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 ....دیدرخش یشهر م یاهیس انیم نیازهر لحظه همچون نگ شیامشب ب الدیم برج

 نیدر ا یا ژهیو گاهیها جا یتیسلبر گریاز د یداد ماهان جدا ینشان م ژهیو یپرداز نور

 شهر دارد 

فرو رفت و نور قرمز رنگ مصادف شد با  یکیبه سن که گذاشت تمام سالن در تار پا

 .... ختندیکه بر سروصورتش ر یهزاران شاخه گل

 ....دیخواند و بهت زده خند یکه م یآهنگ یبرد حت ادی از

سپاس  یو بعد با تمام وجود گردن کج کرد برا جانشانییکرد به احترام ه سکوت

 .... یگزار

 زند... یپدر دست م یچاکانده برا شیکه ن دیاول پسرکش را د فیرد

 به هوا برخاست...  تیجمع یاهویفرستاد و ه یبوس

  دیتن صدا نشان داد و عشق ورز دیکرد استعداد به رخ کش یدلبر

که دور و  یرز یدند...همچون گل هادا یعشق م یکه رنگ و بو یبود وطرفداران او

 کرد  ینیبود و غرورآفر نیبهتر شهی...مثل همیبودند سرخ و خون ختهیبرش ر

 گرفت...  یداد و انرژ یسانس پشت سرهم انرژ دو

که بر  ی...غافل نشد از هزاران گلدیو خواند و قربان صدقه  به جان خر نواخت

بوسه  تیکه توانست در اغوش گرفت و روبه جمع ییبودند تا جا ختهیسروصورتش ر

 فرستاد و به  پشت صحنه رفت.... 

...حالش خوب بود مثل دیعرق کرده کش یبه موها یاستاد و دست میاتاق گر نهیا یرو روبه

 داد...  ینشان م یقیکه اوج احساسش را با متن موس ییتمام وقت ها

 ما جانش بود که هم خون نبود ا یلبخند زد به برادر نهیا از

  یخسته نباش-

 عرق... سیو صورت خ شیبه نفس نفس زدن ها دیخند

  م؟ی...برنطوری+توام هم

  میبمون خوادیدلش م ایکنسرت داره ارش یعل گهیساعت د کی میمون یم اینه من و ارش-

 شد...  نهیو دست به س دیابرو درهم کش یمصنوع

  ست؟یدست من ن ایاجازه ارش انای+اح

 ندارم  شینکن تو سالن که کار تیماهان اذاووف -
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 که به پسرش دل داده...  یقیکردن رف تیکه نداشت اما بد نبود اذ البته

  ی+حواسم بهت هست ول

 گاردیاونجا باد 4شماره  نگیبرو پارک یحواست به من باشه از پله اضطرار خوادینم-

 نباشه. یکه کس نیسمت ماش برتتیم

بود که انتظارش را داشت...از گوشه و کنار خود را به  یزیاما شلوغ تر از چ نگیپارک

 کرد...  نییسالم باال پا یرساند و سر به معن یرسم پیبا ت کلیشخص درشت ه نیاول

 جناب مهرزادگان؟؟ -

گر نشناختنش بود اما تنها سرتکان داد و با مرد  انیاش که نما یشد از لحن پرسش متعجب

خواست بدون جلب توجه و  یرا م نگیپارک نیاز ا یهم قدم شد...حال تنها خالص

 ... یشلوغ

ها شود...او چشم  ابانیبه خ دشیبودن نتوانسته بود مانع د یعالرغم دود نیماش یها شهیش

 خانه اش را از بر بود  یها ابانیو خم خ چیبسته هم پ

 اورد چشم در چشم نشوند...  نییسمت مرد برگشت و او به احترام سر پا به

 ادرس...؟  نی+ا

 جناب مهرزادگان...  دیایبهتره با ما ب-

سرسام اور از  یقلب و بعد  تپش ها یچند لحظه ا ستیا یبود برا یجمله کاف کی نیهم

که  اوردیب رونیبرد تلفن ب بی...چشم درشت کرد و فورا دست در جیسر ترس و نگران

 مرد مانع شد...  یصدا

با کمال احترام فقط  میشما رو ندار دنیدزد ای یریجناب مهرزادگان ما قصد گروگان گ-

تلفن شما رو  دینیبیکه م نطوریهم ننیشما رو بب خوانیکه م ینزد شخص متونیببر میخوایم

  میهم نگرفت

 .... دیفکر کرد و خطاب به مرد غر یقدر یعصب

مطمئن  دیبد بیو قرار مالقات ترت دیمثل ادم زنگ بزن دیتونستینم هیچه رفتار زشت نی+ا

  کنمیم تیآخر سر ازتون شکا دیباش

مات  یساختمان را از نظر گذراند...تماما مشک یو سرتاپا ستادیآسمان خراش ا یرو روبه

 ..دیدرخش ینقطه آن م نیدر باالتر یبراق ینقره ا یبود و چند ضلع

  یبود...آب و خشک نیو زم ایآن نمادها را.. نماد در شناختیم
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هوا داخل منبع نور  یکیمرد به سمت اسانسور ساختمان رفت و عالرغم تار تیهدا با

قدم برداشت و داخل نشده تپش قلب اوج گرفته،  نهیتمام ا واریبا د یبود...به سمت اتاق

 به حال ادامه ماجرا... یوا گرید

امده  یاش به هرحال به مالقات شخص یبودن ترس و نگران یکرد خود را به عاد قانع

 ... دانستیاسمش را نم یبود که حت

 شیاز او پ باتریز یکه داخل شده وقت یزدن اتاق دید یهدر نداد نگاه براقش را برا هودهیب

 کرد...  انیچشمش رخ نما

 یدولب، در صندل انیم ینافذ و خودکار یشد که با چشمان یبه مرد رهیهمان اول خ از

 کرد... یم زیاو را وجب به وجب آنال یلم داده مانند اسکنر سرتاپا استشیر

بود که  یزیترسناک تر از چ هیزاو نیبود و نگاهش روبه باال....از ا نییخم به پا سرش

 انتظارش را داشت... 

 ...ستادیگذاشت ا زیم یکه خودکار را رو همزمان

اش به وجود آمده او و جذبه یبرا یرنگ مشک ییپوش...اغراق نباشد گو یمشک سرتاپا

ها را به خود جلب بود که توجه یانکته نیدوم اشیپیخوشت رای...به جز آن نگاه گاست

 ...کردیم

آرام و  تمیداشت...برعکس ماهان که راه رفتنش هم انگار ر یبرم یمحکم و بلند یهاقدم

و مردانه اش مبل را نشان داد و او نگاه نگرفته   دهینواخت...دستان کش یم یقیخاص موس

 نشست...

 شد... فیاش سواالت متعدد مغز رد ییبایز دییتا نیاش دست خودش نبود و در ع یرگیخ

 را داشت؟؟ دارشیکه بود که قصد د او

که ادم فرستاده بود به زور او را  یحرکات محترمانه را توقع نداشت از شخص نیچن نیا

 ... اورندینزدش ب

 جناب ماهان مهرزادگان.. -

اش  یکرد..نافذ بود نگاه وحش ینگاه مرد را حس م ینیسر تکان داد و حال سنگ حرفیب

  دیبلعیروح و جسم را باهم م ییگو

 متعجب شدن؟  ایمجذوب بودن  ینگاهت و بزارم پا یرگیخ-

اورد  یکرد و نفس بند م یم رهیمرد نگاه خ ینداشت که سرتاپا یکه مجذوب شده شک البته

 .. .دیکرد حرفش را و ابرو در هم کش یتلق یاما گستاخ

 بشناسمتون؟  دی+با



 

5 
 

 یک نمیخواستم بب ینبود م ییآشنا دارمید لیاالن...هرچند دل میشیکه نه اما آشنا م دیبا-

 منو به خطر بندازه  گاهیجرعت کرده منو دور بزنه و جا

اما  ندیرا بب یگریگشاد شد و نگاه مبهوت دور و برش را رصد کرد شخص د چشم

 نبود...انگشت اشاره به سمت خود گفت و گلو صاف کرد... 

 +من؟ 

 پوزخند زد  زیبه سمتش دراز کرد و تمسخرآم یا برگه

 جناب پاپ؟؟  ستیمتعلق به شما ن یمحموله گمرک نیا-

دوست  یایتولد ارش یبود..کادو یلعنت انویپ ریها درگ...ماهشناختیمحموله را م سند

 یتا در ازا افتندیرا  یممکن...تا آنکه شخص ریغ اشییمانده و رهاگمرک  ریگ اشیداشتن

 کند صیآن را از گمرک ترخ یمبلغ کمتر

 برگه  نیا یهفته نگذشته از امضا کیخاص و دست سازه  یانویپ هی+مال منه مربوط به 

 برگه را نشان داد... نییبه سمتش گرفت و پا یگرید برگه

 نوشته؟  یچ نجایا-

 ه؟یسوال و جوابا چ نی+ا

 نوشته؟  یچ نجایا-

 آن توجه جلب کرد... نیریگذرا به توافق نامه انداخت...امضا و اثر انگشت ز ینگاه

 و اثر انگشت آسمان خراش امضا

 زد هیبه مبل تک نهیپرت کرد و دست به س زیم یرو برگه

نظر من و مال منه  ریکنارش هم ز یاز گمرک ها یلیاسمان خراش منم بندرعباس و خ-

 ...یتا حاال مالقاتت کرده باشم برا دست بوس ادینم ادمیاما 

 یو مبهوت او ماند...اسمان خراش ستادیاز تپش ا یگفت قلب لحظه ا ینبود اگرم دروغ

 کننده... رهیشب...مات و خ یاهیبه س یپوش در دل اسمان خراش رهیت

فذش حالت نشستن ارباب مابانه اش جنبه از تصورات ذهن.. نگاه نا یگرفت جسم ب لرز

...همه و همه دلش را یجا دار میپا ریکرد در ز یاشاره م یزبان یکه با زبان ب یدست

 کرد... یخال یهر

  دونمینم یچیه اناتیجر نی+من از ا

 قرار داد   شیو جلو ختیر یآب وانیل زیم یاز پارچ رو خونسرد
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 جناب پاپ؟  دونهیم یپس ک-

به مالقاتش نرفتم  یکرد من حت دایو پ یکیام برنامه ریبود مد ریکارمون گ دونمی+من نم

  شهیازاد م گهیرو گرفت و گفت دوهفته د انویپ متینصف ق دونمیفقط م

 مشخص بود...  شیتازه کار بودن از سرتاپا شیمرد روبه رو یبه سادگ دیخند

 بارته؟  نیاول-

نبود عمرا  ریکارها رو ندارم اگه کارم گ نیشناخته شدم اجازه ا تیشخص هی+معلومه من 

 رفتم یطرفش م

  خوامیمشخصات اون فرد رو م-

از  شتریبار خودش ب نیزنگ زد و اطالعات مرد را خواستار شد ا ارشیکرده به ک اخم

سرش کاله گذاشته باشند  نکهیموضوع بود...تصور ا نیفرد رو به رو مشتاق حل شدن ا

 کرد... یم اشیعصب

 کنه صیمحموله رو ترخ تونهیساله...بلند و الغر و بدون مو که گفت م 45مرد حدودا  هی+

 پا گذاشت...  یابرو باال انداخت و همچون مرد پا رو تک

 جنوب کشور آسمان خراش رو به رومه  یایماف ای+اما گو

 دار کند...  خواست اسمش را خدشه یبود دشمن بازهم م دهیفهم نکهیعالرغم ا دیخند

 پسر  یباهوش-

خوانده  اشییبایکه از ز ییدهایو تمج فیلب انهنا گرفت و مرد اعتراف کرد تعر گوشه

 دارد یگوش نواز یکرد صدا یم دییاغراق نبوده...بد نبود اگر تا

 دستت بهت نارو زده نه؟ ری+ ز

که  یبه شخص یپول داد اردیلیم کیچرا؟؟چون  یدون یجناب پاپ م دیرو دست خورد-

 ریکنه و از بندر چابهار رد کنه و آخرش هم گ یرو از بندر من بدزده سوار کشت انویپ

 ...وفتهیگمرک ب سیپل

 کرد...  یاش ماش بامزهوق زده یواکنش به او نداد هرچند که چشم ها اجازه

 ی...دو راه دارگمیو من بهت م یکن کاریچ نکهینداره اما ا یبهت ربط هیاون ک نکهیا-

شده با خراب  یکه فقط از بندر من رد م یچون جنس یاعتبار منو بهم برگردون نکهیا یکی

 یایباهام راه م ای...شهیم یسوار کشت گهیو چند ساعت د گهید یکیدست  دهیتو رس یکار

 گمرک  سیو پل یمونیتو م ای...رمیگ یم ارویو پولم رو از  کنمیمرو ازاد  انوتیو منم پ

*** 
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ساعت قصد کرد به خانه  میشل کرد و بالخره بعد ن نیدور فرمان ماش دست

را  اشیشگیکه روال هم یبخندد...زندگ ارشیک یبرود...پسرکش را لوس کند و به حسود

 مطمئن بود... سپردیم یکرد او هم چشمان مرد را به  فراموش یم یط

 ایاز افکار و رو یکرد...اجبار بود دور یدرون مغزش را خاموش م یصداها دیبا

شود...آن هم نه  یمجذوب کس دارید کیها او سالها تجربه کسب نکرده که حاال با  یردازپ

 ...آسمان خراش...یهرکس

 یم یداشت اما چه کس ییاست که رفتارش گستاخانه بود و اعتماد به نفس باال درست

 شود؟! تشیتوانست منکر جذاب

 انینگاهش نما شیپ ایدن ریتصو نیباتریز شهیخانه رفت و مثل هم داخل

از  یناش یهاگذاشته قهقهه ارشیک ی...بزرگ مرِد کوچکش سر بر پاهاشیایشد...ارش

 لبخند زد.... لیدل یشکست...ب یاش ،سکوت خانه را درهم ممورد عالقه لمیف یتماشا

در چرخش  یدوست داشتن یها یآن فرفر یالالبه ارشیقدم جلو گذاشت...دست ک بازهم

 کرد...لبخندش پررنگ تر شد... یتر از قبل ما لوسبود و داشت پسرکش ر

 گذره؟؟؟یبابا خوش م یای+به ارش

 سرعت سر بر سمتش برگرداند و با شوق رو مبل نشست. به

 +ماهان  

 آن شد. نیگزیجا یمحو کرد و اخم کمرنگ لبخند

 ماهان و کوفت بچه...-

 رفت؟؟!! نیهم که خرجت کردم از ب یتیترب مچهیتنهات گذاشتم ن ارشیدوباره من با ک باز

 شیدست و پا یها در کودکچشم نیبه خود گرفت.هم یوار یمظلوم کرد و حالت پاپ چشم

 دل بکند.  ایرا بستند و نتوانست از ارش

ها  نیبرد.هم یهوش از سرش م طنتیو مظلوم که گهگاه با برق ش دهیکش یهاچشم نیهم

 فرشتگان. یهستند حاصل ساعتها طراح یهنر یاثر ییکه گو

 یکرد تشیامروز اذ گفتیصدات بزنم...م ینجوریمجبورم کرد ا ارشیبابا به خدا ک-

 .ارهیحالت و جا ب خوادیم

که در آغوشش  ایجسم گرم و کوچک پسرش باشد...ارش یرایرا باز کرد تا پذ آغوشش

و همانطور که نگاهش  دیکرد. سرش را بوس نیگرفت، لبخند دوباره صورتش را مز یجا

دوخت که از شدت حسادت، صورتش درهم رفته بود و با چشمانش،  یم یارشیرا به ک
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او  رهینگاه ت میاز چشم پسرک تقد دورانگشت وسطش را  د،یکش یخط و نشان م شیبرا

 کرد.

گرفت بحِث کار را  می.تصم اوردیتاب ن ارشیشد، ک یپدر و پسر که طوالن یآغوش هم

 . دیایب رونیاز آغوش پدرش ب ایبکشد بلکه ارش شیپ

 کرد.  یو حسادت...معشوق را فقط در آغوش خود طلب م رتیبود وسرشار از غ مرد

 ؟یگرفت یم یرو واسه چ ارویخونه؟ سراغ اون  یاومد ریچرا انقدر د-

 چشم نگاه کنجکاو پسرک را نشان داد و بحث عوض کرد با

 ؟یبابا شما خواب ندار ایارش گمی+م

 ختیرا بهم ر شیهایشد و فرفر زانیاش آوو لوچه لب

 مونده لممیبابا ف-

 ست؟یبس ن یبابا کل امروز هم که به کنسرت گذروند ی+صبح مدرسه دار

 دوخت کمکش کند ارشیزد و مظلوم نگاه به ک نق

دور دور شب  میبردنبالت  امیفردا بعد مدرسه خودم م گهیپاشو قربونت برم ماهان راس م-

 میایهم نم

 ... دیدر گلو جا ماند و با اخم پس سرش کوب مهینصفه ن ازهیخم

  یاریشبم نم یببر یخوایپسر منو م ی+غلط کرد

  کنه؟یم یچه فرق مایما تو خونه تنها بود یاومد ریسه ساعت د یبابا جنابعال یا-

  خوابهیباباش م شیشب خونه پ ایارش کنهیفرق م یلی+خ

 کرد اشیعصب یاگوشش برد و با زمزمه ریز سر

 زور بزن یخوایبالخره که سهم منه حاال هر چقدر م-

 دیرفت و با بالشت به صورتش کوب یغره وحشتناک چشم

  نمیزود برو بخواب بب ای+خفه شو فقط...ارش

که از جا برخاست متعجب دستش  ارشیاتاق کرد و ک یرا با هزار غر و نق راه پسرک

 ...دیرا کش

 +تو کجا؟ 

 رفت  یو که فرستاد ارمی گهیبخوابم د-
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 دایرو از کجا پ قهیعت اروی نیا میعقب افتاده فرستادمش بره که حرف بزن نمی+بتمرگ بب

 هیاصل ایبوده...من امروز ماف کارهیچ ستیسرمون کاله گذاشته بود طرف معلوم ن یکرد

 ...اسمان خراشدمیرو د

نکرد...از  غیاول مالقات هم در یها هیاز گفتن ثان یزده چهار دست و پا نشست و حت ذوق

گفت که همچون آسمان  یا یرگیشباهت آسمان خراش گفت و ساختمان محل کارش...از ت

کند  دیناام خواستینزد نم یجذاب بود...از مجذوب شدنش اما حرف شیشب چشمها

 احت شده بود.ر واز جانب ا الشیرا که تازه خ یبرادر

 

 

 

 

 

 

                                                            

  

 

 کیارش             

 ماهان                                                        

 ارشیا                                                    پیانو اختصاصی
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 داریبود زمان د دهیآشفته سروسامان داد...بالخره رس یو مو ستادیا نهیآ یرو روبه

و برگشت محموله را داد وحال نوبت  یخبر آزاد یمجدد...آسمان خراش با تماس

 دارید نی... ترس داشت...دست خودش نبود که در اولانویپ لیبود و تحو دارخودشانید

اشت نسبت به نگاه کرد..ضعف د یم دیکه نقطه ضعفش را تشد ییجذب او شد..جذب او

 پرغرور و ارباب مابانه او.. 

 یخواست آسمان خراش همان کس یشد اما او دلش م یم یهم عصب قتیاز گفتن حق یحت

فقط مختص خودش  یجد یهاخواست آن نگاه یکند...دلش م یباشد که او را کنترل م

 کی....همجنسگرا بودنش دیترس یم گرانید دنیاز فهم دیترس یباشد....اما از فکرش هم م

بود که نه  یخواستن آسمان خراش همی...درد اصلگریدرد د کیبودنش  ویدرد بود و اسل

 اش... قهیداشت نه از سل یاگاه ششیاز گرا

به درخورد و بدون آنکه شخص پشت در،  زیاشفته بازار ذهن بود که دو تقه ر غرق

عادت کرده بود اما باز هم  ایارش یرفتارها نیمنتظر اجازه ورود باشد؛ داخل شد به ا

 ... شدیکالفه م ینظم یب نیازا

منتظر اجازه  دیبا یزنیدر م یوقت دمیم حیباره که دارم بهت توض نیچندم دونمینم ای+ارش

 منم که شده به حرفم گوش بده....  یدلخوش یبار برا هی....لطفاً یورود باش

 رونیاز خود دفاع کند اما هنوز حرف از دهانش ب شهیدهان باز کرد تا مثل هم پسرک

 گونه از معشوق دفاع کرد  یشد و حام دایپ ارشیسروکله ک امدهین

که....دوست داره مثل گاو سرش  ستین بهیبه بچه...غر یداد ریدوباره گ یدار کاری+چ

 .... گهیبَندال بچه نشو د نقدریتو.... ا ادیب نییرو بندازه پا

حمله ور شد و  ارشی...پسرک به سمت کایارش غیج یاش همزمان شد با صدا قهقهه

 غرغر کرد.. دیکوب یم اشنهیدرهمان حال که با مشت به س

 من گاوم؟  ینعی یتیترب یب یلیخ اااارشی*ک

 حرفش را پس گرفت  یا هیهول و َوال افتاد و به ثان به

 نبود  نیمن منظورم ا زمینه عز-

 ...کنمیاصال نگاتم نم گهیبود واقعا که د نیمنظورت هم قای*چرا دق

 به سمت پدرش رفت و در اغوشش مچاله شد.... لوس

 خونه بمونم....  هیتو  ارشیبا ک خوامینم گهی*بابا منم امروز دنبال خودت ببر د

کردنش را از دست  تی..بهرحال که فرشت اذارشیملتمس ک افهیق دنیشد از د ثیخب

 ...دادینم
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 .... یتنها بمون ارشیبا ک زارمیمن م ی.... فکر کردبرمتیبابا م رمتبی+م

قرارش  اداوریاوردند زنگ ساعت در اخر  یکدام در کلکل کم نم چیشروع شد و ه دعوا

و معشوق  ارشیک یشد برا یکند...رفت و خانه خال یخال دانیو م دیایشد که کوتاه ب

 دلخورش...

کرد  یم یمحل یسمت پسرک رفت که گوشه مبل درخود جمع شده بود و عمال به او ب به

را  ایدست ارش ییمبل نشست و در کمال پرو یاش را نشان بدهد...رو یتا عمق دلخور

نگذاشت به هدفش  ایارش یها یلجباز شهیگرفت و او را در بغل خود انداخت...مثل هم

 برسد و با اخم او را ول کرد... 

از خودت دَر  یطانیش یتو بغل من وسوسه ها یخودت و بنداز دیبچه االن با +چته

 اومده  رمونیگ یخونه خال رسرمونی... خی.... اونم با لحن سکسیکن

 خان ارشیک دمیم جیترج یبا جنابعال ی_جهنم و به خونه خال

 دهد صلهیرا ف هیقض یکرد با مسخره باز یو سع دیابرو در هم کش بامزه

من مردتم....آقاباال سرتم...سرورتم...تاج  رسرتیچه طرز حرف زدن با آقاتونه....خ نی+ا

 سر... 

 ... رونیب رمیاز خونه م شمیپا م یحرف بزن گهیکلمه د هیبخدا اگه  ارررررششششی_ک

 بود او را چفت خود نشاند  ی...به هر زور و ضرباوردیو اخر هم طاقت ن دیکش یپوف

  ؟؟ی.... چته بداخالق شدمی+باشه بابا نخواست

 خوش اخالق باشم....  دیمثل گاوم با گهیکه بهم م یبا آدم کنمی_فکر نم

 جان جوجه دلخور شده... من غلط کردم گفتم بهت خوبه...  ی+ا

هنوز در  امدنیاز شب قبل و خانه ن یبود اما نه تنها بخاطر حرف او... دلخور دلخور

که  یدو مرد یبرا کردیس بود و کودکانه رفتار مقلبش جا مانده قصد خروج نداشت...لو

 اش داشت... یتنها آنهارا در زندگ

 شمونیخونه پ یومدیهم ن شبید یگاو ....تو ...تو حت یبابا به من گفت ی...تو جلو ارشی_ک

 خب بگو یکن یبا ما زندگ یخواینم گهیبگو اگه د یدوسم ندار گهیاگه....اگه د

نداشت  یاش ماند...پسرک دل نازکش طاقت دور یاشک یبه برق چشمها رهیزده خ بهت

 چندساعته... یحت

دارم بجز شما که حرف  ویم؟کیخانواده ا هیرفته ما  ادتی؟یزنیم هیحرفا چ نیا ای+ارش

خانواده سه نفره  هیما  میاز هم جداش ستیوقت قرار ن چیمن، تو ماهان ما ه ؟یزنیرفتنمو م

 خب؟  میولت کن ستیقرار ن چوقتینه من نه ماهان ه میمونیتا اخرشم م میاز اول بود میا
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ببرد  نیپسرک را از ب یدائم یکرد ترسها ینماند...سع یاعتراض یسخن گفت و جا قاطع

...لبخندش داردیبرنم شیایتر دست از سر ارش یو اتفاقات لعنت یآن گذشته لعنت دانستیکه م

گرفت...در  یبازوانش جا انیم یمخالفت چیه یب نباریباز کرد و پسرک ا د،آغوشیرا که د

کلنه  نیهر لحظه ا خواستیبود که م ییکرد و معشوق ازانها واگوشش "دوستت دارم"نج

را نوازش  شیگوش پسرک بود و پچ زد و موها ری... سر زردیرا بشنود و ارام گ ییجادو

 کرد... 

 ستیمهم ن یبغلم باش خوامیم یمن درهر حالت ایپسم نزن ارش کنمیبغلت م یوقت چوقتی+ه

تو جات تو بغل منه  یازم متنفر یوقت یحت یچقدر ناراحت ستیمهم ن یچقدر دلخور

و  یکه تو بغل ماهان بود ی...از همون وقتتیبوده از همون بچگ شهی؟همیدی... فهمایارش

 از همون اول جات مشخص شد جوجم....  تو رمیبغلت بگ زدمیله م من له

اش را  یاز سر دلدادگ ی...حرفهادیصورت مردانه اش کش یزد و دستش را رو یلبخند

 دوست داشت...

 نگو...   ینجوریا شمیازت متنفرم نم چوقتی_من که ه

 ...هنوز هم به لطافت پوست نوزاد بود.. دیکرد و بوس کیدستش را به لب نزد کف

 تو اون قلب یتونینم چوقتیشناسم تو ه یجوجه...اون قلب مهربونت و من م دونمی+م

 ... یمثل نفرت و جا بد یمهربون احساس بد یکوچولو موچولو

 ممکنه ازت متنفر بشم؟ ی_پس چرا گفت

 یتو حس خوب یغرق بود ایباهات دارم  یمن چه نسبت یفکر کرد نی+جوجه تا حاال به ا

تورو من بزرگت  ینعی؟؟یچ یعنی نیا یفهمیم یقمیتو پسر رف ایدادم ارش یکه بهت م

 یباعث شده باشه تو نتون نیترسم ا یچشمت بودم..م یاز همون اول من جلو یعنیکردم...

کرد  رییو آدما تغ یبه زندگ دتیو د یسالته اگه بزرگترشد ۱5تو فقط  ایارش ینیرو بب هیبق

...رفاقتم با ماهانم یمن تموم یتو برا ؟اونوقتیخوشت اومد چ گهید یکیو از 

 برام تمومه جوجه.... ایدن یاگه تو نباش ایبرات بگم ارش ینجوریتمومه...بزار اصال ا

 یاما اشِک حلقه شده چشمان رنگ شیایارش یحرف داشت برا ایدن ایمکث کرد که دن یکم

 ...شدیپسرک مانع از ادامه سخن م

من بخاطر  دمیهمه مانع من بازم ازت دست نکش نیهمه مشکل و ا نیجوجه با ا ینیبیم-

 ستیترم...مهم ن کیاز برادر نزد قِ یرف یماهان واستادم تورو یتوعه فِنِقل بچه تو رو

کردم که ماهان و مجبور  دایراه حلش هم پ یبسه من حت یکه تو مال من باش نیاصال  هم

  یکنکنم بزاره با من ازدواج 

  ؟؟ی_چه راه حل
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  ارهیقانون مجبورشه به عقدم درت ب کنمیمثال حاملت م-

 خوادیادم فقط دلش م یزنیم ییحرفا یسر هی گهیوقتا بابام راست م یبعض ارشی_ک

 مثال  یحامله کن یخوایم ینگات کنه....جناب دانشمند منو چجور سیپوکرف

 کاناپه درازکش کرد و به سرعت قلقلکش داد  یرفت و او را رو رجهیسمتش ش به

 نایکه با اقاشون ا هیواسه بق یشیم یعبرت...درس یفهمیاز کون حاملت کردم م یحاال وقت-

 درس حرف بزنن 

لب قربان صدقه  ریز گرفت و یرا به باز شیپلهوها شتریقهقهه اش که بلند شد ب یصدا

 اش رفت 

*** 

و به سمت  دیکش قیشد...چند نفس عم ادهیآسمان خراش پارک کرد و پ یرو به رو نیماش

به  دنیو آسانسور و راحت رس یالب یشرکت قدم برداشت...خداراشاکر بود بابت خلوت

مستاصل ماند...کاله  هیمقابل چند ثان تیجمع دنیکه وارد شد با د نیطبقه مورد نظر اما هم

حرکت  یمنش زیانداخت و به سمت م نییو سر پا دیصورتش کش یرو شیاز پ شیب

جلب  چیکرد بدون ه شییاول با شناختش به سمت در راهنما هیکرد...مرد از همان ثان

 ...یتوجه

 یدارند و مشغول بررس فیتشر نییمهرزادگان... جناب آسمان خراش طبقه پا یسالم آقا-

 فیمطمئن بشند... و فرمودند هروقت تشر دنشیشما هستند ،تا از سالم رس یمرسوله گمرک

 ....ششونیپ دیبر دیآورد

رد تشکر کرد و به سرعت به سمت آسانسوررفت...از همان لحظه زد و از م یلبخند

فوق العاده  کلیافراد ؛ با آن قد و ه ریسا نیورود ؛ چشمش به آسمان خراش افتاد که در ب

...سمتش قدم تیبود و اوج جذاب یسرتاپا مشک شیمانند دفعه پ پشی.... تدیدرخش یاش م

نگاهش را  ینیو چرا سنگ دیرا کاو شیابرداشت و سالم کرد... نگاه، موشکافانه سرتاپ

 داشتیبرنم

به هر  دیباش یآدم بدقول ومدیجناب...بهتون نم دیرکردیمهرزادگان..د یسالم آقا کیعل-

تا  اوردندین نییپا تیرو از ترانز انوی...پیدیحال خوبه که قبل تموم شدن کار حداقل رس

رو امضا  لیتحو دیرس ایاول برو چکش کن بعد ب ادیب شیبراش پ یمشکل نیح نینکنه تو ا

از   یرویمجال صحبت نداد... منتظر پ شهیدفتر...مثل هم میریم بعدشکن تا کار تموم شه 

به دست آمده و  نانیحرکت کرد....خوشحال از اطم یگریدستوراتش ماند و به سمت د

زد به سمت آسمان خراش  یبخش تیبالخره لبخند رضا  یدوست داشتن انویسالم بودن پ

 ...کردیم هبه او نگا رهیبود و خ ستادهیا نهیرفت که دست به س
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داد و شانه به شانه هم به سمت طبقه باال  یکه بهم گره خورد عالمت همراه نگاهش

...قبل جلب کردیحرکت کردند...سالن بزرگ دفترش هنوز هم شلوغ بود و کالفه اش م

نداد به نگاه  یتیگرفت و توجهش را جلب کرد..اهمتوجه و حرکت اضافه دست مرد را 

 شتریبود نه ب ردهاش که تنها دستش را لمس ک یو جد رهیخ

 منو بشناسه...  یاتاقتون ممکنه کس میتر بر عیلطفا سر شهی+م

 قدم برداشت زیاز دستش جدا کرد و پشت به او باز به سمت م دست

 امی...منتظر بمون کارم تموم شه م4۱06رمز اتاق -

کنکاش  ی...داخل شد و بد نبود کماوردیفرصت به دست نم نیشمرد که بهتر از متیغن

به  ازیدر حد دانستِن اسمش...ن دی...شاادیشناختن اسمان خراش. نه ز شتریب یاتاق برا

 یای..همه اششودینم رشیدستگ چیکامال متوجه شد ه قهینبود که بعد دو دق یادیکنکاش ز

 یهم ازو نداشتکم یشتریشد البته که توقع ب یاو خالصه م یکار طهیاتاق فقط در ح

زل زد که  رونیو به ب ستادیا شهیپنجره تمام ش کیدر، نزد کیت یغرغر کرد و با صدا

 ...ردیاتاق بگ یمچش را هنگام بررس خواستیدلش نم یطیشرا چیتحت ه

گرفت بدون آنکه نگاهش کند گلو صاف کرد و سکوت  یخراش که کنارش جا آسمان

 شکست....

 داره....  یقشنگ یوی+ و

 میباشه که خستگ یزیچ هی دیبا کنمیاتاق سر م نیهم یمثل من که از صبح تو یآدم یبرا-

زده  دیبا ییکه چه حرفا یدونی...کار تموم شد منیو در کنه...کالهت رو بردار و برو بش

 نه درسته؟...  ییبشه چه حرفا

نگران  ادیم شیخودم هم مشکل پ یبزنم برا یکه اگه حرف دونمیم یاونقدر دی+مطمئن باش

 ....دینباش

 کنن ییرایازتون پذ گمیاالن م دیخوبه.. منتظر باش-

 یو سرشلوغ ادیز یشناختنش اما با وجود کارها یتنها برا خواستیماندن م شتریب دلش

ادب تعارفات او را رد کرد و بلند شد....دستش را گرم فشرد و  تیممکن نبود....با نها

بود که زنگ تلفن آسمان خراش به سکوت  دهیهنوز کلمه خداحافظ در دهانش نچرخ

 فورا خارج شد... یرلبیز ینبود و با خداحافظ زیماندن جا نیاز شیوادارش کرد..ب

 یهمراهش را...رو نکیو عشد اما در کامل پشت سر نبسته،که حس کرد نبوِد کاله  خارج

داد  یجا گذاشته بود و فورا  به عقب برگشت و باز پا درون اتاق گذاشت که صدا زیم

 کرد... خکوبشیآسمان خراش در جا م
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و از  زدیم ادیپروا فر یب نینچنیکه ا یشده بود از رفتن ماهان و اتاق خال مطمئن

صدا سر  رونیب یبه فضا رهی....پشت به در خگفتیاش م یمسائل زندگ نیتر یخصوص

 کرد؟یصدا بود اما حضور ماهان را چه م قیعا وارهایو د دیکشیبه فلک م

 نمیشمارت و بب خوامینم گهیو من بهت گفتم د یبود زنگ زد شیهفته پ کیبار  نیآخر-

 .... ادته؟؟ی

جرعت حرف زدن ندارد...صدا آرام تر  دانستیشد از پشت تلفن و م دشیسکوت عا تنها

 تر شد یا حرصکرد ام

  ادته؟؟؟ی-

 *ارباب 

که  یبعد از گند شهیفقط خفه شو...تو اصال روت م یارباب و مرض... فقط خفه شو سام-

 .... یکنیواسه من ارباب ارباب م یکه االن دار یمن نگاه کن یتو رو یزد

 *ارباب دوست دارم 

از  دیو با یدار....دوسم یکنیم انتیو خ ی...دوسم داریکه دوسم دار یتو گوه خورد-

تموم شد...هم قراردادت هم رابطه ات با  یو اون جمعت کنم....تموم شد سام نیا ریز

  یبکن یخوایم یهر غلط یآزاد گهیمن....د

 *ارباب من هنوز دوست دارم 

جمله به  دینفهم یدر ماند....حت یو به پشت برگشت و مبهوِت ماهاِن جلو دیعربده کش 

 انهیرسانده  انیپا

 احمق... ستمیاربابت ن گهینگفتم من دمگه -

چگونه سر صحبت را بازکند....دست به  دانستینم یپرت کرد و حت زیم یرو تلفن

 زیم یرو نکیکاله و ع حرفیکراوات گرفت و قبل باز کردنش ماهان کامال داخل شد و ب

اش  یلب ریز یاما قبل دهان باز کردن،خداحافظ دیبرگشتش را فهم لیرا برداشت....حال دل

 شد.... یاتاق منته رونیب بهکه  یکیتمیر یو قدمها دیرا شن

 آمده را؟ شیفاجعه پ نیا کرد یحسابش م یزی...آبروردیکوب زیبر م یفرستاد و مشت یلعنت

*** 

 گریکه با فکر گرفته...روزها و هفته ها فکر کرد و مگر د یقاطع میبود در تصم مصمم

از همان ابتدا و  ی...وقتدیایآسمان خراش خوشش ب نهمچو یاز شخص افتیفرصت م یکِ 

 یپا پس بکشد و اقدام دنشیجذب شد،چرا حال با فهم قشیعال و شیبدون دانستن گرا

 نکند...
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 احساس  یگرفت و کم میعقب و منطق تصم با

رابطه به  نیا با توانست یکه م یآرامش کرد ینم غیحد جذب شدن و خوش آمدن اما در در

 درخواست رابطه از جانب او یبرا دید ینم یازی.همجنس بود و ن...اوردیدست ب

 حرف بزند یو منطق دیبگو ششیاز گرا توانست یخودش نم مگر

 آوردند یرابطه به دست م نیا که از یقانعش کند به آرامش توانست ینم مگر

 ینگه داشتن زندگ یکه خوب بلد بود خصوص یزینداشت از برمال شدن و آبرو ر یترس

 اش را...

 یکه م یبه حرف زدن با اسمان خراش داشت و نظرش در مورد رابطه ا ازیتنها ن حال

 ...ردیشکل بگ نشانیب توانست

حرف بزنند اما از همان اول  یلباس کم ضیبه وقت تعو شهیرا صدا زد تا مثل هم ارشیک

 بار به زبان آورد... نیهزارم یورود غر زد و مخالفتش را برا

...اصال زمان تو رابطه رفتنت یشناسی...اسمان خراش و نمیکنیعجله م یماهان دار-

 ...اصال از کجا معلوم اون قبول کنهستین

مرد  هیاز رفتن تو رابطه  ای شمیکه خجالت بکشم از گرا ستمیساله ن ۱4من پسر رشای+ک

 ...نیرابطه بدم هم شنهادیبهش پ اموخیخوشم اومده و م یکیعاقل و بالغم که از 

 یو جذبش شد یدیفهم و ششیگرا نکهیبخاطر ا فقط ن؟یهم یچ ینعی میندار نیهمد -

و بدون  میکنم تا ازدواج کن یازش خاستگار ستیما فرق داره من قرار ن یایدن رشای+ک

رابطه رو  هیو بعدش  ادیو از هم خوشمون م مینیبیو م ...ما فقط هممیشناخت بدبخت بش

 دیحس خوش اومدن با هی شهیواسه ارامش گرفتنمون...بدون حس نم میکنیشروع م

 حس اطاعت من اون حس و دارم هیباشه...

 م داره؟ه اون یدونیاز کجا م-

 سراغش رمیدارم م نی+خب بخاطر هم

اگه  یاگه خبر پخش کنه حت یشناسیتو اون و نم یکنیم کاریچ یدار یدونینم چیماهان ه-

 یدیاز دست م و اعتبارت عستیمردم باور نکنن و بگن شا

اما  کردیبرادر را درک م یها یزد و دوباره به سمت رگال لباس برگشت نگران یخشندین

بازهم وارد  افتهیداشت حال که فرد مورد نظرش را  یمطمئن بود...چه اشکال مشیاز تصم

 رابطه شود

که بخواد پز  ستین یآسمان خراش آدم یدونیرو م نیخودت هم ا ی...ولرشایک فهممی+م

دارم که اون مرد حرف  نانیخواننده بهش درخواست رابطه داره.... من اطم هیبده که  نویا
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..پس چه گهینم یا گهیو به کس د کنهیرو همون لحظه دفن م زنمیم ششیکه پ ییها

 بفهمند؟ هیممکنه بق یگیم یجور

از  یگرید رهنیاش را پس زد...پ یانتخاب رهنیو پ ستادیاسترس شانه به شانه اش ا پر

 صورتش انداخت... یاورد و رو رونیرگال ب

کرده  ونتیمازو د نیا یهست یزیچ یا وونهید یماهان فقط نگرانم تو کله خر دونمینم-

 اصال

و باهم کنار  میکنیم دایو زود پ مثل خودمون یینکرده فقط ما آدما وونهی+مازو منو د

 ...میایم

 کنهیبفهمه کله تو م جمنتی....اگه منیکنیم یقانون یب یدار یلیها خ یماهان تو تازگ-

 هیرفت  ادتیتو اصال  مونیو آسمان خراش اومد وسِط زندگ انویپ هیقض ی.از وقتها....

 .... یندار یمعمول یو زندگ یستین یفرد عاد

ها کالفه  اطیاحت نیا را بست....گاه از رهنیپ یبه سمتش برگشت و دکمه ها تیجد با

 ...شدیم

 شهیکارها رو بکنم چون سوژه م یلیخ دیمن نبا گهیکه م ی+قانون؟؟؟ کدوم قانون؟؟قانون

خودم و نداشته  یمن سبک زندگ نکهیا یعنی؟یچ یعنی یقانونیب یدونیدست مردم؟ م

تو  دمیر یست... چون بر خالف قانونه ا هیباشم.... چرا؟؟؟چون سوژه ست... چون حاش

 ....می...مگه ما چندسال زنده اارشیقانون مزخرف..... بسه ک نیا

سلب  شهیکه هم یا یندارد اما حق زندگ یریاوهم تقص دانستینگاهش کرد و م دلخور

 ...دادیآزارش م دشیم

با  نکهیسراسر حسرته ...حسرت ا یزندگ نی....ایکه خودم دوست دارم چ یا ی+پس زندگ

با تو برم  نکهیمردم سد راهم بشند...حسرت ا نکهیبدون ا یپسرم برم پارک و شهرباز

 هیچهره که نکنه مردم منو بشناسند.... من  رییو کوفت و زهرمار بدون تغ ستیباشگاه و پ

 وهیبه روش و ش یزندگ نیاز ا خوامیم یچ دمیحاال که فهم ی..درست ولستمین یفرد عاد

...فوقش مونهیمن نم یبرا یگقانون...تا آخر عمر خوانند یگور بابا کنمیم یخودم زندگ

 ؟یرو دوست داشته باشند...بعدش چ میقیمردم خودم رو و سبک موس گهیسال د ۱0

که جاشون رو به نسل جوون تر از خودشون  یا گهیمثل هزار تا خواننده د یکی شمیم

االنم رو  یجوون گهیچون د ادیبه کارم نم یاون موقع آزاد ارشیدادن و طرد شدن.... ک

 ندارم...

مورد عالقه اش را  یزندگ شهیهم یبار برا کیبرگشت... نهیگرفت و باز به سمت آ ینفس

 بازهم کارش مانع شود  دادیو اجازه نم خواستیم
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که بفهمه منو که  نمیمثل اسمان خدارو نب یفرد دیچون شا ادیبه کارم نم گه،ی+چند سال د

... چرا چون سرکوبش ستیقلبم ن یحس قشنگ تو نیا گهیسال د ۱0جذبش بشم.. ـبفهم 

 ستین جامچیبفهمه هم به ه جمنتیبزار برم دنبالش من ؟پسیفهمیکردم م

که دوست  کنمیم یزندگ یبه بعد اونجور نیگذشت....از ا گهیبزار همه بفهمند....د اصال

به من  یمثل وزغ زل بزن نکهیا یآرزوش رو داشتم.... حاال هم به جا شهیدارم و هم

 شد رمیشلوار بده بپوشم د

و  یحواس پرت یبرا زدیچنگ م یسمانیاسترس داشت...به هر ر ینشده بود اما کم رشید

و  دیآسمان خراش د دیسف اهیکه باز خودش را مقابل س یتا زمان شدیفکر نکردن اما نم

 ...نبود دنیوقت پا پس کش گرید

*** 

صرف شناختنش  یوقت گرید یمنش نباریراست سمت طبقه آخر رفت و ا کی

 ش،تنهایحرفها دنیبار از شوک شن نیرا ندارد که آخر دارشید نتظارنکرد...مطمئن بود ا

 خود برگشته یمکان فکر کرده بود و حال با پا نیبه ترک ا

پنجره  ی...پرده هاکیتار یجواب آرام داخل شد...غروب بود و اتاق کم دنیزد و با شن در

...محل نداد به حس و حال حاکم بر اتاق کردیالقا م یقیعم یو حس خفگ دهیکش شهیتمام ش

و به سمتش قدم  ستادیبه احترامش ا…. نگاه بهت زده آسمان خراش را داشت ینه وقت

 ...داریجز نشان دادن شوک د فتنگ یبرداشت و چه داشت برا

 جناب پاپ نمتونیبب گهیبار د کی کردمیفکر نم-

 مجدد رو نداشت جناب... داریشما بود انتظار د یهم جا یهرکس دارید نی+بعد از اون آخر

نشود...زبان دراز بود و پنهانش  انیخنده محوش نما دیگوشه لب کش دست

 ...کردیم یته گلو و آرامش زبان دراز یبا صدا یبامزه بود وقت.…کردینم

 خجالت بکشم؟ میشخص یبخاطر زندگ دیمن با-

سوال به نگاهش گره خورد اما قبل پر  ی...چشم هادادینم یحیتوض چیبود که ه بیعج

 را خواند... شیحرفها دنیپرس

 کنهیجهان سفر م نیا یبه جا هی کباریمثل تو که هر چند ماه  ین موفقوجو 2۱تو قرن -

 دیباش دهیو نفهم اون روزم یحرفا رممکنهی...غستین دهیافتاب مهتاب ند

 بود امدهیکه ن یخجالت و شرمندگ یو سر باال گرفت...برا وفتادیتک و تا ن از

 رحال اومدن امروز من بخاطرهمون حرفاسته +به

 ...بهی؟عجیدر موردش حرف بزن یامروز اومد یفرار کرد یدیاون روز خجالت کش-
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 خودم خاصه خجالت بکشم... یسبک زندگ هیکه شب یزیاز چ دی...چرا بادمی+خجالت نکش

 بیگذاشت...عج شیکوچک گوشه لبها را به نما یبر لب آورد و انهنا یشخندین بالخره

 کردندیم دایرا زود پ گریکدیخاص  یها ...انسانامدیبود که تعجب کرد اما بدش هم ن

 خودت؟ یسبک زندگ هیشب-

 یاومدنم و حدس نزد لی...باور کنم دلگمیم یمن چ یدونیخوب م دیهست ی+آدم باهوش

و بازهم اخم صورتش  دیپر کش شخندیشد...ن لیبه سمت جلو ما یپا انداخت و کم یرو پا

 کرد... نیرا مز

 حد از جرعت و جسارت رو... نیا کنمیحدس زدم...فقط باور نم-

 یکه انتها نداشت لبه مبل نشست و مو یمقابل ان برق نگاه از سر غرور نباریا امدین کوتاه

 باز شد و صد پله جذاب تر یکنار زد...چهره کم یشانیاز پ شانیپر

جناب...من متمدن  یاشتباه گرفت کننیکار مبراتون که  یی+جرعت و جسارت؟منو با آدما

ام باهم تا فارغ از شغل و حرفه نجایاومدم ا نیبخاطر هم دونستمتیحرفها م نیا تر از

 کنن دایو پ انقدر زود هم نوع خودشون ستنیبالخره همه مثل ما خوش شانس ن میحرف بزن

 میزنیخب حرف م یلیخ-

 نکهیا…دیچگونه اصل مطلب را بگو دانستیالل شد که نم ییآمد گو انیکه به م فشحر

 ...کردیاش م یکفر اوردیبه زبان ب خواستیو بازهم م دانستیمرد خواسته اش را م

 یستیآدم تو رابطه رفتن ن ای+گو

 ینشستن...پنهان یبرا یقصد برخاستن و رفتن داشت که دست بلند کرد و باز دعوت یشینما

 دیلبش ماس یلبخند زد اما با حرف بعدش لبخند رو

 یتیسلبر هیادم تو رابطه رفتن هستم اما نه با -

 +چرا نه؟

قرار داد ببندم که نگاه هزارتا دختر پسر جوون روشه و براش له  یمن طاقت ندارم با کس-

 و کور کنم؟ روش ینگاها ایبکشم  و ومیصورت اسل نیا ...درزننیله م

را دوست داشت و هرچه زودتر به دست  امدهیهنوز ن تیآشکار شد...مالک نباریا لبخند

 اوردنش را خواستار بود...

 رد درخواست؟ ای تیبزارم به حساب مالک نوی+ا

 گریبار د کیرا دوست داشت بامزه حرف زدنش را  یو او زبان باز کردیم یباز زبان

 کرد... دییتا
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 به حساب شرط و شروط-

از حالت معمول چاک  شیب یکم شیو دست درهم گره زد...ن دیلو کشزده خود را ج جانیه

 بگذارد شیرا به نما شیبایداد لبخند ز

 ؟ی+چه شرط

 دمیبهت خبر م….وسط محل کارم نجایاما نه ا میزنی...حرف ممیزنیحرف م-

*** 

اسوده  ایارش دنیبه اتاق خوابها کرد و با ند یکوچک منته یبه راهرو ینگاه اطیاحت با

 یو چاره ا کردیم تیرفتن اذ رونیب یاز هر زمان پسرکش برا شتریداخل شد...امروز ب

 نگذاشته بود... شیجر فرار برا

و  دیکش ی... داددینشسته لبه تخت د را ایبرق اتاق ارشکلید شد اما به محض زدن  داخل

 بلندش نگاه کرد یگذاشت و به خنده ها نهیقفسه س یدست رو

 مجبور یخب بابا مجبورم کرد دی*ببخش

 اتاق من یاومد یچجور ای+ارش

اون وقت  دمیکلمه بگو اجازه م کی .یندار ی*از در تراس... بابا از دست من خالص

 چسبم....  یمثل َکنه بهت نم گهید

 یویروز داده بود اما سنار کیکه در  یجواب نه ا نیهزارم یباز کردن برا دهان

 یبدون اجازه و شروع پرحرف ارشیمنتظره ک ریورود غ….خانه شان تکرار شد یشگیهم

 آغاز کرد... ینداد و وراج دنیمهلت نفس کش یها.. حت

 میولش کن برو لباس بپوش بر زنهیم ادیبابات حرف ز نیهزار بار بهت گفتم ا ایارش-

 محلش نده.... 

خونه هست رو ِبَکنه  نیدر تو ا یهرچ ارمیمن فردا کارگر ب هینظر شما دونفر چ گمی+م

 میواسه شما دونفر نداره که... حر یمعنا و مفهوم نجادریا میندار ازیببره.... ما به در ن

 تو...  دیایم نییپا دیندازیشماهامثل بز سرتون رو م دیفهمینم یشخص

 ...یکن یمخف یخوایرو م یچ گهیسرجات بابا.... من خودم تورو ختنه کردم ....د نیبش-

بود...سر به سمت پسرکش  دیرا بکند هرچند بع ایرفت مراعات ارش یغره ا چشم

 را سرش در اورد... ارشیک یها یور یدر یبرگرداند و تالف

 یبه چرت و پرت ها ی... پاشو برو سر درس و مشقت... نشستکشهیخجالتم نم نمی+نخند بب

 بشه....  یکه چ یدیگوش م نیا
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 درس....  یگیم رونیبرم ب خوامیم گمی*بابا درس کجا بود؟!...م

!!..اونم با یبر رونمیکه حاال بزارم ب یخوب داد یلی...امتحانت رو خمیرفتن ندار رونی+ب

 گهیتنهات گذاشتم که نمره هات درخشان شد د نیا شیپ نیارش؟همیک یک

آبرومندانه تر از  وفتهیب ۱گفتن آدم با  شهیهم امتحانش رو خوب داده....هم یلیاتفاقا بچه خ-

 جوجه یتو از منم باهوش تر یدونستی... مایارش ی....تو افتخار منوفتهیکه با صفر ب نِ یا

رو از من دور  ایچرا همش ارش گهی...بعد مینر ایالل از دن ی...اایک ینر ایالل از دن ی+ا

که من  روزیبچه تا د نیبمونه...ا شتیپ زارمیبهش که نم یزنیحرفارو م نی. د همیکنیم

 نیروز گفتم باهاش تمر هیفقط  ارشیروز ک هینداشت  نییکردم نمره پا یباش کار م

 شد....  ینجوریکه ا یکرد نیباش تمر ی.....چ۱ یفهمیآورده م ۱کن....

.من فکر کردم یبرا من مشخص نکرد یکار طهیبه من چه اقا!!.... به من چه...تو ح-

بودم از نظرم جالب بود دو  دهید دیجد شنیچندتا پوز هیکنم.. نیباش تمر دیبخوام با یهرچ

در  نکهینه ...فقط برا ا اینه اون طور که فکر کن هالبتهیچطور مینیبب میزد یامتحان ینفر

از بس باهوشه و  دمیم 20....اتفاقا تو اون درس بهش میحرکت بر یچطور میبدون ندهیآ

 گرفت.... ادیزود 

کردم درراه  یگوسفند قربون شهیو بکشمم قتل حساب نماالن تور نی... من اگه همارشی+ک

 نکردم... تیخدا...فقط از جلو چشمام گم شو تا قربون

 ... قهیدق هیرو ولش کن منو نگاه کن  ارشی*بابااا...!!!ک

وجودش تمام  یعامل ضعفش بودند سرتا پا دهیکش یها یسمتش برگشتت وآن زمرد به

 داشت....  یبود که در زندگ ینقطه ضعف

امروز رو  نیتکرار نشه....هم گهید دمیم ییایبار بود....قول ارش هی نیهم یی*بابا

 باشه؟؟؟...  ییدرس....قول بابا یپا نمیشیبرم....بعد بکوب م

فرستاد و  یلعنت رلبیبدهد....ز یدرچشمانش نگاه کند و جواب منف توانستیمگرم

بود و نه گفتن به  یاز حد خواستن شیب شیایارش یکرد وقت ینامحسوس سرتکان داد..چه م

هم  گریاز راه به درش کرده بود، بک شب د یکه به اندازه کاف ارشی.... کرممکنیاو غ

را به خود اختصاص بدهد  یمیرفتنشان که مطمئن شد بالخره فرصت کرد تا از...شیرو

نه قدم شانه انداخت و به سمت اشپزخا یرو رهنیگرفت و شلوار به تن،پ یدوش کوتاه

 یراه با زنگ در راه کج کرد و بدون پرسش در را گشود...بالخره که کس انهیبرداشت..م

 باشد... توانستیبجز محافظش نم

 در باز کردن جناب پاپ؟ یبرا یایم ینجوریا-
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 چیدم در خانه اش را ه ستادهیا بهی...غراوردیب ادیکه بخواهد به  یته چهره ا ینبود حت آشنا

در  یجلو یگاردهایبرده که امکان نداشت باد ادیاز  کردیاما فکر م شناختیجوره نم

باز بودن در  دنیبه سمت در خانه کرد و با د یرا بدهند... نگاه بهیغر کیاجازه ورود به 

 به حضور مرد مشکوک شده شیاز پ شی... حال بدیها ابرو در هم کش حافظو نبود م اطیح

از  زدیاشناتر م یو اخم الود حال کم ی..نگاه وحشکرد و فورا به سمتش برگشت. اخمبود...

بودنش و نگاه  انیفرار از مرد،عر ایپشت در پناه گرفت نه از ترس  یگذشته...کم قیدقا

مملکت را از  یتیرحال که در روز روشن سلبره ...بهکردیاش م یامان مرد عصب یب

 ...ندیبُربا توانستندیخانه اش نم

 نیبگو که از هم ینجوریا ؟اگهیگردیانقدر راحت م گارداتیجلوهمه باد شهیهم ؟ینگفت-

هان؟من ادم کنار  میبزن و یهمه چ دیشرط و شروط و نگفته ق…که اومدم برگردم یراه

 جناب پاپ شهیم ادیز یلیخ تاتی...محدودستمین زایچ نجوریاومدن با ا

و  کردیاش شد...اشنا بود و زبان الل م یچشمان وحش رهیکه خ یبود نگاه داگاهوناخ

حال  نیدر ع نمودیاشنا م بیاما عج دانستیرا نم زدیمرد آشناتر...از چه حرف م یصدا

 ...شناختشینم چیکه ه

 +شما؟

 ...یشناسیهمه حرف نم نیکه بعد ا یداد شنهادیبودن که بهشون پ یمتعدد یادما ینعی-

بود  یمرد را از نظر گذراند و شوخ یآمد...سرتا پا رونیگشاد کرد و از پشت در ب چشم

 او باشد... توانستیبه آسمان خراش نداشت چگونه م یشباهت چیکه ه ی...مردگرید

 ؟ی+چ

 نامدار رارسالنی...اسمان خراش منم..امیدیدرست فهم-

 

 

 

 

 

 

 

 نامدار)آسمان خراش( رارسالنیام
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*** 

 یو مواظب باش گفتنها ارشیک یشد و بدون توجه به غرغرها ادهیپ نیاز ماش سرخوش

درهم و حرص خوردنش  یو از ان طرف به اخم ها گذر کرد ابانیدائم، با دو از خ

 ...دیخند

و بعد پس  ستادیکرد کنار پسرک ا یرا ط ابانیگفت و به سرعت عرض خ  یاستغفرالله

 ...دیدستش را گرفت و کش یمحکم یگردن

بار بهت  ؟هزاریریو م یکشیراهت رو م ؟یدیبه حرفام گوش نم یشکی+تو خجالت نم

چرا گوش  وفتهیم یاتفاق هینکرده  ییرد شو خدا ابونیاز خ نییگفتم سرت رو ننداز پا

 تو یدینم

را قفل دستان بزرگ مرد کرد سِر کج شده و لب و لوچه  فشیکوچک و ظر انگشتان

 کارساز نبود گرید شیداشت اما کلک ها یقصد دلبر شهیهمچو هم زانیآو

.. ایارش یخرم کن یتونینم ایدلبر نیحفظم ترفنداتو با ا گهی.دیخرم کن خوادی+بسه بسه نم

گردوندم  یاالن برت م نیوگرنه هم ویاستد برمتیکه هنوزم دارم م زهیعز یلیخاطرت خ

 ور دل بابا جونت.... 

را  فشیدستش از حصار دستان مرد جدا شود اما محکم تر انگشتان ظر دیعقب کش دلخور

 گرفت و فشرد

 .... ؟؟یدستم و ول کن یتونیگفت م یشازده؟؟ ک دیداشت فی+کجا؟ تشر

 ... ؟یپس چرا دستم و گرفت یقهر یولم کن....مگه نگفت-

با کس  یزنیبا من حرف م یحال که دار نیدر ع یعنی. ؟یهست یزیچ یای+بچه تو، توهم

 امیکه قهر هم باشم.من تا ق میریگفتم قهرم باهات؟.حاال گ یک ؟منیزنیحرف م میاگهید

 تو واسه خودت؟ یگیم ی....چکنمیدستارو ول نم نیا امتیق

 فیچشمانشان نگه داشت...انگشتان ظر یشان را باال آورد و جلو بهم چفت شده دستان

 بود... بایاز حد ز شیدست برنز و مردانه اش ب انیپسرک چفت شده م

 لیتا من و تکم یشد دهیآفر یدی+نگاه چقدر قشنگ چفت شدن بهم....تو هنوز نفهم

 دستارو نیا یجداشون کن یتونیاصال م ی؟؟چطوریکن

 یرا چطور م شیهاگونه یاما سرخ ردیلبخندش را بگ یتا جلو دیکش ردندانیبه ز لب

 کند....  یتوانست مخف

 خوام جداشون کنم که.. ینم-
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بدجور  شیهاگونه ینگاه کرد.... سرخ ریسربه ز یایو به ارش ستادیا ویدر استد پشت

 کیرا  تشیخجال یتوجه به زمان و مکان کوچولو یکرد که ب یم لیعقل را زا یدلبر

سرش را ثابت نگه داشت  ،ییبردن به تنها ینگاه به دور و بر و پ کیلقمه چپ کند.... با 

را محکم گاز گرفت... آنقدر فشار  شیهانکرد و لپ اشبه چشمان درشت شده  یو توجه

و به صورت سرخ  دیشدند....بالخره عقب کش کیبه هم نزد شیداد که حس کرد دندان ها

 نگاه کرد... ایارش یشده و چشمان اشک

 گاز بودا.....  هی....یجوجه... تو چرا انقد لوس یی+ووو

از آنکه بغضدارباشد  شیببرد...صدا ب نیرا از ب یتا نَم احتمال دیبه چشمانش کش یدست

 لوس بود...

 لپم کنده شد....قرمز شده؟؟...  کهیت هی....ایک یا یوحش یلیخ-

دندانهابه  یداد و قربان صدقه اش رفت...قرمز که نشده بود فقط جا یخنده جواب نف با

 ...شدیم دهیوضوح د

نکن جوجه حالم  شیانقدر احساس گهی..بسه دیهست ینازک نارنج یادی+نه قرمز نشده تو ز

 بهم خورد

 ...دیبه باسن نرمش کوب یباز کردن در ضربه ارام نیرا جلوتر فرستاد و ح پسرک

 باشه بعدا... شیبق گری+برو تو ج

 .... یلیخ ارشیک یاحساس و ضد حال یب یلیخ-

واست  ِکَشمشیم یازم بخوا نیاز ا شتری. بنهی+همون بابات با احساسه بسه من ته توانم هم

کن من با احساس ترم  یاونم هنوز زوده بابات مجوز نداده....برو بابات رو راض نییپا

 واست....  شمیم

 ...گهیبهت م یبابا حق داره هرچ-

 ...زنهی+بابات حرف مفت م

 امد...تمام ینگفت که از پس زبان او برنم جیبست و پر ناز نگاه گرفت اما ه یچپ

کردند...ساعت و قول و قرار پدر به  طنتیشهر گذراندندو ش یوهایروزشان را در استد

 ستمیکرد...پشت س یرا سپر شیروزها نیاز بهتر یکیسپرده شد و البته که  یفراموش

 یمتفاوت یرا فشرد و هربار صدا شیانشست و پر ذوق تک تک دکمه ه یدیجد

 دیرا شن ارشیک یبود که صدا دیجد طنتی...بازهم غرق شدیشن

نمونده اگه  یزیچ گهید یشون رو خراب کرد مطمئنم همه گهیبسه د زمیعز ای+ارش

 ... گهید میبر یدیم تیرضا
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کرد و به سمتش برگشت و نگاه معطوف ساعت پشت سرش شد و برق  زانیو لوچه آو لب

 دیاز سرش پر

 .... کشهیشبه....بابا االن منو م 8بدبخت شدم ساعت  ایک ی...واایک-

 نداره که تیکار ی...با من بودیقربونت بره مگه دختر چارده ساله ا ای+ک

 شهیبا تو که هستم بدتر م ؟اتفاقایفهمیمن فردا مدرسه دارم م ایک-

 گهی+دست شما درد نکنه د

 ارشینزده بود که خود ک یاش گذاشت...حرف اشتباهشانه ینگاهش کرد و سر رو مظلوم

 ز و ادا که بد نبودنا یهم قبول داشت اما کم

 ...اااایک-

 میخونه ما شام بخور میخب جمع کن بر یلیصدام نزن عه...خ ینجوریا ایمرگ ک ی+ا

 خونه تو؟-

نصفه  میخور یشام م میریروش م کممی نی...بابات که تا حاال حرص خورده اگهی+آره د

 .... شترهیخونه...احتمال زنده موندن مون هم ب میریشب که خوابه م

... موضوع اصال هم ترس از ماهان نبود که با چند دیدروغ بگو توانستیخودش که نم به

امروز  یها ی... موضوع خودش بود و دلبرکردیم دایپ  صلهیف هیساعت غرغر قض

و  ییخدادا یکشش، ناز و عشوه ها ارشیک ی... پسرک امروز با لبخندهاایارش

هاب .. بغلییتنها یکم دانستیم خودبه غارت برد... حق  کجای نیدل و د شیطنتهایش

نقش  یسال دلدادگ نیبوسه...بعد چند نیهم تجربه اول دی،شایرکیرزیز یهابوسه ،یطوالن

 نبود؟

و به  دیمورد عالقه اش را خر یکرد... غذا یرا راض ایارش یبا چرب زبان شهیهم مثل

 یکه به خود داده بود حال دلشان  عمل ییرهایحرکت کردند...وعده وع یسمت خانه پدر

بوسه ذوق  نیاول یها برا.. همچو پسربچهخواستی... دلش بوسه مخواستیشدن را م

رابطه ذوق و خواستن در آن موج  نیاز اول شتریاش نبود اما برابطه  نیداشت.. اول

 دیامبود که سه سال در حسرتش سوخته.. ییایارش شی.... بهرحال که فرد روبه روزدیم

...لبخند زد به ربودیبوسه را م کیاو  زدیاگر پس هم م یرا پس نزند اما حتذداشت او

 و بدون لب زدن به غذا تنها اورا نگاه کرد... شیاشتها

 ؟یخوریغذا نم ایک-

 مینیبب لمیسالن بعدش ف می+نه جونم تو بخور بر
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حواس مشغول  یو ب دیبه بغل کش ایکرد و به سالن رفتند گوشه مبل لم داد و ارش استقبال

شد...حوصله اش که سررفت پسرک از بغلش جدا کرد و سرش را به سمت  لمیتماشا ف

 ...دیخود کش

 کاری...چشمیاما من خوشحال م شهیبابات ناراحت م یدونیکه م یبکن کاریاگه  ای+ارش

 ؟یکنیم

  گه؟؟ید هیچه سوال نیا-

 +فقط جواب بده... 

 .... شه؟؟ی؟! مثال بابام تا چه حد ناراحت م یچه کار-

 نکهیخسته شدم... از داشتن و نداشتنت...از بودن و دور بودنت....از ا گهیمن د ای+اش

 .... ؟؟یکنی....قبول ممیببر شیپ تریرابطمون رو جد خوامی.... میستین یول یانگار مال من

  ؟؟ی...من...اخه...اخه بابام چارشیک-

  ؟؟یکنیکنم قبول م یماهان رو راض دمی.... قول مزنمیمن باهاش حرف م+تو قبول کن...

از رو عادته....نه....از اونا کا بدون تو دووم  دیشا یگیمن دوست دارم...نه از اونا که م-

همش  خوامیمن همش و م ی..ولااایکنیم تمی....اذایدیحرصم م ای....از اونا که رو مخمارمینم

کردنات.....  تی....با همه رومخ بودنات و اذخوامیو دوست دارم.... همش و واسه خودم م

 .... یزندگ نیاز ا خوامیم یچ مهی....حالستمیبچه ن یکنیهم که فکر م یاونقدر

کرد و نوازشواربه گونه اش  کیبه خود نزد شتریاز ابراز عالقه اش پسرک را ب خوشحال

 ...دیدست کش

 ... ؟؟؟یخوای+پس منو م

 .... ؟؟ی...توچخوامیآره م-

بابات آماده  یها دادیاالن خودم رو برا داد و ب نیخوامت که از هم یم ی+انقدر

...اگه صورتم درب و یو کبود شدم بازم منو بخوا اهیکردم....قول بده اگه کتکمم زد و س

 داغون شد بازم دوستم داشته باش و بوسم کن ...باشه؟؟..... 

حجم از  نیگوش سپرد...ا شمارشیتند شده و ب یوابش را داد و به نفس هاخنده ج با

...جز به دیشد و گوشه گوشه صورتش را بوس کشینزد شتریکرده بود ب شییهوا یکینزد

 شیتر از پ شیرفت.... ب یاش مقربان صدقه رگوششیجز بدنش را نوازش کرد....ز

 اسمش را صدا زد...  یوقتبم شده بود  شیکرد.... صدا یاش م ییهوا

تحملم از دستم در  گهیمن د ی... ولیشیناراحت م دونمیم یشیدلخور م دونمیم ای+ارش

 ...درکم کن و ببخشم.... تونمینم گهیطاقتم طاق شده بعد سه سال.... د گهیرفته... د
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حرف زدن نداد دست دو طرف صورتش گذاشت و بعد ِلب تر کردن جلوتر  فرصت

بسته اش  یها پلک دنیشد....با د رهیانش مکث کرد و به چشمانش خلب یمتر یلیرفت..م

 اینبود....خواب بود  فی.... حس و حالش قابل توصدیلبخند زد و محکم لب بر لبش کوب

 ینداشت...مهم برآورده شدن آرزو تیا نه....اهمیدانست....اصال زنده بود  یرا نم داریب

 نیریرا حرکت داد....ش شیهامکث کرد و بعد لب هیاش بود...چندثانسه سالشه

را  شیشد و با تمام وجود لبها نیری.... غرق حس و حال شایطعم دن نیتر نیریبود....ش

به  زیر یا وسهپسرک راهم حس کرد... نابلد بود و فقط ب یکه لرزش لذت بخش لبها دیمک

 ارزش بهشت را داشت....  شیاما همان هم برا کردیم میاو تقد

 ینم ریدانست هر چقدر هم بگذرد س یدانست...فقط م یبود نم دنشیبوس ریدرگ قهیدق چند

 ینفس نداشت....کاش م دیو تمد ییبه جدا ازیتواند دست بکشد...کاش ن یشود... نم

کرد  گرانید میبوسه بهشت را تقد کی نیتوانست تا ابد لب بر لبش داشته باشد....او با هم

او باشد...... او با  ی.. بگذار جهنم براارشی نیریش یها لب...مگر بهشت چه بود جز 

 بوسه از طبقه هفتم بهشت هم گذر کرده بود... کی نیهم

*** 

کر بود و ابرو در ف قایانداخت... عم نیینشست و سر پا شیمبل روبه رو یحرف رو یب

 ...کردیاما چرا هنوز هم باور نم سپردیم حاتشیبه توض شبه هم گره زده، گو

 گه؟یشخص د هیشخصه آسمان خراش  هینامدار  رارسالنیام ینعی+

با  یتوقع دار ؟یمتوجه کنمینه... هر دو نفرشون منم...ماهان من دارم کار خالف قانون م-

به کارم نداشته باشه؟من فقط بعد انتخاب کارم  یکار چکسیبرم لب مرز و ه افهیق نیهم

جداش کنم... که  میشخص یکه از زندگ افمیتو ق یجزئ  راتییتغ یسر هیناچار شدم به 

 ... ادین شیواسه خانوادم پ یمشکل

 +خانواده؟

 پسرته... قیرف ای... اریشناسیپسرعمو...برادرمو م هیتر دارم و  کیبرادر کوچ هی-

حاصل  یانرژ هیداشت به تخل ازیدراورد... ن یباز یمبل برخاست و کول یاز رو شوکه

 پشت سرهم جاناتیاز ه

 قیرف ایبعد شد اسمان خراش بعد شد داداش ار میریاومد گروگان گ یکیابالفضل...اول  ای+

 مونده؟ یزیپسرم بازم چ

 اومدنم... لیاره...دل-

 ه؟یچ لشی+دل

 ه؟یک ای...ارشزیچه یدستمه بجز  تی...همه زندگیدیاول به سواالم جواب م-
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سوال و  نیتر یسرعت مطرح شود اصل نیبه ا کردیخورد اما خود را نباخت...فکر نم جا

 اش یراز زندگ نیتر یمخف

 پسرمه دیاالن گفت نی+خودتون هم

 گهیبهت م یتره ول کیسال ازت کوچ ۱0که فقط  هی....کهیک ایماهان مثل آدم بگو ارش-

 داشتن که....  یقدرت بارور یسالگ ۱0که باور کنم اسپرمات تو  یبابا....توقع ندار

 بگم اصال؟ دی+چرا با

که  نجامینشون بدم...ا و میقبول کنم..اومدم در خونت خود واقع و شنهادتیکه پ نجامیا-

 بده ؟جوابمویاوخیم لی...بازم دلمیرابطه شکل بد

افشا کردن رازش  ینگفت که نگران چیحس کرد از تصور رابطه اما ه یپوست ریز لذت

 بود اما...قرار بود با اسمان خراش وارد رابطه شود؟... شتریب

 گرفتم....  ی+خب...خب من اون  و به فرزند خوندگ

 از کجا؟؟ -

 .... گهی+از پرورشگاه د

دروغ  ینه....پشت سرهم دار ای یبر یحوصلم و سر م یدار یماهان متوجه-

  ؟؟یوجود داره که از بازگو کردنش واهمه دار یمشکل ای یگیکه نم ی....اعتماد نداریگیم

 ... دمینه...بگو منم جوابت رو م ای یقبول کرد ی....هنوز نگفتستی+بحث اعتماد ن

خودم و نشون  یاومدم در خونت و چهره واقع یبه نظر تو...اگه قبول نکرده بودم م-

 دادم؟یم

و  دین دهد...لبخندش را دارامتر واکنش نشا یکم دیلبخند زد و لب به دندان گز اشکارا

 ارام تر بحث را ادامه داد... یکم نباریا

 یاطالعاتت مبن یپرورشگاه چی.... چون تو هشیاوردیخب جواب؟.از پرورشگاه ن-

 برگرفتن بچه ثبت نشده... 

 ... ؟؟ی+آمار گرفت

 دهنت و صاف کنم ....حاال بگو....  یاره....گرفتم که اگه دروغ بگ-

خوشگل بود....از  یییلیساله....خ کی یپسرکوچولو هیسالم بود که اومد خونمون...  ۱۱+ 

....چون من اوردیتر که شد فقط اسم منو به زبون مشد....بزرگ یهمون اول با من اوک

 ایپرستار بزرگش کرد و ارش هیبودم....بابا مامانم همش سرکار بودن و به طبع  ششیپ

 یم رنشیبگ ایجونمه... ازم دور بشه  ایکرد... ارش یم افتیتمام محبتش رو از من در
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... ستمین یچی...هستمینباشه ن ای....ارش وفتهیبدنش ن یخط رو یول رمی.... حاضرم بمرمیم

 ....برادرمه....ایارش

را نشان  شیکرد صحت حرفها نییبهت زده بود و متعجب.لبخند زد و سر باالپا نیا

پدر و  یوقت ی...حتدیرا به عنوان برادرش ند ایارش گاهچیدهد....برادرش بود اما ه

 یکرد...او بود که او را م یرا آرام م ایمادرشان زنده بودند....او بود که ارش

 شده بود... نیعج اوخنداند....پسرک فقط با ارامش اغوش 

 برادرت؟-

پرورشگاه دلشون براش  ینتونست بچه دار بشه...تو گهیمن د +آره.مادرم بعد

سرکار بودن و منو  شهیبودم.... اونا هم ششی....اسمشم من انتخاب کردم....فقط من پدیلرز

خواستند  یبودند...م قیباهم رف ارشی.... پدرم و پدر کشیسالگ 5تا  میموند یتنها م ایارش

منم حوصلم  گفتیکرد م یم یقرار ی...مامانم بیکار هپروژ هی ی....براشیبرند ک

 ی...رفتند ولارشیمامان ک شیپ میما رو نبردند....موند میمدرسه داشت ارشیسررفته...منو ک

 هی....من موندم و میتنهاتر شد میآب غرق شد....تنها بود یشون توبرنگشتند....لنج گهید

 رونیآهنگم و ب نیاول یسالگ 20....یقیساله...از همون سال رفتم سمت موس 5بچه 

بودنش  میتیدهنده  خواست شناسنامش نشونه یبزرگ شده بود...دلم نم گهید ایدادم...ارش

داد....اوِل  یبه مجردا هم بچه م یستیبار بهز نیاول یباشه....باطلش کردم... اون سال برا

که تونستم  بود نیبشند... تو همون ح بیرفتن سمتش که مردم هم ترغ هایتیبار سلبر

نداشت با  یمشکل چیخوشحال شد... ه یلیخ ای. ارشبه اسم خودم.. رمیبراش شناسنامه بگ

بود حاال با آغوش باز  دهیکش ادیز یموضوع...از همون اول بابا صدام زد.... بچم سخت نیا

 آرامش رو قبول کرد....

 نبوده؟؟  تیاز همون اول برادر واقع دونهیم-

بابا  تونستیراحت تر م ینجوریقبول کرد...ا ی+اره..خودم گفتم بهش...سخت قبول کرد ول

اش رو بزرگ کردن تیصدام بزنه...از نظر مردم و رسانه من بخاطر سن کمم صالح

 مونیاشتباهه... اما اونا تو زندگ تمیترب وهیکنم و ش یلوسش م یلیندارم چون خ

 یسالگ 5....تو انیک شیپدرمادر واقع دونهیسالشه....نم ۱5من فقط  یای...ارشستندین

پرسمتش.... اون نقطه ضعف  ی...معلومه که مکنمیشده.... معلومه که لوسش م میتیدوباره 

 میمونده زندگ یرابطم از دو تا ادم باق خامیمنه...ازم نخواه بهش نگم رابطه مونو...من نم

 من خوشحالن یبمونه...اونا با خوشحال یمخف

 گهیهم م ایبه ار میبا گفتنش ندارم...مطمئن باش پسرت بفهمه من ک یمن مشکل-

 نداشت...  یکرد...البته که پسرک فضولش طاقت راز دار دییو تا دیخند

 م؟یزنیحرف نم زایچ هی+در مورد بق
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 مثال؟-

 شرط و شروط؟ هاتیمی+ل

...کار درست رهیم شیبه وقتش درست پ یخودت...همه چ یهات رو نگه دار برا تیمیل-

 یاشتباه کن یغلط بکن گهیکه د یشیم هیتنب یاشتباه کن فتهیوظ نیافر یو بکن

اورا با خود اشنا  یو به سمت در رفت...قبل رفتن بد نبود کم ستادیا شیو هم پا دیخند بلند

 کند

 ستمین ی...من اصال ادم ارومدیاماده کن و اتونه هی+بهتره تنب

بود و  یتیزد...به درک که سلبر شخندیو در جواب ن اوردیپر حرف بود اما کم ن پوزخندش

 شدینم شیطنتهایجلودار ش یساله...کس ۱5 یپدر پسر

* * * 

مانده و خواب  ایجسم کوچک ارش ریچشم باز کرد....بدنش ز شیدست وپا یحس کرخت با

 یصورت پسرک که رو دنیحرکت را هم نداشت اما با د نیرفته بود و توان کوچک تر

 اش به خواب رفته، لبخند زد.. نهیس

...کم شبیدرست مثل د یزندگ یفوق العاده کرده لحظه لحظه ها یبود برا یکاف حضورش

 کودکانه اما پسرکش فرق داشت... یها یعشق باز نیسن و سال نبود و گذر کرده بود از

اما کم  دانستیبزرگ شدن معشوقه کوچکش م یبرا کردیصبر م دیرابطه بود و با محتاج

 دیدیبزرگ شدنش را به چشم م کردیصبر کرده بود و بازهم صبر م کردیرا چه م یطاقت

...پسرک که در بغلش تکان خورد نگاه کامال معطوفش کرد تک تک شدیو بعد مال خود م

بار  نیچند دنیکرد و قبل پلک کش یند..نق نقیخواب الودش را بب وتیک یحالت ها

 یبار تند تند پلک زد و باز سر رو نی...بالخره چشم باز کرد و چنددیرا مال شیجشمها

 اش گذاشت و لوس شر نهیس

 ...مطمئنم هنوز هوا روشن هم نشده...دارشمیب خوامینم-

تا پسرک  دیکشی...طول مدیاش را بوس قهیو شق دیکمرش کش یدست رو وار نوازش

 بردارد... یصبحگاه یهایبالخره لود شود و دست از لوس باز

به عرضت برسونم  دیبا یتموم بشه...ول ایتو بغلم بمون تا دن ینجوری...همدارنشوی+ب

دل که هوا نه تنها روشن شده.... بلکه سر ظهره و متاسفانه مدرست رو امروز از  ِجان

 ...یدست داد

قابل  شیو کم کم حرفها برا دیاش مال نهیاز قبل سر به س شینشد و محل نداد.... ب متوجه

مبل افتاد و از درد باسن ناله  نییکه پا دیو از جا پر دیکش یدرک شد....چشم گشاد کرد داد
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اتفاق افتاد که قدرت عکس  عیواکنش نشان داد و انقدر سر عیاز سر گرفت...انقدر سر

مبل  نییشد... مات صحنه روبه ماند تا بالخره به خود آمد و پا سلب ارشیالعمل از ک

 نشست پسرک را بغل کند....

 نه؟؟... گهید ینشد...خوب تیزیجاِن من بگو چ ای+ارش

 نگرانم نشو... نقدریکوچولو دردم گرفت ا هیاهوم -

لنگ  یخوایم رهیگی+اوووف خداروشکر...نگران تو نشدم بابا...گفتم االن کونت درد م

 شبید گفتی... مدیبریمو م یجلو بابات....اونوقت ماهان مپا وسط یریکونت و بگ ای یبزن

 ؟؟یاریدرنم یباز عیپس؟؟مطمئن باشم ضا گهید ی...خوبیخورد یچه گوه

 چشم کنار زد و از اغوشش بلند شد یاشفته از جلو یها یفرفر یحرص

 نشد فقط صاف شدم... میچیجناب... ه دینگران باش نقدریا خوادینم-

حرص خوردن نداره که از همون اولم صاف بود....خداروشکر  نی+اوووو قربونت برم ا

 ...یشنگران با خوادینم کنمیموارد توجه نم نیبه ا یلیمن خ

 کیکردنش بردارد...ته رمانت تیدست از اذ یبلکه اول صبح دیکوب نیزد و پا بر زم غیج

 ...دیدیرا هم نم یو احساس کیرمانت ارشیرنگ آن ک گریبود و د شبیهمان د اشیباز

خونه که بابات  تا االن جر داده  مینکن سرم رفت پاشو بر غیج غی+پاشو قربونت برم ج

 تا سکته نکرده... نهیتورو بب می...برادیخودشو به احتمال ز

 اخه؟ میکجا بود شبیبهش بگم د-

 به صورتش انداخت و خنده اش را قورت داد... قیدق ینگاه

 فهمهیم نهیکه صورتت رو بب نیهم زمیعز یبگ یزیچ ستین یازی+ن

 شده صورتم؟ یچ-

 +لبات داغونه

گرفته بود و به وقت  ادیرا از پدر  یباز ی...کولدیزد و فرق سرش کوب غیج گرید بار

 شدیجلودارش نم یکس یاسترس و نگران

منو  کشندی....بابام اگه زندمون بزاره تو مدرسه مینباش الیخ یب نقدریا شهیم ارشیک-

 درستش کنم اخه.... یچجور

نباشه...حرص نخور  عیدور تا ضا شیبنداز شیبَِکن دیفقط با نمیبیکه من م ینیا زمی+عز

 میریم ای... بنجای...حال ندارم صبحونه درس کنم امیپاشو بر کنمیو درس م یخودم همه چ

 ...گهیبرامون د کنهیخونه بابات درست م
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...پسرک دیتمام سر و وضعش را سامان داد و دستش را گرفت و به سمت در کش ییپرو با

 باشد ندهینگران کدام رخ داده آ دانستینم یحت گرید

 غیدر ی....ولزدیزنگ م ارشیکرد و مدام به ک یوجب به وجب خانه را متر م یشانیپر با

 گرید ارشیک شبِ ید امِ یپ افتیپاسخ داده شود...بعد از در شیاز تماس ها یکی نکهیاز ا

بود که کل  انیشدنش....در جر وانهید یبرا لیدل نیبود بهتر نیاز آنها نشده بود و ا یخبر

نداشت  یاند اما از بعد از آن خبرشهر بوده یوهایو گزار در استد شترا مشغول گ روزید

.... 

را به مدرسه  ای...از او درخواست کرده بود صبح خودش ارش ارشیبه ک یامیبا پ شبید

شب به خانه  یبود حت دهی...اما حاال فهمدارشودیب تواندیببرد چون به شدت خسته است و نم

 ..هم برنگشته بودند..

و تصادف و قتل در ذهنش نقش بسته بود و  یریگاز گروگان یمنف یو اقسام فکرها انواع

تماس گرفت تا شانسش را امتحان کند بلکه  گریرفتن هم نداشت.... بار د رونیقصد ب

 به تماسش پاسخ دهند.... بارنیا

پرت  یرا به کنار یخانه.... گوش یو پشت بند آن بازشدن در اصل نیبوق ماش یصدا با

خود را به آن رساند و دِر سمت  دیرا که د ارشیک نیکرد و با دو به سمت در رفت...ماش

و از سالم  اوردیب نییپا نیپسرکش را گرفت تا او را از ماش یشاگرد را باز کرد....بازو

 بودنش مطمئن شود....

داده  لشیه تحوک یدر نطفه خفه شد....سالم بود....اما نه آن طور نانشیاطم اما

 ..هضم کند. ینبود که بتواند به راحت یزیو ورم لبها چ یبود....کبود

 ....ه؟؟یچه سر و وضع نی...انی....اای+ارش

 نگاه کردن به پدر را نداشت ینگفت که رو چیانداخت و ه نییسرپا شتریب پسرکش

 تو برو تو خونه من با بابات حرف دارم... ایارش-

بلکه  کردیرا دنبال م شی...قدم هادیشده گذشت و به سمت خانه دوکنار ماهاِن خشک  از

به جز  زیبود.....همه چ یعاد زی...اما همه چدیایدرراه رفتنش ب یمشکل

بدنش  یتمام اعضا کبارهیاش گذاشت خشم به شانه یکه دست رو ارشی....کشیهایکبود

فک برادرش فرود آورد....از  یش و روشد در مشت جمع شده ا یرا فرا گرفت و قدرت

 ...امدیشدت ضربه سرش به سمت مخالف خم شد اما آخش در ن

بگم اعتمادم و با خاک  تونمینم یفحشت بدم....حت تونمینم یبهت بگم...حت یچ دونمی+نم

 ...می...ما قول و قرار گذاشته بودیکرد کاریچ ایک یکرد کاری...چیکرد کسانی

 ...دمیباهاش نخواب سر قول و قرارم هستم-
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 ...بیغر رشینگاه سر به ز یاش گرفت و جلو قهیبه  دست

 ...یکبودش کرد ی...تو گوه خوردیبهش دست زد ی+تو گوه خورد

 و معنا و مفهوم حرفش را درک کند دیایهم تکرار کرد بلکه به خود ب باز

 ...دمیباهاش نخواب-

 پس هیلباش چ یکبودس بت گفتم هنوز نه...بم...بت گفتم بچه ی+قول داد

چون حق  گمینم یچیه میکه سه سال حسرتش و داشتم....هر چقدر هم بزن هیزیچ-

 ماهان چون از اعتمادت سو استفاده نکردم.... ستمین مونیپش ی...ولیدار

که جرت ندم  رمیگیدارم جلو خودم و م یلی...خکنهههیم میداره روان تیخونسرد نیا ای+ک

 ....یستین مونیپش یخوریتو گوه م

جدا شد و دستان او محکم تخت  قهیو اورا به عقب هل داد...دستانش از  امدیکوتاه ن نباریا

 دیاش کوب نهیس

بفهممم....سه ساله هر لحظه جلو چشممه... داره قد  یچ یعنیحسرتش و داشتم  گمیبفهم م-

کردم که ازاعتمادت سواستفاده بشه  یکار ی...کِ کنمی... خودم دارم بزرگش مکشهیم

 یکیتو سه ساله نگاهم به  یساله ۱5سالم.... که بخاطر بچه  25مرد  هینفهممم...بفهم من 

...بفهم رمیگیجلو خودم و م یداشته باشمش.... ول زنمیله مدارم له  م...بفهوفتادهین گهید

 ....نارویاحمق...بفهم ا

به  یشانیپ یآورد....دست ،پشت گردن ماهان گذاشت و مثل بچگ نییرا پا شیصدا تُن

 دادند.... هیهم تک یشانیپ

...بفهم میاما حقم و گرفتم....بفهم تنها بود یکنیم کاریچ یبفهم دونستمیبوسه...م هیحقم بود -

 نرفتم...بفهم گوسفند... شیبود ....اما پ ارمیبود ...بفهم معشوقم در اخت ارمیخونه در اخت هی

به صورتش زد نشان دهد  ینه چندان محکم یِ لیس بارنی.... ادیکرده، خود را عقب کش اخم

 ستیهنوز هم عصبان

 شیسنش کمه حال ایخر ارش هی...عوضیداشته باش یباهاش کار یکردی+تو غلط م

 دیومدین شبید دمیفهم یوقت یدونیام...م یمن از صبح تا حاال  تو چه حال یدونی...مسین

 ...دمید تیوضع نیشدم...بعدش هم که بچم رو تو ا یخونه چه حال

ارام  یکم دانستیرفته بود و م هیوجود درد صورتش لبخند زد که حرص و جوش اول با

 دنشیتر شده از فهم

 ..؟؟یزنیحرفا رو م نیکه ا یقانع شد یعنی نیا-
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 یکه فک کرده هر غلط ییقانع نشدم...هم واسه تو دارم ....هم واسه اون بچه پرو چمی+ه

خوام تو  ی... نمیخوابیم تیشب تو خونه پدر یبکنه...تا اطالع ثانو تونهیدلش بخواد م

 ....نمتیخونه بب

رفت و پشت به او به سمت خانه قدم برداشت خدمت پسرکش هم  یتوجه چشم عره ا یب

 دیکرد در را باز کند، نشد...محکم به درکوب یاما هرچقدر سع ستادیبرسدپشت در اتاقش ا

 تحکم راداشته باشد.... تینها شیکرد صدا یو سع

 االن در رو باز کن... نیهم ای+ارش

 ستادهیلرزان و آرام بود...مشخص بود پشت درا شیصدا

 ....شهیدرخودش قفل شده باز نم یی*بابا

 نه؟؟... ای یکنی...باز م؟؟ی...بشکنمش چشه؟؟؟یباز نم ی+مطمئن

 به من چه خب... شهی*بابا توروخدا نشکن در اتاقم و... باز نم

 ...شهی+باشه باز نکن ..بشکنمش کارم حل م

 دنی.با ددیکوب واریبعد قفل در باز شد....محکم در را به د یا هیکارساز بود که ثان دشیتهد

 ی.چگونه مدر نگه داشتنش داشت... یرفت اما هنوز هم سع نیاز ب تشیتمام جد ایارش

 شود... یاش دلخور و عصبتوانست از پسرک بامزه

جلو بابات  ینجوریا یکشی...خجالت نمنمیبرا من که مثال شاهکار تون رو نب ی+ماسک زد

 بمینه...خوبه واال...من که جرعت نداشتم جلو بابام حرف دختر بزنم تو نص یشیظاهر م

 به حال بچت... ی....وایشد

 عقب تر برداشت یقدم یزمزمه کرد و حت نییسر پا باهمان

 ....دیزدیخو معلومه از دختر حرف نم دیبود یکه آخه....بعدشم شما گ ستمیساله ن 5* بچه 

 حساب ببرد یتر کرد بلکه پسرک کم دیو اخم شد دیکوب شیشانیکف دست به پ با

زبون  نیسالهته فقط...ا ۱5 یول یستی...بچه نکنهیهم م ی+خوبه خوبه... چه زبون دراز

....گوشات و ینگ یچیپس بهتره ه کنهیم میو عصب ندازهیم ارشیک ادیفقط منو  اتیدراز

... یشی...توام جلوم سبز نمرونیرو از خونه انداختم ب ارشیک ی...تا اطالع ثانوایواکن ارش

 ای یدی... فهمشمیم یعصب نمیبیشاهکارت رو م وفتهی...نگام بهت میکنیبابا بابا نم

 مفهوم شد؟من حوصله ندارم احضارم کنن مدرست یزنیمدرستم ماسک م ینه...برا

 تر رفتار کند میمال یراهش سد شد کم یکرده دست پدرش را گرفت و جلو بغض

تکرار  گهی...ددی....ببخشیکرد رونشینبود چرا از خونه ب ارشیک ری*بابا...همش که تقص

 نکن تو رو خدا.... تیاذ ستمی....بابا بچه که نشهینم
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از اتمام  قهیازپشت سر،چشم گشاد کرد و به سمتش برگشت...هنوز چند دق ارشیک یباصدا

 کردینم یرویحجتش نگذشته بود و البته که او از حرفش پ

 گهید ایانگار حاملش کردم...کوتاه ب یگیم نی...همچستیبچه  که ن گهید گهیراست م-

 ول نکن...پدر زنم انقد رو مخ... ی..َکنه

 دیاشفته اطرافش داد کش تیدم دستش بود به سمتش پرت کرد و از وضع هرچه

 ....یینجایتو که هنوز ا رونیب ی+مگه من نگفتم از خونه گم ش

..سه دنگ خونه به ناممه تو سه رونیب یمنو بنداز یتونیم یمعلومه که هستم ...فک کرد-

مرهم بزار رو زخمام  ایآورد...ب ارشتیسر ک ییبابات چه بال نیبب ایب ایدنگ خودمم...ارش

 ....ایب

اخطارداد مشغول  ایبه ارش گریاتاق پرت کرد. بارد رونیرا به ب ارشیزور و ضرب ک با

 کرد و صبحانه به اتاقش برد هشیمدرسه تنب بتیدرسش شود و بخاطر غ

از صبحانه  یکم ارش،سهمیتوسط ک زیکامل م دنیاشپزخانه شد که حداقل قبل بلع یراه

 امروز داشته باشد

 ...همش مال خودته..نگران نباش...ینشتر بخور خفه+آروم

را به زبان آورد که فقط "خفه شو"اش در آن مشخص و واضح  یدهان پر... کلمات با

 بود....

 تیو کار کنمیبهت لطف م یبکشمت ول خوادیهنوز دلم م نکهی...با اارشیک نی+بب

 یکنیزر زر هم نم ینیشیاتفاق افتاد....مثل بچه آدم م یتا حاال کل روزیم...از دندار

 ...؟؟یاوک یزنیکردم بعد حرف م فیرو که تعر زیوسطش...همه چ

 در دهان چپاند... یگریکرد و باز لقمه د دییتا

 اومد در خونه رارسالنیام دیشما رفت نکهیبعد ا روزی+د

داداش؟؟... چه خبرته؟؟ بزار برا  یکنیتا چند تا َهندل م...چند ه؟؟یک گهید رارسالنیام-

 اروی نیپس ا یهم بمونه همه رو بُر نزن... اصال تو مگه تو کف آسمان خراش نبود هیبق

 ...گهیم یچ

...بهت گفتم رشیکه بهت زدم بگذره....بعد به تخمت بگ یاز حرف هی....بزار دوثانااای+ک

تر همون آسمان خراشه....حاال جالب رارسالنی....امگمیو م زیحرف نزن خودم همه چ

تو اموزشگاه  هیمو فرفر وتهی....پسر کاستیداداش آر ه؟؟یداداش ک یدونیم نکهیا

 ....ایارش قیهست...رف
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صبحتها که فروکش شد بالخره ارام گرفت و دست  جانیکرد،ه فیاتفاقات را که تعر تمام

 نظر اورا بشنود چاندیدر هم پ

خونه  یاومده بود شبیاگه همون د ی...توعه عوضدمیترک ی..داشتم مراحت شدم. شی+آخ

 تو گلوم ..... کردینم ینیحرفام سنگ نقدریبهت گفته بودم ا

 تو رابطه؟؟ یباهاش بر یخوایماهان تو واقعا م-

 ....!!خوامی+معلومه که م

 !ه؟یجور هیآخه -

 ...ی....عال هیایجوره عال هی یهست ول یجور هیبابا... نیه؟؟بشیجور هی+

 یینامدار...خدا رارسالنیاسمش... ام هیجور هی یلینه آخه تو خودت فکرش رو بکن....خ-

 یجلوش بکن یکه بتون یکار تیبکنتت....نها ینامدار بگ رارسالنیبه ام شهیتو روت م

بکنه.... درسته؟  دیمن محمد بکنه ....پدرام بکنه ....سع ....داداِش میداداش تعظ مهیتعظ

....من کنهینامدار که نم رارسالنی....امکننیم نایآرمان بکنه....ا ای دیته تهش فرش گهید

 ....یسکس بد شنهادیبهش پ یخوایم ییتو با چه رو دونمیواقعا نم

 ...هیادی....خواسته زایآدم باش ک قهی...فقط دو دققهی+دو دق

حملش  یلیبابا تر نِ یگفتم....خو اسمش سنگ یاوال که آره هست.... دوما من کامال جد-

 .....کنهینم

 ...دهیاون خودش م دمیسکس نم شنهادی....درضمن من پینگران باش خوادی+تو نم

 ....؟؟یگیم یدنبالت بابا چ وفتهیبا ُگرز و ِزره ب تاینامدار؟؟ نها رارسالنیاون؟؟ام-

باهاش  ی...من مشکلیباش زایچ نینگران ا خوادیتوروخدا خفه شو...تو نم ارشیک ی+وا

 ندارم...

...چه گمیکه م خوامیباش...من صالحت رو م ندتیبه فکر آ کمی زمیمن دارم....عز یول-

 نامدار جرم بده!؟ رارسالنیام یبگ یخوایوسط سکس م یجور

 !!!...گهیطرف رو م یلیمگه آدم وسط سکس فام ایک-

 نیر بهش توهانگا یرو نگ شیلینامدار باشه، اره...فام رارسالنیواال اگه  طرفت ام-

 ...یکرد

 منو جر بده؟.... یبابا خوادیم ی*ک

 مجدد یاز دعوا شدیپسرک مانع م رانهیهول به عقب برگشت و اخم بامزه و مثال مچ گ با

 ...؟؟؟یکنیم کاریچ نجای...تو اای+ارش
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 ...ارمیرو ب ینیام تموم شد گفتم س*صبحونه

و لپش  ختیرا به هم ر شیهایرا از دستش گرفت...فرفر ینیبه سمتش رفت و س ارشیک

 ....دیرا کش

رو  ینیکردم غذاش رو خورده س تیترب یاچه بچه نیمن ...بب تِ یجووون با ترب یا-

 به خاطر کار خوبت.... ییبوس بده به عمو هیآورده....حاال 

و  دیپرتش کرد سر پسرک را بوس رونیبا چک و لگد از اشپزخانه به ب ایارش دنیبوس قبل

 به اتاق فرستاد

 ششیهفته پ کی یچا یها وانیتو بود هنوز ل تِ یکردم...به ترب تیبچه رو من ترب نی+ا

 ....یحرفا بزن نینشنوم از ا گهید ایتخت بود....در ضمن ارش ریز

 فقط.... دمیگفت منم تعجب کردم پرس ارشی*به من چه بابا... ک

 غلط کرد با تو قربونت برم حاال برو... ارشی+ک

 ...گهید یاالن بهش بگ نیهم یتونستیبره؟؟خب م یچرا بچه رو فرستاد-

قرار  ریتحت تاث ینجوری...انهیو بب رارسالنیخودش ام خوامیبهش بگم...م خوامی+نم

 امکان مخالفتش کمتره.... رهیگیم

 اپن لش کرد یبرداشت و رو وهیاز سبد م یموز

 ؟؟؟؟یروشون کن رو به یخوایم یحاال ک-

 ات....به معده دهینرس نخور...هنوز لقمه آخر صبحونه نقدریا یریمیم ااای+ک

 ....یدیم ریکه انقد گ خورمیبه تو چه ....دوست دارم بخورم همش...مگه مال تو رو م-

 ...؟؟یشیچاق نم یچه جور یخوریم نقدری+موندم ا

 نداشته باش... ی....تو حرفت و بزن به خوردن من کارتنسیداداش ف تنسیف-

هم که باهاش  ای.... آرمیو خانوادش هم دعوت کن رارسالنی...اماستیکه تولد ارش ی+شب

 ست؟یبهتره...ن یجور نیدوسته....به نظرم ا

ماهان  گستید زیچی یمشکل اصل ستین یمشکل شهیم یزود اوک یکه با همه چ ایارش-

 م؟؟؟یموز ندار گهیچرا د گمیم

 تاسف خورد... یبه سمتش برگشت و قدر سیپوکرف

فکت نجنبه  قهی....من نگران خودتم... توروخدا دو دق یشی... به وهلل خفه میشیخفه م ای+ک

دکتر تو  هیاستراحت بده....من  کمیات ها....د المصب به اون معده فلک زده شهینم یزیچ
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 یموز دار اریو ینکنه حامله ا اینگرانتم....ک یقرار دار یببرم....سندروم معده ب دیرو با

 یخوریانقد موز م

*** 

 انیاورد هرچند م نییشد و در را بست...صدا تا حد امکان پا ویاتاقک کوچک استد داخل

 دیشنیرا نم شیحرف ها یکس رونیب یو سروصدا یشلوغ

 امی+باور کن نتونستم ب

واسه حرف زدن...درکش انقدر  یحضور دارید ینعی یحضور داریبهت گفتم د یوقت-

 سخته

در مورد  رهیگیشکل م میحضور دارید دیایب ایکنم خب نشد....حاال واسه تولد ارش کاری+چ

 میحرف بزن میتونیکه االنم م زامیچ هیبق

 گفتم؟ یبهت چ-

 کردیرا درک نم توانمینم یو چرا مرد معن دیکوب یشانیکف دست به پ یحرص

 ....رارسالن؟ی+ام

اما  دی....مفهومش را نفهمدیچیپ یپوزخندش در گوش یسکوت کرد و بعد صدا یقدر

 ارباب مابانه اش را چرا یحرفها

 زهیهارو آو نی....ایبا من حرف بزن دیبا یچطور یدیماهان...ماهان تو هنوز نفهم-

پسر خوب....اسمم و  کنمیبلندتر بشه تو نطفه خفش م یحد هیگوشت کن.....صدات از 

باشه....کار  ادتیهارو  نیکف دستت....ا زارمیم کنمیتو قطع م کهیزبون کوچ یصدا بزن

 کشهینامدار...طول م رارسالنیکردنت اما نه برا ام تیترب هحاال حاال ها باهم...سخت میدار

 پسر... یتا اون موقع زنده بمون دوارمی...امکنمیاما درستت م

 صدا بزنم تونمیگفتم مگه؟اسم پارتنرمم نم ی+چ

باره بکارش  می.حساب کن امروز چندیکنیرتنرم مپارتنرم پا یکلمه هست...ه نیخوبه ا-

 یبرد

 کوچک اتاق نشست یصندل یزد و رو لبخند

پارتر  گهیبهش بکنند...و قبول کنند که ما د یااشاره هیهم  ایبعض دیکه شااا گمی+انقد م

 ....میشد

 ؟؟یامنتظر اشاره-

 +اره...
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 ی...اون جورگمیکه من م ی...اونجورشهی...رابطمون شروع مدمیو که د اتیباشه.... ارش-

 شیپ دیایب خوامیشد م یمن بخوام...اگه پسرت اوک ی...هرجا من بگم...هر چخوامیکه من م

 خوامی... نمتونمی...نم شهی....نمیمن بمون شیچند روز بخوام پ دیخودم.... اگر نه شا

 یها تو بگم نگ تیاالن محدود نینامه من گنجونده نشده....از هملغت تو نای...چون امیندار

 چکسی....بعد کنسرت تو حلق هشهیعوض م اتدنینگفت...طرز لباس پوش

 یکس ابونی...تموم شد اون دوران....تو خگمیکه م یکنیهارو بغل م یلیخ دونمی...میرینم

ازت عکس  ابونیکه وسط خ یستین ییباهاش....هرجا یریگیعکس نم دتید

 دونمیم دهیرو ند ایبخوام...ارش تلیکه ل ستمین یکنار...دد یزاریهات و م طنتی...شرندیبگ

... گهید زیچ هی...کنمینگران نباش من بزرگت م یشی...اما بزرگ میات بچه تراز بچه

نداشته  یعواقب خوب هایلوس باز نی...و ممکنه اادیلوس نباش...خوشم نم نقدریا

اگه امر کنم حق  ی... حتیکنیم...لمسم نیزنیاجازه من اسمم رو صدا نم نباشه....بدو

 ....یبدون اجازه نگاهم کن یندار

 ضرب گرفت نیزم یو با پا رو دیدر هم کش اخم

از لمس شدن بدش  دمید یهر مستر یچ یعنیچرا؟؟.... گهیلمس د تی+ممنوع

 واقعا...؟؟ دیلمس بش ادی...چرا بدتون مومد؟؟؟یم

 مواظب باش ادیشدن خوشم نم سهیاز مقا گمیکوتاه م-

 +چرا لمس نه؟

 ..!!ادیخوشم م-

 ...؟؟؟ی+از چ

لحظه لمس  هی....محتاج یشیمحتاج م نقدری... ایشیم ریحق نقدریا ی....وقتادیخوشم م-

اجازه رو  نیکه فقط سرانگشتت لمسم کنه...و من ا یزنیله مله یوقت ادیکردنم ... خوشم م

 ..دمیبهت نم

....عرق کرده بود دیکشیچند جمله ضربان قلبش سربه فلک م نیبود که با هم ینامرد اوج

به محل کارش  دیو بد تر از همه....باز با دیلرزیو به طور نامحسوس م

جذبش کرده  نی...همشیخراش متفاوت بود...نگاهش لحنش حرفها اسمان…گشتیبرم

 تفاوت و تناقض نیبود...هم

* * * 

وقت دل کندن  گریکرد ....د یو پوف دیبه گردنش کش یشده دست داریب ایارش غیج یصدا با

توانست بدون توجه به پسرک باز به خوابش ادامه  یاز تخت بود.... عمرا اگر م

 یدانست بابت شاد یکل خانه را پر کرده بود....نم ارشیو ک ایکل کل ارش یدهد....صدا
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 یزود نیا کردنش آن هم به داریو ب شانیصدا وبابت سر  ایآنها خوشحال باشد 

 ....یعصبان

مشغول تدارکات تولد پسرکش بود و شب خسته بدون لب زدن به شام به خواب  روزید تمام

با تمام قوا وارد اتاق  گرید قهیچند دق ایارش دانستیاماا م خواستیرفن بازهم دلش خواب م

 ....دیگویرا م اشیشگیجمله هم غیو با ج دیآ یشده به سمتش م

 بگو بابا"... کیحق نداره بخوابهههه پاشو بهم تبر ی"روز تولد من کس

خواب  یبرو هرچند در دل هنوز تمنا نییناچار بلند شد تا حاضر شده به طبقه پا به

وقت  نیرفت... مطمئن بود در ا نییبه طبقه پا انی.....با شلوارک و باال تنه عرکردیم

نبود....  یبه پوشش بهتر یازیو تنها هستند پس ن امدهیبه خانه ن یخدمت شیصبح هنوز پ

 و پسرش.... ارشیتر از کَمحرم یچه کس

 ....یییی*بابا

مهلت نداد پدرش هم متقابل  یکشان به سمتش آمد و کوتاه بغلش کرد....حت غیج پسرک

 فاصله گرفت و بپر بپر کرد عیکه سر ردیاورا در اغوش گ

باش تبرک بگو کادوم کو ...بابا زودشههههیسالم م ۱6*تولدمه تولدمهههه.... بالخره 

 پس.... یهست یمعطل چ گهیزودباش بده د

 نی...چنددیخود نگه داشت و در آغوش کش یپرجنب و جوشش را صامت سر جا پسرک

 ....دیرا بوس شیو موها یشانیبار پ

واسه  یشد یبابا....تولدت مبارک دردونه من...قربونت برم مرد یایسالم ارش کی+عل

 ....گهیخودت حاال د

در  یغیت غیزشت ت یها لیبشه قراره سب نایخروس اعظم خانوم ا هیاره قراره صداش شب-

 کنه.... یرو ط اشیاز بلوغ تخم گهیپله د هی...قراره ارهیب

 برگرداند و اخم کرد ارشیبه سمت ک رو

رخ  مین هیتو،  شب هیمن باورش شب یگفته بچه ی+جلو بچه درست حرف بزن...بعدشم ک

 خوشگله... یبچم در هر حالتآفتابه بشه...

 ...شمی...زشت مارمیدر ب لیسب خوامی*بابا نم

 ...ادیبهت م یشیزشته...تو خوشگل هم م ارشیک لیمثل سب یلیمگه هر سب زمی+نه عز

 کرد... شیبه سر تا پا یتر قیو نگاه دق ختیرا بهم ر شیها یفرفر
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که تو  ینیقربونت برم..ا ستایشو ن....فشن یلخت یادیز کمی یکنیبابا حس نم ای+ارش

زشته برو  انیخدمت ها م شیبرو من جات هستم... .االن پ گهیبه شورت م یدیپوش

 عوضش کن....

 نده خب.... ریبه من گ ی*بابا تو خودت کال لخت

 کرده که من باشم... پی... اصال واسه آقاشون خوشتگهید گهیراست م-

 نپر... ی+تو موزت رو بخور وسط بحث پدر پسر

 ....ستاین چکسیه نجایبعدش هم ا گهی*بابا خوشگله د

 یادیز ینچرخ یجورنیا گهید یکن یسع دیبا یول رمیبگ خوامینم رادی+قربونت برم ا

 قربونت.... رونیب ختهیهمه جات و ر یدیکه تو پوش یزیچ نی...اایارش هیلخت

نازک کرد و به سمت مخالفشان قدم  یشد پشت چشم نهیو دست به س دیاخم درهم کش بامزه

 برداشت

االن  یول کنمیمهمون ها اومدن عوضش م یدوستون دارم وقت یلیحاال چون خ گهی*بابا د

 ....ارمیدرش هم نم دمشیاصال و ابدا تازه پوش

....اصن به تو چه آخه بچه یگرفت ادیهات برم که از خودم  یمن قربون پرو باز یاله-

 کنه تو رو َسنَن... یدلبر گردهیذوقش رو بکنم...لخت م نمیهمه جاش و من بب خوادیم

گرفت و به  قیاز پا کند و نشانه دق ییناچار دمپا یا لهیوس افتنیکنکاش اطراف و ن بعد

 هدف زد

 ...یبزن دشید ارمی+بچه غلط کرده بخواد واس تو لخت بگرده...چشات رو در م

 ...گهیحس نکنم د یچیهدفعه بگو برم خواجه شم که  هی-

 زیه کهیدهنتا مرت زنمیم ارشی+ک

 ....شهیکنم آخرش که مال خودم م یزیبزار ه-

 دینبا کشیکرد نزد یاز صبح شروع کرد و تا عصر ادامه داشت....حداالمکان سع یوراج

گرفتار شد و ناچار اورا  دنیاما بازهم موقع لباس پوش ردیشکل نگ انشانیم یدیجد یدعوا

 صدا شد

 رو سرت؟؟....جون لختت رو برم من؟؟؟ یچته خونه رو گذاشت-

 بپوشم؟؟ یحرف مفت نزن ...بگو چ ای+ک

 یدار یبپوشم راه انداخته.... مثل مرررد هرچ یبپوشم چ یها چاه اه مثل خاله زنک-

 ...ه؟؟؟یادا اطوار ها چ نیا گهیبپوش د
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و ازت سوال  یهمه سال هنوز قبول نکردم تو شعور الزم رو ندار نی+من چرا بعد از ا

 ...؟؟پرسمیم

وسط  نیا کارمیکنه.... فحشش رو من بخورم...من چ یدلبر خوادیم گهید یکیعجب...!! -

 کتکت زد من دلم خنک شد.... کمیبلکه  ادیبپوش لجش درب یچ هیخب...

 ....ادیخوشش نم پمی+گفت از ت

 رو بزن که دوست نداره.... ییها پی...همون تنهیستش همچه بهتر... اصال در-

 کنم شیعصب خوامی+آخه نم

 به الالش نزار.... یلیل نقدی...اایحال بهم زن شد یلیخ گهیماهان د-

 بمن نگو یزاریم ایارش یبه الال یلیبعدشم تو ل کنهی+رابطه ما فرق م

 من فرق دارم...!!!-

 ؟؟؟ی+چه فرق

نثارش  یایشدنش پس گردن عیاز ضا یریجلوگ ی...براافتین یا جهیفکر کرد و نت یکم

 کرد و لبه تختش نشست

 سکته کنه میست بپوش یخای...اصن مکنهیم یفضول یتو همه چ ینداره.... ه یبه تو ربط-

اصرار به حضور  شهیبه خود لعنت فرستاد...چرا هم شهیدر حدقه چرخاند و مثل هم چشم

 نی....جیگرید پیداد به هر ت حیرا ترج نیاو در کنارش داشت؟کت و شلوار اسپورت ج

آمده  ایرفت...دوستان ارش نییپا عی...اماده شد و سرکردیامد...جذاب ترش م یبه او م

 ریساعت تاخ کیکه بعد از  رارسالنیاز همکارانش و ام تنبودند و تنها مانده بود چند 

مهمانان  انیاش را مبخش مجلس شد....از همان ابتدا درخشش نتیا حضورش زباالخره ب

 ...دیدرخشیم شهیکننده تر از هم رهیحس کرد....خ

 تیو به سمتش رفت....مرکز جمع دیکش یبلند غیج دیجمع د انیرا م ایآر یوقت ایارش

به سمتشان رفت و  ارشی...به رسم ادب هم قدم با کدندیپریم نییبودند و باال و پا ستادهیا

 بود.... یو حاال وقت معرف دیرس انیبه پا ییآمد گوخوش

 را به عمده گرفت و به مرد کنار برادرش اشاره کرد تیمسئول نیا ایآر

رو  فشی....تعررارسالنیهم داداشم ام شونی....ایشناسیروهام پسر عمومو که م ای*ارش

 هم دعوت کردند........پدرت لطف کردند و خانوادم رو شتیکردم پ ادیز

 دم گوشش وز وز کرد و لبخند به لبش اورد ارشیک
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فک  زنندیدور سکته رو م هیبا خبر آخر شب  هاچارهیب نیا ینکرد ؟؟لطفیلطف کرد-

خانوادش هم  یمعذب نشه امشب گفت نکهیبخاطر ا کنهیکه فک م ایآر چارهیکنم....ب

 ....اندیب

فرصت کند جواب بدهد چندتن از دوستانش به سمتش آمدند و خواستار  نکهیاز ا قبل

 شدند..... رارسالنیبا ام ییآشنا

....اگر یکنیدعوت م یمتشخص یهاآدم نیهمچ یما رو باش....نگفته بود قی_رف

 ییخدمتتون من باب آشنا میاومد یزودتر م میدونستیم

 رارسالنیام دیدیم نکهی....از اکردیم یتات یمخش تات یرو شانیهازدنسلمبه حرف قلمبه

قدم شده اند به شدت  شیبا او پ ییآشنا یهمه برا یزود نیمرکز توجه است و به ا همهنیا

 بود.... یکفر

که امشب بخاطر من  کمیهستند از دوستان نزد ریآوردند....ام فیهم تازه تشر شونی+ا

 .....نداختندین نیمنو زم یاومدند و رو نجایا

را گرم در دست گرفت و لبخند حرص  رارسالنیکرد و دست ام ادیرا ز هیداغ قض ازیپ

 زد یدرار

 کرد.... دایپ یاگهید یمون با اومدنت حال و هوا....مجلسرجانیام ی+متشکرم که اومد

کرد که  دایجرعت را از کجا پ همهنیا قایرجان؟دقیچشم گرد کردند...ام ارشیو ک روهام

از ترس نگاه وحشتناک  ارشیخطاب کند....ک رجانیآدم او را ام همهنیا یجلو

 گذاشت و رو به ماهان لب زد.... شیگلو یدستش را نامحسوس رو رارسالنیام

 ....امرزتتیپخ پخ....خدا ب-

هم نداشت....حاال  ینیبود اما قصد عقب نش دهیترس رارسالنیام نیهم از نگاه آتش خودش

 یریاز حد جلوگ شیب یکیاز نزد دیند مال اوست....بااعالم ک یعلن توانستیکه نم

 ایو آر ایشدند....ارش میج یا هیکه از وخامت اوضاع در ثان ارشی....روهام و ککردیم

با  یرارسالنیبودند...او مانده بود و ام یحال رقص و شاد رد تیجمع انیسالن م زوسطین

 تند شده.... ییهاچشمان سرخ و نفس 

 نشون بده....اتاقت رو بهم -

انکار کند که عاشق  توانستیدست راه را نشان داد و پشت سرش به راه افتاد....نم با

 تواندی...حاضر بود هر کار که مستین تیموقع عصبان رارسالنیبم و خش دار ام یصدا

 را بشنود.... یبهشت یبکند تا آن صدا

 اشیزده در چند قدم جانیروشن کرد....ه یگاریبه سمت بالکن اتاقش رفت و س میمستق

هم جذاب بود....دستش را  دنشیکش گاریژست س یکرد....حت را نظاره شیو سرتاپا ستادهیا
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به  یمثال زدن یبا ابهت فرستادیم رونیرا ب گاریکه دود س یبند کمربندش کرده... هنگام

رتش را ...سر خم کرد تا صوستادیا شیتر شد و پهلو به پهلو کینزد....کردیماه نگاه م

 ....دینیکامل بب

 ....نجا؟؟؟یا میایب دی...چرا گفتد؟؟؟یبگ یزیچ دیخوا ی+نم

به  نهیتراس و بدن خود محبوس کرد...س یهالهیم نیرا گرفت. او را ماب اشقهی یآن در

بود.....با  دیکه از او بع ی....صورت در صورت....با لبخند نگاهش کرد....لبخند نهیس

 کنار زد.... یشانیرا از پ شیدست موها

 ....یکرد پیخوشت یلیامشب خ-

 هستم شهی+هم

 خوبه...خوشم اومد....-

 ...؟یشینم یبگم عصبان یزیچ هی....گمی+م

 که االن هستم؟؟!!...نه فکر نکنم... ینیاز ا شتریب یگیم یعنی....یعصبان-

 ترسناکه یزنیانقدر با آرامش حرف م ی..وقتنیاحسی+

 ....نهی..... اصلش همیبترس دیاصال باترس از من خوبه..... -

 یکینزد نیاز ردیگردنش  متوقف کرد چشم بست ارامش بگ کینزد یجلوتر برد و کم سر

 شدیاما نوع حرف زدنش مانع م

 گفته بودم.؟؟؟.... یماهان....من درمورد نوع حرف زدنت چ-

زانو باال  دیکرد که در فکر حرکتش بود و لحن حرف زدنش.. سکوتش را که د سکوت

 مجبور به حرف زدنش کرد یماهان قرارداد و با فشار یدوپا نیب قایآورده و آن را دق

 ماهان.... دمینشن-

 حق... حق ندارم اسمتونو صدا بزنم و مفرد صدا کنم دی+گف..گفت

 ....؟؟؟یکرد کاریتو چ-

 ...هیرابطه ما عاد هیبق یبرا دی+گفت

 صورتش نگه داشت یمتر یلیو م دیکش رونیاز گردنش ب سر

 ی....وقتیاسمم رو مخفف صدا کن یتونیگفته باشم م ستین ادمی یآره گفته بودم...ول-

 ...یای....همراه من میکنیهماهنگ م ارشیمهمونات رفتند..با پسرت و ک

 +کجا؟
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 سر در گردنش فرو برده و مماس گوشش لب زد.... باز

دلت  یهر غلط کنمیطور سر خود ولت م نیخونه من...کار دارم باهات... فکر نکن هم-

 ....یبخواد بکن

 رها کرد.... رارسالنیدستان ام یو خود را رو افتی شیزده شد....تپش قلب افزا جانیه

 +من و شما تنها؟!...

 اره-

 ....امیم دی...هر جا بگامی+م

 ....ه؟؟یت چ ِ....اسم اِسانسدهیم یخوب یپسر خوب... در ضمن گردنت بو نیآفر-

 یرگ اصل یرو یدیجوابش را نداده بود که آخش به آسمان رفت....سوزش شد هنوز

 رارسالنیدستش را باال آورد تا لمسش کند....ام یگردنش حس کرد .....آن قدر که فور

 ...دیبه کتش کش یکرد و دست شیرها

 یافتاد...جا نهی.... که هر وقت نگات به آیادگاری نیگذاشتم....اول یادگاریواست -

 وفتهیب ادتی....ینزن پیت ینجوری....ایصاحب دار وفتهیب ادتی....یدیرو د یگسوخت

.... آرومم االن ماهان.... آروم تر از یاسمم و صدا بزن ی....جرعت نکنهیصاحبت ک

 فهمونم... یرو بهت نم یزیچ هی یعاد نقدریا شهی....مطمئن باش همشهیهم

 توانستینم یو ارام زمزمه کرد که از شدت سوزش حت دیهم فشرد و لب گز یرو پلک

 درست حرف بزند

 متنفرم... ی....من از سوختگسوزهی+ م

 بعد.... یگذاشت بمونه برا دفعه ها گهیدفعه د نیاوه واقعا....ا-

 آخه... دیکرد یکار نیهمچ ییهوی+چرا 

 داشیحساس گردنت کجاست....که خب پ یجا میدیسنجیکدوم کار؟..داشتم م-

 بمونه....  خوامیهم نزن رو گردنت م یزی....چرونیب ایکردم....صورتت رو بشور ب

به  رارسالنیبه خود گرفته بود...ام یتریکه رفتند....جشن حالت خودمان نییطبقه پا به

 بعد تنها شدنش فورا به سمتش قدم تند کرد ارشیسمت روهام رفت و ک

 ....یقوم تنها گذاشت نیمن و وسط ا یرفته بود یکدوم گور-

 رفتم باال ... قهی+دو دق

 و زخم را لمس کرد دیکه به زخم گردنش خورد عمال برق از سرش پر چشمش
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 ماهاان گردنت .....-

 حرف نزن ایک سوزهی+م

 ...یخندیو م سوزهی...مسوزهیزهرمار و م-

 را کنار زد یشانیبر پ ختهیلخت ر یتکان داد و مو یخنده سر با

 یگفتیدرد داره...حداقل م یلیخ یماهان سوختگ یییبهش...و یدیمالیم یکوفت هیخب -

 اول رابطه خشونت به خرج نده.... نیا

 ....یی*بابا

 به سمت پسرش برگشت و لبخند بر لب اورد ارشیجواب دادن به ک بدون

 ....؟؟یاز بس ورجه وورجه کرد ی+جانم بابا...خسته نشد

 ...میاریو ب کیک گهیبسه د میخوایم کیکوچولو....بابا ما ک هی*

 حاال.... ارنشیب گمی+باشه شکمو م

 نشست...سر سمت پدر خم کرد و ارام پچ زد انشانیشد و م کشیاز قبل نزد شتریب پسرک

 بهت بگم؟؟... یزیچ هی*بابا 

 +بگو بابا...!!!

 ....دمیبداخالق ترس دمیبهش بگم د خواستمیخوشگله...من م یلیدوستت خ نی*بابا ا

 +کدوم دوستم؟؟؟

 ....گهید ای*داداش آر

 دیلب گز ارشیو در جواب چشمک ک دیخند بلند

ازت  دیبرو بهش بگو شا زمیعز ستیهم مثل باباته....بداخالق ن اتقهی+قربونت برم که سل

 خوشش اومد....

 شد... نهیباال انداخت و دست به س ابرو

 کنه...تو بهش بگو... امعیضا ترسمی*نوچ...م

 ....قاتیرف شیاز نظرت جذابه...برو پ گمیبابا من بهش م+باشه 

فر از صورتش کنار  ی...موستادیبه دست به سمت پسرک رفت و کنارش ا کیک ارشیک

 جواب نگذاشت یرا ب نشیریزد و لبخند ش

 ....ستیمن باشما....وگرنه برآورده ن دیآرزوت با-
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نبود...آدمش حرفها را از  یو نگاهش کرد....حرفش حرف دلش بود....گفتن دیخند ینمک

 یرا که تمام یآن چشمان دی....لبخند زد....بوسدی...درک کرد...فهمدیچشمانش شن

 یهاحرف نیاز ا کردیحول و حوش دوست داشتن خودش بود....عشق م شیهاحرف

 یاش چشم بست و آرزو کرد....َمردش را برایسالگ ۱6....قبل از فوت کردن شمع یپنهان

درکنارش....خوشبخت....لبخند به لب....چشم باز کرد و نگاه به  شهیخودش....پدرش را هم

از  یریجلوگ یکه پدر نبود....همه کس و کارش بود....کوه بود برا یپدرش دوخت....پدر

به لب و اشک حلقه زده  یجسم کوچکش....با لبخند یبود برا گاههی...تک شیزندگ یهالرزه

 ....کردیدر چشم نگاهش م

براق نگاهش  یدهانش گذاشته با چشمان ی....دست جلودیرا د ارششیچرخاند....ک چشم

باشد....بار  ارشیبا ک یهم آغوش اشجهی....بزرگ شدن را دوست داشت....اگر نتکردیم

 را پشت سر گذاشت..... شیسال زندگ نیرا تکرار کرد و شانزدهم شیآرزوها گرید

 زی....تا به سوپرارفتیم یزده سراغ بعد جانیو ه کردیباز م کیبه  کیرا  کادوها

 برسد... ارشیبزرگ پدرش و ک

شوکه دست بر دهان  دنشیبود....دوست پدرش....با د رارسالنی،مربوط به ام هیهد نیآخر

و با ناز از  دیخز رارسالنیبه سمتش رفت و کودکانه در آغوش ام یاراد ریگرفت....غ

مرد انسان  نیجذاب است....ا اریتشکر کرد و به او گفت بسگفت....بارها  اشیشگفت زدگ

 ....دادیر قرار میزود تحت تاث یلیها را خ

 جانیاش بود را در دست گرفت و به پدرش نشان داد....با هرخ چهره میکه فرم ن یگردنبند

 یکه تا کنون گردنبند کردیم فیو ذوق زده تعر گفتیم باستیو ز فیچقدر ظر نکهیاز ا

 اش نداشته است....با طرح چهره

 دیکاویرا م رارسالنینگاهش جز به جز ام گریاز هر زمان د ترفتهیماهان ش نیب نیا در

....ودرک و فهم اشیمردانگ تیمرد با نها نیا نکهی....اکردیو با چشم از او تشکر م

 ...گریبود د یمال اوست....اوج خوشبخت ادشیز

با دست چشمانش را گرفت و به سمت  ارشید،کیپدر و معشوقش که رس زیبه سوپرا نوبت

جسم برداشتند و  یو پارچه را از رو ستادندیا انویپ یکرد روبه رو تیسالن هدا گرید

 شییایرو یانویپسرک ماند و نگاه مبهوت به پ

و به پدرش نشان  دیعکسش را د شی...سه سال پآوردیم ادیبه  قیرا دق خاطرات

آهنگ  شیبرا ارشیرا در خانه داشته باشد تا او و ک انویپ نیآرزو دارد مثل هم داد...گفت

 حک شده باشد.... شیکه اسمشان رو ییانویبنوازند....پ
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 یخوش حکاک یبا خط نشیریبرد....قسمت ز انویدستش را گرفت و سمت چپ پ ماهان

از طرف  یابله....بله ینعی نیقسمت ماجرا....ا نیبود....قشنگ تر ایو ارش ارشیاسم ک

 .....ایبله دن نیتر نیریشان....شرابطه رفتنیپذ یپدرش برا

رفت....دستانش را محکم دور  رجهیرا تار کرد اما باز هم به سمت آغوشش ش دشید اشک

صورت  انی....با همان چهره گرکردیگردنش حلقه کرد و مدام "دوستت دارم" زمزمه م

 پدرش را قاب کرد....

....تو همه کس هیک میواقع یبدونم بابا خوادیدلم نم چوقتی....هییایدن یبابا نیبهتر یدونی*م

 ....دمیم حیترج ای....تو رو به همه دنیو کارم

 ....دیو بعد عقب کش دیرا بوس شیشانیبار پ نیچند

 مونده.... گهید زیسوپرا هی+هنوز 

گرفت....قبل از شروع  یخودش هم در کنارش جا ندیبنش انویعالمت داد پشت پ ارشیک به

....نم چشمانش را دیاش را بوس" دم گوشش زمزمه کرد و شانهیَمرد یلی"خ ارشیکار ک

 کرد.... یگرفت و تک خنده ا

او هم شروع به خواندن  انویپ یرو ارشیصاف کرد و همزمان با رقص انگشتان ک گلو

 به پسرکش... میتقد یافتخار یکرد....آهنگ

 (یادهم دیآهنگ: جگرگوشه )فرش 

ها را نابود نداشت....تمام بادکنک یتمام ایو آر ایارش یهاطنتیش ده،یرس انیبه پا جشن

بودند که با داد  انویشدن به پ کی....در حال نزدداشتندیکرده بودند و هنوز هم دست برنم

 مواجه شدند.... ارشیک

 ....دهایکنیانگشتش م ستیاونو توله سگا.... آدم ن دیبابا ولش کن-

بلکه آبرو  دیبه او بگو یشو" اصورت خود را پوشاند و فقط توانست "خفه یدو دست 

عادت  اتیلحن و ادب نیبه ا دیفهم دیرا که د رارسالنیکند... چشمان درشت شده ام یدار

 کرد بحث منحرف کند و پسرکش را صدا زد یآداب....سع یمباد یهاانسان نیندارند ا

 مهم بهتون بگم.... زیچ هی خوامیم دیای+بچه ها ب

....دستانش را در هم دیو تا ته سر کش ختیخود ر یآب برا یوانیمبل که نشستند ل یرو

برداشت و  وهیاز سبد م یموز ارشیتر شد اما قبل حرف زدن ک یجد یقالب کرد و کم

 پوست کندن تمام ارامشش را برباد داد نیح

بره تو  استیو داداش ار پهیکه از نظرت خوشت ییاقا نیبا هم خادیجوجم بابات م یارش-

 نیرابطه هم
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او اشتباه  ینعیکه خوب خونسرد بود... ایکرد و ار قیبه رف یو منگ نگاه جیگ پسرک

 دهیشن

 ؟ی*چ

ماهان  نکهیا ینعیقربون قدت برم  ایدُِز خنگ بودنت بزنه باال...ارش دیبابا آخه االن با یا-

خونه منو  نیاز ا رهیم َکنهیم نیشکرت....ا ایخدا شیرابطه هستند. آخ یاالن تو شونیبا ا

 ...میشیتنها م ایارش

مبل کنار پسرک  ی...رودیبلند شدن پس سرش کوب نیبست و ح ارشیبه ک یغره توپ چشم

 نشست و دستان کوچکش را در دست گرفت

فقط واسه تو بمونم....اما  شهینرم تو رابطه....هم چوقتیبابا....قول داده بودم ه دونمی+م

.... آدما نویا یفهمی....مرهینبود فداتشم....حاال دلم گ ریاون زمان که بهت قول دادم دلم گ

و جز شما  چکسیسر قوالشون بمونند...نظرت واسم مهمه بابا...ه تونندیوقتا نم یبعض

اشت و خودش مرد بهت احترام گد نیباشم...ا تیاهم ینسبت به حرفاتون ب خوامندارم که ب

 که بهت بفهمونه نظرت تو رابطمون مهمه شتیشخصا اومد پ

از اصل رابطه  ایهم نداشت...ارش یگرینه اما چاره د ایزبان اورده ه دروغ ب دانستینم

به مرد انداخت و فورا سر  ینگاه...بردیم یگمان به عشق و عاشق دیو با شدیشان مطلع نم

 بیو عج دیکشیم د،خجالتیترسیکه به شدت از نگاهش م نیاورد...در همان ح نییپا

 کردیبر لب...خجالت زده اش م یداشت و لبخند کم ینبود...نگاه نافذ

 ....کهیزماتیجذاب و کار یلی*بابا خ

 و صورتش را ناز کرد.... دیخند میمال

 ؟؟یچ یعنی نی+خب ا

 نداره؟؟ ی*با من مشکل

 نیتو رابطه هم میباهم بر میخوایما فقط م زمیباهات مشکل داشته باشه..عز دی+چرا با

و باز خود را  دیکش یغیج ایچشم بر گرفت....آر رارسالنیام رهیداد و از نگاه خ سرتکان

 انداخت.... ایارش یرو

 ....بابات شد زن داداش من....میشد لی*آخ جوووون با هم فام

 شد نهی...دفاع کرد و فورا دست به سدیشد و ابرو در هم کش یرتیغ

 منه.... یداداش خودت زن بابا شهینم یزن کس چمیمن ه یبابا رمی؟؟نخیی*چ

 را گرفت و به سمت برادرش برگرداند.... اینگاهش کرد و صورت ارش سیپوکرف ایآر



 

50 
 

 اصال.... یبگ گهید باری یکنی*تورو خدا تو خودت نگاش کن...جرعت م

 لب زد... یرا از نظر گذراند و نوچ شیتا پا سر

 خودم زن... ین بابا*نه...همو

 یپسرک یبرا یقلدر یکرد و بد نبود کم یماهان همه را به خنده وا داشت اخم مصنوع داد

 شدیکه هنوز هم شاگردش حساب م

 که نرفته ادتیخان من استاد کالس شما هستما.. ای+ار

بار آدم  نیاول یبرا ارشیشدک نهیگفت و فورا کنار روهام نشست و دست به س ینوچ تخس

از حد بزرگ شده  شی....خب...خانوادشان بستینگریوار نشسته با ذوق به جمع نگاه م

 ایبا ارش رارسالنیبابت برخورد ام شیجمع را دوست داشت...تمام نگران نیبود...و او ا

مرد از درک و شعور  نی...همانطور که ماهان قبال گفته بود اکردیبود که انگار اشتباه م

 وردار بود...برخ ییباال

 نشستیم ایو آر ایارش یرو یوقت اشیبود...نگاه سرد و جد شیقابل ستا تشیشخص

و در برابر ماهان  شدیتر ملحنش مردانه شدیبا او و روهام حرف م ی....وقتشدیمهربان م

تناقصات بود و البته که جذاب تر  ی... خداکردیم انیلب نما یرو یاثانهیخب یشخندین

 نیرا از بودن در ا الشیخ نی...همداشته باشد یبرخورد نهدانست با هرکس چگو یم شدیم

 ....کردیجمع راحت م

 دیکار دارند با هیرو اعالم کنم بق تمیقربون صدقه من برو تا من هم رضا کممیخب ماهان -

 برند....

خود نگه  یکه چپ چپ نگاهش کرد در خود جمع شد و ماهان را رو به رو رارسالنیام

 نگاهش در امان باشد... ررسیداشت تا از ت

جوب  هیمون تو نگاه نکنه که اصال آب یجورنیاالن ا نیبهش بگو از هم یییییو-

 ...یکردم وحش سی...شلوارم و خرهینم

 یریشگینسبت به او اگاه نبود و پ رارسالنیام تیو فاصله گرفت که از حساس دیخند

 کردیم

 لی...سالم تحودینزن ششی...فقط اتارشیابا....خونه دست تو و کب رونیب رمی+من امشب م

 ...رمیگیم لیدادم سالم هم تحو

 یو به سمتش آمد...مردانه دست داد و از شروع رابطه شان ابراز خوشحال ستادیا روهام

شان به  یبه عمارت خانوادگ شتریب تیمیو صم ییاشنا یکرد مشخص بود...جمع را برا

 ستادیکه ا رارسالنیام...هم قدم،از خانه خارج شدند ایصرف صبحانه دعوت کرد و با آر
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راه انداخته مثل  ارشیکه ک یدیجد شیو به نما دیرا بوس ای...ارشدهیوقت رفتن رس دیفهم

 چشم غره رفت شهیهم

وقت  نیمهنفس راحت بکشم..تو  هی تونمیمن م رهیملکه عذاب م نیشکرت امشب ا ایخدا-

 ...کنمیهمه آرزو م یرو برا یخونه خال زیعز

 شیروبه رو نهیدست به س رارسالنیسجده کرد و سر که باال اورد ام نیبر زم یتصنع

 بود ستادهیا

 بود؟ ی+ملکه عذاب منظورت ک

 و فورا حرفش را پس گرفت ستادیمکث ا یلحظه ا بدون

 گوه خوردم....-

 ه سمت در رفت و جوابش را داداز دست ماهان گرفت و پشت به آنها ب کت

 یبکن یتونینم یخوشحال نشو کار یلیخ می...از خونه خالکنهی+نه نخور به نظرم بدترت م

ا باز جخوشش امده و در دلش  اینگاه ارش تیزود از مظلوم یلیکرد که خ دیتهد نامحسوس

   بود                      ییتنها یمالخره از خانه خارج شدند...وقت ککرده بود...با ماهان هم قدم شد و ب

 

 امیرارسالن                                                  ماهان
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 کیارش                                                      ارشیا

 

 روهام

 آریا          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

خم شد  ی....ناگهانزدیو لبخند م کردینگاه م اشیرخ جد میکنارش نشسته... به ن نیماش در

 ماند.... رهیاش محل نداد و با لبخند به او خمتعجب افهی....به قدیاش را بوسو سر شانه

 یبه جا گهیبگذره دو روز د یجورنی.... ایرفتار کرد ایخوب با ارش قدرنیکه ا ی+مرس

 بابا.... گهیمن به شما م

 حاالتش را از نگاه گذراند یچشم ریکوتاه کرد و ز یاخنده تک

 ...؟؟یکرد یبره چه غلط ادمی شهیحرفا باعث م نیا یکنیفکر م-

نبود....من خودم مشتاقم که اومدم دنبالتون....فقط خواستم تشکر کنم  نی+منظورم اصال ا

 خب دیتو ذوقم نزن

 قرارش دهند ریکرد چشمان درشت شده تحت تاث یکج کرد و سع سر

 ...ادیو لوس نکن خوشم نمماهان...گفتم خودت -

 سوال بپرسم؟؟ هی+باشه...

 بپرس...!!-

 و به عقب اشاره کرد.... برگشت

 ....د؟؟یپس چرا راننده ندار کنندیمون ماز پشت سر اسکورت نیدو تا ماش ی+وقت

 نگاهش کرد و دوباره حواسش را به جاده داد.... یرچشمیز

 نی...تا همریو تو بگ انمیاطراف یدست من باشه....از کنترل زندگ دیبا زیکنترل همه چ-

امورم  اریاخت ادیکنه.... خوشم نم تشیهدا گهید یکیکه  نمیشینم ینی...من تو ماشنیماش

 باشه.... زیناچ دیکه شا نیکنترل ماش نیهم یدست خودم نباشه حت

 حرف ها بود.... نیمرد متکبرتر از ا نی...ازدیحدسش را م دیبا

 بگم؟  گهید زیچ هی+

 تو بگذره.... یها یبا پرحرف دی...نکنه کلش باهیراه طوالن-

 زد و رو برگرداند... نهیدست به س دلخور

 ...گمی+اصال نم

 کن.... شهیبهتر.... سکوت پ-

 باز مانده گذاشت مهیاز تعجب ن یلبها یبه سمتش برگشت و دست جلو متعجب

 ...دیدیکش ینازم و م دی؟؟االن ....االن با ی+چ
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 کوباند و غرغر کرد یصندل یبه پشت سر

 ...شمیم ریمن با شما پ اااای+خدا

 ....گهید یرو بزار جا هاتیپر حرف نیماهان.....ا-

 باال انداخت.... ییبه او چشم دوخت و ابرو رهینافذ و خ ینگاه با

ات .بزار واسه اه و ناله هات رو تخت...حنجره..هیتنب نیبزار واسه التماس کردن هات ح-

خونه  میبرس ی....االن تا وقتیهات جون داشته باش دادیرو خسته نکن بزار برا داد و ب

 بهش استراحت بده و فقط سکوت کن....

 پنهان کند... یپوست ریز جانیکرد مظلوم تر به نظر برسد و ه زانیآو یقدر و لوچه لب

 ....شمیخفه م کنهیم ریو بگم تو گلوم گ نیهم دیبزار ی+باشه....ول

 داد... هیدست ستون سر کرد و به لبه پنجره تک کی

 دبگه صدا نشنوم-

نداشت... از  یبود ساکت ماندن اما چاره ا یادیدر آورد...توقع ز ییکج کرد و ادا شین

 شیب اشیرو شیپ ییِ الیشوند....خانه و یم کیمشخص بود به مناطق باالشهر نزد ریمس

 کیتار ییجا رارسالنیخانه ام کردیگمان م شهیبود...هم بایز کردیکه تصور م یزیاز چ

 اهیپرگل و گ یبه باغچه ها نیو مز دیسف ینداشت با ساختمان تظاران چیباشد.... ه ریو دلگ

رفت تا از  رهیکرد...دستش به سمت دستگ نیتحس شیاز پ شیرا ب اشقهیمواجه شود....سل

 نگاهش کرد... یاش شد...به سمتش برگشت و سوالمانع رارسالنیشود که ام ادهیپ نیماش

 گهی... چه االن چه هر زمان دیخونه گذاشت نی....پات رو که تو ایشد ادهیکه پ نیاز ماش-

 یمن....وقت یتو شهیخالصه م زتیماهان...همه چ یستیمال خودت ن گهی....دیایکه م یا

 یایمن دن یایمن....دن یایتو دن یاومد یعنیمال من.... یشد یعنی...  یخونه شد نیوارد ا

.... تا یکه بپوس یاومدن و موندِن....موندن تا وقت یایست ماهان....دنیاومدن و رفتن ن

 گهیخونه.....نه تو د نیتو ا یرو که گذاشت ؟؟پاتیدیکه من بهت بگم برو....فهم یوقت

اجازه رفتن  نجایمنه ماهان... ا یقلمرو پادشاه نجای..ارارسالنیام گهیو نه من د یماهان

اجازه  یمن بگم... حت نکهیا مگه یحرف زدن ندار زهمن بگم.... اجا نکهیمگه ا یندار

 ادهیو پ یداشته باش دیمن بگم....دست و پات بلرزه ترد نکهیمگه ا یهم ندار دنینفس کش

 ....این ای....نییپا ایکامل ب نانیبا اطم ایکارت تمومه.... یبش

شد...  ادهیکامل پ نانیدهد و با اطم یمکث کرد ترس فرار یشد و منتظر ماند... قدر ادهیپ

هم وارد خانه شدند....از همان ابتدا نگاهش دور تا دور را رصد  شانه به شانه

به  نهیشوم دنی...با دکردیم فیخانه تعر ییبایو گاه از ز زدیغر م یگاه رلبیکرد....ز
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 ی...رودیرا د رارسالنیام یکیوجودش بکاهد و نزد یرفت تا از سرما رجهیسمت آن ش

 گرفت... یجا نهیشوم کینزد یا یصندل

 مبل گذاشت و سرش را باال آورد.... دسته یرا رو دستانش

 برگرد به سمت من...-

 انداخت.... نییبه سمتش برگشت....دستانش را پشتش قفل کرد و سرپا شهیاز هم ترعیمط

 ...نمتیبب خوامیماهان...ملخت شو -

 و دست به سمت کتش برد.... دیزده لب گز جانیه

 صبر کن...-

گذاشت و سرش را  اشرچانهی...دست زستادیا اشنهیبه س نهیشد و به سمتش رفت...س بلند

 باال گرفت....

 ؟یدیفهم لغزهینم گهید یمن ....نگاهت جا ی....تو چشمایکنیتمام مدت به من نگاه م-

 نییکتش انداخت و آن را تا نصفه پا سرشانه ریدو انگشت ز رارسالنیکه تکان داد ،ام سر

اش را گرفته و محکم  قهیرفت ...دو سمت  راهنشی...سراغ پاوردی...اما کامل در ندیکش

و گردنش مشخص شد....دستانش را  نهیپرتاب شدند و س یها هرکدام به سمتکه دکمه دیکش

 آن دو دست مردانه.... دیکشی....گرم بود...وجودش را به آتش مدیکش نییاز گوشش به پا

که  کردیرا جبران کند....دست مشت م ژنیبکشد تا کمبود اکس قینفس عم کردیم یسع

 نداشت... یریکدام تاث چینکند اما ه شیضربان قلب رسوا

تر  نیی....پادیکشیاش دست م نهیکج نوازش وارانه به گردن و س یبا لبخند رارسالنیام

تر  نییحبس شد....پا اشنهیدر س آمده و شکمش را لمس کرد...خود را منقض کرده نفس

گردنش را گرفت  گری...با دست دکردیدست کمربندش را باز م کیکه با  یرفت و درحال

 زل زد.... مانشو به چش دیسرش را باالتر کش

رحال بازکردن که او د یهنگام توانستیتر هم شد.... نمسخت بود بغرنج تیوضع

شلوارش بود،به چشمانش زل  پیپس از آن بازکردن دکمه و ز ادیکمربندش و به احتمال ز

 ....کردیاطاعت م دیبود که به هر حال با یبزند...اما دستور

شکافتن هوا لرز بر تنش  یکه صدا ی....طوردیکش رونیباز کرد و ب کمبربند

 و مقصد فقط چشمانش بود.... کردیهم به بدنش نم ینگاه نیکوچک تر یانداخت....حت

 ...دیشکمش کش ریز کنندهکیتحر یوسط به داخل شلوار نفوذ کرد و با حالت انگشت

خود کند...با انگشت خط  وانهیاش را دبلد بود چگونه پله به پله و آهسته طرف مقابل خوب

آن را جلو  یاش برد و کمکش شرت ری....انگشت زدیرا لمس کرد و ناخن کش اشنیال یو
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زد و بالخره  یشخندیبه شکمش صدا داد....ن عیو رها کرد که بر اثر برخورد سر دیکش

 را صادر کرد... یینشست و دستور نها یصندل یو....دوباره ردیعقب کش

 نه.... ای یجنبه باش یهم ب نیاز ا شتریب یتونیم نمیبب خوامیحاال لخت شو....م-

 گونهچیرا از تن درآورد....ه شیهالباس کیبه  کیلرزش داشت اما مصمم  دستانش

 انینبود... به عکس قصد داشت زودتر عر انینما شیدر رفتار ها یخجالت

 ییکند....درحضور او خجالت معنا نیو او را تحس ندیبدنش را بب رارسالنیشده....ام

 کی...همچنان مسخ آسماِن تاردیکش یقینداشت....کامال که لخت شد، بالخره نفس عم

را دوست  رهینگاه خ نیزد....ا یزیلبخند ر دیچشماِن اربابش بود....او را که محو خود د

 راست خجالت زده اش کرد مهیو اشاره اش به الت ن زیتمسخرآم شخندیداشت اما ن

 ....یاریدووم ن ترسمی....مهیسراغ تنب میچطوره اول ارضات کنم بعد بر-

از  شیبود که ب ییاو ریدست خودش نبود...تقص اشیگجنبه یانداخت...ب نییاسر پ شرمنده

 انگشت.... کیبا لمس  ی....حتکردیرفتار م یاحد حرفه

هارو رو  زیچ یلیرو دوست دارم....خ خونه نیا نهی...بخاطر همیدونیم-

 یحشر یادینکته در مورد تو....ز نی....مثال...اولدهیها رو نشون م تی....شخصکنهیم

 خب من دوست دارم.... یبچه پرو ....ول یهست

کوچک کنار  یِ عسل یاشاره به او فهماند جلوتر آمده در مقابلش زانو بزند....از کشو با

 نیتربود....محبوب تیصورتش گرفت....قالده مالک یبرداشت و رو به رو یامبل....قالده

 او... یبرا

 ....؟؟یمخصوص تو درستش کردم...دوستش دار-

 و بم قالده را نگاه کرد ریلرزان زمزمه کرد و ز ییباصدا

 +بله ارباب...

آن  یجلو یکوچک و نقره ا یداشت...قفل یدست و براق کیاز قالده نگرفت....چرم  نگاه

سهم  نیشتریخود ب یها به جا نی....همه اشدیباز م رارسالنیفقط به دست ام دشیبود که کل

نشان  نیقفل از آن خود کرده بود....وهم یحک شده رو یقیرا آن نوت ُسل موس تیجذاب

 کردیخاصش م

اش را با آب وسبابه دیرا نوازش وار انگشت کش گاریرا به سمت گردنش برد...رد س قالده

 اشیچشم فرو بست...سوختگ دویکش یسیزخم گذاشت... ه یکرده رو سیدهان ماهان خ

بود....درد را دوبرابر حس  یحساس ی....اما گردن جاشدینسبت به قبل کمتر حس م

 ...کردیم

 عمرش بود.... یصدا نیالتریدر آن ز دیقفل و چرخش کل یرا بست....صدا قالده
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 اتاق پشت به در منتظرم بمون.... یورود یراهرو سمت چپ تو یطبقه باال انتها-

آسمان خراش حک شده  کیدر اتاق نماد  یکرد و سمت پله ها قدم برداشت....رو اطاعت

بود که از همان ابتدا توجهش را جلب کرد...به سمت در قدم برداشت و وارد شد..اتاق 

و استفاده آن به  یرنگ قرمز و مشک بیمجهز... ترک  تینهایحال ب نیبود و در ع ییبایز

که  ییاو یبه وجود آورده بود....خصوصا برا زیانگ تشهو ییفضا یطور کامال مساو

 کرد شیرسوا یجنبگ یقبل ب قهیچند دق نیهم

و سکس با  هیرا لمس کرد و از تصور تنب لیوسا یزد ....برخ دیدور کامل اتاق را د کی

 یبا عجله به سمت ورود دیرا که شن شیقدم ها یابزار تمام بندش نبض گرفت....صدا نیا

 گاریس یکیریچ یلخت و شلوار یبا باالتنه ا رارسالنیدر زانو زد....ام یاتاق رفته جلو

 نیدتریکردن به او شدفقط با نگاه توانستی....میزیشهوت انگ بیترکبه لب وارد شد....چه 

 عمرش را تجربه کند.... یریپذ کیتحر

لمسش کند اما دستش را غالف  خواستیبه باالتنه اش زل زده بود....دلش م صانهیحر

.... دیبا چشمانش تمام جسم او را بلع....به نگاه بسنده کرد و دانستیاش را مکرد....عاقبت

 نشد... شیخودش هم متوجه به خون نشستن لب ها یکه حت دیآنقدر لب به دندان گز

 شیبه نما یهاو چهارشانه و پَک یاعضله یبا آن اندام رارسالنینظرش ام از

 هیتک واریهم گذاشته و به د یرو به رو یرا ضربدر شیکه پاها یاش.... در حالگذاشته

خودش در نظر او  دانستیو نم ماندیمنظره عالم را م نیجذاب تر کندیدود م گاریداده...س

 یو چشمان یسرخ و خون یزانو زده با لبان شیپاها یلخت جلو یچگونه است... وقت

 ....دانستیم ایصحنه دن نیباتریو براق...ز صیحر

 ....ایدنبالم ب-

 یق....او هم چهار دست و پا به دنبالش...روحرکت کرد به سمت تنها مبل داخل اتا جلوتر

نوع  نیکنار مبل برداشت....از ا یعسل یرا از رو یریگیمبل نشست و گگ قالب ماه

 یبست....ناراض شیآن را برا رارسالنیاعتراض کند ام نکهیگگ متنفر بود اما قبل از ا

 کرد.... فهومنام یتکان داده اعتراض یسر

باز و  یرو یتونینم یو انتخاب کردم...چون حت نیچرا ا یدونی....مادیهوم؟ خوشت نم-

 ادتی شهیهم ینجوری...چه برسه آب دهنت....ایبسته کردن دهنت کنترل داشته باش

 اینشسته ببندمت  ی....خب....دوست دارادیدر ب دینبا یدهن هر حرف نی...از امونهیم

 ....ستادهیا

 مکث کرد و خود جواب داد.... یکم

 حرف زدنت هم دست منه... ارینبود...اختاوه حواسم -
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 یتخت برد...با طناب یرو به رو یافق لهیرا گرفت و بلندش کرد... به سمت م دستانش

سرش  یباال لهیخاص ابتدا دو دستش را به هم و سپس به م یقرمز رنگ با دقت

نوک  یباالتر از سرش بود و با بسته شدن به آن مجبور بود رو یلیخ لهیبست....م

تا به سرشانه  مودهیگردن پ یراه خود را از رو و....آب دهانش راه افتاده ستدیگشتانش باان

 برسد.... اشنهیو س

 ....ستادیا شیاش را به دست گرفته رو به روخاص شالق یبا ژست رارسالنیام

اش رو کل خوادیپوست خوشگلت رو نوازش کنم؟؟؟ دلم م نیبا ا یخوای....میدوستش دار-

 بکنم تو سوراخت اما حاال حاال ها وقت هست....

سخن  زتریآم کیتحر ثانهیو خب کردیهر حرف تکان خوردن آلت ماهان را حس م با

....پشت سرش کردیدرد گرفته بود اما مقاومت م شیاول کار دست و پاها نی...همگفتیم

... چشم شیهاب نوازش....با دست تمام کمرش را نوازش کرد وغرق در حس خوستادیا

 بست که ناگهان حجوم ضربات آغاز شد....

 دهیپوست کمرش کش ینبود که شالق برخورد کند و جدا شود....رو یاگونه به

....از گریپوست طرف د یرو اشیدگیطرف...کش کیاز ضربه  ی....درد ناششدیم

 دهیشدن پوستش را ند ی.... خط خطآمدیم نییخاص پا یتمیاش شروع کرده با رسرشانه

روح و جسم را لحظه به  ی....سبککردیهق مو هق دیکشیداد م زدی..لبخند مکردیحس م

 ....خواستیو نم خواستیاش را م....تمام شدنکردیحس م شتریلحظه ب

شد....با هرضربه بدنش به جلو پرت شده و  شتریب دیبه باسنش رس یها وقتضربه شدت

قرار  شیمرد رو به رو افتی انی....ضربات که پاکردیجمع مرا  شینوک انگشتان پاها

زد....  یاز آب دهان....لبخند اشنهیبود و گردن و س سیگرفت....صورتش از اشک خ

 زیشدن شالق ن سیآب دهانش موجب خ یسی....که خدیکش میمال اشنهیس یشالق را رو

 شد....

 ...آره؟؟...نت؟؟ینه؟؟ترقوت؟؟س گهیبود د رونیب دتیلباس سف ریاز ز جاهانیهم-

اش محل نداد و کارش را از سر گرفت ....گردن تا نافش را با دست اعتراض نامفهموم به

....و با خباثت تمام دیانگشت گرفت فشرد و کش نیرا ب اشنهینوازش کرد....نوک س

 کرد.... شتریرا ب اشیشدگ کیتحر

.... دستش دادی...اما محل نمکردیرفت....آلتش التماس لمس شدن م ترنییشکم پا یرو از

را تکان داد  شی....پاهاکردیخودش را لمس نم یول دیکشیآن م یرا نوازش وارانه حوال

چنان هم رارسالنیاما ام دیبا وجود گگ دهانش داد کش یتا اعتراضش را نشان دهد....حت

تر از  نییبه پا سی....با شالِق خدیکرد و عقب کش شی....ناکام رهابودکرده  شهیپ یمحل یب
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....سرش به جلو خم شد...آب دهانش دی....از شدت درد تمام بدنش لرزدیاش کوبترقوه

 ..ختیریآلت راست شده م یرو میمستق

ادامه داد و تمام تنش را  اشنهیها را تا سبه ترقوه راست....ضربه گرید یا ضربه

...نفس نفس هنوز هم توان داشت. رارسالنیشده بود اما انگار ام حالیکرد.... ب یخطخط

رفع شده  اشسمی....سادزدی....لبخند مآمدیبه چشم م شتریاما چشمان براقش ب زدیم

اش را ز عرقا سیخ یانداخته....موها ینبود..... شالق را کنار مهبه ادا یازین گریبود...د

 دیه دندان گز....لب بدیکش قیعم یچشم فرو بسته نفس هیبا دست به باال سوق داد.... چند ثان

 نگاه کرد.... شیو به صحنه روبه رو

 نیمجموع همه آنها او را چن دی...شادانستیرا نم شدیم اشکیصحنه باعث تحر کدام

مخصوص  یندارد...با قالده زیکه کنترل آب دهانش را ن یکرده بود...ماهان با گگ وانهید

 سر در گوشش فرو برد... دهیبه باسنش کش یبه پشت سرش رفت....دست

 یبه دست من ارضاش یتو دستم....دوس دار رمشیبگ یحت ایبُُکنمت نه؟.... خوادیدلت م-

 درسته؟؟به شدت سر تکان داد....دوست داشت؟؟؟

اگر  دیرستی.... مشدیم کیتحر شتریو ب دیلرزیبود...با هرحرف بدنش م شیاز خدا نه

اتفاق  نیکه ا دانستیبود....اما م یگجنبهیها ارضا شود....اوج بحرف نیادامه بدهد با هم

 یراه افتاد....اوج بدبخت اشکامیچشم بست....پر دیباسنش کش اری....انگشت که به شافتدیم

 بود....

من له له ...برا یآدم هی یجنبگ ی....تو اوج بیاریماهان....تو به شدت منو سرحال م-

 نه.... یزنیم

 لهیبه سمت م یشخندیاز طرف او بود که با ن یالعملهم سرتکان داد....منتظر عکس باز

 نعوظ راحتش کند.... نیاز ا رارسالنینبوده که ام شیخام ب یالیخ هانیا یعنی نیرفت و ا

تر از گوشش  نییرا کنار زد.... پا شی.... موهادیرا باز کرد و در آغوشش کش دستانش

گوش سپرده با  شی...به نفس نفس زدن هادیموها و پوستش را بوس شهیر نیما ب ییجا

 قرارش را آرام کرد.... ینوازش ضربان قلب ب

صاحب  شهی....ثابت میمال من شهیبا نشونه به همه ثابت م گهیتموم شد....حاال د-

 اجازه لمست کنه.... یحق نداره ب یهرکس شهی....ثابت میدار

ه عهده مرد سپرد....به موارد را ب یاش گذاشت و باقشانه یحال لبخند زد.... سر رو یب

 داشت... یافترکر حساب کیبه  ازین هیتنب نیعنوان اول
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تا خود را به آشپزخانه  رفتیراه م یواشکیش،یها نوک پنجه یآرام رو ییهاقدم با

به اطراف نداشت....کامال که به  یتولد بود و توجه کیمشغول خوردن ک ارشیبرساند....ک

 غیج غیکرد....ج یخال شیسر و موها یرا رو یبرف شاد وبیشد نصف ت کیاو نزد

 ....دیخندیو سر خوش به او م دیپریم نییو باال پا کردیم

ور کند و به سمتش حمله ییپسرک را شناسا تیشوکه سر برگرداند تا موقع ارشیک

العمل مرد از آشپزخانه ها بود ....قبل از عکسحرف نیتر از اشود....اما او وروجک

 کرد وارخفتشید یپناه برد و به دنبالش بالخره در گوشه ییرایفرار کرد و به پذ

 کیرا چسبنده کرده بود.... شیگذاشته و موها یآب شده اما اثرش را بر جا هایشادبرف

برداشت تا به چشمانش بکشد و آنهارا پاک کند و مانع از سوزش  وارید یتش را از رودس

از غفلتش استفاده کرد...بازهم صورتش را از  ایارش یاچشمانش شود....اما در لحظه

 به اتاقش پناه ببرد و در را قفل کرد... بارنیپرکرد و ا یبرف شاد

از  شیامشب ب ایاما ارش کردیبه باز شدن در م دیپشت در اتاق با مشت و لگد تهد  یعصب

 نیآمدن نداشت....عاقبت خسته و کالفه از ا رونیگل کرده بود....قصد ب طنتشیش شیپ

 یکرد وبه اتاق خود رفت تا حمام کند...کارش حدودا تمام شده بود ول یغرغر تیوضع

 ش حلقه شد....دور کمر یکه دست بردیاز برخورد اب لذت م ستادهیدوش ا ریهدف ز یب

 ....چکسی؟ ه ایباشد جز ارش توانستیم ی...اما به شدت شوکه شد....چه کسدینترس

 ....ایبرگرد سمتم ک-

 ...دیکش سیبه صورت خ یجواب داد و دست لرزان

 ...رونیبرو ب ای+ارش
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 ....ترسمی....تو خونه تنهام مرمینم-

 ...امیاتاق خودم بمون االن م یتو زمی+باشه عز

بدن  ی...گرماستادیداد و ساکت ا هیکامال به مرد چسباند و  صورتش را به کتف او تک تن

سر برگرداند  و با  ی... به آرامکردیو حالش را خراب تر م دادیبودنش م انینشان از عر

 ....دیکش یشلوارکش نفس راحت دنید

 ...امی... خودم مرونیساده مونده برو ب یکشآب هی....زمیعز ای+ارش

را  شیهانجوا هم حرف کیبود و با  کیاز حد به او نزد شیزمزمه کرد....ب آرام

 ...دیشنیم

 ....برگرد سمتم....شهیآب سرده...اگه برم کنار سردم م یگرمه ول یلی... بدنت خایک-

حالش  تیهم با تصور کردن موقع تیوضع نی....در همیطیشرا چی....تحت هگشتیبرنم

او را رها کند  توانستیبرگردد نه م توانستی....نه مایارش دنیچه برسد به د شدیخراب م

به خود  ایتر شدن حلقه دستان ارشبرود...درفکر راه چاره بود که با حس محکم رونیو ب

 آمد....

 ....؟؟یکنیسردم شده...چرا بغلم نم ایسرده ک یلیآب برا من خ-

حس  ی....دست بدادیتمام کنترلش را از دست م کردی....به وهلل اگر بغلش مکردینم بغلش

بندش  یدستش را بر رو ایتر کرد....ارشآب را گرم یباال آورد و دما یاش را به سختشده

 لمس کرد.... میرا مال اشنهیحرکت داد و س

 ؟؟یخوِد خود من خونده بود ی... مگه نه؟؟...براگهی....اون آهنگ حرف دلت بود دایک-

 کندیپرتش م رونیکه به ب یبه سمتش برگردد...گوشش را بکشد و درحال خواستیم دلش

 ینیبیاست آخر....مگر نم دنیوقت سوال پرس تیوضع نیبزند ...."در ا ادیسرش فر

 "....وفتدی" اتفاق ندیوقت آن چه "نبا کیکه  کشمیم یراچه سخت تمیوضع

سرش داد بزند گوشش  توانستیکند.... نم یها را عملآن توانستیاما نم خواستیم دلش

لب  یاش را برنجاند....دستش را در دست گرفت به آرامنازدانه توانستیرا بکشد ...نم

 زد...

 یایکه هر لحظه تو دن ییکه گفتم از عمق وجودم بود....حرفا ی+اره...تک تک کلمات

از  ی... ولیدیوقت ها فقط تو خوابت شن یلیکه خ یی....حرف ها گمیهم بهت م یواقع

تر نکن واسم....زود ... کار رو سخترونی....فقط االن برو بگمیبهت م یداریامروز تو ب

 ....نیبهم فرصت بده هم قهی...فقط دو دقزنمیحرف م براتو  رمتیگیتا صبح بغل م امیم
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کتفش برداشت و دستانش را جدا کرد....حاال که او به سمتش  یکرد و سر از رو اخم

 واریرو به د ارشیکه ک یی....از آن جاگرفتیقرار م شیه رو...خودش رو بگشتیبرنم

 شدیسردش م شیاز پ شیو ب دهیچسب واریبه د ستدیبا شیروبه رو خواستیبود....اگر م

 نکرد.... یو به چشمان گردش توجه ستادیا اشنهیبه س نهینداد.... به زور س یتیاما اهم

لرز کرده خود را کامال به  وارید ی....از سرماختیریبر سر وصورتشان م میمستق آب

 طنتیدر آغوشش حل شود..لحنش مظلوم بود اما ش خواستیچسباند...دلش م ارشیک

 ...کردیچشمها را چه م

شلوارم رو در  تونمیزده نم خی...دستامم شهیسردم م شتریشده....ب سی...شلوارم خارشیک-

 برام... یاری...درش مارمیب

 ینیسنگ نیشد بلکه ا ترنیسنگ شیهاباال گرفت و چشم فروبست...فشار آب پشت پلک سر

 او را درحال خود نگه داشته تا دست ازپا خطا نکند....

 ا؟؟یارش یکنیم یجورنی+چرا ا

...اما به همان اندازه هم دیکشیکرد...خجالت م ینیریگذاشت.... اخم ش اشنهیس یرو چانه

 مصمم بود.... مشیدر تصم

 ....گهیسالم شد د ۱6-

 نه؟... گهید یبکن خوادیدلت م یهر غلط یتونیسالت شده م ۱6چون  یعنی+

 اش را درآورد...را در کمر مرد فرو کرد و ناله شیها ناخن

... ؟؟یزنیبزرگ شدم...بابا رابطمون رو قبول کرد...چرا پسم م گهی...دستین یهر غلط-

واقعا  گهید خوامیحست کنم ....م خوامیمن دوست دارم...م ای؟...کباهات باشم؟ یذاریچرا نم

 مال تو باشم...

 گذاشت و نوازشش کرد... سشیخ یموها یزد...دست رو یلبخند کم رنگ بالخره

تک تکشون با منه...اما هنوز  اریمال منه...اخت زتی...همه چیاالنش هم مال من نی+تو هم

و  یباش رمیتوعه خوشگل ز ستیمن از خدام ن یکرد...فکر بیهنوز ب ییزوده...کوچولو

 ...یبرام ناله کن

حرف  کی نیجنبه...با هم یشدت گرفت...بچه بود و ب شیسرخ شد... نفس ها یآن به

 شد.... کیاز قبل تحر شتریپله ب نیچند

ندارم مگه  یتی....من برات جذاباینه ک یگیچرا م یخواینه...اگه تو هم م یگیپس چرا م-

که االن روبه روته دختر باشه...بالخره جسم اونا  ینیا یدوست داشت دمی...شادمینه؟؟...شا

 نه.... گهیتره برات دخوشگل
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...هق زد و به سمت در رفت و البته که دیکش رونیخود را از آغوشش ب یساختگ یبغض با

 شهیمثل هم دیحظه اول فهمپسرک را از بر بود...همان ل نیشناختیشناختمیمرد اورا کامال م

....اما...چه موقع توانسته بود از کنار دیجد یباز نیدر ا یروزیپ یکرده برا ادهیپ یکلک

 وقت!!.... چیبتواند؟...ه نباریو به دروغ بگذرد که ا یهر چند منصوع ایارش یدلخور

و هنوز کامل برنگشته بود که  دیآب را بست و به سمتش قدم برداشت...دستش را کش ریش

 ری....دست زدیبوسیرا م شیهالب بر لبش فشرد....صورتش را قاب کرد و تندتند لب

که  ینیو درع دیبلند کرد....کمرش را نوازش وار دست کش نیبرد و او را از زم شیپاها

 ... ترف واریبه سمت د کردیحملش م

را  شیهالب قی....همانطور که عممدآیتجربه سکس در حمام... به نظر جذاب م نیاول

 حمام چسباند... واریاورا به د دیمکیو زبانش را م دیبوسیم

 نییکمر و باسنش را به سمتش سوق داد که باعث برخورد پا وارید یاز سرد ایارش

شان ناله ،یدگیبرخورد و کش نیبود اما هم اوردهیشان بهم شد...هنوز شلوارش را در نتنه

 ...دیبوسه نال نیرا درآورد...در ح

 سردههه...-

گذاشت و شلوار و  نییحمام را فعال کند...پسرک را پا یحرارت قیفاصله گرفن عا یکم

پرت کرد...خجالت زده چشم بست و دست  یحرکت در آورد و به سمت کیشرتش را با 

ش کرد...نگاه که نه... آلتش گذاشت....با خشونت دستش را پس زد و با شهوت نگاه یرو

داشت....آلت  یدیبود و پوست به شدت سف الغر....پسرکش دادیرسما او را قورت م

 نیتر از بایز ریلرزان...تصو یسفت شده و پاها مهین دشیخوش فرم و سف

 ...ایک-

... تک دیتنه خود رس نییرد نگاهش را دنبال کرد که به پا دیلرزانش را که شن یصدا

کامال  بارنیباسنش گذاشته بلندش کرد... ا ریشد و دست ز کشیکرد....دوباره نزد یاخنده

 کرد.... یپرسش کرد و پسرک شرم زده صورت در گردنش مخف واریبه د

 بشه.... اتدهیقربون نگاه ترس ای...کای+جان ک

 ....یدار یمعمول زیچ هی کردمیکردم فکر م یاصال...غلط کردم....بچگ خوامینم ایک-

 ....ست؟ین ی+معمول

 ....یچ یعنیمال خره  گفتیوقتا م یبابام بعض فهممیحاال م ای...کستینه ن-

 اش را درآورد.......لپش را گاز گرفت و نالهدیخند بلند
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بود...نترس  گهید زیواسه چ گفتیکه بابات م یآخه....اون یخنگ نقدری+قربونت برم که ا

 ....ستیاندازه مال خر ن

بوسه  یگاز و بوسه رو ی...گاز رودیمکیدر گردنش فرو برد و گاز گرفت و  م سر

اش را به دهن گرفت...درگوشش پچ کرد...به سمت گوشش رفت و الله نیگردنش را رنگ

 ...زد

من....حاال حاالها قصد ندارم اون سوراخ کوچولوتو فتح  ی+نگران نباش جوجه کوچولو

 ...میکنیسر م گهید جوریکنم....فعال 

طاقت دست دور  ینکرد و باز به سمت لبانش حمله ور شد.. ب ینگاه متعجبش توجه به

خود را تکان داد و از اصطحکاک  قراریبه او چسباند...ب شتریو خود را ب دیچیگردنش پ

 ارشیآلت ک شتریلحظه به لحظه ب شیاش به هوا برخاست...صداهم ناله یرو شانیهاالت

 ....کردیرا سفت م

به بغل درون  ایگذاشت...وان پر آب کرد و ارش نییدل کند و او را پا شیهااز لب بالخره

را باال برد و از دور طرف باز  شیوان داد.... پاها یرا به انتها اشهیگرفت...تک یاب جا

گرفت.... خم شد و صورتش را  یجا شیپاها نیوان گذاشت و خود ب  یکرد و آنها را لبه

 دستور داد دستش را دور گردنش حلقه کند... وغرق بوسه کرد 

 باشه؟؟ یباز نگهشون دار ینطوریکن هم یخوشگلم...اما سع شهیپاهات خسته م دونمی+م

اش اشراف داشت و تنه نییبه تمام پا ارشیحالت ک نیو سر تکان داد....درا دیگز لب

به  توانستیبعدا هم م....اما شدیباعث خجالتش م نیبزند....و ا دشیکامل د توانستیم

 حس خجالت نداشت.... یبرا ییجا یسکس یفضا نیخجالتش اش فکر کند...ا

هم فشار داد  یرا رو شیهاآلتش حس کرد چشم فروبست....لب یرا که رو ارشیک دست

را از هم جدا کرد و انگشت شست در  شیشد... با دست آزادش لب ها دیآنقدر که سف

 دهانش گذاشت....

....لذت ببر خوشگل من...پسرمن....صداتو خفه نکن برام....من ستین یزیچ سی+ه

 هات جون بدم...ناله کن برا من... ناله یحاضرم برا

 کیاز حد تحر شیآلت ب یو نوازش وار دستش بر رو میحرکت مال ایبود  شیهاحرف اثر

تندتر کرد  ی.... اما هرچه بود ناله اش را درآورد...حرکت دستش را کمدانستیشده...نم

....تمام نهی..گاز گرفت....گردن.. شانه.. ترقوه.. سدی.. بوسدیسر در گردنش فرو برد....مک

 ...کردندیرا بر خود حمل م تیاز نشان مالک یحاال رد اشالقهمورد ع یهااندام

بغض  یو ناله کرد...حت دیناکام مانده لب برچ ای....ارشدیدست کش دیبدنش را که د لرزش

ناکام  نی...اجانیاش بود....ترس داشت و هتجربه نی...اولشدیحس م شیته گلو هم یکم

 گذاشتن حالش را بد کرده بود.. حسش را درک کرد و باز به سر و صورتش بوسه زد...
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 ...کنمی+آروم خوشگل من....االن حالت و خوب م

وان چفت کرد تا ....دستانش را لبه دیبهم چسب شانیهاخم شد و آلت شیاز قبل رو شتریب

 تر باشد....و شروع به تکان دادن خود کرد...راحت شیحرکت برا

 ریباز ز یبا پاها ایشود...ارش کیاز قبل تحر شتریب شانتیخم کرد تا با نگاه به وضع سر

 چی...مطمئن بود تا به حال هدادیآلتش حرکت م یو او خود را رو کردیتنش ناله م

پسرک که اوج گرفت حرکاتش را  نیریش یهاله...نادهیدن نیتر از ا ییایرو یاصحنه

اش...مطمئن بود زودتر از حد تجربه ارضاشدن نیاول و...کم سن بود دیسرعت بخش

 اش رفت....لبخند زد و قربان صدقه دی....لرزش بدنش را که دشودیم یمعمول خال

و آنقدر ادامه  دیو آرام گرفت....از حرکتش دست نکش دیرا با ناله صدا کرد و لرز اسمش

زنان نگاهش باز نفس مهین یحال با چشمان یب ایشود....ارش یداد تا خودش هم خال

 ..کردیم

را دراز  شیداد و پاها هیخود به وان تک بارنی... ادیترکرده عقب کش قیرا عم لبخندش

حال و بغض  ی....پسرک بدیکش بغلش گذاشت و او را در آغوش خود ریکرد....دست ز

که  مانی...ناراحت نبود...پشخواستیم هیکرده سر در گردنش فرو برد....دلش گر

 ...دیفهمیهرگز...اما حالش را نم

 من بغض کرده نه؟؟... یای+ارش

نوازشش  یاش بلند شد.. تنها با لبخند هیو هق هق گر دیجمله بغضش ترک کی نیباهم

 ...کردی...درک مدیفهمی...حالش را مرفتیو قربان صدقه اش م کردیم

 یجسمش نه به طور کامل....اما تا حدود ی....باکرگتیوضع نیرابطه بود ا نیاول حاصل

 داشت.... یبینبود اما حس و حال عج یبد زیرفته بود....چ نیتوسط عشقش از ب

جسم و به اوج  نیبار ا نیاول....من خودم ستیجسمت مال من ن یبگ یتونینم گهی+حاال د

 پسرم و خودم ازش گرفتم....نه؟؟ نیلذت بردم....پس مال منه....من چقدر خوشبختم که اول

 من؟؟ یایارش نه

 اش کم شده بود...سر تکان داده اسمش را صدا زد... هیگر ازشدت

 ...!!ایک-

 قربون جز جز روح و جسمت بره... ای....کای+جان ک

 زد و لب به گوشش چسباند.... لبخند

 ....شهیاز هم شتری....حاال بیلیدوست دارم....خ-

 سرش گذاشت.... یرا خم کرد و رو سرش
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 ...یفهمیم شمیت م...دارم خلشمیم اتوونهیدارم د شهیاز هم شتری+من ب

 شدیمجبور م ارشیحال بود و طالب خواب...اگر ک یو چشم بست....به شدت ب دیخند آرام

آغوش  نیببرد که اشکال نداشت...او فعال قصد نداشت ا رونیحمامش کرده او را ب ییتنها

 و آب گرم را ترک کند....

 سرتاسر بدنش چشم بست و لذت برد.... یرو ارشیک یحس نوازش ها با

* * * 

....اما توان پلک باز کردن نداشت...به لطف داد و گذشتیشدنش م داریاز ب قهیدق چند

 دراتاق،خواب اول صبح زهرش شده بود.... یصوت قیو نبود عا رارسالنیام یادهایفر

 یاز پتو خواستی... درد داشت و دلش نمهیو تنب تیساعت خواب کم بود بعد انهمه فعال 3

 گرم و نرمش دل بکند....

داد به ادامه خوابش بپردازد...  حیو ترج دیسرش کش یکرد و پتو را رو یط یالیخیب

 یاهیاش پاره شه" درثانپتو پنهان شد "بزار انقد داد بزنه تا حنجره ریغرغر کرد و کامل ز

 نمیبرم بب یعنی... یجذاب نیآخه صدا به ا ادیزد و حرفش را پس گرفت"دلت م بیقلب نه

که در اتاقش به صدا در  دهیدر جدال بود و با خود به توافق نرس هنوز" زنهیداد م یبرا چ

 داد زد.... ی" بلندهی"ک ریآمد...از همان ز

 کنم.... دارتونیماهان خان... آقا فرمودند ب دیببخش-

از جانب مرد...چرا خودش  یمحل یب نیآمد و اخم کرد از رونیپتو ب ریاز ز یبدخلق با

 ...امدیصدا زدنش ن یبرا

 ....اد؟؟یب تونستی... آقاتون خودش نمه؟؟ی+آقا ک

 آمد... یبدجور به او م یشد....ست ورزش انینما رارسالنیاتاق باز و قامت ام در

 خودشون اومدند... نای+عه آقامون ا

 عمارت بعدش هم کار دارم... میبر دیبا یپاشو بسه تنبل-

 دیکش یا ازهیکرد و خم زانیو لوچه آو لب

 ..دمای... هنوز سه ساعتم نشده خوابهیچ ی+تنبل

 ... گمیباش م ماهان زود-

 شده؟؟. ی+چ

برم لب  دی....بایدیفهم نیتو ماش ینیشیآماده م یپوشیلباس م رمیگیتا من دوش م-

 مرز....
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فکر نکرده بود به  کار  چیقسمت ماجرا را رقم زد...ه نیاتاق خارج شد و بدتر از

نگران زنده  اینگران رفتنش باشد  دیبا شدیهر بار که از خانه خارج م یعنی رارسالنیام

 سر کند.... هاینگران نیباا توانستیاش؟؟؟چگونه مبرنگشتن

کمر و باسن و  تیوضع نیبا ا اشدنیکرد بلند شود....لباس پوش یسر تکان داد و سع کالفه

که به او اختصاص داده شده،تمام امکانات را  یبود....اتاق یمعضل اصل نهیس

 رارسالنیاصابت نکند....هرچند ام شیها بود که به زخم یگشاد یهود حشیداشت...ترج

کرده اما درد همچنان پابرجا،  شیزخم ها یرورا وقف مرهم گذاشتن بر  یچندساعت

 دیبریامانش را م

 رونیکه ب یگاردی....بادآمدیم رارسالنیام ادیداد و فر یاتاق که خارج شد هنوز صدا از

 ..... ستادیکرد و درکنارش ا یهمراه نیبود او را تا ماش ستادهیاتاقش ا

زده بود....جذاب بود اما  یاسپرت پیبه خود آمد و سربلند کرد...ت رارسالنیام یباصدا

دو  شبیبه حرکت در آمد.... همانند د نیگرفت و ماش یباعث تعجبش شددر کنارش جا

 ....کردیاسکورت شان م نیماش

 اسمان خراش کو؟؟.... پیو موهاتون کو؟ت شیلب مرز....پس ر دیبر دیبا دی+مگه نگفت

 امیب گهید پیت هیبا  ایو آر ایجلو ارش یعمارت صبحانه...توقع ندار میبر دیگفتم که اول با-

 که....

 ...ادیبرم خونه بخوابم...درد دارم...خستم...خوابم م خوامی+امن م

 یکه برا یایتر از کار آنحس و حالش را....درد داشت و از همه مهم کردیم درک

راه آمدن با او جهت آرامش و دور کردن  ی....کمدیترسیآمده بود م شیپ رارسالنیام

 !!...خوردیبر نم ییها که به جا ینگران

 توله... میصبحانه رابطه رو با هم بخور نیاول خوادیدلت م کردمیفکر م-

 برگشت و نگاهش کرد.... بالخره

با سرعت  یدار یفقط.... مثل چ یصبح داد زد....از ینجورینه ا ی....ولخوادی+دلم م

و  یکنیزود لباس عوض م یخورینم یزیاونجا هم اصال چ می...مطمئنم بریریم

 ....یریم

 ماهان....عادت کن.... نهیکار من هم-

عادت  یگی....میگیرو بهش م نیو بهت دلبسته بشه هم مونیتو زندگ ادیهم ب ای+اگه ارش

 کن....

 بفهمه راجب کار من.... یزیچ ستیقرار ن ایارش-
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 ....یریکجا م ییهوی یگی+پس بهش م

ساله داره با  ۱0من...روهام  یتو زندگ یبحث و تموم شد....اگه تو تازه اومد نیماهان ا-

 ازش.... یدار یتوقع چ هیرقانونی....کار غادیکنار م تیوضع نیا

 ....ی+توقع دارم مراقب خودت باش

 کرد.... نیریماهان را ش یایلبخند زد...هرچند کم... هرچند محو....اما دن باالخره

 یسگا به صاحبشون امر و نهتا حاال توله ی....کیکن یادآوریبه من  خوادیهستم....تو نم-

 ...کنندیم

 گذاشتیم دیآرامش....با یسکوت شد و کم حشیاما ترج شیهااز حرف بردیم لذت

 بدهد.... یرون مغزش سروساماند یبه فکرها رارسالنیام

شان آمدند وهرکدام در آغوش به سمت کنانغیجغیج ایو آر ایبه عمارت ارش باورود

 یتوجه ایپف کرده ارش یهاو لب یاسک قهیبه لباس  بارنیگرفتند....ا یجا زانشانیعز

 سادست.... یعشق باز کیخام خود مثل دفعه قبل  الینکرد که به خ

و او  ختیرا بهم ر شیها یانداخته بود فرفر ایهمانطور که دست دور شانه آر رارسالنیام

 را مخاطب قرارداد...

که تو  یشیوروجک؟با اون همه آت یکنیتو بهم نم یدد یهاکتک تیشده گله و شکا یچ-

 نداشته؟ تیباور کنم روهام کار یتو مهمون یسوزوند

نه دعوام کرد نه کتکم زد....فقط اومد تو اتاقم  شبید یدد یباورت نشه ول دی*داداش شا

 کرد... ینجوریزده باشه که ا یزیخوابوندم و رفت....به نظرت ممکنه چ

 شد.... یکرد و جد اخم

اجازه  ادینم ادمی؟؟یچ یعنیزده  یزیگفته بودم....چ ی...درمورد نحوه حرف زدن چایآر-

 ...یحرف بزن ینجوریداده باشم ا

 شد و مظلوم دیبرچ لب

 خو.... دیببخش یداداش دی*از دهنم پر

 زیبحث را ادامه نداد....به سمت م گریهم که به جمعشان اضافه شدند د ارشیو ک روهام

 دم گوش روهام پچ زد.... رارسالنیصبحانه رفتند و ام

 برم... دیکه با یدیفهم-

 ...؟؟یریاالن م نیزنگ زد خبر داد....هم تی+اره منش

 ...یمهربونه شد یدد شبیشده د ی.... چیشده حت رمیاره د-
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 گذاشته بودند... یمسابقه پرخور ایانداخت....با ارش ایبه آر یکرد و نگاه تعجب

 گفته؟؟ یزیچ ای.... آرهیمهربونه چ ی+دد

 ....یدعواش نکرد شبید گفتیآره م-

که  یدونیتب داره...م دمیلباساش و عوض کنم فهم خواستمیعطسه کرد...م یه نی+تو ماش

 ...شیضیکنم بدتر بشه مر اشهیتنب دمیحساسه ترس

ها بود....همه جوانب را حرف نیتر از ا....روهام با درکزدیحدسش را م دیبا

 ....شدیخارج نم نشیزبیت رنگاهیاز ز یواکنش نی....کوچک تردیسنجیم

که خوب بشه...امروز که تا حاال که تب  ختمیتب بر ر رشیتو ش شبی+همون د

 کار اشتباهش بجاست... هیتنب ینگران باش خوادینداشته....تو نم

 داد... هیتک یباال انداخت و به صندل ییابرو تک

 ...ریهم اشتباه نبوده...سخت نگ یلیحاال کارش خ-

 منه.... بچه با نیا تیکن ترب تی... برو همون ماهاِن تو تربیدخالت کن خوادی+تو نم

برادرش را به روهام واگذار کرده بود پس  تینگفت....خودش ترب چینگاه کرد و ه یچپ

 زد... یشخندیانداخت و ن ایبه ارش ینداشت..نگاه یحرف یجا

 بهت حمله شده.... شبیجان انگار د ایارش-

 به دوربرش انداخت و شانه باال انداخت یمتعجب نگاه ایارش

 مگه؟؟ شدهی*حمله؟؟نه ؟؟چ

 بوده طرف؟؟ یوحش یادیباد کرده...ز یادیاخه لبات ز-

 ارشیرفت.... برعکس او ک ارشیبه ک یاانداخت و چشم غره نییزده سرپا خجالت

 ها بود....حرف نیسرخوش تر از ا

 کبوده... زنمیمن دست بهش م هینازک نارنج نیکجا بود...ا ی+نه بابا وحش

 رارسالنینکرد که ام دایگرفت....فرصت حرف زدن پ شیاز پا یشگونیاز حرص ن ماهان

 کرد.... یچیاو دمش را ق یبجا

در نظر گرفته بشه سالمته  دیکه با یزیچ نیبچه رو...اول نیا نمینب یجور نیا گهید-

و به خطر  یدر هرقسمت از بدن سالمت ادیو مکش ز ی....کبودخانارشیشخصه ک

 کنم... تیحال رونیب ایب یخوایم ستین تی...اگه حالندازهیم
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نشد؟؟ من؟ به جون خودت شوهرخواهر که منظورت رو گرفتم تمام و  شیحال ی؟؟؟کی+ک

 دش؟؟ینشونم بد ه؟؟کویک ایکمال...اصال ارش

را  رارسالنیجرعت شوهر خواهر خطاب کردن ام گریکه د دیپس سرش کوب محکم

ماهان به خود آمده  به قصد خروج برخاست و رارسالنینکند...صبحانه تمام شده،نشده ام

 مخالفت کرد ایارش شهیدستور رفتن داد و مثل هم

 حرف بزنم هنوز...زوده... ایبا آر خوامی*بابا...م

تون آموزشگاه تو راه حرف  برمیمن م دی...پاشدیشما دوتا االن کالس دار زمی+عز

 ....دیبزن

 نیماس کیهل داد و خود نزد ارشینق زدنش به سمت ک الیخیپسرک را گرفت و ب شانه

چسباند... چشم درشت کرد و  نیرا گرفت و او را به بدنه ماش شیبازو رارسالنیشد که ام

 ....ستیاطراف را نگر

 ....نهیبیاالن م ای.... ارشدیکنیم کاری+چ

 باهات حرف بزنم فقط... خوامیپالگ....م ای....زنمی....مگه دارم اسنپکت منهیبب-

کرد و لب به  شیبه سرتاپا ینگاه یزیباال انداخت....ه ییشد و تک ابرو نهیبه س دست

 ...دیدندان گز

 شمیمتوجه حرفاتون نم یلیخ دیستادیجلوم وا یجورنی...سراپا گوشم...هرچند ادیی+بفرما

 ....دیاما....خب شما بگ

..اگه بزار کنار خوب گوش کن بهم.. ویجنبه باز ی....بزنمتایمث سگ م جانیماهان هم-

 یزنی.... نشد دوروز کامل اونجام.....بهم زنگ نمچیکارم حل شد تا فردا عصر که ه

.... یرینم ی....هرقبرستونیکنی....غلط اضافه نمزنمیهروقت خودم تونستم بهت زنگ م

 آدم واست گذاشتم حواسم بهت هست.... رمیم کنمیولت م ینجوریفکر نکن هم

 شتریو ب دیگردنش کش یگرفت و سرکج کرد...نامحسوس انگشت رو اشقهیبه  دست

بسته بود....  رارسالنیام یکه دست و پا یتیاز موقع کردیشد....سواستفاده م کشینزد

 ....بهتر نیاز ا یتینشان بدهد و چه موقع یواکنش تواندیها نمبچه یجلو دانستیم

 ....گه؟؟ید دیشی....نگرانم مد؟؟یمن محافظ گذاشت یبرا یعنی+

 گرفت... شیاز پهلو یشگونین هینگاهش کرد و دور از چشم بق یعصب

ها بچه یجلو اطیح یکنم...تا آخر عمر تو کارتیمنم بلدم چ یبتازون ماهان ول-

اون موقع حاال  کنمیو م دست و پاهام..پوست تنت ریز یوفتیکه م یوقت رسهی....ممیستین

 توله سگ.... یاجازه منو لمس نکن یکه ب ندازمتی...به گوه خوردن منیبب
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 شد... زانیاش آوکرد و لب ولوچه یینما مظلوم

 د؟؟یشی...حاال واقعا نگرانم مدیبد اخالق نقدریرو صاف کردم...چرا ا تونقهی+فقط 

 رتتیبگ یگفت من نگران تو شدم؟؟...محافظ گذاشتم دست از پا خطا کرد ی؟کینگران-

 فکر نکن پسر.... یفانتز یلیک من برسم ....خ یا وقتت یداغ....بسوز لهیببندتت به م

 ستادهیا خواندیرا نزد خودش فرا م ایکه ارش ارشیک یاکتفا کرد...با صدا یبه دهن کج تنها

 شان شد...منتظر عکس العمل

را  نیرا باز کرده ماش نی....در ماشدیرا که د رارسالنیام رهیاز گوشه چشم نگاه خ ارشیک

 فرارش فراهم باشد.... تیروشن کرد تا موقع

 و بلند بلند شروع به حرف زدن کرد.... دیگرفت در آغوشش کش یکه کنارش جا ایارش

بشه.... من  تیوص لیوک دینبا رمنیغ چکسیتو...ه ی+قربونت برم من پسرک خود من

 ....شهیچون دلم برات تنگ م شتیپ امیسرکار زود م رمیم

 زد و تند تند بر لبش بوسه زد.... یلبخند دیرا که د رارسالنیام اخم

ها حرف نیبه سرعت به سمتش حمله ور شد اما او فرزتر از ا رارسالنیحرکتش ام با

 داد.... حیرا روشن کرده فرار را برقرار ترج نیماش

 را نداشت.... تیو توان درک موقع کردینگاه م نیماش یخال یمات و مبهوت به جا ایارش

نشاندش....پسرکش  نیتکان داد و دستش ر اگرفته درون ماش به نشانه تاسف یسر ماهان

کرده به سمت اموزشگاه  یخداحافظ یپس خود از جانبش با همگ شدیحاال حاالها لود نم

 راند.....

را به اتاقش برده....تا بتواند آماده  ای...به روهام عالمت داد آرایرفتن ماهان و ارش با

 شود...

 را تنها گذاشت.... ایآرسمت اتاق رفت و روهام و  به

فکر  نیفاصله بش نیبرام....تو ا یتو اتاق خودت لخت باش گهید قهیدق 5تا  خوامی...مایآر-

 ....یو غلط اضافه نکن ینستیفالگوش وا گهیکنم د اتهیتنب یکن به نظرت چطور

 روانه شد.... رارسالنینداد و به سمت اتاق ام یتیاهم اشدهیچهره ترس به

 اسحله بود زمزمه کرد.... یآسمان خراش که درحال جاساز لیدر استا دنشید با

 ...گهید یگردیزود برم-

 نگاهش کرد.... دهیاز کار کش دست
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 سفارش کنم که... ستین ازین گهی....شرکت دست تو...دگهیتا دوروز د دی+زود؟؟...شا

 اش گذاشت...شانه یسمتش رفت و دست رو به

 یایو ب یتا بر شهی....سالم برگرد....مثل همریکه سفارش کنم ام ستین ازی...نشهیمثل هم-

 ....شهیآرامش گرفته م

 ها...بچه نیبا ا یکن یبدخلق نمی+آرامشت گرفته نشه...نب

 شتریاسکورت ب هیمون رو بهم نزنه...مگه که نبودت آرامش میرو دار یتو ک ریغ-

 کارا هستم... ریگیپ نجایدنبالت...از ا فرستمیم

 ...دمیاز خودش ند تریکه قو سپارمیداداشم رو به خودش م شهیهم مثل

 

 و در آغوشش گرفت.... دیخند

 ...یکن کاریچ دیشدم با ریکه اگه دستگ یدونی....مالیخیو ب یتکرار ی+حرفا

 ...دیبه گردنش کش یکرد و دست اخم

 در موردش حرف بزنم... خوامینم-

 شیام رو آت...گاوصندوق خونهیکنیکار م کیشدم فقط  ری+گوش کن روهام...دستگ

 لمیهم ف گهی... دیزینه چ یای...نه دنبالم منی....فقط همرهیم نیبزن....همه اطالعات از ب

 رون؟؟ی....برم بگهیتو اتاقشه د ای.... آراریبرام درن یباز یهند

 کرد و جلوتر از او ازاتاق خارج شد.... یمحل یب

زده و  یشد....به روهام نگاه کرد و بوق نیبا افرادش کرد و سوار ماش یکوچک یهماهنگ

 رفت....

....استرس تمام وجودش را فرا گرفت .... اما ساکت و ختیر یدلش هر شهیهم مثل

 ...بودیم یقو دی...باخوردیتکان نم ستادهیصامت ا

لحظه مرگ و  نیز ا....ابودیم یقو دیبرسد و او با انیقرار نبود به پا یزندگ نیروت نیا

 ...بودیم یقو دیبرادرش دست خودش نبود و او با یزندگ

 چگونه.... دانستی....اما نمدیبا

 روانه شدند و او بالخره به داخل برگشت.... کیبه  کیها  نیماش

کمتر مغزش را منفجر  الیفکر و خ نگونهیپسرش برسد....ا تیبود فعال به ترب بهتر

 ....کردیم
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 یآب یو پتو یروتخت نیما ب انیروبه رو شد... که عر ییایسمت اتاقش رفت و با آر به

 ....دیدرخشیرنگش م

 لرز داشت.... یو کم دیرسیبه نظر م دهیرنگ پر پوستش

 دیترسینداشت.... م یی... وروجکش با مفهوم ترس آشناستیلرزش از ترس ن دانستیم

به سمتش  یحالش را بدتر کند....اخم کرده جد هیباشد و با تنب یجد اشیسرماخوردگ

 رفت....

 ینشسته و به جلو خم شده بود...دستانش را جلو شیزانوها یمظلومانه رو یبا حالت ایآر

 یشانیپ یرو شیها یگذاشته و ستون بدنش کرد بود ....سرش را کج کرده فرفر شیپاها

 ....ختیر

 

چولوعه....ممکنه اشتباه کنه....اون که بلد .... آخه اون کویتو ببخش یبیب شهی....میدد-

 بده.... ادشی دیبا یرو....دد زایچ نیا ستین

 ....اوردیکرد....پسرک بلد بود چگونه او را به وجد ب یزیخنده ر شیناز و اداها به

رفتار کنه؟؟...مگه من نگفته  یها چجور بهیغر ینداده بودم جلو ادی امیبی+مگه من به ب

 هیتا تنب ینکنه؟؟؟...پس چرا دوباره کار اشتباه انجام داده.... انگار یبودم سر خود کار

 ما مگه نه؟؟.... یبیب رهیگینم ادینباشه 

را در هوا تکان داد و  شی...پاهادیتخت خواب یرا لوس کرد و به کمر رو خودش

 اشیکرد و برعکس به دد زانیداد ...سرش را از لبه تخت آو چیرا درهم پ شیهادست

 نگاه کرد...

خوش  کمی یتو مهمون خواستیگرفته....فقط م ادیاش و درس یبی....بیدد-

 مگه نه؟؟... بخشهیم یبگذرونه....دد

 ....دیسرش را درست کرد و به او توپ یکرده به سمتش رفت ....جا اخم

 زونی...چندبار گفتم سرت و از تخت آو؟ی....من بهت اجازه دادم خودتو لوس کنای+آر

تخت  یبشه...به شکم رو دهیبخش یهیتنب ستی....درضمن قرار نشهی...حالت بد منکن.

 بخواب....

حالت حس.گر  نیپسرکش در ا دانستیبست.... م یرا با دست بند فانتز شیو پا دست

 خودش را داشت... یهایسخت شهیهم تی....محدودشودیفعال م شتریدردش ب
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گذاشت تا در مواقع تکان خوردن حرارت با کف  شیپاها نییشمع را به صورت کج پا دو

 هیتنب حشیکار خود را کرده بود و ترج شیهاو عشوه یبرخورد کند....سرماخوردگ شیپا

 بود.... یاساده

 ....سوزهی....پاهام داره میدد-

... یپاها وسط سالن قر ند نیبا ا گهید یریبگ ادیتا  سوزهی....مسوزهی+معلومه که م

 یهرغلط اضافه ا یریبگ ادیتا  یشماریم یکه خورد یا....هرضربهب؟؟یب یدیفهم

 تاوان داره....

و  کردیقسمت نم کیاسپنکش را شروع کرد.... ضربه هارا معطوف  یهاو ضربه گفت

دار پسرش مانعش بغض ی.... آنقدر ادامه داد تا صدا دیکوبیبه تمام نقاط باسنش م

 دهیشمع چسب نیپاراف شیپا ها به تمام کفاثر تکان شد....باسنش کامل قرمز شده بود و بر

 سوخته بود... یو قسمت

سوخت و دست نگه داشت....شمع هارا خاموش کرد  فشیضع یهاهقدلش به هق بالخره

تخت گذاشت تا  یرو یآب گرم سهیو ک دیرا باز کرد....دراغوشش کش شیو دست و پا

را پاک  شیبرخورد باسنش با آن.... حجم دردش را کم کند... با دستمال صورت اشک

 کرد....

... سه هر غلط یزنیحرف نم ی....دو رو حرف ددیایناز و ادا نم هیبق یجلو گهید کی+

 ....یدیدردسر بشه....پس غلط اضافه ممنوع....فهم گهید یکی یممکنه برا یاضافه ا

 نیها....همچشم نیرا بر هم زد و باناز سرتکان داد....امان از ا سشیخ یها مژه

 ....گریاو را مجنون کرده بود د هایگرعشوه

کنه....اون  یدگیرس گهید زیچ هیبه  دیبا یگرفت...حاال دد ادیخوب درسش و  یبی...بیدد-

 درد داره.... یبیب ناییما نییپا

 شیانتظار نداشت....رو یشتری....توقع بگریبود د رارسالنی...از ژن همان امدیبهت خند با

تا به امور شرکت  کردیزد و لبش را به دندان گرفت....بهتر بود زودتر خالصش م مهیخ

 کند..... یدگیرس

* * * 

بار تلفن  نیبود ا دواری...امردیتلفن را برداشت تا با ماهان تماس بگ گریبار د تیعصبان با

 ... کردیرا جواب دهد وگرنه خونش را حالل م

 تیشان گذشته بود و او هنوز نتوانسته ماهان را ترباز شروع رابطه یماه کی

از  کردیحس م یداشت....گاه یادیز یهاطنتیو رام بودنش درست....اما ش عیکند....مط
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رت بود و رسما کنس یبرگزار ریتر است....به خصوص حاال که درگهم بچه ایارش

 ....کردیم تارصاحبش را فراموش کرده بود... و سرخود رف

 قصد جواب دادن نداشت.... یبود و کس انیپایب یهابار هم فقط شاهد بوق نیا

 ماهان رفته ادبش کند که تلفن زنگ خورد.... شیکتش را برداشته تا خود پ یعصب

ادب را به کار ببرد....هنوز حرف نزده  تیداد نها حیبود ترج بهیآنجا که شماره غر از

 داد... صیرا تشخ ایآر هیگر یصدا

 ....نجایا ایتورو خدا زود ب یداداش-

 کرده کت به دست از درخارج شد.... هول

 ؟؟؟یی؟؟؟بگو کجا یکنیم هیچرا گر ا؟؟یشده آر ی+چ

 ی....داداشستنین ارشی...فک کنم پاش شکسته....ماهان و ک نیافتاد زم ایمدرسم....ارش-

 ....ایزودب

 نداد وبا عجله تلفن را قطع کرد.... جواب

 یرا بررس تیاسکورت سپرد زودتر از آنها به مدرسه برود وضع یهانیاز ماش یکی به

 کند...

 شده حرکت کرد... نیماش سوار

را  ششیموها و ر نینبود به خانه برود و لباس عوض کند... مجبورا در همان ح وقت

 آسمان خراش نباشد... لیاستا هیدرآورد تا شب

اصابت  نیبه درب ماش شیپهلو یک دیانجام داد که نفهم یرا هول هولک شیکارها انقدر

 ...دیچیکرده درد تا مغز استخوانش پ

 ...ادگاریبه  یشد درپهلو و زخم یریکه رفته بود ت یتیمامور نیآخر یادگاری

چراغ قرمز و  دیآن گذاشت و ق یکند... چندبرگ دستمال رو یزیزخمش خونر دیترس

 ها راند....و تصادف را زد...با سرعت به سمت مدرسه بچه مهیجر

 یخوب تیماه در قلبش جا باز کرده بود حاال در وضع کی نیکه در ا ییکوچولو ایارش

 نبود....

 ....شودیمواجه م اشهیبود و نازدانه...مطمئن بود حاال با صورت سرخ از گر لوس

 ... مطمئن بود...آوردیسر ماهان م ییبد بال شیبه کارها یدگیبود بعد از رس مطمئن
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 اطیبه سمت ح عیدستش را گرفت و سر ستادهیدم در منتظر ا ایآر دیمدرسه که رس به

 مدرسه برد....

مدرسه با احترام جلو آمد  ریدست بزند....مد ایجرعت نکرده بود هنوز به ارش یکس انگار

 "یکلمه گفت..."اخراج کیو فقط  دیاش کوب نهیدهد اما او تخت سرا شرح  تیتا وضع

 ....دیحرکت در آغوشش کش کیبود رفت و با  دهیخواب نیزم یکه رو ایسمت ارش به

 زد و دست دور گردنش حلقه کرد... یرا حس کرد هق یتن کس یکه گرما نیهم ایارش

 زمزمه کرد.... درگوشش

 ....درد... درد داره....یییبابا-

 ....یی...باباستادیخود ا یزده سرجا بهت

که در آغوشش  یاخطاب نکرده بود...تا به حال پدِر پسربچه ییاو را بابا یحال کس تابه

لبش آمد و  یوجودش را فرا گرفت....لبخند رو یسرتاپا ینیرینق بزند نبود....حس ش

 چشمانش برق زد....

را  نیریش یحال و هوا نیشدن هم یکودک یاست....حام نگونهیحس پدر شدن ا پس

 ....کندیو رو م ریدل آدم را ز نگونهیخطاب شدن ا ییدارد....بابا

 یداشت...خوب بود...نه فراتر از خوب عال یحس نیچننیکلمه ا کی یکردن برا ضعف

 ایپسرک کوچک بماند....بازهم بابا خطاب شود و ارش نیپدر ا خواستیبود....دلش م

 کند.... یبازهم از او دلبر

 ...مارستانیب برمتینترس االن م زمی+نترس عز

 هق زد... بازهم

 ....ادیبابام کووو....اون نم-

 آروم باش... ادی...باباتم م ادی+م

 شک...شکسته؟؟-

 ....یاریدر م یلوس باز یکوچولو دار هینشده تو  یچیه زمی+نه عز

 ...دیدر گردنش فرو برده صورتش را به پوستش مال سر

 ...ستمینلوس -
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 نیاز محافظ یکیقرارش داد و به سمت  نی...درماشدیرا بوس شیشانیو پ دیخند

 ایو اطالع از چگونه حادثه را داد و پشت فرمان نشست.... آر یدگیرفت...دستور رس

 ....زدیگرفته پشت سرهم حرف م یکنارش جا

نکنه پاش شکسته....اگه  ی....وارهیمیداداش زودباش حاال م یداداش زود برو... وا-

 ی...وای....اگه بدجوش بخوره چینتونند درستش کنند چ گهیمفصلش در رفته باشه د

 یلنگی....م شهی....پات کج میخاک تو سرت حاال وقت افتادن بود...چالق شد ایارش

 زد.... هیرگریگشادتر شد و ناگهان ز ایارش یهاهر حرفش چشم با

 به او بست... یصورتش را جمع کرد و چپ ایآر

 ....یکنیم هیگر ینگفتم که من...ه یزیلوس نباش...چ نقدریا ایاه ارش-

 دهنت رو ببند... قهیفقط دو دق زمیعز ای+آر

 نشست .... نهیبرخورد و اخم کرده دست به س بهش

 ....یحرف زد یجورنیباهام ا گمیم امیاصال به من چه... به دد-

 انداخت... ایبه ارش ینگاه نهیآ از

داره  ایآر شهینم یچی...نگران نباش ه هارهیگینکن...سرت هم درد م هیگر زمیعز ای+ارش

 ....کنهیم تتیاذ

 سمتش برگشت... به

 ....ینیبیحاال هروقت چالق شد کج کج راه رفت م کنمینم تشیهم اذ چیه-

 تا بلکه ساکت شود.... دیکوب شیپا یکف دستش را رو یحرص

 کرد و رو گرفت... نیلب نفر ریرا مالش داد... ز شیو تند تند پا دیکش یغیج ایآر

بود و محکم  دهیتخت خواباند...پسرک ترس یبه بغل گرفت و رو ایارش ستادیکه ا نیماش

 ....زدیدستش را چنگ م

 ....کردیسر و صورتش را نوازش م ستادهیکنارش ا شتریآرامش ب یبرا

و  کردیم یقراریمدام ب ای....ارشردیرا گچ بگ شیمعطل شدند تا بالخره پا یدوساعت

بسته  شیبه پا نیآن گچ سنگ خواستیبود و دلش نم دهی....ترسدادیاجازه انجام کار را نم

کند.... بدود.... و  طنتیش تواندینم گرید نکهیشود و حرکاتش را محدود کند....تصور ا

 ....کردیبرود حالش را بد م اهر یبه صورت عاد یحت

 توانست مهارش کند رارسالنیام بالخره
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 رفته اش بازگردد... لیوصل کردند تا توان تحل یاز اتمام کار سُرم بعد

 داخل شدند... ارشیو ماهان و ک ایدر باز شد و روهام و آر بالخره

 کرد.... یرفت و تمام تنش را بررس اینگران به سمت ارش ماهان

 ..شد.. کینزد رارسالنیبا اخم به ام روهام

 ...نیتو ماش یبچه رو چرا تنها گزاشت نیا-

 کرد تنها؟ ایبه آر ینگاه متعجب

 گهید یبچه رو لوس کرد نی...انی+دوتا محافظ گذاشتم بغل ماش

 شد و لب غنچه کرد زانیروهام آو یلوس از بازو ایار

 ....دیرو هم محکم کوب نیبهم چشم غره رفت و در ماش یتازه دد-

 ....دیو سرش را چندبار بوس دیدلرحمانه در آغوشش کش روهام

 داداشت نرو اصال.... شیپ گهیقربونت برم خودم حواسم بهت هست...د-

 مبل داخل اتاق نشاند.... یو دستش را گرفته رو گفت

 چندلحظه نگاهشان کرد و به سمت تخت رفت.... رارسالنیام

 ...ایاحوال ارش یایشد و جو کشینگران نزد ماهان

 دعوا کرده؟؟.... یشد؟؟...با کس ینجوریشده؟؟ چرا ا یچ-

 نیکه در اول یخراش....همان نگاهنگاهش کرد....همان نگاه معروف آسمان یجد فقط

 حالش را دگرگون کرد.... دارید

 یلیخونه من....باهات کار دارم....خ یایم نجایکه گذاشتم ا ینیبا ماش ی+مرخصش کرد

 تاشب.... کنمیدهنت و پر خون کنم....اما صبر م ،یتو دهن هیا االن ب نیهم خوادیدلم م

...قبل کردیم یدگیرس شیتر به زخم پهلو عیسر دیو به سرعت از اتاق خارج شد....با گفت

 ببرد.... ییبو یکس نکهیا

 سرکرد.... ییرا تنها یساعت چند

کرد....تا ماهان سر  ایرا مه ازیمورد ن لی...وسادیرا چ هیرا بست...برنامه تنب زخمش

 برسد...

اش را  فهیوظ یقی...اگر ماهان قرار بود بخاطر کنسرت و موسدیاینبود که کوتاه ب یآدم او

 یچیفراموش کند...صاحب را فراموش کند ..پسرش را فراموش کند....دمش را ق

 ....کردیم
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 گری....دکردیکار را م نیمجوزش را باطل کند و اگر الزم بود ا عیسر یلیخ توانستیم

و او موظف  کردیم یپادشاه شیراس زندگ رارسالنیام گری...دکردیفرق م اشیزندگ

 را نداشت... یاو باشد...و اجازه عمل سر خود رویبود پ

...اجازه را صادر کرد و مانند خواستیدر به خود آمد...محافظ اجازه ورود م یباصدا

 تظر ماهان شد....مخصوصش نشست و من یصندل یماه رو کی نیتمام ا

زانو  شیامروزش کنار پا یو شرمنده از تک تک رفتارها ریو رام سر به ز عیمط ماهان

 مشت کرد.... شیهاران یزده دست رو

... کردینم یاریها داشت اما زبان بزند...حرف یدهان باز کرده حرف خواستیم

 ...دهیکند...اما چه فا یعذر بطلبد....بهانه تراش خواستیم

 دانستینم ی....ولشیتمام شدن زندگ یعنی رارسالنیافتاده بود....خشم ام دیکه نبا یاتفاق

 کرده بود.... دیرا از خود ناام رارسالنیو او امشب ام ستیدیخشم به همراه ناام نیا

 ایارش دهیچهره رنگ پر یادآوریرنجانده بود....با  زیپسرکش را ن یاش حتبا غلفت او

 بغض کرده سرباال اورد....

 اشیدلدار یکند....کاش کم هیدر آغوشش گر یقدر گذاشتیم رارسالنیام کاش

 ....دادیم

را از چشمانش خواند اما کوتاه  شیهاو حرف دی...بغض نگاهش را ددیدلش را فهم حال

ش را بلد ....که او فقط دردگریجور د ایبا درد  ای...حاال شکستیم دیبغض با نی....اامدین

ها گفته شود... آنقدر درد تا نگفته کردیدهان را باز م نی....اشکستیبغض را م نیبود....ا

و هم  شدیشود....بعد از آن هم خود راحت م ادیفر زیتا همه چ کردیم قیزربه وجودش ت

 ماهان....

 ....نیکف دستات رو بذار رو زم-

از قبل خم شد و حالت سجده به خود گرفت... کف دستانش را  شتریاطاعت کرد...ب هیثان به

 گذاشت.... نیزم یکنارهم رو

 هیو درد را به او هد ستادیجفت دستانش ا یرو یبلند شد....با حرکت رارسالنیام

حساس انگشتان ماهان قرارگرفته بود و  یهابند یدرست رو شیهاداد...اندک پاشنه کفش

 ....کردیم شتریحجم درد را ب

 

بردارد.....خم شد تا  یگاریس خواهدیم اشیکوچک کنار صندل یکرد از عسل وانمود

بود و  ادیدستان ماهان قرار گرفت...فشار ز یداشته باشد و تمام وزنش رو یدسترس
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را برداشت و زانو راست کرده  گارشی... بالخره سدادیاش نشان از آن مچهره یکبود

 ...ستادهیا امادستانش بود  ی...هنوز هم روستادیا

 فرستاد.... رونیب یروشن کرد و دود را عصب یگاریس

بودند که جواب تلفن من رو  یمصرفت....مشغول چه کار یب یدستا نیدستا...هم نیا-

 ساعت.... نیبار...چند نیبار نه دوبار....چند کی...نه ؟؟ینداد

قطع کرد  دی....باندازهیکار اربابت رو راه نم یدستا وقت نیا خورندیم یچه درد به

 به صاحبش درسته؟؟ کنهیرو که خدمت نم یعضو

 ....یداشت و نه جرعت ینداد...نه جواب یجواب

 یجا یصندل ی...دوباره رودیکه کنار کش شدیترق تروق انگشتان بلند م یکم صدا کم

 گذاشت.... اشرچانهیگرفت ....نوک کفشش را ز

از گوشه گوشه دهانش خون  یا هی...به ثاندیرد کف کفش را بر دهانش کوبکه باال آو سر

 شد... ریسراز

 یتونستیبود که نم یمشغول چه کار نی....ا خورهیم یات به چه درددهن وامونده نیا-

درد نکشه...د المصب به خاطر کدوم  نقدریات ابچه یالو بگ هی یرو جواب بد تیگوش

 ؟؟یکه امروز زد یکنم به خاطر کدوم گند اتهیکارت تنب

 ...نه جونم...شهیبا کمربند و شالق حل م ایمثل قبل نمی...ایکه چ یکرد فک

پدر  یا ستهی...قبال گفته بودم شارمیحرفم رو پس بگ ی...مجبورم کردیکرد دمیناام بارنیا

رو  نی...من همیعیرام و مط گفتمی....قبال میستین گمیاالن نه...م ی...ولیباش ایارش

...دوست ی.... سرکشیستیانگار ن ی...ولیمال من باش یهست نیا قیال گفتمی... مخواستمیم

 خواد؟؟یقبلت رو م ینه؟؟دلت آزاد یبمونمال من  یندار

 رارسالنیزد و سرتکان داد که عربده ام یکرد...هق ییباهمه وجود خودنما بارنیا بغض

 خانه را لرزاند...

 بده...جواب منو -

سخت بود اما اطاعت  شی...جواب دادن براسوختیپر خون بود و حلقش م دهانش

 ...شهیکرد...لرزان تر از هم

 ارباب... خوامیرو به جز شما نم یزیچ چی... هخوامی+نه....نم

 ...ستادیرا خاموش کرده ا گاریس

 ...امیخوبه...برو تو اتاق تا ب-



 

81 
 

 پا به اتاق گذاشت.... بوتمیر چرم و نحرکت لباسش را در آورده با شلوا کی با

 کرده زانو زده منتظر بود... و بغ ریزلخت سربه ماهان

صرفا به خاطر تکرار نکردن  اشهیاست....تنب مانیپش شهیاز هم شتریخودش ب دانستیم

 شتریرا ب ایارش دانستیکند... م یاو را خال ادیبا درد و داد و فر خواستیاشتباه نبود... م

 یکرده....اگر خودش را خال نیحالش چقدر خود را نفر دنیاز جانش دوست دارد و با د

 ....خواستیرا نم نیها ادامه داشت و او ا نینفر ولعن  نیا کردینم

تمام  دیبا گرید نیچند لحظه...بعد از ا نیچند ساعت و فقط هم نیامشب...فقط هم نیهم فقط

 شود...

حس کند  اشیرا دائم درلحظه لحظه زندگ یمانیو پش یو شرمندگ یبخواهد ناراحت اگر

زمان  ی....هرحسکردیم یرا به ماهان حال نیا دی...او بافهمدینم یاز زندگ چیه

 شود.... یدائم دیمخصوص خود را دارد...نبا

 ....ایدنبالم ب-

 شیست و پاکه شد...د ریداخل اتاق برد و دستور نشستن داد ...جاگ یرا به سمت صندل او

 بست.... یو دسته صندل هاهیرا با چسب به پا

پشت  واریرا به د ریکرد....زنج زانیاز پشت قالده آو یریبرگردنش نهاده زنج یا قالده

 و خم نشود... ردیسر ماهان محکم کرد تا سر ماهان کامال باال قرار بگ

 بود..... شیادهایداد و فر دنیرا نسبت که تمام لذتش به شن دهانش

از  باتری..ماهان زستادیا شیوصل کرد...و روبه رو شیهانهیرا به نوک س یشوکر یرهیگ

 ....دیدرخشیم شیرو شیپ شهیهم
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ها افسونگر بودند....مطمئن چشم نی....ادیایلبخند بر لبش ب شدیدرشتش باعث م چشمان

 بود....

 ....گهید ی.... فردا شب کنسرت داریگفته بود-

 جواب داد... آرام

 +بله...دوسانس....

 ....؟؟یاگه اجازه ندم چ-

 تند تند سرتکان داد.... دهیترس

 

 ...شهی+نه نه نم

شروع شده کل بدن را  نهیاز نوک س انیکرد و شوکر را وصل کرد....جر اخم

 تمام شد.... انیلرزاند....پشت سرهم داد زد تا جر

 یسوال برد ریرو ندارم که اجازش رو ندم؟...منو ز نیا تیبود قابل نیا شه؟؟منظورتینم-

 قدرتم رو؟؟.... ای

 بخ ...خدا.... ی..چچی...هی+ه

 بار کوتاه مدت... نیشوکر را وصل کرد....ا دوباره

 ...شه؟؟یبود که نم یمنظورت چ-

 ...دینرم.... تورو خدا اجازه بد تونمی+به خدا نم

 خت...پا اندا یمقابلش نشست و پا رو یصندل یرو

 اجازه بدم مگه نه.... دیرو بگو....من با نیآها حاال شد....هم-

 ....ندازدیرا دور ب یداد بلکه دست از سرش بردارد....و آن شوکر لعنت سرتکان

زده  یآن دکمه لعنت گریبار د کیکبود شود اما  شیبود با کمربند و شالق سر تا پا حاضر

 دیرسیو ضربان قلب به اوج خود م گرفتیبدن لرز م هیثان کینشود....در عرض 

 ....مرگ بود مرگ....

 زد... یشخندینگاهش التماس را خواند و ن از

 ....شهیم یپوست چطور نیا مینیبب مشیکوچولو بسوزون هی....یشمع دوست دار-

زده خود را تکان داد....دوست داشت...نه عاشقش بود....تصور گرما و حرارت شمع  ذوق

 آورد.... یروحش را به پرواز در م نیو پاراف
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 .... نمودیم ایدن نِ یاوقات از نظرش بدتر ی....گاهگریاست د نیداشتن هم مازو

....اما حاال با وجود ستین یحال خوب ییایبه چشم ب یروان ماریب گرانیاز نظر د نکهیا

 مهم نبود.... شیبرا هینظرات بق گرید رارسالنیام

ماه گوشه گوشه ذهنش را رصد کرده حالش را  کی نیر ابود که د یرارسالنیام مهم

 یکاف شیبرا نی....هم رارسالنی....او مازو داشت و مکمل امدیفهمیم هیدرصدم ثان

 رارسالنیکه از جانب ام ی...دردیوانگید ایباشد  یماریب هیاز نظر بق خواهدیبود....حال م

 بود.... رایباشد را با تمام وجود پذ

اش به شدت تکان سرشانه یرو نیقطره پاراف نیاول دنیغرق در فکر بود که با چک آنقدر

 زل زد... رارسالنیام یخورده به خود آمد.... به صورت جد

....شش یکنیدرد و با همه وجود حس نم یجورنیتو فکر..... ا یبر نقدریا ادیخوشم نم-

 ...؟؟یدادیکه جواب تلفن من و نم یکردیم یدنگ حواست رو جمع کن و بگو چه غلط

 کارا بودم... ری+من...من فقط درگ

 را وصل کرد.... انیهم جر باز

را فشار داده ول کرد.... چند لحظه استراحت و دوباره  آن هی... در عرض دوثانکوتاه

 تکرار حرکت....

 مهم تر از تماس من؟؟.... یبگ یکنیبود؟؟جرعت م یکارت چ-

نوک  کردیاش کرده بود...حس مکالفه تیمحدود نیشدت تکان داد...ا را به شیو پا دست

 زدیچنگ م شیهانهیآزاد بود و به س خواستیدرحال کنده شدن است....دلش م شیهانهیس

 تا دردش کم شود...

ها از قطعه یکیساعت آخر برا  کیبود .... می+نه نه نبود...من تمام مدت حواسم به گوش

ضبط نتونستم به  نیح نیهم ی...برا میاش شداومد و مجبور به ضبط دوباره شیپ یمشکل

 تماس هام جواب بدم....

شد... به  ینجوریا امیمن نبود که ارش ریموند... تقص جوابیتون بمن نبود که تلفن ریتقص

 من نبود... ریخدا تقص

شار بوده و حاال تا منفجرشدن فاصله داشت....از هر سمت امروز مورد ف هیچند ثان فقط

 طاق شده... گریطاقتش د

شوکر شد و شمع را دوباره روشن کرد....از سرشانه شروع کرد و به ترقوه و  الیخیب

....شعله شمع  نیپاراف یکه عالوه بر داغ کردیم کیشمع را آنقدر نزد ی...گاهدیرس نهیس

 ...سوزاندیکامل به پوستش برخورد کرده آن را م
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 ییاش خودنماشده کیتحر مهی... آلت ندیگذشت و به ران پا رس شیهانهیس از

را به هم  شیپاها یرانش برد که بر اثر داغ یقسمت داخل کی...شمع را نزدکردیم

 اش بلند شد.... چسبانده ناله

 و فشرده شد... رکردیدو پا گ نیب آلتش

و ماهان پا باز  بردیم شیدوپا نیکرد....شمع را ب دایپ یدیجد یزد....سرگرم یمحو لبخند

 ....شدیبسته م شیپاها کرد،یم کی...شمع را به آلتش نزدکردیم

 آنها با هم به سوزش افتاد.... شیرا باز و بسته کرد که در اثر سا شیپاها آنقدر

 شد.... الشیخیب رارسالنیبالخره ام که

 

 انداخت.... یرا کنار شمع

 بود... یشدن ماهان از هرحس منف یخودش و خال سمیکردن ساد یزمان خال حاال

 .... دیکش رونیرا از شلوارش با صدا ب کمربند

 دو طرفش را در دست گرفت.... و

نباشد  انیکمربند و شالق درم یهر چقدرهم سخت و طاقت فرسا اگر ردپا هینظرش تنب از

 ....شودیحساب نم هیتنب

زد....  هیتک واریحل داده به صورت کج به د واری...به سمت د یعقب یهاهیرا از پا یصندل

 بندش راحت تر بود.... یفرود کمربند رو گونهنیا

 ضربات دستش قرمز شود... ریتن ز نیزودتر ا خواستیو دلش م زدینفس م نفس

دلش را  یهاماهان به هوا خواست....با هرضربه حرف ادیکه شروع شد داد و فر هاضربه

 ....کردیطلب بخشش م ختهیر رونیب

... زدی....داد مایو حال بد ارش ویگره افتاده دراستد یتا کارها رارسالنیکردن ام دیناام از

 ...زدی...و هق م کردیم هی...گال کردیم هیگر

ندارد....حاال رها شده  یحرف گرید دانستیها از دستش در رفته بود....فقط مضربه آمار

 ....اشیمنف یبود از تمام حس ها

 سرش کنار رفته بود.... یاز باال یمانیپش اهیداشت و ابر س شآرام

 که حس کرد آزاد و رها شده.... یها را ادامه داد تا وقتضربه رارسالنیام
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بدن ، زخمش سرباز کرده و شروع  یدگیمتعدد دستش و کش یهاکردن نییاثر باال و پا بر

 مساعد بود.... اشیحال کل یکرد .... ول یزیبه خونر

از دستش  هایراحت نیکرده بود و قصد نداشت به ا دایحال خوبش را پ مسبب

 ....خواستی...همانگونه که مکردیم تیبدهد....ماهان را ترب

بود  سی....بدنش خدیاش کشبه صورت عرق کرده یپرت کرده دست یرا به گوشه ا کمربند

بار  نی....اولکردیتحمل م....اما دیبریسوزشش امان م دهیبه زخمش هم رس یسیخ نیو ا

 اثر گلوله هم نبود..... نیاول یضربه نبود و حت نینبود...اول

 ...ختیرا بهم ر شیو موها دیکش یپوف

 اش را جدا کردرا صاف کرد...شوکر و قالده شیسمت ماهان رفت و صندل به

خودش ضربان قلب ماهان آرام  یصبرکرد حالشان بهتر شود...نفس نفس زدن ها یکم

 ....ردیگ

خمار  یبرداشت و سر و صورت ماهان را پاک کرد....سر کج کرده با چشمان یمالدست

 بود... حالیبه شدت ب شینگاه به نگاهش دوخت....صدا

 ...سوزهی.... پاهام مدیکنی+دستام....بازم نم

 را باز کرد.... شیشد وپاها خم

 هنوز باهم... می...کار دارکنمینه...دستات رو باز نم-

 ...دیرا به عقب خم کرده نال سرش

 بشه لطفا... یبود...همون ده بار پشت سرهم پل یوردم چ فیجون ندارم...س گهی+نههه د

 و به سمتش خم شد.... دیخند

 ارضات کنم؟ خوادیدلت نم یعنی-

 یآنها را رو یدرشت شده برق زد...مطمئن بود اگر دستانش باز بود فور چشمانش

 ...کردیرا غنچه م شیهااش قرار داده لبگونه

 یجد یجد ینعیگذشت.... یدوران خمار نیبالخره ا ی+من و؟بالخره سکس؟....وا

 ...؟؟یمن و بکن یخوایم

 چپ نگاهش کرد... چپ

 شمونیهم پ ی....کسمینگاه به دور و برت بنداز... هنوز تو قلمرو سلطنت من هست هی-

 ....دهیم ییمفرد حرف زدن چه معنا نی....استین
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 بچه.... یزدیعر م یداشت شیپ قهیچه طرز حرف زدنه....تا دو دق نیهم...ا بعدش

 ؟؟یذوق کرد نقدری....چرا ا یدماغت رو باال بکش ینداشت نا

 باسنش را درست کرد... یرا تکان داده جا شیپاها

ماهه همش منو سر  کینداشتم االن دارم....حالم بد بود االن خوبه... زهیوقت انگ+خب اون

 ....دیدُونیم

دستام و باز  یکنم...راست یشاد دینبا دمی....حاال به آرزوم رسدیکنیم تیمحتاج رو اذ منه

 ....دیکنینم

 باال انداخت... ییگفت و ابرو ینوچ

 نهیاز گردن تا س گریاش گذاشت و سرش را کامل باال آورد....دست د رچانهیدست ز کی

 ...مودیرا پ

 ...دیرس اشنهیرد گذاشت تا به نوک س... دیکرد... ناخون کش نوازش

 ....کردیطاقتش م یو ب دیکشیم اشنهیانگشت دور نوک س با

 ی....به نظرت چه حس؟یانگشتم؟؟؟فشارش بدم....دوست دار نیب رمشیبگ خوادیدلت م-

 داره؟....

 ...دوختیاش متنه نیینگاه به پا گفتیکه م یاجمله هر

 ...خوردیان مهرکلمه واکنش نشان داده تک با

 اش را درآورد....انگشت گرفته فشرد و ناله نیرا ب اشنهینوک س بالخره

 را... نشیالیرا...و شیهاپک کسیس نیرفته دور نافش را نوازش کرد...خطوط ب ترنییپا

 ...دیرگ برآمده اش ناخون کش یرو و

را  شیهااشاره و فاک دست چپش را دردهان ماهان فروکرده چشم درچشم حرف انگشت

 به زبان آورد...

هم لمس  ناییما نییاون پا ینه؟؟...دوست دار کنمیلمست م یوقت یدوس دار-

 کنم؟؟.... سشیتو دستم؟؟...نوازشش کنم؟.... با هندجاب خ رمشیکنم؟؟...بگ

دوست  ادیکه ز هینییاون پا یشته باش....توام دوست نداینظرم که دوست دار به

 ....دهینشون م ی...نگاه چه واکنشیدار

 ....دینوک آلتش کش یرا از دهان ماهان خارج کرد و رو سشیخ انگشتان

 محبوس کرد.... ردندانیو لبش را ز دیکش یسیه اشیسیخ از
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 را زد... رخالصیدر گوشش فرود برد و ت سر

جسمت  یتنم رو ینیسنگ یوقت هینظرت چه حس....به ؟؟یباش رتنمیز یدوست دار-

 باشه؟؟....

تنم و حس  یگرما یخوایداره سوراخت و فتح کنم....خودم و رو تنت بکوبم ....م یحس چه

 تنم؟... ریکه بفرستمت ز یکرد دایپ اقتیل یاونقدر یکنینه؟فکر م یکن

را تجسم کرد و  شیهاکرده چشم فرو بست...تک تک حرف شتریرا ب شیهادندان فشار

 ...خواستیلرز گرفت.... م

ش را و در آخر بزرگ یهاگرمش را...حرکت دست یهاتنش را....هرم نفس ینیسنگ

 نیبر ا زدیماه بود له له م کی...خواستیمحکم برتنش را...تمامش را م یهاکوبش

 اش....خواسته

زده و با  مهیتنش خ یرو رارسالنیام نکهیچشمش مجسم کرد....ا شیرا پ ریتصاو تمام

و غرق در  کندیناله م رتنشیز تی....دست بسته و با محدودکوبدیقدرت خود را به او م

 ... یک دیغرق بود و نفهم اشیدرت یایلذت است...در فکر و رو

و ارضا  دیبه شدت لرز ترشفیو تصورات کث فیکث یها....باحرفشیصدا دنیبا شن فقط

 وسط بود و نه هارد... نیا ی..نه سکس سافتشد....بدون لمس...بدون دخول.

 ییبود که به جوره رخ نشان داده قدرت نما رارسالنیوسط فقط قدرت ام نیا

 کند.... شیبود....فقط با حرف توانسته بود ارضا ی......مستر قابلکردیم

 با دانستن نقطه ضعفش.... فقط

هم  کردیم رشیزبان و حرف هم تحق نیبخش رابطه بودند.... با هم نیمهم تر هاحرف

 ....یو هم شهوتش را خال کردیم شیتشو

 ریاز تحق لیمثل اوا گریشد چشم باز کرد....د یبدنش که آرام گرفت....کامل که خال لرزش

را به او نشان بدهد خجالت  اشیجنبگیب نکهی...اشدیزده نملبش شرم ینگاه و پوزخند رو

 ...کردیاش نمزده

 یساله ب۱5پسرک  کیدست مسترش مثل  ریکه ز یبود....خواننده معروف نیهم او

 جنبه است.... یتجربه... دست نخورده... و ب

را  اشیگجنبهی....بفهمد....بندیبب رارسالنیموضوع ناراحت نبود....بگذار ام نیاز ا اصال

 ....زندیله ماو له یتن فقط برا نیحس کند....درک کند ا

به اتاق  میدستانش را باز کرد و بلندش کرده از اتاق خارج شدندمستق که جا آمد نفسش

 برده دهانش را کامل شست.... ییخودش رفتند...به روشو
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...همه جام رمیمی...االن مختهیام بهم ر...معدهدیخون به خوردم داد همهنی+حالم بده.... ا

 ....دیرو سوزوند اتمیعامل ح نیتر یاصل دی....زدسوزهی... مکنهیدرد م

 به آلتش انداخت.... ینگاه

 حالش بد باشه.... ادیبه نظر نم-

 آورده به بدنش نگاه کرد... نییهم سر پا خودش

 ...دهیچقدر مظلوم خواب دی+نگاه کن

 داد زد... متعجب

 ...یکار کن...خجالت بکش پسر بزرگ دار اتتیماهااان....من نگفتم رو ادب-

 تره... یامنم حرفهتوله سگ از  یای+اون ارش

 شد... یکرده جد اخم

 دینبا یهرحرف هی...تو سن حساسشهیم نیباشه هم ارشیدست تو و ک ریز یوقت گهیبله د-

 جلوش زده بشه مراعات کن...

 ...رونیب ایو زود ب ریبگ یا قهیدوش پنج دق هیهم  االن

به ضد  ازیو از اتاق خارج شد...باند زخمش را کند و در سطل انداخت...زخمش ن گفت

حاضر کرده و به طبقه باال  ینیریآب قند و ش ینداد....کم یتیداشت اما اهم یعفون

 برگشت...

سردش  دادیشده بود و نشان م یرنگ کامال مخف یدوش گرفته در حوله طوس ماهان

 شده...

 ...افزودیبودنش م وتیبود و به شدت ک ختهیر شیشانیپ یرو سشیخ یموها

حوله  یالالبه نکهی...نه اکنهیرو فعال م یحرارت قیعا شهیسردش م یعقل کل... آدم وقت-

 سردش بشه.... شتریبشه که ب یمخف سیخ

 را نشان دهد... اشیزدگ خیرا به هم زد که  شیدندان ها یشینما

 کرد.... شتریرا ب تریه یگذاشته دما یعسل یو بشقاب را رو وانیتکان داده ل یسر

 یعلس زیم کیتخت غلت خورد و به شکم شد...نزد یرو دهیطور دراز کشهمان ماهان

 ....دیرا برداشت و دراز کش سرکش وانیرفته ل

 ....رارسالنیام یبه باسنش خورد و پشت بندش صدا یاضربه
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بپوش  یزیچ هی..بعدش هم رو دستم. یوفتیم یشیاون و کوفت کن خفه م نیدرست بش-

 ....رمی...من مینق نق کن یسرما نخور

 نشده بود که ماهان مچ دستش را گرفت.... دور

به او سخت  یادیرا زد....امشب ز دشیلبخند مهربانش ق دنیببندد که با د یچپ برگشت

 گرفته بود...

 یضدعفون دیکرده...عفونت داره...با یزیات خونر...زخمیبمون جانیهم کمی شهی+م

 بشه...

 را جداکرد و دوباره به سمت در قدم برداشت.... دستش

 ...ی...خواب نمونمیکار دار یالزم نکرده...بخواب فردا کل-

 و در انداخت و مانع خارج شدنش شد.... رارسالنیام انیسرعت خود را م به

خوب به نظر  تشی...وضعرهیگیوقت نم یلی....خقهیدق کیفقط  قهیدق کی-

 ....ارهی....دلم طاقت نمکنمی....لطفا...خواهش مادینم

انجام دهد .... اما خواهش نگاه  یکار شیبرا وشی...افت داشت اسلیبود و خودرأ مغرور

 ماهان را نتوانست رد کند...

 ...نیزم یرو شیپاهاتخت بود و کف ی... کمر به باال رودیتکان داده لبه تخت خواب یسر

ترق  یکه صدا یحس کرد به شدت سرباال آورد...جور شیهاپا یماهان را که رو ینیسنگ

 تروق گردنش ماهان را وحشت زده کرد....

 کرد.... یعجله دست پشت گردنش گذاشت و بررس با

چه طرز حرکته....نکنه  نیتون شکست... آخه ا....گردند؟؟یشد یخاک بر سرم چ ی+وا

 تون شل بشه فلج شه؟؟گردن

 نیگردنش رو فشار داد فلج شد گردنش هم ایجوجه اردک داشتم ارش هیبچه بودم  من

 طرف.... هیبه  افتادیول م یجور

 خود کرد... کیرا گرفت و سرش را نزد شیموها

 رو پام.... ینیبهت اجازه داد بش ینشد...بعدش هم ک میچیانقدر زر نزن...ه-

 را درست کرد... شیقرار داد و جا رارسالنیام یرا دو طرف پهلوها شیها زانو

 زخمتون رو ببندم... ی+خب روتخت جا نبود...ازتون دور باشم چطور
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تون ضرر  برا زخم دیقدتون بلنده خب...غرغر هم نکن دیرسیهم دستم به زخم نم ستادهیا

 داره...

 به ماهان انداخت و لب یتخت دراز کش شد...نگاه یکرده دوباره رو یط یالیخیب

 ...دیراد زانشیآو ولوچه

 ؟؟یباد گرفتچته غم-

 ...سوزه؟یزخمش بده... م یلی+خ

 را با هم دارا باشد... تیشخص نیچند توانستیرحم...چگونه مدل پسرک

 ...ببندش بره...سوزهینترس نم-

 ....دیتر زخم را بست و خم شد باالتر از باند را بوسهرچه تمام متیمال با

 به خرج داد... یبلند شد و باز هم مهربان شیپاها یرو از

 حاال... کنمیسر م یشب و با سخت هیتو اتاقتون  رمی...من مدیبخواب جانیهم دی+اگه خسته ا

 ....شهیعه نه بابا...زحمتت م-

 به بدنش داد... یو تاب چیرا درهم گره کردو پ دستانش

 اند... زهیکه منتظر جا ییهامانند پسر بچه قایدق

 ....کنمی+نه..بخاطر شما تحمل م

 تخت پرتش کرد.... یبرد و رو ورشیحرکت به سمتش  کی با

 ...شهیبرا تخت من که همش با شکست مواجه م نیبخواب انقدر نقشه نچ ریبگ-

 یلیروتخت....خ دی....دوباره پرتم کندیانجام بد گهیبار د هی شهی...می+واو چه حرکت خفن

 باحال بود حس پرواز بهم دست داد....

را به سمتش پرت کرده پس از داد بلندش از اتاق خارج شد...در را بست  زیم یرو برس

 وگوش سپرد...

هم توانسته بود از حال و  بارنی.... اشدیم دهیاتاق هم شن رونیماهان تا ب یهاخنده یصدا

 بِد چند ساعت قبل خارجش کند... یهوا

 ....گریبود د نی....قدرتش همشیعنوان مرکز زندگ به

تا به حال با بغض  روزیرفت....د ایبرداشت به سمت اتاق ارش یموز یخور وهیم از

 ...خوردیگوشه تخت کز کرده تکان نم

 نداشت.... یریبماند ...بلکه حالش را خوب کند اما تاث ششیمجبور شده پ ایامروز آر تمام
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و طبق کردن بود ... یو داد مشغول باز غیبا ج ایاتاق را باز کرد و داخل شد.... آر در

 زل زده.... واریبه د زانیپتو به بغل با لب ولوچه آو ایحدسش ارش

 کرد و دادش را در آورد... اینثار آر یایحرکت... پس گردن نیسمتش رفته در ح به

 که فنر تخت صدا داده در رفت.... یتخت پرت کرد به طور یرا رو خود

 به چس بنده.... سازنیم یبا چ ستیهم معلوم ن نایشد...دررفت که....ا یچ یدی+عه د

 ...هیبرامون کاف یبشکن یتخت و نزن نیهم یاریدر ب یو از افسردگ نیا خوادیعمو تو نم-

 پشت چشم نازک کرد... ایآر یدرآورده برا ییادا

 ...میاسپنکت کنه بخند ادیروهام ب گمیم یحرف بزن یلیو بکن... خ تی+خبه خبه تو باز

 دوخت... ایبه ارش نگاه

 ؟؟یکنیم یجورنیمرده که ا ارشتیجوجم تو غمباده؟؟؟مگه ک+چشه 

 یهالب نیاز ا یبوسه حساب کیشده دل بُرد.... آخ که دلش  زانیآو شتریاش بو لوچه لب

 و ول نکند... ردیفرم آنها را به دندان بگ نی....در همخواستیم زانیآو

 تنها باشم... خوامیم ارشیک رونیبرو ب-

 چته به من بگو... زمیعز یتنها باش یخوایم یکنی+تو غلط م

 نگاهش کرد.... زیشده ت یحرص

 ...ینیبی...پام شکسته نمستیچمه...مشخص ن-

 را نوازش کرد.... شیو موها دیپهلو دراغوشش کش از

 +قربونت برم شکست که شکست ....دلت نشکنه جوجه....

 بلند شد.... ایآر یصدا

 ...ریییتکب-

 ...به او چشم غره رفت دوباره

 تو حرف نزن وسط بحث عشقوالنه ما.... ای+آر

 زم؟؟یداره پات عز درد

 کرد.... یبرد و باز شیهادست به دکمه دهیمال ارشیرا به لباس ک صورتش

با عصا  دیو داد کنم...بپر بپر کنم....حاال با غیج خاستمیامشب کنسرت بابامه....م ینه ول-

 هم شد کنسرت....  نیگوشه....اخه ا هی نمیبش یجور نیهم امیب
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 ...دیمال ایارش ینیاش را به ب ینیو ب ختیرا بهم ر شیموها

هم  یداره کل جانیهم ه ی.... کلمیکنیبپر بپر هم م میری+غصه نداره جان دل آخه....م

 ....گهید ای....غصه نخورانیهم با ما م ایبار روهام و آر نیداره....تازه برا اول زیسوپرا

 ...ستین شیحال یچیه نینده ا شیدلدار یخودیعمو ب-

 را برداشته مغزش را نشانه گرفت.... یدستمال کاغد جعبه

 عمو مگه هم سن باباته.... یگیم ارشیبه ک ی...بعدش هم چرا هسین تیحال یچیخودت ه-

 ...دیدست کش یاز باز بالخره

 جون ایک ای...ارشیصداش بزنم؟؟ ....بزرگ تره از ما...بهش بگم ک یپس چ-

 ....دیاش را به تخت کوبکردهگره یهاو مشت دیکش یغیج

 ...اون فقط مال منه....یچ ینعی....اجونیک یبهش بگ یکنیتو غلط م-

از پس کله اش در رفت...تند تند ابرو باال  ششین تیحس مالک نیذوق زده از ا ارشیک

 زبان درآورد.... ایآر یانداخت و برا

 موز بخورم... هیمن برم  دیدوس دارم سرم دعواست....شما به دعواتون برس یلی+خ

 چرا؟.... یخوری... انقدر موز م؟یموز دار اریعمو و-

مونه کجاست گشنه نیبب تیزنگ بزن دد هی....خورمیتورو م هی+به تو چه مگه مال دد

 میخوایم

 ..یحرف بزن نقدریا نکهیبجا ا میبخور ناهار

 شدن... ییالهایمردم چه گوزد یواه جوونا واه

 ....گرفتیهم از ماهان م یخبر دیو غرغرکنان از درخارج شد....با گفت

*** 

اما هنوز  دیرسینقص به نظر م یکرد....ب یرا بررس پشیظاهر شده ت نهیمقابل آ گرید بار

تفاوت عمده  کی بارنینبود اما ا جیاست یدفعه حضورش رو نیهم نگران بود....اول

 داشت....

 نظاره گر اوست... رارسالنیام دانستیم

 ی....درست است به ذوق و شوق ماهان برادیآیاست قاطعانه گفت به کنسرت نم درست

گماشته تا لحظه به لحظه او را  شینفر را برا نیچند دانستینداد...اما م یتیحضورش اهم

 نند...نظر داشته و حرکاتش را تمام و کمال ضبط ک ریز
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 اجرا.... نیظاهر و بهتر نیپوشش، بهتر نیباشد...بهتر نیبهتر دیبا پس

را با  اشکروفونیکرده و م یقیالزم را با گروه موس یهایبار هماهنگ نیآخر یبرا

 در دست گرفت... تیقاطع

 پا گذاشتن به صحنه بود.... وقت

 یبرا یاعجله گونهچیاش آرامش را به ارمغان آورده....هقدم برداشتن تمیر شهیهم مثل

 یرا به آرام ییبایز یتیمکث کرده و دوب ینداشت....پشت پرده کم جیبه بک است دنیرس

 زمزمه کرد....

اش را بلندتر و داد به هوا برخاست...لبخند زده زمزمه غیکه در سالن پخش شد ج شیصدا

 نییو باال و پا زنندیم ادیفر ستادهیصدا ا کی تیحنه گذاشت...جمعکرد و همزمان پا به ص

 طرفدارانش را مهمان کند... یتیهر کنسرت چند ب ی....عادتش بود ابتدادندیپریم

دست و سوت به راه بود...لبخندش  یمردم نه....هنوز هم صدا جانیتمام شد اما ه شعرش

 کرده....نگاه به گوشه گوشه سالن چرخاند.... ترقیرا عم

 دنیشن یاو آمده بودند....برا دارید یبرا الدیبرج م یچند صدهزار نفر تیجمع

 داشتند.... جانیحضور او ه ی...براشیصدا

را  تیمحبوب نیلبخند....او ا نیدر ع کردیموضوعات بغض م نیبا فکر کردن به ا هربار

 بود.... اوردهیبه دست ن یبه راحت

لبخند طرفدارانش هنگام  کی یخودش را داشت....اما همه اش فدا یهایسخت کارش

 ....دیارز یم زیسروصدا به همه چ نیو ا جانیه نیشور و شوق و ا نی....ادارید

 خود را آغاز کرد.... ی....بعد سخنرانردیآرام گ تیتا جمع صبرکرد

 ...شهیمثل هم گهیشب د کی+

 شیعمرم رو به نما یهاکنسرت نیاز بهتر گهید یکیقراره  نمدویشماها م باوجود

 اجرا.... نیاول یبرا دیاز حضور پر شورتون....آماده ا یبگذارم....مرس

 ترک را آغاز کرد.... نیپر کرد و او با لبخند اول کرکنندهغیج یرا صدا سالن

 دیدیاول م فیرا رد ایو آر ایارش نیب نی... در اجانیپشت ه جانیپشت اهنگ ....ه آهنگ

 زیکه همه چ یو روهام کنندیم یبراق به او زل زده همخوان یو چشمان یکه با خوشحال

 ....یخود بررس نیزبینظر ت ریرا ز

را دوچندان  اشیهم بود تا خوشحال رارسالنیدر دل آرزو کرد کاش ام گرید بارکی

 ....فیاما ح کردیم
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 نیبه آهنگ تولدت مبارک سو گرفت...درهم یقیموس تمیاز اتمام ترک نهم به ناگاه ر پس

 را به دست گرفت.... کروفونیم نیح

شخص خاص....که من براش  کی یشما هم برا ی....هم برا زهیاجرا سوپرا نی+خب آخر

 اش....رابطه یاش توبه خودش و حس قشنگ میدر نظر گرفتم تقد یآهنگ

 به روهام زده ادامه داد.... یچشمک

 ....کنمیم میآهنگ رو از اعماق وجودم بهت تقد نی+ا

 "....یداد زد 'خوش به حالش که تو رو داره براش آهنگ بخون یکس تیجمع انیم از

 ...دیخند تیصدا با جمع کیخنده افتاد و  به

آهنگ  هیبه هر کدومشون  دی....مطمئن باش میاومدن تو زندگ یو مهم دیجد ی+من آدما

 کنمیم میتقد

 .... زهیشخص عز نیتولد هم دیحدس زد یقیکه از موس نطوری....همخب

 ....تولدت مبارک...یاضافه شد کمیخوشحالم که به جمع خانواده کوچ زمیعز یایآر

آهنگ تولدت  شینگاه کرد که برا یتیلرزان به جمع یبراق و لبان یو با چشمان ستادیا ایآر

 ....پس تولدش فراموش نشده بود.... خواندندیمبارک م

حالش را خراب  یفراموش نیا اوردیخودش ن یغد بود که تمام روز اصال به رو آنقدر

 نیماهان مهرزادگان محبوب تر کردیوقت فکرش را هم نم چی... هدیدیکرده و حاال چه م

 .....دیبگو کیهزار نفر تولدش را تبر نیمقابل چند الدیاش در برج مخواننده

به آغوشش برود و غرق بوسه اش کند اما امکانش نبود...از راه دور  خواستیم دلش

 گریقلبش فشرد و بار د یدرهوا گرفته رو یشیفرستاد و ماهان آن را نما شیبرا یبوس

 را دگرگون کرد.... تیجمع

ثابت کند خانواده او را  رارسالنیبه ام خواستی....مخواندیم شهیاحساس تر از هم با

 شده اند.... یکی گریبه او بفهماند حاال د خواستیود دوست دارد.... مهمچون خانواده خ

 مست شده بود...نخورده مست شده بود.... یبیبه طرز عج امشب

 اش....و عاشقانه یاحساس یبه خاطر تکرار آهنگ ها دیشا

  تیبه خاطر شور و شوق جمع دیشا

....حال دوباره در اوج  تشیهم به خاطر حضور آنها...به خاطر احساس محبوب دیشا ای

 و باال بود.... کردیبود...در آسمان پرواز م
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....که امشب خواستیم زهایچ یلیو دلش خ دیدیم رارسالنیخود را هم سطح ام حاال

 ....دادی....قول مکردیشان م یعمل

 (یآهنگ: طرفدار توام )فرزاد مستوف 

کارها  یلیخونش را باال برده بود.... حاال قادر به انجام خ نیآدرنال شانجانیو ه تیجمع

 بود ....

 داشت... دیشان تردانجام یبرا روزیکه تا د ییکارها

ماه قادر به  کی نیکه در ا ی....بوسه ارارسالنیبوسه...بوسه از لبان ام کی مثل

 بود.... افتهی.... حاال قدرتش را توانستینشده بود....اما حاال م اشدنیدزد

را  اشتینظر داشته....محبوب ریلحظه به لحظه او را ز رارسالنیبود ام مطمئن

معشوقه تالش  نیحفظ ا یبرا دی....پس بادهیرا د اشتی...جذابدهیاش را د....شهرتدهید

 نیقدم در ا کی دیاما از جانب ماهان...بالخره که با رارسالنیبه اسم ام ی....تالشکردیم

 ....رفتندیرابطه جلوتر م

و  کردیم میو ماهان تعظ زدندیدست م ستادهی....ا یو وقت خداحافظ دیرس انیبه پا آهنگ

 کنسرت .... نیشد بر ا یااش خاتمه...و عکس آخر با گروه و طرفداراندادیعالقه نشان م

....نفس ستادیا نهیآ یرا پاک و لباسش را عوض کرد....جلو اشمیرست روم رفته...گر به

 قرمز شده بود.... جانیو صورتش از ه زدینفس م

 یقیتا دقا االتشیخ نکهیو از تصور ا کردیفکر م رارسالنیام یهالب یالیبه طعم خ مدام

....در ی....حس خوب عاشقشدی، سرشار از حس خوب م شودیم لیتبد تیبه واقع گرید

 ها وارد شدند...و بچه ارشیاتاق باز شده ک

و اظهار  دیبار صورتش را بوس نیگرفت و چند یبغض کرده در آغوشش جا ایآر

 کرد.... یشادمان

 بود که آهنگ مورد پسندش واقع شده.... خوشحال

 ....دیبوس دهیدر آغوش کش زیحسودش را ن پسرک

 ...بوستمیم رارسالنمیرو ببوس ...بابا ام ای... برو همون آرخوامیاصال هم بوس نم-

 و بابا؟!.... رارسالنی+بابا !!....ام

 شد و سرتق سرتکان داد... نهیبه س دست

 به بعد هم بابامه.... نیبعله که بابا....من خودم بهش گفتم و اون هم خوشش اومد....از ا-

 بهتر.... نیبود و چه از ا رفتهیپسرکش را به طور کامل پذ رارسالنیام
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هم از  گیپارکن یزد....حت رونیگفت و ب یکار مهم و فور کیاز انجام  ارشیگوش ک در

 خبرنگار و طرفدار پر بود....

 بروند... رارسالنیشد و دستور داد به خانه ام نیسوار ماش یسخت به

 ...کردندیرا حس کرد که اسکورتش م رارسالنیام نیکه گذشت حضور محافظ یکم

 بود.... زیاز حد حواسش به همه چ ادیشد...َمردش ز یغرق شاد تیحما نیزده از ا لبخند

 شده به راننده دستور برگشت داد.... ادهیپ نیسرعت از ماش به

 نداشت.... یبه هماهنگ یازیهم نداد که او ن یاجازه هماهنگ یحت

 شهیمثل هم دیمتعجب نگاهش کرد....فهم یباز شد و با آن چهره رارسالنیکه توسط ام در

 ....دهیخبرش زودتر از خودش رس

 االن تموم شد... نی.... کنسرت که هم؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 نه؟؟ دیدی+د

 ....نجایا یاومد یسرخود پا شد یبا اجازه ک نمیتو بب ایب-

 انجام بدم... یکار هی دیقبلش با ی...ولامی+م

 ...ستیباال انداخته با تعجب به او نگر ییابرو تک

 !!کار؟؟یچ-

تا بتواند خودش را جمع و جور کند....تا بتواند  دیکوبیآرام تر م یاندک یقلب لعنت نیا کاش

 مضربود.... اشچارهیقلب ب یبرا جانیه همهنیحرف بزند.... ا

 ....شودینم اشیحال چرا

ها که هم را لمس .... بدنستادیکه ا اشنهیبه س نهیشد....س کیبه قدم به او نزد قدم

 شده، دهید یهاکردند....طبق آموزش

 پشت کمر برده درهم قالب کرد مبادا جسم مقابلش را لمس کند.... دست

 به لبانش دوخت و زمرمه کرد.... نگاه

سرم  ییبعدش چه بال ستیاومدم...مهم ن نجایها تا الب نیطعم ا دنی+من...به خاطر چشن

اش رو کنسرتش همه حسرت داشتن یکه تو نجامیا یا....من حاال به عنوان خوانندهدیاریب

 مسترش رو.... یو اون حسرت طعم لب ها خوردندیم

 اما من نه.... مونهیدلشون م یحسرت رو اونا
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....بغض... دیلرزیو سر جلو برد....لب بر لب که نشست چشم بست....لبانش م گفت

 ....کردندیم شتری...همه با هم مخلوط شده لرزش لبانش را بی...خوشحال جانیه

سکس  تیمیل یاش را تجربه کرده بود ...چرا که در رابطه قبلبوسه نیسال اول 25از  بعد

 شده بود.... نییاز قبل تع دنیو بوس

رابطه بود و عشق در آن موج  نیقدم ا شیرابطه فرق داشت....او خودش پ نیا اما

 طرفه.... کیاگر  ی....حتزدیم

 اگر فقط از جانب ماهان.... یحت

خواسته قلبش بود اما به  نی...ایو گاز و بوسه فرانسو دنی.... مکخواستینم یخال بوسه

 بود... یهم راض نیهم

....لب بر لب گذاشتن و شیهاقلبش و عطر نفس یصدا دنیو شن رارسالنیام یکینزد در

 بود.... یکاف شیبرا نیو بزرگ....هم میحج یهاحس کردن آن لب

 ....دیارزیم ایبه کل دن شیهم برا نیهم

نگاه  شهیو مثل هم یبا آن چشمان وحش رارسالنیچشم بازکرد...ام دهیشسر عقب ک بالخره

 ....اوردیاما کم ن لرزاندیسردش تن و بدنش را م

 تموم شد؟؟....-

سر قفل دستان  یبزند که دستانش باال نینتوانست مقدار درِدکمرش را تخم یحت

 ....ریشد و لبانش اس رارسالنیام

کرد و حرکات  یاول همراه هیرا تجربه کرد....از همان ثان یبوسه واقع بارنیا

.... تنفس دچار رشدی.... زبان درگرشدی....دندان درگرشدی....لب درگدیرا تقل رارسالنیام

 ....امدندیمشکل شد اما کوتاه ن

 نکرد... یارینفس  گریغرق شدند که د آنقدر

گردنش را با دستان مردانه قفل کرد و بوسه را  نباری....ادیعقب کش هیچندثان رارسالنیام

 نداشت.... یادامه داد....اما ماهان توان همراه

 نفس ینشست...به جا نیکف زم حالیب هی.... ماهان در عرض دوثاندیکه کش عقب

 اما لبخند داشت... فشردیقلب م یو دست رو دیکشیم قیشه

را  شیزود زندگ یلیپسر خ نیا یدگو سر زن جانینگاهش کرده سر تکان داد.... ه یکم

 عوض کرده بود....
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را داشت....هنوز هم درقالب  اشیشگیهنوز هم آسمان خراش بود....هنوز هم ابهت هم او

 ....ستیلحظه ها ن نیکه فقط ا یبود....اما زندگ یشگیمستِر ماهان فرد سرد و خشک هم

راه آمدن هم  یو قصد کوتاه آمدن نداشت اما کم دیتازیغرور بر مرکب جسمش م چنانهم

که او را آسمان خراش  یاوقات....دور از چشم کسان ی...گاهشهیبد نبود...نه هم

 آمد.... یپسرک راه م نی.... با اشناختندیم

به  دی.... فعال باکنمیم اتهیتنب تیپاشو خودت و جمع کن ....بعدا به خاطر غلط اضاف-

 ....ومدهیبه مزاجم خوش ن یلیکه خ میکن یدگیکنسرت رس یچندتا از رفتارهات تو

 ..؟؟دیحرف بزن یاگهید زیدر مورد چ دیخوای+نم

 ؟؟یمثال چ-

 باال آورده نگاهش کرد.... چشم

 بوسه... نی+مثال از اول

 در موردش حرف بزنم؟؟ دیچرا با-

تو  نهیجلو آ یهم بر اشجهینت یاجازه لمسم کرد ی... ب افتادیبود که اتفاق م یزیچ

 مونه.. ینم یحرف گهی... دینیبیصورتت م

 و به سمت سالن را افتاد.... گفت

 داده چشم فروبست... هیتک واریسر به د ماهان

 کردم واسش تهش لباش و پاک کرد رفت.... ادهیاحساس داشتم پ ی....هرچهیشانس ما نمی+ا

 بشند نیبوسه پخش زم هیکه...با  ستندین جنبهیماهان خر...همه که مثل تو ب آخه

تر و مهربون شهیم ی... کرمیآسمان خراش رو ازش بگ یسرد نیمن ا شهیم یک ایخدا

 من....ارسالِن دلخواه ریبشه ام شهیم یبشه ....ک ترفیلط

 ....هیادیز یتقاضا

 به سقف دوخت و منتظر جواب خدا شد.... چشم

 ...یدیجواب ما رو نم گهی... توام دمیاوس کر یییی+ه

 ....زدیاش مشکل داشت و بدنش نبض مگرفته بلند شد....هنوز هم تنفس واریبه د دست

به  ینینداشت خود به سمت اشپزخانه رفت و س ییرایارسالن توقع پذ ریکه از ام ییآنجا از

 دست خارج شد...

 گه؟؟ید مونمیم نجای+من امشب ا
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 تونخونه دیبریم فیهام که تموم شد تشر....حرف ریخ-

 گفت.... یپا انداخت.... سرتق ابرو باال انداخت و نوچ یداد و پا رو هیمبل تک یپشت به

 ....شهیکنه چون سردم م شتریرو ب تریخدمتکار قبلش حرارت ه دی+لطفا بگ

 از تلفن گرفته نگاهش کرد... چشم

 نه؟؟؟... ستین تیتو حرف حال-

 افترکر... ی...بعدشم ناز و نوازش هامهی+نه من فقط کتک حال

 حاال خوبه تو افترکرت تا حاال ناز و نوازش هم نبوده...-

 دیبعدش با دهیمستر خواب سمیشماست...اسمش روشه...افترکر ....ساد ی+اونم از کوتاه

 کنه.... ینازکش

 زد.... یپوزخند

 بچه.... خوابهیوقت نم چیه سممیمن ساد-

 ...خورهیم یسالم...اگه نتونم خودم و کنترل کنم به چه درد 35مرد  هیرفته من  ادتی

 ....د؟؟یبه من هم بد تونیجوان ریاز اکس شهی+م

 ....زنایم خودیحرف ب یماهان....دوباره دار-

 ام کنه....با بوسه...تا دهنم بسته بشه....خفه یکی دی+اصوال با

 برداشت و برگشت.... یزیچ یکنار صندل یسلمخصوصش رفت...از ع یسمت صندل به

 ...بندمیدهنت و م گهیجور د هیام فرق داره پسرجون....من روش-

 خم شد.... شیو رو گفت

دور دهانش بسته شد...اخم کرد و مشت  یاما همان لحظه گگ دیزده خود را باال کش ذوق

 کرد.... یو اعتراض نامفهوم دیکوب

و  یخوریشام م کنمیتا من تلفنم تموم بشه...بعدش دهنت و باز م ینیشیم جانیهم-

 ....یدی....بلکه چند ساعت از دستت راحت بشم فهم یکپیم یریگیم

 یمبل ادا اطوار در م یآن با آن دهان بسته با گگ رو ینکرد و به جا یتوجه

 ....دیطلبیو توجه م کردیچشم درشت م شدمیم رهیخ گرفتیآورد....ژست م

 به نشانه تاسف تکان داد و پشت به او تلفن به دست گرفت یسر رارسالنیام
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 زانیکاناپه دراز کش شد....سرش را به پشت آو یاعتراض کرد و رو گریبار د یناراض

 کرد و چشم تاباند....

 یزیدستش را خوانده بود....از برنامه ر گرید رارسالنی....امدیکشیم دیجد ینقشه ها دیبا

ممکن به نظر  ریکه غ رارسالنیجهت رام کردن ام یزیعقب بود...برنامه ر یلیذهنش خ

 ....دیارز یآمد....اما خب به امتحانش م یم

 یقی....با همان گگ اوق عم دیچشمش چک یاثر برعکس بودن سرش آب دهانش رو بر

روانه شد تا چشمش را پاک کند....تصورش هم حالش را به هم  سیزد و به سمت سرو

 ...زدیم

اش هم دردسر نشستن یعاد یندارد و حت یبا حضور ماهان آرامش دیکه د رارسالنیام

 یقفل کرد...به هرحال کار از محکم کار زیاست به سمت اتاق کارش رفته ....در را ن

 ....کردینم بیع

* * * 

 

تجربه کند  خواستیو آنها را صاف کرد .... م دیبلندش کش یهاشیبه ر یدست طنتیش با

دارد هرروز  یبفهمد چه حس خواستیاورا... م یرا...کارها رارسالنیام یحظههر ل

درشرکت  دارشید یست...امروز برا یمصنوع یو مو شیصبح مجبور به گذاشتن ر

 زده بود.... یو خنده دار دیجد پیت

 ....یکامال هنر لیاستا کیگردنش.... نییتا پا یبلند شیگرد و ر یرنگ نکیبلند ع یموها

رفته  زارسالنی...نزد امدهیآسانسور زودتر به طبقه موردنظر رس خواستیم دلش

 ...ندیاش را ببواکنش

 رارسالنیالقول بودند اممتفق یداشت....هر چند همگ یمتعدد یهاامروز برنامه یبرا

....به سمت دیکشیکند....پا پس نم اشیمحال است با اوهمراه شود اما او آمده بود تا راض

تکان  یکرد و سر یاخنده اشدنیرفت و رمز مخصوص را گفت....با د یمنش زیم

داشت... هر  یادیز طنتیپسرک ش نیورود را داد....ا جازهدر ا یجلو گاردیداد...به باد

به ضرب و  سشیتا رئ کردیم طنتیآمد و آنقدر ش یبه شرکت م بیظاهر عج کیروز با 

 ....کردیم رونشیزور ب

 به در زد و داخل شد.... یآرام تقه

 مشغول کارن.... نای+آقامون ا

 سرش را بلند کند مخاطب قرارش داد..... نکهیا بدون
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 تو... یری....چرا از رو نمیینجایباز که ا-

 کرد و لجباز شد.... یکوچک اخم

 زدم.... پیت یجورنی+نگام کن....برا تو ا

از چهره اش قابل  یزیچ شهیل همرا باال آورده نگاهش کرد....تعجب کرد اما مث سرش

 نبود.... صیتشخ

 چه وضعشه... نیا-

 را باز کرد و تند تند پلک زد.... اششین

فکر  طورنی....شما اادیها بهم م یهنر پیتر نیاز ا کنمی+جذاب شدم نه؟....من که حس م

 د؟؟؟یکنینم

 شد.... نهیزده دست به س هیتک

 یو تو........ جناب عال دونمیمن م یبزن پیت یجورنیا گهیبار د هی...کنمیفکر نم ریخ-

 ....یکنیم کاریچ نجایا یساعت آموزشگاه باش نیقرار بوده تو ا

 نشست.... زیسمتش رفت ولبه م به

 یوگرنه من که الک امیمجبور شدم ب ییهویاومد  شیپ یفور یلیکار خ هی+اومدم دنبال شما 

 که.... ستمین نجایا

تدارک  نقدریا ییهوی.... چون آدم برا کار یینجایا یالک قایدق کنمیمن حس م ؟؟؟یمطمئن-

 ....نهیبینم

 ...دیآ یبلند به او م یمو کردیاعتراف م دیدست به سر و صورتش اشاره کرد....با با

 ایمهم بود  دیفهمیوقت م... اونمیبر دینبود...حاال شما پاش ییهویکار  دی+خب باشه ببخش

 نه....

 فروبرد.... شینداد و دوباره سر در برگه ها محل

 ات برس...کار دارم...خودت برو به کار مهم-

 بغض کرد... یالک

 آمد... یبه کار خودش م یروز ایارش یهرحال شگردها به

رو  یاگهیبشم...چون چون کس د کیرو با شما شر یشاد نیا خواستمی+من....من م

رو  ارشیو ک ایفقط ارش میباشه.... آخه... آخه من تو زندگ کیبهم نزد نقدریندارم که ا

 هم بگم.... می...گفتم به تنها ادم زندگدونندیداشتم.... و حاال شمارو...اونا که م
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 زد.... شیبه چهره اش نگاه کرد و صدا قیعم رارسالنیام

 ماهان..!!-

 با انگشتان دستش ور رفت و جواب داد... نییهمان سر پا با

 +بله؟؟

 ...ذارهیم ریرفتارها...رو من تاث نیا یاالن فکر کرد-

 داد.... سرتکان

 +بله....

 ....کنمیحرفا و رفتارهات رو باور م نیمن ا یفکر کرد-

 هم سر تکان داد.... باز

 +بله...

به تو  یخوش یواقعا....من چه رو یکرد یفکر نیشد که همچ ی.... چیخب تو غلط کرد-

 ...یحرفات من و گول بزن نیبا ا یبچه پرو نشون دادم که تو اومد

 کرد و سرکج کرد.... زانیو لوچه آو لب

 نیکند ا یبه او حال توانستیکار را انجام ندهد...کاش م نیا گرید دیبگو توانستیم کاش

حرکت دارد به نقطه  نیا دیبگو توانستی....کاش مکندیم رانیو نیاش دل و دحرکت

 ....دیآن به او توپ ی...اما نگفت و به جاتوانستی....کاش م شودیم لیاش تبدضعف

 ؟؟یا...مگه بچهادیلوس نشو بدم م یطور نیهزار بار گفتم ا-

 بار.... هی نیهم شهی+نم

کار شدن  الیخیدوساعت ب یکی... لطفا....دیخسته ا ی....حتما کلدیخونه نرفت شبید دونمیم

 نداره... یبیکه ع

 ....یچ یعنی نیا یفهمیکار دارم بچه م-

شما باشم همش...و االن  شیپ خوادیکه دلم م نهیا فهممیکه م یزیمن تنها چ فهممی+نه نم

 ....رونیتون بببرم خادیدلم م

دنبال پارتنرشون ببرند شون  رندیکه م یحال بهم زن یزوجا نیمثل ا یشد قایماهان....دق-

 ...رونیب

 شد... یکرد و جد اخم

 ....ستمین یاز اون من عاد شتریو ب میستین ی....ما زوج عادستین یجورنیهم ا چی+ه
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ظاهرشم و با شما  رونیب طیحاضر شدم تو مح یدادم....وقت افهیق رییبخاطرتون تغ یوقت

 ....یچ یعنیبشم  دهید

برام مهم  یییچیبه جز خودتون ه دیکه بفهم کنمیکارها رو م نیمن دارم همه ا بابا

 ...نندمیبب هیبق ستی....برام مهم نستین

 با شما باشم.... نهی...مهم استیباشه برام مهم ن عهیپشت سرم شا ستیمهم ن برام

 دارم یچون کار مهم رونیب میریو با من م دیایشما کوتاه م ای....میهم دو راه دار حاال

 رمی...مرونیب دمیبنداز دیمجبور بش شهیکه مثل هم کنمیم دادیداد و ب نقدریو من ا دیاینم ای

 حاال کدوم؟؟ نییپا دیایتا ب مونمیدر شرکت انقدر م یجلو نمیشیم

 ....ستادیا نهیو دست به س گفت

 نینگاهش کرد....اما انگار قرار نبود از رو برود...ماهان پرروتر از ا رهیخ رهیخ باز

به تن داشت  یجذب یخی نیقرمز و ج یرا رصد کرد ....هود شیها بود....سر تا پاحرف

 آمد .... یالعاده به او مکه فوق

 

 دارد.... یکننده ا رهیخ پیکه ت کردیاعتراف م گرفتیبلندش را فاکتور م شیر اگر

بُرد و نگاه به باال آورد  نییخم شد...سر پا یگذاشت و کم زیم یهر دو دستش را رو کف

 رارسالنینوع نگاه ام نیترسناک تر نیا دیبگو توانستیو به او دوخت....به جرعت م

 است...

 ...؟یمن شرط گذاشت یماهان...تو برا-

 نشست.... زیشد و لبه م شل

 ...دیجرعتا ندارم...اشتباه فکر کرد نی؟؟من ؟؟من از ا ی+ک

 ....یآها..حس کردم برام شرط گذاشت-

 اشتباه و ببرند تاج سر ماهان... یحس ها نی+بله...مرده شور ا

 ...گه؟؟یمنو ببرند د یمرده شور حس ها یآها االن رسما گفت-

 ریخود را نجات دهد بدتر گ خواستیکرده بود... هر چقدر م ریگ یابد مخمصه در

 ....افتادیم

 گهیشو د المیخیتورو جون ماهان غلط کردم..ب-

 ...گهید میبر دیسر بحث خودمون پاش میبرگرد
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 صاف کرد.... ییگلو

 ...امیماهان...نم-

 صورتش گرفت... یرا درهم گره کرد و جلو دستانش

 ...قبول؟؟دیهست ی+لطفا...به خاطر ماهان....شما که انقدر ارباب خوب و مهربون

... چگونه د؟ینه بگو زانیمظلوم نما و لب و لوچه آو افهیق نیبه ا توانستیم چگونه

 ماهان پرروتر شود؟؟ نکهیقبول کند بدون ا توانستیم

 رسه؟؟یبه من م یچ امیاگه ب-

 دررفت... ششیزده پشت سرهم پلک زد و ن ذوق

 +من...

 که.... خورهیبه دردم نم یاالن هم مال من نی....تو که همشه؟یم یوقت چتو؟ اون-

 +بوسه...!!

 ؟؟یکنیبچه خر م-

 ...ییی+پس چ

 اصال... دیبگ یهرچ

گردن کج  یقرار گرفت...سر در گردنش فرو برد که ماهان فور کشیشده نزد زیخ مین

 کرد....

 ادیخوشم م یلیآدم لختت کنم....من خ همهنیا یاالن تو شرکت جلو نیاگه هم شهیم یچ-

 ام تو شرکت بهم خدمت کنه...توله

 پشت گردنش گذاشت و با انگشت شصتش نوازشش کرد .... دست

 ؟ی...دوست ندارادیو خوشت نمت-

 شل شده چشم فروبست و زمزمه کرد ... یآن به

 .... دیشما دستور بد ی+دوست دارم...هرچ

....کتش را در دست گرفت و به سمت در  ستادیسرعت از او فاصله گرفت و صاف ا به

 قدم برداشت....

....اون وفتی....زودباش راه بیدار یکار مهم ی.... آخه گفتشهیک حاال نم فی...حگهینه د-

 کار مهم و بهم نشون بده....
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 نگاهش کرد رهیخ رهیشده چند لحظه خ خشک

مانده بود و او هم ماهاِن رکب خورده....باز هم  یشگیهم رارسالنی.....او امشهیهم مثل

 ....دیکه وا داد پا پس کش نیخامش کرده و هم رارسالنیام

نازک کرد...و پشت به  یمتش قدم برداشت و پشت چشم.... به سستادیو صاف ا دیکش یپوف

 در گرفت.... رهیاو دست به دستگ

شد...به  رارسالنیدر را باز نکرده بود که گردنش از پشت قفل انگشتان مردانه ام هنوز

 حلقه کرد.... شیاو را چرخاند و دستانش را ِگرد گلو یاهیثان

موضوع  نیبود و ماهان تا به حال به ا یخفگ رارسالنینزد ام یباز نیتریداشتن دوست

 ....شدیعمل غرق لذت م نیبرده،هر بار با ا یپ

و محکم که آخ ماهان درآمد....بالخره عقب  زیرا به دندان گرفت و فشرد... آنقدر ت لبانش

خون لبش  یو به اندک خون آمده از لبش نگاه کرده لبخند زد... و انگشت رو دیکش

 ....دیکش

 نیخوشگلتر دیبا یمن شیپ ی.... وقتکردیات مرنگ بود...زشت یب یلیحاال شد....خ-

 ....یباش

 رفتند... نگیبه دوش هم به سمت پارک دوش

نبود سوار  یآدم رارسالنینداد که ام یبر پشت ُرل نشستن جواب یماهان مبن یاصرارها

 ....ستیگریشود که رکابش دست د ینیماش

 دیاصال... باور کن میا...حرفهرونمی...به خدا خوب مدیستی+آخه شما که آدرس رو بلد ن

 ...شهینم یچیه

 بشه.... یقراره چ گهیفاجعه... د یعنی یکه تو پشت فرمون باش نیشه؟همینم یچیه-

 .....ستین ینازکش خوب رارسالنیام نکهیشد و ناز کرد....غافل از ا نهیبه س دست

 ...امی+اصن من نم

 شد و روشنش کرد.... نیسوار ماش الیخیب

 ناهار... رمی...پس من میاوک-

 و دستانش را باز کرد... دیکاپوت پر یاش روکه روشن شد از ترس قال گذاشتن نیماش

ناز  کمی...خب ریام یوبسی نقدی...چرا انیجلو ماش ندازمیخودم و م ی+به خدا بدون من بر

 .... شدیم یچ یدیکشیم
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بود تا به سرعت از  یکاف نیآمدنش از ماش نییو پا رارسالنیام یچهره عصب دنید

 ...دیهم نرس شیبه گرد پا رارسالنیکه ام یخارج شود....جور نگیپارک

شده به طبقه باال برود که  الیخیب خواستینشد... م یتا ماهان برگردد اما خبر ستادیا یکم

 .آمد.. ششیمحافظش پ

هستند پشت  شوننیسوار ماش شونیا دیخارج ش نگیخان گفتند از پارکقربان ماهان-

 ...میایتون مبه سمت مقصد...ما هم پشت دیسرشون بر

 تکان داد و سوار شد... یسر

 یزبونت نچرخه بگ گهیکنم تا د کارتیبلدم چ یقسر در بر یتونیبا مضمون" نم یامیپ

 "ریام

 خارج شد... نگیفرستاد و از پارک شیبرا

 کرده.... ادهیپ شیبرا یماهان چه برنامه ا بارنیا ندیبب تا

را درآورد تا به شکل  شیو موها شیراه ر نیبود و راه دور... در ح یطوالن جاده

 شود.... ییدر مال عام ظاهر شده مبادا آسمان خراش شناسا رارسالنیام

از  یداد ....فور ستیا یشدند که بالخره ماهان مقابل رستوران کینزد یمناطق جنگل به

 یو مو شی.ماهان هم مثل خودش راو آمد.. نیشد و باذوق به سمت ماش ادهیپ نیماش

 دیدرخشیقرمز م یدر آن هود شتریرا برداشته بود....حاال ب اشیمصنوع

... یدو نفر میامروز....کل طبقه باال رو رزرو کردم که راحت باش زیهم از سوپرا نی+ا

 نشم... ییمنم شناسا

 روز من و شماست.. امروز

 تکان داد و کالفه چشم بست... یسر

 رستوران....به خدا تو عقلت مشکل داره میکه فقط بر میاومد نجایراه تا ا همهنیماهان ا-

 شد... نهیبه س دست

من  لیمطابق م دیماه امروز روز منه....با کی...بعد دیضد حال بزن ذارمیامروز نم ری+نخ

 بره... شیپ

 ظرتون هستم...باال منت طبقه

 و راهش را به سمت رستوران کج کرد گفت

شد و خم شد از سمت کمک راننده  ادهیپ نیمقاومت کند...از ماش توانستیانگار نم امروز

 را حس کرد... یفرد رهیخود را برداشت...کمر که راست کرد نگاه خ یپالتو
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او را نظاره  رهیخ رهیکه خ دید ابانیرا با فاصله آن طرف خ یسر چرخاند و مرد یکم

از کنارش بگذرد ...هدسِت گوشش  الیخیبود که نتوانست ب نی.... آنقدر نگاهش سنگکندیم

شده بود از شخص مورد نظر  هیکه در هدست تعب یزیر نیدورب قیرا فعال کرد و از طر

 ...ردک رهیذخ یعکس گرفته در گوش

سرک  شیدرزندگ ینداشت کس...او عادت اوردیاطالعاتش را درب گفتیبه روهام م دیبا

 بکشد...

 نگاه ساده باشد... کیفقط  دنیاگر آن سرک کش یحت

نباشد....به  دیاسحله را پشت شلوارش درست کرد که در د یو جا دیکتش را پوش الیخیب

به هوا  ایو آر ایو داد ارش غیسمت رستوران قدم برداشت با ورودش به طبقه باال ج

سخن گفته بود و او حاال با جمع  ین از ناهار دونفراش کرد....ماهابرخاست و شکه

 روبه رو شده بود... یخانوادگ

 مردانه دست داد.... ارشیرا درآغوش گرفت و با روهام و ک ایو ارش ایآر

 ماهان گرفت و درکنارش نشست.. یاز پهلو یشگونین

 ...یبهم دروغ بگ یتخم نکن گهیکنم که د کاریمن بلدم با تو چ-

 را به عقب فرستاد و خودش را لوس کرد... شیها یبا ناز فرفر ایارش

ما  یبود که شما ندون ای...نقشه منو آرایوقت بابا ماهانم رو دعوا نکن هی رارسالنیبابا ام-

 ...میکن زتونیسوپرا میهم خواست

 بود... یپسرک به شدت تو دل برو و خواستن نیزد و سرتکان داد....ا یزیر لبخند

 را با انگشت نشان داد... رارسالنیگرد کرد و بهت زده امچشم  ارشیک

 نه؟... دیگوشام درست شن رارسالن؟؟منیبابا؟؟باباام-

 به غبغب انداخت و سرتکان داد... یباد ایارش

 به بعد بهم بگو بابا... نیاز ا ایبله که بابا...من بهش گفتم بابا خوشش اومد گفت ارش-

 ...ختیرا بهم ر شینثارش کرد و موها یایپس گردن ارشیک

تو چشماش نگاه کنه بعد اومده بهت گفته بهش  کنهیکم دروغ بگو توله... آدم جرعت نم-

 بابا... آره منم باور کردم... یبگ

 از آنها، ایماهان و آر یو طرفدار شانیکل کل دونفر نیدرح

 ح داد...شر شیرا برا هیتلفنش را به سمت روهام گرفته قض رارسالنیام
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 دمشید نجایاز ا رونی...باریرو در ب اروی نیاالن اطالعات ا نی...همیینجایخوبه که ا-

 ..زنهیمشکوک م

 ...دیرا به دست روهام داد و ماهان را کنار خود کش یگوش

 شونه؟؟... ی...دروغ گفتن چندمیگرفت ادی دیجد یکارا-

 در گوشش فروبرد و زمزمه کرد.... سر

 باشه...ببخش خب.. زیها گفتن سوپرابهتون بگم...بچه خواستمی+م

 شده نه؟؟ ینجوریکه ا یقالدت و درآورد-

 ...دیاش کشقالده مورد عالقه یخال یتعجب دست به گردن و جا با

 ....دی...خودتون درآورستیام ن+قالده

 زد... شخندین

 ...گمیوصلش کردم و م نییکه پا ی...اونگمیقالده رو نم نیا-

آمد بعد آن بوسه  ادشی یاش گر گرفت....وقتشب دوم کنسرت یادآوریفکر کرد و با  یکم

 ....دیلرز یبه سانس دوم کنسرت برود تمام بدنش م یتیمجبورش کرد با چست رارسالنیام

باعث  ینکند و کس ینیسنگ یکس یبود که نگاهش در طول کنسرت رو نیهم ا اشدهیعق

اش راست شدن نبض زدن آن نقطه خاص بدنش نشود....در بند و زندان است و

 ...رممکنیغ

 سر در گردنش فرو برد... دوباره

...من همجنس دیکنی...فقط شما حالم و دگرگون مامجنبهیشما ب شی+چندبار بگم...من فقط پ

 ...ستمیدوجنس گرا ن ایگرا 

 ؟؟یهست یپس چ-

 دارم.... شینفر گرا هیم....فقط به گرا ا رارسالنی+من ام

 بود... یپسر به شدت دوست داشتن نیا یزبان نیریلبخند زد که ش بالخره

 ...زیبسه کمتر زبون بر-

آمد و مشغول غذا خوردن  شانیهاشود که سفارش کشیو باز هم خواست نزد دیخند ماهان

 دایسردرتلفن فروبرده بود و مشغول پ یجد یشدند...درطول سور ناهار،روهام با صورت

 به آن مشکوک شده.... رارسالنیکه ام یکردن اطالعات فرد

 امروز به وسط آمد... حیناهار تمام شد و بحث تفر باالخره
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 ای....بریام-

تر  هم بچه آن دو مرد گنده که از بچه یهاکلنگاه کردن به کل الیخیروهام ب یباصدا

به  قیرا از دستش گرفت و عم یروهام کج کرد... گوشبودند، شد و سر به سمت 

 چشمانش نگاه کرد....

 ه؟یشده؟کیچ-

 اومد جلو؟ ارویر؟ی+ام

 نگاه کرد... رهیخ رهینه فقط خ-

 مشکوک شده؟؟ یکرد کاریچ ری+ام

 چه بود وسط روز ... گرید هیقض نی....ادیکرد و توپ اخم

 نکردم.. ی... کارهیمنظورت از مشکوک بودن چ ؟یگیم یچ-

 ....سهی....پلری+ام

 ؟؟یچ-

 بشه... دایاش پ....نکنه سر وکلهاسژهیو روی+نکنه اومده دنبالت...ن

چشم  یموضوع یادآوریفکر کرد و با  یپا فشرد....کم یمشت کرد و رو دست

آنقدر حواس پرت  چوقتیشده بود....او ه دایاز کجا پ گرید یحواس پرت نیفروبست....ا

 نبود..

نگاهش و حس  ینینبود...من سنگ کمیبود...اصال نزد ابونیاون طرف خ ارویروهام...-

 کردم که شک کردم بهش....

 خونه من... میهارو جمع کن بر....بچهروهام

 شده؟؟... ی+چ

 ....اسحله آسمان خراش رو...دهیاسحلم و د اروی-

 یاه با لبخند احمقانهها به سمتشان برگشت کگفت...همه سر ی" بلندیشوک زده "چ روهام

 خاتمه دادند.... یرگیخ نیبه ا

 ...می...جمع کن بریگند بزن نکهیروهام قبل ا ی+بهتره دهنت و ببند

 ...کنندیشک م شتریدنبالمون ب وفتندیو ب میآخه؟اگه بر میکجا بر-

 یکنیسگم م ی+روهام دار
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 ی؟هرچیفهمیاسحله آسمان خراش دنبالمه...ماهان اومد شرکت دنبال من م گمیم دارم

 خونه.... میبر دیحکمم اعدامه....با رنمیاسحله بگ نیدنبالمه آرم آسمان خراش داره.... با ا

 از همان ابتدا ساز نرفتن را کوک کرد... ایکرد و دستور رفتن داد....ارش امیق

 اَه... خوامینم یشهرباز می*قرار بود بر

 .... یشهرباز امیم وفتمیمن ...دنبال شما ها راه م دیوقت شماها فکر کرد+اون

 کرد.... یوتیشد و اخم ک نهیبه س دست

 ....میکن تونیراض یچطور میدیهم چ نقشه ای....منو آردیایب دی*بله که با

 تینهاکرد  یبرد و آن را صاف کرد...سع اشقهیخم شد تا هم قدش شود...دست به  یکم

 را رو کند و لبخند بزند... اشیمهربان

 میریامروز م ایببرمت خونه ِرکس رو نشونت بدم...ب خوامیگفته بودم م ادتهی...ای+ارش

 ...شینیبب خوادی...دلت نمیهرجا که تو بگ گهیروز د کیخونه من 

 شد،منتظر جواب مثبت پدرش... رهیبود خ ستادهیکه ماهان ا ییرارسالن،جایپشت سرام به

 را جمع کرده موافقت کرد... زانشیکه سر تکان داد لب و لوچه آو ماهان

و روهام مدام چشم  رارسالنیام نیب نیحرکت کردند و در ا نییبه سمت طبقه پا یهمگ

 نبود... یرا شکار کنند اما خبر یتا نگاه مشکوک چرخاندندیم

دختر در  نیچند غیج یشد اما با صدا یسپر یکامال عاد زیهمه چ هانیماش یکینزد تا

 چشم فروبسته دست مشت کرد.... یماهان ماهان، عصب ادیاطرافشان و فر

کرد به عقب  ی....سعکردیم اشیاعصابش بود و روان یماهان به شدت رو تیمعروف نیا

ت به سمت کرد دس یدختر و پسر مشاهده نکند...سع یانبوه انیبرنگردد تا ماهان را م

 اشنی....تالش کرد به محافظاوردیآنها ن ایسر خودش  ییوقت بال کیاش نبرده تا اسحله

 پرت کنند.... نیرا پراکنده و ماهان را درون ماش تیعحرکت جم کیدستور ندهد در 

 نداشت... ریتاث قهیدو دق یکیاز  شتری...اما بدیکش قیکرد ...تالش کرد.... نفس عم یسع

نگاهش کرد که  نی... آنقدر سنگدیگرفتن د یسمت ماهان برگشت و او را درحال سلف به

 فاصله گرفت... تیو دوستت دارم از جمع دیوعده وع یو کل یعذرخواه کی...با دیفهم

دستش را گرفته و درون  توانستیزوم بود و نم شانیرو ییهانیکه هنوز هم دورب فیح

 ....فیپرتش کند...ح نیماش

 ...اوردیماهان را ب نیسپرد ماش شگاردیباد به
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و  هاتیحساس نیگرفت....او ا یضربان گرفته اما لبخند به لب در کنارش جا یبا قلب ماهان

 ....دیپرستیمرد را م یهارتیغ

 رتیمرد بود و غ رارسالنیام زیاز هرچ ینبود....جدا انیمستر بودن درم یپا گرید نجایا

...مرد بود و ماهان جان گرفتیوجودش را فرا م یا پاداشت....مرد بود و حسادت سر

 ....هایمردانگ نیا یبرا دادیم

 از درک و فهم بود مرد کنارش .. یسیتند

ها اوج دندان شیچشم و سا یها...پرش پلکنیمشت شده دور فرمان ماش دستان

کوچک  گرانید یماهان را حفظ کرده بود و جلو ی...اما آبرودادیرا نشان م تشیعصبان

 ازخود نشان نداد.... یواکنش نیتر

خودش مهم  یهافقط حس شناختیکه م ییهابود....برعکس اکثر مستر شیقابل ستا او

...اسم نبود....عمل بود....مردانه عمل کردیبعد رفتار م دیسنجیرا م زینبود....او همه چ

 ....کردیم

 بشه.... ینطوریا خواستمی+نم

 بود... یشگیزمزمه کرد اما لحن همان لحن محکم هم آرام

 دونمیم-

 ...دیشد ی+عصب

 شدم...-

 ...دی+پس حرف بزن

 ماهان یبهتره سکوت کن-

تون سرخ رنگ نقدری...چرا ادیشد ی...چرا عصبدیحرف بزن دی....باکنمی+سکوت نم

 شده...

 دور فرمانش برد... دهیچیبه سمت دست پ دست

 ...د؟؟یشد ی+چرا عصب

را  اشقهیپارت کرد و به سمتش برگشت... ابانیشدت دستش را پس زد...گوشه خ به

 ...صورت مماس صورت....دیگرفت و به جلو کش

 هیبق ایسر خودم تو  ییجون کندم تا بال نکهی....ایبشنو یخوایم ی...چیکنیچرا سگم م-

......تو کنهیه لمست مرو ک یُمردم تا خودم و نگه دارم قطع نکنم دست نکهی... آره....اارمین

تن فقط  نیا یعنی... یچ ینعی یمال من گمیم یوقت یفهمی...منیاز ا یفهمیم یزیاصال چ
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 نیمن زوم بمونه...ا یرو دیچشم ها فقط با نیمن روش بمونه....ا یالمس ه یجا دیبا

دفعه که  نیست ماهان... آخردفعه نی.... آخریدیمن لبخند بزنه...فهم یبرا دیها فقط بالب

لبخند  گهید یکیبه  نمیبیست مدفعه نی.... آخرکنهیم ینیسنگ گهید یکینگاهت رو  نمیبیم

 یزنیم

 یاگهیهر کوفت و زهرمار د ای....یکنیم لمسش

 ...اتدنیدفعه نفس کش نیآخر ایکاراته... نیدفعه ا نیآخر ایوهلل قسم  به

 ...رودیانتظار م..آرام...همانطور که از ماهان میزد...مال لبخند

 ...ستمیخودم ن یبرا گهیماهه د کیاز  شتری...من بدیک کنلمسارو پا ی+جا

تازه  یرا باز کرد تا نفس نیرا ول کرد و به عقب هولش داد...داغ کرده سقف ماش اشقهی

گردنش  یرا رو یزیو چشم فروبست که چ دیاش کشکردهبه پشت گردن عرق یکند...دست

 حس کرد....

به  شیرا برا یو خنک دیکشیهرچه تمام تر به گردنش م متیرا با مال یدستمال ماهان

 آورد... یارمغان م

الله گوشش حس کرد به  کیکه نزد یاحرکت منتظر ماند تا کارش تمام شود....با بوسه یب

نثارش کند بابت لمس  یمحکم یلیسرعت سر به سمتش برگرداند و دست بلند کرد س

 صورتش را پنهان کرد.... دهیکه ماهان با خنده عقب کش اجازهیب

بر بردن  یمبن یتماس نیح نیرا راه انداخت و در ا نیدوباره ماش یقیبعد از دقا باالخره

طلبکارانه  نگونهیا ایبودند که ارش دهیاز همه رس رترید ییگورکس به خانه انجام داد....

 ...کردینگاهشان م

 ..؟؟یکنیاه مبابا چرا انقدر بد نگ هی+چ

 میدیبعدش هم که ما رس یشهرباز دیمن و نبرد نکهیا شی...اولهیچ دیپرسی...تاره مه؟؟ی*چ

 ....ستیرکس خونه ن گندیحاال هم که م دیو شما هنوز نبود

 ....دیبانمکش خند یو به حرص خوردن ها دیرا کش لپش

 ...رسهیم یتو خونه فور میتا ما بر ارنشیزنگ زد گفت ب نیتو ماش رارسالنی+ام

زودتر از همه داخل شد و تعارفات را به ماهان و روهام واگذار کرد...به  رارسالنیام

طبقه باال و اتاق کارش رفت و اسحله را درون گاو صندوق جاساز کرد....ُکلت ساده 

با  یاش مساواسحله مخصوص آسمان خراش بود... و برمالشدن آنبرداشت.... یگرید

 داشت و تعهد.... مهیفقط جر یکلت عاد کی ماامرگ ...
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ثبت  رارسالنیکه از ام یری...َمرد با تصورفتیم شیپ اشیطبق برنامه ذهن زیهمه چ اگر

 یحالت فقط برا نیآورد.... در ا یو آدرسش را به دست م دایاش را پکرده بود مشخصات

 ...رفتیم یحمل بدون مجوز اسلحه به کالنتر

 خود برگرداند.... یکننده گاو صندوق را سر جا یمخف لیحا واریتکان داد و د یسر

 اتاق را نداشت... نیرفت...ماهان اجازه ورود به ا رونیاتاق که زده شد ب در

 ن؟؟ییپا دیای+چرا نم

 بهت بگم... یزیچ هی دی..قبلش باامیم-

 شده... ی+چ

ها اومد در خونه نذار بچه سی....اگه پلکنهیم فیافتاد...روهام برات تعر یاتفاق هی-

 ...گردمیتا شب برم رمیبفهمند....من م

 یهاتر شد....استشمام عطر نفس کینزد یاش دودو زد...قدمشده چشمان نگران

 ....کردیآرامش م یکم یکینزد نیدر ا رارسالنیام

 ...ات؟؟رنیبگ خواندیافتاده... م ی...چه اتفاقادیب سی+چرا پل

...حمل اسحله دید یکیرفت بذارم شرکت دنبالم آوردم... ادمینه...اسحله رو -

 دنبالم که فقط تعهد بدم نگران نباش... انی...مهیرقانونیغ

 دم در برود... دیدار نشد که خبر دادند باادامه هاحرف

 شیبه سمتش آمده خود را به پاها بیعج یکه پا گذاشت رکس با سرعت اطیح در

 اشتیشخصاز یدیجد ریتصو رارسالنیام...دیبار دورش گرد نی...پارس کرد....چنددیمال

...سرش دیشد و با لبخند در آغوشش کش خمنشان داد که ماهان را به شدت متعجب کرد...

 ...دیفشرده و پشت گردنش را نوازش کرده بوس نهیرا به س

 توله...پسر من حالش چطوره؟؟ دلت برام تنگ شده بود نه؟؟ منم دلم برات تنگ شده بود -

بهت انقد  دمیقول م گهید یخودش و لوس کنه بماله بهم ول ادیب یه یک یتو نباش آخه

 هات طول نکشه پسر بابا... ونیناسیمراقبت ها و واکس

 یرعادیغ زیچ نیشروع شد....و خب ا شیآمدند پارس کردن ها اطیکه به ح هیو بق روهام

نفر را  کینفر... فقط  کی عیِرکس از نژاد دوبرمن بود و فقط و فقط مط شدینم یتلق

 ...زانیبه شدت گر گرانیارباب خود دانسته و از د

خانه برود...ماهان  یپشت اطیها به حداد و دستور داد با بچه اشیاش را به دست مرب قالده

که  یآنقدر طوالنو  قیچنان نگران نگاهش کرد... آنقدر عماز رفتن سرباز کرد و هم
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 گانی سیبا همان پل یانتظام یرویافسر ن نیچندو در خانه باز شد... دیانتظار به سر رس

 به سمتشان آمدند... میبود مستق دهیاش را دکه اسحله ژهیو

 نامدار؟؟... رارسالنیام یآقا-

 دیی+خودم هستم بفرما

 ...د؟؟ینطقه بودماون  یحوال ایشب  افتیدر رستوران ض شیشما حدود دوساعت پ-

 +بله

 دهینفر شما رو با اسحله د کی-

 شد و پوزخند زد... نهیبه س دست

 ...دیکنیاسحله داشته شما باور م یکیهرکس گفت  یعنی+

و بعدش هم  دهیشما رو د ژهیو گانی یرویسرعت...ن نی...اما نه به امیکنیم یبله...بررس-

با ما  دی....شما باهیرستوران ثبت کرده....هرچند از راه دور اما وجود اسحله قطع نیدورب

 ....یکالنتر دیایب
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کارش به  دانستیشده همراهشان رفت.... م نیتر سوار ماشهرچه تمام یخونسرد با

نداشت که  ینبود...اگر در دولت و سران مملکت پارت یکه او کم کس رسدیبازداشت نم

 ....شدیآسمان خراش نم

آن ثبت نشود....خونسرد بود و  یرو ریاش را گرفتند تا اثر انگشت غابتدا اسلحه همان

 .... یشگیهم رارسالنیآرام...همان ام

 یقراریب نیکه عامل ا یکند و قطعا کسان یو نتوانست کار دی...ددیماهان را د یقراریب

 ک نداشت........ش دادندیبودند تاوان پس م

 ی...عادکردینگاه م اشیخال یبه جا ستادهیا اطیچنان وسط حکه رفت او هم رارسالنیام

 یدانیکه م یمستر یاست برا یعاد ؟یآشفتگ نیو ا دیتپش قلب شد نی؟ایقراریب نیبود ا

 ؟یشو رانیحد سرگردان و ح نیتا ا افتدینم شیبرا یاتفاق چیکارش را خوب بلد است و ه

 و سردرگم بود... جیاز حاالت خودش گ رارسالنیاز رفتن ام شترینبود....ب یعاد

قول  رارسالنیکه قول ام گرددیزود برم دانستی... مدیآ یاز پس خودش بر م دانستیم

 بود...

 چه مرگش بود؟؟.... یقلب لعنت نیا پس

 اش را گم کرده....که انگار صاحب زندیم یاگونه

 شتریحال خودش...حرف نبود ب یقلب مشت کرد و زمزمه کرد برا یرا رو دستش

 قلبش.... یبود برا یدیتهد

 اش....از رفتن یکنیم یتاب یب یجورنیندادمت که ا یات هنوز منم ...به کس+صاحب

 ادتی دنیتپ ارمیسرت م ییبال هیکه خودم  یخام کن الیخ رارسالنی...مبادا درمورد اممبادا

 بره....

 فقط منو مجذوب خودش کرده.... رارسالنیام

 ....یاگهید زیچ چیفقط مسترمه....نه ه اون

 .یاگهید زیچ چی...نه هخواستمیبود که م یفقط جذبش شدم چون همون من

 ...یشکونی...منم میشکنیبهش که م یدلخوش کن مبادا

 ....کردیم کتهیدلش د یرا برا نیا دیکه با دیایها ادامه داشت...قصد نداشت کوتاه ب زمزمه

....قرار نبود دندیدیچشم م کیرا به  رارسالنیام دیشان با مغز ،روح ،جسم...همه دل،

 ...گرفتیرا م شی...که حتما جلووفتدیاتفاق ب هانیا یفرا یزیچ
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 نیآخر یادآوریلبخندش از  ینتوانست جلو ینثار افکار باطل خود کرد....او حت یپوزخند

 زهایچ ی....چه برسد به باقردیرا بگ رارسالنیحرف ام

براق، لبخند پررنگ  یتوله خوب....چشم ها هیمثل  یبرگشتم برام آماده باش یوقت خوامی"م

 "یمن داشته باش شیپ زهیجا هی دیوقت شاو چهره سرحال.... اون

هم  شهیکند و هم وانهیکند....خوب بلد بود او را د یمرد خوب بلد بود با کلمات باز نیا

 ...شدیموفق م

 رخ نمود... یآورده نگران ادیروهام به سمتش برگشت.... بازهم اتفاقات را به  یصدا با

دست  نجوری...همشه؟ینکن....اما مگه م یکار چی+روهام...بردنش....گفت نگران نباش...ه

 اش کنند....بازداشت میرو دست هم بذار

 م؟؟یکن کاریاسحله بازداشت داره....چ حمل

 شد.... کیبه سمتش نزد بیزد و دست درج یمحو لبخند

 ...هیاوک یانقدر نترس پسر...همه چ-

داداشت و  یوقت یانقدر خونسرد باش یتونیم یچطور ستین یاوک یچی...هه؟ی+اوک

 اش نکند...کنم بازداشت دایپ یپارت هیبکنم... یکار هیبتونم  دیبردند؟؟...من...من شا

 ....دیانداخته خند نییسر پا شهیتر از هم الیخیب روهام

 کنه؟... اتکهیت کهیاگه بفهمه ت یکنی...فکر نمرارسالن؟؟یام یآشنا؟!...برا-

 باهام بکنه... خوادی+بذار بکنه...آزادش کنند اصال هرکار م

 شیریگی...هنوز دست کم میو کامل نشناخت رارسالنی... ماهان تو هنوز امشهیآزاد م-

که  یتلفنه.... تلفن هیاش کنند.... کارش فقط با بازداشت تونندیم یحترا نیبه هم یکنیم فک

 میتعظ یرو جلوش خم کنه برا یکالنتر سیرئ تونهیم

آسمان خراش باشه و واسه خودش  تونستی...میوصل نبود به کس ریاگه ام یکنیم فکر

 راست راست راه بره....

 ...ست؟؟ین یاش اگه مشکل+پس چرا گرفتن

اسلحه داره...عکسش و نشون  دهید ابونیتو خ یسیپل هی...شناسنشیسادست...همه که نم-

 داده اطالعاتش و درآوردن اومدن جلو درخونه دنبالش....

ً یطب  یو تعهد....ول حاتیاز توض یابرا پاره برنشیم عتا
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نگران نباش...  ستیبار ن نی....اول ریبه نفع ام چرخهیم هیوقت قضرفت اون لشیوک یوقت

 ...کشهیاز چندساعت طول نم شتریمعموال ب

 برگرده... ریذوق داره منتظر ام یلیخ ایها ارشبچه شیپ میبر ایب

از  یراه افتادند.... هنوز هم نگران بود اما کار یپشت اطیهم قدم شده به سمت ح گریکدی با

 ...آمدیدستش بر نم

 +چرا ذوق داره؟؟

 و بعد غر غر کند... ندیاخمو لبخندش را بب یایانداخت،مبادا آر نییو سرپا دیخند

 کشینزد یلیخ شهی...کال نمامیمنم هنوز نتونستم با رکس کنار ب یباورت نشه...ول دیشا-

و نسبت به  شندینفر اُخت م کیکه فقط با  هینژادشون جور یدونیم هیاوک ریشد... فقط با ام

 دارند.... یادیز تیحساس هیبق

و  ستادهیا کشیانقد نزد یچطور دهینشون نم اکشنیر ایبه ارش یکه چطور بهیرام عجب اما

 انقدر حرص داره سرخ شده بچم... ای....آرکنهیپارس نم

 ....ردیاو را بگ یرا کنار زد تا خودش جا ایشد و ارش کیخنده نزد با

ور با شتاب به سمتش حمله یوحش یقدم جلو نرفته بود که رکس همانند گرگ کی یحت اما

 دررفت و رکس آزاد شد... اشیکه قالده از دست مرب یاشد به گونه

 مهیخ شیافتاد و رکس رو نیواکنش را نداشت عقب عقب رفته به زم نیکه انتظار ا ماهان

چه شد که کامال در شوک بود...فقط  دیخودش هم نفهم یبعدش را حت قهیزد.... چند دق

 ...دیکنار رفت چشم باز کرد و صورت پرخنده جمع را د شیرکس از رو ینیسنگ یوقت

دور عشق و  گریو د دهیتر به عمر خود ندواقعه ترسناک نیاز ا کردیاعتراف م دیبا

 شده بود.... یاالن هم صورتش زخم نیکه هم دیکشیعالقه به سگ را خط م

 یبود تا قدر نجایا رارسالنیام خواستیبود....دلش م ریچرا اما به شدت دلگ دانستینم

رکس را دعوا  ییدلجو یو برا گذاشتیزخمش م یکند و او مرحم رو یُچغول

زخم اندک گردن و صورتش  یرو نی....اما نبود و او تنها بق کرده با پنبه، بتادکردیم

 ....رفتیچشم غره م ایارش و ارشیبار به ک کی هیو چندثان گذاشتیم

...انقدر که امدین رارسالنیبار تکرار شد و ام نیکه روهام گفته بود چند یدو سه ساعت آن

و  ارشینشستند و ک یاگوشه یگوشیو باز طنتیها خسته از ششد و بچه کیهوا تار گرید

 ...کردندیم ینقد و بررس گریکدیروز را با  یایمبل قضا یروهام رو

شده بود و در  رهیخ اطیبه ح ستادهیاز قبل پشت پنجره ا قرارتریاما هر لحظه ب ماهان

 ور....افکارش غوطه
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خداروشکر برود تنها  کیو با  ندیو سالم بب حیرا صح رارسالنیام خواستیم دلش

 قلب زبان نفهم به گفت و گو بپردازد....  نیدنج با ا یادرگوشه

 میبود...مگر شرط نکرده یزنیبال بال م شیبرا گونهنیچه مرگت شده که ا یآخر لعنت که

 پر... یعشق و عاشق

 دیرابطه باز شود با نیعشق به ا یات کرده شرط نکرده بود اگر پاآشفته نگونهیآنکه ا مگر

 ...؟یبرو رونیب اشیاز زندگ

ها ....همه حرفست؟یحرف حسابت چ گریرابطه عشق نبود!....پس د نیخط قرمز ا مگر

 ....؟ینکرداز قبل زده شده و محدوده مشخص است....چرا حرف گوش 

 یوسط باشد برا نیدوست داشتن ساده ا کی....قرار بود فقط ستیچ گریحس و حال د نیا

 ....ریروح نبودن مس یب یادامه راه....برا

 ها جدا بود ....فلسفه نیها بود....عشق بحثش از احرف نی....عشق واالتر از اعشق

بغض  شدیو باعث م زدیرا صدا م رارسالنیبند اسم ام کیبود که  یهمان دیشا عشق

 نیا یکند مبادا خط قرمز اشیچیهنوز پر و بال نگرفته ق خواستیکه م یکند....همان

 وسط رد شود....

آن شتافتند سرباال آورد و نگاهش را به او  یبه سو نیخانه که باز شد و محافظ در

 دوخت....

 ....آمده بود....دیدو اطیاراده لبخند زد و به سمت ح یب

و رگ برآمده  یخونییمشت کرده چشم ها  ی....با انگشتانی....هرچند عصبانرید هرچند

 ....ستیکاف شیبرا نیگردن...اما آمده بود...هم

شود...مبادا در آغوشش  ترکی...مبادا نزدستادیا یگرفت کنار یکه در آغوشش جا روهام

با قلبش مشخص نشده....نه  اشفیتکل یاش کند...حاال نه...نه تا وقتگرفته غرق بوسه یجا

 مشخص نکرده.... شیمحدوده عشق و دوست داشتن را برا یوقت

 ....شدیخط قرمز محسوب م شیبرا رارسالنیآن موقع ام تا

 دیبود و اکنون به ق ختهیبهم ر اشیزیر ....تمام برنامهختهیبود و بهم ر یشدت عصبان به

بار  نیکرده بودند چرا که اول نییگاه تعنوبت داد شیآزاد بود...از همه بدتر برا قهیوث

 نبود...

به شدت تابع قانون بود....  یمرد یکی نیرا عوض کرده بودند و ا یکالنتر سییر

 کند... دایپ یاز دستش خالص تواندیچگونه م دانستینم
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گر که از پشت پنجره نظاره دیاش آمد....داول از همه ماهان به استقبال دیخانه که رس به

 اش شد واکنش ماهان بود...که باعث تعجب یزی...اما چدیدو اطیاست و بعد به سمت ح

پا گذاشته، به  ریها را زقانون شهینبود...از او انتظار داشت مثل هم یشگیماهان هم او

اش بگذارد و با آن چشمان خمار از برود...دست دوطرف صورت رجهیسمتش ش

 ...اما حاال....دیبگو شاینگران

را رصد  شیسرتاپا بیعج یبا نگاه ستادهیا کشینزد اطیکه فقط گوشه ح دیدیرا م یماهان

 .... کندیم

شود...داخل رفته دوش  ایحال و احوال را جو نیا لیبود و کالفه...حوصله نداشت دل خسته

 ....وستیشان پگرفت و پس آن به جمع

 گرفت و خودش را لوس کرد.... یجا شیپاها یرو ایکه نشست آر نیهم

 کردن.... امتیچقدر اذ نایا یدیند یمنو تنها گذاشت هوی یکجا رفت ی*داداش

 گرفت و خودش را در آغوشش چپاند.... یحسادت در کنارش جا تیبا نها ایارش

 ....رینکرد بابا ام تشیاذ یشکیهم ه چیه-

 هم خوش گذشت بهمون .... یلیخ

 شدت هم حسود هستند....که به یگوشیو باز طونیش یبود مثل پدر دوقلوها شده

و  چرخاندیرا به سمت خودش م رارسالنیو سر ام گفتیجمله م کیکدامشان  هر

 ...ختیانگ یرا بر م یگریحسادت د

شان به سمت گریاز سمت د ارشیطرف و ک کیخراب شد که روهام از  تیوضع آنقدر

 داشتند که البته تنها روهام موفق بود.... ییدرجدا یرفتند و سع

 نداشت.... ییو قصد جدا کردیطلب م شتریتوجه ب ایارش

 بشه درسته؟؟ کیبه رکس نزد تونهیبه جز شما نم چکسی....عمو روهام گفت ه ریبابا ام-

 ....ستین یاوک هی....با بقشناسهیمنو م یخودم بزرگش کردم...فقط بو یگ+آره....از توله

 ....دیصورتش گذاشت و خند یزده شده چشم درشت کرد...مثل ماهان دست رو جانیه

 نشون نداد.... اکشنی....اون به من ر ششیمن رفتم پ یول-

 ....دیغر گریاز سمت د ایآر

وگرنه حتما به توام  یایبده تو ک صیبود اون نتونست تشخ کیهم شب بود تار ری*نخ

 ...دادینشون م اکشنیر
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 دونمی...نم دهیم یهم تشخص یداشته....اون از صد فرسخ یکیبه تار یربط+خنگ من چه 

 ادینداشت بهت  تیاگه کار ششیپ میریواکنش نشون نداد...حاال بعدا با هم م ایچرا به ارش

 ....یبش کیبهش نزد شتریب یچطور دمیم

ها را از از آن طرف غرغر...به هر بهانه بود بچه ایکرد و آر غیج غیذوق زده چ ایارش

 بکشند.... رونیحرف ب رارسالنیزبان ام ریجمع دور کردند تا از ز

 ...دیگردنش را مال دهیکش یقینفس عم دیبر گردنش کش یزده دست هیمبل تک به

 هم قانونمند بود.... یلینبود...خ شیهم حال یچیشون عوض شده بود... هاحمق سیی+ر

 فقط بازداشت.... گفتیجمعش کرد وگرنه م لیکار حل نشد...وک یتلفن هم حت با

بذار تا  قهیگفت وث اوردی... آخرش هم طاقت نارمیسرش ن ییخودم و گرفتم بال یجلو یلیخ

 ....برام نوبت دادگاه هم زد....رونیب یاجازه بدم بر

به  رارسالنیرفتن امبود.... یشتریب حیاز همه نگران شد و خواستار توض شتریب روهام

 داشته باشد.... یعواقب بد توانستیدادگاه م

 ....وفتدیب ریگ رارسالنیکنند و ام یشانه خال دهیاتفاق ترس نیبا ا شیهابانیپشت دیترسیم

 ....کردیم یکار دیاتفاق اما با نینداشت از عمد وقوع ا نانیاطم یلیخودش هم خ هرچند

 کار نکند و به مرز نرود.... یبود تا مدت نیعمل ا نیبهتر

و  ندهیدر فکر آ رارسالنیادامه دهند.... ام یآنقدر خوب نبود که بتوانند به دورهم اوضاع

 دادگاه بود و روهام در فکر چاره....

 نگران حال قلب خود.... یبود و از طرف رینگران ام یاز طرف ماهان

 که خورده شد عزم رفتن کردند... شام

 ....ختیرا برانگ رارسالنیبود ماهان بماند اما شال و کاله که کرد تعجب ام قرار

اش گذاشته سرش بلند چانه ریمشغول کار خود بودند که به سمتش رفت و دست ز همه

 کرد....

 ....ه؟؟یچه حال نی....پس اگردمی+گفتم نترس برم

 نگاهش کرد و لبخند زد...محو بود اما روح داشت... قیعم

 قولش بزنه.... ریکه ز ستین یکس رارسالنی...اممدونیم-

... با یریم یحاال هم دار چیه ی... آماده که نبودیبرام آماده باش امیم ی+قرار بود وقت

 ؟؟یاجازه ک
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 امشب برا خودم باشم؟؟ شهیم-

 صورتش گذاشت و با انگشت گوشه لبش را نوازش کرد... یرو دست

 ...دمیاش و نم+اجازه

 ...ستیحالم خوب ن-

 ؟؟یدی+ترس

آشنا کرده بود که به شدت ترسانده  یقتینبودن چند ساعته او را با حق نیبود...هم دهیترس

 رابطه وحشتناک بود.... نیخودش و ا یبودش...که برا

 .... دمیترس-

 ....یکنی... آرومم مکنمی...آرومت میشی... آروم میمونی+م

 ...شمینگاهت هم آروم م هیمن با -

 ....یمیانقدر صم یزنیات حرف مبا پسرخاله یدار یرو دادم فک کرد+دوباره بهت 

 اش جان دارتر بود....خنده بارنیا

هنوز  دیتونیم یازم....چطور یچقدر سخته دور دیدیو د دیخوبه چند ساعت ازم دور بود-

 ...دیکن امعیهم ضا

نبود  یکید....که راحت بودم اونجا ازش، نبود تو بو یزیاز تو سخته؟...تنها چ ی+دور

 بند بغل گوشم ور ور کنه... کی

 ری.... د دمیفهم ریخودم هم د ی... چه بد که حت خوانمیغزل عشق م زنمی"حرف نم

دوستم  یاست قدر نیتو به خاطر جلب توجه است....بخاطر ا شیپ میها یپرحرف دمیفهم

 باشم نزد تو" ... یخواستن ی....قدرمیایبه چشمت ب ی...قدریداشته باش

 کرد اما در دل...که توان نداشت بلند بازگو کند.... زمزمه

 ؟؟یکنیبر و بر نگام م ینجوری...چرا همهی+چ

 ...نمتونیبیبرم خونه...تا فردا نم کنمیم تونرهیدارم ذخ-

 ...یمونیم نجای+خونه؟قرار نشد حرفام و تکرار کنم...هم

 گرفت... اشقهیشد و دست به  کینزد یقدم

 ستی...حال توام خوب نستی...امشب حالم اصال خوب نرارسالنیبزار برم ام-

 یجسم من خال یرو یخشم دار یبمونم و آرومت کنم ....هرچ خوادی....دلم مدونمیم

 کنم... یهات خالشونه یدارم رو یکالفگ ی....هرچیکن
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اجازه  نیمونم...سرورم اباشه که اجازه داشته باشم واسه خودم ب یامشب اون شب شهیم اما

 ....دند؟؟یرو بهم م

رفتن...اما آن برق گنگ درون چشمان  نیشود به ا یکه راض خواستی... نمدادینم اجازه

 کرد.... شیماهان راض

جسم و روانش تسلط داشت که  یهم نبود...انقدر رو فینبود...ضع یمرد کم سن و سال او

 را برطرف کند....برطرف که نه...کنترل کند... اشسمیامشب ساد کیبتواند 

 گرید یکی...هرزه نبود که در نبود ماهان زدیبر وارینبود که خشمش را بر در و د بچه

 دیایاز پسش بر ب توانستیاما م کردیاود م گرنیو م گرفتیشود....سردرد م نیگزیجا

 ...دمی...راهت نماین گهید ی+برو...ول

 کی... دوباره نزدامدیبه عقب بردارد اما ماهان کوتاه ن یرا پس زد و خواست قدم دستش

 ...ستادیاش ا نهیبه س نهیشد و س

 ...رمیبعد م گمیم یزیچ هی...دیکن رونیب نجایاز ا دیتونی...از در نه از پنجره...منو نمامیم-

 من ندارم؟؟... ریاجازه داره بهتون بگه ام ایارش چرا

 فکش گذاشت و فشرد...انقدر محکم که چشم بست... یرو دست

اون  یبعدش مگه نه...ول شهیم یچ یدونی....مریام یبهم بگ یجوجه تخمش و ندار ی+تو

 ....ستیام که ن....توله سرکشگهیپسرمه د

 یبابا هم بهت نگه.... آدم ها گهیکه د کنمیکار م هیتوله  یدل ادامه داد..."خبر ندار در

 باشند بعد به تو"..... کیبه من نزد دیاول با تیزندگ

 نیکه از همه جهات به سمتش هجوم آورد درک کرد در ا ییکه خلوت شد....تنها خانه

تکان  ششیاز پ یشده چرا که ماهان لحظه ا رییدست خوش تغ اشیمدت زندگ

 ....خوردینم

  ادشیداد و فر یصدا ایخودش بود  ای

 .....داشتیبند دست از سرش برنم کیهم اگر نبود زنگ تلفن  خودش

 چیرا ه یبود که اجازه بچگ میتی یاساله بود ...در باطن بچه 25پسرک در ظاهر  نیا

 ....اوردهیوقت به دست ن

 ....دیچیزود پر و بالش را م یلیافتاده بود که خ یرارسالنیام ریبد که گ چه

آلود را به خواب یایشده،به سمت خانه رفت....کمک به ارش ادهیپ نیاز ماش یخستگ با

 پا به تراس گذاشت .... شیواگذار کرد و بدون درآوردن لباس ها ارشیک
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 یرا ترک کرده بود تمام مدت چهره ب رارسالنیام یداشت امشب.... از وقت یبیعج حال

 ....بستیچشمانش نقش م شینقص اون پ

 ....آمدیمن رونیاز فکرش ب یا هیثان یحت

اش شد....چه داشت که جذب دارید نی....چه شد که از اولدندیرس نجایشد که به ا چه

 همه را زد .... دیبه خاطرش ق گونهنیا

اش که با ژست مخصوص یبار نیرا با خود مرور کرد تا به امروز برسد....اول زیچ همه

را به تمسخر  اشتیاش را صدر کرد و معروفنشسته وجب به وجب تن زیپشت م

 ی...وقتدندینقشه کش ارشیبا ک یو با چه ذوق دیاش را شنکه مکالمه یبار نیگرفت....دوم

که  یارابطه یاست ....وقت رارسالنیآسمان خراش، ام دیفهم یداد....وقت شنهادیبه او پ

 اند... دهیرس نجایرا داشت شروع کرد و حاال که به ا شیآرزو

دست و  دارشیاز همان اول با د ی...وقتیرا مرور کرد....وقت میماه و ن کی نیمدت ا تمام

 ...د؟یفهم ری.... چرا انقدر ددی....چطور نفهمگرفتیو قلبش تپش م دیلرزیم شیپا

 قلب فشرد و به ضربانش گوش سپرد.... یرو دست

اوج  یهاتپش دمی....چرا نفهمشهیم ی....حاال چ؟حاالیعنی یکرد ؟عاشقمیعنی ی"عاشق شد

رو انتخاب  یقیات به خاطر عشقه....خوشحالم برات....خوشحالم که آدم الگرفته

 ...کنهیات نممسخره دونمیشَکنَتت...م ینم دونمیقبولت نکنه اما م دی....شایکرد

... تهیبا شخص یباشه، خشک باشه، مغرور باشه ول یجد دی...شاستیکارا ن نیآدم ا آخه

 ..."شهیمرام و معرفت حال

 کنم؟  کاریآخه من با تو چ"

 یی.... تویکنیم یقراریب ینجوریا گهید یکیو برا  ستیمن ن یات براتپش گهیکه د ییتو

بسپارمت  یگیم یعنیکنم... کاریرو چ یزنیم نمیتو س یکه به لطف وجود اون دار

معرفت  یببر برا خودت....آره ب ریرو بگ ییتَپِشش تو لیکه دل یقلب نیا ایدستش...بگم ب

 بدمت دست اون....

رو انتخاب  گهید یکیمن صاحبت باشم  نکهیاز ا یقدر بد بودم؟؟ خسته شد نیا یعنی

 ...."یکرد

پسرتون عاشق  گفتمیم شونشیپ رفتمیوقت با ذوق م"کاش بابام بود....مامانم بود.... اون

 ....ستگهید یکیقلبش  یهاتپش لیدل گهیشده....پسرتون د

 شمیگرا کردندیمگه نه؟قبول م شدندی....اونا هم خوشحال مکشهینفس م گهید یکی یبرا

 قلبم و؟؟ .... یتپش ها لیو عشقم و دل
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 کرند؟.... یمن و به نظرت قبول م یزندگ رارسالنِ یام

 کاریچ یگفتیو بهم م گرفتیبود که در بغلم م ی...کاش بزرگ ترمیانقدر تنها نبود کاش

پسر....انقدر  میو ما هم تجربه کرد بیعج یهاحالت نیا گفتیم دادیم امیکنم....دلدار

 همه حالت هات واکنش هات رفتارهات هیعاد ینداره....که همه چ ینگران

 ....هیعاد

 پسر ...." هی....عادشهیو دست و پات سرد م زنهیچشمات برق م شینیبیم یوقت

پسرم و...منم از  کیهست...نشکنه قلب کوچ یقیحاال ادم ال گفتی"کاش بابام بود بهم م

 ی....اونم به شوخشدیباز م شمیو ن زدیو چشمام برق م کردمیم فیبراش تعر رارسالنیام

 "....دهیرو د میحجم از دلدادگ نیبابام ا نکهیاز ا شدمیو من سرخ م نداختیم کهیبهم ت

 یبرا خواستیم ی....چقدر آغوشیشاد نیبود....چقدر غم داشت در ع کسیب چقدر

را  اشیحسرت زندگ شهیکه هم یدل....مردمدرد یشنوا برا یحرف زدن.... گوش

 ....ییکجا بودند به وقت تنها خوردندیم

 سختش را هم به ماهان نشان داده است.... یرو یخبر نداشت زندگ چکسیه

 آمدیکه م شده....اسمش نیمز یها به لبخندو لب یکسیغرق در اشک از غم ب هاچشم

 دست خودش نبود.... زدیلبخند م

 را برداشت و دوباره به تراس برگشت.... تارشیاتاق رفت گ به

 مهم نبود.... شیلحظه ساعت و زمان برا نیا در

 احتماال غرق درخواب مهم نبود.... یایارش

بلغزد و قلب عاشقش  یتا اشک نواختی....آنقدر مآوردیحرف دلش را به زبان م دیبا او

 ...ردیگآرام 

 ها فقط بلد بودند قلب را مچاله کنند...بغض نیا

خش دار بود اما باز  شیو نواختن را شروع کرد.... صدا دیکش تاریگ یهاتار یرو دست

 هم خواند....

 (یقربان یچشماته )عل رهیآهنگ: تقص 

 ●♪♫سرت با همه در افتادم! ؛یخوب انقده

 …●♪♫چشماته ریتقص

 …●♪♫رو دارم ایتو مشتم دن یجور نیا که



 

126 
 

 …●♪♫دستاته ریتاث… دستاته ریتاث

 ●♪♫یاز آدم؛ تو که استاد یبدجور یدل ببر یبلد

 ●♪♫…یدور و برم، تو به دلم افتاد یتموِم آدما نیب

 ●♪♫!یاستاد معلومه

 ●♪♫کنه چشمات، از آدم یم یدلبر

 ●♪♫مثلت یکی ست،ین اصالً 

 ●♪♫دلهره دارم یبیطور عج هی

 ●♪♫ِحست هیبِم چ یبگ

 ●♪♫مگه چندتا مثل تو داره؟ ایدن

 …●♪♫باشه و جذاب ساده

 ●♪♫تاب! یدِل ب نیواسه ا ؛یدیچینسخه پ یبدجور یکی تو

 مردم خوابنا.... یات نصفه شبپس کله یچه خبره صدات و انداخت-

 برگشت و لبخند زد... نوت را قطع نکرد و رو به او خواند.... ارشیسمت ک به

شروع به خواندن  شیبا او هم نفس شده پا به پا یکودک امیناخودآگاه همچون ا ارشیک

 .... خواندندیدر چشمان هم از اعماق وجود م میمستق یکرد...با نگاه

جز معدود  داده لبخند نثار هم کردند....امشب هیهم تک یشانیبه پ یشانیکه شد پ تمام

 ....زدیموج م انشانیم یوحال مشترک داشتند....دلتنگبود که دو برادر حس ییهاشب

 که... یمهرزادگان؟ خوب بود یآقا یبخون ویاومده ال ادتی ییهویشده  یچ-

 گذاشت... یرا کنار تاریو گ دیکش یقیعم نفس

 +حاال هم خوبم...

 هیچشما  نیا شناسمتینم یبگ یخوایم کنمیساله دارم بزرگت م 25...یکنیغلط م-

 ...گنیم یزیچ

 ده،؟یخواب ایسراغ من... نکنه ارش یاومد شدهی....چبهی+حال دلم عج

 دهن واست خوندم... هی یکرد میو بهت بگم احساس نینه....اومدم هم-

 برم شمال.... ایبا ارش خوامیماهان... م یراست

 من نه؟ یعنی؟ی+بر
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تو هم  ذارهیم رارسالنیام یبا هم تنها...نکنه فکر کرد ایمعلومه که تو نه....منو ارش-

 ....؟یایباهامون ب

 ...؟یبر یخوای+حاال چرا م

امشب  میگفتیم میکردینگاه آسمون م مینشستیها مشب سالگرد خانواده میبود بچه ادتهی-

 هیداره آسمون....امشب هم از همون شب هاست.... یتره...چه غمو گرفته تررهیچقدر ت

 داره انگار ... یغم

 دستان سردش گذاشت و فشرد... یرو دست

 ...ا؟ی+چته ک

... کردیم هیداشت گر ای...ارشایازم...ارش برهیداره امون م یکسیدلم گرفته ماهان....ب-

باشم...ما که  ششیپ شتریب خواستمیم گفتی... ممیاومد رشیبابا ام شیزود از پ گفتیم

 ...میهم نباش شیمون چرا همش پ یحاال که اونا اومدن تو زندگ میرو ندار یکس

 باشه.... یکسیمون بسهم ستی....به خدا حق ما ندیو که گفت انگار دلم ترک نیا اصال

 ...ستین ای...حق ارشمیشد ریو پ میعادت کرد گهیکه د ما

 مون بزرگ شده....خانواده گهی...حاال دستیتنها ن ای+ارش

روز  هی....اگه یدیها مکه نشون بچه ستین یاون رارسالنیرفته....رابطه تو و ام ادتی-

 ؟؟یگفت تموم بشه چ ریام

 ....؟یشناخت ینجوریو ا رارسالنی...تو امگهی+نم

 نباشه.... یچیعادت کنه دل ببنده تهش ه ایارش ترسمی....مترسمیم ینه ول-

 ...گهیدل بکنم د تونمی+هست .... چون من نم

 ..ه؟؟یمنظورت چ-

 داد.... هیتک یزد و به پشت یلبخند الیخیب

 ...نمیبنال بب-

 ...یگفتیم یداشت +تو

 ...هیشد حالم بهم خورد تو بگو منظورت چ یاحساس یلیفضا خ گهینه د-

 ....؟یشد ایعاشق ارش یدیفهم ی....کِ ای+ک

 شد... دمیشد...فقط چشم باز کردم د یکِ  دمیوقت نفهم چی.... هدمیوقت نفهم چیمن ه-
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تپش  گهید یکیقلبت واسه  یچه زمان یفکر کن ینیکه بش ستین یجورنیا عشق

 ....کنهیات معالم یتپِش داره رسوا ینیبیم یایبه خودت م ییهویگرفته...

 معشوق نفس گرفت... ادیبست و با  چشم

 کردمیدعا م بستمیمن چشم م دیکشی....نفس مگرفتیمن وجودم نبض م زدیمپلک  ایارش-

جون  کردی....نگام مشدمیاش گم ممن تو چال گونه زدی....لبخند ماشدنیبابت نفس کش

قشنگش ...ماهان من  یواس صدا کردمیمن سجده م کردیواس نگاهش....صدام م دادمیم

 دمیبه خودم اومدم د هویشد..... یجورنیشد که ا ی....چشد ینجوریا یاز ک دمینفهم

 ....خوامیوقته خاطرش و م یلیخ یانگار

 ؟ی+حال و هواشو دوس دار

شبانه  یهایخوابی....عشق اون عامل بهیدنیپرستدوست؟هه...حال و هواش -

و قربون  یکنیبه لبخندش فکر م ینیشیکه تا صبح م هینجوریا ی....هستا....ولستین

 ...یکن هیگر شییوفا یکه تا صبح از ب نی....نه ایریصدقش م

جلو  رشی....تصویکنیبهش فکر م یدار یدیها....داره....مثال خواباشک و آه نداره گمینم

...تعجب از چشمت چکهیقطره اشک م هی ینیبیم هوی یریقربون صدقش م یچشماته دار

 قطره اشکم به فدات..... نیهم یگیبعدش......م یزنیاما لبخند م یکنیم

 لحظه نگاهش ،صداش ،لمس کردنش... هی قراری.... بیقراری...همش بیدونیم

 ... دلتنگ وجودش... یدلتنگ شهیهم

تو  خوامیکنارم بودن...م نیکنارمه اما دلم تنگه براش....کمه ا ایاوقات ارش ی...گاهمن

 ...شهیخودم حلش کنم اما نم

تا حفظ بشم نقطه نقطه بدنش  کنمیوقتا انقدر لمسش م ی...گاهکنهیکالفم م یقراریب

 ....رهیاون و بگ یکه نفسم عطر نفس ها کنمیهاش و بو مو....انقدر عطر نفس

 .کرد.. زمزمه

 +قشنگه...

کنم  دییو تا تشیمن صالح دی....اول بایشده نه؟گفته باشما اجازش و ندار ییدلت هوا-

 بعد...

طرح لبخند عشق که با فکر کردن به معشوق لبانش  یجادو نیلبخند زد...امان از ا بازهم

 ....کردیم یطراح

 .... آشناست....ستین بهی+غر
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 امی...گفته باشم من به ارشیکلک نکنه عاشق من شد نمیما....بب میآشنا؟؟آشنا ماشنا ندار-

 ....ینم انتیخ

 رارسالنی+ام

 ماند... رهینطق کردن ساکت شد و به ماهان خ وسط

 ؟یک-

 نه... یدادیاحتمالش هم نم یحت یعنی+

 ...دمیدیحرفا م نینه واال من تو رو عاقل تر از ا-

 داره؟ ی+عاقل؟چه ربط

...عقل خورهیاز دور حسرتش و م نجوریبشه...هم رارسالنیعاشق ام رهیآدم عاقل که نم-

 شنهادیبهش پ یخوایم یور دل من گفت یکه اومد ینه....اون از اون روز ستیات نتو کله

 یانقدر دل و جرعت دار شد یهم از االن....تو از ک نیا ختیمن پشمام ر یبد

عاشق  یکنیاالن جرعت م یبشاش کیتار وچهتو ک یجرعت نداشت مایماهان....قد

 ....یشیم رارسالنیام

 ...ستمیرو بزار کنار االن تو مودش ن یتورو خدا شوخ ای+ک

 ی...عشق چستین یرابطه تون عاد یفهمی...ماهان چرا نمنهیهم بشم نظرم هم یجد-

 وسط.... نیا گهیم

رابطه  نیعاشقش هستم ،هم عشق وسط ا دمینفهم یوقت یحت ای؟؟ ک گهیم ی+عشق چ

 باشه ... دیهست...چرا نبا یابود...عشق تو هر رابطه

که وسط  امی....من عاشق وقترمیگیقرار م رارسالنیکه تحت سلطه ام امیعاشق وقت من

 ... نمیبیم کشیو تو نگاه تار قیبه چشماش نگاه کنم و تشو کنهیرابطه مجبورم م

که من  هی...اون عاشق وقتکنهیم رمیاش داره تحقدورگه یکه با صدا امیوقت عاشق

...عشق بوده...از همون ینیبی...مبرمیاش لذت ماز سلطه نهیبیکه م ی....عاشق وقتشمعیمط

 اول بوده...

 ...یخورد بش خوامی...نمی...ماهان اگه پست بزنه چرارسالنیآخه...ام-

رابطه رو به دوش  نیا یتنه بار احساس هیاگه  یحت کنمی...عشق مشمی+من خورد نم

 بکشم...

 گرم کرد... شهیرو م یهر سرد یداره درست....ول یسرد تیشخص رارسالنیام

 احساس داره بهم... اونم
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 احساس داره؟-

 بدنش را چک کند... یگذاشت تا دما یشانیپ یرو دست

 یبهت احساس داره توهم رارسالنی...امیگیم ونیهذ یتب دار ستیماهان حالت خوب ن-

 مگه نه؟

از من خوشش اومده  یدوستمم نداشته باشه....ول دیشا ی....حتستی+داره....عاشقم ن

 ...؟یباهاش وارد رابطه بش یبتون ادیخوشت ن یکیاز  یوقت شهیم ی...چطور...جذبم شده

 تو رابطه دیباهات حال کرد قبولت کرد رفت رارسالنیاووف باشه قانع شدم...ام-

 ...یکن کاریچ یخوایم حاال

 تیچه شخص رارسالنیام ستین اشی....دله....حالشهیم یعاشقش کنم...سخته ول امخوی+م

 ...ادیهم مجبوره باهاش راه ب ریبلرزه ام یداره...وقت یسرد و محکم

 ؟یعاشقش-

لحظه آرزو کردم  کیاومدن بردنش....حس مرگ داشتم.... ی....امروز....وقتدونمی+نم

 گهیبار د هی یبرنگشت دلم تمنا یدنبالم....وقت اومدیو اون م رفتمیکاش من به جاش م

 ....کردیو م دنشید

 برگشت و بهم نگاه کرد حس کردم تازه متولد شدم... یوقت

 شدم نه؟... عاشق

 دیاش کوبو به شانه دیکش یقیعم نفس

 ...ی...به جمع ما خوش اومدقیرف گمیم کیتبر-

 و در آغوش هم فرو رفتند.... دندیخند

 ....دادند؟؟ینشون م یمون زنده بودند االن چه واکنشنظرت اگه خانواده....به ای+ک

...حاال هم خواستندیما نم یجز خوشحال یزیچ چی...اونا هشدندیخوشحال م-

 ....زنندیخوشحالند....به آسمون نگاه کن....دارند لبخند م

 شد... رهیرخش خ میاش گذاشت به نشانه یکه سر رو طورهمان

 کنم؟ کاریمن چ ؟یبر یو بردار امیارش یخوایم یدج یحاال جد-

از  دونمیم دیهرچند بع یزنیمخش و م رارسالنیخونه ام یریم یکنیجمع م یجنابعال-

 ...یایپسش بر ب

 اگه تونستم عاشقش کنم؟؟ میشرط ببند ای+ب
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 ؟؟یاگه نتونست-

 اصال... بوسمیپاتو م شمیخبرنگارها خم م نیدورب ی+نتونستم جلو

 ...یکن شیعمل ینزار مجبور ش یشرط هیماهان خر نشو -

 عاشقش کنم... تونمی...من مشمی+مجبور نم

 که اون تونست... همونجور

 اش؟...برم خونه یعنی حاال

 ؟یتنها بمون نجایا یخوایپس م گهیآره د-

 لباس جمع کنم؟ دی+با

 برات؟ شهینم دایخونه اون لباس پ یکنیفکر م یول شترهیب رشیلخت بودن تاث نهینظرم ا-

 ...دیکوب شیشانیکه در آن خانه به او تعلق داشت بر پ یاتاق مجهز یادآوری با

 گهید دیبمون یاهفته هی دیرفت ای....لباس دارم اونجا...پس کیگی+راست م

 ...میبمون شتریب یگیم شهیدلم براتون تنگ م دیزود برگرد ی....به جا که بگییپرو یلیخ-

 بتونه آدمت کنه... رارسالنیهمون ام نکهیا مگه

زود  شیآرامش گرفت....دعا ینگفت...در همان حال چشم بست و قدر چیو ه دیخند

 و همان گوش شنوا... خواستیکه م یهم همان آغوش نیمستجاب شد...ا

به شرکت  شهی...به فردا فکر کرد....بهتر بود مثل هم یکه سبک شده بود از هر حرف حال

 نشده بود.... زیسوپرا چوقتیکند.... هرچند ه زشیرفته و سوپرا

* * * 

 کند.... دارشیرفت تا با ناز و نوازش ب ایبه اتاق ارش گرید بار

طول بکشد  شتریب یکم دانستیبود و م ایشده عالف ارش داریب شدیم یچند ساعت ارشیک

 شمال رفتن.... الیخیوب پردازدیو به ادامه خوابش م گرددیاوهم به اتاقش برم

 ...یتیصفا س دیبر یخواستی...مگه نمیدارشیب یخوای...دردونه بابا.... نمای+ارش

او  خواستیکه دلش م شدیلوس م یآلود جواب داد...دم صبح جورخواب یهمان صدا با

 را درسته قورت دهد...

 بره... ییبهش بگو تنها خوامیبابا نم-

 ...با اون همه داف جذاب...ایبره شمال...لب در ییتنها ارشی+واقعا؟ واقعا ک
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 نهههه...بهش بگو اجازه نداره بره...-

شده در آغوشش گرفت و به خود  چیپتو غلت زد...پتو پ یال گریدور د کیو  گفت

 فشرد....

 یخال تیکن انرژ یطونیها....ش یگوش یپا ینی....اونجا نششهیبرات تنگ م یی+دل بابا

 ازش... ریتو بگ ییکن انتقام بابا تیاذو  ارشیبشه ک

از قبل  شتریشد...چشمان پف کرده و قرمزش ب انین ماپتو یسر و گردنش از ال باالخره

 ....کردیم یدلبر

 ات پاشو ....+قربون صورت نَُشسته

 ....دیایب رمیتو و بابا ام-

 ..ادیب تونهیکار داره نم ری+بابا ام

 ...کنمیم شیمن راض-

 ....یبرام...من رفتم مدرسه اومدم تو هنوز خواب ارنیپاشو خبرت و ب ااای.... ارشاااای*ارش

 و روهام نگاه کردند... ایتعجب به سمت در برگشتند و به آر با

 ....دیکنیم کاریچ نجای+شما ا

بره شمال عشق و حال... من مثل  ییتنها چونهیمدرسه رو بپ ایارش ی*وا عمو توقع دار

 بچه مثبتا برم مدرسه ....عمرا...

 ه؟؟یچ هی+روهام؟قض

 ایو ارش کندیو داد م غیاو آنقدر سر و صدا و ج دانستیواگذار کرد که م ایرا به آر ایارش

 را مجبور به بلند شدن...

 ...نییهم با روهام هم قدم شدند به سمت طبقه پا خودش

 میاش برمدرسه بود رفتم آوردم ایشمال... آر میبر دیایزنگ زد گفت ب ارشیصبح ک-

 ...گهید

 ..دیگفت رارسالنی....به امدیا الیخ یب یلیخ گهی+بابا شماها د

 حرف نزدم... گهیگفت حرف نزن منم د دیایآره..گفتم شما هم ب-

 شیتا او هم پ وفتندیراه ب یگذاشتند....منتظر بود هر چه زودتر همگ اطیح هیو پا  دندیخند

 برود.... رارسالنیام
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برق چشمانش  لیدل دانستیم گریبود که حاال د شتریهم ب دارید نیو شوقش از اول ذوق

 آمد... یم یکه از نظرش دوست داشتن کردینگاهش م یگری....حاال جور دستیچ

 داشت... یاو معشوق بود و به چشم عاشق نگاه کردنش عجب لذت حاال

را ...اما حاال  رارسالنیمسافرت با ام نیشدن با آنها را...اول ریهم مس خواستیم دلش

 ...ستیکاف شیتنها بودند برا یکه چند روز نیزود بود....هم

" آنها را دینکن یطونیش یادیبا جمله "ز شهیو مثل هم دیرا در آغوش کش ایو آر ایارش

شان را به روهام سپرد از آنجا که کرد و همه ارشیکرد ...سفارشات الزم را به ک یراه

 است.... ترگوشیساله هم باز ۱از بچه  ارشیبه وقتش ک دانستیم

 یدگیگرفت و به سر و وضعش رس یشان به داخل برگشته دوشمحض خروج به

 کرد... یگرفته استور یایکرد....قبل از خروج سلف

 گذاشت،یاز خود به اشتراک م یسلف ییبود که به تنها یآنجا که جز معدود دفعات از

شود او  یمدع توانستیم یو چه کس دهدیبه آن واکنش نشان م رارسالنیام دانستیم

 نبود... شیهاعاشق واکنش

ساعت  میسفارش داد و دستور داد تا ن یبه لب از خانه خارج شد....سر راه سبد گل لبخند

 هاابانیدر خ یارسال کنند البته که بدون نام فرستنده....کم رارسالنیبه شرکت ام گرید

 و به سمت شرکت راه افتاد.... دهیچرخ زد تا خبر بدهند دسته گل به مقصد رس

 اجازه ورود نداد بارنیپشت در ا گاردیبه طبقه باال رفت...باد اشنیاز محافظ یکی با

 ...دندیرو نم یچکسیشرمنده جناب آسمان خراش امروز اجازه مالقات به ه-

 ...دیرا پس کله اش انداخت و داد کش شیصدا

 ؟یزنیحرف م یبا ک یدار یفهمیم چی+ه

 به اجازه تو داشته باشم... ازیکه ن امیآدم عاد هیمن  یکنیم فکر

 را آرام کرد... شیانداخت و تن صدا نییشرمنده سر پا گاریباد

 ...دمیرو انجام م امفهینکردم فقط دارم وظ یجناب مهرزادگان من جسارت ریخ-

راه انداختند...جو شرکت شلوغ  ییشد و بل بشو ریدرگ گاردیمحافظ ماهان با باد بارنیا

 رمز را زد و وارد اتاق شود.... یخونسرد تیماهان با نها نیح نیشده بود و درا

گشته بود که با برن رارسالنی.... هنوز به سمت امدیخند زیر زیرا آرام بست و ر در

 شد... خکوبیم شیصدا

 به آرامش شرکت من؟ یگند بزن یخواستیباال.... م یچرا با محافظت اومد دمیحاال فهم-
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نگاهش  اوردهیسرباال ن یبزرگتر شد و به سمتش برگشت...مشغول کار بود و حت لبخندش

 کند....

 +سالم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 نشست.... زیبه سمتش رفته لبه م ییکمال پرو در

+دلم براتون تنگ شده بود... تنها بودم... همشون رفتن شمال منو نبردن ...ناراحت شدم... 

 شما... شیاومدم پ

 یدگیخم شد تا به کارها رس زیم یهابرگه یاش کرد و دوباره روحواله یکوتاه نگاه

 ...ستیممکن ن گرید دانستیکند... هر چند خودش هم م

 کار دارم-

 بشه... یدگیبه منم رس دیشمام با یکارها+منم جز 

 ...دیکش زیم یسبد گل رو یبه گلبرگها یدست

 جرعت کرده براتون گل بفرسته؟؟... یآورده...ک یک نوی+ا

 افتضاحه... یلیخ اشقهیبوده سل یهر ک یول دونمینم-

 شل شد... یرفت و لب و لوچه اش به آن وا

 ...چرا؟؟قهی+بد سل

 ...ادیگل ها خوشم نم نیاز ا-

 چشم دوخت ... رارسالنیرز انداخت و دوباره به ام یبه گل ها ینگاه

 +گل رز؟همه دوست دارن چشه مگه؟

 ام؟من همه-

شما هم  کردهیفکر م دینبوده شا قهیخوشگلن... حاال طرف اونقدر هم بد سل یول دیستی+نه ن

 ....دیگل رز دوست دار

 نبوده... شیحال یچیه اروینه مشخصه -

 پشت چشم نازک کرد... تیبا عصبان بارنیا

نشون دادن عشق  یگل رز رو برا دونهیهم م ی...گل شناسشهیحال زیهم چ یلی+اتفاقا خ

و  نیهم خواستهیطرف م دیواسشون....شا زهیعز یلیکه خ یکیواسه  کننیاستفاده م

 بهتون نشون بده...
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سر  یاهیچند ثان یخم بود خودکار را ول کرد... پس از مکث زیم یکه سرش رو طورهمان

 دست در هم قالب کرد... یصندل یبرپشت هیباال آورده ، نگاه به او دوخت...با تک

 ماهان!..-

 کرد.. ینیریشد و اخم ش نهیبه س دست

 +بله

 ؟؟؟ خورهینبوده تو چرا بهت بر م شیحال یچیه ارویمن گفتم اون -

صبح زود بره گل سفارش بده  همهنی....بدبخت گناه داره خب... فکر کن ااروی دی+بهش نگ

 ...قهیهم بد سل اروی دیتون بعد هم بهش بگبکشه تا گل برسه دست یبدبخت

اطالعات گل  یخبر دارم...حت تیزندگ زیمن از همه چ یبفهم یخوایم یماهان...تو ک-

 هم برام در آوردن... یکه رفت یایفروش

 گذاشت... رارسالنیام یصندل یپشت یو دست رو دیرا جلو کش زده خود ذوق

 کار من بود؟... دیدیفهم یعنی+جون من.... 

 ربط از آن خارج شد... یکه حرف ب ینثار دهان یکرد و تو دهن یوحشتناک اخم

 دم؟؟یمن اشتباه شن ایجون من؟؟ یگفت-

 یاز خطرات احتمال نکهیزخم گذاشت...بخاطر ا یسوزش لب چشم بست و دست رو از

 کند بلند شده به طرف مبل راه کج کرد... یریجلوگ

شما چرا  گمیم یور یوقتا در یاز دستم خارج شده بعض ارشیدهن المصب اخت نی+ا

 آخه... قرارهیدستت ب

 انداخت.. ریداخل شد و سر به ز گاردیجواب دادن باد قبل

شون هم شرکت و بهم محافظ یچیه میومدی*شرمنده قربان از پس خودشون که بر ن

 ..ختیر

شما رو استخدام  یدی...من به چه امدیایالف بچه هم بر نم هیخاک برسرتون که از پس -

 کردم پس؟؟

 چاکاند و تند تند ابرو باال انداخت... شین طنتیبا ش ماهان

 دیجد یمن براتون محافظ ها دی...جناب آسمان خراش نگران نباشدیاعرضه ی+واقعا که ب

 ...ارمیم

 کرد.... رونیرفت و محافظ را ب اشیبه حاضر جواب یغره ا چشم
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 ارنیدنبال خودت ب یکه راه انداخت یآدم نیسر ا ییبال هیبگم  یخوای؟میشیتو چرا آدم نم-

 کنه.. یطونیتو ش یجرعت نکنه پا به پا گهیکه د

 ..دیکوب نیپا به زم یاشد و همانند پسر بچه مظلوم

شرکت و  ادیفقط حرف منو گوش کرد...گفتم دنبالم ب دیدار کاریچ+عهه به اون بدبخت 

 تون... شیپ امیشلوغ کنه من بتونم ب

 ستمین کاریمثل تو ب یفهمیکار؟میمن چ شیپ یایب-

رفته کارم لنگ مونده...بعدش هم  ارشیحاال ک یکار داره ول دی...آلبوم جدستمین کاری+منم ب

 صبر کنم... تونمینم شهیخونه... من سرظهر گشنم م میبر دیلطفا زود کارتون و تموم کن

....قربان یاش گذاشت...همان ژست معروف و خواستنچانه ریپا انداخته دست ز یرو پا

شده بود هر  تریها شروع....حاال که به چشمش خواستنشد و دل ضعفه فیها ردصدقه

 از او .... کردیم یدلبر رارسالنیحرکت ام

 گریکه د شنودیها را مو قربان صدقه ندیبیرا م اشیهم چشمان قلب رارسالنیام کردیم حس

 مقابل او نه کنترل چشم را داشت نه زبان....

 دمیراهت نم گهید یبهت گفتم اگه رفت شبیخونه من؟خوبه د یایقراره ب یمگه جنابعال-

از سبد  یجد یجدحرفا... نیا الیخی...حاال بامیاز پنجره م دیکن رونمی+منم گفتم از در ب

 ومد؟؟یگل خوشتون ن

کج شد  یزد...خاص...فقط گوشه لبش کم یلبخند کمرنگ قهیچند دق نیبار در ا نیاول یبرا

 و سر تکان داد...

 کنمینم نیبار باشه چون تضم نیو آخر نیتوله انقدر حرص نخور...فقط اول دمیپسند-

 ...ارمیسرت ن ییبال

 دمیپس روشم و ادامه م دیاریکه سرم م امیی+من عاشق بالها

 داد و مشغول کار شد... حیرا ترج یمحل یب

بر تکه تکه  ایدر سکوت نگاهش کرده وجب به وجب تنش را نظاره گر شد...در رو ماهان

 ...کاشتیجسمش بوسه م یها

در اتاق زد و به تمام  ینکرد و کالفه شد...چرخ یاری قهیاز چند دق شتریب حوصله

را  شیپا ریشهر ز رارسالنیپشت سر ام یاشهیتمام ش واری...از ددیسرک کش شیهاگوشه

 زد و به سمت در اتاق رفت... دید



 

137 
 

بود و به  انینما یانهیکامال مشخص بود و از آن سمت فقط آ رونیسمت درون اتاق، ب از

 طنتیاتاق را درآورده ش رونیتمام افراد ب یحال ادا نینداشت... با ا دیدرون اتاق د

 کرد....

 یاو نگاهش نکند و حرف یرفت... تا وقت رارسالنیو به سمت ام امدیهم حالش جا ن ازب

 ندارد... انیجر ینزند که زندگ

لباسش  کج کرد....لبه سرشانه رارسالنیجا گرفت و دستش را به سمت ام زیلبه م دوباره

 شود... لیاش به سمت او مارا گرفت تا توجه

 ارسالن دوخت ریام یرا در در نگاه سرد و خنث تیو مظلوم طنتیش یمخلوط چشمان

 ....الاقل دو کلمه منو ببوس....یزنی+حرف که نم

 خودکارش را گوشه لبش گذاشت... یباال انداخت و انتها ییابرو تک

 ؟؟یخوایحرف م-

 ..خوامی+نه بوسه م

 ؟یخوایحرف م-

 !یدی+بوسه نم

 ؟یخوایحرف م-

" زمزمه یفوت کرد... "لجباز رونیدر حدقه چرخاند و نفسش را پووف مانند به ب چشم

 کرد و سر تکان داد...

 خوامی+اره حرف م

 لخت شو...-

 حرف ضربان اوج گرفت... کی نیزده چشم درشت کرد.... با هم جانیه

 نجا؟؟ی...انی+ا

 سر تکان داد... خونسرد

 داره؟؟ یچه اشکال نجایآره ا-

هستند  رونیآن ب یافراد نکهی...تصور ایاشهیش واریبه د یانداخت و نگاه به در ینگاه

 زیانگ جانیحال ه نیسخت بود و در ع نندیو ممکن است او را بب دانندیرا م تشیکه هو

 ....نهیبب ی....ممکنه کسواریدر....د الیخی+در....اصال ب

 ...ستین یمشکل یگه؟اوکید یلخت ش خوادیدلت نم یعنی-
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 سر در برگه ها برده مشغول شد... الیخیب

مردد باز هم نگاهش را در اتاق چرخاند و بلند شد...به سمت مبل رفت و کتش و  ماهان

ارسالن سربلند کرده نگاه به او  ریشلوار باعث شد ام پیز یرا کند...صدا راهنشیپ

 بدوزد....

دارد که  مانیماهان آنقدر به مسترش ا ندیبب خواستیماهان بود.... م دنیفقط سنج هدفش

مشهور  یاو خواننده ا هیبق ینه....برا ای کندیو همه جا حفظ م شهیرا هم اشتیبداند شخص

 ی.... هر چه بود در خلوت آن دو بود و در خلوتشان هم باقماندیهم م نیبود و هم

 ....ماندیم

 و بسنجد... ندیبودنش را بب عیمط خواستیم

 .... نهیبب یو ممکنه کس هیا شهیش واری؟دیشلخت یخوایواقعا م-

 ستی...مهم ن نتمیبب یکس ستی... مهم نستی"اونقدر عاشقتم که زمان و مکان برام مهم ن

که  یی...توی... تو برام مهمیبگ یهر جا هر چ ستیمهم ن یچیدرست بشه... ه هیبرام حاش

 ...."یداشته باش تیازم رضا خوامیم

 ...سرتکان داده لب باز کرد...اوردیحرف دل را به زبان ب توانستیکه نم فیح

و ممکنه  میتو شرکت ستی...برام مهم ندی...هروقت که بخوادیشما بگ ی....هرچستی+مهم ن

 زنمیو جلوتون زانو م شمیمن براتون لخت م دی...هروقت بخوامی....ممکمه لو برنهیبب یکس

 ارباب...

 زانو زد.... شیگرفته جلو یجا زیتکه را هم درآورد و به سمتش رفت...کنار م نیآخر

سرش  یبراق دست رو یبودن لبخند زد و با چشمان عیهمه مط نیاز ا یراض رارسالنیام

 نثارش کرد.... یتوله خوب" نیرا نوازش و "آفر شیها...گوشدیکش

کنم  اشهیهمه آدم تنب نیجلو ا نکهیکه با تصور ا هیهورن نقدریهمش حرفه....توله من ا نایا-

 ...ای

 شد سمتش و در گوشش زمزمه کرد... خم

 ...مگه نه؟؟شهیم کیبکنمش هم تحر یحت-

 مگه نه.... شونینیبیدر همه در رفت و آمدن ...م نیو نگاه کن...پشت ا در

دست آنها را گرفت  کیشده پشت سر ماهان رفت...دستانش را در هم قالب کرد و با  بلند

 ...دندیکرد تا پشت در رس تشیو بلندش کرد...به جلو هدا

 ؟؟هومم؟؟یچ ننیهم تو رو بب نایاگه ا-
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 ...دیآلتش کش یکرد زانو بزند و کف کفش رو مجبورش

چه  یمن زانو زد یجلو یجورنیا نندی...ببشناسندیمن همشون تورو م یهاردستیز-

 توله.... کننیدر موردت م یفکر

 کنن؟یفک م یچ ننیو بب نیبا کفشم ارضات کنم... اگه ا خوامیمن فقط م نکهیا

 مگه نه.... یهست یتوله هورن هیتو  کننیم فک

 و سرش را به سمت باال آورد.. دیرا کش شیخم شد و موها یکه نداد عصبان جواب

 مگه نه؟...جواب منو بده؟-

آنها هم بتوانند او را  نکهیانداخت....تصور ا واریبه افراد پشت د یگوشه چشم نگاه از

 لرز بر تنش انداخت.... نندیبب

 +بله ارباب....

 ؟؟یهست یتو چ کننیفکر م ؟؟اونایبله ارباب چ-

 آدم... هیمن... کننی+فک..فکر م

 که  نمیبینم یآدم نجایآدم؟من ا-

 ...سوزاندیاش را متا مغز استخوان ریو چشم بست....تحق دیگز لب

 ...امیتوله هورن هی +من

 کنن؟یدرست فک م-

 کرد... شتریتکان داد که فشار کفش را بر آلتش ب سر

 کنن؟یدرست فکر م-

 +بله...

 دارم؟ یتوله هورن هیتوله....پس من  نیآفر-

 که.... کنهیراست م یحرکت نیکه کار سخته...با کوچک تر یجورنیا خب

 و دست مشت کرد.... آرام زمزمه کرد... دیلرز

 شما... ی+فقط برا

 گرفت و تلفن به دست شد... یبا کفش آلتش را به باز باز

 مگه نه؟؟ گهیمن.... من صاحبتم نه کس د یمعلومه که فقط برا-
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قهوه  یمشغول تلفن شد... درخواست طناب و چسب و فنجان رارسالنیتکان داد که ام سر

 غافل نماند... شیاز حرکت پا یکرد ول

 ...خوردیحساس شده با هر لمس کفش تکان م آلتش

بود و  نییسرکج کرد و به مرد پشت در زل زد....نگاهش پا دیکه زده شد به خود لرز در

قرارگرفت و او خود را گوله کرد تا  شیجلو رارسالنی....امکردیرا راحت م الشیخ نیا

لوازم آن را دست باز کرده و پس گرفتن  کینباشد....در را درحد رد شدن  دیدر د

 بست....

گذاشت ....ماهان هم چهار  واریرفته آن را برداشت و گوشه د هایاز صندل یکیسمت  به

 دست و پا به دنبالش ....

را  یا شهیش واریشده و د دهیکش نیاز سقف تا زم یرنگ یمشک لیحا وارید موتیر با

 محض فرو رفت.... یکیپوشانده دفتر در تار

 برنداشت و لبخند زد... طنتیاز ش دست

شما  یعنی...االن کیبودم از نزد دهیند یدارک روم واقع هی+عه دارک روم....من تا حاال 

 ....اوه چه جذاااب...؟؟یدارک مستر شد

 به دهانش زده دعوت به سکوت کرد... یقرار داد چسب یصندل یکرد و اورا رو بلندش

 یبه صدا ییبایادن درد و لذت تن زماهان بود...نشان د یاست عاشق سر و صدا درست

 بود... سکیباز در شرکت ر یصوت قیبا وجود عا یاما حت دادیخشدارش م

 یجورنیا یدیشانس منه ، به من که رس ای یانقدر خنگ بود یمادرزاد دونمیماهان نم-

 .... یشد

عقب افتاده ....دارک مستر  ینش دهید یکردم که جنابعال کیمحض اطالعت اتاقو تار اما

 ...هیاغهیچه ص گهید

 نداشت... یکرد که جواب ینامفهوم اعتراض

از کمرش را در  یقرارش داد....قسمت یصندل یمورد نظر رو شنیکرد و در پوز بغلش

و هوا رها....مچ دستانش را به لبه  نیدر زم شیقرار داد و باسن و پاها یصندل گاهمنینش

تا آنها هم به  دیرا کش شیرا باال آورد.... آنقدر باسن و پاها شیبست و پاها یصندل یپشت

 را به مچ دستانش بست.... شیبا طناب مچ پاها و دندیرس یصندل یپشت

شده  دهیبه شدت کش شیها....پشت راندیاز هم باز بود و تمام دم و دستگاهش در د پاها

 زود از درد گزگز کرد... یلیخ

 خلق کرده بود .... ییبایز شنیزرو به رو پو از
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که از شدت درد  یو بعد از آن صورت خوردیبود که به چشم م یزیچ نیو آلتش اول باسن

 درهم رفته....

َخمش کند و  نهیس یمجبور بود به رو کردیبرخورد م یصندل یآنجا که سرش به پشت از

 گردن درد هم اضافه شد....

که خلق  یاجسم مچاله شده یگذاشت و رو یشده دست به لبه صندل کینزد رارسالنیام

 کرده خم شد...

 زد... یو اسلپ دیکش شیهابه پشت ران یبرلبش زد و دست یاپشت چسب بوسه از

 ....یشد بایاز روبه رو چقدر ز یاگه بدون-

 دشیهمه جات جلو چشمم باشه و بتونم د نکهی....ایباش خوادیدلم م شهیکه هم یجور همون

 مگه نه؟؟.. یبزنم....توام دوست دار

 قرارداد ... اشنهیجناغ س یرا برداشت و رو فنجان

 کمی خوامی....گرمه م یرو برام نگه دار قهوه نیا شهیتموم م اتهیتنب یتا وقت خوامیم-

 ...گهید ینگهش دار یتونیخنک شه بعد بخورم...م

و  کردیفنجان حس م ریحاال هم گرما را از ز نیسرتکان داد...هم یعالمت نف به

 ی....تصور آن حجم داغشودیم ریبدنش سراز یتکان قهوه رو نیبا کوچک تر دانستیم

 یکه جا اشدهیشده و به شکم چسب کیو شکمش وحشتناک بود.... آلت تحر نهیس یبر رو

 خود داشت...

 ...یکن نگهش دار یسع ستیمشکل من ن گهیاون د-

 نیاش را باز کرد و آستلباسش برد....دکمه سر دست نقره نیرفت دست به سمت آست عقب

حالت ممکن  نیترآرنج تا زد....سگک کمربند را باز کرد و در اسلوموشن یکیتا نزد

 ...دیچیکمربند را خارج کرد و دور دستش پ

 ...دیکش شیهابه پشت ران یشد و دست کینزد گرید بار

 سخت بود و درد ضربه کمربند در پشت ران سخت تر.... شنیپوز

 نگاهت؟... یترسه تو نیتوله؟ا هیچ-

 کرد و نوازش دستانش سخت شد... اخم

 ...ده؟ی...نکنه ماهاِن من ترسادیکه من از توله ترسو خوشم نم یدونیم-

 ...نیلذت بخش تر از ا زیاو؟چه چ ماهان
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که فقط از نبود  کردیسر م یاز زندگ یاوقت ...او اکنون در برهه چیبود؟به ه دهیترس

 ...ی...معشوق تو را مال خود بداند و تو بترسگرید زیچ چینه ه دیترسیم رارسالنیام

 شیبم پ یژست جذاب و آن نوازش آرامش بخش و آن تن صدا نیبا ا رارسالنیام یوقت تا

 نداشت... ییترس جا دیکشیرا به رخ م شیها ییبایز نیچننیا ایدن یبود .... تا وقت شیرو

 ختهیکرد لبخند بزند اما از پشت چسب ممکن نبود...تمام لبخندش را در چشمانش ر یسع

 پلک زد...

 و سرتکان داد... دیخند رارسالنیام

 باشه... یجورنیا شهیهم دی...توله من باخوامیو م نیخوبه هم-

 ....ختیآنها را بهم ر شتریفرو برد و ب شانشیبلند و پر یدر موها یدست

 ضربه را زد.... نیکرده باال برد و با شتاب اول میرا در دست تنظ کمربندش

 حالت ممکن بر جسمش نشست.... نیتر رمنتظرهینبود اما درد در غ رمنتظرهیغ ضربه

درخود جمع شد و پاها  شیرفت نوک انگشتان پا شیاش را سوزاند و پمغز استخوان تا

 ...دیرزل

 سپرد و به درد ضربه پرداخت... یرا به فراموش شنیپوز درد

 مهلت استراحت نداد و ضربه ها را شروع کرد... نیاز ا شتریب

 ....زدیرا م یو بعد ضربه اصل دادیها حرکت ملبه کمربند را نوازش وار بر ران ابتدا

کرد و فنجان  تیتحمل تمام شد...لرزش پاها به لرزش تن سرا دیرس ستیکه به ب هاضربه

که  دهی....قهوه به آلتش نرس دیو اشک چک دیکش یادیفر اشی...از داغ ریقهوه سراز

 آن را در دست گرفت... رارسالنیام

که  نیها خشن، اما همداد...نوازش امیها را التزخم یجا گرینوازش کرد و با دست د یکم

 بود... یکاف شیبرا دیدیبر جسم خود م حرکت دستش را

ها را از سر که شد دوباره ضربه سیو خ دیآغشته به قهوه مال ِس یرا به جسِم خ کمربند

 گرفت...

شد...هرچند محدود بود اما دست  شتریب شیهاداغ نبود و تکان یعیما ختنینگران ر گرید

 از تالش برنداشت...

آمد تا  ی، سانت به سانت باال م بیو به ترت شدیاز محل اتصال لگن و پاها آغاز م هاضربه

 دیرسیبه چفت زانو م
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اش به هوا هق خفهبرخورد کرد و هق شیهاهم از عمد به بالز دیبه اشتباه شا یاضربه

 برخاست...

 را حس کرد و دست برداشت... یرو ادهیز

 منظره بود... نیباتریملتهب از سوختن ز نهیاز عرق و شکم و س سیو تن خ یزخم پاها

اش را نوازش آشفته  یگذاشت و دوباره به سمتش خم شد.. موها یصندل یبه پشت دست

 کرد و اشک چشمش را با نوک انگشت گرفت...

سوراخ  یکی...از آن گذشت و در نزددینوازش وار ادامه داد تا به آلت رس طورهمان

 مقعدش مکث کرد...

 به باسن و مقعد انداخت که ماهان سرخ شد.... ینگاه کرده سرخم

 مرد" یزل بزن قیآنقدر دق ستین ازی"حال ن

از آن  زتریاما آن نگاه ت کندیکجا را رصد م رارسالنیمرکز نگاه ام ندیبست که نب چشم

 ها بود....حرف

به  رارسالنیسر ام شدنکینزد دنیدور سوراخش گرداند که چشم باز کرد....با د انگشت

 مقعدش شوکه شد.... 

 قایبا خباثت تمام آب دهانش را جمع کرده و با غنچه کردن لبانش آن را دق رارسالنیام

 توانستیم دهیکه د یاصحنه یتمرکز رو یبا کم خوردی....قسم مختیسوراخش ر یرو

 ارضا شود...

ه با او رابط ی....درست است آرزودیحس کرد دوباره در جا پر یرا که دم ورود انگشت

 ظالمانه نبود؟؟ یبار در شرکت کم نیرا داشت اما اول

 و به چشمانش زل زد... ختیرا در نگاه ر تیمظلوم تمام

 بکنمت... خوامینترس توله...نم-

 سرخم کرد به سمت باسنش... دوباره

 که دوست دارم تنگ هست... یاونجور نمیبب خوامیمگه نه؟؟م نیمال منه ا-

به  شیپاها انیرا با فشار به داخل هل داد که نفس ماهان رفت....بر اثر فاصله م انگشت

 ممکن بود.... تیته ظالم نیآنها فشار آمده و ا

 ...امدیانگشتش را خارج کند اما او کوتاه ن رارسالنیتمام توان خود را منقبض کرد تا ام با

 انگشت داخل شد... گریفشار داد و نصف د بازهم
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 ...دیکش رونیحرکت انگشت را ب کیو با  زد یلبخند

 مگه نه؟؟خوبه... یتنگ نگهش داشت یجورنیواسه من ا-

 زد... شیبه سوراخ و بالزها یاکف دست ضربه با

 ...کنمیاش مافتتاح یخوشم اومد به زود-

و به سمت رست روم رفت...دست و صورت شست و به سمت ماهان  ستادیا صاف

 برگشت...

 چشم بسته منتظر باز شدن مانده بود... یشدت درد و خستگ از

 نکند... تشیاذ یآورد تا گرفتگ نییپا متیرا باز کرد و با مال شیپاها ابتدا

 اشتیها جداکرد و چسب را برداشت....به سمت مبل درون اتاق هدارا از دست طناب

 کرد و درازکش نگهش داشت...

 ...دیرا بوس شیشانیاک کرد و پو شکمش را پ نهیدستمال مرطوب س با

که  یدر همان حالت چشم بسته لبخند زد و لب غنچه کرد در انتظار بوسه....خبر ماهان

 چشمانش شکار کرد... یکیچشم باز کرده نگاهش را در نزد ینیرینشد با اخم ش

....پاهام هنوز گزگز کنهیبوسه حقمه...جدم اومد جلو چشمام ....لگنم درد م هی+

 ...شهیم غیبوسه هم ازم در هیسوخته...بعد  نمی....شکم و سکنهیم

 سوراخت؟-

 ..؟؟ی+سوراخم چ

 ...یرفت بگ ادتیاونو -

 و چشم درشت کرد... دیکوب یشانیپ به

 کنه؟؟یدرد م یکرد کاریرفت بگممم....باسوراخ باکره و معصومم چ ادمی+اونووو 

 رفت... زینثارش کرد و به سمت م یآرام یدهن تو

 یبهت بفهمونم که آدم ش یچطور گهید ونمدینم-

 ...کنمیدلم بخواد باهاش م یمال منه پس هرکار یگیکه م یاون سوراخ بعدشم

را باال برد و درهوا  شی...پاهادیباسن به رخ کش یو برجستگ دیمبل خواب یشکم رو به

 تکان داد...

 بخواد... یشتریب یزایممکنه دلش چ شهیم ییگفتم االن هوا دینکن ی+من نگفتم کار
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به  یانداخت تا کم نییو سرپا دیکش یدستمال که به صورتش برخورد کرد پوف جعبه

 آرامش بگذرد...

گرفت به  میخوابش برده و تصم یفکر کرد از حجم خستگ دیکه سکوتش را د رارسالنیام

 کند.... یدگیرس شیکارها

....حاال آرامش شدیسر و صداها منفجر نم میسرش از حجم عظ گریرفع شده و د سمیساد

 عقب افتاده یبه کارها یدگیرس یزمان برا نی....بهتر یبود از هر آشفتگ یداشت و خال

 محال ممکن.... یگرفته ، کار دهیکه حضور ماهان را ناد یدر صورت البته

 ها گرفت و به او دوخت...شد چشم از برگه دهیاش مالماهان که به ران سر

 نه؟؟ شهینم تیحال یچیتو ه-

 و تموم کنم همش نقشه بود نه؟ هیتنب یزدیعرر م یداشت شیپ قهیدق دو

 اش گذاشت...ران یو سر رو دیصورتش را به شلوارش مال گرید بار

بود دردم گرفت....حاال استراحت  یسخت شنیو پوز دیمن و زد یلی+نه نقشه نبود...خب خ

 کردم آروم شدم...

 هم نگذشته... قهیدق ۱0ماهان -

 دارم من؟ یچه حال تیوضع نیبا ا قهیده دق دیساب کنوقت ح+اون

 ماهان انداخت... یبه سر تا پا یکرد و نگاه یکم اخم

 ...دیرا به سمت باال کش شیو موها دیآلت برجسته اش بلند خند دنید با

 گذاشت... یصندل یرو رارسالنیام یزانو بلند شد و دست دوطرف رانها یرو ماهان

 ریتاث ایاز درد گردن  دانستیو گردنش را گاز گرفت.... نم دیاز لبانش دزد یخشن بوسه

 را بهم فشرد... شیسر داد و پاها یآن بر نبض زدن آلتش ناله بلند

 زمزمه کرد در حد لب زدن... آرام

 +حالم بده...

 گردنش را گاز گرفت... دوباره

 ؟یشد ییخواد؟هوایحالت بده؟دلت منو م-

 +بل...بله ارباب

 بکنمت؟ یدار نویا اقتیل-
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 نیصدا آب دهانش را قورت داد...البته که داشت....البته که خود را مستحق ا با

 ...زدیرابطه در نقطه نقطه بدنش نبض م نیا ی....البته که عاشق بود و تمنادانستیم

 +دارم...

 کرد... کیرا به دهان او نزد شیهاعقب هولش داده کفش به

و  اقتتی...اول لزایچ یچه برسه باق یمنو لمس کن یدارن اقتی....هنوز لیندار گهینه د-

 ...دمیپاداش د نیتو رو مستحق ا ندهیدر آ دیبهم نشون بده شا

 سرباال آورد و نگاهش کرد... نییهمان پا از

 ؟؟ی+چطور

 مفهوم را گرفت... یاهیاشاره کرد که درثان شینگاه به کفش ها با

 گر؟یبود د نیهم ندیگویکه م ریتحق ی.... آن قلهدیبست و لب گز چشم

 کرد.... آخرش که چه؟ نیداشت...چشم بست و سبک سنگ دیترد یکم

...او که حاضر بود وجب به وجب بدن دیپرستیرا م رارسالنیکه جز جز وجود ام اون

 چه ؟ یبرا دیمعشوق را مسح کرده بوسه بزند....ترد

، سرش را باال  دهیارسالن او را به سمت خود کش ریور بود که امافکار غوطه نیهم در

 گرفت...

 چشمات رو ببند...-

آشکار چشم بست و لبانش را جمع کرد و منتظر بوسه شد که با قرار گرفتن  یذوق با

 را از او سلب کرده است.... یینایارسالن با کروات ب ریام دیچشمانش فهم یرو یزیچ

 ؟؟؟یطعم من و بچش یتونیهتر مب کنهیبهتر کار م اتییچشا یطور نیا-

 خاص بود زین شیها ریتحق یحت

 یکرد.... نوک کفشش را رو تیماهان چسباند و او را به عقب هدا نهیکفشش را به س کف

بار نوک  نیکرد... در حالت سجده نگه داشت و ا میاش گذاشته او را وادار به تعظشانه

 اش نهاد....چانه ریکفش را ز

 شد و بر نوک کفشش بوسه زد... خم

 به آن چسباند... یشانیپ

 نگاهش همه کار بکند.... تیرضا یبود....او حاضر بود برا یدنیمرد پرست نیا زیچ همه
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و برق انداخت آنقدر که لب و  دیسیکفشش را ل یآورد...رو رونیو زبان ب دیبوس گرید بار

 مکث کرد و نفس نفس زد... یدهان خشک شد....کم

 ....ردیشود تا کارش را از سر گ دیبزاق دهان تول کردصبر

 ...شدیم شیبه کارها دنیموجب سرعت بخش رارسالنیام یرهایتحق نیح نیا در

 رمیازت بگ تیوضع نیعکس تو هم هی هیمن...نظرت چ دارم ازت توله یقشنگ هیچه زاو-

 من... عیمنه...توله مط یتون تولهخواننده محبوب دینیبب گمیم دمی...هوم؟به همه نشونش م

 ؟یهست یخوب ویهمه بفهمن چه اسل یدار دوست

....او خوب بلد بود کردیم جادیا یترسناک ریبود اما تصو ریتحق یهرچند برا شیهافحر

 ...ندازدیلرز بر اندامش ب یاز چه راه

 نیگزیچپ جا یکرد...پا شیساق پا میتقد یابوسه نیب نیو در ا دیسیکفشش را ل سرتاسر

به کفش چسباند و نفس  یشانیراست شد و حرکت از سرگرفت...انقدر که خسته شد و پ یپا

 نفس زد....

 برلب خم شد و پشت گردنش را نوازش گونه لمس کرد.... یبا لبخند رارسالنیام

همه  نینداره ا زهی...جاخواستمیکه من م یامروز ماهان....همون یشد یتوله خوب یلیخ-

 خوب بودن؟

 و قصد بلند شدن نداشت... شنیُمِصر بود در حفظ پوز هنوزهم

بهتر از  دیخوای....کجا مگهیرو کردم د عِ یمط ی....امروز خواهر مادر هر چخوادی+بوسه م

 اخه؟؟... دیکن دایمن پ

 ..اش را درآورد.و آخ دیرا کش شیموها

 کنم... فیمن ازت تعر یفقط منتظر ریپررو نشو ...جوگ گهید-

 د؟یکن فیتعر یاز ک دینکن فی+از من تعر

 د؟یکن دایپ دیخایتر از من کجا م یفیتعر

 را گرفت و بلندش کرد... پس از باز کردن چشمانش دستور داد... شیموها

 خونه.... میبرو صورت و دهنت و بشور بر-

بر جسمش  کیکرد و قصد مخالفت داشت...چرا که هنوز هم آثار تحر زانیو لوچه آو لب

 ....شودیگرم نم شیبرا رارسالنیاز ام یله ارضا شدن...اما مشخص بود آبو له زدیموج م
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 تیوضع نیشلوار در ا دنیلباس به تن کرد که پوش یرفت و با هزار بدبخت ییروشو به

 بود.... گرید زیبغرنج تر از هر چ

 را پاک کرد و آماده رفتن شد... شیهاخم شد و با دستمال کفش رارسالنیام

 به خود گرفت... یمغرور افهیدر حضور جمع ق شهیمثل هم ماهان

نشده و  ریپست و حق گاهچیبود درست...اما ه وی....او اسلکردیاو را خاص م نیهم

 داشت.... ینییپا گاهیخود ...او فقط در حضور مسترش جا یبه جا زی....هر چشدینم

 یموفق و مشهور تی....در جامعه شخصریبود ،نه مظلوم و نه حق فیضع نه

 جامعه.... یالگو کیدر خور  یرتبه و رفتار یعال تیداشت....شخص

و  عیتوله سگ مط هیمنه فقط  یکه برا یزی...چیهست یشگیهمه همون ماهان هم ی"برا

 حرف گوش کنه"

هم  رارسالنی....همه به کنار... امشدیاز خاطرش خارج نم گاهچیه رارسالنیحرف ام نیا

 به کنار...

پشت رول نشستن اصرار  یهم برا بارنیکردند...ا دایپ یخالص تیجمع انیاز م بالخره

 ...دیورز

 کنم... یبارم من رانندگ کی شهیم ی+چ

 کنه؟ینظر من و عوض م یتکرارش کن یهرچ یکنیهزار بار گفتم نه چرا فکر م-

 جواب دادن تلفنش زنگ خورد... قبل

پسر  نیا ی.از ناز و اداهارا داشت.. رشیاز بابا ام یقصد دلبر شهیبود و مثل هم ایارش

 را دوست داشت... نشاندیکه در وجودش م یاآمد....حس پدرانه یخوشش م

 و پشت فرمان نشست... دیرا از دستش قاپ چییاز مخاطب پشت تلفن غافل، سو ماهان

 گرفت... یکنارش جا یضدحال زدن شد و صندل الیخیب یثیبا لبخند خب رارسالنیام

 ...خوردیضد حال م یبه اندازه کاف یمخاطب پشت گوش دنیماهان با فهم دانستیم

 تیرا روشن کرد و از همان اول گاز داد...وضع نیماش اشیروزیخوشحال از پ ماهان

 هیحاش شیمعمول برا ریاز حد گران و غ شیب ینیسوار شدن ماش یبد نبود ول اشیمال

در  رارسالنیام یاپولستار نقره...و حاال با سوار شدن زانیگر هیو از حاش کردیم جادیا

 ...کردیم ریعرش س

 یبلندگو گذاشت تا صدا یبا خباثت تمام تلفن را رو رارسالنیداد و حرکت کرد...ام گاز

 پخش شود... ایارش
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 شهی...نمدیشما هم باش خوادیگفتم اول به شما زنگ بزنم بعد به بابا ماهان....دلم م ییبابا-

 بهتون خوش بگذره .... دمی...قول مخدام؟تورویباهم باش یهمگ دیایب

 قاپ زد... رارسالنیرا از دست ام یترمز کرده  گوش ایارش یصدا دنیشوکه از شن ماهان

رفت....مگه من نگفتم  ادتیمن و  یعوض ارشیک نیا شیپ ی....تو دوباره رفتااای+ارش

که  رتیبه بابا ام یهاااان؟؟....زنگ زد اریدر ب یبه من زنگ بزن من و از نگران یدیرس

 بشه؟... یچ

 ...مونهیم ادمیکارت  نیدوباره....و ا میرسیباشه من و تو بهم م ایارش باشه

 تلفن را قطع کرد... تیگفت و بعد گله و شکا یزیرا به حالت تمسخر آم رتیام بابا

نکرده  ستینگریبر لب به او م یهم خرج مرد کنارش که با پوزخند ینگاه مین یحت

 دوباره راه افتاد...

 اسکورت پشت سرشان جا ماندند... یهانیکه ماش عیسر آنقدر

 مهابا غرغر را شروع کرد... یب

 هی هاتینکرده تو مأمور ییخدا گهیخودش نم یهاو کرده محافظ تیخاص یمشت ب هی+

 ...یگاز بدن حت ستنی...خاک بر سرا بلد نشهیم شیطور

زور بزن بچه بزرگ کن دو روزه من و فروخت....انگار مهره مار داره  همهنیعه ا عه

حاال زنگ  کردیو آدم حساب نم یمن کس ریغ ایصدر مجلس...ارش شهیم رهیهر جا م

....خوبه واال بعد شونصد سال من شدم بابا...همون هم وسطش از  رشیبه بابا ام زنهیم

 ماهان... گهیم یگاه رهیدستش در م

از بغلش  ریپونصد تا بابا ام گهیم ریبابا ام هی...ریماه نشده اومده شده بابا امآقا دو  بعد

 ...رونیب زنهیم

 افته... یاز دهنش نم ریبابا ام ریاون بابا ام رارسالنیبهش بگم ام کنمیتخم نم من

 ....اممممم

 ..مانع شد. یزینگرفت و چ انیماند و پا جهینت یب غرغرش

 ضربه هم حواله دهانش کرد... کیکراوات را دور دهانش بست و  رارسالنیام

 سرم رفت دعوتت کردم به سکوت یانقدر فک زد-

 بهتره ...تمرکز کن... یتو سکوت رانندگ گنیم

او را  یباز کردنش انجام نداد که کراوات تماما بو یبرا ینازک کرد و تالش یچشم پشت

 ....شدیم دهیبود و عطرش با تمام وجود در تار و پودش تن اشینیربی...زدادیم
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 دیهم فهم رارسالنیکه ام دینفسدکش قیتند تند و عم آنقدر

 دمتیادکلنم و م یریحسرت به دل نم نکهیحاال...واسه ا یشیخب خفه م یلیخ-

 فرو برد یپوزخند زد و سر در گوش 

 یاز شهر خارج شده و به مناطق جنگل گریگاز فشرد...د یانتقام با تمام توان پا رو یبرا

 و کار راحت بود... دندیرس

 سرعت سرسام آور نکرد.... نیبه ا یو اعتراض دیاما ککش هم نگز رارسالنیام

گرفت سرعت کم کند که خودش از ترس در حال سکته  میتصم دیرا که د اشیتفاوت یب

 بود

 باال رفته که قصد کوتاه آمدن نداشت... یبه حد نیآدرنال اما

 به بغل دستش کرد... ینگاه

 داشت؟ یبیاطراف پرسه بزنند ؟ع نیا شتریب یندارد اگر کم یبیکه حواسش نبود ع او

کوچک  هینظر دارد و از تنب ریرا ز زیهمه چ رارسالنیرفت ام ادشی شهیاو مثل هم خب

 او... چاندنی...چه برسد به قصد پگذردیاشتباه هم نم نیتر

 آورد... رونیب یسر از گوش رارسالنیچرخ زد که ام هاابانیدر خ گرید یکم

 به ماهان زل زد الیخیبه اطراف انداخت و ب ینگاه

 وامیاسل یکه به حس ها امی...از اونجا که من مسترومدهیهنوز حالت سرجاش ن یانگار-

 ...ارمیحالت و جا ب ییهویگرفتم  میتصم کنمیتوجه م یادیز

دست کراوات را از دور  کینداد و دست به سمت شلوارش برد....با  لیتحل هیتجز فرصت

 شلوار را  پیز گریدهانش باز کرد و با دست د

 شورت آلتش را در دست گرفت و فشرد... یرو از

و  یو باز هیو دستش دور فرمان سفت شد...از صبح درحال تنب دیتماس آه کش نیباهم

دستور رفتن به خانه را داد  یوقت یلحظه آرامش نداشت.... حت کیبودند و آلتش  ریتحق

 بغرنج بود... اشتیهنوز هم وضع

 کنمیم ی+ارباب....لط...لطفا...دارم رانندگ

 خونه... یزودتر بر یتونستی....مستیبرام مهم ن-

 به ساعتش انداخت و دست دور آلتش سفت کرد.. ینگاه
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 یزودتر بر یتونستیظهر ارضات کنم...م 2گرفته بودم از همون اول ساعت   میمن تصم-

 و کارت هم راحت بود یوقت االن تو تختت بود... اونیخونه به جا ولگرد

 وفتهیخش روش ب خوامیو دوست دارم نم نمی...ماشیتمرکز کن تیرانندگ یکن رو یسع

 باز نگه داشتن چشمان خمارش... یکرد و تالش برا یلب ریز غرغر

 کردم... یچه غلط یدیدیم بودیحواست جمع م دی...حتما بایلعنت ثی...خبثی+خب

تو  دیخونه االن با رمیم میبرم گردون به عقب مستق ایگوه خوردم نرفتم خونه...خدا ایخدا

 نه اونجا رو فشار نده یا یآخه...ا میتخت باش

 به کارش ادامه داد.... خونسرد

 یازیو ارضا کردنش کار چند حرکت...ن گرفتیها قرار مجز دسته سست عنصر ماهان

 نبود... رالعقولیمح یبه کارها

 دیکرد و خند تشیبه وضع ینگاه

فشار  یو گاه کردیدست مشت م یگاه کردیچشم درشت م کیو  بستیچشم م کی یگاه

 ...شدیشل م نیدستان بر فرمان ماش

 سرعتش کم.... یو گاه شدیکنترل از دستش خارج م یگاه

فراهم کرد  شیکار را برا نیاجازه ا نی...همکردیگذر نم ینیماش چیخلوت بود و ه منطقه

 کند.... کینبود که فرد پشت فرمان را تحر ثیوگرنه آنقدر خب

 وامخیکن برو سمت خونه... م شتریکوچولو سرعتت و ب هیادامه بده... یجور نیهم نیآفر-

 برام... یشسیخ میدیدر خونه که رس

هم  رارسالنیکرد....هم زمان حرکت دست ام شتریو سرعت را ب دیبه دندان گز لب

 یفقط چند لحظه مانده بود تا ارضا شدنش...سر به پشت دندی.... درخانه که رسافتیسرعت 

 داد و دستانش از دور فرمان شل شد... هیتک یصندل

دست  یا هیحرکتاش را آرام کرد و بعد از ثان دیحالش را د نیکه ا رارسالنیام

 و کمربند باز کرد... دیبه آلتش کوب یبرداشت....ضربه نسبتا آرام

 یوقت دار قهیدق ۱0...ینشد به مراد دلت برس میدیبود رس کیمون نزدخب متاسفانه راه-

 ناهار... زیلباس عوض کرده سر م یتو خونه باش

زار زدن را  تیهم اکنون قابل خوردیهت تنها گذاشت...قسم مو ماهان را در ب رفت

 دارد....
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حال  نیآن را در ا رارسالنیچرا ام دانستیو نم شدیمشکل ساز م شیبرا تیوضع نیا

 ول کرده....

 ....گرید یشدت درد توان تکان خوردن هم نداشت چه برسد انجام کار ها از

حرف زد تا حواس خود را  واریماند و با در و د نیربع در ماش کی چیکه ه قهیدق ۱0

 پرت کند...

منو  ی...بخواب تا از شق درد نکشتیرسیبخواب...امروز به مراد دلت نم زمی+بخواب عز

 ...گهیبرام آروم شو د ادیبخواب...خبرت ب

 آخه....گندش بزنن تیوضع نیا هیچ

 ...ستیشلوار مشخص ن یبه حال دخترا حداقل جنسشون از رو خوش

 رو به بهبود بود که لبخند زد... اوضاعش

...نگران نباش یدیچه زود بهت برخورد خواب یدی...دهینقطه ضعفت حسود دونستمی+م

 ...فروشمینم یچیمن تو رو به ه

راست  کیشلوار را بست و داخل شد... پیکرد ز دایگرفت و بالخره توان راه رفتن پ آرام

با  رارسالنیرفت...ام یغذا خور زیاسپرت به سمت م یپیبه اتاق رفت دوش گرفت و با ت

 آرامش مشغول بود... تیدرنها یشگیهمان متانت و وقار هم

 !!یکرد رید-

 ...گهید دیبچه بخوابه طول کش نی+تا ا

 متعجب به ماهان انداخت... یکرد و نگاه سربلند

 ه؟؟یبچه ک-

 اش عالمت داد و نشست...تنه نییچشم به پا با

از  یکی یکرده که بش بیتو رو تصو تیصالح یک دونمیماهان فاقد.... نم یفاقد شعور-

 جامعه... یالگو ها

روز او را  کیبود...اگر  یتکرار رارسالنیام یحرف ها نینداد و مشغول شد که ا محل

 ...شودینکند که روز شب نم یتیو شحص یروح بیتخر

 شما رو ارباب صدا کنم؟ دی...همش بامونمیکه م نجایا ی....سه روزگمی+م

 ترسناک بود... اشرهینگاه خ کردیاعتراف م دینگاهش کرد....با قیعم

 عمارت بردمتیم خواستمیقلمرو منه محدوده منه پس اگه م نجایگفته بودم ا-
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 ؟یچ یعنی نجایا میاومد یوقت

 عمارت.... میبر می+خب پس پاش

 ماهان؟؟؟ یخوایم یچ-

همه نه  یبود...البته رو رگذاریلحن حرف زدنش تاث نیآورد...ا نییشد و تن صدا پا کینزد

 ....رارسالنیام

 حقمه... نیکمتر نی...انیاسمتون رو صدا بزنم ...فقط هم خوامی+م

 جوابش را داد.... رفتیکه به اتاق کارش م یشد و درحال بلند

 ...یایکار مهم دارم سمت اتاق کار من نم یسر هی...کنمیروش فکر م-

 ...رارسالاانیکنم... ام کاریچ نجایمن االن ا ؟؟یچ یعنی ؟؟ی+چ

 خفه شو لی...پس خودت با کمال مبرمایزبونت و م امیماهان م-

 منو ببره... یجا هی خوادیهم که فقط م نی+واه واه ا

 تو شدم آخه... هی....من عاشق چضدحال

 د...ش میفکر کرد و در آخر تسل یو لوچه کج کرد و ادا درآورد...کم لب

 دمیحق و بهت نم نیا یقبول....حق دارم عاشقت شم....ول یتموم ی+باشه آقا....همه چ

 ...یعاشقم نش

 دیمتن آهنگ جد یکرد...رو یاس باز یپ د،ید ونیزیدر طبقه اول گشت زد....تلو یکم

 ....امدیاش جا نفکر کرد اما حوصله

 شدیخانه و خانواده محسوب م نیجز ا گریرکس برود...به هر حال او د شیگرفت پ میتصم

 ...کردیبه وجودش عادت م دیرکس با

 ...شدیم یاوک دیبا او هم با دیبا دادیواکنش نشان نم ایبه بودن ارش اگر

 حیکرد که ترج یادآوریرا  اشدنیرکس و پنجه کش دنیو پر ییذهنش شب اول آشنا گوشه

 داد محل ندهد...

 بوده.... نیهم یقطعا واکنشش برا دهیبود او را درست ند کیشب هوا تار آن

 را قانع کرد و به سمت رکس رفت... خود

 زد و سرتکان داد... ییاز سر آشنا یاو لبخند دنیبا د اشنگهبان

 رفت که حاال شروع به پارس کردن کرده... یزده به سمت رکس یمتقابل لبخند
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 ...میآشنا بش خوامیندارم...فقط م یپسر آروم من با تو کار ی+ه

 شد اخم کرد... شتریکه ب شیو صدا سر

 ینیخوابش و بب نکهیمال منه مگه ا گهی...زرشک اون دیخوایتو م رارسالنِ ی+چته ؟ ام

 ری....خ یسهم من و بخور زارمیمن م یحال اومد....فکر کرد گرمیشد ج تیحسود هیچ

 ...یلوس کن رارسالنیخودت و برا ام گهیبذارم د یبخور نیا دیبا یجنابعال

 ...گهید یکار هارو کرده پرو شد نیهم گفتیهم بهت م یپسرم پسرم چه

 نگهبان غرق در خنده نگاه کرد و سرتکان داد... به

 ...گهیشده د یجورنیا نهیانقدر لوسش کنه...به خاطر هم دهیم ی+واال بخدا....چه معن

به خاطر  سین یطور نیا یاز نژادشه ول کننیباشه...همه فکر م یبا همه اوک دیبا وگرنه

 لوسش کرده ریام نهیا

که به حالت رکوع خم شد و قالده  دیشد و او را روده بر کرد... آنقدر خند یدر وراج غرق

 رکس از دستش خارج

... آب دهانش را قورت داد در کردندیچشم در چشم ماهان دوئل م ستادهیساکت ا رکس

 پا به فرار گذاشت.... هیثان کی

 کرد... نیو ماهان را پهن زم دیکمرش پر یباال بود اما نه باالتر از رکس.... رو سرعتش

 زد مهیخ شیو رکس رو دیو به کمر خواب دیچرخ

 دیرکس که رس یقدم کیداشت اما به  ییدر جدا یشد و سع کشیبا خنده نزد نگهبان

 شد و پنجه در دستش فرو برده زخم کرد.... یوحش

 رکس را از او جدا کند توانستینگهبان هم نم گریشده بود و د یخطر اوضاع

 ...خوردیتکان نم شیو از جا کردیپارس م زیر کی

 مال خودت رارسالنی...اصال امی...چته وحشی+باشه بابا ببند َکَرم کرد

 اوج گرفت... شیهاکه آمد پارس کردن رارسالنیام اسم

 ...یکور خوند یخوایو برا خودت م رارسالنیام هی...چدیمغزم پوک گهیدرد حاال د ی+ا

 صورت گذاشت یدست رو دهیرکس به سمتش برگشت که ترس سر

 یو خش خش رارسالنینداشته باش ...برو ام یو معصومم کار بای+تورو خدا با صورت ز

 نیا ادیب ریزنگ بزن ام یهرهر بخند یواست نکهیا یکن کمتر خوشگل باشه....شما به جا

 گنده بک رو از رو من جمع کنه
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بود نسبت به رفتن به  یتر یزنگ زد که کار راحت رارسالنیتلفن به دست به ام نگهبان

 ساختمان که اجازه ورود نداشت...

 یرو تیوضع دنیشود...از همان لحظه با د دایپ رارسالنیتا سروکله ام دیطول کش یکم

 زانو خم شد و دست زد

 رپس نجایا ایرکس...بدو ب-

 کرد و تکان نخورد... پارس

 کنم... یباهات باز خوامیمن زود باش...بدو م شیپ ایب-

 ماهان شروع شد... یباز یرفت کول رجهیکه به سمتش ش رکس

سر من آورده  ییام....نگا سگت چه بال یخونه اضاف نیا یفقط من تو ی+آره آره انگار

 !یکنیبعد اون و لوسش م

 شد؟؟ ینجوریکه ا یکرد کارشیچ-

 زده بلند شد و به سمتشان رفته... بهت

 ...؟یوحش نیا ایکردم  کارشی+من؟ من چ

 خونه مشکل دارن نیهمه با وجود من تو ا اصال

 هم قدم با او... زیرفت و ماهان ن لشی...به سمت وسا ستادیرا بغل کرد و ا رکس

 یجا بتمرگ هیو مثل بچه آدم  ینداره اگه انقدر حرص ند یمشکل یبا وجود جنابعال یکس-

قل و  دیتو رابطه...با رفتمیباهات نم اهیصد سال س یطور نیتو ا دونستمیمن اگه م

 کنم رتیزنج

 بغلت بگو یوحش نی+به من چه به ا

 ....دیو گوشش را نوازش کرد و بوس سر

 و تو دونمیمن م یکن نیبه بچه من توه-

 ه داخل خانه برگشتند....اش قرار داد و با ماهان برا در خانه رکس

 تو اتاق من ینیشیم یایم-

 نییپا یاریولت کنم خونه رو ب ترسمیم

 ؟یدیبرات فهم بندمیگگ م یکلمه حرف بزن کی یول

 ...دیدهانش را کش پیزده سر تکان داد و ز ذوق
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 زنمیلحظه به بعد حرف نم نیاز ا گهی+د

 یاالن حرف زد نیهم-

 ...دیکش پیلبش حالت ز یرو دوباره

 لحظه به بعد نی+از ا

 ...یدوباره هم حرف زد-

* * * 

را گرفت و منتظر پاسخ  ارشیتخت پرت کرد و تلفن به دست شد...شماره ک یرا رو خود

 ماند...

راحت بشم چرا انقدر  یکیبابا اومدم شمال از دست تو  ؟یکنینصفه شب هم منو ول نم-

زشت تو رو  یصدا دیاز وجودش با رمیآرامش بگ نکهیبغلم به جا ا نجایا اریآخه؟.... یهول

 گوش کنم...

 ...یرو بغل گرفت ایارش ی+تو غلط کرد

 شمال حال اون خوب بشه نه حال خودت... دیبر فرستادمتون

 ...ثیرا خمار کرد و لحنش را خب شیصدا

 شهیفقط تو بغل من حالش خوب م ایارش-

 ....دیشد و غر یعصب

 شد... ینجوریبا تو تنهاش گذاشتم که ا گهید نیغلط کرد با تو....هم ای+ارش

 شد مگه؟؟ یچجور-

اول  گهیخودش و لوس کرده م رارسالنی+شاهکارش و بهت نگفت نه؟!...زنگ زده به ام

 هنوز به بابا ماهان زنگ نزدم... ییبه تو زنگ زدم بابا

 چشم فروبست... تیبا عصبان دیچیکه در گوشش پ ارشیک قهقهه

 ...شهیهم نم نیدست تو بهتر از ا وفتهیبچه که ب تی...تربیهم بخند دی+با

رفته سراغ  یخوریتو به درد نم دهیقربونش برم جوجه رو ....با درک و فهمه فهم یاله-

 کجاست؟؟ ی....راسترارسالنیام

 ...منم به زور پرت کرد تو اتاقم...دی+رفت خواب

 چرا به زور؟-
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 ...یزنیزر م یلیخ گهیادبه...بهم م ی+از بس ب

 رفت... ورتمهیمخ ماهان  یرو قایدق شیقهقهه زد و صدا باز

 واکنش نشون بده... هیماهان...اون عادت نداره عاد یزنیزر م یلیخب واقعا خ-

و درست  یهام عقالنحرف کمی...من حداقل هیور یتو؟تو هر حرفت در ای زنمی+من زر م

 ....هیو حساب

 ینیشیپنگوئن م یری...تو در مورد جفت گهیحرفات عقالن یکنیماهان داداش توفکر م-

 ه؟یعقالن نیا یزنیها حرف مساعت

 تخت نشست... یدر حدقه چرخاند و رو چشم

 گهیکنه...بسه د یکنجکاو واناتیح یریممکنه در مورد جفت گ ی+اره هست... هر انسان

 ...یبد لمیحرف مفت تحو یمزاحمم شد یانقدر زر نزن قطع کن...نصفه شب زنگ زد

 من .... یحرفا یمن؟من زنگ زدم؟ماهان خودت زنگ زد-

 داد و تلفن را قطع کرد.... لشیتحو ییحوصله برو بابا یب

انجام دادن  یبرا یدیکار مف چیو نگاه در اتاق چرخاند...ه دیکش یاکالفه پوف

 خود را سرگرم کند... یدو ساعت یکیهم نبود که حداقل  یقینداشت....ابزار موس

 رفت...  رارسالنید شد و به سمت اتاق امغرغر بلن با

مخت و  میبا هم حرف بزن شتریب خواستمی...بابا من ممیساعت بخواب نیا می+انگار مرغ

ضد  یدار میهم هست شیهم پ ی.... وقتیکار ریدرگ ای یهمش شرکت ایبزنم عاشقت کنم....

 بهم.... یزنیحال م

 و گوش به در چسباند... ستادیدر اتاق ا پشت

 ؟الو؟یخواب ینعی...ادینم یی+صدا

 زد و منتظرشد... در

 ؟یآقامون خواب ی...ارسالنم...من به فدارمی+ارباب... آقا...ام

به رمز نداشت.... آهسته به  یازیدر را باز کرد...خداراشکر قفل نبود و ن دیکه نشن یجواب

هم به چشم  یکیتار نیدر هم اشییبایبود اما ز کیاتاق قدم گذاشت و چشم چرخاند....تار

 ...خوردیم

 هیخواننده معروف کشورم  رسرمی+کوفتت نشه...اتاق خوبه رو برداشته برا خودش...خ

 داشته باشم... دیهم نبا یاتاق درست و حساب
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به خواب رفته  یشانیپ یدوخت که وسط تخت دست رو رارسالنیرا به ام نگاهش

 ...دیرسیبه نظر م طورنیبود....البته ا

 انمیپا یب یهاتالش یمن برا یوقت میمن و تو جدا از هم بخواب دهیم یمعن+اصال چه 

هم گرفته ...شل کن ماهان به فدات راحت  ی....واه واه چه ژستشترمیب یکینزد ازمندین

 باش...

و  دیرا بوس یشانیپ یجسم غرق درخواب َخم....مچ دسِت رو یتخت شد و رو کینزد

 ... دشینم ریبو کرد...س قیرا عم شیموها

 نیرا... آنقدر حبس کند تا در هم شیندهد عطر موها رونیب دهینفس کش خواستیم دلش

 ...ردیعطر و بو بم

 شد.... ترکیلبه تخت گذاشت و نزد پا

 تر به چشم بخورد...واضح رشیکنار تخت چراغ خواب را روشن کرد تا تصو یعسل از

به ثبت  رارسالنیدو نفره را در تخت خواب ام یسلف نیبه دست گرفت اول یگوش

 ...ردیگیاو غرق درخواب آرامش م یهم وقتبرساند... آن

 و ماهان از عکس دو نفرشان... ردیاز خواب آرامش بگ او

 نگاه کردن به عکس او... یشود و ماهان از خستگ هوشیکار ب یاز خستگ او

 در او غرق شود تا عاقبت خوابش ببرد... آنقدر

صورتش برداشت و خود به  یرا آرام از رو رارسالنیکرد و دست ام میرا تنظ نیربدو

آمار از دستش  نیسوم ن،یعکس، دوم نیگرفت....اول یدر کنارش جا دهیخواب مهیحالت ن

از او عکس گرفت و با هر  کیگذشت و بلند شد ...از دور و نزد یدر رفت...از سلف

 عکس لبخند زد...

چشم باز  رارسالنیکرد که ام میصورتش تنظ یرا باال نیزده و دورب هیتک شیزانوها به

 ...دیکرد و غر

 یهست یتو خواب...چه عذاب اله یُمخل آرامش ای... یداریتو ب یکنیزر زر م یدار ای-

 واسه من ماهاااان.... یکه نازل شد

 افتاد... رارسالنیصورت ام یاز دستش رو یو گوش دیعقب پر دهیترس

اتاق....داد و  رونیدردناکش همزمان شد با پرش بلند ماهان از تخت و فرار به ب آخ

 نشست... نیزم یشد و در را قفل کرد و پشت در رو الیخیرا ب داتیو تهد ادهایفر

 و چشم گرد کرد... دیصورت کش یرو دست
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اعصابه  یب هیکنم که وحش کاری...چخواستمیم یادگاریعکس  هیغلط کردم...فقط  ای+خدا

کرد مگه؟....نکنه  ینجوریکردم که ا کاری...چرمیازش عکس بگ یداریجرعت ندارم تو ب

 شده باشه؟.... یزیصورتش چ

 ...دیپر یاز جا دهیکه به صدا درآمد ترس در

 ...ارمیمن سر توعه توله سگ م ییچه بال نیبب یدر رو باز کن نیا خوامیماهان فقط م-

 ...کهیمرت از سنت خجالت بکش ؟یابچه مگه

 بذارم در قندون... رمیازت عکس بگ خواستمیبه سن داره... م ی+چه ربط

 ...دیتن و بدن ماهان لرز شیو از صدا دیکش عربده

در  نیاز ا یایم شه؟توکیجرعت نکنه نزد یجنازت و بزارم جلو قندون کس یخوایم-

 خشتکت و نکشم سرت... ستمین رارسالنیماهان ام رونیب

 شد؟ یزیصورتت چ رارسالنی+ام

 و زهرمار...باز کن درو رارسالنیام-

 +هه مگه کم عقلم؟

 ...خورمیکه من انقدر حرص م یعقل یکم نه...ب-

بفرستم براش  رمی... اون گفت ازت عکس بگاستیارش ری+به من چه همش تقص

 هیتو خواب چطور رشیببنه باباام خواستیم

 ...گهید کنهیم دییتا اینه؟من االن زنگ بزنم به ارش گهیخواست د ایارش-

 ....شدینم دهیسر تکان داد هر چند از پشت در د مطمئن

داد  یدرخواست هی ستین شیاس حالبچه دی....ارباب انقدر حرص نخورکنهیم دیی+بله که تا

 کنم... دارتونیب ومدیدلم ن دیبود دهیدوباره...انقدر ناز خواب دیبخواب دیبر دیشما ببخش

 ته؟یسرت حال ریکه خ یهست یتو چ ستین شیاس حالاون بچه-

 کن در و ؟بازیکردیم کاریچ گهید ومدیدلت م ؟اگهیکن دارمیب ومدین دلت

 نه؟؟ ای مونمی+زنده م

 باز کن... کنمیروش فکر م-

 شد و با هزار سالم و صلوات در را باز کرد بلند
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همان طرف صورت زده  یدوم امدهیرا خورد....از شوک در ن یلیس نیاول اوردهین سرباال

صورت  ی...فرصت نکرد دست رویو چهارم یبه عقب برداشت...سوم یشد که قدم

 پرسش کرد... واریرا گرفت و به د شیگلو شهیبگذارد که مثل هم

 ....دیصورتش غر یحرص در دو قدم با

 ساله؟ 25مرد  هی ای کم عقل ؟ با بچه دوساله طرفم ؟ یکنم آدم ش کارتیچ-

 جواب بدهد اما کو جرعت... خواستیم

 جواب منو بده مثل بز زل نزن به من-

 گوشه؟ هی نهیبش دیساله فقط با 25+مرد 

 و پرت کنه رو صورت مسترش یگوش دینه با-

 کرد و نگران شد... زانیو لوچه آو لب

 تونیزینشده بود...هول کردم...چ یزیقسمت از قبل برنامه ر نیبه خدا ا رمیبم ی+اله

 شد؟؟

 بشه... تیزیتو قراره چ ینشد ول میزیمن چ-

 ...دیرا گرفت و به سمت تخت کش شیموها

 ؟؟یخوابیرو کدوم پهلو م-

 داره؟ ی+چه فرق

 نه؟ ای یگیم-

 +چپ...

 سمت چپ او را درازکش کرد به سمت کمد رفت.... به

طور  نیتا صبح هم بستمتیوگرنه با طناب م ادیسرت ب ییبال خوامیکه نم فی...حفیح-

 ...یفلج ش هاهیاز همه ناح یبمون

 تر آمد... کیو کراوات به دست گرفت و نزد یبند فلز دست

دستش را از جلو در دستبند فرو برد و دستبند را با کراوات به لبه تخت بست...رسما  دو

 شیهم برا دنیخواب پهلو کی یسمت محدود کرد....تصور تاصبح بررو کیاورا به 

 عذاب بود....

از دستت در امان باشم و آرامش  کمیبلکه  یکپیو م یمونیحالت م نیتا صبح تو هم-

 ...رمیبگ
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 ؟؟یگرفت چ میی+اگه دستشو

 به سمت در قدم برداشت ... خونسرد

 به درک خودت و نجس کن...-

 اش پرت کرد...آورد و به سمت َکله رونیب بیاز ج یگوش

 یکن خودت و نگه ندار ی....سعیدیخفت و به جون خر نیکه بخاطرش ا یهم همون نیا-

 ضرر داره... هاتهیبرا مثانه و کل

 نداد و از اتاق خارج شد... تیبا سرش اهم یآخ ماهان در اثر برخورد گوش به

خواب برو حرام  گریدرست کند که د یارفته قهوه نییو به طبقه پا دیکش یقیعم نفس

 بود...

* * * 

 داد.... هیتک یصندل یتماس ماهان کالفه به پشت نیاتصال دهم با

 شده؟ یباز چ-

 +سالم دوباره

 حرفتو بزن-

 د؟یکنیم کاریچ دیدار نمیبب خواستمی+م

 رو شیساعت پ میهمون کار ن-

 +آها خوبه منم مشغولم

 ...یهات کامال مشخصه مشغولاز زنگ زدن-

 درآورد... هیگر یادا

کنم  کاریچ دونمینم ستین ارشیام سررفته کحوصله ستمممیهم مشغول ن چی+دروغ گفتم ه

 تحمل ندارم گهیخونه د میبر دیایتورو خدا ب

 ماساژ داد... یشانیزد و پ یاخنده تک

 رسونمیکار دارم قبل شام خودم و م کمیدنبالت ببرنت خونه....من  فرستمیم-

 تازه ساعت پنجِ  رهههید یلی+قبل شام؟...خ

فک کن  نیبعدش هم به ا یبند رو نرو من راه رفت هیاز صبح  نیماهان صغرا کبرا نچ-

 دنبالت فرستمیآماده شو م شهیخونه واسه تو بد م امیزود ب
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 نکرد و قطع کرد.... شیبه غرغرها یتوجه

 ....دیتوپ لشیو به وک دیکش یکه زده شد پوف بلند در

 وسط  نیاوووف فقط تو رو کم داشتم ا-

 ؟یزد یچه گند رهدوبا

 ستیمن ن ریتقص گهید بارنی+ا

 چشمانش تکان داد... یبه دست گرفته جلو یاو برگه نشست

  گهیروز د 3 قایدادگاه دق هی+احضار

 باال انداخت... ییکرد و ابرو اخم

 نه؟ تیخرابه وضع-

 دونمی...اون و مومدمین نیواسه ا یول دیحبس کوتاه بخور هی.... ممکنه یلیخ یلی+خ

 دنبالتون امیمرز...خودم هم م دیبر دیاالن با نیهم نهیحلش کرد...مسئله ا شهیم یچجور

 االن؟-

 +آره

 فردا-

 یاتفاق نکهیقبل از ا میکن یدگیها رسمحموله یسر هیبه  میبر دیکار واجبه با گمی+م

 ...دیدر حال حاضر داشته باش نیتر از اواجب یکار دیتونی.... واقعا موفتهیب

 یواجب تر از محموله ها...کار یداشت... کار ی...در حال حاضر کار واجب ترداشت

...ماهان را داشت...او در خانه منتظرش بود... اشوفتادنیواجب تر از به زندان ن

 رفتن بدون بازگشت شود.... نیا دیترسیبرود... م دارشیبدون د توانستینم

 اگه حبس بخورم چه مدته؟؟..-

 دو ماه... یکی+

اما  دادی....نشان نمشدینم شیهاو خنده هاطنتیدو ماه دور از ماهان ....دور از ش یکی

 گذار شده بود.... ریبه شدت تاث اشیپسرک در زندگ نیا

 میریشرکت م ایفردا ب-

 آتش زد و همراه با او از اتاق خارج شد... گاریس
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 دیاز شهر خارج بش دیخوایدادگاه م کی...نزدرهیاالن هم د نی...همشهینم دی+باور کن

 ....میبر دیایاالن ب نیهم دینکن ی....لجباز؟یچ ینعی دیدونیم

 فردا نذار دوبار حرفم رو تکرار کنم... یعنیفردا  گمیم یوقت-

 بود .... دهیرفته سوار شد... ماهان تا به  حال به خانه رس نیسمت ماش به

 ...دوماه بدون ماهانندیاو را بب توانستیها نممدت گرید دیو شا رفتیم فردا

 ....دیآیبزند در نبودش چه بر سر او م نیتخم توانستینم

کردم ....جسمت هم امشب  ری....روحت و قبال اسکنهیفرق م هی"از امشب به بعد قض-

 "...شهیم رمی...قلبت هم خود به خود اسکنمیم ریاس

 شتری....بزدیحرف م یه اسارتاوست....از چ ریوقت است اس یلیقلب خ نینداشت ا خبر

 دربندش باشد.... توانستیمگر م نیاز ا

 ...زدیماهان وگرنه از اسارت قلب حرف نم یدنیشده است الهه پرست دانستینم

 ...دیبه خانه رس یک دیدر فکر مشغول بود که نفهم آنقدر

 لباس شد... ضیبه طبقه باال رفت مشغول تعو میمستق

 دیکوبیشد....تند تند به در م دایابراز وجود کرد که سرو کله ماهان پ قهیفقط دو دق ییتنها

 ...زدیبند صدا م کیو 

 دیسراغ من؟؟...ارباب...چرا زودتر اومد دیومدین دیدیرس ی+ارباب؟! ارباب چرا وقت

 د؟؟یکنیخونه؟؟...ارباب چرا درو باز نم

 دهنت و ببند تا خودم نبستمش... قهیماهان دو دق-

 ...شهیکرده...مثل هم زانیتصور کند که لب و لوچه آو توانستیم

 شد .... سی" زمزمه کرد و داخل سروی"پسرک لوس

 تو؟؟... امیب دیکنی+ارباب در و باز نم

 ... امیکار دارم برو خودم م کمینه...-

 فقط.. هی+دو ثان

 سر وقتت؟؟ امیب ای یشیماهان گم م-

 مشغول شد.... دیکه نشن ییصدا سرو

چرخ زد که  یکه دور کمرش بسته بود ناکام به اتاق خود بازگشت...کم یاهمان حوله با

 ....رارسالنیبا اتاق ام ینگاهش به تراس افتاد...تراس مشترک
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پشت  نشستیاش مکه بر تن برهنه یهوا و سوز یسمتش رفت و بدون توجه به سرما به

 ...ستادیتراس اتاق ا شهیش

 ه و مشغول بود...به او لبه تخت نشست پشت

 ...دیکرد و لب گز اخم

 ستیحقم ن نیا ایسر کار خدا ینیشیخونه م یایخونه...تو م امیم یجنابعال دی+من به ام

 ....کنهیم یهمون قدر که من بهش کشش دارم اون از من دور

 زد شهیش به

 +ارباب؟!

 نه...برو اتاقت بهت گفتم... یستیماهان ول کن ن-

 ...دیتون رو نگاه کنپشت دیبرگرد ستمی+پشت در ن

 برگرد اتاقت... ستیمهم ن یهر جا هست-

 +تو تراس اتاقم...

 یکن رهیذخ یبکپ انرژ کمیبرو  گمیم یتو تراس یکنیتو غلط م-

 هیداد و شروع به ضربه زدن کرد...دوثان هیتراس تک شهیبه ش یشانیپ بارنینشد و ا الیخیب

 ...زدیو دوباره ضربه م کردیمکث م

را مشوش کرد که بالخره از جا بلند شد...لپتاب را  رارسالنیها امضربه یصدا آنقدر

 ...دیتخت پرت کرد و به سمت ماهان چرخ یرو

دست مشت  یهوا عصب یسرما یادآوریدورکمر و با  یااش با حولهتن برهنه دنید با

 کرد....

 ماهان.... یفکر یال هم باتفاقات بد و ناگوار.... و حا دنیو شن شبید یخواب یب سردرد،

 رونیو گردن ب یشانیها به سرعت به رنگ خون درآمده و پوست ملتهب شد....رگ پ چشم

 زد و دست ها لرزش گرفت....

قدم به عقب  کی مانیاو لبخند زد اما با نگاه به چشمانش پش یکینزد دنیبا د ماهان

 برداشت....

 مچ دستش را گرفت و به داخل اتاق پرتش کرد.... رارسالنیتراس باز شد و ام در

 ی...کف دو دست ماهان را روستادیچسباند و پشت سرش ا واریشکم کامال او را به د از

 دیگذاشت و به پشتش چسب وارید
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صورتش  یچاشن یاخم پررنگ تر اشیاش برخورد کرد و از سردبه کمر برهنه شکم

 شد....

 یب شیکرد و به اوق زدن ها یشرویحلق پ یکیانگشت در دهانش فرو برد و تا نزد دو

 توجه...

 تو تراس یوجب حوله رفت میبا ن یاهوا سرده نفهم...به چه اجازه ستین تی؟حالیاحمق-

 بشه.... یکه چ یزاریم شیو بدن به نما تن

 انگشت ،بدنش را  یروشیاز پ یریجلوگ یبرا

و در  کردیتنه او برخورد م نیی...باسنش به پادیچسب رارسالنیفرستاد که کامال به ام عقب

 ...شدیم ییهوا نیب نیا

 دیکش یو صدا دار قیآمد نفس عم رونیکه از حلقش ب انگشت

 تو اتاق دی+شما...راهم نداد

 باسنش.... دیحواله پوست سف یرا از دورش جدا کرد و اسپنک محکم حوله

 نقطه را در مشتش گرفت و فشرد... همان

 خونه به جز بالکن؟؟ نیجا نبود تو ا چیخونه خبرت؟ه نیتو ا یاتاق ندار-

 ....دیتنه او کش نییبه پا شتریکرد و باسنش را ب طنتیش

 چشم به محل اتصال دو بدن دوخته بود... ستادهیصامت ا رارسالنیام

بار  نیاول یبرا توانستیو م دادیآلتش تکان م یبا مهارت باسنش را رو ماهان

شلوارش را حس کند....هرچند کم....اما ماهان بآلخره کار خود را کرده  یجلو یبرجستگ

 بود....

چسباند...دستانش را از  واریو سمت راست صورتش را به د دیچیدور گردنش پ دست

 کند و امر کرد پشت بدنش درهم قفل کند.... وارید

 ....یبزرگ بود و ضرب دستش قو دستانش

...چند ضربه پشت هم به باسنش زد کردیم جادیبه اندازه ضربه کمربند درد ا شیهااسپنک

 تر بر جسمش وارد کرد.... نیخمش کرد و ضربات را سنگ شترینوازش کرد....ب یو کم

 یواکنش ها نیباتریاز ز یکی نیزود واکنش نشان داد و ا یلیو حساسش خ دیسف پوست

 جسم بود.... نیا

 زد باز انگشت در دهانش فرو برد.... لبخند
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داد....با تمام توان  هیتک رارسالنینفس نفس زنان چشم بست سر به شانه ام ماهان

 و ملچ مولوچ کرد.... دیانگشتانش را مک

 زد و گوشش را محکم گاز گرفت.... لبخند

 یآورد و از جسمش فاصله گرفت و لبه تخت نشست و دست رو رونیاز دهانش ب انگشت

 ران پا گذاشت....

 شیو سر بغل ران پا دیتخت پشت او دراز کش یضد حال خورده رو شهیمثل هم ماهان

 قرار داد....

 ....شدیکه حقش بود نم یزیچ الیخیسمج ، ب شهیهم مثل

 ا به دهان گرفت...و انگشتانش ر دیقرار داشت را بوس شیران پا یکه رو یدست

 ...دیسیلیو م زدیو زبان م دیمکیم

 " زمزمه کردیو "پسرخوب دیسرش کش یدست رو یبا لبخند کنترل شده ا رارسالنیام

 و سرو گوشش را غرق نوازش.... کردیطور نگاهش مکج کرده همان سر

  یحالم و خوب کن یجورنیا یبلد یچرا وقت-

 ...؟؟یکنیحالم و خراب م ؟چرایکنیم تیاذ

 به چشمان سرخش کرد و چشم ینگاه

 ....شدیم یو عصبان دادیزود واکنش نشان م یلیخ رارسالنیاو نبود...ام ری....تقصبست

 ....گرفتیو دستانش لرز م کردیورم م اشیشانیرگ پ یحرکت نیکوچک تر با

 ....دیکه از دهانش خارج شد چشم باز کرد و نال انگشت

 ...یتو حس فرو رفت قیعم یلیچته توله؟خ-

 ....دیچشمانش زل زد و نال در

 خوامی+م

 ؟؟یخوایم یچ-

 شانه اش نگه داشت.... کیشد و سر نزد بلند

 باهاتون رو ارباب.... ی+شما رو....جسم تون رو....حل شدن تو جسم تون رو... هم آغوش

 خوامی.... من کل وجودتون رو مخوامیم زهایچ یلیخ 

 مگه نه؟.. دشیدیم بهم
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 نگاهش کرد و دست به صورتش برد و نوازش گونه لمسش کرد... رهیخ رهیخ

 لمس چشم بست و لبخند زد... نیا از

 نیو پرحرفش....اخ از ا رهینگاه خ نیانگشتانش...هم ییکوچک و جادو یهانوازش نیهم

 که همتا ندارد... یمعشوق

و  ردینوازش دستانش بم ریو ز یخیسرد و  یهاچشم نیا یبود جان فدا کند برا حاضر

 نکند... یاعتراض

 ....گریبود د نیهم عشق

... با همان انگشتان آرام دیلبش قرار داد ناخودآگاه لب غنچه کرد و بوس یکه رو انگشت

 انشیجسم عر یتخت خواباند...رو یاو را رو انهیحرکت وحش کیو با  دیبر دهانش کوب

 فشرد.... اشنهیبه س نهیزد و س مهیخ

 تماس کوره آتش شدند... نیجسم گرم بودند و با ادو  هر

بوسه  اشمیحج یبر لبها امتیاش حلقه کرده تا قدست دور گردن برنزه خواستیم دلش

 بزند...

دست قفل  کیسر با  یدستانش را باال رارسالنیکه ام ینبود هنگام شیخام ب یالیخ اما

 کرد...

 ...شدیحساب م شیبخش رابطه برا نیتریدوست داشتن تیمحدود شهیهم مثل

 ...گرفتیاز تخت فاصله م یکشش تنش کم نیو بر اثر ا شدیم دهیبه باال کش شیهادست

 رارسالنیبه اندام ام شتریکرد و تن و بدنش را ب شتریفاصله را ب نیکرد و ا طنتیش

 ...دیکش

 و سر در گردنش فروبرد... دیباره خود را برتنش کوب کی رارسالنیام

 گردنش را به آتش کشاند.. هاهیر یداده حجم هوا رونی...و با بدینفس کش قیعم

 ؟؟یخوایپس منو م-

 ...به او داد یشتریب یو فضا دیو ترقوه به رخ کش دیباال برد و گردن سف سر

 ...خوامی+نم

 ؟یپس چ-

 +تموم تنم خواستار تنته...

 خواستار تنته؟-
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 و وول خورد... دیخند الیخیب

 +خواستار تنتونه...

 آن چشم دوخت یرو گاریس یادگاری یآورد و به جا رونیاز گردنش ب سر

 رفته... ادتیدرست حرف زدن  هایتازگ یشد یمیصم یادیز-

 یکرده به آرام سیرا با زبان خ اششصت

 ...دیزخم کش یرو

 بدم؟؟ ادتیبه نظرم الزمه دوباره -

 تا اسرار دل اشکار نکند... دیگفته نشود....لب گز یربط یبرهم فشرد تا حرف ب دندان

با تو  شیاز پ شیب خواهدیندارد... م یطاقت سرد یدل لعنت نیدلم ا ِ"آخر جان دینگو

 شود"... یمیصم

و  ردیگیدل تپشش اوج م نیا کنمیخطابت م یو خودمان میگویاسمت را م ی"وقت دینگو تا

 ...کندیم میرسوا اشیبا خوشحال

 ..زنمیچقدر با تو حرف م ییدر تنها یندار خبر

و قربان صدقه ات  زنمی... عاشقانه ...چقدر اسمت را صدا می...خودمانیمیصم

 ....رومیم

جسم بگذار که همه اش مال توست...سند  نیبر ا یاگاریکن... یادآوری یخواهیم هرچقدر

 ...کنمیکه عاشقت م یروز رسدیزدم به نامت.... م

 مانیبه آن برسم...تو اگر به من ا یگذاریآنچه حال حسرتش را دارم و تو نم شودیم

 "...کنمیدارم....عاشقت م مانیقلب عاشق ا نیمن به قدرت ا یندار

 ...با ناله بلندش چشم باز کرد...دیچیتنه پ نییزمان درد در تمام پاآتش گرفت و هم گردن

 دادیآلتش گذاشته فشار م یزانو رو یوحش یبا چشمان رارسالنیام

 توله سگ حواست از من پرت کجا شد؟....-

همه کس  ی... وقتدییشما زیهمه چ ی...وقتشهینم یچی+من حواسم به جز شما پرت ه

 ...شهیحواس فقط پرت شما م نی... ادییشما

 حاال... شمیارباب فشار نده سر جدت مفقود نسل م آخ

 برداشت و بلند شد... زانو

 نه؟ یخوایمنو م یگفت-
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 !خوامی+م

 ..!یو ندار اقتشیل-

 +دارم...

 و نرمه اش را به دندان گرفت.. دیسیگوشش را ل ریزد و ز مهیخ شیرو دوباره

 توله.... یساک بزنواسم  یندار اقتیل یتو حت-

نفس  یو وول خورد....سراسر جسمش حساس بود و گوش حساس تر...وقت دیکش یقیعم آه

کنار گوشش زمزمه  یخمار کلمات درت یو با لحن شدیدر گوشش فوت م رارسالنیداغ ام

 ...حنبه یجسم ب نیواکنش نشان ندهد ا توانستیچگونه م کردیم

 ...هنوز که امتحانم و پس ندادم...د؟هنوزیدونی+از کجا م

 ؟؟یآزمون پس بد خوادیپس دلت م-

 ...خوادی+م

 ...ستادیتخت درست در مقابلش ا نییتنش بلند شد و پا یرو از

ماهان را تماشا  یبایز ریحال تصو نیگذاشته بود و در ع شیاز خود به نما ییبایز ریتصو

 ...کردیم

 ...دیدرخشیم یچون الماس دشیرنگ با آن پوست سف اهیس یرو تخت انیم انیعر

 قراریب دانستی... مدییسایو پا به هم م خوردیتکان م یو قرار نداشت و ه آرام

 ...ستیچ

از  یزیتصاحب ...چه چ نیهم خواستار ا رارسالنیجسمش را خواستار بود و ام تصاحب

 بهتر؟ نیا

 تر است...راحت الشیجسم را مال خود کند و برود خ ابن

را از تن در کرده  راهنشیحرکت پ کیماهان بود در  خیکه نگاهش هنوز م یحال در

 انداخت... یاگوشه

را  پی...دکمه و زدیرا با نگاه بلع انشیجسم عر رهیخ رهیرا باز کرد و خ شلوار کمربند

 تخت اشاره کرد... نییباز کرد و با انگشت به پا

 کرد... یدستور صادر م یاگونه کلمه چیه بدون

 گذاشت رچانهیلبه تخت نشست و دست ز شیتخت زانو زد و سرخم کرد...روبه رو نییپا

 ...یخوب باش شهیاگه انقدر که ادعات م-
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 ...خوامیکه من م یباش یاهمون توله اگه

 ....دستات  پشت سرت قفلیکنیاز دهنت استفاده م فقط

 مگه نه؟؟ کنمیم کارشیاگه دندونش بهم بخوره چ دونهیخوب من م توله

 +بله ارباب...

 روح.... نیاز تسلط بر ا بردیبود....لذت م عیبه وقت رابطه مط شهیهم مثل

 مثلش و نداره مگه نه؟؟ چکسیدارم من ه یعیچه توله مط-

 ...دیشد و صورت به کف دستش مال لوس

 +بله ارباب

 مثل مال من و نداره... یاتوله چکسیمعلومه ه-

 مگه نه؟ زنهیله له م امکیواسه د رسهیبه من که م یخواننده معروفه...ول هیمن  توله

 ...خوادشیم دلت

 ...دیو زبان دور لب کش ختیرا در نگاهش ر شیبه شلوارش دوخته تمام تمنا چشم

 ارباب خوادی+م

 خواد؟یم یچ-

 براتون ساک بزنه خوادی...م خوادی+م

 بشه؟ یکه چ-

 و ثابت کنه اقتشی+که ل

 ؟؟یواسه چ-

 ددر چشمانش دوخته، احساس منتقل کر چشم

 ی+که شما صاحب جسمش بش

 مگه صاحب نداشت قبال؟؟...-

 یکی خادینشده...م یکی+چرا داشت...جسمش نشون هم داشت...سند خورده بود...اما هنوز 

 نیتقه اربابش...ا هیلحظه لمس اربابش  هیلحظه بودن با اربابش...  هیبرا  زنهیبشه له له م

 ...کنهیجسم شما رو تمنا م

 جسمش و صاحبش تصاحب کنه؟ خوادی...میچه توله پرتوقع-
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 ...اجازه داره؟؟خوادی+م

 کرد کیو به فاق شلوار نزد دیرا چنگ زده سرش را کش شیموها

 یچ نمیکه داره لمس اربابش اون هم فقط با زبون...زودباش رو کن بب یاتنها اجازه االن

 ...یبلد

 ؟ میبکن یباز هی یخوایم

 ؟؟ی+چ

جسمت به  نیوقت ا... اونکنمتیتخت م نیهم یتا صبح رو یاریو ب کاممیپر یاگه بتون-

 ؟یاگه نتون ی....ولرسهیآرزوش م

 تونمی+م

 !یاگه نتون-

 تونمی+م

 !یاگه نتون-

 ؟ی+اگه نتونم چ

 ...یاسباب باز هی...مثال یتجربه کن گهید زیچ هیبارت و با  نیاول یوقت مجبوراون-

 تمام نشده بود که ماهان دست به کار شد... حرفش

و با چشم درخواست بلند شدن را داد تا بتواند آن  دیکش نییشلوار را تا انتها پا پیز یفور

 را از تن خارج کند....

...دستانش را پشت بدن گذاشتیم شیپاها یجا یبوسه بود که بر جا شد انیکه عر تنش

 در آورد....قفل کرد و با کمک خود شورت را هم 

 رهیخ دیدیم انیبار بود به طور کامال عر نیاول یکه برا یعقب رفت و به جسم یکم

 شد....

باال  انیو سرخ....نفس نفس زنان مردمک چشم م سیها خباز لب مهیخمار دهان ن هاچشم

 چرخاندیتنش م نییو پا

 با مکث همراه بود.... یبه آلت کم نگاهش

 کرد و بعد سرباال آورد یکرد و انداره را بررس نیسنگ سبک

 ؟یقراره بره تو َمن؟سوراخ باکره و معصومم چ نی+ا

 ش کرد...دو زانو بلند یزده رو شیبه موها یچنگ یعصبان
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 ...دیصورتش که قرار گرفت غر یرو به رو صورت

 هان؟ یتو چرا شعور حرف زدن ندار-

 !؟یکنیم یزبون درازحاال واسم  یزدیله له م شیپ قهیدو دق تا

 کردم... فیمسترم تعر زینکردم فقط از سا ی+زبون دراز

 را ول کرد و به عقب هلش داد.... شیموها

 کرد... شیازپ شیرا ب تیرا بست و محدود شیهاچشم یکروات با

 شروع کن... ستین یزادیهم آدم هاتفیآخه تعر-

 رو غرغر کرد.... شیپ یاهیسر به چپ و راست تکان داد و کالفه از س یکم

 و شروع کنم؟ ی+آخه چشم بسته...چ

پس  یفهمیطعم اربابت و بهتر م شهیفعال تر م اتییقبال که گفتم چشم بسته حس چشا-

 حرف نزن و شروع کن...

 که امر کرده بود دست پشت کمر برده قفل کرد و آماده اطاعت از ارباب... گونههمان

 کرده کارش را آغاز کرد... تیسرش را به سمت خود هدا رارسالنیام

و سپس آن را کامال در دهان برد ....کارش که به  دیسیبا آرامش تمام طول آلت را ل ابتدا

 یارسالن دستانش را ستون بدن کرده سرش را باال گرفت و آه آرام ری...امدیاوج رس

 ...زدی... الحق که بلده کار بود و الف نمدیکش

 شیها نهیگردن و س یاز دستش خارج شده و روشدت حرکاتش کنترل آب دهان  از

 ...ختیریم

 یو آن حال و هوا یگریوحش یشد ...خو یینگذشته بود که هوا شتریب قهیدق چند

 ....انینما شدینم اشیحال چیه گریوحشتناک شهوت که د

 گرفته سرش را ثابت نگه داشت... شیپنجه ها نیرا محکم در ب شیموها

 ...رونیزبون ب-

 سشیدرون دهان گرم و خ یآورد چند بار آلت بر آن کوباند و در حرکت رونیکه ب زبان

 فرو برد...

 توجه.... یماهان ب یهاها شروع شد و به اوق زدنزدن ضربه

 ....دیکش رونیشد آلت از دهانش ب کیکه تحر یاندازه کاف به

 شده بود... انیچشمش نما شیممکن پ یهاحالت نیباتریاز ز یکیهم  باز
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تا دوباره آن  گشتیشده و دهان باز به دنبال جسمش م ریچشم بسته با بزاق سراز ماهان

 را درون دهان فرو ببرد...

 پاک کرد... شیهاو بزاق را از گوشه لب دیکش سشیخ یلب ها یرا رو شصتش

 ...خوشم اومدیبسه توله....کارت و خوب بلد بود-

 را به داخل دهان برد.... یسیخ دیها کشلب یدهان باز لبخند زد و زبان رو باهمان

 بود که انتظارش رو داشتم یزی+اوووممم...طعمش بهتر از چ

 حواله صورتش کرد... یآرام یلیو س دیخند

 توله...-

 ....دیتخت پرت شد و از درد کمر نال یرا گرفت و بلندش کرد...رو شیپهلوها

 ...یخودت انتخاب کن دمیآفر بهت م هی یبود یچون توله خوب-

 چشمات؟ ایبسته  دستات

 ...توننمیبب خوامیم کنمی+نههه خواهش م

 پس دستات بسته...-

 رو تو مشتم جمع کنم که...مالفه تونمیوقت نم+اون

 ؟؟یمالفه تو مشتت جمع کن دیچرا با-

 است خب... جور نشونه هیتو مشتش  رهیگیهمش باتم مالفه رو م لمای+تو ف

 ن خفه شو...ماها-

 چشم برداشت و دور دستانش بست.... یرا از رو کراوات

کرد و ترقوه را  ی.. سراسر گردن را نشان گذاردیبوس قیزد و عم مهیتنش خ یرو

 ناخن ها.... یاز جا یو تمام تن خط و خطوط یها خون نهیکبود...نوک س

جان دادنش را به تماشا  توانستیرا فشار داد که به جرعت م شیها نهینوک س آنقدر

 ...ندیبنش

کامال شل ،جسم لرزان ،آلت برافراشته، پوست ملتهب....رابطه شروع نشده توان از  بدن

 دست رفته بود چه برسد به بعدش...

حالت ممکن  نیتر ثانهیزد و با خب شخندیجسم تکان داد و به ناله ماهان ن یرا رو خود

 او کرد... یاش را ارزانجمله
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 بکنمت؟-

به پرسش و پاسخ نداشت  ازین ت؟حالیو وضع تیموقع نیانتظار جواب داشت؟در ا واقعا

 ....به آماده شدن هم نداشت  ازین یحت

 مهم بود... شیشدن دو جسم برا یکیلحظه فقط  نیا در

 ..لطفا....خوامیم ..شما روخوامی+م

 کند... سشیپشت برش گرداند و انگشت در دهان فرو برده خ به

 کرد  شتریرا ب یریپذ کیتحر نیب نیکلمات غافل نشد و در ا از

 ...دیمقعد برد که از جا پر کینزد انگشت

 زایچ یحواسم اول به توعه بعد باق شهیکه من هم یدونیآروم آروم...م شییه-

 دیاز لبانش دزد یاجازه بوسه ا یبه عقب برگرداند و ب سر

 حرکت واردش کرد کیبند انگشت را با  یکرد و به تالف یکوچک اخم

 صورت گذشت  نیروند آماده شدن به هم تمام

که به  کردیم طنتیببرد... ش شیبا آرامش کارش را پ رارسالنیام گذاشتینم ماهان

 خودش... یادهایو در آخر فنا شدن و داد و فر شدیاو منجر م تیعصبان

 .... دیبازش را بوس مهیگرداند ولبان ن برش

 ...دیپر رنگ شده بود کش یگردنش که حاال با کبود یرو گاریس یبه جا یدست

 کنم... دشونیبنداز همش تجد ادمیرنگ بشه..کم امتیمهر مالک ادیخوشم نم-

 ...ستیزد و با چشمان خمار به او نگر یا مهینصف ن لبخند

 ...خواستیلمس تن مقابلش را م دلش

 ....چدیمرش بپکند و دست و پا دور ک یرابطه تمام کمرش را خط خط نیح در

 نیا یکجا گرینبود...قانون لمس د یو قانون تیمیل چیحواس به ه گریکه شد د شروع

داشت که از همان اول دستان بسته را دور گردنش  یجا اقیرابطه سراسر شور و اشت

 جسمش کنار برود.... یاز رو یتن معشوق لحظه ا ینیانداخت مبادا سنگ

 یاعضا یختگیاز همان لحظه اول از هم گس یداشت وقت یباالتر از طاقت کجا جا درد

...مهم نبود درد داشت کردیرا م شتریضربه ب یبدن را حس کرد و هق زد و تقاضا

 معشوق واضح نبود.... ریرا تار کرده تصو دی....مهم نبود اشک د
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 در گوشش بود.... رارسالنیام یتن بود...نفس نفس زدن ها ینیسنگ نیا مهم

 عرق کرده او بود... تن

 و بس.... نیشدن شان بود هم یکی مهم

با آن لحن خمار و  زشیآم کیتحر یهاحرف ایاوست  عیحرکت سر ریتاث دانستینم

 دورگه... یصدا

شدن جسم  یشد و لذت به خال لیزود درد به لذت تبد یلیرابطه که خ نیهم ذوق اول دیشا

 ادامه داشت.... وستهیچنان پهم رارسالنیمشد.... آرام گرفته بود اما حرکات ا یمنته

حرف نزد...گذاشت به همان  یدوباره قصد بازگشت به تنش را داشت اما کلمه ا درد

 جسم لذت ببرد.... نیاندازه که لذت داده بود از ا

 سرگذاشت.... یها را از دور گردن برداشت و باال دست

او هم آرام  دیحس کرد فهم شیهالب یرا که رو رارسالنیام یهاخشن لب حرکت

 گرفته....

 یچشم باز کند....فقط گرما یحت ایاش را بدهد توان نداشت که بتواند جواب بوسه آنقدر

که حس  یتخت حس کرد سرخم کرد به مکان احتمال یرو دهیتنش را که کنارش دراز کش

 شانه اوست.... کردیم

 فرو برد.... شیو دست در موها دیخند رارسالنیام

راند آروم  هیبه نظرت ؟من با  رسهیمن م یراند به کجا هیراند آخه؟  هین؟یمش همه-

راند که مثل تف  هیبا  جانیپس کو اون همه شور و ه شهیحالم خوب م شمیقانع م شم؟یم

 بود؟ یبه تخت؟همه ادعاهات الک یدیچسب

 کرد که توان نداشت صدا به رخ بکشد... زمزمه

 توان ندارم گهی+نابود شدم...عزادارم...د

 ؟یعزادار چ-

 ...ستیباکره و معصوم ن گهی+سوراخ باکره و معصومم د

 ماهان توروخدا خفه شو...-

 زمزمه.... یدر حد فاصل گردن فرو کرد و چشم شتریرا با ناز ب صورتش

 ...ماهان...شمیم یراند راض هی نیمن به هم ینگفتم بخواب که...فک کرد-

 ....دیبسته را د یهاکرد و چشم سرکج
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...باز هم نتوانسته بود دهیکه با خود گذاشته بود از او توان بر یاز قول و قرار شتریب انگار

بعد رابطه خوابش برده  قهیکه مثل جنازه دو دق یماهان اشجهیخود را کنترل کند و نت

سال دوباره تجربه  نیبود که بعد از چند یکه مهم نبود....مهم حس لذت زهایچ نیبود....ا

 و الله گوش نوازش کرد... دیرا بوس اشیشانی...پکرده

من  تیتن حاال حاال ها آثار مالک نیآسوده برم که ا الیبا خ تونمیراحت تره....م المیحاال خ-

  روشه....
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 دیکه باز کرد خود را در اتاق تنها د چشم

 رارسالنیاتاق ام دیتازه فهم قهی... بعد از چند دقختهیو برهم ر جیبود و ذهن گ حالیب

 ...دیکش یکرد و پوف ی...اخم کم رنگستین

 یخوب همهنی.... ارونیعشق و حالش و کرده بعد منو پرت کرده ب کشهی+خجالت هم نم

 کنند.... اترونیب یو از دست داد اتیکه توش باکرگ یکن بعد از اتاق

 نیپرت کرده بود نه آدم ا رونیاق باو را از ات رارسالنینبود...نه ام گونهنیاصل ا در

 ها بود...حرف

 یرو یفشرد و بوسه ا نهیگرم او را در بغل گرفت...به س یآمد نصف شب آغوش ادشی

 گذاشت... یبر جا یسینشانده رد خ یشانیپ

 را به اتاق خود آورد... او

 نداشت.... ییجا رارسالنیام میهنوز هم در حر نکهیشد از ا دلخور فقط

 شدن و کوتاه آمدن هم نبود.... الیخیآدم ب اما

افتادن  کینهاد زانوها شل ،نزد نیکه پا بر زم نیاز تخت دل کند و هم بتیهزار مص با

 بود که لبه تخت نشست....

هم مونده بود مثل پنگوئن گشاد گشاد راه  نیزد منو پوکوند...هم یبر پدر جد هر ک ی+ا

 برم....

 ....یدیدیروزا رو هم م نیا دیآخ ماهان خان با آخ

 سوراخ هم بهت وفا نکرد جر خورد... نیا

و  کردیصبرکرد جان به پاها باز گردد و مجدد برخاست....درد نرم نرمک بروز م یکم

 ....شدیم یشانیباعث اخم پ

 یمشاهده کرد اما صدا یاجازه اتاق را خال یارسالن آن هم ب ریوارد شدن به اتاق ام با

 ...شدیم دهیندوش به وضوح ش

 داخل شد... یزیآم طنتیاز تن کند و با لبخند ش شلوار

به رخ  کلیو خم ه چیعضله سرشانه و پ ستادهیدوش ا ریپشت به او ز رارسالنیام

 ....دیکشیم

 زد... دشیداد و د هیتک واریبه د انیتِن عر شان،یپر یهمان چشمان خمار آلود و موها با

 را شکار کرد... زشیناگهان برگشت و نگاه ه ینگاه ینیبا حس سنگ رارسالنیام
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 حموم هم من از دست تو آرامش ندارم بشر.... ؟تویکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 داد... هیاش تک نهیبه س یشانیو پ ستادیا شیکند و جلو رفت....روبه رو واریاز د هیتک

 امروز...حالم واقعا بده... هی+فقط 

...فقط دلش آغوش کردیم ریدرد داشت...روح در آسمان هفتم س یبد نبود...جسم کم حالش

 ....شدیبراورده م نیاش بود اما فعال هم...لوس شدن هم خواستهخواستیم

 ....دیچیداد و دست دور تنش پ سرتکان

 خبرهاست  نیهمش هم یفکر کن هایبچه...بعدا پرو نش امیاالن دارم باهات راه م-

 داد.... یجا اشنهیس یچانه رو بارنیو ا و سر بلند کرد دیحال خند یب

 دوست دارم.... شتریب یجورنی... آخه من اکنمیو م میسع یول دمی+قول نم

 دو انگشت فشرد.... انیرا گرفته م فکش

 ...تلیل ایگرفتم  وی...اسلیلوس یلیهم خ یجور نیمن دوست ندارم... هم یول-

 من برا شمام... نهیواسه شماست...مهم ا نهی...مهم ای+هر چ

 پشتش برد و باسنش را فشرد... دست

 ؟یداد کاریچ نجایپس ا رونیحالت بده برو ب یگی...مگه نمزیبسه زبون نر-

 ...ستادیدوش ا ریاو فاصله گرفت و ز از

 حموم کنم....حموم اتاقم خرابه... خوامی+م

 خرابه؟ یمطمئن-

 سر تکان داد... قاطع

 بار امتحان کردم... نی+بله ک مطمئنم چند

 نگاهش کرد هانهیاندر سف عاقل

 ماهان...اتاقت حموم مستقل نداره اصال-

 دوخت واریو نگاه به د ستادیا یبرجا شوکه

 حاال... دینکن عیشما ضا شهی+شت...دوباره گند زدم...نم

 نیمغزش...مزه ا فیبردن افکار کث نیدر از ب یدوش کرد و سع ریز سیبه جسم خ ینگاه

 ...انینما رشیناپذ یریدندانش رفته بود و حاال آن طبع گرم و س ریتن و بدن ز
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عاقبت کارت با خودت ولت  ی...نررونیب یبر دمیبهت مهلت م قهیماهان...فقط چند دق-

 ...کنمینم

خود  رارسالنیاز زبان ام یجمله دوست داشتن نیبود...ا نیزد که قصدش هم هم لبخند

 بهشت بود...

 ...چیولش نکند...ه نکهیجز او....جز ا خواستیچه م مگر

 و چشم خمارکرد.... دی...لب گزشد کینزد یهم به قصد دلبر باز

 باشه... کمینزد شهیتن و بدن هم نیدلم بخواد ا دیشا...نهی...قصدم همدی+شا

حمام چسباند و نرمه گوش به دندان  شهیبدنش را گرفت و برگرداند...به ش یحرکت با

 گرفت...

من  یوحش ی....رو کردن خویکنیکه پشت سر هم م ییهاماهان....ماهان امان از اشتباه-

خودت  یبرا ادینم شیپ یبرا من مشکل یبر شیپ یبخوا یجورنیبه ضرر خودته .... ا

 ...یشیم سی...خودت سرومونهینم یسوراخ

 برخورد کند.... رارسالنیکرد و باسن عقب داد تا به جسم گرم ام طنتیش

 ...دیخواستارم باش یجورنیشما ا یوقت ستیمهم ن یچی+ه

 از قبل خود را به او چسباند.... شتریو ب دیخند

پر  یبهتر از حاال برا یو چه وقت زدیذوق م یدر گردنش تو یاز کبود یخال یجا چند

 تن.... نیا یخال یکردن جاها

 ....خواستیم شهیبود که هم یریهمان تصو یکامال کبود و خون یبدن

 بود.... نیاز خانه خارج شود که قصدش هم هم یحت تواندیبود تا چند روز نم مطمئن

 نیاما هم کردندیاش نبود تا شب را در تخت خواب سر مبه او بود و رفتن در برنامه اگر

 بود.... یتن و بدن هم کاف نیفرصت کم کام گرفتن از ا

زانو  یآن پرت کرد...حت یبه باسن لنگان لنگان به سمت تخت رفت و خود را رو دست

 شود... شتریخم نکرد مبادا درد ب

 در بالشت فروکرد و زار زد.... سر

 نمیبش تونمینم یحت شهیبرا من کون نم گهیکون د نی....اشممیاون آدم سابق نم گهی+من د

 کش.... شیکاربردا که پ هیروش بق

 رشیحاال هم د نیماهان هم یهاطنتیش یزد و به سمت کمد رفت که صدقه سر یتکخند

 شده بود...



 

180 
 

 ...یرو کن یتو چنته ندار یچیه یول هایایم ادیز ی...قپ یخودت خواست-

 تخت نشست... یآورد و کج رو رونیاز بالشت ب سر

 شیدوروز پ ده؟تایراهکارهام جواب م گهید بارنیا دونستمیم دی...من از کجا بادای+ببخش

 دمی...حاال نخ مشدیم بمیکتک پشت کتک ضدحال پشت ضدحال نص کردمیم یجورنیا

 ....یکشیشما م

 سمتش رفت و فکش را گرفت.... به

جوابش و  یجورنیا یکن طنتی...شهینجوریهم تیبه بعد وضع نیآره...از ا-

 پس روشم و عوض کردم... یپرو شد دمی....کوتاه اومدم دیریگیم

 تخت پرت شد و زار زد... یرو باز

 روشه... رییتغ یتو هرچ دمیمن ر ی+ا

 ....دیحواله اش کرد و غر یاسلپ

 ...زنهیروز از بس حرف مفت م هیمن  برمیزبون و م نیا-

 زر مفت نزنه حاال شما کجا ؟ گهید برمشی+غلط کرد خودم م

 به تو جواب پس بدم؟ دیتا حاال با یاز ک-

 کرد... زانیو لوچه آو لب

 د؟یپوشیلباس م دی...چرا داردمیپرس یسوال عاد هی+فقط 

 برم خوامیم-

 +کجا؟

 جنوب...-

 نشست.... یزده بر جا بهت

 +کجا؟

 لب مرز...کار دارم-

نبودند و  ششیپ گرانید یکه حت یرابطه... آن هم زمان نی... آن هم روز بعد از اولامروز

 تنها بود

 +امروز؟

 که بعد شب زفاف نتونم تنهات بزارم که.... یستیباکره ن...تازه عروس یاره پس ک-
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 انداخت.... نییکرد و سر پا بغض

 جسم که باکره بود.... نیقلب که باکره بود...ا نیعروس نبود...اما ا تازه

 ....خواستینم ییتنها دلش

 ...ستیاو کاف یهم برا نیحد بود اما هم نیدر هم رارسالنیخوش نشان دادِن ام یرو

 بوس و بغل و جمالت عاشقانه بعد از رابطه را نداشت درست.... توقع

 هی...تنباوردیحرصش را در ب شیها طنتیو او را تماشا کند و با ش ندیبنش خواستیم اما

 براق و لبخند به لب نگاه هم کنند... یو رابطه با چشمان هیخودش بتراشد و بعد از تنب یبرا

 بود... یادیز توقع

 ماهان!-

 و قصد رفتن کرد.... شد بلند

 خونه خودم.... دیلباس بپوشم...لطفا من رو هم برسون رمی+م

دست دور  شهیشد و دستش را گرفت....به سمت خود برش گرداند و مثل هم یعصب

 ....چاندیگردنش پ

 ؟؟یدیفهم نجاستیخونت ا-

 ستی+نه ن

 نکن به ضرر خودته میماهان عصب-

 برم خونه خودم... دمیم حیترج ستین نجایا یکس ی+وقت

 ...دیکش عربده

 ....نجاستیگفتم خونت ا-

تنت باشد ....دستان گرم و  ی.... آغوشت باشد ...گرمایکه تو باش ستییمن جا خانه

 مرد.... یفهمیمردانه ات باشد چرا نم

 چرا بمونم؟؟ دیستین نجایشما ا ی+وقت

...بعد باهاشون شتیپ نجایا اندیم رسندیم گهی..چند ساعت دگردندیدارند برم نایروهام ا-

 ...یدیخونه اونا فهم یریم

 +خونه اونا؟...اونجا خونه منم هست...

 ....اندیبکپ تا ب کمیکه من باشم...حاال هم برو اتاقت  هییخونه تو فقط جا-
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 ؟یسرد نیبمانم...چه کنم من با ا شتیپ یگذاریلحظات هم نم نیدر ا یحت

 لحظه هم استراحت نکرد... کیاتاقش بازگشت اما  به

زل زد تا قامت معشوقش  اطیبه ح ستادهیاتاق پشت پنجره ا نییپا یهمان حوله و دما با

 شود... انینما

اسکورت قصد ترک خانه  نیحاضر شد و با سه ماش اطیآسمان خراش در ح پیبا ت بالخره

 را داشت...

تکان داد لبخند زد  یتنها دست شد....ماهان رهیآخر برگشت و به پنجره اتاق ماهان خ لحظه

 و رفتنش را نظاره گر...

 رفتن برگشت ندارد ... نیا گفتیم یحس

 ...شودیبه ضررشان تمام م ییتنها نیا گفتیو م زدیتوان داشت و داد م کاش

 دوباره... داریداشت به د دیام یقدر کاش

اش را به خواب اختصاص داد که دو بار رابطه پشت سرهم با از وقت اضافه یکم

 گرفته بود... ده،توانیاختالف چند ساعت امان بر

 دایپ ایو آر ایکه سروکله ارش دیطول نکش شتریاستراحت هم چندساعت ب مچهین نیهم یحت

 شد...

تخت  یدم در رواز همان  ایبرخورد کرد...ارش واریاتاق به شدت باز شد و به د در

 ...دیرفت و در آغوشش خز رجهیش

 تک پسرت اومده.... نیپاشو بب یی*بابا...بابا

 چه طرز استقبال کردنه.... نی...استیخونه ن یجا چیه میکن دایو پ ریباباام میپاشو بر بابا

 ...دادیشانه گذاشته مدام تکان م یتخت به سمتش آمد و دست رو گریاز سمت د ایآر

چه  نیا میبعد سه روز اومد گهید گهیداداش...عمو زن داداش پاشو راس م*زن 

 ....ه؟؟یاستقبال

 و تخت را آتش بزند چشم باز کرد... ونددیهم به جمعشان بپ ارشیک نکهیاز ا قبل

 انداخت... شاننییحواله هر دو کرد و از تخت پا یمحکم یگردن پس

....زن داداش زن داداش و زهرمار یبابا هم دار هیافتاد  ادتی+چه عجببب بعد سه روز 

 ... استغفرهللا دهن من و باز نکن بچه...

 ...دیکه بود ییهمون جا دیبر دیکن جمع
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 شد... نهیداد و دست به س اشینیبه ب ینیچ ایارش

ات کرد لوس ینجوریا ری.... بابا امی*وا بابا تو که انقدر غرغر و و لوس نبود

 ....یطفل کنهیمتحملت  ینه....چطور

 داد... لشیتحو یاساس یاسمتش برگشت و چشم غره به

 شد... دایو روهام هم پ ارشیباز نکرده سرو کله ک دهان

 ...یبه الالت گذاشته لوس شد یلیل رارسالنیبچه....انقدر ام گهید گهیراست م-

 بشر نکن ... یترکی...م؟یخوریم یتو هنوز دار ارشیک ی+وا

 در دستش گذاشت و لبه تخت نشست... یو به سمتش آمد...تلفن دیخند روهام

 عالقه داره نه؟ یلیبه موز خما رو ورشکست کرد اونجا... نیواال ا-

 راحت خودش از درخت بکنه... رهیبگ ادی مونایم شیببرمش پ دی+آره با

 با حرص به سرو وضعش اشاره کرد و پوزخند زد ارشیک

 !؟یشد ینجوریتنت کن...با پلنگ تو اتاق تنهات گذاشتند که ا یچ هیفقط  یببر نکهیقبل ا-

 دیشد....چشم بسته لب گز رهیانداخت و به تن و بدن کبودش خ نییپا سر

 کرد...قبل از خروج به سمت ماهان برگشت... رونیبه سرعت همه را از اتاق ب روهام

 یادعوات نکنه...اون تلفن ماهواره نهیبیم ادیبعد م ریام کنمیپاک م نویدورب یهارو لمیف-

 نیرو ا فرستهیم فینوت هیبار  کی...معموال چند ساعت وهیتوش س ریام یهم شماره کار

 من بدونم حالش خوبه بهش زنگ بزن... یگوش

 زد و سرتکان داد... لبخند

 ...ستادیا نهیآ یشد و روبه رو بلند

مورد نظر  کلیکه در باشگاه به ه یزمان یحال نبود...حت ییبایتن و بدن به ز نیا گاهچیه

 نداشت ... یآنچنان تیاز نظرش جذاب دیرس

 چرا... دیفهمیم حاال

 و رد بوسه و ناخون .... یبود....کبود تیبه مهر مالک ازیبه عضله نداشت....ن ازین

دست  خواستی....دلش نمدیفهمیرا م یارزشمند یداده بود...حاال معن نتیتن و بدن ز به

 رنگ شود....کم یکبود دیترسیبکشد که م

 ....هانهیو سرشانه وس یچانه آثار به جا مانده بود و گردن تماما رنگ ریز از
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 ....کردیمنظر نگاه نم نیاز ا گاهچینبود که ه یباز ینشان وحش نهایا

 ....زدیبود که درون رابطه موج م یعشق پنهان نشان

 به تن کرد و لبه تخت نشست  لباس

 بار.... نیبار دوبار چند کینکرد... افتیدر یگرفته منتظر شد اما جواب شماره

 ...یجواب چیه

 را به سمت روهام گرفت و نگران سرتکان داد... یرفت...گوش نییبه طبقه پا نگران

 برات نفرستاده؟ یفی...نوتدهی+جواب نم

 ره....نه...فقط صبح زنگ زد بهم گفت چه خب-

 ست؟ین ی+عصر شد چرا خبر

 آرامش... یکم قیتزر یاش گذاشت براشانه یبه سمتش آمد و دست رو ارشیک

 میشینفهمه که بدخت م ایات...ارشواکنش نهیماهان...هربار هم یعادت کن دیبا-

 را به آغوش دعوت کرد و لبخند زد... ایسمت مبل رفت و نشست... ارش به

 ؟یمن هم بود ادیمعرفت بابا....اصال  یب نمیبب ای+ب

 ...گرفت یجا شیپا یبا ناز به سمتش آمد و رو شهیهم مثل

 شمیپ یایب ریکاش با بابا ام گفتمی*معلومه که بودم...همش م

 ...ییو ولش کن من تنها ری+بابا ام

 باهم ریکه نه...با بابا ام ییتنها-

 اشیپرتقال یهاعاشق طعم لپ گفتی...دروغ نبود اگر مدیاز لپش گرفت و مک یگاز

 بود...

 ...یو به شدت خوردن نیریتازه و ش ترو

 ؟یمن شدم دوم گهی...حاال دایارش یمعرفت یب یلی+خ

که فقط پدر نبود...او  یآرامش گرفت از عطر تن مرد یدر گردنش فرو برد و قدر سر

 تمام نداشته ها بود.... یخال یجا

 بابا ماهان...باباتر از همه کس.... یتیاولو شهی+تو هم

را خوب  شانیحال هر دو یهم آغوش ی...کمدیکمر کش یو دست رو دیرا بوس سرش

 کرد...
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 نه؟! ایهنوزم باهام خوبه  نمیبب خوامیرکس؟... م شیپ میبر یای*باباماهان...م

بود جر واجرم کنه....اصال حرفش و  کیبودم نزد ششیپ روزید نی+نه قربون قدت من هم

 نزن

 کجاست؟...با اون برم! ری*پس بابا ام

 ...قتیجز گفتن حق افتین یبا روهام رد و بدل کرد و چاره ا ینگاه

 ....رفتی...وگرنه نمدیایشما م دونستیسرکاره... نم ری+بابا ام

 و بلند شد... دیلب برچ دلخور

 یچیه ایاول  تیاول ای دیبگ ریچندم باشم...به بابا ام تیاولو خوادی*من دلم نم

 را گرفت و رفت و همه را در بهت گذاشت... ایآر دست

 تیفقط کارشه که اول رارسالنیام یداره...خبر نداره تو زندگ یوجب بچه چه زبون می+ن

 اوله نه ماها...

 ...برخاست یروهام بود که به طرفدار شهیهم مثل

 نگو ماهان.. ینجوریا-

 بوده... تشیخانواده تو اول شهیرهمیام

 بره که... رترید کمی تونستی+پس چرا رفت؟م

 زمزمه کرد "حداقل نه امروز".... آرام

 زد و نگاهش مهربان شد... یدار یمعن لبخند

 ...کرد؟؟ینم شیقیتو فکرش بود و حق ریو ام یپس شد اونچه دنبالش بود-

 ه؟؟ی+منظورت چ

 یکه پا گذاشت یبود همون روز اول یکه اگه اون جور یسکسه....نه سکس عادمنظورم -

 ...دیخونه رابطه داشت نیتو ا

 اتشیکرد... آزما نیهمه کارهاش حساب شده است...سبک سنگ رارسالنیام

 ای یایباهاش کنار ب یتونی....تا بفهمه می...همه چاماسیدیرابطه ب یکرد....رابطه عاد

 نه....

 نه... ای یتا آخرش باهاش تو رابطه بمون یتونیم

 ...دیسکس داشته باش بعد
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 +مگه َهَولم که با سکس وابسته بشم؟؟

 و سرتکان داد دیخند

آدمن قلب دارن  هاتینکن...همه جنس یتیو جنس زی...همه چهاروضیتبع نیبنداز کنار ا-

 احساس دارن...

 وسط باشه... نیذره احساس ا کی یاگه حت کنهیم ترکیآدما رو نزد سکس

 فردا با اون... نیکه امروز با ا ستیفروش ن تن

 ...زنهیچشمات برق م دنشیکه با د ینفر کیبا  یوقت

 فوران احساسات.... شهی...میبا همون نفر رابطه داشته باش یوقت

 برات مهم بود بعد رابطه رفته؟نه مهم نبود... ینداشت یاگه حس یکنیم فکر

 ....هیقشنگ زیبرق چشمات و پنهون نکن ماهان...عشق چ نیا

 انداخت... نییشد و سر پا شرمنده

 عشق را نداشت.... نیو آشکار شدن ا هیهنوز توان مقابله با بق دیشا

 ...یبابتش خجالت بکش دیوقت نبا چیکه ه هیزیعشق تنها چ-

بچه بود که من و به  هیکرده از خودم بدم اومد....اون  رییتغ اینگاهم به آر دمیفهم یوقت من

 داشت.... یرو از بچگ رارسالنی....پسرعموم بود و من و امدیدیچشم داداشش م

 عاشق شدم باهام حرف زد... دیفهم یوقت ریام

 هیلبخند نیحال دلت باهاش خوش باشه...مهم ا نهیمهم ا هیک ستیخجالت نکش..مهم ن گفت

که ملکه ذهنت  نهی...مهم هماوردمیاسمش هم ن یمن هنوز حت یوقت نهیش یکه رو لبت م

 شده...

 شدم... یکردم و بهش گفتم عاشق ک دایپ جرعت

عمارت هم و تا سر حد مرگ کتک  اطی...وسط حمیکرد یچقدر کتک کار رهینم ادمی

 نمیرو بب اینگذاشت آر ی...تا چندوقت باهام حرف نزد....حتمیزد

اما بالخره  ادیتا کنار ب دی...طول کشیچ یعنیتا با حرفام بهش بفهمونم عشق  دیکش طول

 درست شد...

حرفارو زدم که بهت بگم برق چشمات و خاموش نکن....لبخندت و پنهون  نیا همه

قشنگ تر  یجور نیهم ایهم بشنون...دن هیضربان قشنگ قلبت رو بق نینکن...بذار ا

 ...شهیم
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 نکرد... افتیدر رارسالنیاز سمت ام یمغایپ یشب جان داد ول تا

و  دیروح و قلب لرز چیتن و بدن که ه دنشیدادگاه بود که با د هیاتفاق روز احضار نیبدتر

اتفاق ممکن  نیوحشتناک تر رارسالنیلرزش آرام نگرفت...تصور زندان رفتن ام نیا

 بود...

 راز سربه مهر برنداشته بود... نیهنوز پرده از ا او

 هنوز راز دل نگفته بود... او

 بوسه نزده بود... شیهادر حد مرگ به لب هنوز

 ست.... یدنیپرست شیهابود طعم لب نگفته

 اجازه را بدهد... نیتمام شود؟مگر او مرده باشد که ا خواستیرابطه ادامه دار نشده م نیا

از مکان بدون  یکرده بود...هوا خانه خفه بود و او فرار نینفس را هم سنگ یاو حت نبود

 او....

موضوع  نیا دنیبا فهم رارسالنیام دیترسیاش داشت که ماصرار به ماندن روهام

 شود یعصبان

 بر رفتن گرفت.... میرا راحت کرد و تصم الشیخ

 را ترک کردند... الیو ایاز آنها روهام و آر زودتر

که تا چندساعت  یاو او ماند و خانه یخداحافظ یرکس برد برا شیرا پ ایارش ارش،یک

گذاشته  یاهیرد س اشیجا یترس بر جا هیو حال سا دادیمعشوق را م یعطر و بو شیپ

 بود...

 رفته بود.... تیبه مامور رارسالنی....قبال هم امافتی یرا نم لشیداشت اما دل ترس

 نبودش تلخ بود اما از سرگذراند.... تجربه

 ست؟؟.... یچه حس و حال نیا پس

 رفت و منتظر ماند... اطیسمت ح به

 به سمتش گرفت و دستور خروج از منزل را فقط با او صادر کرد یچییسو نگهبان

 دیصورت با نیا ری...درغدیاجازه خروج دار نیماش نیشرمنده قربان گفتند فقط باهم-

 دیبمون جانیهم

 به جان بخرد و  هیکند و تنب طنتیاو هم باشد و ش ی...وقتییبود ماندن اما نه تنها شیخدا از

 اش برود...صدقه جذبه قربان
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 طاقت نداشت... گریبود و حال د دهیکش ییسال تنها نیچند او

 است... دیکار هم بع نیلوسش نکرده بود که توقع ا رارسالنیام

بخش  نیکه حواسش به کوچک تر یآنقدر مهم باش یکس یبرا نکهیبد عادت شده بود...ا اما

 یشوی...بد عادت میاز وجودش هم خبر ندار یکه تو حت یخشهم باشد...همان ب تیزندگ

 خوب حواسش جمع توست... یکه کس یراحت چشم ببند الیو با خ ینیجا بنش کی

 ارشیروانه کرد که ک نیرا سمت ماش ایو ارش ارشیرا گرفت...ک چییتکان داد و سو سر

 بود... وستهیپ قتیبه حق ایداشت و حاال رو شهیذوق پشت رول نشستِن بنز را هم

 که روهام به او داده بود را برداشته خارج شد.... یسمت خانه رفت و تلفن به

 اشنهی،نگهبان تخت س یراندازیت بیمه ینگذاشته بود که با صدا رونیاز در خانه ب پا

 رونیباِز خانه ب مهیدر ن یاز ال یپرت کرد....با تعجب و نگران اطیاو را درون ح دهیکوب

 .... دیرا کاو

خانه را هدف قرار داد و آن را با  یجلو نِ یعبور، ماش نیکه در ح یرنگ یمشک ون

 مسلسل به رگبار بست...

اش قصد سوار شدن شیپ یقینبود که دقا یارسالن نبود؟ همان ریام ییهمان بنز اهدا نیا 

 بود ؟ ارشیحضور پسرش و ک یراینبود که پذ یرا داشت ؟همان

 آن باشد... توانستینبود.... نم نیآن ماش نیا

 ینیون و خروجش از کوچه را که مشاهده کرد...به ماش یها کیشدن الست دهیکش یصدا

نمانده و بر اثر اصابت گلوله تو رفته بود  یاش باقدر بدنه یسالم یجا چیزل زد که ه

 را پوشانده.... ابانیها تماماً خرد شده و خ شهیش

 نبود؟ نیکه آن ماش نیا

 نبودند؟.... نیدرون آن ماش که ارشیو ک ایارش

 او.... شیهم پ ارشیرکس بود و ک شینبودند....پسر کوچکش هنوز هم پ نه

خلوت  ییهم در خانه خودشان تنها دیآنها هنوز هم از شمال برنگشته اند....شا دی...شااصال

 ...کنندیم

ترور  نیا ...خوردیبود...قسم م یاش کردند خالنگهبان دوره یریکه جمع کث ینیماش آن

 و کارش هم نداشت.... رارسالنیبه ام ینبود...اصال ربط

وقت شب  نیا یبود و بر مغزش اثر گذاشته....اصال چه رگبار ادیز ونیزیتلو یصدا دیشا

 نیبرود...اول نیبلند شد به سمت ماش نیزم یو از رو دیحال خند یبامن... یطیو در مح

 ...اوردیبه خاطر ن چیه گریشد و د نینکرد و پخش زم یاریکه جسم  دینرس یقدم به دوم
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به  یدگیداد رس حیماندن نداشت...ترج الیخ گریتمام شد د ییرجا دیکه در بندر شه کار

 واگذار کند و خود به تهران بازگردد.... لشیمکان ها را به وک هیبق

 ....زیچ کیحالت ممکن انجام شد به جز  نیتریها در عادکار همه

به شدت  نیروهام فرستاد و خبر انجام کارها را داد بدون پاسخ ماند و ا یکه برا یفینوت

 بود... بیعج

به  کسچیکه زنگ خورد بدون نگاه کردن به شماره جواب داد که قطعا ه اشیاصل تلفن

 باشد... توانستیجز ماهان نم

 ....دیتماس وصل کرد دیبه به جناب آسمان خراش افتخار داد-

 وثوق.... یهنوز زنده باش کردمی+فکر نم

 ...رمیبم تونمیام...تا روز مرگت...بعد از اونه که راحت مزنده-

 رفت... نیزد و به سمت ماش یصدا دار پوزخند

حجمش و صرف تو  نیوقت ندارم که ا یمونده....کارت و بگو اون قدر یلی+پس هنوز خ

 کنم...

 ...نهیریمشخص بود دشمن د شیاز صدا حرص

 ...شدیکالفه نم اشیذات یبه اندازه وثوق از خونسرد کسچیه

 نحست و از گمرک چابهار بردار؟؟ هینه؟؟...سا یایکوتاه ب یخوایهنوز هم نم-

 یکردیجنس هارو رد م ی.....آخه بدبخت جوریاریو کم کنم؟؟تا بازم گند باال ب هی+سا

 یوقت یستیبلده کار ن یبودن....بعدش هم اصال مگه دسته منه...وقت دهیهمه عالم و آدم فهم

دست آسمان خراش  ریز ادیمعلومه قلمروت م پرهیهات م یمعلومه مشتر یفقط لب و دهن

کس و دور و برت  چیه گهیکه د یزد یچه گند نی...برو ببدنینمبهت کار  گهیمعلومه د

 ....یهمه رو پر داد یندار

 سمت آسمان خراش...سمت من  یپر داد هه

 مکردم یها من اونجا پادشاهگمرک چابهار حق منه سال-

 ؟؟یپادشاهش بود یدونی+از کجا م

بهت  یبرگرده سرکارش وثوق... اگه کس یتا به وقتش پادشاه اصل یگماشته بود دیشا

نرن و  یکه همه بشناسن تا سراغ پادشاه اصل یکس یمهره بود هیتو فقط  گمینگفته من م

 ....نیمهره سوخته ففط هم یشد گهیاالن د

 ...ینیبیحرفت و آسمان خراش....وگرنه بد م ریپس بگ-
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 ...یکن دمیباهاش تهد یوجود که بخوا یب یدار یآخه تو چ کنهیم دیو تهد یداره ک ی+ک

 ...زدیبود....خباثت در کالمش موج م گریمرد د یهاسهم لب بارنیا پوزخند

 ....کردمیفکر و م نیهم روزی...تا ددونمیاره م-

 دایها پتو بچه یخصوص یالی....وکنهیفرق م هی...اما حاال قضچیه یآتو ول هی منتظر

 هیکس توش رفت و آمد نداره جز تو....اما امشب  چیه گفتندیکردند آسمان خراش.... م

 ....شهی....که خودم هم هنوز باورم نمدمید یزیچ

 بودند به نظرت.... یات خارج شدند ککنارش که از خونه یمرد و پسربچه اون

دزد زده به  ینگران باش خوادیبودند به هر حال نم یزیچ یکه هنوزم معتقدم دزد من

بزنه به خونه همکارم و من بدون  ی... نشد که کسدمیات چون من حسابشون رو رسخونه

 بذارم کارش و... یتالف

 نه؟؟ یو دارت یمیهنوز هم اون عادت قد یراست

 آمده.... انیسخن به م زیو چه چ یبود از چه کس ریکه مغز به شدت درگکرد آرام  زمزمه

 ؟؟یکرد کاری+چ

و بستم  نیماش یچطور یدیدیو م یبود دیات رو کم کردم...باخونه یشر دزدها یچیه-

 به رگبار....

 ....دیدریبود که پرده گوش م یازمزمه مانند نبود.... عربده شیحرف ها گرید بارنیا

باشه که  ومدهیسرشون ن ییدعا کن دستم بهت نرسهههه....دعاکن بال ی+حرومزاده عوض

 ...کشمتیم یعل یبه وال

 ...دیمقابل کوب واریزد و تلفن را به د یعربده ا گریبار د دیچیمرد که در گوشش پ قهقهه

 افتیدر یبا روهام برقرار کرد اما جواب یرا در دست گرفت و تماس یاماهواره تلفن

 ....کردیم اشیعصب شتریب نینکرد و ا

 شماره سر نگهبان خانه را گرفت.... بارنیفرمان نشست و ا پشت

به شدت وحشتناک بود....تا به امروز  نیآمده باشد و ا ایسر روهام و آر ییبال دیترسیم

....اما کردیرا راحت م الشیخ نیمطلع نبود و ا اشیاز وجود خانواده در زندگ کسچیه

 حاال....

 گروگان گرفته باشندشان... نکند

 جمله گفت... کیکه وصل شد تنها  تلفن
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 شده؟؟ ی+فقط بهم بگو چ

 ...دادینم یلرزان نگهبان نشان از وقوع اتفاقات خوب یصدا

ون  هی یاز کجا ول دونمیشدند نم نیسوار ماش ایخان همراه ارش ارشیک یقر..قربا...وقت-

و به رگبار بست....من ...من فقط تونستم  نیماش اشنیاومد از کنارشون رفت و در ح

 ....نیماهان خان و بکشم توخونه هم

 بود... جانیو شور و ه طنتیسرشار از ش شیهایگوشیکه باز ی.... کسارشیک

 ....کردیم قیکه حس پدرانه به وجودش تزر ی.... پسرکایارش

 زود با او کنار آمد و او را پدرش دانست.... یلیکه خ ییایارش

 شهی....فقط شدیکه به ماهان خان داد ی....سوار بنز شده بودند...هموندیقربان...نگران نباش-

 سر و صورتشون.... یها شکست رو

 هوشیب اوردهیفشار طاقت ن ریو ز دیمتاسفانه ترس ایخان بهتره....ارش ارشی...حال کالبته

 ..شده.

 و... تیشد که برادرتون رفتند جمع کنند وضع دایپ سیکله پل سرو

 +ماهان...؟

 ...دینکرد باز هم تن صدا به رخ کش افتیکه در یجواب

 ؟؟یماهان چ گمینفهممم م ی+کر

 ...ومدندیشدند و هنوز هم بهوش ن هوشیب شونیا-

 ...دینگران نباش دندیدکتر گفتند به مرز سکته نرس اما

 فرمان گذاشت... یحرف قطع کرد و سر رو یب

 نبود.... یداشت...اما حس قشنگ یحس را تجربه نکرده بود و تازگ نیبه حال ا تا

 ترس نبود.... یضربان قلب کر کننده که برا نیا

 کنار گذاشته است.... دهیوقت است حس ترس را بوس یلیخ او

....انگار او امده بود یدر زندگ زیتجربه کردن همه چ یعنیانگار....وجود ماهان  اما

کرده در لحظه لحظه  یآشت یبا ترس و نگران دیباز هم با یعنیاش را متحول کند.... یزندگ

 تجربه شان کند.... یزندگ

 ریدرگ گریوقت بود د یلیاز حال و اوضاعش....خ ینگران یاز دست دادن شخص ترس

 ....اما....شدیاحساسات نم نیا
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 اه چاره....داد و دنبال ر سرتکان

را انجام  یپرواز خصوص یالزم برا یها یهماهنگ رفتیکه به سمت فرودگاه م یدرحال

انتقام گرفتن صبر  یگاه برا چیداد تا به سرعت خود را به تهران برساند که او ه

 ....کردینم

 نشست.... نیبرزم مایبود که هواپ شیگرگ و م هوا

بعد از  کردیفکرش را نم کسچیکه ه یشرکت، همان مرد مهربان و خوش خنده ا یمنش

کرده  فیرد شیکارها را برا یبه نحو احسنت تمام شهیروهام او معتمدش باشد... مثل هم

 مرد سراسر نفرت بود از دار و دسته وثوق.... نیآمد که ا شوازشیبود و به پ

 ...گذشتینم یانتقام چیآمد و از ه یوقت کوتاه نم چیه

 اتییبند از جز کیبه کارخانه متروکه مورد نظر بود و  دنیذوق منتظر رس با

 ...زدیحرف م شانیریدستگ

 مرد گوش سپرد... یهاحوصله به حرف یآتش زد و ب یگاریس

 یکارا زیچ همهیب موریهمون ت شهیکردم...مثل هم کارشونیچ دیدیو م دیبود دیبا سیرئ-

 ...وفتندیب ریسرعت گ نیبه ا کردیاون حروم زاده رو انجام داده...فکرش هم نم

من و روهام خان چشم و گوش  دونستندیو کارشون راحته نم دیستین نجایشما ا گفتندیم

 .... میتون هست

 یاریها با او  هیمواقع ر نینفس گرفت که در ا یرا باز کرد و کم نیماش سقف

زده ،لرز دستانش  رونیو گردنش ب یشانیرگ پ تیموقع عصبان شهی...مثل همکردینم

 ...ی...چشمانش سرخ بود و از شدت سوزش اشککردیرا سخت م نیکنترل ماش

 خودت و گنده فرض نکن... یلی...خرسمی+حساب توام م

به مرز  هوشهی...ماهان هنوز برهیبوده بم کیمن تجاوز کردند...پسر من نزد میحر به

 ؟یزنیحرف م یدار یاز چ نجایتو ا دهیسکته رس

پارک کرد و  یکنار یاز دستش در رفت...فور نیکه اوج گرفت کنترل ماش تیعصبان

 شد.... ادهیپ

 خودم و خودت و به کشتن ندادم... نجای+گمشو پشت فرمون تا هم

 یرو یکنترل تیبود...در مواقع عصبان نیکه داشت هم یمشکالت نیتر یاز اساس یکی

 یخال بکس سهیک یرونداشت اگر در خانه بود قطعا حرصش را  شیلرزش دست ها

 کردیم

 به مکان مورد نظر برسند جان داد از شدت حرص... تا
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بزند اما دست  ایو ارش ارشیبه ک یماهان برود و سر شیابتدا پ خواستیم دلش

که قصد جان  ی"نگذشتم از جان کس دیبا غرور سربلند کند و بگو نکهی...بدون ایخال

 ام را داشت"...خانواده

مهم نبود که ابتدا به آنها سر بزند...او  شیخانواده برا ندی...بگذار بگوتوانستینم نگونهیا

 ...رفتینم ییجا یدست خال

 شد.... ادهیکند و پ ستیبه طور کامل ا نیفرصت نداد ماش دندیکارخانه که رس به

 را در آورده مسلح کرد... خشم اسلحه با

... بچه ها قبل از ختیریوسط ساختمان بسته شده خون از سرو صورتش م لهیبه م موریت

 یآن طرف تر به صندل یهم کم گریالزم را کرده بودند ...چهار نفر د ییرایاو پذ دنیرس

 بسته بودند...

 پسرکش را به رگبار بسته بودند... نیکه ماش ی...کساننیماش نانیسرنش هیبق

دشمن زجر آور  یچقدر برا یخونسرد نیا دانستینگذشت که م دنیکش گاریس دیق از

 است...

 دینیرا واضح ب حالشیاش گذاشت تا صورت ب رچانهیسمتش رفت و دست ز به

 ...یشد کیمن نزد میو به حر یات گوش دادحروم زاده سیی+تو...دوباره به حرف ر

 تو پسر... یاحمق چقدر

 که هنوز  ییاحمق تو ستمیهه احمق من ن-

 میشب زندگ نیبهتر شبیآسمان خراش د رهینم ادمیسر آدمات اومده... ییچه بال یدینفهم

 که تو رو عزادار کردم... یبود...شب

را پشت پلک مرد مقابل خاموش کرد...به عربده اش  گاریکرد و س یبلند کیستریه خنده

 دینداد و دور او چرخ تیاهم

 یمن و عزادار کنه اونم خداست نه توعه دوزار تونهینفره که م هی+من رو... فقط 

 چیه یچون قدرتش و ندار یومدی... نیومدی...و سراغ خودم نیو به رگبار بست نمیماش

 قانون نیا هیچ یدونیم زیهمه چ ینه تنها تو بلکه همون وثوق ب یوقت نداشت

اوج ضعف شما رو  نیسراغ خانوادش...ا رنیم کننیو ول م فیکه خود حر فهیضع یآدما

جون  دیبه تهد دیکه در برابر قدرت آسمان خراش متوصل شد رسونهیو م نیا رسونهیم

 ....زامیعز
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 ییو بدون محافظ جا زامیترند...من عز زیخانوادم از خودم عز یدونستیم دیبا یول

 ...فرستمینم

 گوش مرد برد و زمزمه کرد.... کینزد سر

 یضدگلوله ا نیماش تونهیم ایباشن که دورم جمع کردم...  ییآدما تونهی+اون محافط م

 بزنه... بیبهشون اس تونهیفکر نکنه م ییپاشون تا هر خورده پا ریز ندازمیباشه که م

 ....دیشد و باز خند رهیو به چهره بهت زده مرد خ دیعقب کش سر

 ارمیسرت ب ییچه بال بارنی....ا موری+خودت بگو ت

 ....یکن دایو پ میخونه زندگ ینتون گهیکنم....که د کورت

 ...یتو گوش ند سییاون حروم زاده ر یحرفا گهیَکِرت....که د ای

 ...ای

 ...دیبه گردنش کش یمرد شد و دست کینزد دوباره

 نشونه کم داره نه؟؟ هیگردن  نی+ا

 ...خورهیآسمان خراش م یهاییهمه اموال و دارا یکه رو یزیچ تینشون مالک هی

 کرد گردنش را از دست او خارج شد... یشدت تکان خورد و سع به

 ی...وثوق بفهمه رو دست راستش نشون گذاشتیکنیکارو نم نیولم کن حرومزاده....تو ا-

 آسمان خراش... کشتتیم

 منقل شد.... کیو نزد دیخند باز

 به آن انداخت ... قیدق یآتش برداشت و نگاه یسرخ شده را از رو لهیم

 ....دیرسیبود نظر م نیو فضا خون دادیمرگ م یبود اما هوا بو وفتادهین یاتفاق چیه هنوز

 نه... گری...حاال دخواستیفضا را نم نیا

 که.... حاال

 شد... کیتکان داد و به مرد نزد یسر

 صورتش برد مرد از ترس چشم بسته نفس نفس زد.... کیرا که نزد لهیم

 را رصد کرد... شیسرتاپا یبانگاه خراش با پوزخند سرکج کرد و آسمان

 ....به خانواده من!...موریشه ت کیکه بخواد به خانواده من نزد هیتقاص کس نی+ا

 گردنش گذاشت و فشرد... یگداخته شده را رو لهیحرکت م کی در
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ها و بعد هقگردنش، عربده و هق یسرخ رو لهیبست و گوش سپرد...جلز و ولز م چشم

 که خاموش شد... یگوشت سوخته که فضا را پر کرد و عربده ا یبو

 هم حواله اش نکرد... ینگاه مین یرا فاصله داد و حت لهیم

 برگشت و اسلحه در دست گرفت... هیسمت بق به

ساده که گول  ی...نه...من با آدما دیرسی...در اون حد گناهکار به نظر نم+شماها

 ...کنمیمندارم...آزادتون  یکار خورندیم

 قبلش... البته

 دیبه صورت کش یشد و دست کیفرد اول نزد به

 باشه... ادیسنت ز رسهی+به نظر نم

 نه؟؟ یدیرد کارت...جواب م یبر زارمیم یجواب بد پرسمیسوال ساده ازت م هی

 نگفت چیبا ترس سرتکان داد و ه پسر

 دست راست؟... ای ی+دست چپ

 ...ترساندشیم نیبود و ا دهیمقابلش را فهم نینگفت که انگار قصد مرد خشمگ چیهم ه باز

 حوصله سرتکان داد و کالفه شد یخراش ب آسمان

 نه؟؟ ای یدیشو دارم نه وقتش و جواب مپسرجون من نه حوصله نی+بب

 و  دیلب گز یهم جواب نداد که عصب باز

 کرد.... یپسر خال یدر کشکک زانو یریت دهیاسحله را کش ضامن

 اما االن... شدیم یفقط دستت زخم یدادیاگه جواب م ی+بهت گفتم سوالم و جواب بد

 ...ستین رمنیاما تقص یبود فلج بش فی...حتهیجوون اول

 رفت.... یسراغ نفر بعد یبا پوزخند 

بند اسم ماهان را صدا  کیو  کردیرفتن م یو دل تمنا خوردیفضا بهم م نیاز ا حالش

 ...زدیم

 تحمل نداشت... گریرفته حالش را خوب کند ...د ششیتر پ عیسر خواستیم

سوختن پوست و گوشت که هنوز هم  یبه راه افتاده بود و بو شیپا ریکه ز یخون یایدر

 ....زدیعربنده که در گوشش زنگ م یداشت و صدا انیدر فضا جر

 زد.... رونیاسلحه غالف کرد و ب یعصب
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 دیکه به دنبالش آمد توپ یمنش

گند و جمع کن  نیبعدم ا ریبگ یکه دار یا+گمشو برو تو ....هر انتقام داشته و نداشته

 نیفقط جمع کن ا کنهیبه حالم نم یزنده فرق ایوثوق...مرده  ی...همشون و بفرست برا

 بساط و...

 داد... هیتک یشد و سر به پشت نیسوار ماش د،یکه عقب کش مرد

 نداشت... ماجراها را نیطاقت ا گری...دانگار

افتاد و  یپسرکش و بد شدن حال ماهان نبود اصال به دنبالشان راه نم دنیبخاطر ترس اگر

 ...اورندیشان را بدخل سپردیفقط به افرادش م

 یشگیهم یرا در دست گرفت و به وثوق زنگ زد تماس که وصل شد با خونسرد تلفن

 اش حرفش را زد...

ات دفعه بعد آسمان خراش و زدم رو گردن نوچه تیدفعه مهر مالک نیحروم زاده ا نی+بب

مهرم  یام رد بشتر از خونه نییپا ابونیاز دو تا خ نمتیام ببخانواده یلومتریک ۱00

حواست به  پس...آسمان خراش یها ییجزو دارا یشیخودت و م یشونیوسط پ خورهیم

 خودت باشه....

به  توانستینم یو وضع خون سر نیزد و به سمت عمارت راه افتاد...که با ا یپوزخند

 سراغ خانواده برود...

غرق در اشک به  یایو آر رکاریبدون توجه به نگهبان و روهاِم درگ دیکه رس الیو به

 یرو یشانیتخت نشسته پ نییشده، پا یچیباندپ یبا سر ارشی.کرفت.. ایسمت اتاق ارش

 گذاشته بود.... ایدست ارش

که  ی...نگاهدوخت رارسالنیرا به نگاه ام اشیدر برگشت و چشمان اشک یصدا با

 حس داشت....سرد نبود... بارنیا

 کرد.... یو بررس دیبه سرش کش یسمتش رفت و دست به

 ؟؟ی+خوب

 ...ومدهی...هنوز به هوش نرارسالنیام-

 باالخره... ادیبه هوش م ارشی+بغض نکن ک

 و لبه تخت نشست... دیبه چشمانش کش یدست

بند  هی شبی.از دکنم تو بغل خودم از حال رفت... یادآوری خوامیوحشتناک بود...نم یلیخ-

 ...نمیبیکابوس م زارمیچشم رو هم م
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 ...کمی ی...گفته بودم سرم بهت بزنن بخواب؟؟یکنیم کاریچ نجای+اصال تو ا

 ر؟یچشماش...ام دنیبدون د ادیخواب؟خواب به چشمم نم-

 ...حاال حرفت و بزن...هاگمینم یچیه کنمیدارم مراعات حالت و م ری+زهرمار و ام

 دوخت ایو نگاه به ارش دیخند بالخره

 اد؟؟ینکنه به هوش ن-

بخواب چشمات قرمزه  کمیحالش...حاال هم پاشو برو  شهیخوب م ری+زبونت و گاز بگ

 ...یشیکور م

 ادیابم...تا بهوش نبخو تونمینده به من... نم یالک ریخودت هم قرمزه گ یچشما-

 شمون؟؟یپ ومدی...چرا ماهان نخوابمینم

 +من اجازه ندادم...

 چرا؟-

 ادیاالن...ب فهمهیو کما رو نم یهوشیب نی...تو شوکه... فرق بستی+ماهان حالش خوب ن

...گفتم تو اتاق شهیحالش بدتر م کنهیم یخودیفکر ب هیبسته است  ایارش یچشما نهیبب

 ...شتونیپ ادیکه به هوش اومد ب اینگهش دارند ارش

 سمت در رفت و به محافظ پشت در اجازه ورود داد... به

 ارنتیب گمی... به هوش که اومد مکمی ی...پاشو ببرتت تو اتاق بخوابارشی+پاشو ک

 ...ششیپ

 ...دمیچشماش و ند شبیاز د کنمیباشم...بخدا دق م ششیبزار پ رارسالنیام-

 ...ندازدیب نییبه محافظ انداخت و عالمت داد سر پا ینگاه

 اش گذاشت...شانه یرفت و دست رو ارشیسمت ک به

 ...چه وضعشه...زنهیزار نم ی+خجالت بکش آدم که جلو هرکس و ناکس

 خیکه مورد توب یکوچک ...مثل پسربچهدیپشت دست اشک چشمانش را گرفت و لب برچ با

 قرار گرفته....

 نهیتو بغل خودم غش کرد...سرش ول شد رو س گمی...مگمیم یمن چ یهمبف یعاشق نشد-

 بشم ... ادهیپ تونستمیبکنم ....نم یکار تونستمینم دادیصداش زدم جواب نم یمن ...هر چ

که مزه خون رفت  دمیخورد شد رو سرو صورتش زخم شد...اونقدر زخماش و بوس شهیش

 درد بکشه... دمیترسی... ماوردمیبازم طاقت ن یتو دهنم ول
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دل المصب آروم  نینگاه بهم بندازه ا هیبلکه چشم باز کنه  کنمینشستم نگاش م شبیاز د 

 ....چیییه یول رهیبگ

 آخه؟ میو دارم تو زندگ یاد؟کیوقت ...نترسم؟اشکم در نکنم اون کاریچ

 ینجوریبوده؟بخاطرمن ا رمنیتقص یبگ یخواینم یبود؟حت یکار ک یبپرس یخوای+نم

 شد؟

 انیفرورفته بود و حال دردش ع شهیبدن ش یجا ی...جادیرکشیزد و صورت ت لبخند

 ...شدیم

 ...یشنوینم یخوب یسمت ماهان حرفا یمن نه ...اما فکر کنم اگه بر-

 شیحال یچیه گهیبشه د یترم...اون اگه احساس یمن از ماهان منطق یول ادیبهم ن دیشا

 ... ستین

روهام و  دیشا دیتو و ماهان بود دیشا مینبود نیما تو اون ماش...اگه ستیتو ن ریتقص دونمیم

 ...ستیتو ن ری...پس تقصاومدیم یکیبال سر  نی... بآلخره اایآر

 نیهم لشیدل کنمیو فکر م یهم نبود نجایا ی...حتیچرا مقصر باش یرو نکرد نکاریکه ا تو

 .... یکه دفاع کن یستیتو ن دونستنیم نکهیبوده...ا

آورده... من به درک  امیبال رو سر ارش نیکه ا ی...نگذر از کسخوامیم یزیچ هیازت  فقط

 خار تو پاهاش بره.... هیطاقت ندارم  یاصال...ول شمیمرگش م شی...پ

ک مشخص بود  ردیبگ شیبازو ریکرده و به محافظ سپرد دست ز تشیسمت در هدا به

 جسمش ندارد... یرو یکنترل

بچه  یکنیکه م ییایارش ایارش نی...ادیکنیدوتاتون فقط زر زر م ی+تو از ماهان هم بدتر

 منه حواست باشه...

 ....شانیواقع یبود از حال و هوا بیقر یادیبه خرج داد که فضا ز طنتیو ش دیخند

 دارم پس... یپدر زن نیخوشحالم که همچ-

 برگشت.... ایدر که خارج شد به سمت ارش از

اش خش ...مشخص بود بغض دارد...گونهدیلرزیم یاش کمبود و چانه دهیرنگ پر پسرک

 ...یچیافتاده بود و دستش باندپ

و  شکندیبر اثر ضرب گلوله پر فشار م شهیهم نداشت که ش یهرحال توقع کمتر به

 ....اشجهیعواقب بد نت

 .و نوازش کرد.. دیبه سرو صورتش کش ی...دستدیرا بوس اشیشانیتخت نشست و پ لبه



 

200 
 

 برگشته... ریباباام نیپاشو پسر کوچولو.. پاشو بب-

 نکهی....از قبل اریبرا باباام یچند وقته خودت و لوس نکرد ؟یدیو ند ریوقته باباام چند

 شویدلتنگ چوقتیمرد ه نی...اینگ یدلش تنگ بشه...حق دار دیشا یگیشمال....نم یبر

 بروز نداده....

 بار اومده...تو ببخش... یجورنیپسر بابا.... ا ستایخودش ن ریتقص

 ...ستمین یدونیکه م یو مقصر بدون رتیتوام بابا ام یدارشیب نکنه

 اشیرو یکه بچگ یهمون هیزود....تو شب یلی...خایواسم ارش یزشدینشون ندم اما عز دیشا

 پدر بشم... نکهیا یایو داشتم....رو

 ...هیلوس باز نایتموم آرزوهام و زدم و گفتم ا دیبعدش ق درسته

پسر  خواستیبزرگم کرد...اما بچه که بودم دلم م یاون هم جور زمانه بود...اشتباه که

 دار بشم...

 ...کننیشون مکه لوس ییاز دخترا شتریکنم ب لوسش

 هیو واسه بق شهیفقط واسه اون لوس م ینجوری...استیاگه پسرش و لوس کنه بد ن پدر

 ...یکنیکه تو صدام م یجورصدام کنه... همون ریامپسرم بابا  خواستیَمرده...دلم م

و  دشونیاگه ق ی...حتموننینم ایرو شهیهم اهایرو یبهم نشون بد یسال تو اومد 20 بعد

 نه؟؟ شنیروز محقق م هی ینشون بد ینه؟اومد میبزن

کار رو  نیکنم نه؟مطمئن باش ا یو حاال وقتشه واست پدر امیرو یکرد محقق

نتونه  یکس گهیکه پشت سر بابا ماهانت واستاده...کوه پشت کوه که د یکوه شمی...مکنمیم

 تکونش بده....

 بگذره.... یبه بعد قراره چطور نیاز ا نیبازکن بب چشم

 یو که بخواد حرفا یگوش کنمیو که رو خانوادم زوم بشه...کر م یچشم کنمیم کور

 خانوادم و بشنوه...

و که بخواد  یآدم کشمیو که بخواد در موردشون بد حرف بزنه...م یزبون برمیم

 ....بشه شونکینزد

وقت عوض  چیه نیهنوزم آسمان خراشم....ا یچقدر هم واسه شماها عوض بشم ول هر

 ....شهینم

* * * 
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به هوش آمده اما هنوز اجازه خروج از اتاق را او نداده بودند... داد و  شدیم یساعت کی

 ...اما افاقه نکرد ... دیشکاند مشت به در کوب نهیکرد... آ دادیب

را هم  رارسالنیام یلحظات حت نیاجازه خروج نداده اما او در ا رارسالنیام گفتند

 ....گریکس د چینه ه اشییتنها اری...فقط پسرش بود و ... برادر و شناختینم

 برد و عربده زد... ورشیبه سمت در  گرید بار

در وامونده رو  نیا ایمگه... روهامم.. روهام ب دیآورد ریگ ریاس دیو باز کن یفتدر کو نی+ا

 بازکن...

در چهارچوب  رارسالنیجواب داد که در بازشد و قامت ام ادشیداد و فر بارنیا انگار

 ...انینما

و دوباره وسط  چاندیپ شیرفتن داشت که دست دور بازو رونیتوجه از کنارش قصد ب یب

 اتاق پرتش کرد...

مهم بود ...هم اکنون  شینه بزرگتر بودن و نه مستر بودنش برا گریکه د دیکرد و توپ اخم

 پسر و برادرش بود.... دنیفقط خواستار د

 شیبرم پ خوامیکنار م ؟؟برویهست یک یکرد رون؟؟فکریبرم ب یزارینم یبه چه حق-

 بچم...

 به سمت تخت قدم برداشت و کت از تن کند... خونسرد

 ...ششیپ برمتیهم خوابه بعد م ای...ارشستیحالت خوب ن-

 ...دیکوب اشنهیسمتش رفت و تخت س به

نه...در و  ای ششیبرم پ یکه بزار یباش ینه... تو ک ایحالم خوبه  یکه بگ یباش ی+تو ک

 ...میکنخونه گم  نیخودم و بچم گورمون و از ا خوامیباز کن م

از حد  شتریشد که هرچقدر هم بخواهد مراعات کند ب رارسالنیاخم سهم چهره ام بارنیا

 ....تواندیتحمل نم

وگرنه تا االن دندون سالم برات نگذاشته  کنمیماهان...مراعاتت و م ایگیم یچ یبفهم دار-

 بودم...

 و عربده زد... دیکوب اشنهیتخت س گرید بار

 مثال؟...هااان؟؟ یبکن یخوایم ی+چه غلط

 خورم مگه... ی...تو سریدست رو من بلند کن یباش یک تو

 ...گمینم یچیه یاریسرم ب یبخوا ییهر بال ی...فکر کردیچ یکرد فکر
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 ...دیکوبیم اشنهیشد و مشت پشت مشت بود که بر س کشینزد شتریب

 یوجود تو تو ....به خاطررهیبود بم کیبچم نزد یتوعه...بخاطر توعه لعنت ری+همش تقص

 میکه آوردمت تو زندگ یتموم بشه....لعنت به اون روز خواستیبچم م یمن زندگ یزندگ

 لعنت....

 ...دینثار فکش کرد و عربده کش یمحکم یلیو س اوردین طاقت

 ....یزنیحرف م یبا ک ی...بفهم داریهست یتیماهان بفهم تو چه وضع ایبه خودت ب-

 گذاشت.... رارسالنیام نهیشکست و سر بر س بارنیا یلعنت بغض

 مانع شد... دهیچیافتادن که دست دور کمرش پ کیسست بود و نزد زانو

 ریو به رگبار بستن...همش تقص نیبچممم... جلو چشم خودم ماش ری+بچممم ام

 ...یو رفت یول کرد یتوعه...توعه لعنت

 ...میموندیم جانیهم یدادیکه اگه م یتلفن جواب نداد یلعنت توعه

 ...یتو گفت ریام میبش یکوفت نیسوار اون ماش یگفت تو

 نبود... چکسیو ه دمیداداشم....جلو چشمم بودند...مرگ و به چشم د ری...داداشم ام بچم

 ...یهم نبود یلعنت توعه

 ...یریافتادنم و بگ یاون لحظه جلو یکجا بود یمن یصاحب زندگ شهیکه ادعات م تو

 ادم...زنده جون د زنده

 جون دادم... ریام یفهمیم

که تنها ولش  یکه شکسته بود از دست صاحب یقلب یکرد برا یکرد...عزادار ونیو ش ناله

 فرستاد... نیکرد لعن و نفر هیکرده...داد زد گر

 بود... شتریب یدر پناهش باشد اما دلخور خواستیکه م یطلب کرد از آغوش ییجدا

 نداد.... ییسانت هم اجازه جدا کی رارسالنیوسط اما ام نیا

 گوش سپرد.... شیهاحرف یبندش کرده بود و به تمام نهیس چفت

وسط  نی...اما غرور اشدیرا قبول نداشت نامرد حساب م شیهاکه اگر حرف دادیم حق

اجازه نداشت "تو"  چکسیکه ه یتیدار شده بود...برخورده بود به شحص حهیبدجور جر

 خطابش کند....

کم شود و دل  اشنهیس ینیکند...سنگ ینگفت و گذاشت خود را خال چیداشت که ه شعور

 ...ردیآرام گ
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"غلط  کینبود اگر بابت هرحرف  رارسالنی... ام آوردیاش را بعدا سرش در م یتالف

 نکشد.... رونیکردم" از دهان ماهان ب

 نهیبه س شتریو سر ب دیچینداشت...دست دور تنش پ ییقصد جدا گریشد و حاال د آرام

 فشرد...

 ....کردیرا هنوز زمزمه م هاهیضربان محکم قلبش گوش سپرده گال به

 ....همش....رتوعهی+همش تقص

و جواب تلفن  یو قلبم شکست....رفت یدینتونم تنهات بزارم و خند یمگه نوعروس یگفت

 شد... شتریب یو دلخور یو نگرانم کرد ینداد

 وفتمین یپشتم واست یو به رگبار بستن...تو نبود نیتو ماش یهاتو... دشمن یخونه یجلو

 ...نیزم

 نشده .... یزیچ یبگ یبلندم کن یریدستم و بگ ینبود تو

 ...شوننمیبرم بب زارنیبهوش اومدم نم یوقت از

 شون شده... یزیچ هی گمیم همش

 شون... نمیبرم بب یزاریضدگلوله بود سالمن...پس چرا نم نیماش گهیروهام م یول 

 برداشت و نگاهش کرد... نهیاز س سر

 چرا قرمزه؟؟ ؟؟چشماتیزاری+چرا نم

 کرد و دستانش را از دور تن او جدا... اخم

 ...یدیچه عجب...من و هم د-

 شون؟؟نمیبب یزاری...چرا نمرارسالنی+ام

 وسط.... نیعوض شد ا یبودم...چ گهید زیچ هیبرم  نکهی...تا قبل ارارسالنیزهرمار و ام-

 و کلکل نداشت... ستادنیبود و مغز خاموش...توان ا حالیب جسم

 بغض و اشک که درچهره مشخص بود لب زد... ماندهیباق تخت نشست و با لبه

 ..بده؟.. یلی+حالشون خ

 نه بدتر از تو....دستت چرا کبوده؟-

 ام؟ی..ارششد. یجورنیسُرم بزنن ا کردندینم دای+رگ پ

 ....کمی یشیبخوابه...حاال خفه م کمیفرستادم  ارشمیبودم ...ک ششیاالن پ نیهم-
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 دیو با رارسالنیکنم تا بفهمه اموال ام سیبهت سرم زده برم دهنش و سرو یاحمق کدوم

 درست باهاشون برخورد کنه....

 یشانی....کف دست به پکردیبابت چه بازخواست م رارسالنیدرچه فکربود و ام او

 ....سوختیکه سر و چشم همه با هم مچسباند و چشم بست 

بود که منتظر  دهیکه زنگ خورد سربلند کرد.... آنقدر چشم و دل ترس رارسالنیام تلفن

 اشاره.... کی

 تخت پهن شد... یکه رو دیماهان کوب نهیرا که قطع کرد به س تلفن

 یپشت درا...فکر نکن فقط تو صدا دار یدوباره...زرزر نکن امیتا ب یتمرگیم جانیهم-

 نزار صدا به رخ بکشم...

 ایرفت....در را قفل کرد و به سمت اتاق ارش رونیبه او نداد و ب لیتحل هیتجر فرصت

 روانه شد....پسرکش به هوش آمده بود....

توان باز کردن  یو ملتهب تازه گرم شده بود که در به صدا درآمد...حت دهیدرد د چشمانِ 

 به حرمت حضورش بلند شد و نشست.... رارسالنیام یصدا دنیهم نداشت اما با شن پلک

به  ی...حتدیو بعد با سرعت از تخت جه شیهاهضم حرف یزمان برد برا هیچندثان فقط

هم توجه نکرد و از در خارج شد....معشوق بهوش آمده و سراسر تن  رارسالنیداد ام

 بود...  تابیب

در  تابیاش ...جسم بو دلبرانه بایز یصدا دنیشن تابیها بگوش ...دنشید تابیب هاچشم

 و قلب... دنشیآغوش کش

 حضورش... تابیب قلب

 نکرد و با سرعت به سمت درب اتاقش حمله برد... یبه تن و بدن زخم یتوجه

 در را باز کرد... انهیاو را هم نکرد و وحش ماریمراعات حاِل ب یحت

 دیرسیبه نظر م تردهیرنگ پر شهیاز هم یزرشک یترو تخ انیسرم به دست م پسرک

که به هوش آمده  نیاما لبخند زد ....هم کردیم قیفروغش غم به جانش تزر یب چشمان

 بود... یکاف

 سمتش رفت و اسمش را زمزمه کرد...بارها و بارها.... به

 ....دینشن یهرچه صدا زد جواب شبیباورکند به هوش بودنش را ...که از د خواستیم

تب داشت و پوست عرق کرده بود اما  ی...کمدیصورتش کش یتخت نشست و دست رو لبه

 نداد.... تیباز هم اهم



 

205 
 

را کنار  یخوددار گریشد د می...بوسه که به کف دستش تقد دیکه کش شیهالب یرو دست

 گذاشت...

 ...دیزد و دست دور تنش کش مهیجسم خ یرو

 و غرق بوسه کرد.... دییدر گردنش فرو برد و بو سر

 یو روح را به پرواز در م کردیم رشیصدقه پشت سر هم روانه جسم کوچک ز قربان

 آورد....

 یتو با من آخه...چرا زودتر چشم باز نکرد یکرد کاریمن...روح و جونم...چ یای+ارش

 تو من و.... ی...دق دادامیحال و روز در ن نیکه به ا

 کرد و نگاه به چشمان پف کرده دوخت... سربلند

 قلب درمونده.... نیا رهی+حرف بزن برام...بزار با صدات آروم بگ

بجز  ارشیک یهایزد ...هرچند سخت بود و لبانش سوزش داشت...اما در مقابل دلبر لبخند

 ...شدیها نمقسمت لب چیلبخند ه

 ؟ی....تنهام گذاشتیچشم باز کردم نبود-

 و تار به تار مژه را با لبانش شمرد... دیپلک را بوس دو

مجبورم  رتی+مگه زنده نباشم...مگه زنده نباشم که بتونم تو رو تنها بزارم...باباام

 ...شهیهوش م یدوباره ب کنهیسکته م نتتیبب عیضا افهیق نیبا ا ایکرد...گفت ارش

 بازشد... ششیزده تپش گرفت...لبخند زد و ن جانیاش قلب هو از خنده دیخند بالخره

 ...دیو صورت با صورتش مال دیاش را بوس ینیب نوک

گوشه لبت  ی....من قربون اون طرح انهناارشیهات بره کقربون اون خنده جون ی+ا

 آخه...

 ....دیو لب گز دیزده چشم دزد خجالت

 بابا ماهانم کجاست؟؟-

به من توجه  دیباباهات تو االن فقط با گنیهمد شی...پینگران اونا باش خوادی+تو نم

 ....یکن

 کرد زانیپسربچه لوس و ننر لب و لوچه آو همچون

 بودما.... نیمنم با تو ،تو اون ماش نکهیبجز من....مثل ا ی+سراغ همه رو گرفت

 اش شد... رهیخ قیکرد و عم سرکج
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 حالت خوبه... دونمیم-

 ؟؟یدونی+از کجا م

 ...زدیب نمقل نیاگه حالت بد بود که ا-

 قلب خود گذاشت... یرا گرفت و رو ارشیک دست

 راحته آخه... الشیچه ضربانش منظمه...خ نیبب-

 ...دیشد و بازگوشه لبش را بوس خم

 ...مونهیازم نم یزیعاشقت بشم...چ تونمینم نیاز ا شتریب گهیبا من...د نی+نکن همچ

 !!ارشیک-

 ارشی+جان ک

 من و؟؟ یبوسیچرا نم-

 شد... خیکرد و س سربلند

 ؟؟یگیم یفقط کونت موند که بوس نکرده باشم...چ زمی+عز

 و غرغر کرد دیدست آزاد بر سرش کوب با

 بود... گهیجا د هیبود...منظورم  قهیده د نیهم یباز کی...ته ته رمانتیدوباره شروع کرد-

 ؟؟یدی...چرا لبام و نبوسچرا

 خواد؟؟یمن و م ینه؟؟دلش طعم لبا خوادیمن بوسه م ی+اوووه پسر کوچولو

 و لب غنچه کرد دیدزد چشم

 ....ی...چرا بوسم نکردیتو دلت بخوا دی...گفتم ...گفتم شاستین یجورنیا همچیه-

 در گوشش فرو برد و زمزمه کرد... سر

 شون...شدم واسه گرفتن ی....دلم تنگ طعمشه...وحشدمیلبارو نچش نیطعم ا شبی+از د

 را"بوسه غارت کنم لبت"ترسم به نام 

 یبا باباهات ک یگوشت خوشمره رو....ول کهیت هی نی...من که از خدامه کبود کنم ادلبر

 سروکله بزنه....

 ...دیکش رونیسرش را از گردنش ب اشییسراها و غزلزده از حرف ذوق

 لبش فشرد... یدست صورتش را قاب کرد و لب رو کی با
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در  رارسالنیداد ام یست که در باز شد و صدابوسه لبخند زد و چشم ب نیح در

 ....دیچیپ شیهاگوش

 زل زد.... حالضیپسرِک مر یرو زدهمهیخ ارِش یبه ک تیعصبان با

 یمناسب یاما چه کند که او هم حال جسم دادیرا م یحساب یدعوا کیهشدار  مغز

 نداشت....

 بست و پلک برهم فشرد... چشم

 ...قهی...فقط دو دقرونیب یبر یجمع کن یوقت دار قهی...فقط دو دقارشی+ک

 نگاه کرد... ایارش دهیو به چشمان ترس سربرگرداند

 ارشیک یخدا ....ببه کنهیمن و ختنه م گهیبار د کیبابات امشب  نیا ایدفاع کن ازم ارش-

 ...هایشیم

 برگرداند و چشم مظلوم کرد.. رارسالنیبه سمت ام سر

 ..!!ریام *بابا

 ...دیکش سیگذاشت و ه ینیب یاشاره رو انگشت

 ببرمت... امیب ای یری...مارشیاز وقتت گذشت ک هیثان 40...ای+صدا نشنوم ارش

 ...ستادیجسمش بلندشد و ا یاز رو یسخت به

 ...دیرا بوس شیشانیاز رو نرفت و پ دیکش ایارش شانیپر یبه موها یدست

 گهیکه د یکن نخواب یقربونت برم سع شتیپ امیکه حرفاشو زد دوباره م رتیبابا ام-

 ...نمیطاقت ندارم چشمات و بسته بب

حرصش  شیاز پ شیب یگذشت و با زبان دراز رارسالنیو سوت زنان از بغل ام خونسرد

 را درآورد....

 چه طرز رفتاره پدر زن جان... نیا زدنیدر م شدنیوارد اتاق متاهال م مایواال قد-

"من تورو  یبه او برسد و خفتش کند فرار کرد ..تنها صدا رارسالنیدست ام نکهیاز ا قبل

 شد.... دهیشن ایپر ذوق ارش یها" و خنده کنمیآدما م

 یفرو کرده اخم بیخندان برگشت....دست در ج یایا با صدا بست و به سمت ارش درر

 کرد... اشیچهره جد یچاشن

 +خوشم باشه....چشمم روشن

 ...دیشد و لب برچ لوس
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 ....ریام *بابا

نره خر  نیتو اتاقت و ا ادیب دیبا رتی....بابا امکنهیاستقبال م رشیاز بابا ام یجورنی+آدم ا

 ...نهیو رو تو بب

 *بابا بهش نگو نره خر گناه داره

 از دست خارج کرد... اطیسمتش رفت و لبه تخت نشست سرمش را چک و با احت به

 ...یجلو من ازش دفاع کن خوادی+خوبه خوبه نم

را به  حالشیپشت کمرش گذاشت و از حالت دراز کش خارجش کرد...بلندشد و تن ب تدس

وقت است باهم  یلیها خروح ییاما گو شدیپدر حساب م یسپرد که تازگ یآغوش مرد

 ...کردیم یکیاحساس نزد نگونهیشدند که ا نیعج

 ....دیرا بوس شیو موها دیکش اشنهیس به

 بچه گمیم یچ نیآره...گوش کن بب نمیبب دیخوابالو رو با یایخونه ارش امیمن م گهی+حاال د

و ذوق اومدن منو  یبپر نییباال پا اطیتو ح دیبه خونه تو با دهیبه بعد من پام نرس نیا از

 ؟یدیفهم یداشته باش

 اخم کرد یو به شوخ دیرا کش اشینیب نوک

 تکان داد... دییتا یو سر به معنا دیخند

 بار بود... هی نی*چشم..هم

بعد  نکهی...نه ادیخونه باش دیخونه با امیبه بعد حواستون باشه من م نیشما هم از ا یول

 شهیبابا هم ؟یبابام یخب...مگه نگفت شکنهی...دلم میستین نمیبب امیمدت از شمال م همهنیا

 ...گهیباشه د دیبا

 زد... یو لبخند کمرنگ دیرا بوس چشمانش

 کنن؟؟یم فیتکل نییتاحاال جوجه ها برا باباشون تع ی+از ک

 ...رفتمیداشتم پسر کوچولو...وگرنه نم کار

به نگاهش  یشد....نگاه اشک سیاتفاقات از سرگذرانده بغض کرد و چشم خ یادآوری با

 حساس بود... یادیپسرک ز نیکه ا دیدوخت و توجه خر

نذاشتن بابا  دمید نی....از تو ماشی....شما نبودرمیبود بم کی...نزدریشد بابا ام یچ یدی*د

 سمتم... ادیماهان ب
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به بعد همش  نیو خونوادمون بزرگ شد از ا دیبابا باش دیقبول کرد ی...وقتدمیترس یلیخ

 تنها بمونم خب.... ییجا دیبر خوامینم گهی...دمیبا هم باش دیبا

 بودن... بهیترس تنها شدن داشت...ترس تنها ماندن و غر یادیمظلومش ز پسرک

 نیدادن ا یبرا رارسالنیمردتر از ام یمردانه...چه کس یو قول خواستیم نانیاطم

 ها...قول

 ....من مثل کوه پشتتم...یتنها بمون ستینباشم... قرار ن گهید ستی+قول من قوله... قرار ن

 *و باباماهان

 +پشت تو و بابا ماهان

 ...ارشیک *و

 کرد دییدر حدقه چرخاند و تا چشم

 ....ارشی+باشههه و ک

 ...ارشیتو حلق ک یجلو چشم بابات نر یهم بهتره خجالت بکش شما

 *چرا؟؟

 جوجه نداشت... نیرا از ا ییحد پرو نیدرشت کرد که انتظار ا چشم

 یپرسی...تازه میبزرگ شد ارشیهمون ک شی...حقا که پی+چرا؟حقا که پسر همون پدر

 کارا.... نیبرا ا یغلطا... هنوز بچه ا نیرو چه به ا یچرا... اصال تو دو سانت

کوه پشت سرش  گریآرامش...که د یکم افتیدر یگذاشت برا اشنهیو سر بر س دیبرچ لب

 هراس نداشت... زیچ چیبود و از ه

 رو .... شیپ یکه از سرگذراند و اتفاقات احتمال ییها یزیچ از

تکان  دهیبرخورد کرد و ترس واریپدرش غرق بود که در به شدت به د ینوازش ها در

 خورد....

پشت  ثیخب یبا صورت ارشیبود و ک ستادهیسرخ شده دم در ا یابا چهره یعصبان ماهان،

 انداخت.... یسرش تند تند ابرو باال م

.البد دور.. یمنم بنداز یبچم و بغل کن یایخودت ب یتو اتاق حبس کرد رارسالن؟منویام-

 بارم سراغ منو نگرفت.... هی

بخواب حالت  کمی رونیب ایسراغت ن ومدمی...خوبه گفتم تا ننجایا یاومد ی+تو چطور

 خوب بشه
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 ایارش شیپ امیگفته ب رارسالنیاومد در و باز کرد گفت ام ارشیک-

 یاوارد اتاق شد....بدون ذره گریآب داد و پروتر از هر زمان د ابوی شهیمثل هم ارشیک

 مبل لم داد... یرو رارسالنیتوجه به اخم ام

....طاقت یو تمام جسم را بررس دیدرآغوشش کش ستادهیرفت ،ا ایبه سمت ارش ماهان

 شد... ریبغض را قورت بدهد و اشک سراز اوردین

لوس است و ننر...پسرش بود،  ندیو اشکش دم مشک... بگذار بگو ستیمرد ن دیبگو بگذار

 پسرش....

اشک شوق  تواندیخوددار باشد...چگونه م تواندیدم مرگ رفته و برگشته چگونه م تا

 از سالم بودنش.... زدینر

 ....دیکم طاقت با اشک پدرش بغض کرد و لب برچ شهیمثل هم ایارش

 بلند شد... ارشیک یزمزمه کرد که آخر سر صدا رگوششیدر آغوشش فشرد و ز انقدر

 نیتو بغل ا یاصال دوست ندارم ه ایمگه...ارش هیهند لمیف دیبابا بسههه حالمون و بهم زد-

 ....ایو اون

قرار نبود  چگاهیمرد ه نیخونسرد جواب داد ....انگار ا شهیبود که مثل هم رارسالنیام

 کردنش بردارد.... عیدست از ضا

 ...ادیب زارمینم گهیمن بغل توام د یچیکه ه هی...بغل بقی+به جهنم که دوست ندار

 داد و پشت چشم نازک کرد.... اشینیبه ب ینیچ

 گهیو و دو روز د میبه شوهرش وابسته باشه....اومد دیآدم فقط با ه؟یچ یدونیم ایارش-

 بابات ُمرد...

محکمش به سمت او،  یهاو چهره ترسناک و قدم رارسالنیام یبرخواستن ناگهان با

 حرفش را نصفه ول کرد و چشم درشت کرد....

 ...ستادیا شیبه سمت پدرش رفت و جلو یسرعت عمل به خرج داد و فور ایارش

باهم دارن....چرا ناراحت  ادیز هایشوخ نیو باباماهان از ا ایکرد...ک ی*بابا...شوخ

 ..یشیم

باهم دارن....بابا  ادیز هایشوخ نیجونت غلط کردند که از ا ارشی+بابا ماهانت با ک

 هم دست منه... شی.مرگ و زندگبه بعد مال منه .. نیماهنت از ا

حرف مرگ  دینبا گهیو عاشقشه د شهیتو زندگ یکی یحواسش باشه وقت دیهم با ارشیک

 نشد که! یبا مرگ هم شوخ یشوخ یبزنه...با همه چ
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 و سرتکان دادند.... ستادندیمانند سه کله پوک کنار هم ا قایدق

برطرف کردن  یگرفته برا یویبا آمدن ماهان فقط اسل کردیکرده بود که فکر م اشتباه

 ....کردیبزرگ م دیرا با گوشیو باز طانی... در اصل سه پسربچه شیمخف یحس ها

گرفتند دو پسرک را به حال خودشان  میو روهام که به جمعشان اضاف شدند، تصم ایآر

 گذاشته خارج شوند...

به بهانه کار  شهیمثل هم رارسالنیسرگرم شوند و ام یبه باغ رفتند تا کم ارشیو ک روهام

 دنیکش رونیب یهاطنتیوسط ماهان ماند و ش نیخود را درون اتاق حبس کرد....ا

 از اتاق.... رارسالنیام

کارش را  نیشد...در قفل نبود و ا رارسالنیاز بالکن اتاقش وارد بالکن اتاق ام شهیهم مثل

از سمت  یکرد و پا درون اتاق گذاشت که دست یاخم رارسالنیام دنی....با ندکردیحل م

 ...دیچپ جسمش را گرفت و به سمت خود کش

 چاک داد... شیو چشم درشت کرد و ن دیکش جانیه یاز رو یداد

 انیزانو م رارسالنی....امانداختیو لرز بر تنش م دهیسرد تراس چسب شهیبه ش کمرش

 دست قفل کرد.... کیسر با  یگذاشت و فشرد و دودستش را باال شیدوپا

 ؟یطرفا...نکنه راه گم کرد نیاز ا-

 ...میشیمزاحم م شهیما که هم دی+نفرما

 ...یشیمزاحم م شهیبود که هم نی...حرف منم همقایدق-

 آشکار بود... اشطنتیش نکهیمظلوم کرد با ا چشم

 د؟؟یکنیم عمیضا ینجوری...چرا اشهی+ارباب...من مراحمم هم

که نرفته  ادتی...یصدام بزن یچه جور دیافتاد با ادتیبالخره  شهیارباب!...باورم نم-

 قلمرو منه نجایا

 ...مونهیم ادمیقلمرو منه که  نجایا دیگیصد بار م یبره هم شما انقد روز ادمی+من بخواد 

 ...سوزمیهرچند در حسرت گفتن اسمتون م کنمیارباب صداتون م شهیمن هم بعدشم

 ؟یکنیم رارسالنیام رارسالنیبند ام هیکه از صبح  ینبود یتو اون یبگ یخوایم یعنی-

 +نه!

 ؟یدلت خواست گفت یهرچ یخورد یادیو گوه ز یکرد یعقل یکه ب ینبود یتو اون-

 +نه!
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 ؟یمشت و لگد بود حواله من کرد یکه راحت هرچ ینبود یتو اون-

 +نه!

 نه و زهرمار-

 +خب من نبود

 را گرفت و دهانش را باز کرد... فکش

 رونیب زبونت-

 +چرا؟

 گمیم رونیب-

کار را  نی... آنقدر ا بردیآورد و دوباره به داخل دهانش م یم رونیو لرز زبان ب باترس

فکش را محکم بهم فشرد و  رارسالنیآمد، ام رونیاز زبانش ب یکم یتکرار کرد که وقت

 دو فک و دندان قرار گرفت... نیزبان در محاصره ب

محکم حبسش  رارسالنیاما ام ییرها یو تقال کرد برا ستادینوک پا ا یسوزشش رو از

 ....فشردیکرده و فکش را همچنان م

 کرد... شیو نوک زبان قرمز شد بآلخره رها دیچیخون که در دهانش پ طعم

 فیانقدر لط گهی....دفعه دیزنیحرف م یبا ک یبره دار ادتیوقت  چیه خوادیدلم نم گهید-

 ...کنمیباهات برخورد نم

 غرغر را شروع کرد... شهیهم مثل

 ...داشتیبرنم یحالت هم دست از پرحرف نیو آب دهان به راه، در ا رونیب زبان

 برو دهنت و بشور لخت شو بخواب رو تخت....زود...-

 صورت را شست.... سیو درون سرو دیزده فوراً از جا پر ذوق

 ...زدیرق مروبه موت بود و و حاال از ذوق چشمانش ب هیچندساعت از شدت گر تا

زمزمه  یجادوم کرده" ا رارسالنیشد و "بخاطر عشقه ام رهیخود خ ریبه تصو نهیآ در

 کرد و با خنده خارج شد....

شد...دست به دکمه  رهیکمربند به دست خ رارسالنِ یو به ام ستادیزانو ا یتخت رو وسط

شد و بعد هم ورود  دهیشن ایارش غیج یرفت و تا نصفه از تن کند که ابتدا صدا راهنیپ

 پرافتخارش درون اتاق...

 ...مییما تنها نجایا یاومد یییچ یعنی رییام *بابا
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 شد رهیخ شیدر اتاق چشم گرداند و مات و مبهوت به صحنه روبه رو یکم

 ....کردیو ماهان باال تنه لخت م ستادهیتخت ا نییکمربند به دست پا رشیباباام

 یو دست رو دیکش یادیفر گریبه جز مبحث سکس در ذهنش نقش نبست و بار د زیچ چیه

 آمد از اتاق فرار کرد ... یاز پسش برم ضیکه جسم مر یسرعت تیچشم گذاشت و با نها

 خبر مهم دارممم.... هی ایک ای...کدیکن کاریچ دیخوایم دمیبخدا نفهم دمممیند یچی*ه

 یدر همان حال خشک شده وسط اتاق بالخره به خودش آمد...دست رو رارسالنیام

 کرد.... یحالیو خنده ب دیو صورت کش یشانیپ

 من.... یاز وضع خونه زندگ نمیا-

 ...یکه پس انداخت یتوله ا نیا شیپ رونیگمشو ب پاشو

 دیتخت پرت کرد و نال یرا رو خود

 شهیم یخال گهیم ارشیبه ک رهیحاال ملطفااا...ولش کن  می+نهههه به ادامه کارمون برس

 بر پدر پدر جدت بچه.... یمون نداره...ا ی... کارگهید

 با کمربند نثار شکم لختش.... یکرد و ضربه محکم یاخم

تو اتاق چه  میاگه بمون یدونینداره...م مونیکه کار یچ یعنی...ششیبرو پ گمیپاشو م-

 ازش... رهینم یتوقع گهی....بچه توعه دشهیتو ذهنش ثبت م یبد ریتصو

واسه  ارشیتوله سگ با ک نیزشت رو ا ریتصو نی....بعدش هم ادمشیی+من که نزا

 بچه... نیکه ا دهیاصال....کم لخت همرو ند دنیکش ریخودشون به تصو

 و تو با هم... ارشی...بعدش هم غلط کرده با ک هیبا تو بوده کاف اشتیکه ترب نیهم-

 ...نییگمشو پا یکنیسگم م شتریب یزنیکه م یهرحرف ماهان

 ایکه ارش یتا زمان تیوضع نی.... با اشانییهم از تنها نیو کالفه بلند شد...ا دیکش یپوف

 بود نه از سکس.... یخبر یحضور داشت نه از باز نجایا

 به دست گرفت و قصد خروج داشت رهنیپ

 ...رونیشلوارت هم بکن لخت برو ب یخوایکجا...م-

به سمتش هجوم  رارسالنیشلوار گرفت و قصد کندن داشت که ام پیدست به ز لجباز

 برد...

 و غلط کردم غلط کردم زمزمه کرد.... دیرا پوش رهنیتند پ تند

 شد.... الشیخیکه نثارش کرد آرام گرفت و ب یپس گردن چند
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 بگم بعد برم؟ ییزیچ هی+

 تو... یکرد رمیمن و ماهان پ یبگو کشت-

 از در اومد تو؟؟ ایارش ی+چطور

 ...یعاد یانسان ها انی...مثل گاو از تراس نمیمثل هر انسان متمدن-

 +مگه در اتاق بازه؟؟؟

 بله....-

 بسته بود؟؟ امیب خواستمیمن م ی+پس چرا وقت

 انه؟؟یقفله  ینیبب یامتحان کرد-

 قفله... شهی+نه...حدس زدم مثل هم

 با او تلف کند. دیکه با یعمر ینگاهش کرد و تاسف خورد برا قیعم

 دکتر بلکه حالت خوب بشه... برمتیم یخدا فقط بهم صبر بده خدا....به زود-

 ....نمتینب گهیبرو د حاال

* * * 

 ا،یگرفت....ارشاز رکس را در بغل  یفرار یایآغوش باز کرد و ارش گرید بار

 .....دیدور جسمش تن وارچکیپا بلند کرد و پ شدهیجانیه

 کرد.... یبود،زبان دراز ستادهیخود صامت ا یکه سر جا یو به رکس دیکش گردن

 ...دیاش را کش ینیگذاشت و ب نیبا خنده جسم کوچکش را زم رارسالنیام

 ...یکن تیپسرم و اذ نکهینه ا ی+بچه...قرار شد باهاش دوست بش

 آمد... یکرد که از نظر خودش خشن به حساب م یوتیبه کمر گرفت و اخم ک قلدر،دست

خودش  زدمی...من فقط داشتم باهاش حرف متیتربیب نیپسرت منم نه ا ریام بابا دایببخش-

 شد... یوحش

 یانرژ نیریپسرک ش نیبا رکس و ا یرفت و نشست....باز اطیداخل ح یسمت صندل به

 ....گرفتیم از او یادیز

 ؟؟یگفتیبهش م یداشت ی+حاال چ

به درد  گهیپسرش من شدم تو د گهید یکنیبهش گفتم حال م ادبی!!حسوده...بیچیه-

 شد اومد دنبالم... ی...وحشیخورینم
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 شد و سرکج کرد... زانیو لوچه آو لب

 نداره....دوستش ندارم بابا بده ببرنش... یاصال جنبه شوخ-

 تو رو باباتم با رکس داشته... یسخنران نیبچه....هم ی+حقا که پسر همون پدر

بدمش  ادیدلم م یبچه رو من خودم بزرگش کردم فکر کرد نیا یدار کارشیهم چ بعدش

 بره....

 شد... نهیاخم کرد و دست به س باز

 عقب...اصال بابا دیفرستیمنو م یچ ینعی...ستمیکال ن ای تتمیاول ای...من کنمیاصال قهر م-

 ماهان کوش ؟؟اون فقط حواسش به منه....

 ...امدیبه مذاقش خوش ن ایشد که اصال حرف ارش رارسالنیمهمان چهره ام بارنیا اخم

 اونی که اومد مدرسه دنبالت اون روز هم بابا ماهانت بود نکنه؟+

 چاک داد و زبان درآورد شین

 حسود... یبابا-

 ...شهینم نیبهتر از ا یکه بزرگش ارشیماهان و ک شی+همون پ

به جز من فقط  کنمیکار م هیو کنه  یباهات آشت گمیبه رکس م یاگه انجام بد گمیکار م هی

 با تو خوب بشه...

 ...ینکن تشیو اذ یزیاگه کرم نر البته

 شد... رینشست و در بغلش جاگ شیهاران یزده رو جانیه

 کار؟؟یچ کاریچ-

پارس نکنه قشنگ جواب  زنمیصداش م یوقت دیفقط لطفا بهش بگ کنمیم دیبگ یهرکار

 بده...

 به نشانه تاسف تکان داد... یرا از نظر گذراند و سر شیتا پا سر

 ؟؟یداده انقدر پرو باش ادتی...ماهان ای+ارش

 ...یرسیم یبه همه چ یپرو باش گهیماهان م بابا قایبله...دق-

بهت  ادیرکس ب ی+مشخصه....عقلت هم به همون ماهان رفته....وروجِک خنگ توقع دار

 ....گهید کنهی...خب سگه پارس میچرا صدام زد ایبگه جانم ارش

 رو تو حساب کردما... گهیجور د هیبابا من  ایارش



 

216 
 

 شو... بابات برام بسه تو خواهشا درست همون

 و ناز آمد.... چاندیدور گردنش پ دست

 ...شهیبگه همون م رمیام بابا یهرچ-

 خوبه... کنمیو به حرف شما گوش م کنمیبه بعد من مثل شما رفتار م نیم من از اممچشمم

 کنم؟؟ کاریچ دیحاال بگ

 بابا؟؟ یگیچرا به ماهان م+

 بابامه خب اون-

 سال ازت بزرگ تره... ۱0اون فقط  ولی+

به  شتریسال ازت بزرگ ترم ب 20هاش بارور نشده بچه...من که هنوز اسپرم یسالگ ۱0

 خورم؟یبابات نم

 فکر کرد و سرتکان داد... یکم

 گفتیکنه به من م تشیاذ خواستی.... هروقت مگهیو م نیهم همش هم ارشیچرا...ک-

 بهش نگو بابا....

 بعدا حسابش و میرسم...کنه تیکه غلط کرد بخواد اذ ارشی+ک

 ولی حاال منم باباتم درسته؟

 کمی فکر کرد و این چند مدت را از ذهن گذراند روزهایی که برایش پدری کرده بود را

 رکس مال من؟حاال ...معلومه تو بابا امیر خودمی-

 ...های+باز پرو شد

 با توهم خوب بشه... گمیم یهست یچون پسر خوب یفقط مال منه ول رکس

 و ماهان کجا موندن.... ارشیک نیبرو زنگ بزن بب حاال

 گفت و با دو به سمت خانه رفت.... یچشم

خود را صاحب خانه حساب  گریو د گذراندندیوقت م رارسالنیام یالیبود در و یمدت

 ....کردیم

و او را واقعا پدر  شدیم شتریداشت هر لحظه ب رارسالنیکه به ام یو عشق یاحساس راحت

 ....دیدیخودش م

 مثل ماهان... یزیچ
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 ریسختگ یبه پدر رارسالنیو ام خوردیم یمیصم یبه دوست شتریتفاوت که ماهان ب نیا با

 و منضبط....

 یبرا ارشیسمت تلفن رفت و مشغول صحبت با ماهان شد که از صبح به همراه ک به

 رفته و هنوز برنگشته بودند... دیضبط آلبوم جد

که روهام فقط توانست دستوپا  یکردند به حد بیرا تخر الیکل و ایبا آر شیچندساعت پ تا

 بسته او را از خانه خارج کند...

 که داخل سالن شد ناخودآگاه لبخند زد... رارسالنیام

ذوق زده،  ینداشت و نبودش تو گاهچیکه ه یزیرا دوست داشت...چ دیخانواده جد نیا او

 ....خوردیحسرتش را م

 به انها انداخته بود... یاژهینداشت که انگار خدا نظر و یحسرت چیه گرید

 برم اتاق کارم... خوامیساعت م میساعت خب ...فقط ن می...بابا فقط نایارش-

بچه  رسرتیمثل ماهان پشت در و پنجره و تراس زار بزن نه خونه رو خراب کن...خ نه

 خب؟؟ انیب ارشیدرس بخون تا ماهان و ک نیبش کمی یهس یامدرسه

 مرد را دگرگون کرده.... یو قبول کرد که مشخص بود حضورشان زندگ دیخند

و درس بخواند اما  ندیجا بنش کینداشت و شک داشت بتواند  ایارش دییبه تا یدیام هرچند

 ناچار قبول کرد و به اتاق کارش رفت....

برخاست و نشان از  ارشیکه داد ماهان و ک دیکه گفته بود هم سر نرس یساعت مین همان

 ...دادیحضورشان م

از مستر  شتریاش بکه قبول کرد رابطه یو لعنت فرستاد به روز دیکوب یشانیبه پ دست

 شوند... ریبرود و خانواده ها درگ شیپ ویاسل

کرد  یریشگی...پزدیبند در م کیو  شودیور محاال ماهان به سمت اتاقش حمله دانستیم

 برود.... نییگرفت خودش به طبقه پا میو تصم

 دور تکرار رفت.... یبرخاست که در زده شد و ماهان رو زیپشت م از

 +ارباب ارباب ارباب....

 شو حداقل جوابت و بدم سمج...هارباب و زهرمار خف-

 دیمطمئن بشم هست خواستمی+فقط م

 ؟؟یمطمئن شد-
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 +اره

 حاال گمشو....-

 برن خونه... خوانیم ارشیو ک ایارش نییپا دیایلباس عوض کنم لطفا شما هم ب رمی+چشم م

 اجازه خروج داده باشد... آمدینم ادشیشد... رهیاخم کرد و به در خ متفکرانه

 در آغوش هم ... ارشیو ک ایروبه رو شد...ارش یشگیرفت و با صحنه هم نییپا

را آغاز  یفاصله گرفت و مزه پران ایکه زودتر حضورش را حس کرد از ارش ارشیک

 کرد....

 ...نکهیمثل ا دیمون شددلتنگ میبه به پدرزن جاِن اعظم نبود-

سنگر  ایپشت ارش ی...فوردیرس ینییرا دنبال کرد و به گلدان تز رارسالنیدست ام حرکت

 گرفت و داد زد...

 میندارم اومدم دنبال زنم بر یبه خدا کار یقاط زد یدیبابا چتههه....دوباره منو د-

 ...مونیسرخونه زندگ

 ...کنمیم تیخونه صالخ نیروز سر در هم هی ارشیک-

 مگه گوسفندم؟؟ یییه-

....من نگفتم جلو چشم یفهمیو نمبود اما ت دهیکم نه...به گوسفند گفته بودم تا حاال فهم-

که  دیرو بغل نکن...بعدش هم مگه من اجازه دادم بر ایارش یبزرگتر حداقل حرمت بپا ه

 د؟یکنیجمع م دیدار

 مگه اجازه منم دست شماست؟؟-

 ...مونهیم نجایا ایارش یبرو ول یبر یخواینه هرجا م یاجازه جنابعال-

 صدا کلفت کرد... گذاشت و ینیب ریدست ز یشی...نمادیلباس باال کش نیشد و آست قلدر

ناموس  یکنیکه م ییایارش ایارش نیشماها....ا یشیپرو م گمینم یچیه یداعاشم ه نیبب-

 ...میریم ایاجازه زن دست مردشه پس منو ارش یصداش بزن یمنه خوش ندارم ه

 شد... نهیداد و دست به س هیها تکبه حفاظ پله خونسرد

 ...یگیراست م-

 جمله گفت... کیرکس را صدا زد و فقط  نگهبان

 کنه.... یباهاش خدافظ خوادیم ارشیتو خونه ک اریبرو رکس و ب-

 ..و مظلوم شد. دیکش نییپا نیآست دهیترس ارشیک
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برو ول دل بابات  ایاصال ارش برمشیکردم نم یجنبه داشته باش بابا....شوخ رارسالنیام-

 ...کنهیم کمیت کهیبه خدا ت ارشی...رکس و نکاریچ خوامتیم

 زد.... شخندیباال انداخت و ن ییابرو تک

 که؟؟ ی...دوست داشتشدیچ-

 انداخت... شیبه سر تا پا یگرفت سرکج کرد و نگاه یکه در کنارش جا ماهان

 ...یرونیتوله....خوب بدون اجازه من از صبح ب یشد پیخوشت-

 به چشمانش نگاه کرد... قیزد و عم لبخند

 ....دیپرستیرا م رارسالنیام یهانگاه نیا

 شتریو ب آوردیدر م یکمتر خنگ باز های... پرحرف... سوزان...البته که تازگقیعم

 ....کردیم یدلبر

 اوست...و به چه کارها که مجبور.... یکند که دل در گرو چه

...چشماتون هیفچشما که بهم اجازه بدن کا نیندارم ارباب...ا ازیشما ن ی+من به اجازه زبون

 بهم... دیچشما رفتم... که افتخار کن نیهم تیاجازه داد...منم با رضا

 برن؟؟ خوانیکجا م نای...ایزبون نیریبسه ش-

بره خونه راحت تره دم و دستگاه هم داره  ویاستد شهیشده خسته م ادیکارش ز ارشی+ک

 ییخب گناه داره تنها یاونجا...ول

با رکس  ایکنه  زیخودش و تو چشم شما عز خوادیفقط م خونهیباشه درس نم نجایهم ا ایارش

 کنه...همون بره اونجا بهتره... یباز

 آمد.. نییزد و دو پله آخر را هم پا یمحو لبخند

 ...دیاش کشو دست به گونه ستادیا ایارش کینزد

 بشه...مگه نه؟؟ زتریعز ستین ازیهست...ن زیتو چشم من عز ایارش-

 شما توجه نکن ماهان حسوده... ری*بله باباام

درحال قهقهه انداحت و چشم به  ارشیبه ک یگرد کرد و دهان بازماند...نگاه چشم

 دوخت ...با آن لبخند مرموزش... رارسالنیام

 یجورنیگفت ا یعوض ارشیک نیمن شدم ماهان آره...دوباره ا گهی...حاال دمیداشت ای+ارش

 ؟؟یصدام بزن

 ....حرف منه .... ستین ارشیحرف ک نبارینه ا-
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 ...هیکاف یمن باباشم تو همون معشوقه باباش باش یوقت

با ناز بابا  ایارش یبابا من دوست دارم وقت یکند و بنالد که "ا دادیباز هم داد و ب خواستیم

 "کندیم میصدا

 صدا در نطفه خفه شد...معشوق؟! اما

 او را معشوق صدا زده بود.... رارسالنیام

 یدنیبود....پرست ی...دوست داشتنبردی...لفظش هم هوش از سرش مرارسالنیام معشوق

 بود....

 دارد.... یگرید گاهیجا ییگفته و در تنها ایارش یکه جلو ستین مهم

 ....ستیکرد قلبش کاف وانهید یلفظ برا نیا دنیشن

 هجا را از خود خارج کرد... نیکه ا یکند به لبان میاراده به سمتش خم شد بوسه تقد یب

و  دیکش غیج ایبه سمتش خم شد که ارش شتریبه لبانش ب رهیاراده تر از هر لحظه ....خ یب

 قرار گرفت... نشانیماب

گفت  یزیچ هیحاال  ایریجوگ یلی...بعدشم باباماهان ختیترب یب نجاستیبچه ا هی دی*ببخش

 ....یبوسش کن دیتو زارت با میدد

 غرغر کرد... نشیخانه رفت و در ح یرا گرفت و به سمت خروج ارشیک دست

صالح  ارهیب رمیسر بابا ام ییبال هی ترسمیشده م ری...ماهان جوگامیمن نم ارشی*تو برو ک

 تنهاشون بزارم... ستین

و از مراقبت  دیماهان به سمتش رفت...در آغوشش کش بارنیبه هوا خواست و ا شانقهقهه

 گوش زد کرد.... و درس خواندن به او

خانه  نیکه سرکار است ا ییهارفت و مطمئن شد وقت رارسالنیبه سمت ام ارشیک

 راحت شد... الشیو خ استیارش یرایپذ

 ...دیکش یقیدستانش را باز کرد و نفس عم یخانه که خارج شدند ماهان با لبخند گشاد از

 ....ییتنها شییی+آخ

 را نثارش کرد و پوزخند زد... یشگینگاه معروف هم همان

 ...میخب چند روزه تنها نبود د؟،یکنینگام م یجورنیا ه؟؟چرای+چ

 ؟؟ییتنها یدوست دار-

 +بله
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 ...امیخوبه...طبقه باال...لخت...منتظر باش تا ب-

ذوق زده شد...ضربان قلب  رارسالنیبا ام زیانگ جانیه یهایباز یادآوریبا  شهیهم مثل

 ....دیاوج گرفت و تن لرز

 و سرتکان داد و خرامان به طبقه باال رفت.... دیگز لب

اتفاقات  یکه صدقه سر دیبه اطراف چرخ یاتاق را باز کرد و نگاهش توام با دلتنگ درب

 اتاق نگذاشته.... نیپا درون ا شدیم یآمده دوهفته ا شیپ

 زد.... انودر ز یاز تن کند و جلو لباس

 یکه برا یزیسوپرا جانیه گریو از طرف د دیو رابطه جد یباز جانیطرف ه کی از

 به راه انداخته بود، آرام و قرار صلب شده... رارسالنیام

،چهار دست و پا پشت سرش راه افتاد  انیچهارچوب نما انیم کلشیاتاق که باز شد وه در

 به سمت مبل داخل اتاق....

 برات دارم تول یزیسوپراحدس بزن چه -

 ....ستیباال آورد و کنجکاو اطراف را نگر سر

با آرامش قالده مخصوصش را از  رارسالنیام نکهینبود تاا انینما یقابل توجه زیچ چیه

 شلوار خارج کرد.... بیج

 توله من محبوب و خاصه مگه نه؟؟ دهینشون م نیمال توله منه مگه نه ؟ ا نیا-

خم شد و کفشش را  یشد و سرتکان داد ...از خوشحال نییتوله باال پا کیزده مثل  جانیه

 و زبان زد... دیبوس

 ...دیو پا پس کش دیغرق در حس خوب خند رارسالنیام

 ....پاشو ببندم برات...یخوشحال شد دمیبسه توله...فهم-

 .نشسته شود.. رارسالنِ یتا هم قد ام ستادیزانو ا یرو

 قیو به سمت چپ خمش کرد...سر داخل گردنش برد و عم دیچیدست دور گردنش پ ابتدا

 که عاشق عطر تنش بود... دییبو

 گوشت و ول نکرد.... یاگرفت به قصد جداکردن تکه یرا گاز محکم گردنش

بود و عالمت  دهیرنگ پر یادیکه ز دیرا دندان زد و پوست نازکش را مک اشترقوه

 ...خواستیم

 داد نظاره گرش.... هیرا دور گردنش بست و به مبل تک قالده



 

222 
 

 ...کردیارم مخصوصش را نوازش م دویکشیدست به قالده م خوشحال

و انگشتانش را به  دیجلب شد و دستش را بوس رارسالنیتشکر نگاهش به ام یهم برا باز

 خورد... یمحکم یگاز گرفت که تو دهن طنتیبا ش دیزد و مک سیدهن گرفت...ل

 هنوز راست نشده.... جنبتیکرم ب نیعجب توله اچه -

 ....زدیکلمه اندامش نبض م نینگفت که با هم چیانداخت و ه نییسرپا

 کرد... نشیو پهن زم دیکوب اشنهیتخت س پا

 کمر برش گرداند و و دست و پا را از پشت سر باهم بست.... به

 ....دیسیدر دهان فرو کرد و درهمان حالت لبانش را ل یگگ

قرارش  یاهیچهارپا یبغلش کرد و رو شنیبرد و درهمان پوز شیشکم و پا ریدست ز 

 داد....

به هم وصل شده  یبزرگتر لهیسرش با م یبود که باال یبلند یهالهیم چهارطرفش

 چهارچوب.... کی قایبودند....دق

سرش بست و عقب  یباال لهیبه م یریاش را با زنجبه پشت بسته شده یو پا دست

 رونیبدنش ب ریرا از ز هیحرکت چهارپا کینگاه کرد و در  شنشیبه پوز ی...کمستادیا

 ...دیکش

 داشت... یو حالت در رفتگ شدیم دهیها به عقب کشدر هوا معلق مانده کتف حاال

 ادهیجسمش پ یحالت بر رو نیدر ا یجسم هیتنب نکهیاز ا شتریبود و ب یوحشتناک شنیپوز

 ...خوردیمغزش را م یروح هیشود تنب
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 تمرکز کند... هازیچ هیبق یرو توانستیترس در رفتن کتفش را داشت و نم هرلحظه

 و آب دهان به راه بود.... شدیخم م نییناخودآگاه به سمت پا سرش

 از قبل بد شد.... شتریو تجمع خون را حس کرد و حالش ب جهیزود سرگ یلیخ

بود را  زانیکه به آن آو یالهیروشن کرد....م و دیچ زانشیتِن آو رِ یز یبلندهیپا یهاشمع

 شود... ترکیآورد تا به حرارت شمع نزد ترنییپا

 هق زد.... لیدلیحس کرد ب اشنهیشکم و س یکیرا که در نزد حرارت

 ساز نبود....کمتر حس شود اما چاره یبلکه داغ دادیرا داخل م شکم

صورت  یکمد اتاق انتخاب کرد و رو به رو یاز کشو یدارو آرم یدسته مشک یچاقو

 ماهان نشست....

 گذاشته ثابت نگه داشت... رچانهیآورد و دست ز رونیرا از دهانش ب گگ

 ...رونیزبون ب-

 و برنده کرد و از ترس سرتکان داد... زیت یبه چاقو ینگاه

 ...ندیبب اشغهیدر ت توانستیخود را م ریتصو انعکاس

 چاقو جداش کنم... نیبا هم خوامیم....رونیگفتم زبون ب-

 حجم از خشونت را نداشت.... نیا ی...او هنوز آمادگدیو اشک چک دیلرز تن

 آورد... رونیو آرام زبان ب دیگز لب

 کهیو سرکج کرده، به بار دینوک زبانش کش یرو یلبه چاقو را به آهستگ رارسالنیام

 شده چشم دوخت.... جادیخون ا

 ...دیچکیبر نداشته بود اما خون م یچندان زخم

 ....گذاشتیم شیبه نما یترسناک ریهم تصو نیهم

 چاقو را از صورت ماهان فاصله داد و سرکج کرد.... یخون لبه

 رکس؟ یزبونت و ببرم بندازم جلو نیبا هم یخوایم-

با من حرف  دیبا یچطور یریبگ ادی ؟تایمن ند لیحرف مفت تحو گهید یریبگ ادی تا

 ؟؟یخوای؟م یبزن

 ...سوختیدرد گرفته بود و شکم م یدگیبر اثر کش کتفش

 به همراه داشت.... جهیتجمع خون در مغز سرگ ده،یچیخون در دهان پ طعم
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زبانش را جدا کند  یو خون زیت یباهمان چاقو رارسالنیهرلحظه ام نکهیا تصور

خواهد  سیترس خود را خ نیبراثر ا گرید قهیتا چند دق کردیوحشتناک بود و حس م

 کرد....

کرد بآلخره زبان باز کرد....هرچند کلمات مقطع بود و  سیصورت را خ یکه پهنا اشک

 ... کردیمزه خون دهانش را پر م

الل  گهید دمیارباب قول م رمیمیغلط کردم دارم م کنمیالتماس م خوامی+نههه نههه نم

 ... زنمینم خودیحرف ب گهیبشم...د

 ...دی...فقط بهم رحم کنشمی...خفه مدیشما بگ یهرچ اصال

 من صدات و خفه کنم؟ ستین یازین یعنی؟یمطمئن-

 ....دیاون و ازم دور کن کنمی...لطفا...خواهش مکنمی+نه خودم خفش م

 .بود.. ختهیو دهان را بازگذاشت که مزه خون معده را بهم ر دینال

قفل کتفش در  دادیبدتر شد.... هر لحظه امکان م تیخود را تکان داد که وضع یکم

  دیایها فرود بشمع یرو یرود....و با صورت رو

 چشم از ترس گشاد شد و اشک خشک شد.... مردمک

 شد... دیها سفو لب ستادیاز تکان تکان خوردن باز ا بدن

پسرک  نیرفته که ا شیماهان پ تیاز ظرف شتریب دیفهم دیحاالت را د نیکه ا رارسالنیام

 ....آمدیبرنم ییزهایچ نیلوس از پس چن

ها تر رفت و به شمع نییشل کرد و جسم پا یرا مقدار ریها زنجخاموش کردن شمع بدون

 برخورد کرد...

 ...دیکش یسیتماس با جسم خاموش شد و ماهان ه براثر

 ریبرخورد نکند و زنج نیگذاشت که هنگام سقوط با صورت به زم اشنهیس ریدست ز کی

 را جدا کرد....

 یهالب یرو یآوردن لبخند محو دیترق برخورد کشکک زانو با پارکت موجب پد یصدا

 شد.... رارسالنیام

که کنار تخت بود دهانش را شست و شو داد  یآب وانیکرد و لبه تخت گذاشت و با ل بلندش

 برد.... نیو آثار خون را از ب

 و اخم کرد.... ستادیا شیرو به رو نهیبه س دست
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دلخوش کنم آخه ....به لوس بودنت....به بد دهن بودنت....به خنگ  تیبه چ-

من  یکنیو فکر م یکنیم یواشکیکه  ییهاهات...غلط...رو مخ رفتنهاتیباز

 تو خوش باشه آخه توله؟ ی...دل من به چفهممینم

مصرفت  یبا جسم ب تونمیدرست نم یباز هی نکهیهم از ا نیاز طرز حرف زدنت ...ا اون

 که گرفتم.. یویاسل هیداشته باشم....دلخوش باشم به چ

 ....یخورینه....تو به دردم نم رمیبگ گهید ویاسل هیکنم وقتشه  فکر

 خشک شد.... کاستیکتف گذاشته بود و از دردش م یکه دست رو همانطور

آماج ضربات  ری....در ذهنش....در آغوشش ....و زرارسالنی....در کنار امگرید فرد

 کمربندش....

 زنده نباشد.... مگر

 دوخت.... ثشیبه چشمان خب یکرد و نگاه اشک سربلند

 ؟؟یپل فی، نا یارباب؟؟کتک ، شکنجه ، سوختگ دیدار دتونیاز برده جد ی+چه انتظار

 ....دیرو پوست سف وفتهیرد خون قرمز م یداره وقت یچه حس یدونید المصب نم-

 یهایباز تونمینم یکردن... وقت سیتا مرز خودت و خ یریم ینیبیچاقو م هیتو  بعد

باشه مازوش در حد سادو من  دیبا یکیخب؟ یخوریدلخواهم و باهات بکنم به چه دردم م

 باشه؟

حرف دل را نزند  شودینم لی....بغض داشت درست...اما دلستادیشد و رخ به رخش ا بلند

 ...دیایو کوتاه ب

 خود را نشان داد... انیبه دوطرف باز کرد و جسم عر دست

 ای...بدیاریسرش ب دیخوایم ییجسده....چه بال دیجسم.... فکر کن هیهم  نی+بفرما....ا

 هللا....بسم

...فواره خون راه  دی...بسوزون دیکن کهیت کهیت دی...بزنادیخدا نامردم اگه صدام در ب به

 جون... یجسم ب هی نمیارباب...ا دیخواین و نماصال...مگه ارضا شدن حستو دیبنداز

 پاش برسه به در خونه.... گهید یکیباشه... ادتونیرو  یزیچ هی یول

 ...وفتهینگاهش بهتون ن ارمی...چشماش و درمادیتون نسمت کنمیپاش و قطع م ودست

 نکنه براتون... یباحرف دلبر برمیو م زبونش

تو  امیمن ب دیرفت گهید یکیاتاق تا هروقت سمت  نیهم واریبه د زنمیم تایلول کنمشیم

 ذهن تون....
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 ....یبرنده بود و چشمان اشک کلمات

 بود و کلمات بغص آلود... یوحش هاچشم

 ....دانستیبه وجود آورده و خود نم ییبایز بیترک چه

، نگاه کرد و در  شدیم نییبا شتاب باالپا کهیانهیبه جسم لرزان و س یقدر رارسالنیام

 تخت هلش داد... یحرکت رو کی

را آغاز  شیزد و لب به دندان گرفت و فشرد.... آخش که در آمد بوسه ها مهیجسم خ یرو

 کرد....

 که زخم کوچکش سر شد.... دیرا به دهن گرفت و آنقدر مک زبانش

سرش  یخود ،دست باال شیهاطبق آموزش شیپ هیچند ثان یگفت و گوها الیخیب ماهان

 ...دیایبرد و قالب کرد که با وسوسه حلقه شدن دور جسمش کنار ب

 و به بوسه اش جواب داد... دیچیعوض پا باال آورد و دور کمرش پ در

 آورد ... یو کم م دیرسیارسالن نم ریبه سرعت و شدت ام هرچند

 ...دکریبود که مست م ییهم مقصود کم آوردن نبود...بوسه و لبانش آنقدر جادو دیشا

 فقط چشم ببندد و لب به او بسپارد و از طعم دهانش لذت ببرد.... خواستیم دلش

نکرد چشم باز کرد بلکه از نگاهش بخواند...اما با چشمان بسته مواجه  یاریکه  نفس

 شد....

 شتریرا دوست داشت اما ب شیهاغرق بودن در بوسه گونهنیتحمل کند که ا یکرد کم یسع

 نتوانست.... هیاز چندثان

و در  دیو کش دیکرد بلکه حال خرابش را نشان دهد که موفق هم شد....دو لب را گز یاناله

 همان حال رها کرد....

 ...دیکوب اشقهیدست را ستون کرد و کنار سرش نگه داشت و با نوک انگشت به شق کی

که زد  سممی.  سادنتونم خودم و کنترل کنم.. ستمیو تو مغز پوکت فرو کن...من بچه ن نیا-

 ام و کجام.... یک ینفهمم جلو گهیباال د

 ادامه بدم... ییتنها تونمیکردم پس حاال هم م یسال تنها زندگ نیچند من

تنه  هی یکینه َهولم نه تنوع طلب...تو  یعنی... میتو زندگ یمدت تو اومد همهنیبعد ا یوقت

 ...ادیهم ب گهید یکیچه برسه  یاریپدر من و در م یدار
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کودن نفهم  یکردن به تو یسر جسمت آوردم فقط به خاطر حال ییامروز هر بال اگه

 بود....

 ....یو لمس کرد یاگهیاجازه من کس د ینرفته ب ادمی هنوز

 قطع شون کنم  ماهان... دیحلقه شد که من نبودم... پس با گهید یکیدستا دور تن  نیا

 رو حس کنه..... گهیجسم د هی یو که گرما یدست کنمیم قطع

 برخورد کرده باشه.... گهید یکیو که به بدن  یاون قسمت از بدن زنمیم شیآت

 بهم... یاون روز گفت ی...ماهان...حالت بد بود درک کردم هر چاما

 ...برمیوگرنه زبونت و م ادیاز دهنت در م یربط یبارت باشه حرف ب نیو آخر نیاول

 شیمنو آت تونهیمثل کلمات نم یچیکه ه کنمیکار و م نیدفعه بعد ا یعل یوال به

 ؟یدیبزنه....فهم

حرکت کوچک صورت  نیلبخند زد هرچند با هم شیهاکارها و حرف لیدل دنیفهم با

 ....دیکش ریمچاله شد و لب ت

 ...دمی+فهم

که با  یلبش حرف زد...طور یکیرا در مشت جمع کرد و فشرد و لب در نزد فکش

 برخورد خشن... نیو ماهان عاشق ا کردید متکان بهم برخور نیترکوچک

 یجون داد رنی...تو دماغت و بگستیدرضمن...انقدر خشن نباش توله...برات خوب ن-

 ؟؟یدرست کن تایمن لول یبرا یخوایم

 کرد و چهره کج کرد... اخم

به  تی....من از انسانچوقتیه کنمیگفتم...تصورش هم نم یزیچ هیشدم  یمن..من عصب-

 که... ستمیدور ن

 ...ی....عقل نداریبه دور تیاز انسان قایچرا اتفاقا دق-

شلوار فرو برد و  بی....دست در جستادیتخت ا نهییجسم بلند شد و پا یو از رو گفت

 پوزخند زد...

 ویومیکه م یاگربه هیفقط  ی...ولدرهیکه همه رو م یشد یگرگ یکنیفکر م یشیم یرتیغ-

 ...کنهیم

 به خودت توله... اریفشار ن یلیخ

 ...یرو نِرَوم یلیکنم که خ رونی...منتظرم هرچه زودتر تورو هم بخوامینم گهید یکی
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 ...دیماهان را ند یدرون اتاق رفت و ادا سیسمت سرو به

 آورد... رونیکج کرد و زبان ب شین

 ... مینیزم بیس یکنم...انگار گون رونیب خوامی+تورو هم م

 امکان نداره.... یول یاز شر من خالص ش یتونیم یفک کرد هه

و  دیکش یدر عوض داد یول ردیتخت قلت زد و به شکم شد که غرغر را از سرگ یرو

 ....دیازجا جه

 انداخت و از سوزش چشم بست.... یشکمش نگاه به

 خوش باشه... به کون خوش فرمم... تیدلم به چ گهی+زده از همه طرف ترکونده من و م

 مرد.... یانقدر خوددار یچطور کنمینگاهش م زنمیخودم نبض م من

تا صبح  یو بزنم رو شکمت نخوا نیدوباره....بکپ ا یکنیانقدر غرغر م یدار یچ-

 ...یمغزم و بخور

 نشده... دهیشن شیهاسرعت درازکش شد و نذرصلوات کرد که حرف به

ده و لب کار متمرکز ش یرو قیو اخم کم رنگش نگاه کرد که چقدر دق یصورت جد به

 ....دیگز

 ماند... رهیاش خترقوه یگردن خوش فرم و برنزش گذشت و به فرورفتگ از

 ....دیلب کش یدهانش را پر سروصدا قورت داده زبان رو آب

 تن و چنگ زدن سانت به سانتش.... نیشدت تشنه بود....تشنه کبود کردن ا به

 کم داشت.... یکبود کیترقوه و شانه  نیا

 اش تکان خورد....تنه نییدر پا یزیزل زد و چ اشنهینوک برجسته س به

 زود به مغزش حجوم آورده حالش را بدتر کردند... یلیخ یدرت افکار

و او را  کردیمرهم گذاشتن بر زخمش ، درون جسمش دخول م یحال به جا شدیم چه

 غرق لذت....

را  شیها نهیو س کردیم یو تمام کمر را رنگ دیچیپیدست دور تنش م شدیم چه

 ....دیمکیم

 ...دییو پا به هم سا دیکش یتصورش اوم از

در وجودش رخ  طانیو ش کردیتر مکار را سخت رارسالنیبا ام کشینزد فاصله

 ...دیینمایم
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و تاب خورد و  چیو کمرش را از تخت فاصله داد و پ کشدیم ریکرد زخمش ت وانمود

 ...یرگذاریتاث دیبه ام دیدلبرانه آه کش

"زهرمار" که  یبایزخمش زد و واژه ز یرو قایدق رارسالنیکه ام یلیمتاسفانه با س که

 نثار جانش کرد با شکست مواجه شد....

 کرد و چشم در حدقه چرخاند... زانیو لوچه آو لب

 +خب سوخت...

 که سوخته کونِت که نذاشتم درش... یاون-

 چاکاند و چشم براق کرد.... شین

 تم؟؟یعاشق چ یدونی+ارباب...م

 ...دیباال انداخت و انگشت شست گوشه لبش کش ییتک ابرو فتهیخودش

 ..!!میمعلومه همه چ-

 ...دیشناسیخوب من رو م یلیخ ی+اون که اره...ول

 کیحرکت تحر هیو با  یزود انزال دونمیکه م نیهم یکامل....ول شناسمیمن تو رو نم-

 واسم بسه.... یشیم

 تو بشر... ی....کور نشدتیام که من نبودم تو زندگ یوقت نگران

 کج و کوله کرد... افهیداد و ق اشینیبه ب ینیچ

 ....یکنه...بعدشم جق کاریدارم بلده با بدنم چ ی...مستر حاذقستمیهم زودانزال ن چی+ه

 ؟؟یچ یجق-

 ...ستمین یممنوعه...به هرحال من جق یبددهن دمیفحش بدم د خواستمی... میچی+ه

 تو.... ی....دائم شقیستیآره ن-

 زیچ چیو لبخند زد که ه دیراستش کرد و داد ماهان را باگوش دل شن مهینثار آلت ن یلیس

 درد چه لذت.... ی....چه از رو ستین ویاسل یبهتر از صدا

 نباشه... یانقدر حشر رهیبگ ادیجلو رکس.... که  ندازمیم برمیو م نیمن آخر ا-

 ی....صدا مخلوطدیچیکه خورده بود کتف درد گرفت و ابرو در هم پ یدیداثر تکان ش بر

 از خنده و درد بود...

 کنم بندازم جلو رکس... میبشم خودم و تسل ی...کال گوشت قربوندیخوای+م
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 کرد و کتفش را گرفت... تیاز سر جد یاخم

 کنه؟؟ی..چرا کتفت درد منییآوردمت پا میچته؟؟من که سرتا-

 ؟؟یمیتا...چه می+سرتا

 کیاز  شتری....بلهیاون م یرو دارمیتاصبح نگهت م یبچه...فکر کرد یفرض کرد یچ-

 ....ینینب یصدمه جد نیی...خطرناکه...سر ساعت آوردمت پا شهیربع نم

 ...دیکتف قرارداشت را بوس یکه کنار سرش رو یعشق نگاهش کرد و دست با

 که حواستون هست... ی+مرس

 نره.. ادتیوقت  چیه نویما....ا زیانگ جانیه یهایبا باز ریرو اشتباه نگ یباز یوحش-

 هم هست از شق درد کج نشه.... هینییکه حواستون به اون پا ی+مرس

 کردیهم محوش م دیفرستاد که اگر درون گالن اس رونیب یبست و نفس حرص چشم

 ....شدیدرست نم

 ؟یخوایارضا شدن م-

و تاپ داد و  چیآن مالفه تمام قرمز پ یکرد...جسم را رو یذوق سرتکان داد و دلبر با

 ...دیتوجه خر

 تون تنگ شده...جسم یگرما ی+فقط دلم برا

بود....  رکیبه شدت ز یزبان نیریپسرک عالوه بر ش نیلبخند زد که ا نامحسوس

 بکند... یچه درخواست یاتیباچه ادب دانستیم

 خودم... وهی...منتها به شکنمی... ارضات ممونمینصفه ن ینشدم از باز ریاتفاقا منم س-

 ....رمیگیکنترل جسمت و به دست م یچطور ینیبب خوامی...منهیآ یبرو جلو پاشو

 ...ینیهام و ببتقه خوامی... مکوبمیجسمت م یتو یچطور ینیبب خوامیم

 ...ستادیا یسرتاسر نهیآ یرورا از تخت کند و روبه ازیسراسر ن جسم

 یزیکه با فاصله پشت سرش دنبال چ یرارسالنیجسم خود نگاه کرد و بعد ام به

 ....گشتیم

 ....کردیجسم پشت سرش را طلب م یداشت و کمر گرما یلرزش کم پاها

 بدهد.... هیکه به آن تک کردیسرشانه محکمش را م یتقاضا گردن

 تمام عمر .... یلذت...برا یلحظه و قدر کی یبود... نه برا او ازمندیجسم ن سراسر
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 دستا جلو...-

 بهم بست.... یآلتش کنار هم نگه داشت و آنها را با طناب کیرا جلو، نزد دستانش

 دیکامال به او د نهیکه ماهان از آ یطور ستادیاز او فاصله گرفت و سمت چپش ا یکم

 داشته باشد.... 

با  کردیزل زده بود و به چشمانش نگاه م نهیدر آ رشیکه به انعکاس تصو طورهمان

 آرامش کمربند را درآورد....

گوشتش را داشت اما  یباسن منقبص کرد که انتظار فرود کمربند بررو زهیغر برحسب

 آن را دور انداخت... یبا پوزخند رارسالنیام

 ...دیکش رونیشلوار باز کرد و از تن جدا کرد و بدون درآوردن شرت آلتش را ب دکمه

 چشم عالمت داد به سمتش برگردد و کارش را شروع کند... با

حصار  انیاش رد کرد و مدستان بسته انیو آلتش را از م ستادیو روبه او ا نهیبه آ پشت

 دودست فشرد....

تر کند و سرعت تا حرکت را راحت ختیدستانش و طناب ر یآب دهان رو رارسالنیام

 شود.... شتریب

 تا مقعدش... دیکمرش کش یدست پشت کمر ماهان برد و ناخن از گود زین خود

 در باز کردن سوراخ ماهان... یکرد و سع سشیآب دهان خ با

 نگاه کن... نهیسرتو برگردون از آ-

 ....دینگاه، وجود لرز کیکرد و سر برگرداند و با  اطاعت

 یبرا کردیراحت شود و او با انگشت بازش م رارسالنیاز هم فاصله داده بود تا کار ام پا

 ....دیمالیلذت خود....دستانش با طناب بسته اما محدود نبود و آلتش را م

 کرد .... شتریو سرعت دست ب دیلب گز دهینگاه کرد و آه کش گرید یکم

 بود با لذت خودش.... یمساو رارسالنیشدن ام کیتحر زودتر

 ....دیشد و خود را به او مال کیبه جسم گرمش نزد یکم

 حواله باسنش.... یاضافه کرد و اسلپ یقبل یزده دوانگشت بدون آمادگ شخندین رارسالنیام

و نرم کرد....به سمت لبه تخت  سیبرش گرداند و تمام مقعدش را با لوب خ بآلخره

 شد... کشیدر دست نزد یالهیبرگشت و با وس

 رده اعتراض کند اما نتوانست...چشم درشت ک براتوریو دنیبا د ماهان
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 آلتش نگه داشت.... یرو قایماهان گذاشت و دق یدستان بهم بسته انیرا م براتوریو دسته

 را روشن کرد.... براتوریحرکت هم دخول کرده هم و کیو با  دیپشت به جسمش چسب از

 یقیزد و آه عم هیاش تکبلند شد و سر عقب برده به شانه یپنجه پا قدر یرو ماهان

 ....دیکش

برخورد جسمشان گوش بسپارد و غرق لذت  یچشم ببندد و به صدا خواستیم دلش

 نبود.... یکار درست نهیدرون آ زیآمکیتحر ریشود....اما محروم کردن خود از تصو

و  داکندیادامه پ رارسالنیحرکات ام گرید یکم دانستیراه افتاد و م کامشیزود پر یلیخ

 است.... یآلت حساسش حرکت بدهد ارضا شدنش حتم یرا رو براتوریو

و اه و ناله از سرگرفت که او با انگشت شست و اشاره  رارسالنیشانه ام یکرد رو سرکج

 محکم التش را در برگفت و فشرد....

و نفس نفس زنان به ماهان شوکه نگاه  ستادیرا خاموش کرد و ازحرکت باز ا براتوریو

 کرد....

 +ار..ارباب...

...خودت یمن...پس حق حرف زدن ندار وهیمگه نگفتم ارضا شدن به ش شیییه-

 ...یخواستیم

 گرفتیحرکت آلتش را در دست م کیراحت با  یلیکه دستانش بسته بود وگرنه خ فیح

 رها کردنش... گونهنیا نمودیکه شکنجه م کردیو خود را راحت م

با خباثت تمام کار  رارسالنیارگاسم دور شود و ام یوابود تا از حال و ه یکاف قهیدق کی

 ....براتوری...باز دخول و شروع حرکات خود و روشن کردن وردیرا از سرگ

به جز  کردیحس نم یزیچ گریافتد فقط د یاتفاق م نیبار چندم است که ا دانستینم

 سره بدن.... کیلرزش و نبض زدن بدون وقفه و 

ها و و دوجسم لخت و برخورد بدن نهیباز به آ مهیمدت باچشمان خمار و دهان ن تمام

 ...شدیو حال خرابتر م کردینگاه م شانیهاتکان

 از جسم حساسش... دیبریامان م دنیبار تا مرز ارگاسم رفتن و پا پس کش نیچند

 به خود گرفته بود.... یگریو اه و ناله تُن د ختیریشدت شهوت اشک م از

 رارسالنیجسم را نداشت....اگر حلقه دستان ام ینیو توان سنگ دیلرزیعرق کرده و پا م تن

 بود.... ینبود سقوط حتم

 ....ماندیو دهان باز م رفتیبار مردمک چشم به باال م کی قهیدق چند
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اما  دیرسیبنظر نم یازمان امتحان کرد کار عاقالنهتجربه سکس را هم نیو بهتر نیبدتر

 حالت ممکن بود... نیاو در ناعادالنه تر

 رارسالنیوار ام وانهیو د عیهم لبه مرز و باز هم انتظار از متوقف شدن حرکات سر باز

 لب مرز بود.... زیتوقف نکرد که خود ن گرید بارنیاما ا

حرکات  نیپرت کرد و آخر یحرکت از حصار دستان آزاد و به کنار کیرا با  براتوریو

 ....ایحس دن نیسرشار از بهتر یرفتن چشم و لحظات یاهیرا به جسم داد و بعد س

و پاها التماس خم شدن و  زدیتجربه کرد که هنوز هم هق م یدیارگاسم شد یحد به

تخت پهنش کرد و در  یجسمش گذاشت و رو ریدست ز یفور رارسالنینشستن....ام

، او را هم  کردیخود را نابود م نکهیه بر اعالو یپسرک هورن نیگرفت که ا یکنارش جا

 ....کشاندیم یبه مرز خستگ

کرد و  یا....تک خندهدیاش را دبسته نباز و چشما مهیسمت ماهان برگشت و دهان ن به

 ...دیبریامان م یآرامش که خستگ یقدر افتیدر یدرکنارش چشم بست برا

 

*** 

 قهیدق کی یخسته تمنا یها...پلک دادیخبر بازگشتش از مدرسه را م ایارش یسروصدا

 ماندن در تخت.... شتریب ی... و جسم تقالکردندیم شتریخواب ب

 هرچه تمنا و تقال، اراده کرد و بلند شد.... الیخیب اما
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....انگار یزنیلبخند م لیدل یب یشویم داریبود...از آنها که از خواب ب یروز خاص امروز

 دلت خوب است.... کردند که حال قیعشق در هوا تزر

و حالش را  دیدم یعشق هر نفس او .... که م ریبود و اکس رارسالنیدلش مرتبط با ام حال

 ....کردیخوب م

 ....شدیمانع لبخندش نم یخستگ نیبود اما ا خسته

را در آغوش  شیایارش دیرفت که هرچه زودتر با نییهمان سر و وضع آشفته به طبقه پا با

 ....گشتیبر م دهیته کش یکه انرژ گرفتیم

براق به سمتش رفت و در  یتعجب کرد اما با چشمان ایآر دنیبا د دیها که رسپله انیم

 .... دیآغوشش کش

باشد ،ماهان هم  زدردانهیکه به چشم او عز یجانش....کس زیبود و عز رارسالنیام برادر

 ....شودیخواهانش م

 بود.... یشانیاو را در آغوش گرفت و پ ایارش قبل

 طرفا...روهام کو؟ نیما از ا یای+آر

 کنار زد و لب غنچه کرد... یشانیپ یرا از رو شیهایناز فرفر با

 ایبا ارش چوندمیکنسرت منم قهر کردم راننده رو پ ادیب تونهی...گفت کار داره نمومدی*ن

 ...نجایاومدم ا

 ....یکنیشون منگران هیچه کار نیا یقربونت برم ول ی...خوش اومدای+آر

شد و بغلش کرد و به سمت مبل  دایپ ارشیبرود سروکله ک ایبه سمت ارش نکهیاز ا قبل

 نشاند.... شیپاها یرفت و او را رو

 کرد... تشیگذاشت به سمت مبل هدا ایرفت و دست پشت کمر آر یاچشم غره یحرص

 بغل کنم بعد.... بچم و یذاشتی+حداقل م

 بابا.... گهیچون به اون م رارسالنیط بچه امکه تو بغل منه فق نیه؟ایبچت ک-

 ....یدیهمه رو پر م هیدر عرض دو ثان یعنی...یآدم فروش یلیخ ارشی+ک

 

 نشست... نهیقلدر شد و دست به س ایارش شهیهم مثل

تو  ی...اصال من چرا رو پامونهیباباماهان م شهی...باباماهان همستین جورنیهم ا چی*ه

 نشستم...



 

235 
 

 ...دیاش را بوسشد و به سمت آغوش بازشده ماهان رفت و با خنده گونه بلند

 تو جوجه.... یمن ی....منبع انرژشی+آخ

 دیچشم درشت کرد و لب گز یبا حالت بانمک ایآر

 پس.... گمیم رمی*به داداش ام

 را مخاطب قرار داد ارشیو ک دیخند

وروجک  نیبرو زنگ بزن به روهام دل نگران ا یانقدر موز بخور ینی+به جا که بش

 نشه...

ناهار  دیاستراحت کن کمیتو اتاق  دی..برایآر ای...ارشیبد ادیبه من  خوادیزنگ زدم تو نم-

 ....میزودتر بر دیبا میکار دار یلی....رامسر خمیشیم یراه میو که خورد

 ماهان را گرفت و به سمت اتاق کار برد.... دست

 رمیمنم م ریبرو دوش بگ زنهیغر م موریاونجا گر میپف کرده بر یلیخماهان چشمات -

 ....میها دستگاه.ها رو آماده کنبا بچه ویاستود

سر  زشیفروش که سوپرا یبرا میزاریم ساعت بعد کنسرت آلبوم رو کیشده  هیته ستیل

 جاش بمونه....

 شیدم پبعد کنسرت برگر خواستمیمن کارم لنگه.... م ادی...روهام نای+ک

 کنه.... هیبرام ته ی....روهام قراربود پرواز خصوصرارسالنیام

 برگردم تهران بعد؟ یچطور

 یبرا رهیبگ لمیف هیزاو هیگرفتم کل کنسرت و از  لمبرداریف هیتو فکر بعدش و نکن...-

 براش... فرستمی.... مرارسالنیام

 +چرا؟؟

 یکرد کاریبه خاطرش چ نهیبب دیبا-

را  رارسالنیلبخند عمق گرفت و آرام پلک بست عکس العمل ام زشیسوپرا یادآوری با

 کند.... ینیب شیپ

 ه؟؟ی+به نظرت..واکنشش چ

تو  یزر زر کرد یلیماهان خ گهیم زنهیواکنش نداره...به نظرم پوزخند م خیاون کوه -

 کنسرت...

 و از اتاق خارج شد دیخند
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فرودگاه  امیخودم م ینداره بچه ها تنها بمونن؟ راست یبی...عششیقبل رفتن برم پ خوامی+م

 ...دیمنتظرم نمون

 زمزمه کرد و مشغول شد ی"ا"نه

 ییشناسا همه یکه امشب برا یمعشوق شیرفتن به پ یسرتکان داد و آماده شد برا الیخیب

 ...شدیم

 ....یعشق ادیز یها تیبود و محدود رانیا نجای....که اتشیهو جسم و نه

 ....کردندیبه او نگاه م یگریبه بعد به شکل د نیکار...از ا نیا یداشت برا جانیه

عشق  بارنیکرده و ا دایرا پ شیهاکه مخاطب آهنگ یامرد عاشق....خواننده کیشکل  به

 ...کندیم شیبایز یصدا یچاشن

بهتر از  زیچ چیورود انجام دهند که ه یاجازه نداد هماهنگ دیکه رس رارسالنیام یالیو به

 کردن و حرص خوردن او نبود.... زیسوپرا

 ...کندیخودش در را باز م دانستیم تنها بود یآنجا که در ساختمان اصل از

 ...دیکش یقیو نفس عم ستادیدر ا پشت

به شدت از  رارسالنیکه ام یدست باال آورد و تند تند شروع به مشت زدن کرد...حرکت دو

 آن متنفر بود....

 ....انینما رارسالنیام یو آنقدر ادامه داد که درباز شد و صورت حرص دیندخ زیر زیر

اش فرو برد و به داخل خانه  قهیدست در  رارسالنیزد و سالم نکرده ام ییدندان نما لبخند

 ....دیکش

 د؟؟یکنیم ینجوری+عه مگه گوسفندم که ا

 مرگته؟...چه واریبه در و د زننیچون گوسفندا فقط با سم م قایدق-

 درست گرفت و آقا وار نشست.... لیاستا عیمبل پرت شد و سر یرو

 ...ی+اومدم خدافظ

چه  گهید یکن یخدافظ یختیروان من و بهم ر نجایا یومدیماهان...دو نصفه شب مگه ن-

 مرگته؟؟

را نشان  اشیکرد،عمق دلخور یباز یآورد و مظلوم شد...با گوشه لباسش باز نییپا سر

 بدهد....
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 دیایبلکه کوتاه ب نجایا امیم یبدون شما برم....ه ادیمن چه من احساس دارم دلم نم+به 

 ...دیتو کنسرتم شرکت کن خوادی...بابا خب من دلم ممیبا هم بر دیش یراض

 و بکن تو مغز پوکت... نی...خب...ایکنسرت جنابعال امیوقت نم چیماهان....من ه-

 ازگو کردنش....زود بود ب کرد حرف دل را که حاال زمزمه

 یشیمجبور م یکردم....وقت کاریبه خاطرت چ یبفهم یعاشقتم...وقت یبفهم ی...وقتیای"م

 ...یرابطه نگاه کن نیبه ا گهیجور د هی

 نیچون ا شهیرابطه عوض م یول یسازیم ای...یکنیتموم م عشق رابطه رو نیبخاطر ا ای

 ..."زنهیتو م یبرا یکیوسط قلب 

 دارم... یخودت...بچه کار و زندگ یبرا یکنیدوباره وز وز م یچ-

 کار؟ی+چ

 بدم؟! حیبه تو توض دیبا-

 ...دیفرستیمن و تنها م یجور نیهم یعنی+

 ؟؟یکردم چ ییکارا هیگولم زد  طونیاونجا ش اگه

 کنم طنتیصاحبم ولم کرده ممکنه ش بآلخره

 داد... هیمبل تک یخند زد و به پشت تک

 نه؟یدردت هم-

 موجود لغزندم ممکنه بلغزم.... هیکه  ستمی....من که بنده نظر کرده خدا ننهی+بله هم

 یتو جرعتش و ندار-

 ....ستی....صاحبم نگهیتنها باشم دارم د ی+وقت

 سوراخت و پر کنم بفرستمت؟؟ یخوایم-

 ...یکنیم طنتینه ش یلغزیوقت نه م.... اونخارهینم گهیکه باشه د پر

 نیاو بودن....ا ادی....هر لحظه به نیبهتر از ا یزیو تند تند سرتکان داد که چه چ دیخند

 ....یشوینم اریبدون صاحب اخت گاهچیه یعنی رارسالنیحرکت ام

 خود را نشان داد.... یتنه لخت کرد و آمادگ نییپا داوطلب

خود درازکشش  یپاها یکنارش آمد از شکم رو یتیبا پالگ موج دار و چست رارسالنیام

 کرد....
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 گریکدیماهان از  یهامشغله لیچند روز به دل نیشد که ا دشیاسلپ حواله باسن سف چند

 سپرد... یرا به باد فراموش یدور بودند و جسم کبود

 یرفت ی....فقط وقتیبرگشت یبرام وقت ی... آماده بشیبرات.... که باز بش ذارمیو م نیا-

 ...یاریدرش م ییدستشو

 یگولم بزن یتونیتو سوراخت نباشه اندازش چقدره پس فکر نکن م قهید 5 دونمیم خوب

 ....یاریکال درش ب

 ....دیو انگشتانش را مک دیرا بوس دستش

 که آب دهان خشک شد و فک خسته.... انقدر

 ....دیکش یسیحرکت فرو برد که ه کیکرد و پالگ را در  اشآماده

 ...ستادیرا گرفت و بلندش کرد و ا دستش

 حواله کناره رانش کرد... یمحکم یلیرا بست و س یتیچست

 یاجنبه یب یلی...چون خیراست نکن یدیکه د یاهر موجود زنده نکهیهم برا ا نیا-

 ...گمیم

 رفت شیهاابرو باال انداخت و به سمت لباس تخس

 زشته... کنهیجلو شلوارم باد م نی...بعدش هم ای+فقط برا شما نه هر ننه قمر

 نباشه دایبلند بپوش پ یهود ستیمشکل من ن گهید اونش-

 بپوشم؟؟ یواس کنسرتم هود ؟؟ی+هود

 یهابه حالت از اون لباس یماهان وا کنمیبپوش....قبلش چک م ینه کت شلوار داماد-

 ....یجلف و بدن نما بپوش

هنوز هم  رارسالنیراحت شد ام الشیکم خ دارید نیو به سمت در رفت که با هم دیخند

 تیمحدود نی...و او عاشق اکندیرا محدود م شیها طنتیاش هست و شحواسش به توله

 ها...

 نگاهش کرد... قیاز خروج به سمتش برگشت و عم قبل

 به من.... یزل زد یجورنیتو دوباره ا-

 تون...مبخور تونمی....با چشمام هم نمهی+چ

 ...یبرو گمشو ماهان دوباره پرو شد-

 بگم یزیچ هیقبلش  ی.ول..رمی+م
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 داد... هیشده کج به در تک نهیبه س دست

 بگو-

و  دیگردنش برد و بو کش کی...سر نزددیدل بلع را با جان و شیو نفس ها ستادیا کشینزد

 ....کردیبهشت بود و مستش م یجان دوباره گرفت که عطرش، حال و هوا

 زود برگردم... دی+منتظرم باش

 فردا منتظرتم-

 "گردمیامشب برم نیدردل زمزمه کرد"فردا نه...هم و دیخند

 دینی+کنسرتم و بب

 ینکن یحواسم هست غلط اضاف-

حرکت سر سمت  کیکج شد که برود و در  یشیو فاصله گرفت...نما دیهم خند باز

 ....دیبرگرداند و با دست صورتش را قاب کرد و لبانش را بوس رارسالنیام

 از عطر گردنش.... شتریب ی....حتیو مست شدن حتم دادیشراب صدساله م مزه

 و فرار کرد.... دیبوسه را هم از لبانش دزد نیآخر ردیمورد حمله اش قرار گ نکهیاز ا قبل

 ...دیخندیو ذوق زده م دیشنیرا م ادشیداد و فر یهمان حال صدا در

 ....دمی...ماهان جرت مکنمیتوله سگ اون موقع است که آدمت م یگردیتو برم-

اما برق چشمانش  یبرگشت و نگاهش کرد....اخمو بود و حرص نیسوار شدن به ماش قبل

 مشخص بود...

 شد نیفرستاد و سوار ماش یبوس

 را رقم بزند.... شیزندگ یهاروز نیاز بهتر گرید یکیسمت فرودگاه رفت که  به

 ....گرفتیروزها و اتفاقات قرار م هانیبرتر ستیآنجا که جز ل از

سر تا  گریبار دو ستادیا یقد نهیآ یچاک زده روبه رو شیبراق و ن یزده با چشمان وقذ

 گر شد....خود را نظاره یپا

 

 دیدرخشیم شیاز پ شیب یمشک یهابوت میو کت چرمش با ن یذقال نیو ج دیسف شرتیت در

 ...کردیبه سراسر قلبش منتقل م یحس خوب گرانید دیو تمج فیو تعر

 و بپسندد.... ندیاش را ببالعادهفوق پیفرستاد تا او هم ت رارسالنیام یبرا یعکس
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 شد.... اقیکرد که جسم سراسر شور و اشت افتیدر یجواب

 یو خون کهیت کهیتو تنت ت یوقت نمیبرگرد بب پیت نیکرده توله؟برا مردم؟باهم پیخوشت-

 نه.... ایشد هنوزم برات قشنگه 

 ....رفتیقربان صدقه اش م رلبیبراق به صفحه زل زده ز ینداد ..تنها با چشمان جواب

 ...دیبرگشت و توپ ارشیکه از دستش گرفته شد با اخم به سمت ک یگوش

 مشغولم؟؟ ینیبی+چه مرگته نم

 مشغولم و زهرمار سالن پر شد...-

 ها معطل اند زود باش .... بچه

 زیآرزو کرد همه چ ...چشم بست ودیکش یقینگاه را هم حواله کرد و نفس عم نیآخر

 رود که انتظار دارد و وارد سالن شد.... شیپ یطور عالهمان

را شروع کند و خود  یلمبرداریعالمت داد ف ایدست و سوت که باال گرفت به ارش یصدا

 سخنان را آغاز کرد.... زین

خدمت مردم مهربون و مهمان نواز رامسر شدم...شهر  گهیبار د کیخوشحالم که  یلی+خ

در کنارتون داشته باشم که  یشب عال دوارمی....امشیمورد عالقم و مردم دوست داشتن

 طوره.... نیقطعا هم

 و باز شروع کرد زدیلحظه مکث کرد سروصدا فرو بر چند

ها رو هنگ.... آشهیبعد کنسرت منتشر م دیشب خاصه... آلبوم جد هیمن  ی+امشب برا

به خاطر خاص بودن امشب  یول نِ یخالف قوان کوچولو هی...کنمیامشب اجرا م نیهم

 ...میدینم یتیاهم

 تازه کرد یو نفس دیخند تیخنده جمع با

 کیفقط  نکهیا لی....دلگمیرو هم آخر کنسرت م لشی....دلهیتر از هر وقتها خاص+آهنگ

 م؟یشروع کن دی.... آماده ادیفهمی....خودتون منهیسانس گرفتم هم هم

که به هوا برخاست با دست عالمت داد نوازدگان شروع کنند و خود  تیسوت جمع غیج

 حس گرفت.... زین

 

 شان.... نیآهنگ و خاص تر نیاول

 شانیها حرف دل....مخاطب تماممعشوقش بود و تک تک آهنگ یبرا دیجد آلبوم

 عشق مربوط به او.... فاتیو توص رارسالنیام
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همه  دیهمه....امشب با یبرا یسروده بود...اعالن عشق عموم او یآلبوم را فقط برا نیا

 دایاست....معشوق دارد....قلبش صاحب پ عاشقانه یارابطه ریدرگ گریماهان د دندیفهمیم

 ....ستیگریکرده جسم متعلق به د

آن  یخصوص یکه اعالم کردن زندگ شودیم جادیا یبعد کنسرت مشکل بزرگ دانستیم

 ....اریاخم  کی یاش فدابود اما همه نیهم بدون مصاحبه خالف قوان

 ...ستیبفهمد به خاطر او به همه نشان داده وارد رابطه است کاف رارسالنیکه ام نیهم

 ....ستیکند کاف انیبرود و عشقش را ب ششیکه بعد کنسرت پ نیهم

 شیکه لحظه به لحظه ب یعشق نی..ااگر رابطه را تمام کند.. یاگر پس زده شود...حت یحت

 ....زدیرا پس نم دواندیم شهیدر قلبش ر شیاز پ

 ...کندیو به انتخابش سجده م کندیتمام وجود قبول م با

 بند( پی)ز کیآهنگ: رومانت 

 قَراِره ِدل... واِسه تُو آروم نَداره ِدل... یب♪♫●....

 ●♪♫....شتیپ رهیدلم گ یدونی....مَنمتیخوب بب دَنتیزود به د امیب دیَ با

 داد.... یآخ ِچه حال♪♫●....

 ●♪♫....خوادیتو بودن.....دلم م کنار

 …●♪♫.شهینم ریآدم با تو پ یمنو دار یمن......هوا یبرا شهیهم یبمون♪♫●....

مخاطب دارد  کردیکه ماهان ادعا م یاآهنگ شاد و عاشقانه دنیشوکه از شن تیجمع

ماهان وارد  دندیزود اصل مطلب را گرفتند و فهم یلیخ هایبلند شد....بعض ادشانیفر

 متن آهنگ تمرکز داشتند... یهمچنان رو هایرابطه عاشقانه شده و بعض

 چشم دوخت.... نیگرفت و به دورب ینفس

 …●♪♫....تینها یتورو ب خوامتیکه م یبدون خوادیمن دلم م♪♫●....

 با اجازت.... یبگم هرجا....تو مال َمن خوادیمن دلم م♪♫●....

 ....…●♪♫ وونمید هیبدون تو....  من

 ....شهینه نم تونمینم♪♫●....

 …●♪♫....شهیهم یکه تنها بمون زارمیدوست دارم نم من

کرد....رو به او  انیچشم نما شیرا پ رارسالنیآهنگ لبخند زد و در تصور ام انیپا تا

 خواند و خواست عشق را از نگاهش بخواند....
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 جواب مثبت بدهد.... یدلدادگ نیبه ا خواست

 او هم عاشقش شود و دل به دلش بسپارد.... خواست

 آشکارا به همه نشانش داد... گریکه پنهان بود و د یعشق یاو خواند...برا یبرا

که دم مرگ  شییجادو یهابوسه ی...براشدیچشمانش که با هر نگاه در آنها غرق م یبرا

 ...کردیش ماو زنده جانیبر جسم ب دیدمیهم م

 جسم او روح او قلب او .... یبرا خواند

جنون عشق  نیزود....و او اصال از ا یلیزود مجنونش کرده بود....خ یلیخ رارسالنیام

 است.... یماندن رارسالنیام دانستینبود که م یناراض

 ....گرفتیقلبش را داده بود و پس هم نم او

 جمع بود.... الیبابت خ نیرا دارد و از ا شیهوا شتریب دشیصاحب جد دانستیم 

...در تک تک کلمات عشق بود و شدیخوانده م یگریپس از د یکیها پشت سرهم  آهنگ

 خواستن و جنون....

 یزود پ یلیخ رارسالنیبود ام دواریو ام زدیم ادیدار بودن را فرتک کلمات مخاطب تک

 ببرد....

 عشق.... نیاول یبرا خواندیفقط م دیشن یهم نم ادیو فر عیدست و ج یصدا یحت گرید

 او شکسته نشود.... یسکوت سالن با صدا بارنیکه تمام شد سکوت کرد و گذاشت ا آلبوم

 اریبه احترام او....خواننده جوان و موفقشان که بس ستادندیصدا دست زدند و ا کی تیجمع

 بود.... یخواستن

فروش قرار  یبرا گهیساعت د کیبودند که  دیجز آلبوم جد یآهنگ ها همگ نی+ا

 هستند نزد من.... نیخاص تر هانیا دیبپسند دوارمی... امرهیگیم

 هم مشخصه.... لشیدل

که از قبل  یکرد حرکت دییدوخت...سر تکان داد و تا لمبرداریگرداند و به ف تیدر جمع نگاه

 شیهازده دست در هم گره زده منتظر حرف جانیه ایو آر ایشده بود... ارش یزیبرنامه ر

 بودند...

 دوخت و ادامه داد.... نیبه دورب نگاه

 من عاشق شدم.... دیدیکه فهم نطوری+هم

 گم نشود تیجمع یسروصدا انیبه سروصدا نکرد و صدا باال برد که در م یتوجه
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و عشق رو  یقیآلبوم و تک تک حس و کلمات و موس نیعاشقانه شدم و ا ی+وارد رابطه ا

 به معشوقم.... کنمیم میتقد

 بنان( نی)شاه انوسیآهنگ ها: اق 

 بنان( نی)شاه یعاشق نشد 

 امو بند( یتو دل( 

 )دلم عاشق شده )هاوش 

 (هیرمایت ی)عل دایجد 

 یآمدن رو یاز حد معقول....تقال برا شتریب ادهایآشفته شد....فر یسالن کم تیوضع

 داشت.... تیموقع نیکامل به ا یو از قبل آگاه دانستی.... میاز هروقت شتریصحنه ب

کرد و به  ی....در آخر خداحافظییهر کنسرت و سخنان نها یتکرار یهازد و حرف لبخند

 پشت صحنه برگشت....

 ارشی.... کدادندیرا به پشت صحنه نم ایو آر ایکه شلوغ شده بود اجازه ورود به ارش سالن

 ا....کردن سالن بود و او تنه یخال ریدرگ

و  لیبا لبخند اجازه ورود داد و م شهیبرخالف هم بارنیشد ا دایخبرنگارها که پ سروکله

 .....دیرغبت مصاحبه کردن را به رخ کش

 ....کردیبرعکس هر موقع از مصاحبه فرار نم بارنیا

 کند حال دلش بهتر است.... انیرا ع رارسالنیعشق به ام شتریب هرچه

 ....فهمدیعشق را م نیهم شدت ا رارسالنیام

 نگاهش کرد.... ییبایمقابل دل کند و با اخم ز نهیکه وارد شد از آ خبرنگار

 جناب مهرزادگان.... دیامشب غوغا کرد-

 ....دیدیاجازه مصاحبه م بیعج

 گذاشت... جوابیمردم رو ب شهی+به هرحال...نم

 یارابطه چیارد هپسرتونه...و بخاطرش و تیبود اولو نیشعارتون ا شهیدرسته ...هم-

 شد؟؟ تیشد پسرتون کم اهم ی...چ دیشینم

 یرو....خبرنگارها خوب بلد بودند با کلمات بازمرد روبه یکرد از زبان باز یکمرنگ اخم

 برسند.... خواهندیکه م یکنند و به آن حرف

شروع  رو یگذاره...اگر رابطه ا ریمهم و تاث میبخش بخش زندگ ی+نظر پسر من برا

 پسرم بوده تیکردم با رضا
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هم سوال  شونیاز ا خواستیمصاحبه نکردند...دلم م شهیم یشما چند سال یایاوه...ارش-

 به رابطه شما شدند؟؟ یشد که راض یبپرسم.... چ

 نکرده... یبوده که پسر من خواهان رابطش با من شده و اعتراض یقی....فرد الدی+شا

 ....زهیعز یادیز ندتونیانگار همسر آاوه جناب مهرزادگان -

فکر نکرده بود که همان  چگاهیقسمت از ماجرا ه نیزد....به ا یا!!لبخند گندهنده؟؟یآ همسر

 وانهیقلب د نیوجه که ا چی....همسر.....به هستیکاف شیبودن برا رارسالنیمعشوقه ام

 طاقتش را نداشت.....

 ...نندیخانم رو در کنار شما بب نیند امشتاق د؟؟همهیکن ییازشون رونما دیخواینم-

را لچک به سر دست در  رارسالنی؟؟خانم؟؟نکند توقع داشتند ام رارسالنیاز ام ییرونما

 کند.... یمعرف هیدست به بق

من  ریغ یکس خوادیآدم جهانم و دلم نم نیکه من حسودتر کنمیفکر نم یی....به رونماری+خ

 ....نهیصاحب قلبم و بب

 ....دیکش ییباال انداخت و او ییابرو مرد

نون ما خبرنگارها رو آجر  رنیگیم ادیازتون  هیبق دیگی.....نمدیپر مدعا شد یلیجناب خ-

 ....دیکنیم

 شد و ابرو باال انداخت... نهیبه س دست

 ....دیکه شما دنبال سوژه ا ستی+مشکل من ن

و مطمئنم اونها هم  نمیبیهام و مثل خانوادم موارد رابطه شدم و اعالم کردم چون فن من

 ....ستین یمشکل چیخوشحاله و ه مونیدر زندگ دیخوشحالن...پسرم از وجود افراد جد

 رفع شد.... تونیکنجکاو حس

 شونفیتوص دیجمله بخوا کیشد....اگر تو  یپسرتون چطور راض دونمیمن هنوز نم-

 د؟یگیم یچ دیکن

اومد بگو  یداده بودم بمونه تو خونش....گفتم هرک ادیبدون تو بودم... به دلم  یی+"من تنها

 که به چشمم اومد".... یدار ییچه چشما نیبره ، بگو نه....بب

قبول  لیعاشق شدنم و دل لیدل دیمصاحبه....بهش فکر کن نیحرفم از ا نیبمونه آخر نی+ا

 ....دیفهمیرو م ایکردن ارش

دوخت...لبخند زد و  نهیاد و نگاه به آد هیتک میگر زیکرد و دست به م رونیرا ب خبرنگاران

 با برق مشهود چشمانش زمزمه کرد....
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 که به چشمم اومد" یدار ییچه چشما نیاومد بگو بره بگو نه ....بب ی"گفتم هرک

 آبروم و زدم.... دیتو وجودت که بخاطرت ق یدار ی....چرارسالنیام یهست یک تو

 بودم....حاال به خاطر تو افتادم سر زبونا.... رانیخواننده ا نیتر هیحاشیب من

 وسط.... نیبود ا یعشق چ نیا

 ....یلعنت یجاذبه نیا

 .... دمینگاهت جون م کیچشمات که واسه  تو یدار یچ

 نیبود....نبود روهام در ا یشخص مایکه در اتاق انتظار منتظر هواپ شدیم یساعت کی

 ....شدینم شیحال زهایچ نیاما او ا دادندیکرده و اجازه پرواز نم جادیشهر مشکل ا

 برگردد.... رارسالنیاالن به تهران نزد ام نیامشب و هم نیهم خواستیم

الکل  کیپ کیلباس پ ضیبه تعو یحت تیدر اتاق تنها بود و بدون اهم همچنان

 ....دینوشیم

فراهم کرده  شیودکا برا یاشهیکنسرت بود و به در خواستش ش یدر محل برگزار هنوز

قرار  یتا در آستانه مست دیکاسته شود.... آنقدر نوش یاسترس لعنت نیاز ا ی..تا اندکبودند.

 گرفت....

 و تاب برداشت... چیدودو زد و مغزپ چشم

 دوخت.... ارشیبلند کرد و نگاه خمار به ک زیم یرا از رو شدهنیکه بازشد سِر سنگ در

 نزارن... زیم زیگفتم بهشون تو اتاق تو چ ماهان؟خوبه هزار بار یکرد یچه غلط-

 از چشم هم خمارتر بود.... یحت صدا

 ر؟یام شیبرم پ تونمی+م

مگه که  یماهان....چقدر خورد کشتتیم نتتیبب یجورنیجور شد فقط نرو ا یتونیاره م-

 ؟؟یزنیمنگ م

 مایو محافظ به پشت بام برج رفتند و سوار هواپ ارشی....با کمک کستادیو ا دیخند حالیب

از حرف  چیه نکهیکرد با ا انیگرفت و تمام نکات قابل ذکر را ب یشد....با روهام تماس

 ....دینفهم شیها

فنجان قهوه کرد که هرچه زودتر سرحال  نیکه اوج گرفت درخواست چند مایهواپ

 نیبا ا رارسالنیبود بدون اجازه ام نجایکرده و عمق فاجعه ا یچه غلط دی....تازه فهمدیایب

 برگردد.... خواستیم تیوضع
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 تن گذاشت اما افاقه نکرد.... یجا یدر جا خیپشت  خیپشت قهوه خورد و  قهوه

 ندارد.... تی....او امشب مست عشق است....الکل آنقدر قابلدیفهمیم دیبا

نقش  رارسالنیام ریبسته تصو یکه پشت پلک ها نیاما هم دیبریامان م جهیگ سر

 ....ستیکاف بستیم

 ....ستیزمزمه اسم او ورد زبان است کاف رلبیکه ز نیدر گلو خفه شده بود اما هم صدا

خود را مرور کرد هر چند بعد از  یداد و حرف ها هیتک یصندل یبست و سربه پشت چشم

 ....شدیتمامش فراموش م هیثان کی

 روز اول مجذوبش کرده.... نکهی.... ادیعشق بگو نیاز ا خواستیم

.... کردی....جنون را تجربه مستینگاه جنون است اشتباه ن کیعشق در  ندیگویم نکهیا

 نداشت.... یهرلحظه و اعتراض

 ....اوردیمجبورش کند عاشقش شود و آنقدر لبانش را ببوسد تا نفس کم ب خواستیم

 هم حق اعتراض نداشت.... او

 ییهر خبط و خطا ی،که در مست کردیم هیو تنب زدیم یحرف دینبا یحرمت مست به

 مجاز....

 .رساند... رارسالنیام یالیآمد و او را به و شوازشیفرودگاه راننده روهام به پ در

نداد و پشت در  یاجازه اطالع رسان نیرا کرد تلوتلو نخورد ....به محافظ شیسع تمام

 ....ستادیساختمان ا یاصل

 ....رسدینم یدر زد.... آنقدر آرام که مطمئن بود صدا به کس حالیداد و ب هیبه در تک سر

بگم برم....اومدم بگم عاشق شدم در و  یزیچ هیبازکن اومدم بهت  رارسالنی....امری+ام

 بازکن.....

دست او نبود....الکل  گرینکرد ناخداگاه چشم تر شد که کنترل بدن د افتیکه در یجواب

 ...تازاندیبه دست گرفته م اریاخت

 نه؟؟ یکنیدر و باز نم نی+به خاطر هم

 ....یدر و باز کن یخوایعاشقتم نم یدی....فهمیدیکنسرت و د یها لمیف چون

 نه؟ مگه

تر از قبل قلب گذاشت و آرام ینکرد....دست رو یو به دردش توجه دیبه در کوب یشانیپ

 توان باز نگه داشتن پلک ها سخت بود... گریزمزمه کرد که د
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 یادی....چشمات زریام یهست یخواستن یادیدلمه...تو ز ری...تقصستیمن ن ری+تقص

 .... صدات.....لمس کردن هات.....حرفات....یخواستن

 یکنم من و بخوا کاری....حاال تو بگو....چهیوجودت خواستن زیهمه چ یلعنت زتیچ همه

 ....از نظرت لوسم نه...

حس دلم و  تونمیآهنگا م نیوم جونم من فقط با همآخه آر یکه برات اهنگ خوندم...ول لوسم

 نشون بدم....

 عشقم و نشون بدم.... تونمیم

 ....قلبم و پس نزن خب؟؟ریمنو ام بخواه

 ...کنمیم یو نوران تیچطور زندگ نیکن و بب قبولم

 نیو جسمت و بوسه بارون....بب کنمیلحظه به لحظه قلبت و نوازش م یچطور نیبب

 مگه نه.... یکنی...قبولم مکنمیو به جسمت سجده م پرستمیچطور روحت و م

داده بود ،تکان خورد و  هیبسته شدن پلک ها در باز شد... از آنجا که جسم به در تک قبل

 برخورد کرد.... رارسالنیجسم به ام

 اش گذاشت و سربلند کرد....به سرشانه دست

 شب چشمانش.... کرد.... به آسمان ستاره باران اهشیبه چشمان س ینگاه

 راه قفل شد.... انیو دست بلند کرد با انگشت نوازش کند که دستش م دیرا د اخمش

تو  ای...بیبگه پشت در دی.... محافظ بای...چرا در نزدقایدق یکنیم یچه غلط نجایماهان ا-

 آدمت کنم....

 ...رارسالنی+ام

 توانست اسمش را زمزمه کند و در آغوشش بدن شل شد.... فقط

 حملش کرد... چاند،ی" زمزمه کرد و دست دورش پییبابا ی"ا

 

بشه که  یتکرار یزارینم یحت یعنی... یکنیم ییرو نما دیغلط جد هیماهان هربار -

 ....یکه به فکرم یخسته بشم مرس

 ....دیغرغر کرد و تا آشپزخانه به دوشش کش چنانهم

به خوردش  ییمویرفت شربت آبل خچالیداد و به سمت  هیرا به اپن تک حالیشل و ب جسمِ 

 ....دیایبدهد بلکه به خود ب
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 ..دست از دورش جدا نکرده پخش شد.. یاهیهنوز ثان اما

 ....کردیم یتات یتات کیآن خط بار یبود و ماهان رو تیداد که در مرز عصبان سرتکان

 ....دیجسمش را کامال در آغوش کش بارنیا

 اپن نشاندش.... یبزرگش به پهلوها چنگ زد و رو یپنجه.ها با

 ....زنمیبه وهلل قاط م ی....پهن اپن بشامیتا ب یتمرگیم جانیهم-

به عقب برداشت که ماهان فرز پا دور کمرش حلقه کرد و جسمش را  یو قدم گفت

 محدود.....

 زمزمه کرد و چشم بست بر اعصابش مسلط باشد.... ی"هللا اکبر"

هم از عمد  یت است و کنترل حرکات از دستش خارج ، اما انگار کممس دانستیم

 ....نمودیم

 چشمان خمارش شد.... رهیخ نهیسمتش برگشت و دست به س به

به لبانش ، دست  رهیو خ دیخشک کش یهالب یناز پلک زد و سرکج کرد.....زبان رو با

 شود... کشیاز قبل نزد شتریب چاندیدور گردنش پ

 ....یکه تنهام بزار ومدمیراه ن همهنیتو ا+نرو....واسه 

 ....یدور بش یاز مست یایتو حلقت بلکه به خودت ب زمیبر مویآبل خوامیم-

 تر کرد....اش گذاشت و حلقه پاها دور کمرش محکمشانه یرو سر

 ...ستمی+من مست ن

 بود.... دهیدور تنش تن چکیکه همچون پ یماهان ییبر جدا یکرد و سع یخنده ا تک

 ...یستیاصال هم مست ن-

 ....مست توام....ستمی+مست الکل ن

 و ترسناک نگاهش کرد... چاندیبهم پ ابرو

 ه؟؟ی...منظورت چنمتیسرت و بلند کن بب-

 +مست وجودت....عطر گردنت...

 گردنش را داشت... آوریمست یاگر هواهم بو شدی....چه میگرفت به قصد خفگ یقیعم دم

 ... مست تو....رارسالنی+مست توام ام

 ...ندیاپن بنش یشدت جدا شد و مجبورش کرد صاف رو به
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 ...چه مرگته؟؟یگیم یور یدر یدار یمست-

خرابکار  یا....دست در هم گره کرد و ماننده پسربچهاوردیخود ن یاما به رو دیترس یکم

 ....دینگاه از او دزد

 ؟؟یدیکنسرت و ند یهالمی.... فلمی+ف

 ی...خودت بگو چه گندداشدیات پکه سروکله نمیبب خواستمینکردم... منه هنوز وقت -

 ...یزد

 ...دیشد و غر تخص

...حسه...مقدسه... آرامش ستی....اعترافم گند نستی....عشقم گند نستی+گند ن

 ...یفمیکه تو نم هیزی... چهیدنیبخشه....پرست

گنده تر  یمست ای یگیم یدر یدر ستیحالت خوب ن ایماهان مراقب حرف زدنت باشا....-

 ؟؟یدرست ش کمیکنم با تو من  کاری...چیزنیاز دهنت حرف م

 +دوستم داشته باش

 شده ابرو باال انداخت... شوکه

 ؟؟یچ-

 به حالتش نکرد و باز لوس شد... یتوجه

رگ برآمده گردن  یشانه گذاشت و دست رو یتوجه به مقاومتش دوباره سر رو بدون

 ...دیکش

 شم؟ یتو قلبت زندون شهیواسه هم یزدمن و بد شهیم ی+چ

 ...یکنیزر زر م یچ نمیبب نیتو حلق من صاف بش ایماهان انقد ن-

 شد و مظلوم نگاهش کرد... زانی...لب و لوچه آودیباال کش ینیکرد و ب ینق نق

 اونجا بمونم؟ یزاری+چرا نم

 ؟یکجا بمون-

 ...دیکوب شیران پا یرو یمحکم یلیدست به گردنش اشاره کرد و باز شل شد که س با

همونجا بمونم....عطرت و نفس بکشم...اصال بزار من تو عطر گردنت  خوامی+عه نکن م

 گردنت دفن بشم.... ریز یخفه شم....اصال بزار تو برآمدگ

 نه؟؟ یچرت و پرت بگ یماهان تو عادت دار-

 و چشم درشت کرد... دیکوب اشنهیس تخت
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...من و قلبم و عشقم یاگه نخوا یحت یکنی...قبول میقبولش کن دی...باستی+چرت و پرت ن

 و...

 ....یقبولم کن دیبا

مال من باشه....مال من  دیگفتم با دمتیکه د ی....از همون روز اولخوامتیمن م چون

 ...چیکه ه رمیگیقلبم و زدم به اسمت....قلبم و پس نم یشد

 ....کنمیو هم تصاحب م قلبت

 همه نشون دادم به همههه..... به

 .....برات آهنگ خوندم .برات

 ....تک تک کلمه هاش حرف دلمه....یدلم و زدم....حرف دلم و بفهم... لعنت حرف

 رسوام کرد به خاطر تو.... قلبم

 ....جلوهمه

 ؟؟یفهمیعشق تو شدم م یهزار نفر رسوا جلو

 گرفت....نفسم بند اومد........ضربانش اوج دیلرز شتریدلم ب دمتید هربار

  یستین یواسه وقت رتیتصو شهرهیچشم بستم ذخ دمتید هروقت

 ...؟؟یفهمیم

....دووم ارمیعطرت که بتونم دووم ب شهرهیتنت و نفس حبس کردم ذخ دمیبو کش هروقت

 ...یکه تو اونجا باش ستمین یسقف ریز یازت دورم وقت یوقت ارمیب

 ....رتمیدرگ یفهمیم ریشدم ام رتیدرگ

 ...یمنو نخوا ی....حق نداریپسم بزن یندار حق

دنبالت انقدر تو گوشت  امیم ی....هرجا برزارمی...نمیرابطه رو تموم کن نیا یندار حق

 عشقه بهم بخوره.... یعاشقتم که حالت از من و هر چ خونمیم

و باعث بند حرف دل را به زبان آوردن....ضربان قلب تند بود  کی نیکم آورد از ا نفس

 ....شدینفس نفس زدنش م

سرکج کرده با لبخند  بیدهان پرسروصدا قورت داد و نگاه به او دوخت که دست در ج آب

 ....کندینگاهش م رهیخ رهیخ یمحو

 ...دیچشم گذاشت و مال یدست رو یپسربچه کوچک مثل
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من  ریام یدونی...مکشهیم شی...قلبم و به آتکنهینگام نکن....نگاهات ذوبم م یجورنی+ا

 چشمات شدم...  نیاول عاشق هم

درونش غرق  اهچالهیتو س یکنینگاهم م یجد یآسمون شب پر ستارت که وقت نیهم

 ...شمیم

 تونهیآسمون چشمات م یهاستاره یخندیم یمطمئنم وقت یول یدیتا حاال برام نخند ریام 

 من و به جنون بکشه...

 عاشقت شم... تونمینم نیاز ا شترینگاهم نکن ب یطور نیتورو به مقدساتت قسم ا 

 توله.... یگیم یوقت یکنیصدام م یبر چشمات صدات... وقت عالوه

 ....ینکن غشیوقت ازم در چیصداتم قول بده ه وونهید وونتمیمن د ریام

 ....دیکش شیپنجه در موها 

 یتو ختهیر یوسط سکس عرق کرد ینمناکه وقت یعاشق موهاتم وقت ریام یدونی+م

 بهش.... دهیو چسب تیشونیپ

 ...دیبرجسته اش کش یبه لب ها دست

 یجا یباهاشون جا یوقت خورنیتکون م ی... وقتیزنیحرف م یعاشق لباتم وقت ری+ام

 ....یکشیباهاشون دور لبام حصار م یوقت یکنیبدنم و کبود م

 ....دیگردن کش یترقوه و انحنا یکرد...رو سیدر دهان برد و خ انگشت

... ریهمون جا تا آخر دفنم کنن ام توننیمنه م ات نقطه ضعفترقوه برجسته ریام یدونی+م

 ....یکبودش کنم تا همه بفهن تو مال من خواستهیدلم م شهیهم

 و همان جا زمزمه کرد... دیاش را بوسگذاشت رگ برجسته قهیشق یرو لب

 یو رگت خود یزنیداد م یشیم یعصبان یوقت کشهیمن و م نیرگت هست ...هم نی+ ا

 به پاش جونم و بدم... تونمیم دهینشون م

 زیاش انداخت و نگاه دوخت به تفاوت سامردانه یهارا باال آورد پنجه در پنجه دستش

 .... شانیدست ها

 رمیمیم کننیلمسم م یبدنت دستات هستن وقت یاعضا نیتر وونهیاز د یکی ریام یدونی+م

 به دستش زده ادامه داد... یبوسه ا

فقط با لمس دستت  یتونیم یچطور یدستا مست خودت کن نیمن و با ا یتونیم یچطور+

 ؟؟یبد هیبهشت و بهم هد

 جز به جز بدنتم .... وونهیمن د یکرد وونمیانقد د یچطور ریام
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 به جز رفتارهات حرکاتت... جز

 خیو توب هاتتتی.. حماتیرکیرزیز یهایمهربون فتهیروح بزرگتم... ش فتهیمن ش ری+ام

 ....ایارش یکس حت چیکس و اندازه تو دوست نداشتم ه چیه میهات ....تا حاال تو زندگکردن

 هم نگاه از او برنداشت فقط لبخند پررنگ تر کرد باز

 نکن...حرف بزن... ه؟؟نگاهمی+چ

 خود را لوس کرد... و دیدر گردنش فرو برد و صورت به پوست مال سر

 +بگووو

 بگم؟ یچ-

 منو یخوای+توام بگو بگو م

 نکرد و با حرص دندان در پوست گردنش فرو برد افتیدر یجواب

 منو.... یخوای+بگوو م

 کرد و با آن چشمان خمار نگاهش کرد... سربلند

 ...دیفشرده نال یهااش را در دست گرفت و در مشت فشرد و با دندان قهی

 ...یخوایمن و م یبگ دی....بایبگ دی+بگووو با

 ند نگاهش کرد...او تنها با لبخ یول

 و اوردیطاقت ن اشرهینگاه خ ریز

 بست و سر جلو برد .... چشم

 بر لبش گذاشت و فشرد.... لب

 آنقدر که باد کردن و تجمع خون را حس کرد.... دیصبر کرد و بعد با قدرت مک یقدر

 و تند تند مک زد.... دیدر دهن کش نییپا لب

 نگفت و گذاشت ادامه بدهد... چیسوزش گرفت اما ه لب

....انگشت کیدست دور گردنش حلقه کرد...محکم و نزد بارنیسر عقب برد و ا یقدر

 مو فرو برد و پشت گردنش را نوازش کرد.... یخوشبو یدرون تارها

 ی... پرحس... غرق در طعم بهشتقیبوسه دوطرفه شد ....عم بارنیغنچه کرد و ا لب

 ...دیچشیو طعمش را م دیکشیلب م یلبانش زبان رو

 ...دیداد و نال هیتک شیشانیبه پ یشانیکم آورد و سرعقب برد...بدون چشم باز کردن پ نفس
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 "...میتر شدتو را و تشنه میدیسر کش ی+"ه

که عامل خنده  نیبهتر از ا یلبخند زد و ذوق کرد....چه افتخار دیاش را که شنخنده یصدا

 ....یمعشوق باش

نشون  ی....محوه...گم شده....مرموزه خودستی....نمیزندگ لیشده ستاره سه +خنده هات

 ....کنهیم ینوران ادیب ی....اما وقتدهینم

اما  شیها....بوسه بزند بر کج شدن لبندیلبش را بب یبایز یچشم باز کند و انهنا خواستیم

 توان باز شدن نداشت.... گریچشم د

 ...خواستیرا نم نیو ا رفتیم یرو به خاموش مغز

 جدا کند نشد.... رارسالنیام یشانیاز پ یشانیکرد پ هرکار

 به جسمش وصل کرده بودند.... ییلویوزنه چندک ییگو

 نداشت.... یریاما توان جلوگ کردیشدن سر و افتادنش را حس م کج

 یجسم رو به خاموش گرید نباری" و اکنمی...عاشقت میکنیزمزمه کرد "اعتراف م تنها

 ارسالن افتاد... ریشانه ام یرفت و سرش رو

 یدست بلندش کرد و راه یاورد...رو نییاپن پا یاش را از روشده  نیجسم سنگ یسخت به

 اتاق شد....

به  دادیمچاله شدن جسمش نشان م بود تنش لرز دارد که اثرات مشروب بود و مشخص

 گرم است.... یدنبال آغوش

 شرد و سر در حدفاصل گردنش فرو برد و "ها" کرد....ف نهیبدنش را به س شیاز پ شیب

 

بگذارد  نیشده را زودتر زم نیو جسم سنگ ردیگ شیراه اتاق ماهان را در پ نکهیا یجا به

 کرد و تا اتاق خود قدم برداشت.... ی، راه را طوالن

 یبغل کردن حساب نیبگذارد که ا نیپسرک بانمک و مستش را زم خواستیدلش نم دیشا

 بود.... دهیبه او چسب

...تا اتاق حملش دیدستش نلرز یانداد و لحظه یتیتر از حد معمول بود اما اهم نیسنگ جسم

 کرد

 تخت گذاشت.... یرو متیرا با مال هوشیتن ب و

که شد به پشت  انیاز تن خارج کرد....عر کیبه  کیبرد و  شیهابه سمت لباس دست

 زد.... دارش زل نیبرش گرداند و به پالگ نگ
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و وسوسه  کردیم داریو حس ب دیدرخشیم نیباسنش درخشش قرمز رنگ نگ اریش انیم

 ....دیخریم

 ....دیمشتش گرفت و ناله آرامش را با گوش جان شن انیو باسنش را م اوردین طاقت

زد و  ینداشت....نق یادهیباسنش کرد اما فا ییدر جدا یوول خورد و سع یخواب کم در

 شد... الیخیب

 باسن زا فشار داد و نوازش کرد... یکم

ماهان متوقفش  یدرخارج کردن پالگ داشت که سر و صدا یسع متیآخر با مال در

 بود که تحملش را داشت... یزیچ نیآخر نیکرد...مشخص بود درد دارد و ا

 اشیبهشت یهانداشت بخواهد ناله یلیحس لذت....دل نیتربدون کوچک یدرد به بدن قیتزر

 قیبه بدنش تزر یلذت نیترو کوچک اندهوشیکه عقل و جسم با هم ب یرا بشنود درحال

 ...شودینم

 کرد قیو با کلمات آرامش به وجودش تزر دیبر سر و گوشش کش دست

 زود.... شهیتموم م ستین یزیآروم باش پسرکم...چ-

 ....دیکش رونیلحظه پالگ را ب کیهم حرکت دستش را انجام داد و در  باز

ساعت ماندن  دنیکه توقع داشت از چند یباز شده بود اما نه آنقدر یکم سوراخش

 اجازه درآورده.... یکرده و پالگ را ب طنتیپالگ...مشخص بود پسرک ش

 ...دیرسیبه حسابش م بعدا

 شدن عضالتش را حس کرد.... منقبض

 ....ردین درد نگها در همان حالت نمانند و بدکرد تن و بدن سرد را تا عضله نوازش

 پوشاند.... یاکه شل شد به کمر برش گرداند و با مالفه بدن

 رخ به سمتش برگرداند.... میتخت نشست و ن لبه

 پسرک...چه کنم من با تو حاال؟؟ یپس عاشق شد-

تره هم که زودتر از همه به عشق اعتراف کنه هم عاشق یکس گفتیکه بودم بابام م بچه

 ترشجاع

 ؟؟یکه از من جلو بزن ینقدر شجاع شا یوقت کرد یک

 ....یو راست یمست گنیم نکهیبه ا میبسنده کن ای یمست یحال و هوا یو بزارم پا حرفات

 "یفهمیکه تو نم هیزیحسه مقدسه آرامش بخشه چ ستی"عشقم گند ن
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 پسرک... یزبان دراز یادآوریزد از  لبخند

 ....طونیندادن پسرک ش ادمیچون  فهممینم-

پر احساسو کنارت  ارشی...ک یکه از همون اول پدرومادر پرمحبتت و کنارت داشت ییتو

 بده.... ادتیو  دنیکه عشق ورز یداشت ییای...ارشیداشت

 ششونیکه جلوچشمم آت ی...از پدرمادرگرفتمیم ادیعشقو  ینداشتم پسرکم...از ک من

 موند برام.... ادگاریکه به  یزدن...از خاکستر

احساسات  ادگرفتنیوقت  گهیبزرگ شدم و د دمید یبفهمم از زندگ یزیباز کردم چ چشم

 ...ستین

 ....برام مونده ادگاریکه به  یزیمراقبته...از تنها چ وقت

 "دوستم داشته باش"

که  یزیچ دونمینم ی....وقتهیچه حس ستمیبلد ن یدوست داشته باشم ماهان....وقت یچطور-

 سنگ.... ایتپش داره قلبه  نمیتو س

 رونگرفتم دوست داشته شدن ادی

 "کنمی"قلبتو تصاحب م

 کند... یرا بررس شییبایلبخند زد و به سمت صورتش خم شد با دقت ز بازهم

قلبم و  ستین دنیعشق ورز یایدن ایدن نیا دمیکه فهم یندارم پسرک....همون روز یقلب-

قلبم و جداکردم که بتونم دووم  ستیموندگار ن زیچ چیه دمیکه فهم یدرآوردم...همون وقت

 ...ارمیب

از  یخوایعوض بشم...چرا م تونمیم ینشونم بد یماهان...اومد میتو زندگ یاومد یچ واسه

 ...رمیفاصله بگ میخود واقع

 ...دیدر گردنش فرو برد و عطر تنش را بلع سر

 ...دادنیم هیهرروز بهم هد یکه بچگ یهمون گل رز یپسرک....بو یدیم یخوب یبو-

 ...دیتنش را سنج یگذاشت و دما یشانیبه پ دست

 عاشقت بشم...از آسمان خراش... یخوایاز من م-

 ...زننیم نمی...اگه بفهمن زمیوقته شد یلیکه خ ینقطه ضعف یبش یخوایم

 ...یپنهون بمون بزار

 واسم.... یبمون یقدر که برام مهم نیهم بزار
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 ...یبمون یدار گاهیقدر که جا نیهم بزار

 ...ستینخواه ازم ماهان در توانم ن شتریب

 سال تالشم و نابود کنم... نیخودم و چند تونمینم

 عاشقت شم... تونمینم

به  ...خم شده لباوردیبه چهره غرق در خوابش کرد و طاقت ن ی...نگاهستادیو ا گفت

 چسبانده چند لحظه همان جا نگه داشت... یشانیپ

ک را تاق لبتاپ به دست نشست شاهکار امشب پسرکاناپه درون ا یآخر بلند شد و رو در

 مشاهده کند...

 نگاهش کند.... کردیو سربلند م زدیهر آهنگ لبخند م دنیشن با

 شد.... شیدایاز کجا پ گرید یجاذبه لعنت نیا

 ...کردی" زمزمه مییپروایو "پسرک ب دادیهرجمله سر تکان م با

 تر...سخت شده بود و کنترل احساسات سخت کار

اعتراف...ته قلبش را به سروصدا  پروایخواستنت تالش کند و ب یبرا نیچننیا یکس نکهیا

 ....داشتیوا م

کاش آنقدر از عاشق نشدنش  ی...ازدیاز کنترل احساسات حرف نم یکاش آنقدر جد یا

 گفیسخن نم
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و  گذاردیروزگار بدجور آدم را سرکار م دانستینبود... م یاتجربهیکه جوان ب او

در برابر ماهان مقاومت  تواندی...چه شد که فکر کرد میآنچه انتظارش را ندار شودیم

 کند....
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 اول صبح تجربه کند... توانستیبود که م یحس نیو حالت تهوع بدتر سردرد

 را به زور باز کرد و آب نداشته دهان را قورت داد... نیسنگ یها پلک

 به بدن داد و چشمان تار را به اطراف دوخت... یو قوس کش

 ...دیکش یبه شدت بلند شد و از درد کمر و باسن داد رارسالنیاتاق ام دنید با

 گرفت و فشرد... یشانیو ناچار دست به پ افتی شیافزا سردرد

 ...کردیو حالش را بد م افتیم شیلحظه به لحظه افزا چیکه ه شدینم تمام

که  کردینم دایپ کردیرا هرچه فکر م داکندیراه پ رارسالنیتوانسته به اتاق ام نکهیا لیدل

 شب داخل اتاقش بخوابد... گذاشتیعمرا اگر او م

 آمد.... ینم ادشی یزیهم چ شبیو از د دیفهمیحاالتش را نم لیفکر کرد دل هرچه

 ...صاحاب اتاق کو حاال؟؟نجامیکردم که ا یخدا چه غلط ای+

کرد تازه متوجه  تیکه به بدن سرا یبلند شد و به سمت در حرکت کرد...سرد یسخت به

 بودن جسم شد و چشم گشاد کرد... انیعر

 یچی...پس چرا من هیچ یبرا دمیحاال فهم هاکنهیدرد م صاحابیکون ب نیا گمی+من م

 از لذتش....تو خواب تجاوز نکرده باشه بهم... دمینفهم

 گرفت... شیراه خروج را پ شیهارا به تن کرد و بدون بستن دکمه رارسالنیام راهنیپ

 در سالن ورزش بود... رارسالنیدهنده حضور امنشان یقیبلند موس یاز اتاق صدا رونیب

 داشتیکه برم یکرد...هرقدم یها را سپرپله یگرفت و به سخت شیرا در پ نیرزمیز راه

 ...گذاشتیو پله بعد را پشت سر م کردی، م دیرسینثار هر که به ذهنش م یفحش

 ورود صدا پس کله انداخت و داد زد... یهمان ابتدا از

 همهنیحالم ا نیمن مجبورشم با ا نییطبقه پا دی...ازعمد اومددیکنیم کاریچ نجای+ارباب....ا

 جرمت واستا حملم کن... یپا یکنیکنم...حداقل تجاوز م یپله ط

 ...دیرا خر رارسالنیرفته با خاموش کردنش توجه ام یقیسمت دستگاه موس به

 ...زنمی+ارباب سه ساعته دارم باهاتون حرف م

باال انداخت و به  ییبکس برداشت و نفس نفس زنان تک ابرو سهیاز مشت زدن به ک دست

 ماهان نگاه کرد... یسر تاپا

با  نهیدست به س کردینم یباز که بود و نبودش فرق یبا دکمه ها رهنیتکه پ کیبا  لخت

 کرده بود... زانیلب و لوچه آو دهیژول یموها
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 اش ماند... رهیداد و همچنان خ هیبکس را بغل کرد و سر به آن تک سهیک

 ده؟؟یچالش جد-

 و به سمتش قدم برداشت... دیکش یا ازهیخم

 ؟؟ی+چه چالش

کرم  نیا !!برو گمشو از جلو چشمام با؟؟ینیلخت رفتن جلو مستر که عکس العملش و بب-

 ....دتیخواب

 پوشاندش.... یبرا یتنه اش کرد...شانه باال انداخت بدون اقدام نییبه پا ینگاه

 ....دهیکه چاچا برقصه نگا چه ناز خواب دی+به من چه صبح اول صبح توقع ندار

 ....ری... پیدرست حرف بزن کمیبدم  ادتیتا  شمیم ریماهان من پ-

 ...دیداد و نال هیتک شیبه بازو سر

 کنهی+سرم درد م

 االن؟ شهیخوب م یکون لخت بگرد-

 ...شهیکونم خنک م ی+نه ول

 به باسنش زد و جسمش را دور کرد.... یلیس

 ...یهاتو به رخ بکشبرو بتمرگ حداقل کمتر نداشته-

 ...دیو لب گز دیلب کش یجسمش کرد و زبان رو یبه سر تاپا ینگاه

 ...کردیم یو دلبر زدیعرق بود... برق م سیاش خ دهیورز بدن

 ارباب...اصال دلم خواست... دایکشیها رو به رخ مشما خوب داشته ی+ول

 به سمتش پرت کرد و باز داد زد حوله

 ماهاااان-

 و چشم بست... دینال بازهم

 +سرم درده...

 به جهنم-

 +حالت تهوع هم دارم

 به جهنم-
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 دیماه با۹من بدبخت  دیکردعشق وحالتون و  شبی+نکنه حاملم...سوراخم هم درده....د

 بکشم... یبدبخت

 نگاهش کرد و تاسف خورد قیعم

 خوش باشه تیماهان قد خر..دلم به چ یفهمیقد خر نم-

 ...یاوقت حاملهاون کنهیکونت درد م سوراخ

 نیبه خاطر هم شبی...پالگت و درآوردم دیسوال برد ریو ز یشناس ستیز نیقوان کل

 درده...

 گشاد کرد و غرق فکر شد چشم

 اومد قبل کنسرت... ادمی+پالگ...اووو 

 ... کنسرتتتت

 صورت فشرد و داد زد یو دست رو ستادیا یناگهان

 ...نکنه همش خواب بود؟؟کنمیم یچه غلط نجای+کنسرت داشتمممم...پس ا

 تکان داد دنیبه نشانه نفهم یکرد و سر اخم

 ...یخودت بعد کنسرت اومد یکنیم کاریچ نجایا یچ یعنیماهان -

 اومدم؟ ی....چطورستین ادمی یچی+ه

 چانه گذاشت.... ریو دست ز ستادیا اشنهیبه س نهید،سیکه در هم کش ابرو

 ست؟ین ادمی یچ یعنی....نمیبده بب حیدرست توض-

 در چشمش شد و فکر کرد... چشم

 +من...من ....

آلبوم و تک تک حس و کلمات و  نیعاشقانه شدم و ا ی"من عاشق شدم...وارد رابطه

 به معشوقم...." کنمیم میو عشق رو تقد یقیموس

 ...دیلب گز جانیدرشت کرد و با ه چشم

 ؟؟یدیکنسرت رو ند یها لمی+تو..تو ف

آورد او هم  یبه خاطر نم یزیماهان چ یوقت شدینم لیداد...دل یکرد و جواب منف اخم

 پا بگذارد.... ریغرور ز

 ی...نصف شب...مست...و همون دم در غش کردیتو اومد نمیبب نکهینه...قبل ا-
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 ...دیو غر چاندیرا پ گوشش

 به وقتش دارم برات... یکرد یچه غلط رهینم ادممی-

 ...دیپر نییدستش گذاشت و باال پا یرو دست

.... تورو ستین ادمی یچیمنه...به من چه اونا مستم کردن من که ه ریمگه تقص یآ ی+آ

 ها...چرا انقدر حالم بده گمیخدا....من م

 گرفت و به سمت در رفت فاصله

 صبحانه...فقط هرچه زودتر میبر یسرحال بش ریبرو اتاقت دوش بگ-

 دوش رفت... ریکند و ز یرا حرص راهنیچه پ می...ندیلخ کنان راه افتاد و به حمام رس لخ

 ها رو بهم زدم...همه برنامه یعنی ی+لعنت

 کنسرت اعتراف کردم مطمئنم.... تو

 بهش بگم... یچی....چرا نتونستم هیچ شیبق

 واقعا همه دست به دست هم دادن من اعتراف نکنم... یعنی

 و از دردش خم شد دیکوب واریبه د یمشت

 ....واریبه در و د زننیانقدر راحت مشت م لمایتو ف ی+آخ آخ پس چطور

 مدت.... نیبودم ا دهیهمه برنامه چ نیا ایخدا

 بگم بهش یزنگ بزنه بهم چ ارشیک االن

برنامه  شیهمه برا نیکه ا ییهانقشه شدیدوش ماند و غرغر کرد... باورش نم ریز یکم

 برود.... نیاز ب زیهمه چ موقعیبا مست شدن ب انددهیچ

 شد.... ریسراز نییبر کمر به طبقه پا یارفت و با حوله رونیکه جا آمد ب حالش

 کند.... یرا به رخ بکشد و دلبر شینداشته ها خواستیم رارسالنیفته امبه گ دیشا

به شدت جذاب شده  یشانیپ یرو یو عضالت برآمده و موها دیو سف سیبا آن تن خ که

 بود....

 ....یکرد زانیهات غرق شده لب و لوچه آو یکشت-

 گذاشت و دستور داد... شیرو به رو یآب پرتقال وانیل

 ...دونمیم دیسر جاش...هر چند بع ادیحالت ب تا ته بخور بلکه-

 بدهد.... هیبه کوه محکمش تک یکرد قدر ریشد و جسم به سمتش سراز لوس



 

262 
 

 +شما بهم بده....

 دیچپ نگاهش کرد و پس گردنش کوب چپ

 بکنم تو حلقت؟؟ وانیبا ل ای یخوریم-

 خوامیبخورم اصال نم دیشما اصرار دار خوامی+من که نم

 شد و لپ باد کرد.... نهیبه س دست

مرد گنده  خوامینم تلیبزنم ل یرفته بود تو آگه ادمی...یبچه دوساله ا هیمث  قایماهان دق-

 ادیکه بتونه از پس سادم بر ب خوامیم

 چشم گرداند تخس

 ..امی+من بر م

 چه برسه سادو من... یایشلوارت برنم دنیتو از پس باال کش-

 نگفت چیدرآورد و ه ییادا

 گمیبخور م-

 کرد و ابرو باال انداخت.. ینوچ

 خورمی+نم

 ؟یمطمئن-

کرده  آب  کیبه حلقش نزد وانیرا در چنگ گرفت و ل شیموها یپاسخ دادن با حرکت قبل

 کرد.... سیپرتقال جسمش را خ

 ....دیکوب نیزد و پا زم یداد شوکه

 ه؟یچه کار نیاالن حمام بودممم ارباب ا نی+هم

 گرفت و مشغول شد یلقمه ا خونسرد

...صبحونت و یچ ای یهم بهم نداره حمام بود یربط چی...هادیخوشم نم یاز بچه باز-

 بخور

 شد و حوله دور کمرش را از تن جدا کرد... لجباز

تن چسبناکش  یکرده رو سیرفت و حوله را کامال خ ییظرفشو نکیسمت س به

 ...دیکشیم
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را به  تیگناه بشر نیتراشتباه نیگرفت و چشم بست ا یشانیدست به پ یعصب رارسالنیام

 ...ندیچشم نب

 توله سگگگ یاز جلو چشمم گم بش یوقت دار قهیماهان... ماهان فقط دو دق-

 گرفت یو خونسرد درکنارش جا دیخند

که  یحوله بشور نکیبار تو س هیکردم مگه؟حاال  کاری+حرص نخور اربابم تاج سرم چ

 ....شهینم یزیچ

 گوشه چشم نگاهش کرد و صدا بم شد از

 ...یگردیلخت م یه هی...چیخوریپاشو برو لباس بپوش سرما م-

 گرفت....دهن پر بود و کلمات نامفهوم... یاتنه گذاشت و لقمه نییپا یرا رو سیخ حوله

 می..باب...م...اوکی+ب

 ماهان خفه شو-

 شیاز گلو یزیچ گریلقمه د نیاول ریطول صرف صبحانه آنقدر حرص خورد که غ در

 نرفت نییپا

نمونه بودن را  یحوصله مرب گریبود و او د یتخس یماهان همچون پسر بچه یرفتارها

 نداشت...

 افتاده بود.... یچه وروجک ریو گ خواستیم یو مظلوم عیمط ویاسل

 +ارباب!

 ه؟یچ-

 ؟یخوری+شما نم

 ...یزهرمارم کرد ینه تا وقت-

 تر کردشد و چشم مظلوم

 غلط بکنم+من 

 زد.... یدهانش گرفت و لبخند مهربان یجلو یالقمه

 یهاعضله دیشیالغر م دینخورد یچیآخه ه ادیدلم نم کنمینم طنتیش گهی...ددی+ببخش

 ....رهیم لیتحل تونیسکس

 مغزم راه برو یکمتر رو نورون ها یمن یهاتو اگه فکر عضله-
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 فرستاد... ییگفت و چشم در چشمش بوسه هوا یچشم

 ...دیشنینگاهش کرد و مغز بود که انگار از چشمانش حرف م رهیخ گرید یکم

 "دیکن یتو قلبتون زندون شهیو واسه هم دیمنو بدزد شهیم ی"چ

 دهان پر سروصدا قورت داد و با استرس دست درهم گره کرد.... آب

 +ارباب

 ه؟یدوباره چ-

 ه؟یچ ی+نظرتون در مورد دزد

 و گنگ نگاهش کرد دیدرهم کش ابرو

 ؟یگیم یور یدر یدار یدوباره چ-

کن چه  میبهتون بگه من و بدزد و تو قلبت زندون یکیاگه  ینعیکه.... گمی+نه مثال م

 ...دیدینشون م یواکنش

که ماهان  یاآورد.... جمله یم ادیب یحرف را به خوب نیزد...ا یشخندیکرد و ن طنتیش

 داد و فکرش را مشغول خود کرد... لشیتحو شبید

 باال انداخت... ییشد و تک ابرو نهیبه س دست

 حرفا نزنه نیاز ا گهیتو دهنش د زنمیبا پشت دست م یچیه-

 زمزمه کرد.... یدهان گذاشت درد را حس کند و خداراشکر یدست رو یفور

 هم نبوده پس... ی...تو دهنستین ی+خداروشکر درد

  ادیبدم م ایچندش باز نیمنم انقدر از ا هیحرفا چ نیواه واه ا آره

 انداخت نییو سرپا دیخند بازهم

 واقعا؟؟-

 +بله ارباب صددرصد....

ترقوه راستت دفن بشم....نظرت درمورد  ریز یبار بهم گفت بزار تو فرورفتگ هی یکی-

 ه؟؟یجمله چ نیا

 شد و زود جوش آورد یرتیغ

 ده؟؟یم یچه معن یچ ینعی+



 

265 
 

 ریز یفرورفتگ هایحق ندارم تو چشماتون نگاه کنم بعد قبل رسهیواال به من که م خوبه

 ...دنیتون رو هم دترقوه

 وی...اسلرسهیهم بهم نم یچیه خورمیکتک م یشانس منه بدبخته سر هرچ نمیا گهید خوبه

 ...میقد یوهایهم اسل

 ...مینیمسترمون و بب یفرورفتگ یما برآمدگ میجرعت ها نداشت نیا از

 ...یکشیصدا به رخ م یو دار یمن زل زد یماهان تو االن صاف تو چشما-

 ...اوردیب نییکرد ولوم صدا پا یدرشت کرد و سع چشم

 دیها گوش ندحرف نی...بعدش هم طرف از اونا بوده به ا کنمی+من تو چشم شما نگاه نم

 خرتون کنه... خاستهیارباب م

 اخم کرد و تن صدا باال برد یفور

 ؟؟یگفت یچ-

 سر کارتون بزاره... خاستهیم یعنینه  زی+چ

 ... استغفرهللا...یهارو...زبون بازا نیا شناسمیم من

 ....شهیم نیهم دیرو بد وتونیبه اسل گهید خوبه

 در دهان گذاشت یبرداشت و خال ینان تکه

 ها حالم و بهم زد... یزبون باز نیاز ا ادی+بدم م

 ....زدیو دردل لبخند م کردیدر حافظه ثبت م کیبه  کیرا  نشیریش یها حالت

 آشکارش.... یهاکردن ی...حسودنشیریش ی... غرغرهاشیهاشدن یرتیغ

 .بود... اریدلبر تمام ع کیپسر  نیا

تمام  یدانستی...."پسر اگر مکردیاو را حس نم رهیو نگاه خ زدیغر م رلبیهم ز هنوز

 "یدادینشان م یواکنش خودت است چه یهاحرف هایزبان نیریش  نیا

 سمتش برگشت و چشم مظلوم کرد... به

 د؟؟یقرار گرفت رشی+ارباب...تحت تاث

 چطور؟-

 نبودم نجایهاش براتون مهم بود که االن من ا....اگر حرفدینگرفت دونمیخودم م یچی+ه

 چاکاند... شیافتخار به خود اشاره کرد و ن با
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 دونه؟؟یچه م یقرارگرفته باشم کس دیشا-

 سرعت لبخندش محو شد و چشمانش از حسادت برق زد... به

 بوده؟ ی+ک

 کنهیمسترش رو بازخواست م  ویتا حاال اسل ی...از کیدار کاریتو چ-

 ...دیقرار گرفت ریتحت تاث نکهی...نه ادیبراتون نگه دار ارمیبرم زبونش و ببرم ب خوامی+م

 زبونش؟ ایخودش  ریتحت تاث-

که  نایاز ا ادی...بدم مکردینم ینبوده اگه بود زبون باز یچی+معلومه زبونش...خودش ه

 با حرف طرف و خر کنن.... خوانیم ستنیبلد ن یچیه

 مظلوم کرد و سرکج کرد افهیهم ق باز

 +ارباب!

 ه؟یچ-

 د؟؟یبوده...واقعا حرفاش و دوست داشت ی+ک

تند تند پلک بزند و  کردیم ی....سعاهشیکرد و غرق شد در چشمان درشت و س نگاهش

 ییچشمانش چه جادو دانستیبر مخاطب بگذارد.... نم یشتریب ریچشم تر کند تا تاث

 کندیم

 آسمون شب پرستارت" نیچشمات شدم...هم نیمن اول عاشق هم یدونیم ری"ام

 اش را برنداشت.... رهیبه شدت تکان خورد اما نگاه خ گرید بار

 ....شدیم یکه در مغزش پل ییحرف ها نیا

به زبان  چوقتیه یبشنود....ول رارسالنیرا داشت ام شیبود که آرزو ییهاحرف

 ....اوردین

 بود.... دهیابراز عالقه را د نیا یایرو شبید دیشا

و روزها باعث خجالت از چشم  شدیها باعث لبخندش مشب ریکه چندماه اخ ییایرو همان

 ...رارسالنیدر چشم شدن با ام

 در نگاهش غرق بود و با زنگ تلفن به خود آمد.... همچنان

انسان را درخود  یا اهچالهیچشم ها همچون س نیبرد که ا ادیحرفش را هم از  نیآخر یحت

 .....کردیغرق م
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 داینداشت....بگذار غرق شود و نجات پ یاعتراض چی... هیکنینم دایپ یآنها که راه نجات از

 ...ستییبای، مرگ ز شیهاچشم ینکند....مرگ برا

 گرید ارشیک یهاحرف دنیماند که با شن یاش نخورده در بشقاب باقلقمه صبحانه نیآخر

 نماند.... یو رقبت لیم

 ....دیبا مشکل جد ییارویرو یسرعت به اتاق رفت تا حاضر شود برا با

 .روزشان بدون چالش بگذرد... کیقرار نبود  انگار

الزم را انجام  یهابه سمت راننده و محافظ رفت و سفارش کرده مراقبت رارسالنیام

 دهند....

را  شیشانیپ بیعج یصورتش گذاشت و با محبت یکه به سمتش آمد دست رو ماهان

 ..دیبوس

 ...کندیمتفاوت نگاهش م گونهنیطلسمش کرده که ا شیهابا حرف ییپسر گو نیا

 شده؟ یچ یبگ یخوای. نم..یکرد خیانقدر استرس نداشته باش...-

 ...گمیاومدم بهتون م ی+وقت

 باشه امیخونه بمون تا ب ارنتیم میمستق-

 برنداشت.... طنتیداد و دست از ش نانیاطم

از  یزیشود و بوسه ر دشیپا بلند کرد هم قد قدوقامت رش دیرا که مشغول د انیاطراف نگاه

 ...دیپر نیدرون ماش یو با خنده کوتاه دیلبانش دزد

 شانه باال انداخت... دید شهیپرخط و نشانش را که از پشت ش نگاه

 ....کندیم ینوران یو زندگ دهدیم ینداشت که لبانش انرژ یاو ربط به

 ....ایدن ازمندین نیترلبانش بود و او خودخواه ازمندیمواقع حساس ن نیا در

بهتر از وجود  زیو چه چ دهدیکه باعث حال خوبش شود را از دست نم یزیچ

 ...یبا آن لبان بهشت رارسالنیام

بهشت سرچشمه  یهااز چشمه ییتطابق نداشت که گو ینیطعم زم چیبا ه شیهالب طعم

 گرفته...

 اش فراموش نشود...مزه یالحظه دیکشیلبش م یتند زبان رو تند

که چندلحظه از استرس و  نی...همشیزندگ یبرا ینیبود فرازم ینعمت رارسالنیام وجود

 داشت... تیکفا شیبرا شدیدور م ینگران
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حرف اشتباه از دهانشان در  کیدر وجودش غل زد...اگر  یباز هم نگران ارشیک دنید با

 ....شدیباطل م شهیهم یمجوز کنسرتش برا رفتیم

مرد  یها دیبه تهد سپردندینشسته بودند و گوش م یصندل یتمام ساکت رو دوساعت

 ...مقابل

بود  نیمعروف خالف قوان یاآن هم وسط کنسرت توسط خواننده یشخص یکردن زندگ باز

 "رارسالنیعبور کرد..."فقط به خاطر ام اشیکار یاز خط قرمزها یو ماهان به سادگ

 ...گرید یبود، و خط قرمز نیکه خالف قوان یخواننده آن ور آب کیگفتن از  سخن

حرف دل را در مصاحبه اعالم  نیدل زده بود و او ا"حرف عیاون نبود که "شا ریتقص

 ..کرد.

 یبوده...حت رارسالنیوصف ام یجمله برا نیباتریکه بکار برد از نظرش ز یاجمله آن

 باشد.. ینیرزمیز یاگر مربوط به خواننده ا

با التماس دعوت به  ارشیو هر بار ک کردیکودتا م یلجباز یشده بود و جسم برا تخس

 آرامش...

او را دارد پشتش گرم  یتا وقت دانستیبود که م رارسالنیها به خاطر املوس شدن نیا

 ...دهدیتکانش نم چیاست و ه

اما سکوت  اوردیشورش کند و هرچه در دل دفن شده به زبان ب خواستیم دلش

 نکند... افتیدر یو جواب ندیبگو خواهندی" هرآنچه مهایکرد...گذاشت "باالسر

 ...داد و خارج شد یخورد تعهد یابآخر با اعص در

بارشون  اومدیاز دهنم در م یهرچ یذاشتیم دیهمش... با ارشیتوعه ک ری+همش تقص

 کنم...

 که مجوزت و باطل کنن؟-

 +به درک

کار درست و  یفهمیم یشیبگذره آروم م کمی... بزار  یفهمینم یهست ید االن عصب-

 یکرد

 شد و لب غنچه کرد نهیبه س دست

 تو دهنشون زدمیم دیبا خوامی+نم

 ...یندار داریخر نجایا ایب رارسالنیام یادا اطوارا رو برا نیاه اه ا-

 روباه؟؟ ای یری؟؟شیکرد کاریچ شبید نمیبگو بب حاال
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 به آسمان دوخت و چشم گرداند نگاه

 دمیخسته بودم خواب یچیشب؟؟هی+د

 ؟؟یکار کرد یآب نده چ ابویماهان -

 درآورد.. هیگر یکرد و ادا ناله

و در  دمیچون همون وقت من رس دهیکنسرت و ند یهالمیهنوز ف ری...امیییچیه ایک یچی+ه

 خونه غش کردمممم

 نثارش کرد یمشت یاش به هوا رفت و ماهان حرص قهقهه

 ...یزنیگند م شهیازت انتظار نداشتم که هم نیا ریماهان اصال غ-

 شد... کسانیبرنامه با خاک  همهنی... اایک یجورنی+نگووو ا

 شاالیا گهیبار د هینداره  یبیع-

 دیو باز هم خند گفت

 ...کنهیدهن وا م لی... مثل گوری+رو آب بخند

 ایو روهام اومد دنبال آر میاومد مایخوش گذشت...با هواپ یلیعوض تو به من خ-

 ...یو خونه خال امیبردش...من موندم و ارش

 تا عمق خباثت را به رخ بکشد دیبهم مال دست

 ییهاحرف ارشیواکنش ک نیکه با کوچک تر دینگو چیداد ه حینثارش کرد و ترج یلگد

 اش بلند شودکه دود از کله زدیم

 پارک کردم نگیو پارک نیماش یریم یکجا دار-

 ...ریبا راننده برم شرکت ام خوامی+م

 ؟یخودت و لوس کن یریاوه م-

 از پس کله در رفت ششیتکان داد و ن سر

 کردن.... تمیاذ هایارشاد گمیبهش م رمی+اره...م

 نکرد یتوجه ارشیک یو به اداها دیخند

 تیاو اجاره اذ ریغ یبود....کس نیهم رارسالنیاش با امرابطه قتیحق نیباتری...زخب

 کردن ماهان را ندارد....
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راننده را وادار کرد به حرفش گوش کند و به سمت شرکت  یبا چرب زبان شهیهم مثل

 روانه شدند....

 یکرده ناراحت نبود....صرفا جهت لوس شدن برا زانیکه لب و لوچه آو یآنقدر

 ...دادیم ریحالت چهره تغ رارسالنیام

 ....نبود یزیکه باطل کردن مجوز کم چ زدیموج م یهنور هم ته دلش نگران اما

و او  دینالیم رارسالنیام تیترس و لرز همراهش شد و هر آن از عصبانبا هزار  محافظ

 ....دیخندیم الیخیب

 ...شدیحد جذاب م نیتا ا یوقت ترسندیم تشیاز عصبان گرانیچرا د دانستینم قیدق

 ...شدیو چشمانش به سرعت قرمز م کردیورم م یشانیگردن و پ رگ

آن رگ برآمده و نبض زدن  یبرا دادیمعشوق بود و جان م یهاحالت نیعاشق ا یحت او

 ...اشقهیشق

بلوف  رارسالنیام شیاش پنکرده یهایبازو از قلدر کردیم حتیرا نص گاردیباد

 ....زدیم

داد و چشم  لشیتحو ینداد و با لبخند سالم بلند یبه ترس و لرز منش یتیاهم نیتر کوچک

 هم به محافظ پشت در کرد... یاغره

 شانه محافظ گذاشت یخود رمز را زد و دست رو سر

به  یکنیم سیاالن شلوارت و از ترس خ کلیقدوه نیداداش...با ا گمیخودت م ی+برا

 خدا....

 خجالت بکش.... زشته

 تو... رمیمثل مرددددد دارم م ینصفتم ول گاین منو

 اش حس کرد سر برگرداند...که برشانه یدست ینیسنگ

 ..کردینگاهش م یمصنوع ینیداده با تحس هیچارچوب در تک دست به رارسالنیام

 ...دمیکه تا حاال د دیهست یافراد نیاز شجاع تر یکیمهرزادگان....شما  یواقعا درسته آقا-

 د؟؟یداخل ادامه شو بگ دیاینم چرا

 ...دیشده به رخ کش فیو دو دندان رد یدهان قورت داد و س آب

 و از کنارش رد شد دیاش را به او مالتنه مین

 خوردم بهتون... دیدر بود ی+اوه شرمنده جناب جلو
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 و داخل شد دیخند زیر

 ایب نییمثل گاو سرت و ننداز پا ینسبتت بدم ...ول یونیبه چه ح دونمینم گهیماهان...د-

 یفهمیم نتتیبود نخوام بب نجایا یاحمق هیوقت  هیهماهنگ کنه  یتو....بزار منش

 ...یچرا اومد حاال

 دیرفت از همان اول با ادشیکه  فیناگاه در جلد ناراحتش فرو رفت و مظلوم شد....ح به

 کامل باور نکند... رارسالنی...ممکن است امردیرا به خود بگ افهیق نیا

 نشست... شیرو به رو زیم یمبل بلند شد و رو از

 خراب شد... ی....همه چرارسالنی+ام

از  یهرچ اروی میرفت میارشاد...ما پا شد میزنگ زد بهم گفت اخطار دادن بهمون بر ایک

 دهنش در اومد بار من کرد

تو  کنمیمن مجوزت و باطل م یفهمینم یچیبهت مجوز داده که ه یک ستیمعلوم ن گفت

 ....یندار اقتیل

برم  و مثل چوب خشک آهنگ نخوندم و زنمیچون من تو کنسرت با مردم حرف م فقط

 ....رونیب

 خوردم کرد.... ریاز دهنش در اومد بارم کرد ام یهرچ

 تند شد و دست مشت کرد... شیهابه سرعت نفس اشینیب شیپ طبق

 بم شد و جسم لرزش گرفت...چشم رنگ خون شد و رگ برآمده... صدا

 حروم.... ؟؟اسمی+ک

 شیهالب قیکلمات ال نیکه ا یکرد از بد دهن یریگذاشت و جلوگ شیهالب یرو دست

 نبود...

 حرف نزن... یجورنی+نگو... ا

 را پس زد و بلند شد دستش

 اسمش؟-

...اگه مجوزم و باطل کنن یشو بپرس یلیفام نکهینه ا یآرومم کن شتی...اومدم پگمی+نم

 کنم؟؟ کاریچ

 نبود... یزیلرزاند...جسم ماهان که چ شهیزد و ش عربده

 اسمشش؟؟....-
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 واکنش نشان بدهد...  نیچن نیا کردیترس و لرز به زبان آورد که فکرش را هم نم با

 را گرفت و از در خارج شد دستش

 ندیاتاق بغل شدند و توانست روهام را بب وارد

  امیم گهیساعت د مین یمونیم جانیهم-

 و آنها را در بهت گذاشت رفت

 شده؟؟یچ یبگ یخوایماهان... نم-

 دست به دامنش شد یسمت روهام برگشت و فور به

فکر  کنهیآرومم م کمی ریام کنمیخودم و لوس م کردمیروهام گند زدم گند...فکر م ی+وا

 کنه... نیهمچ کردمینم

 شده؟؟یچ-

تو کنسرت گفتم عاشقشم و بعدش هم تو  شبید نکهیما رو بردن ارشاد به خاطر ا یچی+ه

 تکرار نشه... گهیگرفتن و گفتن درو گفتم تعهد  عیمصاحبه جمله شا

از دهنشون در اومده بهم گفتن و فحش دادن و  یگفتم هرچ ریاومدم لوس بشم به ام من

 ندارم... اقتیگفتن ل

 کجا رفت.... دونمینم دیشد اسمش و پرس یعصب رمیام

 نگاهش کرد رهیخ رهیخ هیبهت زده چند ثان روهام

 دمینفهم یچیماهان....ه-

 خنگ گهیبه من م ریبعد ام ای+ب

 ....یکردینم یکار نیهمچ یشناختیو م ریماه ام نیبعد چند یاگه نبود یخنگ که هست-

 که صاحبشه حساسه.... یزیرو چ ریام یدونینم

 چقدر نفوذ داره.... که اگه نداشت تا حاال چند صد بار اعدام شده بود... ریام یدونیم

 کنه؟یم کاری+حاال چ

 زد هیتک یداد و به صندل وهیسفارش آب م خونسرد

 ...یآشنا بش دیجد سی...منتظر باش با رئشهیاز کار اخراج م اروی....یچیه-

صورتش جا  یرو به رو دوخت و لبخند نرم نرمک بررو وارینگاه به د یکرده قدر هنگ

 خوش کرد....
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 دارد که به خاطرش از نفوذ خود استفاده کند؟؟.. ییواال گاهیجا رارسالنینزد ام آنقدر

 د؟؟یبه او تو بگو دینبا یارزشمند است که کس آنقدر

 ....دیپرستیرا م یارزشمند نیا او

 مردش.... یکرد برا فیو قربان صدقه رد دیپر نییزده باال پا ذوق

 بود.... اشیدنیکه بت پرست یمرد

 نبود.... یهنوز خبر یساعته گذشته ول کیگفته بود  رارسالنیکه ام یساعت مین از

 دایاش پرا نداشت که بآلخره سروکله یو توان انجام کار زدیته دلش غنج م ینگران گرید

 شد....

 ...مخاطب قرارش داد ینگاه مین یحت بدون

 ...گهیهماهنگ کن خودش بهت م یاتاقم....روهام با منش ایب-

 به دنبالش.... یشد و ماهان همچون جوجه اردک خارج

 ....رفت و تلفن به دست سفارش داد یبه سمت صندل میمستق

 سفارش بده... یآب انار از کافه الب وانیپنج تا ل-

 ....خودش یرو به رو قایرا دعوت به نشستن کرد....دق ستادهیمبل نشست و ماهاِن ا یرو

 +ارباب؟؟

 ...تکان داد یبه چشمان نگرانش کرد و تنها سر یخیسرد و  نگاه

 د؟ی+کجا رفت

 پا انداخت.... یطرف پشت مبل باز کرد و پا رو را از دو دستانش

 به تو جواب پس بدم؟؟ دیتا حاال با یازک-

 +فقط نگران شدم...

 ارشاد ...اخراج شد... سیی...ریمحمود اروی-

 ....ینگران باش گهید خوادیآشنا جاش و گرفت.... نم هی

گرفت و  یدلش حس کرد...جسم لرز آرام ریوانه کوچک را زحرکت هزاران پر یآن به

 ...دیقلب با تمام توان کوب

 ..کرد. فیدور تکرار گذاشت و زبان ناخودآگاه "دوستت دارم" رد یآالرم عشق رو مغز
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 زمزمه کرد که حال و هوا خوب بود و تن صدا آرام و سرشار از عشق.... آرام

 +به خاطر من؟؟

 و باز هم سرتکان داد.... دیشست گوشه لب کش انگشت

 یکه نرفته...مال من ادتیالبته که واسه تو توله ....-

حق ندارن  هیکه مال منه بق یزیکنه...چ نیکه مال منه توه یحق نداره به کس چکسیه

 بشن...  شیباعث اخم و ناراحت

 بدونه.... اقتیل یو که اونچه مال منه رو ب یکس کشمیم

 ...نمشیشانس آورد نتونستم بب یلیخ اروی نیا

 من.... هیداشته که اومده تو زندگ اقتیتوله سگ من انقدر ل دادمینشونش م وگرنه

 نبود جسمت و بزنم به نام خودم... نیمنظورم ا یگفتم مال من یوقت من

 بشه.... کیکه اطرافمونه بفهمه حق نداره به مال من نزد یهر کس یعنی

 تهش شکاره.... شهیم کینزد ریکه به قلمرو ش یشغال

 ........مرگ کمشهاقتیل یبه توله سگ من بگه ب یفکر کن کس حاال

 و بهش نشون بدن.... اقتیل نباش فقط اخراجش نکردم...سپردم دست بچه ها نگران

 اش...مغرورانه و خودخواهانه یهاکرد از شدت لذت حرف زیشل شد و چشم ر جسم

 .زده بلند شد .. جانیه صدا

 من به قربون جذبه مسترم برم اربابممم یاله ی+ا

کند که کلماِت شهد عسل از آن خارج شد که  یلبان میدر آغوشش برود و بوسه تقد برخاست

 با دادش در جا نشست....

 ...دیکرد و غر اخم

 ینرفته چه غلط ادمیکنم.... هنوز  رتیگفتم جوگ زیدوتا چ یبتمرگ سرجات....فکر کرد-

 ....یکرد

کوتاه خارج  یمیگذاشت و با تعظ زیم یآب انار را رو یحاو ینیخدمتکار س نیح همان

 شد....

 ...بهیاز نظر شما ع کنمیکردم مگه سرورم؟؟من هرکار م کاری+چ

 ...قرار داد شیرو یجلو ینیو س نشست



 

275 
 

 ...بهی....مشروب خوردن ار نظر من عبهیآره ع-

 کردیخونسرد نگاهش م گونهنیا یداد....وقت هیتک یدرهم حلقه کرد و باز هم به پشت دست

 ....انداختیو لرزه بر اندامش م شدیم یکه چشمانش وحش یتا زمان دیترسیم شتریب

 ادته؟؟یدست من باشه  دیبا یهمه چ اریگفته بودم؟؟گفتم اخت یبهت چ-

 دست من باشه.... دیجسم تو با اریاخت

از دستت خارج  ارتیاخت ادی...گفته بودم بدم م یمشروب بخور ادیگفته بودم بدم م بهت

 ...رمیو به دست بگ اریاخت ستمیکه من ن ییاونم جا شهیم

 ممنوعه.... یکه باعث بشه کنترلت و از دست بد یزیبودم چ گفته

 ؟؟یکرد یچه غلط تو

که  ییمایکه من نبودم...سر خود با هواپ یی...عقلت زائل شد.....اونم جایخورد مشروب

 ....نجایا یاومد یپاشد هیمال کدوم خر ستینمعلوم 

 ره؟؟یم ادمیغلط هاتو  یراحت نیبه ا یکرد فکر

 .... نمودیتر مراست یگریپس از د یکیکه  شیهابود از حرف دهیترس

 پاگذاشت... ریتذکرات را داده بود اما او همه را ز نیتمام ا قبال

خنده  ری" به شدت زهیمال کدوم خر ستی"معلوم ن دنیکند اما با شن ییکرد مظلوم نما یسع

 زد....

 ....شدیگرفتار م چارهیروهام ب دیفهمیم رارسالنیکه مال روهام بود و اگر ام البته

 دیاش غرخنده دنیاز شن یعصب رارسالنیام

 رفت؟ ادتیو  گاهتیزهرمار...ببند دهنت و...جا-

 ریاش حرص درآورد و با تحقکه خنده دیانداخت....فهم نییجمع کرد و مظلوم سر پا شین

 را نشان دهد.... گاهشیجا خواستیم

 نه؟؟ ادیترش خوشت نم یزایاز چ یگفتیم ادمهی-

 درشت کرد و لب به دندان گرفت چشم

 +بله ارباب

 یخوایکه نم ی...وگرنه من اصال دوست ندارم به کارمیکرد که مجبور شهیچه م یول-

 که؟ یدونیمجبورت کنم م

 اش گرفت...به او انداخت که خنده یطرف کج شد و نگاه کیبه  ششین
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 ....آن ری...چه مورد عالقه چه غکندیها مجبورش مکه او به همه کار البته

 کیاز  هیثان کی...یبخور یوقت دار قهیدق کی....هر کدوم و آب اناره وانیپنج تا ل-

 ....شهیاضافه م وانیل کیبگذره  اتقهیدق

 ....شهیشروع م متیاول تا وانیدستت بخوره به ل یوقت از

 کرده نگاهش کرد و نامفهوم سرتکان داد هنگ

 +هان؟

 شد یکرد و عصب اخم

 یبریحوصلم و سر م یماهان...دار یخنگ یلیخ-

....االن من دونسته با آب انار جسمت و زائل یزائل کرد سر خود با مشروب عقلت و تو

 ...کنمیم

 ....بُّرهی...ترشه....مارباب تونمیا آب انار؟؟نم+اخه...اخه چر

 ....دونمیم-

 تر شود.... یشان خصوصآورد خلوت دونفره نییشد و صدا پا کینزد

دلم برا سوراخت تنگ  دمیشا یدونی....از کجا میپالگ گذاشتم برات...گشاد شد-

 ....ادیگشاد خوشم نم یزایکه من از چ یدونیم یشده....ول

 قرارتیب شهیبه حال سوراخ هم یفکر هی یتنگ شده بود کنمیتست م یخوریم رو نایا

 ....کنمیم

 ....دیکوب نیپا بر زم گرفت و بهانه

 ...کنمیراست نم گمیتا صدسال د بُّرمیهمه آب انار بخورم م نی.ا...ستیعادالنه ن نی+اما ا

رو بخورم که سوراخ باکره و معصومم تنگ بشه که بعدش شما جرش  نایا ستین منصفانه

 ...یبد

 ستیباکره ن گهیوقته د یلیرفته اون سوراخ خ ادتیفک کنم -

 معصوم که هست.... ی+ول

سرو تهش اعصاب  یب یهایبا سخنران شهیکه مثل هم دیگرفت و مال یشانیبه پ دست

 ...کردیخراب م

که  یدونیم یوقت دار قهیخفه شو و بخور...پنج دق فقط شهیماهان سوراخ معصوم نم-

 ندارم یشوخ
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 ..از آنها را برداشت. یکیکرد و ناچار  هاوانیبه ل ینگاه درمانده

 ....آورده عق زد رونیهمان قلوپ اول صورت مچاله کرد و زبان ب با

 ...ردیخود را بگ یدار شده بود که نتوانست جلواش آنقدر خندهچهره کیمیم

 توله.... یبامزه شد یلیخ-

 آب انار بهت بدم.... شهیباشه هم ادمی

و انگشتان پا درون  شدیرساند و جسم را مچاله کرد... دست مشت م انیاول را به پا وانیل

 کفش جمع....

 نداشت.... یااما چاره شدیو حالش بد م رفتیغنج م دلش

 ...شهیزود باش وقتت داده تموم م-

و  دیدو سی....عق زد و به سمت سرو اوردیدوام ن گریسوم را که خورد د وانیل نصف

 از رفتنش نکرد.... یریجلوگ یبرا یتالش رارسالنیام

 ...دیو نال دیمبل دراز کش یو رو برگشت

 ....ارباب....سوزهی....گلوم مگهی...دستام جون نداره درمیمی+حالم بده....دارم م

 نش لرز داشت....بود و دستا دهیبه شدت پر رنگش

 ...ستیبه همه سازگار ن ی....ولهیبود ماهان....مقو یعیطب وهیآب م-

و معدت  سوزهی... گلوت ملرزهی...دستات مدهیسر جسمت آورد....رنگت پر ییچه بال یدید

 ...کنهیرفلکس م

 ...یعیطب وهیآب م هی با

 ....یفهمی....مارهیبال رو سر جسم و مغزت م نیبرابر بدترش کن....الکل ا صد

 بیجسم مال منه....و تو دونسته با مشروب بهش آس نیچطور بهت بفهمونم پسر....ا گهید

 ....یرسوند

 ....نیزم یاوفتادیاگر نگرفته بودمت با مغز م یپشت در خونه بود یوقت

 ....شهیهم خماره...با الکل افسونگر م یکه در حالت عاد ییچشما نیا

 ....یکه من حضور نداشتم مشروب خورد ییجا تو

 ....دنیچشم هارو د نیچندنفر ا ستیو معلوم ن یو خمار کرد چشمات
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از افتادنت  یریجلوگ یو خواستن برا دنی...جسم لرزونت و ددنیخمارت و شن یصدا

 بغلت کنن....

 ؟یچ یعنی یفهمی....میکه مال منه اهانت کرد یزیبه چ تو

جسم التماس دراز  نکهی.... با ارفتیم جیسر هنوز هم گ نکهینشست با ا یهزار سخت با

 گر باشد...را نظاره شیبایاما نشست تا بهتر بتواند چهره ز کردیم دنیکش

چشم دل  شییبایز دنید یکه برا دینیب توانستیاما چهره او را واضح م زدیدودو م چشم

 ....ستیکاف

 نیعطر تلخش را ....حاضر بود تا آخر عمر ا دینفس کش ترقینگاهش کرد و عم قیعم

 را استشمام نکند.... یگریعطر د ینیریاش را بسوزاند اما شلحظه به لحظه شامه یتلخ

اش را سر ببرد تا حوصله ربطیب یکند و باحرف ها یحاضرجواب شهیمثل هم توانستیم

 ....بشود هیقض الیخیب

برجسم و روح و قلب  نیچننیاش اکانهمال یهاحرف ینیریش یوقت توانستیمگر م اما

 ....کردیو حال دلش را خوب م نشستیم

مالکانه روحش  یاحرف نیو کمال حاضر بود دائم الخمر باشد اگرقرارباشد بعدش ا تمام

 را نوازش کند...

 ....رساندیشد که اوج عشق را م میکرد و لبخند زد و صدا مال سرکج

 ....ستیدست من ن ارشیجسم اخت نیا یعنی....فهممی+م

 ....بکنم یکار غلط دیو من نبا میکه شده سرور زندگ یو دادم به کس ارشیاخت

 ....فهممیم کامال

 ...یفهمیکه به نفعته رو خوب م ییحرفا-

 یسرحالش نم رارسالنیاز کلکل با ام شتریب زیچچیکه ه یکرد و حاضرجواب طنتیش

 ....شدیآورد... هرچند در آخر به کتک منجر م

 و چشم بست و در همان حال جواب داد... دیدراز کش آرام

از  شتریب چکسیمن واسش مهمم و ه گهیمسترم داره م ی...وقتفهممی+معلومه که خوب م

 من تا حاال واسش مهم نبوده...

نکرده  یینرم سمت الکل که خدا گهیتا من د کنهیو فدا م زشیهمه چ گهیداره م یوقت

 بشه... میزیچ

 انقدر واسش مهمم که.... یوقت
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 زمزمه... یکه بسته شد متعجب چشم باز کرد و اوم اوم نامفهوم دهانش

 گذاشت و مشغول کارش شد.. زیم یسرحال و لبخند به لب چسب را رو رارسالنیام

 رهیگیتورو نم یهازرزر کردن یجلو یچیه دمیچندماه فهم نیتجربه ماهان تجربه... تو ا-

 دهنت و ببندم.... نکهیمگه ا

 شیو ر لیسب شیبکن یزدم که بخوا یجور هیبود....چسب و  زیآم تیکه موفق خداروشکر

 ،یشیم هوشیب میمستق شهیو همه کنده م

کارم تموم  ادیبخواب حالت جا ب کمیبهش تا خودم نگفتم... حاال هم  یبهتره دست نزن پس

 خونه.... میریشد م

نشست و انقالب کرد....تخس دست به سمت چسب برد از دهان جدا کند و به اخم  دوباره

 نکرد.... یتوجه رارسالنیام

و ضعف  کندیاز آن هم از صورت جدا نشد که مو و پوست را با هم م یاگوشه یحت اما

.....توان نداشت مقاومت کند تا  انیکه خورده بود، هنوز بر جسم نما یترش یهاوهیآب م

 جدا شود...چسب 

 یشد که با چسب و صورت کشت اشرهیچانه گذاشت و خ ریدست ز رارسالنیام

 ....گرفتیم

 شد... انیاز لبش نما یاز چسب را کند و قسمت یاضرب و زور و اشک و ناله گوشه با

و به  اوردیطاقت ن رارسالنیکرد که ام یآورد و زبان دراز رونیاز همان قسمت ب زبان

 سمتش رفت...

 و چشم بست... دیچسب را دوباره چسباند و دراز کش یفور دهیترس

و به وول خوردنش  چاندیانگشت پ یاش کرد و گوشت باسنش را الحواله یگردن پس

 نکرد... یتوجه

 شدم ؟؟ الشیخیب یفکر کرد یغلط کرد همهنیتمومه؟؟ ا هتیمن بهت گفتم تنب-

 ....خونه برات دارم نگران نباش میبر ستیامکانات ن ریخ

 ...کنمیم کتیت کهیت یبخور تکون

 انگار بمب منفجر شد.... میاون روز که من تو رو راه دادم تو زندگ از

 ...نمینحس تورو نب یسرکار و رو امیروز ب هی نشد

 یدیفهم یحالت بمون نیمثل مجسمه ابوالهول تو هم خوامیم میساعت و ن کی
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 بازکرد و باز هم زمزمه نامفهوم... چشم

 کلعقل یگیم یچ فهممینم-

 درشت کرد و باسنش را نشان داد... چشم

 ...ادیبزار انقدر بخاره تا جونت در ب یخوریکونتم خارش گرفت تکون نم-

 به سرش زد و باز پهنش کرد... یاضربه

 نشان نداد و مشغول کارش شد... یکردنش از پشت چسب توجه زیو زیبه و گرید

افزود که انگار  رارسالنیام تیبه عصبان شیاز پ شیکرد و ب طنتیتماما ش ریطول مس در

و ضرب  تیکرده و خود به دنبال عصبان قرارینکردن ، جسمش را ب یچند روز باز

 دست اوست....

اش را سرشانه یواشکی د،یاو را مشغول باز کردن در خانه د یسرش راه افتاد و وقت پشت

 ....دیبوس

 داخل شد... پنهانش نداد و طنتیبه ش یخونسرد واکنش رارسالنیام

 اش را انجام داد... یحرکت دوست داشتن شهیسرش در خانه را بست و مثل هم پشت

را به  یاکننده رهیخ ریاش تصوبرجسته یهاماهان در بند دستان برنزه با رگ دیسف گردن

 گذاشته بود..... شینما

 یشتریبه انگشتانش بدهد و قسمت ب یشتریب یفضا دیپِِرسش کرد و او گردن کش وارید به

 دستش را لمس کند.... یاز گردن ، گرما

 کرد... یداغ در گردن و گوشش خال و نفس دیاش مالبه گونه گونه

 نه؟ یخاریم-

 نشود... انیتا لبخندش ع دیانداخت و لب گز نییپا چشم

 یکنیم یجورنیکه ا خورهیقطعا دوباره کرم کوچولوت خارش گرفته و وول م-

 ....ستین یبیعج زیشمام چ طاقتیب شهیهم نکهی...اکنمینم ی+کار خاص

 سشیو خ میحج یهالب گری... با دست دستادیآورد و رخ به رخش ا رونیاز گردن ب سر

که رنگ و لعابش هم  ردیاز آنها بگ یقیرا لمس کرد و با خود عهد بست امشب کام عم

 ...وسوسه کننده بود چه رسد به طعمش

 یکتک بخور گهیکنم؟؟چقدر د کاریتو چ یفعال شیب همهنی...بگو من با ایزبون بازبسه -

 ؟؟یشیآدم م
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 ...شمی+آدم نم

 زد شخندیابرو باال انداخت و ن تک

 کرم وول نخوره و راست نشه.... نیکنم دائم ا کاریتوله سگ....چ یشیالبته که نم-

 کنم؟؟ببَُرمش؟؟ ببندمش؟؟قفلش

شد...رد دستانش  را با گوش جان شنوا قشیاز دور گردنش جدا کرد و نفس عم دست

 ...کردیم یپوستش انداخته بود هر چند کم اما دلبر یدیسف یرو یسرخ

 ...توله میکن یباز هی ایب-

 ...یپوستت...اما اگه تو برد یو رد خون رو یسرخ شهیمن بردم...سهمم م اگه

 ...دیکش یسیو ه دیخود لرز به

 کنمی+اون و خودم انتخاب م

 ...وفتدیو عالمت داد پشت سرش راه ب دیخند

 ؟؟یخوایم ی....قبول...اون و تو انتخاب کن...چیکنیخوبه که از حال خوشم سواستفاده م-

 +سکس...

 و با چشمان درشت به سمتش برگشت و داد زد... ستادیراه پله ا وسط

که هرروز قدعلم  نویا بُرمی...میریمیم یکنیم روز انقدر راست هیماهاااان به وهلل -

 بخواه گهید زیچ هی...دائم و الحشر.... زهرمار و سکس کنهیم

 شد نهیزد و دست به س قهقه

 من انتخاب کنم دی+ارباب خودتون گفت

 کرد و ابرو باال انداخت... طنتی...شستادیا کشیرا کاست و نزد فاصله

 هان؟؟ دیرو حرفتون بمون دیتونی+نکنه نم

َمردش را از برشده اما باز هم با  یهانبود که عکس العمل رمنتظرهیکه خورد غ یایلیس

 ...دیدرد خند

زر  یکل کنم باهات که بخواچرا کل یرسیجا نم چیتوعه توله سگ به ه دونمیم یمن وقت-

 آخه... یمفت بزن

که من  یسکس اون جور شهیم جشیهمون نت یشو.... احتمال بُرِدت صفره ول لخت

 ...گمیم



 

282 
 

 گمیکه من م ی...انتخابش با منه ...اون جورگهی+نه د

 انشیاز جسم عر باتریز زیچ چیداد و عالمت داد لباس از تن بکند که ه هیتک وارید به

 ...نبود

برسر  ییشدنش چه بال انیعر مهینصفه ن نیا دانستیباالتنه لخت کرد که م زین خود

 آورد... یماهان م

 را شکار کرد و تنها پوزخند زد... زشیو ه صیحر نگاه

 یکن ادهیمن پ یرو یفانتز یتونیکه نم یدونیمد نظرت هست حاال؟؟م یچه نوع سکس-

 لب... یشد لبخند رو اشجهیکرد در قلب و نت زمزمه

که  ی...روزدمیکه حاال شده حسرت برام و باهات انجام م ییزایروز تموم چ هی...تونمی"م

 "یعاشقم بش

 ...خوادشیکه دلم م هیزی....چستین ی+فانتز

 ..زدیبود که بدون لمس هم حرارت م ادیتنش آنقدر ز ی....گرما ستادیا کشیشد و نزد لخت

 ....خوادیتن و م نی+دلم لمس ا

...مثال مهیزندگ یهاقسمت هیبه بق یدگیرس تونفیاز وظا یکی یدرست....ول دیهست اربابم

 ...خوامیکه م یاون جورهام...حسرت لمس تن مسترم.... حسرت

 یجهان اماسید ی....نه سازمان ب شهیکم م یزیشب....نه از مستر بودن شما چ کی با

 ....دیکنن....نگران نباش رتونیدستگ انیب فهمهیم

 واسه لمسم یله بزنله ادیلمس نه چون خوشم م دیگفت

که  ی....به شرطدیگکه ب ی...هرچندساعتدیجسم...هرچقدر بخوا نیلمس ا یبرا زنمیم لهله

 برسم... خوامیکه م یزیبعدش به اون چ

 باشه؟

 ...دیباسنش گذاشت و به سمت خود کش یزد و دست رو لبخند

 توله... ی...با دل و جرعت شدایتازگ یزیریزبون م-

 و باز تکرار کرد دیخند

 +باشه؟...

 ....ستیبا واریباشه سرم و نبَر....برو چفت د-
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نداد که التهاب کم  تیاهم اشیداد... به سرد هیرفت و کمر به آن تک واریذوق به سمت د با

 ....بردیم یو جسِم سراسر سوخته در آتش هوسش را به خنک کردیم

 کندیناب رو م دهیهر بار ا رارسالنیام دانستیرا داشت که م دیجد یذوق باز یطرف از

 ذوق برنده شدن و لمس تن بکرش را.... گریو از طرف د

مقابل  واریاز عرض شانه باز کرد و آنها را به د شتریب یسمتش آمد و پاها را کم به

 بست....

 چشم دوخت... دشیجد شنیرا هم کامل از دو طرف بازکرد و بست و به پوز دستانش

طاقت شده و بُرد با  یحتما ب نگونهیا دانستیاز در بند بودن او که م شتریب زیچ چه

 اوست....

 د؟؟یجد یواسه باز یآماده اخب توله... -

 ...گوشه به گوشه جسمت و...کنمیقراره که من نطقه به نقطه بدنت و لمس م نیا از

، دودو زد ، خمار  دی، چشمت لرز یکه لمس شد و تو بهش واکنش نشون داد یانقطه هر

 ...یهرچ ای یدیشد....بدنت لرز گرفت ، شل شد...آه کش

دوست  دونمیروش.... م میندازیشمع رد م ... بامیزنیقسمت و عالمت م اون

و حرارت...  یپوست حساست....اون داغ یرو نیپاراف ختنی....حرارت شمع و....ریدار

 مگه نه؟؟ یدوست دار

کرد چشمان خمارش را باز کند که متوجه شل شدنش نشود اما  یدهان قورت داد و سع آب

 نشد....

 به آلتش زد یو ضربه نسبتا محکم دیخند

 ...ستین یبه باز ازی...نیاالن شل شد نیکه همتو -

 ....شدیو پوست سوزن سوزن م کردیم دیدرد جد یخودش نبود بدن تمنا دست

از  شتریهرچه زودتر شروع شود که ب یفعال شده منتظر بود باز یاز هر وقت شتریب مازو

 بر پوستش بود... نیعاشق نشستن پاراف زیهر چ

 ....یدار جانیه یلیخ نکهیهنوز مونده توله...مثل ا-

 واسه دور اوله.... نیا

 نیاز ا ترجنبهیجسمت ب دمیاز حد شد....فهم شتریشد....عالمتا ب ادیاگه ز هانقطه

 حرفاست....

 ...ندازمیها رد خون ماون نقطه رو
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 نه؟؟ یدوست دار نمیا

 بشن نه.... ریخوِن جمع شده سراز یهاقطره یبه جسمت نگاه کن یدار دوست

 شدو سر در گردنش فرو برد... ترکینزد

 ... گاز گرفت و نفس داغش را فوت کرد...دی،مک دیبوس

شکمت....پک به  یهابشه برسه به پک ری...خون سرازنتیمثال خط بندازم رو نوک س-

 نه؟؟ یپک برسه به آلتت....دوست دار

 سوزش خط چاقو را حس کند.... توانستیاز تصورش هم م یحت

 یهابرق چشم دنیصحنه د نیاما بهتر کردیمازو برطرف م یزیاز هرچ رشتیب سوزش

 ....نیاز ا زتریآم کیتحر زی....چه چزدیزل م نشیبه جسم خون یبود وقت رارسالنیام

 شود.... نیبا خون مز دشیپوست سف یوقت شدیم زتریانگ شهوت

فاصله زمزمه را .... در همان دیبدون بوسه تا عکس العملش را ببن دیلبش مال یرو لب

 ...شدیم دهییها برهم ساشروع کرد و با هر کلمه لب

 رو گردنشون حساسن... یادیاز گردنت شروع کنم؟؟نه که توله سگا ز هینظرت چ-

 آلتش گذاشت یبرد و رو نییپا دست

بسوزونمش  دیبا دیفعاله شا یادیز یکی نیکرم کوچولوت شروع کنم ....ا نیبا ا دیبا دمیشا-

 بشه.... یتا بچه خوب

 آلتش را محکم تر گرفت.... رارسالنیوول خورد اما ام دهیترس

نداشته  ی....بهش کارتمهیمی...ارباب لنشیتوروخدا کند دی+ارباب ...ارباب ولش کن

 شهیاز ارزشش کم م وفتهی...خط روش بدیباش

 انگشتان حبسش کرد که نفس ماهان رفت... نیو ب دیخند

ما رو مختل  یو زندگ شهیراست م یه نکهیداره آخه هان...به جز ا یچه ارزش نیا-

 ....کنهیم

 ....یجورنیا دیداره ارباب نگ دهیفا نی+ا

 شما داره؟؟ کاریمظلوم چ نیا اصال

 من اگه امشب نسوزوندمش.... نیبب نی...بشاسجنبهیب یادی...زادیازش خوشم نم-

زد و دوباره  دیرا د نییبار باال تا پا نیکرد...چند ثیفاصله گرفت و نگاهش را خب یکم

 وجب به وجب تنش انداخت.... ینگاه رو
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دهان خودش برد و  کیدست نزد یبود وقت ترثیاز نگاه هم خب یمخصوصش حت لبخند

 چشم باال آورد و نگاهش کرد.... نیی پا ِ "ها" کرد و با سر

نشود که گرگه  رهیبه چشمانش خ کردیم ی...سعدیآب دهان قورت داد و لب گز ماهان

 ....دنیدر انتظار در ماندیرا م یاگرسنه

بار  نیبرد و بر الله گوشش نوازش وار چند کشیرا گرم کرد و انگشت نزد دستانش

 ...دیکش

جا را همان رارسالنیکرد دست ام یناخودآگاه گردن به سمت شانه کج کرد و سع ماهان

 حبس کند...

 الله گوشش را عالمت زد... یقرمز کیو با ماژ دیخند میمال

 ...من هنوز آماده نبودمستی+قبول ن

 یواکنش نشون داد ستیبه من مربوط ن گهیاونش د-

 ک؟ی+حاال چرا با ماژ

...تهش یاجنبه یچقدر ب ینیبه بدن عالمت دارت بب ینگاه کن نهیجلو آ یبعدش بر خوامیم-

 توت کنمیو فرو م کیماژ نیهم هم

 نازکه دوست ندارم+نوچ 

 " زمزمه کرد...یو "خاک برسر دیبر آلتش کوب کیماژ با

 را در گردن فوت کرد.... اشیاش گذاشت و نفس جهنمسرشانه یرو چانه

اکنون  خوردیدر توانش نبود و قسم م یکیچشم بسته نفس حبس کرد که آنقدر نزد ماهان

 ....دیایاست که بدنش ذره ذره به لرزش در ب

 تقلبه.... نی...ادی...قرار بود با دست لمس کنتسی+قبول ن

 اش برخورد کندسر کج کرد زبان هم به ترقوه یو کم دیاش کشترقوه یرا رو دستش

 یچ یدی...و دخورهیمن فقط سرم و گذاشتم رو شونت...دستام داره تکون م-

 ....گهیعالمت د هیهم  نی....ایپات و جمع کرد یهاشد....انگشت

 ...عالمت نیچندم ایلمس است  نیچندم دانستینم

 و انقباض تک تک عضله ها را.... کردیمور مور شدن بدنش را حس م فقط

 نیالیها ناف ...خط و... پکهانهیعالمت در گردن...سرشانه ...ترقوه ...نوک س نیچند

 باسنش.... ی...حت
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زل زده دست  و به چشمانش دیکشیصورتش نفس م کیبا خباثت تمام نزد رارسالنیام

 دهیپشت بدنش برد و باسنش را نوازش کرد و او ناخودآگاه جسم منقبض کرد و به جلو کش

 شد...

 ...دادیدرد بعدش نم ایها به عالمت یتیاهم گرید

 ...بردیداده بود و از لمس بدنش لذت م هیتک واریبسته سر به د چشم

و نفس داغ... آب دهان خشک شده و تپش قلب رسوا کننده.... آلتش برافراشته  نیسنگ سر

 و جسم غرق در عرق....

و لذت بخش  نیریش رارسالنیکه فقط با ام ی...عذابلذت غرق بود هرچند با عذاب در

 است...

 هوم؟!... برهیداره لذت م نجایا یکی-

 زد یپوزخند صدادار ثانهیخب

 ؟؟یبول کردباخت و ق یزود نیبه هم-

 ....ستیجسمشون دست خودشون ن اریبودم...توله سگا اخت مطمئن

 مثل تو... یتوله سگ حشر مخصوصا

 من.... یتوله هورن یکن ینکن با من باز یسع گهید

در  تونمیسستش کنم....م تونمیکنم...م کشیتحر تونمیجسم دست منه....بخوام م نیا اریاخت

 بندش کنم....

ترقوه و  یو نفس سوزانش را دومرتبه رو دیکش شیپهلوها یکننده رو کیرا تحر انگشتان

 گردنش فوت کرد....

 باز کرد و نگاه خمارش را به او دوخت.... چشم

 +ارباب...

 را.... مشیبم و مال یصدا ایکند  نیرا تحس شیبایچشمان خمار و ز دانستینم

 ...از حد دلبر بود شیپسر ب نیا

 ه؟یچ-

 که من گفتم بشه؟... ی+بعدش...اون

 کرد یدست شیکرد به او بتوپد که ماهان پ اخم

 +به خدا به نفع خود شما هم هست...
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 من داره؟ یبرا یسکس چه نفع-

 گهید دیشیم ی+خال

 پرم... شهیمگه من مثل تو هم-

 ...اوردیانداخت اما جرعت نکرد ادا در ب اشینیبه ب ینیچ

 +مگه تفنگم که پر باشم؟؟

 تو .... یبدتر از تفنگم-

 ....یراست نکن گهیکه د کنمیبه تخت....انقدر ارضات م بندمتیروز م هی

 دیو از درد نال دیکوب واریبه د سر

 +آخ ...االن...االن ارباب....االن

 االن؟ یچ-

 هوس سکس نکنم... گهیهفته د هیتا  دمی+تخت...قول م

 نثار صورت سرخش... یلیدرشت کرد و س چشم

 ؟یهورن یبد یتونیهفته رو فقط م هیهفته....قول  هی-

 ....بستمی...وگرنه دهنت و مخوادیهات و مدلم ناله فیح

 کنمایناله نم کنمی+لج م

 دیاش کشآلت راست شده یو رو سیزد و دستش را با آب دهان خ یپوزخند

از آلتش در  یشتریفاصله داد حجم ب واریکرد و بدن از د یتماس ناله بلند نیبا اول ماهان

 ....ردیحصار دستان او قرار بگ

که دستش را  گرفتیاوج م شتریب پرت شده بود و در لذت غرق و ناله یبه کل حواس

 برداشت

 ...یکرد فیک یلیخ گهی....بسه دیکنیمشخص بود ناله نم-

خاموشش کرد و  یصورت ماهان گرفت که با فوت یبرداشت و روشن کرد...جلو یشمع

 ....دیخند

 فندک زد... گریداد و بار د هشدار

تو کونت همونجا روشن شه تا صبح  کنمیشمع و و فندک و م یکن تیاذ یماهان...بخوا-

 ...یخاموش ش یبپر نییباال پا



 

288 
 

 را گرفت و سر را ثابت نگه داشت.... فکش

من  گهید یجا دی...نگات لغزیکنیمن نگاه م یتوله خوب تو چشما هیتمام مدت مثل -

 تو....و  دونمیم

نگاه از چشمش گرفت و  یفور شیگوشش برد که از ترس سوختن موها کیرا نزد شمع

 سر تکان داد...

...شرمنده سر برگرداند و به دیتا متوجه اشتباهش شود و لب گز دیطول کش هیچندثان

 ...کردیچشمانش زل زد که خونسرد نگاهش م

 ....دیکش یسیزد و ه یباز کرد از خود دفاع کند اما تنها داد بلند لب

 گردنش خاموش کرد و باز فندک زد... یخونسرد شمع را رو رارسالنیام

 نه؟؟ کنهیم یخودشو زخم یدارم من که ه یگوشی....چه توله بازگهیزخم د هی-

 باهاش به نظرت... میکن کاریچ

 کرد زانیشد و مظلوم لب و لوچه آو شرمنده

 من نبود... ری...جسمم واکنش نشون داد تقصدی+ببخش

 یشرویاز حد توانش پ شتریمن صاحبشم؟؟حواسم بهش هست؟؟ب دونهیجسمت نم یعنی-

 برا خودت و بدنت شهیبرات گرون تموم م نیکنم؟اینم

 از ناراحت شدنش به شدت تکان خورد و حرفش را رد کرد دهیترس

 ...توروخدا....ستین یجورنی+نه نه ا

 ..نبود.. انیکرد و ادامه حرف قابل ب بغض

که  نیبه شدت از ا دانستیبه خوردش بدهد که م یروح هیتنب نیاز ا شتریب نخواست

 کند هراس دارد... دیرا ناام رارسالنیام

 ...میکنیباشه توله...دوباره امتحان م-

شمع را روشن کرد و حرارت ، الله گوش را سوزاند....سر تکان نداد مردمک  گرید بار

 لبخند زد... رارسالنیکرد که ام یتنها ناله محو دیچشم نلرز

 پاداش به دست آمده.... نیاز ا یلبخند پاداش کارش بود و به شدت راض نیهم

لبخند و برق چشمان  رهیاش را پوشاند اما او فقط با چشمان خمار ختمام سرشانه نیپاراف

 بود.... رارسالنیام

 او... تیرضا نیبود از ا یو مغز راض رفتیقربان صدقه لبخندش موجودش تمام
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 و حالش خوب است... دیآ یراه انداخته خوشش م یبود به شدت از باز مشخص

 بود... یماهان کاف یبرا نیهم

 ...شدیتماما حسش ارضا م نیپاراف یبا حرارت و حس کردن گرما انیم نیدر ا هرچند

اما باالتر از  شدیپوستش ،کامال مازو برطرف م ینیو سنگ نیپاراف یبا چسبندگ هرچند

 ....بود رارسالنیوجود ام زیهمه چ

لحظه  کی یآورد مطمئن بود حت یبال را سر جسمش م نیاو ا یبه جا یگریشخص د اگر

 .... بردیدرد لذت نم نیهم از ا

 ...خواستیم زشیانگجانیه یهایو باز رارسالنیدرد را با ام او

لحظه تمام چشمش سرخ شد همچون  کیکه در دست گرفت حاضر بود قسم بخورد  چاقو

 شود.... ریقرار بود از جسمش سراز گرید یقیکه تا دقا یرنگ خون

و تپش  شدیم لیتبد جانیخون و سوزشش ترس به ه یترس داشت اما از تصور بو یکم

 ...گرفتیقلبش اوج م

 ...و متفکر شد دیکش ششیپشت چاقو به ته ر با

 به نظرت؟؟ ادیجسم م نیا یبه کجا شتریتوله؟؟خون ب میاز کجا شروع کن-

 کرد.... کیجواب نشد و چاقو به گردنش نزد منتظر

 ...ادیجرعت نکنه سمتت ب یکس گهینجا؟؟دیا سمی...اسمم و بنوهینظرت چ-

 زد و جسم واکنش نشان داد... لبخند

 ...با رد چاقو یبهتر از هک شدن اسمش حت زیچ چه

 یو برندگ یطرف سرد کیبود و  رارسالنیما نیآتش یهانفس یطرف گردنش گرما کی

 چاقو...

در  شیدرخود جمع شدند اما صدا یرارادیرا که حس کرد انگشتان دست و پا غ سوزش

 ...امدین

طاقتش کرده  یخون ب یحاال گرما و بو نیبدهد که از هم یشتریب یکرد فضا سرکج

 بود...

 را دور کرده سر در گردنش فرو برد... چاقو

بر  دادیخون که جنون م یاش و بوکننده وانهیتن د یاز بو یمخلوط دیکش یقیعم نفس

 تن...
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 ....ندیبینم زیچ چیه یکه بازکرد ماهان حاضر بود قسم بخورد به جز سرخ چشم

 ....اما چشمانش...دیرسیتر به نظر ماز تن خودش عرق کرده بود و برنزه شتریاو ب تن

کند  یروینتواند از دستورش پ شدیکه حال به رنگ خون درآمده باعث م یچشمان وحش آن

 و به چشمانش زل بزند...

 گردنش نگاه کرد و بآلخره لبخند زد... یهک شده رو Aبه  یقدر رارسالنیام

 یهادارد که قطره ینوک چاقو به بدنش اصابت کرده اما مشخص بود پوست نازک فقط

 مسابقه گذاشته بودند... گریکدیخون با 

 کرد.... یبه سمت زخمش برد و انگشتش را خون دست

 داشت... یبیعج یو هوا حال

 ...افزودیم اشیشگیکرده بر جنون هم ترشیرنگش وحش یخون و سرخ یبو

 گریو ماهان که لب از هم فاصله داد د دیمال نشییلب پا یرا رو یشصت خون انگشت

 طاقت تمام شد....

 ....دیها و مزه خون را با هم چشسمتش حمله کرد و طعم لب به

 ....یشد و زخم حسیها بو گاز زد که لب دیو جو دهیبوس آنقدر

 شد... رهیکرد و باز به زخم گردنش خ ینینش عقب

 نشون... نیکم داره ا یزیچ هینه انگار هنوز -

 دندان در گردنش فرو برد و کبود کرد... یمعطل یب

 ...اشیچشم دوخت به اثر هنر تیرضا با

شد به نظرت قشنگ  لیبشه ...امضا زدم مهرش کم بود که تکم دیکه با یحاال شد اون-

 برات زدم توله یا یسکس بیهام... چه ترکدندون یاول اسمم با جا ست؟ین

 ...سر به دوران افتاد و چشم دودو زد. انهیوحش یعشق باز نیا از

 ....شد رارسالنیگر حرکات امقط نظارهاز دست رفت و ف یهمراه توان

 گرفت و دوباره به جان بدنش افتاد.... فاصله

 در معرض چاقو بودند... یهاقسمت نیآخر نیال یها و خط وپک نهیس نوک

پوستش با  یدیبود... تضاد سف ایمنظره دن نیبهتر نیبدنش غرق در خون بود و ا تمام

 قرمز ... زیرنگ جنون آم
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کرد  نیها را مزپک نی.... با خون شکم بدیسر شانه کش یاز خون گردن رو رارسالنیام

 کار نبود... یانتها نیا ی....ولدیبا انگشتانش کش یدو ترقوه رد قرمز ریو ز

بود که  زشانیانگ جانیه یقسمت باز نیبدتر نیشد و ا دهیبر یبه آلتش قدر کینزد رگ

 به شدت سوزش داشت...

در  سی...جسم هنوز خ زدیتپش م یتند تمیتماما ارضا شده و قلب آرام گرفته با ر روح

 حالت ممکن.... نیتر حالیعرق اما در ب

 دنیبود که قصد خواب دارشیو انقالب ، آلت ب کردیکه هنوز هم شورش م یقسمت تنها

 نداشت....

 ...شودیمدست به بدنش بزند بدون لمس عضوش ارضا  گرید یاگر کم خوردیم قسم

 ...ستیگرید زیچ رارسالنیبرنامه ام دانستینم

 دیشا دییبه نشانه تا یاش زل زد و سرشده بیصل مهیقدم از او فاصله گرفت به جسم ن چند

 هم افتخار تکان داد...

 توله سگ مورد عالقه من... یاز باخت قشنگت...حاال شد نمیا-

....ماهان من پسندمیکه من م یجورشده ... همون کی....تحری...زخمی...خونخسته

 ...باشه یجورنیا دیبا شهیهم

 ...شدیبر سکوت نم لیبود درست اما دل حالیب

 شدس... کیتحر شهیاول....ماهانِتون هم ی+به جز قسمت ها

هم درست  نیهارو که مورد عالقم کردم ا...همه قسمتادتهیبودن ز یاون هم از هورن-

 ...کنمیم

 تخت گذاشت... ی،رو دهیرا از بند آزاد کرد و در آغوش کش جسم

 حموم... برمتی...بعد میاستراحت کن کمیبهتره -

 بخوابم... تونمینم ادیخون م ی+بو

 رفت... کنندهیزد و سراغ ضدعفون یمحو لبخند

 جنونه یخوبه که... بو-

 +درد دارم

 کجات؟-

 د؟یکنیکجا...راحتم نم دیدونی+خودتون م
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 برات دارم... ینه...برنامه بهتر-

 زد و باناز سرتکان داد... یزده لبخند ذوق

...از گفتنش تهیبشر یازهاین نیتریاز اساس یکی...بآلخره سکس دیاریطاقت نم دونستمی+م

 آمادم... شهیارباب من هم دیخجالت نکش

 زد... یشخندین

 ...یهم خنگ یلیماهان...خ یبااعتماد بنفس یلیخ-

 ...زانیو لب و لوچه آو شد دیناام

 ه؟؟ی+پس برنامتون چ

 کند... یرا ضدعفون شیهاپنبه گذاشت زخم یرو نیبتاد

 ماه کنترل ارگاسم... کی-

 و به شدت بلند شد... دیاز سرش پر برق

 ستین یقشنگ ی؟؟شوخیی+چ

 دیکوب اشنهیکرد و تخت س اخم

 استراحت کنه به نفعشه... کمیکرم  نیندارم...ا یصدا نشنوم....من باتو شوخ-

 ازت نمونه... یچیه شهیم یکمرت ازبس خال ترسمیم

 ...!!ی+ول

 نه؟ یخوایگگ م-

 ...کشمیهم نم یمنت کس زنمی+جهنم و ضرر خودم م

کار  رارسالنیو ساکت شد که در افتادن با ام دیکش یداد ختیزخمش ر یکه رو نیبتاد

 نبود.... یدرست

 کند....قراربود؟؟ یرویهرحال....اوکه قرار نبود از دستوراتش پ به

* * * 

قرار  کند امروز در صدر جدول یبندعمرش را رتبه یروزها نیبدتر خواستیم اگر

 ....گرفتیم

 نبود که انتظارش را داشته باشد... یزیچ یاریپشت بد ب یاریب بد
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به جسم خسته و  اعتنایو ب کردیسره کار م کیتنفس  یلحظه استراحت و قدر کی بدون

 استراحت.... یمحتاج کم

را بهم  زیهمه چ شیشده... وجود ماهان در زندگ شتریکرده و روابط ب دایگسترش پ خانواده

 زده بود...

وقت در شرکت مشغول کار  ریکه تا د یرارسالنیام یروز کردیفکرش را هم نم یحت

 ...شود یگرید اش وقف کارهرلحظه گونهنیحال ا ماند،یم

 ...شیها طنتیبانمک و ش یهاصحبت ش،یهاکردن کردن ماهان، تلفن تیترب

 نیکه انگار ا کردیم دایدر آن حضور پ دیبا انیروز در م کیکه  ییهایو مهمان یدورهم

 از هم نداشتند.... یجمع طاقت دور

 جدا کنند.... یشگیهم رارسالنیو همه دست به دست هم داده بودن او را از ام همه

در  شهیهم یبار منش چاریهم ل یتن صدا اجازه ورود داد و کم نیکه زده شد با باالتر در

 اش کرد....صحنه

 دانستیاز جا برخاست و به سمتش رفت که م اشدهیلرزش دستان و رنگ پر دنیبا د اما

 افتاده... یحتما اتفاق مهم

 فرد تازه وارد... دنیاز قدم برنداشت و خشک شد با د قدم

 توریساعت زل زدن به مان نیکه احتماال چند دیبه او زد و دست به چشمانش کش یپوزخند

 کرده... ریمغز و چشم را با هم درگ

اما افاقه نکرد...هنوز هم آن مرد را در  ندیچشمش را درست بب شیپلک زد بلکه پ چندبار

 خود.... یکی....درون اتاق مخصوصش و در نزددیدیم اشیچند قدم

خودش  یشد....صدا دیناام دهایتمام ام دیرا که شن شیچشم بست اما صدا گرید بار

 .... شدیاش خارج مکلمات که از حنجره انیبود...همان تن منحوس و لهجه مزخرف ب

 فرشته مرگ است.... یمشکل نداشت....مطمئن بود صدا همان صدا گریکه د شیهاگوش

 برازنده اوست.... شتریب طانیلقب که ش نیا فی...حفرشته

....با همان شکل و یشگیباز کرد و نگاه به او دوخت...همان کابوس هم چشم

 نگذاشته.... شیطانیش هبر چهر یریتاث چیو کهولت سن ه یریپ یی...گولیشما

 طانیهنوز هم همان ش یمتوال یهاسال یط نیچننیکه ا دهینوش یکه آب جاودانگ انگار

 سابق است....

 نداشت... یاما توجه زدیپرپر م ستادهینگران در چارچوب در و پشت مرد ا یمنش
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 اطرافش را مرخص کرد و بالخره او را مخاطب قرار داد... نیمحافظ مرد

 ...میهات و بفرست بره بچه....اومدم مرد و مردونه حرف بزننوچه-

 مغزش را خاموش کرد.... یبه خودش آمد و صداها بآلخره

مرگ ساده  نیا قیدر مغزش را داشت اما مغز او را ال ریت کیکردن  یالخ یتمنا دل

 ....دانستینم

 نبود.... رارسالنیاو را خالص کردن در برنامه ام یراحت نیهم به

 را مرخص کرد... گاردیو باد یزد و منش پوزخند

 شد.... الیخیکردنش هم خنده دار بود پس ب انیبه نشستن ب دعوت

  ستادهینامدار رو به روت ا رارسالنیوجود نداره گذشت اون زمان االن ام نجایا یا+بچه

 بخوام باهاش حرف بزنم... نمیبینم یمرد ؟؟مرد بعدشم

 به نشستن؟ یدعوتم کن یخواینم-

 شد... نهیگرفت و دست به س یجا یدر صندل خونسرد

 مبل اتاقم و نجس کنم.... خوامی+نه... نم

حرفاست که بخواهد  نیتر از اصفت طانیبود اما آن مرد ش دایدر نگاهش هو تیعصبان

 نشان بدهد....

 ...ی...دم درآوردی...ادم شد یبزرگ شد-

 ...یزنیاز دهنت با من حرف م ترگنده

 آسمان خراش گن؟؟یم یچ بهت

 مشت شد... رارسالنیزد که دستان ام یا قهقه

 آدم فرضت کردن که لقب بهت دادن یلیخ-

 نجا؟؟یا یوجود نحست و آورد یچ+فقط بگو واسه 

 ازت رمیاومدم حقم و بگ-

 +حق؟

تو شدم اگه االنم  الیخیتوعه حرومزاده رو سوزوندم و ب یکه ننه بابا یآره...همون روز-

 ...هرگز...شدمینم التیخیهرگز ب دمیدیو م
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 ....ستین دایپنهان است و ضعف هو زیکه پشت م نیلرز گرفت و خوشحال شد از ا تن

از جون  یخوایم یوجود نحسته....چ ی....چرا صفت وقتیکه برازندش هی+حرومزاده صفت

تو  ریت هیتحمل کنم....بگو تا  نیاز ا شتریب تونمیسال وجودت و نم نیمن...بعد چند یزندگ

 نکردم یمغزت خال

 افزود.... اشتیقهقهه زد و بر عصبان بازهم

و  نکاریا شیوقت پ یلیخ یمنو بکش یخواستی...اگر می+تو عرضه آدم کشتن ندار

 ...یکردیم

و  ...جنوبیکه مال من بوده و تو تصاحبش کرد یگاهی...جاخوامیو م حقم

برگشته  بی...شکیهر اون چه مال من بوده و تو گرفت یدی....کلش و فهمخوامیم

....اون همه کله گنده که پشتت در یکرد دایکه تو بندر پ ی....اون اعتباریدیفهم

 رمین....همش مال منه...اومدم حقم و پس بگاومد

نه از  ی....ولکنمیخودم حذفت م ایکنار.... یکشیکار م نیبا زبون خوش خودت از ا ای

 ...یگمرک...از زندگ

آنقدر خود را  یگر بود؟از کو او تنها نظاره کردیم دیپدر و مادرش رودررو تهد قاتل

 ؟؟ پنداشتیم فیضع

انتخاب  نیگزیانقدر زود برات جا ی...که اگر بودینبود یکاره ا چیوقت ه چی+تو... ه

اگه سالها  ی...من سرورتم...تو حتستمیمثل تو ن یاحرومزاده نیگزی...البته من جاکردنینم

 ...یدیرسیمن نم گاهیبه جا یکردیتالش م

 ...ینیبیکه االن م یآدم نیبا تالشم شدم ا من

 تیتو اهم یهاپشتم محکم هست که به حرف یدرحد من ندون....اونقدر خودت و پس

 کنن... رونتیبگم ب ای رونیب یریندم...خودت م

 یو رفت....اشتباهش همان بود که در کودک دیغر رلبیاش ز یاز خونسرد یعصبان مرد

 شاخ شده است... شیبرا نیچننیکرد و او را زنده گذاشت... که حال ا شیرها

و با  دیصورتش کوب کینزد واریآب را به د وانینگران داخل شد که ل یخروجش منش با

 کرد... رونشیب یعربده ا

 رارسالنیکنترل ام رقابلیاز اندازه و غ شیبه جا مانده خشم ب یادگاریرفته بود و تنها  او

 بود...

 دارد... یبودن هم حد یتمام شد...قو یخوددار گرید

 توقع مرد بودن از او داشتند.... ینوجوان بود وقت کیفقط  او
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که اسم کاملش را  ی...تنها کسشدیانداز م نیمادرش در گوشش طن یبهشت یهم صدا هنوز

 ...زدیصدا م

 هنوز هم در خاطرش مانده... شیبا تن آرام صدا شیبایز یهاحرف

 قیکم بود....تو را آنقدر ال تیاسم برا کیکه  یآنقدر بزرگ و ارزشمند گفتیم یوقت

 انتخاب کردم.... تیاسم را برا نیکه برتر دانستمیم

چشمش آتش گرفت و سوخت  شیپ یبهشت یبا همان صدا نیمادر با همان چهره دلنش همان

 است..... هنوز هم کابوس شبانه شیادهایو اه و ناله و فر

سرداد از  هیقد خم کرد و زانو زده گر ماندیم ریکه شکست ناپذ رومندشیمقتدر و ن پدر

گرفتار شد و او...همچان نظاره گر  زیکه نتوانست همسرش را نجات دهد و بعد خود ن نیا

 بود....

را داشت به جز قدرتمند شدن...به جز درنده  یبکند...توان انجام چه کار توانستیم چه

 شدن...

 کس رحم نکرد... چیگرفت و به ه ادیرا  دنیدر

 کردند... اهیکه سرنوشتان را س ییهاکدام از آن چیه به

 خود برگشته.... یماند و قسر در رفت... و حاال با پا یاصل عامل

 کردیخالصش نم ریت کیو با  گذشتیزجرکش کردنش نم ریاز خ چرا

اش کشتن الیخیب بارنیا کندیرا خراب م اشیاو باز هم زندگ یدانستیاگر م دیشا

 ....شدینم

 ...دیجد یبار... و به روش کیآمده بود...هرچند سال  رارسالنیام ینابود یبرا او

 ...انشیزد برجسم عر مهیتخت پرتش کرد و خ یرو طاقتیعجله و ب با

در  شدیو چشم بسته غرق م دیدزدیم شیهالب نیریپشت بوسه بود که از شهد ش بوسه

 طعمش...

 ....ایارش یهادر چفت شدن لبانش بر غنچه لب کردیرا خالصه م ایدن یهالذت کل

از  شیب ییو جدا یهفته دور نیدل کندن نداشت که چند الینکرد وگرنه او خ یاری نفس

 جسم کرده... نیاو را تشنه ا شیپ

 شد... رهیخ سشیبرد و به لبان سرخ و خ سرعقب

 کرد.... فیقلبش گذاشت و از ضربان تندش ک یرو دست
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 ....زنهیداره واسه من تند م ینجوریقلب کوچولوت برم که ا نیقربون ا ی+اله

 ...ارکردیرا پخش صورت  شیبوتند و خوش یهانفس

آدم نفس که کم  گفتیبود اتفاقا م ستمونیمربوط به درس ز نیکه...ا زنهیواسه تو تند نم-

 باال تا بتونه به مغزش خون برسونه... رهیضربان قلبش م ارهیم

 ییسکوت کرد که گو قش،یبه چشمان براق و لبخند عم رهی، خ جسمش یشده رو خشک

 توان حرف زدن از دست داده بود....

 گه؟؟ید ینبود ی...جدای+ارش

 مون گفت...چرا به خدا خود معلم-

 دیگذاشت و نال اشنهیقفسه س یرو یشانیپ

 امینفس راحت بکشم....تا هم م هی زارهی....اون از بابات که نمگهی+خدا منو بکشه حاال د

 نمیقراره زنگ آرامش و بب یمن ک ای... خداشهیتو شروع م یهایآروم بشم خنگ باز

 تر شد...بغض کرد و چشم یاهیثان به

 ...ایک-

 سربلند کرد.... یرنگ صدا ، حاالتش را شناخت و فور از

نکن... آخه قربونت برم آدم  هیبغضت بشه غلط کردم گر نیمرگ ا شیپ ای...کای+جون ک

ها رو حرف نیباشم ا کیمن تمام توانم و جمع کردم رمانت یاون هم وقت یوسط عشق باز

 خنگ من؟! زنهیم

 ...را گرفت رچشمشیو نم ز دیخند

باشه به من  یحرفات جد نیا کردمیفکر نم یاحساسی...از بس بستمیهم خنگ ن چیه-

 چه...

 وول خورد و آتش بپا کرد... رتنشیز

حالش را  یخمار به محل اتصال دوتن نگاه دوخت و افکار درت یبا چشمان ارشیک

 دگرگون کرد...

 شد... داریاش را با جان و دل خردرگردنش فرو برد و به دندان گرفت و ناله سر

ر ....هیتو مرگ من ایارش یمن....تو مرگ من طاقتی+جووون دلم پسرک من...پسرک ب

 واست جون بدم... تونمیلحظه م

 تندشده ...تن ملتهب و آلت برافراشته.. یهاعاشقانه... نفس یهازمزمه
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 ...زیجنون آم یعشق باز کی یآماده برا کامال

 که تلفن خانه زنگ زد... شدیم ترقیو بوسه عم کردندیم ریها سدر آسمان  گرید

 ها را جدا کرد...و لب دیسر عقب کش یگوشیموش باز هیشب شهیمثل هم ایارش

 ...دیکشیرا به رخ م دشیو سف فیرد یهاشل شده دندان شیدرشت شد و ن چشم

 زنه؟؟یزنگ م هیک-

 کنار... یو بزار یو فضول یزنگ تلفن بش الیخیب ایبار و مرگ ک کی نیا شهیم ای+ارش

 ...یرام کردنش و ادامه عشق باز دیهم سر جلو برد و آرام زمزمه کرد به ام باز

 ...درحال حاضر فقط منم که برات مهمم..زنهیزنگ م یک سی+مهم ن

 گذاشت به قصد فاصله... اشنهیس یها بازهم وول خورد و دست روبرخورد لب قبل

 برو کنار تلفن خودش و کشت ایک-

در  یبازعشق نیکرد قانعش کند الکردار ح یسرتکان داد و سع یعصب بارنیا

 ...ستیتلفن جواب دادن ن یلحظات جوشش تن جا نیترحساس

 ....ستی...عمر من االن وقتش نای+ارش

 آخه گناه داره-

 حاال هم درد قد علم کرده بود... نیکه توان کوتاه آمدن نداشت و هم دیکش داد

 حالم و ینیبی... نمای+ارش

 به آن نقطه جلب شد... ایآلتش اشاره کرد و نگاه ارش به

 ..کردیم مشیسرکج کرد و چشم درشت نگاه آلت حج یحالت بانمک با

 و سرتکان داد دیبرچ لب

 ...بزرگه...دمشید-

 ....ای...درست کنار سر ارشدیبالشت کوب ینگاهش کرد و سر رو مبهوت

 ....گذراندیبا او م دیکه با یاندهیآ یتاسف خورد برا و دینال

شق درد  اینداره....ارش ریمون تاثرابطه ی....غلط کردم گفتم سن و سالش رواااای+خدا

 ...یتلفن جواب بد یپاش یخواستینم یدونستیاگه م گهید یدونینه نم هیچ یدونیم

 ...ینیاز روم سنگ پاشو ایک یدونیم ادیتو ز یول دونمینه نم-
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 ...شمی...من تا کارم تموم نشه پا نمشمی+پا نم

 اخم کرد وتیک

 ...گمیم رمیمنم به بابا ام-

 نگاهش کرد و آخر کوتاه آمد یکم

 بود.... رارسالنیتوسط ام یمیتر از تحمل عقهر حال تحمل شق درد راحت به

 تخت ولو شد.... یو رو دیرا کنار کش خود

 کشدیطول نم شتریب قهیداد تلفن چند دق یدواریو به خود ام دیکش انیجسم عر یرو مالفه

 و بعد ادامه ماجرا...

پا درون اتاق گذاشت و بپر بپر  کشیتحر مهیبا آلت ن ایارش یکردن نداشت وقت هیگر یرو

 ...یخبر مهمان دنیکرد از شن

...دلم براشون تنگ شده میمون جمعهمه ریعمارت باباام میبر دیزود باش با ایپاشو ک-

 ...ایک گهیزودباش د

وسط تخت  گرید یو مطمئن بود کم کردیقطرات اشک را پشت پلک حس م تجمع

 ....کردیکه ولش هم نم یریگبانیگر یبه حال بدبخت زندیزار م و دینشیم

 ریخدا لعنتت نکنه ام ی...امیچه خبره مگه همششش دورهم میعمارت بود شی+ما دوروز پ

 تو حس و حال ما.... نهیخبرت هست که بر یخودت هم که نباش

 به سمت کمد رفت توجهیو ب دیسرخوش خند ایارش

 ایشو کپا-

 روح جواب داد ینگاهش کرد و ب پوکر

 واریتو د کوبونمیپاشو خودم و م یبگ گهیبار د کی+

 کرد اشیراحت درون شورت مخف یلیبه آلتش دوخت که خ نگاه

 سر جدت؟؟ یدرد ندار ای+ارش

 ؟یپوشیم یبپوشم...تو چ یلباس چ دونمینم ینه ول-

 ...مشیگذشته بود حال وخ هیاز گر گریزد که د یبه سقف دوخت و لبخند محو نگاه

چه برسه لباس...خوش باش  شهیجا نم یتو زره جنگ نیا یعنی...پوشمی+من که لباس نم

 بآلخره... کنمیجا خفتت م هیخوش باش... ایارش

 یول نکن یجورنیمنو ا که
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و  ختیبهم ر شیهایو فرفر دیلبه تخت نشست....خند کشیدلش به رحم آمد و نزد بآلخره

 کرد... یدلبر

 جا نگه داشت...و سر همان دیرا بوس اشسرشانه

 کنمیخب...قول جبران م دیببخش-

 +االن جبران کن

 االن...بعدا... ریباباام شیبرم پ خوامیم-

 ...گهیبزنه به کمرت حاال د رتیبابا ام ی+ا

 ایارش نویا مونهیم ادمی

 کاریچ نیباشم نزنم وسط حس و حالمون بب کیکردم رمانت نیسه روز تمام تمر من

 ...یکرد

کردم  کسرهیکارت و  یاحرف عاشقانه بوسه و چیبدون ه نییپا دمیجا گرفتمت فقط کش هی

 ...ینگو نگفت ستیمن ن ریتقص

 ....دیدل لرز شیهاخنده یصدا دنیاز شن شهیو مثل هم دیهم خند باز

در امان ماندنش از چشم بد که  یکرد و دعا خواند برا فیقربان صدقه رد رلبیز

 چشم است... یچقدر تو دانستیم

 ...نمودیم گونهنیهم به چشم او که عاشق بود و دلداده ا دیشا

 کرد تا بالخره آرام گرفت... شیهاها و عطر نفسخنده یو چندبار جان فدا نیچند

 ...ادیدلت نم دونمیم-

 تن خوش تراشش داد و ناز و ادا آمد... و تاب به چیپ ستادیا شیو رو به رو دیتخت جه از

 ....هیپسرخوب ایکنه آخه....ارش تیرو اذ ایارش ادیدلش م یک-

 کشان قهقه زد و از اتاق فرار کرد.... غیدستش به او برسد ج نکهیاز ا قبل

 صدا به گوش وروجکش برسد... دیکش داد

دوش  رمی...ماشیکنه با خنگ باز تیبره که فقط بلده من و اذ اشیقربون ارش ایک ی+ا

 میشو تا برالمصب بخوابه آماده نیبلکه ا رمیبگ

 نیکه تنها چندروز از آخر یابا خانواده داریاز شوق د ایارش دندیعمارت که رس به

 و تمام اتفاقات خانه را فراموش کرد... ارشیگذشت،کیمالقاتشان م
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 شد.... خیاما پشت در م دیشد و به سمت ساختمان دو ادهیپ نیعجله از ماش با

ماهان اوهم خشک  یادهایفر یصدا دنیگرفت اما با شن یبه سرعت در کنارش جا ارشیک

 ماند... یشده برجا

 را کنار زد و زودتر از او وارد شد... ایارش

 ...کردیم ادیداد و فر ستادهیا رارسالنیام یرفت که رو در رو یسمت ماهان به

با  دادیداد و ب ایارش یحرکت جلو نیترکرد به او بفهماند اشتباه یرا گرفت و سع دستش

قرار  ریزود تحت تاث یلیخ و کردیم ییاست که پسرک حساسش فکر جدا رارسالنیام

 ....گرفتیم

گر بحث و جدل زودتر به خود آمد و به سمتش رفت...دم در خشک شده نظاره رارسالنیام

 ...دادیم ییدعوا و جدا یند نداب کیبود و مغز 

 بود... ییجدا شیاتفاق زندگ نیزتریداشت...وحشت انگ ترس

نداشتند و حاال با  شیهاو آدم ایدن نیاز یسهم گریسه نفرشان د یاز زندگ ریبودند... غ تنها

 فرق کرده بود.... زیهمه چ رارسالنیآمدن ام

 ....یکس یو ب یینداشت.... طاقت تنها ییطاقت جدا گرید حاال

 بحث و دعواها.... نیداشت از ا ترس

رنگارنگ چشمانش را  لهیچشمانش را پر کرده بود و حلقه نازک اشک ت ینگران

 ....تررهیت

 کرد... تیو خونسرد به سمت مبل هدا دیحاالتش فوراً در آغوشش کش دنید با

 +پسرک من چرا خشکش زده؟؟

 زد؟یبابا ماهان چرا داد م-

 را عوض کند... شیکرد حال و هوا یسع یشوخ با

 +بابا ماهان؟مگه قرار نبود فقط من بابات باشم؟

خبر  ینف دنیبه حرفش نکرد...درحال حاضر فقط به دنبال شن یو توجه دیورز اصرار

 ...بود شانییجدا

 بابا ماهان؟ زدیچرا داد م-

 دعوامون شد کمی...یچی+ه

 حالت ممکن زمزمه سرداد نیترشد و جسم مچاله کرد...با مظلوم شتریب بغض
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 از هم؟؟ دیجدا بش دیخوای..میعنی-

 مبل زانو زد... نییمتعجب از واکنشش به سمتش رفت و پا ماهان

 و نوازش کرد ظرافتش را... دیرا در دست گرفت و بوس دستانش

شده بودم چون از صبح  رتیحرف و زده....من فقط نگران باباام نیا ی+قربونت برم ک

 ؟؟یدی...چرا ترسنی...همدادیجوابم و نم

 ...میشیدوباره تنها م دیو به جز شماها ندارم...اگه جدا بش چکسیه-

 اجازه نداد رارسالنیبزند اما ام یگریناراحت از بغض پسرکش خواست حرف د ماهان

 ...میحرف بزن یپدر پسر خوامی... مرونی+همه ب

را به  زیو خود را لوس کرد... همه چ دیخند رارسالنیدانستن ام میحر نیزده از ا ذوق

بود که تا  یپسر نیترپاک ایقدر ساده....ارش نیقدر معصوم و هم نیسپرد...هم یفراموش

 ...یرنگارنگ غرقش کن یایدر دن یتوانستیکلمه حرف م کی....فقط با دهیبه حال د

 شما؟؟ ماهانم نمونه...فقط من و یعنی-

 ماهان هم نمونه....+نه 

" لب زد مبادا ییفرستاد و "بابا یبوس رارسالنیکرد به ماهان و مثال دور از چشم ام رو

 که پدرخطاب نشده... نیدلخور شود پدرش از ا

و تا  ردیرا در آغوش بگ ایارش خواستی...دلش ماوردین شیو به رو دید رارسالنیام

 اش له کند...مردانه کلیه انیدر م تواندیم

 ...کردیم یبه شدت دلبر نیریش پسرک

گذاشته و نه ماهان  رپاینه حرف او را ز نکهیداشت....ا ادیپنهان ز یهاحرکتش حرف نیا

 را دلخور کرده...

 اوردین شی...به رورارسالنیدور از چشم ام کردیخطاب م ییهم او را بابا هنوز

 پدرش را صدا زده.. ی...بگذار فکرکند پنهاندهیاش زا شنزمزمه

 که خلوت شد به سمتش برگشت و  سالن

 ....کنار زد یشانیپ یرا از رو شیهایفرفر

 یکوه محکم هی گهیگفتم؟؟گفتم حاال د یبهت چ تونیمن اومدم تو زندگ ی...وقتای+ارش

 ادته؟؟ی میازت مواظبت کن میهست که پشت بابا ماهانته...کوه پشت کوه واستاد

 ماهانت قراره ترکت کنه؟ بابا
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 لبخند زد... رارسالنیتکان داد و ام سر

داشته باش که من  نانی... صد برابر اطمکنهیماهان ولت نم یدار نانیکه اطم یقدر نی+هم

 ....کنمیهم ولت نم

رو نخواستم تو  یسن کس نی....من تا ایتو رو قبولت کردم پسر...انگار که پسر خودم من

مال  یعنی...دیمن هست یزندگ میحر نیتریخصوص یشماها االن تو ینگه دارم...ول میزندگ

 ...دیمن

 ...میندار ییجدا یعنی

 ...یدیکه نشد و د نهیتو دعوا و بحث بب یبه حساس یپسر خواستیوقت دلم نم چیه

 بدتر از اون.... یحت ادیداد و فر میبحث داشته باش میممکنه دعوا داشته باش ما

 ...میشیبحث جدا نم هیحرف و  هیمون رشد کرده که با که ما آدما انقدر عقل نهیا بحثم

 نظرت من و ماهان عقلمون رشد کرده؟؟ به

 یلیبله...خ-

 ....ستیممکن ن ییجدا زایچ نی+پس با ا

 ...یدیفهم یشیتنها م ای کنمیمن ولت م یفکر کن خوادیدلم نم گهید

 ..دیکرد و در آغوشش پر فیزده تند تند "آره" رد ذوق

 ...دیچیپ فشیزد هر چند محو و دست دور تن ظر لبخند

شما  دونمیچون م کنمیفکر نم ییوقت به جدا چیه گهیتون...دخوشحالم از داشتن یلیخ-

 ....دیپشتم هست

 ...دیکش غیزده جدا شد و ج جانیه

را نشان  فشیو ظر شان احضار کرد و انگشتان الک زدههمه را به جمع دونفره شیباصدا

 داد... رشیبابا ام

 نگاه کن...الک زدم...خوشگل شده؟-

 +البته ....دست هات و از قبل هم خوشگل تر کرده

 شد و نازکرد لوس

 ذوقش و نکرد.... ارشیک یول-

 و با لبخند نگاهش کرد... دیگرفت....دستانش را بوس یبه سمتش آمد و کنارش جا ماهان
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 ذوقه...فرشته من همه جوره خوشگله... یو ب شعوری+از بس ب

 ذوق نکرد ارشیک یول-

 نداشت... شدنالیخیدور تکرار رفته بود و قصد ب یهم رو باز

 ...دیکوب ارشیکرد و پس کله ک یپوف

 ؟؟یبچم و نکرد یذوق دست ها ی+واسه چ

 ...میقراره شام بخور یو بکنم...ک شیذوق چ گهیدسته د-

.... برعکس ظاهر مظلومش دانا بود و دیسرش کش یبه سمتش آمد و دست رو روهام

 باشعور...

 ستین یتیالک زدن جنس یدیکه فهم نی....ایکه انقدر با درک و فهم ایخوبه ارش یلیخ-

 واقعا خوشحالم کرد

 د؟؟یشما ها ناراحت نشد یعنیواقعا...-

 ....یمنم بزن یایآر یالبته که نه....قول بده برا-

 ....ادیم یلیخ اتدهیکش یهاو ناخن فیظر یبه دستا کال

حسادت کرده دستش را گرفت و به اتاق کشاند  ایو صورتش را پوشاند... آر دیخند یخجالت

 ...خواستیحاال انگشتان الک زده م نیکه هم

ماهان هنوز  دانستیبرد ... م رونیرا گرفت و ب ارشیدست ک یتر از هر وقتعاقل روهام

 هم نگران است و کالفه...

 شده؟ یچ دیبگ دیخوای+هنوز هم نم

شدم...دفعه آخرت باشه صدات و رو من بلند  الیخیبهت نگفتم ب یچیماهان فکر نکن ه-

 ایارش یاون هم جلو یکنیم

....از صبح دیکنیلحظه من و درک نم کی....نگران بودم...چرا ادیم ایارش دونستمی+نم

 بترسم... دینه شرکت....نبا الی...نه خونه نه ودیزنگ زدم و رفتم نبودهرجا 

 مواجه شدم ... یبا چ اومدم

 ....یچیباند پ یبه خون نشسته و دستا یهاچشم

 دیگیبه من نم شده؟چرایچ

شده....خونسرد در چشمانش  رشیگ بانیخانه گر نیاز ا رونیکه ب یاز مشکالت گفتیم چه

 ولش کردم... الیخیقاتل پدر و مادرم آمد و من ب دیزل بزند و بگو
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 توسط دشمن.... میهانقطه ضعف داکردنیبار نگرانم از پ نیاول یبرا دیبگو ای

 ..شان بود.به نفع داشتیماجرا دورتر نگه م نیآنها را از ا هرچقدر

 نشده یزیچ-

 +چشماتون هنوز هم قرمزه

 شدم یتو شرکت عصب-

 +چرا دستت زخمه؟

 شکستم نوایل-

 د؟یدادی+چرا جوابم و نم

 یمزاحم بود-

 ماهم تموم شد کی+امروز 

 ؟یبود ودیپر ؟مگهیماه چ کی-

 گهیکه کنترل بودم...تموم شد د یماه کیاون  یچ یعنی+وا 

 کنم؟ کاریچ-

 یداره تو راحت ریتاث یلیسکس خ گفتنیم مایقد دمیتون خرابه....شناعصاب گمی+م

 اعصاب...

 تاسف خورد شهینگاهش کرد و مثل هم قیعم

 روشن کرد و قصد خروج از ساختمان خانه را داشت یگاریس خونسرد

 نداشته ریهم اضافه کردم روش...انگار تاث گهیماه د کی-

 امی+کجا منم م

 فکر کنم کمی خوامیدنبالم م وفتیمثل بختک راه ن-

 دیشد و به سمتش دو بلند

 کنهیبهتون کمک م شتری+دوتا مغز ب

 از مغزا مال تو باشه... یکینه اگه -

 و ماهان نگران حال او.... نمودیم یهمچنان عصب رارسالنیهنگام شام ام تا
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در خود فرو  شدیپرت م گرانینشان ندهد تا حواس د هیبق یجلو کردیم یسع هرچقدر

 ....رفتیم

است و وحشت داشت  دنیدرحال نقشه چ دانستیحاالتش را از بر شده بود... م نیا گرید

 ....وفتدیکه ممکن بود ب یاز اتفاق

 ابدی انیجر یزندگ میآرام و مال تمیبا همان ر خواستیم دلش

 را نداشت.... رارسالنیمشکالت از جانب کار ام تحمل

 جمع نداد.... یهاو خنده هاطنتیبه ش یتیاهم نیترتمام طول صرف غذا کوچک در

نفر  نیغذا هم اول ....بعد صرفانیاطراف یهاها و حرفبه نگاه تیاهمیفکر بود و ب در

 بود که به اتاقش رفت باز هم به بهانه کار....

 شدند.... یخواب آنها را در عمارت نگه داشت و مشغول حرف و شوخ یبرا روهام

 ....ابدیحالش بهبود  یرفت بلکه کم رارسالنیطبقه باال و اتاق ام به

 ....دیدستش د ید و او را مشغول باز کردن باندهادر زدن داخل ش بدون

 ....نشیو خون یتاسف بار حواله دست زخم یسمتش رفت و کمکش کرد و نگاه به

 +اجازه دارم لمستون کنم؟

 زد یشخندیباال انداخت و با تمسخر ن ییابرو تک

که  کارایمن چ یتو زندگ گهیلمس کردنم؟؟تو د یبرا یریگیازم اجازه م یدار یعنی-

 و؟ یکی نیکه ا یکرد تیرو رعا نی....کدوم قوانینکرد

 ...حاال اجازه دارم؟؟دیکه نبود تفاوتیشدم... ب هیبه خاطر همشون تنب ی+ول

 چرا؟-

 ببوسمشون خوامی+م

 رو؟ یچ-

 +دستاتونو

 چرا؟-

 ....دیکرد و خند طنتیش

 لب برد... کیدستانش را در دست گرفت و نزدشد و کینزد

 خوب بشه+بوسشون کنم 
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 زد و دستانش را از محاصره خارج کرد.... یلبخند محو بالخره

 ...شدیدردامون تموم م یجورنیا یکاش جد یا-

 نشست و مهربان نگاهش کرد.... کشیتخت نزد لبه

 نمتونینب یجورنی+همه درد هاتون برا من....فقط ا

 من امیشگی...همون همیچطور-

 نیریش ینکرد...حت تونیحرص ارشیک یها.حرف..دیدینم تی...به من اهمدیستی+نه ن

 ....نگرانمستی...اصال حواستون نایارش یهایزبون

 شد تا حرف دلش را بخواند.... رهیچشمانش خ در

 قابل خوانش... یبود...به راحت یکیمهربان و پاکش حرف دل و چشمش  پسرک

 صاحبش نگران شده؟ یتوله برا-

 +شده

 هست؟؟ یاون حواسش به همه چ دونهیمگه نم-

 ...ستیدست خودش ن ی...ولدونهی+م

 اونام... ریافتاد امروز درگ یادیز یهابهتره باشه...خوبم...اتفاق-

 ...دیکرد ی+چرا خودتون و زخم

 شکوندم... وانیل هینکردم....فقط  یزخم-

را نابود کرد...تمام اتاق  زیاش را....همه چنه همه یرا گفت ول قتینکرده بود...حق یزخم

 ها را.... شهیها...شها پروندهشرکتش را...ظرف

 روهام هم جلودارش نبود.... یکه به خانه آمد حت یوقت

 یکه قلب را فشرده بود....چه کس یو ناراحت یعصب یهاحرف شیادهایو فر داد

 شده بر قلبش را آرام کند.... نیغم سنگ توانستیم

 ....اشدهی..چشمان مهربان و ترسزانشیلوچه آو انداخت....به لب وبه فرد کنارش  ینگاه

 ....داده بود رییاش را تغ یکه زندگ یپسر نیا

 که قصد داشت حرف بزند.... یحالش را خوب کند...البته وقت توانستیشک او م یب

 ....را بفهمد شیزندگ یماهان راز ها دهیوقتش نرس هنوز

 میخوابیهم م شیکه ما پ هیشب نیامشب اول دیدونی... می+راست
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 بمیخوایهم نم شیما پ-

 تون...تو اتاق شما هستم خدمت نجای...پس من هم امیمونیما امشب عمارت م گهی+چرا د

 هانییما نییتخت همون پا لهیبه م بندمتیخدمت از ماست جناب مهرزادگان...تا صبح م-

 بخواب....

 کل کرد که امشب مجبور است او را در آغوشش تحمل کند...و کل دیخند

 تا صبح خواب ندارد.... رارسالنیام دانستینم

* * * 

بلند  یشد....با آن هود رهیخ نهیآ یرو به رو ایارش یتخت لم داد و به ناز و اداها یرو

 ایموجود دن نیتریساق بلند خوردن ی؛ شورت طرح دار و جوراب ها زیاورسا

 ....نمودیم

 ....داشتیبرنم شیکارها نیهم دست از ا نجایا یحت اشیقرت پسرک

 ...کردیزمزمه م یاش بود و آهنگشبانه یزدن ماسک مو مشغول

 انداختیو زلزله م دادیتکان م تمیتوجه به حال ناخوش معشوق...تن کوچکش را با ر یب

 ...ارشیبر تن ک

به ناز  یازین گریجهان است ،د اری نیحالت ممکن هم دلبرتر نیتریدر عاد دانستیم اگر

 و عشوه نداشت...

 را شکار کرد و به سمتش برگشت... اشهرینگاه خ بآلخره

 و تاب داد... چیکنار زد و به بدنش پ یشانیپ یرا از رو شیموها

 کنه؟یداره کجا رو نگاه م ارشیک-

 و اشی+ارش

 اخم کرد و سرتکان داد وتیک

 ....کشهیخجالت م اینکنه...ارشنگاه -

 جسمش... یکینزد یو دست دراز کرد برا دیخند بلند

 ...نمیبب شمیپ ای...بایقربون خجالتش بره ک ی+ا

 گفت... یکرد و نوچ طنتیش

 را خاتمه داد... شیهاینگاهش کرد و با چشمک و بوس دلبر نهیآ از
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 ....اوردیخم شد شورتش را در ب ثانهیو خب دیرا شن ارشیقربان صدقه ک زمزمه

را تندتر از  ارشیک یهاداشت و نفس یگریحالت جلوه د نیکوچک و نرمش در ا باسن

 ....کردیم شهیهم

 خود را لرزاند.... یاز حد معمول طول داد و کم شتریشدنش را ب خم

و  ستادیتندش اتاق را پر کرده بود...صاف ا یهاکه نفس یارشیرحم کرد به ک عاقبت

 ....دیکش نییرا پا اشیهود

 اش نشست و چهار زانو زد....تنه نییپا یرفت و رو ارشیسمت ک به

را باز کرد و صورت در همان قسمت بازشده گذاشته دست دور کمر  رهنشیپ یهادکمه

 ....دیحلقه زد عطر تنش را نفس کش

 +جات راحته شما؟

 وول خورد و بعد آرام گرفت یکم

 حاال راحت شد...-

اقامت  یبرا یاش محل خوبتنه نییرا ناراحت کرد...پا ارشیراحت شد اما حال ک شیجا

 نبود.... ایباسن ارش

از قبل به  شتریپوستش ب یدی....سفپوشاندیتنه را نم نییهم پا مهین نصفه یحت گرید یهود

 خوردی.... آلت کوچکش به چشم مدادیم اَشزهیر کلیبه ه یگرید یآمد و جال یچشم م

 گرفتن آن را داشت.... یو دستان تمنا

 ...دیبه خود لرز ایو ارش دیگذرا به آلتش کش یدست

 یبا شورت عروسک تیبرا من؟قبال دلبر کنهیم ی....لخت دلبرادگرفتهی!جوجه پارتنرم 

 بود

 کرد.... یشد و حاضر جواب رهیدر چشمانش خ تخس

 ...کنمیم یدلبر یاره...با شورت عروسک-

 ....یکن یدلبر یتونیبدون شورتم نم یحت تو

 جسمش پهنش کرد... یو رو دیخند بلند

 جوجه.... ارمایسرت ب ییبال هی....نزار یحاضر جواب شد یدی+باباهات و د

 نگفت....  چیگذاشت و ه اشنهیس یو سر رو دیخند ینخود
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 یو بعد هر دم و بازدم شکرگزار سپردیگوش م شیهانفس یسکوت به صدا در

 ...کردیم

 را.... اشیدنیپرست یمعشوقه کردیو نوازش م دیکشیم فشیپوست لط یرو دست

 بود... اشینیزم یخدا ایارش

 بت گذشته بود ، او معبودش بود... از

و  کردیهر لحظه او را مجنون م اشیو سادگ یهمه سن کمش...با همه خنگ باز با

 ...فتهیش

 گذاشت و تند تند پلک زد اشنهیس یرو چانه

 ....ارشیبه من نگاه کن ک-

 ...دینوازش کرد و مهربان خند هارایفرفر

که از دوتا  نیشدم تنها آدم زم دمیچشمات و د ینگاهم به توعه...از وقت شهی+من هم

 ....رهیگینور م دیخورش

 نگاهم بهت نباشه  تونهی....مگه میمن یزندگ دیخورش تو

تکان داده عطش  یجسمش تکان تکان خورد....باسنش را کم یو رو دیزده خند ذوق

 کند.... شتریرا ب ارشیک

 ....کردیتجربه م یایو دوست داشتن بیو حال عج حس

 ...هم عطش داشت هم ترس...خواستیو هم نم خواستیم هم

 گرم و سوزانش را... یها... بوسهخواستیرا م ارشیتن ک یگرما دلش

 بود.... دهیشان را دالعملکه قبال عکس یاز حضور پدران دیترسیم اما

 ییدلش هوا یحرکت نیتربود و پر از حس و حال هوس و شهوت...با کوچک نوجوان

 ...شدیم

 کند.... یبلکه او اقدام ارشیک یِ قراریو ب خواستیم طنتیش یکم

 هم خراب است... طنتیحال او بدون ش دانستینم

کرده بود و حاال با  اشجنبهیب شهیاز هم شتریب دن،یصبح تشنه ماندن و به وصال نرس از

 ....دیرسیم کیتا مرحله آخر تحر یحرکت نیترکوچک

 نکن... یطونی...شای+ارش

 ....دیخود را بلند کرد و بر جسمش کوب یو کم دیخند
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باتصور  یت، ولبر آل بیبدون آس ماندیم ینداشت حرکِت آرامش که کوبش معمول درد

 نکردنش... دایبر آلتش و کوبش جسمشان تمام تن درد گرفت از تحقق پ یحرکت،سوار

نفس او را  نیبزند و تا آخر مهیخ فشیتخت پرتش کند، بر جسم نح یرو خواستیم دلش

 ببوسد...

 او را داشت... یجسم تمناو گذشتیم یدیمد یکه باهم رابطه داشتند مدت یبار نیآخر از

 کبودت کنم؟؟ خوادی...دلت مای+ارش

 ....دیباسن تکان داد و لب گز یبلند شد...دوران یگذاشت و کم اشنهیس یرو دست

 ...کنمیم یجام راحته...دارم باز-

...فکر نکن مثل صبح با هاشمینم التیخیب گهی....بلند بشم دیکنیم یباز یدار ری+با دم ش

 ...کنمیولت م یاریدرب یچشمات مظلوم باز

 ...ینکن یطونیبهتره ش پس

 ....شدیم دهیاش بود که شنتر از تکان بدن زمزمهآرام کرد و آرام یرا کم حرکتش

 ؟یچ یاگه دلم نخواد ولم کن-

 برد و تن نرمش را لمس کرد.... یهود ریز دست

 و نازک.... فی... آنقدر لطاری یشمیبست و لذت برد از پوست ابر چشم

 باال برد و نوکش را در دست گرفت و فشرد.... اشنهیرا تا س دستان

 ....هوم نظرت؟میبخواب ایاز روم...اصال ب ی....بهتره پاشای+ارش

 ....ادیخوابش نم ایارش-

آنقدر با ناز  گرید آوردیم اشجنبهیسر دل ب ییحرف زدن چه بال نگونهیا دانستیم اگر

 ....زدیحرف نم

 نه؟ خوادیم یطونیدلش ش ای+ارش

 را حس کرد.... رشیو بزرگ شدن آلت ز دیپر نییپا و باال

 ....خوادیاره م-

 ها...من درد داره یهایطونیش یول میکنیم یطونی+باشه ش

 و موافقت کرد... دیخند الیخ یب
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 دانستیشان بدون درد و فقط لمس دو تن است... نمبار رابطه نیمثل چند کردیم فکر

 ....دهید شیبرا یگریخواب د ارشیک بارنیا

 زد... مهیتخت پرت کرد و خ یحرکت جسمش را رو کی با

که به شدت حالش خراب بود و کنترل  دیاش کوبتنه نییبار خود را محکم به پا نیچند

 نداشت....

و بوسه و  ی...قطعا بدون عشق بازاشتجربهینبود...پسرک کوچک و ب ایطرفش ارش اگر

 ... کردیعاشقانه فقط دوتن را به هم وصل م یهاحرف

 امان نداشت و طاقت از کف داده بود... گریکه د چرا

و عقب  دینفس کش قیبرلبش گذاشت و تندتند بوسه زد و نفس براند...عطر تنش را عم لب

 رفت...

 برام نه؟ یصبحت و جبران کن یکارها یخوای....میکنیم یطونی+پس ش

 تاد....فرس یغنچه کرد و بوس لب

 ؟ینه چه جبران-

 کنم؟یبود صبح به من گفت بعدا برات جبران م ی+ک

 ارششیک یکه باباهاش هستن برا یاگفته باشه تو خونه ادینم ادشی یبود گفت....ول ایارش-

 جبران کنه....

 شد.... یو وحش اشیزبان نیریش یضعف رفت برا دلش

 را چالند و لپش را گاز گرفت... صورتش

 ارش؟یعمر ک اتیدلبر نیکنم من آخه با ا کاریبشه چ شیدلبر نیا یفدا ارشی+ک

 ....یکنیم ینه پس چرا من و هورن اگه

 دوستش دارم... شتریب شهیخمار م ارشیک یآخه چشما-

 ....دیو باز لبانش را بوس دیخند

 ....کردیم شتریکه فقط عطش ب شدینم ریس

 ...ایارش کنمی...ولت نمی+امشب تا صبح مال من

 خود را جمع کرد.... یو کم دیخند یخجالت

 بابام!-
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 ....می..هرجا باشی...تو مال منستیبرام مهم ن گهی+د

 ..ترسمیماهان م یاز کتک ها نه

 ..دمیم تیاهم رتیشدن توسط بابا ام میبه عق نه

 ...خوامتیامشب م من

و تاب  چیعقب رفت و به جسم پ یو جوراب تنش را کند و کامال لخت شد...کم یهود

 اش نگاه کرد....خورده

 کنار برود اما ممکن نبود.... اشرهیبلکه نگاه خ خوردیوول م یو ه دیکشیم خجالت

 بود و آب دهانش راه افتاد.... ناخودآگاه چشم بست و خم شد مزه رهیپلک زدن خ بدون

 تنش را بچشد.... یجا یجا

وانفسا نتوانست از وسوسه گاز گرفتنش  نیگردن شروع کرد به زبان زدن و در ا از

 بگذرد...

 اش و به ناله دیرا مک شیگلو بیس

 داد... لیتحو ی"جووون" کشدار

 را درآورد.... غشیاش زد و جبه شانه یو گاز محکم دیرا مک اشترقوه

در گلو خفه  یدهانش گزاشت شده تا صدا کم یدست رو متیزمزمه کرد و با مال یسیه

 شود....

 یکرد نتوانست خو یکن، بود و هرچقدر سع به شدت حال خراب شیرو شیپ ریتصو

 را کنترل کند... اشیوحش

 ....دیرس اشنهیشروع کرد به گاز زدن تا به نوک س شانه از

تر و تکان خوردن جسمش فقط کار را خراب شدیپشت دستش خفه م ایارش یهاغیج

 ...کردیم

 که کبود شد بآلخره دست برداشت.... اشنهیس نوک

 ....دیدر همان نقطه گذاشت و تند تند نفس کش یشانیپ

 خود را کنترل کند و جسمش را کامال نبلعد... خواستیم

 شد.... رهیخ اشیکرده به چشمان اشک سربلند

 را خنداند.... ارشیبغض زمزمه کرد و لحن لوسش ک با

 ...ایدردم گرفت خو ک-
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 زد... سیداد و لبانش را ل هیتک اشیشانیبه پ یشانیپ

 بشم و نگران؟ مونیکبوده پش نمیاالن نگاه تنت کنم بب ی....منتظرستمین مونی+پش

 پسرک من یدر اشتباه سخت

 مونیبکارم....اشک چشمت من و پش یبازم کبود شمیم یینگاه جسمت کنم هوا اگه

 جسم مال منه.... نی....اکنهینم

دل و  تینیری....شیدیسر تا پات رو کبود کنم و مزه....مزه عسل م خوادی....دلم متمامش

 تن.. نیاز خوردن ا شمینم الیخی.... بزنهینم

 ...شیاز کبود شمینم مونیپش

 و باز لوس شد... دیکوب اشنهیبه س مشت

 ....یدرد گرفت ول-

 را از سر گرفت... یو عشق باز دیبه تک انگشتانش را بوس تک

....فقط باهام راه شهیتهش لذت بخش م دمیکه من بهت م یجون من....درد+همه دردات به 

 ....ایب

... آنقدر در لذت غرق کردیاش ماز قبل آماده دیسکس کامل داشت با یکه جسم تمنا حال

 حس نکند... یشود که درد

 سمت آلتش رفت و در دست گرفت.... به

 بر آن کاشت... یادو لب گرفت و بوسه نیچشمانش شد و کالهکش را ب رهیخ

 در فاصله داشت... یخورد و سع یدیتکان شد بیو غر بیحس عج نیاز ا دهیترس ایارش

 ....دیکرد و باز هم نوک آلتش را مک مهارش

 و  ییجدا یکرده باز هم تالش کرد برا بغض

 برد به خود عامل ترس... پناه

 ...ارشیک-

 ایداشت زودتر ارش ازیفاصله داد و نگاهش کرد....از حرکت دست غافل نشد که ن سر

 ....آماده شود

ازم  یامشب فقط لذت ببر خوامی.... میمن ی...تو همهارشی....عمر کارشی+جون ک

 نه بترس.... ریخب....نه جلوم و بگ

 ....هیجوریو نکن... نکاریا گهی....دگهید-
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 ؟؟ی+دوست ندار

 را حس کرد.... یاهیلذت چندثان نیبود اما هم دهیکه دوست داشت....ترس البته

 بود.... یاهیچندثان دنیمک نیشدن کمرش، هم یها و خالتر از تمام سکسبخش لذت

 گذاشت.... شیچشمها یحرف و دست رو انیاز ب دیکش خجالت

 آلتش برد... کیو باز هم سر نزد دیخند ارشیک

 زد.... سیو سر تا سرش را ل دیرا بوس کالهکش

 کرد.... شتریلذت برد و حرکات را ب شتری،ب دیرا که د ایجسِم ارش یهاواکنش

 یو گاه خوردیم یدیبر آلت ، تکان شد شیهانفس یگرم یو حت یکیبا هر نزد بدن

 داشت... یاهیلرزش چندثان

 لذت دادن به او... یبرا ییبایز بیبود هم کم سن...چه ترک جنبهیب هم

هم  دنیتوان نفس کش گریکند آنقدر که د شیو چندبار ارضا نیتا صبح چند توانستیم

 نداشته باشد....

با غرغر چشم بازکرد نگاهش  ایفاصله گرفت....ارش یکرد و کم سیآلتش را خ کامال

 کند...

 برد....خم شد و آلتش را کامال درون دهان  یها بهم گره خورد فورکه نگاه نیهم

و مالفه  دیکش یبلند غیحجم از لذت را نداشت و از لرزش گذشت....ج نیتوان ا گرید جسم

 را در مشت گرفت....

 ....شد دیفشرد که دستانش کامال سف آنقدر

 مشخص شد.... اشیدیها باال رفت و سفچشم مردمک

 ارضا شدن است و حرکت سرش را تندتر کرد.... کیکه نزد دیفهم

 و بآلخره آرام گرفت.... دیکش غیهم ج باز

 دراز شد و دست از مالفه جدا.... پاها

 بسته شد و دهان باز ماند.... چشم

 و باال آمد.... دیحالتش خند به

 و جسمش را در آغوش گرفت.... دیگوشش را بوس الله

 نوازشش کرد و زمزمه سر داد که بآلخره  آنقدر
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 باز کرد.... چشم

 ....سیخ یخمار بود و کم هاچشم

 نداشت صدا بلند کند به لب زدن بسنده کرد... نا

 ؟؟ی+خودت چ

 و دست سمت باسنش برد... دیخند ثیخب

 خط باسنش برد... انیمشت گرفت و فشرد و انگشت م در

 کوچولو آروم بشم.... نی+من قراره با ا

 مملو از ترس شد و سر عقب برد... نگاهش

 ....اااایک-

 جسمت کامال مال من بشه؟هوم... یخوای....نمیخوایتو نم یعنی+

دارد بر  یریکلمات چه تاث دانستیکه م دیبگو یسکس یهادر گوشش فرو برد زمزمه سر

 ....یدیپذ کیتحر

 من.... ی...پسرک کوچولوای+اوووف ارش

خودم و کامل تو اون  خوادی....دلم میکن یمن سوار یرو خوادیچقدر دلم م یدونینم

و من  ی....خودت و تکون بدیایو کوچولوت فرو کنم و تو برام عشوه ب یسوراخ صورت

 ....یو کامال تو خودت حس کن

 روت امتحان کنم... هاروشنیهمه پوز خوادیم دلم

 ....یبزنم و تو پاهات و دور کمرم حلقه کن مهیجسمت خ یرو

 یبدن من و حس کن یگرما

 ....خواد؟یدلت نم تو

 آلتش نبض زد.... یجمالت درت دنیشده ، با شن یخال شیلحظه پ چند نینه انگار هم انگار

توام با قلقلک به او  ینیریو حس ش کردیباسنش حرکت م اریش انیم ارشیک انگشت

 ....دادیم

 ؟یبش سیبرام خ خوادی+دلت نم

 کرد و سر تکان داد.... یباز رهنشیپ یهادکمه با

 دلبرم... فهممیمن نم ی+تا حرف نزن
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 ارشیک ی...ولخوادیدلم م-

  یدرد بکش زارمی....نمشششی+ه

 زوده-

 زوده برات؟ یکنی...فکر میاول و آخرش تو مال من ی...وقتستی+ن

 گهینه خودم نه...بابا م-

 نه؟ ایمن و  یخوایفقط م خوامیفقط من....نظر تو رو م ی...تو مال منستیمهم ن چکسی+ه

 کند.... یافکار آشفته را جمع بند یبست کم چشم

 بود.... ارشی...او مال کگریکامال درست بود چه حاال چه چندسال د حرفش

 ....یگریبود نه کس د ارشیک یکه تا به حال باکره نگه داشته فقط برا یجسم نیا

 بود.... یکیشخص  یوقت یچه زمان کردینم یفرق پس

 تجربه کردن... یشتریداشت لذت ب یبیع چه

 ...خوامیم-

 و سر در گردنش فرو برد... دیبه دندان گز لب

 ..یخال یاز جا غیزخم بود در تمامش

 ...شیبایپوست ز یرنگ اصل یاز قدر غیکبود بود در تمامش

 را شروع کرد... شیهاو باز هم زمزمه دیرا بوس هایکبود تمام

 ...کردیناخودآگاه پرستشش م گرفتیم یکه کنارش جا ایخودش نبود ارش دست

 ....شدیباز م شیزبان به ستا ناخودآگاه

 بو بکشه... یصورتش و فرو کنه توش ه خوادیکه آدم دلش م استی+گردنت چجور

 زد و درخواستش راگفت... شیصدا ناز

 ...خوادیجسمت و م ی...دلم گرمااری...لباسات و در بایک-

 ...ایارش هریرا درآورد و لذت برد از نگاه خ شیهاگفت و لباس ی"جوووون" کشدار

 چشم گشاد کرد و با دست صورتش را پوشاند.... ایاز آلتش کند و ارش حجاب

 ااایک-

 دور سرت بگردم من جوجم ای+جان ک
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 خو قبلش خبر بده.... یکنیم نیهمچ ییهویچرا -

 شد.... کشیو نزد دیخند

.... لمس دنشیبهش...به د یمن مال خودته...بهتره عادت کن زی+اول آخر همه چ

 که االن زوده... گهید یزایکردنش....و چ

 جسم خود گذاشت... یدستش را در دست گرفته رو یآرام به

 ....خوادی....دلم لمس دستت و مای+لمسم کن ارش

 شود... کشینزد شتریتخت زانو زد ب وسط

 ...دیکش اشنهیس یو دست رو دیمک یو قدر دیرا بوس گردنش

 ...قراریاز لمس جسم ب غیدر یول کردیآلتش را نوازش م یباال تا

 برد... نییدست کوچکش را در دست گرفت و آرام آرام پا کالفه

 ااایک-

 ...ای...لمسم کن ارشستین یزیچ شییی+ه

 و آرام آلتش را در مشت کوچکش گرفت.... دیبست و لب گز چشم

 چشم باز کرد... یرا که حس کرد فور اشیو بزرگ گرما

 ....زندس....خورهیکه تکون م نیا اااایک اااای-

 و تکان خوردن... دنیرا تجربه کرد بدون نفس کش یاچند لحظه سکته

 اااایک-

تا  یسکس کن یتونستینم وقتچی... وگرنه هیندار شی....خوبه که به دخترا گراای+ارش

 ....یمونیم یآخر عمر جق

 اااایک-

که  یدی.....تو تاحاال خودت و ندهیکیبدنمون  یواست.... خوبه آناتوم رهیبم ایک ی+ا

 ...یگیم ینجوریا

 خب توقع نداشتم.... ی...ولیچرا...ول-

ماهم  ایب دیمعامله خواب یشوک داد یجور هی+قربون توقع نداشتنت...ولش کن اصال 

 ..میبخواب

 کرد و تند آلتش را در دست گرفت... ینف نگران
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 ...میدیادامه م میدار نیبب دینه ببخش نه-

کوچکش اما  یایلذت ببرد از لمس آلت توسط ارش خواستیو چشم بست... م دیخند

 بود.... دارهیحرفش گر یادآوری

 سپرد... یرا به فراموش زیشد باز هم همه چ کیکه تحر شتریب یکم

 ...گرفتیرا در مشت م شیهابالز یو گاه کردیشده تمام آلتش را لمس م یاحرفه ایارش

 تخت دراز بکشد.... یرو دیکوب اشنهیتخت س طاقتیو ب دی" کشی"اوووف

 کرد... دشیحواله باسن سف یبه پشت برش گرداند و اسپل یفور

 باسنش گذاشت و تند تند خود را تکان داد... یو آلت ، ال دیجسمش دراز کش یرو

لمس شود و خود  شتریباسنش را عقب داد ب شتریب یکم دیجد شنیزده از پوز جانیه ایارش

 تکان خوردن را شروع کرد....

 شد.... رهیو آلت خود خ ایو به تکان باسن ارش ستادیاز حرکت ا ارشیک

 باسنش را باز کرد.... یکه برخاست متوقفش کرد و ال اشناله

 و نرمش.... دیو کوچکش ....باسن سف یصورت سوراخ

 ....دیرسیبه مرز انفجار م کوبدیجسم م نیدرون ا گرید قهیچند دق نکهیا تصور

 باسن را فاصله داد و زبان به سوراخ کوچک رساند.... یهالَپ شتریرا زبان زد و ب لبانش

داشت و ناخودآگاه  یادیبالشت فشار داد و مالفه چنگ زد....حس قلقک ز یسر رو ایارش

 ....دیرسیبه ناله م

 تر...درونش راحتنرم شود و حرکت  یحفره و اطرافش را زبان زد قدر تمام

 که انگشت کنار زبانش را توانست وارد سوراخش کند.... دیسیل آنقدر

 ...دیو گرمش با اعتراض نال سیزبان خ ییبا حس فاصله و جدا ایو ارش دیکش سرعقب

 دمیبهتر م زیچ هیهات....حاال نازک ناله یصدا نیا ی+جونم...جونم عمر من...من فدا

 نکن جوجم... یقراریبهت ب

وارد  قهیدق نیتر بعد از چندبا آرامش هرچه تمام کیبه  کیکرد و  سیانگشت خ دو

 اش شد....حفره

 تر کرده بود....شدن ،حرکت را راحت سیزبان زدن و خ یمدت

 و نه گفتن نداشت... ینیاما توان عقب نش شدیبه وضوح حس م درد
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 ...ارشیبزرگ شود و در خور ک یکم خواستیم

 ....ادیرابطه است با تحمل درد هر چند ز نیخواستار ا دادین مبه او نشا دیبا

 گذشت تا حس کند درد کم شد و کامال آماده رابطه است.... یمدت

 را آغاز کرد... شیرا برگرداند و بوسه ها ایارش

 خود گذاشت تا سوراخش کامال باز شود... یهارا برشانه شیپاها نیح نیهم در

کرد و با آرامش سانت  تشی....با دست هداطاقتیبود و ب قراریحفره ب یدر جستجو آلتش

اوج  غیو ج و ناله شدیم شتریهرحرکت و نفوذ درد ب باشد... ایبه سانت وارد جسم گرم ارش

جسمش  ریز گونهنیا ایارش ینداد وقت تیبه سروصدا و ترس اهم یحت گرید... گرفتیم

 بود... دهیگرمش سکنا گز و آلتش درحفره دیکشیم غیج

 بهم... کینزد شتریها بشود و جسم ریزمان برد تا کامال جاگ یکم

 هم صبر کرد به عضو قطورش عادت کرده جا باز شود... یمدت

اش رفت تا دستور حرکت ...جسمش را نوازش کرد و قربان صدقه دیرا بوس صورتش

طه حساسش را زود نق یلیغرق شدند....خ یگرید یایرا آغاز کرد و در دن حرکتبدهد....

 کردند... دایکرد و حرکات در همان جهت ادامه پ دایپ

 یچاشن ارشیتند ک یهاو نفس گرفتیهر لحظه اوج م چیکمتر نشد که ه ایارش یسروصدا

 آن....

 رفت... نیاز ب ی، خوددار ترعیشد و درخواست حرکات سر طاقتیکه ب ایارش

 آورد و دور کمر حلقه کرد... نییپا شیهارا از سرشانه پاها

را به لرزه  نیریتند و حرکات محکم ، جسم ز بایتقر تمیو بار دیمال اشنهیبه س نهیس

 انداخت....

 کامل فرو رفت... یکنترل رابطه از دستشان خارج شد و مغز در خاموش گرید

 بستند فقط غرق لذت شوند و به حرکات کوبش دو جسم گوش سپردند.... چشم

 و با لرزش بدن و منقبض شدن جسم، دیزود به اوج رس یلیخ ایارش

 سخت کرد.... ارشیک یکار را برا ادامه

درونش بلند ناله  یبا حس گرما ایبکشد و ارش رونیفرصت نشد خود را از جسمش ب یحت

 شد.... جانیکرد و ب
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گرفت و در  یکردن جسمشان ، درکنارش جا زیتم یبدون حت دیکش رونیخود را ب یفور

 ...دیغوشش کشآ

 ....شدیم دهیبر جسمش کش ینوازشگرانه به اهتزاز درآمده بامهربان هادست

زود اشکش در  یلیدار...خو صدا بغض شودیها اشک آلود مزود چشم یلیخ دانستیم

 بود.... یعیطب یکه امر دیآیم

 ....گریشدن طرف د اریطرف و جسم مال  کی اری دنیوصال رس به

فقط چشم ببندد اما  انیپا یلذت ب نیبعد ا خواستیخواب داشت و دلش م یتمنا

 ....توانستینم

 زد.... شیو با بغض صدا دیچیپ ارشیکه جا آمد دست دور کمر ک ایارش نفس

 ...درون گلو شکل گرفت و حس کرد تر شدن چشمش را یااسمش،توده دنیباشن

اسمم و  یجور نیتا صبح غزل غزل واست شعر بگم و تو هم خوادی...دلم مای+جان ک

 بزنم... یحرف تونمینم ی....اما حتیصدا بزن

 ؟یدوسم دار-

 شمی+نه... کمه... من هر لحظه مجنونت م

 تو؟ یچرا بغض کرد-

 ....دیو دست به چشمانش کش دیخند

اول...از همون ....از همون یقبال هم بود یدونیم....یبآلخره مال من شد شهی+باورم نم

 نیزم یایم یکنیکه بعدا از بهشت دل م ییتو دیکه خدا خواست خلقم کنه...برنامه چ یاول

 دییمهر تا یعشقم و قبول کرد یوقت....یهمون اول خلقتت مال من بود ازمال من.... یبش

 کسچیه گهید حاالآماده شد و حاال .... یاصل مهر....میرابطه رو داشت نیاول یوقتخورد...

من مال  یها یکه سر تا پاش شده پر کبود یجسم نیا....یستیبگه مال من ن تونهینم

 گهید...مونهیبردم.... تا آخر عمرم مال من م نیو من از ب شیکه باکرگ یجسم نیامنه....

 ....یبه کس دمتینم یاگه خودت هم بخوا یحت

 و بغض را فراموش کرد.... دیخند

 و "دوستت دارم" زمزمه کرد.... دیمال اشنهیبه س ینیب

 دور سرت بگردم؟ ی+درد ندار

 دارم...-
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پاشم برم برات  بزار...کنمی+همه دردات به جونم...خودم مسبب هستم خودم هم درستش م

 ارمیقرص ب

 نداد ییتر در آغوشش مچاله شد و اجازه جدا محکم

 ...شمیخوب م یتا صبح نگهم دار یجور نیمن بغلته.... هم یدوا خوامیقرص نم-

 نکند.... شتریدردش را ب یسرد دیو پتو بر جسمش کش دیرا بوس شیموها

از جسمت دل بکنم....گوشه به گوشه تنت و مسح  تونمیگذشته اما من نم مهی+شب از ن

تنت و  یو برات باز کردم...مرزها آغوشمکردم... شیکردم....کشف کردم...ستا

 کردمیم یزندگ یقبل تو چطور منمرد عالمم.... نیبگم خوشبخت تر تونمیم حاال...دمیدر

 ؟یمن هان چه جور یآخه...جوجه رنگ
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* * * 

بود و در حس و حال خواب غوطه ور....بعد از چند ساعت  ایارش یعطر موها غرق

و عطر تن و وول  ایغرق شده در آغوش ارش خواستیم یقیدلش خواب عم تیفعال

 ...شیهاخوردن

 از حال بد پسرک.... یاطالعیاز شدت گرفتن خواب و ب دیترسیم اما

 انیتن عر یو دست رو فشردیجسم کوچکش را در آغوش خود م شتریهر لحظه ب 

 توجه.... ی، تب بدن را حس کند مبادا حالش بد شود و او ب دیکشیم

 

از شد و  دهیبار که دست دراز کرد کمرش را نوازش کند مچ دستش در هوا قاپ نیآخر

 دهانش گرفته شد.... یکه به موقع جلو دیکش یگرد داد یهاشدت ترس همزمان با چشم

اتاق اشاره کرد و وعده  رونیبه شدت گرفته به ب ییدرهم و صدا ییهابا اخم رارسالنیام

 و دوستانه را داد... یمکالمه کامال عاد کی دیوع

 کارت دارم... رونیب یایب یهاتو بپوشوننداشته یوقت دار قهی+دو دق

 را طلب کند... رارسالنیبا ام ییتکان داد که مگر زنده نباشد تنها یبه عالمت نف سر

 ...تشانیوضع دنیهم با د آن

اتفاقات باخبر است و حال بعد از چند ساعت از اتمام  یچشمانش مشخص بود از تمام از

 ....دیفهمیتازه عمق ماجرا را م یو دلدادگ یعشق باز

 و ماهان چه خواهد بود؟ رارسالنیام واکنش

 کتک؟... ن؟یتوه دعوا؟

 توقع نداشت... نیا ریدست آورد که غ بهیشتریب ازیامت یسالخ انیم نیا

قانع  ی،قطعا به کمتر از سالخ کردیم دیسرشان تهد یصبح بود و او باال 5 ساعت

 ....شودینم

 ...یُکشیم امیب-

 داریب ایارش شانیهازمزمه نیبما  خواستیجواب داد که اصال دلش نم یحرص

 بروند... رونیشود...بهتر بود هرچه زودتر ب

 ِخرِکش ببرمت.... ای یای؟میدار زیم یرو یاگهید نهیگز ی...فکر کردکشمتیهم م یای+ن

 آمد... نییزمزمه کرد و از تخت پا ی"ا"نه
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 حرکات معذبش... رهیخ نهیدست به س یحس چیبدون ه رارسالنیتمام لخت بود و ام بدن

 به خدا امیبپوشم م رونیب ؟؟بروینگاه نکن شهیم-

 ؟؟یکنیم یادیکه غلط ز یدار یچ نمیبب خوامی+م

 به وهلل ریام-

 اتاق کشاند... رونیکش دادن حرف را نداد و دستش را گرفت و به ب اجازه

 ....داشتیدست نگهش م کیآمد و با  یم نییاز تن پا مهینصفه ن بارکی هیچند ثان شلوار

 باشم... دهیحداقل بزار قبل مرگ شلوار پوش-

 تو قبر... زارنتیآخرش لخت م کنهیم ی+چه فرق

 ؟یرفت شی...تا مرگم پنیامام حس ای-

 ...شینیبیم گهید قهی+نگران نباش چند دق

 بردار نبود.... یشوخ رارسالنیام تیکه جد شدیها با ترس و لرز برداشته مقدم بارنیا

 سروصداتون تو مغزم بود... شبی+تمام د

 ومدمی...نیگردیو برم یکشیم ینیبب یبر گفتیمغزم م یول نییطبقه پا امیب خواستمیم

 ...توهم زدم...ستیصدا از شما ن گفتمیهمش م یول

فرصت  یو بکوبم تو سرت ول زیم ایخش افتاده رو ارش دمیصبحانه اگه د زیبود سرم قرار

 نکردم... دایپ

 اومدم خودم بهت بگم... انهی...روهام در جرهیاالن..فور نی...همتیبرم مامور دیبا

 ...یاخودت و مرده فرض کن...اگه جنازم اومد بدون زنده ایکه اگه من زنده برگشتم ک بگم

  مصرفِ یتا اون ب رهیهم جلوم و بگ ایارش

 ...کنمی، نبُرم ِولت نم کنهیبچه قدَعلم م هیپات و که واسه  وسط

چه مدت گذشته  دانستیبه رو به رو ماند.... نم رهیمبل نشست و خ یدر سالن رو جاهمان

 ....دادیکه اطراف را فرا گرفته خبر از آمدن صبح م یاما روشن

 بود و غافل از رارسالنیام یهاحرف ریدرگ

 ....دهیکش انیبه م تیمامور یپا یبود وقت تیاهمیب شیهاترس حرف گری....داطراف

 ....دادیوسط جوالن م نیبحث جانش ا یبود وقت تیاهمیب رارسالنیواکنش ام یِ نگران

 ....دیاز جا جه ایارش ییتنها یادآوری با
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 ....زدیاز خواب برخ ییشان تنهارابطه نیصبح اول خواستیدلش نم چیه

بود و درد آلتش به مغز  یکار رارسالنیکرد که ضربه آخر ام یها را طلنگان پله لنگ

 ...دهیاستخوان رس

 ای...یکه منو بکش یدعا کنم زنده برگرد نمی....االن من بشریکنه ام کارتیخدا بگم چ یا-

 ...میبدبخت بش وفتهیواست ب ینکرده اتفاق یخدا

 یو اداها یبازطرف...بچه کیاتفاقات به  یدر طول روز و تمام ایارش یهانازکردن

 رف....ط کی یداریوقت ب

 شم"بار است "فدات نیچندم دانستینم

 "شممرگتشی"پ و

 ...دیخریپتو م ریز شتریو ب گفتی" میاما هربار "نوچ کندیم اشحواله

 .شد.. کشیباز هم نزدکرد و یا ناله

 ...دیرا بوس شیو بارها موها دیوار تمام جسمش را مسح کش نوازش

 صبحانه... میبر ...پاشو فدات شم ...پاشوارشیپسرک من...قربونت بره ک ایارش-

 ...شیهابر فاصله داشت از نوازش یکرد و سع یغرغر

 ...درد داره...ادیخوابش م ای...ارشای*برو کنار ک

 گرفته اول صبحش یو صدا یزبان نیریش یکرد برا ضعف

 و محکم فشار داد .... دیدر آغوشش کش چیپ پتو

 شیسرتاپا شیاز پ شیو هرلحظه ب رفتیاش مقربان صدقه دادیو داد و ب یشوخ خنده و با

 ....دیبوسیرا م

کرد و به سمت در  یپتو مخف ریرا کامال ز ایارش دهیزنان و ترسکه باز شد نفس نفس در

 برگشت...

حالش  رارسالنیرفتن ام دنیبا شن دانستیبود و م انیماهان نما یاز سر تا پا یخلق کج

 شودیبدتر هم م

 رو سرتون... دیخبرتونه خونه رو گذاشت+چه 

،خفه  رونیب اریپتو ب ری... بچم و از زیدیچشم من و دور د ؟؟دوبارهیلباس ندار چرا

 شده...
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 یریجلوگ یکیجهش از نزد کیمطمئن شود که با  ایسمت تخت رفت از حال ارش به

 کرد...

 اتاق هلش داد و غرغر کرد... رونیب به

 ....گهید میایم نییما از دست شما دوتا گمشو برو پا میهم ندار یخصوص یبابا زندگ یا-

 ...برگشت ایماهان به سمت ارش دادیتوجه به داد و ب یرا قفل کرد و ب در

 ...کردیبه در نگاه م دهیچشم ترس کیبا  چاندهیدور و برش پ پتو

 و پتو از دورش فاصله داد و در آغوش حملش کرد... دیخند

بعد  شهیحموم دردت هم آروم م برمتی...مشهینم یزیبرم...نترس چ چته قربون چشمت-

 ...نییپا میریم

 ماهان به خونش تشنه شده.... دانستیو م دیتا اتمام کارشان طول کش یساعت کی

 روانه شدند... نییس بر تن کوچکش کرد و به سمت طبقه پالبا یفور و تند

 کوبشان کرد... خیداد ماهان م دهیبه آشپزخانه نرس هنوز

 دوباره رفت؟ رارسالنی؟امی+چ

لحظات  نیواپس نیدر ا دانستیاز جان را ... که م زتریعز قیسمتش رفت آرام کند رف به

 معشوق را نداشت .... بیو آس یتوان دور یعشق و عاشق

اطرافه  نینرفت جنوب که هم کهیمشکل کوچ هیبا من حرف زد  ریآروم باش ماهان...ام-

 گردهیگفت زود برم

 ...شدیکه در مغزش اکو م یینداشت برصداها یریبود و حرف تاث یعصب

 یکم ی، اسحله ، زخم ،مرگ، تمام تصورها سرخ بود به رنگ خون....بدون حت ترس

 ...یبخش دیام

 ردیسر را ماساژ داد آرام بگ یگرفت و کم یشانیبه پ دست

 ...داشت زیبه م یکیدر نزد یسع یواشکیبرگشت که  ایسمت ارش به

 ...شهیحالت بد م ینخورد یچیبچه ه گهید نی+بش

 شد و اخم کرد.... قیدق عشیسر یهاو قدم دهیبه رنگ پر رهیخ

 تو؟؟ یخودت و به کجا زد ؟؟دوبارهیریراه م یطور نی...چرا اای+ارش

 ...اشیزندگ نیریش قتِ یحق یبغض کرد از افشا یآن به
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 توانستی...نه میدر طرفدار ییاز عدم توانا دیترسی... میریاز دعوا و درگ دیترسیم

 ...یبود از هر بحث یو فرار دیترسی... مدیایدر ب ارشیو نه پشت ک ردیطرف ماهان را بگ

 کرد... تیهدا یگرفت و دست پشت کمر او را به سمت صندل یدرکنارش جا ارشیک

به تن... پروانه شد به پرواز در آمد در  دیگوشت شد چسب اشیلب ریصدقه ز قربان

 را سرخ کرد.... شیهاوجود.... و رنگ شد گونه

 یکه ادا در م ییایآر کردیکه با لبخند نگاهش م ی...روهامگرانید دنیزده از شن شرم

 فرو رفت.... یو در صندل دیلب گز رفتیکه چشم غره م یآورد و ماهان

چنگ  ارشیک راهنیاز قبل در خود مچاله شده به پ شیکه به سمتش قدم برداشت ب ماهان

 یانداخت بر دل و نگران یشک م اشیدگیگذاشت که رنگ پر شیشانیپ یزد....دست رو

 اش...پدرانه

 تییشده جا تیزی...چیافتاد یی...از جایرفتیراه م یبابا...چته...چرا اون طور ای+ارش

 ده؟؟یچرا رنگت پر کنهیدرد م

 ....ارشیک تیحما ازمندیجواب دادن نداشت و ن توان

 ....یو همراه یاریدرخواست  واریپاپ یهاکرد و باچشم نگاهش

 بزار بچه صبحانه شو بخوره میزنیبا هم حرف م ایماهان...ب-

 ندارم...بگه چشه بعد... شی+بخوره کار

 هست به من ربط داره منو بازخواست کن.... یهرچ-

 برگشت... ارشیمت کدرشت کرد و به س چشم

 توعه.... ریتقص یگیجلو من م یواستاد یتوعه...بچم و کتک زد ری+تقص

 ییجدا یبرا زدی...دست و پا مدیسمتش حمله ور شد که روهام در هوا کمرش را چسب به

تاته ماجرا را خوانده  ارشینگاه درون چشمان ک کیاما روهام آدم کوتاه آمدن نبود که با 

 بود...

...روهام اجازه رممکنیغ ایو درحضور ارش یحساب یدعوا کی یعنیکردن ماهان  رها

 ....دادیرا نم نیا

 ...دیمثل بچه آدم حرف بزن دینیخجالت بکش بش یماهان...بزرگ شد-

 ؟؟یدست روش بلند کرد یبا چه جرعت کهی+بچم و زده بچموووو....مرت

 مگفتم کتکش زد یبه من چه من ک یزنیبابا تو توهم م-
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 به من ربط داره؟؟ یگی+پس چرا م

 یکنم قبلش سکته نکن ینیمقدمه چ ایرک بگم -

 رک بگو.... ی+تخمش و دار

 تیاذ یوجودش تمنا گوشیشد....پسرک باز نهیدر چشمانش نگاه کرد و دست به س تخص

را  شیکردنش حال و هوا یعصب یکردن ماهان را داشت و او هم حرف گوش کن...کم

 ....کردیعوض م

 مانع بشه... تونهیهم نم یکامال مال منه...کس گهیسکس داشتم...حاال د ایمن با ارش-

 قانع شد... میباهم حرف زد یصبح کل دونهیهم م رارسالنیام

الف بزند بلکم در آرامش ماهان  یرا بچسبد...بگذار کم شیگلو خیکه حناق نبود ب دروغ

 موثر باشد...

صورتش گذاشت و جسم را تکان  یاز عدم واکنش او به سمتش رفت و دست رو نگران

 داد...

 شد... میتیزنم  ای....بیماهان...داداش غلط کردم....زنده ا-

فرو برده بود  قهیزوم شد....پسرک سر در  انداخت و یخجالت یایبه ارش یزده نگاه بهت

 ....دیگزیو تندتند لب م

اما  ندیاش ببدرچهره یشرمندگ یحت ای یمانیاز پش یشد اثر قینگاه کرد و دق ارشیک به

 خام بود... الیخ

از  یخندانش اثر یهاو لب دادیو دلچسب را نشان م زیآم تیبراقش شب موفق چشمان

 نداشت... یشرمند

 ...یکن تیمنو اذ شهیهم گه؟؟مثلید ی+دروغ گفت

من  گهیحاال د یپسر تو...ول شهیمال منه....درسته هنوزم م اینه....ارش گهید بارنیا-

 هستم... نشیترکینزد

....من رگ قلبشم...چرا رگ اصال من صاحب قلبشم...و حاال گنایگردن م رگ

 ...امیتر از هرکس کینزد گهیجسمش...حاال د

 ....یچه نخوا یوجودشم من....چه بخوا گهید حاال

 ...یدیتو با پسر من نخواب اینکن با من ک ی+شوخ

 دیکوب اشنهیشد و تخت س یعصب
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 خفه شو ماهان خفه شو دهن منو باز نکن ....-

 باش.... یدینخواب یگیکاره که م نیپسرت ا ایبازم هوس من

 نفس.... ایهوسه واسم که فقط باهاش بخوابم؟هوسه  ایارش

 ....یگیم ینجوریکه ا مهیزندگ ای رخوابهیز

بود .... جسمش و مال خودم کردم ...عشق دادم عشق گرفتم ...جنون دمینخواب باهاش

 .... میتر از قبل بش کینزد

 و تو .... دونمیمن م یدیباهاش خواب یبگ گهیبار د کی

 چشمانش تکان داد و نگاهش کرد... یوار انگشت جلو دیو تهد یعصب

آورد و  نییکار ساز بود... دست پا دشیگمان برد آرام شده و تهد دیرا که د سکوتش

 بزند که دادش به هوا برخاست.... خواست باز هم حرف

 ....دیکش ریآنقدر بلند که گلو زخم شد و گوش ت قیعم آنقدر

 افتاد... نیزانو زم یحرکت رو کیآلتش گذاشت و در  یرو دست

 مثل سوت قطار.... دیکشیم غیکه از درد ممتد گوش ج دیشنیماهام را محو م داد

 ....دیچیپیدرد در مغز م یفقط ندا ییگو

 محو از پشت پرده اشک.... دیفقط جلز و ولز کردن جسمش را د انیم نیا

 شنودیرا نم شیهابود که حرف خوشحال

 ....دیهم سر ماهان کش یفورا به سمتش آمد و داد روهام

 .تر یضربه توسط ماهان کار دیبود و تمد یکار رارسالنیدو ساعت قبل ام ضربه

 الیخی.... بردیبلکه آرام گ ندازدیبَِکند دور ب خواستیک دلش م دیکشیم ریچنان ت آلت

 و نشانه آن... یهرچه مرد و مردانگ

 طاقت فرسا بود.... درد

هم با زانو تمام بدنش را به لرز انداخته ضربه محکم با فاصله چندساعت بر آلتش آن دو

 بود....

 به کمکش شتافت و به زور بلندش کرد... دهیشد که روهام ترس میآنقدر وخ حالش

 نداشت.... یاو انداخت که توان قدم یوزنش را رو تمام

 ...کردیم دایو تا مچ پا ادامه پ دیکشیم ریآلت ت خوردیکه تکان م پاها
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 ...دیآن دراز کش یبه سمت مبل رفتند و رو کشانکشان

 دو پا گذاشت و  انیخود مچاله شد و دست م در

 از درد کم شود.... یقدر فشرد

و تپش اوج  دادیسر م ییقلب رسوا اشیکیزیرا حس کرد که قبل حضور ف ایارش حضور

 ...کردیها را فعال معطرش تمام حس یو بو گرفتیم

 ...دیلرزیم یبغض کرده بود و دست سردش کم پسرک

 معشوق گذاشت و نوازش کرد دهیرنگ پر برصورت

 ارشی*ک

پاسخ  یکند و ب شیاو صدا شودی...مگر مرفتیاو در م یصدا ینداشت اما جانش برا جان

 بماند...مگر زنده نباشد

 ارش؟یجان ک-

 ...زدتیبابا نم شدینم یجورنیمنه...اگه ا ریهمش تقص کنندیم تتیبرات که انقد اذ رمی*بم

 بعدم نگران نباش... هایحرف و نزن نیا گهید ارشیخدا نکنه دردونه ک-

 راحت شه الشونیو ِببُرن بندازن دور خ نیا خوانیم باباهات

 بلند پدرش او را از جا پراند.... ینداد که صدا جواب

 و قصد کوتاه آمدن نداشت.... کردیروهام بحث م با

  انیفرد در م نیتر یو منطق نیعاقل تر روهام

 ...اوردیماهان را سر عقل ب یداشت بتواند کم دیبود و ام جمع

 شد دیناام دشیام دینماهان را که ش یپا یصدا

 رسمیهم م یکیکنار بعدا به حساب تو  یریچشم هام م یاالن از جلو نیهم ای+ارش

و  ماندیم فیضع دیاو چرا با دیدیم بیآس نیچننی...مردش به خاطر او اارشیکه ک حال

 ...زدینم یحرف

 ستادیاش را با شهامت و صالبت پاک کرد و رخ در رخ پدرش اگونه نم

 تشیباشه...چرا انقد اذ باشم حالش خوب ششیپ خوامیبابا ماهان.... م یزد بی*بهش آس

 خودش خواسته....  یمن و برا نکهیا ریکرده... غ کاری....مگه چدیکن یم
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نبود....منم از ته دل خواستم...من بهش نخ دادم و  ارشیو بدون منم خواستم فقط ک نیا بابا

 ...دیاون سر نخ و کش

جرمم... منم هم  کیدوطرفه بود...اگه به کار اشتباهه منم شر زی...همه چدیمتهمش نکن انقد

 دستشم....اصن من شروع کردم بابا

با اون با هم ...بعدشم رو  یشروع کرد یبه به بچه بزرگ کن ....تو غلط کرد یچ گهی+د

 برو تو اتاق.... ایحرف من حرف نزن ارش

 رمی*نم

هم  یکه پروباز یکرد یکار قشنگ یلی...خیستیبابات وام یرودرو یکشی+خجالت نم

 ...یاریدرم

 تو سن کم ... دیکنیم خوادیدلتون م یکه هر غلط نجایوگاسه مگه ا الس

 ....ستادیا شانانیدخالت کرد و م روهام

 ...بردیخشم فرو م یبود و کم یهمه منطق شیهاحرف

 ....ستیعشقه...مکانش مهم ن....عشق ستی...هرجا باشه مهم نرانیا ایالس وگاس -

 ...ستیمهم ن سنش

 مگه مرگ... وفتهینم نشونیفاصله ب دوننیکه م ادیشدند... انقدر ز عاشق

 مگه با مرگ... شنیجدا نم دوننیم

 بعد مرگ... یحت موننیعاشق م دوننیم

 ....یو چه کشور یچه سن کنهیم یفرق چه

 عاشق شده... پسرت

 ایو رو الیلپش و فکرو خ شدهی...سرخ مکردهینگاه جسمش م نهیآ یجلو رفتهیم روزها

 شهیم ارششیمال ک یجسم ک نیا کنهی...همش فکر میپرداز

 که چشمش دنبالشه.... یارشیک یجسمش خوشگل بشه برا کردهیم ورزش

جسمم مال خودم کنم حاال که قلبش  نیا شهیم یک گفتهیم کردهیهروقت نگاهش م ارشیک

 مال منه...

 و زدن به نام هم .... زشونیوقته همه چ یلیاونا خ ؟؟ینیبیم

 کنن... شیذهن ...تو قلب ...تو مغز....وقتش بود عمل تو

 ها از همون اول مال هم بوده...جسم نیا
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 شدن... دهیدرهم تن مال

 خوردن و گره خوردن بهم... چیو لذت دادن و پ یباز عشق

 ....یو چه سن یچه مکان کنهیم ی....چه فرقیکِ  کنهیم یفرق چه

بود...چرا خودشون و از هم  ارشیهم جسمش مال ک گهیسال د ۱6ساله تو  ۱6 یایارش

 برسه.... گهیکنن و حسرت بخورن تا چندسال د غیدر

 دارن.... ییترس جدا ایندارن  مانیبه عشقشون ا ایکه  هییمال کسا ییجدا نیا

مالک  نایو ا شنیتو هم حل م شنیم دهیبه هم تن یکه بدونن مال هم هستن تو هرسن ییکسا

 ...بفهم.... نارویبفهم ماهان ا ستیمکان مالک ن ستیسن مالک ن ستین

 ....ینیو عقب نش یکوتاه نیا خوردیاما به غرورش برم خواستیکوتاه آمدن م دلش

مانع  ارشیشروع کند که چهره عرق کرده و قرمز ک یدیجد دادیباز هم داد و ب خواستیم

 ....شد

 نشست.... ارشیک یپاها نییآمد از دستش گرفت و پا کشانینزد خی سهیکه با ک ایآر

 مانع شدند... ارشیو ک ایزمان ارشبکشد که هم نییرا پاگرفت آن اشیبه شلوار راحت دست

با من  یدار یتوروخدا...هرکار نیی....شلوارش و نکش پایکن کارشیچ یخوای*بابا... م

 توان نداره گهیبکن من و دعوا کن کتک بزن به خدا د

 را پس زد ایرفت و دست ارش یاغره چشم

 کونش بزارم که.... خوامی.... نمیبه من درس بد خوادی+تو نم

 و غرغر کرد دیکوب شیپهلو یرو

 گهید نویا ارمی+تکون بده تن لش تو در ب

 را درون شورتش فرو برد... خی سهیحرکت کند و ک کیرا با  شلوار

 و جگرش حال آمد.... دیکش یقی" عمیکه بلند شد "ها ارشیک داد

 سراغ بچم آره یرفت نی+حقته حقته با هم

 کنم... کارتیچ دونستمیجون خودم و بچم بهت بنده وگرنه م یکه داداشم فیح ایک فیح

 یکرد یچه غلط یبفهم ارمیبال رو سرت ب نیهم خوبه

....صدا ناله مانند بود سوختیهم م ی، آلت سر شده بود و عالوه بر درد کم خی یسرما از

 حال.... یو ب
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 ....یترسونیبچه م یتوعه بات عرضه کردن ندار-

 کرد.... ایحواله ارش یو چشم غره الک دیخندان کش یایبر سر آر یداد

 ؟؟یمن نگا کن یتو چشما شهیبشه؟؟روت م یبغل من که چ ی+واستاد

 و سرتکان داد... شد مظلوم

 بابا می....مگه کار خالف قانون کردشهی*بله م

را به سمت اتاق  ایکرد...ارش یانیدرشت کرد و آماده حمله که روهام بازهم پا در م چشم

 به دنبالش ایحل داد و آر

 برو بچه برو-

 یلیهنوز خ نیدلت اومد؟ا یچطور ارشیک یعملتون موافقم ول نیدرسته کامال با ا حاال

 سادست....

 ....دیباز هم داد کش یدر مبل درست شود ول شیخورد جا یتکان

 تنه گذاشت.... نییپا یشورت رو یآورد و از رو رونیرا ب خی سهیک

کنان کنارش نشسته دست دو طرف صورتش گذاشت و  هیراه نرفته را برگشت و گر ایارش

 با بغض ادامه داد

اون  دیمن شد نبا ریببخش همش تقص ایک ختمیریکرم نم کننیم تتیانقد اذ دونستمی*اگه م

 کردمیکارا رو م

 بشه؟؟ تیزینکنه چ یدکتر....تورو خدا درد دار میبر یپاش شهیم

زود  ای رید افتادیاتفاق م نیآخرش ا ستیتو ن ریقربون اون دل نازکت بشم من تقص-

 خودت و سرزنش نکن دور سرت بگردم بعدش هم

 بشه.... خوادیم یچ گهیشده قربونت برم جوجم د میزیچ ایبشه؟ارش میزیچ

 به شورتش دوخت و آب دهان قورت داد... نگاه

 تکون نخوره.... گهینکنه حاال د خوردیتکون م شبی*د

 صورت گذاشت و چشم بست و با داد نامش را صدا زد.... یدست رو ماهان

بابا ماهانش هم به وقتش ترسناک  تیپنهان شود که عصبان دیبه سمت اتاق دو یفور

 ....شدیم

 ازت دی....نترسیپشمات جلو بچم لخت شد نی+خاک برسرت ....با هم
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اصال با پشم دوست  ای....ارشرینگ رادینداره ا یهم کمه و خوبه ....به تو ربط یلیپشمام خ-

 داره

 ....گرفتیم رادیکه ا البته

و رد کردن  دیدیبود و قانع کننده به عالوه او را به شدت عاقل م یروهام منطق یهاحرف

 ....یعقل یرا ب شیهاحرف

زدن داشت اما  بیشد و قصد آس ی....درست است عصبگرشیبرادر بود و جان د ارشیک

 شده و نادم بود.... مانیبه شدت پش دیدیرا م دنشیحاال که درد کش

 ....شدیم یچشمش عصب شیپ یرهایتصو اتفاقات و یادآوریهنوز هم ....با  اما

 را پشت سر گذاشته یزندگ باتیاز تجر شتریب یمین گریسکس داشته....حال د پسرکش

 کوچکش آنقدر زود بزرگ شد.... یفرفر مو

 ....ابداخواستیرا نم نیا دلش

 بود.... اشزهیم زهیو ر یبغل یایهنوز هم همان ارش او

 .... کردیاو را مردانه م سکس

 کردیاتفاق او را بزرگ م نیا تجربه

موضوع  نیبه بعد مجبور بود با ا نیاز ا ییاما گو خواستیکه ماهان هرگز نم یزیچ

 ....دیایکنار ب

* * * 

 شان از حضورش و منور کردن مجلس توطعه ییرونما قبل

 اعالم حضور کرد .... شیادهایگلوله و فر یدر پ یپ کیشل یصدا

و  عیآن محوطه وس انیافرادش از ترس به اطراف سوله پناه بردند و او خود ماند م تمام

محافظ وارد شد و تمام سقف سوله را  20 کیخلوت....در باز شد و آسمان خراش با نزد

 کردند.... ربارانیت

 آمد و وثوق قسم خورد  کیبه لب نزد گاریس

 هد کشت....روز به آخر عمرش مانده باشد او را خوا کیاگر  یحت

چهره اش  دنیدشمنان از د یبود و تمام نیخونسردتر طیشرا نیکه در بدتر ییاو

 ....زانیگر
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...هر لحظه و هر دنیو گرگ چشمانش آماده در سوزاندیتا عمق جان را م پوزخندش

 زمان....

 از قدرت آسمان خراش کم نکرده بود... چیه بی....آمدن شکزدیحدسش را م دیبا

به  یو وا کندیم دایو توطعه اطالع پ یاز پنهان کار شهیباز هم مثل هم دانستیم دیبا

 که بخواهد او را دور بزند.... یحال کس

 نشود ... انیبازتاب آن در صدا و رفتارش نما کردیم یسع یبود ول دهیترس

توان مقابله با آسمان خراش  ییکرده بودند و او به تنها یدورش را خال یبه آن محافظانش

 را نداشت...

...رد کردن محموله از گمرک اون دنیدارن دم تکون م کبیش ی...سگانمیبیم ی+خب...چ

تا حاال اون سگ  ی...بدون اطالع خودم...از کیهم گمرک بندر من....بدون دستور شخص

 بته یب یصفت شده مسئول جنوب که از اون اجازه گرفت

برده و مجبور به  نیرا از ب یخوددار یبرا اشییآسمان خراش تمام توانا یصدا صالبت

 ابدیبتواند از خشم او امان  دیکرد شا حشیتوض

 خان امر فرمودن باهات هماهنگه بیشک رمیتقص یمن ب-

 نثار صورتش کرد.... یمحکم یلیسمتش رفت و س به

کنم...نکنه  تیبفهمم سالخ ینباشم و وقت انیمن در جر یبخار هم فکر نکرد ی+توعه ب

 کنم دشیواست تمد یخوایرفته م ادتیزخم گردنت و  یجا

 ...کردیم شتریو ترِس جان را ب انداختیتکرار آن لحظه هم لرز بر اندام م یحت

که بخواهد  یبه حال شخص ینداشت....وا یشوخ یبا کس یکار طهیخراش در ح آسمان

 سوال ببرد.... ریقدرت او را ز

 محموله رفت و دستور داد آنها را باز کنند.... یهاسمت کارتون به

 بود که انتظارش را داشت... یزیهمان چ نیو هروئ شهیش

 کردیکارها قبول نم لیقب نیاز ا چگاهیه او

اجازش  یفکر کرد یاز مرز من رد کن یخوایداره...مواد م یقصد باز بی+پس بگو شک

 بهت دمیو م

 باشه قبوله... شونیخان گفتن جنس ا بیشک-

را باز کنند و  هاکیکرد دستور داد با چاقو پالست رانیآنها را و یها زد و تمامکارتون ریز

 پر... شهیرا از ش نیکف زم



 

336 
 

 آورد یو لبخند برلب آسمان خراش م کردیوارد م بیبه شک یادیز خسارت

 ریخسارت جبران ناپذ نیا الیخیافتاد ب شیاز آن سمت با التماس به دست و پا ینگهبان

 شود اما او آدم کوتاه امدن نبود....

 ...دیبه صورتش زد و عربده کش یاضربه دیرا قاپ شیکه مچ پا مرد

 یاگهیهر حروم لقمه د ایباشه  بی+مال شک

جوون هارو بدبخت کنم...من  گهید یمواد بدم به کشورا ستمین وونیمثل شماها ح من

 ... زیهمه چ یب بیمثل کش ستمیحرومزاده ن

 اشغال؟ یرد کن یخوایاز محدوده من م مواد

 بود؟ یچ بیشک هدف

 از دور حذف کنه نه منو خوادیسراغ من اره؟م ادیب رهیبار و بگ سیپل

کارها  نیبا ا و به اون مردک بگو نیکه اون مرده باشه ا شمیحذف م یمن وقت دونهینم

 منو نابود کنه.... تونهینم

 مرد.... رکانهیبود و غاقل از حرکت ز دادیداد و ب روداریگ در

را  غامیزود پ یلیخ بیشک دانستیرا در دست گرفت و فقط روشنش کرد... م میسیب

 ...رسندیسر م شیهاو زودتر آدم کندیم افتیدر

 نبود زیآم تیاز آسمان خراش موفق ینقشه محموله و مواد و پنهان کار دیشا

 ....رودینم رونیدر ب نیده از ااو زن بیشک نداشت با آمدن شک اما

آسمان خراش بودند در  نیها برابر محافظبود ده دهیدر اطراف او د شبیکه د ینیمحافظ

 منقطه.... نیا

 ...ستیبود که مرگش حتم خوشحال

 ....کردیبدن قاچاق نم یمواد و انسان و اعضا گاهچیبود درست اما ه خالفکار

در  یعرج و قرب بیکه در زمان شک یافراد بود...افراد یلیخ یکاریعمل باعث ب نیهم

 ندارند.... یگاهیجا گریآسمان خراش د یهایریگمرز داشتند و به لطف سخت

داشت  بانینداشت که آسمان خراش به همان اندازه که پشت یتمام شانیبه دل گرفتن ها نهیک

 دشمن هم داشت....

در دل  کاشتیناخودآگاه تخم نفرت م زشیآم ریتحق شهیکارش نوع رفتار و لحن هم نوع

 پناه بردن از آسمان خراش به او.... یبرا بیبهتر از شک یآنها و چه کس
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 ...کردیها را واژگون مو با داد کارتون رفتیدر تمام سوله راه م یعصب

را با  نیموجود بستند و تمام زم یهاافراد حاضر در سوله را با طناب به ستون یتمام

 کردند... دیسف نیئوهرو شهیش

با  ستیسکته کردنش حتم دانستیکه م بیوق زده شک یهاچشم یبرا یدنید یاصحنه

 ....تیوضع نیا

 ...کسانیرا با خاک  اشنهیکرده و او تمام هز شهیش دیخر یبرا یادیز نهیبود هز مطمئن

به  بیگرفت و پوزخند به لب خارج شد و مرد لعنت فرستاد بر شانس بدش که شک یعکس

 ....دیموقع نرس

 ....شد و از منطقه دور افتاده اطراف تهران خارج نیماش سوار

کرد و ناخودآگاه پا  خکوبشیم یراندازیت یکامل از سوله دور نشده بودند که صدا هنوز

 گاز فشرد.... یرو

و گوش نکردن  یاطراف کرد و چشم بست بابت سهل انگار یها نیبه ماش ینگاه نهیآ از

 به حرف روهام که درمورد تعداد افراد هشدار داده بود....

و  کردیمحافظ و افراد را به دنبال خود روانه م نیاو کمتر یهایتوجه به نگران یب شهیهم

 ....گذاشتیم شیهانیزتریعز یرا در همان خانه ، محل زندگ شاننیشتریب

 ....ردیمحافظ بماند و بم یب بگذار

 مطمئن.... یکوچک و روهاِم برادرش زنده بمانند و درجا یایرآ عوضش

کردند زنده بمانند  دایپ ایهم کفو روهام و آر یگاهیجا یماهان و پسرکش که به تازگ بگذار

 و سالم....

 به مغز خود تشر زد یفکر کرد و حرص یو دار کم ریگ نیا در

....او اشیو محافظت یسلطه حکومت ریاعصاب خوردکن هم سالم باشد و ز ارشیک آن

 ....خواستینم یزیچ گرید

 ....یاسکورت در اطرافش داشت و پشت سر کامال خال نیدو ماش فقط

برخورد کند اما  یریمبادا ت ردیبگ یسمت چپ عاقالنه سرعت کم کرد پشتش جا محافظ

 یو بعد هم گرم نیو سوراخ شدن در ماش بیمه کیشل یها که صداغافل از پوشش کناره

 کرد.... دییرا تا یسهل انگار نیو سوزش پهلو ا

 کرد توان جمع  یچشم برهم فشرد و سع یکم

 از دسترس خارج.... نیو شل شود و کنترل ماش ردیمبادا پا لرزش بگ کند



 

338 
 

و فرمان از دستان خارج  ردیخوردن توان بگ ریت نیدور فرمان سفت کرد مبادا ا دست

 شود...

گاز برداشت که  یپا از رو یا که حس کرد  فورسمت راستش ر ریشدن تا سوراخ

 را چپ نکند اما نشد.... نیماش ادیسرعت ز

 ...بار نیبار بلکه چند کیرا حس کرد نه  نیماش یها ملق

 ....کردیم دییرا تا نیبار که سردرد ا کیرا حس کرد نه  نیماش شهیسر با ش برخورد

 چشم بست ....  نیجسِم تنومندش را حس کرد و با توقف ماش ادِ یدست رفتن خون ز از

 گرفت.... یمبل جا یاتاق شد و مظلوم رو رونیدنبال روهام روانه ب به

 ....کردیبود و آدم را وادار به حساب بردن م رارسالنیاو درست مثل ام تیعصبان

 چته؟ نمینبود...بگو بب شناسمیکه من م یرفتار در شان ماهان نیا-

 +حق داشتم نداشتم؟

حق  ی...ولیبشکن ،ی... بزنیدعوا کن یداد بزن یناراحت بش یبش یعصب یچرا حق داشت-

 ....یبرسون بیبه برادرت آس ینداشت

 رسوند بی+اون به پسر من آس

 زده...مگه جنگه ماهان؟ بیآس یچ یعنیبه خودشون ربط داره...بعدش هم  گهیاون د-

 انداخت نییشد و سر پا نیغمگ

عالرغم  ایک ی...ولکهیکوچ امیارش گفتمیشون موافقت کردم مبا رابطه ین وقت+م

رابطه به  زارهیانجام بشه نم یکار اشتباه زارهیعاقله...حواسش هست...نم هاشطنتیش

 ...ایبره....چرا افسار عقلش و داد دست ارش یسمت اشتباه

 یماجرا تو پدر بچه نیماهان....دوما تا قبل ا ستیشون اشتباه ناوال که باهم بودن-

 .... یاریشون سر درباز رابطه یرابطه رو شروع کرده و حق داشت هیکه  یبود یکیکوچ

 ارشیبه ک یمعذرت خواه هی....یدیفهم یحق دخالت ندار گهیبه بعد د نجایاز ا یول

 ....یزنیم بیبهش آس دی....نبایبدهکار

 ...کردیبود و ول نم دهیرا چسب شیگلو خیب یمانیکه پش دیصورت گذاشته و نال یرو دست

بود  ارشینبود ک چکسیکه ه یمنه...جونمه اون ...وقت گهید مهین ارشی..کدونمیم دونممی+م

 ...شمیپ

 ...یچه جد یچه شوخ میکرد ادیدعوا ز ما
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 تا نوک پا... ریاز فرق سر بگ میهم و نزد کم

شد...جسمم اشتباه  یچ دونمینم یکنم ول دادیداد و ب خواستمیشدم م یشدم...عصب شوکه

 کنم یجورنیا خواستمیواکنش نشون داد.... نم

رو ناقص  ارششی....کیدار ایهم واسه ارش ینازکش هی یمعذرخواه هیعالوه بر -

 ...یکرد

 خدا منو بکش...من طلبکار بودم حاال خودم بدهکار شدم ..... ی+ا

 .... شهیم نیهم رهیگیغلط م میتصم تیعصبان تو یآدم وقت-

 کردم.. یام رو باهاش جدتو بود....من رابطه یایسن ارش قایمن هم دق یایآر

 واکنش نشون داد... امیعاشق آر دیفهم یفقط وقت رارسالنیام

 یحد هیو اون قهرمانش...بچه تا  مونهیاون م شیداداشش پ یحد هیتا  دیبعدش فهم یول

 قهرمانش... شنیو اونا م مونهیخانوادش م شیپ

 همه کارش.... شهیم گهید یکی بعدش

 موضوع کنار اومد.... نیبا ا ریام

 بوده ایهمه کس و کار آر روزیاگه تا د دیفهم

 کنه... مشیبا من تقس دیاون مال منه...با حاال

 نکنه... یحسود

 ....ایرابطه و آر نینه ا نه به ضرر خودته یبکن یهرکار دونمی...میگفت تو عاقل بهم

 کنار... دیخودش و کش پس

 نه کامل... یول

 ...میدادیکه به هم م یو عشق تیمیگوشه ذوق رابطمون و کرد...ذوق صم هی نشست

 نه؟؟ یکنیم یحسود

 کرد و سر تکان داد.... زانیو لوچه آو لب

 من بود.... شیهمش پ ارشیعاشق هم بشن ک نکهی+تا قبل ا

هم  شی....به جبران اون دو ساعت شب پمیوقتا فقط دو ساعت از هم دور بود یبعض

 ....میزدیفقط حرف م میخوابیم
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 اومدی....اون ممیهم بخواب شیپ ذاشتینم گهیتر د یمیکه بزرگتر شد و باهم صم ایارش

 ....شمیپ

 اتاق هم .... رنیم یواشکیشبها  فهممیمن نم کردنیکه عاشق هم شدن فکر م بعد

 ....شنیتر م یمی.... حاال از قبلم صمحاال

 بره؟ ادشونی من و نکنه

 آمد.... یکه اصال به او نم یتیو معصوم تیبه مظلوم دیخند بلند

اومد  شیپ یمشکل یهر چقدر هم عاشق و معشوق... هر چقدر هم دلبر و دلداده...وقت-

 ....یچون برادرش یکنیتو باهات حرف بزنه چون آرومش م شیپ ادیاول م ارشیک

که ذوقشون و  گهیبه تو م ادیاول م ایارش وفتهیکه براشون ب یاتفاق خوب و خوش هر

 ....یبکن

 ...دیمونیخانواده م هی شهینره هم ادتی یبشن ول یمیصم شتریاونا از قبل هم ب دیشا

 آمد.... یباخود کنار م دیگرفت....با ییبر تنها میروهام که زنگ خورد تصم تلفن

 کرده بودند و اشتباه کرده بود.... اشتباه

 رفته بودند و غلط واکنش نشان داده بود.... غلط

 یبود درست ول دهیهم نرس یهنوز به سن قانون پسرکش

 برساند.... بیآس ارشیحق نداشت به ک او

 یزود بود درست ول ایارش یروابط هنوز برا نیا

 برساند.... بیآس ارشیباز هم حق نداشت به ک او

 قلب و مغز شکل گرفته بود نیب یدیجد جدال

 گرید یو مغز طرف ردیطرف را بگ کیقلب  نکهیا نه

 هر اشتباه... هیعل دادندیم یدو را هر

انجام  دیهم با یسخت ییبابت عجوالنه عمل کردنش اما دلجو شدیبازخواست م ارشیک

 ....دادیم

 باال انداخت و به بعد موکول کرد.... شانه الیخیکه ب دیکشیبا او خجالت م داریاز د دیشا

 ....شدینم الیخیو ب دیکوبیبند بر سر و صورتش م کیوجدان  اما

 شد.... ارشیاتاق ک یمتعدد راه یهاو با غرغر و فحش دیکش یکالفه ا پوف
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با او را  داریچهره غرق در خوابش که شرم اجازه د دنید دیدر را باز کرد به ام یآرام به

 ...دادینم

 ....زدیم شخندیزوم او شده بود و ن کندیهمچون عقاب که به طعمه نگاه م اما

 ستین نمونیب بهیتو غر ایتو داداش ب ایب-

 و لبه تخت نشست... دیکش یاکالفه پوف

 نه؟ ای یزنده ا نمی+اومدم بب

 نه؟ یکن ییدلجو یاومد-

 ؟یدی+چرا نکپ

 نه؟ یکن ییدلجو یاومد-

 رمیپس من م ی+حاال که درد ندار

 نه؟ یکن ییدلجو یاومد-

..خبرم اومدم یکنیو تکرار م یبند حرف هی رارسالنیمثل ام یگرفت ادیدرد...تو هم  ی+ا

 راحت شد... التیخ ییدلجو

قسم بخورد جرعت نگاه کردن در  توانستیشد... م تریطانیبود ش یطانیش شخندشین

 شدت ترسناک بود به ارشیک ثیچشمش را ندارد که چهره خب

 منتظرم...!!-

 یدادیو از دست م ارتیاخت دی+نبا

 داشته باشد... یبهتر دید هیسر گذاشت زاو ریشانه باال انداخت و دودست ز الیخیب

 حاال که شد-

 به سکس کامل ختم بشه یذاشتیم دی+نبا

 حاال که شد-

 ...یگفتیم یزدیانقد پرو تو چشمام زل م دی+نبا

 حاال که شد-

 زدمتیم دی+نبا

 مییمنتظر دلجو-

 گرفت.... نهیشد و دست به س تخس
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 یفهمینم یچیه یکنم وقت ییاز توعه گاو دلجو دی+اصن من چرا با

 مونیکرد ...دردم گرفت...خودت پش هیگر ای...دردم گرفت... ارشیناقصم کرد یچون زد-

 ...دردم گرفت...یشد

 هیتکرار التی+نصف دل

 ...زودباشهیتکرار ستیبرام مهم ن-

 شه ییکنم دلجو کاری+چ

 بوسش کن-

 داد و نجوا کرد.... هیتک یشانیبه پ یشانی....پدیرا بوس اشیشانیخم شد پ زد و یلبخند

باهاش کنار  کشهیطول م یاشتباه کرد ارشیک گمی+داداشت غلط کرد خوبه...هنوز هم م

 ؟؟ی...حاال که درد ندارادیسرت ن ییبال رمیحاضرم بم ی...ولامیب

من  یداداشم ول یگذاشت ارمیکه در اخت یااحساسات پاک برادرانه نیاز ا ینه خوبم...مرس-

 نگفتم منو بوس کن که

 عقب بود و اخم کرد از سر ندانستن.... سر

 گهیبوسم کن د ی+گفت

 تنه را نشان داد نییکرد و پا ینوچ

خوب بشه...فقط لطفا با تا  کنهیبوسش م زنهیصدمه م ییگفتم بوسش کن.... آدم به هر جا-

 ...یبر شیپ فیکن لط ی...سعایکردم به ارش انتینشو بلند بشه خ یهورن دنشید

 ...دیبالشت برداشت و بر سر و صورتش کوب یعصب

...تو چرا تموم یریمیچرا نم بکشمت..تو خوادیدلم م ارشیبکشمت ک خوادی+دلم م

 ییگفتم آدم شده بوسش کردم دلجو...منه خر و بگو یکنیچرا راحتم نم .... تویشینم

 ...خاک بر سر من که دوباره گول تو رو خوردم...زنمیحرف م یاحساس کنمیم

 در حرکت... یدر دفاع از ضربات او با تمام ناتوان یزد و سع قهقه

 .... ینینگران روهام وادارشان کرد به عقب نش یدعوا و کلکل بودند که صدا روداریگ در

در را باز  نیح نیو در هم دادیقرار م تیپشت تلفن را مورد عناو شخص  زدیم داد

 کرد...

 ...دادیرا م یکه دل گواه اتفاقات بد دیکه آمد رنگ از رخ ماهان پر یدکتر خانوادگ اسم
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و سالم بودند و  حیتلفن صدها بار مرد و زنده شد...همه افراد داخل خانه صح انیپا تا

هم جسم به بود که از فکر کردن به آن یرارسالنیام به پزشک نبود ...تنها احتمال یاجیاحت

 ....کردیم یقراریافتاد و قلب ب یتالطم م

 خالص را زد .... ریکرد و ت دهیو ماهان رنگ پر ارشیبه چشمان درشت ک ینگاه

 وفتی....راه بششیدکترم خبر کردم زودتر بره پ الیها بردنش وخورده...محافظ ریت ریام-

 ماهان....

 رفته بود... لیتوان نداشت وجسم تحل پا

و بغض گلو را  گذاشتیم شیغرق خون را به نما رارسالنیام ریفقط تصو چشم

 اش گذاشت به خود آمدکه دست بر سرشانه ارشی...کفشردیم

 میبر دیزودباش ماهان با-

 هابچه شیحالت بمون پ نی+تو کجا با ا

واسه منم مهمه حالم هم  رارسالنیکه نرفته ام ادتی نجایدشون هستن اها واسه خوبچه-

 خوب هست که بتونم کمک باشم... یانقدر

 ....دیکشیو هر زمان معرفت به رخ م کردیبود و هر لحظه برادرانه خرجش م برادر

مهم نبود...مهم  یتی...با هر وضعدنشید تابیبند اسم معشوق ورد زبان شده بود و ب کی

 محکم است... یهازنده بودن ماهان ، همان تپش دیاش بود که امقلب تپنده

به داد  تیاهم یدر حال حرکت نداد و به سرعت از آن خارج شد...ب نیبه ماش یتوجه

 او بود.... یها،چشم و قلب همه به سومقصد قدم ارشیروهام و ک

اند پس مقصِد جسم به همان راهم کردهف یپزشک زاتیخانه تجه نیرزمیدر ز دانستیم

 سمت بود....

 ...یدلدار دیبه ام زدیبا خود حرف م رلبیز

 ...دهدیقول م شودیآرام م ندیرا که بب اشیوحش چشمان

...فقط به شرط دادی... قول مشدیم یعیطب دنیو نفس کش کردیقلب را کنترل م یهاتپش

 چشمانش... دنید

 دنینفس کش ندیافسونگر را نب شهیهم یهاضربان قلب که تا چشم دیبه شن شدیقانع نم گرید

 ....ستیممکن ن

 چشم ها او را زنده نگه داشته... نیا دیکه بگو به

 ....شیگاه اوست و چشمان دلرباکه قبله کندیدرک م یکس چه
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 ...."امرهیندارد....من بنده همان نگاه خ انیجر یرا که نداشته باشم زندگ اشرهی"نگاه خ

ترس داشت از آنچه ممکن است  یهم کم دیمکث کرد نفس تازه کند... شا یدر کم پشت

 پشت در انتظارش را بکشد....

 ....وستندیهم به او پ ارشیشد که روهام و ک ادیتعلل ز آنقدر

در کنارش زد...به سرعت وارد شد و مشغول بحث  یحالش را درک کرد و از جلو روهام

 به دست....با دکتِر نخ و سوزن 

 تخت.... یدر به جسم رو یاز ال اشرهیهم رفت اما او ماند و نگاه خ ارشیک

 درآوردن گلوله.... یپاره شده بود برا رهنیپ یبه تن داشت اما غرق خون...پهلو رهنیپ

و چشم بست از تصور فرو رفتن بر جسِم  دیکش یسیه دیو سوزن که دست دکتر د نخ

 تراش خورده مردش....

 داشت؟ اگر نه چرا چشم بسته بود .... درد

زد و عالمت  یزودتر از همه متوجه نگاه اشک آلودش از پشت در شد که لبخند آرام دکتر

 داد

 تو نترس زندست... ایب-

کدام  دانستیتخت که نم یوارد شد...نگاه گرفت از جسم رو نهیکرد و دست به س یاخم

 اش....چشمان بسته ای...تن غرق خون گرفتیعامل رمق از جسمش م

 چه طرز حرف زدنه...معلومه که زندست... نی+ا

 یموند یخودت وگرنه پشت در نم ی...شک داشتیشیرتیغ خوادیبچه جون نم-

 باهاش رو به رو بشم... خواستمی+شک نداشتم ...فقط... نم

 در بدنش فرو کرد و در همان حال نگاه به ماهان دوخت... سوزن

 لیو سوراخ سوراخ تحو نیخسته شدم انقدر ا گهید یکیآره جون خودت و خودش...من -

 تموم کنه... دیبدوزمش...بهش بگ دیمن داد

 دیکنیوقت سوزن و اشتباه فرو م هینگاهتون به من نباشه... شهی+م

ماجرا  نیبهش بگو تموم کنه ا ینگران یلی...تو اگه خنهیساله کارم ا نیبچه جون من چند-

 رو....ها

 سالم داره.... یجا نیزدم...اصن بب هیمن چند جاش و تاحاال بخ نیبب



 

345 
 

 یلودگ شیپا به پا ارشیدر عوض کردن جو داشت ...ک یبود و تمام مدت سع شوخ

 راحت شده بود.... رارسالنیاز زنده بودن ام الشیکه خ کردیم

 ...کردیو به دکتر گوش زد م کردیتمام مدت سرش را نوازش م روهام

ماهان  شدیو زنده م مردیکه با هر حرکت، با هر نفس و هر لحظه م یکس نیب نیدر ا اما

 بود...

 درست دکتر... یهاداشت در جواب حرف چه

 و حرف گوش نکردنش... یاز لجباز گفتیم چه

 چند ماه رابطه... نیبار اول بود در ا مگر

 الیخیهربار تا دم مرگ برود و برگردد و ب یحال دست و پنجه نرم کند...تا ک نیبا ا یک تا

 نشود...

 ...کردیشان بود،فکر نمکه عامل زنده بودن یاو به قلب کسان ییگو

 قلب عاشق ماهان... به

 عشق مطلع بود.... نیا ی...او از کجاکردیکه فکر نم البته

 ختیریو شب کنسرت با مست کردنش تمام برنامه را بهم نم کردینم یعرضگیب اگر

 نیاز ا داشتیدست بر م یتپش قلب ماهان است کم لیاو تنها دل نکهیا دنیبا فهم دیشا

 ...یخودسر بودن و لجباز

 یکه جسمش در حال متالش یبود و چشم بسته بدون توجه به ماهان دهیدراز کش الیخیب

 شدن...

 خون از دست داده بود و ماهان نفس... او

 ریت گرفت،یو با هر رفت و برگشت جسم او درد م رفتیدر جسم او فرو م سوزن

 ....شدیو دوباره آرام م دیکشیم غیج د،یکشیم

 خای... درد تا مغِز سر و جان زلیبخورد شالق وسفیاست "که به  نیعشق هم دیشا

 برود..."

عمل کند  یاکند، حرفه اطیکه مواظبش باشد، احت زدیهر حرکِت دکتر بر جانش غر م با

 ...ستیاز زندگ یگریدستش تمام سهم د ریز هوشیجسم ب نیکه ا

 یجا نییطبقه پا یهااز اتاق یکیمنتقل کردند و در  یبرانکارد او را به ساختمان اصل با

 گرفت....
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 ...دیچرخیبود اما ماهان مثل پروانه به دورش م هوشیب هنوز

و سر  کردیم یررسرا ب یچیباندپ گرفت،یتبش را اندازه م کرد،یسرمش را چک م مدام

 ....اوردیضربان قلبش لبخند بر لب ب م،یمال گذاشتیم نهیبر س

ها را نگران کرده بود و دو مرد با تنها گذاشتن ماهان به عمارت بچه یخبریساعت ب چند

 کوچ کنند... الیرا به و یچند روز لیبرگشتند تا با وسا

 اش چشم دوخت... دهیاش گذاشت و به چهره رنگ پردست سرم خورده نییپا سر

 

 نیاصال به خاطر هم میتو زندگ ینه...اومد ی+قصد جونم و کرد

 ...نه؟رهیمجنون بشه بعدش هم سر همون عشق بم تونهیآدم تا چه حد م هی یثابت کن یاومد

 ...درسته؟یمنو بکش یاومد

 با کارات... ایبا لبخندت... ایبا نگاهات... ای حاال

 ...کنمیاز ترس نبودنت سکته م یبا آخر رمیمیاز شوق م یدو تا اول با

 اطرافت... یبه آدما یدینم تی...چرا اهمریام یستیبه فکر من ن کمی چرا

 رمیمیبگم خار بره به پات م یبه چه زبون بابا

 ریت رهیگیدرد م شهیم فیقلبم ضع یو برگرد یتا بر تتیبگم با هر مامور یچه زبون به

 کشهیم

 ...شمیپ یبرگرد یجورنیبشم تهش ا تیاذ همهنیا

 به من یکنیدرصد هم فکر نم هی یحت یعنی

 باهام... یکنیم یجورنیندارم برات که ا تیدرصد هم اهم هی

 تا به تار نوازش کرد.... برد و شیدر موها دست

 بهم .... یکردیعاشقتم رحم م یدونستیاگه م دی+شا

 ...امی...کوتاه نمرینه ام گهید بارنیا یول

 به تو دمیبار هم بخش هیدارم اون  یبار حق زندگ هیفقط  من

 رمیگیبا نبودنت....جلوت و م یآرزوهام و نابود کن دمیاجازه نم یخرابش کن دمینم اجازه

 ....یکاربه کتک خوادیبه تموم شدن رابطه برسه م خوادیم

 ...یریخودت و ازم بگ زارمینم من
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 تب دارش گذاشت... یشانیپ یرو یو حوله نم دار دیجسم لرزانش کش یرو پتو

 توانستینم یهم تشنج...دست تنها بود و کار دیاز شدت گرفتن تب و لرزش شا دیترسیم

 یبهبود یببرد...دست به دامن خودش شده بود برا شیاز پ

 ستمیکنم من بلد ن کاریچ ییتنها دونمی...من نمری+تورو خدا حالت بد نشه ام

 به جونم آروم باش تا روهام برسه.... دردت

 دیترسیبرش داشته بود و به شدت م هول

صورتش خم شد و فوت کرد التهابش کم شود....بدن از شدت گرما عرق کرده بود و  یرو

 ....زدیبرق م سیجسم سراسر خ

چگونه لباس بر  دانستیرا درآورده بودند و او حاال نم شیلباس ها دکتر تمام هیتوص به

 کند... انشیتن جسم عر

بر او  ینگران دیدیاما لرزش جسم را که م سپردیبه دستور پزشکش گوش م دیهم با دیشا

 ...کردیغلبه م

 ...دیرا بوس شیجسمش نشست و ساق پا نییهمان حوله نمدار پا با

 وسه کاشت....آرام تمام اندامش را نوازش مانند مرطوب کرد و بر هر نقطه ب آرام

 ....افتیداغ بهبود  یهاکه جسم لرزانش آرام گرفت و نفس آنقدر

 نشست و به چهره اش زل زد... نییزد و همان پا یپراسترس لبخند

 با نگاه درد دل کرد که عاقبت جسم او هم آرام گرفت... آنقدر

با او را کسب نکرده  ییبهوش آمده اما ماهان هنوز هم فرصت تنها شدیم یساعت چند

 بود....

 کرد.... فیتعر شیرا با روهام تنها ماند و تمام ماجرا را برا یچند ساعت ابتدا

 رفتند و هنوز هم او را تنها نگذاشتند.... ششیپ ایو ارش ایهم آر از آن بعد

 ...کردندیم یآمدند و دلبر یمدت ناز و ادا م تمام

 ....رشیمباباا یبرا یگریبرادرش و د یبرا یکی

 ....دندیطلبیو توجه م کردندیرا م هیبق یزن رآبیاو ز مارگونهیتوجه به حال ب یب

 شیرا پ یکار خواستیچند ساعت کشف کرد...اگر م نیدر ا یکه ماهان به راحت یزیچ

 شدیها وارد عمل مبچه قیاز طر دیببرد با

 صفر بود.... رارسالنیامکان موافقت ام وگرنه
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 داده تمام مدت نظاره گرش بود... هیتخِت او تک یرو به رو وارید به

 فیلب رد ریو قربان صدقه ز شدی، قلب فشرده م دنشیهر تکان و ابرو درهم کش با

 ....کردیم

زمزمه کند که  یزیسر در گردنش فرو برد ، چ یذات یو دلبر تیبا همان مظلوم ایارش

 ...دیطاقت به سر رس

 کردیم دادیها بدر آن چشم رتیکنان فرار کرد....غخنده ایبه سمت تخت رفت که آر یفور

 خطر را حس نکند... یها که بوحرف نیتر از اباهوش ایو آر

 ی"زن داداش ماهانش" سر ی...برادیبرگونه برادرش زد و دستش را هم بوس یتند بوسه

 تکان داد و از اتاق خارج شد....

 ....لوسش یایاما لبخند به لب و ارش حالیب نِ رارسالیماند و ام او

 آورد... یکفرش را در م استیارش یزبان نیریلبخند بر لبانش حاصل ش نکهیا تصور

 فرشته درگاه خدا....انصاف نبود... ایارش یو برا شدیم میرج طانیش دیرسیاو که م به

 حواله باسن کوچکش کرد.... یو اسلپ ستادیا ایسر ارش پشت

 استراحت کنه.... خوادیم رونیجمع کن برو ب یو خورد ری+بسه جوجه بسه مخ باباام

تخت نشست...دست به  یرو زانیآورد و با لب و لوچه آو رونیسر از گردنش ب بآلخره

 ....رارسالنیام یبه دنبال جانب دار شهیباسنش گرفت و مثل هم

 ...ادیدردش م ایبگو نزنه ارش ری*بابا ام

...مگه نه کنهیبهتر استراحت م یجورنیباشم ا ششیپ تونمیهم بابام گفت من م بعدش

 بابا؟؟

 ...ختیوجودش را در آن ر تیتمام مظلوم درشت کرد و چشم

 بود.... دییمنتظر تا شیهابه لب رهیگذاشت و خ رارسالنیام نهیس یرو انگشت

 ماهان را... یفک جمع شده و چشمان حرص دیند اما

 ....نیآفر رونیخودت پاشو برو ب یخودت با پا ای+ارش

 گفت... ریباباام *خود

 باال تنه او خم شد... یگذاشته، کامال رو رارسالنیبرهنه ام یها نهیس یدستش را رو دو

 بمونم حرف بزنم حالت خوب بشه؟؟ یخودت گفت یگی*بابا چرا نم
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 رونیدود ب شیهاو حاضر بود قسم بخورد از گوش کردیگرفتن مغزش را حس م آتش

 ...زدیم

نکرد  غشیج غیبه ج یآورد... توجه نییاو را از تخت پا یرا گرفت و با حرکت شیپهلوها

 ...چاندیو گوشش را پ

 رو پارتنر من... یدیدراز خواب یکشی+خجالت نم

 واستادما.... نجایمن ا رسرمیخ

 نیریشدنش به شدت ش یرتی....غختیبر آتشش ر شتریب زمیمداخله کرد و ه رارسالنیام

صائقه بود بر  زدیو چشمانش برق م دادیرا از دست م اشیکه خوددار یبود ...جور

 ...گرانیجسم و روح د

 بمونه.... شمیولش کن ماهان خودم گفتم پ-

 شل شد و دهان باز ماند... دستش

 زمزمه کرد یاوهوم اش گذاشت وسر برشانه تخت رفت و یبا ناز رو ایارش

 شه؟؟یبمونه حالت خوب م شتیپ ایارش یتو گفت ریر؟؟امی+ام

 ابرو باال انداخت و پوزخند زد تک

 ر؟؟یام-

 کرد و سرتکان داد طنتیش

 ؟ی... تو گفتری+اره ام

 من گفتم...-

موضوع کنار  نیباالتره بهتره با ا ریباباام شیمن پ گاهی...بالخره جایدید یدید یدی*د

 باباماهان... یایب

 ...رونیب دیهم بابام خستس لطفا بر بعدش

اش حس و حال پدرانه به وجودش کودکانه یهاطنتی... شدیسرش را بوس یو رو دیخند

 ....کردیم قیتزر

 ببرد.... رونیرا صدا زد بلکه او بتواند پسرک پرو و سرکش را ب ارشیداد ،ک با

 ماند.... ارسالنریمچاله در آغوش ام یایارش رهیو خشک شده خ ستادیدر اتاق ا دم

 ؟یبد نگذره راحت-

 انداخت... رارسالنیام یپا یوول خورد و پا رو یکم
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 *حاال راحت ترم...

 را داد و دست پشت کمرش برد نوازش کرد... طنتشیجواب ش ریام

 ...رونیب دیاستراحت کنم...بر خوامیتو اتاق من؟م دیگرفت یمهمون-

 بعدش... یکنیرو ببره استراحت م ایارش ارشیبا استراحتت ندارم...بزار ک ی+من مشکل

 نه؟ یگرفت شیآت-

 نگاهش کرد و صداقت به خرج داد... مظلومانه

 یبزار بره بخواب یستین ضیبهت....مگه مر دهیهمش چسب یه هیگرفتم...چ شی+اره آت

 ...کمی

 را نوازش کرد.... ششیو ته ر دیفکش را بوس غهیت طنتیش با

 ....هاشهیحالت بد م یشیجوابشون و نده خسته م یی*بابا

و داد  غیکه با ج دندی... هر دو به سمتش دودیکش یداد بلند ارشیچشم گرد کرد و ک ماهان

 ...ردیجسم پدرش فاصله بگ ینکند از گرما دیرا چسب رارسالنیدست ام

 دوشش انداخت... یبرعکس رو یرا گرفت و با حرکت شیپهلوها ارشیک

 ....بردینم شیاز پ یاما کار دیکوبیم ارشیو مشت به کمر ک زدیتمام توان داد م با

 و غرغر کرد... دیبر باسنش کوب محکم

 ر؟؟یبه ام یچسبیم شتریب یجلو چشم من ه یکشیخجالت نم-

 *بابامههه بابام...

 ....یاریحرص ماهان و درب یخواستیم شناسمیمن توعه توله سگ و م یغلط کرد-

را گرفته بودند اما سربلند کرد از  دشید یدر هوا معلق...جلو شیهایبود و فرفر برعکس

 موها به بابا ماهانش نگاه دوخت... یالبه ال

 دوست داره... شتریمنو ب ریدر ضمن به من چه بابا ام یخوریخوب حرص م یلی*خ

و در را بست  دیکش یبه سرعت از در خارج شد...پوف ارشیبرداشت ک زیسمتش که خ به

 نبود.... یو قفل کرد که به آنها اعتبار

 کرد... زانیلب و لوچه آوتخت نشست و لبه

 ؟یکنیم تمی+چرا انقدر اذ

 ؟یچرا انقدر دم درآورد-
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 +بغلش نکن انقدر

 پسرمه-

 +منم پارتنرتم

 خاره؟یتنت م ینشون بد یپارتنرم یکنیم یادآوری یه-

 

 شل کرد و سر تکان داد... شین

بهت من سر  دیامشب خودش و مال ایبشه...انقد که ارش یادآوریبه شما همش  دی+آره...با

 ...دمیجمع تا االن نمال

 ؟یبمال خوادیدلت م-

 به سقف دوخت و سر تکان داد نگاه

 ؟یبحث و...درد دار نی+حاال ولشکن ا

 نه...-

 تکون نخور خب... نیآخه دردت به جونم آروم بش یه یکنی...اخم می+دار

 بچه؟؟ یدوباره پرو شد-

چک کردن  تیاش گذاشت مثال به نشده یچیباندپ یشانیپ یرفت و دست رو ترکینزد

 بدن... یدما

 +همه دردات به جونم...همششش....

 خورد و جا درست کرد و چشم بست... وول یکم

 بخوابم... خوامیحرفات تموم شد برو م-

 هو؟ی...خوابت گرفت  دیبه من که رس یدیخوابیور دلت بود نم ایوقت ارش نهمهیا ااای+

 زد و سر تکان داد یبسته لبخند محو چشم

 گفتم که اون پسرمه....فرق داره بآلخر-

 داد هیبه تخت تک نهیکرد و دست به س اخم

 ...رونیب رمی...نمنمیشیم جورنی+منم هم

 باز کرد و کالفه سر تکان داد چشم
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 ماهان؟ هیحرف حسابت چ-

 ...دمتونیشده...مردم و زنده شدم تا د یچ دمی...سکته کردم تا فهمنهیا +حرف حسابم

 هم فاصله نگرفتم... قیدق کی یشدم پروانه دور شمع... آب شدم ول دیایبه هوش ب تا

 ....ایو آر ای....اول روهام بعد ارشدیمحلم نداد دیبه هوش اومد بعد

 ...ادیخوابتون م دیمن هم که رس به

 به قصد ترک اتاق و بغض آلود ادامه داد... ستادیا

 ....ستیحق من ن نیا یشما استراحت کن ارباب....ول رمی+باشه م

 ندارد .... یا دهیفا دانستیاما م دنیناز کش دیبه ام کردیم ناز

 برنگرد گهید رونیب یدر رفت نیماهان از ا-

 خارج نشد.... یاکلمه یبزند اما حت یسمتش سرکج کرد و دهان باز کرد حرف به

 ...امدیدرن ییبار دهان باز و بسته کرد اما صدا نیدورافتاده از آب، چند یِ ماه همچون

 ؟؟یبر یخواستیشد؟؟مگه نم یچ-

 نشست... یصندل یرو یکرد و با دلخور اخم

 یداشته باش ازین یزیبه چ دی+روهام بهم گفت تنهات نزارم شا

 هنگام پلک زدن... یحت سوختیو چشمانش را مالش داشت...به شدت م دیتمسخر خند با

 ...یرو تخت باش یوقت دار هیبخوابم...ده ثان خوامی...میگیباشه تو راست م-

صورت گذاشت و فشرد... لب غنچه شد هنگام  یو از شدت ذوق دست رو دیجا پر از

 کرد با ادا اطوارش... یکلمات و دلبر یادا

 م؟یرو تخت؟با هم بخواب امی+من ب

 کی...پس از نزدیروهام گفته مراقبم باش یگی..مگه نمیبخواب ستیتو قرار ن گهینه د-

 باش...

 تخت پرش رفت.... یگفت و رو ییبلند باال چشممم

 کرد و ابرو درهم رفت... ریکه تکان خورد زخمش ت تشک

 ....دیرا بارها بوس شیگفت و به سمتش خم شد خِم ابرو ییوا

 د؟؟یغلط کردم غلط کردم هول شدم فقط ...خوب+
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 ...لمس ویکنیغلط اضافه م یدفعه چندم شد دار نی...ببیبهتر تو یانگار یمن خوبم ول-

برات کارت راحت  ارمیشلوارمم درب ایباره ب کی یخوای؟؟میچ گهیو د ریام ریبوس و ام

 بشه....

 وول خورد توجه طلب کند که موفق شد... یگرفت...کم یو در کنارش جا دیخند

 بخوابم خوامیانقدر تکون نخور گفتم م-

 +ارباب جام بده

 شهیماهان باورم نم-

 و؟؟ ی+چ

 ارباب... ی...بهم گفتهیخونه چ نیتوا گاهتیاومد جا ادتیتو بالخره -

 کرد و چشم خمار... زانیو لوچه آو لب

 اصن... یزارینم یکنیم یادآوریبره شما انقد  ادمیمنم  رهینم ادمی+البته که 

 نجوا کرد... دیبوسیکه قلب را م ینیخم شد و ح اشنهیس یرو

 ...هیصاحب روحم ک هی...صاحب فکرم کهیصاحب تنم ک رهینم ادمیوقت  چی+من ه

 "هیقلب زمزمه کرد "صاحب قلبم ک در

 بود... یجار یگریبر زبان سخن د یول

 دادم... یتماَمم رو دست ک رهینم ادمیوقت  چی+ه

 ...هی...سرورم کهیک میدنی...بت پرستهیجسم و روح ک نیارباِب ا رهینم ادمیوقت  چیه

 ....یترس و نگران یپا دیکردم بزار یامروز جسارت اگه

 از حس بودنتون... رمیکردم جون بگ لمستون

 ...ششهیستا فمیام وظباشه تا زنده ادمیجسم و  نیا دمیبوس

 مگه نه؟؟ دیبخشیو م میگستاخ

که او را از پوسته خشک و خشن  یرا به شدت دوست داشت....تنها عامل اشیزبان نیریش

هم  ایکه انگار به ارش اشیذات یهایزبان نیریماهان بود و ش یهایدلبر کردیخود جدا م

 ....دهیرس

متفاوت تجربه کردنش  یچند لحظه حال و هوا نیبود بابت داشتنشان که هم خوشحال

 داد روحش را جال
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 ...خوب...بتازون تا نوبت منم برسه...یکنیم یخوب زبون باز-

 نوبت شماست سرورم شهی+هم

 بسه ماهان-

 رفع نشده... می...هنوز دلخورستی+بس ن

 تو رو رفع کنم؟؟ یدلخور خواستمیگفته من م یک-

 لمس کرد...را  شیبه سمت صورتش برد و تار به تار مژه ها دست

روح و  یمقصد ابد دانستیتک تکشان را شمره بود...حاال م یهوشیچندساعت ب نیا در

 ...کردندیدفن م اری یهاتار مژه انیم دیجسمش کجاست...او را با

 یکی یبرا نهیبیم ی...وقتروحی... آدم هر چقدر سرد و بگنیچشما به من دروغ نم نی+ا

 ...خوادیازش دلخور باشه م خوادیانقدر مهمه دلش نم

 خب...ادامش؟؟-

 مونده میاز دلخور گهید کمی+

 رفع کنم؟؟ دینکنه اونم با-

 کرد و سر تکان داد... بغض

که  یینامدار...به خاطر همه استرس ها رارسالنیام ی...بهم بدهکاریرفع کن دی+اره با

 جسمم... یعصب یو بغضا و لرزش ها ای...به خاطر همه نگراندمیکش

 ...یکه جلو چشمام بود بهم بدهکار یوحشتناک یرایخاطر همه تصو به

 ازتون مگه؟؟ خوامیم یچ

 ست؟ی....حقم ننهیبب که چند ساعت مرد تا زنده بودنتون و یابرده یبرا ییدلجو کمی

 گفته بودم روز اول بهت...سخته بودن باهام-

 ...امیه پاتون مبا من ...پا ب یبه جونم... درداتون به جونم همه چ شی+سخت

 ست؟یاز آغوشتونه ن کمیبعدش سهمم  یول

هم  یپنهان برا یتخت دراز کرد...دعوت یبه سقف داد و دستش را رو نگاه

از حد غرورش....اما خوب بلد بود راه و  ادتریحرکات ز ی...مغرور بود و بعضیآغوش

 را.... ییرسم دلجو

 ...تلینه ل ویزده بودم اسل هایازمندیپسرک... تو ن یلوس شد-
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...وول خورد اصابت دیرا بوس اشنهیاش گذاشت و سمردانه یبازو یزده سر رو ذوق

 داشته باشد... یکینزد نیاز ا یشتریشود و سهم ب شتریها بهم بجسم

 و بس.... نیفقط زده بود ماهان ماهان ماهان هم هایازمندی+تو ن

 گرانیبه گوش د اشیشاد ادیکه فر دیلب گز جانیاز شدت ه دیچیکه دورش پ دست

 ....خواستیخودش م یرا برا ینرسد...خودخواه بود و تمام سهم شاد

 یسکس هم آغوش نیجسم و ح یو مداوا هیتا به حال در آغوشش نباشد که بعد تنب نکهیا نه

 داشتند... یادیز

 ...کردیبار بود طعم متفاوت آغوشش را حس م نیشان اولاز رول رابطه رونیب اما

 ...شتری+ب

 ؟؟یچ شتریب-

 +بغلم کن...

 بشه؟؟ یکه چ-

که لذِت  دیداد...نال هیگردن تک یبه گود یشانیدر گردنش فرو برد و چشم بست و پ سر

 شده بود... بر روح و جسمش وارد یادیز

 +که دلم تب دار است...

 و با انگشت شصت فک و گوش را نوازش کرد... دیخند

 ؟؟یچ گهیخب د-

لمس داشت که همان هم  تیصورتش برد...اجازه ممنول کیاز گردن فاصله داد و نزد سر

 بوسه که نداشت... تیکرده بود...اجازه ممنول کسانیبا خاک 

 است.. دارید نیلحظه ا نی+لِب تو داغ تر

 او شروع کننده بوسه باشد.... خواستیلبش نگه داشت که م یکینزد لب

 را گرفت... گریکدیباهم مخلوط شد و عطر  هانفس

 از تاج تخت فاصله داد و با بوسه هر دو جسم را به آرامش دعوت کرد... یکم سر

 هاها،بوسهها، حرفلمس نیداشت به ا ازین

 را کم کند... اشیدردش شود و فشار بر جسم و روح زخم نیتسک که

 گریلب به دندان گرفت که د ترصیکه در دهان پخش شد حر شیهالب نیریش طعم

 ...خواستیماهان را نم یهمراه
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 داشته باشد.... ینیریش نیاز ا یشتریسهم ب خواستیم فقط

نفس  بارنینفس کم آوردن ...خوشحال بود حداقل امانده بود تا اتمام بوسه و یلیخ هنوز

 بودند.... ریها درگلب شتریب یقیکرد و دقا یهمراه

 او... یهالب یبودن َمردش برا صیبود از حر خوشحال

 نی....به ایبود و کار ادیها زکه زخم کردیطلب م یشتریاما بازهم سهم ب رارسالنیام

 مداوا امکان نداشت... یراحت

 آخش را درآورد... نکرد و یاریکه جسم  دیجلو کش شتریب سر

 صورتش گذاشت... یو نگران دست رو دیعقب کش یفور دهیترس ماهان

 شد؟ی+چ

 ...دیکش یقیکرد و نفس عم میبالشت تنظ یرو سر

 ....دیکش ری...سرم تستین یزیچ-

 تخت نشست... ی"زمزمه کرد و رویرمیبم ی"اله

 ....یبهبود یکم دیبه ام دیرا با هم بوس یو زخم و جسم درهم متالش یشانیپ باند

 د؟؟یگفت یها چبه بچه-

 ...دیتصادف کرد می+گفت

 ها و حرکت دست ماهان لذت ببرد....زمزمه کرد ک چشم بست از نوازش ی"ا"خوبه

 گرفت.... یاش انرژاش را ماساژ داشت و از آرامش چهرهتا سر جسم کوفته سر

 چنان جسمش را نوازشزود اثر کردند و مردش به خواب رفت اما او هم یلیخ هاقرص

 ...رفتیاش مگوشه به گوشه و قربان صدقه کردیم

او  یزد که عاقبت چشم خسته شد و وسوسه هم آغوش دیاش را دو مردانه یبدن زخم نقدرآ

 را داد...

به رگ گردنش چشم  رهیگذاشت....خ شیبازو یها پاسخ داد و سرروبه وسوسه لیم باکمال

بر سرتاسر گردن  گذاردیم ادگاریبه  یکبود یبست و به خود وعده داد حتما روز

 اش...برنزه

 یساعات باق نیگذشته بود و حال در ا ارشیو کلکل با ک حیبه تفر یعات کارسا شتریب

 امروز داشتند.... یرساندن برنامه کار انیدر به پا یمانده، با عجله سع

 نداشت... یتمام شیهاطنتیاوج بازگشته و ش یبه روزها ارشیک
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و از  داشتیرا نگه م رارسالنیکه در عمارت سرکرده بودند حرمت ام یاهفته کی نیدر

 ....نمودیآرام و مظلوم م یترس کتک خوردن همچون پسرک

 رقابلیو غ ماندیم یکه بمب انرژ شدیجلودارش نم یکس گریکه آزاد شده بود د حال

 کنترل...

 نشده... میآهنگ هم تنظ کی یاش عقب بودند و حتروزانه یزیبرنامه ر از

 

 هم خسته کننده بود.... نیروز به استراحت وخنده گذشت اما هم تمام

برسد که تمام مدت زنگ  اشچارهیبه داد تلفن ب افتیمبل که لش کرد بآلخره فرصت  یرو

 ...خوردیم

 آورد.... شیهاروهام لبخند بر لب اسم

 بادرکشان... مرد عاقل و ماندینداشته را م برادر

 دن...ها گوش سپربه ساعت کردیاش وادارت مآرام و مهربانانه یصدا تن

 نگرانش لبخند محو کرد.... یلبخند جواب داد اما صدا با

 ؟یدیچرا جواب نم زنمیساعته دارم بهت زنگ م کیماهان -

 صدات شده؟نگرانهی+چ

 شد... دای...از صبح نبود انقد آدم فرستادم دنبالش تا بآلخره پریچون نگرانم...ام-

 بره جنوب... خوادیم

 مدت هار شده نیا دهیو دور د ریباز چشم ام کنهیم ییغلطا هیداره پشت سرش  بیشک

 سره کنه... هیبره کارش و  خوادیهم م ریام

 ؟یچ یعنی+

نکرد...دوباره سرپا شد رفت دنبال  یکمک چیمدت دور نگه داشتنش ه نیتمام ا یعنی-

 جمعش کرد.... شهینم گهیتو کار انتقام د وفتهیاگه ب ریکاراش...ام

 ...ایکه خانوادش فقط من بودم و آر یاون روز گذشت

 نداشت براش.... یتیاهم چیه کسچیکه ه یاون روز گذشت

نبود... هر روز ترس مرگش و  الشیخ نیو ع کردمیدق م یکه من از نگران یوقت گذشت

 ایخودم و آر شتریب ییداشتم و تنها
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 گذشته ماهان... گهید حاال

 لباته... یتو چشماته...لبخند رو دی...امیتو هست حاال

 ...شینیبیم یقشنگ قلبته وقت ضربان

 و داره ذوق باباش و داره دیهست که ذوق خانواده جد ایارش حاال

 ...یپشتم باش دیبا

 

 داد... هیمبل تک یبست و سر به پشت چشم

چه  آنکه بداند یب گذراندیم یزندگ الیخیشده بود، چه ب اشیکه تمام زندگ یمرد نیا

 ...دادینم یتیاهم چیچشم به راهش هستند...چرا ه ییهاچشم

 ببرم؟ شیاز پ یکار تونمیمن م یکنم؟فکر کرد کاری+چ

در  ای، ارش ادیپشتت در م ارشیک امیپشتت در م ی...تو بریبتون دی...بایتونیآره م-

 واسته... تونهیمون نمهمه ی...جلوادیم

 امی+من از پسش بر نم

 ی...از همون نگاهاکنهینگاهت م یچه جور هایتازگ دمی...دیایبرم دونمی.... میایبرم-

 پر غرور و افتخار از بودنت ، از داشتنت...

 نتتیبیم یوقت کنهیم فیکه ک نایاز

 ...دیبه رخ کش دیسف یهادندان فیو چشم گرد کرد و رد دیزده از جا پر ذوق

 ؟یگی+من و م

 ؟ییخرابه...کجا تیوضع گمیذوقش و بکن م نیماهان شوت نزن سر جدت بعد بش-

 وی+استود

معتل کنه تا  کمیفرودگاه من....زنگ زدم خلبان گفتم  برتتیدنبالت...م فرستمیم نیماش هی-

 ...یبرس

 کنم؟ کاری+برم چ

نزاره به اسمش کار  که رفت فقط رفته بود شی...نزار بره...هفته پریبرو جلوش و بگ-

 اشتباه بکنن...

 بره ..به خاطر انتقام رفته... بارنیفکرش و بکن ا حاال
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 ماهان...من خسته شدم کشمینم گهیرفته...من د بیخاطر کشتن شک به

 ....خوادیدلم همون جمع خوشبخت خودمون و م من

 ...میو بخند میشادباش میدورهم باش مونهمه

 تحمل ندارم... گهید

 ...ریبا جونش بترسم...جلوش و بگ دیبا ی..جونمه...تاکداداشمه

 

 ...تونمی+نم

 ...ریجلوش و بگ ی...بزار کتکت بزنه اصن ولییتو تونهیکه م یتنها کس-

 ...نهیدستش چقدر سنگ یدونی...نمیروهام ول یگیمن قراره کتک بخورم فقط م ااای+

 ضرب گرفت زیم یو رو دیخند حالیب

 نی.. ماشنیاز ا شتری...خالصه حرف و کش ندم بیکتک بخور آدم بش یول دونمیچرا م-

 دنبالت فرستمیم

 ...امیاز پسش برنم ییباهام؟تنها یای+چرا خودت نم

 میعوض کن دینداره با تیلو رفته امن نیماش ربارونیت انیسر جر الیبهم گفت و شبید-

 دستم بنده تمییتدارک سو تو

 شد.. ی..کامال خالالیهم جمع کردن از و لتونیوسا

 ؟یبه من بگ دیاالن با+

 ...منتظر باش...زمونیخودش گند زد به سوپرا یبود...ول زیسوپرا گفتمیم دیاالن هم نبا-

 جواب نماند و قطع کرد... منتظر

 ...یامتداد سکوت پشت گوش ماند و او

 ...یتکرار یهاو ترس دیجد یماند و نگران او

 ...شناختیکه م یآدم نیتریحق بود و روهام منطق حرف

..حق اندازدیتنه ترس به جان چند تن ب کی...حق نداشت گرفتیاو را م یجلو دیبا بارنیا

 نداشت...

نگاه  یفقط به صفحه گوش نیبه سرعت سرسام آور ماش تیاهمیدر افکار خود ، ب غرق

 ....کردیم
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در گوشه  ایاش برود قربان صدقه دانستیگرفته، نم اریکه در خواب از  یبه عکس رهیخ

 باشد... زدیم دیکه با ییهاگوشه مغزش به دنبال حرف

 ی...مگر قدردادی..مگر او به حرفش گوش مدیبه او...چه داشت که بگو گفتیم چه

 داشت... تیاهم شیبرا

 یبرا دََوندیکه به دنبالش م یبه افراد تیبدون اهم راندیتنه م کیکه نه...او  البته

 ...یکینزد

 کندیبه خود ،همه کار م تیو بدون اهم گذاردیجانش را کف دستش م کردیفکر م دیشا

 نبود گونهنیاش...اما اخانواده یراحت یبرا

 به او بفهماند... توانستیخانواده بودن او بود...جسم سالمش در کنارشان...کاش م یراحت

 ...یگرید زیچ چیبودنش است نه ه خواهدیم یکه از زندگ یزیچ تمام

 یبرا گرداندیاما او فقط چشم م کردیم شییبه خود آمد...راننده راهنما ستادیکه ا نیماش

 ...دنشید

 اش کرد...زده جانیآماده پرواز ه کوپتریهل دنیو د دندیرس یبام برجپشت به

 بود... دهیوقتش رس بآلخره

چند ماه...نشان دادن تمام  نینگفته تمام ا یهاحرف یحاال بود برا نیزمانش هم دیشا

 ها...و ترس هاینگران

ها و کائنات همراش بود...همه در طلب گفتن ناگفته یعنیهنوز پرواز نکرده بودند  نکهیا

 کردن او... یراض

 شدنش ... الیخیب یعنیکردن او  یراض

 کند... دایهفته تجربه کردند ادامه پ کی نیکه ا یآرامش یعنیشدنش  الیخیب

با آن  شهیخط افتاده،مثل هم یشانیو پ دهیدرهم کش یهاکه با اخم دیرا د یرارسالنیام

 را دارد... دنشیطلب در یچشمان وحش

 چند ساعت... یکند...حداقل برا یرا مخف یشگیقدرتش را جمع کرد که ماهان هم تمام

 به دنبال جلب توجه... یگوشیو همچون پسرک باز شدیاو مظلوم م شیکه پ یعاشق ماهان

که در نزد  یتیداشت به ماهان مغرور ...همان خواننده معروف و همان شخص ازیحاال ن او

 گذاشتیم شیمردم به نما

 و محکم... یجد پرقدرت،
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 به سرعت از کنارش محو شد... راننده

 او... یرو شیتنه پ کیاز پشت رول به داخل ساختمان رفت و او ماند تنها و  خلبان

 ...دیرا چسب شیکه بازو نشیو بعد دست سنگ دیاش پرده گوش درههمان ابتدا عربد زا

 نجا؟یا یایب یشبهت اجازه داد گم ی؟ک یکنیم یچه غلط نجایا-

 خارج شد... اشیحرکت عقب رفت و بازو از حصار دستان سنگ کی با

 بوده تا حاال؟ ی+با اجازه خودم...مگه اجازم دست ک

 نیتو ماش ینشست یچه حق ؟؟بهیکنیم یچه غلط نجایسگ بزنمت بگو ا ماهان نذار مثل-

 ارو؟؟ی نیا

 خودته... یهااز راننده یکی یگیکه م اروی نیا ارو؟ی نی+ا

 ...شهیتر از همبلندتر و ترسناک دیصدا به رخ کش تن

که من اجازش  ستمممممیکه من ن ینیتو ماش ینشست یکه باشه به چه حق یاهر حرومزاده-

 ؟؟یو ندادممم که من خبر ندارممم به چه حق

 ه؟یدست ک یگیکه م یحق نی...اهی+حقم دست ک

از  یرنگ یبود و نورها کی...هوا تاردیبه رخ کش یخون یهاو چشم دیرا چسب شیگلو

 ... ساختیفضا را روشن م یتا قسمت یکوچک دورتادور باند پرواز کم یهاچراغ

 هارت کرده؟ یطور نیا ی...چه مرگت شدهههه تو؟ چستیاالن وقتش نسگم نکن ماهان -

 +حاال سوالت عوض شد نه؟ چه مرگم شده؟

 مگه نه؟ ستمین یشگیهم ماهان

 ستمیات کنه... نه خب اون ماهان ننگرانش بدرقه یو پشت سرت با چشما یکه بر همون

 ....گهید

 نجا؟یا یایبهت گفت ب یک-

 +خودم..روهام...

 ؟یک با اجازه-

 ه؟ی+با اجازه خودم...مگه اجازم دست ک

بر جسم و  یادیز یروان یفاصله گرفت...فشار روح یاز گلو جدا کرد و عصب دست

 نداشت... یوانگیتا د یاروحش بود و فاصله
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 فرو برد چنگ زد... شیدر موها دست

 دیبوسینبودند تا تار به تارش را م تیوضع نیماهان فشرده شد و آرزو کرد کاش در ا دل

 شده باشند.... یمبادا زخم

 نداشت... ینیکرد اما ماهان قصد عقب نش دادیو داد و ب دیدور خود چرخ یکم

 ؟یاومد یبا اجازه ک-

 ه؟ی+اجازم دست ک

 ...دیو داد کش دیکوب اشنهیس تخت

 دست من ..دست َمردت...-

را گرفت...َمردش؟او خود را مرد  شیشدن داشت اما جلو انیو لبخند قصد نما دیلرز دلش

 نیبه ا یازین گریانگار...ماهان که د یبود در آن حوال کینزد امتیماهان خوانده بود...ق

 ...دیدینداشت...او خود را در بهشت م ایدن

 ...نجایا نمیبینم ی+من مرد

 ...نجایا نمیبیواقع َمردم رو نم در

 و بعد فوران کرد... نشیهضم حرف سنگ دیطول کش ی...کمستادیا یشده بر جا خشک

مشت و  ریماهان را ز ردیخودش را نگ یاگر جلو خوردیسمتش قدم برداشت و قسم م به

 لگد خواهد کشت...

 ترنیاطراف را سنگ یبود و هوا نیسنگ شیها...نفسدیرا گرفت و باال کش اشقهی

 ...کردیم

 بگو؟ گهیبار د هی یجرعت دار-

 االن توله سگ؟ یخورد یتا بهت بفهمونم چه گوه بگو

 رهنیپ یباال یکنده شده یهابه دکمه توجهیرا از بند انگشتانش جدا کرد و ب اشقهی

 ...دیغر

 جرعت ندارم دوباره بگم... یهان فکر کرد هی+چ

 شیکه همش پ ینامدار؟؟همون آدم مظلوم و لوس رارسالنیجلوت ام ینیبیو م یک

 خودته...

بار  نیکه انقدر جرعت داشت اول نیو بب یکه جلوت واستاده...االن ماهان ستیاون ن االن

 داد.. شنهادیاومد بهت پ
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 ...یکه تو ندار یزیاالن همون ماهانم...با همون دل و جرعت...چ من

 من دل و جرعت ندارم؟؟-

 شد و جواب مثبت داد... رهیجسارت در چشمانش خ با

 ...ی+اره...ندار

 نمشیبیجلوم واستاده؟کو؟ چرا نم َمردم

 ارباب من؟ ؟کویشگیهم رارسالنیاون ام کو

 نمیبیآدم خودخواه م هیحاال فقط  من

 ...چکسسسسینداره...ه تیبراش اهم کسچیکه ه یکس

 و... انتهاشیو قدرت ب نهیبیخودش و م فقط

 به رقباش ثابت کنه قدرت داره... نهیتو فکر ا فقط

 ...کنهیمحو م نیزم ی...بلکه از رودهیله زده رو با گلوله نمکه بهش گلو یکس جواب

 ؟یریکجا م یدار

همه کاره  یبگ یری...میرقبات و نابود کن یری...میبهت و بکش رزدیکه ت یاون یریم

 چکسیاون خراب شده فقط منم نه ه

 بشه؟ یچ که

 ...ستیجلو دارت ن ی... که کسیرقبات بگن تونست که

 بشن... شتریطرفدارات ب که

 ر؟یام ادیم رتیگ ی؟چیییچ که

 ...اصال برات مهم هستن؟ی...پس خانوادت چی...پس روهام چیمن چ پس

 ...شنیم شتریبعدش...دشمن هات ب شهیم یچ یبر یکرد فکر

 ؟یچ یعنی نیا

 بترسن... شتریخانواده بدبختت ب یعنی

 بلرزم... شتریو پاشون ب دست

 احتمال بر نگشتنت و بدن... شریب رونیب یریم یوقت

 ...شهیم شتریاما ضعف خانوادت ب یکنیم شتریقدرتت و ب یریم
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 ؟یفکر کرد نایحاال به ا تا

 ...شدیاما مانع از سکوت نم شیپ قهیچند دق یهاگرفته بود از عربده شیصدا

 تیکار به خاطر امن نیکارهارو به خاطر خانوادم کردم...من اگه اومدم تو ا نیمن همه ا-

 خانوادم بود

 شدیمغزش منفجر م رفتیم شیپ یماساژ داد...کم یشانیو پ دیتمسخر خند به

 ...دانستیم

 ؟یکردیم نیو تام شونتیامن دی...چرا بایگی...به وهلل دروغ میگی+دروغ م

 داشته باشه... تیبه امن ازیکه ن کردینم دشونیتهد یاونا خطر یکار نبود نیتو ا اگه

 کار بود... نیپدرت توا باشه

 که بخواد خطر بشه براشون... شناختیهاش و نمبچه یسال کس 20بعد گذشت  اما

 خودت... یدونیم ریام یگیدروغ م یدار یدونیم

 ...یریکه انتقام پدرمادرت و بگ یکار و انتخاب کرد نیا تو

 ...تا کجا...یتا ک اما

 ؟یفکر کرد نایا به

 ...شهیم یچ ینباش یفکر نکرد نیاما به ا یریاون هارو بگ انتقام

 ...کنهیدق م تیاز نگران روهام

 اد؟یسرشون م ییچه بال ینباش یفکر کرد تاحال

پنهان  یهاقتیبه دست روشده و فاش شدن حق تیاهمی،ب اشیمنطق یهاتوجه به حرف یب

 راه افتاد... کوپتری، به سمت هل اشیزندگ

 برگرد خونه... نجایا یکه اومد یگمشو با همون-

 ...ادی...سر راهت به هم خلبان بگو بزارمیبرگشتم زندت نم زنده

 ...اوردیطاقت ن گریاش را دنبال کرد و دقدم برداشته نیچشم اول با

 چفت شده مانده،منتظر خروج بودند... یهاو پشت لب شدندیدر مغزش اکو م هاحرف

تر شد، اما سکوت بود و هنوز نگفته طعم دهانش را زهر کرد و چشم یتلخ یهاحرف

 ...شدیگفته م دیبا ستیکاف

 ...زنمیو م دتیق یبردار گهیقدم د کی یعل ینامدار با توام به وال رارسالنی+ام
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 همه ترس... نیخسته شدم از ا گهیچون د کنمیکار و م بارنیا امیجون ارش به

  یبتراشکه واسه خودت دشمن  یریم

 طاقت ندارم... گهیاما من د یو بدتر کن تیوضع یریم

 تیو بهم اهم نهیبیاش مکه من و فقط به چشم برده یکس یندارم بمونم تو زندگ طاقت

 ...دهینم

 ...دهینم تیاهم مینگران به

 ...کنهی...ترسم و حس نمنهیبیچشمم و نم اشک

 ....یریو بازم م یدیو محل نم یدیبه حرفام و گوش م یتیاهمیانقدر ب نمیندارم بب طاقت

که اومدن  یدیجد یآدما یحت یکنیو فدا م یهمه چ یبه خاطر انتقام دار نمیندارم بب طاقت

 ...تیتو زندگ

سر  ییبال تی... اگه به خاطر انتقام کوفتادیب امیسر ارش ییکارت بال نیبه خاطر ا اگه

 ادیداداشم ب

 ...بخشمتینم امتیق امیسر خودت تا ق یحت دمیسر خانواده جد ای

 ...شهیواسه هم ریو ام دتیق زنمیم

که خودم خواستم و  یرابطه ا نیا دیکردم و ق دایکه بعد چند سال پ یزندگ نیا دیتو رو ق دیق

 پسرم و.... یخوشبخت دیو ق میشاد دیو ق دمیخانواده جد دیق

پشت سرم انگار نه انگار که بوده انگار  ذارمیچند وقت و م نیهمه ا زنمیو م زیهمه چ دیق

 ...ینه انگار که بود

 گذاشت تابشیقلب ب یزد و دست رو لب

 ...کردیم یقراریو ب دیکشیم ریت بیعج

 عشقم و".... دی+"ق

 ...زنمیبه وهلل م رارسالنیو ام یهمه چ دیق زنمیم

 ...دیبریبود و نفسش را م نیها سنگگرفت و مکث کرد...حرف نفس

 برو... یبردار...چرا واستاد گهیقدم د کی+

 ...ستمی...نشون بده مهم نتمیاهم ینشون بده هنوزم برات ب بهم

 ندارم برات برو...برو پشت سرت هم نگاه نکن... یکن ارزش ثابت
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 و که خودم خواستارش بودم  ییایتا تموم کنم دن برو

 که تموم بشه... یباشه تو خواست ادتی اما

 پنهان را نداشت... آشکار کرد و فاش شد... یهااشک یدارتوان نگه گرید چشم

 خشدارش... یشد در صدا انینما شتریو بغض ب دیچک اشک

داده..چرا  یرا در خود جا یملود نیباتریحاضر بود قسم بخورد ز رارسالنیکه ام ییصدا

 تا به حال دقت نکرده بود؟

هر حرف و  یبایز یهجا دنیصدا...ادا کردن خاص کلمات...کش یشگیآن ناز هم به

 ....ستیجار شیکه از صدا یلطافت

 هم... دیدقت نکرده بود...شا چرا

 نداده بود... یتیاهم گاهچیهم فکرش را مشغول کرده...اما ه شتریموضوع پ نیا

را به ناکجا آباد فکرش  خواستندیکه انگار م یکرده بود....فقط پر و بال نداد به افکار دقت

 ببرند...

در قاموس او  زهایچ نیرا که ا جایب یبود پر و بال افکار دهیاول کار چ همان

 ....دیگنجینم

 نقص و قلب مهربانش... یب کلیاش هجذابش چهره یداد به صدا تیبار اهم نیا اما

 نداشت.... ییگوش شنوا گریاما او د زدیهم حرف م هنوز

 داشت؟ یریدر فاصله گ یکه ماهان عشقش را اعتراف کرده بود سع یاز آن شب چرا

 شدن قلبش؟ ریدرگ د؟ازیترسیچه م از

 شکستن... یعاشق شدن چه برا یندارد چه برا یمدت شعار داده بود قلب نینه تمام ا مگر

 د؟یترسیاز چه م پس

 دور قلبش را بشکند... یکه حصار سنگ نیا از

 حصار؟ کدام

 اخم کرد؟ یجیقلب گذاشت و از سِر گ یرو دست

 ...کردینم ینیقلبش سنگ گرید چرا

 است.... میکوچک که قابل ترم یفقط ترک ایشکسته بود؟ حصارش

 ماهان ... یهاداشت از محبت یتوقع چه
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 کندیسنگ را هم آب م گفتندیبود که م ییهااز جنس همان عشقش

 آب شود... اشیرا که حصار سنگ یخدا آن روز اَوَردین

 ...ستیدر کار ن یآسمان خراش گریوقت د آن

 بشود... د،یاگر آنچه نبا کشتیخود را م دیبا

 آورد؟ یم اشیها ممکن شود...چه بر سر زندگناممکن آن

 ...شدیختم م نجایدوماه فاصله گرفتن عاقبت به ا یکی نیا تمام

 چیاو ه را بر صورتش بکوبد و هاینگفتن ستد،یبا شیکه ماهان روبه رو ییجا

 ...پشت دست بر دهانش نکوبد وادار به سکوتش نکند... دینگو

 ماهان را حس نکرد... یکیدر افکارش غرق بود که نزد آنقدر

 را به او دوخت... اشیگذاشت و چشمان اشک شیبازو یرو دست

 ...زدیحرف م اشیاز قلدرباز یوقت گفتیم دروغ

 ....ستیشگینزد او، همان ماهان هم شهیهم ماهان

با آنکه  یپوست ریز یها...همان لوس شدنتشیپنهان شده پشت مظلوم یهاطنتیش همان

 ندارد... ینازکش داندیم

 و همان... یخداداد یناز و اداها همان

 ....یشگیبراق هم یهاچشم همان

 اش شد؟ رهیخ شتریب یکرد و قدر اخم

 نند؟یبیآنها هم برق نگاهش را م شد؟نکندیم رهیهم خ گرانینگاه براق به د نیا

 رابطه بود... یاز ابتدا رارسالنینقطه ضعف ام نی...اولاشیاشک چشمان

 پندارند؟یهم آنها را نقطه ضعف خود م گرانید نکند

 نی...بدون کوچک تردیدیاش را م ییرا که چشمان جادو یچشم کس کردیم کور

 ....یدیترد

که پرتو  ماندیم ی، نورافکن اشیستاره مانند داشت و برق شاد یاشکش، حاله ا برق

 ....پراکنَدیم

که چشمانش برق  گرانید یگر؟برایها که مخصوص خودش است دبرق چشم نیا

 زند؟ینم
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 یتو بخوا ی... هرکار یزندگ نیتو ا یتو بگ ی...هرچبار  هی نی...همرارسالن؟نکنی+ام

 ... نکمویکوچ یایتو دن

...من که از اول قبول ی... بآلخره بعد چند ماه خودت هم قبول کردیمرد من یگینم مگه

 داشتم...

 ...خرابش نکنیکه خودت هم قبول کرد حاال

 بار... هی نیهم

 بار و بگذر و نرو... هی نیاصال...به خاطر من...جون ماهان ا کنمیو فدات م خودم

 قلبش گذاشت... یرا گرفت و رو دستش

 ها از دستش در رفتبود ضربان قلب کوچکش که شمارش تپش دیشد آنقدر

 

 ...کنمی...دارم سکته مزنهیداره م یچه جور نی+بب

 کلمه... اصال بدون حرف... بدون کلمه... کی فقط

 ...نییپا میها..برسمت پله وفتینگامم نکن...راه ب اصن

 ...هیبرام کاف یکه بدونم منصرف شد نی...همهیبرام کاف نیهم

 ....ستی...منتها رفتن من مثل رفتن تو نرمیمن م یاین باهام

 دستش را محکم گرفت و فشرد... آنقدر که صورت مچاله کرد اما آخ نگفت یحرص

 ؟یعرضم که بزارم بر یانقد ب یفکر کرد-

 رابطه سنده؟ نیتو ا یرفته حرف ک ادتیکنم  فکر

 پس... ستیهم ن تمیوسط رضا نیهم مهم نباشه ادو طرفه... حرف  تیرابطه با رضا نی+ا

 به برق تو چشماته... ستیبه حرف ن تیرضا-

 زد و دست در بند دستش را آزاد کرد... یکمرنگ لبخند

 دیصورتش گذاشت و نوازش وار کش یرو

 ...ری+پس برق چشمام و ازم نگ

 ها که او قرار نبود وا بدهد...را دور کرد از نوازش صورتش

 ...کردیتر مماهان فقط مقاومت را سخت یکارها
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 خون پدرمادرم؟ ؟ازیبگذرم؟از چ یخوایم-

 واسه خودش؟ چرخهیکه داره راست راست م یقاتل از

 ...یستی+نه نگذر...تو آدم گذشتن ن

 شهیدرست م یکن...با صبر همه چ صبر

 ...ستمیمن آدم صبر کردن ن-

 باشه یداره واسه ک یبستگ میمون به وقتش آدم صبر کردن...همهی+هست

 میصبر کن دیبا یک واسه

 داره برات... تیواسه تو حاضرم هزار سال هم که بشه صبر کنم اگه بدونم حرفم اهم من

 رسهیواست اگه بدونم تهش حرفم به عمل م زنمیحرف م کنمیصبر م جانیسال هم هزار

 ...یشیم الیخیو تو ب

 باشه یواسه ک داره ی...بستگکننی... آدما صبر مینیبیم

 صبر کنم؟ یواسه ک یگیم-

که نگرانته  ی+واسه خانوادت...واسه پدرمادرت که روحشون آروم بشه...واسه روهام

 ...یتا هر کار بکن ادیمطمئن باش پا به پات م یول

 ...ستادیا اشنهیبه س نهیشد و س کترینزد یهم قدم باز

 دارم؟+به خاطر من ...به خاطر حرفم صبر کن...ارزش 

 نگاهش کرد... رهیخ رهیهم خ باز

 که قصد کوتاه آمدن نداشت داشت؟ او

 گفت؟یگرفته و آرامش چه م تمیر گفت؟ضربانیقلب چه م نیا پس

 گفت؟یاش چه مخون و افکار آرام گرفته میمال انیجر

 کجا رفت؟ اشیشانیزدن پ نبض

 ...تیرفت از حرص و عصبان شیتا مرز سکته پ شیپ قهیچند دق نیکه تا هم او

 نبود با چند حرف ماهان آرام شود قرار بود؟ قرار

 قرار بود؟ دیاینبود کوتاه ب قرار

در  ی....انگار همگکردیدر را باز نم یکس کوفتیهر چه بر در قلب و ذهنش م چرا

 فرو رفته بودند... یقیخواب عم
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 آمد... یاما به دست نم یآزاد یبرا دیکوبیم واریرا داشت که به در و د یایزندان حس

 نشوند... میتسل ندیایباز هم شورش کنند...کوتاه ن دیکوبیمغزش م واریدر و د به

 را به رگبار کتک بست که جسم تکان بخورد... ذهنش

 شود... یبرود و راه کوپتریسمت هل به

 راه پاپس نکشد... انیم

 خواب بودند جسم قلب مغز... یهمگ اما

 دهند؟یکه به حرف صاحبشان گوش نم هانیدرآمدند ا یفرمان چه کس تحت

 ها اشتباه شد...باز کرد حرف بزند و مخالفت اعالم کند اما چرا حرف زبان

 

اما برق چشمان ماهان  ستیسخن از آن او ن نیو ا دهیخودش اشتباه شن یهاکرد گوش فکر

 پس... گفتیچه م

 ...زارمیات نمزنده نییپا امیمن ب-

 برق زد و لبخند عمق گرفت چشم

 ...دیبلند خند اوردیاز گوشه چشم زدود و طاقت ن اشک

 یعنیاز آن قلب ضربان گرفته اش... یروزیپ یعنیموافقت... یعنیحرف ساده  کی همان

 ...رارسالنیکوتاه آمدن ام

 نرارسالیرارسالن،امیام دیحس خوب بود که نفهم ریرا حس نکرد که آنقدر درگ اشیجیگ

 ستین یشگیهم

 دستت دمیخودم آلت قتاله م نییپا میبر ای...بای+ب

 ...ایجسم بکن...فقط باهام ب نیبا ا یخوایهرکار م شمیمرگت م شیپ

 رفت... نییرا در دست گرفت و با ذوق پا دستش

و غرق در فکر  ریسر به ز رازسالنیبه ام یو توجه شناختیآسانسور سر از پا نم در

 نکرد...

 نبرد دونفره شان بود روزیاو پ بارنیا

 نگفت چیبه خاطرش ه رارسالنینشست و ام یحرف او به کرس بارنیا

 ...نیباالتر از ا یخوشبخت
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 ...کردیو نگاهش م زدیهم تمام مدت لبخند م نیدر ماش یحت

 ....دیفهمینگاهش را هم نم ینیسنگ یحت اما

 هم دروغ نبودند... یلی...انگار کائنات خزدیبود منگ م جیگ

 قهیکردند در عرض چند دق طلسم

 چند مدت... یجسمش را ربودند برا اریاخت

 باشد... تفاوتیها بنسبت به آن چشم شهینتوانست مقاومت کند... نتوانست مثل هم که

 مشت کرد و کالفه سرتکان داد دست

 .... آمدیداشت بر سرش م ییبال چه

 ....حوصلهیبود و به شدت ب کالفه

به حاالتش همچنان  توجهیاز آنها داشت اما ، ب یدر دور یکه سع یگوشیباز دوپسرک

 ...ستندینکنند دست بردار ن لیتا بر او تحم دانستیو م کردندیم یشان پافشاربرخواسته

 نشو چیانقد پاپ امیگفتم نم ایآر-

بگو من و  یبارک هی ادینم ارشیک ادی،ن ادینم ایارش ادی، ن ادیماهان نم یاین تو گهی*داداش د

  میبر ییدوتا یدد

 یایب دیخب شما با گهیراست م گی*بابا د

 .... میهم بر هیبق تا

 بود.... امدهیبه مزاجش خوش ن چیآنها ه شدن چی.... پاپدیبرگردنش کش یدست کالفه

 ...ادیماهانم ب دیبگ یتوله سگا... رفتن دیمخم و خورد نمیبب رونیب دیبر-

 مغموم سنگر ترک کرد و از اتاق خارج شد... ایآر

 آخر را زد... ریحالت ممکن ت نیترشد و با لوس زانیآو شیاما از بازو ایارش

 ندارم که... شتریب ریبابا ام هی*من که 

با  یایبگم بهش هوم؟شما که نم یچ یدار یابا بابابزرگ چه خاطره دیبچم ازم پرس بعدا

 بگم؟ یمن به بهراد کوچولوم چ میهم خاطره بساز

 ه؟یبرو خودتو جمع کن بچه پرو بهراد ک-

 توله ... یخودت هنوز بچه ا تو

 خب؟ دیبهرادم دار کاری*بابا چ
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 ...یکنیبچم بچم نم گهید دمیو چ ارشیدُم تو و ک یبه موال وقت یرو دار یلیخ-

 دیکن یم تشیاذ یلیخ ارشیبرا ک رمی*بم

در  ختهیداد ،با التماس ر حیادامه مکالمه از دست رفت که با آمدن ماهان ترج فرصت

 اوست.... یدار انهیشان فقط منگاهش به او بفهماند تنها راه استجابت خواسته

تو جمع ما  ادیخوشش نم رتیهم اصرار نکن باباام نیاز ا شتری...برونیبرو ب ای+ارش

 ...رهیقرار بگ

 ام ونیم گذرهیخوش نم بهش

 م؟یزورش کن دیچرا با ادیدوست نداره ب یوقت

ماهان  یلحظه با صدا نیکرد و در واپس رارسالنینگاه را حواله ام نیغم زده آخر ایارش

 متوقف شد....

 ...میبر گهید قهیچند دق امیبگو همه آماده بشن م ی+رفت

 داشت نه لج کردن.... یانیپدرش را صدا کرد که انتظار پادرم متعجب

 ؟یچ یعنی ییییی*بابا

 ...میش یماهم مزاحمش نم ادینم رتیکه گفتم بابا ام نیهم یعنی+

 *اما آخه؟!

 ...نیپسرم آفر رونی+اما و اگر نداره برو ب

رفت و با برداشتن کابل شارژر قصد خروج  زیکه مطمئن شد، به سمت م ایخروج ارش از

 مرد مقابل شد... یهاپنجه ریاس شیداشت که بازو

 کجا؟-

 دیایکه شما نم یی+همون جا

 ورتمهیمغزم  یهارو تک تک نورون یدار یاصال متوجه هست هیرفتارا چ نیماهان ا-

 کارات؟ نیبا ا یریم

 به حرفتون گوش دادم؟ نکهی+کارام؟ کدوم کارام؟ ا

 به اومدن؟ کنمیمجبورتون نم نکهیا

 د؟یبه انجام دادنش ندار یلیم چیکه ه یمتقاعدتون کنم به کار خوامینم نکهیا

 ...کنمیرفتار م لتونیدارم به م نکهینه ا مگه
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 تو؟ یچته انقد دور برداشت میو بکش با هم بر یاسپت... دست-

 یبرا من سخنران یطور نیا ینداره بگم گازت گرفته هار شد یپسرمم هار رکس

 ...یکنیم

 حرف دله.... هیارباب حرف منطق ستین ی+سخنران

 شیاز مرد روبه رو ترحوصلهیمردانه جدا کرد و ب یهارا از بند پنجه شیزوآرامش با با

 تخت نشست... یرو

 ؟یرو چ ایحالش و نه؟ حال آر یدی+د

 مگه ازت جز بودن در کنارشون؟ خوانیم یچ

 یآقا یایب نییدوتا بچه از موضعت پا یبه خاطر دلخوش تیبار تو زندگ هی یتونینم

 نامدار؟؟...

 نیندارند ازت فقط حضورت براشون مهمه هم یادیخواسته ز یهمراهشون بر یتونینم

 به نظرت خودخواهن؟

...پوزخند زد دانستیرا م شیهاجواب دادن او نبود که خود ، جواب تک تک حرف هدفش

 و سرتکان داد....

 شهیهم یتو رو کنارشون...من چرا اصرار کنم وقت خوانی+آره خب خودخواهن که م

 که جوابم پوزخنده.... ییغرورمو له کنم واسه کارا ی...تا کمونهیم جوابیحرفام ب

 میریمنم گفتم چشم خودمون م دیاینم دیگفت

 ...دادیاجازه خودسر شدن به ماهان نم گاهچیفکش را گرفت و فشرد... ه یعصب

 نه؟ای رونیب یدر بزار نیپاتو از ا دمیاصال بهت اجازه م نی؟ببیک د؟بااجازهیریخودتون م-

 صاحبشون غرور دارن؟ شیتا حاال توله سگا پ یک از

 کرد... یدر چشمانش زل زد و حاضرجواب تخس

 ...کنمیبه بعد حفظ م نیاز ا زایچ یلیوقته...غرورم و واسه خ یلی+از خ

 انه؟ی دیای...مخوادیم حیدنبالشون برم چون خسته شدم دلم تفر خوامیم منم

 تکان داد... یفاصله گرفت و سر یحرص

 ....آوردیالف بچه کم م کی یاگر جلو عمرا

 ...یبرم برم راه انداخت یکه ه یبکن یاونجا چه غلط یخوایتوعه توله سگ م نمیبب امیم-

 بگو چه مرگته؟ حاال
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 نگفت... چیسرتکان داد و ه حوصلهیب

 هست... تیزیچ هیمطمئن شدم  گهیحاال د-

 توله سگم که انقد تو خودشه؟ ومدهین رشیاستخون گ نکنه

 کوچک لب اکتفا کرد... یتنها به انحنا بارنی، ا شهیهم یِ پر انرژ یهاخنده برخالف

  ستین ی+نه مشکل

گذاشتن  جوابیمنتظر عواقب کارتم باش که من آدم ب یکن ول ییاعتنا ینگو و ب یاوک-

 ...ستمیرفتار ها ن نیا

 را نشنود... شیلب زد تا صدا ریبه ز سر

 جواب مونده.... یهنوز ب شمیجواب؟ کار هفته پ ی+ب

 به حال خودم... یاس ولم کردهفته هی

از  یترسونیم یحضورم و من و از چ یکنیصدام و حس نم یشنویمن و نم ینیبینم

 ه؟یتنب

 ...یکاریندارم که تو هم انقد زخم رو زخمم م یکم بدبخت خودم

 به خود آمد... رارسالنیداد ام با

 با توام بسه چسناله پاشو جمع کن خودتو... یه-

 ...میخوریبه اون دو تا بزغاله هم بگو آماده بشن صبحانه رو اونجا م برو

 شد.... نیرا گرفت و مانع از سوار شدنش به ماش ایارش یجلو افتیکه اتمام  لیوسا دنیچ

 هرید گهید میبزار سوار شم بر هیچه کار نی*وا بابا ا

 روهام... ایمن  نیماش اینه  نیماش نیبا ا-

 نگذاشت... جوابی، تخس حرفش را ب ارشیک شهیهم مثل

 نه؟یماش نیداره ماش یچه فرق یچ ینعی-

 برف... نیکوه ببرتتون تو ا یتا باال نیماش نیا ی+انتظار که ندار

 ...دیکش نشیبه ماش یبه جانب دست حق

 ....رهیگیسوار شو بابات سخت م ایارش یخوب نیبه ا نمیماش-

 ...دیغر تیجد با
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کلمه....حرف نباشه رو  هی نیروهام هم ای دیشیمن م نیسوار ماش ایرو مخم نرو  ارشی+ک

 حرفم

 شد... کیروهام نزد نیرا گرفت و به ماش ایرغبت دست ارش یداد و ب اشینیبه ب ینیچ

 مون برم...داداش نیبا ا نهیا حمیترج-

 تیمن و جوجم هست امن فیلط اتیکار کرده حواسش به روح شتریب اتشیاخالق رو

 ...شترهیب مونیو روان یروح

 ....شد فندریسوار د الیخیاش کرد و و بحواله یترسناک یغره چشم

هم به  رارسالنیبود و ام حواسیاطرافش برگشت...تماما ب یایتازه به دن ستادیکه ا نیماش

 ....زدینم یفاما حر بردهیموضوع پ نیا

 

جوابش را  یحالیاش کرد...با تمام بحواله یو شاد به سمتشان آمد و لبخند سرزنده روهام

 نبود... ریپذمرد امکان نیبا ا یداد که بدخلق

 چمن؟ ای میاصبحونه کلبه-

 قرارگرفت....  انشانیو م دیکش غیج زدهجانیه ایآر

تخم مرغاش محشره توروخدا  سیسوس ایچمن جون آر میداداش توروخدا بر ی*وا

 داداشششش....

 گمیم یچ نیبب ریلحظه زبون به دهن بگ هی ای+آر

 همراهمونن... ارشیکه نرفته ماهان و ک ادتیرستوران  میبر شهینم

 ....شناستشونیم یک نکیسر وضع و کاله و ع نیآخه با ا گهی*داداش د

 رفت... اشیجیصدقه گو قربان دیخندان لپ پسرکش را کش روهام

 فسقل ... ایتازگ یخنگ شد یلیتو انگار خ-

 موقع سرو غذا... زنهیم نکیتو رستوران کاله و ع یک

 ...دیکرد و از ماهان کمک طلب زانیآو لوچه ولب

 را داشت.... شیهوا شهیداداش" مهربانش هم"زن

 ...ختیرا بهم ر شیهایکرد و فرفر شیبایز یهاچشم میلبخند تقد بازهم

 "...یپیآی"و میری... فوقش مستیشلوغ ن ادیچمن ز ستین ی+مشکل
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 بچه شاد باشه... بزار

 چاکاند... شیفرستاد و ن شیدر هوا برا یبوس غیج با

 ...ی*عاشقتم زن داداش خودم

وکله زدن  و دماغ سر حال دل یول کردیم تشیو اذ انداختیبا او کل م یعاد طیشرا در

 را نداشت....

 ور بود...انداخته در فکر غوطه نییمدت سر پا تمام

 ...دیترسیکرده به شدت م لیبه او تحم رارسالنیکه ام یاهفته کی یدور نیا از

 بود.... یصورت مرگش حتم نیکه در ا دیایب انیبه م ییجدا بود حرف نگران

 دارد... ینگاهت نکند چه درد نتیزتریبه او بفهماند عز کردیم یمحلیب یطرف از

 خود را داشت.... یجا یمشکالت کار نهایهمه ا انیم

 توانستی....تمام مدت مگذاشتیدلش م یرا کجا رارسالنیام رهیخ رهیخ یها....نگاهاما

 زدنش را حس کند.... زل

و مغز خاموش  کردیم یی...قلب رسواشدیشل م شیو ن آمدندیبه پرواز درم هاپروانه

 تمام امور را به او واگذار کرده بود...

 اش کند....حواله یابرگردد و او هم نگاه عاشقانه خواستیم دلش

اش حواله بر گونه یلیو با س اوردینگاهش طاقت ن زیت غیآتش و ت ریز ریها که امهمان از

 "انقد زل نزن بهم با اون چشمات"...دیبگو

 شدن را داشت اما مقاومت کرد... رهیخ یها و با همان نگاه....تمناهمان چشم با

 را بچشد.... یمحلیهم او طعم تلخ زهر ب یکم بگذار

 رارسالنیام یهاو نگاه شدینم یمزه پران الیخیچنان بهم ارشیاز صرف صبحانه ک بعد

 ....گرفتیرا به سخره م

 باالها... یزنیزل نزن بهش م یجورنیا ریام-

 زد.... یپوزخند نگاهش کرد و قیعم

 ...زدیاشاره کرد و عالمت داد برخ رونیدست به ب با

 منتظرتم... رونی+ب

 جا منو تو برف دفن کنه... نیهم خادیم نیخود خدا روهام دستم به شلوارت نجاتم بده ا ای-



 

377 
 

 کارت دارم... اینده پاشو ب لی+شر تحو

 ده صورت به صورتش چسباند...دست دور گردنش حلقه کر ایارش

 ...دیتوروخدا به خاطر من گناه داره هنوز خوب نشده دوباره کتکش نزن یی*بابا

 کنمایبارتون م یزیچ هی ای+ارش

 ...دیفهمیچرا نم ستیندارم اصن موضوع خود خرش ن شیکار گمیم دارم

لطف....اگه خرم که پس زبون شما رو  همهنیخود خرم؟ دست شما درد نکنه بابت ا-

 که جوابتون رو بدم... فهممینم

 به سمتش برداشت یبلند زیخ

 قلبش گذاشت... یدست رو دهیکش ینیه ارشیک که

 داستان... هیچ نمیبب میباشه باشه بر-

 ...دیرا بوس ایارش یشانیکه از در خارج شد برگشت و پ رارسالنیام

 باالخره... ازهین یدستم بده بوس خداحافظ یکار هیگولمون زده و  دیعشقم شا-

 بدون دوست دارم... یمانور بدم ول ادیز تونمینم میتو جمع فیح

را رها کرد و به سمت در قدم تند  ایارش یزد فور شهیبه ش یکه تقه ا رارسالنیام

 برداشت...

 +چشه؟

 ؟یگیو م یک ؟یهان؟ ک-

 هول شده جوابش را داد... ارشینگاهش را که به او دوخت، ک برزخ

منظورت  ستنیپس اونا ن ستمیو دار ن ریدر گ ادیو روهام و که من ز ایچشه؟ آر یخب ک-

 خر ذوقه یهم که مث چ ایارش

 نمه چس کرده.... هیماهان عنتر که امروز خودش و  نیا مونهیم

جهنم کرده به  لیکه خود آن را تبد افتیبار برزخ را در چشمانش ن نیکه باال آورد ا سر

 بود....

 در مورد ماهان؟ قایدق یگفت ی+االن چه ِشر

 تو... ینگفتم غلط کنم ِشر بگم اونم در مورد ماهان اونم جلو یچیمن ه یک-
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دهنت و جر  یبزن ی... در مورد ماهاِن من حرفگمیباره م نیو آخر نی...اولارشی+ک

 ...دمیم

 من عاشق یجلو خوادینم دونمیرابطتون و م امیاوهه ماهان تو...داداش من خود-

 ...دیمعشوق بش

پنهان بود که توان  ینگفت....در عمق آن نگاه سوزان حرف چینگاهش کرد و ه قیعم

 از خواندنش.... دیترسیهم داشت اما م دیخواندنش را نداشت...شا

 انداخت... نیینگاه گرفت و سر پا یفور

 ستین یشگیپکره تو خودشه ماهان هم روزی+حاال بگو چشه از پر

 یریگ هیهر موقع  میبه مشکل خورد دیتو مجوز آلبوم جد کمی ستین یخاص ادیز زیچ-

 شده... یطوالن یلیدفعه خ نیا هابهیعج یتو الک ول رهیم یچند ساعت هی ادیم شیپ

 شد... رهیخ نیزیپر برف د یهاچانه گذاشت و به کوه ریدست ز متفکرانه

 گهیبه من نم هیمشکل جد هینکنه -

 فهممیاون هم نگه من خودم م شهینم نه

 ریام یراست یراست یول

 ر؟ی+ام

 لتیاسم و فام نیبا ا گیپوففف توام د-

 حرف مفت نزن و از بحثم دور نشو  ارشی+ک

 همه آدم کار دستت بدم  نیندارم جلو ا خوش

 یطور نیهست فقط سر مجوز ا شیزیچ هی نیا گفتمیسر بحث داشتم م میباشه باشه بر-

 شهینم

 چشه واقعا دونمیخب نم یول

 ...یبر یتونیم ی+اوک

برا  ستمین یبوس خشک و خال هی قیهمه راپورت دادم ال نیا یتشکر چ نیبرم هم تونمیم-

 ...یتشکر و قدردان

هنوز پا برجا که  طنتشیشد اما ش میج یو فور دیند زیکه مشت شد صبر را جا شیها پنجه

 ...ختیزد و نمک ر ادیاز راه دور فر
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 نیو اون که ا نیقابل شما رو نداره چهارتا خبر از ا هیچه حرف نیا کنمینه خواهش م-

 نامدار بزرگ یآقا دیکارارو نداره شرمندمون کرد

که فکر  یزندگ دیجد یها از سر و کله زدن با وروجک شدیم ریتکان داد پ یسر کالفه

 ...کردیبالغ اند اما اشتباه فکر م یکودک و آن دو مرد ایفقط ارش انشانیم دکریم

کرد به افکار آشفته سروسامان دهد...همه افکار  یضرب گرفت و سع نیزم یکفش رو با

 افتیینم یو جواب دیچرخیحول محور ماهان م

 هرر وزه را ندارد.... یانرژ کردیاحساس م زی،خود ن دیاو را گرفته د یوقت از

 ....گرفتیاو م یها و خنده ها یاش را از زبان باز یهم انرژ دیشا

در دلش  بیعج یعالوه بر متشج کردم اعصابش،شور شیهاو زنگ زدن هاطنتیش

 ...پراکندیم

 بود از آن محروم شده... یکه چندروز یزیچ

 ...اشیمخمل یپرعشق و صدا یهانگاه

 ....شیهاو برق ستاره مانند چشم گاهیو ب گاه یهانوازش

گذار بوده و او  ریاو تاث یرو یشخص یو ناراحت یحس نکرد گرفتگ یگاه در زندگ چیه

 مغموم کند... زیرا ن

 ها صحت نداشت...گفته نیو ا کردیبار هم اشتباه م نیا دیشا

 ناراحت... اشیشاد است و با ناراحت اشینداشت که با شاد صحت

 ...ختیریها مدوباره در رگ یجان اشیپر انرژ یهانداشت که خنده صحت

... آزاردیم زیآزار دهنده است او را ن شیبود و آنچه برا زینداشت غمش غم او ن صحت

 صحت نداشت... نهایا

 بپندارد... قتیها را حقها جامعه عمل پوشانده و آنحرف نیبه ا توانستینم

رشد  یسال در پوشش سرد سنگ 30بود او  دیبع زهایچ نیا رارسالنیام یقلب سنگ از

 ...ریامکان ناپذ شیحرف ها برا نیو اکنون قبول ا افتهی

نشستن  یرفتند، بالکن رستوران را برا یبرف باز یکه برا گوششیباز یهاپسرک

 ....دیبرگز

 ....ردینظر بگ ریرا ز زیهمه چ توانستیها داشت و مبه وروجک یخوب دید
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بود که عالرغم اصرارش بر نشستن، از پس  ی" ماهانزیچذهن از "همه مقصود

 و به آنها ملحق شد... امدیبرن ایارش ییزورگو

 را بفهمد... یناخوش لیبلکه دل ردیبگ نیبذره ریتک حرکاتش را زتک توانستیم حال

به  ایارش یکه با صدا زدیدر افکار خود چرخ م و با نگاه به بخار بلند شده از قهوه نشست

 خود آمد...

 ....گهیحداقل نگامون کن د یومدیکه ن ی*بابااا باز

 قصد کوتاه آمدن نداشتند.... ییشد اما گو شانرهیخ یکرد و با لبخند محو سکوت

 خب یبرف باز یایب شدیم یچ گهیراست م گهی*داداش د

 ....گذرهیچه خوش م نیبب

نشانه  ارشیرا به سمت ک یاز آن فاصله به برادرش زد و گوله برف بزرگ یچشمک

 رفت...

 ریگ نیزم یو او را رو دیدو ایشد و با دو به سمت آر یاصابت گوله برف حرص با

 کمرش نشست.... یانداخت و رو

 یپسرک فرفر دمیهان حاال نشونت م یزنیمنو م یچ گهید-

 

 شان فضا را پر کرده بود....هقههو ق ختندیریرا بر سر صورت هم م برف

 یباال یرتیاخمو و غ یایارش دیکرد و ند یرا برف ایسرخوش تمام سروصورت آر ارشیک

 ...ستادهیا نهیسرش دست به س

 بارنیپرت کرد و ا نیزم یرا رو ارشیک وتیک یهاواکنش نشان داد و با همان اخم یفور

 جسمش نشست.... یرو خود

 چشم باباهام روشن... نمیبیم دیجد ی*کارا

 کوچک و سرخش را در دست گرفت... یهاچاکاند و مچ دست شین

 مگه جوجم؟ کنمیم کاریچ-

 ...ارشایک ادیاصال خوشم نم گهید یکیرو کمر  ینیبش دهیم ی*چه معن

 شینداشتم که بچه اصال جرعت دارم جلو داداش و دد شیجوجه عقاب حسود.... بابا کار-

 داشته باشم... شیکار

 ...دیکوب اشنهیتر کرد و برس ظیغل اخم
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 هان؟ یداشت شینبودن کار ریروهام و بابا ام یعنی*

 گذاشت شیدندان به نما شهیاز هم ترثیخب

 بهتر نیاز ا یچ یمو فرفر یمنم که عاشق پسرا هیفرفر یدونیم دیاومممم آره شا-

 برداشت... نیریرا از جسم ز اشهیو سا دیکش یبلند غیج

 ...یبرو با همون فرفر ایک یبد یلی*خ

 ...دیغر ارشیجلب کرد و رو به ک شیاز پ شیتوجهش را ب ایارش غیج

 بفهمم ارشینکن پسرم و ک تشی+انقد اذ

 کنمایم کتیت کهیت یکن ناراحتش

 خورهیندارم خودش زود بهش بر م شیلوسه من کار یادیپسرت ز نیقربونت داداش ا-

 ایروهام و آر ینشسته باز نهیکرد... دست به س زانشیو لب و لوچه آو ایبه ارش ینگاه مین

 گر بود... و ماهان را نظاره

 گرفت... یسمتش قدم برداشت و درکنارش جا به

 

دارم که  یفرفر هی دمشینم ایدارم به دن ییطال یفرفر هیآخه جوجه خنگ ....من خودم -

 ....ادیبه چشمم نم هیبق یفر موها گهیتو موج موهاش گمم د

 ....گفتینم چیبود و ه رهیبا اخم به روبه رو خ همچنان

سرش  یحرکت کاله از سرش برداشت و کاله پر برف خودش را رو کیدر  ارشیک

 قرار داد...

 به هوا برخاست و کاله را به سمتش پرتاب کرد... غشیج

 کرد... یدلبر شیاز پ شیجدا شود و ب شیموها ییبرف از طال یدیداد سف سرتکان

 ارشیک خورمیخب سرما م یاوونهی*د

 ....وونمیآره د-

 ....شنیدلبرتر م شنیم سیخ یکه وقت ییها یفرفر وونهید

 و لبخند زد.... دیکش شیبه فرها یدست

 ....دیتر از خورشخوشرنگ شنیم تریی....طالشنیم زتریهاش ر یفرفر-
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حرف خام  کیاز او را نداشت....با  یکه دل طاقت ناراحت یکرد به نشانه آشت یزیر خنده

 ....اشیسادگ نیعاشق هم ارشیو ک دادیو وا م شدیم

کنان فاصله گرفت و به ،خنده دیکه لب گز ارشیخمارش داد و ک یهابه چشم یناز تاب با

 قدم برداشت.... گرانیسمت د

 یسر تفاوتی، بگرفته یبربازگو کردن حال و هوا یمبن ارشیک یتوجه به اصرارها یب

 کند.... یربرداریتصو شیالعاده روبه رواز منظره فوق ستادیا یتکان داد و کنار

 ....دیکش یقیکرد و نفس عم انیرخ نما گاهشهیتک شهیوجوِد هم یتنش قبل از گرما عطر

 ...نمودیم رتریهوا هم دلپذ ییبود اما حال با استشمام عطر او گو یریمطبوع و دلپذ یهوا

 هیبودند و اجازه داشت به او تک ییآرزو کرد در خلوت و تنها ستادیسرش که ا پشت

 بزند...

 اش بگذارد و عطر گردنش را نفس بکشد...چانه ریز سر

 و سردر گردنش، تمام وجودش را به لرزه افکند.... چدیدست دور تنش بپ او

به عقب خم شد به  یگذاشته بر جسم، کم ریبه سرعت تاثو  دادندیدر مغز جوالن م افکار

 او را به خود آورد.... ایزده ارش جانیه یاش که صدابر شانه هیتک دیام

 کرد... یمحل یو بازهم ب ستادیصاف ا یفور

 م؟یکن یبرف باز یاومد یی*بابا

 به لب گرفت و آتش زد.... یگاریس

از هرزمان  تریدنیپرست شدیم یبت دنیکش گاریس نیرخ کج کرد نگاهش کند که ح مین

 ... گرید

را  اشییبایز توانندیکه م ییهاو او قصد کور کردن تمام چشم گرفتیدلبرانه م یهاژست

 ....نندیبب

 اطراف... یدیسف انیپوش بود م اهیس سرتاپا

 ...اوردیبه وجود م ییبایتضاد ز نشسته بر موها و سرشانه یهانرمک برف نرم

 ...دنشیکه آتش زد دل ضعفه گرفت از د گاریس

 را... نشیآفر یهاییبایکرد تمام ز لیتکم

 ...میحج یهانشسته بر لب گاریآتش س یسرخ

 ...ستادنیمطلقش و ژست ا یاهیبرف از س یدیزدودن سف یدر موها برا دست
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 و دست مشت کرد لرزشش مشخص نباشد.... دینگاه دزد یفور

 او... فیبود...ضع فیضع

 روحش... فیجسمش ...ضع فیضع

 وجودش... یداشت اصال نسبت به سرتاپا ضعف

 اما توان برگشت نداشت کندیاش ممواخذه زیکه اعتراض آم دیشنیرا م ایارش یصدا

 جنبه.... یسست شود جسم ب نیاز ا شیب خواستینم

 نکش.... گاریس ری*باباااا ام

 رونیب یظیبه ماهان دود غل رهیگرفت...خ اشدهیانگشتان کش نیب گاریزد و س یقیعم پک

 فرستاد و نگاه گرفت...

 بابا... هیاول-

 شد و لپ باد کرد... نهیبه س دست

 ....یدیکش یکی دمید ی*دروغ نگو اونجا هم که نشسته بود

 چشم و ابرو آمد... ارشیک یو برا دیخند

...ماهان راه کشمینم گهیتموم بشه د نیکرد نه...باشه جوجه ا یازش مخف یزیچ شهینم-

 ...وفتیب

 برگشت.... نهیزده اما با طمأن ذوق

 به خود گرفت و ابرو باال انداخت.... یمتعجب افهیق

 +من؟

 م؟یچندتا ماهان دار-

 وفتم؟یکجا راه ب برمیلذت م عتی+مشغولم دارم از طب

 انیها بتا بچه میکلبه مقدمات ناهار و آماده کن میریم-

 ...میریا هم مهمه ب هی*داداش چه کار

 ندهد یسوت دیروهام کوب یبه پهلو نامحسوس

 ...شهینم ستیکلبه آماده ن-

 الیخیب ایراحت نیدو تا وروجک که به ا نیماهان داداش قربون قدت ا گهی*راست م

 ...شنینم
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 ...میایم میکنیم دیهم خر ی...برگشتن دیشما بر ششونیپ میهست ما

 شانه باال انداخت.... الیخیبه چشمان سردش دوخت و ب نگاه

 برمیرو ول کنم برم کلبه آخه... دارم لذت م نجای+چرا ا

 زد و اخم کرد... گاریبه س یگریپک د یحرص

 اونجا از منظره لذت ببر... ایبرفاست ب نیوسط هم ستین ابونیکلبه تو ب-

کنشش به تن داد وا یبرد و لرز الک ریکرد و باز هم شانه باال انداخت...سر به ز طنتیش

 ...ندیرا بب

 ...کندیم شیخود شرط بست موردپسند بود همراه با

 لرز درآورد... یو باز هم ادا دیرا د اشیکینزد

 سردته؟-

 گفت... یسربلند کرد و نوچ یفور

 +نه

 از لرزشت مشخصه...خوبه گفتم صبح لباس گرم بپوش-

 +اون موقع انقدر سرد نبود

 ...زدندیو نامحسوس لبخند م دندیشنیرا م شیلب غرغر کرد هرچند همه صدا زیر

 به دست روهام داد و کاپشن از تن کند.... گاریس

 کرد... کیبه هم نزد یرا حرص شیهاو لبه چاندیشد و دور جسمش پ کشینزد شتریب

...فقط ایماهان از ارش یتربچه ایارش ازهم بمونه... نجایا خوادیو م زنهیداره سگ لرز م-

حوصله نق  ینش ضیدورت مر چی...سفت بپنویا ری...بگنیهم یکنیم تیو اذ یدیحرص م

 زدناتو ندارم...

 اما باز هم به روش خاص خود... کردیم محبت

 ماهان... یهانقبه نق دادیطاقت سرما خوردنش را نداشت اما نسبت م دلش

 دیچشم غره رفت و غر دیرا که د گرانید خنده

 به من؟ دیچتونه مثل وزغ زل زد-

 ...دیخند طنتیو با ش دیچیاش پشد... دست دور شانه کشیکرد و نزد یلودگ ارشیک
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حرکات فوق  نیا یبرا رنمونیگیم انی...منینکن همچ رانهیا نجایا میداداش تو مأل عام-

 ...یعشقوالنه زن و شوهر

 ...دیفرق سرش کوب شیباز یبه کول توجهیو ب چاندیرا پ دستش

گرم کردنش شد  هیبعدش و تحمل کنم  یحوصله ندارم غرغرا زنهیداره سگ لرز م-

راه  ماهان...ستیتو مورد دار ن ینشسته بود رو ایارش بعد...یعشقوالنه زن و شوهر

 ...میتا کشته نداد وفتیب

  اشیکاپشن باد قهی...سر در شانیهابود به اطراف و دعوا و حرف توجهیب

 دادن نداشت... رونیو قصد ب گرفتیدم م قیبرده عم فرو

 نمودیکوچک م رارسالنینبود اما باز هم در مقابل ام زهیم زهیداشت و ر یامردانه کلیه

 که در کاپشن بزرگش جسم گم بود....

 داد... هیرا به جان هد شیو گرما دیچیدور تنش پ شتریب

 بآلخره از آن حال و هوا خارج شد... دیرا که از زبان معشوق شن اسمش

 ییتنها یبرا زدندیهر چند جسم و قلب و مغز له له م امدیهم کوتاه ن باز

 بمونم خوامی+اما ... آخه... م

کرد و مثال  زانیبرخالف جسم سرتاپا ذوق زده لب و لوچه آو دیاش را که دغره چشم

 مغموم همراهش شد...

 کاپشن مچاله شد... ینینگیس ریز شتریسرش راه افتاد و ب پشت

 شتریو افکار مغز لحظه به لحظه ب رفتیانداخت و قربان صدقه م ینگاه م کلشیه به

 ....شدندیم زیآم کیتحر

 ....گرفتیبار تمام تن نبض م نیچندم یبرا نشیجسم سنگ ریفکر پرس شدن ز با

 ....شدیخواستارش م شتریجسم بوده و ب نیا ریبارها ز او

خود را  شهیاز هم شتریکه ب شدیاخته نم...خود شندیدیهرچند کم اطرافش را م یهانگاه

 پنهان کرده...

 ....کردیم رهیمحشر نگاه خ پیبه لب با آن ت گاریبلوز به تن س رارسالنیام اما

 خوشحال... یها و گاهشدن رهیخ نیاز ا شدیم یعصب یگاه

خود داشت به شدت دوست  یدر حسرتش بودند و او ، آن را برا گرانید نکهیا تصور

 ....نمودیم یداشتن
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اش بم و مردانه یو تن صدا یشدند و خواست کاپشن از تن بکند که لحن جد نیماش سوار

 منصرفش کرد

 شهیبزار تنت باشه....سردت م-

 ...ستیسرد ن نی+تو ماش

 و به سمتش برگشت...در چشمانش زل زد و دستور داد.... چاندیرا پ فرمان

 ...مونهیم یباشه...حرفگفتم بزار تنت -

 دوخت.... رونیچشم نازک کرد و نگاه به ب پشت

 حواله اش کرد... رلبیز یگاز فشرد و فحش یپارو یکه نداد حرص جواب

 ....دیکوب شیبر ران پا یمحکم یلیو س دیلب زد اما شن ی" آرامیو "خودت دیخند

 ...دیو به هوا پر دیشدت سوخت و داد کش به

 ؟یزنیچرا م ااای+

 رفته نه؟ ادتیادب -

 هم نگفتم من.... یچی+خوبه ه
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 بنال چته؟-

 چته دیگی+پام سوخت تازه م

 چته یکل گمیاون و نم-

 ستین میزی+چ

 دوباره بزنم ای یگیم-

 بگم... یچ ستین میزیچ ی+بزن...وقت

 محکم تر... بارنیا دیکوب دوباره

 تعجب کرد و به سمتش برگشت... شیاز صدا خود

 اش به هوا بود...و اه و ناله دادیران پا فشار م یدست رو دو

 بزنم؟ ای یگیم-

گفتم که شما  یچته....چ دیگیم یزدم که ه ی+بابا من از سرصبح تاحاال اصال حرف

 هست میزیچ هی دیبرداشت کرد

 گرفته شدن را نداشت... دهیو ناد یتفاوتیب نیتحمل ا گریزد که د داد

 ....یشکنیو نم یمرگت هست که روزه سکوت گرفت هی گمیو م نید المصب منم هم-

 ...یزن یمرگته که حرف نم چه

زد و باز نگاه به  ینداشت...لبخند شیبه نما یازین گریبود د دهیکه به هدفش رس حال

 دوخت رونیب

 ...یتفاوتی... بمهیزندگ دی...سبک جدچی+ه

 قفل شد... نیرو به انفجار رفت و دست دور فرمان ماش مغز

 برآمده دست... یهارگ ینگاهش کرد و جان داد برا یرکیرزیز

...دندان کردیم ییجسم برآمده،خودنما یهاو رگ شدیم یبه سرعت عصبان شهیهم مثل

 ....دیکشیو تندتند دست به گردنش م دییسایم

 ...دیکرد و غر شتریرا ب سرعت

 نسبت به من... تفاوتی... آره... بیتفاوتیب-

 نه.... ای یسبک و ادامه بد نیبه بعد ا نیکه از ا یمونیاصال زنده م نیبب

 سر تکان داد.... یبه پشت سر نگاه دوخت و باز هم عصب نهیآ از
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 یوفتیباشه...دارم برات... به غلط کردن م-

و محو  دیپر رونیب نیاز ماش شیچند لحظه پ یدهایبه تهد توجهیب دند،یکلبه که رس به

 اطراف شد.... عتیطب

 ....دیدرخشیها ممطلق برف یدیسف انیدرم یکوچک کلبه

 یبرا دادیدوروبر جان م یهاهم بند آمده بود اما تجمع برف دهینرم نرمک برف بار همان

 لذت بردن...

جسم او را حس  یسوز گرماجان یسرما نیا انیم خواستیدلش م دینبود اگر بگو دروغ

 کند...

  خواستیدلش م گفتیمحض بود اگر م قتیحق

 بسپرد... یشود که سرما را به فراموش دهیآنقدر بوس زدهخی عتِ یطب نیهم انیم

 ...ستینبوده و ن یدیاما او اهل ناام شیهایاپردازیرو شهیمثل هم نمودیدور از تحقق م به

 شد... دهیبد به خود راه نداد و به سمت کلبه قدم برداشت که دستش به پشت کش حس

 جناب کجا؟ دیداشت فیتشر-

 میاومد ی...پس واسه چگهی+کلبه د

 ...امیببر پشت کلبه تا ب فینه شما تشر-

 +چرا؟

 کلبه... یکارمون اونجاس نه تو-

 شد... یسرتکان داد و راه زدهجانیه یو کم متعجب

او بود که  رارسالنیجسم ام یگرما ازمندینشسته برجسم لرزانش ن یِ کردن سرد برطرف

 ...کردیم غیهم در

 ،یهم راض نهیشوم یبود و به گرما قانع

 شد... غیهمان هم در اما

 شد رهیکوچکش خ وانیو به ا ستادیکلبه ا پشت

به ارمقان  ییبایاز داخل منظره ز کردیوصل شده ، مطمئنش م رونیاز سالن به ب وانِ یا

 آورده...

 به درون آن نفوذ کند اما نشد.... ییرا تکان تکان داد بلکه گرما جسم
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را  رارسالنیحرکات موزون پا عرق شد که برگشت ام در فکر کردن به جسم و آنقدر

 ...دینفهم

 خورد... یدیکه در گردنش رها شد به خود آمد و تکان شد سوزاننده یهانفس

 دمی+ترس

 بود نه؟... یمعن یمن هستم؟ حرفت ب یتا وقت-

 نگاه دوخت... اشثانهیبراق به لبخند خب یزده به سمتش برگشت و با چشمان ذوق

 تو؟؟سرده... می+چرا نر

 ...دیترس عمق گرفت و شتریب لبخندش

 بود... دهیدفعات د صورت که به معدود کیمیم نیاز ا کردینم افتیدر یخوب حس

 دیکش ینیها هرفتجمع ب ریدفن کردنش ز یبه اطراف کرد و وحشت زده از تئور ینگاه

 و پا به فرار گذاشت....

 رارسالنیدستان قدرتمند ام ریکاپشنش گ قهیجسمشان که  انیقدم فاصله انداخت م کی تنها

 شد...

 حاال... ی+بود

 ...دیطلب یینگران سر تکان داد و جدا یو کم دهیترس

 ..رمیخوام بم ی...من نمدیولم کن شهیم-

 شل شد و تقال از خاطر برد... یجنبه فور یجسم ب دیرا که شن اشقهقه

 به خود گرفته... یمضحک افهیقسم بخورد ق توانستیم

صدا  نیا یشگیهم دنیاش بود و دل شنبه قهقه رهیاش خکج ذوق زده شیخمار و ن چشمان

 ...کردیرا طلب م

 گله کرد... اشیجنبگیداد و از ب به خود یفحش

 برد... ادیرا از  یتفاوتیو ب یسرعت دلخور نیهم به

 اسارت... نیاو...عاشق ا و دیکشیو در بند م کردیحرکت او را محصور م کیبا  فقط

 بکشمت؟؟ خوامیگفته م یک-

 ....ستین یاگهید یتئور دیدفنم کن نکهی...وسط برف به جز اگهید نهی+هم

 برق زد و پوزخند کنج لب جا خوش کرد... چشمانش



 

391 
 

 جسمش را فرا گرفت... یکم یها با هم ادغام شد و گرماآمد، آنقدر که نفس کینزد

 ها...لمس لب یکم یخشک شده ماهان زد بدون حت یهابه لب یسیل

 را در صورتش فوت کرد و سر عقب برد... نفس

 چرا هست....لخت شو...-

 حرف ممکن را... نیتراحمقانه نیباشد ا دهیداشت درست شن شک

 سرتکان داد... یو سوال دیخند جیگو  نامطمئن

 ...دمیکنم اشتباه شن ؟؟فکری+چ

 ....دیآن د کیکه به کمربند شلوار وصل کرده بود را در  یشالق

 را جدا کرد و در دست گرفت... قفلش

 ...گفتم لخت شو...یدینه درست شن-

 گرفتینکرده لرز تمام تن را در بر م تصور

 کردنش... یبرسد عمل چه

 ...نمودیم یوانگیکوالک برف لخت شدن اوج د نیدر ا ستیبود مردنش حتم مطمئن

 شم یدرمیبزنم...تاکس خی خوامی... نممی+به همون دفن کردن راض

 ...شنیخشک م زنینم خیاونا -

 خب شمیبزنم خشک م خی+

 گوشه ... هیخشکت کنم و مثل مجسمه ابوالهول بزارمت  خوامیماهان.. نم-

 ....یچ یعنیلخت شو  گمیم یوقت یفهمیم

 لرزان کاپشن از تن کند... یدرآورد و با دستان هیگر یادا

 را گرفت اما مانع شد... زیاورسا یهود قهی

 تنت باشه...شلوار و شورت... نیا-

انگشتان مانع از ادامه حرکت  یتنه برد اما سرد نییاز قبل دست سمت پا ترلرزان

 ...شدیم

 ...دیسربلند کرد و نال زانیلب و لوچه آو با

 ...ادی...در نمشهی+نم
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 به چشمان رنگ شبش دکمه شلوار باز کرد... رهیو خ ستادیا اشنهیبه س نهیس

سرما و برف و  نیهم انینبود م دیاز دهن دور کند که بع یکرد افکار درت یو سع دیگز لب

 شود... کیبوران تحر

 پوشاند... شیها را به پاوباره کفشتنه را کامال لخت کرد اما د نییحرکت پا کی با

احاطه  یااز هر لحظه شتریکف پا به برف اصابت کند سرما تمام جسم را ب دانستیم

 ...خواستیرا نم نیو ا کندیم

 ....یسرد نیا انیم خواستیگرما و شور و شوق و هوس را م او

 نشسته در اطراف.... یهاتوجه به برف یب خواستیگرم و گر گرفته را م تن

 نشود... انیاش کرد و سرتکان داد لبخندش نمابامزه پیبه ت ینگاه

 رباسنیتا ز زیاورسا یداده و هود یگریجلوه د دشیمردانه و سف یبه پاها یبوت طوس مین

 را در برگرفته بود...

 کیبراثر تحر گرید یقیتا دقا بستیپنهان شده اما شرط م یهود ریخوش فرمش ز آلت

 ...کندیم انیاو هم خود را نما یریپذ

 بود... رونیزده اش ب خیو فقط سرانگشتان  دیاز قبل جلو کش شتریرا ب یهود یهانیآست

 ...رمایمی+ارباب...سرده...م

 چانه گذاشت و سر که بلند شد ریز دست

 نیکوچک تر یکرد و بدون اجازه حت یقو یهاپنجه ریباسن نرمش را اس یحرکت با

 ...ریرا اس شیهالب یواکنش

و ناله برخاست و باسن فشرده  ریو زبان درگ دیو جو دیو مک دیدندان گرفت و بوس به

 شد...

 ...دیرا بوس مشیحج یهاسپرد و با عشق لب یهوا را به فراموش یسرد

به خود گرفت، ناخودآگاه  یسیشد، بوسه که خ ریها ناله کرد و زبان که درگتماس دست از

 ...شتریلمس ب یداد و تقاصاجسم را حرکت 

 لمس داشت اما بازهم مقاومت کرد.... یتمنا ستادهیا کاریدوطرف بدن ب هادست

 قیدرد به جانش تزر یو کم شدیمچاله م مردانه یقو یهاپنجه انینرم باسنش م گوشت

 ها بود...حرف نیا یاما لذت فرا کردیم

 گشت... انینما شیاز پ شیجسم هم ب یهااول که زده شد تکان اسپنک
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 رارسالنیدستان ام جسم... و ماهان مشت شده کنار یها... دستریچنان درگهم هالب

 ...کردیو محکم اسپنکش م عیسر

 ...ستادیها از حرکت اکم آورد و و لب نفس

 سرعت نبض زدن سر داده بود و آلت برافراشته.... نیبه هم تن

 اش نگاه انداخت...تنه نییو با پوزخند به پا دیکش سرعقب

 ...تفاوتی...جناب بیزود نیبه هم-

 گذاشت... ری+چون سرده تاث

 باال انداخت و متفکر شد ابرو

 بودم تا االن دهی...نشنیجالب هیکرمت بلند شه..چه تئور شهی...بعد باعث مهیهوا سرده...برف-

 +من طبعم که گرمه خب بعد هوا هم سرده...

 که... ستیمن ن ری... تقصکشهیبه نشانه اعتراض قد م کمیبعد د کنهیهنگ م بدنم

 کرد... یرا گرفت و اخم کمرنگ شیهاکش آمدن لب یجلو یسخت به

 سوراخش برد و دور تا دورش را لمس کرد... کینزد انگشت

 شد... رهیو چشم گرفت و به گردن خوش فرمش خ دیگز لب

بود...مخصوصا با آن  یکار سخت دردیرا م متیکه دستانش حر یزدن در چشمان کس زل

 نگاه نافذ...

 ...شدیجسم منقبض م شتریو لحظه به لحظه ب کردیانگشتش را حس م نفوذ

 انگشتانش را نداشت... یهوایاما توقع ورود ب دیکش یخروجش نفس راحت با

 اش گذاشت...و سر برشانه دیکش یسیه

 +ارباب

 ...ستین یزی..چشییه-

 هیتنب نیرا ح یبوسه و لمس و آمادگ نیرفتار امروز که توقع ا آمدینظر مهربان م به

 نداشت...

 تندشده و قلب ضربان گرفته گذشت... یهابا نفس قهیدق چند

بود که گرما تمام تن را فرا گرفته شهوت  نیتر تیاهم یلحظه ب نیهوا در ا یسرد

 ...تازاندیم
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 کردنش... کیقلبش بود چه رسد تحر یخود عامل گرما اریبه  یکینزد

 کرد... تشیهدا وانیمطمئن شد به سمت حفاظ ا اشیکه از آمادگ یاندازه کاف به

 فقط گرم کردن جسم بود که طاقت حال بدش را نداشت.... یآمادگ نیاز ا هدف

 ...ستادیبست و پشتش ا وانیا یبه حفاظ سرد و برف ستادهیا مهیرا ن دستانش

نفوذ  شیهابه رشته یسرد یداد و گذاشت کم یها جارا در کنارش درون برف شالق

 کند...

 ...دیو خود را به تن او مال ستادیسرش ا پشت

 یاز لمسش داشته باشد حت یشتریعقب داد سهم ب شتریناله برخاست و باسن ب شهیهم مثل

 لباس... یاز رو

سخت بود و  هیانجام دهد که تنب خواهدیزد و او را به حال خود گذاشت هرچه م پوزخند

 ...ردیآرامش بگ یکار کم نیبا ا دیشا

 ...کردیخم م شتریو باسن ب شدیطاقت تر م یلحظه ب هر

 دوجسم انداخت...  انیعقب رفت و فاصله م یکم طنتیش با

عقب برود اما  شتریتنش خواست ب یگرما و برآمدگ یناله کرد و در جستجو زیآم اعتراض

 دستان بسته مانع شد...

 باسنش را از  یهازد با دو دست کپل پوزخند

 فاصله داد... هم

 اش کرد و پوزخند پررنگ تر شد...به سوراخ بازمانده ینگاه

 حرکت به سوراخش چسباند.... کیبرداشت و با  یحفاظ مشت یرو یهاتجمع برف از

 زد و چشم درشت کرد... یداد ناگهان

 تحمل شد... رقابلیدرفاصله داشت که سرما تا مغز استخوان نفود کرد و غ یسع

جان  شیکرد و از لرزش پاها تیدستش را در سوراخش هدا یهاانگشت تمام برف با

 گرفت... 

 طاقت طاق شده بود... گریکرد تن جلو بکشد که د یزد و سع هق

 وذ در درون بدن...تمام بود چه رسد نف یبتیها با سوراخش خود مصبرف برخورد

 ...دانستیشده را نم یتنه سر شده و چه مقدار زمان سپر نییتمام اندام پا کردیم حس
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 ...دانستیبار انگشت داخل جسمش رفته را نم نیچند

 شده اند... ریکه از سوراخش سراز یاآب شده یهامقدار برف یحت

 مهم نبود... یبسته به حفاظ سرد آهن یهادست درد

 آب روان شده... یباسن مهم بود و سرد یحسیب فقط

 بخشش.. دیهم هق زد به ام باز

 بده یلی...حالم بده...خکنمی+ارباب..التماستون م

 حالت بده یکنیاالن حس م ی...پس چه جوریمطلق نبود هیتفاوتیحالت بده...مگه تو ب-

 دیجواب بچم و بد دیخوایم ی+من غلط کردم..شکر خوردم..افتادم مردم چ

 کنمیمن خودم روالش م استیترست اگه ارش-

 نبود... یهق زدنش خشک و خال بارنیباسنش را گاز گرفت و ا لپ

 به سقوطش را گرفت و کنار گوشش لب زد کیو پاها شل شد...جسم نزد دیکش داد

 هنوز یدیمطلق و ند یتفاوتیزوده حاال... ب-

همچون  یمرد یچقدر هضم آن برا دیو ماهان فهم دهیکه شن یابه جمله کردیم یپافشار

 سخت و طاقت فرسا بوده... رارسالنیام

 آورد... یطاقت نم چارهیگرفتش را نداشت که قلب ب دهیقصد ناد چگاهیه او

 ...دیاالن...فکر سنگ قبرم باش رمیمیم زنمیم خی+غلط کردم گفتم توروخدا دارم 

 برف در سوراخش فوت کرد... زشیمعروف بر اثر ر خواننده

 و آلتش را به دست گرفت... دیخند

 نیاش ذوق و شوق ادامه را از بزده خیو جسم  یادامه باز یداشت برا ازین گرما

 ...بردیم

 ...بردیو با حرف درصد نبض بدن را باال م کردیپمپاژ م آلت

ننگه برا خواننده  شتریب نی...ایکنیسرما هم راست م نی...تو ایتو توله سگ هورن-

 معروفمون تا عامل مرگ....

دستم  ریانقدر داغ نکنه...اوووف ماهان نبض زدنش و ز گهیبزنه د خیبکنمش تو برفا  دیبا

 ...کنمیحس م

 گرما منفجر بشه... نیاز ا ترسمیم
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 بزنه... خیکنم دوباره  یکار هی ایکنم به نظرت؟از گرما نجاتش بدم  کاریچ

 ...ییرها دیشم درشت.. مظلومانه نگاه دوخت به امکج کرد و چ یکم سر

 +نجات...

 چرا؟-

 شهیراست نم گهی...دهارهیاز دست م دی+نجاتش ند

 شد... دیو چشمان ماهان از لذت سف دیدستش را سرعت بخش حرکت

 ...دیدیرا که م یقراریب نیا کردیم عشق

 ...دیبخشیو لذت رابطه را عمق م زدیله م له

 ...کردیم زیانگ جانیرا ه شانیهایرابطه و باز ،یجنبگ یب نیهم

 که تا پشت گوش او را سرخ کرد... دیکش یطیو آه غل دیجسمش لرز تمام

 شده... قراریصدا و آوا جسم خودش هم ب نیکرد با هم حس

 از ذهن دور کند و از جسمش فاصله گرفت... یمعن یتکان داد افکار ب سر

 ارمی...طاقت نمشهی...سردم مدیرینگ ...فاصلهکنمی+نه..نه خواهش م

 ...کنمیخودم گرمت م-

 و لبخند زد... دیکش رونیها بتجمع برف ریاز ز شالق

 یوانگید نیا یبرا دهدیاو خود جان م دانستیکردنش را داشت و م وانهید قصد

 نوازش کرد... متیو با مال دیباسنش کش یرو شالق

 در دست گرفت... نهیکرد و نوک س یهود ریکرده دست ز سیدر دهانش برد و خ انگشت

 و وول خورد.... دیکش یاوووف اشنهیس یانگشت رو یسیخ از

 ...کردترشطاقتیداغ ب یهاگردنش برد و با نفس ریز سر

 اون موقعا... یزد یحرف هی-

تن و بدن هنوز هم مثل سبک  نیروش کار کن...ا شتریب کمی...یزندگ دیمورد سبک جد در

 جنبس که... یب تیزندگ میقد

 حرف  یکند، تلخ ییدلجو یکم خواست

 را تلخ نکند... رارسالنیکام ام نیاز ا شیب ربطشیب
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 ....شناسهیم تن صاحبش و نی+ا

 ...یایهر سبک زندگ تو

 ...چاندیپ شتریرا ب اشنهیزد و نوک س لبخند

 تن صاحب داره... نینرفته...ا ادتیپس -

 ...صاحبت منم..یباش با هر سبک زندگ یخوایم یک هر

 فرود آورد.... دشیدرهوا برد و با قدرت بر جسم سف شالق

 ...سوزاندیم رحمانهیاز باسن را منبع درد کرده ب یشالق قسمت یهاکدام از رشته هر

 خوادیم یام سر خود هر غلطبرده زارمیکه نم یدونیتاوان داره ...م یبکن یهرغلط-

 بکنه....

سرم گرم  ی... فکر کردیکرد یهفته تمام واسه خودت سرخود زندگ کی یحقچه  به

 ..یکنیصاحابا رفتار م یمثل ب ستیکارمه حواسم ن

کرده  جیشالق بدن را هم گ یبر پوست و گوشت گرما و آتش داشت اما سرد فرودش

 بود...

 گرما را.... ای ردیرا در بر بگ یحس سرد دانستینم

 ...دیانگشتان گرفت و شالق برتنش کوب انیم نهیهم نوک س باز

 امان دادن.... یو بدون لحظه ا عیپرقدرت سر محکم

 +ارباب اشتباه رفتار نکردم...آرومتر لطفا...

 ...گفتی" که ماهان میدور بود از ان "آرام باش هافرسنگ

 ...کردیجهت برگرداندنش نم یخوددار بودن از دست رفته او هم حرکت گرید

 کرد.... شتریو حس گرما را ب دیسن سرخ شده کشبا یرو دست

 اشتباه نکردم... گهی... تازه توله میتو غلط کرد-

 ماهان؟ هیچ یدونیم یول

 برام... یگذاشت شیاز خودت به نما یقشنگ یویچه و یدونینم نه

 ....یکه از لرزش پاهات حسشون نکن یتنت بکوبم...اونقدر یها توساعت خوادیم دلم

 کنمیحرفامو بزنم... خواهش م دیقبلش با یول دیکن میتنب دیخوای+هرچقدر م

 نشاند... یشانیدر سوراخ باز مانده کرد و با حس وجود آب اخم بر پ دست
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 حرفات بمونه واسه خودت توله زر زرو دوست ندارم...-

 ...یخارجش کن دیبزن آب تو بدنته...با زور

چشمان  یآن هم جلو نمودیکار ممکن م نی...خجالت آور تردیبست و لب گز چشم

 ...رارسالنیام

 و شالق باال برد... ستادیسرش ا پشت

ضربه با کمربند  کیبرخوردش گوش سپرد... یو با لذت به صدا دیبر باسنش کوب محکم

شد تا ماهان بفهمد ارباب خطاب  چارهیمحکم پشت سر هم حواله باسن ب یلیس کیو 

 نکردنش تاوان دارد...

 ...دارمینشه من دست از زدن بر نم ی...تا کامال خالستمیبا تو نمگه -

 را از سر گرفت و به باز و بسته شدن سوراخش و خروج آب چشم دوخت... هاضربه

 شدن بود... یکیکه دلتنگ  یکردن جسم یهورن یبود برا یاالعادهفوق منظره

رابطه  نیقسمت ا نیتر...سکس با ماهان لذت بخش دیدروغ بگو توانستیخود که نم به

 بود...

 ارضا... یو تقاضا کردیو اه و ناله م خوردیبند وول م کی پسرک

 ....بردیشور و شوق را باال م نیهم

 ...دیاش مالبرف برداشت و به باسن سرخ شده یکم

 .بر جسم سوخته داشت. ختنیمثل سوختن و آب ر یحس

 درد بود و هم درمان... هم

 که مطمئن شد باز هم ضربه ها را از سر گرفت... اشیسرد از

 یکن لیو به من تحم تی*ریک یوقت به خودت اجازه نده سبک زندگ چیه کی-

چون پارت  ینشون بد تفاوتیو خودت و ب یوقت ت*خم نکن تو چشمام زل بزن چیه دو

 ...کنمیکه م یدونیو م کنمیم

 ماهان... ینکنمن رفتار  لیمطابق م گهیبار د کی هیفقط کاف سه

 رکس... یجلو ندازمتیم کنمیم کتیت کهی...تگهیبار د کی فقط

و باسن کامال آش و  زیاورسا یسرخ شده و لرزانش ...جسم مچاله شده در هود دستان

 الش...

 ها...ضربه یاما سرخ شده از گرما سرمازده
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به جز او توان  کسچیو چه خوب که ه شکستیاش تمام سکوت اطراف را مو ناله اه

 را نداشت... دنشیشن

 ..دمی..ارباب به خدا فهمدمی+فهم

 ...دیهفته ولم کرد کی...ستیمن ن ریتقص

با ماهان لذت  یها اوج گرفته بود...بازکه بعد از مدت ینیآدرنال نیاز ا زدینفس م نفس

 بخش بود...

 چنان جواب داد...ضربه زدن نشد و هم الیخیب

 ... مفهوم شد؟یبکن یتونیهم نم یغلط چی...ه کنمیدلم بخواد م یمن هرکار-

مطمئن شد  دیکه کش یادیبود اما با فر یشدت تکان خورد و سرعقب برد...چشم اشک به

 ...ستیدرکار ن یبغض

که من له له بزنم و شما محل  ستین یجورنی... استین یجورنیا یزندگ یباز انی+جر

 کرده ارباب... رییوقته تغ یلیخ یزندگ یسگ بهم نده...قاعده باز

 ...رونیمثل آشغال پرت بشم ب دیبمونم نخوا دیکه بخوا ستمیعروسک ن من

 شدن نداشت... الیخیرد شده بود اما قصد ب ۱00ها از  ضربه

 ...کردیاش م یصیحر شتریماهان ب یهاحرف

 ...گرفتیو از سر م پوشاندیاز هر ده ضربه با برف باسنش را م بعد

جسم و شل شدن پاها را که حس  دیافتاد...لرزش شد نییکه قطع شد گردن که به پا صدا

 ...دیکرد عقب کش

 ...ستادیصورتش ا یانداخت و جلو نیبر زم شالق

 و رو کرد... ریدل ز اشیرا باال آورد و چشمان اشک سرش

 ...شهیعوض نم چوقتیمن ه یقواعد زندگ-

چون مال  کنمینگات م نمیشی...منم م یطاقتیمن ب ی.... تا آخر عمر...تو براشهیهم

 ...یدی... فهمیمن

 شد و جان گرفت... رهیدر چشمانش خ یکم

 نبود؟ گریمنظور دار بود د حرفش

 ...رفتینم شیکه تا آخر رابطه را پ خواستی...اگر او را نمشهیآخر عمر...هم تا

 ...ایمشکل دن نیتر دهیچیپ شیبود و حرف زدن برا رارسالنیاو ام فقط
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 انداخت که جان در بدن نمانده بود... نییزد و سر باز هم پا یمیمال لبخند

 ...یبه ساز من برقص دی..از همون اول بهت گفتم...بایمن ی...عروسک زندگیعروسک-

 ...کنهیبدونم طرفم داره نگام م یوقت ی..ولرقصمی+م

 ...کنهینگات م-

 ...یول دیکنیم یمحل ی+ب

 هفته سرم شلوغ بود... هی نیا-

رابطه  نیا گهینبوده...فکر کردم د یجورنیوقت ا چی... هدی+جواب زنگ هام رو هم نداد

 ...دیخوایرو نم

 یمحکم یلیچانه اش گذاشت و سر بلند کرد...نگاه که بهم دوخته شد س ریدست ز خونسرد

 ...ستادیحواله گونه اش کرد و ا

 ...یدیحرفت و پس م نیتقاص ا-

 ی...چکنمیخودم تو خونه خودم دفن م شیاگه بکشمت هم جنازت و پ یحت

 ...یولت کنم بر یخوای؟میخوایم

 ....دیوقت ولم نکن چیه خوامی+م

 ...دینگفت که نال چیزد و ه لبخند

 ...کنمی...پاهام و حس نمدی+ارباب...لطفا تمومش کن

 هنوز زوده واسه جا زدن-

 مونده... زشیانگ جانیه بخش

 ...گهیجسم د هی ی...گرماخوامیم+گرما 

 تا گرمم کنه...سرپام کنه... خوامیو م نفساش

 بهم... دیدینم گرما

 ...دیبه باسنش کش یو دست ستادیسرش ا پشت

زبونت و قطعش کنم از بس  خوادیوقتا دلم م یتوله...بعض یکنیم یزبون دراز یلی+خ

 ...یوراج

 با حرفام.. کنمیم یدلبر-

 و نشنوم... نتیدلنش یدلم بخواد گگ ببندم صدا یشیباعث م شتریخنگ...ب+نه توله 
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 دیو خواست سر عقب ببرد که محکم بر باسنش کوب دیبرچ لب

 و تو دونمیمن م یپشت و نگاه کن یسر جلو...برگشت-

 کون بدبخت نموند... آش و الشه... نیاز ا یچیه دینزن گهیتوروخدا د ی+آ

 به باسنش کرد و حق داد... ینگاه

 اثِر انگشتان ثبت شده.... یشالق و حت یرد خون...جا یخون مرده و قسمت یقسمت

 توله؟ ادیپس چرا صدات در نم-

 ...کنمی+ِسر شده...حس نم

 زد و سرتکان داد..چه بهتر... یشخندین

 ...دیکش رونیشورت ب ریشلوار باز کرد و در همان حالت آلت از ز پیز

 به نظرم... یندار شتریب یسیبه خ یازی...نگهید سهیسوراخت خ-

 ...ییییی؟؟آیچ ی+برا

 حفره داغ و گرم لذت ببرد... نیدرون بدنش نفوذ کرد و چشم بست از ا بارهکی به

 ...شدندیمحسوب م ایارباب برده دن نیتر وانهیآنها د احتماال

 بود یرابطه داشتن تجربه جالب یسرد و برف یکلبه در هوا یگرما الیخیب

 لرزان... ییآش و الش و پاها یزبان دراز با باسن یویبا اسل مخصوصا

که دست دور شکمش  نیو آماده برخورد با زم شدیبار جسمش ول م کی قهیدق کی هر

 کند... یریاز افتادن جلوگ چاندیپیم

 رهیکند که نگاه خ دستانش را باز ستادیصورتش ا کیو نزد دیکش رونیاز جسمش ب آلت

 کرد... رشیماهان غافلگ

 ...نه؟یکنینگاه م یجورنیگشنته که ا یلیخ-

 دیکرد نگاه بدزدد اما پرو بودن به رخ کش یو سع دیدور لب کش زبان

 کرد... افتیهم در یمحکم یلیبر کالهکش کاشت که س یابه طرفش خم شد و بوسه یکم

 و دستان آزاد شده اش را تکان داد... دیخند

 نداشت... ستادنیخشک شده امکان صاف ا کمر

انگشت تا لگنش به  نیقسم بخورد از آخر توانستیو م دادیپاها حال خود را نشان م درد

 خواب رفته...
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 ...ستادیو باز هم پشت سرش ا ستدیکرد صاف با کمکش

باشد و امکان  دیدر د شتریتراش قرار داد حفره باسنش ب لهیم یچپش را رو یپا یزانو

 دخول راحت تر...

 تکرار... رقابلیتجربه شد غ یهم جنون باز

ها به پرواز وا و جسمشان را تا آسمان شدیکشف م یارابطه لذت تازه نیبار در ا هر

 ...داشتیم

 نفوذ کند و ضربه ها از سر گرفت... شتریدور شکمش حلقه کرد ب دست

 ...دیکش قیدر گردنش فرو برد و نفس عم سر

 ؟؟یدوست دار-

 ...دیبسته سر تکان داد و لب گز چشم

 هوا درحال آتش گرفتن بود... یسرما نیا در

 گفت یزیتولم و چ یصدا دمینشن-

 لطفا شتری+دارم...دارم ب

 ...ستادیها را متوقف کرد و اخباثت ضربه با

نداد و خود جسمش را تکان داد باز هم آلت قطورش را حس  یحرکت ایاجازه حرف  ماهان

 تر... دیتر و شد قیکند...عم

 ...خواستیکند بود و دلش سرعت م حرکاتش

 درخواست داد.. زیآم کیکرد و تحر یغر ناله ا با

 ...کمه...خوامیم شتری...بخوامی... مکنمی+ارباب...خواهش م

 سوراخت گشنس نه؟-

 کم شه... خوادیم شتریب یلی...خیلی+خ

 ؟یخوایم یچ-

 خوامشیحسش کنم... داغه...بزرگه...م شتریب خوامی+م

 ...شتری...لطفا بزنهیم شمیآت داره

 خودت ادامه بده...-

 ...خوامیم شتریلطفا ب یمحکم تر یتر یشما قو تونمیمن نم تونمممی+نم
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 ها... یدیخوب خودت و به فاک م یول-

 کمر به رخ بکشد... یانهنا دیباالتر کش یبه کمرش داد و هود یناز تاب با

 شد طاقت از کف داد و باز هم کمرش را گرفت... انیجسمش که نما یدیسف

و سر و صدا اوج  کردیم رییدخول تغ هیزاو هیصدم ثان ریپشت سر هم ز هاضربه

 ..گرفتیم

 یوانگیو طلب د دیکشیه رخ ماه و ناله ب شتریلحظه به لحظه ب شهیتر از هم یهورن ماهان

 داشت.... یشتریب

تازه شور و شوق پشت سرگذاشته را درک  دیها که خوابکه آرام گرفت...نفس هاجسم

 کردند...

 زد... هیستبر پشت سرش تک نهیو به س دیکم جان خند ماهان

 +ارباب...

 ینی..سنگیبه هوا بود حاال شدم ارباب...کور خوند رتیام یآ ریام یآ شیپ قهیتا دو دق-

 خرس گنده

 زدم... ی+من اصال حرف

کون گشادت  نجاستی...کلبه همشناسمیمن توعه توله سگ و م گهیماه رابطه د نیبعد چند-

 و تکون بده برو تو

 ...هیادیتوقع ز گهیحمل جسمم د هی دی+پاهام جون نداره...بابا پدرم و در آورد

 کرد... زیو با شورت خود ماهان تم دیکش رونیاز جمسش ب آلت

 اون و بپوشم خوامی+نههه من م

 برو تو لباس هست بپوش-

 +کون لخت برم تو

 رونی...سه ساعت تمامه بیدار یواقعا مشکل عقل ای یماهان تو منو مسخره خودت کرد-

 ...یکنیم ایتو ح یبر یخوایحاال م یکلبه لخت

 ...دیو لب برچباال انداخت  شانه

 ...سوزهی+م

  امیبرو تو م-

 شد فی+برفا کث
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بردارد که خشک شد...در همان حال سر بلند کرد و گنگ نگاه  نیشد شالق از زم خم

 دوخت

 ؟یچ-

 شد... ی+برفا آب

 ماهان خفه شو-

 ؟یبرداره بخوره چ ادیب ی+خب شد...اگه کس

برف  نیاز رو زم فهیکه انقدر کث یبرداره...کس نیزم یبرف از رو ادینم ینفهم کس-

 بخوره همون بهتر...

 بخورتشون دینبا یمنن کس یهاهمون بهتر اونا بچه ی+چ

 داد... اشیفرار یبه سمتش پرت کرد و با فحش شالق

 جهان بود.... یهااز تمام پارادوکس یمجموعه ا ماهان

 گذاشت... شیمتفاوت به نما تیشخص نیساعت چند عرض فقط چند در

 اما برق چشمانش گرم بود... زدیم یو سرد یو کم محل یتفاوتیازب حرف

 برگشته بود... یشگیو حال همان ماهان هم دیرس ییو دلجو یبعد به دلخور چندساعت

 نزدند مشکالت را با حرف حل نکردند... یادیز حرف

 هانگاه درون چشم همان

 ییاز جدا دهیدلخور است و ترس گفتینگفته که م یهاحرف همان

 است رممکنیغ ییجدا گفتینگاهش که م یپنهان پشت سرد یهاحرف همان

 ...ستیشان کافو آرام شدن ییدلجو یبرا

 ...دید نهیشوم یجلو ستادهیداخل رفت و ماهان را ا به

 شود... بشیاز گرما نص یشتریسهم ب خوردیتند تکان م تند

 ...نهیگفتم برو حمام نگفتم واستا جلو شوم-

 +سردمه...

 ...ینش ضیمر یریبرو حمام زخمت و بشورم دوش آب گرم بگ-

 سمت حمام راه کج کرده به
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 زد... دیو بدن تنومند معشوق را د ستادیدوش ا ریزده ز ذوق

 تر کرداما چشم شیخورده پهلو هیبخ زخم

 کرد لمسش کند... یو سع ستادیا کشینزد

 +درد داره؟

 دوش... رینه..برو ز-

 سوزه؟ی+م

 حرف گوش کن... ستین یچینه توله ه-

 مونه؟ی+جاش م

 مگه زخم چاقوعه مونهینه نم-

 ...شهیآب داغ نبر بدتر م ریز باسنتو

 و حال سوال و جواب سهم او بود... دیبه باسنش کش یدست

 کنه؟یدرد م-

 ...اما دردش و دوست دارمکنهی+م

 چرا؟-

 یهاسال ی... براخواستیرا م رشینظیب یهاو نگاهش کرد...دلش طعم لب برگشت

 ...یمتماد

 دارند... یگریتو درد د یها ...دستیستین کسچیمثل ه می+تو برا

 نکند یتوجه اشیزبان نیریکرد به ش یزد و سع یمحو لبخند

 رفت ادتیتو؟دوباره حرف زدن -

  دیری+جمله قشنگم و در نظر بگ

 رمیدر نظر بگ تونمی... نمجمله قشنگت با "تو" شروع شد-

 باز شهیبرات بد م رمیبخوام در نظر بگ یدونیم

 ...ستادیا واریرو به د نهیکرد و دست به س قهر

 زنمیهم نم یحرف چیه گهی+اصال قهرم ...د

 و با خباثت باز هم آلت درون جسمش فرو کرد ستادیا پشتش
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 ...یییی+آا

 دیکش رونیزد و جسم ب یپوزخند

 ؟یحرف بزن یخواستیشد تو که نم یچ-

 زد ادیبا تعجب بر سرش فر دیخمارش را که د نگاه

 ...یحرکت هی...فقط منتظر یتوله سگ هورن-

 ....رونیبرو ب گمشو

 دیزانو زد و زخم پهلو را بوس شیپا یتوجه جلو یب

 کی یهفته ا دیبا شیتو زندگ یویتوافق نامه مون هر اسل کی+با توجه به ماده دو قانون 

 *ک بزنه...امسترش س یبار برا

 شده ها... بندیبه قانونا پا هویچه -

 و لب تر کرد... چاندیدور آلتش پ دست

 بودم... بندیپا شهی+من هم

 گذاشت... هیلذت بردنش ما یکامل آلت را در دهان برد و با جان و دل برا حجم

 ماهان خود خواستار اوست... یقصد مخالفت داشت اما چرا از لذت خود بکاهد وقت ابتدا

 بد نبود.. طنتیتوله سرشار از ش نیبا ا یباز یکم

 افتاد... نهیشوم یجلو یحمام خارج شد و لنگ زنان بر بالشتک ها از

 آورد یو له و آش و الش اما از زبان کم نم دهیضرب د جسم

برا من همون  گهید نی...انمیبیرنگ کون سالم و نم گهیمامان من د یخدااااا مردم.. آ ی+آ

 ...شهههینم شهههیمعلومه که نم شهیم هیقبل

 انقدر زرزر نکن...-

 بشم هم بدم هم جر بخورم هم زرزر نکنم چشممم چشممم هی+چشممم چشممم هم تنب

 شد رهیلم داد و به آتش خ شیرو روبه

 چه مرگته ماهان؟-

 دیو نال دیبر بالشت کوب سر

 +ظلمهههه
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 ؟ظلمه یچ-

 +درد دارم

 درد دارم... یگیتو نصف روز و همش م-

 +ارباب...

 هوم؟-

 ه؟یچ یدونی+ش*ق درد م

 لبش کج شد و سرتکان داد گوشه

 یدار ییفک کنم تو خوب باهاش آشنا یمن نه ول-

 باسن فرود آمد یهوا غلت خورد و رو یتکان داد و ب سر

 ییییآا هیچ دونمی+بلهههههه خوووووب م

 دوباره چه مرگتههه؟-

 +از کدوم مرگام بگم

 قهوه درست کن  هی...ماهان پاشو یگفتهر کدوم -

 ماند رهینگاهش کرد و خ پوکر

 به من یزد ه؟زلیچ-

 +من پاشم؟

 من پاشم یخواینه م-

 +من جون دارم؟

 یکشیبه رخ م یه ینه تو فقط کون دار-

 ...دیهم که ازم گرفت نی+هم

 ازم... گهیموند د یکه کنده شد سوراخش که جر خورد...چ پوستش

 سرم رفت...انقدر غر نزن -

 اش شد رهیو خ دیپهلو چرخ به

 +ارباب؟

 ه؟یچ گهید-
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 میسبک رابطمون و عوض کن گمی+م

 ؟یکنیم نییتو تع نویاوه ا-

 میعوض کن ی+نه ول

 چرا؟-

 رابطه داشته باشم و من ده بار جر بخورم بارکی+به جا که ده سال 

 ...خورمیجر نم یجورنیا میشب رابطه داشته باش هر

 ؟یجر خورد-

 درشت کرد و لپ باد شد چشم

 ....ددییگی+تازههه م

 ...یرحم نکرد رمیو کب ریسوراخ صغ به

 یدفعه دوم و خودت خواست-

 بهم برسه... یزیچ هیکه تهش  ی+خواستم به شرط

 خودم ناکام بمونم... نکهیا نه

 ...دیباال انداخت و خند شانه

 موجود بانمک... نینزد ا شیبود کنترل خو سخت

 ...کردیمقاومت م یوقت یاو را بخنداند حت توانستیم یطیهر شرا در

 پاشو برو قهوه درست کن-

 به صورتش خورد یو لب باز کرد که بالشت دیهم اعتراض طلب باز

 +زر نزن بگو چشم پاشو

 ...ستادیکج کرد و با غرغر ا شین

 نامنظم.. هاو کج بود ...پاها هنوز حالت خواب رفته و قدم کردیدرد م یهنور کم کمرش

 و به شدت خنده دار... رفتیباز راه م باز

 هفته سخت بدون او گذشت... کیکه  فیداد و نگاه گرفت و فکر کرد چه ح سرتکان

 دستش را گرفت و در آغوش حبسش کرد... گوشیپسرک باز یهااز ورجه وورجه خسته

 خواست اما مرد اجازه نداد... یکنان غرغر کرد و دور تقال
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 ...گهی...بزار برم دی*دد

 ؟؟ینازدونم...خسته نشد ی+کجا بر

 گذاشت... اشنهیس یکرد و دست رو ینوچ تخس

 ...وفتمیعقب م ایاالن از ارش گهیولکن د ی*دد

 حبس کرد و به صورتش چسباند... یقو یهاپنجه انیرا م دستانش

 کنم... کاریچ ی...سرما بخوریکرد خیقربونت برم چقدر  نی+بب

 دیخند میباز شد و مال شیهالب غنچه

 ...دیخریو نوازش م کردیداشت و ناز م داریخر نازش

 ...ی*گرم کن دستام و دد

 دستانش و "ها" کرد.... آنقدر که نفس کم آورد... فیزد بر پوست لط بوسه

 پالتو پنهان کرد... ریشد و دو دست کوچکش را ز ترکینزد طاقتیب

 ...یشی+حاال گرم م

 داد... هیاش تکسر بر شانهو  دیخند

 نکنم؟ یباز گهی*د

 کلبه.... میداد بر امیپ رتی...داداش امگهی+نه قربونت برم بسه د

 ...دیدو ایتوجه به اخم مرد به سمت ارش یزده فاصله گرفت و ب ذوق

 ....یدد میدفن کنم بعد بر ارشمیک ایبزنم به ارش گهیگوله برف د هی*

 پسرک... یحواسیب نیاز ا دی"مراقب باش" بلند شد و دلش لرز ادیفر

 نداشت... دهیحرص و جوش نخورد که فا نیاز ا شیغرغر کرد و نگاه گرفت ب یکم

 ...بردیدل م اشیحاضر جواب نیو با هم کردیزبان درازش باز هم کار خود را م یایآر

 ...ینگران یاو زاده شده بود برا انگار

 پسرک کوچکش .... تیترب ی..نگران برارارسالنیهمچون ام یاز نبود برادر ینگران

 که کوه بود... یرارسالنیام یاش ، پسرکش...حتمرد مراقبت بود...مراقبت از خانواده او

 زد و سر تکان داد... یمحو لبخند

 از جان را... زتریبرادر عز راتییتغ دیدیم
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موج  شیستن ماهان در تک تک رفتارهاآورد اما خوا یخود نم یاو به رو هرچند

 ...زدیم

 مثبت... رییتغ نیعوض شده و او خوشحال از ا رارسالنیام

 را... اشینواخت و خاکستر کی یبا آمدنش رنگارنگ کرد زندگ ماهان

 ...یگوشیباز نیبه ساعت کرد و لعنت فرستاد به ا ینگاه

 هماهنگ کنند بلکه بتوانند به کلبه برود... ارشیکرد با ک سربلند

 ...دیند یبلند کرد اما صحنه خوب سر

 جا خشک شد...عالمت دادن همان یباال آمده برا دست

 ...دیپلک نلرز گرید یها گشاد شده حتصحنه، مردمک خیم چشم

جسمش فرود  یرو یخورد و مرد نیکه با کمر زم دیدیمعلق مانده در هوا را م یایآر

 آمد...

شتافت...مرد را از  ایبود که از آن فاصله عمق نگاهش را درک کرد و به سمت آر ارشیک

 ...دیجسم کنار زد و تن کوچکش را در آغوش کش یرو

 ...کردیبود و باسنش درد م دیشد ضربه

 ...کردیتر مرا خرابو حال افزودیبر درد م یوجود پالگ حرارت مخصوصا

 ارش،یو دست برشانه ک ستادیا مهین نصفه

 شد... کیروهام نزد به

بر او حرام  هیکه به جز در آغوش او گر کردیاما مقاومت م دیلرزیکرده چانه م بغض

 باشد...

 را که حس کرد به خود آمد... اشیکینزد

 تن گرم خود... انیو حبسش کرد م دنشیدر آغوش کش یباز کرد برا دست

 ...دهیند یبیبدهد پسرکش آس یبه خود دلدار کردیو صورت نوازش م سر

 من... ینشده که فرفر تیزیدردت به جونم...چ ی+خوب

 را نداشت... دنشید بیها خودش بود که طاقت آسحرف مخاطب

 کرد... ینیفنیاش گذاشت و فسر بر شانه ایآر

 ...بچه دماغو...ایآر یاه اه حالمون و بهم زد-
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 ...دیمال اشیبغض کرد و تن به جسم دد شتریب

 .بهش بگو. یزیچ هی ی*دد

 بسته شود اما نشد... ارشیباز ک ِش یغره رفت ن چشم

 خو دماغوعه... هیچ-

 ...ستی+خفه شو بچم حالش خوب ن

 ...ارویبچت خودش رفت تو اون -

 حرکت کرد... نیهم چشم غره رفت و به طرف ماش باز

 ...کردیطلب نم ییجدا چاندهیچنان دست دور تنش پ هم

 عقب نشستند و در را بست... یصندل ایکمک ارش به

 ...داشدیکه باعث درد پسرش شده ، پ یینشده سر و کله مردک پرو نیماش سوار

 آقا دیببخش-

 د؟یدار یتخس نسبت یفرفر نیبا ا شما

 و دست مشت شد... دیدر هم کش اخم

 ...ستادیو اخم در کنارش ا تیبا جد ارشیک

 تخس؟ ی+فرفر

 که تصادفا بهش برخورد کردم یهمون گهیاره د-

 نرم و ...... یلیهم نبود...راستش ازش خوشم اومده خ یکامال تصادف البته

 و دهان پر خون شد.. ستادیها صامت او لب دیدر دهانش ماس حرف

 شکست و خورد شد... شیهادندان به صورت زد که حس کرد نصف یاضربه چنان

را زد و جسم  نیحرکت قفل ماش کیشدن داشتند اما با  ادهیکشان قصد پ غیج ایو ارش ایآر

 انداخت... نیمرد را بر زم

 را تنگ زد ینشست و راه تنفس اشنهیس بر

 آتش گرفت... زشیو از تصور نگاه ه دیبر صورتش کوب مشت

 خود... یبودنش به جا جنتلمن

 خود... یبودنش به جا یمنطق
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 خود... یبه جا یو مهربان یصبور

 ...ایمرد دن نیتریرتیبود و او غ انیدلبرش در م یایآر یپا

 ...رفتینم شیب یبود و انتظار یجار شیهاخون معروف نامدار در رگ همان

 ...شدیبود و چشم کور م دهیبه ارث رس یوانگیرگ د همان

 شد... دیناپد یاهیو لبخند به لب در ثان یآرام و منطق روهام

 ...آمدینبود اما هنوز هم کوتاه نم انیجز خون نما یزیچهره مرد چ از

که  یزبان دنیو بر خواستیزده بود را م دیاش را دکه نازدانه یکردن آن دوچشم کور

 لفظ به پسرکش نسبت داده....

 را گرفت... شیجلو دهیفهم تیقصد و ن ارشیو داشبورد رفت که ک نیسمت ماش به

 روهام گوه اضافه خورد ایسر جدت کوتاه ب-

 ارشینار ک+برو ک

 یدورمون دست ببر شهیداره جمع م تیجمع ستین تونیحال یچیه یهم بدتر ریتو از ام-

 ...میسمت اسحله بدبخت

 را مشاهده کرد ادینه چندان ز تیبه دور و بر کرد و جمع ینگاه

 ...شدیمشکل ساز م شانیهم برا نیبود و معدود انسان اما هم یخلوت یجا

 شدند... کشینزد گاردیمحافظ عالمت داد و دو باد نیماش به

 تهران... دیبریجنازه رو با خودتون م نیا فرستنیم نیاز عمارت ماش یزنی+زنگ م

 موننیآقا.. فقط دو نفر م-

 ...میخوای+همون دو نفر بسه محافظ نم

 رفت... نیتکان داد و به سمت جنازه خون سر

 ...ندیرا بب نیو تازه توانست درون ماش دیبرگردنش کش یکالفه دست روهام

 .... کردندیرا چگونه آرام م دهیو ترس انیپسرک گر دو

 ...دیتوپ تیبه پسرک مظلوم با جد ینگاه مین یو سوار شد...بدون حت دیدر هم کش اخم

 و شماها... دونمیمن م ادی+صدا ازتون در ب

 اش گذاشت و آرام اسمش را زمزمه کرد ...شانه یبغض کرده دست رو ایآر
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 ...جلو شد رهیو باز هم خ دیکش رونیدست کوچکش ب ریاز ز شانه

 ...کردیدل نازکش را مچاله م یمحل یب نیکه ا امدین کوتاه

 بود... دایهو شیبغض در صدا بارنیهم دست برشانه مرد گذاشت و ا باز

به  اشهیهق گراش نکند هقگرم حواله یر باز هم نگاهاگ دادیو احتمال م دیلرزیم چانه

 ...رودیهوا م

انداخت اما نگاه  اشیبه چشمان اشک ینگاه دیآرام و بغض دارش را که شن یصدا

 ...نینبود...نه پرمهر و محبت نه گرم و آتش یشگیهم

 بدترم نکن... ایسرجات آر نی+بش

پلکش را  ریتوجه به چهار چشم زل زده به او نم ز ینگاهش کرد و ب رهیخ رهیخ یکم

 گرفت....

 تر شود.... گریو فشار داد مبادا بار د دیمشت کرد و به چشمش کش دست

 به مردش زل زد.... نهیمکث کرد و باز هم از آ یکم

 چهره مظلومش تخس شد ... یاهیکه در هم گره خورد درثان هانگاه

بهت زده مرد  افهیکج کرد و بدون توجه به ق شیکرد... ن یدرآورد و زبان دراز زبان

 نگاه دوخت.... رونیاز پنجره به ب نهیدست به س

 تر بود...زدهاش هم بهتاز چهره یحت صدا

 ...ای+آر

 ...دیبلندش را به رخ کش یصدا یوقت ی....حتدیچسب نیبه در ماش شترینگذاشت و ب محل

 جواب بده... ای+با توام آر

 گذاشت... بینص یکرد و باز هم مرد را ب رلبیز یغرغر

 فرو رفت یو در صندل دیبا بهت خند ارشیک

 بره.... یتا دم خفگ زدیبود االن انقد هق م ای... ارشهیک گهید نیا-

 دست دور فرمان مشت کرد و سرتکان داد یحرص

همون دوتا قطره  شیزار هیبچه آدم کوتاه اومدنه؟ته گر نیا یفکر کرد ه؟ی+داداشش ک

 دارم براش... یاشک بود پدرسوخته...ول

 نگفت... چیو ه دیهم خند باز
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 ...شدیم یعصب شتریو ب شتریاما ب روهام

 شدیم انیرخش نما شیکه متعلق به او بود، پ یبر جسم رهیخ یها نگاه ریلحظه تصو هر

 ...دیبریامانش را م

 چیو او بدون ه شدیم تریراجب اندام پسرک وحش گرانیلحظه با فکر به تصورات د هر

 ...زدیدامن م یآشفتگ نیآرام کردن،به ا یبرا یاقدام

 شلوارش برد و کنترل پالگ را در دست گرفت... بیجلب توجه دست در ج بدون

در دستان  اشیزندگ اریهرحال هرچقدر هم پسرک زبان دراز و تخس باشد، اخت به

 اوست...

 را زد... دشیجد یحواله اش کرد و استارت باز ینگاه مین یشخندین با

 اشیبه جاده چشم دوخت اما همه حواسش جمع پسرک فرفر الیخیرا فشرد و ب کنترل

 بود...

 در باسنش... یبیعج یاز حس لرزش و گرما دیاخم در هم کش ابتدا

 به وجود آمده... نیبرخورد به زم نیبود که ح یاکرد به خاطر ضربه فکر

 ...دیبغض کرد و توجه طلب همباز

 نداشت... دنیطاقت درد کش چیبود و ه ینارنج نازک

چه رسد به درد  ندیبب یبیاجازه ندادند آس گاهچیاز جان و روهام شاه قلبش ه زتریعز برادر

 ....دنیکش

 ...زدیبود که مردش او را "نازدانه" صدا م نیبه خاطر هم دیشا

طاقت چشم بست و اه  یشد ب شتریگذاشت اما گرما که ب اشیدست لبه صندل مظلومانه

 .فاصله داد.. یو باسن از صندل دیکش

 یو رو دیکش یدستش را گرفت و تکان داد اما باز هم ناله مخلوط با داد دهیترس ایارش

 درازکش شد... یصندل

 شود... ایبه عقب خم شد تا دردش را جو یبود که فور ارشیک

نشده بگو کجات  یزیآروم باش چ سییه کنه؟یدرد م تییجا یفرفر هیچ-

 ده؟یدرده؟کمرته؟ضربه د

باسنش فشار داد درد کم شود و  یاز پشت شلوار دست رو ایکرد و آر ادیدرجه را ز بازهم

 هق زد...
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 چشه مینییو ب نیروهام بزن کنار ماش-

 نترس ستین شیچی+ه

 به سمتش برگشت و چشم درشت کرد... معتجب

 ه هالک شد...روهاممم بچ-

 برگشت... اینامطمئن بازهم به سمت آر دیرا که د ثشیخب لبخند

 ...تیدر درک موقع یآنها و سع انیدر نوسان بود م نگاه

 نوش جان کرد... یو شانه باال انداخت و مشت محکم دیآرام خند روهام

 ...یجنس یخاک بر سر همتون...منحرف ها-

 ...ارهیجمع آدم آه و ناله بچه رو در نم جلو

 ییطاقت طاق شده... دلش تنها گریگاز فشرد که د یو پا رو دیخند بازهم

بابت طرز پوشش و  هیتنب یکرد...کم یمحل یکه به او ب یپسرک هیتنب ی...کمخواستیم

 آرام شدن... یکم

 چه خبره... دنیو نفهم زننی+فعال که جمع شوت م

 باال یبچه رو بزن نیا نیتو ماش یحاال مجبور-

 کردمیم تونادهیجا پ نیچاره داشتم هم یباورت نشه ول دی+شا

خاندان  نیبه درگاه خدا مرتکب شدم با ا یکراست من چه گناه ززی...جدیتون مثل همهمه-

 شدم آخه... لینامدار فام

 اش برخورد کرد متعجب به عقب خم شد...که به شانه یاضربه

 ؟یوتیک یزنیچرا م-

 ختیکرد و بازهم اشک ر اخم

 شیببر دی...عمو روهام واقعا که بادیخندیم دیو کوفت...درد داره شماها دار یوتی*ک

 دکتر..

 کرد ارشیحواله ک یچشمک و دیخند

کنم ببرم دکتر بچم و  ادهی...شماها رو کلبه پگهید رمیدارم تند م نی+عمو منم به خاطر هم

 چشه... نمیبب

 را نوازش کرد... شیو موها دیکش ایسر آر یدست رو نگران
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 ...دادیو "کمرش" را فشار م دیلرزیهم نامحسوس بدنش م هنوز

 بده؟ یلی*نکنه حالش خ

 آمپول بزنه حله... هیتنها که بشن دکتر  ستین یزیچ وتمینه ک-

 ...ترسهیاز آمپول م ای*نههه آمپول نه آر

 اش را گرفت و مهربان به صورت نگرانش چشم دوخت...خنده یجلو یسخت به

 هست...مجبوره آمپول بزنه تا دردش کم بشه ی*قربون جوجه خنگم که حواسش به همه چ

 کردیهم نگران بود و مقاومت م هنوز

 بهش... دیتورو خدا آمپول نزن شهیحالش بدتر م یجورنی*نه ا

 ...دیکوب شیبه ران پا یخسته از ضعف و لرزش جسم مشت آرام یایآر

 خوادیآمپول نم گهیاعتراض کرد م نیبب نی*بب

 بدون لرزش به نظر برسد شیو تالش کرد صدا دیمشت کوب بازهم

 گن؟یم یچ یدی*خنگ خل و چل...هنوز نفهم

 ازت... کنمیم یبهت آمپول بزنن احمق من دارم طرفدار خوانیم دمی*چرا فهم

 ناراحت نشود... وتشیک یایدهان گذاشت ارش یرفته از خنده دست رو سهیر ارشیک

 ...شهیدرجا خوب م زنهیخودش چه مشتاق آمپوله...م نیقربونت برم بب ایارش-

 ..آمپولش نوعش فرق داره...مال سوراخه. نیا

 خود فشرد... یهاپنجه انیرا م ایآر یزده از کشف بزرگش موها جانیه

 ...دیرا بوس شیهایدردناکش که بلند شد شرمنده دست جدا کرد و فرفر آخ

 حواسم نبود... یدوست دیببخش دی*ببخش

 بزنن بهش نه؟ افیش خوانیم ارشیک

 شد و سرتکان داد متاسف

 درد نداره نگران نباش... یلیزدم خ افیمن تا حاال ش ای*آر

زانو گذاشته خم شد و  یدست رو دیپر رونیو به ب اوردیطاقت ن ارشیک ستادیکه ا نیماش

 ...دیبلند بلند خند

 آمد... یو گلو خشک اما خنده اش بند نم یسرخ شد و چشم اشک صورت
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کلبه ، خارج شدند و به جمعشان  رونیبلند ب یمتعجب از صدا رارسالنیو ام ماهان

 ...وستندیپ

 ...ببند دهنو...یخندی+چه مرگته مث دراکوال م

 اش کم نکرد...هم از خنده نرارسالیام یطعنه یحت

دردش از آمپول کمتر  افیداد "ش یو دلدار دیسر پسرک را بوس گریناراحت بار د ایارش

 خارج شد... نیاست" و از ماش

 راس نگاهشان خارج... ریاز ت نیگاز فشرد و ماش ینگذشت که پا رو هیثان کی

پسرک گوش  یهاهم درجه حرارت و لرزش پالگ را باال برد و با لذت به آه و ناله باز

 یبرا زندیتک تک اجزا نبض م کردیو حس م دیدیو تاب بدنش را م چیسپرد...پ

 التماست لمس او...

و شلوار مزاحم به بدنش فشار  رفتیم ییاهیاز لذت و شوک وارده بر جسم س هاچشم

 ...اوردیم

 برگشت... ارشیچشم دوخت و بهت زده به سمت ک نیه به گرد و خاک ماششوک ماهان

 زر بزن اونا کجا رفتند... ارشیفقط؟ک یخندیچه خبره..چرا مث گاو م-

 ...دیرا بوس اشنهیس یگرفت و رو یجا رارسالنیدر آغوش ام ایارش

 و چندبار بوسه زد... نیرا نوازش کرد و چند شیبه تار موها تار

 شده؟ یچ یبگ یخوایبابا... نم هی+چ

 ای*آر

 فاصله گرفت و صورتش را قاب کرد نگران

 ؟یچ ای+آر

دردش گرفت عمو  نی...تو ماشنیبا کمر افتاد زم یکیخورد به  ی*کمرش ....برگشتن

 بزنه... افیدکتر ش برتشیروهام گفت م

به سمتش حمله ور شد  یعصب رارسالنیسکوت شکست و ام ارشیقهقهه ک یهم صدا باز

 مانع شد ایکه ارش

 ...ایآر شیپ میچشه...بر دونمیولش کن نم یی*بابا

پا تند کرد که جان  نینداشت...سرتکان داد و به سمت ماش ستادنیبود و طاقت ا نگران

 درد بکشد... گذاشتیبرادر کوچک تر اما نم یبرا دادیم
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 ال باشد...بد ح شیایبود که آر نداختهیخود را در آتش ن او

 بکشد... یسخت یکوچکش قدر یایبود که آر دهیرا به جان نخر هایهمه سخت او

 را گرفت شیبه سرعت به سمتش رفت و جلو ارشیک

 رنیکمر درد بگ ایدن ی...کجایریم یباور نکن کجا دار گهیم ییزیچ هی نیا رارسالنیام-

 ...زننیم افیش

 مثل آدم حرف بزن... ارشیک یگیم ی+چ

 ...دیمحبوس در آغوش ماهان اشاره کرد و باز هم خند یایارش به

 ...ایشد از دست آر یدعوا شد روهام عصب-

 +خب؟

 گرفت افهیباال انداخت و ق ابرو

 .داداش.. هیادعات به چ ؟پسیانقدر خنگ ینعیخب؟-

 و دادش به هوا خواست چاندیرا پ گوشش

 ...ارشیتو برفا دفنت کنم ک جانیهم ای یگی+م

 اه و نالش از درد نبود... ایگذاشته بود برا آر زیم زیعشق و حال کنن...چ ییرفتن تنهابابا -

...جلو جمع اه و ناله بچه رو دیهست یشماها کل خاندان تون دچار انحرافات خاص جنس بابا

 بود بزنم باال... کیبلند کرد نزد

و  دیبه گردنش کش یکرد ...دست تشیبه کمرش زد به جلو هدا یرا ول کرد دست گوشش

 داد... رونیب قینفس عم

 ترس به دلش راه داده است گونهنیکه ا ندازدیبا روهام راه ب یحساب یدعوا کیخورد  قسم

بار به عقب نگاه  کی هیرا پر کرده بود... چند ثان نیماش یفضا نشیو دلنش بایز یهاناله

گاز  یرو یو پا فرستادیم جنبهیبر جسم ب یو تاب بدنش لعنت چیپ دنیو با د کردیم

 ....فشردیم

شلوار نشست ، فورا به عقب برگشت و محکم بر  یو کوچکش که بر، برآمدگ دیسف دست

 ...دیپشت دستش کوب

 باهم مخلوط شد... بارنیو آهش ا غیج

 اما از اخمش کم نکرد.... نمودیممکن م یآوا نیتر ریدلپذ

 به خودت... یزنی+دفعه آخرت باشه دست م
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 ...دیو نال دیکوب یحکم به صندلم سر

 سوزهیدرد داره خاموشش کن...داره م یدد-

 سوزه؟کجات؟ی+م

 ...دیباسن کش اریش انیمرد قرار داد و دست م زیدر معرض نگاه ه شتریگردش را ب باسن

 یدد سوزهیم نجامی.. انجایا-

پارک کرد و کامال به سمتش  شناختیممکن که م یجا نیتررا در پرت نیماش بآلخره

 برگشت...

 آزاد کرد... نیماش یاش را در فضاو عربده دیقلب کوب یرا رو مشتش

...مگه من صبح به رهیگیم شی....من مغزم داره آتییییفهمیم سوزهیداره م نجامیمن ا ی+ول

 ...کنمیم کتیت کهیت نمینگاه روت بب هیتو نگفتم مثل آدم لباس بپوش ...مگه من نگفتم 

بندازه  کهینگاهت کنه ت یابزارم هر حرومزاده رت؟کهیغ ی...بایفرض کرد آر یو چ من

 هم نگم... یچیه

 ؟یخواهان دار یبه من نشون بد یخوای... مهیبق یاز نگاها یکن ذوق

 داداشممم... شیبرم پ خوامی... ماری...درش بسوزهیم-

 کرد.... لشیجلو حما یتوجه به درد جسم دردمندش را به سمت صندل یو ب دیرا کش دستش

من  شمیم التیخیب یفکر کن یاستفاده کن ریاز ام یبخوا گهیبار د هی...ی+تو غلط کرد

 و تو... دونمیم

 زد و سر بر شانه مرد گذاشت.... یهق ادهایو داد و فر دیتوجه به تهد یب

 شده بود... کیو به شدت تحر دیلرزیکوچکش هنوز م جسم

 ...اوردیب نییبه حالش برده تن صدا پا یرا چنگ زد بلکه مرد پ اشسرشانه

 یاز هر کس شتریرا ب نیترس نداشت و مردش ا ادیبه اندازه داد و فر زیچ چیه از

 ..را نشان بدهد. اشیکه عمق دلخور کردینم تی... رعادانستیم

 ......حالم بده..یدد-

 جسم خود درست کرد.... یباسنش را بر رو یداد جا هیاش تک یشانیبه پ سر

داشت اما هنوز هم مقابلش  یادهیورز کلیبا هم سن و ساالنش ه سهیدر مقا پسرکش

 کوچک بود...

 ...ندیآزادانه تر بنش اشیشگیهم گاهیوول خورد بر جا یکم
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 استشمام کند... شتریو نفس حبس کرد عطر مرد را ب دیمرد را با گوش جان شن قیعم نفس

 یدد-

 ...بزار خودم و آروم کنم...ای+حرف نزن آر

 هیبیب فهیآرومت کنم...وظ دی+من با

 خودش عامل درده... یبیب-

 +من عامل دردتم؟

 لبخند زد.. فشیپوست لط یو از نرم دیبر صورتش کش یدست

 ...نیریدرد ش هی...یآره درد-

درد  نای...تو بگو بهم...ایکنی...بدنم و فلج میزنیم شی...مغزم و آتیکنیو ذوب م قلبم

 ....ستین

 کرده درد جسم را فراموش کرد...چرا  بغض

 ..فکر نکرد ممکن است مردش در عذاب باشد. گاهچیه

 ؟یانقدر بدم من؟پس چرا دوسم دار یعنی... یعنی-

انقدر  یول ی...بدیانقدر حالم و خراب کن کردمیوقت فکر نم چیبد... ه یلی... خی+بد

 ...ایآر یدیکنم...عذابم م یکار تونمیعاشقتم که نم

 ...گهیمقابلته د یک یفهمیباال نم زنهیحالم خرابه...رگ نامدارت که م یفهمینم اصال

 ...دیزد و اشکش چک هق

 .....غلط کردم به خدا.دیببخش-

 ...ستیتو ن ریکنم چون تقص هتیتنب تونمینم ی...حتیکنیم تمیحساسم چرا اذ یدونی+م

 ....ستیتو ن ریتقص شهیم رتیکه خ گهید یکی نگاه

 نگات کنه... گهید یکی زارمیکه م عرضمیمنه...من ب ریتقص

 

 توروخدا... یدد-

به صورت محبوب بود اما  رهیزد...نگاهش خ شخندیداد و ن هیتک یصندل یبه پشت سر

 ...یگرید یفکرش جا

 نوازش ها نداشت... نیاز ا یدرک چیاما ه کردینوازش وار لمسش م دستش
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نگاها رو از  تونمیرو کور کنم... نم هیچشم بق تونمیاست که نم عرضهیمنه ب ری+تقص

 روت بردارم...

 تورو خلق کرد... بای...چرا خدا انقدر زایآر یاکننده رهیانقدر خ چرا

 مجازاتم کرده... یجورنیکه خدا ا کردم یانگار گناه بزرگ میقبل یزندگ تو

هم نگاهت کنن و  هیکننده که بق رهی...انقدر خرمیکه نتونم خودم جلو خودم و بگ بایز انقدر

 ...رمیمن نتونم جلوشون و بگ

 مجازاتمه... نیا یانگار

کوچک و غنچه مانند  یهاکرد...لب کیبزرگ مرد را در دست گرفت و به لب نزد دست

 ...کردیم میو بوسه تقد فشردیرا تند تند به پوست مرد م

 تورو خدا... یدد-

 قلبش گذاشت یرا سر داد و رو دستش

 رو نگو... نایقلبم درد گرفت... تورو خدا ا نیبب-

جلو  تونمی... نمایگفتم...گفتم آر یگفتم...با عشق گفتم....با درموندگ ی+صبح با مهربون

 تی...با عصبانشهیلباس نپوش...نگاهت کنن حالم بد م یجورنی...گفتم ارمیخودم و بگ

 کردم...کارساز نبود.. دیگفتم...تهد

 ...ی...پسر من نبودایشده بود امروز صبح آر یچ

 در گردنش فرو برد و نامفهوم غرغر کرد... سر

 ...نندوی...کمم برات...همه تورو سر تر میتوعه دد ریهمش تقص-

 کم باشم برات...چرا نشون ندم فقط منم که مناسب توام... دیبا چرا

 اش... رهیخ یسر بلند کرد و جد اخمو

 هم ازت سرترم.. یلیکمه...فقط چون بچم...اتفاقا خ میچ-

 ایآر نکهیخودسرانه صبح پسرک...به شدت وحشت داشت از ا یبود از رفتارها دهیترس

 رابطه را نخواهد... نیا گرید

 ...نمودینم لیباب م چیرفتار کرده بود که ه یگریامروز جور د پسرکش

 مشخص شد... لشیدل حال

 ... وحشت رخت بر بست و تمام جسم به پرواز درآمد...دیپر کش ترس

 شد... یصورت لبخند زد و تمام چهره چراغان یتک اجزا تک
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 ها گشاده توان حرف زدن نداشت....چشمانش و لب زدیم برق

 ....شتریبه مراتب ب ی...حتخواستیهنوز هم او را م پسرک

 در چشمش بزرگ و همتا به نظر برسد... خواستیم فقط

 نزد مردش چگونه است... رشیتصو دانستیم چه

 ...پرستندیمردش چگونه او را م دانستیم چه

مرد تا  دانستیداشت...چه م دلچسب یها در مأمن آرامش آغوش او بود و خواب شب

 ...کندیصبح او را عبادت م

 عشق نشان دادن کم بود... نیا ییگو

همه خواستن وحشت کند...اما  نیپسرک از ا دیترسیبه حال جنون عشق نشان نداده م تا

 است... نیاز ا شیخواهان ب او یوقت ردیخود را بگ یحال چرا جلو

 خواست... شتریو ب دیش را شنامشت فشرد...ناله انیشلوار تنگش برد و باسن م ریز دست

 ؟یکنیم یحسود ی+پس به دد

 نه...-

 ؟ی+پس چ

 ...ستین یحسود-

 ؟یکارو کرد نی+پس چرا ا

 ...همش ...دوننیاون و مال من نم هیبق یمال منه...ول یدد-

 ؟ی+همش چ

 و لحنش را آرام کرد دیبه پوستش مال ینیگردنش برد...ب ریشد و سر ز لوس

 ...کننیم تمیهمش اذ-

 کنه...مگه تیجرعت نداره نازدونه من و اذ کسچی+ه

 چشم کنار زد یمزاحم را از جلو یهایفرفر یسربلند کرد و عصب فورا

 کنن؟؟ تمیاذ یزاریم یعنی؟یمگه چ-

 خودم باشم نکهی+نه...مگه ا

 ؟یکن تمیاذ ادی...دلت مییییدد-
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را نوازش کرد و با دست عقب  شیهایلب از لبخند گذشت و به خنده بدل شد...فرفر فرم

 فرستاد...

 ...تلیلیشباهت داره بجز دد یزی+رابطه ما به هر چ

 مرد کوچک آره؟ نیمرد رابطس...منم گوش به فرمان ا یرابطه انگار یِ فرفر

 و سر تکان داد... دیته دل خند از

 ..کنه. تیمنو اذ ادیدلش نم یبه من چه...دد-

 گوشش زمزمه کرد ریو آرام ز دیمال اشینیبه ب ینیبرد...ب کشینزد سر

به مراقبت  ازین هیاز تنب شتری...بفهی...چون پسرکش مث برگ گل ظرادیدلش نم ی+دد

 داره...

از آموزشها  یبه حال وقت یوا یآموزشش بدم...ول دیکنم با کاریچ دیبا دونهیمن نم یفرفر

 کنه... یچیسرپ

 کرد مگه نه؟ یباز یدد رتیبا غ نکهیداره پسرک واسه ا هیتنب

 آبروم رفت... ارشیک ای....جلو ارشیدد گهید یکرد هیتنب-

 یخودت و کنترل کن یدونی+به من چه تو نم

 شد... نهیمشت زد و دست به س اشنهیبه س یعصب

 نه... ایخودش و کنترل کنه  تونهیم نمیبب یپالگ بزارم تو دد هیعه پس منم -

 دیزد و چشمانش را بوس قهقه

 یدار هی+تنب

 وقت سوختم دردم گرفت... همهنیشدم... ا هیتنب-

 کرد... یتوجهیب شیانگشتانش فشرد و به غرغرها انیهم باسن م باز

 هیبزرگه واسه  یادینباشه...ز دیتو د میادبش کن کمی دیبود مگه نه...پس با دیتو د نی+ا

 پسر...

 بزرگ دوست داره... یدد-

 نگاهش زوم تو بشه... یکس ادی... گفته بودم خوشم نمهیواسه خودش نه بق ی+دوس داره ول

 کمک راننده گذاشت... یصندل یپا خمش کرد و سرش را رو یسرعت رو به

 و نفسش بند آمد... دیکش نییپا شلوار
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تکانش داد و وول خورد آن دو  ی...کمدیدرخشیباسنش م یدیسف انیسرخ پالگ م نینگ

 .و نرم حالش را دگرگون کرد.. دیگوشت سف

که  یبیعج یپالگ درون مقعدش و گرما عیرا دردست گرفت و بازهم حرکت سر کنترل

 ...گرفتیتمام جسم را فرا م

  ینسبت به پسرِک درازکش رو الیخیب

 داد و نظاره گرش شد... هیتک یو اه و ناله و لرزش جسم، باز به صندل شیپاها

را به آخر  هیتنب ای اوردیحالت درش ب نیاز ا ایبه سمتش برگرداند و چشم مظلوم کرد  سر

 برساند...

 ...اریدرش ب ی...ددیدد-

 +چرا؟

 کرد اما نتوانست حرفش را بزند... یاوممم اوممم

 زد... یگذاشت و ناله از ته دل نییزده سر پا خجالت

 ....بردیلذت م نشیریحاالت ش نیو از ا دانستیرا م دردش

دلش ارضا شدن  یشدگ کیتحر یهمه لرزش و گرما و درصد باال نیبا وجود ا پسرک

 ...توانستیاما نم خواستیم

 یو آلتش کم کردیم کیپاها را به هم نزد بارکی هیروهام بود و چندثان یپاها انیم آلتش

 ....شدیفشرده م

 به کمر و شکمش.... دادیم هیاز ارضا شدن و درد هد کردیم یریجلوگ

چشم ببندد از حرکت درون جسمش  یهیو تنب شنیهر حالت و پوز الیخیب خواستیم دلش

 ارضا شود.... قیراحت و عم الیلذت ببرد...گرما را با عمق وجود حس کند و با خ

از  خبری....در فکر ارضا شدن بود و بدیمرد باال آمد و محکم بر کپل باسنش کوب دست

پالگ  یبلند شود که دست رو خورد و خواست یدیشوکه تکان شد یحرکت ناگهان نیا

 و دوباره فرو کرد.... دیکش رونیب یگذاشته کم

  و به سرعت اشکش روان شد... دیکش یبلند غیج

 زد و اخطار داد... یتوجه باز هم ضربه محکم یب

 یزیکه به خون ر کنمیدوباره فرو م ارمیپالگ و درم نیانقدر ا یتکون بخور ی+بخوا

 ...یوفتیب
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را باال تر از  یدرد چیترسناکش اما بازهم وحشت کرد...ه دیتهد ستین یعمل دانستیم

 ....دانستینم نیا

 اما نشد... دیایکردنش را باال برد بلکه مرد کوتاه ب هیگر یسروصدا

...چند ضربه پشت سرهم زد و به رد پراندیخوش فرمش هوش و حواس از سرش م باسن

 ماند... رهیانگشتان بزرگش خ

دست بردهانش گذاشت  یاز کپلش گرفت و فور یو خم شد گاز محکم اوردیطاقت ن آخر

 در راه است... یکرکننده ا غیج دانستیکه م

 بشیتمام ضربه ها و سوزش باسن دستش را گاز گرفت اما بازهم ضربه نص یتالف به

 .شد.

 شده... یره؟وحشیگیگاز م شوی+توله سگ دد

 ...سوزهی... مگهینزن د یدد-

 ...یبزار شیبه نما نویا یجرعت نکن گهیباشه که د یکاف +فکر نکنم

 یو از سرخ دیهر چند کوتاه خط کش یهابالزها ،با ناخون یکیکمرش تا نزد یباال از

 مانده که مطمئن شد بازهم به اسپنک کردن ادامه داد... یبرجا

برخاستن نداشته  الیکمرش گذاشت خ یشد و دست رو الیخیوول خوردنش را ب وول

 باشد

...ناخون گهیدور اصال خوبه... نکن د ندازمشیم َکنمی...مسوزهیغلط کردم م ی..ددیدد-

 نکش...

 ...گذاشتینم یباق یدلبر یسپرده بود جاکه دل ییاو یو برا بردیدل م اشیبامزگ

بر  یدور شود و کم هیتنب یکرد از حال و هوا شتریحرارت و لرزش پالگ را ب درجه

 افزود... اشیشدگ کیتحر

 یاش افکار خوب یسکس یباز و ناله ها مهیشد و دهان ن رهیرخ غرق در اشکش خ مین به

 مغز منحرف به دنبال نداشت... یبرا

خمش کند و با قدرت خود را درون دهان کوچکش  یپا ریحاال ز نیهم خواستیم دلش

 جا کند...

 دور از تحقق... یفانتز هانینازدانه بود و ا یادیکه پسرک ز فیح چه

 بود و خمار... یحال که اشک بردیضربان قلب باال م ییبه تنها چشمانش

 نگاهش شد و آرام آرام باسنش را نوازش کرد... رهیخ
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را که برشلوارش حس کرد  کامیپر یسیشد، خ شتریکه منقبض شد، لرزش جسم که ب پاها

 جسم قصد کودتا دارد... تیهر چه محدود الیخیب بارنیا دیفهم

 جلودارش نبود... چیو ه خواستیبدش ارضا شدن م شنیفشار بر آلت و پوز الیخیب

شلوار از تنش کند توان  یو به سخت  چاندیرا خاموش کرد و دست دور کمرش پ پالگ

 ..بازکردن پاها را داشته باشد.

 ....دیرسروصدا مکسوراخ بازمانده، خم شد و پ دنیاز جسمش خارج کرد و باد پالگ

 یفورا پاها ایاش نشاند و آرمردانه یهاکرد اورا بر ران سشیکه خ یاندازه کاف به

 کوچکش را دور کمر مرد حلقه کرد....

 اشیسی...در دست گرفت و مالش داد خدیبه آلت برافراشته و سرخش کرد و خند ینگاه

 شود... شتریب

 ...یکارا توله دد نیاز ا می+تنها تنها؟نداشت

 یدد-

 نا آروم بمونه.... یدد یخودت آروم بش یخوای...می+جان دد

 کمربند شلوار مرد گذاشت و با چشمان خمار نگاهش کرد یرو دست

 ...یپس زود بهم بدش دد-

 پسرک غرق لذت شد... ییپروا یب نیبه اطراف کرد و از ا ینگاه

 اطراف.... طیو مح تیتوجه به موقع یجسم او بود ب خواستار

 بکشد نییباسنش پا ریراحت شلوار تا ز الیامکان را داد با خ نیبه اون ا یدود یها شهیش

 چرا بهت نده هوممم... یدد یقرار یانقدر ب یوقت

 ....دیکه قرار بود درون خود تحمل کند ، کرد و لب گز یبه حجم بزرگ ینگاه

 صورتش را به همراه آورد... یگوشش فرد برد و سرخ ریدر ز سر

 من...سوراخ کوچولوت جواب پس دادست... آشناست با من... یرس فرفر+نت

در  یآلتش را گرفت و سع گریبلند شد با دست د یشانه مرد گذاشت و کم یرو دست

 لذت بردن دو جسم... یبرا ییراهنما

 ...گرفتیاوج م شیهاسانت به سانتش را حس کرد و هرلحظه ناله نفوذ

 مردش عادت نکرده بود.... زیجسمش اما هنوز هم به سا یبود برا آشنا



 

427 
 

 از درد پسرک بکاهد... یکرد کم ریرا با هم درگ هالب

 شتریب یریپذ کیحس نصف شدن باسنش و تحر یکامل نداشت نه وقت یهمراه توان

 ...کردیحواسش را پرت م

 شیهالب رینظ یمرد که هرلحظه دلتنگ طعم ب یهابرلب کاشتیتند تند بوسه م اما

 بود....

مبادا درد مانع لذت بردنش  رفتیو قربان صدقه اش م دیبه سر و صورتش کش دست

 شود....

که جا و  شمیم تابتی...انقدر بیکنیم طاقتیب و یدد یچه جور نی...ببی+نازدونه دد

تو جسمت  یدد ی...دوس داریکنیم ونمیکه د یی...مهم فقط توستیبرام مهم ن گهیمکان د

 نفوذ کرده؟

زد و  یبند آمد اما لبخند پر ذوق هیو تا آخر بر آلتش نشست...نفس چندثان دیکش یظیغل آه

 حرکت کردن کرد... هیشروع  عیسر

اما با شروع حرکت ها نگران دست  دیدور آلتش چشم بست و آه کش یاز حس گرما روهام

 ها بهم بچسبد...تن چاندیدور کمرش پ

...بزار کنترل و من دست شهیحالت بد م یشی... آروم عمر من...خسته می+آروم عشق دد

 ...رمیبگ

 کردند... گریدکی بیو باز هم بوسه نص چاندیدور گردن مرد پ دست

 ...یبکنم دد خوامیمن...بزار هرکار م بارنیا-

 آرومتر... رهیگیدردت به جونم...دردت م یشی+خسته م

 دهد... هیبه مرد هد یباتریز هیچسباند زاو نیمان ماشرا فاصله داد و کمر به فر هاجسم

 هوش از سر روهام ببرد.... دشیفرستاد تن لخت و سف نهیس یرا تا باال لباسش

به محل اتصال جسم ها  رهیکرد و همچو مرد نگاهش خ شتریشدنش را ب نییباال پا سرعت

 بود...

 ...شدیو از برخوردش به شکم خود غرق لذت م خوردیتند تند تکان م آلتش

 ...ادیم یکیکن االن  شترشی...سرعتم کمه...بیدد-

 گذاشت... شیپهلوها یو دست رو دیخند اشیبهانه الک به

 خود را جابه جا کرد... یزد و کم چنگ
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 سرش را به دوران انداخت... قشیمحکم و عم یها را در دست گرفت و کوبش کنترل

محتاج مرد  یهاگوش میتقد یآه و ناله ا گریها از لذت باال رفت و دهان باز مانده د چشم

 نکرد...

اطراف بوده  نیهم ا ی....اگه کسیخوایم شتریو ب ی...بگو ددیعمر دد ارین ی+بهونه الک

 تو فرار کرده... یبا سروصدا

 نداد و سر به عقب خم شد... جواب

 کرد پسرکش زودتر خالص شود... شتریها را بگردنش گذاشت و کوبش ریدست ز یفور

 ....دیتا آرام گرفتنش طول کش هیفقط چند ثان یشگیهم ینیب شیو طبق پ دیتنش را د لرزش

چشم بست تا  حالیداد و ب هی...کامال به فرمان تکدیلرزیگرفت اما بدن هنوز هم م آرام

 مرد را هم درون خود حس کرد... یکه گرما یزمان

 چشم باز نکرد.... گذاشتیو اثر عشق م کردیمرد گردنش را کبود م یوقت یحت

به جا گذاشت  یساده نخواهد بود...کبود یکرد قرمز شد و مطمئنش شتریمکش ها ب قدرت

 ها بماند...که اثرش مدت

 ...پاشو قربونت برم..ای+آر

 و جان دوباره گرفت دیو چشم باز کرد و لبخند مرد را د دینال

 بخوابم... خوامی... مخونه میبر-

 لباس تنت کنم... کمیکلبه بخواب...حاال پاشو  میری...مشهی+خونه نم

را که حس  شیباسن و پاها یسیبلند شد آلت مرد از مقعدش خارج شود اما خ یآرام به

 کرد شوکه چشم درشت شد...

 یدد-

 برگ دستمال برداشت... نیو چند دیخند

 یکنیم قرارمیتوعه ب ری...تقصی+جون دد

 شلوارت یدد-

 ...دیخود را ببن ییلباس خود اشاره کرد تا پسرک آثار هنرنما یجلو به

 +نه تنها شلوارم بلکه لباسم...

 کج کرد شیداد و ن ینیبه ب ینیچ
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 ...رو بنداز دور نای...ایدد یییا-

به حال  یفکر هیعقب منم  یرو صندل ینیبش یبودم...شما پاش ی+چشم منتظر امر جنابعال

 کنمیبه فنا رفتم م یلباس ها

 گرفت... یجا یصندل یو با درد رو دیخند

 ...دیرا بوس انشیعر مهیشلوار به دست به سمتش خم شد و جسم ن مرد

 وروجک... یاریلباس م یدد یاز صندوق عقب برا یریخوب م یبیب هی+حاال مثل 

عقب  یو مرد هم صندل دیپر نییمردش به شدت خنده دار بود...پا تیکه وضع دیخند بلند

 گرفت... یجا

 ...یفرفرپسرک مو ی...با چاشنخواستیم یطوالن یبود و دلش خواب خسته

 قدم تند کرد... نیبه سمت ماش طنت،یبه جمع در حال ش توجهیب دیروهام را که د نیماش

شد اما چهره خندان روهام را درک  شتریعامل وحشت ب یبر صندل دهیخواب یایآر

 ...کردینم

 چشه...واقعا حالش بده؟ ای+روهام... آر

 را باز کرد... نیجواب نماند و درب ماش منتظر

 ....گذاشتیم شیبود را به نما دیکه از او بع یتیحالت مظلوم نیبود و در ا دهیپر رنگ

 و نوازش کرد... دیسر و صورتش کش یرو دست

 ...شهیرنگ امیداداش...باز کن چشمات و دن ی...کوچولوای+آر

 حس کند... یمبادا کمبود مشیتیبرادر  یبرا کردیخرج م یمهربان

 تر از برگ گلش دلخور شود.... فیمبادا برادر لط کشتیخراش را م آسمان

 بدهد... شینما یتیچه شخص یهرکس یپخته بود بفهمد برا آنقدر

 ...کردیبرادرش حالش را خوب م میچشم بازکردن لب به لبخند باز شد که لحن مال قبل

 ی*سالم داداش

 شد... ینشاند و جد یشانیاش اخم بر پگرفته یصدا

 +چرا حالت بد شد؟

 برگشت و چشم درشت کرد... اشیبه سمت دد متعجب

 حالم بده؟ یکه...دد ستی*حالم بد ن
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 ...چاندیزد و دست دور شانه پسرک پ یرا کنار رارسالنیو به سمتش رفت...ام دیخند

 گفته تو حالت بده... یتوله انگار یایارش نیبد نشده...ا نه قربونت برم حالت-

 باال انداخت...شد و تک ابرو نهیبه س دست

 و سرزنش... هیپر بود از کنا لحنش

 حالت بد بوده... یگفت حالش بد نبوده جنابعال ارشی+ک

 نبود نی...قرارمون ارارسالنیعه ام-

 ده؟یسراغ داداش من...چرا رنگش پر یبر ابونیهم نبود وسط کوه و خ نی+قرارمون ا

 کردم هشیتنب-

 +روهام

 نگاهش کرد رهیشد و خ یجد

 دادیصدا داد و ب نیکه...ا یدونیمورد بحث کردن نداره م نی...داداشم ارارسالنیام-

 اد؟یم ارشهیک

 و با هم همقدم شدند... دیکش یپوف

 ...طونیاخه مرد هم انقدر ش دونمیکرد... من نم می+آره روان

 مراعات کند... یبرسد کم ارشیزد صدا به گوش ک ادیآخر حرفش را فر قسمت

 برگشت... رارسالنیبرداشت و به سمت ام ایبر سر و صورت ارش ختنیاز برف ر دست

 ستم؟یآدم ن ینعی ستمین بسی....چون بسیُ نه مرد مثل تو انقدر -

پناه گرفت و بدن  ایارش...پشت دیرا به جان خر رارسالنیام تیو فرار کرد و عصبان گفت

 خود کرد... یکوچکش را سپر دفاع

قرار گرفت سرپشت  شیاخمو پوزخند بر لب رو به رو یو تا حدود یکه جد رارسالنیام

 کرد... یمخف ایگردن ارش

 ...شعورهیب نی... تورو خدا ببخشش اری*باباام

 و غرغر کرد دیباسنش کوب یرو

 ...زنهیحرف م یجورنی... آدم با شوهرش اایعه ارش-

 ...بسیُ  یگیم رمیبه بابا ام یچ یعنی*خوب کردم گفتم... 

 ...دیکن یبعد باز اریسرحالش ب کمی نیبش ایآر شیبرو پ یی+بابا
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 ینگاه وحش یو دفاع رو در رو سپریماند ب ارشیشد...ک دیگفت و به سرعت ناپد یچشم

 ....رارسالنیام

 کمیعل سالم-

 ...یگفتی... مکی+و عل

 بود تموم شد رفت... یشوخ هیبابا -

 شد... رهیدو دست حبس کرد و به چشمان وق زده اش خ انیرا م گردنش

 هان؟ بسمیُ +که من 

 دنبالت نبودم... ییشومن تا حاال تو دست دونمینم-

 زد و تن و بدنش را لرزاند... عربده

 ...گهیدراز شده د سرتوعه که ماهان زبون ری...زبرمیروز زبونت و م هیبه وهلل  ارشی+ک

 من ننداز... ری...تقصدهیماهان منو درس م-

 ...دیبه ماهان بود و واکنشش را ند پشتش

 شیبکوبد بلکه کمتر او را پ ارشیدرست کرد بر فرق سر ک یگوله برف یحرص

 کند... بیتخر رارسالنیام

 کرد... یریبرف را در دست گرفت و نشانه گ گوله

 داشت... مانیا اشیریگبود و او به هدف ارشیپشت گردن ک قایدق هدف

شانس با او  گاهچیکرد و پرتاب اما ه یریچشم بست... نشانه گ کیبه عقب برد و  دست

 نبود... اری

را گاز گرفت و گردنش را از حصار دستان  رارسالنیدست ام یدر حرکت ارشیک

 محکمش آزاد...

بر صورت  میپشت سر او بوده ، مستق قایکه هدفش دق یگوله برف دیکرد و ند فرار

 فرود آمد.... رارسالنیام

 ...ستادیقلب ا یحبس شد و تقال نهیدر س نفس

 پنهان شود... دشیاز د راسالنیواکنش ام یاهینزد مبادا ثان پلک

و دست مشت کرده بر فرق سرش  دیکه به هوا خواست لب گز ارشیروهام و ک قهقهه

 ...دیکوب

 ..بدبخت شدم.. ایخدا-
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 ...دندیشن یبلند که همگ یبود از نظر خود اما صدا به قدر زمزمه

 ها را از صورتش پاک کند...دست بلند نکرد برف یحت رارسالنیام

صورت  یدیسف انیو براقش م یو چشمان مشک کردیماهان را نگاه م رهیخ رهیخ

 ...دیدرخشیم

 ..ستادیا اشنهیبه س نهیقدم به سمتش تند کرد و س فورا

 ...ارشیغلط کردم ارباب...قرار بود بخوره به ک-

 به خدا از عمد نبود... ارباب

 کرد همچون او آرام اما ترسناک زمزمه

 ؟یدی+ترس

 نداشت... ستادنیکه توان صامت ا خوردیسر تکان داد و وول م مظلوم

 ...یحرف ایارش ی...جلویلیخ-

 ...یشناخت یجورنی+منو ا

 آرام بود اما پر از خشونت یهمان صدا صدا

 که نشد... یزینه..نه به خدا..چ-

 +پاکش کن

 داد و منتظر اطاعت... دستور

 تر آمد... کیو با استرس نزد دیگز لب
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 ...از صورتش زدود متیها را با مالو برف دیتر کش نییپا یهود نیآست

 ... خیسرخ شده بود و  یکم پوست

 پنجه پا بلند شد... یاش گذاشت و رومحکم و مردانه یهاشانه یرو دست

 به هم اصابت کرد... هاینیکه ب ستادیا کینزد آنقدر

 ...یگرم دیرنگ گرفته اش را "ها" کرد به ام یهاگونه

،ماهان تنها  هیتوجه به ذوق و لبخند بق یگذاشته بودند و ب شیاز خود به نما ییبایز ریتصو

تجربه  یبیعج یباز هم حال و هوا رارسالنیبه فکر گرم کردن صورت معشوق بود و ام

 ....کردیم

 ...شدیماهان را دوست نداشت چون حال دلش عوض م یکینزد

 ها توان پس زدن ماهان را نداشتند...را دوست نداشت چون دست شیو هوا حال

 خود آورد... بآلخره آنها را به ایزده ارش جانیه غیج

 عکس خوشگل ازتون گرفتم... هی*آخجووون بالخره 

 زد... شیبه سمتش برگرداند و آرام اما اخطار دهنده صدا سر

 ...ای+ارش

 عکس خوشگل داشته باشم از باباهام؟ هیمن حق ندارم  یعنی ییبابا هی*چ

 ...نهیبیم ی+کس

 ...مال خودمه...نهیبینم چکسی*ه

 کرد وروجک کوچکش و ناز آمد طنتیش

 ای کنهیو ناراحت م یکی یآدم وقت یگفتیبه من م شهی...اما همیدونی*بابا ماهان خودت م

 خوب بشه.... کنهیبوسش م رسونهیبهش ضرر م

 فاصله گرفت رارسالنیاز ام یباال انداخت و قدم ابرو

 ؟یخب که چ-

 و تاب داد... چیباال انداخت و به بدن پ شانه

 بوسش کن خوب بشه... ی...صورتش هم زخم کردیو ناراحت کرد ریبابا ام *االن

 ...دیزده لب گز جانیبه سمت مردش برگرداند و ه سر

 که بد نبود؟ یدواریام یکار را بدهد اما کم نینداشت اجازه ا امکان
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 انهنا شد.... نیباتریآن ز دنیبازش زل زد و دل خواستار بوس مهین یهالب به

منجر به بوسه  دادیکه احتمال م یاها براق از فکر لحظهو چشم ستادیا ترکینزد یقدم

 شود....

 ...دیاش را بوسگونه رارسالنیبه اخم ام توجهیو ب دیلب گز گرید بار

 داشت... دنید رمنتظرهیغ یاش در مقابل رفتارها...چهرهدیو دردل خند دیرا د تعجبش

 زمزمه کرد... یریگفاصله نیکاشت و ح گریطرف د یابوسه

 ...ستمیدر حدش ن دمی...شادونمیببوسمتون...نم دیدونینم قیکه ال یی+از اون جا

 ....نقشه تیموفق دیگرفت به ام فاصله

 رارسالنیبه ام رهیبلند شد نق نق را از سر گرفت اما او فقط خ ایارش زیآماعتراض غیج

 بود...

را در آغوش  گریدکی شیزود ابروها یلیشدت گرفت و خ شیهاکمرنگ اخم خط

 ...دندیکش

 گفت.... نیها به سرعت فک را منقبض کرد و ماهان در دل به خود آفردندان فشار

زود به  یلیکند آنچه در ذهن پرورانده و خ دایکرد تحقق پ یبست و لحظه شمار چشم

 ...وستیپ قتیحق

 را عوض کرد... شانیرا گرفت و جا اششانه

 ...شود دشانیکه مانع د یشد و با آن قد بلند سپر گرانیپشت به د خود

 ...دیرا در دست گرفت و کش شیشد موها خم

 بجهد... رونیماهان ب یهالب انیاز م ینگذاشت آخ کوچک یرا به دندان گرفت و حت هالب

 ...دیسرخش را مک خون ریها فرو کرد و با لذت و تحقدر لب دندان

 قدرت را داشت... دنیکردن و به رخ کش ینبود فقط قصد زخم بوسه

 جانش را فرا گرفت... کبارهیکه  یحجم درد نیگرفت و ماهان ضعف کرد از ا فاصله

 ...کردینم ییجدا یبرا یبود اما تالش اشیقو یهاپنجه ریموها اس هنوز

 ...کردیو گزگز م سوختیم هالب

روهام محو  یو خنده ها ارشیک زیاعتراض آم یدر صدا ایو ارش ایآر یشاد ادیو فر غیج

 شد...
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بوسه خشن که شکل گرفته غرق شود  نیدر ا دانستیبود و نم توجهیتک رفتارها بتک به

 ...کندیصورتش ،نگاهش م یمتر یلیکه در چند م یایدر چشمان وحش ای

 ...توجهیبود اما او باز هم ب زیآم ریتحق شهیهمچون هم پوزخندش

 ...شدیمتوجه نم چیغرق بود و...ه او

 ...کنهینم نییمثل تو تع یحد و توله سگ نیا یول یستیآره خب...در حدش ن-

 ؟یدیفهم یستیبگم ن یو وقت یقشیمن بگم ال یوقت

 ...یریبگ میمن تصم یبه جا گهیبار د کی

 کف دستت.... زارمیم برمیفعالت و م شهیکرم هم یحرف مفت بزن گهیبار د کی

 گر شد... لبخند زد و قلب ضربان گرفت...و رفتنش را نظاره رفت

 شد... انینسبت به خود نما رادسالنینقطه ضعف ام نیاول

 ...ردیآمد ماهان خود را دست کم بگ یخوشش نم او

 شود... ریاو خود، عامل تحق آمدینم خوشش

 اش...خودخواهانه یاز رفتار ها گرید یکیهم  نیا

 حقش را نداشت... گرید کسچیخود آزاد بود اما ه یبرا ریتحق

 گرفت... یجا ارشیلبخند به سمتشان برگشت و کنار ک با

...برف و یباال... خانواده نامدار برعکسن انگار زنهیم شهیهات م شهیواال آدم گرم که م-

 زدن باال.... دنیسرما د

 ...رهیغورباقه راه م هیداشتن...ماهان که شب یسکس برف هیهمه  یانگار

 و رفت... رونیب نیانداخت از ماش یهم که مارو مثل چ روهام

 را گرفت... ایکرد و دست ارش یمکث

 نجا؟یا گهی...اتاق متاق داره د مینوبت ماست که بر یپاشو جوجم پاشو انگار-

 شد... رهیدر دست گرفت و به بخارش خ یاخونسردانه فنجان قهوه رارسالنیام

 اومدم... یآماده کن نیاقا اتاقم داره...تا وازلچرا اتف-

 به صورتش ... رهیشد و خ پوکر

 داداش ایندار ی...اصال جنبه شوخریام-
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بود و چشمها باال...همان حالت نگاه  نییاز فنجان گرفت و به چشمانش زل زد...سر پا نگاه

 ...کردیم قراریکه دل ماهان را ب یمعروف

 ؟یدیخاریمگه نم-

 تر شد... کیداد و به ماهان نزد یمچاله کرد و نگاه گرفت...به بدن لرز الک صورت

 ...کنهیچه بد نگاه م نیا نیحس ایمن غلط بکنم بخوام برم اتاق...-

 اش کرد...حواله ینیو نگاه دلنش دیخند

 ...کردیم ییچشمانش را دوست داشت...ترسناک بود اما او را هوا یگرگ حالت

به آن گرگ خفته در  شتریکه قصد مردن دارد ب ییو او گو رفتندگینگاه م گرانید

 ...شدیم کیچشمانش نزد

 بود... نیهم گرانیفرق او با د دیشا

 ...کردیمحبوب م اشیفرق او را نزد نگاه گرگ نیهم دیشا

 ماهان...-

 برگشت.... ارشیو به سمت ک دیدزد نگاه

 +بله...

 چشمام سبز شد؟-

 شد رهیکرد و گنگ خ اخم

 سبز شه... دی+نه..چرا با

 زده به چشام... دی... انقد خودم و نگه داشتم گفتم شا ارمیباال ب خوامیچون م-

چشم غره رفت و دست به  رارسالنینشسته در بغل ام یایاش کرد و به آرحواله ییشو خفه

 شد... نهیس

 اون طرفه.... تیجان دد ای+آر

 ...دیرا بوس شیهایو فرفر دیبر سرش کش دست

 شده... حالینازدونه داداشش و... ب یدار کاریچ-

 زد و دادش را درآورد... ارشیک یبه ساق پا یلگد

 ...یکنیبارم که مثل بچه آدم نشستم چرا ولم نم کی-

 ها سردشونهروشن کن بچه شیپاشو آت-



 

437 
 

سردشون  نایآماده کنم که ا شیها کصخلن سردشونه برن تو...من پاشم زحمت بکشم آتبچه-

 نشه...

 زد و ماهان هشدار داد... لبخند

 از ما گفتن... ستایبخش ن دیلبخنداش اصال ام نی...اارشی+ک

 ا؟یک ستیسردت ن-

 چاکاند و ابرو باال انداخت... شین

 ستینوچ ن-

 ستیلختت کنم بندازمت تو برفا...بازم سردت ن یوقت یعنی؟؟یمطمئن-

 روهام را بلند کرد...آب دهان پر سروصدا قورت داد و  یشینما

 کمک حال من شو... میپاشو داداش پاشو بر-

 باال.... دیبزن ترسمیجذابم م ستیکون لخت بشم ن خوامینه فقط نم دمایترس یفکر کن نکه

 ....تکه کنده درخت را هم کنار آتش گذاشت و جمعشان را صدا زد نیآخر

 کرده... کاریمردت چ نیبب ایارش ایب-

جسم تنومند مردش حصار  نکهیگرفت...ا یجا شیپاها نیو ما ب دیذوق در آغوشش پر با

 ..بود. ندیدورش شود به شدت خوشا

 ...چاندیخوابالود را در بغلش نشاند و پا دور جسمش پ ایهم آر روهام

 به جمعشان انداخت... یو نگاه دیبرچ لب

 پس؟ ی+من چ

 کنارش اشاره کرد و بدون نگاه کردن عالمت داد... به

 بهت بگم؟ دیمن با نمیا گهید نیبش-

 نشستن آخه... گهیجور د هی نایا ی+ول

 نگاهش کرد و تاسف خورد بآلخره

 کنه... یکه به بچه خودش هم حسود یتلیل ازمندین سمیبنو یرفته بود تو آگه ادمیشرمنده -

 مگه؟ هی+خو چ

 ریز ینیچهار دست و پا بش یتونیلطف کنم بهت م یلیتو بغلم...خ نهیشنگرفتم که ب تلیل-

 ...ستیپاهام اصال خوب ن یپاهام...اتفاقا جا
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آزار دهنده بود پس چرا قلبش  گرانید رهیتن را منقبض کرد...تصور نگاه خ و دیگز لب

 ضربان گرفت...

 زد... یاثانهیخب شخندیدل را از نگاهش خواند و ن حرف

 

اگه انقدر  امهیچهارپا یشیبار م کیشد؟دوست داشت توله سگم...نگران نباش  یچ-

 ...یمحتاج

 نباشد... دایران پا گذاشت لرزش پ یمشت کرد و رو دست

 شان...داشتن یبه جمع کوچکشان کرد و شاکر شد برا یهرچه فکر ممنوعه نگاه الیخیب

 از دستش ندهد... گاهچیبه دست آمد اما قول داد ه ریکوچکش د خانواده

 حاکم شد بر جمع کوچکشان... تریمیصم یکه شد حال و هوا غروب

 آورد... یو روهام لبخند بر لب تک تکشان م ارشیک یهاها و کلکل خنده

تک تکشان  رهیبازشده با طرح لبخند خ یهابراق و لب یاما در سکوت و باچشمان ماهان

 بود...

  ییتنها از الک ایسرحال تر شده و ارش ارشیک

 آمده... رونیب خود

 حال خوب را... نیا لیدل دانستیم رارسالنیوجود ام برکت

 هم حال دلش خوب بود... او

 دل کم توقعش... یبرا ستیبه شانه اش کاف کنارش نشسته شانه رارسالنیکه ام نیهم

 ...شانیبه صدا زدن ها توجهیبه دستان در هم حلقه شده او بود و ب رهیخ

کنار رفت بآلخره به خود  دشید یبرآمده که از جلو یها که جدا شد...رگ هادست حلقه

 آمد...

 حالت خرابه ها... یلی؟خیزنیداداش تو با دستاش هم م-

 اشاره زد... ایغره رفت و نا محسوس به ارش چشم

 ؟یکنیزرزر م ی+چ

و سه تا کاپل عاشق و حال بهم زن  شیآت یو دورهم یمیکه غروبه و جو صم گمیم-

 کم داره؟ یو...چ
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 باال انداخت... نگاه به دور تا دور کرد و شانه خنگ

 ؟یشیآت ینیزم بی...سدونمی+نم

 تاسف خورد... گریبار د رارسالنیشان بلند شد و ام قهقه

که طاقت  ییاو یبرا کردیاما کتک طلب م نیریش شیبامزه بود و خنگ باز جشیگ چهره

 شت...ندا

 ...دیخود کوب یشانیسر تکان داد و بر پ ارشیک

 ...کنمیواست جور م یکیولش کن خودم  گمیداداش نگرانتم...م ریام-

 ...ارشی+عه ک

 جو االن صدا نکره تورو کم داره... نی...ایکنیزهرمار عقل کل... فقط به شکم فکر م-

 هشدار داد و حرفش را پس گرفت رارسالنیام

 ...ایک-

 ..و. نتیدلنش یخب باشه مثال صدا یلیخ-

 میندار تاری+گ

 دیدار اریاخت-

 خم شد... یگذاشت و کم نهیس یغرور دست رو با

 ...دیغم ندار دیو دار ارشیتا ک-

 برگشت... تاریرفت و با گ نیبه سمت ماش فرز

 در گوشش زمزمه کرد و هر دو لبخند زدند... یزیچ

 اوردیو آخر طاقت ن دیپر نییباال پا ایارش

 زشته... ی*در گوش

 خودش نخونه...اسم آهنگ دادم بهش... یبهش گفتم از آهنگا-

 نشست... رارسالنیام یعوض کرد و رو به رو ارشیرا با ک شیجا

 او بخواند و نگاه به چشمانش ندوزد.... یبرا یاآهنگ عاشقانه شدیم مگر

 را به صدا درآورد... تاریگ یزده لبخند زد و تارها جانیه

 (ینیاسی یآهنگ: ماه قشنگم )عل 
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 •∴• یگاه ناب هیتک هیست تو واسش  نهیپره وصله پ دستید ضربه من دل�🄍🮵�

 °•° یتابیهمه جا تو فقط م کهیتار یوقت یمث مهتاب یخود نور تو

 •∴• یخواب یب لیدل ییهم دوست دارم هم تو یتابیتو م آره

  یابیکم یالماس یپرتاب هیفکر پروازم تو واسم شکل  یآب ستیخودت ن ریدلم غ شیآت واسه

 •∴•تو  یماه قشنگم یدونیتو م یجنگمیکه واسش م یتو اون یدل تنگم نیا لیدل

 °•°شمیدور م شمیسرد م ینباش تو

 �🄍🮵�واسه من زندونه جهنمه نجایتو ا یب

 ...گرفتیو او هم چشم نم کردینگاهش م رهیمدت خ تمام

 ...دیایبا دل عاشقش راه ب یبود حرف دل از نگاهش بخواند و کم دواریام

  کردیو متن آهنگ زمزمه م خوردیتکان م هالب

 هزاران دوستت دارم بود.... یاپشت هر کلمه اما

 ...کردیو کلمات عشق هجا م زدیم ادیعشق فر هاچشم

 ..زدیو قلب با عشق ضربان م نواختیها عشق م دست

 ..ندارد شتریجنون ب یبرا ییجا گرید کردیم حس

 ..ها مجنون او بودلتک تک سلو یوقت نه

از دوست  یهنوز هم حرف رارسالنیبود حسرت رابطه دو نفره عاشقانه داشت و ام بیعج

 داشتنش نبرده اما به شدت خوشحال بود...

 نبود... یو ضربان قلب عاد شدیاز لب پاک نم لبخند

 نگاه او را داشت.... ی....نه وقتییکهویجنون وارانه  یهاحالت نیاز ا دیترسینم یحت

 یپسرک و زندگ یمعشوق...خوشحال رهیبه جز نگاه خ یزندگ نیاز ا گرید خواستیم چه

 عاشقانه برادر...

 یپسر یگریو د دیبرادر جد یکی...کنندیو خوشبخت که حالش را خوب م دیفرد جد دو

 تازه همچون پسرک خودش...

 بود... ایعاشق دن نیجمع خوشبخت تر نیا انیم او

 کنده درخت نشست... یفاصله از او رو یخود برگشته و با کم یکه تمام شد سر جا آهنگ

 گوشش برده نفس رها کرد... ریرا پر کرده و سر ز انشانیفاصله م رارسالنیام
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 آهنگ و برا تو خونده؟ نیا تونیعل-

 +هوم؟

 ا تو خونده؟آهنگ و بر نیا ینیاسی یعل گمیم-

 شد و اخم کرد.... حسود

 داره؟ یچه ربط ریرو...نخخواننده ها یشناسی+خوب م

 ... گهید یکه تو ماه نهیربطش ا-

 ....دیزده شد و خند ذوق

 +من ماهم؟

 .... نیترالیخیشانه باال انداخت...غوغا در دل عاشقش بپا کرده بود اما خود ب الیخ یب

 ...یماهان می.... بهتره بگگهید یتو ماه-

 ...یاندازه همه آدما ماه یستیماه ن هی

 ها دور هم جمع شدن تو وجودت؟که همه ماه ستین نیماهان ا مگه

 ام؟ یمن ماه قشنگ عل یعنی+

 توله سگ و.... ومدهیهم بهش ن فیباهم نگا اصال تعر یبا عل یتو غلط کرد-

 نفرم .... هیارباب من فقط ماه قشنگ  دی+ببخش

 درخشم یتا ابد تو آغوشت م ی...آسمونمگردمیتا ابد دورت م یمن نیزم شما

 نگاهش کرد و نامحسوس لبخند زد... رهیخ

 ؟یگفته تو قشنگ یحاال ک زهیریم یزبونه....چه زبون یدار ادیکه ز یزیچ-

 ....گهیمون گفته د ی+عل

 تون؟ یعل-

 مون؟ یعل دی+خو خودتون گفت

 ....دیکه همکار شهیتوله من منظورم به صنف کار-

 من ماه قشنگ شمام نهیمهم ا ی+حاال هرچ

 ....ییبکشم و زندت هم بکنم بازم پرو-

 و در زد... ستادیپشت در اتاق ا گرید بار
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*** 

 +ارباب

 ساعت کیماهان گفتم فقط -

 ...کنهیآخه آدم کار م طیشرا نیتو دهنم...تو ا ادی..قلبم داره متونمی+نم

 ...انیمردش نما یعصبان یباز شد و چهره اخم آلود و تا حدود در

حاال چرا رنگت  یکرد لیمونده بود برام که اون هم تکم فتیتکل نییتع نی؟؟همگهیخب د-

 ده؟؟یپر

 وار به دنبالش....به سمت آشپزخانه حرکت کرد و ماهان جوجه خونسرد

 خو منم آدمم... یرفت ،تو اتاق حبس شد ایارش ی+استرس دارم...شما هم از وقت

 کرد... یصورتش خال یآب را رو وانیشدت به سمتش برگرشت و ل با

بند پشت در اتاق وق وق  هیآهنگ... یپا ینیبه توعه توله سگ نگفت بش ارشیمگه ک-

 ؟؟یکه چ یزدیم

 ...پر کرد و سمت دهان برد یوانیآورد اما فورا ل یاش خنده بر لب موق زده چشمان

 تر کرده بود...ها را دلبرانهها ،چشممژه یسیفاصله و خ نیا از

 فرستاد و چشم بست.... طانیبرش یلعنت

 ...گذاشتیدل وامانده م یکجا گریافکار را د نیا

 ؟یکنیم زانیچته لب و لوچه آو-

 بدترش کن...حولم کو؟ ی+من حالم بده شما هم ه

 چرا حالت بده؟-

 ...ستادیا اشنهیبه س نهیورجه وورجه دست برداشت و س از

 بره... ذاشتمیم دینبا کنمیحس م زنهی...دلم شور مای+ارش

 کرد... تشیرا گرفت و به سمت مبل هدا دستش

 ...کندیسکته م ایرود تا برگشت ارش شیپ گونهنیبود ا مطمئن

 مگه بار اولشه بچه آخه؟ نیماهان فقط رفت اردو...هم-

 به سقف دوخت و لب غنچه کرد... نگاه
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 ماهان...-

 ...دیکه نگرفت اخم کرد و غر یجواب

 ...یند جوابم و گهیبار د کیبا توام...جرعت نکن -

 بار اولشه؟ گمیم

 نگاهش کرد و سرتکان داد مظلوم

بود و تو  یبره...خجالت خوادیوقت نگفت م چیدور بشه...اون هم ه دمیترسی+اره... م

 به خدا... دونمیبارم ... نم نیسختش....ا جمع بودن

 ...دیکرد و نال یپشت حصار دستانش مخف چهره

 ؟یزنی...بهش زنگ مزنهی+دلم شور م

 پدر نمونه... یزنیچرا خودت زنگ نم-

 صورت برداشت... یو دست از رو دیفهم شیرا در صدا تمسخر

 لطفا دی+مسخره نکن

 بره اردو؟ یسالشه تا حاال نگذاشت ۱6ماهان بچه -

 خب مشیبردیخودمون م خواستی+هر جا م

 ...بودیها مبچه طیتو مح دیداشت آخه...با کاریچ عقلیاون با دوتا نره خر ب-

 شد نهیو دست به س دیکوب نیبر زم پا

 کن... تیاذ ی...حاال شما هگهی+نشد د

 را گرفت شیکرد و قصد رفتن به اتاق را داشت که جلو امیق

 +کجا.

 به تو جواب پس بدم؟ دیمن با-

 ...کنمیدارم سکته م گمیتو اتاق...بابا م دیدوباره نر ی+نه...ول

 گفت و نشست... یاکبر هللا

تا کارامو بکنم...از صبح منو تو خونه نگه  یشیمن االن زنگ بزنم بهش بعدش خفه م-

 حداقل بزار به کارام برسم... یداشت

 گرفت یشل شد و آرام در کنارش جا ششین
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ها رفتن اون دوتا هم رفتن ...بچهمیهم صبحونه خورد شیپ جانیاون شرکت مگه... ا هی+چ

 بده مگه... میتهش ما موند

 نگفت... چیاش کرد و هحواله مینه چندان مال یگوشه چشم نگاه از

 دهیزنگ اول به دوم نرس شهیرا گرفت و منتظر ماند...توقع داشت مثل هم ایارش شماره

 ماند... جهینت یجواب بدهد اما ب

 شد... یو حرص دییکه ناخون سمت دهانش برد محکم پشت دستش کو ماهان

 نکن؟ نینفهم مگه هزار دفعه بهت نگفتم همچ-

 +استرس دارم

 ...کنمیدهنت رد بشه قطعش م یانگشتت از شعاع صدمتر گهیبار د کی...یتو غلط کرد-

 شد... رهیو به دستانش خ دیبرچ لب

 +دستام قشنگه

 ؟یچ-

 دستام قشنگه گمی+م

 و سرتکان داد... دیخند

 یکن فیخودت از خودت تعر نکهیمگه ا-

تکان داد حرفش را  شانیهاچشم یشد و گردن کج کرد...تند تند انگشتانش را جلو لوس

 ثابت کند...

 ست؟یآخه...قشنگ ن دی+نگاه کن

 بود... بایزد...ز یشد و لبخند محو رهیو الغرش خ دهیدستان کش به

 ...یگرم و پر انرژ شهیهم

که دستش  یمتعدد یهاانگشتر دیدیآمد... م یم دهیانگشتان کش نیحلقه به ا چقدر

 ....کندیم

 ...ندینشیبر آنها م بایچه ز و

 ...یداریآره قشنگه...حاال دست از سرم برم-

 زمزمه کرد که صدا به گوش او نرسد زیباال انداخت و ر شانه

 واقعا... ادیکه نم ییها به چه کارادست نی+ا
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 ....دیو محکم بر فرق سرش کوب دیشن

 تو نباشم بهتره... شیخاک بر سرت...من پاشم برم شرکت پ-

 تکان نخورد... چیماهان را داشت اما او ه یریهم بلند شد و باز هم توقع جلوگ باز

 ...دادیبه او نشان نم یواکنش چیو اخمو به روبه رو زل زده ه نهیبه س دست

 ...رمیم گفتم-

 ...همه که منو تنها گذاشتن شما هم روش...دی+بر

به شدت تو  شیباشد اما افاقه نکرد و صدا شتریحرفش ب یگذار ریکرد تاث یالک بغض

 شد... یدماغ

 و تاسف خورد... دیخند بلند

 قرار گرفتم ریمثال تحت تاث-

 ...کردی+خب به من چه...قبال اثر م

 دت ترسناک شد...کرد از سر ندانستن و به ش یاخم

 ؟یکرده بود ایبغض الک نیقبال هم از ا یعنی...  نمیواستا بب-

 ....افتین چیشد به دنبال جواب اما مغز قفل کرده ه اشرهیخ یکم

 نشست و قفلش کرد... کلشیه یکامال رو رارسالنیام یفرار نه وقت یبود برا رید

 ...هیبد یپام جا دی...پام.. تورو خدا بلند شیآ ی+آ

 قراره بشکنه.... گهید قهیتا چند دق ینداره وقت یبیع-

 نه نه غلط خوردم ی+آ

 نوش جونت....مگه من مسخره توام؟-

کند از بلند شدن...دست به کمربند شد که  یریگذاشت جلوگ شیدوپا انیشد و زانو م بلند

 را قطع کرد.... زشانیانگ جانیه یباز یشرویتلفن ماهان پ یصدا

 بعدش هستم در خدمتت... یولگمشو جواب بده -

 ذوق بلند شد که حس از مرگ برگشتگان را داشت... با

 اش آه از نهادش برخاست... ربرنامهینام مد دنید با

 +جانم محمد...
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 حالش را خراب کرد... شیاز پ شیاش بگرفته یصدا

 سالم-

به  ویدیو کیمجوز موز ... تورو خدا نگوشناسمیصدا رو م نیسالم...محمد من ا کی+عل

 ندارم... دیتحمل مشکل جد گهیمشکل برخورده د

 ...ستینه مربوط به کار ن-

 شده؟ ی+پس چ

 نکردم... افتیدر یخوب یو روشن کن ماهان... خبرا ونیزیتلو-

 پا تند کرد یو یشد و به سمت ت نگران

 گم؟یشده م ی+چ

..نگران نباش خودت بهش بگو. دهیجواب نم رمیگیو م ارشیک ی...هرچکنمیمن قطع م-

چه  نمیجاده بب رمی...چون خبر پخش شده من دارم مستین یزیماهان انشاهلل که چ

 خب... دمیشده...بهت خبر م

کرد و مغز خاموش  خیباز هم دست و پا  یاهی...در ثانیخبر یکرد و ماهان ماند و ب قطع

 شد...

 ...کردیو کلمه ترس را تکرار م دیکشیم غیبند در گوشش ج کی یینَوا

 چشمش در رود.... شیاز پ یکه روشن شد چشم گرد کرد مبادا خبر یویت

 ....دیفهمیها نماز حرف چیآورد اما ه یرا بر زبان م اینام او و ارش گزارشگر

 ....دیفهمینم هانیاتفاق اما ربط خودش را با ا ریگیبودند و پ دهیمحل حادثه رس به

 پشت سر خبرنگار... ریتصو نمودیم ییآشنا یجاده

 مطمئن شود تشیاز امن دادیدو ساعت تمام راهش را نشان م ایارش شبیکه د یاجاده همان

 بفرستد.... حیجاده به تفر نیپسرک را از ا خواستیکه نبود م کم

 راحت شود.... یسردرگم نیکند بلکه از ا لیتحل هیرا تجز هیمغز فشار آورد قض به

 نداشت... عیاز وقا یاما هنوز هم درک درست نمودیواضح تر م یصداها کم حال

در راه اردوگاه در  دیمف یخصوص رستانیدانش آموزان دب یمتاسفانه اتوبوس حاو-

 باهنر چپ کرده و طبق اطالعات به دست آمده ابانیخ

ماهان مهرزادگان هستند که  یاز دانش آموزان اتوبوس فرزند خواننده مشهور آقا یکی

 و هالل احمر نتوانسته آن را از اتوبوس خارج کنند.... یآتش نشان میت هنوز
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برنامه  ریمهرزادگان تماس برقرار کند...مد ینتوانسته با آقا چکسیهنوز ه نیهمچ و

 و سالم باشند.... حیها صحبچه یتمام میدواریدر راهه و ما ام شونیا

 اتوبوس..... مشکل

 

...بوق ممتد کر کننده تمام سر و گوش را شدیم دیچشمانش مانع از ادامه د یممتد جلو خط

 ....دیشنینم چیپر کرده ه

 بکوبد.... واریسر به د خواستیآنقدر که دلش م دیکشیم غیج گوش

 ....دیدینم چیاما باز هم ه یچشم گشاد تر از حالت عاد مردمک

به  یمنته یهاراه ییهوا... گو یاز قدر غیاما در زدینفس نفس م ژنیاکس یادنبال ذره به

 شش ها مسدود است...

و هر لحظه امکان  کردیمغز حس م یتک به تک نورون ها یرا بر رو یادیز فشار

 ...دادیانفجارشان را م

 کند.... یریجلوگ توانستیاما نم کردیبدن را حس م لرزش

سقوط  نیاز پشت به زم آن کیشده اش را نداشت و در  نیتوان حمل جسم سنگ گرید پا

 کرد...

کر کننده هنوز هم گوش را  غیاز کار افتادند اما آن ج یاتیتک تک عوامل ح کردیم حس

 ....دادیآزار م

گرفته با شدت تکان  زی....و همزمان لرز ندیشدن جسم از پا شروع شد و به دست رس قفل

 ...خوردیم

 شد... ریسراز شیهابود که از گوشه لب یکف رخالصیباز مانده قفل شد و ت مهین دهان

 به همراه داشت و  یکوتاه شوک بد خبرِ 

 کرد.... لیبر جسم تحم یتشنج وحشتناک هیعرض چند ثان در

 ببرد... شیاز پ یو کار دیایهم نتوانست به خود ب رارسالنیام یکه حت عیسر آنقدر

 رفت... رجهیبه حال ماهان به سمت تلفن ش توجهیتمام نشده،ب اخبار

 ....شدیماجرا باخبر م تیخود از ماه دیبا

 تا باور کند... دیدیخود به چشم م دیبا
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که خبر  یکس کردی....الل مزدندی....در مورد جان پسرکش حرف مستیکه ن هودهیب

 دروغ بدهد....

 را لمس کرد.... اشیشانیبه دست گرفت و کالفه پ تلفن

هم  یاتفاقات زندگ نیتریعیطب ی...او خودخواه بود...حتتدوفیب یاتفاق دادیاجازه نم مطمئنا

 ...دوزدیو زمان را بهم م نیرود وگرنه زم شیپ لشیباب م دیبا

 ی....حتستیحال خال نیاست و در ع فیمغزش پر از افکار کث گفتینبود اگر م دروغ

 ...ردیبگ خواهدیرا م یشماره چه کس دانستینم

 از انجام عمل نداشت... یاما درک کردینگاه صفحه م رهیخ رهیخ

 ماهان او را به خود آورد.... بیعج یهانفس یصدا

 نفس.... یتنگ یورا یزی...چیعاد یهانفس یبه جا ماندیخر م خر

 نجات... یو التماس برا ماندیجان را م یصدا...گرفتگ یگرفتگ یورا یزیچ

 ....دید،دیبه سمتش برگشت و آنچه نبا فورا

 یاتفاقات،بدون آنکه به مغز خسته فرصت لیتحل هیبدون مهلت به تجز هیعرض چند ثان در

 لرزش گرفت... شیبدهد دست و پا

 افتاد.... نیشد و به زم جانیب جسم

 ییاصابت کند اما گو نیدرشت کرد و خواست فورا به سمتش برود مبادا سرش با زم چشم

 قفل شده،توان حرکت نداشت.... نیدست و پا به زم

با عربده به او گوش زد کند مواظب خود باشد اما  شهیبزند مثل هم شیصدا خواستیم

 ....امدیصداهم در ن یحت

که از  یدست و پا و اندک کف دیشد و تکان شد شتریشده مانده بود....لرزش جسم ب قفل

 بود.... یدهانش خارج شد ،شوک اصل

 ...یمغزش کاف یهشدار برا نیو هم دادیرا هشدار م تشنج

 و به سمتش هجوم برد... دیکش یبلند ادیفر

 بزند.... بیبه خود آس دیترسیدست و پا شدت گرفته و م حرکات

 را قفل کرد.... شیجسمش نشست و دست و پا یبر رو فورا

 انداخت اما حاال وقتش نبود... یمردمک چشمانش ترس به دلش م یگشاد

 ...دیداد زد عربده کش دیو چندبار بر صورتش کوب نیچند
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 بود... یاما حرکات بدنش به شدت قو دیدیاز جسم نم یواکنش چیه

 شده.... فیحاالت ماهان ضع دنیهم او از د دیشا

 ...دیدستمال سر و صورتش را از کف پاک کرد که حرکت فکش را د با

 زد... شیتکان داد و بازهم صدا سر

 یفکر نیبدون کوچک تر دیبسته شدن دهانش را که د مهیاما ن دیکوببه صورتش  بازهم

 دیانگشت کوچکش را در دهانش فرو برد و از فشار شد یدستش درست در انتها ینرم

 ها چشم بست....دندان

شدن خون از فک  ریسراز یحت ایها بر گوشتش دست مهم نبود فشار دندان سوزش

 زبانش شد.... دنیمانع از بر یماهان،نه وقت

ها فشار دندان انیو زبانش م کردیعمل م رید یاهیفکرش را هم بکند اگر ثان خواستینم

 آمد... یچه بر سرشان م شدیقطع م

ها صبر کرد آنقدر جسمش را محدود کرد آنقدر فشار آورد که بالخره مردک چشم آنقدر

 شد... هوشیجسم تمام گشت و ب یبرگشت بالخره تقال

 دست بلندش کرد یفکش را بست و فورا رو یآرام به

 اما حاال وقت کوه شدن بود... دیایچه قرار است بر سرشان ب دانستینم

 ...شدیم انینما دیها حاال بابودن بانیها آن همه پشتهمه حرف آن

 ...کردیرا جمع م شانیتنه طوفان زندگ کی دیبا

 از انتقال ماهان به بخش قهیچند دق فقط

 شد... دایپ ارشیکه سروکله ک گذشتیم

 داد... هیپشت سر تک واریبست و سر به د چشم

 ...دانستینم چیکه ه یارشیپنهان کردن از ک نمودیقسمت ماجرا را م نیتر سخت

 نیخونسرد در ا توانستیگرفت چشم بازکرد اما چگونه م یلرزانش که برشانه جا دست

 سراسر نگران نگاه کند.. یهاچشم

 مارستان؟یب شیآورد یشده؟واسه چ ی...داداشم چرارسالنیشده ام یچ-

 دیحرف بزن دیبا نی+بش

به او فهمانده بود در  دنیبه دوش کش یو بار زندگ ییها تنهاشد...سال یتکان داد و جد سر

 کند... انینما یتیچه شخص تیهر موقع
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 فاصله داشت... شهیشوخ هم ارشیها از کحاال فرسنگ او

 ...مارستانهیداداشم رو تخت ب ینه وقت ستیبعدا...فرصت حرف ن ریبعدا ام-

 کرد از رفتنش و سد شد... یریجلوگ

 ...میحرف بزن دی...گفتم باارشی+ک

 افتاده؟ یفقط بهم بگو چه اتفاق-

 ...ستیبه من زنگ زده بعد خودش االن ن روهام

 ...یکنیم کاریچ نجایا ییتنها تو

 ...گهیکار د هی+روهام و فرستادم دنبال 

 کار؟یچ-

 ساده نبود... یهوشیب هی+ماهان فقط حالش بد نشد...

 ...گهیبگو د ی...جون به لبم کردیپس چ-

 +تشنج کرد...

 واکنشش چشم بست.... نیها به خنده باز شد و او، از اماند...لب رهیکرد و خ سکوت

 ...کردیها حالش را خراب تر مباور نکردن نیا

 ...دیرا کش شیو موها دیخند کالفه

 تیوضع نیاالن تو ا یکنینم یشوخ شی...تو روز عادریام-

رفته رفته  یول هیو حالش بد شد...فکر کردم واکنش عاد دیشن یخبر هینکردم... ی+شوخ

 ...ارمشیکه شد تونستم ب هوشیشد تا تشنج کامل...ب شتریحاالتش ب

 ...دیکرد و غر یشد...چشم وحش یو ناگهان جد دیخند بازهم

نخورد مرد  یتکان نیو جسمش را به عقب هل داد هرچند کوچکتر دیکوب اشنهیس تخت

 مقابل...

 ...یمراقب باباش یگفت یزل زد ایارش ینامرد مثال َمرد... اون روز تو چشا یقول داد-

 یتشنج چ ستیبلد ن ی...که تشنج کنه...ماهان حتششیپ امیب مارستانیکه تو تخت ب یمراقبش

 نامرد... یکرد کارشیهست...چ

مرد  نیبلندش...ا ی....نه تن صدازدیاش مکه به سرشانه ییهانشد...نه از مشت یعصب

 را تجربه کند... یعذاب زندگ نیبدتر گرید قهیقرار بود چند دق
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 ...دیکشیو داد م دیچرخیخود م دور

 ....شدیبر اثر فشار کنده م چارهیب یو موها دادیرا فشار م سرش

 ...دیسمتش رفت و شانه اش را چسب به

باشه االن به من  کیکه به شما نزد نیاز ا شتری...ماهان بارشی+خوب گوش تو باز کن ک

 ...مال منه...کهینزد

 ...وفتهیخط روش ن چسبمیمال مو سفت م من

 ییمن بخوام بال یروز هی... فکرشم نکن کنمیم یرو زخم ایبشه دن یمن زخم مال

 ...ارمیبسرماهان 

 من عامل اخم ماهان بشم... یروز هینکن  فکرشم

 ...دیکرد و چانه لرز بغض

هم  ایبچه تر است و به دفعات ثابت شد...او از ارش اهمیاز ارش یمرد حت نیگفته بود ا قبال

 لوس تر بود....

 داداشم-

 ستین شیزی+چ

 بزاره روش ریاگه تاث-

 زارمیمن نم زارهی+نم

 یگیم یجورنیکه ا دارهیبرنم یقلدر گهید نیا-

 ...شهینم شیزیمن هستم ماهان چ ی...تا وقتدارهی+برم

 رهینکنه لکنت بگ-

 ...مونهیم ینجوریهم شهی+اگه اون صدا مال منه که هست، هم

 ؟یدست و پاش چ-

 ...شهینم شیچی+ه

 ...دیاو افتاد...چشم درشت کرد و داد کش یسرتکان داد که نگاهش به دست خون کالفه

 کنم... کاریخدا من از دست شماها چ یشده...ا یدستت دستت چ ری...امریام-

زخم در  یِ کرد...صورت از شدت بد یرا گرفت و با دقت بررس اشیو زخم یخون دست

 هم جمع شد و بدن لرز گرفت...
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 ...میبزن هیبخ میبر ای..بای...بیکرد کاریبده چ یلیخ نیا ریام یوا-

 ستین یزی+چ

 گریبه جا...حال د شانیها و دعواهاکلرو...کلبدون توجه به شخص روبه دیکش عربده

 خانواده بودند... کیاز  یعضو

 برتن دارد... یزخم دیدیم یوقت کردیخرجش م برادرانه

 ...پاشوووو حالم و بدتر نکن...ستین یزیبه من بگووو چ گهههیبار د کی یتخمش و دار-

 شد... اشرهیباال انداخت و در سکوت خ ابرو

 رفت... یپرستار ستگاهیو به سمت ا دیکش یپرحرص نفس

انقدر خون  یکنیدستت و ببندن االن غش م انیشماها...واستا بگم ب دیکشیروز منو م هی-

 ازت رفت...

 ...کردیبه حرکت دست پرستار بود و لب و لوچه کج م رهیمدت نگاهش خ تمام

 گرداندیو صورتش را برم گذاشتیم رارسالنیام رچانهیو دست ز شدیخود بد م حال

 ...ندیزخمش را نب

...وقت آشکار کردن بود گشتیراحت اما حال ورق برم ارشیک الیبسته شد و خ زخم

 آشکار شود... خواستیدلش نم چیآنچه ه

 راحت شد؟ التی+خ

 ...شدیخوب م دی...بارفتی...خون ازت میبود یآره...زخم-

 ...دیثل اون...همتون می+مثل ماهان

 و سرتکان داد... دیخند حالیب

 ...میهم مثل ماهان ا هیبق یکنیفکر م نهیبینه...تو چشمات فقط اونو م-

 هست... یزیحرفا...چ نیا الیخی+ب

 ؟یچ-

 ...اول آروم باش به خود مسلط باش تا بگمیبدون دی+با

 دیکش یشانیچشمش را پاک کرد و دست به پ ریز نم

 شده؟ ی... چادیتا ماهان به هوش ن کنمیدارم سکته م نیو...به خدا سر هم یچ-

 ای+ارش
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 قبل گفتن... یاصال خوب نبود حت واکنشش

 ...ستین یقطع یکه حت یدر برابر خبر اوردیمرد دوام ن نیافتاد بر دلش نکند ا شک

 

 با درد .... یکه نگفتنش به از گفتن ستییهاجز آن دسته حرف نکند

 شده بود... رید گرید اما

 ...دیگفت ایبه ارش یوا ی؟؟ایچ ایارش-

 شیاز پ یبود و کار انینما شیهم دور خود چرخ زد ....مستاصل بودن از سر تا پا باز

 ...بردینم

روز رفت خوش بگذونه...گناه  هی...اون بچه دیگفتیم دی....نبایوا ی...اریام یوا یا-

 بهش دیداشت چرا خبر داد

 داره... یو جون ماهان حاال چه حال جونشه

 را گرفت... شیسمت آسانسور پا تند کرد که جلو به

و  امیبچم حالش بده...من ارش ششیبرن برم پ خوانیکجا م دونمی...مایارش شیبزار برم پ-

 ...کنهیم هیماهان آخ بگه سه ساعت گر شناسمیم

 هاش...غصه...برم مرحم بشم برا هاشهیشونه بشم برا گر برم

 ...گهیها؟خوبه د گردونمیبرش م خودمم

 ...روهام و فرستادمیبر خوادی+نم

 ...خوادیروهام چرا بچم منو م-

 شیدل غمدار مرد رو به رو زدیآورد و آتش م یبر سر هر حرفش م کتیمال میم

 .آورد.. یو او طاقت م گفتیرا...چگونه م

و روشن  ونیزیبرنامش زنگ زد گفت تلو ریخاطر که...مد نی+ماهان حالش بد شد به ا

 کنه

 شده خب؟ یچ-

 اردو چپ کرده... بردهیرو م ایکه ارش ی+اتوبوس

رو  ای...و ارشرونیب ارنیها رو از اتوبوس ببچه کشهینداشته اما طول م یمورد فوت چیه

 ...اوردنیهنوز ن

 کم نکرد اشیرگیدودو زد اما از خ شیها چشم
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 را نخوانده باشد... یها جدا کند و حرفنگاه از چشم دیترسیم

 چیکه حال از درکشان ه یغلط بودن ایها را از نگاهش بخواند...درست حرف خواستیم

 ...دیفهمینم

 ...سوختیگرفته بود و قلبش به شدت م لکنت

 من یای...ارشایار..ارش-

 ...نیهم رونیب ارنشیبا آرامش از اتوبوس ب دینشده فقط با یچیحالش خوبه...ه ای+ارش

 ...ریام گهید یگیمنو م یایارش..ارش-

 اش گذاشت اما به شدت خود را جدا کرد...دست برشانه دلسوزانه

 ارشی+ک

 دیداد کش مارستانیب یتوجه به فضا بدون

حرف زدم...حالش خوب  امیاالن با ارش نی...من همیگیمرددد...چرا دروغ م ارشیک-

 شیچیزود برگرده دلش برام تنگ شده...گفت ه خوادیبود...گفت..گفت م

 عکس فرستاد برام... ی..حتی...حتستین

تلفن در دست گرفت حرفش را  یاز قلبش...به سخت شتریلرزش داشت اما نه ب دستانش

 ثابت کند

 ...یغ نگانقدر درو یخودت صداش و بشنو نی...ببنیبب ارمیاالن..االن م-

 پاسخگو نبود... یاما کس خوردیم بوق

 ...کردیدرون چشمانش حالش را بد م نیناآرام و غمگ نگاه

...چرا رهیجواب نده من دلم هزار راه م دونهیم امی...ارشدهیچرا جواب نم ری... امریام-

 ...دهیجواب نم

 پرت کرد... واریبه سمت د یکم کم اوج گرفت و گوش صدا

 ...سوزاندیکه تمام وجودش را م گرید یدیبود ترس خشم و هزار حس اس بغض

 ...دیکشیم ادیاما باز هم فر سوزاندیو بغض گلو م کردیتار م دید اشک

اون  ری...امرمیمیجواب بده من م رید دونهیاون م ری...امدههههیجواب نم امیارش ریام-

چرا  ریکنه...ام یطونیش خوادیکنه آره... م تمیاذ خوادیدوباره م چمیبدون او ه دونهیم

 دهههههیجواب نم

 کند... یریرا گرفت از سقوطش جلوگ شیسمتش رفت و بازوها به
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 ...اما اجازه سقوط نداد....دیجسمش را که حس کرد هق زد و اشک چک یگرما

 سقوط کند... شیمرد روبه رو گذاشتیگاه نم چیه

 ...فشردیو هق هق مردانه اش قلبش را م زدیناله گذشته بود زجه م از

 ...یباباش یمگه نگفت ریام خواممممیو م امیارش ریییپسرکمم ام اممممیارش-

 ...کشهیو بهم بده من دلم براش پر م امیارش یهواشو دار ینگفت مگه

 بغلش کنم... ارشیب خوادیحالش بد بشه بغل م کهیکوچ امیارش ریام

 ....ترسهیبدون من م اون اریو ب امیبرو ارش ریام

 ...دیرا آزاد کرد و بر سر و صورتش کوب دستش

 که گذاشتم بدون من بره... یلعنت به من لعنت به مِن لعنت-

 فرستادمش منه احمق... یدیچه ام به

 و ول کردم خدا منو بکشههه... امیارش یعوض منه

 برام... ارشیب ..تورو به تموم مقدساتت قسمارشیو ب امیارش خوامیبچموووو م ریام

 ....رهیمی....نباشم مرمیمیم نباشه

 جفتمون... مینزار دور از هم جون بد ریام

 تیو بهم برگردون تا عمر دارم غالم یو زندگ ارشیبغلش کنم بوش کنم ب نمشیبب ارشیب 

 ....ریام اریو برام ب امیفقط ارش کنمیو م

 نشست و ناله سر داد... نیو سقوط کرد ...بر زم اوردیسر طاقت ن آخر

 داد و از ته دل هق زد... هیتک نیبرکف زم یشانیپ

 اما نشد... ندیرا بب اشینابود نیاز ا شیگرفت مبادا ب چشم

را به چشم  یسرشار از حس سرزندگ ی"امروز شکستن مرد دادیصدا ندا م کی قلب

 به چه خوش باشد" گرید ای...دنیدید

 ...دیکوب نیدر راهرو رژه رفت و پا بر زم بازهم

 چشمش به در اتاق... کیراهرو بود  ی، درازکش بر صندل حالیب ارشیچشمش به ک کی

 کنند... شیشد اما اجازه نداد از پشت در اتاق جدا حالیشدت ضعف و زجه ب از

 ..یبهبود حال اما چه حال یوصل کردند برا یسرم یبرصندل نشسته
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 روحش نگاه کند... یبه چشمان غمزده و ب واستخیدلش نم یحت

 خوب... ینگاه دوخت به اسم روهام و خواستار خبرها دواریکه زنگ خورد ام تلفن

 حالش خوبه؟ ای+روهام ارش

 دیکش یقیو خود هم نفس عم دیرا با گوش جان شن قشیعم نفس

 هول زده نشست و پخش صدا را زد... ارشیکنار ک در

سمت راست بوده اما چون ننشسته  ایاز سمت چپ افتاده و ارش خوبه حالش...اتوبوس-

 ...ستین شیزیچ دهیهم فقط ترس نیبود، افتاده و سرش ضربه خورده...به جز ا

 ...دیدارو بده بهش بخوابه گفتم اول صداش و بشنو خواستیم دکتر

 داد... ارشیگذاشت و تلفن به دست ک یشانیپ یرو دست

 پسرک را لوس کند... توانستیبعدا هم م ستیشده کافکه از سالمتش باخبر  نیهم

 به حال ماهان بود... یدگینوبت رس حال

 شده اش کرد... یچیبه دست باند پ یو نگاه ستادیا شهیش پشت

از دستش را جدا  یقسمت توانستیم یبه راحت افتییم انیتشنجش پا رترید یکم اگر

 کند... مهم نبود...

 را به خود ببخشد... نشیدلنش یباعث شد صدا یوقت نه

 ....شدیحساب م یگریاش مال دمال خود نبود...همه گریبه او...ماهان د نه

چشمش حالش را بد  شیفکر کند...حاالت ماهان پ شیساعت پ کیبه  خواستینم یحت

 ...کردیم

 کردیکم م یاتیچشمش ، ذره ذره عالئم ح یزبانش جلو نیریپسرک پرو و ش نکهیا تصور

 ...بردینم شیاز پ یو او کار

 ...دیکوب واریمشت کرد و به د دست

 که حالش را دگرگون کرد... شیوقت آنقدر نقطه ضعف شد برا چه

 شد که به خاطر او به خود صدمه زد... زیوقت آنقدر عز چه

 را گم کرد... شیوقت آنقدر مهم که دست و پا چه

 ...دانستینم

 ...دتریجد یاست با سر مقصد یدیراه جد نیا دانستیم فقط
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 به اسم ماهان... یسفرهم با

 یاکنون...با لبخند آن را سپر یاز پا گذاشتن در آن واهمه داشت ول شهیکه هم یاجاده

 ...کردیم

 و به سمتش رفت... دیرا شن ارشیک یصدا

 شد... نهیاما با لبخند...تلفن از دستش گرفت و دست به س ختیریاشک م بارنیا

 کردمی+فکرشم نم

 و؟ یچ-

 ارشیک ییحرفا نیاز ا تریقو کردمی...فک میباش فی+تو...انقدر ضع

 زد و اشک زدود... لبخند

چشاش...موهاش...  فی..ضعامیارش فی.... ضعفمیضع گمی..با افتخار مفمیآره ضع-

 ریکل وجودشم..ضعف دارم ام فی...ضعهاشطنتیبدنش...لبخندش...ش

 ستیبد ن شهیداشتن هم ضعف

 داشته باشن نقطه ضعف ایباشن  فیضع دی+چرا بده... آدما نبا

 یعنی... ینقطه ضعف دار یعنینفر  هیتو  شهیخالصه م تیو دلخوش تیهمه زندگ یوقت-

 باختم... یوجب مین هیوقته باختم...به  یلی...من خیو باخت یزندگ

 ...ستمین یچیه نمیرو نشنوم چشماش و نب ایارش یصدا من

 ...کمی+مرد باش 

همه محکم بودن و مرد بودنم  نیمنو با ا کنمیگاه اونم...افتخار م هیمردم...مرد اونم...تک-

 خودش کرده... فیضع

 مشترکه مرد... دردمون

 ...امدیخوشش ن رو شیپ یهااز حرف چیکرد و دست مشت شد...ه اخم

 +منظور؟

 ...یکرد داینقطه ضعف پ یفهمیاما بالخره م یفهمیم رید-

به ماهان نگاه  یاصال...تو وقت کنمیضعف م شهیچشام قلب م کنمینگاه م ایبه ارش یوقت من

 ...یکنینه ضعف م شهیم ینه چشمات قلب یکنیم

 حس غرور...از داشتنش... هیتو چشاته...و  یحس افتخار هی
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 ه؟یشباهتش چ یدونیم

 تو... یمنه هم تو چشما یکه هم تو چشما هیهمون برق نیا

 مرد... یباخت توام

 ...میبازنده ا مونهمه

 از وجودمه نه...همه وجودمه... کهیت هی ایارش دمیفهم یروز من

اما  رمیبه جون من...من از دردش بم زهیحاضر بودم خدا همه درداش و صد برابر بر که

 اون آخ نگه...

 ...دنهیحالت و بزار پا همون فهم نی...توام اتوام

 را نوازش کرد.... یچیرا در دست گرفت و زخم باندپ دستش

 .... یچ یعنینشه  شیزیاما اون چ یبش یزخم یحاضر شد یتوام بفهم...وقت-

 نگاه گرفت... یعصب

 ...ادیحرفا خوشم نم نی+از ا

 و چشم بست اما نجواها هنوز ادامه داشت... دیخند

 ...دیدیتو اون حال منو م یکیواسم مهم بود اگه  یکنیفکر م-

 ؟یبودن چ یواسم مهم بود...قو غرور

 ...دمیدیو م امیارش یواسم مهم نبود نه تا وقت یچیه

 "چیی"ه یشیکه خودت م یروز رسهیم

 " بزرگ....چی"ه هی

 ...کنهی"هست" ها رو اون پر م همه

 اون... شهیم یکه همه چ یروز رسهیم

 ....یدیهم م" ناتموم که واسه اون "هست" جونت چی"ه هیو توام  

 بزرگ خاندان نامدار... وفتهیامروزم ب یبه من و حرفا ادتی یدیاون روز و د یوقت

 کند... داریبا او د خواستیاما هنوز نم گذشتیاز به هوش آمدنش م یساعت چند

 ...دانستیمخلتف مغز نم یهافکر ایبود  ارشیک یهاحرف ریتاث

 وحشتناک... بعد از آن حادثه یپسربود و خلوت پدر  ایاش حضور ارشبهانه اما
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با مغز و  یگریو او توان جدال د شودیم شتریافکار سردرگم مغز ب دنشیبا د دانستیم

 قلب نخواهد داشت...

حال  خواستیته گلو اما حفظ ظاهر کرده نم نشاندیبغض م ایارش شده یچیباندپ سر

 پسرکش خراب شود...

بود و چشمانش  دهیاما هنوز هم رنگ پر دیرسیبه نظر م شیپ قیبهتر از دقا ارشیک

 سرخ...

 او بود... کردیم ریس یگرید یایکه در دن یتنها کس ییگو

 با آن حرف ها خود را آرام کرد و او را ناآرام... ارشیک

شود که  یجسم رهیو چند دور تمام اتاق را از نظر گذراند مبادا نگاه، خ ستادیا شهیش پشت

 تخت افتاده... یرو حالیب

 ...اوردیآخر هم نتوانسته طاقت ن اما

 ...دیآنقدر دور خورد تا به او رس نگاهش

 باز و خمار... مهیبود با همان چشمان ن اشرهیخ

 ...دیچرخیاو م ینگاهش در پ شهیمثل هم یول کردیخفته در آغوشش را نوازش م یایارش

 ...کردینشانده بر صورت حال را خراب م ژنیاکس ماسک

 ...کردیرا پنهان م شیبایز یهالب

 ...کردیم اشیناو نبود و عصبا دیدر د 

 محروم شوند.... بایز یهاآن لب دنیچشمانش از د خواستیدلش نم چیه

 که نگاه گرفت شوکه شد و چشم درشت  ماهان

 ...کرد

 شدینم لیدل کدامچیافتضاح ه یحال روح ایبد  ی.....حال جسمشدیسرش نم مراعات

 ماهان چشم از او بردارد...

 و داخل شد... اوردی... آخر سر طاقت ندیکوب نیو کف کفش بر زم دیجو لب

 ...دیجسمشان کش یگذاشت و پتو کامل رو یجسمش لرزش داشت...به نشانه سرد هنوز

 بلندش کند که مانع شد... دیچیپ ایدور تن ارش دست
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 +بزار ببرمش رو تخت بغل

 دیبود اما او شن یفی"نه" ضع

 بودند... شیصدا دنیکه سراپا  منتظر شن یانتکارینبود از جسم خ پنهان

 دمی+نشن

 از دهان برداشت و سر به سمتش کج کرد... ماسک

 بز..بزار بمونه-

 +کار دارم باهات...

 خواباند... ارشیتخت بغل در آغوش ک یکرد و رو بلندش

 اسفناک زد... تیوضع نیبه ا یکیریستیه خنده

 یجالب ریتصو مارستانیب یتخت ها یهمزمان رو شیافراد زندگ نینفر از مهم تر سه

 نبود...

 زد قدرت به رخ بکشد... مهیخ دهیکنار تخت ننشست...بر جسم دراز کش یصندل یرو یحت

 یخوایهرکار م کنمیحالت بده مراعات م یچ ی...فکر کردی+با دل و جرعت شد

 ...یبکن

 کردم؟ کاری...چیچ-

 رهیخ یبه چ دیرفته بهت گفته بودم توله سگا نگاهشون فقط با ادتی...یریگی+نگاه م

 باشه؟

 ...شدیسرش نم هایقلدرباز نیبود و ا دلخور

 ...ینازکش یجز کم خواستیم چه

 بهتر کردن حالش... یبوسه برا یهم کم دیشا

 کرد و سربرگرداند.... اخم

...نه دکتر نمین...فر شما رو بب نی...استم اولخویمدم... مبه...هوش او یمن..وق...وقت-

 پرستار...

 دیو غر دیکوب اشیشانیاشاره بر پ انگشت

 ارمشیب کردمیرو آروم م ایاتاق...بعدشم احمق اون لحظه داشتم ارش امیب ذاشتنی+نم

 ...شتیپ
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 ؟ی..بعدش چبع-

 ...یومدیحالش خو...خوبه...من..منم خوبم..چرا ن امی..ارشار

 حرف نگاهش کرد و با مکث حرف بر زبان راند... پر

 ....ضی...بد حال...مرنمیحال بب نیمو تو اتوله خواستیدلم نم دی+شا

 ...دیخند حالیفروغ برق زد و ب یب چشمان

 نه بد حال... ضهی...نه مرستین

 حالش خوبه-

 ...ستین فیهم خوب باشه...توله من ضع دی+با

 ...هاتیمالک نیاز ا شدیلذت م غرق

 یرانیو دیکرد و رفت...حال با رانیهم گذرا بود... آمد و نیا یزندگ یهاتمام طوفان مثل

 ...کردیها را جبران م

 ...ستین فیتوله...تون ...ضع.. ضع-

 ...شون نشه...یزیچ شیمه..مهم زندگ یآدما ی...فقط حاضره جو...جون بده ولفق

 مرگ آمد و باز هم غرش کرد... حرف

 ...دیلب گز دیرا که د نشیآتش چشمان

 دیبب..خش-

 شد و اخم کرد شیهامتوجه لکنت حرف تازه

 ؟ی+درست حرف بزن ماهان...درست حرف بزن چرا لکنت گرفت

 ...اشیهولکبود در حرکات دستپاچه و لحن هول دایکامال هو ترس

 نه مغزش.. شهیترس برداشته بود برخالف هم دل

 ...زدیبه دلش چنگ م بیعج یاواخر باز هم حس و حال نیمثل ا درست

و همان هول  افتی یم شیکه افزا یبود...همان تپش قلب بهیکه با آنها غر یحاالت همان

 ...دانستیکه نشانه ضعف م یشدن

حاال در تک تک رفتارش  بردیسوال م ریرا ز یاز نظرش مردانگ شهیکه هم یحاالت

 بود.... دایهو

 نداشت... یحس بد رگید بیعج اما
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 ...دانستینم یبردن مردانگ رسوالیقلب را ز تپش

 بود.... ارشیهمان خوب کردن حال ک یمردانگ

 که از پشت در نظاره گر رفتارش بود...نظاره گر لبخندش یبه ماهان ایارش یسالمت خبر

 نداشت... یحس بد گریبود و د دهیبه رخ کش یمردانگ

 نه ضربان قلب باال... یدستپاچگ نیاز ا نه

 ؟یدی+حرف بزن...بدون لکنت...ترس

 ...دیاز بغض لرز داد و چانه سرتکان

 معشوقش بود... میبغض به خاطر رفتار مال نیا دیشا

 ؟یزنیچرا درست حرف نم زی+تموم شد همه چ

 ماهان... دیران پا مشت شد به دور از د یرو دست

 آمده و دکتر پنهان کرده... شیپ یاز جوابش...نکند مشکل دیترسیم

 راحت حرف زدن... یعنی...عی...ده..دهنم خشکه... سختمه حرف زدن...یچی..هچیه-

 بر لب نشاند و ابرو باال انداخت... لبخند

 +دهنت خشکه؟

 آره-

 و لب بر لبش گذاشت... دیبازمانده اش قاپ یهالب انیرا از م مهینصفه ن جواب

 دار شد...داد و نم هیهد یو تَر دیخشک شده اش کش یهابر لب زبان

و زبان در تمام دهان او  گرفتیگاز م دیمکیم زدیبوسه م فشردیبر لبش م لب

 ...کردیو مرطوب م دیچرخیم

 اشکش را حس کرد اما ادامه داد... یسیخ

باال آمد  جانشیرا حس کرد و بوسه قدرت گرفت...دست ب حالشیکوچک و ب یها بوسه

 اش نشست...و با فاصله از گونه

 حال هم حواسش بود لمسش نکند... نیدر ا یشد حت خوشحال

 صورتش تمام لبش را زبان زد... یاز لب فاصله داد و در دو سانت لب

 که مثال به نفع او بود و تر کردن لب و دهانش... یحرکات نیبه ا دیخند حالیب
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 باز هم همان بوسه مالکانه بود... اما

 ست؟یکه خشک ن گهی+د

 نه-

 یجرعت نکن رو تو ازم برگردون گهید ی+خوبه....مورد بعد

 و سرتکان داد... دیخند بازهم

 گردنم...درد...گرفته بود...-

 حالت بمونه؟ نیبشکونمش تو هم یخوای+عه... م

 آره-

 +آره؟

 ...کنمیهمش نگاتون م یجورنیآره... ا-

 یدوباره بلبل زبون شد+

 بغض کرد و چشم به اشک نشست... باز

 ...یبغض کن ینتون گهیفعال کنم د ریمرکز دستور بغض مغزتو غ دی+باز بغض کرد... با

 ؟یچ شدیم شیزیچ امی...ارشدمیترس-

 دهیضربه د کمینشده فقط سرش  شیچی+ه

 ؟یچ مردمیاگه خودم م-

 با تشنج نمرده تا حاال ی+کس

 مردمیم دونمیدارم ممن خار -

 ی+خفه شو زر نزن فعال هم که نشد

 !مردمیاگه م-

 +خب؟

 د؟یگرفتیم گهید ویاسل هی یفور-

تو  زنمیم یکن هیندن...گر لمیلوس بچه ننه تحو هی زنمیم یتو آگه بارنی+آره اما ا

 دهنت...

 دیغر یشد و حرص یعصب
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 تو دهنم... دیزنیبگم...بگم هم م دینبا یچیه دیزنیکه حرف م گهیآشغال د هیدر مورد -

 زد شخندیباال انداخت و ن ابرو

 هام باالست...ثابت شده بهت نه... یی+توانا

 آمد و به فاق شلوارش زل زد... نیینگاه پا ناخودآگاه

 و چشم بست... دیلب گز دیپوزخندش را که شن یصدا

 ... شانیهاکلاو بود برنده کل شهیهم مثل

شو  یینداره..توانا فیبه تعر یازیخب ...اون ن یرو نگفتم ول هینییاون پا یی+هرچند توانا

 مگه نه؟ یدیقشنگ با پوست و گوشت و استخون چش

 ...دیو نال دیبرصورتش کش مالفه

 ...نیهمچ دیتورو خدا حالم بده نکن-

 نگفت چیاش شد و ه رهیحرف خ یب

 نشاند... شیهاو ماسک بر لب دیاز صورتش کنار کش مالفه

 ...دیبرینفس او ،نفس خودش را م یکه بدقلق ردینفس بگ یبازهم تنگ دیترسیم

 آرام زمزمه کرد دیرا که در مرز بسته شدن د شیهاچشم

 بمونه ادتی یرفتار کن...ول صاحابایمثل ب یماریو ب یضیادا مر نی+حاال فعال با ا

 خونه من برا تو دارم.. میبر

 ...دیانجامیتن م یاگر به کبود یرا هم دوست داشت...حت شیو قبول کرد...داشته ها دیخند

 ...شیتوجه به اتفاقات چند ساعت پ یب

 دیو بازهم سر پسرکش را بوس دیها خندو اشک هایتمام حال بد به

* * * 

انبوه  انیپا تند کرد اما بازهم نتوانست از م نیخارج شد و سمت ماش ویسرعت از استد به

 طرفداران گذر کند....

 رفتن گذشت... ریلبخند زد و از خ ناچار

 گرفت و سروصدا باال رفت... یجا شانکینزد

آنها از جانب َمردش اما بازهم نتوانست از  دنیعکس داشت و در آغوش کش تیممنوع

 بگذرد... شانیهاخواهش
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 ...کردندیعکس م یتقاضا بایز یمظلوم و لبخندها یبا چشمان یوقت نه

 ...دیارزیم شانیاست اما به خوشحال ریدرگ یساعت کیکار  نیبا ا دانستیم

 حرف دل به زبان راند... اوردیپوش کنارش عکس گرفت و طاقت نپسرک خوش با

 پسر... یپیخوشت یلی+خ

 اش را به دستش داد...برنامه ریمد تیزیو کارت

 کنمیازت استفاده م وهامیدیو کیموز ی+مطمئن باش اگه تونستم برا

به هوا خواست و پسرک  تیو سوت جمع غیاش کرد و لبخند زد جحواله یمیصم یچشمک

 ...دیزده در آغوشش پر جانیه

 مهر و محبتش شد... یرایباز پذ یشد اما با دستان شوکه

 ...دیکه زوم بود را ند ینیگرفت و فلش دورب فاصله

 را هم فراموش کرد... رارسالنیمحافظ ام یحضور دائم یو حت دیدرهم مرد را ند یهااخم

 سپرد... یو همه را به فراموش دهایو تهد نیقوان

 ...کردیبودن حالش را خوب م تیجمع انیم در

 داد... هیو عکس گرفت و آغوش به آغوش عوض کرد و عشق به مردم هد دیو خند گفت

 زد... میج انشانیاز م یمعذرت خواه کینشده بودند اما با  الیخیب تیهم جمع هنوز

 راند... یمیپشت رل نشست و به سمت مقصد قد فورا

 تنها مأمن آرامشش بود... شیسال پ کیکه تا  یمقصد

 که از آِن آنها بود... یمکان تنها

 و خانه بود ویاستد کردندیم یکه ط یجاده ا تنها

 را دگرگون کرد... یکه آمد برکت وجودش تمام زندگ رارسالنیام

 ...دیحال و احوال جد دیاحساسات جد دیجد یهاراه

 آمد به مأمن آرامش سر بزند... یم شیفرصت پ کم

 آرامشش در آغوش او بود... یوقت نه

 را پارک کرد و داخل شد نیماش

 زد... یو لبخند مضطرب دینشسته بر کاناپه را د یعصب ارشیک
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 دی+طول کش

سه  دیکنیبا من م ییبرم نداره که چه کارا نیخدا از رو زم یو مرگ ...ا دیطول کش-

 ...ادیصاب مرده زل زدم که خبرت ب نیساعته مث بدبختا به ا

 و به سمتش پا تند کرد ... دیخند

 دیغر صیلپتاب در آغوش گرفت و حر 

 مشکل پشت مشکل.... یمشکل پشت مشکل ه ی+به من چه خب ه

 یمم چه گندبفه یو نشونم بد یکوفت یلمایف نیبهت بگم ا خواستمیم شیچندوقت پ یدونیم

 زدم...

بابا مگه من دروغ  یتو رابطه ا یگفت یاعالم عشق کرد یماهان به وهلل آهنگ خوند-

 گمیم

 ...را از صفحه جدا کرد و چشم غره رفت اشرهیخ نگاه

گف  دمی...چندروز بعد کنسرت دوباره ازش پرسدمیهارو د لمیبرگشت گفت من ف ادمهی+

 نداشت... یمشکل دمیاره د

 به من نگفته؟ یچیو من رسما گفتم تو رابطم چرا ه دهید لمارویف اگه

 ؟یشناسیو نم ریتو ام-

 صفحه شد رهیکرد و بازهم خ دتریغره شد چشم

 انگار پسرخالشه... ریام ری+زهرمار و ام

 یدی....ارسالننننن فهمرارسالااانیام

 دیلب گز صانهیکرد و حر طنتیش

 هم... نتشیبیحامله شده بودم المصب آدم منگو اگه پسرخالم بود که تا حاال ازش -

 و به سمتش حمله ور شد دیکش یداد

 ...گرید یطرف یطانیش یطرف...خنده ها کیچندش ترش  یهاچندش و حرف لحن

 ها قطع شد...که آخر خنده دیبا بالشت بر سر و صورتش کوب آنقدر

 ...یکاش خفه ش ارشیک ی+کاش خفه ش

 یحال بکن یدیم یبه ک گهی...دیشیم وهیخفه شم که ب-

 ...دیرا شن ایغرغر ارش یو بازهم به سمتش حمله ور شد که صدا دیکش یداد
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 کرد... دیچشمانش تکان داد و تهد یاشاره جلو انگشت

 کشمتیوگرنه م ایدینم یسوت ایکلمه جلو ارش کی+

 شدینم داریبچه خواب بود اصال ب یکردیاگه انقدر غارغار نم-

 پسرک خوابالو گشود... یکرد و با لبخند آغوش به روخفه شو نثار  بازهم

 که... یتو باز لخت نمیبب ای+جوجه ب

 اش گذاشت نهیکرد و سر بر س غرغر

 بابا؟ یزنینفر خوابه مثال...چرا انقدر داد م هیکه  دی*ببخش

 و کمرش را نوازش کرد دیرا بوس شیموها

...پاشو قربونت برم زارهیاعصاب برا آدم نم گهینره خره د نیا ریبابا همش تقص دی+ببخش

 میکار دار ارشیبرو عصرونه بخور من و ک

 اش شد رهیبلند کرد و مظلوم خ سر

 منم باشم؟ شهی...بزرگونه است؟نمکاری*چ

 نمیکنسرت و بب یها لمیف میخوایم ستین ی+باش قربونت برم کار

 ؟یی*چرا بابا

 برنامه گفته ریمد یجور نی+هم

 کرد و تند تند پا تکان داد... یرا پل لمیف

 ...یخبریبود هرچه گذشت در ب بس

 افتاده و آن شب چگونه گذشته... یچه اتفاق دیفهمیم دیبا

 نکرد... یکوتاه گریبه دنبال داشت اما د یهمه اتفاق پشت سرهم فراموش نیا

 ....شدیم یعصب شیاز پ شیو او ب گذشتیم لمیبه لحظه از اتفاقات ف لحظه

 نشده... چیگفته بود ه رارسالنیمخشوصش را با عشق خواند و ام آهنگ

 نشده... چیگفته بود ه رارسالنیکرده و ام میمتن آهنگ را خود نوشته و تقد تمام

 ...رارسالنیعاشقانه و ام یعشق کرد و اعالم رابطه ا اعالم

 ...اوردهیخود ن یبه رو بازهم
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طرف آن طرف را نگاه  نیجواب او در به در به دنبال  خوردیخونش را م خون

 ...کردیم

 را به آشپزخانه فرستاد.... ایو ارش دیحالش را فهم شهیمثل هم ارشیک

 گفته بودمت...-

 من و خوادیانقدر نم یعنی+چرا؟

 دیکرد از سر بهت و خند اخم

 ای یاحمق خواد؟یتورو نم ری؟امیچ-

 ...دهیعشق و ند همهنیمنو که ا خوادی...مشخصه نمخوامینم هی...توجارشینگو ک یچی+ه

رابطه  نیا کنهیچرا تموم نم خوادی...اص... اصال اگه نمارهیخودش ن یبه رو دیبا چرا

 رو

 ...یاریدووم م یتموم کنه؟انگار-

 و اتفاق... یبدبخت همهنیمدتتت...ا همهههنینگفتت...ا یچی+پس چرا ه

 ...یعاشقم شد دونمیبگه المصب من م تونستیبار نم کی

 اون..-

 ارشینکن ک هی...توجی+اون چ

 ..یدینفهم یعنیاحمق...  ستین هیتوج-

نداشت فقط  تیاهم شیبرا گرید زیچ چی...ه.دادیمحل نم شیشده بود و به حرفها کر

 با خود او حرف بزند... خواستیم

 ...ندیبخواهد برهان بچ لیدل

 چه بود یپنهان کار نیا لیدل

 زد... زیگر یاشتباه یچشم بست و فکر کرد...فکرش اما جا یعصب

 ...شدندیزنده م کیبه  کیخاطرات خورده بود و  استارت

 یکرد...مست کردنش... آغوشش...اعترافات و حت هیکه روهام ته یشخص یمایهواپ

 ها...بوسه

 شدنش... هوشیداد و ب لشیکه تحو یلبخند آن

 قلب ضربان گرفته گذاشت... یو دست رو ستادیزده ا وحشت
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 ارشی+ک

  یچه مرگته جن-

 +گفتم بهش

 یبهش گفت یچه جور ششیپ یتو که هنوز نرفت-

 دمشیبوس ی+احمقققق اون شب....اون شب من بهش گفتم عاشقشم...من من حت

 جوووون-

 ؟یچ یعنی یفهمی+زهرمار م

 یاعتراف کرد یعنیآره... -

 زد و سرتکان داد یترسناک پوزخند

 ...یدی+نه...اشتباه فهم

 ...اوردیبه روم ن نیمنو...به خاطر هم خوادیو نم خوامشیم دهیفهم ینعی

 جواب پس بده دیتا حاال خر بودم...با یشد هرچ تموم

قصد کوتاه آمدن  بارنیبه سمت در قدم برداشت و به سرعت خارج شد... ا یحرص

 ...گفتیرا م یپنهان کار نیا لیدل دیبا رارسالنینداشت...ام

 طرفه و ادامه دادنش نبود کیرابطه  نیآدم ماندن در ا وگرنه

 کرد... ترشیعصب هایبود و تمام طول راه خودخور یعصبان

 باشد به جز دوست نداشتن... توانستیاش چه مموجه لیدل

 ابراز وجود... یبرا یتر از دوست داشتن و مانعبزرگ یهم غرور دیشا ای

 ...آمدیدر برابرش کوتاه نم گرید بارنیبود ا هرچه

 اعالم دوست نداشتن... ایاعالم عشق  ای

 ....اوردهیخود ن یجنون عشق خبر داشته و به رو نیمدت از ا نیکه نبود ،تمام ا چهیباز

 نیفرد ا نیترگناهیب دو نیا اوردیخود ن یبه دو محافظ پشت در رفت و به رو یاغره چشم

 مسئله هستند...

 زمان مقصر بود... یواد نیربط داشت در ا رارسالنیبه ام هرچه

مواجه  یورود زد و داخل شد...به سمت مرکز خانه قدم برداشت اما با صحنه خوب کارت

 نشد...
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او  داریصحنه د گرون،نظارهیزیتلو یروروبه ستادهینه چندان خوب ا یلبخند رارسالنیام

 با طرفداران بود...

 را... یبه جانب و حق تیتمام عصبان باخت

 نبود... یزیچ کم

 نبود... یزیگذاشتن کم چ رپایقانون رابطه را ز نیتر مهم

 ها به کنار... نیگرفتن، اصال همه ا دهیحرفش را ناد نیتر یاصل

 نبود... یزیکم چ رارسالنیام نیزهرآگ لبخند

بم  یکه بالخره صدا دیرسیبه نظر م زیانگکه نفرت یبزرگ شیگرفت از صفحه نما چشم

 و محکمش بلند زد....

 مونده هنوز... شیچرا؟قسمت اصل یریگینگاه م-

...لب به خنده باز یزنیدوست دارم نگاه کن...اونجا هست که چشمک م یلیرو خ اونجا

 ...یکنیاونجا که بغلش م ای...یکنیم

 واستا برسه بهش قشنگه نگاه کن دمیبار د چند

 اش تن و بدن لرزاند...بست و دست مشت کرد که عربده چشم

 گمممتینگاه کن م-

 کردن... انیب ینداشت برا ینگفت حرف چیدوخت اما ه نگاه

 طلبکار آمده بود اما ماجرا عوض شد...ورق برگشت.... به

 نگذاشته رپایز یکه قانون رارسالنیام

 را لکه دار نکرده  یمرد رتیغ

 تر کرد...را خراب تیدنده وضع کیلجباز و  یخطا کرده بود...اما آن رو او

 ؟ی+خب...که چ

 تعجب و ابرو باال انداخت... یزد از رو پوزخند

 ؟یکه چ-

 دیکرد و باز هم صدا به رخ کش مکث

 خوادیدلت م یییکه هر گوه یصاحابیب ی....توعه توله سگ فک کردییییکه چ-

 ...یخوریم
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 و سر باال گرفت شیهاادیر برابر فرکرد د مقاومت

 دارم... تی+شغلمه....کارمه.....محبوب

 رفتار کنم.. زینفرت انگ تونمیمحل ندم نم تونمینم

 محبت و با محبت پس بدم دیبا

 بدتر شد... تیسر برگرداند و وضع اشیاز حاضرجواب یعصب

 ...چاندیو او با خنده دست دور تنش پ دیدر آغوش ماهان پر یپوشخوش پسرک

 پرت کرد... ونیزیتلو شهیناگاه منفجر شد و کنترل به سمت ش به

 ...چاندیباز و دور مچش پ یبه کمربند شد و با حرکت دست

 ...داشتیبه عقب برم یشد و ماهان قدم کیبه قدم نزد قدم

 ...دیگردنش کش یو با آرامش دست رو ستادیا اشنهیبه س نهیس بالخره

 ...یخون یزده و چشمان خیبا دستان  یآرامش ظاهر نیلبخند محو و ا نیداشت ا رتیمغا

 داشت و به شدت ترسناک بود... رتیمغا

 خورده؟نه؟ گهید یکیتنت به تن -

 ها غرش کرد...جواب نماند و گرگ چشم منتظر

لباسش فرو برد و  قهیدست در  هیپخش صورت شد و در ثان قشیو عم یحرص نفس

 ...دیکش

 شد و لباس تکه تکه... انیعر تن

 پوست تنته نه؟ شیکه رو تنت بود...بعد یاثر نجس نیاول نیا-

 شود.... نیقفل کرد پخش زم شیو پا در پاها دیکوب اشنهیس تخت

 ...دیکوب اشنهیکمربند باال برد و محکم بر س سگک

 از ضربه کمربند بدتر بود یصدا حت یکوبش کلمات و بلند شدت

 ...یییآرهههه آدم حسابت کردم دم در آورد یبهت رو دادم پررو شد-

 ...کنهیواق واق م گهید یکیواسه  شهیم نیهم یسگ رو بد به

 تن ماله منه نگفته بودمممم... نیبودم ا گفته
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 یو هر گوه یحرفام رفت رغمیو تو عل کنمیکبود م گهید یکیبودم بخوره به تن  گفته

 ...یخورد یخواست

 احمق کنمیآدمت نکنم ولت نم تا

 از درد بلند شود... یامبادا ناله دادیدهان فشار م یرو دست

 ....شدیم نیو باز پهن زم خوردیم یدیهر ضربه بدن تکان شد با

که تا به حال  یرفت از عمق درد یاهیسگک که بر استخوان شانه نشست چشم س ینیسنگ

 تجربه نکرده بود....

 کردیم یفقط خشم خود را خال توجهیاما ب رارسالنیام

 و که بهت بخوره... یدست شکنمیکه لمست کنه گفته بودم م یکس کشمیگفته بودم م-

 ...یو بغل کن یکس یبودم حق ندار گفته

 جدابشه از تن... دیپوست با نیا

 ...رهنیکرده نه فقط پپوست و لمس  نیاون حرومزاده ا تن

 پوستت و...گوشت و استخونش مال منه فقط َکنمیم

 است... هیبق یجاها هرزه شده،دستمال هیبق

 ...یتر حت ی...در عمل اما جدشهیمثل هم شیهابود حرف یجد

 ...نشستیآمد سگک برتک تک نقاط بدن م یکمربند فرود نم چرم

 از گوشت را... یاتکه یو حت کردیرا جدا م پوست

 ...گذاشتیم یو درد و خون به جا بردیو با خود م کندیم

 نزد آخ نگفت هق نزد اما اشکش درآمد... داد

 ...کنندیسانت به سانت بدن سوزن فرو کرده و جدا نم کردیم حس

 از کمر... یشکم بازوها و قسمت نهیس

خام  الیکند اما خ دایکاهش پ یدرد کم لرزاندیو بدن م دیچیپیشدت سوزش در خود م از

 بود...

 صاحابیتنگ شده واسه ب ؟دلتیگردی...دنبال از ما بهترون می...رم کردیشد یاغی-

 بودن...
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...برا نیبه خاطر هم یکنی...سگم میبخور یخوایم یولت کنم هر گوه یخوای... مآره

 ....یییکور خوند یولت کنم نه.....ول نکهیا

 ...گرفتیکلمه آتش مو با هر  زدیحرف م خود

 ...زدیبا خود حرف م ییو غرق در خون نبود...گو نیماهان افتاده بر زم مخاطبش

 باال برد اما قبل فرود سگک لق شد و افتاد... کمربند

 یوحشتناک ضربه حت ی...شدت صدادیدردست گرفت و برکمرش کوب هینداد و دوال محل

 را شوکه کرد زیخود ن

 ی...کور خوندیجنده بش کنمیولت م یفکر کرد ی...کور خوندیبزارم بر یکور خوند-

 نامدار... رارسالنیام ی....تولهی...توله منیدیفهم یییمال من تو

 زارمینم یول یتا بپوس دارمی...انقدر نگهت میوفتیتا به گوه خوردن ب زنمیکتکت م انقدر

 ...گهید یکیواسه  یبش یبر

 ...یکن یهرزگ یبر زارمینم

 زانو خم شد و صورتش را به سمت خود برگرداند... یرو

 ؟یرم کرد یجورنیا نیآره؟به خاطر هم گهید یکیسراغ  یبر یخوایم-

 را... انتیتهمت و خ یبو یها حرف نیا اوردین طاقت

 َکند... نیجسم از زم یلرزان ستون بدن کرد و کم دست

 ...حالیخشدار و ب یبا همان صدا یزد حت ادیفر

 کلمه بگو ازتتت متنفرمممم... کیاگه انقد رو مخت ام فقط  ادیانقدر ازم بدت م+اگه 

 از کار افتاد... یاهیو نقطه جوش مغز در ثان شیهابود حرف یینها شوک

 از سر ندانستن... دیدر هم کش اخم

 ؟یخوریم یدار ی...چه گوه؟یچ-

 ...یدیخودت نشونم م نکهیاز ا نمیبیکه م نی+واضح بگم...واضح تر از ا

 چقدر واضح هان چقدر.... یدیها و حرکاتت نشونم مبا رفتارها و حرف نکهیاز ا 

 کهیت ایب نهیا ری.....غیخوایکه منو نم نهیمن و تو ا نیکه االن هست ب یزیچ نیتر واضح

 ام کن بنداز جلو سگت....

 حلقه کرد به قصد مهار کردن شیدور گلو دست
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 اصال معلوم هست.. یزنیواسه خودت زر م یچ-

 ...ستادیزانو ا یجدا کرد و رو شیهااز حصار دست سر

 دونمیم زویمعلومه...من همه چ زیهمه چ ی+معلومه لعنت

 که نه.... ی..پنهان کاریکرد یمدت پنهان کار نیتمام ا دونمیم

 رابطه نبود؟ نیا یهادروغ جز ممنوعه ؟مگهیرسما بهم دروغ گفت هه

 یبود مجوز کنسرتم و باطل کنم ول کی...من اون شب به خاطرت...به خاطر تو نزدمن

 برام مهم نبود... یچیه

 به جز گفتن دوستت دارم به اربابم...ارباب قلبم... یچیه

 ...نوشتمیبرات آهنگ م تیب تیو ب کردمینگات م رهیخ رهیماه تمام خ کی..من من

 سرچشمه گرفته بود... یتک کلماتش از عشق توعه لعنت تک

 ر؟یام یدیفهمینم چرا

 ...رمویخ ینگاها یدیدینم چرا

 .....سمیبرات نت بنو دارمیشبا تا صبح ب یدیدینم چرا

 ...یدیدیهمه مدت نم نیچرا منو ا ریام

 شب..... اون

و  یکیها و خبرنگارا گفتم تمام رسانه نیدورب یچشم همه گفتم جلو یشب جلو اون

 هست جونمه... یکیگفتم  خوامیم

 ...یو دم نزد یدید نارویچرا ا ریعشقمه ام عمرمه

 خاطرت... به

 خاطر تو شبونه اومدم در خونت بهت گفتم دوست دارم... به

 ...یشد یقلب لعنت نی...گفتم صاحب ایهمه کسم شد گفتم

 تو... ی..همش شدوجود نداره. یماهان گهید گفتم

 یفهمیم کنهیم میو با تو تنظ تمشیر ستیدست خودم ن گهیضربان قلبم المصبم د گفتم

 ....نارویا

 ؟یچ یعنی یفهمیم

 .....یچ یعنی شیمعن تپهیخودم نم اریبا اخت گهیقلبم د گمیم نکهیا یفهمیم
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 و به خون نشسته اش داد زد یچشمان اشک با

 یییییییچ یعنی نایا یفهمیم رررررررری+ام

 کرد یادآوریرا گرفت و با بغض خاطرات را  اشقهی

 .....گفتم مست توام...مست وجودت...ادتهی ریام ادتهی+

 ....شیهانفس یگرفت از هوا یقیعم دم

 +مست عطرت...

 خوامتیچون من م یتوام دوستم داشته باش دیبا گفتم

 ...کنهی..گفتم نگاهات قلبم و ذوب مگفتم

 عاشقت بشم... نیاز ا شتریب تونمینگام نکن نم یجورنیگفتم ا ادتهی

 ...ارهیگفتم عطرت نفسم و بند م ادتهی

 ادتههههی یییییی....لعنتیستین یوقت ارمیهوا کم ن کنمیم رهیعطرت و ذخ گفتم

 تر شدچشم دوخت و زمزمه آرام شیهالب به

 خوب... یلیخ ادمهی...دمتی+من بوس

 ..ادمهیش بوسه اون شب نه...اما حس مزه

 پرواز داشت... حس

 تو بهشت... بودن

 که مال تو بود... یبا قلب بارنیبا اون بوسه دوباره متولد شدم اما ا من

 درش آوردم گذاشتم کف دستت... نمیکه اون شب از تو س یقلب با

 من...من به خاطرت... ریام

رو  ادیبدت م یول یدونیو بگم که خودت بهتر از من م ییزایداره چ یکن چه لزوم ولش

 نسبت بهش ...چرا بگم پس یمخته حس انزجار دار

 را ول کرد... اشقهیشد و  یعصب

 مدت... نیا یخبر یتمام ب یادآوریاز  زدینفس م نفس

 ....یحس مزاحم از سرت کم شده محلم نداد هیکه شر  یوقت تو...تو انگار+اون
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 هیو  یچرخوندیمنو..اون زبون المصبت و م یخواینم یگفتی... میگفتیحداقل م یلعنت

 از سگ کمتر... ریاز سگگگگگ کمتر بودم نرم ام خوامتینم یگفتیکالم م

 بهم یگفتیم

 احمق مست کردم و اعتراف نکردم هیمدت حس کنم مثل  نیمن تمام ا نکهیا نه

 تیوجودم تو زندگ یگفتی... مخورهیحالت ازم بهم م یگفتیمنو... م یخواینم یگفتیم

 چرا ریام ی....چرا نگفتییییگفتیم یضرره لعنت

 زد تیباز هم حرف مالک تشیبه عصبان توجهیشد و ب اشرهیخ قیعم

 لمس کنن... یکه مال منه رو بزار یتن ی...حق نداشتیحق نداشت-

 ...یبزن شمیآت یجورنیا ینداشت حق

 یکثافت حق نداشت ییییییحق نداشت ماهان

 ؟یو ثابت کن یچ یخواستیم

 ...یکن یو تالف یچ یخواستیم

 بود یبدون هرچ یکدوم کارم بود...ول یسوزوندنَم تالف نیا

 بهم.. یخالص زد ریت یی... بدددد...از بد جامینبود ماهان...بد سوزوند یخوب یتالف

 یلمست کنه ماهان حق نداشت یکی یبزار ینداشت حق

 دهان گرفت... یو دست جلو دیخند ناباور

 ...یکلمه حرف بزن کی یخوایهنوزم نم ی...حتی+حت

وقت  چی...من احمقم چون هستین یبیعج زی..البته چیشنویمنو نم یها حرف

 وقت چی... هیدیشنینم

 فرو برد... شیو دست در موها ستادیا یحرص

 آتشش زده بود و درک منطقش را نابود... هاحرف

 نداشتم+حق نداشتم نه؟ باشه حق 

 ...یریبگ دمیناد ی..حق نداریدوستم نداشته باش یتوام حق ندار یول

  ریام یفهمیم یمنو نخوا یندار حق

همه وقت ارزشم  نیبعد ا دمی....حق نمدمی....مِن ماهان مهرزادگان حقش و بهت نممن

 کم باشه.... شتیپ
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 تو......تو....آره هیچ یدونیم ی...ولوونهید ریام یکرد وونهیو د من

 ...یکتک بزن یمنو الک یحق ندار ی...حتیحت

 دو طرفه... تیرابطه رضا نیا قانون

 ...ستادیا اشنهیبه س نهیشد و س یوحش

 و کلمات را بر صورتش کوباند دیاش کوب نهیس تخت

 نهیقانون داره...اون هم ا هیرابطه فقط  نیتو ...ا یتخ*م یقانون ها نیبنداز دور ا-

و  نیقانون رابطه...ا نهیرو حس کنه...ا گهید یکیتن  یحق نداره به جز من گرما تنت

 بکن تو مغز پوکت...

 رحم شد یزد و ب پوزخند

 خورهیحالتون بهم نم شه؟ینامدار چندش تون نم یآقا ادیم شیسوال پ هیوقت +آهان اون

 هوم؟ دیبهش ندار یاعالقه چیو لمس کنه که ه یتن کس یتنتون گرما

 دیبهم چفت کرد و غر دندان

 خفه شو..-

 ....سیها خها تر و مژهشد و چشم قهیدست به  بازهم

 ام.... کهیت ایب نهیا ری...د المصب غنهیا ری+غ

 حبس کرد... واریجسم و د انیسمت عقب هلش داد و م به

 پس آماده باش-

 نه؟یا ریغ یبگ یخوایم یعنی+

 بفهم منو بفهم ماهان بفهم نهیا ریغ یاره لعنت-

 نمانده بود... یتوان گریکه د دیلغز اشک

  فهممینم یتا نگ فهممینم رارسالنیام فهممتی+من نم

 ...یبهم بگ شهیازت کم م یالمصب بگو....چ بگو

 ...خوامتیکالم بگو م هی ریکالمه ام هی...خوامتیم یبگ

 ...یزنیو دم نم ینیبیچرا نگاهامو م یکنیم تمیانقد اذ چرا

 ...ستمیحرف ساده ن هی قی...که الریکردم ام کارتیچ من
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 دیاشک خند انیقلبش گذاشت و م یرو دست

 ضربانش و... یکنی..حس منی+بب

 ازم... یکنیم غشیمنه چرا در یمنه مگه نه؟ اگه برا یکن...برا لمسش

 به ضربامش گوش کنم... نتیسرم و بذارم روس یزارینم چرا

 قشنگ صداش آرومم کنه....چرا چرا .... نیطن یزارینم چرا

 ....یکنیخودت و روحت و قلبت و و مهم تر از همه عشقت و ازم محروم م چرا

 ام... یخدا من امانت دار خوب به

 ریبهش نخوره ترک بر نداره نشکنه ام یبهش نزنم دست کس بیوقت آس چیه دمیم قول

 ...نهیروش گرد و غبار بش زارمینم یحت

 عمرم... شهیش شهیم قلبت

 ...دمیاول خودم جون م وفتهیروش ب خش

 منو نه؟ یخوایم ریام

 زد... ایداد و دل به در هیتک اشیشانیبه پ یشانیپ

بدنش به او  یکه تک تک اعضا یجنون یبود از ضربان قلب و انتخاب مغز و حت مطمئن

 داشتند...

 بودن در بهشت یبود برا ازیاشاره ن کیفاصله نبود...فقط  همهنیبه ا یازین گرید

 حرف... کی فقط

تند قلبش  یتپش ها یصدا دیشنی... مدیوار کشاش گذاشت و نوازشگونه یرو دست

 شده با تپش قلب مقابل... بیرا...ترک

...از حاال...تا آخر عمر...ماهم که اندازه همه آدما ماهه فقط خوامیمو م......ماهخوامتیم-

 مال منه...

 خالص را زد... ریکرد و با چشمک ت یخنده ا تک

 بدمت.... یبه کس ستیتو قرار ن یتک ماه بزرگ خاندان نامدار-

 برد... نیاش را به جز همان تک کلمه که دل و دعاشقانه یهاغزل دیشنینم

معشوق حرف نبودند،غزل غزل ترانه  یهاحرف گریبه بعد د اشینقطه زندگ نیا از

 ...کردیم شهیتر از هم تابیو قلبش را ب سرودیم
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مبادا  کردیم ی" هجخواهمتیبند "م کیو به رقص درآمده مغز اما  کردیم یکوبیپا قلب

 آمد... رونیب مشیحج یهالب انیاز م یارود چه کلمه ادشیلحظه  کی

 ....گرید خواهمتیاو گفت م به

 قلب عاشقش.... یبرا یپاسخ

 را داد... یعاشق نیجواب ا بآلخره

 ...دیطرفه را د کیجنون  جهینت بآلخره

 چی..هایدن نیاز ا خواستیچه م گرید

 یزنده ماندن و از خوش ی...براتیبهتر درک کردن واقع یبرا شیهاطعم لب یکم دیشا

 نمردن..
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به  توجهیجز عشق،ب دیشنینم چیو ه شدیکه در گوشش زمزمه م ییهابه حرف توجهیب

 رابطه، دیو نبا دیبه با توجهیشکست،بیدرهم م دیبه بعد با نیکه از ا ییهاقانون

 ها را به صفر برساند...پا بلند کرد فاصله لب پنجه

 ...دیِگرد گردنش و محکم لب بر لبش کوب وارچکیپ دیچیپ دست

 ....کردیاو که حال دل خودش را هم خوب م یطاقتیب نیبه ا دیخند آرام

 اش را داد..دور کمرش حلقه کرد و جواب بوسه دست

 یبر جا یکند و کبود یمدت را خال نیکه قصد داشت عقده تمام ا ییخشن تر از او یحت

 گذارد....

 شدت گرفت و خشن شد بوسه

اما با  نیدور از زم یی...جاکندیم ریدر آسمان س ییجا ستیبند ن نیزم یرو کردیم حس

 او...

 افتهیبود و قلب آرامش  یکه ذهن خال ییجا

 او ... یهابا طعم لب یآرامش

 کند... اشیبوسه وحش انینازکش طعم خون م یهابر لب کردیدندان فرو م شهیهم مثل

و پاسخ بوسه  شمردیرا نوازش وار تار به تار م شیو موها کردیگردنش را لمس م پشت

 تر از او صیحر ی...حتدادیم

حالشان را خراب  گونهنیشده و ا شانبانیکه دست به گر یجنون نیاز ا دیبوسه خند انیم

 کرده...

 و کنترل بوسه از دست خارج شد... دیخند

 ...دیگرفت و نفس نفس زد و خند فاصله

 آمد... نییو کبود آرام ُسر خورد و پا سیخ یهابه لب رهیخ نگاهش

 ها...و حال وقت ادا کردن تمام طلب دیطلبیبرآمده گلو بوسه م بکیس

 گردن و سرشانه را مسح زد... ریاز پشت گردن جدا شد و تمام مس دست

آن  دنیو مک دنیو آب دهان قورت داد که وسوسه بلع دیگلو کش یبرآمدگ یرو انگشت

 ...کردیحالش را دگرگون م

 کرد... یخوددار اشینوازشش قانع شد و بازهم از نگاه به چشمان وحش به

 و دست قصد مسح تمام تن را داشت... کردیحرکت دست را دنبال م چشم
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 ...دیرا لمس کرد و لب گز ترقوه

ها به پرواز که در دلش پروانه کردیجسم خوش تراش را نظاره م نیبار بود ا نیاول ییگو

 ...ختیریم یدرآمده دلش هر

 لمسش... یبرا شتریجوالن ب یعنی نیباز بود و ا رهنیدکمه اول پ دو

 ...زیانگ جانیو ه ماندیم نیریکه ش یهمه قانون شکن نیبود از الرز گرفته  دستانش

 ...خواستیبه کم قانع نبود و لمس همه تن را م گرید

دوخت و زمزمه  اشنهیس پلیاندک ن یو برآمدگ نهیبر قفسه س راهنیپ ریاز پشت حر نگاه

 کرد

 یاگهیاز هر وقت د شتریب نیاز ا شتریب خوامی+لمس تنت و م

 بدون نگاه... یرا حس کرد حت لبخندش

 خونه هنوز سرجاشه نیا یقانونا-

 نگاه از تن کند و به چشمانش دوخت بآلخره

 لبخندش هم جنون داشت یزد اما حت لبخند

 بود بیخانه عج نیامشب ا یو هوا حال

 نفس در هوا پراکنده نبود ییگو

 ...مدر هر د دندیکشیعشق سر م جنون
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 ستادیپنجه پا بلند شد و رخ به رخش ا یرو

 کند...برق عشق بود... یرا حالج اشیبرق چشمان وحش توانستیم حال

و تپش محکم آن تمام تن را  ردیگیو قلبت ضربان م ینیبیها که مشعوق را مهمان از

 ...کندیم ینوران

 ها بود...برق همان تپش نیا

 که خود عاملش بود ییهاتپش

 بود یها دوست داشتنلب نیریصورت...برخورد ش یکیر نزدکرد د زمزمه

 من به خاطرت همه قانونا رو درهم شکستم ی+ول

 زد و او هم قانون درهم شکست... یمحو لبخند

 اشیماهان وارد زندگ یوقت ده،ازیکه دور خود کش یمقاوم یقانون نبود... آن پوسته فقط

 لحظه نیبود کم کم ترک خورده بود تا ا

 که به خاطرش پوسته وجودش هم درهم شکست... یالحظه نیا

 حرکت ماند و شد جواب مثبت... یکنار تن ب دستانش

 به لرزش دست فرستاد... یو لعنت دیبه دندان گز لب

زودتر  شدیکه مانع م یلعنت یهالرزش نیها بود...الرزش نیُکند شدن حرکتش هم عامل

 لمسش کند...

 یاهیجر داد و ثان یگرفت و در حرکت قهیها شد و دست دو طرف باز کردن دکمه الیخیب

 پرت شد... یابه گوشه راهنیبعد پ

 سال در حسرتش سوخته... کیکه  یو شوق لمس تن انیعر مهین رارسالنیماند و ام او

 کند رییتغ همهنیوقت کرد ا ی...کِ گرفتیاش مخنده کردیگذشته که فکر م رارسالنیام به

 و اجازه لمس تنش... او

 نبود... دیبع زیچ چیه گرید

 دست بکشد یزندگ یت هالذ نیکه بخواهد از ا کردیم یچندبار زندگ مگر

 شوق نگاه اوست... نیهم یت زندگلذ دیفهم ری...ددیفهم رید

 ...بلعدیتنش را م یجا یجا رهیخ رهیکه خ یبرق چشمان نیهم

 شب کی دیاما چرا نبا کردیدر خور آسمان خراش رفتار نم دیشا
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 عشق را تجربه کند.... جنون

 آگاه شوند... نشیاز عشق آتش گرانیمگر قرار بود د اصال

 ...زدیکه جنون در آن موج م یواریبود و ماهان و چهار د او

 هرچه هستند بروند به درک هیبق

 گریماهان د یاما آن شخص برا ماندیم یباق یشگیهمان آسمان خراش هم نجایاز ا رونیب

 مرده بود...

 لحظه... نیدر ا اشیزندگ تیواقع نیتر یقیعاشق شده بود...حق او

 ...کردیم یشده بود و عاشق عاشق

 او در هم شکسته یرا برا یزندگ یتمام قانون ها ماهان

 درهم بشکند شیو زمان را برا نیتمام زم توانستیهم م او

 ندیبگو خواهندیهرچه م هیبق بگذار

وار معشوق نوازش یهااز تک تک لمس هیثان نیلحظه و در ا نینامدار در ا رارسالنیام

 شدیغرق لذت م

 شد کیکرد و او چشم بست و نزد نگاهش

 ستادیهمانجا ا حرکتیقلبش را و ب یدرست رو دیرا بوس اشنهیس

 را نشنود... یتپش یکرد آرام مبادا صدا زمزمه

 ....زنهیمن م یبرا گهیقلب حاال د نی....ازنهیمن م ی+برا

 ...ستادیا کشیباز کرد و نزد چشم

 سوزان یتماما آتش بود...جهنم بدنش

 ...یریآغوش و ازم بگ نیا زارمینم گهیکردم برات د یسال عاشق کی+

 ادامه داد... نهیبر گردن و تا س دیکش دست

 ...شیریازم بگ زارمینم گهیتن حق منه د نی+لمس ا

 ...قیبازش کوتاه اما عم مهین یهازد بر لب بوسه

 ...یکن غشیازم در زارمیلبا حق منه نم نیا دنی+بوس

و  دمتیکه د ی...از همون وقتی...از همون اول بودی...تو حق منرارسالنیام ینیبیم

 که عاشقت شدم و تو رو به قلبم وعده دادم یجذبت شدم از همون وقت
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 کردم و حاال نوبت توعه یسال من عاشق کی

 کنم؟ یسال عاشق کیفقط -

 +نه...از حاال...تا آخر عمر

 ستین یتو قلبم...قطع شدن یزد شهیتو ر-

 رمیمیقطع بشه م یروز هی+اگه 

 رارسالنمیمن هنوز همون ام-

 ...مرد من...ارباب من...مستر من...ی+آره...هنوزم همون

 ت جون داد....اشار هیکه واسه  یهمون ماهانم...همون منم

 انیکه عشق توش جر یی...قانونادیجد ی...اما با قانونایقبل یای...با همون دنمیهمون ما

 داره...

 صیمالکانه بود و چشمانش حر شیهاحرف

 را به شدت دوست داشت دیماهان جد نیاو ا و

 پشت گردنش قفل کرد... یرا در حرکت شیهاو دست دیخند

 ؟یکنیتو قانون هارو انتخاب م-

 کننده ام... نییاالن من تع گهی+آره د

بزارم  ایرخ بده  یخاص رییماهان...فکر نکن تغ رارسالنمیمن هنوزم همون ام یول-

 نره... ادتی چوقتیو ه نیرابطه منم...ا نیهنوزم مرد ا یبتازون

 َمردش بودن؟ نیجز هم خواستی...چه میو سرور تیمالک نیاز ا بردیم لذت

 ییتو...مرد من یی+آره تو

 تو؟-

 ...دیکج کرد و با ناز خند سر

 کنمیبزرگ خاندان نامدار...عشقم صدات م زایچ نیبه ا یمحدودم کن یتونینم گهی+د

 ...یبریمن لذت م یبازعشق نیتوام فقط از ا بوسمت،وی،م کنمی،لمست م

 صورتش زمزمه کرد بم اما آرام... کینزد

 دستم منو بکن هان؟ هی یخوایم-

 و چشم خمار شد دیگز لب
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 کنمیشما دخالت نم اراتی+من تو اخت

 در حقم... یکنیچه عجب لطف م-

 بزار نوازشت کنم گمیدر حقت که م کنمی+لطف م

 هام حال دلت و خوب کنم...بدم...بزار با بوسه نیبا نوازش دردات و تسک بزار

 حاال بهت بدم... خوامیو م یداشته باش یوقت نتونست چیکه ه یزیچ

 کاناپه نشست... یاز دور تنش جدا کرد و رو دست

 نکن یماهان...سع یسال نداشتم و بهم بد 35که  یزیسخته چ-

 توجه شد یاش بو اخمو در آغوشش نشست و به چشم غره پرو

 ...رارسالنیکه ام یدی...دستیحرفا ن نی+حاال وقت ا

 خواستمت و حاال دارمت... من

 ...ارمیو اراده کنم به دست م یزیچ هر

 تو من بهت بدم... نیو اول تیتو زندگ امیکه من ب یچند سال ازش محروم بود تو

 ...ریبگ لیخودت و تحو گهید کمی-

 دیکش یقیاش گذاشت و نفس عمبرشانه سر

 نامدار و عاشق خودش کرد... رارسالنیکه ام میکه...کس ستمین ی...کم کسرمیگی+م

 داد و ماهان بر جسمش لش کرد هیمبل تک یزد و به پشت یاخنده  تک

 گفته من عاشقت شدم؟ یحاال ک-

 سربلند کرد و چشم درشت شد فورا

 و نگو نیا چوقتیه گهی...دی+چ

 من نگفتم عاشقت شدم-

 ی+گفت

 نگفتم-

 ی+گفت

 ...خوامتینگفتم...فقط گفتم م-

 مالکانه همون عاشقتمه نی+ا
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 یبکن یتونیهم نم یغلط چیو ه یتو مال من یعنی خوامتیم ستینه ن-

 نگفت چیو ه دیخند بلند

 مردم بگه... یاصال...هر چ یتو بگ ی+هرچ

 یحال خوشم و خراب کن یتونینکن م فکر

 ...ستمین ایدن نیحاال تو ا من

 ...کنمیم ریآسمونا س تو

 ...یبد نی...دردام و تسکی...زخمام و مداوا کنیکن مارمیت دیتو...حاال با با

 فقط با عشق نگات کنم... منم

 نگفت... چیو ه دیآرام خند بازهم

 و چشمک زد... ختیر طنتینگاه دوخت و ش رهیخ رهیخ

 نامدار یآقا یکم حرف شد ی+عاشق شد

 چپ نگاهش کرد و اخطار داد چپ

 ماهان-

 +ذوقم و کور نکن

 میلذت ببر نجایانقدر زر زر نکن بزار از آرامش ا گمیدارم م کاریبه ذوقت چ-

 من تو آغوشتم؟ نهی+آرامشت ا

 دیوار به او چسبکاناپه پرتش کند که کنه یو خواست رو اوردین طاقت

 نیدردم و تسک دیکتک خوردم االن با یبابا من کل گمینم یچیه گهی+نه نه لطفا...باشه د

 یبد

 زنمیکتکت م گهیدور د هی شمیپا م یحرف اضافه بزن-

 کرد و مظلوم شد... زانیو لوچه آو لب

لمست کنم ببوسمت  تونمی... میراحت شده عاشقم المیخ گهی...من که دگمینم یچی+باشه ه

 چرا حرص بخورم... گهید یگینم یچیه یتوام که عاشقم

 زد... شخندیابرو باال انداخت و ن تک

 گم؟ینم یچیگفته من ه ی؟کیبه خودت داد ییرو خودت تنها نایاجازه همه ا-
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 یچون عاشقم یگی+نم

 ...دیو غر چاندیپ شیدست دور گلو یحرص

 ...دمایجرت م شمیگفتم و نگفتم م یهر چ الیخیب زنمیماهان قاط م-

 ...دیو لب گز دیخند طنتیش با

 ...یاکننده وانهید یعشق باز نیبود چن شیخدا از

 روز مبادا... یآن همه شور و شوق نهفته در بدن که پنهان کرده بود برا با

 شود... شهیمحکم تر از هم یجسم وندیعشقشان بود و چه بهتر پ وندیکه پ ییمبادا روز

 کردن جنون و خشم و شهوت بر تن مردش یلحظه جز خال نیدر ا خواستیم چه

 را نداشت و حال وقتش بود... نیاجازه ا گاهچیه یوقت

 تن او قفل شود و رد ناخن بکارد بر تمام بدنش ریز

حال بر گردنش بوسه  دهیمحکم بر جسمش بتازد و درونش بکوبد و ماهان شور او

 بکارد...

 ردیبگ یبزند و از جسمش سوار مهیخ کلشیبر ه نکهیجز ا خواستیم چه

 ولذت تجربه کند و تمام تنش را کبود... درد

 رابطه باشد نیا شرویاو پ بارنیو شهوتناک اما ا زیجنون آم خواستیم یارابطه

 و زخم و رد خون سهم او باشد... یکبود بارنیا

 کرد انیپا رخ نما انیشده اندام م یهورن

 تسلط بر تنش... نیو لذت برد از ا دیشل شدنش را د رارسالنیام یحت

 تنه حرکت داد نییپا یدوطرف تنش گذاشت و خود را رو پا

 ...دیگوشش فرو برد و وسوسه خر ریز سر

 یکه خواستارشم...خواستار تنت...کوبش ها یزیچ ؟بهیکنیم دیتهد ی+منو به چ

 خشنت یمحکمت...بوسه ها

 ...یدیکه به تنم م ییها لذت

 ...نامیخواستار همه ا من

 نکن... غشیدر ازم
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 کاناپه پرت کرد... یجسمش را رو یشد و در حرکت یوحش

که جسمش پرت شد و در حال افتادن بر  یجور دیکش کرد و شلوار را از تنش کش دراز

 و مانع شد... چاندیکه دست دورش پ نیزم

 ...دیخود چسباند و الله گوشش را به دهان گرفت و مک نیآتش نهیرا به س کمرش

بار  نیاول یخارج شد و برا شیبایز یهالب انیاز م کردیزودتر از آن که فکر م ناله

 صدا زد... یعشق باز انیاسمش را م

 که بر آلتش وارد شد... یشلوار و فشار یوار بود و حس کرد تنگ ناله

 رارسالنی+ام

 ...دیرا ول کرد و گردنش را مک گوشش

 زمزمه کرد و جان ماهان از تن خارج شد... یها "جانم" محومکش انیم

 زودتر ...طاقت ندارم... خوامشی...مخوامتی...مخوامی+م

 و به عقب هلش داد... دیخند

 هیبه او هد رشینظیاز اندام ب ییبایرا بر دسته کاناپه گذاشت و خمش کرد جلوه ز دستانش

 کند...

 برجسته در باکسر فوق تنگش  باسن

 بود... زیآم کیبس تحر یا منظره

سر عقب برد و کمر گود کرد و باسن  زیآم طنتیرا حس کرد و ش اشرهیخ نگاه

 برجسته...

 شد انیاندام جلو هم از پشت نما یبرآمدگ یبه باسنش داد و حت یحرکت

 ...خوامتی... مرارسالنی+زودباش ام

 دشیاز باسن سف یشتریب یو هر لحظه قسمت دیکش نییبه سانت باکسرش را پا سانت

 ...انینما

 و دست دوطرف لپ باسنش گذاشت و باز کرد... دیگز لب

 یکار یانداخت بر دلش برا یتمام رابطه ها سوراخش هنوز تنگ بود و شک م عالرغم

 ببرد... شیاز پ خواستیکه م

 شد و خود را قانع کرد الیخیسر ب آخر

 یخاریبه هرحال که خودت م-
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 ؟ی+چ

 ...یچیه-

 و حرکت داد دیپشت شلوار خود را به باسنش مال از

 بکنمت؟ یخوایم-

 ...تنتو بهم بده...خوامی+م

 شلوارش را باز کرد... پیز یو به آرام دیخود را به تنش مال بازهم

 یدر حرکت یبدون آمادگ یو حت دیکش رونیشدن آلت از باکسر ب انیدرآوردن و عر بدون

 با دست شانه اش را گرفت و محکم دخول کرد....

 ...دیبه آسمان خواست و نال ادشیفر

او محکم در بَرش گرفته  یرفت و جسم شل شد اما دستان قو یاهیشدت درد چشم س از

 ...دادیاجازه تکان خوردن نم

 اسمش را که انگار مرهم درد بود دیهم نال باز

 رارسالنی...امری+ام

 منو یخواستی..مگه نمشیییه-

 جر خوردم... ری+آروم توروخدا...ام

 داد هیکاناپه بلندش کرد و به خود تک از

 دیهم الله گوشش را به دهن گرفت و گز باز

 رو که مال خودمه یزیجر دادم...چخودم -

 اش افتاد...شل شد و بر شانه گردن

 ...یو عشق باز یهم آغوش نیداشت ا اد،لذتیمنتظره و درد ز ریدخول غ عالرغم

دستش گذاشت و محکم  یکه دور گردنش حلقه شد ،او هم دست رو رارسالنیام دست

 فشرد مرهمش باشد...

 دیاو گذاشت و چنگ زد و بازهم نال یرا بر پهلو گرید دست

 ...کنمیحس....حسش م ری... آخ امری+ام

 شکمش گذاشت یضربه زد و دست رو محکم

 ؟تاکجا؟یکنیخوبه....حسش م-
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 نداشت  یفاصله ا یو تا خفگ زدینفس م نفس

 آروم تر... کنمی+خواهش.. خواهش م

 ؟یکنیگفتم تا کجا حسش م-

 دیکش یشکم گذاشت و اووووف یرو یرا احتمال دستش

 ...تا ته وجودمنجای+ا

 زمزمه کرد و حرکت از سر گرفت... یا خوبه

 ...شدیماهان متوقف نم یصدا یآنقدر که لحظه ا قیپرقدرت عم محکم

 و التماس کرد... دیبند ناله زد و آه کش کی

ذت گردن ل یهافقط چشم بسته از مکش کردیهارا حس نم حرکت و کوبش یحت گرید

 ...بردیم

 گردن کج کرد حالیها که آرام شد ب حرکت

 کاناپه نشست... یو رو دیکش رونیخود را از درونش ب یآرام به

 روش... نیبش-

به آلت قطور و راست شده کرد و از تصور ورود کاملش بدن لرز گرفت و  ینگاه

 شد ریسراز کامشیپر

 نشست... یدر حرکت رارسالنیاز ام تریوحش یدوطرف جسمش گذاشت و حت پا

 به خودش نداد... دنیو فرصت نفس کش دیکش یقیعم آه

 ...دانستیس*کس نم ایعشق بود  جنون

 ...دیطلبیم انهیشده بود و حرکات وحش یوحش

 کند.... یریشانه گذاشته از افتادنش جلوگ یو دست رو دیپر نییآلتش باال پا یرو فورا

 چشم ها به پشت پلک رفت و ناله ها اوج گرفت... یاهیس

 که بر بدن وارد شده یتا مرگ نداشت از شدت لذت یا فاصله

 داد.. رارسالنیبه دست ام اریتوان حرکت نداشت که آرام شد و اخت یحت گرید

 قیعم یهابود و حرکات محکم و کوبش او

برد و  شیگلو ریر زبدن س عیسر یفرصت استفاده کرد و عالرغم تمام تکان ها از

 ...دیرا مک بکشیس
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 غرق لذت شد... دنشیگذاشت و با د یبه جا یکه کبود آنقدر

 ...دانستندیبود نم شنیپوز رییتغ نیچندم

 ...دانستندیوارشان گذشته بود نم وانهید یساعت از شروع رابطه  چند

به جان تن و بدن  الیخیبه رگبار زنگ بسته شد و آنها ب یگریپس از د یکی هاتلفن

 افتادند... گریکدی

 مهم نبود... یدور ار*ضا شدن حت نیدور س*کس و چندم نیچندم 

 سر بر فرش کنار کاناپه افتادند و آرام گرفتند... آخر
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 ...افتی رارسالنیتن ام یکه شد خود را تنها غرق شده در بو داریب

 ...دادیعطر معشوق را م یاتاق تماما بو چیکه ه تخت

 ...دیبه لب د گاریزد و او را نشسته بر مبل ،س یقلت

 نداشت که یهم آغوش توقع

 اشیاز زبان دراز شدینم لیاش را مشخصه کرده بود اما دلخوب محدوده رارسالنیام

 دست بکشد...

 میدر رکابتون باش دیدادی+افتخار م

 بستیهنوز هم نشسته برچهره، رخت برنم یحالیب نکهی..با ا.اشیبه بلبل زبان دیخند

 ...کردیم دشییگرفته تا یچشمان خمار و گود افتاده و صدا و

 تخت بخوابم و بغلتم بکنم... هیهنوز انقد بدبخت نشدم که باهات رو -

 ...یبش داریب نمیحبس شده و سر رو س یبازوها ونیم یداشت یتوقع هیچ

 من باشن یهستن که محل پادشاه ییهستن...جاها ییخط قرمزا هنوزم

 ...دیکش انیتوجه به اخمش مالفه بر جسم عر یو ب دیخند بلند
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 چه مرگته؟-

 به دور و بر طنتیبا ش ینگاه

 انداخت

 شماست؟ هیاتاق محل پادشاه نی+االن ا

 صد البته-

 بگم اربابم؟ دی+پس با

 یبگ دیبا شهیهم-

 کرد و با ناز لب جلو آورد زیر چشم

 افتادم ارباب... یچ ادی دیدونی... مشهی+نه هم

 ؟یچ-

 ...الیتون...همون وخونه دیکه منو برد ی+روز اول

 نجایبرده من...من شدم همه کاره تو...ا یتو شد یدر بزار نیپا تو از ا دیروز گفت اون

 ...منه هیمحل پادشاه

 خب؟خندش؟-

 و سر تکان داد... دیهم خند باز

 از خونه شده اتاق خواب؟ تونی+محل پادشاه

 ...دیریدست کم نگ منو

 کنمیتصاحب م همونم

 دیستیپادشاه خونه و اتاق ن گهید وقتاون

 ...دیپادشاه قلب من فقط

 ستین یزیبه قلبتون پل زدم تخت که چ من

 رکانهیز یهایزبان نیریش نیبه ا دیخند

 خاموش کرد و سرتکان داد گاریس

 یکه خودمون میفضا رو کوچک تر کرد کمیو منم صاحبت... یهنوزم همونه...تو برده من-

 یبردیم شیپ یزبون هست وگرنه کارات و چطور نیخوبه ا یبشه ول
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 و نشست دیخند ثانهیخب

 دیدرخشیو کبودش م دیرنگ ،جسم سف رهیت یهامالفه انیم

 برد... شیکار از پ شهیهم م نایباکره و معصومم هم هست با ا+با دستام...البته سوراخ 

 .شدیمانده کلمات در مغزش پردازش نم مات

 ...رفتیم شیکارها سخت پ هایافکار و حاضر جواب نیا با

 تخت انداخت... یسمتش رفت و خواست بر صورتش بکوبد که فورا خود را رو به

 محکم برخورد حالش را جا آورد یو صدا دیاش کوب نهینشد و کف دست بر س الیخیب

 +گرسنمه

 گذشته یلیاز وقت شام خ-

 چشمانش شد لب زد رهیخ

 +خسته هم هستم

 یزیکرم نر یخواستیم-

 ؟یمراعات کن دینبود شما نبا میو ذوق زده بودم حال ری+اون لحظه جوگ

 تلفن به دست گرفت الیخیباال انداخت و ب شانه

 ستیبه مراعات من ن ازین یزیکرم نر-

 جر خوردم کنمی+حس م

 کرد  یخنده بلند تک

 ...یکنیتازه حس م-

 ..و غرغر کرد. دیو صورت بر بالشت کوب دینال

 که برباسنش نشست غرغر ها شدت گرفت اما باز هم سر از بالشت جدا نشد یاسلپ

 مینخواب کار دار-

برا خودتون  یچی....اصال من هرمیمی+هنوزمممم؟کارامون تموم نشد؟ارباب به خدا م

 شهیخشک م مونهیکمر نم

 شد رهیو به لرزشش خ دیهم بر باسنش کوب باز
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 اشجهیها که جسم شل کرده بود و نتلمس محکم دست نیاز ا بردیخود لذت م دانستیم

 باسنش هیاتکان ژله

 ...ییجا میبر دیزرزر نکن...با-

 بلند شد و نشست... فورا

 کنار زد یشانیاخم کرد و تار مو از پ یکوچکپسربچه تخس  همچون

 م؟یدار کاری+چ

 و تو برنامه هامون توله... نیا مینداشت-

 کرد نییزد و خود را بر تشک نرم تخت باال پا نق

 اما شیپ کمیمون عوض شد +برنامه

...اخم هم نکن کننیتا حاال توله سگا تو کار ارباباشون دخالت م یحضور ذهن ندارم از ک-

 یخوریبه دردم نم گهیوقت داون یشیزشت م

 دستور داد شهیو به سمت کلوزت روم رفت و مثل هم ستادیا

 آماده باش گهید قهیدق 5-

 تخت ولو شد یو باز هم رو دیکش یپوف

 به هوا بود رارسالنمیمن آه و ناله ام شی+انگار نه انگار سه ساعت پ

 عوض نشده یچیهنوز ه گهیم برگشته

 ییییی....نهههههه برا چیکون دادم برا چ همهنیعوض نشده پس من ا اگه

کامال  لشیو دل کردیم یریگداد و غر زدن را شروع کرد... بهانه هیتک نیماش یصندل به

 واضح بود

 ...دادیم شیدرد را افزا ییافزود و ضعف گو یبر ضعف م یگرسنگ

 نستداینصف شب را نم 3هم آن هاابانیپرسه در خ لیدل

 ...شدیم اریباز هوش رارسالنیو با تشر ام افتادیبر شانه م بارکی هیچندثان سرش

 کرد ییداد و مظلوم نما هیتک شهیبه ش سر

 بشه یبود همون صدبار پل یچ تمیکلمه امن هیسخت هیتنب یلیخ هِ یاز تنب ییجز نمی+اگه ا

 ؟یکنیآروم آروم زمزمه م یچ-

 مه؟هیادامه تنب نمی+ا
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 ه؟یتنبکدوم -

 +همون که سر شب تن و بدنم و کبود کرد

 کم هم بود لطف کردم بهت-

 نصف شبه 3به وهلل  یکنیم نی+پس چرا همچ

 

 من گفتم ساعت اعالم کن؟-

 رارسالنی+ام

 ؟یچ-

 داد شینیبه ب ینیگرفت و چ چشم

 خوامیم یبکنم و هر چ خوامیم یمن مجازم هرکار رونیب میاز محدوده خونه اومد گهی+د

 بگم

 پارت کنم؟ یخوایم یکنیتو غلط م-

 کرد بدون آنکه متوجه باشد... دییو نامفهوم تا دیکش ازهیخم

 +اوهوم

 دیرا پارک کرد و به سمتش چرخ نیماش

 یمشک یروشن آن دو گو شهیبرق هم دنیبود و او از د دهیبر هم گذاشته و خواب چشم

 محروم...

 هرچند کوچک بوده است... رییتغ نیا ازمندین دیماهان بود که فهم دنید بعد

 شور... نیعشق... به ا نیا به

 سال جوان تر شده نیچند کردیم حس

 عشق او را هم سرحال آورده نیا کردیم حس

 ...شتریب ندهیآ یبه خوشبخت لیگذشته کمتر شده بود و م غم

از دستش در  یا هیو به دنبال کندوکاو مبادا ثان گشتیماهان م یدرپ شهیرا که هم ینگاه

 رود را دوست داشت...

 ...دیبخشیبودن ها و حرف دل با نگاه گفتن ها سراسر جسم و روح را آرامش م رهیخ نیا

 شد ادهیاز چهره اش برداشت و پ نگاه
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 ...دیکش یو داد دیسمت او را باز کرد و ماهان هول شده از خواب پر در

 بود و در مرز افتادن که با خنده مانع شد شهیبه ش هیتک

 عاقبتش نمیا ایگفتم بهت نخواب..ب-

 شد ادهیپ ازهیدرآورد و با خم ییادا

 ؟یخونه خال مینصف شب چه خلوتم هست اومد 3کجاس  نجای+خب ا

 مردم... یخونه خال میاومد میخودمون و ول کرد یآره عقل کل...خونه خال-

 ها چشمانش برق زداز پوستر و دستگاه دهیتمام پوش یوارهایکه شد با د داخل

 ؟ی...دونفرمیتتو بزن می+تتو...اومد

 ستادیا کشیزد و نزد پوزخند

عشقم  سیعشقم ماهان توهم بزن بنو سمینویم رشیز زنمیآره اونم ست...من رو گردنم م-

 خوبه؟ ریام

 داد و رو برگرداند نیچ ینیب

 قراره تتو بزنه؟ یضدحال...پس ک شیی+ه

 یجنابعال-

 گشاد کرد و ناخودآگاه داد زد چشم

 +من؟

 باالتر بره؟ یحد هیاز  دینگفتم صدا نبا-

 شد یمغز خال یا هیاش گذاشت و به ثانشانه یرو دست

 که گرفته بود ینیریآمد اجازه ش ادشی بازهم

 کار.... نیممنوعه نبود و لذت بخش تر گریاو د لمس

 چته ؟یتو هپروت-

 لمست کردم یدی+د

 مقدمه ها یشده گذاشتم درت ب تیمرگ هی....یخب که چ-

 ..من تا حاال تتو نزدمگمی+اه..م

 آورد و زمزمه کرد نییاو صدا پا همچون
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 ؟یگیراست م-

 +آره به خدا

 یگی...چرا شر مینزد دونمیم دمیاحمق..من کل تن تو د-

 به من ها خورهیدستش م نیبعدشم ا هیجور هی ترسمی+آخه..م

 فقط خورهینوک دستگاه م دهیدستکش پوش هیال 4 خورهینترس نم-

 ؟یچ رمیبگ دزی+اگه ا

 شد یرا نداشت و عصب شیها یطاقت پرحرف شهیهم مثل

 تخت پرتش کرد یرو هایباز یتوجه به کول یدستانش حبس کرد و ب انیم گردن

 ...فقط بتمرگ و زر نزنبندمتیم یتکون بخور-

 دیچسبیکردنش که م یعصب شتریادامه کلکل و ب یداشت برا نیدر آست یجواب شهیهم مثل

 که آمد مانع از ادامه صحبت شد.. بهیاما مرد غر

 حرف هدفون بر گوشش گذاشت و بدون نگاه کردن به او مشغول کار شد یب

 گذاشت... شیبرگشت و صورت بامزه اش را به نما رارسالنیبه سمت ام متعجب

 کلمه حرف بزنه کی مشیخوریکرد؟...انگار حاال م نیچچرا هم نی+ا

 داد هیتک یبه صندل لکسیو ر دیخند کوتاه

بدنش و قطع  یاتیقطع بشه عضو ح هیثان کیهدفون زده صدامون و نشنوه...گفتم آهنگش -

 کنمیم

همان  رارسالنیرفت...ام رتشیو غ یو در دل قربان صدقه مردانگ دیزده خند ذوق

 قبل بود رارسالنیام

 ...تیخشونت و همان شخص همان

 بود که حال او اجازه نظاره کردنش را داشت ینیدلنش یهاتفاوتش خنده تنها

و مردانه  یبهشت یصدا دنیو برنده اما شن زیهر چند ت یهامند شدن از حرف بهره

 ...هانیبه تمام ا دیارزیم

 اندازه بود نیمرد هم نیعشق بر ا ریتاث

 بردیو لذت م کردینگاهش م رهیخ رهیمدت خ تمام

 نگاه کردن هم داشت یدنیبت پرست نیا
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 ...دانستندیرا همه م نیا گریوجودش را و د دیپرستیم

 بردیلذت هم م چینداشت از نشان دادن عشق ه ابا

 خود داشت یرا روبه رو رارسالنیام ینه وقت کردیحس نم یدرد

و اخم نشسته بر چهره نظاره گر حرکت دست  بیاو با ژست دلفر یوقت دیکشیپر م ترس

 ...دیدیم بهیمرد غر

 دانستیساعت گذشته بود را نم چند

 خواب اما چشم نبست... غرق

به  رهیصبح بود و او هنوز نگاهش خ دنیاز پنجره نشان دهنده فرارس دهیکم تاب نور

 معشوق...

هدفون از گوش برداشت و  فقط آهسته کردیبه خود آمد هنوز هم نگاهش نم ستادیکه ا مرد

 زمزمه کرد

 د؟یندار ی*با من امر

 را نشان داد و دست او را گرفت از تخت بلند شود رونیب

 یا هیو درثان ستادیکه افتاد قلب از تپش ا اشنهیس یچشم به نقش رو ستادیا نهیآ یرو روبه

 بعد سرعتش هزار برابر شد

 واضح تر شود ریسست شده توان قدم برداشتن نداشت اما بازهم جلوتر رفت تا تصو زانو

 !نی...انی+ا

 جسم مال منه... نیا-

 ضربان همش مال منه نیافکار ا نیمغز ا نیتن ا نیروح ا نیا

 آسمان خراشه مال

با خودم و خودت چند چندم فکر کردم اگه بهت بگم آسمان خراش فرو  دمیفهم یوقت

 بلندتر شده یانگار نمیبیاما حاال م زهیریم

 شده شتریب قدرتش

 شده... شتریب ابهتش

 ...یستیتو ضعف من ن پس

 ...کردمیاشتباه فکر م شهیکه هم یزیچ
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 تتو کینزد ییقلبش گذاشت جا یرو دست

 مغز و افکار و قلب گذاشتم نیا یو رو رمیمن تاث-

جسم و  نیشدن به ا کیحق نزدکه همه بدونن  یجسم کم بود...نشونه ا ینشونه رو هی

 ندارن

 شد قلبت هشدار بده کتینزد یکس یقلبت که وقت یشد رو هک

 ستگهید یکیجسم مال  نیبکشه عالمت بده...بگه ا ریت

 بهش و نداره یکیحق نزد یکس

 راحته المیخ یراحته..حاال که نشان آسمان خراش و دار المیخ حاال

 جات امنه...روحت آزاده و قلبت آرومه... یباش ایدن یتو هر کجا حاال

 همراهته... شهیآسمان خراش هم چون

 نشد... دنشیرا تار کرده بود اما مانع از بوس دشیچشم د اشک

 کرد کیها نزدبود را در دست گرفت و به لب اشنهیس یکه رو یدست

 گذاشت و قسم خورد شیهاچشم یو رو دیبوس قیعم

 ...اشیقسم زندگ نیتر نیسنگ

 جسم روح قلب مغز روان افکار ی+هک شده...رو

 یستین یو پاک شدن یهک شد تو

و  کنمیم داتیپ یکه باش ایدن یهر جا گردمیم امیب ایهم به دن گهیاگه هزاربار د یحت

 کنمی....و عاشقت مشمیعاشقت م

نتونه  یطیشرا چیوقت تحت ه چیماهان... ه نیقلب ا نیروح ا نیجسم ا نیا خورمیم قسم

 بشه... التیخیب

 دوست داشتن تو نه الیخیاما ب شمیم دنینفس کش الیخیمن ب خورمیم قسم

 برگشت نهیو باز هم به سمت آ دیذوق خند با

 و آسمان خراش هک شده بر آن را لمس کرد... دیکش نهیدست بر تتو س میمال

  ...داد دیآسمان شب چشمان آسمان خراش مقابلش لبخند زد و ام به

 .بود هایکینزد نیارامش هم
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 سال بعد ۱

 

 ...ستادیکرد و پشت در اتاق روهام ا یراهرو را ط نیپاورچ نیپاورچ

 ...یمخمل یپسرکش با آن صدا یبرا کردیم ییسراغزل

عق  یاز پشت در ادا ارشیو ک شدیشده نثارش م فیهرجمله عاشقانه قربان صدقه رد بعد

 ...آوردیزدن در م

 ...دیزده دادکش جانیو ه فورا در را باز کرد و داخل شد دیچیبوسه که پ یصدا

 ....که خداروشکر قسمت شد دیبالخره موفق شدممم... فقط شما مونده بود سسسی-

 ...یعنی یلی... خایحال بهم زن یلیقربونت برم خ داداش

 یای..آرچشم غره نشد. الیخیارام و لبخند به لب برتخت نشست اما ب شهیاما مثل هم روهام

 داد و کمرش را نوازش کرد یاخمو را در بغل جا

بود که االن کشته بودت.... البته منم  رارسالنیام ارش؟اگهیکارا ک نی+نگفتم زشته ا

 کنمیکوکه دستم و به خونت آغشته نم فمیاالن ک کنیول کشتمتیم

از دور گردنش جدا کرد...پرو پرو پسرک هاج و واج  ایشد و دستان آر کینزد خونسرد

 روهام نشست یپا یپرت کرد و رو یرا به کنار

 نیاز ا گمایمنو بکشه هنوزم جرعت نکرده..م خوادیو دوساله م رارسالنیولش کن ام-

 روهام ایهست یزیخوب چ هیزاو

از ژن  بود درست یو عضالن یو دست پشت کمرش گذاشت به قصد بلند شدن...قو دیخند

 ...دیرسیسخت به نظر م ارشینامدار اما تحمل وزن ک

 به کمر زنهی+پاشو مرد گنده زانوم درد گرفت...االن م

 انیرخ نما یحوصلگ ی.... غرغرکنان دور اتاق چرخ خورد و بستادیگفت و ا یشیه

 کرد...

 برات مونهیکمر نم گهید یکنیم یدرد کمرت و گردن من ننداز...از بس خال-

 ...ایستیتو ن فقطم

 ی... المصب خالیکمرش خر هی....اخالقش سگنجورهیشده هم هم لیذل رارسالنیام نیا

 که... کنهینم

 .شد.. دهیکوب رارسالنیام نهیکنان برگشت به قصد خروج از در که به س نقنق
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 چشمان او... رهیاما سر برنگرداند و نگاه خ دیرا شن ایروهام و آر قهقهه

 بود و درحال غرش داریوقت است دائما ب یلیگرگ خفته خ آن

 و جفت داشتن... یاز سر خوشحال یغرش دیشا

 ...و آرام شدنش اشیکیو نزد اری دنیاز جهت د یغرش

 اش گذاشت...شانه یآب دهان پر سروصدا قورت داد و دست رو یشینما

 بود... رتیذکر خ-

 نگفتم؟ ی+بهت گفته بودم چمدون تو جمع کن

 دیکرد و نال زانیو لوچه آو لب

 بهممم دهی...ماهان محل سگ نمستمممیبلد ن-

 توله هم در و روم قفل کرده... ایارش

 خب ریروهام و برا خودم داشتم اونم ازم بگ هی یریگیکه پاچه م توام

 ستبر کرد... نهیبه خرج داد و س رتیغ شهیبود که مثل هم ایآر

با من  ینگاش کن ای یمن حرف بزن یدر مورد دد گهیبار د هی....ارشی*اون مال منه ک

 ...یطرف

 را از نظر گذراند و چشم در حدقه چرخاند... شیتا پا سر

 بود... یگرید رارسالنیو ام خوردینامدار در سلول به سلولش وول م ژن

 از صدها ورزشکار... باتریدرشت کرده ز کلیهمان سن کم ه با

 رارسالنیتر از ام یداشت وحش یوحش یهمان صورت معصوم خو با

 زد خاص و عام..داشت زبان یرتیغ

 ...شناختیبود اما بزرگتر از هرکه م کوچک

 ...گرانیکوچک روهام بود اما صدها رفتار مستر گونه در برابر د پسرک

 گرانیفقط پسرک روهام بود نه د او

 ....ردیبگ یباالتر گاهیجا یکه قرار بود به زود یپسرک

 " لب زدیمن یاینگاهش کرد و "دن عاشقانه
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 یشد و مزه پران الیخیو روهام را ب رارسالنینگاه ام یرگیخ شهیاما مثل هم ارشیک

 ....کرد

 64 هی...سوره عنکبوت آستین یو سرگرم یجز باز یزیچ ایو دن-

 پناه گرفت... رارسالنیبه سمتش حجوم آورد که پشت ام یحرص ایآر

 ؟یییییییییکنیمنو مسخره م یدد ی*حرفا

 هاتون حال بهم زنه... که...عاشقانه میبه من چههه از کالم خدا باالتر ندار-

 و دست به دامن برادرش شد... دیرا کش شیها یفرفر یعصب

 کن رونشیاز اتاق ب کنمی*داداش خواهش م

 استرس دارم... دیهم منو درک کن کمیبابا  میبر دیزودتر هم آماده بش لطفا

گرفت و به  شیهاپنجه انیرا م ارشیا به روهام واگذار کرد و پشت گردن ککردنش ر آرام

 فرستاد... رونیب

 و آه و اوهش خانه را پر کرد اما دست برنداشت.... دیبند نال کی

 و خرامان خرامان راه رفتنش لبخند به لب آورد... دیرا د ماهان

 چشم... یو سرخ یدگیدر چهره و لنگ زدن و رنگ پر درد

 ...نگاهش شیپ شدیم دهینام ایدن بیترک نیباتریز

 دیدیحاالتش را که م آمدیم سرحال

 از او بود... یدر تک تک حاالت اثر یوقت مخصوصا

 نمودیمحال م یهرچند امر ردیکرد لب طرح لبخند بگ یو سع ستادیا کشانینزد

 ...ی+دوباره چرا گردنش و گرفت

 مگه من بهت نگفتم چمدون هارو ببند؟-

 ندارن... یکار نمیبب ارشیک ای+تموم شد کارم اومدم سراغ ارش

 را حل داد و به سمت ماهان پرتش کرد ارشیک گردن

 فعال... نمشینب ایبنداز تو اتاق ارش نویا-

 باشن نییوقت دارن پا قهیدق ۱0

 اتاق ایهم ب خودت
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 ...ستاره باران شد و لب غنچه چشم

 دهم قدم ش ارشیزمزمه کرد و با ک یچشم

 ؟یزد ی+دوباره چه گند

 شد یوحش ایمحلم نداد رفتم مخ روهام و بزنم آر ایارش یچیه-

 ؟یتنه زد هیگند هارو خودت  نی+همه ا

 یآره پس چ-

 ستادیخورد و پشت در ا تأسف

 نکن یو عصب رارسالنی+برو چمدون تو ببند... ام

 به جون تو وفتهیکنم ب شیجووون عصب-

 برو چمدون تو ببند ااای+ک

 ؟یتو بست-

 +آره

 سوال بپرسم؟ هی-

 +بپرس

 !رنایمث پنگوئن راه نم بندنی...چمدون میچ ای یبا کونت بست-

 زد و حرصش را در آورد یچشمک

 ....نبود یبشر آدم شدن نی....ادور شد یزد و با فحش شیبه ساق پا یلگد یحرص

پسرکش رفت زمزمه کنان همراه با آهنگ به بدن  شیشانه باال انداخت و پ الیخیب

 ....کردیو حالش را خراب م دادیو تاب م چیپ فشیظر

بر جسم  یا هیتخت پرت کرد و در ثان یبه سمت جسمش حمله ور شد و رو یحرکت در

 زد... مهیکوچک و لرزانش خ

 جوجم دادیهم م ی+جووون چه قر

 کنار زد دید یرا از جلو شیها ییو طال دیناز خند با

 کار دارم یبرو اون ور کل ارشیک-

 ...کار من مهم ترهیدار کاری+چ
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 کار؟یچ-

 ...دیبه گردنش چسباند عطر تنش را نفس کش ینیب

 من... یلویبیجوجه س یدیبهشت م ی+اممم بو

 دیکش غیسرعت قرمز شد و ج به

 گمیم یزیمن چ یپشم دار همهنیخودت ا-

 دیقهقهه زد و لپش را مک بلند

 خدااا یدر اومده ا الشیبی+جوجه خوشمزه من س

 شد و لب غنچه کرد مظلوم

 زشت شدم-

 ...یکه زشت ش یت+نه مگه بابا ماهان

 ...یدر اومد زشت شد لتیبیتو س گهیاونم م-

 ادیجوجم فعال بوس و رد کن ب زنهیم ادی+اون زر ز

 و عقل و هوش برد... نیهم عشوه آمد و دل و د باز

 ...دیمحتاجش کوب یهاغنچه شده بر لب یها گردن داد و لببه  یناز تاب با

 را داد سشیو جواب بوسه خ تیگفت از سر رضا یاومم

 اش اما در که باز شد به ناچار فاصله گرفت ینشد از طعم بهشت ریس

 ...یتر از هر وقت فتهیو روهام ش کردیهمچنان اخمو نگاهش م ایآر

 گریتا چندشب د اوردیمرد دوام ن نیا دیترسیم

 ...میو کم داشت نی+هم

 د؟یدار کاریداداشام اتاق جوجه من چ ونیآقا

 از وقتت مونده قهیگفت دو دق رارسالنیام-

 میریخودمون م یومدین یاومد یاومد

 ...زدینم یحرف الک دانستیرا که م یمرد دیگرفت تهد یجد

 ...دیدو نییبه سمت پا ارشیک ادیتوجه به داد و فر یو چمدان به دست ب دیاز تخت پر فورا

 کرد تا به اتاق مشترکشان برسد یها را طکنان پله غرغر
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 ...نشستیلبخند برلب م اشیادآوریهم از  هنوز

 اوهم بود یبرا گریکه د یاتاق

 ...شدیکه تخت مشترکشان حساب م یتخت

 بود... شانیهایوانگیکه شاهد تمام د یایوارید چهار

 ها هیعشق ها شهوت ها تنب هاجنون

نشده بود اما عشق آن را از حضور دو اسم کنار  یکاغذ رسم یکه رو یمشترک یزندگ

 ارزشمندتر کرده.... گریکدی

 دار او یبه لبخند معن توجهیب کردیبه مشعوق خاطرات مشترک زنده م رهیخ قهیدق نیچند

 ی...دوباره تو هپروتتوله هیچ-

 بر چهره زد در تضاد با ذوق و شوق درونش یحالیب نقاب

 و کج کج به سمتش قدم برداشت... دینال

 +ارباااب...

 دیزد و همچون او لحن لوس کرد به قصد تقل لبخند

 جا به نفعت شد ،من شدم ارباب هیهوممم...دوباره -

 لباس مرتب کند قهی ستادیا شیکرد و رو به رو یزبان نیریش

 ... یسرور من یییارباب من شهی+شما هم

 تو بگو...  یبسه بسه انقدر حرف نزن...کار اصل-

 اری+درش ب

 گفت... یو هوم دیابرو باال انداخت و انگشت شست گوشه لب کش تک

 هیقشنگ یجمله دستور ار؟اومممیدرش ب-

 اش گذاشت و فشرد نهیس یزده دست رو هول

 دی+نه نه اشتباه گفتم..از دهنم پر

 ...دیاریبود لطفا ارباب درش ب نیا منظورم

 نبودم ازت... یآخه...راض ینبود یتوله سگ خوب-

 +چرا؟
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 یگنده تر از دهنت حرف زد-

قاعده  گریبود اما ماهان د یشگیهم رارسالنیو لبخند زد...هنوز هم همان ام دیگز لب

 را حفظ شده... یباز

 دیرسیحال راحت تر به نظر م رارسالنیکردن ام رام

 شود شتری،ب کندیکه بارها گفته بود جادو م ییهاچشم ریکرد تاث سرکج

...گنده تر از دهنم...من فقط بلدم مردم و یعنی یعاد یحرف بزنم...حرفا ستمی+من بلد ن

 ه؟یهست حرف زدن درمورد تو عاد ستین یکه حرف عاد نیکنم...ا شیستا

 ر در گردنش فرو برد...و س چاندی...دست دور کمرش پشهیزد پررنگ تر از هم شخندین

 به نشانه عشق... یدر راه است و کبود یفکر کرد بوسه ا شهیباور همچون هم زود

به او بدهد اما کلمات بود که در گوشش زمزمه  یشتریب یبست و گردن کج کرد فضا چشم

 شد و بهت زده اش کرد...

 دوساعت-

 ی+دوساعت چ

 شتریدوساعت ب-

 ؟ی+چ

 قرار نگرفتم... ریاما متاسفانه تحت تاث یاستفاده کرد یکلمات قشنگبود.. یخوب یسخنران-

طور و از ته گلو... همان قیپنجه محکم فشرد و ناله اش را در آورد...عم انیرا م باسنش

 ...دیغر صانهیو حر فشردکه عاشقش بود...

 . توله سگ.... یمنو خر کن یتونیم یکه فکر نکن مونهیم شتریپالگ دوساعت ب-

 ...دیو محکم بر سرش کوب دیدور خود چرخ یحرص

 رارسالنی+ام 

 مونهیتا آخر شب م یو زهرمار پرو بش رارسالنیام-

 نشستن مای+سختمه به خدا تو هواپ

 شانه باال انداخت و بازهم سر و وضعش را مرتب کرد الیخیب

 افزود... تشیرا از نظر گذراند و به عصبان شیسر تا پا دلخور

 زمیعز رنیوقت با دوماد اشتباهت نگ هی+
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 میعزا دار میندار یعروس نجایا یو اشتباه اومد مجلس

 آشکار یحسود نیلبخند زد به ا محو

 ؟یعزا برا ک-

 کننیکه نگاه تو م یی+اونا

 نگفت چینگاهش کرد اما ه قیعم نهیآ از

 دیبازهم نال دیکوب نیبر زم پا

 +سختمهههه

 یزرزر نکن یخواستیم-

 اد؟یاز همه به کجا فشار م شتریب رهیگیداره اوج م یوقت مایتو هواپ یدونی+م

 ها معلومه که هیر-

...حاال ادیخب بهش فشار م رهیگیداره ارتفاع م نیحاال ا هیکون...اون رو صندل ری+نخ

 فکر کن پالگم باشه

 یشینترس پاره نم-

 ری+ام

 امروزا خوادیو زهرمار....دلت کتک م ریام-

 شهیم میجور هی+فکر کنم داره 

 ؟یچجور-

 ادی+داره بهم فشار م

 را از نظر گذراند شیبه سمتش برگشت و نگران تر سر تا پا نگران

 به کجا؟چته-

 +مور مور شدم

 شهیجام داره سفت م هی کنمیم حس

 صبر کرد جمله را هضم کند... یا هیثان متعجب

 داد زد یو عصب دیپر کش یلحظه ا ینگران

 باال یزنیبا پالگم م یتوله سگ هورن ماهان-
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 +آخه...

 ارمیبچم و ب رمیم اریآخه و زهرمار...چمدون هارو ب-

پشت در از دست نگهبان فرار کرد  دنشیرا باز کرد اما خارج نشد...رکس به محض د در

 ...دیو به آغوشش دو

 شهی... آغوش باز کرد آزاد تر از همشهیتر از هم قیزد عم لبخند

 شهیتر از هم قیعم دیرفت و بوسبغل گ در

 ...گذشتیم شانیو باز دارید نیبود که فقط چند ساعت از آخر یپسرک دلتنگ

 .. دهیسر رکس را بوس گریحضور ماهان را حس کرد و بار د یگرما

 خوادینوازشش کن ماهان...پسرک لوس من نوازش م-

 شد و اخم کرد نهیدست به س بدخلق

 زشت و نوازش کنم...به من چه که لوسه نیا خوامی+نم

 به پسرک... نیخنده دار بود اما نه به وقت توه شیها یحسود

 به رکس نگو زشت-

 از حنجره درآورد به نشانه اعتراض ییباد کرد و صدا لپ

 او نازک کرد یهم برا یرکس درآورد و پشت چشم یبرا یزبان

 ...زشت ومونمیاتاق باش نم هیدنبالمون من تو  یاریو ب نی+زشت زشت زشت...ا

 و با نگاه دنبالش کرد دیزده خند بهت

 کند ریسفر را بخ نیآخر عاقبت ا توانستیخدا م فقط

 ...ستادیا نیماش کیرکس از ساختمان خارج شد و نزد با

را  شانیزندگ یشاد نیاول توانستندیکه نم نیتر از ا نیبه عمارت انداخت و غمگ ینگاه

 رندیجشن بگ نجایا

 ...شانیاجداد عمارت

 نبود... گریکه د یخانواده ا ادگاری

از آسمان نظاره گر شور و شوق و  یدوران کودک یداشت فرشته ها نانیاطم اما

 هستند... شانیخوشبخت

 ...افتنیسر و سامان  نیاز ا شدندیآنها هم خوشحال م شکیب
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 ...شد قیو شوق به جانش تزر از هر لحظه شور شیگذر کرد ب رانیکه از آسمان ا مایهواپ

 ...ستادیا یلحظه از حرکت نم کیو زبان  بلعدیاز هر زمان اطراف را م شتریب هاچشم

 بدون آنکه منتظر پاسخ باشد زدیبند حرف م کی

 یزنیچته توله انقد حرف م-

 هامسافرتمونه نیاول نی+ا

 یخب که چ-

 ذوق نباش یانقدر ب رارسالنییی+ام

 یچ یعنیبا ذوق بودن  یبفهم کنمیسرجات وگرنه پالگ و فعال م نیبش-

 ایکار ممکن دن نیلحظه؟ محال تر نینشستنش را خواستار بود اما او و آرامش در ا آرام

 نمودیم

بود و جوالنگاه  یخصوص مایرفت...هواپ ایو ارش ارشیجا برخاست و به سمت ک از

 ...رارسالنیام یها بلند و چشم غره یسر و صدا ی...کمشانیهاطنتیش

به شدت جذاب بود و  شانیکرد که دونفره ها یبه روهام و پسرکش خوددار یکینزد از

 لحظات ناب را نداشت... نیقصد برهم زدن ا

 جانیخود برگردد و ه یثبت کردن و خواست به جا یگرفت برا ادگاریبه  یدور عکس از

اش را  یو شاد یکائنات خالف خوشحال ییبه اشتراک بگذارد اما گو رارسالنیبا ام

 ...خواستندیم

 ..مدت نیبود در ا دهیرا به خود کم د رارسالنیام تیعصبان یکم ایهم دن دیو شا 

شربت بر  وانیشد با برخورد به مهماندار و واژگون شدن ل یو برگشتن مساو برگشت

 لباسش یرو

گذاشت و  اشنهیس ینوازش وارانه دست رو یو حرکات یساختگ یبا هول زدگ مردجوان

 ....کرد یعذرخواه

 ...شتریب یشانیبود و دست مشت شده و اخم پ رارسالنیبه ام رهیاو اما خ نگاه

از هر لحظه در  شیبرجسته ب یها پلیو ن گذاشتیم شیبه نما کلیبه تن ه دهیچسب لباس

 ...دید

پاک کردن آثار افتضاح به بار  یمثال برا بهیغر یتوسط جوان اشنهیس شدیم یدستمال

 آمده...



 

513 
 

 .گذاشته بر روح و جسم.. ریکه نشان داشت بر قلب و قلب تاث یانهیس همان

پالگ را فعال کرد و لرزشش  رارسالنیبود که ام ریاما د دیبه خود آمد و عقب کش بآلخره

 تمام تن را تکان داد...

چهره او  رهیپا تند کرد و نگران خ یبسخت ،یتقلب یها یعذرت خواهبه حرفها و م توجهیب

 شد....

را  تشیو بم شخص ریکه ز یاما نه ماهان گرانیبود چهره اش از نظر د خونسرد

 شناختیم

کدام نشانگر آرامش  چی...ه یشانیفک قفل شده و لرزان و نه رگ برآمده و نبض پ نه

 نبودند...

 ...دیفزاین تشیکه بر عصبان یزد با اسم شیصدا

 +ارباب

مشت زده در دست  موتیو دکمه ر ستادیا یگذاشت...عصب بیخاموش کرد و در ج تلفن

 ..را فشرد اما تنها زمزمه کرد.

 ایدنبالم ب-

تمام  یراه افتاد و ماهان به دنبالش...سخت بود راه رفتن وقت مایهواپ یسمت اتاق ها به

 ارام شدن داشت... یو شل شده تمنا دیلرزیجسم م

 یا دهیفا دانستیافتاد و التماس کمک و بخشش کرد هرچند م ارشیراه نگاهش به ک انیم

 ندارد...

 به مهماندار یااتاق را باز کرد و با زمزمه در

 شد و اوهم همراهش... داخل

 رفتار نکردن... یآرام بودن و عصب نیبود ا بیعج

 ...افزودیبود و بر ترسش م بیعج

 ب+اربا

 انداخت یادر تن پاره کرد و به گوشه  سیلباس خ یحرکت در

 ...و تاک نبض کیت نیاش کرده بود ا یکه به شدت عصب دیکش یشانینبض پ یرو انگشت

 ادیبرو رو تخت...شلوارت هم در ب-

 شد انیتخت نشست و شلوار از تن کند و کامال عر یرو آهسته
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 خود و فشار کمتر به پالگ داخل مقعد... یراحت یبه تن نداشت برا باکسر

 بعد با طناب داخل شد... یا هیرفت و ثان رونیاتاق ب از

 درجه باز شده به تاج تخت بست... 60تخت درازکشش کرد و پاها  یرو

 .لمس سرد.. نیو لذت داشت ا کردیسرد تخت بر خورد م یهالهیبه م باسن

 ها...طناب  انیشدند م یو آنها هم زندان دیرا کش دستانش

 آن یاژله یهاو لرزش دیباسن سف انیم نیدوخت به تک نگ ینگاه

 دهانش را بست.... یعسل یبا حوله رو یحرف و عجله ا چیه بدون

که مطمئن شد دست  یشدگ کیکرد و از تحر نییبه لب آلتش را در دست باال پا لبخند

 برداشت...

و در اوج خباثت کنترل پالگ  دیاش را بوس یشانیعمق گرفت و خم شد پ شتریب لبخند

 را در دست گرفت و فشار داد یلرزش

 خوش بگذره بهت ماه من...-

 لرزش پالگ مورد عالقت... نیلذت ببر و همچن واریمنظره سقف و د از

 سراغت امیم دیکرم فعالت خواب نیا هروقت

 ...رهیکه رگات نگ یتکون نخور ادیکن ز یسع

 بعد نه توله حرف گوش کن؟ یبرا مونهیم یدارما ول ادیز حرف

 شد ارشیک نهیبه س نهیرفت و س رونیو از در ب دیخند

 یجلو چشم من باش دیهمش با-

 ماهان و؟ یکرد کارشی+چ

 توام بفرستم ور دلش یناراحت-

 از منظره لذت ببره خواستی+گناه داشت م

 خود نشست یصندل یاز کنارش گذشت و رو الیخیب

 قشنگ تره دخالت نکن...منظره اتاق -

 ...دیبهت زده و مظلوم ماهان خند افهیق یادآوریو باز هم از  دیرا در آغوش کش رکس

 اما  رتشیغ ختنینداشت در برانگ یریتقص
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 بود... نیاو هم یزندگ قانون

توله  گاهیاز معشوق بود اما هنوز هم در جا شتریکه ب شدینوشته م یمعشوق یپا هیبق اشتباه

 سگ محبوبش

 ...ییبایپارادوکس ز چه

*** 

 تر از هر زمان ...... درخشندهشهیتر از همشده بود... بااصالت بایز

 دنش،یاز د رفتیآنها که دلش غنج م از

 وجب به وجب تنش را... دیبلعیو م دوختیآنها که نگاه م از

 یکه ب ستین نجایفکرش ا دانستیکراوات ببندد اما م کردیتالش م ستادهیا نهیآ یرو روبه

 ...کندیدستانش را خم و راست م انیم فیحواس پارچه ظر

 ...و خود دست به کار شد ستادیبه لب چفتش ا لبخند

 او رهیو نگاه خ یکینزد نیاز ا بردیبه رخ بکشد اما لذت م یکه دلخور کردینم نگاهش

 ؟یدلخور یمثال بگ یکنینگاه نم-

 باال انداختشانه  الیخیو ب اوردیجمع کرد ادا ب لب

 ستیدر کار ن ی+مثلن

 ؟یپس چ-

 +واقعا دلخورم

 .نگاه دوخت.. نهیزد و به آ یشخندین

 ......چفت همدیرسیبه نظر م بایشان...زدونفره ریاز تصو یقاب

شان را به دونفره ریکه تصو ییهانهیقاب و خوش به حال تمام آ نیآمدند در ا یهم م به

 ...گذاشتیم شینما

 ؟حاال یچرا دلخور-

 یچی+ه

 یو کتک نخور یامشب به خودت استراحت بد هی هینظرت چ-

 اما مانع شد... برگشت زیرا بست و به سمت م کراوات

 ها تکان خوردن محدود شود...پنجه انیحبس کرد م شانه
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 کنمیولت نم یتا نگ-

 پشتم درده نمیبش تونمی+هنوز نم

 زد و سر تکان داد... یمحو لبخند

 گهید-

 و دوساعت تمام التماسش کردم تا بخوابه یکی+تازشم اون 

 نشود انینما دیعمق گرفت و لب گز لبخند

 گه؟ید-

زشت اتاق و  واریاز منظره لذت ببرم دوساعت تمام د میکنار پنجره بش خواستمیم+

که  بعدشم...رارسالنیام یباش ثیانقد خب یتونیم یجور چهولم کن اصال... اه...دمید

 میمن چه حال یگیاصال نم اصال...یبهم محل نداد یبند دنبال کارا بود کی یاومد

 تخت نشست و دست درهم قفل کرد... لبه

 ؟یچه حال-

اش برجسته دستانش گذاشت رگ یبایقفل ز یزانو زد و دست رو نیبر زم شیرو روبه

 را نوازش کند

شاد باشم نگات  خوامیندارم.. م یدارم ول جانیه ستمین ی...خوشحالم ولستین ی+حال خوب

 ازم آخه... یدار ینقطه...توقع چه حال هیبه  یا رهیخ نمیبیم کنمیم

 رهیداره م-

 به سمتش خم شد و دستانش را فشرد... شتریب نگران

 ؟ی؟چی+ک

فکر نکردم روهام پسر عمومه...اون جونم  وقتچی.ه..ایروهام... آر-

 فهیکه وظ یابچم بود...بچه ایآر...داداشمه ایوقت فکر نکردم آر چیه...شهیبود...هست...هم

 ...مرگ یمراقبش باشم حت یداشتم در هر حالت

 به چشمان مغموم و لبخند در تضادش دوخت و او هم لبخند زد نگاه

 ...قراره ازدواج کنهشده واسه خودش ی...مردسالش شده ۱۹توله...پسرکم  شهیباورت م-

وقت  یلیاگه نبود من خ روهام...از خودم قبول دارم شتریب یداداشم...روهام...اون و حت با

 یندارن به کس ازین...انیقومحکمن.. کننیهمه آدما فکر م یدونیم...غرق شده بودم شیپ

 هیبق گاههیخودم تک شهینکردم...هم هیتک یوقت به کس چیه گفتمی...من ممنکنن... هیتک

دم مرگ بهش  ایکه تو لجن بودم  ییوقتازدم... هیمنم به روهام تک فهممیحاال م امابودم...
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جلو دارم نبود ستون شد جلوم نزاره  چکسیبودم و ه دهیکه بر ییوقتازدم نجاتم بده... هیتک

 یقاط دینبا گهید...کنهیداره ازدواج م روهامفرق کرده... ی...حاال همه چحاال...نابود شم

 من بشه یکارا

 دستانش گذاشت... یزمزمه کرد و چانه رو دهیترس

مگه  ی؟نرفتینر گهید یجا گهیبه جز شرکت د یتو قول داد رارسالنی+کدوم کارا؟ام

 ؟یساله لب مرز نرفت کینه؟تو 

...فورا نگاه گرفت و دست از دیدوخت به عمق چشمانش حرف بخواند اما ترس نگاه

 ...ستادیدستانش جدا کرد و ا

 ترسمیم یریگیکه نگاه م یجورنی+ا

 توانستینم کسچیبه ه گریمانده ته گلو که د یها...ترس داشت حرفدیترسیم مه دیبا

 ....دیبگو

 است... شانیکه قول داده بود جدا شود از هرچه عامل نابود یمعشوق یبرا گفتیم چه

 ...سوزاندیکه داشت و جانش را م یاز نفرت گفتیم چه

 ...ختهینر یشد و او هنوز خون ختهیکه ر یاز خون پدر و مادر گفتیچه م از

 ام بگذرم... یزندگ یهاخون فرشته ریام از خهنوز نتوانسته گفتیم

 ..روهام را هم جدا کرده بود یحت گرید

 ...کند یحق داشت زندگ برادرش

 ...یشود...دور شود از ترس و تشنج و سخت خوشبخت

 دیبخشیرا تمام و کمال به او م یخوشبخت نیو او ا یبود خوشبخت حقش

 ...زدیشان دست م یخوشبخت یو از دور برا یقربان شدیم خود

 ...قول دادم سر قولم هم هستمستین دنیترس یبرا یزیچ-

 +مطمئن؟

 دنیفهم یبرا یلیدر خفا...اما دل کنیمدت ل نیکه نبود...قول و قرار شکسته بود تمام ا البته

 هم نبود.. هیبق

 ؟یکنیسوال جواب ممن و -

 حرف ساده بود هی ااای+
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 یوقت جون کندم کارا همهنیمن ا نمیبه من...واستا بب یحرف ساده زد هی یتو غلط کرد-

 ...نمیجلوم؟لباس بپوش بب یمراسم و بکنم که توعه توله سگ لخت واست

 به سمت کلوزت رفت... یبلند باال یشد از سرحال آمدنش و با چشم خوشحال

 گذاشت و خم شد... نهیآ زیم یرو دست

 فاصله داشت... لومترهایبه خود بود اما فکر ک نگاهش

 پراندش... یبر شانه از جا یدر افکار بود که دست غرق

 سمت روهام برگشت و ماتش ماند... به

 هرچند با بغض و لرزش چانه... قیعم یو لبخند یشلوار پوش با چشمان براق و اشک کت

 بود... یزیانگ رتیح بیترک

 ...شدیو نفس ها کش دار م کردیم ینیگلو سنگ انیم یزیچ گفتینبود اگر م دروغ

 شانه اش گذاشت و خوب براندازش کرد... یرو دست

 یچه شاه داماد ماه داماد-

 +زشته بگم بغض دارم؟

 دیپلک او کش ریداد و انگشت ز سرتکان

 ...نمیآره زشته...واسه من زشته اشکت و بب-

 هایمیتی هاییتنها هایتموم شه...همه بدبخت یکه همه چ یاون روز؟اون روز دیرس یعنی+

 ترسا

 ر؟یام یخوشبخت اومد

 دمیدیشما رو خوب و سالم م یخوشبخت بودم...تا وقت شهیمن هم-

 +منم بودم...هستم...خواهم بود...

 ...وفتادینگام به تو م یبودم تا وقت خوشبخت

 تو گلوم به خاطرت... اومدیم یترس و بغض هی...ایخوشبخت ونیم اما

 و بعض نکردم؟ دمینترس دنتیبا د گهید یاز ک یدونیم

 ؟یاز ک-

 دیپرس یگریپاسخ شد و سوال د الیخیب
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 چرا انقدر زود با ماهان کنار اومدم و دوستش داشتم؟ یدونی+م

 چرا؟-

 ترمون کرد+ماهان خوشبخت

 و در بغل گرفت برادرش را دیخند

 پرو هست ی... به اندازه کافیخودش نگجلو -

 و جمعش کن ایب گهید حاال

 دنید یبرا زدیتمام ماند اما هنوز هم چشمش دودو م مهیشان نکه آمد حرف ماهان

 روهام...

 ...لیاستا نیدر ا دیدرخشیم گفتینبود اگر م غلو

 زده شور و شوق نشان داد... جانیدر آغوشش فرو رفت و ه ماهان

 ؟یییکنیازدواج م یتو دار یروهام دد شهیباورم نم ی+وا

 کنمیسکته م یروهام من دارم از خوشحال یوا

 تو؟ یکنینم هیگر چرا

 دیزده خند بهت

 مردن؟ یاز خوشحال ایداره  هی...گرشهیداره مال خودم م امیآر-

 نگو یالک یکرد هیگر دمی+د

 برگشت و نگاهش کرد رارسالنیسمت ام به

 ...از بودنش...دنشیاز د یکنیم فیکه ک ییلبخند.. آرامش...از همان ها با

 خوب بودنش از

 انداخت... نییدارش را پاسخ داد و سر پا یمعن لبخند

 یمیخاطرات قد ادی....بود گهید زیچ هی یبرا هیاون گر-

 حاال شد... یمال خودم بشه...ول اینداشتم آر دیکه ام یزمان اون

 نگفت... چیکرد و ه نگاهش

 هم در آغوشش فرو رفت و محکم به خود فشرد... باز

 نبود... انیقابل ب شیخوشحال عمق
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 کرد... زانیگذاشت باز هم لب و لوچه آو شانیکه به دنبالش آمد و تنها ارشیک

 باز چته؟-

 کرد یشد و با کراواتش باز کشیناز نزد با

 !رارسالن؟ی+ام

 بله؟-

 ؟یریگیمنو م ی+ک

که  یحرفا از ماهان نیبود ا دیکه بع دهیاز بهت و تعجب...مطمئن نبود درست شن دیخند

 ...شناختیم

 ؟یگفت یماهان چ-

 نصف منه...چرا اون شوهر داشته باشه من نه ایخب... آر هی+چ

سهم او  ایعطر دن نیتر یدنیی...بوایطعم دن نیدتریدر گردنش فرو برد و گاز زد...لذ سر

 بود...

 رفته انگار.... ادتی-

 ...یابراز عشق ناگهان نیچشم بست لذت ببرد از ا خمار

 رو؟ ی+چ

 میندار ازین زایچ نیگفته بودمت...من و تو به ا-

 ینصف منه لعنت ای... آرخواممممیم ی+ول

 بهتر از درمان بود... یریگ شیو گردنش را مارک زد...به هرحال پ دیخند

که  ییها...نگران بود بابت نگاهکردیکت شلوار و مردانه جلوه م نیدر ا دادینشان م بایز

 از او جدا کند توانستینم

 ؟یکنیم یحسود ایاالن به آر-

 و سرتکان داد دیبرچ لب

 ...خوادیم ی+اوهوم...منم دلم عروس

 دیابرو باال انداخت و لب گز طنتیش با

 ییلویبیس یهومممم چه عروس-

 دیو غر دیکوب اشنهیبه س یمشت یحرص
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 رارسالنیییی+ام

 دیغرغر کنان در اتاق را کوب ینیب شیبلند شد و طبق پ ایارش غیجواب ج قبل

 در و باز کن ری*بابا...بابا ام

 خب نییرو بکش پا رهیاون دستگ یدر بازه جوجه... مثل ماهان خنگ-

 ...ستادیا نهیباد شده وارد شد و دست به س یهاو با لپ اخمو

 ؟یکرده که اخم کرد کارتیچ ارشیدوباره ک-

 ...خوامیم ی...منم عروسرهیمنو بگ ادی*نم

 دیقهقهه زد و پسرک هم فکرش را در آغوش کش بلند

 یایچقدرم به دوماد شدن م پمی+جوجه خوشت

 شده به سمتشان رفت... یرتیبود که غ رارسالنیام

 و ماهان به دنبالش دیکش رونیرا گرفت و به ب ایارش دست

 هی...توام حرف نزن ماهان...چخوادیم یعروس ومدهیدر ن الشیبیهنوز س ...بچهخودیب-

 ادیجوجه به دوماد م نیا

 *بابا

 بابا و کوفت-

 طانشیپسرک ش یگذار باشد برا ریکرد تاث اخم

 حسود کم بود پسرکش هم اضافه شد... ماهان

 ارش،یک یهایبه مزه پران توجهیب

 دور سالن تا به اتاق معشوق برسد... گرداندیم چشم

 منظره اطراف... یحت ایومعوج کج یهاقدم ایزده بغل گوش  یهااز حرف دیفهمیم چه

 بهشت...به جز او ینبود حت یریتصو چیخواستار ه چشم

 او... دارید یبرا یادآوریقلب ، افتهی شیجز ضربان افزا ییصدا چیه دیشنینم

 دادیصدا عالمت م کیکه مغز  رفتندیم شیپ ییبه سمت جا یکنترل چیبدون ه هاقدم

 ...دیکش یقیو نفس عم ستادیدر ا پشت

 ...دارشید یبست جرعت جمع کند برا چشم
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 شد و نفس رفت... داخل

 از تن رخت بربستند کیبه  کی یاتیو عالئم ح ستادیا قلب

 ....نمودیم یعیطب ریکه غ ییبایهمه ز نیا دنیاز د زدیدودو م چشم

صورت با ذوق  یرو ستاده،دستیا نهیآ یکت شلوار پوش پشت به او جلو پسرک

 ...کردیم یاپردازیرو

 نگاهش کرد.... رهیخ رهیداد و خ هیدر تک به

 پرعطش خواستن.... یو روزها یجوان یبودند آرزوها کینزد

 گرفت.... ایپسرک و بالخره سهمش را از دن نیاو بود ا سهم

اشک شوق درهم  یها و حتچشم کرد و لبخندها برق یرهم تالقنگاهشان د نهیآ از

 ...ختیآم

 یدد-

 ستادیسمتش رفت و پشتش ا به

 بار و مست شد از عطر موها... نیچند دیرا بوس سرش

 ی+عمر دد

 ...شهیزد درخشان تر از هم لبخند

 دیباغ اشاره زد و خند رونیب به

 ماست. یبرا نایا-

 توعه عمر من ی+برا

 سمتش برگشت و دست دور گردنش حلقه کرد... به

 ...شمیمال تو م گهیحاال د-

که  یهمون وقت از...دیکه دلم لرز ی...از همون وقتدمتید یهمون وقت از...یبود شهی+هم

قول تورو به من  خدا...یاز اول خلقت مال من بود توو نتونستم دل بکنم... دمیو د تییبایز

 کهکشان... نیا ی...هر کجاییای..تو هر دنیهربار زندگ توداده بود...

 داد و آرام کمرش را نوازش کرد... هیتک اشنهیپسرک را به س سر

 یها واسه وقتسال نیتمام ا عقده...چشم همه ببوسمت یجلو خوامی+مراسم که تموم شد م

مدت که نتونستم تو  نیتموم ا حسرتمال منه.... نیکه نتونستم تو جمع نشونت بدم و بگم ا
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چشم همه  جلو...هیببوسمت و فخر بفروشم به بق تیدل جمع

 شهیاز هم شتریاز عشق..ب پر..ی..طوالنقیببوسمت...عم....خوامیم

 را... ییجادو زد و با عشق زمزمه کرد کلمه لبخند

 ...شهر یابونایتو خ برمتی... ممیکنیاز جمع فرار م رمیگیو م دستت+همسرم رو...

شبه  کی نیکه هم کنمیم یوونگید انقدر...رمتیگیو بغل م بوسمتیم بارکیدو قدم  هر

 ...ایدر برمتیم بعدشکل شهر بشناسنمون...

 ،یوحش یبدم قشنگ تر از اون آب نشون...ببوسمت ییبایاون عظمت و ز یجلو خوامیم

 توعه.... یچشما عسل

 ها...تمام موج یچشمات و جلو بوسمیم

 دیشد و گردنش را بوس خم

 زمزمه کرد... ثانهیداغ رها کرد و تن گر گرفت و خب نفس

 یباهات عشق باز نقدرا...دمیعاشقانه سر م یها برات نغمه انقدر ایوسط در برمتی+م

 ...دق کنن هایماه...بشه یوحش ایدر...کنمیم

 ...دمینشونت م ایتورو به همه دن خوامیم

 مرد عاشق... هی یوونگید لیبه عنوان دل بشناسنت
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 ...دیشد و تندتند پا تکان داد و لب گز نهیدست به س تخس

که تنها واکنشش  یرارسالنیام یبرا کردیاخم کرده بود و پشت چشم نازک م وتیک

 بود... یمحو شخندین

 +منو نگاه نکن ِسن رو نگاه کن...

 داداشم و نمیبیدارم م-

 داد و لب و لوچه کج کرد نیچ ینیب

 داماد کوچولو یسنش چقدره..اوخ نی..ببقی..دقت کن عمنیبب شتری+خوبه..ب

 دیانداخت و آرام خند نییپا سر

 ؟یکنیدوباره چرا انقدر غرغر م-

 ...شتریب دییتا یو شمرده شمرده گفت برا یحرص

 رنیمنو بگ ومدنین اینصف...اون و گرفتن هنوز بعض ی+نصف منه...اوک

 اطراف یتوجه به سروصدا یب دیخند بلند

 خسته نکن خودت و رمتیگیمن نم-

 غرغر کرد رلبیکرد و ز نگاه

اطرافت از روت برداشته  یکه نصف نگاه ها یری...بگیریبگ دمی+اره نبا

 ..آخه.. شهیبشه...خاطرخواهات کم م

 نگفت چیاما تنها اخم کرد و ه دیاش شندلخورانه یاز سخنران یمحو زمزمه

 کرد.... یدلبر زانشیبرگشت و لب و لوچه آو ایسمت ارش به

 چته بچه؟ گهیتو د-

 گهیشدم د ای...هم سن آررهیمن و بگ گهیدوسال د یو مجبور کن ارشیک یدی*بابا قول م

 ...دیفهمیرا نم یدفتر وندیپ کیعالقه به  همهنیا لیشد....دل یکرد و عصب دیشد اخم

حرف  یکنیمن نگاه م یتو چشما یکشیماهانه...خجالت نماز ماهان پررو تر فقط بچه -

 یزنیازدواج م

 درشت کرد و سرتکان داد... چشم

 *نه...

 داد رونیب یو نفسش را پوف دیماهان را شن زیر خنده
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 دیکش یقیشد چشم در حدقه چرخاند و بازهم نفس عم دایکه پ ارشیک سروکله

 شد لیفقط که تکم میتورو کم داشت نیهم-

هم را  یرو به رو ستادهیروهاِم ا ایرا گرفت و آر ایتوجه ،دست ارش یکج کرد و ب یشین

 نشان داد...

 +پاشو جوجه پاشو بعدش نوبت ماعه

 ؟ی*بعد ک

 راحت شه المی...گفتم من و توام عقد کنن خگهیدوتا کرم عاشق د نی+بعد ا

 دیو در آغوشش پر دیکش یغیزده ج جانیه

 مچش را گرفت رارسالنیکه دست ام وتیواکنش ک نیبه ا دیخند خوشحال

 میحاال...در خدمت باش دیبود-

 او یاز حصار انگشتان قو چارهیدست ب ییدر جدا یچاکاند و سع شین

 جانیا امی+خدمت از ماست...برم عقدش کنم راحت شم م

 پرت کرد یصندل یاش زد و بر روکله پس

 ...دوزهیم برهیواس خودش م نمیبتمرگ سر جات بب-

 زارم؟یمن م یکرد فک

 ...دینگاه کرد و توپ یوحش د،یشد و نال زانیکه از دستش آو ایارش

 *بابا

 ...گهید یگرفت ادیبابا و کوفت...از ماهان -

 مثال؟ شهیم یاسمش و ببره تو شناسنامت چ ادیب القید نیا االن

 کرد یباز شیها یبه سر و گردن داد با فرفر یچیناز پ با

 ...گهید شمی*شوهردار م

 بازش کرد و تاسف خورد شیو ن ارشیک یبه سر تا پا ینگاه

 ...یکنیذوق م یجورنیا لیگور نیواسه ا-

 بابا... مونیسر خونه زندگ میبر رمشی...بزار بگگهینکن د یلجباز ری+ام

 دست حصار صورت گرفت و داد زد دهیکه ترس ستادیبلند شد و ا یناگهان
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 ... نزن سر جدت جلو مردم...رمشششیگی+غلط کردم نم

 زد... یبه لب از کنارش گذشت و پس گردن پوزخند

 رو حرفش بمونه... قهیدو دق کنهیخان...ت*خم نم ایشوهرت ارش نمیا-

 اخمو... یایماند و ارش ارشیبه امور شد و ک یمشغول سرکش تیاهم یب

 ...یدر پ یپ یهافراوان و قربان صدقه یمانده و نازکش او

 ...شدیماجرا نم الیخیحاال حاالها ب یفرفر پسرک

 و دست درهم حلقه شد... ستادیا شیبه رو رو

 عشق... یکرد برا ادیچشمان براق پسرک، سوگند  رهیبه لب خ لبخند

 یوفادار یبا او... برا ستنیز یبرا

 در جان و عشق بر قلب... ِمهر

 مرگ و دستانش را محکم فشرد... یتاپا یعاشق یکرد برا ادی سوگند

بله و  کیاشاره،  کیمنتظر  گرفتیاما نگاه از او نم دیشنیدست و سرور را م یصدا

 در برابر چشم همگان... یبکارد از سر دلدادگ یالبخند تا بوسه کی

 ...دیو خند دیرا شن وندیپ یبله

فاصله گرفت و صورتش را  یدستانش قدر یاما با لذت دست از حلقه جدانشدن صدایب

 قاب کرد....

 جلو برد و قبل از پلک بستن تا ابد دوست دارم زمزمه کرد و لب برلبش فشرد... سر

 بود سهم دل عاشقش... اری یهاداد و بوسه گرفت... عشق داد و طعم خوش لب بوسه

 یلب جارعاشقانه بر یهاها از آرامش بسته، زمزمهخوردند و چشم وندیبه هم پ هایشانیپ

 ها تپش گرفته...و قلب

 بآلخره به خود آمد و فاصله گرفت... یدر حس خوب زندگ غرق

 اش بود... رهیداده خ هیبه ستون تک بیبه ج دش،دستیشخص در د نیاول رارسالنیام

 و بهم سپردن... کیتبر یَرود برا کشانینزد دادیاجازه نم غرور

 زتریو سرگرم کردنش،به سمت برادر عز ارشیبه ک ایگذاشت با سپردن آر شیقدم پ خود

 از جان قدم برداشت...

 را داد.... شیو با لبخند جواب هم آغوش دیماهان در آغوشش پر دنیاز رس قبل
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 عشق.... نیا دنیواسه به ثمر رس کیدارم بگم جز تبر ی+چ

 نگو...تالش کن  یچیه-

 ؟یچ ی+برا

 ...و درگوشش زمزمه کرد دیخند

 ...شناسمیاون عشق...من داداشم و م دنیبه ثمر رس یبرا-

 ستیکارا ن نیکن وگرنه اهل ا مجبورش

 زد عاشقانه و نگاهش کرد  لبخند

 بودن و خواستن و نیا خوادی+دلم م

 و... وندیپ نیقشنگ و و ا یهاصحنه نیا

 لحظه... نیواسه ا کنمینم یبافالیاگه بگم خ دروغه

 ...میندار یازین زایچ نی...ما به اگهیراست م رارسالنیام اما

همه  نیا یاالن بغلت کنه اما غرورش جلو کشهیدلش پر م دونمیتوعه...م رهیکن...خ نگاش

 قدم بشه... شیکه پ زارهیآدم نم

 و سرتکان داد دیکوب اشسرشانه

 ؟یکنیم یداداشم و به خودم معرف-

 دیبه رخ بکشد و به خود بال تیکرد جذاب اخم

نکن روهام  میداداشت دست منه فعال....پس حالتاش هم من بهتر بلدم...عصب+رگ خواب 

 از جشن لذت ببرم خوامیم

 کرد تیعصب یک-

 شد نهیو دست به س دیتوپ یحرص

 ...رارسالنیام یعوض یالخصوص اون منش ی...همه...علارشی+تو...ک

 ...شیشونیمهر بزنم رو پ دیبا یمال منه انگار ریام

 باال انداخت و متعجبانه سرگرداند ابرو

 کنهیم کاریچ نجای...اون ارارسالنیام یمنش-

در اتاق من و  دیدراز با نیمخشو بزنم ا کنمیدارم تالش م یو بگو...من چرا وقت نی+هم

 خلوت کنه... رارسالنیبزنه بخاد با ام
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 نبود اشیشخص یآدم نشان دادن محافظ و منش رارسالنیها که امشد از حرف مشکوک

 به وقت اتفاقات ناگوار... مگر

اش اما عشق نازدانه ریغ یلحظه جوالن بدهد به افکار نیروز و در ا نیدر ا خواستینم

 ...توانستینم

 تکان داد و از کنارش گذشت... یسر

 ...ریپردازش شد و فکرش درگ ریزود مغز درگ یلیخ

 شیبه نما ریلب تو لب تصو یداشتیترها...حرمت داداش بزرگش و نگه م+بازم قبل

 نامدار... یآقا یزاشتینم

 ...شدیم انیکه طنازانه و شوخ ب یرتیغ نیاز ا دیخند

 بوسه عشق نباشه عقد باطله-

 اریاز خودت در ن ثیحد یببوس یخوای+جالبه... م

 ...دیمال توعه...مال هم یو نشون بد شی...جلو چشم صدها نفر ببوسهیحس قشنگ-

 انگار هیونگیدارم...د یقشنگ حس

 انداخت چشم در چشمش نباشد... نییو سرپا دیخند محو

 و بمت آشناست... ریکه با تمام ز یاز کس یکار یاست مخف سخت

 ......ننداز گردن ازدواجتیبود وونهی+د

 ؟یکنیبغلم نم-

 کنمینم ایجنگولک باز نیجمع از ا یکه جلو یدونی+م

 دیاش را نفس کشه کرد و عطر تن مردانهاش حلقدست دور شانه توجهیب

 اعتماد... ی...بورارسالنیام یدیم تیامن یبو-

 چندسالت باشه ایچندسالم باشه  ستین مهم

جز آغوش هم،بهت پناه  مینداشت ییو جا میکردیکه خالف م یهنوزم مثل همون بچگ من

 ...ارمیم

 آغوشت... نیا هیبیعج زیچ هی اصال

 با آدم... زنهیم حرف

 ...ی...از راحتگهیآرامش م از
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وجود  یواس نگران یزیچ گهیبغلت برات بازه د نیا یراحت باشه تا وقت التیخ گهیم

 نداره...

 ها در هم گره خوردبلند کرد و نگاه سر

 ؟ینگرانم کن یخوایتو که نم-

 ...ستیکه نگران کننده ن تیمنش وجود

 مگه نه؟ ادیب یگفت یجور نیهم

که دروغ  ییواس آرامش خاطرت مجبورم دروغ بگم به تو یدونیو که م ی+نپرس حرف

 ...دهیگفتن بهت عذابم م

 بهم... یبد نانیاطم خوامی... مخوامیدروغ نم-

 نه؟ یکنیم ییکارا هی یدوباره دار یعنی وجودش

 ...اینزار شک کنم به همه اصرارت واسه اومدن به استرال ریام

 ...دنتیشک کنم به بودنش و نگاه دزد نزار

 ...دیرا بوس شیشانیپ شیهابه حرف توجهیب

 یلحظه غلفت کن کی...مبادا گهید یجا هیسر بخوره  ایلحظه نگات از آر کی+مبادا 

 روهام...

 سپردمش بهت اما امروز محکم تر ... شیچند سال پ یدونیو م دونمیم

 بشه... تینور چشمم اذ مبادا

 باهام حرف بزن...-

 ...یبا اسم آسمان خراش همه کار بکن یتونستیکه آزادانه م یی+تموم شد اون روزا

 ...کردمینم یکار چیکه بدون مشورت باهات ه ییشد اون روزا تموم

 ...یتو ازدواج کرد حاال

 خط قرمز... ینعی...یاالن همسرش یعشق برادرم بود روزیتا د اگه

 بکش دور آسمان خراش و دور باش ازش... خط

 ...یایبه بعد فقط با عنوان سهامدار شرکت اونجا م نیا از

 دییفاصله گرفت و دور اطراف را پا نگران

 ه؟یمنظورت چ یچ یعنی-
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 آسمان خراش... ی... گذاشتمت کنار از کارانهی+منظورم هم

 یرسیم تیفقط به زندگ گهید

 ،یادامه بد یخوایبدون من م-

نوپا و تازه شکل  یو حفظ زندگ تیامن ی...فقط براشی...بدون او و کمک هادادیم ادامه

 گرفته...

 هنوز هم آسمان خراش بود... او

جدا  اشیرا از زندگ نیاسم سنگ نیا توانستینم زیچ چیمشترک نه ه یعشق نه زندگ نه

 کند...

 خانواده فاصله بدهد... یآسمان خراش را از زندگ یبود زندگ مجبور

 +آره بدون تو

 مرز... یساله نرفت کیخودت  یجا یگذاشت آدم ی...قول دادزارمینم-

 شد پس؟ یچ دوباره

 بود یالک یتقال کسالی نیاز آسمان خراش...تمام ا میمنو جدا کن میتونیوقت نم چی+ه

 بشه... یهرچ

 مونمیمن دست راست آسمان خراش م یبر ایدن یهر کجا-

 شد و دست پشت گردنش گذاشت و سرش را جلو آورد... یعصب

 گمیبار م کی+خوب گوش کن روهام...فقط 

 لیو خودم و تحو کنمیمن تمام مدارک و رو م یدنبال کارا یایاگه بازم ب یعل یوال به

 ...دمیم

 باشه ادتیو  یزیچ هیاما  دیبگ یو جد دمیتهد

 کار ناتموم دارم... هی فقط

 ...یباش یزینگران چ خوامیپس نم شهیتموم م یک شد همه چ تموم

 ...ششی....حاال برو پنزار آب تو دل داداشم تکون بخوره فقط

 را گرفت و محکم نگه داشت دستش

 کردیپنهان م یبه تازگ رارسالنیکه ام ییها قتیبود دانستن حق حقش

 خود... نیرا ب ییو جدا یپنهان کار نیو نداشتند ا نبود
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 ...یدور نیآمد از ا یخوشش نم چیه

 تموم گهیجواب...بعدش د هیحرف و  هیفقط -

 برسم امیفقط به آر خوامیم امشب

 +بپرس

 ...ایاسترال میایب یچرا انقدر اصرار کرد-

 نه؟ هادنیبود تمام رزرو کردن و تدارک د یالک

نزند اما نتوانست ...ضعف گفتن داشت نسبت  ینگاهش کرد و لب بر لب فشرد حرف قیعم

 ها...چشم نیبه ا

 پنهان نکرده بودند یحرف گاهچیه

 ...ایو از کشور خارج کنن...فرستادنش استرال بیسپردم شک ی...وقتشیپ کسالی+

 بود برگشتن به خودم... وقتش

 دشمنم و به حال خودش رها کنم.. ستمین یآدم من

 به ستون زد... یمشت یو گذر کرد و روهام عصب گفت

 ...رسدیم انیبه پا یآخر روز کسالهیآرامش  نیا دانستیم دیبا

لبخند به لب با دو جام  ایآر ینبود نه وقت هایها و نگرانحرف نیفکرکردن به ا وقت

 ....شدیم کشیدردست نزد

 ...کردیمعشوق را تماشا م انیبه در تن عر هیعوض کرده تک لباس

 را... اشدهیو تن ورز یپوست مخمل دیبلعیساده نبود م نگاه

 ...کردیم یو دلبر دادیو تاب م چیلباس به بدن پ ضیتعو نیو ح خواندیلب آواز م ریز

 و به سمتش قدم برداشت... زشیر یهادر برابر عشوه اوردین طاقت

 یو سر ناخودآگاه در گردن فرو رفت برا چاندیو دست دور کمر پ ستادیسرش ا پشت

 ...دنیو بوس دنییبو

 ارم؟یطاقت نم یگی...نمیای+ناز و ادا م

 و تک ابرو باال انداخت... دیخند میمال

 یدد یشد طاقتیب دایجد-

 بودم... شهیتو؟ هم طاقتی+ب
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 ...ستادیو رخ به رخش ا دیآغوشش چرخ در

 دارم یمن چه حال نیبب گهید-

 ...میبرس مونیتا به دلدادگ یکنی+پس چرا زودتر کارات و نم

 گفت و چشم ستاره باران شد... ییبلند باال چشم

در مانع  یاو مشغول لباس تن کردن شد که باز شدن ناگهان یکیهمان حال و در نزد در

 گشت...

 ..ماند. یمخف اشیدرشت دد کلیو پشت ه دیکش یبلند غیج

 ...دیبه خرج بدهد و غر ینتوانست مهربان شهیاز هم تریعصب روهام

 ...ندیببکه بتواند تن خوش تراشش را  یبه حال کس ینداشت وا یپسرکش شوخ سر

 کتیت کهیکه من هستم ت ییجا یایبدون در زدن ب گهید بارکیفقط  گهیبار د کی ارشی+ک

 کنمیم

 یهامرتب و حرف یهاچاکاند و بدون توجه به چشم غره شین شهیمثل هم الیخیب

 روهام داخل شد... دواریتهد

 ما میشما سه ساعته عالف دییبابا کجا-

 ؟ی...تو چرا عالفمیشدیآماده م میتو داشت یومدیگاو نم ل+مث

 تخت نشست و پا تکان داد لبه

 دیدیلفتش م دیهم گفتم آماده باشه شما دار ای..به ارشگهیخو من آمادم د-

 را در آغوشش به کلوزت فرستاد... ایگشاد کرد و آر چشم

 ؟یاآماده یچ ؟واسهیا+تو آماده

 گهید میبر-

 ...میهم قراره بر ای..منو آرمیازدواج کرد ایمنو آر... یستیمتوجه ن یانگار ارشیم؟کی+بر

 ...دی.پشت سرهم پلک زد و نال.باز ماند و چشم گشاد شد. دهان

 یس*کس کن ایتو در ییتنها یخوای...تنها خور نامرددد... میییینهههه پس من چ-

 ....دمممی...من کاندومم خریمن چ پس

 کارو با من نینکن ا روهام

 نداشت... یپسر تمام نیا یهاطنتیگرفت...ش یشانیو دست به پ دیخند
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 کنمیم هیکرا نویکروز سه برابر ا هی یداداش قربونت هر وقت ازدواج کرد ارشی+ک

 نزن تو حالم میامشب و بزار به ماه عسلمون برس هیبرات هفت شبانه روز خوبه...

 شد... بیدست به ج یکرد و با بعض الک زانیو لوچه آو لب

 کف دست روهام گذاشت... یرنگ یکرد و جعبه آب ینیف نیف

 رنیمیگناه دارن م ایگف ماه ایارش یول ایتو آب در زمیبود بر میفانتزهمش کاندومه..-

دوس  یبلوبر ایارشازت... گذرمی...مال خودمه...نمایمنو انجام ند یفانتزاستفاده کن... تو

 هم هست تو بزار... یتوت فرنگ یول دمیداشت خر

 ...دیچرخیو کف دستش م ارشیک نیزده نگاهش ب بهت

 تو بشر... یکنیم ییهللا آدمو مجبور به چه حرفا یال تا حاال... الاله ایارش ؟مگهی+بلوبر

 چشم را با کف دست زدود.... یکرد و اشک احتمال یینما مظلوم

 شتریب دیشا دمیهم خر یی...کاکائوزنهیم شهیجو زده م ایتو در میایگفتم امشب م ینه ول-

 دوست داشته باشه

 اش گذاشت و زار زد...شد و سر بر شانه کشینزد

بازم عزب  یدی...درمشینزاشت بگ رارسالنیام یدیشد روهام...د یچ یدید-

 ...ایدر امیب یکه نزاشت توامآخر... مونهیساک رو دلم م هی حسرتموندم...

از پشت سرش  ایآر یبه قصد آرام شدن اما نگاه عصب دیو دست پشت کمرش کش دیختد

 نگذاشت... یباق یآرامش چیه

 ...دیرا در چنگ گرفت و کش ارشیک یحرف نداد و بازو فرصت

 ...دیاز روهام فاصله داد و توپ یحرص ادشیبه داد و فر توجهیب 

اون االن من بردار... یدست از سر دد گمیهشدار داده بودم بازم م گهیبار د کی ارشیک-

 شوهر منه گهید

 ها در دلش...پروانه میبود حرکت مال ییبایز حس

 ...دیچرخیو م دیرقصیکلمه"شوهرم" م یقیموس تمیبا ر ییقلبش گو ضربان

 ...دیدیها کور کننده،فقط او را مچشم بازشدن نداشتند و برق شیگنجا گرید هالب

 یغمزده کن شتریمنه حسرت زده رو ب یکشیشوهرت و به رخ م-

 ...یرو عقد کن اینذاشت ارش ریحال اومد داداش ام گرمیج-

 شد و خباثت به خرج داد... نهیبه س دست
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 تنها ماندن با همسرش یبرا فقط

 ...یاتاق بمون هیتو  ایامشب نزاره با ارش گفتیبه ماهان م ریداداش ام دمیتازه شن-

 از اتاق خارج شد... انیاگویکشان و ارشاش باهم برخاست و فحشو ناله ادیفر

 و فورا دست روهام را گرفت... دیخند ینمک

 واسه حس کردنت طاقتهی...دلم بیدد گهید میبر-

 لش زد... یبر صندل انیعر مهیمانده را هم از تن جدا کرد و ن رهنیتکه پ همان

 ها بود و منتظر آمدن پسرکش...رو به رو و دور دست رهیبه دست خ جام

 .نبود.. نجایاما فکرش ا کردیها که توجه جلب ماز رنگ یکمان نیبه رنگ رهیخ نگاه

 ...یگذشته و جوان یبود در روزها غرق

 رهیگرفت نگاه و مغز و قلب همزمان فعال شدند و خ یکه در آغوشش جا پسرک

 منتظر ماندند... شیهاچشم

 ؟یبه جز من دد یبه کجا نگاه دوخت-

 یدونستیتوعه نم رهیخ شهی+نگاه من هم

 و دستان او را هم به زور دور کمرش حلقه زد... چاندیناز دست دور گردنش پ با

 گذاشت و او را به خود چسباند... یو جام را کنار دیخند

 به جز من؟ یکردیفکر م یبه چ-

 +تو

 به جز من؟-

 ...یکه جوجه تر بود ییتو ی+تو...ول

 ن؟یجوجه تر از ا-

 شویجوجه ترسوعه ج هیپسر نوجون بودم و تو  هیکه من  یی+اره....اون وقتا

 و سر درگردنش فرو برد... دیخجالت کش زیآم اعتراض

 یعه دد-

 ...یبلند و طوالن قی..عمدیخند

 ...کردیعوض نم زیچ چیاش را با هآرام اما دلبرانه لحن
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 ...کردیم یکه فقط کار خراب یجوجه کوچولو بود هی+دروغه مگه...تو 

 زدند... یکردند و کنار ریرا درگ یفرفر یتار موها فشیظر انگشتان

 گهیکرد ازت د یدلبر امیخراب کار نیهم-

 ماه شد... رهیداد و خ هیتک یبه پشت سر

 و چشم بست دیسر جنون نال از

و  نمیکه دل و د ایفرفر نیکردن...از ا یچشما که از من دلبر نی...از اای+آخ از دست تو آر

 بردن...

 شد... اشرهیخمار شده بود خ یکه حال کم یا نگاهباز کرد و ب چشم

 فقطبشم... کتینزد یادیز تونستمیو من نم یبود ستادهیجا ثابت ا هی...ی+تو کعبه من بود

تو  یکس زاشتمینم یول شکستمیم...یبت من بود تو...کردمیو طوافت م گشتمیدورت م

 یرسوند نجایمنو به ا ایدلبر نیبود...با هم یکارات برام دلبر همهرو بشکونه...

 ...دیلب کش یزبان رو زیلختش را لمس کرد و هوس انگ نهیس

 ؟یناراحت-

 ها...لمس نیدست را دنبال کرد و لذت برد از ا حرکت

 بدن... نیو سردش با پوست آتش فیانگشتان ظر میمستق تماس

 واسم االن... هیبی+ناراحت؟واژه غر

و  کننیانگشتا دارن حالمو خراب م نیا یوقت نه...یو همسرم یبغلم یتو تو یوقت نه

 ..هیچ یناراحت فهممینم

 کوباند یرا بر صندل ایبلند شد و آر یحرکت در

 زد و اسمش را صدا کرد... غیزده ج جانیه

 منتظر تاوانشم باش... یکنی...نازدونه من...وسوسم می+عمر دد

 کرد... شتریلمس ب یو تقاصا چاندیپ انشیدور کمر عر پا

 کنمیاگه تاوانش درد نداشته باشه من با جون و دل قبول م-

 ...دیدر گردنش فرو برد و مک سر

 و غرق لذت شود ندیصبح تن تماما کبودش را بب خواستیم دلش

 ...دیو باز هم بوس دینال
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 یجلو تونمینم یکنیم میوحش ینجوریا یدرد نداشته باشه...وقت یلیخ دمی+اوممم قول نم

 رمیخودمو بگ

ناله ها با  یصدا بیترک...تیو مهر مالک شیطنت هابه جز  یزندگ نیاز ا خواستیم چه

تن روهام افتاده بر  سیدنی... یبایزاپرای از  دهیرس ییروشنا و ماه نور...ایامواج در

 ...یوانگیشروع د یبود برا ییبایز نهیزم...شبر جسم او ینیسنگ...تنش
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شدن  قیعم یمنتظر مانده برا شمردیگرم بر گردنش را م یهاسر گذاشته نفس ریز دست

 ..خوابش.

 لحظه... نیبهتر از ا یفرصت بود و چه فرصت دنبال

 را راحت کرد... الشیده،خیکنار کش یحجتش را با روهام کرده بود و از باز اتمام

 خواب و شهر در سکوت... ماهان

 دشمن... نیتریمیمجدد با قد دارید یفرصت برا نیبهتر

 که آرام تر شد به سمتش برگشت... هانفس

 ...دیپریم بارکی هیبود و پلکش چند ثان دهیباز خواب مهین یشده با دهان مچاله

 ..آورد. یدر حالت خواب هم سرحالش م یپسر حت نیاش که ابه حاالت بامزه دیخند

 ...کردیماهان حالش را خوب م دنینفس کش یحت

 ...زدیبا او حرف م دیروز با نیا نافتی انیاز پا بعد

 ...کردیتحت عنوان نه قبول نم یو قطعا جواب گفتیم یزندگ دیجد میتصم از

 ...ردیآرامش بگ دیاش را بوسبسته یهانگاهش کرد و پشت پلک یکم

 حواله اش کرد و خارج شد... ینگاه بازهم

 مخصوصش ماند که نگاهش مات مبل سالن شد... گاردیباد منتظر

 ..کرد و متعجب به سمتش قدم برداشت. یاخم

 ...دیجویو آدامس م کردینگاهش م رانهیگدرشت شده و مچ یبا چشمان ارشیک

 ؟یکنیم یچه غلط نجای+ا

 ؟یسراغ ک یبر رونیب یزنیماهان بخوابه م یکنیخوشم باشه..چشمم روشن...صبر م-

 ؟یکنیم کاریچ نجایا گمی+انقدر مثل شتر آدامس نجو م

 و نشست دیکش ییبلند باال ازهیخم

 شد گرمیدست ی..ماهان گفت بهت شک داره حواسم بهت باشه که چهه-

 ؟یبره سراغ ک رونیب زنهینامدار نصف شب م یاقا

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا گمینکن بکشمت... م یکار هی...ارشی+ک

 مظلوم شد... یاهیو به ثان دیخواب بادش
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رو  دیاالن منو توهم با ی...اگه گرفته بودیراهم نداد تو اتاق گفت تو منو نگرفت ایارش-

 ...بعدشم رفت تو و درو قفل کردمیباش ایدر

 دیبه گردنش کش یتکان داد و کالفه دست یسر

 در اتاق و بزن بگو... ای+خبرت خب ب

 ؟یکه کونم بزار-

 +خفه شو

 واال...حاال کجا؟-

 ...گمتی+بعد که برگشتم م

 ؟یگیواقعا م-

 ماهان بخاب... شیحاال پاشو برو تو اتاق پ گمی+آره م

 ریت یبعدش رفت یکه نصف شب خفتم کرد ی...شده مثل همون وقتیکنینگرانم م یدار-

 یخورده برگشت

 +کدوم شب؟

 به سقف دوخت و لب غنچه کرد نگاه

 ...زارمیبرگشتم زندت نم یکه گفت ی...همون شبچیه-

 پس پاشو برو تو... ی+فعال که زنده ا

 یدیفهم یگینم یچیماهان ه به

گرفت و به برخورد  شیاتاق را در پ ی...چشم بسته راه احتمالستادیو ا دیکش ازهیخم بازهم

 نداد... تیاهم واریبه در و د

 او ماند و تاسف خورد... رهیخ نگاهش

 ...شدیکه به دست او سپرده م یپسرک فیح

دارد و  یامروز حمل بار محل بیاسکله شد...خبر داده بودند شک رهیآتش زد و خ یگاریس

 ...چرخدیم یحوال نیقطعا در هم

 زد و نگاه دور و اطراف چرخاند... گاریبه س یپک محکم ستادیکه در کنارش ا یمنش

 +کجاس؟

 بگم یزیچ هی تونمیم ی...هنوز بار کامل نشده... منتظره.....جسارته ولنجایهم-
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 +بگو

 ...دیکشیم گاریس دیدار-

 دینگاه کرد که حرف در دهانش ماس یچپ

 ؟ی+که چ

 گفته بودند...-

 ...ستنین نجایکه گفته بودند فعال ا یی+اونا

 مگه نه؟ ادیکه حرف از دهنت درنم توام

 آخه واسه خودتون یدرسته آقا...ول-

 شد... یراه بیدست درج شیهاتوجه به حرف یب

 را قدغن کرده بود اما حال که او حضور نداشت... دنیکش گاریس ماهان

 درد شود... نیتسک گاریدود س ی...بلکه کمختهینبود و آرامش روح و روان بهم ر او

 نیاز ا کردیم تیو گله و شکا زدیکه عربده م دیشنیرا م بینحس شک یدور هم صدا از

 محموله... دنیرس رید

 ...دیشد و صدا به رخ کش کیبه لب نزد پوزخند

 یگند زد شهیمثل هم یاومده جناب؟انگار شیپ ی+مشکل

 نیحضور او را در ا یرا نداشت...حت شیصدا دنی...توقع شندانستیزده بود م بهت

 کشور...

 ...ستیریغافلگ یآسمان خراش خدا دانستینم

 همچون او... یدشمن یهم برا آن

 م؟یهم به صورت منحوست داشته باش ینظر هی یگردیشد...بر نم ی+چ

 شد... اشرهیخ دیشک برگشت و پرترد با

 تو؟-

 مگه؟ یدیتو د لی+آره من...عزرائ

 شد کیبه خود آمد و او هم پوزخند زنان نزد عیسر یلیخ

 ...یندار لیآره خب...کم از عزرائ-
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 زد و گوشه ابرو را خاراند... یقیعم پک

 کار... نیبا هر حرکتش که استاد بود در ا دادیم استرس

 کارو بارت چطوره؟ نمیحرفارو...بگو بب نیدور ا زی+بر

 دانستیدشمن را که م کردیم یاش...عصبتمسخرانه یهااز حرف دیباریم هیو کنا طعنه

 سر اوست... ریکشور ز نیبودنش در ا

بر  یخوشحال نباش...به زود یلیخ یول نجایمثل تو افتادم ا یابه لطف حرومزاده-

 ...رمیگیک حقمه رو م یزیو اون چ رانیا گردمیم

 کلمه ... نیداشت نسبت ب ا ضعف

 ...دنشیجسم و مغز با شن گرفتینه آتش م ضعف

 خانواده اش را... انیبود عشق م دهیکه به چشم د ییاو نه

 زنده نگه داشتن همسرش... یپدر را برا یبود تقال و اشک ها دهیکه د ییاو نه

 یوجود خم به ابرو نم نیحرف از زبان قاتل پدرمادر درد داشت اما او با ا نیا دنیشن

 آورد...

 دهیلقب نام نیکه او را با ا یکس فیجسم کث یانداخت رو یدر دستش و خط م شدیم چاقو

 ها بود نه او...حرف نیا قیکه خود ال یبر مغز کس میمستق کردیم کیشل شدیم ریت

 ...دیکش رونیپالتو ب بیاز ج ییانداخت و چاقو نیزم گاریس یعصب

نفر از پشت  نی،چندییتنها دیکه دست به اسحله شدند به ام بیآمد و محافظان شک کشینزد

 شدند و در حصار حبسشان کرد... کینزد

بدون  چگاهیشده....البته که آسمان خراش هشوکه یهازد به ترس و بهت و نگاه پوزخند

 ...رفتینم ییمحافظ جا

 ...بهیدر کشور غر یحت

گونه  یو چاقو بر نرم افتیرا گرفت پوزخند عمق  بیکه از پشت دستان شک گاردیباد

 ...دیکش

 ...رمردیپ یکنیعجله م شهی...تو همبیشک بیشک بی+شک

 سن و سال... نیبا ا یتو مشتت ندار یچیکه ه یکارارو کرد نیهم

 خراش و... ؟منو؟آسمانیریگیو دست کم م یک تو

 نه... یکنیم ینجوریکه ا ادیاز دستم بر م ییچه کارا یدونینم
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 شود... یخون جار کیفشار داد خط بار یکم چاقو

 سگم... یبکشمت و جنازت و بندازم جلو تونمیاالن م نیهم یدونی+نم

 اون طفل معصوم که گوشت نجس بخوره نه؟ فی...حنه

 ورق برگشت... کبارهیاما به  زدیآرامش حرف م نیبود و در ع خونسرد

 پلکش را هدف گرفت... ریچاقو باال آورد و ز یعصب

 که محکم حبسش کرده بودند،  یاز دو فرد ییجدا یخورد و تقال یدیشد تکان

 حرکت چاقو و خط خون بود... رهیاو تنها خ نینگاه آتش اما

 بود حفاظیب نیچننیا ینداشت نه در برابر او و نه وقت یمتیمال

 انداخت... یاش مو رد خون بر چهره جمع شده دییسایحرص دندان م از

 استخوان فک... یکیگذاشت تا نزد یچشم خشن و محکم خط چقو برجا ریز از

 ...دیرا در نورد هشیبه باال مساحت صورت کر نییاز پا گرید بارکیکرد و  دیرا تمد خط

 پوزخند زد... توجهیاما ب ختیریم رونیبازمانده ب اریاز ش یشتریباز شده خون ب زخم

 ...زد برنده تر از چاقو هیخط نگه داشت و کنا یگوش و انتها یچاقو در امتداد نرم نوک

 انداخت دور دیبر دیگوشم با نی+ا

 نداره باهاش نه؟ یخرفت حرف شنو رمردیپ یداره وقت یادهیفا چه

 ...دیکرد و خونش را برلب کش کیها نزدبه لب چاقو

 بگه یور یزبون به درد نخور که فقط بلده در نی+با ا

 مثل تو... یمثقال گوشت به درد نخور و...اونم از آدم کثافت مین هیانداخت دور  دیبر دیبا

 ها نشان دهد آتش درون را...تر برد هرم نفس کیرا قفل کرد و صورت نزد فکش

 کردنت... کهیت کهیها دارم واسه ت...زوده واسه مردنت...نقشهبی+شک

 ها دارم واسه زجرکش کردنت... برنامه

 نبودنت... زوده

 واسم... یحیتفر

 ارزش... یقدر ب همون

 ...یجهنم و حس کن شیزودتر از موعد آت نخواه
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 منم که ازت سرترم... یباش ایدن یتا نشون بدم هرکجا نجامیا

تهش من رو دستت  یهرکار کن یشیآسمان خراشم محسوب نم ردستیز یبر ییهرجا تو

 اومدم...

ها کار نها و زخم زباحرف نیهم یو ندانست روز نیبرنده و سنگ یهازد با حرف آتش

 ....دهدیدستش م

 کند.... دایکه پرورش پ یبه حال روز یکاشت در دلش و نداست وا نهیک تخم

 ...رونی+من بودم که با قدرتم از کشور انداختمت ب

 ...یریو قدرت به دست بگ یدبرگر گهید زارمیکه نم منم

 اش لبخند برلبش آورد...و عربده دیبر محل زخم باز شده کش انگشت

 ...یشکنجه گر تو باش یزجرکش شدن او وقت یبهتر از تماشا زیچ چه

 کشمتیم یروز هیکه  میباشه...من اون ادتی نمی+ا

 االن زوده برات... یول

 ستین دمیکه من کش ییسوم دردا کی نای...اکنهیراحتت م مرگ

 ...نمتیبب دیبا نیتر از ا بدبخت

 ...ترچارهیب

 روز موعود... رسهیم وقتاون

 ...طانیبا ش شمیم همدست

 کنمیم کتیت کهیو ت خرمیو به جون م جهنم

 ...با لبخند...لیکمال م با

 ...خندمیو م نمیبیاز حدقه در اومده تو م یچشما

 زنمیو قهقهه م نمیبیباز مونده تو م دهن

 قدرت ندارم... یعنیجا  هیمدت نشستم  هینکن  فکر

 دمیاز کار کنار کش یعنی

 همونم که دنبال کشتن تو و خوشبخت کردن هزارتا آدمم... هنوزم

 کنن یکوبیاز دشمنات هفت شبانه روز پا یکی دمیاز بدنت و م کهیت هر
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 کرد و بازهم پوزخند زد... حالشینگاه را به چشمان ب نیآخر

 و لب کج شد دیشست کنار لبش کش انگشت

 داد و منتظر اطاعت دستور... عالمت

 و لبخند زد... دیفندک را شن یصدا

 را شنفت و از تصور شدت گرفتن آتش چشم برق شد... نیبنز یبو

 نگاهش گر گرفت و دور تا دورشان را محاصره کرد.... شیکه پ یاز همان آتش تربراق

که دور تا دورشان  یاز آتش زانیو به دنبال فرار و گر کردندیتقال م دهیترس بیشک افراد

 او بود... دانیم روزیو بازهم پ دیحصار کش

و نبض  نیسنگ یهاتوجه به نفس یاز سوله قدم برداشت و ب رونیزنان به سمت ب پوزخند

 ...شد نیسوار ماش یشانیپ

منحصر به فرد حالش را  یشک آن لبخند ها یو نگاه گرمش را...ب خواستیرا م ماهان

 ...کردیخوب م

 زد و لقمه را از دستش گرفت... یبر سر پسرک موفرفر یابوسه

 ...دیابرو باال انداخت و لقمه را بلع ارشیکج و کوله ک شیبه ن توجهیب

 ایدار یاشاهانه ی...چه زندگنداختمیابرو باال م یجورنیا گرفتنیم بله بله منم واسم لقمه-

 ...رارسالنیام

 ...آخیکنیماهان و ول م یکه قاچاق صبح

 زد و چشم غره رفت... شیبه ساق پا یلگد محکم یحرص

 بزند... یمبادا جرعت کند حرف دیخط و نشان کش ایارش یبه نگران توجهیب

 ...شهیم ینشد بابا...رگ پاش گرفت...اوک یزی+چ

 نگفت... چیهم نگران برندازش کرد و ه باز

 که در دست داشت در دهانش گذاشت و پشت کمرش را نوازش کرد... یالقمه

 نشد؟ تیزی..چییای*ک

 که پامو ناقص کرد... یزیقطع بشه اون چ زمینه عز-

بازهم آه و ناله  دهیترس دیرا که د اشیخون یهاو چشم یکیگرفت و نزد ریام یبرا یفاک

در امان  رارسالنیراس نگاه و خشم ام ریو از ت ردیدر آغوشش بگ ایکرد بلکه ارش

 بماند...
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 ...سرو کله زدن با او ، به سمت اتاقشان روانه شد و گردنش را ماساژ داد الیخیب

 اوردیاو را سرحال ب شیهاطنتیباشد و با ش داریداشت ماهان ب دیام

 یکم یدونفره با چاشن یهم حمام دیتن دردمندش را ماساژ بدهد شا خواستیاز او م دیشا

 ...هیتنب

 زد و داخل شد یمحو لبخند

که  یزیت یهاحساب کرد اما امان از گوش یماهان در اتاق و تخت را پوئن مثبت نبود

 ...رفتیسروصدا از دستش در نم نیکوچک تر

 ...شهیتر از همکممح دیدر هم کش اخم

 ...دیدرهم رفتن ابرو و پلک پشت سرهم پر نیاز ا دیکش ریت یشانیپ

حمام و اه و ناله شهوتناک  شهینبود ماهان درتخت و بخار ش نیرابطه ب کردیقبول نم مغز

 او را...

 تکان داد... یزد به افکار و سر پوزخند

 کندینم یکار نیکه ماهان چن البته

 کندینم یاو را عصب تیوضع نیحد در ا نیکه او تا ا البته

 ...البته

 ...ستادیوارد نشده پشت در ا یو حت یاشهیتند کرد به سمت حمام ش قدم

که نتواند جسم لش کرده ماهان در وان  یحمام را اما نه آنقدر یگرفته بود تمام فضا بخار

 ...ندیاش را ببتنه نییدستش بر پا عیو حرکت سر

 از قبل نبض گرفت... شتریب یشانیناخودآگاه مشت شد و پ دست

 حمام زد و وارد شد... شهیبه ش یمحکم مشت

زد بر در و  هیتک الیخیاز سر وان اما ب یادیو روان شدن آب ز دیماهان را د دیشد پرش

 اش شد.... رهیخ

 

 زدیبودنش داد م یکه مصنوع یایالیخیب

 با آن فک منقبض شده... با آن گرگ غرش گرفته چشم و نه نه

 لب زد... دهیتر از جسم ترسداد و لرزان یاش را تکانگر گرفته تن
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 رییی+ام..ام

 او رهیجوابش بود و نگاه خ سکوت

 پا در شکم جمع کرد و صورت گرفته شد از درد آلت راست شده... معذب

 او نینگاه سنگ شیدر پ یپوشش یبهتر بود از ب اما

 درکنار نبود یخجالت گریو د دهیجسم را د نیکه بارها ا البته

 وحشتناک... یریمچ گ نیکه شرم داشت از ا تیموقع نینه در ا اما

 من..من رارسالنی..امری+ام

 رونیب ایگمشو ب-

 شد و او مات ماند... خارج

 و برنده یکلمات وحش ایسردش  لحن

 اششهیتر از همو چشمان برنده تریهم نگاه وحش دیشا

 از او... دیها به شدت ترسبعد از مدت گفتیانداخت بر جسم و دروغ نبود اگر م یم لرز

 و چشم بست دیبه جسم لب گز یوان خارج شد و با نگاه از

بگذارد  رپایقانون ز شهیجنبه که باعث شد بازهم مثل هم یو جسم ب ضهیغر نیبر ا لعنت

 کند. یو او را عصب

 ..شود یعصب شیاز پ شیاز حمام خارج شد مبادا ب فورا

 شد دهیاو به سمت تخت کش یقو یهاپنجه ریپا از در حمام خارج شد که مو اس کیتنها  اما

 نگفت... چیکرد و ه یناله آرام تنها

 ...دیبر دهانش کوب یمحکم یلیتخت پرتش کرد و س یرو

 ماهان یبد کرد-

 جرقه... هیباروت بودم امروز...منتظر  انبار

 هات...با خنده یکنیو گلستون م شمیتو آت امیجرقه زده بشه گفتم م نذاشتم

 دمید یچ اما

 هم دست باال رفت و محکم برصورتش فرود آمد... باز

 توله سگ احمق...هان؟ دمید یچ-
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 +ار..ارباب به خدا

مثل تو رو  یمصرف سگ یزبون ب نی...الزم باشه ایزر بزن یخفه شو...حق ندار-

 جلو رکس  ندازمیم برمیم

 من بهت درد و لذت ندادم... یاه و ناله نکنه اونم نه وقت گهید که

 ...دادیدر تمام کلماتش مشخص بود و جرعت حرف زدن به او نم حرص

 گرفته؟ ییخودار*ضا نیاربابش مچش را ح یوقت گفتیم چه

 است نیبه او هم نیتوه نیبدتر دانستیم یوقت گفتیم چه

 شتریبر آلتش زد و از درد سر در بالشت فرو برد مبادا صدا ب یبا پا لگد یحرص

 کند... اشیعصب

 شده اش آن هم لب مرز ار*ضا شدن کیعذاب آور تر از درد وارد بر آلت تحر زیچ چه

 برداشت یسمت چمدان رفت و طناب به

از تخت بست جسمش کش  یا لهیو هر دستش را به م دییهم سا یحرف دندان رو یب

 ....دیایب

 دور از چشمم... یکنیم یدوباره هر*زگ یج*نده شد-

 یاگه غلط اضافه کن زنمتیکم شده ازم مثل سگ نم ای ستیحواسم بهت ن ؟یچ یکرد فک

 هان؟

 به آلتش زد و تلفن کنار تخت را برداشت... یلیس

 یکم بودم برات آره ؟کم گذاشتم برات که خودتم وارد عمل شد-

 نره... ادتی یتا عمر دار ارمیسرت م ییبال هیامروز  ماهان

 هتل داد و ماهان مات کلمه ساطور بر تخت خشک شد... رشیاز پذ یساطور سفارش

 آورد؟ یآورد...م یسرجسمش نم ییکه بال او

 نبود دیبع رارسالنیاز ام زیچ چیه البته

 ....دیچرم از تن کند و تن تراش خورده به رخ کش کت

 تیعصبان نیکه مسبب ا یکردن خشم بر تن یو به دنبال خال یبود و عصب حوصلهیب

 بود...

 ...کردیم اشیعصب شتریینگاه گرم و خمار ماهان  اما
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 زد و پوزخندش تا عمق جان را سوزاند... طعنه

 باال نه؟ یزنیم یطی+تحت هر شرا

 و نگاه گرفت.... دیگز لب

 ...یتینبود در چه وضع مهم

 ...کردیلخت او سستش م تن

از نگاه  کردندیم یریکننده جلوگ کیها، برآمده و تحرو رگ زیوسوسه برانگ هاعضله

 ...دنیپس کش

 فرستاد و به سمت در رفت... رونیو نفس آه مانند ب دیبه گردنش کش یدست

را به دستش داد به سمت اتاق قدم تند کرد و  ازیمورد ن لیوسا یحاو ینیس مهماندار

 رکس مانع شد... یخواست در ببندد که صدا

 و ناز و ادا آمد... دیچیپ شیو به پر و پا دیسمتش دو به

 کرد... تشیلبخند زد و به داخل هدا ثانهیخب

 عربده زد... بایشد و تقر شتریرکس ب دنیماهان با د یتقال

 یکن هیاون منو تنب یجلو زارمینم زارمممینم-

 زارمینم یکن کیاون منو کوچ یجلو زارمینم

 ...دیبرآمده کوب یهارو به سمتش کرد و پشت دست بر لب یجد

 شد ... یها نشست و به سرعت خون جاربر گوشه لب قایدق انگشتر

 ترک خورده بود ینگفت اما نگاه کم آخ

ماهان..پس  کنمیآروم باهات رفتار م ینجوریهم یکه زر بزن گهی+فکرشم نکن دفعه د

 نکن... میعصب نیاز ا شتریخفه شو و ب

 و ماهان چشم برگرداند... دیرا در آغوش کش رکس

 بوسه چشم بست... یو او از صدا دیسرش را بوس محکم

 ...کردیم یبد که آشکارا حسود چه

 برداشت.... ینینشاند و ساطور از گوشه س یرا بر صندل رکس

 شد و ترس به جانش انداخت... کشیکنان نزدبه لب غرش پوزخند

 کرم وسط پاهات... نیبا ا ینک یخدافظ دی+چه بد که با
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توجه به سوزش اندک انگشت  یو چشم برق زد...ب دیچاقو کش زیت غهیبر لبه ت انگشت

 چاقو را تاب داد...

 یشیجز جامعه مردا حساب نم یحت گهی+چه بد که د

 ...یاز همون اولم آدم نبود هرچند

 ...یستیاونم ن گهیکه د یتوله سگ به درد نخور بود هی

 گشاد شد و نفس بند آمد... چشم

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هی+چ

 واس خودت... یفکر کرد یچ

 کنه... یکه بدون اجازم غلط اضاف خوامیم یمن توله سگ هورن یکرد فکر

 ...یخوریبه دردم نم گهید نههه

 صاحب ندارن...  کننیبخوان م یکه هر غلط ییسگا

 یخورد یگوه نیو همچ یتو صاحاب داشت یول

 نفس بند آمد... اشغهیخود بر ت ریصورتش برد و از انعکاس تصو کینزد چاقو

 ...کندیبدون اصابت به جسم ناقصش م یبود حت مطمئن

 +به نظرم تو نگاه نکن...

 تو ذهنت ثبت نشه بهتره... یریاما تصو یکنیاول غش م هیهمون ثان هرچند

و به  دیکه بلند خند شدندیم انیب بلند بلند ییبه رکس بود و افکار ذهن گو رهیخ نگاه

 حماقتش سر تکان داد...

 رکس بخوره... دمیکرم کوچولوت و م ی...فکر کردیفکر کرد ی+سگ احمق...چ

 ...یآزاد یسر تکان داد و بازهم تقال مظلومانه

 برد و آرام زمزمه کرد... کشینزد سر

بدمش  یزیکه هرچ ستیچون رکس سگ محبوب منه... آشغال خور ن ستیخبرا ن نی+از ا

 بخوره...

 رنگ و رو از چهره رخت بربست... نینچنیراه نفسش بسته شد که ا یاهیثان خوردیم قسم

 غرور حفظ کند... ینگاه نگرفت کم یو حت دیچک یشد و قطره اشک سیبه سرعت خ چشم
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صالح  شتریماهان به شدت شکننده است و حرف ب دانستیها شد که مادامه حرف الیخیب

 ...یو باز هیبه وقت تنب یحت ستین

 گذاشت.... یبه جا یفیو خط ظر دیچاقو بر پوست شکمش کش نوک

 تر خط انداخت...را محکم نشیال یو و دیرا شن فشیضع ناله

 ...ختیشد و بر آلتش ر شتریخون ب شدت

 رونیب زنهیم ی+اوه چه خون

 به دست گرفت و محکم فشرد یخون آلت

 نجا؟یا شهیم یببرم چقدر خون نوی+به نظرت ا

 به همه جا یزنیگند م شهیهم مثل

 فرستاد رونینفس حبس کرد و منقطع ب دهیترس

 توله سگ.... یدینترس یخوردیگوه اضافه م یداشت ینه؟چرا وقت یدی+ترس

 و هق زد... دیلرز اشیچاقو به آلتش چسباند و از سرد کناره

 اش...اشتباه-

 کنمیپارت م ی+خفه شو...حرف بزن

سرد چاقو  غهیبا ت نیاز ا شتریو جمع کردن پا مبادا ب خواستیتکان خوردن م دلش

 از حرکت دیترسیبرخورد کند اما م

 مانده... یو زخم و خون و درد بر جا یدگیاز بر دیترسیم

 هیتنب یبر حرکت دادن پاها و تکرار ده مرتبه ا یمبن رارسالنیام دیاز تهد دیترسیم

 ...شیها

 تر رفت نییبا طول آلت برقرار کرد و پا یچاقو تماس نرم نوک

 چشم بست و بدن قفل شد دیبالزها که رس به

 کردن ندارد... یتا قالب ته یفاصله ا خوردیم قسم

گذاشت و  شیهااش را به بالزدور از نگاه وحشت زده او، چاقو برگرداند و دستهبه ،یپنهان

 محکم فشار داد...

و بغضش با صدا  دیکش یتنه،هر چه بود، داد بلند نییدرد و فشار پا ایپاره شدن بود  ترس

 ..شکست
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 دسته ی،با درد ضربه یتحت فشارش توان کنکاش نداشت و فرق درد چاقو و پارگ مغزِ 

 ...دادینم صیآن را تشخ

 ...کردیم سیصورت را خ یو اشک پنها دیکشیوپشت سرهم عربده م بلند

 نان چاقو کنار بدنش پرت کرد و بلند شد...ز پوزخند

 ...یسگ هورن ینکن سی+خودت و خ

 ...انقد عر نزندمشیکنم...نبر یو خون فیبخوام دستام و کث ینبود قیال

 ...دیکش یو بلند قیلحظه در شوک ماند و بالخره نفس عم چند

 کردن خود نداشت... سیتا خ یاو فاصله دیلرزیتماما م بدن

 ...خوردیتکان م یخشک و فک قفل شده به سخت دهان

 ار...ارباب-

 به سمت رکس رفت ینگاه مین بدون

 ...کنمیتکرار نم گهی... دگهیبار بود... به خدا د هی نیهم..هم-

که رکس و ماه به  یببرمت کمپ...همون کمپ خوامیم یدونی... مشهی+البته که تکرار نم

 کنه... یخودش و خال برمیماه م

 و سرد... قیو نگاه دوخت عم برگشت

 ...گهیبشه د یخال دیمثل توام با ی+بآلخره توله سگ

 بغرنج... تیوضع نیشدن در ا کیتحر نیبود ا بیعج

 تر... زیرآمیتحق یهاو حرف زیرآمینگاه تحق نیاز ا بردیخودش نبود که لذت م دست

 بلند شد و به سمت کمد رفت... دیخوردن آلتش را که د تکان

 برد کمپ سوراخ بهش داد دیمثل تورو فقط با یایسگ حشر ؟تولهینیبی+م

 از کمد خارج کرد و سرتکان داد... یایبه او ش پشت

 داره... یای+مارکش هم خوبه...مکش قو

 ؟ییی...چچ-

از داد و  خوامیهات... نمبرا عربده یو نگه دار تی...و انرژی+بهتره دهنت و ببند

 حروم بشم...پر دردت م یادهایفر

 خنده بر لب آورد... بازشمهیسمتش برگشت و دهان ن به
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 توله نه؟ یدی+ترس

 گه؟یم یگوه خوردم تو چشمات چ اون

 ...داشتیدر دستش بود و چشم برنم یماهان اما تنها قفل جارو شارژ نگاه

 یچه مکش یدونیه؟میبیغر بیعج لهیوس یانگار یکنینگاش م یاونجور ه؟چرای+چ

 هیقو یلیداره...خ

 اون کرم به درد نخور خود کرمت و ِبَکنه.... رهیش یکنم به جا فکر

 خارج نشد... ییبازمانده تکان داد اما به جز اصوات نامفهوم ،صدا دهان

 خشک شده نه؟ یادیدهنت ز ی+انگار

 و فکش را بست... ختیها و دهانش رزد و آب دهان بر لب مهیجسمش خ بر

 هدر بدم..بگو حرفتو مصرفیوقت ندارم برا توعه ب ی+زودباش من اونقدر

 بره تو َمن نیار..ارباب...قر..قراره ا-

 و جارو در دست گرفت... دیخند بلند

 سروصدا اوج گرفت... ریو بار دگ دیرا فهم انیکرد، خود جر کیکالهک آلتش که نزد به

منو بکش راحتم کن  کردم یارباب غلط کردم بچگ مونهیازم نم یچی...هرمیمیبه وهلل م-

 کارو نه... نیا یول

 نداد و جارو را روشن کرد... محل

 ...ادشیداشت برعکس مکش ز یفیضع یصدا

 ماند... رهیخ شیکالهک آلتش نگه داشت و به تکان خوردن ها یدوسانت در

 ستیخبرا ن نیبره توت...نه توله از ا یخواستیکه م خارهی+انقدر اون سوراخ هر*زت م

 انداختن بهمون.... یجنس تقلب ایکرم و  نیبَِکنه ا تونهیم نمیبب خوامیم

 و آزار جسم تازه شروع شده بود یروان یباز

 ....کردیم کیو دور و نزد داشتیآلتش نگه م یرا در چند سانت جارو

و دوباره برتخت  شدیتماما از تخت کنده م کبارهیو جسم به  چسباندیکالهکش م به

 ...دهیکوب

 ...سوختیگرفته و گلو م صدا

 ...دهیو تن رنگ پر سیخ چشم
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دل  ریرفت و ز یاهیبه بالزش چسباند و از فرو رفتن آن به داخل لوله جارو چشم س جارو

شدن جسم  یکه بعد خال آنقدرشکل ممکن ارضا شدن را تجربه کرد... نیبدتر بهشد... یخال

چشم باز نکرد اما  یحت گرینداشت و د یهوشیتا ب یا فاصلهشد.... شتریدل ب ریدرد ز

 مکش دوباره جارو را که حس کرد هق زد و پا در شکم جمع شد...

 ؟یجا زد یزود نی+به هم

 ...یبار غش کرد هی....تو که با خارهیم یلیخ یعنی کنهیم ییکه خودارضا یسگ

 فرستاد... رونیو منقطع ب دینزد فقط با خش خش نفس کش حرف

 کرد... تریو مکش را قو حالش نیبه ا دیخند

 ...یکن یخودت هم خال یکه ارضا شد بارنی+فکر کنم ا

 توله سگ... ینجسمون کن یریو با توالت اشتباه نگ تخت

کالهک آلت درون لوله جارو،اما آلت بازهم برافراشته شد و  یمکش قو ایبود  رهایتحق

 چیتوان حرکت نداشت و دلش ه یبود که حت حالیآنقدر ب جسماز سر اعتراض زد... ینِق

 ...شکنجه نیا ریز اوردیدوام ن دیترسیم...خواستیارضا شدن نم

اش تنه نییکه پا دیکشیانداخته بود و جارو را به سمت باال م ریرا درون حفره گ کالهکش

که غرورش  ینداشت بر ارباب ریتاث چیسرداد که عربده ه هیگر...شدیم دهیهم به باال کش

و چشم باز مانده فقط  دیگوش سوت کش هیکه ارضا شد چند ثان بارنیادار شده بود... حهیجر

 شد... ریها سرازلب یهاآب دهان نتوانست قورت بدهد و از کناره یحت...دیدیم یاهیس

 ادرار... ایتنه حاصل ارضاشدن وحشتناکش بود  نییبر پا ختهینبود آب ر مطمئن

 ...دیرسیبه نظر نم دیبع یکه با آن مکش امر دادیهم نم یتیاهم

 نیریخنک و ش عیرا حس کرد و آب دهان با آن ما شیهابر لب دهیچسب یوانیل یسرد

 قورت داد...

 کمتر شد... یحالش جا آمده لرزش جسم کم یاما کم دانستیگذشته بود را نم قهیدق چند

 یت*خم کرد یچه جور ؟یکه مال منه دست بزن یبه بدن یت*خم کرد ی+توله چه جور

 هان؟ یبا چه جرعت یکه من مالکشم لذت بد یبه بدن

 زد کلمات آخر را و حرف ها را بر صورتش کوباند... داد

 دوخت... اشیمظلوم و گرفته به چشمان سرد و وحش نگاه

راحت  یو...فکر کرد تیخوِد کوف یرابطه باهام لمس کن نیح دمیکه اجازه نم ی+من

 ...یغلط اضاف نیاز ا گذرمیم
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 راحت؟-

 .+مونده هنوز توله سگ احمق مونده هنوز..

 ...هیتنب همهنیا دهیچه فا کنمیحاال که دارم فکر م یول

 ...یستیتوله سگ من ن گهیتو د یوقت

 شد که دستان بسته مانع از ادامه حرکت... زیخ مین یزده کم بهت

 ؟یچ-

 با جسم... یباز همهنیا انیم یروان هیتنب یزد و بد نبود کم یشخندین

 سمت رکس رفت و در آغوشش گرفت و باز لبه تخت نشست به

 به بعد نه تو... نیسگ محبوب منه از ا نی+ا

 همون اول هم بود البته... از

 ورتر کنددست گرفته و با انگشت نوازشش کرد آتش وجودش را شعله انیرکس م صورت

 ...نهیبغض نفرت و ک تیعصبان خشم

 حجم تنفر دارد... نیموجود زبان بسته چرا ا نیاز ا کردینم درک

 نگاه کردنش نیصورت مچاله کند ح شدیداشت که باعث م یدیشد تنفر

 بوسه ها سهم او بود و آن نوازش ها حقش آن

 دست... یآزادساز یکرد و تقال برا یتنه لگد پران نییتوجه به درد شکم و پا یب

 کشیت کهیباز بشم ت یعل یوال به...دورررر دیکثافت آشغال و بنداز نیمنووو...ا دیباز کن-

 نکن ارباب...نبوسش... نوازشش...کنمیم

از قبل اعصابش را  شتریو ب کردیلج م ییکه گو ادیداشت نه داد و فر یادهیتقالها فا نه

 ...ختیریبهم م

 معصومانه یبه بغض و ناله ا دیسر رس آخر

 یکار چیه یعنینشد  اصالکردم...اشتباه کردم... غلط...منو دی...بکشکنمیالتماس م-

 به جون رکس اصال خورمیقسم م کنمیتکرار نم گهیتوروخدا د اربابنکردم...

 شه؟یتکرار نم گهیجون خودت هست...از کجا بدونم د ی+به جون پسرم قسم نخور تا وقت

 شهیتکرار نم گهید یول رمیمیم-

 شد کیرا کنارش گذاشت و به ماهان نزد رکس
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 حرف بزن... بعد نه؟ ای یمونیزنده م نمی+بزار بب

پا در حصار دستان محکم گرفت و به  ییرها یبه تقال برا توجهینگاهش کرد و ب یجد

 تخت بست... لهیم

نعوظ داشته  یتونینم گهید ای یدیکنترل ادرارت و از دست م ای ی+ماهان تکون بخور

 ی...پس به نفع خودته تکون نخوریباش

 ...ستادیو صامت ا دهیترس

 افتادن دوباره نداشت هیتا به گر یارا که به دست گرفت التماس کرد و فاصله آلتش

 کنمیدلم درده خواهش م سوزهی...متونمینم گهینه توروخدا غلط کردم د-

 کرمت لذت بدم... نیدوباره به ا خوامی+نترس نم

 ا کامال ماساژ داد و از راست شدنش که مطمئن شد دست برداشت...ر داریب مهین آلت

 جدا کرد و برگشت... یسمت گلدان گوشه اتاق رفت و خوشه گندم به

 تنه... نییتا شکم و پا نهیتنش خط انداخت از س یها رودانه یزبر با

 کرد... کیگندم را در دست گرفت و به کالهک آلتش نزد یهانازک سر دانه رشته

 نبود انقدر زحمت بکشم... ازیببرمش وگرنه ن شدینم فی+ح

 کرد کشیتحر یدور تا دور کالهک آلتش تاب داد و به نوع کیبار رشته

سوراخ ادرارش کرد و سانت  کینزد ینعوظ کامل که مطمئن شد سر رشته را به آرام از

 به سانت فرو برد...

 ....دیاز نوک پا شروع شد و به فرق سر رس سوزش

 درون حفره بشکند... یمبادا آن رشته لعنت دادیقفل شده تکان نم بدن

 ریاش اشک سرازشده یاز چشم سرخ و خون خوردیصدا در گلو خفه کرد اما قسم م یحت

 ...ستین

 داده... یکه تمام درد را در خود جا یاز چشمان چکدیخون است که م قطره

 ...کردیم نییو باال پا دادیدر سوراخ ادرارش تکان م یبه آرام کیبار رشته

 ...دیچیپیهق هق ماهان در اتاق م یو تنها صدا گذاشتیم یبود و زخم برجا زبر

 رهیو با لذت به پوست سرخش خ دیاز گندم در دست گرفت و در طول بدن کش یادسته

 شد...
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 ...کردیم یو رنگ دادیم غیبدن را ت یفور اشیزبر

 به کنار، یرنگارنگ از خون و سرد و زخم جسم

 خود داشت... یجا اشچهره

 سرخ و قطرات درشت اشک صورتش را هم سرخ کرده بود... هاچشم

 نداشت یحال بهتر زین خود

 یبردن کار شیجسم و آرام پ تیکنترل عصبان یتماما فعال و لرزش دست برا سمیساد

 ممکن بود... ریغ

و فورا دست بر دهانش گذاشت عربده اش را  دیکش رونیبرشته از سوراخش  کبارهی به

 کند... یخنث

ها که به باال رفت و چشم چشم یاهیبود و س رهیخ یمظلوم و اشک یدر آن دوگو چشم

 ...امدیرفته اما کوتاه ن شیجسم پ تیاز ظرف شیب دیشد فهم دیتماما سف

 را کرد... دیتهد نیگوشش خم شد و آخر در

...تا یسگ من هنوزم...هامچه پدر بچه یبمونه..چه عاشقت باشم چه همسرم باش ادتی+

آخرت  بار...ندازمتیبه غلط کردن م یکن یاضاف غلطپاهامه... ریآخر عمرت جات ز

 ...زارمیزندت نم گهید دفعه...ماهان بار آخر...باشه

 بعد کمکش کند... دیایبه حال خود ب یجمع کرد و گذاشت کم لیوسا

کرد سمتش رفت و جسم لرزان و سردش را  رونیشد،رکس را که از اتاق ب یکه خال تخت

مطنئن نبود به  یو حت کردیها نمباز کردن چشم یبرا یهم تالش هنوزدر بغل گرفت...

 نه... ایهوش است 

ادرارش زخم شده و فشار  یمجار دانستیم...برد و آلتش را در دست گرفت سیسرو به

 یبلند یشکمش را ماساژ داد که با ناله یباال یکمشدن بود... یآمده و وقت خال هاهیبه کل

 که زد و سرش را نوازش کرد... یهق خشک یسوخت برا دلششد... یخال

 هیتنب نیارضا شدن، با سوزش همراه است و ا یها ادرارکردنش حتتا مدت دانستیم

مطمئن شد بازهم در بغل گرفت و  شدنش که یخال ازگذاشته... یمدت برجا یاثرات طوالن

 ...ردیکرد و با روغن ماساژ داد آرامش بگ یتن را ضد عفون تمامبه سمت تخت برد...

 به دست وارد بالکن شد... گارینگاه را حواله اش کرد و س نیآخر

بود آرامشم  نیا...یشد یاغیتو انقدر  ینکشم وقت گاری+من چرا به حرفت گوش کنم و س

که  یجسم توهنوز ماهان تا ببخشمت... مونده...یبودن...تو که بدتر حالم و خراب کرد

 کارت بود...نه بخشش من... هیفقط تنب نیا...یکرد یمال من بود و دست مال



 

556 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

557 
 

 به پسرک لم داده برتخت بود... رهیبه چارچوب در خ هیتک

و داشته و نداشته به  دادیبه شکم، پا درهوا تکان م دهیدراز کش یلخت با شورتک ل مهین

 ...دیکشیرخ م

و  ریدرون تصو یبرا هر حرکت پاندا دادیو قهقهه سر م ونیزیبود به صفحه تلو رهیخ

 درآورده... یاو را به چه حال دانستینم

و از طعم خوشش لبخند زد  دیها برد و زبان زد و با ملچ ملوچ جولب کینزد یفرنگ توت

 ...ارشیک و

 را...پسرک یهایدلبر نیاز ا شتریب ندیبست نب چشم

 از توت  ترنیریتر و شسرخ یهالب طعم

 شد و آب دهان پر سروصدا قورت داد... یدر دهان تداع اشیفرنگ

 ...کردینم یکم دلبر ایخواهان او نبود و ارش کم

 ...کردینم یکم لوند ایخواستار او نبود و ارش کم

 ...کردیناخودآگاه حال بدش را بدتر نم ایاو و ارش یبرا زدیتمام تن نبض نم کم

ها ها چه برداشتملوچزدن و ملچ سیل نیاو در اتاق هست و از ا دانستیخوب که نم چه

 ...کندیکه نم

 آخر سر و به سمتش رفت... اوردین طاقت

 ...دیگردنش را تند تند بوس اشیمحلیبه ب توجهیزد و ب مهیجسمش خ بر

 من... یسرو خوش باال ی+ا

 اش نکرد...هم حواله ینگاه مین یحت چیکه ه محل

 من یدلبر رعنا ی+ا

 دورکردنش و پشت چشم نازک کرد... یتکان داد برا شانه یکم

 ارشیولم کن ک-

 کم نکرد.... اشیو از دلبر دیسیگوشش را ل الله

 من... ی+لعل لبت حلوا

 آمد و با ناز پلک زد و در جنگل نگاهش گم شد... شیو قم غر

 بله؟-
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 ها را غسل دادند...ها تار به تار مژهلب رگیها و موزد بر چشم بوسه

 ؟یادهی+از من چرا رنج

 غنچه کرد و صدا نازک شد لب

 باهات حرف بزنم..پاشو برو... خوامینم-

 و محکم به خود فشرد... دیرا در آغوش کش نیریجسم کوچک ز شتریب

 آغوش؟مگه زنده نباشم نی+دور از ا

 ...چشمام باهات قهره...کنمیپس نگام نکن...منم نگات نم-

 +چرا؟

 ...دید یرو تو لباس دوماد ایناراحته...درد داره... آر-

 نشست... شیباسن و پاها یوزن رو ینیو بدون فکر به سنگ دیخند بلند

 ؟یکن یکنم آشت کاریچ...+درد چشمات به جونم

 در دست گرفت... یگرید یشانه باال انداخت و توت فرنگ الیخیب

طعم خوش شکالت و  دنیبه قصد چش دیظرف نوتال فرو برد و زبان دورش کش در

 ...یطانیش یلعنت فرستاد بر وسوسه ها ارشیک

 کنم یباهات آشت خوامی...چون نمکارچیه-

را نوازش کرد و خم شد چال کمرش را  دشیخوش تراش کمر و پوست سف یانحنا

 ...دیبوس

 نگاش نکنه... اشیارش رهیمیآخه...م ارهی+دلم طاقت نم

 زد اما هنوز هم قصد کوتاه آمدن نداشت... یمحو لبخند

 خوامینم-

 ؟یموجا بخواب ونیم ا؟شبیدر یاگه فردا ببرمت رو ی+حت

 برگشت...و فورا به سمتش  زیانگوسوسه یشنهادهایبود پ زیآم تیموفق

 ؟یگیکه نم یالک-

برات تک وارث  نیزم ارمی...تو بگو آسمون بکنمیکنه من همه کار م یآشت ای+نه...ارش

 اگه نکنم ستمین کزادیخاندان ن

 تازشم دمیرس میپس... به سن قانون ریمنو بگ یزود-
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 جسمش ولو شد... یو بازهم رو دیخند

 +چشم

 نکن تمیهم مثل صبح اذ گهید-

 بود فقط یشوخ هی+اونم چشم..

 ماساژم بده...خستم کممیبود... یامسخره یشوخ-

 اش را گرفت...زد و شانه پوزخند

 یلویبیکه بچه س نباشم...یخسته شد یکار کرد یلیکه خ ستینمن... ی+چشم دلبر فرفر

 ...شهیبجوه و فکش خسته م یمجبوره توت فرنگ یفرفر

 کرد... ییها را کاکائوگفت و قاشق پر نوتال در دهان فرو برد و تمام لب یشیه

 دنینگاه بپوشد از د یچشم کرد چندساعت یخواستار شد از ذهنش و تمنا یپرت حواس

 صبح هنوز پابرجا بود... کیکه اثرات تحر شییبایز

 ماساژ داد... متیرا با مال شیهاباسن نرم و کوچکش نشست و شانه یرو

باسنش تکان داد و کمرش را نوازش  یخود را رو طاقتیزد ب سیرا که ل شیها لب

 کرد...

 ...یباز هی ای...بای+ارش

 ...دیسیخوش فرمش را ل یهالب گریتعجب سر برگرداند و بار د با

 !نمیبیم لمیدارم ف-

 تره... زیانگ جانیمن ه ی+باز

 جواب نماند و به کمر برش گرداند... منتظر

کرد  یاما خوددار یو کبود دنیو مک دنیبوس یبرا زدیچشمک م اشنهیس یصورت پلین

 اش برسد...رود بلکه به خواسته شیبا آرامش و قدم به قدم پ

 ...خم شد ایصورت ارش یگرفت و رو شیهالب انیآغشته به نوتال م یفرنگ توت

پسرک که برق زد خوشحال  ینگاهش کرد مفهوم کارش را بفهمد و چشمان جنگل منتظر

 تر شد... کیچشم بست و نزد

تکه  دهیها که چفت شد، نجودهانکرد و در کینزد اریرا به دهان  یتوت فرنگ گرید سر

 شیهابرسد و لب انیتر به پا عیهرچه سر ادشیحجم ز دادیقورت م یتکه توت فرنگ

 کند.... ارتیرا ز اری یهالب
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خوش طعم  یهاافتاد بدون وقت تلف کردن لب ایکه در دهان ارش یتکه توت فرنگ نیآخر

 ....دیو مک دیرا زبان زد بوس اشییو کاکائو

 را... عشیکوچک و سر یهارا دوست داشت مخصوصا بوسه اشیهمراه

 ...کردیها را مزه مزه مطعم لب یرا دوست داشت وقت دیکشیلبش م یکه رو یزبان

تا گردن و  دینوتال فرو کرد و از کناره گوش کش عقب برد و انگشت در ظرف سر

 ترقوه...

 شد از برخورد با صورت و گردن و با نفس نفس اسمش را صدا زد... مورمور

 تونهیمزه کاکائو با مزه تنت چقدر م نمیبب خوامی...جوجه من... مارشیعمر ک شی+ه

 محشر بشه...

 و صورتش را پاک کرد... دیکاکائوها کش یو زبان رو دیاش را مکگوش و الله نییپا

را در  یزیچ ینیریبا ش ختهیتر از طعم خوش بدنش آممحشر و مست کننده خوردیم قسم

 ...افتینخواهد  ایدن

 جنبه... یپسرک ب دیکشیو منقطع نفس م تند

 چشمان خمارش گرفت... یزد و صورت رو به رو سیگردنش را ل یبرآمدگ

 و با ملچ ملوچ چشم بست... دیها کشلب یرو زبان

 ....هییتر از جوجم...جوجه کاکائو+اممم خوشمزه

 دیکوب اشنهیاز خود درآورد و تخت س ییزده صدا جانیه

 نوبت منه-

 ...دیمال اشینیبه ب ینیب طنتیباال انداخت و با ش ابرو

 خوشت اومده... نکهی+نوبت تو؟همم مثل ا

 شکمش نشست یناز او را رو تخت پرت کرد و رو با

 گهیپس نوبت منه د ه؟خبیباز ی+مگه نگفت

 زبونت خوشت اومده نه؟ ری+نه تو انگار مزش رفته ز

 از تو آره -

 چطور؟ کوچولو ارشی+از ک
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 ارشیعه ک-

 ارشی+جانم جوجه ک

 هم گندس یلیخ ستین اصال هم کوچولو-

 خورهی+اووو چه بهشم برم

 هم بخوره خب دیبا-

 ؟ی+تو چ

 ؟یمن چ-

 ؟یبخور دینبا+تو 

 هان؟-

 ....گهیشروع کرد د ییجا هیاز  دی+خودت و به اون راه نزن جوجه بالخره با

 ...دیزده سر در گردنش فرو برد و خود را به جسمش مال خجالت

 از کجا؟-

دست گرفت و در ظرف نوتال برد و بر گردن و ترقوه خود  انیرا م فشیظر انگشت

 ...دیمال

 نجای+از ا

 جوجه... دمیبهت نقشه راه م من

 تر کرد...و غنچه صورتش را براق دیها کشزده زبان بر لب جانیه

 ...دیکش یاش گذاشت و آه کوچکبست و لب بر ترقوه چشم

 دیبه اطراف غرق شد در مزه مزه کردنش و نفهم توجهیب دیچیکاکائو که در دهانش پ طعم

 آورد... ارشیک ازیسر جسم سراسر ن ییچه بال

 ...دنشیها سرخ از مکقسمت یاز بزاق دهان او و بعض سیاش خگردن و سرشانه تمام

 مبادا آه و ناله سردهد و رسوا شود... دیکشیباز تند تند نفس م مهیدهان ن با

 ...دیرا د زانشیحس نکرد چشم باز کرد و لب و لوچه آو گریها را که دلب لمس

 تموم شد کاکائوم...-

و کوچکش  فیدوخت و با انگشت ظر اشنهیو نگاهش را به س دیلب گز زیانگ وسوسه

 را نوازش کرد... پلشین
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 ...ادی...به نظر خوشمزه منجایبازم بهم بده...ا-

 ...سیتوسط آن لب و دهان گرم و خ شتریبه جز لمس ب خواستینم چیبود و ه مست

 رو خودت انجام بده... یخوایکه م یزی+چ

 خجالت دستانش را سرد و پر لرزش کرده بود... یکم یبا چاشن جانیه

 گذاشت... اشنهیس یمخلوط نوتال را برداشت و رو یفرنگ توت

 را برآمده کرد... پلشیبود و فورا ن سرد

 را گرفت و شروع به گاز زدن کرد... یو گوشه توت فرنگ دیخند نطتیش با

 ریز یداشت بر برآمدگ میمستق ریها تاث دنیسیلمس و ل نیبود و ا یزیانگ جانیه یباز

 شورتکش...

 ...کردیتندش را چه م ینشود اما نفس ها انیع دادیبهم فشار م پا

ها فشرده شد و آه دندان انیم نهیس پلیرا گاز زد و به همراهش  ن یتکه توت فرنگ نیآخر

 حالش را بدتر کرد... ارشیو بلند ک قیعم

 را... دنیخواستن و نرس نیا اوردین طاقت

 ...ستادیتخت ا نییشده پا بلند

 شدن او شد... انیو شرت از تن کند و خواستار عر شلوار

 انداخت... یو هوس بر دلش م کردیم زیرا ت شیدندان ها بیگلگون شده عج یها گونه

 ...یبازکردن آن تک دکمه لعنت یبه خرج داد برا متیو مال ستادیزانو ا یناز رو با

تکان خوردن آلتش را حس کرد و لعنت  یبه راحت دیپر غمزه اش را که شن یصدا

 فرستاد...

 ...یکمکم کن شهی...مارشیک شهیباز نم-

 اش را نوازش کرد... دهیو کش فیظر یتخت نشست و پاها یرو

 ...هایو او عاشق کبود شدیبر پوست کبود م یفشار نیبود آنقدر که با کوچک تر دیسف

 ...دیکش نییرا باز کرد و فورا شورتکش را پا اشدکمه

 زد... یپوزخند کمرنگ دیو آه آرامش را که شن دیآلت کوچکش را بوس نوک

 نه؟ خواستیم ی+امشب نه کوچولو...امشب تو دلت خوراک

 اهوم-
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 +خب پس

 کرد نیدلش را با شکالت مز ریانگشت در ظرف برده و شکم و ز باز

 و او را خمار تر کرد دیسیتر رفت و شمرده شمرده تمام تنش را ل نییآرامش پا با

 نه ای یهست یاز طعمش راض نمی+زودباش پسرک...بب

 گرفت و با دقت نگاه کرد فشیانگشتان ظر انیم میحج آلت

 شینیبیباره م نیانگار اول یکنینگاه م هیجوجه...چ شیبخور دی...با چشمات نباای+ارش

 و لپ باد شد  وتیکرد ک اخم

 باره قراره بخورمش... نیاول یول-

دست فشار  انیدر ظرف نوتال فرو برد و همانطور که آلتش را محکم م انگشت

 ...دیبه آن کش داد،نوتالیم

 قربونت ریآروم تر بگ شیَکنیاالن م ای+ارش

 دیگفت و با دقت نوتال به آلتش مال یسیه

 یکنیشو حواسم و پرت م سیه-

 اااای...ارشرونیاز خط نزنه ب یخوایکه م یکشیم ینقاش ی+مگه دار

 عه انقدر غر نزن-

 دیو سر بر بالشت کوب دینال

 +فقط بخورش...

 نه ایدقت کنم  دیاول با-

 و بکن تو دهنت... ی+فقط اون کوفت

 را در آورد ارشیاطاعت کرد و آلت در دهانش فرو برد و داد ک فورا

 ی+آخ توله دندون نزن ناقصم کرد

 ...دیآلتش جدا کرد و دست پشت لب کش یاز برآمدگ دهان

 بخور یخودت گفت-

 +نگفتم دندون بزن

 گفتم بزار دقت کنم نیبرا هم-
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 و نوتال را مزه مزه کرد... دیبه ادامه مکالمه نوک آلتش را بوس توجهیب

 اممم خوشمزس-

 و ناله اش را به هوا برد... دیآلت در دهان برد و مک کالهک

 حس لذت را تا کنون... نیچن نیکه تجربه نکرده بود ا دیبلند کرد و به تخت کوب کمر

 ...کردیم قرارشیو ب دینوردیتمام طول آلتش را در م سشیدهان و بزاق خ یگرما

 ...زدیدلش نبض م ریو ز کردیاز حال خوب را تجربه م فراتر

سرخش  یهاو قرمز و لب سیبا آن چشمان خ کردینگاهش م رهیخ رهیخ شیپا انیم ایارش

 دور آلتش حلقه شده بود... شهیسرختر از هم

 را فاصله داد ایشکمش جمع شده قصد خروج دارد که فورا ارش ریجان ز رهیکرد ش حس

 خود گذاشت... یپا انیتخت نشست و او را م یرو

 ...حمله ور شد سشیخ یهاباسنش نگه داشت و به سمت لب اریش انیقطور م آلت

 آغاز کرد.... یسیخ بوسه

و شکمش  نهیو تا س شدیم ریها سرازدهان مخلوط شده با شکالتش از کنار لب آب

 ...دیرسیم

به جسمش  یادیشد و حس قلقلک ز نییباسنش باال پا انیتنه تکان داد و م نییپا یآرام به

 وارد کرد...

 کرد... ییرا کاکائو ایو گردن ارش نهیهم نوتال برداشت و کامال س باز

 شیو به شدت هورن ختیآلت کوچک و راست شده اش ر یو آب دهان رو دیسیو ل دیمک

 کرد...

که تمام اتاق را پر کرده بود  یطرف ملچ ملوچ کیدرونش از  ارشیک سیآلت خ حرکت

 ....کردیجنبه را خراب م یحال پسرک ب گرید یاز طرف

را به دندان و با  شیهارا هم در دست گرفت و لب ایتند خودش را تکان داد و آلت ارش تند

 آرام گرفتند.... یقیناله عم

آنقدر خواهان جسمش  ایتوقع نداشت ارش چیکه ه ییاو یبود برا یتجربه خوب وحشتناک

 ...باشد

 کیدهان گرم و کوچکش تحر یادآوریو هنوز هم با  کردیآسمان ها پرواز م در

 ....شدیم
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 را در بغل گرفت... ایشد و ارش ولو

 نه؟ ایطعم منو  یدوست داشت ی+نگفت

 ...دیدر گردنش فرو برد و خجالت زده نال سر

 ااارشیک-

 یمعتادش شد دیشا میامتحان کن گهیبار د هی ای...بی...پس دوست نداشتارشی+جان ک

 و در آغوشش مچاله شد... دیاز قبل نال شیب

 خوامیکاکائو نم گهیاصال د سوزهی..دهنم درد گرفت لبام مینه توروخدا..بزرگ-

 و چشم بست که تق محکم در از جا پراندشان دیو سرش را بوس دیخند بلند

 ...دیکوب یشانیچهره شوک زده اش نگاه دوخت و بر پ به

وصل کرده  ابیمن رد کیبه د یالمصب انگار نی...ارتهیبه جون خودم بابا ام ای+ارش

 ...شهیم دایسر و کلش پ نیا شهیپدر مادر راست م یبدبخت ب نیهر وقت ا

 رفت... رجهیشلوار بر تن کرد و به سمت در ش فورا

 ...دیکوب واریرا گرفت و به د اشقهی یدر حرکت رارسالنیام

 صبح یکرد یچه غلط-

 االن بود نی+صبح نبود که جون داداش هم

 ؟یچ-

 یگیو م یتو چ یچی+ه

....غلط دینیب یبا ماهان م یزاریم لمیف یخوریگوه م ؟تویکرد یصبح چه غلط گمیم-

 اصال ینیبیم لمیف تهیتو زندگ ایارش یکنیم

 داد... نیچ ینیبه سر و وضعش انداخت و ب ینگاه

 ..یخوردیم یبگو االن چه گوه قیصبح و ولش کن...دق ارشیک-

 +کاکائو

 نه؟ نایو ا نهیبا گردن و س-

 داد به نشانه تاسف و قصد خروج کرد سرتکان

 مورد باهات حرف دارم نیخاک بر سر...بعدا در ا یبهم زدحالم و -
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و براق خود آب دهان پر  سیبه جسم خ رهیچند لحظه خ ارشیدر خارج شد و ک از

 سروصدا قورت داد...

 خواممممی... مای+ارش

 و به سمت اتاق پا تند کرد دیرا شن غشیج

 نههه-

 خواممممممیمن بازم م ی+ول
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 ....کردیو معجزه خلق م دیکشینازک ساز م یهامیبر س آرشه

 دار سازش...غم یها در صدابر صخره دهیموج کوب یبود صدا گم

 نبود.... شهیهم مانند

 ...هامیغم نفهمه بر س نیا دیطلبی...توجه مییداشت گو درد

 جا کرد...جابه الونیخسته شد و و یکم دست

 نیرتریو دلگ زدیرقم زده ، ساز م شیکه غروب برا یریبه تصو کیبه صخره نزد هیتک

 لحظه... نیبود در ا

 و چشم بست و آرشه تکان داد و نواخت.... دیرا شن شیقدم ها یصدا

 نبود... هیاو که هچمون بق یپا یصدا

 ...لرزاندیمحکم قلبش را م یقدم ها نیا

 کردیم یادآوریپا در قلبش، آمدن صاحبش را  یصدا نیا

 ....شناختیاو را م یقدم ها یصدا یکه حت البته

 نشستنش لب صخره را... یرا حس کرد و حت اشیکینزد

 که او مخاطبش بود... یاجمله یو حت یآرام، حرف زدن منش یصدا دیشن

 که قلبش را لرزاند... یا جمله

 سازت نبوده.... یوقت انقد غم تو صدا چیه-

 نبود... ایدن نیدر ا گریبه او اما او د توجهیمشغول صحبت با مرد مقابل شد و ب باز

 بخشش را... دادیم یدواریزده ،ام یاما قلب لبخند کوچک کردیم ینیبر دلش سنگ غم

 ... دهیغم سازش را فهم او

 ...نیبهتر از ا چه

 و بازهم نواخت... ستادیحرکت نا از

 ...یغم با شرمندگ با

 عشق.... یبخشش و حت یتقاضا

بلکه  نواختیم شیمخصوصش مشغول گفت و گو بود و او برا یبا منش رارسالنیام

 حرف دلش را بفهمد و بخواند....
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اما  گفتیشرکت سخن م ندهیو آ یزیداده ، از برنامه ر یحواس به منش یتوجه چیه یب

 حواسش جمع اوست... دانستیم

 لحظه از ماهش غافل شود... کی توانستیم مگر

انداخته بود بر  هیسا رهیت یبه اشتباه غرورش را هدف گرفته و ابرکه  یبود از ماه دلخور

 ....شیبایاو،اما هنوز هم ماه بود با همان درخشش ز

 ماه حساسش را... کردیآزرده منشان دهد اما نگاه نکردش دل یدلخور کردینم نگاهش

 اش باز گردد...بلکه آرامش از دست رفته ختیشد و آن را در ساز ر شتریدل ب غم

 شد... یکه خصوص میکه رفت، حر یمنش

 گذاشت... یرا کنار الونیرا نواخت و و یانیپا یهانوت

 ...کردیو نگاهش نم کرانیب یدرحال غروب پشت آب دیبود به خورش رهیخ

 بچکد و حرف دل نتواند بزند.. یمبادا اشک کردینم نگاه

 وقت انقد غم تو وجودم خودمم نبوده... چی+ه

 نبود چون اشتباه نکرده بودم غم

 نبود چون تو رو از خودم نرنجونده بودم غم

 نکرده بودم دینبود چون َمردم و ناام غم

 نبود چون تا حاال دلت و نشکسته بودم غم

 نگرفته بودم... دتینبود چون تا حاال ناد غم

 ...از ته دل و قلب فشرده شد دیکش آه

 ر؟یام هیچ یدونی+م

 گرفته... شیکه سهله من قلبم آت غم

 که چرا؟ کنمیم یروزه دارم خودخور 4

 ؟یشد اشتباه به اون بزرگ یچ

 من؟ اونم

 که غرورت و بشکنه نه... ییخطا نکردم که کردم اما خطا گمینم

 زدم یکار نیبه سرم اومد که دست به همچ یچ
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 .... رمیبگ دهیو اربابم و ناد میو عشقم و مرد زندگ رمیام دیبا چرا

 من نگاهت و از دست دادم ریام یدونی+م

 شدم دوباره بدون نگات... میتی کنمیم حس

 ...یچ یعنیشدن  میتی دمیکه فهم یهمون وقت مثل

 .حس...همون بغض.. همون

 مال من نبود... گهید توجهت

 کنم جبران شه... کاریچ گفتمیم همش

 ...ببخشه

 ...یدینبخش یول یشدم آروم شد هیاشتباه کردم تنب یاوک

 دنبال بخششم... من

 رخش را نظاره کرد... میو ن برگشت

 بود آن گرگ آرام نشسته... کرانیبه ب رهیخ

 چند روز فکر کردم... نی+انقد ا

 ...یدار یهمه چ یوقت میببخش دادمیبهت م یچ

 کنم متیندارم تقد یارزشمند زیچ چیه یوقت یببخش کردمیم کشتشیپ یچ

 حرف بزنم برات... گفتم

 دل... حرف

 که تا حاال آرومت کرده... یهمون حرف دل از

 توجهت برگرده... بلکه

 یبرگرده ببخش نگاهت

 چند روز... نیا یادآوریآرام و مردانه از  دیخند

 نگاهت و... ینیسنگ دمیفهمیحواسم نبود و نم ی+البته فکر نکن

 ...یکردیحاشا م کردمیم شکارش

 ...دمیفهمیم

 نگات به من نبود... یعنیکه  یگردوندیسر برم کردمیکه م نگاهت
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 دمیفهمیم

 ...یرکیرزیو ز ادیتوجه ز نیدر ع هایتوجهیآوردن ب ادیزده شد از به  ذوق

و  یشدیم دیتو هم همون وقت ناپد رفتیو اخمام م گرفتیدردم م ینبود وقت بی+عج

 شم؟یپ اومدیبا مسکن و آب م ارشیک

 که اصال حواسش بهم نبود؟ یارشیک

 ...یتو بهش گفت دمیفهمیم

 حواست بهم هست... دمیفهمیم

 هم در سکوت بود و سکون... هنوز

بود اما  دنیکه تشنه شن یرا از ماهان شیهاحرف کردیم غیشکستن نداشت و در قصد

 آمد... یکوتاه نم

 دیرسیم انیبه پا یدلخور نیا دیبا امروز

 بود هرچه تاوان خطا پس داده بس

 نداشت.... یتوان گریو جسم رو به زوال رفت و د روح

و دستان قفل شده در همش را در  دیصخره خز نییباز مانده پا یدو پا نیب ش،مایپاها نییپا

 دست گرفت....

 کت....حر نیاز ا ستادیاز تپش ا رارسالنیچسباند و قلب ام یشانیو به پ دیبوس

 که مامن آرامشش بود... یبست و آرامش گرفت از سجده به دستان چشم

 بلند کرد و دستانش را محکم فشرد سر

 ...دیدر نگاهش را خواند و بازهم آرام خند تعجب

 ی...الهه منی...بت منیمن هینیزم ی+گفته بودم خدا

 ...ستیقلبم خوب ن یاز پرستشت برا یام کردچند روز که منع نیا یدونیم

 بود یکه نگاهش را داشت کاف نیهم

 شیسال پ کیکه  یبرق چشمان نینبود... گرگ خفته آرام گرفته  اما ا ینبود ...عصب سرد

 خاموش شده بود... ییدر چشمانش زنده کرده،گو

 خواستیهمان برق نگاهش را م او

 که مختص خود بود ینگاه برق
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 به وجود آورنده درخشش بود... خود

 غلط کردم بگم؟ ی+از کجا

 ؟یمونیپش یکجا از

 اشتباه بزرگ و سرزنش خودم؟ یکجا از

 ...یبرات هرچقدر بخوا زنمیم حرف

 بخشش سهمم باشه خب تهش

 قراریمنتظر بود و ب نگاهش

 چشمان مظلوم را نیا اوردین طاقت

 سر به حرفش آورده بود پسرک زبان باز... آخر

 بگو-

 دبو یدنیخش صدا که پرست نیبه ا لعنت

 هول زده اش کرد... یلحن بم و محکم کم نیا

 کنارم بود ارشی+صبح ک

 ...یعصبان یکردم دلخور شدم حت تعجب

 یبهم بگ نکهیبدون ا یشب رفته بود نصفه

 دنبالت یببر یمحافظ نکهیا بدون

 که پشت در اتاق بودن دمشونید چون

 بود... داریبود و ب شمیپ ارشیک

 دیدیم لمیداشت ف ونیزیتلو تو

 ریوهلل نگاه نکردم ام به

 ...لمیف دنیبا د یحت

 گهید یکیتن لخت  دنید با

 نکردم انتیتو خ دنیکه عادت دارن به د ییچشما به

 که مرتکب شده... ییخطا یاداوریگرفت و چشم بست از  ینفس

 از صداش مشخص بود ی+ول
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صدا تو مغزم اکو شد  نیکنم ا رونشیتا از اتاق ب شهیمثل هم ارشیک کردیم تیاذ داشت

 اکو شد...

 که حالم و بد کرد یاونقدر

 صدا نیماه کنترل ارگاسم بودم و ا کی من

 یستیشدم و تو ن کیتحر میعصب دمیبه خدا فقط به خودم اومدم د دونمینم

 یکه دستم به خودم خورد تو اومد نیهم خورمیم قسم

 یکن یکه خال ومدیکه داشتم اما صدام در ن یاز حد تحمل شتریشدم مجازات شدم ب هیتنب

 خشمت و...

 ....یتو بهم بدبخشش ستین حقم

 بود و انگشت او مانع شد... دنیلب مرز چک اشک

 حرف دل را از نگاهش... خواند

از سر غم بچکند از آن  یقطره اشک یحت گذاردیچشم ها که نم نیا دادیم نانیاطم

 که عاشقش بود... ییهاچشم

 نیدر نگاهش اما هنوز هم لب به سخن نگشوده ا دیگاه بودن را د هیمحکم و تک کوه

 ...کردیسکوت آزارش م

 و دستانش را فشرد... دیکه نزد با عجز نال حرف

 رییی+ام

 ریزهرمار و ام-

 توله سگا یکرد ریام ریچقدر ام هاتیوسط بلبل زبون یامروز ه رهینم ادمی

 شد... لیصورت و به قهقهه تبد یزد به پهنا لبخند

 گر؟یبخشش د یعنی نیا

 سخن گفتن او بود یحرص نیمجازات و تاوان اشتباه هم انیپا

 برق بازگشته چشمانش و گرگ آماده حمله.... نیهم

 شروع شد... ییکرد و مظلوم نما سرکج

 ؟ی+آشت

 زد و نگاه به سازش دوخت یمحو پوزخند
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 هاشون ساز بزنن؟با پنجه توننیتا حاال توله سگا م یاز ک-

 ؟یاانقد حرفه اونم

 صخره نشست... ش،لبهیپاها انیبرخاست و م یزده از جا ذوق

 ...یکیو نزد یپرو باز نیتوجه به نگاه متعجب او از ا بدون

 +من فرق دارم با همه... من توله آسمان خراشم

 جمع شد... یدو انگشتش فشرد و چشم کم انیم چانه

 را دوست داشت شیصدا حرص

 ...دیکشیبودنش را به رخ م مهم

 ...یتفاوت یاز ب بِه

 نه؟ کنهیفرق م هیهم با بق شیاضاف یتوله آسمان خراش غلطا-

 +غلط بکنه

 درس عبرت شد یاما انگار کنهیفعال که م-

 اول و آخره نه؟ بار

 آره... خورهی+قسم م

 نشد کم تاوان نداد... تیاشتباها نکنه...کم اذ نیاز ا گهید

 کمرش زد و چشم غره رفت... پشت

 بود فقط هیتنب کمیحاال  خوبه-

 صورت گذاشت و لپ باد شد... یدرشت کرد و دست رو چشم

 ...کردیم وتشیکه به شدت ک یمیقد عادت

 

 یو نگفتم ول یبدن هی+من تنب

 بود.... هیتنب کمی اون

 بشم کشینزد ترسمیحد م نیشده در ا یگذار نیشده برام منطقه م ییدستشو رسما

 شاش خودمم از دست دادم من... اریاخت

 حد نیدر ا پاشمیدارم با آبپاش آب م یانگار
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 سوزش و دردش به کنار... حاال

 روحم بود هیتنب نیدر کل منظورم ا یول

 جونم و گرفت... یتفاوتیب نیا

 ماهان... یشیآدم م-

 کنمیدوسال تازه دارم آدمت م بعد

 ...یچند خوب بود هر

 ارشیاون ک ریتقص

 کنهیاز راه به درت م اون

 شد... زانیآمد و لب و لوچه آو ناز

 برشانه اش گذاشت و تند تند پلک زد... سر

 اونه ری+به خدا همش تقص

 ...کنهیخرابش م ادیم نیاربابم باشم ا عیتوله سگ مط دیبا دونمیم من

 و از خود دورش کرد دیکله اش کوب پس

 جرت ندادم جانیو ادا اطفارت و تا هم یلوس باز نیجمع کن ا-

 کنم کارشیاونم بلدم چ هرچند

 بشه... شیکه حال کنهیم یچیدمش و ق یجور هیکه بفهمه  ایارش

 نگفت.... چیو ه دیخند

 داده، یکه به زور خود را در آن جا یآغوش در

 که دور تنش حلقه شود... یدست یبدون حت دیلَم

 

 از جانب او... یهم نداشت از بوسه و هم آغوش یانتظار

 ...ستیکاف گشودیم شیکه آغوش به رو نیهم

 شد... دایآرامش جسم و روح که خواب درون چشمانش هو ایتن بود  یخستگ

 افتادن داشت که محکم تکانش داد... لیشانه او م یکیدر نزد سر

 ییجا هیببرمت  خوامیپاشو م-
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 و نق زد... دیکش ازهیخم خمار

 وقت همهنی+نههه لطفا تازه آروم شدم بعد ا

 کارم مهمه گمیروز بود بعدشم دارم م 4انقدر زر نزن فقط -

 یو سرسبز هاابانیبه خ رهیگرفت و خ یشد در کنارش جا نینق کنان سوار ماش نق

 اطراف در فکر فرو رفت...

 یداشت برا جانیو ه کردیاز آن صحبت م رارسالنیکه ام یکار نیاز ا دانستینم چیه

 ...دنشیفهم

 ایرو نیبود بعد به خاطر ا دواریو ام شدیاز جانب او حساب م زیسوپرا نیاول ینوع به

 نشود... عیضا یپرداز

که خاموش شد متعجب به سمتش برگشت و  نیکه متوقف شدند،ماش مارستانیب یبه رو رو

 نگاهش کرد... یسوال

 شد؟ ی+چ

 بود... مارستانیسر در ب یبه تابلو رهیاو اما خ نگاه

 کار؟یچ مارستانیب میبود کارت...اومد نی؟ا رارسالنی+ام

به  یبهم کادو بد یخوایدر انتظارمه م زینکن من فکر کردم سوپرا تیاذ رارسالنیام

 که زدم... یقشنگ قشنگ یحرفا همهنیخاطر ا

 کردم ییخوشگل ازت دلجو انقدر

 نگاه دوخت... یکج کرد و خثن شین

 خفه شو-

 رارسالنی+اه ام

 زهرمار-

 شد و اخم کرد... نهیبه س دست

 +اصال به من چه

 زد یبه فرمان گرفت و لبخند محو دست

 مرکز... نیو ا مارستانیب نیداشت با ا کارها

 بود... انداختهیبه تابلو ن ینگاه یکه ماهان عجوالنه حت فیح چه



 

576 
 

 رو به خاطر بسپار نجایآدرس ا-

 ...نجایا میسر بزن ادیبه بعد قراره ز نیا از

 ؟ی+چ

 روشن کرد به قصد حرکت... نیشد و ماش ترقیبه تعجبش لبخند عم توجهیب

 برسم تمیبه تقو گهیبهتره تا چندروز د-

 حالت ممکن خودش باشه... نیتریدر عال دیاسپرم با گنیم

 مارستانیرا تجربه کرد و فورا سربرگرداند به سمت ب اشیحالت زندگ نیزتریانگ رتیح

 ....دیو تابلو را گذرا د

 زود به حرکت درآمده... نیکه ماش فیح چه

 رارسالنی+ام.. ام

 واستا رارسالنیام

 کنمیخواهش م رارسالنیام

 نوشته بود یچ رارسالنیام

 دهان گذاشت یو دست رو جانینداشت از ه هیتا گر یمرز

 گر؟ید کردیبود که فکر م یهمان اشیمعن رارسالنیار امد یلبخند معن آن

 ؟ینوشته بود مرکز نابارور رارسالنی... امرارسالنی+ام

 م؟یبچه دار بش یخوای... میخوایم

ها برق چشم نیلبخند کج امان از ا نیاما امان از ا دییتا یبه تکان سر برا ینداد حت جواب

 یکه به راحت یافکار نیو امان از ا

 آنها را بخواند... توانستیم

 اش بود...لحظه کی یبرا جانیه

خوب را در  یتمام حس ها یترس و دستپاچگ یشوق ذوق حت یشور سرزندگ عشق

 دارا شد... یا هیعرض ثان

 گریثمره عشقشان د ینعیمشترک داشتن  فرزند

عشق و جنون و  نیبه احترام ا ریصورت گذاشت و چشم تر شد و اشک سراز یرو دست

 ....یدلدادگ
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جوش و  یصدا یشان...نشسته بر صندلو سه نفره دیجد یزندگ یایبود در رو غرق

 ....یقیبلند موس یتوجه به صدا یب دیچیپیخروش در گوشش م

 ...دهایهم نبا دیشا دهایاز با یستیبه همراه ل دیچیم ایرو

 به همراه داشت... زین دیمشکالت جد دیجد یزندگ

داشت  یبدهد ، دروغ در پ یدیجد یرنگ و بو شانیکه قرار بود به زندگ یفرزند حضور

 ....یپنهان کار یو کم

 همگان... دیمشهور مملکت بود و در د تیشخص

 اما مجبور بود... یاز زندگ ییبود پنهان کردن بخش ها سخت

 را در کنارش حس کرد و با لبخند به سمتش برگشت... ارشیک حضور

 یبه سمتش گرفت با چاشن یوانینشست و غرغر کرد...ل یبه باسن گرفته بر صندل دست

 چشم غره...

 کوفت کن ریبگ-

دخملمون خوشگل  ادیازت در ب یدو تا اسپرم درست و حساب یریجون بگ کمیموزه  ریش

 بشه...

 از دستش گرفت و ابرو باال انداخت... وانیل

 +دوباره چته؟

 گهیشوهر توعه د ریهمش تقص-

 شل شد... شیضربان گرفت و ن قلب

 که ستی+شوهرم ن

 که ستیهم که مثل خر ذوق کرد ماهان ن یآره اون-

 دوباره چته آه و نالت به هواست... نمی+کوفت بگو بب

 نداره کیاصال جنبه تبر هیوحش ریام نیبابا ا-

 بچه دار شدنتون مبارک باشه گمیبهش م رفتم

 برا تو جاساز کنم... یخوایم گهیجا نداره اسپرم و درست جاساز کن برگشته م کمی ماهان

 ...دینوش یدنیاز نوش یزد و کم قهقهه

 نکنه یجورنیننداز تا ا کهیبهش ت گهی+د
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 ...دیکرد و بازهم باسنش را مال غرغر

 +چه مرگته...فقط حرف زد کو*نت که نزاشت...

 حرفا رفت نشست تو سوراخ کو*نم...انقدر درد گرفت... نیحرف که زدا...اصال انگار ا-

 ؟یکنیتحمل م یچطور

 نثارش کرد ییو خفه شو دیخند بازهم

 رهیگیوقت انتقام همه رو م... اونادیم ییحاال بزار دختِر دا-

 گفته دختره؟ ی+دختر؟ ک

 من-

 ...یاز باباهاش یکی+تو کدوم 

 دیکوب یصندل لهیو پشت سرش را به م دینال

 خسته شدم انقدر همش پسر پسر... گهیبابا بسه د-

 مثال... دیاریب گهیپسر د هی دیخوایبه سرتون زدم که م یچه گل من

 مثل من یکی اونم

 ییمگه تو بچه ما یگیچرا چرت م ارشی+ک

 و که بچم به تو بره... یاون روز ارهیهم خدا ن بعدش

 آورد نییکرد و تن صدا پا طنتیش

 یکنیم کاریبفهمه چ ایمهرزادگان...ارش یآقا یکنیبچم بچم م ومدهیهنوز ن-

 ...شانیهاطرح قلب گرفت از تصور برادرانه چشم

 ....شهیو عاشقش م ادیزود کنار م یلی+پسرکم مهربونه خ

 داد... هیتک یو به صندل دیکش یکالفه ا پوف

 با زنه؟ یریم یحاال ک-

 دیکوب شیدرشت کرد و بر ساق پا چشم

 با زنه... یریم یچ یعنی+خفه شو 

 تو زنه رهیم کنهینبود اسپرمه پرواز م ادمی دیآها ببخش-

 ...رارسالنهیاز ام ستیخفه شو...بعدش هم اسپرم از من ن ارشی+ک
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 تنش خم شد ... یو رو دیشدت پر به

 یدیتا حاال اجازه م ی...چت شده تو از کیشد رتیغیانقدر ب یماهان از ک ؟یچ-

 بخوابه... گهید یکیبره با  رارسالنیام

 و جسمش را هل داد دیبرگونه اش کوب یحرص

 ....یدیفهم زارمیکو*نت م یبگ یمزخرفات نیهمچ گهیبار د هی ارشی+خفه شو ک

 بدم لتیخوشگل دختر تحو هی دمیتو خودم قول م زیجووون اسپرمت و بر-

 نثارش کرد و انگشت وسط به افتخارش باال برد... یفحش

از وزش باد لذت  ارشیک یبه حرفها توجهیگذاشت و ب یو دست بر حفاظ کشت ستادیا

 برد....

 یشوخ یحاال ب-

 گمشو  ارشی+ک

 یشوخ یگفتم ب-

 شد... نهیسمتش برگشت و دست به س به

 +بگو

 بهت گفت یچ رارسالنیام-

 دمی+گفت من اسپرم م

 کجا-

 شگاهی+آزما

بعدش  یتو قوط زارنیم رنیگیو م رارسالنیاسپرم ام شگاهیتو آزما یوقت فکر کرداون-

 تو زنه؟ کننیجاساز م رنیم

 ؟یگی+مگه مواده که جاساز کنن چرا انقدر چرت م

 ...نطورهیهم بله

 نگاهش کرد... یزد و جد یپوزخند

 اشتباه به عرضت رسوندن-

 تازه باشه دیبا اسپرم

 عمل کمه.. تیامکان موفق یجورنیبر اون ا عالوه
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 ؟یعنی+

 شگاهیتو آزما رهیم یجنابعال رارسالنیام نکهیا یعنی-

 تا حامله بشه... خوابهیباهاش م کنهیو انتخاب م یکیکه اونجان  ییزنا نیب از

 حبس شد و چشم درشت... نهیزده نفس در س رتیح

 یگریآمد از تصور بودن مردش با د یگرفتنش دست خود نبود که نفس بند م لکنت

 گه؟ید یکنیم ی+شوخ شوخ

 ...میجد کامال-

 ای+ک

 ...یباهاش صحبت کن یبهتره بر-

 برداشت کند... یرا شوخ شیحرفها توانستیرقمه نم چیبود و اخم کرده...ه یجد

 و پلک محکم برهم فشرد... دیبه گردن کش دست

 ...مگر زنده نباشد...دادیکه اجازه نم البته

 فرستاد و به سمت اتاق رفت... رونینفس ب یحرص

 کردیصحبت م النرارسیبا ام دیبا

 را لمس کند... یگریکس د رارسالنیام دادیاما اجازه نم زدیثمره عشقشان را م دیق

 رفتنش را نظاره گر شد ارشیو ک رفت

 نشست یشل شد و با خنده برصندل شین دیاش را که د یدور

 ...اوردمیبودنا داشتم باال م ی... چقد سخته جدشیآخ-

 در دست گرفت یدنینوش وانیل الیخیباال انداخت و ب شانه

 خوامی...من دختر مکردمیکار زشت و نم نیمنم ا دیاریدختر ب خواستیبه من چه م-

  توانستندینم یاهیثان یو غضب حت خشم

 کنند.... فیاحساسات مختلفش را توص حجوم

 نبود... یعاد ماهانِ 

 است.... دنیدرون جسمش نفوذ کرده و هر آن آماده در ییگو رارسالنیام یهاچشم گرگ

 ...دادیدرست نم یریگ میکورش کرده اجازه تصم حسادت
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بغض را هم  یحرص با چاشن یاندک توانستیم کردیوجودش را که نگاه م یانتها

 مشاهده کند...

 باز نشود.... شانیبه زندگ یگریزن د یو پا اوردیب ایبه دن یکودک توانستیبد که نم چه

 ...دیاتاقک را محکم باز کرد و محکم تر برهم کوب در

 محکم در... یصدا دنیاز شن ینخورد حت تکان

 پا افتاده... شیبود نسبت به اتفاقات پ نیتر تیاهم یب ییگو

 گذاشته بود... شیهاچشم یبرتخت آرنج رو دهیدراز کش الیخیب

 ...فرستادیو چشم قلب م کردیم رهیحالت هم نگاه خ نیتر یعاد نیدر ا یحت

 ...دنشیپرست ینداشت برا یبود و وقت یکه عصبان فیح چه

 زد مهیو برجسمش خ دیتخت پر یشدت رو به

 ...دیدر دست گرفت و غر قهی

 بهت بدم یکار نیدرصد هم فکر نکن اجازه همچ هی یحت رارسالنی+ام

 نگاه کرد... چشم برداشت و متعجب سر و وضعش را یدست از رو نهیطمان با

 دوباره چته؟-

 دمیاجازه نم ریام دمی+اجازه نم

 بخوابم... کمیبزار  رونیبه جهنم پاشو برو ب-

 ...دیپر نییبرجسمش باال پا زیرا تکان داد و خود ن اشقهی

 ...زنمیحرف م ی+دارم جد

 ...دیبه محل اتصال دوتن انداخت و تک ابرو باال پر ینگاه

 ...کنمیم کارتیچ نیبب نییبپر باال پا گهیبار د هی..گمیم یمنم جد-

 ها...قانون یبه تمام توجهیصورتش تکان داد ب یرواشاره روبه انگشت

 ...مگه زنده نباشمیبخواب گهید یکیبا  دمی+اجازه نم

زده بر  مهیخ رارسالنیشد و ام دهیکرد و فورا برتخت کوب رییتغ شنیپوز یاهیثان به

 جسمش...

تو سوراخ  کنمیفرو م برمیانگشتت جلو چشم من تکون بخوره همون و م گهیبار د کی-

 ؟یدیفهم قرارتیب شهیهم
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 آخرت باشه دفعه

 گفتم یچ یدی+اصال شن

 ...یکردیزرزر م یداشت شهینه...البد مثل هم-

 آرامش داشته باشم... قهیدو دق یزارینم چرا

 دمی+اجازه نم

 سه ساعته؟ یو ه یاجازه چ-

 یبخواب گهید یکیبا  زارمی+نم

 ماند اشرهیقفل شد و و خ یلحظه ا مغز

 کنم؟ کاریچ-

 شد زیخ میبه جسم داد و ن یتکان یحرص

 ...یاز اون زنا بخواب یکیبا  دیاسپرم با یگفت برا ارشی!ک

 فکرشم به سرت نزنه یحت

با  دنیبشه چه برسه خواب رهیخ گهید یکیبه  هیاز دو ثان شترینگاهت ب یحت دمیاجازه نم من

 زن... هی

 زارمینم یول رارسالنیام رمیمیم

 هم تو رو هم خودم و... کشمیاونو م هم

 ...یدیرو فهم گهید یکیمنو لمس کنن نه  دیدستا فقط با نیا

 ...یدیرو فهم گهید یکیفقط جسم منو له کنه نه  دیتن با ینیسنگ نیا

 ؟یدیفهم کنمیم کهیت کهیکه قراره با تو بخوابه رو ت یاجن*ده اون

 

آماده  کردیآسمان بلند م یو سر به سو دیکوبیم نیکه پا بر زم یغافل از گرگ دیکش داد

 غرش....

 شدن گرگ خفته را.... داریب دیبود و نفهم یعصب

 ...ادهایحرکات و فر یآورد حت ینم ادیزده را به  یها حرف

 سپرده... یبه فراموش دینبا دیرفته و با ادیقانون ها از  و
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 ریلعنت بر خود فرستاد و چشم بست اما چه د دیرا که د یشانیقفل شده و رگ برآمده پ فک

 ... دیجسمش برداشته شد و فهم ینیسنگ

 به سمت در را عشیمحکم و سر یهاقدم

 ...ارشیصدا زدن ک یعربده اش برا یحت

 نایروهام ا شیپ میریبگو برگرده...نم تانی...به کاپارشیک-

 کار دارم هتل

 نفهته در جمله آخرش... دیباشد به تهد توجهیکرد ب یو سع دیگز لب

 ...مگر حق با او نبود؟...اما

 ...یمانیپش یبود برا ریاما د دیو عقب کش دیترس یاهیبه ثان یول ستادیدر اتاق ا پشت

شد و به داخل اتاق پرتش کرد و همانطور تا تخت ادامه  یدست قدرتمند ریاس گردنش

 داد...

خود ثابت بماند که  یسر جا افتیفرصت ن یتلو خورد و در آخر لبه تخت افتاد اما حت تلو

 شد و جر خورد.... دهیبه دو طرف کش قهی

 گنگ بود ریو تصو گذشتیم یبه کند لحظات

 سرخ بر اثر ضربات دست او... یها پاره و جسم بسته شده به تخت اندکلباس تمام

با  یبر حرفش و قصد کوتاه آمدن نداشت حت دیکوبیم یو پا کردیهمچنان مقاومت م اما

 مرگ...

 تنه لخت کرد و دست به کمربند شد باال

 حرکت... نیا نمودیم ینیخوب نشده ،ترس تلق هایکبود یزدن نداشت که هنوز جا قصد

 ...زدیم هیتکه و کنا ستادهیتخت کمربند به دست ا نییپا

 اونجاها...همون و بگو دوباره؟ یکردیزرزر م یزیچ هی-

 ...یبخواب یبا کس زارمیمن نم گمیهم الزم باشه م گهی... هزار بار دگمی+م

 ...دیو کمربند بر شکمش کوب اوردین طاقت

 کار؟یچ خوامیرو م گهید یکی امیبر نم یکید آخه توله سگ نفهم من از پس تو -

 جن*ده کهیزن برهیبارم آرزوش و به گور م هی همونیباره ول هی+اون فقط 

 ضربه زد به قصد سکوت بازهم
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 ...یدیفهم کنمیکلمات با خون خودت نجسش م یبا بعض یدهنت و نجس کن-

 بود و زبان راسخ... یهنوز وحش هاچشم

 آمد... ینم کوتاه

 زارمی+نم

 بهت گفت یک-

 ارشی+ک

 نه؟ یو زر مفت زد یتوعه احمق هم باور کرد-

 ....کردیکلمات البته که باور م ینبود لحن و ادا ینگفت...شوخ چینفس زد و ه نفس

 دنیفهم یشد برا زیکج کرد اما گوش ت یگریو ناراحت سر به سمت د دیرا د پوزخندش

 حرکاتش...

 و آغاز مکالمه دادیخبر از تماس م یگوش بوق

 ...ییتماس گرفته بود گو شگاهیآزما با

 و ماهان هر لحظه سرخ تر... شدیرد و بدل م هاحرف

 قضاوت ... یبرا یشرمندگ یهم کم دیخشم ترس شا از

 آورد... یبه بار م یعجول بود و خرابکار شهیهم مثل

 مرد را یهابشنود حرف خواستینم

و داد  اوردیطاقت ن دیرا که شن رارسالنیو صدادار ام قیکه قطع شد پوزخند عم تلفن

 ...دیکش

 ....ری... بازم کن امکشمتیم ارشیبازم کن بازم کن ک کشمشششیم ریام کشمشی+م

 بود... دهیخواب گرید تیعصبان

 یبه بار م یهر بار گند یحرص و جوش وقت نیتوله سرکشش ا یداشت برا دهیفا چه

 آورد...

 ....تشیترب یبود برا یبهتر یهاراه

 او یرگیهنگام خ نمودیخمارشده، پر شده از شهوت م یکم چشم

 خلق کرده بود... ییبایلخت و بسته با تکان تکان خوردنش منظره ز تن

 شود و ترکیاتاق تار دیاتاق رفت آنها را تا انتها کش یقد یهاسمت پرده به
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 ....ستادیا مقابلش

 به دکمه شلوار گرفت و با آرامش باز کرد دست

 بود بر حرکاتش... رهیکه خ ییبه او رهیها روبه باال خاما چشم نییپا سر

 بازت کنم چرا ماه من؟-

 نه؟ برهیم شیکار هارو پ یلیبسته بودنت خ نیهم

 گذشته باشد ینداشت چه مدت زمان یفرق

 نگاه معشوقش بود... فتهیهنوز هم ش او

 و  دیلرزیو دست و دلش م شدیم سست

 ....دیلغزیم

 افتاد لب به دندان گرفت... نییپا یو قو دهیکش یکه از پاها شلوار

 زیآم کیآرام بود و تحر شیصدا

 کردیعمد کلمات را با آرامش ادا م از

 دارم... یفکر بهتر هی-

 قوا دارم انقدر... نمیبب میامشب امتحان کن چطوره

 کنهیاسپرمه انقدر خوب عمل م نمیبب

 که ستین یزیکم چ بآلخره

 من قراره متولد بشه... پسر

 شه...با دیبا نیبهتر

 امشب... میاون سوراخ تو رو پر کن کمی

 است... اریوقت بس گهید یکیتا رحم  حاال

 اما توان پلک باز کردن نداشت... دیشنیدر را م یهاکوبش یصدا

 ...دانستیتقابل جنون و شهوت نم ایبود  یباز عشق

 ...یدر بدن مانده بود نه توان یجان نه

 بود و عشق و شهوت.... جنون

 کردند.... یو عشق باز ختندیگوشه اتاق بذر هوس ر گوشه
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 بار پرواز دوباره... نیبار رها شدن تجربه کردند و چند نیچند

 از روز است... یشد و حال چه موقع هوشیبار کجا ب نیآخر دانستینم یحت

 حس.... یتنه ب نییکننده شب قبل تن تماما کوفته بود و پا وانهید یآن عشق باز اثر

 باز را ببندد.... مهیتوان نداشت دهان ن یحت

 ....یو تمام نشدن ییهوکی یهابود و خواستن رارسالنیام

 ....یتمام نشدن یهابود و شهوت و آه و ناله عشق

 ...دادینم یتیاما اهم دانستیخواستن و تصاحب جسم م نینبود ا یعاد

 ....شدیخواستار او م رارسالنیام نیچن نیا ینه وقت 

که بتواند لب باز  یکه داخل اتاق شده اما کو رمق دیرا د ارشیباز ک مهین یهاپلک انیم از

 تعجب... یکند برا

که دور تا دور اتاق چرخ  ندیاش را ببدهان باز مانده و چشمان وق زده توانستیم

 ....زدیم

 ....نینامرتب افتاده بر زم یهابالشت و مالفه ایپرت شده  یکه گوشه.ا یلباس هرتکه

 به او بود با تن تماما کبود افتاده برتخت... رهیخ نگاهش

 و بامزه ... دیاما آرام بود و پرشک و ترد لحنش

 ؟یازنده-

 لب... یانهنا یحداقل کم یبرا یسر تکان داد و تالش آرام

 ...ایبا جنازه ندار یمطمئن باشم؟فرق-

 کاهدون که از خودتونه... ستیالمصبا کاه از خودتون ن بابا

 مونده براتون؟ یکمر

 داداش یخشک شد یکرد هیانقدر تخل کنمیم حس

 تو؟ یاومد ی+چطور

 نگاه به لبه تخت دوخت و با اکراه نشست... وارچندش

 گه؟ید زهیکه تم نجایا-

 +خفه شو
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 بزنم... واریدست به در و د یحت ترسمیواال م-

 ...دیدیکه معلومه همه جا پاش نجوریا

 شتیبهم کارت ورود داد اومدم پ ریام یراست

 +خودش کجاست؟

 تازه اومدن... ناستیروهام ا شیپ نیپائ-

 ...انگار نه انگار...یبراش اسپند دود کن دیماشاهلل هزارهللا اکبر با یول

مثل  رونیاستخونات زده ب یقشنگ کم کرد لوی...ده کنجایا یمثل چوب خشک افتاد تو

 ت هم کبود شدهچشما نییمعتادا پا

 تر شده...سال جوون 20 یآشاما انگارمثل خون اونم

 ...دیو مالفه باالتر کش دیخند آرام

 پوشوندن نداره که گهید دمیو د دمیدیم دیکه با یزور نزن داداش زور نزن اون-

 ...گمیم

 اری...جون ندارم..توروخدا به حرفم نارشی+ک

 ؟یزیچ یداره؟ژن ییقایآفر ای یرگ عرب ریام گمی...منینه فقط هم-

 +نه

 ها...باشه یرانیا ادینم ؟بهشیمطمئن-

 +چرا؟

 ...شهیبهش شل م یزنیکه دست م اسی...ارشیشیچسه خشک م هیکه با  ییتو یرانیواال ا-

 باال زنمیم نمیبیم یکه هرچ منم

 باشه یرانیجوون ا ادیبهش نم ریام نیا

 ...شهیکه نم کیتحر

 ...شهیکه نم شل

 ....شهیترم متازه سرحال شهینم شیچیهم س*کس کنه ه هزاربار

 و بالشت به سمتش پرت کرد... دیدرد خند با

 جون ندارم گمیم ارشی+خفه شو ک
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 فهیاه اه ننداز بهم...کث-

 رونی+برو گمشو ب

 ...یفک کرد یچ رمیم-

 ...رونیب رمیجون م ریاومدم پز بدم دارم با ام فقط

 بده... ادیهاشو به منم  کیتکن نیدوتا از ا یکیمخش و زدم  دیشا

 به تن تکان بدهد اما نتوانست... یکرد و خواست کم اخم

 ؟یریکجا م ری+با ام

 درآورد و به سمت در قدم برداشت... زبان

 +باتوام!

 فورا در را بست... کندیکه به سمت اتاق پا تند م ایارش دنیو با د دیکش رونیبه ب یسرک

 ...هایکوبیدرو م ینجوریا ستی+چه مرگته خونه ن

 ادیداره م ایارش-

 تکان خورد و صورت از درد مچاله شد... یکم نگران

 ...نهیبب تشیوضع نیباباش و تو ا خوامیتو... نم ادی+نزار ب

 کج کرد و صورت درهم رفت.... شین

 جانباز شده... یت؟انگاریوضع نیتو ا-

 انقدر ادا اطوار نداره... گهید یکو*ن داد هی

 بهتره... نهیباباش و نب ایآره همون ارش یول

 برهیم یبودن تو پ یبه هورن هم

 ...رشیبودن بابا ام یوحش هم

 ...زارهیم ریبچه تاث هیروح تو

 خارج شد.... الیخیانگشت وسط نشانش داد و او ب یحرص

 ...اوردیتوان نداشت سر از کارشان درب یبد که حت چه

 برود.... رونیبه ب خواستیم تیوضع نیو بدون او در ا ییتنها رارسالنیبد که ام چه

 گذاشتند.... شینبودند و آنها هم فورا تنها اشیکیدر نزد شتریب قهیافکار هم چند دق یحت
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 جسم خسته خوب بود.... یخواب برا یکم

برد اما بالخره با  یادیرفتن زمان ز رونیو ب ییچند ساعت تنها یبرا ایکردن ارش یراض

 شد.... الیخیب ایآر دنید

 ....ستینکشد ولکن ن رونیزبانش ب ریبود تا تمام ماجرا را از ز مطمئن

 به سمت مرکز رفتند... رارسالنیراحت شد و هم قدم با ام الیخ

 دختردار شدنشان گفت... یهایابافیکرد و از رو طنتیراه ش تمام

 ...یداشت به فرزند دختر دیهنوز ام ییگو

 ریام-

 و کبودت نکنم؟ اهیس یزنیصدام م ینجوریکه ا یماهان یچرا فکر کرد ارشی+ک

 جامعه بده لیکن تحو یجوووون تو فقط منو رنگ-

 یو نفس حرص شدیم یاش عصبکرد هرچند با هر کلمه شهیپ یتفاوتیغره رفت و ب چشم

 ....فرستادیم رونیب

 ....یچقدرم که ماهان و کبود نکرد-

 و من بزارم؟ ییاسم دختِره دا رارسالنیام گمیم

 ...خرمیم یلباس گلگل براش

 ...بندمیهاشو م یفرفر

 رمش؟یبگ یمن به فرزند خوندگ شهیم گمیم

 ؟یاونجا زنه رو بک*ن یریتو که نم رارسالنیام گمیم

 کنن؟یتوش جاساز م یچجور یکنینم اگه

خوشگلش و َسوا کن دخترمون خواست به اون بره خوشگل  هیحداقل  رارسالنیام گمیم

 بشه حداقل....

 را پر کرد.... نیو دادش اتاقک ماش دیمحکم بر فرمان کوب مشت

 خفه شووووو قهیفقط دو دق ایک قهی+دو دق

 ؟یدیم یرو چ ایشم جواب ارشخدانکنه...من خفه-

 ...یدیجوابش و م یوقت چاون زنهیشور م زنهیهق م زنهیعر م کنهیم هیگر شهیم وهیب

 پارک کرد و به سمتش خم شد.... یرا کنار نیماش یحرص
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 داد.... هیتک نیماش یدر دست گرفت و سرش را کامال به پشت قهی

 ...نیپشت ماش نیواسه کشتنت فراهمه هم ازمیمورد ن لی...تمام وساارشی+ک

 ...ینفعته دهنت و ببند به

 باشه که اصال بودنت و حس نکنم یجور هی خوامیم

 شدم از آوردنت... مونیاول کار پش نیبهت که هم لعنت

نکن دست و پات و با طناب ببندم دهنت هم چسب بزنم خودم و راحت  یکار هی

 یکنم...الل...اوک

 نگفت.... چیسر تکان داد و ه دهیترس

 ...یجور نی... همنی+آفر

 ؟یهم داشتم نگم نگه دار ییدستشو-

 دور فرمان محکم کرد و چشم بست دست

 +خفه شو...

 خوب نبود... شیبرا تیموقع نیدر ا تیقلب باال رفته و عصبان ضربان

 یم ادیو سالمت جسم و روح و آرامش به  تیتقو یدکتر را برا یهاهیتوص کیبه  کی

 ...شدیتمام دود م ارشینگاه به ک کیآورد و با 

 نیبود و از ب شیمخرب آسا ییبشر به همراهش که خود به تنها نیبود آوردن ا اشتباه

 بردن آرامش....

 داد... نیچ ینیمتعجب دور تا دور اتاق گرداند و ب نگاه

 ....کردیفکرش را هم نم یکه حت یتیوضع نینبود ا یجالب یشوخ

 کرد... یمخصوصش داخل شد و حرص بر سرش خال یمنش

 نیهمچ یگرفته؟چرا به من نگفت تیج*ق بزنم؟شوخ نمی...بشهیا یچه مسخره باز نی+ا

 رو؟ یزیچ

به اتاق  ارشیک دنیکند اما سرک کش یریاش جلوگصورت گذاشت از خنده یرو دست

 مانع شد و بلند قهقه زد...

 داداش یاریبرات بزنم سوراخ موراخ کم ن امیجوووون ب-

 ؟یدونستی...توام مارشیک رونی+گمشو ب
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 تو ظرف؟ زهیریاسپرمت خود به خود م نجایا یایم یفکر کرد قای...دقیفکر کرد یپس چ-

 +من اصال فکر نکردم

 ...دیرفت و غر یمنش یبه قهقهه ها یغره ا چشم

 ؟ینره خر و فرستادم دنبال کارام پس واسه چ نی+ا

 جق بزنم؟ امیب نکهیا واسه

 نمونه اسپرم بده که ستیکه قرار ن نیداداش قربونت ا-

 ...میمزاحم اوقاتت نش میریهم ما م حاال

 برات زنمیم یمرام معرفت امیبگو م ینتونست

 مبل نشست... یرو یبه سمتش پرتاب کرد و عصب یدستمال کاغد جعبه

 ...دیبه گردن عرق کرده کش یداد و دست هیتک یبه پشت سر

 را نکرده بود... شینجایا فکر

 ....کردیم شیفکر کردن به آن هم عصبان یکه حت تیموقع نیبکند در ا توانستیم چه

 ماهان نبود... یمخمل یصدا دنیبهتر از شن زیچ چیبه دست شد که ه تلفن

 ....یشگیهم یقیخمار و خسته با آن موس یصدا

 آتش بود.... یبر رو یهمان "جانم" گفتنش هم آب یحت

 جانم؟-

 نجایکردم ا ری+گ

 ؟یچرا منو نبرد-

 حاال؟ یخوب...ی...درد داشتی+خسته بود

 قندم افتاده ی...انگارستمین-

 بخور یزیچ هی+پاشو 

 ناز غرغر کرد... با

 اصال خوامی... نمامیب نییاز تخت پا تونمینم-

 لب من کو؟ نیریش اری

 کرده بود... دای...چه خوب که منبع آرامشش را پشیهایزبان نیریبه ش دیخند
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 اعصاب ندارم زی+مزه نر

 باشم شتیپ خواستمیم یبردیچرا؟کاش منو م-

 که خوب بود... یبود-

 شروع کرد... یو دلبر دیخند میمال

 ...کردمینگات م نشستمیخوب بود... م یلی+بودم که خ

 ...رشیپسر مثل بابا ام هی...کردمیمون رو تصور م پسرک

 ....یعصب یگرگ کوچولو هیهمون گرگ چشاش... با

 زد و کت از تن کند شخندین

 شم نخوام ج*ق بزنم یمن خال یکردیکار م هی یبود نجای...اری+خ

 ؟ییییچ-

 ...کردیم اشیعصب شتریب نیمتعجب بود و به شدت بلند و ا یصدا

 توله نه؟ یصدات و برام بلند کرد کنمی+حس م

 ؟یچ یعنیآخه...  یمن غلط بکنم..ول-

 ...رنیدر نظر بگ ترکیاتاق و کوچ کمی...نکردن حداقل دونمی+چه م

 گفت... یاوم طنتیو با ش دیخند مردانه

 اونجا هست حاال؟ یچ-

 پورن لمیف یبزرگ...کل LED هی+

 یعکس لخته و توش پر اسماته و اوه دو تا جعبه دستمال کاغذ یکه روش کل مجله

 اه و ناله تو گوشت پخش بشه.... یصدا نهیا یهدفون که فکرکنم برا هی و

 ...زدیموج م شیو حسادت در صدا حرص

 را شیهاحالت نیداشت ا دوست

 صدها بار... کردیبازگو م یزبانیرا به زبان ب عشق

 ینیبب لمیف یحق ندار-

 قراره ار*ضا بشم؟ ی+پس چه جور

 زنمیخب خب من باهات حرف م-
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 تو ج*ق بزنم؟ ی+ماهان با صدا

 ...دیو سر بر بالشت کوب دینال

 ...نگاه نکن توروخدااااخوامینم رارسالنیام-

 فکر کن.... شبید به

 +به کجاش؟

 تر رود... شیپ مشانیها از حرآورد مبادا حرف نییصدا پا تن

 ...میگوشه گوشه اتاق خاطره ساخت نکهیبه ا-

 ...میکه تجربه کرد یاون جنون و عشق و شهوت به

 اسارت نیو لذت بردم از ا یکرد ریکه اس یمن به

 را... شبیبست و مرور کرد خاطرات د چشم

 ...دیرسیهم به ذهنش نم یگریداشت و سست نبود اما راه د یسرد طبع

 ...کردندیساخته شده که فقط حالش را بد م یها لمیبود خاطراتشان از ف بهتر

 در که حس پراند... یهاحس گرفتن و تقه نینگذشت از ا یادیز زمان

 برگشت... ارشیک یبا صدا رفتیشدن م کیکه به سمت تحر یچندقدم همان

 تا دست بالخره بهتر از دوتاست 4 نیکمکت...بب امیب ای ی...زدریام-

 و آرزو کرد زمان به عقب برگردد... دیچیماهان در گوشش پ ادیفر

 با ورود آنها... دادیرا از دست نم شیدوسال پ یآرامش و راحت خوردیم قسم

 دنبالت؟ یو برد ارشیتو ک رارسالنیام-

 ....ریییی؟امیردو ب ارشیک یتو منو نبرد رارسالنیام

 ماهان بفهمه توعه نره خر و انداختم دنبال خودم خوامیخفه شووو بهت گفتم نم ارشی+ک

 ....یدار یچه کمر ریی...امیجووون ماهانههه...اه عشقم تندتر...موهام و بکش لعنت-

 مبل پرت کرد و به سمت در قدم برداشت.... یرو تلفن

 ...کندینم شیبرسد زنده رها ارشیبود دستش به ک مطمئن

 پشت او پنهان... ارشیجلو دارش شد و ک گاردیبد که باد چه
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اتاق  یده قدم گهیساعت د میتا ن کنمیدفنت م جانیهم یزر بزن گهیکلمه د کی هی+فقط کاف

 ...یزنده بمون دمینم نانیشد اطم داتیپ

 ...یراهکار دیبه ام زدیدور اتاق چرخ م یعصب

 وارشان... وانهید یها یبه جز مرور عشق باز دیرسیبه ذهنش نم چیه

العاده کمرش خود فوق یو انهنا بایو خم ز چیپ یآن تن و بدن بلور ادیداشت با  یبیع چه

 کند... یرا خال

 که خود مسببش بود... یزیآم کیتحر یآه و ناله ها ننیداشت فکر کردن به ا بیع چه

 مهیها ک نغنچه لب یحت ایپر اشکش به وقت غرق شدن در لذت  یهاو چشم بایز صورت

 از شهوت... ینفس ینفس به وقت ب یکم یماندند و تمنا یباز م

 او بشوند یبه جز آه و ناله ها ییکه صدا کردیم انتیخ شیبه گوش ها نه

 ...دیجز او ببن یریکه تصو شیبه چشمها نه

 یمام شدن کارشان خبر داد که باز هم صدابه ماهان از ت یامیبه تن کرد و با پ لباس

 را دچار اختالل کرد.... اشیعصبب ستمیس ارشیک

 ...تیوضع نیا کردیساعت دوام آورده بود و نگرانش م مین فقط

 ابد؟ی تیجمع بزرگ شود و ترب نیقرار بود در ا پسرکش

 ....گذاشتیکه نم البته

 ...شدیبزرگ نم ارشیدست ک رینوه خاندان نامدار ز نیاول

 یریجلوگ کیکه از نزد بستیرا به درخت م ارشیک اشیسال اول زندگ ۱0تمام  شده

 ...دادیرا نم نیکند اما اجازه ا

 ؟ی...زدریام-

 ...شیهاحرف دنیآماده شن نهیدست به س ستادیپشت در ا صدایب

 برات بزنما امیب تونمیم ی...اگه نزدرارسالنیام-

 دمی...مکنمیم یساعت نقش ماهان و برات باز مینداره من ن یبیبرات سخته ع نمیا اگه

 برام.... یبعدش قول بده توام جبران کن یبهت ول

 به آن درون اتاق پرت شد... دهیچسب ارشیدر باز کرد و ک یناگهان

 دسته کاناپه خمش کرد.... یرا گرفت و رو گردنش

 ...دیبه کمربند شلوارش گرفت و غر دست
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 ؟یییییخواین؟مییبکشم پا یخوای+م

 سراسر لرز بود و التماس.... شیصدا

 بود فقط... یغلط کردم شوخ ریغلط کردم ام-

 ؟یغلطا نکن نیاز ا گهیبکمنت د یشوخ یشوخ یخوای+م

 بارررر ؟چندیکرد یخودت بشمار چندبار امروز از صبح با اعصاب من باز چندبار

 سرت... زنیبر کشمیم غیج یدست بهم بزن ریغلط کردم ام-

 نثارش... یمحکم یرا ول کرد و پس سر گردنش

 توجه ظرف نمونه را برداشت و از اتاق خارج شد... یب

 اش اما سکوتش نشانه قهر بود.... یکیقدم هارا در نزد یصدا دیشنیم

 ضعف داشت ینداد که تن کم یتیاهم

 نبود... یحرف یکرده بودند و امروز هم جا یرو ادهیز شبید

 ...ندیایبه مرکز ب یلیتکم یکار ها یها بدهند و براهرچه زودتر خبر را به بچه خواستیم

 از خون خود یوجود پسرک یشده بود برا طاقتیب یکم دیشا

 ...دیبه دفتر در دستش کش یو سرک ستادیپشت سرش ا آرام

 ...ییبود گو ییمشغول غزل سرا شهیهم مثل

 یخلق آهنگ یبر صفحه کاغذ برا کردیم ادهینقش بسته در ذهن را پ ییکلمات جادو آن

 ....دیجد

 

 روهاتقدم یصدا دمیفکر نکن نشن-

 گرفت... یجا زیزد و در کنارش پشت م شخندین

  یدی+البته که شن

 .. خورهیصاحبش و نشناسه که به درد نم یپا یکه صدا یسگ توله

 گذاشت...  زیم یو هدفون رو دیخند

متن آهنگ  هی ییهویاما  یکرد غیو تو در خواستیبودم... دلم بودن کنارت رو م یعصب-

پسرک  ونیو مد میمهربون نیپسرکم... حالم و خوب کرد... پس ا یتو ذهنم نقش بست برا

  یهست
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 ...انینما یکج شد و طرح پوزخند لب

 را دوست داشت...  شیها یالیخ خوش

 +خوبه

 ؟یچ-

 یباش یعصب یدلخور و حت ایاز دستم ناراحت  دمیاجازه م یکنیهنوز فکر م نکهی+ا

 ...شونیریازم بگ یتونیآدمه... نم یحسا نایا-

شده به قدرتش، رخ  نیتوه ییاخم کرد... گو یدر چشمانش زل زد و گرگ کم مغرور

 به رخ بکشد ییتوانا کردیم انینما

 ... تونمی+البته که م

 ستیدرست ن ییحد زورگو نی؟ ا رارسالنیام-

وقته  یلیبه داشتنش مال منه...خ یکنیادعا م یلیکه خ «ییتو» نی+البته که هست... ا

 یستیواسه خودت ن

 انتقال بده یکه مال منه به من حس منف یزیچ دمیاجازه نم من

 به دوست داشتن من یتا آخر عمر محکوم تو

 ... محبت کردن... دنیورز عشق

 و اعالن عشق... ییزورگو نیزد به ا لبخند

 گریطرف و کلمات نهفته در چشمانش طرف د کی شیها حرف

 را... شیحرفا یمعن دیفهمیم

 عشق... تیآوردن به موجود مانیا یام.. محتاج محبتت برامحتاج تو شده گفتیم

 محتاج توجه... یمردش همچون پسرک کوچک خواستیم توجه

 ینوازش برا یقدر ازمندیاما همان هم ن شیبر شانه ها هیتک یبرا یبود و کوه نیتر یقو

 ادامه راه...

 شروع کرد... یزبان نیریبه دستش داد و ش یقهوه ا فنجان

 ریام-

 +زهرمار

 جواب خنده دار... نیو سر تکان داد عادت کرده بود به ا دیخند بلند
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 مکالمه شان نفکیال جز

 شم؟یم یخوب ی_بنظر تو من بابا

 +نه

 گفت و شوکه کرد فرد مقابلش را... رک

 مکالمه عاشقانه... کیشروع  دیداشت و شا یاحساس یحرف ها توقع

 ؟یچ یعنی... یعنینه؟ -

... دینش کشیدرخت تا نزد هیرو ببندم به  ارشیتو و ک شیسال اول زندگ 7+احتماال تا 

 مهمه... یلیخ تیهفت سال اول ترب گنیم

 اون بچم؟ یرفته منم بابا ادتی ی.. انگاریول-

 میدیبچت رو هم د یکیاون  تی+ترب

 شد... نهیباد کرد و اخمو دست به س لپ

 نداره یمشکل چیه امیارش تیترب-

 هیهم بچه خوب یلیخ

بعد صورت سرخ از  هیشد و چند ثان دهیبه در کوب ایکامل نشده مشت لگد ارش حرف

 انینما تشیعصبان

 نداره یمشکل چیه تشیترب دمی+د

 ... اول در زد بعد اومد توینیبیم

 ...دیتوپ ایحرفش را و به ارش هیگذاشته طعنه و کنا جوابیب

 تو؟ یایبعد ب یندادم در بزن ادیبهت -

 ... ینداد ادی*نه 

 انداخت و زمزمه کرد... نییعمق گرفت و سر پا رارسالنیام پوزخند

 کنمیسالش م ۱0+نظرم عوض شد 

 کردمیم یکار هیو من داشتم  میتو اومد یایم یجورنیچته بچه...چرا ا-

 ... دیکاراتون و کرد شبیگفت د ارشیک ری*نخ

 گه؟یم یچ ارشیک نیا ریام بابا
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 کرد و شانه باال انداخت کیفنجان به لب نزد الیخیب

 باباجون... محلش نده یور ی+در

 شد و لنگ زنان خودش را در آغوش ماهان پرت کرد...  دایسروکله اش پ یا هیثان به

 ...یور یدر شهیآره.. آره حرف حق که بشه م-

 ... یور یدر شهیو که رو کردم م فتیکث تیشخص 

 ؟یزنیچته چرا لنگ م ارشیک-

 بر شانه اش گذاشت و هق زد سر

بکن در  نمیا یکرد دایپ یکی یسال عمر خاک برسر 25برات داداشم... بعد  رمیبم یاله-

 رو از آب در اومد

 صدات و ببر ارشی+ک

 درآورد... یباز یتوجه به اخمش کول نیبلند کرد و بدون کوچک تر سر

 بکن دررو یآقا یو در رفت یکه قبل من کرد هییهمه اون مظلوما یمن صدا یصدا-

 یو بدبختش کن یریو شناختم و نزاشتم ماهان و بگ دتیشد زود ذات پل خوب

 برداشت که پشت ماهان پنهان شد و دست به باسنش گرفت زیخ به سمتش یعصب

 که دستت و رو کردم نیاز ا ؟یعصبان یآره غرش کن...از چ-

 و سکوت نکردم یکونم گذاشت نکهیا از

 آن دونفر یشگیهم یدعوا رهیهمزمان بلند شد و مبهوت خ ایماهان و ارش داد

 ؟یگیم یچ ارشیک-

 کرد ییآغوشش رفت و مظلوم نما در

 با من نیکرد ا کاریچ یدونینم-

 بزاره درم خواستیجلو چشم هزار نفر م نییپا دیمنو کش شلوار

 ؟یچ-

 فکر کنه ذاشتیبه موقع جلوش و گرفتن... شهوت جلو چشماش و گرفته بود نم-

 ؟یزنیجلوش و گرفتن؟ اگه گرفتن پس چرا لنگ م-

 اش شد رهیخ جیکرد و گ سکوت
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 تا شکست نداشت یو فاصله ا دهیکه کش ییباد رفت تمام نقشه ها بر

 تو نقشم فرو رفتم... یادیز کمیخب.. خب -

 دیهلش داد و داد کش یبه سمت یعصب

 فرصت طلب یچشمام گم شو عوض یفقط از جلو ارشیک-

 نفهم... یشیبکشمت... تو چرا تموم نم خوادیم دلم

 را گرفت و از اتاق خارج شدند ایجنگ و دعوا دست ارش الیخیب

 دارم باشه بابا یکار مهم شمونیپ انیبگو ب نایبرو در اتاق روهام ا نییطبقه پا رمی+من م

 نگفت چیسرهم پلک زد و ه پشت

 گلو و احتمال بغضش را... بکیحرکت س دیدیم

 و صورتش را نوازش کرد دیرا بوس سرش

 +چته بابا؟

 ...پناه برد رارسالنیچشم پر شد و به آغوش ام یا هیکرده به ثان بغض

 ...کنهیم تمی*همش اذ

 کنهیبازم م کنمیحرفا نزن من باور م نیهزار بار بهش گفتم از ا 

 و...  شعوریب

 باهاش ازدواج کنم خواستمیخر و بگو م منه

 ...رهیمنو بگ ادینزار ب ریام بابا

 منو نده بهش 

 و جسم کوچکش را به خود فشار داد...  دیخند

 جونت بود که ارشیشد پس؟ ک ی+چ

 ایدل ارش فهمهی... نمکنهیم تمیمن بشه انقدر اذ کینزد گهی.. اصن نزار دستین گهی*د

 آخه شکنهیم

 حرف زدنش را دوست داشت گونهنیا

 شدنش را هم... لوس
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در سرش  گرید یداد و فکر فرزند ادشیگاه بودن را  هیبود که تک فیپسرک ظر نیهم

 انداخت...

  ام؟یسمت ارش ادیب گهی+پس نزارم د

 گفت... یو نوچ دیباال کش ینیب

 کتکش بزن اصال یبابا بابا حواست جمع من باشه کل یعنی*نه تک پسرتم 

 تک پسرم گفتن نیفکر فرو بردش ا به

 ندارد بابت رابطه شان ینگران گفتیبود اگر م دروغ

 که داشت.. البته

 ...شناختیلوسش را م یایارش

 و زود رنجش را ینازک نارنج پسرک

 ...یقشنگ ریرابطه خوب و برادرانه شان بود و چه تصو دواریام

 ... یحساب یگر دعوا انیو وضع تماما آشفته بود و نما سر

 صورت سرخ شده... ینامنظم ... حت یو لباسها ختهیبهم ر یموها

 یداشت برا یمهم تر ینابسامان و محل نداد که حرف ها تیوضع نینگفت به ا چیه اما

 گفتن... 

 به جمع... یکل یو نگاهصاف کرد  گلو

 ... مونیادامه زندگ یبرا میگرفت یمیتصم هی+منو ماهان 

 نبودند انیکه در جر یدو واکنش متفاوت نظاره کرد از دو شخص همزمان

 ...شیو ناله و غرغرها ایارش غیو خبر مهم و ج میتصم دنیفهم یبرا ایآر ذوق

 *نهههه...

 خوامینم دیازدواج کن دیخوایم

 ...رهیمنو بگ ارشیک یاالن بهت گفتم نزار نیمن هم ری... بابا امدمینم اجازه

 من نه دیشیهمتون دوماد م یجورنیا

هنوز به گوش  یرلبیز یهانق نق حرف یگذاشت و صدا زیکرد و سر برم قهر

 ... دیرسیم

 ...ندیرا بب تشیدر حدقه چرخاند و به ماهان عالمت داد که نشانه ترب چشم
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 و جسم الغرش را در آغوش گرفت... چاندیدور تنش پ دست

 ...یتو که انقد لوس نبود ایارش-

 رهیمنو بگ ادیم رتیبابا ام یهم فکر کرد بعدش

 پلکش را زدود... ریغنچه کرد و نم نداشته ز لب

 *همتون و گرفتن منو نه

 ...دیرا بوس اشینیو نوک ب دیخند

 هیمهم یلیخ یحرفش و بزنه خوب؟حرفا ریبزار بابا ام-

 نره ادتی یخواه معذرت

 انداخت... نییکرد و سر پا یلب ریز عذر

 و داد بشنوم غی+نه ج

 یبغض و ناراحت نه

 دارم یگذروندم و اعصاب و روان آروم ارشیو با ک صبحم

 دیکنیبا آرامش نظرتون و اعالم م پس

 شان حرف به دهان نرساند...مقابل چشمان ذوق زده اوردیطاقت ن نیاز ا شیب

 هم طاقت نگاه عاشقانه و پر برق ماهان را نداشت دیشا

 چند لحظه مبادا رشته کالم از دستش خارج شود... گرفتینگاه م که

 مهمون قراره به جمعمون اضافه بشه هی+

 ...ستیمهمون که ن البته

 از خانوادس یجزئ

 ...شهیبه جمعمون اضافه م گهیماه د۹

 نوه خاندان نامدار... نیاول

 وخت به آن چشمان پر اشک و سرشار از احساس...نگاه د بالخره

 احساس بود... یخدا ماهانش

 اشیتپنده زندگ نبض

 یعشق و زندگ پرتو
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 ...اتشیبخش ح یو روشن تاللؤ

 انگشتان خود فشرد... انیرا گرفت و محکم م دستش

 لمس کوچک نیتک تک درد ها و زخم ها هم یدرمان بود برا خوردیم قسم

 ...کردیها را دود م یتن و لمس کم،تمام آشفتگ یبرخورد دو جسم و گرما نیهم

 شدیم نیگزیو عشق جا بردیم درد

 +پسر منو ماهان

 یبرا یزبان باز یبهت زده دو پسرک تخس جمع را از نظر گذراند و بد نبود کم چهره

 رام کردنشان....

 کنه کهیکه قراره تو رو عمو کوچ ی+پسرک

 رو داداش بزرگه ایارش

 شانیسروصدا و شور و خوشحال ماندیبمب را م انفجار

 سر ذوق آوردن آنها... یآخرش برا یهابود حرف ییضربه نها ییگو

 ...دندیپر نییو باال و پا دندیتصور هم را در آغوش کش یورا یغیج با

 کنهیو داد ممنوع سرم درد م غی+خوبه گفتم ج

 آرامش... یدستش گذاشت و دعوت به کم یمهربانانه دست رو روهام

 کنن هیشون رو تخل یبزار انرژ-

 ذوقشون...  نیاز ا میریبگ یهم انرژ ما

 از حس خوب حاکم بر جمعشان شدینم کم

 برادر کوچکتر... دنیاز تصور در آغوش کش ایارش بغض

 برادر بزرگتر... یخوشبخت ینم اشک بزرگ مرد کوچکشان برا ای

 حس خوب یبود کم حقشان

 شروع شد... یاحساس یهاکیها و تبرگرفتند و زمزمه یآغوش پدر و برادرشان جا در

 یواکنش احساس نیبود از ا ختهیتصورشان بهم ر تمام

 ...دیرا بوس سشیرا نوازش کرد و گونه خ ایارش کمر

 بابا قربون اون قلب مهربونت بره یاله-
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 دردونه یستیتک بچه ن گهیکه د یشیناراحت م کردمیفکر م من

 ...دیبه رخ کش سیناز پلک بر هم زد و مژه خ با

 کنمینم هی*من که به خاطر اون گر

 رهیمنو بگ ومدهیهنوز ن ارشیک رتتیگیم ادیم ریبابا ام دیبچه دار ش بابا

 هلش داد... ارشیپا بلندش کرد و به سمت ک یاز رو یحرص

 تتیدوباره ترب ارشیخودم گرم بود سپردمت دست ک یدوباره من دو روز سرم به کارا-

 از دستم در رفت...

 گرفت... یجا ارشیو در کنار ک دیدست به رخ کش کیو  دیسف یهادندان فیرد

 گوشش فرو برد و زمزمه شروع کرد... ریاول سر ز هیثان همان

 ؟یدیبه من محل نم گهیحاال د-

 من شیبابات هم فرستادت پ یحت یدید

 منه شینوز جات فقط په یدینفهم

  نمیاصال برو بب خوادی*دلم م

 خواد؟یم یچ گهیدلت د-

 زایچ یلی*خ

 مثال؟-

 سمتش برگشت و چشم درشت کرد به

 بود... وتیکه به شدت ک ییبا حرص صدا نهیبه س دست

  ؟یچرا به من نداد یتو اگه بِده بود ای*اصن ک

 ؟یاون ببل دوسانت ؟بایوجب میتوعه ن نیتو؟هم-

 بکن من؟ یک ؟اونمیبکن ش یخوایم

 مگه؟ هی*آره چ

 یبد یگرفت ادی گهیمن بلدم بکنم هم تو د هم

 ...ختیرا بهم ر شیها یتوجه به اخمش فرفر یو ب دیخند بلند

 زنهینبض م شهیم قراریب نهیبیتو سوراخت منو م یبرو جوجه فرفر ایب-
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 ؟یمنو بکن یخوایم بعد

 گل انداخت و سر خم شد... لپ

 یگرید یگوشش نجواها ریز یجمع وقت انیم دنیخجالت کش نیخودش نبود ا دست

 شدیزمزمه م

رفت و  رشیلم داده در آغوش بابا ام یایبه آر یاو چشم غره ا یبه حرف ها توجهیب

 توجه جمع را به خود جلب کرد...

  ه؟ی... مامان داداشم کری*بابا ام

 خت...زمزمه کرد و نگاه به ماهان دو یرلبی" ز"اوه

 از جانش... زتریبا پسرک عز یمورد حت نینداشت در ا یشوخ

 دمیاجازه تکرار کردنش و بهت نم گهید ایارش-

 یبچه مامان نداره فقط دوتا بابا داره اوک اون

 ارهیم ایکه اونو به دن هیخانوم هی فقط

 هیبگه مامانش ک گهید یکس نشنوم

 کرد کیپدرش نزد یو خود را به صندل دیبرچ لب

 و خواستار نوازش شد.... دیشده در آغوشش خز لوس

 بغل گوشم گفت منم گفتم ناراحت نشو... یه ارشیک نیبابا ماهان ا دی*ببخش

 ...ختیدر چشمانش ر دیرفت و تهد ارشیباز ک شیبه ن یاغره چشم

 نبود... شیکه حرف حال ییبه حرف زدن با او ازین چه

 

 هیخب کاف یلی+خ

 ستیکرد که مهم ن یغلط هی شهیمثل هم ارشیک

 بود گهید زیچ هی یاز گفتن کل هدفم

 خواستمینظر از همتون م هی

که لحنش آرام بود و  یمخمل یگوشش حس کرد و آن صدا ریماهان را ز یهانفس یگرما

 ...کردیخمارش م

 اومد منم پدر بچم ادتی میبد ینظر هیما هم  یچه عجب آقا افتخار داد-
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 گوشه چشم دوخت و لبخند حواله اش کرد از

کج  یخودش را در آن انحنا کردیو دفن م ردیمیم خوردیکه قسم م یلبخند همان

 ....شیهالب

 امور بچه هیتو بق دمی+شما رو شب تو اتاق مشارکت م

که  شیهاطنتیو ش ارشیجواب حرفش بود و امان از ک دهیچشمان خمار و لب گز طرح

 مانع شد از ادامه مکالمه جذابشان...

امور در آنجا  هیدر اتاق خواب بودند و بق گرید قهیچنددق کرد،یم داینداشت ادامه پ شک

 ...شدیم یسپر

 بچه توعه؟ گهیم یک-

 و کالرا رهیام بچه

 به نام کالرا و امور مربوط به او یخبر از شخص یبچه بود اما ب پدر

 ها...در آن چشم ینشدن بود و خباثت تمام ارشیک

 ه؟ی+کالرا کدوم خر

 برا مادر بچه دمیخب من رفتم پرس مایهمونجا مرکز که بود یدیعه وا ند-

 ....دیکوب زیو مشت به م دیحرفش دو انیم بازهم

 دشیرد شوند از تهد یسرسر مبادا

مصرفت و  یتنه ب نییتو اون پا کارمیرحم م کنمیم متیمادر بچه عق یبگ گهیبار د کی-

 ؟یدیمادر بچم فهم کنمتیم

 ها...بود نسبت به حرف الیخیب شهیهم همچون

 نه حرص و جوش... شدیم اشیحال دیتهد نه

 ریزن ام ییجورا هیو  رهیمادر بچه ام گهیاون االن د ادیچه ن ادیچه خوشت ب-

 ه؟یکالرا ک گمیشر نگو م ارشی+ک

 حرف نپره نیات و ادب کن بتوله نیا گفتمیداداش داشتم م یچیه-

 به سمتش هجوم ببرد... دیپر یکرد و از صندل غرش

 اجازه نداشت ماهانش را توله صدا بزند... کسچیکه ه البته

 فقط ماه او بود و توله سگ محبوبش... او
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 نبود برات یتو مرکز کاف دیتهد نکهی+مثل ا

 یخمت کنم بلکه آدم بش نجایهم

 ماه تو ادب کن نپره وسط حرفم خب نیگوه خوردم اصال ا-

 بود خوشگل...خوشگالااا اوووف یبعد آلمان  دمیکالرا رو د نیکه اونجا که بودم ا خالصه

 ؟یبزن دیزنا رو د یبر یوقت کرد یک ایک یزی+چشات در آد انقد ه

 بچه باشه زیحواسم به چ دیبالخره من با-

 ه؟یبچه چ زی+چ

 همون مادرش... گهید زیچ-

 قا؟یکنم دق کاریمن چ شهیم یعصب رینگم ام زارهیماهان کونم م بگم

 باشه بچتون دو رگه نشه ییایگفتم نژادش آر گهید یچیه

 ماساژ داد... قهیگذاشت و شق زیم یرا رو دهیدرد د سرِ 

 که او نداشت... دیطلبیم وبیصبر ا ارشیکردن با ک کلکل

 ..گریطرف د تشیطرف حرص و اذ کی شیهاحرف

 لج درآوردنش... یبرا ایکرده بودند با آر یکیبه  دست

 هل داد... ریگذاشت و به سمت ام زیم یدر دست را رو پدیآ

 تو همون بچه هات رو زنیبر رهیگیکدوم چشمت م نیداداش بب ریام تشونیسا نیا دیایب-

 نه؟ ای یشی+خفه م

تو رو با  کردیموگرنه طرف اصال قبول ن یباهاش بخواب یخوایباش بابا خشن خوبه نم-

 اتتیروح نیا

 ندازدیب پدیدرون آ ریبه تصو ینگاه اوردیسر باال ن یحت

 بغض دارد... گفتینبود اگر م دروغ

را به  رارسالنیبا اخم ام یچاشن رهیآورد مبادا نگاه خ یسر باال نم گفتینبود اگر م دروغ

 ...ندیبب پدیآ

 دیشنیرا م شانیها کلکل

 نگفت چیزنان موجود اما باز ه کلیه یبر سر رنگ مو و چشم و حت دعوا
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پوست گر گرفته  ریز دیدو یکرد به جانش و خنک قیحال خوب تزر یاما کم ریام غرش

نفر استحقاق به  هینوه خاندان نامدار و فقط  نیاول ستنیدر حد من ن نای+بسههه اصال ا

 شو داره دنیدوش کش

 هست یک یگیکه م شونیاوقت اوهو بزرگ خاندان اون-

 ورکی وژنایشاهدخت  ی+عضو خانواده سلطنت

خودم برات  کزادینوه خاندان ن نیبرا اول ایهمه راه و داداش حاال کوتاه ب نیا رهیم یاو ک-

 کنمیجورش م

 را  رارسالنیام یطنز صدا دادیم صیبود که تشخ خوب

 از شکستن بغضش... کردیم یریجلوگ که

 کردیم طنتیفقط ش قشیتوجه به حال رف یکه ب یارشیدرآورد سر ک یخورد تالف قسم

 اما لبخند به لب آورد ایارش یصدا حرص

 باشد... میرج طانیجلودار ش توانستیم یکه کم یکس تنها

 بعد... یریمنو بگ دیاول با ارششی*ک

 شو ندارم که... یکه بعدش هم من هنوز آمادگ میاریکه بچه ب شهینم یطور نیهم

جلو دوتا  یکشیخجالت نم رهیتو رو بگ یدوزار نیمگه من مرده باشم بزارم ا ای+ارش

 باباهات

 یینه داداش اگه تو بزرگ نامدارا یفقط خودت بزرگ خاندان هیهان چ-

 ابدیآرههه نسل از من ادامه م کزادامیتک پسر ن من

 هست... ایآر یروهام هست نباش ینباش شما

 باششش داداشمممم انیآرهههه در جر وفتهینسل ور م ستیجماعت ن کزادیمن نباشم ن یول

 و سر بلند کرد...  اوردیطاقت ن دیرا شن رارسالنیغرش ام یکه صدا نباریا

 ... زدینبض م شیشانیپ یاش سرخ بود و کم چهره

 ...کندیاش م یعصبان ارشیک یتا چه حد حرف ها دانستیم

 بهتر که مقطوع النسل شن نیمث تو همه شون روان کزادای+بهتر اگه ن

دست سردش را محاصره  رارسالنیدستان ام یبلند شد که بالفاصله گرما زیسر م از

 کرد...
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 +کجا؟

 از کف بدهد... اریبرخورد کند و اخت ییبر نگرداند مبادا نگاه به آن چشمان جادو سر

 ...دادیکه طاقت نگاهش را نداشت و وا م البته

 م نزارننقطه ضعف یکه دست رو ییجا-

 خوشگل واسه َمردم انتخاب نکنن زن

 نداشته واسه بچم انتخاب نکنن... مادر

 ستادیو رخ به رخش ا یعاد ریزد غ لبخند

 را داشت تشیلبخند و واکنش که انتظار عصبان نیشد از ا متعجب

 آشکارش ... رتیغ یبرا دهدیاو جان م دانستیم چه

 صورتش چسباند... میلبش را نوازش کرد و کف دست به ن گوشه

  ؟یشد یرتی+غ

 ستیکردن ن یشدن و حسود یرتیبه بعد غ ییجا هینه از -

 گرفتنه شیآت

 ستین یحسود گستید یکینگات به  نمیبب اوردمیسر باال ن نکهیا

 بشکنم... نخواستم

 شد و دست بر شانه اش گذاشت... کشیمتعجب از واکنشش نزد ارشیک

 ؟یگرفت یبود ماهان چرا انقدر جد یهمش شوخ-

 شد... نهیابرو باال انداخت و دست به س تک

 ؟یشوخ-

 ...یشد ندیاپن ما یادیتو ز ای کنمیفکر م یعهد قجر یادیز من

نشون  یمرده خوشش اومد واکنش هیلب استخر از  روزید ایبگم ارش نکهیا یحت ینی

  ؟یدینم

 ...ادیو خوشش م یکیب  شهیم رهیخ هوی گهینگاهه د بالخره

 و صدا کلفت شد... دیاخم در هم کش یا هیثان به

 گهید یکیمونده به  رهیغلط کرد نگاش خ ایارش-
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 کرد... دیگذاشت و لحنش را تقل کشینزد قدم

 ؟یگرفت یچرا انقدر جد ارشیبود ک یشوخ-

 گمیهست که م یبار نیو آخر نیاول

 خودش یندارم حت یشوخ چکسیبا ه رارسالنیسر ام من

 ...نهیا شیتو زندگ گاهمینشدم تا حاال که جا تیاذ کم

 با همه عواقبش گهید یکینگاهش بره سمت  دمیخودش هم اجازه نم به

 کنن...  یبخواند با نقطه ضعفم شوخ دمیهم اجازه نم هیبه بق پس

شد و به شدت به  ریگرد کرد و خواست به سمت هتل قدم بردارد که دو دست اس عقب

 عقب برگشت....

 خورد و دستانش پشت سر قفل شد... رارسالنیام نهیس به

 +خوشم اومد از صدات

 شهیبم م یشیکه م یرتیغ

 شهیم خشدار

 شهیم دلبرتر

 بشنوه ها؟  یا گهیکس د مبادا

 حس نگاهش کرد و سر کج شد پر

 به جز تو چکسیه-

 !؟ یشی+خشن م

 به خشونت؟ یازیو چه ن ماه

 بشه که یبخش زندگ یروشن دهیفقط نور م اون

هنگام در  نیدر ا زدیعشق موج م ایعاشق ماه خطاب کردنش است...  دیبود بگو ازین

 چشمانش...

 رو راه بده به خودش گهید یکیاگه آسمونش  شهیم یرتیماهم حساسه غ-

 ...رهیخ یبه نگاه ها توجهیجسمش را به خود چسباند ب شتریو ب دیخند

 ماه و ستاره داره  ی+آسمون که کل
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 گهید یحسود

 نداره...-

 کنهیماه داره که روشنش م هیفقط  آسمون

 انیبه چشم نم هیهست بق یخوشگل نیماه به ا یوقت تا

 تو بگو هزارتا ستاره حاال

 گهید ادیستاره ها به چشم ن یتا نور و چشمک باق هستم

 را... شیهایزبان نیریش نیداشت ا دوست

  شیتر از طعم لبها نیریش یبود حت نیریش

 بوسه کی یبرا دیخریکه وسوسه م ییها لب

 جمع انیدر م یحت

 آمد یناز م طنتیاش را و با ش رهینگاه خ دیدیم

 کنترل کرد نگاه را و فاصله گرفت  بالخره

 بهتر یوقت دیشا

 مرکز می+بهتره بر

 کدوم خانوم باشه میاطالع بد رنشدهید تا

 را دوست داشت... یکردنش در صدا زدن زن انتخاب مراعات

 روانه شد... نیبه سمت ماش ایو آر ایو داد ارش غیتوجه به ج یب

 را گرفت شیجلو یمأمور که

 تن تعجب شد در مقابلش... همه

 نامدار؟  رارسالنیمستر نامدار؟ ام-

 از مرد نگرفت... یخانواده و در کنارش قرار گرفتنشان را اما نگاه جد دنیکرد دو حس

 +خودمم...

 یرانیا کیقتل  نیهمچن و ریدر کشور غ یعموم یمکان شما به جرم آتش زدن سوله،-

توجه به شهادت حضار و شواهد موجود  با یعامر بیشک یآقا ایساکن و شهروند استرال

 ...دیاریب فیبا ما تشر دیبا...دیبازداشت
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 شوک بود تن و مغز قفل... سراسر

 ...تشیروهام و عصبان یهااز حرف دیفهمینم چیرو هروبه دیسف وارید رهیخ

 ...دانستیچند روز گذشته بود نم ایساعت  چند

 او... یب کردیکه گذر م یداشت زمان یفرق چه

 سکوتش بود.... لیاز آن داغ نشسته بر دل دل شترینبودنش اما ب شدیم حس

 ...ست؟یگریم دیکدام داغ با یبرا

 ساله خودش..ـ کیحماقت  ایشدن معشوق  قاتل

باره کاخ آرزوها فرو  کیندارد و به  یتا خوشبخت یافاصله کردیمدت فکر م نیا تمام

 ....ختیر

 ....الیو خ یابافیسراسر دروغ و رو یسال زندگ کی

 حرف ها بود نیتر از ابغرنج یحت تیوضع

 که خود را درون اتاق حبس کرده بودند.... ییایو ارش ایآر

 ....وقت نداشت به پسرکش سر بزند یکه حت یروهام

 که شده بود سکوت مطلق....  ییاو... او و

 ندیبب یبرود مبادا شخص سیهمراهشان به اداره پل توانستینم یشده در اتاق هتل حت حبس

 سوال رود.... ریگرفته شود و شهرت ز یعکس

 دست روهام بر صورتش را که حس کرد بالخره به خود آمد... یگرما

 یکرد خی-

 ...یواکنش چینگاهش کرد بدون ه یخنث

 نداره یبزن... حال خوب ایسر به ارش هیپاشو برو -

 دارم یحال خوب یلی+نه که من خ

 بگم یبزنم بهش؟ چ سر

 دستبند زدن به جرم قتل بردنش ریچشمش به ام جلو

 یکنیاشتباه م ی... دارستین ینجوریا-

 ...ستادیغرش کرد و ا بالخره
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 شد... نیپخش زم لیو تمام وسا دیکش یگرفت و با حرکت یزیبه روم دست

 بغض ایبود خشم عربده  داد

 ذهن را... یتمام حرفها ختیریم رونیو به ب کردیم یبود خال هرچه

 قول داده بود روهام قول داده بود... کنم؟ی+اشتباه م

 من قول داده بود به

 احمق قولش رو قبول کردم باور کردم منه

 و زده یهمه چ دیکردم ق فکر

 فرق داره مونیحاال زندگ کردمیگمرک قاچاق فک م مرز

 باور کنم خواستمیتو چشمام نگاه کرد و دروغ گفت و من باور کردم چون م هربار

 زدیمن حرف دروغ نم به

 نمیبیم یچ حاال

 قتل... یفهمی..مقتل

 کنم؟یاشتباه فکر م یگیکه م گمیم یمن چ یکابوس شده بفهم اهاتیرو تمام

 گمیم یمن چ یبفهم یدیهمه کست دروغ شن از

 ستین گهیکه حاال د یبچه ا یپا گمیم یچ یفهمیبچه وسط بود روهام م هی یپا

 

 فشرد...  یشانیدست گرفت و پ انیدرد مند م سر

 کردیسر حرف باز م دیبا چگونه

 ...گفتیاز بچه م دیبا چگونه

 هنوزم هست-

 ؟ی+چ

و امضا کرده فقط مونده  یبردنش بهم گفت همه چبچه هنوزم هست... همون روز که -

 بچه تمومه یکه اون رو هم من مشخص کردم... پس کارا نیانتخاب زنه هم

 ....گذردیتلخ م یبر محور طنز یتمام زندگ کردیم حس
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که پشت سر  یهم وسط خوشبختهمه اتفاقات بد پشت سرهم آن نینداشت ا امکان

 ... گذاشتندیم

 ریمنو ام ی+بچه؟ بچه

 بشه یقراره چ میدونیسال دروغ بهم گفت و حاال به جرم قتل زندانه و نم کیکه  یریام

 کنم هیکدوم دردم گر یبرا دونمیکه نم یمن بچه

 گرفته؟  تیشوخ روهام

 مطمئن بود از حرفش... ریام-

 هیباز هیهمش  گفتیم 

 پاپوشه ناینکشتمش ا گفتیم

 میدیو ادامه م کنندیآزادم م گفتیم

 حرفش واستاد... گفت بچه پاشم موند یپا ریام

 دیآب سر کش وانیزد و ل شخندین

 ردیمبادا گر بگ شدیعطش کاسته م نیاز ا کاش

 موندیحرفاش هم م هیبق ی+کاش پا

 ماهان؟ یپر یاز چ-

 کن خودت و یخال

 یو خودخور ییبس بود تنها گریصادر شد و د مجوز

 توجه نکرد شکستیکه م ییبه او چکسیو ه ختیهفته تمام غم در دلش ر دو

 از اعتماد از دست رفتم-

 اون پرم از

 گفته بودم یدید دهیو هشدار م زنهیبند پوزخند م هیمغزم  نکهیا از

 انتقام بشه و  من گفتم نه... الیخیعمرا ب ریالمصب هشدار داد ام نیهربار ا نکهیا از

 و قولش مرده

 یبود ریام یمدت دنبال کارا نیا تمام

 و ریدنبال خودت ام یدیو کش ارشیمدت ک نیا تمام
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 دیکن آزاد

 بود ایارش ایآر شیپ یک

  من

  دیحال بدشون و د یک

 من

 یفهمیم روهام

 قاتله.... ریام کنهیفکر م ایارش

 کرده هیمدتو گر نیبند ا کی ایارش

 جلو چشمش آوار شد کوهش

 ؟یریو تو نگران ام-

 ینیشد تمام مقاومت و خشمگ تمام

 ضعف نیبود جنون داشت و امان از ا عاشق

 دیناگه چشم پر شد و گلو لرز به

 ...ستمی+ن

 کنمیدارم دق م ستمین

 شمیخورد م یدرون یدعوا نیاز ا دارم

 باش دلخور باش یمقاومت کن عصب گهیم مغزم

 ستیباش که ن ینگران اون گهیم ارهیطاقت نم قلبم

 کنهیو رفع م تیبعد دلخور ادیب بزار

 روهام مگه نه؟ کنهیم رفع

 و آغوش باز کرد میزد مال لبخند

 گرفتیآورد و لبخندش عمق م یم ادیرا به  ریمدت ام نیتک جمالت ا تک

 از جانش زتریبرادر عز داریبود د سخت

تا  یکه فاصله ا یخانواده ا یو ستون شد برا ستادیزندان اما مردانه ا یها لهیم پشت

 نداشتند یرانیو
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 است و حساس فیچقدر ظر دانستیحال ماهش که خود م یبرا کردیم هیبند توص کی

 نیو حساس تر نیکه کوچکتر ییایبود نه ارش اینگران آر نه

را از  شانیغلط ذهن ریو تصو کندیبرگردد با دو کلمه حالشان را خوب م یوقت دانستیم

 بردیم نیب

 س....نگران ماهان بود و ب تنها

 کنهیالبته که رفع م-

 قاتل باشه رارسالنیام یکنیکه فکر نم تو

 شناسمیداداشم و م من

 قانون در نرفته ریکم اشتباه نکرده و از ز دونمیم

 نکرده یعنینکردم  گهیم یوقت یول

 نگفته بهت دروغ

 یپنهون کرد که تو لبخند بزن فقط

 رهیقدرت بگ یبزن لبخند

 بتونه ادامه بده رهیبگ قدرت

 گهیراست م ریام

 میآسمان خراش و ازش جدا کن میتونیهم بگذره ما نم هزارسال

 از سرمون کم بشه شیو کرد سا شیسع تمام

 نستادهیقولش وا یو پا ستیداداشم مرد ن یفکر کن مبادا

 بخشمتیوقت من نمکه اون شیسوال ببر ریز مبادا

 کن مغزت و خاموش

 بده به حرف دلت گوش

 کنهیو رفع م تیو دلخور گردهیبرم

 نمشیبب خوادی+دلم م

 زارنی...نمشهینم-

 نمشیبب تونمیم لشیبه عنوان وک من
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 ..دمیمن...من دو هفته است صداش و نشن ی+ول

 از درد سر... دیونال دیصورت کش یدست رو کالفه

 اما آخ نگفت... واریبود بر اثر ضربه به د دهید درد

 گذشته...  یخونسرد روزها شهیبود مرد هم یعصب

 ... بیهم در کشور غرحبس شده در آن را آن یوارینداشت چهار د طاقت

 نیراحت از ب یلیو دار کارش خ ریگ دانستیکه م کردیاش مکالفه شتریب بانیپشت نبودِ 

 ...نجایاما حاال در ا رفتیم

اما قتل  شدیحل م ینقد مهیبا جر گرفتیکه خود مقصر بود و گردن م یازدن سوله آتش

 ...کرد؟یرا چه م بیشک

 ... رودیمرگ هم به استقبال او نم دانستیبود از زنده بودن آن مار هفت خط که م مطمئن

 شدیپنهان شدنش به ضرر او تمام م نیا اما

 کردیصبر م دیبا

 تمام شدن دادگاه تا

 ...یو بعد از آن آزاد گرید یو دادگاه رانیفرستادنش به ا تا

 کردیتحمل م دیاما با نمودیم دور

 آمدن پسرش را... یبرا یاز ماهش را... آمادگ یدور

 ...گرفتندیاز سر م یآمد از پس همه مشکالت و زندگ یبر م اما

روهام  دانستینگاهش کرد که م دوارانهیاز سلول که زنگ خورد ام رونیافسِر ب تلفن

 در راه....  دیجد یاست و خبر

 دست گرفت و در جواب  حرف تلفن در یب

 باهاش حرف بزن" قهیدق 5 یفقط حق دار لتهی"چون وک

 تکان داد و به سمت تخت رفت... سر

  ریگزارش روهام بود از اتفاقات اخ منتظر

 ...گذاشت؟یم دهیدل زخم د یلرزان و خشدار ماهان را کجا یصدا اما

 رارسالنی+ام

 همه افکار آشفته نیبود از ا ریبه سخن نگشود که مغز درگ لب



 

618 
 

 شیکه اعتماد نکرد به او و حرف ها یکرده بود از ماهان شهیپ یدلخور

 !...؟یپنهان کار کسالیشرمنده شده از  ای

 +حرف بزن برام

 کنمیدق م دارم

 همش دروغه  بگو

 دل نیا رهیگیکلمه تو آروم م هیوهلل فقط با  به

 یدروغ نگفت بگو

 یسر قولت واستاد بگو

 یو نکشت بیشک بگو

 تا عمق جان ماهان را سوزاند شیزد و صدا پوزخند

 ...دنشیداشت به شن ازیحرف ها اما ن نیاز ا شدیم شرمنده

 و صدا دردمندانه تر شد...  دیگز لب

 +نه که ندونم نه که شک داشته باشم

 رهیگیقلب آروم نم نیا یول

 تو اعتماد داره یفقط به حرفا گهیم

 رهیآروم بگ بگو

 دل پر آشوب اما صدا و کلمات تلخ بودند و سرد... برخالف

 ؟یاگه نگم چ-

  ؟یچ زیدروغ باشه همه چ اگه

 ؟یکشته باشمش چ اگه

 ؟یکنیم کاریچ

 کرد نفس حبس شده اش را حس

 کبود شیزد و لبها خیدستانش  یا هیتصور کند به ثان توانستیم

 از حد حساس بود.... ادیز پسرک

 +منظور؟
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 ؟یکردیم کاریکلمه بگو چ کیمنظورم واضحه فقط -

 یکنیم تمیچرا اذ ستین دونمی... مستی+ن

 ستیدروغ نبوده دروغ ن حرفات

 دونمیم یستیقوال پاش وام هیمثل بق یداد قول

 و ... بیشک انیجر دونمیاما م یحرف از انتقام زد دونمیم

 نکن تمیحرفا اذ نیبا ا رارسالنیام دونمیم

 ستادیکرد و ا غرش

 را پر کرد... یواریاش چهاردافسر عربده رهیبه نگاه خ توجهیب

خورد  یبدبخت همهنیو اعصاب منو وسط ا یزنیزر اضافه م یدونیم یوقت یکنیغلط م-

 یکنیم

 یبه من اعتماد ندار یکنیم غلط

 ...یریگیجات نم چیه هیمنو  یحرفا یخوریم گوه

 دمیبه تخم چپ پسر از راه نرس یدلخور

 کنمیرفعش م رونیب امیکن ب صبر

 ها از سر گرفته شد...فوت کرد و حرف نفس

 اما منتظر باش ماهان-

 ینیبیروز خوش نم هی رونیباش من اومدم ب منتظر

 آه و ناله کنمیلحظه تو م هر

 یدیاعتماد نکردن به منو پس م تاوان

 ها از شدت فشار دندان سرخ شد به رنگ خون لب

 بغض سرباز کند... مبادا دادیبرلب فشار م دندان

 ؟؟یکه ناراحته ازت چ ی... قلبیچ می+دل.. دلخور

 و گوشه لب را خاراند... دیرا محکم به عقب کش یشانیآشفته بر پ یموها

 کوتاه آمدنش را مقابل او کردیم حس

 باشد... یبگذرد و هنوز هم عصب یو دلبر تیمظلوم نیاز ا توانستیم مگر
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 کنمیرفع م-

 کردم کتیت کهیت نکهیا بعد

 دمیالتماسات رو شن نکهیا بعد

 اشکت و درآوردم نکهیا بعد

 یاون دلخور شهیم رفع

 آسمون رو روشن کنه... یکه دلخور باشه چطور یماه

 کرد... تشیهدا رونیبه لب تلفن از دستش گرفت و به سمت ب لبخند

 دهیآرامبخش زدم خواب ایبه آر-

 هم تو دادگاه کار دارم کمی ریام شیبرم پ دیبا

 ایارش شیبرو پ توام

 داره... ازین بهت

 بودند... ازمندشین

 تنش را آب کند یسفت و سخت بود تا سرما یکه خود خواستار آغوش ییاو ازمندین

 کابوس او را برهاند نیکه از ا یبم و محکم یصدا ازمندین

 بودند.... ازمندشیبود و ن ازمندین

 ...ای+طفلک آر

 یخوابونیبا آرام بخش م یرو چند روزه دار بچه

 نگران اون نباش-

 رهیفقط منتظر اومدن ام ایآر

 ...یدونیم

 بهتره یجور نیهم دمیبعد د یو عوض کنم ول ریطرز نگاهش به ام کردمیم یسع قبال

 ...دونهیو بت م ریام اون

 ینیزم یخدا هی

 قاتله  ریچشمش گفتن ام جلو

 خوابهیبرادرش شب کجا م نهیاون فقط نگران ا و
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 اومده شیاتفاقات پ ای هیبق یبه حرفا کنهینم توجه

 و قبول داره ریحرف ام فقط

 انداخت ریو شرمنده سر ز ستادیا

 االن؟ یانداخت کهی+به من ت

 آره ییجورا هی-

نشون  چوقتیچون ه کنهینگاه م ریبه ام یچطور ایآر یدونستیچند سال هنوز نم نیا بعد

 نداده

 بت توعه ریبود ام نیکه تموم مدت افتخارت ا ییتو اما

 مقابل چشمات بشکنه.... یراحت گذاشت انقدر

 هتل تنها گذاشت لیراهرو طو انیو او را م رفت

 آشفته بودند و آشفته تر شدند افکار

 بود... رارسالنیحق با ام دیشا

 گشتیبر م دیبا

 نشاندیخود م یو مغزش را سرجا قلب

 دادیرا م دنشیاعتماد نکردن و ترس تاوان

 ...دیرسیخودش م یو بعد نوبت به دلخور 

 هم سخت نبود... یلیبرگشتن به روال سابق خ دیشا

 و آرام در زد... ستادیدر ا پشت

 باز نکند شیدر را به رو ینشنود و کس کسچیه کردیکه دعا م یانقدر

 خود بماند...  ییو بازهم در تنها برگردد

 اخمو را مشاهده کرد..  ارشیباز شد و ک شیدر به رو یبود وقت یباطل الیخ اما

 شهیکه نم فیراهت ندم تو اتاق اما ح تونستمیکاش م-

 یکنیسرزنشم م ی+بخاطر چ

 من؟  ریتقص یزاریرو م ایارش حال

 ستیبابات قاتل ن یگفتیتو صورتش م یزدیم یکیاگه همون روز همون لحظه -
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 دروغه... همش

 ...کردیباور نم اونم

 یبهش جلو چشمش آوار شد دنیاخم کردن و توپ یبه تو بود و تو به جا چشمش

 زد و داخل شد... پوزخند

 ... کردیدرکش نم کسچیبد که ه چه

 الغرش بق کرده گوشه تخت کز کرده بود پسرک

 رو شدن با آن...آمد از روبه یخوشش نم چیکه ه یحاالت دنیگرفت از د دلش

 کم بود یلیخ یو بدبخت یخوشبخت انیم فاصله

 بودند....  دهیناباورانه رس یها هیپر شور به گر یساعت نگذشته که آن خنده ها چند

 .... دیزد و او را در آغوش کش هیحرف به تاج تخت تک یب

 یحرف بزن یخواینم دونمی+م

 یدیترس دونمیم

 ینگو بهم کوهت و از دست داد یول

 توقع رو ندارم...  نیا رشیو اون عشقش به بابا ام امیکه من از ارش ختهیباورت فرو ر ای

 ...شدیم شیشدن حرفها دهیدر حد زمزمه بود اما چه خوب که سکوت اتاق باعث شن صدا

 *جلو چشمام دستبند زدن بهش...

 گنیم یکه نفهمم چ یهست اما نه اونقدر فیضع میسیانگل

 اون لحظه نگفت دروغه کسچیه چرا

 کردیجعه را حال درک مفا عمق

 او را باور نکرده بودند یکدامشان حرف مامور و ادعا چیه

 یآن لحظه خبر را نف کسچیکه ه یکردن خبر را داشتند و چه بد شوک یفقط انتظار نف آنها

 نکرد

 ...میکردیم یبزرگ یبود که ادعا ییاز ماها اشتباه

 یی+بابا

 خانواده نشکستن یو دو تا کوچولو میشکست ماها
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 از ما بوده قصور

 بشه یقراره چ یدونیم

 دهندیرا اطالع م رشینبودن بابا ام کردیکه فکر م ییخبرها دنیاز شن دیترس

 بلند کرد و چشم دودو زد... سر

 شه؟یم ی*چ

 کننیو آزاد م رارسالنیاشتباه کرد و ام فهمنیزود م یلی+اونا خ

 هیچقدر از دست ماها عصب یدونیم گردهیبر م یوقت بعد

 *چرا؟

 می+چون اشتباه کرد

 مینکرد یکار چیو ه هیبه گر مینشست یجور نیهم چون

 متنفره فیضع یاز آدما ریکه بابا ام یدونیم

 برگرده و ازمون دلخور باشه ترسمیم

 از چشم افتادن ها نیاز ا دیترسیم

 شدیم ییکه عامل جدا ییدلخور بودن ها نیا از

 یو کم دیجد یحرف ها دنیتر شد در آغوش پدرش به انتظار شن کیحرف نزد یب

 ....یدلدار

 مانع شد ارشیروهام و ک یدر و حرف زدن ها یصدا اما

 و به سمت سالن رفتند... دندیپر نییسرعت از تخت پا به

 در انتظارمونه اما یچ دونمیخبر بد که نم ایبگم خبر خوش  دونمینم-

 رانیبه ا دنیو دارن انتقال م ریام

 میبرگرد دیبا

 رو...مرد روبه یهاغرق فکر بود بدون توجه به حرف قایعم

 ... رودیفرو م یکیاش کرده به عمق تارمطلق دوره یاهیس کردیم حس

اعتماد شده، به همه  یب نیچننیا یمرد وقت یهاراست و دروغ حرف صیبود تشخ سخت

 .. دیورزیشک م
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 د... زد و گوشه ابرو خاران پوزخند

 مدت کالفه شد... نیا یادآوریو بازهم از  دیبلند شده کش شیبه ر یدست

 منو... یدوونیسر م ی+دار

 ییمدت حبس و بازجو نیبه ا یازیلحظه ورودم تو فرودگاه آزاد بودم و ن یکردیم اراده

 نبود...

 محرمانه شان را... یبشنود حرفها یآورد مبادا کس یتر از حد عاد نییصدا پا تن

 نامدار گمیم یچ یدیچرا گوش نم-

 نشده... یزیبرم حاال هم که چ شیپ برنامهیب تونستمیدفعه رو نم نی...ایکرد خراب

 پراند... یو تمام افراد سالن مالقات را از جا دیرو کوبروبه زیبر م یمحکم مشت

 جرعت سخن گفتن نداشت... چکسیه یها نه وقتبه واکنش دادینم یتیاهم

 ... یتو تازه کار ایدستت افتاده  ریپرونده قتله که ز نیهان؟ اول+گند زدم 

 و بگو بهم... راستش

 آره... دیکنیاز رده خارجم م دیدار

 ...دیبردیازش حساب م اتیکه تو و تمام دوروبر امیانگار من پسرهمون نامدار یدینفهم

 خارج شدن... دانیاز م شینداشت برا یتیاهم

که زخم و درد بر  یدر دستش بود و مهاجرت از کشور یهارو کردن تمام پرونده خرجش

 گذاشت... یادگاریتنش 

 قلب...  ینداد به نجوا گوش

 ...دیکوبیاتاق محبوس شده اش م واریکه معترض گونه خود را به درود یقلب

 گفتیاز عشق م کردیم نجوا

 ..که خوب تا نکرد با او. یکم نبود کشور شیها یبد

 در سلول به سلولش نفوذ کرد نجایعشق هم در هم اما

 بود توجه نکردن به آن... یانصاف یب

 ؟یشد وونهید-

 به در کنم؟ دونیو از م یاصل مهره
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 چت شده آسمان خراش تو

 ...دیچفت کرد و غر دندان

  شنوهیم یکی+ساکت شو 

 یو هنوز حکم رمیدادگاه به اون دادگاه م نیماهه تمامه دارم از ا کیبهم بگو چرا من  فقط

 ...دنیبرام نبر

 دووننیهنوز دارن منو سر م نایکه ا دیکرد یچه غلط قایدق

 از حبس بودنم ومدهیبدتون هم ن ینه انگار یول

 حکم اعدام هم برام ببرن و... دیمنتظر

 اون حرومزاده زندست هنوز دونمیمن که م هرچند

 تأسف سر تکان داد و پرونده در دست گرفت با

آسمان خراش  یکه ترکش ها طیمح نیدور شدن از ا یرفتن بود و عجله داشت برا وقت

 ...شناختیرا م

 ...کندیم شانیها رسوا دینبا دیبه تمام با توجهیشود ب یعصب شتریب یکم دانستیم

 کنن داشیپ خوانیزندست و م یکنیکه فکر م نجاستیاشتباهت هم-

 اینه استرال رانینه ا ستیجا ن چیه

 نبود که نبود میو رو کرد ریفکر کن تک تک خونه هارو ز تو

 یفهمیم شی... تو کشتمرده

 یچ یعنی یدونیم

 صورتش خم شد و آرام زمزمه کرد... یرو

 و کشته بیآسمان خراش شک یعنی-

 چند نفر به خونت تشنن یدونیم

 نجایکه نگهت داشتم ا یشیممنونم م رونیب یایب یوقت یحاال گله کن ازم ول تو

 داشتم تا اونارو از دور خارج کنم نگهت

 کشتنت ینداشته باشن برا یقدرت تا

 نامدار یکرد خراب
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 دارم به قدرتت مانیا من

 کننیمثل من فکر نم یباق اما

 نداره زشیتا ر یآسمان خراش فاصله ا یانگار گنیم

 دادگاهته گهیساعت د چند

 و زیکردم همه چ تموم

 ...کنهیو حل م زیهمه چ لتیوک یکنیدفاع هم نم یحت یشینم یعصبان یزنینم یحرف چیه

 گرش شد...و پوزخند زنان نظاره رفت

در چشمانش منتظر بود به سلول برش  یکه با ترس مخف یتوجه نکرد به سرباز کنار یحت

 نشسته... یگرداند و او همچنان بر صندل

 شتن به همان آسمان خراش سابق...بد نبود برگ دیشا

 ...ییسال جدا کیو افزودن قدرت بعد  گرانینبود تصاحب قدرت د بد

 مبادا فکر کنند درحال سقوط است... دن،یبه رخ کش قدرت

 ...یریکناره گ نیشده بعد از ا فیضع کردندیفکر م دیشا

 دهیکش یآسمان خراش سقوط کند تا هزاران هزار شعاع اطراف به نابود دانستندینم

 ...شودیم

 نداشت دست کم گرفته شدن را خوش

 شمردن را... فیضع

 شد... یچه وقت به سلول برگشت و چند ساعت بعدش چگونه سپر دینفهم یحت

 نیتوجه به اعتراض شاهد یو ب دیدادگاه رس زمان

 شد....  تبرعه

دلش بودن ماهان را  گفتیو دروغ نبود اگر م دیه لب را در آغوش کشلبخند ب روهام

 خواستیم

 ... دیدیماه م کیکه بعد  یکس نیلحظه به عنوان اول نیدر ا نجایا

 ...کردیکه محدودشان م یتیلعنت به معروف اما

 یانگار یشد ریپ-

 دیکش ششیبه ر یو دست دیخند
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 یکرد رمیپ یزود نی+به هم

 ماه گذشت کیزود؟-

 هفته 6 یعنی میماه و ن کی

 روز 43

 ساعت...۱066

 گذشت به ما آخه یچ یفهمیم چه

 گذشت به من...  یچ یفهمیتو چه م بارنی+نه اتفاقا برعکس ا

 اش شد و صورتش را قاب کرد... رهیخ

 یگیکه نم نهیبه خاطر ا دونمینم نکهیبگو برام ا-

 نداده گفتنش... ماهان خوبه؟ دهی+فا

 لبخند زد و چشم چراغان شد زیر

 برادرش را... یعاشق یداشت حال و هوا دوست

 بزرگ خاندان نامدار؟ یاز ک-

 ؟یریگینفر سراغ اون و م نیکه اول یانقدر عاشق شد یک از

 ؟یکنیم ی+حسود

 ایسال تنها من بودم و آر همهنینه... ا-

 سوال و جواب چون ترس داشتم نیاز ا بردمینم یفیک چیه یول یگرفتیما رو م سراغ

 ... در ضمن ماهان هم خوبهکنمیم فیحاال ک اما

 خوب تر ارشیک

 یفروش یسمونیس رهیم دارهیروز بچه ها رو برم هر

 عکسش و گرفته بودن گندش دراومد رفت ارشاد جواب پس بده... شیهفته پ کی

 هنوزم آدم نشده یازدواج کرده ول کردنیم فکر

 داد و چشم بست... هیتک نیماش یبه صندل سر

 رفت نیاز ب اهایو چه بد تمام رو امدهیفرزند ن یداشت برا ایرو یگریهر پدر د همچون

 شده یمنف شیجواب آزما یمگه نگفت یریگیچرا جلوش و نم گه؟ی+کدوم بچه د
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 از خودت یاریچرا حرف درم یچ هیندادن منف یمن گفتم هنوز جواب-

 شده باشه ی+به هرحال فکر نکنم اوک

 میکنیتالش م میریدوباره م-

 اش شد... رهیباز کرد و خ چشم

 نگام نکن یجورنیا-

 همون آدم یدوباره بش زارهینکن ماهان م فکر

 گهیسال د کیتا  کنمیبچه رو کنسل م هی+فعال قض

و وراث زندش کارها دارم با جنوب  راثیمرده و ارث و م بیدارم من با شک کارها

 روهام...

 ...دیدر آغوشش پر ایشد و آر دهیپارک نشده در به شدت کش نیماش

چشم غره جسم تنومندش را  نیخطرناک و ح یو کم کهویابراز عالقه  نیشد از ا متعجب

 به خود فشرد...

 یکنیم هیچه حرکت نیا ای+آر

 هنوز پارک نشده نیماش

 را شیصدا دینشن یحت ییگو

 یو غرق شد در صدا شیخشن دست برادر بر تار تار موها یبرد از نوازش ها لذت

 ضربان قلبش...

 بود و همه کس... بانیکه پشت ییاز او یبود دور سخت

 جدا نشد یا هیثان یو حت ختیر اشک

به  کردیرا هم قدم با او اگرچه در آغوشش حرکت م نیآمدنشان از ماش نییپا دیفهمیم

 بلند نکرد.... سمت ساختمان خانه اما سر از شانه اش

داد و با  تیبالخره رضا ایارش هیمخلوط با گر غیشد و ج دهیکه به پشت کش رهنشیپ

 غرغر دل کند از آغوش گرم برادرش... 

 دیسمت روهام رفت و لب برچ به

 داداشم و ازم گرفت... یدی*د

 ...دیرا بوس شیو موها دیخند
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 شهیتو م یباز آغوشش برا یصبر کن یالبته که نگرفت... کم-

 آوردمش برات یدید

 ... گرانیتوجه به د یبا کلمات آغاز کردند ب یباز عشق

و  متیحوصله انقدر مال یب رارسالنِ یبود از ام بیو عج کردیبند گله م کی ایارش

 در برابر او... یصبور

 کردینم یریبه روز دستگ یاشاره ا چکسیبود که ه خوب

 بود که فقط دلتنگش بودند.... خوب

 یییچقدر پشمالو شد یچقدر عوض شد ری*بابا ام

 دانشگاه رمیمنم عوض شدم بزرگ شدم دوباره دارم م نیبب

 اش را ماساژ داشت یشانیو پ دیخند

 ذوق را هم نداشت... همهنیبه ا یتوجه یآمد اما دل ب یبود و خوابش م خسته

 یریدانشگاه م دونمینبودم البته که م میماه و ن کیبابا من فقط  ای+ارش

ماهان  یکه صدا یزبان نیریو ش یو سر بر شانه اش گذاشت و قصد شروع پرحرف دیدخن

 مانع شد....

 هفته 6 یعنی میماه و ن کی-

 روز 43

 ساعت...۱066

روش و روزشون و روبه ستادنیایکه بچه ها هرروز م واریبزرگ گوشه د میتقو هی یعنی

 یچون تو نبود زدنیخط م تیبا عصبان

 ...ستادیسالن ا انیامد و م نییپا کیبه  کیخانه را  یها پله

که ساعت  دیام نیبه ا گرفتندیکدوم سراغت و م کیساعت که هرساعتش  ۱066 یعنی-

 و بدون تو نگذرونن شونیبعد

سال براشون  کیهر ساعت و  یعنیکردند  رییتغ یکه کل یانقدر نبود کننیفکر م نکهیا

 حساب 

 ..کن

 گذرانده... یروزها یادآوریلب کج شد و سر تکان داد از  گوشه
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 نامدار.... یآقا ستین یبیعج زیچ یدلتنگ-

برات حرف بزنه و  زدیبا ذوق اسمت و صدا م ایانقدر به نبودنت عادت ندارن که آر یعنی

 یستین اومدیم ادشی هوی

 اومدیم ادشی هویکه با تو ناهار بخوره و  دیکشیم یچند ساعت گرسنگ ایارش ینی

 ...یستین

صورت تو  دنیو روزم و با د نمینفر تو رو بب نیکه اول کردمیکه چشم باز م یمن یعنی

 ...یستین دمیفهمیم یشروع کنم ول

 محکم باشد... کردیم یسع نکهیبود صدا برخالف ا داربغض

 و ابراز عالقه نبود... یبودن و بروز نگران فیوقت ضع حال

 که با خود زده، ییهابرد تمام حرف ادیاز  ییگو

 هاو قول و قرار دهایوعده وع تمام

 ...خواستیفقط جواب م حال

 ...یذهن یریدرگ نیشده بود از ا خسته

و کالفه اش  گرفتیقلب و مغز شکل م انیبار جدال تازه م کی قهیچند دق نکهیا از

 ...کردیم

 بود.... رارسالنیکردن ام یهم هدفش عصب دیشا

 ...اهویه یخشم و کم یکم

 دست او.... نیو درد و آرامش از ضربات سنگ هیتنب یکم

 کردیم یدرد مغزش را خال یاگر فقط کم شودیبود حال خوب قسمتش م مطمئن

 ... شدیغرق م گرید ییجهان و در جا نیاز ا شدیم دور

 یکن یباهاشون همدرد  ای یازت که حسشون رو بفهم دونمیم دی+بع

 ...یریشون و دست کم نگحداقل احساسات یتونیم اما

به او،تک  رهیبود اما نگاهش تنها خ نیبر هم یتعجب جمع را که سکوتشان مبن دیفهمیم

 ...دیبلعیرا م شیتک واکنش ها

 خشم یکم دیو شا یو سردرگم تعجب

 بود... نیهم هم قصدش
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 بلند و محکمش یبرخاستن او و قدم ها ییکهوی

 خواستیرا م نیهم

 یکیسر تکان داد و منتظر نزد ارشیک عیلبخند زد و در جواب واکنش سر یرکیرزیز

 شد....  ریام

 بود یکه عصبان البته

 واکنش و رفتار را نیا خواستینم

 مهیماه و ن کی ییماهان لوس و پر احساس خود را خواستار بود بعد جدا همان

 ...کردیتر مکه طلبکارش بود و حال خرابش را خراب یمرد نه

 شد...  دهیاو به داخل اتاق کش یحصار دستان قو دستش

 را گرفت... شیچسباندش و گلو وارید به

 بعد دوماه.... یاز مردت کرد یچه استقبال گرم-

 نگفت... چیها اما هو مردش خطاب شدن هاتیمالک نیاز ا شدیلذت م غرق

 کند...  یخشمش را خال خواستیم دیشا

 ...کردیم دییحرفش را تا شدیدور گردنش فشرده م شتریکه لحظه به لحظه ب یدست

 نه؟ شهیم نیهم یصاحاب ول کن یتوله سگ و که ب-

 ...شهیبه سرش بخوره هار م یآزاد یکه هوا یسگ توله

 یکنیرفتار م وونیمثل ح یشد یوحش یشد ینجوریولت کردم که ا یکرد فکر

 درونش یهازد از لو رفتن حس لبخند

 ...خواستیرا م نیهم

 او یشده بود از نگفتن ها خسته

 اش را دوست داشت.... یزبان نیریها و بغض ها و شاو هم حرف پس

با  یهنوزم داشت یوقت میندار یافاصله یوقت فکر کنم تا خوشبخت همهنیا ی+چرا گذاشت

 ...یدیخندیم میالیو خوش خ یو به سادگ یکردیم یجونت باز

 ...خواستیم شتریکم بود خشمش ب ییگو

 اش را...خشدار و گرفته یداد زدن و آن صدا دیشا
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 از درد خودش را... یو آه و ناله ها یهم کبود دیشا

 م؟یمدت مسخره خودت کرد نیتو بودم که تمام ا چهی+مگه من باز

 شده بود... دیکه از شدت فشار سف ییهادست دیدیصورتش و م یکیدر نزد دیغر

 کنم یاالن سرت خال نیمدت و هم نیتمام ا ینزار دق و دل-

 ..یاریدر ب مارستانیبزنمت سر از ب یجور هی نزار

 یتو حس و حالم که مجبور شم لبات و بهم بدوزم زر نزن نیاز ا شتریب نینر

 ...دیبر گردن عرق کرده کش یگرفت و دست فاصله

 ماهان را... یرفتار ها دیفهمینم

 بود یگرید زیانتظارش چ یوقت نه

 ...شیها یزبان نیریشدن ها و ش لوس

 اش گفتن یو از دور یدلتنگ یکم دیشا

 بدون او بودن گفتن... یسخت از

 چقدر وابسته بود به احساسات ماهان... دیفهمیم حال

 داد اما هر لحظه منتظر فوران احساسات او بود... یبروز نم خود

شد  دهیاما دستش کش اوردیبر سرش ب ییبال نکهیگرفت از اتاق خارج شود قبل از ا فاصله

 و به عقب برگشت... 

 مگه نه؟ یهمه وقت دوستم هم نداشت نی+ا

 حرفات هم....  یشک کردم که حت یبه همه چ یانقدر دونمینم

 پاره شده گذاشت... یگفت و دست بر دهان و لب ها ینرسانده آخ انیبه پا جمله

 سهم سمت چپ صورتش شد... یدوم امدهیبود اما هنوز به خود ن یمحکم یدهن تو

 فاصله گرفت و جسم در خود جمع شد... یناخودآگاه قدم دیاش را که شن عربده

وسط خونه چالت  نجایهم یسوال ببر ریعشق و عالقه منو ز گهیبار د کی یعل یبه وال-

 ؟یدیفهم کنمیم

 اش شد و صورت مچاله... یدستان قو ریاس مو

 بار قسم خوردم کی-
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 مادرم یتار موها به

 پدرم دهیقلب درد د به

 خوامتیم گفتم

 ؟یدیفهم یسوال ببر ریحرفم و ز یتخم نکن بخوا گهیآخر عمرت د تا

 اش شد و طاقت از کف داد... یچشمان مظلوم و اشک رهیخ

 ...دیو آخش را با گوش جان شن دیکوب نیو خون یبر لب زخم لب

 کرد و غرق شد... ادهیها پلب یها و خشمش را روتمام حرف انتقام

از لب زخم خورده گرفت و خطاب به فرد پشت در  یگاز یشد عصب دهیکه کوب در

 ...دیتوپ

 گم و گور شو... یتا اطالع ثانو یهست یهر ک-

 نداشته ها... لیتکم یرا کم داشت برا ارشیقبراق ک یصدا

 زنت گم و گور شه ی+خودت گم و گور ش

 نمیمژده بده بب رونیب ایب

 اعصاب ندارم رشایگمشو ک-

 داد و هوارت و دمی+جوووون شن

 احساساتت و بخورم

 یبابا شد وونهید رارسالنیام رونیب ایب

 در دست گرفت ارشیک قهیدر را باز کرد و  شوکه

 ؟یگفت یچ-

 مثبت شده ی+بخدا گوه خوردم اون زنه خوشگله تو مرکز زنگ زد گفت جواب باردار

 کنسله مشیخوایزنگ بزنم بگم نم یخواینداره م یناراحت

 مثل آدم بگو ارشیک-

 زنگ زدن زنه حامله شده ایاالن از استرال نی+هم

 خره یشیبابا م یدار
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داد و خطاب به ماهان شوکه  یکه جا خال ردیدر آغوشش بگ دیزده به سمتش پر ذوق

 جمله گفت... کیدرون اتاق سرد فقط 

 چمدونت و آماده کن-

 تنها نباری....اایاسترال میریم

 ...یاگه زنده از اونجا برگرد البته

 اجناس بود... یگرفت که با دقت تمام مشغول بررس ییبا کرده، نگاه از او لپ

 ...کردیم یو غرغر محو رفتیم یزیچشم غره ر بارکی هیشد و چند ثان نهیبه س دست

 ؟یکنیم زیو زیچته انقدر و-

 ...ایوقت کمک نکن هی

 گفت و پشت چشم نازک کرد یشیا

 ....آوردیدر م یبچه باز بیکرده بود و عج لج

 ....شدیم اشیو نه جا و مکان و استثنا حال شناختینه سن و سال م حسادت

 ...گرفتیو آتش بود که تمام تن را م رفتیبود که بر قلبش فرو م خنجر

 +به من چه مگه واسه منه؟

 اون بچه توام هست یول ریخ-

 در آورد.... یزیر یکج کرد و ادا شین

 اومد منم پدر اون بچم... ادتی+چه عجب 

 کرد... اشیحرص شتریب نینداد و ا محل

 ...دیگزیو لب م دیکوبیمشت شده به ران پا م دست

 حسادت... نیاز ا دیکشیبه آن زن نداشت و خود عذاب م یبد که حس خوب چه

 ....دهیکه هنوز او را ند یبه کس حسادت

سر  یطانیش یو زمزمه ها دندیتابیکه دورتادور مغزش م یامان از افکار شوم اما

 ...دادندیم

 خوشش آمد چه؟ رارسالنیاول از ام داریبا همان د اگر

 .... دادیاز خون او را در بدن پرورش م یهرحال موجود به
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 بندد؟یترس بغض راه گلو را م نیو از ا ترسدیم گفتیبود اگر م بیع

 را حس کرد و پشت فرمان نشستنش را...  حضورش

 ....زدندیبا هم حرف م یحداقل دلخور نبودند و کم کاش

 بانو؟ تیکم و کسر نباشه واسه تقو یزی+چ

 به حرص صدا و لرزش کلمات.... دیخند

 کم نباشه یزیکردم چ دیهم خر یاز حد کاف شترینه ب-

 ؟یمنم گرو بزار خواستیم ی+پول کم آورد

 هیدلش  ینصفه شب یشب ستیبالخره دست خودش ن یدیخریداشته و نداشته هم م هوس

 خوادیم یزیچ

 نگران نباش دمیخر-

 کرد اشیاز قبل عصب شترینگران نباش ب نیا

 بکند... یکوچک دیاو هم خر یشده برا خواستینداشت اما دلش م ازین

 شیبند ن کیکه مار حسادت دور قلب چنبره زده  یلحظه ا نیبود در ا نیاش هم یدلخوش

 ...چارهیدل ب نیبه ا زدیم

 یحرف بزن یکه فقط بلد ییسکوت از تو نیا بهیعج-

 سمتش برگشت و پر حرف نگاه دوخت... به

 شده بود چشمان براق و پر ستاره اش از حس بد... شهیتر از هم رهیت

 توجهتم محتاج یدونیکه م ییاز تو یتوجه یب نیا بهی+عج

 ...رشیو تاب خورد از پوزخند پر تحق چیدل پ گفتیزد و دروغ نبود اگر م پوزخند

 مونده هنوز به محتاج بودنت-

 جسمم توان داشته باشه نیاز ا شتری+فکر نکنم ب

 یتوان چ-

 زنهیسلول به سلول تنم صدات م ی+محتاج تو بودن... نه وقت

و  یکلمات و طرح لبخند و چشم قلب یعشق... باز یکم دیادامه مکالمه بود و شا خواستار

 قلب پر تپش و بوسه...

 از او... کردیم غیدر اما
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 داشت... ینازکش یخود اما حال توقع کم یبود جا یدلخور

 شیچند روز پ یلیاز بابت س دیشا

 االن.... یتوجه یهم ب دیدوروز شا نیتنها ماندن ا ای

 توجه بود و لوس شدن.... ازمندیکه ن االن

 ...دیگرمش که ران پا را لمس کرد به سرعت پوست مور مور شد و به خود لرز دست

 ...طنتیخوش فرم شد و چشم پر ش یهاسهم لب یثیو لبخند خب دیفهم

 لمس ساده بود هینترس...فقط -

 بکنمت خوامیم مگه

 ...زدیحرف هارا نم نیو کاش ا دیبست و لب گز چشم

 سرش آورده... یبدتر یبال یبود و چند ماه دور جنبه یب

 ...شدیم کیحرف تحر کیلمس و  کیبا  تنها

 مرکز میدیشو رس ادهیپ-

 شد و باز اخم مهمان چهره ادهیپ

 ...رارسالنیاش از نظر ام یشد بود چهره اخمو و مثال جد ینمک

 آمد.... یبودن به ماهش نم یجد

 ...دیدر دست گرفت و خطاب به او توپ یلونینا

 ایکمک نکن هی-

 ...دیباال انداخت و لب برچ شانه

 اش را، حال زمان برطرف کردنش نبود... یدلخور دیفهمیم

 به سمت مرکز قدم برداشت که جسم او مانع شد... الیخیب

 یبکش کنار راه و بست-

 +حرف دارم باهات

 االن؟-

 االن... نی+هم
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 دیبا ارهیب ایکه قراره بچمون و به دن هی... زنستین یمشکل یاوک شیدیتوام ند دمشیند

 باشه... یحال و احوالش و بپرس شینیبب

 ...کنمیبرخورد م یمنطق

 ابرو باال انداخت و گوشه لب کج شد تک

 یکنیم یلطف بزرگ-

 ینگاش کن یحق دار هی+اما....فقط چند ثان

 دلش و ببره ترسمینشه چشمات قشنگه م یروش طوالن نگات

 نکن  براندازش

 محتاج نوازشت بشه...  ترسمیم هیینکن دستات جادو لمسش

 دلش بلرزه ترسمیم زهیریحرف نزن صدات مردونس دل آدم م باهاش

 و بدون منظور....دلبر بود... کردیم فیپشت هم رد جمله

 هیکه چند ثان یغنچه ا یخودش هم تند تند ادا کردن کلماتش و هم حالت حسود و لب ها هم

 ....شدیم زانیبار آو کی

فشرده  شتریب یدست مچاله شده و ه انیم رارسالنیام قهینبود که گوشه  حواسش

 ...شودیم

 بود.... یبه شدت دوست داشتن شیحالت ها نینگفت که ا چیه

 بحالش... یاست و وا خیو توب بیخوش باشد که بعد وقت تعذ ندهیدو روز آ یکیتا  بگذار

 گفتن... یکلمات اما هنوز حرف داشت برا یخشک شده از ادا دهان

 نشان داد و چشم مظلوم کرد و سر کج شد... یکم بغض خود کم

 مینر شهی+اصن م

 تو نرو تو یعنی

 نتتیبب نزار

 کشهیخون خون و م گنیم

 داره؟ یچه ربط-

 یباش ششیپ خوامیهم خون توعه.... نم دهیکه داره تو شکمش پرورش م ی+اون

 نیریلحن مظلوم و ترس ش نیرفت از ا دلش
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 ترس از دست دادن را نیداشت ا دوست

 آرام کردنش بد نبود.... یکم دیشا

 دنبال خودم راه انداختم...  یچ یپس تورو برا-

 به دنبالش دهیسمت ساختمان قدم برداشت و ماهان دو به

 هی+منظورت چ

 رارسالنیام نرو

 کرد یسمتش برداشت و اخم کمرنگ به

 دو ابرو... یحد هم آغوش در

 ادیماه باشه ستاره به چشم نم یگفت-

 ....انیبه چشمم ب هیبق یزاریکه نم یچقدر پر نور نمیبب خوامیم

 گرفت... یجا رارسالنیپشت زن گذاشت و در کنار ام یبالشت

و  کردیم یدلبر بایز یسرخ با ان انها یو لب ها رفتیلحظه از چهره کنار نم کی لبخند

 انداخت... یدر دل م دنیهوس چ

 زن را به خنده وار داشت یبراق حت چشمان

 با ذوق نگاهش فقط معطوف شکم او بود... یوقت

 *ماهان جان هنوز انقدر رشد نکرده که مشخص باشه...

 صورت گذاشت ذوق خود را نشان دهد... یو دست رو دیخند

 حسش کنم؟ تونمیم ی+ک

 ندهیاالن...با قلبت با تصور آ نی*هم

 مونده.... یلیهنوز خ یگیاگه جسمش و م یول

که در  یقیبم و نفس عم یگوشش پخش شد و صدا ریز رارسالنیام ینفس ها یگرما

 گوشش رها کرد...

 یکیرو  نهینش قهیدق ۱از  شتریبود به من گفت نگات ب یکی-

 ست زل زده به طرف... قهیدق 4 االن

 خب کنمیشکمش م+دارم نگاه 
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 ...تونمیپس منم م-

 و دستش را گرفت... دیحرفش پر انیم

 +نه نه تو فقط نگاه من کن

در  توانستیشان بود را نم رهیخ گونهنیلبخند زد و چشمان براق زن که ا یپوست ریز

 ...ردینظر نگ

 دیکم و کسر بود بهم خبر بد یزیچ-

 ممکنه سرش شلوغ باشه رارسالنیام دی+نه به من خبر بد

 حسادت آشکار و سر تکان داد... نیبه ا دیخند بلند

 ...کنهیرو حل م زیهمه چ دیکه گذاشت یاون پرستار دی*نگران نباش

 و دست درهم قالب کرد... دیزده خود را جلو کش جانیه

 خونه یتابلو دادم برا ییی+سفارش کل

 خوشگله یپسر بچه ها یعکسا

 بچمون خوشگل بشه... خوامیفا خب مروز نگاش کن لط شبانه

 باباش ماشاهلل هرچند

 زد... شیو اخطارگونه صدا دیحرفش پر انیم

 ماهان!-

 ....شهیزن باردار نگاه کنه بچه خوشگل م گنیخب م هی+چ

 گوشش برد و آرام نجوا کرد... ریز سر

 ... یدار تیکه محدود فی+ح

 ...شهیو مغزم از شدت حسادت منفجر م ارهیکه دلم طاقت نم فیح

 بکشه... رشیتو بشه دوست دارم به بابا ام هیروز و شب نگاه تو کنه که شب گفتمیم وگرنه

 کرد که دوست نداشت هانا یمصلحت اخم

 جمعشان انیبداند م بهیرا غر خود

 احوال شد... یایبه سمتش برگشت و جو باز
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 یلبخند ها نیهم دیاز حسادت ماهان کاسته بود و شا یچهره بشاش و سرحال کم نیهم

 ....کردیکه نثارشان م ییایریب

 شروع نشده؟ ارتیهنوز و-

 ماهان را یلب ریغرغر ز دیشن

 به تو چه" ارشی"و

 گرفت و باز حرفش را تکرار کرد... شیاز کنار پا یزیر شگونین

 *نه هنوز شروع نشده

 برات دهیکه مف یکه الزمه هرروز مصرف کن یزایکنن از چ هیگفتم ته ستیل هی-

 شهینخور بچم بور م ییاستوا یها وهیم نی+فقط از ا

 ماهااان-

 خب هی+چ

 داره؟ یچه ربط-

 باشه خب... یبچم وطن خوامیمن م هیخارج وهی+م

 شکمش گذاشت یو دست رو دیبلند خند بازهم

 د...بودن نیباتریاز تفاوت به نظرش ز ییایبا دن یدوست داشتن زوج

 ...زدیحرف م یبود و جد یبه فکر سالمت یکی

 فرزندش ییبایو فقط به فکر ز گوشیباز یگرید

 ...دیحرفشان پر انیم قیعم یلبخند با

و بچتون  دیباش داریپا شهیقاب... هم هیتو  گهیبه همد دیچفت شد بی...عجدیایبهم م یلی*خ

 و...

 ...دیدو سیتمام نشده حالت تهوع گرفت و فورا به سمت سرو حرفش

 حالش بد شد ی+بفرما انقدر مخالفت کرد

 تو بد شد یحالش از زر زرا-

 کرد و دست به کمر گرفت... اخم

 زر زرو یبهم بگ گهید یکیجلو  ادی+اصال خوشم نم
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 ...یقبولش دار ست؟ین یتو خلوت بگم مشکل یعنیآها -

 ...دیفکر کرد و آخر سر لب برچ یکم

 زارهیاحترام نم ماتمیکه به تصم یبا کس زنمی+اصال من چرا دارم حرف م

 مثال کدوماش؟-

  یدیخونه خر نیا یبعد برا ی+هنوز منو نگرفت

 ...یدیخونه خر گهید یکیخونت نشدممم برا  یهنوز آقا من

 آورد... نییگذار باشد و تن صدا پا ریکرد تاث زیر چشم

 ...ییجا هیببرمت  خوامیم میبه وقتش... فعال پاشو بر-

 ...ستادیچاک داد و فورا ا شین

 +کجا؟

 ...!زهیسوپرا-

 غره او هم قدم به سمت اسکله رفتند... توجه به چشم یو ب دیپر رونیب نیذوق از ماش با

 ...دیکشیکه انتظارش را م یزیسوپرا یبرا رفتیقنج م دلش

 ...دیکشیانتظارش را م کرانیب یآب انیم یمجهز کروز

 داشت....  یدانست اما حس خوب یرو بود را نم شیپ چه

 توام با ترس... یجانیه

 .... رارسالنیام یهابه خاطر خباثت گرگ چشم دیشا

را  شیو لبها دیکه حرکت را شروع کرد به سمت معشوق پر نیرفتند و هم قیسمت قا به

 ....دیبوس

 او بوسه عمق گرفت.... یو استخوان فکش را نوازش کرد و با همراه دیبوسه خند انیم

 ...کردیم رهیکه نگاه خ یبر جسم ینشانه گذار یبرا دیگرفت شا یرا گاز کوچک لبش

 خودش... یهم برا دیشا

 ...ندیبه جا مانده را بب یادگاریشود و  شیلبها رهیخ کندیهربار نگاهش م که

 صورتش متوقف... یکیدستان او شد و سر در نزد ریو فاصله گرفت اما مو اس دیخند

 زمزمه کرد در حد نجوا... آرام
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 ایوسط در یکنیم کاریگل کرد نه؟چ تیوونگید-

 آب؟ نیخفت کنم تو هم دیشا یگیاجازه؟ نم یب بوسه

 و براق ترش کرد دیمرطوب کش یلبها یرو زبان

 چشمانش... یبراق تر از چشمک ستاره ها یحت

 نکردم ی+کار

 آلوده کردم دنتیلبام و به گناه بوس فقط

 ست؟یکه خطا ن نیا

 عطرت خفه شم یبا بو دیمن شا ا؟یتو در ؟یخفه کن بعدم

 غرق در نفساتم خفه شم یوقت

 نه... ایجون با بوسه هات خفه شم اما با در یپا تا

 پاسخ شد... الیخیدل لبخند زد و ب در

 ...آمدیاو و ادا اطوارش بر نم نیریپس زباِن ش از

 !ری+ام

 ارو زهرم ریام-

 شد... نهیکرد و دست به س اخم

 بهم؟ یگیم نویهمش ا یچ یعنی+

 ...یکنیصدام م ریام ادیخوشم نم-

 داد و ادا در آورد... نیچ ینیب

 ادیخوشم نم ادی+خوشم نم

 زهرمار... یگیصدات بزنه بهش م ریهم ام بچت

 صداش بزنه یدو اسم هیباباش دو اسم نهیبب یبچه من انقدر عاقل هست که وقت-

 ...خنگِ منورارسالنی+دو سانت بچه عقلش کجا بود که بگه ام

که قرار بود هم خونش باشد و  یپسر یادآوریغرور نگاه کرد و از شعف پر شد با  پر

 ادامه دار نسلش...

 تونهیاگه پسره منه م-
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 کشیتخم چپ کوچ یهم فدا نتونست

 یبه پسرکشان هم حسود دانستیکه م یبا ماهان طنتیش یباال انداخت و بد نبود کم ابرو

 ...کندیم

 بعد هربار صدا زدن کنمیم مشیکه "جانم" تقد هیاون تنها کس دی... شایدونیم-

 که... ستین یکس کم

 ستادیا شیروجلو آمد و روبه یحرص

 یعاقبت خوب دانستیچسباند اما انگشت دور گلو حلقه نکرد ک م شیدست به گلو کف

 مسترگونه در مقابل او... یکارها نیندارد ا

 که نرفته... ادتی ستمین ی+منم کم کس

 حق منه... یجانم قبل هر کس اون

 نبودم تیبمونه اگه من تو زندگ ادتی

 یافتاد یوقت به فکر بچه نم چیخانوادمون بزرگ تر بشه و ه خواستیدلت نم چوقتیه

 هم نبود... یپس بچه ا

 نامدار رارسالنیام ستمین یفیآدم ضع من

 ...رمیگیو م حقم

 از تو... دنیهر روز جانم شن شهیروز حقم م هی

 خود نشست یزد و برجا یناز چشمک

 ندیبه او نکند و بهتش را نب ینشان داد خود را توجه مشغول

 دارد....  شیدر پ یتالف یهر خط و نشان دانستیم چه

  و به سمتش گرفت... ختیر وانیدر ل یمشروب در دست گرفت و قدر یبطر

 بخور زبونت باز بشه-

 یچ ایو مشروب دادن به من؟ خوابم  رارسالنی+مگه تخم کفتره.... ام

 کردیفکر م زشیها و ساده لوحانه بازهم به سوپرانداشت از نقشه خبر

 حواسم هست بهت شتمیپ یوقت یبشه ول لیعقلت زا خواستمیچون نم ینخور گفتمیم-

 ... دینفس نوش کیذوق جام از دستش گرفت و  با

 اش بد نبودتوله یو درد کمتر حس کردن برا یمست یکم
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 ...ییبایهمه ز نیبند آمد از ا یادر کروز گذاشت و نفس لحظه پا

 رو... شیپ ریتصو دنید گونهنیست ا یاثر مست کردیم فکر

و  زدیدور خود چرخ م ستادهیداشت ا یمتفاوت هیکه زاو یو موج و غروب آفتاب ایدر انیم

 اطراف.... ریتصاو شدیم رتریهرلحظه نفس گ

 بود... یکوچک و خصوص کروز

 آفتاب... یو سرخ کرانیب یآب انیم دیدرخشیو براق م دیسف

 ...کردیبر حفاظ بر اندازش م هیبرگشت که جام به دست تک رارسالنیسمت ام به

 چشمانش... یبایاز طرح ز دیلب گز رارسالنیخمار به او دوخت و ام چشمِ 

 نگاهش بود...  شیکه پ یاو منظره عتیاز طب باتریز یخدا بود و حت یطراح

 افسونگر یچشم ها نینبود ا یعاد

 .... شدیخمار م یوقت مخصوصا

 نمیمنظره رو بب نی+بگو که قراره شب هم ا

 درخشهیشب م یاهیس ونیم یدیسف نیا

تر از  رینظیو ب ایرو در شهیرو آب منعکس م وفتهیتو آسمون م ادیماه م یکن وقت فکر

 ...شهیم شهیهم

 گه؟ید میمونیم

 سر تکان داد... دیزد و با تاک پوزخند

  میمونیالبته که م-

 ... کشهیحاال حاالها طول م کارمون

 

 لحن و پوزخند  نیاز ا یافتاد بر دل لحظه ا شک

 را داشت.... طیلذت بردن از مح یو تقاضا سپردیم یکماکان مغز را به خاموش اما

 مست شدن او نیو لعنت فرستاد در دل از ا دیکج کرد و لب به دندان گز سر

 جادو کند با هر حرکتش.... نیچننیا کردیرا نم فکرش

 ...یانسان زهیوقت سست شدن نبود اما امان از غر حال
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 بود نه؟  نیا زتی+سوپرا

 کرد...پشت سر  لهیگاه م هیگفت دو دست تک ینوچ

 تازه بخش اولشه نینه ا-

 به سمتش بردارد که ورق برگشت... یزده خواست قدم جانیه

 بود و گرگ چشم ها که غرش کرد و ترساند... رارسالنیام

 حالت... نیکه خوف داشت از ا ییو نگاه رو به باال نییبود و سر پا او

رو لخت  شیماه پ صیخود را باز کرد و مقابل چشمان حر رهنیپ یتک دکمه ها تک

 شد.... 

 ...دینوش یکرد و بازهم کم انیستبرش رخ نما نهیس

 !رارسالن؟ی+ام

 چه خبره؟ یبگ یخواینم

 فرو برد....  شیگذاشت و دست در موها یرا کنار السیگ

 ...دیو درنورد دیچشمانش بند به بند تنش را در یگرگ وحش با

 لخت شو-

 ؟ی+چ

 ...اد؟یحرفم و تکرار کنم خوشم نم کنهیکه مجبورم م یاز توله سگ یدونیم-

 عقل یشدن و خاموش زیبر سوپرا دیورزیهم اصرار م هنوز

 که نبود... یلحن محکم "لخت شو" مختص عشق باز نیا اما

 ...ستادیپوشش مقابلش ا یشد و ب انیاز تن کند و عر لباس

 اونو بپوش...-

 تعجب به سمتش برگشت...به امتداد انگشتانش انداخت و با  ینگاه

 برا.... نی+اما ا

 رکس از تو حرف گوش کن تره توله سگ  -

 ...شدیله م رارسالنیقدرتمند ام یپاها ریباز نقطه ضعفش بود که ز و

 با رکس... سهیمقا
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 ...اوردیکم ب یزنده نباشد که از آن سگ وحش مگر

 چون و چرا به سمت شورت محافظ رفت و با آرامش به تن پوشاند.... یب

 گذاشت و قدم به قدم به عقب هلش داد... اشنهیس یزد و دست رو یمیمال لبخند

 ؟یچرا گفتم لخت ش یدونیم-

 +نه

 توله.... یتو که خنگ نبود-

 امش بست...حلقه زد و با آر لهیداد و دستانش را دور م هیپشت سر تک لهیرا به م کمرش

 ...دیدر گردن فرو برد و الله گوش مک سر

 تاوان داره توله سگ ییهر خطا-

 بست و لعنت بر خود فرستاد.... چشم

 داشت از او؟ یتوقع چه

 !...ژه؟یو زیهم سوپرا دی... شای... خواستگاریباز عشق

 ییکرده بود گو فراموش

 ....گذردیاو هم نم یخطا نیاز کوچک تر رارسالنیام

 مواجه شد.... تیخود آمد و با واقع به

 !!ایدر انیم هیتنب

 .... یجز خفگ کردیم یبسته چه در ذهن تداع دستان

 مدت توله؟ نیا یچقدر خطا کرد-

 +ارباب

 کرد... نشیزد و تحس لبخند

 یعالرغم گند زدن هات باهوش-

 یصدام کن دیبا یکجا چ یدونیم خوب

 کارات رو دوست دارم نیهم

 ؟یخطا کرد ... چقدرینگفت

 و توقع پاسخ داشت... دادیحالت قرارش م نیدر بدتر نکهیبود از ا متنفر
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 صدات و؟ دمینشن-

 +اعتماد

 ؟یچ-

 +اعتماد نکردم

 گه؟ید-

 نی+هم

 چشمانش را شل بست... یحرف و با پارچه ا نیشد از ا یعصب

 ...دیپوستش دو ریهم ز یخاص جانیاما ه یکیکرد از تار وحشت

 ...یچ یعنی نیهم کنمیم تیآره؟حال نیکه هم-

 را در دست گرفت و فشرد.... کیدرولیجک ه موتیر

 شد.... یخال شیپا ریکه ز ییآرام آرام عقب رفت تا جا لهیم

اش که و لعنت به چشمان بسته دیآب را از کف پا حس کرد و برخود لرز یسرد

 ...ندیحالتش را بب توانستینم

  ییحد و حس المسه و شنوا نیقلب باالتر ضربان

 حالت ممکن.... نیفعال تر در

 داشته باشد اما ممکن نبود...  تشیاز موقع یبلکه درک چرخاندیتند سر اطراف م تند

 .... دیدیم یاهیفقط س شیرو شیپ یوقت نه

 و ناگهان در آب فرو رفت... دیحرکت و موتور جک را شن یصدا

 کرد خود را جمع کند اما ممکن نبود.... یو سع دیکش یبلند داد

 مغز را خاموش کرده.... یدر آب فرو رفته بود و ترس حت نهیس یباال تا

 ...نمودیکه دور م یآزاد یو تقال دادیتند پا تکان م تند

 کنمی+ارباب... خواهش م

 صدات و.... شنومینم-

به  دیدیخمار بود و در ذهن ناخودآگاه زمزمه کرد کاش چشمانش را هم م یکم لحنش

 ...یوقت مست
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 از ذهن پراند... کینثار خود کرد و افکار رمانت یفحش

 ...کردیفکر م رارسالنیو ترس هنوز هم به طرح چشمان ام یموج آب و سرد انیم

 گمی....تک تک م ادمهی....همش و  ادمهیکردم  غلط...+ارباب... توروخدا

 و؟ یچ-

 +اشتباهاتم رو

 که کردم... ییغلطا یبگ دیبا ستین انشیبرا ب یواژه درست یکنیاشتباه...فکر نم-

 ...کرانیب یآب یپرواز کردند به فراسو شیاز ابهت صدا ایمرغان در دیو ند دیکش عربده

 که خوردم توله سگ ابله اشتباه کمشه... ییگوها یبگ دیبا-

 غرورش... یبود برا نیکه سنگ ریتحق نیگرفت در ح لکنت

 گمی+ار...ارباب...گوه خوردم اصال...همش و م

 رها شود و بلند داد زد.... یحصار و ناآگاه نیجسم را تکان داد از ا تمام

 از دستتون بدممم دمیترس دمی+اعتماد نکردم ترس

 از نبودنت... دمیترس فقط...خانواده نوپامون بپاشه دمیترس

 زد... شخندیو ن دیرا اطراف بدن معلق در آب د هایماه حرکات

 ه؟؟یخبر یدوبار آدم حسابت کردم فکر کرد یکی-

 ...؟؟یزنیحرف م یجورنیجلو بچه ها با من ا که

 زدن... توعه توله سگ و چه به حرف اصال

 یو زر اضافه نزن یهمون اول اگه فقط مجبورت کرده بودم واق واق کن از

 یبود اوردهیبرام دم در ن حاال

 حس کرد.... شیرا کنار پاها یکه حرکت موجود ییرها یبرا یبود و راه حیدنبال توج به

 از ترس بند آمد  زبان

 دیجسم از تقال دست کش و

 ...ستادیقلب از ضربان ا یخورد حت قسم

 به آسمان برخواست... ادشیبعد فر یا هیحس کرد و ثان شیرا کنار پا یماه یلزج

 ...ادهایفر نیو حنجره زخم شد از ا دیمهابا تکان تکان خورد و داد کش یب
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 دهیبفهمه شکارش ازش ترس اگهداره... یگوشت خوار آنتن فعال یتکون نخور ماه یلیخ-

 ....کشتشیم یشتریبا زجر ب

 کرد.. کیو جام به لب نزد دیتمسخر خند با

 ها از شدت لذت تماما سرخ شده  چشم

 و خشم کمتر... شدیارضا م شتریب هیبه ثان هیثان سمیها برآمده ساد رگ

کمربند و شالق  دانستیاز جانب خود بود اما م یبدن هیمغزش خواستار تنب یها پستو

 ...دیآ یکه خودسر شده و برت بر نم یبه کار ماهان گرید

 دیبدن اما هنوز آنچنان که با یاطرافش به رنگ سرخ درآمده از خراش ها و زخم ها آب

 بود....  دهیز ماهان التماس نشنا

 کنمیخواهش م کنمیو حس نم پاهام...درد داره کنمی+ارباب التماس م

درست همون لحظه غرورم و  منمبچه ها.... یاونم جلو یازم استقبال کرد یچطور ادتهی-

 انیام پا هیبدنت لمس نشده که بخوام به تنب گهیکه سهله هنوز نصفه د پا....کردمیحس نم

 بدم

 کنار رفت...  دهید یکه چشم بند از جلو شیحرف ها ینف یتند سر تکان داد به معنا تند

گوشت خوار دورتادور جسم در آب فرو  یآن همه ماه دنیانداخت و با د نییسر پا فورا

 رفته از ترس به هق هق افتاد

 کن ببخش... ی+من غلط کردم من اشتباه کردم شما بزرگ

 آورند... یچه بر سر جسمش م دیدیانش بسته بود و نمهق زد و کاش هنوز چشم بلند

 بهم.... یکردم دروغ گفت فکر...دادمتی+من حالم بد بود المصب داشتم از دست م

 ستادیجسم معلقش ا یروکروز روبه لبه

 دارن که بتونن فکر کنن اریمگه اخت وونایح-

 بودم افکارت دست منه.... نگفته

 بودم فکر کردنت با اجازه منه.... نگفته

صاحب  که...یاز خودت ندار یچیکنم که ه تیحال دیبار با کیچندوقت  نکهیاز ا متنفرم

 کنیگفته بودم ول من... یکنیصاحابت عمل م یبرخالف حرفا یخوریگوه م که...یدار

 رفته... ادتیاربابت و  یحرفا شهیمثل هم یهست یچون تو توله احمق

 آن همه خون... دنیو حالش بد با د ادیشده بود با آن همه تقال و داد و فر حالیب
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در رگ ها  گرید یخون چیه کردیکه حس م رفتیم یهوشیرفته رفته رو به ب جسم

 ندارد... انیجر

 زدیم رونیخون ب نهیاز س یقسمت یتنه و شکم و حت نییگوشه گوشه پا از

 زشانیت یبر اثر خراش حاصل از بدن و باله ها ای

 ...یآن موجودات وحش زیر یبر اثر گاز ها ای

 درد... نیرو به شانه کج شد و آرام هق زد از ا سر

 ... دمی+من فقط از "از دست دادنت"  ترس

 و تیمونیپش دمینشن-

 بده... ادشونی دیصاحبشون با ستین شونیحال یزی+غلط کردم اشتباه کردم توله سگا که چ

کوچک در دست را  یاشهیداخل ش اتیتر شد و محتو کیزد و به لبه کروز نزد لبخند

 ...ختیدرون آب ر

 گهید دمیم ادیدارم -

 زجه زد... اتشیو محتو شهیخبر اما از ش یب

 رمیمی+بسه ارباب به خدا دارم م

 مونده هنوز-

 متعجب کرد... یشیو نگاهش را نما ستیپشت سرش را نگر یآب یایدر

 توله دونستمیاوه نم-

 کوسه هم داره ایاسترال یایدر مگه

 ....کردیم شتریکرد سر به عقب برگرداند اما حرکت محدود بود و ترسش را ب تالش

 کرد... ادهیحربه را پ نیبه سمتش کج شد و آخر سر

آورد و لعنت  یچه بر سرش م دانستی.... نمزانیو مظلوم و لب و لوچه آو یاشک چشمان

 آورد.... ینگاه کم م نیا شیکه پ یبه قلب

 ... رونیب اریغلط کردم فقط منو ب گمیم امتیق امی+تا ق

 انگشتانش فشرد... انیدار در منم یتر شد و دست دراز کرد مو کینزد

 می... به حرفام... به قوالم به شرف و مردونگیتوعه توله سگ به من شک کرد-

 و عربده زد... دیقلب کوب یرو دست
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 کردم...  چتیباز یگفت یتو چشام زل زد یشد وقت یالمصب چه حال نیا یفهمیم-

 اعتمادت ؟کویشناخت یجورنیو ا من

 اون عالقت کو؟ کو

 یدیدیمنو م یذوقت وقت اون

 خواد؟یرابطه رو نم نیا گهیتو دلت د ایکردم  چتیباز من

 تکان داد و بلند زجه زد... پا

 خوامیبه روح بابا مامانم م خوامی+م

 ...دمیفقط ترس خوامتیمن م خوامیم امیجون ارش به

 کند شیصدا آرام شد و دست از موها تن

 ؟یاز چ-

 رارسالنی+از دست دادنت...بازم کن ام

 تو تنم نمونده یبا هم جون میحرف بزن رونیب ارمیب

 اضافت بشه؟ یغلطا نیکه جبران همه ا یبکن یخوایم کاریچ-

 ...ختیعجز هق زد و اشک ر تینها در

هنوز کار  من...من...رونیب امیبزار ب ینجورینکن ا ری+توروخدا تورو تموم مقدساتت ام

تو  ایوسط در نجاینزار ا ریامکارا با تو رو دلم مونده... یلیدارم باهات...هنوز حسرت خ

 توروخدا ریجون بدم...ام بیکشور غر

 کرد و باز نگاه به پشت سر او دوخت... ینوچ

 باهات نداره...  یفاصله ا یلیخ گهید یانگار-

 به  رگبار حرف بست... تیاهم یو دندان قروچه کرد و ب دیکش داد

 که باهام؟ یکنیکارو م نیا چرا....ستیکه رحم تو کارت ن ییلعنت به تو ری+لعنت بهت ام

زجرکشم  طورنیو بعد ا یکنیم دوارمیام چرا...دهیزجر دادن من انقد بهت مزه م یچ

 ...یکنیم

 ...کنهیشنا م هیو به نظرت تو چند ثان لومتریک ۱0-

 چشمحالت ممکن... نیتررفت و کمرنگ یاهیمقابل رو به س ریچه شد که تصو دینفهم

 تار و در آخر پلک بست.... ریدودو زد و تصو
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 دیبه خود فرستاد و جام از فشار شد یلعنت دیشدن سر و افتادن بر شانه اش را که د کج

اش  یهرلحظه زندگ تیاولو ینشان نداد نه وقت یتوجهدست خورد شد... انیانگشتان م

سمتش پا  به....دیکش رونیرا از آب ب جانشیجک را فشرد و جسم ب موتیرماهان بود...

ناله آراَمش را و از به  دیشن...دیدر آغوشش کش دهیتند کرد و بعد باز کردن دستان درد د

باسنش  ریز دستشده... نیو تن سنگ یحالیب نیبود ا یعیطبزد.... یهوش بودنش لبخند

در گوشش زمزمه کرد  یشیه...دینال دهیو درد د یگذاشت و بازهم از برخورد با تن زخم

 جا بوسه کاشت....و همان
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 ...دانستیو پرداخت به مداوا را نم یساعت غرق شد در تن و بدن زخم چند

 داد که زمان از دستش در رفت... لیتحو یلب ریو در جواب جانم ز دیناله از درد شن آنقدر

 سر داده... یتاب یکه ب یآرامش قلب یفقط برا هوشیبه خاطر ماهان ب نه

 ....ردیخودش هم آرام گ یکم دیبگذارد بر قلب معشوق شا ریتاث کردینجوا م جانم

 ادا حالش بد شود....کرد جسم تب دار را مب هیپاشو یتن را شست و شو داد و کم تمام

نامنظم  ینفس ها یزد و غرق شد در صدا هیگرفت و سر به تاج تخت تک یجا کنارش

 او...

انداخت و چشمان خمار و بازشده اش  ریسرد که پوستش را نوازش کرد سر به ز دستش

 ...دیرا د

 +بخواب کنارم

 گذاشت... یشانیپ یحرف دراز کش شد و آرنج دست رو یب

 داد... هیتک شیو سر به بازو دیخند حالیب

 +خوبم من نگران نباش

 گفته نگران توام... ی... کرینگ لیانقدر خودت و تحو-

 میبخواب ای...فقط بیهست دونمی+م

 کنم زخمات و یضدعفون دیبار با هیساعت  کی-

 عفونت کنه... دیشا

 و چشم بست...  دیگردن و سرشانه اش را بوس حدفاصل

 یگفتم نگرانم یدی+د

 بار حواست به من باشه؟ هیساعت  هی یخوایصبح م تا

 یو بخواب ینکن یبهتره تو کار من فضول-

 +بدون تو؟ اون خواب حرومم باشه...

 برداشت و متعجب به سمتش برگشت... یشانیاز پ دست

 ؟یانقدر حرف بزن تمیوضع نیتو ا یتونیم ی+چطور

 یستیتوله خسته ن بخواب
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 به تن گرمش چسباند... شتریو خود را ب دیکش ازهیخم

 +اهوم هستم

 خودمون باشه ها نیب یول

 یکشیپدر بچه رو م یداشت

 شهینم تیچینترس ه-

 ؟یشد یخال دمیزجر کش همهنی+حاال من ا

 زد و زمزمه کرد... پوزخند

 ؟یخال-

 ه؟ی+منظورت چ

 شدم... یگفتم آره خال یچیه-

 و بلند ناله کرد.... دیکش ریشد که تن ت زیخ مین

  ارهیخدا پدر بچت و در ب ی+پدرم و درآورد

 ؟یبود؟ چرا پوزخند زد یچ منظورت

 کردن حس و حال درون بود... یزمان خال ییبست و گو چشم

 ماهان هیچ یدونیم-

 یتو هنوز هم بعد دوسال منو نشناخت نهیرابطه ما ا یبد

 ارضا بشه و حالم خوب... سممیکردم ساد هتیمن تنب یکنیم فکر

 لذت بردم... گمینم دروغ

 ...یو داشت دیجد هیتنب جانیکه ه یوقت تا

 هاست...  هیتنب هیمثل بق یکردیکه فکر م یوقت تا

 با هم بود منم لذت بردم جانیکه تو چشمات ترس و ه یوقت تا

 نبود یبه بعد لذت ییجا هیاز  اما

 هات بلند..و دورت پر خون بود و زجه یدیکشیدرد م یوقت نه

 سمتش برگشت و صورتش را قاب کرد به

 داده بود... یخود جا انیدر م ییبایبزرگ و مردانه قاب ز دستان
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 ؟یفهمیم گرفتمیم شیمن آت یول یزدیو زجه م یدیکشیتو درد م-

 ...میازش نبر یلذت چیبدم که ه یوقت مجبورم نکن بهت درد چیه گهید

 بهم نزن که کنترلم و از دست بدم... یوقت حرف اشتباه چیه گهید

 ...یدیفهم ارمیرو ب زایچ نیاز دستم خارج بشه و به ا هتینکن تنب یکار هی

 منو فعال نکن ماهان جنون

 کوسه... یکیترسش از نزد یادآوریکرد از  بغض

 اون کوسه رارسالن؟ی+ام

 که نبود؟ یواقع

 یکیکه بود اما نه به اون نزد البته

 چشمان معشوق پر از ترس شده... یبه گفتن نداشت نه وقت یازین

 بترسونمت.... خواستمیفقط م-

 و غرغر شروع کرد... دیکوب شیمحکم بر بازو یشانیپ

 گفتم... یالک یکردم که بگ سی+من پدرم دراومد از ترس خودم و خ

 ...دیشد و صورت به تنش مال لوس

 یییفهمی+منو خوردننن م

 ...خوردنیم شتریبود چقدر خوشمزم که انقد دوست داشتن ب مشخص

 تو آب اون موقع؟ یختیر یچ نمیلذت نبردم...اصال بزار بب یگیتهش م بعد

 را ماساژ داد... دهیو چشمان سرخ و درد د دیخند آرام

خون خودت توش گم بشه وگرنه واقعا خوراک کوسه ها شده  یخون کوسه بود که بو-

 هوم؟ شنیه کوسه ها به خون خودشون جذب نمک یدونی...میبود

 نبود یات هم جسم هیتنب

 یتا سر عقل برگرد دیدیدرد م دیبا روحت

 ...خوامیکه م یهمون ماهان یبش تا

 ؟یبود؟ پس تن پر از زخمم چ ی...روحدونمی+م

 ازش میرو تنت نکاشتم که لذت ببر یمن زخم-
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 بپوش یزیچ هیهم پاشو  حاال

 نگات کنم خوادینم دلم

 استاد بود.... ییکرد و امان از او که در مظلوم نما زانیو لوچه آو لب

 ...یخوشگل نی+چرا؟ من به ا

 ستیاثر دست من ن یتنت زخمه ول-

 .... دهیکردن بهش عذابم م نگاه

 که در ذهن نقش بست.... یادآوریشد از  نیغمگ

 ...یدی+توام عذابم م

 الزمت بود-

 نگاهش کرد... قیکج شد و عم سر

 ...گمیرو نم هی+تنب

 .... یدیعذاب کش شتریتو ب یبرام نه وقت ستین عذاب

و دستت و  یشد یخودت هم زخم دونمیم یبرام نه وقت ستیمهم ن یو زخم دهیدرد د تن

 ...یکنیازم پنهون م

 دست پشت تنش برد و بازهم دراز کش شد... یاراد ریغ

 زد... هیتک اشنهیو چانه بر س دیجسمش پر یرو فورا

 یبهم دروغ گفت کردمیفکر م یوقت ی+عذابم داد

 وقت نگفتم... چیه-

 ...دیاخم کرد و بر حرفش اصرار ورز میمال

 ...ی+گفت

 کارا نیسمت ا یرینم گهید یگفت

 که برت گردوندم مایشب دم هواپ همون

 جنوب رمینم گهیگفتم د-

 دوسال رفتم؟ نیتو ا یک

 دفاع... یبرا افتین چیکرد و آخر ه یمن من
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 گفتم و سر حرفم موندم و پام و نذاشتم جنوب-

 ماهان یدار یچه توقع یول

 باشم آسمان خراش صدام زدن دهیاسم خودم و از زبون آدما شن نکهیاز ا شتریب من

 رو تنم که بکنم بندازم دور ستین لباس

 از جسم و روح و وجودمه.... یبخش

 یعوضش کن یتونینم

 ...ینزاشت یول رمیتا خودم کم کم فاصله بگمهلت خواستم  فقط

 تو حال بچه ها رو بد کرد یاعتماد یب

 نه رفتن من 

 بودن تو و حرفات حال من و بد کرد سرد

 نه زندان بودنم 

 ...شیبایضربان ز یبه قلبش چسباند و غرق لذت شد از صدا گوش

 ....یاش بود و چقدر دوست داشتن یزندگ نبض

 دی+ببخش

 از نبودنت دمیفقط ترس من

 جمله رو نیانقدر نگو ا-

 از نبودنم؟  یدیترس یو م دمیتو رو به خدا هم نم یدونستیم

 +اون لحظه قدرت فکر نداشتم بعدش به خودم اومدم...

 تو حالمون؟ یکه گند زد هیمنظورت اون بعد-

 خب یکن یازم معذرت خواه خواستی+دلم م

 کرد شیو از خود جدا دیسرش کوب پس

خنده  یسکوتشان صدا نهیپس زم یبارش کند اما نه وقت ینیحرف سنگ خواستیم دلش

 او بود... میمال یها

 انقدر در او نفوذ کرد یک

 دیچرخیمحور او م یهمه زندگ یزمان چه
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 بود رارسالنیهنوز هم همان ام او

 بود ییقدرت نما ازمندیشده و ن فیضع کردندیکه فکر م یآسمان خراش همان

 مستر و همان خانواده... همان

و ماهان در آن همچو ماه  یخون و نبض زندگ انیآب شده جر یتفاوت که قلب سنگ نیا با

 ....درخشدیم

 و غر زد... دیمال اشنهیرا به پوست نازک س ششیر ته

 +غرق نشو حواست به من باشه...

 انقدر خودت و نمال بهم-

 خورد... یکممح یو تو سر دیاش مال نهیصورت به س گرید بار

 +نزن من االن مجروحم...

 تنم خورده شده نییپا

 و نزن به من تیسوزن یشایانقدر هم ته ر اریادا ن ستین تیچیه-

 داد از وجود آراَمش لذت ببرد... حیبرداشت و ترج طنتیاز ش دست

 االن؟ ی+آروم

 ...ستمین-

 ...یو حرف بزن یرفتار کن یبا من چجور یریبگ ادیپارت کنم که  خوادیدلم م هنوزم

 داد... لشیتحو ییو جوووون بلند باال دیخند ثیخب

 از تو چه پنهونـ...  ستیکه نخواد؟ از خدا که پنهون ن هی+ک

 ...ستیاز منم پنهون ن-

 ...زنهیدستم داره نبض م ریز سوراخت

 زده چشم بست و خود را در آغوشش مچاله کرد... خجالت

 باهاش؟  یدار ییآشنا اوردنیطرف ن یهست تحت عنوان به رو یزی+چ

 نه... بخواب انقدر حرف نزن-

 گفت و باز هم خودش را به او چسباند... ینوچ

 دی+خوابم پر
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 انقدر زور نزن... یتو من حل بش یتونیماهان نم-

 قلبش نشاند... یرو یو بوسه ا دیخند

 شدی+کاش م

 مدت که نبودم؟ نیا یکردیم کاریچ-

 خوندمی... کتاب مچی+ه

 نوشتمیم شعر

 کردمیضبط م آهنگ

 دیگرفت و به باال کش یرا کم شیزد موها پوزخند

 ...خواستیم طنتیدلش ش یکم دیگلوش را گاز گرفت و شا بکیس

 ماهان... یقرارینوع ب از

 باهاشون شهینبودنم پر م یانقدر زود جا ادیدارم خوشم نم بیچه بد که انقدر رق-

 حرف نگاهش کرد و چشم ستاره باران شد پر

 نوع بغض و قطره شبنم... از

 نایا ستنین بی+رق

 ...یزنده نگهم داشتن تا برگرد ینبود یکه وقت انییزایچ

 ...دیزوزه کش اشیزبان نیریش یِ لبخند زد و گرگ آرام گرفته از خوشحال آشکارا

 ها را...حرف چشم خواندیو م دیدیوضوح م به

 او... یگذار بود برا ریتاث شیکه حرف ها شدیم خوشحال

 یبسه زبون دراز-

 ...خستم

 +من خورده شدم

 نگو... نویماهان انقدر ا-

 ...دیگوشش برد و با ناز خند ریز سر

 به جز تو خوردتم؟ یکی شهیم تی+حسود
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 کج... شیو ن یعاشقانه نه نگاه خنث یجمله ا دیشدن داشت و شا یرتیغ یکم توقع

 ...یانقدر بغل گوشم زر زر نکن یاونا بخورنت تموم شهمون -

 رارسالنی+ام

  ؟یگرفت شیبهت بگم زهرمار نه؟ فت یه ادیخوشت م-

 ...دیبه رخ کش یدیو مروار دیسف یدندان ها فیو رد دیخند

 بخوابم دمیحرف بعدش قول م نی+آره... آخر

 ؟یچ-

 جمله بگو هی+بهم 

 مثال؟-

 ...رشیکه جنون داره به ام ی....ماهانی+فکر کن ماهان

 از نبودنش دهیترس

 بدون اون... یایکرده از دن وحشت

 جنگ و جدال باهم... دونیتو م رتریدل درگ ریدرگ مغز

 رارسالنت؟یاز ام یبشنو یدوست دار یچ یکه تو باش یماهان

 زبانش... ریاز ز دنیحرف کش یبود برا یجالب یباز

 ...دهیماهان ند یرا به باهوش یکس خوردیم قسم

 ازم؟  یخوایحرف م-

 ...ی+از تو نه... تو ماهان

 ؟یخوایارسالنت م ریاز ام یچه حرف تو

 به صورتش چسباند و هرم نفس ها در هم ادغام شد... صورت

که از نگاهش  یجنون نینبود ا یعیو طب کردیهر پلک زدن مژه ها به هم اصابت م با

 ....کردیم افتیدر

 اما نه حرف دلش زدیم حرف

 ....گفتیرا خط به خط م خواندیکه از چشمانش م ییزده در چشم ماهان حرف ها زل

 تو آغوشش مچاله بشه خوادیدلش م رارسالنهیکه مال ام یماهان-
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 هاش یبغضش بگه و ترس و ناراحت از

 تار به تار موهاش... یالبه ال خوادیو م رارسالنینوازشگر ام دست

 گوشش حرف بزنه... ریصداش و که ز دمیشا

 ...ختیهوس بوسه در جانشان ر دیزمزمه کرد و لب ها به هم خورد و شد آرام

 بگه؟ ی+چ

 یبگه "گل سرخم چرا پژمرده حال-

 یکه دار یدرد میقسمت کن ایب

 "یطاقت ندار یتو کوچک دل که

 داخل مطمئن شد... تیاز وضع یزده درب خانه را باز کرد و با سرک جانیه

امشب  زیبود سوپرا دواریاما ام کردیکوچکش به شدت خسته بود و غرغر م یایارش

 حالش را خوب کند....

 در کنار بزند و داخل شود... یکرد او را از ورود یو سع دیکش یکالفه ا پوف

 ریبگ میورزش کن رژ گمیم یه ارشیک یگنده شد-

 یکل چارچوب در و گرفت نیبب

 برم تو... خوامیکنار خستم م برو

 اطراف نکرد... یکیبه تار یشد و توجه داخل

 ...ارشیک یبا خانه پدر داریبار نبود د نیکند که اول دایراه را پ توانستیبسته هم م چشم

 مبل نشست و باز غرغر کرد...  یرو

 المپ حداقل روشن کن هی-

 چقدر گرمه نجایا ارشیک یوا

ور شهر که تازه برقم نباشه خب  نیا میاومد میدیاز اون سر شهر کوب همهنیمگه ا میضیمر

 من خستم... میرفتیخونه خودمون م

 ...دیداد و نال هیمبل تک یبه پشت سر

 .... دیگرفت و از پهلو در آغوشش کش یلبخند و چشمان ستاره باران در کنارش جا با

 گوش سپرد... شیه حرف هابه سانت تن کوچکش را نوازش کرد و ماساژ داد و ب سانت
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 غر زدنش هم جذاب بود... یحت

 ...زانیو بعد آو شدندیبار غنچه م کی هیکه چند ثان یلب ها ایوار  یپاپ یها چشم

 ...یبه نشانه کالفگ دیچرخیطرف و آن طرف م نیمدام به ا سر

 شانیپر یو عطر زلف ها خوردیدر هوا تکان م شیها یفرفر یآمد وقت یبه چشم نم اما

 ...شدیپخش م

 صورتش نگه داشت.... یها سر از گردنش فاصله داد و روبه رو یاز پرحرف خسته

 فکم درد گرفت انقدر حرف زدم-

 ...کردیم انیرخ نما شیکه در تک تک حرکات و حرف ها یخداداد یها یبه دلبر دیخند

 و با سر انگشت نوازش کرد...  دیرا بوس فکش

 کنمیو در م شی+خودم خستگ

 نجایا میچرا اومد-

 بخوابم خواستمیم من

 میخوابیم نجای+هم

 پس... یگرسنم شام چ-

 شد.... نهیو دست به س دیکوب نیبر زم پا

 م؟یشده امروز جوجه فرفر ریبهونه گ هی+چ

 غره رفت و نگاه گرفت و سر به سمت مخالف برگرداند... چشم

آمد و  یکه در همان حال هم ناز م یوتیجوجه ک تیو عصبان یدهنده اوج دلخور نشان

 ....کردیم یدلبر

و فورا سر بر  ندیکه واکنشش را بب کردینگاهش م یچشم ریبار ز کی هیثان چند

 ...گرداندیم

 یچیه-

 پشت مهره گردنش کاشت... یو بوسه ا دیپشت به کمرش چسب از

چشم  شیاما نه پ شدیکه روز به روز بزرگ تر م یو کوچک بود پسرک فیلط چقدر

 ...ارشیک

 یبگ یبه ک ینگ ارشتی+به ک
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 ...دیاش کوب نهیسمتش برگشت و نسبتا آرام بر س به

 دوست ندارم گهیبرو عقب د-

 یچسبیبه من م یه

 شد یامروز چ یدونیم

 کالسمون بابا شد یاز پسرا یکی

 زنش و حامله کرد یعنی

 شده؟ یچ شتریب یدونیم بعد

 و بابا ماهانم بچه دار شدن... ریام بابا

 شده؟یچ شترتریب یدونیم بعد

 شوهر دار شده ایآر

 ؟یمن چ یدونیم وقتاون

 ... نجایدوس پسر دارم منو آورده ا هی یچیه

 ... ستیبرق ن که

 خدا من چقد بدبختم آخه یا دهیشام هم بهم نم تازهههه

 و کوچکش پنهان کرد... فیظر یدست ها انیدر آورد و صورت م هیگر یادا

 زد اما بازهم دست از صورت جدا نشد... شیبه پا یلگد یحرص دهیاش را که شن قهقهه

 رفتیو قربان صدقه اش م دیخندیبلند م بلند

و غرغر  وفتدیموضوعات ب نیا ادیبه  ایافتاد تا ارش یم یبار اتفاق کیچند روز  هر

 شروع کند...

 ...شیهاتک تک حرف یتالف یبرا دیها کشنقشه و یپنهان زیزد از سوپرا یلبخند

 نیو چه از ا زندیم یها دست به هرکارحرف نیجبران ا یبرا ایبود بعدا ارش مطمئن

 بهتر...

 خب جوجه لوس من یلی+خ

 رسهیسفارش دادم االن م غذا

 نه... ایبرق و وصل کنم  تونمیم نمیبرم بب من
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ترس رخنه کرده  کندیجسمش را کنارش حس نم یحال که گرما گفتینبود اگر م دروغ

 ...ییغرق در تنها یکیتار نیدر تک تک سلول ها و وحشت داشت از ا

را  ارشیحضور ک ای دیایبرق ب ایشود  یاکه بالخره معجزه گرداندیسر به اطراف م مدام

 حس کند...

که حدس زدنش دشوار  یایش یچند شمع روشن بر رو دنیسر برگرداند اما با د گرید بار

 به عقب برداشت... یو قدم ستادیا دهیبود، ترس

 را گرفته بود... صیرا در نور اندک شمع اما ترس توان تشخ یجسم بتیه دیدیم

 ....دیپر کش یساز که بلند شد به ناگه تمام ترس و نگران یناگهان یصدا

 تعجب... یکم دیشد و شا جانیشوق و ه سراسر

 یبودند و صدا ییمهم آن انگشتان جادو ستیاز آواز خواندنش چ ارشیک تینبود ن مهم

 ...رینفسگ

تر  کینزد انویو قدم به قدم به پ کردیجذبش م شتریعاشقانه هرلحظه ب یآرام با آهنگ تمیر

 ...شدیم

که چشم بسته آرام جسمش را به چپ و راست تکان داد و  ارشیداشت به ک یبهتر دید حال

 نش نشان از تبحر داشت...انگشتا میحرکات مال

شده  دهیدورتادورش چ یشمع ها ییمردانه اش تماما باز بود و نور طال رهنیپ یها دکمه

 ....دادیم رشیبه تصو یگریجلوه د

 برآمده یبرنزه اش و ترقوه ها تن

 و...  یشانیبر پ ختهیاندک ر یمو

زد  هیبلند شد و ناخودآگاه تک شیبایز یصدا ینکرد نه وقت دایپ یزن دید یبرا شتریب مهلت

 و چشم بست غرق شود.... انویبر پ

خطاب به اوست با آن صدا و حس  دانستیکه م یلذت بخش تر نبود از کلمات زیچ چیه

 نهفته در آن

 کلمات... یادا نیاش ح رهینگاه خ ینیهم سنگ دیشا ای

 (یری)احسان خواجه ام یخندیم یآهنگ: وقت 

 ینباش نیا یتونینم ستیدست خودت ن دونمیم●♪♫ 

 ●♪♫ینباش نیریش نقدریوقت خندت ا یتونینم
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 شم که هستم ایکه غرق در یکنیتو نگاهم م●♪♫ 

 ●♪♫عاشقت باشم که هستم نکهیو ساختن واسه ا من

 ستین ادمیکردنم و  یعاشقم که قبل تو زندگ یجور هیمن ●♪♫ 

 ●♪♫ستین ادمیکه نبض رو گردنم و  یکیمن انقد نزد رگ

 لبخند تو نابود بشم ریعاشقم که ممکنه ز یجور هیمن ●♪♫

 ●♪♫تو بشم آزادم تو رهام نکن که محدود بشم ریاس من

 رهیخ رهیحرکات انگشتان متوقف و صدا قطع شده اما هنوز هم خ شدیم یاهیثان چند

 قصد چشم باز کردن نداشت.... ییو او هم گو کردینگاهش م

 ....ادستیا شیروسر بلند کرد و روبه آخرش

 سبز چشم ها که باز شد... جنگل

 چشمانش ناز آمد و دل ربود....  شیکه پ یمتیق اقوتی آن

 ...هــیچ هیهد نیا-

 سرخش.... یبدون لمس لب ها یمکث نکرد که حرام باشد لحظه ا یا هیثان

 با همان لمس اول دیچیعسل در دهانش پ مزه

 ....زیدلچسب و هوس انگ نیریش

 تشنه بود... نیچننیا ینه وقت دادینم دنینفس کش فرصت

 ...کردیاگر شبانه روز مزه مزه م یحت

 را از دست ندهد نشیآفر ییبایاز ز یتکه ا گرفتیدور صورت قاب م دست

 داشت... انیافتاده جر ریدر آن گ اشیکه زندگ ییها چکیتار به تار پ کردیم نوازش

از معجزات خداوند  یکی دیرسیباور م نیاز هر لحظه به ا شتریلب ها را و ب دیبوسیم

 او... نشیاست آفر

 فاصله چیاز لب جدا کرد اما بدون ه لب

 ...شدیوجود دو چندان م جانیبراقش و ه یدر چشم ها دیدیو شوق را م شور

 قسمت خانه... نیتر ییو قدم تند کرد به سمت انتها دیرا کش دستش

 ای+با من ب
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 را محدود کرد دنشیو د ستادیپشت سرش ا دندیپله ها که رس یکینزد به

 کرد... تشیبه سمت جلو هدا اطیرا گرفت و با احت شیها چشم

 را تقاضا داشت....  زیآن سوپرا دنیو دلش د کردیغرغر م جانیه با

 کرد.... یمتوقف شد و اطراف را بررس نهیشده کنار شوم دهیچ یرنگ یبالشت ها یکینزد

 افزود... یم ییبایز ختهیر یاطراف روشن و گل برگ ها یشمع ها تمام

 شده با شام مورد عالقه او نیکوچک تزئ زیم

 کندیم زشیبود سوپرا مطمئن

 ....ستادیزده منتظر واکنشش ا جانیعقب برداشت و ه یاز چشمانش جدا کرد و قدم دست

مگر به  ارشیاز ک کیحرکات رمانت نیبود ا دیدورتادور را نگاه کرد و بع متعجب

 قلب عاشقشان.... یکه خاص بود برا یمناسبت

 بیمکان و ترک نیا در یعشق باز شهیداشت هم ایرو که رو شیصحنه پ کردینم باور

 انداخت یکه هرکس را به شور م یشمع و گل برگ

 ....ستادیاش ا یکیسمتش برگشت و نزد به

 ایک-

 کار توعه نایا

و بلند کرد و چند دور چرخ زد و عشق گرفت از  چاندینداد و دست دور تنش پ جواب

 ...یدلبر یاش توام با خنده ها یجانیه یهاغیج یصدا

 ارشیک-

 ...دیاش کنار زده و بوس یشانیاز پ مو

 ارشی+جان ک

 چه خبره نجایا-

 ازت دهیکه بع یجور نیهم نگو

 مظلوم کرد و لب غنچه شد... چشم

 رفته ادمیمن  هیمناسبت-

 اخم کرد و سر تکان داد یمصنوع

 ست؟ین ادتیتو  یعنی+
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 ...دیرا د دنشیبه جان کوچکش و لب گز ختیر استرس

 ...ادمهیو  زیهمه چ من...ستینگو ن یالک...نه-

 خم شد هم قدش شود و سر در گردنش فرو کرد... یکم

 ...یکی نیبه جز ا ی+همه چ

 برخورد و ناخودآگاه سر کج کرد... نیشد تن از ا مورمور

 کدوم و؟-

 انیبا سرانگشت لعل سرخ درخشان م و زد هیتک شیشانیبه پ یشانیو جدا شد و پ دیبوس

 اما...زدند شاپرک ها پر...زد در حد برخورد دولب یآرام بوسهصورتش را لمس کرد...

 از لمسش دست برنداشت...

 لبا سوختم نیسال تو حسرت لمس ا ۱6بره  ادمی+فکرشم نکن من 

 به سمت کاناپه چرخاند و اشاره زد... سر

سال  3 درست...و چندساله مو رفع کردم نیچند حسرت...کاناپه نیهم رو...نجای+هم

 لبارو.... نیبار مزه مزه کردم طعم ا نیاول یوقت...شیپ

 آغاز کرد... یو باز هم غزل سرائ دیهم خم شد و بوس باز

 لب عاشقان رحم کند...به ق خدا...کلمات یشب بود و شروع عشق باز اول

 میمون مبارک جوجه فرفربوسه نی+سالگرد اول

 ماند...  رهیصورتش گذاشت و خ یمتعجب دست رو یکرده و کم بغض
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 کردنش... زیسوپرا یداشت برا جانیبود و ه ادشیکه تمام مناسبت ها  البته

 شانساده رابطه یهایدلخوش نیکه جوان بود و دلش خوش به هم البته

 ... شدیاز ذهنش خارج م شهیبوسه هم نیاول ادی اما

 ...نه...هودهیبود و ب تیکم اهم نکهیا نه

 تفاوت داشت... ارشیحس و حال آن شبش با حس و حال ک اما

 مردش.... یجسم برا یها میاز برداشتن حر دهیزده و ترس جانیه

 لب ها.... یعشق باز یبایتماس دو لب و بغض دار از حس ز نیاز اول خوشحال

 ... دانستیرا نم یفراموش نیا لیدل اما

 و سر بر شانه گذاشت چاندیدور گردنش پ دست

  ینفس ها یو اوج گرفته با صدا کیموز بدون

 ....دندیرقص یو م خوردیشده تنشان تکان م ادغام

 بر کمر دهیچیپ گریدست دور گردن و دست د کی

 ....خوردندیخورده تکان تکان م چیها به هم اصابت کرده و درهم پ جسم

 بشکند شانیبایآرامش و نجوا کرد مبادا سکوت ز نیبست از ا چشم

 رو نه؟ هیبق یول مونهیم ادتیسالگرد بوسه مون و  شهیچرا هم-

 ه؟ی+مثال کدوم بق

 ...دیمال راهنشیمچاله شد و ملوس صورت به پ یزده قدر خجالت

 نایهمون اول مثال-

 فرو برد... شیموها میکرد و سر در حجم عظ طنتیش

 ...یبا احتمال خفگ ینداد حت رونیو نفس ب دیکش بو

 برم تو کار ساخت و ساز عطر خوادیدلم م ایارش یدونی+م

 خود را به جسم گرمش چسباند.... شتریب ینداد و قدر جواب

 بسازم یکارخونه بزرگ عطرساز هی+

 کنم دیمحصول تول هیهم  فقط

 هم خودم استفاده کنم فقط
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 ....نهیزم نیها و او استاد بود در ا یوانگید نیبه ا دیخند

 ... پس سودش کجاست؟یا وونهیمگه د-

 +سودش بو کردن شبانه روز عطر موهاته

 رهیگیموهات و م یبو ینجوریجا ا همه

 موهات و بده.... یعطر بسازم بو هی خوامیباشه؟ م یمحصولم چ خوامینگفتم م یراست

 ...ستین یزندگ گهید ینجوریا یزندگ

 بهشته خود

 اخم کرد و نق زد.... یکم لوس

 جواب بدم... تونمیکه من نم یزنیحرفا م نیهمش از ا-

 باز... جواب من و بده زبون

 عمر من؟ ی+چ

 ادتهیچرا فقط بوسه مون رو -

دور  دهیچ یکرد و بر بالشت ها شیاش از خود جدا یو اخم نمک یتیتوجه به نارضا یب

 کوچکشان نشاندش... زیم

 لوسش را.... شهیپسرک هم کردیمهربانانه بود و ناخودآگاه لوس تر م نگاهش

بود برام  تیاهم یب گمینمجسمت نه... تصاحب...سال حسرت تو رو داشتم ۱6من  ای+ارش

اما  یبود بچه...خواستمیمن تصاحب روحت و م امااز آرزوهام بود... یکیکه 

به آه و ناله و اشک و  آخرشب...هام حساس تر بودم ینوجون...از االنت یدلبرتر...حت

که شدم از  جوون...دمیکشیگناه و عذاب م کردمیکه حس م یعشق نیاز ا دمیرسیخون م

لوست  کردیبغل ماهان و انقدر نوازشت م یدیدویم میاومدیسر کار که م

چاقو و  شدیم نایکدوم از ا هر...کردمیقلبم و حس نم گهیکه من د کردی...بوست مکردیم

 ارشیعاشق ک چارهیقلب ب تو....رفتیتاته فرو م

 و ناخودآگاه محو شد... دیلبش کش یرو دست

 لمسشون...بوسه ها اونسهم من بود اون لبا... ی...ولادیز... یماهان و ببوس ی+عادت داشت

 داشت تو رو یادیو ماهان ز دیرسیبه من نم شیچیه یگرماشون ول

 بر شانه اش گذاشت و لب غنچه شد و صدا پر ناز... سر
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بغلت  خواستمیبهم م یکردیاخم م همش یبچه بودم من و دوست نداشت تو ادمهیاما من -

 ...یذاشتیکنم نم

بهم به  گفتیم یچ گفتمیم یهرک به   که عاشقت شده بودم یو من نوجون ی+تو بچه بود

 ینیزم نبود یحسم آسمون گهید کردمیبوست م اگه...کردمیبغلت م اگه نظرت

ها و با روحت ساعت گرفتمیجسمت فاصله م از...یانگار خواستمیو م جسمت...شدیم

بشه  ریمبادا اون درگ یریبگ فاصله...ایارش نهینوع عشق هم نیبدتر...کردمیم یعشق باز

 چون سنش کمه....

 جدا شد... یا هیلبش گذاشت و به ثان یرو لب

 جسم مال توعه نیحاال ا یول-

 فکر نکن به اون وقتا خب؟ گهید پس

 ...آدمه یاز زندگ یجزئ گذشته...میجوجه فرفر شهی+نم

بوسه مون و  نیاول نکهیا...دمیاز کجا به کجا رس نکهیکنم از ا فیبهش که ک کنمیم فکر

 ...بود که آرزوش و داشتم و برآورده شد یحرکت نیچون اول ادمهی

 ...قلبت مال من بشه خواستمیکه م ادینه اونقدر ز یتصاحب جسمت و ول خواستمیم

 لبات بود دنیحرکت بعدش بوس نیاول...که مال من شد قلبت

 ....میاتفاق زندگ نیتر خاص

 خواستینم گاهچیکه ه یزیکرد بغضش را چ حس
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 زد... یثیبحث را عوض کرد و لبخند خب فورا

 م؟یببر کی+ک

 ....دیرا بر کیحلقه انگشتان قفل شد و ک انیدسته چاقو م جانیکرد و با ه موافقت

 و سر به سمتش برنگردانده، دیکش یخوشحال غیج

 شد... دهیکوب کیصورت در ک یا هیقفل انگشتان او بود و به ثان گردنش

 از او نداشت نیاز ا شیب یکه انتظار ییهویشوک  نیمتعجب نشد از ا چیه

 نبود... ارشیکه ک کردینم تیاذ

 ...یلحظات زندگ نیتر یدر احساس یحت

مشت گرفت و  انیرا م چارهیب کیو بازمانده ک دیکش یگرید غیسر بلند کرد و ج یحرص

 کرد.... غیج غیو ج دیبه صورت او کوب

 احساس...پرو... یب-

 یکن تیاذ یفقط بلد یاحساس یتو خر ب گفتیبابام حق داشت م 

 یزدیواسم زار م یاالن داشت نیهم یتیشخص دو

 گهیقطع شه د یبه اون پا وسط زدمیلگد م هی یعاشقم یگفت یعقب وقت میبرگرد کاش

 ...ینکن یهوس عشق و عاشق

 اش کرده.... یحرفا عصبان نیاز ا شینبود که حرص ب یکردنش کاف یکیها و ک فحش

 نشست شیدوپا یسمتش حمله ور شد و رو به

 کوچکش مچاله شد و یمشت ها انیم کیمانده ک یباق

 ...کردیترش م یعصبان شیو قهقه ها دیکوبیسروصورتش م بر

 ...گوشیباز شهیمرد هم نیا شودینم یگاه عصب چیچرا ه دیفهمینم

 ....یکیشد از مشت زدن ها و سر و وضع تماما ک خسته

 که مانع شد ردیو خواست فاصله بگ دیکش یپوف

 خوردن داره یکی+کجا کجا جووون جوجه ک

 و بخور نمیا-

 خنده زد... رینگاهش کرد و باز ز یکم متعجب



 

672 
 

 خورمیجووونم اون جوجه تر از توام م ی+ا

 ایح یب تیترب یب-

 لب گفت ریز یو اوف دیخمار کرد و لب گز چشم

 که یشد یچ یدونینم ایآخ ارش ای+ارش

 من ارمینم طاقت

 دیطاقت بلند شد و او را هم در آغوش کش یجنبه و ب یب

 راهش را حدس زد و تقال شروع کرد... مقصد

 نیجنبه هم یب...ارشیهنوز درده ولم کن ک یحموم قبل یجا امیولم کن من با تو حموم نم-

 و ال و بل ستیجسمم مهم ن یگفتیم یاالن داشت

 نه حاال یاون زمان که مال من نبود گفتم...ستی+من غلط بکنم بگم جسمت مهم ن

 یحتیهمش و بهم ر ایغذااا گشنمههه جشنمون ک ایک-

 اش غرق لذت شد.... یو از نرم دیبر باسنش کوب اسلپ

 فعال کارم واجبه کنهی+جشن فرار نم

 متوقف... ارشیتلفن بلند شد و ک یدر حمام صدا کینزد

در  ایواکنش ارش دانستیاش که م یو لعنت فرستاد بر شانس لعنت دیبست و نال چشم

 ...ستیمواجه با زنگ تلفن چ

 و از آغوش شل شده اش فرار کرد به سمت تلفن... دیکش یبلند غیحدس ج طبق

 زده اش کرد... جانیاز هرلحظه ه شیب شیاز پدرها یریتصو تماس

 اش نبودآشفته وضعمتوجه سر و  چیباز جواب داد و الو گفت و ه شین با

 چه وضعشه نیبچه ا فتیماه کث یسالم به رو-

 تو صورتم دیکوب کیک ارشیبابا ک یچیه-

 به چه مناسبت کیغلط کرد با هفت نسلش ک ارشیک-

 شد... دهیکند که تلفن از دستش کش فیذوق خواست تعر با

 چه وقت زنگ زدنه االن...الدوله کاریب ینه فضول ی+فضول

 یکنیم یدار یلباست بازه چه غلط یچه سر و وضعشه چرا دکمه ها نیزهرمار ا-
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 حموم میبر میخواستیشماره زنگ نزن مزاحم نشو م نیهم به ا گهی+زر نزن د

 دسترس.... رقابلیکه دور بودند و غ ییزد و چه بهتر از حرص دادن آن دو یچشمک

 نگران نباش ادتونمیبه -

 ...ایبه ارش ینگاه یطانیرگبار فحش تلفن قطع کرد و ش انیم

 گفت... یو اوم دیبه هم ساب دست

 هیکیک هیجوجه فرفر هی+وقت خوردن 

 با خود را فراموش کرد... شیسمتش حمله ور شد و چه راحت تمام قول و قرار ها به

 آقاوار رفتار کند.... یامشب کم خواستیم مثال

*** 

 کج شد... ینشست و کم یبر صندل هیتک یآرام به

 جسم دردمند و حساس... نیکه درد داشت و توان نشستن به دور از ا البته

 فرستاد... ییبه دست بوس هوا وانیقهوه که مقابلش قرار گرفت لبخند زد و ل فنجان

 اتیجلف باز نیاز ا ادیجمع کن بدم م-

 بوس فرستادم برات هیچ ی+جلف باز

 به سمتش خم شد... یکم طنتیش با

 یدوست ندار ییآهاننننن تو بوس هوا-

 بخوره... دی... گوشت به گوشت بایدوست دار تماس

 ...دیاز قهوه اش نوش یبست و جرعه ا یچپ

 گستید زیبرخورد کنه چ دیکه با یاون گوشت به گوشت-

 شکل ممکن نشونت دادم نیبه بهتر شیساعت پ هی

 ؟ینشست ینجوریا چرا

 ...دییدندان سا یکرد و حرص زیر چشم

 +چرا؟

 ینجوریچرا ا یبپرس دمیکون من سوخت سوراخش جر خورد با یبپرس دمیخب با آره

 نشستم 



 

674 
 

 یکردیم زیهارو تم نیخوش حداقل پاراف دست

 گذاشتم خوب بمونه بعدش قشنگ با پوست و گوشتت کنده بشه-

 لب گفت و نگاه به آسمان دوخت... ریز یظالم

 ...دیدرخشیمطلق م یاهیس انیکرده م انیرخ نما ماه

 شهیه پرعظمت و پرنور تر از همکنند رهیخ

 بالکن؟ میایب ی+چرا گفت

 آسمون و نگاه کنم خواستمیم-

 ...دیاخم کرد و خمار چشمش را مال وتیک

دلش فقط خواب  یسرشار از عشق بعد از ماه ها دور یدرد و لذت و رابطه ا هیاز تنب بعد

 و آغوش او... خواستیم

 شد... غیکه در فیچه ح و

 یمنو نگاه کن دی+تو فقط با

 یکنینداره آسمون که نگاش م یزیچ

 ستاره داره...-

 دیو غر دیکوب زیتر از قبل فنجان بر م یحرص

 فهممیفکر نکن نم یاریکه حرص منو در ب یگیم ینجوری+ا

 وفتهیاول چشمش به ماه م کنهینگاه آسمون م آدم

 تو ذهنت  امیب دیمن با یکنیماه که م نگاه

 وسط؟  نیا گهیم یچ ستاره

 کشنیتا چه حد خودشون و به رخ م نمیبب خوامیم-

 ؟یچ یعنی+

شرت بدون  ییشلوار گذاشته سو بیگذاشت و کامال لم داد دست در ج زیبر م فنجان

 ...دیکشیبه تن داشت و عمال عضله به رخ م ینیآست

 شهیبا درخشش شون نگاه من از ماه دور م کننیستاره ها فکر م-

 کنن ییخودنما توننیتا کجا م نمیبب خوامیم
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 که کج کرد... سر

 که به او و برق چشمانش دوخت، نگاه

 ...دهیکرد بالخره زمانش رس دایپ نانیاطم

 نهیما هم هم یزندگ یتو-

  اینشه  رهیخ یدائم نگاه کس ینگران نمیبیم

 نشه رهیخ یبه کس نگاهم

 شدن یرتیغ ای ادهیعشق ز ایعدم اعتماده  از

 ادیهست بدون خوشم نم یچ هر

 ...یبشه اون منم چون تو تو چشم یرتیغ یقراره کس اگه

 گفتم که برسم به تهش...  نارویا

 ستمین یمن کم کس نکهیا

 میرو هم راه ندادم تو زندگ یکس کم

 ...ادیکه ستاره ها به چشم نم نجاستیدرست وسط آسمون ا میماه و آوردم مرکز زندگ یوقت

 به بعد مراقب رفتارات باش نیاز ا پس

 ...دادیها پر نور و لب خندان نشان عشق مو صورت گلگون و چشم دیخند

 ؟یخرم کن یخوایم ؟یزنیانقدر قشنگ حرف م ای+چرا تازگ

 زد و ابرو باال انداخت... یشخندین

 یهست-

 ؟ی+چ

 ...گفتینم ییبایکنج لب حرف ز شخندینگاهش کرد ن یکم

 ...دیکش یپرت کرد و از درد باسن آه یصندل یاس خود را روحو یداد زد و ب یحرص

 حرفات بچسبه به جونم... ینیریلذت ش قهیبزار فقط دو دق ری+واقعا که ام

 شروع کن بعد

 شد یبعد کامال جد یا هیو ثان دیخند

 ...یارباب برده ا یعاشقانه و حت یدور از زندگ به
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 دور از تمام حرف ها و عشق ها... به

 باهات حرف بزنم یجد خوامیم-

 عوض شده مونیزندگ

 میستیما اون دو نفر ن یهرچ ایدوست همکار  دونمینم کننیفکر م هیکه بق یزیچ اون

 بچه اومده وسط  هی یپا

 ...یاز رسانه دورش کن یتونیکه نم یمشترک بچه

 بهیعج کمیو ازدواج نکردن و بچه دار شدنت  یتو رابطه ا یکرد اعالم

 ....کنهیفرق م مونیوضع زندگ حاال

 راست کرد و قاطع حرف زد.. کمر

 مشکالت فکر کرده بود.... نیبه ا شیمدت ها پ او

 هیبگم بازم  تونمیبوده م میکه قبال تو زندگ ییای.. بهش فکر کردم با وجود ارشدونمی+م

 عاشقانه... یبچه از پرورشگاه آوردم به دور از زندگ

 تکان داد و دست در هم قفل کرد... سر

 ...میاما باهم تو رابطه دوننیکه م ییهستن کسا-

 باال سر من.... یاز آدما یسر هیتو و  یاز دوستا چندتا

 ...یرابطه ا یتو تو کننیکه فکر م یرانیکل ا و

 ...دادیفاصله م یبو ییکه گو ییحرف ها نیاز ا دیترس

 ...گرانید یهادگاهید ایها فکرها مهم نبود حرف شیکه برا البته

 ...خواستیاش را م یفقط زندگ او

 که عاشقش بود یتمام عمر با مرد یبرا

 !ر؟ی+ته حرفت و بزن ام

 نهیته حرفم ا-

 ستیامکانش ن نیا یباهام ازدواج کن یخوایکه م یچه جد یگفته باش یبه شوخ چه

 .دستش گذاشت.. یو دست رو دیزده خند بهت

 کردمیم یمن شوخ رارسالنی... امری+ام
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 ...ستیاما درکش و داشتم امکانش ن خواستیدلم نم گمینم

 از حرفام؟ یتو دلخور شد نکنه

 ...شدیم افتیکه ته کالمش  یسرد بود بر خالف خوشحال نگاهش

 ریکه وجودش را ز یسرد یاما امان از چشم ها شناختیرا م شیحرف ها یگرما جنس

 ....کردیو رو م

 ...ستین یدلخور-

 یو داشته باش یزیحسرت چ زارمینم یبا من یاول رابطه بهت گفته بودم وقت روز

  دمیدیذوق و ته چشمات م نکهیبا ا ستیامکانش ن ازدواج

 شهیاما نم زدیم شمیحسرتش آت و

 که همه نگاها روت زومه ینه وقت ستیامکانش ن حلقه

 که مال منه رو یمن عادت ندارم بدون نشون بزارم کس اما

 شلوار فرو برد.... بیو در ج دیدستش کش ریاز ز دست

 دور برگردون نداره گهیراه د نیا-

 یراه باش مهین قیرف دیمن نبا یبرا یکه بفهم کنمیم کتیت کهیت یراه جا بزن وسط

نگران من  کنمیباال سرت نگات م امیکشمت فوقش هرروز م یچون م گمیخودم نم یبرا

 نباش

 تنها ول کردنش... ستیو ممکن ن ادیبه بعد ب نیکه قراره از ا گمیم یخاطر پسر به

 ...دادیکه تند تند قورت م یترس نگاهش را و آب دهان دید

 هزار دختر و پسر نیچند یجوان مملکت بود و الگو یهزار و چند دلیآ

 متولد نشده یساله و پسرک ۱۹ یپسر پدر

 هنوز هم بچه بود در نظر او اما

 ریپذ بیو آس یقدر دوست داشتنهمان فیظر قدرهمان

 شدیاما منکر بچه بودنش هم نم کردینم یگاه او را مظلوم تلق چیه

 قدر معصومتخس و به وقتش همان قدرهمان

پنهانش  رهیت یو ابر شدیحرف و حرکتش هم ماه چشم ها گرفته م نیبا کوچک تر یحت

 کردیم
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 ...قرارشیقلب ب یدلگرم یزد برا یکمرنگ لبخند

 باهام؟ یهست-

 و شوق، جسم را به پرواز در آورد... دیپر کش هایناگه تمام نگران به

 ...دهیبود که تا به حال شن یجمله ا نیباتریز نیا خوردیدهان گرفت و قسم م یجلو دست

 نیو چه بهتر از ا خواستیتمام عمرش را م یهمراه

 ...نیدست هارا خواستار بود و چه بهتر از ا یجدا نشدن گره

 خشن شد ینکرد تک ابرو باال انداخت و نگاه کم افتیکه در یجواب

 خواستیسر و عالمت بدن نم حرکت

 « بله»کلمه جواب کیبود و  شیبایز یصدا دنیشن خواستار

 صدات و دمینشن-

 +هستم هستم تا آخر عمر

 گرید دیلرزیم یاز بغض و شاد صدا

 بودنش را دوست داشت یاحساسات

 ...یاعشق افسانه نیهم بودند و کامل کننده ا مکمل

که در دستش بود قلب  یئیش نگیریج نگیریج یشلوار خارج کرد و صدا بیاز ج دست

 انداخت.... یرا به تکاپو م

 ...کردیم یقراریو قلب ب جانیلرزش داشت از ه یکم

 ...شدیم نییو نگاه همراه با حرکت دست او باال پا دیگز لب

 شد... زانیو مردانه اش آو دهیانگشتان کش انیاز م یریدست باز کرد و زنج مشت

 آن... یخورده در انتها چیبود با دو حلقه در هم پ یفیظر ریزنج

عشق سر  یو صدا کردندیدر آغوش هم که با هر تکان به هم برخورد م فیحلقه ظر دو

 ...دادندیم

 برخورد حلقه ها... یبایز یسر عالمت داد و بازهم دست تکان خورد و بازهم صدا با

 نشون بمونه یکه مال منه ب یکس ادیبنداز گردنت...خوشم نم-

 گردنبند را کف دست گذاشت و زمزمه کرد... یبرد و انتها شیلرزان پ دست
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 مال منه؟ نیا نی+ا

 دونفره ونیم وندیپ ینفر باشه وقت هیکه فقط مال  یدینه مال ماست....کدوم نشون و د-

 دیها کشحلقه یو انگشت آرام رو دیبغض خند با

 شده... یبودند و کنده کار فیظر

 خواندن نوشته آنها... یدقت کرد برا یکم

 ...دهیبود که تا به حال د یجمله دستور نی"تا ابد" عاشقانه تر

 ...رارسالنیبرازنده ام یجمله ا قایو دق یوانگید نیبه ا دیخند

 ازدواجه؟ شنهادیاالن پ نی+ا

 ی...همون اول گفتم مال مندمینم شنهادیمن پ-

 که جون تو بدنته یوقت تا

 نشونه...  نیا

 یتو دستت کن یتونیکه نم ینشون

 گردنت... شهیم زیآو

 نوازش وار... دیشد و انگشت بر گردنش کش کینزد

 .و همونقدر همراه... کینزد همونقدر...خدا اونجا نشسته گنیکه م یهمون رگ کینزد-

که روش نشان آسمان  یهموندرست کنار قلبت...  ادیم...شمیم ترکیاز اونم بهت نزد من

 منه... یکه تپشش برا یخراش حک کردم همون

 خود برگشت... یو محو و سر جا میزد مال لبخند

نشون  یب شهینم کنمیم تیبه عنوان پدر بچم معرف یوقت...یکه پدر بچم هینشون-

 هیمجبور ایاما گو زایچ نیندارم به ا عادت...زنمیمن نشونم رو رو تنت م هرچند...یبمون

 ....گهید

 مشت فشرد و به سمتش حمله کرد... انیبا صدا شکست و گردنبند م بغض

 را کم داشت.... شیلبها ینیریتنها ش انیم نیا

 ...خیبزم عاشقانه تار نیباتریز لیتکم یبرا
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 و صدا پس سرش انداخت... ستادیراه پله ا انیم گرید بار

هم برود اما امان از ادااطوار  رارسالنیام دنیقبل پرواز به د خواستیشده بود و م رشید

 کردنش.... یعصب یبرا افتی یم یراه شهیکه هم ارشیک

 رمیخودم م ینباش نییپا گهید قهیبه وهلل دو دق ارشی+ک

 دوباره ایبرم استرال خوامیشدم برگشتم م مونیآقا پش اصال

 ...ایو ارش ایو داد از جانب آر غیبود از جانب او و ج سکوت

 دیکه تنهامون گذاشت یماه هی نیبسه هم ؟یچ یعنی*بابا 

 میشده ها سرگردون بود میتی مثل

 یبر زارمینم گهید یکیزن داداش من  گهی*راست م

 هم با پست بفرستن واسمون بچه

ها پخش بود که نگاه یکارساز دیتهد ییکرد و گو نییچشمشان باال پا یانگشت جلو یعصب

 شد.... واریدر و د

 نرفته ادمیحمومتون رو  هیساکت شد هنوز قض یکی+اوال تو 

 زن داداش یگیتوام ساکت شو دفعه آخرته م دوما

 راحت شم یریبم ایک

 ...رافتادیراه در تله گ نیدانست و به هم یضعفش را م نقطه

 شد... ریبه هوا خاست و به سمت پله ها سراز ادشیبعد داد و فر یا هیثان

 رنیبدخواهام بم یا-

 بترکه زبونش الل... گهیکه م یقینارف قیاون رف رنیبم دشمنام

 ...کشمیم شیبه آت ارویتار مو ازم کم بشه دن هی

 در حدقه چرخاند و دست مشت کرد... چشم

 حواله اش... ییسمت در قدم برداشت و برو بابا به

 هیجات خال ینرو نرو اگه بر-

 ...کردیم اشیحرص شتریبلند و آزادانه آن دو وروجک ب یهاخنده

بابت جا ماندن از پرواز نداشت اما زمان کنسرت را که  یبود و نگران یخصوص مایهواپ

 ...ندازدیب بعق توانستینم
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 و هشدار به آن دو... یادآوری نیرا چک کرد و آخر زیهمه چ یبا نگاه گرید بار

 پروازتون باشه می+حواستون به تا

 دینکن تیرو اذ روهام

 خودم شیپ دیایدنبالتون که ب فرستمیآدم م اونجا

 دیکنیبدبختمون م بیتو شهر غر دینر ییجا سرخود

 ....گهید دیممنوع بزرگ شد یطونیش

 ...کردیاعصابش را دچار اختالل م ستمیتمام س ارشیک یالیخیب

 سال رفاقت.... نیبشر را بعد چند نیا دیفهمینم

 ...دیسمتش حمله ور شد و تمام موز پوست کنده شده را در دهانش چپاند و دستش را کش به

ساعت سکوت و آرامش  نیچند قیبه خفه شدنش نداد که مغز خود را ال یتیاهم

 .... دانستیم

 ...ارشیک یهم بدون صدا آن

 که از صبح از آن محروم بود... ییصدا دنیشن دیدر دست گرفت به ام تلفن

 رقم نخورد... خواستیآنگونه که م بازگشتشان

 کنار هم بودن و عشق... یدونفره را داشت با چاشن یزندگ توقع

 مصاحبه و کنسرت... یها یریاو ماند و درگ اما

 آمد... یاز آنها خوشش نم چیکه ه یجنوب یکارها شهیماند و مثل هم رارسالنیام

 یبه جان طرفداران انداخت و فضا جانیکه بپا کرد و ه یآشوب یادآوریزد با  لبخند

 را پر از اسم خود کرد.... یمجاز

 ...دیکشیو عشق به رخ م دیطلبیم توجه

 بخش و اعتبار دهنده او بود... ییبایزبه اشتراک گذاشت که  نستاگرامشیدر صفحه ا یپست

 کرد افتینشان داد و عشق در عشق

 رابطه... یاعالم رسم دیشان و شاست یبا مضمون گردنبندها عکس

 ها...ها مصاحبه ها و کنسرت تیبود شروع فعال نیا

 بابت نیبود از ا خوشحال
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 ... کردیاز او قناعت م یانشان دهد به نشانه توانستیرا که نم معشوق

را  شیصدا دنیزنگ زد و او فقط شن گریبار د امدیپاسخ ماند و کوتاه ن یب تماس

 خواستیم

 ....کردیم غیرا هم در نیهم

 انقدر کنه نشو-

 و ادا درآورد دیکوب شیبر ران پا یمشت

 ی+انقدر کنه نشو تو خودت کنه عالم

 هم از صبح جوابم و نداده  بعدش

 ستیروهام هم کال نبابا بدبختا سرشون شلوغه -

 یخراب نکن دیتمرکز کن رو آهنگ جد نیبش

 گفت و رو برگرداند... ییبابا برو

 اش با همه یقیسبک موس کردیم فرق

 خاطر هنوز هم رکوردار بود... نیبه هم دیشا

 شدیو بعد آلبوم در بازار عرضه م دادیم شیرا ابتدا در کنسرت نما دیجد آهنگ

 به خاطر عشق بود... دیشا

 ...ستیکیتمام آهنگ ها شعر ها متن ها عشق ها  مخاطب

 ...ندیرا بب شیاجرا نیح یواقع ریابتدا او تصو خواستیم دیشا

 ضبط شده... یصدا دنیشن تا

 کند و به رخ بکشد انیو حال در چهره نما حس

 ...یقیاوج احساسات در وکال موس تا

 انداخت... یدلش م شک بر یتند و عصب یهانفس یپاسخ داد اما صدا بالخره

 یکنیدم رفتن هم ول نم-

 شده؟ ی+چ

 کردم مثال؟  تیسالم توله ترب کیعل-

 !؟یحاال هم عصب یدیسالم نگران شدم از صبح جواب نم دی+ببخش
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 شرکتم یکارا ریدرگ-

 ...دیرا شن شیشد و چه خوب که صدا لوس

 ...کردیم یکوبیپا نیچننینداشت که حال ا یتاب و توان دور گرید ییگو چارهیب قلب

 ...یاگه بزار کنمیهات و در م ی+خودم خستگ

 برو به کنسرتت برس-

 یدست از پا خطا نکن نمتیبیدارم م هیبه ثان هیثان ستیحواسم ن ستمینکن اونجا ن فکر

 تو هم... رهیماهان که کالهمون م

 انداخت... یبه خنده اش م دهیچیخورده و لب و لوچه درهم پ نیچ ینیو ب ارشیک

 که آرام زمزمه کرد... یو حالم بهم خورد دیعق زدنش را شن یبرگرداند و صدا رو

 و بده بهش جوابش و بدم... یبود نه؟ گوش ارشیک-

 ولش کن خوادی+نم

 ...ریام

 زهرمار-

 یگفتیو نم نی+خوشحالم که حالت خوبه وگرنه ا

 ؟یفهمیکار دارم توله سگ م-

 شرکت امی+دارم م

 و از جا پراندش... دیداد کش یبلند یچ

 داشت اما توجه نکرد... یهول زدگ یکم لحنش

 چرا؟ یزنی+داد م

 یمگه تو کنسرت ندار-

 لحظه فقط هی شتیپ امیب خوامی+م

 راهه شرکت سر

 الزم نکرده-

 آمد... یراه م یزبان نیریش یو با کم دیکوب نیبر زم پا

 توروخدا رییی+ام
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 واسم هینگاه کاف هی

 ...ستمیکه ن یآذوقه دو روز شهیم نمتیبب قهیدق کی

 ...یزبان باز بارنیا یینداد گو جواب

 یتوجه یب نیا رارسالنیبود از ام دیبع که

 ...دادیجوابش را م شهیکلمه حرف هم کیبا  شده

 ؟یخوب ری+ام

 نداشت... یکه تمام یکیو تراف هانیبوق ماش یبر صدا یو وا دیکش یقیعم نفس

 تر گوش سپرد...با دقت یو کم ختیرا بر انگ تعجبش

 یستیمگه شرکت ن رارسالنی+ام

 هستم-

 ادیم نیماش ی+صدا

 نگمیپارک-

 ...دنشید یبرا دیلوحانه باور کرد و باز هم اصرار ورز ساده

 ادامه... یو شوق برا یانرژ یبه جز کم خواستیچه م مگر

 امکانش فراهم بود؟... یوقت کردیم غیدر چرا

 کنسرت یریم یدار یکه بپا کرد یبعد اون جنجال رسرتیخ شهینم-

 یچشم تو

 ؟یکن کاریچ یخوایم نتتیبب یپاپاراتز هی اگه

 اما کوتاه آمد لیکدام از دال چینبود ه یمنطق

 ...دیکش یقیتلفن قطع کرد و نفس عم زانیلب و لوچه آو با

 باشد اما چه خوش باور وفتادهین یبود اتفاق دواریام

 ...دادیبه خرج م یوانگیاو د یوقت

 به مقصد آرام و قرار نداشت... دنیو تا نرس دیتازیها م ابانیتمام سرعت در خ با

 است... انیاعتبار آسمان خراش درم یپا یگفته بود؟ مهم نبود نه وقت دروغ

 فراتر از اعتبار... یحت ییگو
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 است... انیجان خانواده اش در م یپا

 نبود لکه دار کردن قدرتش... یزیچ کم

 بود... ختهیتلفن تمام آرامشش را بهم ر کی

 باروت سوزاند... یخاکستر فعال کرد و حت ریآتش ز یا هیتماس چند ثان کی

 ...کردیفقط رفتن به مرز جنوب آرامش م حال

 کرد.... ینیآفر ییبایصحنه حاضر شد و ز یرو باز

 ...ارشیک یوانگیبه د دیسالن و رقص نور افتاده بر او و خند یکیتار انیم دیدرخشیم

 ...تیبود رکورد دار شود در محبوب دواریو ام دیآهنگ جد یاز او ذوق داشت برا شتریب

 را قبل از ورود به سالن ارشیک یبود حرف ها دهیشن

 ....زیها و خبر سوپرا ییآمد گو خوش

 یاطراف و چه خوب همگ یاهیس انید مروشن کنن یکرده بود تماما فلش گوش درخواست

 با ذوق قبول کردند....

 ..ـستادیسن ا انینوازندگان م تیبا هدا یتا وقت دیدینم چیه عمال

 رقص نور و فلش ها روشن شد و نواختن آغاز... ناگهان

 ....گرانیصحنه چه رسد به د نیزده شد از ا جانیه خود

که تکان تکان  ییهماهنگ دستان چند صدهزار نفر به چپ و راست و نور ها حرکت

 ....شدیلحظات م نیعاشق ا شیاز پ شیب کردیم ادیو قسم  خوردندیم

که خود داشت به خواندن  یاز عشق شتریبود اما نه ب ادیز جانیو شور و ه ادیو فر داد

 سروده، نواخته، جان داده و جان گرفته.... رارسالنیاز ام یکه تمام مدت دور یآهنگ

 کرد و چشم بست میتنظ کروفونیم

 ....بستیبسته نقش م یاو تماما پشت پلک ها ریگرفت و چه خوب که تصو حس

 دیشنیرا م شیبود و صدا شیرو شیپ ییگو

 زیانگ جانیه نقدریو هم کینزد نقدریهم

 بپا خاست.... جانیگرفت و صدا بلند شد و با همان کلمه اول شور و ه یلرز آرام تن

 بود.... گرانیکلمات و او عاشق به وجد آوردن د یادا نیزد ح لبخند

 مهرزادگان( لیو بارون )سه شهیآهنگ: ش 
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 و ابونیو بارون و زل زدم از پنجره باز به خ شهیش�🄍🮵�

 �🄍🮵�رابطه پامون و نیبه ا یخوب شد که وا کرد چقدر

 لحظم وا نشه دستات از دستم هی که بستم خودم با من�🄍🮵�

 �🄍🮵�من تا تهش هستم میعاشقم نباش یجور هی

همان  رارسالنیام کردیو فکر م شدیو هر لحظه با احساس تر م گرفتیاوج م صدا

 اوست.... یلحظه در تماشا

 ...یباطل الیو چه خ ندیبیآنکه معشوق او را م دیبه ام دیکشیخود به رخ م نیبهتر

جنگ رقابت  نیفقط زنده از ا کردیاست تماما دعا م یتیاو در چه وضع دانستیم اگر

 ....دیایب رونیب

 دانست.... یرا نم تشیو عشق و چه بد وضع خواندیاو م یبرا

 ...دیشد و در را محکم برهم کوب ادهیرا پارک کرده نکرده پ نیماش

 ....شدیم تشیعصبان فیحر یجلوش را گرفت و چه کس گاردیباد

 ....دیلرزیم تیها کاسه خون و رگ ها برآمده و بدن از شدت عصبان چشم

 پسش زد و به سمت مرد رفت.... محکم

 کاره بودن و همه کاره بودنش... چیه نیدر ع شدیحساب م سیرئ

پدرش را به او  گاهیلبانه جاکه خود داوط یبه جز آسمان خراش یهرکس یبود برا سیرئ

 داد....

 داد گرانیو مقام به د دیکه همه کاره بود و خود کنار کش ییهمه نه او یبرا

 تا کند.... گرانیهمچون د توانستیاو که نم با

 یدستت چون بلده کار سپرمی+گفتم کارارو م

 جش؟یبود نت نیا

 نیدستان از ب ریتمام ز یرفت هر که بود اجازه نداشت غرورش را جلو یزیغره ر چشم

 ببرد

 اگر آسمان خراش باشد.... یحت

 جوون نییپا اریصدات و ب-

 یبود که تو باال آورد یگند
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 تا منفجر شدن نداشت.... یفاصله ا یشانیزد و رگ پ پوزخند

 ...یگره ا نیچننیبار بود ا نیسال کار اول 20که بعد از  دادیلحظه احتمال سکته م هر

 بندرم و دست تو دادم....+گند من؟من 

 ...ستادیمرد جلو آمد و تن به تنش ا گاردیباد

 لحظه.... نیکردن او در ا ینبود عصب یو راه خوب دیاش کوب نهیس تخت

 شهیلحظه زندگ نی"تو" خطاب بشه آخر ی*سرور من از جانب هرک

 باهات کنمینم یکار چینکن قبولت داره ه فکر

 و حواسش از حرکت دست او پرت شد... دیاش کوب نهیتخت س گرید بار

 اسلحه از کمربند خارج کرد و دستش را هدف گرفت.... یعصب

 حواله اش کرد.... یگرید ریتوجه ت یمرد بلند شد و ب ادیفر

 ماهان شد.... ریفکرش درگ یو لحظه ا شکستیاش بود که سکوت م عربده

 ...دیآفر یو عشق م دیکشیبه رخ م بایز یصدا او

 ...ختیریو جنون بر تن م کردیانه و آرام کلمات عاشقانه زمزمه ممرد تن

 ...گرفتیو جان م دیکشیعربده م او

 ...انشانیفرق بود م چقدر

 عشق و رابطه... نیتفاوت داشت ا چقدر

 ....ستیحرکت ن قیکه منو با خشونت لمس کنه ال ی+دست

 بار حالش از رنگ خون بهم خورد... نیاول یسمتش خم شد و برا به

اش چپانده  یدر زندگ گرانیکه د یتعفن یخون و بو یو سرخ یاهیهمه س نیبود ا بس

 اند....

 سهیمو بلمجبور کنم کفش تونمیحرکت م هیو با  سرورت

 ؟ینیبب یخوایکه نم تو

 ....دیهمچون خوره مغزش را جو یفکر یا هیبه خود مغرور نبود و ثان همهنیا کاش

 "....دیآ یکنند از پشتش چه بر سرش م یاگر شانه خال ی"روز

 به سمت مرد گرفت و لبخند پر غرورش را دوست نداشت زیآم دیتهد انگشت
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 ....دیدیآسمان خراش را م اهیس یهروقت رو کردیم افتخار

 بوده ینظام حاتیتسل نری+پونصد تا کانت

 ؟یچ یعنی یفهمیم

 نبوده که گم بشه  سوزن

 بوده اونم نه کم حاتیتسل

 دیگمش کرد یجور چه

 مرز من تو منطقه من... تو

 د؟یگمش کرد یتو بندر من چجور 

 حوصله با او هم قدم شد.... یو فرصت حرف زدن ب ییتنها یقدر یعالمت داد برا مرد

آشفته  یو کالفه تر از قبل دست به گردن و موها شیتر از پ یلحظه عصب هر

 .....دیکشیم

 ...دندیکشیمشترک نفس م ینور ماه و آسمان ریز ستادهینقطه جهان ا کیکدام در  هر

 ...یگریبا جنون د او

 ...انیپا یبا خشم ب یگرید و

 اش یرانیاز و دیترسیکه م یبه خاطر زندگ شتریبود ب نگران

 ...یرانیو یعنی دیجد بتیمص و

 ...ردیبگ دهیرا نشد ناد رفتیاعصابش رژه م یزنگ تماس که رو یصدا

 ...تنها تماس را برقرار کرد

 ...کرد یم ییخودنما نیبه اسم ماهان که رو اسکر ینگاه مین یبدون حت

 ....تیعصبان یداشت و کم یشد و نگاهش نگران کشیتلفن به دست نزد مرد

 هر کار کردم نشد-

 ...یآسمان خراش خراب کرد یکرد خراب

 ...گهیجور د هی وفتهیب سیپل ریگ هیجور بدبخت هیدشمنات افتاده باشه  ریگ

 دستت خارج کردن... ریبندر بوشهر و از ز یول متاسفم

 اما یاریدوباره با تالش به دستش م دونمیم
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 ....ستیتو ن اریتحت اخت گهید حاال

 دییقفل شد و از شدت حرص دندان س.ا فک

و خورد  دیکوب واریو مات ماندنش تلفن با تمام قدرت به د یتوجه به فرد پشت گوش یب

 شدنش را به تماشا نشست....

و  کردیکه سرچشمه قدرت هر روز به سمتش راه کج م یشده در شهر ریروز تمام اس دو

 ذره ذره قصد دور شدن از آن را داشت.... ییحال گو

جنگ و  ادآوریبود و حال  زشیغرور آم یلبخندها ادآوریکه  یشده در شهر حبس

 دعواها...

 ...دانستیکرد نم و آن نیحرام ا ریت چند

 ...دانستیکتک زده و کتک خورده نم چقدر

هم  ضیبر تعو یمبن گاردیبه حرف باد ی... حتیدکمه ها کنده شده لباس پاره و خاک تمام

 نکرد.... یتوجه

 خبر بود از همه جا و همه کس یب

 خبر دادن و گرفتن یداشت برا یتلفن نه

 امور.... یباق یداشت برا یوقت نه

 دانستیکه م یروهام بود وقت امدنیدر نظرش اما ن کردیجلوه م بیکه عج یزیچ

 کجاست...

 یخبر چیماهان به او گفته و هرلحظه منتظر امدن و هم قدم شدنش بود اما ه کردیم فکر

 نشد....

 شد.... کیدر دست گرفت و به مرد نزد یآب یبطر

 مانده بود نجایدو روز ا نیاو در ا یبه پا پا

  گرانیرساندنش به د بیاز ترس آس دیشا

 ...زاتیو خراب کردن تمام تجه یوانگیاز ترس د دیشا

 ...دینفس سرکش کی ینشست و بطر نیدر ماش یخاک یهمان لباس ها با

 قصد تموم شدن نداره؟  یکه انگار یخشم نیفرو نشست ا-

 در دست فشرد.... یخال یو بطر دینوش یگرید جرعه

 بوده؟! یکار ک ی+نه تا نگ
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 هیبهت موجب خوشحال دنیرس بیآس یکنیچرا فکر م کشتمشیقبل تو م دونستمیمن اگه م-

 ماست آسمان خراش

 قدرت ما یعنیتو  قدرت

 وابسته به تو یعنیما  قدرت

 مگه؟ میباهات دار یدشمن

 بشه دایپ دیبا نرای+اون کانت

 آسمان خراش شهینم دایپ یخوابینه با اسلحه نه با دعوا نه با ب-

 نجایآدم گذاشتم ا هزارتا

 به ضررمونه... ستیخوب ن نجایتهران... بودنمون ا میبرگرد ایب

 بندر و... ی+نه تا وقت

 بندر هی یگور بابا-

 !؟یبندر هی ریگمرک جنوب دستته و گ تمام

 ...گرید یآب یو درخواست بطر دیشانه راننده کوب به

 نداشت... یاما حال خوب دانستینم یگر گرفتگ ایبود  آتش

 ....گرفتیگر م شتریباروت بود که ب ییگو شدیآتش نم یرو آبِ 

 مثل شماها مهمه نه من یبه درد نخور یدوتا واسه آدما ای یکی+

 ...دمیها از دست نم یراحت نیگرفتم و به ا هیکه از بق یزیبود...من چ بیبندر مال شک اون

 ما نینداره ب ییه جامهره سوخت یدار کاریمرده رو چ بیشک-

 زد و به تمسخر سر تکان داد پوزخند

 زنده گمی+تو بگو مرده من م

 مطمئنم شهیم داشیپ یسنگه ول ریز

بار شخص روبه  چاریآمد تا چند ل نییاعصاب پا یشد ب دهیکوب انهیکه وحش نیماش درب

 رو کند اما توقع روهام را نداشت.... 

 سر کج نکرد.... یحواله لب و دهانش شد اما حت یباز نشده مشت محکم دهان

 درد یلمس جا یبرا اوریدست باال ن یحت
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اش را در دست  قهیبرادر  یچشم ها یرگیت نیاز ا ینگاهش کرد و او عصب رهیخ رهیخ

 گرفت....

 حل داد نیدهانش گذاشت و با زور به داخل ماش یکه دست رو دیاول به دوم نرس حرف

 نشست و در را بست.... زین خود

 شرط عقل بود... اطیمرخص کرد و به هرحال که احت راننده

 ....دیفهمینم چیه تیکه در عصبان یروهام ینبود از حرف ها مطمئن

 یسر بد یخوایم ریام ریام ادیفر یهر شغال یکرده از نظرت که جلو یادی+سرم به تنم ز

 کم نشد... تشیانداخت اما از عصبان نییانجام نشده سر پا یکه حت یاز اشتباه ناراحت

 نزده بودم اما حاال حرفا دارم بزنم برات یهنوز حرف-

 در حقم یو تموم کرد یبرادر

 نمیهر کس و ناکس رفتم که فقط ببب شیخونه خرابا پ نیروزه مثل سرگردونا ع دو

 ....ییکجا

 شون بود.... یزنگ زدم که نبودنت خوشحال ییکسا به

 ییبفهمم کجا نکهیفقط واسه ا گردن کج کردم اما

 شمیراحت م یکنیفکر م یندازیو دور م من

 شمیم خوشبخت

 بکشتم؟ دیبا تیخبر یاالن ب شدیقدم به قدم باهات اومدم باعث مرگم م روزید تا

 آسمان خراش؟... یتا ک 

 بود.... ادیتمسخر گفت و حرف دل ز به

 حرفها نیلحن و از ا نیآمد از ا یو چشم ها آتش بود و چقدر بدش م زدیم پوزخند

 داشت به کمکش... ازیکه ن یتیموقع نیدر ا خواستیخودش را م یمنطق روهام

 و ی+بعدا همه چ

 ما وجود نداره یبرا یبعد-

نمونه  یچیکه تهش ه کنمیم کتیت کهیو انقدر برادرانه ت میشیکه من و تو تنها م هیوقت بعد

 زمیریشدم اشک م کهیت کهیازت و به خاطر برادر ت
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اگر  شیبه حال لب ها یاما وا تیاز سر حرص و عصبان یبود حرف ها زیطنز آم بیعج

 شدیبه خنده باز م

 گذاشت.... یروهام زنده اش نم قطعا

 کرد به مرد و حال جهت ترکش ها عوض شده بود.... رو

 گروه زنگ زدم یبه تک تک اعضا-

  گاردایتک تک محافظا و باد به

 ....شتهیپ ریبود و دو روزه ام یکیزنگ زدم و جواب همتون  بهتون

 یگفته بود خبر دار-

 دروغ بود-

 +دروغ نگفتم

 ....پنداشتیاما دروغ م دیرسیکه صادقانه بنظر م ینداد به حرف محل

 ...هیکاف-

 روهام یکنیتو گوش م گمیمن م حاال

 مهم باشه براتون  دینبا یبوشهر انقدر بندر

 مجموعه شماهاند ریهمه ز هنوزم

 بهت آسمان خراش گردونمیدوباره بر م گهیمدت د هی اونم

 دیگردیاالن برم فقط

 به شرکت یچسبیفقط م نجایا یاینم گهید

 نه تو دهیانجام م گهید یکیبود  یهرکار

 بوده  ینظام حاتیتسل

 رهیکارمون گ میرسما با ارتش کشور در ارتباط یعنی

 چشم نباش تو

 پا مشت شد.... یزد و دست رو پوزخند

 مونمیم نجای+هم

 رو بود...اما پوزخند سهم مرد روبه بارنیا
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 آورد... نییسمتش خم شد و تن صدا پا به

 یمونینم-

 جوجه خوانندت شیپ یگردیم بر

 لو بره یخوایاگه نم البته

 براش فهیح

 

 نگفتند چیو ه دندیزودتر فهم یلیخ دانستیماجرا که م دنیفهم شینداشت برا یتعجب

 هم نداشت از بابتشان.... ینگران یحت

 ...دادیاجازه اش را نم چیکه ه یدیشد از تهد یعصب اما

 رونیرومه اول اون زبون و از دهنش بروبه یک کنمی+دفعه بعد اسمش و بشنوم نگاه نم

 ...یدونی...دومش و خودت بهتر مکشمیم

 یکنیو نم نکاریا-

 رهیخودتم گ یپا یرو کن مدرک

 چوبه داره یباشه ماهانت پا ریخودت گ یپا

 یخوایو نم نیکه ا تو

 تیجوجه گوگول یبرا فهیح

 نیهم یتو نجایراه بندازم هم کیکوچ یباز شیآت هی ای یکنی+تمسخر حرفت و کم م

 نیماش یواریچارد

 داد... هیتک یصندل یشد و به پشت یجد

 اعدامه ایلیسهم خ یخطا کن ستیمثل قبل ن گهیپس عاقالنه رفتار کن د-

 برو شیپ گمیکه م یزیطبق چ پس

 کرد به روهام و آرام سر تکان داد... رو

 ببرش حواست هم بهش باشه -

ازش کم  زارمیهم نباش آسمان خراش اهرم قدرت ماست مطمئن باش نم یزیچ نگران

 بشه...

 نشست و به روهام ساکت چشم دوخت.... نیماش درون
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 یب یروزها اوریروهام فرق داشت  گاهیجا دانستیو عذر نم حیتوض قیرا ال یهرکس

 بود.... یکس

 بود ی+خبر فور

 دییدر مشت فشرد و دندان سا فرمان

  میچونیکه سرم بند بشه و بپ یشرکت کرد یکارا ریمنو درگ-

 شرکت که وسط راه بهم خبر دادن امیب خواستمیبود خودم هم م ختهی+اوضاع شرکت بهم ر

 عقب انداخت... یرا کند و صندل شیو موها شیمنطقه که دور شد کالفه ر از

 خودم باشم تونمینم یکه حت یآسمان خراش لیاز استا خورهی+حالم بهم م

 کردی... چرا درکش نمدیداد کش یعصب

 او؟  یو دلخور تیعصبان الیخیو ب یمصنوع یداده بود به تار مو ریگ

  گمیم یمن چ یفهمیم-

 ....یبزار خبرمیدو روز تموم ب یتونست یچجور

 گذاشت... یشانیپ یبه سمتش برگشت و دست رو متعجب

 یگیم ونیتو چرا هذ شمیداغم آت می+من قاط

 فقط همون چند ساعت اول سپردم بهت نگن... من

 سراغم یایشدم و گفتم البد خودت م ریدرگ گهینابود شد د میو گوش دیکه ماهان فهم بعد

 جاده پارک کرد و به سمتش برگشت.... گوشه

 دونست؟یم دیماهان از کجا با ؟یمسخرم کرد-

 دیو فهم زیهمه چ ی+بهم زنگ زد و پشت گوش

 و نابود کردم میبدم و گوش حینتونستم بهش توض یحت

 میممکنه به مشکل بخور رمیگفت با تهران تماس نگ ارویشدم و هم  ریهم درگ بعدش

 یاریبا خودت مماهان هم  کردمیم فکر

 ادیاون خودش به زور م البته

 راه انداخت... نیو باز ماش دیدزد چشم

 ؟یجنوب دونستیدو روز م نی... ماهان تمام ایعنی-
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 +بهت نگفت؟

 تکان داد و غرق فکر شد... سر

 ...دینفهم چیگذشت و آنقدر غرق بود که ه یا هیساعت در عرض ثان چند

 ...امدنشیتماس نگرفتن و بدتر از همه ن یماهان حت نگفتن

 ...شدیبا حرف حل م دیکه شا ادیز یدلخور یپا گذاشتیبود اما م بیعج

 داشت که حل شود.... دیام یعنی

مبل  یتنها نشسته رو ارشیاما ک ایآر ایعمارت شدند و خوشحال بود از نبود ارش داخل

 بود.... بیعج کردیو دست در هم گره م دادیپا تکان م کیستریسالن که ه انیم

 همان دم در صدا پس سرش انداخت و وارد شد... از

 شده؟ ی+چ

 و چشم غره رفت...  دیجا پر از

 خبر مرگ من شده-

 ؟یرفت یروزه کدوم گور دو

 در تن دراند... راهنیچپ نگاه کرد و پ چپ

 ایک یاعصاب ندارم پس بهتره ببند چی+ه

 ؟یانقدر خاک یاز جنگ برگشت-

 برم خونه خوامیم ادیب قتی+برو بگو رف

 ه؟یک قمیرف-

 ما قیماه شما بود حاال شد رف روزید تا

 گذاشت... یشانیپ یو دست رو دیکش یحوصله پوف یب

 ...میبر ادیبدترم نکن بگو ماهان ب شهیمغزم درحال انفجاره تن و بدنم آت ارشی+ک

 مشکوک شد شتریکرد و ب یام ام

 یدیدوباره که لو نم دیکرد یچه غلط-

 به سقف دوخت و شانه باال انداخت... چشم

 زر بزن ارشی+ک
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 ستیماهان ن-

 گفت بهت گفته... خودش

 کجاست؟ ستین یچ یعنی+

 ستین نجایا-

 +رفته خونه؟

 ستیتهران ن یعنینه -

 مونده؟ رازی+هنوز ش

 صاحاب نمونده که فک کنه خبر ندارم از کاراش یب یروز رفتم ول دو

 بوده نه تاحاال روزیفقط د کنسرت

 ستین رانیکال ا یعنینه -

 ایرفت استرال ماهان

 روزید همون

 تنها

 گرفت... یمبل جا یتر از قبل روزده بهت

 ؟یچ یعنیبده  حیمثل آدم توض تونیکی+

 ا؟یرفته استرال دیبهتون گفته بهم بگ خودش

 کنارش نشست و چشم درشت کرد... ارشیک

 م؟یفهمیرو نم گهیهمد یحرفا کنمیاالن فقط منم حس م گمیم-

 ایبهم گفته برم استرال ریبه من گفت ام رازیاز ش میبرگشت یماهان وقت بابا

 ...ادیم تشیبعد مامور اونم

 به روهام گرفته کرد و منتظر ش... ینگاه

 ؟ی+تو چ

سر اومدم از  هی ییکجا دمینزد من در به در دنبال تو بودم بعد که فهم یبه من حرف-

 ارمیدرشون ب ینگران

 ...تیمامور یتو رفت کردهیفکر م ارشیک دمیفهم تازه
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 داداشم خالصه بخوام بهت بگم یعنی

 جلو ماهان یزد گند

 کرده سر هممون کاله گذاشته یگندت و تالف اونم

 زده و ول کرده رفته... یحرف هی یهرکس به

 برخاست... یو عصب دیبه رخ کش صدا

 بهش اجازه داد؟ یصاحابه ک یمگه ب +غلط کرده

 و طلبکار شد... دیکوب ارشیک یساق پا به

 یا کارهیچ نجای+پس تو ا

 ...دیکردیبا هم م یهماهنگ هی دیبا ماهان حاال نبا دیدر کون هم یچار سیب

 آغاز شد.... یبود و پرخور یحرص

 برداشت و پوست کنده نکنده در دهان چپاند... یموز

 به حرف زدن... دیورزینامفهوم بود اما باز اصرار م کلمات

 از همه کاله رفته شتریسر من ب میشینگو که آت یچیه یکیتو -

 وقت  هی ی+خفه نش

اما روهام ساکت  انیم نی... اارشیک یگریو د گفتیاو م یکیکل آغاز کردند و  کل

 نشسته غرق فکر بود...

 بهش بگو ها یچ هیروهام -

 و تو بدتره وضعمون من

 خراب کرده ماهان دلخور جمع کرده رفته ریام

 من و تورو سرکار گذاشته یروان پسره

 گذاشت... رارسالنیشانه ام یو دست رو ستادیا خونسرد

 ایاسترال یتا عصر بر رمیگیم طیبرات بل-

 و به ماهان بگو یزیچ هیاز طرفم  اما

 بوکس... نگیر هیمنم و اون و  نیبرگشت یوقت بگو
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کرد و بهم نگفت  یکه دنبالت گشتم و نگرانت بودم و ماهان نامرد یا هیهر ثان یازا به

 ییکجا

 ...کنمینقصش م یمشت حواله صورت ب هی

 زد و آرام از کنارش گذشت... یمیمال لبخند

 و باز هم در کنارش نشست... ارشیبه چهره پر بهت ک دیخند

 +چه مرگته؟

 روهام بود؟ نیا-

 گه؟م هی+چ

 منم سر کار گذاشت و دردش و بهم نگفت وسی...حاال درسته اون دهویشد  یچقدر وحش-

 بزنم تو تخماش یکیته تهش فوش بدمش و  یول

 همه خشونت چرا؟ نیا

 برادرانه و غرق لذت شد رتیغ نیبرق زد از ا چشم

 او با همه فرق داشت... روهام

 ....گریکدی بانیپدر و پشت یو گاه قیبودند و رف برادر

 نداره یشوخ ی+روهام سر من با کس

 ..؟یزارت... حالم بهم خورد حاال بگو کجا بود-

 داد... هیو به مبل تک چاندیدر هم پ دست

 +جنوب

 ...رفتمیحق داشت قهر کرد رفت منم بودم م یکنه خب اون طفل لتیخدا ذل یبازممم؟... ا-

 کنمی+غلط کرد... دارم براش نترس آدمش م

 یشیم لیفس-

 زیت یبود اما امان از گوش ها یلب ریز زمزمه

 شد... یو اخم کرد و جد دیشن

 ؟یگفت ی+چ

 چاکاند و تند تند پلک زد... شین
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 داداش یدر راه آدم کردنش اما موفق باش یشیم لیگفتم فس-

 ....گردنیسفارش بدم برا ناهار حاال بچه ها از دانشگاه برم یزیچ هیبرم  من

 ...دیفرودگاه خارج شد و راننده هانا را د از

 ...ستیک شیدو روز را کجا سر کرده و اکنون پ نیماهان ا نکهینبود حدس زدن ا سخت

 هانا... یبود و کسب اطالعات از محافظ شخص یتلفن خرجش

 نبود از بودن ماهان در آنجا... ناراحت

 ...یاقیو  یبه آن توله سگ وحش شیاز چشم ها شتریداشت ب اعتماد

 بخِش پسرکش....به جان یاز هرکس شتریداشت ب نانیاطم

 ...نهایتر کینزد یمخصوصا برا کردیاشتباه انتخاب نم آدم

 ...دارشانیواکنش ماهان بعد د نیسمت خانه روانه شدند و فکر کرد به اول به

جالب  یو شوکه شدن آن چهره با نمک و دوست داشتن دیکشیکه انتظارش را نم قطعا

 بود....

 مکث کرد... یو کم ستادیدر ا پشت

 ماهان... یبرا یدر را باز نکند و اجبار یبود که کس سپرده

 ...شدیم دهیاز پشت در شن شیغرغر ها یزد و صدا زنگ

 درو باز کنم دیان منه صاحب خونه باخونه یبابا هزار نفر تو ی+ا

 زد و باز زنگ فشرد... لبخند

 ....وفتهیبچم م ترسهیم میمله تو خونه دار+نزن جناب نزن زن حا

 باال فرستاد یرا با حرکت یشانیآشفته افتاده بر پ یابتدا موها نییرا باز کرد و سر پا در

 همراه سر باال امد و مات ماند.... چشم

 ...زدندیعشق به پرواز درآمده دورتادور قلب چرخ م یها پروانه

مچاله شده ته قلب کم کم به حرکت در آمد و در تک تک سلول ها پراکنده  نیریش حس

 شد..

 و چهره همچون ماه درخشان شد.... یخوش نیلرز گرفت از ا تن

 ...دیرسیم زیبه گوش معشوق ن یضربان قلبش حت یوقفه و صدا یب یتپش ها 
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 ....شهیسرد شد و خونسرد تر از هم اما

 اره؟یدر ب دیسر از خارج با یباز کنقالده توله سگت و  قهیدو دق-

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا

 بودن و آمدنش... یلحن سردش هم کم نکرد از خوش یحت

 او آمده بود بخاطر

 و بس... نیهم

 از برق چشمانش کم نشد... یحت یناراحت یذره ا بدون

 بود... دیکه از ماهان بع یالیخیلحن خونسرد و ب اما

 زد... هیشد و به چارچوب در تک نهیبه س دست

 +اومدم خونه همسرم

 شده یداریمادر بچم خر یکه برا یا خونه

 ؟یدار یمشکل شما

 باال انداخت و با دست کنارش زد... ابرو

 شد و ادامه داد... داخل

 ؟یگرفتیجبهه م روزیمادر بچت؟خوب تا د-

و تا  زارمیپسرمه پس منم بهش احترام م هیکیولوژیچه نه اون مادر ب رمی+چه جبهه بگ

 زنمیصداش م ینجوریا ییو جدا مانیزمان زا

 ؟یدار یمشکل شما

 پر تمسخرش اخم به چهره نشاند و به سمتش برگشت.... لحن

 یانقدر نگو مشکل دار-

 ...یدهنت تا ساکت ش زارمیم ارمیو در م مشکل

 ...یپوست ریز یشاد نیرا در اورد و امان از ا شیلبخند ادا با

 ها... یعالرغم تمام دلخور کردیآسمان ها پرواز م در

 کنارش لم داد و فنجان در دست گرفت در

 به او نبود اما مخاطب چرا... نگاهش
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 نجام؟یا یدی+از کجا فهم

 را در آورد... شیتمسخر ادا به

 ه؟یمشکلش چ یخونه همسرت-

 ؟یکجا باش یخواستیم

 واژه همسر را کردیادا م بایز

 تر بود.... بایکردنش هم ز یلفظش از زبان او از عمل یتح

 شکم برآمده اش شد... رهیو با عشق خ ستادیکه به سالن آمد ا هانا

 از وجود... ینمانده بود به در آغوش گرفتن پسرکش تکه ا یزمان

 دیمبل نشست و ماهان با ذوق کنارش پر یکمک پرستار رو با

 و ناله وار چشم بست... دیخند

 خورهیتکون نم گهید دهی*ماهان جان باور کن خواب

 نفس بکشه کمی بزار

 زد... شیشکمش گذاشت و صدا یدست رو شیتوجه به حرفها یگفت و ب یشیه

 ییبزن قدش با بابا نهی+جوِن بابا تکون بخور بابا بب

 ....شدیغرق لذت م یو با هر برآمدگ دیکشیدست بر تمام قسمت شکمش م کف

 شد... شیهامخاطب حرف رارسالنیتکان داد و ام یتاسف سر با

 فعال شیب نیبا ا یکنیم کاری*چ

 نگهبانا و محافظا غر بزنن دمیند کنمیم یزندگ نجایساله ا کی کینزد من

 کنندیبند ناله م کیکرده  تشونیاومده انقدر اذ دوروزه

 حرفش سر تکان داد.... دیینگاهش کرد و در تا دیپرتهد

 هستم انشیدر جر-

 ...شهیم درست

 به وقتش... یچ همه

تفاوت  یگذشته بود از آمدن او و حس و حال به تالطم افتاده قلب،و حال ب یساعت چند

 ....کردینشسته بر مبل دور و اطراف را نگاه م
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 هانا را چک کرد ....  یهادوش گرفت، تمام چکاپ او

 مبل نشسته بود... ین روسالمتش مطمئن شد به استراحت پرداخت و ماهان همچنا از

گرفت با لبخند به سمتش برگشت و ظرف لواشک از دستش  یکه در کنارش جا هانا

 گرفت....

 ؟یکشیحالت زحمت م نی+دستت درد نکنه تو چرا با ا

 گرد کرد و ظرف از دستش کش رفت چشم

 شکم برآمده گذاشت و غر زد.... یرو

 مال منه ها من حاملم نه تو... نیا-

 ؟یکه چ نجایا یمات نشست یجور نیبه پدر بچه هم ای یبه بچت برس نکهیا یبه جا 

 ...دیبرداشت و به چشم غره اش خند یلواشک

 گهید یکی+شر

 خب خوادیپدر بچم دلم م منم

 کنم؟ کاریپس چ بعدشم

 نجایبعد کارش پاشده اومده ا ی؟طفلیباهاش حرف بزن یرینم-

 داد و دو ابرو در آغوش هم فرو رفتند.... نیچ یشانیپ

 ندارم یمن باهاش کار زنمی+معلومه که حرف نم

 بودم مگه که دروغ گفتم و رفتم  من

 کردم و رنجوندم؟ تشیبودم مگه انقدر اذ من

 ت؟یاذ ت؟کدومیاذ-

 اون آهنگ قشنگ که براش خوندم... فی... اصال اصال حرای+طرفش و نگ

 غرق لذت شد... عشیسر یشکم برآمده گذاشت و مثل هربار از تکان ها یرو دست

 اون آهنگ قشنگ و نداشت اقتیاصال ل خوندمیواسه پسرم م دی+با

 اوردیهانا را حس کرد و سر باال ن رهیخ نگاه

 ...شدیدلش شرمنده م شیپ گفتیکند اما اگر نم حیمانع شد جمله اش را تصح غرور

 گرفتیو تپش م کردیم یدر گرو او بود و با هر حرف جانب دار دل
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 جز عشق، به او زده شود.... یحرف دادینم اجازه

 پدر و پسر بماند.... انیزمزمه کرد که حرف فقط م آرام

 و داشت اقتشی+البته که ل

 تک کلماتش مال اون بود اما بد کرد خب تک

 یحق داشت یگیتوام راست م-

 کرد و صاف نشست... شدت سر بلند به

 کرد... یو ام ام ثشینگاه دوخت به لبخند خب یچشم ریز

 ؟یچ رارسالنی+من؟ خب خب ام

  ؟یعنیحق نداشت  اون

 او... یاز جدال درون دیخند بلند

 پسر را دوست داشت.... نیچقدر ا دانستیبود و فقط خدا م نیریش حاالتش

 نگاهش.... شیبود پ نیتر یداشتن دوست

 و سرکش... یکه نه مجنون بود دل نازک قو عاشق

 ...تیحال استاد مظلوم نیو در ع طنتیاز ش پر

 کلمه بگو و پاشو برو کی-

 بچه پدرم و درآورد انقدر تکون خورد نیبخوابم ا خوامیم

 رهیگیآروم نم شهیم طونیش یشمیپ تو

 پر نور شد و لبخند گشاده یا هیدر ثان چشم

 ....گرفتیکه در آغوشش م یهم قربان صدقه رفت و دل غنج زد از تصور روز باز

 من ی+قربونش برم دوسانت

 ؟یدوسانت یگیبهش م دونهیم رارسالنیام-

 زنمیبخوام صدا م یداره بچمه هرچ یچه ربط رارسالنی+به ام

 یفهمیحالت و نم یتو االن لج کرد-

 شد و به عالمت قهر رو برگرداند... نهیبه س دست



 

705 
 

تلفن قطع  میرفتن نداشت مینداشت یپنهون کار می+لج نکردم حق تماما با منه....دروغ نداشت

 میکردن و خبر نگرفتن نداشت

 بهم بگه تونستیم

 کار داشت، مجبور بود یوقت یبهش گفته بودم نرو ول درسته

 دمیم حیبرگردم بهت توض یجنوب و وقت رمیبود بهم بگه م یکاف فقط

 ....نیهم

ازم  یخبر گهیکرد چرا تلفن و روم قطع کرد چرا د یدروغ گفت چرا پنهون کار چرا

 نگرفت؟

 ...گهیبراش د تمیاهم یب یعنی

 ندارم؟ حمیتوض هیارزش  ینی

 ...یخبر حت هی

 جا شد و لبخند زد...مبل جابه یرو یآرام به

 ...یدیسن و سال تر از ماهان بود اما او را بچه تر م کم

که احساسات درون سلول به سلولش نفوذ کرده او را حساس و زودرنج  یاز لحاظ عقل نه

 ...دادینشان م

 برات؟  تهیاهم یاون ب یعنی ؟یتو چ-

 چشم نازک کرد و لپ باد شد... پشت

 رهیگیم ادیحاال  نیاز هم شنوهیبچم م یزنیم یفلسف یحرفا نیاز ا یچ یعنی+منظور؟

 در خود مچاله شد... یو از درد شکم کم دیخند بلند

 حاال نیمن مطمئنم به تو رفته از هم یول-

 ذوق زده نشو بزار حرفم و بزنم برم بخوابم توروخدا

 نجایا یاومد یو پاشد ینداد حینداد توام توض حیبرات توض رارسالنیام

 یاومد یبهت خبر نداد و توام خبر نداد اون

 ...دیحساب شد یب نجایتا ا پس

 یمنف ازیامت کیبهت دروغ گفته  اون

 اومده دنبالت یپنهون کرد نکهیبرات ارزش قائله که با ا یعوضش نشون داد انقدر اما
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 یتنها بمون یادیز مبادا

 پر یمنف ازیامت اون

 ...دیشد یحسابیب یدید حاال

 و ناراحت شدنت... دنیترس یدق و دل کمیدل و  یزدن حرفا مونهیم فقط

 شد و آرام در گوشش زمزمه کرد... کینزد یکم

 یکه نگاه ها ترسدیم یحال جد نیاز آن مرد مهربان و در ع گفتینبود اگر م دروغ

 داشت... یوحشتناک

 یهم قراره کتک بخور کمیالبته فکر کنم -

 عقب برد و چشم گرد کرد سر

 ؟یچ یبرا ااای+

 ...نجایا یاجازش اومد یچون ب-

 شد و اخم کرد... نهیهم دست به س باز

 +اجازم دست خودمه 

 زمزمه کرد... یو آره جون خودت دیخند

 ...یکیو تار ییاتاق شد و او ماند و تنها یهمراه پرستار راه یکوتاه ریشب بخ با

 انجام دادن نداشت.... یبرا یکار چیو چه بد که ه زدیبند غر م کی

 یی+معلومه که جون خودم مگه بچم که نتونم برم جا

 کنهینم یکار چیاونم ه رمیدلم بخواد م هرجا

 شد... زانیفکر کرد و لب و لوچه آو یکم

 آخه... کنهیکتلتم م زنهیبکنه... م تونهی+البته که م

 ...خورمیآخرش کتک و من م یکنیکه اشتباه و تو م ریخدا لعنتت نکنه ام یا

 دیتخت دراز کش یاتاق خود رفت و رو به

 در آغوشش باشد.... توانستیدر اتاق کنار بود و او نم مردش

 ....شدیگاه نامرد م یزندگ
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جنبه تپش  یجواب به بالکن رفت و قلب ب یب یو چراها جهینت یب یاز فکرها خسته

 گرفت....

 آنها انیبالکن فاصله بود م کی فقط

 او... دنیچند قدم تا د فقط

 نگاهش نکرده بود آخر... خوب

 نه مغز را دادینه حرف دل را گوش م گریپدرش را درآورده د یروز دور چند

 بودند... دارشیصدا خواستار د کیآنها هم  یوقت یحرف گوش دادن چه

 ندارد یتیو اهم ستیمهم ن میآمده بود نگفته بود برا نجایخاطر او تا ا به

 ارزش قائل بود شیرا مهم پنداشته برا او

 ثابت شود... نیهم خواستینم مگر

 ...گرید یبه وقت کردیدروغش را واگذار م یِ دلخور پس

نه حاال که او خواب بود و دلش  ردیکه بتواند چند مشت و لگد حواله اش کند و آرام گ یوقت

 ...دنشید یبرا زدیله له م

 آرامش دعوتش کرد...به  یقلب گذاشت و با فحش یرو دست

 نداد... یتیبه بالکن مقابل را گرفته بود اما اهم دشید یجلو یوارید

 بالکن خود به لبه بالکن اتاق او بپرد و بعد داخل شود... لهیبود از م یکاف فقط

 داخل اتاق شود... توانستیدرش باز بود و م ادیاحتمال ز به

 ستادینازک بالکن ا لهیزده لبخند زد و لبه م جانیه

به  یآرام ادیدعا و التماس و غلط کردن چشم بست و با فر یو ترس و کم واریکمک د با

 ...دیآن طرف بالکن پر

 دهینرس یسالم بودنش که مطمئن شد پا درون بالکن گذاشت و قدم ارام اول به دوم از

 کرد.... خکوبشیاو م یصدا

 جناب؟ یدزدک یبریم فیتشر ییجا-

 ....شدیم یگرم و کشدار در گردنش خال یسرش بود و نفس ها پشت

 تن نشانه لخت بودن.... یو گرما دادیم گاریس یبو یکم

 بگو کمکت کنم-



 

708 
 

 دیرا د واریگوشه د یبه سمتش برگشت و صندل آرام

 بود... دشیکه مانع د یواریبه د لعنت

 که به بار آورد.... یو گند یزیبه آبرور لعنت

تنش را پر از نبض  یناراحت یکه به جا رارسالنیمبه او و دل تنگش و پوزخند ا لعنت

 ....کردیم

 به دور و بر کرد و در آخر کم آورد... یمن کنان نگاه من

 ....دیرسیو باز به او م شدیو پر حرف او تمام کوچه ها بن بست م نینگاه سنگ شیپ

 

 و لپتاب وهیو پارچ آب و ظرف م واریگوشه د یو صندل زیم

 گفت... دهیکش یییابرو باال انداخت و اووو تک

 جناب دیرسی+خوب به خودتون م

 ...دیگوشش کش ریشد و انگشت اشاره ز کیبه او نزد یقدم

 حساسش را لمس کرد و دست عقب برد.... رگ

 اما....  یکن ییرایمردت خوابش نبرده ازش پذ یدیدیم یتو بود وقت فهیوظ-

 از جانب تو یعادت دارم به کم کار من

 کنمیدرستش م یروز هیخب  یول

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ینگفت

 شد... یخال یا هیکه در ثان یباد کرد و لعنت به مغز لپ

 چشم درشت شد و پر شور... یلپتاب را شکار کرد و فور نگاهش

 بخوابن خوانیبود اومدم بگم ملت م ادیلپتابت ز ی+سروصدا

 اشدهیسهم او بود و انگشتان کش طنتیش بارنیا

 ...دادیم یشتریلخت مردش اجازه مانور ب تن

 ....ازیجسم سراسر ن نیو لعنت به ا کردیلمس م یتمنا یزبان یبرجسته اش با زبان ب پلین

تنش  ینیسنگ طیشرا نیحاال در هم نیجسم محتاج و معتاد که حاضر بود هم نیبه ا لعنت

 را با تمام وجود حس کند...
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 انداخت و به شکمش نگاه دوخت... نییسر پا یشینما

 ...دیرا به چشم د رارسالنیو انقباض شکم ام دیکش شیپک ها یرو انگشت

 شو نکنه هیآدم مراعات همسا ستی+خوب ن

 من گفتن از

را تا دسته  هیو همسا کردیلختش م جانیو اگر هم هیکلمه همسا دنیشد از شن یحرص

 داشت؟ یاشکال دادیم یدرونش جا

دندان  انیکرد و از م تیبه سمت باال هدا یاش در دست مچاله شد و جسمش را کم قهی

 ...دیچفت شده غر یها

 دادمیرو گوش م هیهمسا نیآه و ناله هم یاتفاقا صدا-

 داشت تو تخت من.... ادیز طنتیش ییروزا هی بآلخره

 که تن ها را فاصله دهد... ختیدهان پر سروصدا قورت داد و تمنا در چشم ر آب

و گرمش حالش را  گاریمخلوط با س یو عطر نفس ها یکینزد نیا گرید ینبود کم دیبع

 دگرگون کند...

 او نشست... یصندل یبه عقب برداشت و رو یاش جدا شد و خوشحال قدم قهیاز  دست

 در لپتابش است... دنیکنجکاو سرک کش گفتینبود اگر م دروغ

 کنسرت یها لمیبه جز ف دیکشیرا م یزیانتظار هرچ اما

 لب داد.... ریز یلبخند زد و فحش یشیو نما دیهدفون را د میس

 کوچک بالکن پخش شد... یآراَمش در فضا یاز لپتاب جدا کرد و صدا میس

تمامش را دود  رارسالنیکه پشتش عشق بود و جنون و چه بد ام یمورد عالقه ا آهنگ

 کرد....

 که دید یچشم ریحواسش به لپتاب بود اما ز مثال

 زد.... هیبالکن تک لهیو به م ختیر یآب وانیل

 لش کرد... یصندل یپا انداخت و کامال رو یرو پا

 از آن نفرت داد... رارسالنیام دانستیکه م یژست

 و با صدا ول کرد... دیخود را در دهان برد و مک ینییو لب پا دیدور لب کش زبان

 ری+ام
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 اش باال... یبود و چشمان گرگ نییپا سر

 تا خورد شدن نداشت.... یدر دستش فاصله ا وانیو ل کردینگاهش م یوحش

 ....ایآدم دن نیآن لب ها سهم او بود و او انحصارطلب تر دنیمک

 دادیحق را به صاحبشان هم نم نیا یحت

 ....ختیرا بر سروصورت او ر وانیخشم به مغز غلبه کرد و تمام آب ل یحرکت در

 و زهرمار ریام-

حرکت  کیدر  یو با داد بلند ستادیا عیمنقطع، سر یباز، نفس ها مهیبا دهان ن شوکه

 از تن کند.... رهنیپ

 یگریو جلوه د دیرسیبه نظر م شهیتر از همتاللؤ ماه براق ریحاال در ز دشیسف پوست

 داشت...

 ...کردندیم ییخود نما شتریها برآمده بود و شکم منقبض، پک ها ب پلیآب ن یسرد از

 پرت کرد و بلند بلند غر زد... یرا به گوشه ا شرتیت

 ؟یچ کردمیبه قرآن اگه سکته م یدار یاختالل روان یسمیساد وانهی+د

 اش را شکار کرد... رهیسر باال آورد و نگاه خ دیرا که د سکوتش

از  یمدام نگاهش از گوشه ا دهیسرخ شده بودند و لب گز شهیتر از هم یها وحش چشم

 ...دیپریم یگریجسم لخت به گوشه د

 یکم یاما جا کندیسفت شدنش را حس م رهینگاه خ نیبا هم گفتینبود اگر م دروغ

 بود... یخال انیم نیا طنتیش

 ...ستیانداخت و وانمود کرد حواسش به او ن نییو فورا سر پا دیکش یآرام آه

 یکشیروز منو م هیکه بالخره  رارسالنی+لعنت بهت ام

 ...گرید زیبود اما هدفش چ سیمثال خشک کردن تن خ قصدش

به بهانه  یو حت کردیپک ها را نوازش م کسیس انیبا دو انگشت خط و خطوط م یوقت نه

 دو انگشت گرفت و فشرد.... انیرا م پلشین یسیزدودن خ

 تر و از ته گلو ... قیعم بارنیا دیهم آه کش باز

 ...زنمیم خیدارم  ی+لعنت

 داد... شیرا نما نشیال یو و دیتر کش نییشلوارش را پا گوشه
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  یسمیشد ساد سیشورتمم خ ی+حت

 ...دیفهمیم یبه او و سکوتش را به خوب دادیم دانینزدنش م حرف

 را.... یشانیسرخ و رگ پ یحرف چشم ها یحت

 ...خواستیرا م سیتن خ نیکبود کردن ا دلش

 ....کردیم دایپ یگریخون جلوه د یسیآب نه با خ یسیخ

 ها نبود... طنتیجلودار ش یکس گریکه در جلدش نفوذ کرد د طانیش

 سمت لباسش رفت و پشت به او خم شد به

برداشت  نیزم یلباس را از رو یبه کمر داد و باسن برجسته کرد و به آرام ییبایز قوس

 ....ستادیو ا

 دشیپوش شهینم سهیکه کامل خ نمی+اه ا

 ...شیها یبست و لعنت فرستاد به او و دلبر چشم

 نبود اما مرد که بود سست

 ...شدیم کیتحر تیموقع نیدر ا یگریهر مرد د مثل

 ها... طنتیعشوه ها و ش نیا انیم کردیم انیارضا نشده رخ نما سمیساد یوقت مخصوصا

 چشم جمع شد... یو کم دیکش نییشلوارش را پا فاق

 آورد.... یحالت و فاق شلوار فشار م نیدر ا کردینسبتا سفت شده درد م آلت

  اتیلعنت به تو و دلبر-

 ؟یگفت یزی+چ

 فاق شلوار را جا به جا کرد کمتر جلب توجه کرد... گرید یکم

 ؟یکنیانقدر زر زر م ی... چگمیدارم به تو م-

 چشمانش تکان داد و غرغر کرد... یجلو سیخ لباس

 زنمیم خیدارم  ؟یبپوشمش اوک تونمینم هیخال سیلباسم خ ی+صدقه سر جنابعال

 و سر کج کرد... دیخود کش سیپوست نرم و خ یهم انگشت رو باز

 سهی+نگاه کن هنوز خ
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وقت کرد انقدر دلبر  یک طانشیو توله ش کردیها ناخداگاه حرکات دستش را دنبال م چشم

 اشد...ب

 تهش من مقصرم... یزر زر هم کم نکرد یآرامش شب منو بهم زد یاومد-

 کرد و به سمت در اتاق راه افتاد... شیحرف ها مهیضم یچپ

 اش... یاقیداد به توله  دانیبود هرچه م بس

 توان ماندن و مسکوت بودن را نداشت... گرید

 او و در حبس شد انیدستش رد شد و م ریرفت که جسم او از ز رهیبه دستگ دست

 +کجا کجا من حرف دارم هنوز

 کرد تن گرم و آتش گرفته از برخورد با تن لخت و سرد او... یلرز

 ...ستیگریامشب شب د ایبود  زیآم کیآنقدر تحر شانیتضادها شهیهم

 مانده از شلوار... رونیب نیال یبه باال تنه لختش کرد از گردن و سرشانه تا و ینگاه

 ...یزیو درنده پر از ش*هوت و ه گرسنه

 ...؟یوحش ینگاه ها نیاو را از ا کردیمنع م یبه خودش بود و چه کس متعلق

 میحرف ندار-

 ها بهم برخورد کرد... پلیو ن دیچسب نهیبه س نهیشد که س کشینزد انقدر

 شده بود و سرد... برآمده

 اش...کننده کیبه او و جسم سراسر تحر لعنت

 ...ادی...زمی+دار

 بهم یکه چرا دروغ گفت یشروع کن ییاز اونجا یتونیم مثال

 ؟یکه چرا رفت یینه... از اونجا ای

 یاومد یسر خود پاشد یتو چرا غلط اضافه کرد-

 به گشودن و سخن گفتن نداشت.... لیکه م یدهان نیو امان از ا دیکوب نیپا بر زم یحرص

 را... کردنش کینه فقط تحر خواستیشدنش را م یعصب دلش

 نه، از هوس بود.... طنتیبرق چشم ها از ش دیشا

 داشت.... جانیه یبه کم ازیتشنه بود و تن ن خودش
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 امان او در بدنش.... یب یاز جنس کوبش ها یجانیه

 اشکه با او قهر بود و دل شکسته یمغز

 که تماما خواستار اوست را نداشت.... یبه جسم یربط چیه

 نه؟  گریس*کس کنند د توانندیهم م یقهر و دلخور در

 و لذت بردن ها یکیاز نزد یممکن دور یو آزار بود و تا جا تیکه قصدش اذ البته

 آمد... یبدش هم نم اما

 کم بود... یلیخ شانییاوقات تنها یکنسرت و سرشلوغ یریمدت به خاطر درگ نیا

 دمیسوال پرس هی یچونیپی+چرا م

 دمیسوال پرس هیمنم -

 ؟یدر بر یخوایو فقط م یزنی+چرا حرف نم

 ...دیبه خشتک شلوارش دوخت و با خباثت لب گز نگاه

 ....هیمشکل چ دمی+آها فهم

 ...دیباال آورد و به آلتش مال زانو

 کننده که نگاه از چشم ها گرفت... رهیچشم ها آنقدر خ برق

 ...نجایافسون نشده بود تا هم کم

 نیفرستاد و اگر هم رونیسفت شده را چنگ زد نفس کالفه ب مهیگرمش که آلت ن دست

 داشت؟ یمشکل کردیمکان تا حد توان و امکان در او دخول م نیحاال در هم

 ...کردیم طنتیکه ش ییداشت به تکه و پاره کردن او یبیعج لیم

 گوشش حس کرد... ریگرم و پر خنده اش را ز یها نفس

 دلش واسم تنگ شده نه؟ ی+انگار

 ...دیچنگ زد و پر ناز خند شتریرا ب تشآل

 کنهیمنو م یقراریب یچه جور نی+آخ بب

 فشرد.... یقو یانگشت ها انیدست پشت بدنش برد و باسنش را م یوحش

 گذاشت و وضعش خراب تر شد.... ریبر آلت تاث میمستق دیکه از ته گلو کش یقیعم آه
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اش بر  یشانیپ ینیحواله کپل سمت راست کرد که سنگ یباسنش را چنگ زد و اسپل باز

 شانه حس شد و پر غرور لبخند زد....

 ...دیطلبیم فیو حر کردیم یکوچکش قلدر توله

 او بود... فیهنوز هم ضع اما

 ها و وا دادن هاضعف نیو او عاشق ا دادیوا م یلمس کوچک با

 بود... نیشلوار چسبنده و نازکش هم یو خوب دیوسط به چاک باسنش کش انگشت

 یو چشم بست از آه و ناله احتمال دیباسن رفت لب گز اریش انیکه م فیلط پارچه

 کند... یریجلوگ

 دلت تنگ شده شتریتو ب یانگار-

به جز پارچه شلوار پوزخند زد و چه  یاانگشتش را فشار داد و با حس نکردن پارچه باز

 زود دروغش برمال شد....

 شده؟ سیخ دتیِت نپوششور-

گوشه شلوارت  نکهینه ا یو نشونم بد نتیال یو یخواستیم یدیخاریبگو م یجور نیهم

 ....سهیشورتم خ یبگ نییپا یو بکش

 ....دیرا درآورد و ماهان از خجالت صورت به پوست شانه اش مال شیو ادا دیخند

 شده سیشورتم خ-

 توله سگ شیسیچه برسه به خ کنمیحس نم یشورت من

بر خود مسلط  قیکرد و قصد ورود به شلوار را داشت که با چند نفس عم یشرویپ دست

 شد....

تنه اش را  نییهم پا یکم نیب نیبرداشت و در ا متیآلت او بود را با مال یکه رو یدست

 نوازش کرد...

اش  نهیو سردش را از باسن جدا کرد و آرام تخت س یپشت سرش برد و دستان قو دست

 ....دنینفس کش دیو شا ییجدا یکم یبرا دیکوب

اش دوخت و دست به سمتش دراز  نهیس پلیزده شده نگاه به ن یتوجه به حرف ها یب

 کرد....

 و کبود کردنش دارد.... دنیبه مک لیم دایشد گفتینبود اگر م دروغ

 ...دیچرخاند و در دهان برد و با سروصدا مک پلشیدور ن انگشت
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 کنمیو رفع نم شیجسم دلتنگمه اما من امشب دلتنگ نی+ا

 رفت... زیاش زد و به سمت م یعصب افهیبه ق یخنده چشمک با

در دست گرفت و قصد برگشت به اتاق خودش را داشت که کمرش حبس شد  یفرنگ توت

 دستان پر قدرت او.... انیم

 ....دیاز سر درد کش یبالکن برخورد کرد و آه لهیشکم به م با

افتادنش را دنبال کرد و  ریافتاد مس نییدستان شل شد و از بالکن پا انیاز م یفرنگ تتو

 او داغ شد.... یخواست شورش کند که گردنش از نفس ها

در دل  یموضوع و هم فاتحه ا نیاش کرده بود و هم لبخند بر لب نشست از ا یعصب

 خوانده شد....

 ...کردیم دییدندان ها حرفش را تا شیسا ینفس زدنش و تن گر گرفته و صدا نفس

 جسم صاحب داره نیا-

 ...کنمیم یمنم پس هر وقت بخوام رفع دلتنگ صاحبشم

 یریازم بگ یتونیکه مال منه رو نم یجسم

 ...دیبه سمت شانه چپش کج کرد و صورتش را د سر

 رسوا کننده بود... شیکه تپش ها یصدا آرام بود و پر از آرامش بر خالف قلب تن

 تونمی+البته که م

 ...دمیاجازه نم من

 جر خوردن شلوار شوکه اش کرد... یصدا دهینرس انیتمام نشده جمله به پا حرف

 تنه و باسنش بود... نییکه پا یاز نقطه ا قایدوخت پشت شلوار را پاره کرد دق خطِ 

 ...؟؟یکنیم کاریچ ری+ام... ام

 شلوارش را باز کرد پیخمش کرد و دکمه و ز لهیم یرو دهیترس یتوجه به صدا یب

باسنش  اریش انیم ریدرآوردن شلوار و لباس ز یبدون حت دیکش رونیرا از شورت ب آلتش

 ...کردیدو جسم شل شد اما هنوز هم مقاومت م یبرخورد و گرما نیو با هم دیکش

 ری+ام

 خشک..... یخوایکه نم تو

 و غرشش وحشتناک بود... دیغر
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 هم حالش را خراب تر... کردیم یگرفته و ته گلو هم ته دلش را خال صدا

که  یجسم...یکن فیتکل نییواسم تع یجسم مال منه حق ندار نیا...خوامیو م نیاتفاقا هم-

 یریازم بگ یمال خودمه رو حق ندار

 ادشیدهان ماهان گذاشت فر یحرکت تمام طول آلتش را فرو کرد و دست رو کی با

 نکند.... داریخانه را ب یاعضا

 یو انحصار طلب رارسالنیو لعنت به ام کردیتنه فلج م نییکه پا یشل شد از درد تن

تن خودش  یاش نابود جهیو نت شدیموقع باز م یکه ب یبه خودش و دهان لعنتاش... 

 یناراحت خشمشدن جسم ها.... یکیو  اتصال نیدخول و هم نیآرام گرفت با هم ییگوبود...

 ...دیکش قیداد و چند نفس عم هیبه پشت کمرش تک یشانیپرچه بود...و ه

سهمش  ی"جانم" آرام د،یاشکش را که شن یرا صاف کرد و ناله پر درد و هق ب کمرش

 شد و وا داد....

 خراب کند یشدن بعد مدت ها را با عذاب و دلخور یکیبود لذت  فیداشت اما ح درد

 زمان لذت بردن بود... حال...خود و زمان خود یجا هرچه

 ...زدیکه له له م یمحروم کردن جسم وقت چرا

 ...شدیو غرق لذت م نشستیهمچون موج بر ساحل گرم تنش م سیخ یها بوسه

 درد بود و بوسه ها درمان قیعم یها کوبش

 ...نیاز ا شتریب خواستیم چهو درمانش بود او... درد

 ...ایاسترال یخنک شب ها میباز و نس یبود سکس در فضا یزیآم کیت*حر دهیا

و  دیدیم ابانیو خ نیآورد ماش یم نییسر پا یاش را داشت اما نه وقت هیهم تجر قبال

 ...شدیانگشت ها از ترس و لذت و شهوت جمع م

 گود کرد و باسنش را عقب فرستاد... شتریرا ب کمرش

 شروع کند... یچنگ شد و سرش را به عقب خم کرد تا بوسه ا شیدر مو دست

 نگفت.... چیاو ه یلب ها ینیریبه خاطر ش اماو گردن در عذاب... شنیبود پوز سخت

و جوابش گاه بوسه بود گاه جانم و گاه  ختیهق زد اشک ر دیگوشش آه و ناله کرد نال در

 شدیکه زمزمه م یآرام شیه

 ...خواستینم ییهنوز هم جدا ییکه به هم دادند اما گو یها آرام گرفته از لذت تن

 دیگاه قرار داد و پر درد نال هیبالکن را تک لهیم
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 ...شهیسوراخ برا من سوراخ نم نیا گهید رونی+بکش ب

 یخودت خواست-

 ماهان کف بالکن افتاد... یا هیو در ثان دیکش رونیب کبارهیبه  آلت

 ... مامان سوراخمیریدرد نگ ی+ا

 تونمیخشک کردم تو نم دونمیزر نزن خودم م ینی کنمینم یکار یوقت...کارم و بلدم-

 یوفتیم یزیبه خونر رونیخشک بکشم ب

 ...یکن یادآوری ستین یازین یایوحش دونمی+م

 صبح شد میبخواب میبر پاشو...یپهن شد نیچرا مث تف کف زم-

 م؟ی+بخواب

 از جا برخاست... نیزد و با ناله و نفر پوزخند

جواب  هنوزم...رفته من هنوزم ازت دلخورم ادتی نکهیا مثل...میندار میبخواب ری+خ

 هم اتاق خودت یجنابعال خوابمیمن تو اتاق خودم م میندار میبخواب...یسواالم و نداد

 و گوشه لبش را خاراند... دیتمسخر و تعجب خند پر

 بود؟ یک کردیمن آه و ناله م ریکه داشت ز یاون بعد ؟یناراحت ؟یعصب ؟یدلخور-

 ستیمن باهات قهرم سوراخم که قهر ن بعدشم...روت بودم روبه...نبودم رتی+ز

 کند...  یریدهان گذاشت از خنده بلندش جلوگ یرو دست

 اتاقت نه؟  یبر یخوایاالن م-

 نیبالکن به آن طرف با ا نیاز ا دنیبالکن رفت و عذاب بود پر لهیزنان به سمت م لنگ

 یوضع جسم

 +آره

 نمیبپر بب-

 نجایا یواستاد یواسه چ یکونمم که گذاشت گهی+خودم بلدم د

 ...دیو بلند خند اوردیسرش را نگاه کرد و طاقت ن پشت

 خوشگل از پشت بازه یضیب هی...ادیبهت م یلیشلوارت خ-

 شانه او بود یرو یا هیکج کرد و در ثان شین

 تا حالت تهوع نداشت.... یاو فاصله کردیو ته بودنش حالش را بد م سر
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صبح دوباره به قهرت  یکپیم نجایهم...یپررو ش زارمیبهت م دمیرو م خندمیفکر نکن م-

 یدیادامه م

را خاموش و قلب را در  مغز...لخت شد زیتوجه به او شلوار پاره از تنش کند و خود ن یب

و قهر  یفردا را به دلخور دادیم قول....دیحالت عشق فعال کرد و در آغوشش خواب

 ....دادیبگذراند قول م
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 ....دادینم دنیاجازه درست نفس کش هاهیجسم نشسته بر شکم به ر ینیسنگ

ها و و خواب دلچسب پس از مدت دنیبه آرامش رس نینگذشته بود از ا شتریب یساعت چند

 ....خواستینم یداریحال دلش ب

 ها، ها و تنش یتمام دلخور عالرغم

 ...گشتیبر م گریهمد یباز به سو شانیها قلب

 نبود... شانیحرف مغز و قلب حال ییها گو جسم

 ....گریکدیاز  کردندیبه در آرامش جستجو م در

 ماهان.... یعطر موها یبود با چاشن یخوب یچند ساعته خواب

 ....یکار بودند و بعد هم دلخور ریاز دوهفته که درگ بعد

 حال و هوا و لبخند بر لب نیداشت به ا ازیو قلب و روح و مغز ن جسم

 پلک گشود... یشد اخم کرد و به آرام دهیکه به سمت باال کش دستش

 دیدیلود نشده چشم درست نم مغز

 و مغز آالرم تعجب ندهد.... ندیکه ماهان نشسته بر شکمش را نب ینه انقدر اما

 تخت بست لهیعجله کرد و دستش را کامل به م دیخمار و بازش را که د یهاچشم

 شروع شد... رارسالنیرفت اما مقاومت ام گریسمت دست د به

صدا از خواب  نیهم دنیکه به عشق شن شدیم ییروزها اداوریخمار و بم و گرفته  یصدا

 ....خاستیبرم

 ؟یکنیم کاریصبح اول صبح رو شکم من چ یبگ شهیم قایدق-

 ....ردیدر تالش بود بازهم دستش را بگ توجهیغره رفت و ب چشم

 و دادش را در آورد... دیپر نییشکمش باال پا یو از حرص رو دیلب غر ریز

 کنمیدنس م پی+استر

 و یدست کوفت نیا گهید بده

 ...دیاش کوب نهیبه خود آمد و تخت س یکم بالخره

 توله یجا خوش کرده...دست منو چرا بست نمیپاشو بب-

 رفت...جدا کند که تن ضعف  لهیآزاد به سمت کروات برد تا از م دست
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 و جسم شل شد... دیکش یخفه ا داد

ابرو باال  طنتیاش فرو کرد و با ش نهیدندان در س شتریبا خباثت ب دیشدنش را که د آرام

 انداخت...

 ؟یبکن یخوایم یبا اون دندونات چه غلط یتوله سگ وحش-

 تخت بست.... لهیرا به م گرشیبلند شد و دست د فورا

 نداد... یتیگذاشت و اهم یآلودگضعف و خواب ینکردنش را پا مقاومت

 سرش را.... یفکر ها خواندیلبخند محو او را و نم دیدینم

 شده بود ریاس بد

 او بود..... ریجسم نه قلبش اس اسارت

 ....یو کم محل کردیم یچند روز که او دور نیتا سکته نداشت در ا یمرز

از جانب او بود و ماهش  ینگاه میکه سهمش ن یچند روز نیتا انفجار نداشت در ا یمرز

 را... شیها یزبان نیریش کردیم غیشده در سیخس

 کوتاه آمدن یداشت کم یرادیا چه

 یو رفع دلخور تیکردن عصبان یخال یبودن برا ارشیداشت در اخت یرادیا چه

 اشتباه... رشیداشت با دلش راه آمدن و پذ یرادیا چه

 کردیبود اما به زبان آوردنش مطمئننا حال ماهان را خوب م رفتهیکه از همان اول پذ البته

 ماند تا دستانش توسط او بسته شود... آرام

 نرسد یبیمواظب بود به دستش آس شتریطناب را و ب زدیگره م یذوق خاص با

 نداشت در مورد چگونه بستن اما بالخره کار خود را کرد و عقب نشست.... یاطالع

 حرف ها داشت شیبایاز خباثت و لبخند ز زدیها برق م چشم

 ؟یخب؟ که چ-

 یهر حرکت یبسته بود و محدود برا دست

 اش کند... یبتازاند و عصب خواهدیتا آنجا که م توانستیم

 یکنیو تو گوش م زنمیدفعه من حرف م نی+د نه د ا

 و دلبرانه لمس کرد... دیلبش کش یرو دست
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 ستین یمشکل یریزبونت و بگ یجلو یتونی+اگه نم

 دهنت و ببندم تونمیم

 تکان خورد... یکرد و کم زیر چشم

 ؟یوقت تخمش و داراون ؟یدهن منو ببند یخوایکه م-

 +البته

 ...کنمیهرکار بخوام م یکه دست بسته ا ییتو گهید بارنیا

 تک تک قانون هام و... یکنیو قبول م یکنیهم فقط گوش م تو

 ...ینیرنگ منو نب گهید یقبول نکن خورمیم قسم

 بودنش را دوست داشت یبود و جد یجد

 دارد... تیاهم شیبرا دادیم نشان

 رابطه... نیا خودش،

 ...انشانیم احساسات

 گره باز کند تواندیدستش را آرام بسته و هر لحظه م نگفت

 به او را ندارد ییاجازه زور گو نگفت

 را خراب نکند تشیتا ذوق توام با جد نگفت

 سر تکان داد و قبول کرد... آرام

 یحرف بزن یتونیم ینیهم بش گهید یجا هی-

 گفت... یآلتش تکان داد و نوچ یقصد پوزخند زد و باسن رو از

 ...یدار ی+جام راحته؟ نکنه حرف

 دیلب کش یزد و زبان رو یمحو لبخند

 کنمی+خوبه شروع م

 اش گذاشت و مشت کرد نهیس یرو دست

 سوزش داشت یو کم رفتیدر پوستش فرو مهرچند کوتاه  یها ناخون

 ....کردیاش نم یعصب شدیم نییصورتش باال پا یکه جلو یکدام به اندازه انگشت چیه اما

 باهام یبدون هماهنگ یحق ندار گهید کی+
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 گذاشتنم انیدر جر بدون

 یکن یکار ای یبر ییخود جا سر

 نامدار رارسالنیرفتن و نگفتنت و ام بخشمیکه م هیبار نیو آخر نیاول

 که نفهمم مینه آدم ساده لوح من

 نگم یچیو ه نمیاونقدر بدبخت که بب نه

 دهیو نشون مون م شیجد یداره رو یحرفام و که زندگ ریحجت بگ اتمام

 یجد یزندگ نیا وسط

 میکه دار یعشق و جنون نیا وسط

  رارسالنیام گمیبچه وسطه دارم بهت م یکه پا یرابطه ا وسط

 ....یکن یجورنیا گهید کباریاگه  بخشمتینم

 ... وفتهینم یاتفاق خوب نبخشم

 دست تو.... دمیرابطه رو م یچیو ق شیر بارنیا

 و خودت... یمونیخودت م یایراه ن شهیگلستون م امونیباهام دن یایب راه

 و سر تکان داد... یجد دیتهد نیباال انداخت از ا ابرو

 !گه؟ید-

 در پوستش فرو برد... شتریاخم کرد و پنجه دست ب وتیک

 +گفتم وسط حرفم نپر

 یبهم دروغ بگ یحق ندار گهید دو

 ریبزار دو طرفه بمونه ام میبریم شیرو دو طرفه پ رابطه

 نهیبه بعد قانون ا نینکن....از ا خرابش

 گفتن مجازات داره.... دروغ

 ه؟یمجازاتش چ-

 به جسم داد و به سمتش خم شد... یتکان اغواگرانه

 ....دیکش قیگردنش فرو برد و دم گوشش نفس عم در سر

 رمیمجبور شدم ماهت و ازت بگ دی+شا
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 یاریو دلش و به دست ب یایکه به خودت ب ی... تا وقتموقت

 شهیماه دلخور م یگیکه م دروغ

 شهیم رهیکه بشه ت دلخور

 شهیم کدر

 شهیپشت ابر پنهون م رهیم

 برنگرده گهیاز شدت غصه د دیشا

 زبان بود و دلبر.... نیریبودن باز هم ش یو جد یدر اوج دلخور یحت

 +سه

 ینگرانم کن یحق ندار گهید

 به جونت وصله جونم

 شمینگرانت م یحت یبهم بگ نکهیا قبل

 زنهیتند م قلبم

 رهیگیم درد

 درد قلبم و تحمل کنم خوادینم دلم

 ؟یدیممنوعه فهم شهیم میکه باعث نگران ییکارا

 ...کردیمحوش همچنان حفظ شده با عشق نگاهش م لبخند

 رابطه بود اما سرشار از عشق و حس دوست داشتن... دیجد یها قانون

 و باز هم اخم کرد دینگاهش را د حس

 شد... یو حرص دیاش کوب نهیس تخت

 ؟یخندیمگه که م گمی+جوک م

 کنمیفقط دارم نگات م خندمینم-

 خوامی+نگاه نم

 نکنه تمیکه اذ خوامیرو م یرارسالنیام

 نکنه ناراحتم

 کشهیم ریقلبم ت یناراحت یوقت-
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 نکند... ینشسته بر دلش توجه یکرد به حرف ها یگاز گرفت و سع لب

 +چهار

 یاریاز دلم در ب یایب دیدلخورم با یوقت

 یخریشکالت م برام

 باکس بزرگ هی

 دسته گل بزرگ هی با

 ببخشمت دیشا یکنیم ممیتقد یایم

 که ببخشم... یکنیم یانقدر منت کش دمینبخش

 فاصله گرفتند.. یو خوشحال بود که از آن جو دلخور دیخند بلند

 ...دنیداشت و او ناچار به نازکش یجنبه ناز کش شتریب شیها قانون

 +پنج

 دوست دارم یبهم بگ دیچند بار با یروز

 اداااایز

 ببخشمت.... دیشااا

 شیش

 شد زانیفکر کرد و لب و لوچه آو یکم

 بود؟  نیهم شیقانون ها تمام

 دیفهمیم دیشیاند یم شتریفکر کرده بود اما حاال که ب شیبه حرف ها یاست جد درست

ناز کردن باز کرده  یراه را برا رارسالنیام یبود و راه آمدن ها ینازکش ازمندیصرفا ن

 بود....

 شی+آها ش

 ارمیدر ب ارشیاز دل روهام و ک یکمکم کن دیبا

 تو بود همش اما اونا از من ناراحت شدن ریتقص

 ...هفت

 چانه اش گذاشت لب ها به هم برخورد کنند... کیبه سمتش خم شد و چانه نزد بازهم
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 +بگو 

 بگم؟ یچ-

 کن ی+ازم معذرت خواه

 کن ییدلجو ازم

 و رفع کن میدلخور

 یگیدروغ نم گهید بگو

 یکنیناراحتم نم گهید بگو

 یزاریم انمیدر جر شهیهم بگو

 یدیوگرنه ماهت و از دست م بگو

 دیکش یقیبه سقف دوخت و نفس عم نگاه

 قصدم دروغ گفتن نبود-

 ی... قلبم و گرفتیو گرفت می...زندگیو حواسم و گرفت یکه اومد ییبه تو اونم

 یبفهم خواستمینم

نگران  خودیب خواستمیآلبومت هست نم یکارا یسرت شلوغه کنسرت دار دونستمیم

 یبش

 میدیمون ادامه م یو به زندگ گذرهیمثل قبل م کردم فکر

 نتونستم به روهام بگم یکه حت یبود اونقدر ییهوی کار

 نبود که نگفتم بهت چون نگران خودت بودم نیا اشتباهم

 مغزم هم طرف توعه.... چیقلب که ه دونستمیبود که نم نیا اشتباهم

 لبخند زد و با دلش راه آمدن.... آرام

 سخت نبود... کردیزدن آنقدر ها هم که فکر م حرف

 بازشدن قفل زبان... یبود برا یکاف شینگاه به چشمها تنها

 که... یدونیم یاما تو جادوگر یسمت ببر هیسخته قلب و مغز و همزمان به -

 دست بردارن... تیاز طرفدار ستیقرار ن یوقت هم انگار چیو مغزم طرفته و ه قلب

 ....کنمیو صداش و خاموش م رهیگیقلبم طرفت و م کردمیم فکر
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 از تو یمغزم هم قدعلم کرد به طرفدار یوقت اما

 وقت بود که سردرگم شدم اون

 وقت بود که راه و گم کردم اون

 کنم کاریوقت بود که شک کردم چ اون

 گرفتم و بهت نگفتم... میتو تصم یبود جا نیا اشتباهم

 آرام گرفت... بالخره

 معروف را گرفت و لبخند همان قرص ماه... یچشم ها همان درخشندگ برق

 و همانجا زمزمه کرد... دیلبش را بوس گوشه

 قانونا هنوز مونده ی+ول

 گفت... دهیکش یییو اوم دیاش مالتنه نییپا یرو باسن

 !؟یکن تیقانونام و رعا یخوای+نکنه نم

 اسارت... یدست بسته و ادعا تیوضع نیشده بود از ا کالفه

 و او را در بند کند... دیبرس یبه آزاد یحرکت نیبا کوچک تر توانستیم یوقت

 بگو و خالصم کن-

 فکش را نوازش کرد... غهیو دلبرانه با انگشت ت دیگز لب

 اومده جناب نامدار شیپ یاشتباه هی+فک کنم 

 ییاز جانب من تو یکه در بنده و محتاج آزاد یاون

 توله زیزبون نرقانونت و بگو انقد -

 ...دیدر گوشش فرو برد و ابتدا آرام خند سر

اما چه کند با  رسدیبعد گفتن حرف ها احتمال سالم ماندنش به صفر م دانستیم زین خود

 ...طنتیجسم سراسر ش

 به الله گوشش چسباند ینیب

 نفس فوت کرد... و

 +اممم

 ینش یعصب یقول بد دیبا
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 داغ و اغواگرانه در گردن... ینفس ها نیشدن تن لرز گرفته بود از ا یاز عصب شیب

 شمینم-

 یقبول کن نکهی+و ا

 رونیاو حاال حاالها سر از گردنش ب دانستیآرام دستان در بندش را تکان داد که م آرام

 آورد... ینم

 حالت ممکن بود اما کامال دستانش را آزاد نکرد... نیدر شل تر کراوات

 کنمیم-

 و بالخره زبان باز کرد دیخند بلند

 بکنمت... یبزار دی+با

 یکردن و جد یاما حال وقت نقش باز داشتیاو را به خنده وا م نیریخشک شده ز تن

 بود... یبودن تصنع

 گرگ چشم ها... نیبا ا یها خشم ک نه اما ترسناک بود و او عاشق باز چشم

 ؟یچ-

 ابرو باال انداخت و مغرورانه پوزخند زد... تک

 گفتم یچ یدیخوب شن یلی+خ

  یخوشت اومده دست بسته بمون یانگار اما

 ااااایبازت...  یخواینم که

 و تنها چشم بست از شدت شوک وارده بر بدن... دیکش یبلند ادیفر

 یها یس بازبه لو توانستیکرده بود اما حال نم خی یقلب رسوا کننده و تن کم ضربان

 ماهان توجه کند... یشگیهم

 بود... ییقدرت نما وقت

 سهم لبان او شد... بارنیتخت پهن کرد و پوزخند ا یرا رو جسمش

 سر برد یرا در دست گرفت و باال دستانش

 +باز کن چشات و

 گوه خوردم-

 کند... شیمبادا خنده رسوا دیگز لب
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 +گفتم باز کن توله سگ

 به جون بچه...  ریام-

 ...دیرانش گرفت و غر یاز قسمت داخل یشگونین

 کنمیم کارتیچ نیقسم جون بچه منو بخور بب گهیبار د هیت*خم کن -

 نیتر وتیک زانشیهم فشار داد و لرزش پلک و مژه ها و لب و لوچه آو یرو شتریب پلک

 بود... یصحنه زندگ

 درست خوردیبهم نم شانیها اریمع

 درست خوردیبهم نم شانیرفتارها

 درست... خوردیبهم نم هاتیشخص

 ...کردیدونفره شان چه م یجنون وسط زندگ نیا اما

 که از پا درش آورد.... نیعشق آتش نیا

 نکرد... نابودش

 نبرد... نشیب از

 اش کرد... یو نوران دیبر آسمان خراشش تاب یتک ماه زندگ نور

 یبودند و خأل وجود گریکدی... مکمل ساختیتفاوت ها بود که از آنها زوج م نیهم اصال

 ...کردندیپر م یهم را به خوب

 ت*خم نکنم تو فقط ولم کن دمی+قول م

 یزود نیولت کنم؟ به ا-

 را درآورد.... شیخم شد و ادا سمتش

 ...ییکه در بنده تو یرفته اون ادتی یانگار زمیعز-

 .خود را باال برد.. جانیچهره ها ه یکیآرام پلک لرزان گشود و نزد آرام

 +به خدا غلط کردم

 دونمیاون و که م-

 +شکر خوردم

 دونمیاونم م-
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 ندارم که باش بخوام بکنم یزی+اصال اصال من خواجم چ

 خنده از دستش در رفت و آزاد شد کنترل

 و قسم خورد شیبایز یشد در صدا محو

 ...ستیزندگ ینوا نیباتریز

 برد و آلتش را در چنگ گرفت... نییپا دست

 یو که دار زیچ-

 ستین شتریمصرف ب یکرم ب هیخب  یول

 ؟یبکن یخوایم نیا با

 زد... دیخم کرد و آلتش را د نییبه سمت پا سر

 ها شهیم لیبه مار تبد نهی+سوراخ بب

 نکن جون ماهان گاشین ینجوریا

 به آلتش زد... یمحکم یلیدست بلند کرد و س یحرص

 !؟ینکن شتریو ب هتیتنب یشیچرا خفه نم-

 +غلط کردم

 هیتکرار-

 +گوه خوردمم گفتم؟

 تخت بلند شد... یتکان داد و از رو سر

 یبود در هر حالت وتیک

جامعه  یمحکم و الگو تیبه آن شخص یشباهت چیه زانیلوس و لب و لوچه آو لحن

 نداشت...

 ...بندمیدستات و نم-

 ...یدستت و جدا نکن یطیشرا چیتحت ه دیکه نبا یدونیو م یریگیتخت و م لهیم خودت

 شل شده... کمیحلقه دستات  نمیبب هیکاف فقط

 شه؟یم ی+چ

 از کلوزت برداشت یزد و کمربند شخندین
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 وفتهینم یاتفاق خوب-

 ؟یکنی+توام منو م

 ادیانجام شده قبال به دفعات ز-

 بخش رابطه بود... نیاش لذت بخش تر یرتیبا توله حساس و غ یکرد و باز طنتیش

 هم نبود یمال نیهمچ-

بر  میو مال دیچیها آتش شد و قصد برخواستن از تخت که کمربند دور دستش پ چشم

  دیشکمش کوب

 اما برخالف ضربه اصال آرام نبود... صدا

 همانقدر بلند همان قدر ترسناک... ماندیرا م عربده

 گفتم دستات جدا نشه-

 قفل کرد و محکم فشرد دهیانگشتان کش انیم لهیدرازکش شد و م فورا

 پا در هوا تکان داد و وول خورد... یحرص

 یکن نیبه من توه ی+حق ندار

 که آزاد شد... یضربه آرام کمربند و آه پر لذت بازهم

 کردم نیتوه یک-

 ستمین یمال ی+گفت

 ...دیتخت آورد و به آلتش مال یپا رو کف

 زد و متفکر شد... پوزخند

 ه؟یآها...توله سگم ناراحت شده بهش نگفتم کردن-

 بود... یدنیو تاب بدنش پرست چیتر فشار داد و پ محکم پا

 ...دیدرخشیم دشیو سف دهیتن کش رهیت یمالفه ها انیشده م گم

 ...دیآورد و کمربند سراسر جسمش کش نییپا صدا

 توله هیچ یدونیآخه م-

 فحشه یهست یکردن بگم

 هم فحشه یهست نگم



 

731 
 

 ؟یپسندیکدوم و م تو

 بر شکم و پاها زد یاپیضربه محکم و پ نیجواب نداد و چند فرصت

اما  لهیداشتند و جدا شدن از م یچیدستها قصد سرپ دیبلند کرد و دوباره بر تخت کوب باسن

 ...دیترسیم دشیاز تهد

 بود از او... دیضربه ها بع نیکه ا ستین ینیسنگ هیبود قصدش تنب مشخص

 داشت و در کنارش هزاران برابر لذت... یکم سوزش

 کردنش که بد نبود یعصب یکم

 ...دیفرار را سنج تیاتاق را نظاره کرد و موقع یکم

 شدیمثبت حساب م یازیبالکن باز بود و امت در

 که مطمئن بود بشنود... یزمزمه کرد در حد آرام

 ....یهست یلیتو خ ی+ول

 اتاق را پر کرد... رارسالنیمحکم به ترقوه اش خورد و عربده ام کمربند

 زنده ماندن و فرار... یفرصت داشت برا هیچند ثان فقط

 دیپر نییاز تخت پا ایجدا شد  لهیها از مچگونه دست دینفهم

 دستان پرقدرت او شد... ریمو اس دهیاول به دوم نرس قدم

 اوردیرا به دست ن یکار چیفرصت ه اما

 دردمند هانا تمام خانه را پر کرد... غیج یوقت نه

 کردندینم یحرکت چیبودند و ه ستادهیاتاق ا انیزده م بهت

 اتاق که زده شد به خود آمد و سر ماهان را ول کرد... درب

 حالش شد... یایبود و امکان باز شدن در را نداشت از همان پشت داد زد و جو لخت

 *فک کنم وقتشه قربان

 مارستانیب میبر دیمنم ساک شون رو برداشتم با کنهیو آماده م نیماش راننده

 لبخند به سمت ماهان برگشت و حالتش متعجبش کرد... با

 کرده بود... باتریدهان گذاشته حلقه اشک چشمانش را ز یرو دست

 دیاش را تکان داد و سرش را در آغوش کش شانه
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 ستین یچیه سیه-

 ری+ام

 بچه ماعه ریام

 یچ یعنی یفهمیم ادیم ایداره به دن ریام

 ستین یآسمون گهید ینی

 کنهیم ینیفرشته مون و زم خدا

 یچ یعنی یفهمیم میبغلش کن میتونیم ریام

 بچم ریام

 او را داشت... یو خود حال و هوا کردیرا با تمام وجود درک م احساساتش

 اندازه درک نکرده بود... نیبودن را تا به حال به ا پدر

 کندیحال هم مطمئن بود کامال درک نم یحت

 و اسمش را زمزمه کند... ردیدر آغوشش بگ یتا وقت نه

 که در گوشش زمزمه سر دهد و قول پدر بودن یتا وقت نه

 بودن محکم

 بودن... کوه

 را عوض کند شیکرد حال و هوا یو سع دیاش را بوس قهیشق

 ....دیلباس پوش زیسمت کلوزت هلش داد و خود ن به

 یکنیبغلشم م-

 رو ینیزم فرشته

 و کشتنت به کمکت اومد هیوسط تنب ینجوریطرف توعه که ا یلیخ یانگار

 ...دیچشم پاک کرد و بلند خند اشک

 ....ینجات بابات شد ومدهیمن که هنوز ن هیقربونت برم دوسانت ی+ا

 ....ستادیمرد ا کیپا تند کرد و نزد مارستانیب یخصوص یسمت راهرو به

 انداخت... ریبه سمتش گرفت و سر ز تلفن

 زنگ زدم دیقربان همونطور که گفت-
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 و نگه دارم؟ تلفن

 گرفت... یزده جا خیانگشتان  انیم یلرزان به سمتش دراز کرد و گوش دست

 رمیگی+نه برو خودم م

صورتش  یجلو یاز سر پراند و فورا گوش الیاز پشت تلفن فکر و خ ارشیک داد

 گرفت....

 تا غرق شود... یسکوت کاف یا هیبود و تنها ثان یبیعج یو هوا حال

 کردیفکر م زیهمه چ به

 ها....و سوال اهایبود از رو الیسراسر خ ذهن

 به او بدهد؟؟ توانستیم یکردنش چه حس بغل

 بود؟ یخوشبخت تیگرفتن همان نها یبازوانش جا انیم در

 بهشت.... یپرواز به سو ای

 بود همچون گلبرگ گل؟ فیظر ایبوسه بارانش کند؟  توانستیم

 همچون بلور...! یشکستن

 و ارزشمند... درخشان

 بود در جسم و روح و ذهن... غوغا

 ...دانستیرا خوب م زیچ کی اهویه نیتمام ا امیم اما

 دنشید یطاقت طاق شده برا گرید

 دوباره؟ یرفت ی*کدوم گور

 داد و اخم کرد.... هیتک یصندل به

 مثال؟ مارستانمیب یزنی+چه مرگته داد م

 نمیتو رو بب خوامیمگه من م یدیو چرا نشون م افتی*ق

 ...ریو اون طرف بگ نیدورب نمیبچه رو بب خوامیم

 ...تینگاهش کرد و سوال از چشمانش قابل رو هانهیاندر سف عاقل

 زد؟ینشسته و با او حرف م نجایپر استرس ا نیچننیآمده بود اون ا ایپسرک به دن اگر

 ومدهین ای+هنوز به دن
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 هانا رو بردن اتاق عمل تازه

 یاومد یدییفکر کردم تو رو بردن زا*عه من 

 کج کرد و انگشت وسط نشانش داد... شین

 بامزه بود یلی+خ

 واال گمی*راست م

 یدییانگار زا دهیرنگت پر یجور هی

 رونیب ادیبچه ب یهم زور زد یکل

 نخوردم یچیه شبی+از د

 مارستانیب میاومد یفور میدیصبحونه توپ دادم اما نشد و نرس هیخودم وعده  به

 هم گذاشته درت نه؟ شبی*البد د

 مانع شد یبکوبد که دست واریدرآورد و و خواست پشت سر به د هیگر یادا

زدن به خود  بیکه مانع آس یگرفت و دستان قدرتمند یکه کنارش جا یجسم یگرما

 شد....

 و آرام... یبه شوخ یحت

 کند؟  قیبا عطر تنش آرامش به وجودش تزر گونهنیباشد که ا توانستیم یکس چه

 صورت خود نگه داشت... یاز دستش گرفت و جلو یگوش

 ارشیانقدر زر نزن ک-

 رو مخ نباش انقدر

 که؟ کنهیوحشت م نه؟ینفر تو رو بب نیقراره اول بچه

 شاهد باشند... یکانکت کرد همگ ونیزیرا به تلو یدر آورد و گوش ییو لج درار ادا بامزه

 نهی*از خداش هم باشه منو بب

 من برهبه  بلکه

 که به تو بره؟ ازیته پ ای یازیسر پ-

 شد... نهیصاف کرد و دست به س نهیس مغرورانه

 ادیب ایرفته من برات ج*ق زدم که حاال بچت قراره به دن ادتی نکهی*مثل ا
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 نبودم آبت نبود بچت هم نبود من

 دسترس.... رقابلیبود و غ ادیکه در فاصله ز فیح

 آورد... یسر او نم ییچرا بال کردیهم با خود فکر م هنوز

 یاش برگردد او را نکشته ول یبه زندگ شیکه آسا ینه، در حد ادیز ،یتا به حال کم چرا

 ...کردینم دایپ یجواب چیه

 به من یزل زد هی*چ

 بغلت خجالت بکش واریگچ د نیا از

 نکنه؟  یشد عاشقم

 داد.... یماهان جا یپاها انیم یو گوش دیکش یکالفه ا پوف

به همراه  ارشیتازه از طرف ک یخشتکش قرار گرفت و جنجال یتلفن رو ناخواسته

 داشت...

 نیهم یاز رو ادیب امینشسته؟االن ارش نجایبچه ا یزاریم شیو چرا به نما نی*خشتک ا

 رهیگیو اندازه م زشیشلوار سا

 ....دمید یمن به اندازه کاف بابا

به دست  یشد و بازهم گوش ینگاهش به چهره ماهان بود و زبان باز نکرده عصب هنوز

 گرفت...

 یدید یبه اندازه کاف یتو غلط کرد-

 کنهیرو م دیجد یتیبعد شخص هیهر روز  گمینم یچیه یه

 تو رو جمع کنه ادیب ستین یکی

 ا؟یارش ایکو؟ آر روهام

 ظاهر شد... نیدورب یو جلو دیدر بغل پر فشیظر جسم

 استرس جوجه رو دارن ینیبینم ؟یکنیم تیچرا انقدر بابام و اذ-

 ...هیقربونش برم اون دوسانت یی*جوجه که تو

 خونش نفوذ کرد... انیآرامش در جر یا هیو تنها ثان دیکش سیبه گردن خ یدست

 و گذر کرد از تک تک سلول ها... گذشت
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و چه حال  کردیبر گردن حالش را خوب م زیآو یحلقه ها یلحظه فقط صدا نیدر ا دیشا

 ....یخوب

 ایشد با آمدن روهام و ار لیرو تکمروبه کادر

 اوج گرفت شتریسروصدا ب اما

 نگفت.... چیحال ه نیبا ا شهیکالفه تر از هم یو کم کردیاش م یعصب

 ها ستاره باران پوست بشاش و براق چشم

 یحالاز سر خوش ییهاو حرف بایز یطرح لبخند هالب

 آمد حال خوبشان را خراب کند.... یدلش م چگونه

 ...دیدرد برادر را فهم گرانیعاقل تر از همه زودتر از د شهیاما مثل هم روهام

 " لب زد و با لبخند پلک بستی"آرام باش

 چهره کرد... یتکان داد و او اخم چاشن ینف یبه معن سر

 سروصدا... همهنیا انیکمتر از آن م یبود حت زمزمه

 داشت.... ازیاو به گوش جان ن یحرف ها دنیشن یبرا اما

و سهم بغلت  گذرهی....زود میو کالفه ا یعصب ینجورینشده که ا یزی...چشهی*پشتتم هم

 ....شهیم

 ناله ماهان شوکه اش کرد.... یپلک بست و قبل جواب دادن صدا دییتا یبرا

 ....دیاوق زدنش را شن یسر به سمتش کج کرد و صدا فورا

 پرت شد و به سمتش پرواز کرد.... یصندل یرو یگوش

معده  دیجز سوزش گلو و اس یزیاما چ زدیخم شده بود و اوق م یسطل کنار صندل یرو

 ...شدینم بشینص

 پس زد... ینداشت برا یزیچ یخال معده

 ساعته... نیچند یگرسنگ

 متحمل شده بود... شبیکه تا د یاعصاب یناراحت

 برد.... نیرا از ب ییقاعده و اساس که ته مانده توانا یسکس ب و

 حاال یصبح و استرس و نگران جانیه

 از پا انداختنش.... یبود برا یخوب لیدال
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 تا سر باال آورد... کردیاخم و فک منقبض بدون حرف پشت کمرش را نوازش م با

 تر از قبل اخمش را دو چندان کرد... دهیخشک و ترک افتاده و چهره رنگ پر یهالب

 حالت و لحظه... نیدر ا نمودیمشکل م یکرد لبخند بزند اگرچه کم یسع

 حالم بد شد هوی+خوبم... 

 اب... یوانیسر به محافظ اشاره کرد و خواستار ل با

 هم نداشت ییو قصد جدا کردیدست پشت کمرش نوازش وار حرکت م هنوز

 هو؟یشد  ؟چتیشد یچ-

 چشم بست... یشانه اش گذاشت و کم یرو سر

 +نگرانم

 خودت و؟  ای یکنیمنو خر م-

 ؟یغذا خورد یبار ک نیآخر

 ...دیمال راهنشیصورت به پ یو لوس کم دیگز لب

 اریجواب من و بده ادا در ن-

 نشد شام بخورم شبیعصر... د روزی+د

 اونم نشد یباشه صبحونه برام درست کن نیقانونم ا نینهم گفتم

 اش ترسناک بود... یبم و وحش یکرد و صدا یقروچه ا دندان

 بردار نبود... یاش که شوخ یسالمت

 یکس شوخ چیبا ه ردیبگ ادیتا  کردیمشت و لگد له اش م ریز نجایهم توانستیم اگر

 خودش... یندارد حت

 برخاست... یانگشتان قفل شد و از صندل یحلقه وحش انیدست م مچ

 پاشو-

 +کجا؟

 ...میگردیبر م یخوریصبحونه م هی.. رونیب-

 بچه؟ هانا؟ ری+ام

 پاشو... میگردیزود برم کشهیعملش طول م-
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 ...دیکوب نیزد و پا بر زم ینق

 شد زانیسر باال آورد و لب و لوچه آو مظلومانه

 می+بمون

  نجایهم میدیبعد غذا سفارش م مشینیبب

 گمیپاشو بهت م دهیجواب نم اتیلوس باز نیا-

 ادا آمد... شتریو سر کج شده ب گریبهانه د یجرقه زد برا ذهن

 کو ی+گوش

 مثال... نگران شدن یزدیحرف م یداشت

 گذاشت... بیبه تلفن خاموش انداخت و در ج نگاه

 ستین یاز اون سه تا که انتظار-

 پاشو.... میزنیو گرفت قطع کرده دوباره زنگ م انیروهام زود جر قطعا

 کنده شد...  یهم نق زد و با زور از صندل باز

 شد و چشم دودو زد رهیت یکم دید

 رفت... یاهیشد و چشم س شتریب جهیسر گ دهیاول به دوم نرس قدم

 وفتدیب یاتفاق ناگوار نکهینشستن قبل از ا یو نگران، تقاضا دادیم ستیآالرم ا مغز

 محل نداد... اما

 کنارش بود و مراقبش... ریام یوقت نه

 کرد... ینشده لرزش پا شروع شد و ناگهان زانو خال لیدوم به سوم تبد قدم

 خم شد و چشم بسته و جسم رو به سقوط پا

 ...دندیشنیاو را م ینداشت اما به هوش بود و گوش ها صدا دید

 ...داشتینگهش م اریهمان هوش دیشا

 زد... شیحال را به خود چسباند و نگران صدا یبجسم  فورا

 ماهان-

 ؟یمنو سکته بد یخوایتو؟... م یشد یچشمات و باز کن چ ماهان

 دست بلندش کرد و قدم ها به سمت پرستار تند شد... یرو
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 ...کردیو ناهماهنگش را حس م عیسر یها قدم

 معلق مانده خود در هوا... یتکان پاها نیهمچن 

 لباسش را چنگ زد... قهیزور دست بلند کرد و  به

 ...رهیخ رهنشیبه پ دهیجسم هراسان متوقف شد و به دست چسب یناگهان

ها بود از حرکت لب دواریکه توان باز شدن نداشت به زحمت لب باز کرد و ام پلک

 حرفش را بخواند....

 باز ماند... مهیها همانطور ن" لب زد و لبی"خوبم

 بود یلحظه خود خوشبخت نیاش در ا یشانیپ یرو بوسه

 فقط حس کردنش...  نه

 و سعادت را.... یگوشت و پوست لمسش کرد خوشبخت با

 اما در تضاد بود با بوسه گرمش یو عصب یحرص یصدا

 ...داشتیرا به خنده وا م حالشیحال جسم ب نیا با

 خوبم و زهرمار-

 .... فقط صبرکن حالت خوب بشهواستا

 ادیب ایچه به دنصبرکن ب فقط

 ارمیمن از تو در ب یپدر کی

 با ترس و کتک.... یصد وعده بخور یجا سه وعده روز به

 نه؟ یمنو سکته بد یکنیم یجورنیا

 برات.... دارم

 قصد باز شدن نداشتند.... ایکه گو یابرهم افتاده یبود به پلک ها رهیهم خ هنوز

 ...دادیم نیزخم سرم را تسک یو جا کردیدستش را نوازش م پشت

 بودنش را دوست نداشت... ینارنج نازک

 ....شدیبا برخورد سرم به پوست نازک دست کبود م یوقت نه

کرد و پوست کلفت  فیبودنش تعر فیاز لط یپرستار با لحن پر ناز و عشوه ا یوقت نه

 دانست.... یخوب ازینبودنش را امت
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 اما او عامل رنگارنگ کردنش نبود.... آمدیم دیپوست سف نیآنقدر به ا یکبود یوقت نه

زخم فشار داد و  یحواس دست رو یمنظور دار پرستار ب ینگاه ها یادآوریاز  یحرص

 ناله اش را در آورد....

 کاشت.... سیخ یازخم را بوسه یو جا دیدست عقب کش فورا

 شه...خوب یزود دهیقول م ی+اگه بازم بوسش کن

 ....بردیار بود و دل مخش د یکم صدا

کر  ندینشیو فورا بر قلبشان م شوندیرا م شیکه نغمه ها ییتمام گوش ها توانستیم کاش

 کند...

 او را حبس کند توانستیم کاش

 داشت امروز یبیعج حس

 که بر تخت افتاد... یزمان از

 ....گذاشتیم یزخم بر دل جا بارنیا نشاندیم یشانیاخم بر پ شهیکه هم یرتیغ

 کندیم رهیچشم است و چقدر نگاه خ یچقدر تو دیفهمیم تازه

 چه یعنیبودنش  یتیسلبر دیفهم تازه

 چه... یعنیاش بودن داشتن و کشته مرده نهیهزار نفر عشقش را در س نیچند دیفهم تازه

 ؟ی+کجا رفت

و ضد حال  شیلبها یبایرا به لبخند ز شیها یو حال بد او و نگران یضیتمام مر دیبخش

 نزد...

 باز کن چشمات و-

 گفت... یباز کرد و نوچ شتریب شین

  ینجوری+راحتم ا

 آرامش دارم نمیکه اخمت و نب نیهم

 هات رو یبعد شروع کن زبون دراز یبزار خوب بش-

 هات رو یبعد شروع کن پرو باز یخوب ش بزار

 رو... شیپ یکیبر چشمان بسته و تار دیورزیو هنوز هم اصرار م دیخند

 ؟یخوب-
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 پلکام خستست ی+خوبم ول

 بازکن چشمات و.... -

 نمیماه و بب بزار

 ...دیلرز یو فک کم میلبخند زد مال بارنیا

 و تمام تن را به لرزه انداخت.... افتهی انیپوستش جر ریبود که ز یخوشحال

 ؟ی+روزه ا

 یچ-

 روز دارن تو سال هیها  ی+هند

 رندیگیعشقشون روزه م یسالمت یبرا

 کنهیشون رو افطار مشون  با بوسه روزهتو آسمون، معشوق ادیکه م ماه

 ؟یافطارکن ینیماه بب یخوایم

 .... دیصورتش خم شد و تک تک اجزا را بلع یرو

 پسر شدن نیمجنون ا نیاز ا شیب شدیم

 شدن... شیها یزبان نیریمعتاد ش نیاز ا شیب شدیم

 ....کردینم غیدر چگاهیاو ه شدیم اگر

 ....دیدست کش شیشانیرا آرام نوازش کرد و به پ شیموها

 روزه من فرق داره یآره ول-

 مینیپسرمون و بب میبر یچشمات و باز کن خوامیم

 گهیگرفتم از جنس د روزه

 اومده ایهست به دن یا قهیدق چند

 نمشیبب نرفتم

 آورد نییسمتش خم شد و تن صدا پا به

 حرف ها... نیو کم شدن غرور است ا دنیبخش کردیم حس

 تر از او نبود... محرم

 را بشنود... شیحرفها یمبادا گوش نامحرم گفتیم آرام
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 خودمون بمونه نیب-

 یایبود تا به هوش ب دنشیند امروزه

 دنشیواسه د زنمیله له م دارم

 ...ششیپ میکن چشمات و بر باز

 ....شدیو چشم تر م دیلرزیچانه م لیدل یاز بغض بود و ب پر

 تنها....  یبود و پسرکش درون تخت کوچک یبزرگ اتاق

 او... نهیاز مرکز مشغول معا یبود و دکتر یبستر یگریدر اتاق د هانا

 نه... ایپسرکش را به او نشان دهد  خواهدیم دانستینم

 داشت.... شیرو یاما تعصب خاص دهیخود، او را ند هنوز

از تن تنومند مردش جدا شد و به سمت تخت پرواز  هیکه از اتاق خارج شد تک پرستار

 کرد....

 اش... ینیزم یبود فرشته  خواب

 باز مهیغنچه اش ن یبسته و لبها چشم

 کوچکش مشت بود و کنار سر گذاشته... دست

 نگاهش کرد... رهیو خ ستادیا فقط

 ...دنشیدر آغوش کش یبرا یبدون تالش یدر جسم و حت یتکان نیکوچک تر بدون

 سر برنگرداند.... یرا کنارش حس کرد اما حت یجسم

 کرده بود... رییتغ یزندگ یها تیاولو ییاول گو هیثان نیهم در

 ....شدیم رهیخ یگریشدن به او به د رهیخ یبه جا شیچشم ها یزود نیهم به

 و اخم کرد... دیکه به سمتش رفت فورا عقبش کش رارسالنیام دستان

 +دست بهش نزن

 ؟یچ-

 +دست نزن بهش

 ماهان چت شده-

 شد و زمزمه کرد... رهیهم نگاه از او گرفت و سرکج شده به فرشته کوچکش خ باز
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 دست نزن بهش-

 ادیسرش ب ییبال هی دیشا کهیکوچ یلیخ

 فهیانقدر ظر شکنهیم

 میاز همون جا نگاش کن بزار

 یاز نگاه دیبرگشت لب برچ شیکه با زور و قدرت دستان او به سمت چهره اخمو سرش

 پسرکشان نبود... رهیخ گریکه د

 ...ندیرا بب حرکتشیجسم کوچک و ب خواستیهنوز هم م او

 ایماهان به خودت ب-

 که تو تخته یاون ستین عروسک

 منه پسر توعه پسر

 یفهمیم

 موجود زنده  هی

 کرد شینیما زم یخدا برا یکه گفت یفرشته ا همون

 به سمت تخت حرکتش داد و خود پسرک را از تخت بلند کرد.... ماهان

 وفتدیب نیدستانش بر زم انیاز م دیترسیکوچک بود که هر لحظه م انقدر

 ....کردیکه در آغوشش بود حس ماهان را درک م حال

 ...کردیرا حس م ترسش

 ...دادیازه بروز به آن را نمچه البته اج یهول شدگ یدستان و کم لرزش

 اش بچسباند هزار بار مرد و زنده شد... نهیاو را به س تا

بغض  گفتیلباس حس کرد دروغ نبود اگر م یصورت کوچکش را که از رو یگرما

 نکرده....

 انیپا یب یترس و بغض یبار بود حس پدر شدن را داشت با چاشن نیدوم

 شیچسباند و او از ترس بابا صدا نهیپناهش را به س یکه برادر کوچک و ب یوقت همچون

 زد.....

 بود.... شیپ یهابغضش از جنس همان بغض سال جنس

 چسباند.... شیگلو ریز ینیو باز هم پسرک را باالتر برد و ب اوردین طاقت
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تا ابد نفس حبس شد و تنها عطر او  شدیو کاش م دیکش نهیاش را به س یتن بهشت عطر

 باشد....

 به همراه داشت یادگاریبهشت آمده بود و  از

 فردوس.... یو با عطر و بو یبال اما همانقدر آسمان بدون

 ....یو تکرار نشد ابیزد نا یلبخند

 آنها بود... رهیچشمش به ماهان افتاد که بدون پلک زدن خ بالخره

 ؟یخوب-

 گرفت یقیتکان داد و دم عم یبه عالمت نف سر

 +فقط بزارش تو بغلم

 دستات لرزهیم-

 دست نزن بهش یگفت یداشت حق

 بشکنه اولش دمیترس

 واسه بغلت کهیکوچ یلیخ ری+ام

 نبود یشگیهم رارسالنیو امروز آن ام دیخند

 کرده بود... بشیشدن عج پدر

ها هرچند کم اما به لبخند باز و لب دیکشیزوزه م یبند از خوشحال کیچشم ها  گرگ

 .... شدیم

 پر برکتشان در همان بدو ورود برکت و عشق به همراه داشت پسرک

 بود... دنشیمنتظر در آغوش کش طاقتیزده و ب جانیگرفت و ه یجا یصندل یرو

در  یاش نشاند و آرام همچون گلبرگ گل یشانیپ یرو فیظر یبوسه ا رارسالنیام

 دانستیساعت مشغول پسرکشان بودند نم نیچندآغوشش گذاشت....

 ....یو خوشحال شور..یعشق باز غرق...ساعت محو موجود کوچک در آغوششان نیچند

 از پشت تلفن کودکشان را به خانواده نشان دادند بازهم

 شدند... یاز شوق آنها پر از حس زندگ بازهم

 آرام زمزمه کرد.... رارسالنیلبخند زدند و ام دیکه پر بغض اسمش را پرس ایارش

 مونهیزندگ روح...ستیعشق ن فقط...اسمشو گذاشتم عشق-
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 ...میعشق بسنده کرد به...میدرش خالصه کن مینشد که بتون دایپ یکلمه ا اما

 ...آرکو میگذاشت اسمشو
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 درب عمارت متوقف کرد به سمت ماهان برگشت.... یرا درست در چند قدم نیماش

 ....یجسم وا رفته در صندل ینبود ساکت بودنش و حت بیعج

 هم نداشت.... یگریکند اما چاره د دارشیآمد ب یغرق خواب بود و دلش نم قیعم

 گذاشت و آرام نوازش کرد... شیران پا یرو دست

 ..میدیپاشو توله رس-

 ... ماهان...ادیهنوزم خوابت م یدیکل پرواز که خواب تو

 نبود.... یصبورگاه آدم  چیو او ه کردیاش م یندادنش عصب جواب

 رانش گرفت و از جا پراندش... یاز قسمت داخل یزیر شگونین

 رانش زده شد یرو یمحکم تر یکه ضربه  دیکوب رارسالنیدست ام یحواس رو یب

 ...دیرا مال شیو تند تند پا دیکش یسیه

 ؟یزنی+چرا م

 رو دست من یزنیدفعه آخرت باشه م-

  فهممینم یچی+بابا خوابم ه

 یدیفهمینم یچیوقت ه چیه-

 گهید وفتیراه ب یمنو بزن یپارک کرد ابونیاصال... گوشه خ ی+تو خوب

 گاه سرش را درست کرد... هیچشم بست و تک الیخیب

 ماهان یخونه جرعت نکن دوباره بخواب میدیرس ستین ابونیگوشه خ-

 چشم باز کرد و نگاه دور و اطراف چرخاند.... کی

 ...دادیرا نشان م یعمق خستگ یپ ید یپ یها ازهیخمار و خواب آلود و خم یها چشم

 گهیتو د میبردیم یکرد دارمیچرا ب رانه؟خوی+عه ا

 من ببرمت؟-

 یپس شوهر کردم برا چ گهی+آره د

 زد و کمربند باز کرد.... شخندین

در بغل پرستار باز پس کله اش  دهیلم یآرکو دنیو در آغوش کش نیخروج از ماش قبل

 دیکوب
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 پاشو ستمیشوهرت ن قابل توجهت-

 ...دیکرد و چشمان خسته اش را مال غرغر

 ...یکرده و او شب زنده دار یشب لج باز نیپر سروصدا چند یاو نبود که آرکو ریتقص

 میبخون حالل ش غهیص هی...حداقل دونمیخودم م مینگرفت یکن یادآوری یه سی+الزم ن

 خفه شو-

 نیماش رونیو آرکو را ب دیاش کرد زودتر از او جنب یحواله نگاه عصب یو چشمک دیخند

 در بغل گرفت...

 اطراف یکرد و پرت شد از فضا فیصدقه رد قربان

 ...دیرا هم نشن رارسالنیام یشد در کودکش آنقدر که صدا غرق

 شد متعجب هم قدم با او گام برداشت... دهیکه کش دستش

 یکنیم دایپ دیجد بیع هی هیاومد هر ثان ایبچه به دن نیاز اون روز که ا-

 یکه انقدر مشکل دار شد شیدییخوبه خودت نزا حاال

 شکم برات بزام هیجا  نیهم ی+ناراحت

 چپ نگاهش کرد و درب عمارت باز شد... چپ

 انقد زر مفت نزن برو تو-

 چاکاند و تند تند پلک زد و داخل شد شین

 ارکو شد... دنیخواستار در آغوش کشتوجه به آنها  یبه استقبالشان آمد و ب اینفر آر نیاول

مرد کوچک  نیداد و چقدر عمو بودن برازنده ا یلبخند پسرک را آرام در آغوشش جا با

 ...دیباال کش دنشیدعوا سر در آغوش کش وستندیهم ک به جمعشان پ ارشیو ک روهام...بود

آن موجود  زیو اعتراض آم دیکوبیم نیپا بر زم یریبهانه گ یهمچون پسر بچه ا ارشیک

 ...دانستیکوچک را حق خود م

 بغلش کنم دیبچه حق دارم من اول با نیمن به گردن ا-

 تو مثال یگردنش دار ی*برو بابا عموش منم چه حق

 من واسه باباش جق زدم که به وجود اومده بدش به من-

 گذرهی*فعال که تو بغل عموش بهش خوش م

 ...دیو خطاب به آن دو غر دیآرکو که بلند شد فورا در آغوشش کش هیگر
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 ترسهیخب م ایبچه فقط ده روزشه وحش دی+خجالت بکش

 وحشت کرد... دشیبچه د استیآر ریهمش تقص-

 ...دیو با اخم پسرکش را در آغوش کش دیپس سرش کوب روهام

 دیتو ترس دادیبا بچه من درس حرف بزن آرکو از داد و ب-

ز کنارشان گذشت و قصد داخل شدن به سر تکان داد و ا شانیبه بغل به کلکل ها بچه

 مانع شد رارسالنیام یساختمان را داشت که صدا

 کجاست؟ ایارش-

 دید یدر ورود کیدور و اطراف را نگاه کرد و در آخر جسم کوچکش را نزد متعجب

 ....خوردیبرادرش تکان نم یاز رو یمتر یسانت یبر لب چشمان تر نگاهش حت دست

 حس و حال از او نینبود ا بیعج

که خود بزرگ  یرا داشت از پسرک یواکنش نیماهان فقط توقع چن گرانید برخالف

 کرده....

 و در الک خود بودن ییها تنها سال

 و جمع کوچک سه نفرشان  یکس یب سالها

 کردیاستقبال م دیبا جان و دل از افراد جد حال

را با  شدیشان م یکه باعث شاد یو هرکس دادیکه خانواده اش را گسترش م یهرکس

 ....داشتیعشق دوست م

 بود نیهم هم رارسالنیکنار آمدن با ام عیآنقدر سر لیدل دیشا

 نیو چه بهتر از ا زدیاو چشمانش برق م دنیهنگام د پدرش

 .. نیو چه بهتر از ا گفتیگاه بودنش م هیاز تک پدرش

 نیو چه بهتر از ا گفتیم ییتنها انیاز پا پدرش

 شمونیپ یایب یخوایبابا نم ای+ارش

 شد از غرق شدن در گذشته و به حال برگشت جدا

 بود یحس شاد یفرا لبخند

 کردینم دایدر وصفش پ واژه

 ها اما با ترس و لرز بود و آرام قدم
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 ...ستادیا شیخود به سمتش رفت و روبه رو ماهان

  ؟ی+چرا دور واستاده بود

 دکه نگاهش کن اوردیسرباال ن یحت

 بودنش را هم باور نداشت یواقع یکه حت یبود به موجود کوچک رهیخ

 ....دیکه تا به حال د ییتر از تمام عروسک ها کوچک

 ....گذاشتیو کنار سرش م دادیمشت شده اش را تکان م دست

چشم  قیدق توانستیاما سرش خالف جهت او بود و نم دیدیرا م شیخوردن پلک ها تکان

 ندیرا بب شیها

 ؟یبغلش بکن خوادی+دلت نم

 کرد و سر تکان داد زانیبغض لب و لوچه آو پر

 دست مشت شده اش کرد... کینزد یرا باال آورد و به آرام دستش

 ...دیعقب کش ینکرد و فور نوازش

 و بالخره نگاه به پدرش دوخت.... دیلرز چانه

 کهیکوچ یلی*خ

 تر بود کیمشتش از انگشتم کوچ کل

 داره؟ هیگر نی+ا

 و نَمش را زدود.... دیبه چشم کش دست

 ادیبزرگ شد ب دشی*آره داره بابا توروخدا ببر

 تر شد... کینزد یو قدم دیبهت خند پر

 ...چته باباای+ارش

 کهیکوچ یلی*بابا خ

 یحواسمون بهش نباشه چ اگه

 ادیسرش ن ییبال هی

 کرد از قلب مهربان پسرک کوچکش عشق

 چه یعنیعدد است  کیمفهوم سن و سال تنها  دیفهمیم حال
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 شتریهرسال سنش ب دادیچه بود و نشان م اینبود آن رقم نوشته در شناسنامه ارش مهم

 ماند یم یهمان پسرک شانزده ساله پر احساس باق شهیاو هم یبرا...شودیم

 ... با محبت و لوسش...یفرفر پسرک...بود ایهمان ارش شهیهم او

 یکنبغلش  یخوای+نم

 نکنم؟  تشی*اذ

 زمزمه کرد... یبر سرش زد و آرام نه ا یپر مهر بوسه

را  ایارش گریو با دست د دیدست در آغوش کش کیجلوتر آمد و نوزاد را با  رارسالنیام

 داد... یآرکو را در بغلش جا یو به آرام

نگران از ضعف جسم  رارسالنیو ام دندیگرفت لرزش تنش را د یکه در بغلش جا پسرک

 داد.... هیراحت به پدرش تک الیو او با خ دیاز پشت در آغوشش کش

 دست به کار شد عیبه دست سر یگوش ارشیخلق کرده بودند و ک ییبایز ریتصو

 و برادر به بغل رسالنیدر آغوش ام یایارش

حسش هم  یبه حال حت شترتایب نیاز ا یخوشبختدر حال نوازش پسرک بزرگش.... ماهان

 کردیم رییو سعادتش روز به روز تغ یخوشبخت یها اریمع...نکرده بود

 بود و حال.... رارسالنیعشق ام شیتنها آرزو یروز

 ....شدیم یدنیگاه بس د ایدن یها یباز...مشترکشان در آغوشش فرزند
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 داد هیتک ارشیمبل نشست و به جسم ک یرو

 تکان تکان راحت تر لم داد.... یبه نگاه چپش نکرد و با کم یتوجه

 از برادر تنگ شده بود زتریعز قیرف یاو نبود که دلش برا ریتقص

 قلب... یافتاده هرچند از نوع مسافت نه دور یدور انشانیاو نبود که م ریتقص

 جات راحته؟-

 +آره

 یسفت کمیاالن  یقبال نرم تر بود فقط

 روش یسفته نشست گمیجا د هی ستمین نه داداش خودم سفت-

 و با داد به سمتش حمله کرد.... دیاز جا پر یا هیثان به

 خود نشست... یسرجا یحیو با لبخند مل دیرا شن رارسالنیام غرش

 گمیاالن م نیخونه عوض شده از هم یها قانون-

 ارشیهم خطاب به توعه ک شتریب

 تو ماهان بعدش

 ایو ارش ایآر بعدشم

 شد.... رهیراه مکث کرد و به روهام خندان خ انهیم

 من و تیوضع ینیبیم-

 که مثال بزرگه هشدار بدم بعد به اون دوتا بچه شییبچه و دا یبه بابا دیبا اول

 ری+ام

 دیدیتو خونه فهم میو داد و دعوا ندار غیج گهیو زهرمار د ریام-

 تو آرامش بزرگ بشه.... دیبا بچه

 داداش.... یهست توقع آرامش دار ارشیکه ک یی*جا

 کرد... دییو حرفش را تا دیکش ایبر سر آر ینوازش دست

 خب... ستیروهام ن یاما تو حواست بهشون باشه وقت دونمیم هییجا یتوقع ب-

 زد... شیغرق شده کرد و آرام صدا یایبه ارش ینگاه

 بابا... ایارش-
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 موجود کوچک در آغوشش دل کند و سر باال آورد از

 *بله بابا

 برو بزارش تو اتاق یبابا خسته شد گهید دیخواب-

 *نه تو بغلم باشه

 هل داد... یغرغر کرد و ماهان را به کنار یحرص ارشیک

 کنم یحسود دیکه به دوسانت بچه با دهیرس ییتوروخدا کار من به جا نیبب-

 زل زده بهش مهیساعت و ن کی

 بگم یمطلب مهم هی خوامیهمه توجهات به من باشه م اصال

آمد  یخوشش نم چیاستراحت ببرد که ه یبرا یبه ماهان عالمت داد آرکو را در اتاق آرام

 سروصدا بخوابد.... همهنیا انیپسرکش م

 +بگو

 خبر مهم دارم هی-

 ستادیو ا دیحرفش پر انیذوق زده م ایارش

  ؟یریمنو بگ یخوای*بالخره م

 و اخم کرد دیغر نهیبه س دست

 او از ازدواجشان حرف بزنند.... یجلو دادیم یمعن چه

  ایارش-

 ری*بله بابا ام

 یزنیمن حرف ازدواج م یجلو یکشیخجالت نم-

 دیمن بچه دار شد یجلو دیدی*نه مگه شما خجالت کش

 زبونت باز شد یتنها شد ارشیدوباره با ک-

 شد... میکلکل ها دستانش را باال برد و تسل یریاوج گ قبل

 کردم گفتم اصالآقا غلط -

 ستین نیخدا موضوع ا به

 برد و آرام زمزمه کرد...  ایسر به سمت ارش 
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 یواشکی رمتیگیروز خودم م هی-

 یدیم ی*همش وعده وعده الک

 از بابات نگران نباش دزدمتیم-

 در آورد و جوابش را نداد....  ییادا

 بزرگ و مهمه برام... تیموفق هی...گفتمیخب م-

 ارشیک نکهیاسکار شده و ا یداهایساختم جز کاند یفرهاد یآقا لمیف یکه برا یمتن یقیموس

 تون عازمه جشواره است...

 ...ادهیبرنده بشم ز نکهیا احتمال

 مبل پشت سر افتادند.... یو هر دو رو دیپر ارشیزده به سمت ک جانیه

 که یدونیم ی+باعث افتخارم

 گاهیجا نیبه ا یرسیبالخره م دونستمیم شهیهم

 االن مال خودت بدون نیرو از هم زهیجا

 یدائم یها طنتیمحبت نگاهش کرد برعکس ش پر

 با آنها را داشت یقصد باز یشده بودند و روزگار کم بزرگ

 زدیموج م انشانیعشق بود که م شهینوع فاصله هرچند کم اما مثل هم از

 کن نبود...مم شانیبرادرانه ها انیم ییسرنوشت و جدا یبه باز زدندیم پوزخند

 یکرد یمعرف یتو منو به فرهاد دمیفکر نکن نفهم-

 دیو لپش را بوس دیذوق خند پر

 +جبران بدونش داداش

 شد دهیاش که از پشت کش قهی

برگشت و به  رارسالنیکرد به سمت ام شیجدا ارشیجسم ک یکه از رو یقدرتمند دست

 لبخند زد... ظشیاخم غل

 +داداشمه خب

 رو داداشت یریسکس م شنیپوز-

 +فقط افتادم روش
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 یغلط کرد-

 تو حلق طرف...  یبر دیسرجات ابراز احساسات کن حتما با بتمرگ

 کرد و نشست زانیو لوچه آو لب

 با نگاه دنبالش کرد.... شهیمشکوک تر از هم رارسالنیروهام که زنگ زد، ام تلفن

 شناختیآهنگ زنگ را خوب م نیا

 گمرکـ... یباال دست ها بود و کله گنده ها مخصوص

 یکننده خبر خوب یاما حالت متعجب صورت تداع دیشنیرا نم شیداشتند و حرفها فاصله

 نبود...

 صورتش گرفت.... یهمان صورت متعجب به سمتش رفت و تلفن جلو با

  هیعیرف-

 باهات کار داره ریوز گهیم

 بود... دنیاز جمع فاصله گرفت اما حرف ها قابل شن یبه دست قدم تلفن

 کارت داره نتتیبب خوادیم ری+وز

 کار؟یچ-

 دونمی+نم

 امیکجا ب-

 شی+عمارت خصوص

 ...وستیقطع کرد و به جمعشان پ یحرف اضافه ا چیه بدون

 چهره ماهان را دوست نداشت یدلخور

 سواالت چشمانش را... نیهمچن

 برم دیمن با-

 +کجا؟

 گردمیدارم زود بر مکار -

 +نرو

 مداخله کرد و قبل او جواب ماهان را داد... روهام
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 بزار بره...-

 کارش برسه به

 نه میباهم دار یخرده حساب هیتوام  منو

 ....شدیباعث خنده م وتشیک افهینگاه کردن به ق یشل کرد و حت شین فورا

 +روهام داداش

 یگفتیم دیبا ایاسترال یبر نکهیداداش؟ روهام داداش و قبل ا-

 بکس هم آماده کردم نگیر اتفاقا

 بودم من با تو کار دارم؟! گفته

 نشد... بشیبود که نص هیاز طرف بق یانیپا در م یبه دنبال کم دیناام

 رفت... رارسالنیکرد و باز به سراغ ام یط یالیخیب

 ه؟یک یعی+رف

 هوام و داره... شهیهمون کله گنده جنوب که هم-

 یقطع کرد یدیروز پشت تلفن صداش و شن اون

 گفت بندرم و از دست دادم که

 ؟یپریوزرا م ری+با وز

 در دست گرفت... چییزد و سو پوزخند

 دمیپریوزرا م ریبا وز یمن از بچگ-

 تر بگم... راحت

 ....کردمیخونه شون بپر بپر م تو

 نتتیبب خوادیم ری+کدوم وز

 نپرس-

 ؟یک شیپ یریبدونم م دیبا رارسالنی+ام

 ...گانیشا-

 نگاهش کرد قیسمتش برگشت و عم به

 ها سرد...شد و چشم شیسهم لبها گرید یپوزخند باز
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 .... گانیاتابک شا یآقا-

 .... پدربزرگم....دراصل

 به شکل لبخند.... یعمارت انداخت و لب انحنا گرفت...طرح یبه نما ینگاه

 ها...شتهدر خونش بود درست مانند گذ ییهم تجمل گرا هنوز

جات  قهیو همان عت کسانیها و خدمه و پوشش عمارت، همان باغ، همان محافظ همان

 بها....گران

مکان  نیسال در ا ۱0 ینبود وقت ییراهنما ازمندیقدم برداشت که او ن ییرایسمت پذ به

 بزرگ شده....

 نقطه متوقف شد... نیو در باالتر دیدور تا دور سالن لغز نگاهش

 داد لیتحو یبلند شده، لبخند دنشیبا د مرد

 انتظار لبخند متقابل را که نداشت؟... 

 اتابک خان.... یشد ری+پ

 دور و برم نمونده انتظار جوون موندن ازم نداشته باش... یجوون یوقت-

 پا انداخت.... یگرفت و پا رو یبر مبل جا آرام

بزرگ بود و احترام بر او  یطیو تحت هر شرا اشیپران کهیزد در جواب ت یشخندین

 واجب...

 که نرفته؟ ادتیدور و برت باشم... ی+خودت نخواست

 بشه آسمان خراش...که اونم شد... رمیمن فقط نخواستم ام-

 ...یچ ایآر یول

 ...را؟؟یمعرف شده اخ یب دهیبا داداشش پر اونم

 با زن داداشش.... دمیشا

 ...دادیدر مغزش جوالن م شیپ قهیکه چند دق یقانون یاهیکرد به ثان نقض

 ...ندیکه از طرف مقابل احترام بب شدینگه داشته م یتر بود اما احترام تا زمان بزرگ

 +حرمت هارو حفظ کن اتابک خان نذار بشکنه...

 ... یحرف حق و نداشت دنیطاقت شن چوقتیه-

 ...مونیزاده مهر اومده تو زندگ یآقا نیا یوقت از
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 داشته باشه... ینشده که زندگ فیتعر یی+ما

 من یزندگ

 منه یزندگ فقط

 ...یحاضر جواب نیکرد مرد روبه رو از ا اخم

 متیمال یاش را خوب شناخته اما توقع حداقل کمنداشت از او که نوه نیاز ا شیب انتظار

 بعد مدتها... رفتیم

 م؟یکه هست من ک ادتیبچه  یتلخ شد یلیخ-

 بدم؟ یوگرافی+ب

 سمتش خم شد و پوزخند زد...  به

 ینفت یمالک سکوها ریبزرگ جناب وز گانی+شا

 به سمتش برگشت...  ضیسالن را مرخص کرد و پر غ یبلند شد و محافظ ها یعصب

 باشه... ادتی شهیهم نویشدن پدِر مادرت و پدربزرگت بودم ا ریمن قبل وز-

 نجایا ومدمین ینسبت خانوادگ دنیفهم ی+حرف و کش نده....برا

 کلمست...  کیحرفم -

 ...ختهیبهم ر یلیاوضاع خ تونیزاده مهر اومده تو زندگ یآقا نیا یوقت از

 ...ستین شهیخراش آدم هم آسمان

 ستین شهیهم یکارا کاراش

 ستیو گمرکش مثل قبل ن بندر

 ستین دنمیطالب د گهیمن د یایمن آر نوه

 ....ستیگذشته ن ریروم امروبه ریام نیاما مهم تر از همه ا و

 درست مثل قبل برگرده؟ یبه حالت عاد یقراره زندگ یک

 کرد.... یرا بررس اتشیبرداشت و محتو زیم یجام از رو خونسرد

 گذاشت...  زیم یداد و باز رو نیچ ینیو ب دیکش بو

 ریبا توام ام-

 ...رارسالنهی+اسمم ام
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 ...شتریکمتر نه ب نه

 اسمش ماهانه.... یکن یکه منو عصب یزنیهم که به تمسخر  زاده مهر صداش م یاون

 خراش همونه...  آسمان

 قدرت  همون

 شوکت و جالل و جبروت و بندر ها هم همون بندر... همون

کنم و کامم تلخ  ییرو نما میازت تو زندگ خواستمیچون نم ادیهم من بهش گفتم ن ایآر

 بشه....

 وقته... یلیخ نمیبینم یرارسالنیمن ام-

رفت پسرم  رارسالنمیام یو از خونم رفت یکه راهت و جدا کرد شیسال پ ۱3 همون

 رفت...

 .... یتو رفت یراه ول نیتو ا یوفتیب خواستمینم من

 ...یتک دخترم ادگاریتو  یاز جونم یبهت پشت کنم چون از خونم تونستمینم

 ...ینخور نیپشتت و گرفتم حداقل زم ینتونستم مانعت بشم ول درسته

 به کنکاش گذشته ها بگذره من برم... دارید نی+اگه قراره کل ا

 ناستیحرفام مهم تر از ا-

 ریام

را دوست  شیگفتنش ها ریچقدر ام دیفهمیذهن اکو شد و حال م نهیماهان پس زم یصدا

 داشت....

 و زهرمار" ری"امیجمله تکرار دنیاش بعد شن یو نمک نیریخنده ش مخصوصا

 رارسالنی+ام

 که اون پسر... یاز روز نیبب یجد یلیخودت خ رارسالنیباشه ام-

 +ماهان...

 انقد نپر وسط حرفم...-

 و اون ماهان...  رارسالنمیواضح من ام یلیبار گفتم خ کی+

 شدیحرفت قطع نم یکردیم تیرعا اگه

 دنده... کی....همان قدر لجباز و دیدیبرابر اصل پدرش را م یکه کپ دیکش یکالفه ا پوف



 

759 
 

...دل به کار ستیحواست پرته پسر سر جاش ن تیکه ماهان اومده تو زندگ یاز روز-

 ...یدینم

 نه؟ رارسالنیلو رفته ام یچه محموله ا شیچند وقت پ یفهمیم

 معشوقت.... یسرت فقط پر شده از آهنگا گهید

 رشیچشمات پره از تصو 

گم  گنیم یوقت یفهمیم یچ یعنی یمحموله نظام یفهمیم رارسالنیاطرافت و ام ینیبینم

دست گروهک ها  وفتهیب ینظام حاتیاون همه تسل یدونیم یچ یعنیشده  دهیشده؛ دزد

 ای هیچ یکشور و فروپاش هیسقوط  یفهمیپسر م یچ یعنیسقوط نظام  یفهمیم شهیم یچ

 نه...

 تو... یشنویم نارویا رارسالنیام

تا  کردمیو آسمان خراش و نابود م گرفتمیهمه بندرارو ازت م دیخدا که با یخداوند به

 ...یچ یعنی یکه زد یگند یبفهم

 که مدت ها منتظرش بود... یحرف دنیزد از شن لبخند

 ....ستین نجایا شیجا گریتمام شده و د یخانوادگ بحث

 اما قصدش رفتن نبود ستادیا

 هنوز حرف ها داشت... یوقت نه

 ....یخراش و تو آسمان خراش نکرد+آسمان 

 یرسوند ییتو منو به جا یزدم که اجازه ندم بهت فکر کن زمیها از همه چسال نیتمام ا من

 ؟یریخراش و ازم بگ آسمان

 ریبگ خب

 تجارت و شراکت خودم دارم... من

 و صادرات خودم و دارم... واردات

 و کارخونه خودم و دارم... شرکت

 هم به پول آسمان خراش ندارم... یازین چیه و

 زیحاال ن نیهرچند هم خواستیاو را نم یدلش دلخور چیبحث را عوض کرد که ه فورا

 خراب کرده بود...

 هرچند به نام نامدار... کنهیم دایمبارکم باشه نسلم قراره خشک نشه و ادامه پ-
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 نبود اون بچه هم قراره بشه زاده مهر ادمی دیببخش اوه

 ...کردیکاش نگاه چشمان مقابلش م یسالن را پر کرد و ا یاش فضا قهقهه

 .... رارسالنیکردن گرگ خفته ام داریاز ب شدیم مانیپش دیشا

 ...ریوز ینبود آقا یجالب کهی+اصال ت

 من...  جهینباشه اون بچه توعه و نت ایجالب باشه -

 بره تو شناسنامه اش یا گهیاسم کس د ادیخوشم نم اصال

 من... یبچه یگینممگه -

 اسم ماهان باشه... رانشیگرفتم تو شناسنامه ا میپدرشم تصم من

 نظر کرد... دیمشکل گشا نذر کنه خدا شا تونهیهم مشکل داره م یکس

 ...هیدخالت تو کار بق ومدهیبه شما ن بعدم

و  یکه نصفه شب نصفه خورد یآب وانیکه نرفته من همه جا آدم دارم ل ادتیدخالت؟ -

 پسرم... رسهیگلدون خبرش به من م یپا یو داد شیباق

 بار پدرم بهم گفت پسرم و بعد.... نیآخر شیسال پ 23+

 یخواننده مشهور باشه زندگ هیبه اسم  یاون بچه وقت یبفهم یخوایچرا نم رارسالنیام-

 یدور یعنی نیو ا شناسنیهمه اون و م یفهمیم یکن یبراش پدر یتونینداره نم یا یعاد

 تو از اون...

چه بسا که  کنمیم یخواننده مشهور پدر هیو اساسه من االنم دارم برا بچه  هیپا ی+حرفت ب

 بازم پسر منه و من پدرش... یول شناسنشیو همه م رهیسالشه و دانشگاه م 20اون پسر 

 خواستیچرا اما دلش م دانستیخود حرف از سر گرفت و نم دیمرد را که د سکوت

 ه رو را راحت کند....مرد روب الیخ

 زیمحبت آم یابراز عالقه نکردم حرف ها دیبه ماهان اونجور که با یوقت زبون چی+ه

 بهش نزدم....

اومده  یکه از وقت دوننیهام م یهمه دور و بر یدونیهم خودت م دونهیهم خودش م یول 

ماهم با  زارمیوقت نم چیمن و با نورش روشن کرده و من ه یزندگ رهیآسمون ت میتو زندگ

 جدا شه... مینورش از زندگ

 نیا ایب دهیو به آدم نشون م زیهمه چ نهیچشمات مثل آ یگفتیبه من م یکه از بچگ ییتو

 خوام؟! یم یچ یزندگ نیچشمام بخون من از ا نهیمن روبروت از آ یچشما
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 رو کرد...به چشمان روبه ینگاه

 متفاوته... یلیخ دتیجد یخواسته ها-

 به حرف نداشت.... یازین گریزد و د لبخند

 از برمال کردنش نداشت....  ییابا چیشده بود و ه عوض

 ....گاهشیعشق نه از قدرتش کم کرده بود نه از جا نیا

 ....دیبا داشتن خانواده جد کردیهزار برابر حس قدرت م بلکه

 بدون حضور او....  گرانیداشت دفاع از عشق در مقابل د یبیعج حس

 ....گرفتیبه افتخارش ضربان اوج م یو حت شدیقلب گرم م ییگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 اتابک شایگان 

*** 

 کردیمغز را سوراخ م کسرهیها نداشت و نق زدن یتمام شیغرغرها

 اصال قصدش را هم نداشت ییو گو شدینم الیخیب

 دیدیم دهیو آرکو را خواب رفتیپرش به داخل اتاق م کیبا  کباری هیثان دو



 

762 
 

 برق نگاه....  یعشق چاشن یو کم شدیم شیغرغرها یقربان صدقه چاشن یکم

 ....زدیو نق م گشتیو نزد جمع بر م رونیدوباره به ب باز

 ...دیباز نشست و لب برچ مهین یچمدان ها کیا،نزدیو در کنار آر دیکوب نیپا بر زم محکم

 خب خوابهیانقدر م ین یچرا ن گهی*بابا د

 ....خوابهینداره م تیکه....بچه که فعال یبرم خودت جواب خودت و داد+قربونت 

 ...شهیخوابه نم یوقت هیک هیشب نمیبب خوامی.... منمیچشماش و بب خوامی*خب من م

 چشماش... هیچه رنگ نمیبب خوامیم اصال

 ....دمیخواب بود ند مهیکه بغلش کردم ن وقتاون

 وادارش کرد به سکوت.... ایآر یکه برق خباثت چشمها دیبه سقف دهان چسب زبان

از او  دانستیم دیاما بع اوریرا در ن غشیج نیاز ا شیکه لطفا ب ختیچشم التماس ر در

 گوش کردن به حرفش را....

 نکرد غیبه دنبال دردسر از گفتنش در یایجمله فاصله داشتند تا جنگ تن به تن و آر کی

 عموش رنگ عسله عسل هی*چشماش شب

 دیبه رخ کش ییآهو یحرفش تند تند پلک زد و چشم و ابرو یچاشن

 همانقدر دلربا.... ده،یکش همانقدر

 داشت و دل روهام را برد.... یگریکه جلوه د یچشم خداداد خط

 ...دیرا د ایاخم ارش ینکرد نه وقت دایپسرکش پ یقربان صدقه برا فرصت

 خوشگله... یلیخ ستیتو ن هیاصالااااااا هم شب رشمی*نخ

 من داداششم نه.... شهیم تیحسود

 یو کنکاش کرد برا ختیر رونیچمدان ها را ب یدرآورد و باز خرت و پرت ها یزبان

 ....یسوغات افتنی

 ....یکشیمن خجالت نم یسر چمدون باباها ی*چرا رفت

دور و اطرافشان پر بود از  یا هیهمراه شد و به ثان ایرا تمام نکرده خود با آر حرف

 ....کردندیبه اطراف پرت م یالیخیکه با ب ییهالهیوس

 شانیشگیهم یهمراه ای ندیرا بب شانیدعواها دانستیتکان داد و تاسف خورد که نم یسر

 را....
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 و با اخم موز را از دستش گرفت.... دیکوب ارشیگردن ک پس

 یریگیم بوستی وونهید ؟نخوریخوریانقدر موز م یمونی+مگه م

 کون من قراره جر بخوره به تو چه.... ؟سوراخیمنم کار دار بوستیبه -

کنترلشان کند که روهام  توانستیو اگر نم یتکرار یکرد از احتمال دعوا یریجلوگ

 نبود... 

 اون وسط... یبود پروند یاسکار چ هیقض ارشیک نمیدعوا بگو بب ی...به جاهیپسرا کاف-

 روهام خان.... یآقا یزنیاسکار حرف م زهیبا نامزد جا یدار یعه نا سالمت هیچ یپروند-

 را در بغل گرفت...  ارشیبه سرعت عوض شد و سر ک رشیمتغ شهیهم مود

رفاقت و  یبو نیفرستاد و چشم بست و سرشار شد از ا هیبه ر قیتنش را عم یبو

 معرفت.... 

داداش  یاز همه خفن تر یاز همه سر تر یتو از همه بهتر دونستمیم شهیمن هم ی+ول

 تو یخودم

 ...یکرد یمعرف یتو منو به فرهاد دونمیمن م گهیخب حاال کم چاخان کن به من نگو د-

بود به او اما ذهن مشغول  رهیها گذاشت....در سکوت خلپ یگشاد کرد و دست رو چشم

 شده بود...که دستش خوانده  فیچه ح یدروغ ها ول فیرد یبرا ییویسنار دنیچ

 ینکن دروغ بگ یسع یالک-

هستن کارش هم  شونینکردم که گفتم آقا ا یباز یپارت یکردم ول یآره معرف ی+خب که چ

 نه ای ادیخوشت م نیبب ریبگ یتست هی هیعال

 کردم.... تیخودت بود که انتخابت کرد من فقط معرف ییاستعداد و توانا همش

 ....یکرد یبه داداش گلم حاال بگو چرا معرف نیآفر-

 اشقهیبرخورد کرد و روهام از پشت  ینیبه ب ینیکه ب ییتر شد تا جا کینزد موشکافانه

 را رفت و عقب فرستاد....

بدم بهت  یباج بد یخواستی.... میدمی....نکنه دنبال کون باکره و سفینکنه بهم چشم دار-

 نه....

 اخم کرد.... برادرش نبود او که بود یو جد دیپس سرش کوب روهام

 .... رارسالنیتمام و کمال ام نیجانش
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مگه  لیکنه دل ینداره دلش خواسته داداشش و معرف دنیپرس ارشینگو ک یور یانقدر در-

 داره

 نیا گهیداره د لیدل خورهیآب م دونمیباهاش بزرگ شدم م یبله که داره من از بچگ-

 کارش که بماند

 ...دیباستان پر کش ونانیسر کج کرد و ذهن به  وتیک

 خاص بود....  یاهر نماد و نشانه یبودن برا الهه

 .... شدیشناخته م یبود ماهان قطعا به عنوان الهه دلبر ونانی نجایا اگر

 خب... یبگم ول خواستمیوقت نم چی+ه

 ...یرابطه داشت ایبار با ارش نیکه برا اول یروز اون

 کردم....  یرو ادهیشدم و ز یمن عصبان خب

 .....چی...اصال هختمیریتو سرت م یچه خاک یشدیم میاگه عق کنمیفکر م نیبه ا یوقت

 ....هیرو ادهیجبران اون از کوره در رفتنم بشه و ز ییجورا هی یمعرف نیخواستم ا راستش

 یبهم ول یدیمث سگ پر یشد یحاال درسته وحش هیحرفا چ نیدورت بگردم داداش ا-

 به جبران نبود ازیخب ن

 ....داشتیخنده اش را نگه م یجلو یمعطوف روهام شد که به سخت نگاهش

 هم خنده دار تر بود ارشیاز حرف ک یحالت چهره را داشت و حت نیپوکرتر

 ....کنهیم یبعد سر تا پات رو قهوه ا رهیروهام اول قربون صدقه م نیا هی+ روان

برگشت و ته  ارشیقهقه سر داد و سخت بود مقاومت در برابر او....به سمت ک بالخره

 ....انیخنده هنوز در صدا نما یها هیما

 یکه هم فرهاد یباش کیانقد خفن و درجه  ادیشر و تخس بودنت نم نیاصال به ا یول-

 هم  لمشیمتن ف یقیانتخابت کنه برا موس

 اسکار به عنوان نامزد.... یداورا

اهدا  ینامزززد ک یشعور هم هست....آقا یاز اون طرف گاو و ب یفن هست ول+هست خ

 کجا هست... زهیجوا

 کایلس آنجلس آمر وودی... هاللیآور 25-

 چند ماه؟ وودیهال یبر یخوای+تنها تنها م

 ستیکه...بعدشم چند ماه ن ستمیتنها ن-
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 امایگفته باشم من نم ؟ی+پس با ک

 کهیکوچ بچم

 اوق زد....  یداد و الک نیچ ینیب

 یزنیمثل خاله زنک ها حرف م-

 خواست تو رو ببره یک

 ....ارمیدووم م میفرفر وتیمگه من بدون ک برمیو م امیارش

 بود و واکنش او کند... عیماهان سر حرکت

 ...دیپر ارشیک یو رو ردیرا بگ شیروهام هم نتوانست جلو یحت

 ادیاصال ب دمیاجازه نم یببر یخوایاجازه من کجا م یبچه منو ب اااایک ییخر یلی+خ

 پدر مهربان تر از شوهر یآقا خوادیاجازه نم-

 خوادیسالشه اجازه هم نم 20بزرگ شده االن  میفرفر

 رهیشو بگ زهیکنه تا جا عتیعشقش و مشا خوادیم

 ؟یفرفر نه

 .... دیکج کرد اما چهره جمع شده و کنجکاوش را د ایبه سمت ارش سر

 ...دادیتکان م ایچشم خود و آر یدر دست گرفته، جلو یا بسته

 ....دیآورد گهید هیچ نی*بابا ا

 جمع شده اش به شدت بامزه بود.... افهیکج شد و ق شین

زنان جعبه کوچک را به  غیاول ج هیجواب نماند و در جعبه را گشود اما همان ثان منتظر

 پرت کرد.... یسمت

 نیخوب شد افتاد زم نیما بب یشخص لیبه وسا یزنیچرا دست م هههیچه کار نیا ای+ارش

 دهیرو از دست م شییکارا گهیو به درد نخور شد اه االن د فیکث

 در آورد و به سمت جعبه رفت.... یباز یکول

و گذاشت از عطر تنش آرامش  دیو شوکه اش را در آغوش کش دهیپسرک ترس روهام

 ...ردیبگ

 یاریباز در م یسرش کول یدارانقد  نیا هیماهان چته؟ چ-

 ....گهی+روهام د
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 شد گند زد تو بخت و اقبال بچم... خوب

شگون داره  گنیکش رفتم نگه دارم م مارستانیبند نافش و از ب یسرم با هزار بدبخت ریخ

 دوتا گند زدن توش..... نیکه ا

 انهیبرگشت اما م زیجعبه به سمت به سمت م توجهینشد به سکوت اطراف و ب مشکوک

 متوقفش کرد.... ارشیراه قهقه ک

 توجه به آنها ینبود و ب ایدن نیا در

 ....دانستیخنده را نم نیا لیدل حال

 گرد کرد و در کنارش نشست.... چشم

  ؟یکنیم فیخودت جوک تعر ی+چه مرگته برا

 یخلق کرد هیچه موجود نیا ایخدا-

 یکه تو الگوشون ییاونا یطفل یعنی

 در آورد و پس کله اش زد اما خنده اش قطع نشد.... ییادا

 امدیباز دست بلند کرد اما در هوا قفل ماند و بر سر او فرود ن یحرص

 ....دیرا د رارسالنیسر به پشت برگرداند و ام متعجب

سرخش آنقدر خوب به  ی....اما چشمهابردیم نیرا از ب یخوب بود که دل نگران بودنش

 ....دیرسینظر نم

 ؟یکرد یچه غلط تو-

 ....ستادیاش ا نهیبه س نهیو س دیپر یاش از جا یبلند و عصب یکرده از تن صدا هول

خب منم  یبرا بچه شگون داره بند نافش و نگه دار گنیخب م ریکردم مگه ام کاری+چ

 ....نینگه داشتم هم

 ماساژ داد.... قهیآرامش و شق یکم یبست برا چشم

و دستش را گرفت و به سمت  اوردیصورتش فوت کرد طاقت ن یتو طنتیکه با ش ماهان

 طبقه باال کشاند....

 ....کنمیعمارت دفن م نیروز تو رو تو هم هیماهان به وهلل من -

شد  ازین یروز هینکرده  ییاون بند ناف و سپردم بزارن بانک بند ناف که اگه خدا من

 میداشته باش

 یتو همه چ یدیر یتو اومد اونوقت
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 کنم... کارتیچ من

 به اتاق دنیراه رس تمام

 متعدد.... یکردن پله ها یط

 کرد،یم طنتیعبور از آن ش نیدر ح شهیکه هم یدوست داشتن یراه پله ها چیمارپ یحت

 ....دیشنیو غر مانندش را م یعصب یزمزمه ها یصدا

 زمزمه نبود گفتیم دیبا خود صادق باشد با خواستیم اگر

 ....دیشنیزمزمه نبود اما او م یآر

 ....یجدانشدن یبه قفل رهیبند خ کیشان بود و نگاه گره کرده یقفل دستها یوقت نه

 جنگ و دعوا... یبرا ای تیاز سر عصبان یحت گرفتیمثل قبل مچ دستش را نم گرید

 خوردندیها که در هم گره مدست دانستیاو هم م دیشا

 چسبدیو محکم که کف دست ها به هم م قیعم آنقدر

آنوقت  چد،یپیدر تک تک انگشتان شان م نیریش یکه درد یسفت و جدانشدن آنقدر

 شدیم نیریهم ش تشانیعصبان

 شدیمرور رفع م به

 ها....شان مرهم بود بر تمام زخمگره خورده یدستا

 شد اما او هنوز هم محو بود.... یط یکیها دوتا  پله

 نشده.... یعاد شیال رابطه هنوز هم او براچند س بعد

 ....دیپاشیبا هر نفسش بذر جنون بر تنش م ه،یبه ثان هیبه روز و ثان روز

 اتاق که پرت شد فورا دست از دستش جدا کرد و قدم قدم عقب رفت.... داخل

 تشیاز عصبان یترس چیه دادیها نشان مکامل دندان فیسراسر چاک خورده و رد شین

 ندارد.....

 اوست...  یو درد از جانب دست ها هیتشنه تنب بلکه

شب شامل  کیسر کردند فقط  ایآمدن آرکو در استرال ایکه بعد به دن یآن چند روز در

 غیماند با ج مهیدرد کمربند که آن هم نصفه ن یبا چاشن زیانگ جانیه یها یحالشان شد باز

 پسرک....

 کنم؟ کاریخودت بگو باهات چ-
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 ....رهنشیباز شده پ یمعطوف او شد و دکمه ها نگاهش

 تنش را بیعج یدوست داشت آن گرما چقدر

 تن یدائم یآتش افتاده بر جان و داغ آن

 ....شدیم انیآمد ابتدا عر یکه هر زمان که به خانه م دیشد آنقدر

 دیخریم یخنک یمطبوع و کم یخود هوا یبرا

 را نداشت... انشیتن عر دنین که طاقت دو آتش افتاده بر جا یماهان گرم یبرا

 ....مثالی+عشق باز

  یابوسه یبغل یمحبت

 یزیچ یو ستد عشق داد

  ؟یعشق باز یکه کرد یاون غلط ؟بعدیعشق باز-

 کنه یفقرا عشق باز ریدوست نداره با ما فق رینوه وز هی+چ

 لبه تخت نشست... حوصلهیغره رفت و ب چشم

 ماهان شروع نکن-

 ؟ینگفت+چرا بهم 

 تخت ول شد.... یو رو دیکش یپوف کالفه

 یدوباره همون سوال تکرار-

 ؟یزن یوقت با من حرف نم چیتو چرا ه رارسالنی+ام

 گفتمیبه وقتش بهت م-

 بود؟ ی+وقتش ک

 وقت چیه-

 شهیسال م 4 کیداره نزد رارسالنی+ام

 ...خوردیبر نم ییکردنش که به جا تیاذ یزد و کم یشخندین

 سال تمام تحملت کنم.... 4ام که تونستم  یکس نیمن اول یکن یادآوری یخوایم-

 شود که در زدند... کشینزد یو خواست قدم دی" داد کشیری"ام یحرص
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دست به  دنیکج کرد و به سمت در رفت اما قبل رس شیو ن دیرا د شیچشم و ابرو حرکت

 در صورتش فرود آمد.... میدر باز شد و مستق رهیدستگ

 .... گریطرف د ارشیک یهاطرف خنده کیو آخ و اوخ و درد صورت  داد

 کرد.... شیحواله بازو یبرداشت و مشت محکم دهیدرد د ینیب یاز رو دست

 نجا؟یا یکنیم ی+چه غلط

 صورتش گذاشت ینگاه به چهره نگرانش کرد و دست رو ستادیکه مقابلش ا رارسالنیام

 رارسالنی+خوبم ام

 صورتش شد.... یاش نکرد و مشغول بررس یبه خوبم مصنوع یتوجه

 از چهره اش بود یدیبه دنبال کشف جد ییگو کردینگاه م قیو دق قیعم آنقدر

 گمیخوبم م رارسالنی+ام

 اش زد.... نهیرفت و تخت س ارشیبه ک یچشم غره ا یحرص

 فقط از جلو چشمام گم شو ایک-

 یتو کار ندارم وحش ی*با چشما

 آرکو رو هم آوردم دیخلوت کن دیخوایم یزن و شوهر دمید

  ییگذشت اون دوران تنها بالخره

 کرد.... دایکنار در پ نیزم یو آرکو را رو ستیدور و اطرافش را نگر متعجب

 باال یآورد نییاز طبقه پا ریتو کر ی+تو بچه رو گذاشت

 شانه باله انداخت و به سمت پله ها روانه شد... الیخیب

 یگور خودت و کند ای+ک

 و داخل شد دیرا در آغوش کش کشپسر

 دست مشت شده اش در کنار سر... یتخت درازکشش کرد و جان داد برا گوشه

 رو داره ایعادت آر-

 ؟ی+چ

لحظه به  نیاز ا یزندگ دیشد فهم دهیکه بر صورت و دستش کش رارسالنینوازش ام دست

 ....ستیبعد هر لحظه اش جان دادن از خوش
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 دستش اندازه کل صورتش بود... کف

 استیمثل آر دنشیعادت خواب نیا-

 دیخوابیم یجور نیهم یبچگ اونم

 پر عشق نثارش کرد و در کنارش نشست... یلبخند

 می+حرف بزن

 پدر بزرگت؟ شیپ ی+چرا رفت

 میحرف داشت-

من از گله کردنش گله  کردی... اون از بودن تو گله مزیچ هیمن  گفتیم زیچ هی اون

 کردمیم

 بود نیکه به اسم توعه خشمگ یاز آرکو و شناسنامه ا اون

 از دخالتش من

اش تسلط کامل داشت بر چهره نکهیبهتر از ا یا هیتر شد و چه زاو کینزد یکم مضطرب

 اش....انداخته بر صورت مردانه هیزده سا مهیخ

 سرش بود... یکه باال ییاو دنید یکامال باز برا یها چشم

 ...نهیبا تمأن یپلک بر هم زدن ها آن

 بود مانشیو ا نید اهیس یهاو جنگل مژه یو نگاه گرگ دهیکش یچشمها آن

 داد.... شیایو دن نیبه د یگرید یبود که بعد عاشق شدنش معنا یا قبله

 اد؟ی+اون.. از من خوشش نم

 یشد در انتظار تکان خوردن و حرف زدن  شیبه لبها رهیگرفت و خ شیاز چشمها نگاه

 اش را هم دوست داشت.... مهیلبخند نصفه ن اما

 باال آورد و صورتش را آرام نوازش کرد دست

 را دوست داشت.... جانشیاسترس و ه یکم یمضطرب با چاشن حالت

من برات  دینداشتن اون....تو فقط با ایبرات مهم باشه دوست داشتن  دیتوله؟چرا با هیچ-

 مهم باشم

 +اونم پدر بزرگ توعه

 م؟یداشته تا االن تو زندگ ینقش-
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 یوقت نگفت چی+نه... چون تو ه

 ر؟ینوه جناب وز چرا

 ماهان-

 صدا بزنم ینجوریرو هم هم ایگرفتم آر میعمرا تصم شمیم الیخیکه ب ی+اگه فکر کرد

 ؟یبهم نگفت چرا

 مهم نبود-

 شناختمیپدر بزرگ تو رو م دی+چرا بود من با

 نه...-

 ستندیمهم ن هیبق یمنو بشناس دیفقط با تو

 شیحرف ها یحسادت داشت چاشن یزد و مردش امشب کم یلبخند

  د؟یکشیرا به رخ م خودش

 یبگ یتونستیم ی+ول

 یمهم تر یحرفا یوقت یی... چرا اضافه گومیکن خودیب یچرا وقتمون و صرف حرفا-

 هست

 دلبرانه شان یبرق زد از تصور حرفها چشم

 هابرق چشم نیلبخند زد از ا رارسالنیام و

 ....دادیبود و به سرعت حرف دل و مغزش را لو م نهیآ شیخوب که چشمها چه

 ؟یی+مثال چه حرفا

 را معطوف آرکو کرد و آرام مشغول نوازشش شد... نگاهش

 تخت ننشسته بود نیالم رو انبود تو هم س نجایبچه االن ا نیاگه ا نکهیمثل ا-

 اد؟ی+چرا پدر بزرگت از من خوشش نم

 نه یشینم الیخیب-

 ....زانشیکرد و لعنت به لب و لوچه آو نییسرباال پا مظلومانه

 +نوچ

 من عوض شدم یتو اومد یاز وقت کنهیفکر م-
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 فوران کرده در دلش.... یشد به عظمت شاد قیلب کج شد و عم گوشه

  ؟ی+نشد

 نه-

  دونمی.... خودم میشد+عوض 

 ؟یعوض شد گهیچرا م حاال

 و وقف تو کردم...وقتمو زمیهمه چ گهیم-

 و.... کارم

 ششینرفته پ گهید اهمیآر یتو اومد یکه از وقت گهیم نیبخاطر ا شتریب بنظرم

 ...کردینگاهش نم گونهنیکاش ا یدر چشمانش نگاه کرد و ا قیعم

 نبود یاله یکه حافظ قرآن و دعاها او

 حفظ شود گرانیبخواند از نگاه د بشیدلفر یچشمها یحفظ نبود تا برا کادیکه و إن  او

 ....دادیم یافتاده بر دل را کجا جا دلشوره

 چرخهیمحور تو م یهمه چ گهیم-

 را دوست داشت شانیصحبت ها یزد و حال و هوا مهیبر جسمش خ مهین نصفه

 از ارباب برده بودنشان یجدا

 از پدر بودنشان یجدا

 زیاز همه چ جدا

 ها را دوست داشت.... ییغزل سرا نیو ا شدندیم مجنون

 یدوباره برا یو جان یپرواز از سر خوش یبار برا کی یبود چند ماه ازیکم اما ن هرچند

 ...ـیادامه زندگ

 ؟یمن شدم همه چ یعنیگه؟ی+راست م

 ....یکم ندار یچیمن شدن ه زیهمه چ یتو برا-

بود به وسعت  یلبخند شیَ ا هیثان یهاو حسادت جایب یهاتی؛ عصبان هایتمام بدخلق جواب

 به لطافت آن.... یاعشق و چاله گونه

 مصاحبه یبرا یتنها بر سر لباس یریساعت درگ نینبود چند مهم
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 اشگره خورده یو ابروها لیدل ینبود تعصِب ب مهم

 ....کردیمدارا م امتیتا ق او

گرفت و از هر  رادیو حق داشت مردش که از هزار لباس ا ستادیا نهیآ یروروبه گرید بار

 متنفر شد لیاستا

 داشت یرنگ بر پوستش درخشش خاص هر

 ...نمودیم یگریبر اندام خوش قواره اش جلوه د یلیاستا هر

 ...ستادیا شیکلوزت خارج شد و روبه رو از

 ....گرفتیاگر از اخمش فاکتور م دیرسیبه نظر م خونسرد

 گه؟یخوبه د نی+ا

 پشت گردن برد و قالب کرد دست

 را رصد کرد و باز چشم چرخاند نییباال پا نگاه

 لباست خوبه-

 تنگه شلوارت

 بهت چسبهیم ینیبش یوقت

 به خرج داد و لبه تخت نشست یمهربان

 دنیآمد وگرنه چند ساعت از وقتشان صرف لباس پوش یو راه م دانستیرا م دردش

 ....شدیم

 نه لباسم مشکل داره نه شلوارم ری+ام

 کنهیچشم باشه نه مدل موهام جلب توجه م یکه تو دهیپوستم سف نه

 کشمیقرمزه نه چال گونم و به رخ م یلیلبام امروز خ نه

 ستین نایمشکلت ا تو

 من برم یخواینم

  ؟یکنیبدون اجازه من همه کار م یگرفت ادیخوب  ایتازگ-

 در هم رفت...  شتریاو ب یو اخم ها دیخند میمال

 بود.... یمصاحبه مرد شوخ یمجر
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 چه؟؟ شدیم انیو چاله گونه اش نما داشتیبا هر حرفش ماهان را به خنده وا م اگر

 ...خواستندیآن رد فرشته بر صورتش را م دنیاندازه دلشان بوس نیهم به هم گرانید

 دادم؟ینشون مآرکو رو  یصفحم پس چجور ذاشتمی+اگه عکس نم

 بگم و برم دنبال شناسنامش دیکم کم با یخودت گفت تو

 باهاش رونیب یبر یتونستیم-

 یازش نشون بد ارشیعکس با ک هی یتونستیم

 ساعت نگذشته بخوان مصاحبه کنن باهات 24که ترند کشور بشه و هنوز  یزیچ نه

 که بگم  کردمیمصاحبه م دیبعدش با دادمیمن آرکو رو نشون م ی+هر جور

 رو  لشیرو دل ماجرا

 زد.... مهیجسمش خ یرو مهینصفه ن لیشد و با همان استا لوس

 دیو لب گز دیدست کش شیلبها گوشه

 بدزدد؟ یقبل رفتن بوسه ا توانستیم

 پسرمون رو همه بشناسن؟؟ ی+تو دوست ندار

 از منم معروف تر شده.... یبچه حت نیباحاله ا یلینظرم خ به

 ...دیکوب اشیشانینگاهش کرد و کف دست به پ حسیب

 آخ و ناله نداد و از تخت کنده شد... اجازه

 نشه منم کار دارم رتیپاشو برو د-

و خم و مردانه را از  چیپر پ کلیزدن آن ه دیفرصت د چگاهیدنبالش روانه شد و او ه به

 ....دادیدست نم

 کار؟ی+چ

 نه ایاتاق آماده شده  نمیبرم خونه بب دیبا-

 رو چک کنم رهیگیکه م ییزایبا پرستار برم داروخونه چ بعدشم

 از تن کند و پشت به او مشغول شد رهنیپ

و عقل  گرفتیو فرم م شدیمنقبض م خوردیشانه تکان م یهرحرکت عضله ها با

 ....کردیو جسم شل م بردیم
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 ؟ی+چرا با پرستار بر

 کاریچ یرو بفرست بره خودت بر گهید یکی

 ستیرا نگر شیسرتاپا گریزد و بار د لبخند

 ....ستادهیا انیکه حس کرد مقابلش عر قیعم آنقدر

 انداخت.... ریو سر به ز دیو نگاه دزد اوردیارباب مآبانه که طاقت ن آنقدر

 گفته بودم بهت یشیزشت م یکنیم یحسود-

 امدیکرد و سر باال آورد اما فرصت حرف به دست ن اخم

 پا گذاشت.... یداد و پا جلو هیپشت سر تک نهیآ به

 اشاره کرد.... نیو با سر به زم ستادیا نهیبه س دست

 نمیزانو بزن بب-

 زمان برد از لود شدن مغز و واکنش جسم... هیچند ثان فقط

 کنترل را هم دوست داشت... نیا یحت

 حرف ساده... کیبا  یاو بود حت ریمغز و قلب و جسم آنقدر تحت تاث نکهیا

 کوچک دوروبرش نگاه کرد... طیو به مح دیلب کش یزده زبان رو جانیه

 آخه ری+ام

 میینجایما حاال حاالها مهمون ا ینه انگار ر؟یام-

 شده ارباب رمی..دری+د

 عمق گرفت و سر تکان داد لبخند

 را دوست داشت رییتغ نیا

قرار  ریبر عقل و فورا تحت تاث کردیغلبه م یو جسم یروح یازهاین یا هیثان به

 ....گرفتیم

 زانو بزن-

 انداخت و زانو سست شد نییسر پا آرام

 ران ها گذاشت... یو دست رو نشست

 فشار داد... یرانش گذاشت و کم یسمتش رفت و کف پا رو به
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 ستیکه شلوارت تنگ ن-

 توش آره؟ وفتهیرون هات نم که

 محکمش شد سرش را باال آورد.... یپنجه ها ریسر اس یمو دیکه ند یواکنش

 مگه ستمیبا تو ن-

که  ییبه موها چیلحظه ه نیبود در ا بیکرد و سر باالتر آورد و عج شتریانگشتان ب فشار

 ....دادینم تیاهم شدیخراب م

 ستیارباب...تنگ ن ستی+ن

 !...ستیکه تنگ ن-

 ...دیفشار داد و آخ آرامش را شن شتریب یکم پا

 نگاه کنبه رون هات -

 ستادیخم شد پا بلند کرد و پشتش ا نییکه به پا نگاهش

 ...کردیم یتنه را دستمال نییدر گردنش فرو برد و دست پا سر

 دیکشیو خط دوخت شلوارش را انگشت م دادیرا فشار م باسنش

 تا پاره شدن نداره شلوارت یفاصله ا یانگار یول-

 افتاده توش یپُرت بدجور یها رون

 کنهیم ییخودنما

 یزوم شده روت پا رو پا بنداز نیدورب یفکر کن وسط برنامه وقت بعد

سرعت درد گرفته  نیو به هم شدیوارد م شیهابر ران یادیتکان خورد که فشار ز یکم

 بود و رو به خواب رفتن....

 تکون نخور-

 شلوارت و باز کن دکمه

 ....ری+ارباب بخدا د

 دکمه-

 زیچ چیخواستارش باشد اما ه تیموقع نیلحظه و در ا نینبود که در ا یزیچ استرس

 ....رفتینم شیپ لشیمطابق م

 دیکش نییپا پیشلوار باز کرد و ز دکمه
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 دست داخل برد و انگشت به سوراخ باسنش فشار داد... یشلوار که شل شد به سخت کمر

هم چسباند اما هنوز  نهیرا گرفت.... کمرش را به س شیو گلو دیخوردنش را د وول

 انگشت خشک قصد ورود داشت...

 ارباب شهینم ینجوریا ینجوری+ا

 رو نشونت بدم شهینم یخوای... مشهینم-

 فشرد.... شتریانگشت فشار داد و گردنش را ب باز

 گوشش را به دندان گرفت و آرام سخن گفت.... الله

 یپا بنداز یاونوقت که پا رو-

 یسمت خم بش هیکه به  اونوقت

 یباسن برجسته رو نشون بد نیا

 تنگ نیج نیا یتو

 شه؟یم یچ یدونیم

 شه؟یم ی.... چی+چ

 زنمیخراب شده دارت م یمایاون صداس یکون جلو نیاز هم-

 ...؟!گهید یدوست داشت کیپابل

او در  یها یباز یرتیبه اندازه حرص و غ زیچ چیو ه تیموقع نیاش گرفت در ا خنده

 اش لذت بخش نبود...قالب مستر گونه

 دمی+نشون نم

 انقدر تو چشمه یوقت یو نشون ند نیا یخوایم یچه جور-

 ارباب ستیبه خدا ن ستی+ن

 نشون داده شده  هیثان هیپس اگه حس کردم -

 ارباب دیشما بگ ی+هرچ

 خوبه...-

 و لب همانجا نگه داشت... دیاش را بوس قهیشق

 داره.... زینکن که واسه شب برات سوپرا تیارباب و اذتوله خوب... -
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 داد و چشم بست هیبه شانه اش تک سر

 داشت یدیشد یحال و روزشان اما او حس گرما نیگذشته از ا قهیده دق ینبود حت مطمئن

 ....ینیفرازم یجانیقلب باال و ه تپش

 ها از آرامش به دور بود....فرسنگ ارشیاما داد ک ردیبست که آرامش بگ چشم

 ....دیکدام را ند چیدرب اتاق را باز کرد و دورتادور چشم گرداند اما ه محکم

 شد رید دیرفت یماهان کدوم گور ریام-

 یاز کلوزت به سر و وضع توله ب رونیب ادیبه داد و فر توجهیبلندش کرد و ب یحرص

 دیاش رسجنبه

 ت کنم؟اتمام حج ستیکه الزم ن گهید-

 کرد... زانیسر تکان داد و لب و لوچه آو مظلوم

 چته توله-

 بعدا شیبق

 رفت رونیرا گاز گرفت و به ب نشییها لب پابه خواهش چشم توجههیب

 یبا خروس دار ینسبت هیبه وهلل تو  ارشیک-

 یمحل یقدر ب همون

 نشستم نییشده سه ساعته پا رمونیبرو بابا د-

 آمد و به سمت در حرکت کرد... رونیب ریو سر به ز آرام

 انقدر غر نزن ارشیک می+بر

بود که از در  یو متعجب رد نگاهش را گرفته ماهان دیرا د رارسالنیام یطانیش شخندین

 خارج شد....

  قا؟یدق یکرد کارشیچ نویا-

 همه رو به جون هم انداخت شیکه دوساعت پ هیهمون زلزله ا نیا

 دارم تشیترب یخودم و برا یمنم روش ها-

 بمونه.... لنتیکن رو سا تشیترب یجور نیهم شهیقربون قدت هم-

 رفتند... نییبه طبقه پا ارشیبا ک گامهم
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 چسباند....  نهیرا از آغوش روهام گرفت و به س آرکو

به چشم  یقلبش از پشت لباس نازک نوزاد عیبود و تپش تند و سر دهیآرام خواب پسرک

 ....خوردیم

باز  عشیبودن ضربان قلب سر یها و عاد هیعالرغم تمام توص گفتینبود اگر م دروغ

 ....دیترسیهم م

 ....دیو پر سروصدا غر گوشیکرد و خطاب به دو پسرک باز یاخم

 رفت ادتونیقانون هارو  یزود نیبه هم-

 گفته بودم من؟ یچ

ادامه  اش نانهیخشمگ یدست روهام را بر شانه اش حس کرد اما بازهم به نگاه ها ینیسنگ

 داد...

 حرفش را بشوند... هیبق خواهدینم دادینشان م یرگوشیآرام و ز یصدا تن

 ریسخت نگ-

 ریسخته ام شهیبعد که بزرگ م شیتو سکوت بخوابون یبخوا اگه

 رهیعادت کنه تو سروصدا آرامش بگ بزار

 دمیو تفنگ بزرگ شدم و خواب ریو ت ادیتو سروصدا و داد و فر یبه اندازه کاف-

 ادیب شیواسه بچم پ یروان یریاون درگ خوامینم

 تو هم.... رهیوگرنه کالهمون م دیکن تیبه بعد رعا نیدونفر هم بهتره از ا شما

باال رفته  یدوان دوان و اخم کرده به سمتش آمد و همان لبخند دندان نشان و ابروها ایارش

 ماجرا... دنیفهم یبود برا یکاف ایآر

 را درآورده... ایکرده و حرص ارش طنتیش شهیمثل هم برادرش

 ری*بابا ام

 بله-

 منه هی*بگو آرکو چشماش شب

 ستیداره ثابت ن یریبچه رنگ چشم متغ زمیعز-

 مثل اونه گهیم ای*آر

 صدا زد... دیدر حدقه چرخاند و اسمش را با تهد چشم
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 ایآر-

 ستی*به من چه داداش دروغ تو ذاتم ن

 دروغ بگم شیدلخوش یکه برا تونمینم

 نگفت دروغ بگو یکس-

 *خب پس رنگ چشماش مثل منه

 شد و آرکو به دست برادرش داد.... الیخیطاقت، مراعات کردن را ب یو ب یعصب

 قدم برداشت... واریبر د هیو به سمت ماهان تک گردندیکرد شب برنم دیتاک گرید بار

 ستیکدوم تون ن چیچشماش رنگ چشم ه-

 روهامه یچشما رنگ

 پدربزرگم به ارث برده از

 دیو هم و بزن دیدعوا کن دیبر دیتونیتا م حاال

 باال آورد.... دیبه سمتشان برگشت و انگشت تهد باز

 ماه کنسله مفهوم نیا حاتیتن هر کدومتون افتاده تمام تفر یخط رو هی نمیبرگردم بب-

 ختمان خارج شدند...به ماهان اشاره کرد و از سا یسر تکان دادند و با نفس راحت عانهیمط

 یرو خراب کرد شونی+چرا دلخوش

 تا فردا سر رنگ چشم دعوا کنن زاشتمیم-

 و او را مجبور به توقف کرد ستادیا شیرو روبه

 ...ریام

 شروع شد اتیدوباره لوس باز-

 داروخونه؟ یریم ی+ک

 گهیدوساعت د یکی-

 پهن و مردانه اش گذاشت... یپنجه پا بلند شد و دست بر شانه ها یرو

 منقطعش را دوست داشت... یگوشش با خنده زمزمه کرد و نفس ها ریز

 نره ادتی+کاندوم 

 کج شد یابرو باال انداخت و لبش به سمت تک
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 ؟یچ-

 خودمم یخب من به فکر سالمت هی+چ

  میزوج هات هیما  بعدشم

 یتوله سگ هورن هیتو  ای میزوج هات هیما؟ ما -

 ...دیفشرده غر یهادندان انیو از م دیکوب نیبر زم پا

 یمحل یبه من ب یرفتار نکن انگار ی+جور

 زد و از کنارش گذشت... یپوزخند

 منتظر عالمت داد و چشم ها برق زد... ارشیو ک نیماش به

 بکنمت توله خوامیگفته من امشب م یک-

 دلت و صابون نزن یلیخ

 نشده رتیتا د برو

 ذشت به همراه سر درد...طول راه به سکوت گ تمام

بند  کیبه مجتمع  دنیتا رس ادشیبود و عالرغم تمام داد و فر بهیغر ارشیکه با ک یسکوت

 آواز داشت....

 یو لودگ یاز جان اما نه وقت مسخره باز زتریداشت برادر عز ینیو دلنش بایز یصدا

 آورد.... یکه در م ییقابل تحمل نبود ادا چیکه ه 

 آرامش داشته باشد شیاز دست صدا یحداقل کم دیپر رونیپارک نشده ب نیماش

 چگاهیکه ه یهمان نعمت ارشیبودند و بودن ک ریدرگ یادیشروع برنامه زمان ز تا

 ....کردیفراموش نم

که تمام عوامل پشت صحنه را به خنده وا  ییها طنتیو ش یزدنش مسخره باز حرف

 داشتیم

 ...یحوصلگینه اجازه ب دادیوقت فکر کردن به او م نه

 متعجبش کرد... ارشیک یبلند و جلو جلو یهاصحنه احضار شدند و قدم یرو

 را گرفت و در کنار خود قرارش داد... دستش

 می+چه مرگته خب آروم باش با هم بر

 برم دیمن زودتر با گهینه د-
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 +چرا

 ینیبش کنندیاول به تو تعارف م ینجوریچون ا-

 یگیم یچ ارشی+ک

 یمجر کینزد نمیسفارش کرد من بش رارسالنیام-

 را آزاد کرد و باز جلوتر قدم برداشت دستش

 صورت یو عضو دائم یپاک نشدن لبخند

 هاخاص لب یو مردانه با آن انهنا حیمل چهره

 ....بیو دلفر بایشکفته شده با چال ز یغنچه  طرح

 نگاه ساده به صورتش مجذوب کننده بود.... مین همان

 مصاحبه با آنها... یبرا یزده بودن مجر جانیه

راحت  یرا تا حدود الشیکامال دوستانه خ یطیخنده دار و مح یو جواب ها سوال

 ....کردیم

شده را بدون  نییتع شیاز پ یو او تمام جواب ها گذشتیها محور پسرکش مسوال شتریب

 .... دادیمکث پاسخ م

 شد نیدلچرک یکم دیاش رس یزندگ اریکه به معشوق و  سوال

 ...دادیبه قلبش م یحس بد پنداشتندیتمام مردم کشورش معشوقش را زن م نکهیا

 کند.... یمردش را با غرور و افتخار به همه معرف توانستیکاش م یا

 شما؟ یندارند با فرزند خونده ها یخانم مشکل-

 حواس او را هم پرت کرد... ارشیک یلحظه ا خنده

 سخت بود.... یکش آمده کم یهاو حفظ کردن لبخند و لب دیکوب شیبه پا آرام

 ندارند ی....مشکلری+خ

در کنار من  شیزندگ دونمیباشم که م یکه پدر فرزند دهیاجازه رو م نیبه من ا قانون

 در پرورشگاهه  یخوشبخت تر از زندگ یلیخ

 به افتخارش دست زدند و او پر غرور لبخند زد.... تیجمع

 شد... یطوالن دیکشیز آنچه انتظارش را ما شتریو گفت ب گپ

 کردند در کنار هم یسپر یخوب زمان



 

783 
 

 مردم قیو خنده و ذوق تشو یاز شوخ پر

 منوال بگذرد نیداشت تا آخر برنامه به هم دیام

 شد... دیزود نا ام یلیخ دشیام اما

 بردینم شیاز پ یکار چیو ه دیفهم ارشیک یدر نگاهش را حت ینگران

 و  دیرس انیکه گذاشته بودند به پا یسوال و جواب مسابقه

 خود بلند شد.... گاهیدوم برنامه از جا یمجر

لحظه چقدر فحش  نیدر ا دانستینم یبود از برنده شدنش اما طفلک حت خوشحال

 اش شده....حواله

 حال بد خنده اش گرفته بود.... نیو در ا خواندیتک تک فحش ها را م ارشینگاه ک از

به سمتش برگشت و در  یهر چند مصنوع یگرفت با لبخند یکه در کنارش جا یمجر

 "یجواب "آماده ا

 تکان داد... سر

 ...مانهیهم آنقدر صمدونفره آن یسلف ینبود برا آماده

 و فاتحه خود را خواند... دیچیمرد دور شانه اش پ دست

 دو عکس نبود که... یکی

 ...شدیبا روح و روانش محسوب م یمتعدد باز یها عکس

 دونفره یهاثبت عکس یرفت برا ارشیو مرد سراغ ک افتی انیلحظات شکنجه پا بالخره

 هااز برنامه و حرف دینفهم چیه گرید گفتینبود اگر م دروغ

 ...کردیچه م دیدیبرنامه را م لمیو اگر ف دیچرخیم رارسالنیبند فکرش محور ام کی

 برنامه که به پشت صحنه رفتند... یانیم یها لحظه

 را عوض کرد شیزنگ تلفن حال و هوا یصدا

 ...دیدرخشیهمچون الماس م یصفحه گوش یمردش رو اسم

و بالخره صفحه چتش را باز  دادیقلب م یشگیهم جانیکم دستان نشان از ه لرزش

 کرد.....

 ....شدینم نکاریمجبور به ا تیموقع نیوقت در ا چیکاش ه یا اما

 دییو اطراف را پا دیگز لب
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 ....نندیصفحه را بب یآنها هم عکس بزرگ رو دیترسیم

 حس و حالش را بفهمند... گرانید دیترسیهم م دیشا

 عکس را آرام خواند و چشم بست و لعنت فرستاد.... ریز غامیپ

 وقتش نبود تیموقع نیلحظه و در ا نیدر ا حال

 ....دیصفحه را باز کرد و عکس را د گرید بار

 تاج دارش ینشسته بر صندل رارسالنیام

 دیکشیبه رخ م نهیعضالت برجسته س انیعر مهین

 وقت ها گریاما بر خالف د بارنیا

 یاز پشت گوش یحت زشیآم ریکامال باال بود و نگاه تحق سرش

 خودش بود... گاهیجا گریکه تا چند ساعت د ییجا نیزم روبه

 او... یپاها ریز

 یقرمز رنگ دیشده با نور شد نیمطلق، مز یکیپا انداخته شالق به دست در تار یرو پا

 ....دیکشیانتظار آمدنش را م

 را زمزمه کرد و کاش توان جواب دادن داشت... غامیپ بازهم

 "اربابت منتظرته توله-

 برگرد به من زود

 پاهام" ریز

 ....دیکش رونیشلوار فرو برد و کارت در را ب بیلرزان در ج دست

 .... زدیو با ترس لبخند م شدیپخش م بشیپنهان در ج یبسته  یهر حرکت صدا با

 

 نداشت.... یرادیکردن که ا طنتیش

 خورده.... وندیپ یگوشیو باز طنتیبدنش با  ش یکه تک تک سلول ها ییاو یبرا نه

اش را  یخود واقع توانستیسال نقاب زدن بر چهره و جسم، حال م نیبعد از چند یوقت نه

 نشان دهد... 

 زن...حال به هم یهاو نقاب کیف یدور از ادا ها به
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 خودش بود... خود

 ها طنتیها و ش یزبان نیریهمان ش با

 ها ییهمان کلک ها و مظلوم نما با

 همان جسم سراسر خواستار درد کمربند و لذت سوختن.... با

جسم را گوش زد  ازیو ن زدیم ادیکه از پس مغز فر ییمبارزه نداشت با صدا طاقت

 .... کردیم

را  ازشیو لوازم مورد ن ستندیبا یداروخانه ا یروخواست روبه ارشیراه از ک در

 ...دیخر

 بود یاما لبخند واقع بارنیکه باز کرد ا در

 یخانه آن عطر خوش بهشت بیعج یگرما

 ....دادینشان از وجود خانواده م یمیگرم و صم یفضا

 خودش یبرا یا خانواده

 ...زدیکه موج م یجنس مهر و محبت و عشق از

 ....کردیعوض نم زیچ چیخانه را با ه نیا یگرما

و اتاقش را به او  ندیایب نجایبار با آرکو به ا نیاول خواستیدلش م گفتینبود اگر م دروغ

 نشان دهد

 نه حاال... اما

 اربابش  دنید یبرا زدیکه له له م یزمان نیدر ا نه

 کند؟یم ییهنوز هم در همان حالت نشسته و فرمانروا یعنی

 او مانع شد... یتند کرد به سمت پله ها اما صدا قدم

 ییاصل ماجرا طاقتهیعجله توله؟ انقدر ب نیکجا با ا-

 چاک داد و تند تند پلک زد شین

مبل کنارش نشست و دست با فاصله پشت کمرش گذاشت و کامل به  یکرد و رو عقبگرد

 شد... سمتش کج

 داشت ادیخانه را خوب ب نیا یهاقانون

 ممنوع... لمس
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 ارباب دیاتاق ی+فکر کردم هنوز تو

 کشدار گفت... یییو اوم دیکش میحج یلبها یرو زبان

 !کنن؟یتوله سگا مگه فکر هم م-

  کردن؟ی... مکردنینم یهر غلط گهیبود که د ینجوریا اگه

 معجون به دستش داد... وانیخم شد و ل زیسمت م به

 یش تیبخور تقو-

 میحاال حاال ها باهم کار دار امشب

 سر جاش.... ارمیعقلت و ب قراره

 آب دهان پر سروصدا قورت داد و  یشینما

 به لب چسباند... وانیل

 ندیها را ببچشم بیآن برق عج توانستیبود هرکس نم کور

 قلب را بشوند... یتپش ها یصدا توانستیبود اگر نم کر

 زده شده بود جانیها هحرف نیهم با

 به او....  رهیخ یبا طناز وانیل یو چشم ها از باال شدیم نییگلو تند تند باال پا بکیس

 اوردینگاهش کرد و طاقت ن یکم

 به دست گرفت اما زمزمه "توله سگش" بلند شد و ماهان را به خنده وا داشت.... یگوش

 ؟یکن سیعکس نشونت بدم از خنده خودت و خ هی یخوایم-

 تر شد و تند تند سر تکان داد... کیزده نزد ذوق

 !؟ی+چه عکس

 دیشنیرا م شیو صدا کردیحواسش را جمع م یکاش کم یاما ا دیرا ند پوزخندش

 ....دیدیرا م داریو گرگ ب گرفتیآرام م یکم

 .... ستینرمال ن شیکدام از حالت ها چیه دیفهمیو م کردیدقت م یکم

 که به سمتش کج شد یگوش صفحه

 دست و پا گم کرد یا هیبه ثان دیرا که د عکس

 حالت ممکن.... نیتر دهیسپرده شد و رنگ در پر یبه فراموش یباز زبان



 

787 
 

 آرام بود بینگرفت اما تن صدا عج لکنت

 و مظلوم... ریبه ز سر

 +غلط کردم

 دونمیم-

 من نبود ری+تقص

 گذاشته بودن.... مسابقه

 ...دیو پر دیرا شن زیبا م لیبلند برخورد موبا یصدا

 او اما سرد بود و خونسرد و آرام تن

 دونمیم-

 +ارباب!!

 که نرفته... ادتیاتمام حجت کردم ماهان -

 عذاب ممکن بود.... نیبد تر نیو ا کردینم نگاهش

 ....وقتچیآورد ه یرا طاقت نم یمحل یب

 یدست به دست تو صفحات مجاز گهید یکیله سگ من تو بغل عکس تو دیچرا با-

 بچرخه....

 ....کردیکاش نگاهش م یا

 دیخریرا به جان م شیعصبانت

 کمربند و شدت سوزش درد

 بود... هرچه

 و نگاه گرفتن یمحلیاما به جز ب ییبال هر

 ...کردیمطلق قلبش را به تپش وادار م یاهیآن س دانستینم مگر

 دستش گذاشت... یتر شد و آرام دست رو کینزد یکم

 را در آغوش گرفته بودند... گریکدیکه عاشقانه  یو گرما دو تضاد یسرد

 آنهاست؟! یهافقط به خاطر قاب دست ای نمودیم بایکنار هم آنقدر ز شهیهم

 +ارباب
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 ....اریدر ب بتیکاند*وم و از ج-

 زده نگاهش کرد و باز هم او را دست کم رفته بود... بهت

 دیکنیم بمی... تعقبی+تعق

 ام؟یبه نظر م کاریانقدر ب-

 کرد و شل شد زانیو لوچه آو لب

 د؟یدی+پس از کجا فهم

 داروخونه؟ یبدون اجازه من چرا رفت-

 کاند*وم گرفتم ارشیک ی+برا

 پس کنهیم کاریتو چ بیتو ج-

 جا مونده ی+اشتباه

 درشتش یبکنمش تو سوراخ کونت با همون خارها یاشتباه-

 و سر تکان داد... دیباال کش ینیب

 دی+ببخش

 امشب؟ چوب خطت پر شد که یکرد یچند تا غلط اضاف-

 ییعکس کذا یادآوریبه دست گرفت و دست مشت شد از  یگوش گرید بار

 شلوارت تنگ نبود نه؟ یگفت-

 خوبه دی+خودتون گفت

 من گفتم که یتو غلط کرد-

 تو حلق عکس هیباسن ک نیا

 باسن جهانه نیباتریمجله ز یانگار

 بهتر از کون تو نبود هیزاو

 خم کرد... شتریو سر ب دیخند

 نمودیم ایمرد دن نیتر منطقیلحظه ب نیدر ا رارسالنیاو نبود اما ام ریتقص

 که او عاشقش بود.... ییایمرد دن نیمنطق تر یب

 ستی+مال من ن
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 و اجازه آخ و ناله نداد دیرانش کوب یرو محکم

 رد سوزش بگذارد ینتوانست دست رو یمحکم تر فرود آمد و حت یبعد ضربه

 ه؟یپس مال عمه مجر-

 ارشی+مال ک

 جاش رو بدن توعه؟ ارشیکون ک-

 جلو فرستاد... نییکرد و لب پا یام ام

 معصومانه بود یادیوار اما ز یپاپ یها چشم

 انداخت... یاما قلبش را به تپش م کردیاش را آرام نم یوحش یخو

 جا شدهتنه هامون جابه نیی+پا

 جواب ابلهانه و کودکانه نیشد از ا مات

 کم کند نه؟ شیها یاز دلبر ینبود کم قرار

 سمتش خم شد و سر در گوشش فرو برد به

چفت تنش بود  یادیکه ز یرهنیو پاره کردن پ دنیکش نیرا گرفت و در ح قهیطرف  دو

 زمزمه کرد... دوارانهیتهد

 جا کنمتنه تو جابه نییاتفاقا منم قراره پا-

 کنمیرو عوض م تتیو جنس برمیمصرفت و م یکرم ب اون

 رفت یو از جا برخاست و به سمت مبل کنار دیکش عقب

 لخت شو....-

 شد انیحالت ممکن لباس از تن کند و کامال عر نیتر عیسر در

 لرز داشت.... یو کم دیدرخشیشب م یکیتار انیم دیسف پوست

 و بدون دستور زانو زد دیلب گز دیدستان مردانه اش د انیکه م ریو زنج قالده

 او بار آمده عیاو نبود که جسم مط ریتقص

 فلز قالده ماند یبست و منتظر سرد چشم

 هولش کرد یمتصل به آن کم ریکه بسته شد زنج قالده

 شود.... رشیمنکر لذت و تحق توانستیما نمرا تا کنون ا تیوضع نینکرده بود ا تجربه
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 شد و ناچارا چهار دست و پا به دنبالش...  دهیدر دستان او کش ریزنج

 ....شدیو گاه آرام م کردیو درد گلو قدم تند م ریاز حد زنج شینشدن ب دهیکش یبرا گاه

 اربابش ناخودآگاه جسمش را منقبض کرد و در خود جمع شد.... ریپوزخند و تحق یصدا

  گردونمتیم ینجوریا یوقت یتوله سگ من.... دوست دار-

 عکس ازت منتشر کنم؟  هی ینجوریمنم ا یدار دوست

مارک دار و  یروشون با اون لباسا یجلو شیکه تا چند ساعت پ یاون آدم ننیبب همه

 قلبمه سلمبه نشسته بود یحرفا

 داره مبادا فرار کنه.... ریو زنج رهیسگ خوب چهار دست و پا راه م هیمثل  حاال

 هر حرف و جمله با

 خوردیتکان م جنبهیو آلت ب زدیلفظ و نجوا لذت بود که در جانش جوانه م هر

 شودیمحقق نم دانستیو م ندیحالت بب نیاو را در ا یکس خواستیدلش نم چیه

 افتیاو در تیکه از لبخند رضا یو لذت رین به آن تحقلذت بخش بود فکر کرد اما

 ....کردیم

 بود یرفتن از پله ها اما معضل اصل باال

و به  دیکشیرا م رشیزنج یکردن اما او با صبور یقدم گذاشتن و ط دیها طول کش قهیدق

 ....بردیو راهش م کردیوقتش مکث م

 و منتظر شد.... دیلب گز دندیدر اتاق که رس پشت

 به رنگ خون یو نور طیآن مح یتنگ بود برا دل

 ...یانکار نشدن یاز جنس عشق و درد و لذت یجنون

تر  انیها را نمابود که برق چشم یزیو لذت چ زدیبا عالقه دور تا دور اتاق چرخ م نگاه

 ...کردیم

 شد سر باال آورد و بازهم چهار دست و پا حرکت کرد دهیکه کش ریزنج

  سوختیم یزانو زخم شده، کم سر

 با پارکت یسخت و طوالن یبرخوردها نیدست ها عادت نداشت به ا کف

 فشیبود از دستان مردانه اما لط دور

 نگفت و به فرمانش حرکت کرد... چیحال ه نیا با
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 ماندن زانیوسط و آو لهیهم م دیاتاق بود شا انینگاه تخت م مقصد

 ...ستادیمتعجب از حرکت اشد  تیکه هدا واریبه گوشه د اما

 کرد... دایو ترس به دل راه پ هینداشت از تنب یا نهیزم شیپ چیه

 توله؟ هیچ-

 ....دنشید یگرفت و سر باالتر برد برا واریاز گوشه د نگاه

و  شدیصورت مات فاق شلوار م یبس جالب بود و نگاه ناخودآگاه به جا یا هیزاو

 ...زشیآم کیتحر یبرآمدگ

که در دست داشت و به قالده گردنش  یریاو و زنج ستادنیحالت ا نینبود اما ا پت

 ست... یدوست داشتن بیعج دیرسیم

 +ارباب

 اوت؟ میبرم تا قراره

 دیکش شتریب ریباال انداخت و زنج ابرو

 زانو بلند شد... یناچار از آن حالت در آمد و رو به

 اوت میتا-

 مثل تو؟  یتوله سگ واسه

 و کوچولوعه وتیک یتالیاوت واسه ل میتا اما

 صورت ماهش متوقف شد یرا از نظر گذراند و رو شیسر تا پا زیآم ریتحق

و  بایچهره ز دنیاز د کندیم یچه عشق دانستیاما فقط خدا م ریتحق یکج کرد به معنا لب

 فرشته گونه اش....

 یوتیتو نه ک-

 کوچولو نه

 ...دیرا به عقب کش شیچپش را خم کرد و موها یزد و هم قد او پا زانو

 و در ضمن-

 دستیفایاوت ب میکه عقل نداره پس تا یسگ توله

 ؟یفکر کن ینیاون گوشه بش یبر یخوایم یچطور

 نکرد و پشت سرش رفت زانیآو یدرهم و لب ها یبه اخم ها یتوجه
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 اش غرق لذت شد... یبه باسنش زد و از نرم یمحکم اسپنک

 بدو توله-

 وقت ندارم یلیخ

 غرغر یحرکت کرد اما با چاشن عانهیمط

راحت ناله وار اعتراض  الیگمان خود تن صدا فقط در حد زمزمه محو بود پس با خ به

 کردیم

 وتمیهم ک یلی+خ

 اوت.... میمگه توله سگا دل ندارن برن تا بعدشم

 اما نشان نداد نیریاعتراضات ش نیبه ا دیخند یپنهان

 رفت... یبزرگ یحلقه ا ریو سراغ زنج خواستیکه م یبه حالترا فرم داد  بدنش

 قرارشیو از آرامش به دور بود جسم ب دیکشیسرک م کنجکاوانه

از کارش  چینداشت که ه یا دهیاما فا کردیو گردن کج و راست م خوردیتکان م تکان

 ....دیفهمینم

 دراز بکشد و پشتش قرار گرفت نیزم یسمتش آمد و دستور داد به حالت سجده رو به

 او خلق کرده یکه برا یمور شد بدن از تصور صحنه ا مور

 چشم یباال و تمام اعضا جلو باسن

 چشم بست که انقدر زود فکرش را خوانده.... دیپوزخندش را که شن یصدا

 یبهشت یفشرد و منتظر ناله ها یکوچک را گرفت و کم یبالز ها یگرمش به آرام دست

 ماند....

 توله یچه منظره قشنگ-

 مگه نه؟ نمتیحالت بب نیمن حق دارم تو ا فقط

سهم  یتر قیعم یشد و ناله ها شترینکرد اخم کرده فشار دست ب افتیکه در یجواب

 ...شیهاگوش

 درسته؟-

 +بله... بله ارباب

 ؟یاما صدات چ-
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 ناله هارو نیضبط کنم ا هیچ نظرت

 یپخش کن دتیعنوان آهنگ جد به

 نه؟؟ ایها پر فروش هست  یثل قبلنظرت م به

 دهیبه قصد پاسخ نپرس یجواب نماند که اصال سوال منتظر

 وا داشتن احساسات جانیکردن مغزش بود و به ه ریدرگ یباز

 داد چیپ شیرا دور بالزها ریشد و زنج مشغول

 که آسان گرفته باشد میانقدر سفت که ضرر برساند نه آنقدر مال نه

 ستیقسمت مردانه کاف نیبر حساس تر ریزنج ینیسنگ همان

 برد انیاما طاقتش را از م ریزنج یسرد

 دیسرد چسباند و ناله کرد و لب گز نیبه زم یشانیپ

 ...کردیحالش را بد م گریاش اما از طرف د ینیسنگ

 کند آخرش را... ریشروع نشده به نفع او نبود و خدا بخ یباز

 یشانیبرساند و ماهان ناخودآگاه مجبور شد پ شیتا به مچ پاها دیکش نییآرام آرام پا ریزنج

 ...دیایجدا کند و به همان حالت قبل در ب نیاز زم

 نشست نیزم یزده رو زانو

 شدیحس م یفیو درد خف دادیرا کش م شیبالزها ریزنج ینیسنگ و

 دستا پشت-

 کرد و دست پشت کمر برد اطاعت

 به مچ پاها بست یرا ضربدر شیاز دور دو مچ پا گذراند و دست ها ریزنج

 تنش حک شد... یرو ریبزرگ زنج یحلقه ها یکه جا یدر حد محکم

ماهان بر  یو منگ جیحالت گ نیبه اندازه جسم محدود مورد عالقه اش نبود و ا زیچ چیه

 افزود یحال خوبش م

 را هم نداشت یقدرت تکان کوچک یحت

 ....سوختیو تا مغز استخوان م دیکشیم ریت ریاس یبالز ها که

 ییو از ترفند مظلوم نما ستادیو کوچک صامت ا زیهر چند ر یخسته از تقالها عاقبت

 استفاده کرد...
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 +ارباب!!

 رو آماده کنم لیوسا یتا باق یحرف بزن یوقت دار قهیفقط دو دق-

 شنومینم یحرف چیه بعدش

 حرف مکث کرد و از سر شانه سرعقب برد و نگاه دوخت انیبه او بود اما م پشت

 البته به جز آه و ناله و التماس-

 +ارباب

 ه؟یچ-

 آشفته در ذهن یجمله ها فیتمرکز و رد یکم یبست برا چشم

 زد... یاز هر گوشه ذهن حرف الیخیو ب دینرس یا جهیبه نت یآخر مرتب ساز در

 نکردم ی+من کار

 من نبود ریتقص

 اومد بغلم خودش

 گفتم البد کاندوم الزمه زیسوپرا دیگفت بعد

 رهیخودش خواست عکس بگ اونم

 برم داروخونه خواستمیاجازه که نم بدون

 که نشد میکردیخاکش م دیبا میداشتیاونجا نگه م دیبند ناف آرکو رو نبا بعدشم

 وسط نیا هیمن چ ریتقص

 نبود انیم نیا یاما حرف شدیباز و بسته م لیدل ینفس زنان دهان ب نفس

 را بسنجد تیچشم باز کند و وضع کیاطراف اما باعث شد با ترس  سکوت

 تموم شد؟-

 انداخت و لب زد  نییسر پا آرام

 +نه اخه...

 گگ بزارم؟ ای یبندیخودت م-

 دیکش یگرید کیفرستاد و آه درامات رونیب نهیآه مانند از س نفس

 نبود... نینچنیبگذارد اما ا ریداشت تاث دیام
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 زدیبازهم ساز مخالفت م عقل

 لیدل یب

  یقصد و قرض بدون

 شد الیخیب دنشیبا د اما

بر جسم و  یچه فشار دادیاز عرق نشان م سیخ انیعر مهیو تن ن یشانیبرجسته پ رگ

 روحش وارد شده...

 آزار نرساند نیاز ا شیب

 بود زشانیانگ جانیه یخود صدها برابر آن محتاج شروع باز که

 شدن پوست نیرنگ متیق به

 و اشک و آه سوزش

 روح آرامش

 جسم یسبکبار

 شتریدر آخر جنون ب و

 درد ازمندیجسم سراسر ن نیاز ا شدیمتنفر م گاه

 اش داشت یاو را در زندگ ینه وقت اما

 و شدیآرامش فقط با او معنا م یوقت

 ....دادیبهشت م یبا وجودش رنگ و بو یزندگ

 جانینشان از ه کردیم فکلسیکه ر یمعده ا دیدهان و طعم تلخ اس یو خشک ادیقلب ز تپش

 جسم یقراریو ب دادیم

 یلب به لبخند گشوده شد و چشم ها سرخ از برق دیرا که در دستانش د یچند رشته ا شالق

 بیعج

 درد آشنا بود نیدلتنگ ا چقدر

 محتاج فرود پر قدرت آن بود چقدر

مهابا شالق در هوا برد بر  یرا نوازش کرد و بسرش قرار گرقت و آرام گردنش  پشت

 ...دیخود کوب یران پا
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شکافتن هوا باعث انقباض پاها شد و چشم بست و هر لحظه منتظر فرود بود اما  صدا

 نشد...

 ماندن از ضربه بینص یصدا و تکان شالق و باز هم ب گرید بار

 طاقت خواست سر عقب ببرد که فرصت نشد... یب

 دیو داد کش دیشانه اش فرو آمد و از دردش پر یرو شالق

 بود یپاها و اندام جنس بینص یدرد اصل اما

 بر اثر در تکان بخورد توانستینم یکه حت لعنت

بر شانه و سر  یگریپشت سر د یکیضربه  یلعنت فرستادن نه وقت ینداشت برا یزمان

که بر کدام درد نداشت  صیقدرت تشخ یآمد و حت یاش فرود م یشانه و کمر و گود

 تمرکز کند

 دیکشیو داد م شدیگاه صدا از کنترل خارج م کردیناله م گاه

 ....شدیبم از ته گلو آزاد م یو صدا دیگزیلب م گاه

 شتریو پر شتاب ب قیعم یبلند نفس ها یو صدا زدیضربه م کیبه  کیتوجه  یاما ب او

 دیرسیبه گوش م یداد ماهان حت یاز صدا

را به لرزه  نشیریز یکه جسم زخم دادیاز لذت سر م ییاو غرش ته گلو ادیفر یصدا با

 ....داشتیوام

 رنگ سرخ خون آرامش کرد بالخره

 او نبود  دست

 بود رید یماریدرمان ب یبرا گریبال را بر سرش آورده د نیماهان ا جسم

 به خود یحت یگاه کردیم شک

رز بود نه همرنگ خون  یکه نه به رنگ گل برگ ها یسرخ دهیتر از خون او ند نیرنگ

 ...گرانید

 پوست او وجود نداشت  یدیتر از سف بایز

 نشود؟ نینبود با خون مز فیح

 داشت ییطعم استثنا یحت

 فقط مزه آهن نه

 ستادیا شیکمر سراسر رد زخم دل کند و روبه رو از
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 عرق کرد و در هم شده از درد صورت

 خشک یو لب ها حالیب یها چشم

 بود بایحال هم ز نیدر ا یحت

 آرامش یقدر یبرا کردیها التماس م چشم

 دیزانو زد و دست نوازش وار بر سروصورتش کش شیرو روبه

 ؟یکم آورد یزود نیبه هم-

 چقدر وقته  یدونیم

 حس بودم نیچقدر دلتنگ ا یدونیم

 دمتیحال ند نیوقته تو ا چند

 دیشد از او و نگاه دزد شرمنده

 داشت حق

 زشانیانگ جانیه یها یمدت رابطه و باز نینبود در ا کم

 یلحظه ا تیترب یبرا یسطح یهیدر حد کمربند و تنب اما

 حس و حال نیها دور بودند از ا مدت

 رابطه دورشان کرده بود تیاز واقع یپشت سرهم حت اتفاقات

  اوردمی+کم... کم ن

 فقط

 دراز بکشم فقط

 شد حسیب پاهام

 تونمیاما نم وفتهیب خوادیشل شده م جسمم

 او بود یهالب ینیریلب سهمش ش همهنیا انیشد و م کینزد

 دیرا محکم مک شیلذت چشم بست و لب ها با

 ردیو رنگ خون بگ وفتدیحالت بماند و تن سراسر رد ب نیبود تا آخر عمر در ا حاضر

 سهمش بوسه باشد قهیهر دق اگر

 کنمیبازت نم-
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 یمونیم بسته

 یسو استفاده کن یحق ندار دنیم یاگه بهت آزاد یریبگ ادیکه  یمونیم

 یکن یباز رتمیبا غ یندار حق

 خودش رو داره یها یتو بند من بودن سخت یریبگ ادیتا  یمونیم بسته

 و شرط به سرت نخوره دیق یب یآزاد یتا هوا یمونیم بسته

 دیلب کش یلبخند زد و زبان رو آرام

 او را یهامانده از لب یمزه کرد طعم باق مزه

  خوامینم ی+آزاد

 باز باشد... مهیتا دهان ن دیشد و محکم کش ریاس چانه

 ؟یمطمئن-

 +بله

 بله؟ -

 +بله ارباب

 خارهیتن م نیا یاما انگار-

 کنهیم یآزاد یوقتا هوا یبعض

نکنه تا  جایب یهوس ها نیبخارونمش از ا گهیکنم؟چقدر د کارشیچ خواد؟یمنو نم بند

 نکردم؟  کشیت کهیت

 تنه نییدرد پا الیخیو ب دیبه جلو کش سر

 شکستن استخوان پا یشدن و حت میعق الیخیب

 کردیفقط سر بر شانه اش گذاشتن آرامش م حال

 دیجلو کش یآمد با دلش و کم راه

 گردنش را ماساژ داد و هنوز اول راه بودند پشت

 کندینبود اما دل نم یریسخت گ قصدش

 اوردیتا بتواند تا آخر دوام ب دادیبه خرج م متینوازش و مال یکم

 نه اما جدا شدنش را حس کرد و آرام غر زد ایشده  قهیمطمئن نبود چند دق یحت
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 ؟یدیلم م ینجوریکه ا یگفته مستحقش یک-

 کرد و تخس شد  اخم

 که مستحق بود البته

 باشد جز او توانستیم یچه کس یآغوش برا نیا

 +مستحقشم

 ؟یمستحق هم هست یکنیکم غلط اضافه م-

 برگشت یو به مستر روم رفت و با سطل وتشیزد به اخم ک پوزخند

دست و پا بسته و  ینوایخوِد ب یاخم صورت را گرفت و رابطه گاهیجا یو گنگ تعجب

 ...دیفهمیبا سطل را نم یزخم

 نه؟ یخسته شد-

 +نه ارباب

 گهیم گهید زیچشمات چ یول-

او را  هیشدن توسط درد و تنب دهیخواهش چشم ها اما هنوز هم دلش به چالش کش عالرغم

 خواستیم

 شدیباز م شیو دست و پا کردیلطف م اگر

 غرق درد و لذت شود شیدست و پا ریز توانستیصبح م تا

تر شد و سطل  کیدادنزدیبه جسم در بند نم یاما آزاد خواندیها را مدل و چشم حرف

 باال برد...

 

 در بره تیخستگ کنمیم یکار هیحاال -

 خورهیبه درد من نم جونیو ب فیضع توله

 یخوریبه چه دردم م یایاز پس من بر ب ینتون

 که تمام تنش را لرزاند.... یآب و کف یو نفس رفت از سرد دیکش یبلند قیشه

 به خون افتاده مهم نبود... یهاتنه و زخم نییدرد پا یحت گریها گشاد شده د مردمک

 انداخت.... یاما کف به سوزش م کردیسرد سوزش زخم ها را کم م آب

 حس خوب و بد... انیشده بود م جیگ
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 برعکس...  ایاست  شتریحس دردش ب نکهیا دنیفهم یبود برا منگ

 ؟یسرحال اومد-

 کردیحال آمده بود؟ فکر نم سر

گرفته بود اما از شدت سرما توان بستنش را هم  درد یباز مانده کم مهیطور نهمان دهان

 نداشت....

 سرش رفت و دو شمع کوچک روشن کرد.... پشت

 سردش را دوست نداشت تن

 ...ماندیهم م شهیمنبع گرما بود و هم شهیهم ماهش

 خواستیآتش گرفته و گر گرفته را م تن

 افتاد.... یخواستار او بود و از شدت خواستن به هول و وال م یکه در هر حالت همان

 کج کرد رو به کمرش.... یگذاشت و کم رشیانگشتان در بند زنج یال شمع

 خمار کننده بود... شهیمو هم شیو محل رو دیوار مالپشت سرش را نوازش آرام

 بوسه کاشت و به نوازشش ادامه داد همانجا

 مگه نه؟ یتو که توله حواس جمع من-

 درسته؟ وفتهیشمع ن یکنیرو جمع م حواست

 ...شترینوازش ب یسر تکان داد و پشت گردن به دستش فشرد برا آرام

تا آب شدن  یبه شمع بود که فاصله ا رهیها و نگاه سرخش خ یبه لوس باز دیخند

 نداشت....

 ....نیپاراف ختنیبه دنبال ر شتریو لحظه به لحظه ب کردیپر لذت آب شدنش را دنبال م نگاه

 پوست خوشرنگ فرود آمد یسر خورد و باالتر از باسن، رو نیقطره پاراف نیاول

 ....ییحس رها نیاز ا دیو ذهن و جسم و روح تماما آه کش دیپر لذتش را شن ناله

 نشست... شیو روبه رو اوردین طاقت

 باز.... مهیطور نخمار و سر کج شده و دهان همان یهاچشم

 کرد غیها درو از لب دیور تا دور لبش کششست د انگشت

 وصال دیآورد به ام رونیزبان ب طاقتیب
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 کردنش گل کرده بود.... تیو او اذ خواستیمک زدن آن انگشت مردانه را م دلش

 +ارباب

 افزود... یم اشیطاقتیو بر ب کردینم شیهابه چشم نگاه

 توله؟ یخوایم یچ-

 انگشتش له له زد یحس گرما یآورد و برا رونیزبان ب گرید بار

 لبخند زد و او را به خواسته اش رساند... آرام

گرم انگشتش  یهاو آرام در دهانش برد و بالفاصله لب دیخشک کش یهالب یرو انگشت

 را احاطه کرد

 کردیکه دوره اش م یسینوک انگشتش را دوست داشت و زبان خ قیمکش عم حس

 ...دادیقلقلکش م

 ....دیرا شن دشیبود در حس خوب که کمرش را قوس داد و گوش ها ناله شد غرق

 و فورا لب بر لبش گذاشت....  دیکش رونیو انگشت ب اوردین طاقت

 و گاز گرفت و لذت برد... دیو مک دیبوس

 ....شدیم یدر دهان خال ظشیغل یو آه ها دیدیجسمش را م زیر یها تکان

ممکن  شیکه دل کندن از لبها ژنیو کمبود اکس ینفس تنگ متیبه ق یحت دیکشینم عقب

 نبود....

 و فشرد دیها رس نیتا به محل پاراف دیکش یدست پشت کمرش برد و احتمال آرام

 از آه و ناله گذشت... نباریا و

 و به زور عقب رفت... دیرس ادیفر به

 آخ سوزهی.. می+م

 هنوز مونده -

 به کنار یزخم یهاکمر و لب سوزش

 چگونه آرام کند.... دانستیرا نم کردیکه کم کم قد عمل م یآلت

 +ارباب لطفا

 رسونمتیبعدش به خواستت م یباش یاگه تا آخرش پسر خوب-
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تحمل  توانستیها هم مشدن لبخندش و تا ساعت انینما یبود برا یوعده کوچک کاف نیهم

 ....بودیتن او م ینیکند اگر آخرش سهمش سنگ

 و ران ها بود نهیسهم س بارنیهم شالق به دست گرفت و ا باز

 گذاشتیکه به جا م یشالق و اثر داغ یسرد

 داشتیکه تنش را به لرزه وام ییها نیکمر و پاراف سوزش

 دیفهمینم چیه گرید

 بست و بلند ناله کرد چشم

 و پر ناز از سر درد و لذت اغواگرانه

 ...ستین ایدن نیدر ا گرید دادیکه کامال برفراشته و ورم کرده بود نشان م یآلت

 ببرد یشتریکند و سهم ب جادیفرود ضربات ا یبرا یشتریب یفضا بردیکمر به عقب م گاه

 ...شتریاز درد ب یریجلوگ یبرا شدیدر خود جمع م گاه

 ها گرفته بود...و گوش رفتیم جیگ سر

 جسم سراسر آتش سیسراسر خ تن

 که تماما جنون بود... انشانینداشت م ییجا عشق

و جان دادنش را به تماشا  کردیدرد و لذت دفن م انیم ییمرد آخر او را جا نیا

 ...نشستیم

 ...یحال آسمان نیو ا یفتگیش نیجنون از ا نینبود زنده بماند از ا مطمئن

 خشک طرح لبخند گرفتند یاهچشم باز کرد و لب حالیها که متوقف شد ب ضربه

 دیآب که در دستش د سطل

 عمق گرفت و باز چشم بست لبخند

 سرما و شوک  نیداشت به ا ازین دیشا

 اوردیاز آتشش کم کند و سرحالش ب بلکه

 افتاد و ناخودآگاه حالت سجده گرفت نیزم یو پا که آزاد شد جسم شل شده رو دست

بها  یحس چیاما به ه کردیمانده بر پوست خارش گرفته بود و کالفه اش م ریزنج یجا

 ...دادینم

 کردیفکر نم یدرد چیبه ه یحت
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 حال خوبش را خراب کنند.... دادینم اجازه

 داشت یبیاما حس عج شیبالزها مالش

 سهمش شود.... یشتریدر دسترش باشد و نوازش ب شتریگفت و باسن باالتر برد ب ییییاوم

 را حس کرد رارسالنیام یهاآزاد شد اما در همان حالت ماند و حرکت انگشت ریزنج

 نداد.... تیاما اهم کندیزده و به پوستش برخورد م یعیسر انگشتاش ما دیفهمیم

 سمتش آمد و شانه اش را گرفت به

 تخت گذاشت... یکرد و آرام رو بلندش

 زد شیو صورت با دستمال پاک کرد و صدا سر

 ؟یخوب-

 پهنش گذاشت... یهاشانه یو دست رو دیو خمارگونه خند مست

 یادی+ز

 زد... مهیجسمش خ یزد و کامل رو شخندین ثانهیخب

 شودیفکر کند آماده رابطه م بگذار

 شود شتریاگر ب شانیها و خمارنبود برق چشم مهم

 کردیاش را حس م یکه کامال برآمدگ یمهم نبود آن آلت یحت

 ؟یغرق نش یادیکار کنم ز هی یخوایم-

 یتونی+نم

 ؟یمطمئن-

 اخم کرد.... یتکان داد اما از حس سوزش سر

 سوزمی....دارم مری+ام

 چه خوب-

 اما ممکن نبود دیاز جا پر یناگهان

 تن مردانه او در حبس بود... ریجسمش ز یوقت نه

 پاشو ری+ام

 ؟یکرد کارمیچ
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 یچیه-

 تموم شد ی+خودت گفت

 یصدام بزن ریام یدار تموم شد که اجازه-

 ؟یکرد کارمیچ سوزمی+م

 گوشش فرو برد... کیو سر نزد دیخند ثانهیخب

 مونده بود ریرد زنج ناییما نییاون پا-

 رهیکرم بزنم ردش خارش نگ خواستم

 زدم لیکرم زنجب یبه جا یاشتباه یانگار اما

 ینیبیم

 مونهیحواس برام نم یکنیم تیاذ انقدر

 نگفت چیماند و ه مات

 شدیو نفس منقطع خارج م دیپریاز شدت شوک م هاپلک

 دیبگو توانستیاما چه م ستیچه کار دانستینم یرا که حت یکرده کار یبود تالف مطمئن

 به او...

 تار شد و اشک ها قصد خروج داشتند دیکم د کم

 صدا در گلو خفه کرده بود یکه حت یتحمل رقابلیغ سوزش

 و طاقت طاق شد کردیم ییخود نما شتریب هیاز زمان تنب یقلب حت تپش

 ...دیبه هوا برخاست و اشک چک کبارهیبه  صدا

 ری+ام

 سوزهیم ریام کنمیالتماست م ریام

 گرفته شیتنم آت نییپا رمیمیدارم م ریام

 کنمیم خواهش

 را محکم گرفت شیهاکرد و دست قفلش

 کند یریجلوگ شیپا انداخت از تکان ها یرو پا

 دیخریکه وسوسه بوسه م یلرزان یهاحالت و لب نیدر مظلومانه تر چشمها
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 حالش را اما نه قبل اتمام حجت... نیا دنیطاقت نداشت د دلش

 بدون اجازه من گهید-

 اطالع من بدون

 بغل نیکنج ا از

 یخورینم تکون

 ینیبیبد م یشد ییهوا بفهمم

 کشمیکه نفس م ییتو هوا یحت دمیو بعد فهم یتو خونه ا کردمیروز تمام فکر م کی من

 یستیهم ن

 یچ یعنی نیا یفهمیم

 نجاستیمحدوده تو فقط هم ینی

 که من هستم یینجایهم

 ؟یدیفهم

 ...ختیبود اما تند تند سر تکان داد و اشک ر دهینفهم چیه

 +فقط بزار برم خودم و بشورم

 ؟یدیفهم-

 به خدا غلط کردم بزار برم دمی+فهم

 و به سمت حمام رفت دیآغوشش کش در

 تنه اش را شستشو داد... نییپا خیو با آب  دیو تن لرزانش را در آغوش کش حالیب جسم

 داد... هیاز تن کند و در وان نشست و او را به خود تک شلوار

 نه؟  یدیاز حرف هام نفهم یچیه-

 نشست نهینداد و دست به س محل

 با توام-

 باهات ندارم ی+حرف

 ؟یبچه ها قهر کردمثل -

 اش کرد... نهیحواله س یسمتش برگشت و پر حرص مشت به
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 یهست یا نهیک یلی+خ

 ادیسرم م ییبال هی ینگفت نامرد

سر ماهش  ییمبادا بال کردیشد البته که تمام حواسش را جمع م یو جد دیدر هم کش ابرو

 ....اوردیب

 امشب نبود یجز باز نی؟ایگیم نویکه ا یفرض کرد یمنو چ-

 یکارهارو ندار یلیاجازه خ یدادم بهت که بفهم درد

 رو به چه اندازه انجام بدم مبادا بد باشه برات یحواسم هست که بدونم چه کار یانقدر

 داد  هیاش تک نهیکرد و باز پشت به او به س زانیو لوچه آو لب

 ریام شهیهفته پ نیمال چند هیقض نی+ا

 نباش یا نهیک انقدر

 و سر و گردنش را ماساژ داد دیخند

 شانیهر دو یبود برا یکه امشب شب طوالن ردیآرامش بگ یکم گذاشت

 آور اما پر لذت درد

 بود یخال هودهیو مغز از افکار ب زدیها هنوز برق مکه چشم انقدر

مدت  یبه لش کردن طوالن یبیعج لیو تن م دادیدر تک تک سلول ها جوالن م آرامش

 آرامش نیا رهیذخ یداشت برا

 یکه صدا بردندیخورده لذت م چیبه هم پ یآب و جسمها یسکوت اطراف و گرم از

 مانع شد یگوش

 اوردیسکو ب یجسم ماهان را به جلو هل داد و درخواست کرد تلفنش را از رو یکم

اش به  یورود یکینزد یرا برداشت اما حس انگشت یغرغر به جلو خم شد و گوش با

 شدت از جا پراند

 کشمیم شیخودم و به آت نجایدستت بهم بخوره هم ری+ام

 دیو جسمش را به سمت خود کش یبه ظاهر جد دیتهد نیاز ا دیخند بلند

 چرا؟-

 و خواسته من باشه لی+خوبه قرار بود تهش به م

 نه؟ یسوزوندیم لیفکر کنم سر تا پام رو با زنجب یدادیقول نم اگه
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 امشب نبود هیگفتم اون جز تنب-

 من سوختم ی+ول

 بود بعدش من به خواستم برسم قرار

 داد اشهیتک نهیاش کرد و به س دهیبه آلت خواب ینگاه

 دهیحاال که خواب-

 بود ننداز گردن من داریهنوز ب میسوزوندی+شرمنده نم

 گرفت و تلفن وصل کرد شیلبها یگفت و انگشت جلو یشیه

 بود... یکاف اشیکالفگ یپشت خط برا یصدا دنیشن اما

و دست ها دائم  زدیم یگوش سپرد و گاه حرف یپشت گوش یمدت در سکوت به صدا تمام

 او... فیدر حال نوازش کردن پوست لط

 ادامه داد... الیخیقطع کرد و ب یحوصلگ یآخر با ب در

 شد؟ ی+چ

 م؟یحرف بزن-

 حرف زدن بود؟ یجا بردندیلذت م گریکدیکه از  ییجا نیلحظه؟ هم نیو در هم نجایهم

 می+بزن

 برم جنوب دیبا-

 و اطالع تو یبا آگاه بارنیا

 به مشکل برخورده میدار یبراشون رفت و آمد مرز شهیکه هم ییاز گروها یکی

 کننیو اونا فقط با من کار م ستینظر من ن ریز گهید بوشهر

 کرد شهیم کاریچ نمیبرم بب دیبا 

 ندارم اونجا یکار چیه من

 ننیمنو بب خوانیم فقط

 ستین یمشکل چیه ستین یخطر چیه پس

 دیچاک داد و فورا در آغوشش پر شین

 ...چاندیبزرگش نشست و دست دور گردنش پ یران ها یرو
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 ؟یریگیاز من اجازه م ی+دار

 نه-

 یکه بدون گمیبهت م دارم

 یبر ذاشتمیم دیشا یگرفتیشد اگه اجازه م فی+ح

 آلتش جلوعقب کرد... یرو یگرفت و جسمش را کم شیاز پهلو یشگونین

 ماهان-

 ...دیبه کمرش داد و بازهم تکان تکان خورد و لب گز یو تاب چیناز پ با

 ؟یریگیخب چرا ازم اجازه نم هی+چ

 ...دیرا بوس شیو گره ابروها دیخند دیرا که د اخمش

 هیکاف میبگ گهیبه همد دیهمه حرف هارو با یکه بدون میدیرس گاهیجا نیکه به ا نی+هم

 یبر دمیم اجازه

 ...دیکج کرد و پشت کله اش کوب لب

 دارم توله سگ ازیمگه من به اجازه تو ن-

 چاک باسنش انیآلت او م عیحرکت سر نیکرده بود از ا داغ

 سپرد و لب بر لبش گذاشت یهارا به فراموش حرف

 مردش را تصاحب کرد...  یزندگ یها گاهیجا یبالخره تمام او

 بود.... ادیحرف زدن ز یبرا وقت

 ...پرداختندیگر گرفته م یهابه آرام کردن تن دیبا حال

 شد.... ریزده اما لبخند به لب چمدان به دست گرفت و از پله ها سراز غم

مبادا راز دل نهان شود اما به خود  دیدزدیو چشم م کردیبود که لب به خنده باز م درست

 دیدروغ بگو توانستیکه نم

 نداشت.... یطاقت دور او

 ....دیماه طول نکش کیرفت  ایکه استرال یزمان یحت

 یدر تمام طول زندگ دیفهمیم کردیآن خاطرات محو مانده ته مغز که رجوع م به

 همانگونه بوده که هست تیوضع
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 ییبدون جدا یدور بدون

 به دور بود.... فشیقلب مهربان و طبع لط از

 کم بودند خاطرات مشترک مگر

 ارزششان درقلبکم بود  مگر

 اش بودند یزندگ تمام

 بدو تولد از

 مغموم گذاشت یایارش یبر هم فشرد مبادا بغض سر باز کند و چمدان کنار پا لب

 سالش شده ها ستیبابا ب یای+ارش

 ....بندمیهنوز من چمدونت رو م زشته

 گذاشت ایکرده رو برگرداند و سر بر شانه آر قهر

 متعجبش کرد ایاما چشم غره آر دیخند آرام

 کارم؟ ریبچه مگه من تقص یری+به من چرا چشم غره م

 گذاشت.... ایپشت چشم نازک کرد و سر بر سر ارش باز

 رفتنینم یکردی*نه اما اگه مخالفت م

 کنم تیو اذ یبره من ک ایارش

 شان ینمک یبه دعواها دیخند زیر زیو ر دیکوب ایحرکت دست پسرش را که بر سر آر دید

 یکنیم تیگفته تو منو اذ ی*ک

 کنمیم تتیمنم که اذ فقط

 یکن تیمنو اذ یآخه تو جون دار ی*برو بابا جوجه فندق

 رفت و آتش بس اعالم کرد... انشانیم

 هیخب کاف یلی+خ

 میدونفره داشته باش کمی شهیجان م ایآر

 و سر تکان داد و بلند شد دیخند

 روهام دعواش کنم شیپ رمی*م

 من نه کایبره آمر دیجوجه با نیا
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 و کمر پسرکش را نوازش کرد دیخند

 ای+ارش

 بغلم؟ یایب خوادینم دلت

 و شانه باال انداخت... دیچانه اش را د لرزش

 *نه

 بگو ینجوریهم

 دیبوس قیو لب همانجا نگه داشت و عم دیرا نفس کش شیخوش موها عطر

 حرف بزنم.... تونمینم ی+تو بغلم نباش

ک فقط ده سال از خود  یپدرش گذاشت....پدر نهیصدا شکست و سر بر س یب بغضش

 ستادیبزرگ کردنش ا یبزرگ تر بود اما مردانه پا

 میکار بابا و روهامم تموم شه همه باهم بر میصبر کن م؟ینر شهیم ی*چ

 خوادیدلت نم ؟یبه جشنواره نرسه؟اصال اگه برنده شد چ ارشیک یخوایجوجم م شهی+نم

 ؟یکنارش باش یاون مهم تو روز به

 ...دیمال رهنشیکرد و صورت به پ نیف نیف

 میتنها بر خوامیاما نم خوامی*م

 بابا ادهیماه ز هی ؟یتو چ ؟یچ ایآر

 شد..  اشیچشم تر و اشک یرا قاب کرد و فدا صورتش

 از آن جنگل نم خورده شدیم ریبود که سراز دیمروار

 ...یا شهیغلتان و همانقدر ش همانقدر

 شمیپ یماه نباش کی ارهی+دل من مگه طاقت م

 رو شیتنها نزاشتم که حاال بتونم تحمل کنم غم دور یپسرم و از بچگ من

ور دل خودم  ارتتیتا ب زنمیانقدر زنگ م ارشیبه ک زنمیهفته اول انقدررر زنگ م همون

 خوبه

 چشم کم شد یاز تَر یو کم دیخند ینخود

 و لبخند زد شهینگفت بر عکس هم چیرا بر کمرش حس کرد اما ه ارشیپرش ک ینیسنگ
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 یتماسا یفکر کرد ینامزد باز رهیماه تمام م کی کنهیو خاموش م یهم گوش ارشیک-

 دمیتورو جواب م

 ....یماه ببر کیبچم و  یبخوا ی+غلط کرد

 اش نشاند یشانیپ یرو یبرگشت و بوسه محکم ایسمت ارش به

 من که کنمی+دق م

 مبل نشست یو صاف رو دیخند

 !؟ارشی+ک

 حواس یبود و ب زیم وهیبه ظرف م چشمش

 هوم؟-

 +با توام

 نگاه گرفت و سر به سمت ماهان کج کرد یسخت به

 موز بخورم هیهان... ماهان -

 ؟یخوایخوب شد که حاال موز م بوستتی+

 عه یگیم ینگرفتم جلو جوجه ه بوستی-

 ...دیخند ارشیدر بغل چپاند و به نگاه پر حسادت ک شتریرا ب ایارش

 دونمی+من تورو بزرگت کردم م

 ارشیک

 گه؟یبه جوجم هست د حواست

 در چشمانش نگاه کرد و تن صدا آرام شد... صادقانه

 برادرانه حد و مرز خودش را داشت یصحبتها

 محرم تر از همه نبود یایارش یبرا ییجا یحت انیم نیا در

  ؟ینگران-

 نبودم چوقتی+از با تو بودن؟ ه

 واسش یَمن تو

 یدیو م یاما همون معن گهید گاهیجا هیتو  درسته
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 بانیگاه مراقب پشت هیتک

 نگران باشم؟ یچ از

 پس چته؟-

 اش شد رهیدر سکوت خ یو کم دیلب گز گوشه

 چشم او شیپ شدیاول حرف نگاه خوانده م هیبه انتظار نبود که ثان ازین

 تر بود کیکه از برادر نزد ییاو

 منم...منم طاقت ندارم-

 و نگاه گرفت و دور تا دور سالن چرخاند دیخند

اش به قول خود  یو مردانگ کردیم انیکه بغضش را نما ییبه جز چشمان او ییهرجا

 ....رفتیسوال م ریز

 ماهان ادتهیاز هم و  میکه دور بود یبار نیآخر-

 یداشت رانیبود که کنسرت خارج ا یسال نیاول

 دیرفت ایور مرز تو و ارش نیکرد و من موندم ا دایمن مشکل پ پاسپورت

 برنگشتم خونه ادمهی

تو  نمیساعت و بش 24تمام اون  خواستمیم کنهیساعت درستش م 24گفت تا  لیوک

 فرودگاه

 دیو رفت دیکه منو جا گذاشت ییجا همون

 ساعت نشد 24 اما

 یبرگشت یشب که کنسرت اجرا کرد همون

 هنوز همونجا بودم.... ادتهی

ندارد از دو جاِن  یقلب مهربانش طاقت دور دانستیو فقط خدا م دیو اشک چک دیخند

 گرید

 بود  مونیدور نیاون اول-

 گهید مینداشت

 ایاسترال یرفت رارسالنیحاال که با ام تا

 شهیتر م یطوالن امونیدور گذرهیم شتریب یهر چ یانگار
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 کرد و قرار نبود دم رفتنشان به اشک و آه بگذرد... زانیو لوچه آو لب

 بود یاز حد احساسات ادیسه نفره شان ز جمع

 م؟یدار یکه انقدر دور ا؟یاز هم ک می+نکنه دور شد

 چاندیشد و دست دور شانه اش پ کینزد

 اما خاطراتش زنده بود هر دو را در بغل داشت... ماندیکه دور م یامیا ادی به

 از هم؟ میما؟ ما دور بش-

 میستیبرفت ن دهیمصداق از دل برود هر آنکه که از د ما

 که چشماش ازمون دوره یاون کهیبه قلب ما نزد گنیمثل دارن م هی ایفرانسو یدونیم

 کرد.... یادآوریرا  گاهشیو جا دیخود کوب نهیس تخت

 چشمات هم جلو چشمه  استنجیتو جات ا-

 ازهم؟ میدور بش ما

 شد و لپ گل انداخت یلیذوق چشم اکل پر

 که به قلب نفوذ کرد و فواره زد یاز سر خجالت از لذت نه

 یشد و صدا دهیپس کله شان کوب یکه همزمان دست یابراز وجود اما نداشت نه وقت اجازه

 آن مهیمردش ضم یشاک

 ره؟ینم ادتیچشماش و  یکنیتو غلط م-

 و در بغل مردانه او گم شد دیپر رونیذوق زده از آغوشش ب یایارش

 یکرد ریبابا چرا انقدر د یای*فکر کردم نم

 رسونمیبرا تهران نبود بابا گفته بودم که خودم و م طیبل-

 .... دیکرد و خط و نشان کش ارشینگاه ک یچپ چپ

 شد یشانیپ یباز ماهان کرد و اخم چاشن شینگاه معطوف ن دیاش را که د یالیخیب

 یانگار یبچه داشت هی-

 خورهیبر نم ییبه جا یداشته باش یدخالت هیبزرگ کردنش  تو

 آماده به خدمتش شد.... یها ییمظلوم نما یناز و ادا قاط شهیجلو اورد و مثل هم نییپا لب

 +روهام خودش گفت بزار تو بغل من بخوابه به من چه
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رفتند و ناچارا   یاخم نگاه کم نکرد و همگام با پسرک در آغوشش به سمت سالن اصل از

 آنها هم به دنبالشان

سفر هم  یاما تلخ گرشیاز دو جان د یو دور یاحساس یدور نشده بود از فضا هنوز

 خواستار نبود شانیبرا

ه بحث به را لوس کند ک دهیدر آغوشش لم یداد آرکو حیبحثشان شرکت نکرد و ترج انیم

 مغز فعال شد یو رادار ها دیختنه کردنش رس

 داد... یمنف یابتدا ساز مخالفت کوک کرد و را همان

 دیبچم و ختنه کن دمی+من اجازه نم

 میندار ازیما به اجازه تو ن-

 خواهش کرد... رارسالنیو با نگاه از ام دیکوب ارشیکله ک پس

 !رارسالنی+ام

 ستیبردار که ن یشوخ شهیبحث سالمت-

 رهیبگ می+بزار خودش بزرگ بشه تصم

 سالش باشه 20حداقل دیبا رهیبگ میبزرگ شه بخواد تصم نیداداش ا-

بزنن پسر  یمجاز یپس فردا تو فضا یکشیخواننده مشهور خجالت نم هیبه عنوان  تو

 ختنه شد؟! یسالگ ستیخواننده معروف در ب

 ....دیینگاهش کرد و دندان سا یحرص

 مچاله شد و جسم کوچکش را کامال به خود چسباند شتریدر آغوشش ب آرکو

 بفهمند؟ دیچرا با هیداره بق ی+چه ربط

 ربط داره برادر من ربط داره-

 هیسن حساس یسالگ ستیب

سانت آبرو و شرفمون  20 شهیم شهیم خیکه االن دو سانته س ینیتو دستش هم رهیبگ دکتر

 رهیم

 کردیاش م یاو عصب یاز حرف ها شتریب یحت گرانید یها خنده

گذاشت و به سمت  رارسالنیبا خود شد و آرکو در آغوش ام مانیهرچه عهد و پ الیخیب

 حمله کرد ارشیک

 بر آرامش و زهر نکردن سفر... یهر قول و قرار مبن الیخیب
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 ....شدیآدم نم خوردیتا کتک نم ارشیک

 غر زد و چشم غره رفت.... یدر پ یدرست کرد و پ نیماش نهیآ یرو به رو شانیپر یمو

 گهید میآتش بس اعالم کرد ارش؟یک ی+خسته نشد

 یکنیحمله م هویچرا  یزدیتو بغلم عر م یداشت شیپ هیدو ثان یدو قطب یمود-

 یکشیخجالت نم تو

 رو من یپریم ایسال سن مثل خروس جنگ 30با  کنمیتو خجالت نم نمیبب خوامیم نه

 یختنه کن یببر دیبکش بچه دومت و با خجالت

 یبچه رو ختنه کن یخوایم ییبدون حضور دا یکشیاصال تو خجالت نم نه

 دوم جمله اش نکرد و در همان جمله اول غرق شد و سر ذوق آمد مهیبه ن یتوجه

 کردیشدنش را هنوز کامل باور نم پدر

 رفتیم ادشیداشت گاه  یبیعج حس

 کردیو سال فراموش م سن

 شدیمردش لوس م یبرا یپسر بچه کوچک همچون

 نداشت تیاهم اما

 انه؟ی کردیفرق م ایبا تمام دن دیبا شانینفره ها دو

 صبر کنه کنمیم یو راض رارسالنیام ی+اگه زود برگرد

 و دست بر شانه اش گذاشت... ستادیا شیرو روبه

 میگردیزود برم-

 ....یراست

 خم شد و صدا آرام کرد... سمتش

 قراره انجام بدم یکار هی-

 هیواکنشتون چ دونمینم

 ندارم براش دیترد اما

 برام ادیو بعدش اشکت درم یکنیم دادیداد و ب کمی یبعدش که بفهم دونمیم

 مطمئنم
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 برات دارم زمیسوپرا هی

 به دستت رسهیخودم اون م قبل

 اش شد... رهیاخم کرد و خ یجیسر گ از

 ستیفقط خودش تک نفر ن دادی"واکنشتان" که جمع بسته بود نشان م

 نداشت یاز شخص دوم خبر و

 اما سرحالش آورد زیسوپرا خبر

 گذشته انداختش ادی به

 یو حس و حال دوست داشتن بیو غر بیعج یها زیآن سوپرا با

 کرد دیو مراقبتشان تاک یسالمت یبرا گریو بار د دیشانه اش را بوس سر

زود حال و  یلیخ رارسالنیو رفتنشان را نظاره گر شد و چه خوب ام ستادیا یا گوشه

 و به سمتش آمد دیرا فهم شیهوا

 تا غم دوباره نداشت.... یفاصله ا وگرنه

 براشون.... ییتنها کمیبود  ازین گهیبزرگ شده د-

 و متعجب ابرو باال انداخت دیخند

 حق ندارن برن؟ یگفت یدیفهم یکه وقت ینبود یهمون یجنابعال انای+اح

 دیرا ند ظشیسمت عمارت رفت و اخم غلبه  بیکرد و دست در ج دیلبخند تاک با

 و متعجب به سمتش برگشت.... ستادینشدن ماهان را که حس کرد ا همگام

 ؟یایچرا نم-

 نرفته؟ ادتی یزیچ انای+اح

 !؟یچ-

 تر شد ظیباد کرد و اخم غل لپ

دستش فرو  یشلوار او و در کنار گرما بیسمتش رفت و به زور دست خود را در ج به

 برد

 نداره دست منم هست ازین بیبه ج یجنابعال+فقط دست 

 ؟یندار بیخودت ج-
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 کرد یباال انداخت و خوشحال نوچ شانه

 کهیکوچ بمی+ج

 شهیجمع نم شتیاالن ن یکن هیگر یخواستیاالن م نیهم یهست یمود ارشیک گهیراست م-

قبل فرق  هیلبخندش با لبخند ثان یو حت ختیو پر ستاره ر یمشک یدر دو گو احساس

 به اطراف.... کردیدر آن و عشق ساطع م زدیداشت...عشق موج م

 یجواب لبخندش را با لبخند و بوسه نده آوردیآنها که دلت طاقت نم از

 توعه تیخاص نی+ا

 یکنیحالت ممکن هم حالم و خوب م نیبدتر تو

 کنمیاالن حالم خوبه و به رفتنشون فکر نم بده

 خوشبو برد و به بهانه مرتب کردنشان نوازش کرد یموها میدر حجم عظ دست

 شهیماه چشات پنهون م یشیم نینه خوبه.... غمگ-

 نگاه چشمات کنم ینجوریندارم ا دوست

تشنه را به وصال برساند اما  یلب ها طیتوجه به مح یپنجه پا بلند شد و ب یزده رو ذوق

 مانع شد ایخنده روهام و اعتراض آر

 میینجایماهم ا *زن داداش با اجازتون

 یچیما ه حاال

 دیمراعات کن کمیکشش زل زده بهتون  ایآر یبا اون چشا یدوسانت نیا

که بزرگ تر بود و لبخند  یحرف ها در حضور روهام نیا کردیزده اش م خجالت

 دادیمردانه اش حس شرم به او م

 دیدیاوقات او را به چشم پدر شوهر م یدار بود اما گاه خنده

 مردانه همانقدر عاقل و همانقدر دوست دار عشق پسرش همانقدر

 حرفها بود نیدرست اما او پررو تر از ا کردیزده اش م خجالت

 ایآر طنتیپر ش ینگاه ها شیپ مخصوصا

نکن خجالت زدم  یخجالت نکشم سع یزیاز چ گهیکه د ایمچت و گرفتم آقا آر ی+انقدر

 یکن
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 نیپسرک کنارش و قول داد به خود سر فرصت خوب حساب ا ییپررو نیبرد از ا ماتش

 ها را برسد....  یحاضر جواب

 سمت روهام رفت و آرکو را در بغل گرفت به

درشت و خوش رنگ اطراف را  یبود و با آن چشمها داریاز قبل ب شیحال ب پسرک

 دیبلعیم

ت سرشان اش کاشت و به ماهان عالمت داد پش یبر گونه نرم و مخمل یمحکم بوسه

 حرکت کند.....

 ....یداشتند بعد چند روز دور ازیجمع سه نفره ن یکم

 ؟یی+خوش گذشت بدون ما تنها

 از تن کند رهنیلب کج کرد و پ گوشه

 یشما خال یجا-

 یرفتینم ییبود که تنها یما خال ی+اگه جا

 برت دارم برم جنوب یتوقع داشت-

 یایب نای+توقع داشتم زودتر از ا

کند اما  یریبه کش آمدن جلوگ بشانیعج لیاز م یکم دیباز مانده کش یهالب یرو زبان

 نشد....

 شهیانقدر زود زود دلت تنگ م دونستمینم-

 یشگیهم حس و حال هم باز

 ها به دور از مشکالت و دغدغه ها ییها و نغمه سرا یزبان نیریش

 تر شد و تن برهنه اش را نوازش کرد... کینزد

 +بدون

 چقدر باشه ستیمهم ن یدل تنگم فاصله و دور شهیهم من

 چند روز باشه نیمثل مسافت ا تونهیم

 مونه ونیکه م یرهنیپارچه پ هیمثل االن به اندازه  تونهیم

 که شاخ و دم نداره یدلتنگ

 دیکش رونیشناسنامه ب رهنیپ بیشد و از ج زانیبه او از لبه تخت آو پشت
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 حرفا نیا الیخیب-

 آرکو به اسم تو هم شناسنامه نیا

 در کالمش پنهان بود که دوست نداشت یگنگ حس

 به اسم منه نکهیا ؟ازی+ناراحت

 ناراحت؟ -

 یبزار شیبه نما دیبا یمردم چ یجلو نکهیبدم به ا تینکنم اهم فکر

 میزاریم شیرو به نما یکشور و اون شناسنامه اصل نیاز ا ربمیروز م هی

 که اسم دوتامون و داره همون

 دیکه شن یبیبر تن افتاد از واژه غر لرز

 که در کالمش بود.... یرییو تغ دیجمالت جد از

 فکر نکرده بود نیگاه به ا چیاو ه رفتن؟

 دانستیکشور و مردم م نیهم ونیرا مد تشیو موفق تیخود و موقع یوقت نه

 شد الیخیمورد عالقه اش نبود اما بحث کش نداد و ب نهیگز رفتن

 شد؟ ی+کارت چ

به سخن گفتن در  یزد و او هم دنباله حرف را نگرفت کامال مشخص بود عالقه ا پوزخند

 مورد ندارد... نیا

 کارشون لنگ منه-

و حاال که بندر با من نبود  کنهیاون ور آب فقط جنساش و از بوشهر رد م یاز طرفا یکی

و محموله هارو  یکنه و کشت نهینکرد و از اونجا رد نکرد مجبور شد دو برابر هز سکیر

 که تحت نظارت منه ارهیاز بندرعباس ب

 هیلنگ بمونن بفهمن آسمان خراش ک ادیخوشم م یدونیم

 منو دور بندازن توننینم بفهمن

 را شیدرون حرف ها یشگیافتخار و اقتدار هم یمعن دیفهمیغرور لبخند زد و حال م پر

 داشت و مطمئن بود مانیبه خود ا شهیهم او

 دادیرا م نانیهمان اطم جهینت حال

 کوچک پسرش را باز کرد و دلش غنج زد شناسنامه
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 مثل خودش نمودیاسمش هم کوچک م یحت

 و اسم پدر  یلیتولد و فام خیتار

 زدیدر وجودش غل غل م یزیاز هر لحظه چ شیب

 به او رهیزده اش ثابت مانده بود و او خ خیانگشتان  انیم شناسنامه

 نیحق بود محروم ماندنش از ا رد؟یبگ رارسالنیرا از ام بایحس و حال ز نیبود ا حق

 عشق؟

 نگفته و پنهان را.... یحرف ها دیکرد و فهم درک

 را گرفت و کنارش آرکو و خود درازکشش کرد دستش

 ستین نیا شیباشه شناسنامه اصل ادتی-

 فکر کرده بودم زایچ نیگرفتم آرکو رو به جمعمون اضافه کنم به ا میکه تصم یروز من

 به چشمان خمار پسرک کرد و شکمش را ماساژ داد... نگاه

 کردیصورتش م میبار بوسه تقد کی هیآمد و چند ثان یبر نم دنشیبوس یپس وسوسه ها از

 به شناسنامه ندارم ازیدوست داشتنش ن یمن برا-

 یندار توام

 مارو بشناسه دیقلبشه که با اون

 برگه هیبا اسم تو  نه

 شد و خطاب به فرد پشت تلفن غرغر کرد زانیدر اتاق آو رهیست گد از

 ...دیکشیساعت تمام پشت در انتظار م کیجوابگو نبود که  گریو لگد د مشت

 کنهیبابا درو باز نم-

 را لعنت فرستاد ارشیو ک یقراریب نیبه ا دیخند آرام

 پسرک دل نازکش طاقت انتظار ندارد دانستینم مگر

 کمیباباجان آروم باش  کنهیباز م-

 ....دیغر زد و به در لگد کوب بازهم

 ...کردیم اشیجر شتریاز داخل اتاق ب ارشیک یخنده ها یصدا

 اصال دهیم یمرده تو اتاقه چه معن هیدو ساعته با  کنهیباز نم-
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 پدر هم آرامش نکرد... یحرفها یحت گرید بارنیا

 ...ارشیک داریفقط خواستار باز شدن در بود و د او

 ردیبگ توانستیحس حسادتش را نم یبد که جلو چه

 کیتمام مدت او را از نزد یگریمحروم بود و در عوض مرد د دارشیساعت از د چند

 ...کردیو لمس م زدیم دید

 ضربه را هم زد نیقطع کرد و آخر تلفن

 بود... وتیهم ک دشیو ترسناک اما تهد یجد اریحجت بود و از نظر خودش بس اتمام

 یکرد یدرو باز کرد ایک-

 برمیوسط مراسم آبروت و م ینکرد

 رو بهت ندن زهیجا کنمیم یکار

 یش نیواست پخش زم رمیگیپا م پشت

 راهت ندن رانیتو ا یایگ گمیدستم م رمیگیبلندگو م اصال

 ...دینال بارنیداد و ا هیسر به در تک مظلومانه

 کردیم غیبه جز او که در خواستیچه م مگر

 برسند  لشیدر حضور او به استا شدینم

 چشم غره گرانید یو هم به نگاه ها رفتیهم قربان صدقه اش م زدیم دشید هم

 مبادا چشمش بزنند خواندیم کادیهم و ان  کردیاسپند دود م هم

 دلش تنگ شد ایارش گهیباز کن د ایک-

 یزبان نیریو ش تیمظلوم نیمردش به ا دیخند

 داشت یبانمکش ترس یدهایاز تهد نه

 گرفتیم یرا جد شیها ییمظلوم نما نه

 از اتاق خارج شود توانستیتمام بود و حال م کارش

نگاهش  ینیکه سنگ یتا زمان ستادیا نهیآ یروداد و خود روبه یاجازه مرخص شگریآرا به

 را حس کرد....

 آخرشب... یادآوریشد از  یطانیرا شکار کرد و چشم ش اشصانهینگاه حر نهیآ از
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 سهم دلبرش یو اشک چشم و خمار شدیسهم او م صانهیحر ینگاه ها یوقت

 ارش؟یک یشده دلبر فرفر ی+جان دلم چ

 بود رهیو سهمش همچنان نگاه خ دینشن یجواب

 تکان خورد... یشانیپ یرو یو تار مو دیخند تخس

 زد.... هیتک زیگاه شد و به م هیسمتش برگشت و دست از پشت سر تک به

 آورد یجذابش کرده بود و  مردش زبان بند م یادیز یشلوار طوس کت

 ....ییبایز نیاز ا زدیو چشم دودو م گرفتیم لکنت

و  پیت یکه حت یارشیها فاصله داشت با کفرسنگ ییگو یاتر از هر لحظه مردانه

 ختیریم طنتیهم ش لشیاستا

 دلش تنگ نشده بود؟! ای+مگه ارش

 باال فرستاد و چشمک زد.... زانیآو یو تار مو دیخند

 +چطور شدم؟

 از آن آغوش را یدور اوردین طاقت

 قیهمه دم و بازدم عم نیاز ا سوختیم ینیب یتمام اتاق را پر کرده بود و پره ها عطرش

 عطرش.... دنیبلع یبرا

 گرفت.... یو در آغوشش جا دیشوق به سمتش دو با

 ...دینال جانیدر گردنش پنهان کرد و از ه صورت

 

 یییییچقدر جذاب شد ااااایک-

 چهره اش گرفت و چشم درشت کرد...  یجلو صورت

 و باز سر در گردنش فرو برد و باعث خنده اش شد.... دیپشت بند جمله کش یغیج

 ...یکنیکه انقد برا مردت ذوق م ایدورت بگرده ک-

 ؟یباش یشکل نیهم شهیهم شهیم ارشی+ک

 ...دهیخودش و از دست م تِ یجذاب گهیباشم که د یشکل نیا شهیآخه جوجه هم-

 نه همه جا... هیخاص و رسم یکت شلوار برا مراسما بعدم
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 ییبایز یجسم کوچک در آغوشش انداخت و در دل ماشاهللا گفت برا یبه سرتا پا ینگاه

 حد و مرزش... یب

 امشب ای+خود شما هم کم دلبر نشد

 من العسل.... یاحل نایجلو دورب میقورتتون ند میکن کاریچ

 و سر عقب برد و از شوق قهقهه زد دیپر نییبغلش پا از

به پوستش  یادیز تیشد و به نظرش رد مالک نییباال پا صیچشمان حر یگلو جلو بکیس

 آمد یم

 درست بر گردن الغرش.... ینوع کبود از

 از جدا کرد و دست ها در هم گره خوردند رهیخ ینگاه ها تییزنگ سو یصدا

 اومدن دنبال... میفرفر گهید می+بر

را  شیکه لبها یکوچک و گرم یدر نطفه خفه شد و بر حسب عادت چشم بست و لبها صدا

 ...دیبوس قیاحاطه کرد بود، عم

 ...یبود اما به شدت دوست داشتن رمنتظرهیغ

 سواستفاده  توانستیاش پس تا م یقدم شدن از جانب دلبر خجالت شیآمد پ یم شیپ کم

 ها... تیموقع نیاز ا کردیم

در مانع  یدور شدن از استرس اما بازهم صدا یبرا شیلبها یطعم بهشت دنیبود چش خوب

 شد....

 براق به او دوخت یو چشمها دیکش سیخ یلبها یرو زبان

 بود االن؟ یچ یبرا نی+ا

 انداخت و به سمت در رفت... نییسر پا یخجالت

 خب خواستم قرمزشون کنم.... ادیم شتریب پتیلبات سرخ باشه به ت-

 ....آمدیم یو امشب به نظر فراموش نشدن دیبلند خند بلند

همراه به سمت در  یِ رانیشدند و همراه کارگردان و گروه ا ادهیپ فاتیتشر نیماش از

 قدم برداشتند....  یورود

 زدیم خیو دست  شدیم یته دلش خال شتریهر قدم ب با

 را هم کنارش متوقف کرد.... ایو ارش ستادیو ا اوردیکه طاقت ن آنقدر
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 ادیماهان را به  یکه کور کننده بود حرف ها ییهانیبه کنار حال با فلش دورب استرسش

 آورد... یم

 شده؟ یزیچ-

 یدونیهست که خودت بهتر م یزیچ هی ی+نه ول

 دونم؟یو م یچ-

 ... شناسنیهمه منو م نجایا زمیعز نی+بب

 ادیکه ز یدونیپس خودت م دهیاخبار رو پوشش م نیهم ا رانیبه کنار ا لمایو ف عکس

 ... میرفتار کن یمیصم میتونینم

 دیبا یدونیخودت م گهیرو دنبال خودم آوردم شک برانداز هست د قمیکه من پسر رف نیهم

 مگه نه؟ یکن کاریچ

 لب زد... یانداخت و باشه ا نییسر پا مغموم

 نکند...  یو کار ندیرا بب زانشیو لب و لوچه آو نیینداشت سر پا طاقت

 چسباند و زمزمه کرد... شیلب به گوش ها دیو آرام در آغوشش کش دییرا پا اطراف

 ...جانمیکه امشب سراسر ه یمنو داشته باش یهوا یخوایم یطور نیا ای+دلبر ک

از حس بد دورش  یتنش کم یگرما دی...شادیبه او چسب شتریو ب چاندیدور گردنش پ دست

 کند...

 ...ایک میستیراحت ن یهم حت نجایخب ا ینه ول-

 و بغلت کنم... رمیهروقت دلم خواست هرجا دلم خواست دستت و بگ تونمیم یک من

امشب که از کار  یقلب منو داشت نیا یو هوا یبود ی+اونم به موقعش فعال اگه دلبر خوب

 برات جبران کنم خب؟ دمیوقت قول ماون وفتهین

 تکان داد و از نگاهش آرامش گرفت سر

جدا شدند و شانه به شانه هم به سمت فرش قرمز قدم  گریکدیمحتاج از  یها دست

 برداشتند...

 ....فشردیرا م ارشیو دست ک دادیبند پا تکان م کی زیطول اعالم نامزدها و جوا در

 طال... یفرفر یاسترس دار شتریب ی+شما انگار

 داره... ریمنم تاث ندهیمعلومه که منم استرس دارم بآلخره برنده شدنت رو آ یوا-

 شما؟ ندهی+رو آ
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 ...گهیاسکار شده د زهیشوهرم برنده جا دمیبعدا پز م گهیآره د-

 ...دیجه رونیاو ب یلبها انیکه دلبرانه از م یغنج زد از لفظ دلش

 نداشت... شیتا برآورده کردن تک تک آرزوها یا فاصله

 ...اتیلحظات آخر جون به لب نشم با دلبر نیبزار ا ای+ارش

اما قبل از خنده چشم غره و تشر  دیمردش را شن یلب ریتند پلک زد و لعنت ز تند

 کارگردان ساکتش کرد....

تپش قلبش را  دیچیمتن که تک تک گفته شد و صدا در سالن پ یقیبخش موس ینامزدها نام

 باال برد...

 کرد... شتریقرارش را ب یهم ضربان قلب ب دنشیبود و شن داهایکاند انیدر م اسمش

 یفرستاد که وقت کش یلعنت یمجر یهایرا محکم تر فشرد و به زبان باز ایارش دست

 از اعالم نام برنده... دیورزیو ممانعت م کردیم

 دیزن شن یاز زبان مجر ظیکه نامش را با لهجه غل دیکش یقیانداخت و نفس عم نییپا سر

 سوت و کف از سالن بلند شد یصدا امده،یو هنوز به خود ن

 سیو او شوکه به تند زدندیدست م ستادهیحاضر در سالن به افتخارش ا یرانیا میت

 بود... رهیدر دستانش باشد خ گرید یا هیکه قرار بود ثان یدرخشان و لوح

از  شیافتاد و ب شیبه خود آمد و به سمت سن قدم برداشت که نور پروژکتور رو بآلخره

 ...دیدرخش ایدر مقابل چشمان غرق در اشک ارش شیپ

 ای کردیدست خودش نبود...تشکر م زهیجا افتیکه زمزمه کرد قبل در یلب ری" ز"هللا

 آرامش... یقدر یهر چه بود کمک کرد برا ستادیقلبش نا دیطلبیم یاری

 کرد... یبازسخن گفت و زبان  یو لوح در دست گرفت و چند کلمه ا سیتند

 نیتر یبود که اصل یاز برادر یو تشکر اصل میشد از تمام ت فیهم تشکر رد پشت

 ..شدیحساب م بانیپشت

را به او سپرد و خود  شیتمام ترک ها میو تنظ یکه به او اعتماد کرد و آهنگساز یبرادر

 شد.... زیو باعث درخشش او ن دیدرخش

بودند  رانیا یها نیاز بهتر یکینبود تا زمان حال که  یتیو مشهور تیاز ابتدا که معروف 

 ...رفتندیهنوز هم باهم و متحد جلو م

 خود بازگشت....  یرا ترک کرد و سر جا سن

 طاقت به سمت پسرکش قدم برداشت... یداشت و ب یخوش و بش کوتاه میت با
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به مردش  یو با ناباور ختیصورت اشک ر یبه پهنا قهیچند دق نیکه تمام طول ا یپسرک

 بود... رهیخ

 به نشستن نداشت... یلیگذاشت و عالرغم اصرار کارگردان تما یرا کنار زیجوا

 ...دیرا بلند کرد و فورا در آغوش کش ایارش

 بهیمهم بود نه غر قیدوست و رف ینگاه ها نه

 بزرگ.... شیافتاده بر صفحه نما ریها نه تصو نیفلش دورب نه

 ...گذشتیآغوشش نم ریاز خ او

 ها.... یپاپاراتز ی+گور بابا

 ...ییهارو دلبر طال دیاون مروار زیفدات شه نر ارشیک

 ...فشردیبه خود م شتریصحبت و مردش را ب انیم زدیم هق

 ...شهی...با..باورم نمارشی...کیک-

 که تورو دارم.... شتری... به خودم بکنمیبهت افتخار م یلیدوست دارم خ یلی...خایک

 لحنش یقراریب ایصدا  یفتگیش

 بود آرام و قرار از او گرفت هرچه

 بد که اجازه خروج نداشتند و مجبور بودند به تحمل کردن.... چه

 یبهم گره خوردشان جدا نشدن یکردند و دست ها یمراسم با نگاه عشق باز انیپا تا

 .... نمودیم

را گرفت و به سرعت خارج  ایرا به کارگردان داد و دست ارش یرفتن به پارت قول

 شدند....

 لیتمام امکانات با همان استا سیو سرو اریدر اخت یها نیماش الیخیبود اما ب یوانگید

چند  گرفتیکه اوج م یقراریکردند و ب یراه ط ادهیمردانه و  موقر دست در دست هم پ

 .... دندیدویم یقدم

 را زشیسوپرا یحت دانستیمورد نظر را نم مکان

 ... کردیم یوانگیمردش د یپاپابه فقط

 و مردم نا آشنا بهیخلوت و شهر و کشور آزاد و غر ابانیخ

 بوسه.... یمکان برا نیبهتر
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 ....دندیبه ساحل رس دیو لذت بود که نفهم یغرق در خوش آنقدر

 قسمت.... نیتر یشه اشد به گو دهیسمت مرکز ساحل رفت اما دستش کش به

 یو شلوغ تیدور از جمع به

 ها تیکرد از تصور ممنوع زانیلب و لوچه آو بازهم

 رندیجمع قرار بگ انیدر م یکم توانستندینم یحت

 رو زبانش را بند آورد....نکرد که صحنه روبه دایاعتراض پ فرصت

 درست کرده بود ییایرو یتا صد متر جلوتر جاده ا شیپا یکه از جلو ییها سهیر

 زیسوپرا یبه مرکز اصل دنیآورد تا رس یدو قدم شمع و گلبرگ و طاقت نم هر

 دیرس ایروبه در قیتند کرد تا به آالچ قدم

را نگه داشته بودند و باد آنها را به حرکت  ریو حر یشمیابر یکه پارچه ها یچهارچوب

 آورد... یدر م

 کرده بود.... یهمه جا را نوران ییطال یها سهیبراق و ر یو پارچه ها دیسف یها بالشتک

 آورد یو به وجد در م کردیو ساحل حالش را دگرگون م ایگلبرگ و در یبو

 ....دیدیرا نم ارشیمشخص نبود و ک ییدر حرکت جا یها ریآن حر انیم

 خارج شد و باز بهتش زد قیآالچ گریطرف د از

 تمیبه ضربان قلبش ر شیاز پ شیبود و ب ستادهیاز شمع و گل ا یحلقه ا انیم مردش

 ...دادیم

 و دور تا دورش را نگاه کرد...  وستیزده به او پ جانیه

  ه؟ی... امروز روز خاصارشیک-

 زد و آرام سر تکان داد لبخند

 لرزان دستان کوچکش را گرفت یاما با همان دست ها جانیاز ه دیلرزیها م دست

 مونیروز زندگ نی+آره خاص تر

 نه تولد منه نه تولد تواما امروز -

 ....دیغر یشد و حرص نهیکرد و دست به س اخم

 روزمونه؟  نیخاص تر یگیکه نم زهیبخاطر جا-
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 شد.... یجد یرا خورد و کم لبخندش

 +البته که نه

 باشه مونیروز زندگ نیقراره خاص تر امروز

 در موردش فکر کردم یلیخ

 کمه سنت

 ستین تشیموقع

 برام ستیمهم ن یچیه

 دوننینم هاتبابا

 نداره یبیع

 هیتو بعد بق اول

 بعدش کنمیو درست م زیخودم همه چ یباش یکه راض تو

 برد.... بیفاصله گرفت و دست در ج یقدم

 قلب دیبود برخالف ضربان شد مطمئن

 خالف ترس مغز.... بر

 آورد و درش را باز کرد....  رونیب جعبه

 مناسب دستان کوچک او فیظر حلقه

 زدیهم دلش را غنج م تصورش

 مگر نه؟ دیدرخشیانگشتش م انیم

 نبود.... یاز زانو زدن خبر یبه طرف او گرفت ول جعبه

 ؟یکنی+با من ازدواج م

 ... دیفهمیو نم دیفهمیحلقه و حرفش را م یسر کج کرد و معن گنگ

 کردینم ریس یحوال نیاو در ا ایبود  یعاد

  ؟یریمنو بگ یخوایم-

 امشب... انیپا یب یمست بود از خوش دهیو سر تکان داد ننوش دیخند بلند

 +آره
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 رمتیبگ یخواستینم مگه

 مجبورت کنم؟  ای یکنیم قبول

 نبود.... ریسرعت امکان پذ نیبه پردازش داشت و به ا ازین مغز

 دیو در بغلش پر دیکش یغیشده نشده ج لود

 زد.... ادیکرد و فر فیزده "بله بله"پشت سرهم رد جانیه

و در هوا بلندش کرد و تاب  چاندیانداخت و دست دور کمرش پ نیرا آرام به زم جعبه

 داد...

 ....دادندیو عشق نشان م کردندیکه بلند بلند نثار هم م ییو" عاشقتم"ها ادیو فر غیج

 دور دورها نیگرفت از ا جهیسرگ یجسم و کم اوردین طاقت

 بالشتک فرو آمدند.... یرو رهایحر انیکرد و م یقدم ط چند

 ....بردیدل م شانیپر یها یتن تنومندش بود و فرفر ریکوچک ز جسم

 گه؟ید یشوهرم شد یعنیحاال -

 اش را گاز گرفت ینیو نوک ب دیخند

 بود... یجسمش خوردن سراسر

 شوهرت شمیداره قبلش بعدش م اتیعمل هی گهی+نه د

 ؟یاتیچه عمل-

 ...دیکش ییییزد و هوم یسیسر در گردنش فرو برد و ل خمار

 یزن و شوهر باز اتی+عمل

 هم متفاوت بود... اشیابراز عالقه و خاستگار یحت

که آن را هم خود انجام نداده  دانستیمکان را م نیها فقط تزئ یباز کیتمام رمانت از

 بود....

 !ارش؟یک-

 +جان

 ؟یریمنو بگ یخوایم یجد یتو جد-

 +نه



 

830 
 

 دیاش کوب نهیمشت بر س یکرد و حرص اخم

 ایک-

 دونهینم چکسی+ه

 میازدواج کن میتونینم فعال

 سنت هنوز کمه تو

 زارهیبابات نم احتماال

 دونمیرو م نایا همه

 یدونیرو م نایا همه

 هم قرار گرفتند یروگرفت و پهلو به پهلو روبه یکنارش جا در

 لبخند زد میرا نوازش کرد و مال شیموها

 قراریب شهیهم یداشت جسم و قلب و چشمها یادیز آرامش

 ینگاه کس که...که تو انگشتت باشه یدلخوشم به حلقه ا من...کدومشون چیه ستی+مهم ن

 جواب بله نیو هم شنهادیپ نیبه هم دلخوشم...نکنه ینیسنگ یکینگاهت رو  که...هرز نره

 میکه خودم و خودت بدون نهیهم مهم...هیکاف شینما هیاونا  یبرا...کاریچ میخوایرو م هیبق

 ...دیاش مال نهیشد و صورت به س کشینزد لوس

 مگه نه؟  یواقع هیواقع میریگیروز م هیاما بالخره -

 رمتیگیم دهی+آره ترش

 ایدار یعالقه ا چه

 منم گرفتن امیب یقپ ایجلو آر تونمیاالن م شیآخ-

 و در آغوشش حبسش کرد دیخند بلند

 نبود یبه خود فشرد و جدا شدن محکم

 ااایک-

 چته یفرفر گهیگرفتمت د ا؟ی+جان ک

 جلوم؟  یچرا زانو نزد ایک-

  دمیترسیم...اومدی+خوشم نم
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 یاز چ-

 برات ساک بزنم یبرنامه عوض شه به جا خاستگار دمی+ترس

 داشت که با خنده مانع شد.... ییبه عقب هلش داد و قصد جدا یعصب

  یدرست شد یدیمنو بگو فکر کردم کت شلوار پوش یشیتو درست نمولم کن ولم کن -

 باهات ازدواج کنم خوامینم اصال

 ....خواستیاو را م یقراریدر گوشش فوت کرد و دلش ب نفس

 ینداره بله داد دهیفا یمونیپش گهی+د

 ناز آمد یکرد و کم زانیو لوچه آو لب

 حلقم کو-

 از گردنش گرفت و به سمت حلقه رفت.... یقیعم بوسه

 را نداشت ایشدن از ارش الیخیقصد ب چیکه ه امشب

 کند یدگیماهان رس یبرا زشیفردا به سوپرا دادیم قول
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 ...دانستیرا نم گشتیرو به دنبال چه مروبه وارید یها یبه کاش رهیخ

 ... دیفهمیشدن را نم رهیخ نیا لیاما دل یبه دور بود از آشفتگ ذهن

 ...دیجویچانه؛ لب م ریضرب گرفته بود و دست گره خورده ز نیزم یرو پا

آمدن را هم  رونیکرده بود خود را در مستر روم و قصد ب رون،حبسیب یتوجه به صدا یب

 نداشت....

 ...کردیترش م یو عصب شدیکوچک دوبرابر پخش م یزنگ بلند تلفن در فضا یصدا

 +بله؟

 ؟یگذاشت-

 بود و قصد مخالفت داشت.... یحرص

فقط  کردیسر باز نم خواستیکه او م یو لوس و ادا از کار ییبا مظلوم نما بارنیا

 بود.... یقصدش لجباز

 +نه

 ذارمیو نم نزاشتم

 کردیم یبود و ته دلش را خال انیکامال نما یپوزخندش از پشت گوش یصدا

 آمد... یعنوان کوتاه نم چیبه ه اما

 ؟یمطمئن-

 ...کنمیکار رو نم نیمن ا دیبزار دیای+آره خودتون ب

توت روده هات و  کنمیفرو م یزیچ هی یچیماهان من پام برسه خونه اون پالگ که ه-

 پاره کنه

 یوقت داده بودم بهت و عمل نکرد قهید 5

 یوقت دار قهیدق 2 فقط

 و از لبه وان بلند شد... دیکنترل داد کش یذره ا بدون

 بکن یبکن یخوایم یهرکار یاوک دمیمن خودم و به فا*ک نم ذارمی+من نم

 ؟یهرکار-

 ...دادیو شکست م ینیو به مغز آالرم عقب نش شدیسرد و خشن در گوش اکو م یصدا
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اما نقشه  دیآ یاو باشد که کوتاه م بارنیا خواستینبود و فقط م یکه منظورش هرکار البته

 نرفت... شیدرست پ

 ...خواستیزار زدن م یلش کمحمام نشست و د گوشه

 کنمی+خواهش م

 شهیوقتت داره تموم م-

  رون؟ینفرن ب چند

 چند نفر بودند... ونیکارگرها با طراح دکوراس اوردیب ادیبست به  چشم

 نفر 5+فکر کنم 

 شده دهیچ مهیتو همون اتاق نصف ن یوقت-

بهت  یوقت یفهمیم یسیو کفشم و بل ینفر مجبورت کردم زانو بزن 5چشم همون  یجلو

 چشم یبگ دیرو انجام بده فقط با یکار هی گمیم

 دیو تن لرز گرفته را در بغل کش دیگز لب

آورد  یجمع شده بر آلت م یکه پاها یانداخت و فشار نییو سر پا چاندیدور زانو پ دست

 است... شتریبر جسمش ب نشیبازهم تسلط او و زبان سنگ دادینشان م

 شدن کیداشت نه به تحر اجیاحت شیرهایلحظه نه به حس لذت تحق نیدر ا حال

 شدنش.... الیخیو ب خواستیقبول کردن او را م فقط

 +غلط... غلط کردم خب

 کار رو... نیمن...من ا دیایخودت... خودتون ب گمینه م گمیکه نم من

 برا من یکه منم منم کن یباش یتو ک-

 ...شیدادها ینیهم کر کننده بود و چشم بست از سنگ یاز پشت گوش ادشیفر

گرگ  یباشد و مجبور به تماشا شیچشمها شیاو پ خواستیدلش نم یلحظه حت نیا در

  یغرش کرده و عصب

 دانستیکرده بود را خودش هم هنوز نم دایجرعت مخالفت پ چطور

 یسگم نکرد نیاز ا شتریزود باش ماهان تا ب-

 خوامیبکنم که نم یکار یباش تا مجبورم نکرد زود

 جلو فرستاد و آرام زمزمه کرد... نییپا لب
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 ...یکنی+نم

 ؟یچ-

 گمی+م

 کار رو نیا گمیم

 نه ای کنمیم ینگ گهید یفهمیم یشد مونیکار رو کردم و مثل سگ پش نیبار که ا هی-

 زودبااااش

 گذاشت نیاز گوش فاصله داد و بر زم یگوش

 زده صورت را لمس کرد... خیفعال شد و دست لرزانش پوست  کریاسپ

 کنم؟ کاری+چ

 توله بدو نیآفر نییشلوار و شورتت و تا زانو بکش پا-

 االن کنندیشک م ییساعته تو دستشو مین

فالکت دچار شده بود را خودش  نیبه چه علت به ا قایدهان پر سروصدا قورت داد و دق آب

 ...دانستیهم نم

 زنگ زد و خبر آمدن کارگرها و طراح را داد رارسالنیکه با ذوق به ام یاناز زم دیشا

شد و مردش هزار  دهیشن یقبراق و جوان معمار از پشت گوش یکه صدا یهم از وقت دیشا

 بار به خود لعنت فرستاد از بابت تنها بودن ماهان درخانه و با آنها

 +در آوردم

 کن سیپالگ و خ-

پر تمسخر او از پشت  یآب برد و خنده ها ریش ریدار را در دست گرفت و ز نینگ پالگ

 کننده بود... کیتحر یهم حت یگوش

 با بزاق دهنت سگ خنگ من-

 زودباش... یکنیم سیخ یرو دار گهید زیچ هی یکه انگار یجور

 و آب دهان جمع کرد دیلب کش یرو زبان

 ...کردیحس م یواریچهارد نیو در ا ییکه تنها یریهرچه تحق الیخیب

 درک که مجبور بود خودش خودش را به فا*ک بدهد... به

 کردیم یریسخت گ نگونهیکه ا شیمحرم تر از او هم بود برا مگر
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 نگرفته بود از با او بودن فقط سهمش لذت است ادیهنوز  چرا

او را از  ظیو "جووونم" غل دیفلز در دهان ناخودآگاه آه کش یدر دهان برد و از سرد پالک

 دیشن یپشت گوش

هم حالش را  شینفس ها یاز صدا یحت دانستیدست سمت آلت برد و نم ناخودآگاه

 ...دیفهمیم

 ینزد یدست به خودت زد-

 یحال کن ستمیمن ن ستین قرار

 تو سورا*خت یکنیاون و م فقط

 یکه من برسم کنترل از راه دور داشته باش یزمان تا

 را به گوش رساند... یو گنگ خفه یاعتراض ناله کرد و دهان پرش صدا با

 زانوهات پاشو و پالگ و ببر داخل یبسه رو-

 دونمیمن م یایو ناز و ادا ب یلفتش بد یکامل رفته باشه تو بخوا دیبا شمرمیم ۱0تا  فقط

 ؟یدیو تو فهم

 ..پراند. یسر تکان داد و دادش جسم لرزانش را از جا مظلومانه

 جواب بده نمیبیتکون سرت و نم یمن از پشت گوش-

 د؟یدی+پس پس از کجا فهم

 شناسمیمن تورو م-

 انقدر حرف نزن زودباش

 کرد... نییباسنش باال پا اریش انیپشت سر برد و م پالگ

 تو رهی+بزرگه نم

 اریادا ن رهیم-

 دیکوب نیدر آورد و پا بر زم هیگر یادا

 ...دیایبر ب دادیانجام م شهیکه او هم یاز عهده کار ییتنها خواستینم دلش

 ببرد نیفلز را از ب یکه سرد خواستیدستان او را م یگرما

 کردیگوش که دعوت به آرامش م ریرا ز شینفس ها یگرما

 دهد هیجسمش که به آن تک و
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 حمام را وارید نه

 داد یتمام پالگ را درون خود جا دهیو ترس دیپر یکه زده شد از جا در

 افتاد نیرفت از درد و ناخودآگاه کامال کف زم یاهیس چشم

 نندیدر را باز کنند و پالگ در دستش را بب نکهیمغز را فلج کرده بود و از تصور ا ترس

 از عاقبت کارش... دینفهم چیه

 پر درد که مجبور به داد زدن بود یمنحوس در و تن صدا یصدا بازهم

 +بله

 دیخوایمونده نم مهیکار ما ن میداخل نگران شد دیهست رفت یساعت مین کینزد دیببخش-

 دینظارت کن

 به دروغ  یدادن نداشت حت حیتوض یبرا یلیدل

 گذاشت نیزم یگفت و باز سر رو یاعصاب باشه ا یب

شد و پر بغض دست به سمتش  یتازه حواسش جمع گوش دیرا که شن رارسالنیام یصدا

 دراز کرد...

 بود یشکستن بغض کاف یآرامش برا یاسمش از زبان او و تن صدا دنیشن فقط

 دانستیرا نم ادیترس ز ایدرد بود  لشیدل

 اشک یلرزان بود و هق ب یفقط صدا کردینم سیصورت را خ یاشک چیه

 ماهان!-

 شد؟ یچ

 دمی+تر....ترس

 فرو کردم هوی ننیپالگ و بب دمیزدن ترس در

 ؟یکرد کاریچ-

 +توروخدا داد نزن

 احمق مگه در قفل نبود-

 کرد زانیو لب و لوچه آو دیباال کش ینیب

 +بود

 تنت؟ نییپا ستیمگه لخت ن-



 

837 
 

 

 نگاه کرد و باز سر تکان داد انیعر مهین یبه پاها مظلومانه

 +هست

 داد نیاسترس دور کرد و دردش را تسک یخنده اش کم یو و صدا دیخند آرام

 توله خنگ-

 تو ومدنیفرض با در بسته هم م به

  یپوشوندیتنه تو م نییپا دیبا اول

 دیدیرو نم شهیکه تو دستت جا م یپالگ یکس

 فقط دمی+ترس

 انقدر برات ترسناکه کیهوممم پس پابل-

 +درد دارم

 کنمیخودم دردت و کم م-

 رونیبچه خوب پاشو لباسات رو درست کن و برو ب هی مثل

 امیرفتار کن تا ب یعیطب

 بهت هست  حواسم

 کنمیداره دارم چک م نیدورب اتاق

 و تو... دونمیمن م ینگاه کن یادیز یحرف بزن یادیز

 شدیبار شل م کی هیو زانوها چند ثان دیکشیم ریتنه از درد ت نییپا

 دهیاما چه فا بردیم یبه اشتباه کار و احمقانه بودنش پ حال

 گشتینه به عقب برم افتییم نیدردش تسک نه

دور تا دور  دیبا امدهیکرده بود و هنوز حالش جا ن یلحظه عمرش را سپر نیتر ترسناک

 ...دادیو نظر م زدیاتاق آرکو چرخ م

 ترسش موجه بود و قابل قبول لیدل

 ها تحت کنترل بودنچشم بودن و سال یجلو هاسال

 تیها مشهوراش حس کردن و سال یهزاران چشم را بر زندگ ینیسنگ هاسال
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مبادا  کردندیحذر م دیرفتارها با نیتر یعیو از طب دندیترسیم دیکارها با نیتر یعاد از

 را کنار بگذارند تیو معروف رندیمورد مواخذه قرار بگ

 شیبه نما یگرید ریمردم تصو یشده بود و جلو یزیبرنامه ر شانیرفتارها و کارها تمام

 گذاشتندیم

 از آشکار شدن ترسدیبود که م معلوم

 شوک نیدر مقابل ا کندیبود که احمقانه عمل م معلوم

 دردش شود یسر برسد و دوا رارسالنیکرد هرچه زودتر ام آرزو

 گرفتیم رادیا لیوسا یاز جا یو الک ستادیا یگوشه ا حالیب

 آرام شود و دوباره و دوباره یتا کم بستیچشم م شدندیکه م مشغول

 اش بود و قامت مردش که ظاهر شد یزندگ یصدا نیدر از نظرش دلچسب تر یصدا

 دهیکه تا به حال به چشم د یمنظره ا نیباتریز

 داشت... گرانیبا د یکوچک یبه سمتش آمد و احوال پرس میمستق

اتاق  گریطرف د یها یو به سمت صندل ستادیپشت سرش ا اطیرا گرفت و با احت دستش

 کرد تیهدا

تا دست سردش  دادیو کامل نظر م کردیدقت و نظارت کامل دورتادور اتاق را نگاه م با

 را حس کرد

 به سمتش کج کرد اما نگاه گرم نبود سر

 کردیم غینگاهش را در یچرا گرما گریکه دستور داده بود را انجام داد د یکار او

 ه؟یچ-

 ؟یکنینگام م ینجوری+چرا ا

 گفته بودم برگردم باهات کار دارم-

 +اما

 من که انجام دادم اما

 که من گفتم یساعت؟ و تازه اونم نه اونجور میبعد ن-

 تا خورده لباسش کرد و به دستان مردانه اش چشم دوخت نیبند آست دست

 دستش را داشت یگرما یفقط تمنا حال



 

839 
 

 تنش گرما بکارد یجا یوار بر جا نوازش

 دمی+فقط ترس

 مگه نه یچ یعنیترس واسه من  نیا یدونیخوب م تو

 را ادامه نداد و آرام به سمتش خم شد بحث

 از آن هم آرام تر و محرمانه تر بود... یحت لحنش

 دوست نداشتم-

 و؟ ی+چ

 یریو باز باز راه م یزنیلنگ م نکهیا-

 عامل لنگ زدنت باشم فقط من دیمنم که با فقط

 و قهر کرده سر عقب برد.... دیابرو در هم کش یحرص

 کار نیمجبورم نکن به ا گهی+د

 داد... هیتک یصندل یبه پشت نهیزد و دست به س شخندین

 کدوم کار؟-

شود اما سکوت  انیتا ب دادیبه زبان انتقالشان م دیشده در ذهن فقط با فیها کامال رد جمله

 کرد

 شده بود.... انینما شتریشدنش ب نهیبود که با دست به س ییها نهیس یبه برجستگ رهیخ نگاه

 گم؟یکدوم کار م-

 جدا کنه... نهیکرد از س یدستش گذاشت د سع یدست رو یعصب ناخداگاه

 نینش ینجوری+ا

 ؟یچ-

  نینش ینجوری+ا

 فرستاد رونینشست و نفس پر حرص ب صاف

 یکنیبدتر سگم م یدار یه-

 چته؟

 رونیب زنهیهات م نهیس یبرجستگ..نینش نهیبه س دست..نینش ینجوری+ا
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 کنهیانقدر نگات م کهیزن نیا چرا..یشیم ینجوریا چرا..چرا انقدر لباست تنگه اصال

 کنه؟یچرا کونت درد م-

 داد نیچ ینینگاهش کرد و ب جیگ

 ؟ی+چ

 یگفتیم دیمنه اونم با ریاونم تقص کنه؟یچرا کونت درد م-

شد و تا مغز  یلم داد که باسن کامل تخت کف صندل یصندل یزده و کامل رو غر

 ...دیکش ریاستخوانش ت

 بست و دست مشت کرد و فقط پر درد اسم او را صدا زد چشم

 کرد و اتاق خلوت شد یبهانه تراش عیسر دیو احوالش را که د حال

 بلندش کرد یگذاشت و از صندل شیبازوها ریدست ز فورا

 زد هیاش گذاشته کامال به او تک نهیس ینداشت و سر رو ستادنیا توان

 تموم شد ستین یچیه شیه-

 آخه ینیشیم ینجوریا چرا

 توعه ری+همش تقص

 و کمر و باسنش را نوازش کرد دیصدا خند با

 سورا*خت یمگه من پالک فرو کردم تو-

 ی+نه من فرو کردم اما تو مجبورم کرد

 ازم مگه نه؟؟ یکردیاطاعت م دیتوام فقط با-

 دست مچاله کرد و اخش را در آورد انیکه نداد باسن پر گوشتش را م یجواب

 مگه نه-

 بله ول کن اون و یدونیم یبه خدا بله به جون هرک +بله

 تنش را حس کند یگرما گذاشتیفشرد و لعنت به شلوار مزاحم که نم شتریب

 االن یدستور داد-

 +نه به خدا فقط از اربابم خواهش کردم

 خوبه-
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 برو تو اتاق خودمون ایب

 فردا شیبرن بق کنمیاتاقش کامله مرخصشون م بایتقر

 سورا*خم و جر بدم؟ یساعت منو مجبور کرد مین نی+به خاطر هم

 خروج از در برگشت و چپ چپ نگاهش کرد... قبل

 یمن جذاب به نظر برس ریغ یکی یبرا یتونیساعت هم م مین نی+تو هم

خانه دونفره شان  یدلش برا گفتیو دروغ نبود اگر م دیبه در به شکم دراز کش پشت

 تنگ شده...

بازهم به عمارت بازگشته بودند و هنوز فرصت سه  شیهفته پ زیانگ جانیه یاز باز بعد

 ...اوردندینفره کردن خانه شان را به دست ن

 در هوا تکان داد و آخ و اوخ کرد باسن

تنه بود و چه  نییخودش عامل لنگ زدن و درد پا یچندسال زندگ نیبرخالف تمام ا بارنیا

 فرستادیم نیبد که تمام وقت لعن و نفر

 دیکش رونیب یبرد و گوش بیدست در ج حالیکه آمد ب امکیپ یو صدا یگوش برهیو

 دعوا با خود.... یدور شدن از حال و هوا یبود برا یکاف ارشیاز ک یغامیپ

 "کهینزد زتیجمله بود"سوپرا کیفقط  مضمون

 و باز هم تکرار درد و بازهم آه و ناله و بازهم دعوا دیزده از جا پر جانیه

پالگ کامال درون  گریتا چند ساعت د دیترسیو م دادیآخر کار دستش م یحواس پرت نیا

 مقعدش فرو رود

 ها غنچهلوس شد و لب ییبه وقت تنها شهیکه باز شد ناخودآگاه مثل هم در

 به دستش داد و لبه تخت نشست... وهیآب م وانیل

 زونهیباز چته لب و لوچت آو-

 داد امیپ ارشیک یچی+ه

 یشد زونیداده آو امیپ ارشیک-

 کهینزد زشیداد گفت سوپرا امی+نه اون و ولش کن پ

 آمد و کج نشست و باعث خنده اش شد... کشیزده نزد ذوق

 ه؟یچ زشی+به نظرت سوپرا
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 کو*ن کجت و صاف کنه نیکه ا دهیمخصوص از اونجا برات خر یصندل هیبه نظرم -

 ری+عه ام

 شد یکرد و جد اخم

 ابروانش را دوست داشت انیم گره

 دیپرستیکه نه م دوست

 داریو گرگ چشمها را ب دندیکشیرا در آغوش م گریکدیکه  یحالت دار یابروها

 کردندیم

 دندیکوبیم نیو پا بر زم دندیکشیزوزه م کردیم زیکه ر چشم

 و زهرمار ریام-

 گمیم نیبش درست

 +درد داره خب

 شد دندان نما لبخند زد و آقا وار صاف شد زیسکوت که نگاهش کرد چشم که ر در

 ...کردیاز او اطاعت م یحرف چیه بدون

 خوبه-

 و زشی+حاال بگو سوپرا

 برسه یصبر کن دیمن از کجا بدونم با-

 انهنا داد و به در اشاره کرد... یرا کم شیهادر اتاق لب تقه

 ....دیکه رس-

 رونیبه ب یقراریشدن کامل جعبه درون اتاق شد و با ب ریذوق و شوق منتظر جا گ با

 رفتن خدمتکاران نگاه کرد...

 زیسوپرا نیاز ا دیفهمینم چیو ه دیرسیشکمش م یجعبه تا باال گفتینبود اگر م اغراق

 بود رهیکه نگاهش خ کردیرا حس م رارسالنیلبخند ام ینیسنگ...بزرگ

 ....دیاش خند یه چپکفرستاد و به نگا یخنده برگشت و بوس با

 تر از آن بود که با آرامش جعبه را باز کند... طاقتیب

 پاره کرد و دِر جعبه بازشد... رهارایضربه گ جانیسمتش قدم تند کرد و با ه به

 به عقب برداشت... یداخل اما از شکل و فورمش هم مشخص بود و ناباور قدم فیک
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 ....هی نیا نی+ا

 سلهالونیو-

 را شمرد شیسمتش برگشت و قدم ها به

 کردیتن و عطر سردش را احساس م یو گرما شدیتر م کیبه لحظه نزد لحظه

 چانه اش گذاشت و سرش را باال آورد... ریز دست

 دیرسیبه فروش م دهیمزا هی تو...هیفورن ریپ...هاست ستیسل لنیساز اشراف زاده و-

 کارو... نیچرا ا ارشیک ارشی+ک

 بهش گفتم من..نه ارشیک-

 فرستاد... رونیب دهیبر دهیچشم ها پر قدرت تر از هر زمان برگشت و نفس بر برق

 ی+تو... تو بهش گفت

 اریشلوارت و در ب-

 ؟ی+چ

 اریدر ب-

 شهیاما اطاعت پ کردیو شلوارش را درک نم ایساز دن نیتر یدوست داشتن نیب رابطه

 دیاو د نهیپرت شد خود را تخت س یکه گوشه ا شلوارکرد...

بود و  دهیتنه کامال به هم چسب نییکند اما پا جادیفاصله ا یاش گذاشت کم نهیس یرو دست

 ....دهیتنه و باسن درد د نییپا یمشغول دستمال شهیبزرگ او مثل هم یدست ها

جبران  یخوایم..دمتیحق انتخاب م اما..نیاز ا شتریب البته..دمیحق لوس شدن بهت نم-

 زنمیم بیآس یکیبه  یمن عادت ندارم وقت اما..رشوه به پدر بچم یخوایم ریدر نظرش بگ

 ینفر تو باش هیاگه اون  مخصوصا..ستیمرامم ن تو..رفتارکنم تفاوتیب

 کی هیو چند ثان دیدرخشیکپل ها م انیم نیتنه برهنه با آن نگ نییبود و پا نهیبه آ پشتش

 ....کردیبار نگاهش را معطوف م

و  نیا..یکرد یاشتباهات بدتر شهیهم یتالف یاشتباه کردم و قبول دارم براقبول دارم -

 اشتباهامون ونیبه عنوان آتش بس م میزاریم

 د؟یفهمیلبخندش را م یو معن دیکش اشنهیوار به سدست نوازش کف

 کفر بود؟ کردیلحظه پرستشش م نیحاال و در هم نیهم اگر
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 یایکارم اشتباهه م یاما اگر فکر کرد کنمیکه نم اشتباه..یخوریکتک م یاشتباه کرد-

 یخورینبود بازم کتک م امیبود کوتاه م اگر..یگیم

 ....دیاش کوب نهیخنده چشم درشت کرد و تخت س با

 ری+ام

 تخت ولو شد یعقب هلش داد و رو به

 زد و باسنش را در چنگ گرفت... مهیجسمش خ یبرخاستن رو قبل

 و زهرمار ریام-

 کردینم بشیجز درد نص یزیاز تخت فاصله داد که اصابتش چ یتنه کم نییپا

 ؟یاشتباهت جبران کرد یاالن تو... برا یعنی+

 ...ختیها رآرام آرام کمتر کرد و محبت در چشم لبخند

 ؟یانقدر عوض شد ی+ک

 دم؟یرو تازه فهم یزندگ یمعن ایعوض شدم -

 ...دیکش رونیپشت برش گرداند و پالگ آرام آرام ب به

اما مخالفتش  ستیکارها ن نیا یبرا ییجا یاعتراض کند که لحظات احساس خواستیم

 بردینم ییکار به جا

سرد تن منقبض کرد اما  یعیتنه اش که نوازش شد از برخورد دستان او و ما نییپا

 او نه تنها تن و جسم یهاحرف

 ....کردیرا هم به آرامش دعوت م روح

 دمیفهم تازه..یچ یعنی یزندگ دمیسال سن تازه فهم 37باشه اما من بعد  بیعج دیشا-

که  ییاونا..کردن ریکه فکرت و درگ ییاونا.. یکه در قلبت و به روشون باز کرد ییاونا

کار  ریساال درگ نیا تمام..طرف کی هیطرف بق هی..کردن جادیقلب و مغزت اتحاد ا نیب

 حاال فرق داره اما..موضوع نیا دنیفهم ینداشتم برا یبودم فقط وقت

 دیشدنش را که حس کرد دست باال برد و محکم بر باسنش کوب خمار

 و داد نداد و فورا برش گرداند... غیواکنش و ج اجازه

 یکه بفهم یکتک بخور دیهمون با یتو جنبه ندار-

 دادمی+به خدا داشتم گوش م

 مشخص بود-
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 و چشم بست دیدراز کش کنارش

 ماند... بینص یشد ب شیمنتظر ادامه حرفها هرچقدر

 +ادامش؟!

 یکتک بخور دیگفتم که تو فقط با-

 ادامش یکردیلوسم م ی+نه داشت

 درشت کرد و بهت زده به سمتش برگشت... چشم

  کردم؟یمن لوست م-

آسمان  یهرک یبرا دمیفهم من..یافکار منو بهم زد یتو اومد یگفتیم یداشت گهی+آره د

برات جبران کنم و  شهیهم..مهربون و مرد خانواده باشم یلیخ دیتو با یخراش باشم برا

 نایکادو بخرم و ا

 گه؟یبعدش د خب-

 ...ینگاهش کرد یابرو باال انداخت و جد تک

 خب هی+چ

 ؟یگفتیرو نم نایهم مگه

 و.... ستنیکه برام مهم ن هیمن فقط گفتم تفاوت بق-

 نایو ا یکنیبعدشم لوسم م گهید نیهم خب..یدیکه برات مهمم رو فهم ی+با من

 باال داد... یرا کم رهنشیرا نگاه کرد و گوشه پ شیدار سرتا پا یمعن

 یخاریم.زخما خوب شده.. یجا یانگار یگیراست م-

 حالت ممکن موضوع عوض کرد... نیچاکاند و به بانمک تر شین

 چقدره؟ متشیق گمی+م

 دیو باز دراز کش دیخند

 نداره یبه تو ربط-

 ی+عه بگو خب؟ احتمال

 لبخند زد و باز چشم بست... آرام

 که برات آزاد کردم ییانویهمون پ متیبرابر ق نیچند-
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 بود بیکرد عج افتیکه در یپر بهتش را داشت اما سکوت یسروصدا توقع

 اش را شکار رهیچشم باز کرد و نگاه خ کی

 کندیم ریس یگرید یفکرش جا خوردیبه او بود اما قسم م نگاهش

 ...دیبه خود آمد و نگاه خند بالخره

 ادته؟ی شتیکه اومدم پ یروز نی+اول

 شد شیها یزبان نیریتکان داد و منتظر ش سر

اش  ینداشت و عصب یو پر حرف ینیبه سخن چ یعالقه ا چگاهیو ه زدیکم حرف م خود

 ...کردیم

 اش را احاطه کرد یکه او زندگ یبه جز زمان شهیهم

 زبان بود و دلبر... نیریکه ش ییبه جز او همه

 برگشتم خونه یلیکه چشام برق زد و با قلب اکل ی+همون روز

 دادیداد ب یگفت ا دمید یوقت ارشیک

 کرد رهیو نگاهش را خ دیکش میحج یلب ها یو زبان رو دیخند

 کار دستم داد.... دادیداد ب ی+همون ا

 حرکت نوازش وار انگشت ها حس شد ریکجش ز شخندیرا لمس کرد و ن شیهالب

 رارسالن؟یام ینگاه اعتقاد دار کی+به عشق در 

 شد.... بشینص یو باز همان جواب تکرار دیاما بازهم پرس دانستیاش را م یمنف جواب

 همه...نه افشیق دنیلحظه و با د تو همون نه..یشینگاهه اما عاشقش م هی تو..+اما من دارم

اون  تونمینم چوقتیه دونستمیکه م یمخصوصا من همه..اهامونیتو رو میو دار یکی

که  یو...اون میزندگ...کردمیم یزندگ ایو تو رو اون..رو داشته باشم خوامیکه م یزندگ

 نیتر کوچک..اون شخص کنهیم ریو تمام مدت درگ ذهن..بود ایرو همش...و خواستمیم

 ستیشخص که چهرش مشخص ن هی..یکنیهم اون و کنارت تصور م یکنیکه م یحرکت

 تهیاما همه زندگ

 دیجسمش پر یرو طنتیدر رگ ها خارج شد و با ش یحالت آرام و آرامش جار از

 یزمان برا نیاست و بهتر انیهنوز عر دیشلوار او که به تن برخورد کرد تازه فهم یسرد

 ...طنتیش
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 افشیق هوی اهاتیکه طرف تو رو ییاون جا از..ادینگاه از همونجا م هی+عشق در 

 یشناآ نیآشناتر یکنیبار و حس م نیاول یبرا ینیبیو م یکی..تیتو واقع شهیمشخص م

ها لچون سا آشناست..ستیحست غلط ن یفهمیم دهیسر م ییآشنا یکه نوا قلبت..تهیزندگ

 همون..یمیقد یآشنا همون..من یبرا یهمون تو..یدیبوده و تازه چهره شو د اهاتیتو رو

 مت....نگاه شناخت هینگاه عاشقت نشدم تو  هی تو..دمیچهره تو د اهایکه تو رو ییآشنا

 بزرگ چشمک زد... الونیپشت سر نگاه کرد و جعبه و به

 اش نشاند یشانیپ یاخم رو بارنیها ابه سمتش برگشت و برق خباثت درون چشم باز

 برد و پاره کرد رهنشیپ قهیماهان دست دو طرف  یحرف قبل...واکنشش دور بود اما

و چرا  کردیاش م یاو عصب زیر یو خنده ها رهنیپرتاب دکمه ها و جر خوردن پ یصدا

 اش لذت ببرد یزبان نیریبه آرامش بگذرد و از ش یدم گذاشتینم

 ماهااان-

 خودتووو گور

 جمله نداد و به سمت گردنش سر خم کرد.... لیتکم اجازه

 جسم مردش کرد و سر همانجا نگه داشت یانهنا نیباتریز میتقد ییپر سروصدا بوسه

 حیترج ایدن یها یتو بودن و به همه سالمت ماریب من..+خوب شد دل به عشقت مبتال شد

 دمیم

 اش غرق لذت شد اما چرا او خباثتش را ادامه ندهد یزبان باز از

 افکند هیاو بر تنش سا بارنیهل داد و ا یرا به کنار جسمش

 زد... شخندیدو طرف سرش گذاشت و ن دست

 ؟یمن باش ماریب یدیم حیواقعا؟ترج-

 ...صورت یها کشنیر یمتفاوت بود با تمام شخندشیارباب مآبانه ن حالت

 ....شناختیرا خوب م او

 او گرفت.... یهاچشم یدر بند بودن جلو یوارانه دست به معنا یمظلوم کرد و پاپ چشم

 ن کنداز ت رهنینه نگفت و تکه پاره شده پ زشانیانگ جانیه یشروع باز یدعوتش برا به
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 ها روانه شد...لباسش را بست و سمت پله نیسر آست دکمه

 و ناخودآگاه لب به خنده باز شد دیآرکو را شن زیر یغرغرها و خنده ها یصدا

 راحت بود از جانب او و بودنش نزد  الشیخ

 از جان زتریعز برادر

رفت و به سمت سالن کوچک عمارت روان شد اما  یلب ریراحت قربان صدقه ز الیخ با

 از گوشه چشم متوقفش کرد... یراه حرکت جسم کوچک انیم

 و به سمت چپ برگشت  دیدر هم کش ابرو

به همان سمت حرکت  دادینداشت اما حس قلب بود و دستور مغز که آالرم م یکامل دید

 کند...

آشکار به سمت خدمتکاران رفت و بالخره جسم  تیخورده و عصبان چیپ یهمان ابروها با

 ....دیکوچک آرکو را د

و او جان  کردیم یبود چهاردست و پا تمام طول خانه را ط یکوچکش چند وقت پسرک

 خط انداخته بود  یو تپلش که از شدت تپل دیسف یدست و پاها یبرا دادیم

کردن دو پله کوتاه را داشت و باسن کوچکش در پوشک  یدر ط یبه او سع پشت

 ...کردیم ییخودنما

 هوا گرفتش یبه سمتش رفت و از پشت رو تیعصبان با

 دیفهمینم چیپدر ه تیو چه خوب از عصبان دیقش خند قش

 یکنیم کاریچ نجایتو ا یشن دو سانت+چشمم روشن چشمم رو

 کمان بود نیرنگ ییو گو پراندیدرشتش هوش از سر م چشمان

 رنگ هفت

 کننده مجذوب

 کننده رهیخ

 بایهمانقدر پرشکوه و ز و

 رفت... نیو اخم از ب اوردیدوام ن هیاز چند ثان شتریب

 فرو برد شیگلو ریو سر ز دیخند

 غرق لذت شد شیصدقه رفت و قلقلکش داد و از قهقهه ها قربان



 

850 
 

 ؟یخندیم یبه چ هیجوجم چ هی+چ

 هوم اتیمن تورو نسپردم دست داداش ارش مگه

 یکنیم کاریخدمتکارا چ یدست و پا ریز

 بلندش نکرده نیزم یاز رو چکسینداشت که ه یتعجب

 انجام دهند لشیبرخالف م یکار ایبزنند  یبه پسرکش حرف دادیاجازه نم رارسالنیام

 .....ندازدیکند و کارشان را عقب ب طنتیآنها ش یدست و پا ریز توانستیم امتیق امیق تا

 نداشت ایموأخذه ارش یبرا وقت

 را بغل گرفت و به اتاق رفت پسرک

 امد... یمانده بود و به نظر آماده نم یتا شروع مهمان یکم زمان

 زمزمه... یکرد و اصوات نامفهوم یتمام راه دلبر در

 ..دیغرغر کردن مک نیرا به دهان گرفت و ح انگشتش

 +ماهان قربونش بره نکن

 *بوو بوو

 ی+بو تو اون کلت دو سانت

 یصداش بزن ریتولد بابا ام یقرارمون نبود برا مگه

 هیبابا بو چ بگو

 شد سیو به سرعت جنگل مژه ها خ دیکرده از لحن پدر لب برچ بغض

 لرزش اندک چانه اش یشد از حت مانیپش

 برخالف تالش او لوس بار آمده بود پسرکش

 دیاش فشرد و سر کوچکش را بوس نهیس به

 +غلط کرد بابا بغض نکن

 غر زد شهیکرد و مثل هم جادیسروصدا ا سیلرزان و با همان چشمان خ یهاهمان لب با

 *دد

 خونمون ادیامروز دد م میری+دد نم

 بابا بگو
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 شد... یو حرص دیپدر کوب نهیشت به سم اخمو

 *دد

 +بگو بابا تا ببرمت دد

 و در دهان برد دیتوجه به درخواست ماهان بازهم انگشتش را قاپ یب

 در را گشود تیرفت و با عصبان ایاز ورود اتاق به سمت اتاق ارش قبل

 کردیم یتخت دلبر یلم داده رو ارشیک یبرا ستاده،یا نهیآ یروروبه

 روشن+چشمم 

 بچه رو به تو نسپرده بودم داداشش؟ نیمن ا مگه

 زدیکه دست و پا م یخندان یآرکو یبا شتاب از تخت برخاست و برا ارشیاو ک قبل

 آغوش گشود

 تو بغلم شدیبند نم طونهیش یلی*بابا خب خ

 یکردیمنو خبر م دی+نبا

 یتو سالن اومد یرو ول کرد بچه

 یمانیاجازه ابراز پش ایو نه به ارش دادیم تیآرکو اما نه به او اجازه عصبان یها خنده

 با آرکو شد یتخت نشست و مشغول باز یبه حرف ماهان رو توجهیب

 زدم؟یداشتم حرف م یمن با ک ای+ارش

 ششمیخب حاال که پ دی*ببخش

 ؟یچ دشیدیوسط سالن م اومدیارسالن م ری+اگه ام

 رفتیقربون صدقش م یچی*ه

 شد... نهیو دست به س ستادیاتاق ا انیم پوکر

 شدیم ینه وقت درست سپر بردیم ییلحظه نه راه به جا نیدر ا ظاهرا

 گرفت به اتاقش برگردد و آماده شود.... میتصم

 تر از چند ساعت قبل یو جد دیبا تهد بارنیبه آنها سپرد اما ا آرکو

 ....زانید و آب دهان خود به خود آوش رهیاتاق خود برگشت و همان دم چشم خ به

 شد... انیتکه لباس را از تن کند و کامال عر نیآخر رارسالنیام
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 نگاهش را حس نکند ینیسنگ توانستیبه او بود اما مگر م پشت

 اون چشماروها حواست باشه... کنمیکور م-

 بود اما دست خودش نبود حواسش

 رهیو نگاه خ کردیتن تماما تراش خورده مجذوبش م نیا

 دادیته دلش را تکان م یزیچ چیدر پ چیپ یمچ پا انهنا داشت و عضله ها از

 خوب یاز حس ها یا مجموعه

 بود که از روز اول کور بودم که یجورنی+اگه ا

 لبخند زد و بالخره به سمتش برگشت یلب ریز

 زد هیتک یواریبه در کمد د انیساعد دست انداخت و همانطور عر یرو حوله

 ختنیبسه زبون ر-

 برم نکهیقبل ا نمشیبب اریآرکو رو ب برو

 ؟ی+کجا بر

 رمیبرم دوش بگ خوامیم-

 م؟یبر ای ی+بر

 باال انداخت و پوزخند زد.... ابرو

 جان؟-

 شد کیچاکاند و تند تند پلک برهم زد و نزد شین

 +خب منم آماده نشدم

 حمام ادهیخونه ز نیکه تو ا یزیچ-

 +آره

 خونه کمه وقته و آب نیکه تو ا یزیچ اما

 یستیصرف جو ن چرا

 ؟یچ رهیبگ اشهیآرکو گر هوی اگه

 ضعف دارم کمی کنمایاصال حاال که فکر م یآب قطع بشه تو حموم تنها بمونم چ اگه

 خب؟-
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 +خب به جمال خوشگلت 

 ...دیلب کش یرا نگاه کرد و زبان رو شیسرتاپا زیه

 خوشگله میادی+ز

 هم برق هم زمان شهیم ییرفه جوهم تو مصرف آب ص میبر باهم

 ...ستادیاز در کند و صاف ا هیتک

 تکان داد و به سمت حمام حرکت کرد سر

 بود یخوب یسخنران-

 لبخند گشادش را و حرکتش پشت سر خود را دید

 اش غرق شود و سر به سمتش کج کرد ینگذاشت در ذوق زدگ ادیز

 +اما مورد قبول واقع نشد

 آرکو تا من بگردم شیپ یریم

 حمام یریم بعد

 داشتن از او یبود توقع حرف شنو یمحال یآرزو

 کردیاش م یو عصب دیکوبیسر م زد،یدر م زیر کی ستادهیحمام ا یا شهیدرب ش پشت

 رارسالنی+ام

 ایکوتاه ب گهیخب امروز د ریام

 خم شو گهید کمی جوووون

 دارم ازیسرده آب گرم ن نجایتوروخدا ا رییییام

 زد.... هیشد و کمر به در تک زانیآو لب

 با من... ستین حیطرز رفتار اصال صح نیا ری+ام

 زارهیم ریبچمون تاث هیروح رو

 یو گرم سیشدن نداشت اما در آغوش خ نیبا پهن زم یباز شد فاصله ا یکه ناگهان در

 فرود آمد...

 دیاش را د یشانیپ یو رو سیخ یسر باال آورد و موها متعجب

  یریدوش بگ یبر یتونیم-
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 نداره ریتاث تیرو روح گهید حاال

 تخت رفت و لبه آن نشست سمت

 ختیریبه جان م یبیدور کمر بسته بود و تن نمدارش وسوسه عج یحوله ا تنها

در حمام  زانیوار و همان لب و لوچه آو یپاپ یهابا همان حالت و همان چشم همچنان

 خوردیتکان نم ستادهیا

 یریدوش بگ یخواستیمگه نم گهیبرو د-

 در آورد ییلب کج کرد و ادا گوشه

 ی+حالم و پروند

 تق آرام در اما حس و حالش را برگرداند تق

 ستیاست و شاهد چه صحنه ا یپشت در چه کس دانستیم یهم وقت آن

 آورد نییرا گشود و سر پا در

و  دیدرآمده به رخ کش مهیممکن باال آورد و دو دندان نصف و ن یسرش را تا جا پسرک

 دیدل ضعفه پدر را به جان خر

و پا پا از  گذاشت و چهاردست نیزم یتپلش را رو یخود دست ها دنشیدر آغوش کش قبل

 ماهان رد شد و داخل اتاق رفت.... یپاها انیم

او احساسش را از ماهان به  دادینامفهوم اوج گرفته نشان م یزده و سروصدا جانیه غیج

 ارث برده

 قدر مجنون و همان قدر دلبسته  همان

 ...رارسالنیام

 !رارسالن؟ی+ام

 پدر پسرانه شان نگاه کرد یو با اخم به عشق باز ستادیا نهیاتاق دست به س انیم

 تنه اش را نشان داد و آرکو از آغوشش گرفت نییاو که معطوفش شد پا یها چشم

 ادینکرده زبونش بند ب ییخدا نهیبپوش بچم اون و نب یزیچ هی+

 حموم  برمیضمن دلت آب بچه رو هم م در

 یرو از دست داد یبزرگ سعادت

 یحمام پدر پسر هی
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 تکان داد و به حمام رفت یتاسف سر با

بود و زلزله، دشوار تر از آن بود که  طنتیکه سراسر ش یحمام کردن آن وروجک ییتنها

 اما از پسش برآمد کردیفکر م

 رها کرد و خود رفت تا آماده شود رارسالنیرا در آغوش ام چیحوله پ پسرک

و او با غرغر دست  گرفتیقرار م شیچشم ها یبار جلو کی هیکوچک حوله چند ثان کاله

 کنار رود... دشید یتا حوله از جلو دادیتپلش را در هوا تکان م یها

 از لپش گرفت یو گاز محکم اوردیرفتن طاقت ن قبل

 دیاشک که چک دیکه برچ لب

 دیرا که د رارسالنیام اخم

 چاک داد و به کلوزت روم فرار کرد شین یمانیپش یذره ا بدون

 بود نیریش یادیاو نبود که پسرکش ز دست

 شیبرسد اما امان از لوس بودن ها هیبود آنقدر محکم گاز نگرفته که به گر مطمئن

 یماهان کش از پدرش دلبر یهاداده و با آن چشم هیپدر تک نهیبود حال سر به س مطمئن

 کردیم

 گفتیبود و به دوستانش خوش آمد م ستادهیسالن ا مرکز

 نیرفتن اما قصد زم طنتیش یاز آغوشش و پ ییرها یبرا کردیتقال م زیر کی آرکو

 گذاشتنش را نداشت

و  مهینصفه ن و با خنده و دندان رفتیخوش اخالقش در آغوش تمام دوستان پدر م پسرک

 کردیم یچشمان هفت رنگ از آنها دلبر

 گرفتیاما حالش را م رارسالنیام اخم

هم  یدوست ندارد پسرکش آغوش به آغوش دست به دست بچرخد اما چاره ا دیفهمیم

 نداشتند

 رفت رارسالنیخواست مواظب شان باشد و خود به سمت ام ارشیک از

 زد یمیو لبخند مال ستادیا شیروفاصله روبه با

 جناب نامدار دیستین فیسر ک یلیخ ی+انگار

 ومده؟یمحقرانه ما خوشتون ن یمهمان از

 زیزبون نر-
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 ری+تولدته ام

 نکن اخم

 و اون... نیهزار بار گفتم آرکو رو انقدر نده بغل ا-

 شد...  کترینزد یو قدم دییدور و اطراف را پا ینگاه با

 رگاشه یکه خون تو تو ستیمن ن ری+تقص

 مهره مار داره کنهیم ی....دلبرکنهیرو مجذوب م همه

 منه؟ دست

 شدینم شیها یزبان نیریش فیکه حر شهیکم آورد در برابر او مثل هم عاقبت

 انحنا گرفت.... یکم رنگ شد و گوشه لب کم اخم

 لبخند بود نیهم محتاج

 تنش را ی کرهیپ لرزاندیکه م یلبخند

 ....شدندیو چند استخوان محتاجانه به سمتش کشانده م ستیبدن و دو چهارستون

 ستادیآرام به لبخندش و شانه به شانه اش ا دیخند

 دعوت کردم برات ژهیمهمون و هی+

 من؟ یبرا-

 یشناسیخواننده که م یقایاز رف یکی+آره 

 رهیدر دست گرفت و خ یوانیل کنجکاوانه

 شد یدر ورود به

 شناختیکدام را نم چیبود اما ه بیآمدند و عج یم کیبه  کیکدام از دوستانش  هر

 دیرا د ییچهره آشنا تا

 آهنگ خوانده بود شانیکه ماهان از او برا یشخص همان

 کردیم ییخود نما شیاجازه ورد زبانش کرده و در آهنگ ها یکه ماه او را ب یکس همان

 ماهان خوانده شده بود یکه در ذهن خود برا یآهنگ همان

 دیبه سمتش برگشت و صورت پر خنده اش را د یدکرد و ج اخم

 مونه  یخب عل هی+چ
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 ؟یباهاش آشنا بش کیاز نزد ینداشت دوست

 که ماهت و تو آهنگش به کار برده یکس با

 و پوزخند او را به دنبال داشت... دیکرد و پر ناز خند طنتیش

 جرعت کرد بهش نگاه کنه فک کنم چشماش کور شد یکه کس یبار نیآخر-

 دیتر آمد و نفسش را بر کینزد یقدم

 ؟یکنیفکر م یتو چ-

 یکنیاشتباه م کنمی+من.... من فکر م

 در مورد ماه تو آسمون آهنگ بخونه تونهیآدم نم مگه

 به سمت گونه اش برد و آرام نوازش کرد دست

 بلد بود حالش را خراب کند خوب

 و بم تر کردیصدا آرام تر م تن

 ...زدیجنبه اش نبض م یو ناخودآگاه تن ب شدیخمار تر م صدا

 زدیماه حرف م یدر مورد قشنگ ادمهیکه  ییتا جا یول-

 مگه میتا ماه قشنگ دار چند

 خطاب شدن بایلذت شد از ز غرق

  خواندندیم بایکه او را ز ینبودند کسان کم

 خودش بود نرارسالیاما او فقط محتاج ام کردندیک به او ابراز عالقه م ینبودند کسان کم

 شد دهیکه پاچه شلوارش کش یگفتن کلمه ا یبرا یحت دیزد و زبان در دهان نچرخ لبخند

 کرد یآورد و پوف نییپا سر

 +بفرما

 من یبعد بشو هوو رونیب یاریبزار سر از تخم ب یدوسانت بفرما

 یو دست در هوا تکان داد برا دیپر نییباسن کوچک و پف کرده اش نشست و باال پا یرو

 دنیدر آغوش کش

 ارشیاما قبل او ماهان در بغلش گرفت و به سمت ک خواستیرا م رارسالنیام آغوش

 برد....
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 نیدور کردن آغوش ها اما قرارشان هم نیسراسر مغزش را گرفت از ا یافتضاح حس

 بود...

 دیدیم رارسالنیرا به ام شیآرکو یوابستگ دینبا یکس

 مجلس نیفقط دوستش بود در ا او

 تولدش سنگ تمام گذاشته.... یکه برا یدوست

شده  یغرق شاد تینها یکه ب یتنها کس کردیگذشته بود و گمان م یاز مهمان یساعت مین

 آرکو کوچکشان بود

 به کنار دادندیبه خوردش م گرانیکه د ییها یانواع خوراک تست

 شده به کنار فیرد یصدقه ها قربان

 بود یخانه مشغول باز یگوشه ا یا هیثان هر

همکارانشان  شیبود که در کنار روهام پ یرارسالنیبه ام رهیاما تمام مدت نگاهش خ او

 بودند ستادهیا

 شرکتش را دعوت کرده بود سانییو ر کارمندان

 نه آسمان خراش شناختندیم رارسالنیکه او را به اسم ام یشرکت

از کارمندان  یکیاز حد  شیب تیمیکه صم یشان تا وقت ینداشت با هم صحبت یمشکل

 کردیاش نم یعصب

 رفتیاما او هم از رو نم دادیکه مردش محل نم البته

 را کنارش حس کرد یتن کس یشان بود که گرما رهیفقط خ ستادهیا یا گوشه

 دیرسیمواقع سر م نیدر ا ارشیکه فقط ک البته

 طرف و یکشیم یبا نگاه دار-

 یعوض کهیمرت رهی+بم

 کنهینگاش م یچه جور نگاه

 جر بخوره رشیز کنهیداره آرزو م انگار

 یآرزوت و به گور ببر یا

 پر حسادت برادرش به شدت جالب بود یکرد از خنده که حرف ها غش

 زشته ماهان-
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 مردک افشهی+زشت ق

من  ریبرم بزنم دهنش نگاهش و از رو ام تونمیمن چرا انقدر بدبختم که االن نم ایخدا

 برداره

 شود شیمنکر غم صدا توانستیم یبود اما چه کس یکلمات حرص یادا نیح

 را ثابت کند تشیمالک توانستیم یداشتند به راحت یکه اگر آزاد البته

 دیدر گوش مردش گفت و او خند یزیکه روهام چ دید

 را حس نکرد یگرید رهیو نگاه خ دیخند

 به جز نگاه ماهان را حس نکرد ینگاه ینیسنگ

 او افزود تیبر عصبان نینکرد و هم حس

 دیکوب شیمشت کرد و محکم به کناره پا دست

 خندهی+چرا داره واسش م

 خندهیماهااان واسه اون نم-

 لبخند زد هی اصال

 گرسنه نگاش کرد یچجور یدی+ند

 اش شد رهیکه خ رارسالنیو نگاه ام دیمنحوس مرد را د یلب ها حرکت

 شدیموارد انقدر خنگ م نیدر ا رارسالنیو چرا ام ندیبست نب چشم

 دیفهمیو فرق نگاه ها را نم شدیم خنگ

 کنه؟ی+هنوز داره نگاش م

 جملش تو نطفه خفه شد اروینه به خدا اصال اخم کرد بهش -

 دهیکه محلش نم رارسالنینخور ام حرص

 کشمشیو بده م ادی+نه توروخدا ب

 ش؟یکشیم-

 نگاهش کرد و شانه باال انداخت یخنث

  کشمشیآره م یول خورمیم +فوقش قبلش جر

 که من برا تو نوشتم یآهنگ به اون قشنگ فیاصال ح اصال
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 اش گذاشتشانه یبه سمتش برگشت و دست رو نگران

 ؟یشد ونهید ؟یبراش آهنگ بخون یخوایماهان م-

 احمق سیضا

 خونهیم یکه مهد خونمی+من نم

و  دشیآهنگ جد یدوستان درخواست کردن مهد گمیپشت بلند گو م رمیم هیساز صحنه

 بخونه...

 که بفهمه اون و من براش نوشتم رارسالنیام فهمنینم هیبق

 هیبرام کاف نیهم

 دیمحبت نگاهش کرد و سر شانه اش را بوس با

 با درک من نیآفر-

 چشم نازک کرد و قر آمد پشت

 که احمق بودم  شیپ قهی+تا دو دق

 کنهیم یداره چه غلط کهیمرت نیا ااای

 او هم نتوانست جلودارش باشد یحت گرید

 را که سر شانه مردش را لمس کند یدست کردیم قطع

 ارشیک یانیتوجه به پا در م یب

 لبخند زد یها به سمتشان رفت و حرص دینبا دیو تمام با یتوجه به مهمان یب

 رم؟یقرض بگ قهیتون رو چند دق سیرئ تونمی+قصدم مزاحمت نبود اما م

 اتاق در دسترس رفت... نیو به اول دیرا کش رارسالنیجواب نماند و دست ام منتظر

 خفت کرد واریو او را چفت د دیبه هم کوب در

 دادینشان نم یواکنش چیکه بهت زده بود و ه البته

 ماهش راحت کرده بود.... یقلدر یکار را برا حداقل

و بغل  قامیرف یگفت..آهنگ نخونم گفتم چشم یگفت..میگذاشت یقول و قرار هی..ی+اول مهمون

 ینشم که بو یکس کیاونقدر نزد یگفت..مشروب نخورم گفتم چشم یگفت..نکنم گفتم چشم

 رارسالن؟یکدومش عمل نکردم ام به..گفتم چشم رمیعطرش و بگ

 یجیاز سر گ دیاراده ابرو در هم کش یب
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 ...دیفهمینم شیاز حرفها چیبود اما ه بیعج

 یگیم یچ فهممیماهان نم-

 +به کدومش عمل نکردم؟

 شده؟ یحاال چ یباشه به همشون عمل کرد-

 ؟یدر نظرم گرفت ضعیف ای یدونیرابطه نم نی+تو منو مرد ا

 اش گذاشت یشانیپ یو دست رو دیزده خند بهت

 یگیچرت و پرت م یدار یاز حال خوبم سواستفاده کرد-

 برد رارسالنیرا پس زد و پوزخند زنان دست سمت کمربند ام دستش

 شهیم کتینزد گهید یکی نمیواستم بب یکه گوشه مهمون ستمینضعیف ...دو نهی+فکر کنم گز

 کنم هیگوشه گر هیبرم  ایقهر کنم  ای

 دیکش رونیب یکمربند باز کرد و با حرکت سگک

 به لحن بهت زده او و صدا زدن اسمش نکرد و دست سمت دکمه شلوار برد یتوجه

به همه  هم..دمیهم به تو نشون م تممیمالک..که بهت بخوره رو یدست کس کنمی+قطع م

 ....زنهیکه اون واسش له له م یزیچ..برنیم ییراه به جا کننیکه فکر م ییاونا

 دیکش نییپا یشلوار باز کرد و با حرکت پیو ز دکمه

 شد و حوصله مراعات نداشت انیعر مهیتنه نصفه ن نییپا

 خواستیو شکمش را م نهیفقط لخ*ت شدن س او

 برد و کامال جر داد رهنیدو طرف پ دست

 که گوشه چشمش پرت  یبه دکمه ا یتوجه

 زانو زد... شیپا یاش جلو نهیس انیم ینکرد و بعد بوسه ا شد

لمس جسمت  یتو تمنا زارمیم..منه حق..خوادیجسم م نیکه اون از ا یزیچ..+مال منه

 رهیبم

 سمت آل*تش برد و با پوزخند نوازش کرد... دست

 کنمیخودم نوازشش م ی+ول

 پلک زد و چشم خمار کرد.... نییاز همان پا اغواگرانه

 او را دوست داشت... یبر گرگ چشم ها رشیتاث
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 شدیغرششان م باعث

 اش هندجاب داد....شکمش را با بوسه تر کرد و به آل*ت برآمده ریز

 دیبر پوستش بود که لبخندش را ند نیریرد ش دنیغرق در چش آنقدر

 را حس کرد.... شیاش بر تارتار موها دهیحرکت انگشتان کش فقط

را  شیکرده بود و برق چشم ها زیزبانش را ت رتیو آتش غ تیبار بود حس مالک نیاول

 سرتاسر وجودش را گرفته.... ندیخوشا یحس گفتینبود اگر م دروغ..برنده.

را بر سر  تشیو مالک رتیغ هیسا شهیکه هم ییاو یگرفته بود....برا یبیعج تمیر قلب

 ...دیدیم یگرید تیمالک هیسا ریخود را ز حال...افکند یم انیاطراف

 انیافکار را کنار زد و پنجه اش م دادیرا قلقلک م نشیال یکه و یزبان یسیو خ گرما

 حالت دار او مشت شد... یموها

ممکن بودند اما هنوز هم از باال که به چشم  شنیپوز نیتر زیآم کیو تحر* نیتر فیکث در

 ...دیدیوار نم یجز نگاه پاپ یزیچ کردینگاه م شیها

را  نگرایدلش مزاحمت د چینداشتند ه تیموقع نیاز ا یراه برگشت گریکه د حال

 ...خواستینم

 یمزاحم سپر یچند خلوت کردنشان ب یقیدر قفل چرخاند تا دقا دیدراز کرد و کل دست

 از قفل شدن در که مطمئن شد  الشیخ....شود

 ...دیبوس سیلبخند زد و کالهک آل*تش را خ زیر

به آل*ت برافراشته، آب دهانش را قورت داد و  یناخواسته غنچه شد و با نگاه دهان

 کارش را آغاز کرد...

 نکرد... غیرانش در یهاو از نوازش کشاله بردیجلو عقب م یبا حرکت آرام سر

و چه  کردیم شترینوازش آتشش را ب نیجسمش ا یریپذ کیو تحر تیموقع نیا در

 ...نیاز ا شتریب خواستیم

حس کرد  شتریباز ماند، فشار انگشتان را که ب مهیشد، دهانش که ن نیها که سنگ نفس

 او خواستار شد... یبرا یشتریو لذت ب دیمتبحرانه به کارش سرعت بخش

و کنترل حرکت در  دیکش یظیماهان آه غل یگلو یاحساس برخورد کالهکش با انتها با

 دست گرفت... 

 نگه داشت و فشار داد... شیلوگ یشتاب سرش را عقب جلو کرد و آل*ت در انتها با

 بر جسم وارد شده کبارهیکه  یحجم لذت نیگرفته بود از ا یلرزش کم پا
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و منقطع خارج  نینفس ها سنگ شدیو باعث م کردیرا حس م یزیشکمش حرکت چ ریز

 شود....

 دهنت و حس کنه.... یگرما بزار...نگهش دار....هاااااه-

 اش، یصحنه زندگ نیتر یدنیاز د خوشحال

پشت هم  نهیو با تمأن ختیدر چشمش ر طنتیش رارسالنیکردن ام یناز هور سرخوش

 خواستیبودند دلش نم دهیرس نجایشکمش به ولوله افتاده بود و حال که به ا ریزپلک زد...

 بلوجابش بکشد... یها یدست از فانتز

خود  یپنجه ها ریاش را اس قهیو  دیکش رونیارضا شدن آل*ت حساس از دهانش ب قبل

 کرد...

به جز  یزیلحظه چ نیکند و گرگ گرسنه در ا نیاو را از زم انهیطاقت و وحش یب

 ... خواستیاو نم یهاقند لب ینیریش

 ...کردندیم یدلبر شیبرا شیپ هیچند ثان نیکه تا هم ییهاور شد به سمت لب حمله

 خود و در اتاق حبس کرد... نیو او را ب دیچرخ

 را بزند دشیبتواند ق ینبود که به راحت یزیاو چ یلب ها ینیریش

 حد باال آورد...  نیو سرش را تا آخر چاندیپ دشیدور گردن سف انگشت

 ...تینشان مالک یمورد عالقه اش فراهم شد برا یخال یفضا

 لذت برد... زشیر یگردنش را گاز گرفت و از ناله ها یجا یخشونت تمام جا با

سفت و  یبم بلند شده از ته گلو برا یزد و صدا یقیعم سیشانه و گردنش را ل یانحنا

 بود... یتنه اش کاف نییسخت کردن ماهان و لرزش پا

 میهور*ن دی...نبایکردیکارو م نیبا من ا یوسط مهمون دیپسر....نبا یگور خودتو کند-

 ...کنمیو بفا*ک ندم ولت نم یکیامشب تا دهن تو  من...یکردیم

 گرفت... شیهااز لب ییسمت تخت هلش داد و قبل از ولو شدن بوسه پر سروصدا هب

 سرش قرار گرفت....  یکرد و باال زانیشد و سر ماهان را از تخت آو انیتنه عر نییپا

 در کناره دهان قرار داد... یانیرا به سمت دهانش برد و سه انگشت م دستاش

 مفهوم شد... یداریبا انگشتات دهنت و باز نگه م یطور نیهم-

 آورد... رونیتخس سر تکان داد و زبان ب طنت،یش با

 شد،در دهان خود برد و مزه کرد... سیو کامال که خ دیزبانش کش یرو انگشت



 

864 
 

 چگونه ممکن بود ینیریحجم از طعم ش نیرا از دست نداده بود پس ا اشییکه چشا او

 نه؟ رونهیزبونت واسه لمس من ب-

 نبود که عالقه اش را داشته باشد... یزیچ تیضعو نیکردن در ا صحبت

خواسته اش را  شهیو چه خوب که مردش هم خواستیفقط پر شدن دهانش را م او

 گذاشت شیبه نما یلب انهنا گرفت و طرح لبخند گوشه...دیفهمیم

سمت راست ستون بدن شد  یتخت قرار داد و پا یچپ بلند کرد و کنار سرش رو یزانو

 ...نیبر زم

 یکه برا ییاز او کردیم غیصورتش نگه داشت و با دست پمپاژ کرد و در یت در جلوآل

 ...زدیله له م شیحجم و گرما

اش را که حس کرد باز طاقت از کف  یسیو خ یزبانش برد و زبر کیت نزدآل کالهک

 ...دیدر دهانش کوب کبارهیداد و 

 را در دست گرفت و راه تنفس را تنگ کرد.... گردنش

بر اثر برخورد کالهک  شیشد و فقط به تنگ و گشاد شدن گلو شتریب یتن کم لرزش

 ....کردیآل*تش فکر م

هنوز با دست دهان  دید یافزود و وقت یبر حال بدش م یزدن ها و خرخر کردنش حت اوق

 ....دیدارد به آخر خط رس شتریب یهوا یقدر یحد باز نگه داشته و تمنا نیخود را تا آخر

صورت  یو با فشار رو دیکش رونیبعد آل*ت از دهانش ب یا هیتر کرد و ثانفشار کم حجم

 و گردنش ار*ضا شد....

 زد... هیچپش گذاشت و تک یپا یلذت سرشار و آرنج رو نیاز ا زدینبض م یشانیپ

 و باز نگاهش معطوف ماهان شد.. دیکش یقیعقب فرستاد و نفس عم سیخ یمو

 ...شهیرنگ خون و جنون و قرمز تر از هم به...سرخ  یهاباز و لب مهین دهان

 ...یشانیکنار پ یو موها قهیبر گونه ها و شق ختهیدهان ر آب

 حالت ممکن... نیدر برافروخته تر صورتچشمان روانه از هر سو... اشک

 کردنش را داشت... کیتحر* تیحالت هم قابل نیهم در

دور  شیکه با ولع غنچه لبها دیو در دهانش چپاند و د دیکام گوشه لبش کش یرو انگشت

 ....دیانگشتش جمع شد و مک
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 زننیله له م رونیقطره ازش اون ب هیتو حسرت  ایلیخ...بره نه میرو بشور نایا فهیح-

 درسته...

 دیمرطوب کش یلبها یاز دهانش خارج کرد و زبان رو انگشت

خس خس  یهنوز هم کم نهیاز حالت برعکس درآمد و صاف نشست و س بالخره

 ...کردیم

 یخوند کور..باشه یا گهیاز بدنت هم مال کس د یحسرت داشتن جزئ دمیاجازه نم ی+حت

حسرتت  یحت زارمیاما نم زنمیم ششونیآت..تو حسرتش بسوزن گمیم یاگه فکر کرد

 مالشون باشه....

برعکس  قهیدق نیبر اثر چند رفتیم جیگ سرشبغلش انداخت و بلندش کرد...  ریز دست

 داد و منتظر ماند تا سروصورتش را بشورد.... هیاو تک به...اما مهم نبود دنیخواب

 ....دیرا بوس یسیو رد خ دیگوشه صورت و گردنش را آب کش گوشه

 دیتک اجزا را بوسه کاشت و دست پشت سرش برد و گردنش را مال تک

 رون؟یب یایب یتونیحالت خوبه؟ م-

 و غر زد دیبه گردنش مال شتریخود را ب ملوس

 یدهنمو بفا*ک داد یقشنگ به حرفت عمل کرد یبد یلیخ رارسالنی+نه ام

 ....دیتر آمد و به کمرش رس نییو نوازش و ماساژ گردن پا دیخند

 یکن یآدم هور*ن لیا هینکن منو وسط  یسع گهید-

 سوزهی+لبام م

 اش قرار داد...تنه نییپا یتر برد و جلو نییآرام دست پا آرام

آرام بخش ضربان  شهیدستش گذاشت و مثل هم یاسترس دست روزده اما پر  جانیه

 قلبش اسم او بود

 رارسالنی+ام

 دیکش نییپا یرا پس زد و دکمه شلوار باز کرد و کم دستش

 راحت تر خود یحد دسترس در

 رونیب یبر تتیوضع نیبا ا یخوایتو که نم-

بود که در جمع حضور نداشتند و نگرانش  یطوالن قیاما دقا خواستیکه نم البته

 چه کردیو شک م بردیم یپ بتشانیبه غ یکس اگر...کردیم
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نفس  دیورودشان را د یجسم برا یحس کرد و تمنا اشیکه دم ورود سیخ یها انگشت

 فرستاد... رونیلرزان ب

 میستیوقته ن یلی...خیلی+خ

 دیدر گردنش فرو برد و آرام مک سر

 زده اش بدهکار بود جانیقرار و قلب ه یآرامش به جسم ب یکم

 یشد کیوقته تحر* یلیخ..شهیزود تموم م سیه-

 مهم نبود بتیو ترس از غ ینگران گریهمزمان دو انگشتش را که حس کرد د ورود

 ....دیداد و اغواگرانه و آزادانه آه کش هیاش تک نهیبه س کمر

گردنش را رد  یجا یکه جا یسیطرف زبان خ کیاش از  دهیانگشتان کش عیسر حرکت

 ....گرید یطرف گذاشتیم

 دیدر اتاق را حس کرد و حس و حالش پر یفاصله نداشت که صدا ییبا رها یا هیثان

 مواجه شد الشیخیبا چهره ب شهیاز او فاصله گرفت اما مثل هم دهیو ترس نگران

که لرزش گرفته  ییو پاها کردندیکه هنوز در مق*عدش به سرعت حرکت م یانگشتان

 بود....

 دیو نال دیایکوتاه ب یدستش گذاشت بلکه کم یبه او دوخت و دست رو چشم

 رارسالاااانی+ام

 زمزمه کرد و در همان حالت به سمت در مسترروم رفت... یشیه

و  ارشیک یکامل به اتاق داشته باشد در را باز کرد و صدا یکه دسترس یبه اندازه ا فقط

 دیرا شن شیغرغرها

 چرا در قفله یرفت یماهان کدوم گور-

شلوارش را  دنیانگشتانش راحت شده بود و قصد باال کش عیاز حرکت سر یلحظه ا یبرا

 داشت که باز هم مانع شد

 جوابش و بده نجایاز هم-

 رارسالااانی+ام

 ول کنم زود باش مهیو نصفه ن یعادت ندارم کار-

 و باز با قدرت ورود کرد و حرکت از سر گرفت دیکش رونیب انگشت
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 مشخص نباشد دیکرد لرزش صدا انقدر که با یزد و سع هیبه در تک یشانیپ

 +بله

 درو باز کن ایب یبله و مرگ کدوم گور-

 االن رونیب امی...مامی...می+م

کرد محکم دستش را به در گرفت و مردمک چشم از  ریحرکت انگشت ها که تغ جهت

 سر فرستاد...لذت به پس 

لباسش و  یکرده بگم داشت فیکث لباسشو..ریآرکو رو بگ ایو کوفت حداقل ب امیاالن م-

 کجاست؟ ریام..ساعته مین یکردیعوض م

 کرد.... یقیدهان گذاشت و ناله عم یرو دست

حرف ها  نیا گریو ار*ضا د کیبود اما لب مرز تحر* دهینداشتند و ترس یدرست تیوضع

 زد و آرام زمزمه کرد هیسر به سرشانه او تک پِس ...شدیسرش نم

 دونمی+نم

نه مهمان ها و جشن مهم بود نه  گرید..رفتیم یاهیو چشم س شدیکم و کمتر م صداها

 آرام گرفت یتمرکز کرد و با ناله بلند رارسالنیفشار انگشتان ام یرو...ارشیو داد ک غیج
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 ....کردیو سرش را گرم آرکو م دیدزدینگاه م ارشیک یدرپیپ یهاغره لبخند از چشم با

 لباس را نداشت و غرض عرض اندام بود.... ضیقصد تعو ییگو

تپل و بند بندش برد که با خنده  یپا کینزد یتخت گذاشتش و شلوارک ل یرو گرید بار

 چهار دست و پا فرار کرد...

 گرید یپسرش طرف یگوشیطرف باز کی ارشینگاه ک ینیسنگ

 ار*ضا شدنش توان نگذاشته بود... یآلودگکنار ضعف و خواب دو به هر

اش زد و به قش قش  یبر باسن پوشک یاسلپ دیرا گرفت و به طرف خود کش شیپا مچ

 نکرد.... یتوجه دنشیخند

 زشته مینکن بزار لباست و بپوشونم بر تیانقدر اذ ی+دوسانت

زشت  شونیناموس باز یساعت تمام تو اتاق مونده بودن برا ب مین یآره آره زشته دوسانت-

 نبود االن لباس عوض کردن تو زشته

 هم موفق نبود یلینکند اما انگار خ تریخنده اش او را عصب دیبه دندان گز لب

 دیغر یصورتش تکان داد و حرص یجلو دیتهد یاشاره به معنا انگشت

 گهیبار د کی-

 ییییبله برون ال بل هرچ یعزا پاتخت یتو مراسم عروس گهیبار د کی فقط

پشت در اتاقتون  کنمینباشه تمااااام مهمون هارو جمع م داتونیپ دیگم بش رارسالنیو ام تو

 ناموسایآبروتون بره ب

 انگار نه انگار بچه دارن کشنینم خجالتم

و متعجب  دیسلپش را پر سروصدا بو دنشیدر آغوش کش نیآرکو را به تن کرد و ح لباس

 ابرو باال انداخت....

 کنهیبچه داره س*کس نم یهرک ی+انگار

 دست مشت کرد و چشم بست.... یحرص

 اررررریاسمشوووو ن-

 شد اما اجازه لمس نداد... کشیو نزد دیصدا خند پر

 ی+داداش خودتم رابطه دار

 و نزن تیس*کس یدستا-
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 تون برسموسط رابطه یمجبورم کرد یعوض توعه

 منم یانگار نفر بعد کردینگام م یجور رونیب رفتیاز اتاق م یوقت رارسالنیام

 حرفا داشت یلیپوزخند کثافتش خ اون

 زد و به زور دستش را گرفت و از اتاق خارج شدند.... قهقه

شد اما  طنتی"دد دد" کنان ورجه وورجه کرد و خواستار ش تیجمع دنیباز هم با د آرکو

 را بهم بزند.... شیبرنامه ها دادیحال اجازه نم

 رفت و آرکو را در بغلش انداخت رارسالنیسمت ام به

 نداد یتینگاهش کرد اما اهم متعجب

 منظره عالم نگاه کند نیباتریبه ز زشیسوپرا نیح خواستیم دلش

 داشت آرکو در آغوش پدرش باشد یبیع چه

 ...کردندیکه شک م ییپدر آنها گور

 ...دادیجا م شانیدونفره ها یبرا او

 دادیجان م شدیگم م رارسالنیکه در بغل بزرگ ام یلوس یآرکو یبرا او

 دادیجان م شیلبخند عمق گرفته و برق چشمها دنید یبرا

 دیکه در آغوش پدر نشست آرام گرفت و خند نیهم پسرک

 داشته باشد یو فورا لب غنچه کرد بوسه ا دیبه رخ کش یخرگوش دندان

حواسش به  یماهان کس یبه دور و اطراف انداخت و به لطف سرگرم یبه لب نگاه لبخند

 آنها نبود

 اش ضعف رفت...خنده یو برا دیلب کوچکش برد و بوس کیبزرگش را نزد یها لب

 اش مشت زد نهیآلودش کرده بود و با اخم به سپدر خواب بوسه

 اش بگذارد اما ممکن نبود نهیکه سر بر س خواستیرا م یشگیهم شنیپوز همان

 داد و آرام آرام پشتش زد یکرد و سر حدفاصل گردن و شانه جا بلندش

حجم از سرو صدا بخواباند اما  نیا انیاش را در م یبود که پسرک نازک نارنج متنفر

 نداشت.... یاچاره

 او کرد یکه پشت بلندگو رفت حواسش را جمع حرفها ماهان
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که در  یو پخش نشده دوست دیاز استقبالشان از آهنگ جد و کردیتجمعشان تشکر م از

 حضور داشت یمهمان

 برگشت.... رارسالنیام شیپ جانیرا به او سپرد و با ه صحنه

 آرکو را نوازش کرد و لب زد کمر

 دارم زی+برات سوپرا

 ؟یزیچه سوپرا-

 شدیپاک نم شیهااز لب یطیشرا چینشست و لبخند تحت ه نهیبه س دست

 .... دیلب گز جانیباال انداخت و پر ه شانه

 چی+ه

 به آهنگ گوش بده فقط

 آهنگ گوش دادن و حس گرفتن نبود اهل

 ماهان یبه جز صدا ییصدا یبرا مخصوصا

 او خاص بود یصدا

 از بهشت آمده ییگو

 عالم بود ریتصاو نیباتریاو سازنده ز یبرا شیصدا

 گل... یغرق شده در غنچه ها دیسف یبهشت ریتصو

 نشستیبر قلب م میکه مستق ییبخش بود چه رسد به صداو آرامش میهم مال رشیتصو

  ندینشیبر دل نم چکسیخواندن ه یبه جز تو صدا دیبگو خواستیم دلش

 کلمه آهنگ ماتش برد نیاول دنیتنها با شن اما

 نماند..... یباق یحرف یو جا دیاصرارش را فهم لیدل

 انیم ییاز دست داده بود اما با تک تک کلمات جا او را یآهنگ با صدا دنیشن فرصت

 گرفتیضربان م اشنهیس

 انداخت یم جانیاش را به تپش و ه یزندگ یها انیتمام شر او

 

 (یجهان یتو )مهد یآهنگ: آسمون من 
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 �🄍🮵�تو یتو َهمه جوِن َمن یتو َهمه جوِن َمن یتو ِمهَربوِن َمن یَمن آسمونِ  �🄍🮵�

ِکه َمنو صدا  ینجوریا یُکنینگاه م نجوریَمنو ا یَوقت یُکنیم وونهیَمنو د شهیهم�🄍🮵�

 �🄍🮵�یکنیتو روبه راه م مویِزندگ یُکنیم

جان  یواسه اون قَد و باالت اِ  َرمیمیجان م یجان اِ  یاِ  هات َخنده خوبه ِبَخند تو�🄍🮵�

 یجان ِچقده خوشگله ِچشات اِ  یجان اِ  یجان َمست و ُخمار و خوشِگله ِچشات اِ  یاِ 

 �🄍🮵�جان

 از حال خوب مخاطِب شعر بودن ماندهیلبخند به لب داشت، باق هنوز

 متفاوت تر یکم بارنیحس را تجربه کرده بود اما ا نیو بارها ا بارها

 دارد نه مکان تیاهم شینشان داد نه زمان برا معشوق

 برد یو دل م کندیم یدلبر یطیهر شرا تحت

 کشد یعشق به رخ م یطیهر شرا تحت

 بودند که از رابطه شان خبر داشتند یکه ماهان دعوت کرده بود کسان یدوستان تمام

 با اضطراب اما عشق را به انها نشان داده بود دیبا ترس شا دیشا

گرفتند  یبند از او سراغ "معشوق زن" را م کیو کارمندان شرکت خودش اما  همکاران

 ردک یاش م یعصب نیو ا

 شد از فکر در آمد و هم قدم با او گام برداشت دهیکه کش دستش

 متوجهشان شود یخواست کس یچون نم دیمتوقفش نکرد شا دینپرس یسوال

و عجله ماهان کامال مشخص  ستادندیاز سالن ا یشد ناچار گوشه ا کشانیکه نزد ارشیک

 بود

  دیکش یم دیکجا دوباره دست همو گرفت-

 دیو شروع کن تونیخاک برسر دیخوایبراتون مونده که دوباره م کمر

 در حدقه چرخاند و دستش را محکم تر گرفت چشم

 اشپزخونه نه اتاق خواب میریم میدار ای+ک

 بدتر گهیبدتر د گهید-

 تو اشپزخونه تنها کیو ک ریو ام تو

 هست یخبر هیکه  معلومه
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 بزن ناروصدای+خفه شو و برو روهام ا

 دیگشاد کرد و پشت دستش را گز چشم

  شهینم تیحال یچیو ه ایشرم و ح گهیجلو همه ما؟ماهان تو د-

 بسه اونا بزار گوشاشون باکره بمونه دمیمن شن هم

 ابرو باال انداخت و عالمت داد یو مثال پنهان دیکوب شیبه ساق پا یحرص

 یاوک یاها اون اوک-

 کرد یاش نم یهمراه گرید رارسالنیام یاو به سمت اشپزخانه رفت اما قدمه دیکش یپوف

 دیکوب نیسمتش برگشت و پا بر زم به

 گهید ای+ب

 چه خبره؟-

 آسموِن من یفهمیم ای+ب

 دیگفت به خود بابت نقطه ضعف جد کیتبر

 داد؟ یداد م یاو که اجازه سو استفاده نم به

 آسمانش بودن را دوست داشت اما

 قلب پنهان انیم ییتک کلمات شعر را حفظ کرد و جا تک

 قدم شد و زودتر از انها خانواده شان گردهم آمده بودند هم

 شد یمستخدمان را مرخص کرد و جمع خودمان یتمام

 در خانه خودشان هم مشکل داشتند یبودن باهم حت یدار بود برا خنده

 ندیان را بب یو شمع روشن رو کیکه کنار رفتند تازه توانست ک زیدور م از

 پر از گلبرگ ها یحلقه قلب انیم

 نشست... نهیدست به س یصندل یاخم کرد و رو یکم

 مثل بچه ها شمع فوت کنم؟ یتوقع دار-

  اوردمین ی+تو مهمون

 خودمون ینفره و دوسانت6جمع  یجدا گرفتم برا کیک هی نیبب یدیهم نبر کیک یحت

 دیغره رفت و ارکو در اغوش کش چشم
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 به بچه نگو دوسانت-

 ریام گهیشمعه د هی+

 که یبکن یخاینم یخاص کار

نشست قبل شروع حرف چشم غره رفت که قطعا همه  یصندل یرو کشیکه نزد ارشیک

 او اگاه بودند یحرف ها یاز محتوا

 دهنت زنمیم یحرف مفت بزن یبخا-

 یکشیکه شمع خاموش بشه که خجالت م یبگوز ستیقرار ن ریبابا ام-

 فوته فوت با

بوسه  دیبه ام دیپر نییزده باال پا جانیفوت کردن در اورد که آرکو ه یغنچه کرد و ادا لب

 غنچه شده او یاز لبها

 ظینتوانست اخم غل گریهل داد و به لبخند ماهان زل زد و د یرا به کنار ارشیک صورت

 کند

 لباش و غنچه کنه ینده که ه ادیبچه بوس  نیهزار بار گفتم به ا-

 بوسهی+فقط منو تورو م

 خواست یبوسه م ارشمیک از دمید-

 گذاشت و ناز امد شیبازو یرو دست

 اریبهانه در ن ریام االی+

 بست و ناچارا سر تکان داد چشم

 گوشش حس کرد ریاورا ز فیلط یفوت کردن شمع صدا قبل

 ای+منو ارزو کن

 دیبه صفر رس شانیکج کرد و حدفاصل صورتها سر

 تورو که دارم-

 یداشته باش شهی+ارزو کن هم

 فهیضع یارزو مال ادما-

 دارمیو نگه م ارمیکه بخوام و به دست م یزیچ من

 ...گهیکه د تورو
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 باران شد چشم و حس کرد درخشش صورتش را ستاره

عقب برد و همزمان با فوت کردن شمع توسط مردش چشم بست و از جانب او آرزو  سر

 کرد

 خواستیشد که م یاو گرفته بود همان یکه برا یجشن حال

 گریاز هر لحظه د شتریبود ب خوشحال

گرسنه شان نشسته بودند و با  یارکو شیباز گشتند اما انها پ یشان باز به مهمان خانواده

 کردند یعشق نگاهش م

 نداشت یتیرا خراب کرده بود اما اهم شیلباسها گرید بار

 فیتماما کث یملچ ملوچ خوردنش را لپها یصدا

 امهپر خ یو دست ها ییکاکائو یلبها

 جهان یها یدنیبه تمام د دیارز یم

 کرده گرید یها یدنیبود که نگاهش را تا به حال خرج د متاسف

 او دنید یشده بودند فقط برا دهیچشم ها افر نیا

 شد دهیرفت نگاه هردو به دنبالش کش نکیو پشت به انها به سمت س ستادیکه ا رارسالنیام

 یاشک یو چشم ها دهیبرچ ینبود به پسرک و لبها حواسش

 او یصدا یاما به جا دیپرس یسوال رارسالنیام از

 و مغز را قفل کرد و تن را فلج دیچیدر گوشش پ یگرید یصدا

 دیکه به سمتش دراز شده بودند را د ییزده به پشت سر برگشت و دستها بهت

 زد و دست در هوا تکان داد... شیصدا گریپدر بار د یمحلیبغض کرده از ب ارکو

 ب *ب

کرد پدر خطاب شدن  یاما باور نم دیشن یو صدا را م دید یکوچکش را م یلبها حرکت

 حس را داشت نیشدن ا یگاه کودک هیتک بود؟ یشکل نیا

 اما ستیکاف شیبرا ردیگ یکه پدر شده و ارکو در اغوششان ارام م نیگفت هم یم شهیهم

 زدیانقدر بهمش بر دی"بابا" چرا با لفظ

 لقب نیصدا و باهم نیبه تاراج رفت با هم شیایو دن نید

 به او ببخشد توانستیم ایبود که دن یتولد یکادو نیبهتر نیا
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 آرکو                                                           
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 و کارت را زد.... دیسست به سمت درب خانه کش یهاقدم

که آتش تنش را  یدوش آب سرد یقلب باال بود و تن گرگرفته و عجله داشت برا ضربان

 خاموش کند...

 عجله کردن  ینمانده بود برا ینداشتند... توان یااما برخالف افکار عجله تن

 سست و تلوتلو خوران هاقدم

 ها تارگرفته و چشم هاگوش

 شد و کفش از پا کند داخل

 نداشت شیبر گرما یریسرد خانه هم تاث یپارکت ها یحت

 آنکه نگاه بچرخاند به سمت پله ها روانه شد بدون

 زن را که پسرک در بغل گرفته بود اما توان پردازش نداشت دید

 دادیاما محل نم دیشنیآرکو را م یها غیها و ج هیگر یصدا

 اشتاز آن صدا ند یهم درک دیشا

 پله ها روان شد و پشت در اتاق نشست سمت

 مغز قصد خفه شدن نداشت یصدا

 اش کوباند قهیکه ناخودآگاه دست مشت کرد و به شق زدیبلند عربده م آنقدر

 کردیاش م یآرکو عصب یزجه ها ینفس گرفت و صدا یکم

 نداشت" اما جان دیاوریرا بند ب شیدر باز کند و عربده بزند "فقط صدا خواستیم

 مغز لود شد دنیدر را باز کرد اما قبل داد کش ستادنیا بدون

 شده واضح تر دهید ریواضح و تصاو صداها

 سرخ شده بود هیو صورتش از گر کردیکه در آغوش پرستار تقال م ییآرکو

 و پوست تن مور مور شد دیخود لرز به

بار  نیکه چند عیشد آنقدر سر یط یکیبرخاست و پله ها دوتا  نیچگونه از زم دینفهم یحت

 تلو تلو خورد

 چهره اش دنیو بغض کرد از د دیکش رونیاز آغوش زن ب پسرک

 گرفتینفس پدر را م یآمد ول یباال نم نفسش



 

877 
 

 و با دست بادش زد یلب ریقربان صدقه اش رفت ز داشتیکه قدم بر م همزمان

 که مرتکب شده یخود لعنت فرستاد از بابت اشتباه بر

 خواباند شیپا یکه آرام شده بود را رو ییمچاله شد و آرکو وارید گوشه

 و پر بغض حرف زد ردیاش را ماساژ داد خوابش بگ یشانیپ

 رهینفست بگ هیکه از گر تتیمسئول یب ی+نباشه بابا

 و محل نداد دتید ینجورینفسش که ا ادیب بند

 دم؟یچشمام و کور کرده بود که تورو ند یچ

 دانستیبه نبودن بود؟ نم قرارش

 ترس فلجش کرد دانستیم فقط

 را مغز را جسم

 دهیرا در بند کش روح

 بابا هان؟ یآرکو یکنیم کاری+نباشم چ

 کنم؟ کاریمن چ ینباش تو

 کردیباز پسرش نگاه م مهین یو به چشمها دادیرا آرام آرام تکان م جسم

 ....شدیدر دهان فرو برده بود و چشم رفته رفته بسته م انگشت

 شدیو داغ دل تازه م دیچکیم یتکان به چپ و راست قطره اشک هر

و قطرات اشک با هم مسابقه  شدیم یدر ذهن پل کیبه  کیارشاد  ریوز یها حرف

 گذاشتندیم

 صورت نکرد یسیپنهان کردن خ یبرا یتالش یکه با سرعت باز شد حت در

 وارد شود توانستیبدون اجازه نم ینامحرم چیه

 کردینم یمحرمش که نقش باز یبرا

 دیند واریوارد شد و او را مچاله شده بر د مهیسراس ارشیک

 او ثابت ماند یدور کامل در اتاق چرخاند و رو کینگاه  نگران

 کردبلند  شیپا یشد و آرکو از رو کیانداخت اما آرام نزد یترس بر دلش م سیخ نگاه

 +بلندش نکن بزار بخوابه



 

878 
 

 شهیم شیحفاظ نداره بچم طور تخت

 او یسرعت بغض کرد از لرزش صدا به

 صدا سر به چپ و راست تکان داد و آرام لب زد یب

 حواسم بهش هست-

بر  یکنترل ییگو دادینبود اما هنوز هم جسم را آرام آرام تکان م شیپا یرو گرید پسرک

 جسم نداشت

 کرد و سرش را ثابت نگه داشت یریکه کنارش نشست از تکانش جلو گ ارشیک

 شده ماهان یچ-

 هیچه حال و روز نیا

 کردیداشت سکته م چارهیب پرستار

 یایساعته ب میسازمان ن یبود بر قرار

 معطل توام ویساعته تو استد 4 من

 یدیو چرا جواب نم تیگوش

 حس نگاهش کرد و نگاه ترسناک بود یب

 نداشت یبرق

 ترس بود و ترس سراسر

 شده... ریروحش تسخ ییگو

 ارشی+ک

 اعدامم کنن؟؟ قراره

 نیلفظ سنگ نیحبس شد از ا نهیدر س نفس

 دیچرخیبر سر زبانش نم یکه حت یا کلمه

 به زبان آوردنش را نداشت جرعت

 و روح را سراسر ترس کردیهم تن را سراسر لرز م دنشیشن

 کلمه.... کی دنیگرفته بود فقط با شن لکنت

 ؟یچ... چ-



 

879 
 

 و دست بر شانه اش گذاشت.... دیزده خند بهت

 تو؟؟ یگیم یدار یچ-

 +ارشاد

 شک کرده... بهم

 رفت و برنگشت نفس

 وا رفت.... نیگفت و کف زم یاهللا ای

 که شک کرده؟؟ یچ یعنیگفت؟  یچ یک ؟یکِ  یچ-

 +من.... من فکر کردم به خاطر کار آلبوم گفتن برم

 روئسا بودن سیتا از رئ 6ای 5لن حدود تو سا تو

 جلسه بازخواست بود انگار

 تولد رو لو داده هیقض یکی کنمی....حس مکنمیم حس

 گرفت و چشم بست یشانیبه پ دست

 سرعت وحشت سراسر وجودش را گرفته بود... نیهم به

 مهمونا محدود بودن امکان نداره-

 نداشت ینداشتن کار ایامکان داشتن  به

 بود دهیفقط ترس او

 ییاز رسوا ترس

 آبرو ختنیر از

 کردن طرفدارها دیناام از

 اعدام... از

 نداشته باشن؟  یکار ونایو  یو عل ی+با مهد

 یبه خاطر من اومدن مهمون اونا

 مهمون بودن هیسراغ من نه اونا که فقط  انیداشته باشن اول م یاگه کار-

 شد یبگو چ درست

 +اول
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 دنیاز نامزدم پرس اول

 ستینشونش بدم زور که ن خواستمینم گهید یها یلیمثل خ گفتم

 یجا باهاش نبود چیه ستین یعیطب گفتن

 بعد رفتن سراغ آرکو بعد

 تو پرورشگاه براش درست کرد رارسالنیکه ام یپرونده ا اون

 و گرفته بودن اون

 بخش نبود نانیکردند اما نگاشون اطم یاطالعات و بررس همه

 نیدر مورد جشن پرس بعد

 رمیتولد بگ یتو خونه خودش مهمون قمیرف یداره برا یلیچه دل گفتن

 مهمون بودم قبول نکردن هیگفتم من نگرفتم و صرفا  هرچقدر

 گفتیو نم نیهاشون ا افهیکردن... اما ق یعنی

 شانه برادرش گذاشت و لب زد... یکرده رو خی دست

 ارشی+ک

 مدت تو چشم نباشم هیگفتن  بهم

 گفتن حواسشون بهم هست بهم

 رونیرفتن ب شونیبق یوقت یوقت

 نگهم داشت ریوز خود

چپ نگات  یقبل ریوز نکهیکه به خاطر ا یدار ینامدار چه نسبت رارسالنیگفت با ام بهم

 کرده از کار اخراجش کرده و منو جاش آورده

 حرفا داشت یلیخ پوزخندش

 خرمن موها فرو برد و آشفته شان کرد انیدست م سردرگم

 بود یکه مغز خال دینرس یا جهیو در آخر به نت دیکش یپوف

 بودن.... بانیپشت ازمندیو ن شدیترس حس م فقط

  ادیب رارسالنیام زنمیزنگ م-

 روهام با



 

881 
 

 تحت نظر باشم؟ یجد ی+نکنه جد

 دنبالت باشه که قهیدم به دق فرستنینبود که آدم م نیمنظورشون ا ؟یچه تحت نظر-

 ننیازت نب یبوده حرکت اشتباه نیا منظورشون

 ؟یمجوزم...اگه باطلش کنن چ ارشی+ک

 دیبست و لب گز چشم

 شدیبرادرش نابود م رفتیسال زحمت اگر به باد م همهنیا

 را بزند یخوانندگ دیق توانستینم او

 وجه.... چیه به

 ....ستادیچپ صورت به در چسباند و فالگوش ا مهین

 شهیداشت مثل هم دادیسکوت درون اتاق که توقع داد و ب کردیم متعجبش

 دانستیرا مقصر م گرانیو د رفتیکه زود از کوره در م یماهان

و تن  دیکشیکه طاقت گناهکار شناخته شدن نداشت و کارشان به دعوا م یرارسالنیام

 کلمه، کیلحظه با  کیداد مانند و در  یصدا

 گرفتندیزمزمه هر دو آرام م کی با

 نشد بشینص چیبود اما ه منتظر

 به خنده واداشتش ستادنشیا نهیو دست به س یبه سمت روهام برگرداند و نگاه چپک سر

 گفتیکه ماهان م یمصداق بارز پدرشوهر کامال

 خب؟ هی+چ

 یکنیکارو م نیا یو دار ادیخوشش نم رارسالنیام یدونیم-

 ستیکه ن رارسالنی+ام

 من که هستم-

 در حدقه چرخاند و باز گوش به در چسباند... چشم

 هست نشی+آره اون نباشه جانش

 ادیچرا صداشون در نم نایا
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گام ها  میدر تنظ یو گردن کج کرده سع دیکش یشد داد خفه ا دهیکه از پشت کش رهنیپ قهی

 با او داشت

 یباز یروهام اجازه کول نبود اما اخم یکار آسان تیوضع نیآمدن از پله ها با ا نییپا

 دادینم

 کرد و دستور داد شیمبل رها کینزد

 نیبش-

 خب ششونی+بابا بزار برم پ

 انیاونا خوب بلدن از پس هم بر ب-

 آرومم کنم ششی+بزار منم برم پ

 داره  ازین رارسالنیاون االن فقط به ام-

 دارم ازی+منم به آرامش ن

 در آغوش پرستار لبخند زد یگرفت و به آرکو یجا کنارش

 جان داد زشیانگ جانیدست و پا زدن ه یبغل کردنش و برا یدراز کرد برا دست

 نامفهوم یها یشروع کرد به سخنران شهیگرفت مثل هم یآغوشش که جا در

 اش و قربان صدقه رفت اصوات نامفهومش را یشانیکاشت بر پ بوسه

 کنمیمن آرومت م ایب-

 گشاد کرد و نگاه به دور و اطراف دوخت چشم

 داد زد... بایاشاره به سمت خودش گرفت و تقر انگشت

 ؟ی+با من

 دارم ازیمن خودم به آرامش ن یگیآره مگه نم-

 کنمیآرومت م ایب

 چاک داد و سر بر شانه اش گذاشت شین

 +جون تو فقط آرومم کن

 یداریهم دست برنم تیموقع نیتو ا-

 اسم اعدام آورد یم بد شد روهام وقتچقدر حال یدونی+نم
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 چرا؟ گهیتو د-

 کنندیها اعدام م یراحت نیبه ا یکرد فکر

 کنندینم دونمی+نه م

 دونهیم ماهانم

 ستین نیدرد ماهان ا اما

 ستیاعدام ن دردش

 هیچ دیکنیم یکه شما معن یرحم یاون ب دونمینم

 رحم از نظر ما قانون ارشاده یب اما

 کنندیحذفت م اونا

 آب خوردن یراحت به

 با اعدام نفست و نبرن و حذفت نکنن دیشا

 یتر بش یهم معمول یشهروند معمول هیکه از  کننیم یجور هی اما

 ....دیکرد و از نوازش آرکو دست نکش اخم

حول و  شانیو حرفها رندیو ناراحت به خود بگ یاو چهره جد یجلو خواستینم دلش

 شودیداشت پسرک کامال متوجه م دهیمحور مشکالت بچرخد که عق

 دل بکند توانستیاز آرکو هم نم اما

 شده بود هیزود در بغل او تعب یلیخ گاهشیجا

 یکنیبزرگش م یبه نظرم دار ارشیک-

 از چهره اش مشخص بود.... یاز شانه اش جدا کرد و پوزخند محو سر

که انگار اصال تا حاال  کننیم یکار هی یاونا رو اگه بخوان معروف نباش یشناسی+نم

 یخواننده نبود

 ینبود یتیسلبر

 مونهیماهان بدون صداش زنده نم یفهمیم روهام

 ؟؟یگیم یچ ارشیک رنیمگه قراره صداش و بگ-

 رنی+آره قراره بگ
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 داشته باشن یخوب یصدا یوقت یمعمول یآدما

 دنیخونه نشون م تو

 خوننیصدا م هیها  یمهمون تو

 دل خودشون برا

 خواننده هی یول

 کروفونشهیبه م جشهیبه است صداش

 مجوزشه به

 الله یکه نباشه انگار نایا

 بخونه هنوز تونهیم ستین مهم

 دل خودش برا

 خانوادش برا

 قاشیرف یو برا یدورهم تو

 جیاست یعنیخواننده صدا  هی واسه

 کروفونیم یعنی

 تیجمع یعنی

 انداخت و دست در هم حلقه کرد... نییپا سر

 اگه مجوزش و باطل کنن کنهیم+ماهان دق 

 نجایبه ا میکه برس میدینکش یبدبخت همهنیا

 ستیدر کار ن یو اعدام هیترس الک هی یکردیچون فکر م یخونسرد انقدر

 ستین میدونیهمه م آره

 واسه ماهان گرفتن مجوزشه یواقع اعدام

 بود یترس لحظه ا هی اون

 دمیترس منم

 لو بره اگه

 ارنیب ریمدرک گ اگه
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 یقانون یبفرستنش پزشک اگه

 یهرچ اگه

 جامعه است یالگو اون

 الگوشون و خراب کنن انینم

 کننیحذفش م یراحت به

 یدیاعدام و فهم یواقع یمعن حاال

 را زدود... شیشانیو با دست عرق پ دیدراز کش کنارش

 ندیقرار است او را بب یگریدر حالت د کردیم گمان

 او ازمندین انیگر دهیترس

شده  بشیاز شدت حرص نص دهیبر دهیبر یدرهم گره خورده و نفس ها یفقط ابروها اما

 بود

 دستش را نداشت دنیکنار زد و قصد کنارکش یشانیآشفته از پ یمو

 کردیآرامش م نوازش

 ؟یحرف بزن یخواینم-

 رارسالنیبخوابم ام خوامی+م

 یحرف بزن یخواینه م-

 یکنیچرا مقاومت م دونمینم اما

 به او کرد و صدا آرام تر شد.... پشت

 بخوابم خوامی+م

 شانه اش گذاشت و با اخم بلندش کرد... یرو دست

 بهم یکنیپشت م زنمیدفعه آخرته دارم حرف م-

 و بگو حرفت

 یحرف بزنم حرفام و زدم به اندازه کاف خوامی+گفتم نم

 یکه تو نبود یوقت همون

 بخوابم خوامیفقط م االن
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 نهیاها پس دردت ا-

 شهیکی نیا زاستیچ یلی+دردم خ

 و آخ دردمندش توجه نکرد وتیو به اخم ک دیاش کوب یشانیکف دست به پ یحرص

 به منم بگو هیدردت چ-

 یکشکه چ یاعدامه چ گهید هیچه حرف نیا یول هیعاد یاوک ؟یدیترس

 آرام تر شد یدلش را به رحم آورد و کم زانشیو لوچه آو لب

به کف دستش  شتریصورتش را ب یپسرک با لوس دیدست به گونه اش چسباند و د کف

 ....دیمال

 موقت فقط مجوزت و باطل کنن دیشا-

 اش را داشت یدر خاموش یکه سع یشعله ور کردن آتش یبود برا جرقه

 و چشم درشت کرد.... ستادیتخت ا یرو دوزانو

 +موقت 

 موقت رییام

 یگیم یچ یفهمیم چیه

 و بالخره عنان از کف داد... دیاش کوب نهیشد و تخت س کینزد

 کردیدرکش نم چکسیه چرا

 توعه ری+لعنت بهت همش تقص

 من آروم باش ریباشه تقص-

 یگیم یچ یفهمیو آروم باش م یچ ی+چ

 یزنیراحت راجبش حرف م چه

 و اعدام به جهنم  مرگ

 و زندان به جهنم  حبس

 صدام و بزارم کنار یخوایم ازم

 زندم یمن با چ یکرد فکر

 زمزمه کردن حسم با
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 شدن و صدام شدن به گوش مردم برسن لیکه به شعر تبد یکلمات

 یزنیراحت از باطل شدن مجوزم حرف م چه

 دیزد و دستش را کش هیتاج تخت تک به

 کرد شهیناز آمد نه قهر پ نه

 آرامشش او بود یحرفها را نداشتند با هم وقت نیا

 باشد از مأمن آرامش.... یفرار توانستیم یکس چه

 باشه اشتباه گفتم-

 من کنمیم درستش

 مجوزت باطل شه زارمینم

 فشار داد.... نهیرا باز کرد و سر به س رهنشیپ یها دکمه

 تنش را حس کند یگرما گذاشتندینم یوقت شدیمتنفر م ایدن یها رهنیتمام پ از

 دیلباس در مشتش مچاله کرد و آرام قلبش را بوس گوشه

 تونمیمن نم رارسالنی+ام

 صدام و بزارم کنار تونمینم من

 ستمیبلد ن من

 بود یقبلش چجور امیندارم دن ادیب من

 حرفم و بزنم یساز نباشه چجور اگه

 عشق و نشون بدم یشعر نباشه چجور اگه

 ستمیبلد ن من

 و کمرش را نوازش کرد..... دیکش یهوم یشینما

 !؟ یکن یدلبر یاگه آهنگ نباشه چجور-

 خب وضع سخته آره

 ...دیبه عضالت سفتش کوب یشانیپ دویخند بالخره

 نکن تی+اذ

 برکنارش کنم ماهان تونمینم-
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 مدت بساز باش هی...کنهیشک م شتریب

 تکان داد و حرف را عوض کرد سر

 یشرکت نبود دونمیم...یاومد ری+چرا انقدر د

 بودم؟ ریوز شیپ-

 نشست و فاصله گرفت خیس متعجب

 اونجا ی+ارشاد؟ چرا رفت

 دستانش شد ریسر اس یاش در آغوشش نگاه کرد و مو یخال یبه جا یچپ چپ

 گذاشت نهیس یو باز سرش را رو دیجلو کش به

 گونه متفاوت دوست داشترا همان او..به محبت و نوازشش دیخند

 گمیبابا بزرگم و م-

 اش کذاشت و لپ ها جمع شد.... نهیرو س چانه

 ی+دوباره من و نبرد

 کم کند تشیخوب که توانسته بود از عصبان چه..زانشیبه چهره آو دیخند

 خوب که آرامش هم بودند چه

 ستیعروس دوست ن ادیراستش اون ز-

 ری+ام

 و زهرمار  ریام-

 بشه یبردارم ببرم اونجا که چ تورو

 رمیخودم به زور م من

 داشت؟ کارتی+چ

 تیموقع نیهم در ا آن خواستیمطرح کردن موضوع را نم دلش

 نبود یچاره ا اما

 شانیخط خورده بود از روز مره ها یکار پنهان

 تمام جنوب دست منه دوباره..بندر بوشهر و بهم برگردوندن-

 ..مچاله مانده در دستش را رهنیدست مشت شده و پ دید
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 ..لرزش مردمک ها و جمع شدن چهره اش را دید

 را شیکرد صدا غیاو هم در اما...حرف زدن او دینگفت به ام چیه اما

 اش چسباند و دستش هنوز مشت بود نهیصورت به س مهیسکوت باز ن در

 نبود یمشکل چیکه بندرش را گرفته بودند ه یچند ماه نیا در

 ها نه مشکالت بندر هیها نه توط یریاز درگ نه

 جنوب یها یریاز درگ رارسالنیاز نبودن ام شودیپر م شانیباز هم زندگ دانستیم

 آمد یخوشش نم چیکه ه ییرفت و آمد ها از

  کردیپس گرفتن قدرتش او شبانه روز دعا م یتالش معشوق برا برخالف

 بردیم شیرا آرام پ شانیزندگ نبودش...وضع بمانند نیدر هم

 توان بحث نداشت گرینگفت که د یحرف

 دیاش کش نهیدست آرام آرام باز شد و نوازش وار بر س مشت

 بود یقبل تو چه شکل آرامش...ادینم ادمی چی+ه

 بر لبانش نشست..... یحس کرد و بالخره لبخند واقع شیموها یاش را البه ال بوسه
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 برداشت گریقدم د کی اطیکوچک پسرکش را گرفت و با احت دستان

 جلوتر رفت یتپلش لرزان و سست تکان خورد و بالخره قدم یپاها

از طرف پدر  یاهر قدمش بوسه زهیجا کردیکه درک م دیکش غیو ج دیزده خند ذوق

 است....

 دیو از تالش دست نکش دیاش را بوس ینیب نوک

 نشست نیزم یهم خواستار هم قدم شدن شد اما پسرک اخم کرد و رو باز

بود نه راه  دنشیوقت لوس شدن و در آغوش کش گریزد و دست در هوا تکان داد که د غر

 رفتن...

 *ب ب

 فشرد نهیعشق بغلش کرد و به س با

 و شکننده نبود فیتولدش ظر یهمچو ابتدا گرید

اما هنوز هم در آغوشش گم  دادیتپل و صورت رنگ آمده نشان از بزرگ شدنش م اندام

 کوچک بود.... یادیمردانه اش ز کلیه یهم برا هنوز..شدیم

 وفتهیپسرکم زود راه ب خوادیمن دلم م اما..نه یشد خسته..+جان بابا
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 زد... هیحرکت کرد و به بدنه اش تک نیسمت ماش به

رفتن بود، خوشحال دست زد  رونیگردش و ب ادآوریکه  ینیماش دنیزده از د جانیه آرکو

 و "دد د" کرد....

 قربونت برم رونیب رهی+آرکو نم

 میکنیم یماهان قراره بره ما هم ازش خدافظ بابا

 ....دینگاهش کرد و لجباز باز هم بر حرفش اصرار ورز گنگ

 ندیاطراف را خوب بب طیمح دیتکان داد و به پشت در آغوشش کش سر

 یس گرماح یپدر بود بازهم دست و پا زد و برا شیکه برا یماهان یچهره آشنا دنید با

 تنش ذوق داشت

 فاصله داد نیدر دستانش اخم کرد و تن از ماش یساک کودک دنیاما با د رارسالنیام

 ؟ی+ساک آرکو رو چرا آماده کرد

 دراز کرد و پسرک را از بغلش گرفت.... دست

 ببرمش پس؟  لیبدون وسا-

 +جااان؟

 شد... انیتمام دندان ها نما فیچاک داد و رد شین

 خب؟ هیچ-

 نبود نی+قرارمون ا

 جا داد نیباال انداخت و ساک درون ماش شانه

 ؟یباش ششیتو خونه پ ینیتو قراره بش-

 کار دارم ینه من کل ؟ی+چ

 زد شخندیباال انداخت و ن ابرو

 تو خونه؟ نهیروهام قراره بش-

 حواسشون باشه؟ دیبا ایآر ایارش

 با پرستار تنها باشه تو خونه یزاریم ای

  ؟ینیبیم
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 پنهان کردنش نداشت یبرا یلیوضع و دل نیبود از ا یناراض

 اش را حس کرد یکیو نگاه گرفت اما نزد دیدر هم کش شتریب اخم

 نهیکه آرکو در آغوشش بود اما سر به س یجور دیبه تن مردانه اش چسب کامال

 زد... هیتک رارسالنیام

 اخم نکن-

 که حواسم بهش هست یدونیم

 کنم کاریچ یتوقع دار رونیب یریبچه تر از خودت م یقایبا رف ی+دار

 اش یبه حسادت پشت نگران دیخند

 که هنوز هم دوستانش خط قرمز او بودند.... البته

 رارسالنیام-

 از من بزرگ ترن اونا

 +و بچه تر

 ستنین-

 ست؟؟یمن حواسم به آرکو ن یبگ یخوایم یعنی

 دادیخوش بهشت م یپرپشت پسرکش را نوازش کرد و هنوز هم بو یمو

 اش.... یاول زندگ یهمان روزها مثل

 یاز اون حال و هوا خارج بش نکهیواسه ا یبگم من بهت اجازه دادم بر خوامی+م

 زدیم شمیغمت آت نکهیا واسه

 اون حالت و دوست نداشتم نکهیا واسه

 تا حالت خوب بشه کمی یو گفتم نباش زیهمه چ دیق زدم

 ؟یآرکو رو ببر یخوایم بعد

 دم گرفت قیلذت چشم بست و عم غرق

و روحش را به  ندیکامل به گوش جان بنش شیحرف ها ینیریتا ش یکرد لحظه ا صبر

 ...اوردیپرواز درب

 روز نکشه کیکه عوضش زود برگردم به  برمیآرکو رو م-
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 حواسم بهش هست من

 باشه  ایآر ایعوض توام حواست به ارش در

 ینگفت ینگ کننایغلطا م یلیهمن خ شیپ یدوتا وقت نیا رارسالنیام

 متفکر یشد و کم یجد چهره

او  نانیاطم یرا نداشتند اما برا تشیبود حرف زدن با روهام و البته که امروز موقع ازین

 راحت شود... الشیسر تکان داد خ

 او مانع شد... یبرد به قصد بوسه که نگاه چپک کینزد سر

 خب؟ هیچ-

 کارا رو نکن نی+جلو بچه ا

 بوس بده کنهیلب غنچه م یه یکارا رو کرد نیهم

 زارهیم ریتو ناخودآگاهش تاث رایتصو نیا دنید ستین خوب

 زد... شیزده صدا جانیه ارشیک دنیباد کرد و سر چرخاند و با د لپ

 ببر ریآرکو رو بگ نیا ایب ارشیک-

 بد نزارم ریناخودآگاهش تاث تو

 او  ِیاش گرفت از تخس خنده

 شود... وشییپدر و دا ریپذ ریپسرکش رحم کند اگر تاث تیبه ترب خدا

 گرانیو د ارشیدر نظر گرفتن ک بدون

 زبان و لجباز و اخمو.... نیریلوس و ش پسرک

 شدیم ینگران کننده و جذاب بیترک

 خم شد ارشیلبخند زد و ب سمت ک آرام

 ارشیک یبه حالت بهش موز بد ی+وا

 رهیگیم بوستیبه حالت بچه  یوا

 رهیبگ ادیبودن و  بسیاز تو  نکهیبهتر از ا رهیبگ بوستیاز من -

 و در بغلش چالند.... دیدر اغوش کش آرکو

 کنم امروز بچه ادهیتو پ یرو یتیترب کیآخ من -
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 فرار کرد و باز باهم تنها ماندند رارسالنیام یبرخورد ترکش ها قبل

 بند لبه کتش کرد و با عشق لبخند زد... دست

 یدیکه امروز و برام برنامه چ یمرس-

 جمع نیداشتم به ا ازیاما ن نمیتو باشم بهتر با

 نشو خب یعصب یدیازمون د یلمیعکس و ف اگه

 که نگاها از روم کم بشه مینشون بد دیبا

 از چهره هم مشخص بود یحت یشد و نگران یدل خال ته

 ....وفتادهیکه ن یترس از اتفاق ایاوست  یحرف ها ریتاث دانستینم

 حال را ابدا دوست نداشت نیچه بود ا هر

 شان کرد و از رفتنشان که مطمئن شد به سمت روهام برگشت.... بدرقه

 ندارم ی+حس خوب

 کرد... دییزل زد و تا شیدر چشم ها صادقانه

 منم-

 شرکت آسمان نه؟ یریم امروز

 ...دیتکان داد و لب گز سر

 جنوب بود و او آسمان خراش یکه مخصوص کارها یشرکت تنها

 خودش تینه اصل یجعل تیهو

 هییخبرا هیدوباره جنوب  کنمیحس م نهیبه خاطر هم دی+شا

 یو سرگردان شدیم شتریب ینگران گفتندیسخن م شتریاز سر نگرفت که هرچه ب حرف

 ...افتیوسعت م

 شرکت خودمون؟ یری+تو م

 آره-

 شمیپ انیهم بعدش م ایآر ایارش

 یتوام تو شرکت کنهیفکر م گفتیم ایچون ارش ایدوساعت آخرت و ب یکی یتونیم اگه

 شد و با اخم حساب کرد... ادهیپ نیاز ماش طلبکار
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 دیبگو توانستینم چیو ه کردیاش م یهنوز هم عصب ایارش یرکیرزیز یها خنده

 و لپ باد کرد... ستادیا نهیدست به س ابانیخ گوشه

 بود ابونیبرق وسط خ ری+به من چه که ت

 ستنیبلد ن یمن مقصرم که راه و شهرساز االن

 را فراموش کرد.... ارشیسرعت رفتن ک نیقهقهه زدن و چه خوب که به ا بلند

  یخوریحاال چرا انقدر حرص م-

 نگیو بردن پارک نمی+ماش

 بگم حاال؟ یبه روهام چ من

 گوشش فرو برد.... ریکرد و سر ز طنتیش

 کردنش نگذشت... تیاذ ریبلندش قلقلکش داد اما از خ یها یفرفر

 هیبرا چ تینگران گهید یخرش کن یتو که خوب بلد-

 کرد... دییباال انداخت و تا شانه

 مملکت سوخت نیندارم فقط دلم به حال ا ی+البته که نگران

 ستین ابونیچراغ برق جاش وسط خ ستنیمهندساش که بلد ن نیا با

 منو نینازن نینه ماش بردنیم دیچراغ برق و با ریت اون

 برام بخره گهید یکی گمیبه داداشم م اصن

 کرد و به سرعت نفس ها تند شد حسادت

 داد و دست از دستش جدا شد.... نیچ ینیب

 من سر گنج نشسته؟! یمگه بابا-

 خودت بگو یدد به

 شکست را قبول نداشتند چکدامیشروع شد و ه یشگیهم بحث

 یشگیهم یویو سنار یتکرار یها الوگید

 تو باشه داداش من بوده یبابا نکهیجوجه قبل ا نی+بب

 یبرا بچش خرج کنه تو شوهر دار دیبا-

 ی+توام دار
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 ستیشوهرم ن ارشیک رینخ-

 ...ختیر یشانیزد و گردن قر داد که تاب موها بر پ پوزخند

 آره ستیشوهرت ن ستی+حاال که به نفعت ن

 رتمیبگ ارشیکه ک نیزم زدمیمن بودم کو*نم و م روزید تا

 متوقف شد... شیگرفت و سر جا شیاز بازو یشگونین یحرص

 امیاصال من نم-

 داداش و شوهرت شیبرو پ خودت

 قلبش.... اریبه لحن لوس و کودکانه  دیخند

 دیو آرام بر شانه اش کوب ستادیا کنارش

 یکه خرت کنم بهم بد ستمین ارشی+من ک

 رمیداشته باشم خودم که تنها نم نیمن ماش هم بعدش

 هیجنابعال یبغل دستم جا شهیهم خوبه

 انداخت... نییشد و سر پا زانیو لوچه آو لب

 رن؟یگینم نیچرا برا من ماش-

 زارهی+چون زن داداش ماهان نم

 زن داداش یگفت گمیبهش م-

 یدیکش گاریبار س هی گمی+عه منم بهش م

 تو درومد بیاز تو ج گارهیس گمیمنم م-

 تفکر کرد یب خود گرفت و کم یجد قبافه

 و هر دو خرسند سر تکان دادند شانیچشم ها انیبود مکاله م یمطلوب جهینت

 مهمون من یبستن عوضش..مینکن عیرو ضا گهیو همد میکدوم نگ چیه ای+ب

را نشان  شانیکنار هم خود واقع آنهاو سن و سال مهم نبود... شانیها یبه بچه باز دندیخند

 دندیرس یرا رد کردند و به مجموعه شرکت ابانیخ عرض...دادندیم

 یم رونیشرکت ها ب نگیکه از پارک ییها نینبود به جز ماش یادیمحل تردد ز ابانیخ

 ها و دعواها همچنان ادامه داشت یراحت قدم زده و شوخ الیخ با...آمدند
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که با سرعت به سمتشان  ینیبود ماش یلحظه ا به..ایبود چند قدم جلو افتادِن آر یا هیثان به

 و برگشتنش ایدم بود داد ارش کی..رفت

 برخورد کرد  ایبه ارش یدیبا ترمز شد نیماش یچشم بهم زدن به

 ....دیکش نیکه پر قدرت او را درون ماش یو دست دیرا د یفقط در باز شده ون و
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 مغز را فلج کرد و امکان عکس العمل را گرفت ...  ترس

 نکرد چیه کشدیمواقع قدرت و حرفه به رخ م نیدر ا کردیکه فکر م شهیهم برعکس

 در چنته نداشت.... یزیدر کار نبود و چ یتوان

به حرکت در آمد و قلب به تالطم  نیو تقال شروع شد ماش دیرا شن ایمانند ارش غیج ادیفر

 قد علم کرد یاز هر لحظه ا شیب ترسافتاد...

 ....کردیم شتریوحشتش را ب نیداشت وهم ییهم تجربه آدم ربا قبال

 که در ذهن نقش بست یکوچک جرقه..دیام یعنی نیون هنوز باز بود و ا درب

 نیاز ماش دنیپر رونیجسم بعد از ب دنید بیبه آس دادینم تیاهم گرید

 تکرار شود شیتجربه چندسال پ خواستیدلش نم هرگز

 زمان برد هیآماده شد و فقط چند ثان یصندل ینشسته بر رو مهین

 از آن... دنیپر رونیو ب نیماش یشدنش از صندل کنده

فقط بدود و فرار کند مبادا باز  نیو قول داد به محض برخورد با زم دیچشم بست و پر فقط

 تر بیکردنشان عج فرار..بود بیآنها عج برنگشتن..بود بیهم گرفتار شود اما عج

 ....دیداد روهام را شن یصدا یکدام وقت چینداد به ه تیاهم

 دیرا د عشیبلند سر یچشم باز و گام ها آرام

 در بدن نمانده بود... یبر بلند شدن اما جان دیورز اصرار

لرزان و  یو صدا ردیم نیوجودش را از ب یاش را حس کرد که سرما یگرم دد دست

 لب زد.. یخورد و "خوبم"  یهم تکان آرام بازنگرانش...

 دهیسرت بد ضربه د ترسمیم..دردونه روهام تکون نخور یستین خوب..یستی+نه خوب ن

 ادینخور زنگ بزنم اورژانس ب تکون..باشه

 بغلم کن فقط.. خوامیاورژانس نم-

 نکرد غیاما در دنشید بیو آس دنیاز در آغوش کش دیترسیم

 کردیبرخورد دو تن از ترسش کم م دیشا

 کردیتن پسرک آرامش م یگرما

 گشتیبرم یحالت عاد یضربان قلب ب دیکشیرا که نفس م عطرش

 و در آغوش بلندش کرد چاندیدست دور تنش پ گاردیبه نگهبان و باد توجهیب
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مچش  یکیوار گرد گردنش حلقه شد و سر کج کرد نزد چکیکه پ دیلرزانش را د دستان

 ییاما دوا دادینشان از حال بدش م شدیم یتند که در گردنش خال یها نفس...دیبوس را

 جز آغوشش نداشت

 ید...دد-

 منو که یکشت..یدد دردونه..ی+عمر دد

 پرقدرت باشد کردیم یکه سع یآرام بود برعکس لحن یصدا

 جان نداشت شیخنده ها یحت

 ببرنم... نزاشتم..بودم یچقدر قو یدی...دیدید-

 افتاد یکه تجربه کرده بود و باز هم داشت اتفاق م یکرد از تصور درد بغض

 را و قدم ها آهسته تر شد... شیباران کرد موها بوسه

 ...ردیدر آغوشش آرام گ یکم گذاشت

 به مراقبت من نداره ازین گهید..شده یپسرم چقدر قو دمیکه د معلومه..دمی+معلومه که د

 شد در بغل بزرگ او و دست محکم تر دور گردنش حلقه کرد مچاله

 به شانه اش فشار داد و بالخره بغض سر باز کرد سر

 ستین مهم..دمیآغوش تو پر دیبه ام فقط..کنن تمیمثل دفعه قبل اذ دمیترس.. امتیق تا..داره-

 کنهیم یتوعه که منو قو فکر..دارم ازیآخر بهت ن تا..بشم یچقدر قو

 ورم کرد.... قهیشد چهره از شدت خشم و شق سرخ

 اورندیب رونیرا هم از ساختمان ب ایگذاشت و سپرد ارش نیدر ماش ایآر

 برساند مارستانیب نیتر کیداشت آنها را به نزد ازین

 بدتر ایآر یخون یشانیو پ دادیعذابش م ایزدن ارش لنگ...دنشانید بیداشت از آس ترس

 دستور داد.... یرا در کنارش خواند و حرص گاردیباد دو

بفهمم کار  دیساختمون و  وصل کن بهش با یهانیدورب..اریو لپتاب منو ب ی+برو باال گوش

بره  یزاریاما نم یگیو بهش م انیجر..شرکت آسمان خراش یریشخصا م توام..بوده یک

 ....ریشده جلوش و بگ هرجور..دنبالشون

را  حیصح یریگ میاست که سراسر خشم بود و غضب اما هنوز هم قدرت تصم درست

 بود زیهم عز رارسالنینداشت اما ام یشوخ یبا کس ایآر سر...داشت

 شتریکمتر از او نه ب نه
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 ندارد ییدرست نزد او جا میفکر و تصم تیموقع نیدر ا دانستیم

 خواستینم یمانیپش گرید...یمانیمغِز خاموش پش و به دنبال داشت یدرک یب خشم

 اگر آخر راه به قتل برسد یرود حت شیرا پ یراه ییبرادرش به تنها گذاشتینم بارنیا

 شده بود ریاما د گذاشتینم
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 را داشت به جز وثوق یتماس از جانب هرکس انتظار

 یداشتند نه هدف مشترک یحرف مشترک نه

 بود هودهیفکر کردن به او ب ینظرش حت از

 بعد از به دست گرفتن دوباره بوشهر یخوان یکر یآمد کم یبدش نم اما

 و عذاب دادن او دنیآمد قدرت به رخ کش ینم بدش

 اما حکم ناقوس مرگ را داشت... شیصدا

 ...کردیاش م یعصب یحال بدون حرف خاص نیآور بود و در ع تهوع

 داداش بزرگه؟ یچطور-

 لفظ... نیکرد ا متعجبش

 منحوس او کلمه مقدس برادر را لکه دار کند یصدا دادینم اجازه

 ...خورهیکفاره بدم هر لحظه که صدات به گوشم م دیکه با یدونی+م

 قهقه اش رگ گردن برآمده شد.... یو از صدا دیخند

 همچون او قابل قبول نبود یکس یتمسخر داشت و برا یو بو رنگ

 ه؟ینظرت در مورد صدقه چ-

 ...کنهیهفتاد نوع بال دفع م گنیم

 نظرم برا داداش کوچولوت صدقه بده... به

 نامدار... شکشتیمن پ یصدا یکفاره

 بآلخره او را به خود آورد.... دیچیممتد که در گوشش پ بوق

 کردندیم یرا وارد مسائل کار اینبود که آر یبار نیاول

 ...گرانید ید براشده بو یجنازه سوخته آن شخص درس عبرت کردیفکر م اما

 آسمان خراش را با نامدار بهم ربط بدهد  کردیجرعت نم یکس گریبود د یسال چند

 نبود دیبع زیچ چیکه از وثوق ه البته

 هراس نداشت.... یزیاز چ دهیبه آخر خط رس بیاز مرگ شک بعد

 ...دادینم یگواه خوب دل

 به عرصه نبرد بگذارد... یپا ینبود که دست خال یکس وثوق
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 طلبدیم بیمهابا رق یب نیچننیدر چنته دارد که ا یزیبود چ مطمئن

حرکت  کیرا در  زیم لیتصور برهم خوردن آرامش خانواده اش جنون وارانه وسا از

 ...دیپخش اتاق کرد و عربده کش

 ...ذارمیتار مو از سرش کم شده باشه زندت نم هی+وثوققققققق...

 چنگ زد و از اتاق خارج شد کت

 در حالتش نداد یرییتغ چیه دنشیمودبانه و لبخند به لب با د شهیمثل هم یمنش

قبل خروج او با همان گوشه لب کج شده راه به سمت اتاق  یبرخواست و حت یاز جا آرام

 مخصوصش کج کرد

 ماند و کارش را شروع کرد... رارسالنیام امکیپ منتظر

 برساند وثوق خود را به او تیموقع یینبود بعد از شناسا وقت

 کار خود را استارت زد... نیبه دست گرفت و درون ماش لپتاپ

 در دست دارد شیمکان تیپشت تماس و موقع یبود نقشه ا مشخص

 شدیم میدر هفت سوراخ موش قا یبعد از هر حرکت اضافه ا شناختیکه او م یوثوق

 از شهر رونیب یابانیبودنش در ب اما

 بود  زیهمراه صدها محافظ شک برنگ به

 دیرسینم رارسالنیام نیماش یبه گرد پا کردیاگر تمام تالش خود را جمع م یحت راننده

 ندارد یبود گذر از خطر قرمزش عواقب خوب مشخص

 کردیعمل م ختهیافسارگس نیچننیا که

 نداشت تیاهم شیبرا چیه گرید اما

 شدیرو مروبه سیشده و محاصره شده توسط پل دهیپوش یطیاگر با مح یحت

 شدیم ریبعد کشتن او به جرم قتل دستگ هیاگر چند ثان یحت

 ....گذشتیپدر و مادرش نم یادگاریاز تنها  او

درست را  دیخون را حس کرد و گرد و غبار اجازه د یمتر قبل از تجمع آنها بو نیچند

 دادینم

 هم قدم شد گاردیباد نیرا پارک کرد و با چند نیماش

 و باصالبت و از درون پر از جوشش خشم محکم
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 کنان غرش

 کردینگرانش م یخون واضح تر شده بود و کم یبو

 بو وجود نداشت نیاستشمام ا یبرا یلیمکان بودند و دل نیوثوق و افرادش در ا فقط

 رو شیپ ریاز تصور تصو دهیترس

 غرق خون یایآر

 زد ییهوا ریت نیشلوار کند و چند یاسحله از کمر دهیجنون رس به

 اما کنترلش را از دست داد یخنده آرام یصدا

 شدیغبار کمتر م دیرسیتند کرد و هرچه به مکان مورد نظر م قدم

 افتاده بر خاک یمهم بود نه انسان ها نیبر زم یخون جار نه

 خواستیرا م ایآر دنیفقط د او

 باز هم شوکه شد اما

 برهوت را نداشت نیدر ا یوثوق بسته به صندل توقع

 کردیکه دورتا دورش غرق خون بودند سر درگمش م یادیز افراد

 که بر شانه اش نشست به سرعت به عقب برگشت و اسلحه به سمتش گرفت یدست

 خنده آرام پدر بزرگش اما شوک آخر بود.... یصدا

 َنوم ی+خوش اومد

 بزم آخرو... ینکنه از دست بد گفتم

 سرعت گرفت نیفشرد و ماش شتریپدال ب یرو پا

 یمعلوم بود نه هدف یمقصد نه

 خوردیکه مدام زنگ م یا یفکر تصادف بود نه نگران گوش نه

 

 و فشار دست ها دور فرمان.... شدیم شتریفشار پا بر پدال ب هیهر ثان فقط

 رفتندیچشمانش کنار نم یلحظه از جلو کی ریتصاو

  یرانندگ یبود برا یخطرناک تیدرک که موقع به

 دیدیشمار را نم لومتریجاده و ک یدرک که حت به
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 چشمش کنار رود... یعکس چشمان ماهان از جلو کردیم یط ریمس انهیوحش فقط

 بدتر را هم پشت سر گذاشته بود یها تیموقع

 کردینبود که درون دستانش جا خوش م یبار نیاول اسلحه

 را تار کند دیبند د کی رشینبود که تصو یقبل ترها ماهان اما

 او نبود که پرده گوش را نوازش دهد یصدا

 را حس کند شینبود که گرما دستانش

 سستش کرد نیهم

 کرد مانشیپش نیهم

 یوجود برا یرا برعکس تمنا شیآورد لحظه به لحظه چند ساعت پ یم ادی به

 ....شیفراموش

 بیمثل شک یکی شهیم یکن دی"ترد-

 بختک شهیم

 عذاب شهیم

 زندان افتادنت شهیم

 ماهان دشدنیناام شهیم

 است هیثان هیاز نوچه هامم کار  یکینه به دست خودم به دست  کشتنش

 "یو ناکام برگرد یایکار و کردم تا تو با اون همه خشم ن نیا

 نکرد دیترد

 خشم بود سراسر

 نداشت یوانگیتا د یمرز شدیرو مو با جنازه اش روبه دیرسیم ریکه اگر د البته

 دیکش نییو ضامن پا ستادیا مقتدر

 گفتن ندارد یبرا فیبه جز اراج چیه دانستیکه م دادیحرف زدن نم اجازه

 کردیم یاز مرگ نداشت که بلبل زبان یوثوق هم ترس ییگو اما

که انقدر آزادانه همه کار  یوصل ییجا هیبه  میزدیحدس م نایزودتر از ا یلیخ دی"با-

 یوفتینم ریو گ یکنیم
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 " شدینم یقطعا بدون پارت ؟یو آزاد بیشک کشتن

 نداشت دنیشن یبرا یو او وقت شیبود تمام حرف ها فیاراج

 جز نقطه ضعفش به

 نقش بست شیرو شیپ ریآمد تازه تصو انیکه به م حرفش

 که با شکست مواجه شد آسمان خراش رینقشه در نظر نگ هیو  نی"ا-

 ریدر نظر بگ دیتهد هیو  نیا

 سراغ برادرت رمیدفعه بعد نم قطعا

 هیکردن اصل کار دایپ یشده بود برا یزیبرنامه ر اتیعمل هیفقط  نیا

 " یکه پنهونش کرد یهمون

 و حلقه انگشتانش دور اسحله سفت تر شد دییدندان سا یحرص

 دادیماهش را از دست م ماندیکه اگر زنده م کردینم دیترد

 بود یانقدر واقع ریاما چرا تصو دیماشه کش یرو انگشت

 یخندان و همان صورت سرشار از آرامش و مهربان شهیچهره هم همان

 کردیو عشق فوران م زدیدر آن موج م طنتیکه ش یبراق یهاچشم

اش  یحدس بزند عصب توانستیپدر بزرگش م کشنیو از ر زدیهمچنان حرف م وثوق

 کرده....

 ....دیدیآمد اما او را ماِه آسماِن نوه اش م یاز ماهان خوشش نم چیبود که ه درست

 شیماهان محو شد اما صدا ریخان که دهانه اسلحه در حلقش گذاشت بالخره تصو اتابک

 دیچیپیهنوز در گوش م

داداشت جلوت بود و  تیکه عامل اذ شکنهیغرورت م کنمیفکر نم نیبه ا گهید یکن دی"ترد

 شینکشت

 " کنمیش مفقط نابود کنمیفکر نم رتتیغ به

 مقابل چشم دوتا شد ریتصو بارنیاش کرد و ا یو خون یبه تن زخم ینگاه

 و کردیروهام فرار م یها هیاز تنب شهیکه مثل هم اینازک و لوس آر یصدا

 خواستیکه از او قول م یماهان یصدا 

 به برادرش بود انتیخ کردیم دیترد
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 که قول داده.... یبه قلب انتیخ کردیم کیشل

 دیپارک کرد و سر به فرمان کوب یگوشه ا نیماش

 بار نیبار چند کی نه

 بر آنها نداشت.... یو کنترل کردیاش م یدست ها عصب لرزش

 کردیرا بر قلب و مغز حس م شیهم فشار چند ساعت پ هنوز

 شتریبه مراتب ب یحت

 ماهان یکه چشم بست بر چهره و صدا یوقت

 که آتش انتقام را شعله ور تر کرد از آتش عشق یوقت

 شد کیکه چشم بست و ماشه را فشرد و گلوله شل یوقت

 زنگ تلفن از غرق شدن نجاتش داد یصدا گرید بار

 دادندیم ییدست و پا کرده بود و هرکدام فتوا اشهیجناح متفاوت عل نیچند مغز

 شدندیبه جانب م شمردند،حقیم مقصر

 کردندیم وانهیاو را د و

 دادیو عذابش م دیدرخشیصفحه م یماهان باز هم بر رو اسم

 بگم بهت آخه ی+جواب بدم چ

 رو بگم ایو آر ایارش حال

 روهام و بگم حال

 حال خراب خودم و ای

 یروهام تو قلبمون شد گفتیم راست

 شهیم نیهم یو مرخص حیتفر رهیخانواده که م قلب

 ختیبهم ر یهمه چ یچه جور یرفت یدید

 نزد.... یبرقرار شد اما سکوت کرد و حرف تماس

 !ریام-

 قفل شد یبست و فک حرص چشم

 صدا بود همان
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 منصرفش کند خواستیکه م ییصدا همان

 او شده بود فیآنقدر ضع یک از

 نگفته بودم؟ یچ یعنی دمیو جواب نم یزنیزنگ م ی+گفته بودم وقت

 حالتش را حدس بزند توانستیمحکم فوت کرد و م نفس

 کوبدیم نیبچگانه پا بر زم شهیهم مثل

 رو جواب بدن شونیگوش هیبود که بق یمال وقت نیا-

 ریام یخبره تو اون شهر کوفت چه

 دهیرو جواب نم شیگوش چکسسسیبهم بگو چه خبره که ه فقط

 برگرده خواستیم کردیداشت سکته م یاز نگران ارشیدق کردم ک یفهمیدق کردم م ریام

 تهران

 و صدا نگران تر شد... دیگز لب

 رارسالنیام-

 وفتاده؟یکه ن یاتفاق

 باشد تفاوتیکرد ب یداد و سع هیتک یصندل یبه پشت سر

 ایحال آر به

 ایارش دهید بیجسم آس به

 کشتن وثوق به

 روهام یوانگید به

 ختیاشک ر تیکرد و از عصبان کیکه به جنازه وثوق شل ییگلوله ها به

 جنون خودش به

 نشده بود یزیکه چ البته

 طنتنینشده بچه ها با روهام دنبال ش یزی+نه چ

 کار ریتو شرکت درگ منم

 اش را حس کرد و قلب گرفت خنده

 نه؟ ایدر کار بود  یبخشش بارنیا
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 او را؟ دنینبخش ای دادیم حیرا ترج یکار پنهان

 دلتنگ تو نجایمنم ا-

 هم خوبه آرکو

و  دادیم نیچ ینیلحظه ب نیصورتش را حفظ بود که در ا کیمیشد و م یحرص شیصدا

 چرخاندیچشم در حدقه م

 البته اگه اسمش و بشه گذاشت خوب-

 شدنیم کشینزد نیراه بردنش پاهاش درد گرفت نشست رو زم یبرا بچم انقدر ه رمیبم

 دیکشیم غیج

 شهیخودم مظلومه ازش سواستفاده م مثل

 نگفت چیزد و ه یکمرنگ لبخند

 شیصدا دنیداشت به شن ازین دیشا

 برگردد عتریهرچه سر خواستیوگرنه از او م شدیمانع م غرور

 را خاموش کند یشانیو نبض پ برگردد

 و زخمش را مرحم بگذارد ردیدستانش را بگ لرزش

 شدیکه مانع م یبه غرور لعنت

 رارسالنیام یبگ یزیچ یخواینم-

 یکنینگرانم م یدار

 ؟یگردیبرم ی+ک

 دلت برام تنگ شده؟ -

آتش  یآب رو شیها طنتیو ش کردیم یزبان نیریبود از اوضاع و ش خبریخوب که ب چه

 بود

 !؟یگردیبرم یک دمی+فقط پرس

نامدار دلش برام تنگ  رارسالنیام شهیم نشیحرفه که مهم تر یجمله کل نیپشت ا یول-

 ماهش رو نداره یشده و طاقت دور

 که نداشت البته

 کردیاز او هارش م یدور
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 کنترل رقابلیو غ شدیم یمهابا وحش یرام شده ب گرگ

 رام کردنش او را یداشت برا ازین

 +آره

 و شالق دلشون برات تنگ شده کمربند

 دور باشد هیبق دیاز د شیزده نگاه دور و اطراف گرداند واکنش ها جانیه

 دلتنگ شده واسه نوازشت.... شتریتن من ب-

 شد... یمکث کرد و باز تن صدا حرص یقدر

 ایب-

 هووم اومد ایب

 ...شهیم دایسروکلش پ زنمیمن دارم باهات حرف م فهمهیبچه رادار داره هم م نیا اصن

 آره زنمیحرف م رتیدارم با بابا ام شهیم تیحسود هیچ هان

 شد نییباال پا نیگلو سنگ بکیس گفتیو دروغ نبود اگر م دیآرکو را شن غیج یصدا

 آورد یبود که فشار م بغص

 خوب که حالشان خوب بود چه

 خوب که دور بودند و خبر نداشتند چه

 خوب که آنها را داشت چه

 کردندیخوب که ارامش م چه

 ر؟یام-

 و زهرمار" نه؟ ریواسه"ام یزنی+له له م

چشم در حدقه چرخاند و  دیرا که د ارشیک دنیپر نییو سر تکان داد باال و پا دیخند بلند

 او را بشنود یهم صدا رارسالنیاز گوشش فاصله داد ام یکم یگوش

 به آرکو موز دادم یجور هی ریام-

 خوادینداره پوشک هم نم ییبه دستشو ازین ندهیکردم تا ده سال آ بوستشیدچار  یجور هی

 راحت التیخ یپول پوشک بد خوادینم گهید یکنیو حال م یاقتصاد فکر

 به گوشش چسباند یاخم کرد و باز گوش دیکه از جانب او ند یواکنش
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 رارسالنیام-

 االن برگردم تهران نیمجبورم نکن هم یکنینگرانم م یدار

 میزنیکار دارم بعدا حرف م یلیخوبه سرم شلوغه خ ی+همه چ

 به دور و اطراف انداخت یکه قطع کرد نگاه تلفن

 دهیبه کجا رس ادیبا آن فکر مشغول و سرعت ز دانستینم یحت

 ماندیآباد را م ناکجا

 یابانیو ب یخال یا جاده

 مخاطب تنها شخص مورد اعتمادش بود بارنیبه دست گرفت و ا تلفن

 +بچه ها رو ببر خونه

 کن ببرش عمارت دایهم پ روهام

 مشکوکه هیقض

 کنه دیکه سر خود بخواد منو تهد ستین یکس وثوق

 مشکوکم بیمرگ شک به

 شد و به سمت مقابل رفت... ادهیپ نیاز ماش حالیب

 کمک راننده را باز کرد و منتظر نگاه به روهام دوخت در

 برادر و چشم در حدقه چرخاند... یاز لجباز دیکش یپوف

 یندار ی+راه فرار

 که آروم جونمه؟ ایفرار کنم؟از آر یاز ک-

 جواب سواالش رو بدم دیبا یچ دونمیمن فقط نم ریام

 گهید ستین ی+سوال و جواب

 هم به نسبت آروم شدن اونا

 نشستم داریباال سرش ب نهیکابوس بب دمیترسیم شبید یهمه-

 خوب باهاش کنار اومده یلیخ یول

 غرور لبخند زد و به سمت عمارت با او هم قدم شد.... پر

 بزرگ شده پسرم-
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 جونم مهیشده ن مرد

 ترسهیمثل قبل نم گهید

 نشون نداد یواکنش تند یلیاونم خ یبهش ول دهیتمام مدت چسب ایارش هرچند

 ....ستادیراه ا انیگرفت و ناگهان م یقیعم دم

 کردیاو حس م ایرنگ و بو گرفته بود  ساختمان

 از جنس درخشش چشمانش یرنگ

 شیاز جنس تار به تار موها ییبو

 دیدیچشم م یرا جلو شیو خرمن موها دیپریاز خواب م یشب وقت مهیکه ن یهمان

 دادن نداشت.... رونیو قصد ب دیکشیم قیکه نفس عم یهمان جنس از

 گذاشته بود رنگ و بو گرفته شانیماهان پا به زندگ یکه از وقت یهمان

 کردیاما او حضورش را حس م ستیوانگید ندیبگو بگذار

 نبود... یعاد

 را متفاوت کرده شانیزندگ بودنش

 بود یگریآمد و اکنون بعد از دوروز باز فضا نوع د یبه چشم م شهیهم تفاوتش

 به سمت روهام برگشت و ابرو باال انداخت.... یسوال

 ه؟یچ-

 اومده؟ ی+کس

 ه؟یک یکس-

 ؟ی+به ماهان خبر داد

 گرفت و سر تکان داد... یقیعم لبخند

 یکنیپس حسش م-

 برداشت... یساختمان اشاره کرد و قدم به

 نگاه-

 همون ساختمونه ها نیا

 دهیبود امروزم سف دیسف روزیکه د یهمون
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 زنهیحاال برق م یانگار اما

 کردم  یرو ط ریمس نیهم هم روزید من

 ایبرسم به آر نکهیا واسه

 ستین روزید ریمس گهید ریمس نیا اما

 بهش دنیپاش رنگ

 یاز نوع زندگ یرنگ یب رنگه

 شانه اش گذاشت... یکرد و دست رو نگاهش

 یبود باور کن ازینفقط -

 دمیدیرو م راتتییزودتر باور کردم چون من تغ من

 یکنیحضورش و حس م یبدون نکهیو قبل ا یباور کرد حاال

 ریزندم ام نیاصال واسه هم کنمیم فکر

 حال تو نیهم دنید واسه

 تند کرد به سمت ساختمان  قدم

 او آرامش کرد دنیکه پشت سر گذاشته بودند فقط د یبیعج یحال و هوا بعد

 سایوا رارسالنیام-

 میحرف بزن دیبا قبلش

 حس کردنش و حرف ها مهم نبود شتریب یداشت برا عجله

 مهم نبود.... اتفاقات

 +بعدا روهام بعدا

 را باز کرد و داخل شد در

 ستادیزده بر ستون ا هیناخودآگاه به سمت مرکز خانه رفتند و تک هاقدم

 جلو رفتن نداشت قصد

 بود شیرو شیپ ییبایمنظره ز نیچننیا یوقت نه

 نبودند روزیافراد افراد د نیخانه و ا نیا



 

913 
 

گذاشته نوازش  شیکه سر بر ران پا ییایسمت ماهان لم داده بود و ارش کیکه  ییایآر

 کردیطلب م

 شانیبرا یمخمل یکه با همان تن صدا یو ماهان خنداندیآنها را م یقیکه به هر طر یارشیک

 زدیحرف م

 داشت.... انیخانه برگشته بود و آرامش جر قلب

 گشت؟یبود او هم حضورش را حس کرده پس چرا به سمتش برنم مطمئن

 گرفتند....  یرا که در کنارش حس کرد هم قدم شدند و در کنارشان جا روهام

 زودتر از همه متوجه حضورشان شد و فورا خود را به او رساند ارشیک

 شد... یجد شیو خنده چند لحظه پ یگرفت و به دور از شوخ یکنارش جا در

 !؟شدیفقط بهم بگو به کارت مربوط نم-

 شدی+نم

 ریام-

 بوده یربائ آدم

 زدند؟یرو نم یعاد ی+مگه آدما

 دیاش پر کش یمحل یماهان با ب داریبود و ذوق و شوق د حوصلهیب

 برگشت... ارشیسر به او اشاره کرد و به سمت ک با

 ماهان؟+چشه 

 یچیچشه؟ ه-

 دنیدزدیروهام زنگ زد بش گفت بچه منو داشتن م فقط

 زده نیهم ماش ایارش به

 باشه؟ شیزیچ یدار توقع

 خرجش شود... ینگاه مین دیباال تر برد شا یصدا کم تن

 با من نسبت نداره امی+آره آخه اون فقط بچه روهام بوده ارش

 حالتون بد بشه نه؟ دیبلد دیشما آدم فقط

 ....دیشد و سرشانه اش را بوس کشینزد یکم مندهشر
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 نداشتم یداداش به خدا منظور دیببخش-

 گوشش فرو برد و آرام لب زد.... ریز سر

 شمیم ونتیاگه نگم مد-

 بود مربوط به تو باشه نینگران ا شتریب

 یزیچ یایتالف هی دونمیم چه

 یکرده باش یتو کار دیترسیم

 تو که مربوط نبود؟ به

  ؟یکه نکرد یکار

 دیتکان داد و لب گز سر

 که مربوط بود البته

 هشدار بود کیکه تنها  البته

 فرار کند نیاز ماش توانستینم یراحت نیبه هم ایآر وگرنه

 ایبود نه گرفتن آر ییکه قصدشان فقط قدرت نما البته

 شدی+به من مربوط نم

 میدنبال پرونده ا یتو کالنتر روزیروهام از د منو

 نباش نگران

 با خنده آغوش گشود و خطاب به پسرکش غر زد... روهام

 دل بکن از اون آغوش-

 اومدم یدیمنو د اصال

 خود را مچاله کرد و تخس ادا در آورد... شتریب

 بسه یلوسم کرد روزی*د

 نبود روزیداداش که د زن

 باال آورد و رو به ماهان چشم مظلوم کرد سر

 شد... زانیو لب و لوچه آو دیاش کوب قهیاشاره به شق انگشت

 کنهیدرد م نجامی*ا
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 ...دیاش را بوس قهیو شق دیخند

 کنهیکه درد م رمیبم-

 کنمیدردش و خوب م خودم

 و سر پسرکش را بوسه باران کرد... دیکش ایارش دهید بیآس ینوازش به پا دست

 جگرگوشم کنمیتوام خوب م یپا-

 پدر بلند کرد و به سمتش رفت یسر از پا رارسالنیاز ام یلبخند به لب به طرفدار پسرک

 زد... هیباز مانده اش نشست و سر به شانه اش تک یپاها انیم

 بود بابا یعصب یلیخ ری*بابا ام

 ؟یآرومش کن یخواینم

 اش یزبان نیریزد به ش لبخند

 شد شیبود اما اخم ماهان مانع از ادامه دادن صحبت ها دهیدرد پدر را فهم پسرک

 خان ایارش-

 یکنیمسائل دخالت نم نیتو ا شما

 یبخواب یبر دیفقط با االن

 کج شد... رارسالنیغنچه کرد و سر به سمت ام لب

 *من همه تالشم و کردم بابا

 ختیرا بهم ر شیها یاش و فرفر یشانیزد بر پ بوسه

 بابا ی+مرس

 یو راحت کرد کارم

 رفت و دستش را گرفت تا همراهش به اتاق برود ایسمت آر به

 ارشیگشاد شده ک یبه چشم ها توجهیب

 ایارش-

 هستما منم

 با روهام ایتو اتاق آر یبا من بر دیتو نبا انایاح

 داد و لب کج کرد... نیچ ینیب
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 شما؟ دی*ببخش

 امیکه حاال من باهات ب حیتفر یمنو برد مگه

 مونمیم ایبا من موند منم با آر ایآر

 برس حتیبرو به همون تفر توام

شدن جمع که فورا برخاست و بهانه آرکو را  یفقط منتظر رفتن آنها بود و خودمان ییگو

 آورد....

 سر به آرکو بزنم هیمن برم -

 و روهام بودند... ارشیخرجش نکرد و مخاطب تنها ک ینگاه یحت

 شیرودر روبه یکیاش پشت سرش را افتاد و نزد یاز کم محل یاما عصبان تیاهم یب

 قرار گرفت...

 شهیچرا عادتم نم دونمیاما نم یکنیقدر گرم استقبال م نیهم شهی+هم

 کرد آرام به نظر برسد... یو سع ستادیا نهیبه س دست

 که نداشت دعوا

 بود... یحرص یکم فقط

 خواستیرا هم نم دنشیدلش د یحت نکهیحد ا در

 بودم رونیفکر کنم من ب-

 سهم من باشه؟ دینبا استقبال

 زد.... هیتر شد و دست پشت سرش به در تک کینزد یقدم

 استقبال کنم و نکردم؟ ی+گذاشت

 ریمن ازت توقع استقبال ندارم ام-

 توجه پشت به او کرد و داخل اتاق شد یب

 انداحت نییمشت کرد و سر پا دست

 چقدر محتاج توجه اوست دانستیم یوقت دادیبه او نم یمحل یب اجازه

 ردینگاه از او بگ کندیعشق از چشمانش تراوش م یوقت توانستیم چگونه

 کرده سرگردان بود غیکه با خطا نگاه و توجه مادرش را از خود در یپسر بچه ا همچون
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 به سمت تخت آرکو رفت میشد و مستق داخل

 حد مرگ دلتنگ پسرکش بود.... در

 چند ساعت ای یروز دور کینبود  مهم

 دیبا پشت دست گونه اش را نوازش کرد و به غرغرش خند آرام

 خب یلی+خ

 میآرکو هم سر زد به

 که خوابه یدید

 اتاق حرف دارم میبر ایب

 زد و لم داد.... هیتاج تخت تک به

 اتاقه نجامیا-

 نشست و به سمتش خم شد.... کشیتخت و نزد لبه

 ازم یکنیفرار م یایکوفت لیبه چه دل قای+دق

 اش یلذت شد از لحن حرص غرق

 کندیبودن ها، فقط توجه او را طلب م یعالرغم تمام جد دانستیکه م البته

 دانستیکه م البته

 و سالش مهم نبود سن

 که ساخته بود مهم نبود یخودساخته و مردانه ا تیشخص

 ...خواستیاز ماهان قبل را م او

 گرم و پر عشق یها نگاه

 فینوازش گر و لط دستان

 یو دلبر یزبان نیریش

 روز رفتم کیفقط -

 برم یهم خودت گفت اون

 رو.... ایآر

 ...دیمشت به تشک تخت کوب یو حرص دیحرفش پر انیم
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 یکنیچرا درکم نم گهی+تو د

 ه؟یبق یواسم شد توام

 من گفتم داداشم و بدزدن مگه

 خوشحال شدم دنشیمن از دزد ای

 داداشمه

 جونمه پاره

 خودم بزرگش کردم یدستا با

 ناراحتن من خوشحال؟ هیقض نیانگار همه سر ا دیکنیرفتار م یجور چرا

 ها گفته نشود یکرد و لب بست ناگفتن سکوت

 قولم را زدم دیمن به خاطر جانش ق دینگو

 آدم کشتم دینگو

 نگفت چیبست و ه لب

 دیآمد و به سر شانه اش کوب نییتر از او از تخت پا یعصب

 اصال تو ناراحت تر-

 تمراقبت کو

 ؟یمراقبشون ینگفت مگه

 ....دیکوب نیکرد و پا بر زم یدودست مخف انیم سر

 آب نده ابویمنو نگاه کن -

 مراقب بچت باشم ینگفت مگه

 رو ببرم و سالم برگردونم آرکو

 باال رفت.... یدست به آرکو اشاره کرد و تن صدا کم با

 بچت ایب-

 و سالم حیصح

 کو؟ بچم

 ستیسالمه؟ نه ن سالمته؟
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 درد گرفته بود یسر باال آورد و گلو کم ناباور

 سوختیم

 راه نفس را بسته بود یا غده

 دیفهمینم شیاز حرف ها چیه تیبه وقت عصبان شهیکرد درکش کند که مثل هم یسع

 داشتند و نگرانشان بوده یا ژهیو گاهیجا شیبرا ایو ارش ایکرد درک کند آر یسع

 دهیترس یخود او حت یکرد درک کند برا یسع

 بکند یکه مردش کار اشتباه دهیترس

 سوختیهمچنان م نهیکرد درک کند اما چرا س یسع

 +بچت؟ بچم؟

 ....ستادیزد و رخ به رخش ا پوزخند

 میخانواده شد هیوقته  یلیخ کردمی+فکر م

 میندار یملک ریضم گهید یعنی

 که مال توام یو من یکه مال من ییجز تو به

 شدیمال "ما" حساب م هیبق

 بچه منم هست... ایارش کردمیم فکر

 ریبابا ام گهیبهم م چون

بچه خود  تیعصبان یاز رو یکه حت ییسوخت و دل آتش گرفت از آرکو نگفت

 دانستینم

 ندیرا در نگاهش بب یمانیشد تا رنگ پش رهیو فقط خ نگفت

 مغز آتش گرفته آرام شد یا هیثان به

 چشمانش رد شدند یاز جلو هیبه ثان هیثان شیچند لحظه پ ریشد و تصاو آرام

 انداخت اما از موضع خود تکان نخورد نییو شرم زده سر پا مانیپش

 هست-

 ستیبچت سالم ن اما

 ستیسالم ن داداشت
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 منه آره؟  ری+و همش تقص

 خواستیمنطقش را نم یب ماهان

 و مغزش را خاموش کردیکه ترس چشمش را کور م ییاو

 خواستیماهان را نم نیا

 را نشیریش ینه نگاه گرمش را داشت و نه حرف ها یوقت

 زدیبود و حرف ها زخم زبان م نینگاهش خشمگ یوقت

 رو کردن نکاریتوعه اگه بفهمم اونا به خاطر تو ا ریتقص-

 +به خاطر من نبود

 بهت بگم یچطور دونمینم گهید

 اصال شرکت آسمان خراش نبود اون

 مشترکم با روهامه شرکت

 ؟یگینمدروغ که بهم -

 انداخت و به سمت در رفت نییپا سر

 گفتینم دروغ

 ساده یپنهان کار کی فقط

 اش یحفظ زندگ یبرا

 او حفظ

 آرامش حفظ

 شیهاچشم برق

 اشک چشمانش دنیند یبرا

 او یبرا

 داشتن او یبرا تنها

 یاما تو انگار گمی+من دروغ نم

 در گرفت و به سمتش برگشت.... رهیبه دستگ دست

 زخم زبون زدن رو نه؟ یگرفت ادی+خوب 



 

921 
 

 ....یستیبلد ن یزبون نیریبه جز ش یزیچ کردمیفکر م بهیعج

 و شرم تنها گذاشت یمانیپش یاز سردرگم یانبوه انیو او را م رفت

 چنگ زد شیبه موها یتخت نشست و حرص انیم

 ساعت قبل سهمشان فقط نوازش دستان او بود 48که کمتر از  ییمو همان

 دیترسیاو نبود اگر از بهم خوردن آرامششان م ریتقص

 ترساندشیم زدیآشوب، آرامششان را بهم م نگونهیبا فاصله دوروز ا نکهیا

 یچه ترس مشترک و

 دینگاه را در چشمان او هم د نیترس هم نیحس هم نیهم یوقت

 در آغوش هم حل نشدند شهیو مثل هم دید

 را آرام نکردند گریکدیعشق  با

 نبردند نیهم را از ب یها ترس

 هم کردند.... شتریب بلکه

 دیکوبیم نیکرد و دست در هم گره خورده، پا بر زم یطول و عرض اتاق را ط گرید بار

حدود چهار ساعت از آن دو  یزیو چ گرددیباز م گریگفته بود کمتر از دو ساعت د لیوک

 ساعت مقرر گذشته بود...

 تیو عصبان یدردمند ماساژ داد و پرش پلک گرفته بود از شدت نگران یشانیپ

 قبل را ینبود برادر و نگران اوردیطاقت ن آخرسر

 سپرد یارسالن را به باد فراموش ریام یسمت تلفن رفت و اتمام حجت ها به

 نمودیکار ممکن م نیبه ماهان حال درست تر گفتنش

 انیبرادر نما دیو قامت رشدر باز شد  زیبه م یکیقبل نزد یحت اما

 پر شوق به سمتش پرواز کرد و دست دور شانه اش حلقه شد ناخودآگاه

 ه؟یحرکات چ نیا یشد ی+چته موج

 وبسی ریام یوبسی-

 ارشیک گهیم راست

 مبل ولو شد.... یرو حوصلهیدر حدقه چرخاند و ب چشم
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 ایادا اطوارا تازگ نیا هی+چ

 یفهمینگرانت بودم م-

 ایشد ینجوریکرده ا+ماهان لوست 

 ...دیدراز شده اش،دراز کش یبه پاها دهیو چسب دیخند

 کرده مینجوریآره ماهان ا-

 بودم یتو چه حال یلحظه چشم رو هم نزاشتم اگه بدون هیتاحاال  شبیاز د گمیم دارم

 بودم تو اون اتاقک نم گرفته حال بهم زن یمن تو چه حال ی+تو اگه بدون

 دوش ریبرم خونه ز خوامیم خورهیحالم داره از خودم بهم م کنمیم حس

 دستش گذاشت... یزد و چانه رو هیمبل تک یبه پشت دست

 خود را بهتر کرد... یتکان خورد جا یزد و کم شخندین

 خونه که یبر یتونیاما نم-

 ادیخان داره م اتابک

 زیو نوازش کرد...عضالت برجسته اش وسوسه انگ دیکش رارسالنیام یبه ساق پا دست

 بود...

 ایگرفت ادیماهان  اروازیجلف باز نیا گمی+تو حالت خوبه؟م

 اش زد نهیو تخت س دیخند الیخیب

 ...شبیخراب بود از د یلینکن حالم خ تیاذ-

 رو دوش من بود یهمه بار ترس و نگران میو نداشت یکس قبال

 بهشون بگم حالم خراب تر بود تونستمیو نمبودن  ارشیکه ماهان و ک االن

 ردیحرف را بگ یتر از آن بود که پ حوصلهیب

 کند... تیچشم ها گذاشت نور کمتر اذ یرو ساعد

 داره؟ کاریچ نجای+اتابک خان ا

 اونم نگرانت بود-

 خودی+ب

 مشت دزد خورده پا هیساعت تو بازداشتگاه نمونم وسط  ۱8 کردیم یکار هیبود  نگران
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 به خاطر اونه ها یینجایاگه ا ریام-

 شد زیخ میدست برداشت و ن یعصب

 منت بزاره نه؟ ادی+قراره ب

 نه-

 قهیهم نه قاچاق عت یچیآخه ه نیهم هیچ هیقض نهیبب ادیب قراره

 نه از طرف شرکت آسمان خراش از طرف شرکت خودمون اونم

 گرفته شیشوخ یکیمشخصه  قشنگ

 رو هیقض میکنیباشه راحت تر حل م اون

 و به سمت در قدم برداشت... ستادیا الیخیب

 رمیاتاقم دوش بگ رمی+فعال حوصله ندارم م

 اما باز نشد دیرس رهیبه دستگ دست

 گرم روهام از پشت سر متوقفش کرد یصدا

 ...کردیاللش م زدیم شی" صداریکه او هربار "ام آنگونه

 کردندیآن چشم ها خاموشت م یکردیبه کنار نگاهش کردم م صدا

 عاشقشان شده بود شیاز پ شیب یکه به تازگ ییها چشم

 پسرکش یچشم ها رنگ

 داداش ریام-

 +بگو داداشم 

 برم بگو

 ؟یگیبه ماهان نم-

 زد... هیجدا کرد و روبه او به در تک رهیاز دستگ دست

 شد و سر باال انداخت... پایچل نهیس یجلو دست

 +نه

 نکن داداش-

 رو دروغ دروغ
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 نجایاز میکه بر گمیبهش م یوقت نمیا شهی+تموم م

 د؟یبر-

 می+نه بر

  هممون

 روهام گهید خوامیرو نم نجایا موندن

 گمیو بهش م یهمه چ میبر مونیکه به ماهان بگم و به خاطر زندگ یروز

 نه االن

 ؟یدل بکن یخوایم-

 نداشت یجواب ینداد نه وقت جواب

 ینیبود در رفتن... بدون عقب نش مصمم

 طیشرا نیبود دل کندن اما سخت تر ماندن در ا سخت

 اش باز شد یدر نه از جانب او از جانب منش بارنیپاسخ باز پشت کرد و ا الیخیب

 قربان دیببخش-

 آوردن بفرستمشون اتاق؟  فیمهرزادگان تشر جناب

 ماهش یکم طاقت نیزد به ا شخندین

 و خود طلب بخشش... کردیخطا م خود

 نگهش دار رونی+نه ب

 یراهش بد گمیکه تموم شد بهت م کارم

 او را معتل کرد یرا به بطالت گذراند و به حد کاف یساعت مین

 نوع عذاب بود نیکه طاقت انتظار را نداشت بدتر یماهان یبرا

 

در دست  یو حوله ا انیعر یفرصت دوش گرفت و تنها شلوار به تن با باال تنه ا سر

 نشست زیپشت م

 اجازه ورود ماهان را داد.... یاتاق را زد و به منش شهیتمام ش واریپرده د موتیر
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و با هر حرکت عضالت  دیکشیم سیو حوله به تن و سر خ دادیرا سرگرم نشان م خود

 ....شدیبرجسته م

 نگاهش کرد یچشم ریو ز دیآرام در را شن یصدا

 دیرسیبود و شرمنده به نظر م نییپا سر

 و باز هم محل نداد الیزد در خ پوزخند

 که باال آمد نگاه

 ...دیو در را محکم بر هم کوب دیکش یکرد داد تیرا که رو دیدر معرض د اندام

 چه وضعشه نیفاک ا ی+هول

 ...دیغر یدور و بر را نگاه کرد و حرص یعصب

 نباشه یا شهیش گهید یکو که بزن یکوفت وارید نیا لکیب لیب نی+ا

 احمق سنهیاون طرفش آ-

 داد... رونیب یو نفس راحت دیدر را کش یحفاظ جلو بالخره

 ی+هرچ

 نهیبیبچسبه اون طرفش و م نهیبه آ یلیخ آدم

 یکشیخجالت نم نیطرف و بب نیو فضول شدن خواستن ا اومد

 زد و حوله پشت گردن برد شخندین

 دهیکش نهیراست شد و س کمر

 چشم یاز هر لحظه تو شتریمنقبض و بازو ب عضالت

 توجه شد یدهان پر سروصدا قورت داد و به پوزخند پر تمسخرش ب آب

 کردیم رشیجهنم اگر تحق به

 اش دست خودش نبود رهیخ نگاه

 او بود هر لحظه و هر زمان... مجذوب

 نظر حالله هی-

 بود و خود را به مبل رساند رهیهمچنان خ نگاه

 ...دادیو اخم کرد و همچنان قورتش م نشست
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 اون نگاه و کنمی+کور م

 نظر چه صد نظر هیچه  حاال

 نشست و حوله دور گردن حلقه کرد... صاف

 امرتون جناب مهرزادگان؟-

 تن و بدن مغزش را هم مجذوب کرده بود نیبه خود آمد و ا بالخره

 شدیفراموش م زیهمه چ یوقت دلبر به

 جمع و جور تر نشست یآمدنش را و خجالت زده کم لیآمد دل ادشی

 لبخند زد و دست در هم حلقه شد... میمال

 ؟ی+خوب

 مشغول شد الیخیتکان داد و ب سر

 خوبم-

 یبعد

 گمی+م

 یشرم و ناراحت نیاز ا یپوست ریز بردیم لذت

 کردیبود و پنهانش نم دستپاچه

 ...ستیکاف شدیاو هول م شیکه هنوز هم پ نیهم

 بله؟-

 ؟یومدین شبیکه د ی+قهر کرد

 زد... هیتک یصندل یو به پشت دیخند بلند

 یخودت فکر کرد شیپ یچ-

 حرف قهر کنم هیلوسم که به خاطر  یلیخ ای دونمیو نم یزندگ یمعن من

 شبی+آخه آخه د

 میبا روهام تو شرکت بود-

 دونمی+م

 نرفته خونه اونم
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 ؟یپرسیچرا م گهیپس د-

 تر شد و در مبل فرو رفت... کینزد یکم

 گمی+م

 رارسالاااانیام

 شدیم زانیولوچه آوناخودآگاه لوس بود و بعد هر کلمه لب لحنش

 عذاب دادنش ینگاهش کرد و بد نبود کم رهیخ رهیخ

 بله؟!-

 ...گمی+م

 بچت چطوره؟ آرکو خوبه یراست یمنتظرم بگ-

 انداخت نییو سر پا دیلب گز شرمنده

 دادیبحث را خودش نم نیمشت شد اما پررو جواب داد که اجازه کش آمدن ا دست

 ستیاش قابل انکار ن یمانیکرده بود و پش اشتباه

 موضوع و حرف ها ادامه دار شود نیا گذاشتینم

 تنگ شده رشییی+بچم خوبه دلش برا بابا ام

 دیتو بغل بابا ماهانش خواب شبیخوبه د آرکوهم

 و ناراحتش لحن محکم یبرا مردیم

 اش دهیو کلمات کش وتیک یحالت ها یبرا

 نکرد رییحالتش تغ اما

 خوبه-

 ؟یگفتیم

 یو ناراحت تیکش دادن مظلوم الیخیب

 تیبا مظلوم بردینم شیاز پ یکار

 او دنیشده با تن و بدن کبود برگردد اما لبخند به لب حاصل بخش یبود تا حت آمده

 نگاهش کرد و محکم سخن گفت مصمم

 کردم اشتباه کردم +غلط
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 نکنه دایبحث کش پ یومدین ینگفت یچیه یکرد یمردونگ شهیهم مثل

 من اومدم  اما

 یکه هرجور شده ببخش اومدم

 و که تورو پدر بچش ندونه یاون زبون ببر

 کن یببخش و آشت اما

 زنمیحرف اشتباه نم گهید یول شمیم الل

 انداخت نییو سر پا دیکرد و چانه لرز بغض

 را نداشت.... شینگاه ها طاقت

 ری+ام

 خب؟ دیببخش

 هم دلبرانه بود اشیمانیپش یحت

 یبراق و اشک یها چشم

 شدیم سشیبار خ کی هیلرزش داشت و چند ثان یکه کم یسرخ یها لب

 کرد و از جا برخاست نیف نیف یشینما

 دادیعذابش م سکوتش

 شد.... رهیخ شیو به سر تا پا ستادیاش ا یصندل کنار

 ماند رهیلمس تنش را از سر پراند اما نگاهش خ وسوسه

 بود نیزتریوسوسه انگ شیپا انیم ادینشست و فاصله ز زیم لبه

 خواستیآنها م انیرا م خود

 اش را داشت... رهیکه نگاه خ یآن هم وقت شیپاها انیزده م زانو

 زانو زد.... شیپا انیشده خواسته دل را اجابت کرد و م مسخ

 او گذاشت و آرام نوازش کرد... یران ها یرو دست

 ماهان!-

 کرد افتیدر یمحکم یلیس یلبخند زد سر باال آورد و ناگهان دیرا که شن اسمش

 صورت سوخت گریطرف د امدهیخود ن به



 

929 
 

 مشت فشرد.... انینگفت فقط پاچه شلوارش را م چیه

 بر دهان لبش را پاره کرده بود... یپشت دست نیچند

 سرخ و ملتهب صورت

 یورم کرده و خون هالب

 ....ییبایز بیترک چه

 و خونش را پخش کرد.. دیها کشلب یاشاره رو انگشت

 ...دیرسیتر به نظر م سرخ

ها خارج بشه لب نیاز ا یو هر حرف یجرعت نکن از عالقه من سواستفاده کن گهید-

 ؟یدیفهم

 بهم ندوزمشون گهیدفعه د دمینم قول

 اش بوسه کاشت و همانجا لب زد.... یخون یهاخم کرد و بر لب سر

 خب؟ دهیاجازه رو بهت م نیفکر نکن عالقم ا-

 کرد و مظلومانه سر کج شد... دییسر هم تا پشت

 ؟یدی+بخش

 گفت و ابرو باال انداخت ینوچ

 نشوند... یرا داشت چرا دست به باز تشیکه موقع حال

 خورد... یناخودآگاه تکان برخاست و ماهان هم یصندل یرو از

 یجرعت نکن حرکت کن-

 مبل جا گرفت یرا دور زد و رو زیم

 و آزادانه نشست و مخاطب قرارش داد... راحت

 جلوم ایپا بوچهاردست-

 مارک و ستش ینبود لباس ها مهم

 نزد او زشیآم ریتحق شنینبود پوز مهم

 وپا شد و به سمتش رفتچهاردست فورا

 و توجه خواست دیو ملوس صورت به پارچه شلوارش مال ستادیا شیپا کینزد
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 بود لبخند نزدن به او سخت

 .... کردیم یو دلبر شدیمظلوم م یوقت مخصوصا

 ببخشمت؟ یخوایم-

 زد و تند تند سر تکان داد... لبخند

 بخشش کن یبرو وسط سالن شرکت و ازم تقاضا یجور نیهم-

 چشم درشت کرد و ملتمسانه به پارچه شلوارش چنگ انداخت دهیشد... ترس مات

 ضربان زد... انیدر م یکیو قلب  دیراه به بن بست رس انینفس م گفتینبود اگر م دروغ

 ری+ام.. ام

 نگاه کرد... واریبه درود الیخیشانه باال انداخت و ب خونسرد

 به حال خودشون رها کردا دیتوله هارو نبا گنیراست م-

 یوسط سالن تا بفهم دمتیکشیخودم م بستمیقالده تو م دیاب االن

 ...کنمیبهت لطف م دارم

 بست و پلک برهم فشرد چشم

 شدنش را کم داشت کیفقط تحر* تیموقع نیکه در ا کردینم رشیتحق کاش

 خواستیرا نم نیو ا گذاشتیم ریبر آل*تش تاث میمستق کردیکه خطابش م یتوله سگ هر

 بود.... انیدر م تشیمیل یحاال که پا نه

 ...دیتر شد و سر به شکمش چسباند و ملتمسانه نال کینزد یکم

 توروخدا کنمیم یهرکار بگ کنمی+خواهش خواهش م

 یکنیخب منم گفتم خودت اجراش نم-

 نی+به جز...به جز ا

  توروخدا

 نشان داد و کنارش زد حوصلهیرا ب خود

 یبریحوصلم و سر م یدار یخواهش و التماس تکرار نیبابا با ا یا-

 ...ستادیسمت در رفت و ا به

 نجایا ای+ب
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 تکان داد و بغض کرد... یبه عالمت نف سر

 ارمت؟یب ای یایم-

 را تار کرده بود دیحرکت کرد و اشک د ناچارا

در حال جان دادن اما  یریپذ کیکند و او از شدت تحر رشیبود تمام مدت تحق حاضر

 و آزار نه.... تیاذ گونهنیا

 ستادیو لرزان ا دیرس شیپا یکینزد به

 سر باال ببرد کردیجرعت نم یحت

کردن ندارد اما قبل باز کردن  هیتا گر یفاصله ا خوردیقسم م دیرس رهیکه به دستگ دستش

 .... دندیدر از آن طرف چند تقه به در کوب

 آوردند فیتشر ریقربان جناب وز دیببخش-

 راحت الشیو لبخند زد ضربان قلب هنوز هم تند بود اما خ دیکش یراحت نفس

 او مانع شد... دنیبرخاستن داشت اما اخم و توپ قصد

 کجا-

 بمون یجور نیهم ؟یمن بهت اجازه دادم پاش مگه

 ادی+داره م

 ستیمهم ن-

 نجاست؟یجات ا نکهینه ا مگه

 نهیحال بب نیمنو تو ا یبزار دی+نبا

 و باز ترس و وحشت بازگشت دیطول کش هیتنها چند ثان آرامشش

 سر شود... نگونهیبا پدر بزرگش قرار بود ا دارید نیاول

 د؟ینبا-

 کنمیخواهش م ری+ام

 بزارم؟ دیچرا نبا-

 یفهمیم میتیسلبر هیمرِد...من  هیمرِد.... هی+من 

 جوونام یالگو
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 داره؟ یچه ربط-

 شناسهیعنوان م نی+اون منو به ا

 ...دیو دست به سرش کش دیخند بلند

 یتوله سگ خنگ هیاوه نه تو فقط -

 یباش یچ هیبق یبرا ستین مهم

 ستین تیخود واقع اون

 منه شیکه پ هیاون تیواقع خود

 منه یپا ریز

 باز هم برگشت... ییجلو فرستاد و مظلوم نما نییپا لب

 شده هیبود عذاب دادنش که مطمئنن بود تنب بس

 ...دیطلبیو کتک م کردیکه باز هم تکرار م دهیچه فا اما

 بغلش برد و بلندش کرد ریز دست

 دیو به سرووضعش رس دیبوس یشانیپ

 یگاهیباشه و تو چه جا یک سیمهم ن-

 ستیاز تو که ن باالتر

 مونهیاونجا م شهیاتاق خواب ما هم مسائل

 کس هم ربط نداره چیه به

 یفقط توله سگ من تو

 دمینشونت نم هیبق به

 سر بر شانه اش گذاشت.... وتیکرد و ک زانیو لوچه آو لب

 وسط شرکت یمسائل اتاق خوابمون و آورد ی+ول

 نداره یبه تو ربط گهیاون د-

 رو نقطه ضعف من یزاشتیدست م دی+نبا

 یکارو کرد نیتوام هم-

 ...دیغر نیشانه اش بلند کرد و مقابل چشمانش خشمگ یاز رو سر



 

933 
 

 هیکار زشت ی+تالف

 خشمت قرار گرفتم ریتحت تاثواقعا -

 دیکش شیهاو انگشت به لب دینال ملوس

 یمحکم زد یلیخ سوزهی+م

 را مرتب کرد رهنشیپ قهیو  دیانگشتش را بوس یجا

 حقته-

 باز شد.... انهیدر وحش ینکرد نه وقت دایپاسخ پ فرصت

 ندارم ازیمن پدربزرگشم به اجازه تو ن گمیدارم م-

 پسر جمع کرده دور و بر خودش نیهم هست ا یا قهیعت هر

 به داخل اتاق انداخت و در را محکم بست نگاه

 خوردینم انسالیبه مردان م چیه پشیو ت سر

 شلوار پوش و به شدت آراسته... کت

 نافذش اما باعث اخمش شد نگاه

 ینیموشکافانه و ذره ب نیچننیرا قبول داشت ا رارسالنینگاه ام فقط

 خود حس کند.... یرا رو گرانیدار د ینگاه معن خواستینم دلش

 دهیراه نم یمنش گمیم-

 نجایپسرم بزم داشته ا نگو

 ...نجاستیبه عروس خاندان نامدارم که ا به

 ...نیبود و چشم ها آتش یحرص نگاه

 ...دادینم رارسالنیجز ام یصحبت ها را به کس نیچننیکه مغرور بود و اجازه ا البته

 با لبخند رو به سمت مرد برگرداندبه او چشم غره رفت و  یحرص

 و دارم؟ یبا ک ییافتخار آشنا دی+ببخش

 ابتدا... نیکرد در هم ماتش

 تصورش بود... یفرا یزیشدن شناخت او چ منکر

 ....دادی"مستیبدک ن ی"هیرا رصد کرد و نگاه معن شیبار سرتاپا نیچند دارانهیخر
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 اریدر ن شناسنیکه منو نم ییکسا یبس کن مرد ادا-

 نگاهش کرد تفاوتیشد و ب نهیبه س دست

 مردش یرفتار برا نیبود ا بیعج

 لذت بخش بود... نیو هم کردیکامال متفاوت را مشاهده م یماهان

 را  شیپ یقیدقا کردیم ادآوریلبها  دیبر گونه و پف شد یلیس رد

 ....ستیقبل ن یقیماهان، ماهان دقا نیا

 شناسمیو م رشیو وز کنمیم یکشور زندگ نی+البته که منم تو هم

 شرکت همسر من... دیومدین ریشما که به عنوان وز اما

 خنده اش آشکار نشود... دیباال انداخت و لب گز ابرو

 با کلمات را یتخس خوب بلد بود باز پسرک

 بود دایهو شیو همزمان حرص در چشم ها نیبه سمت پدر بزرگش دوخت و تحس نگاه

 نداد و  جواب

 خود را نشان داد... گاهیباز کرد و جا یتوجه به سمت مبل رفت... دست دو طرف پشت یب

 هیچ-

 گهید دینیبش دیایب دیدعوت نامه ا منتظر

 ....دیکوب نیلب زد و پا بر زم یبرگشت و حرص رارسالنیسمت ام به

 ارسالن ری+ام

  نیبرو بش کنمیعروس و پدر شوهر دخالت نم یمن تو دعوا-

 کج کرد و ادا درآورد شین

 مرد نشست.... یمحکم رو به رو یبه گردن داد و با قدم ها یبه اون قر پشت

 اش یذهن یتمام دعواها یرو دیکش یسوال و جواب و کلکل بود اما خط بطالن منتظر

 زد.... شخندیرا مخاطب قرار داد و ن رارسالنیام

 ؟یلباس بپوش یخوایتو نم-

 مت لباس رفت...در حدقه چرخاند و به س چشم

 نجا؟یا یشده اومد یخب اتابک خان چ-



 

935 
 

 ؟یبدون هماهنگ اونم

 شبید هیدرمورد قض-

 که پشتش قرار داشت یدر کنارش و دست رارسالنیزده بود از نشستن ام ذوق

 اما حواسش هنوز هم جمع بود... نمودیم یگاه و حام هیتک

 ...دیبه سمت مرد برگشت و مشکوک اخم درهم کش فورا

 شب؟ی+د

 شب؟یبوده د یا هیقض چه

 باال انداخت و با چشم عالمت داد ابرو

 ماهان مطلع شود خواستیدلش نم چیتمام شده بود ه هیکه قض حال

 هم از جانب پدربزرگش آن

 و مطمئن پلک بست و باز به سمت ماهان برگشت دینگاهش را فهم یمعن

 ؟یمنو نوم نیب هیمگه تو فضول قض-

 نوه شما... دی+ببخش

 هان؟ ینوه من چ-

 بابا بسه یا-

 دوتا هوو افتادن به جون هم یانگار

 ...دانستیکه خود را هوو م البته

 از جان زتریاش بود عز نوه

 یجمع دونفره ا چیو بدون ه یمناسبت یدارهایتمام د عالرغم

 پسرک خواننده جداکننده رابطه شان است کردیبود و حال حس م نشیزتریعز

 داد و چشم غره رفت... نیچ ینیب

 حرف زد دیبه عروس خانم نبا دیببخش-

 ستمی+من عروس ن

 نره خر و کنارش تصور نکرده بودم هی تشیشرمنده از دوران طفول-

 تو تصوراتم بود یبغل یدختره کوچولو هیهمون اول  از



 

936 
 

 ....دیکوب زیبه م انیفرزندش کرد و ماشاهلل گو کلینگاه ه دارانهیخر

 ادیبغلم خوب م نیماشاهلل به ا-

 خوب شهیجا م نیهمچ

 که حاال نگم عروس خانم؟ کردمیتو رو تصور م دیاون بود از کجا با تصورم

 کرد جسم همچون کوره آتش داغ

 نگاه پنهان شود شیپ فیمشت شد و چشم بست تصورات کث دست

 !؟یگریدر کنار د مردش

 زنده نباشد مگر

 کوتاه آمدن نبود وقت

 حرص و بغض و حسادت نه

 بود دنیبه رخ کش وقت

 پنهان کردن عشقش به او.... یکه ابا داشته باشد برا از

 اتفاق افتاده بود شیوقت پ یلیشدنش خ رسوا

 کردیم یگریوجود د میهزار نفر آهنگ تقد نیچشم چند شیکه پ یاز همان زمان دیشا

عشقش را اعالم  بونیکشورش شد و پشت تر تیممنوع الیخیاز همان زمان که ب دیشا

 کرد....

 است؟ شانیداستان زندگ یبترسد که خود راو یاز کس حال

 باشه یکیچفت بغل  دی+آدم نبا

 چفت روحش باشه دیبا

 انیمردونه کنارهم، به هم نم کلیدوتا ه ستین مهم

 کشهیبار غمش و به دوش م کلیه نیهم نهیا مهم

 دیتصورش کرد گهید یکیبا  یاز بچگ ستین مهم

 چشماتون منم باهاش یاالن جلو ریتصو نهیا مهم

 زد... هیتک ینشست و کامال به پشت نهیبه س دست

 باز شده شخندیتماما پرغرور بود و لب ناخودآگاه به ن نگاه
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 +خوشا به حال من که دارمش

 که ندارنش ییبه حال اونا بدا

 شیاز سخنران دیخند بلند

 گفت به انتخاب پسرش.... نیکرد در دل و آفر نشیتحس

 یآورد ینه خوب عروس-

 رهیگیم لیخوب خودش تحو نیبه نفس داره... همچ اعتماد

 ناراحت نشد از لفظ عروس خطاب شدن گرید

 دیرا د ضشیبرگشت و لبخند عر رارسالنیپر ناز به سمت ام اما

 تر شد کینزد یمظلوم کرد و کم چشم

 برگشت شیهالب به سخن گشود و برق چشم رارسالنیحرف زدنش اما ام قبل

 ....شهیغرورتر از قبل براق تر از هم پر

 نکن اتابک خان تشیاذ-

 آسمون نوته ماه

 تا کن باش خوب

 او گذاشت و مشت کرد یاما تنها دستش را کنار پا جانیاز شدت ه دیگز لب

 واکنش مرد را و خنده اش گرفت دید

 خودش بود مهیدوئل نصفه ن نیا روزیپ ایگو

 دیخب حالم و بهم نزن یلیخ-

 روهام شیپ رمیم

 ایکن بعد ب یعروس خانوم و راه یا قهیدق 5

 تکان داد.... شیجلو دیانگشت تهد رارسالنیسمت ماهان برگشت و قبل خروج از در ام به

 عروس ستیو تنها گفت و گومون ن داریتنها د نیالبته که ا-

 زد و چشم بست... هیمبل تک یتوجه به او سر به پشت یکه دونفره شد ب جمع

 کلکل هاتون مغز برام نذاشت-

 رییی+ام
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 هووممم-

 ی+تو طرف اون و گرفت

 و نگرفتم چکسیمن طرف ه-

 بره یبهش نگفت ی+ول

 چرا بگم بره-

 ومدی+چون من ازش خوشم ن

 یتو غلط کرد-

 مبل بلند شد.... یو از رو دیکوب نیبر زم پا

 خونه رمی+اصن من م

 تلیکرده بودم نه ل ویدرخواست اسل ادمهی-

 خودت به اعصابم رحم کن ای+خدا

 جمله رو تمومش کن نیگفتن ا فقط

 عه چرا مستر پاپ؟-

 یادآوری کیبه  کیکه خطاب شده بود خاطرات  یلفظ نیاول دنیشل شد از شن ششین

 چاک داد شیشدند و چشم پرنور شد و ن

 رییییی+ام

 و زهرمار ریام-

 خونه ایب +زود

 چه مناسبته؟-

 کنه تدرس تزایپ رشیبرا بابا ام خادیم ای+ارش

 کمک آرکو با

 ...شانیکرد از تصور دونفره ها عشق

 بکنه؟ یبعد آرکو قراره چه کمک-

 گهینونه د ی+عاممم آرکو مواد رو

 میاون و بخور قراره
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 اش را ماساژ داد قهیو با انگشت شق دیخند

 و دردسر یگرفتار همهنیا انیم

 بود.... یدنیپرست بودنشان
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 داد... رونیکرد و نفس پر قدرت بو عرق کرده در کنارش ول سیخ تن

 هزار بود اما حال خوش... یو ضربان رو زدیجسم نبض م هنوز

 یاز هر لحظه ا ترخوش

چشم باز کند لب بر لبش  نکهیصورت حس کرد و قبل از ا یدست ماهان را رو یگرما

 نشست....

 دیرا به دندان کش شیهاقدرت جواب بوسه اش را داد و لب پر

و ورم  یکبود یبرا زیقبل اما همان اندازه وسوسه انگ یبود و ورم کرده از بوسه ها کبود

 ...شتریب

خود بود که  بارنیفرصت فرصت داد و ا هیو اندازه دوثان دیکه کم آورد عقب کش نفس

 سمتش هجوم آورد....

 یبرا یبود و اقدام کیو تح*ر یتازه آرام گرفته از لذت باز در معرض گر گرفتگ تنِ 

 ....کردیعقب نشستن نم

 ینیریغرغر ش دنیبه در و شن یزیماهان مصادف شد با تقه ر زیدو لب و ناله ر برخورد

 گرفت و لبخند به لب سمت در داد زد فاصله

 ه؟ی+ک

 گفتیرا که م ایارش زیر یصدا دیشن

 "بگو بابا منم"

 *دد دَنم

 ....دیاز تخت بلند شود که صورت ماهان در گردنش فرو رفت و نال خواست

 خدااا یا-

 +چته؟

 زمیچمه آره چمه عز-

 چندتا هوو دارم یزندگ نیمن تو ا یدونیم

 دوتا

 پدر بزرگت یکی

 یدوسانت نیا یکی
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 داره رادار رادار

 زدیم ریآژ شدمیم کتیکه هم من نزد شیاز بچگ اون

 خدا من چقدر بدبختم یدنبالمون ا رهیاز االن که راه م نیا

 دیپوش یآمد و لباس نییتخت پا از

 رونیحواله باسن ب یزنان اسپل شخندیاش کرد و ن دهیو رنگ پر یبه جسم رنگ ینگاه

 مانده از ملحفه...

 +پاشو لباس بپوش

 هم عوض کن یتخت رو

 ؟یدار کاریو چ یروتخت-

 چپ نگاه کرد و باز هشدار داد... چپ

 گمی+پاشو بهت م

 تخت؟ نیرو بزارم رو ا آرکو

 انداخت نییو خود را از تخت پا دیزد و چرخ غر

 که در باز شد... دیکش نییرا پا یبه تن کرد و روتخت یهمانجا شلوار از

بود و دست هوا تکان  ستادهیتپلش ا یپاها یرو یبند یاسپورت پوش با کفش ها پسرکش

 دیخندیو م دادیم

 کرد.... یراه نییرا به سمت پا ایدر کنار رفت و ارش یاز جلو رارسالنیام

نظر  ریاز چهارچوب در عبور کرد و موشکافانه تمام اتاق را ز واریبه کمک د پسرک

 گرفت

و به سرعت قدم  دیکش یغیتخت با نگاه سراسر عشق و ذوق، ج نییپدرش نشسته پا دنید با

 افزود شیها

 باز کرد و با تمام وجود در آغوشش گرفت و فشرد.... دست

 طلب کرد... ییزد و جدا غیج

 بسته آغوش را دوست نداشت یفضا پسرک

 فراهم نبود طنتشیامکان ش یوقت نه

 ه؟یپسرک چ هیچ-
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 عمر بابا؟ یریگیآروم نم کمی چرا

 ؟ینمویم یتو مثل بمب ساعت یخوابینم کمی چرا

 قشنگم یشینم خسته

 کرد ینشست و سخنران شیپا یپدر رو یتوجه به حرف ها یب

 نیریو بدون مفهوم اما ش یمعن یب

 تخت نشست و سر پسرک را نوازش کرد.... لبه

 حموم مشی+پاشو حوله بردار ببر

 گفت و آرکو را در بغل گرفت یچشم

 ستادیا نیزده تقال کرد و عاقبت بر زم جانیه یباز لیوان و وسا دنید با

غش آبها غش دنیو خوشحال بر پاش زدیبه لبه وان نگه داشت و چلپ چلپ بر آب م دست

 دیخندیم

 صحنه ها نیا دنیبا د کردیم عشق

و تاب  چیو پ دیرقصیم یمیمال کیهمان ها که قلب آرام بود و روح با موز از

 ...خوردیم

 یبا زنگ تلفن از حمام خارج شد و باز لبه تخت جا وستنیوارد شدن و به جمعشان پ قبل

 گرفت....

 ....دادیها نم بهیبه غر یتیاهم شهیناآشنا بود و مثل هم شماره

 ردیبگ دهیناد توانستیرا نم شدیم یبند در ذهن پل کیکه  یلعنت یصدا اما

 به گوش چسباند... یجواب داد و گوش عاقبت

 +بله

 کارخانه متروکه تهرانپارس  ایب گهیساعت د کی-

 شد... لیبه عقب ما یگاه جسم قرار داد و کم هیو دست تک دیدر هم کش ابرو

 ناشناس نطوریقرار ها اما نه ا نیتماس ها و ا نیبود ا یعاد

 +اسم بده

 یآشنا ینکن ریکن د یمنتظرته سع یتو دستته اتفاقات جالب یکه گوش یخراشآسمان-

 یمیقد
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 و تماس را خاتمه داد.... گفت

 ...ستادیبه چهارچوب ا هیسمت در حمام رفت و تک به

 یو قصد همراه کردیم طنتیکه هنوز هم ش ییکه در وان لم داده بود و آرکو یماهان

 نداشت....

 ؟یاینم-

 ست؟ین ی... مشکلییبرم جا دی+با

 را راحت کرد الشیزد و خ لبخند

 نه برو-

 رونیب امیم گهید کمیکنه  طنتیش خوادینداره و م ید همراهآقا هم ظاهرا قص نیا

 رفت رونیحرف ب یداد و ب سرتکان

 راه نبود تا منطقه مورد نظر شتریب یساعت مین

از زمان مقرر به روهام خبر  رتریساعت د میآالرم تلفن را فعال کرد که اگر ن شهیهم مثل

 شود ریگینداد پ

 را مالقات کند ییبلکه چهره آشنا چرخاندینگاه دورتادور م نیزده به ماش هیتک

 خسته از انتظار به سمت سوله قدم برداشت و اطراف را رصد کرد.... عاقبت

 شد.... کیداد و پوزخند زنان نزد صیرا تشخ بتشیقسمت ه نیتر ییانتها در

 اما نه آنقدر زود... داریشده بود از زنده بودنش و هرلحظه منتظر د مطمئن

 یش نیمتعجب تر از ا دنمیاز د کردمیفکر م-

 +تعجب چرا؟ 

اون شب فرار کنه و به  شیآت یشعله ها نیمثل تو تونسته از ب یطانیکه ش ستین بیعج

 نحسش ادامه بده... یزندگ

 بود یجالب ریهوم تعب-

 تر شد... کینزد یعمق گرفت و قدم پوزخندش

 کننده.... یچهره منحوس و همان حالت روان همان

خودم و دارم واسه  یمن روش ها یول ادینتونست از پست برب شینگران نباش آت ی+ول

 تینابود
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 دمیوقت و هدر نم-

 برگشتم

 از قبل ترپرقدرت

 باال از گور کشمتیم یریبه سمتم بگ یدوست دست

 ته جهنم فرستمتیم یکن مخالفت

 زد.... شخندیو نبه سمتش دراز کرد  دست

 نه؟ ای یکنیواسه نجات جونت معامله م-

*** 

 دستش گذاشت و فشرد.... ینشست و دست رو کنارش

 بود.... قراریاما ب گفتینم سخن

 اول یهمان روزها مثل

 ینابود یبرا دیکشیو نقشه م شدیتماما سکوت م که

 مطمئن شیکه نگاهش نامطمئن بود اما از انجام کارها یجهنم یروزها همان

 داداشم ریام-

 ...کردمیاونجا رو ترک م دمیدیتا با چشم خودم مرگش و م دی+نبا

 انگشتان.... انیدست گرفت و موها چنگ شد م انیسر م کالفه

 بار فرق داره نی+روهام ا

 راه و اشتباه کردم  یکجا

 بودنشون و بفهمه بیدادم که شک یراه سوت یکجا

 شد رهیبه سمتش کج کرد و خ سر

 بود هنوز هم بعد گذشت چند ساعت ناباور

 ....خواستیدلش آشکار شدنش را نم چیکه ه یاز برمال شدن راز دهیهم ترس دیشا

 جانش بود رازش

 بود ماهش

 بود پسرکش
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 ده؟ی+روهام از کجا فهم

 ماهان و آرکو رو دهیاز کجا فهم بیشک

 ضعفامو نقطه

 و بفهمه؟ میمدت نبود که سر و ته زندگ نیا

 ؟یبگ یخوایاتابک خان نمبه -

 کنه؟یم ی+بگم کار

 راه حل بده دیشا-

 هامو بخشکونه؟ شهیر خوادیم نکهیا ؟برای+راه حل برا چ

 دستش حداقل به خانوادت نرسه.... نکهیراه حل ا-

 مدت دور شو از ماهان هیبه نظرم  ریام

 و به شدت جبهه گرفت... دیدرهم کش ابرو

 نه. ارمیدووم نم یدور باشم خودت متوجه تونمیم یدور باشم چطور یچ یعنی+

 مینگاه کن یمنطق ایب-

 بمبه هیاالن مثل  بیشک

 شهیمنفجر م یکن شیعصب

 میتموم ش ای میکن داینجات پ ایکه  میستیشه فقط منو تو ن منفجر

 هست آبروش هست کارش هست ماهان

 هست آرکو

 ...دیاش را بوس قهیسرشانه اش گذاشت و کنار شق یرو دست

 بهتره میمدت دور باش هیبه نظرم -

 یخونه قبل ایو ارش ارشیک شیبره پ ماهان

 عمارت ایب ایخونت بمون  ای توام

 کنارت االن به نفعشه.... نبودنش

 فرودگاه خارج شد و دستور حرکت به سمت بندر را داد... از

 زد و سر به کف دست هیتک شهیبه ش آرنج
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پشت سرهم  یها بتیمص یاز گور برگشته آماده کرده بود خود را برا بِ یبا شک دارید بعد

 ...ستیدر کار ن یاما مطمئن بود کوتاه آمدن

 ....دادیدر جنوب را به او نم ییاجازه قدرت نما گرید

  سیپل یرویرا داشت به جز ن زیهرچ دنیتوقع د ستادیبندر ا کیکه نزد نیماش

 ترسش که نه اما کم باعث تعجبش نشد.... باعث

 ...کردیاتابک خان اما موضوع را حساس تر م دنید

 یگرید زیمسلحانه در بندر داشت نه چ یریفقط خبر از درگ او

 تفاوتیکرد نسبت به اخمش ب یو سع ستادیمامور ا کیسر تکان داد و نزد نامحسوس

 باشد...

 اومده؟ شیپ ی+مشکل

 ؟ییبندر شما نیمسئول حمل و نقل ا-

 اش گرفت به لفظ مرد خنده

 ....ایکه مسئول بود از نوع ماف البته

 اما عمل در خارج از چارچوب قانون... یقانون یشغل

 نبود... یتازه ا زیچ

 +منم!

 یاداره آگاه دیاریب فیبا ما تشر دیشما با-

 کرد و و نگاهش دور و اطراف را گذراند اخم

فاصله مشخص بود به دنبال رفع  نیعقب گذاشتند و از هم یگمرک با ترس قدم کارمندان

 هستند... یگناه یب

 نیمشغول صحبت بود و اتابکخان اخم کرده زم یگریراست پدربزرگش با مامور د دست

 ...کردیرا رصد م

 اومده؟ شیپ ی+مشکل

 مشکل نه بگو مشکالت-

 جوون یدونیکشور و ساده م تیامن حفظ

 دنبود از جوان خطاب ش متنفر
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 بود ادیکلمه ز نیبودن پشت ا تجربهیکم سن و سال و ب ریتحق

 داره؟  یبه من و کارکنانم چه ربط ریاخ یها یریدرگ ه؟ی+مشکل چ

 زد و اشاره کرد پشت سرش قدم بردارد.... پوزخند

 رونیکالفه نفس ب دنشیکه با د خوردیبه چشم م یمتعدد یاسکله جعبه ها کینزد

 فرستاد....

 بودند دهیاز بندرش دزد شیکه مدت ها پ یاسلحه ا ی محموله

 که باعث از دست دادن بندر بوشهر شدند ییها همان

 کارش را خوب بلد بود بیشک

 و مامور دستور باز کردنش را داد.... ستادندیجعبه ا کینزد

 وزارت دفاع بود یسفارش یاسلحه ها همان

 ...ستادیسر تکان داد و ا کالفه

 شده.. مشکل کجاست؟ دایشده پ دهیدزد شیپ یکه مدت یی+خب؟اسحله ها

 ناستیا ینه جوون مشکل ورا-

 نشدن گرفته شدن دایپ نایا

 جلو گذاشت... یو قدم دیبه پدربزرگش انداخت فهم یچشم ریز نیو آتش یحرص نگاه

 بدم جناب حیمن توض دیبزار-

 یسرقت یسلحه هاا نیها تو شهر با همکه امروز به وجود اومده توسط گروهک یریدرگ

 بوده 

 گرفته شدند و مهمات ثبت و ضبط و به تهران منتقل شده... نیمعاند

 ییبازجو هی یآگاه دیبر دیکه مسئول بار اون روز بودن هم با یو چند تن از افراد شما

 شهیساده است انشاهلل که حل م

 را... شیهاچشم ریپوزخند مامور و حس کرد تحق دید

 ندیبنش شیکه منظور دار بر رو ینگاه کردیداشت کور م چاره

 هم قدم شد... عانهیداد و به ظاهر مط سرتکان

 اتابک خان رفت و نامحسوس لب زد کینزد

 +به روهام خبر بده
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 بود و دست راست لیوک

 بگذارند انیاو را در جر شهیمواقع هم نیثابت کرده در ا تجربه

 نبرد اما آنچه گفته بودند هم نشد یادیشدن به تهران زمان ز منتقل

 چند ساعته یو جواب سوال

 یبازداشت چند روزه و بعد دادگاه و پرونده ساخته شده اعصابش را بد به باز دستور

 گرفته بود....

 تیکوچک و پرجمع یتحمل فضا چگاهیبود اما ه یها عادسال نیشدنش در ا بازداشت

 بازداشتگاه را نداشت

و درخواست  ندازندیجداگانه ب یگش خواست کرد او را در بازداشتگاهاز پدربزر یقلدر با

 کرد.... یا قهیدق کیتلفن و زنگ 

پرتنش روهام، با ماهان تماس  یها هیبه توص توجهیرفت و ب رونیمامور به محوطه ب با

 گرفت...

 امر بفرما-

 یزد هرچند کمرنگ هرچند پنهان لبخند

 یریدرگ همهنیسرحال آمده بعد ا دادیقلب نشان م اما

 ؟یمیگفته بودم نور زندگ ادتهی+

 بازتر شد... یو گره ابروها کم دیپر نازش را شن خنده

 ادمهی-

 تا برگردم یداریو روشن نگه م می+زندگ

و لعنت کرد خود را بابت از دست رفتن  دادینشان از بهتش م یا هیچند ثان مکث

 لبخندش...

 ریام-

 وباره نهد کنمیم خواهش

 هفته کی+

 وار بود لحن و پر خواهش... ناله

 ادهیز ریام-
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 ی+مبادا خسته بش

 هفته کی فقط

 و تا برگردم مینگه دار زندگ روشن

 تصور یفرا تیبا جمع یکردن در اتاقک کوچک سر

 ها یزدن ها دعواها ناسازگار حرف

 ها سوال و جواب ها دادگاه و پرنده ها ییبازجو

 قبل برگشته بود تمیاش به ر یزندگ

 ییروشنا قبل

 ماه قبل

 می" تنظی"ماهان تمیرا با ر شیزندگ تواندیچگونه م دانستیاوصاف نم نیحال، با ا اما

 کند

 بود یخوب دهیموقت ا یینظرش جدا به

 یحد جدا کردن مکان زندگ در

 حد نبودنش در کنارش در آغوشش در

 گرفت فرم را امضا کرد و خارج شد لیرا تحو تلفنش

 روز کیهفته و  کی

 و تعهد قهیوث دیهم با ق آن

 هم با تحت نظر بودن و به دنبال مدرک گشتن آن

 شد و آدرس خانه پدربزرگش را داد یکالنتر یجلو یتاکس سوار

 شود رید دیترسیماهان بود و پسرکش اما م تیاولو

 ستیکننده ن دواریام ندهیآ تیوضع دیفهمیم دیچیرا که کنار هم م هاپازل

 یهر اقدام یشود برا رید دیترسیم

 را روشن کرد و وسوسه زنگ زدن به او را از سر پراند تلفن

 اش کردتلفن شوکه یطوالن فیاما نوت شیصدا دنیو شن دنید یبود برا اریبس وقت

 از جانب ماهان لمیو عکس و ف امیپ نیچند
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 کرد و ناخودآگاه لبخند زد باز

 را یخوب بلد بود راه و رسم دلبر او

 هفته کی نیرا با او به اشتراک گذاشته بود در ا شانیلحظه ها لحظه

هم خنده اش که خون در رگ  دیشادش شا یصدا دنیشن دیرا باز کرد به ام سیو نیآخر

 کند یجار شانیها

نبود که انتظارش را  یزیبغض دار ماهان چ یصدا نهیآرکو پس زم هیگر یصدا اما

 داشت

 شهیبند نم چکسیبغل ه کنهیم یریهمش بهونه گ-

 خوابهینم زنهیم غیج یکنیم بغلش

گذشت  یکه داد یروز از قول هیخسته شدم  گهیمن د ریام رهیگیاست بهونه تو م کالفه

 برگرد توروخدا

 گذاشت بیدرون ج یقفل کرد و گوش صفحه

 خسته شدن در اول راه یبود برا زود

 دنیرس یحت دیو نفهم شدیم یبند در گوشش پل کیماهان  یهاآرکو و حرف غیج یصدا

 به مقصد را

 گرفت و به بهتش محل نداد شیراه اتاق کار پدربزرگش را پ میمستق

 مبل نشست و عالمت داد تلفن را خاموش کند یرو

 ؟یچرا خبر نداد رم؟یام-

 نگن حکم دادن تایمسئول یششصد تا آدم نزاشتم اونجا که ب من

 نجایا نیبش ایب دهایحرفا ز نی+وقت برا ا

 رو به رو اشاره کرد و خود به سمت گاوصندوق درون اتاق رفت به

 +روهام برگه هارو بهت داد؟

 ه؟یچ انینگاش نکردم جر نیبه خاطر هم یایداد اما گفت صبر کنم تا ب-

 برش دارم؟! شهی+م

 طاقت منتظر پسرش ماند یرا گفت و ب رمز

 دیچ بیگرفت و برگه ها را به ترت یجا شیروروبه
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 نداره همش به نام خودشه یربط چیست به من ه ایخود آر هیارث نای+ا

نداره به من  یآسمان خراش بوده پس ربط انیکه قبل جر هیخانوادگ یهاشرکت نمیا

 درسته؟

 نگاه کرد یزد و سوال شیصدا متعجب

 رارسالن؟یام یگیم یچ-

 +درسته؟

 نداره اگه از قبل بوده یآره به تو ربط-

 و سر تکان داد دیکش یقیعم نفس

 +خوبه

 که مربوط به آسمان خراشه هییزایچ نایا

 به نامت زنمیو م همش

 ؟چرا؟یچ-

 ...دیاشاره به سمت قلب نشانه گرفت با مشت محکم به آن کوب انگشت

 رهیگینشأت م نجایکه از ا یدارم به حس مانی+من ا

 آسمان خراش انینمونده به پا یلیخ گهیم

 کنمیم حسش

 سر را هدف گرفت و اشاره کرد بارنیا دست

 کنهیم دییهم حرف قلب و تا نجایا مینی+پازل هارو که کنار هم بچ

 مطمئنه بیشک

 خوادیانتقام م بیشک

 خوادیو م جنوب

 شهیجنوب مال اون م رهیخراش م آسمان

 ساده یلیخ سادست

 زد زیو مشت به م دییهم سا یرو دندان

 رنیمن زنده نباشم نوه مو بگ مگه-



 

952 
 

 رنیگیاتابک خان آسمان خراش و م رندیگی+نوه تو نم

 نوه تو پوشش

 ستین نیپروندم انقدر سنگ نترس

 حد چندسال حبسه در

 و پاش گذاشتم میاموالم سهممه من زندگ اما

 زارهیبه نام ماهان کنم چون نم تونمینم

 که روهام توش سهم داره ییاونا یبه نام تو حت مونهیم

 یزنیکه گفتم به نام همشون م یافتاد هرچ ابیکه از آس آبا

 نه؟ یاز ماهان جدا بش یخوایم-

 نگفت چیانداخت و ه نییپا سر

 دندیبه سکوت گذشت و مغز و قلب به توافق رس یلحظه ا چند

 باال آورد و مطمئن رد کرد سر

 +نه

 یطیشرا چیوقت و تحت ه چیه

 رمیفاصله بگ دیشا

 هم یاز زندگ میکمرنگ ش دیشا

 موقته اما

 میایتا راحت تر کنار ب گمیو بهش م زیبدتر شد همه چ تیوضع دمید اگه

 و قصد رفتن کرد ستادیا

 کار ممکن را انجام داده نیبود درست تر مطمئن

 بمونه ادتی+حرفام 

 شد و در آغوشش گرفت بلند

 جنگدیم شیو پا به پا زندیآبرو را م دیغ وفتدیپسرش ب یبرا یخورد اگر اتفاق قسم

 را نوازش کرد شیو پشت موها دیسرش کش یرو دست

 کسینه ب یینه تنها-
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 ادیسرت ب ییبال زارمینه م یبترس زارمیم نه

 مراقبته شهیکه هم یدار هیسا هیها سال نیتموم ا مثل

 زد و سر تکان داد لبخند

 را راحت کند سر به سمت گوشش برد و زمزمه کرد الشیخ نکهیا یبرا

 راحت التی+خ

 دهیتا حاال آسمون رو بدون ماهش ند یکس

 و از چهارچوب در گذر کرد گفت

 شهیمثل هم شیداشت به حرفها نانیاطم

 نیو چند یباز یرشوه و پارت شهیزندان و مثل هم دیموقت شا ییبود جدا یساده ا برنامه

 ...یدو سال محدود شدن و آزاد ای کیسال حبس به 

 گذاشتینم ییرا جدا اسمش

 بود.... یمناسب نهیافتادن موقت به نظرش گز دور

 ...شودیبرنامه کوچک و موقت به کابوس بدل م نیهم دانستیم چه

شده  ریرفت اما د یزده شد با عجله به سمت ورود یدر پ یدر که پشت سر هم و پ زنگ

 بود...

 سرش گذاشت... یخانه را رو شیو دادها غیاو عمل کرده و با جتر از  عیسر پسرکش

 بود نسبت به زنگ و در زدن حساس

 ..کردیو غرغر م دیکوبیمشت م غیو با ج رفتیدر م پشت

 بغل زد ریدر حدقه چرخاند و آرکو ز چشم

 در آغوشش پدر.... یافق شنیبه پوز دیغش خند غش

 زلزله ریآروم بگ قهی+دو دق

  هیگرفت اما فقط چند ثان آرام

و تقال کنان از آغوشش  دیکش غیج کردیکه به سمتش پرواز م ییایارش دنیمحص د به

 خواست... ییجدا

 اخم کند به پسرک یبست بر اعصابش مسلط باشد مبادا حت چشم

 ...کردیاش م یو پشت سرهمش عصب یپ ید یپ دنیکش غیج
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 چیکه به سمتش آمد لبخند زد و دست آزاد باز کرد پسرک به اغوش کشد اما ه ایارش

 برادرش.... یبرا ایارش جانینشد به جز شور و ه بشینص

 ...طونکیش یذره شده بود فسقل هیمن دلم برات  یتپلو یداداش کوچولو ااااایخدا-

 رفت منیبه ماهان به سمت نش توجهیو ب دیآغوشش کش در

 و رفتنشان را نظاره کرد.... ستادیدر ا کینزد مات

بود صحنه  نیاز حد دلنش شیو خواست غرغر کند اما ب دیاخم در هم کش یمصنوع

 برادرش یآرکو برا یها یرو و دلبرروبه

 *دادا دادا

 یفسقل میکن یباز میبر ایجان دل دادا ب-

 خندان برگشت.. ارشیشد و به سمت ک نهیبه س دست

 زنهیسالم بهت نکرده داداشش و م هیبزار بچه گنده کن بعد  یزندگو چندسال  ستیب ای+ب

 ...رهیبغل م ریز

 کردم... یکم کار نیا تیترب یمن کجا ایخدا

 دیو در آغوشش کش دیخند

 دیرا بوس شیموها شیمحل رو قه،یشق کیپشت گردنش گذاشت و نزد دست

 گرفته بود بوسه برادرانه را.... ادی رارسالنیام از

تار به تار  ی"بوسه ام فدا گفتیم یزبان یبا زبان ب گذاشتیکه م شیموها شهیبه ر لب

 "تیموها

 حسود نباش...-

 بغل خودم... ایب ریمثل ش یداداش دار هیخودت  تو

 و به خود فشرد.... دیو مردانه دست پشت کمرش کش دیخند

 مدت بکاهد.... نیاز غم ا یآغوشش قدر گذاشت

 نشد شانییجدا یبرا یلیهم دل ایغرغر ارش یحت

 دیکنیدل و قلوه رد و بدل م دیدیو دور د رمیخوب چشم بابا ام-

 ماند به واکنش آرکو... رهیجدا شد و خ ارشیاز آغوش ک دیرا که شن رارسالنیام اسم

 کننده بود رهیخ شیتک رفتارها تک
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 او را داشت... تیکه نشان ترب یرفتار مخصوصا

 کرده بود یپسرک جار یکه در رگ ها یعشق مخصوصا

 که به پسرک ارث داده بود.... یفتگیش مخصوصا

 نام پدر را... دیکش غیزده ج جانیو ه دیخند رارسالنینام ام دنیبا شن آرکو

 *بابابابا....

که به هوا خواست نگاه با عشق از پسرک جدا کرد و سمت مبل قدم  ارشیک قهقهه

 برداشت....

و مجنون  فتهیمثل خودته ماهان... همون قدر تو کف و ش قاینه خوشم اومد دق-

 ...رارسالنیام

 ....شهیذوق مرگ م ادیاسمش م یبچه کرد کاریچ

 متعصبانه پشت چشم نازک کرد و دست دو طرف صورت آرکو گذاشت ایارش

 تپلش که جمع شد پر سروصدا بوسه زد و حق با جانب ابرو باال انداخت یها لپ

 و واله بابامن... فتهیهمه عالم ش ستین یزیکم چ من ریواال بابا ام-

 چاکاند... شیآمد و تند تند پلک زد و ن ناز

 مثال خود من...-

 دیبرخاستن گوش پسرش را کش نیو ح دیزانو ها کوب یرو دست

 ...نمی+خوبه خوبه جمع کن بساط تو بب

 ...دیدراز کرد و خند زبان

 قشنگم؟ یکجاست بابا-

 غم بر چهره شاداب نشست گرد

 چشم ها را یکرد خاموش حس

 لبخند را دنیکش پر

 انحنا دهد یبازهم تالش کرد کم اما

 نه؟ ادیامشب هم نم-

 گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت... شیلبخند به نما هیشب یزیچ
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  ادی+نه نم

 باشه نجایامشب ا کشهیشلوغه اما گفت دلش پر م سرش

 ستیدروغ که حناق ن گفتندیمفت بود که م حرف

 شد و راه گلو را بست... حناق

 آرکو اما باز هم جو را عوض کرد و خدا را شاکر شد بابت داشتنش یپر انرژ یصدا

 مدت را... نیاو ا یادگاریآورد بدون  یدوام م چگونه

 *تو...تو...تو...تو

 ه گر شد....را نظار شانیو دعوا ستادیفورا در چهارچوب آشپزخانه ا دیکش غیکه ج ایارش

 بدش به خودم داداشم و-

 یبچه رو له کرد یبسه هرچ-

 باباااا بهش بگو پسش بده-

 مگه توپ فوتباله بچه-

 گرفته ها ادینزن از تو  غیج انقدر

 نشست نهیکرد و گوشه مبل دست به س قهر

 اصال قهرم-

 در بغل چالند.... ینداد و آرکو را حساب محل

 دور اون کله گردت بگرده... ییدا یاله-

 من یگردال کله

 کنهیماهان تو تو م خوادیم یچ

 سر تکان داد و باز سر کارش برگشت متاسف

 +توپ قرمزه گوشه مبل و بده بهش

 زودتر عمل کرد و توپ در دست گرفت ایارش

به سمت آغوش برادر  ارشیزنان از آغوش ک غیتوپ مورد عالقه اش ج دنیبا د پسرک

 ....دیاش خند یپرواز کرد و به زبان دراز

  یتوپ فروخت هیپدر سوخته منو به -
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 االن.. نیداره هم یباباهاش خوب زبون هیشب

 مهرزادگان بزرگ مراقب باش.... رهیجاتو نگ گهیتا دو روز د بپا

 لبخند زد.... ایارش رهیمبل مستقر شد و به نگاه خ یرو

 ...گذراندینشسته بود و با آرکو وقت م یاز اسباب باز یانبوه انیم

و حال  کندیم فیقربان صدقه رد شهیمثل هم دیو فهم دیپدر را د یخوردن لب ها تکان

 وقت لوس شدن بود...

 م؟یبگو داداش خوب-

 خورد... نیچ ینیشد و ب زیبه ذوقش و چشم ر دیخند

 ییایداداش دن نی+بهتر

و پر ذوقش را به سمتش حمله کرد و سرشانه اش  وتیچهره ک دنید ارشیک اوردین طاقت

 را گاز گرفت...

 ...دیو پشت سرش کوب دیکش یسیه

 کهی+نکن مرت

 آخ دلم تنگ شده بود آخ دلم تنگ شده بود-

 نتونستم بک*نمت گهید یشوهر کرد یوقت از

 ؟یکردی+مگه قبال م

 مختلف آره یها نهیدر زم-

 مطرح شد... یشگیز سوال همرا آورد و با رارسالنیام اسم

 اد؟یچند وقته خونه نم-

 نشود لیباد کرد لبخندش به زهرخند تبد لپ

 دیبه دو طرف تکان داد و لب گز سر

 که بازداشتگاه بود یهفته ا کی+از همون 

 دندان فشرده شد و چشم بست... انیبلند شد لب محکم تر م ایزده ارش جانیه یصدا

 شیخانه چهار زانو زد و چشم درشت کرد و همچون پدر دست دو طرف لپها انیم پسرک

 گذاشت و فشرد، ذوقش را نشان دهد...

 گنگستر خودمهه ییزندان بودههههه چه خفن بابا ریبابا ام شهینههههه باورم نم-
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و باسن به  کردیم قشیو تشو زدیدست م جانیتکان تکان خورد و آرکو با ه نیزم یرو

 ...دیکوبیم نیزم

 بچه... هیدو ثان ری+آروم بگ

 ....هیچ ایباز یکول نیزندان نبوده که ا رارسالنیام

 ستیبخار ن یمثل شماها ب دونستمیخفن خودمه م یچرا بودههه بابا-

 به سکوت دعوتش کند... یدیعالمت داد با وعده وع ارشیکوباند و به ک یشانیبه پ دست

 یخب کول نیبازداشتگاه بوده هم هیرو نکن ته تهش  نکارایقربون جدت عشقم ا ایارش-

 هم نگو یبه کس اریدر ن یباز

 رسه؟یبه من م ینههه اگه نگم چ-

 سمتش رفت و سر در گردنش فرو برد به

 شد محل نداد.... دهیکه بر سرش کوب یبه الله گوشش زد و به داد ماهان و بالشت یسیل

 یاشب ی...البته اگر پسر خوبرسهیم یبخوا یهرچ-

 و چشمک زد... دیخند ثیخب

 ...اینزن رشیز یباشه خودت گفت-

 تکان داد و باز به سمت ماهان برگشت سر

 ...یگفتیم یخب داشت-

 جلو چشم من حداقل نرو تو بچم کهی+خفه شو مرت

 برد و شانه باال انداخت... وهیدست سمت ظرف م الیخیب

 ؟یگفتیم-

 ...کنهیکنار تخت آرکو نشسته نوازشش م دمیشدم د داریبود ب 4 یساعتا شبید یچی+ه

 بلند شد اومد طرفم دارمیب دید یوقت

 کار ممکنه نیتر یعاد انگار

 گذشته.... ینجوریا مونیچند سال زندگ نیا انگار

 ستمیبهش بگه المصب من آدم ن ستین یکی

 آرکو آدمه فقط
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 وقت من نباشم هر

 آرکو عمارت باشه هروقت

 شبا نصفه

 آرکوعه شیپ فقط

 دهیماهه فقط داره عذاب م کیدل ندارم  من

 یدیاومد گفت چرا نخواب یعاد

 و بِر نگاش کردم از رو بره نرفت بِر

 گرفت برد تو اتاق گف بخواب و رفت حموم دستمو

 نیهم

 ...نیهم یفهمیم

 لشانیمانده بود از درک رفتارها و تحل عاجز

 عذاب آور بود نیو هم دانستیرفتارها را نم نیا لیدل یحت

 ؟یکه چ-

 بمونه ماهان؟ یطور نیهم یخوایم

 ؟یرفتارارو ازش بپرس نیا لیدل یخواینم

 رابطه سالم و موندگار حرف زدنه..... هیاول  قانون

 ماهان شهیم یتهش چ یکن یکنه توهم دور یدور اون

 انداخت و دست در هم گره شد نییپا سر

 +دردش کارشه کار کار کار

 و رارسالنیام نیا شناسمشیخودمم نم دونمینم

 کنمیم یکه فقط دارم تو خونه اش زندگ هیا بهیغر انگار

 کنهیکه فقط پسرمون و بزرگ م یکی

 ماهان گذاشت.... یپا یو سر رو دیمبل دراز کش یرو

 ستیمنطق ن یو ب یآدم رفتار الک رارسالنیام-

 داره لیبزن باش حتما دل حرف
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 اصال آرکو رو فردا ببرم خونمون یخوایم

 ر؟یام شیپ یبر

 اصال؟! دیرو دونفره کن فردا

 سر تکان داد لیم ینقش بست و ب شیلبها یرو یکم جان لبخند

 شه؟یم یعنی+

 شهیمعلومه که م هیچه حرف نیا-

 همه مشغله قبول کنه نیا ونی+فکر نکنم م

 تو امتحان کن کنهیقبول م-

 ...دیشد و دستش را کش بلند

 میدار یدست لباس خوشگل انتخاب کنم فردا مراسم دلبر هیاتاق  میاصال پاشو بر-

 را پر کرد به خود آمد... شیزنگ که گوش ها یرفت، صدا برهیکه در دستش و تلفن

 شدیغرق م ادیروزها ز نیا

 نزده یحرف ها در

 نکرده یها گفتگو

 از دست رفته یها آغوش

 +بله

 شرکت داداش ادیماهان داره م-

 ها را چک کرد... نیو دورب دیدر هم کش ابرو

 ؟یدونی+از کجا م

 نجایو آرکو اومدن ا ایو ارش ارشیک-

 شتیپ ادیب خوادیماهان م گفت

 استرس گرفت یرا چک کرد و کم محوطه

 باشد... لینبود که باب م یزیواکنش ها صحبت ها چ گفتگوها

 که ومدهی+ن

 ادیگفتم داره م-
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 رهیداره م ارشیک یدی+آرکو رو نگه دار اگه د

 خودم بمونه شیامشب پ خوامیم

 نکرد به مفهوم پنهان شده در پشت جمله.... یتوجه

 گرفت... یقیکرد و دم عم دییتا

 ریام-

 بده خب حیو بهش توض زیهمه چ لطفا

 ادینگفته نزار ماهان انقدر عاقل هست که کنار م حرف

 خب مینیبیمدت کمه بگو هم و م هی بگو

 کرد دییتا نیزد و دروغ پوزخند

 کجا طیشرا حیاو کجا و توض یها صحبت

 حرف دل و زبان انیفاصله بود م هافرسنگ

 کند شیو مغز راض دیبود دل سخن بگو قرار

 ییجدا نیا یمدت از سخت نیاز فشار ا دیبگو یدلتنگ از

 اجبار و از بازگشت اما ورق برگشت از

 +باشه

 ینره آرکو رو نگه دار ادتی فقط

 چشم بست و نفس گرفت دیآسانسور د کیرا چک کرد و او را ک نزد نیدورب گرید بار

 قطع کنم دی+روهام با

 مونمیمنتظر خبرت م-

 حرف قطع کرد و دست در هم گره خورد یب

 رفتندیشده در ذهن رژه م فیها رد جمله

 آمد... یاما از پس چگونه گفتنش بر نم دیبگو دیچه با دانستیم

 پشیزد ناخودآگاه به ژست و ت لبخند

 شلوار فرو برده بود بیآسانسور دست در ج لهیزده به م هیتک
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را جست  شیها ییبایاز حد ز شیرو در رو چشم ب داریمبادا وقت د دادینگاه قورتش م با

 و جو کند

 او ینگاه گرسنه باشد و در پ مبادا

 تظر ماندو من اوردیهماهنگ کرد بدون اطالع او را داخل ب یمنش با

 که باز شد تپش قلب گرفت در

 بست خیکرد جسم  انیرا که نما قامتش

 دفن شد یهمان حوال ییجا دیرا که د لبخند

 شدیاش کم م یزندگ لیاز دال یکیو  بردیم نیلبخند را از ب نیا امروز

 را متعجب نشان داد و برخاست... خود

 ؟یکنیم کاریچ نجای+ا

 ستادیاش ا نهیبه س نهیعمق گرفت و س لبخندش

 من اومدم یومدیتو ن دمید-

 ...دادیامکانش را نم یکینزد نیاما ا یدور یفضا برا یو قدر خواستیم فاصله

 +کار داشتم

 دیکش یدر حدقه چرخاند و پوف چشم

 از کار حرف زدن ای هیگال یبود برا امدهین

 یرفع دلتنگ یبود برا آمده

 تر شد کیاش گذاشت و نزد نهیس یرو دست

 ...دیرگ گردنش را بوس کینزد ییگرفت از عطر تنش و جا یقیعم دم

 بود.... یدنیاش بوس یزندگ انیشر

 ستیکار کردن ن ایامروز روز حرف زدن -

 یبرا رفع دلتنگ میامروز و بزار هی

 کرد و با چشم مبل ها را نشان داد اخم

 دیذوق نشست اما نشستن او را که کنارش حس نکرد ذوقش پر کش با

 قصد کوتاه آمدن را ندارد یعنی چاندینشست و دست در هم پ شیروکه او روبه گونهنیا
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 ومدمیگفتم برا حرف زدن ن رارسالنیام-

 و نشد میحرف بزن میکرد یماه سع هی نیا یهرچ بسه

 برا من یریژست بگ ینیبش یجورنیکه ا نجایا ومدمیراه ن همهنیا من

 برگرداند... نییاشاره زد و لوس لب پا زیم یو کاله رو نکیع به

 اومدم ینگا با چه مشقت-

 زد و استارت حرف ها زده شد پوزخند

 حرف زدن یفراهم بود برا یخوب یفضا

 شروع شد نجای+مشکل از هم

 یرفتن معمول رونیب هیمشقت واسه  نیهم از

 زد.... هیمبل تک یشد و به پشت زانیآو شتریب لب

 گله نکن-

 !می+حرف بزن

 گفت و سر به عقب برگرداند یظیغل اووف

 زورگو لجباز-

 میخب حرف بزن یلیخ

 اینگفت یبعدش نگ اما

 ماهان دهنت و ببند یوسطش نگ ادهیازت ز هیگال

 که جان گرفت سر تکان داد پوزخند

 خواستیرا م نیکه هم البته

 او را یها هیگال

 خونه؟ یومدیماه نم هی نیچرا ا-

 +کار داشتم

 لبخند زد و سر کج کرد میمال

 یها کار داشتسال نیتو تمام ا رارسالنیام-

 بود؟ ینجوریوقتش ا کدوم
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 بشم رشیجنوب خراب نبود که درگ تیها وضعسال نی+تمام ا

 شدیم یاول کار داشت عصبان نیدر حدقه چرخاند و هم چشم

 نبود که بتواند اعصابش را کنترل کند یزیدر مورد کار او چ بحث

 یدیم تیانقدر بهش اهم یچرا دوباره دار ریام-

 خونه یومدیماه ن هی تو

 به خاطر کار یفاصله گرفت تیاز زندگ یمن فاصله گرفت از

 بوده تمیاولو شهی+چون هم

 اش آتش گرفت نهیس انیم ییکرد جا حس

 و عشق الیفکر و خ یآزاد بود از بلندا سقوط

 جواب نیماند از ا مبهوت

 ؟یچ-

 چهره اش را کنکاش کرد یاز شوخ یزد ناباورانه و به دنبال رد یخند تک

 ته؟یزندگ تیکار اولو-

 ته؟یزندگ تیکار اولو ریام

 ؟یگیم یچ یفهمیم

 باال رفت یدست در هوا تکان داد و تن صدا کم پرخاشگرانه

محروم نکردم که تهش جا  یها خودم و از همه چسال نیمن تمام ا یفکر کرد ی+پس چ

 بزنم

 جون نکندم که بخوام کارم و از دستش بدم همهنیا

 کنمیم یتو خطره هرکار نمیبب یوقت

 همهنیمزخرفت و درست کنم و درست کردم و ا یهاتیاولو نیمن اومدم که تمام ا ریام-

 کار شهیم تتیاولو یتالش نکردم که تهش تو بگ

 یو عوض کن هامتیکه من بهت اجازه دادم اولو نجاستیمشکل هم قای+دق

 به دور و اطراف کرد و حالت آماده باش گرفت ینگاه ناباور

 غفلت کند باخته اش ای ندیعقب بنش دادیدر برابر چه اما قلب ندا م دانستینم
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 هیمخف نیدورب-

 ؟یگیم یدار یچ ریام

 خوامتینم گهی+د

 خوامیرابطه رو نم نیا گعید

 شدم خسته

 گفت  رک

 سر اصل مطلب عایسر

 یستیرودربا بدون

 فکر کردن به قلب عاشقش بدون

 یمحافظه کار بدون

 مراعات بدون

 مثل همان روز اعتراف درست

 یکلمه ا تک

 شده بود نیاش با او عج یکه زندگ یکلمه ا تک

" همان روح را از خوامتی" روحش را به پرواز درآورد و امروز "نمخوامتیروز "م آن

 پرت کرد.... نیبه قعر زم یبلند

 نگفت فقط زل زد چیه

 شد یباز ماند و نه چشم اشک مهیدهان ن نه

 بود و مبهوت اما در هپروت نبود شوکه

 کردیدرک م کامال

 تامیاولو ریی+خسته شدم از تغ

 دنیمحور تو چرخ یشدم از همه چ خسته

 از کار کردن شروع شد آره

 موقت  ییجدا از

 وقفه  از
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 یدور از

 گزهیتو ککت نم دمید

 ماه واسه برگشتنم؟ هی نیا یکرد کاریچ

 خود را جلوتر کشاند و ادامه داد.... دیرا که د سکوتش

 ی+توام فاصله گرفت

 تو کارت تو آرکو یشد غرق

 جورش و بکشه دیبا یکیاون  شهیخسته م یکی

 و پر کنه یخال یجا دیبا یکیاون  کشهینفر عقب م هی

 و میجا خال یکرد پر

 افتاده ادتیماه  هیحاال بعد  ای

 به دل کندن دیرس یخستگ

 کم کار شد بهونه کم

 کم حال خوشم تو خونه نبود کم

 کم دل کندم کم

 برهیم نیو از ب یوابستگ دنیند

 ماهان ینکرد دنیواسه د یتالش تو

 

 

 من یجلو یسادیتو...تو االن وا-

 سال رابطه  4 بعد

 یخسته شد یگیم

 یخوایمنو نم گهید

 گردن من؟ یندازیم بعد

 بود که مغز را خاموش کرد و التماس دل را خفه یآن جنون
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هم از جا  شهیبلند شکستن ش یاز صدا یرا واژگون کرد و حت انشانیم زیو م دیکش ادیفر

 دینپر

 اش را در دست گرفت قهیسمتش حمله ور شد و  به

 اش کم نشد.. یاما از بلند دیلرزیم صدا

 گردن من یندازیو م زیحاال همه چ یتوعه لعنت-

 پسربچه هام؟ هیشب ایچم؟یزبا من

 رهیم شیوابستگ دنیکه با ند ستیدل ن صاحابتیب دل

 یخواینم گهید یبگ یتو چشام نگاه کن یتونیکه م ستیدل ن تیلعنت دل

 منه نخواستنت؟ ریتقص

 ام؟یدنبالت ب یک تا

 جلو امیعقب و من ب یبکش یک تا

 گردن من یکه حاال بنداز یایب یجلو تا توعه لعنت ومدمین

 دیجدا کرد و جنون وار دور خود چرخ قهیاز  دست

 کردیاش م ینشان ندادنش عصب واکنش

 ندیبب یو وحش یداشت او را هم عصب توقع

 زندیآرام کردنش و دم نم یبرا کندیجان م دانستینم

 دیکش شهیدر مو فرو برد و از ر دست

 نگفت چیه یمچاله شد از دردش ول صورت

پرت  نیرا به زم لیبه طرفش رفت و تمام وسا یبود وحش هدیکش زشیکه به سمت م نگاه

 ...دیکرد و داد کش

 یستینقص ن یتو ب-

 یستیکامل ن تو

 ریام یستیخدا ن تو

 +ادعاشم نکردم

 یکرد-
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 تو رد بشه لتریاز ف دینبا یچ همه

 نقص بشه یب دینبا یچ همه

 رفته ادتیکردن و  یزندگ

 یچ یعنی یزندگ

 و ازت بترسن یهزارتا آدم بگن تو فوق العاده ا یعنی

 یکنن و تو آسمان خراش شون باش نتیتحس یعنی

 بدهیقدر پرقدرت همون قدر فر همون

 ستین نیا یزندگ نه

 یاز زندگ یشد دور

 دمیترسیکه ازش م یهمون

 ترسوندیمنو م شهیهم کارت

 یو برگشت یکه قبل من بود یبه اون یبرگرد دمیترسیم

 رفت ادتیکردن و  یو زندگ یبرگشت

 ستیاون ن یزندگ

 یلبخند پسرته که تو ازش محروم یزندگ

 یکنیکه منتظرم هر لحظه بهت بدم و تو خودت و ازش محروم م هیعشق یزندگ

 اشاره کرد و پوزخند زد.... نیشده کف زم یلپتاپ متالش به

 نه؟یا تیزندگ-

 نه؟یا تتیاولو

 و پوزخند زد ستادیا شیروروبه

 آره یکه داشت یآشغال یبه همون زندگ یبرگشت-

 که خورد دور از انتظارش نبود یلیس

 زخم گذاشت و نه سر کج کرد یجا یدست رو نه

 و متاسف نگاهش کرد... دیپر تمسخر خند برعکس

 مونیبه زندگ یزنیگند م یتو دار-
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 یخوایمنو نم یگیمن م یتو چشما یزل زد تو

 بخورم دیو من با یلیس

 دیکرد به ناگاه و چانه لرز بغض

 برگشت قتیو به حق دیپر کش یو حس وحش جنون

 پنهان کند... توانستیفاصله که نم نیها مشخص نباشد اما از اقفل کرد که لرزش لب فک

 ریام-

 شده تو؟ چت

 در چشمانش زل زد.... قیگونه اش گذاشت و عم یرو دست

 به گذشته یتو برنگشت ریام-

 چشمات هنوز هست برق

 اون و روشن کردم من

 زنهیهنوز نگات برق م یوقت میَ خواینم گهید یگیم یچجور

 دستش زد و از صورت جدا کرد ریز دست

 شدیها داشت آشکار مفاصله گرفت و لرزش دست یقدم

 ؟یتو زندگ هیتو چ تی+اولو

 کرد فاصله پر کند اما نشد... یسع باز

 معلومه تو-

 چرخهیمحور کارت م یهمه چ نیمن؟ بخاطر هم-

 شد و سر تکان داد... کیباز نزد مظلومانه

 چرخهینم-

 ....نویا یدونیخودت م ریام چرخهیمحور تو م یهمه چ چرخهیمحور کار من نم یچیه

 شده؟ چت

 اشاره کرد و پوزخند زد.... نکیکاله و ع به

 چرخهی+مشخصه محور من م

 گستید زیچ هیمنم اما هدف  تین
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 از من شتریب چرخهیمحور کار تو م یچ همه

 به خاطر کارت مینر رونیب

 به خاطر کارت مینش دهید

 به خاطر کارت یتو پنهون کن چهره

 به خاطر کارت میستیخانواده ن هی ما

 ...ختیر نیخود بر زم بارنیرا ا زیم یرو لیوسا ماندهیبلند کرد و باق صدا

 +کارت کارت کارت

 نوبت منه... بارنیماهان...ا یتو از منو کارم گله کرد همش

 ...یخودت فکر کرد یکار لعنت به

 که محورش نباشه یزیچ یزندگ نیتو ا ستین یبگرد یهرچ

  رونیب میبر میتونست یک

 پارک یآرکو رو ببر یتونیم یک

 دیخر یبا آرکو بر یتونیم یک

 مسافرت میبر میتونیم یک

 رونیب میخانوادمون و شام ببر تونمیم یک

 ها پنهان شد...دست انیزد و سر م هینشست و دست به لبه اش تک زیم پشت

 اتاق را...  انیم ستادهیپسرک لرزان ا ندیکرد که نب پنهان

 به درد اومد و زخمش و رو تن تو به جا گذاشتم رتمی+خسته شدم از بس غ

خط قرمزام و رد  یحرف یمراقبت باشم لمس دیبا یشدم انقدر ده برابر حالت عاد خسته

 کنه....ن

 کنندیم متیتقد هیاما روزانه هزار برابرش و بق یشنویعالقه از من نم ابراز

 سرشانه... یدستش رو ینیاش را حس کرد و سنگ یکینزد

 اومد ادتیسال حاال  4بعد -

 بُرهیروز م هی زادی+آدم

 شهیروز خسته م هی
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 کشمیدارم عذاب م یهمه چ یگور بابا یگیروز م هی

 دیزد و شانه ها باال پر یهق

 بودن با من عذابه برات؟-

 نگفت و نگاهش کرد چیه

 دیصورتش کش یکرد از نگفتنش و دست رو دایپ جرعت

 یدینگو ازم بر-

 برنیروز م هی همه

 بُرمینم من

 بُرمیازت نم چوقتیه

 ....خوامتیبگم نم کنمیتو چشمات نگاه نم چوقتیه

 ماهان یراه دار هی+فقط 

 برود نیاشک از ب یتار دیها کشچشم یپلک بست و دست رو دواریام

 کنار ی+کارت و بزار

 یچ-

 برم رانیاز ا خوامی+م

 ایروهام و آر با

 اونجا بهتره میشغل طیشرا

 بهتره تمیوضع

 ایو بزار کنار و باهام ب کارت

 و در کن میو خستگ ایب

 ببُرم نزار

 و برگردون میوابستگ

 میکنینو شروع م از

 ....یایو باهام ب یکارات و بکن دمیبهت فرصت مروز  2

 یچیرو به سقوطمون و که ه یزندگ یداد نجات
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 ته دره.... فرستمشیخودم م ینداد نجات

 چشمش محو شد شیاو پ ریتصو یک دینفهم یحت

 شد یاتاق از وجودش خال یچه زمان دینفهم یحت

 دانستینم ن؟یخشمگ ایبود  یاشک شیهاچشم

 دانستیحرص نم ایداشت  بغض

 نه ایرا باور کرده  شیهاحرف

 نه ایکرده  ینقش باز خوب

 دانستینم چیه

که کارش به  خوردیم یمطمئن بود دستش سمت قرص برود آنقدر دهیامانش را بر سردرد

 بکشد مارستانیب

 یشانیبرآمده گردن و پ نبض

 نداشت شیرو یو کنترل شدیآورد م ادیرا  یسرد و دستان لرزان فشار عصب تن

 دیجهنمش را شن طانیش یبه دست گرفت و صدا تلفن

مژده  دیبا یعنی رونیمون تلو تلو خوران از شرکت اومد بکه جناب خواننده ینجوریا-

 نه؟! یبد یگون

 تیحال و حوصله جواب دادن داشت نه عصبان نه

 شدیچشمانش محو م یلحظه از جلو کیماهان  ریتصو

 +پرونده رو بفرست

 فرستمینم-

 اونجا ایب دمیم آدرس

 زنمیم ششیچشمت آت جلو

 گوش سپرد.... شیها یزبان نیریمحکم تر دور تن کوچک آرکو حلقه کرد و به ش دست

 ...شیاز درک جمله ها ماندیاما عاجز م کردیم انیب یواضح کلمات

 رفتیو قربان صدقه اش م کاشتیو بوسه م زدیحال لبخند م نیا با

 و در را باز کرد دیکش رونیب بیاز ج کارت
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از  کردیکه "لکس لکس" کنان تقال م ییپارس رکس لبخند به لبش اورد و آرکو یصدا

 گذاشت... نیآغوشش جدا شود را بر زم

حرکت  یخم شد هم قدش شود و به سمت سالن اصل نییبه سمت پا یرا گرفت و کم دستش

 کرد

 داد و دورش چرخ زد زده دم تکان جانیه دنشانیبا د نیزم یلم داده رو رکس

 را ثابت نگه داشت... قرارینشست و سر چرخان پسرک ب نیزده بر زم زانو

 خب یکشیرکس و نم ی+گوشا

 *دشنگه 

 خب کنهیم هیو گر رهیگیقشنگه اما دردش م دونمی+م

 بوسه داشت... یسر کج کرد و لب غنچه تقاضا ملوس

 *بوس

 ...دیحواله اش کرد و لب کوچکش را بوس یسوخته ا پدر

حرکت آرکو را  کیشد و در  کشیاز پشت سر نزد نیپاورچ نیروهام را که پاورچ دید

 دست بلند کرد یگرفت و رو

 بود شیروزها نیا یدنیتنها شن شیو قهقهه ها غیج

 از بودنش با او کردیاستفاده را م تینها

 ...شیو حک کردن طرح لبخندها یساز خاطره

 از تن درآورد و لبه مبل نشست... کت

و رکس اطرافشان پارس  دیخندیو آرکو غش غش م دادیپسرک را قلقلک م روهام

 کردیم

 وروجک هان یدر بر یخواستیکجا م-

 عمو بعد رکس اول

 بوس بده به من بعد برو هی

 بگذارد نیاش را زم یآمد پسرک تپل و خوردن ینم دلش

 طاقت بود و آرکو دلبر یاما چون عاشق ب دارید نینگذشته بود از آخر شتریروز ب کی

 یو جدا نشدن شدندیم یخوب بیترک
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 گذاشت... نیکرد و آرکو را زم یرفع دلتنگ بآلخره

 نشست و صورتش را نوازش کرد... کنارش

 کردن یکرده بود به پدر عادت

 نداشت یتیاهم شیو سال برا سن

 از جانست زتریهرکه عز یبود برا پدر

 ؟یخوب-

 به سوالش نداد یکج کرد و جواب لب

 ... آرکو رو ببر عمارتادیماهان م گهیدوساعت د یکی+

 پس؟ امیب یچرا االن گفت ادیم گهیدوساعت د یکی-

 داد و نگاهش کرد هیتک یبه پشت سر

 دیبریتوان م دهیروح به جسم رس یخستگ

 ؟یعنی یباش شمیپ یخوای+نم

 کردم رینه بد گ-

 نمیحالت و بب نیباشم و ا شتیپ خوامیم نه

 نباشم شتیپ تونمیم نه

 زد و بحث عوض کرد شخندین

 ...دیبگو توانستیبه او هم از اصرار دل نم یحت یوقت دهیفا چه

 تیموقع نیحاال و در ا نه

 بودم با توپ پر ارشیمنتظر اومدن ک قتای+حق

 ینشد ول یخبر

 فرستادشون شمال ایماهان با ارش-

 بفهمه ایاگه ارش ارهینمطاقت  گفت

 زد هیتر شد و همچون او سر تک کینزد

 رو به چهره او اما

 دیو خند دیکش شیموها یرو دست
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 ایشیم ریپ یدار-

 که رنگ عوض کرده؟ قهیشق یمو گهیم یچ

 ها کم شدبه سمتش کج کرد و فاصله صورت سر

 +بده مگه؟

 ادینه بهت م-

 ادیبهت م یباش ی+هر جور

 ه؟یجواب ماهان چ دونمینخور من م غصه

 زد در دل و به ظاهر ابرو باال انداخت پوزخند

 ه؟ی+چ

 کنهیقبول م-

 رو ادامه بده یخوانندگ تونهیاون م میهم بر گهیکشور د هی بالخره

 که رفتن و ادامه دادن؟ ییمگه کسا کمن

 کنهیدلم روشنه قبول م من

 مونیروشنه به روشن شدن دوباره زندگ دلم

 از دل عبور کرد و بر لب ظاهر شد... بارنیا پوزخند

 دل برادر را نگرفت یروشن

 را نداشت... دلش

 بد که حرف ها در گلو خفه شد چه

 ...دیماهان چه قبول کند چه نکند او ناچار است به انجام انچه نبا دیبگو توانستیم کاش

 اش یاشتباه زندگ نیدرست تر انجام

 رفتن را با تمام وجود قبول کرده یبه نابود رو

 ...یخودکش هیشب یزیچ

 خوشش را... ینابود کرد لحظه ها شهیمثل هم بیشک تلفن

 اندک هرچند

 برادرانه هرچند
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 بهانه نگرفتنش رکس را هم با آنها همراه کرد.. یو برا دیرا بوس آرکو

 ذراندطبقه را از نظر گ یرا پشت سرشان نبست و تکه زده به چهارچوب الب در

 زد... شیو صدا دید واریپوشش را پشت د اهیس جسم

 تو ای+ب

 نشست یقبل یبه سالن رفت و جا بازهم

 در خانه را دوست نداشت بودنش

 عاشقانه شان را یدونفره ها کشدیبه نجاست م کردیم حس

 انقدر خصمانه بود اما بروز نداد... رارسالنینگاه ام ینه وقت ندینکرد بنش جرعت

 خب-

 بکنم؟ دیبا کاریچ

 نگاهش کرد نیزد و آتش پوزخند

 بهت گفته بیشک کردمی+فک م

 !یکن کاریبگم چ دیواسه من، من با دینیچینقشه م شما

 رو گرفت... زیناز نشست و رقت انگ با

 ....خوردیدلربا بودن حالش بهم م یتالش برا از

 ....کردیماهان را جست وجو م یذات یو ادا ناز

 یصحنه ساز یبرا ستیبهتر از تو ن چکسیگفت ه بیشک-

 یگیبهم م خودت

 ندارم واسه رو کردن یزی+چ

 افتاد اهویحواسش را پرت کرد و با خواندن محتوا باز به ه یقدر یگوش امکیپ

 یختم زندگ یعنی نیبود و ا دهیرس ماهان

 لمسش هم نکرد... یو حت ینشکست به اعتبار عاشق حرمت

 ستیکاف نیبود دل بشکند هم قرار

 را گرفت و بلند کرد... نشیآست گوشه

 +برو تو اتاق



 

977 
 

 یایب گمیالزم بود م هروقت

 الزم دونستم؟ ایالزم بود -

 دیینگاهش کرد و دندان سا نیخشمگ

 آلوده نکرد به صدا زدن اسمش.... زدیعاشقانه ماهش را صدا م یکه روز ییلبها

 ؟یکنیم فیتکل نیی+تو واسه من تع

 فکر کردن در آورد و لب غنچه کرد و باعث شد رو برگرداند... یادا

 میکردیعمل م لمایاگه مثل ف شدینه اما به نظرم قشنگ م-

 کردنم یکه من عاشق باز یدونیم

 زانو بزنم جلوت غرق لذت حاکم بودنت مثال

 بودنم عیغرق لذت مط یسرم و نوازش کن توام

 تره یعیبه نظرم طب نهیبب یوقت

 نه ستیحرف زدنم ن به یازین

 پشت در ضربان قلبش را باال برد... ینگاهش کرد و صدا سرد

 +گمشو تو اتاق

 ...کنمیپارت م کهیوگرنه ت ینزن یزیدست به چ بهتره

 که باز شد دست مشت کرد و پشت بدن برد.... در

 بردیلبش جان م یکم جان رو لبخند

 ...دیو اطراف را سرک کش ستادیا کشیآرام قدم برداشت و نزد آرام

 باشه؟! نجایآرکو ا کردمیفکر م-

 +عمارته

 روهام شیپ

 به خود گرفت...  یشد و ظاهر جد نهیبه س دست

 +خب جواب؟

 گذاشت... شیهاقفل دست یتر شد و دست رو کینزد

 اول جواب تو-
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 +کدوم؟

 شده یبهم بگو چ-

 یستیتو ن نیا

افتاده که  یاتفاق هیپشتش هست  ییماجرا هی شهیمشخص م مینیهارو که کنار هم بچ پازل

 یشد ینجوریا

 بگو  بهم

 واسه بودن باهات فقط بهم بگو.... کنمیهمه کار م یبگ

 گفتم اروی+من همه گفتن

 و سر کج کرد... دیوارانه نال التماس

 ینه نگفت-

 ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی

زبونت بگه  یول یکه چشمات بگن عاشقم ینگام کن یجور هی یتونیم یچجور

 خوامتینم

 گذاشت... اشنهیس یرد کرد و رو شیاز حصار دستها دست

 مدت نیمثل تموم ا میکنیباهم درستش م ریبگو بهم ام-

 جواب نماند منتظر

 گرفته به حرف دل عمل کند ادی

  شیهالب یبرا زدیله له م دل

 خواستینم چیبود و ه دلتنگ

 بوسه اش ریبود به تاث دواریام

 کندیمسخش م گفتیم شهیک هم یبوسه ا همان

 مسخ شود گریبود بار د دواریام

 پاشنه پا بلند شد و لب بر لبش گذاشت یرو یدور صورتش قاب کرد و کم دست

 یحرکت چیبدون ه آرام

 دیچشیبرخورد هم طعم لبش را م نیهم از
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 دادیرا انتقال م حسش

 حرکت ساده نیبا هم یشوند حت رابیس گذاشت

 بود یچشم ها اشک بارنیا دیکه کش عقب

 براق و لرزان یا هاله

 ...دیلرزیم شیهاماه در چشم ییگو کردیکه م بغض

 را دوست نداشت لرزشش

 انداخت یرا به تالطم م آسمانش

 دیکشیبود و در همان فاصله نفس م کشیهم نزد هنوز

 امیرفتارت و م نیا لیدل یاگه بگ-

 بزنم زارویچ هیبق دیداشتنت که نخوام به خاطرش ق ریمگه غ میزندگ هیچ

 ادته؟یقطع مجوزم رو سن نرفتنم اعدامه برام  گفتم

 یهنوز دوسم دار یاگه بگ خرمیجون م به

 بوده... یماجرا چ یبگ اگه

 دوست دارم ایمن اندازه همه دن رارسالنیام

 آزارم بدن شنیم جیبس ایهمه دن یانگار یکنیم تمیاذ یوقت

 نکن تمیاذ پس

 بود حرفات  یالک دونمیکه م من

 یکه گفت ییو دل کندن و همه اونا کار

 و جفتمون و خالص کن  بگو

 بهم... بگو

 کنمیم یبگ یهرکار بعد

 یکینزد نیاز ا دادیاز کف م طاقت

 شد؟یچه م گفتیو م کردیباز م لب

 زدیلبخند م شیباز هم به رو یزندگ دیشا

 درصد کیاحتمال  به
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 د؟یارز یم

 دیشا

 خارج نشد یباز کرد اما کلمه ا لب

 از پشت سر متوقفش کرد... ینازک یصدا دنیتالش کرد اما شن گرید بار

 ریام-

 چه خبره؟! نجایا یبد حیبهم توض شهیم

 دندان فشرد یعصب دنشیسمتش برگشت و با د به

 بود.... ستادهیا نهیبه تن داشت و دست به س یتن پوش حوله

 بود درست ینامرد

 شکستن سهم ماهش نبود درست دل

 درست کردیدق م داشت

 نداشت.... ییراه به جا اما

لحظه خود را در  نیبوده، حال در ا یمضحک یشوخ ییاش گو یمشکالت زندگ تمام

 در حال له شدن دیدیمنگنه م

 شدیرها م دیخالص بود و با ریت

 رساندیم انیها را به پا یلیخ یو زندگ کردیم شیاما رها یبا سخت هرچند

 !؟ریام-

 صدا زدن اسمش توسط دو نفر اما چرا آنقدر تفاوت انیبود فاصله م هیثان چند

 برخالف قبل واکنش نشان داد بارنیا

 که تمام خانه را برداشت یلیس یصدا دینرس هیآورد و نگاهش کرد و به ثان سرباال

 نگاه نگرفت ینکرد حت سرکج

 واکنش او بودنبود اما در آن لحظه فقط نگران  دروغ

 نکرد چیاما ه زدیدوبرابر ضربه را به خود او م کردیمتفاوت رفتار م دیبا دیشا

 آدم گذشته نبود او
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به من دست بزند چه رسد به  یحق ندارد بدون اجازه حت چکسیه گفتیکه م یهمان

 ....یلیس

 هم نشان نداد یاما واکنش دانستیخود نم حق

 را کر کرد.... شیداد او گوش ها یوقت نه

 مونیبا زندگ یکرد کاریچ-

 با من یکرد کاریچ

 خودت با

 وسطه نیکه ا یبچه ا با

 بود بهونت؟ نیا

 ؟یکه خودت و به خاطرش تو دروغ خفه کرد یپنهون یبود ماجرا نیا

 وگرنه بهونت کار بود یسر داشت ریج*نده ز هی یعوض توعه

 فاصله گرفتم؟ کار من برات عذابه؟ من

 عقب برداشت... یزد و قدم پوزخند

و شوک و درد، بغض بشکند و  تیحجم عصبان نیا انیکف دست فرو برد مبادا م ناخن

 غرور له شود...

 نداشت یاو که غرور مقابل

 بود در برابر آن پسرک خورد شود... تشیشخص فیح

 با انگشت نشانش داد.... رانهیسمتش برگشت و حق به

 منه... تیه...از معروفآره مشکل از منه...از کار من--

 یستین یعوض توهم

 ستینحست ن یروزا نیخواب ا ریج*نده هم ز نیا

 آرههه مشکل کال منم و وجودم ریام آره

 دهان گذاشت و آخر شکست  یدست رو ناباور

 و سر به چپ و راست تکان داد... دیچک یاشک قطره

 بود که دستش به لرزه افتاد... ادیچانه آنقدر ز لرزش
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...چند وقته ری...المصب چندوقت باهاته اماون...کنهیم یچه غلط نجای...انیا رارسالنیام-

 مون...که اجازه داره تن پوش تورو بپوشه یبه زندگ یگند زد

 ...دیو پنجه در مو کش دیخند

همه  باز..توعه هیمق و بگو گفتم باز مشکل از کار تخاحم منه..یآره ماهان تو باز خر شد-

 یباز چپ و راست بهم دروغ گفت تو..بوده یصحنه ساز یهمه چ نگو..مربوط به اونه یچ

 حجم احساس انیلحظه اول سردرگم شده بود م نیو در هم دینال

 ...کردیبعض م یاهیو به ثان شدیم یعصب ناگهان

 گریشکل بود د نیباورها هم ختنیر فرو

 زیدست رفتن همه چ از

 دست رفتن روح از

 گریبود د نیهم

 گه؟یم یچ نیا ریام-

 چشم بست و لعنت فرستاد... دیرا که شن شیصدا

 ...نمودیمرگ را م ناقوص

 کنار مردش ستادنشیو ا دیشدنش را د کینزد

 یدیبود هم شن ازین یهرچ..یو گفت دیبا یهرچ..یبر دیبا گهیکه د گمیم-

 خواستیفرصت م گرید هیرو نگاه کرد و فقط چند ثانروبه دیبه قاب جد ناباورانه

 نجایکند اما نه ا شیداد به بغض گلو به محض خارج شدن رها قول

 رون؟یمن برم ب-

 انداخت.... نییزد و سر پا تلخند

 خونه مال منه  نیا-

 کرد ینیآورد و عقب نش سرباال

 نمیکه نب رمیبا من با خودت با خانواده مون...م یکرد کاریچ نمیکه نب رمیم...رمیم یول-

به  اول...یبد کرد یلی...خریام یباشه بد کرد ادتی یولکه ازت ساختم و یشکستن بت

 خودت بعد به من

 سرعت خارج شد و پشت در نشست به
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 دانستیرا نم لشیرا تار کرده بود اما دل دید یجلو اشک

 افتینم یتلخ زیچ کردیاما هرچه فکر م دادیتلخ را م یهشدار فکر کردن به واقعه ا ذهن

 به دست به تنها همدمش زنگ زد یفرو برد و گوش بیلرزان در ج دست

 ....نهینزدن قلبم هم لیبهم بگو خواب بودم و دل ایب..برگرد خونه ارشیک-

 نه ایتلفن را قطع کرد  دینفهم یحت

 ...کردیرا حس نم شیگونه ها یسیخ یاز ابهام دور و برش را گرفته بود و حت یا هاله

 خود را به خانه برساند... عایسر دیو با دیکش ریت بیقلب عج دیفهم فقط

 دانستیکدام خانه را هم نم اما

 ...کردیرا نگاه م نییپا ستادهیسالن ا انیمردش که همچنان م خانه

 یداد و چشم ها کم یدست پسر را که بر شانه اش حس کرد فورا جا خال یگرما

 ....سوختندیم

 ...ختنیساعت اشک ر نیدر حد چند یکم فقط

 قرار گرفت... دشیکه مقابل د یو بعد تلفن دینحسش را شن یصدا

 یسام بآلخره..یفرستادیکه منو نم یخان شما اگه به من شک داشت بیشک دیدار اریاخت-

 ستین یکم کس

 از دستش گرفت و فقط شنونده شد... تلفن

از  شاهدا..گرفتم نشونت بدم لمیف..پسر ستمیآدم دور زدن ن من..واتساپت رو چک کن-

 یآزاد گهید..برگشتن یکالنتر یجلو

 دیکوب واریحرکت به د کیتلفن قطع کرد و در  خونسردانه

 زدینقش م یاتیح یبر تک تک اندام ها دا،یهنوز اود نکرده بود اما اثرات کامال هو خشم

 نیهم ی...صاف فقط واستادریام کردیچوب خشک بهتر از تو عمل م-

 پس رییتغ همهنیسال گذشته فقط چرا ا 4

 گهید رونی+کارت تموم شد گمشو ب

 گم شم؟-

 زد و ابرو باال فرستاد پوزخند

 ستادیاش ا نهیبه س نهیگفت و س ینوچ
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 بهم یبدهکار..نبود نیکه ا یقانون باز گهینه د-

 گوشش فروبرد و اغواگرانه زمزمه کرد ریز سر

 نکهیا مخصوصا..بگذرم میکه بتونم از بده ستمین یآدم من..بهم یبدهکار یشب عال هی-

 ....گذرهیم یشبا با تو چطور دونمیم

 دیبه گردن عرق کرده کش یباز کرد و دست رهنیباال پ دکمه

 دیپریم یسرخ عصب یهاو چشم کردیم انیها رخ نماچشم گرگ

 بود رام کننده اش را از دست داده دهیفهم

 زدن خودم ندارم شیبه آت ی+عالقه ا

 بکشم شیجسمت و به آت تونمیم یدیزدن؟ پس توام فهم شیآت-

 دست کرد ریسرش را اس یحرکت فاصله را به صفر رساند و مو کی در

 پرت کرد رونیبه سمت در برد و ب ادشیتوجه به فر یو ب دیکش

برو  پس...قول و قرار گذشته واست بیشک..ندارم جسمم و به نجاست بکشم یعالقه ا-

 خواب همون شو ریز

 نبود  یبه خود دار یازین گریو د دیو در را به هم کوب گفت

 و از همان دم در هرچه در دسترس بود را شکاند دیکش داد

 پرت کرد و بازخورد به جسم برگشت واریدرود به

 دیاز بدن را خراش داد اما دست نکش یگوشه ا لیتکه از وسا هر

 دیکشو حنجره زخم شد و گلو طعم خون گرفت اما دست ن دیکش داد

 ....دیرا هم نداشتند اما دست نکش یش نیقدرت بلند کردن سبک تر گریها د دست

 اما متوقفش کرد یگوش امکیپ یصدا

 کرد شیدایگشت و پ دکی یزده به دنبال گوش هول

 شخص بود... کیفقط منتظر خبر از جانب  او

 دنیرو بهتره نگم اما...رس یچجور نکهیاخونه.... دنیماهان خان رس-

پخش شده کف  یها زهیتوجه به خورده ر یب...و نگاه به سقف دوخت دیدراز کش همانجا

 ...نیزم

 از دستم یراحت شد بالخره..یتموم شد همه چ-
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 در جا تکان خورد یناله کرد و کم دیکش ریکه ت یشانیپ

 دیدیخود را آماده پلک گشودن نم هنوز

مانع  ارشیآرام ک یاما صدا دهیکه د یدور شدن از کابوس یداشت برا ازین یشتریب زمان

 ندیاو را کامل بب ریتار واضح شود و عاقبت بتواند تصو دِ یبار پلک برهم زد د نیچندشد...

 ؟یخوب-

 گرفته یبود فقط... و البته کم حالیب

 دانستیم کردیم رهیرا ت شیتا چندساعت حال و هوا دهیکه د یکابوس

 کنه؟یسرت درد م-

 حرف زدن هرچند صدا خشدار بود... یکم یتالش برا بارنیسر تکان داد و ا بازهم

 +آره

 دمید یبد کابوس

 خودش هنوز واضح نشده... دیرا حس کرد اما بهانه آورد د ارشیک یدگیپر رنگ

 زد.. هیپشت کمر گذاشت و به تخت تک یشد و پشت بلند

 بود جیگ یو کم کردینگاه اطراف م یعیطب کامال

 ترساندیرا م ارشیک نیهم

 شدیرو شود نگران کننده مروبه قتیدفعه با حق کیباز  اگر

 کنهی+همه بدنم درد م

 ارش؟یک دمیخواب چندساعته

 یهوشیکه نه ب خواب

 ...نیبر اثر برخورد با زم یدرد که نه کبود بدن

 دادیم حیتوض شیبرا چگونه

 دوساعت یکیاحتماال  دونمینم-

 من نبودم

 انداخت و آرام لب زد نییسر پا شرمزده

 "لعنت به نبودنم"
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 گرسنمه ارشی+ک

 خوامیهم م مسکن

 بلند کرد و نگاه چرخاند سر

 آرکو کجاست؟-

 ؟یچ ایارش

 ستادیبرداشت و از مرز در عبور کرد و ناگهان ا قدم

 بود ییآشنا صحنه

 نداشت یمقابل حال خوب ریاز چهارچوب در اما تصو عبور

 حال یبود و جسم لرزان و ب یاش اشک چهره

 خوابش بود ریتصو همان

 که نه کابوس خواب

 متفاوت بود بارنیاما ا اوردیب ادیرا آنقدر واضح به  شیهاآمد خواب یم شیپ کم

 کردیحس نم یداریخواب و ب نیب یمرز چرا

 تا آن حد زنده بود؟ ریتصو

 که به صورتش خورد سر تکان داد و اخم کرد.... ارشیک یهانفس یگرما

 ؟یخوب-

 برام یاریقرص م هی+

 ....دیاز اطراف نفهم چیها هم ه هیاما همان ثان دیطول کش هیچند ثان دیو برگشتنش شا رفت

 برام یکن فیتعر یخوایخب نم-

 رو؟ ی+چ

 خوابت و-

 دونمی+نم

 درست ادینم ادمی

 ریبا ام میخونه بود تو

 اومد گهید یکی بعد
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 پسره هی

 خوادیگفت منو نم ریام بعد

 و اون موندن تو خونه ریام

 رونیمن اومدم ب بعد

 ...بعد

 حرف زد... یاراد ریسکوت کرد و بعد غ یا لحظه

 بدون نظم اتفاقات تمیر بدون

و قلب  شدیآمد و نفس تنگ م یبه خود م شتریو هر لحظه ب گفتیرا م عیوقا فقط

 فشرده...

 +با اون بود

 با اون ایمن نه ها ک با

 باهاش دمشید

 خوادیمنو نم گفت

 ...گفت

 خواد؟یمنو نم گفت

 ! ایک

 شد... ریو چشمه خشک شده اشک سراز دیبغض نال پر

 +کابوس نبود مگه نه؟

 خواد؟یمنو نم گفت

 داد؟ حیو به من ترج اون

 کند و تلخ لبخند زد.... یریاز لرزش چانه جلوگ دیگز لب

 دانستیرا نم ختنشیاشک ر لیو دل دیخند

 نکرده بود دییکه هنوز تا او

 پس چرا دل آنقدر فشرده بود... زدیتوهم م دیشا

 برادرش گذاشت یپا یمبل نشست و دست رو نییپا
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 را از دست نداده بود... دشیهق زد و هنوز ام بلند

 +کابوس نبود مگه نه؟

 از به زبان آوردنش دیترسیم

 حال برادر دنیهم شرم داشت از د دیشا

 کمکش کند توانستیکه نم یخود از

 ماهان یتموم شد همه چ-

 یزودتر از اونچه فکرش و بکن یلیخ

 دیمو فرو برد و کش شهیسرعت از جا برخاست و نفس نفس زنان دست در ر به

 باز بود...  مهیدهان ن یگشاده تر از حالت عاد هاچشم

 قیدرک حقا یفکر کرد برا یا لحظه

 فقط تمام شدن رابطه نبود قتیحق

 و نابود شد... ختیر شیبود که به پا یعشق قتیحق

 آمد یماه آسمانش به حساب نم گریبود که د ییاو قتیحق

 بدون آسمانش را بلد نبود... یبود که زندگ ییاو قتیحق

 بود زیچ کیتنها  قتیحق

 آورد؟ یدوام م دیبا چگونه

 قیشد بر سرش تمام حقا آوار

 خود... میقلب و حال وخ یدربرد به دربه یپ تازه

 نشست نیو بر زم دیکش یبلند داد

 ...دیو مشت کوب ختیزد و اشک ر زجه

 دیافتاده اش را در آغوش کش نییبه سمتش رفت و سِرپا فورا

 شدیمردانه او پنهان م هیپشت گر شیهاهیو گر ختیریاو هم اشک م زدیکه م یهر هق با

 ارمیدووم ب یچجور ای+ک

 دووم آوردم یچجور ایک

 و هنوز زندم دمید یچجور
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 که هنوز نور دارن ننیبب خوانیو م یچ گهیچشما د نیا

 چرا زندم هنوز گهید دمیو د میزندگ امتیق

همراه خود  یرا تا ک یعصب یواکنش ها نیبرخاست و کامل نشست و قرار بود ا ناگهان

 داشته باشد؟

 ...زدیدهان گذاشت و با هر دم و بازهم هق م یرو دست

 گذاشتیرا نداشت نم دنشیکه طاقت د ییاو یبرا یاش رمق یاشک یها چشم

 دردش.... نیتسک یبرا دیبگو توانستیچه م اما

 دوخت و هنوز چشمه اشک خشک نشده بود... ینگاه به گوشه ا اریهوش مهیهمان حال ن با

 ای+ک

 و؟ میداریخواب و ب فهممیبه خوردم دادن که نم یچ

 و؟... تیتوهم و واقع دمینم صیکه تشخ دمید یچ

 دم؟یمن د ایک

 دم؟یو من د رمیام

 خودم؟! یچشا با

 به سمتش برگرداند و مظلومانه باز هم سوالش را تکرار کرد... نگاه

 دم؟یمن د ا؟ی+آره ک

 جلو چشممه رشیپس چرا تصو دمیند اگه

 قلب.... نیا زنهیهنوز م زنهیم یپس چجور دمید اگه

 قلب خود قرار داد... یو رو دیعجله دستش را کش با

 نی+بب

 هنوز زنهیم

 کمی سوزهیم

 کشهیم ریت

 کشهیم ریت کشمیکه م نفس

 کنهیسمت چپم و فلج م یانگار
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 قفل شده شان گرفت و باز به چشمانش دوخت.... یاز دست ها نگاه

 ا؟ی+تموم شد ک

 تموم شد یچ-

 باز فرود آمد... مهین یلبها یرو قایباز کرد و قطره اشکش دق دهان

 می+زندگ

 دیباال کش ینیرا پاک کرد و ب شیها اشک

 جلو تر رفت و صورتش را قاب کرد... یقدر

 گوش کن یول یستیهنوز تو حال خودت ن-

 تموم نشده یچیه

 زنهیقلب م نیا

 رهیو م ادینفس م نیا

 تموم نشده یزندگ

 لحظه به بعد تموم شد برامون  نینامدار از ا رارسالنیام

 ته دره ندازمیسال خاطره رو م 4

 خاطرات خوب و یحت یکن داشونیپ یکه توام نتون یجور

 تموم شد که انگار از اول نبوده یجوری

 از ذهنت کنمیاگه داداشتم حذفش م ارشمیاگه ک من

 آدمش نبود یدادم پاش ول رگ

 ش نبودآدم یگرفتم ازش ول ادی رفاقت

 نموند یسال بود ول 4

 برم سراغش روهام قسمم داد خواستمیم

 رمینم گهید یول

 یشد همه چ تموم

 گفت یشیمحکم دو طرف صورتش را فشار داد و ه دیاش که لرز چانه

 زارمینم گهید-
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 یو عذادار باش یکن هیگر ینیبش یتونیم امتیحاال تا ق از

 نه عزادار اون اما

 محو بشه... رشیو نزار تصو یدید یچ ادیب ادتی

باعث شد وسط خونه  یچجور اریب ادتیباعث شد حمله بهت دست بده  یچجور اریب ادتی

 یواسه نبودنش زار بزن ینیبش

 یکن هیبراش گر دمیاما اجازه نم اریب ادتی

 کن... هیگر یکه حرومش کرد یو واسه قلب اریب ادتی

 تموم شده گهید یکن تا بفهم هیگر

 ردیذشت تا آرام بگگ یساعت چند

 کامال اما به خود آمد نه

 کرد هق زد کالفه شد مبهوت ماند و در آخر به خود آمد.... هیزد گر داد

 زد هیدراز کشش تک مهیبه جسم ن زیدورش مرتب کرد و خود ن پتو

 بود ختهیکه فرو ر ییآرامش از او یقدر افتیدر یبرا

 باعث ضعف و لرزش شد یعصب فشار

 نداشت یحال خوب زین خود

 افزود... یهم بر حال بدش م هیو گر دیکشیم ریوحشتناک ت قهیشق

 ؟یدی+روهام و کجا د

 جانش یگرفته و ب یصدا یداد برا جان

 داد لیکرد صورتش را و لبخند تحو نوازش

 نجایاومده بود ا-

 شده یبود چ دهیفهم نکهیا بعد

 بود دهیاز من رس زودتر

 یمبل افتاده بود کینزد گفتیم

 دکتر باال سرت بود دمیکه رس من

 بهت دست داده یحمله عصب گفتیم
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 و که گفت آوار شدم اسمش

 بوده یناگهان گفت

 یجورنیا یبد صیو خواب و تشخ قتیحق نکهیبه مغز و قلبت واسه ا یفشار آورد انقدر

 ....یشد

 یکن یبزارم خودت و خال گفت

 حالش را خوب کند... یکرد کم یو سع دیخند آرام

 ....کشتمتیم شدینم لیتبد یاگه نگفته بود قطره اول اشکت به دوم-

 در مبل فرو رفت... شتریکج کرد و ب یلب را کم گوشه

 کشمیخودم خجالت م وفتمیرفتارام م ادی+

 کشمیمن خجالت نم یول-

 ه؟یچ یدونیمرگ م حس

 کرد بلکه بس کند.... شیو شرمزده صدا دیدزد نگاه

 ارشی+ک

رفتارات و  ادیب ادتینتونستم بکنم و  یکار چیچهار ساعت مثل چوب خشک واستادم و ه-

 جلوم...

 یبش ینجوریا زارمینم گهید یول رمیمیم

 تونست؟ یچجور-

 لبها قرار گرفت.... یدو انگشتش با ضرب رو دهیاول به دوم نرس حرف

 ادیوسط نم گهیشامل حرف زدنم بود...تموم شد حرفشم د زارمینم گهید یول رمیمیم گفتم

 خب...

 ای+ارش

  ؟یچ ایارش-

 کرد و چرا قلب هنوز هم آرام نگرفته بود زانیو لوچه آو لب

 که تمام شدنش را باور کرد... او

 شهی+نابود م

 بهش مینگ
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 م؟ینگ-

  مینگ آره

 کنه ریبابا ام ریکه اون هنوز بابا ام مینگ

 داشته باشه بهش دیام هنوز

 دوسش داشته باشه هنوز

 شهی+نابود م

 از تو شترینه ب-

 مثل ما بزرگ بشه رهیگیم ادیسن  نیبراش از هم خوبه

 تو رابطه یکه شکست بخور یساله نبود 20پسر  ماهان

 یچ یعنی یدونیم نیا

 ؟یچ یعنی+

 دیتر شد و محکم بر سرش کوب کینزد یقدر

 خاک تو سر سادت کنن یعنی-

 خیآوردن آرکو فورا س ادیداد اما با به  رونیب نییبه سر گرفت و مظلومانه لب پا دست

 نشست

 ارشی+ک

 آرکو ارشیک

 هم حول و وال به جانش افتاد و از جا برخاست باز

 ...چاندیرو رفت و از شدت اضطراب دست در هم پ قدم

 +آرکو بچم

 بچم و قراره اونا بزرگ کنن ارشیک

 بچه هی تموم شد رابطه با ارشیک

 میکن کاریرو چ آرکو

 تو اون خونه زارمیمن بچم و نم ارشیک

 اون پسره بزرگ کنه زارمیمن بچم و نم ارشیک
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 بود... دهیکرد آرامش کند هرچند خود هم ترس یسع

 دانستیرا خوب م زیچ کی اما

 دادینم شانینبود آرکو را در زندگ اجازه

 لیتبد شیانسان زندگ نیبه منفور تر قیدر عرض چند ساعت از برادر و رف رارسالنیام

 شده بود

 درست ندیچهره اش را بب گریبار د کیحاضر نشد  یکه حت یکس

 هم با رفتن خودش هم با نبود آرکو به آنها ضربه بزند... گذاشتینم اما

 بالخره نگاهش را از سقف کند و به پدر بزرگش داد... زیبا م وانیبرخورد ل صدا

 احساسش یسرد و ب یهاشده بود چشم ترسناک

 ییبایبدون ز یروح و بدون رنگ و حت بدون

 ...کردیکه غرق م یاهیدرشت س یها اما مردمک هاچشم دهیحالت کش همان

 ؟یداریب-

 خوابم؟ی+با چشم باز م

 "یدر حدقه چرخاند و "گند اخالق چشم

 گذشته که نه صد پله بدتر شده بود... رارسالنیکرد...ام زمزمه

به آن "مِن" گذشته اش  توانستینم گرید کردیکه جنون عشق را تجربه م یکس

 برگردد....

 صورتت رهیرنگ بگ کمی نویبخور ا-

 جرعت کنه نگات کنه زهرترک نشه آدم

 یه یندازیم کهیاتابک خان ت یفی+سر ک

 یحرف بزن یایبه خودت ب ندازمیم کهیت ستمین فیسر ک-

به چهره  ینیپشت گوشش باعث شد چ گاریاز مبل گرفت س هیسر بلند کرد و تک بالخره

 بدهد و صورت در هم کشد

 یشد ایپشت گوِشت مثل ساق یگذاشت گارویس نیا هیچ-

 ...دیکوب زیمحکم بر م وانیچشم بست و ل یحرص

 یدیم ریسر تا پام و گ ی+امروز رو دنده لج
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 نجایا یکشوند نیبه خاطر ا منو

  رون؟یب دمتیبده از اون دخمه کش-

 به دست گرفت... وانیچپ نگاهش کرد و باز ل چپ

 البته که دخمه بود ییبدون روشنا خانه

 که نور ماهش را کم داشت از آن هم بدتر.... یا خانه

 +خب اصل مطلب؟!

 ِمن ِمن کرد.... یو کم چاندیدست در هم پ مضطرب

 مخالفت نکن یول گمیم-

 باال انداخت و پوزخند زد ابرو

 کنمیمخالفت م یدونیکه م هیزی+پس چ

 ریام ستیخوب ن تتیوضع-

 ادیکه قبول نکرد باهات ب ماهان

 نجایبه خاطرش نمون ا تو

 جنوب هنوزم پروندت بازه هیقض سر

 تا حکم بدن برات... گردنیدارن دنبال مدرک م هینظام حاتیهنوز هم سر تسل نایا

 ...هیتیامن هیپسرم قض ریام

 سال حبس داره ۱0 یباال

 زد و متعجب چشم درشت کرد شخندین

 ادیچقدر ز ی+وا

 ...دیغر یچشم غره رفت و عصب یحرص

 ...زنمیحرف م تیمسخره نکن پسر دارم از جوون-

 از مرز ردت کنم یقاچاق ایب

 بندمیپرونده رو م خودمم

 برگرد گهیدوسال د یکی

 پا انداخت... یزد و پا رو هیمبل تک یکامال به پشت الیخیب
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 کردیاش م یعصب  شتریب شیو اداها چاندیدست در هم پ یشینما

 بگم می+پس بزار من از جوون

 خوبه؟ میات حرف بزننوه ندهیدر مورد آ یپسر پدر

 چت شده؟ ریام-

 یاریدر م یانقدر مسخره باز چرا

 قبولت نکرد که نکرد به جهنم ماهان

 ندتیبه آ یبه خاطرش گند بزن دمینم اجازه

 ...دیچفت شده غر یهادندان انیو از م دیمشت کنارش کوب یعصب

 و در موردش درست حرف بزن اتابک خان اری+انقدر اسم المصبش و ن

 رو بشنوم زایچ نیا نجایا ومدمین من

 یبدون دیتو با یول دونهیروهام نم هیموضوع هی

 گرفت... یجا شیرومبل روبه یبلند شد و رو زیاز پشت م دهیترس

 نه؟ کردمیکه فکر م هیزیبدتر از اون چ تیوضع-

 +برو باالتر....

 کرده؟ یماهان کار-

 داد.... رونیبست و نفس پر شده ب چشم

 کرده کاریچ یدونی+آره م

 ...شیحس بود....در تناقِض حرفها یب تینها یو صدا ب دیقلب کوب یرو دست

 زد شیرو آت نجای+ا

 چرا؟ یدونیم

 روشن کردم دادم دستش شیخودم آت چون

 کرد؟ کاریات چنوه یدونیم

 کرد... یابرو باال انداخت و نوچ یشینما

 +بزار خودم بگم

 و آوردم وسط خونش یکی
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 به شونم واستاد شونه

 دید ماهانم

 و دست به سمتش دراز کرد لمسش کند... دیزده خود را جلو کش بهت

 یخوب رمیام-

 ؟یگیم یدار یچ

 گرفت یدو لب جا انیاز پشت گوش برداشت و م گاریس

 گفت و دنبال فندک گشت.. یهم نوچ باز

 ؟یدیکش یزیچ یمواد-

 روشن کرد و قبل پک زدن ناخودآگاه چشم بست... گاریس

 سرد نبود... گریها دبعد که پلک گشود چشم لحظه

مردمک  یکیو به نزد شدیکه از گوشه چشمش شروع م یخون یرگه ها یسرخ از

 شده... یعصب دادیاحتمال م دیرسیم

 رم؟یچته ام-

 خود برگشت و شانه باال انداخت تفاوتیهم به حالت ب باز

 ...ردیرا به سمتش دراز کرد و عالمت داد بگ گاریس

 گهید کشمیبکش نم ای+ب

 چرا-

 ....ادیماهان بدش م رمیگیم گاریس ی+بو

 ...کندیبه چه فکر م دادیو چهره مبهوتش نشان م دیاش را شن یلب ریز نیاحسی

 نشدم وونهی+نترس د

 زنمیهم نم توهم

 و برداره ببره... لشیخونه وسا ادیقراره ب گهیدوساعت د یکی

 لباست و بفهمه؟ گاریس یکه بو یبا آغوش باز قراره ازش استقبال کن-

 دست در هوا تکان داد...  یو حرص دیدزد چشم

 نکن بابابزرگ چمی+انقدر سوال پ
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 یچیشدم نه ه وونهینه د دمیمواد کش نه

 یکنیرفتار م ینجوریپس چرا ا-

 یماهان به وهلل که بهتر بود قبل

بغض کرد از حالت  یا هیثان یحالش را به نگاه نگرانش دوخت و برا یب یچشمها

 نگاهش...

چشمانش از  یرا جلو زیکه همه چ یا دهیترس میتیبود مثل نگاه همان پسرک  مظلومانه

 دست داده بود

 ندارم اتابک خان ی+حال خوب

 نمونده به آخرش یزیمرزم چ لب

 زدم شیو آت میخودم زندگ یدستا با

 و تموم کردم ماهان

 و قراره از خودم دور کنم پسرم

 خودم،خودم و فرستادم ته دره یدستا با

 ؟یکنیم گوش

 یکمکم کن یتونیکه االن م ییتو فقط

 شد... دنیمنتظر شن دهیحرف سر تکان داد و ترس یب

 کرده... دایرو پ یسر یپرونده محموله ها بی+شک

 از اصل قرارداد و نگه دارم یکپ هی یکه گفت ییهمونا

مفسد...حاال همونا  یکله گنده ها هیازشون استفاده کرد عل شهیروز م هی یکه گفت ییهمونا

 من یشدن باتالق زندگ

 آره گفتم-

 خودته...به گاوصندوقت دستبرد که نزدن؟ شینسخه وجود داره و اونم پ هیفقط  یول

 آورده رشونیاز کجا گ فهممینم یمرتب سر جاشه ول زی+نه...همه چ

 باهاش راه اومدم نصفش و سوزوند یوقت

 کنهینحو ازشون استفاده م نیکه به بهتر دونمیدستشه هنوز و م گهینصف د اما

 بود نجایاومدم باش اما کور خونده تا هم راه
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 حال او... نیا دنیقلبش د یبود برا یادیو ز دیدر هم کش ابرو

 خب؟-

 سال حبس 20 شهی+نصف پروندم م

 فشار دهد... قهیچشم ببندد و شق یبلندش باعث شد عصب داد

را هم نداشت چه  گرانیحرف زدن د یصدا دنیطاقت شن یحت گرید یهفته جهنم کی بعد

 برسد به داد زدنشان...

 خودم و.... کنمی+دارم آماده م

 و تموم کردم مونده آرکو ماهان

 سال حبسشه 20که  یکرد یچه غلط ؟یکرد کاریتو چ ریام-

نکردم...محموله کله گنده هارو از مرز رد کردم اما برگ برنده خودم  ی+من کار خاص

 ....بیاالن شده آلت قتاله دست شک

 پرونده خودشم زده به نامم مطمئنم

 ماه پبش...  کی قهیعت هیقض مثل

 همه رو کنهیزود رو م ای رید

 ان وسطهماه یبرم سراغش چون پا تونمینم

 آبروش رفته یعنیلو بره  ماهان

 نابود شده شیزندگ یعنی

 اعدام یعنی

 اعدام نه اگر

 زندان و شالق یعنی

 ایارش ینابود شدن زندگ یعنی

 ارشینابود شدن ک یعنی

 ..؟نیتو.. تو ماهان و به خاطر هم-

 فکر کردم اون جواب رد بهت داد من

 +جواب رد؟
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 ؟یچ به

 خارج رفتن؟ به

 برم اصال کجا

  ؟یمنو بفرستن خارج و تو نفهم بخوان

 چرا گهیخان شما د اتابک

 ؟یراحت نقدریو ا یحذفش کرد-

 شناختمیکه م یرارسالنینبود ام نیا

ته اتابک خان خوب تا کن ماه آسمون نوه یگفت یکه جلو من نشست یستین یهمون تو

 باهاش....

 ....خواستیکه دلش نگاه کردن به آنها را نم یروحیب یغم نشست بر چشم ها غبار

 و باختم... زمیهمه چ میبار تو زندگ نیدوم ی+من برا

 و میو همه دلخوش میزندگ همه

 ستمیبرا از دست دادن ندارم پس نگران ن یزیمرگ مامان بابا گفتم من چ بعد

 داشتم اما

 قدرتم

 ثروتم

 گاهمیجا

 و گذاشتم... میکه براشون جوون ییزایچ

 تر از همه مهم

 ایو آر روهام

 داشتم واسه از دست دادن زایچ یلیخ

 اتابک خان گمیحاال بهت م اما

 ندارم یچیه گهید من

 حالت نیا-

 برام بهیحالت غر نیا



 

1002 
 

 ینبود یجورنیا یپدر مادرت و از دست داد یوقت یحت

 االن یبود نفرت و انتقام...ول زیچ هیغمزده فقط  یعمق اون چشما تو

 ه؟یتو چه حال چارهیپسر ب اون

 بود.... تفاوتیدوخت و مثال ب نییبه پا نگاه

 مشغول شد و آرام زمزمه کرد وانیدسته ل به

 باشد... دهیشن یکه مطمئن نبود به جز قلبش کس یجور

 فاجعه نبود یکنی+رفتنش اونقدرام که فکر م

 مردم ستادهیمجنون ا دیب مثل

 بود و هزاران سوال داشت ناباور

 برده بود... ادیحرف زدن از  ییگو اما

 کردیفکر م زیچ کیبه  فقط

 دخترش حفاظت کند... یادگاریاز  دیجانش هم با متیق به

 شهیمگه م-

 زارم؟یمن م مگه

 ستیبه گذاشتن نذاشتن تو ن گهی+د

 از اون خط میوقته گذشت یلیخ

  میلب دره ا گهید

 خوامیو نم برگشت

 خوامیتو رو نم دخالت

 رهیمون لو منسبت یکن دخالت

 مشکوک شدن شمیجورنیهم

 تموم شدم که ماهان و روندم از خودم... یاون وقت من

 کن به حرفام خب گوش

 هم بدونه دینبا دونهینم یزیچ روهام

 اش را به زبان اورد... یزندگ میتصم نیتازه کرد و مهم تر ینفس
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 آرکو رو بدم به ماهان خوامی+من م

 دست باال آورد و عالمت سکوت داد... رارسالنیزدن امدرشت شد و قبل حرف  چشم

 +گوش کن

 نشیسال بدون صفر نب 20 گمیم یوقت

 ساله 20

 سالم 60 رمردیپ هیمن برم برگردم  یعنی

 ساله 20پسر  هی آرکو

 نه ایزنده برگردم  ستین معلوم

 بعد من؟ مونهیم یک

 روهام؟

 !هیتو چه حال روهام

 وفتهیبراش ب یممکنه چه اتفاق دونمینم یکه حت کنهیم یدگیرس ییایداره به آر ای

 ارهیمنو در ب نهیدنبال ا ای

 مونه؟یم یک

 !تو

 ؟یدر چه حال تو

 روهام مثل

 کنه؟یبچه مو بزرگ م یک

 چکسیه

 دیدیماهان م یهادر چشم شهیکه هم یبه طرح لبخند یشباهت چیزد هرچند ه لبخند

 نداشت....

 اتابک خان ینیبی+م

 میکس و کار یب نقدریهم

 بابا ماهانش شیپ رهیآرکو م پس

 و داره شییداره دا داداششو
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 خونواده بمونه یبچم مثل خودم ب خوامینم

 ماهان و حذف کردم؟ یمن چجور یدیفهم

 نگاه کند... توانستیبه چهره اش هم نم یحت گریحرف سر تکان داد و د بدون

لب دره است و  گفتیو حال نوه اش م دیآ یبر م یعمر ادعا کرد که از پس هرکار تمام

 نجاتش دهد... توانستیاو نم

 و آوردم وسط خونش یکی+

  دید

 شد متنفر

 قدر ساده نیهم

 بشه... تیترب گهید یکیدست  ریپسرش ز زارهینم ماهان

 تونهیکه م رهیکه اون و ازم بگ کنهیتمام تالشش و م پس

 که به اسم اونه شناسنامشم

 یکن یکار هی دیتو با اما

 آورد... یروز ها چقدر زود نفس کم م نیگرفت و ا یقیهم دم عم باز

 دمشیفک کنه من راحت دارم آرکو رو م دی+نبا

 یزنیزنگ م بهش

 یکنیم دشیتهد

 میریآرکو رو پس بگ میدر تالش یدیم نشون

 ادیز نه

 دوروز فقط یکی

 مینبرد ییراه به جا میکنیمطمئنش م بعد

 راحت بشه الشیخ که

 مشکوک نشه که آرکو رو راحت دادم  خوامیبترسه فقط م خوامینم

 دست جلو برد و نامطمئن سر تکان داد.... دیترد با

 گه؟ید ی+هست
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 صورتش تکان داد... یتک خند زد و باز دست جلو دیبراقش را که د یها چشم

 رمردینکن پ هی+گر

 نه؟ ای یباهام هست بگو

 را نگرفت در عوض بلند شد و در کنارش نشست دستش

 ....ندیبر آنها بنش یریوقت کرده بود گرد پ یرا نوازش کرد و ک شیموها

 هستم-

 کنمیکار م همه

 ببرنت حبس زارمیفکر نکن م اما

 ستمین یکس کم

 از پسشون امیم بر

 خب رمیگیشده پرونده رو م هرجور

 ها لهیسال بره پشت م 20من  نوه

 زارمیاگه نم عمرا

 تینها رمیدوسال ام یکی تینها

 نه؟ یکنیم تحمل

 تا درست کنم اوضاع و یکنیخاطر همه تحمل م به

 ...دیکش رونیشلوار ب بیتکان داد و تلفن از ج سر

 کج شد... یگوشه لب کم امیپ یخواندن محتوا با

 برم خونه دی+با

 کنهیو جمع م لشیداره وسا دهیرس ماهان

 روهام بردارم ببرم... شیآرکو رو هم از پ دیبا

 ...کردیم ینیسنگ یکم نهیمکث کرد و انگار س یقدر

 بچه اتابک خان؟ ای زترهی+معشوق عز

 پشت کمرش گذاشت و نوازش کرد دست

 کدوم چیه-
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 ینیزتریعز تو

 دم؟یپرس ی+مخم و نزن مرد جد

 دارن یمتفاوت گاهیهر کدومشون جا-

 کنهیم ریهمه قلبت و احاطه کرده و انحصار طلبانه همه جا رو تسخ معشوق

 نه بچه

 قلبت و داره ها همه

 نهیشیگوشه م هی اما

 گوشه که سهم همون معشوق بوده هی

 دوبرابره گاهشیجا

 صدا لرزش داشت از جنس بغض... گفتیو دروغ نبود اگر م دیپرس دیترد پر

 +به نظرت

 !مونه؟یم ادشیمنو  آرکو

 مثل اسمت شهیهم یتو موندگار ستین ی..پدر از ذهن و قلب پاک شدنونهمیم-

 آسمان خراش مثل

 آسمون باال سرته یجا رو نگاه کن هر

 ینه ازش متنفر بش ینه فراموشش کن یریبگ دشیناد یتونیم نه

 یپر قدرت همونقدرم

 با زور و ضرب یمونیهمونجا م یقلب و که تصاحب کن هی

 از خونته آرکو

 بشه خون خوب بلده خونو بکشه نگران نباش یهرجور

 و قصد رفتن کرد ستادیا

 به نداشتنشان فکر نکند یلیبود خ بهتر

 رفتن به سمتش خم شد و در گوشش زمزمه کرد... قبل

 نه گهی+حواست به پسرم هست د

 یول دورادور
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 باش مراقبش

 ماهان بفهمه مبادا

 خب؟

 زانو زد... شیپا شیگذاشت و پ نیرا زم آرکو

 کوچکش را از تن کند و کفش و جورابش را درآورد.... یل کت

در  یتا خستگ دادیرا تکان م شیکوچک پا یانگشت ها یوقت وتشیزد به اخم ک لبخند

 کند....

 و با دست سالن خانه را نشان داد... دیرا بوس سرش

 خب؟! امیتا من ب ششی+بابا ماهان خونست برو پ

 پرواز کرد....و بدون جواب به سمت پدرش  دیخند

 زد و جلوتر نرفت... هیتک وارید به

 یقربان صدقه ها یسهمش صدا شان،یپدر و پسر یدونفره ها دنید یداد به جا حیترج

 ماهان باشد....

 انداخت و غم گرفت.... یدر نگاه یچمدان جلو نیچند به

 توان باور نداشت... دیو شا دیکه با یهنوز آنقدر دیشا

 شانیتمام شدن زندگ باور

 ماهان رفتن

 آرکو یدور

 ایارش نبود

سهمش  یو براق رهیچند مدت نگاه خ نیو سر بلند کرد و مثل ا دیرا شن شیقدم ها یصدا

 نبود....

عقب تر  یپشت سر عالمت داد قدم گاردیو به دو باد دیآرکو خند یزبان نیریش به

 بردارند....

 یهم از آنها خوشش نم یلیکرده بود اما انگار پسرکش خ شانیکمک به ماهان صدا یبرا

 آمد...

 کوچکش را دور گردن ماهان قالب کرد و از پشت در هم گره زد... دستان
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 *گوراخن بگو بلن....

 و کمرش را نوازش کرد.... دیگوشش را بوس الله

 شیکند که چشمها یریشد پسرک در آغوشش بود که از نگاه سرکشش جلوگ خوب

 اش نشود... یمرد کنار خکوبیم

 زبونم نیریداده ش ادتی یک گهیو د نیا-

 که کجا برن؟؟ ستنین گوالخ

 ی*اَستن بگو بلن بابا ماه

 جا کرد...و پسرک را در بغلش جابه دیخند

 برن گمیقربون زبونت برم چشم م-

 ....دیرا ند رارسالنیبرگشت و اخم ام گارهایبه سمت باد میلبخند مال با

 سهم او نبود.... گرید لبخندش

 نییپا دیلطفا چمدون هارو ببر-

 دست به کار شدن... یانداختند و بدون نگاه نییپا سر

و به  شدیبه سمتشان خم م کرد،یکدامشان را حس م کی یکیتقال کنان هربار که نزد آرکو

 ...دادیقصد زدنشان دست در هوا تکان م

 گرفت... واریاز د هینشان دهد و تک یفرصت کرد خود بآلخره

 هرچند عادت کرده بود... دیرسیبه نظر م تفاوتیب

 ...یایب یبدون هماهنگ کردمی+فکر نم

 به جز صورت او.... چرخاندیهر کجا م نگاه

 خود عذاب بود... یفقط برا دنشید

 اومدن به خونه خودم؟ ی؟برایهماهنگ-

 نبود نی+منظورم ا

 گفت و پوزخند زد... ییبلند باال آهان

 بودن معشوقت تو خونه بود نه؟ منظورت-

 برام نداشت  یتیاهم بودیاما اگرم م ستیک ن حاال
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 خونه مال منه نیا

 بود البته

 من که نه مال

 ما بود مال

 شیکه در هم شکست ییما

 خوامشینم گهید

 اومد... گهید یکی یوقت

 گفت و چشم در حدقه چرخاند... یپوف

 یهرچ-

 شده دهیخونه به گند کش نیخاطرات خوب ا نمیباشم و بب خوامینم

 آلوده شده گهید یکیمقدسش به نجاست قدم  میحر

 نبردم ادیو ز لمیوسا

 بهش بخوره گهید یکیدست  یکدومش و گذاشت دونمینم

 رسوا کننده بود... شیگلو بکیو حرکت س دادیتند آب دهان قورت م تند

 بود ادیز یآرکو ول لیاز وسا-

 و مجبور شدم بردارم... که دوست داشت یهرچ

 آرکو؟ لی+وسا

مضطربش  نیو هم دانستیکه خود جوابش را م دیپرس یسوال دیدیدر لحنش نم یتعجب

 ...کردیم

 یبزرگ کن نجایآرکو رو ا دمیکه اجازه م یفکر نکرد-

 ستین یازی+فکر نکردم چون به اجازت ن

 پسرمه

 بود... اوردهیمشت کرد و هنوز سرباال ن دست

 سرد.... نیچننینه ا خواستیرا نم دنشید دلش

 یبکن یتونینم یآرکو اسمش تو شناسنامه منه کار-
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 شناسنامش... یکیو رو کردن اون  شهیآزما هی+خرجش 

 گذاشت... نیزد و آرکو را زم پوزخند

 ستادیا شیجلو یرفت و با قلدر گاردیبه طرف باد ستادنیمحض ا به

 جز گوش دادن نداشت  یچاره ا چارهیو مرد ب کردیو نامفهوم دعوا م دیکشیم غیج

 او را کنار بزند...  کردیجرعت نم یحت

 ادیرا مو به مو ب لیوک یکرد حرف ها ی... سعدیاش خند یاز آرکو رفت و به قلدر نگاه

 ...اوردیب

 برو رو کن شناسنامش و-

 رو کن تا هم منو اعدام کنن هم تورو برو

 زننیبهش م یانگ حرومزادگ امتیق امیپرورشگاه و تا ق برنیرو هم م آرکو

 سر باال آورد و آرام بود لحنش بآلخره

 دور از ترس و اضطراب قلب به

 و به دور از بغض گلو... زدیکه از چشم له له م یدور از دلتنگ به

 نامدار رارسالنیام یگند زد-

 میکه داشت ییزایبه همه چ یزد گند

 به خاطرات گذشته و لحظه حالمون یزد گند

 پسرت ندهینزن به آ گند

 یریآرکو رو از من بگ یبخوا هیکاف فقط

 یکنیاون و نابود م ندهیخودم و خودت به جهنم آ ندهیآ

 برمیدارم آرکو رو م یقانون من

 یبرینم شیاز پ یکار توام

 ینیگوشه در کنار معشوقت و بزرگ شدنش و بب هی یسیوا بهتره

 ستادیاش ا نهیبه س نهیو س زد پوزخند

 لرزش مردمک چشمش را و چه خوب  دید

 گرفتینگاه م دستپاچه



 

1011 
 

 ...دیدیخود نم یاش را رو یخوب که نگاه آخر و با دلتنگ چه

 ؟یاجازه بدم پسرم و ببر یکنی+تو که فکر نم

 دیدیهرچند الزم م شیشد حرفها تلخ

 ....دادینم یگریدست د ریاجازه بزرگ شدن آرکو را ز او

 ...کردیالقا م یمژه، حس سرد یها و ترچشم قراریکرد و به دور از لرزش ب نگاهش

 یو ندار اقتشیتو ل-

 بودن در کنارش و اقتیل

 یمیبه معشوق قد یانقدر ساده پسرت و فروخت یوقت

 مثل اون... یواسه هرزه ا یآرکو رو نابود کرد یزندگ

 دونفره تونه ینکش بگو مزاحم زندگ خجالت

 ادیبر نم تشیاون هرزه از پس ترب بگو

 حرفاست نیتو ذهنتم هم دونمیم

 یکور خوند اما

 بود... یچشمش تکان داد و لحنش کامال جد یجلو دواریتهد انگشت

 قلب شکسته و ترک کردنش نبود مسئله

 اش نبود....و عشق از دست رفته یدلتنگ مسئله

 گذشتینم رشیبود که از خ یپسر مسئله

 شدینم الشیخیاو بود و ب ادگاری

 ....ینیبیبد م یریآرکو رو ازم بگ یاگه بخوا امیبه جون ارش-

 زنمیتمام گذشته رو م دیق

 سال خاطره و بودنت 4رو  کشمیم شیآت

 ...دمیلوت م سیبه پل رمیم خورمیم قسم

 یپدر پسرم ستین مهم

 هرزه بزرگ کنه... هیبچم و  زارمینم نهیا مهم

 حس نکرد تپش قلبش را یا هیثان
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 ماند از حرف او مبهوت

 و بعد لبخند زد هیفقط چند ثان اما

 بود اما او پر افتخار لبخند زد زیکه از نگاه ماهان تمسخرآم یلبخند

 سپرده... یرا دست خوب کس پسرکش

 بس بود.... نیداشتنش و هم یبرا گذشتیجانش م از

 عقب برداشت و فاصله گرفت یقدم

 سوزاندیرا م ینیب یپره ها عطر سردش یبو

 آورد.... یو اشکش را در م کردیمغز نفوذ م تا

 با بغض و اشک تمام مقاومتش را در هم بشکند... خواستیآخر بود و نم مرحله

 به او کرد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت.... پشت

 یکن یبهتره باهاش خداحافظ-

 ادیگرفته با نبودن چند روزت کنار ب ادیخوب  اون

 کنه.... دایکش پ شتریچند روز ب رهیگیم ادی حاال

 رونیقلب گذاشت و نفس لرزان ب یرا درون آشپزخانه حبس کرد و دست رو خود

 فرستاد...

 تموم شد ماهان تموم شد-

 گهید قهیچند دق فقط

 یرسوا بش مبادا

 ....ندیداد آنها را بب هیاپن تک واریرفت و به د رونیو ب دیسر کش یآب وانیل

 بود ستادهیهنوز همانجا ا رارسالنیام

 ....کردیهمان لبخند پر تمسخر و نگاهش او را دنبال م با

 شد... یلبخند جمع کرد و جد دیآمدنش را که د رونیب

 +امروز ببرش

 شمیم الشیخیفکر نکن ب اما

 دوروز داشتنش یکیببند به  دل
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 بخش بود! نانیکه اطم لیوک یهاشد از لحن محکم او اما حرف مضطرب

 از داشتنش کردیم مطمئنش

 دوخت.... نینداد و نگاه به زم تیاهم

 ....دیکه به سمت آرکو پرواز کرد و پسرک را پر قدرت در آغوش کش دید

 را درک کند.... شانیدر آن حال و هوا نبود که دونفره ها گرید اما

 گذشته خودشان یشد در دونفره ها غرق

 پناهش بود... شهیمچهارشانه و مردانه ه کلیه آن

 ...به وقت غم...به وقت درد و لذتییوقت تنها به

 گاه بودنش هیبود تک یشگیهم

 ....دیچه زود سر رس شانیشگیهم

 دیکشیرا به رخ م کلشیو ه کردیم ییکه در لباس خودنما یعضالت

 ....دیکشیو در آغوشش م شدیپر قدرت دور تنش حلقه م یروز

 ...شدیعوض م قهیبه دق قهیحال دق احساساتش

 نبودنش را کردیو نم کردیم باور

 آغوش گرم را نداشت نیا گرید

 سهم او نبود... گریمحکم و مردانه اش د یصدا

 مخاطب نداشت گرید شیها یزبان نیریش

 رام کننده نداشت گرید شیها طنتیش

 ...کردیاش م یکننده گلو حرص وانهیو بغض د دیبه قلبش کوب مشت

 شکستت یشکستت لعنت-

 یقراریهنوز واسش ب یچطور

 شهیساعتم نم میکه تموم مقاومتم در برابرت ن یکرد کارمیچ

 مگه... یکرد جادوم

 یباش اوردهیمونده که سرم ن یچ گهید

 واست.... نییپا زهیریم یقلبم هر یزنیهنوز لبخند م یچجور
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 یهارت و پورت هام نگاه نکن منه احمق هنوزم منتظرم برگرد به

 شینگاه ها یادآوریبا  ختیاشک ر ستادهیخانه ا گوشه

 شده بود.... یگریحال سهم د لرزاندیبا منظور که تا عمق وجودش را م ینگاه ها آن

 و آن برق نگاه... نیدلنش یلبخند ها آن

 شد؟یهم "ماهش"حساب م یگرید

 باشد... لشیبد یهمچون او عامل لبخند ب توانستیهم م یگرید

 شد؟یم یگریرام د شیهاچشم گرگ

 فقط تأللو برق نگاه او رام کننده اش بود.... ای

 ماندیسرگرم آرکو م امتیتا ق رارسالنیکاش ام یا

 .... ندیرا نب شیصدا یب یها هیبرنگردد و گر کاش

 رسوا نشود... نیاز ا شیب کاش

او  یبا تمام وجود برا شیاز پ شیشکسته بود و هنوز هم با هر تکه شکسته شده ب دلش

 ....کردیم یقراریب

 نبود رارسالنیاو فقط عاشق ام کردیدرک م حال

 داشت نسبت به او جنون

 وجودش... یسرتاپا یداشت برا عطش

را پاک کرد و مظلومانه نگاهش هنوز هم  شیهاو اشک دیکش رونیب بیاز ج یدستمال

 او بود... رهیخ

 درست... من چرا احمق بودم یتو نامرد بود-

 ...یشکنیرا دل به تو دادم که دلم م...من چمن

 چوقتیه رارسالنیام ینبود یوقت امانت دار خوب چیه

 کنمیشکسته شدش و جمع م یها کهیو سالم بهت دادم و حاال دارم ت قلبم

 و عذاب بکشم... نمیکه بب یگذاشت یادگاری هیو سالم بهت داد و هر گوشش  تنم

 اش را نوازش کرد... یادگاریتتو شده اش گذاشت و  نهیس یرو دست

 رو قلبم... نجایدرست هم ینقش و گذاشت-
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 و عذاب بکشم نمتیتا عمر دارم بب که

 از تو هیبود ازت و حاال پر خط خط ی... ذهنم خالذهنم

 باهام.... یکرد کاریچ

 و به خود فشرد دیتمام وجود آرکو را بغل کش با

 پسرک را درآورد اما دست دور تن کوچکش شل نکرد... ناله

 بود با پاره تن دارید نیآخر

 و جهانش جان

 دل بکند.... توانستیم مگر

 ...دینیقرار نبود بب یبود اما کس یها اشک چشم

 قرار نبود بشنود... یاما به جز آرکو کس دیلرزیم صدا

 پسرک طعم آغوش پدر فرق دارد دیفهمیم

 گشتیو دوروز بعد برم رفتیدوماه که م یکی نیتمام ا مثل

 را در مشت کوچکش گرفت و مظلومانه سر کج کرد... شیها شیر

 *دوباله دد؟

 و محو شد دیچک یو قطره اشک دیخند

 چسباند و جدا نکرد شیشانیبه پ لب

 تر یطوالن یلییخ بارنی+آره اما ا

 بزرگ شدنت و نمیکه نب یانقدر

 ...دیکش هیصورتش را غرق بوسه کرد و عطر تنش را به ر تمام

 نبودنش الزم بود.... یروزها یبرا

 *تفم نتن...

 ....دشیو بازهم بوس دیخند

 شه؟یبابا تنگ م ی+دلت برا

 اش ماند.... زهیکرد و منتظر جا نییتند سرباال و پا تند

 بلندش گوش سپرد... یهوا پرتش کرد و به خنده ها یرو
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 ...دیرا پرس یصورت مقابلش نگه داشت و سوال بعد باز

 مونه؟یم ادتیرو  یی+بابا

 سوال و جواب با پدرش بود... یاما عاشق باز شدیجمالتش نم متوجه

 تا سهمش خنده باشد... دادیهمه سواالت را مثبت م جواب

 ...دیسر تکان داد و اشک پدر را ند بازهم

 گرفتبه هوا پرتش کرد و دوباره  گرید بار

 ؟یدی+قول م

 و چند بار نیشد چند تکرار

 ...یبمونه" و هر بار جواب تکرار ادتیبابا رو  یدی"قول م یتکرار سوال

 آرامش قلبش.... یسوال و جواب ساده برا نیبود به هم دلخوش

 و به چهره سرخ شده از خنده اش نگاه کرد... دینامرتبش را دست کش یموها

 ؟ی+به بابا بگو چقدر دوسش دار

 قلب پدر نگه داشت... یزد و دو دست به حالت قلب به هم چسباند و روبه رو غیذوق ج پر

 قلب کوچولوت من دوست دارم... نی+هزار برابر ا

 آرکو یهمه وجود من تو

 ستمین مونیخاطرت همه کار کردم و پش به

 به بابا یدیبوس و م نیآخر

 شیها شیلب غنچه کرد و ر یکلمه اش فور دنیبوسه نداشت فقط با شن نیاز آخر یدرک

 دیایتر ب کیصورتش نزد دیرا کش

 گوشش زمزمه کرد.... ریو ز دیرا بوس شیهالب

 کنهی+ماهان خوب بزرگت م

 یخوب که از هرکجا نگات کنم افتخار کنم پسرم انقدر

 مثل اون... یبش یکی خوامیم

 دوتا ازش داره... ایاما خوشحالم دن نمینباشم و نب دیشا

*** 
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 را از سر گذراند یهفته جهنم کی

 پس گرفتن آرکو دیاز تهد پر

 از ترس از دست دادن پسرش پر

 ....یگریو فکر به بودن "مردش" در کنار د ییاز تنها پر

 را گرفت... مشیگذشت اما بالخره تصم یگذشت جهنم سخت

 مسموم بود شیکشور برا نیا یهوا

 گذاشتیم شیآنها را به نما یعشقشان نبود حال دونفره ها دنیکه شاهد د یشهر

 ...ستیگریسهم د رارسالنینفس بکشد که ام ییرا نداشت در هوا طاقتش

 و ترس گرفتن آرکو.... دهایبود تحمل تهد سخت

 بود و طاقت نداشت... سخت

 را گرفت و چه خوب که برادرش مثل تمام وقت ها پشتش بود.... مشیتصم

 لبخند زد.... ششیآمد و به چهره پر تشو رونیشلوار پوش از در ب کت

 ؟یمطمئن-

 ندارم... یا گهی+نه اما چاره د

 ن؟یهم میفقط بر شهیم-

 ماهان یادامه بد یتونیم اونجا

 فشرد یدستش گذاشت و کم یرو دست

 ....شدیتماس رفع م نیهم قیها از طر ینگران

 توانش و ندارم گهیمن د ی+ول

 ارشیشعرام و از دست دادم ک مخاطب

 یخوندیاما قبل از اونم تو م-

 و نداشتم چکسی+قبل اون ه

 با از دست دادن فرق داره نداشتن

 از اون حال و هوا دور بشم یکم بزار

 خوندمیو م نوشتمیبراش شعر م نشستمیکه ساعتها م یاون وقت از
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 کردمیم مشیکه تک تک آهنگ هام و تقد یاون وقت از

 دور بشم بزار

 برگردم بهش....  دمیم قول

 و فراموش کردم... رارسالنیام یوقت

 اش را گرفت و سرش را به چپ و راست تکان داد چانه

 و گذاشت حال بد از جمعشان دور شود.... دیخند

 من پشتتم یبکن یهرکار-

 ؟یای+تو نم

 نه من آرکو رو ببرم...-

 شد... دایکشان سرو کله اش هم پ غیکه آمد ج اسمش

 ...دیو چرخ دیدر حدقه چرخاند و خم شد در آغوشش کش چشم

 زدن حالل زاده شیمو شو آت یانگار-

 ...یها دوسانت شهیم دایسرو کلت هم پ ادیم اسمت

 داد... یجواب منف دنیدر آغوش کش یبرا شیو به تقال دیرا کش لپش

 دورت بگردم رونیب رمی+دارم م

 باشه کنهیم یباهات باز ادیم ایبرو حموم بعدش هم داداش ارش ییبا دا تو

 گف و اخم کرد... ینوچ تخس

 *نه

 +چرا نه؟

 ...شهی*لخ نن

 اش... یوجب میبه ن دیگشاد کرد و بلند خند چشم

 واسه بچم خب.... یشیچرا لخت نم ایک شه؟ی+لخت نم

 به باسنش زد و چپ چپ نگاهش کرد... یآرام ضربه

 بچه پرو زهیاز بس ه-

 کار؟یچ یخوایمنو م لخت
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 هر دو از در خارج شد دنیجواب گذاشت و بعد بوس یرا ب شانیها کلکل

 انجام دادن یداشت برا یادیز یکارها

 ...یگریو نامطمئن اما بدون راه کار د شیتشو پر

 شد و به سمت سازمان حرکت کرد...  نیماش سوار

 یا قهیدق کی لمیبه ضبط ف ازیمردم ن یاش و اثبات آن برا یمجوز خوانندگ قیتعل یبرا

 ....یداشتند در حضور مسئوالن و به طور رسم

 کنند که مجوزش را باطل کردند... یپراکن عهیپشت سرش شا خواستینم دلش

 ......گذاشتیرا کنار م شیبه دست خود صدا او

 جوز...م قیبر تعل یساعت زمان برد جلسه و درخواستش مبن کی فقط

 که در تمام کشور پخش شد... یکه ضبط کردند تا خبر یلمیف از

 ....دیبمب رسانه را به خاک و خون کش همچون

 ...شدیخواننده کشور محسوب م نیبرتر یسال متوال چند

 نیبود و پر طرفدارتر نیتر یمردم

 نیو خوش قلب تر نیصدا تر خوش

 خود طهیبود در ح نیبهتر

 ... دیدرخشینظر کرده خدا که در تمام مراحل م همچون

 کردیخبرش را باور نم چکسیکه ه البته

 خواندندیم کیرا هم ف یقیضبط شده و حق لمیکه ف البته

 را فشرد و به تاسفش لبخند زد سیاحترام دست رئ با

 کنمیبگم اما حاال حس م خواستیدلم نم-

 میهنر رو از دست داد یها هیاز پا یکی یبر یانگار

 کنهیم فلجمون

 یزنگ بزن هیبشه فقط کاف دهیداره شن ازیصدات ن یباشه هر وقت حس کرد ادتی

 کنمیو دوباره صادر م مجوزت

 میداریما نه طرفدارات نه مردم دست از سرت بر نم نه
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 واقعه نیلحظه و از ا نیکرده بود از ا بغض

 ارشیکرد و با شوق خبرش را به ک افتیمکان مجوز در نیبود از هم روزید نیهم ییگو

 داشت....

 گرانیچه رسد د کردیهم باور نم خودش

 را در نطفه خفه کرده بود.... صدا

 را روشن کرد ویبه زنگ مداوم تلفن راد تیاهم یشد و ب نیماش سوار

 حرف زدن خودش بود یصدا

 خبر دنیداشتند طرفدارانش با شن یحال چه

 ....شدیکشور محسوب نم یننده رسمخوا گرید او

 دوستان و همکاران نداشت یبرا یکه جواب دادیجواب نم تلفن

 ...گفت؟یم چه

 شعرم بدون مخاطب رنگ و بو ندارد گفتیم

 ....دیآ یبدون عشق، در نم میصدا گفتیم

 فکر کرد.... ینشست و قدر نیدرون ماش همانجا

 نمانده بود شیبرا ینداشت چون چاره ا یکار مشیدرست و غلط بودن تصم به

 ....شودیدلش به وسعت آسمان تنگ م دانستیم اما

 سن قدم نهادن یدست گرفتن رو کروفونیم یبرا

 پر ذوقش، و در اوج غرق شد  یطرفدارها

 زیاز همه چ شیخواندن ب یبرا دلش

 کردیم یادآوریرا  ارشیزنگ متفاوت تلفن تماس از جانب ک یصدا

 اجازه سخن به او بدهد خود لب باز کرد.... نکهیشد و بدون ا وصل

 ارشی+تمومش کردم ک

 دنیاالن دارن نشونت م ونیزیتو تلو دونمیم-

 واسشون نداشتم یکارتم و خاموش کردم چون جواب میس یکی اون

 کردن؟ کاریچ اونا
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 نیمجبور به قبول یکنن وقت کاری+چ

 عادت ندارم ارشیک

 تمیهو یب کنمیم حس

 شناسه؟یمنو به عنوان خواننده نم چکسیه گهید یعنی.. یعنی

 مجوز نبود هیتو  تیهو-

 نجوریهم هم شناختت

 یمونیشخص م نیسال هم بگذره تو هنوزم هم هزار

 ؟یگرفت طیبل می+بگذر

 یدار یچه عجله ا-

 اش را به او هم منتقل کرد... یو نگران دیتوپ یحرص

 یمسخره کرد ارشی+ک

 داد... یاهفته هیکه زنگ زد مهلت  یبار نیآخر اتابک

 میرسما دار یفهمی؟میچ رهیآرکو رو بگ یاگه جد میهفته رو وقت دار نیفقط هم یعنی

 ...میکنیفرار م

 آروم رمیگیچشم چشم م-

 آرکو کجان ای+ارش

 یشانیدستش را بر پ دنیکوب یصدا دیشن

 و مشکوک اخم کرد.... گزدیداد اکنون لب م احتمال

 ارشی+ک

 زدم ماهانگند -

 رفت ادمیو بهت بگم  نیهم خواستمیم

 ؟یکرد کاری+چ

 گفتم ایو به ارش زیهمه چ-

 کوباند.... یگرفت و سر به پشت یشانیبه پ دست

 از دست تو ایک ایک ااای+ک
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 یگفتیبهش م یخوب کردم به تو بود که معلوم نبود چ-

 +حاال کجاس حالش خوبه؟

 نبود که نیگندم ا-

 ناستیبدتر از ا اووو

 خونتون رفت

 یعنی خونشون

 ریام شیپ رفت

 ؟ی+چ

 ؟؟؟یو تو انقدر خونسرد ریام شیرفت پ ارشیک

 رفت یبا چه حال دمیآره آخ د-

 بگه ادیاز دهنش در ب یکه اون چشاش قرمز شد فکر کنم هرچ ینجوریا

 و اون هرزه رو بشوره ببره رارسالنیراحت بره ام الیگذاشتم با خ منم

 ...مینیبیهمو نم گهیو د میریم میهرحال که ما دار به

 و برخاست.... دیکش رونیها را کامل بپرونده دیمحکم در را که شن یکوبش ها یصدا

 ....رساندیتر مدارک را به دست پدر بزرگش م عیهرچه سر دیبا

 داد صیصدا را تشخ ستادیدر که ا کیاما نزد دادیداد و ب یبود از صدا متعجب

 بود.... دهیبالخره پسرش فهم پس

 کرد دایاش پ دهیرنگ پر یلبها یخود را رو یجا یرا گشود و لبخند غم زده ا در

 ادیاز اشک بر سرش فر سیحق به جانب با صورت خ نیکرده بود که پسرک چن چه

 ....دیکشیم

 کردیرو فرق ممهربان شوخ طبعش فرسنگها با پسرک روبه یایارش

 و صدا باال برد دیاش کوب نهیبرداشت و تخت س زیسمتش خ بلند به یقدم ها با

مثل مردم  تونهیمن شغلش خاصه نم یاومده بابا ادتی ی...از کییییتا حاال...از ک یاز ک-

 همه جا بره همه کار بکنه... یعاد

 هاااان... یخوایمنو نم یاومده بابا ادتی یک از
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 مچاله شد... فشیاش برد و پارچه در انگشتان ظر قهیبه  دست

...چرا عاشقش یفکر نکرد نشی...چرا از اول به ادیبهت رس ی...چیکارو کرد نیچرا ا-

 ...ی...چرا عاشقمون کردیکرد

 ....چرااااااااااا

 ...دیتر داد کش نیشد و خشمگ یاشک شتریها بچشم دیرا که د سکوتش

 من بهت اعتماد کردم...من دوست داشتم...من بهت گفتم بابا... یلعنت-

 بابا ماهانم و پدرش و داشتم... تیحما یعمر هیکه  یمن

 شدم... میتیبار دوم  یبرا یکه تو بچگ یمن

احمق به تمام معنا بهت گفتم  هیو باور کردم و مثه  تیالک یخر تورو عشقت و محبتا منه

 بااااباااا...

 شد... یجد یجدا کرد و در دست گرفت و کم رهنیپ قهیلرزانش را از و  فیظر دستان

 ...زیچ چیه اینبوده ارش یالک زیچ چی+ه

 نبوده... یمن به خانوادم الک عشق

 و دست از حصار انگشتانش جدا کرد.... دیخند کیستریه

 نامدار یمقدسه با گفتنش از قداستش کم نکن آقا یادیلقب ز نیخانواده؟! ا-

 وجود نداشته... چوقتیه دمیوجود نداره...شا یخانواده ا گهید

از اشکش تپش قلبش را  سیکرد و صورت خ نییچشمانش باال پا یاشاره جلو انگشت

 کردیتر م فیضع

 ... میکه فقط خودمون رو داشت ییسه نفره ما... ما یتو زندگ یاومد یتو...توعه لعنت-

 ...میبه خودمون بود یمتک

 ...یداد یمارو باز ادیش هیمثل  تو

مارو دور  خودیمصرف شده ب یش هیو االن مثل  یکرد یقلب و احساسات پاک ما باز با

 ...یندازیم

 صداشو گذاشت کنار اقتیل یبخاطر توعه ب بابام

 ...دیکش رونیرکس را از اتاق ب دادشیداد و ب یصدا

 نوازش دیآمد و دور و برش چرخ زد به ام ایکنان به سمت ارش پارس
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 نداشت.... یبا لگد دورش اما او که گناه خواستیم دلش

 وفا نبود یمثل صاحبش ب او

 دوخت رارسالنیاز او گرفت و باز به ام نگاه

 شدینگاه کردن به چهره اش باعث غمش م تنها

 به هق هق افتاد و لکنت گرفت.... هیزور گر از

 ...ارشیخودم بابام ک میکه گولت و خورد زارمی...بزارمیاز...ازت...ب-

 ...زارمممممممممی...از...ازت بمیکه دوست داشت زارمیب ازت

 ...ینداشت اقتیل ی...تو....توعه لعنتزتیخودت اسمت رسمت...از همه چ از

 ...یعشق مارو نداشت اقتیل

 ...یداشتن خانواده رو نداشت اقتیل

 ....گرفتیلرزانش توانش را م یقلبش گذاشت و پاها یرو دست

در آغوشش  خواستیو چقدر دلش م دیلرزیکه مقابلش با هر هق هق م یکوچک جسم

 آرامش کند شهیبکشد و مثل هم

 جارو دادم بهت... نیترم...که...که...تو قلبم بهتر زاریاز خودم ب یو....ول-

 ...یاگه محق نبود یازت دفاع کردم حت یهروقت نبود که

 توان تحمل نداشت.... گریو زجه زد و پاها د دیکش داد

 آوار شد و نفس براند.... نیکف زم بر

 که بهت گفتم بابا... زارممممممیاز خودم ب-

 گذاشت و بلند هق زد.... نیزم یرو سر

 و برق اشکش مشخص شود... یمبادا سرخ دیبه چشمانش کش یدست

کش، زانو زد و دست به سمتش دراز کرد اما قبل برخورد به تن کوچ نیزم یرو کنارش

 ....دیبلند شد و عقب کش

 یکن یبا احساساتمون باز دمیبهت اجازه نم گهیبهم دست نزن د-

 ...ینامرد یلی.... خینامرد یلیخ

 ستادیانداخت و ا تشانیبه وضع ینگاه
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 ....دیبه او که هنوز نشسته بود نکرد و به سمت در دو یتوجه

 نامدار ازت متنفرم.... رارسالنیازت متنفرم ام-

 سر به سمت سقف گرفت و چشم بست.... دیمحکم برخورد در را که شن یصدا

 پس زدنش نکرد... یبرا یتالش چیاما ه کردیگونه حس م یاشک را رو یگرما

 اطرافش نبود که از غرورش کم شود چکسیه گرید

 ...شیکه خود بود و خدا ییکردن بس بود به وقت تنها ینقش باز گرید

 خانه نشست و به سقف نگاه کرد.... انیهمانطور م یا قهیدق چند

 ....کردیم شتریو سردردش را ب شدیم یدر مغزش پل کیبه  کی ایارش یها جمله

 کردیم شتریو جوشش اشکش را ب شدیم یپل

 کردیاش را گوشزد م یکس یو ب شدیم یپل

 اش را جدا کرد.... رهیمظلومانه رکس نگاه خ یصدا

 دیفهمیحالتش م نیغم زده بود از ا شیهمدم و بازمانده روزها نیآخر

خودش را  یدر آرام کردنش داشت اما چه کس یو با نوازش سع دیرا در آغوش کش تنش

 ....کردیآرام م

از خودش به  یشود چهره متفاوت کیآخرش که نزد یانسان به روزها گفتندیم راست

 گذاردیم شینما

 اش نبود... یواقع خود

 شیخود واقع کردیپر نفرت پسرکش فکر م یهاخانه اش نشسته و به حرف انیکه م یکس

 نبود....

 دیدیکلمه پدر نم قیرا ال او

 شکستیبغض را درهم م نیهم

 گرفت دهیرا ناد یسال پدر 4

 کردیم سیرا خ شیهاچشم نیهم

 شد و مقصدش به سمت اتاق خواب بود بلند

 شیاز پ یکار توانستیو او م رساندیمدارک را به دست اتابک خان م نیزودتر ا اگر

 ببرد
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 شدیم دواریو برگشت ام یبه زندگ دیشا

 ستادیراه ا مهین اما

 متوقفش کرد ایارش یصدا

 از ماهان گفته بود شیحرف ها انینه اما م ای دهینبود درست شن مطمئن

 صداش و گذاشت کنار"  اقتیلی"بابام به خاطر توعه ب

 رفت و روشنش کرد.... ونیزیزده به سمت تلو هول

 بود بر حرفش... یدییتا دیدیو هرآنچه م اخبار

 شد.... یبر مغز مستول تینفرت و عصبان شهیدست مشت شده فشرد و مثل هم انیم کنترل

 از شدت خشم.... زدینفس م نفس

 برود بیسرعت سراغ شک نینبود به ا قرار

اما او زمان مرگ خود را جلو انداخته  رساندیپرونده ها را به دست پدربزدگش م دیاب ابتدا

 بود....

 فرستاد و به سمت اتاق حرکت کرد.... بیشک یبرا امکیپ کی تنها

 کرد و خارج شد پیآسمان خراش را پشت شلوار ک اسحله

 ماهان یآورد و او بدون صدا یدوام نم شیبدون صدا ماهان

 ماهان را بشنود یصدا توانستیبازهم م رفتیم نیماجرا از ب نیا یاگر عامل اصل دیشا

 کردیانتخاب کرده بود اما تنها بودنش متعجبش م دارید یرا برا یمکان پرت شهیهم مثل

 داشت...  ینقشه ا ایاحمق بود  ایبه خونش تشنه است و تنها آمده بود؟  دانستیم

 که درون گاراج مخروبه گذاشت اسلحه به سمتش گرفت... یهمان قدم اول از

 هوپ هوپ هوپ آروم پسر-

 چه خبره انقدر خشونت؟ مینیرو بب گهیهمد میخواستیم فقط

 آشنا بود ختیریکه نفرت به جانش م یپر آتش یهاچشم

 به کابوسش مبدل شد... شیسال پ نیکه چند ییهاچشم همان

 ن جسمشو ناقص کرد یراندازیاز آن ت بعد

 از آسمان خراش متنفر شود.... نیچننیا نکهیا قبل
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 ...ی...طفلدهیعذاب کش یلیالبد خ چارهی... پسرک بیدیخبر هارو شن-

 زد... شیپا کینزد یریو ت دیضامن اسلحه را کش حرفیب

 و فاصله گرفت... دیدر جا پر یداد کم با

 ... یپامم ناقص کن یکیاون  یبزن یخوایم وونهیچته د-

 زد و بآلخره بهب حرف آمد... گرید یپا کینزد یگرید ریت

 بیندارم شک لییبا عزرا ی+من امروز فرق

 لحظه بودم که خودم بکشمت نیعمر منتظر هم تمام

 تر آمد هرچند محتاطانه... کینزد یشد قدم ریزد و ش پوزخند

 دلت و صابون نزن آسمان خراش یلیخ-

 من نه انیاما پا کهیتو نزد انیپا

و  میساال زندگ نیچرا تمام ا یبهم بگ دیفقط قبلش با رمینم نجایامروز تا نکشمت از ا+من 

 ....یزهر کرد

 اطراف لبخند زد.... یها هیسا دنیسوالش را نداد و برعکس با د جواب

 آسمان خراش رونیب یبر نجایاز ا ستیتو قرار ن-

 ببرنت.... قراره

 ریپخش شده از بلندگو و آژ یهر سوال صدا دنیبود مشکوک تر شد اما قبل پرس مشکوک

 که فعال شد مطمئنش کرد یسیپل

 کردیم یهرکار وفتادنشین ریگ یبرا بیشک

 در دست محکمتر کرد و قصد کوتاه آمدن نداشت اسحله

 ردیلحظه زمان برد تا دور تا دورش از افراد مسلح پر شود و تحت محاصره قرار گ چند

 تحت محاصرس نجایا

 یو زانو بزن نیزم یخراش بهتره اسحله تو آروم بزارآسمان -

 یطیشرا چیتحت ه ب؟یبزند؟ مقابل نگاه پر نفرت شک زانو

 نیمنطقه محاصره شدست اسلحه تو بنداز زم کنمیتکرار م-

 میدار کیشل دستور
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 بود و قصد کوتاه آمدن نداشت.... بیمصمم به شک نگاهش

اش را از هم دست  یآزاد دیام نیکند که آخر کیشل تواندیحاال در مقابل آنها نم دانستیم

 را در نگاه او بخواند... یروزیپ خواستیفقط نم دادیم

 خوردیشکست نم بیهمچون شک یمقابل شخص چگاهیه او

بلکه اسلحه اش را  زدندیم یریت شیمعکوس شروع شد و با هر شماره کنار پا شمارش

 بگدارند.... نیزم

 ....دیدیمرگ را اطراف خود م اهیس هیشود اما سا بیبود عامل مرگ شک قرار

 مقابل چشمانش گذر کرد.... یبه دست سمت او تمام زندگ اسلحه

 پدر تیو حما یو آغوش مادر...نوجوان یکودک

 و درد و بغض و نفرت و خشم.... یجواب

 و جنون و ماه... عشق

شد و به  کینزد بیبا تمام سرعت به شک ییرویآنها که ن یکیقدم مانده بود به نزد چند

 عقب هلش داد....

شناس اورا از  فهیوظ یروین کیباعث شد همچو  دیدیفرد مقابل م یکه در چشمها یخشم

 حادثه دور کند....

 کرد.... بیرا ترغ رارسالنیام شتریب اما

 طور هم شد نیو هم اهویه جادیا یکرد برا کیبه سمت سقف برد و شل اسحله

 دندیکوب شیبردند و پشت پا رونیرا فورا ب بیشک

 پرت شد...  یافتاد و اسلحه اش به کنار نیزانو زم با

 نداشت اما لبخند زد نیتا سقوط به زم یشد و فاصله ا دهیاز پشت کش دستش

 بود زیشک برانگ یادیداده بودند ز بیترت شیکه برا یدادگاه دیجد نوبت

دادگاه دستبند به  یو حال دوباره در راهرو تگذشیدادگاهش م نیدوروز از آخر تنها

 دست نشسته بود

 نداشت یحس چیه

 و نگران بود ختیریانداخته اشک م نییسر پا نه

 رفتیهمچون روهام دلواپس رژه م نه
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 کردیبه ذهنش خطور نم یفکر ماهان هم لحظه ا یحت

 آخر قیدقا نیکرده بود خودش را از فکر کردن به او در ا منع

بند هم  نیآخر یعنی نیو ا دیکشیکشور هم نفس نم نیا یدر هوا یاو حت گرید یساعات تا

 ....شدیجدا م

 ردیرا بگ شیخان که به سمتشان آمد به روهام عالمت داد جلو اتابک

 همه را به شک انداخته بود شیها یو نگران یکیمدت با نزد نیدر ا یاندازه کاف به

 گوش نداد.... چکسیبه حرف ه اما

 قد علم کرد.... شیرو یآمد اما سرباز جلو کشیپرونده در دست نزد با

 ....دیبه متهم رو ندار یکیمتاسفم قربان اجازه نزد-

 یعاد یکه اجازه قدمها یبسته ا یبا پاها دینگاه کرد و به حماقتشان خند رشیاس یپاها به

 فرار کند.... خواستیچگونه م دادیرا هم به او نم

 عقب برداشت.... یو قدم کوتاه دیکش یخان پوف اتابک

 حداقل... نمشیبرو کنار بب امیخب جلو نم یلی+خ

 ها گرفت... یدو زانو نشست و دست به لبه صندل یکه کنار رفت رو سرباز

 با او فاصله داشت اما مهم نبود یصندل دو

 کردیبه نوه اش نگاه نم ستادهیگاه از باال و ا چیه او

آمد، با زور نشسته  یدر اوج آسمان بود حال سخت کنار م شهیکه هم یخراش آسمان

 باشد....

 نشد نمی+ا

 کردن یو خال ریپشت ام یراحت نیبه هم یعنینشد  یچ یعنیبابا اتابک خان  یا-

 زد و دست با نفرت مشت کرد.... پوزخند

 راحت تر نمیراحت تر روهام از نمی+از ا

 کردن یافتاده همه شونه خال ریهاشون رو جمع کرد حاال که گ یگندکار ریمدت ام تمام

 از روهام گرفت و به پسرش داد... نگاه

 نگران نباش خب چی+ه

 گرفتم رو پرونده کار کنن گهیتا کارگاه د دو
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 نده یدیامروز دادگاه حکم جد هیکاف فقط

 همون چند سال زندان بمونه رو

 که برات دوختن... یکردن سرنخ پاپوش دایبرا پ کشهیمدت طول م هی

 مگه نه پسرم؟ یکنیم صبر

 ...ندیاطراف را نب یزد الاقل کم هیتک وارینداد و سر به د محل

 دادگاه مشکوکم نی+هرچند من به ا

 پرونده هم عوض کردن یقاض یراست

 و پوزخند زد دیروهام را شن داد

 ....دیایر بکنا توانستندیچگونه م گفتیرا به آنها م قتیحق اگر

 عوض شده یچ یعنی-

 شه؟؟یهفته است بازه مگه م کیکه فقط  پرونده

 دیازش نگران نباش ارمیسر درم یول یهرچ دونمیزده نم یگند هی بی+مطمئنم شک

آورد و نگاه به روهام  نییخان را که صدا زدند و قصد رفتن کرد بآلخره سر پا اتابک

 دوخت

 نشست نیزم یحرفها دارد و همچون پدربزرگش رو دینگاهش فهم از

 جانم داداشم جانم-

 +به حرفام خوب گوش کن خب...

 ...نهیپرونده چقدر سنگ دونمیم من

 دست داشته... یقاض ضیتو تعو بیشک دونمیم

 گهید چوقتیکله گنده ها همه سرباز زدن از ترسشون که لو نرن و نه حاال نه ه دونمیم

 انیپشتم در نم

 نداره.... ییراه به جا زنهیم یپدربزرگم بگو زور الک به

 ...یعنی-

 ه؟یمنظورت چ یچ یعنی

 ستیعلتش چ دانستیخودش هم نم یکه کج شد حت هالب
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 تشیزد به وضع پوزخند

 زد به حال خودش تکخند

 نداشت ییبایز یمعن چیبود ه هرچه

 نیهم یعنی+

 شده االن اومده رو پرونده من و االن به نام منه یسالها زدن و الپوش نیا یهر گند یعنی

 به تهش دمیرس دمیوقته فهم یلیخ من

 دیکش ریبه سرعت ت یشانیدهان گذاشت و پ یدست رو ناباور

 هنوز هم سالم و سالمت باشد اناتیجر نینبود بعد ا مطمئن

 نبود ینشانه خوب گرفتیکه م یوحشتناک یدردها سر

 !ر؟یام یگیم یچ-

 یبه من بگ دیبا االن

 االااان؟؟

 زد و دستها را در هم قفل کرد هیتک واریتوجه به دادش باز هم سر به د یب

 کردیم تشیفلز دستبند اذ هرچند

 کردیبه حالمون نم ی+گفتن و نگفتنش فرق

 نداره یهزار نفره در مقابل چند نفر شانس نیچند لشکر

 قبل شروع جنگ مشخصه برنده

 از سر راه برم دارن و خب خوانیم

 آورد در حد زمزمه... نییصدا پا تن

 شنی+موفقم م

  ؟یچ-

 رهی+ماهان داره م

 به دور و بر کرد و سر تکان داد ینگاه جیگ

 ره؟یکجا کجا داره م یچ-

 روهام یدونیرو نم زایچ یلی+خ
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 نبودم یکه داداش خوب متاسفم

 نگفتم فقط واسه خودت بود اگه

 شهیانقدر نگرانم نکن به خدا مغزم داره منفجر م ریام هیمنظورت چ-

 خارج رهی+داره م

 چنده؟ ساعت

ساعت را  یحت تواندینم گفتیبه ساعت انداخت و زشت بود اگر م ینگاه لرزان

 بخواند...

 صبح صبحه هنوز-

 +احتماال االن تو فرودگاهه

 داد پس؟ یرو آرکو رو دست ک آرکو

 که دلبسته آرکو بود و از نبودنش خبر نداشت... یسوخت به حال برادر دلش

 +متاسفم روهام

 متاسفم

 دیکشیم ریو قلب ت رفتیپله جلو م پله

 ...گشتیسست بود و هر لحظه به عقب برم زانوان

 داشت.... دیهنوز هم ام دیشا

 دنشید دیام

 برگشتنش دیام

 بودنش دیام

 به جز آمدن او؟ ایاز دن خواستیم چه

 و فاصله را پاره کند و باز در آغوشش کشد ییو بند جدا ردیرا بگ شیجلو دیایب

 ...گشتیبرم

 ...گشتیکه برم خوردیوهلل قسم م به

 ....گشتیآمد باز هم به آغوشش برم شیتمام آنچه پ الیخیب

 !..شو؟یم شتریی اشوانهیدل د یقراریچرا با هر قدم ب دانستینم
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 دیکشینفس ها را م نیکه آخر کندیرا م زنده ماندن صاحبش یتقال دانستیم چه

 داندیمعشوق را م یبر عکس او، قلبش خوب حال و هوا دانستیم چه

 خبر بود ینداشت و او ب یحال خوب مردش

معشوق حال  دانستیکه م یقلب ییزجه ها دنیشن یداشت برا ییکاش گوش شنوا یا

 ندارد... یخوب

 فرودگاه کنار رفت... یزد از لبه پله ها شیکه صدا ارشیک

 است و وقت رفتن... کیپرواز نزد دانستیم

 کندن و جا گذاشتن قلب دل

 هرگز برنگشتن دیو رفتن و شا گذشتن

 نگاه را هم سهم نبودنش کرد.... نیو آخر برگشت

 قلب گذاشت و وداع گفت یرو دست

 کرد..... یمشت فشرد و عزادار انیگردنش را م یها حلقه

 ییراه به جا گریهم قدم شدن اما د یگرفتن چمدان پا لرزان تر برا یها لرزان برا دست

 نداشت....

 ستیدر چه حال رارسالنیام دیگاه نفهم چیو ه رفت

 خواستارش بود یمیبود که معشوق قد یو رفتنش همان رفت

 بازگشت یب یرفتن

 شودیآنکه بداند عاقبت او چه م بدون

 فشرد یقو یپنجه ها یسر حلقه کرد و مو الدستبند خورده به دور  دست

 به آخر راه دنیسخت بود رس یبود بغض داشت حت دهیترس

 از بابت خودش نبود ترسش

 نداشت یو حال خوب دیلرزیم کیرا تماما وقف روهام کرد که هستر نگاهش

 نتوانست با او وداع کند یکه حت یبرادر کوچک یکرده بود برا بغض

 بار با عشق در آغوشش کشد... نیآخر ینتوانست برا یحت

 نبودنش یداشت برا بغض
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 حالشان بعد او یبود برا دهیترس

 به مرگ نبود... یکینزد یپاها برا عیسر حرکت

 نداشت یترس

 از دست دادن نداشت یبرا یزیچ گریاز مرگ که د نه

 و تار شد رهیرفت و آسمان تماما ت ماهش

 و ستاره ها را هم با خود برد رفت

 کوچکش را که با اشک از آغوشش جدا کردند... پسرک

 ....دانستینام پدر نم قیبزرگش که او را ال پسر

 از دست دادن که از مرگ بترسد؟... یداشت برا چه

 چیه

 اش یزندگ یآدم ها نیاز حال ناخوش مهم تر دیترسیم

 آمد در نبود او یحساسش م یایبرسر آر ییبال چه

 او را نداشت یوقت شدیتر چه م کیاز رگ جان نزد برادر

 متهم فرا خواند قامت راست کرد و با سرباز هم قدم شد گاهیکه او را به جا یقاض

 نشانیپرقدرت تر یکه آسمان خراش روز یاز نظر تمام کسان رفتیهم محکم راه م هنوز

 بود

 ندارد چیو ه ختهیمرد از درون فرو ر نیا دانستندیم چه

 ا سکوت مطلق بودام ستادیا گاهیجا پشت

 باز بود و حکم داده شده شیرو شیپرونده پر دروغ پ یوقت یا هیدفاع چه

 دادگاه نبود.... نیاول نیاو بود و ا هیتمام مدارک عل یدفاع وقت یداشت برا چه

فرشته مرگ  ییتنفس داد و بازگشت و گو گرانید شیاز سکوت او و تشو یعصب یقاض

 زدیاش پرسه م یکیدر نزد

 شد رهیو به روهام خ ستادیا جاهمان

 داشت ادیرا به  ششیپ قهیچند دق یها هیو هنوز هم گر کردیم ینگاه خداحافظ با

 شد رانیگفت آرکو رفت و برادرش و یوقت
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 کرده غیآغوش را از او در نیکه "چرا آخر دیزد و داد کش زجه

 "ردیبار آرکو را در بغل بگ نیآخر ینگذاشته برا چرا

 مرد بلند شد... یرسا یشد و صدا دهیکوب زیم یرو چکش

 شکستیاما بازهم سکوت نم کردیو درک م دیشنیها را تک به تک م حرف

صورت  یکه به پهنا یروهام قفل بود روهام یبست و باز کرد و نگاه هنوز هم رو چشم

 ختیریاشک م

که  یاز چهره روهام دیگرفت و نگاه دزد یقیجمالت در گوشش اکو شد و دم عم نیآخر

 ....زدیزجه م

 اش؟یزندگ انیبود پا نیو ا دیزد و اشک لغز لبخند

 تلخ!... نقدریهم

نامدار ملقب به آسمان خراش مسئول گمرک و بنادر جنوب کشور با  رارسالنیمتهم ام-

 ریاتهامات ز

 جات... قهیعت یقانون ریغ خروج

 ...معاند یبا گروهک ها یمسلح و همکار یهاروین ینظام حاتیتسل تصرف

 بدن و دختران و پسران جوان یاعضا قاچاق

 گریمورد د نیچند و

 ....گرددیماه حبس و پس از آن اعدام محکوم م 6 به

 جلسه!.... ختم

*** 

 ماه بعد  8

 

 پنجه پا بلند شد و به سمتش رفت...  یرو طنتیش با

 ...دیسیپشت دست دور گردنش انداخت و گوشش را ل از

 شمارشیب یهاطنتیدر مواجه با ش دیخند

 ...کردینم رشیبا او پ بودن

 ...دیدر گردنش برد و صورت به تنش مال سر
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 یانقدر کار کرد ی+خسته نشد

 عقب موندم یلینه خ-

 شد و ناز آمد... لوس

 اما نه برا کار ی+عقب موند

 به همسرت یدگیرس یبرا

 زد و سر به سمتش کج کرد... لبخند

 کردم؟ یکوتاه یگیم یعنی-

 به همسرم؟هوم؟ یدگیرس تو

 که ادا کرد یماند از لفظ همسر مات

 آمد که شک کرد زنده است... رونیب شیهالب نینسبت از ب نیقشنگ ا آنقدر

 ایرو ایاست  خواب

 شد شتریکه فکر کرد شک ب ایرو به

 باشد... ایباز هم رو نکند

 ....زدیوقت آنقدر به او لبخند نم چیه رارسالنی...امرارسالنیام

 زد؟یم

 ری+ام

 یشگیهمان جمله معروف هم دنیشن یماند برا منتظر

 نشد... بشیو زهرمار"اما چرا نص ری"ام

 گفت... یلب هوم ریبه سمت لپتاپش کج کرد و ز سر

 ریام ترسمی+م

 ؟یاز چ-

 یباش میدلتنگ یقشنگ شبا یایرو شهیمثل هم نکهی+از ا

 ریام ترسمیم

 توانستیحالت چگونه م نیدر ا دارسالنیبه تنش را حس کرد اما ام دهیچسب یتن یگرما

 در آغوشش کشد
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 آرام بخش بود و مانع از گسترش افکار مزاحم شهیمثل هم شیموها نوازش

 یاما خوب عادت کرد-

 ؟ی+به چ

 یایکنار م اهاتیخوب با رو یلیخ-

 ...ستیام نخواسته نی+اما ا

 ...اجبارمه

 ...اتیبسنده کنم به رو دیبا ینباش

 که تو ذهنمه... تیالیخ یصدا به

 که پشت پلکمه... تیآسمون یمحو چشما ریتصو به

 دستات که رو دستمه... نینوازش دروغ به

 اونا... ریام اما

 ...وجود ندارن...ستنیمثل تو ن اونا

 لمسشون کنم... ایبشنوم  نمیبب تونمینم

 کشنیپر م شمیم کیبهشون نزد یوقت

 ...ترسهیبودنم هم ازت م یایرو دیشا-

 !ر؟یام ترسهیمن م هی+از من...از چ

 که اونا هم مثل من معتاد بودنت بشن نیاز ا-

 کرد معتادش بودن را؟ اعتراف

 هم قبول داشت؟قبول داشت و ترکش کرد؟؟ خودش

 داشت جدا شده بودند ادیکه  ییجا تا

 زدینم ییاز جدا یحرف چرا

 یترکم کرد یاگر معتاد بودنم هست گفتینم چرا

 ...رفتیو م شدیناراحت م آمدیم انیهروقت حرفش به م دانستیچون م دیشا

 برگشت تی...بسنده کرد و کم کم به واقعشیجسم و نوازش ها یکرد به گرما بسنده

 ستین گرید یرارسالنیام دانستیناخودآگاهش هم م ریضم یحت
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 دادیاش م یباز یگاه کم فقط

 و دوام آوردن.... یادامه زندگ یبرا کردیهم دلش را خوش م دیشا

 آورد و به صورتش نگاه کرد رونیاز گردنش ب سر

 خوردیبه لب به او زل زده تکون نم لبخند

 ترساندشیم نیهم

 نبود یاگر واقع خواستیرا نم لبخندش

 کم صورت مقابل در نظرش ترسناک شد کم

 جسمه فقط نگاهت کند ترسناک استکه تکان نخوَرد و همچون م یصورت

 شدن داریب یکرد برا تقال

 ییرها یبرا کوبدیزندانش م واریکه خود را به درود یزندان کی مثل

 یاریهوش یبرا دیمغزش کوب واریدر و د به

 دیاز خواب پر یو ناله ا دیتکان شد با

 بود دیعرق کرده و تپش قلب شد تن

به صورتش و چشمان وق زده و لبخند  یاز حد صورت شیب یکیباز کرد اما نزد چشم

 بکشد و عقب بپرد یباعث شد داد بلند یگشاد

 که چهره احمقانه او.... کندیاش نمشوک زده گونهنیهم ا لیعزرائ دنیبود د مطمئن

 عشقم ریصبحت بخ-

 آمد و به حال خودش برنگشته بود... یم زونیهنوز لرزان ب نفس

عقب  یشانیعرق کرده را از پ شانیپر یموها گریقلب گذاشت و با دست د یرو دست

 راند...

 چه... نجایتو ا رامی+عل

 یکنیم یراحت باش بگو چه غلط ؟یچه چ-

 تا عرض تو بدوزم به درزت بگو

 ...دیو دوباره دراز کش دیخند حالیب

 نکن... داریمنو ب یجورنی+هزار دفعه بهت نگفنم ا
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 خب یدیدیکابوس م یداشت-

 +کابوس نبود

 ؟یزدیانقدر نفس نفس م کردیدنبالت م یزیچ یعقرب یوحشت بود؟مار لمیف-

 در حدقه چرخاند و  چشم

 ...دیایباالتر ب یسر گذاشت گردن دردناک کم ریز یگرید بالشت

 یکرد داریمنو ب یکله صبح ی+کارت و بگو عل

 کارت دارم نمیگفتنت بشه پاشو ب یقربون اون عل یعل-

 ظهره خوابالو ۱۱ضمن ساعت  در

 نگاهش کرد... حالینداد و همچنان ب محل

 وق زده نگام نکن پاشو یقربون اون صورت چرک و زشت نشستت با اون چشما-

 و سر در بالشت فرو کرد دیو به شکم خواب دینال

 برو بزار بخوابم دمینخواب میکردیم یباز میتا صبح داشت ادیبه خدا خوابم م رامی+عل

 ...دیرا خمار کرد و کنارش دراز کش لحنش

 و نه؟ هامونیباز یتو دوست دار یاوممممم ول-

کند  دایبحث کش پ نیاز ا شیاما نشان نداد مبادا ب تشینها یاش گرفت به ادا اطوار ب خنده

 که توان نداشت

 بالشت رد کرد.... ریدستش را از ز کیبه سمتش برگشت و  پوکر

 رامی+عل

 و زهرمار رامیعل-

انگشت  دواریو تهد دیبرداشت و به صورتش کوب یشد و به سرعت نشست.... بالشت یجد

 صورتش تکان داد... یجلو

نه من نه  گهید یتکرارش کن ای یکن یموضوع شوخ نیبا ا گهید بارکیبه وهلل  رامی+عل

 یدیتو فهم

 ....یبهش گفت نویکه ا ارشیخدا لعنتت نکنه ک یا

 کرده یرو ادهیز دیفهم

 آمد کشینزد یرا گرفت و قدر شیها شانه
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 بلندش را نوازش کرد.... یشانه خود گذاشت و پشت موها یرا رو سرش

 آروم باش دمینبود فهم یجالب یخب شوخ یلیخب خ یلیخ-

 ...دیاش کوبآرام بلند کرد و باز به سرشانه یشانیپ

 نکن باهاش خب یشوخ گهی+د

 شهیتکرار نم دیباشه ببخش-

 را از صورت کنار زد شیگرفت و موها فاصله

 خواب شد... الیخیداد و ب هیتاج تخت تک به

 ...دادینم یاش داشت خواب معن یکیآن زلزله را در نزد یوقت تا

 ؟یکجا بود یاومد رید یلیخ شبی+د

 ...یفضول یکنار تخت رفت برا یباال انداخت و سروقت عسل شانه

 کالب بودم-

 ...دیسمتش برگشت و چشمک زد و لبش را گز به

 ادینم ادمیاما در مورد اتفاقاتش نپرس که خودمم -

 صبحانه بکند یبرا یگرفت از تخت دل بکند فکر میو تصم طنتشیبه ش دیخند

 ...کردینم چیاو بود که ه به

 ؟یستی+گرسنت ن

 چرا-

 شد و چپ چپ نگاش کرد... پوکر

 ؟یکنینم اتزهیبرا رفع غر یغلط چیه ی+پس چرا لش کرد

 کنهیهمه کار م زمیگل پسر هست برا رفع غر هی دونمیچون م-

 ....دیغر یبرداشت باز هم به سمتش پرتاب کند و حرص بالشت

بخوابم حاال هم  کمی یکردم نزاشت یمن تا صبح بچه دار ییییلیخ رامیعل ییپررو یلی+خ

 واست صبحونه درست کنم دیبا

دستش به او  نکهیتخت پرش زد اما قبل ا یرو...کنه کاریپس نوکر گرفتم چ فتهیآره وظ-

 خورد و کف تخت پهن شد.... یبرسد لگد محکم
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 ...دیپر دردش خند افهینشست و به ق شیران ها یبود که رو رامیعل

 بلند شد ارشیبهت زده ک یمسخره اش کند اما قبلش صدا یباز کرد کم لب

 نگرندیدر آستانه در ظاهر شدند و آن دو را م ارشیک ایارش یک دندینفهم یحت

 ؟یکنیم کاریچ یدار قای...دقییدا-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیرام فرهمند                                                 

 

 عجله به کنار هلش داد و نشست و به در نگاه کرد... با

 +آرکو کجاست؟

 سوزونهیم شیداره آت رونیب-

 ...دیتوپ ارشیداد و به ک رونیراحت ب نفس

 تو؟! یشی+آدم نم
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 دفعه گفتم در بزن هزار

 هان؟ میکه در بزن دیکردیم کاریمگه چ-

 ستادیو کنار تخت ا دیکش یپوف

 حالت ممکن بود نیتر حالیخودش در ب یوقت کردیرا درک نم یحجم از انرژ نیا

 میکنیم یکار گمینم زمی+عز

 چشم غره به او اشاره کرد... نیدراز شد و در ح رامیبه سمت عل دست

 کرد کاریچ ستین شیجناب حال نیا ینیبی+نم

 نهیآرکو بب خوامینم

 امیم هیفقط من خار دارم دو ثان ستین یمشکل نهیبیدوتا مشنگ و روهم م نیصبح تا شب ا-

 طرفت هان؟

 پا را ماساژ داد.... دهید بیشانه باال انداخت و ران آس الیخیب

 فرق داره شییبه داداش و دا دشیبه من با د دشی+بالخره د

 پاهام درد گرفت ینیچقدر سنگ رامیعل

 خفه بماند شیدر گلو شهیها مثل همرا عوض کرد حرف بحث

 را بزند رارسالنیبازهم حرف ام خواستینم

 دو نفره آنهاست... ریکه در ذهن آرکو ثابت مانده تصو یریتصو دیباز بگو خواستینم

بابا  ریمبادا تصو ندیبب یگریآرکو او را در کنار د خواهدیدلش نم دیبگو خواستینم

 کم رنگ شود... رشیام

 بابت فرار کردن زدیهم با عذاب وجدان سروکله م هنوز

 و از پدرش جدا کرد دیآرکو را دزد رسما

 ست؟یدر چه حال رارسالنیام حال

 گردد؟یهم دنبال پسرکش م هنوز

 کردیم دایآنها را پ دیتا به حال با شناختیکه اون م یریام

 امده؟یهنوز دنبال آرکو ن چرا

 آنقدر زود فراموشش کرده؟ یعنی
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 مغزش را احاطه نکنند شانیتکان داد افکار پر سر

 لبخند زد و دستانش را به نشانه بغل از هم باز کرد اینگاه ارش یرگیخ به

را  زانیو پسرک با لب و لوچه آو رامیو عل ارشیحرف زدن ک ینگاه کرد به درگوش چپ

 ..دیدر آغوش کش

 بابا؟ ی+خوب

 خوبم-

 کرد؟ ینجوریچرا ا بابا

 قانع کردن پسرکش... یبرا گفتیم چه

 ....میکردیم یشوخ میبابا ما فقط داشت ای+ارش

 ...دیدر آغوش گرم پدر فرو رفت و خود را به تنش مال شتریب

 دیبکن ایشوخ نیاز ا گهید خوامینم-

 نمتیبب گهید یکیبا  یجورنیندارم ا دوس

 هم همچون برادرش بود او

 ذهن یدائم ریو همان تصو دگاهیهمان د با

 بزرگ تر بود عاقل تر نکهیا با

 گفینامدار سخن م رارسالنیبند از تنفرش به ام کی و

 و تحمل کند دیایکنار ب گرید ریتصو کیقرار نبود با  اما

 از ضربه خوردن دوباره پدرش... دیترسیهم م دیشا

 نگفت چیو ه دیرا بوس شیها یفرفر

 دنیآن دو بفهمد اما با شن یاز پچ زدن ها یشده کلمه محو یکرد حت زیت گوش

 زد... شانی"  اخم کرد و بالخره صدادی"بازم کابوس د

 رونیب میبر ستی+بهتر ن

 دیبزن گهیمنو برا هم د رآبیو ز دیتا آخر شب تو اتاق من بمون قراره

 و به تته پته افتاد ارشیکرد ک هول

 که مینگفت یزیچ-
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 کرد یدر حدقه چرخاند و پوف چشم

 ستمیکر ن ارشی+ک

 رونیب میبر شهیم حاال

 و راهش را سد کرد دیپر شیعجله جلو با

 شهینه نم-

 ...دیرا در آغوش کش ایارش یداد و حرص نیچ ینیب

 به اون یچسبیم یه ادیخوشم نم نجایا ایاول تو ب-

 بابامه ها-

 حاال یهرچ-

 ماهان بمون تو اتاق کارت دارم بعدشم

 کاری+چ

 داره زیآرکو برات سوپرا-

 زد و سر تکان داد یقیعم لبخند

 وروجک؟ کنهیداره م کاری+چ

  زهیسوپرا-

 کاره گذاشت و به خنده اش انداخت... مهیآرکو اما حرفش را ن ادیو فر غیج

 کردم یخالب کال ایب ییدا ییدا-

 ...دندیماهان نگاه کرد و همزمان خند به

 رونیب گوشیبه گوش پسرک باز شیصدا دی" و بلند داد کشیزبون میکرد "پسرک ن زمزمه

 برسد

 پوشک تو عوض کنم؟ دیمن با یکنیم یخرابکار گستید یکیبابات -

 ااااینه ب اینه از اون خالبکال-

 کرد.. دیبه ماهان تاک گریتکان داد و به سمت در قدم برداشت و بار د سر

 زده زلزله شیدوباره کجا رو آت نیا نمیبب میریما م-

 خب؟... ارتتیب ادیتو اتاق تا خودش ب بمون
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 .... دیایمنتظر ماند تا در به صدا در ب یلحظه ا چند

 تیآن همه ادب و ترب یپسرک کوچکش را برا یصدقه رفت سرتاپا قربان

 برده بودند... یزود به آن پ یلیکه خ یزیچ

 سن کم نابغه بود... نیبا هم آرکو

که او را  دادیاوقات آنقدر ذکاوت به خرج م یاز دوسال سن نداشت اما گاه شتریب نکهیا با

 ...کردیمتعجب م

 زانو خم شد یرا باز کرد و رو در

هم برسد و مثال  گرانیصدا به د دیو عمدا بلند داد کش ختیپرپشتش را بهم ر یموها

 خجالت زدشان کند...

 یدر بزن یقربون اون ادب و نزاکتت برم که بلد ی+االه

 رنیبگ ادی ایبعض

 ....دیکوب شییرا که به شانه دا ارشیحرکت ک دید

 ییبا تو بودا دا-

 مثل گاو اومدم تو اتاق؟ شیپ قهیدو دق نیزر نزن من بودم هم-

 ؟ی... تو بودییدا دونمینم-

 کرد و قبل از ادامه بحثشان ، بلند شد یریجلوگ یاحتمال یدعوا یریشکل گ از

 ه؟یچ زتیسوپرا یبگ یخوایزبونم نم نیری+خب ش

 ییچمشات و ببند بابا-

 به لفظش و چشم بست دیخند

 آورد.... یاوقات کلمات را عمدا اشتباه به زبون م یگاه

با ناز و نوازش کلمات درست را گوش زد کنند و  خواستیدردانه...م زیبود و عز لوس

 ردیبگ هیلفظ درست را بکار برد هد یوقت

 بودنش را از پدر به ارث برده بود... باهوش

 شدیکوچک پسرش همراه م یهاو با قدم کردینگاه م نیبه کف زم یچشم ریز

 دانستیرا نم لشیاما دل ستادیبه اپن اشپزحانه را و ا یکیداد نزد صیتشخ

 داد و اطاعت کرده چشم باز کرد ستیبالخره دستور ا پسرک
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 در صورتش همانا یشدن خامه ا دیآرکو همانا و کوب غیکردن چشم همانا و ج باز

 قد داد که چشم ببندد... نیعملش فقط به هم سرعت

 لحظه شوک زده مجسمه ماند و بالخره چشم گشود چند

 رو نگاه کردان روبهو به جمع خند یخامه ا یهاروس لب دیکش زبان

 تولدت مبارکککککک-

 تک تکشان با مکث نشست یو نگاه رو دیزده خند جانیه

 به خودش آمد و لب باز کرد... بالخره

 نکنه کارتونی+خدا بگم چ

 دیبگ کیمثل آدم تبر دیتونینم

زد و طعم خامه صورتش  سیلپش را ل شیتوجه به نگاه حرص یشد و ب کشینزد رامیعل

 ...دیرا چش

 گنینم کیبه فرشته ها که مثل آدم تبر-

 نه گنیم کیتبر یجورنی+آها به فرشته ها ا

 ...ندیگذاشت و اشاره کرد بنش شیبرا یو صندل ستادیسرش ا پشت

 ما فرق داره یفرشته-

 اش یبه زبان باز دیخند

 داده زبونه ادیکه به تو و خواهر زادت ز یزی+خدا چ

 دیمردانه خند یزد و جذاب تر از هرلحظه ا چشمک

 نشونت بدم؟ یخوایم میدار ادیهم ز گهید یزایاتفاقا از چ-

 دیخند دیاش را که دغره چشم

 میریجشن بگ میخوایکه م نی+خب خب بش

 را درست کرد و نشست گاهشیجا یصندل منینگاه کردن به نش بدون

 یو صدا دیبود و با نشستنش به اطراف پاش یصندل یکه رو یادیز یحس برف شاد با

 فِس 

 با شلوار،  برخوردشان
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 ماجرا نبود... یو برخاست اما هنوز هم انتها دیکش یبلند داد

اپن  نییو فقط توانست مستاصل پا دیسرش ترک یرو یبادکنک پر آب ستادنشیمحض ا به

 نازل شود... یگرید یمبادا بال ردیو با دست سرش را بگ ندیبنش

 کرد... رامیعل یحواله پا یو لگد محکم دینال شانیتوجه به قهقهه ها یب

 که حداقل زنده بمونم؟ دیریاصال برام تولد نگ دیخوای+م

 تا به سر و وضعش برسد... دیطول کش یساعت مین

 ...دیبشو فیاز تن بکند و صورت کث یا یو کف سیخ یلباسها

 به سالن برگشت و مشکوک اطراف را نگاه کرد... دوباره

 راحت التینترس خ گهیتموم شد د-

 نشست یصندل یکامل بالخره رو یراحت نشد اما با بررس الشیخ

قرار دادن پسرک  ریتحت تاث یو برا دینشسته بر سنگ اپن را در آغوش کش یآرکو

 مثال ناراحت شد... شیاحساسات

 کنه تیو اذ شییبابا شهیم یکیدست به  هیبا بق یجوجه دوسانت گهی+حاال د

 بوسه زد... شیو پشت سرهم بر لبها ستادیدر آغوشش ا فورا

 بود یکار ما نبود که فخط اول شیبب یبابا-

 بود؟ یکار ک شی+پس بق

 را نشان داد و دوباره در آغوش پدر لش کرد... رامیدست عل با

  یشوخر-

 ؟ی+ک

 عالمت داد و غر زد رامیبه عل شتریب معترض

  یعهههه شوخر-

کرد که  یرامیچشم غره رفت و نگاه معطوف عل ارشیو ک ایارش یها دنیخند زیر زیر به

 قصد سوراخ کردن سقف با نگاهش داشت...

 رامی+عل

 هوم-

 +منو نگاه کن
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 هوم-

 گفته بودم؟ یآرکو چ تی+در مورد ترب

 خب دروغ که نگفتم بهش؟ هیچ-

 !!یبهت بگه شوهر یگیبه بچه من م رامی+عل

از ران ماهان گرفت لپ آرکو را  یمحکم شگونیطور که نسمت آرکو خم شد و همان به

 ....دیبوس

 نه ای گمیم یالک یفهمیبزار بزرگ شه تا گرفتمش خودت م-

 داد و از تصور ذهن حالش بد شد... نیچ ینیب

 لهیپدوف ی+خجالت بکش انگار

 کنم کارتیچ دونستمیوگرنه م دونهیو نم شیمعن خوبه

 تینها یب طنتیتوام شد با ش نگاهش

 زل بزند شیهادر چشم میبود که جرعت نکرد مستق ثینگاه آنقدر خب برق

 ستمیتو ن یاون هستم شوخر یشوخر یجووون بگو حسود-

 رمت؟یتورو بگ یخوایم

 داد هیتک یصندل یکه بلند شد پرغرور لبخند زد و به پشت ایارش یحرص یصدا

 ...کردیشده تماما از پدرش دفاع م یرتیپسرک غ یبه حرف زدن نداشت وقت ازین

 صد دفعه نیبا بابام حرف نزن ا ینجوریا ییاد-

 خب دوکلمه هم از مادر عروس یلی+خ

 ...تمیمن استر ستیمن ن پیبابات اصال تا شیا

 برداشت و به قصد آوردن شمع بلند شد... کیبالخره دست از انگولک کردن ک ارشیک

 یزنیم دیو ماهان رفته بود حموم کو*نش و د یتیاستر ییآره دا-

 خم شد رامیدرشت کرد و به سمت عل چشم

 ؟یزنیم دیتو منو د رامی+عل

 تورو نه کو*نت و-

 ...دیغر یآرام که باعث ترس آرکو نشود و حرص دیکوب زیبه م مشت
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 رامی+عل

 جورهیرو م ییبایبه من چه من چشمام ز-

 هاست ییبایاز همون ز یکیتوام  کون

 ...دیکش غیزده ج جانیشمع را روشن کرد و آرکو ه ارشیکردن ک دیتهد قبل

 یفوت فوت-

 دیپرکش یا هیاپن قرارش داد و نگاه به شعله دوخت و لبخند به ثان یو باز رو دیخند

 بود که انتظار داشت پس چرا ماتش برد یتولد همان شمع

 یاز آن عدد شمع بود که دهن کج شینبود اما ب لیتولدش بدون حضور او باب م نیاول

 ....کردیم

 بود شانییآشنا یهاسال شمع تولدش عدد سال 4،5 نیا تمام

 متولد شده بود... گریبار د کی رارسالنیام داریبا د او

 دوباره یتولد یعنیاو  دارید

 دوم یزندگ همان

 ...هیتا آسمان فرق داشت با بق نیدونفره شان، زم یتولد ها تمام

  کیمعشوق پر بود از شمع و گلبرگ و موز تولد

 ....رارسالنیام یها زیاو پر بود از سوپرا تولد

 رامیعل قیو نگاه عم ارشیزد به نگاه مشکوک ک لبخند

 آرزوها انیآرزو کردن بود و گم شد م وقت

 عشق از قلب و روحش پر بکشد نیرا نداشت آرزو کند ا دلش

 از بعدش دیترسیم

 اوردیعشق او چگونه دوام ب بدون

  دنشیدوباره د یاز آرزو دیترسیم

 یگریدر کنار د دنشیاز د دیترسیم

 دوباره برگشتن شان بهم یاز آرزو دیترسیم

 کند ییعشق را از او گدا دیترسیم
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 خواستینم چیکه ه یزیچ

 خواستن ها؟! همهنیا انیاز م کردیآرزو م چه

 هایتمام لبخند ها و شاد عالرغم

 ها یوانگیتمام خنده ها و د عالرغم

 بود. دهیچشم پر کش برق

 ماه 6 نیآمده بود با خودش تمام ا کنار

 ....شدیرا به خاطر او خراب نکند اما نم انیحال خود و اطراف گریداد بود د قول

که در  یاما امان از وقت کردیبروز م یدلتنگ میعالئم سرطان وخ ییاوقات در تنها شتریب

 ...ـشدیجمع حالش گرفته م

 که حفظش بودند؛ ینگاه کسان شیلبخند بزند پ یمصنوع توانستیم نه

 ناراحت شوند.... شیطاقت داشت آنها از ناراحت نه

 ....دیشیچاره اند الینجاتش از قعر فکر و خ یبود که برا ارشیک شهیهم مثل

 عالمت داد به اتاق برود و منتظرش بماند و  ایارش به

 ماهان برد.... شیآرکو بغل کرده پ خود

 و بخون براش یبخون یاون شعره که قرار بود برا بابا ماه ییدا یدوسانت-

 روانه شد... ایرا هم به جمعشان دعوت کرد و خود به سمت اتاق ارش رامیعل

اش  یبگذارد و عمل انیها ذهنش را مشغول کرده با آن درمکه مدت یمیبود تصم وقتش

 کند...

 دردونه؟! میحرف بزن-

 خود درازکش کرد.... یرا روتخت ولو شد و جسم کوچک معشوق  یرو

 گفت... یدستها گذاشت و اوهوم یپهنش قالب شد و چانه رو یها نهیس یرو دست

 می+حرف بزن

 گرفتم یمیتصم هی-

 تنه اش وول خورد... نییپا یبلند شد و رو طنتیش با

 یریمنو بگ یخوای+بآلخره م
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 مطمئنم؟ یریمنو بگ یخوایم بآلخره

 و نوازش وار جسمش را لمس کرد... دیخند

 رمتیبگ خوامیم نباریآره ا-

 جسمش افتاد... یشد و باز رو هول

 کردم ی+اما من من شوخ

 ...یتو جد ارشیک

 یجد هیآره جد-

 کنم شیاالن عمل گهیم لیدارم واسه کارم اما دوتا دل لیدل هزارتا

 زمانه نیبهتر میستین رانیکه ا حاال

 میوقت برنگشت چیه دیکجا معلوم شا از

 نیبهتر از ا یزمان چه

  یتو بچه ا گهید نه

 داره یماهان مخالفت گهید نه

 صبر و تحملش و دارم گهیمن د نه

 ...دیکش غیو خوشحال ج دیپر نییبلند شد و باال پا باز

 +آره آره آره

 ...دیخند جانشیاز درد درهم رفت اما باز به ه یکم چهره

 یو قلب نجوا ندیبیخنده از ته دلش را م نیماه اول 6بعد از  گفتینبود اگر م دروغ

 ...دهدیسر م ییرسوا

 یبود هرچه دور بس

 بود.... یعذاب بدتر نیاما در آغوشش ؛ا دور

 راحت نبود... الشیاما بازهم خ گریکدیخورده قلبها به نام  وندیها پها مال هم روح جسم

 ایکنیم ینجوریا سیدارم فنر ن ازین ینییمن به اون پا رمتیبگ یخوایاگه م ایارش-

 دیببخش دی+ببخش

 گه؟ید یهست یجد ایک
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 رمت؟یبگ یخواینکنه نم هیچ -

 شهیاز هم شتریب خوامیم خوامیم خوامی+م

  ؟ی...اما خب واقعناما

 شه؟یم یبعدش چ نهیمنظورم ا یعنی

 برام یخریم یمثال لباس دوماد ینی

 که دوست دارم ونیپاپ با

 ضعفه گرفت از تصورش... دل

 شد و لرزان یدل خال ته

 جسم کوچک بود... نیقطعا برازنده ا یشلوار مشک کت

 نایآره همه ا-

 ...دیپر نییو از تخت پا دیکش غیج بازهم

 +برم به بابا ماهان بگممم؟

 از رفتنش یریجلوگ یکرد برا عجله

 ...دیرا گرفت و باز هم کنج بغلش کش دستش

 دومم و نگفتم لیمن هنوز دل-

 با ماهان حرف بزنم دیضمن خودم با در

 کرد... یباز رهنشیشد و با دکمه پ لوس

 +چرا من نگم به بابا

 چون حرف دارم باهاش-

 دومم خود ماهانه لیدل

 +بابام چشه؟

 یفهمیقطعا م ایارش یستیبچه ن -

 خوبم گهیم

 ؟یدونیتو حالش و خوب م یول

 اش گذاشت... نهیگفت و سر بر س ینوچ مظلوم
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 کنم کاری+نه اما خب چ

 حس و حال نیبرامون ا ازهین کنمیحس م -

 مطمئنم شهیخوب م ماهان

 بوده نیآرزوش هم شهینگه اما هم دیشا

 ما یبه جز خوشبخت خوادیم یچ

 ما هم که به هم گره خورده یخوشبخت

 شهیقطعا حالش خوب م پس

 به قلبش چسباند و با ضربانش چشم بست.... رهنیپ یاز رو گوش

 !شه؟یم یچ می+ازدواج کن

 شه؟یتموم م یچ همه

 تازه شهیشروع م یهمه چ-

 میو دار زی+اما ما حاال هم همه چ

 ینگاه نکن فرفر ینجوریبه تعهد ا -

 دینسبتمون رو پرس یکی میحاضر شد یجمع هی یمنو تو تو یوقت یعنی تعهد

 افتخار بگم شوهرشم با

 مردد بگم دوس پسرمه نکهیا نه

 یلفظ چقدر عشق رو قو نیهم یدونیمن نگران همسرم بشم م یخونه ا رونیب یوقت یعنی

 کنهیتر م

 من نگم دوس پسرم کجاست و نگران بشم یعنی

 بدونم همسرم کجاست یعنی

 کنارت باشم یو سالمت یماریب یو ناخوش یو غم خوش یکه سوگند خوردم تو شاد نیهم

 مون یزندگ هکنیم فرق

 زد و آرام چشم باز کرد لبخند

 حالت را به خود گرفت و لب غنچه شد... نیتر مظلوم

 ای+ک
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 ایجان ک-

 یریگی+برام کت و شلوار م

 میریگیم میریآره باهم م-

 ایونی+از اون پاپ

 آره-

 د؟یسف یی+رنگ ست؟ دوتا

 گلم یمشک-

 خوامینم ی+مشک

 دهیکه به آخر نرس امیدن

 ...؟ینظرو دار نیواقعا ا نه؟یا یمشک یمعن گهیم یک-

 +آره دارم

 باشه بگو رنگ قدرت-

 میبگن قدرتمند ننمونیبیم هیبق یوقت خوامینم

 باشه دیسف خوامیم

 ؟شهیم...لبخند بزنن بگن چقدر خوشبختن ننیبیم همه

 پسرک کوچکش را دگاهید نیا دیپرستیم

 یو دوست داشتن فیو ظر فیلط

 به جز او... یاز زندگ خواستیم چه

 شهیم یتو بخوا یهرچ-

 شک نکن کنمیهمه کار واست م من

 برداشت و کنار ماهان نشست... یو موز دیآرکو خند یزبان نیریش به

 پسرک درآورد و لوس شدنش را مسخره کرد... یبرا یزبان

 ارشی+نخور ک

 دونهی نیهم-

 ...دیکش یپوف کالفه ا رامیحرف عل دنیسرتکان داد و با شن متاسف
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 هم برا من بزار کنار یکیجان بخور  ییبخور دا-

 میکنینبات حلش م ییچا با

 ستین تیچرا حال ادیاز فشار ز دنیبر اثر ترک ای دیریمیم بوستی+آخرش از 

 غر نزن الیخیب-

به صورت سرخ شده اش  یرو جا گرفت متعجب نگاهتک مبل روبه یکه رو ایارش

 انداخت...

 فشار دندان قرمز شده بود.. ریکه ز یگل انداخته و لب یها گونه

 بابا ای+ارش

 کرد لبخند پنهان کند... یفرو برد و سع قهیدر  شتریب سر

 بله بابا-

 ...دیگیافتاده به من نم ی+اتفاق

 و به سمت اتاقش رفت.... دیزده از جا پر جانیه

 یفقط بعدش منو دعوا نکن ییبابا گهیبهت م ایک-

 شمردرا  شیهاگشاد کرد و قدم چشم

 ارشیچش شد ک نی+ا

 حاال گمتیم-

 کن یبرو اتاق باز رامیبا عل یی+آرکو دا

 ببرش ایب یییییدا

 ایزنیداد م نجامیهم یی*زهرمار و دا

 ...دیاش را بوس ینیشد آرکو بغل گرفت و نوک ب خم

 کنه یبره باز یبا شوخر ییآرکو-

 دوتام همو پاره کنن باشه نیا

 جهینت یب یدرمانده شده بود از تکرار حرفها و حرص خوردن ها گریو د دیخند یحرص

 و تشیترب یهمه یفهمیم دیو پودر کرد تشی+همه ترب

 خودش بزرگ شه به ما چه دیحرص نخور بچه با-
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 یکنیم میحرفا نزن عصب نیاز ا ارشی+ک

 ؟یگفت یچ ایبه ارش بگو

 چاک داد و چشم درشت کرد... شین

 ...دیبه خود گرفت و بر شانه اش کوب یمضحک افهیق

 یآرزو کرد یاول تو بگو چ-

 گنی+آرزو رو که نم

 ادتهی شهیبرآورده نم بگن

 ...یبه کودک دیزد و پر کش لبخند

 از آرزو کردنشان تا برمال کردنش بردیچند لحظه زمان م فقط

 مبادا آرزو پر بکشد و برآورده نشود زدندیحرف م یگوش در

 دهان برادرش برد و اشاره زد... کینزد گوش

 شهیبرآورده م یبگ ینجوریا ایب-

 آرزو کردم؟ یچ یکنی+فکر م

 صورتش زمزمه کرد... یکیشد و در همان نزد یجد

 اون و-

 یدونی+از کجا م

 گرفت و به چشمش دوخت شیهااز لب نگاه

 بود... دییتا دنیشن منتظر

 آن لبها انی"از میخارج شدن"آر فقط

 سفسطه کردن نه

 ؟یدار ییاون آرزو ریغ-

 و سر کامال عقب برد و نگاه به سقف دوخت... دیخند

 او در دل سودا...نه؟ ری+که ندارم غ

 آره خب-

 دارم یا گهید یآرزوها یلی+چرا دارم... خ
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 یگیخوبه که حداقل به من دروغ نم-

 گهیو م قتی+به تو؟ مغزم آالرم دروغ بده زبونم حق

 وقت طرف خودم نبودن چیبدنم ه یاعضا من

 راحت التینشسته وسط قلبم بودن خ یطرف آدما شهیهم

 و گوشه به گوشه سقف را نگاه کرد... دیاو کامال دراز کش همچون

 داشت که نگاه مشتاق او به دنبالش بود چه

 ...دیدیها نم یدر گچ کار ییبایز چیکه ه او

 یبشه ول ینجوریقرار نبود ا-

 !؟ی+چجور

 ...یباش ریهلند و تو هنوز درگ میایب-

 ...شهیعوض م یهمه چ میخارج بش رانیاز ا نکهیبه محض ا کردمیم فکر

 داشتم خب... دیام یبچگونه ست ول یادیز کمیمسخره نکن  دونمیم

 پس نجایا میقلب چرا اومد نیعوض نشه تو ا یچیقرار بود ه اگه

 ...کردیها را درک نمچشم قتیحق

 آنقدر صادق بودند... چگونه

 یا نهیهمچون آ شفاف

 کردندیاسرار فاش م یبه کلمه ا ازین بدون

 کلمه از هم پنهان کنند... کیشده در حد  توانستندینم یحت یبود نگاه ها وقت ترسناک

 مونیقبل یبه زندگ یبرگرد یتونست ارشی+اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم... ک

 نبود یرارسالنیکه ام

 کرد... یو آرام نوچ دیدزد نگاه

 +پس از من توقع نداشته باش

 نشست و دست تند تند در هوا تکان داد بحث را عوض کند صاف

 یبهت بگم آماده ا گهید زیچ هی خوامیم ستیخب اصال مهم ن یلیخ-

 +خب؟...
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 ازدواج کنم؟ ایبا ارش یدیاجازه م-

 خود نشست و چشم درشت کرد... یسر جا عایسر

 !ی+چ

 نه؟ ایآره -

 گه؟ید یگیم ی+جد

 میآره جد-

 ؟یعنیاالن  نیهم نی+هم

 و برادر شوکه اش را در آغوش گرفت و به تن فشرد... دیو پس سرش کوب دیخند

 ...ندهینه خنگول االن که نه چند روز آ-

 نه؟.... ای یدیم اجازه

 ...دیلرزش چانه خند انیکرد و م بغض

 ؟یریبگ یخوایمنو م یای... ارشای+ارش

 یزاریآره... م-

 ...دیو محکم تر از او پس سرش کوب دیکش داد

 زارمیمعلومه که م وونهی+معلومه د

 جون بدم دنشیمعلومه که حاضرم واسه د خوامیکه لبخندتون و م معلومه

 نشد... شانییباز شدن در اتاق هم عامل جدا یصدا یآغوش هم حل شدند و حت در

 زارمی+معلومه که م

 یباعث لبخندتون شه هرچ یبخواد...هرچ امیارش ی... هرچیتو بخوا یهرچ

 دینکن شیهند لمیخب ف یییلی*خ

 برگشت رامیو به سمت عل دیباال کش ینیب

 دوماد؟  ییِ گفت دا یچ یدی+اصال فهم

 رونیگمشو از خونه ب ارشیک دمی*آره فهم

 !یمن دار کاریوااا چ-

 یخواستگار ایب ینیری*گمشو برو شب با دست گل و ش
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 زنان کامال لم داد و دست درهم قالب کرد... پوزخند

 کردم یخان من قبال خواستگار ییقابل توجهت دا-

 دوپا برد و عالمت زد... انیم دست

 یخواستگار ایشب ب رونیگمشو برو ب یوسط نیبه هم قایدق ینیبیم نوی*ا

 دیکوب نیو پا بر زم دینال

 ییدا-

 و زهرمار کره بز گمشو... یی*دا

 افراد لبخند زد.... یو به تکاپو ستادیپنجره ا یروروبه

 خوشحال بود پسرش

 یاز ته دل و واقع دیخندیم

 غرق لذت بود ارشیک

 شدیکم نم یا هیثان شیهالب یانهنا

 شانیهمه کارها انیم کردیم طنتیش آرکو

 قلبش دی... عضو جدرامیعل

 شدیحرکت باعث خنده شان م نیکوچک تر با

 بودنشان را کردیم شکر

 را سرحال آورده بود ایهمان روز اول ارش از

 ...نیا ریمگر غ خواستیم چه

 جان بخشش.... یِ کرد از آب فیبه سمت آسمان برد و ک نگاه

 قدر جان بخش بود نیهم هم او

 نبود یآب

 زدیمطلق م یاهیس به

 یخاکستر یگرگ دیشا

 لحظه رعد و برق دیشا

 کننده رهیقدر خو همان زیرعب انگ قدرهمان
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 همان اندازه هم جانبخش بود اما

 بخش او بود... جان

 ریخودمون و واسشون رقم زدم ام ی+آرزوها

 میکنیروز ازدواج م هی گفتمیم شهیهم ادتهی

 جنگل میبر میوسط مراسم فرار کن از

 کنهیگرگ درونت و آزاد م جنگل

 نمیمگه من گرگ یگفتیم یکردیچپ نگا م چپ

 ...اوردیرا در ب شیبه غبغب انداخت ادا یو باد دیخند

 گهید یبود یاما وحش ینبود نهی+گرگ

 کن قبول

 گرفتیاحساس قدرت کل وجودم و م کردمیآرومت م یوقت

شب ازدواجمون  خواستمیجنگل و دوست داشتم م نیچشات رام من بود به خاطر هم گرگ

 میاونجا باش

 وسط جنگل وسط

 بود و نبود نیداد... آه مانند...غمگ رونیپر صدا ب نفس

 شدیغرق لذت م کردیاطراف م نگاه

 ...دیکشیو او نبود و آه م کردیاطراف م نگاه

 وسط جنگل فرستمی+حاال اونارو م

 ماه عسل برن

 رنی...حاال اونا مخواستمایم شهیکه هم ییجا همون

 !کنه؟یپسر ارشدت داره ازدواج م یوقت یکنیم کاریچ تو

 !!...ارشیبه ک دمشینم یگفتیم یکردیم یقلدر ادتهی

 تر رو به آسمان حرف زد... یدر هم کرد و جد صورت

 نبود؟ بود؟  بینه آسمانش بود و وقت نبودن هرجا در کنارش...حرف زدنش که عج مگر

 یهمه حرفات زد ریز ر؟یام ی+دقت کرد
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 دمیتو ند یو به بدقول چکسیه

 دمیتو ند یو به نامرد چکسیه

 ینبود دور شم و دور نش قرار

 از دل برود گنیم یچ پس

 ...یکه...پس چرا هنوز تو دلم یستین دمید تو

 هم هست دهیاشکال از د البته

 ییچشام تو ییخودم تو یینگاش تو ییصداش تو ییآرکو تو ییتو آسمون

 یو دادش لبخند زد و دست رو غیو از همان ابتدا ج اطیبه ح ارشیوارد شدن مادر ک با

 گذاشت... شهیش

 دهینه د ی+نه از دل رفت

 کنم کاریبا تو چ دونمیخودم هم نم گهید

 ...دیاستقبال خاله اش رفت و از همان دم در، در آغوشش کش به

 حاج خانوم ی+خوش اومد

 گفت... یو از ضربه نه چندان محکم به دستش، لوس شد و آخ دیاش خند ینیب نیچ به

 حاج خانم یگیبه من م یکشیخجالت نم-

 خواهر بزرگتم یجا من

 که گرفت یبه ژست دیگشاد کرد و خند چشم

 نگاه مگه من چند سالمه؟-

 کردم خاله... ی+شوخ

 دست در هوا تکان داد و به سمت مبل رفت الیخیب

 ارشیبا ک اهیو با دوماد کوچولو و اون تخم جنت فرستادم دنبال نخود س ی...علالیخیب-

 ...میحرف بزن

 ؟ی+چه حرف

 حرف الزمه کنهیبآلخره داره ازدواج م-

 +باشه خاله فقط به بچم نگو تخم جن
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 ...دیکش یدر حدقه چرخاند و پوف چشم

 بچم گمیشده هنوز بهش نم لویک ۹4ماشاهللا االن  لویک 4 دمیپسر زائ هی-

 ندن خاله صیسنت و تشخ هیکه بق نهیبه خاطر ا نی+ا

 میدونیم گهیکه د ما

 سمت صورتش دراز کرد و چانه اش را گرفت دست

 مغموم شد... یبه چپ و راست تکان داد و کم سر

 حرفا نیا الیخیب-

 گونه هات آب رفته یالغر شد کمی عوممم

 یببند یتونیم گهیهم بلند شده حاال د موهات

 ببندم برات با کش؟ یخوایم

 و دستش را گرفت و لبخند زد... دیصورت عقب کش آرام

 خاله +خوبم

 نگران نباش کنمیهم برا امشب کوتاه م موهام

 ادیبهت م یلیخ اینه کوتاه نکن-

 ینجوریست اشلخته کمی+خاله 

 به سمت خودشان اشاره کرد... ارشیک دنیکرد و با د اخم

 گهیم یچ نیا نیبب نجایا ایب-

 دیرا بوس شینشست و خط ابرو کنارش

 مامان خانم؟ گهیم یچ-

 هزار دفعه گفتم نگو مامانزهرمار و مامان -

 مییخودمون دوتا گهیاالن که د-

 چپ و راست کرد و قانع شد... یبه سقف دوخت و قدر نگاه

 بچم کنهیبگو بگو پسرم بگو قربونت برم داره شوهر م یگیراست م-

 مبل درازکش شد یو رو دیخند
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ار تو به گوهرب حیتو نصا کنمیهفته ست دارم کار م کی+خاله قربونت برم من خستم 

 خوابمیپسرت بکن منم م

 زده از جا بلند شد و به سمتش رفت شتاب

 را چنگ زد و سرش را باال آورد شیموها

 ران خود گذاشت یمبل نشست و سرش را رو یبه ناله اش رو توجهیب

 به حرفا شما گوش کنما نجایو بخوابم من اومدم ا یچ یچ-

ماهان برد  یگرفت دست در موها یکه در کنارشان جا ارشیاشاره زد و ک یمبل کنار به

 و نوازش کرد

 ارشیک دمیگوش م-

 بگم یچ-

 رون؟یب زنهیاونکه از چشمات داره م-

 کرد و نگاه به ماهان دوخت یپوف

 ستین یمامان حرف یچیه-

 دمییالزمه بگم من تورو زا-

 دنمییواسه زا یزور نزد یبگ نویچندسال ا نیا یکه زور زد یاووف مامان اووف انقدر-

 ارمیقاشق داغ ب ای یگیم تیتربیخجالت بکش ب-

 نگاهش کرد و سر برگرداند و به ماهان اشاره زد پوکر

 ناراحت نشه نیکه ا گمینم-

 بگو شمی+نم

 اوردیو در آخر طاقت ن دیتند نفس کش تند

 ...دیکوب شیشانیسمتش دراز کرد و محکم بر پ دست

 خاک برسرت ماهان-

 یدار کاریبه من چ+واا 

 بشه یجورنیکه حاال ا مونیتو زندگ یرو آورد کهیتو اون مرت-

 و باز درازکشش کرد دیکوب شیشانیخاله اش محکم بر پ بارنیبلند شود که ا خواست
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 جواب بده پا نشو یجور نیهم-

 دونستم؟ی+اصال اصال به من چه مگه من م

 شده یمگه چجور بعدشم

 شده یشده؟؟نه چجور یچجور-

 میریو بابا ماهانم کت شلوار ست بگ ریاز دهنش در رفت برا بابا ام ایارش یچیه

 وفتادیاز دهنش ن ریتاب خورد و بابا ام اطیبند دور ح هی دیکه اسمش و شن آرکو

 شمیم یعصب ادیاسمش که م المصب

 ادیب تونهیدروغ سر هم کردم بهش گفتم باباش امروز نم یکل

 تازه کرد که از شدت حرص عرق کرده بود نفس

 بود یخودش حرص از

 ماهان از

 آرکو یو حت ایارش از

 خواستیبه زبان آوردن اسمش را هم نم یحت گریکه د یرارسالنیاز همه از ام شتریب

 او بودند ریکه هنوز تحت تاث یهمه کسان از

 گند زد-

 و اثرش هنوز هست مونیزد به زندگ گند

 به سمت مادرش برگرداند و زبان تازه باز شده بود... نگاه

 کرده بودند دایدفن شده راه خروج پ یهاحرف

 مامان تونهیم یآدم چجور هی-

 انقدر نامرد باشه  تونهیم یچجور

 هست مامان یزیچ نیهمچ چطور

 خاطره نهمهیخط بطالن بکشه رو ا هی که

 دیخشدار شد و لرز یکم صدا

 مشت کرد... یداد و عصبصورتش تکان  یجلو دست

 کردمیمن...من هرشب باهاش کلکل م یلعنت-
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 مامان یفهمیم کردمیکلکل م ایخاطر ازدواج با ارش به

 کنه رونمیاز در ب شیخواستگار امی...قرار بود...قرار بود بهرشب

 تو دوباره ایاز اون ب زارمیپنجره باز م هی گفتیروهام م بعد

 کنهیم یرو تو اتاق زندون ایارش گفت

 محافظ یاژدها شنیهاش هم م گاردیو باد خودش

 ایبه ارش رسمیازشون عبور کنم م اگه

 و دور و اطراف را نشان داد دیتمسخر خند پر

 کو االن کو کجاست-

 ایبا ارش کنمیاالن من ازدواج نم مگه

 کو رشیبابا ام پس

 رو  ایکنم ارش یبود من ازش خواستگار قرار

 دعوا کنن و ماهان لوس کنه خودشو براش ریبود ماهان و ام قرار

 ادیخاطر ماهان کوتاه ب به

 کنه مواظب پسرش باشم دیگوشه منو تهد هی بعدش

 کوووو ریاالن کوووو ام کو

 دیو به سمتشان خم شد و داد کش ستادیا

 کشهیم ییجا هیادم تا  هیبابا -

 یچیبچه هارو دور کردم ازش ه یمراعات حال تورو کردم ه یکردم ه یخود خور یه

 نگفتم....

 ارهیخاطره ها وسط نباشه آدم دووم م یکه پا یی...تا جاگهید بسه

  م؟یداشت میخاطره نداشت دیماه تجد 6 نیا

 میمرور خاطرات داشت فقط

 تو خودمون  میختیر دینگز ککمون

 خاطره ماست ماهان نیتر یاصل نیا یول

 تو خودمون میزیبر شهینم گهید
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 انداخت ریآورد و شرمنده سر به ز نییمبل ولو شد و تن صدا پا یرو

 میمن خسته شدم انقدر به خودمون دروغ گفت-

 ارشیک یهاکدام از حرف چینشان نداد به ه یواکنش

 ....ختیریفرو م شتریب کردیم دییتا شتریب هرچه

 زن زمزمه کرد رهیباال آورد و با لبخند به نگاه خ سر

 واسمون؟ یزنیمادرانه م یاز اون حرفا کمی+خاله... 

 تنگ شده واسه مامان داشتن دلم

 را نوازش کرد و مادرانه لبخند زد صورتش

 کنمی...البته که آرومتون مزنمیالبته که حرف م-

 +خوبه که دارمت حداقل

 هالب زمزمه کرد در حد تکان خوردن لب ریز

 ....ستیکاف شدیم یکه حرفش در ذهن پل نیهم

 شه؟یمادر داشتنش تنگ م یهم دلش برا رارسالنی.. ام.یعنی+

 کنه یو نداره که حداقل نقشش و براش باز چکسیاون ه یول

 تازه کرد که از شدت حرص عرق کرده بود نفس

 بود یخودش حرص از

 ماهان از

 آرکو یو حت ایارش از

 خواستیبه زبان آوردن اسمش را هم نم یحت گریکه د یرارسالنیاز همه از ام شتریب

 او بودند ریکه هنوز تحت تاث یهمه کسان از

 گند زد-

 و اثرش هنوز هست مونیزد به زندگ گند

 به سمت مادرش برگرداند و زبان تازه باز شده بود... نگاه

 کرده بودند دایدفن شده راه خروج پ یهاحرف

 مامان تونهیم یآدم چجور هی-
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 انقدر نامرد باشه  تونهیم یچجور

 هست مامان یزیچ نیهمچ چطور

 خاطره نهمهیخط بطالن بکشه رو ا هی که

 دیخشدار شد و لرز یکم صدا

 مشت کرد... یصورتش تکان داد و عصب یجلو دست

 کردمیمن...من هرشب باهاش کلکل م یلعنت-

 مامان یفهمیم کردمیکلکل م ایخاطر ازدواج با ارش به

 کنه ونمریاز در ب شیخواستگار امی...قرار بود...قرار بود بهرشب

 تو دوباره ایاز اون ب زارمیپنجره باز م هی گفتیروهام م بعد

 کنهیم یرو تو اتاق زندون ایارش گفت

 محافظ یاژدها شنیهاش هم م گاردیو باد خودش

 ایبه ارش رسمیازشون عبور کنم م اگه

 و دور و اطراف را نشان داد دیتمسخر خند پر

 کو االن کو کجاست-

 ایبا ارش کنمیاالن من ازدواج نم مگه

 کو رشیبابا ام پس

 رو  ایکنم ارش یبود من ازش خواستگار قرار

 دعوا کنن و ماهان لوس کنه خودشو براش ریبود ماهان و ام قرار

 ادیخاطر ماهان کوتاه ب به

 کنه مواظب پسرش باشم دیگوشه منو تهد هی بعدش

 کوووو ریاالن کوووو ام کو

 دیو به سمتشان خم شد و داد کش ستادیا

 کشهیم ییجا هیادم تا  هیبابا -

 یچیبچه هارو دور کردم ازش ه یمراعات حال تورو کردم ه یکردم ه یخود خور یه

 نگفتم....
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 ارهیخاطره ها وسط نباشه آدم دووم م یکه پا یی...تا جاگهید بسه

  م؟یداشت میخاطره نداشت دیماه تجد 6 نیا

 میمرور خاطرات داشت فقط

 تو خودمون  میختیر دینگز ککمون

 خاطره ماست ماهان نیتر یاصل نیا یول

 تو خودمون میزیبر شهینم گهید

 انداخت ریآورد و شرمنده سر به ز نییمبل ولو شد و تن صدا پا یرو

 میمن خسته شدم انقدر به خودمون دروغ گفت-

 ارشیک یهاکدام از حرف چینشان نداد به ه یواکنش

 ....ختیریفرو م شتریب کردیم دییتا شتریب هرچه

 زن زمزمه کرد رهیباال آورد و با لبخند به نگاه خ سر

 واسمون؟ یزنیمادرانه م یاز اون حرفا کمی+خاله... 

 تنگ شده واسه مامان داشتن دلم

 را نوازش کرد و مادرانه لبخند زد صورتش

 کنمی...البته که آرومتون مزنمیالبته که حرف م-

 +خوبه که دارمت حداقل

 هامزمه کرد در حد تکان خوردن لبلب ز ریز

 ....ستیکاف شدیم یکه حرفش در ذهن پل نیهم

 شه؟یمادر داشتنش تنگ م یهم دلش برا رارسالنی... امیعنی+

 کنه یو نداره که حداقل نقشش و براش باز چکسیاون ه یول

 کرده بود.... باتریشان فضا را ز یخودمان جمع

که حضورشان ثمره دعوت مادر و خواهر  یو جمع بانوان رامیعل طنتیپر ش دوستان

 ..بود ارشیک

 ....شدیاما آنقدر پرسروصدا که خودش هم باورش نم تینفر جمع 40حدود  یزیچ
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 دیخود خر یبرا یمست یو خوش و بش کرد و کم دیرقص یمدت با خوشحال تمام

امروز چشمانش را کور  رارسالنیام یخال یجا کردیبود که قبل آمدن فکر م بیعج

 اما نه... کندیم

 شد.. برعکس

 مدت حضورش را حس کرد و لبخند زد تمام

 یتوهم ذهن ای یالیخ ریبا تصو ایپر شده بود  شیخال یجا

 آورد... یبود لبخند به لبش م هرچه

 سن رفت انیرا گرفت و م ایارش دست

 ندو آهسته حرکت کرد ستادندیا رامیحلقه دوستان پرشور عل وسط

 انداخت و شرمزده بود... یم نییهنوز هم در مقابل چشمانش سر پا پسرک

 بابا نمتی+بب
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 !یکشیمن خجالت م از

 نگام نکن بابا ینجوریا-

 ؟ی+چجور

 قیعم یلیخ-

 کمی ترسناکه

 به خود فشار داد شتریو پسرک را ب دیخند

 قهیو نگام عم زنهیچشام برق م هی+از خوشحال

 بابا؟ یخوشحال-

 از هرلحظه شتری+ب

 ؟یبمون یجور نیهم شهیهم شهیم-

 ترسناک هست اما قشنگه قتیعم نگاه

 باشه نیدوس دارم تا غمگ شتریب یجورنیا

 و لب همانجا نگه داشت دیرا بوس شیشانیپ

 بود که حس وداع داشت بیعج

 داندیاو را تمام و کمال متعلق به خود نم گرید ییگو

 غم ندارم ی+تو خوشحال باش

 بگم یزیچ هیبابا -

 +بگو عمر بابا

 و دست دور گردنش حلقه کرد ستادیحرکت ا از

 خوامیمن من معذرت م-

 بابا؟ ی+برا چ

 شد... یانداخت و به سرعت چشم اشک نییپا سر

 یمن..من به خاطر اون عوض-

 شد یگذاشت و جد شیلبها یرو دست

 نکردم تتیترب ینجوریمن ا شیی+ه
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 خوامیاما.. اما من معذرت م-

 مدت بهت نگفتم بابا هیبه خاطر اون  من

 +فقط به خاطر اون بود؟

 ایارش ستین یجورنیا

 یکرده بود ینجوریقبلش هم ا تو

 دینداشت ارشیبا ک ایشوخ نیاز ا کم

 فرق داشت..به خاطر اون بود نیاما ا-

 شانه چفت کرد... یو سرش را رو دیدر آغوشش کش باز

 ی+هرچ

 و خاطراتمون بوده یاز زندگ یبخش بزرگ اون

 میگیبد در موردش نم پس

 میکرد نیبه قلب خودمون توه یجورنیا

 یکرد یسال برات پدر 4هم بود  یهرچ اون

 نه؟یا ریغ

 میکنیتموم...فقط رو حس خوب االن تمرکز م گهید پس

شانه اش قرار گرفت متعجب برگشت و او را  یکوچک آرکو که از پشت سر رو دست

 ...دید رامیشانه عل یرو

 +آرکو؟!

 دیاش را به رخ کش مهینصف ن یو دندان ها دیخند

 کردیطلب بوسه م بیعج قشیگونه عم چال

 قر بدم یبا شوخر-

 دوخت... رامینگاه به عل دیلبخند زد و پر تهد یمصنوع

 +قر بده قر بده بابا

 تیخونه دارم برا شوهر تو

 ...دیاش نال هیگر دنیو با شن دیکش رونیب ایآرکو را از بغل ارش یسخت به
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 ادی+آرکو بابا قربونت برم نصف شبه تو خوابت نم

 از سر گرفت هیدراز کرد و گر ایبه سمت ارش دست

 دادا-

 خب؟ میبخواب میبر ییآرکو امشب با بابا شیپ ادیفردا م رهیامشب م ی+داداش

 ...دیکوچکش را مشت کرد و به چشمش کش دست

 با دادا بلم-

 و سر تکان داد... ارشیوحشت زده ک افهیبه ق دیخند

 قراره بره ییبا دا یقربونت برم داداش شهی+نم

 با من توام

 رهیمیم کنهیسکته م ارشیعمو ک یاصرار کن گهید کمی نگاه

 کرد و آغوش گشود... ارشینگاه به سمت ک مظلومانه

 لیعمو نم-

 کرد و به خود فشار داد بغلش

 یبا من نکن ایشوخ نیاز ا گهیکه د یبه شرط رمیمینم-

 برو الال خب یو شوخر یهم با بابا ماه حاال

 مال خودمه ارمشیمنه نم شیکه حاال حاالها پ ریدادا رو هم نگ سراغ

 کرد... هیگر رینگاهش کرد و با درک جمله آخر باز ز یقدر

 تازه آرومش کرده بودم یالل ش ارشیک ی+الل ش

 ارمشیب خوامیمال خودمه نم هیخب چ-

 یکرد +تو غلط

 و تو دونمیپسرم خونه نباشه من م صبح

 میحاال حاالها هست یهه کور خوند-

 را جست و جو کرد رامیگفت و عل یا«استغفرهللا»

 کوش پس؟ رامی+عل

 رفت؟ میشوخر-
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 نکن  هیفقط سر جدت گر ادی+نرفت بابا نرفت االن م

 کرد و آرام راه رفت کسیشانه ف یرا رو سرش

 ...دیخواند و پس سرش را نوازش وار دست کش ییلب الال ریز

 را بدرقه کردند... ایو ارش ارشیک یبه آرام رامیشدنش را حس کرد و با آمدن عل شل

 سمت خانه قدم برداشت و آرکو را خواباند به

راه  انیگفتگو کنند اما م رامیبا عل یگرفت به سالن برود قدر میعوض کرد و تصم لباس

 ....ستادیا

 تر بود یقو بارنیتفاوت که حس ا نیشد با ا دهیگوشه خانه کش انویهم نگاهش به پ باز

 دیکشیاو را به سمت خود م پرقدرت

 و لبخند زد... دیسطحش کش یبه سمتش قدم برداشت و دست رو آهسته

 آورد ینم ادیبه  یماه بود؟ حت چند

ماندند و در حسرت شان  محروم انویو پ تاریها از لمس گرا در نطفه خفه کرد دست صدا

 سوخت....

 بار برام هیبزن -

 ...دیزد و دورش چرخ لبخند

 +قول دادم 

 ؟یبه ک-

 +خودم 

 چرا؟-

 نرم سمتش گهی+که د

 ؟یو از دست داد لشیدل-

 +آره

 ؟یستیدلتنگ ن-

 رام؟یعل گنیم یچ یقدم باالتر از دلتنگ هی.. به دونمی+نم

 کننیسمتش... رفعش م رنی... مزننیصداش نم-
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 جرعت ندارم کنمی+حس م

 پسرت بودا ی... عروسالیخیب-

 دهیبهم دست م رمردایحس پ یجورنی+نگو ا

 بزن واسم...-

 شاد بخونم پسرم و دوماد کردم... زیچ هی ی+توقع دار

 اد؟یحس شادت نم-

 ؟یدونیم ادینم گهی+حس حضور اون کنارم د

 زد و کامال پشتش قرار گرفت لبخند

 جا گرفت... انویکرد و کامل پشت پ تشیدست هدا با

 شاد...پسرت و داداشت خوشحال رفتن الیخیب-

 ...یشون خوشحال یو از خوشحال یبودن خوشحال بود یوقت تا

 منم و تو گهید بسه

 بشه یکه عصب یارشینه ک رهیبگ شیهست که از غمت گر ییایارش نه

 و نشون بده تیو رو کن...خود واقع تیحس درون حاال

 گوشش فرو برد و آرام زمزمه کرد ریز سر

 به خاطر صدات اومد  دیصداش کن...شا-

 زده بود جانیه تینهای... بدینداشت بگو دروغ

 دست و پا یداشت حت لرزش

 ها را هیکرده بود کالو گم

 هاقول خودش زدن بعد از ماه رینبود ز آسان

 را حرکت داد... شیهانگاه کرد و دست رامیبه عل گرید بار

 هی+دل

 ...یاعتراض کن مبادا

 بزن امشب شب عاشقاست نیغمگ-

  دنیخوش شانس بودن رس ایلیخ
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 آروم بشن رنیغم شون رو جشن بگ خوانیم ایلیخ

 گمیم کیو تبر برگشتت

ماه باز هم به  6نبود.... بعد  ایدن نیدر ا گریو چشم بست و حس گرفت و د دیبغض خند پر

 ...دیآسمان پر کش

  (یصادقآهنگ: گمونم )رضا 
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*** 

 ....دانستیبود،م دهیرس وقتش

باعث ترسش  یبود که در کودک یهمان خوردیکه دور و برش تاب م یشوم هیسا آن

 شد....

 آمد و از حرکتش پوزخند زد... کشینزد اطیبا احت سرباز

 دند؟یترسیهم از او م هنوز

 ؟یانفراد یواریچهار د نیا در

 که شب گذشته حاکم شرع دستش داده بود را پس گرفتند.... یکوچک قرآن

 بازش نکرد... یا هیبالشت، درست کنار چشمش نگهش داشت اما ثان یشب رو تمام

 ...دیمحصور دستبند شد و از سوزشش اخم درهم کش شهیمثل هم دستانش

 مدت... نیشده بود در ا یدستش زخم پوست

 ...یو خون حساس

 کت محدودشد و حر ریهم اس پاها

 کردند تشیو از دو طرف هدا دندیسرش کش یرو یا سهیک

 ماه... دیطلوع و شا ،یآسمان ،روشن دنید یبود برا دلتنگ

 دانستیهواست که به سراغش آمده اند خوب م شیگرگ و م دانستیم

 ....ندیبار بتواند ماه را بب نیآخر یداشت برا دیام

 ...ستادیکه متوقف شد او هم ا هاقدم

 از سرش برداشته شد و چشم باز نکرد... سهیک

 خرج کند هودهیب گر؟مباداینگاه بود د نیآخر

 را باز کردند و چشم باز نکرد... شیپاها

 به قبله برش گرداندند و چشم باز نکرد... رو

 دیحاکم شرع را شن یصدا

 شیبرا کردیزمزمه م ییدعا

 به خاطر آرامش روح دیشا
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 یبه خاطر عذاب اله دیشا

 انشیهم بخاطر آرامش اطراف دیشا

 کردیقرآن آرامش م یبود صدا هرچه

 شدیم دهیشن نیب نیهم در ا یگرید یصدا

 نگران برادر بود یصدا

 ...زدیم شیالتماس صدا با

 ...دیرا درهم کش شیاما اخم ها یخشن قاض لحن

 صورت کشنیر نیدرد گرفت از ا یشانیپ

  گذاشتیم شیحالتش را به نما نیروح تر یها بود ب ماه

 ...یسرد و عصبان ینگاه یاخم نه لبخند نه حت نه

 خواسته؟ نیآخر-

 سخن گفتن؟ نیاز آخر گذشتیمدت م چه

 ...!دانستینم

 یروز مالقات نیآخر احتماال

 ...شیهفته پ دو

 گرفته و خشدار و به قول معشوِق از دست رفته "ماهان کش" یصدا

 کند یو دلبر دیشعر بسرا شیلحن مردانه صدا یبود که برا کجا

 که زد حس کرد ته گلو مزه خون گرفت حرف

 نداد تیاهم اما

 ...یخواسته زندگ نیاز آخر گذشتینم

 ماه... دنید

 نمیماه و بب خوامی+م

 سمت ماه برش گرداندند و بآلخره چشم باز کرد... به

 بار پلک زد عادت کند چشم... نیچند

 .بار پلک زد بلغزد قطره اشک.. نیچند
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 بار پلک زد و نگاه از ماه نگرفت... نیچند

 به آسمان است... رهیبه قلبش ماهش هم خ کینزد ییجهان،جا یجا نیدر دورتر دانستیم

 ...کردیآرامش م نیهم

 انیاش نما یماه کم کم محو شد و ماه زندگ ریتصو

 دیدیبود که ماهان را در آسمان م بیعج

 کم تپش قلب گرفت و نفس به خس خس افتاد کم

 ...دنشیقبل نفس بر یکم آورده بود حت نفس

 اعدام به زانو در آمد... قبل

 نبود.... ییاما هوا دیگذاشت و بلند بلند نفس کش نیبر زم سر

 ....دیکه بر صورت خورد و بآلخره از خواب پر یمحکم یلیموها را حس کرد و س کشش

 باز نگشته بود شیهنوز هم سر جا نفس

 دیدیچشم ها درست نم یحت

 حالش را جا آورد.... یکم خیترک خورده و آب  یهابه لب دهیچسب وانیل یسرد

 دادیعذابش م سیتماما خ لباس

 قلب گذاشت و فشرد یحرف از تن کند و دست رو یب

 را ماساژ داد... شیهاو شانه دهینشست برادِر عذاب کش کنارش

 ؟یخوب-

 کان داد و بوسه او را پس سرش حس کرد...حرف سر ت یب

 ...یداداشم،جونم تموم شد همه چ یتموم شد همه چ-

 باش کابوسه همش آروم

 نبود کابوس

 شدینم یکه تکرار کابوس

 د؟یدیخواب را م نیبار بود که ا نیچندم

 که آزاد شد صدها بار و هزاران مرتبه ییو تمام شبها یاول انفراد شب

 شدینم یچرا عاد پس
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 گرفت... شیراه تراس را در پ میشده دل کند و مستق نیتخت نفر از

 هیها تک لهیهوا و لرز نشسته بر جان، دست به م یشب و سرد مهین دیبه باد شد توجهیب

 به ماه شد... رهیداد و باز خ

 نکرد یگرینشسته بر شانه هم نگاهش را معطوف د یپالتو یگرما

 به صورت اوست.... رهیروهام خ دانستیزد که م یلبخند آرام تنها

 برادر بود و نگران شهیهم همچون

 است الغر شده بود درست

 و سالخورده ریهم پ یکم دیشا

 دهید بیو روح آس یزخم جسم

 آسمان خراش بود... یهمان روزها یتن به قدرتمند یول

 ....رونیب این هوی یجورنیا زمیسرده داداشم سرده عز-

 +اون نجاتم داد

 ؟یچ-

 را درست بشنود شیتر برد صدا کینزد صورت

 +ماه... اون شب اون نجاتم داد

 گهیتموم شد د ریخواب بود همش ام-

 باز کرد اطراف را نشانش دهد... دست

 نیبب-

 یینجایاالن ا تو

 در کاره نه ماه...تموم شد.... ی... نه اعدامیشد آزاد

 ؟ی+ازش خبر دار

 نداره تیخودش هنوز فعال جیپ-

 نشونش بده زارهیم یکمتر استور ارشیروزا هم ک نیا

 رنیدرگ یانگار دونمینم

 به ناگه دیکش ریت قلب



 

1080 
 

 قلب فدا کرده که محافظشان بود؟نبود؟... نیهم

 افتاده؟ ی+اتفاق

 باشه... یاتفاق کنمیست فکر نمسرزنده یلیکه خ ارشینه ک-

 م؟یبخواب میبر ریام

 +برو تو

 کجاست؟ ایآر

 خوابه-

 شهیصبحه ... گرگ و م دم

 اش یشده بود با اتفاقات زندگ نیها عج یچرا تازگ ش؟یو م گرگ

 زنمی+بهش سر م

 ؟یزنیسر نم دارهیب یچرا وقت-

 شد... یعصب یا هیچشمش نشان داد و به ثان یزده را جلو رونیب یهالرزان و رگ دستان

 ماه کی نیدر ا شیرفتارها نیداشت به ا عادت

 ....وصلهحیپرخاشگر ب یعصب

 ...کردیم گهید جادیچرا هنوز هم بغض کنج گلو ولوله ا پس

 دستا نوازشش کنم آره؟ نی+با هم

 مبادا بغض سر باز کند دیگز لبدستانش... دیلرزش شد یبرا ُمرد

که  هیاون داداش ستادهیکه جلوت ا ینیاست؟ایداداش آر ینیبیکه م ینیامنه... تیوضع نی+ا

 خواد؟یم ایار

چند ماه انقدر حالش  نیا تو..خدا بچم دق کرد به..فقط خودت و خوادیفقط تورو م ایآر ریام-

 بده یکه برگشت یماه هی نیبد نبود که تو ا

 گرفت و فشار داد... یشانیحوصله دست به پ یب

 از شدت درد... خواستیکه دلش ناله کردن م آنقدر

 یروزها یادگاریشنج رفع نشده و صدبرابر بدتر از قبل، اعصاب به شدت مت سمیساد

 زندان زینفرت انگ

 باز به سمت آسمان دوخت و حرفش را پس گرفت نگاه...دیرسیبه نظر م نیزهراگ یزندگ



 

1081 
 

 ...شدینم نیزهراگ چگاهیه اوکه هنوز نگاه کردنش آرامبخش بود... یجز ماه به

 قرص بهم بده و برو بخواب هی+

 شهیفشار با قرص حل نم نیا ریام-

 ارمیجاشون و بگو خودم ب ای اریقرص ب ای+

 سر تکان داد و به سمت درب بالکن قدم برداشت... متاسف

 +روهام!

 کرد مشیذوق برگشت و لبخند تقد پر

 یخروار حس خوب و برق شاد خروار

 یگرفتار همهنیبعد از ا کردینامش از زبان او سرمستش م دنیشن فقط

 جان روهام؟-

 خوامیبکس م سهیک هی+

 ؟یچ-

 صورتش برد یمشت کرد و جلو دست

 روز از شدت فشار... هی شهیمشت خورد م نی+نباشه ا

 آورد تنها گذاشتنش را... ینم طاقت...کرد و نرفته بازگشت موافقت

 توام... توام دوباره برو بخواب خب-

 زد... هیتک وارینشست و کمر به د لهیم لبه...نزد و به گوشه تراس رفت یحرف

....مثل رمیوجود نداره که نگاش کنم... بعدش م یقشنگ زیوقت چ+ماه که بره... اون

 شهیهم

 اجازه پلک گشودن نداد... ایآر یکرد اما صدا ارشیهوش یکم یشانیبر پ یسیبوسه خ حس

 ....دانستیبه برادر را حقش م یکینزد یقدرگمان کند هنوز خواب است.... خواست

 نکن دارشیب ایآر-

 ...یدد نمیبش ششیکوچولو فقط پ هی+

 تن روهام را هم حس کرد و کامال محاصره شد... یگرما

 دهیباشه...تازه خواب میکنینم دارشیاما ب مینیشیم-
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 کردن؟ تشیاونجا اذ ؟ی+باشه.. دد

 ...یجیمرگ تدر یعنیزندان  8گل و بلبل بود...بند  زیکه نه... همه چ البته

 ...بندندیرا م تیساده هم چشمها یمالقات کی یبرا یکه حت ییجا

 کننده... وانهید یواریو چهارد یمداوم بسته، انفراد یهاچشم

 ... شدندیمثل قبل نم گرید چگاهیانسانها ه نیا

که بد  یجز روزگار چکسیکه ه البته...کنه تیجرعت داره داداشت و اذ ینه نازدونه ک-

 شد نه جرعتش را داشت کشینزد یکس نه..کرد نه قصدش را داشت تیاذ یکس نه..تا کرد

 دادیجان آزارت م یپا تا...شدیحرفها سرش نم نیاما ا یزندگ

 بداخالقش کرده ن؟همونایاونا چ اصال...؟یدی+پس چرا همش بهش قرص م

 گرفتیو با لبخند برادر حساسش را در آغوش م کردیچشم باز م خواستیم دلش

 روح حساس توست دنیند بیآس یبرا رمیگیاگر فاصله م گفتیم

 یاز من و خشمم بترس یا هیثان مبادا...ینگاهم نکن یبه چشم حام گرید مبادا

 یدوستم نداشته باش گرید مبادا

 روهام را به برادرش یکیکرد نزد حس

 یهاحرف میبا نوازش آرامش کند و با لحن محصورکننده و مال خواستیباز م احتماال

 مردانه به خوردش بدهد....

 داکردهینه افسرده شده نه مشکل پ داداشت...کنهیقرصا حالش و خوب ماون -

 دردناک تره کمی یواقع یزندگ...نازدونم لماستیمال تو ف نایا

 +مثال؟

 و چهار ساعتم نه فقط دو ساعت ستیچهار ساعت... ب ستیمثال فک کن ب-

 نباشه یچینباشه ه چکسیوحشتناک...ه یمانیس یوارایبا د کیاتاق کوچ هیتو  بندازنت

 ؟یشیم یچ رونیب یکه از اونجا اومد بعد

 حرفها را ندارد نیکه نازدانه شان طاقت ا دیتوپیو به روهام م کردیزبان باز م کاش

 و عشق و بوسه خواهدیفقط نوازش م او

 خشن و ناراحت کننده.. یحرفها نیرفتار کرد نه ا دیبا نهایتر از ا فیاو لط با
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 کنمیم هیگر رمی+خب...خب م

 یزینه چ شهینه افسرده م کنهیم هیحرفاست مگه نه؟نه گر نیتر از ا یقو رارسالنیاما ام-

 ؟یچ یعنی یدونیباالتر از خشم م رهیگیم یحس هی فقط

 کرد و با چشم بسته هم مطمئن بود تخس سر باال انداخته و لپ باد کرده ینوچ

 برادر روشکریحاالت ش نیاز ا کردیم یوقت بود دور چند

 شهیو آروم م کنهیبا قرص اون خشمش و کنترل م یعنی-

 شهیتپش قلبش کم م رهیگیدرد نم گهیکه بشه کم کم سرش د آروم

 زنهیکم لبخند م کم

 خودت خب ریهمون داداش ام شهیکم کم م کنهیکم به نازدونه محبت م کم

 ازش ناراحت نشو بزار خودش خود به خود خوب بشه  پس

 ؟یعمر دد باشه

 اش نشست نهیس یکه رو یبرادر را حس کرد و سر کوچک شتریب یکینزد

 دیاش را نقس کش یفرفر یگرفت و عطر موها یقیبست دم عم چشم

 و نگاه کنم وارید دیهمش با واریاوت گوشه د میتا یفرستیتوام همش منو م ی+اما دد

 برم اتاق دیبا یکنیدعوام م ای

 ؟یعنیمنم خشمم و نشون بدم  االن

 رهینگاه خ دنیاش واکنش نشان ندهد چشم باز کرد و با د یزبان نیریکرد نشد به ش هرچه

 نزدند یروهام ابرو باال انداخت که حرف

فرار  یدیدوتا فحش م قهیاوت سر دو دق میتا فرستمتیساعت م کیپاره من  شیآت-

 ...یکنیم

حاال خشمت هم  رونیب ارمتیبا زور م شنیاست یپل یپا ینیشیتو اتاقت م فرستمتیم

 ...ینشون بد یخوایم

 میهم باش شیو خشن پ دهیبزار دوتا داداش رنج د یدد رونی+اصال برو ب

 در آغوشش مچاله شد شتریو ب گفت

 سکوت کند نیاز ا شینداشت ب طاقت

 ...دیبه سرعت از جا پر ایتکان خورد و با واکنشش آر یقدر
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 ؟یکردم دد دارشی+ب

 شهیم داریداره ب گهید ینه نازدونه اما انگار-

 گه؟ید رونیب میبر

 نگاه را حواله برادر کرد و مغموم شد... نیآخر نیغمگ

 +اما... هنوز نگفتم بهش هنوزم دوسش دارم

 به جسم خشک شده داد و برخاست... یکه رفت بالخره تکان ایآر

 شد... دایلحظه منتظر ماند و طبق حدسش بآلخره سروکله روهام پ چند

 ؟یخوب-

حالم خوب نباشه از تو چشمام  هروقت..و تموم کن یسوال تکرار نیا دنی+روهام...پرس

 یخونیم

 خب بداخالق نشو یلیخ-

 شانه اش گذاشت و فشرد... یشد و دست رو کشینزد..زد و برخاست لبخند

 شمیتو بداخالق نم ی+برا

 اعتراض او نیکه چشم در حدقه چرخاند و متعجب شد از ا دیکرد اما د گذر

 هیلیماه خ هی نیتو ا میکه نکشت نیهم دونمیآره م-

 +روهام؟ 

 !؟یزنیبگم کتک م زیچ هی من..ینگ یچیناز کنه ه تونهیم ایفقط آر هیچ-

 ستادیا نهیگشاد کرد و دست به س چشم

 ؟یشیلوس م ی+االن...االن دار

 بایتقر-

 حرف سر تکان داد و به سمت حمام قدم برداشت... یب

 خب یلی+خ

 کجا؟-

 باال انداخت و احمقانه نگاهش کرد ابرو

 میحرف بزن نیبود اما بش یمورد یسوال ب یگیراست م-
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 کرد و لبه تخت نشست... قبول

 ماه هی نیا رارسالنیام-

 هفته گذشته 3فقط  یعنی..ماه کیهفته مونده به  هی هنوز..ماه نشده روهام هی+هنوز 

 رییکه عادت کرده به اون فضا رو تغ یبدن تا..تا عادت کنم خوامیم زمان..خوامیم زمان

 دایو پ لمیوسا یبا چشم بسته جا ستین ازیچشمام بازه ن گهیاالن د رمیبگ ادی تا..بدم

دارم با حضور شماها  ازین..ستین یانفراد نجایکنم ا یبه مغزم حال امیدارم کنار ب ازین..کنم

 ؟یفهمیم امیدارم با کار اتابک خان کنار ب ازین..امیکنار ب

 ؟یباهاش حرف بزن یخواینم..گردهیاتابک خان...اتابک خان برم گهی...دوسه هفته دریام-

 +نه

 ... اون اون فقط به خاطر توریاما ام-

 شد و برخاست پرخاشگر

 آمد... یو کنار هم نم تیوضع نیبود با ا امدهین کنار

گفته بودم نزار  بهت.. دینکن یکار یگفته بودم پنهون بهتون..+انقدر نگو به خاطر من 

 وقت؟اون دیکرد کاریچ..مالقاتم مبادا لو بره ادیب یاتابک حت

 یشدیآزاد نم کردیکار و نم نیاگه ا-

 زد و به سمت در اتاق قدم برداشت... ادیفر یبه درک یحرص

 شدمیداشتم آزاد م یوقت..کجاست اتابک خان؟ االن..به درک شدمی+به درک که آزاد نم

زد به  گند..روهام دیزد گند..بردنش؟؟ ایاش نوه یکنه از آزاد فیکرد ک فرصت..کجا بود؟

 چرا؟ گهیگرفت تو د میتصم یاحساس اون..خودش یزندگ

 کرد یانداخت و با انگشتان دست باز نییسرپا

 به..درک ثروت و آبرو و مقام به..کردمیکارو م نیاون بودم هم یمنم جا یچیاون که ه-

 یتو آزاد شد عوضش..و شرط دیق یآزادانه و ب یدرک زندگ

 گرفت و متاسف سر تکان داد... یشانیبه پ دست

 دیق نکهیا نه..دیکردیرو همون پرونده تمرکز م دیمدت...با هی دیکردیصبر م دی+فقط با

 بشه دیپدر بزرگ من تبع االن..و االن دیو بزن زیهمه چ

 را گرفت شیشد و بازو کشینزد شرمنده

 رم؟یعذاب وجدان بگ یگیم نارویا-
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 رو شمحاال باهاش روبه یکه ازم نخوا گمیم یریعذاب وجدان بگ زارمینم رمیمی+م

 اما... ریباهات حرف بزنه ام زنهیداره له له م-

 گذاشته یماهان استور-

 ...دیشتاب زده را د یایسر به سمت پله ها برگرداند و آر فورا

 شد... کینزد یر خوشحال قدمبراد دنینفس زنان سرباال آورد و با د نفس

 یداداش-

 ا؟یآر یماهان چ-

 یاز ماهان استور اون.. ششونهیاون پسره که همش پ اون..بود ی...ماهان تو استوریدد-

 خونهیم داره..گذاشته

 را ته قلبش حس کرد... یزیو حرکت چ دیدر هم کش اخم

 نشان داد... یبود گرگ خفته بالخره خود بیرنگ داد و عج رییها تغ مردمک

 +پسره؟
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*** 

 دیکش یدر اتاق را باز کرد و سرک یآرام به

 نشد... افتیدر اتاق خودش هم  یحت پسرک

 زدردانهیبود و عز لوس

 اشاو بود و اوامر طبق خواسته  حرف،حرف

همراه  یساعت منت کش نیقهر کرده و چند رامیبا عل دشیشد یبخاطر دعوا دانستیم

 داشت...

 ....دیسمت تخت کوچکش رفت و عروسک محبوبش را در آغوش کش به

فراموش  نیاما از ا دانستیپسرکش رکس است را نم یچرا اسم عروسک بغل نکهیا

 داشت.... مینکردن گذشته ب

به  زیدو هفته همه چ یکیبعد از  کردیآنقدر کوچک بود که فکر م ییهنگام جدا آرکو

 اما نشد... شودیسپرده م یفراموش

 تخت نشست و نگاه دورتادور اتاق چرخاند وروجکش را شکار کند... لب

 آرکو کجاست؟ یدونی+رکس تو م

 یدونینم توام

 اگه باهاش حرف نزنه؟ کنهیدق م ییبابا دونهیقهره...نم یکنم با بابا ماه فکر

 مونه؟یقهر م ؟هنوزمیکنه چ یمعذرت خواه شیبره از شوخر ییبابا

 ...دیو خند دیکوتاهش را شن یتکان خوردن و نفس ها زیر یصدا

 نشد یو انتظار طوالن اشیزبان نیریظاهر شدن و ش یماند برا منتظر

 طرح قلب غنچه شد یکرد و لبها زانیکمد آو یاز باال سر

 ...ییبابا لونیبازم قهله بلو ب-

 بغل کردنش... یو آغوش باز کرد برا ستادیکمد ا ریزده ز شتاب

 زود نییپا ایب میکمد؟ مگه ما درموردش حرف نزده بود یباال+آرکو 

 گفت و به سرعت عقب رفت ینوچ

 خارج شد و مستاصل ماند دشید از

 میوسط زندگ یو گذاشت شیورژن دوسانت هی یچرا خودش و ازم گرفت ای+خدا
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 انقد تخس آخه بچه

 ...نندیپسرکش را بهتر بب ستادیاش او لبه دیکش یضرب و زور تخت را کم به

 چند حرکت ساده نفس برانده بود نیهم

 شده بود به گمانش ریپ

 قبل را ندارد... یسرزندگ گرید

 گم شد لشیکه دل خواستیم لیدل یسرزندگ

 که به سرعت خشک شد... یماند و حس و حال جوانه زده و روبه رشد او

 بابا؟ کاریچ یاومد نجای+ا

 قهره... آلکو

 و نوازشش کرد دیخند

 ...چالندیو تا جان داشت در آغوشش م کردیوگرنه بغلش م دیترسیم وتشیاز اخم ک فیح

 نه بغل و ناز و ادا... خواستیم یفقط منت کش تیبه وقت عصبان پسرک

 +چرا قهره؟

 یو زد شیشوخر-

 ...میکردیم یشوخ می+نزدمش قربونت برم داشت

 دیرسو صدا محو تر به گوش  دیدراز کش واریدبه او روبه پشت

 لپ جمع شده اش جان بدهد یبرا توانستیم

 ...شدندیغنچه م شتریو لبها ب دادیصورتش را به کف کمد فشار م یوقت

 بوسش کن-

 هم االن رفت برا آرکو خوشمزه بخره یکردم شوخر ی+بوسش کردم معذرت خواه

 ماهان بغل کنه آرکو رو ؟بابایآشت حاال

 کوچکش را در هوا تکان داد یناز به سمتش برگشت و دست ها با

 آورد... یو به زبان نم خواستیم بغل

 عطرش را دم گرفت و نگه داشت... صیو حر دیآغوشش کش در

 دادیبهشت م یهم بو هنوز
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 آغوش نیو اول دارید نیحس و حال اول همان

 که دست لرزان بود و جرعت بغل گرفتنش را نداشت یوقت همان

 چه؟ یعنیاز جان  یا مهین دیحسادت نکرد و فهم رارسالنیام رهیکه از نگاه خ یوقت همان

 هم بغل کردنش همان حال و هوا بود؟ هنوز

 بد که محروم کرد پدرش را از داشتنش چه

 آورد؟ یگریبعد او فراموشش کرد؟فرزند د یعنی

 عشق؟.... نیفرزند و اول نیدل بکند از اول توانست

 تکان داد و افکار پراند سر

 گذشته بود از فکر کردن به او گرید

 سرش را نوازش کرد و همانجا بوسه کاشت... پِس 

پسرک  نیریشد و با اخم به چهره ش وارید یجدا شدن اما نگاهش معطوف خط خط نیح

 نگاه کرد...

 +آرکو؟

 مینکن یخط خط واریرو د نکهیبود؟ا یچ قرارمون

 پس؟ هیچ نیا

 را نشان داد... واریاخم کرد و با دست د تخس

 یخط خط-

 یدیچرا کش هیخط خط دونمی+م

 گفت یبابا ماه-

 بود؟ یدهان گرفت و چشم گشاد کرد پررو بودنش ارث یجلو دست

 کشمینم یزیچ وارای+من مگه نگفتم رو د

 که ستیخودمون ن خونه

 مهیخونه شوخر-

 نزند یکرد و چشم بست حرف نامربوط یپوف

 را خواست و همان اخم معروف و عمان ژست حرف زدن رارسالنیتمام وجود دلش ام با
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 که صدا را در نطفه خفه کند یرا خواست و همان نگاه رامیاش با عل ییارویرو

 خطابش نکند و اعصابش را آرام نگه دارد یشوخر گریپسرک د بلکه

 ؟یاز کجا آورد کی+ماژ

 داد یشوخر-

 کرد... یکیدرآورد و هق هق ف هیگر یادا

 دهیکش نارویچرا ا خب آرکو یلی+خ

 برسد شیها یدست کوچکش به خط خط دیچسب واریزده کامال به د جانیه

 ماهه نایا-

 +ماه؟

 چندتان؟ نایا ییبابا-

 ییتاس بابا 7+

 ماه؟ 7 یعنی-

 دیکش یقینفس عم لیدل یب یو ترس نشسته به جان از پرسش و پاسخ ها دنیاز نفهم خسته

 و سر تکان داد...

 یی+آره بابا

 ؟یدونیاز کجا م نارویا تو

 گفت یشوخر-

 نمیبیم یو ک رمیبابا ام گفدم

 را نشان داد... ۱0کوچکش را باز کرد و عدد  یها دست

 کودکانه اش رفت.ـ یبار دست جلو عقب برد و باز سمت نشانه ها نیچند

 شینیبیگفت انقدر که بشه م-

 ماهه نایا گفت

 نمیبیرو م ییبابا یعنیکن انقد انقد انقد که شد  یخط خط هیبهت گفتم  هلوقت

 پدرش ختهیبه قلب فرور توجهیتکرار کرد حرکت قبل را ب باز

 کرد... زانیچشمانش تکان داد و لب آو یجلو انگشت
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 هنوز انقد انقد انقد نشده؟ ییبابا-

 فشرد نهیکرده سر تکان داد و پسرک را به س بغض

 تنگ شده؟ یی+دلت برا بابا

 انگشتان کوچکش فشرد انیم رهنیو پ دیبه تنش مال صورت

 گفتم دلم براش تنگ شده ریالال کردم به بابا ام یکه با شوخر یآله اون دو شب-

 بهش؟ یگفت ی+چجور

 با الو الو-

 آمد نییاش جدا کرد و از تخت پا نهیزده سر از س هول

 تخت نشست یباز کرد و پسرک را در بر گرفت و رو آغوش

 ؟یحرف زد یتلفن ریا بابا ام+آرکو تو ب

 یآره با الو شوخر-

 +چند بار؟

 شهیهم شهیهم-

 شد یو پر از دلتنگ دیشک پرس پر

 کردیو خود را از او محروم م بودیاو را اگر با آرکو در ارتباط م دیبخشینم

 سوختیم شیماه بود در حسرت صدا چند

 آن تن گرم و محکم مردانه یبود برا دیکش یدلتنگ چقدر

 دهینشن دیاسمش را آنطور که با گریماه بود د چند

 بم او... یصدا با

 باهات حرف زده؟ رمی+بابا..بابا ام

 غنچه کرد و پر بغض شد لب

 ختنیبه آغوش پدر پناه برد و آماده اشک ر باز

 شهینن گهیهمش م ینه شوخر-

 فلستهیم نیهمش بعدش بابا برام علوسک و ماش یول

 شوشوالت با
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 م؟یگردیبرم یک ییبابا

 بغض سرباز نکند دیفشرد و لب گز نهیبه س پسرک

 شیو پر بغض برا دیدست بلندش کرد دور اتاق چرخ یو رو دیآرامش را شن هیگر یصدا

 آواز خواند...

 را دوست داشت شیصدا پسرک

 پدرش همچون

 ...کندیآرامم م تیصدا گفتیکه گذشته م یهمان

 سر وقت آمده بود شهیبرگشت و فرشته نجات مثل هم دیدر را که شن یصدا

 حس کرد... یشانیاو را بر پ یهالب یآرام شده را در بغلش انداخت و گرما آرکو

 یکرد کاریچ رام؟یعل یکرد کاری+چ

 و سر به دوران افتاد... دیکوب زیم یرو السیگ

 مشروب سیها خمار و لبها خ چشم

 ...خواستیکه م ییهرکه جز او یشده بود برا بندهیفر

 کرد و با نگاه از بارمن خواست جامش را پر کند... یشیه

 آبجو ای...شراب بود دانستی...چه خورده بود را نمدانستیچندم بود را نم شات

 فرستادیمدهوش... فقط شات پشت شات باال م ای کردی...سرخوشش منیریش ای تلخ

 ...رونی...از درون و بخواستیم یخبریب دلش

 ...هایفکرها و دلتنگ از

 هاهیها و گرحرف از

 رهیکالب خ یقرار گرفت دست دور جام حلقه کرد و به فضا زیم یکه رو دیجد شات

 شد...

 گرانید یهامحکم و دونفره یهاآغوش

 رقص نورها... ریز دندیرقصیکه در بغل هم م یهازوج

 ...زدیالس م یو با هر مشتر دیرقصیبرهنه م مهیکه ن یمرد پریاستر

 و جلب توجه کرد... دیکه چرخاند مستانه خند نگاه
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 هزاران مرد... رهیکالب و نگاه خ ینداشت از بودنش در گ یدرک چیه

 دیفهمینشانه ها و حاالت را م لیدل حال

 باال فرستاد... کیو پ دیخند

 گذاشت و با نبودنش حرف زد... زیم یرو سر

 ...ارهیب ادتیکه منو  ییجا هی امیهم م یستیتو ن یوقت یحت یدی+د

 چقدر شده؟ چند وقت گذشته؟ یدونیم

 خوادیبگم به پسرت که از من تورو م یمن چ گهیماه د 3به من بگو  ایب

 وقتشه گهیم ادیم گهیماه د 3

 ریبابا ام شیپ یبریمنو م یگفت خودت

 زد و لبها جمع شد... هیتک زیو لپ به م دیکش رونیدست ب ریاز ز سر

 و مستانه خود را تکان داد... دیکوب نیبرزم پا

 بچه دوساله بدم المصب... لیتحو یبگو من چ ای+ب

 یجواب آرکو به جهنم جواب قلب الکردار خودم چ اصال

 رو... کنهیتورو ازم طلب م هیثان هیثان نکهیا جواب

 شبونه اش یدردا جواب

 ...معرفتیبدم ب یو چ یاز دلتنگ قشیعم یترکا جواب

 بلند کرد و مغموم به سن نگاه دوخت... جیگ سر

 ...می...باهم بودیبود شمی...پیبود نجای+فکر کن ا

منم  یکردیبا همون گرگ چشمات نگام م تیبه صندل یزدیم هیتو تک شدمیمست م من

 ومدمیبرات ناز م

من  میدیرقصی...میشدیو گرگت رامم بود...رامم م میباهم برقص کردمیم مجبورت

 بعدش تن و بدنم کبوده دونستمیم نکهیبا ا یگرفتیجلومو نم کردمیم طنتیش

 ؟یکردینگام م یتموم شد اون لذت تو چشمات وقت یکِ 

 ...دیباز و بسته کرد و اشک چک پلک

 مژه چشم راست نیتر ییاز انتها درست
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 آمدنش را... دید یتار شد ول دید

 ...بردیوار دل م وانهیبلند شده بود و د شیمشک یموها

 ...کردیتر م یها را وحشسر حبسشان کرده، چشم پشت

 تر و عضله ها برآمده تر شده بودند... یورزشکار چیآب که نرفته ه کلشیه

 باال رفت... کسرهیرا  یزد و شات بعد یمحو لبخند

 دیبه او دوخت و نگاه دزد ینگاه میکنارش نشست و ن مرد

 آسمانش شود... ریکه خرج غ ینگاه ماه مین فیح

 تلخند زد به توهمش یبود ول مست

 دیبلوند و سف یآن همه غرب نیب از

 توجهش را جلب کرد یمرد شرق نیا

 بود... دهیکه او را مانند معشوق از دست رفته اش د یایشرق مرد

 نگاه نکردنش را... اوردین طاقت

 نداشت... صیواقعا توهم نبود...توان تشخ دیشا

 نگاهش کرد.... رهیخ رهیخ یجذاب به سمت مرد برگرداند و با اخم سر

 از جانب او... رهیمرد بهتر از نگاه خ خواستیم چه

 ...ردیرام کردنش بکار بگ یلبخندش را برا نیکرد جذاب تر یسع

 منفورش شد... یها یدلبر مهیضم ظشیو لهجه غل رایگ یصدا

 ؟یبیب یخوایم یزیچ-

 کرد.... جشیگ شتریو ب زدیم ییایآس لهجه

 نبود... ایبود  رارسالنشیام

 تر شد... کیتر کرد و نزد یجد اخم

و باور کند اما چرا درون آن  ندیرا بب یآن مردمک ها و گرگ وحش کیاز نزد خواستیم

 ...افتییها گرگ رام شده معشوق را نم هیقرن

 مرد را مرور کرد... یصدا گریخاموش بار د مهیداد و از پس مغز ن نیچ ینیب

 کجا... ظیزمخت با لهجه غل یصدا نیدلبرانه معشوق کجا ا یصدا
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 را.... رایگ یکند آن صدا یبست تداع چشم

 خطاب کردنش آنقدر جذاب نبود... نیح چکسیه یصدا

رو  دیتا کورش نکردم...اون نگاه فقط با یمو از روش بردارماه یماهان...بهتره چشما-

 بشه... رهیمن خ

 باز شد... مهیو چشم ن دیذوق خند پر

 سر شوق آمد... اشیکرد و در انتظار جواب دوست داشتن زمزمه

  ؟یکنیم ی+حسود

 گریکه د یبشنود....غافل بود از مرد گرید بارکیبه سمتش خم شد  یاخم کرد و کم مرد

 ....دیدیاو را نم

 معشوق از دست رفته جذاب تر بود.... یحسود

 نه... یبرگرد دیشا یکن ی+اگه...اگه حسود

 محو شد.... رارسالنیچهره پر اخم و نگران ام ریکامال باز کرد و تصو چشم

 نگفت.... چیمرد را حس کرد و ه یکینزد

درست در کنار گوشش  ییشد و نفس داغش جا دهیکش شیپا یبزرگ مرد رو دست

 برخورد کرد...

 کنهیم یباز ریکه بد داره با دم ش نجایا میدار یخجالت یبو یبیب هی-

 ماه آسمان نبود... ؟مگریخجالت یبو یبیب

 مرد.... فیکج کرد و راه بست بر نفس کث گردن

 باز کند شینبود که راه را برا رارسالنیام مرد،

 ...دیایناز ب شینفس ها یداشتن گرما یکند و برا طنتینبود که ش معشوق

 مرد.... یهانفس یاز گرما کردیم یتنها شانه خال حال

 آورد... مانیکارش ا یبه درست دیچیاو در گوش پ یبایز یکه صدا گرید بار

 رنشدهیازش تا د ری...فاصله بگایماهان به خودت ب-

 ....دیشنیرا م شیصدا شدیم کیبه مرد نزد یگرفت....وقت ادیرا  یباز گرید حال

 ...لشیدل یادآوریزد از  لبخند

 فاصله هم مراقبش بود... لومتریاز پس هزاران ک یحت
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 تر شد کیمرد چنگ زد و نزد راهنیپ به

و  کردیکه اثر انگشت او را پاک م یکرد و دست سیاو بود که پوست گردنش را خ زبان

 ...گذاشتیم یدیاثر جد

 معشوق ؟! ایبا خود لج کرده  دانستینم یکه حت دینکش پس

 اش حس کرده بود... یکیاو را نزد ینداشت وقت یتیاهم

 شد.... ریمرد اس یپنجه ها نیب انگشتانش

 همراه شدن با او... یاما خود قدم برداشت برا خوردیتلو م تلو

 آغوشش را نداشت... طاقت

 نشود.... دهیاو مانده بود در یتن که برا یباکرگ یکم گذاشت

 بار قدم برداشتند... یانتها یقدم شد و به سمت اتاق ها هم

 برگرد خونه آرکو منتظرته یباهاش بر یخوایکه نم دونمی....میستیتو ن نیماهان ا-

 کرد و قدم تند تر برداشت مبادا منصرف شود... مقاومت

 خارجش کرد... یاز مست یکم د،یکه در گوشش خواب یلیشد و س دهیکه کش گرشید دست

 نجا؟یتو ا یکنیم یچه غلط-

و کتک  زدیشده بود و کتک م زیگالو رامیکه با عل یبه مرد کنار رهیباز ماند و خ دهان

 الل شد... خوردیم

 و عربده زد... دیاش کوب نهیباز تخت س ارشیک

 کالب... یایم یخوب ج*نده شد-

 یشد هیخواب بق ریز دهیرس ییتو سرت کارت به جا خاک

 دیفهمیو نم دیفهمیرا م شیحرفها یمعن

 گر؟یبا او بود د برادرش

 ...زد؟یم هیو کنا شین نیچننیچه کرد که ا مگر

 آمد و کناره لبش پاره شد... نییفکش پا یرو یبعد مشت

 دهان گذاشت و خم شد و باال آورد.... یرو دست

بزرگ نشه  یدست اون الش ریکه ز یگرفت کهیتو آرکو رو از اون مرت شعورید آخه ب-

 ؟یحاال خودت چ
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 به ج*نده شدن تو... ارزهیشدن اون م یبه خدا که الش ماهان

 یبرادر....پس بغض خفه مانده در گلو برا یحرف ها یاز معن دهینفهم چیه خوردیم قسم

 چه بود...

 کرد...  دایپ دنیو خواب نیبه زم یدیشد لیم هیاز هر لحظه به دوران افتاد و در ثان شیب سر

 فرو رفت...  یفقط پلک بست و در آغوش گرم دینشد را نفهم ایشد  دهیاش شن زمزمه

 برگرده خواستمی+فقط م

*** 

 آزاد شدنش را دانستیم

 بود دهینفر به خود او رس نیاول خبرش

 وقت برگشت بود دهیرس انیبه پا دیتبع

 گذرعمر را کردینم باور

 شده و عمر هدر رفته بود رتریپ

 او...بدون فرزندش... بدون

 بدتر از زندان یزندان و بعدش آزاد در

 نبود خواستیآزاد شد و او که م یوقت نه

 نه لبخندش نه چشمان مهربانش شیحرفها نه

 بدون او... یروزها نیا گرفتیبدتر از بند لقب م یازاد اش،ینداشت و آزاد چیه

 بود منتظر

 یسال از زندان و برطرف شدن ممنوع الخروج کیمنتظر گذر  فقط

 رساندیوخود را به او م گرفتیم طیپرواز بل نیبا اول خوردیم قسم

 کردیخوب نگاهش م اول

 را شیرایو چشمان گ نیچهره دلنش دیبلعیم

 دیرسینوبت به بوسه م بعد

 سرخش... تشنه خود را از لعل یهالب کردیم رابیس

 دادیم حیوقت توض سر
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 گفتیگذشته م یاز غم روزها دیکشیم داد

 غم نداشتنتش از غم مرگ و رفتنش از

 بزرگ شدن ثمره عشقشان دنیاز غم ند یغم دلتنگ از

 شدیم دهیو بخش گفتیم زیهمه چ از

 حرف ها بود.... نیمهربان تر از ا ماهش

 ستادیبه ساعت دوخت و مضطرب ا نگاه

 رو شودبا او روبه تواندیچگونه م دانستیبازگشت بود و نم وقت

 ....الیرفته بود تا بآلخره پدر بزرگش را برگرداند و او مانده بود با فکر و خ روهام

 شودیروهام داخل نم ستدانیدر که زده شد م زنگ

 بود به باز کردن و منتظر ماندن.... ناچار

 و آمدنش را نظاره کرد ستادیا یورود دم

 کردیشده بود؟فکر نم ریپ

 رفتیهنوز هم چهار شانه بود و شق و رق راه م دیرعنا و رش یجوان همچون

 بوده دیدر تبع ینه انگار چند ماه انگار

 را باال فرستاده بود دشیسف یرنگ روشن به تن داشت و موها شهیهم مثل

 اش یبه سرمست دیخند

 هم از عذاب وجدان کم شد... یکم دیشا

 رمردیپ ی+خوش اومد

 نوه اش را نگاه کرد یسرتاپا یو پردلتنگ دارانهیخر

 که نه...قورت داد وجب به وجب تنش را... نگاه

 قبل بود رارسالنیهمان ام ظاهرش

 ...کردیرا شکرکرد و جا داشت همان لحظه سجده م خدا

 فقط ماهش را کم دارد دانستیروح خش برداشته و ذهن سردرگم که م ماندیم

 شودیتمام م زیکه برگردد همه چ او

 خوشم دمتیخوش برنگشتم اما حاال که د-
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 بغلش کرد دیگشود و پر ترد آغوش

 رد کند چشمان منتظرش را نتوانست

 اتابک خان یبهم نظر دار یباهام انگار یزنیحرف م یجور هیوقتا  ی+بعض

 آره نظر دارم-

 ییخدا یکرده نظر

 که نظر نکنم بهت یکم دار یچ

 که عمرم و فدات نکنم جونم و برات ندم یکم دار یچ

 نگاهش کرد نیو پر تحس دیعقب کش گرید بار

 ساختم یچ نیماشاهلل بب-

 در حدقه چرخاند و به سمت سالن رفت چشم

 ی+تو نساخت

 من ساختم.... ینیبیبه من تهش م رسهیم اتشهیر-

 اتابک خان ی+واسه کل کل اومد

 تو اومدم دنیواسه د-

 شد و دست در هم قالب کرد یجد

 شدیحل م زیهمه چ ماندیها در گلو حبس نماگر حرف دیشا

 و مشکل از سر راه باز نکنند.... ندیلب به سخن نگشا چرا

 دیکردیرو اون پرونده کار م گهید کمی دی+فقط با

 میزنیهامو رفع کنم بعد حرف م یبزار دلتنگ ریبزار برسم ام-

 هامو رفع کنم یدلتنگ تونمیمن نم می+حرف نزن

 امیبا خودم کنار ب تونمینم من

 حداقل بتونم برگردم به گذشته.... میحرف بزن بزار

 اصال؟ یات خبر دارحال نوه از

شده که جذاب ترش  یرنگ کمی...موهاش کلهیماشاهلل آخ نگفته هنوزم خوش ه نمیبیآره م-

 کرده 
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 گرفت یبه پشت دستان سرخ شده اش کرد و قلب کم نگاه

 عالمت داد شینداد و با لبخند به دستها بروز

 شده  یزخم کمیدستاش -

 شده که بود یوحش کمی گنی...مهیبوکسور شده که اونم عاد دمیشن

 اعصاب نداره که اون هم قرصش و کم داره کمی گنیم

 فرق داره کمی ینوه ما منته قرص

 هیبراش...نگران چ ارمیکه م دهیم تیفقط به قرص ماه رضا اون

 پدر بزرگش یالیخیبه ب دیخند

 آمد؟ یبا مشکالت کنار م گونهنیهم شهیمرد هم نیا

 یهام حل شد اتابک خان لطف کرد ی+نگران

 م؟یحرف بزن شهیم حاال

 رو را اسکن کرد شیپ زیسر تکان داد و م الیخیب

 دیبه نگاه چپ چپ نوه اش با لبخند بلع توجهیبه دست گرفت و ب ینیریآخر ش در

  یریگی+قند م

 اتابک خان یمثل بچه ها شد دیتبع یرفت

 یزیچ یابهت هی قبال

 اون مال قبل بود-

 گفتن یزیگفتن چ یریوز بآلخره

 که  شدینم

 راحتم االن

 کیف یدارم به رفتارا ازیرومه نه ن یفقط خودمم نه چشم کس االن

 یبود ریهنوزم وز یکردینم ی+اگه خرابکار

 نگاهش کرد و لبخند زد قیعم

 نبود یخرابکار-

 کردمینجاتت همه کار م واسه
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 ساده بود دیتبع هیکه  نیا

 ؟ییتو دینفهم چکسیتو نگفتن ه یاسم اصل یساده؟ آبروت رفت مرد فکر کرد دی+تبع

 منو؟ گهید ادشهی یگذشت... ک ریبفهمن...گذشت ام-

 گهید یکیفردا  زننیامروز درمورد من حرف م مردم

 نییخبرا اومدم پا تریاز ت یزود نیبه هم یدید

 ستین ادشیمنو  یکس گهید

 داد هیتک یبه پشت دیکش یقیعم نفس

 نشود یاش واکنش نشان ندهد و عصب یالیخیکرد نسبت به ب یسع

 ؟یاموال و از دست داد+چقدر 

 درصد 70فکر کن -

 دو دست پنهان شد انیو سر م دیکش داد

 دندیفهمیرا نم گریکدیدرک که حرف  یب گرانید ایمنطق شده بود  یب او

 ؟یخوریم ینیریجلو من ش ینشست یدرصد از دست داد 70+ 

 درصد از مال خودم رو 70 -

 تو راثیارث و م نه

 کاریچ خوامیسال سن پول م 80با  من

 رمیبگ گانمیکنم ماساژ را یزندگ ایبرم آنتال یدارم که آخر عمر یانقدر

 زی+اتابک خان اعصابم و بهم نر

 .. تو... تو

 آورد نییسمتش خم شد و صدا پا به

آبروت و  یثروتت و از دست داد یلو داد یپرونده وزارتخونه رو رفت نی+تو محرمانه تر

 رفته

 ...یشد دیماه تبع 8

 جلو من؟ ینشست سرخوش

 ماند رهیطور خنگاهش کرد و همان مهربانانه



 

1102 
 

 یشدن استرسم گرفت یانگار به جز عصب-

 ریام یآروم تر بود قبال

 و رو کردم یمن پرونده اصل آره

 ها شدم یلیلو رفتن خ باعث

 ها شدم یلیزندان رفتن و اعدام شدن خ باعث

 باعث آزاد شدن تو شدم اما

 نایداره همه ا یبیع چه

 تموم نشده مگه

 یناراحت یاز چ االن

 ؟یکه اعدام نشد نیا از

 که اعدام نشدم ناراحتم نی+آره آره از ا

 و نابود کردم ناراحتم میزندگ یچیکه سر ه نیا از

 کردم رونیب میحکمم اعدامه که ماهان و از زندگ دونستمی....من ممن

 دونستمینم یکرد فکر

 به خاطر زندان بود یکرد فکر

 شهیدوسال تموم م یکیو سر  شیخریم دونستمیکه م یزندان

 !؟یفهمیبچم و از دست دادم م من

 باشه نجایا تونستیآرکو م االن

 مرهم دردم باشه تونستیبغلش کنم م تونستمیم

 مونمیزنده نم گفتمیمن با دست خودم بچم و دادم رفت چون م اما

 ندارم یچیه یزندم... زندم ول االن

 !؟یچ یعنیو تموم کردن  تیزندگ یچیسر ه یفهمیم

 چاندیسمتش رفت و از پهلو دست دور شانه اش پ به

 ... کردیاما حاال درک م دانستیحال بدش را نم لیدل

 شهیدرست م یهمه چ-
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 کنمیخودم درستش م من

 به خاطر من؟ یوجدان داشت عذاب

 ماه 8 نیکردم من ا یچه زندگ یدونینم

 بود یعال

 گرفتم ادی یمنطقه دور افتاده نبود کشاورز گفتندیکه م انقدرم

 کاشتم محصول

 بنظرم خوب عمل کردم یول دیهمشون گند هرچند

 و سر باال آورد دیخند

 خاطراتش را دنیداشت شن دوست

 شدیآرام م یکم بلکه

 میبود خرابکار ینگام نکن من هنوز آشنا نشده بودم عاد یجورنیا-

 اونجا برمتونیکه برگشت م ماهان

 داشتن ییچه صبحونه ها یبدون اگه

 یپختیم رونیب یدیکشیمرغ م ریتخم و از ز یرفتیم دیبا خودت

 ...دینگاهش را خوب فهم ینگاهش کرد و معن پوکر

 +اتابک خان

 دونستمیم دیخب... من از کجا با هیچ-

 هرحال الزم بود برام به

 شاهانه یفاصله گرفتم از اون زندگ کمی

 شترهیب فشیک یجورنیا دمید

 از من نیا

 خودت مونهیم

 زدیدور و برت پرسه م اجل

 ی... همه رو دور کردیدیترس

 رفته حاال
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 یهمه رو برگردون وقتشه

 تالشه وقت

 واسه رفتن ماهان یو انتخاب کرد یزمان هم بهت گفتم راه بد همون

 رفتینم کردمینم یجورنی+اگه ا

 کردیرو هم نابود م گهید یها یلیعالوه بر خودم خ بیشک کردمیکارو نم نیا اگه

 ...دینفرت به سمتش برگشت و آرام پرس پر

 وفتدیکه بخاطر او خش ب ییگلو فیح

 +اعدام شد؟

 آره-

 خودم بکشمش خواستمیبود م فی+ح

 کرد یشیلبش گذاشت و ه یرو دست

 میحرفارو ندار نیا گهی+د

 خراش مرد آسمان

 یریاالن فقط ام تو

 نامدار رارسالنیام

 نه آسمان خراش یرینه نوه وز گهید

 ماهان شیپ یواست که بر رمیگیم طیکه تموم شد خودم بل تتیممنوع

 پشت در خونش ینیشیمثل زالو م یریم

 تا قبول کنه یدیم حیانقدر توض یشیم سمج

 برگرده تا

 یتالش کن یلینباشه خ یازیاون انقدر عاشق هست که ن هرچند

 یکشیتو دست از تالش نم دتیاگه بخش یحت اما

 زنهیاون دوباره بهت لبخند م سین مهم

 اون ترس و داره شهیهم نهیا مهم

 تا اون ترسه بره یکنیتالش م انقدر
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 ستادیسر تکان داد و ا دیام نا

 +فکر نکنم بشه

 مونده گهیماه د 4 هنوز

 ماه؟ 4چرا -

 ساله ست کی تی+ممنوع

 ماهه آزاد شدم 8 من

 شانه اش گذاشت یو دست رو ستادیقدش ا هم

 ماهه ست ۱0 تینه پسر ممنوع-

 فقط دوماه یعنی

 یآروم بش یدوماه وقت دار تو

 یو خوب کن حالت

 سراغش یارسالن قبل و بر ریام یبش

 نمونده به وصال  یلیخ

 ...یدونیم

 ارهیبدون آسمونش دووم نم ادیماه ز گفتندیهم م میقد از

 ستادیسمت پله ها روانه شد و پشت در اتاقش ا به

 قلب یگرفت و مبارزه نکرد با حس قو نفس

 یماه دور 8بود بعد  دهیرس وقتش

 دلتنگش بود برادرش

 دنشیدر آغوش کش یبرا زدیاو له له م خود

 گذار بود... ریآرامش دهنده، نه به سرعت اما تاث شهیاتابک خان مثل هم یحرفها

 بازگشت به گذشته یشت برادوماه فرصت دا فقط

 کردن نیرا همچون قبل دلنش یقبل شدن و زندگ رارسالنیام

 را باز کرد و داخل شد در

 بزرگش غرق خواب بود یتخت آب انیمثل گذشت عروسک به بغل م ایآر
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 تخت نشست و نگاهش کرد لبه

 اش هنوز هم کودکانه بود چهره

 روهام یاثر قربان صدقه رفتن ها دیشا

 داشتیداشته شدن انسان را جوان نگه م دوست

 اما آب رفته بود کلشیه

 نمانده یبرادر ساخته، حال اثر یبرا یکه با سخت یعضالت

 دادیقول م کردیم درستش

 هم  یقبل پا به پا مثل

 ساختندیو عضله م کردندی...ورزش مبرادرانه

 یدلبر یبرا برادرش

 اوردیرو داشت مبادا جسمش کم ب شیکه پ یراه سخت یبرا او

 برد و نوازش کرد... شیها یبه سمت فرفر دست

 !؟یدارشیب یخوای... نمای+آر

 کرد و تکان خورد یا ناله

 خورد و ناله از درد بلند تر شد تکان

 از حاال نیا یو داد بمیروش ترت 70که به  شبیولم کنننن اون از د ی... ددیدد-

 بخوابم اخهه تونمیتا هروقت بخوام م یگفت خودت

 مبهوت ماند یدرشت کرد و کم چشم

 او از رابطه حرف زد؟ یرو شیپ

 به سرعت تند شد و دست مشت نفس

 ...اوردیو در آخر طاقت ن اردیسرش ن ییبر هم فشرد بال پلک

 به سمت باسنش برد و محکم ضربه زد دست

 کشهیخجالتم نم نمی+پاشو بب

 ...ایآر

 نشست جیو گ دیجا پر از
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تا  یفاصله ا رارسالنیام دنیبه تخت باز هم اخش را درآورد و با د دهیباسن درد د برخود

 نداشت هیگر

 من!! شیپ یاومد ی... داداشیداداش-

اش  نهیمهربان بودن آغوش گشود و به س یکم یغره رفت اما در تالش بود برا چشم

 اشاره زد....

 تنگ نشده؟ ی+دلت واسه داداش

 به سمت آغوش محکمش دیکش پر

 یهم آغوش نیشده بود از ا غیوقت بود جسم در چند

 تن نیتنها چند لحظه سهمش شد از ا یآزاد روز

 بود و حسرت و اشک یاو دور بعد

 و دست دور گردنش محکم تر کرد دیترک بغضش

 ....دیاش کوب نهیو مشت به سروس دیکرد و نال هیگال هیگر انیم

 حرف فقط نوازش کرد تنش را و شرمنده شد یب

 الغر شده بود.... گونهنیغم او ا بخاطر

 و بالخره فاصله گرفت.... دیمال رهنشیبه پ ینیب

 ورم کرد ینیو ب یسرخ و اشک یهاچشم زانیآو یهالب

 از چهره نازدانه لوس خانه... یبیترک

 ای+آر

 ؟یتو با لباس من پاک کرد ینیب

 یهست یداداش یچ آره حقته پس واسه-

 حاال تا...  از

 غنچه کرد و نگاه به سقف دوخت لب

 ...چاندیمحاسبه کرد و باز دست دور گردنش پ یانگشت قدر با

 ...هیجور نیهمش هم گهیتا دو سال د-

 هی+چجور
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 برات حرف بزنم یبزار یلوسم کن یبغلم کن دیهمش با-

 کنم لوس بشم هیگر

 هم با لباست پاک کنم... مینیضمن ب در

 ؟یشرم زده باش دی+تو االن نبا

 یداداش گهید هینیب هینه -

 شد یجد یکرد و کم اخم

 بود اما نه کامال یشوخ قصدش

 دیرابطه شان با او سخن بگو اتیاز جرئ دیآ یبه او گفته بود خوشش نم قبال

 داشت.... رتیبود برادر بود و غ هرچه

 ؟یگفت یبه من چ یش داریب نکهی+تو قبل ا

 سال نبودم روهام فقط قربون صدقت رفت نه! هی

 به جز صورت او کردیدهان پر سروصدا قورت داد و نگاه هر کجا مکث م آب

 اون... اون خواب نبود؟-

 +نه...

 گفتم؟ ی... جدیجد-

 +آره

 پتو رفت ریز یا هیآب دهان قورت داد و در ثان گرید بار

 و کامال گوله شد دیکش یغیج

 تمومهههه گهینههه د-

 باهام وداع کن یداداش

 ینیبینم گهید منو

 خدا غلط کردم به

  مینکرد یکار چیدروغ گفتم ما ه یخرس نی... نه به جون همیجون داداش به

 خونه نبود شبید روهام

 نبود نجایبود ا یعنی
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 خودش بود اتاق

 ...بعدم رفتبعدم

 دمیخواب منم

 کمرم درد گرفت نییاز تخت افتادم پا شبید

 ادیب یدد یبگ رونیب یبر شهیم یداداش

 گرفت و تأسف خورد یشانیبه پ دست

 و چه شد کردیفکر م چه

 گذارندیپشت سر م ایبا آر یلحظات احساس کردیم فکر

 دیخریو نازش را م کردیم هیو گر زدندیم حرف

 تکانش داد... یپتو گذاشت و کم یرو دست

 ای+آر

 یکنیبدترش م یدار

 رونیب یایپتو م ریاالن از ز تو

 باشه؟ میزنیو باهم حرف م میکنیهم فراموشش م ما

 ؟یگیبه روهام نم-

 رونیب ایحاال ب گمی+نه نم

 آورد و پر خجالت نگاهش کرد... رونیپتو ب ریچپ از ز چشم

 یدلم.. دلم برات تنگ شده بود داداش-

 شمیپ یایم نمیبب کردمیم طنتیهمش ش همش

 یدعوام کن یایبلکه حداقل ب کردمیم غیج غیج همش

 گرفتیم میگر یلیخ یدیدیکه منو نم نیا از

 یکردیدعوام هم نم یحت

 برات مهم نبودم اصال

 گرفت یزد و کنارش جا لبخند

 ....دیکامال از جسمش جدا کرد و باز در آغوشش کش پتو
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 دمتیدی+البته که م

 دمیشنیهاتو م یزبون نیریش دمیدیهات رو م طنتیکه ش البته

 حالم خوب نبود اما

 بگم ناراحتت کنم یزیچ هی دمیترسیم

 شتیپ امیحالم خوب بشه بعد ب گذاشتم

 نشست شیپا یو رو دیذوق خند پر

 حالت خوبه خوبه؟ یعنیاالن -

 آشکار کردنش نداشت یهم برا یلیخوب نبود اما دل خوب

 ....کردیاز حال خوشش ذوق م نیچننیا یوقت نه

 خوبه+آره 

 گرده؟یاالن ماهان برم یعنی.. یعنی-

 نگاهش کرد و منتظر پاسخ ماند یسوال

 گردهیگف هر وقت حالت خوب بشه ماهان برم یآخه دد-

 گردهی+ماهان برنم

 دنبالش رمیم من

 گردونمیم برش

 تنگ شده؟ دلت

 انداخت... نییبغض کرد و سر پا باز

 آره-

 کردیهمش لوسم م اون

 تنگ شده ایواسه ارش دلم

 بهم زنگم نزده یحت

 ییبرا آرکو تنگ شده بهم بگه عمو دلم

 کرده؟  کارشونیچ یداداش یدونی+تو م

 بوده یآره اما همش الک-
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 دوننی+اونا که نم

 یاشتباه من باعث شد توام خانواده تو از دست بد متاسفم

 شانه اش گذاشت... یو سر رو دیخند هیگر نیح در

 نداره یبیع-

 میشیمثل قبل م دوباره

 مگه نه؟ میگیو بهشون م یچ همه

 سرش گذاشت.... یرا نوازش کرد و چانه رو کمرش

 +البته جونم البته

 یداداش-

 به لوس بودنش دیخند

 سال کی نیجانم بشوند جبران ا زدیم شیبار صدا کی هیثان چند

 +جانم؟

 کردم قیمن رفتم تحق یدونیم-

 ؟ی+در مورد ک

 بوده ارشیک یایکه تو استور یهمون-

 ماهانه شیکه پ یهمون

 کرد و بدن منقبض شد اخم

 نه ای خواستیم دنینبود دلش شن مطمئن

 +خب

 خب ارشهیک ییدا-

 رفته هلند و موندگار شده لیتحص واسه

 هم هست مجرد

 خشن شد... یمشت کرد و نوازشش قدر دست

 گه؟ی+د

 سالم از تو بزرگ تره 5-
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 گه؟ید ستیبا ماهان ن یعنی+پس 

 ادهیز سنش

 چاک داد... شینگاهش کرد و ن عاقالنه

 نداره یربط چیه ایسال ازش بزرگ تر ۱0توام  یداداش-

 ای+آر

 خب به من چه یلیخ-

 ستنیمعلومه که تو رابطه ن بعدشم

 شو نگم هیتو کالبه و بق زارهیم یهرروز استور پسره

 زد و آرامش به تن برگشت لبخند

 گذشت و به نوازش ادامه داد  نهیس یسرش را رو باز

 شد داریناز آمد و قربان صدقه خر یقدر

 یسراغم بازم دوسم داشت یومدیروزا ک ن نیهمه ا یعنی.... یداداش-

 دانستیک جواب را م البته

 برادر یها دنیکند روح ارام گرفته خود را از ناز کش غیچرا در اما

 دم مرگ بودمم دوست داشتم یوقت ی+من حت

 دمیازش نترس ایرا یدونیم

 دمیحال بد تو ترس از

 تو زندان بودم یوقت یحت

 بلعهیو منو م کنهیک داره خفم م یواریچارد هیمهم نبود  برام

 حال تو مهم بود برام

 داد... هیاش تک یشانیب پ یشانیبلند کرد و پ سر

 کج شد در همان حال بتواند نگاهش کند... یکم

 ماهان؟ ایبرا ارکو تنگ شده  شتریدلت ب-

 اش یاداوریشد از  نیسنگ یکم گلو

 گر؟یبزرگ شده بود د پسرکش



 

1113 
 

 شوندیم رییروز هم دست خوش تغ کی یسن حت نیدر

 +هر دوشون

 تنگ شده شتریاما من دلم برا آرکو ب-

 بوده شمونیکمتر پ یلیخ اون

 ؟ییعمو گهیاگه برگرده هنوزم به من م یعنی

 زده بود... خجالت

 ...یمانیشرم و پش ،یسردرگم انیم یحس

 چند روز... نیکه شده در ا یقیکرده بود به هر طر فرار

 ارشیک نینگاه سنگ از

 رامینگاه پر حرف عل از

 ...دانستینم چیکه ه ییایارش جیاز نگاه گ یحت

 بود... دهیکار بود و در حال فرار اما بآلخره وقت حرف زدن رس مشغول

 ببرد شیاز پ یکار خواستیکه م ییهاشد مثل تمام وقت مظلوم

 شد... رهیخ ارشیو به ک ستادیباز اتاق ا مهیدر ن انیم

 تو؟ یایب یکشیمثال خجالت م-

 انداخت و لب جلو فرستاد... نییپا سر

 +بله

 ادب و خجالت همهنیبله؟تو و ا-

 برادر را ینیریش اوردیفرو برد و طاقت ن قهیدر  شتریب سر

 شد... هیطعنه و کنا الیخیو ب دیخند

 یگیم یچ نمیتو بب ایب-

 چاک داد و به سمتش پرواز کرد شین

 را به خود نداد دنشیو اجازه در آغوش کش دیتخت پر یرو

دونفره را تجربه  یو بعد آغوش ابدی انیجر شانانیحرف ها زده شود حس خوب م گذاشت

 کنند...
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 را گرفت و پر حرف نگاهش کرد... شیدست ها تنها

 نه؟ کنمیم تتیاذ یلی+خ

 یکه فکر کن یزیاز اون چ شتریب یلی...خیلیخ-

 تمومه گهید دمیاما قول م دونمی+م

 بده یلیخ یسال سردرگم کی...یدونیم

 توعه یهابده...بدتر نگاه یلیحجم از حس و حال مختلف خ نیا ونیشدن م دفن

 وقتا پر حرف هیوقتا پر گله  هیوقتا پر بغض  هی

 بود شیتموم شد قول که آخر اما

 ارشیرو گرفتم ک ممیتصم من

 باال انداخت و منتظر شد... ابرو

 ارشیک میبرگرد خوامی+م

 ؟یکجا به سالمت-

 رانی+ا

 بشه؟ یکه چ-

 بشه؟ یکه چ یچ یعنی+

 ارشیک وطنمه

 نبود یما از اول قرارمون دائم وطنمونه

 که وطنت شده یوطنت اونه؟تن-

 ؟یشد ییهوا

 برگشت آره ی+هوا

 اون نه یهوا

 تموم شد...کنار اومدم گهید

 زنمیسال هنوز توهمش رو م ۱بعد  من

 فکرام و کردم اما

 زد و دستش را فشرد... لبخند



 

1115 
 

 میاشتباه کرد یدونی+م

 شدینم ینجوریا کردمیقلبم و له م سوختمیم دمیدیم موندمیم اگه

 اشتباه بود فرار

 شهیم یچ میبرگرد یکنیم فکر

فرد مال  یزوج مال من باش روزا یروزا گمیبه بغل و م رمشیگیر؟میام الیدن رمیم من

 اون

 ؟یکنیفکرو م نیا

 البته که نه-

 ؟ی+پس چرا ترس برگشت دار

 میتالش کرد یسال الک کیما  ارشیک میباهم صادق باش ایب

 میو فراموشش کن یکیکه  میاومد

 اشتباهه نمیکه فراموش بشه؟ا می... بموننشد

 گرفت یاز دستش جدا کرد و کنارش جا دست

 را نداشت... شیطاقت نگاه ها دیشا

 و باور نکنه نهیو دوس داشته باشه که بب یکی دیآدم تا چه حد با هی+

 کنه و دل نکنه باور

 قدم باال تر از اون دوسش داشتم هی من

 شد... سیفرو داد و لب زبان زد و خ بغص

 ...شدیکرد صدا نلرزد که حرفها داشت و بغض مانع م تالش

 ارشیک میتالش کن ی+چرا الک

 و دوس داشت یکی یجور نیهم شهینم یعنی

 گوشه قلب هیگرفت و دفنش کرد  دهیو ناد شیبَد

 سراغش نرفت؟ گهید

 یفراموشش کن یبکوب واریخودت و به در و د دیبا حتما

 تر شد... کینزد یشانه برادر گذاشت و کم یرو سر
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 اش را یداشت دلگرم ازین

 را تشیحما حس

 کنم؟یکه شبانه روز فکر م شمی+منکر نم

 ؟یبه چ-

 آنکه فراموشش کردم... کندی+اکنون کجاست چه م

 میدیرس نجایشد که به ا یچ کنمیشبانه روز فکر م شمینم نمیمنکر ا اما

 ارشیبهش ک دیچرب یول

 بود نشونیترخاطره که تلخ نیبه آخر دیخوب چرب خاطرات

 حرفش بپرد که نشد انیکرد و خواست م اخم

 گذاشت و دعوت به سکوت کرد... ارشیک یهالب یرو دست

 که ببخشم ستین یمعن نیبه ا نی+اما....اما ا

 یشیجدا م یکیاز  یوقت

 یمثل قبل دوسش داشته باش یتونینم گهید

 یهم دشمنش بش یتونینم

 یتدوسش داش یزمان هی چون

 بهیغر نیآشنا تر یشیم

 ...دمیفهم یازش متنفر بشم ول تونمیکه نم دمیفهم رید

 او را به سمتش برگرداند... یو صورت اخمو دیخند

 +گفتم تمامم شده اون

 خودم ارزش قائل بشه یَمن واسه خودم کنار گذاشتم که برا مین هیهنوز  اما

 که پسم زد یقائل بشه که برنگردم به کس ارزش

 اخم کرد و حس قلبش را نشان داد شتریب

 کردن که جرم نبود بود؟ یحسود

 یدوسش داشته باش خوامینم-

 عشقت و نداره اقتیل اون
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 لوسش کرد... شتریبه نگاه چپ چپش ب توجهیو ب دیرا کش لپش

 کننیم نییخودشون و تع اقتی+آدما خودشون ل

 بکنم دینبا یتالش الک دمیفقط فهم من

 خوامیمال خودم نم گهیاون و د دونستمیهمون اول م از

 ازش متنفر شد دینبا دمیحاال فهم اما

 نه؟! دنیجنگ بسه

 م؟یبرگرد یعنیپس پس -

 می+فقط برگرد

 کشورم به

 شغلم به

 میقبل یزندگ به

 رو به پدرش آرکو

 و باز اعتراض کرد... دیجا پر از

 میبرگرد خوامیباشه نم ینجوریا-

 گهیبه خودمون د میدروغ نگ ارشی+ک

 میدیآرکو رو از پدرش دزد ما

 رسهیم رانیخبرش به کل ا میگردیبرم ما

 میزاریاومد...شرط م یسراغ پسرش وقت ادیم

 دوتا آدم متمدن مثل

 که اون از آرکو سهم داره منم دارم یقدر همون

 ؟؟یشیم ییهوا شینیبب-

 ...دیبرق اشک خند نیباال انداخت و در ح شانه

 بسوزاند نگونهیقرار بود ا امتیزخم تا ق نیا

 دوسش داشتم یلیخ یزمان هینگاش کنم و بگم  دی.. شادی+شا

 یقلبم تشر بزنه هنوزم دوسش دار دیشا
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 تشر بزنه قرار شد عشقه دفن بشه مغزم

 من اما

 تونمیهم نم هیتا نتونم برا خودم ارزش قائل بشم برا بق من

 گردمیکرد بر نم انتیکه بهم خ یو به کس دمیبه خودم ارزش م پس

 صورتش تکان داد و کودکانه شرط بست... یجلو دست

 م؟ی+توافق کن

 دست جلو آورد دیاما پر ترد دیخند

 ره؟یآرکو رو نگ-

 تونهی+بخواد هم نم

 ترسمیپدر بزرگش نم یدایاز تهد گهید بارنیا

 دمی...بچم و بهش نمکنمیعمل نم بچگونه

 اگه خواست سهم داشته باشه از داشتنش زارمیم فقط

 قلبم سالم بمونه گهیدفعه د دمیکارا نکن باشه قول نم نیاز ا گهید-

 اش یادآوریانداخت از  نییو شرمنده سر پا دیگز لب

 قلبمه یکجا دمی+حداقلش... حداقلش فهم

 بابت دوس داشتنش ادیاز خودم بدم ن دمیفهم حداقل

 نداره.... یاره کد اقتیل یک ستین شیکه حال قلب

 لبخند زد میکرد و مال نگاهش

 از آن آرامش او را خواستار بود شیاما ب خواستیبرگشت م دلش

 م؟یبرگرد یجد یجد-

 ...دلم واسه خوندن تنگ شدهمی+برگرد

 دلت واسه صدام تنگ نشده؟ تو

 بر شانه اش گذاشت و دستش را نوازش کرد سر

 بود مانهیاز حد صم شیب شانیها برادرانه

 تنگ شده-
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 هیچ میکنیکه م یکار نیاول یدونیم

 ه؟ی+چ

 هیمیقد یگرکیاون ج میریم-

 یمجرد

 میکنیم یزندگ میزنده ا میکنیحس م میکنیم یدلتنگ رفع

 ای+ک

 ایجان ک-

 ؟یکنیبگم کمکم م یکار هی+

 ...دیکوب نیسرش قدم برداشت و لوس پا بر زم پشت

 گهید رامی+عل

 نه یعنیو زهرمار گفتم نه  گهید رامیعل-

 امیب کنمیو ول نم میزندگ من

 یکردیم یزندگ نجایمگه از اول ا هیو چ می+زندگ

 سال عادت کردم 20بعد  یول ینه ول-

 امینم

 دیبهم سر بزن دیایب شما

 از تن کند... رهنیتوجه به او داخل اتاق شد و پ یب

 بود از رفتنشان یعصب

 حاال ذره ذره وجودش را پر کرده بود نیاز هم یدلتنگ

 دادینداشت دل کندن را اما بروز نم طاقت

 نداد به برهنه بودنش و لبه تخت نشست... محل

پر سروصدا آب دهان قورت داد که به سرفه افتاد اما مظلوم  یدر بغل گرفت و جور زانو

 الزم بود... یینما

 هم هست که پشتم باشه گهید یکی ارشیحاال به جز ک کردمی...فکر مکردمی+فکر م

 هام رو رفع کنه باهاش حرف بزنم بخندونتم حالم و خوب کنه یکنارم بمونه دلتنگ شهیهم
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 زانو برداشت و چانه لرزاند یاز رو سر

 بندهیاما بازهم فر یعیطب ریغ یکم

 یراه مهین قیرف یگفتیبهم م دیبهت وابسته بشم با نکهی+قبل ا

 روروبه شیبه نما رهیمانده بود خ مات

 قرار گرفت ریداشت و فورا تحت تاث تیمظلوم ضعف

 تخت کنارش نشست و از پهلو بغلش کرد لبه

 هستم شهیکه هم یدونیم-

 بازه برات شهیآغوش هم نیا

 سال برگردم نیازم نخواه بعد چند اما

 سرش برد و چشم خمار و مظلوم کرد و لب جلو فرستاد... کینزد شتریب سر

 کنمی+خواهش م

 دارم به بودنت ازیخاطر من... ن به

 ایاز پس سخت امیبر ب تونمینم ینباش

 رو شمبرگردم و باش روبه اگه

 و آرکو رو بخواد میبرگرد اگه

 مقابله کنم یکمکم کن یباش دیبا

 ....به خاطر من...لطفا

غنچه شده و چشمان مظلومش مکث  یلبها ینگاهش رو یا هیدهان قورت داد و ثان آب

 و به سرعت از جا برخاستکرد 

 یبد بمینکن فر یسع تمیلعنت بهت من استر-

 رامی+عل

 خاطر من... به

 کلمه رو نگو نیانقدر ا-

 آخر راه است و توان مقابله ندارد دانستیم

 زانو برخاست و گردن کج کرد... یتخت رو انیم
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 یکنیتنها ولم نم دونمی+م

 ادیدلت نم تو

 و وسوسه شد دیاشاره گوشه لب کش انگشت

 یدائم دیموقت شا دینبود برگشت شا بد

 آدم خر کنت یلعنت به اون چشما-

 اریبرام چمدون ب برو

 ...دیپر نییتخت باال پا یو رو دیکش یادیفر

 سسسی+

 کردیپر حرف نگاهش م یرا وقت قشیلبخند عم دیند

 کامال عوض شده بود... دندیلحظه که سر برگشتشان به توافق رس از

 و سرزنده شاد

 زده جانیاما ه دهیترس یکم

 برگشتش کنترل ماهان بود یاصل لیدل دیشا

 شود ییو باز هوا دیایکوتاه ب مبادا

 صبر کن مونده هنوز-

 دارم شرط

 باشه قبوله ی+هرچ

 ...اوردیچانه اش برد سرش را باال ب ریو دست ز ستادیتخت ا کینزد

 یتتو رو نشونم بد دیبا-

 آمد نییو از تخت پا دینگاه دزد عیسر

 +تتو؟؟کدوم تتو

 خودمو دارم یمنم آدما-

 یتتو زد یقبل رفتن به بار اون شب رفت دونمیم

 یدیپوشیچند روز به خاطر همون لباس کامل م نیا

 بده نشونم
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 متفکر شد یکرد و قدر اخم

 ...کردیم یرا موشکاف شیچانه اش بود و چشم ها ریهمچنان ز رامیعل دست

 شرط دارم هی+قبوله اما منم 

 یکمکم کن دیآهنگم با نیخوندن اول یبرا

 ...دیکش نهیس یو دست رو ستادیا نهیآ یروروبه

 تن را برنداز کرد... دیزد و نوازش وار طرح جد لبخند

 خودش یبود فقط برا انهیمخف

 هعاشقان یها یمنعش کند از فانتز توانستیم یاما چه کس دوارانهیام یاندک دیشا

 گرانید یهانبود فکرها و حرف مهم

 آورد.... یتتو لبخند به لبش م دنیخودش بود که هربار د مهم

 در هولش کرد ییکهویلب شعرش را خواند اما باز شدن  ریهم نوازش کرد و ز باز

 خورد و آخش را درآورد زیبه عقب برگشت و باسنش به م فورا

 رااامی+عل

 و زهرمار رامیعل-

 گرفت و چپ چپ نگاه کرد... دهیبه باسن درد د دست

 یبگ یچیه یکو*نت هم بزارم حق ندار امیقبول کردم باهات ب هیچ-

 شلوارش نگه داشت... یکیو دست نزد ستادیسرش ا پشت

 بمالم برات جناب خواننده؟-

 طعنه لبخند زد و به سمتش برگشت پر

 نه؟ یبود تی+استر

 حرفا بگو حالت چطوره نیا الیخیب-

 و از ته دل شهیاز هم تریزد واقع لبخند

مدت باعث برق چشمها نشده بود که بازگشت  نیگرما و عشق سرشار هلند هم در ا یحت

 کردیحالش را خوب م نینچنیا

 نمونده شتری...چند ساعت بمی+عال
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 لبخند به لب پر ذوق تیجمع ونیبه همون ماهان قبل...م برگردم

 ؟یبرگرد یخوایکه م نیاز ا ستیکه حالت گرفته ن ... توتو

 شانه باال انداخت و لبه تخت نشست الیخیب

 و لوب برداشتم واسه برگشت نیوازل یخوبم به اندازه کاف-

 شد... نهیباال انداخت و دست به س ابرو

 اونجا کالب نداره ها رامی+عل

 خوامیکالب نم-

 گمیآرکو رو م یبابا

 گهیدرد داره د بالخره

 رامی+عل

 میبه کارش نداشته باش یقرار شد کار میبهم قول داد ما

 واسه ارشاد؟ یاون که داره... آهنگ و فرستاد میما کار ندار-

 به گردن داد یغرور لبخند زد و قر پر

 جشنواره ستینشده رفت جز ل یچی+البته که فرستادم و هنوز ه

 بازگشت با شکوه-

 تن کند رهنیآرکو به بغل باعث شد فورا پشت به در پ ارشیو آمدن ک دیخند

و دست در هوا تکان  ستادیتخت ا کیگذاشت و پسرک دوان دوان نزد نیآرکو زم ارشیک

 بغل کرد یداد و تقاضا

 ی*شوخر

 یآره شوخر-

 یبدبخت تو حموم سه ساعت التماسش کردم تا تونستم بشورمش حاال شوخر من

 یبزرگ رو زیانداخت و با آن حوله تن پوش سا رونیب یگوشیکوچکش را با باز زبان

 گرفت.... یجا رامیعل یپا

 دشته... یی*بابا

 ؟ییزشته بابا ی+چ
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 زشته؟ یگیتو که حاال به من م یایب یدر زد شما

 یلخد ی*آله دشته جلو شوخر

 ...دیحوله ران کوچکش را بوس یتخت زانو زد و از رو نییو پا دیخند

 رام؟یعل ای یگفت یی+االن برا بابا

 نگاه کرد و بوسه خواست رامیباال برد و به عل سر

اش کاشت و ذوق زده اش  یشانیبر پ یرا و بوسه ا شیها یباز نیریصدقه رفت ش قربان

 کرد...

 ی*شوخر

 و دستان کوچکش را گفت دیرانش را بوس گرید بار

 یرو دوس دار ییکه انقدر بابا ی+مرس

 آرکو؟

 *بله

 ؟یچ یعنی میبرگرد میخوایم یدونی+م

 ...دیپر نییباال پا شیپا یتند تند سر تکان داد و رو کودکانه

 ییبابا یعنی*

 ؟ینیرو بب ییبابا خوادی+دلت م

 *آره

 و نشونش بدم یشوخر خوامیم

 ...دیبه تخت کوب یشانیدرآورد و پ هیگر یو ادا دینال

 هیتاش شوخر ۹خدا لعنتت کنه که از ده کلمش  رامی+عل

 ...کردیم شتریبود اما طلب ب یبه عکس گوش رهیخ

 از خودش یبازگشته بود با انتشار عکس یمجاز یسال به فضا کیبعد  ماهش

 و دلبرانه بندهیفر رینفس گ بایز

 کرده بود غیرا در شیها... چرا چشماما

 چه یعنیبود  شیهاکه بند چشم یگریقلب د یهاتپش دانستینم دیشا
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 گرفته بود ییبایز عکس

 روشن تر  یو کم دیجد یموها مدل

 بود ادیاثر نور ز دیشا

 کننده فتهیمغرورانه و به همان اندازه ش لبخند

 کردندیشده بودند و نفسش را کند م یمخف نکیع شهیکه پشت ش ییهاامان از چشم اما

 مانده رهیساعت بود که خ چند

 دانستینم

 به دنبال معجزه بود دیشا

 شوند دیگرم پد یهاکنار برود و آن شکالت نکیع شهیش

 بود.... یدنبال همان برق آشنا و دوست داشتن به

 نگرفت یو روهام را در کنارش حس کرد اما نگاه از صحفه گوش ایآر حضور

 ؟یداداش یخوشحال-

 ؟ی+از چ

 نستاگرامیکه ماهان برگشت ا نیاز ا-

 به بعد نیاز ا زارهیعکس از خودش و آرکو م یکل ینجوریا

 که صفحش و باز کرده یبرگرده به خوانندگ خوادیشده م عهیشا

 برگرده کاش

 سر بلند کرد و به صورت برادر نگاه دوخت... بآلخره

 ستحرف همه یداداش ستیحرف من ن نیا-

 دلشون واسه صداش تنگ شده همه

 تنگ نشده؟ تو

 روهام لبخند زد... رهیگذاشت و به نگاه خ زیلب م یگوش

 نازدونه کنهیمن فرق م تی+موقع

 ؟یچه فرق-

 شعر بودن با شنونده بودنش فرق داره هی+مخاطب 
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 آمد یو پز م کردیاش مکه غرور احاطه البته

 نبود مخاطب شعر بودن یزیچ کم

 دانستیبود م شیشعرها اریب آتش

 سرودیو ترانه م گفتیانداخت به جانش که شعر م یم حرارت

 شد؟یمخاطبش که م گشتیبرم اگر

 ؟یگرید

 ؟یداداش-

 کننده ذهن... رهیو ت یاز افکار سم شهیپرت کرد مثل هم حواس

 +جانم

 عکس و؟ یدید-

 اش را...چند ساعت تمام چهره نیدر ا دیبود...بلع دهیند

 دمیآره د-

 اش گذاشت و لبخند زدشانه یتر شد و چانه رو کینزد زیآم طنتیش

 ؟یدینکته عکس هم د-

 +نکته؟

 عکس شد رهیبه دست گرفت و خ یابرو باال انداخت و باز گوش تک

 ه؟یاش چنکته-

 نی+گردن ماهان و بب

 براند حرف او و فورا نگاه از عکس گرفت نفس

 رو شودبا چه قرار بود روبه دیرا د گردنش

 آمد یم شوازیمرگ به پ ایداشت  ؟طاقتیگرید نشان

 را اخطار گونه صدا زد ایکه اسم آر دیروهام را شن تشر

 یبه خدا داداش ستین یبد زیچ-

 یفهمیم رشیکن از زنج نگاش

 زد از عشق ستیقلب ا بارنیبه گردنش دوخت و ا دیبا ترد نگاه
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 شناختیم یرا به خوب آن...گریگردنبد حلقه ها بود د ریزنج

 شهیو تا هم یشگینشان هم همان..بود ریکه همان زنج ریاما زنج رهنیپ ریشده ز پنهان

 باال آورد و نگاهش همزمان به نگاه روهام گره خورد سر..بودن

 یزندان و شروع انفراد یمالقات نیآخر..کردندیفکر م زیچ کیبه  هردو

 آمد و با اشک چشم بدرقه اش کرد دارشیاو به د یوقت

 بار گردنبند از گردن جدا کرد و کف دست او گذاشت نیاول یبآلخره و برا یوقت

 تقاضا کرد از برادر کیشد و تنها  شتریاو ب هیگر یوقت

بخوره بهش  گهید یکیدست  مبادا..گردنبند باشه نیا یکنیکه باهام دفن م یزی+تنها چ

 بزار مقدس بمونه مقدسه..روهام

 گردنبند را حفظ کرده بود نیبود که اوهم هنوز تقدس ا خوب

 ند هنوز هم در گردن او بودکه قسم خورد بعد اعدام با خود دفن ک انشانیم وندیپ

 نیکند روزش را به جز ا باتریز توانستیم چه

 ...دیدوخت و لبخند به لب سرش را بوس ایبه آر نگاه

 یگفت یکه به داداش یمرس..نازدونه دمی+د

 کرد و آب دهان قورت داد یو ِمن اِن

 بگم بهت گمید زیچ هی یداداش-

 +بگو عمر داداش بگو

 دیانداخت و فورا از جا پر زیم یرو یگوش لرزان

 شد و سر در گردنش فرو برد صدا خفه به گوش برسد یاش مخف یآغوش دد در

 دمیاالن د نیبه خدا هم-

 دیپر یو پلک عصب دیرا د رامیعل یدر دست گرفت و استور یگوش

از گردنش گونه اش را  زانیصورتش گرفته بود و ماهان آو کینزد یبه لب گوش لبخند

 بم شده بود و غرش کنان و ترسناک  صدا...دیبوسیم

  ستنیباهم تو رابطه ن ی+تو که گفت

 دونمیبه خدا پسره همش کالب بود من نم-

 بعد شوکه یاستور دنیبود و با د شیمربوط به چند ساعت پ یاستور



 

1128 
 

 رفت و فورا روشنش کرد ونیزیسمت تلو به

 کسل کننده و اعصاب خورد کن شهیبود اما نه مثل هم اخبار

 نبود یمیو آهنگ قد شدیماهان بود که پخش م یصدا

 کردیم یناسازگار یگرفته بود و قلب کم یتنگ نفس..انداخت یقلبش را به لرزه م نیهم

جلو  میعظ تیو از جمع رفتیدر فرودگاه دوان دوان به سمت پله ها م لمبرداریف نیدورب

 ...دیپله گرفت و ماهش را د یبه سمت باال نیدورب...زدیم

 ارشیبه بغل شانه به شانه ک آرکو

 ماند رهیبرسد و او خ نیبه دورب تیجمع انیبا تمام توان داد زد صدا م خبرنگار

 چه بزرگ شده بود پسرکش...ماند رهیچهره ماهش خ به

 در کار قیتعل کسالی+خواننده محبوب کشور بعد از 

را دگرگون کرد و بآلخره به عرصه  یقیموس یایدن دیامروز با انتشار آهنگ جد عصر

 بازگشت یقیموس
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 زدیپلک نم یبود حت ونیزیبه تلو رهیتماما خ نگاهش

 نداشت یقیاز موس یو درک شدیماهان همچنان پخش م یصدا

 درون را یهاکرده بود تمام حس خاموش

 دیبلعیاو را م رهیخ رهیچشم خ فقط

 کردیدگرگون م یکه زندگ ی....همان پسرکگریاو بود د ماهان

 کننده تر رهیخ یجذاب تر و کم یمردانه تر کم یبود کم خودش

 کدامشان متوقف کند ینگاه رو دانستینم

 پسرش ای ماهان

را  شیروفراوان روبه تیو جمع زدیبا آن چشمان هفت رنگ تند تند مژه بر هم م یوقت

 کردینگاه م

 دیخندیم تیبه دهان گرفته بود و با هر شور و شوق جمع انگشت

 رفتیو قربان صدقه اش م زدیبند آرکو را صدا م کی یوقت دیرا شن ایبلند آر هیگر

 دنشانید یبود برا ونیزیتلو یا شهیبود که سهمشان قاب ش بیعج

پرش  یکه شد پلک عصب یهر لمس کوتاه یعبور دادند و برا تیجمع انیرا از م ماهان

 کرد و دست مشت شد

که  یمخمل یصدا دنیشن یکه قرار گرفت تمام وجود سراپا گوش شد برا کروفونیم پشت

 دادیگوش را نوازش م

پر  کبارهیاما تمام آرامش به  ردیآرام او آرام گ یچشم ببندد و با صدا خواستیم دلش

 ....دیکش

 را گرفت و از کادر خارج شدند ایدست ارش یداد پشت سرش وقت صیرا تشخ رامیعل

 دیدیو او را اشتباه نم شدیاما کور م دهیکرد اشتباه د فکر

 مطمئن شد اینگاه آر دنیبه عقب برگشت و با د فورا

 کند انیکرد کلمات را شمرده ب یگرفت و سع ونیزیانگشت به سمت تلو زیآم دیتهد

 نبود؟ ارویهمون  نی.. انی+ا

 شد نیخشمگ یو تن صدا کم دییدندان سا یبرادر که سقف را نشانه رفت حرص نگاه

 ای+آر
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 یهمونه داداش-

 که بوده مونده یکه همون گور ستیسال ن نیمگه چند نی.. انی+ا

 کنه؟یم کاریچ نجایا االن

 کرد طنتیشده ش یرتیبا برادر غ یروهام سنگر گرفت و کم پشت

 تو رابطن یاما انگار یبگم تو رابطن داداش خوامینم-

بالشت موجود چنگ زد و به سمتش پرتاب  نیتر کیشد از لحن خندانش و به نزد یحرص

 کرد...

 تو رابطن یتو رابطن آره انگار ی+انگار

 به تو نشون بدم یرابطه ا هی من

 مگه اون رفته تو رابطه یدار کاریبه بچه من چ-

 به ماهان نشون بده برو

 +واسه اونم دارم

 دیداد و خط و نشان کش چشمش تکان یانگشت جلو زیآم دیتهد

 خب یندار یحق چیتو ه ریخوب گوش کن ام-

 بره تو رابطه خوادیم یآزاده باهرکس اون

 یدیآهنگش و شن اصال

 کن حرفاش و گوش

 برگشت ونیزیکرد و باز به سمت تلو اخم

 گنگ بود... شیها حرف

 حرمت داشت شیکه برا گفتیم یاتمام رابطه ا از

 که با آهنگ خاتمه اش داده گفتیم یدل کندن از رابطه ا از

 دادیشروع دوباره م یبو لحنش

 از غم نداشت ینشان لبخندش

 کردیم نشیغمگ نیهم

 ییسال بود فقط زمان جدا کی
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 رفتن یگریدل کندن و با د یبرا ستین کم

 سن زیهزار سال اضافه شده به رقم ناچ ییسال بود اما گو کی

 قبل را هم نداشت یرمق نبود اما محکم یب هاقدم

 دیلرزیم شیپا ریز نیزم

 سمت در قدم برداشت و روهام را مخاطب قرار داد به

 نمشیبب دی+من با

 سد راهش شد و شانه اش را گرفت... فورا

 شینیبینه تو نم-

 سراغ ماهان نه آرکو یریپس نه م یگذشته نشد رارسالنیهنوز ام تو

 گذشته رارسالنینمانده بود به ام یلیخ

 شدینم یانتظار طوالن پس

 را پس زد و باز قصد رفتن کرد دستش

 +حداقل بزار تا فرودگاه برم

 نمودیم یطوالن یشده کم نییتع شیشد و مقصد از پ نیو گذر کرد سوار ماش گفت

 ماهش لبخند زد یکه روشن کرد آهنگ ماهان پخش شد و پر افتخار برا ویراد

 را دوست داشت تشیمحبوب

 دادیانتخابش بودند محشر بودنش را نشان م فتهیهم ش گرانید نکهیا

 کند لیتحل هیکرد و گذاشت مغز متن آهنگ را تجز ادیرا ز ویراد یصدا

 ماهان یحرف ها یادآوریبا  یشانیاخم نشست بر پ یکم

 یعشق و خداحافظ نینشانه دل کندن از ا ای ستیمیآهنگ نشان دهنده عشق قد دانستینم

 کرد جشیگ شیاز پ شیشد و ب ینگ بارها پلفرودگاه آه یجلو تا

 تلخ یوداع ایبود  دوارکنندهیام

 کردینم دیبود او را ناام هرچه

 شدیم شیعاشق صدا شتریو ب شتریو ب دادیگوش م شتریو ب شتریب

 کردندیم شانیهمچنان همراه تیآمد و جمع رونیاز فرودگاه ب بآلخره
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 الغر شده بود یکم دیدیکه م کینزد از

 شدیو باعث لبخندش م زدیهم کوتاه تر م یکم

 شدیپنجه پا بلند م یرو دیاز قبل با شیب دنشیبوس یبرا حال

 ستدیاو با یپاها یکند و رو یمثل گذشته دلبر توانستیم یحت

 کند یزبان نیریو ش ندازدیبه گردن خوش تراش ب یاش تاب رهینگاه خ با

 کنهیباشه طلب بوسه م زی+لب که هوس انگ

 شمینم الیخیب رمیتا طلبم و نگ منم

 آدم که قد بلند باشه مرد

 رمی...تحمل کن بزار طلبم و بگگهید ستین یا یچار

 گشتیباز هم بر م یعنی

 گرفتیبوسه م ییو با زورگو کردیبوسه م طلب

 برد؟یو دل م کردیم یزبان نیریش

 سال سن 40 انیسال خاطره م 4نبود  کم

 خواستیعمر،او را م یباق یبرا او

 خودش را هم خاطراتش را هم

 شدند و پشت سرشان حرکت کرد.... نیماش سوار

 شانیمحل زندگ دنینبود فهم بد

 البته اطیاحت محض

 دلتنگ شد ینصفه شب یشب اگر

 کند یدزد قصد

 و تار شود رهیرا بدزدد و همه جا ت ماهش

لب  یدست دور فرمان قفل کرد و حرص دیرا که د قشیعم شیو خنده ها رهیخ یها نگاه

 ...دیگز

 وقت چیه یکه خرج من کرد ینباشه اون نگاه فیاز نگاهت آره؟ نه ح فی+ح

 کنه... ینیسنگ گهید یکیکه رو  ینگاه فیح
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 مهرزادگان( لیعشق )سه یآهنگ: ب 

 و من چشم به راهم یکه رفت ییاز تو فیاز نگاهم ح فیح �🄍🮵�

 از تو و آن روزگارم فیاز منو ح فیکه دگر در دل ندارم ح یاز غرور فیح �🄍🮵�

 و من چه ساده بود یمانیکه م یگفت بودم داده دل �🄍🮵�

 خاطراتت نیو من ماندمو ا یتو افتاده بودم تو رفت یو من پا یرفتیم �🄍🮵�

 عشق  یتا کجا ب یعشق مرا کشاند یب �🄍🮵�

 جز مردن ندارد یانیعشق پا نیهوا ا یاز من ب یبرد دل �🄍🮵�

 چهره شادابش را کردیترک نم یلحظه ا لبخند

 برگشت ارشیمرتب شده گذاشت و به سمت ک یموها یاز چشم کنار زد و رو نکیع

 بودنش مشخص بود کیبه لب داشت که ف یاحمقانه ا لبخند

 تکان داد... تیجمع یو دست برا دیلب غر ریز

 ارشیمثل آدم بخند ک یانگار فلج شد یزد هیلبخند احمقانه چ نی+ا

 تر کرد قیتر برد و لبخندش را عم کینزد سر

بتواند حالت صورتش را درست  تیبه جمع دنیقبل رس کردیو دعا م دیپریاش م گونه

 کند....

 دارم ماهان ییدستشو-

 +خفه شو

 زهیریبه وهلل داره م-

 بکشد یقیکرد و رنگ روشن شلوار باعث شد آه عم پشیبه ت ینگاه

 شهیشلوارم هم روشنه مشخص م-

 خودشو رها کرد رانیپشت سرم حرف درآوردن اومد ا بعد

 تر بودند... یطوالن یبه سمتش برگشت و کاش پله ها کم مات

 بود...؟! یاگه مشک یعنی+

 خودش و نگه داره تونهیم ییجا هیبآلخره ادم تا -

 برگشت  تینگاه گرفت از او و باز به سمت جمع عیسر
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 پله ها خفه اش نکند نیهم انیمطمئن نبود م شدیاش م رهیخ شتریاگر ب یا هینثا

 ستادیا مایصداس کروفونیم یروگذر کرد و روبه تیجمع انیاز م میمستق

 نه ایکنم  یسال معرف زیبه عنوان سوپرا تونمیجناب مهرزادگان و م نمیبب خواستمیم-

 و سر تکان داد... یزده مجر جانیبه لحن ه دیخند

 یتونیشدن م زی+اگه انقدر از برگشتم سوپرا

 در مورد آهنگ بهمون بگو-

 مورد کار در مورد مجوزت؟! در

 نه ای!...بدون رفته برگشتت؟

 نرم گهی+برگشتم که د

 شد یجواب داد و منتظر سوال مجر کوتاه

 نیشده را به خورد او و دورب نییتع شیتا جمالت از پ دیپرسیزودتر از متن آهنگ م کاش

 اش بدهد یمخاطب اصل دیو شا

 آهنگ-

 نه ایعاشقانه است  یدونیگنگه... نه م ییجورا هی

 نه ای یحسابش کن دیبا یشکست عشق یدونیم نه

 درسته؟ گهیم یمیعشق قد هی از

 سر تکان داد دییزد و در تا لبخند

 بود نانیاطم شیها حرف

 زدیتمام گذشته را م دیبا برگشت ق دیکه با یقلب یبرا نانیاطم

 بود دهیکش رانیکه همراه خود به ا یمرد یبرا نانیاطم

 خواستیکه تکرار گذشته را نم یبرادر یبرا نانیاطم

 گهیم یمیعشق قد هی+آهنگ از اتمام 

 برگشت داره؟ دیام ینی

 ستیبرگشت ن دیام اتمام

 کنار اومدن قلب و مغز با تموم شدن یعنی اتمام
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 شدیکه آثار گذشته هنوزم باعث تپشش م یدادم قلب حیترج

 آهنگ خاموش کنم هیرو با  شدیگذشته هنوزم باعث جنب و جوشش م یادآوریکه  یمغز

 داشته باشم میرو تو زندگ دیبا جنب و جوش جد دیمغز جد دیتپش جد لیبا دل دیقلب جد و

 داد لشیتحو یو چشمک دیخند زیآم طنتیش یمجر

 آره؟ یداد دیرابطه جد هیبا برگشتت خبر از  یعنی-

 دادم دیجد یزندگ هی+با برگشتم خبر از 

 لبخند زد و پر اعتماد بنفس سر تکان داد نهیدرون آ ریتصو روبه

 از نگاه به خود کردیم یسال دور کیکه  یدر صورت دیدینم گرید یپژمردگ

 بود از بودن در کشورش خوشحال

 طرفدارها  دنیو د یشروع خوانندگ از

 ماه پشت سر هم داشت کی نیکه در ا ییو کنسرت و مصاحبه ها جیاست از

 رساندیبود اما با لبخند روز را به شب م خسته

اما تالشش پرت کردن حواس  امدهیکه سراغ آرکو ن کردیرا م رارسالنینبود ام فکر

 پسرک بود....

 کرد سیو لب خ دیخند لیدل یجا گرفت ب نهیکه درون قاب آ ارشیک

 در جواب گرفت و لبه تخت کنار پسرکش نشست یچشمک

 تشک نرم تخت غلت خورد.... یبار هزارم رو یمحل نداد و برا تخس

 ینجوریآرکو نکن ا رهیم جی+سرت گ

 ...دیبدون نگاه کردن مشت گره کرد و بر کمرش کوب اخمو

 مال منه نجای*بلو ا

 ستخسته نهیکوچولو بابا بش هی+

 خوامی*نه بلو نم

 ستادیا طنتیباال انداخت و با ش ابرو

 و قصد رفتن کرد... دیکش شیبه لباس ها یدست

 رمی+باشه پس من م
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 ...دیو پسرک را در آغوش کش دیکوچک آرکو که دور رانش حلقه شد خند دستان

 *نرو دد

 برم سرکار دی+با

 *منم ببر

 پسرک نگاه کرد... زانیآو یهاو باز به لب دیمستاصل لب گز ارشیک روبه

 قربونت برم چته؟ یریگی+چرا انقدر بهونه م

 زد و در بغلش وول خورد نق

 و دست دور گردنش حلقه کرد.... دیبرچ شتریب لب

 ین لیمال بابا ام نجای*مگه ا

 به لحن لوس و بانمکش و پشت سرش را نوازش کرد... دیخند

 +چرا هست

 *پس کوش؟

 میما که تازه اومد زمیعز ادی+م

 کوچکش را نشان داد و شمرد یها انگشت

 *انقد انقد انقد گذشت که

 صبرکن باشه؟ گهید کمیگذشت  دونمی+م

 حرف زدن شد... الیخیبر شانه اش گذاشت و ب سر

 را نوازش کرد شیاز جا برخاست و به قصد قلقلک پهلوها دیاش را د یحال یکه ب ارشیک

 بارهدو یتموم شد دوسانت نشیتمومش شد بنز نشیبنز-

 دشید یاز جلو شانیپر یتخت پرتش کرد و مو یکه به هوا رفت رو نشیریش یها قهقهه

 کنار زد

 دونهیم یدوسانت میکن کاریچ دیبا دونهیم-

 که دوباره شارژ بشه میبزن نیبهش بنز دیبا

 و به سمت در فرار کرد... دیپر نییکشان از تخت پا غیج

 شد کمک ینیبنز ییآرکو ییی*شوخر
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 اش را یزبان نیریصدقه رفت ش قربان

 گذاشت و قصد رفتن کرد.... ارشیشانه ک یرو دست

 کجاست ستیمعلوم ن راممیبرگردم عل ری+ممکنه امشب د

 بخوابه یریتا بدونه بهونه گ دیخستش کن دیکن یسع

 میفردا پس فردا جنوب کنسرت داشته باش ممکنه

 لفظ جنوب و لپ باد کرد... دنیباال انداخت با شن ابرو

 جنوب!-

 واسمون زارهینم یخاطره خوش ادیاسمش م اصال

 ومدهیآرکو رو نخواد که هنوز ن یجد ی... نکنه جدگمیم

 انداخت نییو سر پا دیگز لب

 چیخودش که ه نخواستن

 سوزاند و وجود لرزاند دل

 آورد یپسرکش را اما تاب نم نخواستن

 ایفکر کنم ک زایچ نیبه ا خوامی+نم

 من بود آوردن آرکو بود فهیکه جز وظ یزیچ اون

 با خودشه شیبق

 کنه... یطاقت یبچم و سرگرم کنم کمتر ب نهیفقط ا فمیوظ

 به آخر شب نمانده بود یزیکه نگاه ساعت کرد چ یبار نیآخر

 کردیوقت است اما کار حالش را خوب م رید دانستیم

 هرچه جز مرور خاطرات یبرا شدیفعال م مغزش

 بس بود شیبرا دیکشیاو نفس م یکه در هوا نیهم

 هجوم خاطرات را نداشت طاقت

خود به حرف  رامیعل هیگوش برداشت و قبل گال یکه زنگ خورد هدفون از رو تلفن

 درآمد...

 اما کار... شهیداره نصف شب م دونمیم دونمی+م
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 ماهان شمیپ ایب-

 دیجا برخاست و اخم در هم کش از

 نبود ینشانه خوب حالیبم و لحن ب یصدا

 ؟ی!!خوبی+عل

 فقط تورو کم دارم میخوووب؟نه عال-

 آوار شد ینشده بر صندل هیگفت و دوثان ییوا یا

 نداشتند... رامیعل یاز مست شدن ها یخوب خاطره

 ی+دوباره مست کرد

 یریم یپارت هیکه هر شب  یکرد دایکجا پانقدر دوست و آشنا از  یماهه اومد هی المصب

 ایب ستمیمست ن-

 چشمش بود که پر تاسف سر تکان داد... یاو جلو ییخسته و گو یشد چهره پوکر

 یمست ستین تیکه حال یدیموادم کش ی+انگار

 ام؟یب ییکجا بگو

 داد... نیچ ینیو اوق زد و ب دیرا شن قشیعم آه

 فیبه من مردک کث یزنگ زد اتیمرده شور تو ببرن وسط عمل رامی+عل

 بود... یندارد اما به شدت از دستش عصب یحال درست دانستیزد و م قهقهه

 شدم حال اومدم یبودم خال یینه دستشو-

 تو آدرس بگو بهم یبدتر ارشمیاز ک ی+حت

 تلفن قطع کرد و فورا راه افتاد یعصب

 اس روشن کرد و مغز هنگ شد... یپ یراه ج انیم

 به او دنیرس یبرا کردیشمال حرکت م یکیتا نزد دیشب گذشته بود و حال با مهین از

 کرد ادیفرستاد و سرعت ز یلعنت

 دینفهم چیگذشت از گذر جاده ها اما ه یساعت کی

 چشم به خواب نرود کردیخواب بود و دعا م مغزش

 کردیداشت اما مقاومت م دنیبه دراز کش لیو به شدت م جانیو پا ب دست
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 که زنگ تلفن از بسته شدن پلک نجاتش داد زدینداشت و مدام غر م هیتا گر یا فاصله

 پارک کرد و به محض جواب دادن نق زد.... ابانیخ گوشه

 ای+ک

 قا؟یدق یو زهرمار کدوم گور ایک-

 کجا باشم رامی+دنبال عل

 ادیمونده خوابم م یلیهنوز خ ایدنبالم منم تو راهم ک ایزد گفت ب زنگ

 پشت خط مشکوکش کرد از قطع شدن سکوت

 عذابش داد شیاز پ شیفاصله داد و نور صفحه روشن که به چشمش خورد ب یگوش

 ارشی+ک

 ماهان زهیامممم چ-

 شده؟ ی+چ

 خوبه ایشده ارش شیزیچ آرکو

 ...رامیخوبن همه عل-

 ؟یچ رامی+عل

 نجاستیا رامیعل-

 ها گذشت قهیدق ایبود  یا هیثان سکوتش

 دانستینم

 دستش فشرده انیم یو گوش شدیهر لحظه تند تر م نفس

 که درد گرفتن انگشت ها را حس کرد آنقدر

 ماهان-

 هم نگفت یچیاومد مثل جنازه ها افتاد ه نیا دونستمیبه خدا من نم ماهان

 بعدش هم به تو زنگ زده دونستمیزنگ زد بهم رفتم دنبالش نم شیپ دوساعت

 ؟یهست ماهان

 +قطع کن فقط

 دیکش ادیوچه کرد و فرقر دندان
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 قطع کن و فقط دعا کن نرسم تهران... ارشی+ک

 دست گرفت انیپرت کرد و سر م یبه کنار یگوش

 هاچشم دیاز سوزش شد دیاز گوشه پلک لغز یاشک قطره

 در شب را نداشت و حال به اجبار تن داده بود یطاقت رانندگ چگاهیه

 برگردان زد و سرعت گرفت دور

 دیدینم چیه بایبود که تقر ادیآنقدر ز سرعت

 اما مهم نبود کردیم شتریو سوزش چشم ب زدیتند پلک م تند

را به جلو پرت  حالشیاز پشت سر جسم ب یدیشد که ضربه شد ادیانقدر ز یپرت حواس

 کرد

 گذاشت نهیقفسه س یترمز زد و دست رو فورا

 از ضربه فرمان کردیدرد م یکم

 شد ادهیپ نیاز ماش حالیخورد و ب شهیبه ش یا ضربه

 کج فقط نگاه دوخته بود... شیو او با ن زدیم ادیبرسرش فر یکلیه راننده

 +تموم شد؟

  یطلبکار هم هست یریبا سرعت صدتا م-

 ی+داداش تو از پشت زد

 هیچه وضع رانندگ نیزدم که زدم ا-

 در آورد و در دست مرد گذاشت بیاز ج یکارت الیخیب

 ...دمیشده من م یهرچ نتیخسارت ماش نی+بب

 آدرس نیبه ا ایب ایشماره  نیزنگ بزن به ا فردا

 برسم میبرو بزار به زندگ حاالم

 نداد نگاه هاج و واج مرد را محل

 گرفت و کامال خواباند یجا یصندل یرو

 و چشم بست دیتن خسته کش یعقب برداشت و رو یاز صندل کت

 اش بود رهیکه خ یا فتهیبه نگاه ش توجهیب
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 آرامش یزد از بستن پلکها و کم لبخند

 تر شدن لبخند مرد... قیشدن خواب و عم قیعم دینکش یا هیخورد و ثان وول

 ماند زیخ میطور نباز کرد و همان یبه آرام نیماش در

 جدا نکرد یا هیاش را ثان رهینگاه خ یراننده هم حت یصدا

 آقا-

 کنم؟ کمکتون

 نیتو ماش نی+نه برو بش

 صورت غرق آرامشش برد و گونه اش را نوازش کرد کینزد یبه آرام دست

 بود همچون برگ گل فیلط

 شده بود دتریسف یو حت کدستیبود پوست  دیسف

 باز برد و لمسش کرد مهین یهابه سمت لب دست

 ختیریو دلش را م خوردیو با هر دم لبها تکان م دیکشینفس م آرام

 صورت یدیسف انیکننده م رهیبود و خ سرخ

 زدیخشک م یخورده بود و لبها کم یترک کوچک نییلب پا ییانتها گوشه

 لب بر لبش بگذارد و روح بدهد.... خواستیم دلش

 برق بزنند یسیتر کند و لبها از خ سرخ

 در را کامال باز کرد و به سمت جسمش خم شد باالخره

 کلیه یبود برا فیاما ظر گرانید یکه کوچک نبود برا یدور تن چاندیدست پ اطیاحت با

 تنومندش

 به اندازه و مناسب کامال

 گفت و دست دور تنش محکم تر کرد یشیزد و اخم کرد و طبق عادت ه ینق

 زده جانیه یبلند بود و کم هاقدم

 نشده ریس دنشیاز د دیشدنش که هنوز آنطور که با داریاز ب دیترسیم

 عادت بود یزدنش روز دیو د دنیخواب

 نیریش یهاآن عادت از
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 درکنار خود گذاشت یصندل ینشست و جسمش را رو نیدر ماش یآرام به

 لمس کردنش را نیاز ا شیبغلش بماند اما طاقت نداشت ب خواستیم

 شدیم ییهوا

 خوشبو و نرم را نوازش کرد یداد به شانه اش و موها هیسر تک تنها

 به عمارت دنیو زنده شد تا رس مرد

 و عشق حبس مانده جانیطاق شده از ه طاقت

 دیگزیو لب م دادیپا تکان م مرتب

 به عمارت برسند خواستیم فقط

 ببرد و نگاهش کند یمیرا به اتاق قد او

 کند و مطمئن شود به همان دوران برگشتند.... نگاه

 اتاق مشترک و همان تخت دونفره همان

 رفت و بغلش کرد رونیباز ب ستادیکه ا نیماش

چشم  یبار وول خورد و در آخر دو قدم مانده به در به آرام نیچند به در عمارت دنیرس تا

 گشود

 حبس کرد و از حرکت استاد نفس

 را یمیعادت معشوق قد دانستیم

 خاستیشب از خواب برم مهین

 کردیو اطراف را نگاه م گشودیخواب چشم م جیگ

 ....شدیشروع م ریام ریو زمزمه ام زدینق م یکم

 راحت تر بود و خواب آرامتر... الشیخ بارنیو ا بستیو با لبخند باز پلک م دیشنیم جانم

 کیکرد آب دهان پر سروصدا قورت داد و  سیو لب خ دیچشم کش یشست گوشه انگشت

 نگاهش کرد و لبخند زد یچشم

 ریام-

 یشگیگفتن هم ریشد در همان لبخند و همان صدا و همان لحن و همان ام دفن

 نگاهش کرد و زمان تکرار شد رهیخ رهیخ
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 تا تک تک لحظه ها را ضبط کند گشتندیبه عقب برم کاش

 حاالت بانمکش دنیزد با د لبخند

 !ری+جان ام

 شد که در خاطر داشت یماند و همان منتظر

 لب زمزمه کرد ریز یزیزد و چ ینق حالیب

 نشده باز هم غرق خواب شد داریب گاهچیه ییچشم بست و گو باز

 ...دیجلو برد و باز عقب کش یلرزان کم یهالب

 اش نشست یشانیو چشم بست و لب بر پ اوردین طاقت

 و لب جدا نکرد دیبوس قیعم

 تپش قلبش رسوا کننده بود یجدا نکرد و صدا لب

 آرامش گرفت و وجودش را حس کرد یجدا نکرد و کم لب

 عمارت رفت یبه سمت طبقه باال میبه حرکت ادامه داد و مستق بآلخره

 اتاق باز کرد و به سمت تخت قدم تند کرد در

 به اطراف انداخت یتخت گذاشت و نگاه یرو اطیاحت با

 بود که داشت یریهمان تصو گذاشتیسال درد را که کنار م کی

 و معشوق غرق خواب و اتاق مشترک و عشق و جنون او

 دیفورا غلت خورد و راحت تر خواب ماهان

 بالش برد و لپها جمع شد و لب غنچه ریشکم درازکش شد و دست ز به

 دیرا بوس شیشانیو باز پ نشیریبه حالت ش دیخند

و سر  دیرا نفس کش شیتر شود و عطر موها قیگوشش را نوازش کرد خوابش عم پشت

 گوشش برد زمزمه کند... ریز

 +آسوده تر بخواب

 هنوز یزدلیعز

 سال در حسرتش سوخته بود کیکه  ییاز نوازش کردن تار مو دینکش دست

 دیبلعیصورتش را م یتک تک اجزا رهیخ رهیخ
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 ...کردیتر از قبل مبازش اما نگاه، تشنه مهیغنچه شده و ن یهالب

 و به شدت تشنه بود... دهیشدن نرس رابیس زمان

تن  نیشدن ندارد ولو ا دهیبه بوس لیاو م یوقت شیبه خود بوسه بکارد بر لبها دادینم اجازه

 سراسر مال او باشد....

 و گردنش را خاراند دیکش نییپا یکم رهنیپ قهیکرد و  یوتیخواب اخم ک در

 ...دیرا دست کش نشیرا باز کرد و گردنش بلور رهنشیپ یدو دکمه باال یو به آرام دیخند

 نگاه کردن؟! یبرا دیهراسیچه م از...ترس بود یاما توأم با کم نگاه

 نبود گردنبند و نشان عشق... دیشا...یگرید تیو مهر مالک یکبود دیشا

 کنار گذاشت و نگاه به گردنش دوخت... دیبود اما ترد هرچه

 یگریاز هرگونه تعلق د پاک

 در نگذاشت یکند اما صدا یشرویپ شتریزد ناخودآگاه و خواست ب لبخند
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 گفت... یشیبه سمت روهام برگشت و ه فورا

 به برادر بزند یلبخند زده اما مانع شد حرف یهالب یها و سرخچشم ذوق

 ریام یا وونهیتو د-

 رونیب یاصال از خونه بر زاشتمینم یکن یحرفت و عمل کردمیدرصد فکر م هی اگه

 کنار سرش بود... قایزد و ران پا دق هیغرور به تاج تخت تک پر

 فرو برد و از نوازشش غافل نشد شانیپر یدر موها دست

 ؟ی+چرا؟!بده انقدر خوشحال شد

 خوشحال شدم البته که شدم اما-

 ده؟ینشون م یصبح بلند بشه چه واکنش یدونیم

 شانه باال انداخت و نگاه کاوشگرانه به تراس اتاق و آسمان دوخت... الیخیب

 ستی+واکنشش مهم ن

 سال کیماه دوماه  هی؟؟یاما بآلخره تا ک دمیا نمبه تشیکه بگم به عصبان نه

 هرچه زودتر بهتر... نجاستیجاش هم تهش

 شه؟یصبح م داره

 خواستیکنار ماهان بودن را م دلش

 نوازش کردنش یقدر دیشا

 به چهره شادابش دوختن و مثل گذشته شدن نگاه

 مانع شد شیداریترس ب اما

 و همچنان پچ زد ستادیا همانجا

 اجازتونبا -

 ؟ینشست ینجوریساعته هم چند

 باال انداخت و از جا برخاست... شانه

 گرفت و آماده خواب شد یاز تن کند و در کنارش جا لباس

 کردم انقدر بگذره یاما فکرشم نم دونمی+نم

 ؟یبخواب یخوایم-
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 دانستیکه خود جوابش را م یزد در جواب سوال لبخند

 خواب شب را از خود... کردیم غیبود در چندوقت

 کنار بگذارد و پنهان شود گاهیماه جا شدیم منتظر

و حال...ماه هنوز در آسمان  دیخوابیآنوقت م کردیکه آسمان را روشن م دیخورش

 با لبخند به درخشش نگاه کند و چشم ببندد خواستیو م درخشدیم

 به؟ی+آره عج

 دیکرد و خند یلودگ

 آره یندار یکیبه اون  یازین گهیماه برگشت د گهیآره د-

 +پاشو برو بخواب روهام

 کن داداشت و رونیراحت باش ب زارمیتنهاتون م رمیچشممم منم م-

 نکن روهام ی+لودگ

 رفت زیو به سمت م دیخند

 پر آب کرد و باز به نزدش برگشت... یوانیل

 پاشو قرصت و بخور-

 سرش برد... ریدست ز اطیتر شد و با احت کیبه ماهان نزد یقدر

 قرص بخورم خوامینم گهی+د

 ستین یموضوع بچه باز نی.. اریام-

 گهید یقرص نخور یشینکن ماهان برگشته خوب م فکر

 شد یسمتش برگشت و جد به

 قرص بخورم خوامی+گفتم امشب نم

 ریام-

 ؟یبهش چ یبزن بیآس اگه

 بزند ینتوانست حرف گریاش بود که د رهیهمچنان خ یجد نگاه

 رفت رونیحرف ب یتخت گذاشت و ب یعسل یرو وانیو ل دیکش یپوف

 کدام قسمت چهره اش متوقف شود یرو دانستیسرگردان نم نگاه
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 عاجز ماند از نوازش تنش دست

 بود خسته

 بستیاما چشم نم کردیکه او را داشت تن طلب خواب م حال

 شدیم رهیآسمان خ یو بعد به پشت سرش، از تراس رو نشستیاو م یرو یا هیثان نگاه

 در آخر اوردین طاقت

 دیتراس را کش یجا برخاست و پرده جلو از

 ندارم اجیاحت دنتیبه د گهی+د

 نداشت یکیطاقت نزد یاما حت بارنیا

اما هموز هم از قرص  زندینبض م قهیداغ شده و گوشه شق یسرش کم کردیم حس

 کردیخوردن اجتناب م

 او نشست و تاب خورد یروروبه یصندل یرو

 کرد و پلک نبست نگاه

 کرد و خاطرات مرور شد نگاه

 کرد و چهره ثبت شد نگاه

 تنها درخشش اتاقش ماه او نبود گریماند تا د رهیخ آنقدر

 ...کردیبا تمام توان با درخشش او رقابت م دیخورش

 تخت غلت خورد یرو گریو بار د دیکش یظیغل هوم

 ...کردیذهن اما پلک باز نم یاریاز هوش گذشتیم یا قهیدق چند

 نمودیم یتن خسته باشد که برعکس پر انرژ نکهیا نه

 دیکه د ییبایاثر خواب ز دیشا

 یالیخ یاثر نوازش ها و بوسه ها و زمزمه ها دیشا

 بودند تیمهربان تر از واقع شهیهم اهایرو

 پراکندندیو عشق م کردندیمحبت تا م با

 خواستیاز آن حس خوب را نم ییبود و دلش جدا دهید ییبایز یایرو

 نق زد یو کم دیکش قد
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ناچارش کرد به پلک گشودن اما از همان  کردیکه مغز گوشزد م ییکارها فیآخر رد در

 اول مات ماند... هیثان

 که قبالً تخت مشترک نام گرفته بود یتخت یروعکس بزرگ آرکو روبه قاب

 قاب را نیداشت ا ادی به

 زده بود وارید به خودش

 خانه خود وارینه د اما

 عمارت نامدار وارید

 مطمئنش کرد شتریو ب دیدورتادور اتاق چرخ یبه آرام نگاه

 داشت ادیعمارت به  نیمشترکشان بود در ا اتاق

 کردینم اشتباه

 بود که در گذشته پشت سر گذاشته یهمان یآمد حت یاتاق م رونیکه از ب ییخنده ها یصدا

 سال... کی نیدر نظر گرفتن ا بدون

 مانند گذشته بود یبیبه طرز عج زیچ همه

 دیدیکه با چشم باز م یخواب نیکرد از ا وحشت

 جدا نشده ایهنوز از رو کردیم حس

 نداشت یداریخواب و ب صیتشخ توان

 دیقاپ یعسل زیگشت و از م یدنبال گوش به

 تماس گرفت ارشیاما بالخره با ک زدیلرزش داشت و نفس نفس م یها کم دست

 ؟یهست یفقط بهم بگو کدوم گور-

را نشان  تیعمق عصبان کردیم انیب یشتریهر کلمه و بعد با شدت ب انیم کردیم مکث

 لحظه مهم نبود... نیدهد اما در

 ارشی+ک

 یدق کردم انقدر زنگ زدم و جواب نداد شبیو مرگ از د ارشیک-

 گم؟یم ییکجاها رفتم دنبالت گشتم کجا یدونیم

 نشده داریبلندش و چرا هنوز از خواب ب ادیبست از فر چشم
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 رارسالنمیمن... من خونه ام ارشی+ک

 ...دیغر یحرص یمکث کرد و بعد با پوف بلند یقدر

 یکرد رمیپ یداغت به دلم بمونه که تو جوون یا-

 از داداش مشنگم نمیمستم ا ییاز دا اون

 یکه توهم زد یزهرمار کرد یچ دوباره

 به خدا من... ایک ای+ک

 تو اتاقم اتاق عمارت دمیچشم باز کردم د من

 درآورد... هیگر یو ادا دینال

 روانپزشک برمتیاز راه به خدا م ییخدا منو بکش ماهان بگو کجا یا-

 دمیم قول

 از گوش فاصله داد یو گوش دیکش یداد یحرص

 اتاق گرفت و همان لحظه فرستاد... یاز فضا یعکس

 کجام ینیبیزنم؟نمیتوهم م ؟منی+کور

 ماهان-

 +هان؟

 دکتر خودت شیماهان منم ببر همون پ-

 نمیبیدارم توهم تورو م یانگار منم

 ...دیتخت انداخت و پا کوب یکرد و خود را رو یکیهق ف هق

 نمیبیچه خبره بگو دارم خواب م ای+ک

 تصادف کردم نکنه اثر همونه شبیمن د من

 ؟یتصادف کرد-

 از پشت زد بهم نیماش هی+آره 

 رمیام شیپ دمیخواب د دمی...بعد خواب ددمینگه داشتم خواب ابونیمن همونجا گوشه خ بعد

 هنوز ادمهیاش و بوسه یگرم یلبخند زد بهم حت یصداش زدم حت یحت یحت

 ا؟یتوهمه ک نایا
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 خوابش دنیبرادر از شن یبود صدا لرزان

 رقم زده... یبدتر تیشوک اتفاقات وضع اما

 +بعد

 نجامیا دمیبعد چشم باز کردم د بعد

 ....ادیهم م ایآر یصدا یحت یحت

 باتالق خاطرات و توهما ونیکردم م ریگ کنمیم حس

 تیواقع یچ استیرو یچ گهید فهممینم

 زیطعنه آم یبود و تا حدود یجد بارنیا لحنش

 کردیبرادر را درک نم یحجم از سادگ نیا

 یخر یلیماهان ماهان خ-

توهمه  یچ فهممینم یگیوسط خونش م ینشست دتتیدزد رارسالنیرسما ام شبید ماهان

 تیواقع یچ

 یکه تو نفهم یستین یتو توهم کردمیداداشم من اشتباه م نه

 تخت نشست و چشم درشت کرد.. انیزده م ذوق

 ده؟ی+منو دزد

 ؟یتو...تو االن ذوق کرد-

 اش یاز لحن عصب دیترس

 نییگرفتند لبه تخت نشست و سرپا یخرابکار نیکه مچش را ح یپسر بچه کوچک همچون

 انداخت

 شوکه شدم کمی+نه نه ذوق نکردم فقط فقط 

 دنبالت امیدارم م رونیب ایپاشو گمشو از اون خونه ب یبهتره ذوق نکرده باش-

 داد و از جا برخاست رونیکه قطع شد نفس لرزان ب تلفن

 رو شیتپش قلب گرفته بود از فکر کردن به لحظات پ یکم

 خوردیتأسف م شیکه برا یو مغز کردیم یکه با ذوق شاد یقلب

 توانستیقلبش اما مگر م یداشت به خوشحال یمحلیدر ب یسع
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 لبخندش نداشت یرو یو کنترل دیچرخیم لیدورتادور اتاق و وسا یبا دلتنگ نگاه

 همچون گذشته بود زیچ همه

 تفاوت یذره ا یحت بدون

 سال از عمر هدر رفته... کی انیم نیتنها ا ییگو

شان را حس  رهیرفت و از همانجا سکوت و نگاه خ نییپا کی کیپله ها را  نهیطمأن با

 ...کردیم

 دیچیپیاو بود که م یهاقدم یصدا تنها

 گرفت و به آنها دوخت وارینگاه از در و د بالخره

 نگاهش از دستور او کردیم یسرکش

 مکث کند اما کرد یکس ینبود رو قرار

 و از همان فاصله نگاهش کرد ستادیرا ا یانیپله م دو

 شده بود اما نه ریپ یقدر

 دیدینم یریاز پ یآن چهره اثر در

 کردیم یدلبر یاهیس انیکه در م یدیسف یجز موها به

 جهان یدهایسف اهیتمام س همچون

 رفتندیکنار هم راه م یخود گذشته شان وقت مثل

 دیرنگها را پد نیباتریشدند و ز گریکدیکه خودشان بودند و جذب  یدیو سف اهیس مثل

 آوردند...

نشست و او با لبخند و ذوق  شیموها یاهیس یالالبه شیکه چند سال پ یهمان برف مثل

 برف ها را زدود

 شیموها یاهیس انیشده بود برفها، حال م یدائم

 داشت ادیبود که به  یابرو همان گره

 را شیهاگرگ چشم دادیرحم نشان م یو ب یوحش

 اش را انتخاب کند یرنگ گرگ دوست داشتن توانستیبهتر م حال

 شیشده بود مثل موها دیو سف اهیس

 کنج لبها اما خوش کرده بود یکج شخندین
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 که فقط مختص خود بود ییانحنا نیهم یبرا دادیجان م یروز

 ....زدیو او لبخند م کردیکه گرگش را رام م یخود

 خانه انیزده بود به ستون م هیتک

 دیبلعیاو را م رهیخ رهیپا گذاشته ژست گرفته، خ یجلو پا

 بود دیو سف اهیبر تن هم س یلباسها یحت

 لبخند نزند به او نتوانست

 خوش گذشته امیاحترام ا به

 پشت سر گذاشته یروزها ادی به

 دفن شده یعشق ادی به

 او یو پر دلتنگ رهیاحترام نگاه خ به

 کردند شیخود که جستجو انتکاریخ یهااحترام چشم به

 او ثابت نماند یرو ادیتر آمد اما لبخندش ز نییپا یزد و پله ا لبخند

 دیبا ذوق اسمش را صدا زد و در بغلش پر ایآر یوقت نه

 چاندیو دست دورش پ طنتشیبه ش دیخند

مثبت  یرأ ایهرحال که دلتنگ بود و به هرحال که در دادگاه عقل و منطق هم آر به

 گرفتیم

 سرنوشت یباز نیبود در ا نیتر گناهیب او

 اش نشاند یاشک یاش را داد و بوسه بر چشمها یهم آغوش جواب

 جا مانده در گذشته امیدر آن ا کردیرا لوس م ایآر یاز هرکس شیب

 ایآر ی+چقدر بزرگ شد

 ...دیو مشت به شانه اش کوب دیبغض لب برچ پر

 شمیپ یکه انگار ده سال نبود ینجوریسال گذشته نگو ا کیفقط -

 یعوض شد یلیتو خ ی+ول

 زن داداشم یتو نه...فقط خوشگل تر شد یول-

 اش را فشرد... ینیکرد و ب یکمرنگ اخم
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 دوست داشته باشم یخوایصدام نکن اگه هنوزم م ینجوریا گهی+د

 در آغوشش رفت یو زور دیکوب نیپا بر زم لوس

 ...خواستینم ییبود و دلش جدا افتهیامنش را باز  خانه

 شهیهم یدوسم داشته باش یمجبور-

 معقوالنه تر رفتار کرد ی...روهام که به سمتش آمد کمدیاش را بوس قهیو شق دیخند

 حکم همان پدر شوهر سابق را داشت شیهنوز هم برا روهام

 

 از آغوشش کنار رفت و مردانه دست به سمت روهام گرفت.... ایآر

 ستمیبغل ن هی قیال ییسال جدا کیبعد -

 چاندیانداخت و دست دورش پ نییسر پا شرمنده

 سدیبنو یگریپرونده د یرا پا یگریعادت نداشت گناه د او

 آورد یکرد از حضور اتابک خان در کنارشان اما رسم ادب به جا تعجب

لو برود اما  یلیآمد مبادا نسبت فام یبه عمارتشان نم چگاهیکه در خاطر داشت او ه ییتاجا

 انداخت یبه شکش م نیبود و هم نجایحال ا

 شد نهیو دست به س ستادیا رارسالنیام یروروبه

 یرگونه احساس هرچند مردمک چشمها کماز ه یباشد و خال یکرد نگاه جد یسع

 آمد... یکش م شتریو لبخند بود که ب دیلرزیم

 +خب

 کنم؟یم کاریچ نجایا من

 را رصد کرد نشییاش شد و تک ابرو باال انداخت و باال به پا رهیسکوت خ در

 افتاد یو جسم به ولوله م کردیم ینگاه ته دلش را خال نیهم

 برگرداند هیبرد آب دهان قورت داد و فورا سر به سمت بق بیکه در ج دست

 ....کردندیم ییاز گذشته خودنما شیب عضالتش

 گرفت دهیصورت کرد و او را ناد یاخم چاشن یکم ایآر یجانیه یصدا

 زهیخب خب چ-
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 ...ابونیتو خ یاتفاق شبید داداش

 ؟ی+اتفاق

 خمار کرد یزد و حالت چشم کم پوزخند

 به جسم بدهد  یحرکت نکهیبه سمتش کج شد بدون ا گردن

 خندان یپر تمسخر بود و صدا کم لحن

تو  ینزاشت یو از سر انسان دوست یشدیجاده ناکجاآباد رد م هیاز  ی+ممنون که اتفااااق

 بخوابم ابونیخ

 دنبالم اما ادیب رامیبعدش قرار بود عل قهیهرحال که چند دق به

 تون دارم جناب نامدار...خواهانه ریتشکر رو از حرکت خ تینها

 لبخند زد یو پنهان دیرا شن ایآر یپرخنده نیاحسیشد و  کشیکنان نزد غرش

 گرگ هنوز هم رام او بود... نیا

 شتریب یو چرا تفاوت قدشان کم کردینگاهش م نهیو همچان دست به س وفتادیتک و تا ن از

 ...کردیشده را درک نم

 ه؟یک رامیعل-

 به خود گرفت یهره متفاوتو چ دیخند

 د؟ی+ببخش

 تر کرد ظیتر شد و اخم غل یجد دیو مصممش را که د یجد نگاه

 اجازه سوال و جواب ندارد دیفهمیم دیهر صورت که با در

کرد لبخند بزند هرچند با دست مشت شده و نبض  یقورت داد و سع یدهان حرص آب

 یشانیپ

اش برگردد و  یمبادا حاالت عصب اوردیآرامشش دوام ب شتریب قهیچند دق کردیم دعا

 ماهان را بترساند

 ماهان بحث را کش نداد... گریکرد و لبخندش آنقدر ترسناک بود که د نییباال و پا سر

 پر گرگ نجاتت دادم و بدهکار شدم یابونایب ونیجالبه از م-

 جناب پاپ ستیبه تشکر ن یازین بهرحال

 یمیپاپ؟ همان صفت قد جناب



 

1155 
 

 ؟یکامال اتفاق ایشد  انیبود و از عمد ب نشانه

 از نو شروع کنند؟ دیبه او بگو خواستیم

 کرد لبخند یشد و سع یپرداز ایرو الیخیب

 ندهد لیبه آن نگاه ترسناک تحو احمقانه

 کردیآرامش م یزبان نیریگذشته که با لبخند و ش همچون

 تکان داد و از کنارش گذشت و قصد رفتن کرد که دست او مانع شد سر

 دیو بدن برق گرفت و لرز دیچیمچش پ دور

 دیکشیتنش را به آتش م نیگذشته را داشتند و هم یهنوز هم گرما دستانش

 نگاهش پر احساس شد یخودش نبود وقت دست

 هلمس کوتا نیاو به هم ازمندیخودش نبود واکنش جسم سراسر ن دست

 تن و لرزش ناخودآگاه  کبارهی یخودش نبود سرد دست

 کردیخودش نبود اما هنوز هم چشمان پر احساسش او را آرام م دست

 ها که در هم گره خورد نگاه

 اخم کمتر شد و فشار دست آرام تر ناخودآگاه

کرد و انگشت شست نوازش وار دور مچش  سیناخودآگاه لب خ دیرا که د شیهاچشم برق

 دیکش

 الغرتر شده بود دستانش یکم

 بود یانگشتان دور مچ او قبال دائم یدوست داشتن حلقه

 اما او هم خشک شده مانده بود یواکنش یحرف ینگاهش کرد برا منتظر

که گوش به فرمانش  یتن یهااز واکنش یاتابک خان بآلخره نگاه جدا کرد و عصب یصدا

 و اخم کرد دینبود دست عقب کش

 پسر نیبش ایب-

 میحرف بزن کمی

 وقت از دست دادم یلیهم خ نجای+متاسفم اما به شدت مشغولم و تا هم

 میساله از دست داد کیما  یاما اگه تو امروز وقت از دست داد دونمیم-
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 ه؟ی+منظورتون چ

 منظورم واضحه-

 ام گذشت جهینت دنیسال از عمرم بدون د کی

 ریو ازم نگ شیبق

 و عوض کرد زیسال همه چ کی نیا ستیقبل ن مثل

 و دعوا دینه با زور و تهد بارنیا

 واسه داشتن نوم رمیگیخودت دارم اجازه م از

 هیجمعمون خال یتو جاش

 ندیبرگشت واکنشش را بب رارسالنیبه سمت ام باز

 ندیبب زدیکه دو دو م یآن اخم ها و چشم یالرا البه یدلتنگ توانستیم

 اوردیخود ن یشرمنده شد اما به رو یکم

 او نابود شد انتیبا خ شانیزندگ یخود وقت یداشتن فرزندش را برا دانستیم حق

  ختنیزهر ر یبد نبود کم اما

 ه؟یجمعتون خال ونیآرکو م ی+جا

 گفت... یمثال کنجکاوانه دورتادور سالن چرخ زد و نوچ نگاه

 تو جمعتون کنمیرو حس م گهید یکی یخال ی+اما من جا

 کردیم ینیسنگ رارسالنیام یدوستانه هنوز رو ریجوابش را داد اما نگاهش غ ایآر

 به جز آرکو یک-

 من دلم واسش تنگ شده توروخدا ماهان

 مانندش هینکرد به لحن پر التماس و گر توجه

 لب باز کرد.... رارسالنیزد و همزمان با ام پوزخند

 ستیداداشت چرا تو جمع شما ن ی+معشوقه

 او را یصدا دیکرد و نشن یادآورینداشته اش را  یمعشوقه

 نبود او شد.... ادآوریرا بر لب اورد و جز آرکو  ایاسم ارش یپر دلتنگ رارسالنیام یوقت

 منزله حسادت برداشت نکرد حرفش را به
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 را داشت گاهیجا نیواالتر ماهش

 کردیسام حسادت م گاهیبا جا یولو واقع نیدروغ یبه خود بود اگر به شخص یلطف کم

 تر کرد یخنده ماهان را جر نیو هم دیصدا خند یب اما

 انداخت و گوشه لبش را خاراند  نییپا سر

 تر کرد.... ثیرا خب شخندشیروهام اما ن یصدا

 میماه رو دار نجایا یوقت-

 به درخشش ستاره هیازین چه

 با کلمات بود یزد و ماهان استاد باز پوزخند

 نگاهش کرد هرچند مخاطبش روهام بود زیآم هیشد و کنا نهیبه س دست

 بد هم نشد یلی+ماه پشت ابر پنهون شد ستاره ها اومدن جولون دادن...هرچند خ

 و اعصابش را متشنج تر کردیم یکه با هر کلمه ته دلش را خال ییتر شد به او کینزد

 توانستینشان ندهد اما نم شیبه حرفا یادیداده بود واکنش ز قول

 کردیرا گوش زد م یگریده کلمه نصفش وجود شخص داز هر  یوقت نه

 ه؟یمنظورت چ-

 ابرو باال انداخت و به سمت اتابک خان رفت زیآم طنتیش

 کرد دمیو با نداشتنش تهد دیکه عالقه منو به پسرم د یکنم به آدم نانیاطم دی+من چرا با

 کنم؟ متونیتقد یآرکو رو دو دست دیبا االن

 کرد رارسالنیو چپ چپ نگاه ام شیشد از طعنه ها شرمنده

 کدامشان نزاشت چیه یبرا یو شرمندگ یمانیجز پش یزیاو بود و حال چ یها نقشه

 ماهان اون مسئله رو فراموش کن-

 کردم ییخطا هیبود و من  یاتفاق هی

 دیفهمیشما باعث فرار من شد م ی+اما خطا

 رفتم رانیاز ترس گرفتن بچم از ا من

 ماهان بر فرزندشان یدر پ یپ یها تیکرد از مالک اخم

 کردیم یادآوریاش را  یهم پدر بود و حق داشت و ماهان کم کار او
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 مبل مقابلش نشست یبه خود گرفت و رو یخونسرد و حق به جانب ظاهر

 تن حفظ بود نیکه از ا ییداشت بر تک تک واکنش ها یشتریب تسلط

 رفت من پدر اون بچم جناب پاپ... ادتی یانگار-

 داد... نیچ ینیبه خود گرفت و ب یوتیک چهره

 پدر مهربان ی+آخ

 تفکر در آورد و به سمتش خم شد یادا

 دیچانه گذاشت و ابرو در هم کش ریز دست

 بپرسم؟ یسوال خصوص هی تونمی+م

 ؟یسال کجا بود هی نیا

 از اخم او شتریکرد ب اخم

 شدیکه دور مچش حلقه م یمشت شد محکم تر از وقت دست

 انداخت مبادا با او چشم در چشم شوند نییو سر پا دییسا دندان

 از جان دوستش داشت شتریکه ب یپسرک یشود نبودنش را برا ادآورینداشت  حق

 ماهش در زندان گذشت و فکر اعدام 6که  یسال نبودن کیشود  ادآورینداشت  حق

 زدیاز حال او که سر کوفت م دانستیچه م ماهان

 شده الیخیسال او و پسرکش را ب کی یاز سر خوش کردیم فکر

 اون و داشته باشم تونمیمن م یچه نخوا یماهان...اون پسر منم هست چه بخوا-

 شهیآزما هی خرجش

 سال گذشته کی دیو همان تهد یحرف تکرار همان

 و پس گرفتن آرکو زدیحرف م شیاز آزما یوقت

 دیفهمینم چیکه بحث پسرش بود و ه ییهمچون تمام وقت ها یاهیگرفت به ثان آتش

 هجوم برد رارسالنیشد و به سمت ام زیخ میمبل ن یرو از

 توجه به نگاه مبهوت و چشمان درشت شده اش یب دیاش کوب نهیس تخت

گاه جسم معلقش  هیگذاشت تک شیمبل به عقب رفت دست کنار ران پا یکه رو کامل

 شود...
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 پلکش تکان داد یجلو زیآم دیانگشت تهد و

همان  دنیاز شن یناش رارسالنیو صدا بم بود و لبخند ام دیلرزیاز فشار حرص م چانه

 کردیاش م یعصب شتریب یدوست داشتن یصدا

 رارسالنیام یکن دیمنو با نبودن بچم تهد یحق ندار گهی+د

 بار نیشد دوم نیا

 و تو دونمیبرسه من م یسوم به

 شهیمبر خالف ه بارنینکرد ا یتوجه

 کردیاش م یو عصب خوردیپلکش تکان م یکه جلو یبه انگشت اشاره ا نه

 زیآم دیتهد یبه حرف ها نه

 تنش بود که مبهوتش گذاشت یگرما

 کردیاش م ییهوا شتریباز مانده بود و عطرش ب شیاز پ شیب قهیحالت که خم شد  نیا در

 یبهشت یهمان لبها انیاز م دیاسمش را شن بالخره

 یبم و دوست داشتن یهمان صدا با

 اسمش را کردیتلفظ م بایهم ز هنوز

 گرانیاز د یجدا

 کردیخاصش م نیتلفظ دو اسم و هم نیداشت ب یکوتاه مکث

 یدلبر یاز سر لحن لوس و نه از برا نه

 ...شدیو باعث لبخندش م دیکشی"  را مرشی"ام ناخودآگاه

 نشست شیو سر جا دیعقب کش یحرص

 نکند یتوجه شانیکیمتشنج بود که به نزد یبه قدر اعصاب

 گرفت و به نگاه نگران اتابک خان لبخند زد یشانیبه پ دست

 خونواده است نی+آرکو نوه شما و فرزند ا

 کنمینم یندارم...حقه،منم حق خور یحرف من

 ...خوامیم نانیاطم اما

 نشیریازم بگ دمیکسم...پسرمه اجازه نم نیزتریعز آرکو
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 شتونیپ ارمیچشم من آرکو رو م دیبهم بد نانیاطم

 جا شد...مبل جابه یرو یمصنوع یصاف کرد و با سرفه ا گلو

 دمیهم بهت م نانیپسرم اطم یحق دار-

 ننیپدر و پسر همو بب نیسال ا کیاول بعد  ستیبهتر ن اما

 چطوره میزنیرفع شد ما در موردش حرف م یکه دلتنگ بعد

 لبخند زد یپوست ریعاقالنه اش را اما ز یکرد حرفها دییتا

 از جانب او شدیبار بود پسرم خطاب م نیاول

 داد؟ینشان م یبود چه واکنش شیسال پ کیکرد اگر ماهان  فکر

 رارسالنیام زیدر مقابل نگاه ت یو پر از دلبر شدیاز ذوق م سرشار

و احتماال مردش  کردیم فیرد یزده از پسرم خطاب شدن از جانب خانواده او فانتز ذوق

  دیخندیحاالت م نیبه ا

 احترام یزد آن هم برا یاما فقط لبخند کمرنگ حال

 ...ندهیخانواده، خانواده همسر آ نینه او مردش بود و نه ا گرید

لوسش را بغل  یایبار آر نیآخر یآغوش گشود و برا یجا برخاست و دست به معنا از

 گرفت

 شهی+امروز نم

 حتما میبرگشت یجنوب اما وقت میرب میآماده بش دیبا

 شد... کشیبلند نزد یبرخاست و با قدمها گرانیگام با د هم

 ؟یجنوب برا چ-

 زنگ در مانع از واکنشش تندش نشد یحت

 یمانند بود و به شدت عصب غیج لحنش

 دییو دندان سا دیکوب نیبر زم پا

رو من تسلط  یتونیم ینینامدار فکرشم نکن حاال که اجازه دادم آرکو رو بب رارسالنی+ام

 یداشته باش

 گهید یچیبرام نه ه ییفقط پدر آرکو تو
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 یحالت ممکن بهم خورد متعجب برگشت و با چهره برزخ نیتر انهیکه در وحش در

 رو شدروبه ارشیک

 باهم نداشتند یداریهم د ییموقع جدا یتشنه است که حت یرارسالنیبه خون ام دانستیم

 بود دهیکرد و حال وقتش رس یریجلوگ شانییارویهزار التماس از رو با

 رجهیش رارسالنیکه به سمت ام ینیشد و در ح کیغرش کنان نزد ارشیسال ک کی بعد

 دیکش ادیخطاب به او فر رفتیم

 یخوریم یچه گوه نجایسال ا کیتو بعد -

 ...دیغر یدر مشت گرفت و حرص رهنیباز پ قهیو  دیاش کوب نهیس تخت

 رونیب یکشیما نم یچرا از زندگ-

 نامدار یستیهنوزم ول کن ن یبه همه چ یگند زد یدسته فرو کرد تا

 یو جهنم کن مونیزندگ یخوایبابا المصب چقد م رونیب یکشینم چرا

 برادر بزرگترش بود روزیکه تا د یمرد کردیخطابش م نامدار

 او غافل بود یو از جهنم زندگ گفتیم شانیجهنم کردن زندگ از

 یا هیصدم ثان ینشد حت دلخور

 خواست و خودش اجازه داد خودش

 واکنش ها نگونهیا یبرا

 خطاب شدن ها نگونهیا یبرا

 کردیدرستش م دیخواست و خودش هم با خودش

 انداخت نییجدا کرد و پا قهیدستش گذاشت و از  یرو دست

 اجازه دهن باز کردن هم نداد یمنتظر جواب دادنش نبود که حت ییگو

 ...دیافراد غر یگرفت و خطاب به تمام فاصله

سهمش  یسال آغوش کیبعد  کردیکه فکر م ییایآر ینگاه نکرد به چشمان اشک یحت

 شودیم

 اش مثل ماهان یکه دلخوش شده بود به مهربان ییایآر

 یجهت رفع دلتنگ یبوسه ا یآغوش

 دینگاه نکرد به روهام و تاسفش را ند یحت
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 الیخینگاه کرد و حکم داد و ب دید کیکه همه را با  ارشیبود از نظرش واکنش ک یادیز

 رفت

 زنمیجهنم و با شماها حرف م نیتو ا زارمیکه پا م هیبار نیو آخر نیاول-

 یپلکیآخرت باشه نامدار بزرگ که دم پر ماهان م دفعه

 آره؟  ینیگزیکه دنبال جا سی*زت نهر

 یگذاشت یدست رو آدم اشتباه اما

 مونیبه زندگ یو گند بزن یخرمون کن زارمینم گهید

 گریدر هوا تکان داد و بار د انگشت

 زد و رفت ادی"دفعه آخرت باشه" را فر

 کردیبود که مات راه رفتنش را نگاه م یقفل ماهان نگاهش

 گرانیحجم واکنش برادر چه برسد به د نیاو هم قابل هضم نبود ا یبرا یحت

 که به در خورد مانع شد یتق آرام یقدم تند کند به سمتش اما صدا خواست

 ...دیچیدر فضا پ شیصدا بهیفرد غر ارتیو قبل ز دیسمت در چرخ به

 ماهان-

 نشود لیتبد نیقیشکش به  کردیمکث برگشت به سمت در که شک داشت و دعا م با

 صدا اما توهم نبود... دنیباشد در حد توهم ذهن و شن یاشتباه کردیم دعا

 گرفتیاش به ماهان، قلبش تپش م یکیمدت از نزد نیبود که تمام ا یهمان شخص چهره

 افتیشدت م یشانیو نبض پ

آمدنش  رانیهم به ا یکه هنوز هم نسبتش را با ماهان درک نکرده بود اما نگاه مثبت همان

 نداشت

 هم به درک کردن نبود یازیاما ن کردیشان درک نمرا در خانه رامیعل حضور

 ر داد با تمام سرعت به سمتش هجوم بََرد...مغز هشدا یوقت نه

که بر  یحس کرد و فشار نهیدست او را نشسته بر س یکه گرما دینرس یقدم به دوم نیاول

 جسمش آورد و به عقب هل داد

 ری+ام
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که خونسرد آتش  یینداد و خطاب به او نهیبه لحن محکم و دست نشسته بر س یتوجه

 دیکش ادیفر کردیگرفتنش را نگاه م

 عمارت من؟ یتو یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 عمارت را از نظر گذراند... زیآم ریداد و تحق نیچ ینیب

 دارم اومدم ماهان و ببرم کاریمن به عمارت تو چ-

 به جلو گذاشت اما از مانع جسمش نتوانست عبور کند... یو قدم دیدست ماهان کوب ریز

 زارهینداشته باشم خودش نم شیکار خوامیمن م یه نیبب-

 

و دلش تکه پاره  کردیاش آتشش را شعله ور م روزمندانهیپ شخندیپر تمسخر و ن نگاه

 خواستیکردنش را م

 دیایقرار بود در چشمش متفاوت بنظر ب نکهیو بدتر ا شدیبد که ماهان مانع م چه

 اعصاب یو ب یوحش یمرد نه

 شناختینش را خوب مبود یدر چشم ماهان انداخت و او وحش چشم

 پراکندیکه آتش م یو مردمک شدیکه سرخ م ینگاه

 زدیکه نبض م یا قهیو شق شدیکه در هم قفل م ییابرو

 شدیرام م شهیکه هم یا یمقابل نگاه وحش یحت امدین کوتاه

 نشد سست شدنش را اما حاال وقتش نبود منکر

 رام گرگ نگاهش شود نکهیا وقت

 درد له له بزند یو جسم برا دیایب کوتاه

 ...دیپر سرعت آب دهان قورت داد و غر دیشدنش را که حس کرد تپش قلب را که د سست

 سر جات سای+وا

 رامیعل گهینگو د یچیه توام

 شانه باال انداخت و با انگشت به کنارش اشاره کرد الیخیب

 خونمون یایاالن همراهم ب نیاگه هم شمیساکت م-

 نیو غافل شد از مرد خشمگ کردیم خیرا توب رامیبه عقب برگشته بود و عل نگاهش

 روروبه
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 و به سمتش برگشت دیترس دیبلندش را که شن داد

از هر اتفاق دست مشت  یریو قبل جلوگ دیاش را محکم کش شهیدر مو فرو برد و ر دست

و  دیکش یسیه شیاهاستخوان یو از صدا دیخانه کوب انیکرد و چند بار محکم به ستون م

 جلو گذاشت... یقدم

 قبرستون نه خونتون نهیخونتون؟ نه به نظرم من تورو بفرستم س-

 یعقب ماند و او به سرعت از جسمش عبور کرد و راه چاره ا یهر واکنش یبود برا دور

 نگذاشت شیبرا

 ردیرا بگ شیجلو توانستیکه هم دور بود از او و نم یروهام

 دهیترس یایبود و آر رهینوه اش خ یکه با لذت به قلدر باز یاتابک

 ضربه را زد... نیو آخر دیکش یقینفس عم دهیترس

 ...یتوقفش بود بدون دعوا و کتک کار دیام تنها

 ینیبب زارمیبه وهلل اگه دستت بهش بخوره رنگ آرکو رو هم نم ری+ام

 ...امدین نییمشت شده در هوا خشک شد و پا دست

 بگذارد هیاو از پسرکش ما دنیند بیماهان بخاطر آس کردیزده بود اما باور نم بهت

 کلمات هم محکم نبودند یادا یبه سمتش برگشت و حت مات

 ؟یکنیم دیمنو با بچم تهد نیتو...تو بخاطر ا-

 یروزها ادآوری رارسالنیام نیچهره خشمگ ردیکرد لکنت نگ یو سع چاندیدر هم پ دست

 ...اشیادآوریخوبشان بود و او بر خود حرام کرده بود 

  نیداشت از ا ازیبود و ن یرو به خراب حالش

 دور شوند طیمح

 یمانیپش یآمد برا یبه نظر م ریاشتباه بود و د حرفش

و  شودیدر چشمش منفور م رامیعل شیاز پ شیحال ب دانستینبود که م یدرست دیتهد

 زدیریزهر خود را م یروز

 زهیه...آره چون اون واسه آرکو هم عز+آر

 خانه را نشان داد... رونیب یقیو با نفس عم دیبه صورت کش دست

 رونیبرو ب-
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 حرف نیراحت شد و استقبال کرد از ا الشیخ یکه نشد اما تاحدود آرام

 ستیکاف شیبع او نزد برا یبیکه در اوج خشم آس نیهم

اما باز  دیرا شن رارسالنیام یو و از کنارش گذشت و صدا رامیتند کرد به سمت عل قدم

 واکنش یبود برا ریهم د

 زوده واسه رفتن تو-

که هر لحظه به  دیرا در هوا د یکه به سمتش برگشت فقط دست مشت شده ا رامیعل

 شودیتر م کیصورتش نزد

 بود دنیاش برخورد کرد تنها واکنشش داد کش ینیکه به ب ضربه

 نه ای دیکن دیمنو با بچم تهد دیهنوزم تخ*م دار نمیبب یبر یتونیتو حاال م-

سالن رفت و او ماند و  یزد و نگاه پر افتخار از آنها جدا کرد و به سمت پله ها پوزخند

 درک یکه لود نشده بود برا یرو را و مغزکه باور نداشتند صحنه روبه ییهاچشم

صورتش جدا  یو دست از رو دیبه سمتش دو فورا دیرا که شن رامیداد پر درد عل گرید بار

 کرد

 فشار نده نمیبردار دستت و بب یعل ی+عل

  دنیصورتش برداشت با د یکه از رو دست

 و دست و پا شل شد دیپر خون ترس صورت

 ادیمثل سگ داره ازت خون م یعل نیاحسی+

 به دنبال راه چاره کردیاطراف را نگاه م جیدم خانه نشسته بود و گ مستأصل

 و به کمکش رفت دینگاهش را فهم یکه معن شهیبود مثل هم روهام

 دکتر دشیببر دیبا-

 شکسته باشه ممکنه

 در آورد و خود را به غش زد و داد و هوارش به هوا خاست... یباز یکول

 دیو شکست زمیعز ینیستون خونتون بشکنه که ب یشکسته؟ شکسته؟ا-

 ازتون رمیگیشو تا قرون آخر م هید

 ۱۱0ماهان زنگ بزن  زنمیم شیو آت تونیرو صورتم افتاده باشه زندگ خط

 و ببرن تو قفس یوحش نیا انیب
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 گریهرچند د زدیباروت بر آتشش نر نیاز ا شیلبش گذاشت ب یو دست رو دیکش یسیه

 در سالن نبود...

کمک روهام بلندش کردند و قبل خروج از خانه روبه طبقه باال چشم غره رفت و داد  به

 ...دیشک

 رارسالنیام ارمیتا ب نیبش دیکن تشیترب یوحش ینجوریا نجایا ارمیتا من آرکو رو ب نی+بش

 نامدار

 شیدایپ ارشیک یکیبودند جرعت نکرد نزد رامیعل یکه مشغول مداوا یدر چند ساعت یحت

 شود

 کرد یو تا حد امکان از نگاه کردن به او خوددار دیبرگز یو دوست یدور

 کردیحساب نم گریهم د ارشیک یواکنش ها ینکرده بود اما رو یاشتباه کار

 عقب خواباند و ناچارا جلو نشست یرا صندل رامیعل اطیاحت با

گره خورد فورا سر  ارشیو نگاهش که در نگاه ک دیخند رامیعل نینق زدن و ناله نفر به

 برگرداند

 شد دهیکوب شیران پا یرو ارشیاش بعد ضرب دست ک هیثان اما

 یکنیچه مرگته نگام نم تو-

 و چشم گرد کرد دیجا پر از

 یشد ی+به من چه تو وحش

 گهیهم به تو نشون دادم د یواکنش هیبودم  یاون لحظه عصب-

 پس یزنیخب چرا هنوز داد م یلی+خ

 لم داد... یصندل یرو لکسیفرستاد و کامال ر رونیپر صدا ب نفس

 داد بهم فیک یلیحسه خ نیا دونمینم-

 موندم ینجوریهم

 سفت بودم یلیراحت شدم خ شیآخ

 ناخودآگاه به خشتک شلوارش دوخت و متعجب جمله او را بازگو کرد... نگاه

 ؟ی+سفت بود

 سفت نیا ینه اون سفت بدبخت هورن-
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 فورا به عقب برگشت و با عذاب وجدان به سمتش خم شد... دیرا که شن رامیعل ناله

 ؟یخوایم ی+جانم چ

 تون یخدا نگذره از سفت و شل یا-

 گهید دیمرگم درد دارم خفه ش خبر

 گهیمشت بود د هیبابا  ی+عل

 نکرد... یگرد ماهان توجه ینشست و به چشمها یصندل یرو فورا

 ؟یدیپول عملم و تو م-

 یندار نه؟دردیتنها مشکلت هم یعنی+

 جناب صبر کن نینه اونقدرا اما دارم واسه ا-

 داد هیتک یصندل یو سر به پشت دینال

 میافتاد یتیبه چه وضع نیبب میماهه اومد هیتوروخدا تازه  رامی+عل

 میتوان ندارم آقا از همون روز قرار بود فقط به کارمون برس گهید من

 منو ینه تو دست کم گرفت-

 میمن شوخر میمن ک یدونیم

 سایآرکو رو بندازم به جونش از گل نازک تر نتونه بهم بگه وا یجور هی

 چشم بست حالیدر آورد و ب هیگر یداا

 کشش نداشت گریبود که د ادیآنقدر ز ریساعت اخ 24اتفاقات در  حجم

را  لشیبود و حال دل دهیرا شاهانه خواب شبیهرچند تمام د خواستیم قیعم یخواب دلش

 کردیدرک م

 نبود ایاتفاقات رو نیا تمام

 داشت تیواقع

 نیآتش یگرم و نوازش ها یعطرش صدا یاو بو دنید

 خواستیم دنیخواب و دلش باز هم خواب کی یبودند برا ییایاز حد رو شیب

 به آرکو  شیبودنش اما نه قبل گفتن حرفها یایبدون از او و رو بارنیا

 پسرکش دنید یداشت برا ذوق
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 واکنشش دنیو د ریبرگشت بابا ام خبر

 داشتیسر پا نگهش م نیهم

 یچگونه بازگو کند برا دینرس جهیو آخر به نت دیچ ویبه مقصد هزاران سنار دنیرس تا

 را رشیآرکو برگشت بابا ام

 خودش اعالم کرد درد ندارد یشد وقت رامیکمک کردن به عل الیخیب

 ...دیپسر بزرگش خند یخانه شد و به غرغرها وارد

 خونه؟ یومدیچرا ن یکجا بود شبید یبگ شهیبابا م-

 رامیعل ییاز تو اونم از دا اون

 کرد شیتو اتاق زندان اینبود چشه ک معلوم

 و به سمت اتاق آرکو رفت... دیرا بوس شیشانیپ

 دهیکافور بهش نرس رامیعل شبی+بابا د

 کردهیپشه نر و ماده هم رحم نم به

 تهیباشه به نفع کنترل جمع یمواقع تو اتاق زندون نجوریا

 پسرش و داخل شد.... وتیو ک جیگ اقهیبه ق دیخند

 شدیباعث خنده اش م نیمحل نداد به ورودش و هم یحت آرکو

 به ارث برده بود رارسالنیرا از ام شیالیخیب

 زدیم سیل یبزرگ یتخت آب نبات چوب یرو دهیکش دراز

 فاصله داد و به سمت ماهان گرفت... شیهاتختش که نشست آب نبات از لب لبه

 بابا ین یتوف ترنگ-

 ییپس بابا نیا هیچ ؟یخوایم یفرنگ+توت 

 چاچائو-

 +آها

 تا حاال شبیتو دلت واسه بابا ماهان تنگ نشده از د وقتاون

 ؟یمگه بابا ماه ینه توجا بود-

 دیاز سر تاسف کش ینگاهش کرد و آه پوکر
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 نداشت یگریباشد اما شد و چاره د رارسالنیام یتمام نما نهینبود آ قرار

 ؟یکرد کاریچ شبیخونه نبوده شما از د شبیاز د یی+بابا

 خواب-

 ی+خسته نباش

 داد و باز مشغول آب نبات شد سرتکان

 او را مخاطب قرار داد... بارنیرا حس کرد و ا ایارش ورود

 نه ایتا حاال  شبیبود از د ی+آرکو پسر خوب

 گه؟ید یکیبدم به  ای خوادیم زهیجا

 دیبرادرش نشست و لپش را بوس کنار

 صبحونه هم خورد مگه نه آرکو دیشبم تو بغلم خواب دید لمیف ایا داداش ارشآره ب-

 ...دیپدر نشست و دست دور گردنش حلقه کرد و بوسه طلب یپا یرو

 نخوردم ییبابا گهیدولوخ م-

 بده زهیجا

 ؟یبدم که صبحونه نخورد زهی+جا

 کرد... یباز رهنشیپ یداد و با دکمه ها هیاش تک نهیبه س سر

 اهوم-

 نزدم خیج

 ؟یخوایم زمیپسرکم حاال جا ی+لطف کرد

 عهن -

 خود درست کرد.... یپا یرا رو شیتکانش داد و جا یقدر جانیه پر

 و دستان کوچکش را در دست گرفت... دیرا بوس شیشانیپ

 دمشیهم م زهی+جا

 نمیبگو بب اما

 خوادیم ریبابا ام دلت

 تختش اشاره کرد... یسر تکان داد و به عروسک رو مظلومانه
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 آله-

 خوادیم دیعلوسک جد یخرش

 نداد زهیبهم جا گهید لیام بابا

 +قراره بده

 ؟ینیو بب ریبابا ام یخوایم

 ؟یدولوغک-

 آرکو تنگ شده یبرا یدلش کل نهگفتیبرگشته تا پسر کوچولوشو بب ریام بابا..+نه

 دلت تنگ شده توام

 دیپر نییپا شیپا یو از رو دیکش غیج

 اتاق بپر بپر کرد و قر داد... انیم

 اله اله اله-

 دیرا د ایارش یخال یشد متعجب برگشت و جا دهیاتاق که محکم به هم کوب در

 کل فراموش کرده بود حضور پسرک را به

اما حال وقت پرداختن به او  دهدینشان نم یموضوع واکنش خوب نیبه ا ایارش دانستیم

 دیبه دست گرفت و آرکو را به بغل کش تلفن...را نداشت

 ؟یحرف بزن ریبا بابا ام یخوای+م

 هم سر تکان داد و تلفن را از دستش گرفت باز

 الو-

 پسرکم بزار زنگ بزنم بهش سای+وا

 ترذوق پسرک و از آن مهم دنیبود د ییبایز حس..از آرکو شتریب یداشت حت شوق

 شدن حس بد عذاب وجدان نابود

 روهام را گرفت و بعد چند بوق فورا سر اصل مطلب رفت... شماره

 باهاش حرف بزنه آرکو..ریبه ام یدیرو م یگوش..+الو روهام

 گوشش برد... کیعجله کرد قبل پدر خود تلفن را به دست گرفت و نزد پسرک

 لیالو بابا ام-
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*** 

 ....دیاش برد و به بغل کشتن مچاله شده ریز دست

 آرام کردن او... یخود را برا دانستینداشت اما موظف م یدرست اعصاب

 پس سرش زد و به هق هق آرامش گوش سپرد... یا بوسه

 ه؟یاشکا برا چ نیا زمیعز ای+آر

 کرد... نیف نیفرو برد و ف شتریدر گردن خرسش ب سر

 ؟یداداش...مگه اونجا نبود یدیمگه ند-

 لبخند زد شیجنگ اعصاب چند روز پ یادآوریلختش را و از  یکرد موها نوازش

 زیکه عز فیمو لخت کرده بود و آتش انداخت به جانشان اما چه ح اشیفرفر یایآر

 به او بزند یدردانه بود و نتوانست حرف

 ...زدلمینشده که عز یزی+چ

باهامون رفتار کردن...  یچجور یدیبشه داداش... د یچ گهینشده...د یزیچ-

 موزمارش... یی...اون داارشیماهان..ک

زد و عروسک را رها کرد به گردنش چنگ انداخت و در آغوش برادر خود را حبس  هق

 کرد.... 

 دوسمون ندارن... گهی...دمیمثل قبل خونواده بش میتونینم گهیداداااش د-

 را و لب جدا نکرد از سرش... شییطال یها یشمیابر دیبوس

 نکن عمر من هیو تو فقط گر زیهمه چ کنمی+درست م

 و بالخره سر بلند کرد دیمال راهنشیبه پ صورت

 ؟یداداش یستین یتو...تو عصب-

 نه... گهی+االن د

اوناست آرکو هم  ری...همش تقصیزدیهم م شتریکاش ب شیزد یاصال اصال خوب کرد-

 رنیازمون بگ خوانیم

آرکو  گهیچند روز د نیو فراموش کن بب ارشیک یخب...توام حرفا ی+تموم شد همه چ

 شمونیپ ادیقراره ب

 برادر دوخت... کیچشمانش را به نگاه تار یو عسل دیلب برچ لوس
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 اد؟یم-

 زدیبه سمتشان آمد و چشمانش برق م مهینکرد که روهام سراس دایجواب پ فرصت

 یاحساس یبه سمتش دراز کرد و حال و هوا تلفن..قلب یاشک بود از شدت خوشحال برق

 بود و پر از شوق و لرزش... میصدا مال تن..را بهم نزد

 آرکوعه-

 پسرکش را... یتن گوش شد بشنود صدا همهبرداشت و تلفن از دستش چنگ زد... زیخ

 غافل شود... شیصدا دنیاز شن یاهینفس حبس کرد مبادا ثان یکرده حت هول

 ل؟یبابا ام-

 بست و افکار مغز پراکنده شد چشم

 گرفت.... دنیتپ شهیزده، پر سرعت تر از هم جانیسکوت کرد و قلب ه ذهن

 ...ختیو پلک به سوزش افتاد اما اشک نر دیلرز یچشم کم مردمک

 خوش پدر خطاب کردنش... یآوالحنش... به...شینگفت که تشنه بود به صدا چیه

 ؟ییبابا-

 عشق...زدیکه در جوابش م ینبود حرف سادهو صدا از بند حنجره آزاد شد.... دیلرز لب

 جان... یکلمات ب یبه پا ختیریم

 ...عمر بابا...پسرکم...یی+جان بابا

 در که آمد لبخند زد به درک برادر و راحت تر از قبل لبه تخت نشست... یصدا

 پسرکش کند... یجان فدا توانستیکه تنها بود راحت تر م حال

 افتی میزده آرکو در گوشش اکو شد و قلب ترک خورده ترم جانیو خنده ه غیج یصدا

 سال از آن محروم بود کیکه  یادلبرانه یخنده ها یبرا دادیم جان

 و لوسش میمال یشد در جانش صدا شکوفه...پر ناز یهاخنده نیشد در ذهنش ا ثبت

 اش رادر آخر به پرواز در آورد روح خسته و

 خود خودمههه لی...بابا اممهیی...بابایییییبابا ماه-

تا آخر مکالمه امشب را چه رسد  اوردیدوام ن دیترسیم..مشتش را دیکوب نهیو به س دیخند

 دارشید

 ...ییبابا-
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 یی+جونه دله بابا

 ؟یاومد شمیپ-

 انیپر ادا ب یکه با لحن یوتیساده و ک یها یبند جمله...اشیکودک یایلذت شد از دن غرق

 جان گرفتن دوباره یبرا خواستیرا م نیهم...شدیم

 ...ییبابا شیپ یبودم تو اومد نجای+قربونت برم من که ا

 ...ییبابا-

 بود... شیقربان صدقه ها دنیمحتاج شن ییگو...با هر خطاب کردنش آمدیم ناز

 دل یمن بگو انقد دل نبر از منه ب ی+بگو چشم زمرد

 و دل برد کودکانه از پدر دیخند دلبرانه

 ؟یاصن یتنگت بودم...توام تنگم شد یلی...من خلیبابا ام-

 ماندیکه مرده متحرک را م یزنده کردن به جسم یبرا شیبود صدا دارونوش

که اشتباه  دیماهان را شن یصدا...دیسال خند کی نیبه اندازه تمام ا قهیچند دق نیهم در

 کرده بود تشیترب کردیبهتر از آنچه فکرش را م ماهان...کردیپسرک را گوش زد م

 ...افتی انیجر شیدر رگ ها یجوان ریاکس ایگو دیخندسال... ۱ نیبه اندازه تمام ا دیخند

 نمیری+من دلم پرپر زده واست پسر ش

 بابا؟ شیپ یایم یک

 کرد... نییماهان و خود را در آغوشش باال پا نهیبه س دیزد و مشت کوب غر

 ...امیم شمی...خودم سوار بنسم مالهیبد...آرکو رو نم یبابا ماه-

 آرکو رو به وقتش... ارهی...مستیبد ن ی+دورت بگردم بابا ماه

 و کودکانه چپ چپ به پدر نگاه کرد دیبرچ لب

 ...امیخودم بنس دالم...بلتم ب خوامین-

 زبونم نیریش هی+بنس چ

 ..بنسگهیبنس د-

از  دادیو غرغر پشت بند پسرکش نشان م دیماهان را شن یبوسه پر سروصدا یصدا

 ...ستیحرکت پدر ناراض

 کنم... کاریبخورمت چ وامخیخب م یزبون نیریش-
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 رشیبنزه بابا ام که شهیشارژ نیماش منظورش

 ...شدیاش نم یزبان دراز الیخیلحظه هم ب نیزد و ماهان در ا لبخند

 گشتندیاگر هرچه زودتر به هم برم شدندیم یکوچک فوق العاده ا خانواده

 ؟ییبابا یبنز سوار شد یتو برا نامدارا...از دوسالگ یشد یچه تک نوه ا-

هم بتواند  رشیبابا ام دیگرفت شا نشیغرور سر تکان داد و کودکانه تلفن به سمت ماش پر

 ندیمورد عالقه اش را بب نیماش

 ...لیبابا ام نیماش هی...شبهیآله تازه مشک-

 ؟یدینن زهیبهم جا گهید

 را به خاطر داشت... نشیگرفت که او هنوز رنگ ماش بغضش

 از حد باهوش بود... شیب پسرک

 بابا؟ زهی+کدوم جا

 برا آرکو یرفستادیهمونا که همش م-

 خوامیم بازم

 ؟یکنیو سوارم م نتیماش ییبابا

 او یبرا شیاما گنگ بود حرفها گذاشتیجوالن دادن بغض نم یبرا یراه شیهایدلبر

 برا پسرم خرمیهم م زهی+جا

 و ذوق زده دست زد... دیخند...میکنیم یگفت ی... هرکارشمیپ ایتو ب کنمیهم م سوارت

 ساعت کوک شده اتاقش که بلند شد یصدا

 و از دست ماهان قاپ رفت... دیکش شتریرا ب یکشان گوش غیج

 منتظلمه... یبلم بابنج دیشولوع شده...با یباَبنج هیباَبنج لیبابا ام-

 تخت پرت کرد یرو یفرستاد و گوش یبوس یخداحافظ بدون

 دیپسرک و بلند خند الیخیب یرفتارها نیکرده بود به ا عادت

 در دست گرفت و جوابش را داد یکه گوش رارسالنیبود از شوکه شدن ام مطمئن

 +آرکو بابا

 ...نهیبب لمیرفت ف-
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 سال کیبود بعد  متیهم غن نیو هم دیکش یقیعم نفس

 گرید یزندگ نیاز ا خواستیاو را به خاطر داشت چه م پسرش

 شم؟یپ شیاریم ی+ک

 در خونتون اومدمیاالن م نیدادم و مردونه سرش هستم وگرنه هم قول

 ارمشیم یکرد یمعذرت خواه رامیهروقت از عل-

 زهر کنند یحال خوبش را به تلخ ینیریش دادیو هرگز اجازه نم دیدر هم کش ابرو

 ینکن حال خوبم و خراب کن ی+سع

تو نداد از  یاحترام یجواب ب اگه..سال ازت بزرگ تره 5نامدار اون مرد  رارسالنیام-

 رو یندادن قلدر ادشیشده  تیکه اون ترب ییجا..ستیدست و پا بودنش ن یب

 +خراب نکن حالم و ماهان

 یگرید یهر حرف یملتمسانه نبود اما حس نهفته کلمات مانع شد برا لحنش

 از حال خوب و خراب نکرد حالش را دادیمحکمش نشان م یسرخوش و صدا لحن

 قطع کرد و لبخند به لب به سمت آرکو قدم برداشت یلب ریز یخداحافظ با

گذاشت و از پهلو جسم کوچک پسرک را در  شیپا یخورد شده را رو یها وهیم ظرف

 بغل گرفت....

 نتن بابا-

 کرد... ییبه خود گرفت و مظلوم نما یمتعجب چهره

 یپرت شود اما از دل رحم لمیحواسش از ف یبا هم آغوش دیآیپسرک خوشش نم دانستیم

 اش هم خبر داشت... 

 بغلت نکنه؟ یی+بابا

 شد ونیزیخرج پدر کرد و باز نگاه معطوف صحنه تلو ینگاه مین

 بتن-

 در دهانش گذاشت.... یتوت فرنگ یابه کف دستش زد و تکه یو بوسه ا دیخند

 آرکو؟ ی+خوشحال

 عهن-

 ر؟ی+برا بابا ام
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 کرد نییو سر باال پا دیخند نیریش

 نرم بغلش؟-

 تنگ شده بود نه؟ دلت..بغلش یریم گهی...چند روز دیری+م

 ...راحت شود الشیاز جانب پسرک تا خ خواستیم دییتا

 و نگران بود و از واکنشش خواستیاو را م یخوشحال فقط

 هشت یهشت بابَنج یهشت توف ترنگ ییآله...حاال بابا-

 ...دیلب برچ یاطراف را نگاه کرد و ناگهان یکم

 ین یشوخر-

 مگه نه؟ شهیم نیوقت آرکو خوشحال تراون ادی+اونم م

 قول-

 مگه نه؟ کنهینم یریگ کنه؟بهونهینم هیگر گهی+د

 قول-

 ...دیعشق نگاهش کرد و سروصورتش را بوس پر

 کار... همه..آرکو کنمیهمه کار م تیواسه خوشحال من..هیکاف ییواسه بابا نی+هم

 و مهربان نگاهش کرد... دیکه از پشت سر دور گردنش حلقه شد خند رامیعل یها دست

 ؟یخوشحال-

به جز  ارهیسرحالم ب تونهیم یکرد و خوشحال بود چ غیج غیج یچجور یدیند..یلی+خ

 خنده هاش

گذاشت...چپ چپ نگاهش کرد و دلخور رو  شیپا یگرفت و آرکو را رو یجا کنارش

 برگرداند

 زدایم غیج کردمی+حاال اگه من بغلش م

 من بالخره شمیشوخر-

 دیخم کرد و چشمش را بوس نییدستش نشست سر پا یکوچک ارکو که رو دست

 جون دلم جوجه-

 بالخره حلف زد بام؟ لیبابا ام یدید-
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 ییبه بابا یگفت یچ دمیاره قربونت برم د-

 دیدستش کوب یکرد و رو یکوچک اخم

 شهیناناحت م یبابنج سیه-

 به سمت ماهان برگشت و تاسف خورد پوکر

 تو تیمثال ترب نمی...اکنهیدعوا م میها بعد ما حرف بزن زنهیخودش حرف م-

 ؟یجناب شوخر یکردم بچه از تو عاقل تره... خوب تشیخوب ترب میلی+خ

 کردم دایدکتر خوبم پ هی...میعال-

 خوادینشده عمل هم نم شیچیه تینیلطفا...ب رامی+عل

 کرد طنتیشانه باال انداخت و ش الیخیب

جناب نامدار چرا انقدر  نیکار داشته باش بب تو..نه ای خوامیتو کار نداشته باش من عمل م-

 به من واکنش نشون داد

 کرد یبا انگشتانش باز یشیانداخت و نما نییپا سر

 +دلخوشم نکن

 یواکنش ه همهنیبود ا بیعج اما..به اون کنمیکه دلخوشت م مینفر نیکه آخر یدونیم-

انقدر حساس  تیواسه معشوقه قبل دیبا چرا..بعله دمیکه د کنهیبدتر م نمیترش کردم بب ادیز

 ؟یباش

 اما اجازه بروز لبخند نداد افتی انیدر رگ ها جر یشد و حس یدلش خال ته

 دیرا شن ایکوتاه ارش غیدهان قورت داد و قبل واکنش ج آب

 مانع شد رامیاما قبل قدم برداشتن دست عل دیاز جا پر دهیترس

توجه به نگاه متعجب آرکو  یسرخ شده از خنده اش اما مغزش را به کار انداخت و ب چهره

 دیداد کش

 ایح یب یتا سقف و رو سرت خراب نکردم تمومش کن مردک عوض ارشی+ک

 برد اطیو به سمت ح دیو دستش را کش رامیعل یپر سروصدا یزد به خنده ها یتشر

 فکر یب...میانگار نه انگار ما تو خونه ا کشهیخجالتم نم کهی+مرت

اون شوهر داره  یکنیم یپسرت حسود به...داره آروم بشه ازیشد ن یبابا خب اونم عصب-

 نداشت یمشکل چیخودت به هوا بود ه یاگه آه و ناله ها حاال...ینگلیتو س
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*** 

 ...دیکش غیج یو حرص دیکوب واریبر د یمشت محکم آشفته

 ....خواستیرا نم نیگذشته و او ا یزندگ یعنی دانستینام پدر نم قیکه ال ییاو بازگشت

 نداشته باشد یگریبرادر کوچکش به جز ماهان پدر د خواستیم فقط

زود خرش  هیفک کرده منم مثل بق مونیدوباره اومد گند بزنه به زندگ یعوض کهیمرت-

 شمیم

 به عقب برگشت و اخمو پشت چشم نازک کرد... ارشیدست زدن ک یاز صدا دهیترس

 ماهان و من تیبه ترب نی+آفر

 حوصلت و ندارم ایک رونیبرو ب-

اما اخم  بردیو دلبرانه دلش را م کندیم یناز کش تیبه وقت عصبان شهیکرد مثل هم فکر

 کرد جشیاش شد که گ هیهد یظیغل

 و اجازه تعجب نداد.... دیکوب اش نهیجلو گذاشت و تخت س یقدم

 یاجازه رو بهت دادم هرچ نیمن به عنوان همسر ا ایکرده  یکوتاه تتی+ماهان تو ترب

 هان؟! یاریدهن کوچولو به زبون ب نیدلت خواست با ا

 و باز به عقب پرتش کرد دیکش یبلند داد

 زانیچهره مظلوم شد و لب و لوچه آو بشیغر بیعج یاز واکنش ها دهیترس

 ایک-

 ؟یکرد نیبه بابات توه یهزار بار مگه بهت نگفتم مودب باش....واسه چ ای+مرگ و ک

 ستیمن ن یاون بابا-

 یزدیدرباره ماهان حرف م ی+داشت

 را هدف گرفت... نییکرده آب دهان پرسروصدا قورت داد و سر پا بغض

 شیکه اون دوباره اومده تو زندگ نیشدم از ا یمن من عصب-

 به تو چه؟ شی+زندگ

 اون پدرت؟ ای یپدرش تو

 ماتشیبه خاطر تصم یحق ندار یکن یو دلسوز یمراقبش باش یهم بخوا هرچقدر

 یسرزنشش کن
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 توجهش را داشته باشد شهیکند و مثل هم ییکرد مظلوم نما یسع

 بود یادیز فشیروح لط یبرا شدیم یو جد کردیکه اخم م یارشیک

 کردیانداخت بر قلبش و ناخودآگاه بعض کنج گلو جا خوش م یاخم خراش م همان

 شد و مظلومانه سر بر شانه اش گذاشت و کج نگاهش کرد کشینزد

زده  جانیو ه کردیرنگش را باز م ییطال رهنیپ یدکمه ها یحرکت دستش را وقت دید

 نگفت چیه

 رو گول زد به خدا ایارش طونیش-

 ازمون رنیآرکو رو بگ دمینم آخه فقط ترسغلط بکنم به بابا ماهانم حرف بز من

 قصد ترک صورتش را نداشت.... یهمچنان ذره ا اخم

 وحشت داشت ییبایز نیاما او از ا شدیجذاب تر م شدیتر که م یجد

 و ناز بود نه اخم و تخم طنتیش شهیچون سهمش از مردش هم دیشا

 +آرکو به تو چه؟

 یفکر همسرت باش دیبا یباش هیفکر بق نکهیا یبه جا یریگیم ادی یک

 ردیشد و مجبورش کرد از تنش فاصله بگ انیتنه بالخره عر باال

 را برانداز کرد و ابرو باال انداخت... فشیظر کلیه نهیبه س دست

 +هوم؟

 از صبح نبودم کو زنگت کو خبرت؟ من

 خب یهمسرم گهیاالن د یکه بگم دوست پسرم یستین شیدوسال پ جوجه

 بود ریگیپ شتریب رمشیتو دلم جا باز کنه و بگ نکهیهمون جوجه واسه ا هرچند

 راه آمدنش را دیدیکه م یاز ناز شد جسم پر

از هر احظه  شیب کردیاعتراف م دیو با شدیم دهیبلع شینگاه اخمو ریز انیبار عر نیاول

 بردیلذت م

 دست پشت سرش در هم قالب کرد و لوس جسم را تکان تکان داد ناخودآگاه

 جا باز کرده بوده ارشیکوچولو بوده تو دل ک یوقت ایاما ارش-

 اش یزبان نیریبه ش یپوست ریز دیخند
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 هم شکلشان کرده بود... تیو ترب یسال زندگ 20آن پدر بلبل زبان نبود اما  یِ به خوب پسر

 زبان نیریو ش دلبر

 برد اشنهیکوچک س پلیزبان زد و دست به سمت ن لب

چفت شده  یدندان ها انیانگشت فاک و اشاره اش گرفت و محکم فشرد و از م نیماب

 ...دیغر

 نکن ی+جواب سوال منو بده بلبل زبون

و  چیپ شتریو سر به سمت شانه کج کرد و ب نهیس یاز کشش دوست داشت دیکش یقیعم آه

 تاب خورد

 دیچیپیبه خود م نیچننیا یرا وقت کشیظرافت اندام بار اوردین طاقت

 زد... مهیتخت هلش داد و بر جسم کوچکش خ یرو

شد در  رهیخ دیکشیم نییو به پا شدیرنگش رد م یکه دستش از کش شلوار طوس ینیح

 لرزش گرفته بود یکه کم یچشمان

 شده رید یبعدا نگ ایارش کنمیاالن باهات م نیاتمام حجت و هم نی+ا

 به خواستن توعه نه من نه ماهان نه

 باباش شینباشه و بره پ شمونیآرکو پ ییوقتا هیکه ممکنه  میایکنار م هیقض نیبا ا یهمگ

 میو اعصاب بابا ماهان و خورد کردن ندار یتلخ اوقات

 میندار یو بچه باز یباز لوس

 یدیفهم یاریدر ب یکنج بغل بابات لوس باز یلش ش یبر ستین فتیوظ گهید تو

 تو یدار شوهر

 بعد هر جمله داشتنش را کردیم دیتاک

 ختیریو در چشمها آتش م گرفتیم انیکه در تنش جر یلذت دیدیم

 ییکلمه جادو نیبعد هر بار تکرار ا بردیلذت م زین خود

 و نرمش دیسف یهاران دنیها خارش گرفت از دکامال از پا درآورد و دندان شلوار

 ته دل به  دنشیکه نداد سر باال آورد و از د جواب

 افتاد لرزه

 تنومند او کلیه هیسا ریو کوچکش ز دیسراسر سف تن
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اش را کامال باز گذاشته، ظرافت تن به  دهیکش یاز تخت فاصله داده بود و پاها یکم کمر

 گذاشتیم شینما

 قتش را طاق کردو طا دیمک جانیگوشه دهان گذاشت و با ه اریاخت یکوچکش را ب انگشت

 انگشت ها لبخند زد... یو از لرزش و اثر سرخ دیکوب شیبر ران پا یمحکم اسلپ

 آره یدی+زبونت امروز بند اومده که جواب منو نم

 به جوششش انداخته بود ازیکه حال حس ن یتن دیلرز

و لب با  دیباکسرش خز ریکه ز کردیرا دنبال م ارشیحرکت دستان مردانه ک نگاهش

 استرس زبان زد

 شمیباهام... ناراحت م زنهیحرف م ینجوریچرا ا ارشیک-

 ینبود یخوب یبیچون ب دی+شا

 دیفهم یهم به خوب ارشیکه به کار برد و ک ینگاه و لفظ ینیسنگ ریشد ز منقبض

 دگرگونش کند نیچننیکلمه ساده ا کیتنها  کردیشدن آل*تش را حس کرد و فکر نم سفت

 همسر بودن نیاش بود در ع یبیب

 سال رابطه و چند ماه ازدواج نیچند

 گریمثل اولش بود نشانه عشق بود د همچنان

 یتوام فوش داد ارشیک-

گاز گرفت و از  نشیال یو از و دیکش نییحرکت باکسرش را پا کیتر کرد و با  ظیغل اخم

 گفت... یا دهیخوب تنش اوووف کش یبو

 من شوهرتم کنمی+من با تو فرق م

 منم شوهر توام-

درون حفره  کبارهیانگشت اشاره به  یاش و بدون گفتن کلمه ا یزد به زبان دراز شخندین

 تنگ مق*عدش فرو کرد

 زد و راه دهانش را بست مهیتنش خ یپر خنده رو دیرا که شن غشیج

 زنهیمون مبهم گره ادیاالن ماهان م ی+زهرمار جوجه فرفر

 شیپدر به بازوها ادیفر یاسترس از صدا پر

 ...دیزد و لب گز چنگ
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 رونیبکشش ب ارشیک-

 جسمش برداشت یتن از رو ینیگفت و سنگ ینوچ

 گفت... یزد و جووون دیرفت و بدون در آوردن انگشتش باسنش را د نییپا

 المصب ی+جوجه تو چرا هنوز تنگ

 جواب نماند و به سمت باسنش خم شد منتظر

 یاز لپ نرم و گوشت یزیکمرش گذاشت و گاز ر یرا کامال باال داد و رو فشیظر یپاها

 باسنش گرفت

 خفه اش را در آورد غیکرد و ج شتریاش را و فشار دندان ب ینرم اوردین طاقت

 ...دیو فوت کرد و لرزش کوچک تنش را د دیرد دندان کش یرو زبان

 کردیاش م وانهید یاز سر لذت آن یتشنج ها نیا

 دیزبان ادامه داد تا به مق*عدش رس حرکت

کرد حرکتش روان تر  سشیانگشت زبان دورش چرخاند و کامال خ دنیکش رونیب بدون

 شود

تن جا  یها یرا جست و جو کرد مبادا از غافله باز پلشیهمان فاصله دست باال برد و ن از

 نشود ریبماند و درگ

 اوردیو طاقت ن دیقوس کمرش را د دیرا که به سمت باال کش پلشین

و  ظیبه تنش فشار داد و زبان بالخره درون حفره کوچکش فرو رفت و آه غل شتریب سر

 کرد ریرا سراز کامشیچشمان پر اشکش پر یدیسف

 رفتن را شیطاقت نداشت با آرامش پ نیاز ا شیب

 کرد شتریانگشت ب فشار

 تر قیشد و لرزش تن عم شتریجسم ب قوس

 ملحفه چنگ زدند و تن سراسر عرق شد فشیظر یها دست

 کردنش تینشد از اذ عافل

 ...دیسوال پرس طنتیتو پرش و با ش بایتقر یهاهم اسلپ زد به ران باز

 منو نداده یجوجه هنوز جواب سواال ی+ول

 داشته باشد یشتریبه انگشتش فشار داد سهم ب شتریتنه ب نییو پا دیلب گز یحرص
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 جوابه؟!االن االن وقت سوال و -

 تر... یکرد و چشمها جد یباز صورت جد یا هیثان به

 +جواب سوال منو بده

 کردیم غیو او در خواستیم شتریپر درد لذت و دلش ب دینال

 که اضافه شد با ناله اسمش را صدا زد  انگشت

پر خنده  یدر به صدا در آمد و پشت بندش صدا ظشیبوسه و جانم غل افتیاما قبل در

 شد بلند رامیعل

 ارشیک-

 یمساعد دونمیم

 تو امیم دارم

 

 

 علیرام                                             
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هرچند هنوز  رامیعل یطانیزد محافظت کند از برابر نگاه ش مهیتنش خ یرو یا هیثان به

 داخل نشده بود

 یفرستاد به هول بودنش و قفل نکردن در و بدشانس لعنت

 کنمیم کتیت کهیتو ت یایبه خدا ب یی+دا

  ییگردنت دا ندازمیم برمیمصرف و م یب اون

 و تووووو دونمیتو اتاق من م یبزار پا

 آورد نییرا حس کرد و سر پا ایخوردن ارش وول

 خمار داده بود یهابه آن چشم یگریاما جلوه د اشک

 زد پشت پلکش و کنار گوشش پچ پچ کرد... یا بوسه

 ؟یدرد دار یکنیم هیگر+جانم جان چرا 

 دادینم تیلحظه اهم نیاما در ا داشت

 بود شتریبه مراتب ب ختیریم رامیعل یکه جلو ییواکنش پدر و آبرو ترس

 بگو بهش بگو بره-

 را رامیهدف عل دانستیم

 کردن آنها آمده بود نه ورود به اتاق تیاذ یبرا تنها

از  دیفهمینم چیو ه زدیگرفته بود و حرف م تمیکه با ضربه به در ر ییبه او توجهیب

 حرفها،

 کرد پسرک آشفته اش را آرام کند یسع

 دیبوس قیترقوه را هدف گرفت و عم هالب

 دیطلبیم یبود و کبود دیدر د شهیکه هم یبرجسته ا استخوان

 دیگرسنه اش و ترقوه اش را بلع یهاچشم ازیداد به ن پاسخ

 نرسد رامیصدا به عل دین کوبدها یگفت و فورا دست رو یاوف

برخاستن و لباس به تن کردن، همچنان مشغول  یبه جا تیموقع نیچرا در ا کردینم درک

 بودند

 و از هدفش آگاه نبود شناختیرا نم رامیعل یبه اندازه کاف دیشا

 توروخدا ای....کایک-
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 پاشو

 ادیاالن بابام هم م پاشو

 مونده وسط س*کس بابات و تصور کنم تا بخوابه نمی+زهرمار و بابام هم

 شاال؟یا دیستیتو لخت که ن امیب یدیچرا جواب نم یه ا؟یبه من ک یدیگوش م-

 تن گر گرفته معشوق برخاست و به سمت در هجوم برد یاز رو یحرص

 دیبود غر دهیچسب واریکه با فاصله از در به د یرامیسرعت باز کرد و خطاب به عل با

 جان ییدا یعه اومد-

 ؟ینیبیم نوی+ا

 شلوار گذاشت و تکان داد... یبرجستگ یرو دست

 پر گوشته یرفت تییآره ماشاهلل به دا-

 +االن انقدر زده باال که مغزم قفل کرده

 سراغت امیاز همسرم دل بکنم ب یلحظه منو مجبور کرد نیتو هم قایتو دق و

 رمتیاشتباه بگ ایبا ارش ای یری....مییدا

 سر تکان داد... بیاش و دست در ج یجد دیبه تهد دیخند

 و بهت بگم نیاومدم هم ییاتفاقا دا-

 دنبالش یرفت سر کار گفت با چمدون بر ماهان

 آرکو رو ببرم پارک خوامیم منم

 دیراحت باش هیبگم خونه خال اومدم

 که حرف بزنم یزارینم

 و او را مات گذاشت رفت

از ذهن بفرستد و باز شهوت  یرا در گوشه دنج تیکرد عصبان یو سع دیکش یقیعم نفس

 تمام تن و ذهن را کور کند

 نکرد در قفل کردنش دیترد بارنیرا بست و ا در

اسمش از زبان او اما طاقت براند و فورا به عقب برگشت و مات  دنیو شن ایآرام ارش ناله

 ماند
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 گر؟یهزاران چشم د ایدر چشم او  ماندیم ییبایز الهه

 ...شدینظاره گرش م نیچننیبه جز او ا یاگر کس دکریم کور

 ردیآنها جا بگ انیم کردیکامال باز گذاشته بود و دعوت م دهیکش یپاها

 دیکشیبه رخ م یاز تخت فاصله داده، قوس دوست داشت کمر

 ...کردیو ناله وار اسمش را زمزمه م فشردیدو پا برده م انیم دست

 ارشیک-

 دارم درد

 خوامیتنت و م یگرما

 یا هیثان ینکرد حت مکث

 کردیترش م قراریو ب دادیرا نشان م ازشیشلوار اوج ن یجلو یسیخ

 تن یسیجسم گرمش و لذت برد از خ یزد رو پرش

 نه ای دهدیرا م شیاو جواب بوسه ها دانستینم یشد و حت ریبا هم درگ هالب

 معشوق یواجب تر بود تا همراه یکردن آن طعم بهشت مزه

 دور کمرش حلقه شد ایارش یبه دست گرفت و پاها سیخ آلت

 یاز حد بلند و طوالن شیناله بدون مراعات بود و ب بارنیدر هم ادغام ا جسمها

 دیگوشش نجوا کرد و قربان صدقه رفت و نازش را خر ریز

 دروغ بود رامیاگر حرف عل ینبود حت مهم

 کردیرا نم گرانیو شه*وت مراعات د ازیاوج ن در

 کردیو بلند تر ناله م خواستیم شتریب

بعد سک*س بارها به زخم کمرش بوسه بزند و  توانستیو م زدیکمرش چنگ م به

 مردش را بابت زخم ها لوس کند

 یدر پ یپ یناله ها نیکم آورده بود از ا نفس

 ها که منقبض شد تن

 و دست و پا کم کم شل شد دیکش یآرام غیج
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جان را مهمان آلت رو به انفجار او  یب یآمد و دست ها نییآرام از اوج پاو آرام  دیلرز

 ارضا شد یبه عقب رفت و با آه بلند ارشیلحظه که در دست گرفت گردن ک همان..کرد

 گذاشت اشنهیس یتخت هلش داد و سر رو یو رو دیخند

 وار نبود وانهیتپش قلب د نیلذت بخش تر از ا زیچ چیه

 ...شدیطاقت م یب نیچننیاو ا یبرا مردش
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 و ضرب گرفت دیکوب نیحرص پا بر زم پر

 توانستیرفت و آمدها هم نم نیهم یاما حت کردیاش م یعصب ادیز یو آمد ها رفت

 ردیرا بگ فشیافکار کث یجلو

 اجرا افتاد نیکنسرت و آخر نیآخر ادیچه شد که  دانستینم قیدق

از فکر کردن به  تواندیو چرا هنوز هم نم ایرو نیچه مدت غرق شد در ا دانستینم قیدق

 آن دست بردارد

 یمیهمان خاطره مشترک بود و همان حس و حال قد کردیطرف را نگاه م هر

 لبخند به لبش آورد رارسالنیمشغول بود و زنگ ام ییبه تنها میدر اتاق گر یوقت

 نداد جهیو نت دیکوب نیزمو پا بر  دیو نال دیدستور او را شن یوقت

 در گوشش اکو شد رارسالنیپر تحکم ام یلوس شد و ناز کرد و صدا یحت

 کنمیتکرار نم گمیبار زدم د کیحرفم و -

 یکارو انجام بد نیا دیبا یشروع اون کنسرت کوفت قبل

  کنمیم کتیت کهیت یبرگرد وگرنه

کار را نکند  نیجا که او حضور نداشت ا نیبود به برگشت و تکه تکه شدن اما در ا حاضر

 اما ممکن نبود

 نداشت رییبود و امکان تغ یکیاو  حرف

 یکِ  رارسالنیام دانستینم یکه حت یگوشه اتاق شلوار از تن کند و پالگ کوچک ناچار

 گرفت یکرده، در مقعدش جا یمخف فشیدرون ک

 کردیکه فکر م یتنها حل نشد مشکل نه

 تازه ماجرا شروع شد بلکه

ممکن  ریغ دیو او با نمودیممکن م ریسن و ورجه ورجه کردن با پالگ غ یرفتن رو راه

 کردیرا ممکن م

سرگردان بود و  یو نگاه کم دیشانه اش نشست از جا پر یکه با ضرب رو ارشیک دست

 ...جیگ

 ؟یکنیفک م یشده به چ یچ-

 +پالگ

 تر از او متعجب شد... شیجواب داد و خود ب صادقانه
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 !؟یبه چ-

 یچیه یچی+ه

 برم رو صحنه شهیتموم م یکارا ک نمیبودم بب منتظر

  ؟یاسترس ندار-

 درصد کی یحضور در صحنه؟ حت استرس

 کردیو دردناک اما او را رها نم نیریش یخاطره ا یادآوری استرس

 ندازدیراه ب یزیرفتن تمرکزش شود و آبرور نیباعث از ب دیترسیم

 بود نیهم قایدق رارسالنیام

 نداشته باشد ییجا تیاگر درون زندگ یکه حت یشخص

 کندیم ییافکارت خود نما انیشده در م یهر روش به

 اش  ییتوانا ایبود  قدرتش

 انداخت یبود او را از پا م هرچه

را دشوار  یزندگ یاز او بود، تنها کم یکه گوشه گوشه اش خاطره ا یکشور نیا در

 دنیجنگ یاما او آمده بود برا کردیم

 شروع شد یزندگ زیانگ جانیسن رفت و بُعد ه یرو بالخره

 داشت به همه کنسرت ها یآزاد برتر یدر فضا کنسرت

 طرفدارها  یدر رقص و همکار یآزاد

 یخودمان بایتقر یو جمع لمبرداریهزاران ف بدون

 ادیو فر غیلبخند شروع کرد و جوابش شد ج با

 گرفت جانیبه شور و حال مردم و او هم ه دیخند

 و خسته نشدند دندیاو رقص یانرژ یهم پا به پا تیمدت ناز و ادا آمد و جمع تمام

 دیرقص میو مال دیپر نییپا باال

 دوباره گرفت یو جان دیو حس بد پر کش دیخند

 یریها درگبعد مدت یجانیشور و ه نیچننیداشت به ا ازین

 اش کرد رهیخ یاما نگاه و لبخند نیب نیا در
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که تک تک لحظاتش را ضبط  ینیمانده بود به دورب رهیبود و تمام مدت خ یانیپا میتا

 کردیم

شدن ادا  شتریباعث ب نینشان داده شود و هم یقرار است به چه کس لمیآن ف دانستیم

 شدیاطوارش م

 نفرستاده بود یو محافظ گاردیباد بارنیا

 کار کرده بود نیاش را مامور ا یشخص یمنش بارنیا رارسالنیام

 ...کردیم یبردار لمیبا لبخند تمام مدت را ف ستادهیا یکه گوشه ا ییاو

 دار و تمیر یهااز قدم دانستیرا نم هدفش

 شدیتر م کینزد یو لحظه به لحظه به منش خوردیم چیپ یکه به آرام یتن

 کردیرا قطع نم لمیکه همچنان او را هدف گرفته، ف ینیدورب

 دنبالش بود هیبه ثان هیثان

 لیبدون دل کردیم طنتیش

 یکردن شخص پشت گوش تیاذ یبرا دادیمغز هشدار م تنها

 که او را پس زده بود یشخص

 زده بود و نخواسته بود پس

 شب از تخت او سر در آورده مهیبود و ن نخواسته

 دهیو او را دزد نخواسته

 دادیجنون م یو نگاهش هنوز هم رنگ و بو نخواسته

 ستیاش ن یدر زندگ چکسیه کردیو ادعا م نخواسته

 را نداشت گرانید یکیو طاقت نزد شدیم یرتیهم غ هنوز

 دانستیبود را نم یچه نخواست نیا

 او هم نبود یبرگشت به زندگ فکر

 هنوز هم مهم بود یعنیاش  یبودن منش اما

 نامدار مهم بود رارسالنیام یبرا

 که آزارش داده ینبود آزار دادن کس بد
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 سهمش باشد دینبا دانستیکه م یرتیبا غ ینبود باز بد

 با او یبد نبود باز اما

را  یبغل گرفت اندک افراد کردیکه لحظه لحظه اش را شکار م ینیفلش همان دورب یجلو

 که هنوز هم آنجا حضور داشتند

 و عکس گرفت و ناز و ادا آمد دیآغوشش کش در

 گرانید یمردش منع کرده بود برا یکه روز ییاز همان خنده ها دیخند یداشتن دوست

 شاهدش باشد یاز پشت گوش دیکه سهم او بود و حال با یدلبرانه ا یها خنده

 اش آمد و لبخند زد یکیبه نزد بالخره

 در آورد ییو صدا دیلبها کش یخم شد و زبان رو نیدورب یحرف کامال جلو بدون

 نامدار رارسالنی+ام

 نمینوچه هات و دور و برم نب گهید بهتره

 ... ریب بکش

 نییاش سر پا یآمد و مرد شرمنده مقابل نگاه شاک نییپا نیکه دورب دینرس انیبه پا جمله

 انداخت...

 زدمیحرف م ستییداشتم با ر ی+چرا قطع کرد

 ماهان خان دیحرف نزن یجورنیلطفا ا-

 اخم کرد  وتیشد و ک نهیبه س دست

 یناراحت بود نه عصبان نه

 بود یتنها لجباز قصدش

 از توجه او کردیم یکه شادمان یاو و قلب با

 فرستهیتموم شده هنوزم مثل قبل آدم م یحرف نزنم؟انگار نه انگار که همه چ یجورنی+ا

 رنیبگ لمیاز من ف

 بشه یچ که

 کنه هان کاریچ خوادینبود مثال م لشیباب م یا صحنه

 نجایا یایو م یدیاون و گوش م یسال سن حرفا 30با  یکشیخجالت نم تو

 نهیهم فمیمن وظ-
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 پرسه زدن و شکار کنم سمییر یمهم زندگ یکه اطراف آدما یهرکس

 گهی+آره د

 کنهیکه باهاشون حال نم ییو روش آسمان خراش واسه حدف آدما راه

 را بر مال نکند قیبر هم فشرد و جان کند تا حقا لب

 آسمان خراش نبود اما هنوز هم قدرتمند بود گریکه د یخراش آسمان

 گذشته سییابهت سابق و همان ر همان

 در چشم آنها الاقل

 ...دیاش کوب نهیتر شد و با هر کلمه تخت س کینزد

 بگو ستیی+برو به ر

 نداره یبه اون ربط گهیمن د یزندگ

 ...کنمیدلم بخواد م یهرکار من

 که مجبور باشم بابت رفتار هام جواب پس بدم خب؟ ستمیگذشته هم ن آدم

 نداشت از نوچه  یتصورش اما خالص برخالف

 او

 اقامت او بود.... ،محلیاتاق کنار یبه هتل برگشت و در کمال ناباور یوقت یحت

 اش یعمل کند نسبت به حضور دائم تفاوتیداد ب حیترج

 شب به ساحل رفت مهیبا اسپانسر کنسرتش در ساحل گذاشت و سرخوش ن یقرار

 و خوشحال بود از بابت خلوت بودنش ستادیا ایدر روبه

 گذاشتینشناخته شدن آزادش م نیهم

 به جان خسته اش کردیم قیکه آرامش تزر یمیمال مینس

 بود اما قصد خواب نداشت خسته

 از کجا نشأت گرفته دانستیکه نم یسرخوش

 ردیهمچنان ورجه ورجه کند و آرام نگ شدیم باعث

 چند ساعته یآزاد نیاستفاده را برد از ا تیباز کرد و نها رهنیپ یها دکمه
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گرفت و با لبخند به سمتش  اینگاه از در ستادیکه شانه به شانه اش ا یدرشت مرد کلیه

 برگشت

 نجایا یتو هوا دیغرق شد یلیکه خ نمیبیم-

 باشه ایلذت بخش تر از در کنمینم دایرو پ یی+جا

 تر آمد نییمرد از چشم ها سر خورد و پا نگاه

 را به هم چفت کرد رهنشیپ یتر شد و لبه ها کینزد یلبخند قدم با

 و نخور ماهان جان میمال مینس نیگول ا-

 یسرما بخور ممکنه

 سوزان مرد با باال تنه برهنه یهااز برخورد سر انگشت یشد قدر معذب

 همانطور بسته بماند رهنیشد پ نهیو دست به س دیخند لیدل یب

 چند ساعته نیقشنگ هم یفضا نیو ا ایدر نیسهمم از ا یوقت ستین یا گهی+چاره د

 گهیبکنم د دیاستفاده رو با تهینها

 به لحن گله مندش دیخند مردانه

 یلحن حرف زدنش هم از نظرش جذاب بود و دوست داشتن نیتر یعاد یحت

 یایواست تو روز هم ب کنمیم هیساحل و کرا یجا هی خوادیاما اگه دلت م یحق دار-

 چاک داد... شیچشم درشت کرد و ن خوشحال

 ؟یعنی شهی+م

 یاگه تو بخوا-

 گرفت... یقیبه حرف منظور دار مرد دست باز کرد و خوشحال دم عم توجهیب

 خوامی+معلومه که م

 و لذت ببره رهیلم بده و آفتاب بگ نجایکه نخواد تو ساحل ا هیک

 را از نظر گذراند... شیگرسنه شد و سر تا پا یکم نگاه

 ...کردیبود که حواسش نبود و نگاهش را شکار نم خوب

 تنه نیا فهیح-

 کنهیو که آدم آفتاب سوخته نم یدست کیو  یدیسف نیبه ا پوست
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تاد که باز هم فراموش خودش را جمع و جور کرد و لعنت فرس یاز حرف مرد کم شوکه

 نشان دهد.... دیرا نبا شیخود واقع یهرکس شیکرده پ

 معذب شد از نگاه مرد یزد و قدر یمصنوع لبخند

گره  رارسالنیام یمنش نیپشت گردن برد و ماساژ داد اما نگاهش به نگاه خشمگ دست

 خورد

 به سمتش آمدند و اجازه واکنش ندادند یکریغول پ گاردیباد با

 میریگیماهان خان رو ازتون قرض م یاجازتون جناب، قدربا -

 ستادیدورتر ا یهم قدم شد و کم متعجب

 +چه خبره؟

 د؟یداریشب هم شما دست از سر ما برنم نصف

 اتاقتون دیتر بر عیماهان خان بهتره هرچه سر-

 خبر بدم سییمن به ر تا

 ؟ی+چ

 ؟یخبر بد یاتاقم به ک برم

 بود... فمیوظ یکردم ول یغلط هیمن...من -

 دیشما در چه حال گفتن

 ساحل دیاومد یکیگفتم با  منم

 شد یعصب شونمیا شونمیا

 نجایا انیاالن م نیهم ایاتاق  دیگردیبرم ای گفت

 بودنش یکه شک نداشت در تو خال یدیزد به تهد پوزخند

 گذاشتیرا بندرعباس نم شیوقت شب به خاطر او پا نیدر ا رارسالنیام

 لو رفتن ینیو بودنش  شناختندشیم رارسالنیکه تحت عنوان ام یشهر در

 گرفت و ابرو باال انداخت... نهیبه س دست

 ؟ی+منو بچه فرض کرد

 التماس دستش را گرفت و به سمت هتل کشاند... با
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 ازتون کنمیخواهش م-

 گرفتمیم لمیف دیاشتباه کردم نبا من

 شهیم کیمرد انقدر بهتون نزد نیا کردمینم فکر

 رو راحت کنم اما بدتر شد الشونیخ خواستمیم

 دیشما بدترش نکن کنمیم خواهش

 شماها یرفتن آبرو یعنیاومدنش  نجایا

 ...ستادیخود ا یو سر جا دیکش رونیدستش را از دست مرد ب یعصب

بهتره  یگیم ستیبه رئ یزنیاالن زنگ م نیتوام هم دارمیبر نم نیاز ا شتریقدم ب هی+من 

 دخالت نکنه میتو زندگ نیاز ا شتریدهنش و ببنده و ب

 متوقفش کرد... یگوش امکیپ یبرگشت نزد مرد را داشت اما صدا قصد

 منکر شود توانستیرا که نم یمینشده و ناشناس بود اما حفظ بودن شماره قد رهیذخ شماره

 یو دلبر زدیزنگ م بسته به او ،چشمیروز یکردن شماره او نداشت وقت رهیبه ذخ یازین

 کردیم

خونش  یفاصله گرفته باش یحروم کهیاون خراب شده بهتره از اون مرت امیمن دارم م-

 نپاشه رو صورتت...

 با او یهم صحبت یسمت هتل پا تند کرد که عجله داشت برا به

  زینه مسالمت آم اما

 ...کردیمشخص م یو محدوده ارتباط دادیحد و حدود نشان م دیبا شهیهم یبار برا کی

 ...رارسالنیمثل ام یشخص یدرکش برا نمودیم دیبع هرچند

 کرده خواستهیو هرکار م افتهیدست  خواستهیبه هر چه م یکه در تمام زندگ ییاو

 ...شیاز حرفها یبود فرمانبردار دیبع

 یراحت الیاز سر خ دیرا شن قشینفس عم یکه وصل شد صدا تلفن

 کردیاورا راحت م الیخ گرانیچرا دور بودنش از د کردینم درک

 اش نداشت یدر زندگ ییکه جا او

 خوبه-

 یکه ازش فاصله گرفت خوبه
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 هتل یکه برگشت خوبه

 +برگشتم اما نه واسه حرف تو

  میکه حرف بزن نجایا یای...بنجایا یای... منتظرم بمنتظرم

 دادیرخ نشان م تیو عصبان گرفتیصدا آرام آرام اوج م تن

 دیدیرا م جایب یدخالت ها نیا یممکن بود وقت ریآرامش غ کردیم هرچه

 چته یکه بگ می+حرف بزن

 به لحظه هام یزنیگند م یکه دار چته

  میتو زندگ یکنیکه دخالت م چته

 یاریدر م یباز سیواسم رئ یجورنیکه ا یدار یچه نقش یبگ

 ومدیروز خوشت م هی-

 را یعاشق امیداشت ا ادی به

 یا شهیو همان حس و حال کل رتیغ نیاز ا رفتیته دل غنج م یوقت

 شدیکه به لبخند باز م یآمدند و لب یکه به پرواز در م ییها پروانه

 دادیکه نشان از عشق م یو برق چشم دیچرخیکه به قربان صدقه م یزبان

 حس نیبود حال اما از ا دور

 یستین یچی... االن هیروز تو مردَم بود هی+

 مثل همونا می...شدونهیبچه در م هی یکه طالق گرفتن و پا ییزوجا مثل

 میزوج نبود چوقتیتفاوت که ه نیا با

 اما جونمه ستیکه از خونم ن یهست یفقط پدر بچه ا تو

 نامدار رارسالنیام یخوایم یچ

 از برگشت یکنیم مونمیپش یانقدر زود دار چرا

 ...یکه پسش زد یباش یمعشوقت نه دل نگران کس شیپ یلش کرده باش دیبا االن

 زده بود...دلشکسته بود قبول داشت پسش

 و نبود... یاز دلخوش اما

 ...ییبود به جدا ناچار
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 نداشت یگرید چاره

 شد از لفظ معشوق یعصب

 به جز ماه تصور کند یخودش را کنار شخص توانستیم چطور

 معشوق ندارم گمی...میبزن شمیآت یاریکه اسمش و م یلعنت به اون معشوق-

 کردیزد و البته که باور نم پوزخند

 دیمثل سابق نتپ گریقلب د نیو سوخت و آتش گرفت و ا دیبا چشم د آنچه

 معشوق نداشتنش را؟... کردیباور م دیبا حال

 و باور نکنم؟ دمیکه به چشم د یاون یگیم ی+دار

 هم اعتماد نکن یدیکه د یبه اون یحت گمیدارم م-

 بهت اعتمادم ندارم یحت گهی+آره درسته د

 رفتارات نیاز یتا دست بردار یخوایم یچ

 رو ایبچه باز نیا یتموم کن تا

 عشق و جنون را؟! ای پنداشتیم یرا بچه باز رتشیغ

 سازدیشده و از کاه کوه م ماریکه ب یآن اعصاب دیشا

بدون  کردیصدا داشت او را طلب م کیشده و متشنج را که  فیآن اعصاب ضع دیشا

 توجه به مانع و مشکالت

 که دست خودش نبود رتشیغ

در کنار  دنشیکه فقط آن دو را کنار هم قاب گرفته، حال طاقت د یساله ا 4 ریتصو

 را ندارد یگرید

 نبود یکه بچه باز رتیغ

و گوش کر  زدینجات نعره م یکه در قلبش فرو برده و برا ماندیرا م ینیزهراگ ریشمش

 کردیم

 دیشنیرا م شیماهان فقط نعره ها و

  دیدیفرو خورده را نم ریشمش

 دادیعذابش م نیو هم دیدینم

 ؟یتا دست از سرم بردار یخوایم ی+چ
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 خوامیتورو م-

 یمال من بود شهیکه هم یجور همون

 و گفت دیکش داد

 دهیسر به فلک کش یبود تن صدا یحرص

 او را کردیطلب م صانهیحر

 شهیهم مثل

 عاشقانه یاحساسات و لحن یاز کم غیدر

 نبود که از خاطر برود... یزیاش چ یطلب انحصار

 شد و ساکت ماند شوکه

 از لحن و دادش دیشا

 که بکار برد یاز کلمه ا دیشا

 و تاب خورد چیدل پ یکم دیبود شوکه شد و شا هرچه

 منکر شود حس ذوِق خواسته شدن را توانستیم یکس چه

 شتریخواستن ها و ضعف او ب نیضعف داشتن از ا همه

 کشدیکه طالبت باشد ضعفت سر به فلک م رارسالنیام

 و؟ یخواستیکه م یاون یدیشن-

 نکن ینکن با اعصابم باز یباز رتمیبا غ گهید ؟پسیدیشن

 رد بشه تونستینم شیاز ده متر یکیاون ماهان گذشته که  کو

به رخ  کلیواسه من ه یدیچاک م رهنیدکمه پ یآزاد یاونجا فکر کرد یرفت یپاشد

 یکشیم

 و درست کنه رهنتینگات کنه پ یمثل چ کهیمرت که

 چشماش و کنمیم کور

 رونیب ادیصبح زنده و سالم از اون اتاق م نیاصال بب تو

 سالم منو برسون بهش اومد

 بلندش یو تن صدا یبه لحن حرص دیزده خند بهت
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 را؟ دشیتهد کردیساده لوحانه باور م دیبا

 ممکن بود ریغ

 کدوم و بگم؟کدوم خاطرخواهت و بشمارم-

 دست تو چهیکه اعصاب نداشته من شده باز فعال

 ادیاون م رهیم نیا

 اومده گهید یکیبود حاال  رامیعل روزید تا

 خونمون  میبگه پاشو بر رامیعل کهیبزنه اون مرت دتید نیا

 خونتون نه اون جاش تو قبره اما خونمون؟نه

 ...تو

 آرام شد یگرفت و کم یقیعم دم

 به کنار گرانید بحث

 همان آسمان خراش گذشته بود هیبق یبرا

 اهیو همان چهره س تیهمان شخص با

 یآغوش گشوده برا شدیم یاو آسمان یهنوز زنده بود اما برا گرانید یخراش برا آسمان

 کردیفرق م زیاو همه چ با...بغل گرفتن ماهش

 هیبق شیپ نه..گهید یجا چیه نه..مونهتو جات تو دل آس-

 ریاما چه د یگرفت ادیزدن و  حرف...نامدار رارسالنیام یگرفت ادی+تموم شد؟ 

 نه اشیباز نیریبه ش یضعف بره واسه حرفات و لبخند بزن که..؟یخوایگذشته رو م ماهان

 زهیریم یتمامش قلدر از..کنهیدرکشون م دهیاما به حرفات گوش نم دیجد ماهان

بهم  دیو تو با هیچجور هیفاصلم با بق ستین میحال من...کنهیمنو خورد م تیشخص تمامش

 آره؟من درک ندارم؟ یبگ

 از کنار تخت برداشت یو قرص دییدندان سا یعصب

کاهش  یمصرف کند، تنها برا دیچند قرص با دانستینم یکه حت یتمرکز و آگاه بدون

 و بدون آب قورت داد ختیقرص کف دست ر نیپلک چند یلرزش دست و پرش عصب

 نیهم شهیهم..یکنیهمه کار م یمنو سگ کن نکهیاما واسه ا یدونستیم شهیهم یدونیم-

 یبود یجور
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 بردینم ییبا او راه به جا یهم صحبت گرید...تخت لم داد یزد و کامال رو پوزخند

 خواستیرا م رامیفقط حرف زدن با عل حال

 ندارد ینقش شیدر زندگ یکس گریبود د یمدع رارسالنیام

تا  یجنگ دوباره قلب و مغز فاصله ا نیاو با ا وئخواهدیبود هنوز هم او را م یمدع

 را رامیداشت حرف زدن با عل ازین...نداشت یوانگید

 !یا چهیمگر تو باز کردیکه گوش زد م یو مغز شیکه ذوق زده بود از حرفها یقلب

 یبرام ارزش ندار یانقدر گهی+متاسفم اما تو د
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 به عقب برگشت... گریپارک کرد و بار د یگوشه ا نیماش

از آنها  چیو ه کردیم رامیکه با عل یطوالن یبه لب داشت از ذوق پسرک و سخنران لبخند

 دیفهمینم

 مهم نبود دنشیفهم

 شدیاش بهشت م یزندگ د،یخندیم لیدل یپدر را داشت و ب داریکه کودکانه ذوق د نیهم

 ؟ییبابا یدیرو م ی+آرکو...گوش

 دستش زد و به عقب هل داد... یفشرد آرام رو نهیاخم کرد و تلفن به س وتیک

 خودمه بلو-

 ؟ی+چ

 خودمه یشوخر-

 باهاش حرف بزنم کمیبابا اما منم  دونمی+م

 تنگ شده دلم

 نشه-

 آشکارش و مستأصل ماند یبه حسود دیخند

 درمانده اش کرده بود رامینزدن با عل حرف

 عشق دییتا یکم دیو شا شیروانشناس یهاحرف تشیداشت به حما ازین

 شود دییتا رامیداشت از جانب عل ازین

 شود دییتا رارسالنیام یهاحرف

 شود دییداشتنش تا دوست

 چند روز برآورده نشده بود نیداشت و در ا ازین

 یدیو م یتنگ نشه حاال گوش گهید دمی+چشم قول م

 فرستاد شیبرا یچسباند و بوس به لب یگوش دیترد با

 محض بود یدلبر یهمگ حرکاتش

 به سمتش دراز کرد و پر ناز لب غنچه شد تلفن

 یدوسش نبداشته باش بابا ماه یلیخ-
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 حرکت کرد یگفت و به آرام یچشم

 بودن حرکتش را قبول داشت اشتباه

جا  کیاما  کردیرا سرزنش م گرانیبه خاطرش د شهیکه هم یزیچ یرانندگ نیح صحبت

 آرکو نبود لیهم باب م ستادنشیا

 کند یبد خلق رشیدر حضور بابا ام خواستینم

 رامی+عل

 معرفت یب گذرهیم خوش

 اما دل تنگم گذرهیخوش که م-

 حرف بزنم برات یکل خوامی+برگرد م

 نزنه یحرف ریام یاز من جلو یاما حواست باشه به آرکو بگ گردمیچشم برم-

 رکو بتوپهآ به

 ییگو شناختیرا نم رارسالنیبه جز او ام چکسیزد و ه لبخند

 مطمئن بود شدینم یهم نسبت به آرکو عصب یو روان یحالت روح نیدر بدتر او

 اخم کند ایبار به ارش کیموجب نشد  یحت شیها یو اعصاب خورد یسال زندگ چهار

 که آرکو پسر هم خون خودش بود و دور مانده از پدر حال

 براش زهیچقدر عز یدونیانگار نم نویا نمیبی+به آرکو ؟تو خوابم نم

 نگه یزیبالخره بگو االن چ-

 حرصش بدم امیب یحضور خودم

 رامیحرفارو عل نی+ول کن ا

  یگردیبرم یحرفام شده غمباد گلو ک من

 یبدبخت همهنیمسافرت وسط ا یرفت یبه چه حق اصال

 گفت یبهم چ رارسالنیام یدونیم

 کرد کاریچ یدونیم

 ستیرفتار عاشقا که دست خودشون ن-

 باال برد آرکو مشغول شود یرا کم یقیموس یو صدا دیدر هم کش ابرو
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 ؟یگیبه من م یتو دار نوی+عاشقا؟ ا

 بوده یحرکتش چ دونمیچون م-

 نداشت جانیصدات ه ینجوریکه ا دیبوسیو جلو چشمت م یکی اگه

  یکرده که ذوق کرد یکار هی

 گهیعاشقه د یعنی نمیا

 نشم؟ یزاپاس کس یکه به من گفت یتو نبود نی+ا

 من افتاده ادیکه معشوقش رفته  حاال

 خوامیگفت تورو م بهم

 جز دل آسمون ندارم ییگفت جا بهم

 شهیتو نم چکسیه دیچه عجب... اونم فهم-

  رامی+عل

 کنم؟؟ کاریرو بشم بهم بگو چباهاش روبه خوامیم االن

 تپهیقلب هنوز واسش م نیتو چشمات نزار بفهمه ا نهینزار ذوق و بب-

 قلب و عاشق کنه نیدوباره ا دیفکر کنه با بزار

 بهش یبرگرد ستیقرار ن اما

 ینیتالشش و بب ینیقراره بش فقط

 آدماست تیخاص نیا

 دوننیاز دست ندن قدر نم تا

 یچ یعنی ینور زندگ میگیم یوقت دیدستت داد و فهم از

 آسانسور سر و وضعش را برانداز کرد نهیاز آ گریبار د دیترد با

 آمدنش یداشت هنوز هم برا شک

 ندیآرکو قرار بود پدرش را بب یحضورش را وقت دیدینم یضرور

 ییارویاز رو دیترسیهم م یکم دیشا

 قرار بود نشان دهد به حرف آخرش یواکنش چه

 به آرکو رهیتوجه به او پر عشق خ یب ایاخم بود  پر
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 فکر شد و دست پسرک را گرفت و در آسانسور را باز کرد و لبخند زد الیخیبود ب هرچه

 کردیمردانه اش چکه م یاز سرتاپا یطاقت یب

 ستادهیآسانسور منتظر ا یروبود که طاقت نداشته که روبه معلوم

 آمد نییمکث نگاه از چهره ماهان کند و پا پر

 را نگاه کرد شیروبه رو پدر کنار رفت و مرد ی" کنان از پشت پای"دال پسرک

 دارید نیخاطر داشت چهره اش را از آخر به

 و قاب عکس کنار تختش بود یشگیهم یرا زنده نگه داشته صحبت ها ادشیکه  یزیچ اما

 اوردیپدرش را به خاطر ن توانستیم مگر

 سن کم نیچند با ا هر

 جلو گذاشت یاز دست ماهان جدا نکرد و قدم دست

 شدیاما باعث ترسش نم رارسالنیام رهیخ نگاه

 دندیبلعیجسم کوچکش را م رهیخ رهیکه خ یاشک یچشمها

 زندینم یچرا حرف دانستیزده شد از اشک چشم اما نم غم

 دادیبه او رشوه م یو با دلبر کردیاشکش را پاک م رفتیبه سمتش م دیبا حال

 کردن را فراموش کند هیگر نکهیبه خاطر ا فقط

 کردیم گرانیبا باباماهان و د شهیکه هم یکار همان

 تر شد و دستش را سفت تر گرفت کیتنها به پدرش نزد اما

 کنار رود دگانشیاز مقابل د یالحظه رشیمبادا تصو زدیپلک نم یا هیثان یحت

 بزرگ شده اما مقابل چشمانش واقعا بزرگ تر شده بود گفتیبود اگر م شهیکل

 بود دهیکش قد

 شدیم دهیهزار رنگ حال به وفور د یها یدر آن گو طنتیش

 گریخودش بود د پسرک

 وفتدیب شیبرا یمبادا در خواب اتفاق زدیکه شب تا صبح پلک بر هم نم یهمان

 را حفظ شده بود شیهاکه تعداد نفس یهمان
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پدر  یگاه تن زخم هیحبس، فکرش تک یواریو چهارد یجهنم یکه در روزها یهمان

 شدیم

 آخر ملتمسانه التماسش کرد او را به خاطر بسپارد یکه در روزها یهمان

 خودش بود پسرک

 ختنینداشت از اشک ر ییابا گرید

 دیارز یم

 دیارز یکردنش م هیبه گر آرکو

 دیارز یچشمش م یسیبه خ آرکو

 شکستیکه مقابل نگاه معشوق م یجهنم غرور به

 ختیریمجدد پسرکش اشک م دارید یبرا او

 زانو زد و دست چپ به سمتش دراز کرد نیزم یرو

 آرکو سر به سمت باال گرفت و به ماهان نگاه دوخت دید

 باباعه؟-

 دیپرسیو باز م دانستیم

 به سمتش دنیو پر کش دییتا یبرا

 ناز آن دردانه را نکشد توانستیم یو ناز آمدن و چه کس یباز لوس

 جهت لبخند خواستیم یدییتا فقط

 نگ خاطرات پدر و "پدر" خطاب کردنشهرچند کمر یادآوری

 سر تکان داد و با چشم به او اشاره کرد یزد و به آرام لبخند

 نداشت تیبود اما اهم دیپر ترد هاقدم

 شک ها نیو ا دیترد نیا یداشت پسرکش برا حق

  کردیرا چگونه آرام م دنشیدر آغوش کش یبرا زدیکه له له م یداشت اما تن حق

 گذشتیقرن م شیها هم برا هیثان

 ماهان هنوز دست کوچکش را احاطه کرده بود دست
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دست از دستش جدا کرد هرچند  یبرداشت، به آرام رارسالنیقدم را که به سمت ام نیاول

 هنوز به سمتش دراز بود

را به  شانیزد و با لبخند عشق باز هیبه عقب برداشت و به در بسته آسانسور تک یقدم

 تماشا نشست

 ستادیاش ا یکیبه پدر اما بالخره نزد دنیرس یاز حد کند بود برا شیب کوچکش یها قدم

 یدست رو چکس،یکه لرزشش دور نمانده بود از چشم ه یتوجه به دست دراز شده ا یب

 زد سیلوچکش را ل یهاگونه اش گذاشت و لب

 لمس کرد صورت پدرش را یقدر

 حس بودنش ای ییآشنا یبرا نه

 رفتیکه در ذهن رژه م یکند با خاطره ا سهیمقا خواستیم تنها

لمس دستانش  ریز رارسالنیو ام کردیم سهیمقا یتار ذهن ریصورتش را با تصو کودکانه

 چشم بست و لبخند زد

 ذهنش سهیبود مقا زیآم تیموفق ییگو

 داشت ادیکه در  یخودش بود...همان ریام بابا

  شدیلمس دستش بسته م ریکه هر بار ز یو همان چشم شیلمس صورت با ته ر همان

 هیدییو تا دیکرد، آرکو پر ذوق خند کیکوچکش را که در دست گرفت و به لب نزد دست

 دنشیدر آغوش کش یبود برا

 بلند شد نیاز زم جانیو پر ه چاندیقدرت دست دور تن کوچکش پ پر

 اما تالش کرد دور تن پدر حلقه کند شدیکه کامال دور تنش حلقه نم یکوتاه یپاها

 و سر بر شانه اش گذاشت چاندیدور گردنش پ دست

 شدن را دوست داشت دهیآغوش کش در

 از حس آرامش سرشار

 لیبابا ام-

 فدات بشه ری...بابا امری+جان بابا ام

 ناز صدات نیبرا ا رهیبم ریام بابا

 ادتهیرو  بابا
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 دقدرتمند پدر دور تنش کمتر ش یهافشار دست یاز شانه اش بلند کرد و قدر سر

 عهن-

 +دلت برا بابا تنگ شده بود؟

 عهن-

 بابا رو؟ ادتهی+از کجا 

 ...دیبرد و صورت به تنش مال شیگلو ریناز سر ز پر

 کنهیبخلم م ینجولیا لیفخط بابا ام-

 بهتر شود... دید یدست اشک چشم زدود تار کیو با  دیخند بلند

 نتن لهیگ-

 واسه داشتن تو کنمیم هی+گر

 یچ یعنیواست  دمیجونمم م یدونیم

 پر بغض پدر یکرد از صدا بغض

 عشق قیحس عم ایجمله  ینداشت از معن یدرک

 ندییطاقت نداشت لرزش صدا و اشک چشمش را ب اما

 آله-

 سیدست پسرک را خ یرو قایقلب گذاشت و اشکش دق یکوچکش را گرفت و رو دست

 کرد

 گهیرو م ییقلب بابا نی+بب

 کنهیم هیگر ییمعلومه که بابا شمیاومده پ آرکوم

 زد هیگر ریز یاشک پدر را و ناگهان اورین طاقت

 تکان خورد یقراریچشم قرار داد و با ب یدست مشت کرد و رو دو

 زد به پسرک دل نازکش لبخند

 دیکنار زد و هر دو چشمش را بوس شیهاچشم یاز رو دست

 شتریها را بزد و بازهم فشار دست هیشانه چفت کرد و سر به سرش تک یرا رو سرش

 کرد
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 دانستیسال نبودنش را نم کی نیدوام آورده بود ا چگونه

 بکشد تواندیلحظه به بعد بدون او نفس هم نم نیاز ا دانستیم تنها

 گرفته یو قربان صدقه اش رفت هرچند با صدا دیپسرک را شن زیهق ر هق

 دینگاهش را فهم یماهان گره خورد و معن رهیدر نگاه خ نگاه

 لبخند زد زیناز سر کج کرد و ر پر

 پسرکش به او رفته بود... یکه دل نازک البته

 دل نکند از جسم کوچکش یا هیثان یحت

 کردیو آرامش م رفتیبغل گرفته قربان صدقه اش م به

 و بالخره اشک و آه تمام کرد دیپدر مال رهنیبه پ صورت

 ان داد...را نش راهنشیاز پ یو گوشه ا دیخند

 یمجاسات شد-

 قربونت برم؟ ی+مجازات چ

 ینتن لهیگ هید-

 و با لباست پاک کلدم مماخم

 ...دینگاه کرد و بلند خند رهنشیزده به گوشه پ بهت

 به تنش فشار داد و بالخره قصد ورود به خانه را کرد تن

 توقع ندارم نیاز ا شتریب ارشیک تی+از ترب

 و به ماهان عالمت داد... ستادیا یباز کرد و کنار در

 تو ای+ب

 برم کار دارم دیبا-

 خوبه تشیهم ترب یلیبچم خ بعدشم

 و نق زد... دیزده از آغوش پدر خود را به سمتش کش هول

 ی*بابا ماه

 ستین یبعد برو کار سخت نیتو بش ایب قهی+دو دق

 بشیعج یحرفها دنیبه او بود بعد شن یکیتحمل نزد سخت
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 مرد او را خواستار شده نیهم شیچندشب پ کردیفکر م یاو بود وقت دنید سخت

 از فکر کردن به آن گرفتیو تن لرز م شدیم یته دلش خال ناگهان

 نداشت مقابل نگاه مظلومانه پسرکش یا دهیفا مقاومت

 حرف از کنارشان گذشت و داخل شد یب

 هول زده بود و آشفته.... یکم

 و خشک شده بود دهییخانه رو نیهرحال که عشق در ا به

 نبود بیشدنش عج ییو هوا واریاز در و د کردیهرحال که خاطره چکه م به

 خانه نگذارد و چه زود قسم شکست نیخورده بود پا در ا قسم

 آزار دهنده یاز فکرها دیطلب ییرها

 دیدرشت شده اش خند یو به نگاه کنجکاو و چشها ستادیپسرکش ا کنار

 ؟یکنیاه منگ ینجوریچرا ا یدوسانت هیچ-

 بوده؟ نجای*ا

 بوده نجایخونمون؟ آره ا-

 بوده نجایتوام ا اتاق

 بوده نجایخوشگلت هم هم خرس

 زده تکان تکان خورد و دست زد.... جانیه

 نمیبب نمی*بب

 صورتش را و به سمت هال رفت و پسرک همچنان در آغوشش بود دیبوس

 شدنش ینکرد به غر زدن ماهان که اعتراض داشت از بغل توجه

 آورد یبار م یکه پسرکش را بغل البته

 تن تنومند بود نیزنده بود خانه امنش هم یحاال تا وقت از

 روهام رفت و با لبخند به پسرک عالمت داد... ایسمت آر به

 پسرکم چه بزرگ شده روهام ینیبی+م

 دهان گذاشت و تنها نگاهش کرد یرو دست

 که محروم بود یروز و هزاران ساعت 365سال و  ۱قدر  به
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 اما زودتر به خود آمد ایآر

 بود بغلش کرد ریو به سمتش رفت و همانطور که در آغوش ام دیکش غیج

 ....دیابرو در هم کش یو کم دیشدن پسرک را فهم جمع

 گوشش پچ زد... ریرا ناز کرد و ز سرش

 +جانم بابا چته؟

 شد رهیخ هیسر کج کرد و به بق یواشکی

 بود وتیاز حد ک شیمتعجبش ب افهیاشاره در دهان فرو برد و ق انگشت

 *دوسته؟

 ؟ی+چ

 اشاره کرد و حرفش باز تکرار شد... ایآر به

 *دوسته؟

 ماهان را کنارش حس کرد و سر به سمتش برگرداند.... یکینزد

 ادشهیاون فقط تورو کامل -

 ارهینم ادیبه  ادیرو ز هیبق

 بشه کیدوسته و آشنا اجازه داره بغلش کنه و بهش نزد یهرک دونهیم فقط

 به پسرک در آغوشش زل زد گرید بار

 ختیاش چسباند و هر چه عشق داشت درون بوسه ر قهیبه شق لب

 قربان صدقه یآورده بود کلمات را برا کم

 حس  انیب یآورده بود اشک را برا کم

 اش چسباند قهیو لب به شق ختیعشق در بوسه ر تنها

 شتریب یتمام شدنش را داشت و حال آرزو یآرزو یکه روز یزندگ نیاز ا خواستیم چه

 شدنش

 بودن در کنار او یبرا فقط

 آرکو؟ ادینم ادتی+

 تکان داد و نوچ نوچ کرد و لب به گوش پدر چسباند... نیبه طرف سر



 

1213 
 

 !لی*بابا ام

 زدیم شیهربار که صدا گرفتیتازه م یو جان دادیم جان

 دور تکرار بگذارد... یگرفتنش را و رو ریضبط کند بابا ام خواستیم دلش

 ری+جان بابا ام

 فدات شه ریام بابا

 آرکو لو بخولن؟ خوانی*م

 بخورتت؟ خوادیم ی+ک

 *اونا

 +نه بابا

 پس؟ تننینگام م ینجولی*چرا ا

 و سر پسرک را به طرف خانواده اش گرفت... دیخند

 کننینگات م ینجوری+از بس دوست دارن ا

 عمو روهامته  نیا

 ایعمو آر نمیا

 سکوت کرد شیاشک ها دنیبه سمت پدر بزرگ ساکتش گرفت و از د سر

 اوست با پسرکش دارید نیکرده بود اول فراموش

 به سمتش برداشت یزد و قدم لبخند

 اتابک خان ی+تو شوک

 نمیروز پسر توام بب هیقرار بود  یعنی-

 و جمینت

 عمرم و شهیپس ش نشی+خوب بب

 به سمت آرکو دراز کرد و به نوازشش پرداخت... دست

 ...ادیبزرگش عالرغم سن ز یحس نکرد از دستها یا یزبر

 سهمش شود یشتریبه دستش چسباند نوازش ب شتریصورت ب لوس

 توعه به جز چشاش هیشب-
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 به سمت ماهان برگرداند و با خنده اشک چشمش را پاک کرد... سر

 رفتهناز و اداهاش اما به تو -

 ...ختینگاهش کرد و در چشمش عشق و احترام ر مهربانانه

 یکرد تیکه نوه مو انقدر قشنگ ترب یمرس-

 بابا بزرگته آرکو  نمی+ا

 لیاباتک بابا ام یتو بهش گفد ی*ول

 تو بگو بابا بزرگ خب ی+بهش گفتم اتابک خان ول

قصد نداشت از آغوش پدر دل بکند که باز  ییروهام برگرداند و گو ایسر به سمت آر جیگ

 ...چاندیدست دور گردنش پ

 که شهین ی*ول

 شه؟ینم ی+چ

 متفکر شد... وتیکج کرد و ک سر

 *دوتا عمو؟

 یی+آره بابا

 شهین ی*ول

 دونه عمو  هی یدونه شوخر هی یدونه داداش هی ییدونه دا هی

 شهیکه ن دوتا

 از آن نداشت... یدرک چیکه ه یدیلفظ جد دنیاش اخم کرد از شن یزبان نیریتوجه به ش یب

 ه؟یک ی+شوهر

 مشکوکش کرد شتریماهان اما ب سرفه

 کردنش روهام به سمتش آمد و دست دراز کرد... چیسوال پ قبل

 بغل عمو آرکو؟ یایم-

 دست از دور گردنش جدا کرد و مودب اجازه گرفت... چکواریپ حلقه

 *برم بغل؟

 دیپدر را که د دییتا
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 ...دیخند ایو به شکلک بامزه آر دیدر بغل روهام پر فورا

 عمو قربونت بره... نیبب-

 کرد... ترکیو به خود نزد چاندیپ ایدست دور شانه آر کی

 توعه یمن هم عمو کوچولو یبیب نیا-

 ایآر عمو

 که ینداره اگه دوتا عمو داشته باش یبیع

 یهر حرف و اعتراض یشده بود برا رید

 شناختیم شتریپسرکش را ب ماهان

 دیچسبیو فرع را م کردیمطلب را ول م اصل

وار  یاستفاده نکن و آرکو زودتر از هرکس طوط یبیاعتراض که از کلمه ب یشد برا رید

 را تکرار کرد شیحرفها

 ؟یب ی*ب

 خنده اش بلند نشود... یصدا دیبست و لب گز چشم

 تلفظ درستش را هم بلد نبود... یحت پسرک

 منه اما تو بهش بگو عمو خب؟! یبیآره ب-

چشم بست و  دنشیاز د رارسالنیشد و ام زانیچشم درشت کرد و لب و لوچه آو مظلومانه

 رو گرفت....

 دانستیحرکت و ماهان خوب م نیضعفش بود ا نقطه

 ....کردیبود و حال پسرکش هم سو استفاده م ادهیپس او برنم از

 دراز کرد... ایدست به سمت آرکودکانه  افهیهمان چشمان مظلوم و ق با

 من نه؟ یب ی*ب

 و پسرک را در آغوش گرفت دیخند

 آخه کوچولو یا یبیتو خودت ب-

 من نه؟ یب ی+ب

 به ماهان نگاه کرد و کمک خواست مستأصل
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 کن یکار هیزن داداش ماهان تو -

 کنهیتکرار م ینجوریهم یمتاسفم تا قبول نکن-

 من نه؟ یب ی*ب

 دور تکرار بود یرو شیصدا ییبست و گو چشم

 و موافقتش را اعالم کرد... دیرا بوس نشیریبه چهره اخمو روهام لپ ش توجهیب

 تو یبیباشه ب-

 گفت ییو هورا دیکش غیج

پدرش  یپا انیگرفتند و آرکو م یمبل جا یرو یقرارش داد و بآلخره همگ نیزم یرو

 ستادیا

 ناز آمد و لوس شد... یچند ساعت متوال گرچه

 پدرش را  یهنوز هم قربان صدقه ها اما

 خواستیم

 کوچکش شمرد... یهابه تن داد و با انگشت یو تاب چیپ

 یبیبُسرگ بابا عمو ب یداداش ییدا یشوخر یبابا ماه لی*بابا ام

 ؟ییشد بابا چندتا

 کنار زد... شیشانیاز پ شانیپر ینشاند و مو شیپا یدور کمرش انداخت و رو دست

 +بسرگ بابا؟

 و به سمت چهره ذوق زده اتابک خان برگشت... دیخند

 صدات بزنه اتابک خان ینجوریکه جرعت کرده ا هینفر نی+فک کنم اول

 دنبالم که مگه چندسال سن دارم... یافتاد یبار بهت گفتم بابابزرگ مثل چ هی یبچگ ادمهی

 ریبگ لیتحو حاال

 و قربان صدقه اش رفت دیکوب نهیس به

 و که حرف بزنه بهش یاون کنمیجون الل م یصال صدام بزنه اتبگه ا خوادیم یهرچ-

 داشت مورد پسند بودن پسرکش را دوست
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از هر قربان  کردینگران واکنش آنها بود و حال عشق م شهیکم نداشت اما هم چیه هرچند

 ....شدیکه نسار پسرکش م یصدقه ا

 ...دیو دستش را کش دیپر نییپدر پا یپا یرو از

 نتنم؟*لباس عبض 

 از شوق شد از درخواست پسرک پر

پسرکش زودتر از هرچه  یعنی دادیکه با حضور ماهان او را مخاطب قرار م نیهم

 با او کنار آمده کردیفکرش را م

 قربونت برم کنمی+لباست هم عوض م

 ؟ینیاتاقت و بب خوادیم دلت

که آن زمان ماهان اجازه نداد  یبه جز عروسک بزرگ یمیاز اتاق قد چینداشت ه ادی به

 دیدیم شهیهمراهشان ببرد و عکسش را هم

زد  غیاش خوشحال ج یادآوریو به نشان دهد و از  اوردیب رامیعل یداده بود او را برا قول

 دیپر نییو باال پا

 بودنش در کنار آرکو، را هم با خود همراه کرد یبود برا طاقتیکه ب ییایکرد و آر بغلش

 شیم ادیدر قصه از او  شهیبود که هم ینهما اتاقش

 نداشت یخال یانقدر که جا یعروسک و اسباب باز پر

  دانستینم یزده زبان بند آمده بود و حت ذوق

 کدام گوشه اتاق مکث کند نگاه

 یاما سانت دیکشان به سمتش رفت و گوشش را گرفت و کش غیخرسش ج دنیبا د بالخره

 هم تکان نخورد یمتر

 بالم؟ لونیب یالیعلوسکم و م یب ی*ب

 و کنارش نشست دیسرش را بوس پس

 ؟یکن یباهاش باز یخوایعمو قربونت بره م ارمیالبته که م-

 بدمش ینشون شوخر خوامی*نه م

 زانو نشست و دست پسرک را گرفت... یو رو دیابرو در هم کش یکم

 +آرکو
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 ؟یچ یعنیاصال بابا  هیک یشوخر

 ...ستادیکمدش ا یشانه باال انداخت و جلو الیخیب

 یشوخر دهید ی*شوخر

 عبض کن برام لباس

 کردیکه به شدت ذهنش را مشغول م یحرف ینگرفت برا یهم جواب باز

 نبود ایدن نیزبانش حرف بکشد هرچند پسرک اصال در ا ریکرد با محبت از ز یسع

 یگوش یو باز کردیم طنتیش فقط

 اش شد... رهیکمد اشاره کرد و پر عشق خ نییپا به

 بپوشونم براش پسرکم؟ خوادی+کدوم و م

چانه گذاشت به نشانه فکر  ریکرد و دست ز یکمد اخم نییپا یراحت یبه لباسها توجهیب

 کردن

 ...دیپر نییاشاره کرد و باز باال پا یکت شلوار کودکانه ا به

 نیا نی*ا

 ستین یکه لباس راحت نی+عمرم ا

 خوامیم نویا*نه 

 بودن دهیپوش نایاون روز از ا یو شوخر یماه بابا

 دینفهم چیپسرک ه نیریش یهااز حرف گریماند و د وارید مات

با ناز و نوازش همراه آرکو شد و کار برادر را راحت تر  دیکه چهره متفکرش را د ایآر

 کرد

 گنگ نبود شیبرا چیه گریو د شدندیم دهیها کم کم کنار هم چ پازل

 زدیحرفش را م یا هیدر کنارشان و آرکو ثان رامیرا داشتند به جز عل یکس چه

 که شاهد بزرگ شدن پسرکش باشد رامیمدت کنارشان بود به جز عل نیدر ا یکس چه

 چکسیه

 نیباشد جز ا توانستیدر کنار هم چه م دنشانیشوهر ماهان بود؟کت شلوار پوش رامیعل

 رفت و همان لحظه در خانه محکم بسته شد رونیبرخاست و از اتاق ب یاز جا یعصب



 

1219 
 

و در را با زور باز  دیراهش پر انیو قبل بستن در آسانسور م رونیتند کرد به سمت ب قدم

 کرد

 دهیآسانسور کوباندش و آخ دردمندش را ناد واریمتعجب ماهان به د افهیتوجه به ق یب

 گرفت....

 ؟یازدواج کرد رامی+با عل

 ؟یچ-

 گفت و هنگ کرد مبهوت

 برداشت اشتباه نیگفتن آرکو بآلخره لو برود اما نه ا یشوخر کردیفکرش را م دیبا

 به پسرش رامیعل یکیشود از نزد یداشت فقط عصب توقع

 چه بود... گرید ازدواج

 یترق تروق استخوان ها یو صدا دیآسانسور کوب واریبه کنار سرش و د یمحکم مشت

 دیدستش را شن

 ؟یازدواج کرد رامیتو با عل ی+جواب منو بده لعنت

 شد یمکث کرد و در آخر حرص یقدر متعجب

 که حال همه مشکالتشان ازدواج اوست؟ کردینم درک

 و رو برگرداند دیاش کوب نهیس تخت

 +به تو چه

 چند بار بهت گفتم رارسالنیام

 واست ارزش ندارم دونمیم-

 نه؟ ای یکلمه ازدواج کرد کی فقط

 نکند طنتیچرا ش دیدیکه آتش شعله ورش را م حال

 آرام نشود یحرص دائم نیا یو قدر اوردیدر ن یتالف

 ؟یبکن یتونیم کاری+فکر کن آره چ

 ها که فعال تر شد فورا ادامه حرف از سر گرفت و او را به مقصد نرساندآتش چشم برق

 یکه بکن یدار کاریهم نه...چ دی+شا

 نداره یکدومش به تو ربط چی!هینیبیم
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 کامال به هم چسباند نهیتنه و س نییترش شد و پا کیگرفته از خشم نزد گر

 پنجه پا بلندش کرد یو رو دیبه باال کش یدور گردنش حلقه کرد و کم پنجه

 بماند توانستیتر از آن نم کیبه گونه اش چسباند و نزد ینیب

 عیها،خو گرفته بود با مط طنتیها و ش یگر یاغیجسم که عالرغم  نیعجب بود از ا در

 بودن

 یدوست داشتن یحس خفگ نیمدت دور بود از ا چه

 شدن ریلذت بخش و قل و زنج یحبس تن و گرما نیمدت دور بود از ا چه

 جنبه شده،داغ کرده بود یب نیچن نیکه جسم ا گذشتیم هامدت

 دستش را پس بزند اوردیدست باال ن یحت

 دادیو نشان نم بردیتسلط لذت م مچهین نیلرزان دست مشت کرده از ا یپاها کنار

 کردندیچنان تخس و سرتق نگاهش مهم هاچشم

 زد  شخندیدور گردن ماهان را لمس کرد و ن ریکوچکش زنج انگشت

 دست تو دست اون یکه کت شلوار پوش جلوش واستاده بود یاون وقت-

 گردنته؟ گهید یکیگردنبند  دونستیم

 نداشت یدستش گذاشت پسش بزند هرچند رغبت یواکنش داد و دست رد بآلخره

 انگشت ها زیآم کیدر آخر او ماند و حلقه محکم تر شده و فشار  تحر اما

 گردنبند عشقه ستیگردنبند تو ن نی+ا

 یوقت نداشت چی...هیدوسم ندار یچند گفت هر

 دمیدیچشما عشق م نیتو ا یزمان هیمن  اما

 تو نگه نداشتم ادیو به  نیا من

 یدوسم ندار یو گفت یکرد انتیکه خ ییتو ادی به

 و به احترام عشق نگه داشتم نیا من

 یعشق نبود یواقع یمعنا تو،

 باشه جز تو یا گهیهرکس د تونهیعشق م نیا یکننده معنا

 شتریب یکینزد ینداشت برا یراه گریو د دیتنه اش کوب نییتنه به پا نییپا
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 در جسمش حل شود خواستیم

 کند و آرامش دهد عشیمط

 تن تشنه یکم بود برا کردیلمس م شدیم کینزد هرچه

 ...رتیغرش کنان و بم و کلمات کوبنده اما پر از حس غ صدا

 فقط منم...من-

 ستین چکسیجز من ه به

 مرگ ایمن  ایرفته گفته بودم  ادتی انگار

 یدوسم ندار یرفته گفته بود ادتی+انگار 

 دیو دست درد مند درون مو فرو برد و کش دیآسانسور کوب وارهیمشت به د گرید بار

 ره؟ینم ادتیچرا -

 بودن داشت یبود حس ته بیدست از دور گردنش جدا کرد و عج بآلخره

 را کم داشت یها و رد کبودفشار انگشت یجا

 بود ازمندیو تن ن خواستیم شتریب

خو نگرفته  چکسیتن به جز او با ه نیو ا کردیرا برطرف م ازشین دیبود و او نبا ازمندین

 بود

 اش سو استفاده کرد یجیو از اعصاب متشنج و گ دیاش کوب نهیتخت س دست

 شد و او را عقب راند کیبه قدم نزد قدم

 رهینم ادمی+

ها دور تا فرسنگ کنمیم یادآوریبهت  یش کیبهم نزد یاز االن تا هروقت که بخوا و

 .ازم. یبمون

 یمنو دور بنداز یتونینم-

 تنه نیمن هنوز رو ا نشون

 شد ثیزد و چهره خب پوزخند

 گرفت نهیبرگرداند و دست به س رو

 و بسوزونم زتیازت جدا شدم همه چ ستمی+بچه ن
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 انتیبه خ یرابطه رو داشته باشم حت هیبزرگ و عاقل شدم که شعور تموم کردن  انقدر

 شعور دارم که زور نزنم فراموشت کنم انقدر

 کنمیفراموشت نم سوزونمیهاتو نم یادگاری

 کنمیبهت فکر نم گهیو د دارمینگه م نمیبیم

اش  نهیقفسه س یرو میشد و انگشت مال کیدل شکنش باز نزد یبه سخنران توجهیب

 ....دیکش

 فکر نکن-

 کن فراموش

 هک شدم نجایمن ا یول

 نشان دار تن؟ یتتو ایاش به قلب سند خورده بود  اشاره

 پهلو و دو منظور برداشت کرد و شانه باال انداخت دو

 نجایاز ا یتو پاک شد ی+تو هک نشد

 آسانسور اشاره کرد و دکمه همکف را فشرد... رونیب به

 آرکو شیپ ی+بهتره بر

 دنبالش فرستمیو م ارشیک شب

 ندادو اجازه بسته شدن  ستادیدر ا انیم

 و داد کرد غیو ج دیکوب نیاعصاب خورد کنش پا کف زم یاز پافشار یحرص

 رییی+ام

 و زهرمار ریام-

 یشده و فراموش نشدن نیاو ماند با خاطرات عج مات

 یهمان لحن خونسرد اما حرص شهیهم مثل

 طنتیش شیکه برا یاز همان یخالص یو حال برا خواندشیم ریام طنتیش یبرا یروز

 کردیم

 شدیرحمانه م یگاه ب ایدن یها یباز

 نه ای یازدواج کرد خواستمیکلمه جواب م کی...یوراج همهنینبود به ا ازین-
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 کرد از لحن تند... اخم

 یگذشته اش حال شده بود وراج یها یزبان نیریش

 اما قهر کرد دانستیرا نم لشیدل

 او بود و قهر کرد چکارهیه

 داشت یکاره و توقع ناز کش چیه یِ کرد و از او قهر

 جنبه و مغز عادت کرده یب جسم

 بودند یترسناک بیشده ترک نیقلب عج و

 دانستندیم رارسالنیهنوز هم خود را متعلق به ام یوقت

 و تخس ابرو باال انداخت و سر تکان داد... ستادیا شیجلو نهیبه س دست

 ری+نخ

 راحت شد التیحاال خ رینه خ یاوک

کرد و سر عقب فرستاد اما دست گرم او بود که سرش  ینیکه به سمتش خم شد ه یناگهان

 را نگه داشت

 پشت گردنش قفل کرد  دست

 داد  رونیاراده نفس راحت ب یب

لب لبخند به لبش  یهارگیمو یبر رو شیشد پشت پلکش را بوسه زد و لرزش مژه ها خم

 آورد

  دیاش را شن یلب ریو خداروشکر" ز  دونستمی"م

 نبود ایدن نیدر ا گرید اما

 شدیمژه ها حس م یهنوز هم بر رو شیهالب یسیو خ گرما

 باز ماند مهیناخودآگاه کند شد و دهان ن نفس

 چشم سوزش گرفت و گلو غده دار شد گفتینبود اگر م دروغ

 اوردیگرفتنش را حس کرد اما سر باال ن فاصله

 اوردیجسم لرزان اما سر باال ن یکرد بر رو ینیو پرحرفش سنگ قیعم نگاه

 ...شدیآن بوسه هنوز هم حس م یرفت اما گرما نییدر آسانسور بسته شد و پا بالخره
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 کردیاش را دنبال م یحرص یهازده به چهارچوب در قدم هیتک

 کردیروشن غوغا م یدر ان چشمها تیعصبان

 رو شیپ ارشینبود ک یشگیهم

 سرد و مغرور یکرده با نگاه اخم

 حال و هوا نیدر ا دنشینداشت به د عادت

 سالم نکرد یو حت ستادیا کشینزد

 دیاز همان دم در به داخل خانه سرک کش زیشد و تمسخر آم نهیبه س دست

 انایندارن خونه اح فیمعشوقه که تشر-

 مینباش مزاحم

 ستیتو خونه ن چکسیه یعنیخودم صدات کردم  ی+وقت

 داخل ایب

 گهید یکنیم یداخل؟شوخ امیب-

 شده انینما شیرو شیپ ایدن ریتصو نیحال بهم زن تر ییداد گو نیچ ینیزد و ب پوزخند

 خونه؟ نیتو ا امیب-

 ؟یکرد انتیکه توش به داداشم خ یا خونه

 یاز هر لحظه ا شیبود و ارام ب خونسرد

 شیها هیو کنا شیداشت نه ن شیاز داد و کتک کار ییابا نه

 شانه باال انداخت و پشت به او قصد داخل رفتن کرد الیخیب

  ابونیگوشه خ یرستوران پارک حت ایبهت بگم ب تونستمیم ستین ایتنها مکان دن نجای+ا

در  یتو سرت و مثل دفعه قبل بزن بهادر باز یصدات و بنداز یکه اگه خواست یینجایا

 ببرتت.... ادیگشت ن یاریب

 تو ایپس ب یآرکو رو درست کن یتا زندگ یینجایا

 مبل پرت کرد.... یخود را رو تیپشت سرش راه افتاد و با عصبان یحرص

 درستش کنم دیمن با شیبه زندگ یتو گند زد-

 ینبود نجایحرفت و وگرنه ا ی+خودتم قبول ندار



 

1226 
 

 درستش کنم خوامیو خراب نکردم اما حاال م یزیچ من

 ؟یو درست کن یچ-

 و...رابطه خودم و ماهان رو مونی+زندگ

 انیجمله پشت سر هم نم هی یتو یدوتا حت نیتو و ماهان؟ ا-

 انقدر پر فاصله انقدر دور از ذهن بنیغر انقدر

 نجایا امیمن پاشم ب یاریاسم آرکو رو م یکنیاز نقطه ضعفم سواستفاده م یکرد فکر

 هم دستت و بزارم تو دست ماهان بعدش

 شده نامدار؟! چت

  رونیی یپرتش کرد تیاز زندگ شیسال پ کیکه  یستین یهمون تو

 چاندیکج کرد و دست در هم پ یلب کم گوشه

 متفاوتش یهانشد از واکنش ریبود و غافلگ منتظر

 تنها عادت نداشت اما

 یدور بود از تلخ ارشیک

 نه قهوه اههی+هلند کشور گل و گ

 ؟یانقد تلخ شد یچطور

 یآدم عوض بشه بهتره تا عوض-

 و او فورا نگاه گرفت دیینگاهش کرد و دندان سا زیت

 جلو آمده بود درست یو با قلدر کردیخطابش م نامدار

 وحشتناکش یبود و نگاه ها رارسالنیاو هنوز هم ام اما

 بزار حرف بزنم ریزبون به دهن بگ قهی+دو دق

 خالصش کن-

 صدات و بشنوم خوادیدلم نم یلیخ

 یو با صدا میزدیحرف م واریاز در و د مینشستیساعت م نیادته؟چندی یخواستی+قبال م

 شدیداد ماهان حرفامون قطع م

 خواستمیکه من م یاشاره کرد ینامدار به اون قایدق-
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 ج*نده هیبه  یخاطرات و فروخت نیکه ا یشد یانقدر عوض چطور

 اوردیگرفت نفس کم ن یقیداد و دم عم هیبه مبل تک کامال

 مقدمه سر اصل مطلب رفت و بس بود هرچه در دل پنهان کرد و زخم خورد یب

 دیدیکامل نزد ماهان و آرکو بر نگردد اما او که حال خودش را م یداده بود تا بهبود قول

 بهتر شده دیدیم

 کمتر شده یعصب یتشنج ها دیدیم

 شده شتریکرده و آرامش ب دایاعصاب پ کنترل

 مانده بود به برگشتن کم

 بود به معشوق نیتر کیکه نزد یارشیاز ک ردیکمک نگ چرا

 مامور اومد کت بسته بردم خوامتیکه به ماهان گفتم نم ی+همون روز

  دیکه ماهان اومد و اون پسره رو تو خونم د یروز همون

 سیکه برام درست کرده بودن افتاد دست پل ینیپرونده دروغ نصف

سر  سیو بکشم که پل بیو ندارم رفتم شک اقتشیاومد و گفت ل ایکه ارش یروز همون

 صحنه اومد و گرفتم

 من تو دادگاه محاکمه بودم دیکه قصد رفتن داشت یهمون روز قیمدت بعد دق چند

 دیآسمون کشورتون عوض شد و رفت گهیکه د یوقت همون

 کشور حکم اعدام گرفتم نیتو آسمون هم من

 دیاما پا پس نکش دیشنیاش را م یزندگ یهاحرف نیچرت تر ییناباور بود و گو نگاهش

 دیکشیراز کنار م نیپرده از ا دیاو با کردیاگر حرفش را باور نم یحت

که شبا خونه نبودم  یاومدم...اون زمان نیی+زندان رفتم...حکم اعدام دادن...از چوبه دار پا

 کردمیتو بازداشتگاه سر م ایتبرئه خودم بودم  ریدرگ ای

 دیاز مبل گرفت و تن جلو کش هیتک

 شد یگرفت و تن دچار تنش عصب تمیر نیبر زم پا

 هم موفق نبود یلیجسم را اما خ یعصب یهاکرد کنترل کند حالت یسع

بود سر و  یکه خانواده تو اوج خوشبخت یدرست همون زمان شیسال و چند ماه پ کی+

 شد دایپ بیکله شک
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 کشتمش  ایتو استرال گفتنیکه م یهمون

 ..میشوم زندگ هیقسر در رفت برگشت و شد سا یحرفا بود ول نیجون تر از ا سگ

 درست کرد برام... پاپوش

 شرف یب رفتیبودن اسنادش نم یدرز جعل یال مو

 ...یعرب یبدن و دختر به کشورها یتا قاچاق اعضا کیکوچ یزایچ از

 در هم رفت یپر تمسخرش حال کم چهره

 به سمتش خم شد یسردش و مشکوک کم یهادرون چشم دیتعجب پاش رنگ

 تهمتا مبرا کنم... نیاز ماهان دور بشم تا خودم و از ا یمدت هی میگرفت می+ تصم

هم  شیمدت فقط پ هیازش بخوام  یبدم و منطق حیو توض یبود بهش بگم همه چ قرار

 دستم دیبسته رس هیبه خونه  دنیاما قبل رس مینکن یزندگ

به  دیبرام ساخته بودن و تهد بیغر بیپرونده عج نیکه ا ییموندم و دستورات کسا من

 ماهان  یآبرو

 باز ماند مهین یحبس کرد و دهان کم نفس

 بشیعج یهانکردن حرف ایباور کردن  انیبود م مانده

 سر و ته او یب یهاحسش تمسخر بود از حرف شتریکه ب البته

 شده را  فیرد ینداشت دروغ ها باور

 دیترس یآمد کم انیم اسم ماهان که به اما

 مییتنها یبود...ماه شبا میکه جونم بود...ستون زندگ یگذشتم از کس رمیبگ دی+نتونستم ند

 بود...

 رباط انجام دادم هیشده بود و من مثل  یزیبرنامه ر زیچ همه

 نه امیباهاشون راه ب یلینبود خ قرار

 که اونا فکر کنن من کوتاه اومدم یباز هی فقط

 بفمهمن نکهیشون بزنم بدون ا نیمنم زم و

 بودم موفق

 تر شد نیتر و پرونده سنگ دیشد دایراه و رفته بودم و اونا شک نداشتن بهم اما تهد نصف

 حکمم شده اعدام دمیآسمان خراش شکست خورد که د دمیفهم یروز اون
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 شد شتریپا ب یپرت کرد و حرکت عصب زیم یکنار دستش را رو پرونده

 راهم نگرفت یشانیعرق پ یمشت کرد و حت دست

 موقت نداشتم ییجدا هیبه  ازین گهی+د

 نهیمرگم و بب نکهیقبل ا میاز زندگ شدیحذف م دیبا ماهان

 را حال تمام حسش برگشت شیهادرصد باور کرده بود حرف کیاگر  یحت

 براش دست زد زیبه جانب نگاهش کرد و تمسخر آم حق

 قرار گرفتم نامدار ریواقعا تحت تاث-

 یعمل کرد یدروغ گفتن واقعا حرفه ا یتو تو

  میدیمدت بهمون دروغ گفته و نفهم نیتمام ا یچجور گفتمیم روزید تا

 یهست یخوب یچون تو دروغ گو فهممیم حاال

و همش  میاومد تو زندگ یسام یالک یکه تهش بگ یبه قانون و حکم و همه چ یزد تر

 نقشه بود آره

 یهست یک گهیتو د بابا

 گرفت دهیو چشمان گشاد شده اش را ناد دیکوب زیمشت به م یعصب

 دیجد یخلق و خو نیبه ا کردیعادت م دیبا

و دل بکنه  نهیوسط خونم تا ماهان بب اوردمشیم دیسوخته بود که من با یمهره هی ی+سام

 ادیسراغ منه مرده ن گهیو د

 !خونم؟یتو گوش خر م نیاسی

حاال با مدرک هم حرفام و  میعوض هی یکرد نیمدت خودت به خودت تلق نیانقدر ا ای

 شهیباورت نم

 ستین یکه شک یهست یعوض نکهیدر ا-

 انداخت زیم یکرد و تمام مدارک کنارش را رو دییبست و حرفش را تا چشم

 +پس بزار بهت بگم

 یبریلذت م یداشت تیتو زندگ یعوض هیهلند با آرامش از نبودن  یکه تو تو یزمان اون

 زدیتوهم ماهان و داشت و باهاش حرف م یتو انفراد یعوض نیهم

 اعدامش کنن یکِ  نکهیروزشمار داشت واسه ا یعوض نیهم
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بلند  یترسیم یشیم داریاز خواب ب یواست افتاده و وقت کیاتفاق کوچ هی ینیبیم خواب

 ادیب زتیسر جسم عز ییکه نکنه بال یبش

 یترسیجسمت م دنید بیو از اس ییترسو انقدر

 ؟یدار یمرگ چه حس به

 یچ یعنیروز شمار مرگ  یفهمیم

مونده تا  گهیروز د 8نمور که  یمانیس واریرو اون د یچوب خط بکش هیهر روز  یعنی

 ادیبشه و نفست بند ب دهیپاهات کش ریاز ز هیچهارپا

 دنیپا پس نکش یبرا کردینم یاری نفس

 حاال به خس خس افتاده بود نیهم از

 بشیعج یباور کردن دروغ ها یانداخته، مبادا نگاهش کند که زود بود برا نییپا سر

 کردیاش آزرده خاطرش م یو حرکات عصب دییپایحاالتش را م یرچشمیناخودآگاه ز اما

 در کنارش یکه نبود چند سال زندگ کم

 آورد یسفت و سخت باشد آخر طاقت نم کردیتالش م هرچند

 کردیفکر نم شیبه حرف ها یلحظه ا یحت

 شدیو تن سراسر وحشت م لرزاندیتصورش هم کمر م که

 و سر برگرداند دیرا از پشت سر شن ییقدم ها یصدا

 روهام اخم کرد و رو برگرداند دنید با

مهم بودند و او همان خانواده گذشته  یکه روز ییآدمها یآمد برا یناز م دیشا دانستینم

 خواستیرا م

 که خوشبخت بودند و متحد همان

 ینیو توه یینه جدا یانتیخ نه

 ستادیرا زود شناخت و به احترامش ا رارسالنیبزرگ ام پدر

 دیدیاو را م اناتیجر نیبود و آرزو کرد قبل ا روخوش

 رارسالنیکردن ام یعصبان یبرا شدندیم یگروه جالب قطعا

 ؟یکنیکه باور نم ارشیواست سخته ک یچ یدونی+م
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و  کنمیکه من دارم با معشوقم عشق و حال م یکرد نیسال لعن و نفر کی نیتمام ا نکهیا

 شما حالتون بده

 منم نه؟ دهیدرد کش شتریکه ب یاون یسخته واست باور کن حاال

 داشتیاتابک خان را نگه م دیسف یکرد تن صدا باال نبرد که احترام مو یسع

 بود متاثر شدنش بیو عج شد رارسالنیام ینگاهش قفل موها ناخودآگاه

 ....شودینم ریکه انسان پ یکنار معشوق و غرق در خوش در

 میدیکش یکه ما چ یدونینم یچیتو ه-

 میحرف بزن خوامیم نهیبه خاطر هم یلعنت یدونی+توام نم

 کن و حرف بزن باورم

 بگو و من بگم تا تموم بشه تو

 امدیکرد بر حرف خود و کوتاه ن یپافشار

، غرق سال به خود قبوالنده بود کیکه تمام  رارسالنیام کردیباور نم چگاهیبود و ه غد

 باشد دهیاز ماهان عذاب کش شیحال ب ست،یخوش

 شهیتموم نم یچیه-

 بزارم تنها بخوابه تونستمیشب هم نم کیو  دیدیکه مدام کابوس م یاون زمان یبود کجا

 یتا از خستگ شدیو آروم نم زدیو زجه م کردیم هیبند گر هیآرکو  یوقت یبود کجا

 بردیخوابش م

 گل و بلبل ماهم خوش؟ ن؟کشوریهلند هم میرفت

و پشت در خونه  زدیماه تموم توهم م 6ماهان  یما وقت یبدبخت همهنیوسط ا یبود کجا

 کرده رید رمیکه ام رفتیرژه م

 یزنیحرف م یاون لحظه؟از چ یفهمیمارو م حال

 و به خس خس افتاد دیکوب نهیبه س یمحکم مشت

 زنمیحرف م نی+از درد ا

 دمیکه کش ییدرد جسمم از زجرا از

 طرفه هینگاه  نیا بسه

 گمیدارم دروغ م یو بگ یگذاشتم جلوت که نگاهش نکن مدرک
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و  ختیر یآب وانیرفت، روهام فورا ل یرو به کبود یاش که بر اثر فشار عصب چهره

 گرفت یکنارش جا

 داشتند.... یکنترل آنقدر شدت گرفته بود که ترس سکته مغز رقابلیو غ یعصب یها تنش

 لبخند به لبش آورد ارشیک یرپوستیز یبه چهره اخم آلود نوه اش کرد و نگران ینگاه

 شیها یدر برابر لجباز دیآ یبود کوتاه م مطمئن

 کنم.. یکه باهات شوخ گاهمینه به جا خورهینه به سن و سالم م یشناسیجوون منو م نیبب-

 ستین حیتوض یو واضح گفت جا زیهمه چ رمیام

سوال بردن  ریبا ز دمیکش رونیطناب دار ب ریبچه رو از ز نیمن ا یول

 ...میجون و زندگ یعنیهمه سال داشتم  نیکه ا یزی...ثروتم و هرچگاهمیخودم...مقامم...جا

 قرار داد شیرو یجلو یلبخند زد و روزنامه ا دیکنجکاوش را که د نگاه

 کنار بره... یآسمان خراش و رو کردم تا پرونده جعل یپرونده اصلمن -

 پرونده وزارت و رو کردم و شغلم و از دست دادم نیتر یو سر نیتر یرسم من

 را برداشت شیرو یگشاد کرد و برگه جلو چشم

 درست کلمات انیب یبرا کردینم یارینگرفته بود اما زبان  لکنت

 شانیحرفها یبود و نگران از راست شوکه

 دیترسیاز اعتماد دوباره م اما

 گه؟یشما شما د-

 ستمین ریوز گهیآره من د-

 ...دیکش ریچندوقت از تخت قدرت شون ز نیها رو ا یلیو رو کردم که خ ییزایچ

 دی....خودمم عزل شدم... تبع یدولت یباال یمقاما یلیآقازاده ها...خ یلیوزرا خ ریوز یلیخ

 دمیشدم...جزام رو هم کش

 خانوادش باز دورهم جمع بشه... خوادیهم بچم م حاال

 ما باش... میو تو ت ایبزارم...پس راه ب هیبراش از جون ما حاضرم

 در خونسرد جلوه دادن خود کرد و دست بهم گره زد یسع

 کردیامتناع م رارسالنیبه ام میدهان قورت داد و از نگاه مستق آب

 با...باشه باور کردم-
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 اما شیبه نما یمجبور شد ینکرد انتیخ تو

 کردن ینقش باز نیبه ا یازین اما

 و  ریو خلع وز اعدام

 کاناپه درازکشش کرد یبرداشت و رو زیسمتش خ به

 زد مهیمتعجب خ ارشیک یرا داشت پس زد و رو شانییدر جدا یکه سع یروهام

 چوبه دار برگشتم یمن از پا گمی+مردک نفهم دارم بهت م

 که من بکنم کنهیم یبا اعدام شوخ یک

 ستین ریوز گهیاتابک خان د یفهمینگاه به روزنامه بنداز م هی

 یفهمینگاه به اخبار بنداز م هی

 ماه زندان بودم 6 گمیبهت م دارم

 کجاست؟ یفهمیم 8 بند

 گرفت دهیپر بغض روهام را ناد یاز تن کند و صدا رهنیشد و همانجا کنار کاناپه پ بلند

 لطفا ریام-

 ؟ی+لطفا چ

 نهیبب بزار

 کورش باز شه یبلکه چشما نهیبب

 گذاشت شیتن را مقابل نگاهشان به نما یزد و زخمها یچرخ

به اقتصاد کشوره  انتیکه جرمش خ یشکنجه کس یدونی...میچ یعنیشکنجه  یدونی+م

 یانگ زدن بهم که با گروهک ها یدونیم یچ یعنی یتیامن یزندان یدونی... میچ یعنی

روزانه  برنامه..؟یو چشمات و بست یباور کن یخوایمرگته که نم چهجبهم... هیمعاند تو 

داره سوز داره زخم داره خون  درد..ستیشکنجه اسمش خنده داره اما خودش خنده دار ن

 یکه بفهم یریبم دیو شا یعفونت غرق بش یتا تو شهیپانسمان نم یزخم یجا...داره

 روزانه...اتاقک و بدون نور، هیو  ییکه تو هییجا 8 بند...داره یبه کشور چه تاوان انتیخ

و خارجت  بندنیچشمات و م همونم...ییاونم به خاطر دستشو یدوبار اجازه خروج دار

 بند؟ نیتو ا شنیچند نفر کور م یدونیم...ینیرو بب هیمبادا بق کننیم

 را جمع کرد شیشوکه پاها ارشیمبل نشست و ک یرو

 کرددیپر بغض روهام و پدربزرگش اما حالش را خراب تر م نگاه
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 یبرات باق یروح اونجا..ازم مونده بود بدون روح یتن خسته و زخم هیبرگشتم  ی+وقت

ماهان و و شماها رو دور کردم چون  من..دهیپاش میزندگ دمی...برگشتم و دزارهینم

و با نبود شماها  برگردم..تم چرااعدام ناراحت نبودم اما از برگش از..تهش مرگه دونستمیم

شده بود و برادرم افسرده بود و  ریو روهام پ دیو شما نبود برگشتم..سخته یلیمواجه بشم خ

 دیپدربزرگم تبع

 سمت نگاه پر حرفش برگشت و پوزخند زد به

نشدم اما بهتر از  هنوزم..قبل رارسالنیهمون ام شدمیم دیبا..ازم مونده بود؟نه  یزی+چ

موندم و خودم و  نجایا..هلند امیب تونستمینم نیالخروج بودم به خاطر هم ممنوع..قبلم

 نکن دیو نا ام دمیام..داشتم  دیاما ام دمیساختم و از نبود ماهان و پسرم زجر کش

و ذهن آشفته به  کردیحالش را خراب م یبه تن زخم نگاه...برتن کرد رهنیو پ ستادیا

 گشتیگذشته برم یروزها

 پرونده نیمدرک ا نیزخم ا نیتن ا نیا

 ؟یکنی+هنوزم باور نم

 مس...مسخرست-

 گذاشت... شیبازو یدست رو اطیبه سمتش خم شد و با احت ناخودآگاه

 ؟ی+خوب

 یحس نگران نیداشت به ا ازیزد و ن لبخند

 یقبل ارشیداشت به ک ازین

 یاگه باور کن شمی+بهتر م

 میدیشنیو خبر اعدامت و م میموندیم رانیاگه ما ا-

 گرد کرد از تصورش و نفس بند آمد چشم

 شدیم یماهان ماهان چ-

 شاهد مرگ ماهم بشم تونستمینم..دیکار کردم بر هی نی+به خاطر هم

 کرده بود باور...شانینشان نداده بود به حرفها یهم واکنش درست هنوز

نبود اما شوک امکان بروز واکنش را به او  نیتن و درد روح و لرزش دستش دروغ زخم

 دادینم

 کنهیماهان دق م تونمیکه به ماهان بگم؟من من نم یمن گفت به..یبه من گفت-
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 یماهان و ازم دور کن ینکن یسع گهید..نگاهت پر نفرت نباشه گهی+نه بهت گفتم که د

 چرا اول من؟-

من بهش بگم  ستین مهم..نه ایدوستم داره  ستین مهم..+چون ماهان نگاهش به دهن توعه

 کنهینگاه پر نفرت تو حالش و خراب م نهیا مهم..نه ایو باور کنه 

 تر شد و دست لرزان به سمت کمرش برد  کینزد یکم

 صورت جمع کرد شیو از تصور شکنجه ها

 ادنیز یلیزخمات... زخمات خ-

 واکنش به او نداد و فورا از جا برخاست اجازه

 

 

 اتابک خان                                               
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 بود و منگ سردرگم

 ...دیرا کش شیموها شهیخانه دور خود چرخ زد و ر انیم

 برم دیمن من با-

 سخت بود و زمان بر شیرا نگرفت که درک حرفها شیجلو

 کرد طنتیش یاو اما لبخند به لبش آورد و کم رهیخ نگاه

 یبغلم کن خوادیدلت م گهینگاهت م دونمی+م

 نشانش داد یجمع کرد و فاک صورت

 مثل قبل شده  یهمه چ یعنیلحظه کنترلم و از دست دادم  هیفکر نکن -

 ستادیا کشیسمتش رفت و نزد به

 دیو سرشانه اش را بوس دیبه رسم عادت قد کش ارشیشانه اش گذاشت ک یکه رو دست

 رو یهمه چ کنمی+مثل قبل م

 بزار ماهان و به خودم برگردونم قطف

غنچه شده اش  یهاآوردرد و لب نییحلقه شد سر پا شیکوچک آرکو که دور پا یها دست

 دیرا د

 فرستاد و او نق زد... یزد و بوس لبخند

 +چته بابا؟

 علوسکام دم در منتظرن میلیم ی*پس ک

 یدار یاسباب باز یاونجا کل یاریب خوادیمگه نگفتم عروسکات و نم زمی+عز

 *نشون بابا ندم؟

 مشغول شد شیآرکو بر ران پا یهاتوجه به حرکت انگشت یداد و ب رونیی نفس

 نشون بده اری+باشه بابا ب

 شمیصبرکن دارم آماده م گهید کمی

 ل؟ی*بال بابا ام

 پسرک شد رهیگرد کرد و خ چشم
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برد و به پارچه شلوار  شیو صورت پشت پا دیخند یخجالت دیمتعجب پدر را که د نگاه

 ...دیمال

 بود؟ یچه حرف نی+آرکو ا

 کرده؟ پیخوشت ریواسه بابا ام یک-

 رامیعل یاز همراه دیکش غیزده ج جانیه

 بغل کند... یو دست در هوا تکان داد، تقاضا دیسمتش دو به

 یییی*بابا

 کرده؟ پیخوشت ریبابات واسه ام-

 چشم کنار زد و اخم کرد... یخوش حالت از جلو یمو

 *موهام کوتا شه

 زم؟یچرا کوتاه بشه عز-

 *چشمم درده

 مو پس زد و نق نق از سر گرفت گرید بار

 یبابا ماه گهید می*بل

 دوست بداشته باشه یجور نیهن گمیم لیبابا ام به

چشم درشت کرد  دیرا که شن ایارش غینازک کرد و ج رامیعل یخنده ها یبرا یچشم پشت

 دیدو رونیو ب

 توجه بود... یب ایو داد ارش غیبه در زدن ها و ج ستادهیخندان پشت در اتاق ا ارشیک

 چرا تو اتاقه ایچه خبره ارش ا؟ی+ک

 در دست چرخاند و به سمتش قدم برداشت... دیکل مغرورانه

 رو حرف آقاشون حرف نزنه رهیبگ ادیکردم تو اتاق تا  شیزندون-

 دیکوب داد و محکم پس سرش نیچ ینیب

 بزنه غیانقد ج یکرد یبچه منو زندون ی+تو غلط کرد

 شوهر منه دخالت نکن گهیبچه تو د-

 گذاشت نیگرفت و زم رامینداد به داد و هوار ماهان و آرکو از دست عل تیاهم
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 کن تشیاذ ایفدات شه برو پشت در اتاق ارش ییدا-

 *چرا؟

 خورهیحرص م یکل رونیب ادیب تونهیکردم نم شیچون زندون-

 و پشت در اتاق برادرش رفت... دیکش غیج خوشحال

 زبان در آورد دیملتمسش را که شن یزد و صدا شیصدا جانیه با

 توجه به آنها سمت کلوزت اتاق رفت یشد از نگاه پر خنده دو مرد کنارش و ب متاسف

 دی+از سنتون خجالت بکش

 ارش؟یک یکرد شیزندون یچ واسه

 ؟یبریم فیکجا تشر گمینداره حاال بعدا بهت م یبه تو ربط-

 برداشت یگریاز تن کند و لباس د رهنیو پ ستادیبه آنها ا پشت

 قشنگ نبود عوضش کردم یلیبه نظرم خ یکی+اون 

 شروع شد یکردم مهمون ریهم د یکل

 پا انداخت... یتخت لم داد و پا رو یرو الیخیب

اون  یکه صاحب مهمون یو نه وقت ستمیمن دنبالت ن ینه وقت یرینم یگور چیشما ه-

 دشیاسپانسرس با اون نگاه در کهیمرت

 دیبست و نال رهنیپ یو دکمه ها ستادیاتاق ا انیم درمانده

 یبس کن دو روزه مغزمون و خورد ارشی+ک

 کنم کاریخب دعوتت نکرده من چ بابا

 داره یقصد و قرض هی دهینشون م گهید نید هم-

 که بتونه بکشونتت اتاق یدعوت نکرده که تو اونجا تنها باش منو

 شلخته اش را نوازش کرد یو موها ستادیا شیرو شیپ نهیبه س دست

 هیرسم یمهمون ارشی+ک

 بگو یزیچ هیتو  رامیعل هیآدم محترم اونم

 کرد دییرا تا ارشیباال انداخت و حرف ک شانه

 بکنتت تونهیاز پشت لباسم م گهیم ارشیکه ک یآدم نیبه نظرم مواظب کو*نت باش ا-
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 ستادینفس فوت کرد و دست به کمر ا یحرص

 کنم؟ یچه غلط دییفرمای+م

 یکیبمون  ششیخودت هم اونجا پ رارسالنیام شیپ یزاریآرکو رو که م یچیآقا ه یچیه-

 ایدوساعت بعد ب

 یبه سوزش افتاد از شدت تعجب و گشاد چشم

 و بهت زده تر شد...گرفت  ارشیاشاره به سمت ک انگشت

 ر؟یام ی+تو تو گفت

 اصغر صداش بزنم؟ رهیخب اسمش ام-

 بمونم؟ رارسالنیخونه ام ی+تو به من گفت

 ....اخیلیاتفاقا من خ هیآدم خوب رارسالنیآره خب ام-

 تخت ولو شد یکاره ول کرد و رو مهیرا هدف گرفت حرف ن شیکه پهلو رامیعل آرنج

 نهیآدم امن تر ریام ارویبا اون  سهیدر مقا گفتیداشت م-

را بکند  رارسالنیام یجانب دار ارشیک کرددینگاهشان کرد و البته که باور نم مشکوک

 نزد یاما حرف

سرعت داد به  ستاد،یا رامیعل یبه رو یرو میکه دوان دوان وارد شد و مستق آرکو

 و بآلخره آماده رفتن شد...  شیکارها

 ی*شوخر

 میجانم دوسانت-

 ل؟یبابا ام شیپ میرو نر *تو

 اما امروز نه امیروز م هیمنم -

 ی*شوخر

 جان-

 هیچ وزی*د

 وز؟ید-

 گذاشت... رامیبه تن داد و دستان کوچکش را در دست عل یو تاب چیناز پ با

 وزید ایگف ک ی*آله دادا ارش
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 نگران ترش کرد ارشیو ک رامیمتعجب عل یزده به سمت آرکو برگشت و نگاه ها بهت

 ....دیفهمیم رارسالنیبه حالشان اگر ام یوا

 ...ستادیکمد متفکر ا یروبهتن پوش از تن کند و رو حوله

 قهیمقابل نگاه ماهان هرچند به مدت چند دق خواستیپوشش را م نیکه بهتر البته

و  دیپوشیم دیسف یوقت خواستیاولش بود اما دلش برق نگاه او را م تیاولو رهیت رنگ

 بردیم نیدل و د

 شتریب ارشیشد و شماره ک یگوش برهیتخت انداخت و قبل برگشت متوجه و یرو رهنیپ

 متعجب کرد

 دیچیدر گوشش پ یبیغر یآشنا یصدا یباال انداخت و قبل از هر حرف شانه

 دینامدار که کو*ن ماهان رفت..پر ایب ایب-

 نامدار خودت و برسون ایب شهیباکره و معصوم نم گهیسوراخ د اون

 داد صیصاحب صدا را تشخ یفکر کردن به راحت یداد و با قدر نیچ ینیب

 رامه؟یعل ینکره یصدا نیا ارشی+ک

 درست حرف بزن مییبا دا رارسالنیعه ام-

 ...دیچفت شده غر یدندان ها انیمشت کرد و از م دست

 با من حرف بزنه دیچرا با تیی+دا

 در مورد بدن ماهان حرف بزنه دیچرا با تییدا

 بود؟ یچ تیجمله آخر نیا نمیبب سایوا اصال

 یدونیو از کجا م نیا تو

 شد... توجهیگرفت و به بال بال زدنش ب ارشیتلفن کامل از دست ک خونسرد

 بچه جون تو هلند من ماهان و سرپا نگه داشتما-

 و به من گفته زیکه همه چ البته

 نبودم که ماهانت دق کرده بود من

 نیاز ا شیمانده به آمدن ارکو و ماهان ب قهیچند دق نیبست عربده نکشد و در ا چشم

 نشود یعصب

 +بچه جون؟!
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 بسپارد ارشیبه دست ک یآنقدر ترسناک بود که فورا حرف عوض کند و گوش لحنش

 تخم جن کنارم بودم چخه بچه چخه نیبا ا-

 با تو کار داره ارشیک ایب

 بهم بگو چه مرگتونه ارش؟فقطی+ک

 ماهان و نگه دار-

 ؟ی+چ

 اسپانسره جنوب ارویبا همون  یمهمون رهیماهان داره م-

 ستمیگروه و دعوت کرده اما من جز گروه ن گهیم

باهاش تنها باشه فکر کرده من  اروی تونهیماهان همه جا کنارمه نم یچون اون طور چرا

 ستین میخرم حال

 کرده از جا برخاست و به تراس رفت اخم

 آرامش کند یتازه قدر یهوا

 ؟یماهان قبول کرده بره اون مهمون یگیبه من م یردا یعنی+

 از صورت فاصله داد یگوش یو حرص دیچیدر گوشش پ رامیعل یهم صدا باز

 شتریو ب گرفتینقطه به باال گر م نیتر نییلحظه که آتش از پا نیدر ا کردینم درک

 را تحمل کند رامیعل یصدا دنیشن دیچرا با شد،یم

 دهیلباس پوش هیداداش  یکار یکجا ره؟یداره م-

 نافش بازه تا

 یدونیاصال نم جذب

 رونیب ختهیاز پشت همه رو ر دهیشلوار پوش هی

 حواست باشه ریشده ها ام ادیحجمش هم ز ماشاهللا

 را ناراحت کند... ارشیو ک دیبگو ییبست مبادا ناسزا چشم

 و  ری+ام

 مخصوص ماهان... یتکرار الوگیبه همان د دینچرخ زبان

 ریام یگیو مرگ دفعه آخرت باشه به من م ری+ام
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 ریام ریام ریام کنمیدلم بخواد صدات م یهرچ-

 یتلفن قطع کرد و رو رامیاعصاب خورد کن عل یو صدا ارشیک یبه خنده ها توجهیب

 تخت انداخت...

 کن ی...باشه بازیکن یباز یخوایمن م رتی+با غ

 گهید یکیبا من...نه با  اما

که انتظارش را داشت به صدا در آمد و فورا شلوار به تن کرد  یزیدر زودتر از چ زنگ

 شد رهنیپ یبستن دکمه ها الیخیو ب

 تن را؟ یها ییبایز کردیم غیکه در از

 او؟ فتهینگاه براق و ش از

 هرگز

 زده را به بغل گرفت جانیه یرا باز کرد و آرکو در

 عطر خوش تن کودکانه اش را و سر و صورتش را غرق بوسه کرد دیبو کش قیعم

 شتریب رهنیمتعدد از دستش گرفت و سخاوتمندانه پ یهاکمک ماهان شتافت و عروسک به

 باز کرد

 باشد انینما شیاز پ شیبرجسته و شکم شش تکه ب یها نهیس

 انداخت نییبود و به سرعت سر پا هیثان کیفقط  نگاه

 خواستیرا نم نیچشمها آشکار بود و ا نیتنش اما برق تحس دنینگرفت از د گر

 و دلش لمس تنش را خواستار شد شودیکه از جسمش ساطع م ییگرما کردیم حس

 بود لمس نکردنش شانیزندگ زیانگ جانیقانون ه یروز

 و فکر نکن رینگاه بگ دادیبند هشدار م کیکه  یحال قانون مغز و

در آغوشش را ببوسد اما  یشد آرکو کشیداد و نزد هیتک خانه واریجعبه کوچک به د چند

 شدینم کیکاش نزد

 نبود آتش بود گرما

 دیکشیو همه را به آتش م پراکندیم حرارت

 رارسالنیو ام دیو باال تنه ها کامال به هم چسب دیقهر کرده سر عقب کش آرکو

 دیخند مندانهتیرضا
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 حال آشفته اش را که خنده بر لب زده بود دیفهمینم دیشا

 شده بود ریعقب رفت اما د فورا

 کردیلباس حس م یاز رو یاش را حت نهیس پلین یبرجستگ

 به بابا؟ یدیآرکو بوس نم-

 ییسه تا میکن ی*نلو باز

 کار دارم... زمیعز-

 ینکرد پیاوشت یی*مگه بال بابا

قورت نداده راه گلو بسته شد و به سرفه افتاد و  مهیدرشت کرد و آب دهان نصفه ن چشم

 به هوا برخاست رارسالنیام یخنده ها

 یبرم مهمون خوامیمن م یینه بابا-

 داله؟ مینا ینا ی*ن

 هیکار ینه بابا مهمون-

 بوس بده برم حاال

 گفت... یکرد و صورت در گردن پدر فرو برد و نوچ لج

 *آرکو قهله

 کرد... افتیرا در تفاوتشیگاه باز او کمک خواست و ن مستأصل

 االن برو نیازت دلخور باشه هم یخوای+م

 تو برو شهیکن بعد سرگرم م یباهاش باز نیبش ایب کمیکنه  یآشت یخوایم

 او را نداشت یشده بود اما طاقت ناراحت رشیحاال هم د نیهم

 رمز در را زد و قفل شد... رارسالنیام دیشانه باال انداخت و داخل رفت و ند ناچار

 دیچرخیکه دور تا دور خانه م یخودش نبود نگاه سرکش دست

 زدن و غرق شدن در خاطرات.... دید یداشت برا یشتریکه تنها بودند فرصت ب نباریا

 خانه و تک تک اتاق ها تراس

 به رقص درآورد شانیپا ریچراغان تهران را ز یکه سو سو یاشهیش وارید

 تک تک مبل ها یگوشه خانه حت گوشه
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 زشانیجنون آم یها یبودند و عشق باز یهم آغوش شاهد

 شدن آنها؟.. یمگر به جز دائم خواستیم چه

 ییشد به جز خاطرات و جدا بشینص چه

 کمک آرکو رفت و لباسش را عوض کرد به

 کردیم نشیغمگ نیاتاق ناآشنا بود و هم لیوسا یبرخ

 پسرکش کم نگذاشته بود یدر نبودشان هم برا رارسالنیام

 از رقص غافل نشود یگذاشت تا هنگام باز یآهنگ شهیهمچون هم یقرت پسرک

 صدا بود نینگاه ها در هم گره خورد و چقدر دلتنگ ا دیچیماهان که در اتاق پ یصدا

 لی*بابا ام

 دیرا بوس شیشانیپر حرف ماهان و به سمت پسرک خم شد و پ ینگرفت از چشمها نگاه

 +جانم

 هیبابا ماه ی*صدا

 جونم دونمی+م

 ؟ی*دوسش دار

 زد و سمت پسرک خم شد لبخند

 آرکو به هوا برخاست... زیانگ جانیه غیزمزمه کرد و ج یزیگوشش چ در

 *دوتاشو دوتاشو

 کرد دییو سر تکان داد و تا دیخند

 +دوتاشو دوست دارم

 ...ختیر یشانیدر پ شانیبلند پر یبه تن داد و مو یچیپ

 *منم دوست؟

 ی+تو جون من

 خواستیآنها را نم یشد و همراه یپدر مشغول باز یکرده از قربان صدقه ها ذوق

و  رفتندیو آنها قربان صدقه اش م گرداندیکه سر برم نیبود هم یشان کاف رهیخ نگاه

 دیخندیکودکانه م
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 شانه ها به هم اصابت کرد.... وار،یزده به د هیو تک ستادیماهان ا کنار

 د؟یبریم فیتشر ی+مهمون

 داره؟ یبه شما ربط-

 و مشکوکش کرد... دیشانه باال انداخت و خند خونسرد

 یاز اتاق بردار یبر یخواست ی+نه گفتم لباس راحت

 چندساعت یلباسا بمون نیسخته با ا بآلخره

 بود بر شِک دل یدییتا حرفش

 انگشت اشاره باال برد.... دیپر تهد پر آتش حواله اش کرد و نگاه

 نباشه که تو ذهنمه یزیدعا کن اون چ-

 دیبر در کوب یو مشت محکم دیکش یسمت در حمله کرد و اخطار رمز که داد، داد به

 زد نیداد و پا بر زم هیتک یشانیپ

 نایمنو بکش راحت کن از شر ا ایخدا-

 نمیو بب یک دیخونه باشم با هیمن نخوام با تو تو بابا

 مشت زد.... گریو بار د دیکش داد

 در و باز کن نیا اینامدار ب-

 شد؟ یچ یدونی+م

 گمیدر و باز کن م ایب-

 هی+رمز در عدد

 خبببب؟-

 خنده اش شد... یهوا تاب داد و با لذت غرق صدا یو رو دیو آرکو در آغوش کش دیخند

 آخههه یرفت همه چ ادمیاز  دمیجوجه بابا رو د نی+من ا

 دیکوبیم نیمشت شده و با هر قدم پا بر زم دست

  رارسالنیتوجه به چهره خندان ام یآرکو نشست ب کینزد

 رونیاز اتاق ب میریم ریمنو بابا ام ییآرکو بابا-

 یش میقا نجایا یتونیکجا م نمیبگرد بب تو
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 قانع کردن پسرکش... شتریب یو همانجا لب زد برا دیاش را بوس گونه

 خب میبش میقا میبر مییشد ازمون بدو یبابا عصب میکرد یطونیکه هروقت ش-

 کنم؟ دایپ می*برا توام قا

 میفرار کن ریکن که از دست بابا ام دایآره برا منم پ-

 دیکش رونیدستش را گرفت و ب ینگاه مین بدون

 به جلو بردارد یوگرنه شک داشت قدم کردیم شیکه او همراه البته

  رارسالنیداشت اما نه در مقابل ام یبود و قدرت جسم مرد

 و طلبکارانه ژست گرفت... ستادیا نهیبه س دست

 ه؟یخب حرف حسابت چ-

 ...یکنیکه در و قفل م دهیم یچه معن ایبچه باز نیا

 یاون مهمون یبر زارمی+نم

 اش ییلحظه مات ماند از رک گو چند

 رمیدعوت شدم و م یمن به مهمون ینزار ای یکه بزار یمن کارهیتو چ ؟یزاریتو نم-

 عقب رفت یشد و او قدم کشینزد یزنان قدم پوزخند

 خانه خورد و حبس آغوش او شد انیکرد که کمرش به ستون م دایادامه پ ییتا جا یباز

 +من همه کارم

 کنم کاریچ خواستمیرفته تو جنوب م ادتی

 بودم و نتونستم دور

 نجامیحاال ا اما

 بشه.... گهید یکینگاه حروم  نیا زارمیمن نم دمیو اجازش و بهت نم کمینزد

 ....دیبه ستون پشت سر چسب شتریو ب دیاش کوب نهیس تخت

 یکنیم نیبهم توه یدار-

 دیبه سمت صورتش دراز کرد و به گونه اش کش دست

 کنمینم نی+به تو توه

 اون بودن ِش یرفتن و پ نیبه ا کنهیکه مجبورت م کنمیم نیشغل لعنت شدت توه به
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 یبر زارمیمن که لعنت نشدم پس نم اما

 اما نشان نداد نیرفتن و چه بهتر از ا ینداشت برا یرغبت

از  یمیکرد و دست او هنوز هم ن غیبه سمت چپ دوخت و ناز آمد و ماه چشم در نگاه

 سوزاندیصورتش را م

 بهت گفت؟ یک-

 ارشی+ک

 ادمی یمنو نگه دار گهینت نباشه حاال بهت مسر به ت خواستیکه م یارشیک بهیعج-

 رفتارش نیا مونهیم

خنکش چسباند و مگر چقدر محتاج بود که حل شدن  رهنیو به پ دیگر گرفته جلو کش تن

 خواستیدر جسمش را م

 شنیعوض م تی+آدما با دونستن واقع

 ستیخونه من ن گهید نجایا نکهیجز ا ستین یزیچ تیواقع-

 مگه نه؟! کنهیرو هم آشکار م گهید یهاتیاز واقع یلیخ نیهم

 فرستاد و عقب رفت یلعنت

 نبود تشیو حال موقع خواستیحرف زدن م دلش

 دادیو او اجازه نم خواستیاش را م یکینزد دلش

 اش بود یلحظه زندگ نیتر یبرزخ

تکان خورد و ماهان لرز  نهیدست عضالت س یدگیو با کش دیآشفته کش یبه موها یدست

 گرفت

 نگاه گرسنه اش را ینیلرز تنش را و حس نکرد سنگ دیند

 اش را جدا کرد و بهب در اشاره زد رهینگاه خ زدیرا صدا م رشیآرکو که بابا ام یصدا

 باز کن در و-

 بشه نیتوه تمیبه شعور و شخص نیاز ا شتریب نزار

 خونه گردمیبرم گهید کمی یمهمون رمینم

 دادینگفت و البته که اجازه نم چیه

 سقف به خود داده بود کی ریبا او را ز دنیقول خواب او
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 شد تا صبح نگاهش کند قیبگذارد و خوابش که عم نیامشب او سر بر بال خواستیم

 و جانم بشنود ندیماهان دلبرش را بب االتیبزند و در خ شیاش صدا یزندگ ماه

تن خمار و نگاه گرسنه و منع  یزنگ زد و دق و دل ارشیکه رفت فورا به ک رارسالنیام

 بودن او را بر سر برادرش در آورد

 نه؟! یتو بهش گفت-

 یخونه بهتره گورت و گم کرده باش امیم گهیتا چند ساعت د ایک

 نمتیبب خوادینم دلم

 رمیگیهم ازت م ایارش طالق

  کهیمرت گمشو

 اش یو لحن عصب ادهایبه داد و فر دیخند

 ردیگیکجا نشأتات ماز  یاعصاب یب نیا دانستیم

 بود برادرش خمار

 یکیدر اوج نزد رارسالنیام خمار

 ه؟ی+چ

 یباش ریام شیپ خوادیدلت م نکهیمگه ا دروغه

 !!...خوادیدلت نم نگو

 ؟یک شیعقلت سرجاشه؟پ ارشیک-

 میدیو زجر کش مونیسال زندگ کیکرد و  انتیکه بهم خ یکس

 یکرد یغلط نیغلط کرد با تو که همچ دلم

 هم دارم صبر کن رامیاون عل برا

 باشم؟عمرا یکس نیهمچ شیمن پ من؟

 کنمیخونه نباش که پارت م ارشیخونه ک گردمیبرم گهید کمی

 نکرده انتی+بهت خ

 دیایمکث کرد از پس درک حرفش برب یقدر

 ؟یچ-
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 قورت دادن آب دهانش را یصدا دیشن

 کردیرا درک نم ارشیاسترس ک لیدل

 نکرده انتیبهت خ ری+ام

 شش؟عمرایپ یبمون ذاشتمیمن م یکرد فکر

 رو بهم برسونم دهیدوتا زجر کش خوامیحاال فقط م اما

 صورت گرفت یرواز گوش فاصله داد و روبه یزد و گوش پوزخند

 شمیخرت کرده آره...باشه داداش باشه توام نباش پ-

 ختیمبل پرت کرد و آشفته دست به مو برد و بهم شان ر یرو تلفن

 کردیخانه بدترش م نیو بودنش در ا زیاز همه چ پر بود دلش

اش  یکیدر نزد رارسالنیو بودن ام کردیکه باور نم یارشیک یپر شد از حرف ها دلش

 کردیبدترش م

 بود یشگیچرا لحن هم دانستیزد اما نم شیصدا تیعصبان با

 و حرص ادیفر یکه موقع صدا زدنش داشت با چاشن یناز همان

 ...دیتر شد و دندان بهم سائ یعصب دیرا که د قامتش

 +جانم

 و جانش را گرفت دادیم لیتحو جانم

 گرداند؟یرو برم زدیم شیبا التماس صدا یبود که وقت یهمان او

 د؟یدیم ایبود و بازهم رو خواب

 شده بود بیعج یزندگ ای

 اش یکینداشت از نزد ییاو اِبا باررنیسمتش قدم تند کرد و ا به

 ارش؟یبه ک یگفت یچ-

 ؟ی+چ

 بهش؟ یگفت یچ-

 شد زیحواله اش کرد و زبان ت یغره توپ چشم

 +جلو بچه داد نزن
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 یگفت یپس مثل آدم بگو چ-

 اتتی+فرق کرده ادب

 دیکوب نیحوصله چشم بست و پا بر زم یب

 شده امهیکه داداشم بر عل یگفت ینباف چ سمونیانقد آسمون ر-

 کنه یو پشتم و خال رهیکه طرفت و بگ یگفت یچ

 پشت تورو ارش؟ی+ک

 کارا ازش نیا دهیو از من بپرس بع نیزنده نباشه...ا مگه

 فقط بهم بگو چرا یتوعه لعنت ریهمش تقص یکار و کرد نیتو ا-

 چرا؟ یچرا المصب چ ی+چ

 ینکرد انتیخ گهیچرا م-

 رهیگیم دیو ناد دمیکه با چشم د یاون چرا

 یبهش گفت یچ

 صدا را منکر نشد یدینکرده بود اما نا ام بغض

 گرفتیطرف او را م یکه در هر حالت خواستیاش را م یشگیهم برادر

 کرده بود فیتعر ارشیک یبود او که برا دیکه د او

 که قلب حس کرد یو درد دیکه کش یزجر

 گذشت نهایاز ا چگونه

 رفتیو بعد م خواستیجواب م کی تنها

 شدیسقف لحظه به لحظه سخت تر م کی ریبودن با او ز تحمل

 بود و پر درد و پر حرف قیعم نگاهش

 تیوضع نیاو هم خسته شده بود از ا یگرگ چشم ها یحت

 انداخت اما نگاه نگرفت نییپا سر

 دلش کرد یکه ب ییحالت دلربا همان

 +من گفتم برو...

 تو یجا گهید یکیگفتم  من
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 دوست دارم زننیم ادیچشمام فر یدیکه د تو

 رام توعم یدیکه د تو

 یو رفت یچرا باور کرد تو

 چشم گشاد کرد و به خودش عالمت داد... متعجب

 من؟-

 اش کرد یعصب زیاز هرچ شیاو ب دییتا

اش  نهیبر س یلحظه مشت محکم نیگردنش برد و در آخر کینزد یبه قصد خفگ دودست

 زد

 را هم داغ کرد تنش تن او یرا بر انگشتان مشت شده حس کرد و داغ پلشین یبرجستگ

 لمس ساده نیبا هم تنها

 ؟یدونیاالن منو مقصر م یتو توعه لعنت-

 بود بایدست مشت شده اش گذاشت و هنوز هم تفاوت رنگ پوستشان ز یرو دست

و پوست  یانگشتان زخم انیروشن، احاطه شده م یو پوست دهیمردانه و انگشتان کش دست

 اش رهیت

 بود یدنیهم د هنوز

 +نه

 دمیسوال ساده پرس هی فقط

 شمیدارم خل م ایخدا یسوال ساده؟ آ-

 را نوازش کرد و  دهیگردن درد د پشت

  دیپر نییجلز ولز باال پا با

 کرده بود ذهن آشفته را.... جیاو اما گ یلب ها یانهنا

 نیشود از ا یعصب ای یبهشت یهاو لب یدوست داشتن یبماند به آن منحن رهیخ دانستینم

 تمسخر

 هان  یکرد کاریاطراف من چ یآدمابا -

 شماها ای وونمید من

 ؟یهم برد هیبق ادیرفته و از  ادتی
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 ؟یریجلو من حساب پس بگ یاالن ؛واست مونیبه زندگ یگند زد یوقت یتونیم چطور

 +حساب پس نگرفتم

 صورتش گذاشت وادار به سکوتش کند... یروباال آورد و روبه دست

 ستمین رانیکه روز اول برگشتم ا یمن اون آدم-

 به تو نداشته باشه یکار گهیکه قول داد د یاون

 واستادم و مقصر شدم یخونه جهنم نیو وسط ا تمیوضع نیبب حاال

 از لفظ اشتباهش دیدرهم کش اخم

 خانه ساخته نیکه از ا یدر تضاد بود با آن بهشت ؟یجهنم خانه

 شود دهینام یآن خانه بدرخشد و جهنم انیماه درخشانش م شدیم مگر

 ستین یخونه جهنم نی+ا

 کردیزد و نگاهش حرفها داشت و کالفه اش م پوزخند

 اوردیبه زبان ب ستیدهان باز کند و هرچه هست و ن توانستیکاش م یا

  گرفتیاز عالقه نشأت م دادیکه نشان م ییها واکنش

 اش یمعنیب یسکوت بود و لبخند هابهتر از  یعصب یداد و هوارها نیهم دانستیم

 نزدن را هیو کنا شیدر آخر ن اوردین طاقت

 رفتیم شیو پ سوزاندیحرفش هنوز هم تن و مغز را م آتش

 ...یگرفت شیرفتن من آت یندارم که سر مهمون ینسبت چیمن با تو ه-

 که چرا رفتم یوسط خونم االن طلبکار ینره خر هر*زه رو آورد هیخودت  بعد

 دستش گرفت یپنجه ها انیشد و کمر خوش فرم م ترکینزد یقدم

 نگهش داشت واریبلندش کرد و چفت د یقدر

 باز مانده مهین یغنچه شده قدر یهاو لب زدیدم و بازدم م تند

و  دادیکه از پشت پارچه نازک لباس هم مشخص بود نشان خشم م یضربان قلب شتاب

 خواستیدلش آرام کردنش را م

 اش لبخند زد نهینگاه به س با

 پشت آن پارچه لعنت شده او بر پوست و گوشتش حک شده بود ییجا
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 یدلبر بیعج یسرخ و صورت یو آن رنگدانه ها دیگر گرفته کش یگونه ها یرو دست

 کردندیم

 اش یرنگ یخارش گرفت از تصور لپها دندانها

 یاریهر*زه رو ب هیوسط دونفره هامون اسم  خوادی+دلم نم

 شان؟یها ونفرهد

 و نداشت... دیکشیوقت بود که حسرتش را م یلیخ

 گفتیفکر کرد و راست م یقدر

 شانیهرچند تلخ دونفره ها یهاو برخورد تن به تن و حرف ستادنیا کینزد نیهم

 شدیمحسوب م

 +به جز تو

 رو لمس کنه یتن بخواد تن نینکنم ا فکر

 لمسش یکرد برا دایپ یشتریجرعت ب دیرا که د سکوتش

 همچون او گفتینم چیدلتنگ بود که ه دیشا

 او را یپر معن یو لمس ها خواستیچفت شدن تنش را م دیشا

 توان واکنش نشان دادن را نداشت تیهم از شدت عصبان دیشا

 که عطش داشت به لمس تنش ییاو یبرا نمودیم ندیبود خوشا هرچه

 بلندش را لمس کرد.... یباالتر برد و مژه ها دست

  کردیو او تنها نگاهش م رفتیتن مردانه اش به خواب م انیکه او م ییشبها چه

 در بر نداشت یحرف گریکم به خود آمد و نگاهش د کم

 یشبانگاه یعادت داشتند به لمسها شیبود تار به تار مژه ها دهیرا بلع او

و خود به خود باز به خواب  گذاشتیدو لب باز مانده م انیاو انگشت م کردیکه م غرغر

 رفتیم

 رو کنترل کنه شیوحش یبرق نگاهت بتونه خو دنیتن بدون د نی+فک نکنم ا

 کردمینگات آروم تا م هیحالت ممکن هم با  نیتر یوحش ادته؟توی

 خاطرات یادآوریچه بود از  قصدش

 دیبود چه خوب به هدف رس نیاگر قصدش هم خواست؟یبد او را م حال
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 ست پشت سرش برد و درهم قفل کردد نامحسوس

 اجازه لمسش کند یمبادا ب چاندیاو دست به هم بپ یکیتن عادت داشت هنگام نزد نیا

 به ترک نداشت یبود و عالقه ا معتاد

 دادیآورد و کار دستش م یفشار م یخمار یگهگاه

 به جا گذاشت.... نیآتش ی" شکمش را سوزاند و ردیکه "اتفاق یهمان شمع آب شده ا مثل

چه  دیفهمیلذت کوتاه به لرزه افتاد و اگر او م نیکه تن تشنه از شدت هم یوقت همان

 ...دادینشان م یواکنش

 انیشر کیعالمت جسم برسد درست نزد نیتا به اول خوردیگرد گردنش تاب م نگاهش

 کرد دایکمرنگ را پ ی، حاله قهوه ااش یزندگ

 نشاند از محو شدنش یشانیبه پ اخم

 زد شخندیو ن دیبه سمتش برد و لمس کرد و او لرز دست

 جسم نیا ی+کم رنگ شده نشونه ها

 ادیکه خوشم نم یدونیم

 دوخته شد کردیکه لرزشش را پنهان م یا یوحش یهااز گردنش گرفت و به چشم نگاه

 ا پنهان کندماه ر یآن لرزش دوست داشتن توانستیاما نم تفاوتیسرد بود و ب مثال

تر، قسم خورد غرش  رهینگاهش کرد و مردمک ها که گشادتر شد و چشم ت رهیخ رهیخ

 دیشده را به وضوح د یگرگ وحش

 درنده شده دادیکه برجسته تر شده بود نشان م ییگلو یحت

 بم تر بود و از ته گلو یحت صدا

 کنم؟ دشیتمد یخوای+م

گفته قرار  یاز جانب او اما چه کس یدرد دوست داشتن یبرا زدیکه نه له له م خواستیم

 بود محقق شود؟؟

 دادیکه اجازه نم البته

 داشت شتریب یکیکه قصد نزد دیتنه اش را د نییکرد و قبل از حرف زدن حرکت پا یاخم

بدن  یاعضا اریو اخت دیبه خود لرز د،یآب دهان قورت داد و ران پا که بهم چسب ناخودآگاه

 از دستش خارج شد
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به خود آمد  دیاو را هدف گرفت داد کوتاهش را که شن یدوپا انیزانو باال آورد و م ناگهان

 ...دیو چشم گرد کرد و کف دست بر دهان خود کوب

 اش انجام داد یکیکه از نزد یدست خودش نبود واکنش خوردیم قسم

 رارسالنیاو نبود که ام ریجا کرد و تقصپا جابه یکنترل لرزش آشکار تن کم یبرا تنها

 چفت تنش مانده بود نینچنیا

 دیلب گز دیلرزان به سمت شانه اش برد و چشمان سرخش را که د دست

 کند یریو پا بهم فشار داد از درد کمش جلوگ ستادیخارج شد و صاف ا زیخ میحالت ن از

او  یماهان تکان داد و قبل حرف دهیوق زده و لِب گز یچشمها یجلو زیآم دیتهد انگشت

 َمحق شد

 ایزنیدفعه آخرت باشه به من دست م هیهان چ-

 ادیسرت م نمیبدتر از ا وگرنه

 ها یکیلمس ها و نزد نیهم یبرا رودیدلش غنج م نگفت

درد هم به حاالت  انیم یبه جانب نگاهش کرد و بامزه رو برگرداند و باعث شد حت حق

 بخندد.... نیریش

اش را جدا کرد و به سمت در اتاقش  رهیآرکو بالخره نگاه خ زدهجانیه غیج یصدا

 برگشت و پسرک با سرعت به آغوش پدر پرت شد...

 *بابا بابا بابا بابا

 تموم شد موهام

 دادیم ادشیز یباز نشان از خوشحال شینگاهش کرد و ن یقدر

 و قهقهه پسرک به هوا خواست دیبوس دیاش را که د یخرگوش یها دندان

 و پسرک را غرق ذوق کرد دیاش مال ینیبه ب ینیبه سمتش خم شد و ب گرید بار

از درکش خارج بود اما با داد ماهان  کردیکه ماهان به سمت پسرک حواله م یبیعج نگاه

 شد.... رهیبه آرکو خ ترقیدق

 ؟یکرد کاریآرکو چ-

سر پسرک را  یکج کوتاه شده جلو یکه موها کردیماهان را دنبال م یدست ها نگاهش

 شد نهیلمس کرد و در آخر دست به س

 آرکو-
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 هیچه کار نیا

 ؟یکرد ینجوریموهات و ا یچ با

 کرد... یکوچک دستش باز یو با انگشتها دیلب برچ مظلوم

 یباس لیخم یچی*گِ 

 آرکو راستش و بگو-

 *بوخودا

 را شکار کرد... بشیبرگرداند و نگاه عج رارسالنیبه سمت ام سر

 ریام-

 بره؟یم یباز ریخم یچیق مگه

و آرکو لوس شده از محبت پدر دست  دیانگشت برد و بوس انینازک پسرک را م یمو تار

 دور گردنش انداخت و از ماهان قهر کرد

 +موهاش نازکه

 یبهش بزن یحرف هی یخواینم ن؟یموهاش نازکه؟هم-

 کرده کاریقشنگش و چ یآخه توروخدا زده موها نگا

 ...ندیرا دور زد تا صورت پسرک قهرش را بب رارسالنیام تن

 آرکو-

و با  یدست نزن یلیوسا نیبه همچ گهید یریبگ ادیتا  ینیبب یبابنج دمیهفته اجازه نم کی

 !؟یدیفهم یموهات کار نداشته باش

 بر پسرک بگذارد یشتریب ریشد تا حرفش تاث نهیکرد و دست به س اخم

 ها از اشک برق زدو چشم دیلب برچ یا هیثان به

 برگرداند و با دست ماهان را نشان داد... رشیبه سمت بابا ام صورت

 *دع دعبام کرد

 قرار داد سیخ یچشم ها یکوچکش را رو یزد و مشت ها هیگر ریو ز گفت

 پسرک یها یلوس باز نیدر حدقه چرخاند از ا چشم

 به سمت مبل رفت و نشست شیو زمزمه ها و قربان صدقه ها رارسالنیسر ام پشت
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پسرک بآلخره آرام شد و سر از شانه پدر برداشت و با اخم به ماهان  یطوالن یقیدقا بعد

 گرفت نهیزل زد و دست به س

 *آلکو قهره

شده بود و  یزبان مین گرفت،یو هق هقش م هیکه صدا از شدت گر ییتمام وقت ها همچون

 از حالت پسرک دلش ضعف رفت

 دیجد طنتیش یپسرک منتظر فرصت است برا دانستیاز موضعش که م امدین کوتاه

 کنم؟ کاریچ-

 به نظر برسد و در آغوششش پدر لم داد.... یکرد مثال جد شتریب اخم

 *ناسم و بچش

 که نازتم بکشم یکرد یکار درست یلیخ-

 باباشون لوس بشن یبد حق ندارن برا یپسرا

 زد... هیگرمش تک نهیبه س سیبرد و گونه خ رارسالنیبه سمت ام سر

 لی*بگو ناسم و بچشه بابا ام

 و کمرش را نوازش کرد... نشیریش یبه لوس بازس ها دیخند

 آخه دردونم  یکار و کرد نی+چرا ا

 چقدر خطرناکه یدونیم

 بود وزی*د

 لفظ پسرک را دهیکرد اشتباه شن گمان

 از کلماتش نداشت یهم درک کامل دیشا

 ...دیکش سشیجدا کرد و دست به صورت خ نهیرا از س سرش

 ؟ی+چ

 بود وزی*موعام د

 چمش دارم چنگده

 چمشام باز شد ییبابا نگا

 به پسرک بزند یکرد و چشم بست مبادا حرف اخم
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 دادینشان م کردیکه سقف را دنبال م یو نگاه دهیبه سمت باال برگرداند و لب گز سر

 ...زدیبود که حدس م یحرف پسرک همان

 +ماهان

 هوم-

 گفت؟ ی+منو نگاه آرکو چ

 از خودش بپرس دونمینم-

 آورد.... نییچشم غره رفت تن صدا پا زیت

 ارشه؟یک تینشونه ترب نی+ا

 گرفته؟ ادیحرفارو از کجا  نیا

 ضبط کرده باشه میطوط نیگفته باشه ا ارشیبه ک ایمثال ارش تونهیاممم م-

چشمش  یآرکو و لم دادنش در آغوش پدر انگشت اشاره جلو تفاوتیاز نگاه ب یحرص

 وضع کرد شیبرا یدیتکان داد و قانون جد

 یدرست حرف بزن یریبگ ادیشد دو هفته تا -

سهمش شود و  یشتریچسباند نوازش ب رارسالنیام نهیخود را به س شترینداد و ب محل

 ترش کرد یحرص نیهم

 که پسرک کوچک زد و او بازخواست شد یر حرفشده بود و دلخور از دعوا بر س لوس

 پسرک رفت الیخیهم به نگاه ب یبرگرداند و چشم غره ا رارسالنیناز رو از ام پر

 ارهیها کفر منوووو در م کنهینگاه م تفاوتیب یجورنیتو که ا مثل...نگاهش هستا نیا-

 دارم آخه کاریچ نجایمن ا دیهم یپسر لنگه پدر

 شیو ناز و ادا یبه دلخور دیخند

 ستادیرا درآورد و از جا برخاست و اوهم آرکو به بغل ا زشیخنده ر یادا

 رمیم یکیکرد من  تشینشه ترب گهیناز و نوازشش کن لوس بشه د یتو بغلت ه رشیبگ-

 +کجا؟

 خونه-

کوچک پسرک را گاز گرفت و به غرغرش  ینینوک ب شیپ هیچند ثان یدلخور برعکس

 دیخند



 

1259 
 

 آرکو بابا بره-

 کنهیم هی*آرکو گِ 

 که هست رتی+بابا ام

 خوادیم یی*سه تا

 االن یدرست کن بابا ماه تزایآرکو پ برا

 که ناگهان در هم گره خورد یخودشان نبود نگاه پر خاطره ا دست

 یفراموش رقابلیبود و غ نیریخانواده بودن ش یآن روزها خاطرات

تمام  زیم یکوچک رو یشام درست کردند و آرکو شانیبرا ایو ارش ارشیکه ک یروز

اطراف و  یاهویو ماهان فارغ از ه خوردیحرص م ایو ارش ختیریرا به هم م تزایمواد پ

 ....زدیاو چرخ م یپا انیم زیآم طنتیدستش ش رارسالنیام یچشم غره ها

 را یوحش دیسفاهیس یطاقت نداشت زل زدن به آن گرگها نیاز ا شیب

و  کشندیزوزه م نیریش یخاطره ها نیسر به آسمان باال گرفتند و از ا ندیبب توانستیم

 شدیتر م رهیلحظه به لحظه ت رارسالنیام یچشم ها

 یفضا نیو ماهان عاشق ا وفتادیدو لب فاصله م انیو م زدیکه م زیآم طنتیش شخندین

 و کمربند و لذت سوزش تن را، یلیدرد س دیخریبه جان م هیبه وقت تنب یحت...یخال

 ....کاشتیرا بوسه م یدوست داشتن یِ و بر آن ته دیپریسمتش م به

 ها بازهم گلگون و گردن عرق کرده گونه..ضربان قلب باال بود نکهیانداخت با ا نییپا سر

 خودش را باد زد یو قدر دیجلو کش رهنیپ قهی

 دل کندن نداشتکه هنوز هم قصد  یا رهیشده بود از نگاه خ کالفه

 کردیاما اشتباه فکر م دهدیباز شده از گذشته آزارش م قیشکاف عم نیا کردیم فکر

منتظر و مظلوم آرکو بالخره سکوتش را شکست و  نگاه...عذاب نیا یبود حت نیریش

 یدهایتهد نیهم یکه حت گذردیدر دل او چه م دانستینم...بلند کرد دیانگشت به نشانه تهد

بار با آن  کی هیو چند ثان کردیکه صدا بم م یجور...لذت بخش بود شیهم برا یمثال جد

 کردیم سیو تند تند لب خ رفتیماه پر ناز چشم غره م

 برت نداره... الیفقط به خاطر پسرم...فکر و خ-

 موافقت یداد و پلک زد به معنا لشیتحو یکمرنگ لبخند

 دیباز کرد و آرکو به آغوشش پرکش دست
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 پر ذوقش... یخنده ها یپا به پا دیهوا چرخاند و خند در

 درست کنه تزایکه بابا ماهان برا آرکو پ میبر-

 دست خودش نبود رارسالنیکرد از پدر به وقت ذوق و ضعف تن ام دیتقل

 که ورژن کوچک ماهش را داشت یبود هنگام نیتر خوشبخت

 صورت فشار داد و لپ باد کرد و چشم گشاد شد یرا رو دشیتپل و سف دستان

 ؟ی*واقعن

 عالمت داد رارسالنیناگاه به خود آمد و متعجب به سمت ام دیپدر را که د دییتا

 کنه؟یدرست نِ  لی*برا بابا ام

 رارسالنیام به...بزرگ و کوچک پسرک یها یدر حدقه چرخاند از طرفدار چشم

 ....رارسالنیام یقربان صدقه ها یرکو برابه آ ای...توجه آرکو یبرا کردیم یحسود

 یجرعت دارم درست نکنم...که تو درسته قورتم بد-

 نبود... طنتیش یکم یبرا یو زمان بد دیاو را کاو نگاهش

 ...دمیدرست نکرد خودم قورتش م تزایبرا من پ یی+آرکو اگه بابا

 خوشمزه... ی*بابا ماه

 به سمتش انداخت و براندازش کرد... دهیدر نگاه

 خوشمزه... یادیز ی+بابا ماه

 دیگذاشت و با چشم غره به آشپزخانه فرار کرد و شن نینگاهش را آرکو زم اوردین تاب

 یعنیبودن آرکو  دانستیهمان اول ورودش به آشپزخانه م از...خنده پدر و پسر را یصدا

 بفرستد یزد تا از ابتدا پسرک را به دنبال باز داد...آتش زدن خانه

 نزنه و آشپزخونه رو بهم نزنه؟ یزینکنه دست به چ طنتیش دهی+آرکو قول م

 ییبابا دهی*قول نن

 بسوزون شیبه پسر راستگوم پس بدو برو اتاقت حداقل اونجا آت نیآفر-

 گفت و فرار کرد یچشم مودب

 میه نگاهش کرد و دستش که به نشانه تسلکه به سمتش قدم برداشت خصمان رارسالنیام

 ردیخنده آرامش را بگ یباال رفت نتوانست جلو

 نزنم یزیدست به چ دمی+من برعکس آرکو قول م
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 دادی"حواسم بهت هست"میکرد و نگاهش معن زیر چشم

 دستش را ورز داد ریز ریاش شد و خم رهیحضور و نگاه خ الیخیب

 اپن قرار گرفت یقدرتمند او از کنار پهلو رد شد و درست رو یدستها که

 گرفته بود یقلب به باز قشیو دم و باز دم عم دادیگرمش الله گوش نوازش م نفس

 حصار دستانش جدا شود انیخورد از م تکان

 نشست ریخم یشد و درست رو ریاو اس یدستش توسط انگشتان قو که

 دادنش کمکت کنم تو ورز خوامیفقط م ششی+ه

 دو طرفه شان یباخت باز یعنیلرزان  ینگفت که سخن گفتن با آن صدا چیه

 نداشت یالیخیبود و قصد ب دانیم روزیکه او پ یا یها گذشت از باز قهیدق

که انگشتان  دیاما دم به بازدم نرس دیکش یجدا شد بآلخره نفس راحت ریکه از خم دستش

 تیو عصبان یسست از..شد دهییها بهم سا دندان..را چنگ زد شیپهلو دهیکش

 کردیچشم کور م رهیرخ کج کرد و برق آن چشمان ت مین

 درخشش ماه چشمان او یاش بود ان نگاه با جستجو رهیت آسمان

 دستت و بکش و برو...-

 درشت یهابود به آن لب دهیانحنا بخش لبخند

 شدینفس گرمش پخش صورتش م زدیکه م حرف

 یختیدفعه قبل هرچقدر دلت خواست کرم ر ادتهی...خودم و به خودم پس نده ی+هوم! حرفا

 یدونیمنه...م هینوبت تالف بارنیا...دلش خواست رفت ییدستت هرجا هیبه بق تیاهم یو ب

 هستم یانهیکه من آدم ک

 نشانه ضعف بود دادینشان م واکنش..برهم فشرد و لعنت فرستاد جد و آبادش را پلک

در حال  یتزایخم شد و نگاه دوخت به پ یکمقلب طاقت نداشت.... دادینشان نم واکنش

 ...زودتر آماده شدنش دیپخت به ام

 ...دادیو سکوت او م رارسالنیام طنتیکه نشان از ش یو شلوار آرد رهنیبه پ توجهیب

بار پر قدرت  کی هیکه چند ثان یمعشوق و لذت برد از آب دهان یمیبه عادت قد دیخند

 زل زده بود تزایو گرسنه به پ دادیقورت م
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 کردیاز عطش درون کم م یرا صدا زد که بودنش کم آرکو

 نشود ییو هوا ردینگاه از ماهان بگ شدیکه باعث م نیهم

 شام ای+آرکو بابا ب

 وارد آشپزخانه شد  جانیو ه غیج با

 را در هوا چرخاند شیکیپالست ریشمش و

 یبابا ماه یستایپ یبه سو وهووووووی*

 که عادت کرده بود به آغوش گرم و محکم پدر دیو با ذوق در بغلش پر دیخند

 خواستیحالت هم دلش نشستن کنج آن بغل را م نیتر یدر عاد یحت

 یی*بابا

 +جانم

 مشیبخور ونیسیجلو تلو می*بر

 اونجا.... میشبا که برنامه کودک نداره که بر یی+بابا

 جومون داره*اما 

 نوازشش کرد یبه صورت ننشاند اما جد اخم

 بابا؟ هی+جومون چ

بابت  رامیو عل ارشیبردن به آن و لعنت فرستاد به ک یپ یداشت برا ازیتأمل ن یکم فقط

 هر اشتباه

 که پسرک نترسد یباال برد در حد یحواله ماهان کرد و صدا کم یعصب نگاه

 د؟ینیبیسالش نشده جومونگ م 3که هنوز  ی+جلو بچه ا

 ...نیهم از ا نیآخر...اون از طرز حرف زدنش ا شمیم وونهید ایخدا

 یزبون نیریچشه حرف زدنش به اون ش-

 گه؟یبود د اشیزبون نیری+اون کلمه هم جز ش

پسرک  هیبه ثان هیکه ثان ییاز او تشیشانه باال انداخت و به نظرش هرچه بود ترب الیخیب

 بهتر بود کردیرا لوس م

را از  شیشانیاخم پ یکرد با لوس باز یبغض کرده سر در گردن پدر فرو برد و سع آرکو

 ببرد نیب
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 دعبا کرد آرکو رو...اما آرکو جومون دوست...جومون خوشگل... لی*بابا ام

 کردنش را بع ماهان واگذار کرد و خود تنها به نوازش کمرش پرداخت آرامم

 شیها یمال آشنا نشده بود با او و لوس بازکا هنوز

 یمنطق یآرام کردن و صحبت ها یها روش

 که خوشگل تره تا جومون یقربونت برم بابنج-

 داره ری*اما جومون شمش

 ریشمش ایبهتره  کیداره...پاتر کیهم پاتر یبابنج-

 آورد و دست نوازشگر ماهان گونه اش را هدف گرفت رونیاز گردن پدر ب سر

 کی*پارت

 رهیگیو م کیها دست پاتر کنهیباهات قهر م یبابنج یدیجومونگ د گهیبابا اگه د نیآفر-

 خب؟ ونیزیتلو ادیتو آناناسش نم رهیم

در برخورد با آرکو هم راه و روش آرام کردن را بلد  یماهان...حت یاز زبان باز لبخند

 اوست یاستعداد ذات ییحرفها گو یبا کلمات و دلبر یبود...باز

 که دوستمه یفقط به خاطر بابنج ییشه بابا*با

 خود جا داد... یپا یو آرکو را رو ندیو به ماهان عالمت داد بنش دیرا بوس سرش

 خودش یبزارش رو صندل-

 مگه نه؟ نهیشیپسرم تو بغل خودم م ری+نخ

 ...دیکرد و دست دور گردنش حلقه کرد و گوشه لبش را بوس ذوق

 حسود... ی*عهن...بابا ماه

خود را  یها یو لوس باز دیدیرا اشتباه م ارشیک تیدست مشت کرد که ترب یحرص

 درست

 نکن ررریام یکنیم تیلوس ترب یبچه رو دار نیا-

 تفاوت و لج درار بود یهمان نگاه ب نگاهش

فحش ها پشت زبان به صف  فیو رد دیپریم تیکه ناخودآگاه پلک از شدت عصبان همان

 شدیم

 و زهرمار ری+ام
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 ادیادب و خشن بار ب یشماست که ب تیاز ترب بهتر

 در آورد و مشغول شد ادا

به  هیخوابش گرفت و سر تک زیجا سر مهمان یوقت ینداشت حت یآرکو تمام یزبان نیریش

 یو دلبر زدیاو حرف م یها کم کم رو به بسته شدن رفت همچنان براپدر چشم نهیس

 کردیم

 ادامه شام به اتاق رفتند الیخیبلندش کرد و ب یآرام به

 دیکش ینیمحض برخورد تن کوچک به تشک نرم تخت چشم باز کرد و ه به

 ی*بابا ماه

 مگه ادیجان بابا خوابت نم-

 ی*زنگ نسدم به شوخر

 باشد اما بدخلق نه... یکرد جد یلبه تخت نشست و سع گرشیجلو گذاشت و طرف د یقدم

 یشوهر یبهش بگ خوادیمن دلم نم زمی+آرکو عز

 باهاش ابزداج کنم خوامیبُسلگ شدم م مهیخوشر ی*ول

 حرفارو نزن نی+آرکو پسرم ا

 شهیم تیحسوت ینبدار ی*شوخر

 نگو خب حاال هم بخواب گهیاما د شهینم می+حسود

 مهی*شوخر

 تنهیبخلم م تنمیدارم بوسش م دوسش

 بعدا تنمیم ابزداجم

 رارسالنیام یاز چهره برزخ دیبه سقف دوخت و لب گز نگاه

 آمد.. یبر م دیگفتنش هم با یاز پس شوخر کردیکه لوسش م همان

 را بزند رامیزنگ زدن به عل دیکرد آرامش کند که ق یسع

 را رارسالنیام نیاز ا شیحساس شدن ب خواستینم دلش

 باهاش یزنیحرف م ششیپ میریاالن خوابه فردا م رامیآرکو بابا عل-

 ته؟ی*بدون من خواب
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 ریبابا ام شیپ یدیخواب نجایاالن بدون اون اقربونت برم توام -

 خود تکان خورد و با دست دو طرفش را نشان داد... یدر جا یبست و کم چشم

 خب؟ نچایا لیباباام نچایا ی*باباماه

 بالشت گذاشت یگرفتند و ماهان کنارش سر رو یحرف دو طرفش جا یب

 کردیخواب بود و خمار اما مقاومت م غرق

 ییکنار او و رسوا دنیاز خواب دیترسیم

 خواستیدلش نم چیکند که ه دواریبزند و او را ام یحرف ینصفه شب یشب مبادا

 یی*بابا

 جانم-

 پس؟ ی*جگل گوشه چ

 باز کرد و لبخند زد یبسته را کم مهین چشم

 پدر هنگام خواب یمخمل یصدا دنیعادت کرده بود به شن پسرک

 آرکو یقرار یو ب ییجدا یهمان روزها ادگاری

 کردیآرامش م یپدر قرارش بود و قدر یصدا

 راحت تر پلک ببندد و بخوابد دیچشمش کش یو دست رو دیبوس شیشانیشد پ خم

 آواز سر داد یصاف کرد و بغل گوش پسرک زمزمه  گلو

 جگرگوشه آشنا همان

 دیرس رارسالنیکه به گوش ام یآهنگ نیصدا و اول نیاول همان

 شیوفایرک برعکس پدر بگوشه اش بود پس جگر

از  خواستیو چه م کردیشعر را دنبال م یتک تک هجاها رارسالنینگاه ام ینیسنگ

 بود رهیخ نینچنیکه ا شیهاجان لب

که به  ییهالب ایبماند  رهیبسته و لرزانش خ یپلک ها ینگاه بر رو دانستینم یحت

 کردیزمزمه م ییو آهنگ آشنا خوردیتکان م یآرام

 داشت آن آهنگ و صدا را ادی به

 شدندیغرق خاطرات م ادیروزها چقدر ز نیا
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 آهنگ و نیا ادمهی+

 دمیصدات و شن کیکه از نزد یبار نیاول

 گریکدیکه قفل  ییکوچک کنار تختش را خاموش کرد و آنها ماندند و برق نگاه ها المپ

 بود

 حرف زدن یها خمار خواب و دهان ناتوان براچشم هرچند

 او یهاحرف یدلتنگ بود برا دیشا

 خودش یخسته از حرف زدن ها دیشا

 ردیمبادا خواب تن خسته اش را در بر بگ زدیپلک بر هم م آرام

 قفل زبانش را باز کرد گشودیو با عشوه باز م شدیکه آرام و پر ناز بسته م یپلک همان

 بودم صدات و دهی+شن

 هم تن خاص خودش و داشت اما اونشب تیزدن عاد حرف

 از آن شب امان

 یطانیش یشب و وسوسه ها همان

 براق و جنون و درد و لذت و سوز کمربند و طرح لبخند نگاه

 را کشف کرد و به سلطه شان درآمد شیهاکه گرگ چشم یشب همان

 و برق آن دیکه ماه چشم به رخ کش یشب همان

 یشد برق زندگ 

 صدات یبه قشنگ +اونشب اعتراف کردم

 خارج نشد ییجواب دادن اما صدا یبسته لبخند زد و دهان باز کرد برا چشم

 دیبسته و اش خند یباز و پلک ها مهیماند به دهان ن رهیخ یقدر

 به سمت صورتش دراز کرد و چانه اش را فشار داد دهانش بسته شود دست

 کردیم طنتیو ش زدینوازش وار همان اطراف پرسه م انگشت

 +اعتراف کردم که حق دارن انقدر کشته مرده صداتن

 اما

 دن؟یشن دنیگفتنت و نشن ریکه ام اونا
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 ردیدو طرف لبش را فشار داد طرح غنچه بگ یو کم دیکش سشیخ یهالب یرو انگشت

 شهیبعد لبات غنچه م یکنی+اول اخم م

 رییییام یگیگوشه لبت بعد لوس م یکشیم زبون

 و نیا دنیکه نشن اونا

 گوش تک به تکشون رو کردمیوگرنه کر م دنینشن

 گفتن مال منه فقط ریام نیا

 منه یفقط واسه گوشا دنشیفقط خطاب به منه شن گفتنش

 الله گوشش را نوازش کرد نییها را به پشت گردنش رساند و پا نوازش

 یمیخواب معشوق قد شدیتر م قیعم

 است دنیکه دلتنگ در آغوش کش دیوار که در خود جمع شد فهم نیجن

 سخت بود دنینفس کش ییو گو شدیمردانه اش مچاله م یبازوها انیم یوقت

 خواستیرا م یسخت نیبود و او هم سخت

 خاطره ها دیتجد نینمانده بود به هم یطوالن راه

 ها درد و لذت و جنون و عشق... طنتیها ش آغوش

 بود دایدر هر حرکتش هو دیو ترد داشتیقدم بر م نهیطمأن با

و اخم صورت و انگشتان سفت شده  ستادیچهارچوب ا انیآشپزخانه را رد کرد و م اپن

 دیلرز یکرد و تن کوچکش کم زانیبار هزارم لب و لوچه آو یبرا دیدور فنجان را که د

 نداشت که زمان مقابله بود ییراه به جا فرار

 دهیو هر چند ترس یپر از شرمندگ هرچند

 آورد یکه بر سرش نم ییبود مردش بود بال هرچه

 ها آرام بود و بدون سروصدادهان پر سروصدا قورت داد و قدم آب

 خواستیسرد و دلخور را م یدلش نگاه کردن به آن چشمها رترید هیشده چند ثان یحت

 ایرنگ ارش یتنه شل و آب مین یبالخره نگاهش باال آمد و رو دیکه عقب کش یصندل

 متوقف شد

 نداشت یو چاره ا کردیم شتریاش استرس ب رهیخ گاهن
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 دلتنگ نگاهش بود او

 ری+صبح بخ

 نگاهش نکرد یحرف سر تکان داد و حت یب

 شدیمثل سابق م دیدیلرزان را م یاگر آن مردمک ها دیشا

روشن، جان  یتنه آب میآن ن انیم کیآن اندام کوچک و کمر بار یو برا کردیم طنتیش

 کردندیبا طعم تن بکر او را تجربه م یو صبحانه ا دادیم

 خراب کرده بود ایبد که ارش چه

 ستش؟ین یی...دایی+دا

الک خورده در گوشت  یشد و ناخن ها شتریبغض ب بارنیبود و ا یمحل یهم جوابش ب باز

 دستش فرو برد مبادا بغضش بکشند

 ؟یدی+جواب منو نم

 یبه جواب من ندار ازیتو ن-

 دیسردش روح از تنش جدا کرد و لرز یصدا

 خودش بود؟ ارشیک

 ؟یعاشق یو مرد روزها یعشق کودک همان

 بود اما قلب کوچکش تاب و توان نداشت یسرد نیا قیال

 بدون تو خوابم نبرد شبی+من...من د

کالم و نگاه  یسرد ایندادنش  تیمهم نبود اهم دیلرز ینازک کم یربط گفت و صدا یب

 سردتر

 که پشت سر گداشته یشب یاز سخت گفتیم زدیحرف دلش را م دیبا

 دهیکه تا صبح چک یو اشک دهیکه قلب کش یدرد از

 یومدیاما ن شمیپ یای+همش همش نگام به در بود بآلخره ب

 آخه من چشمم دنبال تنته نه که سست عنصرم-

 به جونت وفتمیاتاق مبادا نگام بخوره بهت ب امیدادم ن حیترج نیخاطر هم به

صدا اشک  یو ب شدیدر خود جمع م شتریو خجالت لحظه به لحظه ب یاز شرمندگ پر

 ختیریم
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 تیخودش نبود و شرم داشت از رفتار اشتباهش به وقت عصبان دست

 صدا یب هیبه خس خس افتاد و سکسکه کرد از شدت گر گلو

و با پشت دست اشک نشسته بر  کردیو سکسکه م دیپریباال م یهر کلمه تن کم انیم

 زدودیترک خورده را م یلبها

 ...کردمی+من...که...هزار دفعه...معذرت...خواه

 شد رهیدر چشمانش خ زیگرفت و ت یخال زیو م ینگاه از آن فنجان کوفت بالخره

 سالها نیمردش را در تمام ا یهابود حالت دهید

 شهیآورد او هم یم ادیکه به  ییز آنجااما ا اتیچهره و داشت و ده ها هزار خلق هزاران

 بود و چه بد که عوض شد طنتیپسرکش عاشق و پر ش یبرا

 کجا بود؟ میاشتباه زندگ نیاول یدونیم-

 یو خواستم همسرم بش یکه فکر کردم بزرگ شد اونجا

 و افتخار کردم و گفتم پسرم بآلخره بزرگ شده دمیکه رفتارات با ماهان د اونجا

 بوده؟؟ میاشتباه زندگ نیاول دمیفهم یک یدونیم

 روزید

 حرفات دنیشن بعد

 شهیتموم م یهمه چ یمعذرت خواه هیبا  یکنیحاال که فکر م و

 یفکر کردم بزرگ شد نکهیشدم از ا مونیپش

 قبول کنم.... یزندگ کیتورو به عنوان شر یبه طور جد تونمیم و

 اشک خشک شد یحرفش ماند و حت مات

 دانستیخوب م ارشیبود و ک نیاش هم یترس زندگ تنها

 بود سواستفاده کرد از ترس قلبش نیتر فیکه ضع تیموقع نیو در ا دانستیم

 مردش یداشت از کم بودن برا ترش

 لوس و بچه گانه اش یو رفتارها ادیز یتفاوت سن از

 وستیپ تیداشت و بآلخره به واقع ترس

 ستادیسرش ا یدور زد و باال زیها ماز جا برخاست و بدون کنترل قدم ناخودآگاه
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 از ازدواج باهام؟ یشد مونی+تو تو پش

 ؟یمونیانتخاب من پش از

 زد... هیکنارش تک واریو شانه چپ به د ستادیقدش ا هم

 از انتخاب تو نه-

 عمل کردم یکه احساسات مونمیاشتباه خودم پش از

 زبندا تونینگاه به تفاوت سن هیو به کار ننداختم که آخه مرد  عقلم

 مشترک یزندگ هیوسط  یبنداز دیبچه رو چرا با هی

 شیبود حرفها زیآم هیحس تمسخر داشت لحنش و نه کنا نه

 دیکوب نیو پا بر زم دیکش غیج یعصب اما

 ستممممی+من بچه ن

 کردم اشتباه کردم گوه خوردم ولم کنننن غلط

 یدیانقدر کشش م چرا

 یکنیم رمیهمش تحق یو اشتباهم و بهم بگ یبغلم کن نکهیا یجا به

 زد و مثال متعجب شد.... پوزخند

 اشتباه از منه یگی+بغلت کنم؟راست م

 قتیبغلت کردم و گفتم همش حق نمیبه س یمشت زد همهنیا یوقت روزیمن نبودم که د اون

 داره

 داره قتیدروغه گفتم همش حق یگفتیم یدادیفحش م یزدیم غیج

 و گفتم اشتباهه دمتیبوس یو مقصر دونست رارسالنیدوباره ام یمن نبودم وقت نیا

 فیزشت کث یحرفا نیگفتم دهن خودت و با ا یکرد نیبازم بهش توه ینبودم که وقت من

 یکن اشتباهت و جبران کن ینکن و سع

 من نبودم اما نایا

 جلو برداشت و فاصله شان را به صفر رساند یقدم

 بود و لبها لرزان یتماما اشک صورت

 و قبل نرم شدن رو برگرداند دنشیاز د ختیر دلش
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 آورد یبار پسرک را سر عقل م نیو آخر نیلحظه به عنوان اول نیهم ای

 شدیمثل قبل نم گرید یزندگ نیا ای

 یبود ی+اما تو اون

 من واستاد یروکه روبه یاون

 کنمیدارم خرش م گفت

 کردم باباش و بدبخت کنم یکیدست به  یعوض رارسالنیبا ام گفت

 یکه گفت یتو بود اون

 که راهت بدم تو اتاق یبافت یداستان الک یشب نگات نکردم نشست هیشد  یکه گفت چ یاون

 گفتن نبود یور یدر همهنیبه ا ازین زدمینم نتیدست رد به س یومدیم یجور نیهم

 یتو بود نیا

 عقب تر رفت یو قدم دیگز لب

 رفتیتر مو صدا باال شدیبا هر قدم تلخ تر م ارشیک یرا نداشت نه وقت شانیکینزد تاب

 +من من...

 ؟یتو چ-

 یکه عادت دار تو

 نباشه التیخ نیو ع یو آدما رو دل شکسته کن یحرف بزن یدار عادت

 رفتار بچه گانت عادت نکردم  نیچرا به ا دونمینم من

 یگفته بود رارسالنیکه به ام یآخر ینرفته حرفا ادمی هنوز

 جمع شد یرو برگرداند و قلبش کم دیدست به سمتش دراز کرد و د ملتمسانه

 ....خواستیلمس تنش را هم نم یحت گرید

 از حرفام ی+اون روز توام ذوق کرد

 آره-

 رفتار خودم و ادمهی خوب

 جبران کنم خامیو م مونمیمن حاال شرمنده و پش نهیفرقش ا اما

 ....یدونیتو هنوزم خودت و محق م یول
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 ای+ک

 گذاشت.... نکیرا صاف کرد و فنجان در س یصندل وجهتیب

 من حرفام و زدم همه شو-

 هم ازت داشتم یهمه واکنش انتظار

هات واسه کتک زدنات واسه  هیکرده بودم خودم و واسه داد زدنات واسه گر آماده

 اتیناباور

 آغوش به روت باز بود واسه هر واکنشت نیا

 اش را نداشت یبه سمتش برگشت و طاقت نگاه پر معن متاسف

 کرد یبچه نبود اما بچگ گرید

 پشت اشتباه و ضربه پشت ضربه اشتباه

 سالها به جز مراعات و مالطفت نیچه کرده بود در تمام ا مردش

 تنها صبر کرد دیکه به معشوق رس یو دم نزدن و هنگام یعاشق سالها

 صبرش را داده بود رحمانه جواب یکرد و او چه ب صبر

 نبود ریباور پذ دونمیم ؟آرهیکرد کاریتو چ-

 کنمیباور نم هیدروغه الک یگفتیم یدیکشیداد م یکردیتعجب م دیبا دونمیم آره

 یشدیکم آروم م کم

 ؟یکرد کاری..اما تو از همون اول چیکردیکم باور م کم

 یواقعا عاقل شد کردمیمن فکر م میکه هلند بود یمدت

 رامیعل یکه هوا یجور یکه مراقب آرکو بود یجور یدادیم یکه ماهان و دلدار یجور

 یو ماهان و داشت

 مشترک یو خواستم سهممون بشه زندگ یکردم بزرگ شد فکر

 یموند یسالگ ۱6تو همون  نمیبیحاال م اما

 یخوایمنو فقط واسه تنم م یگیبه مردت م یگردیبرم یوقت

 یموند تیتو همون بچگ یجد یکردم جد باور

که  یا هیگر یکه آوار شد و صدا یدرگاه آشپزخانه گذر کرد و او ماند و جسم لرزان از

 دیسر به فلک کش
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بهم نزدن  یو برا دیکشیم گاریس اطیکه تمام مدت در ح یرامیدخالت نداشت عل قصد

 ایبلند ارش هیکه به سرعت به سمت در رفت و گر ارشیخلوتشان وارد خانه نشد اما ک

 اجازه سکوت نداد

 شیهابه قدم دید زیرا که پشت م ایگرفت و جسم کوچک ارش شیراه آشپزخانه را پ میمستق

 دیسرعت بخش

 بود زیعز شیپسر برا نیا

 خودش یبرا زتریبود و عز ارششیک زیعز

 بود و بچه ساده

 بود و پر ناز و ادا لوس

 یو دوست داشتن خنگ

 وقتش اما خوب بلد بود خراب کردن را به

 شده قربونت برم؟ یچ ییدا ایارش-

 ازم جدا شه خوادیم خوادی+م

 را چنگ زد... راهنشیداد و پ هیاش تک نهیزد و سر به س یهق

 جدا بشه یک یک-

 خوادیمنو نم گهید ارشی... کیی...داارشی+ک

 و رو کرد ریخمار و سرخش دلش را ز یرا قاب کرد و چشمها صورتش

 از حد مظلوم بود و معصوم شیب

 یاز دستش دلخور نشو چگاهیه شدیبود که باعث م نیهم دیشا

 را زد و در آغوشش نگرفت یاشک یآن چشمها دیق ارشیکرده بود که ک چه

 نه؟یبیتورو م یوقت کنهیازت جدا شه؟ اون که از چشماش عشق فوران م ایک-

 نهیبیمنو م یوقت شهیفقط چشماش سرد م گهی+حاال د

 ازم متنفره ازم

 ایتپش قلبش متنفر بشه ارش لیاز دل تونهیآدم که نم-

 که آغوشش و به روت بسته؟ یکرد کارشیچ

 تو نبود یاشک یآدم گذشتن از چشا ارشیک
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 تختش خواباند یدر بغل گرفت و رو دیرا که د حالشیکرد بلند شود و جسم ب کمکش

 بالشت شب گذشته همچنان مشخص بود.... یسیاشک و خ آثار

 +گند گند زدم

 شدم یمنم عصب آوردیو م رارسالنیاسم ام همش

 میتنها باش ادیدر و روم قفل کرد که بعدش ب یشوخ به

 نتونه در و برامون باز کنه یمثال انداخت اونجا که کس دمیکل

 نازم و بکشه خواستمینبودم از دستش فقط م یعصب گهیمن د من

 گفتیم زیچ هیاون فقط  اما

 گذشته است ریهنوز همون بابا ام رارسالنیام گفتیم

 بوده یدروغ بوده الک یچ همه

 کرده بود.... پیک ینیکه ب یکم آورد از شدت بغض گلو و اشک و ناله ا نفس

او حاال محتاج  دیآغوش نگشا شیبرا گریهم د رامیشرم آورش عل ینبود بعد حرفا مهم

 که دور تنش حلقه شودبود  یدستان گرم

 یو سر که بر شانه اش نشست هق دیچیانداخت که دست او دور تنش پ شیپا یرو یپا

 زد....

 نه ایحرفاش و درست گوش ندادم که بخوام باور کنم  ی+من حت

 خراب بشه یاون و همه چ یفکر کردم دوباره بابام قراره بره تو زندگ فقط

 بابام و بدبخت کنه خوادیزدم گفتم م یبد یحرفا بهش

 منو خر کنه که شب تو تخت داشته باشتم گهیم نارویا گفتم

 بکنه تونهینم یکار چیکردم که ه دشیتهد یشو بهش گفتم بعدش هم کل همه

 ...دیکش یچشم اشک یشانه اش برداشت و دست مشت شده رو یسر از رو مظلومانه

 یی+دا

 ؟یدوسم ندار گهیتوام د حاال

 در آغوش مچاله اش کرد شیاز پ شیزد و ب لبخند

 ارشیحرفات دوست دارم هم ک نیا دنیهم من بعد شن-
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 بچه رفته تو رابطه... هیبا  نکهیاز ا مونهی+اما گفت پش

 دیشا-

 شده باشه مونیپش دیشا

 دیو جدا بش خوادیتورو نم گهیبگه د نکهینه ا یمونیپش نیا اما

 یتوقع داره تو درست بش نکهیا یعنی

 یستین ییپسر لوس بابا گهیتو د ایارش

 که حسرتش فقط بغل کردنت بود یستین یارشیک یکوچولو پسر

 یبزرگ شد گهید تو

  یهمسرش شد گهید تو

 یدیشن رارسالنیو در مورد ام ارشیک یحرفا

 سکسکه سر تکان داد.... نیکرد ح یمیمال اخم

  ؟یباور کرد-

 دونمی+من من نم

  نمیخودش و بب خوامیفقط م من

 باور کنم نمشیاگه بب دیشا

که پسرک  یشد از حرف درست یکمرش را نوازش کرد و بآلخره لبخندش واقع پشت

 زد....

واکنش درست نشون  یباهاش تا بتون یحرف بزن ینیو بب رارسالنیخود ام دیتو با نیآفر-

 یبد

 محض بوده قتیتمام حرفاش حق اما

 دیاشتباه کرد شما هم اشتباه کرد اون

 دیجبران کن دیجبران کنه شماهم با خوادیم اون

 یکرد کاریتو چ اما

 یخراب کن یخواستیجبران اون و هم م تو

 را در مشت گرفت و سر به چپ و راست تکان داد راهنشیپ قهی دهیترس
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 +نه نه به خدا

 اون شیفقط از بابا ماهان ناراحت بودم که آرکو رو برده پ من

 نکرد یچکاریه ینازم و بکشه ول ارشیک خواستمیم بعد

 نیشدم هم یفقط حرص فقط

 ازشون کنهیدل م یکیکه  زننیم ییشدما" حرفا ی"فقط حرص نیآدما تو هم-

 بغض کرد و با دو دست صورتش را پوشاند.... بازهم

 ازم دل کنده؟ ارشیک یعنی یعنی+

 نه-

 گوشه هی نهیشیم رهیاالن م ارشیک

 مونهیتو م منتظر

 یو درست کن یهمه چ که

 تو نگاهت نباشه یشرمندگ نیا تهش

 بود که پشت سرم خراب کردم ییپل ها یسمتش بگ یلبخند بر با

 همش درست شد نیبب حاال

 پل رد شد نیمنو ببخش و باهام از ا حاال

 اشتباهت یها االن گردن توعه واسه جبران حرفا تیمسئول نیا همه

 یمونیپش نیحق داشته از ا ارشمیحق کامال با توعه که ک گمینم

 گذاشت... شیگلو ریسر ز وتیکرد و ک زانیو لوچه آو بل

 یی+دا

 یفرفر یبچه لوس نق نقو هیحرفا و رفتارا فقط از  نیا گهید گمیراست م ییدا هیچ-

 ادیبرم

 شد.... رامیخنده امروز سهم نگاه پر محبت عل نیو اول دیخند بالخره

 یی+دا

 جان-
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 طرف آن طرف را نگاه کرد و بآلخره به حرف آمد... نیا یکم دیو پر ترد دیگز لب

 +راسته راست بود حرفا؟

هزار  بارنیا یحرف پلک بر هم زد و جواب مثبتش آوار شد بر سر پسرک و شرمندگ یب

 برابر قبل بود

 کرده بود یاسم بابا رو نداره که واقعا واسم پدر اقتیگفتم ل یمن به کس یعنی... یعنی+

 نه-

 یکه خودت توش ساکن یانداخت رو همون قلب حرفات ترک فقط

 ارشیک گهیم راست

  یبد صیکه واکنش درست و غلط و تشخ یواقعا بچه تر از اون تو

که از  یدور کند از پسرک یآشفتگ یکرد قدر یگشود و سع شیآغوش را به رو نیآخر

 دیکوبیشدت استرس پا م

 جوجه خب؟ وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه-

 دارهید هینداره فقط  یاسترس چیپس ه یکرد یزندگ رارسالنیقبال با ام تو

 بغلش یاز تو توقع نداره بپر چکسیه

 ارشی...کیی+دا

 هینه گر یکنینه بغض م یکرد جواب نداد هرچ یمحل یاگه ب ارشمیک-

 یدیبه حرفاش گوش م رارسالنیام شیپ یریم

 ستین یاجبار ینتونست یزنیلبخند م یتونست

 مثل تو توقع نداره یکس از جوجه ا چیه

به  کردیکه هنوز هم در خانه را رصد م یشیپسرک عالرغم نگاه پر تشو دیخند بآلخره

 آمدن همسرش دیام

زرد رنگش گم شده  زیاور سا یکه در هود ییاز او ردیبگ توانستینگاه نم رهیخ رهیخ

 نداشت شیها یپس زدن فرفر یبرا یرغبت یبود و حت

 پنهان کند حس عالقه اش را به پسرک... نتوانست

 کندیقربان صدقه رفتنش چقدر حالش را خوب م دانستیم یوقت نه

 توجه شد.... یآغوشش او را چالند و به آه و ناله اش ب در
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 جوجه یشد یچقدر خوردن-

 خورتتیم ادیب ارشیمطمئنم ک یجوجه شد هیشب قایدق

 ...دیو صورت به گردنش مال دیبرچ لب

 شکشیپ شینگام کنه بق ادیب+فقط 

 مگه دست خودشه؟ کنهینگاه م-

 چشم از تو برداره تونهیم مگه

 صورت فاصله داد بتواند نگاهش کند یو پر استرس چند سانت دیگز لب

 کنم؟ کاری+اونجا چ

 کار چیه-

 نشون بده یدار یخودت باش هر حس فقط

 ستیترحم تو ن ازمندیکه ن رارسالنیام

 یستیازش متنفر ن گهیمطمئن بشه تو د خوادیفقط م اون

 جوجه دهینشون م شینیبب یخوایکه م نیهم

 بابا یبغلش و بهش بگ یاالن بپر نیانقدر درک داره که توقع نداشته باشه هم اون

 ؟ی+بابا ماهانم چ

 نداره جوجه یبه ما ربط گهیاون د-

 دخالت ممنوع مگه نه؟! گهیاما د میکنارش باش میتونیما فقط م رهیبگ یمیهر تصم ماهان

 اما حرفش اخطار گونه یاش زد و هرچند صدا شوخ بود و پر انرژ ینیبه نوک ب انگشت

 کرد.... دییانداخت و تا نییو سر پا دیفهم

 کن بزار حرص بخوره خب فیتعر ادیاونجا از من ز یدخالت رفت یدخالت ب گهید نیآفر-

 زده به عقب برگشت جانیه ارشیک نیبه خباثتش و با تک بوق ماش دیخند بلند

 اومد یی+اومد دا

 یکنیانقدر ذوق م قهیعت نیشوهرت اومد واسه ا ومدیآبت که ن ییدا-

 اش... ینکرد به مزه پران یزده بود که توجه جانیه آنقدر

 چشم بردارد یرا از رو نکشیزحمت نداد ع یو حت ستادیاش ا یمتر کی ارشیک نیماش
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 ...چاندیکنارش اشاره کرد و دست دور فرمان پ به

 رونیب میبر میخوایشد بعدش با ماهان م رید میبر ایب-

 دینچک ینشکست و اشک یاما بغض بارنیا

را  شیقول داده بود سفت و محکم سوار شد و نگاه دلتنگش سرتا پا رامیکه به عل نطوریهم

 برانداز کرد

 من آمادم می+بر

 انقدر نگام نکن-

 لحن را بکار ببرد نیکرد آرام تر یزد و سع یکوچک شخندین

 ...کردیرا رام م ارشیک شهیکه هم یهمان

 !شه؟یشد حواست پرت م یچ کنمی+دارم به همسرم نگاه م

برسد  انیماجرا به پا نیگاز داد زودتر ا شتریافزود و ب شیرا نداد تنها به قدرت پا جوابش

 یدور نیخسته شده بود از ا گریکه د

 جسم کوچک کنارش را داشت چفت بغلش... یتمنا تن

 رارسالنیمردش را چنگ زد و قامت ام یآسانسور که باز شد ناخودآگاه دستش بازو در

 را از نظر گذراند

 داشت  ادیبود که به  یهمان

 تر یدرشت تر و ورزشکار یکم یحت کلیو همان قد و ه پیت همان

 اتفاق نیاز ا دیابرو در هم کش یقدر

 سال الغر تر شده کی نیتنها پدر خودش بود که در ا ایگو

نکند اما خدارا شاکر شد بابت حال خوب االن  یاوقات تلخ دارید یابتدا نینگفت هم چیه

 پدرش

پدرش ندارد اما دلش  یبه بازگشت در زندگ یداد و اعالم کرد مشکل بیترت دارید هرچند

 صاف نبود با او....

 سال و شاهد نبود عذابش را کی نیرا در ا شیزخم ها دیند

  کردیبه خود اگر درک نم دادیم حق

که قرار بود  یدلش با مرد گاهچیه دیترسیو م دیو عذاب کش دیتنها حال بد ماهان را د او

 کند صاف نشود یبا  پدرش زندگ
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 ترو با ابهت یدیسف نیا کردیشده بود جذاب ترش م دیسپ یاما قدر شیموها

 هرچند کم اما نشسته بود بر چهره مردانه اش یریپ گرد

 صورت غرق آرامش کند رامیعل یبزند و طبق حرفها یباعث شد لبخند کمرنگ نیهم

 خود... یصدا یلب داد و جواب گرفت به آرام ریز یسالم

 داخل دیایسالم...ب-

 هنوز هم باور نکرده بود بودنش را ییگو

 را دنشید

 کردیکست را دور م نیتر کیچه تلخ نزد یزندگ

داخل خانه  یکه با او پدر بودن را تجربه کرد، برا یپسرک یروز بردیگمان نم گاهچیه

 تعارف باشد ازمندیشدن ن

 کرد یشدند درست مقابلش نشست و رفع دلتنگ ریمبل ها که جاگ یرو

 ...دیرا کاو شیسرتاپا

 بود... همان

 پسرک بلند قد و الغر اندام گذشته... همان

 گندم یچون خوشه ها ییطال یهمان فر ها با

 ستینگریرا م نیخم شده و زم یزده کم هینشسته و آرنج به زانو تک مقابلش

 کرد و بالخره به حرف آمد یباز یو باز چاندیانگشت در هم پ رارسالنیام رهینگاه خ از

 ...دمیو شن زی+من راستش همه چ

 ...یکه کرد ییفکر بهش بهت حق ندادم به خاطر تمام کارا با

 به خودمم حق ندادم که اون حرفارو اون روز به زبون آوردم... یول

 ...زیبه همه چ زنمیگند م یادیز شمیم یعصبان یمن وقت راستش

 که داشتم... یکه بگم متاسفم به خاطر رفتار نجامیخب اون روز هم گند زدم...ا و

 به خاطر حرفام اگه دلت و شکوندم و

 ...خوامیم معذرت

 در تمام طول صحبت یحت کردینم نگاهش



 

1283 
 

 انداخت نیینگاه ها بهم گره خورد که فورا سر پا ختهیبار کوتاه جسته و گر چند

 مانع شود از نگاه کردنش یشرمندگ نکهیا نه

 را نداشت دنشیدل د تنها

 به صدا زدنش دیچرخیبود و حال زبان نم رشیام بابا

 نزند شینگاهش کند و لوس نشود و صدا توانستیم مگر

 زده اش خیگرفت بر انگشتان  یگرم و بزرگش جا دست

 یداشت و هربار با ناز و ادا تقاضا یداشت پسرک دستان سرد ادیهمان زمان که به  از

 کردیو گرم کردنش دستانش را م یکینزد

 اش و آرام پشت دستش را نوازش کرد یریادآوریزد به  لبخند

  یسال انقدر بزرگ شد کیتو  ی؟چجوریمتاسففقط -

 خونه.... نیبار وسط هم نیکه آخر یهست یهمون پسر تو

 ایارش یبزرگ شد یلیخ

 یعاقل شد یلیخ

 که تن را فرا گرفت یو کم کم لذت برد از گرم دینکش رونیدستان گرمش ب ریاز ز دست

 اما حالوت  گذشته را هم نداشت نشیرینبود زبان ش تلخ

 کردیم انیرا ب قتیحق فقط

 دمیبابام و د دنیو عذاب کش کسالی نیمن هر روز ا یسال بود فقط ول کی+

 و به جز خودمون نداشتم چکسیه یشدم به بزرگ شدن وقت مجبور

 از نوازش دستان کوچک و گرمش دینکش دست

 هنوز هم همچون قبل بود پسرک

 و معصوم و کودک بایز

 بچگانه نبود گریکه د یرفتار برخالف

 اش را داشت یکودک تیچهره هنوز هم معصوم نیا

 به خاطر حال بد بابات؟ اد؟یازم بدت م-

 ایارش دمیمنم کش دیاون درد کش اگه
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 زندان بود یسنگ واریشماها رو داشت و همدم من د اون

 ...دادیبود اما کامل حق به او نم دهیخود هم درد کش یداشت از درد گفتن وقت حق

 یدیکه کش ییدردا+من من متاسفم واسه 

 !؟ینبود یمون نبود اما مسببش خودت بود چکدومیحق ه نیا

 گشتیبه عقب برنم گرید یجواب مثبت داد که خودش هم قبول داشت اما زندگ قاطع

 ایحرفاست ارش نیانتقام سوزنده تر از ا شیبودم اما آت-

 کنهیولت نم یرینگ شیتا آت یکه بش غرق

 گرفتم که ولم کرده شیآت

 و خاموش کنم شیآت نیا خوامیهم م حاال

 قبل یبه زندگ میبرگرد تا

 ؟یخواینم

 بود دیداشت اما ناام دیو ام خواستیکه م البته

 بود از ممکن شدنش دیقبل اما ناام ییایرو یداشت به همان زندگ دیام

 شود و تلخش کند ندهیآ ریگبانیکه گر یتلخ ییجدا نیاز ا دیترسیم

 داشت دیاما ام دیترسینشود م نیریهمچون گذشته ش گرید یزندگ نیا دیترسیم

 خوامی+بابام اگه بخواد منم م

 نه؟ یترسیم-

 ؟ی+از چ

 مثل قبل نشه یچیکه ه نیاز ا-

 مثل قبل کنمش؟ اگه

شاهد  یبرگشت که روز یو نگاه سمت اتاق دیکش رونیاش ب یدستان قو ریاز ز دست

 دونفره شان بود یها طنتیش

 لذت داشت یورا یحس یمشترک داشتن در خانه پدر اتاق

 دیدیآنها را م یآمد و دونفره ها یکه پر عشق م یوقت
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جا خوش  رشیاز سر لذت در نگاه بابا ام دانستیکه م یبابا ماهانش و اخم یو ادا ناز

 کرده

به ماهان نگاه  یاش شود وقت یته چشمان وحش بیمنکر آن لذت عج توانستینم چکسیه

 کردیم

 خانه؟ واریبر در و د یکه هک شده بود حت ییصحنه ها نیشاهد باشد ا توانستیم بازهم

 دوست داشتن را؟  یبایحس ز نیتجربه کند ا توانستیهم م باز

 بود دواریام تنها

 نگاهش کرد قیها و چشم برگرداندن ها عم دنیو بالخره عالرغم تمام نگاه دزد ستادیا

 کردیم افتیچشمها همان حس گذشته را در نیبود اما هنوز هم از ا بیعج

 برم اتاقم...اممم...اتاق سابقم؟! تونمی+م

 سابق اتاق

 ندیخانه نب گریرا د نجایکه حق داشت ا البته

 دیدیهم نم خودش

 دیخریم یدیمحض برگشت ماهان خانه جد به

 آرکو یاه یزبان نیریاو و ش یها یشاهد دلبر دیجد یواریچهارد

 یبپاشد و زندگ وارهایرنگ به د یکند و با دلبر یرا هم نوران دیجد یماهش بود مکان حق

 بدهد دشیسف اهیروح س لیرنگارنگ تحو

 مرور خاطرات؟ یحتما... برا-

 برش دارم خوامیجا گذاشتم م یزیچ هی+نه 

 خارج شد دشیاز د ایحرف سر تکان داد و ارش یب

 ابرو باال انداخت... شیرا برانداز کرد و او سوت زنان برا ارشیک نهیبه س دست

 ه؟یخبر-

 +مثال؟

 نه؟ دیدعوا کرد-

 ؟یدی+از کجا فهم

 مشترک یسال زندگ 5 کیاز نزد-
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 ...یبد هیتک واریبه د ینه اونجا واست نشستیتو حلق تو م ایارش دیبا االن

 گرفت... یمبل کنارش جا یباد کرد و رو لپ

 میبدم دعوا کرد می+آره دعوا کرد

 شب نرفتم خونه هیکه  یجور

 نگه داشتم به بهونه کار ویهم پا به پام تو استد یطفل ماهان

 شدیم تیترب دیبود با ازین اما

 به خنده اش انداخت کردیرا رصد م وهیاش که سبد م رهیزد و نگاه خ یشخندین

 تیتو کار ترب یزد-

مورد  وهیکردن م دایپ دیتکان داد به ام گریاو و سبد را بار د یبود به حرفها حواسیب

 عالقه اش...

موزش  یشد ینجوریاموال تون رو مصادره کردن ا ینبود سیتو که خس ریام گمی+آره م

 کو؟

 شد یلیوارونه کرد و چشم اکل زیم انیو سبد م اوردیطاقت ن بآلخره

انگشت نبود که برقش نگاه  انیزد و حواسش به حلقه جا خوش کرده م مهیخ زیم یرو

 کرده رهیرا خ رارسالنیام

 +آخ محبوبمم

 ریام یشینم سیخس چوقتیه دونستمیم

 دادمیو بهت نم ماهان

 ایب ااایماهان منتظره ارش میبچه کو ما بر نیگفتم ماهان ا آخ

 ...دیدستش را گرفت و به سمت خود کش یمعطل یب

 اش آشکار کرد هرچه بود را... رهیحرکت اما نگاه خ نیشده بود از ا متعجب

 کردنشان موضوع ازدواج را بفهمند یقبل آشت خواستینم دلش

 دلش اضافه کند یبر زخمها یگریزخم د خواستینم دلش

بر زبان رانده تلخ  یراحت شد اما حرفها یتا حدود الشیگرفت خ یکه کنج لبش جا لبخند

 لبخندش ینیریتر بود از هرچه ش

 دیکردپس بالخره ازدواج -
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 زد... هیپرتش کرد و کامل به مبل تک زیم یخوردن موز رو الیخیب

 ریام یدونی+م

 یزندگ نیگرفته بود از ا ایروز دلم اندازه کل دن اون

 بودم  ششیکه اون حلقه ها تو گردن داداشم جا خوش کرد من پ یروز

 مثل پسر بچه ها میو ذوق کرد میصبح حرف زد تا

 بودم ششیازدواج کنه هم من پ خواستیروهام م یوقت

 هامون و تا صبح یوونگید ادتهی

 سرت آورد؟ ییمست کرد و چه بال ماهان

 ...دیتون نبود چکدومیمن ازدواج کردم ه یوقت یول

 نبود نبودتون اما بآلخره گذشت حقم

 اتفاق نی...ماهان خوشحاله از اوفتادیاتفاق م نیروز ا هیکه  یدونیباهم...م میخوشبخت ما

 هیکاف نیهم

و  رهیکردم تا بلکه آروم بگ یتوجه یماهان ب یهاطنتیکه به ش ییشب مثل تموم وقتا هی-

 بخوابه

 میحرف بزن ایاما خواب نه ب رمیگیآروم م گفت

 یخاستگار ادیب میازدواج کنه مجبورش کن ایخواست با ارش ارشیاگه ک ایب گفت

 مینیبراش هفت خان رستم بچ ایب

 میتو مجلس کتکش بزن اول

 میکن تشیحموم اذ مشیکه بله داد ببر بعد

 نهیرو بب ایتا روز جشن ارش مینزار بعد

 میسنگ تموم بزار شیواسه عروس اما

 ایشون سفر دور دن میماه عسل بفرست ایب

 کنم که پسرم رفته مسافرت من نرفتم یمن حسود بعد

 میکنم ماهم بر مجبورت

 نه؟ ای رهیکارهارو کرد برات که آروم بگ نیا
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 پسر و برادرش؟... یشد آرزوش از عروس برآورده

 آمد ادشیو شب قبل ازدواجش  دیخند

 گریکدیپشت سر گذاشتند در آغوش  یقیاحساسات عم چه

 چیو درست است به ه ختندیسالها گفته شد و اشک ر نیتمام ا یها یاپردازیو رو حرفها

 اما خوشبخت شدند دندیکدام نرس

 در آن روز خوشحال بودند اما

 برآورده شد-

 میاما دور تا دور مزارع رز هلند چرخ زد مینرفت ای....دور دندیخندیبود م خوشحال

کتک نخوردم اما به اندازه همون درد کتک ها شب قبلش تو بغلش دردم و  یخواستگار

 کردم یخال

 و یتموم نداشت عروس سنگ

 خود خودم یشو داد بهم نه به عنوان امانت بلکه برا ییدارا نیارزشمند تر اما

 بود اما بغض داشت خوشحال

 آرام شدن یرا هدف گرفتند و دست آرام کنار تنش مشت شد برا نیها زم چشم

 نبود یها تمام شدن حسرت

 ناممکنش کرد ایباز بشنود از آن روز و از آن حس و حال اما ورود ارش خواستیم دلش

 دیو سر پسرک را بوس ستادیا اریاخت یب

 ایارش یخوشحالم ازدواج کرد-

 خب یرو تنت کنم ول تیآرزو داشتم خودم کت دوماد شهیهم

 و تماما سرخ شد دیزده لب گز خجالت

 بدون کنترل لبخند زد دنشیاز د ارشیجسم کوچکش را مچاله کرد و ک یکم

 اوردیسر باال ن یاز شرم حت بارنیگرفت و ا رارسالنیلرزان به سمت ام دست

 دیتولد بهم داد هیهد دارید نیگردنبد و تو اول نیا نی+ا

 ازتون نبرم با خودم یچینگه داشتم که ه نجایهم نویروز ا نیآخر من

 به خودتون  دمشیاما حاال م اما
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 تولدمه گهیماه د چند

 باباماهان برگشت تا اون روز اگه

 باشه دیتو روز تولدم بهم برش گردون دوباره

 و عشق یبه سلول تن پسرک رنگارنگ بود از مهربان سلول

 و دلبرانه یکمان نیرنگ

 گذشتیاگر هزارسال م یحت شدیعوض نم گاهچیه

 دیرا گرفت و لرزش کمش را د ایقرارشان با ماهان بآلخره دست ارش یادآوری با

 ناز و نوازش یلمس مردش بود برا تشنه

 را پشت سر گذاشتند رارسالنیکردند و ام یخداحافظ

نشاند که پسرک  یشانیبه پ یدر آسانسور هم دستش را ول نکرد اما اخم کمرنگ یحت

 جرعت حرف زدن نداشته باشد

 آورد ینم انیبه م یو حرف شدیباز و بسته م یغنچه شده اش ه یلبها

 اما بآلخره طاقت از کف داد.. نیاستارت ماش قبل

 زد کامال تحت نظرش باشد هیتک نیو به در ماش دیاش کوب نهیس تخت

 گهی+بزرگ شدم د

 جان؟-

 شد.... نهیناز پشت چشم نازک کرد و دست به س پر

 دیبا یحرف هی یکنی+بزرگ شدم مردونه رفتم حرف زدم قشنگ برخورد کردم فکر نم

 ؟؟؟یبزن

 نیچرا آفر-

 زد... غیو چشم بست و ج دیکوب نیپا بر کف ماش یحرص

 اااای+ک

را بر لب حس  رشینظ یب یلبها یچشم باز کردن و به سمتش حمله ور شدن گرما قبل

 کرد

 برخورد لبها انیم دیخند

 توجه به زمان و مکان یب خواستیرا م نیهم
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 یکنان و منت کش یبوسه آشت نیهم

 یبوسه دوستت دارم و عشق و نازکش نیهم

 شد شتریب یکیدو طرف صورتش گذاشت و فاصله کمتر کرد و نزد دست

از لبش گرفت و با اخم  یشده گاز محکم ریکه درگ یو زبان سیحرکت لبها و بوسه خ انیم

 عقب رفت هرچند هنوز هم لبخند داشت ینیریش

 یمونینگو از ازدواج باهام پش گهی+د

 شمینم مونیوقت از ازدواج باهات پش چیه-

 که گرفتمت مونمیپش نیا از

 یکنیم یخوایهرکار م یشد پرو

 اتیباز یبه جا وحش یومدیهنوزم ناز و ادا م یخرم کن نکهینگرفته بودمت واسه ا اگه

 اش را خمار کرد یزمرد یاما با ناز پلک زد و چشمها دیدر هم کش شتریب ابرو

 یدوسم داشته باش ایباز یوحش نیبا هم دی+اما تو با

 یدوسم داشته باش دیکه هستم با هرجور

 باال فرستاد و سر به سمت شانه اش کج کرد و به سمتش خم شد شانه

 چقدر دلم برات تنگ شده ی+اگه بدون

را  شیپا انیگذاشت و مثال به اشتباه م یصندل یرو شیدوپا انیدست م نامحسوس

 فشرد....

 کردم  هیمن گر ی+همش نبود

 ناراحت شدم یبد بد بهم زد یحرفا همش

 کن ازم یخواه معذرت

 ناراحته ایارش

 خود جا خوش کرده بود یپا انیکرد که م دشیبه دستان کوچک و سف ینگاه

 وجه توقع نداشت چیبه ه ایپسرک که از ارش طنتیش نیشد از ا متعجب

 ازت جوجه دلبرم کنمیم میمعذرت خواه-

 برات کنمیم کاریچ نیخونه بب میریم حاال
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 زد و عقب رفت و کمربند بست شخندین

 که کار اشتباهم و جبران کردم منم...یتو از دست داد یمعذرت خواه+متاسفم فرصت 

 که قهره منم یاون بارنیا...بابام شیپ میبر دیهم با حاال
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ها و اعصاب متشنج از صبح، پر عشق به سمت پسرک خم  یحوصلگ یتمام ب برخالف

 ....دیرا بوس زانشیشد و لپ آو

آرامش به جان پسرش  زدیدر هم بود که نشان از سردرد داشت اما لبخند م یکم ابرو

 کند.... قیتزر

چشما  نیا دنیبرگرده وگرنه بدون د یکه زود دهیقول م شهی+بابا دلش واسه آرکو تنگ م

 ارهیکه دووم نم

 شد ترزانیباد کرد و لبها آو شتریب لپ

در آغوشش را نامحسوس به سمت جلو هل داد تا لطف پدر شامل خرسک  عروسک

 اش هم بشود یدوست داشتن

 و با خنده سر نرم عروسک راهم نوازش کرد... دیفهم

 گذرهیبه اون و آرکو خوش م یکل دونمیاما م شهیتنگ م میَ +دلم برا خرس

 داره یاسباب باز یبزرگه و کل یبابا بزرگ اتابک کل خونه

 گ برا آرکو پشت خونش پارک درست کرده...بزر بابا

خفه به  یپر نازش کم یکرد و صدا یگردن پشمالو عروسکش مخف انیصورت م لوس

 ...دیرسیگوش م

 کنم؟ یباز زالهیخان م یبابا ات-

 مال خودته زارهی+البته که م

 خان نه بابا بزرگ اتابک یات

 ...ندیآورد و عروسک به صورت پدر چسباند صورتش را نب رونیسر ب لجباز

 خان  یبابا ات-

 نسن با آرکو قهره حرفم

تخت  یبه خود زحمت نداد رو یرفت و پسرک خسته حت نهیو مقابل آ ستادیا حوصلهیب

 ...ندیبنش

 نرمش نشست و لم داد... یرانها یپهن کرد و رو نیبزرگش را بر زم خرس

 ؟ی+باز چرا قهر

 اد؟یآرکو نچرا -

 دارم ی+چون قراره کار
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 رستوالنه یول-

 اد؟یب دی+هر جا رستورانه آرکو با

 کرد و جواب پدر را نداد یباز یعروسک باز یکیخلق با چشم پالست بد

گذشت که  حیچند ماه آنقدر به تفر نیصبح درخانه ماندن کالفه اش کرده بود و در ا از

 طاقت در خانه ماندن نداشت گرید

 نیچشم عروسک را چرخاند که عاقبت نخ نازکش پاره شد و در آمد و بر زم گرید بار

 افتاد...

 دیکش یاش را نگاه کرد و در آخر پوف کالفه ا یگشاد شده حرکت چرخش چشم

 زد یپرت کرد و لگد واریجا برخاست و خرسش را کشان کشان به گوشه د از

 بخله بالم دهید یکیبگم  لیخالب شد به درد نخور به بابا ام یدید-

 جرعت نداشت در آغوشش کشد... یداده حت بیکه پسرک ترت یشیزده از نما بهت

 +آرکو!

 ؟یاالن چشم عروسکت و در آورد تو

 عهن-

 خرهیم تیبالم َجد بابا

 شد نهیکرد و دست به س اخم

 گریبود د نیهم رارسالنیلوس بار آمدنش توسط ام عاقبت

راه  یدرست کنه باباتم عروسک فروش یبابا بزرگت واست پارک خصوص گهی+آره د

 بندازه

 کنهیدرستش م ارشیاون گوشه بده ک شیانداخت چرا

 برام خلهیبود بابا م وزید خامینن-

 هت؟یکلمه رو نگو بس نبود برات تنب نی+آرکو گفتم ا

 دیدست به کمر گرفت و ابرو در هم کش قلدر

 شدیم رارسالنیو ورژن کوچک ام کردیم انیرخ نما شتریکه روز به روز ب یشباهت

 ترسناک بود....

 بگه آرکو نه؟ یدادا ارش-
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 حق نداره بگه گهیشد د هیتنب اتمی+داداش ارش

 شانه باال انداخت و به سمت اتاقش قدم برداشت... توجهیب

 گمینن دهید دیببش-

 یبابا ماه میبردارم بر تیجد علوسک

 نبود پسرکش یعیگرفت و طب یشانیدست به پ یحرص

 دانستیم

 زبان باز کرد کردیاز آنچهه فکر م زودتر

 و درک کرد دیاز آنچه انتظار داشت فهم زودتر

 بود یعیرطبیغ یکم نیا

 یو دست به اطراف باز کرد تمنا ستادیا شیپا نییپا دیجد یپسرک با اسباب باز بآلخره

 بغل کند...

سر به فلک  شیها یسن کم دلبر نیآورد و با هم یسن کم حرصش را در م نیهم با

 ....دیکشیم

پارک شد و بعد نشاندن آرکو در  نشیکنار ماش ارشیک نیخروج از خانه ماش قبل

 به سمت برادرش رفت گاهشیجا

 ارش؟یتو ک یی+از صبح کجا

 امروز و تنها برو امیب دمیشرمنده نرس-

 سر کنم؟ ییتا قراره ها همش و خودم تنها 3 ارشی+ک

 طفاجون داداش ل-

 دمیرس یبه آخر دیاستراحت کنم شا کمی

 گه؟یرستورانه د هیتو  همشون

 +آره

ماهان که مطمئن شد بآلخره تلفن به دست گرفت  نیسر تکان داد و از خروج ماش نامطمئن

 ها.... یگفتن ناگفتن یبود برا دهیو وقتش رس

 اوردنیشده بود از دانستن و بر زبان ن خسته

 لب گشودن داشت و ممکن نبود یو تمنا کردیماهان نگاه م یچشمها به
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 طاقت نداشت پنهان کردن را گرید

 از رازها.... داشتیپرده برم رارسالنیبود ام وقتش

 گمیرستوران که م نیبه ا ایناهار ب یبرا رارسالنیالو ام-

 کنندی+اول سالم م

 در حدقه چرخاند و به سمت خانه قدم برداشت.... چشم

 آنهاا تنها صحبت کنند خواستیبرنامه ها داشت که دلش نم یدر هماهنگ یسع

 شاهد  نینفر بودند و چند نیچند

 باشه سالم-

 اریروهم ب ایو آر روهام

 شده؟ی+چ

 یو بگ یوقتشه به ماهان همه چ-

 یدار یقرار کار امروز

 رستوران میریم یهمگ

 کنمیرزرو م زیم من

 به چشماش نگاه کنم و نگم تونمینم گهیترس...من د بسه

 ؟؟یدار کاریچ ایخودم باشم به روهام آر خوامی+م

 یستین خودت ن-

 یآره فقط خودت بود یکه به ما نگفته بود یزمان اون

 دونهیم ایارش دونهیم رامیعل دونمیمن م االن

 حضور داشته باشه دیبا دونهیکه م یهرکس

 یدیکه چ یوسط برنامه ا میاومد ما

 نجایا میتهشم هست تا

 یگفتیبه ما نم یتنها باش یخواستیم

 با ماهان تنها حرف بزنم... خوامیم گمی+م

 میندار ییتنها-
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 هات کنارش باشم دهیداداشم دادش بلند شد از شن یباشم وقت دیبا من

 تا حاال تنهاش نزاشتم که حاال بزارم من

 یتوقع نداره آرومش کن یکه منبع حال بدش ییبد بشه از تو حالش

 باشم که آرومش کنم دیبا من

 زننیهم حرف م هیعالوه بر تو بق ینجوریا

 میکنیآرومش م یهمگ گهیم ایآر گهیمدتت م نیاز ا روهام

 گوش کن و نه نگو گهید یکیبار به حرف  کیپس لطفا  نمشیبب شونیپر خوامینم گهید

 ست یمنف شهیجوابش مثل هم دانستیپاسخش نماند که م منتظر

 شد یقطع کرد و مشغول هماهنگ تلفن

 رارسالنیام چگاهیه دانستیست که اگر م یماهان با چه کسان یکار یقرارها دانستینم

 بردیرا به آنجا نم

به جمع  یو با عذرخواه دیرس شانیبه رستوران رفت و وسط قرارکار گرانیاز د زودتر

 .... وستیپ

 دادیرا انها نم عیبودند و وسواس ماهان اجازه انتخاب سر دیدنبال اسپانسر آلبوم جد به

 کردیم یرا عصب ارشیهم ک مشیلبخند مال یبود که حت یآخر اما کس اسپانسر

 آمد  یخوشش نم چیکه ه یبود نگاه دهیدر

 با او چشم در چشم نشود گریکه قسم خورد د یاسپانسر جنوب و همان همان

 به سمت ماهان گرفت ینشست و دسته گل زیسر م ارشیتوجه به حضور ک بدون

 ارمیگل ن امیم شتیپ یفکر کنم دور از ادبه وقت-

 برا طرف مقابل نشون بدم دنیخر هیو با هد جانمیعادت کردم ه آخه

 سرفه کرد و لبخند اگر پر بود از فحش و ناسزا اما به لب آورد یمصلحت

 ونیجناب هما کنهیزده تون م جانیبا ماهان ه دارید-

 داشتیداشت و ماهان را به خنده وا م راهیاز لبخند او بد و ب شتریمتقابلش ب هنگا

 دانستیاما بر سر چه نم کردندیم رقابت

 کردیم شتریرا ب تشیبود که موفق یتنها اسپانسر پولدار و کار بلد او
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 زده نشد جانیو ه دیماهان جان رو د شهیالبته مگه م-

 انیآمد از او برخالف تمام اطراف یزد به ادب پسر....بدش نم لبخند

 ونی+جناب هما

 نمتیدوباره بب کردمینم فکر

 حاضر بشم تیکه نتونستم تو مهمون یعذرخواه یشد برا یبهتر فرصت چه

 میدار ایمهمون نیتا آخر شب چشم به راهت بودم اما بازم از ا نکهیبا ا ستین یمشکل چیه-

 درسته؟؟ شنهادیبه افتخار قبول پ نشیتر کینزد

 مرد یبه چرب زبان دیخند

 کسب کند تیبود چگونه موفق بلد

 یکنیجنوب کار م یفقط تو کردمی+فکر م

 کنمیکار م یکه بخوا ییهر جا-

 بودنم رانیسراسر ا ستین یسخت زیاسپانسرم چ فقط

 کرد افتیاز ماهان در یمرد را درآورد و لگد آرام یادا یداد و به آرام نیچ ینیب

 روپسر روبه یخودش نبود حس سراسر منف دست

 سال کوچک تر از ماهان نیساله بود و چند 28

 ً  بود.... دهیاما چه بد که نگاهش در کردیاز جانب او حس م دینبا یضرر قاعدتا

و  زدیصورتش چرخ م یو نگاهش همه جا شدیچشمها درخشان م زدیماهان که زل م به

 هرلحظه آماده حمله بود

 کردیاش م یعصب شتریب نیبه او نداشت و هم یحس منف یاما ماهان حت بیعج

از  کردیکه بم م ییاو بود و صدا شیاز سخنگوها یکیکه  یشرکت نکرد در بحث یحت

 عمد تا جذاب تر باشد

و بدون توجه به احترام از جا برخاست  دادیم گرانیکه زنگ خورد خبر از آمدن د تلفنش

 ماهان تکان داد و به سمت در رستوران رفت یبرا یو سر

 ...کردندیکنترل م دیبسته چگونه با یفضا نیرا در ا رارسالنیام

 ابتدا بدخلق بود... نیکه از هم یرارسالنیکرد راه ام سد

 ترس داشت از واکنش ماهان دیشا
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گل و بلبل  تیماهان وضع دنیبا فهم دانستیو م یفیبالتکل نیخسته شده بود از ا دیشا

 شودینم

 ؟یچته دوباره برج زهرمار-

 بست... ارشیبه ک یسرخوش پشت سرش نگاه کرد و چپ تیجمع به

 یلشکر کش نیبود به ا ازی+ن

 گهید شدیتموم م دادمیم حیو توض زیهمه چ ومدمیم خودم

 میباش دیماهم با م،یدونیم ی...وقتمی+خودم خودم ندار

بود از هربار نگاه کردن به  یرا گرفت حرص شیتر شد و بازو کینزد ارشیبه ک یقدم

 ...رامیچهره بشاش عل

 ارشیبزرگ تر و صد پله بدتر ک ورژن

 داره؟ کاریچ نجایا تیی+دا

 و چشم بست... دییرا بر شانه حس کرد و دندان سا رامیدست عل یگرما

 ماجرام نیوسطه وسطه ا قایبچه جون من دق-

 که باشم ازهین برهیغل خود من پناه محالش بد بشه به ب ماهان

سد  ارشیکرد و به سمتش برگشت اما قبل دهان باز کردن ک یدستش خال ریاز ز شانه

 شد... انشانیم

 بدتره نگه دار واسه اونجا تیتو موقع یتر نکن بر فیو کث فتیاعصاب کث ریام-

 +مگه داخل چه خبره؟

 شیرستوران را در پ یپ یآ یراه و میدرهم مستق یجواب نماند و با اخمها منتظر

 گرفت...

 نشستن انتخاب کرده بودند یقسمت طبقه را برا نیتر یبود و گوشه ا ادیز تشانیجمع

 ماهان... دیدور از د ییجا

 نبود ادیبه کنکاش ز ازیمحض ورود نگاه دور و اطراف چرخاند و ن به

 بود.... تیفاصله هم قابل رو نیاز ا یاشغال شده و دو چشم براق که حت زیم تنها

 شناختیاز پشت سرهم او را م یماهان نداشت که حت صیبه تشخ ازین

 را از بر بود... یتن و انهنا و تراش خوردگ نیا
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 یسر جا گرانید عیسر یهاخودشان را نشانه گرفت برخالف قدم زیکه م ارشیک دست

 کرد ستادنشانیو مجبور به ا ستادیخود ا

 نمیرو بب کهیمرت نیا نجای+پاشدم اومدم ا

 شینشه اون از جنوب اون از مهمون یتا سه نشه باز گنیم

 به فا*ک بره... نجایبوده ا قسمت

 را نداشت رارسالنیمهلت به اعصاب متشنج ام یاما قصد سکوت و قدر رامیعل

 ته چشم یو آن غرش مخف نیمند شده بود به آن نگاه اتش عالقه

تر به نظر  بتیبا ه تیهنگام عصبان ییکه گو یو جسم شدیم دهییکه بهم سا ییها دندان

 آمد... یم

 بودم راستش دهیپور*ن زنده تو رستوران ند-

 یکنیحال م لمیبدون ف ای میپخش کن رمیبگ لمیف رجانیام

 یعادت به جر دادن دار ای یریرو شلوار م از

 و بردار زیاون سس رو م یخوایخشک اگه نم خشک

 نگاهش نکرد یزد و حت پوزخند

 کم از نفرت نبود...ـ قشینداشت اما حرص عم نفرت

 ستادهیدوئل آن دونفر ا انیبود که م یارشیبه ک رهیهمچنان خ نگاهش

 ستین میمسکوت کردنم اصال مال یبگو روش ها تیی+به دا

 بهش خودش ساکت شه دمیانتخاب م حق

 کنمیخواهش م ییدا-

 گفتم یخواهش نکن من کامال جد-

 اش بکوبد نهیو جرعت نکرد تخت س ستادیا رارسالنیبه رخ ام رخ

 ....دادیقرار م تیاو را اولو دهیآورد که هرچه بود حفظ غرور سر به فلک کش نییپا صدا

 یبر نخوره اما تو فرق دار یبه کس زنمیم یحرفام و به شوخ-

تو دهنش  یببکو یو بگه که بتون تیتو صورتت نگاه کنه واقع یطرف جد خوادیدلت م تو

 گمیاما من م

 به فا*کش بده برو



 

1300 
 

 اصال زشونیبرو سر م یفا*ک که نه حت به

 نه ای کنهیتو صورتت نگاه م گهیماهان د نیبب

 نه ایحرفات و بشنوه  شهیحاضر م گهید نیبب

 یدیتقاص پس م یدار یدیکه کش یینامدار فکر کنم عالرغم تمام دردا رارسالنیام

باز حرف از تقاص  شیها یانداخت که شرم آور بود با دانستن سخت نییزد و سر پا لبخند

 بزند اما زد....

 یشده از اجبار شکوند یکه حت یتقاص دل-

 هرچند کم هرچند موقت یو بسوز ینیبب دیبا

 قلب خودش یحت گنیمال توعه همه م جلوته

 ستین شتیپ اما

 ستیاما تو بغلت ن ستیور دلت ن اما

 ست گهید یکیچشمت لبخندش برا  جلو

 که کائنات بهت داده هییجزا نیکمتر نیکنم ا فکر

 درست بشه.... یهمه چ دیشا نیقبولش کن و بب پس

 را نداشت... رامیاز زبان عل دنشیحرف بود و او طاقت شن نیتر حق

 دهیکه پتک شده بر سرش کوب یبه جوش آمده و حسادت رتیو غ یباطن لیم برخالف

 نشست زیکوتاه آمد و سر م شدیم

 ماهان برگرداند زیبه نگاه نگران روهام زد و بازهم سر به سمت م یلبخند

 چشما غرق بشه نیتو ا خوادیماشاهلل ماشاهلل آدم م-

 به ارث برده ها یخوشگلش و از ک یآرکو چشا نیا گمیم من

 رومون که زشت تربرج زهرمار روبه نیا زی...ام چریکه زشت ام ماهان

 یخوشگلشون تو بود نگو

 رامیبه الس زدن آشکار عل دیخند

جمع را  یخوشحال یکه تالشش برا یدرصد از حس بدش کم شد وقت کیتنها شده  دیشا

 ...دیدیم
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 کترینزد ایآر رتیهر لحظه به انفجار غ دانستینگاه از ماهان گرفت که م بآلخره

 شدندیم

 واکنش برادر... دنید شیبود برا جالب

 خندان و نگران روهام چشمک زد یهاگرفت و به چشم نهیبه س دست

به رخ  تیخونسرد تر از هر لحظه دست چپ بر شانه مردش گذاشت و حلقه و مالک ایآر

 ...دیکش

 خان ییجناب دا ستین یکه همسرم خوشگله که شک نیدر ا-

 ستین یهم شک شهیشماهم غرق خون زشت م یبایصورت ز نکهیدر ا یول

 و به روهام تحمل کنم یاز حد کس شیب یکیطاقت ندارم نزد من

اش را به  یبا خنده صدا دارش خونسرد دیروهام کوب یبه ساق پا زیم ریاز ز یحرص

 نکند... لیو داد تبد غیج

 دارن یخوشگل یدر ضمن هم داداشم هم زن داداشم چشما-

 تر از شوهرم بهم داد کیورژن کوچ هیبهم نظر کرد  خدا

 یدر پ یپ یهاتیلذت شد از مالک غرق

 بر داشتنش یو پافشار کردیم دیو تاک دیکشیهر جمله کلمه م یانتها

 ایاز روهام فاصله داد و مظلوم به سمت ارش یبه خود گرفت و صندل یا دهیترس چهره

 برگشت

 زنهیشوهرت حرف م ییبا دا یدوستت چجور نیبب-

 شناسهیدوست و دشمن نم شهیکه م یرتیغ شونیا ییولش کن دا-

 ستیدوستم ن درضمن

 یستیتوام دوست من ن-

 من هنوز باهات قهرم ایحرف نزن آر-

 من اول قهر کردم اصال-

تر به ماهان را  کینزد یزیبرخاست و م زیاز سر م هایتوجه به کلکل ها و بچه باز یب

 نشستن انتخاب کرد یبرا

 کردیآرامش م یکم شانیحرفها دنیشن دیشا
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 کردیکوبش قلبش را کم م یکار یحرفها و صحبت ها دنیفهم دیشا

 صورت ماهان یکیدر نزد یدست دنینشد اما از د بشینس یآرامش

 دیکوب شیران پا یمشت کرد و رو دست

 در دست گرفت ییمرد گوشه چپ سرش را لمس کرد و تار مو دست

 ه؟ینقره ا یمو هی نیا نیا-

که  یرارسالنیام دیعقب رفت دست مرد از سرش جدا شود و ند یو کم دیخند یمصلحت

 دیبه آن کوب یشانیگذاشت و پ زیم یدست مشت شده رو

 زلف ماهش... یاهیس انیکه تنها خودش کشف کرده بود م یمنحصر به فرد یتار مو آن

 وجود معشوق ماه پنهان بود و او تنها یسراپا

 اش... ابندهی

 کند... دایکه ماه پنهانش را پ یچشم کس کردیم کور

بود پنهان شده پشت ابر که تنها دستان  یماه ین تک تار نقره اشب موها آ یاهیس انیم

 ...کردینوازشگر او، آشکارش م

 آره-

 ینیبب یکه تونست بهیعج

 نور پشت سرت باعث شد برق بزنه و توجهم و جلب کنه-

 دارن چقدر خاصن؟ ینقره ا یکه مو ییکسا یدونیم

مشتش  دنیداشت به کوب یبیعج لیکه م یاز آن دهان دیو تمج فیتعر دنینداشت شن تحمل

 همان لبخند مضحک... انیم

 آنها را عالمت داد زیگرفت فورا به سمتش برگشت و م یکه در کنارش جا ارشیک

 تو... یشون بلکه کمتر زر بزنه جلو شی+برو پ

 شهیحال یمن؟ فک کرد یجلو-

 ماهان و خوردیکه بودمم داشت م من

 ریام شناسمیو م ونیحساس شدم اما من هما دیشا

 داشته خواستهیم یهر چ یپسر بچه پولداره که از بچگ هی اون

 کنهینگرانم م نیماهان بشه هم یزده که بتونه اسپانسر دائم یبه هر در گنیم
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 رفتار ماهان برام بهی+عج

 نگاه و؟ نیا نهیبینم یعنی

 دهیاما محل نم نهیبیم-

 پسر بچه ست هینظر ماهان اون  از

پسر روت کراش زده هر هر  نیکه االن بگم ا دهیو محل نم ستیخط ها ن نیتو ا یانقدر

 شهیو باورش نم خندهیم

 ستیکن برام حالم خوب ن یکار هی+

 فشرد.... یدست لرزان و سردش گذاشت و قدر یدست رو دهیترس

 یسکته نکن-

 بهش... دهیماهان اصال محل نم ستین یزیچ بابا

 شاری+برو به روهام بگو قرصم و بده ک

 دیاز حال بدش بگو دادیاجازه نم یحت غرور

 نمودیهم دشوار م دنشیبم و آرام بود که شن یبه قدر صدا

 دادیباال گرفته مغز اجازه آرامش نم یسروصداها

 مختلف یگرفته تا انواع و اقسام سروصداها هیو داد و گر غیصدا ج از

و خاموش  بردیپناه م ییصداها به جا نیفرار از ا یو مغز برا کردیاش م یعصب نیهم

 رفتیو کنترل رفتارها از دستش در م شدیم

 برخاست زیصداها اوج گرفت و ماهان از سر م دینشد قرص به دستش نرس آرام

بود و به  ارشیاش به ک رهیکه نگاه خ ینبود اما ماهان زیهم سر م ونیکه کرد هما دقت

 شدیباعث تعجبش م داشتیسمتشان قدم بر م

 نگفت چیو ه دانستیمدت حضورشان را م تمام

 ستادیفورا کنارش ا رارسالنیبه جمع انداخت و ام ینگاه نهیبه س دست

 دیکنیم کاریچ نجایا یخانوادگ-

 ؟یبد حیتوض یخواینم ارش؟یک

 رهیام شیپ حاتیندارم توض یحیمن توض-

 جنباند یبه سمتش برگرداند و متاسف سر سر
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 واقعا... یکشیخجالت نم-

 هیچ زایو گر بیتعق نیپس ا یستیکه ن بچه

 دینیبب گهید یکیقرار منو با  یکه چ نجایا دیاومد دیشد پا

 دانستیکه م ختیر یترس به جان روهام شیهامحکم به هم فشرد و لرزش لب لب

 کند یدگیبه وضعش رس دیهرچه زودتر با

 ی+قرار کار

 رارسالنینداره ام یبه تو ربط شیکار ریغ ای یکار-

 نه یکار گمیمن م یفکر کن کار تو

 نداره یبه تو ربط شیچیه

 یماهان قرار کار ی+قرار کار

 یحضور دائم نیکه لج کرده بود از ا دیکش داد

 یشگیهم ییکردن و سر از رستوران درآوردن و بعد هم زورگو بیتعق

 خواستیرا نم چکدامیه گرید

 یاگه برم تو رابطه اوک ینداره حت یداد به توام ربط شنهادینبود بهم پ ییینبود کار یکار-

 نیبه ا یزنیگند م چرا...رارسالنیام یبش کیبهم نزد یتونیدر حد پدر آرکو بودن م فقط

 یزنیچرا گند م میدادیادامه م میداشت یعاد...میچند ماه داشت نیکه ا یحال خوب

 م؟یدادیادامه م یعاد میدیهم و د یاز وقت ؟؟مای+عاد

به  یبه خانواده سه نفره اش نگاه کرد و لبخند حرص درار زیآم دیشد و تهد تلخ

 رارسالنیام

  ستمین انیو من چرا در جر دیدار کاریچ نجایکه ا دیدیبعدا بهم جواب پس م-

 کنمیحسابش م یپس عاد یا یبرام عاد گهیتو د اما...نبود یبرخوردامون عاد دیشا

 پا گرفته بود از شدت انقباض و فشار عضالت

 گذاشتیم شیعرق کرده رگ برجسته به نما یشانیزد و پ یباز به سرخ چشمها

 که  ییحرفها دنیشن گرینداشت د طاقت

 گرفتیرا نشانه م قلبش
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 نداد یتیاهم ارشیو به داد ک دیرستوران کش یدستش را گرفت و به سمت پله ها انهیوحش

 حرف بزن نجایهم ریام...یتو قول داد ریام-

 ارشیک یبه قوالش رو دار یبندیتوقع پا یاز ک-

 گذشته ست رارسالنیمرد همون ام نیا

 ادیهم ن چکسیاتمام حجت ه یبرا رمیمن خودم م نباریا برهیمنو نم اون

 شیو بره دنبال زندگ رهیبآلخره حرف بزنه و جواب بگ بزار

 نکرد  یخواست قدم پشت سرشان بردارد اما جسم از او فرمانبردار نگران

 ییتنها یحق داشتند برا دیشا

 کردن...دعوا بگو مگو و آرام گرفتن... یباهم سپر یقیدقا

 قدم از قدم برنداشت شانیبود اما پ نگران

 لبخند زد گرانیدلواپس د یبرگشت و خطاب به چشمها زیسمت م به

 کشنیرو که نم گهیبابا همد شهینم یزی+چ

 داره سکته کنه نویا تیقرصش رو نخورده االن قابل ریام ارشیک-

 بکوبه  واریسرش رو به د یحت ای

 جنگ دونیوسط م مشیدور باشه و ما فرستاد شیاز تشو دیقرصش رو نخوره با یوقت

 دست خودش نبود دیکوبیم نیکه بر زم ییپا عیو حرکت سر نشست

 رارسالنیمتشنج ماهان، حال بد ام شان،اعصابییتنها اضطراب

 آمد یاز دستشان بر نم چیکم نبودند و ه لیدال

 را لمس کرد سر باال آورد و به چپ و راست تکان داد شیکه ران پا رامیعل دست

 نرفت؟ شیپ خواستمیکه م یاونجور یچی+چرا ه

 ستیمهم ن-

 میرینم یاز گشنگ میما غذا سفارش بد دیایکه رفتن ب اونا

 ؟یالیخیانقدر ب ی+چجور

 و رو کرد.... ریرستوران را ز یباال انداخت و منو شانه

 زنهینم بیبه ماهان آس ریام دونمیم-
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 ؟ی+به خودش چ

 ....زنهینم بیبا وجود ماهان به خودشم آس دونمیم-

 شناسمشونیاز شماها م شتریب یمن تازه واردم اما انگار دینیبیم

 شیاز حرفها شهیگرفت همچون هم آرامش

 تمام قتیمحض بود و حق صداقت

 ناراحت گرفت و پس سرش را نوازش کرد.... یایبه سمت ارش منو

 میانتخاب کن بخور زیچ هیشده جوجم  ی+چ

 شد؟ ینجوریچرا ا-

 فهمهیم ویماهان بالخره همه چ نهیمهم ا ستیمهم ن یچی+ه

 کباب سفارش بدم؟ برات

 شد. نهیست به سپرت کرد و د زیم یفورا منو رو ایآر

 کرد افتیرا در ایداشت و به طبع قهر ارش یبود و توقع نازکش قهر

 ...دادیرا به خود م یلجباز حق

 خورمیکباب بخوره من نم ایاگه ارش-

 خورمیمن نم یاگه تو بخور-

 میینجایاصال روهام ما چرا هنوزم ا-

 نمشونیبب خوامینم گهیخونه د میبر پاشو

 نمیتورو بب خوامینم گهیمن د-

که حاال طلبکارم  یرفت و بدون من ازدواج کرد تو بود یخدافظ یکه ب یاون دیببخش-

 ...یهست

حرفش خشک ماند  دنیاما با شن یجنگ لفظ یباز آماده برا مهیشده بود و دهان ن زیخ مین

 انداخت نییو در آخر نشست و سر پا

 دست من نبود-

سالمم  ینبود روز اول که اومد حت ارشمیدست تو نبود رفتنت و شوهر کردنت دست ک-

 نکرد؟؟

 خانواده شدن دوباره یبرا دیکشیبود و طول م ادیها ز یدلخور
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 یبود که به طبقه باال یدیجد پیاک یکه تمام حواسش پ یرامیکرد عل یگر یانجیم

 زد زیم ینگاه گرفت و آرام رو یسخت به...نداشت یگریرستوران آمده بودند اما چاره د

 ییبه خاطر دعوا و جدا ستین خوب...دیبود قیو رف دیایکه انقدر بهم م یدوتا فرفرشما -

 کننیم یآشت ریماهان و ام گهیماه د کینه فردا نه  امروز...دیکن ینجوریا گهیدونفر د

 دیاالن شروع کن نیاز هم بنظرم..یو شرمندگ دیمونیاونوقت شما م ایریعالرغم تموم درگ

 ارش؟؟ینه ک مگه...کردن و یآشت

 تازه وارد جدا کند پیبلکه نگاه از اک دیکوب شینکرد محکم به ساق پا افتیکه در جواب

 +جان؟

 جان ییدا یکردینگاه م ینگاه گرفتم تو هنوز داشت منم... یزیه تییماشاهللا مثل دا-

 حواسش را سر جا آورد ایاما اخم ارش رامیعل یو منگ بود از حرفها جیگ

 شد.. زیخ مین زیم یچشم گشاد کرد و رو فورا

 که کردمینگاه نم نایبه ا ای+نه به جون ارش

 سه ساعته؟ یزدیم دیو د یک یپس داشت-

آرام گرفته در آغوش پدرش ته  یدخترک مو فرفر دنیبه عقب برگشت و با د گرید بار

 دل غنج زد

 با توام.... ارشیک

 خوادیمن دلم بچه م ای+ارش

*** 

 یحت شهیبرعکس هم نهیو دست به س نیماش شهیبود به ش رهیخ یطول راه نگاه رنگ تمام

که روهام به کودک کرد  یا فتهیبه خاطر داشت آن نگاه ش هنوز...کردینم یبا آهنگ دلبر

حسادت از  یمردش و آن توده سرطان خواستیم بچه...ارشیحرف ک یو موافقتش برا

 دیو خم تن کوچک چرخ زد و به مغز رس چیشروع شد و در تمام پ شینوک انگشت پا

 نشستینم شیبایتن ز یرو گریکه د ینوازش...شدیسهم او نم گریکه د ینگاه

 نداشت طاقت...یگرید یبرا یبوسه ا و

 از نگاه کردن کردیزد همچنان امتناع م ستیکه ا نیماش

 نه اتاق مشترکش با روهام شهیگرفت بر عکس هم شیشد و راه اتاقش را در پ ادهیپ فورا
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به تخت پناه برد و پتو  تیاسپورت و با همان مخلوط کشنده غم و عصبان یهمان لباسها با

 مردش را شکار کند یهاقدم یکرد صدا زیاما گوش ت دیصورت کش یرو

 لبخند زد دیدر که رس پشت

 یتن مردانه اش که رو ینیسنگ در که تکان خورد ذوق زده در خود مچاله شد و رهیدستگ

 تخت نشست چشم بست

 پسر بابا چت شد تو؟ ای+آر

محافظش  یمانده از پتو رونیب کمر...نشد دشیاما عا یسکوت کرد در انتظار جواب یقدر

 ... دیپسرش خند یباز وتیرا نوازش کرد و به ک

 داشتیپتو نگه م رونیی تن...نشان دهد یدلخور بردیپتو م ریسر ز شهیهم همچون

 نوازش سهمش شود

بچه  یکه برا کردیم یزیداشت ه ارشیک...که اصال بهشون نگاهم نکردم ؟منی+قهر

اصال امروز  یخوایم...شهیگرمت م ینجوریلباسات و عوض کنه ا یدد رونیب ایب...بود

 !م؟یتو اتاق تو بخواب نجایهم

 کند اما نکرد داینهان در جمالتش پ یپنهان و عشق جانیکرد ه زیت گوش

دست  یا هیثان یآرامش فرار کند اما حت یو کمر تکان داد مثال از نوازش ها دیکش داد

 گرمش جدا نشد

 یکردینگاش م یبرو با همون بخواب که داشت-

 کردم؟یم ی+من نگاه ک

 نگاه همون بچه زشته-

 ای+آر

 زشت ادبت کو یبه بچه مردم بگ ستین خوب

 یدست مشت کرد و رو یصورت کنار انداخت و همچون بچه ا یپتو از رو یعصب

 دیصورت کش

 نداشت چون به اون گفتم بده؟ یبیزشت ع گفتمیم گهید یکیاالن اگه به -

 ؟یکنیم یبه بچه حسود یدار ای+آر

 بند آمد یا هیدست کنار زد و نفس ثان بآلخره
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گلگون بر اثر گرما و  یبود و گونه ها ختهیصورتش ر یکه آشفته رو یفر مهین یمو

 تیعصبان

 که غنچه مانده از حرص و دست کوچک مشت شده اش یلب

 دیو فرق سرش را بوس دیو عالرغم تمام تقالها در آغوشش کش دیخند

 یکرد ی+به اون کوچولو حسود

 شد ثیآخ پر خنده اش خب دنیگردن خوش تراش مردش را و با شن دیکش پنجه

 ایبه من دست نزن گهید-

 مثال یکنیم کارینم چ+دست بز

 نییو سلطه گرانه مرد آب دهان قورت داد و سر پا فتهینگاه ش ریفکر و تحت تاث بدون

 انداخت و با انگشت کوچک دستش ور رفت

 زنمیمنم به اونجات دست م-

 که به بار آورده یافتضاح دنیفهم یزمان نبرد برا یلحظه ا یحت

 دیپتو برد و نال ریصورت ز یا هیگشاد کرد و باز به ثان چشم

 یدد-

 را از پا خارج کرد دشیسف یو جوراب ها دیخند

 مدت به تن باشد یکه طوالن یاسپرت یپسرک را از لباس ها یکالفگ دانستیم

 +جانم نازدونه

 یزنیسر من غر م یکنیخراب م تو

 یمجبورم کرد-

 شلوارش را باز کرد پیباالتر آمد و دکمه و ز توجهیب

 پتو بود چرخ زد حرکات مردش راحت تر باشد ریکه سر ز همچنان

 ا؟یآر یکرد ی+حسود

 آورد و به اخم کمرنگ مرد زل زد رونیپتو ب ریچشم از ز کیمتوقف شد و  یا لحظه

و  ریرا ز دشیکردن پسرک بود و با دقت تن سف انیاش مشغول عر رهیبه نگاه خ توجهیب

 کرده باشد یدستش را رنگ کیپوست  یچند ساعت خط و خش نیمبادا در ا کردیرو م

 ؟یخوایتو بچه م-
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 ؟ی+چ

 یکردینگاش م یچجور یداشت دمید-

 آورد و مشغول شد شیبرا یلبخند زد و ست لباس راحت میمال

 یمن هی+پس تو چ

 ستمیمن که کوچولو ن-

 یهست ی+پس چ

 را نشان داد و کنار رفت زشانیزد و تفاوت سا مهیتنش خ یرو یشینما

 ییمن کوچولو ریچقدر ز نی+بب

از  هربار...دادیکه به تن خوش تراش م یو تاب چیو پ دنیکرد از غش غش خند عشق

 رفتیباالتر م شیو ناز و ادا شدیبچه تر م یجد ییگو زدیکودک بودنش حرف م

 زبونن نیریاونا ش-

 از تو شتری+نه ب

 خورنیم ریکوچولوعا ش-

 پسرک برگشت یدر جواب دادن معطل شد و آشفتگ یلباس از دستش رد کرد و قدر نیآست

 از تو شتری+نه ب

 یدد-

 ؟یخوایدختر م تو

  ...پرت کرد یگرفت و پتو کامال به کنار یتخت کوچکش جا یرو کنارش

 فرستاد هیمهمان آغوش گرمش شد و عطر تنش را به ر پسرک

داشته باشه هم خوش شانس باشه که هم همسر  تونهیمثل من م یک...خوامی+من فقط تورو م

 نفر باشن هیهم  نایهمه ا تازه...داشته باشه یبیداشته باشه هم ب قیرف

چشم  گوشه...دهانش به خنده باز شود دیدو طرف لبش گذاشت و به سمت لپ ها کش دست

 دیبه رخ کش یدیمروار یهاکشش لبها و دندان نیخورد از ا نیچ

 فقط من؟-

 +فقط تو

 نگاه بچه ها نکن گهید-
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 +چشم

 نگاه بزرگترا هم نکن-

 خمار خواب شود دیکرد و نوازش وار پشت گوشش را کش ریجاگ نهیس یرا رو سرش

 +چشم

 نگاه نکن چکسیبه ه-

 +اونم چشم

 حرف نزنم یکنیم ینجوریا دمیفکر نکن نفهم یدستت و بردار دد-

که دهان کامال  ییتا جا دندیمحو به گوش رس بارنیها ا زمزمه...و بازهم ادامه داد دیخند

 بسته شد و ضربان قلب منظم
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 شد یط قهیدر کمتر از چهل دق یبه خانه حت دنیساعت راه رس کی

 بود ادیوار ز وانهید سرعتش

 خود فقط گاز داد یمنیبه ا توجهیماهان بست و ب یکه خود برا یکمربند

 کردیرا خارج م نیدست که کنترل ماش تینها یب لرزش

  شیحال و هوا نینگفت به ا چیه

 نبود اما احواالتش چرا دیجد تشیعصبان

شد و در  ادهیشدن پ ادهیپ یزد قبل دستور او برا ستیبرج آسمان خراش که ا یبه رو رو

 دیمحکم به هم کوب نیماش

 و دست پاچه اش را از نظر گذراند یزد و حرکات عصب هیآسانسور تک وارید به

 واجب تر بود قیحقا دنیمبل نداشت که شن یبه نشستن رو لیم یحت

 و اخم کرد ستادیسرش ا یباال نهیبه س دست

 شنومی+م

 نیبش-

 شنومی+گفتم م

 تا بتونم حرف بزنم نیبش-

 گفت و به سمت در قدم برداشت ییبرو بابا یعصب

مکان را ترک  نیا یطیشرا چیتحت ه شیحرفها دنیخروج نبود که بدون شن قصدش

 کردینم

 اعصاب نداشته او بود که مثبت عمل کرد کیتحر قصدش

 یحرف بزن یخوایتو نم ی+نه انگار

 کنم یو معطل ک خودم

 ماه زندان بودم 6-

 ینیبطن ماجرا شروع کرد بدون مقدمه چ از

 به مقدمه نداشتند یازین فشانیضع یها اعصاب

 نشست.... یشانیپ انیم یبرگشت و اخم گنگ آرام
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 ؟ی+چ

 خونه بازداشت بودم امیشبا نم گفتمیفاصله افتاده بود که م نمونی+اون مدت که ب

 دادگاه بودم  ریدرگ

 تو یشدم به آبرو دیو آوردم جلو چشمت چون تهد یکی

 حالم و ینیبرو که نب گفتم

 و تمیوضع یدیکه نفهم ینباش رانیا گفتم

 نکردم انتیکردم اما خ بد

 دمیکردم اما از دوست داشتنت دست نکش خراب

 باورت و اعتمادت و من و یدست داد از

 و از دست دادم زمیهمه چ منم

 تر شد.... کیبود اما لحظه به لحظه نزد دیپر ترد هاقدم

 بگو گهیبار د هی+

 مجبور شدم-

 دست دشمن دهیداشتن نقطه ضعف م دوست

 ینقطه ضعفم دنیفهم

 نابودم کردن نیهم بخاطر

 شمیسال زندانه گفتم باشه موقت ازت جدا م نیحکمم چند گفتن

 کامل ولت کنم دیحکمم اعدامه و با دمیفهم

 نبودم و ینینب که

 نگفتم یچیاعدام و گذاشتن کف دستم ه حکم

 نگفتم اعتراض نکردم یچیماه زندان بودم ه 6

 آزاد که شدم اعتراض کردم اما

  یآزاد به

 سهممه و ندادن بهم.... دونستمیکه م یمرگ به

 کردمیو نبودت و تحمل م موندمیزنده م دیبا ینجوریا چون
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 ؟ی+زندان بود

 شده را به سمتش گرفت نیحرف سر تکان داد و پرونده نفر یب

 نهیتو ا یهمه چ-

 بهم؟ ی+دروغ گفت

 ستیحرفام دروغ ن ؟نهیچ-

 ستی+حرفات دروغ ن

 دروغ بود حرفات

 زندان؟ یافتاد نکهیبخاطر ا یحذف کرد تی...تو منو از زندگتو

 اما ممکن نبود ردینبضش آرام بگ یگرفت کم یشانیبه پ دست

 ادشیداد و فر یاز صدا یماهان وحشتناک تر بود حت دیآرام و پرترد یصدا تن

 حکمم گمیدارم م-

 کوووو ی+کوووو؟اعدام لعنت

 کوووو اعداممم کوووو نمممیبینم یآدم اعدام شده و از مرگ برگشته ا من

 بهم حکم دادن-

سال هر لحظه با  کیتمام  یکار کرد هیو  یپس زد یحکم لعنت هی+تو... تو منو بخاطر 

 تصورت کنمممم.... گهید یکی

 نگاه گله مند او؟ شیپ گفتیم چه

 شده را.... لیتحم ییجدا ای کردیبودن را تبرعه م کارانتیخ

 باور کن حرفام و-

 نکردم انتیخ

 یسال خودت و تبرعه کرد کیکه بعد  ی+مرس

 سال تو توهمات خودم غرق بودم کیکه  یمن

 لرزانش گذاشت.... یبازو یشد و دست رو کشینزد

 بود نه فقط اعصاب متشنج

 زدیحرکات از دست در رفته دور خود چرخ م اریکه اخت یجسم
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 کردمیفکر م-

 باشه مونییمهم تر از خود جدا مونییجدا لیدل کردمیم فکر

 به عقب برداشت... یو قدم دیاش کوب نهیس تخت

 خواستینم یکینزد یختگیبه وقت بهم ر شهیهم مثل

 زهیچ هیفقط  لشی+دل

 مونیبه زندگ یکه گند زد یتوعه لعنت یخودخواه

 تر از خودتتتت یپرونده لعنت هیخاطر  به

 اون پرونده حکم مرگ منووو داشت-

 معجزه رارسالنی+معجزه ام

 رو.... بدم معجزه ادیسال تمام تالش کردم بهت  5

 زنده بودن االنت با حکم مرگ یعنی معجزه

 بهشون یندار دیام یگفتیکه م ییخوشبخت شدن ما یعنی معجزه

حکم مرگ دادن  یجلوم بگ یواست یزهر شد که زنده بمون میزندگ یسال ولم کرد کی

 دستممم

 نه ای مونمیزنده م نمیکردم انداختمت دور تا بب یخودخواه یبگ

 نجااایبه ا میتمام مدت که تهش برس یگفت دروغ

 باشه من آدم بده-

 ستین یاز حاال دروغگو مشکل کارانتیخ روزید تا

 گفتم که لبخندت پر نکشه دروغ

 کردمیبه بعد تو فکر م کردمیاز حال من که به مرگ خودم فکر نم یفهمیم چه

 دوست داشتن تو یخودخواهم اما تو آره

 نشم واسه مرگ لبخندت لشیکه دل ینیکه نب یکه نمون نگفتم

 حس لبخند زد و به سمت اپن حرکت کرد یب

 که ماهان عاشقش بود یناتیگذشته و همان تزئ دمانیچ همان

 دندیبه توافق نرس دشانیبر سر خر چگاهیکه ه ییبایز لیو گلدان و وسا مجسمه
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 کش آمد.... یروح کم یو لبخند ب دیاپن کش یرو دست

 +مرگ لبخندم!

 مرگ لبخندم شدیمردنت م دنمید موندنم

 دنتید گهید یکیزدنم رفتنت با  پس

 بدون تو آره؟ میشدن عامل خوشبخت نایا

 ردیسمتش برگشت و اجازه نداد نگاه بگ به

 از شرم چه از خشم چه

 آمد یو سر عقل م سوختیو م دیدیم دیبا

 دیفهمیخانواده را م یو معن گذاشتیکنار م یخودخواه

 شکستم؟ یمن چجور یدونی+م

سالن پرت  انیعکس العمل نشان نداد و گلدان طرح دار از پشت سرش برداشت و م اجازه

 کرد

 وحشتناک خورد شدنش ینبست از صدا چشم

 نگاه کرد قطعه قطعه شدنش را  رهیخ رهیخ دینخورد نلرز تکان

 ؟ینجوری+ا

 قطعاتش و بهم وصل کرد؟ شهیم

 درستش کرد؟ شهیم

 نه

 شد نیپخش زم لیحرکت تمام وسا کیه سمت اپن برگشت و با کنترل ب بدون

 ها یتمام شکستن یهمزمان با نابود دیکش داد

 یلعنت دمتید گهید یکیبا  یوقت دمیکش یمن چ یدونی+م

 ییییسال عذاب بکشم واسه چ کی یداد اجازه

 چرا یگرفت میمن تصم یبه جا چرا

 در کار نبود یدنیعربده زد غرق خون شد اما عقب کش دیداد کش شکست

 ساله کی یها یشد از تمام نگفتن یخال



 

1318 
 

 کاره مهین یتمام فرو خوردن بغض ها از

 صورت گذاشت یرو یاپن نشست و دست زخم نییپا شهیغرق ش نیبه زم تیاهم یب

 چقدر دوست داشتم یدینفهم چوقتی+ه

 کمتر از خودت عاشقتم یفکر کرد شهیهم

 خوامتیبرو نم یگفتیم یول خواستیکه منو م ییاون چشا دمیدیم

 گهیچشمام دروغ م یگفت یو رگم و زد یکه تو داشت یعشق یپا زاشتمیرگم و م من

 و چشمان مظلومش سیبلند کرد و نگاه خ سر

 شد نشست کنج گلو غیزد به قلب درمانده و ت ریت

 گفتنی+چشما که دروغ نم

  یگفتیدروغ م تو

 یچ یعنیخانواده  یدینفهم

 یریبگ میتصم ییتنها یحق ندار میبچه دار هی یوقت تمیزندگ کیمن شر یوقت یدینفهم

 یناخوش یو تو روزا مونیوسط زندگ یاریبچه ب هی تیخوش یتو روزا یندار حق

 کنار شیبزار

 نداشت تیزانو زد و سوزش پاها را حس کرد اما اهم کنارش

 قیدقا نیطاقت شده بودند در ا یب چه

 قلب نشان از ترس داشت اما ترس چه؟ ضربان

 که ماهان را پس زد یخراب تر از زمان یخراب بود حت حالش

 وقت از بچم نگذشتم چیمن ه-

 ی+از بچت نگذشت

 یگذشت مونیاز زندگ تو

 شد نیگزیجا گهید یکیکم دارم که  یسال فکر کردم چ کی نیا تمام

 ست دهیعامل درد خودش درد کش دمیدرد بودم و حاال فهم غرق

 یسخت یتو روزا کردیبود که فکر م دهینشده بودم اما مردم انقدر منو کم د نیگزیجا

 بمونم ششیپ تونمینم
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 یشیم یاگه بفهمم زندان کنمیولت م یکه فکر کرد یدید یچ

 یدیدیو م یموندیاگه م-

 یکردیم کاریچ

 یآخر نشسته بود فیدادگاه رد روز

 اعدام گفتیم زدیچکش م یقاض

 از لفظ آن خانه خراب کن دیلرز تن

 که ترس داشت تحققش یکلمه ا ینیاز سنگ دیلرز چانه

 آورد؟ یدوام م دیدیو م ماندیم اگر

 یزدیزجه م یکردیم هیگر-

 شدینم یول یبزاره کنارم باش قهیدق هی یکردیبه سرباز التماس م یرفتیم یقاض شیپ

 روهام بود یحال و هوا نایا

 بهت زدنیشب زنگ م هی

 شب قبل طلوع مهین گفتنیم

 دار یباال رهیهوا سرش م شیو م گرگ

 همونه یچ همه

 نفس نداره نییاومد پا یوقت فقط

 !؟یکردیم کاریچ

 او توجهش را جلب کرد یپا ریانداخت و خون جمع شده ز نییزد بدون اشک و سر پا هق

 جلو چشمت باشه و از تصورش کمرت بلرزه ریتصو نیفکر کن چند ماه ا-

 شیکه دل بسته بودن به محکم یهمون آسمان خراش کمر

 همه محکم واسه تو لرزون واسه

 تر بود نیحال و هوا برام از حکمم سنگ نیبودنت کنارم وقت ا تصور

 جلو چشمم؟ ی+چرا اون و آورد

 کنم دیو ناام دتیام خواستمیم-

 یبرنگرد یبر خواستمیم
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 جلو چشمت ادیب ریتصو نیروز دلت تنگ شد ا هیاگه  که

  بخشمیوقت نم چیخودم و ه نیو به خاطر ا دونمیم یدیکشیم عذاب

 یگشتیبرنم گهیحداقلش د اما

 رتیاومد سر ام یچ یکه بفهم یگشت ینم بر

 باز مانده اش جا گرفت و نشست یپا انیتر شد و م کینزد یکم

 انقدر توقع نداشتم از فرشته بودنت دیشا-

 یاوصاف برگرد نیبا همه ا که

 میاز فرصت دوباره زندگ خوشحالم

 یبرگشت یتو وقت حداقل

 یخبر اعدامم مواجه نشد با

 رتتیکه سرد باشه سنگ باشه نتونه بغل بگ ستین یقبر سنگ

 یفهمیو م زیهمه چ یهستم که آرومت کنم وقت من

و  دیآرامش اما او صورت کنار کش یلمسش کند برا یرچانه اش گذاشت قد ریز دست

 اتمام حجت کرد

 ها یتمام باورها و دلخوش یرو یبطالن خط

 اش به سمت در رفت رهیتوجه به نگاه خ یو ب ستادیکرد و ا اخم

و ازت دور  ینتونستم خودخواه یبودم وقت تیتو زندگ هودهیسالها ب نیتمام ا ی+نشون داد

 کنم نه مفهوم خانواده رو بهت بفهمونم

 نامدار رارسالنیام یو نابود کرد مونیو زندگ یگرفت میمن تصم یجا خودخواهانه

 شیبق یکن یسال بدون من زندگ کی یاگه تونست دمیو نشون م کنمیم یمن خودخواه نباریا

 یتونیرو هم م

 در آورد... یمست یپر کرد و ادا یگریآب د وانیل

 ...دینفس سر کش کی" زد و یدر هوا تکان داد و "به سالمت وانیچشمان او ل شیپ

 شیها یباز وانهیبه ادا اطوار و د دیخند

 او یبرادر یداشتن کم بود برا دوست
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 ینشسته برا وانیاو در ا یاما هنوز هم پا به پا دادیم یخوابیسرخ شده نشان از ب چشمان

 کردیم یوانگیلحظه لبخندش د کی

 زد... یداد و نت هیتک تاریبه بدنه گ چانه

 از نگاهم" فی"ح

 نواخت... یگریبه خنده اش وا داشت و چشم برگرداند و نت د ارشیپر عشوه ک نگاه

 و من چشم به راهم" یکه رفت ییاز تو فی"ح

 ارش؟یآهنگ و نوشتم ک نیشد که ا ی+چ

 رهیگینوشته از کجا سرچشمه م-

 دل؟ ایمغز  از

 پس از دل یندار یکه تو مغز ییاونجا از

 اونم خاک بر سرت که

 حرکت کرد.... تارینازک گ یتارها یانگشت رو حواسینداد و باز ب محل

 تارمی+خشک شده گ

 وقته نزدم یلیخ

 چارهیب یمایاون س شهیاجرا کرده معلومه خشک م ویپسر خوانندمون که بعد مدتها ال-

 ینواختن و دونفره ها یحال و هوا یکمرنگش جان گرفت و دلتنگ بود برا لبخند

 آزاد یدر هوا یشگیهم

در قلبت و باز کرده  یکرد یو دلبر یباز برا آسمون خوند یکه تو فضا یبار نیآخر-

 تیبرا آسمون زندگ یبود

 چه خبره؟! امشب

و در تضاد  کردیبرداشت حرف تلخ دهان تلخ م یگذاشت و شکالت کوچک یکنار تاریگ

 او یزبان نیریبود با ش

 آسمون ی+امشب در قلبم و بستم به رو

 نه؟ گهیداره د ازیشعر ن یزیو آخر هر چ اول

 ؟یتو در قلبت و ببند-

 ینکرد رونشیاز قلبت ب انتشیاوج خ تو
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 ؟یدیو فهم زیکه همه چ حاال

 خورهیو کدر و پر نفرت به درد من نم اهی+اون آسمون س

 بشه ستاره بارون بشه بعد برگرده پاک

 نداره زایچ نیواسه ا ییقلبم جا گهید

 یاهیدروغ نفرت س ییزورگو یخواه خود

 یشد یاهیس نیعاشق هم-

 دیپشت سرش د ستادهیرا ا رامیکرد و عل زانیآو یصندل یچرخش بدن سر از پشت بدون

قهقهه اش  دیکش شیگلو یشد و دست رو کیبازش و نزد مهیدهان ن وتیبه حالت ک دیخند

 را بشنود که دلتنگ بود

 برو یدفاع کن ریاز ام یخوای+اگه م

 رمیازتون دلگ هنوز

 که اون بگه مینگفت-

 بلکه حالت خوب بشه که

 حالم خوب شد یلی+آره اتفاقا خ

 بود االن شد دروغگو انتکاریسال خ کی

دستش نشستند  یرو رامیو عل ارشیاز ظرف برداشت که همزمان دست ک یموز یحرص

 و ضربه زدند....

 ایوحش+چه مرگتونه 

 بخور بیموز چرا خب س-

 خونه خورد؟ نیتو ا شهیموز نم هی+

 خرمیخودم م خوبه

 کرد... مشیو تقد دیمال رهنیبرداشت و به پ یبیفورا س ارشیک

 خوشمزه ترم هست نیا ایب-

 کردم زشمیتم

زد و  یاوق رامیکرد و قبل گاز زدن با حرف عل بیبه س یداده نگاه نیچ ینیب مشکوک

 ...دیکوب ارشیبه صورت ک بیس
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 که یگفتم عوض کن ایبود روش؟اه ک ختهیکه صبح کام ر ستین راهنتیهمون پ نیا-

 دینفس سر کش کیو  ختیر یآب وانیل گریدهان گذاشت و با دست د یجلو دست

 آروم باشه قهیدو دق تونهی+از دست شما دو تا آدم نم

  شدمیداشتم خوب م تازه

 در حالش نداشت یشد بهبود دهیکه پشت کمرش کش ینوازشگر دست

 هرچند نشد ندیجا کرد پشت به او بنشجابه یبست و صندل ارشیبه ک یچپ

 دیزنی+حال آدم و بهم م

 ؟یگفتیم یداشت یچ تو

 دفاع نکنم ریاز ام یبار تو گفت نیآخر گفتمینم یزیمن چ-

 یطرف من باش دی+گفتم چون تو با

 که اون بود که خراب کرد چون

 خودخواه باشه که.... تونهیآدم چقدر م هی

 عاشق باشه که از مرگش نترسه و از حال بد تو وقت مرگش بترسه تونهیآدم چقدر م هی-

 +گفتم دفاع نکن

 دمیتو بودم و حالت و د شیمدت پ نیدفاع نکردم تموم ا-

 ....نمیاون بب دیوقتشه از د حاال

 ؟ینیبیم یاون چ دی+از د

 آدم خودخواه؟! هی

 ارهیوقت به زبون نم چیآدم خودخواه عاشق که ه هی-

 ندارم هیبق یها یواسه خودخواه ییجا میتو زندگ گهی+من د

 تو رابطه آره میزمان که رفت اون

 تونمینم گهیبودم االن د بچه

 سال رو رد کردم 30من  یعل

 خوادیرابطه با آسمان خراش و نم یدلم تنش ها گهید

 خوادیرو نم نایدلم ا گهیسر بندر هاش د یریشدنش ترس درگ ریدستگ ینگران
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 میدر مورد زندگ رنیبگ میطرفه تصم هی خوادینم دلم

 ه؟یادیز خواسته

 دیواسه آسمان خراش؟شا-

 ستیاالن مسئله ما قبول کردنش ن اما

 نبوده انتیخ یکه بدون یکه درک کن یو بفهم لشیو که دل زیداد همه چ حیتوض

 +درک کردم

 آرومه و خوشحال و من غم دارم کردمیکه فکر م ییهمون شبا دهیکش یسخت

 رمیآروم بگ شهیباعث م نیهم

 از بودنم دیترس دمیم حق

 رهیبگ میتصم مونیطرفه از جانب دوتامون واسه زندگ هیاما اون اجازه نداشت  باشه

 کرد یکه حقم بود و ناحق یاز حق امینم کوتاه

 دلتنگ پسرک بود دادیآرکو از سالن خانه نشان از بازگشت م غیج

 قلب را یقراریداد کنار بگذارد تمام سواالت مغز و ب حیترج

 اما آشفته بود دادینم نشان

 کردیم یو ناحق دادیم حق

 در کار نبود  یو بخشش دانستیم محق

 از چهره کنار رفت یتراس که باز شد لبخند زد و غبار گرفتگ در

 اش یستاره زندگ دنیدر آغوش کش یآسمان برا یگشود به بزرگ آغوش

 شد زانیو از گردنش آو دیپر شیپا یزنان رو غیخندان و ج آرکو

 ی*بابا ماه

 نهیخان و آوردم خونه اتاخم و بب یات بابا

 ...ستادیسر باال آورد و به احترام اتابک خان ا متعجب

 ماهان دنیتر شد با د نیمهربانش دلنش لبخند

 سالم کرد انشانیم گرفت و به مرد ناشناخته یکنارشان جا در

 بهتره  یاز قبل یه مینیبیم دیجد یماشاهلل هزار هللا اکبر ه-
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 !؟یبعد اون برج زهرمار و قبول کرد یبود دهیرو د نایتو ا ماهان

 لبخند زد یو مصلحت دیرانش کوب یرو مشت

 رامی+خفه شو عل

 هیواال آخه اسمش چ-

 مرد طنتیکش آمد از ش لبخندش

 دندیشنیتن صدا آرام بود و اما همه م مثال

 سرفه کرد... یدر هم گره خورد و تصنع زیم یرو دست

 یاز خودم بپرس یتونیم شنومیجون من صدات و م پسر—

 خورمیانقدر جوون م یعنیپسر جون؟-

 خان یازم گذشته ات یسن و سال دیدار اریبابا اخت نه

 حرف نداد.... یشرویدرمانده ماهان اجازه پ افهیباال انداخت و ق ابرو

 یانتظار اومدنم و نداشت دونمیم—

 نه جونم؟ نمیامشب اتاقش و بب خواستیدلش م آرکو

 ادی*عهن من گفدم ب

 ه؟یبرچ زرمار ک بابا

 کمک خواست.... ارشیبست و مستاصل از ک رامیبه نگاه خندان عل یچپ

 گهیو م رتیبابا ام ییدا یچیه-

 و خوشحال دست زد... دیچشم درشت کرد و قبل اصالح حرفش آرکو به هوا پر مبهوت

 یلخب داره چه لخب گشنگ یی*بابا

 +آرکو بابا

 اینگ رتیبابا ام یجلو

 پرش را فشرد یچشم درشت کرد و لپها وتیک

 *حرف زشت؟

 اما نگو  ستی+نه حرف زشت ن

 پسر را ینوحرف ش دانستیم دیگوش کن شد و سر تکان داد هرچند بع حرف
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 خواهدیگفتن دارد و گوش شنوا م یحرف برا دادیاتابک خان نشان م چهره

 به دستش داد سرگرم شود یرا در بغلش نشاند و گوش آرکو

 ...دیآ یخانه هست پسرک خواب به چشمش نم نیاتابک خان در ا یتا وقت دانستیم

 خونه ارمیتا آرکو رو ب دیکش طول—

 نیتو ماش دیخواب کمی هینکن پر انرژ نگاه

 ندیبه چهره ماهان دوخت عکس العملش را تماما بب نگاه

 پنهان شده یخاکستر دور ریکه ز یعشق دنیفهم شیبود برا مهم

 ستیو برگشت ممکن ن دهیکه پر کش یعشق ای

 امیو ب نمیو بب ریحال ام مارستانیتا برم ب دیکش طول—

 شد نیسنگ یباال آورد و نفس قدر کبارهیبه  سر

 شیآدم زندگ نیدورتر یبرا یداشت از اتفاق حت ترس

 پس نفرستاد گریقلب به نام خود زد و برد و د یکه روز یرارسالنیرسد به ام چه

 کرد قبل او یدست شیپ رامیعل

 اخم به چهره نشاند یخم شد و قدر زیم یرو

 شده؟ یزیچ-

 داره ماهان ترس داره ترس—

 نباشه گهید هویو  ینیو سالم بب حیآدم و صح هیدوساعت قبل  یکیداره  ترس

 ترس و دارم نیا شهیافتاد زندان هم ریام یوقت از

 شده؟ ی+چ

 نبودم ریام یچون از همون اول طرف کار ها دمیحق و به تو م من—

 که چشمش و کور کرده بود یانتقام

 اشتباهش با تو یکارا

 نمیبیواسه نفرت و گذشتن ازش نم یلیاونم دل یکارا اما

 نگذشتم+من ازش 

 ستمیاون نامرد ن مثل
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 اعصاب گرفته یماریب رارسالنیام—

 به من نگفتن اسمش رو درست

 از زندان که اومد من نبودم دونمیم فقط

 دیتاک هیو قرص و تهشم  دکتر

 اعصابش کشش نداره ممکنه سکته کنه دینکن شیعصب

 یکه اومد سهمش شد اعصاب خورد یبد روزگار از همون روز از

 بهش فشار اومده نه یلیز خامرو یانگار

 لخت آرکو را ناز کرد یانداخت و مو نییپا سر

 صاف شد و خطاب به پدر بزرگش ناز آمد.... یخوشحال از توجه پدر قدر پسرک

 خان ی*بابا ات

 عسلم نیریش جانم—

 نداله ی*آرکو گوش

 از دست آرکو گرفت یابرو باال انداخت و فورا گوش ارشیبه ک رو

 کرد... یریشگیو پ شودیادامه حرف به کجا ختم م دانستیم

 نداره چون کوچولوعه یقربونش بره آرکو گوش ییدا-

 نه؟ خرهیبالم م یبابا ات ی*ول

 پدر بزرگش دراز شد یبغل سو یکج کرد و دست به معنا گردن

 غنچه شده جلو فرستاد و پنجه دست باز و بسته کرد انتظارش را نشان دهد... لب

 بخل *بسرگ بابا

 دیحرکت در آغوشش کش کیبلند قربان صدقه اش رفت و با  بلند

 یزیجدا کند قبل آبرو ر رهینگاه خ یبلکه قدر دیکوب رامیران عل یرو یمشت ریدگ بار

 ...شتریب

 نکن یزیازش گذشته انقدر ه یسن و سال کهی+خجالت بکش مرت

 که کنمیواسه خودم نم-

 ؟یکنی+واسه عمم م
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 نه واسه خالت-

 +جاااان؟

از حدقه درآمده ماهان  یها و چشمهاصورت کیدهان گذاشت و فاصله نزد یرو دست

 جمع را به خنده انداخت

 بفهمه فاتحم خونده ست ارشیآروم جون جدت ک-

 کشتتیبفهمه م ارشیکه ک یدار ی+چه نقشه ا

 یچیه-

 دسته گل خواهرم

 بزرگ کرده ماشاهلل نگاش کن اقاا پسر

 داره دومادم

 و خوشگل جوون

 کنهیم دایپ دیدوس پسر جد هیتو هلند  بارمیروز  دو

 رانیا مشیاریکه ب نیبهتر از ا یچ

 نه؟ یپیخوشت نیبا مرد به ا میکن آشناش

دهان ماهان برداشت و ذوق زده به سمت اتابک خان  یدست از رو یهر واکنش قبل

 ...دیپر

 از خودت بگو کمیخان  یخب ات-

 سالته چند سانته چند

 ؟یدختر که ندار دوس

 یستیموگر که ن شوگر

 شاالیا کنهیو دستگاه که کار م دم

 و مغرورانه نگاه کرد دیخند

 امدندیو نگاه پر تاسف ماهان غرق کلکل شدند و کوتاه ن ارشیباز ک مهیاز دهان ن فارغ

 یدار اریاخت—

 نشون بدم؟ یعمل یخوایم
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 نه اون و که من خودم استادشم-

 نه؟ ایحاال سالم هست ارزش امتحان و داره  نمیبب خوامیم

 واسه خودت باشه نه... اگه—

مجذوب  یکه توقع نداشت کس یهمه پسند لیاخم کرد و البته که برخورد به استا واضح

 نشود

 مگه من چمه؟-

 یهست یزیکه خوب چ تو—

 با پسرا حال کنم ستمیمن مثل نوه ام ن یول

از قدرت و ولوم  یذره ا شهید هرچند مثل همگوشش بر کیو سر نزد دیباز خند خوشحال

 صدا کم نشد

 یدختر ترگل ورگل چ هی-

 آفتاب یپنجه نیبب

 مونمیپش گهیاونم روزانه دوازده بار م دهیینزا شتریشکم ب دوتا

 نگاه کنجکاو آرکو یسروته را آن هم جلو یب یهاحرف نیاز ا شیب اوردین طاقت

 سالن کرد یرا گرفت و آرکو به بغلش فرستاد و راه رامیعل دست

 +اتابک خان از شما توقع نداشتم

 آرکوعه یحرفا جاش جلو نیا

 باهاش رو از دست بدم ینیهمنش ومدیبود دلم ن یبامزه ا یلیخ پسر—

 داد نیچ ینیدر حدقه چرخاند و ب چشم

 خواستیفقط حرف زدن در مورد خودش را م امشب

 خالص شود یسردرگم نیاز ا یکم دیشا

 بود گهید زی+حرف ما چ

 بود ماهان زیچ هیمن از اول  حرف—

 شهیمثل اون تکرار نم گهیکه خاطرات خوبتون تموم شد و د ینجوریتموم شد هم گذشت

 به خودتون دیده برابر بهتر تکرار بشه اگه فرصت بد دیشا
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 هم گذشت شیتلخ

 من خودخواه ریام یگیم

 یبود اما عوضش کرد آره

 کردیهنوزم خودخواه بود اشتباهش و قبول نم اگه

 دنبال برگشت تو نبود کردیاطرافت و قانع نم یآدما

 مونهیحاال که پش نهیحرفم ا من

 فرصت به خانواده بده هی

 نگاه دوخت ارشیدر هم گره زد و منتظر به ک دست

 او را نداشته باشد ینگاه و حرفها یلحظه زندگ نیتر یدر برزخ شدیم مگر

 قبلت؟ یبه زندگ یبرگرد یراحت نیبه هم یتونی...چطور مای+ ک

 برگردم ستیقرار ن-

 باشه یاگه غرق خوش یحت گردهیبرنم چکسیه

 هام یبرگردم به عقب به خوش تونمیمن نم گذرهیداره و م انیجر یزندگ

 ادامه شو خوشحال باشم  تونمیم فقط

 امیسازگار باشم و باهاش کنار ب دمیجد یدارم با زندگ یسع فقط

 نیخودمون ا یخوب یهمه اون اتفاق ها دروغ بوده و صرفا برا یباور کرد ی+چطور

 شده... لیدروغا بهمون تحم

 قلبش عالمت زد و شانه اش را لمس کرد... به

 رجوع کن... نجایبه ا-

اوقات خودش فرمانبردار  ی...مغز گاهییبرا جواب سواالت نرو سراغ اون باال شهیهم

 کنه یتا اون فرمانده کنهیقلبه...سکوت م

 ...یریخاطره که راه و اشتباه م نیبرا سواالت به ا یکنینم دایپ یاالن جواب اگه

قلبته که گوشت و پر  نیفقط طن نیا یباش ییاون باال یهم منتظر صدا گهیصد سال د تا

 ...کنهیم

 به نگاه نداشت ازیانداخت و کوبش قلبش ن نییپا سر

 دانستیاز چه نم اما...کر کرده بود گوش
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 حرفش آب دهان قورت داد و حرف آخر را زد یدروغ و راست الیخیب

سال  کی...بخشمیکه ساده ازم گذشت و نم یرارسالنیام...بخشمینم منم...نبخش گهی+م

 گذرهیهم م شیبق...گذشت بدون اون

 ؟یو بترسه از نبودت و بخاطرت عوض بشه چ یستیبدونه ن اگه...یعوض بشه چ اگه—

 به جز برگشتن خانواده بهم.... خواستیشد و مگر چه م یبالخره واقع لبخند

 

*** 

 و چشم ها روبه بسته شدن رفت دیکش یا ازهیخم گرید بار

شده بود از او اما  غیراحت که در یخواب یزمان برا نیخاموش و پلک بسته بهتر مغز

 شد فورا چشم باز کرد و صاف نشست... دهیکوب شیمشت کوچک آرکو که بر ران پا

 +جانم بابا؟!

 را نشان داد... ونیزیو تلو دیکوب شیبر پا یاپیاخم کرد و چند مشت پ بامزه

 لمیالال نه ف-

 صبحه 8+آرکو بابا قربونت بشه ساعت 

 خب؟ مینیبیبرنامه کودک م مینیشیبعد م میبخواب گهید کمی میبر ایب
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 تو یزیانقدر سحر خ چرا

 یباشه باباماه زیمرد باَهد سخره-

 اشبه لحن کودکانه و کلمات قلمبه سلمبه دیخند

 ...شدیتر م نیو دلنش زدیمردانه حرف م پسرک

 تو داده؟ ادی یحرف هارو ک نی+ا

 لیبابا ام-

 تونهیم یبه جز اون ک رتی+البته که بابا ام

 در یاپیبا زنگ پ اوردیبه دست ن یگریدر حدقه چرخاند و فرصت چرت د چشم

 و به سمت در پرواز کرد دیپر نییفرزتر از همه فورا از مبل پا آرکو

باز گشته و حال شاهد قربان صدقه  یاز ورزش صبحگاه رامیعل دانستینداد که م تیاهم

 شودیم شانیپر سروصدا یها

 و چشم بست دیمبل کامال دراز کش یرو

 کبارهیلبخند زد از سکوت و آرامش  اریاخت یب

تر کرد و  قیلبخند عم خوردیبلندش چرخ م یمو یالکه نوازش وار البه یگرم دست

 جسم خسته و روح خوابالود به نوازش ها سپرد...

 وار در خود جمع شد... نیگله مند ناله کرد و جن اریاخت یب

 دوساعت فقط یییی+عل

 بخوابم کمیسرش و گرم کن  دوساعت

 نباشه ماهم خوابیب کنمیخودم نوکرشم سرش هم گرم م-

 شهیم یچ یریاشتباه بگ کهیاون مرت یمنو بجا گهیبار د هیاگه  کنمینم نیتضم یول

و ناگهان  دیکش یداد رارسالنیصورت ام یکینزد دنیچشم باز کرد و با د کبارهی به

 راه کمر گرفت... انیبرخاست که م

 یشیمثل جن باال سر آدم ظاهر م یکنیم کاریچ نجای+تو ا

 خدا کمرم یا

 کرده بود دایسابق را پ یو چه خوب که دستانش گرما دیکمرش کش یدست رو نگران

 ستادیدستش را پس زد و با زور ا یعصب
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 ؟یکنیم کاریبپرسم وسط خونه من چ تونمی+م

 کمرت و نمیبب-

 یکنیم کاریچ نجایصبح اول صبح ا گمیم یکمر من دار کاری+چ

 گهید میاومدم بر-

 گه؟ید می+بر

 اش صدا پس کله انداخت و آرکو را صدا زد یبه چهره مبهوت و سوال توجهیب

 م؟یبر یدیپوش ییآرکو بابا-

 او کرد و تکان داد... نیبند آست گریکمر گرفت و دست د انهیدست به م کی

 +الو با توام

 ؟یبریرو کجا م آرکو

 برمیتوام م برمیآرکو رو نم-

 ...گهید مونیسر خونه زندگ میبر

 و به قلب پر ذوق تشر زد ستادیسالن خانه ا انیم صامت

 " را جمع بسته بودشانیجهنم که "زندگ به

 ...دیفهمینم شیاز حرفها چیه او

 مون؟ی+خونه زندگ

 و ابرو باال انداخت ستادیا نهیبه س دست

و چه بد که پا به سن گذاشت  دیگزیطاقت لب م یقد و قامتش ب دنیبد که هنوز هم با د چه

 و جذاب تر شد...

 ازم؟ یانتظار داشت یا گهید زیچ-

 برد ادیاز  یو درد کمر حت ردیچشم بست آرامش بگ یقدر یحرص

 و دست مشت کرد ستادیصاف ا مهین طورهمان

 +تو

 یهمه چ یحرفات و زد نکهیبعد ا یفکر کرد یلعنت ؟؟توعهیکنیم یبا من شوخ یدار تو

 گردم؟یو من برم شهیدرست م
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 فکر نکردم مطمئنم-

چهره افتاد و باز  انیآشفته م یکله تکان داد که مو یو عصب دیکوب نیاراده پا بر زم یب

 یخواب یصورت به وقت صبح و ب شهیهم مثل..شد دیسف اهیچشمش س شیپ زیهمه چ

 یو قسمت یشانیپ..آشفته تر از هر زمان اه،یس یو مو شهیتر از هم دهیو رنگ پر دتریسف

 یدست جلو نبرد مو از جلو یحت..نداشت یاعتراض چیاز ماه چشمش را گرفته بود  و ه

 ...نمودیم بندهیمقابل آنقدر فر ریتصو یوقت نه...کنار بزند دگانشید

 او یاول صبح و نق زدن ها یداریب یشد برا دلتنگ

 ....زدندیبند غر م کیکه  یغنچه ا یو چشم خمار و لبها شانیپر یمو

 چرا... چرا..تو؟؟ یشیچرا درست نم تو..یاریکفرم و در م یدار گهید رارسالااااانی+ام

 نه؟ شمیچرا آدم نم-

 حرفش دییاز تا دیترس ایکرد  شرم

او به  ینگاه وحش ریتحت تاث شهیمغز مثل هم دینکرد و شا نیو توه دیادب به رخ کش دیشا

 خود اجازه حرف اضافه نداد

 +دست از سرم بردار

 یندار میتو زندگ ییجا گههههیکه گفتم د یساعت نگذشته از وقت 24 هنوز

 اش دوخت و متفکر شد... ینگاه به ساعت مچ یدر آورد و با اخم مصنوع ادا

 ساعت 24 شهیم گهید قهیدق ۱0 قیدق-

 نه؟؟ یکارات و کرد گهید قهیده دق تا

گرم و برآمده اش گذاشت و آرام قدم جلو گذاشت و او  نهیس یشد و دست رو کینزد یقدم

 را به عقب هل داد...

 رونیب برو...مونمیسقف نم هی ریبا تو ز گهید امتیق امی+من تا ق

 میسقف هی ریاالنم ز-

 فرق داره نی+ا

پس  وتشیو ک یآشفته از چهره حرص یصورتش برد و بآلخره مو کیزد و سر نزد لبخند

 زد

 و همانجا نگه داشت و نوازش کرد.... دیعقب نکش دست

 ستیخونمون ن نجایا...+آره خب فرق داره
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که پر  یقیعم یداد و نفس ها نیچ ینیبفرق داره مگه نه... شهیما هم یدونفره ها سقف

 شدیدر آورد و تپش قلب چرا متوقف نم ادا...به خنده اش وا داشت دیکشیصدا م

 دنبالش آمده بود و ذوق داشت؟ به...آمده بود؟ چه سر ذوق از

و  کردیم یاپردازینداشت و ذهن رو انتیو حال که تصور خ گفتیم شانیدونفره ها از

 وا دادن را نیا خواستیدلش نم چیبود ه هرچه...آمد؟ یسر شوق م

 دیفهمیحرفها را نم نیاما قلبش که ا دادینم نشان

 ؟یدست از سرم بردار یخوایم یچ...یکنیبه نفع خودت برداشت م گمیم ی+هرچ

 شهینم دامیطرفا پ نیا گهید برمیم دارمیتورو...برم-

 خب!!... رونیب یدر ببر نیاز ا یتونی+جنازمم نم

 وفتدین نیحلقه محکم انگشتانش گرفت به زم انیبه عقب هلش داد و کمر م یعصب

 دیو خشم به رخ کش دیصورتش غر یکه تن به لرزه انداخت بود دوسانت یاز حرف یحرص

 و تو دونمیوگرنه من م یحرفا بزن نیجرعت نکن جلوم از ا گهید-

 بشیو غرش عج نیخشمگ یماند از نفس ها مات

 هنوز هم نقطه ضعفش مرگ معشوق بود پس

به جلو خم شد و چه خوب که دستان او کمرش را در  یکرد و کم یناله ا تیدرک موقع با

 برگرفته

 کمرم ری+ام

 شد... ریکرد و آرام جاگ تشیزده به سمت مبل هدا هول

 ببرمت دکتر-

اتمام حجت  روزید یفهمینم ری...امشمیخودم خوب م رونیخونه برو ب نی+تو فقط از ا

 کردم باهات؟

تموم  تشونیبا گذشت زمان عصبان آدما..روز گذشته از اون حال بد هیبود... روزید روزید-

 شهیم

 نبود حرف حق بود یالک تی+عصبان

 نیینگفت و سر به پا چیه عذاب ادامه دار بشه نیا نزار...بد تا نکن باهام-

زهر  یزندگ دیبخشیاما اهل کوتاه آمدن هم نبود...قلب اگر نم خواستیانداخت...نم

 خود یخود را داشت و بخشش معشوق جا ی...عشق جاشدیم
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زدم هم به تو هم به اتابک خان..تو مغرورتر از  روزی..من حرفام و دیاومد ی+واسه چ

 یو مثال منو ببر نجایا یایب یکه پاش ییحرفا نیا

 و لبخند زد دینامرتب کش رهنیبه پ یو دست ستادیا

هنوز  یعنی نیهام..ا ییگودر برابر زور یشد یعصب شهی..مثل همنمیگفتم واکنش تو بب-

 نی..من مغرورتر از اخوندمیرابطه رو م نیفاتحه ا دیبا یدادیهست..اگه محل نم یدیام

به آرکو دادم با روهام  کین کیکنم..قول پ کاریشده..بلدم چ ادیحرفام اما توام نازت ز

 گردونمی...شب برش مایآر
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 ماهان را کامال حس کرد رهیسمت اتاق آرکو روانه شد اما لبخند و نگاه خ به

 یکه به نابود یکه به سرعت متشنج شد و کمر یخود و اعصاب یبه زودباور دیخند

 رفت...

 نداره یریتاث گهید هاتییزورگو یدی+خوبه که فهم

 ببخشم ینجوریا ستیمن قرار ن یدیکه فهم خوبه

بر شانه اش  رارسالنیبه بغل از اتاق خارج شد و قصد بلند شدن داشت که دست ام آرکو

 فشار آورد...

 کنهیکمرت درد م نیبش-

 ببرمت دکتر... امیدرد گرفت زنگ بزن ب یلیخ اگه

 برهیهست اون م یعل ستین ازی+ن

 خانه روانه شد... رونیپدرش به ب دنیگذاشت و بعد بوس نیبست و آرکو زم چشم

 برت گردونم دیکه با یراه یبستم به کمر،تو نیماهان کمربند آهن-

 منصرف بشم و وسط راه جا بزنم ستیقرار ن یعنی نیا

اسمش و  یکه ه یرامیبزنم تو دهن همون عل ارمیکار نکن همون وسط کمربند در ب هی اما

 خب؟ یکن یمنو عصب یگیم

 ترش کند یمبادا لبخندش عصب دیگز لب

 نکرد دیاما ترد اوردیبر زبان ب خواستیکه م یحرف یاشت براکرد و شک د یمکث

 گذشته به کنار گاهیجا

 از آن صاحب قلب یآرکو بود و جدا پدر

 که طاقت نداشت حالش را نپرسد یقلب مهربان همان

 حالت خوبه؟ یبود مارستانی...اتابک خان گفت بزهی+چ

 یتفاوت باش یب یتونیتو نم-

 ؟ی+چ

 قلبش متوقف شد و لبخند زد یکیسرش دست دراز کرد و نزد یاز همان باال ستادهیا

 یریسراغم و نگ زارهیقلب انقدر پاک و مهربونه که نم نیا-

 نیشد هم نییفشارم باال پا کمینبود فقط قرصم و نخورده بودم دست روهام بود  میزیچ
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 +چرا دست اون؟

 مصرف کنم  دیروزانه با-

 یکی فقط

 +خب؟

 درد که به استخون برسه-

 ستیدوتا مهم ن یکی

 یکه اروم بش یخوریم یبخوا یهرچ یکه آروم بش یخوایم

 ؟یکنیم ی+اگه بگم مواظب خودت باش برداشت اشتباه

 به سمت در قدم برداشت... یراست کرد و با همان لبخند و انرژ قد

 دادیم یزندگ قیعم یمعن ماهان

 که یاز روزگار تیحال خوب و همان رضا همان

 گذردیم ...خوشگذردیم

 یگیکرده م دایچون آرکو تازه باباش و پ گمینه م-

 کنمینم یاز حرفات برداشت یخودت نخوا یتا وقت گهید

 نییپا یگریپله د اطیکرد و با احت یدستان مردانه خود مخف انیکوچک و گرمش را م دست

 آمدند

 آرکو یدی+د

 نه بپر بپر...پله خطرناکه ،ینجوریا

 نییپا یایبه نرده و آروم م یریگیو م دستت

 ؟یدیچرا گوش نم گمیبهت م نارویمن ا نییپا میایم میهرروز که دار بایتقر

و تاب  چیانداخت و پ نییکه سر پا یگرفت و موأخذه کرد پسرک کوچک نهیبه س دست

 خورد...

 بهتله  ینژولیا-

 بهتره؟ ینجوریگفته ا ی+ک

 یدادا ارش-
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 شهیهم م هیاشتباه کرد گفت تنب ای+داداش ارش

 مگه نه؟ کنهیاشتباه نم گهینشه د هیتنب نکهیهم به خاطر ا آرکو

 یشگیسرعت فاصله گرفت از چهره مظلوم و نقاب از صورت کند و پسرک تخس هم به

 شد...

 قلدر نگاه پدر کرد نییبه کمر زد و از پا دست

  گمیم لیبه بابا ام-

 ؟یگیم ی+چ

 اممم اممم-

 افتین دشیجد یلوس باز یبرا یلیمکث کرد و دل یقدر

 یپدر حلقه کرد و چانه به ران پا یهم نقاب بر چهره زد و مظلومانه دست دور پا باز

 درشتش چسباند....

 آرکو ندوس ییبابا-

 بغلش گذاشت و در آغوش بلندش کرد... ریو دست ز دیخند

 یعمر من یتو جون من گه؟یم ی+ک

 خب نییپا ایآرکو لطفا از پله ها آروم ب گمیبار هزارم دارم م یبرا فقط

 ؟یو حوصلم سل رف چ نییاگه اممم اگه آلوم اومدم پا-

 را.... یباز یگشاد کرد و پسرک از که آموخته بود کول چشم

 +آرکو

 کنمیم هیگ-

 +آرکو

 خولمیغصده م-

 +آرکو

 آرکو نداله دهید یبابا ماه-

 +آرکو

 خود... یکودکانه یشد از تصور حرفها یواقع بارنیو خر کننده ا یمصنوع بغض
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دست دور گردنش انداخت و سر حد فاصل شانه اش  یا هیو به ثان دیلب برچ مظلومانه

 زد هیگر ریکرد و لوس ز یمخف

 ییبابا ما-

 توقع نداشت نیاز ا شیکه ب یتیترب جهیبه نت دیخند

و روز به  گذاشتینم رارسالنیام اوردیو آرام بار ب یپسرک را منطق کردیم یسع هرچه

 شدیروز لوس تر م

 ....دیو بارها سرش را بوس دیکمرش کش یرو دست

 پدر بود یگوشش نغمه سر داد و پسرک عاشق حرفها ریز

 پدرانه یاز قربان صدقه ها دیچکیو عشق م یدلگرم

 پسرکش غصه بخوره زارهینم رهیمی+بابا م

 ارهیکه اشک آرکو رو در ب یاون کشمیم

 نباشه یبابا ماه مگه

 تارش بهتر شود... دید دیاز شانه اش برداشت و دست مشت کرده به چشم کش سر

 باش-

 شهیدلش خون م یینکن بابا هیگر گهی+هستم د

 ییبابا ما-

 +جان؟

 اش را نشان داد... یخال یباال انداخت و لپ باد کرد و دست ها شانه

 نتنه هیگ دهیکه دنداله  یزیآرکو چ-

 و در ظاهر مظلومانه اش ثیماند به چهره خب رهیخ یقدر پوکر

 به پسرک آموخته بود یقبل به کنار رشوه را چه کس یقیدقا یباز یکول

 امینتونم از پست برب یبهت گفته انقدر باهوش باش ینداره آره؟ک یزی+آرکو چ

 ؟یمن یهمون دو سانت تو

 خب یلیخ

 نکنه؟ هیگر گهیآرکو که د خوادیم یچ
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 شوشوالت با بوس-

 زد و پسرک را در آغوشش چالند قهقهه

 دیکشیسر به فلک م شیها یو دلبر شدیزبان تر م نیریبه روز ش روز

 دمتیتو بکن بعد شکالت م ی+باشه باز

 رو تاب به کارام برسم رمیمن م االن

 خب نیباغچه رو هم نچ یکن سمت پله ها نرو گال یباز نیبا ماش نجایا توام

 گفت یا دهیسر کج کرد و خب کش وتیک

 دیپر نییو از آغوشش پا دیخندان پدر را کوتاه بوس یلبها

 روز افزونش یهاطنتیبه ش دیخند

 نداشت یگریسخت بود و چاره د ییتنها مراقبت

 دادیم گرانیحق را به د رفتیفکر که فرو م به

 اش تنها بود.... یبودن دوست و برادر در زندگ عالرغم

 کردندیرا پر نم گرانید یخال یکه جا آنها

 نبود.... یپر شدن ییتنها قیخود را داشتند و آن حفره عم گاهیجا

 و نت زد دیکش تاریتار نازک گ یرو دهیتمرکز کرد و انگشتان کش گرید بار

کالفه  نیو هم شدینم جادیا یخاص یو نوشتن، نوا نیساعت تمر نیهنوز هم بعد چند یحت

 کردیاش م

 کردیم یو باز زدیآرکو دور و برش چرخ م ینداشت نه وقت تمرکز

 دیخندیزده م جانیو ه دیکشیم غیج دیپریم نییکه پا وانیهر پله ا با

در کارش  یو حرف شنو کردیعمل م شیهمچون پدرش خالف تمام حرفها شهیهم مثل

 نبود...

 نوشتن یبرا دیورزینداشت و اصرار م تمرکز

 دیاز افکار جد ییرها یبرا دیشا

 مغز ینیاز سبک سنگ یدور

 داشتیکه با اخم دائما او را به تفکر وا م یذهن و
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 یریگ میفکر کردن و تصم یداده بود به خانواده برا قول

 یا جهیبه نت دنیرس یمشترک و دردها و لبخند ها برا یخاطرات و زندگ نیسنگ سبک

 بار نیا ریاز ز کردیم یمطلوب اما شانه خال

 دنیرس جهیفکر کردن و به نت یزود بود برا هنوز

 دنیبخش یزود بود برا هنوز

 آمدن شیپ رارسالنیو قدم عقب برداشتن و ام خواستیم شتریب یکش ناز

 دیبه صورت گرفته کش یانداخت و دست اطیمچاله کرد و کف ح کاغذ

 اوردیطاقت ن بارنیرا پر کرد و ا اطیح یفضا گریآرکو بار د غیج

 ...دیپله ها پشت به خود د کیگشت و او را زانو زده نزدسمتش بر به

 نزن غی+آرکو هزار دفعه گفتم سمت پله ها نرو و ج

 شد زیخ میگذاشت و ن نیپا بر زم دهیترس دیپسرک را که د یتحرک یب

 ؟یکنیم یدار کاری+آرکو چ

 نییاز جا برخاست و همچنان پشت به او باال پا جانیپسرک اما باز پر ه یبود صدا لرزان

 ....دیپر

 یچیا ییبابا یچیا-

 فرستاد و  رونیلرزان ب نفس

 و آرام تاب خورد دیکش نیزم یو آهنگ پا رو تاریشعر و نت و گ الیخیب

و آخ درد  دیکش غیآرکو را نظاره گر باشد که ناگهان ج یها طنتیچانه زد ش ریز دست

 مندش  به هوا برخاست

اش را  یآرکو به سمتش برگشت و چهره تمام خون ینکرد نه وقت دایعکس العمل پ فرصت

 پسرک بلند شد هیو گر دید

 نیو از چانه بر زم خورندیسر م یشانیراست صورت غرق خون بود و قطرات از پ مهین

 ختندیریم

فرستاد و دست آرکو که به سمتش دراز شد به  رونیب انیدر م یکیو واج نفس  هاج

 پرواز کرد شیسو

  ییبابا-

 در آغوش پدر افتاد و زجه از سر گرفت نیضعف کرده قبل برخورد با زم پسرک
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 +آرکو ارکو بابا چت شد؟

زخم  یهق هق دست به سر گرفت که فورا دستش را از رو انیکامال باز کرد و م دهان

 پس زد

پسرش حکم مرگ  یو صورت خون کردیاز سر دردش هولش ممعصومانه و  یها هیگر

 را داشت

 دهانش گذاشت راه خون به حلقش را ببند و فورا در آغوش بلندش کرد یجلو دست

 نه ایرفتن از خانه هست  رونیکه مجاز ب یپینداد به سر و ت تیاهم یحت

 پسرک از آغوشش جدا نکرد و پشت فرمان نشست.... یاطیاحت یبه قانون و ب تیاهم یب

 را... شییآورد تنها ادیراه بود که به  انهیم

 به تن چسباند.... شتریو آرکو ب یادآوریکرد از  بغض

 و همراه قیهم برادر و رف هرچقدر

 تنها بود حال

 اوریو  بانیهم پشت هرچقدر

 خودشان را داشتند یزندگ

 شد.... شیپسرک دلش ر فیداشت و با هق ضعسر آرکو بر یلرزان از رو دست

 ت،یو معروف یخصوص مارستانیب الیخیب

 خواستیفقط خوب شدن پسرکش را م حال

و زنگ  دیکشیم بوردیک یبا عشق دست رو یکه روز یشماره ا رهینبود به ذخ ازین

 کردیم یو دلبر زدیم

 شوک نیدر نطفه خفه شده بود از ا یحت صدا

 پسرک نگاه نکند مبادا از حال برود... یبه صورت خون کردیم تالش

  نم؟یبیشماره رو درست م-

 داشت تعجب کند از تماس او اما فرصت نداد... حق

 ری+ام

نبود خود...خودم  چکسیه کنهیم هیداره گر هیصورتش خون نیآرکو خورده زم ریام

 مارستانیآوردمش ب
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 کنمیدارم سکته م ایب ریام

 نگه داشت... مارستانیدم ب نیداد زد و ماش اریاخت یپشت خط که حاکم شد ب سکوت

 ریییی+ام

 امیآروم باش دارم م-

 شد ادهینداشت تلفن کجا پرت کرد و چگونه پ ادیبه  یحت

 دیو عربده کش ستادیا مارستانیراهرو ب انیچسباند و م نهیپسرک به س سیخ صورت

 شد تیهدا مارستانیب سیسرعت پسرک از آغوشش جدا کردند و به اتاق رئ به

که مردش از  یزمان یرا گذاشت برا یکرد و دل نگران یمخف یپشت چهره جد استرس

 رسدیراه م

 هرچند فرسنگها دور از آن زوج گذشته، ییجدا هرچند

 وقت مشکل هنوز هم کوهش بود و مردش... به

 نشستن در اتاق را نشان داد یتوجه به تعارفش برا یمرد را محکم فشرد و ب دست

 هیچ مارستانیب نجایا دونمینم ی+حت

 برسونم مارستانیب نیبچم و به اول خواستمیآدرسش کجاست من فقط م دونمینم یحت

 تار مو از سر پسرم کم بشه هیاومدم اما اگه  یخوب یکه جا خوشحالم

 کننیپسر کوچولومون م یبهبود یجناب مهرزادگان پرسنل ما همه کار برا دینگران نباش-

 تکان داد و قدم رو رفت سر

 اشاره زد... زیم یخبر نداده و نگران به تلفن رو گرانیبه د یآمد حت ادشی

 راه ونی! تلفنم و انداختم مرمیتماس بگ تونمی+من م

 گرفت شیکرد و خود راه خروج را در پ تشیهدا زیبه سمت م محترمانه

 شما اریاتاق تماما در اخت نیا-

 بکنم یسرکش هیهم بهتره  من

 ییپرسنلتون خبر بدن به جا دی+لطفا نزار

 من... شیپ دشیاریاگه اومد سراغ پسرم و گرفت لطفا ب ییآقا هی

 دیگرفت و آرام نال یشانیدست به پ یپشت گوش ارشیک دادیتوجه به داد و ب یب
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 که خبر نداشت چگونه است... یاز حال پسرک دهیو ترس یخبریبود از ب خسته

 کنمیسکته م خورمیقسم م یداد بزن گهیبار د کیخسته شدم  ارشی+ک

 یدیبعد حاال به من خبر م مارستانیب یبرد شیبرداشت یمال یبچه خون کهیبه جهنم مرت-

 نباشم واسش ییدا ینجوریو ا رمیبم

 کنمیدارم سکته م ای+ک

 رونییبرم  تونمینم یساعته تو اتاق حبس شدم حت مین

 حال بچم چطوره دونمینم ومدهیهنوز ن ریام

 جاش حال داداشت و خوب کن به

 حال داداشم خوبه-

 خوبه یعنیزنگ زده  ریکه اول از همه به ام نیهم

 فشهیزنگ زدم چون وظ ریزنگ زدم چون پدرشه به ام ری+به ام

 به خاطر برادر زادت یایاز وسط جلست ب ستیتو ن فهیوظ

که سرش  نهیداداشش و بب طنتیش جهینت ادیاز سر کالس دانشگاه ب ستین ایارش فهیوظ

 شکسته

 ستین رامیعل فهیوظ

 شماها رو یزندگ میراحت بزار کمیبزار  رهیمنو ام فهیوظ

 دوش خودمون باشه یرو فمونیوظ کمی بزار

 ....یعالرغم دور ییعالرغم جدا یدلخور عالرغم

 شهیسرش نم نایداشتن که ا بچه

 داد هیتک زیقطع کرد و به م تلفن

 بود حال بد پسرک یبیعج تلنگر

 ستیرا نگر یبا چشم باز زندگ بارنیبه خود آمد و ا ناگهان

 یزندگ نینبود در ا میبرگشتش تماما آرامش ارکو باشد اما کم سه لیدل خواستینم

 جداگانه؟ یزندگ نیراحت بود از ا آرکو

 ؟یگریخانه و خانواده و روز بعد خانه د نیا از
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 کنند یخانه زندگ کیدر  یگریبا زوج د توانستندیم یک تا

 به بودنش در خانه... بودیوابسته م یتا ک شیایارش

 نبود؟ ییجدا وقت

 شان؟مستقل یزندگ وقت

 رام؟یعل ییتنها یزندگ وقت

 زنگ زد رارسالنیشد که اول از همه به ام چه

 گاه؟ هیتک نیاول ای دیرا کوه د او

 اش؟ فهیوظ یصرفا برا ای دید نیتر کینزد

 دیکه به در خورد و بعد محکم باز شد فورا به عقب برگشت و قامتش را د یآرام تقه

 تند کرد و او در را بست و فاصله کم تر شد... قدم

 ....دیپر نییشانه گذاشت و باال پا یاش دست رو نهیبه س نهیس

 بچم ری+ام

 تنها بودم ریام کردمیصورتش پر خون بود داشتم سکته م ریام

 نتونستم خون صورتش و پاک کنم  یبود صورتش حت ینبود خون چکسیه

 ریدرد داشت ام کردیم هیگر بچم

 باال سرش باشم تونمیاالن نم یکه حت یشغل کوفت نیبه من و ا لعنت

 شدم یمخف نجایترسوها ا مثل

 آرکو شیپ رونینزاشتن برم ب مارستانشونیخاطر جنجال تو ب به

 دیکه به جسمش چسب ناگهان

 گرمش را لمس کرد نهیکه س صورت

 که در برگرفت تن لرزان را یقو دستان

 خود را در بغلش ول کرد یساکت شد و بعد مکث کوتاه ناخودآگاه

 نسبتشان ینبود نسبت ب مهم

 ساله کی یگذشته و دور ینبود حرفها مهم

 داشت در برابر مشکالت ازیآغوش محکم ن نیبه ا شهیهم او
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 نشده آرکو حالش خوبه یچیه-

 سنیبنو شیو آزما رنیمجبورشون کردم ازش عکس بگ یکردن حت یچیباند پ سرشو

 اما برا آروم کردن دل خودمون مجبورشون کردم ستین ازین گفتن

 دهیآروم خواب آرکو

 ....ششیکنن راهرو رو تا ببرمت پ یخال گفتم

 گرفت و آغوشش هنوز سرشار از آرامش بود...  قیبست و دم عم چشم

 عقب برداشت یاش فاصله داد و قدم نهیاز س سر

 ...یا قهیدق کیآرامش  نیبود ا یکاف

 بچم صورت پر خون بود رمیبم ی+اله

 بود یبود خون یانقدر نگو خون-

 هیکاف یکه غش نکرد نیهم

 نشده شیچیه

 که رگ نداره.... ی+سوزن زدن به دست بچم؟آخه اون دوسانت

 اش را دهیکرد صورت رنگ پر نوازش

 حالش بهتر شود یبخرد قدر شیبرا یا وهیمحافظ پشت در دستور داد آبم به

 مارستانیب شیاریب ییاز پسش که خودت تنها یایبر ب یخوب تونست-

 کرد و دستش را پس زد اخم

 محتاج ایدست و پا حسابش کرده بود  یب

 یبریسوال م ریکه خودم بزرگش کردم که حاال پدر بودنم و ز یسال کی نیا ی+کجا بود

 شده.... ینجوریمنه حالش ا ریباره بزن تو سرم بگو تقص هی

 کرد... تشیهدا یاز دست محافظ گرفت و به سمت صندل لونینا

 نمیشی+نم

  شمیآروم نم نمیتا بچم و نب من

 نمیشینم

 شینیبب یتونینده نم شیتا آزما-
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 کنهینم جادیتو حال آرکو ا یریینشستن تو تغ ایواستادن  االن

 دادیمقاومت نکرد که لرزش پا نشان از سقوط و ضعف م نیاز ا شیب

 حوصله از دست او گرفت یب وهینشست و پاکت آبم یلبه صندل آرام

 توجه و آرامشش.... نیذوق کردن نداشت از ا توان

 ماهان ستمیمن ن دونهیرو مقصر م گهید یکی شهیکه هم یاون-

 نبودم چوقتیه

و  گرانید یو نگران تیتورو مقصر ندونستم برعکس تو که وقت عصبان یزمان چیه

 یدونیمقصر م

 ادته؟یرو که  ایارش انیجر

 ...بچت

 به تو دادمیدست و پا بودنت آرکو رو نم یداشتم به ب مانیدرصد ا کی اگه

 یخوب از پسش بر اومد گمیم اگه

 یخون غش کرد دنیبا د ادیب ایبه دن خواستیآرکو م یوقت ادمهیهنوزم  چون

 نرفته ترس تو ادمی

 آن آرامش آغوش بود حالش را... ونینگفت...مد چینگاهش کرد و ه یچشم ریز شرمنده

 که راحت شد... یالیرفت و خ نیکه به سرعت از ب یبغض

 حرف و آغوش او کیبا  تنها

 تیاطیاحت یبگذرم از ب شهینم لیدل نیالبته ا-

 ؟یاطیاحت ی+کدوم ب

 یمنو مقصر بدون ینیکال دنبال ا توام

 بهت بگم یچ یتوقع دار یمارستانیب نیهمچ یاریم یداریبچه رو برم ی+وقت

 کودکان بود... مارستانیتر ب نییپا ابونیخ چندتا

 داشت حیدر توض یسع حوصلهیو ب دیکوب زیم یرو وهیآبم پاکت

 اوردیدوام ن شتریب قهیبودنش چند دق یمنطق

 رارسالنی+ام
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 مارستان؟یبه ب ای کردمیتوجه م دیمن به سرو وضعم با زدیتو بغلم داشت هق م آرکو

 کنن یدگیکه حداقل درست به بچم رس مارستانیب هی شیببر نکهیبه ا-

 نجایمن ا رنیبگ شیکودکان دوباره ازش آزما مارستانیب برمشیکه مرخص شد م نجایا از

 رو قبول ندارم

 یبچم و سوراخ سوراخ کن زارمی+نم

بعد پوزخند زنان صفحه  هیبرداشت و ثان زیم یکه به صدا درآمد از رو یگوش فینوت

 به سمتش گرفت.... یگوش

 مشاهده شده مارستانیآشفته در ب یجناب مهرزادگان خواننده مشهور کشور با سرو وضع-

 حال پسرشون مساعد نبوده ایگو

 چه زود پخش شد خبر

 از خبرا جالب تر کامنتا

 من قشنگ تره یمهمون پیوضع آشفته ماهان از ت سرو

 تو خونش بگرده؟؟... پیانقدر خوشت تونهیم یچجور

 انداخت.... زیم یرو یکرد و گوش شهیتر از هم رهیت نگاه

 در موردش نظر بده تونستینم یصاحب داشت و هر ننه قمر یپیخوشت نیا یزمان هی-

 قربون صدقه رفتن هات و بخونم نمیبش میدیرس نجایشد که به ا یچ

 یقلدر نیاز ا یداریهم دست بر نم مارستانی+تو ب

 یکشیبه رخ من م رتیرو تخته غ هوشیب آرکو

 بودمزده  شیو آت مارستانیب ستیحال بچم خوب ن دونستمیدرصد م کیاگه -

 خوبه که آرومم حالش

 یکنیحالم و خراب م تو

 ....کنهیتو حالم و خراب م یها یدقت یب

 گرفت و از جا برخاست یقیعم دم

 به باز خواست ببشتر کردیم بینشستن او را ترغ ییگو

 رارسالنیحرف نزن ام گهید گمیکلمه م کی+
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 اخبار و سرو وضعم یحالش خوب نبود گور بابا آرکو

 امیتا من ب یصبر کن یتونستیم-

 از دست بده؟ یشتری+تا خون ب

 یتا بهت بگم کجا بر یتلفن و قطع نکن یتونستیم-

 گذشته؟... رارسالنیهمون ام یشد شیپ قهیدو دق یحرصت گرفته که از آدم منطق ی+از چ

 ...دیچفت شده غر یدندانها انیدر از م زیتوجه به تقه ر یو ب ستادیبه رخش ا رخ

 نگات کنن ادیخوشم نم-

 میندار ندهیگذشته و آ رارسالنیام

 منم که تا آخر عمر سرت حساسم هی

 صمیمنم که تا اخر عمر حر هی

 رو... هینگاه بق کنمیمنم که تا آخر عمر کور م هی

 دنینفر عکست و د هزار

 به دوهزار تا برسه زارمینم

از تمام  کنمیکرد...حذفش م یمجاز یو که عکس گرفت ازت و پخش فضا یاون کشمیم

 صفحه ها

 و عقب رفت دیرا بوس شیشانیکامل باز شدن در پ قبل

 شدیم الیخیو بعد ب دادیم یلحظه ا شوکه

 گرانیشدنش در برابر د یمنطق نیخوشحال شود از ا دانستینم

 که همچنان پا برجا مانده بود یرتیغ نیذوق کند از ا ای

 بود از واکنشش خوشحال

 از مقصر شمرده شدن و چه خوب ترسش را پس زد دیترسیم

که هنوز هم  یبه قدرت دیکرد و خند تشانیمودبانه به سمت اتاق آرکو هدا مارستانیب سیرئ

 مانده یباق رارسالنیاز ام

 ....یبود از هر جنبنده ا یشلوغ حال خال یراهرو

 تخت نشستفورا به سمتش پرواز کرد و لبه  دیخندان را که د یآرکو شهیپشت ش از
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 ؟ی+آرکو بابا خوب

 اشاره کرد... شیشانیپ یچیتکان داد و به باند پ سر

 ییخفن شدم بابا یچ نی*بب

 بازش تاسف خورد... شین یبه سمت دکتر برگشت و برا مات

 وتهیک یلیآخه خ دیببخش-

 سرش یچیذوق کرد از باند پ یکل

 وروجک... نیپرستار هارو رو به خنده انداخت ا کل

 براش ومدهین شیکه پ یچطوره؟مشکل+حالش 

 نداره خداروشکر یمشکل چیاما ه ادیم گهیدو ساعت د یکی اسکنشیتیجواب س-

 داره؟یپس چرا ب دی+مگه مسکن بهش نداد

 اکشن نشون نداده یواسه ماهم سواله چرا بدنش به مسکن ر نیا-

 ...دیرا بوس شیشانیدست کوچکش را که حس کرد سر به سمتش برگرداند و پ یگرما

 ؟ی+جانم بابا جانم درد دار

 شدم یچه شلک نمیازم بب ری*نه بابا عسک بگ

 هیچیرفتار کن دلم خوش باشه بابا سرت باند پ یعیطب کمی+آرکو قربونت برم 

 آخه یعکس چ نیزم یخورد

 پسرک را آرام کند یبرگشت بلکه بتواند کم رارسالنیبه سمت ام مستأصل

 کنار تخت نشست... یصندل یو پرستار مرخص کرد و رو دکتر

 ؟یشد ینجوریشد که ا یآرکو بابا چ-

 لیکن بابا ام دباش..پام در رف افتادم ریهه قَر کرد از ز پله..یچی*ا

 کنن؟یم یقربونت برم اما مگه رو پله باز کنمیدعواش م-

 کج کرد و پلک بر هم فشرد... واریسر به سمت د فورا

 *آرکو الال

 دهیو جواب بابا رو م شهیم داریاالن ب نیآرکو هم-

 ؟یکنیم یباز پله
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 سر گذاشت یسر برگرداند و دست پدر را گرفت و رو مظلوم

 لی*سر آرکو درده بابا ام

 االن گفت خوبه نیهم یول-

  کنهینن یپله باز دهیداشده باشه د یاگه آرکو گوش اگه..درد گرفد آخه ی*االنک

 ....دیاش را بوس هیپف کرده از گر یو چشمها دیتنش کش ینازک رو لحاف

 هوا در را باز کرد و هول کرده ماهان را مخاطب قرار داد... یب پرستار

شماهان ما اجازه  لیفام گنیپشت درن که م یادیز تیجمع هیجناب مهرزادگان  دیببخش-

 میکن کاریچ میورود ندار

 ...دیکوب شیبه بازو یخندان برگشت و مشت رارسالنیبه سمت ام ناالن

 ی+همشون و خبر کرد

خدا از  یکنه ا طنتیهمش ش خوادیاالن م نیخب ا یکه چ مارستانیب یلشکر آدم آورد هی

 کنمیدست شما پدر و پسر من سکته م
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نکرد چشم  غیدر یناز و ادا اخم کرد و سر با مکث از چهره جذابش برگرداند و حت پر

 غره پر حرصش را از نگاه شاد و شنگول پسرک....

 جر و بحث جادیا یبرا کردیاش م یجر شتریب نیماش سکوت

 و بلند بلند با خود حرف زد.... دیکوب نیکف ماش پا

 آخه کنمممیم کاریچ نجای+من ا

 بزرگ نکردم که تخم... بچه

 را.... رارسالنیحس کرد نگاه وحشتناک ام یرچشمیز

 ...کردیاش اما امان از آن نگاه که اللش م یکند بر حرف و قلدر یپا فشار خواست

  دادیو هشدار م دیغریو م دیکشیم نیکه پا کف زم یگرگ

 باشد.... یوحش یدر قلمرواش ممنوع بود مگر صاحب همان گرگها یقلدر

 و چشم غره رفت و نامحسوس حرف عوض کرد... امدین کوتاه

 ییهمون نامدارا+تخم و ترکه 

 و اعصاب خورد کن زورگو

 دارم؟! کاریچ نجایدارم نه من ا کاریچ نجایا من

برگشت اما قبل حرف زدن آرکو  رارسالنیداد و کامال به سمت ام هیتک نیبدنه ماش به

 جلو برسد.... یصدا به صندل دیتکان خورد و داد کش یقدر

 یی*بابا

 رسهی+آرکو داد نزن صدات م

 اتهی*فاصله ز

 داد نزن سین ادی+ز

 بزال ینا ی*نا

 سمت عقب برگشت و سرو وضعش را نشان داد و تاسف خورد به

 کردیرا درک نم اطیحجم از احت نیا

 ؟یکن ینا یمگه نا یتونیم تتیوضع نی+آرکو پسرم تو با ا

 رتیکرده بابا ام تیچیپ باند
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 کودک و هزارتا کمربند و بالشت و  یصندل

 ...یخوایم ینا ینا یتکون بد یتونیهم نم دستات

 ییبابا دمی*کله بتکون م

 یترکوند ی+کلتم که خودت زد

 کنم... کاریخدا من از دست شما پدر و پسر چ یا

 انقدر نق نزن-

 یوار مقابل نگاه خندانش تکان داد و رنگ و رو دیبه سمتش برگشت و انگشت تهد یجوش

 نگاه خندانش دیبه افکار بخش یتازه ا

 کج شده یکم شیو ن میلبخند مال نیا یدلتنگ بود برا چه

 باتریو لبخند چشمش از لبخند نشسته کج لب ز زدیو برق م کردیکه نگاهش م ییچشما

 بود....

 به جز عامل لبخندش بودن خواستیم چه

 ....زدیاو لبخند م یکه هنوز هم برا نیبهتر از ا چه

 ندارم یمن با تو حرف-

 دوهفته سر حرفم بمونم دیزاشتیم حداقل

 دمیند گهیو د رارسالنیآره ام بگم

 بشه؟ یکه چ یور دل من یچار سیب

 ...امیبه من چه دنبالتون ب یدیخر دیخونه جد تو

 کوباند یصندل یو کله به پشت دینال

 اما زود بود یهمراه نیآمد و ناراحت نبود از ا یو ادا م ناز

 هنوز هم زود بود برگشت

 خواستیم شتریب

 اش را یرکیز ریز یها نگاه

 آشکارش را یتابیب

 شدنش را یرتیو غ هاتیمالک



 

1355 
 

 بخشش بود ریو هنوز هم ذهن درگ خواستیم شتریب

 نداشت مقابل او یوا بدهد که کنترل ددیترسیم

 کردیم شیکه جستجو ینگاه

 نداشت یبند از فکرش خالص کیکه  یو ذهن گفتیلب م ریکه نام او ز یلب

 نه ای ینظر بد دیبا ندمونهیآ بآلخره خونه-

 لبخند آشکار نشود دیو لب گز دیشن

 آرامش و کنترل ضربان قلب و بعد اخم کرده به سمتش برگشت یمکث کرد برا یقدر

 ؟یگفت ی+چ

 ؟یدیحرفم و شن دونمیچون م یچیلبخند بزنم و بگم ه یتوقع دار-

 ستمین هیمثل بق من

 کمربند کامال به سمتش برگشتپارک کرد و بعد باز کردن  یگوشه ا نیماش

 نه ای یبراش نظر بد دیبا ندمونهیگفتم بالخره خونه آ-

 نگاه چشام کن و لبخند بزن حاال

 ...نمیاون ماه چشات و بب بزار

 دیبلعیکلمات م شیبه لبها رهیخ

 شده بود مردش... عوض

 برگشت و چه زود همچون گذشته شد تیزود مالک مردش؟چه

 بدور از نگاه او  یپنهان

 نهفته در ذهن هنوز هم مردش بود... یپنهان

 گرانید یگذشته برا رارسالنیام همان

 تر  یبه مراتب بدتر و عصب یحت

 کردیاو اما ماه چشم تقاضا م یبرا

 ردیکه آرامش بگ خواستیم لبخند

 هم بشود گرانیکه آرامشش سهم د بردیزمان م گرید یرا درست آمده بود و قدر راه
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ناخودآگاه لب کش  دیرا که د شیکم گوشه لبها یدهان پر سرو صدا قورت داد و انهنا آب

 شد ادهیپ نیآمد و قبل کامل لبخند زدن نگاه گرفت و فورا از ماش

 کرد ادهیپ نیخوابالو را از ماش یعقب رفت و آرکو یصندل سمت

بچه خوابش  یکنیتخت خواب درست م نیواسش تو ماش ینجوریا یوقت گهی+آره د

 ....رهیگیم

 !ارنیب ارن،یو م لیوسا هیکه بق یمهربون یو عموها التیوسا شدیبابا حاال نم آرکو

 ؟یکردیخودت نظاره م دیبا حتما

 رفت.... رشیشده اش را خاراند و بدو بدو به سمت بابا ام یچیباند پ سر

 تر بغلش کند عیکه هرچه سر دیکوب نیباز کرد و پا بر زم دست

 دالزه یلیآشانشورت خ لی*بابا ام

 واسته شهیخسته م آرکو

 خونه بخلش کن تا

 قدم برداشتند یمیو در آغوش بلندش کرد و به سمت خانه قد دیخند

در آغوشش ساکن بماند و  یداد و گذاشت آرکو قدر هیتک واریطبقه آخر را زد و به د دکمه

 ردیآرامش بگ

 یلوسش کرد یلیبه خدا خ ری+ام

 گهینم یچیه نهیشیم واریرو به د رهیم یشده به حرفش گوش ند زورگو

 کنهیهم نم هیانقدر قلدره گر کردیم هیکاش گر حداقل

 بچه رو جمع کنم نیا لیوسا امیب دیمن کار دارم حاال با شهیکه نم ینجوریا

 یچ یطفل یایو ارش ایآر اون

 دارن دانشگاه دارن چند ساعته معطل ما تو اون خونه موندن درس

آسانسور سر از گردنش جدا  ستادنیآشنا و ا یصدا دنیو با شن دیبه گردن پدرش مال ینیب

 ستادیا نیزم یکرد و رو

 غل غرو ی*بابا ماه

 خود آرکو نباشه... کننیم هیبهشون بخوره...گِ  گهید یکیگوناهن دست  نامیو ماش علوسکا

 میشیخالب م یایبه آرکو گفتن خودت ن شبید
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 پسرش را نشان داد یکرد و با چشم زبان دراز رارسالنینگاه ام پوکر

 ها یزبان نیریش نیاز ا کردیباال انداخت و قربان صدقه اش رفت که عشق م شانه

 لوس و هرچند قلدر هرچقدر

 کردیرا در رفاه کامل بزرگ م پسرکش

 ندحس ک یپسرک کمبود گداشتینم

 افزود یو به جان او م َکندیجان م از

 گرفته شد یکم دیرا که د یدر وارد شد و خانه خال از

 کم نبودند و کم قدرت نداشتند خاطرات

 یشبانه روز و هزاران ساعت خاطره در خود جا نیخانه چند سال و چند ماه و چند نیا

 داده بود

 رارسالنینکرد لبخند پر مفهومش را از نگاه کاوشگر ام غیدر

 را یمرد خوب بلد بود قاعده باز نیا

بگذارد که  یسپرد مبادا ماهان پا در خانه ا یرا با تمام خاطرات به دست فراموش خانه

 قدم زده شیجا یدر جا یگریساعت،شخص د کی یشده برا یحت

نشود و بر صورتش  یلیس یواقع ریعوض کرد خاطرات آن اتفاق شوم هرچند که غ خانه

 نکوبد....

دستور  یپسرک اخم کرده به کارکنان شرکت خدمات دیزد و د هیاتاق آرکو تک وارید به

 دهدیم

 ندیرا نب کلیانداخت نگاه درمانده مردان درشت ه نییو سر پا دیخند

 گشنگ گشنگ آرکو اونجاعه ی*لباسا

 ...کنمیخودت و لباس م یُکُمتَم و خرابش کرد اقاهه

 باالتر نرودخنده اش  یدهان گذاشت صدا یرو دست

 اتاق برد یدست مرد را گرفت و گوشه آرکو

 تر به نظر برسد یگرفت جد نهیاش را نشان داد و باز دست به س یدو متر خرس

 *ملوس و بردارش آقاهه

 کنم آرکو خان؟ کارشیچ-
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 زده از لفظ مرد و آرکو خان خطاب شدن ذوق

 و به سمت خرسش خم شد دینداشته لباس باالتر کش نیآست

 داشتیجمع را به خنده وا م نیو تپل خرس هم کوچک تر بود و هم دهیکش یاز پاها یحت

 ی*بده بخل باباماه

 کنم؟ کاریو چ نی+آرکو من ا

 نهییبزرگه که پا نیتو اون ماش برنیبده م زمیعز

 خوبه دتونیخونه جد برنیم سالم

 ملوس گوناهه یبابا ماه ی*نَخِ 

 شهیکوشولو م کنهیم قر

 خودمون بمونه نیکن تو ماش بخلش

 کند یانیپا در م یتازه وارد نگاه کرد بلکه قدر رارسالنیبه ام مستأصل

 ری+ام

 شهیجا نم نیگنده بک تو ماش نیا

 گنده نیآخه ملوسم شد اسم واسه ا آرکو

 دهند یخود جا نیخدمتکار اشاره کرد خرس بزرگش را از در خارج کنند و درون ماش به

 دنیجاش م یجور هینداره  یبیع-

مگه نه  لشیوسا دنیچ یکه خسته نشه برا خوابهیآرکو تا اون خونه تو بغلش م عوضش

 ....؟ییبابا

 کوچکش رفت ییکشو زیگفت و به سمت م ییهورا

در آورد و  یکنکاش شورت باب اسفنج یرا باز کرد و بعد قدر دشیسف یکشو یسخت به

 ....ستادیپدرش ا یپا نییدر بغل گرفت و پا

 می*بخل که بر

 در آغوش بلندش کرد و با فاصله از آغوشش در هوا نگهش داشت... مبهوت

 آرکو-

 ؟یبرداشت هیچ نیا
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 ی*شولت شوخر

 یگذاشت اجازه برخورد تند شیبازو یبه آرکو ماهان دست رو دنیکرد و قبل توپ اخم

 ندهد....

 دهیواسش خر رامیعل نهی+منظورش ا

 خونه؟ نیا یرو آورد دهیکه اون واست خر یآرکو تو شورت-

 یاالن بغلش کرد بعد

 نشدم... وونهیتا د یبد حیتوص هی شهیم ماهان

اجازه کشش لب  رارسالنیام نیاز خنده در لحنش نباشد که نگاه آتش یصاف کرد اثر گلو

 دادینم

 باشه ها دهینخر یزیبراش چ گهید رامیکه عل نه...زهی+چ

 دونفرشون بود دیخر نیاول نیخب ا یول

 و دوس داره نیآرکو ا نیهم بخاطر

 دوست داره خب یباب اسفنج بچه

 نجا؟یشورت و از خونه شما برداشته آورده ا-

 جمع کرد و شانه باال انداخت لب

 کردیچه م گریپسرش بود د یها یباز لوس

انداخت و  نییغنچه شده حس کرد و فورا سر پا یرا بر لبها رهینگاه سوزان و خ ینیسنگ

 به سمت در رفت

اون دوتا طفلک  ارنیو خودشون م شیبق..گهید میبر یخواینم یا گهید زیاگه چ+آرکو 

 کار دارم ییکار دارم بابا منم...رو نکشته باشن تاحاال گهیهمد اگه..اونجا معطلن

 ی*اول خانواته بعد کار بابا ماه

 را بزند یپران کهیت دیزد و نتوانست ق پوزخند

 کرد.... دیبه عقب برگرداند و حرف آرکو را تاک سر

 خانواده بعد کار اول...دونهیبچه هم م ی+حت

 یامروزشان با دلخور انیپا خواستینم چیبه سکوت دعوتش کرد که ه یچشم غره ا با

 همراه باشد
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 یبابت خواب کردیرا راحت م الشیو چشمان خمار پسرک خ دیآرکو در آغوش کش باز

 هم شد نیچند ساعته و هم

 و چشم بست دیملوس را در آغوش کش یمخصوص پا یمحض نشستن در صندل به

 دنشیبه حالت خواب دیخند

 زبان نیریکار بود پسرک ش دیتقل

خم  یگریو گردن به سمت د کردیرا بغل م رارسالنیام یکه بازو ییهمان شبها هیشب

 ....شدیم

 دیشانه خم کرد و خواب یرو گریو سر به سمت د دیعروسک در آغوش کش یپا

 جدا کرد و به چشم زد رهنیپ بیاز ج زانیآو یآفتاب نکیع

 حس خواب داشت یابرو باز شد و لبخند به لب قدر اخم

 ....خواستیم یاستراحت طوالن دلش

 کرد و مغز خودکار جمله اش را ادامه داد.... رارسالنیبه ام ینگاه یچشم ریز

 در آغوش او"... دهی"لم

 یزنیم یآفتاب نکیهمش ع ایتازگ-

 خورد نیگرفت و ناخودآگاه گوشه چشم چ یگریخود به خود شکل د لبخند

 شودیاز او غافل نم رارسالنیکه ام البته

 ندیبیرا م شیو تک تک عکس ها کندیاش را دنبال م یصفحه مجاز یکه حت البته

 چشمام حساس شد به آفتاب می+هلند که بود

 استفاده کنم تا بهتر بشم دیبا فعال

 ظاهر شد.... یشگی"فعال" که گفت اخم هم

 نبود.... یزیکم چ شیماندن از ماه چشمها محروم

و چه بد که از او هم  شدندینم اهیس یمست آن دوگو گرانیو د زدیم نکیخوب که ع چه

 ....شدیم غیدر

 +چطور؟

 نگاهش کرد... یبه سمتش برگرداند و سوال سر

 زند ادیادا بر سرش فرمب دیگز لب
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و زوزه  شهیم یوحش یدونیم یوقت یکن غیاون چشم هارو از نگاهم در ی"حق ندار

 "کشهیم

 ؟یچ-

 +گفتم چطور؟

 بود برام بیعج-

 یدیکشیاون برق چشم هارو به رخ م شهیعکسات هم تو

 خوردیم نیگوشه پلک چپت چ دیخندیم چشات

 کردنت غیبود برام در بیعج

 به سمتش خم شد... یقفل کمربند گذاشت و کم یرو دست

 کردم؟ غی+در

 شده؟ غیطرفدار هام دنبال چشمامن و حاال ازشون در یگیم یعنی

 نفس محکمش را یصدا دیشن

 کرد یته گلو اما ته دلش را خال غرش

از خودش  بارنیبود اما ا تیبه وقت عصبان یشگیبم شده هم یمنتظر آن صدا هرلحظه

 شد غیدر

 را از بر است یهم خوب قاعده باز رارسالنیبد که از خاطر برد ام چه

 شد... نهیاخم کرد و صاف نشست و دست به س یکم

 بزارم یبراشون استور نکیبه بعد بدون ع نیاز ا کنمیم ی+سع

 به جلو پرت شد یترمز زد که کم یرو یناگهان

هم تکان  یمتر یلیم یپسرک حت دیآرکو را چک کند که د تیسر عقب گرداند وضع فورا

 نخورده

شد و آرکو به بغل گرفت و جلوتر از او حرکت  ادهیپ نیاز ماش رارسالنیام یاعتراض قبل

 کرد

 خانه مشترک نیاول یو دلتنگ شد برا زدیچرخ م ییالیمدام دور و بر خانه و نگاه

 که توقع داشت.... یو همان ساخت مدرن یسرسبز همان

 دادیم تیو رضا دنیبرق چشم نشان از پسنداما لبخند لب و  گفتینم چیه
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 آنها ساخته نشده یخانه جز برا نیساختمان اما مطمئنش کرد که ا اهیس دیسف یطراح

 داده.... یماه را در خود جا یدیکه سف یاهیشب س آسمان

 یسالن خواباند و ملحفه نازک انیرها شده م یاز کاناپه ها یکی یرو اطیرا با احت پسرک

 دیبر جسم کوچکش کش

 ....دیرا ند ایو ارش ایگذرا انداخت اما آر یچرخاند و نگاه سر

 ...ییبابا کجا ای+ارش

 ؟یدار کارشیان چباال سر خدمه ایبا آر-

 ...دیکش یباال انداخت و اطراف سرک شانه

 نکند اما  یواه الیخ رارسالنیام دادینم نشان

 خواستیرفتن نم دلش

 گریمشترکشان بود د خانه

 ....شدیآغاز م یو زندگ کردیم یکه ماه، گرگ شب چشمانش را وحش همانجا

 ...میبر ادی+ب

 ؟یکجا به سالمت-

 کنار زد... یشانیآشفته پ یشد و مو یجر

 نداره... یلیدل نجایخونه موندن ما ا میبر یپس بدم ول دی+جواب نبا

 سبز پشت خانه توجهش را جلب کرد یقدم برداشت که فضا اطیبه سمت ح خونسرد

 ....یسرکش یبرا نیاز خدمه بود و چه زمان بهتر از ا یخال

 اما ادامه داد شدیکه پشت سرش برداشته م ییقدمها یصدا دیشنیم

 کردیاش م ییهوا میو باد مال ستادیاستخر ا لب

 یآب تن یقدر یبرا

 سیخ کلیو ه ستادهیآبها ا انیکه م یرارسالنیزدن ام دید دیو شا دینور خورش ریدادن ز لم

 کشدیو براق به رخ م

 رو مبل تو سالن دهیخواب لشیدل-

 ؟یخوایم لیدل بازم
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 ...شهینم داری+آرکو خوابه تا عصرم ب

 دونستم؟یو من نم تیساعت بدنش وصله به ساعت مچ-

 رارسالنی+مسخره نکن ام

 ....ستیمسخره ن-

 جوابش و بدم... یشد بهونه تو و داداشش و گرفت من چ داریب گهید قهیو ده دق اومد

 ...رهیگی+بهونه منو نم

 ...یستین نهیو بب ینیو کمکش بچ دشیاتاق جد یبهش قول داد یوقت رهیگیم-

 یدر پ یسوال و جواب پ نینشد از ا خسته

 اش یقرار یب نیبه لب زد از ا لبخند

 برگشت یبرا گرید یقدم بازهم

 هم او به دنبالش باشد یقراره بودنش بود و چه خوب که قدر یب رارسالنیام

 ؟ی+آرکو که بهونته...تو چرا منو نگه داشت

 آسمان خراش یو به رخم بکش دتیجد یچند صد متر یالیو یخوایم نکنه

 شد و چشم در حدقه چرخاند کشینزد گرید یقدم

 خواهدیخودش م کیجسم را نزد نیندارد و ا یطاقت دور دیفهمینم

 شود دهیدر رهنیکه تار و پود پ کینزد آنقدر

حس خوب ادغام  نیاز ا ردیو روح اوج بگ یکیکه جسم بنالد از فشار نزد کینزد آنقدر

 شدن

 مزخرف نگو-

 و بهم بگو لشی+پس تو دل

 چفت خودت یداریم نگهم

 آرکو یآرکو ب با

 گهیبهونه د عینباشه  آرکو

 یو بهم بگ لشیدل دیو با کشهیروز بهونه هات ته م هیکه  بالخره

 بگو حاال
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 صورتش برد و با شست گونه اش را لمس کرد.... کینزد یبه آرام دست

 نفس بکشد یچشم برداشت قدر یاز رو نکینداد و فورا ع ینیعقب نش اجازه

 آرام شود و آتش چشم شعله ور نشود.... یگرگ ها کم زوزه

 باز عادتت بدم به با من بودن...کنار من بودن... خوامیکه م ستیبهونه ن-

 ... دنیمن نفس کش یهوا تو

 ؟یدیتو قلبت بوده...فهم یا یقبال چه حس کوفت یبفهم خوامیم

 او صورتش را پوشاند... هینکند که سا تشیانداخت نور آفتاب اذ نییپا سر

 یریتند م رارسالنیام یری+تند م

 بوده گهید زیچ هی لشیدل تیقلب که شکستگ نیکنم به ا یحال دیبا

 بخور وندیآروم شو و پ حاال

 سال درد و هیببر  ادیو پاک کن از حافظه و از  ریمغز اون تصو نیکنم به ا یحال دیبا

 کنم درد حاال شده مرهم درد یحال دیبا

 که خودش زده یدرد یحاال شده دوا رارسالنیام

 ندارم یدیو من ام کشهیم طول

 جوانه زده در دل دیمحض بود که سراسر حس ام دروغ

 ست ینازکش ازمندیکه ن کردیم یبد قلق یباز تپش عشق از سر گرفته و مغز کم قلب

 خواستیداشت اما فرصت م دیام

 یکه مربوط به زندگ یزیکه مربوط به توعه رو پاک کنم...هرچ یزی+من رفتم تا هرچ

 قبله...

 شبه برگردم بهت کینخواه  ازم

 که زد  یصدا باال رفت از حرف تن

 اش شد نهیچفت س بارنیبه جلو برداشت و ا یقدم باز

 یشبه برگرد کیوقت ازت نخواستم  چیمن ه-

 یو پاک نکرد یچیه تو

 همونجور که من نتونستم یکه پاک کن یتونستینم



 

1366 
 

 دمیدیماه م کردمیچشمام م نگاه

 دمیدیتورو م یحرکت دستا کردمیتنم م نگاه

  نطوریهم توام

 ؟یدیدینشون گردنت و نم یکردیم نهیآ نگاه

 یدیدیمنو نم یکردیم نهیس نیا نگاه

 برم ادیخودم و هک نکردم که از  من

دست مشت کرد و بر قلب  شدیم دهیکه بر صورتش کوب یقتیحق یاز حرفها یحرص

 زد....

 فراموش نشدنش را شدیم ادآوری یناز کش یممکن نبود اما چرا به جا یکه فراموش البته

 !؟یدیپاک کردم فهم نجامیاز ا ی+من تورو حت

 زد؟یپاک کردن چه حرف م از

 که بر جانش یرد ایکه بر قلب گذاشته  یرد

 که بر تنش خورده و آن را پاک کرده یدست کردیم قطع

 دید یریو نه تصو دیشن ینه حرف گرید

 و اعالم جنگ کرد دیکوب نیپا بر زم یوحش گرگ

 انهیوحش رارسالنیمو ا دیغر

 نهیس یلباس دست رو یبه پرتاب دکمه ها توجهیو ب دیاش انداخت و کش قهیدر  پنجه

 شده گذاشت انینما

 نکند یبا نقطه ضعفش باز گریو د ندیرا بب تشیعمق عصبان گرفتینم شیاز چشم ها نگاه

 دیلرزیم یو لبها عصب دندیکشیچشم ها آتش زبانه م از

 گذاشت.... ادگاریکمش را به  یتتو خورده را و رد ناخن ها نهیچنگ زد س دست

 چفت شده یدندان ها انیفاصله صورتش از م نیتر کیدر نزد دیغر

 یکنیتن پاک نم نیتو من و از ا-

 جسم هک شدم نیگوشه گوشه ا من

 آسمان خراش هک شد تا بمونه نشان
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 امتیق تا

 و  دیتر کش نییپا نهیدست آرام از س کف

 ندیاش را بب نهیانداخت س نییپا سر

 شدیم نییکه پر شتاب باال پا یا نهیو س کردیکه کف دستش حس م یقلب تپش

 نشان دوباره دنیبرق زد از د چشمها

 کندیآن را از تن پاک نم گاهچیمعشوق ه دانستیم

و  دیاش کش نهیس یتوجه به حال او دست نوازش وار رو یبه لبخند باز شد و ب یکم لب

 دیآسمان خراش د نییدرست پا یرنگ اهیتر آمد که نشان س نییپا

 باشد دهیتن د نیدر ا یگریجوهر نشان د ادگارینداشت  ادی به

 بود اما خوانا.... چیدر پ چیپ یخم کرد و نوشته کم شتریب سر

 ....زدیکه رسوا کننده ضربان م یقلب گرفتیم طاقت

 از جانب خود ماهان بارنیتن اما ا نیهم هک شده بر ا باز...گر؟یبا او بود د نوشته

 دیشعر تتو شده کش یعمق گرفت و دست رو لبخند

 با هر کلمه نوشته.... زدیسراسر نبض م قراریب جسم

 اما اجازه نداد دیدزدیکه شرم زده نگاه م ییچشمها دنیاز دست داد با د طاقت

 نشانش دهد دیسف اهیس یگرگ ها یشاد خواستیم

 را او هم بشنود دهیزوزه سر به فلک کش خواستیم

 طاقت از دست رفت دیچشمش را که د ماه

جدا شد و دو طرف سرش قرار گرفت و به ناگه لب بر لبش فشرد و از  نهیاز س دست

 تنش را یکرد ضعف ناگهان حسچشم بست.... کبارهیآرامش 

 ت...را در بر گرف شیلبها یکه فرصت عکس العمل نداد و سرد ییآشنا یلبها

 یمیقد یطعم آشنا همان

بازدم  شدیاش باعث م یو سرد دادینعنا م زیت یبو شدیکه در دهانش پخش م ییها نفس

 شتریحس ب یبکشد برا قیعم

 دیکشیم قیو نفس عم فشردیلب بر لبش م تنها.یکرد نه مکش میتقد شیبه لبها یبوسه ا نه

 کند شیرسوا یفشرد مبادا اشک شاد پلکمشت کرد مبادا چفت گردنش حلقه شود.... دست
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 یادآوری نیشکسته شدن داشت از ا لیگلو اما م بغض..تن اما دست خودش نبود ضعف

 دیکش رونیب شیفاصله لبها انیلب از م رارسالنیاز از دست دادن کنترلش ام قبل...نیریش

 نداشتند.... ییجدا لیبودند و م دهیبه هم چسب یخشک شده کم یو لبها

 شد ییهوا شتریصورتش فوت کرد و ب یفاصله گرفت و نفس رو یمتر یلیم

 و لبها با همان فاصله اندک باز مانده بود زدیدو چشم دو دو م انینگاهش م جیگ

آب دهان و  ادغام...یوحش شهیهم یدندانها یزیلبش و ت طعم...خواستیهم بوسه م باز

 کرده بود جشیگ دنینرس نیو عطش داشت و ا خواستیم...گوشیباز یهازبان

 هنوز؟ یکه تو در خاطر-

 تیعصبان ایاز شرم  دانستیشد اما نم سرخ

 نگاه خوشحال و خندان او دنیاز د دیشا

 کرد و دستش را از دو طرف صورت پس زد... یام ام

 +مست...مست بودم

 یینه جدا شهیحال انتیمست نه خ آدم

 ...شهیو عشق خوب حال یمست دلتنگ هاما آدم-

 ....یخاطرتم که برام نوشت در

  خواستیانکار کند نه م توانستیم نه..کرد یریبه کش آمدن داشتن اما جلوگ لیم لبها

اش  یمعذرت خواه یکه روز بالخره.مقصدش باز هم آغوش او بود.. یفرار وقت یک تا

طرف آن طرف  نیسر ا نکشیانداخت و به دنبال ع نییپا سر...دیبخشیو م شدیم رایرا پذ

 هرچه زودترش به نفعشان بود رفتن...گرداند

آروم  یجنون با چ نیا یدونیم یوقت یبزن نکیع یحق ندار گهید یکنارم زمانی که-

 ....شهیم

که چند  یرارسالنیام دنیبا د شدیم قراریب دیشا...امتناع کرد از نگاه کردنش همچنان

 چدیهرچند کم در دهانش بپ یطعم آشنا دیکشیلبها م یزبان رو بارکی هیثان

او  یبه حمله ور شدن سمت لبها یبیعج لیکه پنهان کرده و م یاز خود دیترسیم دیشا

 داشت....

 نه آرامش... رسهیبه ماه کامل به جنون م دنیگرگ با رس ی+ول

 از جنون ما گرگا.. یفهمیچه م یاز جنس آرامش...تو ماه یجنون-
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*** 

 آورد یلبخند به لبش م یاز پشت گوش یخواب آلودش حت یصدا

 غرق خوابش را نیریتصور کند حالت ش توانستیم

که مزاحم خوابش  یتلفن یبود و از صدا دهیچیپتو پ ریتخت ز یملحفه ها انیشده م گوله

 کردیلب غرغر م ریشده ز

د و عالمت داد و تلفن به گوش پسرکش چسبان دیو ناله مانندش خند دهیالو گفتن کش به

 حرف بزند....

 الوووو گمیم-

 *تفلدمممم مبارک

 دیکش غیو پشت تلفن ج دیپر نییزده باال پا جانیه

 ستیعیطب ریاول صبح غ یبرا یحجم انرژ نیا ایکرده  دارینبود پدرش را از خواب ب مهم

 تولدش ذوق داشت یبرا پسرک

 هوم مبارک مبارک-

 شبید یخوابیکار و سروکله زدن با اسپانسر و گروه و ب یها یریاز درگ خسته
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پتو  ریصورت گذاشت و باز ز یرو یبه حرف پسرک تنها جواب داد و گوش توجهیب

 رفت....

 امروز هیکه تفلت آرکو عسل دارشهیب دهید ی*بابا ماه

 یکاف نیریو لعنت فرستاد که فرکانس آن خنده ش دیشن یخنده مرد را از پشت گوش یصدا

 یاریهوش یبود برا

 اجازه خواب نداد گریبه تقال افتاد و د مغز

 رارسالنیکرد از خنده ام فیمقابل چشمانش رد ریبه تصو ریتصو

 کردیم نییو آرام آرام سرباال پا دیکشیانگشت اشاره گوشه لب م شهیمثل هم البد

 ....دیکش ازهیو خم دیتکان داد و طاق باز خواب سر

 ؟یا یگفته تو عسل یک-

 *خودم

 کرد و زودتر از او جواب داد یدست شیباز هم پ رارسالنیام

 تر گوش سپرد به کلماتش، تا بتواند حاالتش را حدس بزند قیدق یکم بارنیا

 راه انداخته بودند اول صبح یجالب یباز

 پسر بابا.. یعسل یدی+از کجا فهم

 گهیمن.. بسرگ بابام بهم م هیعسل یو بوس کلد بهدش گف خوسمزه یب یب یدد شببببی*د

 دهید میخوسمزم پس منم عسل

 ...یزد دیرو د ای+آرکو تو روهام و آر

 ...یعسل یب یمهلبون و ب ی*آله دد

 آنها را یزیسحر خ کردیبرود درک نم نیپتو جمع شد لرز اول صبحش از ب ریز یکم

بخوابم  دیحرف بزنن خب قطع کن یپشت گوش یصبح اول صبح زنگ زدن به من دونفر-

 خدا.... یا

 یبهش نگو دد گهیعمو روهام خب!...عمو روهام د آرکو

 هیمنه دد هیخودمه دد هی*نه دد

 ....دیتشک تخت کوب یو تخس پا رو دیکش یآه خمار

 بگو به من چه من رفتم بخوابم یخوایم ینکن اصال هرچ یانقدر لجباز حبچه اول صب-
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 شد.... رشیدرآورد و دست به دامن بابا ام هیگر یزد و ادا غیج

 ....اینش داریاگه ب خولمتیم یییی*بابااااااااااا ماه

 جونم ییبابا ییبابا

 پسرک شد دیجد یزبان نیریزد و در سکوت منتظر ش یآرام لبخند

 پسرکش را یها یدلبر دادیخواب بود درست اما از دست نم غرق

 دهیجواب نن لی*بابا ام

 بخولتت لیبابا ام گمیم یاصن یاصن یدیخواب ییبابا

 نشست.... شیچشم گشاد کرد و سر جا یناگهان

 رارسالنیزده شد از جواب ام جانیه یو کم دیمال یوق زده را کم یچشمها

 دنبال آرکو لباس بخره.... ومدیاگه ن خورمشی+هوم م

 به دست. گرفت و متفکر شد یزده از جواب پدر باز گوش ذوق

 کوچکش را شمرد.... یهاصورتش قرار داد و انگشت یدست جلو کی

 من َچندم شد؟ یی*بابا

 چندم شد نه آرکو چند سالم شد-

 *همون چنده؟

 میسه سال جوجه رنگ-

 بسرگ شدم ینیا ادهههی*سههه؟ز

 ییآره بابا-

 ابزداج کنم یبا شوخر ینای*

 کند و همان هم شد ینیب شیرا پ رارسالنیواکنش ام توانستیو م دیخند بلند

 را از سرش پراند دیفکر جد دنیاز دست آرکو گرفت و به بهانه لباس خر یگوش فورا

 دنبالت امیم گهیساعت د می+پاشو ماهان پاشو تا ن

 د؟یمرکز خر امیب یآخه من چجور ریام-

 نتتیجز من نب یکه کس برمتیم ییجا هیسالها  نی+نترس مثل تموم ا

 آرام شده بود..... کبارهیکه به  یلحن یداشت حت هامیا



 

1373 
 

 قلبش؟ انیم ییجا کردیم پنهانش

 سالها.... نیتمام ا مثل

 دیکش ییکوچک آرکو به مشتش خورد و هورا مشت

 پسرک یبه ذوق و خوشحال دیخند

 ماندینم یباق گرید یو انرژ کندیم طنتیبود تمام امروز ش مطمئن

 که بابا ماهان منتظرمونه می+خب بر

 دست بزرگش گذاشت و بپر بپر کرد با او هم قدم شود.... انیم دست

 ی*و شوخر

 دهد... حیو توض اوردیسرباال ب د،یسرش کش یکرد و دست رو ستیا

 ؟ی+چ

 ادیب دیژزاب آرکو با ی*شوخر

بر  یلفظ اعصاب خورد کن که طاقت نداشت حت نیاز ا ردیآرامش بگ یبست کم پلک

 شود یزبان پسرک جار

 خب! یی+پسرم بگو دا

 هیشوخر ی...شوخرالشهیک یی*نه دا

 میواسه آرکو لباس بخر میبر ییمگه قرار نبود با ماهان سه تا کاریچ ادی+اصال ب

 میلباس بخل میبر ی*سه تاه

 شه دهیآرکو پسند ادیب یشوخر

 کنه؟ کاری+چ

 شتریفقط خشم پدر را ب دانستیکه نم یو باز تکرار حرف دیکوب نیکرد و با پر زم اخم

 کندیم

 شه دهی*آرکو پسند

 لباس آرکو رو یشه شوخر دهیپسند یلباس باباماه لیام بابا

 در دست گرفت و تمام تالشش را کرد لبخند بزند یشانیپ

 مسحور او شده نگونهیمرد چه داشت که آرکو ا نیا دیدیفهمینم
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 دهیآرکو د یزنگ بزن به شوخر یی*بابا

 غنچه شده یصورت یهزار رنگ و لبها یها لهیگفتن ممکن نبود به آن ت نه

 نییو دستش را به سمت پا دیکه برد آرکو خوشحال خند بیتکان داد و دست در ج سر

 دیکش

را گرفت که پسرک دست دو طرف  رامینشست و شماره عل شیروزده روبه زانو

 ....دیو عقب کش دیبوس عیرا سر شیصورتش گذاشت و لبها

 +آرکو؟

 درآمده نشان داد و شانه باال انداخت.... یهاو دندان دیخند

 کارو نکن نیا گهید ی+نگفتم بزرگ شد

 همش کنمیهم م ی*بابا ماه

 چه بود یحس لعنت نیاخم کرد و ا ناخودآگاه

 گرفتیپسر کوچکش هم آتش م یاز تماس لبها یجنون که حت ایحسادت  رتیغ

 لمس نیا یبرا خواستیرا نم چکسیجز خودش ه به

 و بوس نکن خب؟! یبابا ماه گهی+د

 اعالم قهر کند... ستادیگرفت و پشت به او ا نهیبه س دست

 اصندشم کنمی*نن

 ابزداج کنم فخط اون و بوس یتلفدم بشه با شوخر بزار

 گرفت به خود مسلط شود و بالخره تماس را برقرار کرد ییو پر صدا قیعم دم

 بود بر عکس ماه خوابالود خودش شهیتر از هم یپر انرژ صدا

 آخه یهست یتو چه حالل زاده ا ریآخ ام ریام-

تو ذهنم اصال دلم هوات و کرد  یاومد کردمیگرگا فکر م یریاالن داشتم به جفت گ نیهم

 از برج زهرمارت رمیبگ یسر صبح انرژ یخوب شد که زنگ زد

 لبخند زد یا هیکه از او داشت ثان ییها و حرص ها تیتمام عصبان عالرغم

 خنداندن شان را داشت تیقابل تیکه در هر موقع یارشیبا ک کردینم یفرق

 ؟یی+کجا

 خوبه یداره همه چ انیجر یزندگ میمنم پر انرژ هیآره بابا صبح قشنگ-
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 خواستینم یانقدر سخنران رامیعل ییکلمه گفتم کجا کی+

 رامیعل یگفت رام؟تویعل-

 مرد یباره صدام زد نیاول واسه

 یصدام زد یداشت وقت یراستش و بگو چه حس حاال

 دونمیتورو نم کشنیآه تو گلو م هیدخترا موقع گفتنش  معموال

 دیچفت شده غر یهادندان انیلبخند زد و از م یزور

 رامیعل یصدا دنیرانش نشسته بود منتظر شن یحال رو شیپ هیبرخالف قهر چند ثان آرکو

 فیح رامیعل شمهیکه بچه پ فی+ح

 ا پس بگوآه-

 یمجبورت کرده زنگ بزن آرکو

 نه لیبه زور بابا ام چربهیم یزور شوخر بآلخره

 که زورت به من بچربه  یاون روز کشمتی+م

 کلکل اول صبح.... نیو کامال سر حال آمده بود از ا دیخند

 تازه کرد یو نفس ستادیخانه ا یکینزد

 شده یبگو آرکو چ اریخب جوش ن یلیخ-

 میبرا آرکو لباس بخر میدنبال تو و ماهان بر امیم گهیساعت د می+برو خونه ن

 نه؟ دیعه حبه قندم نزاشت بدون من بر-

 فقط قطع کن رامی+عل

 سایوا سایوا-

 اونجا میایمن خودم با ماهان م هیچه کار خب

 دنبالتون امیخودم م دیای+الزم نکرده با ماهان تنها ب

 در قفل در انداخت و داخل شد دیزد و کل لبخند

 یشیم یچه بهتر راننده خصوص-

تنها از کنترل خارجش  رامیعل یطوالن یها یبست و تنها تلفن قطع کرد که سخنران چشم

 ....کردیم
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 نشاند و به سرعت سمت خانه شان حرکت کرد یدر صندل آرکو

 طاقت شده بود بعد از آن بوسه یب

 خواستیاو را نم یدور

 خواستیرا نم گرانیاش با د ییتنها

 خواستیدر خانه را نم نبودش

 و منتظر باز کردن در شد ستادیکردن آرکو پشت در ا ادهیپ بدون

دستش در هوا  انیعر مهین رامیلحظه که گذشت باز زنگ زد و با باز شدن در و عل چند

 خشک شد

 انیاهان تنها مانده، عرکه با م یتنه پنهان کرده بود و در خانه ا نییکوچکش تنها پا حوله

 گشت؟یم

 او را نینگاه خشمگ یحت کردیم رهینگاه خ زیاز هرچ شیتمام تتو شده ب یپا

 کردیترش م یعصب نیتن و هم یبود سرتاپا جذاب

 مطمئن شود قبل داخل شدن اما نبود نیبرگرداند از بودن آرکو در ماش نگاه

 یکامال باز و خال نیماش در

مشاهده  نیترسناک تر از ا یریتصو گاهچیه ییبرد که گو ادیاز  دنینفس کش یا هیثان به

 نکرده

 بودنش را انیو عر رامیعل یکرد حت فراموش

 دیرا د شیسر پر مو واریعقب برگشت به دنبال پسرک بگردد که از گوشه د به

فشرد آرامش کند که ترسناک تر از نبود پسرک تا به حال  یقلب گذاشت و کم یرو دست

 تجربه نکرده

کنان  یتات یکنار آمد و تات واریحرکت به سمتش، آرکو لنگه کفش به دست از پشت د قبل

 شد کشینزد

 یی*تَفشم کنده شد بابا

 دست بلندش کرد و در هوا چرخاند... یرو رامیعل دنشیزد اما قبل در آغوش کش زانو

 تو دو روزه یقندم کجا بودحبه -

 ...نمتینب رمیمیم کنمیم دایافت قند پ یگینم
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 رهیخ رامیکند اما نگاه عل یزبان نیریش شهیگوشش برد مثل هم ریو سر ز دیغش خند غش

 شدیم دهیوحشتناک تر د شیهابود که زانو زده چشم یرارسالنیبه ام

 کردیو رحم نم رفتیم شیو پ دیدریم

زانو  رارسالنیام یروگذاشت همانجا روبه نیدهان پر سروصدا قورت داد و آرکو زم آب

 زده...

 پوشاند یپسرک از دستش گرفت و به آرام کفش

 ن؟ییپا یاومد نیاز ماش ی+آرکو چجور

 امینگفتم بمون تا ب مگه

 امی*حوصلم گف ب

 +حوصلت گفت؟

 *عهن

 ؟یکمربند تو باز کرد ی+چجور

 لیداش بابا ام لکیب لی*ب

 دادم شد فشالش

 چارچوب در کنار زد و همراه پسرک داخل شد... انیرا از م رامیتکان داد و عل سر

 نه ایبابا ماهانت آماده شده  نیکنم...برو بب کاریچ دونمینم ییبابا گهید امی+از پست بر نم

 برگشت رامیپاشنه پا چرخ خورد و باز به سمت عل یرو

 را از نظر گذراند شیسرتاپا گریبار د کیو  ستادیا نهیبه س دست

 شدیبود و منکر نم جذاب

 دادیعذابش م نیکننده بود و هم رهیخ

 یتراش خورده و جوهر کلیه

تحمل کند بودن ماهان را  توانستیکه چگونه م دیشیاندیم یریتدب عتریهرچه سر دیبا دیشا

 با او...

 مورد پسند واقع شدم؟-

 +نه

 کنندم... رهیخ دونمیکور نکن م اعتماد به نفسم و-
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 !یایکه به چشمم نم یدونی+م

 نه امیب گهید یکیبه چشم  یترسیو تو م-

 کرد و با ابرو در اتاق ماهان را نشان داد... طنتیش

 +ماهان نه چشم و گوش بسته ست

 دهیآفتاب مهتاب ند نه

 دهیو ند دهیو د ییقبل بودن با من چه کسا ستین معلوم

 دادنیکه واسش جون م ییو پسرا دختر

 تو جذاب تر از من بهتر از

 ترسمیبابت نم نیا از

 مرد بیحاالت عج نیاز ا دیخند

 که روز اول مالقات کرد یرارسالنیداشت از ام یگرید توقع

 مثل همان واکنش گذشته دیشا

 بهیعج-

 نداشته باشه.... یتیحوله هم جذاب رونیاز ب گهید یبزن شیتنم و آت کهیت کهیداشتم ت توقع

 تیوضع کنهیفرق م گهی+د

 دمیکش رهیدا هی میزندگ وسط

 اندرهیکه به اون مربوطه وسط اون دا یزیو هرچ ماهان

 کنمیبپا م شیآت رهیاون دا رونیب

 ندازمیخون راه م یجو

جدا بدونم  میزندگ یماهان و از همه بخشا دیبا دمیفهم ریامنه....د یهمه چ رهیتو اون دا اما

 دمیاما بالخره فهم

 بعد اون بوسه؟-

 حساس یشد و کم متعجب

 خواستیاش را نم یبخش زندگ نیتر یدر مورد خصوص گرانید دنیفهم دلش

 ؟یدونی+تو از کجا م
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 بودنتون دهید ایو آر ایارش-

 ازتون... کردیم فیتعر یبا چه آب و تاب یبدون اگه

 می+بزار برگردم سر حرف اصل

 بوده یو قانونش چ یکجا بزرگ شد ستیمهم ن برام

 من نصف عمرم و خالفش عمل کردم ستیکشورم برام مهم ن نیا قانون

 قانون خودم مهمه برام

 ماهان یعنی قانونم

 ....وفتهیب گهید یکینگاهش به تن لخت  خوادینم دلم

 و اشاره زد به اتاقش بروند مبادا ماهان سر برسد و شاهد باشد دیخند بلند

 ببرد... ییماهان بو خواستیاما نم دنشیزبان کش ریبا او و ز یبود از هم صحبت خوشحال

اعتقاد  رهنیپ یکرد که مردمش به بستن دکمه ها یزندگ یسال تمام تو کشور کیماهان -

 نداشتن

 ؟یگیحاال از تن من م دندیکشیستبر به رخ م نهیتتو شده و س یکوتاه و پاها شلوارک

 چون نبودم اما االن هستم خورمیروش نداشتم حرص نم یکه کنترل یزی+واسه چ

 ....ستادیکمد ا یرودست مشت شده اش اشاره کرد و روبه به

 !لرزه؟یو دستت مشت شده داره م یخوریحرص نم-

 ...دیحوله از دور کمر باز کرد و به داد بلندش خند الیخیب

 یدیند یانگار گهینه دکو هیبابا -

 ستین تیدرک حال کمیچرا  نهیبش ینگاهم به جز اون رو تن کس خوادیمنم دلم نم دی+شا

 آشکارش گوش سپرد یباکسر تن کرد و به فحش ها تفاوتیبه او خم شد و ب پشت

 مرد من ازت بزرگترم-

 و به سن ندونم یبزرگتر گهیکه د دمیچش ی+انقدر

 ارشی...مثل کیاز ماهانم کم سن تر یحت

 ستادیا شیروبه دست روبه رهنیو پ به پا کرد شلوار

 نامدار رارسالنیام میبا هم صادق باش ایب-
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 یعوض بش یهرچقدر هم بخوا تو

 یشینم آروم

 یآروم بنظر برس یبخوا هرچقدر

 درونت هنوزم مشخصه یوحش یخو

 شهیچشمات آت یول یزنیآروم حرف م یدار

 دستت مشته یول یزنیآروم حرف م یدار

 خوادیکه اون م ییفقط واسه ماهان و آدما یمحدوده مشخص کرد یگفت خودت

 اشتباهه نیا

 خوادیماهان آروم بودنت و م یدونیکجا م از

 عقب برداشت و او را پس زد.... یداد و قدم نیچ ینیب

 تنده یلی+عطرت خ

 طفره نرو-

 برسونم بیبه ماهان آس خوامی+نم

 برو رو تخت-

 ؟ی+چ

 کنترل از دست رفت بارنیو ا دیکش داد

 خفتش کرد... واریسمتش حمله ور شد و چفت د به

گردنت و خورد  تونمیپس م نهیکه بب ستیماهان اما االن ماهان ن یمهم زندگ یگفتم آدما-

 ...یحرف بزن یبا من چجور یکنم که بدون

  میلبه تخت حرف بزن نیبود بش نیمنظورم ا ی+وحش

 دیغره رفت و عقب کش چشم

 پا انداخت یتخت نشست و پا رو لبه

 زور نزن یلیخ زارهیم ریفقط رو ماهان تاث یگرگ یهانگاه نیا-

 دینگاه باال کش یانداخت و ناگهان نییکالمش و سر پا نانیزد به اطم پوزخند

 رامینکن عل زی+صبرم و لبر
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 و بزن حرفت

 ماهان و به خودم دادم و االن عالف توام دنیوعده د من

 گفتینم چینگاهش مانده بود و ه رهیخ

 ماهان را بیآن جنون عج کردیدرک م حال

 اش یطاقت یداد به آرامش نداشتن و ب حق

 اش یوانگیمرد را بخواهد عالرغم تمام د نیداشت ا حق

 ماهان گهیراست م-

 آروم شه تونهینم گهید کنهینگاه چشمات که م آدم

ماهان دوست داره...ماهان آروم شدنت  ینکیخودت و فکر م یآروم کن یخوایتو م حاال

 خوادیو نم

 یچ یعنیخانواده  یبفهم خوادیم ماهان

 دیریبگ میبا هم تصم ینی

 دیرینگ میبرا هم تصم یعنی

 بکنه گهید یکیماهان نگاه  خوامینم یگیکه م یحرف نیهم یعنی

 ؟ینیرو بب گهید یکیتن لخت  خوادیتو دلت م یازش بپرس یبر

 گفت نه!... اگه

 لخت نگرده... گهیبگو د رامیبرو به عل یبخوا ازش

 از حد جذاب بود شیو متفکر چهره اش ب یلبه تخت نشست و حالت جد کنارش

 بباره شیچشما هنوز آت نیاز ا یعنی-

 گرگ هنوز زوزه بکشه نیا یعنی

 بم بشه رتیرگ هنوز واسش برآمده شه و صدات از شدت غ نیا یعنی

 ینگاه ماهان آروم ش هیبا  اما

 ستیممکن ن دونهیچون م یو عوض ش یلبخند بزن هیدائم به بق خوادینم ازت

 جدا یهمه زندگ یبفهم خوادیم

 جدا... ماهان
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 آب دستش داد وانیاز ورقه خارج کرد و با ل یگرید قرص

 بود عالرغم چند ساعت استراحت  دهیهم رنگ پر هنوز

افزود اما چاره  یو داد و گفتگو به سردردش م غیآهنگ و ج یشروع شده صدا یمهمان

 نداشت یگرید

 دردآور تیپسرکش بود و مجبور به تحمل وضع تولد

 دهی+هنوز رنگت پر

 ؟یدرد دار یلیخ

جوابش  دانستندیکه هر دو م یداد به سوال یآب قرص در دهان گذاشت و جواب منف بدون

 نگرانش کند نیاز ا شیب امدیمثبت است اما دلش ن

گرفته ردش  یصورتش قرار گرفت را پس زد و با همان صدا یآب که بازهم جلو وانیل

 کرد

 خوامینم-

 کشتتیم یروز دوتا قرص خورد هی+اگه روهام بفهمه تو 

 گمیبدون آب... بخور بهت م اونم

 خوامیگفتم نم-

قصد  دیصورت چک یکه رو یبه قطرات آب توجهیو ب دیکوب زیم یرو وانیل یحرص

 رفتن کرد

 رمی+باشه منم م

 یدینم تیتو که قد کون خر به حرفام اهم شیبمونم پ یواسه چ اصال

 کنترلش رقابلیو کلمات غ یبه لحن عصب دیخند

 را گرفت و باز کنار خود نگهش داشت دستش

 آرام تر بود کردیتنش را که حس م یگرما

 خورمیباشه بمون م-

 کنه؟ی+قلبت هم درد م

 نه-

 قلبته؟+پس چرا دستت رو 
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 داد و سر کج کرد نییاب کنار گذاشت و جرعه آخر را پا وانیل

 تارش بود یهاشب ازیچشمش ن ییو روشنا رفتیم یکیرو به تار هوا

 شد یجور هیقلبم  دمیتو که د ینگران-

 اوردیطاقت ن انگار

 هیگذاشت و چانه به آن تک زیم یها شکفت و دو دست روغنچه لب ینرم نرمک رو لبخند

 داد....

 که نگرانت شم هوم؟ یاوردی+ادا که در ن

 کارا نیروزا ا نیا رارسالنیاز ام ستین دیبع

 روزا مگه چشه؟ نیا رارسالنیام-

 یچی+ه

 یکنترل وحش رقابلیغ وونهیقبل د مثل

 گرفته حرف بزنه ادی یانگار کمی فقط

 دیبه سمتش خم کرد و کنار گوشش نفس کش سر

 ها گرفته و صدا بماما تن همچنان منقبض و رگ شدیدرد آرام آرام کم م فشار

 ....یبه من سه تا لقب بد داد یتو االن جرعت کرد-

 کنم.... تیاز اول توله مو ترب دیبه من، با یبرگرد یوقت نکهیا مثل

 خورد یدیگرفت تن و تکان شد یا هیثان لرز

 ها برق زدشد و چشم خیس کبارهیبه  مو

 شدندیآرام تر م شدندیتر م کیو نزد کردیآنکه خود متوجهش باشند زمان گذر م بدون

 گشتندیبه هم برم باز

 ؟یهست نیا ریغ یزی+مگه چ

 نه-

 یچندتا رو نگفت یول

 یخودت بگ خواستمیم دی+شا
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شد  یدر ذهن پل یوقت یکه حت ییبگذارد حرفها ریتاث شتریدوخت ب شیهابه چشم نگاه

 کردند یو شاد دندیگرگها زوزه کش

 جنون-

 عطش

 هم دارم نه؟! نارویا

 یچ ؟بهی+عطش دار

از چند  شتریطاقت ماهان ب دانستیبرگرداند و م تیزد و سر به سمت جمع یکج شخندین

 ....ستین هیثان

 ؟یبه چ رارسالنی...ام؟ی+به چ

 شتریب یکیبازو حس کرد و نزد یدستش را رو یبعد گرما یا هیمحل نداد و ثان باز

 باتوام ری+ام

 و زهرمار حواسم و پرت نکن  ریام-

 ؟یشد رهیخ قیانقدر دق ی+االن به چ

 آروم بشم کنمیم یدارم سع یچیبه ه-

 جوابم و بده رارسالنی؟امی+از چ

 شیمانده از بازو زانیکه آو ییتر از هر لحظه به او کیسمت گردنش کج شد و نزد به

 ساکت ماند... یکینزد نیو حال با ا ددیورزیاصرار م

 اثر قرص و دوا دکتره که آرومم-

 پاره کنم کهیاالن بتونم لباسات و تو تنت ت نیانقدر عطش دارم که هم وگرنه

 بهم یتر از هر لحظه ا کینزد

تا حاال و هرلحظه  میدیکه هم رو د یو از اون روز رانیا یکه برگشت یاون روز از

 تر به هم کیو نزد میشیآروم م شتریب

 بهم یکه برگرد یآروم بمونم تا روز بزار پس

که  شمیپ ایپس ناز و ادا ن یبخوا ینداشته باشم تا وقت تیخوردم به شرافتم که کار قسم

 نشم طاقتیب

 کادوها رو باز کنه خوادیم ارشیبرو ک حاالم
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 عقب بکشد ینبود تن وا رفته که قدرت نداشت سانت یعیطب

را  شیاو به جانش افتاد و جسم له له زنان لبها یهاکه با حرف ینبود عطش یعیطب

 خواستیم

 ها خشک ماندهو لب زدیدودو م چشم

 زده خینبض گرفته و پوست  تن

 زانینداشته دهان قورت داد و نگاه گرفت و پشت به او حرکت کرد هرچند قدم ها م آب

 نبود

جنون را  نیگفته او ا یو چه کس شدیلب گشاد م یرو شتریب هیکه هرثان یلبخند

 خواستینم

 توانست پسرک وروجکش را مهار کند... بالخره

 و ورجه وورجه یو باز طنتیاز ش گرفتینم آرام

 دیو دست به هم کوب ستادیا یصندل یرو

رنگارنگ  یو کادوها یکوچک کنار زیبزرگش اما م یشکالت کیک کردیاش م وسوسه

 داشت یگریجلوه د

 کوچک و بزرگ اشاره کرد یشد و به جعبه ها زانیاز گردن پدر آو لوس

 بخوله کیآرکو اول کاتو باز کنه خوشال شه بعد ک شهی*ن

 آخه کننیم هیگِ  کاتوعا

 آرکو؟ ای کنهیم هی+کادو گر

 کنهینم هی*آرکو بسرگه مث بسرگ بابا گِ 

 کادوعا کوشولوعن اما

کادوها قرار  زیمقابل م یصندل یدستان کوچکش را از گردن جدا کرد و او را رو حلقه

 داد

 گذاشت و هم قدش شد یزانو بر لبه صندل ماهان

 م؟یمن شروع کن ی+اول از کادو

 باهوشم گفته بود آسمون و ستاره هاش و دوست داره نه؟ پسرک

 نهیتر بب کیماه و از نزد خوادیم دلش
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 به آسمان ماند رهیسر بلند کرد و خ ناخودآگاه

 کردیم انیکه کم کم رخ نما یو ماه محو یو آسمان رنگ غروب

 که عاشقش بود البته

 سن و کودک اما بزرگتر از تمام هم سن و ساالنش کم

 گشتیسن به دنبال کشف آسمان م نیتر که با ا بیتر و عج باهوش

 دیپر نییذوق زده باال پا یتکان داد و از فکر ناگهان سر

 ؟یدی*برام آسمون خر

 ا ناراحت نکندکرد پسرک ر یو سع دیخند

 جواب دادن کادو به دستش سپرد نیصورت شادابش را و در ع دیبوس

 +نه

 *ستاره؟

 +نه

 *ماه؟

را  شانیپدر پسر یکه سمت گوش پسرک خم شد کنجکاوانه جلو رفت حرفها رارسالنیام

 بشنود

 نه؟ تهیماه که خود بابا ماه-

 خوامیماه کوشولو م هیبسرگه  ی*آرههه ول

 برام؟! دیخرین

لوس شدنش گلو صاف کرد و به کمک آرکو  شیاز پ شیو ب رارسالنیجواب مثبت ام قبل

 کاغد کادو از جعبه جدا شد

 آرکو مشیبخر میکه بتون ستی+ماه و آسمون و تموم ستاره ها مال ما ن

 دیخر شهیهستن که نم یدوست داشتن یزایچ یلیخ ایدن تو

 که سقفمون ماه و آسمونه نه؟! میخوشبخت یلیما خ یول

 نداشت اتشیاز محتو یدرک چیهرچند ه دیکاویتکان داد و نگاه کنجکاو جعبه را م سر

 مینیبب کیاونارو از نزد میتونی+اما م



 

1387 
 

 رهیبگ یبتونه برات ماه عروسک رتیبابا ام دیشا

 سقف اتاقت و آسمون کنه  ای

 نه مینیبب کیآسمون و از نزد میتونیما م اما

 ینیستاره هارو بچ یتونیم یدست دراز کن یکه فکر کن کینزد اونقدر

 ؟یدار دوست

طاقت شد  یکنند که ب یبه همراه پدرش تلسکوپ راه انداز دیپر نییپا یزد و از صندل غیج

 ....شدیکه کم کم کامل م یآسمان و ماه دنید یبرا

را  شیاجزا یوتیبود و با اخم ک شرفتهیکادوها فقط محو دستگاه پ گریو د کیبه ک توجهیب

 کردیم یبررس

باز چشم به صفحه چسباند  مهیهم قدش شود و دهان ن ستادیا یصندل یکه شد باز رو کامل

 ندیبب کیماه را از نزد

 را پشت سرش حس کرد رارسالنیجسم ام یلبخند نظاره گرش شد که گرما با

 ساله؟ 3واسه بچه  هیادیز یکنیفکر نم-

 و تو کمدشه دیکه خودش پسند دمیدست لباسم واسش خر نیو چند ی+اسباب باز

 نهیا یاصل یکادو یول

 ستیسن و سال ن به

 نخبه بودن نه عاشق ماه بودن نه

 خوادیم یپسرم چ دونمیم

 داشت جمله آخرش هامیا

 انسان را کردیم ریماه بودن سن و سال نداشت اما پ عاشق

 از گزند عشقش در امان نبود چکسیکه ه یداشت آن نقره فام هالل جادو

 انداخت یو به جنون م کردیرا عاشق م همه

 عاشق ماه بودن؟-

 به پرسشش به پشت باغ اشاره کرد توجهیزد و ب یمحو لبخند

 که بهتره یجنابال ی+از کادو

 یدیبچه سگ خر برا
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 خواستیخب م-

 شهیخب پر توقع م یبخر دینبا خوادیم یهرچ ری+ام

 خرمیبخواد م یتا من زندم هرچ-

 خواد؟یبهت گفت سگ م ی+اصال کِ 

 به من نگفت-

بز دوست ندارم  خوامینم ینگو بز بز قند گفتیم کردیم فیداشت براش قصه تعر روهام

 سگ دوست دارم

 کنم کاریچ خواستیبچم سگ م خب

 لمسها نیپسر من عادت نداره به ا رفتیبه رکس ور م یلیهم خ بعدش

زد و با غرغر پسرک را از آسمان جدا  شانیصدا رامیعل دنیگرد کرد و قبل توپ چشم

 کردند

مدل تا  نیآخر یشارژ نیخانواده رفت و سرشار از شوق شد از ماش گرید یکادوها سراغ

 هر کدامش تاسف خورد.... یتاب و سرسره کودکانه که ماهان برا

 را در آورد غشیاز همه ج شیپدربزرگش اما ب یکادو

 شدیدستانش جا نم انیم یتکه ح یرنگ دیسف پدیآ

 امدین رونیکرد و ب یکشان به آغوشش رفت و سر در گردنش مخف غیج

به باد رفته و پر توقع بار آمدنش به لبخند مردش چشم غره  تیاز ترب یاما حرص ماهان

 شد نهیرفت و دست به س

 سالشه 3+اتابک خان آرکو فقط 

 زارمیمگه من م کننیم شرفتیو پ شنیبزرگ م یروزا بچه ها با تکنولوژ نیخب باشه ا-

 زایچ نیبشه ا غیاز نوم در

 برگشت رارسالنیو به سمت ام دیکوب نیبر زم پا

 که خود بدتر بود... یانینداشت به پا درم یدیام هرچند

 بگو یزیچ هیتو  ری+ام

 داره؟ یاصن حرف شنو شناسهیاصال بابا م گهیبچه دوروز د نیا یفکر کرد خب

 شیها و دغدغه ها یزد و چقدر خوشحال بود از نگران لبخند
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پسرکش نگران  تیترب یکه برا ینفره شان و ماهان 3نبود خانواده  یاوج خوشبخت مگر

 بود و دغدغه داشت

 یکن تشیکه از ژن من باشه و تو ترب یپسر-

از  یچیه شهیتو باعث م تیترب میچقدر پر توقع و لوسش کن ستینداره تو جهان مهم ن همتا

 ادبش کم نشه

 را انشیذوق ع ندیبرگرداند نب سر

 بودن عادتش داده بود دیو تمج فیرا دوست داشت که سالها مورد تعر دنیشن فیتعر

 داشت یگریاز زبان او حال د دنشیشن اما

 شیبا همان برق افتخار چشمها یحت دادیبودن دست م نیکامل تر حس

و به چشم غره  دیکش رونیآرکو از آغوش اتابک خان ب ریبابا ام یبا وعده کادو بالخره

 دیخند ایآر

 نگاه بچم نکن ینجوری+ا

 خوبه واال دوسانت قدشه دو گرم وزنش-

 خرنیم پدیهست بعد واسش آ غوامیج غیج

 تا حاال؟ یدینخر پدیچرا برا من آ بابابزرگ

 میمنم نوه ته تغار جتهیآرکو نت اگه

 ....دیاش خند یرکیز ریز یلش کرد و به حرفها یصندل یرو رامیعل کنار

 هنوز ساخته نشده بود  پدیتو آ یسالگ 3-

 یدیپوشیم تیسالگ ۱0عوضش بابا...انقدم قشنگ بود تا  دمیتو شورت خر واسه

 بغل کرد یبه سمتش قدم برداشت و تقاضا دهیکه بلند شد آرکو لب برچ ایآر غیج

 که دلخور نبود از پسرک کوچک و دلبرشان البته

 بغل گرفتنش را وتیرد کند درخواست ک توانستیم مگر

 کوچک آرکو دور کمرش حلقه شد یبغلش گذاشت و بالفاصله پاها ریز دست

  یب ی*ناناحت نباش ب

 خب! میکنیم یرو سرسره آرکو سوار باهم

 دیفشارش داد و قربان صدقه جمع را شن نهیس به
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تن کوچک پسرک را به خود فشرد و  شتریکه بلند شد از حرص ب ایحسود ارش یصدا

 در آورد یزبان

 ؟یپس من چ-

 من یعنی یبیگفت فقط ب یچیتو ه-

 من داداشما-

 شمیسوار م منم

 ینگاه کن یسیوا نشییپا یتونیآرکو تورو نگفت فقط منو گفت تو م-

 یو اشاره زد سگ پاپ دیکش رونیب ایمتعجب از آغوش آر یدعوا آرکو یریاوج گ قبل

 اورندیکوچکش را ب

 لبش آورد.... یاش اما لبخند آرکو خنده رو هیهد یمخالف تمام بود برا هرچند

 رارسالنیکنار ام یصندل یو اتابک رو رامیاعصاب خوردکن عل یتوجه به پچ پچ ها یب

 دیخنکش را سر کش یدنینشست و نوش

 فرو برد رارسالنیگوش ام ریرفت و سر ز رامیب عل یگریغره د چشم

 خونتون؟ یبریرو م ی+پاپ

 پس کجا بزارم-

 کوچولوعه یلی+رکس نخورتش خ

 نگران نباش-

 ادیکامل باشون کنار ب ستینکنه؟بالخره بچه هنوز بلد ن تشی+ارکو اذ

 کنه نگران نباش تیباشه ک اذ ایدن نیا یاز تو تو شتریب یکنه؟ فک نکنم کس تشیارکو اذ-

 کردم؟ کاری+من؟من چ

 یدرخشینم یو تار گذاشت رهیچند ماهه اسمونو ت یچیه-

با کلمات و  کردیم یاز جانش که دلبر خواستیاسمانش بودن؟چه م یاداوری نیبود ا الزم

 ختیریبه همش م

 ی+خودت خواست

 دادم حیبارها واست توض-

  کنمیدرک م یدیکش یسخت دونمی+م
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سال  کیکه دوباره  یریبگ میمن تصم یبجا زارمینم گهیکنار اومدم اما د یهمه چ با

 یخراب کن مونویزندگ

 رمیگینم میبه جات تصم گهیتو برگرد به من د-

 نیبا هم ختیریم نییپا یدر گفتارش نبود اما لعنت ک دلش هر یخواهش کردینم التماس

 کلمه

 نیتر از نیدلنش زیچ چیاو را....برگشتنش را بارها خواستار شده بودوه خواستیم

 شناختینم

 شد نشیریش شهیکالم هم یچاشن یشوخ یکرد و کم طنتیش

 من دلم نخاد با ادم زندان رفته برم تو رابطه هوم؟ دی+اصال شا

 انداخت نییب چشمان خوشحال و براقش و سر پا دیخند

 قرار داد و نامحسوس اورا حبس دستان و اغوشش کرد شیدراز کرد پشت صندل دست

 با فاصله اما دوست داشت هرچند

 نکن واسم با نبودنت شترشیب گهیماه زندان بودم د 6-

ک باال گرفته نگاه ارام شده به  ییو داد و سروصدا غیو ج گرانید یاز نگاها فارغ

 چشمانش دوخته و صادقانه لب باز کرد

 کن ازم ی+معذرت خواه

 سال نبودنت و کیکن برام  جبران

 میحساب ش یدردات ب یپا زارمیم دردامو

 کن بابت اشتباهت یمعذرت خواه اما

 تیبخواه برگردم ب زندگ ازم

همو درمان  یزخما میتونیم میبرگشت یبگو اغوشت ب روم بازه بزار باور کنم که وقت بهم

 میدرد همو کم کن میکن

 ال دهیزوج ا میبش

 بخواه ازم

 اش بالخره دل کند از او رهینگاه خ دیکه دستش را کش آرکو

 او ماند یبه سمت پسرک برگرداند اما دستش همچنان پشت صندل سر
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 لذتبخش بود کردندیشانه اش را حس م یکه انگشتان گرما نیهم

 جانم بابا؟-

 شد لباسم بابا ثی*کف

 دور کامال مشیشه بنداز فیباشه همون بهتر که کث رامیکه ست عل یلباس ییچه بهتر بابا-

 تنش کند یگریسپرد لباس د از تن پسرک کند و به خدمتکار لباس

 بازگشت یبالخره دست از پچ پچ برداشت و به صحبت گروه رامیکه نشست عل صاف

 ؟یلباس بچه رو چرا درآورد-

 شده بود که چه بهتر فیکث-

 م؟یزد یست آرکو شوخر شهیم تیحسود-

 وفتهینم یکه اتقاق خوب یبکار نبر گهیبهتره اون لفظ و د-

 ؟یزنیدر گوش اتابک خان انقدر حرف م یچ

 یکشیتو خجالت نم-

جوجه مام شوهر کرد منم که  ایارش نیا یداداشت شوهر کرد حت یشوهر کرد خودت

  میشوخر

 خان چشه که شوهر نشه اتابک

 یداره فقط به فکر خودت ییازایبآلخره ن خوادیمرده دلش م یگینم یکشیخجالت نم هان

 اما قبل برخواستن کامل دست ماهان مانع شد یصندل یکرد از رو یکوچک پرش

 آرام بماند یقدر شیتوجه نسبت به حرفها یکرد ب یحواله اش کرد و سع ینگاه مین

 د؟یچپ چپ نداره مگه فقط خودتون آدم هیچ-

 ؟ییدا یو واسش در نظر گرفت یحاال ک-

د به چهره کر یدست دور شانه اتابک انداخت و سع ارشیچاک داد و در جواب ک شین

 توجه باشد یخندانش ب

 جان ییدا کنمیم یمعرف-

 دتیجد یبابا

 که درک نکردند حرفش را یدر سکوت گذشت و شوک جمع یقدر
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 اطرافش را نگاه کرد و مبهوت انگشت به سمت خود گرفت یقدر ارشیک

 من؟-

 تو دیجد یبابا گهیآره د-

 گهیتور کنم د خوامیو واسش م مامانت

 واسه مامانت یخوایجذاب نم یدد شوگر

 ارنیبچه م هی شنیهم دست به کار م یفور تازه

 گهید یخوایکه خودت بچه م توام

 نیبهتر از ا یچ شنیو بچت با هم بزرگ م داداشت

 ریام ییدا شهیکن بچشون م فکر

 ماهان جلودارش نبود یمراعات نکرد و حت گرید بارنیا

فرار  یا هیفرز تر در ثان رامیافتاد و عل نیکه بر زم یجور یصندل یکرد از رو پرش

 کرد

که اتابک خان دستش را گرفت و  اوردیشد اما فرصت دنبال کردنشان را به دست ن نگران

 رفت یگرید زیسمت م

 شنیکنن آروم م یکتک کار کمیولشون کن بزار -

 اتابک خان  یو کتک کار یچ ی+چ

 کنهیم یو عصب ریام خندهیم شتریتازه ب شیو بزن رامیعل

 شه یبزار عصب-

 را برداشت زیم یرو وانیو ل شیالیخیغره رفت به ب چشم

 ایبی+شماهم عج

 نه اون و نخور-

 دیند چیکرد اما ه یاز صورت فاصله داد و بررس وانیل متعجب

 +چشه؟

 نگفتم یبخور فقط نگ یبخور یخوایم گهید یچیه-

 که فورا به سرفه افتاد و خم شد تف کرد دینفس سر کش کی وانیباال انداخت و ل شانه
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 و با آب زبانش را شست دیکوب نیبر زم یمحکم مشت

 د؟یخوریتو تولد بچه من مشروب م دیکشی+خجالت نم

 آورده  رامیعل-

 سن و سال توقع ندارم نیاز شما با ا ی+واسه اون هم دارم حاال ول

 گهید خورمیآزار شدم که مشروب م یسن و سالم رفته باال ب-

مشروب پر کرد و با لبخند دندون  یاز بطر وانیتوجه ل یرفت و ب یگریغره د چشم

 دیسر کش یینما

 یاالن غرغر کرد نیشد؟هم یچ-

 خب مگه من دل ندارم هی+چ

 هوات و داشته باشه ادیب یمست کرد گمیم رارسالنیبه ام رمیاما االن م یدل که دار-

 ....یوفتیب یتلو تلو نخور هوی شهیآدم نگران م بالخره

 طنتشیبه ش دیزد و رفت و بلند خند یچشمک

 کردن تیاذ یدر آوردن و قدر یمست ینبود ادا بد

است و  زیبه لطف م ستادنشیداد نشان دهد تعادل ا هیتک زیم یدست رو دیرا که د دنشیدو

 ندارد.... ستادنیپا توان صاف ا

را اما بالفاصله  ستادنشیگذاشت راحت تر کند ا شیو دست دو طرف پهلو ستادیا کشینزد

 پس زده شد

 +نگفتم انقدر دست نزن بهم

 چرا؟ نامحرمم؟-

 +آره

دهانش  یجلو ییمویگذاشت و تکه ل شیپهلو یدست رو کیغره رفت و باز  چشم

 قرارداد.... 

 ؟یدوساله ا ؟بچهیشیخودت گرفتار م یرو ارشاد کن هیبق یای+م

 یبخور خوب ش نویا

 انداخت مویبه ل یغنچه کرد و نگاه لب

 دیدر آغوشش لم شتریب یتکان داد و قدر یبه عالمت نف سر
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 شدینم دواریو ام گذاشتیم یمست یاو به پا یوقت کردیم غیدر چرا

 و حال آرام بود خواستیآرامش م یکند وقت غیدر چرا

 +ترشه

 لب گفت هللا کمکش کند به سمتش حمله ور نشود ریز یااستغفرهللا

 یمنع کرد که دست خودش نبود مقابل او ب یکه داد و دلبر یساعت نگذشته از اخطار دو

 اراده بودنش

 بود یکننده ا وانهید بیغنچه شده ترک یآرام و لبها لحن

 بدتر؟ نیاز ا عذاب

 سر جاش... ادیکه حالت ب یبخور گمیچون ترشه م-

 شه؟یم یسر جاش چ ادی+حالم ن

 وفتهینم یاتفاق خوب-

 گذاشت زیم یاز او گرفت و دست ستون تن کرد و رو هیو تک دیلب برچ نیاندوهگ

 چیه تو...زدمیتورو م توهم...وفتادینم یاتفاق خوب کردمیکه مست م اونجام...دونمی+م

 ؟یسال توهم منو نزد کی نیوقت ا

 زد و سرش را نوازش کرد لبخند

 نوازش وجب به وجب تنش را رصد کند نیکه ح یبود نگاه دلتنگ

ممکن بود و فرسنگ ها دور از  ریغ شیموها یحس نرم یکه فراموش یبود دستان دلتنگ

و ماهان خمار  کردندیاجازه لمسش م ینوازش ب نیکه دستها ح یدیسف گردن...ممکن شدن

 مشترک یگفکر نکند به چند سال خاطره و زند توانستیم چگونه...شدیم

بود اما به کابوس بدل  نیریکه ش یکه دم مرگ نجاتش داد نگفت از خواب یاز ماه نگفت

 ....شدیم

نداشت روز دوم به سوم برسه و  امکان..موندمیچند روز م رفتمیکه م یانفراد-

 شمیباهات تنها نم گهیبرم گردونن و من د انیب خوانیم دونستمیم چون....نمتینب

باهات  تونستمیفقط تنها بودم راحت تر م زدمیو نم توهمت...دوست داشتم شتریو ب یانفراد

 بار همون روز.... هی...حرف بزنم

 راه انیزخم شد از شدت درد م یدهان قورت داد و گلو کم آب

 ماهش دنیفهم یشکنجه در آمده که زود بود برا ریاز ز نگفت
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اتاق  هیانداختنت تو  یمست کرد ای یدیانگار مواد کش یلیخ..بودم جیافتاده بود گ یاتفاق هی-

 ریتاث یلیاما اون روز خ شدمیآروم م زدمیکه باهات م حرف..یتر ش وونهید کیکوچ

 خواستمینبود فقط نم میحال یچیه..ساعت بعد اومدن برم گردونن اتاق دو..نداشت

 گهیاون د بعد..سرم بودم که بهوش اومدم ریز..پشت در یآهن لهیبه م دمیکوب سرمو..یبر

 یکرد قهر..زدم بیکه به خودم آس یقهر کرد گفتمیم...باهات حرف بزنم ینرفتم انفراد

 تنها باشم بتونم باهات حرف بزنم ارنمینم گهیکه د

 کرد یاش را بررس یشانیبه سمتش برگشت و پ نگران

 و با اخم دست گرمش را فشرد دیعقب کش سر

نکن قرص  فکر..هم نبود شیآخر ستیزخم ن نیاول...یکن ینگفتم زخمام و بررس-

چه  سازهیم وونهیاز آدم سالمش د یانفراد..رمیجنون نگ خورمیم..حیمحض تفر خورمیم

 یکه بدون گفتم..دمیکمتر از تو درد نکش یکه بدون گفتم...گذشته یبرسه به من و دردا

 رهیم ادمونیو  دردامون..میشیجفتمون آروم م یبرگرد

 زد بغض چشمان او را آرام کند لبخند

 صورتش نگه داشت یبه دست گرفت و جلو ییمویتکه ل باز

 حاال بخور-

 دادیماهان چرا ادامه م کردیاو بحث عوض م اگر

 ندیایکرد از آن حال و هوا درب طنتیش باز

به نوک انگشتش زد  یرنگش مک محکم رهیبه چشمان ت رهیکامال در دهان برد و خ مویل

 دیچشمش خند یناگهان و به آتش

 بنداز به جونم شیگفتم بخور نگفتم آت-

 انداخت و چهره مچاله کرد از طعم ترشش رونیاز دهان ب مویملچ ملوچ ل پر

 شیاز آت دینالیو اونه جناب نامدار؟بعد م نیانگشتتون تو دهن ا شهی+شما هم

برد و  زیم یخم شدن بر گردنش دست پشت سرش، رو نیو ح ستادیترش ا کینزد یقدم

 گوشش نگه داشت... ریبرداشت اما سر همانجا ز یگریتکه د

 جاش اونجاست چون...هیتو دهن جنابعال شهیهم دستم...جناب پاپ ریخ-
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*** 

 برداشت و به سمتش برگشت یدست از نت بردار دیرا که شن ایارش یصدا

 ....ستادیدست در هم حلقه کرد و دم در ا دهیبرچ لب

 تو؟ امیب تونمیم-

 تخت نشست یگذاشت و رو یکاغذ کنار برگه

 عشق به پسرش و به خود اشاره زد.... یگشود به بزرگ آغوش

 پسرک یکرد به سمتش و خنده اش گرفت از دلتنگ پرواز

 زده به تاج تخت همچنان در آغوشش نگهش داشت هیفشرد و تک نهیس به

 م؟یحرف بزن-

 یفرفر می+بزن

 زونه؟یت آوشده که لب و لوچ یچ

 قهر کردم ارشیبا ک-

 +چرا؟

 ...!خوادیبچه م گهیم-

 فر و کوتاهش را یکرد مو نوازش
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 جسم کوچکش را به خود بفشارد.... شتریباعث شد ب شیبغض ته گلو حس

 ؟یخوای+تو نم

 زوده واسه پسرم کمیدخالت کنم اما  خوامینم من

 نه؟ یدونیتو هنوزم منو پسر خودت م-

 ندیصورت پسرک را بب دیعقب کش یو شوکه کم متعجب

 تر کرده بود جنگل آشفته اش را یرنگ اشک

 ای+ارش

 ه؟یچه حرف نیا

 ؟یگیو م نیشده که ا یچ

 میباهم حرف نزد گهیوقته د یلیخ-

 یکنینم ایارش ایارش یایدنبالم نم یکنیلوسم نم گهید

 یدونیمنو پسرت نم گهیاز اون روز که ازدواج کردم د گفتم

 شد یدور صورتش قالب کرد و جد دست

 کوچکش را از خود براند و فرزند حسابش نکند یزنده نباشد که فرفر مگر

 یخوب تو گوشت فرو کن نویا خوامیم ای+ارش

 بهت گفتم یاون روز که شناسنامه تو عوض کردم چ ادتهی

و  رمینکنه بم دییتا چکسینخواد ه چکسیخشک بشه ه ایدر ادیب نیاگه آسمون به زم گفتم

 نباشم شتیپ گهید

 ادته؟ی یمونیپسرم م تو

 لرزش داشت... یآلود سر تکان داد و مظلومانه لب کم بغص

 ادمهی-

 ؟یگیم نوی+پس چرا ا

 ؟یکنیلوسم نم گهیچرا د-

 ؟یو دعوا کن ارشیک یاینم شهیدعوامون م چرا

 ...؟شمیپ ادیب ینزار یکن بغلم
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 کودکانه اش یبه بهانه ها دیخند بلند

 که پدر بود  ییهمه نه او یاما برا شدیبزرگ م پسرکش

 دونفره هاتون ندارم ونیم ییجا گهی+چون د

 یو تو بزرگ شد دیازدواج کرد گهید چون

 برم دعواش کنم دیقهر یندارم وقت اجازه

 یو دوباره بر رهیدستت و بگ ادیب ارشیک یتورو بغلت کنم تا وقت تونمیم فقط

 بزرگ شم اصال خوامینم-

 منو نه یدیبهش محل م یکنیچقدر آرکو رو لوس م نیمثال بب کنهیو دور م آدما

 ای+ارش

 شه؟ینم تیکه حسود تو

 واست لوس شه تونهیو م کهی...چون هنوز کوچکمی-

 دیو خنده اش را شن زیفشرد و آخ ر نهیس به

 کردیبازوانش حبس م انیاو را م یداشت وقت بیعج یحس

 و بزرگ.... قیپدر بودن اما حس عم یکه کوچک بود برا یکم و آغوش یسن تفاوت

 در همه موارد به جز ازدواجت یخودت و برام لوس کن یتونی+توام هنوز م

 ارهیبچه ب ارشیاگه ک-

 دیاریشما بچه م ارهیبچه نم ارشی+ک

 مشترک... یواسه زندگ یلنگیم هنوز

سال  نیبعد چند یسر بلند کرد و اخمو شد هرچه بود هنوز هم لوس پدر بود و حت تخس

 دیلنگیمشترک هنوز هم به قول او م یزندگ

 دهد ادشی یتا پدر در آغوشش کشد و زندگ دیلنگیم

 آغوش گرم و کوچکش را دادیاز دست م مگر

 یالگوم تو بود-

 یخنگ کمی+الگوت من بودم اما خودتم 

 بابااا-
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 فرزند جفتتون شهیم دیاریمگه...اگه قراره بچه ب گمیغ م+درو

 با خودتونه یینها میکه هنوز به نظرم زوده واستون اما تصم گمیم ارشیبه ک من

 اش برگشت نهیشد و با ناز باز به س لوس

 کرد یزبان نیریو ش دیبه تنش مال صورت

 یشیبابا بزرگ م میاریاگه بچه ب-

 یدوست دار شتریبعد تو هنوز آرکو رو ب کنمیچقدر خوبم که نوه دارت م نیبب

 فرو بردش یقینبود حرفش اما به حال عم ترسناک

 یبیو چه حس عج شدیپدر بزرگ م یسالگ 32 در

پدر شد و زودتر از آنچه انتظار داشت پدر بزرگ و  کردیاز آنچه فکرش را م زودتر

 کردیناز م رارسالنیام یهنوز هم برا

 کردیو حال چه خوب درک م ینبرده بود به گذرا بودن زندگ یپ

 چه گذاشتیآنها را پشت سر جا م یو روز گذشتیزمان م اگر

 شان یفرزندان و خوشبخت دنیو گذر زمان و د یلذت نبود از زندگ حقشان

 سر کند ییو تنها دیایمگر ناز ب توانستیم یک تا

 واسم زوده؟ یکنیفکر نم ؟یمنو بابا بزرگ کن یخوای+م

 زیاما برا...برا چ دیواسه تو شا-

 اوردیچانه پسرک گذاشت سرش را باال ب ریکرد و متعجب دست ز یو من ان

 خجالت زده... یبود با خود و کم ریدرگ

 گفتندیرا م نیکه ا یرنگ یلپها

 شد پس؟ادامش کو؟ ی+چ

 زد.... یانداخت و لبخند کم نییپا سر

 ستیزود ن ریبرا بابا ام-

 ر؟ی+با...بابا ام

 به خودش که نگفتم-

 نداره بگم هوم؟ یبینگم اما به تو ع چوقتیهم ه دیشا
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 بابا؟ ی+دوباره بهش گفت

 گذشته تنگ شده یآخه آخه دلم واسه روزا-

 مثل قبل بشه یهمه چ شهیم یچ

 شه؟یم

 چوقتی+مثل قبل؟نه ه

 بهتر از قبل ایبدتر از قبله  ای

اون سالها و اون همه خاطرات قشنگ که حاال خراب  فیبدتر از قبل باشه چون ح زارمینم

 بشه نه؟

 ...دیپر نییدراز شده اش نشست و باال پا یپا یزده سر باال آورد و رو جانیه

 ؟یآشت یعنی نیا-

 نییبرو پا ینیسنگ ای+ارش

 بابا ماهان؟ یبکن یخوایم یآشت-

 میقهر بود ؟مگهی+آشت

 ؟ینبود-

 باالتره کمی ستیهم ن یدلخور ستین+نه قهر 

 شهیو ادا اومدن هم بخش ناز

 هست بنظرم وقتشه تموم شه یاما هرچ ایست ارش دهیچیپ

 میستین ریفقط من و ام یزندگ چون

 ...خانواده اونهدییشما

حالشون خوب بشه و حال شماها با خوب بودن ما  دیقرار گرفتند و با ریکه تحت تاث همه

 شهیخوب م

 ؟یکنیبخاطر ما قبولش م یعنی-

 ؟یکنیفکر م یتو چ دونمی+نم

 شد و آرام آرام لبخند زد.... قیپدر دق یچشمها یگشاد کرد و رو چشم

 که هنوزم دوسش دارن گنیچشما دروغ نم نیا گمیمن که م-
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 ش؟یدی؟بخشیتو چ کنهیاما دوست داشتن درستش م ستیدوست داشتن ن زی+همه چ

 زشت گذشته یکردم بابت حرفا یمن ازش معذرت خواه-

 گمیبهش م یهرچند گفتم اگه تو قبولش کن دمشیبعدش بخش و

 دهیدرد کش یلیاون خ اما

 مشخص نباشه یدیکه تو کش ییدردا دیشا

 اون دو بخشه  یدردا اما

 نه شیبخش هیمشخصه  شیبخش هی

 ناراحت شدم یلیخ دمیفهم یجسمش هست و من وقت یردا هنوز رو اون

اما اون زخما با  کنهیم یبابا ماهانت برابر یذهن و قلبش با دردا یگفت دردا ارشیک

 شهیبرگشت ماهان خوب م

 شد جیکرد و از ندانستن گ اخم

 زانو بلند شد... یدور کرد از جسمش و رو پسرک

 +زخما...!

 زخما؟ کدوم

 گهیهم...همونا که رو کمرشه د-

 ا؟یارش یزنیحرف م ی+از چ

 و الل شد دهان گذاشت یرو دست

 به بار آمد یندانستن پدرش آگاه نبود و انگار خراب کار از

 با توام ای+ارش

 خورده رمیشالقه که ام ایشکنجه زندان گفتیم ارشیک دونمیبه خدا به خدا من نم-

 دمیند من

 تخت آوار شد.... یماند و رو مات

 تشیبود از وضع دهیو چرا نپرس دانستیداشت و نگفته بود و نم زخم

 که نگفت.... یرارسالنیام ایاو بود و  ریتقص یکوتاه

*** 
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 ....دانستینم ا؟یمدت گذشته بود از اتمام مکالمه شان و رفتن ارش چه

 نگرفته بود.... یدرست میشد و هنوز تصم لیها به ساعت تبد قهیدق

 دادینم صیتشخ حیمانده غلط را از صح گبج

 نگران چرا.... یمدت اما کم یطوالن یناز و دلخور نینبود از ا مانیپش

 و قضاوت کرد حال خوبش را دیکه ند ییزخمها نگران

 مضاعف؟!... یبود و روح کدام در عذاب شتریجسم کدام ب درد

 ....دانستینم

 دنباله دار یناراحت نیتلفن به دست گرفت خاتمه دهد به ا بالخره

لب به سوزش افتاده بود از ق یلذت قبل را نداشت نه وقت گرید یو ادا آمدن و نازکش ناز

 ییجدا نیا

 او، زنگ به صدا در آمد و مکث کرد یانگشتان بر شماره آشنا دنیلغز قبل

 ختهیکه از زنگ زدن بر جانش ر یفرار از استرس یبود برا یمناسب فرصت

 سمت در پرواز کرد و لبخند به لب در را گشود به

 زد هیاما متعجب چشم گشاد کرد و به در تک دنشیاز د دیپر نکش لبخند

 خوبن؟ نایافتاده؟ آرکو خوبه؟کو اصال آرکو ؟روهام ا ی؟اتفاقیکنیم کاریچ نجای+ا

 شده؟ یزیچ

پا  یزد و پا جلو واریاخم کرد و شانه به د ،یپشت سرهم و پرحرف یاز پرسش ها خسته

 قفل کرد

 اشتباهت یبند تیاولو نیقراره ادامه داشته باشه ا یتموم شد؟تا ک-

 اشتباه؟ یبند تی+اولو

 بهم مقدم باشن هیو بق رمیمن آخر همه قرار بگ نکهیآره ا-

 یتر درستش کن عیروند بهتره هرچه سر نیا ستیکه با من سازگار ن یدونیم

 نباشد انیلبخندش آشکارا نما دیلب کش یزد و زبان رو لبخند

 شد.... نهیادا شانه باال انداخت و دست به س پر

 ستیکنه دست من ن یبند تیاولو ینجوری+چه کنم که مغزم عادت کرده ا
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 اش یشگیهم یزد به زبان باز لبخند

 چوقتیه انشان؟احتماالیکلمات م یباز نیاز ا شدندیخسته م یک

 شد.... نهیبه س نهیجلوتر گذاشت و س یقدم

 خوردیکه در نگاهش گره م یجنون بود نگاه انیطغ

 آمد تا نگاهش کند یکه باال م یسر دادیم شیخون افزا انیجر

 انشانیتفاوت قد م یبرا مردیم

صورتش  یروپنجه پا بلند شود تا صورت روبه یکه ماهان رو یدنیبوس یبود برا دلتنگ

 ردیقرار گ

تو  یکه "جور قد بلند زدیو غر م ستادیا یاو م یپاها یکه با حرص رو یآن زمان یبرا

 مو تحمل کن" ینیخودت بکش و سنگ

 دیخندیو م کردیرا له م شیپاها طنتیپر ش یوقت ینبود حت ینیسنگ

 هم تنگ شده بود مهینصفه ن ینیهمان سنگ یدلش برا یحت

 مغزت عادت نکرده-

 کرده لج

 دلش تنگ شده احتماال

 ؟یچ ی+برا

 بشه ادهیتنت پ یکه رو یدرد یبرا-

 مغزت فرو بره یکه تو یحرف

 ذهنت پر ذوق قبولش کنه و

 ذهنت خمار بودن منه ستیخودت ن دست

 کنم تا بهش عمل کنه شیحال یحرف هیمن  نهیا خمار

 به من عادت کنه نه!... نکهیتنگ شده واسه ا دلش

 همان لحن گذشته دنیشد از شن خمار

 که داشت یحس یکم بود برا یدلتنگ

 دیرسیم یو کِ  دندینالیم یاز درد خمار شیله زدن بند بند وجود نه تک تک سلولها له

 وصال
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که به  یدر انتظار او و درد دهیبود و در نبود مواد آشفته و سردرگم و درد کش معتاد

 نشستیدستان او بر تنش م

 به بروز نبود.... ازیرا هرچند ن یخمار ینداد بروز

 دیفهمیکه خود ده ها برابر او خمار بود البته که دردش را م یرارسالنیام

 یاز آن رگها یشیگرفت نما یو گردن به چپ و راست کج کرد و قلنج دیعقب کش یقدم

 ندازدیبرآمده راه ب

 رارسالنیام یکنیم کاریچ نجایجناب ا ی+بسه زبون باز

 رونیاومدم ببرمت ب-

 کرد و ابرو باال انداخت.... طنتیش

 ورود مردش.... یبود برا یدعوت نیبه او داخل شد و ا پشت

 نه؟ ای امیب خوادیمنم دلم م یعنی+

 ماهان-

 حاضر شو برو

 به چپ و راست انداخت.... ینگاه نیو مثال اندوهگ ستادیسالن ا انیم

 رونیازم درخواست نکرد باهاش برم ب ی+هوم حاضر شم؟اخه کس

 یشینم مونیپش-

 تر آماده شود عیدر انتظار به اتاق رفت تا هرچه سر زیاز لحن مطمئن و سوپرا خوشحال

مقابل  یاهیس دیسف یبر تن کرد و با هود یجذب یشلوار مشک شهیپوش همچون هم کیش

 ستادیا نهیآ

 اش بودند یاشخاص زندگ یگر انینظرش نما شیرنگها در پ حال

  اوردیب ادیخودشان را به  دیپوشیم اهیس دیسف

 رفتیم ادیو مگر از  شدیم یو اسمان تداع ماه

 گرانید رهیاز حد شلوار نگاه خ شیب یبر تن که تنگ لیشد از استا مانیاول پش هیثان همان

 کشاندیم شینگاه معذب خود را هم به پاها چ،یکه ه

طاقت داخل شد و نگاه منتظرش او را  یب رارسالنیکه ام یضیهر گونه تعو یشد برا رید

 رصد کرد
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 ....زِ ینه چ رونیببرمت ب خوامیماهان گفتم فقط م-

 کرد نیاش را تحس قهیتر آمد و سل نییاز باال رفته رفته پا نگاه

 و چهره اش اما... لیخاص استا یو هارمون یدوست داشتن دیسف اهیس انیم دیدرخشیم

 جذبش تینهایساز شد شلوار ب مشکل

 زوزه گرگ را در آورد چیکه ه رهیخ نگاه

 ه؟یچ نیا-

 +شلواره

 آمادم میبر

 ؟یاماده ا-

 و دستش پارچه چسبان شلوار را لمس کرد ستادیا کشینزد فورا

 نگاه گرفت  یو با حالت چندش دیدر هم کش ابرو

 رون؟یب یایب یخوایم نیبا ا-

 یمن دخالت کرد دنی+تو دوباره تو لباس پوش

 خوش اخالق باشما مگه من خودم شعور ندارم خوامیامروز م هی

 ماهان شناسمینگاه و م نیمن ا یکنیاما لج م یشعور دار-

 گرفت و زودتر از آنچه انتظار داشت لو رفت نگاه

مورد عالقه اش  حیکردن با او تفر یداشت اما لجباز ضیبه تعو میکه خودش تصم البته

 بود....

 عموم یبشم تو ادهیپ نیاز ماش ستی+به هرحال که من قرار ن

 ننتیبیو م گاردهیباد نیخونه دوتا ماش رونیبه هرحال که ب-

 پس؟! یچرا استخدامشون کرد زنیه رداتگای+اگه باد

 آورد یکم نم یدر لجباز چگاهیو او ه دیکش یکالفه ا پوف

 زد شخندیکمش ن یحرف دست سمت دکمه شلوارش برد و از برخورد با برآمدگ یب

 آور شدند و ماهان بآلخره از بهت در آمد و به عقب هلش داد ادیبازهم  یمیقد خاطرات

 ؟یکنیم کاریچ ی+چ
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 بآلخره باز شد.... یخم کرد به سمت صورتش و دکمه لعنت سر

 ارمیشلوارت و در ب خوامیم-

 کونمم بزار ایب بارهی... هی+

 نمیعقب بب بکش

 و پوزخند زد دیکش عقب

 بود نشیمورد عالقه تر شدیآشفته م یکه به راحت یو نگاه زدیکه دودو م چشمش

 اونم به وقتش-

 چشمش تکان داد و به سمت کلوزت رفت یجلو زیآم دیتهد انگشت

 زارمینم گهید بارنیا ی+سخت در اشتباه

 بود دنیقابل شن یاش که به راحت یلب ریز یبه غرغر ها دیخند

که حاضر بود ساعتها به آن گوش  ینیریش یو غر زدنها یتکرار یهمان حرفها بازهم

 بسپارد

اومده دست  میامروز مثل آدم باهاش حرف بزنم سنگامون و وا بکن خواستمی+من و بگو م

 کشهیتا ناموس تو خشتک من خجالتم نم کنهیم

 ....ینیبیحاال م زارمینم رممیبم گهید بارنیا یو گرفت تمیبار معصوم هی

 که بالخره قصد گفتن داشت ییهاطول راه مرور کرد حرف تمام

 ادامه دهد توانستیم یا ککنج گلو و مگر ت شدندیبند نم گرید

 زهر تر انیاطراف یو به طبع زندگ شدیزهر م یزندگ

 کم دلتنگ بود مگر

 او کم خواستار برگشتش بود مگر

 معلق ماندن ایتر بود  نیریش وصال

منتظر  دانستیو م کردیم ینیسنگ شیرو کباری یا هیکه ثان یینکرد به نگاه ها یتوجه

 است شیها یپر حرف

 یزبان نیریو او عادت داشت به ش دنیعادت داشت به شن رارسالنیام

 متوقف شد نیاز شهر فاصله گرفته بودند که بالخره ماش یکم

 نداشت یا نهیزم شیپ چیو ه خوردیبه چشم م ییالیو یمکان
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در را گشود و  الیاز داخل و ارشیدر را باز کند ک گاردیباد نکهیشد و قبل ا ادهیپ

 ستادیا شانیکینزد

 بآلخره-

 دیایسه ساعته بچه هارو مرخص کردم منتظرم ب بابا

 مشغول شد.... گاردشیبا باد رارسالنیچشم غره رفت و ام نهیبه س دست

 د؟یکرد یکی+دوباره دست به 

 دونستمیو خودمم نم نینه جون تو ا-

 +چه خبره؟

 کجاست اصال؟ نجایا

که ما صدقه  ریخوشحال کرد اما جبهه نگ یلیو که خ من..کنهیکه خوشحالت م ییجا هی-

 هیهد..ستیهد..که خسته شدم دمیتوپ ریخودم انقدر به ام من..میکنیقبول نم

 یرو خال ویها استد بچه...توعه هیواسه خوشحال شتریاما ب استیمنو ارش مال..ازدواجمون

 نجاستیا لیکردن نگران نباش تموم وسا

 دیو تشکر مجدد به همان سرعت که آمد ناپد رارسالنیزد و بعد دست دادن با ام یچشمک

 چشم درشت کرد و شانه باال انداخت یکم...شد

 دیفهمیم گرید یقیبود و دقا دهینفهم چیکه ه بآلخره

بود داخل رفت و نگاهش به  یکه هنوز مشغول صحبت و بررس یرارسالنیبه ام توجهیب

 سنگ فرش شده کیسرسبز اما کوچک با جاده بار باغشد.... فتهیش یا هیثان

زودتر به سمتش قدم برداشت اما به  دیدرخشیاطراف م یسبز انیم ییبایز ساختمان

 شد خکوبیمحض باز شدن در م

 انداخت یاز آنچه انتظار داشت روشن بود و مغزش را به شک م شیب فضا

 گذشته خودشان.... یایفکر کند به همان رو خواستینم

 شهیبا سقف تمام ش ییایرو یقیساختمان موس همان

 یسرش دلبر یو آهنگ بنوازد و آسمان باال ستدیسالن با انیم خواستیکه م یهمان

 بود یا شهیسالن چرخ شد و سقف تمام ش انیمکند.....

 نداشت رونییداخل کم از محوطه  یزد و سرسبز چرخ
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 دیرا د کیزد و اتاق آکوست چرخ

 بود.... شهیاما سقف اوهم تمام ش یشگیطبق قانون هم یصوت قیعا وارهاید

 زدیدست سازش گوشه سالن چشمک م یانویپ

 و به سمتش رفت و همان لحظه در آرام باز شد دیخند

 و اسمش را آرام زمزمه کرد دیآ ینم کشیجز مردش نزد یکس دانستیم

 !...ری+ام

 و نیا ادمهی-

 .مارو بهم رسوند.. نیبره؟هم ادتی شهی+مگه م

 زدیرا چنگ م انویدست هنوز لبه پ کیسمتش برگشت و  به

 شدندیچشمش رد م شیپ ییبایکه به ز یزد از خاطرات لبخند

 رسونه؟یمارو بهم م گهیبار د هی-

 به اطراف کرد و شانه باال انداخت یکه جوابش مشخص بود، نگاه یبه سوال توجهیب

 ه؟یمال ک نجای+ا

 ستیهد-
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 ؟یک هی+هد

 ورق برگشت هویکه پسرم بود اما  یازدواج پسر-

 کادو بهشون ندم شهینم لیمراسمشون نبودم اما دل تو

 جالبه یلی+خ

 توشه ارشیمن و ک یبچگ یاهایازدواج اوناست اما رو یکادو

 ماعه؟ دیجد یویازدواج اوناست و استد یکادو

 همه توش گنجونده شده یاهایرو-

 یا شهیش واریروش دسالن بزرگ باشه که روبه هیتو  انویپ نیا خواستیدلش م ایارش

 یخواستیم تو...ساختم  ویوسطش ساختمون استد دمیخر باغ...نهیباشه و بتونه باغ و بب

 رونیب وشیاستد خواستیم ارشیک...آسمونه یآسمون باشه حاال نگاه کن وتیسقف استد

 فراهم شدن همشون...باغ باشه که استخرم داشته باشه هیوسط  یشهر بدور از شلوغ

 یپس نکش پا..همون چند سال گذشته؟ مثل..!؟یمارو برآورده کن یکه آرزوها ی+تو اومد

 دوباره

هارا  یخوش چگاهیساله وگرنه ه کیانداخت و دست خودش نبود وقفه  نییحرف سر پا یب

 کردینم لیتبد یرا به ناخوش

 یزیچ تو..به اونا میو داد میخودمون کادو کرد یآرزوها و خواسته ها ماها..جالبه یلی+خ

ما بود واسه ازدواج و  یکه آرزو یزیچ منم..بهشون یو داد یو ساخت خواستمیکه من م

 بهشون کادو دادم

 ....نشاندیزخم بر قلب م شیصدا ینگاهش کرد و حسرت نهفته در آهنگ یسوال

 کلبه وسط جنگل هی+

 نه ایبود واسشون  کردمیکه تصور م یاونجور دونمینم

 جنگل یخنکا ونیتن گرم م هی

 گرم نهیشوم کیتخت کوچ هیدونفره  یشنا

 تو جنگل یرو ادهیپ

 بسته شدن به درخت یحت هیو تنب یباز یحت

  ریبود نه ام ادیز اهامونیرو

 دوام داشته باشد هیاز چند ثان شیب انشانینگذاشت حس بد م یحت
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 دادیافکار را نم یاهیباال سر اجازه س یروشن اطراف و آسمان آب یفضا

 و عشق و لبخند خواستیم یروشن

 قشنگه یلیخ نجای+ا

 م؟یدیجد ویاستد هیدنبال  یدونستیکجا م از

 دمیحرفاتون و تو تولد آرکو شن-

 رهیجا بگ هیبراتون  خوادیاسپانسره م ارویگفتم گفت اون  ارشیک به

 باشه خودم به کارام برسم ریدرگ یهفته ا هیو مسدود کردم  شیبانک حساب

 ستادیگشاد کرد و صامت ا چشم

 اش...شده جینخندد به چهره بانمک و گ دیگز لب

 ؟یکرد کاری+چ

 یچیه-

 خالفکار زندون رفته؟! یهنوز نفوذ دار یچجور ی+تو توعه لعنت

 نشست انویپ یصندل یو رو دیخند بلند

 نشد جادیا یجالب یو صدا دیکش هاهیکالو ینظم دست رو یب

 آسمان خراش مرد-

 نامدار که هنوز نمرده.... رارسالنیام

 کار نکنم چیه گهیو د نمیگوشه مثل بدبختا بش هی یداشت توقع

 یکار اون و خراب کن ی+تو حق نداشت

 کارش و خراب نکردم-

 نیشدم هم ادآوریبه بانک داشت من فقط به بانک  نیسنگ یبده هی یجوجه فُکل نیا

 افتاد یاز دستش رفت نه اتفاق یپول نه

 من تونستم به کارام برسم و اون عقب موند.... فقط

 جور شده ویبهش گفت استد ارشیک یوقت نمیو بب افشیق خواستیم دلم

 ایچشم غره رفتن  انیکه انجام داده و ماهان مانده بود م یاز شرارت زدیبرق م چشمها

 ....دنیخند
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 .....یجذاب ییبود و قدرتنما یقدرتمند بازگشت

 قشنگه یلی+خ

 یدیرو براشون خر نجایکه ا ممنون

 یناز م یکرد و خودش خنده اش گرفت البته که "براشووون" نبود اما هنوز هم کم دیتاک

 آمد با کلمات

 باشن دهی"براشووون" پسند دوارمیام-

 گذاشت و انگشتان به رقص درآمدند انویپ یصندل یو زانو رو دیخند

 ینگفت-

 کنه؟یدوباره بهم وصلمون م انویپ نیا

 از شانه کج کرد و منتظر ماند سر

 و گرسنه اش صیبود مقابل نگاه حر شهیتر از هم جذاب

 را باال داده بود یو ابروها یشانیپ یرو ختهیر یو مو کردیتر و براق ترش م دیسف نور

 شده بود نیآنقدر رنگ شیو چرا لبها دیگزیو آرام آرام لب م کردینگاهش م رهیخ رهیخ

 و نه ادامه دهد ردینگاه بگ توانستیمغز و نه م یسمیساد یاز فکرها دیترس

 گریبود د شیچشمها یجادو

 متاسفم-

 تمام اتفاقات گذشته بابت

 بر لب آورد آنچه تمام مدت منتظرش بود بآلخره

 خواستی" را نمخوامیکه لفظ "معذرت م البته

 نه ای شدیعوض م رارسالنینبود ام مهم

 شکستیماند و نم یبرفراز م دیجان با یمردش تا پا غرور

 زخمات؟ ی+حت

 ؟یچ-

 ؟یخوای+به خاطر زخمات هم معذرت م

 رودیم شیخوب پ زیهمه چ کردیکند گذر کرد و چرا حاال که فکر م یقدر نفس
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 رفت یرانیو چرا رو به و دیفهم چرا

 کردیترش م یعصب نیخوانا نبود و هم نگاهش

 ستادیبلند شد و ماهان هم به طبع ا یصندل یرو از

 ؟یدیاز کجا فهم-

 +مهمه مگه

 یاز زبون خودم بشنو خواستمیمهمه م-

 یگفتیزودتر م یبگ یخواستی+اگه م

 یکردیکه نگامم نم یزودتر؟زودتر-

 یبهم برگرد کردمیکه تالش م یزودتر ای

 ؟یکنیتالش نم گهیاالن د یعنی+

 ؟یدیفهم یماهان از ک چونینپ-

 ای+ارش

 قرار نبود اون بفهمه-

 +قرار نبود اون بفهمه من بفهمم

 چرا؟

 کنه؟یو کم م کنه؟غرورتیو خورد م تتیشخص

 خره؟یم ؟ترحمیبش فیضع شهیباعث م ای

 ...خرهیم-

 که تورو نشناسه آره یکس ؟واسهی+واسه ک

 ؟یزخمات و نشون داد شناستتیکه نم یکس به

 ...خره؟یحم مکردم هم تر یکه باهات زندگ یمن واسه

 بازم؟ ریام یپنهون کار بازم

 نبود یپنهون کار-

 دوا داشته باشه تا دردش و بگه دیبا آدم

 ستم؟ی+دوات منم دوات من بودم ن
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 یهست-

 یکه باش یخودت بخوا خواستمیم

 یبه خاطر دردام قبول کن خواستمینم

 یخودت بخوا خواستمیم

 یو خودت درمونش کن ینیتو خونه و دردام و بب یپا بزار خواستمیم

 از سر ترحم نه

 +انقدر نگو ترحم

 نه دردام یبه خاطر خودم برگرد یگردیاگه برم خواستمیم-

 بهم یبرگشت یاما وقت یدرمونم بش خواستمیم

 خونمون وسط

 اتاق خوابمون تو

 یکه خوشحال ییبهم اونجا یزنیکه لبخند م ییاونجا

 خوش نبودم درد داشتم یکه نبود یینشون بدم و بگم اون روزا بهت

 ....ینه وقت نجایحاال نه ا نه

 ؟یچ ی+وقت

 یکار کردم که برگرد همهنیا یوقت-

 شد کشیجلو گذاشت و نزد یقدم

 چیجلوتر و توقع داشت او قدم به عقب بردارد اما ه یقدم باز

 بود دهیو حال تنش به تن گرمش چسب ستادیو محکم ا صاف

 را بلد نبود یاش گذاشت عقب برود و چرا قاعده باز نهیدست تخت س کالفه

 شدیم یآمد و قدمها ط یو او جلو م رفتیعقب عقب م دیبا

 برگشت.... ستیکه ن ی+قانون داره قاعده داره الک

 شیها یزبان نیریزد از بازگشت ش لبخند

 عقب برداشت  یکرد و باز قدم یاو باز یپا هم

 تو بهم بگو قاعده رو-
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 ...دمیدرس م شتریب رمیبگ ادیدَرس  ستمیکه بلد ن یدونیم

 دمیم ادتی+البته که 

 مشترکه ه،دردیدردهر  کی

 از دردت... سوزهیاز درد، جون من م یکنیاخم م تو

 گرفته از دردم شیکه قلبت آت یکنیتو دست مشت م کشم،یدرد م من

 ؟یدیفهم

 برداشت یگریتکان داد و بازقدم د سر

 در کار نبود ینیبودند اما عقب نش دهیسالن رس انیم

 قاعده رو قبال هم بلد بودم نبودم؟ نیا-

 رفته باشه ادتی دمیترس ی+چرا خوب بلد بود

 مشترک زیهمه چ یعنیمشترک  یزندگ دو

 یلذت فکر کار همه چ یخوش درد

خام نگاهت شم تا فکرام و بهت  ینگاهم کن یارباب ش یکن یقلدر دیتو فکر رفتم با اگه

که االن  یهمون یحت یمجازم همه کار بکنم تا فکرات و بگ یرفت یتو فکر اگهبگم....

 اومد تو ذهنت...

 در خاطر چرخ نخورد یزد که فکر خوب لبخند

 و آه و ناله لذت بخش دیرسیآنها که آخرش به درد م از

 اگه بعدش سهمت درد بشه؟! یحت-

تنش  یو از گرما دیاش چسب نهیشد و به س کیرا شکار کرد و قبل عقب رفتن نزد قدمش

 لذت برد

آرام و  یبود چهره و کلمات و لحن صدا اما از درون پر جوشش و بدون لحظه ا یجد

 قرار

 جهیو پر شوق از نت یباز نیلذت از ا غرق

 ؟یکنیم دمیتهد یشدم که از درد لذت ببرم به چ دهیآفر نی+من واسه ا

 و رو کرد رینبود که جمله اش دلش را ز قشیاز حس عم یا هیثان یحت لذت
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 ریبشه اگه شعورم ز شتریقشنگه که لذت ببرم...اگه ب ی+سه...تحت سلطه بودن تا وقت

 ....رمیسلطه تو نم ریز گهید یاریب نیسوال بره، آسمون و به زم

چشات بُراق  یجورنیو ا کنمیم دتیتهد ادیاما خوشم م میدیدرجه نرس نیبه ا چوقتیه

 پارم کنن.... خوانیبه سمتم و م شنیم

 طنز کالمش دنیبا فهم یکه هنوز هم آرام نشده بود حت یاز نگاه وحش دیخند

 دندیداد و به آخر راه رس ادامه

نمانده  یزیچ واریکلمات و حال تا برخورد به د یقدم ها و باز یشد به باز یسالن ط تمام

 بود....

 +چهار

 نه ایبه صالحمه  ستین مهم

 مرگ ماهه ای ارهیاشکم و در م ستین مهم

 یریگینم میمن تصم یجا به

 میمن تصم یبه جا شمیم کهیت کهیچشمت ت یجلو یاگه فکر کرد یحت یطیشرا چیه تحت

 یریگینم

بمونه و  رانیمجبورش کنم ا خوامیچون م یایو باهاش کنار م یپرینم رامیبه عل گهید پنج

 برنگشتم... ممیو باز کن تا از تصم یاون اخم لعنت

 شیکرد در مقابل گره ابروها اخم

 گرید یچشمش تکان داد و باز هشدار یانگشت جلو زیآم دیتهد

 +باز کن

 ؟ینگه دار یخوایو چرا م رامیعل-

 هست.... یمهم تر یفعال حرفا میزنیمورد بعدش حرف م نی+در ا

 شیش

 منم درمونت

 نمینب گهیدستات و د زخم

 خوامینم گهیمنم مشت مشت قرص خوردنت و د آرامشت

 یمتاسف یکه کرد یبابت تمام اشتباه یبگ دیبا گهید کباری هفت
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 دیبه تنش نچسب بارنیبرخورد کرد و ا واریبه د بآلخره

 کردیاش م یفاصله عصب نیو ا ستادینشد و با فاصله ا یآخر ط قدم

 و مسئولش من بودم یدیکه کش یمتاسفم بابت عذاب-

 ؟یکنیجبران م ی+بگو چجور

 یتا ببخش گذرمیاز جونم م-

 دیکرد و او به ماهان چسب یفاصله را ط طاقتیب

 دو طرف شانه اش گذاشت و محکم فشرد.... دست

 د؟یقلبت بخش-

 ...دیتنش را بلع یچسباند و خود گرما واریکمرش را به د ینداد و باز با هل کوچک محل

 د؟یبخش-

 +هشت

 منو ببوس

 ادیکه نفسم بند ب یجور

 یسال درد و دور هی نیبکشه تموم ا پر

 محو شده.... مینیبکشه و بعد بب ریزخمامون ت یجا

 ادیب یخبریب یهوشیب یبه جا رمیدارم از هوش م یبره و وقت یاهیکه چشمام س یجور

 میادامه بد میکه موند ییو از همون جا ییسال جدا کیشه از حافظم  پاک...سراغم

 مونمیخونه و منتظر برگشت تو م امیکه م ییهمون جا از

 نمیبیم رسهیام خودم و تو آغوشت غرق کنم اما قدم اولم به دوم نموتو و بخ یایدر ب از

 هینگات وحش

 یجسمم و بدر یخوایم نمیبیم

 واسه بار هزارم یبودنم ش عیجلوت زانو بزنم و تو عاشق مط ناخودآگاه

 فقط عشق و جنونه ونمونیکه م همونجا

 میو لذت و عطش دار درد

 خوامینم گهید یچیه
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 که.... نیهم

 بند آمد همان طور که منتظرش بود نفس

 نکرد دایفرصت دم گرفتن پ یو حت دینرس انیجمله به پا یحت

 نگفت چیرفت اما ه نیاز ب ژنیزود ته مانده اکس یلیخ

 و دست دو طرف صورتش گذاشت دیبه تنش چسب کامال

 وستیپ قتیبه حق شانیهردو یو چه زود آرزو ستادیپنجه پا ا یرو

لبش جدا  انیاما لب از م ینفس یب نیشد از ا حسیب یبه خس خس افتاد و تن کم گلو

 کردینم

 نکرد یط یگریمرحله د بوسه

 لبها و فشردنشان بهم ماند یسیهمان خ در

 فشار خون مرده شده بود نیو لبها از ا فشردندیبر هم م لب

 نداشت یهوشیتا ب یچشم باز کرد و شانه اش را چنگ زد که فاصله ا بالخره

 خواستندینم ییبودند و جدا دهیبرداشت و به هم چسب شیلبها انیاز م لب

 خونمرده اش و فاصله که گرفت لبخند زد و چشمها ستاره باران بود یسوزش افتاد لبها به

 پنجه پا، ین فاصله و همچنان روهما با

 دوباره بود یداد و لبخند مردش جان هیتک شیشانیبه پ یشانیپ

 به جز بازگشت لبخند او که مسببش خودش بود خواستیم چه

 او بودن کم نبود لبخند

 +نه

 نمیزخمات و بب بزار

 بوسه بره ینزار مست-

 گهیوقت د هیواسه  بزار

 دیاش دوخت و نوازش وار دست کش نهیبه س نگاه

 تعجب نداشت یباز به آغوش هم بازگشته بودند اما جا کردیاز آنچه فکر م زودتر

 گریبود د نیبودن هم متعلق



 

1420 
 

 نم؟یتنت و بب ستیقرار ن گهیمن د یعنی+

مثال گفتم  ایبشم  کتینزد ستیقرار ن گهیراهب شدم د یکرد ؟فکریکرد یفکر یچ-

 میعوض شده همخونه بش زیهمه چ یعنی مونمیپش

 شد واریپرس د یو ناگهان دیخند نیریش

 کرد شتریلبخندش را ب نیگذشته بازگشتند و هم گاهیبه جا بالخره

 بود یحبس اجبار نیو عاشق هم شدیو تن او له م وارید جفت

 زد شخندیو به برق چشمانش ن چاندیدور گردنش پ دست

 بودند نیمهم نبود که متفاوت تر شیبرا گرانید

 دشیحاال لباس در تنش پاره کند و باز هم رنگ خون بر پوست سف نیهم خواستیم دلش

 را نظاره گر باشد

اما چه بد که وقتش  گفتیو برق چشمان ماهان از خواستن متقابل م خواستیم دلش

 نبود....

 ببرمت خونه خوادیدلم م ییلخ-

 رو خاموش کنم کنهیکه داره چشمام و کور م یبرق نیا

 یاهیس نیا گرفتیم شیآت هویبعد  یزاشتیکه از درد چشم روهم م یاونجور

 داشته باشمش تونمیو چه بد که فعال نم خوادیم زایچ یلیخ دلم

 ....خواستیرا م شیاز خواستنش آب دهان قورت داد و باز طعم لبها خمار

 یتونی+چرا چرا نم

 میو تو فرق دار من

 هم با درد قشنگه مونیعشق باز ما

 برگشتمون با اه و ناله قشنگه.... یناز و نوازش ها ما

 قشنگه دهیبا تن درد د مونیرفع دلتنگ ما

 از هم؟! میکن غیدر

 ...دیفهمیرا گنگ م شیو حرفها دیکش شیلبها یرو انگشت

 نداده بود صیرا تشخ تیو واقع ایهنوز فرق رو یوقت نه

 گریخودش بود د ماه
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 شده به تنش برگشته به آغوشش چفت

 کردیهنوز هم باور نم چرا

 ؟یزاریرو نم دهقانون -

 ...دیشیپلک زد و لب غنچه شده، اند طنتیش پر

 قانونام و ی+اممم دوست داشت

 دوست داشتم شهیقانونات و هم-

 یخوریو حرص م کنمیکه بهش عمل نم شیاون بخش مخصوصا

 به ادا اطوارش زدیلبخند م بایو چه ز دییدندان سا یو حرص دیکوب نیبر زم پا

 دیبلعیبود تک تک حرکات را و با چشم م رهیخ

 رارسالنی+ام

 حرفا نیاز ا میندار گهید

 ستمیاون ماهان گذشته ن من

 عوض شده؟ یچ-

 یماه من هنوزم

 آغوش باز گشته... نیباز به ا یطاقت شده بود وقت یبغض کرد و چرا ب یا هیثان به

 نکن ازم خب غیدر گهی+د

 نکن ازم غیحرف هارو در نیا گهید

 فکر کنم کمم برات بگو،نزار

 فکر بشه خوره مغزم و نابود کنه نزار

 و کم کن کسالمی نیحرف درد ا با

 کنمینوازش دردات و کم م با

 اوردمیکه به زبون نم یدونیم کردمیفکر م-

 یدونستی+توام م

 یزاشتیرو تنم رد م تتیکمال توام اما واسه نشون دادن مال یدونستیم

 رد حرفات رو قلب و مغزم بمونه.... خواستمیاما م دونستمیم منم
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 نداریم؟ دهمقانون -

 لبخند نزند  نیاز ا شیب دیدر حدقه چرخاند و لب گز چشم

 یرو قبول نکرد ی+هنوز قبل

 االن نه ماهان-

 بودنته هیبزار فکر کنم اثر مست آرومم

 درد ندارم زخم ندارم االن

 به وقتش بزار

 ستادیپنجه پا ا یو باز رو دیقد کش یبود اما به سخت وارید پرس

 دنشیبوس یفرصتها برا نیآمد از ا یم شیخود داوطلب بوسه شد که کم پ بارنیا

 ده+

 ادینفسم بند ب نکهیببوسمت اما نه واسه ا بزار

 هیواقع میباور کن نکهیا واسه

 همش خواب بوده نمیچشم باز نکنم بب هوی

 ببوسم که بفهمم خواب نبوده یجور هی

 "ماه من" یدوباره بهم گفت که

 بودنش ایلحظه شک کنم به رو هیکه درد لبام نزاره  یجور هی

 دیکرد و محکم بر لبش کوب سیخ لب

 ....دیدندانها را حس کرد اما عقب نکش برخورد

طعمش را  خواستیحسش را م خواستیتحرک نماند که لمسش را م یب نباریا

 خواستیدردش را م خواستیم

 لبخند زد جهیاش کند و از نت یگوشه لبش فرو کرد وحش دندان

 داشت به باور برگشتشان ازین

 بودنشان باهم بودنشان خوب

 نیریبرگشت ش نیاش شد ا جهیو فکر کردن، نت یینبود که حاصل ماه ها جدا یآن میتصم
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شکست و بالخره به  میخورد و حر شیگرمش متجاوزانه و طلبکارانه پشت دندانها زبان

 افتیدهانش راه 

 یمیکرد از تجربه حس قد یو ناله آرام دیچیدر دهان پ شیاز پ شیب رشیدلپذ طعم

 بوسه و مزه آشنا و بالخره آرام گرفتند یو سروصدا یباز زبان

 ینتوانست پا به پا چگاهیکه ه شهید مثل همکر ینیلبها اجازه ادامه نداد و عقب نش سوزش

 کند.... یاو بوسه را همراه

 زدیو هنوز هم نفس نفس م دیکش عقب

 لبها مشخص بود یسیو هنوز هم خ زدینفس م نفس

 وار قلبش را کنترل کند وانهیضربان د دیکش یقیکرد و دم عم رهنشیپ قهیبند  دست

 یطعم آشنا نیا...توعه یکیضربان رسوا کننده از نزد نی...انیا...+من...من که باور کردم

لبام  لب...زنهیم شمیحرارت تن توعه که آت نیا...ازم شدیم غیخواب در تو...توعه یلبا

که شک کنم به  شهیبوسه سهمم نم نیتو فردوس هم ا یچیتو خواب که ه سوزهیداره م

 بودنش یواقع

 دلتنگش بودم-

 +دلتنگه؟

...دلتنگ نبض شاهرگ شهیکه وسط بوسه تو دهنم خفه م یزیر یناله ها نیدلتنگ هم-

 ...کشمینفسشون م ینفسات وقت یگرم...فشار انگشتام ریگردنت ز

 نفس تازه کند یداد کم هیتک شیبه گلو یشانیزد و پ لبخند

 بود اما بروز نداد جیگ...داشت اما نشان نداد ضعف

 گوشش پچ زد و آرام کمرش را نوازش کرد ریز...او را داشت ینبود وقت مهم

 دیلرزیآرام م شیکه چفت پا ییضعف تنش را از لرزش پاها دیفهمیم

 گهید میبهتره بر-

 +کجا؟

 خونه اتابک خان-

 +چرا؟

 همه رو دعوت کرده-

 +چرا



 

1424 
 

 برگشت مارو گرفتن یمهمون-

 گرفته؟ یمهمون ی+من االن قبولت کردم اون ک

 من بهش گفتم-

 کنمیقبول م یدونستیکجا م ؟ازیگفت+تو بهشون 

 رونیب یرفتیدر م نیچه نه با لب کبود از ا یخواستی...امروز چه مکردمیمجبورت م-

 و از کنارش گذر کرد و به سمت در رفت دیاش کوب نهیس تخت

 یدرست بش ستیتو قرار ن ری+نخ

 نیو قدم تند کرد به سمت ماش دیو قبل بستن در داد بلندش را شن دیخند

 ماندیکه پرواز در آسمانها را م داشتیقدم برنم نیزم یور

که سراسر صورت را شاداب  یو برق دیکشیلحظه پر نم کیکه  یبود لبخند یگرید جنس

 کرده بود

 فرصت از دست بدم هیثان کی خوامینم یو روشن کن نیبهتره تا قبل اومدنم ماش-
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*** 

خانه و خانواده  یچمدان قبل ورود نیگذر کردند و تجمع چند اطیبه شانه هم از در ح شانه

 کردیمتعجبش م کردند،ینگاهشان م وار،یزده به د هیکه تک یا

 به چمدان ها انداخت و بعد چهره شادابشان را از نظر گذراند ینگاه

 شده؟ ی+چ

را  شیها یو فرفر دیپر نییکشان به سمتش آمد و در آغوشش فرو رفت باال پا غیج ایارش

 تکان داد

 دیکرد یآشت دمیمن زودتر فهم دمممیفهم ایمن مننن من زودتر از آر-

 ...دمیمن زودتر فهم ستیقهره اما مهم ن رشیزدم بهش پز دادممم گفت با داداش ام زنگ

 تن از تنش جدا کرد و آرام عقب هلش داد.... بآلخره

 کرد یلب نوچ نوچ ریگرفت و ز دیرا ناد ارشیپر تاسف ک نگاه

 تو چند سالته؟ ای+ارش

 داره بابا یچه ربط-

 ارهیبچه ب خوادیها مثال شوهرته و م خورهیکه پشت سرت داره تاسف م یاون نهی+ربطش ا

 بچه من.... بعد

 نگفت... چیسر تکان داد و ه متاسف

 به خودت رفتم-

 و پر ذوق لبخند زد... ستادیا رارسالنیام یدر آورد و رو به رو یزبان یحرص

 دیکنیم یآشت دونستمیم-

 گوشش زمزمه زد ریبلند کرد و آرام ز پا

 دیفزاین شانیاما زمان گفتن بود و چرا به خوشحال دیکشیخجالت م یکم

 فکر کنم حاال دوباره بتونم بهت بگم بابا-

  شیزبان نیریزد در جواب ش لبخند

 حرکتش را دوست دارد نیپسرک ا دانستیرا نوازش کرد و م شیهایفرفر

 دونستمیهم من تورو پسر خودم م یگفتیکه نم ییهمون روزا یحت-
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 دمیند یباشه من پسرم و تو لباس دوماد ادتی یول

 صحنه رو از دست بدم نیفکرش و هم نکن که ا و

 شانیو شاد یبود از بازگشت خوشبخت خوشحال

 رارسالنیخاص ام یو نگاه ها یدوست داشتن یزد به دونفره ها لبخند

 ....کردیباز م یگریحساب د ایارش یور شهیهم او

 تموم شد؟ یکردن مارو داد ی+خب پز آشت

 ه؟یچمدونا چ نیا دیخونه ا رونیب چرا

 پا دراز کرده بود واریزده به د هیکه تک یرامیزودتر عمل کرد از عل برادرش

 و دست دو طرف شانه اش گذاشت... ستادیا کشینزد

 واسم یجبران کن دیبعد با-

 و؟ ی+چ

 نمیو نب یخوشحال نیمدت مجبور بودم نگات کنم و ا نیا نکهیا-

 از برق چشات محروم بودم نکهیا

 گهید یکنیم جبران

 برادرش بود.... قیتر از واژه برادرش بودن، ال واال

 نزد یدستان گرمش گذاشت و به شانه فشار داد و حرف یرو دست

 آورند یرا به زبان م کردیم ینیقلب سنگ یتمام آنچه رو ییبه تنها چشمها

 مینکن شیاحساس نیاز ا شتریب گهیخب د-

 رارسالنیجناب ام بفرما

 پس نفرست گهیبردار ببر د الشیهم چمدون و وسا نیماهان ا نیا

 تمام چمدانها را از نظر گذراند و به خود اشاره کرد.... مبهوت

 منه لیهمه وسا نای+من؟ا

 باشه یک لیوسا یخواستیپس م گهیآره د-

 دیمنو جمع کرد لی+المصبا وسا

 بشه یکه چ یبمون نجایا گهید یزودتر بر میخواستیآره م-
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 برام.... یجهاز بست یدیشوهر م ی+مگه دختر دار

 برگردم اونجا خوامیاالن م نیگفته من هم یک

 میراحت ش یاالن بر نیچه بهتر هم یبر دیبآلخره با گهید-

 ها رامهیچندتاش مال عل هی البته

 ساکت نماند رارسالنیمدت ام نیکه آمد مثل تمام ا اسمش

 گلو صاف کرد یابرو باال انداختن و ادا اصولش چشم غره رفت و مصلحت به

 اون چرا؟ یالیوسا-

 ستادیبلند شد و ا واریاز کنج د بآلخره

پشت به او کرد و  شیمیماهان شد و در چند قد کیاما محل نداد و نزد یتماما خاک لباسها

 باسن نشان داد

 بتکون ماهان بتکون-

به  ازین گرید دهیو لب گز یوحش ینگاه کرد و چشمها رارسالنیبه ام دیو پر ترد دیگز لب

 نداشت دیترد

 بود ریعالمت داد زودتر دست به کار شود اما د ارشیک به

 گذاشت رامیو دست بر شانه عل ستادیا شیجلو رارسالنیام

 چرا ماهان-

 تکونمتیم خودم

 رامیببرد اما خود عل نیمثال گرد و خاک از ب دیبلند کرد و پر قدرت بر باسنش کوب دست

 رفت نیاز ب

 بر کاهش درد نداشت یریو ورزشکار اما تاث یبود و تن عضالن ادیدست ز ضرب

 بلند کرد میو دست به عالمت تسل دیکش یو داد محکم دیجلو پر یقدم

کونمم تکونده شد داداش دستت درد  یچیشد گرد و خاک که ه تکونده شد کامل تکونده-

 نکنه

 پس زد.... شیاز جلو رارسالنینشود و ام شتریخنده اش ب دیبه لب کش یدست

 بسه یخب مسخره باز یلی+خ

 ارشیک
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 حرص نخور داداشم حرص نخور-

 میخان فرمودن چمدون ببند اتابک

 خوانیم ایمسافرت آرکو خان دستور دادن در میبر میخوایم

 داد ایدستور در ی+اتابک خانم فور

 که پسر لوست و  یشناسیم-

 ادنیچمدونا ز نیا ی+باشه ول

 و جمع کردم... لمیمن جدان همه وسا یچمدونا-

 برگشت و کاراگاهانه ژست گرفت و مشکوک شد رامیسمت عل به

 ؟ی+چمدون چرا جمع کرد

 گهیخونه د نیاز ا میبر-

 دوتا کفتار عاشق نیواسه ا میخونه رو بزار نیا

 یخونه بر نیاز ا یخوای+مگه توام م

 قدم عقب رفت نیمحافظت، چند یزد و برا یچشمک

را  رارسالنیرا با دسته چمدان سرگرم کرد و با مهار خنده،بالخره به زبان آورد و ام خود

 کرد یآتش

 خونه شما امیمنم م گهیآره د-

 هکنیم یقرارینباشم آرکو ب گهید میشوخر بالخره

 اش گذاشت نهیس یرا گرفت و با آرامش دست رو رارسالنیحمله ام یجلو فورا

 کردنش یعصب یرا برا رامیاصرار عل کردینم درک

 ری+ام

 میفرصت از دست بد یخواینم ینگفت مگه

 میبهتره بر پس

 خونه پدر بزرگت باشه؟ میریخونه تو بعد م کمی میریم یخوایم اگه

 مال دو نفرمونه گهیاون خونه حاال د-

 امیتا ب نیبرو تو ماش دونمی+باشه م
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 پا تو اون خونه بزاره رامیعمرا بزارم عل-

چون آرکو بهش  ستین یمشکل چیروز مهمونمون بشه و ه نیچند ادیب تونهی+اگه بخواد م

 ر؟یعادت کرده مگه نه ام

 چرا مشکله-

 سال داشتنت کی

 نوبت منه گهید

 منو داشته باشن؟! دینبا هیبق کسالیاالن تا  یعنی+

 ...قایدق-

داشت  یاما حس خوب یحرف سراسر خودخواه نیا شودینم یعمل دانستیو م دیخند

 خواستیخود م یکه فقط برا یحسادت و خواستن

از  رارسالنیام یوقت شدیبود و هزار برابر م ایحس دن نیباتریداشته شدن ز دوست

 گفتیدوست داشتنش م

 م؟یخب بر یلی+خ

تکان داد اما همچنان چشم غره  یگذاشت و به عالمت خداحافظ یشانیانگشت گوشه پ دو

 نکرد غیدر رامیاش را از عل

 کلکل ناتمام آنها.... نیدر حدقه چرخاند از ا چشم

 ؟یمرض دار ی+عل

 شهیم یوحش یلیچشماش خ خورهیحرص که م-

 ستی+حرصش نده اعصابش آروم ن

 کن یبعد طرفدار یکن یبزار آشت-

 کردمیو م شیهم من طرفدار مینبود یآشت یوقت ی+حت

نداشت حقم نداشتن در موردش  یربط هیازش جدا بودم من ازش دلخور بودم به بق من

 حرف بزنن

 ریخونه ام یبر یخواینم دونمیم یچرا چمدون بست نمیبگو بب حاال

 خونتونه گعیخونمووون اونجا االن د زمینه عز ری+خونه ام

لبخند زد و  نیریشد ش یکه در رگها جار یعشق انیو جر نیریحس ش نیگرفت از ا لرز

 شده بود شهیاز هم باتریامروز ز
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 شده بود بر جسم و روح دهیعشق پاش عطر

 تر از گونه ها گلگون و چشمها ماه تابان دهیپر رنگ

 کننده رهیو خ درخشان

 ودب یجار انشانیکه م یهمان حس ینیریبه ش یاما لبخند یسرخ و زخم لبها

 ؟؟یریبگو کجا م یگیخب همون که تو م یلی+خ

 یگردیبه اون خونه فردا برم یخونه گرفتم تو امروز برنگرد-

 با حضور آرکو منم خونه گرفتم واسه خودم شهیدونفره م تونیبازم زندگ تهش

 هم ازشون دور نباشم ادیگفتم ز نجاستیهم کینزد

 نه میبد دونیبهشون م وقتشه

 خوردیبه چشم م یبرگشتند و خجالت ارشیلبخند به سمت ک با

 انداخته دست درهم گره کرده بود... نییپا سر

 رشای+ک

 ؟یدیخجالت کش یجد یجد

 آمد و سر بلند کرد رونیاز فکر ب مبهوت

 دادیاجازه درک نم فیبود از مکالمه شان که افکار کث دهینفهم چیه

 خجالت؟...یچ-

 چونمیاتابک خان و بپ یمهمون یچجور کردمیداشتم فکر م نه

 مییکه تو خونه تنها هیروز نیامروز اول بآلخره

 باال گرفت ثشیچشم بست و انگشت فاک مقابل نگاه خب یحرص

به سمت آغوش باز  توانستیو مگر م دادیم رارسالنیام یقرارینشان از ب نیماش بوق

 مانده اش پرواز نکند

 نکنه یغلط نیتو خونه امروز ا یمونیم ی+عل

 نه ای دیدیهمتون فهم ادیهم م یمهمون

 داد انیجدا کرد و مکالمه را پا نیبالخره تن از ماش ایسمت در خانه رفت و ارش به

 زد از اعتماد باز پس گرفته  یلبخند
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 هنوز هم همان کوه محکمش بود رارسالنیام

 را گوش زد کرد یشگیهم یفرستاد و ماهان قبل سوار شدن بازهم سفارشها یبوس

 بود جانیو سراسر شور و ه نشست

 انداخت یدونفره تنها ماندن قلبش را به تپش م نیاما هم رفتیبه آن خانه نم یدائم

 ....کردیسر م ییتنها رارسالنیبا ام شدیمشترک م یکه به زود یدر خانه ا بآلخره

گوشه تراس اتاق  شهیبه دست مثل هم گاریحلقه کرد و س سیتنه خ نییکوچک دور پا حوله

 گرفت یواب جاخ

 بلرزاند یرا قدر سشیسرد اجازه داد باد تن خ واریداده به د لم

 یکه زمان ییگارهایکم کردن س یفرستاد و قول داده بود به ماهش برا رونیب گاریس دود

 کردیپشت سرهم دود م

 و آرامش یرفتن درد و فراموش نیو از ب الیفکر و خ یبرا نه

 شدنش الیخیو ب ییجدا دیکشیعادت کرده بود و طول م تنها

 کردینم دایپ نیبهتر از ا یبود و فرصت تنها

 و قهر کند ردیکه پر ناز نگاه گ یباشد نه ماهان گاریکه نگران دود س ییآرکو نه

 از بازگشت ماه و درخشش خانه اش گذشتیم یهفته ا چند

 دانستیچند روز را نم قایدق

 رفتیجسمش به خواب م یو شبها با گرم شدیم داریاو ب ریصبح ها با تصو یوقت نه

 آلودشو خواب وتیدم صبحش را داشت و چهره ک یغرغرها یوقت نه

 کردیم طنتیو او ش دیکشیشبها تنش را به بغل م ینه وقت و

 در کنارش.... دادیاعتبار از دست م زمان

 او بود و او فقط

و خوشحال بود  زدیچرخ م شانیدست و پا انیکه م یپسرک کوچک یها یدلبر یچاشن با

 سقف جمع شدند.... کی ریکه بآلخره ز یاز خانواده ا

 تراس انداخت و داخل شد یگاریدرون جا س گاریس لتریف

 بلند از تن افتاد اما محل نداد یو حوله شل شده از گام ها ستادیا نهیآ یروروبه
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ماهش را آزرده نکند و قبل قدم برداشتن به سمت کلوزت در  گاریبه تن زد دود س یاسپر

 برخورد کرد.... واریباز شد و محکم به د عیاتاق سر

 بالخره درست ش.... ریام ریی+ام

چهره  نهینفس بند آمد....پشتش به در بود اما از آ چیرو ماند و صدا که هروبه مات

 دیمتعجبش را د

 شده بود ریبه عقب برگشت اما د فورا

و ماهان  دیرس انیمدت فاصله انداخت او را از سر باز کرد اما بالخره به پا نیا هرچقدر

 ...دیرا د انشیتن عر

 کند ینیجسمش سنگ یدنینگاه بر کدام نقطه پرست دانستیاما نم دید

 را داشت.... شیکه تمنا یجسم ایبود  دهیکه بالخره د یزخم کمر

 دارش را آرام نگه دارد....منحرف کند و تن نبض یکرد نگاه قدر یسع

 پشت سرش بست و قدم قدم جلوتر آمد در

 دمی+بآلخره زخمات و د

 ؟یایعصر م یمگه نگفت-

حموم و حوله  یرفت امیکه چون گفتم عصر م مینشد کی+باور کنم هنوز انقدر به هم نزد

 ؟یدینپوش

 ستم؟یمن خونه ن یدونستیم چون

 ....چاندیتنه پ نییبرداشت و دور پا نیله از زمخم شد و حو الیخیب

 نبود نیحرفم ا-

 افتاده یشدم که اتفاق نگران

 یدیدیزود م ای رید

 بشم نخواستم اوقاتمون تلخ بشه ریاز برگشتت س خواستمیمدت م نیا

 گرفت یقیشد و دم عم کشینزد کامال

 گفت.... دهی" کشیخوب جسمش لبخند زد و "اوم یبو از

  شهیتن تو تلخ نم دنیبا د +اوقاتمون

 یدیم یخوب یچه بو ریام اوممم
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 هایلوس باز نیو عادت کرده بود به ا دیو به آغوشش کش دیخند

 نداشت یو او مخالفت خواستیم یو نازکش کردیهنوز ناز م ماهش

 ....یو عشق باز شدیم یسهمشان هم آغوش یوقت نه

 کو؟ یبزن دیکه با ی+اون کرم

 که زخمات و درمان کنم دیهفته دوهفته....بالخره روزش رس هیروز دوروز  هی

 میبر شیپ دیتر با یجد کمی یاما انگار اتیو ناز کش امینشدم از لوس باز ریکه س من

 به حرف خود و دستش را گرفت و لبه تخت نشاند دیخند

 چه به خانه برگشته یبرد برا ادیاز  یبه سرعت عوض شده بود و حت شیو هوا حال

که در فکر غوطه ور بود اما کرم به دست گرفت و  یطنتیش جانیلرزش داشت از ه یکم

 یتن، پشت سرش رو یدیگذاشتن سف شیخود و به نما رهنیپ یبعد باز کردن دکمه ها

 تخت نشست...

 دیچرب کرد و آرام پشت تنش کش دست

 وقت همهنیبعد از گذشتن ا یزخم ها قصد محو شدن نداشت حت یجا

 ماندیخون را م یما چند رد، سرخنبود ا تازه

 و نوازش کرد و پشت گردنش بوسه کاشت.... دیکش دست

 دستات... یگرما-

 شانه اش گذاشت و گونه به گونه اش چسباند... یپشت؛ سر رو از

 +خب؟

 دشیادا اطوار جد نیبه ا دیخند

 در چشمانش زل زد یعقب برد بتواند نگاهش کند و جد سر

 برهیم ادمیدردام و -

 تن توام.... ی+گرما

 شد... لیابرو باال انداخت و کامال به سمتش ما تک

 ...خواستیمعلوم بود اما به زبان آوردنش را م زیو تشنه همه چ زینگاه ه از

 خب...؟-
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 ق کنمش شهی+باعث م

 ماهااان...-

 ...ستادیا شیروروبه نهیآمد و دست به س نییبه جانب از تخت پا حق

 خب هی+چ

 و بهت بگم قتیحق یاولم طاقت نداشت از

و دوباره  اتیادب نیا یتو بچه دار گنیپرده تو صورت طرف نم یو انقدر ب قتیحق-

 شروع نکن...

 شد وتیکرد و ک رییحالت چهره تغ ناگهان

 ....زانیشکل و لب و لوچه از ذوق آو یقلب چشمها

 ....ریبخ ادشی یآخ یو قبال هم بهم گفته بود نیا رییی+ام

 ؟یریگیم یا جهیچه نت-

 شد کشیستبر نزد نهیتکان داد و س رهنیپ قهی یشینما

 شهیخاطراتمون دوباره داره تکرار م نکهی+ا

 هنوزم همونه اتتیهمه سال ادب نیبعد ا نکهیا ریخ-

 ینی+تو عاشق هم

ً یمشکل دق-  نجاستیهم قا

 ....نیریو ش یمشکل دوست داشت نیزد از ا لبخند

 در کمد حوله از تن کند یسمت کلوزت رفت و جلو به

و حالش  شدیبرجسته تر م یشد که با هر خم و راست شیپشت پا یها چهیقفل ماه نگاهش

 کردیرا خراب تر م

 ...رارسالنی+ام

 انقدر زود؟ یچرا برگشت ینگفت-

 برگرد نگام کن ری+کارم و حل کردم...ام

 را داشته باشداما مطمئن نبود طاقت نگاه کردنش  برگشت

 را آرام کند.... ششیتشو یزد قدر یمیمال لبخند
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 کباری هیگرفته، چند ثان یعصب کیکه ت ییو ابرو شدیکه بازهم داشت برآمده م یرگ

به شدت مقاومت  رارسالنیدارند اما ام یمشترک یفکرها دادینشان م خوردیدرهم گره م

 کندیم

 ؟ینگران ی+از چ

 ...کنمیآرومت م یگیمگه نم یکنیفرار م یچ از

تنم  هیثان هیمبادا  رهیتر نم نییمدت نگاهت از صورتم پا نیتو همه ا فهممیفکر نکن نم ریام

 یبزن دیو د

 ! چرا؟

 ستیاالن وقتش ن-

 میاز اول متعلق بهم بود م؟مایومدیزوده چون هنوز باهم کنار ن یکنیم ست؟فکری+چرا ن

  میسال دور افتاد کیفقط 

 هنوز رو خودم کنترل ندارممن -

 ...یبودم که رو خودت کنترل نداشت یی+منم عاشق وقتا

 خوام؟یم یرفته من چ ادتی

 ستیمثل قبل ن نیا-

 میکنی+امتحانش م

 میعشق و بسنج ایب

 ینزن بیکه بهم آس یخودت و کنترل کن یتونیچقدر م مینیبب

 آرومت کنم یکه خودت و کنترل کرد یتا همون حد تونمیچقدر م مینیبب

 در کار نبوده یکنترل چیه یکه انگار کنمیجور آرومت م هی

 یکرد یخال یو نداشت یداشت یهرچ انگار

 قبول؟

 داشت و مطمئن بود به رد کردنش سکیر

از کنترل  مینداشت و ب کردینم یرویکه از مغزش پ یبر اعصاب و جسم یکامل کنترل

 توانستیاما مگر م شدیخارج شدن مانع از قبولش م
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 بود حاال هم ضربان قلبش کر کننده شده نیهم

 درد دادن یحاال هم دست لرز گرفته بود برا نیهم

 ....خواستیخود م یپا ریحاالهم ماهان را ز نیهم سوختیها آتش بود و م چشم

 آشکار دیترد نیزد به ا یپوست ریز شخندین

و به  کندیرا امتحان م رارسالنیاما مطمئن بود امشب ام دیخریرا به جان م بیآس سکیر

 ....دهدیخاتمه م اطیو ترس و احت یدور نیا

 و آرام کردن خودشان خواستیقبل را م یزندگ روال

و برگشتش اوضاع را  کندیخراب م شتریکه روز به روز اعصابش را ب یسمیساد دیدیم

 بدتر کرده

 او را در آغوش داشته باشد و تن را آرام نکند توانستیم مگر

 اش ینداشت از تصور ضرب دست دوست داشتن یحال بهتر زین خود

 نگه داشت شیجلو میجلو برداشت و دو دست بهم چسباند و به عالمت تسل یقدم

 خالص را زد.... ریبند شدنش را خواستار شد و ت در

 ....ارباب؟یکنی+در بندم نم

 شد یو وحش دیلفظ را شن نیکه ا یبار نیاز آخر مدت گذشته بود چه

 داشت به جنون نرسد؟توقع داشت تنش را ندرد؟.... توقع

 ندیبر لبش بنش یدگرگون نیماهان از ا یطانیش شخندیفرصت نداد ن یحت

 کول انداخت.... یگذاشت و فورا رو شیدو طرف پهلو دست

 یسخت شیشانه اش افتاده اما برا یکه برعکس رو یشنیپوز یبود برا نیسنگ یکم

 نداشت....

 شدیکه باعث ترسش م یو برعکس بودن یحرکت ناگهان نیاز ا دیکش داد

را  رارسالنینداشت و ترس از کله پا شدنش باعث شد باکسر ام نیتا زم یادیز فاصله

 سفت چنگ بزند

 میوفتیم نیسکته کردم بزارم زم هیچه کار نیا وونهید ری+ام...ام

 شده بود نشیپوز نیحاال عاشق ا نیباسنش کرد و از هم میتقد یمحکم اسلپ
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 ....دیدیتنگش م نیاز پشت شلوار ج یچشم بود و لرزشش را حت یکامال جلو باسنش

 !ر؟یام-

 وفتدین نیداد و دست محکم تر چنگ زد با سر بر زم هیکمرش تک یو سر به گود دینال

 +انقدر زود نههه

 یخودت خواست-

 دیسجن نیارتفاعش را با زم گریباز کرد و پر ترس و لرز بار د چشم

 حالت نیگرفت از ا جهیسرگ یدهان قورت داد و کم آب

از سر  سیو کمرش را چنگ زد و ه دیکش یکه از بند پارچه باکسر در رفت داد دستش

 دیدردش را شن

  یایاالن غلط کردم من فوب نی+غلط کردم از هم

 نیرو زم امیدارم االن با مخ م یمغز ضربه

 ؟ینکن یبا من باز یبفهم نیزم ارمتیبا مخ ب یخوایم-

 و رمز را زد ستادیدر اتاق ا پشت

مشت  انیو گوشه باکسر از م دیکش یو نفس آرام دنیو رس یکیراحت شد از نزد الشیخ

 دست جدا کرد....

 رینت امکو+عه 

 گفت یو آخ دیدرد خند انیخورد و م یگریمحکم د ضربه

 ....ندیرا بب شنشیپوز یها ییبایو تازه توانست ز دیاون نبود که ترسش پر کش ریتقص

 اش برطرف شود جهیشانه مردش گذاشت سرگ یگرفت و دست رو یجا نیبر زم بالخره

 شد و بالخره فرصت کرد اتاق را کامل رصد کند... آرام

 داشت یباتریمجهز بود اما رنگ ز یقبل یاتاق خانه ها همچون

 لذت بخش شده بود شتریداشت و ب یمیو تم مال زدینبود و چشمش را نم غیج قرمز

 آرومه یلیخ ی+چه رنگ قشنگ

 باشه؟ دینبا-

 باشه دینبا کردمیفکر م دونمی+نم
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 باشه دیبا-

 آروم باشه دیبا یچ همه

 منم شهیک باعث آشوبت م یزیچ تنها

 باشم دیبا من

 کند.... یبزند و کامل اتاق را بررس یزد چرخ اشاره

 داشت؟ ریتو لذت و دردت تاث یقبل ی+رنگ اتاق ها

 نشاند یشانیفکر کرد و اخم بر پ یقدر

 بود و بس رارسالنیآمد که در آن لحظه فقط ام ینم ادشی

 دونمینم-

 داشت؟ ریتاث ؟اونی+مکان چ

 دونمینه...نم-

 چون فقط من بودم یکردیچون فقط به من توجه م یدونی+نم

 باعث ترست بشه عامل ترست منم دیاتاق نبا رنگ

 ندارن یریتاث چیه هیمنم بق جانتیدردت منم عامل ه عامل

خود را  یو دست پشت سر حلقه کرد آمادگ ستادیا شیروروبه عیمط شیشور از حرفها پر

 نشان دهد....

 نجایها اومدم ابعد مدت-

 به جوشش افتادم کنمیم حس

 یو جبران کن یکار یاشتباه ها ایکنم  هتیتنب میومدین

 میهم و آروم کن میریاز هم آرامش بگ میاومد

 !؟یدیفهم

 یکه دلتنگ ندازدیآتش به جانش ن شتریانداخت و دست پشت بدن مشت کرد چرا ب نییپا سر

 را رفع کنند.... یسال دور کی

 +بله... ارباب

 کلمه بود نیلحن و ا نیلب فرستاد که چقدر دلتنگ و منتظر ا ریز یلعنت
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 ...افتیم شیبه درد دادن افزا لیو م شدیفعال م شتریب سمیساد دنشیهر بار شن با

 تخت هل داد یاش گذاشت و رو نهیتخت س دست

و  دیکش یسیجر خوردنش ه یصدا دنیبر تن را کامل پاره کرد و از شن مهینصفه ن رهنیپ

 ....دییدندان سا

 نگه داشت.... لهیم کیسر برد و نزد یشد دو دستش را باال انیکه عر کامل

 بندمتینم-

 یدست رو تنت بکش یو جرعت نکن یضربه هام تکون بخور ریز خوامیم

 نه.... ایجسم نفوذ دارم  نیهنوزم رو ا نمیبب خامیم

 یطیشرا چیدرد، دستش را تحت ه نیحاال دغدغه ذهن شد ح نیکه داشت....از هم البته

 ....اوردین نییپا

 کمربند در دستش لبخند زد.... دنیتکان داد و با د سر

 یمیپر لذت قد یبود گرما و سوزش ضربها ینوع رفع دلتنگ نیبهتر

 تکان خورد و چشم در چشمش شد یقدر

 اش نشست نهیس یپلک بر هم زند که ضربه درست رو افتیفرصت ن یحت

 اوردین نییجمع کرد اما دست پا نهیپا در س فورا

 درد دنیلوس شده بود از نچش یکم تن

 ....کردیآمده بود اما زود عادت م نییاش پا جنبه

 ....یتحت قلمرو من تو چشمام زل بزن یدوباره اومد یجرعت نکن وقت-

 و غرور تیمالک نیشد و لذت برد از ا صیحر

استخوان برجسته  یضربه رو بارنیبه رخ بکشد و ا ییدر چشمش زل زد توانا گرید بار

 ....نشست گنل

 عرق شده بود سیتن خ یزود نیو به هم دیکش داد

 و ترس و لذت و شوق تکرار یو دلتنگ جانیه از

 شده بود دهیبه سمت باال درد د دهیپا جمع کرد و دست کش انگشتان

 ضربه پشت سرهم نسار شکم تختش شد نیآورد اما همان لحظه چند نییپا

 در خود جمع شود ینتوانست قدر یو از درد حت دیرس غیبه ج ادیفر
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 نییپا یاریدستات و ب یمگه بهت نگفتم حق ندار-

 رفت ادتی یهمه چ یصاحب موند یمدت ب هی

 کنم؟ تتیترب دیاول با از

 نتوانست دفاع کند و جواب دهد یحت

 به پشت برش گرداند و بدون مکث ضربه زد یا هیاش را گرفت و به ثان شانه

 امدیشدن پشت سرهم اما کوتاه ن نییباالپا نیدرد گرفت از ا دست

گوش  ادشیو آه و فر دیدیو تاب بدنش را از درد م چیپ یکردنش ممکن نبود وقت متوقف

 ....دادیرا نوازش م

 دیها از سرشانه شروع شد و تا کف پا رس ضربه

 نشاند یادگاریکرد و تمام تن را زخم و  یجسم را رنگ تمام

 چرا یفورا و رد سرخ یاما به کبود دینرس یها به خون مردگ ضربه

را نوازش کرد و دم و باز آرام  شیشروع اوج گرفته انگشتان جمع شده پا نیاز ا یراض

 منطقع را کنترل کند.... ینفسها دیکش

 ؟یخو...خوب-

 کرد گردن برگرداند.... یدرون بالشت تخت فرو برده بود اما آرام تکان داد و سع سر

 نگم+گفتم...گفتم دلت

 تنم عادت داره نگفتم

 ضرب دستت و المروت آروم تا کن باهاش دهینچش

و حاضر بود تا آخر عمر صورت مچاله از دردش  دیدست کش رحمانهیرد زخمها ب یرو

 و آرام شود ندیرا بب

 عادت کنه خوامیم-

 بوده یچ ادیب ادشی

 شده بود لیبالشت گذاشت و درد به سوزش تبد یسر رو حالیب

 قابل تحمل اما لذت بخش ریغ

و طاقت نداشت اما با هر سوزش لبخند  خوردیو مدام تکان م گرفتیو قرار نم آرام

 شدیو آرام تر م زدیم
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گذشته  یغصه ها یبرا ییجا گریو درد کمربند د بردیم ادیضربه درد گذشته از  هر

 گذاشتینم

 ختیریو آرامش به جانش م کردیپاک م کامال

 بازهم برگشت رارسالنیکه ام اوردیدوام ن قهیاز چند دق شیب استراحتش

 زانو بلندش کرد یآرام رو د،یبلندش را چنگ زد و محکم کش بایتقر یمو

 برعکِس طول تخت بخواب-

 گریاز طرف د شیشد و پا زانیطرف تخت آو کیو سر از  دیخواب

 را به عرض شانه باز کرد و کف دستش را رو به باال نگه داشت دستها

باال  زانیسرش از حالت آو یبزرگ کف هر دو دستش گذاشت و اجازه نداد حت یگو دو

 .....دیایب

 ومدهی+هنوز نفسم جا ن

 که کنمینگفتم نوازشت م میخودمون و آروم کن میگفتم اومد-

کامال در  ینجوریا یوقت یدار یکنم چه توقع یتن ساخته شده که من باهاش باز نیا

 ارمهیاخت

 تا کنم... میمال باهاش

 نگفت و با لبخند منتظر ماند چیه

 نداشت دیجد جانیه یبرا ییجا گریجا آمده بود اما د نفس

 دادیم هیهد یدیکه تازه با تن آغاز شده بود و درد جد یگنگ یباز

 را حس کرد و فاتحه پوست و گوشت تنش را خواند یفلز یها رهیگ یسرد

و درد  کردیکه گوشه گوشه پوست و گوشت تن را له م ییها رهیکنار پهلو شروع شد گ از

 دادیم

را بر نوک  رارسالنیانگشت ام ینیگفت و تکان خورد که سنگ یآخ دهینرس یبه دوم یاول

 حس کرد نهیس

 دو انگشت له کرد انیو فشار داد و م دیرحمانه باال کش یب

اد من پا پس بکشم مگه حرفاست که دلش بخو نیتن تشنه تر از ا نینکن ا یالک یو او یآ-

 نه؟

 مشت گرفت.... انیو م دیکش دشیسخن نداد و دست به الت سف اجازه
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 مگه نه؟-

 ییحرفا نیتشنه تر از ا تو

 نه.... یکه زودتر به اوج برس یش خیس یمنتظر

 سخت بود شیبرا رارسالنیحرکت ام تصور

 کرد رشیدست گرفت و تحق انیرا م آلتش

 و پوزخند زد و آلتش را ول کرد دیتن کامال آشکار زده شد و فهم نبض

 چه زود جوابم و داد یدید-

 +ارباب

 تاحاال امتحانش نکردم رهیگیدرد م رهیگ

 میکنیامتحان م-

 میهست که امتحان کن زیچ یکل

 شدمیکه آروم م کردمیاتاق تصور م نیزندان تورو تو ا تو

 ارمیاشکت و در م یچه جور کردمیم تصور

 برمیو من لذت م یکنیو ناله م یچیپیدرد به خودت م از

 عجله نداشته باش کنمیکردم که همش و روت امتحان م دایاونجا پ دیجد یباز یکل

 دیکش خیکرد و گوشت تنش را به س زانیتن آو یبلند یها را به تمام پست رهیگ

 راستش خورد مهیبه آلت ن یلیکرد و مچاله شد و س یآخ و اوخ رهیهر گ با

 سرش را چنگ زد یو مو دیعقب کش بآلخره

 ....دیسرخش دزد یاز لبها یقیرا باال آورد و بوسه عم سرش

 شروع شد مونیباز-

 یدیو تو جواب برعکس بهم م پرسمیازت سوال م من

 یدیفهم کشمیرو باهم م رهیچند تا گ یاشتباه جواب بد اگه

 هیدستت هم حرارت یگو اون

 شیبنداز یداغ شد حق ندار دستت
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سکسه  نیسرو کارت با ماش ستیبارت بعد مدتها با من ن نیاول یعنیافتاد  نایکدوم از ا هر

 ؟یدیفهم

 یلیچشمانش شد و همان لحظه برق آسا س رهیخ یکرد از حرف آخرش و حرص اخم

 کرد افتیدر

 بودن حرکتش اما لبخند زد یگشاد شد از ناگهان چشم

قبل  شنیصورتش گذاشت و به همان پوز گریطرف د یگرید یلیس دیرا که د لبخندش

 درش آورد

 به عرض شانه باز و لبه تخت بود دستها

ها را نگه دارد اما عمرا اگر  یگو توانستیو نم شدیدردش شروع م عیسر یلیکه خ البته

 تن او، به اوج لذت نرساندش ییمدت جدا همهنیبعد ا گذاشتیم

 حالت تهوع یحالت و بعد مدت نیاز ا گرفتیم جهیماند و سرگ زانیبازهم آو سر

که در دستش شروع شده  ییگو یگرما ینکند حت یها توجهاز حس کدامچیکرد به ه یسع

 بود

 او کرد و آب دهان قورت داد یرا جمع سوال ها حواسش

 تنگ شده بود؟ هامونیمدت واسه باز نیدلت ا-

 گفت یبر لب آمد اما فورا قورت داد و "نه" محکم دییتا

 کردیم جشیگ شتریب نیجواب برعکس بود و هم یباز قانون

 و جوشش اشک را حس کرد دیکش یادیکه همزمان از پوستش جدا شد فر رهیگ سه

 خاراندیو م دادیها را ماساژ م رهیگ یدستش آزاد بود و جا خواستیم دلش

 +ار ارباب

 م آخجواب داد درست

 دونمیم-

 ومدیجواب خوشم ن نیاز ا فقط

 ؟یکرد ییمدت خودار*ضا نی....ایبعد

به اوج  یبرا زدیتن له له م یوقت کردیجسم را پس چه م ازیبود که ن یآره محکم جوابش

 دیفهمینم ییو جدا یو دلتنگ یو دور دنیرس

 +نه
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 انیها نداشت که کامال م یتا افتادن گو یکنده شد و دست شل شده فاصله ا رهیهم دو گ باز

کرد و باسن باال برد و  یکیگفت هق هق ف یگریمشتش فشرد و از گرما و سوزشش آخ د

 تخت کوباند یمحکم رو

 درست گفتم به وهلل درست گفتم-

 دونمیم-

 ومدیخوشم ن شیجواب واقع از

 یبعد رسمیبه حسابت م بعدا

 شد رهیو تاب کم جسمش خ چیمنتظر ماند و به پ یکم

 کردیلحظه را ثبت م نیبه همراه خود داشت و ا یکاش گوش یا

را به  سمشیشده اش ساد چیپ رهیو گ یو تن زخم شدیبا نگاه کردن به او هم آرام م یحت

 کردیو آرام آرام رفع م رساندیاوج م

 کرد یباز یو باز دیآلتش کش یرو دست

 شد بشیو نص خواستیرا م شتریو آه و ناله ب یقراریب

دستش داشته  یاز گرما یشتریهمان نوازش اول کمر و لگن از تخت فاصله داد سهم ب با

 باشد....

 مدت؟ نیا یو لمس کرد یکس یگفت-

 +آره آره آره....

 اش دهیلرزان و ترس یزد از صدا لبخند

 نکرد یحرکت چیها بود اما ه رهیگ دنیکش منتظر

 داشته باشد یباز کرد به مقع*دش دست رس یتخت گذاشت و کم یرا رو شیدو پا کف

 انداخت هیاش سا یجسم زخم یرو یتر آمد و کم باال

 نظرت و جلب کرد؟ یکس-

 +آره

کمربند از  دیرا که د شیخشک خشک به مقعدش فشار آورد و جمع شدن پاها انگشت

 رانش را هدف گرفت یکرد و قسمت داخل هیکنارش برداشت و دوال

 را عشیکمربند و درد فج هیو ضربه دوال محل حساس اوردین طاقت
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از  رهیافتاد و کامال در خود جمع شد و چند گ نیگو از دستش برزم کیو  دیکش یبلند داد

 تخت افتاد.... یپهلو جدا شده، رو

 کدام تمرکز کند یرو دانستینم گریپشت درد و آخ پشت آخ د درد

 دیرا هم نفهم یافتادن گو یران روبه ضعف بردش که حت یقسمت داخل درد

 به مقعدش فشرد.... شتریرا باال داد و انگشت ب شیپا دو

 سوال نیآخر-

 ؟یو دوست دار اربابت

 +آره

 درون سور*اخ مقع*دش فرو برد کبارهیکرد و انگشت  اخم

 که با او رابطه داشت... یبار نیبود همچون اول تنگ

و بالخره اشکش را در  گرفت یدر هوا مانده اش را گاز محکم یلذت شد و ساق پا غرق

 آورد....

 فهممینم گهی+لطفا لطفا د

 دیفهمیکه نم البته

 کرده بود... جشیپشت درد در تمام نقاط تن گ درد

 ؟یاربابت و دوست دار-

 +آره

 خواستیبلند ترش را م هیگر یکند و صدا گرید رهیگ چند

آن قسمت فورا رد  یدیو از شدت سف دیکوب شیجلو عقب برد و محکم پشت ران پا انگشت

 به جا ماند شیانگشتها

 ؟یاربابت و دوست دار-

 آره لطفا.... دمیسوال جواب رد نم نیبه ا چوقتی+ارههه ارهههه من ه

 کندیچه خواهش م یبرا دانستینم یحت

 شتریداشت وادارش کرد به خواهش ب ادیبودن را به  عیمواقع تنها مط نیکه در ا یدهن

چشم ببندد  یو حاال که سر هم سطح بدن بود فرصت کرد کم دشیتخت باال کش یرو

 برسد انیبه پا جهیسرگ
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و س*کس و  یبه وقت باز یکه حت یمانده را هم کند و سرمست از جواب یباق رهیگ نیچند

 شد... رهیاش خ یزخم یو به اثر هنر ستادیتخت ا نییپا کردیم یزبان نیریهم ش هیتنب

 رد کمربند یسرخ

 که خونمرده شده بود یو فلز نیسنگ یها رهیگ گاهیجا

 یگو یانگشتان و کف دست سرخ از گرما رد

 سیبه فا*ک رفته و چشمان خ صورت

 سرخ یباز و لبها مهیآشفته و دهان ن یموها

 که خود ساخت و آراست.... ینبود هنر شیستا قابل

زد لب بر لبش گذاشت و همچون او چشم بست  مهیتنش خ ینداد و رو دنینفس کش فرصت

 غرق حس و حال بوسه شود

 شد شانیو طعم خون مخلوط طعم خوش لبها دیو بلع دیو جو دیمک

 ...دیزد و با خنده اش خند سیرا ل شیلبها یو خون رو دیکش عقب

 +فقط

 یمونده بود که پاره نکرده بود لبام

 نه-

 ش رساند....تنه اش برد و از پشت به مق*عد نییپا دست

 شد.... رهیخ شیو به دودو زدن چشمها دیدست دور سور*اخش کش آزاردهنده

 مونده که پاره نکردم نمیالبته ا-

 +خودم پارم

 تا کن میاون مال با

اش را با چشم باز مانده یپاها انیبه تاج تخت داد و پا باز کرد و م هیکرد و خود تک بلندش

 نشان داد...

 یکن یمردت و راض یخوایم یوقت چجور همهنیبعد ا نمیبب ایب-

 یگر یو وحش یگذشته شده بود به وقت عشق باز رارسالنیام همان

 دیکشیتماما به رخ م تیرحمانه و مالک یب کلمات

 نشست شیپا انیتوجه به سوزشش پر آخ و ناله م یکرد و ب سیخ لب
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 درآورد و گرسنه نگاهش کرد.... شیاز پا باکسر

رد و لذت تجربه کرده و د جانیه شتریب میساعت و ن کینداشت که  یادیز تیبه فعال ازین

 شده کیبودند و تحر

 ...دیبزرگش را در دست گرفت و از دل دل زدنش ذوق زده خند آلت

 کنهی+هنوز کار م

 تر کرد.... کیو به آلتش نزد دیسرش کوب پس

 نگو کارت و بکن یور یدر-

 دیسیآورد آزار دهنده کالهکش را ل رونیو زبان ب دیخند

 ...دادیاش را نشان م یقراریزدنش را دوست داشت ب نبض

 اش کند یطاقت و عصب یکرد ب یزبان باز یکم

چشم بست از  یو عصب دیسیآلتش را ل یتا باال نییباال آورد و مظلوم نگاهش کرد و پا سر

 که ماهش راه انداخته یشه*وت یباز نیا

 اش را یحرکت فوق هورن ای کردیباور ممظلومش را  نگاه

 فکش را باز کرد گریسرش را گرفت و با دست د پِس 

 یدهانش را حس کرد و پر لذت آه مردانه ا یکمر زد و تمام حجم آلتش گرما کبارهی به

 که تنها حالشان خراب تر شد دیکش

تمام حجمش را  یا هیو ثان دیاما عقب نکش شدیکه به ته گلو وارد م یزد از فشار اوق

 تحمل کرد

 داد هیدهانش را به او هد یو باز گرما دیرا دست کش شیوار ران پا نوازش

 دیدیمردش م یکه در چشمها یرا پاک کرد آن لذت سشیخ یو لبها دیعقب کش بآلخره

 بود.... یهر حس خوب یورا

شک داشت در نفس  یخمار چشم بست و حت دیمرد که گردنش را به آتش کش یلبها یگرم

 دنیکش

 راحت شد الشیسالم تن را هم رد گذاشت و بالخره خ یجا تنها

 یو هرلحظه با برخورد لبها خوردیو تاب م چیکه لذت بخش بود پ یتن ینیسنگ ریز

 دیکشیآه م شتریگرمش به گوشه گوشه تن ب
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شتن جسم وا داشت نه توان نگه دا یبه آمادگ ازینه ن گریبه عقب برگشت هرچند د بآلخره

 رفته....

رحمانه بتازد و بدرد و  ینقاط جسمش ب نیتر کیدرون خودش در تار خواستیرا م او

 به کمر داد ییبایدر هوا نگه داشت و قوس ز باسنحالش را خوب کند....

 و تاب خورده را به رخ بکشد اما باز هم از او عقب ماند چیتن پ ییبایز خواستیم

 باسن حس کرد و چشم درشت شد اریش انیرا نشسته م شیلبها یگرم

 را دنیبرد نفس کش ادیاز  یزده حت شوک

 شد انینما یدیاز شدت لذت به پس سر برگشت و سف چشم

 هم به پرواز درش آورد نیاما هم رینظ یبود آن حس فوق العاده و لمس ب یا هیثان تنها

 دیکش ادیگرمش را اطراف مقعد حس کرد و با ناله اسمش را فر نفس

 بسه رییی+ام....ام

 هوات و دارم شیه-

 کردیم شییرا داشت اما هوا شیهوا

 ساعت طول بکشد نیکه چند ینه عشق باز خواستیم ینه آمادگ گرید

حالت ممکن برگشت و دست دورگردنش  نیقرارتریو حالت، در ب شنیبه پوز توجهیب

 دیجسم دراز کش خود کش یحلقه کرد و رو

رد و از همان ابتدا گوشه لبش را محکم گاز گرفت و پا دور آغاز ک یا انهیوحش بوسه

 اش را نشان دهد... یآمادگ چاندیکمرش پ

 ....دیاز حدش نال شیب یدرون جسمش نفوذ کرد و از تنگ بالخره

 یبر آن نداشت هم دست از زبان دراز یکه اوج گرفته بود و کنترل ییسروصدا انیم یحت

 ....دینکش

دادم و  لتیراخ و باکره و معصوم تحوسو نیا گهیبار د هیباشه  ادتی ریآخ ام ادتی+

 ....یدوباره پارش کرد

 گرفت یو گردنش را گاز محکم دیخند

 کاشتیصورتش بوسه م یجا یو بر جا خواندیرا از چهره اش م درد

دردش کم  رفتیلب قربان صدقه م ریو با هر ناله ز کردیرا نوازش م شیو پاها شکم

 شود....
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 دیرس تیکم شد اما لذت به نها درد

 شد شتریمردش ب یو شدت ضربه ها دیو ناله گوش کر کرد و کمر به تخت کوب آه

 چه... یبرا دانستینم یهق هق افتاد و حت به

 نه از حرکات و نه حرفها دینفهم چیه گرید

 ...دیرس انیبوسه ها را حس کرد و بالخره پرواز به پا یگرم تنها

 ه قعر جهنم پرتاب شدآزاد کرد و ب سقوط

 آرام گرفت و لبخند زد از به  یدیلرزش شد با

 ییدوتا دنیرس اوج

 اتاق رونیب یشدنش را حس کرد و بعد سرما دهیآغوش کش به

 تن مردش را کرد یگرم یتقاضا شتریتن مچاله شد و ب ناخودآگاه

 تر به اتاق رفت و تنش را حبس پتو کرد عینشاند و سر شیشانیبر پ یا بوسه

 ؟یخوب-

 کشمی+خوب؟فقط نفس م

 یخوب اریادا در ن-

 پاشو

 ؟ی+پاشم برا چ

 خونه اتابک خان میبر میحمام بعدش هم کارامون و بکن میبر-

 پس زد و به کنارش اشاره کرد یکم پتو

 فشرد... نهیو جسمش را به س دیخنده دراز کش با

 کجا؟ می+بر

 یفهمیجنازه سخنگوعم م هیمن االن  ریام

 بدم؟؟ هیکدوم کمر به مبل تک نم؟؟بایکدوم کون بش رون؟رویب میبر

 سالم راه برم یکدوم پا با

 من داغون داغونم

 ریکن جلو خودت و نگ یرفع دلتنگ گفتم
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 که اریپدرم و در ب نگفتم

 ینینب ریخدا خ از

 کند... یدگیرس شیبه زخمها دنشیگرفت بعد خواب مینمناکش را نوازش کرد و تصم یمو

 یزنیحرف م یلیهنوزم بعد سکس خماهان تو -

 !...گنیهمه م دونمی+م

 ؟ییییچ-

 و قبل فرار کردن از پشت حبس آغوشش شد... دیخند

 +غلط کردم غلط کردم

 نکهیمثل ا یخاریم گهیبار د هی-

 لطفا ریگفتمممم ام ینجوری+غلط کردم بخدا هم

 و سر همانجا نگه داشت  دیگردنش را بوس پشت

 گرفت و نگران بازهم سوالش را تکرار کرد... شیاز عطر موها یقیعم دم

 گه؟ید یخوب-

 و سمتش برگشت... دیدر آغوشش چرخ یعشق و بشاش و لبخند به لب به سخت پر

 میعال ستمی+خوب ن

 یبهم نزد بیآس یدی؟دیدید

 یکامال آروم شد یحال که خودت و کنترل کرد نیدر ع یدید

 میایبرم نمیاز پس ا گهیبا هم د مینشون بد یبه خودمون فرصت داد یدید

 یقرص بخور یمجبور باش یتا ک ستین مهم

 یبش یزود به زود عصب یک تا

 یریبگ یعصب کیت یک تا

 کنمیآرومت م من

 شمیو آروم م یکنیکه تو بغلم م همونجور

 کنمیفکر نم ییبه جدا گهید

 شدن دهیکه واسه هم آفر ییآدما
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 جهان یکجا ستین مهم

 کنندیم دایهم و پ تیجمع اردیلیم 8 نیب از

 ...گمم نکنیکرد دایمنو پ اردیلیم 8 نیب از

 یکرد دامیکن...پ دامیپ ،یکرد گمم

 میگردیدوباره بهم برم بارنیا مثل

 رابطم؟ نیَبرنده ا شیمن پ یکنیتو فکر م-

 یبریم شیخودت پ ویو همه چ یخودخواه ی+هست

 برنده نه شیهستم اما پ-

....آسمان خراش و قدرت در نظر یاسمان خواش و کنترل کن یکه تونست یقدرتمند تو

 ریبگ

 اسمش؟ شهیم یچ کنهیکه آرومش م یاون

 من ترسناکه تیعصبان

 یترسناک تر یکنیآرومم م تیکه تو اوج عصبان ییتو اما

 لوس شد دهیزخم د یو از درد لبها دیذوق خند پر

 و غر زد دیبه شانه اش مال صورت

 کنمینم+لبام و حس 

 دو سه برابر شده حجمش عوضش-

 یفشارم بد یبغلم کن ی+قبال بهتر بلد بود

 بغلت کنم ترسمینکردم م یزخمات و ضد عفون-

 و غرق لذت شد اطیاحت نیزد از ا لبخند

 دیو آرام بوس دیاش کش نهیس یرو دست

 ؟یخوابیچرا نم-

 +حالم خوبه

 لحظه با تو بودن و از دست بدم هیباشه اون خواب که  حرومم

 بخواب-
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 ازم یگرفت یانرژ یلیخ

 انداخت شیپا یآمد و پا رو ناز

به گند  یتحاش اما مهم نبود  یسیتن و خ یفیاز کث شدیم یسرشار از حس منف دیبا احتماال

 ملحفه و پتو دنیکش

 خوبه یلی+حالم خ

 دوست داشتم یلیو خ حرکتت

 کارا بکن برام نیاز ا بازم

 پهلو رخ به رخش شد و ابرو باال انداخت به

 یو گردن سراسر خون مرده زوزه گرگها را در م یکبود و زخم یکردن به لبها نگاه

 آورد....

 چون تشنه تنت بودم نمیا...شهیم تیادیز..نه بابا!-

 +چطور من برات ساک بزنم تو نه

 فتهیتو وظ-

 توام هست فهی+وظ

 خوابد بلکه بتواند تنش را درمان کندب یقدر دیچشمش کش یو دست رو دیخند

 بخواب ماهان بخواب-

 دوست داشتم یلی+خ

 نگو بخواب.... یه کنمیم ریتو آسمونا س هنوز

س وسط سک یاز برنامه ها تو...طرف نگاه کنن یتو رو کشنیکس خجالت ممردم بعد س-

 یگیم

 من با همه فرق دارم ستنی+مردم من ن

 ردیاش گذاشت بلکه آرام بگ نهیو سر به س دیتنش کش یاش را رو یزخم تن

 نکرد غیدر دنشینوازشش کند و زخمها بدتر شود اما از بوس دیترسیم

بخواب سرحال  کمی...جات وسط آسمون شبه یستین ینیزم...با همه یبا همه فرق دار-

 میکار دار یلیخ...یبش
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 ٭٭٭

 و باز غرغر کرد... دیچمدان دنبال خود کش دسته

 ...کردیهتل تنها خسته ترش م ضیو تعو جانیشب کامل کنسرت و ه کیبود بعد  خسته

 اون هتل خار داشت؟ ارشی+ک

 هیتو  اروی نیبا ا خواستمیمگه زوره نم ومدیبابا خوشم ن یییلیخ یزنیغر م یییلیماهان خ-

 میهتل باش

 خودمون خب یشگیهتل هم میریم

 +خستممم خستهههه

 یریگیمثل پسر بچه ها بهونه م یلوس یسیخسته ن-

 دیبرادرش کرد و خودش را کش رهنیبند پ دست

 او را به دنبال خود کشاند ارشیو ک یمیبه عادت قد دندیخند

 گرفت شیراه آسانسور را در پ میهتل نرفت و مستق رشیسمت پذ یحت

 ارشی+ک

 ینگرفت اتاق

 گرفتم یهماهنگه تلفن ایب-
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 ردیچشم بست آرام بگ یکم ریطبقه هتل را زد و تمام مدت سر به ز نیآخر دکمه

 ساعت استراحت داشت نیبه چند ازیو ن دیچیپیدر مغزش م یقیموس یهم سروصدا هنوز

 بود یسرحال آمدن کاف یبرا یگوش نیشده از پشت دورب یبا مردش حت دارید یکم دیشا

"بابا زودتر برگرد  زدینق م دهستایسرش ا یکه باال ییایآرکو در آغوشش و ارش دنید

 "دهیحرص م یلیآرکو خ

 نیریش یادآوری نیزد از ا لبخند

گذاشت و  یخستگ یاما به پا کردیمتعجبش م ارشیآسانسور خارج شدند و سکوت ک از

 همراهش به سمت اتاق رفت

 نبود ادیدونفر ز یآمد و برا یاتاق هتل م نینظر بزرگتر به

 دیرا از اتاق شن یکوچک یقدمها یدر را زد و صدا کارت

 کرد؟یبرگشت و خنده اش را چه معنا م ارشیبه سمت ک مشکوک

 برو تو ماهان-

 بود کیاتاق تار ییابتدا یبرداشت اما راهرو قدم

 دیشنیرا م یآرام یقدمها یهم صدا هنوز

قلب  یو دست رو دیکش یآخر راهرو داد ستادهیآرکو ا دنیگذر کرد و با د یکیتار از

 گذاشت....

 دیپر نییکشان به سمتش آمد و باال پا غیج پسرک

 ی*تفلدت مبارک بابا ماه

 دیاز ترس اما خم شد و در آغوشش کش امدیجا ن نفس

 ؟ی+آرکو خودت

 شهی*نه الک

 ؟یاومد یچ ؟بایکنیم کاریچ نجای+آرکو ا

 *با ابوتوس

  ؟ی+با چ

 یبابا ماه دهی*ابوتوس رو هوا د

 برگشت و مستاصل ماند ارشیسمت ک به
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 از اتفاقات اطراف ماندیغافل م یوقت شدیم یعصب

 ؟یبا اتوبوس اومد نجای+آرکو تو از تهران تا ا

 بابا؟ یگیم یچ

 نه ی*ابوتوس خال

 که رو هواعه نایا از

 اومده مایبچم با هواپ کنمیخدا االن سکته م ی+ا

 تورو آورده؟ یک

 ی*بغل شوخر

 گذاشت و بالخره داخل اتاق رفت نیزم آرکو

 کند اما نکرد دایرا پ رامینگاه دورتادور چرخاند عل یحرص

 ستادیقلبش ا برعکس

 نبود اما خانواده اش بودند رامیعل

 بود پسرش بود مردش

 ستادیو در کنارش ا وستیهم به جمع خانواده پ ارشیک دیو د ستادیا همانجا

 ....دیشد پر بغض سر خم کرد و چهره شاداب پسرکش را د دهیکش نییکه به سمت پا دستش

 ی*تفلدت مبارک بابا ماه

 که.... ومدمیتهنا ن میباش شتیپ میایبود همه ب نخشه

 سوختیم یهر چند چشمها کم دیخند

 گرفته بود یزد هرچند گلو کم قهقهه

 ترسناک نبود؟ یحجم خوشبخت نیو ا دیخند

 و بآلخره نوبت مردش شد.... دیخانواده را در آغوش کش یتک اعضا تک

 ییابتدا یگذشته همان روزها یروزها همچو

 بود ستادهیا نهیدست به س واریپوش گوشه د اهیپا س سرتا

 کشاندشیکه به جنون م ییو نگاه روبه باال نییسِر پا همان

 بود شهیکه هم یوار قدم زد همانطور تمیر
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 تر شد یو بغض نشکست اما چشمها کم ستادیا شیجلو

 نه؟ نجایا ی+تو همه رو آورد

 ینباش شمیشب تولدت پ زارمیم یفکر کرد-

 بگن و من به روش خودم نه کیبهت تبر هیبق زارمیم یکرد فکر

 یول ستین نیا همش

 کرد آرکو را مشغول کنند و خانواده دورش حلقه زدند... اشاره

 میهست یهمگ-

 حسرتش و داشتم شهیو هم یخواستیم شهیکه هم یخانواده ا همون

 نجانیاالن همه ا نمیبب

حرف  نیسرفه زد و مهم تر یمصلحت گرانید دییگوشه مبل اشاره کرد و با تا فیک به

 را بر زبان آورد شانیزندگ

 مونه یتوش پاسپورت همگ-

 میریآره هممون م یبگ هیکاف فقط

  میمونیم رانیشب ا نیبه عنوان آخر امشب

 سیانگل میریم میخواینم لیوسا میفروشیخونه هارو م رنیبگ طیبل کنمیم هماهنگ

 میکنیم یاونجا زندگ میریم

 میاالنم هست نیما هم میکه خوشبخت بش میریم گمینم

 مینیو بب یزندگ گهید یرو هیتا  میریم یول

 بود که انتظارش را داشت.... یزیمبهوتش همان چ افهیق

 پر بغض رو برگرداند ایبه جمع کرد و ارش ینگاه

چند روز نق زد و مخالتفش را اعالم کرد  نیدر آغوش روهام فرو رفت و مثل تمام ا ایآر

 اما او مصمم بود

 رفت میدر تصم نه

 گرفتیکه ماهان م یمیتصم در

 میشناسنامه آرکو استفاده کن یکیاز اون  میتونیم میاگه بر-
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 یو ادامه بد یو خوانندگ یو به همه بگ شتیگرا یتونیم

 اما هنوزم هستن شنیکم م طرفدارات

 مونهیبه دلت نم یرفتن خانوادگ رونیحسرت ب گهید یترس ندار گهید

 نه موافقه نه مخالف چکسیه

 ییکام اوت کنه تو دیکه با یچون کس خوامینظر تورو م خودخواهانه

 م؟یبر

 سر برگرداند و چهره همه را از نگاه گذراند مبهوت

 فشرد.... یدر دست مردش گذاشت و کم دست

 ؟یگیم یدار یچ رارسالنی+ام

 نه؟ ای میبر-

 دیدهان قورت داد و لب گز آب

 بود یبه فکر داشت اما خال ازین

 داشتند دیبه تجد یازیکه قبال از سر گذراند چه ن ییفکرها

 یاز خوشحال یدیپرسیسوال و ازم م نیا میرابطه بود +اگه اگه همون چند سال که تو

 کردمیپرواز م

 که آزاد شم میکه راحت ش میبر گفتمیم

 ندارم یگذشته رو به زندگ دیاون د گهید اما

 نمیبیو تو رفتن نم میآزاد گهید من

 و به همه بگم که قبولم کنن اما شمیگرا تونمیمن م میبر اگه

 خوامیمن همه رو نم اما

 و قبول کردند.... شمیکه گرا خواستمیخانوادم و م من

 ستین شمیترسم لو رفتن گرا گهیاما من د میترس ندار گهید میبر اگه

 خانوادمونه دنیترسم از هم پاش من

 رومه شیکه حاال پ هیجمع نیهم میخوشبخت ستیرفتن ن میخوشبخت گهید
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 یهاعقب برگشت و هنوز هم قفل دستانشان را رها نکرد آرکو گوشه سالن با بادکنک به

 دیخندیو غش غش م کردیم یفراوان باز

 لب همه آورد یاش لبخند به رو خنده

استفاده کنن که اسم  شونیندارن از شناشنامه خال ازین ایو ارش ارشیک گهید می+اگه بر

 نجوریو روهام هم هم ایهمسر نداره آر

 عشق که تو شناسنامه هک نشده اما

 اسم پدر داره.... هیبره مدرسه که شناسنامش فقط  یوقت کشهینم یسخت گهیآرکو د میبر اگه

 ستین یآرکو معمول اما

 که من نگرانش باشم.... ستین یعیمن طب یآرکو

 و ناراحت نکنند یکس گهیشده که د یمورد فرهنگ ساز نیدر ا انقدر

 دونمیدوتا بابا داره م گهینم یبه کس آرکو

 کنهینم تیاذ ایمسخره  یکس گهیآرکو رو د میاگه بر میاشتباهه که فکر کن اما

 حسرت و بغض هیعامل  شمیمن من م میبر اگه

 نهیبب کیخواننده مورد عالقش و از نزد تونهینم گهیک د یکس واسه

 به سمت مردش برگشت و پشت دستش را آرام نوازش کرد و لبخند زد باز

 خوندنم و ندارم جانیشور و ه گهیمن د می+اگه بر

و  ابونیخ گهیاما من د میو آزادانه راه بر میریدست هم و بگ ابونیتو خ میتونیم میبر اگه

 ریام خوامیراه رفتن با تورو نم

 خوامیم یشتریب یزایچ گهیحاال د من

 یبزرگ تر یزایچ

 کنهیترش م نیریکه ش خوادیم یهماهنگ کمی رونیب میبر یخانوادگ میتونیحاال هم م ما

اون  کمیفقط  رمیبهت بچسبم و دستت و بگ نیو تو ماش رونیبا تو برم ب تونمیحاال هم م من

 شهیم یخال نیریش ینگران هیته دلم از 

 خوامیمن فقط تو و خانوادمون و م گفتم

 خوامیم میکه از اول بود ییخودخواهانه تو و خانوادمون و همونجا اما

 خوامیو م میکه االن دار یخوشبخت ریمس نیهم من
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 م؟یو ادامه بد ریمس نیهم

 شدینم افتی تیاز مظلوم یسر کج کرد هرچند درون عمق نگاه نشان مظلوم

 ....کردیکه از نقطه ضعفش سواستفاده م دیدیم یثیخب ماه

 سر جلو برد و دست پشت گردنش گذاشت ایو ارش ایار یخوشحال ادیو فر غیبه ج توجهیب

 و پشت سرش را نوازش کرد دیبوس قیچسباند و عم شیشانیبه پ لب

 کیدرست نزد یگفت و لگد یا دهیکش یکنارش قرار گرفت و دم گوشش اوووو رامیعل

 بود دهیماهان چسب یشانیخورد و لبش هنوز هم ب پ شیساق پا

 ک انگشت گرفت و لبخند زد....را با نو سشیخ یجدا شد و نم مژه ها بالخره

 ....میادامه بد-

 و پچ زد دیخندان از پهلو بغلش کرد و سرشانه اش را بوس ارشیک

 دل بکنم تونستمینم-

 اما ترس داشتم یکنیقبول نم دونستمیم

 ینباش گهیبرگردم و تو د ارمیو طاقت ن میو بر یکه قبول کن نیا از

 میکنارهم خاک بش میرفته بود قسم خورد ادمی

 دیو بالخره اشکش چک دیخند

 ردیهمانجا ماند آرامش بگ یزد و کامال در آغوشش فرو رفت و کم چرخ

 رشیبابا ام رهیو قلدر خ یحس کرد و جدا شد و پسرک جد شیآرکو را کنار پا حضور

 بود

 داره؟ خار بوس، آرکو نه؟ ی*بابا ماه

 جمع یبه خنده پرسروصدا دیکش یمکث کرد حرفش را درک کند و داد یا هیثان

 دانستیحرف پسرکش م نیرا که مسبب ا یغره رفت تمام عوامل چشم

 بست ایبه آر یشروع شد و چشم غزه توپ ایارش از

 نشست رامیعل یرو یو در آخر نگاه وحش دیکش ارشیک یبرا یو نشان خط

 داده؟ ادتیحرف و  نیا یآرکو ک-

 یشکی*ا
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 داده ادتی ینکن بابا بگو ک یطرفدار-

 ی*شوخر

 مال من خار داره گف

 یچ یعنیمالش خار داره  لیام بابا

 به رگبار بستن را داشت تیکه قابل ردیبست آرامش بگ چشم

 پسرک زانو زد و در آغوش بلندش کرد.... یروروبه

 که گفته هیکه فقط در خور همون هیحرف زشت-

 مگه نه کنهیتکرار نم گهیمن د پسر

 ارنیرو نم 2و ملوس  ِلکسییبابا...*عهن

 ملوس دو گهیبه سگش م یک ییآرکو بابا-

 2هاپو ملوس  ۱ملوس  ی*آرکو...خرس

 ارن؟ینم

 میبخور کیک میبر...میریفعال تولد بابا ماهان و جشن بگ ارنیبابا م ارنیم-

 آشپزخانه شود یراه گرانیهمراه د کیگذاشت تا به بهانه ک نیرا زم پسرک

 کردیسابق خود، او را نگاه م یزده بر جا هیسمت ماهان برگشت که تک به

 میبر ایب-

 د؟یرو چرا آورد نای+رکس و ا

 میمونیم نجایو ا یکه تور دار یهفته ا هی نیا مینرفت اگرم...میبر میگفتم اگه خواست-

 ست؟ی+سختت ن

 ؟یچ-

 +جنوب موندن

مثل  گهید نمیبیشهر و م نیا یها ییبایتازه دارم ز انگار...کنمیمثل قبل نگاش نم گهید-

 ستین اهیقبل برام س

 کرد و دستش را گرفت یزبان نیریش

 زدیماهان لبخند م یبه بلبل زبان شتریقدم برداشتند و هر لحظه ب گریسمت سالن د به
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 ستین اهی+معلومه که س

 کردم یرو هم نوران نجایا من

 یکرد یمنو نوران ینه تو فقط زندگ-

 خورد نیچ شیو از شدت ذوق گوشه چشمها دیخند

پلکش را ببوسد اما دست معشوق چانه اش را گرفت و  یدوست داشتن نیجلو برد چ سر

 دیلبش گذاشت و عقب کش یرو یو خوش طعم میمال بوسه...تر برد نییرا پا شیلبها

 خودم گرفتم یکه نداد تو...تولد بود کی+بوسه تبر

 

 

 

 

 2ملوس
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*** 

وار ضرب گرفته بر  تمیر کردیاش را حس م دهینوازشوار و رقصان انگشتان کش حرکت

قابل  ریتند و غ تمیر نیشود از ا تشیمبادا ماهش اذ دیکش یارام نفس م ارام...اشنهیس

 کشدارش یاز نفسها دیو خند دیفهم...کنترل

 یا هیشده ثان یتپش قلبش حت یحرکت چسباند و ارام لب زد مبادا صدا یب نهیکف س دست

 گوش را نوازش ندهد

 ؟یاردی+ب

 ؟یپرسیو م یدونیم-

 صدات و بشنوم یکه جواب بد پرسمی+م

 وقته بخواب رید-

 خب تو بخواب ی+بخوابم که چ

 داشت ییبایز هامیقلبش اشاره کرد و کالمش چه ا یانگشتان نشسته رو به

 گفتیگذشته کم سخن م رارسالنیام همچون

 گفتیدلبرانه م اما

 فرستاد یو باز پس نم بردیدل م اما

 که بتونم بخوابم یاز درخششت کم شه کورم نکن کمیکه  یبخواب-

 کرد.... یگفت و چه خوب درک م یاش را م یطاقت یب

 شدنش را ییو هوا گفتیتنش را م لمس

 کردنش قراریربط داد به درخشش و ب بایز چه

 بخوابم کم بود برام خوامی+نم

 ؟یچ-

 +حس خوب امشب

 شبا  نیهمه ا لمث شبید مثل

 ترسمیدارم م گهید کنمیتولد بهتر از سال قبل حس م هی هرسال

 کنم به نظرت؟ کاریتموم شه چ یروز هیبخوام و  شتریب ترسمیاما م خوامیم شتریب
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گرفت و گردن به سمت  دهیرا ناد زانشیبلند شده و چشمان درشت و لب و لوچه او سرِ 

 خود درازکشش کرد.... یو کامال رو دیکش اشنهیس

 ینگ ونیبخواب انقدر هز-

 رییی+ام

 و زهرمار ریام-

 کنسرتم؟ یایم ری+ام

 نه-

 نمتیبب تیسانس بزار تو جمع هی+لطفاااا بخاطر من فقط 

 تولدمه ها یایم

 شب تولدت گذشت-

 یایب دیاومدم با ایکه به دن هی+امروز تازه روز

 ری....امدیبا

 نداره ریناز صدام روت تاث گهید چرا

 ناز صدات؟ مگه ناز داشت صدا-

 ....دیاش قرار داد و خواب نهیس یرو نهیس نباریکرد و ا اخم

 ندیبهتر که صورتش را کامال بب چه

 نداشت؟ یبگ یخوایم یعنی ری+ام

 ؟یخوابیاگه بگم داشت م-

 +اره بگو

 داشت داشت بخواب صبح شد-

 گذاشت.... نهیراحتتر شد و اسوده تر سر به س الشیخ

 ری+ام

 هوم-

 +نازم و بکش

 کنم کاریچ-
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 +نازم و بکش

 برو بابا-

 یکشیچرا نازم و نم یدیتو چرا اصال به من محل نم یچ یعنی+

نازم و  یگیبعد م یاطرافمون و پاره کردم که تو بله بگ یماهان من کون تموم ادما-

 !....؟یکشینم

 من بله ندادم -

 شد یاول نگاه وحش هیچشم باز کرد و از همان ثان بالخره

 دنشیداشت مگر با ماه درخشانش و بله گفتن و بخش یشوخ

 ؟یگفت یچ-

 که بله بگم ینکرد ی+تو خواستگار

 یوقته بله گفت یلیتو خ-

 گردنبند گرد گردنت گره خورد نیکه ا یهمون روز از

 دستش گذاشت یاش قالب کرد و چانه رو نهیس یرو دست

 بود دهیکه بهم چسب ییشدن شکم ها نییو باال پا دنشانیدار بود نفس کش خنده

 ینکرد یتو ازم خواستگار ی+ول

 ؟یبه عقد کردن و شناسنامه ندار یاعتقاد یگفتیم ادمهی-

 دیاما ق زنمیعقد کردن و م دیپس ق خوامیمن دل کندن از کشورم و نم میمنم نگفتم عقد کن-

 و نه یخواستگار

 که بله بدمت ینکرد یخواستگار

 زدیزبان م کباری یا هیمانده، ثان زانیمثال دلخور به گردنش دوخته بود و لب او نگاه

 چانه اش گذاشت و نگاهش را بلند کرد.... ریز دست

 کردیکه فقط خود مشاهده م ینقره فام چشم نیگرگش بود ا جنون

 شدیطاقتش م ینه.... ب ایافتاد جسم و مهم نبود در اغوشش  یتالطم م به

 ؟یخوایم یخاستگار-

 مظلوم کرد و سر تکان داد چشم
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 کردن مردش.... تیاذ یراه انداخته بود برا یجالب یباز

 خوامی+م

 ؟یکنیباهام ازدواج م-

 زدیو نگاه خودش هم برق م دیپرس یجد

 جمله را از زبان مرد خودخواهش نیا دنیدانست شن یممکن م ریماند که غ مات

 "میبله هست رو بگو تا بخواب دونمیکه م ی"جوابدیداشت بگو توقع

 پس کرد یشانیاشفته از پ یلبخند زد و مو دیماتش را که د نگاه

و  دونمیکه م یاغوش نیبود بپرسم جواب بله بده به ا بهتر...بله ایبله ست  ایجوابت -

 بله بده... پس...میصحنه رو بچش نیلذت ا زارمیواسمون اما م هیدائم یدونیم

 یبا تمام عشق و دلدادگ دیخند

 شیها یوانگیبود مردش و او عاشق د وانهید

 خنده از حال خوب انیکرد م بغض

تجربه  گریو بهشت را بار د گشتیکردنشان را زودتر برم یحال بعد آشت دانستیم اگر

 دیبلند شد و کنار جسمش دراز کش یکم...کردیم

 صورتش گذاشت و دست کنار گردنش را نوازش کرد یرو به رو صورت

 دیاش را بلع مهیبازش و نفس نصفه ن مهین یزد بر لبها بوسه

 تنفس دل طاقت قطع کردنش را نداشت یبرا یبود که حت ینبود لذت بوسه ا یخفگ

 را نگاه کرد شیلبها یسیو با لبخند خ دیعقب کش بالخره

 دیکشیکه آرام آرام نفس م ژنیاکس دنیبلع ینبود برا صیحر یحت

 بر چانه گذاشت یفکش را نوازش کرد و باز بوسه ا هیزاو

 انقدر...دمیو باهاش چش یزندگ...و مرگ منه یتن،زندگ نیا...کنمیازدواج م باهات...+بله

 کنمیازدواج م باهات...تا مرگم باهاش تجربه کنم مونمیم

 نشستیکنج صورتش م یلب تکرار کرد و با هر تکرار بوسه ا ریز بارها

 دانستیبوسه اما علت اشکش را نم یبه گرم زدیم لبخند

 کردیچشمها ولش نم یسیداشت خوشبخت بود و خ لبخند
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کرد اما خواب  تیاش هدا نهیس یپسش زد و سر رو رارسالنیدست ام دنیچک قبل

 خواستینم

 شروع ماجرا بود تازه

آورد  ادیکه به  یو ناخودآگاه بود شعر دیاش کش نهیشکم و س ینوازش وار انگشت رو باز

 که آرام آرام جان گرفت.... یو زمزمه ا

شب تمام اتاق را روشن کرده بود حبس آغوش او مگر  یاهیس انیکه م ینور ماه ریز

 شاعر نشود.... توانستیم

 « دیدر یعدم با دست خلقت م بانیگر یوقت »+

 « دیآفر یاز ازل م شیابد چشم تو را پ یوقت »

 کینگاهش را که حس کرد چشم بست و لبخند زد باز سر باال آورد و نزد ینیسنگ

 صورتش یغرق شدن در اجزا یداشت نگاه برا ازیصورتش گذاشت که ن

 « دیکشیناز تو را در آسمانها م نیزم یوقت »+

 « دیچشیم میعطش طعم تو را با اشک ها یوقت »

 بلندش را لمس کرد یگوشه چشمش گذاشت و آرام مژه ها دست

 انگشتش یکیبا نزد ینبست حت چشم

 نگاه پر حرفش را دیبلعیم

 داشت یاکه نه کورکننده ادیبرق ز چشم

 دست داده یوحش یدهایسف اهیکه به آن س یسروصدا و جنون یکم بود برا زوزه

 « یمن عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دل »-

 « یو عاقل یوانگید نیاز ا دانمینم یزیچ »

 « لحظه بود کیهمان  ایعاشق شدن دن نیآن شد ا کی »

 « دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود آن »

 «که من... یوقت »

 زبانش را بند آورد رارسالنیام یحرفش اما صدا انیکرد م مکث

 شدیمردمک لرزان چشم بند نم انیکه م یقطره اشک سمج ختیگر بالخره

 ... شدینم یو چرا شعر خواندن مردش عاد دیچک
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 « به نامم سجده کرد طانیکه من عاشق شدم ش یوقت »-

 یادامه زندگ یداشت برا ازیقلب ن نیادامه دهد که به ا نیاز ا شینداد ب اجازه

 دیشان خند یوانگیخود اشاره کرد و به د به

 « تر شد و عالم به آدم سجده کرد ینیآدم زم »+

 « یو نه گل یبودم و چشمان تو نه آتش من »

 « یو عاقل یوانگید نیاز ا دانمینم یزیچ »

 « شتریهم ب یکم دیعاشق چشمت شدم شا من »

 « تر شیهم ک یکم دیشا نیقی یدر آن سو یزیچ »

 و آرام لمسش کرد دیتنش لرز یرو نگاه

 چه نام داشت یتر از خوشبخت باال

 کرده بود یپله باالتر را ط هزار

 « تو بود یآغاز و ختم ماجرا لمس تماشا »+

 چسباند شیشانیبه پ یشانیتر برد و پ کینزد سر

 یکینزد نیاستفاده کرد مردش از ا سو

 کام گرفت و نفس تازه کرد قیبر لبش چسباند و عم لب

 برگشته بودند یبلندش برخورد کرد و باز به اصل زندگ یبه مژه ها مژه

 خودشان یکه خودشان،تنها برا ییجا

 براق یدر نگاه ها ریتصو تنها

 یفراموش نشد یلبخندها

 

 «تو بود... یمن در مردمکها ریفقط تصو گرید »+

 

 

 انیپا
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«آسمان خراش»  


