدم و از جام بلند شدمیپوزخند

 ..رفتمی وار راه موونھی و دکردمیم
  عشقمی برم عروسخوادیاصن دلم م..اه..یییی تو لعنتید آخھ ک-

 ..کنمی مسی کھ گفت نرو سرواروی و دھن اون رمیم!..نھی ھمآره
 .. مملکت شھر ھرتھ بخواد منو بکشھمگھ

 . زدم بھ تاجشھینشستم رو تخت و تک.. آروم شدمی فکرا کمنی ابا
 نگاش کردم برام آشنا نبود یھرچ.. برداشتم و بھ شمارش نگاه کردممویگوش

 بھ شماره زدم کھ تماس برقرار یناخنامو کف دستم فشار دادم و ضربھ ا..شمارش
 !..شد

 بم و ی و بعد دوباره ھمون صدادمی شنی قھقھھ ایصدا.. دم گوشم کھ برداشتگذاشتم
 م؟ی من کی بدونی کنجکاویلیخ!.. خانوم کوچولو؟ھیچ:ترسناک

 ی مشغول کردفکرمو!..؟ی ھستیک..آره..آ-
 برسھ باالخره یبیدوست نداشتم بھت آس..ی کھ خودت شروع کردھیباز..باشھ-

 یتو اون عروس!!..پس تا تھش باش..یاما خودت شروع کرد..کھی نزدیلینسبتمون خ
 ..ینی آرومو نبی زندگھی رنگ گھی اما ممکنھ از فرداش دنمتیبیم.. خانومی تاننمتیبیم

  خدایوا..ار؟یکام..اره؟یدان..ی چینی!..کھ؟ینسبتمون نزد.. کردقطع
 اری کامدمیشا..خوب..یاریدان..یخود کثافتت..دمیفھم: زدماس
  بدترمیلیمن ازونا خ...اشتباه نکن!..نھ:جواب داد.. شد براشسند

 ! چراغ تو مخم روشن شدھی ھوی..گرفتی ممی داشت گرگھید
 ..اه..می برایاما اون کھ خودش گفت ب.. اونھ؟ینی..باربد؟؟؟

 رو دمیکل لباسامو دراوردم و لخت لخت طاق باز دراز کش..بود١١ساعت..الیخیب
 ! از ترسای...از گرما..تموم بدنم گر گرفتھ بود..تخت

اما چھ !.. و چشمام گرم شد و خوابم برددمیملحفرو رو خودم کش..دونمینم..دونمینم
با ..آره خودش بود..د بواریکام..پر از ترس.. تلخی خواب پر از کابوساھی..یخواب

 چشمام ی و باربد جلوکردی بھم تجاوز ماری و در مقابل اون دانکردی نگام میبدجنس
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 قھقھھ یطانی شافھی قھی بود کھ باسیتی آمنی آخر ارد..نیی دره پرت کرد پاھیخودشو از 
 .. زد و از نظرم دور شدیوحشتناک

عرق .. کردنھیوع کردم گر زدم بھ تخت و شرھیتک.. بلند از جا بلند شدمغی جھیبا
 ...کردی تو خوابم چکار مسیتیآم.. کرده بودمیدیشد

 ترسناک شده یلیخوب چون تو خوابم خ..دمیترسی مسیتی از آمگھی دیی جوراھی
 .. بودی بدیلیشب قبل شب خ..بود

ھفتھ :روز چھارشنبھ بود بھ باربد اس زدم..دمیترسیم.. خدایوا.. نتونستم بخوابماصال
 ھ؟یبعد چند شنبھ عروس

 ..دوشنبھ گلم: جواب اومدقھی چند دقبعد
 : کنم کھ دوباره اس دادپی تایزیاومدم چ..گھیروز د٥شدی میعنی
 ! نھ؟ای دهی خریزیخانوم خوشگلھ من چ-
 !نھ: کردمپیتا

 .باربد بود.. زنگ خورد جواب دادممیگوش
 بلھ؟-
 شقمسالم ع-
 یخوب..سالم-
 د؟ی خرمیامروز بعدازظھر بر..ی خانوممی عالیتو کھ خوب باش-

 راجع بھ باربد زده اری کھ دانییبخاطر حرفا.. چرادونمیاما نم.. نبودمی بدفکر
 باشھ..امیم: گفتمنحالیبا ا.. بھش نداشتمی حسگھی دیول.. ازش متنفر شدم نھگمینم..بود

  دنبالت؟امی بای یایخب پس م-
 امیمن م..یای بخوادینم-
 ایب٤ساعت..زمیباشھ عز-
 فعال..یاوک-
 فعال-

 ..نمی گذاشتم رو سموی رو کاناپھ و گوشدمیدراز کش.. کردمقطع
 !.. بود؟ی کینی.. تو فکر بودم کھ زنگ خونرو زدنقایعم
 ! و ھمھ کسیبھ ھمھ چ.. مشکوک شده بودمی بھ ھمھ چنروزایا..دیکوبی تاپ تاپ مقلبم
اما درو براش ..ختی ری چرا دلم ھردونمینم..دمی دسویتی چھره آمیری تصوفونی تو آاز

 باز کردم
 صابخونھ؟..سلووووممم:دمی شادشو شنی چند لحظھ صدابعد
 ھی دی منو دیوقت.. و رفتم استقبالشدمی کشیقیپس نفس عم..امی کردم آروم بھ نظر بیسع

د کھ منم مجبور شدم دستامو بغلم کر.. زدمیلبخند زورک.. طرفمدییلبخند گشاد زد و دو
  تو؟یخواب بود..یسلوم خانوم: و گفتدیگونمو بوس..دورش حلقھ کنم

 ھیخواب چ..زمیسالم نھ عز-
 یکردیخب چکار م..آھا-
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  بودمدهیدراز کش-
 ستم؟یمزاحم کھ ن-

 ھی چھ حرفنیا..عھ: سمت کاناپھ گفتمبردمشی کھ می گذاشتم پشتشو درحالدستمو
 ارمی تا برات قھوه بنیبش..گلم

 نمی اومدم خودتو ببقھی دو دخوادینھ بابا نم-
 از قھوه ھارو گذاشتم یکی..ششی آشپزخونھ بادو تا قھوه برگشتم و نشستم پرفتم

 !بخور:روبروش و گفتم
 ی گلیمرس-

دستامو حلقھ کردم دور فنجون قھوه و از .. زده بودخی چرا دستام دونمینم.. زدمیلبخند
 نگاه کردم کھ اونم با لبخند منو نگاه کرد و جرعھ سیتیوم شدم و بھ آم آرکمیگرماش 

 ..دی از قھوشو نوشیا
 ھمراه دمی پوشی ساپورت طرح لھیرفتم تو اتاقم ..بود٣:٣٠.. ساعتمو نگاه کردمدوباره

 ..ی شال آبھی ساده و ی مانتو مشکھی
اشتم و گذاشتم  پول بردیکم.. کرم و رژلب و خط چشمھی کردم درحد ی مختصرشیآرا

 .. و از اتاق خارج شدمفمیتو ک
 شدم و راه نمی رفتم و سوار ماشرونی و از خونھ بدمی پوشممی پاشنھ بلند مشکیکفشا

 ..افتادم سمت خونھ باربد
آروم و .. دوستش داشتمیلی پخش شد کھ خیآھنگ قشنگ.. روشن کردمنوی ماشپخش
 :سرعتمو کمتر کردم و باھمھ وجودم گوش شدم..نیغمگ

 کنھی داره صدات کھ دردمو کم میآرامش
  کنھی خوبم می تو بدجوری بگو حرفایزیچ 

 کنمی من عشقمو ثابت می طرف من باشتو
  کنمی بار برگردم عقب باز انتخابت مصد 

  ستمی ننجای من ای وقتی برو ولیخوای ماگھ
  ستمیمیت وا خونھ باشم شک نکن بازم جلومن

  ینجوری کن کھ عاشقت اونم اقبول
 زنمی چنگ میزی منم واسھ نگھ داشتنت بھ ھر چکھ
  از چشمامھبارهی کھ میبارون 

  شھی ھمامھی کھ تو دنی از ھر کرمیدلگ
  دونمی میکنی داغونم تو رو بھ راھم مینجوری ایوقت

  از چشمامھبارهی کھ میبارون
 امھی کھ تو دنی از ھر کرمیدلگ 

 شده بود ی کھ رو گونم جارییاشکا.. کردمشی آھنگ تموم شد دوباره از اول پلیوقت
 ی کردم حواسمو بدم بھ رانندگیپاک کردم و سع
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 دور بود و منم اعصابم یلیخ..اون سر شھر.. تر بودکی نزدی خونھ باربد کمکاش
 ..خورد بود

 شدم زنگ ادهی پنیاز ماش..دستام درد گرفتھ بود..دمی رسی ربع رانندگھی بعد از باالخره
  خونشو زدم

  باالایب: برداشت و گفتفونویآ
 می برای بگھینھ د-
 امی صبر کن تا بزمیباشھ عز-

 ..نیی زدم کھ چند لحظھ بعد اومد پاھی تکواری و بھ ددمی کشیپوف
  نداشتیتی من اھمیاما برا.. زده بودی اسپورت دخترکشپیت

جوابشو دادم و نوک انگشتامو گذاشتم تو .. کرد و دستشو دراز کرد سمتمی گرمسالم
 یدونیم: و گفتدی بوسمویشونیپ.. طرف خودش و بغلم کرددی منو کشھویدستش کھ 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود
 : زدم و گفتمیلبخند زورک... مجبور بودم باھاش خوب رفتار کنمفعال

 !منم دلم تنگ شده بود-
  خوشگلم تویزمنیعز-
 ! من؟ای می تو برنیخوب حاال باماش-
 می من برنیبا ماش-
 نمی سراغ ماشامی کھ دوباره بشھی سخت میلی خینجوریاما ا-
 من راھشو بلدم..سی سخت نزمینھ عز-
 !؟یچھ راھ-
 گمی بھت ممی اومدیوقت-

درو بست و خودشم نشست پشت فرمون .. برام باز کرد و من سوار شدمنشویماش  در
 ..و حرکت کرد

 باربد؟-
 جونم عسلم؟-
 آھنگ بذار-

 ! بھ چشمیا: سمت پخش گفتبردی کھ دستشو میدرحال
 عوضش کننننن: بود کھ گفتمی آھنگ از محسن چاوشھی
  کنی پلی دوس داریاصن خودت ھرچ..چرا؟-

 نوی فرزاد فرزی صدایچنتا ترک عقب جلو کردم کھ وقت.. بردم سمت پخشدستمو
 ی زدم بھ صندلھی زدم و تکی بخشتی لبخند رضادمیشن
 ی دوستش داریلیمعلومھ خ-
 و؟یک-
 نویفرزاد فرز-
 عاشقشم!..آھا آره-
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  شدمیحسود-
 .. شدمرهی جذابش خمرخی و بھ ندمیخند

 خورمتای نگام نکن مینجوریا-
 ... کردی نثارش کردم کھ تک خنده مردونھ ای اوونھی رومو برگردوندم و دباخنده
 شمی موونھی تو من دی بشمی دوباره پبرگرد

  کھ چقدر ھواتو دارمیدونینم
 ی کاشتنھی کھ تو سیزخم..ی کھ جا گذاشتویعطر

  دارماتویادگاری تموم من
 شمی موونھی کھ دارم دشمی دوباره پبرگرد
 شھیشت ش نشستم پیی تنھابسکھ
 ادی زمستون کھ بنی اادی و بارون کھ ببرف

 !شھ؟ی چند سالھ مامیی تنھایدونیم
   سپردمابونای بھ بارونا سپردم بھ خمن
  باشنوونھی مواظب توئھ دکھ
  سپردمای خود خدا سپردم بھ ھمھ دنبھ
  عشق من رو داشتھ باشنی ھواکھ
  باشنوونھی مواظب توئھ دکھ
 خانوم خوشگلھ؟..الو؟؟-
 با شوک باربدو نگاه کردم.. از تو ھپروت درومدمھوی

 مایدیرس..؟ی شادهی پیخواینم: و گفتدیخند
 آره..چرا!..ھان؟-

 . منم دنبالش.. قفلش کرد و راه افتادموتی شدم درشو بستم کھ با رادهی پنی ماشاز
 اونجا اری ازدواجم با کاملی کھ اوایپاساژ.. پاساژ بزرگ نگھ داشتھ بودھی یروبرو

 ..فتمر
 یلبخند.. و مردونھ باربد قفل شدی قوی بودم کھ دستم تو دستارهی اون پاساژ شلوغ خبھ

 .میبھم زد و باھم وارد شد
 و گرفتی ازش میرادی اھی باربد کردمی اما ھرکدومو کھ من انتخاب مدمی لباس دیکل

 !!بالعکس
رنگشم ..کی بود و ھم شدهیھم پوش.. خوشگل بودیلی کھ خدمی لباس دھی نکھی اتا

  داشتمیدامن پف دار و قشنگ..دیسف
 لباسو نشون دادم کھ اونم موافقتشو اعالم کرد و ھردو جانی و با ھدمی باربد و کشدست

  طرف اون مغازهمیراه افتاد
 خوردی پسرجوون بود کھ با نگاھاش داشت منو مھی فروشنده

 دیاریانومم ب خی پف دار رو برادیآقا لطفا اون لباس سف: گفتی جدیلی خباربد
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 گفت و لباس یپسره چشم.. با تحکم گفت و باحرص کھ خندم گرفتیلی رو خخانومم
 وارد اتاق پرو شدم و درو بستم..رو آورد
 نی تنم بود و از اتیفوق العاده شده بودم کامال ف..دمی دراوردم و اون لباسو پوشلباسامو
 یو پشت بندش صدا بھ در خورد ی زدم کھ تقھ ای خوشحال بودم چرخیلیبابت خ

 :باربد
 زم؟ی عزیدیپوش-

 قایدق: نگام کرد و گفتنیباتحس.. زدی چشاش چنان برقدی منو دی باز کردم کھ وقتدرو
 ی تانیشکل فرشتھ ھا شد

 نویھم: زد و گفتیقی براش فرستادم کھ لبخند عمی بوسی خوشحالاز
 رونی بایعوضش کن ب...میداریبرم

 .. رفتمرونی بدمی خودمو پوشی لباسای دراوردم و وقتلباسو
 چقدر شد؟: قرار داد کھ باربد گفتلونی لباسو گرفت و داخل نافروشنده

 ..ھزارتومن٣٥٠قابل نداره-
 باربد؟..عھ:باربد کارتشو داد کھ گفتم..چقد گرون..دی از کلم پربرق

 !خانم من..سسیھ-
 پس ی خانوم منتو..ایتان: فروشنده دور شد و سمت کارتخوان رفت آروم بھم گفتیوقت

 روشنھ؟.. بکنھبشی من ھستم دست تو جیمن دوست ندارم خانومم وقت
 .. بگمیزی چنتونستم

پس بگو چرا انقد .. تاج ھم توشھھی دمی ک نگاه کردم دلونوی داخل نامیدی لباسو خریوقت
 گرون درومد

 نی خستھ و کوفتھ سوار ماشنای و مانتو و اشی از جملھ لوازم آراگھی ددی خری کلبعد
 ..می و راه افتادمیشد
 گرفتم رھنوی و ذوق دارن پدنی کھ تازه لباس خریی بچھ ھانی مثل ای ذوق خواصبا

 . بپوشمنوی ااری کامی داشتم کھ قراربود تو عروسجانیھ..دمیجلوم و چرخ
 یلیخ..فوق العاده بود.. موھام گذاشتمی قشنگو روفوی شونھ زدم و تاج ظرموھامو

  فیقشنگ و ظر
 خودم لوی وساشتریب..یگری دونھ جھی و یی طالدی سفھی بودم دهیتا مانتو خر٢

 . ممنونمیلی کھ ازش خدیاون فقط مانتو ھا و لباسو برام خر..دمیخر
 گھی دزای چنی خودش برام بخره نذاشتم و گفتم ازارمی چھی ھرکار کرد بقاما

  گرفتمرمیآخھ چنتا لباس ز..ھیخصوص
 .. بودمو دراوردم و نگاه کردمدهی کھ خری قشنگی گردنبند و گوشواره بدلست

اما ظاھرا .. گرفتھ بودشینھ اتفاقا درونم آت.. خوشحال بودماری از ازدواج کامگمینم
 ..المیخی بدادمینشون م

 وونھی شک از ازدواجش دی انتقام وسط نبود بیاگھ پا!.. فقط بخاطر انتقامماونم
 ..شدمیم
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 کھ پاشنھ ھاش ی نقره ادی جفت کفش سفھی..رو کنار زدم و رفتم سمت کفشام فکرانیا
 ..فوق العاده بلند بود

 افتاد ادمی.. خودش گذاشتم و از اتاق خارج شدمیلونای تو ناوی اون مھمونی لباس ھاھمھ
 .. بمونم اما مخالفت کردمششیچقدر باربد اصرار کرد شبو پ

 چیباھ.. باھاش رابطھ داشتھ باشمگھیاصال دوست نداشتم د.. خودم راحت تر بودمخونھ
 !کس

 ھیچھ برسھ بھ .. بوسھ ھم وحشت دارمھی از گھی کھ دی سرم آوردیی بالاری دانیوا
 ..رابطھ کامل

دراز .. روشنش کردمموتی و با ری وی تیرفتم نشستم روبھ رو.. گرسنم نبوداصال
 توجھ شدی کھ پخش میلمیاما اصال بھ ف...ی ویدم بھ ت رو کاناپھ و زل زدمیکش
 .. و تو فکر بودمکردمینم
 کردیگردنم درد م.. خوردم و بلند شدمیتکون.. حس درد تو گردنم چشمامو باز کردمبا
 بھ صورت خودکار ی ویت.. بودمدهی کاناپھ خوابی نبود چون تمام شبو رولمی دلیب

 ..خاموش شده بود
 .. اومدمرونی و صورتمو آب زدم و بییرفتم سمت دستشو.. از جام پاشدمی کرختبا

 خوردم و از جا ری آشپزخونھ شدم قھوه سازو روشن کردم و چند لقمھ نون و پنوارد
 ..بلند شدم

تھ .. حال نداشتمادی چرا زدونمینم.. خوردمیی و ھمونطور سرپاختمی خودم قھوه ریبرا
 .. بودیزی حالت تھوع رھیدلم 
 شماره ناشناسھ..ارویبازم اون .. بلند شدمی زنگ گوشیصدا.. بھش نکردمی توجھیول

 بلھ: دادمجواب
 وقت یول..گھیروز د٤.. نمونده ھاتی زندگی تا نابودیزیچ.. تاککی تاک تکیت-

  ی بھ اون عروسایمنصرف شو و ن.. ھنوزیدار
 ستی مھم نگھید.. وقتھ نابود شدهیلی من خیزندگ-
 ؟یکشی عشقت کنار نمیبود نامتی بھ قیحت-
 ار؟یکام..ک!..عشقم؟-
 ..ادی بھ حساب متیمینھ اون کھ عشق قد-
 ؟یپس ک-
 ...باربد-
 ستیاون عشق من ن-
 ! عاشقت کھ ھست؟یول-

 ی دوست نداردونمیم..الاقل بخاطر اون بکش کنار: قھقھھ زد و ادامھ دادھی بعدش
 ی خودت کنی نفرو قربانھی یدوست دار..نھی ببیبیآس

 .. با حرص رو ھم فشار دادمدندونامو
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مطمئن ..ی کنی کاریتونیتو ھم نم..امیاما من م: تو دستام فشردم و گفتممویگوش
 سی برام مھم نی کھ ھستیحاال ھرک..باش

 ..ینی بببیمن دوست ندارم تو آس.. مھم باشھ کوچولودیبا-
 حالم بھم خورد و حس ھوی.. و سر خوردم نشستمواری تو ددمی کوبموی گوشباحرص

 ..ادی معدم داره بھ سمت دھنم ماتیکردم محتو
 .. خوردم باال آوردمی و ھرچیی سمت دستشودمی دویفور

 رفت و افتادم جی اومدم سرم گرونی کھ بییاز دستشو.. نداشتم تا حرکت کنمیی ناگھید
 ......نی زمیرو

 واضح تر دمیلک زدم تا دچند بار پ..بدجور تار بود..دمیدیتار م.. باز کردمچشمامو
  خونھ جمع شدی در پی پیتازه حواسم بھ زنگا..شد

 فونی از جام بلند شدم و رفتم سمت آیفور
 ..ھیک: گفتمیحالی بیباصدا

 باز کن-
 ..اون از کجا خونھ منو بلد بود؟..اما.. شدمقی بھ چھره باربد دقتازه

  بازرفتی مجیحالم ناخوش بود و سرم داشت گ.. بھت درو باز کردمبا
  حالت خوبھ؟زمیعز: باربد اومدی رو کاناپھ کھ صدانشستم

 ..نھ-
 کنھ؟یکجات درد م..ده؟یچرا رنگت پر: نگام کرد و گفتی نشست کنارم و کماومد

 ی کرددای پیخونھ منو چجور.. جامچیھ-
  ساپورتت کردمنجای خونت تا ایومدی منتی کھ با ماششبید-
 عطرش بھ مشامم خورد دستمو جلو دھنم گرفتم ی بوی نتونستم بگم و وقتیزی چگھید

 ییو رفتم سمت دستشو
  نبودیزیچ..اوردمی باال نمیچیاما ھ.. شدمحالی عق زدم تا باز باونقدر
نگرانم :درو براش باز کردم داخل شد و گفت..زدی تند تند در مباربد
 ! دکترمیبرو حاضرشو بر..شدهیچ!..یکرد

 الن باربدحالم خوبھ ا..دکتر نھ..خوبم..نھ-
 االی..گھی معلومھ ددتیاز چھره رنگ پر..ی داری چھ حالدونمیمن کھ م..دروغ نگو-

  نکنمیعصب..حاضرشو
اونوقت اگھ باربد نذاره ..نکنھ باردار باشم..دمیترسی زده بودم و میی حدساھی خودم

 سقطش کنم
 شمیاستراحت کنم خوب م..امیمن دکتر نم..باربد-
 ییییتان-
  بخوابمخوامیفقط م..حالم خوبھ..داد نزن-
 یپس قول بده اگھ حالت بدتر شد بھم زنگ بزن-
 ..باشھ-
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 رونی بمی دنبالت برامیفردا م: و گفتدی بوسمویشونیپ
 .. و رفتدی موافقت تکون دادم گونمو بوسی بھ معناسرمو

 و با دمی مطمئن شدم رفت بلند شدم رفتم سمت اتاق تند تند لباس پوشنکھی محض ابھ
  پول از خونھ خارج شدمیکم

  داروخونھھی شدم و روندم سمت نمی ماشسوار
 چک گرفتم و رفتم یبی بھی عی شلوغ نبود سرادیاز شانس خوبم ز.. شدمادهی پعیسر

 خونھ
*** 

 بدبخت شدم..ییییوا:دمی گذاشتم دو طرف سرم و نالدستامو
 چکو انداختم سطل آشغال و رفتم یبیب.. جواب مثبتھدمی دی رو سرم خراب شد وقتایدن

 ھی گرریزدم ز..تو اتاق
 ی بچھ بنی ادونستمی بود کھ نمنی بدتر انیاز ا.. لعنت فرستادممی خودم و حواس پرتبھ

 ..شونھیکینوا مال کدوم 
 یوا..یوا..اری دانای باربده مال

 خوردی کھ زنگ ممی کردم و بھ خودم لعنت فرستادم کھ اصال بھ گوشھی گراونقدر
 .. ندادمتیاھم

نھ راه پس داشتم نھ راه ..ھیکارم شده بود گر..دمی کشیروز چ٤نی تو ادونھیخدام
 ..ا؟یچرا خدا..چرا!..شیپ

 ! کھنی نبود مثل ایاما چاره ا.. برام سخت بود بخوام سقطش کنمخوامی بچرو نمنی امن
 .. آماده نبودمیچی ھی بود و من ھنوز برای عروسامشب

از باربد بود گفتھ .. برداشتمموی از ھپروت درومدم و گوشمی زنگ اس ام اس گوشبا
 .. دنبالمادیشب آماده باشم م٧بود ساعت

 دنیھم عکس العمل خودم بھ د.. اون مرد ناشناسیدایھم بخاطر تھد.. داشتمدلشوره
 !دشی کنار عروس جدی تو لباس داماداریکام
 با ھر ومدی خورد بود ھمشم اشکم درمھمش اعصابم..روز عوض شده بودم٤نی اتو

 !یتلنگر
 بود پاک شمی پقھی چند دقھی کھ حاصل گرییاز رو تختم بلند شدم اشکا..بود٦ساعت

 ..کردم لباسامو دراوردم و وارد حمام شدم و تو وان نشستم
 بودم ناخداگاه دستمو رهی نقطھ خھیبھ .. حرکت نشستمی تو وان و بختمی شامپو ریکم

چرا ..چرا!..نھی تو بود کھ االن حالم اریھمش تقص:کمم و گفتمگذاشتم رو ش
 مویبدبخت.. حالمویدیتو کھ د..ایآخ خدا..؟ی کھ بدبختم کنیاومد..یاومد

 ..ی ھمش بھ فکر کشتنش باشنکھیا..ھی بچت کی بابای ندوننکھی بود ای بزرگمشکل
 ..مقصر بود.. بوداری اتفاقا کامنی ایمنشا اصل.. کردم و فکر کردمفکر

 خشم و انتقام تو وجودم شعلھ شی روز انداخت آتنی اون منو بھ انکھی فکر کردن بھ ابا
 !بازم فکر انتقام..ور شد
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تند تند مشغول شستن خودم ..دمی ھمراه با حرص کشیقی بلند کردم نفس عمسرمو
 زی میل نشستم رو صندمی ربع از حموم درومدم و باحولھ لباسھیباالخره بعد ..شدم
 شمیآرا

 و اول از ھمھ موھامو زی رو مدمی چدموی جدیشیلوازم آرا.. خشک کردمصورتمو
 .. کردمشی و شروع بھ آرادمیسشوار کش

   و مداد چشمدمی کشکی خط چشم دنبالھ دار شھی.. زدم و پنکککرم
 بھ گونھ ھام زدم و بعدش رژلب موییرژگونھ ھلو.. بھ مژه ھام زدمملمی عالمھ رھی

 موھامو کھ تا کمرم نییپا.. باشھدی تو دی کھ لبام حسابدمیاونقدر رو لبام کش..مویصورت
 تاپ و ھی..درشت و بعدش تافت زدم بھشون..زیاما نھ ر.. فر کردمی حسابدیرسیم

 ی پوست ماری ساپورت نقره اھی با موییطال دی سفی و بعدش مانتودمیشورت پوش
 ھی ربع بھ ھفت بود کیساعت ..زدم یبھ زور لبخند.. بود رو صورتمیکی ششیآرا

 رنگ براق ی الک بھی..عالمھ ادکلن زدم و گوشوارمو گوشم کردم و دستبندم تو دستم
  شددهی زنگ در شنی زدم کھ صدادمی بلند و کشی توش بود بھ ناخنالیکننده کھ اکل

 و دمی پوشممی نقره ادی سفی دکمھ اوپنو زدم دوباره وارد اتاق خواب شدم کفشاعیسر
 .لباس و تاجمم برداشتم کھ اونجا بپوشم

 ؟ی تانییکجا:دمی باربدو شنیصدا
 کردم یسالم.. کھ متعجب و شگفتزده نگام کردسادمی اتاق خارج شدم و روبروش وااز

 ..ی با کراوات آبی زده بود کت و شلوار نوک مدادی قشنگپیت..کھ بھ خودش اومد
 ..ای تانی تو چقدر خوشگل شدیوا..یوا-
 م؟یبر..ی شدپیتو ھم خوشت..یمرس-
 زمیآره عز-

  اس اومدھی لحظھ برام نیھم..می شدنی ماشسوار
 .. نموندهیزیچ: ناشناسھ بودھمون
 !؟ی چینی: کردمپیترس برم داشت اما خودمو آروم نشون دادم براش تا.. کردمخوف

  نموندهتی تا مرگ زندگیزی چینی-
 ؟ی چکار کنیخوایم-
  نمتیبی میتو عروس-
 ...باشھ-

 و آروم چشمامو دمی کشیقینفس عم..فمی انداختم تو کموی دھنمو قورت دادم و گوشآب
  دادمھی تکیبستم و سرمو بھ صندل

 !حالت خوبھ؟-
 تیحواستو بده بھ رانندگ..آره خوبم-

 دراوردم و زدم فمی از کی باربد نفھمھ ادکلننکھی ایبرا.. حالم بھم خوردنی ماشی بواز
 نیتو ماش

 ؟یچرا ادکلن زد-
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 ومدی بدم منی ماشی از بویاز بچگ..خوب-
  مشکوک شده ھاھیاما رفتارت چند وقت..آھا-
 یقراربود چھ اتفاق..نمی ببوی قراربود کیعنی.. داشتمیدیاما دلشوره شد.. نگفتمیزیچ
 ..فتھیب

 یآروم درحال رانندگ.. شدمرهی باربد خمرخیبھ ن..اوه نھ..ارنی سر باربد بیی بالنکنھ
  بھم زدی لبخندنھیاز تو آ..بود
 ھی..فتھی قراره بی اتفاق بدکردمیھمش احساس م..زدیچرا دلم شور م.. چرادونمینم

 ..ترس مبھم
 .. پارک بودیادی زیلی خی ھانی ماشاری خونھ کامیروبرو.. توقف کردنی ماشھوی

از  ورود مھمونا بیدر خونھ برا..شدی مدهی شنکی تند موزی صدارونمی بنی ھماز
 لبامو روھم فشار دادم..بود

 زمی عزمیبر: دستمو گرفت و دور بازوش انداخت و گفتباربد
 ..شستنی زده بود و تو دلم انگار رخت مخیدستام ..می شدوارد

 و دنیرقصی وسط مایلیخ.. موند رو مارهی مھمونا خشتری ما بھ اونجا نگاه بباورود
 .. ھازی نشستھ بودن پشت مگھی دیبعض

 .. بودندهی پوشی و ناجوری لختی ھمھ لباس ھاشدی پخش می عاشقانھ شادآھنگ
 ھمھ یبو.. لباسضی تعوی سھ نفره و من رفتم طبقھ باال برازی مھی نشست پشت باربد

  شده بودی قاطگاری سی حتیجور عطر و ادکلن
 اتاق ھی بھ دمی بود تا رسنیچنتا اتاق اول ھم..پر پر بود.. اتاق اولو باز کردمدر
 .  اومدمرونی لباسامو عوض کردم و بعیسر..یخال
 .. خوب شده بودمیلی اون لباس ختو

 ! چھینی..نقاب داشت.. نفر اومد جلومھی کھ تو پلھ چھارم رفتمی منیی از پلھ ھا پاداشتم
 چشمام گرد شد و قدرت تکلممو از دست ھوی کھ از رو صورتش برداشت نقابو
 !از تعجب خشک شده بودم..دادم

 ؟ی نداشتدنمویخواھرخوشگلم انتظار د..ھیچ-
 !طاھر..ط-

 ! شباھت داشتشتری زد ک بھ پوزخند بیلبخند
 .. نشون بدمیانقدر شوکھ بودم نتونستم عکس العمل.. گرفتبازومو

 آخھ چطور؟..نجایتو ا..طاھر-
 ؟یناراحت: رو گونم و گفتدی نوازش گونھ کشدستشو

 یکنی چکار منجایاما تو ا..نھ-
تو ھم بھ .. چرا طالقت دادهدمیفھم.. کھ شوھرخواھرم بودیقیرف..قمی رفیساومدم عرو-

 ری اون کھ ھرشب زنیع.. تارانیع..ھمونطور ھرزه..گھی دیخواھرت و مامانت رفت
 ..نجای آوردمش ارونی بدمشی و امشب بزور کشھیکی
 ؟یزنی می مادرت انگ ھرزگی بھ خواھرات حتیتو دار..طاھر؟؟؟..تارا..؟؟؟یچ-
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 د؟یستیخوب مگھ ن-
 دنی درحال رقصی مردھیتو بغل ..دمی تارارو دھوی.. سمت سالندی گرفت و کشدستمو

 ..بود
 .. چخبرهنجایا..چرا..طاھر-

 دنی کھ درحال لرزدمی دمویدرکمال تعجب گوش.. زنگ زدیکی دراورد و بھ شویگوش
 ..بود

 .. خواھرش کنھ بھ قتلدی داداش آدم تھدنکھیا.. بودیدیشوک شد.. تند شدنفسام
 باربد بود.. شددهی کشی لحظھ بود کھ دستم توسط کسنیتو ھم.. تو چشام حلقھ زداشک

 ی چکار دارایطاھر با تان-
 مگ بھت نگفتم دور خواھر منو خط بکش؟-
 بارم بھت گفتم١٠٠..تونمینم.. من عاشقشمیول-
  تا داغش رو دلت بمونھکشمشیم-

اشکم داشت ..باربد کمرمو گرفت و محکم بھ خودش فشارم داد.. نگاش کردممتعجب
 ی عروسامیچرا ازم خواست ن..چرا..ومدیدرم

  بھم بزنم؟وی عروسامی بیدیترس..ام؟ی نی عروسیچرا ازم خواست-
 شھی رو بھ اون رو منی از اتی امشب زندگی چھ نخوایتو چھ بخوا..ایتان!..نھ-
 چراااا..یچجور-

 نکن خانوم ھیگر...نترس:کم گرفتم و تو گوشم زمزمھ کرد محباربد
 شتھیباربد پ..نیبب..کنارتم..من
 سوت و ی لحظھ صدانیتو ھم.. فشردمنشیسرمو بھ س.. کردمتی بغلش احساس امنتو

اشکامو .. وارد سالن شدننای و روماریکام..نگاھمون رفت سمت در سالن..کف بلند شد
 ..نمشونی تا بھتر ببتی سمت جمعدمشیکشپاک کردم و دست باربدو فشردم و 

باربد باھاش دست داد ..دنی کردن تا بھ ما رسیباھمھ روبوس!..دشی و ھمسر جداریکام
 دنیو ھمو بوس

 ..نایھم اون ھم روم.. متعجب شددی منو دیوقت
 .. کامفری آقاگمی مکیتبر: کامال مغرورانھ گفتمییباصدا

 یکنی چکار منجایتو ا: از شوک خارج شد و گفتاریکام
 !..باعشقم اومدم: چسبوندم بھ باربد و گفتمخودمو

 بانامزد قشنگم اومدم..آره: زد و گفتی از تھ دلش لبخندباربد
خودتو ..جنده.. بھ باربد؟ی خودتو چسبوندیچجور!...نامزد: متعجب گفتاریکام

 ؟ی بندش کردیچجور
 دعوا راه ومدمی ننیبب..مودب باش لطفا: کردمیدستی بگھ کھ پیزی خواست چباربد

 دی افتادی عروسھی یانگار!..اما خوب..بندازم
 ی باربدو بدبختش کنی فکرشم نکن کھ بخوایحت: شدش گفتدی کلی دندونای الاز

 .. ھاخورهیکامال مشھود بود داره حرص م.. زدمیپوزخند
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 .. رفت و باتنھ از کنارش گذشتی سفت گرفت بھ باربد چشم غره اناروی رومدست
 ختنیھمھ زوج زوج ر.. آھنگ کامال عاشقونھ مخصوص رقص تانگو پخش شدھی

 ..وسط
دستش دور کمرم حلقھ شد و دستمو گذاشتم رو شونش .. دستمو گرفت و برد وسطباربد

 .میو آروم شروع بھ رقص کرد
 باربد ی نداشتم اما از وقتمی تو زندگی گاھھی تکچیھ.. گاه بود برامھی مثل تکباربد
 حس کردم دوستش دارم..اومد
 و آروم تو دی بوسنموی سیباال.. گردنم فرو بردیسرشو تو گود.. بھش زدمیلبخند

 !دوستت دارم:گوشم گفت
 ... لحظھ آھنگ قطع شد و چراغا ھم خاموشنیدرھم

 .. قرار گرفتمینی بی جلویزی شد و چدهی کشی دستم توسط کسھوی
 و بعد منو دیدوی بودم کھ تند تند داشت میکی بود کھ تو بغل نی اادمھی کھ یزی چتنھا

 .....دمی نفھمیزی چگھی و دینیانداخت تو ماش
 .. صورتم چشمامو باز کردمی رویسی خباحس

 ..زنھی طاھر روبروم نشستھ و پوزخند مدمی چشمامو باز کردم دتا
 .. بستھ بودنی الھیدستامو دور م!..بستھ بود.. تکون دادمدستامو

 باربد کجاس!..من کجام..طاھررر-
 .. بوددی آدم اشاره کرد کھ روش پارچھ سفھی پوزخند بھ با

آره !..جنازه..دستامو باز کرد و بازومو گرفت و برد سمت اون.. اومد سمتمطاھر
 ..جنازه بود

 پارچرو بکش کنار: گفتی و محکمرای گیباصدا
 کھ چشمام بستھ بود یحال و پارچرو آھستھ آھستھ درکی لرزونمو بردم نزدیدستا
 ! کناردمیکش

چشمام پر از اشک شد و .. نفسم بند اومددمی باربد رو دی آروم باز کردم و وقتچشمامو
 خی صورتش خون تو رگام یاز سرما..دستامو گذاشتم رو گونھ ھاش..مقابلش زانو زدم

 !بست
 عاشقانھ شھی کھ ھمی قلبنیا..دیکوبی نمگھید..نشیسرمو گذاشتم رو س.. بوددهی خوابآروم

 .. نبض نداشتگھی ددیکوبیم
 بند میگر..چرا مرد..آخھ..ھی گرریدستامو گذاشتم رو صورتم و زدم ز.. تند شدنفسام

 ومدینم
  کثافت؟شیکشت..چرا..چر..یعوض: گفتمدهی بردهیبر
 من بود و یو بدتر از ھمھ عاشق خواھر کوچولو..کردی می تو کارا فضولیلیخ-

 ..گرفتی نقشھ ھامو میجلو
 ییییباربدمو کشت..می زندگشدیتازه داشت م..شیچرا کشت..چراااا: زدمغیج

  کثااااافتتتتییییعوض..خائن
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 باربد و التماسش نھی و سرمو گذاشتھ بودم رو سزدمی سمت من کھ داشتم زجھ ماومد
 .. برگردهکردمیم
 ؟یچرا تنھام گذاشت..یییچرا لعنت..باربد.. عاشقشت باشمدمیقول م..برگرددد-

از شدت .. زدنغی دوتا بازوھامو گرفت کھ شروع کردم بھ فحش دادنش و جطاھر
 ..ومدی نفسم باال نمھیگر

 حاملم وگرنھ دیفھمی مدینبا..دینبا.. گفتمی و آخ بلنددمی کشغیج.. دلمری زدیچی پی دردھوی
 کشتیبچمو م

  داد نزنخودیب..چت شد-
 س؟؟؟یتیمآ..سسسیتیآم: خودش داد زدھوی

 .. شوکنیدوم.. خدایوا..س؟یتیآم
 پارچھ انگار کھی تھیکال ..کھی تھی لباس ھیبا .. چھره کامال متفاوت وارد شدھی باسیتیآم

 .. بوددهیپوش
رو .. رو بھ ھم وصل کرده باشنی تنھ امی رنگ کھ انگار شورت و نی مشکی سرھمھی

 .. عنکبوتو تتو کرده بودھی چپش نقش یبازو و رون پا
  ھم تا رونش پاش بودی ساق مشکھی داشت و ی وحشتناکاهی سشیآرا

 زم؟ی عزی کردھیگر.. کوچولویتان..یاوخ: اومد سمتمباپوزخند
 ..یباربدمو کشت..تو..کثافتتت..ی خائنھیتو ..تو-
 !کشمیو اگھ الزم باشھ من خودم تورو م..برادرت اونو کشت!نھ نھ نھ اشتباه نکن..اوه-
 بکش راحتم کن..بکش-
  کوچولومی کار باھات داریکل..نھ-
 دیچکارم دار-
 ..یشیحاال متوجھ م-
 آخھ چرا..آخھ..من خواھرتم..طاھر-
 بھ دردمون تی جا خوشگلھی یول.. ھرزه ھم خواھرمھی تارانیا.. کھ باشیخواھرم-

 زمیخورد عز
 ھ؟یمنظورت چ..م: گفتمباترس

 مجبور ی حرف بزنادیاگھ ز..یشی متوجھ مگھیتا چند روز د..یپرسی سوال میلیخ-
  دھنتو با چسب ببندمشمیم

 و عی حرکت سرھیبا .. در باز بودیال..از طاھر ھم فاصلھ داشتم.. کھ باز بوددستام
 شروع کردم عی سرزی خھی با وفتھی می فکر کنم بعدش چھ اتفاقنکھیبدون ا

تو ..شدیباورم نم..ومدمی منییاز پلھ ھا بادو پا..ومدی طاھر می عربده ھایصدا..دنییدو
 می اومدنجای ااری با کامازدواجم  اولقای کھ دقمی بودییالی خونھ وھی

 کھ رو دمی داروی درکمال تعجب کامدمیبھ سالن کھ رس.. دنبالم بودنسیتی و آمطاھر
 ..دنی کشگاریکاناپھ نشستھ بود درحال س

 رشششیبگ: از پشت سرم اربعده زدطاھر
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 شوکھ و ھول بودم تا اومدم بدوم دنشی ھول از جا بلند شد و چون منم از داری کامھوی
 کمرمو گرفت و نگھم داشت

 نگام کرد و دیباری مشی کھ ازشون آتییبا چشما.. تقال کردم اما طاھر اومد جلویکل
 دستمو گذاشتم رو گونم.. زد تو صورتمی فوق العاده محکمیلیس

 زد اونور صورتمو بھ گھی دیکی.. ھرزه؟؟یدرنر ببندمت تا شھی ھمدیحتما با: زدداد
رو .. زانومری دست انداخت زعی کھ ولم کرد خودش سراریکام.. گفت ولش کناریکام

 زدمی مشت منشی و بھ سدمیکشی مغیج..دستاش بلندم کرد و رفت سمت باال
 طاھرررر ولممم کن بذار برممم..ولم کننن-
 خفھ شو-

  زدیبھ پشتم ضربھ ا.. شد و منو انداخت رو دوششی عاسکردمی تقال میلی خچون
 اری ھم بی صندلھی..درو ببند: گفتسیتی برد داخل اتاق و بھ آممنو
 .. آوردی آھنی صندلھی سیتیآم

 ی محکم و ناجوانمردانھ منو بست بھ صندلیلی منو نشوند روش و با طناب خطاھر
 ..طاھر-
 تاراااااا؟؟؟؟..زھرمار-

 یچ..بلھ: و گفتسادی باال از ترس و وادی بود با داد طاھر پرشی کھ سرش تو گوشتارا
 شده؟؟

  زودباشاری چسب بھیبرو .. شده جندهیکوفت و چ-
  رونی گفت و رفت از اتاق بی نامفھومیزای چھی لب ریز.. اخماش رفت تو ھمتارا

حداقل .. طنابارونیباز کن ا.. توروخداکنمی نمدادمیداد و ب..کنمی فرار نمگھیطاھر د-
 ادیدردم م.. شلشون کن نامردکمی

 وارد اتاق شد و اونو داد بھ ی نوار چسب کاغذھیتارا با .. نگفتیزی زد و چیپوزخند
 ..طاھر
 ی کردم و باصدای از چسبو بھ دھنم چسبوند کھ نالھ ای اومد جلو و مقدارطاھر

  بکنھ چسبوکردمی التماسش مینامفھموم
 ؟یدیفھم..ای بھ تانیدی و تمام حواستو منجای ای مونیرا متا..می برای بسیتیآم-
 باش..آره-

 نبرش..طاھرررر..عھ: کھ تارا گفتدی از دستش کششویگوش
 )اشاره بھ من(تمام حواستو بده بھ اون..خفھ-

 ری رو شد و زدم زرویتا چشمم بھش افتاد دلم ز.. باربد ھنوزم رو تخت بودجنازه
 ..ھیگر

گفت دوست .. فکر کردمدمی کھ ازش شنی حرفنی و بھ آخرنیی پاختیری تند تند ماشکام
 یوا.. باربدیوا.. نگفتمیچیو من احمق ھ!..دارم

 زرزر نکن اصال حوصلتو ندارم: گفتایتان
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کاش پام ..اری کامی کھ باھاش رفتم عروسیھمون لباس.. ھمون لباس تنم بودھنوزم
 ..رفتمی و نمشکستیم

 گور رفتمی و نمکردمیکاش بھ حرف طاھر گوش م..آخھ چرا.. بخاطر من مردباربد
  انتقام اصالیبابا
 .... من رفتھ بودشی از پشھی ھمی بود و باربد براری حرفا دنی گفتن ای برایول

 درد دایدلم شد..کردیبغض داشت خفم م..شدی نکنم اما نمھی گرکردمی میسع
 ..نگران بچم بودم..کردیم

 گفتمی باخودم میھ..دمیترسیاما م.. نگھش دارمخواستمی مطمئنا مال باربد بود مچون
 .. باشھاری مال داندیشا

 داشت تو بدنم فرو ی انگارمی زخی طنابانیا..ومدی دردم میلیخ..دیکشی مری تنم تتمام
 ..رفتیم

 ؟ی دوستش داشتیلیخ: نشست روبروم و گفتتارا
 یاختم و ب اندنییسرمو پا.. مثبت تکون دادم و دوباره بغضم گرفتی بھ معناسرمو

  کردمھیصدا گر
و از من بھ قول ..عشق منم کشت..طاھر با دوتامون بد کرد!..ی حالتو خواھرفھممیم-

 ..کنھی کارو منی شک ھمیبا تو ھم ب.. ھرزه ساختھیخودش 
 ستمیمن ھرزه ن: زمزمھ کردمنامفھوم

  نکن و آروم صحبت کنھیگر..ششیھ: جلو چسب دھنمو کند و گفتاومد
 د؟یدیچرا منو دزد..چرا-
  ی عروسیای بی کھ پاشی باشینیمن فکر کردم تو عاقل تر از ا..ایتان-
 ومدمی مدیچرا نبا..چرا-
اون اولش عاشقت نبود و ھمش نقشھ طاھر بود .. باورت نشھ اما باربدم با ما بوددیشا-

ه اما مجبور.. دوست ندارهنارویاون روم..اریکام..کھ اون تورو جذب خودش کنھ
 ! خواھر ساده منی خبر نداریچیتو از ھ..ایتان..ام..وانمود کنھ دوستش داره

 یوا.. شدمجیبا حرفات گ..شمی می تارا دارم روانییوا.. مثالیاز چ-
 یفھمی مویباالخره ھمھ چ-
باجذبھ ..ترس برم داشت.. بود کھ وارد اتاق شداریدان.. شدنیی در باال پارهی دستگھوی

 ! کوچولویپس باالخره بھ دام افتاد: لبش نگام کرد و گفت گوشھی و پوزخندیخاص
 گھید بخور د-

  آورده بود با قاشق جلو دھنم خوردمسیتی کھ آمیی از غذای کمبزور
 یچرا تو ھم تو زرد از آب درومد.. بود تویھدفت چ-

 ! خوشگلھیفھمی میبزود: کرد و گفتی اخنده
 ؟ی چھ روزینی..ی کینی ی بزودنیخب ا..یفھمی می بزوددیگی مدیروزه دار٤اما االن-
 فردا..ای امروز نی زود ھمیلی خینی-
 شنی تموم می شوکا کنی خدا ایوا..باز قراره شوکھ بشم-
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 .. مونده ھنوزیشوک اصل-
 د؟یشماھا واقعا چکاره ا-
  چسب بزنم بھ دھنت؟یباز دوباره دوست دار!.. نکن دختریفضول-
 دیببخش..نھ-
 تارا؟!..نیآفر-

 بلھ؟: گرفت و گفتشی گوشتوری حوصلھ نگاه از مانی بتارا
 یمواظبش باش تا دوباره کتک نخور.. اون واموندرو بنداز کنارقھیدو د-

 کمی شده بود و ی عصبیلی کھ تارا چسب دھنمو باز کرده بود طاھر خی روزاون
 کتکش زده بود

 واسھ یلیدل..دمیترسیاما من نم..بردنی و ازش حساب مدنیترسیاز طاھر م   ھمھنجایا
 ..ترس وجود نداشت

 شمردمی اتاق نشستھ بودم و روزارو منی نداشتم و فقط تو اادنی واسھ از دست یزیچ
 ..رمیمی می کنمیتا بب

 محافظ من اری بازم کرده بودن و بجاش تارا و دانگھید.. از اتاق خارج شدسیتیآم
 .. داخل اتاقومدی مای پشت در بود شھی ھماریدان..بودن

 گوشھ تخت دونفره اتاق نشستھ بودم و پاھامو تو شکمم جمع کرده بودم سرمو ھی
 دمی کشیقیگذاشتم رو زانوھام و نفس عم

 قھی ک دو دقکردی چکار مشی روز و شب با گوشدونستمینم.. بودشی مشغول گوشتارا
 ..ول کنش نبود

 تارا-
 بلھ-
 نیغمگ..آروم و.. آھنگ بذارھی-
 ...ھیاونم بذارم کھ د..یشیگ م دق مری دارشمینجوریتو ھم-
 بذار-
 باشھ بابا-
 .. کردی پلزی آھنگ فوق العاده آروم و غم انگھی

   خوادی از من مشتری اون کھ کنارتھ ، تو رو باگھ
 ادی ، اگھ باھات راه می با ھمون راحتاگھ
   روزگار بد ، تو رو ازم گرفتھاگھ
  خاطرات خوبمون ، از خاطرم نرفتھاگھ

  ی با من نباشی آرزومھ ، حتتیخوشبخت
 ی از خاطره ھامون جدا شیحت

 ی با من نباشی آرزومھ ، حتتیخوشبخت
 ی از خاطره ھامون جدا شیحت
  ی مونی نمدونستمی اول می ھمون روزااز
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 ی عشقو تو چشام بخونیتونی نمدونستمیم
      بودیگری اول دل تو با دی ھمون روزااز

  بودی پات بمونھ اون کھ عشق بھترشھی ھمکاش
 ی با من نباشی آرزومھ ، حتتیخوشبخت

  ی از خاطره ھامون جدا شیحت
  ی با من نباشی آرزومھ ، حتتیخوشبخت

 ی از خاطره ھامون جدا شیحت
 ی شانسچیتو عشق ھ..شدمی داغون مگھیداشتم د.. شد رو گونمی جاراشکام
 و تورو شھی مدای پیکی ی وقتی ولخوادشینماون ..خوادی مویکی آدم دلش یوقت..نداشتم

 یزنیراحت پسش م...خوادیم
 چقدر دلم براش دمیفھمی کھ واقعا عاشقم بود و حاال کھ نبود موی راحت پس زدم کسچھ

 تنگھ
 ....دی کششی بھ آتاموی رحمانھ دنیو چقدر ب..خواستی منو نماریکام

  گفتمیدید-
 .. تارا سرمو بلند کردم و نگاش کردمیباصدا

 ؟یچ-
 .. خواھر منیبری منی خودتو از بینجوریا..ااایتان-
 واس از دست دادن یزی چنمیبی مکنمیاالن کھ فکر م.. ببرمنی خودمو از بخوامیاتفاقا م-

 ندارم
 گشتمی می راھی تو بودم دنبال یاگھ من جا..ی ھستی روانیلیخ: کرد و گفتینچ

  روزتھ ھانیفردا بدتر..واسھ فرار
  بشھ؟یقراره چ-
 یشی موونھیاگھ بھت بگم کھ د-

 زدیقلبم تند تند م..یوا.. بشھی قراربود چینی..دی پررنگم
 توروخدا بگو-

 اشکامو پاک کردم و عیسر.. اومد داخل اتاقاری بگھ کھ در باز شد و دانیزی چخواست
 عطرش کھ یبو..نشست کنارم..ظی غلیاخمھمراه با .. نگام کردمیمستق..صاف نشستم

 ..بھم خورد حالت تھوع گرفتم
  کھ داخل اتاق بودیی تو دستشودمیی گرفتم جلو دھنم و دودستمو

 و اری اومدم دانرونی بیی از دستشویوقت..اوردمی باال نیزی عق زدم اما چتونستمی متا
 کردنیتارا ھاج و واج نگام م

 ھووویچت شد : سمتم و گفتدیی دوتارا
 ییھویحالم بد شد ..حالم..دونمینم-

 ..این: بھ سمتم برداشت کھ باعجلھ گفتمی مشکوکانھ قدماریدان
 چرا؟؟؟-
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 زنھی عطرت حالمو بھ ھم میبو..چون..خب-
  باھاش کار دارمیخصوص..نییبرو پا: اخماش رفت تو ھم و روبھ تارا گفتاریدان

 .. بفھمھدمیترسیم.. از اتاق خارج شدتارا
 رک یلیخ..کردیباتعجب بھم نگاه م..گرفت و رو تخت نشوندم و خودشم نشست دستمو

 ... بودهی رابطت چھ موقع و کنیآخر:دی پرسییھویو 
 انداختم کھ نییاخم کردم و سرمو پا..ھھ.. انگار دکترهزدی حرف می جورھی

 !باتوام:گفت
  نداشتمی رابطھ اگھی دی کھ خود آشغالت بھم تجاوز کردی از روزقایدق-
 ...قبلش-

 باربد..با: گفتمی انداختم و بھ سختنیی پاسرمو
  بوده؟یک..ی ماھانت چنیآخر-

 لطفا تمومش کن..؟ی بس کنشھیم: شده گفتمیعاص
 !یتو باردار.. کھ تمومش کنم؟؟ی چینی-
  جک نگوستمیباردار ن-
 ...شھیحاال معلوم م-

 کجا: و برد سمت در اتاق کھ گفتمدی دستمو کشمچ
 .. طاھرشی پبرمتیم-
  یکھ چ-
  زبون خواھرش حرف بکشھری از زتونھیاون بھتر م-

 ؟یکھ چ..اصال باردارم..آره: و گفتمرونی بدمی از دستش کشدستمو
 ھ؟ی بچھ از کنیا-
 .دونمیمن نم..م-
  بھ نفعتھیسقطش کن-
  بچھ مال باربد باشھدیشا..کنمی من سقطش نمیول-
  ھاشھی بد میلیاگھ سقط نشھ خ.. باشھخوادی میمال ھرک-
 ..شھی میمثال چ-
 ..درضمن..ی از طاھر بپرسدی باگھیاونشو د-
 ھوم؟-
 ی باشی اگھی از ھروقت دباتری زدیفردا با-
 چرا-

 گفتنی چرا بھم نمکردنی متمیچقدر اذ.. رفترونی بھم جواب بده از اتاق بنکھی ابدون
 .. نبودیندی خوشازی کھ بود انگار چیھرچ..فردا چھ خبره

 .. باشمشھی از ھمباتری من زدیچرا فردا با.. باھام چکار کنھخواستی طاھر میعنی
 ..خوامیمن بچمو م.. بچھ بھ نفعمھ؟نیچرا سقط کردن ا.. چرااصال
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 باھاش حرف رلبی تخت نشستھ بودن و دستامو حائل شکمم کرده بودم و زرو
 ...زدمیم
 پاشو:فت وارد اتاق شد و گی عصبانیلیخ..طاھر بود.. در باز شدھوی

 ..ی خائن باالخره کار خودتو کرداری دانیا.. جام بلند شدماز
 یزیتنھاچ..بلکھ ترس از دست دادن بچم..نھ از ترس طاھر..دیلرزی بھ وضوح مدستام

 کھ برام مونده بود
 یچی و بھ من ھیحاال باردار: خودشو بھم رسوند و گفتعی با چند قدم سرطاھر

 ھی بچھ مال کدوم آشغالنیا..آره؟؟..یگینم
 ...دمی باربد شادیشا..ش: گفتمدیلرزی کھ صدام میدرحال

 ھان؟؟؟..؟؟؟ی کدمیشا-
 رو ذاشتمی کھ دستمو میآب دھنمو قورت دادم و درحال.. ھوادمی دادش دومتر پراز

 .. بھش کردمیشکمم نگاھ
 !اریدان-
 ؟؟؟؟؟؟یچ:دی بلند دادکشیلی خھوی

 ی وریچرا در: اضافھ کردی بلندتریا مکث کرد و بعد با صدی الحظھ
  باتو بودهی کاریدان..؟؟؟یگیم

 یلیمال خ..بھم تجاوز کرد: و بغض گفتمی و بادرموندگدی از گوشھ چشمم چکیاشک
 ھفتھ قبل٣-٢..شھیوقت پ

 ی عوضکھیغلط کرد مرت-
چون اون ..ستمی نمونیآره بھش تجاوز کردم اما اصال پش..آره: اومداری دانی صداھوی

 !بچھ محالھ مال من باشھ
 چشمم یتا چند روز جلو..رونیبرو ب..اریدان:دی غرتی باخشم و عصبانطاھر
 ؟؟؟؟یدیفھم..نباش

  بودی پاتی قاطنجای ای ھمھ چیلیخ.. از اتاق خارج شدی فوراریدان
 .کردمی ممویمن کھ داشتم تو خونھ عشقم زندگ.. کابوس مرگبار بودھی مثل

 ....مونی رو انداخت تو زندگی بدبختنی ایک
 پرهی ممونیاونوقت مشتر..ای دست روت بلند کنم تانتونمی کھ نمفیح..فیح-
 !؟؟؟یچ-
 ی حروم زادرو بندازنی امی بردیحاضرشو با-

 توروخداااا..طاھرررر: حالت التماس گفتمبھ
 تارا؟..لباس تو اون کمد روبروت ھس..زود حاضرشو..خفھ..سسسیھ-

 بلھ؟: بود گفتستادهی کھ کنارم اتارا
 ...فرستمتونی ماریتو ھم حاضرشو با کام-

  بپوش: دستم داد و گفتیتارا مانتو و شلوار.. رفترونی اتاق باز
 دبجنب: کرد و گفتمیشی آراھی و دی تند تند لباساشو پوشتارا
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 دهی کھ باھزارتا ذوق پوشیلباس.. بودماوردهیروز بود کھ لباسمو درن٤.. حمام شدموارد
 ..دمی دراوردم و مانتو شلوارو پوشی تو حموم با بغض و ناراحتبودم

صورتم .. کردمنھی بھ خودم تو آی شالم انداختم رو سرم نگاھھی.. رفتمرونی حموم باز
 .. نداشتمروی اون طراوت اولگھید.. شده بود و لبام خشکدهیرنگ پر

 دهی درشت اندام کھ سرشو تراشیلی مرد خھی و اریکام..رونی و برد بدی بازومو کشتارا
 .. بود کنارشستادهی فرم ای بھ چشماش بود با لباس ھای بزرگی دودنکیبود و ع

 ..گاردشونھی کھ بادبستمیشرط م.. گنده بودیلیخ.. خوف کردمدنشی داز
  بچمو سقط کننذارمی نمرممی من اگھ بمیول.. فرار کنم البدترسنیم

 ..میبر: دستمو گرفت و گفتتارا
 نشستھ نیی سالن پای کاناپھ ھای رونای ھمراه با رومسیتیطاھر و آم..می راه افتادیھمگ

 کردنیبودن و مارو نگاه م
  دختره فرار کنھدیاری درنی عرضھ بازیب: گفتطاھر

 سرد ھمراه با اخم یلیخ.. دخترهگھیبھم م..میانگار نھ انگار خواھر!..دختره..ھھ
 فکر فرارم بھ سرت زد تو ھم ھمراه اون حروم زاده یاگھ حت: نگام کرد و گفتیظیغل
  عشقتشیپ!.. بھ درکفرستمیم

 .. دوبارهمیراه افتاد..دمی بستم و اخمامو تو ھم کشچشمامو
 مرد گنده ھھ اول نشست و بعد من سوار ارویاون ..می شدی بنز مشکنی ماشھی سوار

 .. ھم نشست کنار مناریشدم و کام
  کھ قرار بود بچمو بکشنییند سمت جا نشست پشت فرمون و روتارا

*** 
 یتعداد کم..می انتظار مطب نشستھ بودیای صندلیرو.. محکم دستمو گرفتھ بوداریکام

 شدنیآدم اونجا بود کھ شامل دوتا زن جوون م
  متخصص زنان!..دکتر سحر شاھرخ: مطب نوشتھ بودسردر

 ذارمینم.. بچمو بکشننجایقرار بود ا..ختی ری ھردلم
 نییبفرما..نوبت شماس: روبھ تارا گفتی منشقھی بعد از ده دقباالخره

 جون یخوایاگھ م..ایتان: کھ گفتمیرفتی بھ سمت در مگھی دستمو گرفت و باھم دتارا
 !فرار کن..خودتو بچت در امان باشھ

 ..یچ-
 یدی بچتو از دست ممیاگھ وارد مطب ش..ای نداریادیوقت ز-
 ..رنیگیاونا منو م.. تاراترسمیم-
 ..ییبھ بھانھ دستشو-
 گھی تو ددیبر: اومداری کامی صداھوی

 یی برم دستشودیبا..ب: گفتمی ناگھانمی تصمکی طر
 ..ولیا: گفتتارا
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 و اریکام..می از اون مطب بزرگ بود رفتی نامشخصی کھ درجایی سمت دستشوباھم
  بھمون نداشتنیدی دچی مرد گنده ھھ ھارویاون 

 برووو..ایتان-
 .. کردمدنی درنگ شروع بھ دوی و بدون لحظھ اعی ول کرد و من سردستمو

 . کردمیزی چی دزدکردی فکر مدونستی نمی ھرکدمیدوی منیھمچ
 .. گرفتھ بودیدی کھ از نفس افتادم دلمم درد شددمیی دواونقدر
 .. و نفس نفس زدمنی ماشھی گذاشتم رو دستمو

 تارا نگران بودم کھ ی اما براکننی نمدامی از مطب دور شده بودم و مطمئن بودم پیلیخ
 ..ارهی سرش مییطاھر چھ بال

 مرد بھ ھی ی کھ باصدانینشستم رو زم.. کرده بودمیدی و عرق شددیکوبی تند تند مقلبم
 ..خودم اومدم

 !خانم حالتون خوبھ؟..خانم-
 ..خوردیم٣٨- ٣٧ کھ سنش بھی بلند کردم و چشمم افتاد بھ مرد جوونسرمو

 سالم..س-
  رسونمتونی مدیسوارش.. کجاسرتونیمس..د؟ی نشستنجایم چرا اسال-
  مزاحمشمخوامینم-
 نییبفرما..دیمراحم-

 جدا خدا رسونده بودش برام.. بلند شدم و دنبالش راه افتادمی سختبھ
 .. بود شدمدی سانتافھ سفھی کھ نشی ماشسوار

  و نگران بچم بودمکردی درد مدایشد.. بھ دلم گرفتمدستمو
 !حالتون بده؟: آخ گفتم کھ مرده گفتھی بود دی شددردم

 آره..آ-
 ستای انگار حالت خوب نیول-

 بھش دادم و اناروی آدرس خونھ کدمیکشی کھ درد میدرحال.. زودم پسرخالھ شدچھ
  لطفادی تر منو برسونعیسر:گفتم

 ..چشم-
 .. بخورمتونستمیاصال تکون نم..میدی رسقھی از چند دقبعد

 دیآقاببخش-
 بلھ-
  کمکمادی بدی اون خونرو صداکنی از اھالیکی دیبر-
 چشم االن-

 اومد انای شد و رفت سمت خونھ زنگ درشونو زد و بعد چند لحظھ کادهی پنی ماشاز
  و در سمت منو باز کردنی طرف ماشدی دوانای بھش گفت کی مرده چدونمیجلو در نم

 . از درد اشکم درومده بودگھید
 سای واسایوا..زمی عزی شدی چای تانیوا-



 75 

 نی اومدن طرف ماشمای رو صدا کرد و بانمای سمت خونھ بلند نرفت
 !آخ-
 ..دمی کشغیاز درد ج.. تو بغلشدی زانوم برد و منو کشری دستشو زماین
 !ی تانی کردیزیخونر:بلند گفت..دی کشی بلندنیو ھ   زد رو گونشانایک

 ! بچم افتاد؟ینی.. با ھمھ عظمتش رو سرم خراب شدای جملش انگار دننیباا
وارد .. طرف خونھدی کھ منو تو بغلش داشت دوی درحالعی سرماین..ھی گرری ززدم

 ھی تکمای ننھیمن سرمو بھ س.. نشستھ بودنگھیخونھ کھ شد مامان و باباش با چند نفر د
 کردمی مھیداده بودم و از درد گر

 اس؟ی تاننیا: و باباش گفتنمامان
 ھی و انای رفت سمت اتاق کی تندمای اما نکردنی با تعجب بلند شدن و نگام ممھموناشون

 .. و خوابوندم رو تخترمی انداخت زیزیچ
 رونیبرو ب:ماگفتی و بھ ندی رسانای لحظھ کنیھم

 !؟یودیپر: گفتانای رفت و درم بست کماین
 ..انای بودم کودیکاش پر: گفتمھیباگر

  شده؟؟ی تو چیمنو کشت-
 بچمممم-
 بچت؟؟؟: داد زدندبل

 دمی محیبھ وقتش برات توض..سسسیھ: گفتمھیباگر
 یوا..ینگو از باربد حاملھ شد-
 شدت گرفت و دستامو گذاشتم رو می اسم باربد اومد گرتا

 .. محفاظت کنمتیادگاریاز تنھا ..نتونستم از بچت..نتونستم..باربدم..صورتم
 بخاطر سرو دمیکشیخجالت م.. اومد داخلمای دوتا تقھ بھ در خورد و نقھی چند دقبعد

  پارچھ بودی ک رویو بخاطر خون..وضعم
 !ایتان-

  بھم دستمال داد و اشکامو پاک کردمانایک..کردمی مھیھنوزم گر.. بلند کردمسرمو
 نگران خوادی خبر داره نمی از ھمھ چماین.. شدهیخوب بگو چ: نگران گفتانایک

   شدهیاصال چ..چرا مواظبت نبود..باربد کجاس..یباش
 ..باربد مرد..انایک-
 ؟؟؟؟یچ-
 نامردا باربدمو گرفتن ازم..کشتنششش: زدمغیج
 از اول برامون بگو..ایتان.. منی خدایوا-

 رفتن بھ اون زدی کھ بھم زنگ میفرد ناشناس..اریاز تجاوز دان.. براشون گفتموی چھمھ
 ھمشوگفتم مو بھ مو.. نحس ویعروس

 ما بود ریھمش تقص.. منرمی برات بمیالھ:بغلم کرد و گفت.. شدری اشکش سرازانایک
  اتفاقا افتادنیکھ ا
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 یوا.. نشوندماهی کرد بھ خاک سچارمیب.. بدبختم کرداریکام..ارهیمقصر کام..نھ..نھ-
 اونم مرد..بچم

 چند ماھتھ؟.. نمرده باشھدیشا: بالخره بحرف اومدماین
 فک کنم.. دو ھفتھیکی-
  دکترمی بردیپاشو با-

ھمش نگران بودم نمرده .. ھم گذاشتمی نوار بھداشتھی گرفتم و زی شلوار تمھی انای کاز
 ..باشھ
*** 

 مای و نانایبا کمک ک.. ساختمون بزرگ کھ مال پزشکا بود نگھ داشتھی ی روبروماین
  سمت ساختمونمی شدم و حرکت کردادهی پنیاز ماش

 و خارج ستادیچند لحظھ بعد آسانسور ارو زد ٧ دکمھ طبقھمای و نمی آسانسور شدوارد
 .. ازشمیشد

 دیایب..اون مال زنانھ: گفتی با اشاره بھ در سمت چپماین
  دختر جوون کنارشھی و ادی زشی زن سن باال با آراھی نبود جز چکسی ما ھشانس

 انایالبتھ فقط من و ک..می وارد مطب شدقھی بعد چند دقباالخره
 و ادمی زدنی راجع بھ دوویھمھ چ..می بود سالم کردزی کھ پشت می خانوم دکتربھ

 .. کھ کردم گفتمیزیخونر
 رمیبخواب رو تخت تا ازت سونو بگ: کرد و بعد گفتنمی معاکمی

 .. و مانتومو باال دادم دکتر اومد باال سرمدمیخواب
 .. رو حرکت دادی و دستگاھدی شکمم مالی رو روی ژل مانندعیما
 کردی کھ حرکت مدمیدی متوری رو رو مانی ناواضحزی چھی

 شانس بوده کھ ھی نمی ای مراقب باشدی بایسالمھ سالمھ ول..بچت زندس: گفتدکتر
  دخترمی مراقب خودت باشنای ازشتری بدیفقط با.. نشدهشیچیھ

 کھ دوست داشتم بپرم دکتررو ماچش یخوشحال شدم بھ قدر.. بھم دادناروی دنانگار
 کنم

 برام نوشت و بعد از گفتن یتی تقویدکتر چنتا دارو.. نگام کردی با مھربونانایک
 ..می الزم ما بھ خونھ برگشتیسفارشا

 بچم زندستتت..انااای کی وایوا-
  خواھرت جدا چرا کمکت کرد؟نی ایول..آره زندست-
 خب خواھرمھ..اوا-
  ب کفشش بودهیگی رھیبنظرم ..نھ-
 ..چون..خوب کمکم کرد چون..وونھید-
  ھستیزی چھیش مطمئن با..؟یچون چ-
 .. بشھی قرار بوده فردا چیعنی یوا-
 ؟یکنی فکر میخودت چ..دونمینم-
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 !مگھ نھ؟.. بوده تموم شده رفتھی ھرچدونمی نمینی..یچیھ-
  ما جات امنھشیآره پ-

  بخوابگھید: و گفتدی روم کشپتورو
 شھی می چدمی کھ خری خونھ اانایک-
 بفروشش-
  ب سرش اومدی معلوم نشد چگی کھ دنممیماش-
 ؟ینتیتو نگران ماش-
 ! بچھنینگران ا..نھ باو-
 خونرو سھ یدی ممای نلی تحویری می داریفردا مدرک و خالصھ ھرچ..نگران نباش-

 سوت برات بفروشھ
 باش-
 ت؟ی گوشیراست..نیآفر-
 نجاستیاون ا-

خاموشش کرده ..دنشیدیم..گھیخوب واقعا جا قحط بود د.. گذاشتھ بودمشنمی سوتداخل
 نمیبودم و گذاشتھ بودم تو سوت

 ومدی مینجوری بود کھ ھمامی پلیس.. آوردم و روشنش کردمدرش
قلبم فرو .. طاھر بوددی لرزمی گوشھوی..اریتاش از دان٥-٤.. از طاھر بودشترشیب

 جواب ندادم.. از ترسختیر
 اگھ یشی مکھی تمھی تارمی نرتیدعاکن گ..فقط دعاکن..؟؟؟ی لعنتیکدوم گور: داداس

  کنمداتیپ
 ..ایخدا..یوا.. کنندامی پدمیترسیم
 رسھی دستت بھم نمچوقتیھ..چوقتیھ: کردمپیتا

 نگام کرد با حرکت لبام گفتم کھ ی با نگرانانایک..جواب دادم.. زنگ خوردمیگوش
 ..نگران تر شد و جاخورد..طاھره

 الو: و گفتمکری رو اسپگذاشتمش
 .. کنمداتیفقد تورو من پ..زھرمار-
 ی کندامی پیخوایاز کجا م-
 ..ستمی نکنم طاھر نداتیپ..کنمی مداتی پی رفتھ باشرسنگمیز-
 ؟؟ی ھستیپس ک-
 خودت ی قربانگرمی نفر دھی یدونستیم..یدونستیم..فقط خفھ شو..ایخفھ شو تان-

 ؟؟؟یکرد
 یک..یک: لرزون گفتمیباصدا..می وارفتانای و کمن

 ی کھ خواھر خودمو بکشم عوضی کردی کاری لعنتیتو-
 یزیاما چ..ومدی الو الو گفتن طاھر میصدا..نفسام تند شد.. از دستم سرخوردیگوش
 .. بفھممخواستمینم..دمینفھم
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 تارا حقش نبووود کشتھ بشھ..چراااا..ییییچرا عوض-
 کنم ھم خودتو ھم اون حروم زادرو داتیپ..بھ خونھ بدجور تشنم..آره حق تو بود..آره-
  ھرزهیعوض.. بھ درکستمفریم
 کرد آرومم کنھ کھ یسع.. افتادمھیبھ گر.. برداشت و قطعش کردوی گوشانایک

 کاش.. خداکردمیکاش فرار نم..تارا ھم کشت..نتونست
 
  باال سرمھانای کدمی چشمامو باز کردم و دی دستی تکونابا
 ا؟یساعت چنده ک-
  صبحونھمیبر.. خواب بسھگھید..٩ساعت-
 کشمی مامان بابات خجالت میاز رو..ییوا-
 .. خبر ندارنیزیاونا از چ-
 ایمن باردارم ک.. بدترگھید-
 میکنی می فکرھیواسھ اونم ..ومدهیفعال کھ شکمت باال ن-

  سالنمی و رفتمی از اتاق خارج شدانای و صورتمو آب زدم ھمراه کیی سمت دستشورفتم
  جوابمو دادنیی مامان و باباش سالم کردم کھ باخوشروبھ

 اومد کردی کھ موھاشو با حولھ خشک می ھم درحالمای کھ نمیخوردی صبحونھ ممیداشت
 انای جوابمونو داد و نشست کنار کمیسمتمون بھش سالم کرد

  خورد و بلند شدعی سرماین..ی حرفچیبدون ھ..میخوردی صبحونھ ممی آرامش داشتتو
  برم سرکاردی باگھید-

 و رونی اومد بی رسمی حاضر و آماده با لباساقھی چند دق تو اتاقش بعددی پریفور
 .  کھ زنگ درو زدنرفتیداشت م

 کنمی باز مرمیمن م: گفتماین
 سایوا: گفتانایک

 تکون داد و رفت درو باز ی سرمای گفت و بھ من نگاه کرد نمای تو گوش نیزی چرفت
 ..کنھ

اومد ..دی دی چدونمینم..ھول شد.. پنجره رو آروم باز کرد و تو کوچشونو نگاه کردانایک
 !ارهی کاموونھیپاشو پاشو د:طرفم دستمو گرفت گفت

 کردنیمامان و باباش با تعجب نگامون م.. و بلند شدمدمی کشینیھ
 شدهیچ: گفتیمی علیآقا
 !نجاسی ادی توروخدا نگشیشوھر قبل...ارهیبابا کام-
 ب دختر خیلیخ-
 .. تو اتاقمیدی دوانای کبا
  شممیکجا قا.. بلدهنجاروی رفتھ بود اادمی.. چکار کنمانای کیوا-
  نکن قربونت برمھیگر-
 تنھا بود؟-
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  درشت باھاش بودکلی با ھی پسر بور چشم رنگھی..نھ-
 ! طاھراخدای-
  کردهریی تغیلیخ…اون طاھره؟-
 اون یصدا..دونمیطاھر بود م.. درو زدنھوی..رشی زشدمی تختشون بلند بود و جا مریز

 عالمھ ھی و نیی سر داد سمت پاوی ھم گروه تختانای تخت و کری زدمی پریفور..بود
 رفتم اون تھ.. تخت کھ معلوم نباشمی گذاشت جلولھیوس

 ھ؟ی چھ کارنیا..آقا توروخدا-
 یینجای ادونمیم..ا؟؟؟یتان-

 ..زدی تند تند مقلبم
  نکنندامی پکردمی قطعش کردم و خداخدا معیسر..دنی شروع کرد لرزمی گوشھوی

 ...دمی نفرو سمت تخت شنھی ی قدمایصدا
 

 ..وفتادمیاز شدت ترس داشتم پس م.. تر رفتمعقب
 سی تا زنگ نزدم بھ پلرونی بدیبر.. شماھادیخوای میچ: اومدیمی علی آقایصدا
 دارم نیقی زنم و من اومدم دنبال.. وسط آقا؟یکشی مسوی پلی پای چیبرا: گفتاریکام

 نجاسیا
 ..عجب..خاک تو سرش مگھ طالقم نداده..زنت؟؟؟؟

  بگمی بھ چھ زبونومدهین..سی ننجای درضمن استی زن تو نگھیاون د: گفتی با تندانایک
 زنمی مشتی آتنمتی ببیی اونجادونمی کثافت مرونی بایب..ا؟؟؟یتان:تی با عصبانطاھر
 حقو دی خبر کنسویاون خواھره منھ و اگر پل..درضمن خانوم.. کنمداتیفقط پ..یعوض

 د؟یشیبرادرشم من شماھا ک..دهیبھ من م
 ..کتری دوست از خواھر نزدھی..دوستشم-

 دیکنی اعصابمو خورد مدی دارگھید: گفتطاھر
 ی خانوم ھم با وحشت داد زد و صدانی نوشدی کشغی جانای کھ کشدی چھوی دونمینم

  بلند شدیمی علی و آقامای نیفحشا
  ناموس ولش کنیول کن خواھرمو کثافت ب-

 گلولھ ھی نکھی قبل ای اگھ واقعا دوستتو مث خواھرت دوستش دارایتان: بلند گفتطاھر
 رونی بایحرومش کنم ب

 ..سادی ترس قلبم وااز
 شمردم و متیفرصتو غن..رونی از تو آشپزخونھ اومد کھ ھمشون ھجوم بردن بییصدا
 ..رونی بدمیتخت پر ریاز ز

 چشام برق زد برش داشتم و رفتم تو سالن.. بودنی اسلحھ رو زمھی
 کشمتی می علی بھ والی داشتھ باشانای با کیطاھر اگھ کار..طاھررر: زدمداد

عقب عقب .. بوداری برگشتم کامیتند.. نفر پشت سرمھھیحس کردم .. طرفمبرگشت
 زنمی مدیایجلو ب:رفتم و گفتم
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  اونوررشیبگ..آروم باش.. خبیلیخ: گفتاریکام
 ولش کن.. کارو ندارهنی عرضھ ادونمیمن کھ م: باپوزخند گفتطاھر
 پس بزننن..ی عرضھ داریلیاگھ خ..بزن: روبھ من داد زدبعدش
 دیگفتیاگھ از اولش م..ھم تو و ھم خانوادت..دی افتادیتو بد تلھ ا: گفتانای کروبھ

 ...االن با تو خانوادت نداشتم اما ی کارنجاسیا
 بود گرفتش و شتریاما طاھر زورش ب.. رو طاھر و خواست بزنتشدی از پشت پرماین

  ول کرد و با اون در افتادانارویک..آوردش جلو
  شومیبرو پشت من قا: بود گفتمدهیبھ شدت ترس.. اومد طرفمانایک
 ی طاھر خون جاری پاریاز ز..دمی کشی بلندنیھ.. تو خونھدیچی پکی شلی صداھوی

 . شد
 .. طرفشدی دوانایک..مینی ببماروی نمی رفت و تونستکنار

 یوا.. بودیاوضاع بد.. کردنھی شروع کرد گریمی علیآقا.. غش کردیمی علخانوم
 ایخدا

 حرکت از دستم ھیاسلحرو با .. کھ اسلحمو گرفتم سمتشدی بازومو کشطاھر
 کردنی مھی و گرزدنی مغی جانای و کیمیخانوم عل..انداخت
  زودباشایبجنب ب..ارررریکام: داد زدطاھر

 اری کامی و وقتنیمنو انداختن تو ماش..رونی بدی کھ اومد طاھر منو بغل زد و دواریکام
 ھم سوار شد گاز داد

چرا بخاطر ..ی کشتمارویچرا ن.. خودخواھمممیلیمن خ: و گفتمھی کردم گرشروع
 خدااااا.. شدنینفر قربان٣من

 خفھ شو..فقط خفھ شو: بھم زد و گفتی تو دھنطاھر
 بخشمی خودمو نمچوقتیمن ھ..ای خدایوا..داداش مھربونم..ماین
 یخوای میطاھر از جونم چ-

خفھ شو چون ..پاک کن خون لبتو: برداشت داد بھم و گفتنشی از داشبورد ماشیدستمال
  صداتو بشنومخوامینم

 ..کرده بود مبادا در برم دستشو محکم دور کمرم حلقھ اریکام..ختمی اشک رآروم
 !باربد... ومایاصال مرگ حقھ من بود نھ حقھ تارا و ن.. فرار کنم؟تونستمی میچجور

 کرده بود و بھ روبرو چشم دوختھ یاخم کمرنگ.. نگاه کردماروی کامیرچشمیز
 . نگاھم کردکنمی نگاھش مدی دیوقت..بود
 گونم و ی روختی و چند قطره اشک از چشمام ردی نگام کرد چونم از بغض لرزیوقت

 ..نگاھمو ازش گرفتم
  پر از اشکیباچشما..نگاھش کردم. بازم.. کمرمو محکم فشرداریکام

 تو چشماش موج یبی اخم نداشت بجاش غم عجگھی داریکام.. تو گلوم بودی بدبغض
 .. بودم بھم چشم دوختھ بوددهی کھ تاحاال ازش ندیبا حالت..زدیم
 !م؟یریم..کجا: گفتماریروم بھ کام آیلیخ
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 ..صبرکن-
 تونمینم-

 یییھو: باال انداخت و دستشو از دور کمرم باز کرد کھ داد طاھر بلند شدی اشونھ
 ھیفقد منتظر ..کنھی فرار می چنی عی ولش کننوی عرضھ اینگھش دار ب...اررریکام

  دختره مارمولک..فرصتھ
 نترس حواسم ھست: دستاش و گفتونی دستمو گرفت ماریکام
 نگھ کی عمارت بزرگ و شھی ی طاھر روبھ روقھی از چند دقبعد

 اد؟ی سرم بیی قرار بود چھ بالیعنی..دمیترسی میلیخ..دمیترسیم..داشت
 .. شھادهی اشاره کرد پاری شد و بھ کامادهی پطاھر

 شو ادهیبجنب پ..االااای:دی شد طاھر دستمو گرفت و کشادهی کھ پاریکام
  توروخدا..نمیبریکجا م: چسبوندم و گفتمنی ماشی بھ صندلخودمو

  شوادهیپ..یشیاالن متوجھ م.. خوبی جاھی-
 کرد و محکم ادمی پنی نداشت از ماشدهی فادمی کشغی تقال کردم و جمی ھرچدی کشدستمو

 .. سمت عمارتمیدستمو گرفت و رفت
 .. پولدارهیلی بزرگ و معلوم بود صاحبش خیلی خیلی بود خیعمارت

 ..اوھوع.. درشی نگھبانم داشت جلودوتا
 یلی خیول.. بزرگ و مجلل بودکردمی از اونچھ کھ فکرشو مشتریب..می عمارت شدوارد

 بزرگ و خوفناک..خوفناک بود
 . بودستادهی پلھ ھا ای دور از ما باالیلی واضح نبود خافشی مرد کھ قھی

 ..حرکت کن: گفتطاھر
  اون مردونمیواقعا کنجکاو بودم بب.. افتادمراه
 ی کامال رسمپی با تکلی مرد درشت ھھی..نمشی تونستم ببمیدی رسکی نزدکی نزدیوقت

 و کردی درھم نگاھمون می بود با اخماستادهی پلھ ھا ای باالی جدیلی جذاب اما خافھیق
 دیکشی مگاریس

 :دی بھ گوشمون رسراشی جذاب محکم و گیصدا
 ..نشیباالخره آورد-
  اومد سمت منمیمستق.. اومدنیی محکم و استوار از پلھ ھا پای قدمابا

 دمی نگام کرد و چونمو تو دستش گرفت کھ صورتمو عقب کشباپوزخند
 !جسور..جذاب..خوشگل..خوشم اومد..نھ-

 کھی مرتنیچکارم داشت ا..ی چیعنی..دمی حرفاش ترساز
 شینی از بگارشویدود س..تو چشمام زل زد گرفت و صاف ی کام محکمگارشی ساز

 .. نافذش بدجور ترسناک شده بودی مشکیپشت اون ھمھ دود چشما..خارج کرد
  خواھرتھ طاھر؟نیا-
 ..آره-
  بھت ندارهیچرا شباھت-
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 .. مادرم بھ پدرمانتیخ..انتھی خھیحاصل ..اون-
 !م؟ی بودیماناتن..ینی..من.. از تعجب گرد شدچشام
 ...طاھر: لرزون گفتمیباصدا

 .. ساختھ مادرتیچ: انداخت و گفتکلمی بھ کل ھی ادارانھی مرد نگاه خراون
  باالدشیببر: از نگھبانا گفتیکی زد و روبھ ی بلندقھقھھ

 و اریکام.. و خواستم فرار کنم اما محکم گرفتنمدمی کشی بلندغی دستامو گرفتن جتا
 .. التماس کردم اما جوابمو ندادنیطاھرو کل

 .... با غم نگاھم کرداری و کامی با پوزخند و خونسردطاھر
 تکون نجایاز:درم بست و گفت.. اتاقھی از نگھبانا آرنجمو گرفت و پرتم کرد تو یکی

 تھ؟یحال..یخورینم
 و استرس دست و پاھام ی از شدت نگراندیلرزیدست و پاھام م.. و درم قفل کردرفت

 وفتادمی زده بود و داشتم پس مخی
 ..ھمون مرد بود.. و در باز شددی تو قفل چرخدی کلقھی چند دقبعد

 .. و ترسناکی مرد مغرور و جدھمون
 زی شد و لبھ تخت نشست چشماشو رکمینزد.. تخت نشستم و تو خودم فرو رفتمگوشھ

 یشی می چی کنشیاگھ آرا..ی باشنی کھ اشی آرایب:کرد و گفت
 تر چونمو گرفت و تو صورتم کیاومد نزد.. نگفتمیزی تو ھم و چدمی کشاخمامو

 ؟یاوک..ی رو برام بسازییای شب روھی خوامیامشب م.. کوچولونیبب:دیغر
 ..ھیمنظورت چ-
 ..ی*س*ک* و سییای شب روھی..منظورم کامال واضحھ-

 تعجب کردم..نگران شدم و..دمیترس.. حرفش تنم داغ شداز
 ..ای خدایوا..نھ..خوامینم..نجامیاصال چرا من ا..ی چینی-

 ببعد مال نی چون ازیینجایتو ا..ششششیھ: لبم گذاشت و گفتی رودستشو
 !یمال من..تو..یمن
 ..ستمیمن مال تو ن..ستمین-
 ..دمی من تورو از داداشت خریھست-

 کھ بعد نیا.. عذاب آور بودیلیخ..کردمی مھی و من گرزدیاون قھقھھ م.. زدی بلندقھقھھ
 ..ھی برادرت ناتنی سال بفھمنیاز چند

 شتی آرای براادی شب مشگرای آرانی از بھتریکی-
  بشھ؟یکھ چ-

 و طاھر و کوفت و زھرمار کم اری و داناریکام.. زد و از اتاق خارج شدیپوزخند
  اضافھ شدنمیحاال ا..بودن
 ..ھجوم بردم سمت در اما بستھ بود..از اتاق خارج شد.. بدبختمچقدر

 نی زمدمی و پامو کوبدمی بلند کشغی جھی
 .. داغون نشستم رو تخت و خودمو از پشت رھا کردم روشبااعصاب
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 ؟؟ی کنھ چیاگھ شب بخواد غلط.. مانتومو باز کردمی ھادکمھ
 و نی چون از زمادی بای بچھ بھ دننی قسمت نبود ایانگار.. خدایوا..بچم.. باردارممن

 ..بارهیزمان داره م
 ..مو بکشن بچھ طفل معصونی تا آخرش ادنی تلخ دست بھ دست ھم میاتفاقا

 فی کھ اون تو بود تعریی موجود کوچولویبرا..نازش کردم.. گذاشتم رو شکممدستمو
 ..کردم
 .. شدمی کردم تا خالھیانقدر براش حرف زدم و گر.. و گفتمگفتم

 فتھی نی اتفاقچی بار پاشم اون روز ھھینشد .. روز خوش نداشتمھی
 ..دادیعصرو نشون م٤ساعت بزرگ اتاق..دمی سمت چپ چرخبھ

خوب .. زنگ بزنمانای بھ کدمیترسیم.. االن درچھ حالھیعنی..مای نیوا.. زود گذشتچقدر
نفرو ٢.. فرارمنی کھ بخاطر اکردمیکاش از اولش فرار نم.. اتفاق بودمنیمن مقصر ا
 ..بھ کشتن بدم

  داداش خوشگلمماین..رمی برات بمی الھیوا..تارا
 انایزدم بھ ک دراوردم و زنگ موی و گوشاوردمی طاقت نآخرش

 .. بوق برداشتنی سومبا
 ..الو-
  منرمی براش بمیالھ.. چطورهماین..انایک-
 یلی بابامم خکنھیمامانم داره دق م..ایحالش بده تان.. تو کماسماین..یری بمخوادینم-

  و تشنھ بھ خون برادرتھیعصب
 ھیناتن..ستیاون برادر من ن-
 ؟؟یچ-
  مرد عبوس پولدارھیمنو فروختن بھ .. اتفاقا برام افتادیلیخ..ایک-
 رمرد؟یپ-
 .. برهنی کنھ کھ بچم از بینکنھ کار..برا بچم نگرانم..سالشھ٣٥-٣٤اروی..نھ بابا-
 ستیحالم خوش ن..دونمینم-
 .. نذارخبری منو بمایاز حال ن..زمی عزدیببخش-
 ی نداریکار..باشھ-
 نھ خدافظ-
 خدافظ-

  و چشمامو بستمدمی کشیقینفس عم.. کشتھ نشدهمایشد کھ ن راحت المی خیکم
**** 

 خانوم؟؟؟..خانوم-
 .. کرده روبرو شدمشی آراانسالی زن مھی جا پاشدم و با از
  کنمشتی آرادیپاشو با..شگرمیآرا-
 خوامینم-
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 نمیپاشو بب-
 ھی..دو ساعت اون تو بودم.. کھ بود فرستادم حمومی ھرجورایبھ زور .. کردبلندم

 کردنم و درست کردن شی اومدم شروع کرد بھ آرارونی بیعالمھ خودمو شستم و وقت
 .. کوتاه و باز بزور تنم کردیلی لباس دکلتھ خھیالبتھ قبلش ..موھام

 .. کھومدی لباس دخلم منی ابا
  کرده بود کھ نگوشمیاونقدر آرا.. نشناختمدمی دنھی کھ تو آخودمو

 دونستمیوز اسمشم نمھن.. بوداروئھیھمون .. باز شددر
 کرد درو بست و اومد رونی بشگرویآرا.. برق شھوت نشست تو چشماشدی منو دیوقت

 طرفم
 گند یبو..امی دستش دربری لباشو گذاشت رو لبام مخم فعال شد و تقال کردم از زتا

 ..دادیمشروب م
  بچمیوا.. مست بودیادی خورده بود و زادی زیلی کھ خنی امثل
 نمی لباسامو دراورد و دستشو برد سمت ستمام

  ناموسیولم کن ب..ولم کن آشغالللل: زدمغیج
 زممممیعز.. جونمممیا-
 .. زدمغی و جدمی گاز محکم از شونم گرفت موھاشو کشھی

خواھش .. بس کنکنمیازت خواھش م: رو تخت کھ شونھ ھاشو گرفتم و گفتمانداختم
 حاملمممم..من..احمق..کنمیم
 ؟؟؟؟یچ: زد تو گوشم و گفتیکی.. موندینجوری لحظھ ھمھی
 ..من حاملم..حاملم-
 ..یبھ درک کھ حاملھ ا-

 .. و در رفتمدمی کشغیج.. آورد سمتمھجوم
 دادیفقط فحش م.. بدوهتونستی بس مست بود درست نماز
 بود لباشو گذاشت رو لبام کھ زی می کھ روی دستمو بردم سمت گلدوندی بھم رسیوقت

 ..گلدونو گرفتم باال و محکم زدم تو سرش
 ی و ھول ھولکعی رفتم سمت لباسام سریفور..نی کرد و افتاد مقابلم رو زمی نالھ اھی

 .. برداشتم و دررفتمموی و گوشدمشونیپوش
 دهی دویلیخ..دستمو گذاشتم رو شکمم..ستادمی کھ دور شدم ازی اون عمارت نفرت انگاز

 . افتاده باشھی اتفاقدمیترس..بودم
 .. تا از اون عمارت بھ طور کامل دور شدمدمی و دودمی حال دونی ابا

 یبھ اندازه کاف..نی دستمو گذاشتم رو شکمم و نشستم رو زمرشکممی زدیچی کھ پیبادرد
 دیدردم شد.. معجزه بود کھ تونستم فرار کنمیعنی.. خوب بودیلیخ..دور شده بودم

  کرده بودمیزیبازم خونر!.. خونیوا.. شده بودسیوارم خشل..بود
*** 
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و ..رهی خیاخماش تو ھم بود و بھ نقطھ نامعلوم..زی قالب کرد گذاشت رو مدستاشو
  حالت جذاب ترش کرده بودنیھم

 ... شدمرهی خزیاشکامو پاک کردم و بابغض بھ م.. باال گرفت و نگاھم کردسرشو
 :دیچی اون اتاق پی خالی تو فضاراشیمحکم و گ..ی جدیصدا

  بود؟نیھم-
 ...بلھ-
 یومدیچرا زودتر ن-
 ی اونموقع فقط فکر بچم بودم کھ اتفاقتونستمی نمیعنی..ومدی نشی پتشیموقع..خوب-

  وفتھیبراش ن
 ستی در کار نی بچھ اگھیحاال کھ د..حیصح-

رشم آخ..اون بچھ از اولشم شانس نداشت: تو ھم مغموم و گرفتھ گفتمدمی کشاخمامو
 رفت

 پرونده قطور ھی رو کردن روی زی جاش بلند شد رفت سمت پرونده ھا و بعد از کلاز
  دراورد و اومد سمتمرهی تیبھ رنگ آب

 "یطاھر سھراب.." پرونده متعلق بھ برادرتھنیا-
  کرده جناب سرھنگ؟ییایچھ جرم-
 ..ھستش"قاچاق انسان" جرمشنیخوب بزرگتر-

 ؟ی چینی..ی!..قاچاق انسان؟: گرد شده گفتمیباچشما
 .. و اونورنوری و ای پولدار تو دبی بھ آدمافروشھی دخترارو منکھی ایعنی-

 .. جمع کرد و مشغول مرتب کردن پرونده ھا شداخماشو
 جناب سرھنگ؟-
 ..بلھ-
 ! کنھ؟نکاروی بامنم اخواستھیبنظرتون م-
 ..ی کھ از دستش فرار کردیمردفروختتون بھ اون .. خانومگھی کرد دنکارویا-

 تونھی می برادر ھرچند ناتنھی یعنی.. با انگشتام شدمی انداختم و مشغول بازنیی پاسرمو
 ... بھ اوجش رسوندویطاھر نامرد!..انقدر پست باشھ؟

 ھ؟ی حکمش چدی بندازرشیاگھ گ..جناب سرھنگ-
  باشھ؟ی حکمش چی انتظار دارزاینچی ھمھ قتل و قاچاق و انیباا-
 ..یعنی-
 !اعدام..بلھ-

 ی چیعنی: اومده بود با دست داخل کردم و گفتمرونی کھ از کنار شالم بیی تار موچند
 ...شھیم
 .. از تک تکشونیری انتقامتو بگیتونی می کنیاگھ باھام ھمکار-
 !ار؟یکام-
 ..اون و برادرش ھم با طاھر ھمدستن.. کامفراریکام..بلھ-
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  کردمیم بزرگ زندگ مجرھی مدت با ھی شھیباورم نم-
 ...وعاشقش بودم: دلم اضافھ کردمتو
 !باربد آرسام..باربد.. از باربد نبرده تو پرونده؟یاسم...جناب سرھنگ-
 از جرما دست یکیاونم تو : ورق زد و بعدش گفتی و کمدی پرونده سرک کشیال

 ..داشتھ
 ..گھی جرمشون بود دکی بودن معلومھ کھ شریمی دوست صمیخب وقت.. نکردمتعجب

 ..کنمی بتونم میھرکار-
 یری انتقامتو بگیخوایپس واقعا م..ھیعال..باشھ: سرھنگ نگام کرد و گفتجناب

 ی من فقط بھ خاطر اون انتقام لعنتیدونیخوب تو چھ م..ھھ.. دلم پوزخند زدم تو
 ! انتقامنی ایفدا.. کسامو فدا کردمنیزتریعز

مطمئن ..ستمی ول کن نرمیو تا انتقاممو از ھمشون نگ..من ھستم..بلھ جناب سرھنگ-
 دیباش

 تونھی انتقام تو مشی آتنیا..ھیعال: نگاھم کرد و گفتیطوالن.. کج شدی بھ لبخندلباش
 !ی کمکمون کنھ خانوم سھرابیلیخ

ام بود  انتقنی ای کھ برایطانی دندون نما و شی فوت کردم و لبخندرونی بھ بنفسمو
 ..زدم

  برمدی خوشحال شدم فعال بایلیخ: سمتش دراز کردم و گفتمدستمو
 ؟ی بریخوایکجا م: بده ازم دور شد و گفتیتی بھ دست دراز شدم اھمنکھی ابدون

دستمو با اخم مشت کردم و تو ذھنم زدمش تو دھن جناب سرھنگ .. کردمی بد ضایعنی
 ..مغرور

   تو نمازخونھرمیم.. ھفتھھی نیخوب مثل ا:گفتم
 فعال..یاوک-

 اه اه.. و خشکیمغرور و جد..ھیچھ آدم... اومدمرونی اتاقش باز
 .. کھ سرھنگ باشھخوردی جوون بود و اصال بھش نمیلیخ

 سالش باشھ٣٣-٣٢خوردی مسنش
 .. جام امنھنجای ادونستمیاما م..شب گذشتھ بود٨ساعت از.. افتادم سمت نمازخونھراه

 .. کھ ھمشون از طاھر و ھمدستاش بودشدی ممی بھ گوشیادی زیتماسا
اما ..کنھی مریی خالفکاره نظرم نسبت بھش تغاری اگھ بفھمم کھ کامکردمی مفکر

 ..ھنوز دوستش داشتم..نکرد
 کرده بودم زن دای پنیقی..جناب سرھنگ حلقھ دستش بود..یلیخ.. بودموونھی دواقعا
 !مبارک صاحبش.. واقعا جذاب بودیول..داره

 ..بود"نی رادویآر" سرھنگاسمش
 حرف ی گاھی و حتکردی سرد رفتار میلیخ..ومدی مشی بھ چھره مغرور و جداسمش

 ..کردی نگاھم نمادی ززدیکھ م
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 تونستی بود کھ می تنھا کسسی پلنیاما فعال ا..ومدی مغرور اصال خوشم نمی آدمااز
 .. انتقاممی باشھ برای الھیوس

خواستم واردشم اما ..کردنیداشتن صحبت م.. بودن زن داخل نمازخونھیسای از پلچنتا
 پشت در و گوشمو ستادمی کنجکاو شدم و ادمی شنشونیکی اسم خودمو از زبون یوقت

 :چسبوندم بھش
 ؟یآھا سھراب..ھ؟یاسمش چ.. دخترهاروی نیا..؟یمراد-
 آره خوب؟-
  چکار داره با سرھنگیعنی.. مرموزه ھایلیخ-
  بھ کفشش ھسیگی رھی یاما انگار..دونمینم.. جونییواال منم مثل تو عال-
 مگھ خونھ نداره؟..نجاس؟یاصال چرا ھمش ا-
  جناب سرھنگ باشھیالی از فامدیشا..دونمینم-
  خونشونبردشی مداشتی بود کھ برمالشیاگھ از فام..یگی میچ-

 دنی دست از صحبتاشون کشدنی داغون وارد نمازخونھ شدم کھ تا منو دیبااعصاب
واقعا .. خالھ زنک باشنینجوری انتظار نداشتم اگھی دسایاز پل: روبھشون گفتمخندباپوز

 متاسفم
عجب .. رفتنرونی از نمازخونھ بی بگن با شرمندگیزی چنکھی بدون ادوتاشون

 .. کنھبتی حرف بزنھ و غگرانی پشت سر دی کھ الکی از کسادی بدم میلیخ..ییآدما
  فرو رفتمیقیچشمام گرم شد و بھ خواب عم..دمی و خوابرسرمی چادر گولھ کردم زھی
 یخانم سھراب..خانم؟-
 کھ سادمی بلند شدم وای فوردمیتا جناب سرھنگو د.. آشنا چشمامو باز کردمیی صدابا

 ..شالم از سرم افتاد
 .. سرم انداختمشی شدم و تندھول

 سالم..س-
 نی خستھ بودیلی خنکھیمثل ا..سالم-

 مگھ ساعت چنده؟: گفتمخجالتزده
 خانم١٢-

 باصداش سرمو بلند کردم..خاک تو سرم.. انداختمنیی پاسرمو
  اتاقمای بی دست و صورتتو آب زدیوقت-
 چشم-

بستمشون و شالمو قشنگ رو سرم درست کردم .. خاکیا.. مانتومم باز بودی ھادکمھ
 ..و رفتم سمت آبدارخونھ

شدم .. رو فرماکی بکمیالاقل .. کنمشی از شستن دست و صورتم وسوسھ شدم آرابعد
 .. امالنی انیع

 ی برق لب ھم زدم و وقتھی.. و خط چشمملی مقدار رھی و پنکک زدم ھمراه با کرم
 ..نی رادوی خوبھ رفتم سمت اتاق جناب سرھنگ آرزیمطمئن شدم ھمھ چ
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 .. اجازه رو صادر کرد وارد شدمی زدم و وقتدر
 نی کھ تا حاال بھم کرده بود ھمی نگاھنی تریطوالن.. ابروشو باال انداختی تاھی دنمیباد
پس قرارشد ..یخوب خانم سھراب: و گفتزشی رو میسرشو انداخت رو برگھ ھا!..بود

 برادرتون و دارو دستشو می کھ بتونمی نقشھ حساب شده بکشھی دیما با..دی کنیھمکار
 می بندازریگ
 !د؟یببخش..ام-

 .. بھم کردی منتظرنگاه
 اد؟ی سر دارو دستش مییچھ بال..دی انداخترشونیاگھ گ..خب-

 از فکر اعدام شدنش یوا..ادی قراره بیی چھ بالاری بدون سر کامخواستمی مدرواقع
 شدمی موونھید
 بگم اونا نسبت بھ طاھر جرمشون دیخب با!.. کامفر و برادرشھ؟اریمنظورتون کام-

 نی در قاچاق دختر و ااری مرتکب نشدن و فقط بعنوان دستیچون تاحاال قتل..کمتره
 ..سال حبس١٠..اونا.. با طاھر بودنزایجور چ

 حقشھ اما ارنی سرش بیی کھ ھر بالاریدان..حداقلش مرگ نبود..دمی کشی آسوده انفس
 ..اه لعنت بھ من.. ھنوزم دوستش دارمیخب منھ لعنت.. نھاریکام

  سرھنگ حواسم جمع شد و نگاھش کردمیباصدا
 گوشتون بامنھ؟-

 بلھ:ردم و گفتم تر کلب
 طاھر و آدماشو بکشونھ سمت تونھی کھ میفعال تنھاکس: بھم انداخت و گفتیقی دقنگاه

 !ی خانم سھرابییشما..ما
 ؟؟ی چیعنی-

 کھ زنگ زد نباری انکھی ایعنی: و گفتستادی بلند شد و اومد سمتم روبروم اازجاش
 باشھ؟..دیدیجوابشو م

 کشھی دستش بھ من برسھ منو منباریاون اگھ ا: عقب رفتم و گفتمکمی
 .. خانمدی نباشیچی ھست نگران ھسی کھ پلیتا زمان..می ما ھستی وقتشھی نمیچیھ-

 واسھ از یزی چگھیباخودم فکر کردم من کھ د..دمیترسی داشتم اما بازم منانی اطمبھش
 ..ستیکشت ھم برام مھم ن.. ورانداختی اگھ طاھر منو گیحت..دست دادن ندارم

اما ..باشھ..قبولھ: شب بود گفتمیکی تو چشماش کھ بھ رنگ تاررهیآوردم و خ باال سرمو
 م؟یکنی شروع میاز ک

 کھ بھت زنگ یاز زمان..خب: چرخ زد و بعدش نشست سرجاش و گفتھی دورم
 ؟یاوک..ی خانم سھرابدیری نمرونی بنجایتا اون موقع از ا..بزنھ

 چرانرم؟: گفتمباتعجب
 ن؟یخوای نمنویشما کھ ا.. بندازنرتیممکنھ کھ گ: توھم گره زد و گفتدستاشو

 پسرخالھ ھوی کردی لحظھ از فعل جمع استفاده مھی..کردمی فازشو درک نماصال
 عجب..شدیم
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 یخانم سھراب-
 بلھ-
 گم؟ی میحواستون ھست چ-
 ..رمی نمرونیب..بلھ حواسم ھست-

 ..خوبھ: تکون داد و گفتسرشو
 بااجازتون من از حضورتون مرخص شم-
 دییبفرما..باشھ-
 پس فعال-

 شده بودن و دهی چیفی کھ ردیی ھای اومدم و رفتم نشستم رو صندلرونی اتاقش باز
 ..بعد از چند بوق برداشت.. زنگ زدمانای دراوردم و بھ کمویگوش

 الو-
 اناجانیسالم ک-
 یچطور..سالم-
  چطوره؟مایحال ن..زمی عزیمرس-

 دی فقد دعاکنگنیدکترا م: جواب دادی پربغضیاباصد
  حالش خوبھیمگھ نگفت..؟ی چیعنی: وارفتم و گفتمی صندلرو
 امکان گھیدکتر م.. حالش بد شدھویاما ..حالش خوب بود: و گفتھی گرری ززد

 ی تانخوامیمن داداشمو م.. کمھیلیبرگشتش خ
 رو ختی ردی از چشمم چکی قطره اشکیسرمو خم کردم و و وقت.. تو گلومدیچی پبغض

 ..نیزم
 بخشمیخودمو نم.. من بودریھمش تقص..ایخدا:دمی نالبابغض

 ..ییکجا: گفتانایک
 ..سیاداره پل-
 اونجا چرا؟؟؟-
  مفصلھشیقض-
 ..مارستانی بایپاشو ب: مکث گفتی باکمانایک
  مامان بابات نگاه کنمی تو روکشمیمن خجالت م..من؟-
 !ای پاشو بیتان..دوننیاونا تورو مقصر نم-

 .. گرفتم برممیتصم.. موندم چکار کنممردد
 آدرسو برام اس کن..امیم-
 باشھ پس منتظرم-
 فعال-

 .. بھتر بودینجوریا..بھتر دونستم بدون اطالع برم.. کردم و از جا بلند شدمقطع
 ھم انای لحظھ اس ام اس کنیھم.. دست تکون دادمی تاکسھی ی رفتم و برارونیب

 و بھ راننده گفتم و اون حرکت کردآدرس..دیرس
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 .. ممنون آقایلیخ: توقف کرد گفتممارستانی بی جلونی ماشیوقت
 .. شدمادهی حساب کردم و پرویکرا
 .. کھ روبروم بودی بزرگمارستانیراه افتادم سمت ب.. حرکت کرد و دور شدنھیماش
 ی کھ کلدی و روپوش سفی خانوم با مقنعھ مشکھی..رشی وارد شدم رفتم سمت پذیوقت

 ..نوشتی میزی کرده بود نشستھ بود و چشیھم آرا
  ھستند؟نجای ایمیماعلی نی آقادیخانم ببخش:دمی خم کردم و پرسسرمو

  صدام کردیکی بگھ کھ یزی شد و بعدش خواست چپی بھم کرد و مشغول تای نگاھمین
 ا؟یتان-

 ..میرفتم سمتش و تو آغوش ھم فرو رفت.. بودانایک.. سمت صدابرگشتم
 کردم و ھیپا بھ پاش گر..کردی مھی شونم گذاشتھ بود و گریسرشو رو..دمشیبوس

 ..پشتشو نوازش کردم
  نشدهیزیحاال کھ چ..سسیھ..زمیاناعزیک..آروم باش-

 ..گردهی برنمگھید.. نشده؟یزی چویچ: گفتھیباگر
 ؟یگی می داریچ-
 ...ایب-

 .. اتاقھی بھ میدی تا رسمی و رفتمیانقدر رفت.. گرفت و باخودش کشوند و برددستمو
 .. داداشمونیبب: و گفتشھی برد پشت شمنو

 ... بوددهی تخت آروم خوابھی ی روماین
 میدیدو.. از اتاق خارج شددی با روپوش سفانسالی مرد مھی.. پر از اشک شدچشمام

 داداشم؟.. دکتریآقا:دی پرسونی گرانایطرفش و ک
 ...گردهیبرادرت برنم.. نداره دخترمدهیفا: سرشو تکون داد و گفتدی کشی آھدکتر

 کردم و قربون ھیھمپاش گر..ھی گرریزد ز...زانو زد و من گرفتمش.. شکستانایک
  آھنگ اومد تو ذھنمھی از ی قسمتھوی..صدقش رفتم

 خودم کردم کھ لعنت برخودم باد...دادی داد بی ابازمتی مدارم
 خودم کردم کھ لعنت برخودم باد...دادی داد بی ابازمتی مدارم
 د؟ی بکندیتونی نمیچکاری ھیعنی: سمت دکتره و گفتمرفتم
 گردهی جوره برنمچیاما ھ..می کردمونویماھمھ سع: گفتدکتر

خودمم ..ی صندلی بھ زحمت بلند کردم و نشوندمش رودادی کھ داشت جون مانارویک
 ....کنارش نشستم و سرشو گرفتم تو بغلم

انتقام ھمتونو ازش ..ی روزھی: زمزمھ کردمانای تو گوش کھی و گربابغض
 کھ برام مث داداشم بود و تو خانوادت کھ از مایو ن..عشقم...انتقام خواھرم..رمیگیم

 .....دیمرگش شکست
 بارونش ری کھ از طاھر داشتم تو ذھنم تیبا تمام نفرت..واری دوختم بھ دچشم
 ..کردنی سنگ سارش مدیبا..اصال اعدام براش کم بود..کشتمش..کردم

 نمی ببماروی نخوامیم: بلند شدم و رفتم سمت دکتر و گفتمانای کنار کاز
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  داره دخترم؟ی ادهی چھ فادنشید-
 .. دکتری آقاشھیدلم براش تنگ م: گفتمبابغض

 قھیدق١٠یفقط برا.. خبیلیخ-
 نیع.. شدی چھرش اشکام جاردنیباد.. بوددهی اونجا خوابمای کھ نی سمت اتاقرفتم

 ..فرشتھ ھا شده بود
 ھیشروع بھ گر..نشیدستشو گرفتم و سرمو گذاشتم رو س.. زانوھام نشستم کنارشرو

 ..کردم
 ..کھ برگرده..خواھش کردم..التماس کردم.. کردمھیگر

 مرگ بودم نھ قیمن ال..زمی عزیچرا رفت..آخھ چرا...یعشق آج..ماین-
  برگردیداداش..مابرگردین..تو

  چرا؟ایخدا.. نا نداشتم بلندشمگھیقسمش دادم و التماس کردم کھ د.. کردمھی گراونقدر
  بلندشوگھیبسھ د..دخترم: دکتر بھ خودم اومدمیباصدا

نشستم .. انداختم و از اتاقش خارج شدممای جون نی بھ جسم بینگاھ.. بلند شدمبازحمت
 رو گونھ ختیری پف کرده بھ در اتاق زل زده بود و اشکاش می کھ با چشماانای کشیپ

 ..ھاش
  پرستار ھممونو از جا پروندھی ی بگم کھ صدایزی چاومدم

  دکترررردیایب..دکتررر..دکتررر-
 .. شده بودی چیعنی..زدی تند تند مقلبم

من ..دستشو تکون داد..دکتر دستشو:پرستاره گفت.. سر دکتر وارد شدمپشت
 تکون خورد..مطمئنم

 ی تو مطمئننمیبب..؟؟؟یگی میجد..؟؟؟یچ-
 تند شد و از جانینفسام از شدت ھ.. از انگشتاشو خم کردیکی.. رفت سمت دستشنگام

  زندس؟مای نیعنی.. اشکم روون شدیخوشحال
  وونھی زندس دماین..انایک: تکونش دادم و گفتمانای سمت کرونی بدمی دویتند

 ؟؟؟یچ: نگام کرد و گفتباشوک
 داشت نالھ مای نمی وارد شدی وقتمایق ن بلندش کردم بردمش سمت اتادمی کشدستشو

   من فداتشمیالھ: و شوق گفتی با شادانایک..کردیم
 ..رفتی و قربون صدقش مدیبوسی و کنار تختش نشست گونشو ممای طرف ندیدو

 .انی زنگ بزن مامانم بگو بھی ایتان: من گفتروبھ
 باشھ-

 ..بوق برداشت٢بعد از.. کردم و زنگ زدمدای گرفت سمتم شماره مامانشو پشویگوش
 ..اناجانیجانم ک: گفتی گرفتھ ایباصدا

  خبر خوب براتون دارمھی.. خانومنیسالم نوش: مکث گفتمیباکم
 !شما؟-
 ...امیتان-
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  شده؟دایداداشت پ..؟ییتو..تو-
 ماین.. جوننینھ نوش-

 توروخدا..نگو..رفت؟.. شد؟یبچم چ:ھی گرریزدز
  زندست بھ ھوش اومدهماین.. جوننیھ نھ نوشن: و وال گفتمباھول

 و دی خندی با شادھویاما ..حس کردم نفسشم قطع شد.. قطع شدشی گرھوی
 ؟یگیراست م..؟یچ:گفت

  دینی و خودتون ببمارستانی بدیای با شوھرتون بگمی دروغ مدیکنیاگھ فکر م-
 میای االن ممیایاالن م-
 ایخدا.. رو بھ لبم آوردی گفت کھ لبخندجانی جملھ ھارو چنان با ذوق و ھنیا

 ی خانواده نکردنیمنو تا آخر عمر شرمنده ا..شکرت
 فداتم من..ی داداشمو برگردوندی مرسایخدا

 رفتنی ممای کھ مدام قربون صدقھ نکردمی نگاه میمی علی خانوم و آقانی لبخند بھ نوشبا
 ..دنشیبوسیو م
 ..خونھ داداشت کجاس: روبھم گفتیمی علیآقا

اما رفتم ب ..دونستمیکاش م..شرمنده: و گفتمنییسرمو انداختم پا.. کمرنگ شدلبخندم
 ...نذازنی مرشی گدینگران نباش.. گفتمانوی ھمھ جرسیپل

 ..مردیاگھ بچم م..ارنی برشیخداکنھ گ: خانوم گفتنینوش
 تو باعث بخشمتی نمچوقتیطاھر ھ.. خانواده بودمنی شرمنده ایلیخ.. گرفتبغضش

 ارمی نتونم سرمو جلوشون باال بگھی دیشد
 یاری باالخره ھوشگفتیدکتر م.. بوددهی باز خوابی شده بود و بعد از مدتداری بماین

 .ارهیکاملشو بھ دست م
 نگاه کردم دستمو ماروی کھ لبالب اشک بود چھره آروم و جذاب نییباچشما.. رفتمجلو
 دوستت دارم یلیخ:تو گوشش گفتم..دمی و گونشو آروم بوسدمی موھاش کشیرو

 ببخش منو..یداداش
 کردمی می سعی کھ بھ سختیدرحال.. بود اشکمو پاک کردم و عقب رفتمدی شدبغضم

 دیاگھ اجازه بد: گفتمدیلرزی می کھ کمیی بغضمو بزور قورت دادم و باصدازمیاشک نر
 ..دی منو ببخشدی بتوندوارمیام..و.. برمدیمن با

 کھ االن نھیمھم ا..اجانی تانسیمھم ن:مامانش با لبخند گفت.. نگام کردی با ناراحتانایک
  برو بھ کارت برس.. مقصر برادرتھی نداریریتو تقص..پسرم سالمھ

 نی ماشھی کھ خارج شدم مارستانی و از بدمی کشیآھ.. کردم و راه افتادمی خدافظازشون
 .. پامی جلوستادیا

 ھمپام داره دمی کھ دگھی طرف دھیو گرفتم  راھمی حرفچی ھی کردم مزاحمھ پس بفکر
 ..ادیم
 تی کردم اھمی بودم اما سعدهیراستش ازش ترس.. رنگ بودی لکسوز مشکھی

 :دمی شنییقدمامو تند کردم کھ صدا..ندم
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 ... آوردمرتیباالخره گ-
 ..دیرنگم بھ وضوح پر... سمتش کھ ازترس روح از تنم جدا شدبرگشتم

 ؟یخوایم..از جونم..یچ..چ: پتھ گفتمبااتھ
 بازبون خوش سوارشو..سوارشو: گفتباپوزخند

 کردم اونقدر رفتم و رفتم تا دنی ندونستم و باسرعت شروع بھ دوزی موندنو جاشتریب
 .. خلوتی جاھی دمیرس
 بود کی نزدی لکسوز مشکدنیبا د.. بودی خلوت و ساکتیجا.. بدبخت بودمگھی دیوا
 نی زمیمحکم باھاش برخورد کردم و رو.. جلومدیچیاومدم بدوم کھ پ..رهی بگمیگر

 کردیپام بدجور درد م..افتادم
 .. کمرمو گرفت و محکم از جا کندمری زیدست

 رزل کھیھمون مرت.. ترسناک بودیلیخ..ییوا.. کھیھمون..یھمون عوض.. بودخودش
  کھ طاھر منو بھش فروختھ بودیعوض
 غی خفھ جیدست و پا زدم و باصدا.. بزنم کھ دستشو محکم گذاشت رو دھنمغی جاومدم

 ..کردمی مھی و گردمیکشیم
 عقب و خودش نشست جلو ی ھای بود منو گذاشت صندلدهی فای تقال کردم بی ھرچاما

 .... رو زد و حرکت کردیقفل مرکز
ند شدم پامو گذاشتم  بلنی ماشیاز رو صندل.. ببرهی آسوننی منو بھ اذاشتمی مدینھ نبا..نھ

 : زدمغی کھ تو دستش بود رو تو چنگم گرفتم و چی کمک راننده و فرمونیرو صندل
 .. کثافتینگھ دار عوض-

 یدیدستتو بکش ھرزه االن بھ کشتنمون م: زداربعده
 .. ھردو دستمو گرفت و با شدت بھ عقب پرتم کردمچ

چشمامو بستم و لبامو از ..دیچی تو بدنم پی در و درد وحشتناکرهی خورد بھ دستگکمرم
  گفتمیشدت درد گاز گرفتم و آخ بلند

 ..یییییوحش: گفتمغی باجھمزمان
 دمی رو نشونت می واقعی وحشمیبذار برس: داد زدتیباعصبان
 رو دمی پرنباری دوباره از جا پاشدم و انی ماشی جلونھی نگاش کردم از تو آبانفرت
 ..دستامو دور گردنش بھ قصد خفھ کردن حلقھ کردم..سرش
 کشمتیم:دادزدم
 ونی کامھی بھ می بود بخورکینزد..دمی از دستش خارج شد خودمو جلو کشنی ماشکنترل
 ..بزرگ

 .. و باتمام توانم پامو رو ترمز فشار دادمدمی کشی گوشخراشغیج
 پرت بای و خودمو تقردمیرو کش زبونھ قفل دی گردنشو ول کردم تندستادی انی ماشتا

 ی چندتا فحش آبدار بھش دادم و لگد محکمغیگوشھ مانتومو گرفت کھ باج..رونیکردم ب
 .. و فحشم داددی کشیداد بلند..ردلشیزدم ز
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 اما اون ومدی و فحشاش منی سنگی قدمایصدا..دنی توانم شروع کردم بھ دوباتمام
  مھم نبودیچی ھگھیلحظھ فقط فرار واسم مھم بود د

 ھی با سرعت اومد سمتم و تو نی ماشھی ازش رد بشم نکھیقبل ا..دمی رسابونی خھی بھ
 ........دمی کشی بلندغیج.. ھوایلحظھ انگار رفتم تو

 محکم نمیھمھ بدنم عرق کرده بود و قلبم تو س.. چشمامو باز کردم و نشستمی بلندغیباج
 ..دیکوبیم

بھ کل بدنم و بعدش نفس ..بھ خودم دست زدم..بود وحشتناک یلیخ.. تند شده بودنفسام
 ..دمی کشی از سر آسودگیقیعم

 کھ یوتصادف وحشتناک..و..فرار از دست اون مرد.. ھمش خواب بود؟؟؟یعنی
 کردم؟؟؟

 بود و کی تاریلیخ.. حالم بھتر شد بھ دور و برم نگاه کردمیوقت.. خودم اومدمبھ
  برام سخت بودیلی کجام خنکھی اصیتشخ
 .. گفتم و خم شدمی آخدی کشری اومدم کھ پام تنییاز تخت پا.. تخت بودمکی یرو
 .. وحشتناکیکیتو اون تار.. بود لنگان لنگان شروع بھ راه رفتن کردمی ھربدبختبھ

 کردم و با داشیباالخره پ.. برقدی کلھی کردن دای پدی بھ امدمیکشی مواری رو ددستمو
 ..و اتاق نورپخش شد تنییفشاردادنش بھ سمت پا

ھمھ ..بھ اطرافم نگاه کردم.. روشن کرده بودیلی بزرگ بود کھ اتاقو خیلی لوستر خھی
 .. برام آشنابودزشیچ
 یخنده داره کھ حت..ھھ.. اون منو بھ خونش آوردهیعنی..یعنی..ختی ترس قلبم فروراز

 دونستمیاسمشم نم
 تو قفل اومد دی چرخش کلی کھ صدارمی بگرروی بھ طرف در اتاق و خواستم دستگرفتم

 شیخود لعنت..خودش بود.. تکون خورد و باز شدرهیو بعد دستگ
اما ..ی قسر دربریاونبار تونست..؟ی فرارکنیخواستیم..زمی عزھیچ: گفتدنمی دبا
 ی فرار کنگھی دذارمی و نمیتو االن تو چنگ من.. فرق دارهیلی خندفعھیا

 . جدام کردنیرو زم حرکت از ھی لباسمو گرفت و باقھی جلو اومد
 قمویول کن ..یولم کن عوض: زدمغیج
  لجنکھیمرت.. و جد و آبادشو فحش کش کردمدمی کشی عصبغیج

 .... زد روممھی رو تخت و خانداختم
خواست لبامو ببوسھ کھ سرمو بھ سمت عقب .. گرفتشینی افتاد روم نفسم از سنگیوقت

دستامو گذاشتم رو قفسھ .. گلوم حس کردم و سوختمی لباشو روی داغھوی...روندم
 .. مترم تکون نخوردیلی ممی و بھ عقب ھلش دادم اما ننشیس
  بھم دست دادی حس بدشدی بار دوم داشت بھم تجاوز می برانکھی ااز

 ...خوردی حالم داشت از جنس مرد بھ ھم مگھیواقعا د.. بودی بدیلی خیلی خحس
خودمو .. لباسامو جر دادیمھم نبود کھ اون گرگ وحش.. مھم نبودگھید..ھیرگری ززدم

 ..ریسپردم دست تقد
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 ..شدمی مزاری از خودم بدیکشی و بھ بدنم دست مدیبوسی لبامو میوقت
 اما تو چرا کمکم فمیمن ضع..یرسی تو چرا بھ دادم نمایخدا..فمی چرا انقدر ضعنکھیا

 ...یکنینم
 گرگ گرسنھ داشت ھی نی بود و عدهی باتمام وزنش روم دراز کشی بود وقتی بدحس

 ...دیدریمنو م
 ..دادی عذابم مشتری بنی و ادیبوسی بدنمو می جایجا

 کھ بھم یھر ضربھ محکم... باشمالیخی بتونستمینم.. کردم کھ نفسم گرفتھی گرانقدر
 ..دمیچیپی از درد بھ خودم مکردیوارد م

 ..... رحم و خشن نبودی بوونی حنی انقدرام مـثل ااریدان
از جنس مرد ..تمام بدنم کوفتھ بود.. ولم کرد و از روم کنار رفتی بعد از ساعتباالخره

 شیحاال ھرجور.. بودمزاریب
 کھ یدرحال.. از جام پاشدمیبھ سخت..چشمام پر از اشک شد..دی بھم کرد و خوابپشتشو

 و وانو رونیت کردم بملحفرو پر.. طرف حمومدمی ملحفھ دورم بود بزور خودمو کشھی
 سرمو ھیباگر..پر از آب داغ کردم و نشستم داخلش و پاھامو تو شکمم جمع کردم

 ... بوددهیچی حموم پی فضاتو می گریصدا.. برھنمیگذاشتم رو زانوھا
 از یحت..از ھمھ مردا.. قبل درحال تجاوز بھ من بودقھی کھ چند دقیاز اون.. خودماز

 .. متنفر شدماریکام
 از یحت..رمیو حموم قسم خوردم کھ انتقاممو از تک تکشون بگ تاونجا

  اتفاقات شومنی تموم ایباعث و بان..اون..اریکام
 تمام بدن منو لمس وونیچون اون ح.. رو بدنمدمی صابونو برداشتم و محکم کشھوی

 رهی بود اوقم بگکینزد... بوددهی بدنم کشی جای رو جافشویزبون کـث..کرده بود
 ..شستمی کھ توان داشتم محکم خودمو مییتا جا.. رو سر و بدنمختمی رشامپو

 .. بودم ازشونزاریب..از ھمھ مردا..از ھمتون متنفرم.. افتادمھی بھ گرباز  
 لرزونم بردمش سمت مچ دست یبا دستا..برش داشتم..لتی ژھی خورد بھ چشمم

 .. رگم کردمشکینزد..چپم
 یای دننی از اشھی ھمی بود تا برای فشار کافھی فقط...تونستمیچرا نم..تونستمی نمای خدانھ

 .. فشارھیفقط ..نحس خالص بشم
 کابوسا تموم نیبعدش تموم ا.. فشارھیفقط ..یتونیتو م..ای باش تانیقو: خودم گفتمبھ
 ! باربدمشی پرمیم...شھیم

 محکم گرفتم تو لتویژ.. کردم و چشمامو بستمیاخم.. شدمیقو.. فکرا آروم شدمنیباا
 .. دردم گرفتیلیخ.. رو رگمدمی و برندشو محکم کشزی تغی تی آنمی تصمکیدر..دستم

 ..کل مشتم پر از خون شده بود.. بودری از دستم سرازیخون سرخ.. باز کردمچشمامو
 .. آب و کف درون وان سرخ شدھی صدم ثانمیتو ن.. شد تو وانری دستم سرازخون
 رفت و چشمام بستھ یاھی چشمام سھوی شدم کھ رهیھ دستم خاونقدر ب..رفتی مجی گسرم
 .......شد



 96 

 نالھ ی و بھ وضوح صدادیباری مشی آتواریاز درو د..مـثل جھنم.. بود گرم گرمیی جاھی
 ..دمیشنی دخترا و زنارو مغیو ج

 کھ صحنھ بکل عوض دمی کشغیج..شی گودال آتھی پرت شدم تو ھوی
 .. گلستان پراز گلھی.. عالمھ گل قشنگھی ونیم..اما..افتادم..شد
 ری لبخند نفس گھیبا.. خوشگل تر و جذابترشھیاز ھم..دمی باربدو دھوی جام پاشدم کھ از

 ..کردینگاھم م
 ..چشمام پراز اشک شد و تو آغوش گرمش فرو رفتم.. سمتشرفتم

 ..دوستت دارم عشقم: تو گوشمدیچی پیبی و باصوت عجرای آروم و گصداش
 اما اون با آرامش لبخند ختمیری کھ اشک میدرحال.. قشنگشیوختم تو چشما دنگاھمو

 چرا یاگھ دوسم دار..باربد..عاشقتم نفسم..منم دوستت دارم: بھ لب داشت گفتمیقشنگ
 یتنھام گذاشت

 .. تر و قشنگ تر شدعی وسلبخندش
 .....برو: زمزمھ کردبای زبی و غربی صوت عجباھمون

 و باربدو صدا دمی کشی بلندغیج..یی جاھیافتادم ..ازم دور شد.. از آغوشش جدا شدمھوی
 ..زدم

***** 
  نظرمو جلب کرددی سفیوارایدروحلھ اول د.. باترس بازکردمچشمامو

 مرده بودم؟؟؟.. کجا بودمیعنی
 و چشمام دمی کشیقینفس عم..دمشیخداروشکر بازم د.. بودمدهی دی خواب قشنگچھ
 ...... شدسیخ

 ..نمیچشم چرخوندم اطرافمو بب.. و گلوم خشک شده بوددھن
 ..دستمو تکون دادم اما سوخت.. بودمارستانیمـثل ب.. اتاق بزرگھی خورد بھ چشمم

 ..سرم بھ دستم وصل بود..نگاھم سر خورد رو دستم.. گفتمی درد آخ آروماز
 زود جازده بودم و خواستم چھ..بھ خودم پوزخند زدم.. بودممارستانیب.. نمرده بودمپس

 ..خودمو بکشم
 ی ھاخودکشوونھی دنی و بعد عدمیکشی اومد کھ چطور نقشھ انتقام تو حموم مادمی

 ..کردم
 کنار ی و نذاشتیمنو روند..یتو ھم پسم زد!.. فداتشمیمرس: دلم خطاب بھ خدا گفتمتو

 ..باربدم باشم
جوابمو ..سالم کردم.. پرستار اومد داخلھی رو تخت جابھ جا شدم کھ در باز شد و یکم

  خانوم خوشگلھ؟یپس باالخره بھوش اومد:داد و گفت
 نجام؟یچندوقتھ ا..من: گفتمی گرفتھ ایباصدا
  ھفتھکی: گفتاوردی کھ سرمو از دستم درمیدرحال

 مارستانی منو آورد بیک:دمیپرس
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 مارستانی بیلوتو ج!..چکسیھ: گذاشت و بعد گفتن فشارش بده گفتی دستم پنبھ ارو
 بوده کھ ی وجدانی معلومھ آدم بیول.. گذاشتھ بودت اونجای کدونمینم..یافتاده بود

اگھ مردم بھ موقع مارو خبر ..انداختھ بودت اونجا و تو دستت چنتا تراول گذاشتھ بود
 ... خون ازت رفتھی کلیدرحال مرگ بود..ینکرده بودن تو از دست رفتھ بود

 ..د آشغال کـثافت رحم بوی بیلیخ...یلیخ
 ؟ی کجا بریخوایخوب حاال م: لباسامو آورد و گفتپرستاره

 ...دونمیفعال نم: اومدم و گفتمنیی تخت پااز
 دکتر داخل اومد با چندتا ھیپرستار درو باز کرد .. لحظھ در اتاق زده شدنیدرھم

 ...و...مامور
  بھش گفتھیک.. اومده بودنمی من سرھنگ رادی خدایوا

 ..یخانوم سھراب: بھ ھمون اندازه متعجب شد و گفتدنمی از داونم
 ... کھ منو بھش فروختھ بودنیاون مرد..جناب سرھنگ: کردم و گفتمسالم
 اون تورو انداخت و رفت؟: گفتتیباجد
 ..احتماال: گفتمدیباترد

  بالرو سرت آورده؟نیاون ا..یموضوع دستت چ: اومد و گفتجلوتر
 ..نھ: انداختم و گفتمنیی پاسرمو

 ...ایلباس بپوش و ب.. منتظرمرونیمن ب: گفتسرھنگ
تنھا شدم تو .. اون پرستار بھ دنبالش از اتاق خارج شدن و درم بستنی حتھمھ
 ..دمی دراوردم و آھستھ مانتومو پوشمارستانوی بیلباسا..اتاق
 دنیبعد از پوش.. خورده بودھی بخیی شده بود و مطمئن بودم چندتایچی دستم باند پمچ

 م از اتاق خارج شدمشالم
 بھشون و دمی و اون چنتا مامور با دکتر درحال صحبت بودن کھ من رسسرھنگ

 ساکت شدن
 ..میبر: محکم گفتسرھنگ

 ..می و راه افتادمی کردی ھم خداحافظبادکتر
جلو : کھ گفتنمیخودش نشست پشت فرمون من خواستم برم عقب بش.. بودسی پلنیماش
 ..نیبش

 ی جدی جدافشمیق.. کرده بودیفیاخم ظر.. عقب نشستن و منم کنار سرھنگمامورا
 ..بود

 شی محکم و جدی با انگشتام شدم کھ صدای دوختم بھ دستام و مشغول بازنگاھمو
 :نی تو ماشدیچی پتی عصبانیباکم

 یپس چرا رفت..؟ی بررونی بیمگھ نگفتم حق ندار-
 شده و یکھ بھ دست طاھر زخمرفتھ بودم برادر دوستمو ..متاسفم: گفتمآھستھ

 ..نمی بود ببمارستانیدرب
 ؟ی و سرخود رفتیچرا بھ من نگفت: گفتتی جدباھمون
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 تا رفتمی مدیبا..من مجبور شدم.. جناب سرھنگدیببخش: رخش زل زدم و گفتممی نبھ
 ..نمشیبب
 شد یاصال چ..از اون برام بگو..مارستانی بی کھ انداختت جلویھمون..؟یاون مرد چ-

 ؟ی کردیکھ خودکش
 نی بھتون ایتنھا و خصوص..میدی رسی وقتشھیم: روھم فشار دادم و گفتمچشمامو 

  بگم؟انویجر
 سکوت کرد و تنھا نیبخاطر ھم.. اون دوتا ماموری جلوستمی راحت ندی فھمانگار

 .. موافقت تکون دادیسرشو بھ معنا
*** 

 ..نمی و اشاره کرد کھ بشزشیسرھنگ نشست پشت م.. درو بستممی وارد اتاق شدیوقت
اما در راه ..نجای بھ اگشتمیداشتم برم..خوب: و گفتمزشی رو کاناپھ کنار منشستم

 ی شد فقط وقتی چدمیبعدش نفھم.. بھم زد بعدشنشیباماش..دمی رو دنی ماشھیبرگشت 
 .. اتاق بودمھیچشمامو باز کردم تو 

 تو دیچیبغض پ.. انداختمنییسرمو پا.. بھش بگمیزی راجع بھ تجاوز چدمیکشی مخجالت
 گلوم

 شیبق..خوب؟: سرھنگ گفتجناب
 زمزمھ دیچکی قطره اشک از چشمم مھی کھ ی بلند کردم و درحالسرمو
 ..تجاوز کرد..بھم:کردم

 تحمل وی اون بغض لعنتتونستمینم..ھیرگری صورتمو پوشوندم و آھستھ زدم زبادستام
 ..کنم
 دایشد..اخماش توھم بود.. آروم شدم نگاھش کردمی کمیا وقت چقدر گذشت امدونمینم

 رونی بدمی دستمال کشھی.. بھ طرفم گرفتزشوی می دستمال روکنمی نگاھش مدی دیوقت
 .. بگوتیراجع بھ خودکش:کھ گفت

 تحمل نداشتم و خواستم خودمو گھید..اعصابم خوردبود..تو حموم: لرزون گفتمیباصدا
  رو رگمدمیکش..غیبا ت..خالص کنم

 گھید:کرد و گفت   تو چشمام نگاهمیسرشو باال آورد مستق.. تو ھم بوددای شداخماش
  خونھ منیایم..ستی امن ننجایجات ا

 کھ نیھم:با تعجب نگاھش کردم و خواستم مخالفت کنم کھ گفت..دی از سرم پربرق
 ..حرف نباشھ..گفتم

 و دمیترسی طرفم مھیاز ..ھیاما مطمئن بودم سرھنگ آدم قابل اعتماد.. برمخواستمینم
 .... چکار کنمدونستمی اعتماد شده بودم نمینسبت بھ ھمھ مردا ب

 دینگران نباش.. ھم جام امنھنجایا..اما: گفتمآروم
 .. بلدهنجاروی انکھی ایعنی..؟؟؟ی چیعنی یدونی کرده مبیاون تورو تعق: گفتباخشم

 .. من مردمکنھیچون فکر م..ادی سراغم نمگھیاون د:گفتم
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مطمئن ..اونا دنبالتن..ی خانوم سھرابکنمی فکر نمنطوریاما من ا: زد و گفتیپوزخند
 ....باش

 چونم ری سرھنگ و دستمو ززی می ھدف نشستھ بودم رو کاناپھ روبروی بھمونجور
 ..زده بودم
 بھش زنگ ای زدی زنگ مای زرت و زرت ی سرھنگم کھ ھرفتی داشت سرمحوصلم

 ..زدنیم
 ١٢بود کو تا ساعت٩تازه.. نگاه کردمساعتو
 .. با شدت فوت کردم و زل زدم بھ سرھنگنفسمو
 دراوردم و روشنش مویگوش.. اصال اعصاب برام نمونده بودگذشتی کند میلی خساعت
 ..کردم

 :دیچی پی آوردم و بھش زنگ زدم کھ بعد از دو بوق صداش تو گوشاناروی کشماره
 یالو تان-
 ی چطورزمیسالم عز-
 ؟یدادی خاموش بود جواب نمتیچرا گوش.. چند وقتھ ھااای کردوونمیالم دس-
 ..ماجرا داره-
  شده باشھ؟ی خبرھی دی بایزنیچرا ھروقت بمن زنگ م-
 ماچطوره؟ین..الیخیب-

 رهیگی سراغتو میلیخ..یییی عااالھیعااال: گفتزدی کھ تو صداش موج می و شادجانیباھ
 دلش برات تنگ شده..ایتان
 ..سرھنگ موشکافانھ بھم زل زده بود.. تو چشمام اشک جمع شدی خوشحالاز

 ..منم دلم براش تنگ شده: پاک کردم و گفتماشکامو
  بھشی سربزنیایچرا نم-
 ..کنمی مفیبعدا برات تعر.. اتفاقا افتادهی سرھی..بھت کھ گفتم-
   سربزنمای بھ نایامازود ب..باشھ-
 چشم-

 ..و تماسو قطع کردم   کردمیاھاش خدافظ صحبت کردن بگھی دی از کمبعد
 بھ بدنم دادم و خودمو ول یکش و قوس.. رو اون کاناپھ لم داده بودم خستھ بودمانقدر

 کردم رو کاناپھ
 شد و ی کامال جددی نگاھمو رو خودش دیوقت..کردی نگام می با لبخند محوسرھنگ

 شی زد بھ صندلھیتک
 جناب سرھنگ؟؟:گفتم
 بلھ: گفتآروم
 ..میری منجای ازیک: گفتمتی مظلومتیبانھا

 کنمی ملی ساعت زودتر کارو تعطھیخوب امشب ..؟یخستھ شد-
  خستمیلیخ.. چھ خوبیوا: گفتمخوشحال
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 راھنشوی پی باالی ول کرد و دوتا دکمھ ھای گرمش شده بود خودشو رو صندلانگار
 .. ستبرش مشخص بودنھیس.. داشتیعضالت سفت..باز کرد
 یزی ھیلیخ: گرفتم و بھ خودم گفتمنشی از رو سنگاھمو

*** 
  خونھ مامیریم..یپاشو حاضرشو خانم سھراب-

نکنھ ناراحت بشن از ..خوب البد زن و بچھ داره..مگھ چندنفر بودن.. اونا؟؟خونھ
  مزاحمت من

 ادی خانومتون خوشش ندیشا..جناب سرھنگ..اممم-
 ..من ھمسر ندارم: بھم کرد و گفتی نگاھمین

 منم بلند دی کند و پوشیکتشو از رو چوب لباس.. جا بلند شد و دکمھ ھاشو بستاز
 واالخو.. کردم کھ نگن دختره زشتھشی محو آرایلی خیشالمو مرتب کردم و کم..شدم
 ھم سن و سالش بود بای کھ تقریسرھنگ روبھ مرد جوون..می از اتاق خارج شدباھم

  شد زنگ بزنی خبررمیمن دارم م:کرد و گفت
 ی النتراھیسرھنگ راھشو کج کرد سمت ..می رفترونیباھم ب.. اطاعت کردرگردس

 ..کی رنگ شیمشک
 ..نشستم کنارش و حرکت کرد.. قفلشو زد و سوار شدموتیبار
 !د؟یکنی میشما تنھا زندگ..ھیفضول.. سرھنگدیببخش: شدم و گفتمرهی رخش خمی نبھ
 ..کنمی میبا مادر و خواھرم زندگ..نھ: مکث گفتی بھم کرد و بعداز کمی نگاھمین

 روشن نوی ردوبدل نشد پخش ماشنمونی بی حرفچی ھگھید.. گفتم و ساکت شدمیآھان
 مشغول دیکرد چندتا ترک عقب و جلو کرد و بعد بھ آھنگ موردنظرش کھ رس

 قشنگ و یلیآھنگ خ.. پخش شدنی در ماشی گوش نواز مانیصدا.. شدشیرانندگ
   بودیعاشقانھ ا

 
  رو غرورم پا بذارمتونمی من مثل تو ممگھ

   تورو تنھا بذارممی دارازی بھ ھم نھروقت
  شمی ھمھ چالیخی بتونمی من مثل تو ممگھ

  شمی آدم دروغھی ی ازم بخوایتونینم
  بدشمیخودی باتو بتونمی من مثل تو ممگھ

  ساده رد شمیلی خاطره خای دنھی تو و از
 تونمی معلومھ کھ نمتونمی من مثل تو ممگھ

   دوست نداشتھ باشم دوست نداشتھ باشم دوست نداشتھ باشمیچجور
  مثل تو باشم دوست نداشتھ باشم دوست نداشتھ باشمنذار

  دوست نداشتھ باشم دوست نداشتھ باشم دوست نداشتھ باشمی چواسھ
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از سرھنگ     بھ خودم اومدم و ھمراهییالی خونھ بزرگ وھی ی جلونی توقف ماشبا
 ..می و بھ سمت خونھ راه افتادمی شدادهی پنیماش

*** 
 ..شھی می چنمی تا ببستادمی ارونی انداخت تو قفل درو باز کرد بدی کلسرھنگ

 میمھمون دار..آرزو؟؟..مامان؟؟: کھ گفتدمیشن
 ..دمیکشی معذب بودم و خجالت میراستش کم.. سرھنگ صدام کرد وارد شدمیوقت

 ..امیمن تان: اومد سمتم و خوش آمد گفت سالم کردم و گفتمبای زانسالی خانوم مھی
 سرت یی چھ بالھانکھیا..کردی مفی ازت تعرادی زویآر..زمی عزدونمیم: گفتبالبخند

 حالت خوبھ؟...اومده و
 .. بھ مم لطف دارنیلی خنیسرھنگ راد.. ممنون خوبمیمرس: بالبخند گفتممتقابال
 ییبایخونھ لوکس و ز.. کردییراھنما ییرای پشتم گذاشت و منو سمت پذدستشو
 دی و سفی شکالتیدوبلکس بود بانما..داشتن
 .. رنگ و مادر سرھنگ نشست روبرومی رو کاناپھ تک نفره شکالتنشستم

 اریسھ تا شربت خنک ب..ایھل: صدا کردویکی بلند
 شربت پرتقال وارد ینی سھی تنش بود بای کھ لباس فرم خدمتکاری زنقھی از چند دقبعد
دختر .. برداشت و بعد گرفت سمت منیکیگرفت سمت مادر سرھنگ کھ ..الن شدس

 .. مھربون باشھادی زخوردی نمافشی بود اما قییبایدختر ز.. بودیجوون
 و شرتی تھی کھ ی حال سرھنگ از پلھ ھا درحالنی برداشتم و تشکر کردم درھمشربت

 زد ی لبخند پت و پھندشی بود اومد طرف ما اون خدمتکار تا ددهی پوشیشلوار ورزش
  سرد جوابشو دادیلی بھش کرد کھ اون خیو سالم گرم

 وی شربت گرفت جلوش اما آرینیس)..خدمتکاره(ای من و ھلی کاناپھ روبرونشست
 سرھنگ ی ھقھیخب حوصلھ نداشتم دم ب دق..ویچھ زود شد آر:تو دلم گفتم..برنداشت

 ..سرھنگ کنم
 د؟ی ندارازی نیزیخانم بھ چ: گفتغوشی جغی نازک و جی با صداایھل

 .. گفت و اون دختر رفتی نھ اوی آرمامان
-١٧بای دختر تقرھی.. سرمو بلند کردمی سالمی از شربتمو خوردم کھ باصدای اجرئھ

 ..سالھ بود١٨
  جان ھستنایتان)اشاره بھ من(شونیسالم دخترم ا: گفتوی آرمامان

 باھام دست داد و سالم و ی کھ آرزوئھ اومد طرفم از جام بلند شدم بھ گرمدمیفھم
  مھربون بودنیلیمادر و دختر ھردو خ.. کردیاحوالپرس

 .. شدیمی زود باھام صمیلیآرزو خ.. مھربون بودنیلی خوی و خواھر آرمادر
ه انگار جاشو تو اون خونھ تنگ کرد..خدمتکارشون اصال باھام خوب نبود..ای ھلاما

 چنان اخم و کنمی موی نگاه بھ آرمی نھی دیدی می و بدتر وقترفتیمدام چشم غره م..بودم
 ..کردی میتخم

 ی شده تو فکریچ: گفتآرزو
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 ..زمی عزیچیھ: سمتش برگردوندم و بالبخند گفتمسرمو
 اروی ھلیکنیبدجور نگا م: گفتیزی آمطنتی شبالحن

 .کنھیخو اونم بد منو نگاه م-
  اتاق منمیپاشو بر: اومد سمتم دستمو گرفت و گفتآرزو

 .. جا بلند شدم و ھمراھش رفتم طبقھ باالاز
 نییبفرما: اتاقشو باز کرد و دستشو گذاشت پشتم و گفتدر

 .. داشتی قشنگیلیاتاق خ.. وارد شدمبالبخند
 سی نفره قرمز رنگ توش بود باسروھی تخت ھی... قرمزدی سفی اتاق بزرگ با نماھی

 یشیزآرای و حموم و کمد و میاشتبھد
 ..خوب: نشستم کنارم نشست و گفتروتخت

 ھ؟ی مشکلش بامن چایھل:دمی پرسبالفاصلھ
 مھربون و خوش یلی کھ خیباتنھا کس..اون کال مشکل داره ولش کن: گفتباخنده

 ..وئھیبرخورده فقط آر
  عاشقشھ؟یعنی:دمی پرسباتعجب

 ..دیشا: باال انداخت و گفتی اشونھ
و ..حتما ھست: شدم و گفتمرهی بود خوی آری رنگش کھ ھم رنگ چشمااهی سی چشمابھ

  ھم صحبت بشموی با آرادیالبد دوست نداره من ز
 بھ مامان گفتم صدباریس.. مرموزهمیلیخ.. ولش کنشھیروان پر.. بابایخیب: گفتآرزو

 ازش یشخودمم دل خو.. نھ کارش خوبھ و فالن و بھمانگھیردش کنھ بره اما مامان م
 ندارم

اصال .. بودکی بارکلشمیھ..دی و پوست سفکی باری سبز لبایچشمان.. خوشگل بودایھل
 .. نمھ مشکوک بودھی.. خدمتکار باشھخوردی نمافشیبھ ق

 ..دمیترسی ازش مراستش
٧٤:point_up_2::point_up_2: 
 ی مقصرتو

 مھی نی از چشمانوی خستھ بودم و انگار آرزو ایحساب..شب بود١٢.. نگاه کردمساعتو
 زمی اتاقتو نشون بدم عزمی برای خستت کردم بگھیخب د: چون گفتدیبازم فھم

 بازش کرد و ستادی در بستھ اھی یروبرو..می رفترونیاز اتاق ب.. راه افتادمدنبالش
  اتاقتنمیا:گفت

  بودلیتکم.. از اتاق آرزو کم نداشتیزیچ.. شدمواردش
 زمی عزیمرس:تم رو تخت و گفتمنشس..خوشم اومد.. و بنفشدی سفنماشم
خوب ..من رفتم.. لباساتو عوض کناریدرب..تو کمد لباس ھست: بالبخند گفتآرزو
 یبخواب
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از تو ..توش انواع لباسا بود..رفتم سمت کمد..لباسامو دراوردم.. رفترونی اتاق باز
 افتادم رو یباخستگ..دمی رنگ برداشتم و پوشی تاپ و شورتک نازک نارنجھیکشو 
 .. و چشمامو بستمتخت

  بلند شدمی گوشبرهی وی کھ صدابردی خوابم مداشت
 بلھ؟: جواب دادمھی کنمی ببنکھیبدون ا.. برداشتمموی چشممو باز کردم گوشیال

 ..یپس ھنوز زنده ا: گفتی مردانھ ایصدا
 شما؟؟؟..ش:چشمامو تا حد امکان باز کردم و باترس گفتم.. شدماری ھوشکامال

 عشقت..امکیس..گھیمنم د-
 یاشتباه گرفت..ھ؟ی کامکیس-

 گھ؟یدرستھ د..ایتان: قطع کنم کھ گفتخواستم
 شناختی بود کھ منو ھم میک.. بودیک..دمی ترسشتریب
 ی ھستیتو ک-
 ادتی..دتی خررتتی کھ از برادر خوش غیکس..امکیس..منم.. دختری خنگیلیخ-

 اومد؟
 .. کثافتریبرو بم: تو صدام و گفتمختمی نفرتمو رتموم

 میریاما دوست دارم باھم بم..چشم: گفتباخنده
 یخفھ شو عوض-
 ؟ییکجا-
 بھ توچھ-

 کار ناتموم خودتو تموم ارمی مرتی گیھرجا باش..؟یسیبا اون جوجھ پل: گفتباپوزخند
 کنمیم
 کارناتموم؟-
 گری جگھی دتیخودکش-

 کردم تا الیتا صبح فکر و خ..دیکال خوابم پر.. خاموشممی قطع کردم و گوشتماسو
  صبح خوابم بردیکای نزدنکھیا

 پشت ی چشمامو باز کردم و متوجھ شدم کسخوردی کھ بھ در می تق تقی صدادنیباشن
 ..دره

 بازم تلوتلو خوران رفتم سمت در و مھی نی و چشمایباخوابالودگ..ومدی خوابم مھنوز
 ..بازش کردم

  انداختم پشتمشونموی پریموھا..دمی رو دوی تعجب آرتیدرنھا
من دارم .. کردمدارتیببخش از خواب ب: گفتکردی رو نگاه می اگھی دی کھ جایدرحال

 .. خارج نشویطی شراچی سرکار لطفا از خونھ تحت ھرمیم
 خدافظ..چشم: گفتمی خستھ ایباصدا

 لختم و ی شونھ ھادنیبا د..بردی خوابم نمگھیاما د.. بستم و خودمو انداختم رو تختدرو
 ..دی برق از کلم پرھویپاھام 
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بگو چرا ..پس بگو.. تو سر خودمدمی کوبیکی.. درو براش باز کرده بودم؟ینجوری امن
 ..کردی رو نگاه مگھی دیجا

کل لباسامو دراوردم و .. خاک تو سرمیا.. تو چشاش نگاه کنمی چجورگھی دحاال
 بلوز جذب بنفش رنگ ھی گرفتم از تو کمد ی اقھی دوش دو دقھی.. زدم تو حمومرجھیش
 و با کش دمیموھامو سشوار کش..دمی برداشتم و پوشی نازک مشکبای ساپورت تقرھیبا 

از .. و پنکک و برق لبملی رھیدرحد ..کردم شی محو آرایلی خیلیخ.. سرمیبستم باال
 اتاق خارج شدم

 بود١٠.. ساعت بزرگ سالنو نگاه کردمومدمی منیی پلھ ھا کھ پااز
 زده نکمی عھی و خوندی کتاب جلوش بود داشت مھی بود دهی دمر خواب رو کاناپھآرزو

 ..بود
 ی گفت بامھربونری با لبخند سالم و صبح بخدی منو دی وقتشی رو کاناپھ بغل دستنشستم

 ؟یکنیچکار م:جوابشو دادم و گفتم
 دمشی خرروزی قشنگھ دیلی رمانھ خھی نیا: رو کاناپھ بلند شد و نشست کنارم و گفتاز
  ایبرو صبحونھ بخور و ب.. قشنگھیلیخ
 کردم و ی سالم و احوالپرسنیبا خانوم راد.. جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونھاز

 ..ارهی برات صبحونھ بای تا بگم ھلزی پشت منی بشزمیعز:اون گفت
 ..دوباره حوصلھ اخم و تخمشو نداشتم با اون نگاھش..نھ..ایھل..یوا

 صبحانھ ای تانی براایھل:ازه وارد آشپزخونھ شده بود گفت کھ تای رو بھ ھلنی رادخانوم
  اریب

 .. کنھ اما مجبورهنکارویقشنگ معلوم بود دوست نداره ا.. گفتی با اکراه چشمایھل
 اصال کوفتم کردی کھ اون بھ من میچون با اون نگاھ.. نتونستم بخورمشتری لقمھ بچند

    شد صبحونھ
 کھ یتا زمان..کردی بد نگاھم مایھل..رج شدم کردم و از آشپزخونھ خایرلبی زتشکر

 ... نگاھش ھنوز روم بودنمیکنار آرزو بش
 ھھھھھ؟ینجوری چرا انیا: نگاھشو ازم گرفت رو بھ آرزو گفتمای ھلتا

 ؟؟یک: نگام کرد و گفتباتعجب
 اااایھل..اروی نیھم: دادم و گفتمرونی باحرص بنفسمو
 بار گفتم مشکل دارھھھھ١٠: زد و گفتیی دندون نمالبخند

 ؟یخونی میخو حاال چ-
 .  قشنگھیخعل: گرفت طرفم و گفتکتابو

 اما ھمھ حواسم دادمی اون رمان و منم بھ ظاھر بھ حرفاش گوش مفی کرد تعرشروع
 .. زنگ زدشبی بود کھ دامکی سشیپ
 چھ حالل زاده..اوه.. تو دستم صفحشو نگاه کردممی لرزش گوشبا

خوب :بازم قطع کردم کھ آرزو گفت..بازم زنگ زد..قطع کردم.. کثافتش بودخود
  باھات دارهیھرکس ھس البد کار مھم
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 ! منو بکشھخوادیم..آره: گفتمشخندیبان
  گرفتھ؟تیشوخ..؟؟ی چیبرا: گرد شده گفتی باچشاآرزو

 ! از طاھردیمنو خر.. کھھیھمون.. بودیکاش شوخ: زدمپوزخند
 :ترسو توچشماش خوندم کھ گفت..دی اسم طاھر بھ وضوح لرزدنیباشن

 ..اون چکارت داره..اون..طاھر؟..ط-
 مگھ برادرت برات نگفتھ؟-
 دونمی نمیادی ززیچ..نھ-

 نیا..فی طرف آرزو و شروع کردم بھ تعردمی جابھ جا شدم و کامال چرخی جام کمتو
 ...ل کرده و بھ سرم نازیی و چھ بالھایکھ طاھر برادرمھ البتھ ناتن

 ؟یتو خواھر اون: حرفام گفتدنی از شنبعد
 اون تاحاال چند بار خواستھ منو بکشھ..یناتن-
 !چرا؟-
 من بودم انتی خنیحاصل ا... کرده وانتی مادرم بھ بابام خگفتیم..دمیاونطور کھ فھم-

 ..آرزو
 .. دارهنھی ازت کنمیپس بخاطر ھم: گفتی متفکرافھیباق
 اوھوم-

 .. نگاه ھردومون رفت سمت دستممیگوش دوباره بالرزش
 کریجواب بده بذار رو اسپ: گفتآرزو

 بلھ؟: دادمجواب
 .  آرزوکی و بردم نزدکری رو اسپگذاشتم

 تیحال.. ھان؟یدی جواب نمیکنیتلفن منو قطع م:ی تو گوشدیچی پامکی نحس سیصدا
 کنمیم
 ؟یخوای از جونم میچ-
 ..خوامیمن جونتو م-
 چرا؟؟؟؟-

 ؟یخوای تو دردسر مفتھی بسھی اون پلخوادیتو کھ دلت نم.. نکنیفضول: گفتباخشم
با اشاره ازش خواستم آروم .. دھنش گذاشتی و دستشو رودی وضوح رنگ آرزو پربھ

 ؟ی کنی چھ غلطیخوایمثال م:باشھ و گفتم
 ھمھ آدمارو بخاطر نیا..؟ی ھمھ قرباننی اسیبست ن: شدنشیگزی طاھر جای صداھوی

  کثافت؟ی کردیخودت قربان
 دوستمو نی کھ من بھتری کردیتو کار+)..١٨(یعوض: بلند شداری داد کامیصدا
 کشمتتتتیم..باربدو بکشم..بکشم
 ..دستام شروع بھ لرزش کرد..حالم بدشد.. تو گلومدیچی اسم باربد بغض پدنیباشن

  راحت شھ؟التی ھم بکشم خسھی پلیخوایم: گفتطاھر
 ...یخوای ازم میچ: لرزون گفتمیباصدا
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 ...نکھی اای ی کدوم گوریگیبا زبون خوش م.. کثافتخوامیجونتو م:دیغر
  کشمتی و مکنمی مداتی پی باشی خودم ھرگورای: بازم بلند شداری داد کامیصدا
توروخدا آروم :آرزو دستشو گذاشت پشتم و گفت.. قطع کردمھی با گرویگوش
 کنمیخواھش م..باش

  نداره؟ی تمومی کابوس لعنتنیچرا ا.. آرزویوا: گفتمیچارگی ببا
 ؟یگی نمویچرا بھ آر-
  تو دردسرفتھی بخوامی بھش نگو نمیزی آرزو چکنمیخواھش م..نھ-
 ؟ی چکار کنیخوایپس م-
  استراحت کنمکمی رمیم..یچیفعال ھ-

 رو دیچکیکام ماش..آھستھ از پلھ ھا باال رفتم.. جام بلند شدم و بھ سمت پلھ ھا رفتماز
 حالم بد بود..گونھ ھام

 گرفتھ بودم و از یدیمعده درد شد.. اتاق کھ شدم درو بستم و نشستم رو تختوارد
 . حالت تھوع ھم داشتمیطرف
 ..کردمی چھ کار مدیبا.. رو تخت و فکر کردمدمیخواب
 دستش بھم ی کھ کسییبھ جا..کردمی فرار مدیبا.. خونھ برمنی بود کھ از انی راه اتنھا

 .. اومد تو ذھنمی فکرھویگردنبند تو گردنمو لمس کردم و ..رفتمی مدیبا..نرسھ
 دونستمیم..حاال.. ازدواجلی داده بود اواھی بھم ھداری بود کھ کامی گردنبند ھموننیا

 باھاش چکار کنم
بلند آرزو رو صدا کردم و ازش .. و از اتاق خارج شدمنیی پادمی از تخت پریفور

  باالادیخواستم ب
  دارمکی کار کوچھی رونی بیایبامن م..آرزو: اومد گفتمیوقت

 ... گفتویاما آر-
 ..فتھی نمی اتفاقیایاگھ تو ب..ستمیتنھا ن..دونمی مدونمیم: وسط حرفشدمیپر
 ..میباشھ بر: مکث گفتی از کمبعد

 متوی و گردنبند گرون قدمیمنم تند تند مانتو شلوارمو پوش.. تو اتاقش تا حاضر شھرفت
  گذاشتمیکیاز گردنم خارج کردم و داخل پاکت پالست

 .. اتاق خارج شدم و منتظر آرزو موندماز
 میری ممیما دار: و روبھ مادرش گفتمی رفتنیی از پلھ ھا پارونی اومد بیقی از دقابعد

 .میگردی مامان زودم برمرونیب
 دااایمواظب خودتون باش-
 ای تانمیبر..چشم-

  کجا؟میریم:آرزو گفت..می رفترونی خونھ باز
 ی طال فروشھی-

 ؟ی چیبرا: گفتباتعجب
 یفھمی ممی رفتیوقت-
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 .. باز کردموتی رو با رینی گفت و در ماشی متعجبباشھ
 ؟ی بلدیرانندگ:گفتم

 ! مامانمھنیماش..اوھوم-
 .. از جاش کنده شدنی و آرزو پاشو رو پدال گاز فشرد و ماشمی شدنی ماشسوار

  خوبھ؟نجایا: بزرگ نگھ داشت و گفتی طالفروشھی ی روبروقھی از چند دقبعد
  شوادهیآره خوبھ پ-

 می رفتی و بھ سمت طالفروشمی شدادهی پھردو
  شلوغ نبود درحد دو سھ نفر داخل مغازه بودنادیز

 .. گردنبند طال دارم کھ اومدم بفروشمشھی..سالم آقا: فروشنده گفتمروبھ
  گردنبندونمیسالم خانوم بب-

 .. بودمتی قشنگ و گرون قیلیخ.. رو دراوردمیکی پاکت پالستفمیخل ک دااز
و ..ھی گردنبند قشنگیلیخ: چشماش برق زد و گفتدنشیبا د.. دست فروشندهدادم

 خرمشیم!..متی گرون قنیھمچن
 ..اری بود از کاممیادگاریتنھا .. فروختمشی عالیلی خیلی خمتی قبا

 ..میبر: زدم و بعد از گرفتن پول روبھ آرزو گفتمی تلخپوزخند
 .. قشنگ بودیلی خوونھید..ش؟یچرا فروخت:دی باتعجب پرسمی نشستنی داخل ماشیوقت

چون ...ومدیازش خوشم نم..نکھیدومم ا.. داشتمازی بھ پول ننکھیاول ا: گفتمیقی عمبانفس
 .. نامردهھی ھیھد
 ..فقد با تعجب نگام کرد و راه افتاد.. نگفتیزی چگھید

*** 
 ..مجبور بودم.. نھ اماای کار درستھ نی ادونستمینم.. گذاشتمفمی داخل کپولو
  شام حاضرهایدخترم ب:دمی رو شننی خانوم رادیصدا

 امیچشم االن م-
 زدم و رفتم سمتشون کھ پشت یلبخند.. تخت گذاشتم و از اتاق خارج شدمی روفمویک
 دنیکشی نشستھ بودن و انتظار اومدن منو میذاخور غزیم

 کردم ری ددیببخش: بود گفتموی کھ کنار آری کنار تنھا صندلنشستمی کھ میدرحال
 منتظرتون گذاشتم

 دیخوب شروع کن.. نداره دخترمیبیع: گفتیی باخوشرونی رادخانوم
 ..مکردی می با غذابازشتریھمش تو فکر بودم و ب.. بھ خوردن غذامی کردشروع
 ..بخور: بھ خودم اومدموی آریباصدا

 خورمیم..چشم: کردم و گفتمنگاھش
 .. شک نکنن شروع بھ خوردن کردمنکھی ایبرا
 ینی سمت پلھ ھا کھ سنگرفتمیداشتم م.. کردمی شاممو تموم کردم تشکرنکھی از ابعد

 .. رو خودم حس کردموینگاھ
 .. بود کھ باز با نگاه ترسناکش بھم زل زده بودایھل..بلھ
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 از پلھ ھا باال رفتم و در اتاقو باز کردم.. تفاوت باشمی کردم بیسع
 . دادم بھ تاج تختھی برداشتم کل پوالرو گذاشتم داخلش و تکفمویک

 بود لی و چون امروز روز تعطدادیرو نشون م٩ساعت.. جمع کردم تو شکممپاھامو
 .. زودتر خونھ اومده بودویآر
 ..کردمی حواسمو جمع میلی خدیبا

 .. تا وقت زودتر بگذرهمی با گوشی رو تخت و شروع کردم بھ بازدمی کشدراز
  تو؟امیب: آرزو اومد کھ گفتیپشت بندش صدا.. اتاق زده شددر
 زمیاعزیب: جا بلند شدم نشستم رو تخت و گفتماز
 ..ی چکارکنیخوایم:نشست کنارم و گفت.. باز شد و اومد داخلدر
 ھ؟یمنظورت چ-
 ی بکنی کارھی یخوای مدونمیم..ای تانچونیمنو نپ-
  بکنمخوامی نمیکار-

 گمی نمیبھ کس..؟ی ندارنانینکنھ بھ من اطم: گفتیباناراحت
  بگھوی بھ آردمیترسیاما م.. قابل اعتماد بودبنظر

 گم؟ی نمچکسی بھ ھیبگو جون تان-
  کنم بخداینی کھ خبرچستمی نیمن آدم-

 ..زدی موج ماھشی سی و صداقت تو چشماتیمعصوم.. چشماش نگاه کردمتو
 فرار کنم..خوامیم: مکث گفتمی از کمبعد

 اما آخھ کجا؟..زدمیحدس م-
 کنمی می فکرھی اونجاشم یبرا-

  نکردهی خداادی سرت مییبال..نرو..ایتان: گفتباالتماس
 .. من بشھری درگخوامینم..فتھی بی برادرت اتفاقیدوست ندارم برا.. نترسشھی نمیچیھ-
  بشھتیزی چخوامینم..خوامینم..من تورو دوست دارم..ایتان-

 اومد بغلم یوقت.. تو بغلمدمشیشونھ ھاشو گرفتم و کش.. تو چشماش حلقھ زداشک
  انداختھیمنم بھ گر.. کردھیشروع بھ گر

 .. نشھمیزی چدمیقول م..زدلمیعز..آروم باش آرزو-
تا از حالت ..شمارتو بده..مواظب خودت باش..پس: نگام کرد و گفتی اشکیباچشما

 باخبر باشم
 باشھ گلم-

 شی پیچون معلوم نبود چ.. داده بودمیقول الک.. زد و اشکاشو پاک کردی تلخلبخند
 معلوم نبود.. نھای مونم یزنده م..ادیم

 ..بود١٢:٣٠ نگاه کردمساعتو
 .. برداشتمفمویشالمو رو سرم مرتب کردم و ک.. لباسام شدمدنی تند مشغول پوشتند

 نییآروم آروم از پلھ ھا رو نوک پام رفتم پا.. در اتاقو باز کردمآھستھ
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آب دھنمو قورت دادم و پامو ..کردی کارمو سخت مشتری بنی بود و اکی تاریلی خسالن
 شد و ی پام خالری زھوی..ستی پلھ نگھیفکر کردم د..یوا.. بذارمنیخواستم رو زم
 ..نیگرمپ افتادم زم

  پھن شده بودمنی کتلت رو زمنھویع.. باشھدهی نشنی کردم کسخداخدا
 لعنت یا.. با شون چپمکردیپام درد م.. بلند شدمی جمع و جور کردم و بھ سختخودمو

 می حواسیبھ ب
فقط ..رمی دارم می کدوم گوردونستمیاصال نم.. لنگان شروع بھ راه رفتن کردملنگان

 ..از ترس خشک شدم..یزی چھی خوردم بھ ھوی..رفتمیم
 از ختیقلبم فرو ر..اه.. پدریب..ستون بود..دست زدم بھش.. کردم آدمھفک

 شدی نمینجوریا..آھستھ ازش جدا شدم..ترس
 .. دراوردم و چراق قوشو روشن کردممویگوش
 ..یو رفتم سمت در خروجقدمامو تندتر کردم .. وسط سالن بودمبایتقر

 .. بستمشی رفتم بھ ھمون آھستگرونی بی بازش کردم و وقتآھستھ
 رونینفسمو محکم فوت کردم ب..رونی بدمی رسیوقت

 .. کردمدنیشروع بھ دو.. بودسرد
نفس ..ستادمی راحت شد از اون خونھ دور دور شدم االمی خی رد کردم و وقتابونویتا خ٤

 !دیوبکی و قلبم محکم مزدمینفس م
 ی بھ شماره تاکسدمی رو کردم و رسروی زموی گوشنیمخاطب.. چکار کنمدی بادونستمینم
 برد؟ی برم منو مخواستمی کھ میی جایعنی..میسیب

 ..بعد از سھ بوق برداشت.. ھرحال زنگ زدمبھ
 یزی گفتم تعجب کرد اما چرموی مسی کردم و وقتی تاکسھی درخواست ازشون
 ..واقعا مجبور بودم..نگفت
 اما باالخره اومد.. موندمی لعنتی منتظر اون تاکسقھی کھ چند دقبماند

 .. بھش گفتمرموی سوار شدم و مسیتند
 . و چشمامو بستمی صندلیسرمو گذاشتم رو پشت.. بھ روندن کردشروع
 چشمامو باز کردم دی دی وقتزدیراننده داشت صدام م..دمی از خواب پرییباصدا

 ..خانوم:فتگ
 بلھ؟-
 کجا برم؟-
 ... روستانی ترکی بھ نزددیلطفا بر-
 چشم-

  شدمادهی حساب کردم و پروی کرامیدی رسیوقت
ھوا ..شروع کردم بھ راه رفتن..امی بنجایاما خوب مجبور بودم ا.. خلوت بودیادی زکمی

 ..دیباریبارون نم نم م.. داشتی سرد بود و سوز بدیادیز
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بھ : تابلو کھ روبروم بود نوشتھ بودیرو..ھستم"شمال"ی کجاقای دقدونستمینم
 دیخوش آمد(...)یروستا

 بود کھ شالم از سرم کنده شد و موھام آشفتھ شد و تو باد بھ رقص دی شدی جورباد
 ..درومدن
 ..شالمو رو ھوا گرفتم و سرم انداختم و محکم بستمش.. خورد شده بوداعصابم
 ..رسھی دستشون بھم نمنجایبودم کھ امطمئن .. روستای کردم سمت ورودحرکت

 ..ارنی سرش بیی بالدمیترسیم.. نگران بودموی آریبرا
 نشستم پشت یاز شدت خستگ..کی کوچی در چوبھی بھ دمی رفتم و رفتم تا رساونقدر

 ..در
 ..کردی درد میلی و کمرم خدل

 .. باز شدی در چوبھوی کھ دادمی شکمم گذاشتھ بودم و فشار مری زدستمو
 ..سالھ از خونھ خارج شد٦٥- ٦٠بای تقررزنی پھی.. عقب رفتمیکم

  دخترجان؟یکنی چھ منجایتو ا: گفتی متعجب شد و با لحجھ خاصدی کھ دمنو
 .. نگاھم کردیکم..ستادمی شدم و ابلند

 .. ھستمایتان..من: با زبونم تر کردم و گفتملبامو
  نھ؟یستی ننجای ایبرا..یچھ اسم!..؟یچ-
 ..من...ستمی ننجاینھ مال ا-

  منو ببخشایخدا.. دروغ بگمی گرفتم کممیتصم
 ..راھمو گم کردم..من: دادمادامھ
  داخل خانھایب..پاشو.. دختری نشستنجایچرا ا:گفت
 .. مزاحمتون بشم آخھخوامینم: زدم و گفتمیلبخند

 ای بی چھ کنینجابمانی ایخوایم..اتویب: گرفت و گفتبازومو
 .ازش تشکر کردم و واردخونش شدم.. داشت خوشم اومدی باحاللھجھ

  و باصفاکیکوچ.. باحال بودخونشم
 یبھ پشت.. پرنقش و نگار خونش ک معلوم بود دست بافتنی فرش ھای بودم رونشستھ

 کردمی زدم و اطرافم نگاه مھیتک
  اومد و نشست کنارمیی چابادوتا

  یچطور راتو گم کرد..دخترم-
 ھمرو چارهی برزنیپ.. منو ببخشای خدایوا..اخان گفتن و دروغ من شروع کردم بھ چو

 .باور کرد
 ..خانوم: خوردم و گفتممویی از چای اجرئھ

  گلنسای بیبھم بگو ب: گفتبالبخند
 نجای اادی کھ بی تا زمانشھیم..ادی دنبالم بی قراره کسدیراستشو بخوا!.. جانی بیچشم ب-
  باشم؟شتونیپ

 ..نجابومونیا..ایخوایتا ھروقت م..ھی حرفا چیا: زد و گفتیحی مللبخند
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از ..دلم از خودم گرفت کھ چھ راحت بھش دروغ گفتم.. بودی مھربونیلی خرزنیپ
 ..آخھ چرا.. سواستفاده کردمشیسادگ

 .. شدمرهی کھ نصفھ بود خمیی و بھ استکان چادمی کشیآھ
 .. جونی بی بدی مھربونیلیشماخ-
  بمونیخواستاھروقت ..زمیعز..تو مـث دخترم-

 .. دراوردمموی کردم و گوشبمیدستمو تو ج.. کرددنی شروع بھ لرزبمی تو جمیگوش
 :بازش کردم..قطع کردم کھ اس اومد.. ناآشنا بودشماره

  بردارتویگوش..منم آرزو..یسالم تان-
 .. پشت ھمی ھمھ بال و گرفتارنیا..خوب حق داشتم بترسم.. راحت شدالمیخ
 زمیسالم عز:آرزو کھ زنگ زد بالفاصلھ جواب دادم..ی اتاقھی گلنسا رفت داخل ی بیب
 ! تو؟ییکجا..یییییسالم تان-
 رسھی بھم نمچکسی کھ دست ھیی جاھی-
 خوب کجا؟-

 چخبر از اونجا؟..بماند: گفتمشخندیبان
 یی بالکنھیفکر م..یدونینم..ی تانیوا.. کردهروروی کل تھرانو زویآر!..چھ خبر؟-

 ..دنتی دزدایسرت اومده 
 کنمی بھش نگو خواھش میچی ھیطی شراچیآرزو تحت ھ-
 .. مواظب خودت باششتریب..گمیباشھ نم-
 باشھ گلم-

 کال خاموش ممی کردم و گوشی صحبت کردن با آرزو ازش خداحافظگھی دی کمبعد
 ..کردن

  کال خاموشش کردمنی کھ جوابشو بدم بخاطر ھمخواستمی شمارمو داشت و نمویآر
 : بھ خودم اومدمی بی بی صدابا
  غدابخورایدخترم ب-

 چشم اومدم: شدم و گفتمبلند
 !آخ کھ چقد ھوس آش رشتھ کرده بودم.. دور سفره نشستمروبروش

  جونی بیدستت درد نکنھ ب-
 نوش جانت دخترم-

  داشتیریظیواقعا دستپخت ب..می مشغول خوردن شددرسکوت
 بود کھ ی روزنیاول.. از خوردن غذاکمکش شروع بھ جمع کردن سفره کردمبعد

ظرف ھارم خودم ... سادهنطوریو ھم.. بودی مھربون و آرومرزنیپ..کنارش بودم
 شستم

 .. بد بودمیلیواقعا من خ.. سواستفاده کرده بودمشی از سادگمن
 .. بودمی بیروز بود خونھ ب٥بایتقر

 دوست نداشتم مزاحمش باشم..کردمی مزاحمت محس
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 ..گشتمی خونھ مھی دنبال دیبا
 بھ کجا نمی تا ببتی خلوت و کم جمعی کرده بودم بھ گشت و گذار تو اون روستاشروع

 ..رسمیم
 ..یزی چی شھریتو..رفتمی مرونی روستا بنی از ادیبا

 .. برام سخت بودنجای موندن اواقعا
 .. رو نداشتھ باشھ برهیی آدم آواره بشھ و جانکھیا.. بد بودچقدر

 ..کردمی فرار مدینبا..دینبا.. بودممونیاصال بدجور از فرارم پش..اه
 .. تنھارزنی پھی پشتم بود اما االن خودمم و سی پلھی موقع اون

 .کردی باخبرم ممایاز حال ن..کردمی می اس ام اس بازانای با کداشتم
 دونستی سرزنشم کرده بود کھ چرا فرار کردم اما نمیکل.. من کجامدونستی ماونم

 ..موندن من بدتر بود
 ..ویآر..مخصوصا..نھی بببی آسی کسخواستمینم
  شامایدخترم ب: سرمو بلند کردمی بی بی صدابا
  جونی بیچشم ب-

*** 
  برمدی دنبالم باادیشوھرم م..فردا.. جانی بیب: موقع خواب گفتمشب

 بت عادت کردم دخترم..چھ بد: گفتیباناراحت
 کھ ییبخاطر دروغااز خودم .. بودی مھربونرزنیچقدر پ.. تو چشمام حلقھ زداشک

 ..بھش گفتم متنفر شدم
 زیبابت ھمھ چ..ی بی بیمرس: گفتمرلبیز..از جام بلند شدم.. خوابش برده بودی بیب

 رونی برداشتم و از خونھ زدم بفممی و کدمی پوشلباسامو
 .. روستانی و خوفناک بود اکی تاریلیخ

 دنیبا د..چراق قومو روشن کردم..دمی رو از دور دینی ماشھی تا دمیی و دودمیی دوانقدر
 ..ھی کنمی کردم تا ببزی چشمامو رکمی نزدومدی کھ داشت میکس
 دمی کشی بلندغی کھ روبروم بود با وحشت جی کسدنیاز د.. و انداختم رو صورتشنور

 .. دنبالمدیو شروع بھ فرار کردم کھ دو
 :ویآر
 نی رفتھ بود انی زمانگار آب شده بود و تو.. خورد بھ خونھ برگشتمی اعصاببا

 دنش؟ی دزدیعنی..دختر
 رو تو قفل انداختم و درو باز کردم و داخل دی شدم کلادهی پنی و داغون از ماشسردرگم

 ..رفتم
 لبخند گل و گشاد اومد ھی با ای دختره نچسب ھلنی بھ محض ورودم داخل خونھ ابازم

 .. فوت کردمرونینفسمو بھ ب..طرفم
 !وجانیسالم آر: گفتباعشوه
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آرزو طبق معمول رو کاناپھ .. سرد جواب سالمشو دادم و از کنارش رد شدمیلیخ
 .خوندینشستھ بود و کتاب م

 یسالم داداش: گفتدی منو دی سمتش وقترفتم
 ..سالم-
  اعصابت خورده؟ھیچ-
 ..شدی اعصابت خورد می من بودیتو ھم جا-
 چرا؟-
 یفھمیم..یچی ھی نھ نشونی دختره اما نھ ردنیاز صبح بگرد دنبال ا..چرا؟؟-

 ستیاما ن.. فرستادم تا بگردنروھامویتمام ن.. دنبالشگردمیچند روزه دارم م..آرزو؟؟؟
چرا ..؟؟یشی میخوب حاال چرا عصب: زد و گفتانھی لبخند موزھی نگام کرد باتعجب

 !ھ؟یخبر..؟یزنیانقد براش حرص و جوش م
  رفت ھای شدوونھید..؟؟یمثال چ..نھ: گفتمبااخم
 .. جمع کردم و باحرص رفتم سمت پلھ ھاشتری و معنادار نگام کرد کھ اخمامو بدیخند

 ی مخفنی شد دوربدی ناپدای کھ تانیاز شانس بدمون اونشب.. اتاقم شدم و درو بستموارد
 یاه لعنت..میتو سالنو خاموش کرده بود

اما ..وم باشم کردم آری دوش و سعری زستادمیا.. لباسامو دراوردم و وارد حموم شدمکل
 ..شدینم

 زن ھیخب چون اون .. انقدر نگران و دلواپسش باشم؟دیچرا من با.. چرادونمی نماصال
 ..تنھاس

 اون دخترو دونمی مفمیمن وظ..؟؟یپس چ:بھ خودم پوزخند زدم و تو دلم گفتم!..ن؟یھم
 .. دارهازیاون بھ کمک من ن..نجات بدم

 و خودمو انداختم رو دمیدم لباس پوش دوش موندن از حموم خارج شری ربع زھی بعد
 ..تخت

 ..... فکر آھستھ چشمامو بستم و بھ عالم خواب رفتمنیبا ا..مطمئنم..کنمی مداشی پمن
 یواقعا خواب بد.. نشستھ بودمیشونی پی رویعرق سرد.. چشمامو باز کردمباترس

  بودی چھ خوابگھی دنیا..دمید
گفت نجاتش ..گفت...دمی کھ بنظرم آشنا بود رو ددپوشی مرد جوون سفھی خوابم یتو
  بود؟؟؟یمنظورش ک..بده
 ی صداھوی اما شدی حرفو زد ازم دور شد اما صداش مدام تو اون فضا اکو منی ایوقت
 ھمون ی صدادی شدی ی ھاھی و گرغی جی صدانیدرب..دمی رو شنی دخترھی و گرغیج

 ...نجاتش بده:مرد بازم اومد
 .. تو دلم بودیبیترس و دلشوره عج..ت فشار دادم ھامو با انگشقھیشق

 .. نجات بدمویازم خواست ک.. بود؟ی اون مرد کیعنی
 ..شدمی موونھیداشتم د.. خدایوا.. بود؟؟ی کی براغی جی صدااون
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 رو دمی مشت آب سرد پاشھی.. رفتمیی اومدم و بھ سمت دستشونیی رو تخت پااز
 .. آروم شدمی آب گرفتم و کمری شریسرمو ز..خی آب یاپیبعد از چند مشت پ..صورتم

 ..سمی خی موھای و حولھ انداختم رودمی کشیقی عمنفس
 ی چیعنی..اینگران تان.. نگران بودمشتری خواب بنی ادنیبعد از د.. تخت نشستمیرو
 اون کجاس..شده
 قشنگ توننی رو میی بفرستم ھرجاروھاموی تمام ندیبا.. انداختھرشی بازم طاھر گنکنھ

 ..بگردن
 نیی رفتم تندتند از پلھ ھا پارونی و از اتاق بدمی لباس پوشعی جا پاشدم تند و سراز

 ..رفتم
 .ومدی و بنظر آشفتھ و نگران مرفتی ور مشی با گوشآرزو
 شده؟یچ: سمتش و گفتمرفتم

  برو بھ کارت برسیچیھ..زهیچ..ھا؟؟؟: ھول و مشکوک گفتیلیخ
 شدم و رهی خدشی ترسی مشکیتو چشما..کردی می رو ازم مخفیزی داشت چانگار
  شدهیزی چھی دونمیم.. شده بگویزیاگھ چ..آرزو:گفتم

 ویبرو آر.. نشدهیزینھ چ-
کنارش .. گذاشتم و ھلش دادم رو کاناپھنشیدستمو رو قفسھ س..شدی نمینجوری انھ

 ؟؟؟ی روانیکنی مینجوریچرا ا:نشستم کھ گفت
 یزدیبھ اون زنگ م.. تو خطرهایتان..ونھی در می مرگ و زندگیپا..انا؟یک: گفتمبااخم

 دونمی افتاده من می اتفاقھی..جواب نداد؟؟؟..نھ؟
 .. زنگ زدشیاما چند روز پ: و گفتدی بھ وضوح پررنگش

 .. رو دھنش و منو نگاه کرددی دستشو کوبھوی گفت و نویا
اگھ جونش برات ..پرسمی مگھی بار دھیفقط ..آرزو..ی کنی نکن مخفیسع: گفتمباپوزخند

 مھمھ بگو کجاس؟
فرار : گفتشدی کھ چشماش پر از اشک میمکث کرد و بعد درحال.. نگاھم کردکمی

 .. از دست طاھریی رھایبرا..کرد
 ھ؟؟؟یمنظورت چ-

 کردن تورو دی تھدیحت..یحت.. کردندشیتھد..بھش زنگ زدن: گفتھیباگر
 فرارکرد..ادی بشی پینخواست واسھ تو مشکل..کشنیم

 یتو چکار کرد..ی وایوا..یوا: و خشم سرمو تو دستم گرفتم و گفتمیباناراحت
 حاال کجاس؟.. ھان؟یچرا زودتر بھ من خبر نداد..آرزو
 !بمن گفت رفتھ شمال..ب:گفت

  شمال؟؟یکجا-
 دونمممممینم: ھق گفتباھق
حرکت  شدم بھ سرعت نمی زدم و سوار ماشرونی از جام بلند شدم از خونھ بیفور

 ...یکردم طرف کالنتر
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 !!!!جناب سرھنگ ؟_
   ؟؟ییرزای شده میچ_ 
  می تلفنشو با حکم گرفتنتیپر_
 نمیبده بب_
 کھ نبوده ی روزشی پنج شنی ای آرزوعھ توی کھ شماره نیخوب ا.. گرفتمنارویپر 

 با شی ناشناس و شش روز پی شماره ھیفقط دو سھ بار با ارزو تماس داشتھ دوبار با 
 دوستش ی شماره دمی ناشناس زنگ زدم وفھمی ثابت اول بھ شماره ی شماره ھی
 قای نداره دقی زنگ نزده و اطالعون دو روزه کھ بھ ایکی گفت کھ انای کاناستیک

  ثابتیکجاست و شماره 
  الو_ 
 ...  آژانس_
  دییبفرما-
   ھستم آدرس آژانس لطفانیسرھنگ راد_
 .... اما ما_
 باھاتون صحبت کنم موضوع ناراحت کننده دیدرس آژانس من با محترم لطفا ایاقا_

 ستی شما نی برایونگران کننده ا
 دی کنادداشتی خوب یلیخ_ 
 در مورد زن جوون ی و رفتم بھ آژانس وقتدمی ادرس و نوشتم کتمو پوشنکھی از ابعد 

 گفتی از راننده آژانسا رو صدا کرد مرد میکی دمی پرسرفتھی کھ بھ شمال مییو تنھا
 در شمال بعد از یی رو برده بھ روستاییبای زن جوون و تنھا و البتھ زشیشش روز پ

جو رو از   مجھز جست ومی بھ اون روستا دو تا تره حرفاش ازش خواستم منو ببدنیشن
  در خواست کردم خوشحال بودم و آروم اما چرا ؟گاهیپا

.................................................... ..... 
 بھشون دادم تا از ای از تانی ھا کارشون و شروع کردن عکسمی تمیدی بھ روستارسیوقت
 جو کنن  روستا در موردش پرس ویاھال

 سراغ اون می باھم رفتشناسھی خانم و منی اگھی ھست کھ می خانمھی ؟نیسرھنگ راد_ 
   داشتی جالبی شصت شصت و پنج سالھ کھ لحجھ یخانوم خانوم

 ازتون چند تا سوال در رابطھ باخانوم تونمی ھستم منیوم سرھنگ رادسالم خان_
   بپرسمیسھراب

 گم شده منم گفتی در می تنھا بود نشستھ بود جلونجای اومد اشی روز پشی جان شایتان_
 گفت کھ قراره روزی بشھ دضی مردمیترسی و مومدیبردمش خونھ چون بارون م

 افتاده یاتفاق.. دنبالش اما صبح کھ رفتم صداش کنم نبودادی امروز بیعنیشوھرش فردا 
 براش؟

 ..دمی کشیقی ندونستن تکون دادم و نفس عمی بھ معنایسر
 ......ییکجا  توای تانیوا 
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 بودن و قرار بود ای جست و جو دنبال تانی ھامی تمی اون منطقھ مستقر شی شد توقرار 
   بذارنانی منو در جری اطالعاتنیبا بدست آوردن کوچک تر

 ....................................................... 
 از طرف زنھی نگرانشم دلم شور مستی نای از تانی و خبرمیینجای ھفتست کھ اکی االن

  دختر ؟یی شدم تو کجاوونھی کالفھ شدم درنیگی بھونھ می مامان و آرزو ھم ھگھید
 ...  امامی کردداشیسرھنگ پ_

االن ..؟؟؟یاما چ: گفتمتی بھ عصبانختھی ترس و دلشوره آمی درھم و کمیبااخما
 کجاس
  بودی زخمیحساب..می کردداشی پایلب در: انداخت و گفتنیی پاسرشو
  چش شده..؟؟یچرا زخم: گرد شده گفتمیباچشما

 سرش تا سرحد مرگ زدنش و ھمونجا ختنیانگار چند نفر ر.. جناب سرھنگدونمینم-
 ..ش و رفتن انداختنایلب در
 .. کردننکاروی باھاش داشتن کھ ایچھ مشکل.. بودنیآخھ ک.. بستخی و پاھام دست

 یکثافتا..رمشونیگیم..نکنھ طاھر و دارودستش بودن.. تو سرم روشن شدی چراغھوی
 ..لجن

 االن کجاس؟: گفتمییرزای بودم رو بھ می عصبیحساب
 دیایبامن ب.. بھ آمبوالنسمیزنگ زد-

 شلوغ بود و ھمھ ای لب دریحساب..ای بھ درمیدی راه افتادم چند لحظھ بعد رسھمراھش
 .. بوددهی آمبوالنس کھ تازه رسھی بودن با روھامونی از نیکل..جمع شده بودن

 ..تی طرف جمعدمی دوییرزای توجھ بھ میب
 پاره پوره و یبالباسا..ی زخمی اونجوراروی تانیوقت.. بھشدمی کنار زدم و رسھمرو
 چارهی دختر بنی سر اییچھ بال.. چشمامو بستم و دوباره باز کردمدمی دشونی پروضع

 ...آوردن کثافتا
 .. رو برانکارد و بردنش سمت آمبوالنسگذاشتنش

 و بھ دنبال آمبوالنس حرکت می شدینی از مامورا سوار ماشگھی و دونفر دییرزای مبا
 !اره؟ی دووم بتونستی میعنی..اینگران تان..نگران بودم..میکرد

کامال   تنشیھا  جراحات و زخملی بد کتک خورده بھ دلیلی خیلی بده خیلیحالش خ_
 ده نفر ی کھ احتماال پنج الگھی ممونییپزشک ماما..مشخصھ مورد تھاجم قرار گرفتھ

 رحمشھ ی ھم توی ھفتھ اکی ی مرده نی جنھی بھش تجاوز کردن یبھ صورت گروھ
 از شوی بارورییداره ممکنھ توانا ی بدتیرفتھ وضع ھم ی رومی خارجش کندیکھ با

 ی بدی ھای داره دست و پاھاش شکستگی داخلیزیدست بده البتھ اگھ زنده بمونھ خونر
 کار نی اما ادونمی نمای کتکش زدن مثل چوب ی سختی لھی با وسکنمیداره تصور م

 میکنی می خونھ ما سعی لختھ ھی سرش ی و از ھمھ بد تر توستی انسان نکی یدستا
 چارهی بمی کار شنی اما ممکنھ مجبور بھ امی مغز باز اون و خارج کنعمل بدون

 .. درصده خدا بھش رحم کنھستی دختر کال بنیخانوادش احتمال زنده موندن ا
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 سرت آوردن اون کثافتا نگرانشم بودم داغون یی چھ بالای تاندیچرخی دور سرم مایدن 
 دختر کھ پروندش و سپرده بود ھی واسھ یواسھ چ کنم اما ھی گراست خویبودم دلم م
 دست من ؟

پسرم بھتره بھ _ یاری طاقت بدی بااری تورو خدا طاقت بای شدم تانجی گدونمینم 
 گھی ساعت دکی از شتری دختر بنی فکر نکنم ای و آمادشون کنیخانوادش زنگ بزن

 دی شماھم دعا کنکنمیبتونھ نفس بکشھ من تالشموم
  بمونھدی بامونھی مای بتونھ تا ندی نھ نھ بانھ 

 ست؟ی نی راھچی ھیعنی: گفتمیدی ناامباکمال
 ..فقط دعا-

 ...ی غم و غصھ و نگرانای دنھیمن موندم و ... گفت و از کنارم رد شدنوی ادکتر
 و دستگاه می سیبھش کل.. بودای اتاق تانی کھ روبرومارستانی بی صندلی رونشستم

 ..وصل کرده بودن
 دختر بغضم نی از مرگ ادیاصال چرا من با.. چرادونمینم..گلوم بود تو ی بدبغض

 ..رهیبگ
 یداشتم بھ لحظھ لحظھ ھا.. دادمھی پام گذاشتم و سرمو بھش تکی شدم دستمو روخم

 ..کردمی فکر ممی زندگی توایبودن تان
 ..دمشی بار دنی اولی برایوقت
 دکمھ ھاشو شتری چون بدهیمعلوم بود تند تند لباس پوش.. اومده بودی وضع آشفتھ ابا

 یلیشالشو خ.. بود دورشختھی رشونی بلند خوشرنگش پریموھا.. بستھ بودیاشتباھ
با ھق .. رو صورتش پخش شده بودی بھ طرز بدششینامرتب سرش کرده بود و آرا

 خواستیھق ازم کمک م
 کھ تو خواب یی ھاھی و گرغی جی ھاش و کمک خواستنش اون روز و حتھی گریصدا

 .. بودم تو سرم اکو شددهیازش شن
 حرف زدنش ھمھ باھم تو سرم ی و حتغایج.. ھاھیگر..خنده ھا..شدمی موونھی دداشتم

سرمو محکم تو دستم ..رفتنی ذھنم رژه می توی مختلفیدرحال اکو شدن بود صحنھ ھا
موفق ..اما.. کردم بغضمو فرو بدمیچشمامو بستم و سع..گرفتم و فشار دادم

 یسیبا حس خ.. بستدنموینفس کش  اومد تو ذھنم و راهشیچھره دوست داشتن..نشدم
 ..گونم چشمامو باز کردم و با شدت اشکمو پس زدم

 ی بھداشتسیھ طرف سرو بدمیاز جام بلند شدم و دو..کردی متمی بغضم واقعا اذاما
 ..مارستانیب

 با ی کھ بھ تازگیدختر... کھی دختریبرا.. غرورمونطوریو ھم.. شکستمبغضمو
 .. دادمی بھ زندگیاومدنش رنگ تازه ا

آسمون بدجور دلش .. رعد و برق اومدیصدا.. شدمرهی سرخم خی بھ چشمانھی آتو
 .. دخترنی اتی مظلومیبرا..مثل دل من..گرفتھ بود
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..  شدیاشکام بازم جار.. کردمی دراوردم و آھنگو پلمویگوش..گ اومد تو ذھنم آھنھی
 .. کردمیآھستھ با آھنگ ھمخون..نھی بودم تو آرهی کھ بھ خودم خیدرحال
  صداتوارهی مادمی بھ بارون

  ھمھ خنده ھاتورهی نمادمی
  نھ بامن نھ باتوومدی راه نغم

  گرفت از نگاھم نگاتوآخھ
  کھ امشب خراب خرابمبرگرد
  پر سرابمیای بھ دنبرگرد

  خوابمی تویای مشمی موونھید
  جوابمیدینم..یگی نمیچیھ
 .. خاموش کردم و اشکامو بھ سرعت پاک کردمموی گوشیی بھ دستشوی ورود کسبا

 ..دمی شنیی آشنایصدا
 ..داداش-

 ..کردیچشماش سرخ بود و بابغض نگاھم م..برگشتم سمتش.. بودآرزو
 .. شده آرزویچ:گفتم
 ..ایتان: گفتھیباگر

 ؟؟ی چایتان.. شده؟؟؟یچ: گفتمباترس
 .. مردایتان..داداش-
 ختھیھمھ پرستارا ر..دمی دورونی بییبا دو از دستشو.. رو سرم آوار شد با حرفشایدن

 بر مرگ لی کھ روش بود دلی و خط صافتوری بوق ممتد مانیصدا..بودن تو اتاقش
 .... بودمیزندگ
 کنمی دکتر خواھش مدی کنی کارھیتوروخدا :دکترو تکون دادم و گفتم.. سمتشرفتم
 از رو صورت قشنگش برداشتم و دویپارچھ سف..افتادم روش.. سمت تختشرفتم

 ای تانرمیمیمن م..کنمی برگرد خواھش مزمیبرگرد عز..ایتان:التماس کردم
  برگرررررردایتوروخدا برگرد تان..برگرد
 ..ای تاننھی ضربھ محکم زدم رو سھی رو داد زدم و  وجودم برگردباتموم

 ..دی بلند و صدادار کشیلی نفس خھی خورد و دی تکون شدھی ھوی
 ی با تعجب بھ خطی و آرزو ھمگانایک..دکتر و پرستارا.. شدمرهی و مبھوت بھش خمات

 کھ باال و ای تاننھی و من بھ قفسھ سکردنی بھ حرکت درومده بود نگاه متوری مانیکھ رو
 .. معجزستھی نیا.. منی خدایوا.. برگشتیعنی..دیکشی و منظم نفس مشدی منییپا

 ..خودمم مات شده بودم..کردنی مھی گری از خوشحالانای و کآرزو
 ..دیکشی کھ حاال داشت نفس مای بودم بھ تانرهی فقط خینجوریھم

 کننی میاالن چھ فکر.. کھ زدم افتادمیی حرفاادی..من چکار کردم.. بھ خودم اومدمھوی
 ..راجع بھم

 برگررررد.. برگردزمیعز..ابرگردیتان: کھ زدم تو سرم اکو شدییحرفا
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 یچرا انقد ب.. دخترھی مرگ یبرا..نی رادویجناب سرھنگ آر..من..دنی ھم شنھمھ
 .. برگردهی زدم تا بھ زندگیچرا بھ ھر در..چرا.. کرده بودمیچرا قاط.. کردمیقرار

 !..واقعا مھم شده بود؟.. برام مھم شدھویچرا .. واسم سوال بودمشھ
المصب ..کردمی نمی بازوونھیخوب اگھ نشده بود کھ انقدر د.. خودم پوزخند زدمبھ

 ..غرورم لھ شد جلو ھمھ
 انداختم و عقب عقب از اتاقش ای بھ چھره معصوم تانینگاھ.. زدممیشونی بھ پی اضربھ

 .. رفتمرونی بمارستانی بخارج شدم و بعد با دو از
 ........چرا

*** 
 :اریکام
 تو خودش اریدان.. طاھر جاخوش کرده بودی ابروھانی بیقی عماخم
  بودشی مشغول کار با گوشالیخی بھش کردم کھ بینگاھ..امکیس..بود

باھاش ازدواج .. بودمی روز تو زندگھی کھ یزن..دی شدیلیخ.. وجدان داشتمعذاب
 .. سرش آوردمیی بالنیچرا چن..مطمئنم عاشقم بود..کردم
 ی تو خودتیلیخ..اری چتھ کامھیچ: گفتطاھر
 ؟؟ی چرهیاگھ لم..میکردی اون کارو مدینبا..طاھر: نگاھش کردم و گفتمبااخم
 ..گھی درهی کھ بممی کردنکارویخوب ا: سر داد و گفتی بلندقھقھھ
 ..مردی مدینبا.. مرده باشھ بدنم مورمور شدای تاننکھی اباحس

 ری بود کھ گرفتش زیک..ی کتکو تو بھش زدنیشتریحاال خوبھ ب: با پوزخند گفتاریدان
 گھی دیخب تو بود..تو دھنش زد.. بود با چوب کتکش زدیک..مشت و لگد

 ؟؟؟یفھمی مدیمجبورم کرد.. کردمنکارارویقبول دارم ا: گفتمباخشم
 ..ی درکار نبود و تو خودت خواستیر اجباچیھ: گفتطاھر
 ..یتو بھ خواھر خودت تجاوز کرد..ھااان؟؟.. چرا تجاوز؟؟؟گھیاما د: گفتمباداد

اون خواھر من ..می شو باھم برادهیپ..ھوووو: وسط حرفم و گفتدی پرطاھر
 ..١٠٠٠ باریبرا..ستین
  باشھ بازم خوھرتھی اگھ ناتنیحت..ھست-
 ..مردی مدی کھ بافھی کثانتھی خھیاون حاصل ..ستیییخواھرم ن-
 وی ھمھ چسیمن بھ پل..یفی کثیلیخ.. طاھرخورهیحالم ازت بھم م: گفتمی آنمی تصمھیبا
  خودمم بھ درررکگمیم

 خودت بھ درک..آره: نگاھم کرد اسلحشو باال گرفت و گفتباپورخند
  سرشی کنھ کھ دستشو گرفتم و بردم باالکی شلاومد

 ..اما نتونستن.. قصد داشتن جدامون کننامکی و ساریدان
 بھم مشت ی گری برش دارم طاھر ھم باوحشتونستمینم.. گاز بودی من رویپا
  برداااااارررررریواااا..اریبردار پاتو کام: پشت فرمون بود کھ داد زداریدان..زدیم
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 گھیگرم شد و بعد د..بدنم گر گرفت.. رفت رو ھوانی ماشمی لحظھ حس کردھی در ھوی
 ......یچیھ

 :ویآر
 ..کردمیسرمو گذاشتھ بودم رو فرمون و فکر م..نمی بودم تو ماشنشستھ

 نشی قفسھ سی مشت روھیبا.. بر گردوندم؟ی بھ زندگاروی من تانیعنی
 ..کردمی مدای طاھر و دارودستشو پدیبا..یول.. آور بودتعجب

 آوردن سوگل اخمام رفت تو ھم و ادیبا بھ .. وایانتقام تان..رمی انتقام بگخواستمیم
 ..چشمامو محکم رو ھم فشار دادم

 ..سوگلمو..ھمسرمو ازم گرفت.. خراب کردموی نامرد کثافت زندگطاھر
 ..چھ برسھ بھ سوگل..اون بھ خواھر خودش رحم نکرد.. زدمیپوزخند

سرمو از رو فرمون برداشتم و با آرزو .. نشست کنارمی باز شد و کسنی در ماشھوی
 ..جھ شدمموا
 حس و حال جوابشو دادم و یب.. زد و سالم کردییلبخند دندون نما.. خوشحال بودیلیخ

 ؟ی داریکار:گفتم
 برم؟؟.. االن مزاحمم؟یعنی: کرد و گفتی تصنعاخم

 یچکار دار..آرزو اعصاب ندارم-
 یاالن اعصاب ندار: تا بازش کنھ گفتنی ماشرهی سمت دستگبردی کھ دستشو میدرحال

 ..گھی وقت دھی
 .. چکار داشتیعنی.. شدادهیآرزو پ.. سرمو گذاشتم رو فرمونبازم
 .. شلوارم درش آوردمبیاز تو ج.. شروع بھ زنگ خوردن کردمیگوش

 .. بودییرزایم
 ییرزایبگو م: دادمجواب

 .. خوبمیکی.. بدیکی..سالم قربان دوتا خبر براتون دارم-
 اول خوبو بگو..خب؟؟-
 می کرددای و دارودستشو پ کھ ما طاھرنھیخبر خوب ا-

 بود کھ ی خبرنیبھتر: گفتماقی زدم و باشورواشتیلبخند.. بھ وجد اومدمی خوشحالاز
 االن کجان؟..یداد

 د؟ی رو بشنوی خبر بعددیخواینم-
 بگو..خب-
 یول.. زندستاریاما کام..ھمشون مردن.. تصادف کردنونی کامھیاونا با ..متاسفانھ-

 ..رهیممکنھ بم.. دارهیوضع بد
دلم .. از وجود نحسشون پاک شد امانیزم..پس ھمشون مردن.. رفت تو ھماخمام

 بعد از طاھر اریکام.. خدا انتقام گرفت ازشونیول.. زجرشون بدمشتری بخواستیم
 ییرزای میبا صدا.. زجر بکشھشتری بدی بادیشا..اما نمرد..شدی محسوب میمھره اصل

 بھ خودم اومدم
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  دستتونھ؟یگوش..قربان-
  االن؟ییکجا..آره دستمھ..آ-
 ..با آمبوالنس ھمشونو بردن.. کھ تصادف شدهیابونیتو خ-
  رو بگودی کھ ھستیابونیآدرس اون خ..رهی زنده بمونھ دستگاریاگھ کام-

 ..نی قطع کردم و گذاشتم رو داشبورد ماشوی از گرفتن آدرس گوشبعد
 پامو رو پدال گاز فشردم و حرکت کردم نی زدم و بعد از روشن شدن ماشیاستارت

 .. داده بودییرزای کھ میسمت آدرس
 بھ متشونی گرون قنیماش.. تو ھمدمی صحنھ روبروم چشمامو بستم و اخمامو کشدنیباد

 .. لھ و لورده شده بودیطرز وحشتناک
 اری تعجب کرده بودم چطور کامیول..ناشی بھ حال سرنشی شده واینجوری کھ انیماش

 ..نمرده
 اون سھ تا فی خون کثدونستمی بود کھ مختھی ریادی خون زنی مقابل ماشنی زمیرو
 .. بوددی پلوونیح
 ناراحت یاما از طرف.. نداشتم بھ مرگشونیاصال احساس.. مرگشون خوشحال نبودماز

 ..دنی زجر نکششتریبودم کھ چرا ب
ش و گاز دادم سمت نشستم داخل..نمی از صحنھ مقابلم گرفتم و رفتم سمت ماشچشم

 .. بودی اونجا بسترای کھ تانیمارستانیب
*** 
 .. نگاھش کردمشھیاز پشت ش.. بود شدمدهی اونجا خوابای کھ تانی در اتاقکینزد

 !سالم.. دکتریآقا: کھ گفتمشدی داشت وارد اتاق مدکترش
 ..سالم پسرم-
  چطورهی خانم سھرابتیدکتر وضع-
 یتو جونشو نجات داد.. بھترهیلی نسبت بھ قبل خستیبد ن-
  محکمیلیاما خ... ضربھھیبا .. واقعا من نجاتش داده بودمیعنی

 اد؟ی بھ ھوش میک.. دکتریآقا: کردم و گفتمی دکتر نگاھبھ
 ستیبھ ھوش اومدنش معلوم ن..متاسفانھ تو کماس.. پسرمستیمعلوم ن-

 .. تکون دادم و تشکر کردمسرمو
 شده زل زدم بھ در زی ری و باچشمادمی کششمیر بھ تھ ی و دستی رو صندلنشستم

 ..اتاق
 ھرچھ زودتر بھ ھوش خواستیفقط دلم م... دارمی چھ حسدونستمی نمواقعا

 چوقتیھ.. کنھدشی تھدی نذارم خطرگھی باشم و دبانشی پشتخواستمیم..ادیب
 .. کنھتتی اذی کسذارمی نمگھید..ای تانایتو فقط بھوش ب: و تو دلم گفتمدمی کشی آرومآه
 .. رشتھ افکارمو پاره کردمی زنگ گوشی فکر بودم کھ صداتو
 ..شدی خاموش روشن می رو صفحھ گوشییرزایاسم م.. درش آوردمبمی جاز

 بلھ: دادمجواب
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 دختر کی جستجو و ی طاھر برای محل زندگمی رفتروھایبان..سالم جناب سرھنگ-
   بودی کدونمینم..بستھ بودن بستھ بودنش و دھنشم با چسب ی صندلی کھ رومی کرددایپ
 ھ؟ی چجورتشیاالن وضع-
 ..ھوشھیب-
 ..نی بستری خانم سھرابیعنی..تا.. کھیی جانیھم..مارستانی بھ بدی منتقلش کنعیسر-

 کردمی حواسمو جمع مشتری بدیبا.. بدمی بود سوتکینزد
 چشم جناب سرھنگ الساعھ-

 .. بودی اون دختر کیعنی.. گذاشتمبمی قطع کردم و تو جویگوش
 داشت ی شرقافھیق.. نشستھ بود نگاه کردمیی اتاق بازجویتو.. کھ روبرومی دختربھ

 ..رهیھمراه با پوست نسبتا ت
 ..خوردی گونھ و اطراف پلکش بھ چشم می و خط چشم روملی از ریاھی سرد

 تورو بستھ و لیو بھ چھ دل..ی ھستیبگو ک..شنومیم..خوب: کامال رسا گفتمییباصدا
 رفتھ بودن؟

 .. کامفر ھستماریھمسر کام.. کھناسیاسمم روم..نایروم: کرد و گفتی نگاھبھم
  بودنی انایپس روم.. تو ھم گره زدم و مشکافانھ نگاھش کردمدستامو

 .. و دلربا تر بودباتری دختر زنی ھزاربرابر اای تاناما
 و یچرا بستنت بھ صندل..یمگھ تو ھمسرش نبود..خوب: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ولت کردن رفتن
 سود ھی و بقاری من بھ کامقیاز طر..یعنی..من..م: مکث گفتی نگاھم کرد و باکمیکم
 بھشون یادی منافع زقمیاز طر.. پولدار ھستمیلی تاجر خھیچون دختر ..دیرسیم

 .. بالرو سرم آوردننی کارشون باھام تموم شد ایوقت..دیرس
 اقعا باربد و تارا رو کشتن؟ وایآ.. کجاستسیتیآم-
 بھش اروی تانکردیاون التماس م.. کشتنشی چجورادمھی..ادمھی..باربد رو آره-

 قایدق.. کردھی نثار طاھر و بقراهی بدو بیچون کل..چون اومده بود دنبالش..برگردونن
 محکم و اری لحظھ کامھیتو .. کردشی کرد و عصباری فحش بار کامیاما کل..دونمینم

 .. پلھ خورد و درجا تموم کردزی تلبھ  افتاد سرش بھیوقت..پرقدرت ھلش داد
از تارا برام ..خوب.. بودهاریپس کشتن باربد کار کام..اوه: باال انداختم و گفتمابروھامو

 بگو
حاال : نگاھم کرد و بعد بھ حرف اومدی با تعلل و نگرانیلحظھ ا.. دھنشو قورت دادآب

 اونو دیراستشو بخوا..تارا نمرده..گمی مویپس ھمھ چ.. ندارمیترس..کھ ھمشون مردن
  پولدار بودمیلیکھ خ.. مرد عربھی فروختن بھ زیبھ عنوان کن

  کجاس؟سیتیبھم بگو آم..پس.. بھ نجاتش ھستیدیام..نطوریکھ ا-
 بخدا..یچیھ.. ازش ندارمی خبردیباور کن-
 ..آروم باش!.. خبیلیخ-
 دیبامن قراره چکار کن-
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 ؟ی رفتن داری رو براییتو جا-
 خونھ پدرم..رمیم-

 .. زنگ خوردمی کھ گوشکردمی صحبت منای بارومداشتم
 بلھ: دادمجواب

 منتقل مارستانی کامفر رو بھ باریکام..سالم سرھنگ: بود کھ گفتییرزایم
  ھستنی بستری کھ خانم سھرابییھمونجا..کردن

 ! چطوره؟تشیوضع.. خبیلیخ..ھیعال-
  زنده بمونھستیممکن ن..بده جناب سرھنگ-
  شد اطالع بدهی اگھیخبر د..باشھ..آھان-
 بلھ چشم-

 ..زهیری داره آروم اشک منای رومدمی قطع کردم کھ دمویگوش
 یکنی مھیچرا گر: گفتمروبھش

 بود جناب میتموم زندگ..ارمیمن عاشق کام..چون: خش دار جواب دادییباصدا
 .. بشھشیزیاگھ چ..سرھنگ
اخالق ..کردی داشت کھ ھمھ رو عاشق خودش می مگھ چاری کامنیا.. زدمیپوزخند

 ی برا ھمشون کافنیھم.. و پول کھ داشتافھیاما بھ جاش ق.. کھ نداشتیدرست حساب
 ..بود
 .. برنتوننی خانم منیا: جناب سرگرد گفتمبھ

 .. رفتمنمی از اداره جارخ شدم و بسمت ماشعیسر.. کرد و رفتاطاعت
 .. شده بودینطوری چند روز انیا..مارستانی پام تو بھی پام تو اداره بود و ھی

 ..مارستانی دادم بطرف بگاز
*** 
  بود؟ی کیعنی..ومدی می و زارونی شی کھ شدم صدامارستانی بوارد
 ..کردنی مھی و گرکردنی نگاه موی اتاق کسشھی از شی و مردزن

 .. پدر و مادرشندمی فھماری کامدنیبا د..شھی سمت اون شرفتم
 بره ارمی اگھ کامیوا..دی ازم گرفتارمویدان: کردم کھ مادره گفتی بھشون معرفخودمو

 خدااااا..من چکار کنممممم
 ینشوندش رو صندل.. کرد آرومش کنھی کرد کھ شوھرش سعھی و گرغی بھ جشروع

 .. و دادم دست شوھرشختمی آب روانی لھی براش از آب سرد کن یمن فور
 ..ھردو پسر شما گناھکار بودن..خانم کامفر:ارش و گفتم کننشستم
 .. من پاک بوددداریکام..یچھ گناھ:دادزد

 کھ تجاوز بھ ھمسر سابقش و کتک شمیدوم..قشھی کھ کشتن رفشیاول: آرامش گفتمبا
 .. بودایطاھر کھ برادر تان.. واریھمراه دان..کھ البتھ تنھا نبوده..زدن اون

 یی آدمانطوری پسراشون اشدی باورشون نمدیخب شا..نکردی باتعجب نگاھم مھردو
 ..باشن
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 من پاک بودن پاک یدروغھ بچھ ھا..دروغھ: پر اشک گفتیباچشما
 چراااا..خدااا..بودن

 .. گرفتمشی در پاروی جدا شدم و راه اتاق تاناری مادر و پدر کاماز
 تشی کھ مشغول چک کردن وضعدمی سرش دی درو باز کردم و دکتر رو باالیال

 ..بود
 حالش چطوره؟.. دکترخوامیمعذرت م: اتاق شدم و گفتموارد
 ونی دختر جونشو مدنیا.. بھتره پسرمیلیحالش خ: زد و گفتیزی محبت آملبخند
 ..ی برش گردوندی و بھ زندگی بود کھ تو بھش دادیشوک

 نی خوشحالم از ایلیخ..خواست خدا بود کھ برگرده: گرم زدم و گفتمی لبخندمتقابال
 ..جزه بزرگمع

 کامل گھیفکر کنم تا چند وقت د..پسرم امروز صبح دستشو تکون داد: گفتیباشاد
 ...اما متاسفانھ..ارهی بھ دست بشویاریھوش
  شدهیچ..؟؟یاما چ: گفتمی و تنددمیترس

 .. نتونھ بچھ دار بشھگھی ددیمتاسفانھ شا: با زبون تر کرد و گفتلباشو
 ی ھمھ چگھی دنروزایا.. خودشھیمھم سالمت: بستم و باز کردم و آروم گفتمچشمامو

 .. بچھ دار بشھتونھی میقی طرھیمطمئنم اونم باالخره از ..ممکنھ دکتر
 ..درستھ: تکون داد و گفتی سردکتر
 ..بھ گفتھ خودش.. کھ سقط کردهھی بچھ انی دومنیا:گفتم

 گھیخوشحالم کھ د.. بودفی کثیوونایھردوشم حاصل تجاوز اون ح:دمی غرباخشم
 .. کننتشی تا اذستنین

 نیدختر بھ ا..سوزهی دختر منی ایدلم برا: تکون داد و گفتی سری باناراحتدکتر
 ..ھی زندگنی بھترقی الییبایز
امروز ..یراست:دمیبحث رو عوض کردم و پرس..ومدی بحث خوشم نمنی ادامھ دادن ااز

 ھ؟ی چجورتشیاون وضع..یشوھر سابق خانم سھراب.. آوردننجای کامفر رو ااریکام
 یحال چندان خوش..ستی بھش نیدیمتاسفانھ ام: دکتر تو ھم رفت و گفتچھره
 کرده ی داخلیزیخونر..ستی نشیزی سالمھ و چی بگشینی در ظاھر ببدیشا..نداره

 ستی بھش نیدیام
 

 .. اومدمرونی از دکتر بی انداختم و بعد از خدافظای بھ چھره تانقی عمینگاھ
 :ایتان

سرم .. بھتر شددمیچند بار پلکمو بھم زدم تا د..تار بود.. چشممو باز کردمی الآھستھ
بازم ..ھھ..ی اتاق تکرارھی..نمیگردنمو چرخوندم تا بھتر اطرافو بب..کردی درد مدیشد

 معلوم بود..مارستانیب
 .. افتادیی چھ اتفاقاادی بادمی مغزم فشار آوردم تا بھ
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 کتکم ی گری کھ باوحشاری مردانھ کامیاربعده ھا.. اومد تو فکرمیی صحنھ ھاھی
 ..زدیم

 ! طاھرمیکابوس زندگ.. وامکیس..اریدان
 .. شدی و اشکم جاردی کشری تجاوز و کتکاشون افتادم سرم بدجور تادی یوقت

 سرم وصل سرمو با دست آزادم کھ بھش.. بودمومدهی نرونی برزنی از خونھ اون پکاش
 ..دمینالینبود گرفتھ بودم و م

 کھ بنظر دکتر بود وارد اتاق شد و انسالی پوش مدی سفرمردی پھی در اتاق باز شد ھوی
 .. و متعجب نگام کرد و بعد اومد طرفمرهی خدی منو دیوقت

 ....یدخترم باالخره بھ ھوش اومد: گفتبالبخند
 نجامیچند وقتھ ا..من-
 ..یھفتھ تو کما بود٢-

 کنھیدرد م..سرم..دکتر: گفتمھیباگر
 کرد و قشی بھ دست گرفت و پرش کرد و بعد بھ سرمم تزری تر و سرنگکی نزداومد
  استراحت کن..شھیحالت خوب م..آرامبخشھ:گفت

 .. کردم آروم باشمی بستم و سعچشمامو
*** 

 :ویآر
 .. چشممو باز کردمی اللمی زنگ موبایباصدا
 ..بلھ:اشتم و جواب دادم بردموی گوشیحالی و بیباکسل
 : گفتی بالحن شادیبعد از سالم احوالپرس.. بوددکتر

  برات دارمی خوبیلیپسرم مژده بده خبر خ-
  شده دکتر؟یچ-
 .. بھوش اومدهی سھرابایخانم تان-

 کھ بھ سمت ی و درحالدمی پرنیی از تخت پاعیسر.. حد باز شدنی تا آخرچشمام
 فعال.. اونجا دکترامیاالن م: گفتمرفتمی مییدستشو

 یی انداختم رو تخت و رفتم داخل دستشوموی کردم و گوشقطع
آرزو با .. رفتمنیی و از پلھ ھا پادمی پوشیلباسامو تند.. بھ دست و صورتم زدمیآب
  بھ ھوش اومدهایتان..وونھیپاشو د: کھ گفتمخوندی کتاب میحوصلگیب

  داداش؟؟؟یگیراس م...؟؟؟یچ: گرد شده گفتیباچشا
 .می باھم برسایوا: طرف پلھ ھا و داد زددی منتظر جوابم باشھ دونکھی ابدون

 دوباره ی و براکوفتی منمیقلبم تو س.. بودقراریاما دلم ب.. چرادونمینم.. رو کاناپھنشستم
 ..کردمی می لحظھ شمارای تاندنید

 مارستانیاما ھنوزم ب.. ھفتھ بھوش اومدھی آوردنش بعد از مارستانی رو کھ باریکام
 ..ستی بھ زنده موندش نیدی امادی زگفتی بود و دکتر میبستر

 ..!ھی موضوعو بفھمھ چنی ای وقتای عکس العمل تاندونستمینم
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 اگھ خونھ بود ی بود ولرونیمامان ب..حاضر و آماده بود.. آرزو بھ خودم اومدمیباصدا
 . ومدیاونم باھامون م

 ...مارستانیگاز دادم طرف ب..می من شدنی و سوار ماشمی خونھ خارج شداز
*** 

 :ایتان
ھمراه .. داخلادی بخوادی منیجناب سرھنگ راد: دوباره وارد اتاقم شد و گفتدکتر

 ..خواھرش
 .. دادم و منتظر شدمھی تخت تکبھ

 رو صورتش ی جذابشیتھ ر..دمی دوی رو در چشمان آری اتاق کھ شدن برقوارد
 .. ھمراه آرزوشدی مکی بھم نزدی و داشت بالبخند کمرنگکردی مییخودنما

تو بھوش ..ای تانیوا: چشماش پر از اشک شد و آھستھ بغلم کرد و گفتآرزو
 ..چقدر خوشحالم..یاومد

 ..زمی عزنمتیبیمنم خوشحالم دوباره م: و گفتمدمی بوسگونشو
 سالم کردم کھ ویبھ آر..آرزو از بغلم درومد.. ھم ھستوی حواسم جمع شد آرھوی

 مھی وارد اتاق شد و سراسی بزنھ کھ پرستاری داد و خواست حرفییروجوابمو با خوش
 ..ستی کامفر حالشون خوب ناری کامی آقای اتاق بغلضی دکتر مریآقا:گفت
 موندم کھ از دھن اون یو من تو بھت اسم.. رفتنرونی از اتاق بی و پرستار تنددکتر

 "!! کامفراریکام.."دمیپرستار شن
 چرا..نجاست؟ی ااریکام..ی چیعنی: گفتموی بھ آررو

 ..یخانم سھراب..دیببخش..تا.. اتفاقا افتادیلیخ: من گفتبامن
 ونی کامھی ھمشون تو راه با امکیباربد و س..اریکام..طاھر: تازه کرد و گفتینفس

 ..تصادف کردن
 ..چشمامو محکم بستم و باز کردم.. کردمتعجب
 ..ی چیعنی.. تند شده بودنفسام

 ھمشون مردن؟..ھمشون.. شد؟یچ..وبخ: لرزون گفتمیباصدا
 مارستانی بنی کھ تو ھماریکام..بجز..آره..آ..آروم باش: نگاھم کرد و گفتی کمویآر

 ..ھیبستر
 شتریفکر نکنم ب.. بدهیلی کامفر خیحال اقا:دکتر وارد اتاق شد و گفت.. اتاقو زدندر
 .. زنده بمونھگھیساعت د٢ای١از

 ھنوزم بعد اون ھمھ اتفاق یمن لعنت..من ھنوز عاشقش بودم.. مناریکام..یوا..اریکام
 ..نمشی ببخوامیم:چشمام پر از اشک شد و گفتم..دوستش داشتم

 ..دمی شنوی بار از دھن آرنی اولی اسممو براھوی
 !ااایتان-
 ..نمشی ببخوامیم-
 ..کردیکل بدنم درد م..نمی و آرزو کمکم کردن روش بشویآر.. آوردنلچری وھی
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 ..شینی ببی چیبرا: گفتویآر
 ..می رفترونی ھل داد و از اتاق بلچرموی وقی عمیبانفس..ساکت موندم.. نزدمیحرف
 .. آخرقی دقانیبھ خواستھ خودم تو ا.. کردرونیدکتر ھمرو ب..می اتاقش شدوارد
 دار شده شیچشماش قرمز شده بود و صورتش تھ ر.. با نفس نفس نگام کرداریکام
 ..بود
چھ ..دیبغضم گرفتھ بود شد..دمی شناریاسممو از دھن کام.. ترکی منو برد نزدویآر

 ..خرابش کرد..مونی زندگیبرا.. داشتمییآرزوھا
 .. بالشتشی رودی چکاشکم

 ..ایتان: کردزمزمھ
دوستت .. اتفاقات تلخنیمقصر تمام ا..اریکام: تو گوشش زمزمھ کردمبابغض

 کھ بھت یباھمھ عشق..یتو گناھکار..یتو مقصر.. دوستت داشتمیلعنت..داشتم
 .......اما..دارم

  کھ ببخشمتخوامی نمیعنی..تونمینم..بخشمتینم: ادامھ دادمبابغض
 ی روخوردی گونش سر می از رودی مرواری دونھ ھانیاشکاش ع.. افتادھی گربھ

 ..بالشت
 ..قرمز و پراشک بودن.. شدمرهی نافذ سبز رنگش خی چشماتو
  لحظھ ببخشنیتو آخر..عشقتو..ببخش منو..ببخش..ایتان..ت-

 ببخشمت یتو بگو چجور.. ببخشمتیچجور.. نامردیچجور: بلند گفتمھیباگر
 کھ یدی اما دیمنو بھ خاک و خون کشوند..ی در حقم تموم کردوینامرد..من؟؟

 کھ بھت یعشق..اما تو..ھنوزم دارم..دوستت داشتم..انتقاممو از تک تکتون گرفت..خدا
 ..یدیمنو ند..یدیتم ندداش

 ..بااشک و نالھ.. حرفارو بھش زدمنی ابازجھ
 .. چشماشو بستھ بود و سرشو بھ طرف مخالف گردونده بودویآر
 .. عشقمدمتی بودم کھ ندوونھید..ایخر بودم تان..دمینفھم..توروخدا..ایتان-

ت درس.. کردھی چسبوند و گرنمی و سرشو بھ سدی دستمو گرفت و رو دستمو بوسمچ
 .. بچھ شده بودھیمثل 
 انتیکھ مشغول خ..لیاون اوا.. نامردیتو بھ بچھ خودتم رحم نکرد: گفتمھیباگر
از ھمھ پنھونش ..نتونستم تحملش کنم..دمتی دیکیتو شرکت با..من باردار بودم..یبود

 ..ماھمو بندازم٢ کرد قرص بخورم و بچھیکھ شوھرم کار..کردم
بھ .. تو چشمام انداختیقی گفت و نگاه عمی بعد آخیلحظھ ا..کردی نگام مباشوک

 ..ببخش..بب..منو..م: گفتدهی بردهی و بریسخت
 ..دستش ول شد و سرش افتاد تو بغلم.. چشماش رو ھم افتادھوی کردی کھ نگام میدرحال

 بلند دکترو ویآر.. زدمی بلندغیج..دستام شروع بھ لرزش کرد.. نگاش کردمشوکزده
 ..صدا زد

 ..دیلرزی و چونم مکردمی سکسکھ مھیاز شدت گر..دیلرزیم بدنم ھمھ
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 .. گشاد بھش زل زده بودمی و با چشمادمیکشی تند نفس متند
 از دست موی و زندگدمیمرگشو جلو چشمام د.. انداختن رو عشقمدی پارچھ سفھی کھ دمید

 یدرحال..دستام از لرزش افتاد..وفتادمیداشتم پس م.. حرکت دادلچروی وویآر..دمیرفتھ د
 و تار شد و سرم رو رهی تیھمھ چ..کردمی روبرومو نگاه مشدیکھ چشمام کم کم بستھ م

 ....دمی رو شنوی گفتن آرای تانادی فری صداآخر لحظھ.. افتادلچریدستھ و
*** 

 :ویآر
و  اتاق و پرستارارھی طرف دمی برش داشتم و تو بغلم گرفتم و دولچری از رو ویفور

 ..صدا زدم
مقصر ھمھ ..شدی تموم می کابوس لعنتنی ایک..سرمو تو دستم گرفتم..ی رو صندلنشستم

  نھای ببخشتت تونھی مای تاندونمینم..اریکام.. اتفاقانیا
 ................................................................................................... 

 ..گذشتی میون روز لعنتماه از ا٢قایدق
فقط ..زدیاصال حرف نم.. مثل سابق نبودگھی مرخص شده بود اما دمارستانی از بایتان

 ..مثل افسرده ھا..کردی مھی و گرزدی زل مواریتو اتاقش بھ د
اما ..بردنشی مرونیب..زدنی بھش سر مادی زمای و نانایک..می چکارش کندی بامیدونستینم

 کھ تمام یاونم عاشق کس.. عاشق باشھتونھی آدم چقدر مھی کھ کردمیواقعا باور نم
  نابود کردهشویزندگ

 :ایتان
 ھدف از ی کھ بھم تعلق داشت نشستھ بودم و بیداخل اتاق..ویتو خونھ آر.. پنجرهلب

 .. پر تردد تھران زل زده بودمابونیپنجره بھ خ
آخ کھ .. با عشقشونایبعض.. تنھاایبعض..گذشتنی مگھی توجھ بھ ھمدی کھ بییآدما

 یتو..اما گفت.. بشنوماری بار عشقم گفتنو از زبون کامھیحسرت بھ دل موندم 
 ری دیلیخ.. بودرید..مارستانیب

 .. ندارم کھ بخوام عاشق بشمیقلب.. ندارمی قلبگھی دکردمی ماحساس
 : گفتمی خراش دار و سردی کھ بھ در خورد باصدای تقھ ایباصدا

 نییبفرما-
 و بھ من ستادهی کھ در آستانھ در ادمی رو دویباز شد و آر..م بھ طرف در چرخوندسرمو

 چشم دوختھ
 .. نگاھم کردیفیکنارم نشست و بااخم ظر.. شدکی محکم و شمرده بھم نزدیباقدما
 .. چونم قرار گرفت و سرمو باال آوردری کھ دستش زنیی انداختم پاسرمو
 و غصھ ینی بشیخوای میتا ک..اینگاه کن منو تان:دمی شنراشوی محکم و گیصدا

  برات سختھ مردن عشقتدونمیم..دونمیم..یبخور
 :با انگشت گرفتش و ادامھ داد..ختی اشک از چشمم فرو ری اقطره

 !..؟یکنی مھی واسھ مرگش گریحاال دار.. کھ اون قصد کشتن تورو داشتادی بادتی-
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 ..ی کھ درک کنیتاحاال عاشق نشد..یکنیدرکم نم..عشقم بود: لرزون گفتمیباصدا
 برق اشک تو دمینگاھش کردم کھ د..دمی پوزخندشو شنیصدا..ھی گرری ززدم

 ..چشماشھ
 پنجره چشم دوختھ بود رونی کھ بھ منظره بیدرحال.. بدون حرف نگاھش کردمباتعجب
تو از من .. از احساسات منیدونیتو چھ م: گفتدیلرزی می کھ بھ مقدار کمییباصدا

 .. منم بودمیھمونطور کھ تو عاشق بود..ای تانیدونی میچ
 کھ تو نگاھش موج یاز نفرت..دمیترس.. چشماش رنگ نفرت گرفت و نگاھم کردھوی
 ..زدیم

 ؟یکنی نگاه مینطوریچرا ا..یعاشق ک: ترس گفتمیباکم
 نینفرت از تو چشاش پاک شد اما خشمش از ب.. آروم شدی و کمدی کشیقی عمنفس

 ..نرفت
  پنجرهرونیچشمامو ازش گرفتم و دوختم بھ ب..کردی حرف نگاھم میب

 سرمو سمتش چرخوندم..دمی لحظھ بعد صداشو شنچند
*** 

 :ویآر
 بھش خواستمی ممیاما از طرف..راجع بھ سوگلم.. سخت بود راجع بھ عشقم بھش بگمبرام

 ..درست مثل اون.. عاشق بودمی روزھیثابت کنم کھ منم 
سرشو سمتم برگردوند و .. بھ حرف اومدماری اختیناگھان ب.. زل زده بودرونی ببھ

 .نگاھم کرد
 شی سال پیلی کھ از خیقیرف.. بودقمیدوست رف.. دختر خوشگلھی..اسمش سوگل بود-

اوال سوگلو فقط مثل .. تا االنمی باھم دوست بودی از نوجوونبایتقر..اوشیس..باھام بود
 شتری بود بیکی کالسامون نکھیا..با پا گذاشتنش بھ دانشگاه و..دمیدیخواھر خودم م

اونقدر راحت ..میباھم راحت تر شد..کم کم..ومدی بدم نیکی نزدنیاز ا.. شده بودکمینزد
 .....کھ

 بدون اون دمید.. عاشقش شدمدمیبھ خودم کھ اومدم د:ادامھ دادم.. شدی طوالنمکثم
 از حد شیب..ومدیانگار اون ھم از من بدش نم..می سال باھم بودنیباالخره چند..تونمینم

درکمال تعجبم گل از .. کردمی گرفتم و ازش خواستگارممویتصم..شدی مکیبھم نزد
 . کردلقبو.. اماشدیباورم نم...گلش شکفت

 ؟ی تو زن داریعنی: گفتی با ناباورایتان
  بھتگمیم..سایوا..داشتم-

 اوشیس..می زندگیمثل اسمش شده بود سوگل: فوت کردم و ادامھ دادمرونی بنفسمو
 یلیخ.. بعد از چند روز جواب مثبت گرفتمی جلسھ خواستگارکی یط.. نکردیمخالفت

 دقدقھ بھ عشقم یچھ راحت و ب.. فکر کردم چھ سادهالیمن خوش خ..خوشحالم بودم
 ..... روز کھ خونھ اومدمھی رک مشتیبعد چند ماه زندگ..میازدواج کرد..دمیرس
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 و غرورم ادی اشکم دربدمیترسیم..دمیترسیاز گفتن ادامش م.. سکوت کردمدوباره
 ..جلوش بشکنھ

 ادامھ بده لطفا:دمی شنصداشو
 عشق یاما برا.. نبودمیآدم احساسات..گرفتمی خودمو میجلو.. گرفتم ادامھ بدممیتصم
 ..سابقم

 و انگار با دیخندی بلند می کھ باصدادمی اومدم خونھ صداشو از تو اتاق خواب شنیوقت-
 تا حرفاشو بشنوم ستادمی اتاق و پشت طر اکیرفتم نزد..کردی صحبت میکس

چشم خوشگل ..زمیچشم عز..نمت؟؟ی ببتونمیفردا م.. دوستت دارمیلیخ..عشقممم:گفتیم
 امی مکنمیم
  اون روز اخمام رفت تو ھم و دستامو مشت کردمیادآوریبا
 ..کردی باتعجب نگام مایتان

 ی روزھی کردمیاصال فکرشم نم..شدیباورم نم..کردی مانتیسوگل داشت خ: دادمادامھ
 کھ داشت عشقمو یاون نامرد..نی جز اکردمی مویزیفکر ھرچ.. بکنھانتیبھم خ

 کھ عاشق سوگل نبوده دمیبعدھا فھم..طاھر بود..برادر نامردت بود....کردیتصاحب م
 ازش ی ردچیھ..دیسوگلمو دز..زنمو.. شدمونیو فقط بخاطر اھداف خودش وارد زندگ

 از ی ردچی داشتم فرستادم بگردن اما اون نامرد ھروی نیھرچ..یچیھ..می نکرددایپ
 از مامورا بھم زنگ زد و یکی ییرزایم..  روزھی....اما.. نذاشتیخودش و سوگل باق

 .. پاره و داغونکھیت.. کردندایخبر داد کھ جسد سوگلمو پ
*** 

 :ایتان
اصال مگھ .. باشھیض پست و عوتونھی آدم چقدر مھی.. حرفاش شوکھ شدمدنی شناز
طاھر نھ تنھا در حق من بلکھ در ..اما متاسفانھ امکان داشت..اصال امکان نداره..شھ؟یم

 .. کرده بودی بدایلیحق خ
 .. انداختھ بود و سرشو با دستاش گرفتھ بودنییسرشو پا.. رو نگاه کردمویآر

پس :و گفتم شونش گذاشتم ی شدم و دستمو روکی بھش نزدشتریب.. ساکت بمونمنتونستم
 ی شدن زندگدهی از ھم پاشیاما مقصر اصل..طاھر در حق ھردومون بد کرد..میھمدرد

اما .. دوستش داشتمشتری بود کھ از جونمم بیاریکام..بلکھ عشقم بود..من طاھر نبود
 و وسوسش شی و دروغ اومده تو زندگعدهمطمئنم طاھر با و..سوگل تو پاک بود

 ..کرده
 نرمشو نوازش یدستمو باالتر بردم و موھا.. اشک تو چشماش معلوم بودبرق

 شده دی موھاش سفیچند دونھ از تارا..یزی نھ چینھ مخالفت.. نکردی حرکتچیھ..کردم
بھ حالت بق کرده و ناراحت بھ روبروش زل ..اما پرپشت و خوش حالت بودن..بود

 ..زده بود
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بااون ..یاونطور..ای لب دریوقت:اومد بھ حرف کردی کھ بھ روبرو نگاه مھمونطور
 دمتی دی و گلی خونی و لباسایسروصورت خون.. پاره پورهیوضع داغون و لباسا

 ....یریاما با تمام وجودم از خدا خواستم کھ نذاره تو بم.. سوگلم افتادمادی
 ....رمی من بمخواستیچرا نم... نگاھش کردمباتعجب

 .. حرکت شدی تو موھاش بدستام
 رمی بمیچرا نخواست:دمیباشک پرس و آروم
 ..چون..چون..خب: و دستپاچھ گفتھول

 .. بود کھ وارد اتاق شدای بھ در اتاق خورد و بعدش ھلی لحظھ تقھ انیدرھم
 وی آری موھای و ازون بدتر دستم تودی رو اونطور کنار ھم دوی منو آریوقت
  نھاردیای بگنیخانوم م:با خشم گفت..جوش آورد..بود

 .. بھ من رفت و از اتاق خارج شدی غره وحشتناکچشم
 نگفتھ یزی راجع بھ پدرش بھم چچوقتیھ..می برداشتم و باھم از اتاق خارج شددستمو

 .. خونھ بشھنی وارد ای بودم پدردهی تاحاال ندچوقتیچون ھ..بود
 ..آرزو و مادرش نشستھ بودن و منتظر..میوارد سالن شد.. نکنمی دادم فضولحیترج

 ویمن کنار آرزو و آر..می نشستی غذاخورزی و کنارشون دور ممی ملحق شدبھشون
 ..کنار مادرش

 ھم از گلوم یزی تو فکر بودم و چشتریب..البتھ من نھ..می مشغول خوردن شددرسکوت
 ..رفتی نمنییپا

 نکاراتی بھ ایخوای میتا ک.. بخوریزی چھی ایتان: آرزو رشتھ افکارمو پاره کردیصدا
  بخدایکنیخودتو نابود م..؟یادامھ بد
  بفکر خودت باش...دخترم: کرد و گفتدیی حرفشو تامادرش

 داد بزنم و خوادی انقدر حالم بده دلم مدنیفھمینم..گذرهی می تو دلم چدنیفھمی نماونا
 کھ ییروزا.. کاش بازم اون روزایا..آخ.. کھ برگردهخوامیبگم م.. رو صدا کنماریکام
 و زدی کھ کتکم مییباتموم وقتا..اشی توجھیباتموم ب..گشتنی رو داشتم برماریکام
 ..خواستمشی وجودم مباھمھ..خواستمشیم..کردی مرمیتحق

چرا .. بھ طوفان کردلی آرامشمونو تبدیک.. انداخت عشقم؟مونی فتنرو تو زندگنی ایک
 ... بشمدهینجاکشی بھ ای کردیچرا کار..ی کردانتیخ

 ..یکنی مھیچرا گر: بھ خودم اومدموی آریباصدا
 اشکامو پاک کردم و از جام پاشدم و یتند.. گونھ ھام شدمیسی خمتوجھ

 من اشتھا ندارم..م..دیببخش:گفتم
وارد اتاقم شدم و خودمو پرت کردم رو تخت و سرمو تو بالشت ..... طرف پلھ ھادمیدو

 ........یی تنھای تنھای حس کننکھیا..چھ دردناک بود..فرو کردم
*** 

 :ویآر
 .. طرف پلھ ھا و تند تند باال رفتدی دوبسرعت
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 ..چنگالمو پرت کردم تو بشقاب و اخمام رفت تو ھم..رونی فوت کردم بنفسمو
 شھیاون داره کم کم افسرده م.. دختر نگرانمنی ایمن برا:دمی نگران مامانمو شنیصدا
 ..مثل دختر خودمھ.. آرزو و تو دوستش دارمنیع.. کردی کاردیبا..پسرم

نھ .. دوماه داغون شدهنیتو ا.. گذشتھیکارش از افسردگ..شھ؟یداره م: گفتمباپوزخند
 مشت آھنگ ھیخواب و خوراکش شده ..خورهی میزینھ چ.. دارهیخواب درست

 .. کردنھی و گرواریزل زدن بھ د..نیغمگ
 .. دکتر روانپزشکشیببرش پ: گفتآرزو
 برمشیم..ھیفکر خوب..آره:بھ آرزو کردم و گفتم ینگاھ

 :ایتان
 

 ارهی من مادی داره دوباره تورو ی چھمھ
  و نم بارون ببارهی تو نباششھی ممگھ

 .. مونده کھ چشات اونو نخوندهی حرفھی دلم تو
 

.............. 
 

 زانوھام ی چونمو روی و درحالونی گریباچشما.. داخل اومدوی اتاق باز شد و آردر
 ..آھنگ ھمچنان درحال پخش بود.. شدمرهیکھ بغلشون کرده بودم گذاشتھ بودم بھش خ

شونھ ھامو گرفت تکونم داد .. برداشت و قطع کردمویگوش.. شدکی بھم نزدتیباعصبان
 اری کارات بنظرت کامنی با اوونھید..نکارا؟؟ی ای چیعنی:و داد زد

 ھان؟؟؟؟..گرده؟؟یبرم
 ..ختی اشک از چشمم ریکردم و قطره ا خونسرد نگاھش یلیخ
 ... تخت ولو شدم و بالشتو بغل گرفتمی توجھ بھ حضورش رویب

*** 
 :ویآر
 آرزو گفت یکاش وقت.. بدتر شده بودشھیاز ھم.. شده بودوونھی کلمھ دی واقعی معنابھ

 .. نرفتھ بود و برده بودمشادمیببرمش دکتر 
 .. داشتلی دلدیشا.. ھق ھق افتاد بھلی دلیب.. دو ھفتھ بدتر شده بودنی اتو
 حد نی دختر کھ تا انی کار کرده بود با ایچ..یوا.. بوداری شک کامیب...شمیلی دلو

 سھ ماه ھنوزم نتونستھ بود کی بعد از نزدیکھ حت..دوستش داشت و عاشقش بود
 ..فراموشش کنھ

 ... کاراش خودشو نابود کنھنی با اخواستمینم.. داشتم آرومش کنمدوست
 ..یی جامی بردیپاشو لباس بپوش با..زمیعز..اجانیتان: گفتمآھستھ
 ار؟؟ی کامشیپ: گفتیباشاد

 آره آره حاال پاشو: کردم و گفتمیپوف
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 ی منتظر مرونی برمیمن م: گرفتم و بھ زور از تخت بلندش کردم و گفتمدستشو
 ایحاضرشو ب..مونم
 .. گفت و من از اتاق خارج شدمیرلبی زباشھ

 .. کاناپھ نشستمی بودم و حاضر و آماده منتظرش رودهیقبل پوش از لباسامو
 .. از آشپزخونھ خارج شد و کنارم نشستآرزو
  داداش؟ی بریخوایکجا م:دی پرسآروم

  دکترروانشناسشی پبرمشیم: فرستادم و گفتمرونی آه مانند بنفسمو
  پسرمشیبردیبھتر بود زودتر م: کنارمون اومد و گفتمامانم
بھ ..ومدی منییداشت آھستھ از پلھ ھا پا..می سکوت کردمیدی کھ شناروی تانی قدمایصدا

 .. نگاه کردم و سرمو بھ حالت تاسف تکون دادمشی سرتاسر مشکپیت
 :ایتان
 و دلھره ی و آرزو و مادرشون کھ با نگرانوی اومدم و رفتم سمت آرنیی پلھ ھا پااز

 ..کردنینگام م
 .. کجامیقراره بر: گفتموی سالم کردم و روبھ آرآھستھ

 .. دکترمیریم-
 ؟ی چیدکتر برا: گفتمباتعجب

 .. کھ رو شونم بود گرفت و منو وادار کرد ھمراھش برمفموی کدستھ
 یبریکجا م..باتوام: از دستش و گفتمرونی بدمی کشفموی کمیدی کھ رسنی ماشکینزد
 ؟یدکتر براچ..منو

 ....روانشناس: نگاھم کرد و گفتباآرامش
 ؟؟؟؟؟یچ:بلند داد زدم.. تعجب کردمیلیخ

 ..نیبش: کرد و گفترفعالی غموتی با رنوی ماشری ازم گرفت و دزدگنگاھشو
من ..وونم؟؟یمگھ من د..نمممی ببسایوا:بااخم گفتم.. تعجبم شده بودی خشم ھم چاشنحاال

  روانشناس؟شی پمی ببریخوای کھ موونمید
 از شتری بخوادیدلت م.. دکترمی بردیبا..ی کھ ھستوونھید: زد و گفتی امھی نصفھ نلبخند

 ..یکنی مدای جنونم پمی بجنبرید..؟ی افسرده بشنیا
 رونی از سرت بنویا.. روانشناسشی پامیمن نم..یبھ من چکار دار..رمیاصال بذار بم-

 ببر منو اونجا..من خودم خونھ دارم..من..تازشم..کن
 یزی راجع بھش چچوقتیچرا ھ..؟یتو خونھ دار: و گفتدی تعجب ابروھاش باال پراز

 ؟؟؟ینگفت
 .. نداشتیلیخب دل-

 ؟ی شوونھی تاآخر دی فکر کنینی بشییببرمت خونھ کھ تنھا: گرفت و گفتبازومو
 ..وی آری درقبال من نداریتیتو کھ مسئول-

 کیاما عادت نداشتم بھ اسم کوچ.. چرادونمینم.. اسمشو گفتم ھول شدم و خجالتزدهیوقت
 ..صداش کنم
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*** 
 :ویآر

 انداخت و با من من نییخجالت زده سرشو پا..دمی بار اسممو از دھنش شننی اولواسھ
 .. بودنی رادیمنظورم آقا..م:گفت

 .. نشده حاالیزیچ..راحت باش: گفتمباخنده
 ..ی نشمونی پشدمیقول م..ای تانایب..یای باھام بدیبا: شدم و گفتمی جدبعدش

 ..می و راه افتادمی شدنیسوار ماش.. تعجب قبول کرددرکمال
 ..کردی تماشا مرونوی طول راه ھمش تو فکر بود و بدر
 سمت ساختمون می و ھمراه ھم راه افتادمی شدادهی پنیاز ماش..میدی رسقھی از چند دقبعد

 ...پزشکان روبرومون
............    .. ..... ......... 

 :ایتان
 ی دکتر رفتنا خاطره خوبنیاز ا.. تا نوبتمون شھمی داخل مطب نشستی ھای صندلرو

 ..نداشتم
 گوشھ شالمو یکاری و بی حوصلگیاز سر ب.. بودشی مشغول کار کردن با گوشویآر

 ... گرفتمیبھ باز
 .. داخلمی گفت کھ بری ربع بعد کھ انگار چندسال گذشت منشھی

 شکل تو اتاق ی ارهی دازیسالھ پشت م٣١ای٣٠بای زن جوون تقرھی..می مطب شدوارد
 ..می و نشستمیبھش سالم کرد.. بودبایز..ودنشستھ ب
 زم؟یخوب عز: نگام کرد و گفتبالبخند
**** 

 یتا حدود.. مطب روانشناسھرفتمی و سھ شنبھ مکشنبھی ی ماه بود کھ مدام روزھاکی
 ی کمکم کرد برایلیخانم دکتر خ..رفتمی وقتا با آرزو مشتریب..تونستھ بود بھم کمک کنھ

 ..کردیبا حرفاش آرومم م..اریکنار اومدن بامرگ کام
 کھ یبھ اصرارش خونھ ا..ذاشتی تنھام نمچوقتی بود کھ ھوی آرنیا.. روزانی تمام ادر

 ..میقبال اونجا ساکن بودم فروخت
خاطره از ..برام پر از خاطره بود.. بھ اونجا برگردمخواستی خودمم دلم نمراستش

 نرفتن بھ یاصرارش برا.. مشکوکشیاون تماس ھا.. طاھریو حت..سیتیاز آم..باربد
 ..یاون عروس

 دیشا..وفتادی اتفاقا نمنی از اچکدومی ھدیشا..رفتمی و نمکردمی من بھ حرفش گوش ماگھ
 حرف ادیبھ ..وفتادمی روز منیو نھ خودم بھ ا..مردی ماری و نھ کامکشتنینھ باربد رو م

خودشم تھ "..شھی رو بھ اون رو منی از اتیزندگ.. نرویبھ اون عروس"طاھر افتادم
 ........... باختشویقصھ زندگ

توجھاش نسبت ..شدی برام پررنگ تر ممی تو زندگویحضور آر   گذشتی کھ می روزھر
 ..شھی می داره چدونستمینم..منم نسبت بھ قبل باھاش راحت تر بودم.. شده بودشتریبھم ب
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اما ..ست داشتمخانوادشو مثل خانواده خودم دو.. کھ بھش وابستھ شدمدونستمی منوی ایول
 سوزهی داره مدونستمیم.. نداشتدنموی چشم دگھید..ھنوز رو مخم بود بدجوووور..ایھل

 .. نسبت بھ منوی خاص آری توجھانیاز ا
 .. تو فکر کھیباز رفت:نشست کنارم و با لبخند گفت.. بھ خودم اومدموی آریباصدا
 کھ تو یداشتم بھ اتفاقات..آره: کاناپھ و گفتمی دادم بھ پشتھی زدم سرمو تکی لبخندمتقابال
 کردمی افتاد فکر ممیزندگ

 .. داشتھی حکمتھی دیشا: تعجب دستشو انداخت دور کمرم و گفتدرکمال
 دهینگاھش بھ سمت لبام کش.. شدمرهیمنم بھش خ.. شدرهی تو چشمام خقیعم
  در اتاق باز شدھوی آورد کھ کیصورتشو نزد..شد
 ..یعوض.. خر بودیایھل

 ..مادرتون کارت داره..وخانیآر: گفتی ترسناکیلی خبااخم
 و برنده زی کارد تھیتو دستش .. درو بست و اومد سمتمای رفت ھلرونی بوی آریوقت
 کشمتی مادیصدات در ب: و گفترگلومی کھ گذاشتش زدمی کشینیھ..بود

 گھی بار دھیبھ خدا قسم تو فقط .. آره؟؟ی کھ عشق منو بدزدنجای ایاومد..یعوض
 نی و از اادی صدات دربفقط تو..؟یدیفھم.. تو شکمتکنمی چاقو رو منی شو ھمکشینزد

 ..ی بگی بھ کسیزیماجرا چ
 ...کثافت.. ھاھی خرکھیچھ زن..زدیقلبم تند م.. بودمدهی ترسیلیخ

*** 
 :ویآر

 .اهی نخود سی منو فرستاده پای کھ ھلدمی باھام نداشت فھمی کارمامانم
 .. چشام از تعجب گشاد شددمی کھ دیزیاز چ.. وارد اتاق شدممجددا

بازوش پر ..دی کشای تانی کھ تو دستش بود رو رو بازویی اون چاقودی منو دی وقتایھل
 .. زدغیخون شد و ج

 .. خواست فرار کنھ کھ دستشو گرفتمایھل
 .. خوابوندم تو صورتشیلی بھش نسبت دادم و چھارتا سومدی از دھنم درمیھرچ

 .. و آرزو دوان دوان اومدن داخلمامانم
 ییییییرزایزنگ بزن بھ م..مامااان: گفتمبلند

 ..ادی تر بعی شمارشو گرفت و ازش خواست ھرچھ سری زودآرزو
 .. رفتمرونیاه لعنت بھ من کھ از اتاق ب..کردی بود و نالھ مدهی بازوشو محکم چسبایتان

*** 
 :ایتان
 ؟ی تانکنھی درد میلیخ-

 ..بھتره..ادینھ ز: گفتم بھ آرزوبالبخند
 نکھی الیبھ دل.. افتاد زندانایھل.. خورد و پانسمانش کردنھیچنتا بخ.. شدمرهی بازوم خبھ

 ..قصد داشت منو بکشھ
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 رونی رو بای کھ چرا زودتر ھلدونستی و خودشو مقصر مکردی مھی گری کلوی آرمامان
 ..نکرده

 .. اخم جذاب و باابھت شده بودنی بخاطر اافشیق.. ابروھاش بدجور تو ھم بودویآر
 مدت کم بھ نی کھ تو اکردمیانکار نم.. دور کننی داشتن منو از خوشبختی ھمھ سعچرا

ھمش ..احساسم فراتر از عشق بود..نھ.. وابستھ شده بودم و دوستش داشتمویآر
  از دستش بدمدمیترسیم

ممکن بود ..شدمی وابستھ مادی زدینبا.. عشقو قبول نکنمنی اکردمی می سعنی ھمبخاطر
 اتفاق ھی..خارج از توان من بود.. تحملشو نداشتم واقعاگھی دنباری ایول..فتھی بیاتفاق
 ..دیجد

*** 
 :ویآر

خود ..کنھی داره نگام مای تاندمیسرمو برگردوندم و د.. رو احساس کردمی نگاھینیسنگ
 ..بھ خود اخمم باز شد و بھش لبخند زدم

 مرموز بھ ما یمتوجھ آرزو و مادرم شدم کھ با لبخند.. دادینیری جوابمو با لبخند شاونم
 ..کردنینگاه م
 .. بودنی تو چھ فکردونھیخدام

پامو رو پدال گاز محکم فشردم و ..می شدنی و سوار ماشمی خارج شدمارستانی باز
 ....حرکت کردم سمت خونھ

 چرا اما حس دونمینم.. مھم شده بودیلی برام خنروزایا.. بودای تانشی ھمش پحواسم
 سوگل کردمی ھمش حس منروزایچرا ا.. لحظھ ازم دور باشھھی تحمل ندارم کردمیم

 برام ایتان..درستھ سوگل عشق اولم بود اما.. برتر از سوگل بودایاما تان..برام زنده شده
 .. بودانگارزتریعز

 رسھی کھ بھ خونھ میابونی حواست ھست خچیھ..داداش: آرزو بھ خودم اومدمیباصدا
 ؟یرد کرد

 .. خندهریمامانمو آرزو زدن ز... نگھ داشتمنوی شدم و ماشھول
  پسر؟یمگھ عاشق: گفتمامانم

 .. و جواب ندادمدمی خجالت کشیکم
*** 

 :ایتان
 .. رو تختدمی وارد اتاقم شدم و دراز کشمیدی بھ خونھ رسیوقت
 .. بودم کھ در اتاقم باز شدرهی سقف خبھ
 .. شدرهیلبھ تخت نشست و بھم خ.. بودویآر
  شده؟یزیچ: شدم و گفتمزی خمین

مدام ... باشھدهی کھ ھول کرده باشھ و خجالت کشیمثل آدم..ھی جورھی کردم حالتش حس
 کردی تو موھاش و بھم نگاه مدیکشیدست م
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 ..دمیترسیاز عشق م.. شده بودیچقدر برام خواستن... بھش زدمیلبخند
باعث ..یزی چی اتفاقھی باز دوباره دمیترسیم.. دردناکیلیخ.. خورده بودمشکست 

 .. بشھییجدا
چشمام لبالب از اشک .. شدم بھ نبودش فکر کردمرهی خوی کھ بھ صورت آریدرحال

 ..شد
 ھ؟یچرا گر..زم؟ی شده عزیچ: با تعجب گفتویآر

دستامو دور .. شدری و چشمامو نرم رو ھم گذاشتم کھ اشکم سرازدمی کشیقی عمنفس
 .. تنھام نذارچوقتیھ: توجھ بھ درد بازوم بابغض گفتمیب.. حلقھ کردمویگردن آر
گر .. لباشو گذاشت رو لبامیتند.. و بعدش امون نداددیاشکمو بوس.. نگاھم کردباتعجب

 ..نیری اعتراف شھی.. اعتراف بودھی خودش نیا..داغ شدم..گرفتم
 ...دوستت دارم: گوشم زمزمھ کردتو

بھ ضربان .. چسبوندمنشیسرمو بھ س.. گرفتھ بودمی گریاز خوشحال.. شددی شدبغضم
منم دوستت :عطر تنشو بھ مشامم فرستادم و بااشک و بغض گفتم..قلبش گوش کردم

 ..دارم عشقم
 ..دیلبامو دو مرتبھ بوس.. بغلم کردمحکم

 آرزو و مامانش در آستانھ در دمی از بغلش جدا شدم و دیفور..دمی خنده شنی صداھوی
 ...از خجالت گر گرفتم.. صورت بھ لب دارنی بھ پھنای و لبخندستادنیا

 ..مبارکھھھھ: دست زدن و آرزو گفتھردو
 .. زل زدموی عشق بھ آربا
* -*-* 
 ی شمارا بھ عقد دائم جناب آقالمی بنده وکایآ.. بار سومیبرا..یاسھرابیعروس خانم تان-

 ؟ دراورمنی رادویآر
 !بلھ..با اجازه بزرگترا: رسا گفتمیبا صدا.. زدمیلبخند.. نگاه کردموی بھ آریرچشمیز

 کی تبروی و مادر پدرش ھمھ جلو اومدن و بھ من و آرمای و نانایک.. و مادرشآرزو
 .. ھم دادنی اھیھرکدوم ھد..گفتن

 وجانیخواھرمو بھ تو سپردم آر: گفتوی و بھ آردی بوسمویشونی پماین
ھمھ .. و باعشق نگام کرددیخند.. بودمدهی کھ تابھ حال ندیبرق.. برق زدوی آریچشما

 بار نی اولی برایوقت.. بودنیزتری برام عزویآر..چقدر دوستش داشتم..دست زدن
 جناب سرھنگ مغرور بشھ ھمھ نی ای روزھی کردمی فکرشم نمی حتچوقتی ھدمشید

 وجود ی مقصرچی ھگھید..بسازه  تباه شدمو از نوی و زندگادیب..!.. منیزندگ
 ..نمی خوشبخت ترکردمیحس م..نداشت

 نکھی چقدر ممنونتم بابت اایخدا.. برسممی سخت تونستم بھ عشق واقعیلیخ.. سختیلیخ
ضربھ ..دمی کشی سختیلیدرستھ خ..ی مثل بھشت کردوی با ورود آرمویزندگ

 عشق نیا.. عشق پاکنی بھ ادیرزیم..دیرزیاما م.. برادرمیاز ھمھ حت..خوردم
 ......داریپا
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حس کردم خوشبخت    داخل انگشتم کردوی کھ آریفی و ظربای حلقھ زدنی دبا
 ............نمیتر
 انیپا
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