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 ♡نام نویسنده : ستی و مرجان♡

 

 ✞مقدمه✞

 

 !اشتباه نکن 



 نه زیبایی تو 

 نه محبوبیت تو 

 .مرا مجذوب خود نکرد

 تنها آن هنگام که روح زخیم مرا بوسیدی

 ...من عاشقت شدم

 ، عاشقانه ، اروتیک
ی
 ژانر : هیجای

 

با عصبانیت گوشیم رو که صفحش 

به آسیب دیده  بود، از جیب بخاطره ضی

ی رو شلوارم دراوردم و شماره ی آبتی 

 .گرفتم

بعد از چند تا بوق ریجکت کرد. پوزخندی 

زدم و دوباره شمارش رو گرفتم. بازم چند 



تا بوق خورد و جواب نداد. ناامید از 

جواب دادنش خواستم قطع کنم که  

 .صداش پیچید تو گوش  

 

 بله؟ -

 

ی طور که رو صندےل قهوه اے رنگ و   همی 

پارڪ ےم نشستم با عصبانیت که   چوب  

کمیش هم به خاطر گرمای هوای دم ظهر 

 :بود گفتم

؟ -  !کجایی

 



نفس عمیقی که کشید رو از پشت گوش   

 تونستم حس کنم. 

 

 چیشده؟  -

 توبگو کجایی  -

 با یکےم حرص گفت: 

 خونه ی یےک از بچه ها -

 هه! ڪه خونه یےک از بچه ها اره؟ -

 باز چته ایما؟ -

 آدرسش رو بده میخوام بیام ببینمت.  -

 باکےم مکث گفت: 



چند ساعت دیگه خودم میام یم   -

 بینمت. 

 نفس عمیقی کشیدم و سےع کردم حرص و 

عصبانیت تو صدام رو کم کنم و با ناز  

 گفتم: 

عشقم، آدرس رو بگو دیگه یم خوام   -

 بیام ببینمت. 

 گفتم که خودم غروب میام پیشت.   -

 مصنوےع گفتم: با ناراحتی 

اصال نیم خوام، من رو بگو که دلم  -

برات یه ذره شده بود و یم خواستم بیام 

انگار نه انگار دوستم   ببینمت؛ واقعا که،

 داری. 



 

این حرفم رو که شنید سےع کرد با مالیمت  

ے باهام حرف بزنه و قانعم کنه.   بیشتی

 

اخه ایما، عزیز من، این چه حرفیه؟  -

قدر دوستت دارم.  خودت میدوبی که چ

االن هم خونه یےک از همکار هامم نیم 

تونم آدرس خونش رو بدم تو بیای اونجا 

 که. 

 

 باز هم با ناراحتی مصنوےع گفتم: 

باشه عشقم، دو ساعت دیگه هستی   -

 خونت بیام اونجا؟ 



 اره عزیزم.  -

 باشه یم بینمت پس، فعال.  -

 فعال.  -

 

پوزخند حریص زدم و دوباره گوشیم رو تو 

ی یه اش  برات   جیبم برگردوندم، اخ، ابتی 

م روش یه وجب روغن باشه!  ی  بت 

 

با یاد آوری اینکه قراره تولدش چه کادویی 

خنده خبیتی کردم و نگاهم رو  بهش بدم،

دوختم به بچه هایی که از رس و کول تاپ  

، مامان هاشون هم   ی و رسرسه باال یم رفیی

یه بهشون تذکر یم دادن که مواظب  



ی نخورن؛ خوشبحال این  باشن تا   زمی 

فرشته های کوچولو که هنوز به فکر بازی 

 فرداشونن و از دنیای واقیع خت  ندارن... 

 

از روی صندیل چوی  بلند شدم به سمت  

وع به قدم زدن کردم و   خروج  پارک رس 

ی فهمیدم   هایی که جدیدا از آبتی 
ی به چت 

 فکر کردم... 

 

 *فلش بک*

 

؟ الو...سالم عزیزم   -  کجایی

 سالم...خونه ام، کاری داری؟!  -



اهان که اینطور... نه کاری ندارم، فقط   -

دلم برات تنگ شده بود زنگ زدم، تو که  

 ی  معرفت. 
ی
 زنگ نیم زی

آهان، منم خییل دلم برات تنگ شده،   -

وای آیما باور کن رسم خییل شلوغه حتی  

 وقت رس خاروندن ندارم. 

ک -  تیه دیگه. اره عزیزم میدونم، کارای رس 

امم... آیما عزیزم من باید قطع کنم  -

 خییل رسم شلو... 

 

بدون اینکه اجازه بدم بقیه حرفش رو 

بزنه گوش  رو قطع کردم و انداختم رو 

صندےل کمک راننده، نگاهم رو دوختم به  



 ی  ام وه مشیک رنگ روبه روم که  
ی ماشی 

ی بود.   مال ابتی 

 

پرسه ی عویصی به من میگه خونم و اینجا 

 معلوم نیست چه غلیط یم کنه! 

 

همینطور داشتم خودخوری یم کردم و  

حرص یم خوردم که دیدم در سمت 

ی پیاده شد؛  ی از ماشی  راننده باز شد، آبتی 

ی رو  رفت سمت کمک راننده و در ماشی 

باز کرد، که یه دختی با رس و وضع مرتب و 

ی پیاده شد و مثل کنه  شیک از ماشی 

 . ی  چسبید به بازوی ابتی 



 

اخوداگاه دست هام دور فرمون سفت ن

 . ی  شد و اشک هام پشت رس هم ریخیی

 

ی  - ، عویصی پست، اخه ابتی  عویصی

؟!   چجوری تونستی بهم خیانت کتی

 

ی داخل ییک از گرون  همراه با اون دختی رفیی

 ترین هتل های نیاوران. 

 

ه رو، منو حتی  - هه، کجام اوردتش دختی

 یه بارم اینجور جاها نیاورده. 

 



ی شهری البته   پایی 
نبایدم بیاره من یه دختی

که خرج خودم رو با سگ دو زدن به 

دست میارم و این یه دختی پولدار، نازک  

 نارنج  و... خوشگل! 

 

اشک هام رو با پشت دستم پاک کردم و  

بغضی که یم خواست رسباز کنه رو قورت  

 دادم. 

 

ی رو روشن کردم و به طرف   عصت  ماشی 

 افتادم... مقصد نامعلویم راه 

 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



 

ی وایستادم و چندتا   جلوی خونه ی آبتی 

بعد چند دقیقه در   بوق زدم که رسایدار

قهوه ای خونه رو باز کرد و با لبخند یکم  

 براش زدم و  
ی
رسش رو برام خم کرد؛ بوق

ی پارک   ی ابتی  رفتم تو حیاط، کنار ماشی 

 کردم. 

 

ی پیاده شدم.   از ماشی 

 

داختم که یه نگاه رسرسی به دور اطراف ان

فراری مشیک توجه ام رو به خودش جلب 

 کرد. 



 

 عاشق فراری مشیک بودم، با  
ی
از بچیک

حرست نگاهت  بهش انداختم و راه ورود  

 به خونه رو پیش گرفتم. 

 

کیم مونده به ورودی خونه ایستادم و به 

 سنگ فرش های زیر پام نگاه کردم. 

 

 نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم: 

 ایما، پوزش و بمال به خاک. تو یم  -
ی
 توی

 



 مونده رو یط کردم 
ی
مست  سنگ فرش باق

و به در ورودی رسیدم، با چندتا نفس 

 عمیق وارد شدم. 

 

ام گذاشت و   خدمتکار با دیدنم بهم احتی

جلوم خم شد؛ با لبخند بهش سالم گریم 

 دادم و به طرف سالن قدم برداشتم. 

 

یه سالن بزرگ با مبل های سلطنتیه 

یی و طرح های عجیب غریب قهوه طال

ای، پرده های طالیی ای که با گل های 

ی شده بود.  ی رنگ تزیی   براق شت 

 



سمت راست سالن پله های مارپیج  

 سفید رنگ بود که به طبقه باال میخورد. 

 

ی خونه مجهزی بود که از   زیر پله ها اشت 

اد توش پیدا یم  ی شت  مرغ تا جون ادمت 

 شد. 

 

سالن کوچکتی بود که  طبقه ی باال یه 

 . ی ی اونجا یم رفیی بیشتی دوست های ابتی 

اتاق های همشون باال بودن؛ پنج تا اتاق  

زیبا و چشم گت  که یکیش از همشون 

ی تعلق داشت، یا    بود به ابتی 
خییل بزرگتی

، اتاق ما دوتا بود...  ی  به قول ابتی 



 

ی هم یه سالن نسبتا بزرگ بود که   زیر زمی 

 ت. یه استخر و سونا داش

 

با کیم مکث به سمت پله ها قدم  

 برداشتم و دوتا ییک ازشون باال رفتم. 

 

ی رو صدا زدم:   باصدای بلند آبتی 

؟  - ... کجایی
ی  آبتی 

 

ی از سالن  بعد از چند دقیقه صدای آبتی 

 که سمت چپ راه رو بود اومد. 



 

 بیا اینجا ایما.  -

 

با لبخند مصنویع به سمت سالن رفتم  

ی و یه مرد که   پشتش به من بود که ابتی 

 رو دیدم. 

 

 با صدای بلند و رسایی سالم دادم: 

 سالم  -

 

ی جوابم رو داد اما اون مرد هیج   آبتی 

 نگفت. 



 

-  . ی  سالم آیما جان، بیا بشی 

 

ی رو مبل  به سمتشون رفتم و کنار ابتی 

 های مشیک چرم نشستم... 

 

ی با لبخند دست راستش رو انداخت  ابتی 

کشید رو گردنم و رسم رو سمت خودش  

و گونه ام رو بوسید؛ مثل خودش بهش  

لبخندی زدم و با کیم خجالت نگایه به 

مرد روبه روم انداختم که با پوزخند 

ی رو نگاه یم کرد.   مسخره ای ابتی 

 



ی که پوزخندش رو دید با خنده رو  ابتی 

 بهش گفت: 

 چیه اهورا خان حسودیت یم شه؟!  -

 

ی و اون مرد که اسمش  با تعجب به ابتی 

اهورا بود نگاه کردم که دیدم نگاهش به 

 منه.  

 

با پرویی زل زدم بهش که بیشتی از دو ثانیه  

 . ی  طاقت نیاوردم و رسم رو انداختم پایی 

 

چه چشم های رسدی داشت انگار قطب  

 شماله. 



 

ی  باز نگایه بهش انداختم که دیدم همی 

ی ابروم رو  جوری زل زده بهم؛ یک تا

انداختم باال و مثل خودش با پوزخند 

بهش نگاه کردم که رسش رو با تاسف 

ی گفت:   داد و رو به ابتی 
ی
 تکوی

چندان مالیم نیس که بهت حسودیم   -

 . ی اش دور و بر میی  بشه از این بهتی

 

با شنیدن حرفش با شدت رسم رو بلند  

کردم؛ متعجب بهش نگاه کردم، مردک  

ین اجازه رو داده  پفیوز چطور به خودش ا

 بزنه. 
ی
ی حرق  که همچی 



 

با صدایی که از عصبانیت و حرص یم 

 لرزید جوابش رو دادم: 

ی که هر شب  - حتما منظورت هرزه هایی 

 یکیشون زیرته؟! 

 با تمسخر نگایه بهم انداخت و گفت: 

دقیقا منظورم امثال تو بود هرزه  -

 کوچولو! 

 

یل نداشتم، با  دیگه رو خودم هیچ کنتی

جام بلند شدم و سییل محکیم   شدت از 

رو گونش زدم که دست خودم درد 

 گرفت. 



 

هرزه اونیه که تورو پس انداخته،  -

فهمیدی؟ مواظب باش ج  از اون تفاله  

ون میاد!   بت 
ی
 دوی

 

 بزنه که دستم رو به  
ی
ی اومد حرق ابتی 

 نشونه سکوت باال بردم. 

 

 شنیدم الزم نیست تو ییک   -
ی
به اندازه کاق

 ...
ی
ی بیک ی  ! چت 

 

کیفم رو با حرص از رو عسیل چنگ زدم  

و به سمت پله ها رفتم که صدای دوست 



ی که انگاری اسمش اهورا بود رو  ابتی 

 شنیدم: 

 غلیط که کردی باش، بد یم  -
ی
منتظر تالق

 کوچولو!   ¹بیتی هوج  

 

 نیشخندی زدم، برگشتم سمتش. 

 

ی   - ی همیشه کیس رو تهدید کن که چت 

 باشه. واسه از دست دادن داشته 

ی واسه از دست دادن  - ی مطمئتی که چت 

 نداری؟ 

 

 رسی تکون دادم. 



 

ی یم  ی طور تند تند از پله ها پایی  همی 

ی پله ها که رسیدم با صدای   رفتم، به پایی 

ی وایسادم و سوایل نگاهش کردم.   آبتی 

 

 آیما...وایسا یه لحظه.  -

 چیه؟  -

 مکث کرد و گفت: 

اهورا گفتی کارم داری... اومدی با    -

 دعوات شد نفهمیدم چیکار داری. 

 

با حرفش تازه یادم افتاد که اصال به خاطر 

ی   اومدم پیشش.   همی 



 

سم ِکی جشن   - اره...یم خواستم ازت بت 

ی؟   تولد یم گت 

آهان، احتماال همون شب تولدم تو   -

م؛ یعتی جمعه  خونه ی ییک از بچه ها بگت 

ی هفته.   همی 

 رسی تکون دادم. 

 گه برم. اوِک...من دی -

 با اخم گفت: 

ی خونت؟  -  مت 

 نه، چند تا کار دارم باید انجام بدم.  -

-   
ی
جدیدا زیاد نیم بینمت آیما، همش مییک

 کار داری. 



 کردم و گفتم: 
ی
 پوق

ی  -  که آبتی 
ی
... خودت بهتی یم دوی

 مشکالت من کم نیست. 

 

ی نگفت.  ی  بزور رسی تکون داد و چت 

 

بوسیدم... البته به خم شدم و گونش رو 

زور، چون اصال عالقه ای به بوسیدن 

ی آدیم ندارم.   همچی 

 

 با لبخند نگاهم کرد. 

 



ی طور که به سمت در ورودی یم  همی 

 رفتم گفتم: 

 بابای.  -

خداحافظ عزیزم، مواظب خودت   -

 باش... 

 

:حّراف، کیس که جاروجنجال راه ¹ هوج 

 یم ندازه. 

 

* ی  * جمعه، روز جشن تولد آبتی 

 



صدای ترالن که یم گفت کارش تموم  با 

شده از جام بلند شدم و به سمت آیینه 

 رفتم. 

 

 نگایه به خودم انداختم. 

 

 هوم...عایل شده بودم. 

 

همونطور که یم خواستم یه آرایش کم  

ونه.   دختی

 



موهام هم ترجیح دادم ساده درست کنم  

ی دم است  بستم و چند تیکه از   واسه همی 

 رو صورتم. موهای جلوم رو هم ریختم 

 

لباسم هم سورمه رنگ و با چند تا گل ریز 

 نقره ای بود. 

 

 خوب شد؟ رایصی ای عزیزم؟  -

 

به سمت ترالن رفتم و گونه ش رو 

 بوسیدم. 

 

 اره گلم، عایل.  -



 

ترالن یه ارایشگر حرفه ایه و االنم به 

خاطر جشن تولد اون نکبت گفتم بیام 

 پیشش. 

 

گوشواره طال  رو به رو ایینه ایستادم و  

سفیدم که شکل یه گل ظریف بود و تو 

گوشم انداختم، گردنبندش هم که ست  

 بود رو دور گردنم بستم. 

 

مانتو و کفش های پاشنه ده سانتی ای که  

کیل پول داده بودم به خاطرشون رو 

 پوشیدم.  



 

یه شال حریر سورمه اے که هم رنگ  

 لباسم بود انداختم رو رسم.  

 

ردم و از خونش زدم  با ترالن خدافظی ک

ون. سوار   سفیدم شدم.  ۲۰۶بت 

 

یه چهل دقیقه ای بود که تو راه بودم. 

فڪر کنم یه رب  ع یا بیست دقیقه دیگه  

 برسم به محل جشن. 

 

-  !  عجب جاییه دختی

 



 بالخره به محل مورد نظر رسیدم. 

 

ی حاال هم میتونم قیافه حریص   از همی 

 امشب وقتی ضایع یم  
ی
ی رو تو مهموی ابتی 

 شه ببینم... 

 

ی کردن خونه کشیدم و یه   دست از انالت 

بوق زدم که ییک از چند تا بادیگارد هایی که 

کنار در بودن اومد سمتم. رسش رو کیم 

خم کرد و با چهره اخمالو نگایه بهم 

 انداخت. 

 

 با ِک کار دارین؟  -



 

نگایه به خونه انداختم و رو بهش جواب  

 دادم: 

ی  -  هستم. من ییک از دوستای آبتی 

 کارت دعوتتون رو باید ببینم.   -

 

پوف. کارت دعوت از کجا بیارم حاال وقتی 

ی بهم نگفته!  ی  چت 

 

گوشیم رو از کیف کوچیک مشکیم  

ی رو گرفتم که با دو   دراوردم و شماره ابتی 

 سه تا بوق جواب داد. 

 



 جونم خانویم؟ -

 

هه خانویم... معلومه خییل داره بهش 

خروس یم  خوش یم گذره که کبکش 

 خونه. 

 

 با ناز گفتم: 

 رام   -
ی
عشقم...به این بادیگاردت مییک

 بده؟ 

اخه تو بهم نگفتی باید کارت دعوت  

 داشته باشم. 

 مگه مهمونت نیستم؟



گوش  رو بده بهش خوشگلم حتما    -

اشتباه کرده عزیزم گفتم که تو نیاز به  

کارت دعوت نداری وگرنه تو که خودت  

 عشقم و دوست دختی 
ی
یم دوی

 وشگلیم. خ 

 

نیشخندی زدم و گوش  رو دادم به  

 بادیگارده. 

یکم بعد گوش  رو داد بهم و در رو کامل  

 باز کرد. 

دوباره گوش  رو تو کیفم گذاشتم و 

ی رو بردم داخل.   ماشی 

 



ی رنگ و  یه خونه ویالیی با کاش  های شت 

خط های کم رنگ مشیک؛ یه در بلند 

باالی کریم که طرح های زیبایی با رنگ  

 یک روش داشت. مش 

دو طرف حیاط و درست سمت راست و 

چپ دوتا باغچه با گل های قرمز و سفید 

 داشت. 

ون و تو حیاط میتونستی   تقریبا از بت 

 .  داخل خونه رو ببیتی

 نمای خونه کرم قهوای بود. 

 



دور تا دور خونه و در ورودی این طور که  

یم دیدم تقریبا یم شه گفت پر از بادیگارد  

 بود...  

 

ی های گرون قیمت ماش ینم رو کنار ماشی 

 خارج  پارک کردم. 

ی و تو ایینه اش یه   افتابگت  رو کشیدم پایی 

نگاه به خودم انداختم؛ همه ج  خوب  

 بود. 

دم تا رژم پخش بشه،  لب هام رو بهم فرس 

ون اوردم و   ادکلن محبوبم رو از کیفم بت 

 رو گردنم و مچ دست هام زدم. 

 



ی پیاده شدم و دو قدم رفتم جلو  از ماشی 

ی رو نیاوردم؛ لبخند  که دیدم کادوی آبتی 

مرموزی زدم و دوباره برگشتم به 

.   طرف ی  ماشی 

درش رو باز کردم و خم شدم سمت 

 صندیل کمک راننده و کادو رو برداشتم. 

 

 اوم...چه بوی خوی  داری تو عزیزم.  -

 

ی و حس اینکه دستاش دور  با صدای آبتی 

مرم حلقه شده از جا پریدم که رسم  ک

 . ی  خورد به سقف ماشی 



آجی از درد گفتم و با رسعت برگشتم 

 ای که  
ی
ی که با خنده و نگرای سمت آبتی 

 نیم دونستم واقعیه یا نه نگاهم یم کرد. 

 

 با اخم بهش نگاه کردم و غریدم: 

 مثل ادم اعالم حضور  -
ی
دی آخه تو نمیتوی

؟  کتی

 با خنده جوابم رو داد: 

 ای جونم عشقم اوخ شد؟!  -

 

 با چشای گرد شده نگایه بهش انداختم. 

 



 چرا تعجب کردی عشقم؟  -

ی رو با دستم یم  ی طور که در ماشی  همی 

 بستم نیشخندی زدم و گفتم: 

 جدیدا خییل مهربون شدی!  -

 یه عشقم و عزیزم و... 

 اخیم کرد و جدی گفت: 

توهم جدیدا داری رسد یم ش  باهام   -

 آیما. 

 

 م لبخند بزنم. سیع کرد

 



نه رسد نیستم فقط... گفتم که، یه ذره   -

 مشکالتم زیاده. 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

عیت  نداره منکه به این رسد و خشن   -

 شدنای یهوییت عادت کردم. 

 

 با ترس  اسمش رو صدا زدم که خندید... 

 

 که تو دستم 
ی
به جعبه ی سورمه ای رنیک

ی شده  بود و با ربان نقره ای و اکلیل  تزئی 

 بود نگایه کرد. 

 

 اون جعبه چیه تو دستت؟ -



 کادومه؟ 

تش که گفتم:   اومد بگت 

؟ - ی ، کادو رو االن باز یم کیی ی  عه آبتی 

یم خوام زمان باز کردن کادو ها که رسید 

 بهت بدم. 

 دوباره خندید و گفت: 

 باشه عشقم.  -

 

امروز چقدر یم خندید. معلومه که خییل  

 خوش حاله. 

ه رو هم باز کنه و بفهمه یعتی وقتی جعب

 ج  توشه خوشحاله؟



 

 پوزخندی تو دلم زدم و با خودم گفتم: 

 حتما از حرص و عصبانیت یم ترکه...  -

 

نیشخندی زدم و راه افتادیم سمت در 

 ورودی ویال. 

 

هرج  نزدیک تر یم شدیم صدای آهنگ 

خارج  مالییم که داشت پخش میشد 

ی بازوش ر  و بیشتی به گوش یم رسید، آبتی 

اورد سمتم و با چشم اشاره کرد که 

م، با اکراه دستم رو دور   بازوش رو بگت 

 بازوش حلقه کردم.  



 

 وارد ویال شدیم. 

 های چوی  و  
ی یه سالن بزرگ پر از مت 

 مبلمان قهوه ای رنگ. 

کل دیوار سمت راست پنجره داشت که  

با پرده های کریم قهوه ای پوشیده شده  

 بود. 

به رنگ چوب  کف سالن هم پارکت هایی 

 بود. 

وسط سالن هم پیست رقص وجود  

 داشت. 

چند تا راه رو بود که خدمتکار ها بیشتی تو  

راه روی سمت چت  که نزدیک پله های 



ی و    مارپیج  چوی  بود رفت و آمد داشیی

خونه باشه.  ی دم که آشت  ی  حدس مت 

ی ها ایستاده بودند  بعضی ها روبه روی مت 

 و باهم صحبت میکردند. 

یا تو پیست رقص بودند یا رو بقیه هم 

 مبل ها نشسته بودند. 

 

ی دید رسی    ع به  یه خدمتکار تا من رو با ابتی 

 طرفم اومد و مانتو و شالم رو ازم گرفت. 

جعبه کادو هم به خودش دادم تا پیش 

 بقیه کادو ها بزاره. 

   

 



ی صدام   بعد از این که خدمتکار رفت ابتی 

 زد و گفت: 

 رمن. بیا بریم ایما. همه منتظ -

 

ی راه افتادیم  ی رسی تکون دادم و سمت مت 

که دورش رو سه مرد با دوتا دختی گرفته  

 بودند. 

 

قیافه ییک از مرد ها خییل آشنا بود فکر  

 کنم اما درست یادم نمیومد کیه! 

 

ی که رسیدیم نگاه همشون به من   به مت 

 افتاد و ساکت شدند. 



 

ی با کنجکاوی نگاهم یم همشو  ن داشیی

ن مردی که به نظرم اشنا  کردن جز همو 

 میومد. 

 

ی  -  نمیکتی ابتی 
ی
این بانوی زیبا رو معرق

 جان؟! 

 

توجهم رو به سمت کیس که این حرف رو  

زده بود دادم، یه مرد جوون خوشتیپ که 

 داشت با حالتی خریدارانه نگاهم میکرد. 

 



ی با لبخند دستش رو دور کمرم حلقه  آبتی 

 دوستش رو داد:   کرد و جواب 

عشق ییک یدونه ی من، آیما جان ایشون  -

 . ی  هسیی

 

مرد که انتظار شنیدن اینکه من دوست  

دختی ابتینم رو نداشت کیم اخم کرد و با  

 لحن جدی ای گفت: 

 خوشبختم بانو.  -

 منم رهام هستم، رهام خرسوی. 

 

 نگایه بهش کردم اروم خوشبختیم گفتم. 

 



ی ریز نقش و جذاب   و بعد به سمت دختی

 کیم شبیه خودش بود: اشاره کرد که  

-  . ی  ایشون هم خواهرم رها هسیی

ی که اسمش رها بود دستش رو با  دختی

 خجالت جلو اورد و زیر لب گفت: 

 خوشبختم آیما جون.  -

 با لبخند باهاش دست دادم: 

 منم همینطور رها جان.  -

 

ی که قیافه موزی  اشاره ای کرد به دختی

 داشت و ایدا معرفیش کرد. 

هورا. دو مرد اخری به 
َ
ی و ا  ترتیب آرشی 



ی نامزد ایدا بود.   ارشی 

 

نگایه به اهورا انداختم؛ تازه یادم اومد،  

ی   که تو خونه ابتی 
ی
خودش بود، هموی

 دیده بودمش. 

 

ی طور   حواسش بهم نبود و منم همی 

 نگاهش یم کردم. 

 

تر از همه   قیافه جذای  داشت، چشمگت 

اون دو گوی مشیک چشم هاش بود، که 

سیاه سیاه و خایل از    مثل آسمون شب،

 هر حیس بود. 



 

همینطور که بهش زل زده بودم رسش رو 

م کرد.   چرخوند و غافلگت 

 

، چقدر چشم هاش رسده. اصال  لعنتی

  !  نمیشه مستقیم بهش نگاه کتی

 

دم به   ی و گوش ست  رسم رو انداختم پایی 

ی درمورد  حرف های بقیه؛ فکر کنم داشیی

دن.  ی کت حرف مت   رس 

 

 خانومیه من چرا ساکته؟ -

 



ی بود که زیر گوشم زمزمه یم کرد.   آبتی 

 

 نیشخندی زدم: 

ترجیح میدم به موقعش حرف بزنم   -

 عزیزم! 

یکم بهم نزدیک شد و رسش رو خم کرد  

 سمت صورتم. 

یه؟ -  اوم... خب موقعش کی

ی زودیاست که   - صت  داشته باش به همی 

نم   ی موقعش برسه، اونموقع من حرف مت 

 میدی عشقم! و تو گوش  

 

                                   ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



وقت شام بود خدمه همه رو به سمت 

ی که سلف رسویس بود دعوت   ی مت 

 کردند. 

 

ی  ی و دوست هاش به سمت مت  با ابتی 

 بشقای   
ی  رفتیم، ابتی 

ی
مستطیل شکل بزرِک

 گرفت و با لبخند رو بهم گفت: 

 ج  یم خوری عزیزم برات بکشم؟ -

 

غذاهای خوش رنگ و لعاب  نگایه به 

ی انداختم و همشون رو از نظر   روی مت 

 گذروندم که چشمم به الزانیا خورد. 

 



 ییک از غذاهای مورد عالقم بود. 

 

ی گفتم :   با ذوق رو به ابتی 

 الزانیا یم خوام.  -

 

ی که منتظر داشت نگاهم یم کرد لبش  ابتی 

 به خنده وا شد. 

 

 !کوچولوی من -

 

 



  ا یطرف کرد برام الزانتا صورتش رو اون 

زدم و نگاهم  یبکشه به حرفش پوزخند

ی رو به دور م چرخوندم که چشمم به   ت 

کرد    اهورا که داشت با تعجب نگاهم یم

براش باال انداختم، بالفاصله  یی افتاد؛ ابرو

  یشخندیداد و ن یت  حالت چهرش رو تغ

 داد.  لمیتحو 

 

با خودش   سیمعلوم ن وونهی پرسه د وا،

 چند چنده! 

 



ی بتا که غذام رو اورد مشغول خوردن    ی 

هم   یدوبار  یکیخوردم   شدم و با ولع یم

 نگاه اهورا و رو خودم حس کردم. 

 

پخش شد  یاز ضف شام آهنگ شاد بعد 

ی یهمه ر  با یکه تقر   رقص.   ستیتو پ خیی

 

ی م دور  بودم،  سادهیبا اهورا وا گرد قبیل  ت 

 شیکه البته اهورا با کله رفته بود تو گوش

معلوم نبود   نمیکرد؛ ابت  و تند تند چت یم 

 بود!  یکدوم گور 

 



   ی   با 
ی
ی با ناخونام رو م حوصلگ ب    ت  ضی

ی گرفتم و تند تند با نوک کفشم به زم  یم  ی 

 . دمیکوب

 

 نکن!  -

 

حرف رو زده بود   نیتوجه به اهورا که ا ی  

 به کارم ادامه دادم. 

 

م ؟یر ک  - عجوبه    یبا اون ناخونا گمیدی

ی نزن رو م تیا  ! ت 

 



تعجب نگاهش کردم و   حرص و کیم با 

 گفتم: 

   ت؟ی عجوبه ا  یناخونا -

ی هم با   یتونم چشما  ناخونا یم ی 

 . ارم یخوشگلت رو در ب

 

رو خاموش کرد و انداخت رو   شیگوش

ی م  . ت 

 

  یبا ناخونات چشما یخوا هه... تو یم -

 یاصال جرعتش رو دار  ؟یار یمن رو در ب 

 بچه؟ 

 مکث گفت:  کیم  بعد 



 یکه م  یکرد   فیاالن ازم تعر  -
ی
  ی چشما یک

 دارم؟  خوشگیل

ی تونم با هم اره یم - دستام چشمات رو   ی 

 . ارمیاز کاسه در ب

 فیکه من ازت تعر   یدار  تو ج   بعدشم

 ! فتهیکنم؟ خودش

 

؛  نازک کردم از حرفم پشت چشیم بعد 

 پوزخند زد. 

ی جوابم رو بده که ابت اومد  اومد و  ی 

 نتونست جواب بده. 

 

   ما یا -



  برگشتم
ی
  سمتش. با لبخند و مهربوی

 گفتم:   مصنویع

 زم؟ ی جانم عز  -

 

 شد جلوم و دستش رو دراز کرد.  خم

 

 خانومم؟   یدیافتخار رقص م -

 

 مکث موافقت کردم.  کیم  با 

  ستیپرو گرفتم و باهم به سمت  دستش

 . می رقص رفت

 شد.  پخش یم یمی مال  اهنگ



ی ابت دستش رو پشت کمرم انداخت و به  ی 

 کرد.   کمیخودش نزد

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم.  منم

 

 یم میاهنگ داشت تمیآروم و با ر  آروم

ی که با حرف ابت  میدیرقص متعجب  ی 

 نگاهش کردم. 

 

. باهاش هم ما یاهورا نرو ا کی نزد اد یز  -

به دو نکن. به نفع خودته ازش    یکیانقدر 

 . دور باش  



 یم عتی ی اون وقت چرا؟  -
ی
زد  یهر زر  یک

دو  و ینگاش کنم فقط؟ بعد مگه د  سمیوا

سم؟!   رسه که ازش بتی

 

 رو با فشار فوت کرد.  نفسش

 

  تو که یم زم،یجان، عز  ما یآ -
ی
من  دوی

 دونم وقتی  فقط نگرانتم. خوب هم یم

ی چ کیس  یبهت بگه نم یت 
ی
 یجلو   توی

  ینجور ی . اما لطفا با اهورا ایت  زبونتو بگ

بگم چرا اما به حرفم   تونمینباش. فعال نم

 گوش کن. 

 
ی
 کردم و گفتم:   پوق



 باش  -

 

ی از تموم شدن رقصمون ابت بعد  اشاره   ی 

 . ارنیرو ب کی کرد که ک

ی هم ی  ی  رو  کی کطور که خدمه داشیی

 اهنگ تولد مبارک هم پخش یم اوردنیم

 شد. 

رنگ که  د یسف  یبزرگ دو طبقه ا کیک  هی

 روش با کاکائو طرح داده بودن. 

 

 . نگاه کردم کیتعجب عکس رو ک  با 

 



ی رو کردم سمت ابت روم و با تعجب  ی 

 گفتم:   رگوششیز 

ی آبت - یلی 
ُ
عکس رو  نی تو؟! اخه ادم ا ...خ

 تولدش؟   کیزاره رو ک یم

 ه؟ یهوم... مگه چ  -

 

 رو با تاسف تکون دادم.  رسم

 

 ولش کن اصال ج  یه -

 

ی بود عکس منو ابت کیکه رو ک  عکیس  ی 

ی بود که تو عکس، من داشتم گونه ابت   ی 



ی و ابت  دمیبوس  رو یم هم ادا درآورده بود  ی 

ی باز به دورب  شیو با ن  کرد.   نگاه یم ی 

 

  نیا
ی
بود که هنوز  عکس درست مال زمای

ی ابت  دهیرو درست نشناخته بودم و نفهم ی 

 . هییبودم که چه ادم پست و دروغ گو 

 

ی ابت یاز دوستا یکی  بلند گفت:  ی 

ی ابت  گهیفوت کن اون شمع رو د -  . ی 

   

ی ابت  تکون داد.  یهم رس  ی 

وع کردن با اهنگ خوندن.  همه  رس 



ی ابت هیاز چند ثان بعد  و خم شد و شمع ر  ی 

 بود و فوت کرد.  ۲۶که عدد   کیک

وع کردن به دست زدن؛ بعد از   همه رس 

،    کی تت    جلو اومدن و قهیچند دق ی گفیی

هم که کادوهاشون رو هنوز نداده   یی کسا

ی بودن، همون موقع به ابت  دادن.   یم ی 

 

ی از ابت کیم  میگوش  امکیپ   یصدا با  و  ی 

 دوستاش فاصله گرفتم. 

اوردم و به   ونت  ب  فمیرو از ک میگوش

 که از طرف پروا بود نگاه کردم.   امیکیپ

 

 تموم نشد اون جشن؟«  ما؟یآ شد ی »چ 



 

وع  کردن.   پیکردم تا  رس 

 

 . « دنیتازه دارن کادو ها رو م »نه

 

 فمیرو داخل ک میکردم و بعد گوش   سند 

 انداختم. 

 

بود که از   میمیصم  یلیدوست خ  پروا 

 هیدونست قض خت  داشت و یم همه ج  

 از چه قراره. 

 



  گهی. فکر کنم ددم یکش   قی یعم نفس

 وقتشه که منم کادوم رو بدم. 

 

ی کادوم رو از رو م  نکهیاز ا بعد  گرفتم به    ت 

ی سمت ابت   رفتم و تو گوشش گفتم:  ی 

 ؟ باز کتی   یخوا کادوم رو نیم  نم،یابت -

کنجکاوم   یلیهوم... چرا که نه، اتفاقا خ  -

 . برام گرفتی  ج   نمیبب

 

در جعبه رو   یه با کنجکاو زدم ک یلبخند

 برداشت. 

تعجب به فلش و پاکت تو جعبه نگا   با 

 کرد. 



 

ی چ  نا یا -  ! ما؟یا  ی 

 

 اول پاکت رو برداره که نزاشتم.  اومد 

 

 تی یو بب یبه نظرم اول فلش رو بردار  -

ه.  هیچ   بهتی

 

   با 
ی
 نگاهم کرد.  د یشک و ترد و کیم گنیک

 



از خدمتکار ها اشاره کرد که فلش   یکی به

 
ی
  یو  رو به ی

ی
 یمبل ها یکه روبه رو   بزرِک

 سالن بود وصل کنه. 

 

روشن شد با پخش شدن  ونیز یتلو 

 یفلش همه با تعجب و کنجکاو  یمحتوا

ی که آبت  مختلقی  یها لمیبه ف اد یز  رو در  ی 

حال سک..س با چند تا دختی نشون 

وع به زمزمه و پچ   هت  خ  داد یم شدن و رس 

 پچ باهم کردن. 

 

ی ابت   ی 
ی
 کرد.   نگاه یم یو  مات به صفحه ی

 



رابطه هاش   لمیف نکه یانقدر از ا یانگار 

  نیم دستم باشه شکه شده بود که حتی 

 
ی
.  یو  گفت ی ی  رو خاموش کیی

 

د  به خودش اومد با دا قهیاز چند دق بعد 

 رو به خدمه گفت: 

ی خاموش کن -    نیا ی 
ی
 رو.  کوفتی   یو  ی

 به من کرد:  نگایه تیعصبان با 

 ! ما؟یآ  هیچ  نا یا -

که    یپو..رن اورد لمیواسه من ف نشستی 

 ؟ ج  

 گفتم:   ایلیخیب با 



   گرشی باز  دمید -
ی
به   ارمیگفتم ب  خودی

 هم نشون بدم!  هیبق

و هم در اوردم و عکس  بعد  پاکت تو جعت 

ی هارم پخش زم  کردم و گفتم:   ی 

  د یعکسا البته گفتم شا نمیا -
ی
فتوشاپه  بیک

   هم اوردم...!  لمیف

 و گفت:  کرد   وحشتنایک اخم

 مرد منم؟ نی از کجا معلوم که ا -

 

 زدم.  یی ایدندون نم لبخند 

 



 نجان،یا  گشمید یگرا یاز اونجا که باز  -

بودن که همرو نتونستم  اد یالبته انقدر ز 

منده... فقط مهما رو اوردم...  ارم؛یب  رس 

 

شخصیت آیما

 



 

 

 

 

 



ا    نیبعد از ا حرفم سه تا از اون دختی

ی من و ابت کی اومدن نزد  . ی 

ها   نی سه نفرشون دختی پولدار تر  هر 

ی ابت یمهم، برا یلی خ   یبودن و تا حد  . ی 

 

ی آبت  کرد.   با بهت بهشون نگاه یم ی 

 

ا با پوزخند گفت:  یکی  از اون دختی

ی هوم... آبت -  ؟ یخان... چطور  ی 

هست   یکی هر روز  کتی   حال یم خوب 

 بده ها!  سی بهت رسو 

ا همه  خوشگل و پولدار.  یهم دختی



 یا   گهید ات یخصوص  هیهم نباشن  پولدار 

 دارن. 

 ... خانوادشون اسم و رسم دارن. مثال 

هم بهت  ما یآ یهم االن منتظر  حتما 

بده برات کار کنه بعدش   سیرسو 

 دور ن؟  شیبنداز 

 

ی حرفش ابت نی ا با   به خودش اومد.  ی 

کرد و بدون توجه به اونا برگشت    اخیم 

 سمت من. 

 

ها رو   لمیعکس و ف نیفرستاده ا ِک  -

 برات؟ 



 

ا کرد.  یاشاره ا بعد   به دختی

 

ی بهت؟  ج   نا یا -  گفیی

 

 . پوف

 شد.  یم گر ی باز  د یبا نی ا شییخدا

فرستاد باور   برام یم یکی اگر واقعا  د یشا

ی شه ادم چ  کردم؛ اما مگه یم  نیم رو با  یت 

و با دو تا گوش   نهیدوتا چشم هاش بب

 هاش بشنوه و باور نکنه؟

 



ی توجه به آبت بدون روم رو کردم اون ور   ی 

 اهورا شد.  یکه چشمم قفل چشم ها

 

و  تعجب  تونستم تو چشم هاش و کیم یم

ی هم  . نمیطور تمسخر و بب ی 

دونسته    که از قبل منتظر بوده و یم  انگار 

ی که باالخره همچ   ی 
ی
 . وفتهیم اتفاق

 

  وقتی 
ی
ی نزدم ابت حرق رو  با لحن ترسنایک ی 

 به جمع گفت: 

هم  نا یا یتمومه... همه   لمی_جشن و ف

ی سوتفاهم ب هی مه و   ی  من و دوست دختی

   دوارمیام
ی
  کیس  شیماجرا پ نی از ا حرق



ی نزن ی البته اگر عاقل باش ،ی  ی دون  یم ی  که    ی 

 ... ستیاصال به صالحتون هم ن

 

 حرص نگاهش کردم.  با 

 

ی بب - که تو   ستیمن اصال مهم ن ی... برای 

ی خودتو م یاالن دار   ت 
ی
  ا ی چپ  کوچه عیل  ی

 یم
ی
 سوتفاهمه... خب؟ ه یکه   یک

ی من چ  چون  نمیب که با چشم هام یم  یت 

ی برام مهمه نه چ آدم دروغ گو  هیکه   یت 

 ...! گهیم

  خوام بگم که یم فقط یم االنم
ی
با   توی

ات خوش باش    ...! زمیعز  دوست دختی



 ... تییشدم از آشنا  خوشحال

 

از خدمتکار ها  یکی حرفم به    نیاز ا بعد 

 . ارهیگفتم لباسم رو ب

 

کردم؟    انتیبهت خ  کتی   واقعا فکر یم -

 ...؟ ما یا یاعتماد انقدر ی  

  عکس هارو یم نی برام ا گهید  یکیاگر  -

کردم،    فرستاد مطمئنم که فقط شک یم

 یخوشبختانه با چشم ها  ا یاما متاسفانه 

ا ز   دمی خودم د از حد  اد یکه با دختی

 و ازشون استفاده یم کتی   سک..س یم



 کتی   هم آخرش یم  ا یشتی یرس ب یانگار  ؛یبر 

 آب!  ر یز 

بهت اعتماد   ینجور یتونم ا نظرت یم به

 کنم؟ 

 

ی چ نزاشتم  دنیبگه و بعد از پوش  یت 

که   تی یلباسم بدون توجه به مهمونا و آبت

زد از خونه   صدام یم تیبا حرص و عصبان

 . ونت  زدم ب

 

ی ماش  سوار  شدم و با رسعت از اون  ی 

 رفتم.  ونت  ب خونه کوفتی 

 



  اد یرسعت ز  با 
ی
کردم که با    یم رانندِک

کنار جاده نگه    م یزنگ گوش یصدا

 داشتم. 

 نگاه کردم.  می اسم پروا رو صفحه گوش به

ی رنگ رو کش  نوار   . دمی ست 

 

 تو؟ یی ... کجاما یالو... آ -

  مااا،یآ
ی
ی نم با توهم چرا حرق  ت 

ی
 ؟ی

 

نتونستم  گهیجواب بدم که د  اومدم

که از اول باهام بود و    تحمل کنم و بغضی 

 . د یبزور جلوش رو گرفته بودم ترک 

 



 ؟کتی یم  هیگر   یدار   ما،یمن... آ یخدا -

 گفتم:   ه یگر   با 

خواست از منم مثل  ... گولم زد، یم ی_پر 

رسمو   ا یاستفاده کنه و بعدش هم   هیبق

برام ارزش قائل بود  کمی اگه  ا یآب  ر یکنه ز 

و دلش سوخت بزاره زنده بمونم و اما  

 آشغال پرتم کنه تو سطل...  هیمثل 

 

از دهنم  کردم و هرج    یم هیته دل گر  از 

ی به آبت ومد یدر م   یم روزگار کوفتی  نیو ا ی 

 گفتم. 

 



  میکرد دلدار   حالم بده سیع د ی که د  پروا 

 بده و ارومم کنه. 

 

  هرج   ،یحق دار  -
ی
... چون  یحق دار  بیک

ی باش روز   یم یدلت شکسته، اما مطمی 

شکنه و تاوان   رسه که دل اون هم یم

...چوب خدا دهیرو پس م اشی باز  عویصی 

 . ما یصدا نداره آ

  یم تازه
ی
خوبه  یلیخ  فکر کتی  ینجور یا توی

  شیواقع تیشخص یدیکه زودتر فهم

موقع  هی نکهیممکن بود بعد از ا  ه،یچطور 

 شتی یو ب یدیفهم یم یدیباهاش خواب

 . یخورد  صدمه یم



 

  نهیگفت، اما مشکل من ا  راست یم پروا 

هنوز  د یکه من واقعا عاشقش بودم و شا

 بزنم.  هم باشم و خودم رو به نفهیم

 

َمم نیم  حیس اگر 
َ
ک
َ
  د یگز   بهش نداشتم ک

ی که همچ داشت گولم بزنه و  سیع آدیم ی 

  فقط کیم د یازم سوءاستفاده کنه؛ شا

 خوردم.   حرص یم

 

 یدرست م -
ی
کنم   یمن هرکار  ویل یک

شده   انکار کنم که هنوز حتی  نو یا تونمینم



  نیذره هم بهش حس دارم؛ و به ا هی

 کنه.   یم تمیاذ

 

   قهیدق چند 
ی
  گذشت تا پروا بتونه حرق

 حالم رو خوب کنه.   کیم  د یبزنه که شا 

 

بگم  دونم واقعا ج   نیم ما،یدونم آ نیم -

کنم چون   تونم بگم درکت یم نیم  و حتی 

وقت نبودم؛  چیه تیموقع  نیمن تو ا

زمان بتونه بهت کمک   د ی... شاد یشا ،ویل

که    تیتو زندگ اد یب کم کم، کیس  ا یکنه 

ی به نام آبت یبره که مرد ادت یاز  حتی  تو  ی 

 وجود داشته.  تیزندگ



 

 خنده.   ر یبا حرفش زدم ز   ناخودآگاه

 

  شو؟یچند سال پ ادتهیمن،  یخدا  یوا -

 
ی
که پدر و مادرم مردن؟ اون موقع   زمای

ی زمان کمکت یم  همه یم کنه بزار    گفیی

اما   شه،یچند وقت بگذره حالت خوب م

  یرو درست نکرد فقط کار  ج  ی زمان ه

ی کرد به نبودشون عادت کنم... هم  .  ی 

کنه و من هم   رو درست نیم ج  ی ه زمان

رو به   یا  گهیتونم کس د وقت نیم چیه

 ..! و قلبم راه بدم.  میزندگ

 



ی چ  یاز حرفم نزاشتم پر  بعد  بگه و   ی ت 

 تماس رو قطع کردم.  عی    رس 

 

و بعد از پاک   دمی تو موهام کش  دستی 

ی کردن اشک هام سوار ماش شدم و راه    ی 

 تر به خونه برسم.  عی    رس  افتادم تا هرج  

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

 هفته بعد"  کی"

 

  ت که از اون روز یمهس  یهفته ا  کی

 گذره. 

 



ی هفته ابت  کی  نیا تو  ...  دمی رو ند ی 

که تو چند روز اول انقدر    نهیا قتشیحق

 نیم ونت  حالم بد بود که اصال از خونه ب 

 رفتم. 

 

چند  ه ی د،یهم که حال بدم رو د پروا 

بده  میکرد دلدار   موند و سیع شمیپ یروز 

... و امیو باهام حرف بزنه تا به خودم ب

 اومدم. 

 

  سخت بود که خودم رو به نفهیم واقعا 

بزنم، اما از پسش بر اومدم و برگشتم به  

 
ی
 . می قبل زندِک



 

 
ی
ی قبل از ابت یا زندِک  ...! ی 

 

رو نداشتم تا خرجم رو   اونجا که کیس از 

 بده مجبور بودم خودم کار کنم. 

 

ی خاطر هم به  هیدر هفته تو  یچند روز  ی 

 کنم.   کار یم   مغازه لباس فروش  

 

تونم فقط از  خب، واقعا نیم اما 

 
ی
  ارمیتو چند روز هفته پول در ب فروشندِک

 بچرخونم.   یو تا حد میو زندگ

 



ی هم یبرا ی به قمار رو آوردم... تنها چ  ی    یت 

شه گفت توش واقعا خوبم قمار  که یم

 کردنه. 

 

 یکه به خاطر وارد بودنم هر رس   یقمار 

ط ها رو یم   هیبردم اما  رس 
ی
هست که    مدی

 
ی
 سیع یلی و خ  دهیفهم پروا به طور اتفاق

 به گفته خودش یم  ه،ت  جلوم رو بگ کنهیم

و  یرس باز  ارمیروز کم ب کی ترسه که 

 ی دارم و ندارم و بزارم پا مجبور شم هرج  

ی م  قمار.  ت 

 



من گفتم که مراقبم قبول نکرد   هرج   و 

 که نکرد. 

 

کار   نیهم مجبور شدم فعال دست از ا  من

موضوع از رس پروا بگذره،   نی بردارم تا ا 

که تو   خواد تنها کیس  چون واقعا دلم نیم

 دارمش از دستم ناراحت بشه...  ا یدن نیا

 

... البته ونت  ب میر قرار بود با پروا ب امروز 

 . اد ینامزد پروا هم باهامون م    ن،یارو 

 



گذره و    یم شونییاز آشنا دو سایل با یتقر 

شد که نامزد کردن، چند  هم یم  سایل کی

ی عروش هم یم گهیماه د  . نت  بگ خواسیی

 

چون   ک،ی جمع و جور کوچ  عروش  هی

 
ی
 لیبا خانواده و فام پروا به خاطر مشکالی

هم  ن یدر ارتباط نبود؛ ارو   اد یهاش ز 

 م،یدیسال ما فهم  ه ی نیکه تو ا  نطور یا

 رو نداشت.  کیس

 

رو شناخته بودم و  نی چند سال ارو   نیا تو 

تنها مشکلش هم  ه،یدونستم مرد خوب  یم

آدم که به   هی... ادشهیمرموز بودن ز 



حرف   اطیبا احت شی شدت درمورد زندگ

 . هیزنه و جد یم

 

 میکه معلومه فقط هم با پروا مال   نجور یا

  یم هیکنه و خب... با من هم   برخورد یم

 شتی یاون هم مطمئنم ب مه،یشه گفت مال 

 . نمونهیب تیمی به خاطر پروا و صم

 

که    یا ره یدا یوار ی به ساعت د نگایه

بود،  ی نقره ا یها هیو با حاش مشیک

 کردم. 

 



 اد یپروا ب ۷بود و قراره ساعت  ۶ ساعت

 دنبالم. 

 

رنگ و   که کیم  یسورمه ا رو مبل راحتی  از 

 روش رفته بود بلند شدم. 

 

که داشتم به زور تونسته بودم    وضیع با 

 یخوابه که طبقه   هی یمتی  ۷۵خونه  هی

تو  با یو تقر  هی دوم اپارتمانه و تک واحد

 . مت  جنوب شهره بگ

 

 یبا فرش و مبل ها کیحال کوچ  هی

 . یپنجره ا  چیبدون ه ی سورمه ا



 

خونه نقیل هی ی   د یسف یها نتیبا کاب آشت 

حال؛ و   یخونه و رو به رو  یبغل در ورود

خونه و با   کیراه رو کوچ  هی ی بغل آشت 

 یی ستون که به اتاق و دست شو هیفاصله 

 خوره.  یم

 

ی تخت و م هیساده بود...  اتاقم  شیآرا ت 

 ساده. 

 که حموم بود.   یدر  و 

 



خونه ی   یکیکوچ   یو اتاقم پنجره   آشت 

نقره  د یسف یداشت که هردو با پرده ها

 شده بودن.  دهینازک و ساده پوش یا

 

  لیدادم و وسا نیم تی یزرق و برق اهم به

 . دم یم حیساده رو ترج 

 

مشکل داشتم که ساده  یراستش انقدر  و 

 بودن اتاق و خونم اصال برام مهم نبود. 

 

و...  ات یحرص پول و خونه و ماد  ادمیز 

 ! ستا یزنم، نکه بگم مهم ن نیم

 



که کل    یمهم هست، اما نه اونقدر  اتفاقا 

 
ی
فقط بشه پول و پول و  هدفم تو زندِک

 پول... 

 

ی م یاتاق شدم و رو به رو  وارد   شمی ارا ت 

انداختم  نهییبه چهرم تو آ نشستم، نگایه

 خودم دادم.   لیتحو  یو پوزخند 

 

ی بب ی به خاطر ابت ی  شده  یچهرم چطور   ی 

 بود...! 

 

کرده بودم چشم هام مثل دو   هی س گر ب از 

گود افتاده   رش یتا کاسه خون شده بود و ز 



شاد و رس زنده با   یما یاز اون آ  گهیبود؛ د

ی خ  یپوست شفاف و چشم ها   هت  ست 

 نبود...!  یکننده خت  

 

ی بهت آبت لعنت ی نه به ابت ،ی  لعنت  د ینبا ی 

به دل ساده  د یبا شتی یفرستادم... ب یم

خودم که باعث شد عاشقش بشم لعنت  

 فرستادم.  یم

 

و  ونت  نفسم رو با شدت دادم ب  کالفه

انداختم که چشمم  شمی به لوازم آرا نگایه

ی خورد که رنگش رو خود آبت  یبه رژ    ی 



 یک ی اد یبرام انتخاب کرده بود و باعث شد 

 . وفتمی از خاطراتم باهاش ب

 

 *فلش بک به گذشته*

 

ی چ  هی اومم... فک کنم قراره امروز  -   ت 

 خوشمزه بخورم! 

 

 بهش نگاه کردم.  ج  یخنده و گ با 

 

  هت  و به لب هام خ  د ی رو جلو کش  خودش

 شد. 



اشارش رو نوازش وار رو لب هام   انگشت

 . د یکش 

 

هر بار   اد یخانوم خوشت م ما یآ نمیبب -

ه بگم  ا یرژت رو من پاک کنم؟...  بهتی

 بخورم؟! 

 

بهش انداختم و رسم رو  نگایه طنتیش با 

   کیم
ی
مونده رو   کج کردم و فاصله باق

حرف   که وقتی   یکردم، جور   من یط نبار یا

ی م  . کرد یلب هام با لب هاش برخورد م دمت 

 

 . اد یاوهوم... چرا خوشم ن -



 

ی آبت بهم انداختم و با لحن   ینگاه خمار  ی 

 گفت:   خایص

رم از خوده در   -  خته ها...! کی

 

رسش رو جلو تر اورد، لب هام رو به کام  

از دست هاش رو دور کمرم  یکی گرفت و 

رو پشت گردنم، از رو   یکیانداخت و اون 

 مبل بلندم کرد و نشوند رو پاش. 

 

کنم چشم هام رو   شیهمراه نکهیا بدون

با لذت بستم و دست هام رو انداختم  



  نکه یدونستم از ا دور گردنش؛ خوب یم

 و گرفت.  هت  گینکنم حرصش م  شیهمراه

 

که رو کمرم بود رو برد سمت   دستش

  یباسنم و محکم فشار داد که آخ خفه ا

 تو دهنش گفتم. 

 

 . مینفس کم اورده بود  هردومون

 

و  میرسهامون رو از هم جدا کرد لیم ی  

 یپ
ی
 . میهامون رو به هم چسبوند شوی

ی نفس م نفس انگشت   طنتیو با ش دمت 

اشارم رو پشت گردنش و رو قفسه  



به شدت به پشت    دم،یکش   یم نشیس

 گردنش حساس بود. 

کش دارش معلوم بود حالش   ینفس ها  از 

 خرابه. 

 

به پهلوهام  قی یدست هاش فشار خف با 

 وارد کرد و زمزمه وار لب زد: 

 ...! طونکیدوستت دارم ش -

 ⋆٭٭٭٭٭٭                                   

 *حال* 

 



و رژ رو پرت کردم سمت  دمیکش   یعی یج 

روش   یکیکه باعث شد ترک کوچ   نهییآ

 درست بشه. 

 

ی ازت متنفرم آبت - ... لعنتی  اد یازت بدم م ی 

 ...! اد یبدم م

 

کوت خونه رو هق هقم س یصدا

 شکست. 

 

آشغال   یکه به تو   و هرِک از هر ج   -

 ...! اد ی بدم م شهی مربوط م

 



رو   و هر ج   دمیکش   یعی یزدم و باز ج  هق

ی م ی بود رو پرت کردم پا ت  و خسته و   یی 

ی گرفته رو زم  نشستم.  ی 

 

... چرا من گهیخسته شدم د  ا یخدا -

اول که پدر و مادرم رو ازم    تنهام؟!  نقدر یا

 شدم...!  ادم الش   هیحاالم عاشق   گرفتی 

 تونم!  تونم... نیم نیم گهی کن د  باور 

 

کردم که زمان از دستم در   هی گر   اونقدر 

 رفته بود. 

 



پشت رس هم به  یزنگ ها  یصدا با 

 خودم اومدم. 

از جام بلند شدم و از اتاق    حایل  ی   با 

در  ستادم،یا فونیآ یرفتم. روبه رو  ونت  ب

گرفته جمع    وار ی رو باز کردم و کنار د

 شدم... 

 

 

 

 

 

 

 



ی   شخصیت آبتی 

 

 

 

 



 

 

 



در باز شد و پروا نگران  قهیبعد از چند دق

 صدام زد. 

 

 تو باز؟ یشدی... چ مااا یآ -

 

جمع    وار ی متوجه من نشد که کنار د انگار 

شدم و به سمت اتاقم رفت و پشت هم  

 صدام زد. 

 

 ؟ نشستی  نجا یچرا ا -

 

 بهش نگاه کردم.  نیارو   یصدا با 



 

ت بگو من ا - لی
ُ
جام،    نیاول به اون زن خ

 انقدر صدام نزنه. 

 

 اخم نگاهم کرد.  با 

 

 حرفت رو.  م ت  گ  یم  دهینشن -

بهش  بهش زدم و با لحن لوش ی شخندین

 گفتم: 

 اقا بد اخالقه!  د یببشخ -

 

 رو سمتش دراز کردم.  دستم



 

و کمک کن بلند  ت  حاالم دستم رو بگ -

ت.  شیپ میشم بر  لی
ُ
 زن خ

 

 دمی خند طنتینگاهم کرد که با ش  اخم با 

 و ادامه دادم. 

 

ت.  د یاخ، ببشخ - لی
ُ
 زن گ

 

اکراه دستش رو اورد جلو و دستم رو  با 

 تا بلند بشم.  د یت و کش گرف

 شینثارم کرد و رفت پ لب خل و چیل ر یز 

 پروا. 



 

خودم   شهیواقعا خل و چلم که هم د یشا

کنم   یم زنم به اون راه و سیع رو یم

ها رو تاحد امکان به  مشکالت و سختی 

 ...! ارمیروم ن

 

  و سوایل ونت  پروا از فکر اومدم ب  یصدا با 

و   عصت   افهیبا ق دمیبهش نگاه کردم که د 

 کنه.   قرمز نگاهم یم

 

ی چ  - نگاهم  ینجور یشده؟... چرا ا یت 

 ! ؟کتی یم



بشه خواهر من؟...  خواستی  یم  نه ج   -

  گهید خاستی   به کل خونت یم ی دیفقط ر 

 بشه؟   ج  

 

باال و با   د یپر   نیارو  یحرف پروا ابرو ها با 

 تعجب به پروا نگاه کرد. 

با   نیجلو آرو  شهیوا همداشت، پر  حقم

  ادب بود؛ حداقل اون طور که من یم

 دونم. 

 

 کردم.   یز ی ر  ی خنده

انداخت   ن ی به من و بعد به ارو  نگایه پروا 

 . د یو بهش توپ 



 

 به من؟!  یبز زل زد هیشب هیها، چ  -

 . ندارما  اعصاب

 

  نیاز عکس العمل ارو  کمیهم  نبار یا

 بودم هم خندم گرفته بود.  دهیترس

به پروا   فقط اخم کرد و نگاه چپیک  نی اور 

 انداخت. 

 

بهش  گهیم پروا هرج   اد یم خوشم

بود   گهی د یکیاالن اگه  ده،یجوابشو نم

ی دو شقه اش م  . کرد یمطمئیی

 



رو به زبون اوردم و رو به پروا  حرفم

 گفتم: 

 یم  نی به ارو  هر ج   اد یخوشم م -
ی
ی چ یک   یت 

 . ارهیجلوت کم م یی جورا هی... گهیبهت نم

انداخت و با لحن پر   نی به ارو  نگایه پروا 

 جواب داد:   از حریص

تنها  ی... خت  ندار هینجور یتو ا یجلو  -

 کنه...   یم کار یچ   ارهیب مت  گ

 

حرفش رو  هیبق نی ارو  یچشم غره  با 

 ادامه نداد و ساکت شد. 

 



  ر ی از ز  کم یخورد به گردنش که  نگاهم

 یاز کبود  یشالش معلوم بود، حاله ا

 مشخص بود. 

بهشون انداختم و به   نگایه طنتیش با 

 گردنش اشاره کردم. 

 

 معلومه.  هشیتنب یهوم، از جا -

 

حرفم پروا رسخ شد و رسش رو   دنیشن با 

ی انداخت پا   ی لبخند مچهیهم ن ن یارو  ،یی 

کرد    یم  که سیع  زد و رو به من با لحتی 

 باشه گفت:  یجد

 بچه پرو.  ومدهیبه تو ن  شیفضول -



 برو اماده شو...  زودتر 

 

از حرفش دست پروا رو گرفت و  بعد 

 رفت سمت مبل دو نفره... 

 

دار با   بیساده ج  با یتقر  مانتو مشیک  هی

  شال و شلوار یل هی ز، یر   یی طال  یدکمه ها

ی که ب  یا یوار یجذب از کمد د با یتقر  ی م ی   ت 

خورد در    که به حموم یم  یو در  شمیارا

 اوردم. 

 فیرو تو ک میگوش  شیآرا از کیم  بعد 

    رنگم انداختم، مشیک  یا رهیدا
ی
 یها  کتوی



آوردم و بعد   ونت  رو هم از کمد ب میمشک

 رفتم.  ونت  از گرفتنشون از اتاق ب

 

و پروا با تعجب و خنده نگاه   نی ارو  به

 کردم. 

 

ی همچ ی هم د ی   یم گرو یبا حس داشیی

  هیکردن که   یم و دست مایل دنیبوس

ی خوان رو هم  لحظه فکر کردم یم مبل  ی 

 . ی  سک..س کیی

 

ی بابا... شما که رفت یا -  . گهیتوهم د ی 

 



 جدا شد.   نیاز ارو  یفور  پروا 

 

 گفت:   ن یارو 

  فهیم یم  یبا عاشق شد ینامزد کرد -

همش  یکه دوست دار   نو یحس ا

 . و بغلش کتی  شیببوس

 گفتم:   تکون دادم و با تلجی  یرس 

 . دمیاز قبل فهم -

از حرفم در خونه رو باز کردم و  بعد 

   نجور یهم
ی
  دمیپوش  هام رو یم  که کتوی

 گفتم: 

 ن؟یاینم -

 



باحرفم بلند شدن و کفش  دوتاشون

 . دنیهاشون رو پوش

 

 گفت:   ن یقفل کردم که ارو  د یرو با کل در 

از حرفم بد برداشت نکرده    دوارمیام -

 . ما یا باش  

  یدونم منظور بد نه، نگران نباش یم  -

 . نداشتی 

 

سوار آسانسور    یی از حرفم سه تا بعد 

رو  نمونیکرد جو ب  و پروا سیع میشد

بخندونم و موفق شد  کمیدرست کنه و 



ی هم انجام   ت  کار رو هم تو طول مس   ی 

 بده... 

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 *چند ساعت بعد* 

 

  با 
ی
رو  فمیوارد خونه شدم. ک  خستیک

ی هم ی طور پرت کردم رو زم ی  . خودمم رو ی 

 از مبل ها ولو شدم.  یکی

 شبه.  ۱۱ با یبه ساعت کردم، تقر  نگایه

 

ور و اون ور  نیا  نیبا پروا و ارو  انقدر 

رو   یکار   چیحال ه گهیکه د  میرفت

 نداشتم. 



خوش   می کرد  سیع میکه تونست  یی جا  تا 

شام به   یو شب هم که شد برا میبگذرون

 میخوشمزه رفت یها  یرستوران با غذا هی

 . د ی بهم چسب یلیکه خ 

هم خوش گذشته بود و حداقل   واقعا 

رو بدون فکر و  تونسته بودم چند ساعتی 

بگذرونم...و  یخود آزار دهنده و ی   الیخ 

 بودم.  نیپروا و ارو  ونی رو مد  نیا

 

رفتم رس کار   یم د یاونجا که فردا با از 

لباس هام رو عوض کردم و رو   عی    رس 

 . دمیتخت دراز کش 



   به
ی
گرفته    شیکه چند وقت پ  کتاب رمای

 انداختم.  بودم و رو تخت بود نگایه

 

وع به خوندنش کردم و انقدر ادامه   رس 

 دادم تا خواب مهمون چشم هام بشه... 

 

 به ساعت نگاه کردم.  حتی حرص و نارا با 

 

 بود.  ۹عدد  یها رو  عقربه

 رفتم مغازه.  یم ۱۰:۳۰تا ساعت  د یبا

 



کار کردن نداشتم اما از    یحال و هوا اصال 

شدم،   رفتم اخراج یم اونجا که اگه نیم

 مجبور بودم که زودتر آماده بشم. 

 

ی   از  رو تخت بلند شدم و بعد از شسیی

خونه رفتم تا  ی و  کیک  کمیصورتم به آشت 

 بخورم و ضعف نکنم.  ت  ش

 

وع به پوش هی با ی از تقر  بعد   دنیرب  ع رس 

 لباس هام کردم. 

شال با نقش   ،و شلوار یل مانتو طوش هی

  ،و طوش مشیک یو نگار ها
ی
  یها و کتوی

 . مشیک



  از دو دست لباس نیم شتی یسال ب در 

ی به خاطر هم م؛ت  تم بگ تونس   هم سیع ی 

 نگهشون دارم.  کردم به خوی    یم

 

شلوارم    بیرو داخل ج  میگوش  اومدم 

 زنگ خونه بلند شد.  یبزارم که صدا

 

  رفتم و با تعجب از چشیم ونت  اتاق ب از 

 در اون طرف رو نگاه کردم. 

 

ی ابت که انگار    گهیهمراه با دو مرد د ،ی 

 بود...!  گاردنیباد

 



 کرد؟!   یم کار یچ  نجا یا

 

خودش    یزنگ هم زمان صدا  یصدا با 

 هم از اون طرف در اومد. 

 

خوام   ... باز کن در رو یمزمی... عز ما یآ -

 باهات حرف بزنم. 

 

 در رو باز کردم.  هیاز چند ثان بعد 

 کامال خونرسد به نظر برسم.    کردم  سیع

 



ی اوه، ابت  - شده به خونه محقر  خان، ج   ی 

 ! ؟ی من اومد

 برداشت و گفت:  قدیم

 باهات حرف بزنم.  خوامیم -

 

رو باال اوردم و نزاشتم وارد خونه   دستم

 بشه. 

 

ی بب - زودتر برم   د یمن االن کار دارم و با ،ی 

خواد اخراج   دلم نیم چیچون ه ونت  ب

ی بشم و هم قرون پول هم نتونم در  هی ی 

 . ارمیب

ه بعدا ب پس  . یایبهتی



 

 نگاهم کرد.  و عصت   کالفه

 

 ! کتی   یم میعصب یاقعا دار و  گهید -

اصال برام مهم  ،ورم که اخراج بیس   هی به

 ! ستین

  نی ا ج   یبرا نمیبرام مهمه که بب  نیا االن

 ! ؟یرو در اورد ا یمسخره باز 

 حرص گفتم:  با 

 ادم پرو رو تر از تو وجود نداره...!  -

 در فاصله گرفتم و گفتم:  از 



 یم ج    نمیبب ا یب -
ی
  رمیفقط زود بگو د  ،یک

 . شهیم

خونه شد و اون دو مرد هم پشت در    وارد 

 موندن. 

  کیمبل نشستم که اومد کنارم و نزد رو 

 بهم نشست... 

 

ی هم ی کردم به هرچ   یم  طور که سیع ی    یت 

ی نگاه کنم جزء ابت  گفتم:   ،ی 

 شنوم... بگو.  خب... یم -

 چشم هام نگاه کرد و با مکث گفت:  تو 

 ! کارا رو تموم کتی   نیخوام ا یم -



... البته هنوزم  دوباره مثل قبل باش   و 

حساس   کمیمثل قبله... فقط تو  همه ج  

 ! یو مشکوک شد

خشم   با تعجب و بعد با حرص و کیم اول

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

ی ابت جیوق یلیخ  -  ی... اصال تو چجور ی 

و  من نگاه کتی  یشم هاشه تو چ روت یم 

 
ی
ی چ   بیک نکرده و هنوز هم مثل  یت  تغ  یت 

 قبله؟! 

 

 شده بود.  اون هم عصت   حاال 

 



باهات بد تا   ما؟ی کردم آ  کار یمگه چ  -

 کردم؟ بد رفتار کردم؟

گوشت    ر یز  شهیکه هم  نهیاز ا ت  غ مگه

 گفتم عاشقتم و دوستت دارم؟! 

 تینگاهش کردم و عصبان هیثان چند 

 گفتم: 

باهام؟ واقعا   یبد تا نکرد ؟ینکرد یکار   -

ی    انت یبا خ  کتی یفکر م بهم، با دروغ گفیی

 ؟ینکرد یکار   چیبهم ه

 

 بلند جوابم رو داد.   یصدا با 

 



نکردم، من فقط مجبور  انتینه، خ  -

بودم به خاطر کارم با چند نفرشون 

بخوابم و اعتمادشون رو جلب کنم، 

ی هم  دروغ هم بهت نگفتم!  ،ی 

  فقط
ی
مورد نزدم تا مثل االن  نی از ا حرق

  یاین
ی
  نیکردم و ا  انتی که بهت خ   بیک

 چرت و پرتا! 

 

 بهش نگاه کردم.  ج  ی گ  با 

 

بود که به خاطرش مجبور  یچه کار   نیا

ها رو جلب کنه و  بود اعتماد دختی

 باهاشون بخوابه؟! 



 راحت بشه؟!  اشونیاز رس  بعض حتی  و 

 

 و به زبون اوردم:  فکرم

ی ابت هیچه شغل  نیا - که به خاطرش    ی 

ی همچ  ! ؟یانجام داد یی کارها  ی 

 

ی چ  اومد   بگه که نزاشتم و ادامه دادم.  ی ت 

 

   نه، نیم -
ی
  یخوا حتما باز یم  ،خواد بیک

وع کتی    رس 
ی
 یکه بعدا م  و فقط بیک

ی
  الگ ا ی یک

 
ی
به  یاز ی... البته اصال نبهم دروغ بیک

  ! چون هر شغیلستیدونستنش هم ن



چه خوب، چه بد، من باز  ،داشته باش  

 خوام باهات باشم!  هم نیم

  باشم که به راحتی   تونم با کیس نیم من

ی بتونه همچ ی چ  ی   رو ازم پنهون کنه!  یی هات 

فقط با چند  گهیراحت م یلیکه خ   کیس

 ! دم ینفرشون خواب

که    ! همون کیس؟تی یواقعا همون ابت تو 

من بهش اعتماد داشتم؟! تو واقعا  

 
ی
 ! ؟هموی

 

وارد کرد  دستش به شونم فشار محکیم با 

 بود.  تشیعصبان یکه نشونه  

 



کردم    یت  رفتار نکن که انگار تغ یجور  -

 ! ما یآ

 موضوع رو کشش نده!  نیهم ا  انقدر 

  ترکم کتی  که الگ  یندار  نو یحق ا تو 
ی
  و بیک

 یاگر بخوا  ... حتی باهام باش   ی خوا نیم

 زارم!  هم من نیم یبر 

رو با شدت پس زدم و از جا بلند  دستش

 شدم. 

  یم -
ی
ی هم دوی بهم  یطور پشت هم دار  ی 

 ؟ یدیواسه ترک کردنت م لیدل

ی هم متقابال از جاش بلند شد و هم اون   ی 

 بود گفت:  ستادهیبهم ا  کیطور که نزد



! ما یکلمه ترک کردن رو نگو آ  ن یانقدر ا -

که    کتی   یم میعصب یطور  یکم کم دار 

 ! هت  دودش فقط تو چشم خودت م

ی هنوز همون ابت من هستم و توهم  ی 

 پس تموم شد و رفت.  ،یی مایهمون ا

 . یایخوام باهام ب هم یم االن

 : گفتم

تونم بهت اعتماد   نیم گهیمن واقعا د -

ی کنم ابت  ! ی 

 . یهم باعثش شد خودت 

 . ونت  هم زودتر برو ب  االن

تر   کیتوهم و بهم نزد د یو کش  اخماش

 شد و گفت: 



 مواظب حرف زدنت باش!  -

 برمت!  باهام هم به زور یم یاین

 

 رس تکون دادم.   تخیس با 

 

  یخوا یم کار یبه حرفت گوش نکنم چ  -

  ؟کتی 

 

تموم شده باشه  تشیظرف گهی که د  انگار 

 بهم زد!  محکیم یلیس

 

 شوک بهش نگاه کردم...!  با 



 

که تاحاال از گل به من کمتی نگفته    تی یآبت

پرو  یلیخ  انتشیبود حاال با وجود خ 

 کرد؟!   دست روم بلند یم

 

 بهش رو داده بودم.  یل یخ  گهید

 

هام رو با خشم بستم و شمرده  چشم

 شمرده لب زدم: 

ی هم -  ونت  حاال از خونه من گمشو ب ی 

 رذل...!  انتکار  یخ   ی کهیمرت

 

 ذره هم از جاش تکون نخورد.  هی



پوزخند صدادار زد و با تمسخر نگاهم  هی

 کرد. 

 

 نه تنها...  خانوم، ویل ما یآ مت  م -

 

کنم   لیتحل هیاومدم حرفش رو تجز  تا 

 بلندم کرد و انداختم رو دوشش. 

 

 ...! مت  بلکه با تو م -

 

به اروم   هنوز  تو شوک بودم که با ضی

ی آبت  رو باسنم به خودم اومدم...   ی 



 

ی بزارم پا... ولم کن آشغال عویصی  - ... یی 

ی بزارم پا گمیبا توام، م ،یهو   . یی 

 

  دادم؛ینه انگار داشتم گلوم رو جر م انگار 

دست هام رو از پشت گرفته بود و اجازه 

  چیه
ی
 . داد یرو بهم نم تکون خوردی

 

ی بزارم زم  -  ! ؟یشنو  نیم یمگه کر  ،ی 

 

 محکم تر...  نبار یا زد رو باسنم ویل دوباره

 



 من.  یخفه شو هرزه  -

 

ی که داشت از پله ها پا   نجور یهم  یم یی 

رد  تی یی خونه واحد پا یرفت از جلو 

 و کمک خواستم:  دمیکش   غیکه ج   میشد

 ... نیمنو از دست ا یکیکمک...   -

 

ی حرکت از رو شونش اوردم پا  هی با    یکی  ،یی 

از دست هاش رو دورم حلقه کرد و با اون  

 دهنمو گرفت.  یدستش جلو  یکی

 

 نامفهویم  یزدم فقط صدا داد یم ج   هر 

 شد...  یم  دهیازم شن



 

ی رس ابت  اخر  بلند  یخسته شد و با صدا ی 

 یو کالفه رو به اون دوتا غول ب
ی
 گفت:   ابوی

رو   یلی... بده من اون پارچه رو خ در یح  -

 مخمه! 

 

  اما وقتی  دم؛یمنظورش رو نفهم اول

دستش رو از رو دهنم برداشت و تا  

رو گزاشت   یبزنم پارچه ا غیخواستم ج 

  هوشیکه روش مواد ب  دمیفهم مینیرو ب

کردم نفسم رو حبس   کننده زدن، سیع

وع  هوشیکنم تا باعث نشه ب بشم و رس 

 کردم تقال کردن. 



با پاشنه کفشم به  حرص لگد محکیم با 

ی ابت یساق پا  زدم.  ی 

 

که رو به اون دو دردش گرفته بود   انگار 

 نفر گفت: 

توله سگ رو  نیا یپاها اد یب  تونیکی -

 ببنده! 

 

کم نفس کم آوردم و مجبور شدم    کم

  دمیکش   قی ینفسم رو آزاد کنم، نفس عم

ی که رسم سنگ  هیبعد از چند ثان   شد ی 

 شدم...  هوشیب

 



گلوم    ر ی ز  یسیو خ  تی یاحساس سنگ با 

به دور و    چشم هام رو باز کردم و نگایه

 ور انداختم. 

 

ی اتاق ابت  تو   بودم؛ اورده بودتم خونش.  ی 

 

هام وارد شد که  نهیبه س قی یخف  فشار 

ی متوجه ابت زده بود   مهیشدم که روم خ  ی 

خواستم   د، یبوس گلوم رو یم  ر ی و داشت ز 

با دست هام پسش بزنم که متوجه شدم 

تاج تخت بسته دست هام رو با طناب به 

 و شال و مانتوم رو هم دراورده! 

 شلوار پاش بود.   هیهم فقط  خودش



ی تاپ و سوت   هیمانتو هم فقط  ر یز    مشیک ی 

 بودم.  دهیپوش

 

 : دم یزدم و نال یعی یج 

ی ولم کن کثافت... ابت  - بزار برم... بزار  ی 

 حرومزاده!  که یبرم مرت

  یم داد یداشتم تقال و داد و ب ینجور یهم

ی کردم که ابت رسش رو بلند کرد و با   ی 

بهم انداخت و   خمار نگایه ی چشم ها

 لب زد: 

تقال  نقدر یعشقم؟... چرا ا هیچ  -

 قدم یم  شیقبال خودت پ ادتهی...  ؟کتی یم

 ! ؟یشد



 

خمارش انداختم که   ی به چشم ها نگایه

  هی
ی
  چیاالن ه کرد، ویل  یم  ر یدلم رو ز  زمای

تنفرمم  اقتیل بهش نداشتم... حتی  حیس

 نداشت. 

 

ی ابت - خوام    نیم گهیبزار برم... من د ی 

 خوام!  نیم ؟ لعنتی  فهیمیم  باهات باشم،

با  د یکم صدام اوج گرفت و بغضم ترک  کم

 هق هق داد زدم: 

خوامت؟! چرا؟...   نیم فهیمیچرا نم -

دوستت داشتم، بهت دلبسته  چرا وقتی 

که   وغ گفتی و در  یکرد  انتیبودم بهم خ 



باهات باشم...   کتی یاالن به زور وادارم م

 ! دست از رسم بردار. گهی ولم کن د

ی بغض دار ابت یهق زدم که صدا  باز  رو   ی 

 : دمیشن

برام   هی... تو با بقما ی من دوستت دارم ا -

نکن باهام،   ینجور ی... االن هم ایفرق دار 

 ...! یطاقت ندارم منو نخوا

به   یسیتموم شدن حرفش بوسه خ  با 

کرد    زد؛ به چشم هام نگایه نمیقفسه س

 و گفت: 

 ! تحمل کنم که تو ترکم کتی  تونمیمن نم -

 خوام!    خودم یم  یتورو فقط برا من

 خودم!  فقط



 گفتم:   آروم

ی ابت هیخودخواه  نیا -  ! ی 

 

 سمت تاپم اومد.  دستش

 

... دوست داشتنه... ست ین خودخوایه -

باشه هم برام مهم  خودخوایهاگر 

 یبرا خواد ی... من فقط دلم مستین

ی ... هم خودم باش    ! ی 

 

شدت تاپ تو تنم رو پاره کرد و از تنم   با 

وع به بوس   یجا یجا دنیدر اورد، باز رس 

 بدنم کرد. 



 

 و گفت:  د یهام کش  نهیبه س دستی 

باهام مجبورم به زور باهات   یایراه ن -

 باشم! 

 

ی چ   امیاز حرفش تا ب بعد   نمیبگم سوت یت 

 هم پاره کرد و از تنم در اورد. 

زد و  نمیدور س ی رو به حاله  دستش

وع به بوس هام  نهیس دنیس یو ل  دنیرس 

 کرد... 

 

 التماس گفتم:  با 

ی نکن ابت  -  . ی 



 

رو محکم گاز گرفت   نمیحرفم نوک س با 

 که آخم بلند شد. 

 

اما   ما،یباهات باشم ا  متیخوام با مال  یم -

 که!   یزار  نیم

 

  به سمت کمر شلوارم رفت و سیع دستش

 که تقال کردم.   ارهیکرد از تنم در ب

 

 ب...  یخوایم کار یچ  -

 



 مهیکه به صورتم زد حرفم ن  ی ا یلیس با 

 تموم موند... 

 

 . د یاز چشمم چک  اشیک

 

  یار یم لی دل شتی یکارت ب  ن یباور کن با ا -

 ! اد یکه ازت بدم ب

 حرص گفت:  با 

  کن، نیم  میفقط خفه شو و همراه -

 حرفا رو.  نی خوام بشنوم ا

 



کنم...    شیتونستم همراه نیم واقعا 

 یو عکس ها لمیهمش تو ذهنم اون ف 

 اومد.  یم هیرابطش با بق

از   شتی یکه بهم زد... و ب  یا یلیدوتا س  اون

 اومد.  همه ترس به رساغم یم

  یبخواد پردم رو بزنه و برا نکهیاز ا   ترس

   یدختی 
ی
کنه و شوهر و   یم که تنها زندِک

نداره و اونم تو   یخانواده ا حتی  ا ینامزد، 

ها همون تفکر  یلیکه هنوز خ   یی جا  نجا،یا

ی سخته.  یمیقد  رو دارن، مطمئیی

 

وع به بوس با   لبم کرد.  دنیحرص رس 



 فشار محکیم نکردم که حریص  شیهمراه

 وارد کرد.  نمیبا دستش به س

گفتم که از فرصت استفاده کرد و    اجی 

 زبونش رو داخل دهنم هول داد. 

 یو زبونم رو به باز  دمیبوس سی خ  اونقدر 

 گرفت تا نفس کم آوردم. 

دستش رو به سمت کمر شلوارم برد،  باز 

و   مت  نتونستم جلوش رو بگکردم   یهرکار 

 . ونت  ب د یباالخره شلوارم رو از پام کش 

 

 و بغض گفتم:   ناراحتی  با 

ی آبت - که تو فکرم هست   ی... بگو اون کار ی 

 . باهام کتی  یخوایرو نم



 

رو بلند کرد و ساکت تو چشم هام   رسش

 نگاه کرد. 

 

 دادم:  ادامه

 یی بال هیباور کن من تحملش رو ندارم.  -

 !  ارمیرس خودم م

  یم
ی
و واقعا انجامش   گمیکه دروغ نم  دوی

 ...! دمیم

 

از حرفم چند قطره اشک از چشم   بعد 

 . خت یهام ر 

 



 به لب هام زد و اروم گفت:  یا بوسه

خوشگلم،   یآروم باش کوچولو  س،یه -

ی نم بیبهت آس نکتی  میباور کن عصب  . نمت 

تو  ؛یکنم خودتم لذت بت    یم  یکار   هی

ی نزن، ا یفقط باهام راه ب ... حرف از رفیی

 . امیمنم باهات راه م

 خودش آروم گفتم:  مثل

 یباهات اخه؟ م امیراه ب یچطور  -
ی
 دوی

 دارم االن؟ یچه حس بد

درکم کن، ولم کن، بزار برم، هم   توروخدا 

 ینجور یهم من، ا یس  یخودت راحت م

  شتی یب چ،یکه ه  شهیرابطه درست نم نیا

 . شهیاز قبل هم خراب م



 کرد و گفت:   اخیم 

 ! ما یآ  یس  یتو درست نم -

 

 

کدوم از حرف هام    چیانگار که واقعا ه

 نداشت.  ت  تاث

 

  با 
ی
دونم  نگاهش کردم، چون یم درموندِک

تونم  باهام کنه نیم یاگر بخواد کار 

 اون هم با دست بسته!  م،ت  جلوش رو بگ

 

سکوت بهش نگاه کردم که به نوک هر   تو 

خودم   یهام بوسه زد. جلو  نهی دو تا از س



ی رو گرفتم تا چ بهش نگم که باهام بدتر  یت 

هست دود بشه و   ی دیرفتار کنه و اگر ام

ی از ب  بره!  ی 

ی پا تر رفت و زبونش رو به داخل نافم   یی 

ی همزمان دستش ب د،یکش   پام رفت.  ی 

پاهام رو چفت هم کردم که با    اهناخودآگ

  تیعصبان
ی
از   یکیبه   یا یلیس  و کالفیک

 هام زد.  نهیس

 

ی اخ... آبت  -  . ی 

 ساکت شو.  س،یه -

 

 
ی
ی به ب  چنیک  پام زد که دلم ضعف رفت.  ی 



  عی    شده رس  بفهمم ج   نکهیاز ا قبل

 رو از پام در اورد.  میشورت مشک

 

 ن...نکن...آبت...  -

 

دهنم گزاشت و نزاشت   یرو جلو  دستش

ی چ   بگم!  یت 

 

 

 بهم نگاه کرد و گفت:  اخم وحشتنایک با 

 . اد یهم در ن کتیفقط ساکت شو... ج  -

 



 رو به نشون نه تکون دادم.  رسم

 ی کشدم و با چشم ها  خفه یم   یها غیج 

 د ید کردم؛ وقتی   التماسش یم میاشک

ی رسش رو اورد پا شمی ساکت نم و نوک   یی 

هام رو گاز گرفت که اخ  نهیاز س یکی

 از درد گفتم.  یبلند

 فشار محکیم نمو یس یکیدستش اون  با 

. دم یکش   داد که ناخودآگاه از رس لذت ایه

ی ابت وع کرد  ی کارم جر   ن ی با ا ی  تر شد و رس 

 یلیهام و س نهیس دنیو مک دنی س یبه ل

 زدن بهشون. 

 



و   دمیاه کش  نکهیداشتم از ا یبد احساس

 بدنم بهش واکنش نشون داد. 

 

ی پا د یرو کش  خودش  یو رسش رو برد ال  یی 

وع کردم به تقال کردن و  پام که باز رس 

ی ابت دن؛یکش   غیج  از تقال هام و   گهیکه د  ی 

هام کالفه شده بود دستش   دنیکش   غیج 

ی رو دراز کرد و تاپم رو از رو زم برداشت   ی 

ازش رو پاره کرد؛ داشتم با  و قسمتی 

کردم که    ترس نگاهش یم و  یکنجکاو 

دهنم و بزور   کیرو اورد نزد رچهپا  دمید

 دهنم.  یبستش جلو 

 



با شهوت بهم انداخت و با لحن   نگایه

 لب زد:  یخمار 

خوام   اه و نالتو یم  یاالن فقط صدا -

 یا  گهیباشه جور د نیا ت  ... غما یبشنوم آ

 خوی    باهات رفتار یم
  کنم... پس دختی

 باش خوشگلم! 

 

رفت سمت کمربندش که نفسم   دستش

 . د یبر 

 کردم.   هیوحشت گر  با 

 



رس    نطور ینداشتم و هم  یدیام  چیه گهید

و تو دلم خدا رو صدا    ختمیر  رس  اشک یم

 کردم.   یم

 

رو دراورد، خم شد روم و رسش   شلوارش

 یسی هام و ل نهیرو باز برد سمت س

بهشون زد که همون موقع احساس کردم  

ی تو پا ید یدرد شد   غیج  د،یچیتنم پ یی 

که به صورت خفه    دمیکش   گوش خراش  

ی شد؛ ابت دهیشن توجه بهم   ی   نطور یهم ی 

به ها  کرد.   به پشتم وارد یم در ی   ی   ی ضی

 



سمت   دمی باسنم رو گرفت و کش  یها لپ

 خودش. 

 

... اههه یی تو محرس   ما یآه... ا -  دختی

 

  هی بعد 
ی
بهم  وستهیکه پ  مدت طوالی

به یم و زود خودش رو  د یکش  ت  زد آه ضی

لجز و داغش رو،  عی و ما ونت  ب  د یازم کش 

 افتاد کنارم.  حالیکرد و ب  رو شکمم خایل

 

بهم انداخت و دستش رو اورد  حایلیب نگاه

سمت دهنم و پارچه رو باز کرد، طناب  

 دور دست ام رو هم باز کرد. 



 

زور و با درد از رو تخت بلند شدم و به   به

 سمتش رفتم. 

 نشیرو به قفسه س جونمیب یها  مشت

 زدم.  یم

 

ف ی... رذل، بآشغال عویصی  -  . رس 

 زدم و ادامه دادم:  هق

 ! ؟رو باهام بکتی  نکار یا چطور تونستی  -

 پست...  کهیمرت

 

 . ومد یازش ن یی صدا  چیه



 

شدم و زانو هام رو بغل کردم و   الیخیب

ی هم طور که درد داشتم به حال خودم   ی 

 زار زدم. 

 

پردتو نزدم برو خدات رو شکر   نکهیهم -

 ! ما یکن آ

 

 نگاهش کردم.  مات 

 

ی ابت یی پرو یلیخ  گهیتو د -  ...! یلیخ   ،ی 



تو چشم هام نگاه    شهیروت م یچطور 

   نیو ا کتی 
ی
اون هم بعد از   حرف رو بزی

 کارت؟!   نیا

 

ی خ   . دمیکش   یعی یبرداشت سمتم که ج  ت 

 

رو محکم تو دست هاش گرفت و با   چونم

 گفت:   تیعصبان

پردت   یخوایم ؟ستی ی تو چرا آدم بشو ن -

اون موقع هم جوابم رو   نمیرو بزنم بب

 ن؟!  ا ی یدیم

 



به فکم وارد   از حرفش فشار محکیم بعد 

 کرد و بعد ول کرد. 

 گفتم.   و آجی  دم یبه فکم کش  دستی 

 

 لباس هام رو بده.  -

 بهم انداخت و گفت:  نگایه مین

 کجا؟  -

 حرص گفتم:  با 

 رس قت  خودم و خودت!  -

... حداقل برم  میکار که معلومه انداخت  از 

  چه گویه نمیفکر کنم بب نمیخونم بش 

 . ارمیبخورم تا خرجمو در ب د یبا



 چیه ،یخواد بخور  نیم گویه  چیه -

 یهرچقدر بخوا  ،خواد کتی  هم نیم یفکر 

خودم کار   ا یاصال ب دم،یخودم بهت م

 کنم.   برات جور یم

 گفتم:   غ یج  با 

و   من برات مگه مهمم که بهم کمک کتی  -

دختی   ه ی! من فقط ؟برام کار جور کتی 

تو افتاده،  ت  گ  بدبختم که از ته بدشانیس

تیتوهم که کی  بهم   یاز ین  گهید یرو کرد فی

    ! یندار 

 عصت   یفک قفل شده و چشم ها با 

 نگاهم کرد و گفت: 



رست    یی بال هیببند در اون دهنو تا  -

 . اوردمین

 پوزخند گفتم:  با 

 ؟ باش   وردهیبال مونده رسم ن -

از حرفم روم رو اون طرف کردم و   بعد 

 گفتم: 

 لباس هام...  -

 
ی
   پوق

ی
 و گفت:  کرد و با کالفیک

 دست لباس بردار.  هیاز کمد برو  -

 

ی جا بلند شدم و هم  از  طور که مالفه  ی 

تخت رو باز   یدورم بود، در کمد رو به رو 

 کردم. 



 

 دست لباس زنونه بود.  چند 

 

 دست لباس برداشتم.  هیزدم و   یپوزخند

ی به ابت نگایه طاق باز   دم یانداختم که د ی 

ی رو تخته و هم طور که تو فکره نگاهش  ی 

 به سقفه. 

 

لباس  عی    رس  تونمیکه م  یی کردم تا جا   سیع

 ها رو بپوشم... 

 

 پوش  یلباس هات رو م عی    رس  ی جور  هی -

 یبود  رمیانگار ن انگار که تا االن ز 



. 

 خشم نگاهش کردم.  با 

 

 اره، البته به زور...!  -

ی اومد چ تا   گفتم:   عی    بگه رس  یت 

 ! نمتینب گهید  دوارمیام -

 

ی به سمت در خ  عی    از حرفم رس  بعد    ت 

  یکه صدا  ونت  برداشتم از اتاق زدم ب 

ی آبت  بلند شد.  ی 

 



ی تند از پله ها اومدم پا تند  که    ی تا حد یی 

 . فتمیبود ب  کیچند بار نزد

 یو از جلو  دمیدو   یسمت در ورود به

چند تا از خدمتکار ها که هاج   ی چشم ها

 کردن گذشتم.   و واج نگاهم یم

ی آبت یپشت رسم صدا  از  رو  دنشیو دو  ی 

 . دمیشن یم

خونه    نیتونم از ا که یم  یی کردم تاجا  سیع

 ... ونت  برم ب عی    رس 

 

ی هم  اطیطور که داشتم تند تند از ح  ی 

اهورا و دوتا مرد   دنیگذشتم با د   خونه یم

ی ابت یها گارد یمثل باد  . ستادمیعجب امت ی 



که از    اخم به متی  هم با تعجب و کیم اون

ی داشتم نفس نفس م دنمیدو  و نگران   دمت 

 بودم نگاه کرد. 

 

 ... نیتو...چرا ا  -

 

بتونه حرفش رو کامل کنه  نکهیاز ا قبال 

ی آبت یصدا  اومد.  ی 

 

  با 
ی
 دم ی به پشت رسم نگاه کردم که د نگرای

ی ابت دو متی باهام فاصله داره   با یفقط تقر  ی 

شلوار پاشه و باالتنش  هیو فقط هم 

 لخته. 



 

 قدم عقب رفتم.  چند 

 

 به دوتامون انداخت و گفت:  نگایه اهورا 

ه ابت - ی چه خت   ؟ی 

ی ابت تکون داد و اومد جلو که  یرس  ی 

 گفتم: 

گم و گور    یجور  هیدنبالم  یایباور کن ب  -

  گهید شمیم
ی
 ...! کتی   دام ی پ نتوی

 

 خشم نگاهم کرد.  با 

 



دونم االن   یم شناسمیدی من که تو رو م -

 ! یس  یولتم کنم گم و گور م

 تکون دادم و تخس گفتم:  یرس 

 خودته...  ت  تقص -

 

شده زوم شد روم، بعد   ز یر  یچشم ها  با 

ی خ  هو ی هی از چند ثان برداشت سمتم که   ت 

 تم ت  بگ نکهی و از ترس ا   دمیکش   یبلند  غیج 

که اهورا   یر عقب که با کا دمی دو   عی    رس 

و متعجب نگاهش  میستادیکرد هردو ا

 ...! میکرد

 



ی ابت  ی بازو  ی رو گرفته بود و نم  ی   اد یب اشتت 

 سمتم! 

 

ی ابت ی با حرص هم ی   طور که نگاهم یم ی 

 کرد خطاب به اهورا بلند گفت: 

ولم کن برم ادمش کنم کالفم کرده  -

 . گهید

 ! شهیبدتر م کنمی م یهرکار 

 

رفتم مثل  تونستم وگرنه یم که نیم  فیح 

  نمیکردمش که بب  خودش به زور یم

جلوم بازم حق به جانب   اد یبعدش م



باهام نکرده و  یکار   چیحرف بزنه که ه

 نه!  ا ی شمیمشکل از منه که آدم نم

 

 خونرسد جوابش رو داد.  یلیخ  اهورا 

 

خوادت؟! انقدر   نیم  فهیم نیم  عتی ی -

اگه   ؟بیس   کیکوچ   ششیپ یدوست دار 

ش کن  گهی د یکیمال   یخوا یم الصی
َ
نشه خ

  اگه نیم
ی
هرطور شده   یخوا  و یم توی

ش کن...  شتیپ الصی
َ
 باشه هم که بازم خ

 

ی ابت برگشت سمت   تی با همون عصبان ی 

 اهورا. 



 

  نیشتی یشمردم و با ب  متیرو غن فرصت

که از خودم داشتم به سمت در   رسعتی 

بازش کردم و از خونه زدم  عی    و رس  دمیدو 

ی آبت یکه صدا  ونت  ب خواست    که یم  ی 

مانعش   یکه انگار   یی دنبالم و اهورا اد یب

 شده بود بلند شد. 

 

راه خودم   چکدومشونیتوجه به ه بدون

پروا برم و   یرو رفتم تا زودتر خونه 

کنم تا از    کار یچ  قا یدق د یبا نمیبعدش بب

ی دست ابت  راحت بشم...!  ی 

 



ی آبت زبان از ⋆  ⋆ی 

 

به سمت اهورا برگشتم،   تیعصبان با 

 دم یکش   ونت  بازوم رو با شدت از دستش ب

 و گفتم: 

 ! ؟کتی   یم  کار یچ  ی معلوم هست دار  -

  یم
ی
  داشیپ گه یکارت ممکنه د  نیبا ا دوی

 نکنم؟! 

 زد و بدون توجه به حرفم گفت:  شخند ین

دونستم عاشق  نیم ؟یعاشقش شد -

 ...! یس  ی دورت م یهرزه ها

هام رو محکم بهم فشار دادم و   دندون

 گفتم: 



به   قا یو دق  ست،یاون هرزه نبوده و ن -

ی هم  که دنبالشم!   لهیدل ی 

 مکث آروم گفت:  از کیم  بعد 

 یم عتی ی -
ی
تا حاال نزاشته باهاش   یک

 ! ؟ بخوای  

  ا ی
ی
 ! ؟بهش دست بزی

 تکون دادم و گفتم:  یرس  کالفه

 اهورا؟  یگرد  یم دنبال ج   -

که چشم و گوشت رو باز    نمیدنبال ا -

 کنم! 

 یم
ی
  دوی

ی
  وفته؟یداره برات م چه اتفاق

ی ! عشق چ یشد عاشقش   ستین خوی    ت 

ی آبت  ی... خودت بهتی می 
ی
  دوی

ی
من،  تو زندِک



 
ی
 فیتو، عشق فقط باعث ضع تو زندِک

  ... البته اگه واقعا عشقی شهیشدنمون م

 وجود داشته باشه! 

جوابش رو بدم که دستش رو باال    اومدم

 آورد و گفت: 

... میشناسی وقته هم رو م یلیمن و تو خ  -

 گم،یبهت م نارو یو به خاطر خودت دارم ا

ی هم  . ی 

تونم به حال خودت رهات کنم   یم  وگرنه

اون دختی و عشقش مثل  یچطور  نمیو بب

 کنه!   یم فتیضع یمار یب هی

 و گفتم:  دمیکش   یکالفه ا  نفس

 . هیدونم منظورت چ  یم -



 رس به خونه اشاره کردم و گفتم:  با 

و  میداخل تا قشنگ باهم حرف بزن ا یب -

بهت  شتی یب یمار یب نی به قول خودت از ا

 ... درکم کتی  تونستی  د یبگم بلکه شا

 

و اهورا هم در  میرفت  یسمت در ورود به

 سکوت دنبالم اومد. 

 

خودم هم در عجب بودم که چطور   واقعا 

رو  ما ی ا یی جورا  هی که   دمیسر  نجا یبه ا

به خاطر نگه   دوست داشتم و حتی 

 داشتنش بهش تجاوز کردم... 

 



 شخصیت اهورا 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 ⋆مایآ زبان از ⋆

 

 ... د ینگه دار  نجا یآقا... لطفا هم -

رو حساب کنم که   تاکیس  هیکرا  خواستم

  ست،یقرون پولم همراهم ن هی اومد  ادمی

ی به آبت لعنتی  فرستادم و رو به راننده   ی 

 گفتم: 

 چند لحظه صت  کن شهیم -
ً
  د یخواهشا

 ...؟! ارمیاتون رو ب هیبرم کرا 

 

بهم انداخت، با   نامطمئتی  نگایه نهیآ از 

  هیکه هر کدومش از شدت گر   یی چشم ها 



مثل کاسه خون رسخ شده بود خواهشانه 

 نگاهش کردم. 

 

 و جواب داد:  د یکش   یکالفه ا  پوف

 ! مونمیخواهرم... منتظر مباشه  -

 

ی ماش از  شدم و زنگ خونه پروا رو   ادهیپ  ی 

دم که آرو  در رو باز کرد، با تعجب   نیفرس 

 لب زمزمه کرد:  ر یبهم انداخت و ز  نگایه

؟... چرا ا هیختیچه ر   نیا -   نقدر یدختی

 ! ؟یآشفته ا



 یتوجه به سوال و چشم ها بدون

م به تاکیس اشاره کردم و   متعجبش با رس 

 گفتم: 

 ... هی کرا  یلطفا، بر  شهی... مشیم -

حرفم رو کامل کنم و با اخم   نزاشت

 جواب داد: 

  یآب قند هیخب برو داخل...  یلیخ  -

ی چ   ...! یبخور... رنگ به صورت ندار  یت 

 

تکون دادم و وارد خونه   یحال رس  ی  

رفت و  ایهیشدم که چشم هام س 

 همونجا پشت در چمپاته زدم و نشستم. 

 



وارد  انیگو   نیپروا آرو  قهیاز چند دق بعد 

شد که چشمش به من خورد،   اطیح 

 
ی
  یبه صورتش زد و با صدا همونجا چنیک

 مانند گفت:  غیج 

تو  یشدیپروا فدات شه چ  الیه -

...؟! چرا شب ... رنگ یشد تیمی  هیدختی

 که...!   یبه رو ندار 

 

  ت  پ هیشب نطور یهم
ی
  زنا داشت خودزی

 . د یپرس و ازم سوال یم  کرد یم

 

  ی   خنده
ی
 کردم و لب زدم:   جوی



دا نکهیا  یبه جا -
َ
مامان بزرگا رو   نیا  یا

کمک کن بلند شدم... رمق راه   ا یب یار یدرب

ی ندارم.   رفیی

 

اومد سمتم و بازوم رو گرفت و بلندم  تند 

اومد داخل و در  نیکرد، همون موقع آرو 

 رو بست و اومد سمت ما. 

 

 ...! کنمیبزار من کمکش م -

 

مورچه رو هم نداشت از   هیکه زور   پروا 

د  خدا خواسته موافقت کرد و منو ست 

 . نی دست ارو 



 

ی داخل حال؛ اول میرفت نیکمک ارو   با    ی 

 دم رو ولو کردم. که جلوم اومد خو   مبیل

 

پرسشگرانه رو مبل روبه روم   نیو آرو  پروا 

ی و زل زدن بهم...   نشسیی

 

  تا 
ی
شد بغض   نگاهم با نگاه پروا تالق

 د؛یکرد ترک  که داشت خفم یم  تی یسنگ

  میبودم تا گر  دنشیانگار که فقط منتظر د

وع بشه.   رس 

 



کردم و با هق هق و   یم هیبلند گر  بلند 

ی به آبت  غیج  و خود خرم رو فوش   ی 

 . دادمیم

 

دوتا اول تعجب کردن و بعد چند  اون

 به خودشون اومدن.  هیثان

 

ناراحت اومد کنارم نشست و رسم رو  پروا 

 اخم وحشتنایک نیتو آغوشش گرفت، آرو 

ی داشت و با فک منقبض شده به زم  ی 

 شده بود.  هت  خ 

 



 یکه ب  زدم و با لحتی  هق
ی
  ازش یم چارِک

 گفتم:   د یبار 

.. من  من رو.  اون... اون آشغال عویصی  -

 ... و برد خون... خونش! د یرو دزد

 ادامه دادم.   هیگر   با 

ی آبت... آبت - نامرد ازم سو...  ی 

 سواستفاده کرد...! 

 و لب زدم:  دمینال

 ... شهی... مشیاز... از خودم، چندشم م -

 

  غیزدم با ج  هق
ی
به صورتم زدم و   چنیک

 . مدیپشت دستم رو با شدت رو لبام کش 

 



 کسم؟!   ی    نقدر ی... اخه چرا من اا یخدا -

 

ها صورت و گردنم رو چنگ  وونهید مثل

 زدم.  یم

یل  چیه گهید رو خودم نداشتم، انگار  کنتی

بودم  دهیکه تازه بعد از چند ساعت فهم

 واکنش نشون بدم.  د یشده و با ج  

 

بر بهار همراهم گر  پروا 
َ
  و یم کرد یم  هیمثل ا

 تونست.  نیم ویل هت  خواست جلوم رو بگ

 

دست هام رو گرفت و از پشت   نیآرو 

 : کرد یبغلم کرد و کنار گوشم زمزمه م



خوب... آروم سیه - ... آروم باش دختی

 باش...! 

 ! پس من و پروا ج  ؟کیسیگفته تو ب  ِک

 ! نجا؟یا میهست

 

 . ختمی ر   آروم اشک یم آروم

 

اروم شدم ولم کرد و  کیم  د یکه د  نیآرو 

 منو پروا زانو زد:  یپا یلو ج 

 ... د ینکن هیگر   گه،یبسه د -

 

که از خشم منقبض شده بود   فیک  با 

 : د یغر 



ی اون آبت - که کرده رو   یهم تقاص کار  ی 

 ...! ده یحتما م

 

                                     ⋆⋆⋆⋆⋆ 

روح زل   بودم و ی    دهیتخت دراز کش  رو 

 روبه روم...  وار یزده بودم به د

 

به در اتاق خورد که نگاهم رو  تقی 

 چرخوندم رو در و نشستم رسجام. 

 

ن، که  با یخانوم تقر   هیو  پروا    فیک  هیُمسی

 دستش بود وارد شدن.  مشیک

 



  دادم و نگاه پرسیس    لب سالم ارویم ر یز 

به پروا انداختم، با اشاره به خانومه   یا

 لب زد: 

، دکتی زنا...  - ی  خانوم دکتی مشفق هسیی

 

آورده بودنش،  ج    یبرا نکهیا  دنیفهم با 

زدم و نزاشتم حرفش رو   یتو دلم پوزخند

 کامل کنه. 

 

 دادم:  جواب 

 ! ستی ن یاز ین -

  پروا 
ی
 گفت:   با شک و نگرای

 ... ویل -



 ...! ستین یاز یگفتم که ن  -

ی داختم پاان  رسم زمزمه   ارویم یبا صدا یی 

 کردم: 

 ام سالمه...! پر... پرده -

 

ه آروم چ بعد  ی از حرفم اون دکتی به پروا   یت 

 رفت.  ونت  گفت و همراه با پروا از اتاق ب

 

پروا اومد داخل اتاق و   قهیاز چند دق بعد 

ی هم مکث   و با کیم کرد یطور که نگاهم م ی 

 آروم گفت: 

  یراستش رو بخوا...  خوامیمعذرت م -

ی هم ینگران بودم... برا  ... ی 



 

ی چ   نی از ا شتی یب نزاشتم  بگه.  یت 

 

 زدم و گفتم:  یمحو  لبخند 

 . دونمیم -

زد و خواست از اتاق   یلبخند متقابال 

 بره که گفتم:  ونت  ب

 اد؟یم ِک  نیپروا... آرو  -

 نگاهم کرد و گفت:  گنگ

گفت امروز چند تا کار مهم داره مجبوره   -

ی هم یبرا اد یب ر ید کمی  . اد یشب م ی 

 تکون دادم و که گفت:  یرس 



 ! ؟یدار  کار مهیم   -

   هی خوامینه... فقط... م -
ی
به خودم  تکوی

 بدم... 

 نگاهم کرد و گفت:  یدوار یام با 

 خوبه.  -

 

 رفت.  ونت  از اتاق ب هیاز چند ثان بعد 

 

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆ 

ی هم منتظر  یو پروا   نیطور که به آرو  ی 

  نیکردم با مکث خطاب به ارو   نگاه یم

 گفتم: 



 دارم.   خواهیس    هی راستش... ازت  -

 گفت:   اروم 

 شنومیم -

 ادامه دادم.  د یترد با 

 ... به خودت فقط بگم؟! شهیم -

 

ی از حرفم رسم رو پا بعد  انداختم تا  یی 

از نگاه متعجب و دلخور پروا   بتونم کیم

 در امان بمونم. 

 

 دلخور گفت:  پروا 



که   بمیمن بگو... مگه غر  یخب جلو  -

 یم
ی
  یخوا فقط یم نیبه آرو  یک

ی
 !  بیک

ی چ   به پروا گفت:  نی نگفتم که آرو  یت 

 پروا...  -

 

نازک کرد بدون   هم پشت چشیم پروا 

 رفت.  ونت  توجه به ما از اتاق ب

 

 منتظر نگاهم کرد و گفت:  نیآرو 

 خب...  -

ی هم د یمکث و ترد با   طور که نگاهم یم ی 

 کردم گفتم: 



  یخونه   هی... برام شهیخوام اگه م یم -

... پولش هم خودم  کتی   دا یپ کیکوچ 

پولش   یبرا  خوامیفقط... م کنمیجور م

 قمار کنم! 

 کرد و گفت:   اخیم 

 یم ج   فهیم یم ما یآ -
ی
! قمار مگه ؟یک

  یم ی و نت   کتی   ی! اگرهم باز ه؟ یالک
ی
  دوی

 ! شه؟ یم ج  

خونه   ؟یچرا به فکر پول و خونه ا  اصال 

  ا ی  یخوا  پروا بمون تا هرچقدر که یم ی

 یمن هم م یخونه  حتی 
ی
...  یایب توی

برات سخته و راحت   یلیخ  ید یاگرهم د

کنم اما    خونه برات جور یم   هی ستی ین



به خاطر پولش به خودت   ستین یاز ین

 ! یبد  سختی 

   خودت یم  م؟یچ  نجا یمن ا پس
ی
 دوی

  پروا مهم هستی  یکه برا   یاندازه ا د یشا

 ! ستی یارزش هم ن اما ی   برام مهم نباش  

 

نگاهم  یدوار یتموم شدن حرفش با ام با 

 کرد. 

 

 همه لطفش زدم و گفتم:  نیاز ا یلبخند

. خوب  نیخوام رسبار باشم آرو   من نیم -

تو و پروا بمونم و  شیهمش پ ستین



  ستی خلوتتون و بهم بزنم، خوب ن

  هیمثل  ینجور یا
ی
 باشم...  موجود اضاق

 

 تر شد.  ظیاخمش غل  حرفم نی ا با 

 

بود. من واقعا حس   قت یحرف من حق اما 

تونستم که   رسبار بودن داشتم؛ نیم

که    بمونم اون هم وقتی  نجا یهمش ا

ی ابت دونمینم  دنبالمه...  تا ِک ی 

 

 دادم:  ادامه

ی من از ابت  - ترسم. اصال  کم کم دارم یم  ی 

نفر   هی... انگار شناسمشیانگار نم گهید



نبود... انگار  شکیل نی اخه قبال ا   گست،ید

حس  نم؛یرو بب شیتازه تونستم خود واقع

 که رکب خوردم!   کنمیم

ی هم یبرا باشم،  ششیپ گهید  خوامینم ی 

اونقدر ازش   تونمیکه م  ی خوام تا حد یم

 دونم یو من نم بنمشی نم گهیدور شم که د

. پس  اد یدنبالم ب خواد تا کجا و ِک اون یم

 شما بمونم...  شیهمش پ تونمینم

 

 کالفه گفت:   نیآرو 

 اما...  -

 ادامه بده و گفتم:  نزاشتم



ی چ  -  یخودت بهتی م  نینگو ارو  یت 
ی
 دوی

 و اگر قبول نکتی  کمک ام کتی   خوامینم

 ... یدیبهم حس رسبار بودن م شتی یب

ی رس  نا   تکون داد.  یمطمی 

 

ی راهم هم تنها  هم   پویل بود. بدبختی  ی 

خونه    هی گهیشهر د هینداشتم که تو 

   هیو  مت  بگ
ی
ی با آرامش و بدون ابت زندِک رو  ی 

وع کنم... از کارم هم   هرچند سخت رس 

ها راهم که مطمئنم اخراج شدم... تن

 همون قمار بود و بس! 

 

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆ 



 *از زبان اهورا*

 

محکم به سمتش رفتم. از جا  یقدم ها با 

 بلند شد و با پوزخند گفت: 

به به... اهورا خان... چه عجب،  -

 ... میدیباالخره ما شما رو د

 هاش گفتم:  هیو کنا  شیتوجه به ن بدون

 . اد یکه خوشم نم  ز یمزه نر  -

 

ی به م از حرفم نگاه کوتایه بعد  قمار  یها ت 

ی قمار م  یی و کسا   یو افراد کردنیکه داشیی

هم که تو اون دود رس و صدا در حال  

 معامله بودن انداختم. 



 

اول   یدوم بود و طبقه  یطبقه  نجا یا

 یبود اما طبقه  یرستوران عاد هیمثل 

 )قمارخانه( بود.  نو یکاز   هیدومش 

 

 یو رو به رو  دمیرو عقب کش  صندیل

 نشستم.  یعیرف

 

 ی... قبال باهاش معامله هایعیرف  اوشیس

حال    نیانجام داده بودم. با ا یاد یز  با یتقر 

  نی تحملش کنم... از ا اد یتونستم ز  نیم

پول و  که تا وقتی   هینچسب یآدم ها

 . شتهی پ خوب داشته باش   تیموقع



 

ی از ابت ،راستی  - ؟ شن ی  دنبال   دمیچه خت 

ه...  هی  دختی

 کردم و گفتم:   اخیم 

ی به خاطر آبت کنمیفکر نم -  میاومده باش ی 

 ! نجا یا

ا ادمهیاونجا که  تا    یرس اون قرار داد دختی

 ... میاومد  د یجد

 تکون داد و گفت:  یرس 

ذره باهات حرف زد    هی شهیتو هم که نم -

 . یس  یم عصت   یفور 

ی ت چند تا برگه   الیخینگاهش کردم که ب  ت 

ی رو م  گذاشت و گفت:   ت 



ا و سنشون ا قیتعداد دق  -  نجا یدختی

هم  خواستی یهست، همون طور که م

ی پا  ساله...  ۱۷سن   نیتر  یی 

 

  مت  تکون دادم و اومدم برگه ها رو بگ یرس 

 که چشمم به طرف پله ها خورد. 

 کردم.   اخیم 

 

 ! کرد یم کار یچ  نو،یکاز   هیتو  نجا،یا  نیا

 

  اوشیجا بلند شدم و بدون توجه به س از 

 رفتم.  ما یبه سمت آ ج،یمتعجب و گ

 



متوجه من نشده بود که دستش رو   هنوز 

 . دمیکش 

ی اخم برگشت سمتم و اومد چ  با  بگه   یت 

 ساکت شد.  دنمیکه با د

 

 اما با حرص گفتم:  آروم

 ! ؟کتی یم کار ی چ  نجا یا -

گنگ نگاهم کرد اما بعد مثل خودم    اول

 کرد و گفت:   اخیم 

؟یم کار یچ  انیبه نظرت م نجا یا - ی  ! کیی

رو گرفتم به سمت پله ها  دستش

 تیکشوندمش که با حرص و عصبان

 گفت: 



 ولم کن.  ه؟یکارا چ   نیا -

داره من    من موندم به تو چه ربیط اخه

 . مت  کجا م

گوشه   هیتوجه بهش به سمت  بدون

 تیوندمش و با عصبانخلوت کش  ا یتقرب

 گفتم: 

رم دار  -  نه؟!   یتو خودت کی

رم ج    -  یم ! ج  ؟ کی
ی
 ؟یک

بهش  کی چشم هاش نگاه کردم و نزد تو 

 گفتم: 

  کار یچ  ی دختی جون معلوم هست دار  -

ی تو هنوز از دست ابت ؟کتی یم کامل    ی 

 کار؟ یچ  نجا یا یحاال اومد یراحت نشد



 ینم
ی
کنه تو    شه سیع ت ت  گیپ نا یاز ا یکی  یک

 خوابش کنه؟!  ر یشب هم شده ز  هیرو 

 جوابم رو داد:  عی    رس 

خواب   ر یکه ز   ستمیمن از اون آدماش ن -

و اون بشم... االن هم فقط اومدم   نیا

ی چ  هی نجا یا  کنمیفکر هم نم اد،یب  مت  گ  یت 

 کنم یم یو هرکار  مت  موظف باشم هرجا م

بار  هیبدم... حاال درسته  حیو برات توض

ی ابت یجلو  بهم کمک  یی جورا  هی رو گرفتی  ی 

  یبد ت  بهم گ یه شهینم لیاما دل یکرد

 ! که

 و گفتم:  دمی خند



ادما به   نیاز ا به نظرت کیس ؟یساده ا -

  باهاشون سک..س کتی  یخوایتو م نکهیا

؟ینه توجه م ا ی ی  ! کیی

 شدم و گفتم:  یجد  دوباره

ی همرو مثل ابت - ی نب ی  باهات   یکه کار   ی 

ی ابت یندارن، خود من اگه جا بودم تو    ی 

ستون بود   . نجا ینه ا یاالن تو قت 

خورد و آروم تر از قبل و با مکث    جا 

 گفت: 

ستون؟! بعد... چرا؟!   -  تو... کجا؟ قت 

 نگاهم کرد و گفت:  ج  ی با گ کیم

 ی که راحت م  هستی  مگه... ِک  -
ی
اگه   ،یک

ی ابت یجا  ! ؟کشتی یبودم... من و م  ی 



گوشش    ر ی ز  یزدم و با خونرسد  یپوزخند

 گفتم: 

ی هم یبرا - رم دار   گمیم ی  چون   ،یکی

درست   که حتی   یس  یم یی آدم ها کینزد

 ... شونیشناسینم

خب... تو االن بهم بگو... تو بهم بگو تا   -

 بشناسم. 

 

ش که مثل  یچشم ها تو  ی   عتیطب هیست 

 بود نگاه کردم.   با یبکر و ز 

 

اف  د. چشم هاش قشنگ بو  کنمی م اعتی

 



ی ابت - که تو    یی ادم ها شتی ی ب من، حتی  ،ی 

ی تو کار خالف و قاچاقن،    نو یکاز   نیا هسیی

، بعضی  حاال بعضی   ! شتی یب  ها کمتی

 

ی کرد و چ   سکوت  نگفت.  یت 

 

 مدت کوتاه به حرف اومد.  هی از  بعد 

 

ی االن ابت -  ه؟ ی... کارش چ ی 

ی آبت -   هی و یط کنهیدختی ها رو جور م ی 

که کارشون   دهیم یی قرار داد به کسا

 فرستادن اونا و فروختنشونه. 

 



 از حرفم شکه نگاهم کرد.  بعد 

 

 خواست...  من هم یم ،عتی ی -

 

 رو ادامه دادم.  جملش

 

رد   هی با بق خواستیاره، تو رو هم م -

ش شد   ستیکنه، اما خب... معلوم ن چی

 زد به رسش!  که هوس عشق و عاشقی 

 ! ستیاون... عاشقم ن -

 

 زدم.   یپوزخند



 

نه مهم  ا یاون عاشقته  نکهیفعال ا -

  نجا یمهمه که تو زودتر از ا نی ا ست،ین

 ...! یبر 

 اما من سوال دارم.  -

 

ی شدم. آخه آبت کالفه   نی ا هیعاشق چ  ی 

 آدم لجباز شده بود...! 

 

 رو به سمتش دراز کردم.  دستم

 

 ... تیگوش  -



 چرا...؟ -

 تیگوش! زود  ؟یسوال دار  _مگه نگفتی 

 ... وقتم رو گرفتی  اد یهم ز  نجا ی رو بده تا ا

 

 رو بهم داد.  شینگاهم کرد و گوش حریص

 

  یکردم و برا  و یس شیام رو تو گوش شماره

 کال انداختم.   سیم ه یخودمم 

 

بهش اون  ج   یمونده بودم برا  واقعا 

  یی جورها هیحرف ها رو زدم و باز هم 

 بهش کمک کردم... 



گم که فقط تونستم دروغ ب خودم نیم به

ی به خاطر آبت یمین  بود...  ی 

 دونستم...  ... نیمگرو ید مهین

 

 رو بهش پس دادم.  گوش  

 

برگرد   یدردرس درست نکرد  هی زودتر تا  -

 برو! زود!  نجا یو از ا

 

 تکون داد و رفت.  عی    رس 

 



ی به سمت م قهیدو دق  یکی از  بعد  که    یت 

پشتش نشسته بود و   یعیرف  اوشیس

 کرد رفتم.   متعجب من رو نگاه یم

 

 ... کردمیقانع م د ی هم با نیحاال ا  پوف؛

 

 *مای *از زبان آ

 

از کار اهورا از رستوران اومدم   متعجب

 ... ونت  ب

 

هم   نیبهم گفت از اونجا برم؟ نکنه ا چرا 

ی با ابت   اره،یکرده تا من رو ب  یکی دست به  ی 



ی هم د یاصال شا  ا ی ی االنش هم به ابت ی   ی 

خت  داده باشه؛ ترس تمام وجودم رو 

ی گرفته بود، دوست نداشتم باز با ابت رو   ی 

 به رو بشم. 

 

 لب زمزمه کردم:  ر یز 

ی برم تا آبت نجا یهرچه زودتر از ا د یبا -  ی 

 رس نرس... 

 ما یآ میعجله، در خدمت باش نی کجا با ا   -

 خانوم...! 

 

 



با شوک و اضطراب برگشتم و پشت رسم  

اون شب  ینگاه کردم که تمام صحنه ها و 

اومد جلو چشم هام؛ چند قدم عقب  

ی رفتم که آبت   ت  و مچ دستم رو گ د یفهم ی 

 انداخت. 

 

  یبر  یها... کجا رو دار  یت  کجا در م  -

ه خ   وثید نیرس... خونه اون ارو  هت  دختی

 بشه ها؟!  که ج    یت  م

 : دم یترس و لکنت دهن باز کردم و نال با 

 ول... ولم کن... بزار... بزار برم.  -

ی باش م -   امیمنم باهات م ... ویلیبر  ارمت 

 ! یهرجا بر 



 

   با 
ی
 و ترس بهش نگاه کردم.  کالفیک

 

ی از جونم ابت یخوا یم ج   - ... تو که  ی 

... لعنتی  یخوا   یم ج    گهید یحالتو کرد 

 دست از رسم بردار... 

 

 گفتم.    غ یاخر حرفم رو با ج  قسمت

 

مثل بچه   ا یبه دو نکن،  یکیبا من  ما یا -

ی سوار ماش   یت  ادم م بزور   ا ی یس  یم ی 

متیم  ت 
ی
 ! ... حاال خود دای



... بفهم  امیجا... باتو... نم چی من... ه -

خوامت، ازت متنفرم   المصب من نیم

 . ت  ... برو بمگهید

ی ابت یها اخم تو هم رفت و با   شتی یب ی 

 : د یبهم انداخت و غر  یهخشم نگا 

اره... به کدوم   یو ازم متنفر  یایکه نم  -

 
ی
 پشتت گرمه...؟!  پدر سیک

 

گوش   غیحرکت از کمرم گرفت که ج   هی با 

 خواستم.  و کمک یم دمیکش   خراش  

ی ابت یبا وجود اون نره غول ها ویل  کیس  ی 

 جرعت جلو اومدن رو نداشت. 

 



ولم کن... آشغال پست ولم کن، ازت   -

 ... اد یبدم م

 

ی که به ماش  هرلحظه   میشدیم کتی ینزد ی 

 میو گر  ومد یم ادمیاون شب  یصحنه ها

و با چه   شد یچ   دونمینم فت؛ت  گ یشدت م

 
ی
ی هم زدم ویل هو ی حرف رو   نیا هدق  هی ی 

ی جمله کوتاه باعث شد ابت رس جاش   ی 

خشک بشه و دستهاش از دور کمرم شل  

 بشه... 

 

  با 
ی
 بهم گفت:  شک و گنیک

 بگو...!  گهیبار د هی... گفتی   ج   -



غم   هیبه چشم هاش که  ترس نگایه با 

 توش بود انداختم و لب زدم:  خایص

رو... دو... دوست   گهید یکیمن...من   -

 دارم! 

 

و نگران نگاهش   دهیاز حرفم ترس بعد 

 کردم. 

 کرد...   و شکه نگاهم یم ناباور 

 

به خودش اومد و با   قهیدق هی از  بعد 

 و غم گفت:  تیعصبان



-  
ی
به   کتی ی... فکر م ما یآ یکرد  غلط اضاق

 
ی
 یرو دوست دار  گهی د یکی  دروغ بهم بیک

 کنم...؟!   کنم و ولت یم  باور یم

 راسته... راست گفتم...  -

 

ی به حرفم نکرد و به سمت ماش توجیه  ی 

ی رفت، هم   طور که در عقب رو باز یم ی 

کرد من رو داخل پرت کرد و خودش هم 

 کنارم نشست. 

 

ی و  گارد یدوتا باد اون هاش هم جلو نشسیی

 راه افتادن. 

 



بشه  اد یرسعتشون ز  نکه یقبل از ا خواستم

ی در ماش ی رو باز کنم که ابت ی  دستم رو  ی 

 . دمیگرفت به سمت خودش کش 

 

من   یدروغ... برا ا یحرفت راست باشه  -

ی نداره! تنها چ تیاهم یذره ا که برام    یت 

من هم  یو برا متی  ی که تو برا  نهیمهمه ا

 یم
ی
 ! ما یرو بفهم آ نی... اموی

 

 . د یاز چشمم چک  اشیک

 

 شت یتو باشم و پ یهنوز برا یانتظار دار  -

بعد از دروغ هات و   یبمونم؟! انتظار دار 



ت، بعد از اون رابطه ها یپنهان کار 

 بازهم دوستت داشته باشم؟!  ،یاجبار 

ی از من همچ یچطور  ی چ  ی   ! ؟یخوایم  یت 

! ما  ؟یکدوم دروغ؟! کدوم پنهان کار   -

 م؟ینزد میمورد حرف زد ن یقبال در ا

 نگفتم مجبور بودم؟ 

ی رابطه هم به خاطر هم اون کارات بود    ی 

 ...! ی... خودت مجبورم کردگهید

 

 زدم.   یپوزخند

 

ی با ابت  کردمفکر نیم چوقتیه   نجا یبه ا ی 

 ...! چوقتیبرسم... ه 



 

که به قول   قبیل یاگه از دروغ ها -

 میخودت باهم راجبشون حرف زد 

که در مورد شغلت بهم دروغ   نی ا م،یبگذر 

 کنم؟!   کار یرو چ گفتی 

-  
ی

نگفتم...   من در مورد شغلم درویع

 یخودت بهتی م
ی
کت دارم و تنها  هی دوی رس 

 . نهیشغلم هم

 تکون دادم و گفتم:  یرس 

ی بب -  ی دروغ م یهنوز هم دار  ،ی 
ی
 ... یک

 

ی چ  اومد  ی ماش ستادنیبگه که با ا  ی ت   ی 

 سکوت کرد. 



ی به خونه ابت  ِک  دمینفهم  اصال   . می دیرس ی 

 

س و ترس محکم خودش رو  قلبم از استی

 ... د ی کوب  یم نمیبه س

 

کن مثل دفعه قبل   یکار   هی! خودت ا یخدا

نشه؛   دهیکش  یرابطه اجبار  هیحداقل به  

 ... ارمیدفعه واقعا کم م نی چون من ا

 

 و به داخل خونه برد.  د یرو کش  دستم

 

و  ستاد ی کردم و صداش زدم که ا  تقال 

 گفت: 



 بود؟ منظورت از اون حرفت ج   -

 
ی
 گفتم:   کردم و با حرص و ناراحتی   پوق

نشون کار تو گول زدن دختی ها و فروخت  -

  ستین یدروغ و پنهان کار  نیهست نه؟ ا

 
ی
که    و به من گفتی  ؟ که تو، تو کار خالق

کتی  هی  رعاملیمد  ؟ رس 

 نگاهم کرد و گفت:  شکه

 بهت گفت...؟ ِک  -

 

کردم که محکم دستم رو گرفت و   سکوت

در   غمیبود ج  کیفشار داد که نزد یطور 

 . اد یب

 



 بلند و داد مانند گفت:   یصدا با 

 حرف ها رو؟!   نیبهت گفت ا ِک  گمیم -

 

داد که نتونستم  یا  گهیرو فشار د دستم

 . دمیکش   غیتحمل کنم و ج 

 

 دستم رو ول کن شکست.  -

 

رو ول کرد. دور مچ دستم رو که رد  دستم

ی دست ابت  مونده بود نگاه کردم.  ی 

 



  گهید -
ی
 نهیگفته؟ مهم ا  ِک  کنهیم چه فرق

 گفته... که راست  

 گفت:   کالفه

اوردن دختی ها  ت  اره راست گفته، کارم گ -

هست و برام   هایو فروختنشون به بعض

   ستیهم اصال مهم ن
ی
بعدش   که چه اتفاق

 ؟ی شد ... رایصی وفتهی براشون م

 بغض گفتم:  با 

 . گفتی   از اول بهم راست یم د یتو با -

گفتم که مثل االن طلب کار    راست یم  -

  بیس  
ی
رو دوست  گهید یکی که   و بهم بیک

 ! ؟یدار 

 رو دوست دارم...  یکیمن دروغ نگفتم و  -



 گفت:   هو ینگاهم کرد و  مشکوک 

 یرو م ِک  -
ی
همون بهت راجب شغل   ؟یک

 من گفت نه؟  

 

 هم ساکت شدم که باز ادامه داد.  باز 

 

 شیچند روز پ  نیتو، تو ا نم،یصت  کن بب -

تو اون  ... بعد رفتی یو نامزدش بود  نیارو 

 نو؟ یکاز 

 اونجا؟!  رفتی  ج   یاصال برا  تو 

 لب زدم  آروم

 قمار...  -



 

 و متعجب نگاهم کرد.  کالفه

 

 یخواینم  چوقتی ... چرا هما یآ یوا -

 ؟ رو گوش کتی  حرف کیس

 نو یبه کاز  گهیقبال بهت نگفته بودم د مگه

 نرو؟! 

 مجابت کنم؟!  عمیل د یحتما با ها؟

 کردم و با حرص گفتم:   اخیم 

  انتیدروغگو و خ  یمن حرف آدم ها  -

 ...! دمیکار رو گوش نم

و  زدم که عصت   ششی کنم با حرفم ات  فکر 

 با داد گفت: 



صد دفعه گفتم، من... بهت...   -

 همه ج   یخوایم ... نکردم! تا ِکانتیخ 

 ! ؟یرو کش بد 

 

تونستم   خواست بفهمه که نیم  نیم چرا 

بهش اعتماد کنم و دوستش داشته  گهید

 باشم؟

هم بهش گفته بودم که دوست  قبال 

کنه... اما   انت یخ  ا یندارم بهم دروغ بگه 

 بازهم... 

 د؛یکش   نجا ی چرا کارمون به ا دونمینم واقعا 

  نکهیاتفاقات برام فقط ا  نیقبل از همه ا

ی با ابت ندهیتو آ باشم مهم بود اما االن   ی 



باهاش   ندهیتو آ  نکهیدارم به خاطر ا

 جنگم!  نباشم یم

 

...  کنهیم یت  زود خواسته هامون تغ چه

  حتی  خواسته ها و احساساتمون... و گایه

 خودمون! 

 

 بغض جوابش رو دادم.  با 

 ! که ولم کتی   تا وقتی  -

که خودم    کنمیولت م من فقط وقتی  -

دست از رس  یت  اگر توهم بم ! حتی مت  بم

 دارم!  جنازتم بر نیم

 گفتم:   د یترد با 



 یم عتی ی -
ی
 گهیکه من د  ستیبرات مهم ن یک

خوشم   گهید یکی تو رو دوست ندارم و از 

 اومده؟ 

 قاطع و محکم گفت:  یلیخ 

بخواد تو رو از   ! پس هرِکمتی  یتو برا -

 خواد یم ! حاال هرِککنمینابود م هت  من بگ

 باشه...! 

 

ی نیب یم جمله و حرف    هیموقع ها  بعضی  ی 

ه؟یاز دهنتون م هو ی   ت 

ا  نکهیبه خاطر ا فقط که توش    یطی از رس 

ی هست ی فرار کن ی  ی چ هی هو ی ی  ی گیم  یت  که   ی 

ی ش یخودتون هم شکه م و فقط اوضاع   ی 



رو هم  ندهیآ کنه... و حتی   رو بدتر یم

 ! دهیم یت  تغ

 

هم دست خودم نبود که در جواب   من

ی ابت  گفتم:   ی 

اگه اون شخص دوست و همکارت   حتی  -

 باشه؟! 

 

ی از حرفم به جز ابت بعد  خودمم شکه  ی 

زبونم رو از   ار یلحظه انگار اخت  هیشدم، 

 دست دادم! 

 



شوک نگاهم کرد  و با غم و کیم مشکوک 

 و گفت: 

 اهورا؟!  -

 

لحظه بعد از حرفش لعنت  همون

که بد موقع باز   دم و دهتی فرستادم به خو 

 حرف رو زد...!  نیشد و بدتر 

 

تونستم  نیم ج  ینگاهش کردم، ه ساکت

  نیا ی دونستم چطور  بگم، اصال نیم

 کنم...!   حرفم رو ماست مایل

 

ی آبت  ساکتم با داد گفت:  د یکه د  ی 



 ! ما یجواب من رو بده آ  -

 اره؟ اهورا؟

  بعد 
ی
به موهاش زد   از حرفش کالفه چنیک

 و گفت: 

  که یم  با همکارم؟ با کیس قم؟یبا رف -

  یباهام کرد یدونه دوستت دارم؟ بد کار 

  نی ... که با انو ی! اما بدون ای... بد کار ما یآ

کارت هم عمرا ولت کنم! اما... اگر واقعا  

  حرفت درست باشه... جوابش رو یم

 ! یت  گ

 

  با 
ی
 و صداش زدم.  ترس و نگرای

 



 بهم نکرد و گفت:  توجیه

! تا بهت صدمه  یکرد  می... عصبما یبرو آ -

 نزدم برو... 

 

هنوز اون  د ید بغض نگاهش کردم. وقتی  با 

ی تر از قبل گلدون رو م جام عصت   وسط  ت 

 تی یه دهیرو به سمتم پرت کرد که ترس

 . دمیکش 

 

 ! ما ی گمشو آ  -

 

 دادش به خودم اومدم.  با 

 . ونت  و با دو از خونش زدم ب عی    رس 



 

رفتم انگار   ونت  از خونش ب نکهیاز ا بعد 

  چه غلیط  دمیتازه مغزم به کار افتاد و فهم

 کردم...! 

که شکوندم با حرفم بگذرم،    دیل از 

اهورا نگاه کنم  یتو رو  خوامیم یچطور 

و به  دمشیند شتی یسه چهار بار ب وقتی 

ی ابت نکهیخاطر ا ولم کنه گفتم دوستش  ی 

 دارم... 

 ... نهیکه دوست ابت  یی هم اهورا اون

درصد هم فکر کنم که خود   کی اگر  حتی 

ی اهورا ابت  اد یرو خت  کرده باشه تا ب ی 



هم  ونت  اومدم ب نو یاز اون کاز  دنبالم وقتی 

 بود!  قشیچون رف دمیبهش حق م

  رو خراب یم شونیکار من دوست  اما 

 کنه...! 

 ! ا یخدا

نستم و زمان سفر کنم و به تو  یم  کاش

 عقب برگردم. 

  به
ی
ی که آبت   اون زمای و باهاش  دمیرو د ی 

قمار کردم و بردم... به همون زمان و مکان 

 شدم!   باهاش اشنا نیم چوقتیتا ه

کردم و    پشت دستم رو داغ یم کاش

 کردم...!   رو قبول نیم شیدوست شنهاد یپ



 میتصم میما داشت خوب بود وقتی   چه

 ت  تاث ندمونیکه تو ا  میگرفت  یم مهیم

رو  ندهیو بهمون آ ومد یم یک یداشت 

کار رو انجام    ن یگفت ا  داد و یم  نشون یم

ی نده! بب    ن یبا انجام ا ی 
ی
 کار چه اتفاق

ی ... ببوفتهیم ی و همچ ی   ! ت  نگ یمیتصم ی 

 ... کاش

 

ی *از زبان آبت  *ی 

 

بد... اصال فکرش رو   یلیبد بود. خ  حالم

که دوستش دارم با    کردم که کیس  نیم

 رو هم!  زهیبر  قمیرف



و ندونم  یاز رس لج و لجباز  د یشا  ما یآ باز 

ی همچ یکار   بکنه، اما اهورا چرا؟!  یکار   ی 

   اونکه
ی
دوستم بود، اما االن شده   از بچیک

 معشوقی معشوقم؟  

 ؟یچطور   اخه

و عاشق هم  دنیرو د گهیهم د ِک  اصال 

 دم؟ یشدن که من نفهم

 باشن؟   دهیرو د گهیاز قبل هم د نکنه

 

 ینجور یکرد که ا  فکرش رو یم ِک  اصال،

 شه؟ یم

 



 وار یبه د مشتی  فکرها کالفه و عصت   نی ا با 

 زدم. 

 

دم و با   چشم هام رو محکم رو هم فرس 

از خدمتکار ها رو  یکی ،بلند نازیل یصدا

 صدا زدم. 

 

 گفتم:   به سمتم اومد که دهیترس

 ! نجا یا اد یب  عی    زنگ بزن به اهورا بگو رس  -

 و بلند گفتم:  مکث نگاهم کرد که عصت   با 

 ... گهیبرو د -

 



 و گفت و رفت.  چشیم دهیترس

 

به سمتم اومد و آروم  قهیاز ده دق بعد 

 گفت: 

ی تا کمتی از  -   گهیساعت د هی آقا گفیی

 . سنت  م

 

به   نگایه د یتکون دادم که با ترد عی    رس 

 حالم انداخت و رفت. 

 

ی  به اهورا گفته بود حالم   نازیل مطمئیی

 که زود یم  میو عصب ستیخوب ن

 خواست خودش رو برسونه. 



ی هم شهیهم بود، هروقت که حالم بد  ی 

باهام   رسوند و شد خودش رو بهم یم یم

 زد تا آروم بشم.  حرف یم

 االن که خودش شده دردم یم اما 

 آرومم کنه؟!  یخواست چطور 

 

دونم چقدر گذشت و من تو فکر   نیم

 اهورا به خودم اومدم.  یبودم که با صدا

 

ی آبت -  ... ی 

که   شکسته و متی  یها لیبه وسا نگایه

بودم انداخت و ادامه   خسته و عصت  

 داد... 



  شده؟ خودت ج   ی جور   نیچرا ا نجا یا -

 ؟ یشد

 زدم و گفتم:   یپوزخند

  خودت بهتی یم -
ی
 ! دوی

 اخم گفت:  با 

 رو؟  اون وقت ج   -

ی هم  شدم گفتم:  طور که از جام بلند یم ی 

که من عاشقشم    کیس  یچطور  نکهیا -

 تو رو دوست داره و از من متنفره!  گهیم

 

بهم انداخت و با   شوکه نگایه اهورا 

  د یبار  که تعجب و بهت ازش یم  یی صدا

 گفت: 



 شم...!  من منظورت رو متوجه نیم  -

 زدم و جواب دادم:  یپر تمسخر  شخند ین

 ما یمن خرم...؟! اصال تو و آ یفک کرد  -

ی با هم آشنا بش  نیوقت کرد ِک  ...؟! ی 

   نگاه
ی
 لب زد:  ج  ی بهم انداخت و با گ گنیک

 یم ج   فهیم ...! اصال یمما یآ -
ی
من با   یک

 اون... 

 

رو اوردم باال و نزاشتم حرفش رو  دستم

 کامل کنه. 

 

ی چ   ستیبسه... الزم ن - رو از من   یت 

 ... کتی   مخقی 



ی همه چ  ما یآ  رو بهم گفت...!  ت 

 

دست هاش رو مشت کرده بود و  اهورا 

ی به زم هت  خ  عصت   بود و طبق عادتش  ی 

 داد...!  راستش رو تکون یم یتند تند پا 

 

... ارمیرفتار اهورا رس در نم نی از ا واقعا 

 بهش گفتم شوکه شد؟!   چرا وقتی 

من دروغ گفته تا   ما ی... نکنه آنکنه

 بشم؟!  الشیخیب

 



با   دمیبه اهورا انداختم که د  نگایه باز 

انگار فکرش   کنه ویل  اخم داره بهم نگاه یم

 بود!  یا گه ید یجا

 

و به سمت   دمیکش   قی ینفس عم عصت  

که اومد به    ی با فکر  اتاقم راه افتادم... ویل 

به   ت  یرسد و غر  یو با صدا ستادمیذهنم ا

 اهورا گفتم: 

اکتمون رو   رو یم لمیفردا وک - فرستم تا رس 

تموم کنه! خسارتش هم هر چقدر بشه  

خوام باهم چشم  نیم گهیپردازم... و د یم

 ...! میتو چشم بش 

 



برگشتم سمتش   دمی حرفم که رس ینجایا

ی ام د یو با لحن تهد  ادامه دادم:  یت 

خوش نکن... اون دختی    ما یدلت رو به ا -

  بمیرق  یمال منه اهورا... اشتباه کرد

رحم   کیس  چیبه ه  ما ی...! من رس ایشد

 شه...!  دوباره مال من یم ما یکنم، آ  نیم

کردم و با پوزخند    د یکلمه " من " تاک  رو 

 برگشتم سمت اتاقم. 

اهورا رو تصور کنم،  افهیدونستم ق یم ویل

  هست که کارد یم عصت   یاالن اونقدر 

 قیاومد... درسته رف خونش در نیم  یزد

من   یاهورا برا یلبود... و بامرام و معرفتی 

فت یواسه پ لهیوس هیفقط  ی بود ن چ رس   ت 

 ...! یا گهید



 

اتاق شدم و نگاهم به تخت افتاد که  وارد 

اون شب اومد جلو چشم   یصحنه ها

  ما ینرم آ د یهام؛ هنوزم با فکر به بدن سف

 شم.  داغ یم

 

ی دوباره رو هم -   رو یم گهیتخت هم د ی 

 خانوم کوچولو...!  مینیب

 

 *مای *از زبان آ

 



س طول و عرض اتاق رو یط با   استی

 ستادمی ا هم یم قهیو هر چند دق کردمیم

وع یم  کردم.   و دوباره رس 

پروا و  شیکه اومده بودم پ   از موقیع با یتقر 

  نیکرده بودم تو ا  فیرو براش تعر  انیجر 

 حال بودم. 

 

  شمی که از همون اول تو اتاق پ  پروا 

و داشت کالفه به حرکاتم نگاه نشسته بود 

 کرد، تحملش تموم شد و گفت:   یم

، چته یه  گهیبابا، بسته د یای  - دور   دختی

 ! ؟چرجی   خودت یم

 و نگران رو بهش گفتم:  ستادمیحرفش ا  با 



از   هو یشد!  دونم ج   باور کن اصال نیم -

 . د یدهنم پر 

از حرفم با دست زدم رو دهنم و  بعد 

 گفتم: 

ی شدم و چ  کاش الل یم  -  گفتم!   نیم یت 

 بهم.  لعنت

 

ی از حرفم غمگ بعد  رو تخت کنار پروا  ی 

نشستم که دستش و رو شونم گزاشت و  

 بده.  میکرد دلدار   سیع شهیمثل هم

 

  یانقدر به خودت لعنت نفرست، برا -

  هی هو یکه   اد یم شیهمه پ
ی
رو بدون    حرق



 بشن، توهم ادیم مونیفکر بزنن و بعد پش 

 ! ستی یقاعده مستثنا ن نی و از ا

و رو پام گزاشتم و دستم و رو  ارنجم

 صورتم و گفتم: 

-  
ی
   اره اما نه حرق

ی
رو بهم  هیبق که زندِک

 ! زهیبر 

ی فکر کن ابت درصد حتی  هی تو اون حالش  ی 

ی به اهورا بگه من همچ   ی 
ی
زدم و اون  حرق

حرف بدون فکر  هی خاطر  به  قیدو تا رف

 من دعواشون بشه... فاجعه اس! فاجعه! 

 

 . د یاز چشمم چک  اشیک



بغلم کرد و دستش رو به حالت   پروا 

 . د ینوازش وار رو رسم کش 

 

  و منقی  یمن با خودخور  ز ی آخه عز  -
ی
 باق

ی که چ  شه! بعدش هم اون  حل نیم  یت 

دوتا مرد خودشون عقل و منطق دارن و 

رو قطع   شونیحرف دوست هی به خاطر 

ی که!   نیم  کیی

هم باهم دشمن بشن فقط رس   اگه

ی همچ ی چ  ی   شونیمعلومه که دوست  یت 

.  یاونقدر قو  ی  نبوده که بهم اعتماد کیی



که تو    میفکر کن ینجور یا میتون  یم تازه

حرف و  اما اهورا که اون  یاون حرف و زد

ی چ وقتی   کنه!   نیم د یی تا ستین  نتونیب یت 

  یم توهم
ی
  توی

ی
که به خاطر ترس    بعدا بیک

ی و حال بدت همچ   ی 
ی
و از قصد  یزد  حرق

 نبوده. 

 جواب حرفش آروم گفتم:  در 

 . دوارمیام -

به   هت  به صورتش انداختم و خ  نگایه

 چشم هاش گفتم: 

من  ی! تو اگه نبودکه هستی   مرش -

 هام؟!  یی کردم تو تنها  یم کار یچ 

 و گفت:  د یخند



-  
ی
 . زندِک

لب   ر یزدم و حرفش رو اروم و ز   یپوزخند

 با خودم تکرار کردم. 

-  
ی
 . زندِک

 

که رو تخت بود   می زنگ گوش  یصدا با 

 
ی
به   ناخودآگاه هول شدم و با دست پاچیک

که بهم زنگ زده بود   شماره و اسم کیس

 . نگاه کردم

 

 بود!  اهورا 

 

 به پروا نگاه کردم و گفتم:  دهیترس



ی ابت عتی یاهوراست،  -  بهش گفته؟ ی 

  با حرف زدن باهاش فقط یم -
ی
  توی

 . بفهیم

 

لرزون  یرو گاز گرفتم و با دست ها لبم

ی رنگ رو کش  به   یکه صدا  دمی نوار ست 

و بلند اهورا تو گوشم پخش  شدت عصت  

 شد. 

 

ی به آبت گفتی   رفتی  ج   -  ینجور یکه ا  ی 

 ! ه؟ت  گ   من و یم قهیگرفته و   شیآت

 

 و آروم جواب دادم.  لرزون



 

  دم،ی... ترسعتی ی... دمیمن... من فقط د -

 ... یکار   هیبعدش اومدم... اومدم 

 

  دست
ی
  خودم نبود که از ترس و نگرای

 زدم.  حرف یم  کهیت کهیت

 

اعصابش خورد شد   شتی ی کارم ب  ن یبا ا انگار 

 که گفت: 

  از اول هرج  ... درست حرف بزن و ماا یآ -

 شده، من که نیم  ج    نمیشد بگو بب روز ید

 بخورمت که، خب؟  تونم از پشت گوش  

 



تکون دادم انگار که اهورا از پشت   عی    رس 

 . نهیتونه بب  یم گوش  

 

خواستم  ون،ت  که اومدم ب  نو یاز کاز  -

  دمیدور بشم از اونجا که... که د عی    رس 

ی ابت تم   اونجاست؛ یم ی  خواست بت 

کردم نتونستم جلوش رو   یخونش، هرکار 

رو  گهید یکیبعدش... گفتم  م،ت  بگ

اونو دوست ندارم  گهیدوست دارم و... د

 ... اد یخوشم م گهی د یکی و از 

 

به اتاق انداختم و متوجه شدم که  نگایه

 وقته پروا رفته و من حواسم نبود.  یلیخ 



 

 ادامه دادم:  د یمکث و ترد با 

توجه نکرد و گفت دروغ  دمیبعد... د -

 یم
ی
 . یک

  یلیخونش، منم... باور کن من خ  میدیرس

  ج   یدونم برا به خدا که نیم دمیترس

 اسم تو رو اوردم... 

 بغض گفتم:  با 

رو دوست  ِک  ستیگفت براش مهم ن  -

 حتی   ست،ی دارم، براش خواستم مهم ن

هم   کنه، هرِک  جنازم رو ول نیم ممت  بم

کنه منم...    دوست داشته باشم نابود یم

 گفتم...   هو یمنم 



و کالفه   ندادم که اهورا عصت   ادامه

 گفت: 

 ! ما یآ گهیحرف بزن د -

اگه اون شخص دوست و   گفتم حتی   -

 همکارت باشه؟

 

و  هیگر   ر یاز حرفم ناخودآگاه زدم ز  بعد 

 اهورا هم ساکت شد. 

 

 کالفه اهورا بلند شد:   یصدا

... چ  یکرد  کار یتو چ  -  . یکرد  کار یدختی

که انگار از ته چاه در    یی زدم و با صدا  هقی 

 لب زدم:  ونت  ب ومد یم



 _اهورا... من... من... مجبور بودم. 

 

  هیثان چند 
ی
زدم   سکوت شد، نه من حرق

 نه اهورا،  

  د یکش   که یم  قی یعم یاز نفس ها ویل

  معلوم بود داشت خودش رو اروم یم

 کرد... 

 

عربده اهورا از   یزدم که با صدا هقی  باز 

 . دم ی ترس پر 

 

که    ی!... مجبور بود؟یمجبور بود -

 هان...؟   کتی   کار یچ 



ی آبت شیرو پ من ... ی...؟! واخراب کتی   ی 

ی من همون روز اول به آبت یوا گفتم تو   ی 

اون   ستی ین شیدختی بدبخت هول ب هی

 ..! احمق گوش نکرد. 

 

و  هیاخر اهورا رو تجز  یاومدم حرفا تا 

 رو قطع کرد.  کنم گوش    لیتحل

 

  به گوش   و پر غم نگایه اشیک ی چشما با 

 لب زمزمه کردم:  ر یانداختم و ز 

ندارم... فق... فقط به   یت  من که تقص -

دلبستم و تقاصش هم دارم  ادم اشتبایه

 ...! دمیم



                                     ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 "روز بعد" 

 

 *از زبان اهورا*

 

ی ابت لیبه وک کالفه  نگاه کردم.  ی 

 

رو  لشی حرف خودش، امروز وک طبق

 فرستاده بود.  یفسخ قرارداد کار  یبرا

ر و ز  تمام گفت   ها رو هم یم انیضی

 پردازه.  خودش یم 

 رفتار رو!  نیکردم ا   درک نیم واقعا 



ی بب   ستیدختی که معلوم ن هیبه خاطر  ی 

 ! می بود دهیبه کجا رس ه یو چ  هیک

 با اون دختی یم  اد یز  د یهمون اول هم نبا از 

وسط  اد یمن هم ب هیگشت تا پا 

علف بچه   هی ت  اس ینجور یماجراشون و ا

خواد و    یم ج   ستیکه معلوم ن  میبش 

 زنه.  یم تیخودش رو به مظلوم

 

که باهاش حرف زده بودم فقط   روز ید از 

ام کم شد و اون هم  تیکم از عصبان  هی

بود که به نظر خودم   نی فقط به خاطر ا

، ابت  ی به جز اون دختی ماجرا   نیهم تو ا ی 

 مقرص بود. 



 

 ه یبه خاطر حرف  یا  واقیع قیرف  کدوم

پشت   ینجور یدختی که تو ترس زده بود ا

 کرد به دوستش!   یم

 

  هیماجرا  نیبخوام مثبت فکر کنم ا اگه

جنبه خوب داشت و باعث شد 

 ... نمیرو بب شیواقع تیشخص

 

ی ابت لیو رو به وک  دم یکش   قی یعم نفس  ی 

 گفتم: 

 ! گفتی   یم  لیوک یخب اقا  -

 



بهم انداخت و با نگاهش بهم  نگایه لیوک

در حال   که جنابعایل   فهموند اون موقیع

  یلهمش رو گفتم...! و د یبود الیفکر و خ 

 جرعت به زبون اوردن رو نداشت. 

 

همون طور که خدمتتون گفتم جناب   -

ی آبت کت    یگفتند که قرار داد  ی  که با رس 

  فسخ بشه و تمایم د یشما بسته بودن با

 پردازن!  خسارتا رو هم خودشون یم

 تکون دادم و رسد گفتم:  یرس 

 مطمئنه؟ مشیاز تصم -

 بهم انداخت و گفت:  مکث نگایه با 

، کامال!  نیا - ی  طور که به من گفیی



 

 تکون دادم.  یهم رس  باز 

 

ی پا - ی برگه رو لطفا امضاء کن  نیا یی   . ی 

 

 که جلوم گذاشت نگاه کردم.   یبرگه ا به

که خوندن متنش تموم    قهیچند دق بعد 

ی شد پا ی برگه و کنار امضاء ابت  یی  رو  ی 

 امضاء کردم. 

 رو بهش پس دادم.  برگه

 

 جاش بلند شد و گفت:  از 



ی که گذاشت  ممنون از وقتی  -  با اجازه.  ،ی 

ی چ   هیفقط  -  . یت 

 برگشت و نگاهم کرد که گفتم:  منتظر 

ی به آبت - به آدم  شتی ی به بعد ب  نیبگو از ا  ی 

 هیاطرافش دقت کنه، به وقتش  یها

دشمن   هی تونه دشمن باشه و  دوست یم 

 دوست!  هیهم 

-  .
ً
 حتما

 

به صورتم   رفت دستی  ونت  اتاق که ب از 

 . دمیکش 

 



  میکن  آدم ها اون چه ما فکر یم واقعا 

ی ین  ! سیی

به   شهیعادته ما هست که هم نی ا انگار 

 نه باطنشون!  م،یدقت کن ه یظاهر بق

ی هم و  واقعا   که ِک  مینفهم شه یباعث م ی 

 دوست!  دشمن ما هست و ِک

 

ی که معلومه ابت  نجور یا من از   کنهیفکر م ی 

به دشنمش  لیتبد شیمیدوست صم

 شدم. 

واقعا دشمنش بشم؛ اون هم  د ی شا البته،

خت  داشته   ندهیکه از آ  هیکارش، ک  نی با ا

 باشه؟! 



 

به   رو روشن کردم نگایه میگوش  صفحه

 انداختم.  میعکس داخل گالر 

کردم   داخل عکس نگایه کیپرس کوچ  به

 لب گفتم:  ر یو ز 

دونه که  کس بهتی از من نیم  چیه -

 اعتماد کرد!  ندهیبه آ شهینم

 

و غرق در    میزده بودم به صحفه گوش زل

باهام تماس   یکی خاطرات گذشته بودم که 

 گرفت. 

 



انداختم،   ندهت  به اسم تماس گ نگایه

بود؛ همون دختی   ما ی"ملکه عذابم" آ

 دردرس ساز چموش...! 

 

 کردم...   جکتیو ر  دمیکش   یکالفه ا  نفس

 

بلند شدم و کتم رو  میرو صندل  از 

 زنگ خورد...  میبرداشتم که باز گوش

 هم خودش بود، ملکه عذابم!  باز 

 

 که براش گذاشته بودم بهش یم  اسیم

بودمش همش بد  دهیکه د  اومد؛ از وقتی 

 ! وردمیم شانیس



 

خودمم  ت  از اول تقص یی جوراها  هی البته

شدم که پرو   شت  گیپ  نو یبود که تو اون کاز 

 بشه. 

 

ی رنگ رو کش  ی   و   دمیحوصله فلش ست 

  چیرو بردم کنار گوشم و ه گوش  
ی
  حرق

نزدم تا اگه خدا بخواد زبون باز کنه و بگه  

 چرا مزاحمم شده...! 

 

   هیثان چند 
ی
 نزد...  گذشت و حرق

 

 و آروم گفتم:  کالفه



ن بهام از وقت گرا   ،یمزاحمم که شد -

هم زدم جواب تورو دادم، حاال واسه  

  ا ی ؟یخوا  یم لفیطی  ر یزبون باز کردن ز 

 ...! گهی!... دی حرف بزن د؟تخم کفتی الزیم

 

 که زبون باز کرد.   خداروشکر 

 

 ... مامیس...سالم من آ -

شناختم... بگو حرفت رو... البته فکر  -

   یکه تو زد  ینکنم با اون گند
ی
مونده   حرق

 باشه...! 

 

ی سکوت کرد و چ  باز   نگفت.  یت 



 قطع کنم که صداش اومد.  خواستم

 

 ...! نمتونیخوام بب من... من یم -

ابروم رو انداختم باال و جواب   یتا کی

 دادم: 

 ..؟! تی یمنو بب د یاون وقت چرا با -

 گفت:   د یبا ترد هیاز چند ثان بعد 

  یلیدونم ناخواسته کار خ  دونم، یم یم -

  حتی  ا یدرستش کرد،   شهیکردم که نم  یبد

ان!   جت 

که    ستمین ... من... باور کن من آدیماما 

ی ب راحت دوستی  یلیخ  ی دو نفر رو از ب ی    ی 

م و به   ورم هم حساب نکنم!  هی بت 



ی هم یبرا  هی... نمتیخوام بب یم ،ی 

 ... ونمی بهت مد عذرخوایه 

 گفتم:   هیو با کنا دم یکش   قی یعم نفس

-  
ی
ه بیک  ! عذرخوایه هی از   شتی یب بهتی

 مکث ادامه دادم:  از کیم  بعد 

 . کتی   عذر خوایه  یحضور   ستی ن یاز ین -

 از حرفم اومدم قطع کنم که گفت:  بعد 

 ! نمتینه، نه، لطفا! لطفا... بزار بب -

 
ی
 . دمیکش   پوق

  که برات یم  به آدرش ا یب ۶فردا ساعت  -

 فرستم. 

 



 رو قطع کردم.  از حرفم گوش   بعد 

 

 داستان تمویم نی که معلومه ا  نجور یا

 نداشت! 

 

 خونم رو براش فرستادم.  آدرس

از کارهام    به ساعت کردم، کیل نگایه

 مونده بود. 

 رفتم.  جلسه هم یم  هیبه  د یبا

 

و از اتاق خارج و شدم،   دمیرو پوش کتم

ی هم   طور که به سمت آسانسور یم ی 



ی گفتم به راننده ام بگه پا  رفتم به منیس     یی 

 منتظر باشه. 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 "روز بعد" 

 

 *مای *از زبان آ

 

س تمام وجودم رو گرفته بود و باعث  استی

 شده بود.  جهیحالت تهوه و رسگ

 

  ی   ی افهیبه ق و نگایه ستادمی ا نهیآ جلو 

 شب یروحم انداختم، چشم هام بخاطر د

بودم  ختهی هام اشک ر  بدبختی  اد یکه به 



خون شده  یورم کرده بود و مثل کاسه 

 بود. 

 

به حال و روزم زدم و به فکر   ی شخندین

 فرو رفتم... 

 

بعد از مرگ پدر و مادرم هم  حتی 

کاش    یبودم... ا ومدهیاز پا در ن ینجور یا

 افتاد...   اتفاقات نیم نیزنده بودن و ا

 

  هی کتی   یم ت  دختی کجا س ما ی... آما یآ -

 کنم...؟!   ساعته دارم صدات یم



که داشت صدام    تی ی به ارو  حواش  ی   با 

 گفتم:   جی زد نگاه کردم و گ یم

ی چ  -  ...؟! متوجه نشدم. گفتی   یت 

 دلسوزانه بهم انداخت و لب زد:  نگایه

 یم   رمی...؟ من داره دمیبر  یآماده ا گمیم -

کت   عالمه کار دارم.  هیشه، تو رس 

 . می آ... آره امادم... بر  -

 

 . ونت  زد و از اتاق رفت ب یلبخند

 

 بودم.  ونیمد نیپروا و آرو  به



  چیکه خونه پروا بودم ه  چند وقتی   نیا

ایصی    اعتی
ی
هم بودن ب نکردن که حس اضاق

 دست بده. 

  هیهرچه زود تر برم    د یبه هرحال با ویل

ی که دست ابت  یی جا بهم نرسه و باز رو   ی 

 ...! سمیخودم وا یپا

 

به چهرم انداختم و به  یا  گهید نگاه

ی سمت طبقه پا  رفتم.  یی 

ی پله ها پا  از  اومدم که چشم پروا افتاد  یی 

 ... پمیبه لباس هام و ت



چشم هاش گرد شد و  هیثان کی عرض  در 

تو  د یاروم کوب شیشگ یطبق عادت هم

 صورتش. 

 

چه طرز لباس   نیخاک عالم... ا -

؟!  دنهیپوش   یبر  یخوا  مگه یم  دختی

رو  افشی...؟! نچ نچ نچ... قیعزادار 

 . نتت  گ  اشتباه یم وار یتوروخدا با گچ د

 

  یرو جور  افشیبا جمله اخرش ق همراه

ی چ   هیکرد که انگار   . دهی چندش د  ت 

 



خنده سمتش رفتم و محکم بغلش  با 

 لب زمزمه کردم:   ر یکردم، ز 

 یخوام برم کمتی از عزادار  که یم  یی جا -

خواست  یم  پشت گوش   روز ی... دستین

دم دستش هم   گهیقورتم بده، امروز که د

 هستم...! 

 از دستت عصت   یی جورا هیحق داره   -

باشه اما باز هم جرعت داره ناخونش  

 ! دم یجرش م امیبخوره بهت م

اشاره   طنتیکردم و با ش   ی ا خنده

 کردم و لب زدم:   نی به ارو  یکیکوچ 

شما رو  یا گهیفعال مواظب باش کس د -

 جر نده... 



که اول متوجه حرفم نشده بود   پروا 

 گفت: 

 ... گی... اره راست میه -

 

  کیبار  ی خودش اومد و با چشم ها به

 نگاهم کرد...  دوار یشده و تهد 

قدم به سمت عقب برداشتم که  چند 

ی خ  زدم و دوان   یعی یبرداشت سمتم... ج  ت 

 رفتم.  اط یدوان به سمت ح 

ی هم رفتم  یم اطیطور که با خنده تو ح  ی 

 و بلند گفت:  پروا حریص

ه  -  ! ا یح  ی   ی دختی

 



ه  ک  ن یکردم و به سمت ارو   یز ی ر  ی خنده

 اومده بود و با تعجب نگاهم یم  اطیتو ح 

 کرد برگشتم. 

 

 رو جمع کردم و گفتم:   خندم

 ن؟ یآرو  میبر  -

 شیپ قهیاز تاسف به خاطر چند دق عی    رس 

 تکون داد و گفت: 

 . میبر  -

 

ی ماش  سوار   . میو راه افتاد می و شد ی 

 



 

بودم صحبتم با اهورا بد  دوار یاز ته دل ام

 نره.  شیپ

جز من بود با   یا  گهیهرکس د د یشا

برم جلوش و   یی گفت با چه رو  خودش یم 

 باهاش حرف بزنم؟ 

و خودش رو   هیرفت تو حاش  کال یم  ا ی

 داد!  نشون نیم 

ی تونستم همچ  من واقعا نیم اما   یکار   ی 

بود که اگه کار   یجور   نیکنم... اخالقم ا

کردم اصال آروم و    یم  در حق کیس یبد

َرم و یم   قرار نداشتم و عذاب وجدان خی



  هم که اون فرد نیم گرفت؛ تا وقتی 

 گرفتم.   آروم نیم  دمیبخش 

از آدم ها که خودشون رو   بعضی  برعکس

زنن و عذاب وجدان هم که  به اون راه یم

و با چند تا   نت  گ  یم  دهیداشته باشن ناد

 کردن...   خودشون رو آروم یم  حیتوج 

 

 ونت  و از فکر ب  دم یکش   قی یعم نفس

 اومدم. 

س عرق کرده   کف دست هام که از استی

 . دمیکش   میبود و رو شلوار ل

ی   میشگ یعادت هم طبق وع به ور رفیی رس 

   رنگم کردم.  مشیک فی ک  ز ی با او 



س و اظطراب با   عادت  بود که زمان استی

ی چ هی   کیت یی جورها هیرفتم و  ور یم یت 

 داشتم. 

 

که از حرکاتم متوجه حالم شده بود   ن یارو 

 گفت: 

ی چ - س داشیی ی با استی  شه!  حل نیم یت 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! ستی دونم اما، دست خودم ن یم -

 

 بهم انداخت و رس تکون داد.  نگایه

 



هست! دست خودته! پس انقدر   -

س نداشته باش، چون فقط باعث   استی

 شه.  خراب شدن حالت یم

 کنم.   یم سیع -

 

  بعد 
ی
  نی که به سکوت گذشت ارو   از مدی

که براش نوشته بودم و    به آدرش نگایه

 اهورا برام فرستاده بود کرد و گفت: 

 . میدیرس -

 

  نیگرفتم و به ارو   ونت  رو از ب نگایه

 دوختم. 

 زدم و گفتم:  یلبخند



خوام که تا    هم ممنونم، هم معذرت یم -

 کشوندمت.   نجا یا

 زد جواب داد:  یلبخند محو  متقابال 

 نکردم.  یکار   -

 

ی ماش در    و باز کردم و بعد از خداحافیطی  ی 

 شم که مچ دستم رو گرفت.  ادهیاومدم پ

برگشتم سمتش و نگاهش کردم که  سوایل

 گفت: 

خوب   یل یخ  یجمله   هی شهی پروا هم -

 . ما یآ گهیم

ی همه چ  یبرا هست جز مرگ!   یچاره ا   ت 

 نداره!  یچاره ا چیفقط مرگه که ه



 بمونه...  ادت ی شهیهم

 

 تکون دادم.  یرس 

 

 حاال برو.  -

 فعال.  -

 

ی ماش از  به پالک  شدم و نگایه ادهیپ  ی 

 خونه ها کردم. 

 هی یقدم به جلو رفتم و رو به رو  چند 

 یا  شهیش هیبرج چند طبقه بزرگ و با نما 

 . ستادمیا



 پالک و چک کردم.  گهیبار د هی

دم.  ۱۴ یرفتم و زنگ طبقه  جلو   رو فرس 

 در باز شد.  هیاز چند ثان بعد 

کم شدن   یبرا قینفس عم هی از  بعد 

سم داخل رفتم و در رو بستم.   استی

خورد نگهبان  که یم  یبه مرد یی گذرا  نگاه

 باشه انداختم. 

به سمت آسانسور برم که صدام    اومدم

 زد. 

 

 ن؟ ی کار دار   خانوم، با ِک -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به



 ۱۴ یطبقه  -

 تکون داد و گفت:  یرس 

 اول خت  بدم بعد.   نیبزار  -

 مخالفت کنم که گفت:  اومدم

 داره خانوم.  تیبرام مسئول -

 

 تکون دادم.  یرس  کالفه

 

که مشغول زنگ زدن    قهیاز چند دق بعد 

 به اهورا بود گفت: 

ی بفرمائ -  . ی 



  شهیلب گفتم وارد آسانسور ش  ر یز  مرش

 شدم.  یا

کردم به   رو زدم و سیع ۱۴ یطبقه  دکمه

 فکر نکنم.  هیا شهی آسانسور ش نکهیا

نردبون که  یاز ارتفاع داشتم و باال  ترس

 رفتم!  خواستم برم بزور یم یم

 . هیا شهیآسانسور ش گه ید نکهیا

 

 ونت  ازش ب عی    آسانسور رس  ستادنی ا با 

 اومدم. 

 هم بود.  ی تا واحد روبه رو  دو 

  یدر  سمت
ی
 ۱۴که روش شماره    یا  فندق

 نوشته بود رفتم و زنگ زدم. 



 

در باز شد و اهورا تو  قهیدو دق یکی بعد 

 شد.  دا یچارچوب در پ

انداختم،  شیخونگ  یبه لباس ها نگایه

 معذب و آروم سالم کردم. 

 

نکرد و در رو کامل باز کرد و  یا توجه

 گفت: 

 داخل.  ا یب -

 

دم و رفتم تو.  لب  هام رو به هم فرس 

 کردم.   لشیبه خونش و وسا یی گذرا  نگاه



 

م  بود.  د یسف ،خونش آی   تی

پررنگ و پرده   حال بزرگ با مبلمان آی   هی

 . د یسف یها

 خونش پارکت بود.  کف

خونه بود.   یرو  روبه ی  حال هم آشت 

 

ی بش  -  . ی 

 

مبل تک  هی یبهش انداختم و رو  نگایه

 نفره نشستم. 

 



شلوارم    یدستم رو نامحسوس رو  کف

 . دمیکش 

 

رو از دوشم برداشتم و کنارم   فمیک

 گذاشتم. 

 

مبل سه نفره نشست و   یبه روم رو  رو 

 گفت: 

 شنوم.  خب، یم  -

 

رک و   یلیتعجب کردم که خ  کیم  اول

 رفت رس اصل مطلب اما خب، نیم عی    رس 



ی شد از همچ و  متی انتظار مال  آدیم ی 

 داشت...  یی را یپذ

 

 امم... خب... من...  -

 

نگران بودم که  دم،یترس  واکنشش یم از 

 ا ی... ا ی... ارهیرسم ب یی نکنه نبخشتم و بال 

ی اگه به ابت    ما یآ ی... وایخت  بده... وا ی 

ه خنگ، حاال حتما با رو در رو   د یدختی

 !... ؟ یکرد  یم عذرخوایه 

 

بهش انداختم که  یا  چشیم  ر یز  نگاه

با   یاون هم نگاهش به منه؛ جور  دمید



کرد    تمسخر و لذت داشت بهم نگاه یم

 ..! نهیب یم یکمد  لمیف هی انگار داره 

 

  کالفه
ی
 و چشم هام رو بستم.  دمیکش   پوق

 

تا اخرش برم،  د یاومدم با نجا یکه تا ا   حاال 

 ...! گهید هیمعذرت خواه  هیفوقش 

 

بسته رس بلند  یبا چشم ها   همونطور 

ی کردم و تند و ت  لب زدم:  ت 

که کردم    من اومدم تا بابت کار اشتبایه -

معذرت بخوام... لطفا من و   یحضور 

 ببخش...! 



 

 گفتم.   باالخره

  یدونه ها ون،ت  رو با شدت دادم ب نفسم

 و کمرم نشسته بود...  میشونی عرق رو پ

 

...  ومد ین  یی گذشت و صدا  هیثان چند 

هام رو نداشتم...   جرعت باز کردن چشم

... به دمید عکس العملش رو یم د یبا ویل

س  سختی  از چشم هام رو  یکی و پر استی

 باز کردم و به اهورا نگاه کردم. 

 

   اخم
ی
ابروهاش بود و با   ونیم کم رنیک

 کرد.   نگاهم یم یا یجد  افهیق



 

بار با   نیچشمم هم باز کردم و ا   یکی اون

 نگاهش کردم.  یشتی یدقت ب

  یاجزا  ویل دنیخند  هاش یم چشم

  چیصورتش ه
ی
 نخورده بود.  تکوی

 

کردم و    داشتم بهش نگاه یم ینجور یهم

  یم کردم چشم هاش به ج    فکر یم

خنده اهورا از ترس   کیکه با شل  د یخند

و شوکه نگاهش کردم، داشت از   دمیپر 

 رفت.  یم سهی خنده ر 

 



از جاش بلند شد و به  د یکه خند  خوب 

ی خونه رفت و   یبطر  خچالیاز  سمت اشت 

 . د یرو برداشت و رس کش  ای  

 

ی رو م د یرو کوب یبطر  و تک   یغذا خور  ت 

 کرد.   ی خنده ا

 

رو بلند کرد و با تمسخر نگاهم کرد  رسش

 لب زد:  یکننده ا  ت  و با لحن تحق

  یم -
ی
که دنبال   دختی بدبختی  هیتو  ،دوی

 ...! یجلب توجه ا

  تیمعذرت خواه نی با ا کتی   فکر یم واقعا 

 ...؟! شمیو ادا و اطوارت من خام کارات م 



  تموم شده و نیم ت ینکنه خرج  ه؟یچ 

 
ی
ی از ابت  توی  رساغ من!  یاومد  یت  باج بگ  ی 

 

 تعجب و بهت نگاهش کردم.  با 

 

ی بب ی کردم که همچ  کار یچ  ی  نسبت  یدید ی 

 بهم داشت. 

 . زونیدختی هرزه و او  هی

  تا آخر عمرم هم نیم  دم،ید که من یم  تی یا

ی و به هم دمیبخش   ! دم ید  چشم یم ی 

 اشتباه کرده باشم!   دوارمیام البته،

 



 گفتم:   آروم

کنم که به خاطر اون کارم    درک یم -

ی همچ  اما...   کتی   دربارم یم یفکر  ی 

دم و بهش نگاه  چشم هام رو رو هم فرس 

 کردم و ادامه دادم: 

ی من همچ -  وجه!  چی! به ه ستمین آدیم ی 

 

 و زد گفت:   یپوزخند

 ! نمیب  دارم یم -

 

 غم نگاهش کردم.  با 

 



. خم ستاد یسمت اومد و رو به روم ا  به

 شد روم و در همون حال گفت: 

 عذرخوایه یمن به هوا  شیپ یایم وقتی  -

 ! یدار  کریم  هی عتی ی چرت و پرتا،   نیو ا

 تعجب گفتم:  با 

 ؟کتی   فکر یم یطور  نیا -

ی هم  قا یدق -  ! یطور  ی 

 

 با لجاجت از چشمم افتاد.  اشیک قطره

 

ی هم  طور که تو چشم هاش نگاه یم ی 

 کردم گفتم: 



تاحاال از  کردم؟ من حتی   کار یمگه من چ  -

ی ابت ی هم چ  ی  از تو   امینگرفتم! بعد ب یت 

 م؟ ت  بگ

ی همچ من  ! ستمین آدیم ی 

 دارم!   تیدارم! شخص شعور 

 هیدارا نباشم، اما چشمم به مال بق د یشا

 ! ستین

 همون پوزخند و رسد گفت:  با 

 حرفات شعاره!   -

 شناسم!  مثل تو رو یم  یی خوب کسا من

ی گ  حرف یم به ی ستیدنبال پول و پله ن ی   ی 

 ... د یزن  یم غیرو ت ه یبق د یایاما آخرش م

 



 اشک تو چشم هام جمع شد.  ناخودآگاه

  نشیبه س نهیجام بلند شدم و س از 

 . ستادمیا

 

 گفتم:   آروم

تو  ومدمیبزنم نم غیاگه قرار بود ت -

که با    کیکوچ  یخونه  هیجنوب شهر تو 

   بدبختی 
ی
کنم و از صبح تا    گرفتم زندِک

 شب کار کنم...  

از حرفم رسم رو به اطراف تکون  بعد 

 دادم و گفتم: 

خودمه که  ت  خودمه، فقط تقص ت  تقص -

ی همچ  . ینسبت بهم دار  یطرز فکر  ی 



خودمه که اصال از اول تو اون  ت  تقص

ی از ابت نو یکاز  خوشم اومد و بعد دلم رو   ی 

 برسم...   نجا یبرد که االن به ا

 

  نفس
ی
گفته بودم قبال    دم، یکش   لرزوی

 رسد بود نه؟  یادیچشم هاش ز 

 کرد؟   که بهت نفوذ یم  یحد تا 

 

اشتباه خودم بود که نشناخته عاشق   -

 شدم! 

ی وقت از ابت چیمن ه اما  ی چ  ی  نگرفتم،  یت 

هم تو رابطه   نزدم، با کیس غیرو ت کیس

 نبودم! 



ی بار، با ابت هیجز   به  اون هم... به زور!  ،ی 

 اما...  یس  ی نم حیحرفا توج   نیدونم با ا یم

 

رو از رو مبل  فمیرو تموم نکردم، ک حرفم

 برداشتم و به سمت در رفتم. 

 

ی هم کردم به    طور که در رو باز یم ی 

 سمتش برگشتم و گفتم: 

ی خوام اما، اگه تو و ابت معذرت یم -  ی 

بود و واقعا دوست  رفاقتتون عایل یلیخ 

 تون یبه خاطر حرف من دوست نیهم بود

 . نیزد نیمرو بهم 

 ما؟!  ت  تقص ینداز یم یهه! االن دار  -



به خاطر   شیمین گمینه، فقط دارم م -

 خودتونه. 

هم فقط اومدم رو در رو  امروز 

 کنم اما انگار اشتباه کردم.   عذرخوایه 

 تکون داد و گفت:  رس 

ی همه چ ی! درباره یاشتباه کرد -  ! ت 

  یم و 
ی
ی با اون حرفت االن ابت ؟دوی  شتی یب ی 

االن  چ،یدنبالته؟ اره؟ ولت نکرد که ه

 شده!  یس  ی ات شتی یب

 ! یکه کرد  یکار   جهیهم نت نیا

 

 . ونت  حرف از خونش زدم ب بدون

 



 
ی
 بزنم.  گهینداشتم د حرق

اشتباهات  جهیها همه نت نیواقعا ا چون

 خودم بود. 

ی دل به ابت خودم   دادم وقتی  ی 

 برسم.   نجا یکه االن به ا  شناختمشینم

 ه یاشتباه کردم و فکر کردم مرد خوب  خودم

و در حال قمار باهاش   نو یکاز   هیتو  وقتی 

 آشنا شدم. 

در مورد بد  هیفقط خودمم که بق مقرص 

.   فکر یم ی  کیی

 خودم!...  فقط

 خودم و خودم!....  فقط

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



 

 "چند روز بعد" 

 

ی *از زبان ابت  *ی 

 

 و کالفه تو اتاق قدم زدم.  عصت  

 

دور   ما ی سه روز بعد از اون اتفاق از ا دو 

 ... مت  آروم بگ بودم تا کیم

ی هم یبرا نمش،یخواستم بب  بعدش  ی 

 . نیارو  یرفتم خونه 

 کردم اونجاست... اما نبود!   یم فکر 



 نبود!   یی جا چیه

و  شیقبل یتا خونه   نیارو  ی خونه  از 

 که باهاش آشنا بود رو گشتم.   یی کسا  حتی 

 رفت!  یاصال چطور  دونمینم

از قبل براش بپا گذاشته بودم... اما  چون

 چوند یرفت و اون ها رو هم پ یجور  هی

 کنم.   داشیتونستم پ که نیم

 

ی چ  تنها  بود   نیا دونستم یکه خوب م  ی ت 

.  نی که ارو  ی  و زنش، پروا، ازش خت  داشیی

ی بودم!  نیا  و مطمی 



  ما ینبود که با آ ا کیسبه جز اون ه گهید

ی باشه و از همه چ  یمیصم خت  داشته   شت 

 باشه! 

 د یبا تهد  دادن! حتی  خب، نم پس نیم اما 

 ! و دوستی  متیمال   ا یو دعوا، 

 هیشناختم... اون هم  رو یم نیارو 

ی تو هم یی جورها  ...   ی   کار ها بود، البته کمتی

دنده است و  هیدونستم اون قدر   یم

 کنه.   کنم کمکم نیم  یمرموز که هرکار 

 هم که...  پروا 

 

آب رو از   وانی و ل دمیبه صورتم کش  دستی 

 . دمیبرداشتم و رس کش  عسیل  یرو 



 

 خشک شدم.  د ی به ذهنم رس یفکر  با 

 

 اهورا؟!...  شی... نکنه رفته باشه پنکنه

 

  هی اون باش   شیکه اگه پ  ی... واما یآ یوا

 ادتی یکنم که تا عمر دار   باهات یم  یکار 

 بمونه! 

 

 ! ستین د یاز اون ها بع البته،

رو هم  میما با هم گنی راحت م یل یخ  وقتی 

  ما یا نکهی ا گهید م،ی رو دوست دار  گهید



خودش رو گم و گور کنه و بره پشت اهورا 

 ... ستین بیشه عج میقا

 

و آماده شدم تا   دم یکش   قی یعم نفس

 اهورا برم.  شیپ لمیبرخالف م 

ی راننده هم گفتم پا به  منتظر باشه.  یی 

 

اونجا نباشه، اما... اما اگر اونجا   دوارمیام

 هم نباشه، پس کجاست؟! 

داره و نه  که نه شغیل  یی مایهم آ اون

 ... یخانواده و کس و کار 

 

 رفتم و سوار شدم.  نمیسمت ماش به



 

 تم و گفتم: به راننده انداخ نگایه

 اهورا.  یبرو خونه  -

 

 گفت و راه افتاد.   چشیم

 

ی ماش قهیدق ستیب با ی از تقر  بعد   . ستاد یا ی 

 

 آقا...   میدیرس -

 

 شدم.  ادهیتکون دادم و پ یرس 

 



در باز   هیدر رو زدم و بعد از چند ثان  زنگ

 شد. 

 برج شدم.   وارد 

سمت آسانسور رفتم و نگهبان برج هم  به

 بهم داد.  شناخت سالیم که من رو یم

بدم سوار آسانسور   جوای   نکهیا بدون

 شدم. 

 . ستاد یآسانسور ا هیاز چند ثان بعد 

 . ستادمی در واحدش ا یبه رو  رو 

 بود.  ستادهی چارچوب در ا تو 

 

و  بهم انداخت و با تعجب کیم نگایه

 تمسخر گفت: 



 میما باهم کار نداشت هادمیتا اونجا که  -

  حاال از نظرت برگشتی   شدهی چ  گه،ید

 من؟!  شی پ یاومد

 

دم و پوف   یهام رو رو  چشم هم فرس 

 . دمیکش   ی کالفه ا

 

ی باش اگه مجبور نبودم نیم-   مطمی 

 اومدم. 

 زد و گفت:  ی شخندین

ی همچ ج   یبرا نمیتو بب ا یب -  یافتخار  ی 

 شده...!  بمینص

 



در کنار رفت که وارد خونه   یجلو  از 

 شدم. 

 . میمبل نشست یهم رو   یرو  روبه

 

 خب...؟ -

ی و هم  دمی کش   قیعم نفس طور که تو   ی 

 کردم گفتم:   چشم هاش نگاه یم 

 اومده بود...  نجا یا ما ی ا دمیشن -

با تعجب نگاهم کرد و بعد با همون  اول

 گفت:   شیشگیهم شخند ین

 ش؟ییپا یم -

 تو فکر کن اره...  -



 ؟ یخوا  یم حاال از من ج   -

 داشته.   کار یخوام بدونم باهات چ  یم -

 

ی هم هیاز حرفم چند ثان بعد  طور نگاهم  ی 

 کرد. 

 

 گفت:   تی با جد بعد 

  د یمن با شیاومدنش پ کتی   فکر نیم -

  خودت یم باشه وقتی  یعاد
ی
 یو م دوی

ی
  یک

 ! م؟یکه با هم

 

 منفجر شدم.  هو ینگاهش کردم   عصت  



 

! سوزن ستیکه ن  ستی! نستیاهورا! ن -

کنه    یم وونمیتو کاه شده! داره کم کم د

 بهت گفته...  پس زود تر بگو ج  

 

 نگاهم کرد.   خونرسد 

 

 گم؟   بدونم هم یم کتی   واقعا فکر یم -

 کردم و جواب دادم:   اخیم 

نه؟  باش   ونیمد به کیس یدوست ندار  -

من بفهمم  نکه یبدون ا اما از نظر من وقتی 

م رو که برام همه   یایم مخ دوست دختی

  یم
ی
 ! یبهم بدهکار  زی



 هم اخم کرد و گفت:  اون

! در ضمن، ستمیبدهکار ن من به کیس -

ی به منم چ  نینگفته که کجا رفته... ا یت 

 ! یداد  شیکه فرار   یی تو

 زدم و گفتم:   یپوزخند

ی مگه با وقاحت بهم نگفت - باهم رابطه   ی 

ی پس چطور بهت چ  ن؟یدار   یم  گه؟ینم یت 

 باور کنم؟ یخوا

نه به من مربوط  ا ی کتی   تو باور یم نکهیا -

 !  ستین

ی چ  هی و   ... گهید  ت 

رابطه دارم رو   ما یبا آ  نکهیوقت ا چیه من

 نکردم!  د ییتا



 نگاهش کردم و گفتم:  گنگ

 ... گیم عتی ی -

 وسط حرفم و گفت:  د یپر 

 نکردم! انکار هم  -

ی چ  اگر  هم بهم گفته باشه بهت   یت 

 که بگم!   نمی ب نیم یلی... دلگمینم

 

 و از جام بلند شدم.  دم یکش   قی یعم نفس

  بدون
ی
 به سمت در رفتم.  حرق

ی هم چ  اون  نگفت.  یت 

 . ونت  خونش زدم ب از 

 شد.  گرم نیم  از اهورا هم آی   انگار 



 

 * از زبان اهورا*

 

ی ابت  با  ی رفیی  . دمیبه صورتم کش  دستی  ی 

خونه رفتم و از بطر  به ی آب   یسمت آشت 

ی م یرو   . دم یرس کش  ت 

 

 کجا رفته بود؟  عتی ی

ی خاطر هم به اون روز اومد و معذرت   ی 

 کرد؟  خوایه 

 



ی رو محکم رو م دستم لب   ر یو ز   دمیکوب  ت 

 گفتم: 

 ! دنی دختی رو با دردرس بر   نی ناف ا -

 هیدردرس... نبودنش هم   هی بودنش

 ! گهیدردرس د

 

عقلم به سمت  لیو برخالف م کالفه

ی رفتم و شمارش رو از ب  میگوش  ی 

 کردم.   دا یپ نم یمخاطب

 

خواستم ازش خت   دونستم چرا اما یم نیم

 ... مت  بگ



دونستم و خودم رو به اون   هم یم د یشا

 زدم...  کوچه یم

 لیطبق م  یرس  نیکه هست... ا  هرج   اما 

بشم...  شت  گیخواستم پ و احساسم، یم

کم... ن اونقدر که با خودش    هیفقط... 

کم، اون هم   هیکنه... فقط   الیفکر و خ 

ی ابت  یت  گیبه خاطر مزاحمت و پ   ... ی 

 

اومدم و شمارش رو لمس  ونت  فکر ب از 

 کردم. 

رو کنار گوشم گزاشتم و منتظر  گوش  

 . ستادمیا



خورد  بوق یم در ی    مدت که ی   هی از  بعد 

س ن  زن که یم یصدا  ستیگفت در دستی

 پخش شد.  تو گوش  

هم شمارش رو   گهیبار د  کیکردم   اخیم 

 گرفتم. 

 شد...  نیم ینجور یا

 کردم.   دا یرو پ عیل  ی شماره

 هیزنگ زدم که بعد از چند ثان بهش

 جواب داد. 

 جانم داداش؟  -

خوام زود برم   رو یم  یکی یشماره  عیل -

 کن بفرست...   دا یپ

 ؟ِک  -



 مهرجو...  نیآرو  -

 همون که تو کار...  -

 ادامه بده و گفتم:  نزاشتم

 ... عی    اره همون، فقط رس  -

 باش...  -

 

 رو قطع کردم.  تماس

 

 لب گفتم:  ر یولو شدم و ز  مبل راحتی  رو 

رم از خودته اهورا که انقدر پ   -  ،یت  گیکی

 شد هم از کار خودته...  هرج  

 



 اومد.  از طرف عیل امیپ هیمدت   هی از  بعد 

 بود.  نیارو  ی شماره

 کردم و گرفتم.   و یرو س شمارش

 جواب داد.  هیاز چند ثان بعد 

 

 بله...  -

 اهورام...  -

 

ی چ   نگفت.  یت 

 جواب داد:  قهیدو دق  یکی از  بعد 

 خب؟  -

 خوام...   رو یم ما یآدرس آ -



 تعجب گفت:  با 

 ؟ج   -

 و گفتم:  دمیکش   یکالفه ا  نفس

ازش و آدرسش  یکه خت  دار   دونمیم -

 ... یهم دار 

 م...  کتی   اشتباه یم -

 

 . دمیحرفش پر  وسط

 

ی من آبت -   ا یکه راحت باور کنم   ستمین ی 

 ! امیکوتا ب

 ... آدرسش



 

  یم پشت گوش   از 
ی
اون رو   تونستم کالفیک

 هم حس کنم. 

 

 پس اومده بود اونجا...  -

 مکث ادامه داد:  با 

 ستم ین رایصی  نکهیبا ا دم،یادرسش رو م -

 فرستم...  اما، برات یم

 باش... منتظرم.  -

 قطع کنم که گفت:  اومدم

ی به ابت  دوارمیفقط... ام -  ! ی ند ی 

 



ی چ   نگفتم و قطع کردم.  یت 

 

 * از زبان اهورا*

 

ی ابت  با  ی رفیی  . دمیبه صورتم کش  دستی  ی 

خونه رفتم و از بطر  به ی ب  آ یسمت آشت 

ی م یرو   . دم یرس کش  ت 

 

 کجا رفته بود؟  عتی ی

ی خاطر هم به اون روز اومد و معذرت   ی 

 کرد؟  خوایه 

 



ی رو محکم رو م دستم لب   ر یو ز   دمیکوب  ت 

 گفتم: 

 ! دنی دختی رو با دردرس بر   نی ناف ا -

 هیدردرس... نبودنش هم   هی بودنش

 ! گهیدردرس د

 

عقلم به سمت  لیو برخالف م کالفه

ی رفتم و شمارش رو از ب  میگوش  ی 

 کردم.   دا یپ نم یمخاطب

 

خواستم ازش خت   دونستم چرا اما یم نیم

 ... مت  بگ



دونستم و خودم رو به اون   هم یم د یشا

 زدم...  کوچه یم

 لیطبق م  یرس  نیکه هست... ا  هرج   اما 

بشم...  شت  گیخواستم پ و احساسم، یم

کم... ن اونقدر که با خودش    هیفقط... 

کم، اون هم   هیکنه... فقط   الیفکر و خ 

ی ابت  یت  گیبه خاطر مزاحمت و پ   ... ی 

 

اومدم و شمارش رو لمس  ونت  فکر ب از 

 کردم. 

رو کنار گوشم گزاشتم و منتظر  گوش  

 . ستادمیا



خورد  بوق یم در ی    مدت که ی   هی از  بعد 

س ن  زن که یم یصدا  ستیگفت در دستی

 پخش شد.  تو گوش  

هم شمارش رو   گهیبار د  کیکردم   اخیم 

 گرفتم. 

 شد...  نیم ینجور یا

 کردم.   دا یرو پ عیل  ی شماره

 هیزنگ زدم که بعد از چند ثان بهش

 جواب داد. 

 جانم داداش؟  -

خوام زود برم   رو یم  یکی یشماره  عیل -

 کن بفرست...   دا یپ

 ؟ِک  -



 مهرجو...  نیآرو  -

 همون که تو کار...  -

 ادامه بده و گفتم:  نزاشتم

 ... عی    اره همون، فقط رس  -

 باش...  -

 

 رو قطع کردم.  تماس

 

 لب گفتم:  ر یولو شدم و ز  مبل راحتی  رو 

رم از خودته اهورا که انقدر پ   -  ،یت  گیکی

 شد هم از کار خودته...  هرج  

 



 اومد.  از طرف عیل امیپ هیمدت   هی از  بعد 

 بود.  نیارو  ی شماره

 کردم و گرفتم.   و یرو س شمارش

 جواب داد.  هیاز چند ثان بعد 

 

 بله...  -

 اهورام...  -

 

ی چ   نگفت.  یت 

 جواب داد:  قهیدو دق  یکی از  بعد 

 خب؟  -

 خوام...   رو یم ما یآدرس آ -



 تعجب گفت:  با 

 ؟ج   -

 و گفتم:  دمیکش   یکالفه ا  نفس

ازش و آدرسش  یکه خت  دار   دونمیم -

 ... یهم دار 

 م...  کتی   اشتباه یم -

 

 . دمیحرفش پر  وسط

 

ی من آبت -   ا یکه راحت باور کنم   ستمین ی 

 ! امیکوتا ب

 ... آدرسش



 

  یم پشت گوش   از 
ی
اون رو   تونستم کالفیک

 هم حس کنم. 

 

 پس اومده بود اونجا...  -

 مکث ادامه داد:  با 

 ستم ین رایصی  نکهیبا ا دم،یادرسش رو م -

 فرستم...  اما، برات یم

 باش... منتظرم.  -

 قطع کنم که گفت:  اومدم

ی به ابت  دوارمیفقط... ام -  ! ی ند ی 

 



ی چ   نگفتم و قطع کردم.  یت 

 

آدرس رو برام   قهیپنج دق با ی از تقر  بعد 

 فرستاد. 

 

 ادرس نگاه کردم.  به

 جنوب شهر بود.  با یتقر 

 

رو رو مبل پرت کردم و به سمت   گوش  

 اتاقم رفتم. 

 

 به خواب داشتم...  از ین



 ... هتی خواب راحت و بدون مشغله ذ هی

 

 ...  ما یرفتم رساغ آ یم فردا 

ی که امروز ابت   مطمئنم من هم بپا  یبرا ی 

 گذاشته تا مراقبم باشه... 

 

دادم که اون   رفتم نشون یم امروز یم اگه

مهمن و من از قصد به  یادیبرام ز  ما یو ا

ی ابت   ما یدونستم ا آدرس رو ندادم و یم ی 

 کجاست... 

 رو نداشتم...  د یجد  ی  هیحاش ی  حوصله

 



رو رو تخت پرت کردم و دکمه   خودم

 رو باز کردم.  اهنمت  پ

ی از هر چ  کردم ذهنم رو خایل  سیع کنم   ی ت 

  مدت ی   هیبعد، بعد از  قهیو چند دق

 به خواب رفتم...  خوای  

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

 "روز بعد" 

 

 

 



ی که رو آست  ی ا مشیک یهود هاش چهار   ی 

 بود و با شلوار یل د یسف ی تا ستاره 

 . دمیپوش میمشک

 و رو رسم گزاشتم.  دمیکپ سف  کاله

ی هم  طور که ساعتم رو به دستم یم ی 

 رفتم.  میبستم به سمت گوش

راننده ام، از   د،یبعد از خت  دادن به سع  

 زدم و سوار اسانسور شدم.  ونت  خونه ب

اومدم و به سمت  ونت  اسانسور ب از 

ی ماش  رفتم.  ی 

گفتم راه   د ینشستم و به سع عقب

 . وفتهیب

ی گفت و ماش  چشیم  حرکت کرد.  ی 



 دادم.  هیتک صندیل رو به پشتی  رسم

 

  هیحاش ن ی ... نه از ایلیبودم... خ   خسته

ی با ابت د یجد یها ... کال خسته  ما یو ا  ی 

 
ی
 ... ... از ادم ها... از همه ج  بودم از زندِک

 

  هی
ی
 باهام بود...  شهیق که هممطل خستیک

 

و دنج   کیخونه کوچ  هیدلم فقط  دا ی جد

  یم  د یجد یبا آدم ها کیشهر کوچ  هیتو 

 خواست... 

وع نو.  هی  رس 



ویع ... نیمنه که بدون آرام باشه   شد، رس 

 خواستم.  رو نیم

بود   د یو سف اهی بدون اون س ا یدن نیا

مثل رسنوشتش... مثل  اه،یبرام... س

 
ی
  من... خایل زندِک

ی
 ... از هر رنیک

 

بودم و   ال یدونم چقدر تو فکر و خ  نیم

 صدام زد.  د یذهنم مشغول بود که سع

 

ی داخل هم م،یدی آقا، رس -  کوچست...   ی 

 

 تکون دادم و گفتم:  یرس 



فقط  ،یایب دمیتو برو بعد خودم خت  م -

 منطقه...   نیدور نشو از ا اد یز 

 . مونمیمنتظرتون م نجا یخب هم -

خواد، همون که گفتم! برو بهت   نه، نیم-

 ... یایدم ب خت  یم

 

ی گفت که از ماش  چشیم  شدم.  ادهیپ ی 

 

ی کوچه رفتم و هم  داخل  طور که پالک   ی 

  یخونه ا  یکردم روبه رو   ها رو نگاه یم

 . دمیرو د ما یآ

 



و بود و داشت   دهینگران و ترس چهرش

و  د یلرزون کل یکرد با دست ها  یم سیع

 داخل قفل بزاره و در رو باز کنه. 

 

 از دستش افتاد.  د یکل

 شدم.  کشیشد برداره که نزد خم

و از جا پا شد و عقب  د یکش   تی یه دهیترس

 . د یپر 

 

که به صورتم افتاد نفس حبس   نگاهش

 شدش رو آزاد کرد و گفت: 

 ینم ج  یچرا ه ،یوا -
ی
 ! دمی! ترس؟یک

 کردم و گفتم:   ز یهام رو ر  چشم



 ! ؟ یا شکیل  نیچرا ا -

 کرد و با مکث گفت:   اخیم 

  نجا ی! اصال... اصال تو ا؟چه شکیل -

 ؟کتی   یم کار یچ 

 !... ؟یاورد  ت  رو از کجا گ آدرسم

 

رو از   د یکل  یی توجه به سوالش با پرو بدون

 دستش گرفتم و در رو باز کردم. 

 رو بهش پس دادم و گفتم:  د یکل

 آدرس خونت رو داشت؟  به نظرت ِک -

 تعجب و گنگ گفت:  با 

 ادرس رو بهت داد؟  نی... ارو ن؟یارو  -



 ... اما اون که... اما 

 

آپارتمان سه   هیرسم به سمت خونه که  با 

 طبقه بود اشاره کردم. 

 

ه بر  - تو   میس یوا  نکهیداخل تا ا میاول بهتی

 ... یکوچه سوال و جواب انجام بد 

 

 حرفم به خودش اومد و گفت:  با 

 حواسم نبود...  د،یببخش  -

 



از حرفش داخل شد و من هم پشت   بعد 

 رسش رفتم. 

اول که   یو به طبقه   میپله ها باال رفت از 

تا اول من   ساد یدر رو باز کرد و وا د یرس

 برم. 

رنگ و رو رفته اش نشستم  یمبل ها یرو 

 و بهش نگاه کردم. 

 

ی اپن گذاشت و هم یرو رو  فشیک جور  ی 

 نشست گفت:  که رو به روم یم

 ادرس رو بهت داد؟  نیارو   ج   یبرا -

ی ابت -  اومده بود خونه ام...  ی 

 خورده گفت:  کهی



 !... چرا؟!... ؟ج   -

  ا یدونم،   کرد آدرست رو من یم  فکر یم -

  بهم گفتی  شمیپ یمثال اون روز که اومد 

اون هم که  ،گم و گور بیس    یخوا یم

گرفت برخالف    شیکارت آت  نی با ا یانگار 

 ... شمیاومد پ لشیم

 

 *مای *از زبان آ

 

ی ابت عتی ی  هنوزم دنبالم ؟!   ی 

 بود...؟ دهیبه خواستش نرس مگه

 چرا هنوز منو یم  ارمیرس در نم واقعا 

 خواد...! 



 که دوستم داره؟   گهیراست م عتی ی

 

دادم و به اهورا نگاه  ونت  نفسم رو ب کالفه

 کردم. 

 

گرفته    نیچرا اهورا ادرسم رو از ارو  اصال 

 بود...؟! 

ی ... نکنه بره جام رو به آبتنکنه  بگه؟!  ی 

دردرسا تموم  نیا ... ِکا یخدا  یوا

 ...؟! شنیم

 



که به من زل زده بود و منتظر   اهورا 

صورتم  یازم بود دستش رو جلو  واکنیس  

 تکون داد و لب زد: 

ی ابت  گمی... باتوام... م... الو یه - از من   ی 

 گرفت...!   رساغت رو یم

 

 نارو یبهش انداختم، حاال چرا داره ا نگایه

 ...! گهیبه من م

 

رو به زبون اوردم که احساس کردم  حرفم

 چرا؟!  هول شد... ویل کمیاهورا 

 



رو جمع و جور کرد و باز با اخم   خودش

 بهم نگاه کردو جواب داد:  شیشگیهم

... اگه تو اون یی تو نا ی چون مقرص همه ا -

ی چرت و پرتا رو به ابت مجبور  گفتی ینم ی 

  هیافتم دنبال تو  همه راه ی    نینبودم ا

 الف بچه...! 

 

ی موج م ینگاهش طلبکار  تو    دونمیم د،ت 

درست  یکیکوچ  یدردرسا هیواسه اهورام 

 ! کرد   یم یرو  ادهیداشت ز  گهید  کردم ویل

 دادم...!  جوابش رو یم د یبا نبار یا

 

   اخم
ی
 لب زدم:  ی کردم با لحن جد  کمرنیک



اتفاقاتم و  نی قبول دارم من مقرص ا -

مشکل برات  کمیمن   دروغ الگ  هیبخاطر 

چپ و    یتو حق ندار  اومد؛ ویل شیپ

ی راست به من توه کارم رو    و یه کتی   ی 

 
ی
رو ول  که همه ج    تی یب تو رسم... یم بزی

کردم و خودم رو گم و گور کردم... و 

 واقعا...!  فهممینم نجا یحضور االنت رو ا

 

انتظار نداشت جوابش رو بدم   نکهیا مثل

که بار    مییمایکور خونده، من همون ا  ویل

در   گهیبهش دادم د درس حسای   هیاول 

 ...! مونمیبرابرش ساکت نم

 



که دنبال جواب واسه حرف هام    انگار 

 شخند ی کرد و با نمن من  کیم  گشتیم

 جواب داد:   اعصاب خورد کتی 

ی چی  نکهیهه... مث ا - به خانوم   میت 

 ... میبدهکار شد

 میتشکرته نه؟... من از کار و زندگ یجا

 یهمه راه رو اومدم تا به تو   نی زدم و ا

قدرنشناس بدبخت بگم حواست رو جمع  

ی کن، ابت   نیاونوقت تو ا  دنبالته هنوز،  ی 

 ی..؟! میدیم لمیرو تحو   ات یچرند
ی
 دوی

 ...؟هیچ 

داشت تو و امثال   شهیازت نم میانتظار 

  فرهنگ و ی   ی   یتو، تو خانواده ها



  یشعور 
ی
  دمی .. خب بان یکرد  زندِک

  ینطور یا
ی
 ...! حرف بزی

 

 بهم وارد شد...  یحرف اخرش شک بد با 

مرد   نی... واقعا چقدر من از ا واقعا 

 متنفرم...  

 

با لجاجت از چشمم رس   اشیک قطره

 خورد و افتاد رو گونه ام. 

بهش انداختم،  غم و نفرت نگایه با 

 یپش 
ی
 از چشم هاش معلوم بود ویل موی

 چیاونقدر مغرور و خودخواه بود که ه

 . داد ینشون نم واکنیس  



 

شدت از جام بلند شدم و رو بهش با   با 

 بلند گفتم :  یصدا

ی _هم حاال گورت رو از خونه من گم کن   ی 

 کفتار صفت...!   کهیمرت

 

حالت چهرش عوض   هیاز ثان یکرس   در 

 هیشد و چشم هاش از خشم رسخ شد... 

  ویل دمیلحظه ازش ترس هیلحظه... فقط 

و مصمم و با نفرت   اوردمیخودم ن یبه رو 

بهش زل زدم و منتظر بودم تا گمشه بره  

 کارش...!   ی  

 



از جاش بلند شد، تا   مکث کوتایه با 

فضا  نمونیقدم برم عقب تا ب هیاومدم  

  هیاحساس کردم  کدفعهیکنم   جاد یا

 گرفت!   شیطرف صورتم آت

 

 : د یفک منقبض شده غر  با 

 ر ی ز  شیکه چند شب پ  یی کفتار صفت تو   -

ی ابت  تیمظلوم یو االن ادعا یبود ی 

ه هرزه...!  کتی یم  دختی

 

تلخ و زننده شده بود؛  یادیلحنش ز  امروز 

ی م اد یانگار دلم با عجز و درد فر   دت 



ی منم باش... اخه چرا   )لعنتی  فکر شکسیی

 ..!( انقدر خودخوایه

 

  چیشده بودم ه  خشک
ی
 تونستمینم تکوی

 بخورم... 

 

 کرد یکرد بودم که فکر م  کار یمگه چ  واقعا 

 من خرابم...! 

 

از    یزدم و به خودم اومدم که خت   پلگ

 اون مردک خودخواه نبود. 

  که بهم زده بود به شدت یم  یل یس یجا

 سوخت... 



 

رو رو گونه راستم گزاشتم و با   دستم

 نفرت لب  

 : زدم

 یدیرو م یکه بهم زد  یا یلیس  نیا تقاص

ی باش... و هم تو  نطور یپرس جون مطمی 

ی ابت همتون   ،یدیتقاص کارت رو م ی 

رو  نیکه نا حق بهم کرد  یی ها یتقاص بد 

 ...! نیدیم

 

 د ینبود، با ز ی خونه جا  نیموندن تو ا گهید

 گهیجا و مکان د هیهر چه زودتر دنبال 

 خودم مگشتم...  یبرا



ی از لج   نجا یاهورا ا شبید بود و مطمئیی

ی و جام رو به ابت  هت  ممن هم که شده   ی 

 . گهیم

 

تند لباسام رو همونطور مچاله   تند 

و همزمان شماره  انداختم تو کوله پشتی 

 رو گرفتم...  نیارو 

 

 چند تا بوق جواب داد:  بعد 

 کار دارم.   ما یالو... بگو آ -

سم چرا ادرس من رو  خوامیسالم... م - بت 

 ! ؟یبه اهورا داد



خونش و باهاش   یخب تو رفته بود -

  ... من هم فکر کردم مشکیلی حرف زد

 که ادرست رو بدم بهش...!   یندار 

 که تو گفتی   یی نایهوم... خب از نظر من ا -

 نداره...!  به هم ربیط

زنگ زدم بگم من دارم از اون   ال،یخیب

... مواظب پروا  گهید  یجا هی م ت  خونه م

 باش. 

 ! ؟یت  .. کجا م؟ج   -

 

 ! مت  باز بهش بگم کجا م  خواستمینم



بود دوباره ادرسم رو بده به اون   ممکن

بهونه بود چون   هی نیاهورا... البته ا

 ... مت  دارم کجا م  دونستمیخودمم نم

کنم و   دا ی خوب پ یجا  هیبتونم  دوارمیام

 کار خوب بشم.   ه یمشغول 

 

من برم... ممنون بابت کمک   گهیخب د -

انش  هی  نیکه بهم کرد  یی ها روز جت 

 . کنمیم

 

دارم کار   دونستمیرو قطع کردم، نم تماس

برگردم به   خوام یم نه ویل ا ی کنمیم درستی 

 روال سابقم... 



 

روزه و   مهیکار ن  هیجا واسه خواب و  هی

 ... قمار..! نطور یهم

 هی بد  یلیخ  سک ی اخر ر  نهیگز   نی ا دونمیم

 مجبورم...!  ویل

اون کله  یتو پوکر از همه  خداروشکر 

 ترم...  یقلدور حرفه ا یگنده ها

 

بودم تا   ستادهی اتوبوس وا  ستگاهیا تو 

  هیو برم دنبال  اد یاتوبوس ب
ی
نا   زندِک

 معلوم... 

 



  همون
ی
اومد و  موقع اتوبوس قرمز رنیک

 درهاش باز شد. 

 شلوغ نبود.  اد یز  خوشبختانه

 

  با 
ی
اتوبوس و به   نشستم تو صندیل  خستیک

 زل زدم...  ونت  ب

 

 کجا برم...   د یبا دونستمینم

تموم  ِک  یها یموش و گربه باز  نیا  اخه

 ! شن؟یم

 

زنگ زدن   ومد یکه از دستم بر م  یکار   تنها 

بود... البته  یمیقد یلیدوست خ  هیبه 



بهش گفت دوست، چون فقط  شهینم

 دنبال زدن مخ من بود...! 

 

رو تو دستم جا به جا کردم و   میگوش

ی خاطبم ستیرفتم تو ل ... رو اسم ی 

رو بردم کنار   کردم و گوش    محمد پیل

 گوشم... 

گذشت و جواب نداد، اومدم    هیثان چند 

  خمارش تو گوش    یقطع کنم که صدا

 : د یچیپ

خانوم... تو اسمونا دنبالت   ما یبه آ -

ی رو زم میگشتیم  بانو...  می کرد  دات یپ ی 



همون پارک   نمت،یبب د یسالم... من با -

 یهم
ی
 ..! شیک

 ... فعال  نمتیب ی.. ماوِک-

 

محمد بتونه کمکم کنه... تا  دوارمیام

محمد  نطور یو هم نی پروا و ارو  نجاهمیا

...  یادیز  ی  هوام رو داشیی

 

 ... ستادمی پارک ا یورود  یرو  روبه

ی رنگ و رو   یرو بلند کردم و تابلو  رسم ست 

 . تونیرفته باالرسم رو خوندم... پارک ز 

  هی
ی
 قا ی... دقومدمیم اد یز  نجا یا  زمای

هم بود ک با محمد اشنا شدم...  نجا یهم



   افهیپرس خوش ق هی
ی
که با همه   کرمای

ا هم  یمحله خاطره داره... چندبار  یدختی

 وقتی  داده بود ویل دوستی  شنهاد یبه من پ

... درسته نداشت میکار   گهی رد کردم د

باطنش نه... هر  ظاهرش خوب بود ویل

و چه   کارس یچ  دونمیندونه منکه م ِک

 ...! اد یاز دستش برم  یی کارها

 

به   تو  فکر بودم که احساس کردم ضی

به باسنم خورد... خود الدنگش   ارویم

کار رو انجام    نیا  شهیبود... احمق هم

 ...! داد یم

 



حرص چشم هام رو بستم و برگشتم   با 

 سمتش... 

باز  شیبا ن دم یبهش انداختم که د نگایه

 زل زده بهم. 

 

...؟ چه عجب از باالشهر  یچطور  - دختی

فقرا  ت  خم به فق یرس  هی  یدل کند

دار   هیبچه ما هیبودم با  دهی...! شنیزد

 روهم.  ختی یر 

 و جواب دادم:  دمیکش   یکالفه ا  پوف

 ...! هنوز رو مجی  -

 کرد و گفت:   ی ا خنده



ی پا نی رس از ا  شد یچ  چون، ینپ - در  نا ییما یی 

 ؟ یاورد

 چپ نگاهش کردم و گفتم:   چپ

ی چه پا  سه،ت  نم یت  از مردا که به ما خ -  یی 

  یها درجه  یی باال  نیباشه چه باال، فقط ا 

ر رسوندشون ب هیضی  ... شتی

 زد و گفت:  ی شخندین

  ه یبا  هوم... پس ولت کرد؟ البته وقتی  -

ی رو هم همچ  یز یت  ولدار ممرد پ  احتمایل  ی 

 ...! یبد  د یهم با

 

ی چ   گوشه زل زدم.   هینگفتم و فقط به  یت 

 



به   شد که دستی  م یمتوجه ناراحت انگار 

 و گفت:    د یلپم کش 

   یبر  خواد ی حاال نم -
ی
 ... تو فاز افرسدِک

 ؟یکارم دار   گفتی 

 

 تکون دادم.  یرس 

 

ی هم  صندیل  نیتر  کی طور که رو نزد ی 

نشستم    درخت بود یم هی ر ی پارک که ز 

 گفتم: 

وع کنم،  خوامیاره، م - دوباره کم کم رس 

کال    موضویع هی راستش... به خاطر 

هم که داشتم به  یخونه و کار  هیهمون 



  ینجور ی ام، ا باد دادم، االن دست خایل

 ... تونمیهم نم

 

بهم   قی یعم نشست و نگایه کنارم

 انداخت. 

 

  گهید دهیپروا فهم یمگه نگفته بود -

ی نم  سمتش...  یبر  ارهت 

دم و گفتم:  چشم  هام رو رو هم فرس 

ی بهش چ - هم االن  نی ارو   نگفتم! حتی  یت 

 کجام...   ا یتو   شیاومدم پ  دونهینم

ی آم د یاز حرفم نگاه تهد  بعد  بهش کردم   یت 

 و ادامه دادم: 



به پروا و  محمد، فقط بفهمم رفتی  -

 م...  گفتی   ن یارو 

 حرفم رو ادامه بدم و گفت:  نزاشت

 گه ید ؟یفکر کرد در مورد من ج   ،یه -

  دمیاون نم لتیباشم برخالف م هرج  

 که...! 

 

 یدندون ها فی زد که رد یلبخند

مونده بودم   شهیمعلوم شد. هم دشیسف

 ...! افسیبرس  چرا انقدر خوش ق نیا

 

  اد یازت خوشم م  نکهیتازه به خاطر ا -

 ! عمرا لوت بدم به کیس



 

هم چپ چپ نگاهش کردم که توجه   باز 

 نکرد.  یا

 پرو بود.  انقدر 

  با 
ی
نکبت  ن ی افتاد ا ادمیکه زد تازه   حرق

 من!  یبرا حتی  کنهینم یکار   مفتی 

 

! باالخره  ؟ یقراره به من بد  حاال ج   -

 یم
ی
 ... کنمیکار م  یکه من چطور   دوی

  غیبه خاطر کارت ملت و ت دونمیاره م -

ی م  ت 
ی
 ... ی

 کرد که کالفه گفتم:   ی ا خنده

 شد نصف نصف...  هرج   -



 

  چشم
ی
  هاش برق

ی
رو لبش  زد و زبوی

 . د یکش 

 

کار باهات و دوست دارم مثل    شهیهم -

 خودت... 

 زدم و جواب دادم:   یپوزخند

 ...! یپول و دوست دار  شتی یفکر کنم ب -

 

 باال انداخت.  یا شونه

 

 که دوست نداشته باشه؟  هیک  -



 

که پول و   ستین چکسیواقعا ه اره،

نباشه،  دوست نداشته باشه... هرج  

ی چ  هیپول االن شده    ت 
ی
همه،  مهم تو زندِک

  شیکه اگه نداشته باش
ی
 انگار مجوز زندِک

 ...! یکردن و ندار 

 

 جاش بلند شد.  از 

 

 ؟یندار  یبرم، کار  گهیخب، من د -

 ... ینه، با -

 

ی محمد تو فکر رفتم...  بعد   از رفیی



به خودم   قدر فکر کردم که وقتی  اون

 بود.  یکیرو به تار  گهیهوا د دمی اومدم د

 جام بلند شدم.  از 

و در  کیبه سمت مسافر خونه کوچ  ادهیپ

 
ی
که داشتم،   که با پول کیم  به داغوی

 گرفته بودم رفتم. 

                                     ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 * نی* از زبان ارو 

 

ی به پروا که هم کالفه   نی طور نگران از ا ی 

به   رفت و گوش   رس خونه به اون رس یم

زنگ بزنه نگاه   ما یکرد به ا  یم دست سیع

 کردم. 



 

رو به اهورا  ما یآ یبود جا دهیفهم وقتی  از 

  گهیاز اونجا رفت و د ما یدادم و بعدش ا

ی بهمون خت  نداد تو هم  حال بود.  ی 

 

 باهام قهر بود...  یهم، انگار  یی جورا  هی و 

ی چ   که اصال تحملش رو نداشتم...    یت 

 هرچقدر هم حق باهاش باشه...!  حاال 

 

خودمم ناراحت بودم که به خاطر  البته

بهم اعتماد  گهید  ما یکارم باعث شدم ا 

 ... یلینکنه... خ 

 



کردم    من واقعا اون لحظه فکر نیم اما 

که چند بار باهاش حرف زده بود   یی اهورا

ی و ابت رابطه داره   ما یکرد با آ  یمفکر  ی 

 باعث بشه که دوباره فرار کنه... 

 

 ! ن یداد، باالخره جوابم و داد ارو  امیپ -

 

اومدم و کنجکاو به پروا که با   ونت  فکر ب از 

بود   هت  خ  شیبه صفحه گوش  خوشحایل

 نگاه کردم. 

و من هم به صفحه  ستادمی رسش ا  پشت

 شدم.  هت  خ  شیگوش

 



 داشت!  ما یاز ا  امیپ هی

 کوتاه!   امیپ هی

 بود " خوبم "  نوشته

 

ی هم  خب،  بود!  متیهم از اون دختی غن ی 

 

 یلیباز خوبه جوابم رو داد، هرچند خ  -

 کوتاه. 

 کردم که گفت:   حرف پروا بهش نگایه با 

 ! ن یاما کارت اشتباه بود ارو  -

بهمون اعتماد نداره، فکر کن،    گهید االن

 به من!  حتی 



 از قصد نبود.  -

 شه ازمون!  یاما باعث شد فرار  -

ندادم، حتما اهورا  شیپروا، من فرار  -

ی ج   بهش گفت!  یت 

 نسبتا بلند گفت:  یصدا با 

بهش!  یتو آدرس داد نی خب ارو  -

! یکرد  مشورت باهاش یم هیحداقل قبال 

 با من!   ا ی

تو   یاعتماد کرد تو به کیس شهی نم باورم

 ! کنهیراحت همه کار م یلیکار خالفه و خ 

 

 کوت نگاهش کردم. س تو 

 گفتم:   تیمکث و عصبان با 



ی من هم االن تو هم - قابل   عتی ی کارم!   ی 

 کس؟   چیه یبرا ستم؟یاعتماد ن

ی چ  اومد  بگه که نزاشتم و با همون  ی ت 

 گفتم:   تیعصبان

 کم فکر کن پروا!   هیقبل از حرف زدنت   -

اشتباه   هیفقط به خاطر   شهی نم باورم

باهام  یکه از قصد نبود دار   کیکوچ 

... حتما ینداز یو دعوا راه م کتی یبحث م

 ! قهر کتی  یخوایبعدش هم م

  یخوایم
ی
 کارم اشتباه بود؟   بهم بفهموی

 ...  مونمی و پش  دونمیمن خودم م خب

 ؟ ام کتی  هیو تنب باهام قهر کتی  یخوایم

ی نم  ! ارمت 



 

ی حرص نگاهم کرد اما چ با   نگفت.  یت 

ی هم شهیهم  بود.  ی 

دعوا   اما وقتی  م،یدعوا کن ومد یم شیپ کم

بود، تا چند وقت هم  د یشد  میکرد  یم

ی باهم حرف نم رو   گهیهم د هیو  می دت 

 ... میکرد  یم هیتنب

 

پروا هم  ،یتا حد  ومدمیمن کوتاه م البته

نباشه ما  تحمل کنه، هرج   تونستیکم م

و از ته دل عاشق هم  میفقط هم و داشت

 ! میبود

ی چ  اف یم شهیکه هم  یت   کردم!   بهش اعتی



 بودم.  چیبدون اون، ه من

 اعصاب...  آدم پوچ و ی   هی

 عشق بود.  تیخاص  نیا

 ینم  ،که باش    آدیم هر 
ی
که   بدون کیس توی

  یدوستش دار 
ی
 ینم ، بموی

ی
 محیل ی    توی

 ... هاش رو تحمل کتی 

 

 "روز بعد" 

 

 * از زبان اهورا*

از زدن رمز در رو باز کردم و وارد   بعد 

 شدم. خواستم در رو ببندم که کیس

 مانعم شد. 



 نگاه کردم.  نی به ارو  عصت   و کیم متعجب

ی چ  اومدم بگم که نزاشت و حلم داد   یت 

 داخل. 

 

 گفت:   و بست و عصت   در 

ی کردم همچ  فکر نیم -  ... کتی   یکار   ی 

 زدم و جواب دادم:   یپوزخند

ی هم یفعال که تو دار  - تو  یایم یور ط ی 

 نکردم...  یخونه ام، وگرنه من کار 

 ؟ینکرد یکار   -

 مگه قرار بود بکنم؟!  ینه، چه کار  -

 



نکرده بودم که   یمونده بودم، کار  واقعا 

  هیحاال به خاطرش بخوام تو خونم به 

 جواب پس بدم!   گهینفر د

انجام   یی کارها   هیکار که خب، اره،   البته

ر ارو  یدادم اما نه کار    اد یکه ب  ن ی به ضی

 ...! هت  رو بخواد بگ عقمی خونم و 

 

ی چ  ه ی کدفعهی  ... د ی به ذهنم رس یت 

ی ... و همروزمونید یو دعوا ما یآ طور   ی 

 بهش زدم...  تیکه من تو عصبان  یا یلیس

 گفته باشه؟  نیممکنه که به ارو  عتی ی

 



رو دادم بهت چون  ما ی من آدرس آ روز ید -

 نه دشمن!   ،کردم دوستی   فکر یم

که بهم زنگ    یکرد  کار یچ  ستین معلوم

  یکار   ه،ت  زد و گفت از اونجا هم داره م

 کنهیبهم اعتماد نداره چون فکر م یکرد

 ! دمیباز آدرس رو به تو م

 

حدصم درست بود... موضوع در  پس

بود... البته، انگار نگفته  ما یمورد خود ا

م دعوامون شد... پوف... حاال بود که باه 

 داد...  یم حی توض نیبه ا د یبا یکی

 



نداره که دوست تو به   به من ربیط -

  ا ی خورهیچند تا حرف بهش برم  هیخاطر  

 ... هت  از اونجا م ،حاال، هرج  

ربط   یکه کرد  یبه خود تو و کار  قا یدق -

 داره! 

 

 . دمی به موهام کش  دستی  کالفه

 

ی بب -  شدهی بهت بگه چ  خواستیاگر م ،ی 

 گفت!    بهت یم

 گفت!   من بود بهت یم ت  تقص اگر 

 ! ستی ن عتی ینگفت  وقتی 

   ؟اوِک



 

از حرفم در و باز کردم و با اشاره به   بعد 

 گفتم:   ونت  ب

دوست ندارم باهات بحث و دعوا راه  -

خودتت هم  تیشخص دونمیبندازم و م

برو  گم،یپس مودبانه م  ست،ین ینجور یا

 ... ونت  ب

 

 سکوت نگاهم کرد.  تو 

 

اومده، اما   شیپ نتون یب ج    دونمینم -

 ،یکه کرد  یکه هست، هر کار   هرج  



  یکیباالخره، اون وقت اون   فهممیم

 ! دمینشونت م تممیشخص

 زدم و گفتم:  ی شخندین

دختی که فقط دوست  هی خورد یبهت نم -

 زنته برات مهم باشه! 

 زد و گفت:  شخند ین متقابال 

 ! جذبش بیس   خورد یبه تو هم نم -

 

   حرفش شکه شدم.  با 

من جذبش شدم؟ جذب   گفت؟یم ج  

اون دختی تخس و دردرس ساز؟ امکان 

 نداره! 

 



ذهنم بهم  یاون ته ته ها ،یی جا  هی اما 

 کرد و هشدار داد، امکان داره!   یادآور ی

 ! کتی یو انکارش م باور کتی  یخواینم فقط

 

 کردم پسش بزنم...   سیع یلجباز  با 

 

ی وت کردم و چسک د یکه د   ن یارو  نگفتم  یت 

 ادامه داد: 

حتما   شناسم،یمن نگاه تو رو خوب م -

 یم کتی یانکار م یاالن دار 
ی
ی عمرا! همچ یک  ی 

ی چ   غلطه!  یت 

  نیروز تو ا هیاز اونجا که من هم  اما 

ا  یدار  گم،یبودم از االن بهت م طیرس 



  ،... هرچقدر هم انکار کتی یس  ی جذبش م

بهونه   یو بخوا  یت  بگ دهیهرچقدر ناد

اما  شش،یپ  یو بر  یت  تا ازش خت  بگ  یار یب

 یخودت خوب م
ی
 ! یکه جذبش شد  دوی

ی خودم قبال هم من  رفتار رو داشتم.  ی 

  امیدن دمیبعد د و 
ی
به   عوض شد... و زمای

دختی برده  هیخودم اومدم که دلم رو 

 بود... 

 

 و رفت.  گفت

حال    هیو رفت و من موندم با  گفت

 ... بیعج

 ... بیحس عج هی



تازه درک کرده بودم چرا همش  انگار 

در مورد حال اون  کنمیم یکنجکاو 

 ...  دختی

 چرا از اول کمکش کردم...  ا ی

  انگار 
ی
نفر بهم بگه که   ه یبود  فقط کاق

ازش خوشم اومده و جذبش شدم تا  

 خودم باور کنم. 

 

ی هم شهیهم   وقتها، بعضی  بود، بعضی  ی 

  هی... و فقط میکرد  حس ها رو ما انکار یم 

  تیحرف الزم بود تا به واقع  هی ا یر تلنگ

 ... میبت   حسمون ی  

 



 * نی* از زبان ارو 

 

 ما یا د یرس که االن به ذهنم یم  کیس  تنها 

 نفر بود.  هیبره  ششیپ

 . محمد 

 کس رو نداشت.   چیه ما یا

 مثل محمد بود که کمکش یم کیس  اما 

 کرد. 

 نو یکاز   هیتو  گفتیم ما یکه خود ا  نجور یا

 
ی
 . باهم آشنا شدن... اتفاق

که    میهم من و پروا رسزنشش کرد چقدر 

آشنا شده، دوست  نو یکه تو کاز   آدیم هیبا 

 . شهیم



 هاش.  یبود و لجباز  ما یا اما 

ی نباشه، رس ابت هرج   ی هم هم  ی   بود.  ی 

به  د یآشنا شد و رس نو یاون هم تو کاز  با 

 . نجا یا

ر  دوار یام فقط بهش  یبودم از محمد ضی

 نرسه، هرچند ارتباطشون کمه. 

و  ومد یخوشش م  ما یمحمد از ا البته

 شتی ی جذبش شده بود، اما خب، ب

 منافعش براش مهم بود. 

کرد بهش   هم که هر دفعه قمار یم ما یا

 . داد یسهم م

ی  ازش کمک   ما یبودم اگر االن هم ا مطمی 

 . گهیبخواد نه نم



ی چ  هی و   دونستم.   رو هم خوب یم گهید  ت 

رفته باشه، و   ششیپ ما ی واقعا ا اگه

 ج  یبهمون ه مینخواسته باشه ما بدون

 ! گهینم

 خودم و کنم.  سیع خواستم یحال م نی ا با 

کردم    دا یمخاطبام شمارش رو پ  ستی ل از 

  و بهش زنگ زدم. چند تا بوق خورد ویل

جواب نداد. خواستم قطع کنم که  

 . د یصداش به گوشم رس 

 

 خان به من زنگ زد.   نی چه عجب، ارو  -

 

 به تاسف تکون دادم.  یرس 



ی هم شهیهم  . شد یبود و ادم نم ی 

 

 بهت زنگ بزنم.  که یه  ستی ین قمیرف -

 و گفت:  د یخند

 . یت  پاچم و بگ خواد ی حاال نم -

  یدیافتخار م خب،
ی
 ؟ یکارم دار   ج   بیک

دم و تو   چشم کالم    هیهام و رو هم فرس 

 گفتم: 

 مایا -

 

 رو به اون راه زد و گفت:  خودش

 ؟ ج   ما یآ -



 یخودت م  -
ی
 محمد!  هیمنظورم چ  دوی

 

 بهم نداد.  جواب درست حسای   بازهم

 

 ... هیمنظورت چ  دونمیمن واقعا نم ،یه -

 اره؟  شت،یاومد پ ما یآ -

 نه.  -

باهات   یکار   هیدروغ نگو که بفهمم  -

 که...   کنمیم

 : د یحرفم پر  وسط

ی بب - ی من چ ن،یارو  ی   خب؟   دونمینم یت 

 نزن.  لطفا قفیل پس



 در خدمتم.  داشتی  یا   گهید کار 

 . یبا

 

ی چ  نکهیاز ا قبل  بگم قطع کرد.   یت 

 

ی   ینجور یکه ا  ششیبودم که رفته پ مطمی 

  نیم یاما کار  چونه،یپیمحمد من و م

 تونستم بکنم. 

 

 به راننده کردم و گفتم:  نگایه

کت، برو سمت خونه  یخواد بر  نیم - رس 

 ام. 



 

 گفت که رسم رو به پشتم صندیل  چشیم

دادم و چشم هام رو محکم رو هم  هیتک

دم.   فرس 

 

بودم پروا باز نخواهد بحث را   دوار یام

قهر کنه که اصال حوصله  ا یبندازه  

 نداشتم و ممکن بود ناراحتش کنم. 

ی االن که اهورا چ  مخصوصا  بهم  یت 

 نگفت. 

 



از دست تو که مثل خواهرم   ما،یآ ،یه

نسبت بهت  تونمیکنم نم  یو هرکار  هستی 

 تفاوت باشم.  ی  

                                       ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

ی * از زبان ابت  *ی 

 

پرت کردم که   وار یو به سمت د وانیل

 شد و شکست.  جاد یا  یبلند یلیخ   یصدا

 

 بودم!  عصت   یلیخ یلیبودم. خ  عصت  

  کمیجرعت نداشت نزد  که کیس  یحد به

 . اد یب

 بود.  ما یهم به خاطر نبود ا تمیعصبان  نیا



 کنم!   داشیمن هنوز نتونسته بودم پ و 

ی بلد بود گم و گور بشه... و هم خوب   ی 

 کرده بود.   میعاص

 

دختی آشنا   هیبا  کردموقت فکر نیم چیه

 بشم و عاشقش بشم، از ته دل. 

به   یبرا یکه حاظر باشم هرکار   یحد تا 

 دنش انجام بدم! دست آور 

ی از دوستی   حتی   مقل اهورا.  گذشیی

 باشه.  ما یاون دختی هم که عاشقشم ا  و 

 باهاش آشنا بشم!  نو یکاز   هیکه تو   یدختی 

 



که باهاش آشنا شده    یاون روز  قیدق

 . ادمهیبودم و 

داشتم، تو  نو یکاز   هی نفر تو  هی قرار با  هی

 . دمیرو د ما یهم ا نو ی همون کاز 

 قمار بود.  درحال

خوشحالش که به خاطر   یچهره  درست

که چقدر محو    ادمهی ادمه،یبردش بود و 

ش شده بودم.  ی چشم ها ی  ست 

 

ی اول  . ومد یدختی خوشم م هیبار نبود از  ی 

ی فرق داشت، اول ما،یا اما  شد که  کیس   ی 

که عاشقش   یی جذبم کرد، تا جا یلیخ 



شد که بهش  یدختی  نیشدم، و آخر 

 توجه کردم... 

 

اون قدر    دمشید نکهیشب بعد از ا  اون

جذبش شدم که خواستم باهاش حرف  

 بزنم. 

  زدم
ی
 . اما... چه حرف زدی

گفتم ازش خوشم اومده اونقدر تند و    تا 

 دار جوابم و داد که موندم.  شین

 

ی همچ شد ینم البته   ما یاز ا یانتظار   ی 

ما ا اد یاول باهات راه ب  دار یداشت که تو د

  یدختی  کردم یخب، من اون زمان فکر م



ی چ نیبا ا اد یم نو یکه تو کاز   مشکیل ا ت 

 نداشته باشه. 

 

 و گذاشت و رفت، دنبالش نرفتم.  من

 

  چند 
ی
 . دمشید روز بعد دوباره اتفاق

کت ارو ی رس  نیا و   . نی ... تو رس 

 

 دمشید  نیبا پروا دوست دختی ارو  وقتی 

  قی ی به بعد از چه طر  نیاز ا دمیفهم

 کنم.   داش یپ تونمیم

 



هم جلوش و گرفتم و ازش    یرس  ابن

ی باهم حرف بزن  . میخواسیی

ی اول ی دختی همچ هی بارم بود که از  ی   ی 

 داشتم.   خواهیس  

 قبول نکرد، اما کم کم، قبول کرد.  اول

 . میکافه قرار گذاشت   هی تو 

 

به   و وقتی  میروز باهم حرف زد اون

دو ساعت تو   میدیکه د  میخودمون اومد

 . می کافه ا  نیا

 

 بودن و دوست داشتم.  ما یا شیپ



دردام رو   شد یهم دارم... باعث م هنوز 

... قدرت داد یفراموش کنم. بهم قدرت م

 
ی
 فممیکردن... اما ضع  زنده موندن و زندِک

 کرد!   یم

  نقطه ضعف یم هی  یا عشق واقیع هر 

  نیمن چشمم رو رو ا  تونست باشه... ویل

 هم بستم. 

 

 رفت.  شیخوب پ از اون روز همه ج   بعد 

اشتباه و کردم... دروغ   نیمن بزرگتی  ویل

کردم... و بعدش هم    یگفتم، پنهان کار 

 تجاوز بهش... 



که   یی ... جانجا یباعث شد برسم به ا نا یا و 

 ... نتمیبب خواد ینم حتی   گه ید ما یا

کاره    جهینت نا یهمه ا دونستمیم خوب 

 . هیخودمه که ازم فرار 

کار خودم بود که هم خودش رو از    جهینت

 دست دادم، هم دوستم رو... 

 

گرفتم بهش   یم میداشتم تصم  وقتی   کاش

کنم، تجاوز کنم و    یدروغ بگم، پنهان کار 

  اش فکر یم جهی... به نتانتیخ  حتی 

 کردم... 

 

 رو محکم تو دست هام گرفتم.  رسم



 . د یاشک از چشم هام چک یا قطره

 

کرده   کار یکرده بودم؟ چ  کار یواقعا چ  من

 
ی
 ... کار؟یچ  ما؟یخودم و ا بودم با زندِک

 

 *مای *از زبان آ

 

 

و تا االن که   شمیمحمد صبح اومده بود پ

 ... نجا یظهره تلپ شده بود ا 

 



بهش انداختم و با دست  نگایه کالفه

د زدم... هوا کم گرم بود حاال خودم رو با

نره خرم چادر و چاغچور   نی جلو ا د یبا

 بپوشم. 

کهنه کنارم رو پرت کردم    یحرص متکا با 

 سمتش که خورد به کله اش. 

 

اه... پاشو گمشو برو خونه خودت... از   -

 ...! یخور   کنگر یم  صبح لنگر انداختی 

با   داد یکه گردنش رو ماساژ م  همونطور 

پرو لب  یلیبهم انداخت و خ  ت  خنده نگاه 

 زد: 



و  ت  یخوشت   نیدلتم بخواد پرس به ا -

ی تازه غرم م شتهی پ جذای    ت 
ی
 ...؟ی

 

لب نثارش کردم و باز    ر یز  یی بابا  گمشو 

 خودم رو باد زدم. 

 

اون شال و مانتوت   ار یخب پاشو در ب -

ی رو... همچ  خودش رو پوشونده انگار   ی 

  یتحفه ا چی... خوبه حاال هخورمش یم

 . ستی یهم ن

 

رو تا   ششینگاهش کردم که باز ن چپیک

 بناگوش باز کرد... 



 

رو جمع کردم و   افمیق حالت چندش   به

 گفتم: 

 جلف  نقدر یاه اه... پرسهم ا -

رو انداخت باال و با لحن طلبکارانه    ابروش

 جواب داد:  یا

به  اد یعه نبابا... جلف بودن به ما نم -

 ! اد یاون دوست پرس خوشکلت م

 

 کرده بود ویل  محمد شوجی  درسته

 حرفش بد دلم رو سوزوند... 

 

 : دم یهام رو جمع کردم و با حرص غر  اخم



 ....! ستیدوست پرس من ن اون عویصی  -

 

شد که خودش رو  تمیمتوجه اعصبان انگار 

 جمع و جور کرد. 

 

که رسم اومده    یی به گذشته و بال داشتم

محمد زنگ   که گوش    دمکر یبود فکر م

 خورد. 

بود... چون  طرف شخص مهیم انگار 

مانه باهاش حرف یم یلی داشت خ    محتی

بهش انداختم...   نگایه یزد... با کنجکاو 

داشت در مورد قمار و جا و مکانش حرف  

ی م  . د ت 



  کردم که چشمیک  نگاهش یم نطور یهم

 کرد.   بهم زد و با طرف خداحافیطی 

 

  نکهیخانوم... مثل ا  ما یخب... خب آ -

که    یی بابا نیبوده... ا  ار یشانس باهات 

ی االن داشتم باهاش حرف م سمت   دمت 

مکان داره مخصوص  هینارمک  یها

 عشق و حال... 

 

رو گفت رو با رسش رو کرد تو  نیا

 ... شیگوش

 



ادامه  د ی منتظر موندم که شا هیثان چند 

ی انگار چن بده ویل  نداشت!  یقصد ی 

 

 ! ی... چرا الل شد گهیخو بنال د -

 

بهم انداخت و ابرو هاش رو به   نگایه

 نه انداخت باال.  معتی 

 

 ها!  یادب شد سمت باال شهر ی   رفتی  -

 ! ؟یخوایم  لفیطی  ر ی... ز گهیمحمد بگو د -

... گمیم کتی یامم... حاال چون التماس م -

 طرف دعوت کرد منم برم.   گهید چیه



 

نگاهش  زونیاو  یو با لب ها د ی خواب بادم

 کردم. 

 

 به من داره؟  چه ربیط  نیا  -

 یایخب توهم به عنوان پارنتی من م -

 . گهید

 

تو  نا یرو باش فکر کردم قمار و پوکر ا من

 کاره... 

 

 وانیل هیتا برم  شدمی که بلند م  نطور یهم

 اب بخورم جواب دادم: 



  نجور یبسالمت... من حوصله ا یت  تو م -

 جاها رو ندارم. 

 

ی خونه برداشتم  چند  قدم به سمت اشت 

 که با حرف محمد خشکم زد! 

 

قمار توپ با چندتا کله   هیحوصله  حتی  -

 گنده! 

 

...  ما یآ یدیچقدر لفتش م گه یبدو د -

جاها رو   نجور ی خوبه حاال حوصله ا

 . نداشتی 

 



ی حرف رو م  نیبود که داشت ا محمد   . د ت 

رسه داشت مغز   هیتاحاال  شیدو روز پ  از 

با حرفاش... تا با هزار زور  خورد یمن رو م

نکنه و من رو هم  تمیکردم اذ  اقا رو رایصی 

ه اخه از موقیع که گفتم   با خودش بت 

 گهیم جاها رو ندارم یه نجور یحوصله ا

میتورو نم  یم گه،ید ت 
ی
 ... یحوصله ندار  یک

 

ی ... ببا یخدا ت  ه رس   یی با چه آدم ها د یبا ی 

 ... م یو کله بزن

 



رو صورتم نشونده بودم و   یمی مال  شیارا

 مایه غیموهام رو از سمت چپم بافت ت

 زده بودم و رو شونه راستم انداختم... 

ت    هیداشتم  میتصم کت و شلوار است 

 بپوشم. 

 

و شلوارم رو محمد واسم اورده  کت

ی همون چ  قا ی بود... دق بود که  یت 

  اد یو ن ز  مجلیس اد ی. ن ز خواستم یم

 ... معمویل

 

سمت مبل گوشه اتاق خواب رفتم و   به

کاور لباسام رو برداشتم... با نگاه 



کاور رو باز کردم و کت و    پیکنجکاوانه ز 

 شلوار رو از در اوردم... 

 بود...  د یسف ی تاپ بند ه ی داخلش

تمیت  نطور یرو با تاپ عوض کردم و هم رس 

 ۹۰رنگم رو با شلوار   مشیک شلوار ورزش  

گش بود...  رنگ کت که هم رن خایک سانتی 

  ه ی دمی خم شدم تا کت رو بردارم که د

ی چ   افتاد... با دقت نگایه بشیاز ج  یت 

 فیگردن بند ظر   دمی بهش انداختم که د

 ... هی رنگ یی طال

 

ساعته   هی پس،  یشدی... دختی چ ما یآ -

 بابا...  کتی یم کار ی! چ ینشوند نجا یمنو ا



ی خوب اومدم چقدر غر م یلیخ  -  ت 
ی
 ... ی

 

رنگم  و شال کریم دمیعجله کت رو پوش  با 

قدم   ونت  رو رس کردم و به سمت ب

 محمد شدم.  نهیبه س نهیبرداشتم که س

 

 ... یاورد فیچه عجب ترس   -

 

 رو جلوم گرفت.  جعبه مرب  ع شکیل بعد 

 

 ! دمی واست خر  نمیا ا یب -

 



 رو ازش گرفتم و بازش کردم.  جعبه

بود... با لبخند  کیو ش  کیعطر کوچ  هی

 یبو  هی  داد یم خوی   یبوش کردم... بو 

 و خنک...   میمال 

 

با لخند ازش تشکر کردم که    همونطور 

 گفت: 

نبود  ادمی کردم ها...   عا عا چه اشتبایه -

 ... ارهیم یی عطر جدا 

 

 و پرو شد.  دمیبرس  خند نیمن به ا  باز 

 

 شد.  ر یکه د  میزود باش بر  گهی بسته د -



 

 تکون داد و به سمت در رفت...  یرس 

از عطر به مچ و دست هام و گردنم   کمی

هم  یصندل ها جا کفیس   یزدم... از رو 

رنگ لباسام رو برداشتم و پام کردم... از 

 و در رو قفل کردم.  ونت  خونه اومدم ب

 

ی ماش بود...  د یسف یایپژو پرش هیمحمد  ی 

پام ترمز زد... بخاطر در اوردن   یجلو 

ی در ماش لکسیر  یلیحرص محمد خ  و  ی 

 باز کردم و سوار شدم... 

 



نگاهش و مشت کردن دست هاش   از 

خورد اما    معلوم بود ک داشت حرص یم

ی چ   گفت...   نیم یت 

 

 

...  میبود که تو راه بود ساعتی   کی حدود 

 وقت تمویم جیتهران ه یها کیتراف

 نداشت... 

 در آهتی  یجلو  می دیرب  ع رس هی از  بعد 

مرد   هیرنگ... محمد دو بوق زد که  اهیس

دوان دوان اومد سمت   کر یغول پ

ی ماش  ... ی 

 



 ..؟! نیکار دار   با ِک -

 جواب داد:  محمد 

 خان ام...  د یمهمون حم -

 رمز و بگو...  -

 

به   حرف مرد با تعجب نگایه دنیشن با 

 محمد انداختم. 

 

 چه خت  بود...؟!  نجا یا

ی شب چرا  تو  یخالفکار ها   نیا هیداشیی

ی ها حرف م لمیف  ! دنت 

 



رسو گوشش  کمیدونستم محمد  یم

 ...! گهیحد د نی ن در ا ویل جنبهیم

 

 خفاش روز...!   -

 

تعجب   تونستمینم  نی از ا شتی یب گهید

 کنم. 

  لمی... مگه دارن فه یچ   ا یمسخره باز  نیا

ی یم یباز   ...؟ کیی

 

و رو به محمد اروم  ارمیطاقت ب نتونستم

 گفتم: 



!... خو بگو در رو باز  ؟رسکارم گزاشتی  -

خفاش روز و  ن یا گهیتو د میکنه بر 

 ...! راه انداختی  هیخفاش شب چ 

 رو داد باال و جواب داد:  شهیش

 یبر  ینجور یبزارن هم یتوقع که ندار  -

ی ب  همه ادم خالف!  نیا ی 

 

 ج  
ی
 ! گهیداره م ... ج  ! چه خالق

ی تو کار اون ابت  نمی... نکنه انکنه  ی 

 ...! هیعوض

خدا... باز خودم خودم رو انداختم   یوا

 تو چاه... 

 



 ترس و شوک رو به محمد لب زدم:  با 

  یکی ... نکنه توام میاومد  نجا یچ... چرا ا -

 ! ؟تی یابت یاز... از ادما

 تعجب برگشت سمتم و جواب داد:  با 

ی تو آبت -  ! ؟ شناشیرو از کجا م  ی 

 

 شک نگاهش کردم...  با 

من دوست دختی  دونستیواقعا نم عتی ی

ی ابت  بودم؟!  ی 

 

ی ابت  گمی... م ما یبا توام آ - رو از کجا  ی 

 ! ؟ شناشیم



 

 . دونست یواقعا نم نکهیمثل ا نه

 

ی خب... خب ابت - همون پرسس که   ی 

 باهاش رابطه داشتم...! 

 

  چیه دمی واکنش محمد بودم که د منتظر 

 انجام نداد.  یکار 

 دمیبهش انداختم که د نگایه یکنجکاو   با 

... دستم رو کنهیداره با تعجب نگاهم م

 جلوش تکون دادم. 

 



نگام   ینطور یچرا ا شد؟یمحمد... چ  -

 ؟کتی یم

 

 ج  یه یبه معنا یرس  هیاز چند ثان بعد 

ی تکون داد و ماش  ادهیرو خاموش کرد و پ ی 

 شد. 

 

تعجب کرد...؟ خب  نقدر ی... چرا اعجب

ی و ابت  نکارهیتو ا وقتی   عتی ی شناسهیرو م ی 

 من با اون بودم؟!  دونستینم

 

به   ت  شدم و نگاه ادهیمشغول پ ذهتی  با 

ی دور و اطراف انداختم... ماش  مدل   یها ی 



دور اطرافمون بودن که  متی یگرون ق  یباال

ی ماش  بود...  چیه ششونیمحمد پ ی 

 

ی اشم د یانداختم که شا یتر  قیدق نگاه  ی 

ی ابت ی ب نیهم ا ی   ... نبود انگار... باشه ویل ی 

 

محمد به سمتش رفتم و با هم  یصدا با 

که    به سمت سنگ فرش   میقدم برداشت

درست  شیمثل ات  یی با نور رسخ هاله ها

 شده بود روشون... 

 

  طوش وار ید یجلو تر روبه رو   کیم
ی
  رنیک

 ... میستادیا



 

نگاه کردم... پس چرا  وار یتعجب به د با 

 در نداشت؟! 

بازم داشت به راهش ادامه  محمد 

قصد نداشت که بره تو   انا ی... اح داد یم

 ! وار؟ید

 

کردم که    داشتم نگاهش یم نطور یهم

  وار یرفت سمت راست وپشت د دمید

 شد...  بیغ

 

 د یتعحب چند بار پلک زدم که شا با 

 یخ 
ی
 بود...  واقیع شدم... ویل االی



 

نکرده به زحمت   ی موقع خدا هیاگه  -

 کنار!   د یراه بر  یاز جلو  د یافت نیم

 

اومدم و برگشتم سمت  ونت  شوک ب  از 

 ... ومد ی که پشت رسم م  یی آشنا یصدا

 

 ..! ج  

ی خدا! هم ا ی...؟ کرد یم کار یچ   نجا یا  نیا   ی 

 رو کم داشتم. 

 

گرد شده سوالم رو بلند    یچشم ها  با 

 : دمیپرس



 ؟کتی یم  کار یچ  نجا ی... تو ات 

 

من رو نداشت   دنیاون هم انتظار د  انگار 

رو   یت  چون از نگاهش تعجب و غافلگ 

 خوند...  شد یم

 

باشه که به تو   لوزویم کنمیفکر نم -

 بدم!  حیتوض

 

انگار داره با   تیشخص ی   شعور یب مردک 

ی دستش حرف م ر یز   ... نهت 

 



ی ب  نیکنجکاوم بدونم تو ا  یلیمن خ  ویل -  ی 

تور   گهید  یکی... نکنه واس  یدار  کار یچ 

 ...! یپهن کرد

 

 *از زبان اهورا*

 نجا یرو نداشتم... واقعا ا ما یآ دنید انتظار 

 داشت؟!  کار یچ 

 

  با 
ی
رو  شیات یکه زدم شعله ها  حرق

 ... د یاز نگاهش د شد یم

که    ستین  ادیم دونستمی... مدونستم یم

  غ یاهل دوز و کلک و ت
ی
 هی باشه... ویل زی

 ازارش بدم...  کمی گفتیبهم م حیس



 

وار   د یحرص انگشت اشاره اش رو تهد با 

 صورتم گرفت و جواب داد:  یجلو 

 فیبا ذهن کث ادم عویصی  هی تو... تو  -

 ! ستی ین شیب

 

بازم موفق شده بودم حرصش    نکهیا مثل

ی اگه کس دارمیرو درب   یا گهی... مطمئیی

 داد یفحش هارو بهم م نیبود و ا

...  نیا ... ویلکردمیم شیسالخ   دختی

 گمیطرف م هیه... از واقعا چم دونمینم

ا دنبال الس زدن و  هیمثل بق نمیا دختی

 مرداس...  دنیغیت



بهش  ت  یحس عج  گهیطرف د  کی از 

ی همچ  ا یدوستش دارم  گمیدارم... نم  ی 

ی چ  خوام رس به تنش   نه، اصال یم ،یت 

از جسارتش خوشم  یی جورای نباشه... ویل

 ! اد یم

 

به حرص خوردنش زدم و   یمحو  لبخند 

مسخره رو به روم راه   وار یبه سمت د

 د یافتادم... امشب قرار بود حساب حم

 ... کرد یتو کارام دخالت م یادی رو برسم ز 

 

ی چ هیقدم رفتم جلو که  چند  زرد رنگ   ت 

توجه ام رو به خودش جلب کرد... خم 



ی شدم و از رو زم گردن    هیبرداشتمش...   ی 

 زنونه بود...  فیبند ظر 

 

که رو پام خم شدع بودم از    همونطور 

انداختم...    ما یبه ا  گوشه چشم نگایه

دستش رو گردنش بود انگار دنبال 

  ن ی... اما... خب به اگشتیگردنبدش م

 
ی
 ... ارهینم شت  ها باز گ اسوی

 

                          **** 

 

همه  هیخان بق د یبه اصطالح حم ا ی د یحم

وب دعوت کرد... باز  رو به رسو مرس 



وع شده بود... مست   شی باز  عویصی  رس 

 و رو دست زدن موقع قمار!  هیکردن بق

 

قراره از من   نبار یکور خونده بود... ا  ویل

 شونمیم اهیرو دست بخوره... به خاک س

 رو!  وز یمردک پف نیا

 

وب رفتم که د به سه تا   دمیسمت بار مرس 

وبات تو  از خدمه ها در حال هم زدن مرس 

 ... ی  جام ها هسیی

 

از جام   یکیزدم و  د یحم به بذیل   یپوزخند

 هارو برداشتم... 



من هول کردن و تند   دنیها با د خدمه

تند قرص هارو جمع کردن... خوب  

...   یی چه قرص ها دونستم یم ی هسیی

 روانگردان بودن! 

 

ه  از خدمتکارا دستش رو اورد جلو ک یکی

و همزمان با  هت  جام رو از دستم بگ

س گفت:   استی

 بندازم...  خیمن...  نیقر... قربان بد -

 

... با خودش فکر کرده بود که من هالو  هه

 ام؟! 

 



 دم ی توجه بهش راهم رو کج کردم که د ی  

 راهم رو سد کرد.  یجلو 

 

ی تونیشما نم - جام رو   ینجور یهم ی 

جام ها   هیمن همراه بق د ی... بزار د ی بردار 

 ! ارمیبراتون م

 

 ...! اورد یم یمسخره ا یبهونه ها چه

 

زدم و رسم رو سمت گوشش  ی شخندین

 بردم و اروم لب زدم: 

کنار... تو که دوست   به نفعته که بکیس   -

خان بگم مچتون رو    د یبرم به حم یندار 



ی یموقع ر   یقرصا تو نوش خیی
ی
ها  دی

 ؟یخوایگرفتم؟!... هوم... م 

 

 قلبش رو یم یبود... صدا هدیترس

ی ... مثل گنجشک تند تند مدمیشن !... د ت 

 ترسو!  یدختی کوچولو 

 

  دمیگردنش تو مرض د  د یسف  پوست

گردنش   یتو گود  قی یبود... نفس عم

خم شدم سمتش و گاز و   شتی یو ب  دمیکش 

 ی ز یبه گردنش زدم... جون ر  مک محکیم

 گفت و خودش رو چسبوند بهم! 

 



ه حرفم رو عوض کنم... جنده   بهتی

 ترسو...!   یکوچولو 

 

رو از گردنش جدا کردم و به سمت   رسم

 عقب هولش دادم... 

 

-  
ی
  جمع کن خودت رو... به اندازه کاق

 ! یجنده ا دمیفهم

 

 بهم انداخت...  خورده نگایه کهی

 

 ینطور یهم د یبا ن یمثل ا یی هرزه ها با 

 رفتار کرد! 



 

  یجفت گو   هیرو بلند کردم که با  رسم

ی رو به رو شدم...   ست 

 

بود... از حالت چهرش معلوم بود   ما یآ

 ... دهیاون صحنه رو د

 

رو جمع کرده بود و با حالت   صورتش

 به من و اون خدمتکار نگاه یم چندش  

 کرد. 

 



که   یلب طور  ر یبهم انداخت و ز  نگایه

نثارم کرد و نگاهش رو  ت  من نفهمم الش 

 گرفت. 

 

ی هم  رو کم داشتم...!   یکی ی 

 

رفتم...   هیکردم و به سمت بق  اخیم 

ی امشب حم چارهیب  د یها خت  نداشیی

 کنه!   همشون رو بدبخت یم

 تو خونش بود!  یباز  دغل

 

 انداختم.  ما ی به آ نگاه کوتایه باز 



ی پرس جوون حرف م هی با  داشت و هر  د ت 

 ...! د یندخ  هر یم

 

 داشتم.  ت  یحس عج جور یدلم  ته

 نی و حسادت داشتم به ا تیعصبان حس

 چرا؟!  کارش. ویل

 

   با 
ی
نفسم رو فوت کردم که همون   کالفیک

 . دمیرو د افشیو ق د یموقع پرس چرخ 

 

  از افراد خودم... ویل یکیبود...  محمد 

ی ابت حتی  دونست،یرو نم  نیا کیس  ! ی 

 



جاسوس بود، به   هیبرام مثل  یی جورها  هی

ابش   ر یکرد و ز   یم کی همه خودش رو نزد

ی رو م ی م میو مستق د ت  کف دست   اشت ت 

 من... 

 

رو،   نا یا یباشه نقشه ها  یکی د ی با باالخره

  دوسته ِک رو کنه تا بتونم بفهمم ِک

 دشمن...! 

 ! می نکرد دا یپ دوستی  نجا یتا ا  البته

 

محمد متوجه من شد... چون به   انگار 

ی چ  ما یآ گفت و به سمتم قدم   ی ت 

 برداشت. 



 

سالم اهورا خان... احوال شما، خوش   -

 ؟تی یب مارو نیم گذرهیم

 

 ! شه یادم نم چوقتیبرس  ه  نیا

 

 جواب دادم:  یو لبخند نرمیس   چ یه بدون

  وقتی  گذرهیصد در صد که خوش م -

... صدبار نگفتم نم یینحست رو نمب افهیق

 ... کهیمن مثل ادم حرف بزن مرتبا 

 

  الیخیب
ی
 گفت و ساکت شد.   چشم قربای



 

خنده و برگشت    ر یزد ز  هیاز چند ثان بعد 

 سمتم... 

 

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 

بزنم فکش رو  خواستیچقدر دلم م اخ

ی پا ارمیب  ! یی 

 

... باهام  ر یز  د یافراد حم  - ی نظرمون گرفیی

 حرف بزن جلب توجه نشه! 

 



به اطراف   قی یتکون دادم و نگاه دق یرس 

 گفت.   انداختم... راست یم

 زل زده بودن به ما دوتا!   ینفر  چند 

 

 حوصله گفتم:  ی  

 کنه؟یم داره چه غلیط ت  کفتار پ  ن یباز ا -

ا -  نمیدارم برات، بخاطر هم د یجد یخت 

  ومدمین شت،یاومدم پ
ی
 که...   غر بزی

 

گوشت    هی  کهیمرت نی اگه به ا ستمین اهورا 

 ندادم.   درست حسای   مایل

 



 زرتو بزن محمد حوصله ندارم.  -

تو   ارنیخوان جنس ب  باز یم نکهیمثل ا  -

جنسا فرق داره   هی با بق نیا بازار... ویل

دنبالشه، امشب   یلی خ  د ی... حمیانگار 

کا رو از دور خارج   خواد بعضی  هم یم از رس 

ی توهم ب نکهیکنه.. .مهم تر از همم ا اونا  ی 

که    نطور یا چرا... ویل  دونمینم ،هستی 

تو  یادیز  تو محموله قبیل گفت،یم د یحم

 . یکارش دخالت کرد

 

 محمد به فکر فرو برده بودم...  یحرفا

 



همه اسلحه و طال بود   قبیل یها جنس

و  د یواسه حم فرستادنیکه از عربستان م

کا...  هیبق  رس 

 

دوبار تموم جنسا رو مال خودم کرده   یکی

 بودم. 

 بود که فرق داشت؟!  ج    یک ی نی ا اما 

 

 به محمد گفتم:  رو 

چندتا از خدمه ها رو   شیپ قهیچند د -

وب ها قرص حل   دمید که تو مرس 

ی یم سوژه   ،ی... حواست باشه نخور کیی

 ...! مییمجلس من و تو  اصیل



 

  دهیکش   ما یلحظه ذهنم سمت آ همون

 شد... 

 

  نیا یدختی رو با خودت اورد نیچرا ا -

 بی 
ی  ش؟یشناسیم ؟ی 

حتما قمارش رو   د ی... باقمهیاره رف ما؟یآ -

ی توله سگ با اون چشماش همچ تی یبب  ی 

ی بهت رو دست م   یاز حرفه ا یکی... نه ت 

ی قماربازا ب نیتر  اس... کارش حرف   ی  دختی

 
ی
... چند کردنیم نداره... تو محلمون زندِک

 . هست پدر مادرش مرده..  سایل



ی ابت  ارو یبا اون  دمیکه فهم  نطور یا رابطه   ی 

کرده بهش االن   انتیداشت که اونم خ 

 دوباره برگشته تو دور. 

 

 شد... پس تو کار قمارم هست!  جالب

 عذابی من قمارباز بود!  ملکه

 

  کردمیطور که داشتم بهش فکر م همون

 : دمیرو شن دشیترس یصدا

ی _محمد.. محمد.. آبت .. نجاستیا ی 

  نجا ی!.. تورو خدا منو از ازا دمشی خودم د

 !  بت 

 



انداختم که از    دشیترس افهیبه ق نگاهش

 
ی
رس  عرق  نگرای و ترس داشت رس 

 . ختیت  م

 

   محمد 
ی
  که دستپاچه شده بود با نگرای

 رو بغل کرد و اروم گفت:  ما یآ

... االن زمی... اروم باش عز ششیه -

چک   هیباش من برم  نجا یتو هم م،یت  م

 . امیکنم ب

 

د و   با  ترس خودش رو تو بغل محمد فرس 

 لب زد: 



ی نه... نه لطفا نرو... ابت - منو   اد یم ی 

هیم  ... ت 

 

 کرد.   حرفش هق هقی  انیپا با 

 

ی ابت کرده بود که انقدر   کار یدختی چ  ن ی با ا ی 

 ازش وحشت داشت؟! 

 

نداشتم از اون بدتر تو  شو یتحمل گر  گهید

 بغل محمد بود! 

 

   با 
ی
دستم رو گزاشتم رو شونش و  کالفیک

 ... دمشیعقب کش 



 

متیم نجا یمن از ا ا یب -  .. ت 

 کردم به محمد و ادامه دادم:   رو 

میرو م ما یمن آ کمیشلوغش کن  -  ... ت 

 

ی  نگایه اشیک یبا چشم ها ما یآ نامطمی 

تا  د یبهم انداخت و خودش رو عقب کش 

 مخالفت کنه... 

 

... بهم  ستین یاالن وقت لجباز  ما یآ -

 اعتماد کن! 

 



 تکون داد.  یرس  د یشک و ترد با 

  رو گرفتم و به سمت در خروج   دستش

 . میحرکت کرد

بود و داد   ت  با دوتا از خدمه ها درگ محمد 

راه انداخته بود و همم دورش   داد یو ب

 جمع شده بودن. 

 

 ... کرد یم هیو گر   د یلرز یم د یمثل ب ما یآ

 

  ما یا یکه بازو   م یشدی رد م وار یاز د میداشت

شد...  ده ی به شدت سمت عقب کش 

ی آبت  بود!  ی 

 



ی که چ   دونمیاهورا ولش کن... م -   یت 

ه تو دخالت  ستی ن  نتونیب ... پس بهتی

 زنه منه!  ما ی... آنکتی 

 

به   ی... فقط براگهیدروغ م دونستم یم

ی حرف رو م   نیا ما یدست اوردن آ  ...  د ت 

 

ی توجه به آبت ی   رو گرفتم و   ما یدست آ ی 

ی سمت خودم که آبت دمیکش  رو به  نبار یا  ی 

 گفت:   ما یآ

 یچرا خودت بهش نم -
ی
  ادت ی... ما یآ یک

 ! ؟یبود رمیرفته اونشب ز 

 



ی آبت واقعا   شده بود!  حی وق یلیخ  ی 

 

نشست رو   هیبا با گر   ما یبرم که آ خواستم

ی زم ی و رو به ابت ی   زد:  غیج ی 

  ادمی! نه ار ین ادمی رو  اون شب لعنتی  -

 باهام آشغال...  یکرد  کار ینرفته چ 

 

  لحظه احساس کردم قلبم نزد... ج   هی

ی ... واقعا با آبت عتی یگفت...   یم رابطه   ی 

 داشت...؟! 

 

ی آبت یصدا که با پوزخند    دمی رو شن ی 

 گفت: 



  شد یچ  -
ی
...  گرفتی   اهورا خان... اللموی

   یدید
ی

 ! ست یدر کار ن که درویع

 

انداختم که  ما یبه آ بهت نگایه با 

ی همونطور رو زم نشسته بود و هق هق  ی 

که با تمسخر چشم    تی یکرد و آبت  یم

 دوخته بود بهم... 

 

رو گرفتم و   ما یآ یخودم اومدم و بازو  به

ی از رو زم   یحرفا د یبلندش کردم... شا  ی 

ی آبت  لیدل  رو باور کرده باشم... ویل ی 

 بدم!  لشیرو تحو  ما یآ شهینم

 



ی ب - فرق ها هست  یلیمن و تو خ  ی 

ی آبت ... ستمین ما ی ... من دنبال تن و بدن آی 

 ! خوامیرو م ما ی من خود آ

 

اخرم رو ناخوداگاه گفتم... اصال  جمله

 بگم...  نو یا خواستمینم

 

ی آبت موفق نشده بود، سمتم  یکه انگار   ی 

از ترس  ما یلباسم رو گرفت... آ قه یاومد و 

 میو خودش رو تو بغلم قا د یکش   یعی یج 

 کرد... 

 



 حس رو حتی  نیداشتم... ا یا بهیغر  حس

 با آرام هم تجربه نکرده بودم... 

 

ی رو به آبت نگاهم   دمیانداختم که د  ی 

 چشم هاش از خشم رسخ شده بود... 

 

کرده بود...    شیتو بغلم عصب ما یآ بودن

 تو فکم!  د یکوب   کرد و مشت محکیم  غرش  

 

 مهم نبود...  برام

به   یبودم... عالقه ا نطور یهم شهیهم

 
ی
 یم  جنگ و دعوا نداشتم... ذره ذره تالق

 کردم...! 



 

ی دست آبت مچ رو گرفتم و هولش دادم   ی 

 به سمت عقب. 

 

ی آبت الیخیب -   ت  باهات درگ خوامینم ،ی 

 مال منه.  ما یبشم؛ االن آ

 اخر رو زدم:  ت  اشاره کردم و ت ما یآ به

 ... اونم من رو انتخاب کرده ن تو! تی یبیم -

 

ی م کارد  ی خون آبت ید ت   ... ومد یدر نم ی 

بهش زدم و دستم رو دور کمر   ی شخندین

گربه کوچولو خودش رو   هیکه مثل   یی مایآ

 کرده بود حلقه کردم...   میتو بغلم قا



ت یت شده  سیخ ما یآ یکتم از اشکا  ر یز   رس 

 بود. 

 

 لب زمزمه کردم:   ر یخم کردم و ز   رسم

ت یت هی - طلبت... گند   متمیگرون ق   رس 

تمیبه ت یزد  ی ... مرس 
ی
 متشیق دوی

 چقدره؟! 

 

زدم و به   یاز حرفم لبخند مرموز  بعد 

 راهم ادامه دادم... 

 



از حرفم بهش برخورده بود چون با   انگار 

شدت دستم رو پس زد و از بغلم جدا  

 شد... 

 

کارش زدم که   ن یبه ا یصدا دار  شخند ین

 برام نازک کرد...  پشت چشیم

 

بود بردمش...   نمیکه ماش  یی سمت جا به

ی نکرد، نگاهش ب حرکتی  چیه من و  ی 

ی ماش  در گردش بود...  ی 

 

درو برات باز کنم؟  امیب یخوای... م هیچ  -

 . گهیخب سوار شو د



 

بهم رفت و با حرص  یغره ا  چشم

ی نشست تو ماش و درش رو محکم  ی 

 . د یکوب

 

ه   دختی
ی
 ... روای

 

 سمت راننده رو باز کردم و نشستم...  در 

 

 داشت مثل ابر بهار اشک یم هنوزم

 ... ختیر 

 



همه   نی زن ها ا نی ا دونمیمن نم واقعا 

 اخه..!  ارنیاشک رو از کجا م

 

 لب زمزمه کردم:  ر ی تاسف ز  با 

ی بگذرون... بب ت  خودت بخ  ا یخدا -   ت  گ  ی 

 . میافتاد ا یک

 

ی زدم و ماش  استارت  رو روشن کردم و راه  ی 

 افتادم. 

 

ی بود آبت بیعج  ! ومد یدنبالمون ن ی 

 



 . میبود تو راه بود ساعتی  مین

  تا 
ی
ه   نیزده بودم ن ا  االن ن من حرق دختی

 چموش... 

 

 ومد؟ی...؟ محمد چرا نمیت  کجا م  میدار  -

 

 زبونش باز شد!  نکهیمثل ا نه

 

ندادم بهش که با حرص نگاهم کرد  جوای  

 لب گفت:  ر یو ز 

َرم که هست...   -
َ
 ک



 قهیهاا... دودق یپرو شد دمیبهت خند -

 
ی
 ! فهیمیم ت  بگ  اللموی

. کرد..   کار ی تحفه... حاال انگار چ برو بابا  -

من رو از   اد یاصال زنگ بزن به محمد ب

ه!  غول ی   یتو  شیپ  شاخ و دم بت 

 

نداشته باشم،  شی کار   خوامیمن م یه

ی نم  که...!   ارهت 

 

 رو چرخوندم و زدم رو ترمز...  فرمون

 

 برگشتم سمتش و گفتم:  تی اعصبان با 



ی بب - ی من آبت ما،یآ ی  که    ستمیمحمد ن ا ی ی 

ی بهت بخندم و چ یزد یزر هر  نگم...  یت 

ی م ی پا ارمیفکت رو م نمت  ... ادم باش و با  یی 

 ! ؟یدی منم درست حرف بزن... فهم

 

  خوند ویل  شد یرو از چشم هاش م ترس

 جواب داد:   بازهم با گستاجی 

...  میشو با هم بر  ادهی... پواشی... یهو  -

 ؟کتی یم د یکه منو تهد  باش   خر ِک

 

ی خشمگ چشم هارو بستم و باز کردم...   ی 

دستم  ت  و فکش رو اس دمیبه سمتش پر 

 کردم. 



 

... من  ما ینرو آ ورتمهیرو اعصاب من  -

که   کنمیباهات م  یکار   نمیتر از ابت عویصی 

 ! یت  نم ویل مرگ کتی   یهزار بار ارزو  یروز 

 

چشم هاش اشک جمع شده بود و با   تو 

تکون   دمیفهم به معتی  یترس تند تند رس 

 داد... 

 

ی ماش رو روشن کردم و با رسعت باال به   ی 

  هیسمت خونه ام راه افتادم... بهتی بود 

  ینجور یخونه من بمونه... ا یچند روز 



ی هم آبت  یهم برا د ی چیپیبه پرو پام نم ی 

 هم بهتی بود...  ما یخود ا

 

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

کت بودم و داشتم پرونده ها تو   یرس 

 کردم...   رو چک یم  د یجد

 

کت بودم و داشتم پرونده ها تو   یرس 

 کردم...   رو چک یم  د یجد

 

 بود...  زنگ تلفن بلند شد... منیس   یصدا



 

 رو بلند گو و جواب دادم:  زدم

 بله...  -

 اوردن...  ف یبرزگر ترس   یاهوراخان اقا -

 بفرستش داخل.  -

 

در   هیگفت و بعد از چندثان  چشیم منیس  

 شد.  انیمحمد نما کلیباز شد و ه

 

 انداختم...  افشیبه ق  نگایه

افتاده بود که محمد  یا  یاتفاق جد انگار 

 . هی جد  نقدر یبستس و ا ششین



 

 سالم..  -

سالم تکون دادم و رو بهش  به معتی  یرس 

 گفتم: 

 ...؟شدهیباز چ  -

 

   با 
ی
 ک یکه نزد  نشست رو مبل چریم  کالفیک

ی م  بود...  مت 

 

ی داستان هم -  یو جنسا  د یحم ی 

 ... دشهی جد

  هیبا بق  یکی  نیا ... گفتی شیخب... بق -

 فرق داره؟! 



 

و نفس  د یبه صورتش کش  دستی  عصت  

 ... د یکش  قی یعم

 

... قاچاق  ستیابزار و اسلحه ن نبار یا -

ه!   دختی

 

 د یداشتم... از اون حم نو یا دنیشن توقع

 ! ومد یبرم یهرکار  عویصی 

 

بخوره...   یی گوها  هی خواد یم دونستمیم -

بگو من  د یخب... برو به حم یلیخ 

 . ستمین



 

مشغول پرونده ها شدم که محمد  دوباره

 کالفه صدام زد: 

 اهوراخان...  -

 

 نگاهش کردم.  وایلرو بلند کردم و س رسم

 

 قاچاق دختی بچس!  -

 ! کار؟یچ  خوانی... دختی بچه م ؟ج   -

ی د هم - رو برده   ا یطفلک نی... اگهید  ی 

ی قلب و کل بودن دی   و   هیواسه فروخیی

 ناموسا ی... بفهیمیکبداشون... م



ی یم ا رو بکشن اعضا  خاسیی  یدختی

 بدنشون رو بفروشن! 

 

محمد برام سخت بود...   یحرفا هضم

بکنه...    نکارو یا تونستیچطور م د یحم

 اون خودش دوتا دختی بچه داشت! 

 

کا موافق نبودن، م بعضی  - ی یاز رس   خواسیی

تاحاال   شبی... از دزنیقرار داد رو بهم بر 

 شدن.   بیخرسو و ساالر غ

 

  دتشون یکه همه د  یبار   نیاخر 
ی
 تو مهموی

 بود. 



 

 !... کرد؟یم کار یداشت چ  ت  کفتار پ   نیا

 

برو...  شیپ  ینجور یخب... تو هم یلیخ  -

ی بب  کنه...   کار یچ خواد یم گهید ی 

 

تکون داد و از جاش بلند شد و به  یرس 

 سمت در رفت که ادامه دادم: 

ی رو    یی جا قیو آدرس دق - ا هسیی که دختی

ی ... نمداکنیپ به خواستش  د یحم  ارمت 

 برسه! 

 



حرف با شتاب به   ن یا دنیبا شن محمد 

 باز شد..  ششی عقب برگشت و ن

 

... فکرشم ولیدمت گرم مرد... ا -

 ...! رو بکتی  نکار یا یبخوا کردمینم

 

لب زمزمه    ر یبهش زدم و ز  تلجی  شخند ین

 کردم: 

 گرانیتصور رو د نی ا خواستمی منم نم -

 ازم داشته باشن! 

 

 بلند رو به محمد گفتم:  یبا صدا نبار یا

 ! ت  برو به کارت برس... وقت منم نگ -



 

 *مای *از زبان آ

 

 هیبودم   دار یکه از خواب ب   وقتی  از 

 ... شبیشکه بودم از اتفاق د  یی جورها 

 

ی ابت ت  بود گ کیباز نزد نکهیا از  و  وفتمیب ی 

نجاتم  یفرشته  یی جورها هی باز اهورا 

 شد! 

 

به   نفسم رو فوت کردم و دستی  کالفه

 . دمیصورتم کش 

 



شده بودم    دار ینبود، از صبح که ب اهورا 

با خودم از اون موقع  یلینبود و من خ 

  ا یبرم  نجا یکلجنار رفته بودم که از ا

 بمونم... 

 

 به نظرم بهتی بود برم...  اما،

 

جام بلند شدم و شالم رو رسم کردم و  از 

 برداشتم...  یبه سمت در ورود قدیم

در رو باز کنم که زودتر از من از   خواستم

 اون طرف باز شد و با شدت خورد بهم... 

 



ی شدت برخورد در رو زم از  افتادم و آخم   ی 

 بلند شد... 

 

بود  ستادهی درد به اهورا که تو قاب در ا  با 

 نگاه کردم. 

 

ی فت و همرو گر  دستم طور که آروم   ی 

 کرد گفت:   بلندم یم

 ؟ یسادیدر وا یجلو   ج   یبرا -

 

ی چ   کرد.   نگفتم که اخیم یت 

 



   ؟یبر  خواستی  یم -

 

 رس تکون دادم.  فقط

به تاسف تکون داد و دستم رو  یرس 

 محکم فشار داد. 

 

باور   ،یخودت مرض دار  گمیبعد م -

 ! کتی ینم

ه  اخه داشتم با  شبیاحمق، د یدختی

 
ی
ی حرف م  چه زبوی    ؟یدیکه نفهم   دمت 

منم  گهیدنبالت و اون موقع د اد یم یبر 

 تونهی نم شیکیکمکت کنم، ه  تونمینم

 ! دستش باش   وقتی 



ی بش  پس  رس جات.   ی 

 هم اخم کردم و گفتم:  من

بشه؟ اصال...  تو که ج   یبمونم خونه  -

ندارم   ی عالقه ا ن،یارو  شیپ  مت  اصال م

تو بمونم که بعدش هم حتما  شیپ

 ! یتا آخر عمرم رسم منت بزار  یخوایم

 

 داد سمت مبل و در رو بست.  هلم

خونه رفت و  خودش ی هم به سمت آشت 

 . ختیخودش ر  یبرا آی   وانیل

و رو کانتی  وانی ل نخورد و عصت   اما 

 ... د یکوب

 



به   ن؟یارو  شیپ یبر  ؟فهیمیاخه چرا نم -

قدرت داره ازت مواظبت  ینظرت اونقدر 

که فقط دوست   کنه، اون هم وقتی 

 اره؟ ؟زنیس  

بلند   یجوابش و بدم که با صدا   اومدم

 ادامه داد: 

کمکت    یخوا یکه نم  یانقدر غرور دار  -

 کنم؟

 

 

ی ساکت شدم رس پا   انداختم.  یی 

 



ی داشتم و هم غرور  جا باعث    غرور ی   ی 

سم   رمیشد که کمکش رو نپذ یم نیا و بتی

 که رسم منت بزاره...! 

 

ی از غرورته اره؟ پس با هم -  یغرور م ی 
ی
 توی

ی از ابت    ؟یت  جلوش رو بگ   ؟فرار کتی  ی 

 کردم و گفتم:   بغض 

بمونم، تو  نجا یمن ا ستیاخه، درست ن -

 ... یدرمقابل من ندار   تی یمسئول

داره؟ زنش داره؟ که   نیاهان، بعد ارو  -

ت مواظب د یاگه نتونن هم باز با حتی 

 باشن؟ 



  ومد یاروم که انگار از ته چاه م  یصدا با 

 گفتم: 

 نه...  -

ی هم  فتت  طور که به سمت اتاقش م ی 

 گفت: 

که حداقل    بمون... تا وقتی  نجا ی پس هم -

ی ابت   دا یپ راه حیل ا یکم آروم تر بشه،   هی ی 

 بشه... 

ی سمتم و هم  برگشت طور که به چشم   ی 

  یکرد آروم تر از قبل و جد  هام نگاه یم

 گفت: 

هم گذاشتم، از   گارد ی برات دو سه تا باد -

ه... تو ا ج  یه   نجا یچند روز از ا نیبهتی



 یبر  ستمیمن ن یهم نرو کال! بخوا ونت  ب

ی نم  ...  دنیو بهم خت  م ارنت 

 

تکون دادم که وارد اتاقش شد و در  یرس 

 رو بست... 

 

که معلومه فقط خودت    نجور ی... اا یخدا

 یم
ی
 ندهیتو آ دونمی... نمکمکم کتی   توی

بشه، فقط لطفا... خودت   ج   خواد یم

رو   حواست به من باشه... من که کیس

  هیندارم... 
ی
 فقط...  خودی

 

 " سه روز بعد" 



 

 *مای * از زبان ا

اهورا   یبود که تو خونه  یروز  سه

سه روز اهورا مشغول  نیبودم... تو ا

 بود...  

  یبرا انقدر رسش شلوغ بود که وقتی  انگار 

رس و کله زدن با من  ا یموندن تو خونه اش  

 نداشت! 

ی هم یبرا سه روز    نی تو ا یی جورها  هی ی 

 کامال تنها بودم... 

 

 مدت فکر کردم...  نی تو ا یلیخ 



ی خودم، ابت به  د یبا کار یچ   نکهیاهورا، و ا ،ی 

 کنم... 

ی چ  به  ... دم ینرس خوی    ت 

 

هم فکر کردم   به خودکیس   حتی  راستش،

 تی یتو وضع  نبودم که حتی  ... من آدیمویل

انجام بدم  د ی با کار یچ  دونم یکه نم  نیمثل ا

 کنم!   حل مشکلم خودکیس   یبرا

 

از همه از   شتی یرو نداشتم... و ب جرعتش

 میو زندگ مت  که نتونم بم  دمیترس   یم نیا

مورد رو کال از ذهنم   نیبدتر بشه، پس، ا

 خط زدم...! 



 

 یپروا تنگ شده بود... برا یبرا دلم

هاش، و اون  حتیهاش، نص یدلدار 

منت  خواهرانش که ی   یمحبت ها 

 کرد.   خرجم یم

 

   دونستمیم ویل
ی
ه اون هم به زندِک   که بهتی

شد که  نیم شهی خودش برسه... هم

دادن به من  یمشکالت من و دلدار  ت  درگ

 باشه! 

 

اومدم و با تعجب   ونت  ر از فکر بزنگ د  با 

 از جام بلند شدم. 



 

  هیکه نبود، اخه گفته بود ممکنه   اهورا 

 ...! شتی یهم ب د ینشه، شا داشیروز کامال پ 

 

از افراد اهورا   یکیدر نگاه کردم،   چشیم  از 

ی و چ  ستین بود که گفته بود وقتی    یت 

 ... ارهیبه اون بگم تا برام ب خوامیم

 

خانم، از طرف اهورا خان اومدم،   ما یآ -

ی چ   هیگفت  رو بهتون زودتر اطالع   یت 

 بدم. 

 



باز   در رو کیم د یکردم با مکث و ترد  اخیم 

 کردم. 

 

که جلوم ظاهر شد تو دلم به    با کیس اما 

 خودم و احمق بودنم لعنت فرستادم! 

 

خواستم در رو ببندم که نشد و   عی    رس 

ی ابت مد تر از من در رو هل داد و او  عی     رس  ی 

بخورم و به زور   یتو که باعث شد سکندر 

ی تعادلم رو حفظ کردم که پخش زم  ی 

 نشم... 

 



عقب عقب رفتم و خواستم به  آروم

بهش  نکهیقبل از ا  سمت تلفن برم ویل

 برسم سد راهم شد! 

 

 لطفا...  -

 

گوشم اروم    ر یو ز   د یبه گونم کش  دستی 

 گفت: 

 مجبورم!   ،ویل زمیخوام عز  معذرت یم -

 

نگاهش کردم و خواستم   دهیو ترس نگران

 دستمایل عی     عقب برم که باز مثل قبل رس 



بفهمم  نکه یگذاشت و قبل از ا  مینیرو ب

 شدم!  هوشیب شد،یچ 

 

 *از زبان اهورا*

 

ی ز  خودم از افرادم  یادیو تعداد نسبیی

 یتا اون دختی بچه ها میآماده بود

خواست قاچاق   یم د یرو که حم کیکوچ 

  لوم نبود چه بالیعکارش مع  نی کنه و با ا

  ومد،ی رسشون م
ی
  ارمیب از اون گوه دوی

 ... ونت  ب

 



با خودش چه   د یدونستم حم  نیم واقعا 

ی خواست همچ کرده بود که یم  یفکر   ی 

 انجام بده!  یکار 

 

 چ یکار ها باشم، اما ه  نیمن هم تو ا د یشا

ی وقت با بچه ها همچ   رو نیم یکار   ی 

 کردم! 

 

ساله هم...   ۲۵تا  ۱۸ یدختی ها اون

و فکر   خوردمیخودشون بودن که گول م

ی و اعتماد کردن به   یم کردم با خارج رفیی

  هی شناسمشیکه نم  یا بهیغر 
ی
بهتی   زندِک



 دارن... چوب حماقت خودشون رو یم

 خوردن... 

 

 دختی بچه ها...  نیا ویل

 

من بود   ک یرو به سمت رضا که نزد رسم

 برگردوندم و گفتم: 

 ی طبق نقشمون خونه  د یحم -

ست؟  دختی

  ستین یکفتار مرد  ن یبله اهورا خان... ا -

ه بگذره، تا  دور   هیکه راحت از اون دختی

اگه هم  ست،یباهاش حال نکنه ول کن ن



ی یمنرصف شه دوباره بچه ها معتلش م  کیی

 هرجور شده... 

 

 گفتم.   ی تکون دادم و خوبه ا یرس 

 

وع کن خواستم اما با  میبه رضا بگم که رس 

هیو  بهش  یعینگاه رس  میکوتاه گوش  ی ت 

 برام اومده.  ایمیپ  دمیانداختم که د

 

بود که   یی ها گارد یاز همون باد  یکی شماره

 گذاشته بودم...   ما یا شیپ

 



چشم   تیرو که خوندم با عصبان امشیپ

 هام رو بستم... 

 

ی آبت  چیرو برده بود و اون ها هم ه ما یا ی 

 نخورده بودن...  گویه

 

 تونستم کنم!  نیم یکار   ویل

 

 بچه ها مهم تر بودن!   نیا االن

 

ی ابت شیاگه پ ما یآ صدمه  موند یروز م هی ی 

 بود...  لمیبرخالف م  نکهیبا ا د،ی دینم یا



 

 تکون داد.   یبه رضا کردم که رس   یا اشاره

 

 یها گارد یتا از بچه ها از پشت باد چند 

اون انبار در اومدن و بهشون  یجلو 

 کردن...   کیشل

 

  شونیکی
ی
بده که   خواست جاخایل  با زرنیک

  یکیبه  یت  ت عی    به پهلوش خورد و رس  ت  ت

 از افراد زد. 

 

بکنه با اسلحم  گه یکار د  نکهیاز ا قبل

 کردم.   کی بهش شل



 

 کیشل یدونستم ممکنه با رس و صدا  یم

ی هوش  یی گلوله ها کسا  ار یکه داخل هسیی

   بشن، ویل
ی
من   مهم نبود، درهر صوری

 شدم...   موفق یم

                                   ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 روز بعد"  کی"

 

 *مای *از زبان آ

 

ی که ابت  وقتی  از  اتاق و   هیمنو اورد داخل   ی 

 روز گذشت.  هیرفت 

 



  ا یباهام نداشت،  یانتظارم کار  برخالف

خواست بهم تجاوز    نیم یمثل اون رس 

 کنه! 

 

 ... نجا یاورده بودم ا ج   یپس برا  اما 

 

 خودش هم نبود...   ی خونه

 

بودم...   دهیخونش رو د یاتاق ها  من

... اصال شناختمیفرق داشت... نم نجا یا

 کجاست...   دونستمینم

 

 هم معلوم نبود کجاست...  اهورا 



 

ی ابت که بهوش اومدم و با    همون وقتی  ی 

اما گفتم  شهیناراحت م دونستمیم نکهیا

دنبالم گفت که رسش شلوغه   اد یاهورا م

من نداره... تا بخواد  یوقت اضافه برا

 ...! دهیهم اون کارش رو انجام م اد یب

 

 خواد یم  ج   نکهیاز ا  دمیمن واقعا ترس و 

 رساغم...  اد یبشه و اهورا واقعا ن

 

ی انگار ابت  اما  ی بود که بعد از  ی    یکیمطمی 

 ... اد یدو روز م

 



رو روم قفل کرده بود، اتاق هم پنجره  در 

  هیو  یی دست شو هینداشت... فقط 

 تک نفره و ساده...  کیتخت و کوچ 

 

نصفه شب بود که تو خواب   شب،ید

ی اومد باال رسم و ابت حس کردم کیس رو  ی 

 ... دمید

 

کرده بودم اما انگار باال رسم    تعجب

گذاشته بود و نشسته بود... و    صندیل

 تا خوابش برد...  کرد ینگاهم م

 



نکنه اشتباه  گمیوقت ها با خودم م بعضی 

 کرده باشم در موردش؟  

ی ابت آدم  ه یخوب؟  ا یآدم بده؟  هیواقعا  ی 

  کنهیعاشقه؟ دوستم داره؟ خوشبختم م

داستان  ن یاگه قبول کنم باهاش باشم و ا

 ها تموم بشه؟  

 

ی چ  هی... ویل  ... شهیمانعم م یت 

 

پس اون همه علم شنگه  گهیتو دلم م یکی

  خواستی ی بود اگه از اول م ج   ی و فرار برا

   ؟باهاش باش  



کمک کردن    ن یرفت چقدر پروا و ارو  ادت ی

 به خاطرش؟ 

 اهورا؟!   حتی  ا ی

 

  یمرد... از هر نقطه  نی ... امان از ااهورا 

 بهش...  دمیرس  فکرم یم

 

. رو تخت دم یبه صورتم کش  دستی  کالفه

 کردم بخوابم.   و سیع دمی دراز کش 

 

در که باز شد با تعجب بلند شدم و   اما 

 نشستم. 

 



ی ابت  ستاده یکه تو چارچوب در ا  دمیرو د ی 

 
ی
 کرد.   نگاهم یم بود و بدون حرق

 

ی به حرف اومدم و هم آروم طور که تو   ی 

ی غمگ ی چشم ها  کردم گفتم:   نگاه یم ی 

ی آبت -  ؟کتی یم یدار  کار یچ  ،ی 

 

ی چ  ی نگفت و هم یت   طور که بهم نگاه یم ی 

 زد.  کرد لبخند تلجی 

 

 زدم که جلوتر اومد و گفت:  صداش

اما... انگار تو  خواد یخستم، دلم تو رو م -

ی همچ  ... ی نسبت بهم ندار  حیس ی 



 

 هام رو محکم بستم.  چشم

 

 برام ناراحت کننده بود!  غمش

باشه   بی و عج دهی چیپ د یشا  دونم،ینم

  ... هرج  شینبودم به ناراحت ... رایصی ویل

دوستش داشتم، دوستم  وقتی  هینباشه 

داره اما...   گهیداشت، البته هنوز هم م

هم باشم...   شیناراحت لیدل خواستمینم

 وقت.  چیه

 

ی ابت که کرده بود، با تمام    یی با تمام کارها ی 

  گهیمن د نکهیرفتارها و حرفاش و با ا



دوستش نداشتم اما بازهم برام مهم 

 بود... 

 

که ازش جدا    یا یمیدوست صم مثل

  ویل ،ستی یباهاش دوست ن گهید ،یس  یم

 هنوز حواست بهش هست... 

 

 منم خستم...  -

 

به صورتم  به روم نشست و دستی  رو 

 . د یکش 

ی چ  بلند شد  هی نگفتم که بعد از چند ثان یت 

 رفت.  ونت  حرف از اتاق ب و ی  



 

  بودم و از خدا یم  دوار یته دلم، ام از 

ی خواستم تا خودش مواظب ابت باشه و  ی 

  هی
ی
داشته باشه...   ندهیخوب در آ زندِک

 هیو  د یدختی جد  هیبدون من... با 

  نی... اما ا د یخانواده جد
ی
امکان  فقط زمای

 داشت که خودش هم بخواد... 

 

کردم بخوابم اما نشد...   سیع دوباره

... دلم پر بود...  هی گر   ر یناخداگاه زدم ز 

 کرد.   یم تی یسنگ

داشتم دستم رو داخل بدنم فرو   دوست

م و قبلم رو در ب   نیا  د یتا شا ارمیبت 



ی احساس غم از ب شد...  نیم بره... ویل ی 

ازات  مج هی... موند یمجازات م هیمثل 

 سخت... 

 

 * از زبان اهورا*

 

بچه ها رو از اون انبار هر جور که   روز ید

 ... گهیمکان د هی به  میشد آورده بود

 

اونا   یکرد جا  فکر نیم د یاونجا که حم از 

رو گذاشته بود  کنه افراد کیم  دا ی پ رو کیس

  کیتا 
ی
اونا رو بفرسته  روز بعد قاچاق

  جنوب و بعد هم که اون ور مرز... ویل



خودم   ینبودم و آدم ها من هم هرکیس

 رو داشتم! 

 

بچه ها رم قرار بود خود افرادم تو  اون

چند روز برسونن دست خانواده اشون و 

ی م ها هم که کیس بعضی  ی ت  رو نداشیی  فیی

 و پرورشگاه...  ستی یبهز  یبرا

 

ام داده بودم انج یی نبودم، کارها  خوی   آدم

... صفت رو برام گذاشت ویل نی که نشه ا

هم نبودم که با بچه ها کار داشته  ادیم

 داشتم...  لیباشم... و براش هم دل

 



گرفتم اول بعد از چند روز    میتصم شبید

خواب راحت داشته باشم و بعد برم   هی

 ... ما یدنبال آ

 

کردم فکرم سمتش   ینتونستم، هرکار  ویل

 بودم...  دار یرفت و آخر هم کل شب ب

 

 ینرفتم رساغش و تاحد  عی    رس  نکه یا لیدل

  نی بود که به خاطر ا  نیخونرسد بودم ا

ی دونستم از طرف ابت   بود که یم صدمه  ی 

 ! سهت  بهش نم یا

 



از ذهنم نگران بودم... فقط  یی جا   هی البته

کردم اون    یم و سیع دادمینشون نم

بهونه    حتی  ا یقسمت رو پنهان کنم، 

 ... ارمیب

 

ی ماش  سوار  شدم و به راننده ام گفتم   ی 

ی سمت خونه ابت  بره...  ی 

 

کرد   انتیهم که بهم خ  یاون مرد  حساب 

ی و با ابت  ! دمیرس   کار کرد رو بعدا یم  ی 

 

ی مدت که گذشت ماش هی از  بعد    ستاد یا ی 

ی ابت یبه خونه  دمیکه فهم  . میدیرس ی 



 

ی و از ماش  دم یکش   قی یعم نفس  ادهیپ ی 

 شدم. 

 

به   خونه اش شدم و نگاه کوتایه  وارد 

انداختم و از  گارد یخدمتکار ها و چند تا باد

 . دمیباال رس یپله ها باال رفتم و به طبقه 

 

ی ابت باال بود و انگار منتظرم  یطبقه  ی 

 بود... 

 

ی بهش انداختم و هم نگایه طور که وارد  ی 

 گفتم:   شدمیخونش م



 نه؟  ست،ین نجا یا -

 رو بست و جواب داد:  در 

ی باشم   یی نه! جا  - بردمش که مطمی 

 ی حداقل به رسعت نم
ی
 ! کتی   داشیپ توی

 

 زدم...   یپوزخند

 

 ؟مطمئتی  یادیز  -

 چون حرفم درسته!  -

 

ی چ   نگفتم و سکوت کردم.  یت 

 



 گفتم:   قهیاز چند دق بعد 

ی بتا تموم کتی  یخوایم ِک  -  ؟ی 

  نیا ؟ولش کتی  ستی ... بهتی نخوادتینم

 تو نبود...  یدختی از همون اول برا

ل شده   ی نگاهم کرد اما با صدا عصت   کنتی

 جوابم رو داد: 

 توعه؟   یپس برا ست؟یمن ن یبرا -

ی بب که    ستیهوس ن  هیاهورا... برام  ی 

تو شک دارم که  یولش کنم، اما برا عی    رس 

 هوس نباشه! 

 نه...  ا یکه هوسه   شهی... معلوم مالبته

 



نگاهش کردم که به سمت اتاقش   گنگ

 هیبرگشت... با  قهیرفت و بعد از چند دق 

 برگه تو دستش... 

 

کردم و   رو به سمتش گرفتم که اخیم برگه

 با تعجب نگاهش کردم... 

 

 بود...  شی آزما برگه

 

کرد که برگه رو از دستش گرفتم   ی ا اشاره

 و رو مبل نشستم... 

 

 باز کردن برگه شکه نگاهش کردم...   با 



 

  یباز  هیهم حتما  نی ! امکان نداشت! انه

ی بود که ابت گهید و   نداختیداشت راه م ی 

 خواست بدونه من تا کجا هستم!  یم

 

 ! ؟راست باشه ج   نی... اگه واقعا ااما 

 

از پشت  ب ی واقعا راست باشه حاظر  اگه

 اهورا...؟ یت  رو بگ  ما یا

 

ی با ابت ما یواقعا آ اگه بوده باشه، و االن  ی 

 هم ازش باردار باشه؟! 

 



با خودم  دونستمی... واقعا نمدونستمینم

درست  شی برگه آزما  نیچند چندم و اگه ا

 ... مت  بگ د یو با مت  گی م یمیباشه چه تصم

 

ی ابت  خوامیکه نم   دونستمیم ویل   نیا ی 

 رو بدونه...  میدوگانگ

 

ی رو رو م برگه  انداختم و با پوزخند گفتم:  ت 

 کنمیبه نظرت االن باور م ؟خب که ج   -

  هینداره   یبرات کار   دونمیمن که م نو؟یا

درست کردن و گول   الگ شی برگه آزما

 ! هیزدن بق

 و گفت:  د یخند



چرا  هیجعل فهیمیکه تو م  دونمیم وقتی  -

 خودم و تو زحمت بندازم؟  

  یبچه  ما ی که االن ا  کتی یاگه باور نم اصال 

مدت    هیبزار  کنهیمن رو داره حمل م

بمونه اون وقت که شکمش باال   شمیپ

ی اومد خودت بب  ... ی 

 

شکمش باال   بمونه و وقتی  ششی پ بزارم

 نم؟یاومد بب

 ...! عمرا 

  ما یو دروغ بود و ا برگه جعیل نیا اگه

 هی مدت  هیممکن بود بعد   موند یم ششیپ

 ! اره یرو برام ب شیواقع



 

ی بمونه؟ بب  شتیپ - ی ابت ی  فکر نکن االن  ،ی 

برام مهمه اگه اون باردار باشه! چه باردار  

باشه، چه نباشه، چه قبال باهاش رابطه  

 االن اون مال منه!   ،چه نداشتی  داشتی 

ی از حرفم چ  بعد  نگفت و تو سکوت   یت 

ی نگاهم کرد، هم   شدمید مطور که بلن ی 

 ادامه دادم: 

ه خودت بهم آدرس رو بد - چون   یو بهتی

 کنم...!   یم دا ی زود خودم پ ا ی ر ید

 

 از حرفم خواستم برم که صدام زد.  بعد 

 و به سمتش برگشتم.  ستادمیا



 

باور کنم ازش خوشت اومده و دوستش  -

  یکیکه قبال در مورد   یی اون هم تو ؟یدار 

کردم    فکر یم ؟گفتی   یم ینجور یا گهید

  یخواینه م گهید
ی
و نه   ازدواج کتی  با زی

... که باز همون داستان بیس   عاشق کیس

 ... هوم؟یو از دستش بد اد یب شیقبل پ

 

کردم    شدم اما سیع  حرفش عصت   با 

 خودم رو خونرسد جلوه بدم. 

 



ی ابت   دونست که رو ج   رو یم نی خوب ا ی 

حساس بودم و با حرف زدن درمورد چه  

 ... زهیت  حالم بهم م کیس

 

با سکوتم نشون بدم که   خواستمینم

ی ویل  نی فقط تونستم ا حرف هاش درسیی

 رو بگم: 

من هم  گرده، یمرده، و برنم گهیآرام د -

ه توهم تو  کنم،یدارم فراموشش م بهتی

 ! کند و کاو نکتی   هیبق  یگذشته 

 



ی از حرفم نزاشتم چ  بعد  تر   عی    بگه و رس  یت 

ی و سوار ماش ونت  از خونه اش زدم ب  ی 

 شدم. 

 

اون روز   نکهیبعد از ا  ومد یخوشم نم چیه

ی ابت اکتی  گهیگفت د  ی  و   میندار  باهم رس 

مجبور شم پشت هم  ستمی دوستش ن

  هی... اما خب، انگار رسنوشت نمشیبب

ی چ   ! شهیخواست... مثل هم یم  گهید ت 

 

رو کالفه باز   اهنت  پ  یاز دکمه ها چندتا 

 کردم. 

 



ی ابت یحرف ها از  درمورد آرام و گذشتم   ی 

 حالم بد شده بود... 

 

ی چ  گذشته   یم سیع  شهیبود که هم یت 

 کردم ازش فرار کنم... و بهش فکر نکنم. 

 

ی چ هیهر دفعه  اما  اون  یادآور یباعث  ی ت 

 شد.  زمان ها یم

 

 اون زمان ها همش بد نبود...!   البته

 

ی ا گذشته    ندمیمن از حالم و مطمئیی
ی
  رنیک

  دمیبه خودم اومدم د روز  هیتر بود... اما 



و انگار که خدا تو  دهیازهم پاش همه ج  

انداخت که   اهیلکه س هی میزندگ یدیسف

رو از اون   میهمه جا پخش شد و زندگ

  یدیسف
ی
 در اورد...  و رنگارنیک

 

رسنوشت بود...   د یخدا نبود... شا  د یشا

 شتی یهم خودم بودم... اره... ب د یشا ا ی

  یم سیع  شتی یکم ب  هیخودم بودم... اگه 

رو همون طور نگه دارم...  میکردم زندگ 

 نبودم.  ینجور یاالن ا

 

 دورش...!  ایهیس مرد تنها با کیل هی

 



رو  ایهیس نیتونستم ا ... واقعا نیماما 

 نفر؟   هیکنم؟ با کمک   یدیبه سف لیتبد

 

اما...    ما یرفت سمت ا یذهنم فور  ته

 کردم با لجاجت پسش بزنم...   سیع

 

اون دختی بودم نه اون...   وونهیمن د نه

  هی بود... حتی  پس فکرکردن بهش الگ

 کم... 

 

ی ابت یحرف ها دونمیهم االن که نم اون  ی 

 نه...   ا یدرسته 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



 

 روز بعد "  کی" 

 

 *  ما ی* از زبان آ

 

 خونه بودم.   نیبود که تو ا یسه روز  دو 

 

ی وقت هم که ابت هر   و یم ومد یم ی 

چرا تو  نمیخواستم باهاش حرف بزنم و بب

 یم عی    نگهم داشته رس  اتاق کوفتی  نیا

 . موند یرفت و دستم تو پوست گردو م

 



 نی از خونه برم ا ونت  ب  اد ینبودم که ز  آدیم

گوشه هم   هیتونستم   ور و اون ور اما نیم

هم نباشه  یکار   چیو ه نمیتو اتاق بش

 روز!  کی از   شتی ی. اون هم بانجام بدم.. 

 

رو تحمل    تیوضع ن یتونستم ا نیم اصال 

 ...! شدمیم وونهیکنم و کم کم داشتم د

 

  نیهم تو ا گهیهرکوفت د ا ی ونیز یتلو  هی

تخت... انقدر هم   هیاتاق نبود، فقط 

 بودم افرسده شده بودم...  دهی خواب

 



ی هم طور داشتم تو اتاق کالفه رژه  ی 

ی و به زم فتمت  م ی و زمان غر م ی  که در    دمت 

ی باز شد و ابت  اومد داخل...  ی 

 

 ی و با صدا  ستادمیتحمل کنم و ا نتونستم

 بلند گفتم: 

  چیاتاق که ه نیتو ا  منو انداختی  لعنتی  -

تخت   هیجز   ج  ی! هستیتوش ن گویه

  وونهیبخوابم تا د تونمیفقط م عتی یکه 

 نشم...! 

 ...! فهممیکار رو نم  نیا معتی  اصال 

 



از حرفم منتظر نگاهش کردم که در   بعد 

 رو کامل باز کرد و گفت: 

هم انتظار  نی از ا  شتی یخب، ب یلیخ  -

 ...  نداشتم تحمل کتی 

 

و خواستم از اتاق    دمیکش   راحتی  نفس

برم که مچ دستم رو گرفت و به   ونت  ب

ی خاطر هم   ... ستادمیا ی 

 

حواست باشه که حواسم هست!   ما یآ -

 خونه...   نی گذاشتم دور و ور ا  گارد یباد

 رس تکون دادم و گفتم:   کالفه

 خب...  یلیخ  -



 

رو ول کرد و پشت رس من از اتاق   دستم

 اومد...  ونت  ب

 

 به دور و بر خونه نگایه یکنجکاو   با 

 انداختم... 

 

ی خونه جمع و جور بود که البته از ابت  هی  ی 

 بود...  د یپروا و شلخته بع ی  

 

  یا گهید  ی به جا نکهیحوصله بدون ا ی  

نگاه کنم خودم رو پرت کردم رو مبل سه 

  ینفره که رو به رو 
ی
 بود...  یو  ی



 

ی آبت کنارم که پاهام   نهیبا لبخند اومد بش  ی 

... از رو  نهیرو دراز کردم و نزاشتم بش 

اومد رو مبل تک نفره رو به روم  نرفت و 

 نشست. 

 

به  ومد یبدم م شیت  س ی ادم ها از 

 شدت...! 

 

 و رو بهش گفتم:  دمیکش   یکالفه ا  نفس

... تو  نجا؟یا یقراره من رو نگه دار  تا ِک -

 یهمه موش و گربه باز  نیخودت از ا 

 ...؟یخسته نشد



!... اصال ؟ج    عتی یخوامت  نیم فهیمیم

ی ابت یدار جمله   نیاز ا درک و فهیم  ...؟ی 

 

جواب    دمیگذشت که د  هیثان چند 

بهش  ... رسم رو کج کردم و نگایهدهینم

 انداختم... 

 

  ی   با 
ی
  چی زل زده بود بهم و ه تفاوی

ی
  حرق

ی نم  ! د ت 

 

 الحمدهللا...؟!  ی! الل شده؟یچ  -



  رسش
ی
داد و خودش رو  رو با تاسف تکوی

لب   یسمتم و با لحن مرموزانه ا د یکش 

 زد: 

ه ز  - ی تالش نکتی  اد یبهتی ... اصال واس رفیی

... کجا رو اخه  یفرض کن گذاشتم بر 

 ؟ یبر  یدار 

رس   یخوا اخه یم  ... تا ِک؟یت  پروا م شیپ

ی که اصال ع  یی اون اهورا ا ی... بار باش     ی 

 ! کتی یم کار ی و چ  یی که کجا  ستی ن الشیخ 

 

ی حرف م تلخ  بود!  قتیحق ویل د؛ت 

 

 ... اهورا 



  چیواقعا ه تی ی
ی

 ازم نگرفته...؟  رسایع

  د یخب، نبا نه
ی

مگه   ه،ت  بگ  هم ازم رسایع

 با من داره...؟  چه نسبتی 

 

 ... ما یآ -

 

ی ابت  یصدا با   ... ونت  از فکر اومدم ب ی 

 بهش انداختم...  نگایه سوایل

 

 باهام ازدو...  خوامیازت م -

 



ی جمله ابت هنوز  تموم نشده بود که در   ی 

خونه شکست و اهورا اسلحه به دست با  

رس و وضع نامرتب تو چهار چوب در  

 ظاهر شد! 

 

 ... ستادمی زدم و تو جام ا یعی یوحشت ج  با 

 

ی ابت که انگار شکه شده بود... از شک    ی 

و با خشم از جاش بلند شد و   ونت  اومد ب

 رو به اهورا داد زد: 

...؟! با چه  هکیمرت کتی   یم کار یچ  نجا یتو ا -

 ...؟! یوارد خونه من شد  جرعتی 

 



نگاه به  میزد و با ن  یپوزخند  عصت   اهورا 

ی من جواب ابت  رو داد:  ی 

 ا یخودت ادرس بده...   ا یگفته بودم   -

 ! کنمیم داشی خودم پ

 

ی ابت کرد و به سمت اهورا حمله   غرش   ی 

بده   کرد... تا اهورا خواست جا خایل

ی مشت محکم ابت  حواله صورتش شد...  ی 

 

  داشیکه خودت پ  یتو گوه خورد -

   کتی یم

که رست    لسیطو  نجا یناموس... مگه ا ی  

ی پا رو انداختی   تو مردک؟  یاومد  یی 



 

اهورا هم کم نزاشت و مشت  نبار یا

ی حواله فک ابت یمحمکتی   .. کرد.   ی 

 

ی ابت اما  حواسش رو جمع کرد و با  عی    رس   ی 

 
ی
  هیدست اهورا و اسلحه به  ر ی زد ز   زرنیک

 سمت پرت شد! 

 

 ...  ومد یکردم نفسم باال نم   یم  احساس

 

ی چ  تنها  بود که   یی مشت ها دمیدیکه م  ی ت 

 خورد...  تو رسو صورت اهورا یم

 



اشک هام دست خودم نبود و   بارش

 اشک شده بود...  سیصورت خ 

 

اهورا به خودم اومدم و چشم از   اد یفر  با 

ی که ابت  یی صورتش برداشتم و به جا با   ی 

 چاقو زده بود نگاه کردم... 

 

  از 
ی
که داشتم   یا احساس ترس و نگرای

 تار...  دمیچشم هام پر از اشک شد و د

 

ی اهورا بودم... و هم نگران باعث شد  ی 

ل کنم و اشک هام رو  نتونن خودم رو کنتی

 ... ختیگونه هام ر 



 

  تونستیمعلوم بود که از درد نم اهورا 

حال بلند محمد   نیحرف بزنه اما با ا  اد یز 

 رو صدا کرد... 

 

ی هم تو  ی ح  ی  چشمم به سمت اسلحه  ی 

 خورد و حواسم جمع شد! 

 

 تونستمی کنم اما... م  یتونستم کار  نیم

ی حداقل با اسلحه ابت کنم که   د ی رو تهد ی 

 بس کنه! 

 



به سمت اسلحه رفتم و  عی    فکر رس  نی ا با 

 با ترس گرفتمش... 

 

ی آبت و اهورا حواستون به من نبود و  ی 

 بودن...  ت  هنوز درگ

 

 

  ی دوتا دستم اسلحه رو گرفتم و با صدا با 

 لرزون گفتم: 

ی بسه، بس کن - که    یوگرنه... کار  ،ی 

بدم رو انجام  دوست ندارم انجام

 ...! دمیم

 



و نگاهم  ستادنیحرفم هردو از حرکت ا با 

 کردن. 

 

ی آبت ی هم  ی  طور که خون رو صورتش رو  ی 

پاک کنه چاقوش رو به   کرد کیم  یم سیع

 . ستاد یگوشه پرت کرد و بلند شد و ا  هی

 

ی ... بنداز زمما یآ -  اون رو... خطرناکه!  ی 

 

کردم و اسلحه رو با هردو دستم به   اخیم 

 سمتش گرفتم... 

 

 ... ا یجلو ن -



 

و کالفه و نگران صدام   ستاد ی حرفم ا با 

 زد... 

 

ی هم اهورا  طور که زخمش رو با دستش  ی 

 که از درد گرفته و ی    یی با صدا  داد یفشار م

 حال بود گفت: 

ی ... مواظب باش... بزار زمما یآ - اون  ی 

 رو...! 

 

 کون دادم. رو به مخالفت ت  رسم

 



... همو تا حد نی خوا  حتما... بعدش یم -

ی مرگ بزن  ... ی 

 

ی اومدن چ  تا  دفعه محمد و   کیبگن  یت 

ی ی آدم ر  کیل  تو خونه...  خیی

 

روش  عی    نگاهش بهم افتاد اما رس  محمد 

 رو برگردوند رساغ اهورا رفت... 

 

کرد بلندش    اهورا رو گرفت و سیع دست

 کنه... 

 

ی رو پا اسلحه  اوردم...  یی 



 

ی هم تو  ی ح  ی  زد و رو به    یاهورا پوزخند ی 

ی ابت  گفت:   ی 

کجاست... هم    ما یا  دمیهم فهم  تی یبیم -

شیم نکهیا که معلومه امروز    نجور ی... ات 

 ! باختی 

 

ی ابت  گفت:   شخند یو با ن ورد یهم کم ن ی 

ه اول سیع -   یبعد برا یت  نم کتی   تو بهتی

 
ی
ای   کتی   من سختی

ی
 ! و از باخت حرف بزی

 ون،ت  ب یخونه بت   نی رو از ا ما یا  د یشا االن

 یهم م ندهیدر آ دونهیم ِک  ویل
ی
  توی

 نه...  ا ی مراقبش باش  



 

ی چ  اهورا  نگفت و در سکوت بهش نگاه  یت 

 کرد... 

 

به من انداخت و   نگایه هیاز چند ثان بعد 

 ... ونت  اشاره کرد برم ب

 

نگاه   هت  که خ   تی ینگران به اون و ابت نگایه

 کرد انداختم...   یم

 

رس من اهورا و محمد و چند نفر از   پشت

 مسلح هم اومدن...  یاون آدم ها

 



ی ابت ویل  از جاش تکون نخورد...  ی 

 

باشه که اهورا موفق   کردم عصت    یم فکر 

ه ویل نجا یا اد یشد ب اصال  و من رو بت 

 نبود!  عصت  

 

من   نیوم بود... و اهم آر  یلی... خ برعکس

ی ترسوند... چون معلوم بود چ  رو یم   یت 

 تو رسش هست... 

 

آرامش قبل از   تشیوضع نی که ا  انگار 

 طوفان بود... 

 



که اشتباه فکر کرده باشم...    دوارمیام

 ... دوارمیام

 

متوجه نبود   میرفت ونت  اون خونه که ب از 

ی ابت یآدم ها  گفت شدم...   که یم  ی 

 

  دهیاهورا حسابشون رو رس یادم ها حتما 

 بودن... 

 

  نشیکمک کرد اهورا سوار ماش  محمد 

بشه خودش هم سوار شد، من هم جلو و 

 سمت کمک راننده نشستم... 

 



  با 
ی
برگشتم و به صورت اهورا نگاه  نگرای

کرد درد رو نشون نده و   یم کردم که سیع

 تفاوت باشه...  ی  

 

 کرد و لب زد:   نگاهم

 خوبم...  -

 

 بهم انداخت و گفت:  نگایه محمد 

مش ب یم ما یآ - ... شال مارستانیخوام بت 

 رو بردار رس کن 

 

 به رو به روم اشاره کرد...  بعد 



 

د ماش نگایه ی به شال که رو داشت  بود و  ی 

 متوجه نشدم کردم... 

 

تکون دادم و شال رو از اونجا  یرس 

 برداشتم و رس کردم... 

 

  هی از  بعد 
ی
که گذشت، محمد روبه    مدی

 پارک کرد...   خصویص مارستانیب هی یرو 

 

ی از ماش محمد  شد و کمک کرد تا   ادهیپ ی 

 اهورا بلند بشه... 

 



ی از ماش سختی  به اومد و تا دم   ونت  ب ی 

 رفت...  مارستانیب

 

نتونست   میکه شد  مارستانیوارد ب اما 

از   یکیاز درد گفت رو  تحمل کنه و آجی 

 ها نشست...  صندیل

 

 د یوضعش رو د نیکه اونجا بود ا  یپرستار 

تا روش دراز   ارنیب گفت تختی   عی    رس 

ن زخمش رو بخ  هیبکشه و بعد هم بت 

ی تا به اعضا   داخیل  یبزنن و چک کیی

 نخورده باشه!  یبدنش صدمه ا

 



حالش من    نی باعث ا نکه یبد بود از ا حالم

 بودم... 

 

  صورتش
ی
ی بود و هم خوی طور دست ها  ی 

 و لباسش! 

 

ی  به ها کبود   مطمئیی صورتش به خاطر ضی

 من بود!  ت  شد و همش تقص هم یم

 

که گذشت و من تو   دو ساعتی   یکی از  بعد 

از اهورا   ی منتظر خت   رو صندیل میتا نیا

نشسته بودم محمد به سمت اومد و 

 گفت: 



هاش  هینگران نباش، شانس اورد به کل -

نبود زخمش،   قیعم  اد یز  ده،ینرس ت  یآس

، االن هم  هیبخ ی زدن و زخمش رو بسیی

 رسم بهش وصل کردن... 

 

 . دمیکش   قی یتکون دادم و نفس عم یرس 

 

 راحت شده بود...  المیخ  یحد تا 

 

اهورا و  ت  کردم گ   وقت، فکر نیم چیه -

ی ابت  ! وفتی یب ی 

 



حرف محمد رسم رو بلند کردم و بهش  با 

 انداختم.  نگایه

 

ی خودم هم همچ - کردم...   نیم یفکر  ی 

ی اصال... من اهورا و ابت رو درست  ی 

 ... شناسمیاالنم نم  شناختم،ینم

 زد و گفت:  هیتک  وار ید به

ی ظاهرش رو نب  ه،یاهورا آدم خوب -  ،ی 

فقط... خودش هنوز   هیواقعا آدم خوب

اگه تو ظاهرش هم   کنهیو فکر م دهینفهم

 خوب بودن رو نشون بده ضعفه...   نیا

 

ی چ  ی نگفتم و فقط به زم یت   شدم...  هت  خ ی 



 

 ینقطه  هینظرم خوب بودن هم  به

 اد ی روزها ز  نیضعف بود و هم قوت... ا

سو استفاده  ممکنه از خوب بودن کیس

 سیع  کیس  گهیشد که د نیم لیشه اما دل ب

 ینجور ینکنه خوب باشه... اگه همه ا 

 
ی
، زندِک ی    گهید فکر کیی

ی
 ... ستی ن رنیک

 

 یپرستارش گفت م ،راستی  -
ی
  یبر   توی

 ... ش ینیبب

 

 رفتم و گفتم:  یغره ا  چشم

   ؟زودتر چرا نگفتی  -



 خب االن که گفتم!  -

 

 
ی
 کردم و از جام بلند شدم...   پوق

 رفتم که اهورا بود...   یی سمت جا به

 

بهش انداختم، چشم هاش بسته  نگایه

 بود. 

کنار تختش آروم نشستم و    صندیل رو 

 و تو سکوت نگاهش کردم...  هت  خ 

 

صورتش پاک شده بود اما   یرو  یها خون

 یصورتش زخم ها یاز قسمت ها  بعضی 

 
 
 داشت!  جزی



 

 ... د یاز چشمم چک اشیک قطره

 

کردم بخواد من و از    وقت فکر نیم چیه

ی دست ابت   ارهینجات بده و از اونجا ب ی 

 ! ونت  ب

 

درصد مهم   هی کردم که حتی   نیم فکر 

باشم تا به خودش به خاطر من صدمه  

 بزنه... 

 

 ! ؟کتی   یم هیگر   -

 



اهورا از  یگرفته   آروم و کیم یصدا با 

رو گونم دست  عی    اومدم رس  ونت  فکر ب

 . دمیکش 

 

 که انگار از ته چاه بلند یم  ارویم  یصدا با 

 شد گفتم: 

 نه...  -

 یراست م -
ی
ی منم که چ  ،یک  ...! دمیند   یت 

 

ی چ  چپ چپ  کمینگفتم و فقط  یت 

 نگاهش کردم. 

 زد و نگاهم کرد.  یهم فقط پوزخند  اون

 



دنبالم...   یایکردم ب   وقت، فکر نیم چیه -

 ! هم... حق داشتی  یومد یراستش، اگه نم

  من
 
... شمیاز خانوادت حساب م نه جزی

ی چ  یهمکار  ا ینه دوست    ! یت 

از اون در  هو ی شدم که   ز ی... واقعا سوپرااما 

ازت تشکر   یچطور  دونمیتو... نم یاومد

که معلومه تا آخر بهت    نجور یکنم... ا

 ! مونمیم ونیمد

دنبالت، اما   امیکردم ب  خودمم فکر نیم -

 که اومدم...    ید ی خب، د

  و با کیم د یاز حرفش کوتاه خند بعد 

 بود ادامه داد:  د ی که ازش بع  طنتیش



ان نم -  یحاال درسته، جت 
ی
اما   ،کتی   توی

 یم
ی
 ...! یانجام بد یکار   هی توی

 و نگران نگاهش کردم و گفتم:  کنجکاو 

 ؟ج   -

نگاهم کرد و  تی شد و با همون جد یجد

 گفت:   هیبعد از چند ثان

سم،یازت سوال م - که    جوای   خوامیم ت 

ی چ  یدیبهم م  نباشه!  قتیجز حق  یت 

 ؟چه سوایل -

 ! ؟یتو... باردار  -

 

  با 
ی
 که زد شکه نگاهش کردم...   حرق



 

 باردار بودم؟!  من

امکان نداشت... من که با   نی... انیا ویل

 رابطه نداشتم!  کیس

 

ی    فیکث  یاز کارها  یکیهم  نیا مطمئیی

  ابت
ی  ...  ی 

 

 ! ؟ی ... ُمردما ی... آما یآ -

 

بیمرد ب  نی ا چقدر   بود!  تیتی

 



بهش انداختم و جواب   حرص نگایه با 

 دادم: 

 ! ه؟ی ها... چ  -

 

  نگایه ضیبهش برخورد، چون با غ انگار 

 بهم انداخت و طلبکارانه گفت: 

سوال رو  هیجواب  اد یجونت در م -

 ...؟! یبد

 

 غرغرو...!  کهیمرت اد یعمت درم جون

 

کردنم   فی کم گذشته بود از تعر   هی فقط

 ازش ها... 



 

 در جواب اهورا گفتم:  ویل

 ... کدوم سوال؟ ج   -

 

بهم انداخت که سوالش   یپوکر  نگایه

 اومد...  ادمی

 

 یاز باز  یکیهم  نین... من مطمئنم ا-

  ابت یها
ی  ! ستمی... من... من باردار نی 

 

  حرفم نفس راحتی  انیکردم با پا  احساس

 ... د یکش 



 

با شدت برگشت سمت و با شک  ویل

 : د یپرس

  یکه تو خونه   ادته؟ی ... اون روز رو ویل -

ی ابت هرطور شده   خواستی  و یم یبود ی 

و من هم  ونت  ب  یاز خونش بر  عی    رس 

 اونجا بودم؟

 تکون دادم که ادامه داد:  یرس 

ی اون روز من به ابت  - گفتم خودش رو    ی 

اما  ش،یخوایتو نم نکنه وقتی  کیکوچ 

ی چ   هیقبول نکرد و بهم    نیگفت، و ا  یی ات 

... و  یهم گفت که تو هنوز دوستش دار 

 اون روز باهات رابطه داشته! 



 

  ر یدهنم رو قورت دادم و رس به ز  اب 

 انداختم. 

 

ی بود درمورد رابطه ام با ابت سخت و اون  ی 

 روز با اهورا حرف بزنم... 

 

 گفت:   یآروم و با ناباور  ورا اه

 هنوز؟ یدرسته؟ دوستش دار  -

 

بلند کردم و لب هام رو رو هم  رس 

دم، با صدا  پر بغض گفتم:  یفرس 



 تونمیکردم نم  دوستش ندارم، فکر یم -

که نسبت بهش دارم رو رسکوب   احساش 

  گهید تونمی... با کارهاش نمکنم ویل

 عاشقش باشم! 

 گفته؟ اون... رابطه... درست   -

اره... بهم... تجاوز کرده بود و من هم  -

 ! ج  ینتونستم انجام بدم... ه  یکار   چیه

 

 از حرفم ناخودآگاه بغضم شکست...  بعد 

 

دستم رو گرفت و من رو اروم به   اهورا 

 که تو بغلش رفتم...   د یسمت خودش کش 

 



  نیکردم، به ا  هینگفتم و فقط گر  ج  یه

 داشتم...  از یآغوش ن

 

 *اهورا* 

 

راحت شد   المیخ  کمیچرا اما،   دونمینم

ی که نه بارداره و نه اون رابطه اش با ابت  ی 

 و خواست خودش بوده!  لیم یاز رو 

 

داشتم  ی ز یر  یحس ها  هی الگ الگ انگار 

باعث   نیکردم... و ا  یم دا ینسبت بهش پ

 . شد یتعجبم م

 



ی ف با  ی ف ی    دهینگاهم به سمتش کش  ما یا ی 

 شد. 

 

 قرمز شده بود.  شینیب نوک 

 

اشاره   شینیب زدم و به رسجی  ی شخندین

 کردم. 

 

 اشونینیکه ب   یشد یی مونایم نیا هیشب -

 رسخه...! 

 

ش   یچشم ها هیثان میعرض ن  در  ی ست 

 کرد...   یز یاندازه گردو شد و بعد اخم ر 



 

خورد  معلوم بود داشت حرص یم قشنگ

 کند...   و پوست لباش رو هم یم

 

 جواب نداد!  نبار یبود ک ا بی عج برام

 

که جواب سوالم    د یطول نکش  یلیخ  اما 

به ا ما یرو گرفتم چون ا به  یبا دست ضی

گرفت و    ی دیپهلوم زد که پهلوم درد شد

 بلند شد:  ما یآ  یپشت بندش صدا

با  یچجور   یت  بگ اد یزدم تا   نو یاحمق... ا -

 
ی
چالق، قرار  کهی ... مرتمن حرف بزی



جوابت رو   یچون بهم کمک کرد  ستین

 ندم...! 

 

نگاه   ما یاز درد گفتم و با خشم به آ  آجی 

 کردم... 

 

خودش هم با ترس زل   هیاز چند ثان بعد 

 زده بود به پهلوم...  

 

 نگاهش رو دنبال کردم...  رد 

زخمم رس باز کرده بود خون   نکهیا مثل

 ی... بانداژ و تومد یم
ی
ی ک تنم بود   رس 

 
ی
 شده بود...  خوی



 

دوباره   دمیرو نگاه کردم که د  ما یآ کالفه

 ...! کنهیم  هیداره گر 

 

 نداشت... پوف...  که اشکاش تمویم  نمیا

 

بلند محمد رو صدا زدم... انگار   یصدا با 

 مهیبود... چون رساس ستادهیوا  فالگوش

 اومد داخل و با بهت گفت: 

 زدت؟!  -

 نگاهش کردم و جواب دادم:   ضیغ با 

...! حاالم  سمت  من بعدا حساب تورو م -

 جمعش کنه.  نو یا ا یب یکیگمشو برو بگو 



 

رفت و دوباره   ونت  از اتاق ب یحرفم رس  با 

 اومد...  یبا پرستار 

 

زد و  هیزخمم رو باز بخ عی    هم رس  پرستار 

بانداژارم رو عوض کرد و پشت رسهم 

باز   کرد که مواظب باشم دوباره  د یترک

 ! شه ینشه که دردرس م

 

 ستادهی مدت ا نیو محمد هم تو ا ما یآ

 کردن.   بودن و تو سکوت نگاه یم

 



ی پرستار نگایه بعد  به محمد کردم  از رفیی

 و گفتم: 

 رو انجام بده!  میترخص یبرو کارا عی    رس  -

 

ی خواست چ  اول  یبگه اما فقط باشه ا   یت 

 رفت.  ونت  گفت و از اتاق ب

 

  هیخطا کار   یبچه کوچولو  هی هیشب ما یآ

بهم  چشیم  ر یبود و ز  ستادهی گوشه وا

 کرد...   نگاه یم

 

افتادم که بعد از کارش   یلحظه ا  اد ی

 کرد...   یم هیگر   یداشت چجور 



 

چون  د یبهش زدم که انگار د یلبخند

تندرسش رو بلند کرد و با تعجب نگاهم 

 کرد... 

 

بهش  رو جمع کردم و اخیم لبخندم

و باز  د یاخم لباشو برچ دنیکردم... با د

 چشم هاش پر از اشک شد...! 

 

 نوبت من بود که تعجب کنم.  نبار یا

 

محمد به اتاق نگاهم  یاومدن دوباره  با 

 به سمتش رفت. 



 اهورا خان...  یشد  صیترخ  -

 

تکون دادم که به سمتم اومد و  یرس 

 کمک کرد بلند بشم... 

 می اومد ونت  ب مارستانیکمک محمد از ب  با 

ی و سوار ماش  . می شد ی 

 

ی هم سوار ماش ما یآ  شد و جلو نشست.   ی 

ی چ اما  گفت و ساکت بود... من    نیم یت 

 نکردم باهاش حرف بزنم...  سیع اد یهم ز 

 

 به محمد کردم و آروم گفتم:  نگایه



ی محمد حواست باشه، ممکنه ابت -  ی 

 ! متی  یبگه تو از ادما  د یبخواد به حم

 حواسم هست...  -

 

 گفتم...   یا خوبه

 

 

 

محمد تا خونه ام باهام اومد و کمک کرد  

 تا اتاقم برم و بعدش رفت. 

 



دم و سیع  من هم چشم هام رو روهم فرس 

 کردم بخوابم و موفق هم شدم. 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

به ساعت    شدم نگایه دار یخواب که ب از 

 اتاق انداختم.  یوار ید

 ... دم یبود که خواب سه ساعتی  دو،

 

 بود...   دهیچیغذا پ  یخونه بو  یتو 

 

  نمیاز رو تخت بلند شدم تا بب خواستم

ه که آ غذا تو  تی یس  هیبا  ما یچخت 

 چارچوب در ظاهر شد... 

 



ی رسش رو پا   دنمید با   تی یانداخت و س یی 

ی رو کنار م  گزاشت...   عسیل  ت 

 

انداختم... هوم...   تی یبه س نگایه

 
ی
  یکی یبود... خب، انگار  ماکاروی

ی  نجا یا خواستیم کار اشتباهش    یبا آشت 

ان کنه!   رو جت 

 

زخمت  هیکه... باعث شدم بخ  د یببخش  -

 دوباره باز بشه... 

 

بهش انداختم،  نگایه ما ی حرف ا با 

  دمیدیم ناخودآگاه خندم گرفته بود وقتی 



ش ا یبا اون چشم ها ی نگاهم  یجور   نی ست 

 کرد...   یم

 

با اون چشم   شتی ینطرم عوض شد... ب -

ت مثل  یها ی  ! یگربه ا  هیست 

 

  حرفم اول تعجب کرد، اما بعد اخیم با 

ی کرد و هم   لب غر غر یم ر یطور که ز  ی 

 ... ونت  کرد تند از اتاق رفت ب 

 

نگاه کردم... غذا درست   تی یخنده به س با 

  هی ا یسوپ  ینکردنم بلد نبود... االن بجا



ی چ    یمقو  ت 
ی
درسته  رفته واسه من ماکاروی

 کرده! 

 

وع کر  دم یکش   قی یعم نفس دم به  و رس 

 خوردن... 

 

دست پختش خوب بود... با    یانگار  نه

 غذام رو خوردم.  هی بق یشتی یب یاشتها

 

از اتمام غذام از جام بلند شدم که   بعد 

 تیگرفت... با عصبان  ی دیزخمم درد شد

ی نثار ابت یکیفحش رک  کردم.   ی 

 



  رو بردارم از رو عسیل تی یشدم تا س خم

 اومد تو اتاق...  مهیرساس ما یکه آ

 

ی چ  -   یلی...؟ خ یشده...؟ چرا داد زد یت 

زنگ بزنم محمد   یخوا  ...؟ یمیدار  درد 

 ...؟یبخور  ارم ی...؟ مسکن باد یب

 

مثل جت داشت سوال   ینطور یهم

سیم  . داد یو اجازه حرف زدن بهم نم د یت 

 

سمتش و خواستم صداش بزنم   برگشتم

 شوکه شدم...   افشیق دنیکه با د

 



  گیدستش ته د هی تو 
ی
بود و اون  ماکاروی

شده   چنگال... دور دهنش هم نارنج    یکی

 بود... 

 

 ینجور ی ارام افتادم... هم اد ی لحظه  هی

 
ی
 . کرد یم یکار   فیخوردن کث موقع ماکاروی

 

 

  ما یناخوداگاه رس آ چم شد ویل  دونمینم

 داد زدم: 

   نیا -
ی
ه دهای ... چه وضعشه... دختی

برو جمع کن  ... یدی خونم رو به گند کش 

 خودت رو! 



 

 کردم!   اشتباه

 

  د یاشتباه رو کردم... شا  نیبدتر  دونستم یم

ی آبت ... من خودم باعث گفتیراست م ی 

!   یازم دور  هیبق شمیم ی  کیی

 

معصومش که باز پر   یبا چشم ها ما یآ

اروم   یلی اشک شده بود نگاهم کرد و خ 

  چ یبدون ه
ی
 رفت...  حرق

 

دش...  یکی.. انگار د یکش   ت  ت قلبم  فرس 

 



ی حرف رو م  نیا د ی... نبالعنتی   ! دمت 

 

رو پرت کردم   تی یاز خشم زدم و س یادیفر 

ی ظرف ها   ی... صداوار یسمت د شکسیی

نه که ارومم نکرد... بدتر  بلند شد... ویل

 هم شدم! 

 

برداشتم و از   موتورم رو چی    سو  عصت  

 ... ونت  اتاق زدم ب 

  یبود و هندزفر  دهیرو مبل دراز کش ما یآ

 تو گوشش بود... 

 



  عصت   نقدر یا داد یاگه جوابم رو م د یشا

 ... ... ویلشدمینم

 

ندادم   تی ی سوزش گرفته بود... اهم زخمم

 ... نگیاز خونه و سمت پارک ونت  و رفتم ب

ی ها رو تند اومدم پا پله تو   یکه درد بد  یی 

 . د یچیپهلوم پ

خارج  نگیموتور شدم و از پارک سوار 

 شدم. 

ذره   کیحداقل   یی افتادم سمت جا  راه

 کنم!   دا یآرامش توش پ

 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



 

 ساعت چند بود.   دونمینم

 نبود!  میحال ج  یمست بودم ه  مستی 

زخمم باز رس باز کرده و خون  انگار 

 ... چرا؟! اد ی نم ادمی ... ویلومد یم

 

جلو چشمم... و  ومد یم ما یچهره آ همش

 که انگار از دستم ناراحت بود...   آرایم

 

به دور و بره باغ انداختم... همه جا  نگایه

من به هر طرف که نگاه  بود. ویل کیتار 

که    میدیپرسک سه ساله ام رو م کردمیم



ی کرده بود و با شوق  وع به راه رفیی تازه رس 

 ... فتت  راه م جانیو ه

 

که مثل   یکه با لبخند  میدیرو م  آرامم

 ... کرد ینگاهم ماسمش اروم بود 

 

 ...  و 

ی دختی  یچشم ها  و  که تازه داره    یست 

 ... کنهیخودش رو تو دلم جا م

 حس ناشناس دارم بهش...  هی

 حس ممنوعه!...  هی

 



 *مای *از زبان آ

 

که اهورا از خونه زده   شد یم ساعتی  چند 

 . ونت  بود ب

 

ی هم غمگ من ی هم ونت  و ح  ی  طور    ی 

 مونده بودم. 

 

ی چ  اخه نکرده   یکار   ا ینگفته بودم...  یت 

بشه اما... اون انگار فقط   بودم که عصت  

 کرد...   یم رو رسم خایل  تشیداشت عصبان

 



کردم،    یم هیبود که بهش تک  کیس  کاش 

  تونستینم بهیمرد غر  هیاگه بود، االن 

 کنه!   مت  رسم داد بزنه و تحق ینجور یا

 

ی تونستم چ  منم نیم البته بگم...   یت 

 
ی
 یم باالخره داشتم تو خونش زندِک

 خواستمی هرچند کوتاه... اما نم کردم... 

 تو خونش بخورم و بخوابم و بهش ی  

ایم  ایم هم بکنم... ی   احتی اون هم   احتی

  ... چاره ج  تونستم تحمل کنم... ویل نیم

 بود؟

 



ی   تمیداشتم که حما یمادر پدر  نه   ا یکیی

ون حداقل بتونن راه درست رو بهم نش 

 ... یبدن، و نه برادر و خواهر 

 

پروا   هیفقط  ا یتنها بودم... از دار دن یتنها

بهم کمک   یادیرو داشتم که همون هم ز 

 کرده بود. 

 

رو  می هام رو پاک کردم و گوش اشک

 گرفتم. 

 

 با پروا حرف بزنم.  خواستیم دلم

 



اون بود که به حرف هام انقدر   فقط

  نکهیا یبشم به جا  تا خایل  داد یگوش م

 تو خودم...  زمیاون هارو بر 

 

پروا رو گرفتم که بعد چند بوق  شماره

 ... د یچی پ خوشحالش تو گوش    یصدا

 

 ...؟ ما یالو، آ -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 سالم...  -

... تو اخه چ  - که    یکردیم کار یسالم دختی

 یبهمون؟ م یزنگ نزد هی
ی
چقدر من    دوی

زنگ هم زدم   م؟ی نگرانت شد  نیو ارو 



زنگ بزنم    شتی یب دمی... ترس یندادجواب 

 ... ناراحت بیس   ا ی  ش   عایص

ناراحت بشم از زنگ   ج   ی... براوونهید -

 زدنت اخه...  

ی چ   نگفت و فقط سکوت کرد.  یت 

 

ی هم منتظر موندم تا چ من  بگه...  یت 

 

خودش هم االن   ؟یی اهورا شیپ -

 اونجاست؟

  هیراستش  ،... راستی ونهت  نه، ب -
ی
  اتفاق

 افتاد...  

ی حرفم هول زده گفت:   با   گفیی



 ! ؟ج   -

ی راستش، ابت - اهورا  یمن رو از خونه   ی 

کرد باز...    هوشیخودش برد، ب شیباز پ

  یاونجا بودم کار  با یبعد... چند روز تقر 

هم باهام نداشت اهورا هم اومد دنبالم 

 و... 

  عی    قطع کرد و رس  ده یحرفم رو ترس پروا 

 گفت: 

ی آبت - نداشت بهت؟ اهورا و  یواقعا کار  ی 

ی ابت ی دعواشون نشد که؟ ابت دنیهمو د ی    ی 

 ؟ یشد باز بر  رایصی  یچطور 

 

 رو با تشکر صدا زدم...  اسمش



 

ی صت  کن خواهر من بگم... نه ابت -  یکار   ی 

ی چ هیباهام نداشت... فقط، اون اخرا     یی ا ت 

مهم نبود، همون حرف   اد یاما ز  گفتیم

... اهورا و یت  تغ کمی... با شهی هم یها

ی ابت شدن... از دعوا  ت  هم... خب... درگ ی 

 ... یی جورها  ه ی گذشت 

ی ... خودت که چا ی... خدایوا -   تیت 

 نشد؟! 

 نه... نگران نباش -

 

 *از زبان اهورا*  

 



ی م یرسد  سوز   بهم...   د ت 

ی توجه به ماش بدون که دو طرفم   یی ها ی 

ی به موتور دادم و از ب  یبودن گاز  ی ماش ی   ی 

 ها رد شدم... 

                                      ⋆⋆⋆⋆⋆ 

رو انداختم رو قفل و در رو باز کردم  د یکل

 و وارد شدم...  

 

 رو مبل خوابش برده بود...  ما یآ

 

بهش انداختم و رفتم  نگایه کالفه

. رد اشک رو صورتش معلوم کشینزد

 بود؛ زانو زدم و کنارش نشستم. 



 

 پشت دستم صورتش رو نوازش کردم...  با 

 

 بود!  فینوزاد لط هیمثل  پوستش

 

رو گونش   یرو بردم جلو و بوسه ا رسم

 زدم. 

 

لباسش رفته بود کنار و گردنش در  عقهی

 بود.  دمیمعرض د

 



رو سمت گردنش بردم و پوستش رو  رسم

ی ب  ... دمیلب هام گرفتم و مک ی 

 

یل  گهید رو خودم و حرکاتم  کنتی

 نداشتم...! 

 

و گردنش رو غرق بوسه کردم...  صورت 

نفس هااش تند شده بود... رسم رو بلند 

و  خواستتی  یبه لب ها هت  کردم و خ

 برجستش شدم... 

 



لب هاش و   یجور  گفتیبهم م حیس هی

ی تا آبت مت  بمکم و گاز بگ دختی   نیبفهمه ا  ی 

 ...! ستیمال اون ن گهید

 

به  شد و مک محکیم  وز ت  حسم پ  بالخره

 لبش زدم... 

 

بودم ک حس کردم   تی یت  ش یخلسه   تو 

 ...! بوسهیهم داره منو م ما یآ

 

حس    هیاحساس کردم   ما یحرکت ا نی ا با 

 بهم دست داد.  بهیو غر  یمیقد

 



  یاز لبش گرفتم و دستم رو بردم ال یگاز 

 موهاش. 

 

به خودم فشارش بدم   یجور  خواستم یم

 که تو وجودم حل شه! 

 

 . میدیکش   قی یو نفس عم میهم جدا شد از 

 

جوجه گنجشک نفس نفس  هیمثل  ما یآ

ی م  . د ت 

 

ی  یبهش زدم و به چشم ها یلبخند ست 

 خمارش نگاه کردم. 



 

تو چشم هاش بود...  حس ناشناش هی

 دلشوره داشت...  ا یانگار عذاب وجدان و 

 

خم شدم سمتش و خواستم ببوسمش  باز 

اسمم از   دنیکه اسمم رو صدا زد... شن 

 ... چرا...؟! زبونش رو دوس داشتم ویل

 

 اهورا...  -

که لب هام مماس لب هاش    نطور یهم

و مثل تمام کارها و حرکات   ار یاخت  بود ی  

براش   درستی  لیامشبم که خودم هم دل

 نداشتم، جواب دادم: 



 جانم...؟!  -

 

و   نمیگزاشت رو قفسه سرو   دستهاش

 سمت عقب هولم داد... 

 

ه تمومش کن - ه... بهتی ... تو االن  میبهتی

 ... مستی 

 

ک    تی یت  اون حس ش مست بودم.. ویل اره

بهم دست داد هم از رو   دنشیموقع بوس 

 بود؟!...  مستی 

 



بهش نکردم و مچ دست   یهم توجه ا باز 

هاش رو گرفتم و خم شدم سمت گردنش 

 بهش زدم...  و باز میک

 

 قرمز شده بود.  پوستش

 

ی  ک    یی تموم گاز ها و مک ها یجا مطمئیی

گرفتم کبود   نشیاز گردنش و قفسه س 

 ...! شهیم

 

به   دهیکردم رو صورتم که چسب  احساس

 . د یقطره اب چک هیبود   ما یگونه آ

 



 نگاه کردم.  ما یرو بلند کردم و به آ رسم

 

ده بود و  چشم هاش رو بهم فرس 

رس  رس  از چشم هاش اشک   نطور یهم

 ... ومد یم

 

کردم و با دستم اشک هاش رو پاک   اخیم 

 کردم... 

 

تو  کتی یم ینجور یچرا ا  شده؟ی... چ ما یآ -

...؟!   دختی

 



  شتی یکردنش ب  هیشدت گر  نداد ویل جوای  

 شد... 

 

  اشیک یصداش زدم که با چشم ها دوباره

 بهم نگاه کرد و گفت: 

خراب   یاهورا... من... مثل دختی ها -

 !... مونمیم

کرد و    بهت نگاهش کردم که هق هقی  با 

 ادامه داد: 

ی یم میچرا همه دستمال - ... چرا کیی

م ک من رو واسه   به کیس تونمینم پناه بت 

 تن و بدنم نخواد...! 

 



...  نیگفت ا  یم ج   برداشتش  تی عیدختی

 بود؟!  نی از کار من ا

 

 روش بلند شدم و اون هم بلند کردم.  از 

 

دمش و اروم گفتم:  تو   بغلم فرس 

 ؟ کتی   فکر یم یطور  ن یواقعا ا -

 اره...  -

 

جوابش چشم هام رو محکم رو هم  با 

دم.   فرس 

 



و   نم،یکرد من هم مثل ابت  فکر یم حتما 

ی که با ابت  نی فقط به خاطر ا لج کردم   ی 

 باهاش س...ک...س کنم...  خوامیم

 

ی کم به خاطر هم  هی د یشا بود، به خاطر  ی 

ی که به ابت  نیا خودم ثابت کنم که  شیپ ی 

 نده یدر آ تونهیو نم ست،یاون ت یبرا ما یآ

 اون باشه!  یهم برا

 

 نبود...!   نیهمش به خاطر ا  ... ویلویل

 

 کرد.   یم هی هنوز تو بغلم گر  ما یآ

 



و   دمیرو نوازش بار پشتش کش دستم

 آروم گفتم: 

  کارم از مستی   مست باشم، ویل د یشا -

باهات   خوامی... به خاطر بدنت نمستین

 بخوابم... نگران نباش... 

 

 رو بلند کرد و گفت:  رسش

 یدروغ... دروغ م -
ی
! حرفت درست  یک

پس   ستی ... اگه به خاطر بدنم نستین

 ! ه؟یبه خاطر چ 

 

و   دمیرتش کش رو نوازش گر رو صو  دستم

 اشک هاش رو پاک کردم. 



 

به   یرو به جلو خم کردم و بوسه ا رسم

 لب هاش زدم. 

 

 و گفتم:  دمیعقب کش  رو کیم خودم

 خواستمینکن... من اگه م هی گر   گهید -

... تونستمیکنم قبال م  یبدون اجازت کار 

  تو رایصی  خوامینم ... ویلتونمیاالن هم م

ی و به همچ نباش   فکر   یی چرت و پرت ها ی 

 ... پس پاشو برو تو اتاقت... کتی 

 

 شده نگاهم کرد...  خشک

 



 ...؟ ی باهام ندار  یکار   عتی ی... عتی ی -

 

 خندم گرفت.   ناخودآگاه

 

فکر نکنم بتونم خودم رو  یاگه زودتر نر  -

ل کنما!   کنتی

 

از جاش بلند شد و وارد   عی    حرفم رس  با 

 اتاق شد و در هم بست. 

 

 *مای* از زبان آ

 



شده بودم اهورا  دار ی که از خواب ب  صبح

 نبود... 

 

صبح  دادمیم  حیخودمم ترج  البته

به   دمیکش   راستش خجالت یم بنمش، ینم

 . شبی خاطر د

 

 کرده بود...!   زم یبا کاراش سوپرا شبید

 

کردم باهام معاشقه    وقت فکر نیم جیه

و خواستم نسبت به   تیبه ذهن ا یکنه، 

کاراش و خودش توجه نشون بده و  

 نظرش رو عوض کنه... 



 

احساس   هی دمشیبوس  یم وقتی  راستش

و  فکر که تو مستی  نی داشتم اما ا خایص

فقط به خاطر مست بودن اومده رساغم  

از اندازه  شی تا باهام س... ک... س کنه ب

 کرد.   ناراحتم یم 

 

  هیو گفت برم  د یکنار کش  هم وقتی  اون

ی بهم نشون داد با ابت یی جورها  فرق   ی 

 داره... 

 

 یکه با تجاوزش و درخواست ها  تی یابت با 

رابطه بهم نشون داده بود  یمتداولش برا



 داره... حتی  ت یبراش اهم یلیمورد خ  نیا

 من...  یاز خواسته  شتی یب د یشا

 

 بعد از ظهر بود...  یها  کینزد

 

 واستمخیدرست کرده بودم و تازه م  غذا 

بلند  شد یدر که باز م یبخورم که صدا

 شد... 

 

  دم ی از جام پر  دهیترس
ی
از   و با نگرای

خونه ب ی نگاه  یرفتم و به در ورود ونت  آشت 

 کردم. 

 



 بود...  اهورا 

 

 کردم.   تعجب و خشک شده نگاهش یم با 

 

 ومد،یموقع ها نم نی وقت ا چیکه ه  اهورا 

  ششیچند وقت هم که پ ن ی تو ا حتی 

 . اد یروز کامل ن هیبودم ممکن بود 

 

 بهش انداخت و گفت:  نگایه اهورا 

ی چ  -  شده؟ چرا خشکت زده؟ یت 

 مکث گفتم:  با 



 ی... فقط... اخه مج  یه -
ی
  دهی ند  ،دوی

 کمیخونت...  یا یموقع ها ب نی بودم ا

ی تعجب کردم، هم  . ی 

ی هم رفت   طور که به سمت اتاقش یم ی 

 گفت: 

 کار کردن نداشتم امروز...   یحوصله  -

 

باال انداختم و بعد از   یهم شونه ا من

 رو صندیل  ختم، یغذا رو تو طرف ر  نکهیا

 نشستم. 

 

وع به خوردن کنم که    خواستم رس 

 اهورا از پشت رسم گفت:  کدفعهی



 ؟ من ج   ،یه -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:  دوباره

 ! ؟ی خور یم -

 

ی هم خودش   داد،یطور که رس تکون م ی 

 ظ
ی
ی برداشت و رو م رق  گزاشت.   ت 

 

 مییرو به رو  هم رو صندیل خودش

وع به   دنی نشست و بعد کش  غذا رس 

 خوردن کرد. 

 

گرفته بود    میطور که معلوم بود تصم نیا

 کنه!   ز یمن رو پشت هم سوپرا



 

ی *آبت  *ی 

 

که اهورا   ج    عتی ی...؟! ها...؟! ج   عتی ی -

همه جنسا رو مال خودش کرد...! مگه 

نفهم نگفتم زودتر از اون برو  ی من به تو 

 ...! کهیبخرشون مرت

 

ی اقا... اقا آبت - بخدا من زودتر از اهورا   ی 

  یشتی یمبلغ ب شونیا  خان رفته بودم، ویل

 دادن...  شنهاد یرو پ

 



خفه شو... فقط خفه شو... بعدا   -

  د یفعال با  ... ویلسمت  حساب تو رو هم م

اهورا  نی به ا درس درست و حسای   هی

 خانتون بدم! 

 

اعصاب داغون تماس رو قطع کردم و   با 

 ... رو پرت کردم رو عسیل گوش  

 

ی یکار بلد ن  هه، اهورا  ارن،یبهونه م سیی

چون مبلغ  دنی خان جنس هارو خر 

ورم که   هیدادن، به  شنهاد ی پ یشتی یب

بود، پس شما اونجا چه   شتی ی مبلغش ب

 ...! نی خور   یم گویه



 

ی از م آی   وانیل  دمی به موهام کش  دستی    ت 

 برداشتم. 

 

ی هم  لب گفتم:  ر یز  فتمت  طور که راه م ی 

 نهیتو کارهام دخالت کنه و بر  د یبا ا ی -

  ما یتو رابطه ام با ا یهر رس  ا ی توش، 

 دخالت کنه! 

ی بش  خب   ی 
ی
 ! گه یخودت د رس کار و زندِک

 که چاقو خورد آدم نشد انگار...   یرس  اون

 

  درس درست و حسای   هی د یبار با نیا

 بهش بدم... 



 

م   مادر زاده نشده کیس از 
ُ
که بخواد پا رو د

 من بزاره...! 

 

ی چ با  که تو ذهنم بود شماره شخص    یت 

 مورد نظرم رو گرفتم... 

 

                                     ⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

  یی کارای باز داره  د ی بود حم دهیرس خت  

 ... کنهیم

 



اشو فرار   وقتی  از  داده بود  یکه اهورا دختی

  رسنخ یم هیکفتار گرسنه دنبال   هیمثل 

ی گشت تا پوزش رو بزنه زم  ... ی 

 

داد...  یهمکار  شنهاد یخب به منم پ البته

 ردش کنم!  شهیم فی هوم، ح 

 

ی آ اهورا   یلی از من کار خ  ما یبا گرفیی

 کرد.   اشتبایه

 

  نشد، ویل نبار یمال منه... ا ما ی بازم آ ویل

  ا یحتما بچه من رو به دن  ما یا گه یدفعه د

 . ارهیم



 

  می تونست یم
ی
 م،یداشته باش خوی   زندِک

انتخاب   نیبدون جنگ و جدل، اما... ا

 بود ک بزور مال خودم کنمش...  ما یخود ا

 

اون روز افتادم که به خاطر اون  اد ی

 روم اسلحه گرفته بود...   عویصی  یاهورا

 

   نی ا حتما 
ی
 ...! کنمیم کارش رو تالق

 مال منه...!  ما یآ

 منه...!  حق

 ! ه ت  اون رو ازم بگ تونهیکس هم نم  چیه و 



 

 * مای *از زبان ا

 

از خوردن ناهار و جمع و جور کردن   بعد 

خونه گوش   ی  اهورا زنگ خورد.  آشت 

 

 قهیدق  ستیهم از اون موقع تا ب اون

ی بعدش هم   زد.   طور داشت حرف یم ی 

 

دختی ها افتادم که   نیا اد ی لحظه  هی

  نی زنه و کمتی  دوستشون بهشون زنگ یم

 ساعته!   میزمان صحبتشون ن

 



ی اهورا به خاطر کارش بود؛   البته مطمئیی

داشته باشه  بهش دوستی  خورد ی وگرنه نم

 مین قه،یدق  ستیب اصال بخواد با کیس  ا ی

 حرف بزنه.   ساعت، تلفتی 

 

خونه ب دم یکش   قی یعم نفس ی  ونت  و از آشت 

 اومدم.  

 

 بهم انداخت...  نگایه اهورا 

 

هم زد اما انقدر   ز یلبخند ر  هی لحظه  هی

جمعش کرد و جواب فرد پشت   عی    رس 

 !  دمیخط رو داد که خس کردم اشتباه د



 

 باال انداختم و به اتاقم رفتم.  یا شونه

 

رو، رو تخت پرت کردم و بعد از   خودم

 
ی
 خواب مهمون چشم هام شد...   مدی

                                   ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

داره موهام رو  خواب حس کردم دستی  تو 

 . کنهینوازش م

 

 باز کردن چشم هام رو نداشتم...   حال

 



که رو لبم زده شد،   یز یبا بوسه ر  اما 

ناخودآگاه چشم هام رو آروم باز کردم و  

 چشم تو چشم اهورا شدم. 

 

 تعجب نگاهش کردم.  با 

 

 بار که مست نبود؟! بود؟! پس چرا...  نیا

 

 فکرم رو به زبون اوردم:  آروم

 ! ؟تی مس  -

 



خمارش نگاهم کرد و  یچشم ها  با 

 زد...  ی شخندین

 

چندان    یخوبه خودت هم قبول دار  -

سمتت و  امیب یار یکه تو هوش  ستی ین مایل

 ... امیم فقط تو مستی 

 

 بود نه؟!  شعور یب یلیخ 

 

که باز    دمییجو یبا حرص لبم رو م داشتم

 شد سمت لب هام...  دهینگاهش کش 

 



نشون بدم و از   خواستم عکس العمیل تا 

اهورا قفل  یجام بلند شم.. دوباره لب ها 

 لب هام شد... 

 

ی مک م یجور   گرفتیم ر ی ز  یو گاز ها د ت 

ی چ  نیکه انگار داره خوشمزه تر  رو  ا یدن ت 

 ... چشهیم

 

هولش  ... هرج  گهیکم اورده بودم د   نفس

 ...! خورد یثانتم تکون نم  هی دادمیم

 

  یاز لبش گرفتم که صدا محکیم گاز 

 اخش بلند شد! 



 

نگاهم  غضبت  رو اورد عقب و م رسش

 کرد. 

 

 ... ومدهیبهت ن می... خوب چته وحیس   -

 زنون جوابش رو دادم:  نفس

  شبیاز د هی... چ کهیعمته مرت وحیس   -

 ونت  ... بکش بتو حلق متی   تاحاال یه

 ...! گهید

 

 میتموم شدن حرفم تازه متوجه سوت با 

 شدم. 

 



 بهش نگاه کردم.  چشیم   ر یز 

 

 ویل کرد یم داد یتو چشم هاش ب طنتیش

 اورد...   خودش نیم یبه رو 

 

 ...! ونت  هنوز نکردم توش که بکشم ب  -

 

ی م حدس ی چن دمت  ی چ   ی   بگه...  یت 

 

 اهورا بهم ثابت شده بود...   یی ایح  ی  

 



ی چ    نی از ا شتی ینگفتم که ب یت 
ی
بدم و   سوی

 اون هم دستم بندازه. 

 

جام خواستم بلند شم که اهورا دوباره   از 

به شونه هام وارد کرد   ینزاشت و فشار 

 نشستم.  یکه مجبور 

 

 کردم و گفتم:   اخیم اما 

 ! ؟ج   عتی ی کارا   نی چته؟! ا  -

 

ی چ   بهم نگفت... فقط نگاهم کرد...  یت 

 



چند وقته    نی ا نکهیگرفته بود از ا  حرصم

 شده...   شکیل نیا

 

و مثل  ندازهیکردم داره دستم م  یم حس

شدم براش، دارم  یاسباب باز  هی

 . کنمیرسگرمش م

 

 شدم.  عصت   شتی یفکر ب نی ا با 

 

ی هم  طور که تو چشم هاش نگاه یم ی 

 کردم گفتم: 

 ! ؟یدیم میباز  یدار  -

 



ی چ  گهیحرفم انگار نتونست د نی ا با    یت 

 گفت:   عی    نگه، چون رس 

 یم ج   -
ی
 یفکر ها هو یچرا  ه؟ی چ  یباز  ؟یک

 رسه؟ چرت و پرت به ذهنت یم

 

ی چ  د ید وقتی  که   و فقط با بغضی  گمینم یت 

کنم،   تازه شکل گرفته بود نگاهش یم

ی شد و هم کمینزد  یطور که بوسه  ی 

زد   گوشم و گردنم یم  یبه الله  یز یر 

 گفت: 

کنم   یکنم، باز   یخواستم کار  من اگه یم -

 داشتم...   اد یباهات، وقت ز 

 



 و ازش دور کردم.  دمیرو عقب کش  خودم

 

با من  یدار  ا ی ه؟یرفتارهات چ  نیپس ا -

 هی  یخوا یم ا ی... یخوایم ا ی ،کتی   یم یباز 

ی به ابت یجور   ت  ... غیبرنده ا ثابت کتی  ی 

 باشه؟ ها؟  تونهیم ج   گهید نی از ا

 

 اما نداد...  ده،یکردم جوابم رو م  یم فکر 

 

 ونت  از جاش بلند شد و از اتاق ب فقط

 رفت... 

 



  چرا جواب درست حسای   دمیفهم نیم

 ... دهیبهم نم

 

برا راحت تر حدس    هیزدن فکر بق حدس

  ج   دمیفهمیزدن فکر اهورا بود؛ اصال نم

 ! گذرهیتو ذهنش م

 

 اهورا          

 

و وارد اتاق   ونت  زدم ب ما یاز اتاق ا کالفه

 خودم شدم... 

 



تم یحرکت ت  هی با  رو از تنم کندم و پرت   رس 

گوشه و خودم رو انداختم رو   هیکردم 

 تخت. 

 

 ... کنمیم ینجور یچرا ا دونستمینم

 

کارها و حرکاتم رو    معتی  خودمم

 ... دونستمینم

 

بودم همش دلم  ما یا شیپ وقتی 

 بغلش کنم و ببوسمش...!  خواستیم

 



  یلیخ  یی بودن کسا رو هوس نبود...  از 

نسبت بهشون  کشیس    ویل ما،یبهتی از ا 

 نداشتم... 

 

گفت، و فقط   راست یم ما یهم آ  د یشا

ی به ابت خواستم یم ثابت کنم من برنده   ی 

 شدم... 

 

 ... دونمینم

 ... دونمینم ج  یه واقعا 

ی چ  تنها  که حس من به   نهیا دونمیکه م  ی ت 

ی چ هی ما یآ راهش با  ممنوعس... هرِک ت 



بشه اخرش مثل پرسم و آرام  یکیمن 

 ...! هت  میم

 

دادم و چشم   ونت  رو با شدت ب نفسم

ه...  کمی د ی هام رو بستم ک شا خوابم بت 

 دل زبون نفهم...  نیامان از ا ویل

 

هم داشت  ما یک آ  یاون صحنه ا همش

جلو چشمم بود... و اون  دمیبوس یم

 حس ناشناخته... 

 ا ی جان،یبشه بهش گفت لذت، ه د یشا

ی هرچ   ... یت 

 



 ... اما 

 

موش   نیبارم که شده، مزه ا هی حتما  من

 ...! چشمیکوچولو رو م

 

ی * از زبان آبت  * ی 

به دختی رو به   خمار نگایه یچشم ها  با 

 روم انداختم...  

 

کمر و    که داشت با اهنگ عری    نطور یهم

 اومد سمتم...   لرزوند یباسنش رو م

 



رو سمت باسن گرد و پرش   نگاهم

 کشوندم... 

 

ی انگ وسوسه  بود...   ت 

 

 یاز محتوا یذره ا لبخند شهوتنایک با 

برهنه   نهیکردم رو س  رسخ جام رو خایل

 ام... 

 

اهنگ، خم شد سمتم و با زبونش   تمیر  با 

اب ها شده  ر یرساز   نمیکه رو س  یی تموم رس 

 زد.  سیبودن رو ل

 



 یگردنم اورد و بوسه   کیرو نزد رسش

 زد...  یسیخ 

 

ی کم هم   کم ی طور پا ی  اومد و وسط  یی 

 پاهام نشست... 

 

بهش  د ید بهم انداخت و وقتی  نگایه

شلوارم رو اروم   پی اجازه دادم دکمه و ز 

ی آروم باز کرد و پا  .  د یکش   یی 

 

بهش زدم و با دستم موهاش  ی شخندین

 . دمیرو گرفتم کش 

 



رو اورد باال و با شهوت نگاهم  رسش

 کرد...  

 

 یم -
ی
خوام نباشه پارت   اونجور که یم دوی

 کنم...!   یم

 

 کرد...   د ییرو تا  تکون دادن رسش حرفم با 

 

عشوه دستش رو دور آلتم حلقه کرد و   با 

 دهنش برد.  کینزد

 

ک*رم زد و رسش رو با    یرو  یا بوسه

 کرد.   سی زبونش خ 



 

  بعد 
ی
ساک زدن، بهش اشاره کردم  از مدی

 ...  ارهیلباس هاش رو در ب 

 

اسنپک محکم زدم به کو*   هیو   ستادمیا

 
ی
 گفت...   نش که اخ پر لذی

 

و رس ک*رمو با سوراخ  برگردوندمش

  نرمیس   چیکردم و بدون ه  میک*نش تنظ

 نصفش رو واردش کردم...  

 



بهم  یکیو فحش رک د یپر از درد کش  یعی یج 

و   دمیداد که با شدت موهاش رو کش 

 محکم تو کو*ش تلمبه زدم. 

 

  بعد 
ی
داشتم به اوج  گهید ،از مدی

بلند   میزنگ گوش  یک صدا  دمیست  م

 شد. 

 

 خودم مهمتی بودم...!  ویل

 

کردم و از پشتش   شتی یتلبمه ها رو ب  شدت 

هاش رو تو مشتم گرفتم و  نهیاز س یکی

دمش...    محکم فرس 



 

ارضا شدم و کل ابم رو توش  قی یآه عم با 

 کردم...   خایل

 

بلند شد که کالفه از   م یگوش  یصدا دوباره

ی رو م بهش  برداشتمش و نگایه ت 

 انداختم... 

 

 شناختم...  رو نیم شماره

 

ه که رو مبل کاناپه ولو شده  نگایه به دختی

 بود کردم و با اخم گفتم: 



کارت تموم شد،    یرو داد ستیرسو  -

 زودتر گمشو! 

 

ی خواست چ  اول بگه اما آخر رس از    یت 

 ... ونت  جاش بلند شد و از اتاق رفت ب

 

ی هم رفتم  طور که به سمت حموم یم ی 

تو  د یحم یرو جواب دادم که صدا  گوش  

 ... د یچ یپ گوش  

 

ی به به، آبت - مدته که   هی نمی بیخان، م ی 

 ... ستیازت ن  یخت  

 



 کردم...   اخیم 

 

...  ومد ی مرد خوشم نم نی وقت از ا چیه

 قابل اعتماد نبود... اصال! 

 

شد باهاش دوست شد و نه   یم نه

 دشمن... 

 

ر   هی مراقب نباش   اگه حتما ازش   یضی

 ! سهت  بهت م

 

 ... یازم ندار   یتو خت   د یشا -



 

 شد...  شتی یکرد و اخمم ب  ی ا خنده

 

  نی... باالخره شما دوتا عادت دار د یشا -

 ! د یبت   شیپ   واشیکیکارهاتون رو 

 منظورت...  -

اره، منظورم اون دوستت اهورا خانه،   -

ی ستین قیباهم رف گهید دمیالبته شن   ؟ی 

 درسته؟ 

 یبرا یغلط بودنش چه سود ا یدرست  -

 تو داره؟! 

از من   شتی یب من داره، ویل یسود که برا -

 رسه!  به خودت سود یم



... اصل اد یخوشم نم تی یاز مقدمه چ  -

 حرفت رو بهم بگو... 

  از پشت گوش   شهیاصل حرفم رو که نم -

خونم... اونجا بهت   ا یگفت، امروز ب

 ... گمیم

 

 زدم.  ی شخندین

 

 خواست کنه...  یم  کار ینبود چ  معلوم

 

 که...   یدیاگه تو فکرت نقشه کش  -

 



حرفم رو تموم کنم و زودتر با   نزاشت

اورد   که فقط حرص در یم  ی خنده ا

 گفت: 

 کامیراجب تو ندارم، به رس   ی نقشه ا -

ر نیم  رسونم...  ضی

 کیتا حاال من با تو رس   از ِک ک؟یرس   -

 شدم؟  

خونم،  یایب یخوایاز امروز که م -

 منتطرتم... 

 

ی چ گهید  نگفت و قطع کرد...  یت 

 



رو رو تخت پرت کردم و وارد   گوش  

 حموم شدم... 

 

 ... ستادمی دوش آب ا ر یز 

 

 دردرس تازه درست نشه!  هیبودم   دوار یام

⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

 انداختم...  د یکالفه به حم  نگاه

 

  یشد که اومده بودم خونه  یم   ربیع هی

ی هنوز چ  ویل  ش،ییال یو   نگفته بود...   یت 



 

ی واقعا کالفه ام کرده بود تو هم گهید  هی ی 

 رب  ع... 

 

باز   نکهیبهش انداختم و قبل از ا نگایه

ی بخواد چ  گفتم:   عی    بگه رس  یت 

ی و بس کن! زودتر بگو   - چرت و پرت گفیی

مقدمه   ی... من حوصله یدار  کار یچ 

 رو ندارم!  نا یا تی یچ 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

خب، راستش حرفم در مورد  یلیخ  -

 اهوراست... 

 و با اخم گفتم:  متعجب



 اهورا؟ -

 

 تکون داد.  یرس 

 

چند وقته بعد داره   نیاره، اهورا... ا -

ی به پر و پام... هم چهیپیب طور داره گند   ی 

ی م گند   دمیبه کارام... تو کار تو هم شن نهت 

زده... همه جنس هارو مال خودش کرد  

 زودتر از تو...! 

   ؟ج    خب که -

  کتی   نه؟ فکر یم ا یادب بشه   د یخب با -

کنه    انقدر تو کار هام دخالت یم  یکی وقتی 



نه!   کنم؟یمثل تو نگاهش م نمیش یم

 ! کنمی م  هشیتنب

 گفتم:   الیخ  باال انداختم و ی   یا شونه

بکن، به من   کتی   یخوا یم هر غلیط -

 نداره...  ربیط

از حرفم خواستم از جام بلند شم که  بعد 

 گفت: 

، خ  -  دی
َ
 عتی یهم به تو ربط داره...  یلیدی ن

  ؟یبهش بد گوش مایل  هی یخوایواقعا نم

که مال تو   یبا دختی   نکهیاون هم بعد از ا

روهم و تو کارهات دخالت   خت یبود ر 

 کرد؟

 گفتم:   رس جام نشستم و عصت   دوباره



ی همچ ِک  -   ی 
ی
 زده؟  حرق

 زد و گفت:  یشخندین د یحم

ه؟ منم باالخره از  ؟ِک  - جا    هیدختی

 ... گید ارمیاطالعات در م

 
ی
 گفتم که ادامه داد:   پوق

 دهینشون م نشستی  نجا یکه االن ا  نیا -

 گوش مایل  هیخواد   توهم ته دلت یم

 ! ی بهش بد

 که حرفت درست باشه...   مت  گ  -

 

  هیزد که واقعا  تی ی حرفم لبخند خب با 

تو   مرد ج   نیا لحظه نگران شدم که 

 رسشه...! 



 

 خوام اهورا رو بکشم!  یم -

 

 حرفش خشک شدم.   با 

 

البته، از   ه؟یرو بکشه؟ به عنوان تنب اهورا 

 نبود!  د یبع ج  یمرد ه نیا

 

رو گرفتم، گفتم  ممیخشکت نزنه، تصم  -

ی که، نم راحت تو کارهام دخالت  کیس  ارمت 

کنه و در بره، تاوان داره... تاوانش هم با 

 پردازه!   جونش یم

 



برسم   نجا یکردم به ا   وقت فکر نیم چیه

ی اهورا وسوسه بشم...   که درمورد کشیی

 

رو قبول  شنهاد یپ نی بود که ا سخت

 نکنم! 

 

مال  ما ینبودن اهورا، با کشته شدنش، آ با 

 شد!  من یم

نبود که تو کارهام    کیس  گهید ینجور یا

 ... هت  رو ازم بگ ما یدخالت کنه و ا

 ... پس

 

 هستم!  -



بعد با  تعجب ویل کمیاول با  د یحم

 نگاهم کرد و گفت:  رِکیو ز   خوشحایل

 ... یس  ی م کمیگفتم که رس    -

 و ادامه داد:  د یاز حرفش خند بعد 

ش  یهم نباش که چطور  ن ینگران ا - از رس 

 خودم فکرش رو کردم...  م،ی خالص ش

 

 زدم...  یشخندیتکون دادم و ن یرس 

 

شد،   مثل قبل یم زود، همه ج   یزود به

 و اهورا...  ومد یمن م شیپ ما یدوباره آ

 



 ! موند یخاطره ازش م هی فقط

                                    ⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 یپش   هیدلم  ته
ی
 داشتم...  خایص  موی

 

ی غرورم نم  ویل  به قبولش کنم...  اشتت 

 

 یبرا لهیوس هی واسه من فقط  اهورا 

هام بود و االن به  تیبه موفق دنیرس

 ...! خورهیدردم نم

 

تنگ شده زل زدم به رو به   یچشم ها  با 

کت اهورا خودنما  کرد.   یم  یی روم که رس 



 

دست هاش رو بهم  جانیبا ه د یحم

 و گفت:  د یکوب

از رس   یکیقراره  خوشحالم...  یلی خ  یوا -

جلو چشمم  میزندگ یکنه ها   نیسخت تر 

که!   بوم بتی

 

به تمام معنا بود...   وانهید ه یمرد  نیا

بود ک خودش از همه   نیفقط دنبال ا

 باالتر باشه! 

 

به حرکات بچگانش زدم و با    یپوزخند

 جوابش رو دادم:  یلحن رسد 



 ! ؟حرفت مطمئتی  نی از ا -

 تو فقط اهورا رو از دور خارج یم چون

 ن من...!  ،کتی 

 تعجب و خنداه برگشت سمتم و گفت:  با 

کا  یکی!... تو االن ؟کتی ی م شوجی  -   یاز رس 

ن بعد متی  سوم سهام، مال  کی... می

 توعه! 

 

 

 با تمسخر برگشتم و سمتش و لب زدم: 

 باشه!  ت  خ  ید ی !... خواب د؟ج   -

شدم که خودم خت    کیبا تو رس   ِکی   من

 ندارم؟! 



فکرا رو به ذهنت راه  ن یخان... ا  د یحم نه

ونهیم وز یبهش ف اد یده، فشار من ... من ت 

موافقت کردم   فتینقشه کث ن ی فقط با ا

اونقدرام   شدم...  مونیکه االن هم پش 

که از پشت خنجر بزنم...   ستمینامرد ن

رو  د یبا اگه بخوام با اهورا رو به رو بشم

 در رو باهاش بجنگم...! 

 

ی به چهره خشمگ یی گذرا  نگاه  د یحم  ی 

ی انداختم و برگشتم سمت در تا از ماش  ی 

اسلحه رو کنار   یکه رسد  شم ادهیپ

 احساس کردم...!  قمیشق

 



مادر  قیچموش تر از اون رف دونستمیم -

 
ی
 !   جن...دی

 

د و   یدستش قفل مرکز   یکی اون  با  رو فرس 

 درها قفل شدن... 

 

 رفت!   هم ازش نیم یا گهید انتظار 

 

  رسم
ی
 ... دمی دادم و خند رو با تاسف تکوی

 

 ...! د یحم بزدیل یترسو  هیتو  -

 



 *مای *از زبان آ

 

  دمیترس نگران بودم و یم نکهیبا ا امروز 

ی ابت ت  بار چندم باز گ یبرا  ویل وفتمیب ی 

ی نتونستم تحمل کنم و به آرم زنگ زدم   ی 

 اونا...  شی و برم پ اد ی تا دنبالم ب

 

ی براشون تنگ شده بود تو هم دلم  هی ی 

 مدت کوتاه هم... 

پروا برم و   شیخواست زودتر پ یم دلم

ی هم کردم از   طور که مثل قبل بغلش یم ی 

 حرف بزنم...  همه ج  

 



 غصه هام...  از 

 

 هام...  یشاد

 

 
ی
 هام و درد هام...  نگرای

 

از هر   بشم... خایل بگم که خایل انقدر 

 ... یحس بد

 

از خدا ممنون بودم، از ته قلبم ازش   واقعا 

تونم   ممنون بودم که پروا رو دارم و یم

باهش حرف بزنم، مشورت کنم و درد و 

 دل کنم... 



 

 دم یو پروا رو د دمیبه خونشون رس وقتی 

بغلش و اون قدر گونش رو  دمیپر  یفور 

که صداش در اومد و خودش رو   دمیبوس

 با حرص ازم جدا کرد... 

 

  ر یکردم که ز   نگاهش یمهم با خنده  من

ی زد و با آست  لب غر یم لباسش گونش   ی 

 کرد...   رو پاک یم 

 

 از تاسف تکون داد و گفت:  یرس  نیآرو 

ی شیوقت درست نم چیشما ه -  ...! ی 

 



از حرفش دستش رو پشت من و پروا  بعد 

 ت یگزاشت و ما رو به داخل خونش هدا

 کرد... 

 

و رو مبل  د یدست من رو کش  یرس  پروا 

 نشوند. 

 

  جانیه با 
ی
 نگاهم کرد و گفت:  و نگرای

چند   نیتو ا شد یخب، خب، زود بگو چ  -

 وقت... 

 شیبود چند روز پ هرج   شد؟یچ  ج   -

 پشت تلفن گفتم بهت... 

 



 رد و با خنده گفت: چپ نگاهم ک  چپ

  یشتی یب یدونم اتفاق ها من که یم -

، من بزرگت   چونی افتاده، نپ من و دختی

 کردم... 

 

 
ی
ی تونستم چ  کردم، واقعا انگار نیم  پوق   یت 

 کنم...   دختی مخقی  نی رو از ا

 

وع ی از همه ج    رس   ... کردم به گفیی

 

که گزشت و   یی خودم، از اهورا، از روزها از 

 رفتارهامون... 

 



ی چ  البته که    نگفتم از اون وقتی  یادیز   ت 

خواست باهام   اهورا مست بود و یم

 بخوابه... 

 

 ... میدیگفتم همو بوس  فقط

 

ی ا بعد  حرف برق نگاه پروا رو   نیاز گفیی

 ... دمید

 

ی چ  هی انگار  از   یادیتو فکرش بود و ز  یت 

 بابتش خوشحال بود، و البته نگران! 

 



ی د ساعت ارماز چن  بعد  باز من رو به   ی 

 اهورا برد و رفت...   یخونه 

 

رفتنم هم بماند که چقدر پروا ازم   قبل

اومد بهشون  شیپ قول گرفت هر مشکیل

  امیبگم و هروقت که تونستم ب

 ... ششونیپ

 

بود   ومدهیبرگشتم هنوز هم اهورا ن وقتی 

 ازش نبود...   یو خت  

 



دلشوره گرفتم... انگار تو دلم    ناخودآگاه

ی ماش با دور تند روشن بود   یی لباس شو  ی 

 شد...  که خاموش نیم

 

کردم خودم رو قانع کنم که    سیع اما 

ی چ  اومده و  شی نشده و باز براش کار پ یت 

 ... اد یمدت م هیبعد 

 

نگرانم و  ینجور یدونستم چرا ا نیم

  هیهم از  د یبراش، شا مت  گیدلشوره م

ی چ   خواستمیشتم و فقط نمخت  دا  یی هات 

 ... ارمیبه روم ب

 



با خودمون کامال صادق   شهیهم ما 

ی ... و من هم هممینبود  طور بودم...  ی 

  ⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

 *چند روز بعد* 

 

  یچند روز بود که از اهورا خت   درست

از اندازه باعث شده بود   شیب  نینبود و ا

 که نگرانش بشم... 

 

 هم ازش نبود...  ک یخت  کوچ   هی حتی 

 



 زنگ...   هی حتی 

 

روز اول با خودم گفتم حتما به خاطر   دو 

  داشیبعد چند روز باز پ  گه،یکارشه د

  هی ست،یکه ن  کی کوچ   یبچه  شه،یم

ی مراقب خودش   مرد گندس که مطمئیی

 هست! 

 

حرف ها خودم رو  ن یتونستم با ا کیم

روز بعد و روز بعدش   وقتی  قانع کنم، ویل

نتونستم  گهی ازش نشد، د  یخت   چیهم ه

و به محمد زنگ   مت  خودم رو بگ یجلو 

 زدم... 



 

  اما 
ی
 .  چه زنگ زدی

 

 ... چوند یبهم نگفت و فقط من و پ  ج  یه

 

حاال،    شهیم داشیگفت صت  کن، پ  فقط

 ... هیعاد

 

 گهیکه داره دروغ م  دونستمیته دلم م ویل

اون لحن صداش، و اون   ست،ین یو عاد

حس بدم و دلشوره چند روزم و نبودن 

 یچند روز به نظرم اصال عاد  نی اهورا تو ا

 نبود... 



 

ی از محمد چ  دم ید وقتی    مت  دست گ یت 

 و پروا زنگ زدم...  نیبه ارو  شهینم

 

نگران بشم و  خواد یگفت نم  فقط یم پروا 

خودمم گفتم که قبال شده دو سه روز  

 ... ومدهین

 

مثل پروا و محمد   یی هم حرف ها نیآرو 

 داد!  جوابم رو نیم زد و درست حسای   یم

 

ی معلوم بود که چ ویل دونه و فقط   یم یت 

 به من بگه!  خواد ینم



 

 شدم.  یم وونهیداشتم از دستشان د گهید

 

جواب درست و   هی نبود که بهم  شیکیه

هم از دست من جز   یبده و کار  حسای  

 اومد.  صت  کردن بر نیم

 

هم صت   گهیروزه د کیبه اجبار  پس

 ... ومد یباز هم اهورا ن ،کردم ویل

 

  اما، انگار از فشار احساساتم و ی   دونمینم

غروب روز   هو یاز اهورا بود که    یخت  



پنجم نبود اهورا، وسط خونه نشستم و  

 .. . هیگر   ر یزدم ز 

 

شد خودم رو گول  نیم نی از ا شتی یب گهید

 بزنم...! 

 

 ! ومد یخوشم م ازش 

 

که به خاطر    ومد یازش خوشم م اونقدر 

خت  بودن ازش به هول و وال  چند روز ی  

 ! هی گر   ر یو بزنم ز  وفتمیب

 



خواست  رسنوشت یم  دم،یفهمینم واقعا 

 کنه؟   کار یبا ما چ 

 

درست  یدی جد  یدوباره چه باز  واقعا 

 کرده بود؟ 

 

مهره شطرنج  هیخواست با ما که مثل  یم

کنه و   یباز  یچطور  میصفحه بود یرو 

از مارو و از صفحه پرت کنه    یکی کدوم 

 ون؟ت  ب

 

 رسنوشت نبود...  ت  تقص دمیشا

 



 خودمون بود...   ت  تقص

 

  هر 
ی
خودمون   ت  تقص وفتاد یکه م  اتفاق

 بود... 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 " روز بعد" 

 

نتونستم تحمل کنم رفتم  گهید امروز 

 و پروا...  نی خونه آرو 

 

 یو با چشم ها تا من رو عصت   نیآرو 

  عی    رس   د،یرسخ د
ی
  داخل بردتم و با نگرای

 اسم پروا رو صدا زد... 



 

پروا بشنوه و باز بخواد   نکهیقبل از ا  اما 

ی هم اد یب دم در علم شنگه به پا کنه که   ی 

تر  عی    خودم رس  ه،یشکل نیا ختتیچرا ر 

از مبل ها   یکیونش شدم و رو وارد خ 

 نشستم... 

 

 گفتم:   نیرو به آرو  تینشستم با عصبان تا 

 ! ؟ یدینم چرا جوابم رو درست و حسای   -

 شده گفت:  خشک

 ؟ جواب ج   -

  یم -
ی
 هیمگه خرم نفهمم  ن،یآرو  دوی

ی چ    یم  یت 
ی
 یبهم نم دوی

ی
 یایتلفن م هیپا ؟یک



ی چ  هی  یهر رس     یت 
ی
تا ادامه حرفت رو  بیک

  کتی یم خداحافیطی   ج  یه گهیم مت  گیم

... محمد هم که جواب درست و  یت  م

  من و یم ی... هر رس دهیبهم نم حسای  

 ...  چونهیپ

 ادامه دادم:   غیج  با 

ی گیچرا راست و نم -  ؟ی 

 

و داد هام پروا از اتاق   غیحرف ها و ج  با 

اومده بود و با متعجب و نگران  ونت  ب

 کرد.   نگاهم یم

 

 بود.  نیمن نگاه و حواسم فقط به آرو  ویل



 

 سکوت کرده و با غم نگاهم یم دم ید وقتی 

ی چ هیکنه ناخودآگاه  تو ذهنم نقش  یت 

 بست. 

 

مرده؟ محمد به شما گفت؟ باهاتون  -

 حرف زد؟  

 

ی هم چ  باز  به پروا   ی رس   نینگفت که ا یت 

 نگاه کردم و ادامه دادم: 

ی اره؟ گفت مرده؟ اگه، اگه چ - بهم  یت 

ی نگ ی آبت  شیپ م ت  م ،ی   ! ی 



نتونستم تحمل کنه که   گهیانگار د  پروا 

 شده گفت:  عایص

  وونهیراحت شد؟ د  التینه، نمرده! خ  -

ی ابت شیپ یبر  ؟یشد  یاون هم برا ؟ی 

  نکهیا
ی
  ا یزندست؟  ا یاهورا مرده  بدوی

خونش؟ خب   ومدهیچند روز ن  ج   یبرا

که بهت خت     ستی دختی اخه شوهرت ن

 ... هت  کجا نم  هت  بده که کجا م

 

که اول گفت و    یهمون دو کلمه ا فقط

 و برام مهم بود...  دمیشن

 



ی اگه واقعا اهورا نمرده بود و چ  اما    شیت 

ازم   ی خت   چینشده بود، پس چرا ه

 نگرفت؟  

 

  ه؟یادیانتظار من ز  عتی ی... عتی ی

 

 کردم که همه ج    من اشتباه فکر یم تی عی

عوض  نمونیب کیم  تو اون چند روز حتی 

 شده؟ 

 

 کجاست اصال؟    نمش؟یخوام بب یم -

 

 نگاهم کرد.  حریص پروا 



 

ی اسیتو گوش خر  -  یخوایم خوندم؟ یم  ی 

  ج   تی یبب
ی
  هی ؟بهش؟ شوهرته؟ زنیس   بیک

ی ش ی همخونه حساب م  ..! ی 

چشم   چند بار نجاتم که داده، انقدر ی   -

 ... گهید ستمیو رو ن

  نینه خواهرم، تو به خاطر ا زم،ینه عز  -

ی چ تی یکه بب  که دنبالیس    ستین  ا ی شده  یت 

 نه! 

ی رو گول م  خودت   ت 
ی
 یمارو که نم ،ی

ی
 توی

 
ی
 ! گول بزی

 تعجب گفتم:  با 

   ؟ج   -



 

ی چ  ی نگفت... من هم چ  یت   نگفتم...   یت 

 

  نیمدت دوباره سمت ارو  هی از  بعد 

 مظلوم گفتم:  یرس  نیبرگشتم و ا 

 یم ن،یآرو  -
ی
 کجاست؟  دوی

 ی با ب نیآرو 
ی
 نگاهم کرد و جواب داد:  چارِک

  یلیاگه خ  ویل ما،ی آ دونمیباور کن نم -

تت،  گمی... به محمد میاضار دار  اون بت 

ندارم... فکر کنم خودت االن    یمن خت  

  یم
ی
کنه...هم    محمد با اهورا کار یم  ،دوی

 شناسن...  رو یم گهید

 



 شیتکون دادم که به سمت گوش یرس 

گوشه    هی رفت و شماره محمد و گرفت، 

وع به صحبت کردن  ستاد یا و باهاش رس 

 کرد... 

 

رو به  مدت به طرفم اومد و گوش   هی بعد 

 گرفتم.   عی    سمتم گرفت که رس 

 

 الو، محمد.  -

 حالت خوبه؟  ما،یسالم آ -

دم و  با  مکث لب هام رو رو هم فرس 

 جواب دادم: 

 نه!  -



 و گفت:  د یکش   یفه اکال  نفس

گفت ، که بهت گفته اهورا   نیآرو  -

 ... شینیبب یخوایم حالش خوبه ویل

 گرفتم:   عی    رس تکون دادم و رس   ناخودآگاه

 ! نمشیخوام بب  اره! یم -

...  هی ما،یآ -  چند روز صت 

بلند   ی و با صدا  دمیحرفش پر  وسط

 گفتم: 

 ! نمشیخوام بب یم -

ه ج  غیخب، ج  یلیخ  -   غینزن حاال دختی

 ... ارتتیب نی ارو  دمیآدرس رو م غو،یج 

 



رو   گفتم و گوش    یاز حرفش باشه ا  بعد 

 دادم...  نیبه آرو 

 

پروا داره چپ   دمیجام بلند شدم که د از 

ی کنه و غر م  چپ نگاهم یم  . نهت 

 

ه چش سف - نگاه توروخدا...  د یدختی

 دو رس شده!  و یاون د ه ینگران چ 

 

 گفت.   یس  ی برام نازک کرد و ا چشیم  پشت

 

 کاراش خندم گرفته بود...   از 



 

من از  هر چقدر هم که بد باشه ویل اهورا 

 قبول کنم...  تونمیته دل نم

 

  کرد و از رو عسیلرو قطع گوش    ن یارو 

 رو برداشت...  نشیماش چی    سو 

 

س  داشتم...  ت  یعج  استی

 

 خوشحال بودم، هم نگران...  هم

 



از پروا رفتم  بدو و بدون خدافیطی  بدو 

پروا رو هم  یکه صدا   اطیسمت ح 

 . دمیشن

 

  ندادن خدافیطی  اد یعنتی خانوم بهت  -

 ! ؟کتی 

 

ی کردم و سوار ماش   یز یر  خنده  شدم...  ی 

 

 . میبود ک تو راه بود ساعتی  کی

 

 . میشد از شهر خارج یم  میداشت با یتقر 



 

 ... جوشد و رسکه یم ت  مثل س دلم

 

زنگ زد به محمد تا  یچند بار   نیارو 

سه.  قیادرس رو دق  تر بت 

 

 بود...  و خیم  چیپر پ راه

 

  ومدهین نجا یبار هم ا هیتا حاال  حتی 

 بودم... 

 



ی از ده م بعد  زد رو ترمز و زمزمه   نیارو  ی 

 : کرد 

 

 شو...  ادهیپ-

 

 ادهیو پ به اطراف انداختم یکنجکاو   نگاه

 شدم. 

 

و  عرص بود هوا گرگ  یها کی نزد چون

 شده بود.  شیم

 

ی چ   معلوم نبود...  ی ادیز  ت 



 

  راه خایک  هی
ی
  یلیبود با تعداد خ  طوالی

 درخت.  یادیز 

 

 جنگل بود...  هی هیشب شتی یب

 

  با 
ی
انداختم که   نیبه ارو  نگایه نگرای

 
ی
بهم زد و دستش رو سمتم  لبخند مهربوی

 دراز کرد... 

 

رو در  رو گرفتم و راه خایک نی ارو  دست

 ... میگرفت  شیپ

 



  میداشت ینطور یبود که هم یا قهیدق پنج

 ... میرفت یم

 

که    شد یمعلوم م کلبه چوی    هی  نجا یا از 

 چراغ هاش روشن بود. 

 

بان قلبم   میشد  تر یم کی نزد هرج   ضی

 شد.!   یم شتی یب

 

  یهم داره صدا نیکردم ارو   یم  احساس

 شنوه...!  قلبم رو یم

 



 دنیجلو که با شن میرفت گهیقدم د چند 

زدم و   گوش خراش    غیج   یکیپخ   یصدا

 . نی پشت ارو  دمیپر 

 

 قهقه خنده محمد بلند شد.  یصدا

 

 کرد و رفت سمتش و پیس  اخیم  نیارو 

 نثارش کرد.  محکیم

 

 یالدنگ، نم یپرسه  -
ی
دختی مردم زهره   یک

 ...؟ شه یترک م

 



  محمد 
ی
 به منه عصت   نگایه با لودِک

 انداخت و جواب داد: 

تا مارو زهره ترک   نینگران نباش... ا -

ی نکنه خودش چ  ...! شه ینم شی ت 

 

راستم و  ینگاهش کردم و پا حریص

ی زم دمیمحکم کوب   ... ی 

 

 ...! یی قایافر  نهیبوز  -

 

ا من کل کل    اد یز  یعاد طیو محمد تو رس 

ی چ   نیو ا میکرد  یم بود واس من و   یعاد  ا ت 

 اون... 



 

متعجب نگاهم کرد که به روم   نیارو 

پرو به سمت در کلبه   یلیو خ  اوردمین

 رفتم... 

 

 شدم.  وارد 

 

خونه    هیبا  ویل  میبودم اهورا رو ببن منتظر 

 مواجه شدم.  خایل

 

 اطرافم انداختم.  لیبه وسا کیل  نگاه

 



ی چ  بود   کیکوچ   خچالی هی نبود؛خایص  ت 

  هیو  یمی قد یتخت فلز  هیو 

ی ... همچوی  صندیل  . ی 

 

 یم  برش یبا کنجکاو   ک داشتم  نطور یهم

ی چ  د یکردم که شا  دا یپ هم یا گهید  ت 

 یجا هیکردم از پشت تو   کنم... احساس

 گرم فرو رفتم... 

 

 تموم وجودم رو پر کرد...!  خایص ارامش

 

ادکلن تلخ و   یکه بو   دم یکش   قی یعم نفس

 رسدش رو استشمام کردم... 



 

 بود...!   خودش

 

 پر از حس خوب... گرم بود و   بغلش

 

خواست از بغلش  اصال دلم نیم انگار 

 و از اون تن گرم جدا بشم...  امیب ونت  ب

 

ی هم طور که تو بغلش بودم مسخ شده   ی 

به صورتش و  به سمتش برگشتم و نگایه

 بعد آسمون شب چشم هاش انداختم. 

 



ی کرد و چ   نگاهم یم هت  هم خ  اون   نیم یت 

 گفت. 

 

و تو سکوت هم  میتو بغل هم بود یجور 

دونست   نیم که هرِک  میکرد  و نگاه یم

که بعد از   میبود یکرد زن و شوهر   فکر یم

  هی
ی
افتاده  یی جدا  نمونیکه ب  مدت طوالی

 ... می دیبهم رس

 

 افتاد.  شیشون یبه زخم پ نگاهم

 

 خورده بود...!   هیبخ انگار 

 



 و اروم گفتم:   ناخودآگاه

   ؟خوی   -

 خوبم  -

 

بوسه   هیاز حرفش خم شد و بعد از   بعد 

گوشم که باعث شد   یالله  ی رو  ز یر  ی

ی پا زهیبر  یدلم هر  بان قلبم ب  یی   شتی یو ضی

 بشه، ازم جدا شد و با خنده گفت: 

چند روز من    نکهیبه خاطر ا یکی دمیشن -

  کرده و باز هوج    همرو عایص  دهی رو ند

 شده! 

 

 حرفش اخمام تو هم رفت.  با 



 

 نکبت...  کهیمرت

 

 شد...  نیم آدم

 

که به خاطر    که چقدر احمقی   ما یآ یوا

  یاومد و الگ یپرو نگران شد ی اهورا نیا

 بندازه!  کهیبهت ت ینجور ی که ا  تی یبب

 

از من    قطعا  دم،ید  که من یم  آدیم نیا

 هم سالم تر بود... 

 



از   ویل خواستمیاز ته ته دلم نم  نکهیا با 

 اومدم و ازش فاصله گرفتم.  ونت  بغلش ب

 

 ستمیمن از سنگ ن  ویل دونم،یو رو نمت -

که چند بار کمکم   کیس  که جون و سالمتی 

 کرد و نجاتم داد برام مهم نباشه! 

 

 اضافه کردم.  اقتیل  ی   هیحرفم هم  ته

 

ناراحت شدم که لبخندش رو  د ی فهم انگار 

 گفت:   ی جمع کرد و جد



بود که   شوجی  هیناراحت نشو! فقط   -

و   یانگار تو منظورم رو اشتباه متوجه شد

 ... گرفتی   ش یجد

 

ی چ   نگفتم و روم رو اون ور برگردوندم.  یت 

 

باز سمتش برگشتم  قهیبعد از چند دق اما 

 و گفتم: 

 آدیم د یمن کنجکاو شدم، چرا اصال با -

تو   هفته حتی  هی هو یکه کارش براش مهمه 

کتش پ  نشه؟!  داشیرس 

 



 یرو پ  اخیم
ی
اهورا نشست و بهم  شوی

 رو تخت.  نمیاشاره کرد بش 

 

که خودش هم اومد و با فاصله   نشستم

 کنارم جا گرفت.   کیم

 

 ~فلش بک~

 

 *اهورا* 

 

ی م یرو   یپرونده ها مشغول بودم...   ت 

به   وقت بود که درست و حسای   یلیخ 

کت نرس  بودم  دهیرس 



 . دادمیدوباره رسو سامونش م د یبا

 

 به در خورد.  یا تقه

 

داخل، کار دارم، که    ا یز کردم بگم نبا دهن

 تو اتاق...  د یباز پر  شیمحمد با ن

 

 ...! اش یجلف باز   نی از ا ومد یم بدم

 

ی  گزاشته،   ه رس منیس  باز رس ب  مطمئیی

 اون هم افتاده دنبالش... 

 



  چ یه بدون
ی
تش رو در اورد    حرق کت استت 

ی و انداخت رو م با لخند بهم  نگایه ؛ت 

اروم نشست رو مبل رو  یلیانداخت و خ 

ی م یبه رو   کارم.   ت 

 

 سالم اهورا خان... احوال شما...  -

 

کردم    طور که پوکر نگاهش یم همون

  به نشونه تاسف تکون دادم و ی   یرس 

 بهش باز مشغول کارم شدم.  تیاهم

 

خواست تا دوباره  یم  اساش گوشمایل  هی

 ادم شه...! 



 

 ا! ه میسالم کرد -

 بهش لب زدم:  نگایه مین  حتی  بدون

 اد یسالم دادن  ی... زبون باز کردنیافر  -

 ...! گرفتی 

 

  گهیکه ضد حال خورده بود د  نیا مثل

  چیه
ی
 نزد...  حرق

 

نصف پرونده   با یگذشت؛ تقر   ساعتی  مین

 هارو چک کرده بودم. 

 



 خورد...   مدام وول یم محمد 

 

مثل  د یصت  کردم که شا یا قهیدق چند 

انگار ن  ویل نه،یجا بش  هی بچه ادم 

 انگار...! 

 

 رو بهش گفتم:  کالفه

 ...! ونت  پاشو برو ب محمد رو مخیم -

 باال انداخت و جواب داد:  یی ابرو

 ... گهی د نجا یکارت دارم که اومدم ا  -

 

 نگاهش کردم تا کارش رو بگه.  سوایل



 

رو وارد کردن بچه ها...   د یقطعات جد -

از دانمارک اوردن،    همون طور که گفتی 

تا بعد   چک کتی  یایفقط مونده تو ب

ی شدن پولو تحو   ... میبد  لشونیمطمی 

 

 هیتکون دادم و بق د ییبه نشونه تا  یرس 

م خونه  پرونده هارو جمع کردم بت 

 چکشون کنم. 

 

 افتادم...    ما یا اد یفکر خونه  با 

 



دوست  یلبود و  چه حیس  دونمینم

 بود و تو بغلم...  شمیداشتم االن پ

 

 پس زدم و از جام بلند شدم.  افکارمو 

 

 و رو به محمد گفتم:  دمیرو پوش کتم

 زودتر کلکش کنده شه.  میپاشو بر  -

 

و به سمت  ونت  ب  میدو از اتاق زد هر 

 ... میاسانسور رفت

 



و کار هاش   د یسوال در مورد حم چندتا 

 ست،ین یکه گفت فعال خت    دمی ازش پرس

ی نه ابت د ی نه از حم  ... ی 

 

ی بود ابت بیعج تا االن ساکت مونده بود  ی 

 نکرده بود...!  یو کار 

 

 اومد...  میتو گوش امیکیپ

 

 هستش...   از منیس   دمیکردم د  نگاه

 

کت افروز و   " اهورا خان، پرونده رس 

 ." د یرفت بت   ادتونی



 

 نمیماش چی و سوئ دمیکش   یکالفه ا  نفس

 رو گرفتم طرف محمد و گفتم: 

رو بده به راننده، خودت هم  چیسوئ ا یب -

 . ت  برو دوتا قهوه بگ

 

 . ونت  تکون داد و از اسانسور رفت ب یرس 

 

طبقه سوم رو زدم و منتظر شدم تا  دکمه

 بره باال... 

 



ی  دم،یباال که رس یطبقه   به بعد از گرفیی

پرونده، دوباره سوار اسانسور شدم و  

 رو زدم.  نگیپارک یدکمه 

 

اومدم و محمد رو  ونت  آسانسور ب از 

که با دوتا ماگ قهوه اون کنار   دمید

 ... ستادهیا

 

ی هم گرفتم به    رو ازش یم  شیکیطور که  ی 

کت   یمتی  هیکه   نمیسمت ماش با در رس 

 ... میرفت فاصله داشت یم

 



ی ماش کی نزد با یتقر  دفعه   کی که   میبود ی 

   یصدا هی

ی اومد.... چ  انفجار    یصدا دمیشنینم یت 

 بود...  دهیچیسوت مانند تو گوشم پ

 

بودم از شدت   کی نزد نکهی خاطر ا به

ی انفجار ماش  ! میبه عقب پرت شد ی 

 

  کیبود و رسم به خاطر   ختهیروم ر  قهوه

ی دفعه افتادنم به زم خورده بود و خراش   ی 

 برداشته بود...  

 

 ها مهم نبود...  نیا ویل



 

ی که هم  تا وقتی  نه  شیپ قهیچند دق ی 

منفجر شده بود و حاال هم  نمیماش

 سوخت!  یم شیداشت تو آت

 

سوخت   آدم هم اون تو داشت یم  هی... و 

از درد بلند شده بود و   ادشیفر  یو صدا

 بعد... قطع شد...! 

 

بهت رفته بودم، اگه به خاطر اون  تو 

پرونده نرفته بودم باال االن من و محمد  

و خاکستی   میسوختیم شیهم تو اون آت

 ! میشد یم



 

 محمد به خودم اومدم...  یصدا با 

 

ی اهورا خان، زودتر بلند شو و با ماش -  ی 

  نجا یبرو... خطرناکه ا من از در پشتی 

 
ی
 !  بموی

ی بسازن، من  کارت رو یم  حتما  خواسیی

، ویل  امینم ی   هیتو زودتر برو  که شک کیی

 یتو اون تو نبود فهمنیامن، اگه م یجا

 ! شهیبد م

 هم با خودم... برو فقط زودتر...  هیبق

 



رو سمتم   نشیماش چ یاز حرفش سوئ بعد 

ازش گرفتم و بدون توجه  عی    گرفت که رس 

ی م  یی به آدم ها ی پا ومدنیکه داشیی تا   یی 

ی سوار ماش عی     شده رس  بفهمن ج    ی 

که باز    نگیپارک محمد شدم و از در پشتی 

زدم  خورد،یم گهی کوچه د  هی بود و به 

 ... ونت  ب

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 ~حال~ 

 

 *اهورا* 



کرد... انگار اصال    بهت زده نگاهم یم ما یآ

  باورش نیم 
ی
افتاده و چه   شد که چه اتفاق

ی اوردم که تو اون ماش شانیس  نبودم...   ی 

 

  اون چند ساعت اول باورم نیم خودمم

 شد که شانس آوردم و اون تو نبودم، ویل

راننده    هیمن  یکه به جا  نی با فکر به ا

 شدم!  یم اون تو مرده بود، عصت   گهید

 

رش یم  ِک  -  شد؟!  زنده بودن تو به ضی

 

به چشم هاش که اشک توش جمع   نگایه

ی شده بود کردم و چ  نگفتم.  یت 



 

 لب زد:  آروم

ی نکنه... نه... آبت - ی که همچ  ی   یکار   ی 

... ها؟ گهی بود د گهی د یکیپس  کنه؟ینم

 گه؟ ید گمیدرست م

 

اشک از چشم   یاز حرفش قطره ا  بعد 

 . ختی هاش رو گونه اش ر 

 

ی رو باال بردم و هم دستم طور که   ی 

 کردم گفتم:   اشکش رو پاک یم

ی قطعا تنها کار ابت -   گهینفر د هینبود...  ی 

ی بود که... آبت هم بهش کمک کرد...   ی 



  کتی   هیگر   تی یم که االن بش و نگفت نیا ،ویل

  و یه
ی
ی چ  نیتو بود و ا ت  تقص بیک ... گفتم ا ت 

ی و به ابت که مواظب باش   هم اعتماد  ی 

 ...! نکتی 

 

 تکون داد.  یرس 

 

ی به زم هت  خ  ما یآ  تو فکر فرو رفته بود.  ی 

 

 رخ نگاهش کردم.  مین از 

 



اشک   یس یبلند که بخاطر خ  یها مژه

متوسط و  تی یبودند؛ ب  دهیهاش بهم چسب

 خوش فرم. 

 

 شینیزدم و با دوتا از انگشتام ب یلبخند

 . دم یرو کش 

 

 زد.  یکینگاهم کرد و لبخند کوچ  متعجب

 

 .. هیحسم نسبت بهش چ  دونستمینم

 

  خواستمم بهش فکر کنم... کالفم یم نیم

 کرد! 



 

  ی رو رس دادم رو لب ها نگاهم
ی
و   صوری

 . شی غنچه ا

 

 کشیرو گرفتم و به خودم نزد چونش

 کردم. 

 

 حس کرد...  شد یرو م  خجالتش

 

رسش رو عقب بکشه که اون   خواست

 ... کشیدستم رو انداختم دور کمر بار  یکی

 



  ت ت  ... اخرش که گ؟کتی یکجا فرار م  -

ی دختی خوب بش  هی... پس مثل ارمیم  ی 

 رسجات...! 

 لب زمزمه کرد:  ر یحرص نگاهم کرد و ز  با 

 خودخواه..!  عویصی  -

 

 طاقت لب هاش رو به کام گرفتم.  ی  

 

 تر بود...!  نیت  شکالت هم ش از 

 

رس تا رس وجودم  و خایص بی عج لذت 

 رو در بر گرفته بود... 



 

  قیعم یها مک
ی
 زدم...   یم و طوالی

 

 ! شد یجاش کبود م  مطمئنم

 

کنه   یهمکار  داشتم مثل دفعه قبیل توقع

حرکت بود و فقط   ی   ما یا باهام، ویل

 شم هاش رو بسته بود. چ 

 

 جدا شدم.  ازش 

 



حرکت از جاش بلندش کردم و رو    هی با 

 پام نشوندم... 

 

گفت و با بهت نگاهم   یا دهیترس یوا

 کرد... 

 

 خوی   -
 ! ؟باش   مگه قرار نشد دختی

 

نگاهم کرد و خواست از رو پام بلند  چپیک

 شه که مانعش شدم. 

 

هام رو دور کمرش حلقه کردم و   دست

ی رسم رو بردم ما ب  گردنش.   ی 



 

  نشیو تا قفسه س دم یکش   قی یعم نفس

 زدم...   در ی   ی   یبوسه ها

 

 تونستم حالش رو بفهمم...  یم

 

ی اونم چ  انگار   مانع راحت بودنش یم یت 

 شد... 

 

د... مثل دستش بازوم رو گ  با  رفت و فرس 

ناخن هاش بلند بود چون تو بازوم  نکهیا

 ! د یچیپ  درد کیم

 



 دمشیبوس  منتظره همونطور که یم هت  غ

از درد  به گردنش زدم که اجی  قی یمک عم

 نثارم کرد.  گفت و مشتی 

 

 ت  خ ستی یبلد ن دنمی... بوسچته وحیس   -

 رست؟! 

 

 پرو نبود...؟!  یادیز 

 

جذاب    نیهاش خمار شده بود و ا چشم

 ترش کرده بود. 

 

 گفتم:   ناخوداگاه



نگاه نکن...  ینجور یرو ا کیس  چوقتیه -

 ! یس  یخوشگلتی م

 

م رسش رو انداخت پا با  ی رس  و لبش رو   یی 

 گاز گرفت. 

 

 نداشتم.  شیمنکه کار  د؛یخوار  یم   خودش

 

پهلوهاش گرفتم و گزاشتم رو تخت و  از 

 خوابودمش. 

 



درشت نگاهم  یزده و با چشم ها جانیه

زدم و دوباره لب   مهیکرد که روش خ   یم

 هاش رو شکار کردم. 

 

باعث شد  نم یکرد باهام، هم  نیم یهمکار 

 
ی
 بزنم.  نشیبه س  که چنیک

 

چشم   هو یهول کرد. چون   نکهیا مثل

 هاش باز شد و با تعجب نگاهم کرد. 

 

 کارش خندم گرفت.   از 

 



لب هاش دل کندم و رسم رو گزاشتم رو  از 

 ... دمی و اروم خند نشیقفسه س

 

وع کرد  انگار  تازه به خودش اومد که رس 

 ... یگر   هوج  

 

  کیس    شعور تو خجالت نیم کثافت ی    -

چهارصد  لی ! پاشو از روم گور که؟یمرت

 ...! یی لویک

 

با دستم دهنش  دمیخند که یم  همونطور 

 رو گرفتم و اروم جواب دادم: 



... باشه ؟کتی   غی ج  غیج  یدوس دار  -

 
ی
 نداره ویل راحت باش به حال منکه فرق

در   نیتو... چه فکر ها که محمد و ارو 

 کنند...   موردت یم 

 

  ر یزانوش رو اورد باال تا بزنه ز  عصت  

 شکمم که با دستم جلوش رو گرفتم. 

 

ه-  ! چموش  وحیس   دختی

 

 کنم.   تشیحقش بود اذ  نکهیا مثل

 

 ... شد یپرو م یدیخندیبهش م کمی



 

توجه بهش از روش بلند شدم و   ی  

 . ستادمیا

 

قدم گزاشتم جلو که دستم رو  کی

 گرفت... 

 

 اهورا...  -

 

  نگاه ی   سختی  به
ی
بهش انداختم و با  تفاوی

 ... ه یرسم اشاره کردم چ 

 



 

ن گفت:  با  ن می  می

خوام ازم ناراحت   خوام... نیم نیم -

 ...! باش  

 

بودم که من هم براش مهم   خوشحال

 بودم. 

 

 . ستاد ی جاش بلند شد و رو به روم ا از 

 

کرد    که دل آدم رو آب یم   لحن مظلویم با 

 ادامه داد: 



 ؟ یازم دلخور شد -

 

 ... ویل ه یخودخواه دونمیم

 

ازت دلخور بشم؟... باشه،  یخوایکه نم  -

 یم
ی
 که منم دلخور نشم!   کتی ب یکار   هی توی

 

 نگاهم کرد.  سوایل

 

 ادامه دادم:  یلحن مرموز  با 

 ! منو ببوش د یخب تو با -

 



 از حرفم با بهت نگاهم کرد.  بعد 

 

ی تعجب کرد انگار هم  یجور  هی چند  ی 

تو بغل من، لب هاش قفل   شیپ قهیدق

 لب هام نبود! 

 

 لب گفتم:  ر ینگاهش کردم و ز  هت  خ 

 هوم؟  -

 

د و نزد لب  شد.  کمیهاش رو، رو هم فرس 

 

 



رو  گشیدستش رو رو بازوم و دست د هی

رو صورتم گزاشت که دوباره کمرش رو  

 گرفتم. 

 

به   یز یر  ی اورد و بوسه  کیرو نزد رسش

 عی    لب هام زد و خواست جدا بشه که رس 

ی دستش رو گرفتم و هم طور که به   ی 

کردم محکم   ترش یم کی خودم نزد

 . دم ی و بعد عقب کش  دمشیبوس

 

قرمز شده بود و نگاهش  خجالت کیم از 

 . د ی دزد رو یم

 



کنم،   تشیزدم و خواستم باز اذ ی شخندین

محمد از اون طرف در بلند   ی صدا ویل

ی شد و نزاشت چ   بگم.   یت 

 

ی اتیتو عمل  ا یتو؟  امیاهورا خان، ب -  ! ؟ی 

 

کردم و به سمت در رفتم و بازش    اخیم 

 کردم. 

 

که پشتش بود   نیرو به محمد و ا نگایه

 انداختم. 

 



من گفتم االن  ن؟ینبود ات یعه، تو عمل -

عمو  گه یچند وقت د کتی   یم  یکار   هی

 ! یی دا  دمی... شاشمیم

 

من   نکهیقبل از ا هام توهم رفت ویل اخم

با ترس    نیبخوام جواب محمد رو بدم ارو 

 گفت: 

 یه -

  یباال انداخت و بعد جد یشونه ا محمد 

 به من نگاه کرد و گفت: 

بره، تا شب   نیبا ارو  اد یبگو ب ما یبه آ -

 باشه...  ما یمنتظر ا نجا یا تونهینم



رس کارتون منم   د یخب نباشه! شماها بر  -

 دنبالش...  نیایهستم. بعد ب ما یبا ا نجا یا

که اخم کرده بود کردم و    نیبه آرو  نگایه

 ادامه دادم: 

س بال  -  یم ارم؛ یهم رسش نم یی نتی

کنم تو اون مدت که تو   یخواستم کار 

 کردم!   خونم بود یم

 به محمد کردم و گفتم:   یا اشاره

  نی تا ا سم ت  فردا حساب تو رو هم م -

زدنتو  د یو د ستادنی عادت فالگوش ا

 ! فراموش کتی 

 



بهشون در   یاز حرفم بدون توجه ا بعد 

  ما یرو محکم بستم که با چهره بهت زده ا

 رو به رو شدم. 

 

 نجا یبود حرفم رو که گفتم ا دهیشن انگار 

 ... مونهیم

 

ی چ  ویل نگفت و فقط رو تخت گوشه    یت 

 کلبه نشست.   ی

 

ی به سمت م منم که    یا  و چوی   کیکوچ   ت 

 یبه کاغذ ها وسط کلبه بود رفتم نگایه

 روش انداختم. 



 

ی هم ما یآ نگاهم کرد و آخر    هت  طور خ  ی 

کنم انگار    بهش نیم توجیه د ید وقتی 

 گفت:   هو یحرصش گرفت که 

من با اون دو تا برم که   االن نزاشتی  -

  نی ا وار یدر و د ا یتو رو نگاه کنم  ا ی مینیبش 

 جا رو؟! 

 

 . دمیناخودآگاه خند حریص  یصدا با 

 

دوست داشتم همش  چرا ویل  دونمینم

 بود.  نیت  کردنش ش  تیکنم، اذ  تشیاذ

 



 یبا چشم ها ینجور یا وقتی  مخصوصا 

ی براقش نگاهم یم لحن    نیکرد و با ا  ست 

 زد.  حرف یم

 

 نخند انقدر بهم، جوابم رو بده!  ،یه -

 

خودم رو گرفتم تا به   یجلو  سختی  به

 ادامه ندم.  دنمی خند

 

 . ستادمی سمتش رفتم و رو به روش ا به

 

ی خم شدم و هم   کیم طور که به چشم   ی 

 کردم گفتم:   هاش نگاه یم



نگاه کردن به   کنمیفکر نم نه، ویل وار ید -

 من حوصله رس بر باشه ها! 

 

زدم که با اون   یشخند یاز حرفم ن بعد 

به   مشت محکیم فش،یظر  یدست ها

 زد.  نمیس

 

 ! فتهیخودش ی کهیمرت -

  گم؟ی چرا؟ مگه دروغ م -

 

روش خم شدم و دستام رو دورش   کامل

 گاهم کردم...   هیقرار دادم و تک

 



 ش بردم. لب ها کیرو نزد رسم

 

 هوم؟ -

 

 نگفت و فقط نگاهم کرد.  ج  یه

 

بردم که اگه   کی رو اون قدر نزد رسم

ی حرف م  خورد به هم.  لب هامون یم دمت 

 

که    ما یا ی از چند لحظه، چشم ها بعد 

  کیخمار شد، خواستم عقب بکشم که 

لباسم رو گرفت و من و به   قهی  ما یدفعه ا



و لب هاش محکم  د یسمت خودش کش 

 رو لب هام قرار گرفت! 

 

  نبود... ویل اد یز   زورش
ی
  نی ا چون ناگهای

شده   دهیکار و کرده بود به سمتش کش 

 بودم و روش افتاده بودم. 

 

 ... د یرو مک نمییپا لب

 

ی کردم و هم  نیم یمن کار  ویل طور چند  ی 

 تو بهت کارش بودم.  هیثان

 



قدم   شیکردم خودش بخواد پ  نیم فکر 

 کار االنش برام لذت بخش بود.   نیبشه و ا 

 

 دمشیبوس یم هو یدفعه من بودم که  هر 

 شدم، و متعجبش یم یم کیو بهش نزد

 کردم... 

 

من رو   ما یدفعه قرار بود ا  نی انگار ا ویل

 کنه!   ز یسوپرا

 

قرار گرفت و کم کم  نمیدستش رو س چون

ی به سمت پا  اهنمت  کرد و از پ   یرو  شیپ یی 

 رد شد... 



 

 کردم.   ش یکارش من هم همراه  نی ا با 

 

 از لب هاش گرفتم و ازش جدا زدم.  یگاز 

 

 کم آورده بود...   نفس

 

و  د یبرخالف انتظارم عقب نکش  ویل

 رو کنار صورتم گذاشتم.  گشیدست د

 

وع به بوس دوباره  کردم...   دنشیرس 

 



به سمت گردنش رفتم و محکم  بعد 

ی تو هم دم،یمک ی ح  ی  هم هم دستم رو  ی 

بدنش به حرکت در اومد و کم کم به  

ی سمت ب  پاش رفت...  ی 

 

ی ب   ی 
ی
زدم و هم زمان مک   پاش رو چنیک

هم به گردنش زدم که اه و اخش  یا گهید

 باهم بلند شد... 

 

خودش    هو یبرم که  شیپ شتی ی ب خواستم

 . د یرو عقب کش 

 

 تعجب نگاهش کردم.  با 



 

شد و خودش هم  قدم یم  شیپ  خودش

 ! د؟یکش   عقب یم

 

کردم خودم    سیع شده بودم؛ ویل عصت  

ل کنم و چ  ی رو کنتی نگم که ناراحت   یبد ت 

 بشه... 

 

کارهات    ن یا یبرا خوی   لیدل  دوارمیام -

 ! داشته باش  

 

 بغض نگاهم کرد و آروم گفت:  با 



... با... باور کن من... من فقط، د یببخش  -

  یحس بد هیعذاب وجدان دارم... 

هرزم... که بعد   ه،ی  کنمیدارم.... حس م

  یبهم زد، فور  یکیمدت کوتاه که با  هیاز 

 رفت با دوستش... من فقط... 

 

ی چ نزاشتم بگه و دستم رو رو دهنش   یت 

 گزاشتم. 

 

ی چ  خواد ینم  س،یه -   یت 
ی
 گه،ید بیک

 ... دمیفهم

 

 . دم یاز حرفم کنارش دراز کش  بعد 



 

 و گفتم:  دمیهم سمت خودم کش  اون

باهات   اد یز  یبخواب، تا خودت نخوا -

 ... مت  نم شیپ

 

ی چ   نگفت و چشم هاش رو بست...  یت 

 

 کردم...   درکش یم  یحدود تا 

 

عذاب وجدان داشتم،  هم کیم خودم

  هیباالخره منم 
ی
زن و بچه داشتم، و   زمای

دوست و همکارم  که قبل با   یاالن با دختی 

 شدم...  بود داشتم وارد رابطه یم



 

کردم فقط   و سیع  دمیکش   یکالفه ا  نفس

 بخوابم!  کیم

 

ی *آبت  *ی 

 

 شوک بودم...  یتو  هنوز 

 

 که اهورا مرده... حتی   شد ی نم باورم

 تصورشم برام سخت بود! 

 



ی نبود که به هم  ادیم اهورا  بشه از   راحتی  ی 

 دور خارجش کرد. 

 

 کیو پ دم یبه صورتم کش  دستی  کالفه

وبم رو   ... دم ینفس رس کش  هیمرس 

 

راه   ینا گه یخورده بودم که د  یاونقدر 

ی رو نداشتم، همش جلو چشمم   رفیی

ی ماش  منفجر شده اهورا بود.  ی 

 

  قیطر  نی اون هم از ا هت  خواستم بم نیم

 نامردانه... 

 



 د یبهش فک کردم ک به حم یاونقدر 

رو لعنت فرستادم تا چشم هام گرم شد و 

 خوابم برد...  یی را یهمون مبل پذ

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

ی ابت آشغایل هی... تو عویصی   ...! ی 

 

 ...؟! منو بکیس   یاهورا  تونستی  چطور 

 

 ... پستی  یلیخ 

 

 ... یی ترسو هی تو 



 

کرد و باال رس جنازه   یم  هیکه گر   همونطور 

 زد...  یعی ی اهورا نشسته بود ج 

 

 وحشت نشستم رسجام...  با 

 

 عرق بودم.  سیخ 

 

باال    دمیاز شدت تند تند نفس کش  نمیس

ی پا  شد.  یم یی 

 



زدم و با پشت دست زدم به   عصت   اد یفر 

وب رو م یو بطر  وانیل ی مرس   ... عسیل  ت 

 

ی ل یصدا بلند شد   یو بطر  وان یشکسیی

اومد و با ترس   مهیکه خدمتکار رساس

 کرد...   نگاهم یم

 

 گمشو از جلو چشمم... زود باش!   -

 

ماساژ دادم  هام رو  قهیانگشت هام شق با 

 و ارنج هام رو گزاشتم رو زانو هام... 

 

 بود...   خودش



 

 من بود...  یمایآ

 

 کرد؟   یم ه یچرا داشت واسه اهورا گر  ویل

 

 من؟!  ی... گفت اهورا گفت

 

 مال منه...!  ما یممکنه، ا ت  غ  نی... انه

 

توجه به   شدت از جام بلند شدم و ی   با 

و با   ونت  رسو وضعم از خونه زدم ب



ی بلند گفتم ماش یصدا  نگیرو از پارک ی 

 ... ارنیب

 

کردم... حاال    رو مشخص یم  فمیتکل د یبا

 مال منه!  ما ی که اهورا مرده پس ا

 

 *مای *از زبان آ

 

ی غمگ به اهورا که هنوز خواب بود نگاه   ی 

 کردم. 

 

عقب  هو ی شبیبودم که د  ناراحت

 . دمیکش 



 

ی خود اهورا با من همچ اگه   رو یم یکار   ی 

ی خ   خورد...   بهم بریم یلیکرد مطمئیی

 

 میخودش از قبل همراه هم وقتی  اون

 کنه...! 

 

ی اهورا چ  ویل بهم نگفت و درکم کرد؛   یت 

ی هم یبرا  ازش ممنون بودم...   یلیخ  ی 

 

 ه ی هو،ی شبید چرا، ویل دونمینم خودمم

  هیبهم دست داد، انگار که   احساش

ی چ   هیگفت شدم مثل    ته ذهنم بهم یم یت 



ی زن هرزه، اول با ابت و بعد با دوستش  ی 

رابطه برقرار کردم، اون هم بعد از بهم  

 زدن رابطشون... 

 

که    و اشیک دمیبه صورتم کش  دستی 

و رو پاک   ختیر  داشت رو گونه ام یم 

 کردم. 

 

 نگاهم رو به اهورا دوختم...  دوباره

 

صورتش  یدستم رو رو   ناخودآگاه

گذاشتم و به حالت نوازش دستم رو 

 حرکت دادم. 



 

بلند شد و  م یزنگ گوش یدفعه صدا کی

م.   باعث شد از جا بت 

 

رو از کنار بالشم گرفتم و   میگوش  عی    رس 

 بهش انداختم.  نگایه

 

 بود...   نیارو 

 

  کهنیقبل از ا رو وصل کردم. ویل تماس

ی چ   خودش حرف زد.  عی    بگم رس  یت 

 



ی ابت ما،یالو، آ - اومده دنبالت باز، انگار   ی 

هم   و کیس ستیکه اهورا ن  دهیفهم

 یبرا اره،یتو رو از دستش در ب تونهینم

ی هم نرو خونه   سا یوا کمی دنبالته، فعال  ی 

 شیپ ا یبه من بگو ب یایب اهورا، خواستی 

 خودمون...! 

 گفتم:   ج  ی گ  با 

 اومده دنبالم؟  صبجها، اول  -

، ز  - بهت خوش   یادیصبح کجا بود دختی

گذشته زمان از دستت در رفته ها، 

 ظهره... 

 



که ناخودآگاه از    د یاز حرفش خند بعد 

 رسخ شدم.  خجالت کیم

 

 و گفتم:  دمی کش   نفیس کالفه

روز راحت داشته   هی ستیانگار قرار ن -

 ... یباشه، ممنون که خت  داد م،یباش

 ما ی ا  مت  م گهیبود... من د  فمیوظ -

بهم بگو،  داشتی  یمواظب باش، کار 

 خدافظ... 

 خدافظ  -

 

 بود؟  ِک  -

 



به اهورا که خواب آلود بود  نگایه

 انداختم. 

 

ی گفت ابت  یم  ن،یارو  - اومده دنبالم،  ی 

 ... یکه تو مثال... مرد  دهیچون... فهم

 

شد و با اخم و   ر ا یحرفم اهورا هوش با 

 حرص گفت: 

خواد    یم لعنت بهش! از هر فرصتی  -

 استفاده کنه! 

 

ی چ   نگفتم و سکوت کردم.  یت 

 



ی ابت عتی ی ذره هم ناراحت نبود که   هی  ی 

 ست؟یاهورا ن گهیمثال د

 

ی بب که    دن،یو آدم هاش به کجا رس  ا یدن ی 

 براشون نداره...  یی معنا چیه دوستی  گهید

 

خودخواه شدن و فقط به فکر   همه

 خودشونن، همه... 

 

 *از زبان پروا* 

 

که داشت   نی به آرو  یکالفه ا  نگاه

 خورد انداختم...  خونرسد صبحانه یم



 

ی اهوراعه چ شیپ  ما یا گم،یم  ن،یارو  -  شی ت 

 نشه؟ 

 

ی هم کالفه شد و هم نیحرفم ارو  با  طور  ی 

 کرد گفت:   که نگاهم یم

از  پرش یم یمن، چند بار دار  ز یاخه عز  -

ی منم جوابت رو دادم، نه، چ  روز،ید  ش یت 

  دم یکه من د  یاون مرد شه،ینم
 
  بالی

 ! ارهیرسش نم

 راحت شد؟  التیخ 

 

 رو به عالمت نه تکون دادم.  رسم



 

از جاش بلند شد و دست هاش رو    نیارو 

 دو طرف صورتم گذاشت. 

 

 یبرا قیرف هیاز  شتی یپروا، تو باور کن ب -

خواهر،   هیاندازه  ،گذاشتی   هیما ا میآ

که    ستیخوب هم ن بده، ویل گمینم

دختی عاقله،  هیاون  ،انقدر نگرانش باش  

  شه،ینم دهیسوراخ گز  هیدو بار هم از 

   زم؟یخب؟ پس نگران نباش... باشه عز 

ی رو پا دستش  گفتم:   اوردم و با ناراحتی  یی 

از   رو حتی  ما یآ ست،یدست خودم ن -

دوست دارم...  شتی یهم ب میخواهر واقع



 ... وگرنه یمشمیناخودآگاه دل نگرونش م

 دو... 

 

قفل لب هام شد و حرفم   نیآرو  یها لب

 نصفه موند... 

 

  هیکردم که بعد از   شیشوق همراه با 

 ازم جدا شد.  میمدت که نفس کم آورد

 

  نی ول کن ا -
ی
ها و فکر ها و پروا!   نگرای

رس کارم،  مت  اصال امروز من هم نم

و باهم  میتو خوش بگذرون  شی پ نمیش یم

 خوبه؟  م،یباش



به خاطر من  خواد ینه، برو رس کارت، نم -

  الگ
ی
 خونه...   بموی

تو تنها  شناسمت،یکه، من م  ستین  الگ -

 
ی
در مورد هزار تا  الیهزار تا فکر و خ  بموی

ی چ  بمونم امروز ... کتی یتو ذهنت م ت 

ه...   شتیپ  بهتی

 

ی حرفش بوسه ا بعد  به گونم زد   یاز گفیی

ی رو از رو م  شیو گوش گرفت و از    ت 

خونه ب ی  رفت.  ونت  آشت 

 



  لیمدت که به جمع کردن وسا هی از  بعد 

خونه   ی صبحانه گذشت، با تعجب از آشت 

 کجا رفته...   نیآرو  نمیرفتم تا بب ونت  ب

 

و خت    شی با منش  کی زنگ کوچ  هی د ینبا

 ! د ی کش   انقدر طول یم اد،یامروز نم نکهیا

 

که رو کاناپه    دمشیحال که رفتم د به

 بود.  عصت    نشسته بود و کیم

 

 نشستم و آروم صداش زدم.  کنارش

 



بهم انداخت به فرد پشت خط که  نگایه

 بود، گفت:  ما ی آ دمیفهم

  ما یآ  مت  م گهیبود... من د  فمیوظ -

بهم بگو،  داشتی  یمواظب باش، کار 

 خدافظ... 

ازش   یرو که قطع کرد فور  تماس

 : دمیپرس

  بود؟ ج   ما یآ -
ی
افتاده  شده بود؟ اتفاق

 براش؟ 

ی دستش رو دورم حلقه کرد و هم هی  ی 

  د یکش   طور که من و به سمت خودش یم

 گفت: 



  دم،یداد، من االن د امیاره، محمد بهم پ -

ی انگار ابت که    دهیفهم ما،یرفته دنبال ا  ی 

خت  بدم   ما یگفت به ا  ست،یا ناهور  گهید

 ... هت  اهورا بمونه، خودش درگ ش یکم پ  هی

 

 
ی
 کردم...   پوق

 

   گه؟یبود د تی یچه وضع  نیا

 

ی ابت   زودتر دست بر یم د یباالخره با ی 

ی ا  اون هم وقتی  ما،ی داشت از خواسیی

 ... خواستتشیخودش نم 

 



ی ابت - که با    یبعد از کار  کنم،یرو درک نم ی 

کرد، ادعا کرد عاشقشه، حاال هم که    ما یا

استفاده  همش دنبالشه و از هر فرصتی 

 کنه...   یم

 

ی آرم  نگاهم کرد و بعد با مکث گفت:  ی 

 کنم، یدرکش م ،کیمیفقط  کم،یراستش  -

...  رو دوست داره ویل ما یو به نظرم ا

 ! ست ین عاشق خوی  

ادامه   ما یرابطش رو با ا اول از راه خوی   از 

، ا ی همه   نینداد، وگرنه جز دوست داشیی

 داشته باشه؟  تونهیم  یلیچه دل شیت  گیپ

 



 باال انداختم و سکوت کردم.  یا شونه

 

ما رو تو راه  شهیاشتباه، هم   مات یتصم

 ... نداختیهم م اشتبایه یها

 

که به گردنم زده شد از جا    یبوسه ا  با 

 . دمیپر 

 

نگاه کردم و با ترس   نیحرص به آرو  با 

 صداش زدم. 

 

 کرد خودش رو مظلوم کنه:   سیع



 خوامت پروا...  یم -

 خنده بدون توجه به حرفش گفتم:  با 

 ! ادا یمظلوم بودن بهت نم -

 

 گفت و بغلم کرد.   هویم

 

 به گوشم زد و آروم گفت:  یبه ا  بوسه

 دوست دارم!   -

 ... شتی یمن ب -

 

وع به بوس بعد  لب  دنیاز حرفم دوباره رس 

 هام کرد... 



 

با   اد یخشک که ز   نی کرد ارو   فکر یم ِک

مواقع   شتی یو ب شه ینم یمیصم کیس

پر از  شکیل  نی تو رابطه ا ه،ی جد

 احساسه؟ 

 

 کردم؟    یم کار یچ  د ی مرد با نیبدون ا  من

 

که تو خانواده ام نتونستم مهر و   هرچقدر 

کنم و بهم محبت بشه،    دا یمحبت رو پ

 کردم.   دا یپ   نیتو وجود ارو  ویل

 



  میحرست هام، با اومدنش به زندگ تموم

ی از ب  رفت...   ی 

 

 جدا شد.   کیم  ازم 

 

دستش باال برد و محکم  هیرو با  دستام

 اهنت  پ یدکمه ها گشیگرفت؛ با دست د

  نی خودش بود و با ا یکه برا  یمردونه ا

وع به   دم،یپوش  خودم یم  شتی یحال ب رس 

 باز کردن کرد. 

 



  کیرو در آورد و رسش رو نزد نمیسوت

زد  ام کرد و نو..کش رو مک محکیم نهیس

 که اهم بلند شد... 

 

هام رو گاز گرفت و مک زد و  نهیس انقدر 

که چشم هام خمار شد و ک..صم   د یس یل

 ... سیخ 

 

وع به مال دست   دنیهام رو ول کرد و رس 

 ک...صم کرد. 

 

 ... ن ی اه، ارو  -

 



 گفت.   بهم انداخت و جونیم  نگایه

 

ی رو از پام در اورد و هم شلوارم طور که   ی 

  ر یز  د یمال از رو شورتم ک..صم رو یم

 گوشم آروم گفت: 

 توله؟  یکرد   سیجون... خ  -

 

رو ندادم که دستش رو داخل   جوابش

نگشت هاش رو  از ا یکیشورتم برد و 

 واردم کرد. 

 

 گفتم.   آجی 

 



ی رو از هم باز کرد و رسش رو ب پاهام پام   ی 

 برد. 

 

خواست بکنه   که یم  یفکر کار  با 

 شدم.  کیتحر  شتی یناخودآگاه ب

 

ی برخورد زبونش داغش به ب  با  پام اه   ی 

 و دستم تو موهاش رفت.  دمیکش  یبلند

 

هم  گشیانگشت د هیبهم زد و  یسیل

 اضافه کرد. 

 



شدت لذت خواستم پاهام رو جمع   از 

 کنم که نزاشت و با دست هاش مانع شد. 

 

ارضا شدنم بود   کیمدت که نزد هی از  بعد 

 . د ی از کارش دست کش 

 

 نکن...  ن،یارو  -

 

به لب هاش   یسیرو بلند کرد و ل رسش

 زد. 

 

 نکردمت که هنوز توله...  -



 

 حرص صداش زدم.  با 

 

وع به مال دوباره ی ب دنیدست هاش رس    ی 

 پام کردن و اه و ناله من بلند شد. 

 

 ارضا شدم.   غیج  هیادامه داد که با  انقدر 

 

به ا چشم به   یهام رو هم افتاد که ضی

ی ب  پام زد.  ی 

 

 کار دارم باهات خوشگلم...   ا،ینخواب -



 

به   یاز حرفش جلو اومد و بوسه ا بعد 

 لب هام زد. 

 

 در آورد.  جدا شد و لباس هاش رو   ازم

 

 زد.  مهیروم خ  دوباره

 

دفعه خودش رو  کی از چند لحظه  بعد 

 واردم کرد. 

 



بکشم محکم لب هام رو   غیخواستم ج  تا 

 قفل لب هاش کرد. 

 

رو دورش حلقه کردم و با دستم به  پاهام

 پشتش چنگ انداختم. 

 

وع به تلمبه زدن تو ک..صم   محکم رس 

 کرد. 

 

و   نیآرو  یرب  ع با تلمبه زدن ها هی از  بعد 

گوشم با   ر یز  شی سک...س یحرف ها

هم بعد از   نیشدت ارضا شدم که ارو 

 ارضا شد.  قهیچند دق



 

  قهیهم بعد از چند دق من
ی
  از خستیک

 خوابم برد. 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

  دار یحس نوازش موهام از خواب ب  با 

 شدم... 

 

  دهیکنارم با باالتنه لخت دراز کش   ن یارو 

 کرد.   بود و با دستش موهام رو نوازش یم

 

 زد.  یلبخند د یبازم رو د یچشم ها وقتی 

 



 زدم تو بغلش رفتم.  یهم لبخند من

 

 شوهر بود...  هی از   شتی یبرام ب نیآرو 

 

 خانوادم بود... کل خانواده ام...  اون

 

فرشته  هیهم مادر و پدر بود، هم  برام

خانواده ام بهم   که وقتی   ،نجات واقیع

  شتی ی کردن و به خواهرم ب  توجه نیم 

 کردن، اون اومد...   محبت یم

 

من مهربون بودن، پر محبت،  ی  خانواده

 نه نسبت به من!  ویل



 

همه  ،یپدر  ا یشد مادر  وقت نیم چیه

اندازه دوست داشته   هیبچه هاش رو به 

  هیهم  یکیدرصد کوچ  هی باشه؛ باالخره 

 دوست داشت...  شتی یکدوم رو ب

 

ما از درصد گذشته   یتو خانواده  ویل

 بود... 

 

به خواهر   یادیز  یلیعشق خ  هی مادرم

 ترم داشت...  کیکوچ 

 



  ا یبه قول خودش، چون با به دن فقط

رو  عالم خوشبختی  هی هو ی اومدنش 

 . ختی رسشون ر 

 

 ... امیب ونت  کردم از فکر به گذشته ب  سیع

 

به گذشته و  اد یفکر کردن ز  شهیهم

رو  ندت یاون زمان، آ یحرست خوردن برا

 ... ختی ر  بهم یم

 

بهش  نگایه  نیارو   زنگ گوش    یصدا با 

 انداختم. 

 



ی رو از رو م شیکنار بلند شد و گوش  از   ت 

 برداشت. 

 

 هاش تو هم رفت...  اخم

 

 بهم انداخت و آروم گفت:  نگایه

جوابش رو ندم؟ بعد   یخوایمامانته... م -

 از اون دعوا د... 

 

 حرفش رو کامل کنه و گقتم:  نزاشتم

 نداره، جواب بده...  ت  یع -

 



 جواب داد.  د یترد با 

 

تونستم  کم بود و نیم  شیگوش  یصدا

 ... گهیم  بفهمم درست ج  

 

  دمیفهم نی از اخم ها و تعجب ارو  ویل

که باعث    ستی ن حداقل خت  خوی  

 باشه...  مونی خوشحال

 

ی مدت، آرم  هی از  بعد  در جواب به پشت  ی 

 گفت و قطع کرد.   یفقط باشه ا  خیط

 



 نمینگاهش کردم تا بب یو با کنجکاو  منتظر 

 شده.  ج  

 

 انگار سختش بود بهم بگه...  ویل

 

 تکون دادم.  شدهیچ  رو به معتی  رسم

 

 مکث گفت:  با 

 مامانت بود.  -

 تعجب گفتم:  با 

 ... یو که قبلش هم گفته بود  نی خب ا -

 



 
ی
 کرد.   پوق

 

ی بب - ی چ  زم،یعز  ی  ! فقط انگار  ستا ین مهیم ت 

...  ستی... حال بابات خوب نکیمی

مدت   هی  ؟... هول نکتی نتتی بب خواد یم

احت کنه م  ... شهیخوب م گنیاستی

 

 لحظه موندم...  هی

 

نبود با   یمیصم  اد یرابطه ام ز  د یشا

باز هم خانواده ام بودن و  خانواده ویل

 دوستشون داشتم. 

 



اشک تو چشم هام جمع شد و  ناخودآگاه

 . د یصدام موقع حرف زدن لرز 

 

چش شده؟ اون که حالش خوب بود؟   -

 حالش االن بده؟   ج   عتی ی

 

از حرفم چند قطره اشک از چشم   بعد 

 . خت یهام ر 

 

وع به  با  هول از جام بلند شدم و رس 

با   نی لباس هام کردم که ارو  دنیپوش

 
ی
از رو تخت بلند شد و دستم رو  کالفیک

 گرفت. 



 

که خودت    باش   ینجور ی االن تو ا -

ی چ   ... شهی م تیت 

 

بهش انداختم و لباسم رو  نگایه مین

 . دمیپوش

 

دل شوره   م،یبپوش بر  ن،ی بدو ارو  -

 گرفتم... 

 

شال رو موهام   هی یاز حرفم رس  بعد 

رو به  نیآرو  یانداختم و لباسم ها

 سمتش گرفتم. 



 

 ! مت  خودم م یای! نمگه یبدو د -

 

کردم که نفس   نگایه اشیک یچشم ها  با 

وع به پوش د یکش  قی یعم لباس   دنیو رس 

 هاش کرد. 

 

مواقع هم  نی کال خونرسد بود و تو ا  ن یارو 

 کردم تا اون...   من هول یم شتی یب

 

ی و سوار ماش میزد ونت  خونه ب  از   ی 

 . میشد

 



ی ماش نی ارو  قهیدق ستیب با ی از تقر  بعد   ی 

 رو پارک کرد. 

 

 مارستانیبه ب شدم و نگایه ادهیپ

 انداختم... 

 

 بد بود؟ یلیحالش خ  عتی ی

 

 نکرده... نه.  یی خدا  نکنه

 

 کردم...   فکر یم منقی  د ینبا

 



بهم خت  داده بودن که  اخه وقتی  ویل

ی اگه چ  ام،یب ...   نبود که نیم  یت  ی  گفیی

 

  نیو زودتر از ارو  دمیکش   یکالفه ا  نفس

 شدم.  مارستانیوارد ب

 

ی   یبه پرستار  نگایه که مشغول نوشیی

ی چ  پرونده بود انداختم و  هیداخل  یت 

 گفتم: 

خانم، من بهم خت  دادن که  د یببخش  -

شماره اتاقش رو  شهیم نجاست،یپدرم ا

ی هم بگب   ؟ ی 

 تکون داد و گفت:  یرس 



 اسمش؟ -

 ... یمحمد معتمد -

 

 بهش انداخت.  رو گرفت و نگایه یا برگه

 

  نیهم تو ا نی که ارو   قهیاز چند دق بعد 

 اومده بود گفت:  شمی مدت پ

 یرو م یی اها، همون آقا -
ی
 که سکته قلت    یک

، ۱۱شده اتاق  یبستی  ccuکرده بود؟ تو 

االن  نتش،یبب فکر نکنم االن بزارن کیس

چون  ... ویلستیزمان مالقات ن

ش   ش بزاره االن بر  د یشا  ،دختی   یدکتی

 کوتاه!   یلی... خ ش ینیبب



 

ی چ   خواستم بگم که همون لحظه   یت 

 . دمی مامان رو شن یصدا

 

پشت رسم نگاه کردم که مامان و پونه   به

 . دمیرو همراهش د

 

 ... پونه

 

 

  شتی یب شهیترم، که هم کیخواهر کوچ 

  یم افتیمامان و بابا رو در  یمحبت ها 

 کرد. 



 

که به اسم خواهرش بودم، وگرنه    کیس

 ... میبود بهیمثل دوتا غر 

 

خواهر ها   هیمثل بق میوقت نتونست چیه

 یمیهم که شده صم کمی  باهم حتی 

 ... میبش 

 

خواهر بود تا   هیمثل   شتی یبرام ب ما یآ حتی 

 اون... 

 

ساعته   هی ن،یایب د یچقدر طول کش  -

 ... نتتونیبب انیمنتظره که ب



 

به  بهم انداخت، ویل از حرفش نگایه بعد 

 جواب داد:   نیمن ارو  یجا

 تونهیاالن پروا م د، یطول کش  امیتا ب -

 که...   شهینم گنیم  نتش؟یبب

نگاهش رو از رو من برداشت و آروم  پونه

 گفت: 

ش اجازه م -  رو...  یا قهیچند دق  دهیدکتی

 

دوتاشون رسخ بود و مشخص   ی ها چشم

 کردن...   هی بود که گر 

 



  ccuاز حرف پونه به سمت بخش  بعد 

 . میرفت

 

ش   د یطول کش  مدت کوتایه هی تا دکتی

و اجازه بده، لباس ها رو بپوشم و  اد یب

 وارد اتاق بشم. 

 

با   بابا رو اون شکیل گرفت وقتی   یم قلبم

که بهش وصل بود نگاه    یی اون دستگاه ها

 کردم.   یم

 



 بودم ویل دهیکه ازشون پرس  ن یبا ا ز هنو 

بهم ندادن که  یا  جواب درست و حسای  

 ... هیسکته کردنش چ  لیدل

 

ی چ هی بود، که انگار نه مامان و نه پونه   یت 

ی ینم به طور کامل من ازش خت    خواسیی

 دار بشم! 

 

نشستم و با غم   تختش، رو صندیل کنار 

نگاهش کردم که چشم هاش باز شد و با 

 اشک نگاهم کرد. 

 

 پر.. پروا...  -



 

 رو گرفتم و با بغض گفتم:  دستش

 جونم بابا؟ -

 

  یرو محکم فشار داد و با صدا دستم

 بود گفت:  که پر از ناراحتی   آرویم

آخرا که دم  نیلطفا من و ببخش، ا -

برات   مرگم، من و ببخش که پدر خوی  

راحت برم... حاللم   الینبودم تا با خ 

 کن...! 

 

 نگاهش کردم.  شکه

 



 شده بود؟ مگه ج   مرگ؟

 

  یلیسکته بود که رد کرده بود مثل خ  هی

 خدا رو شکر...  گهید یها

 

 زد؟  چرا حرف از مرگ یم گهید

 

 یم ج   -
ی
شما که   ه؟یبابا؟! مرگ چ   یک

خداروشکر    ،یندار   حالت خوبه، مشکیل

با   ،یرد کرد یهم که کرد یسکته ا  نیا

احت و مراقبت خوب م کمی  ... یس  یاستی

 



  رسش رو به حالت نقی  تی یلبخند غمگ با 

 تکون داد.  کیم

 

ک نگاهش کردم   تو 
ُ
سکوت با اشک و ش

ی که انگار چ  اومد و ادامه داد:   ادشی یت 

 کرد حتی   یکار   هیپونه... امان از پونه که  -

بلند   کیس  شیرسم رو پ گهید تونمینم

 کنم... امان از پونه با اون کارش... 

 کرده؟!   کار یمگه... مگه چ  -

 

دفعه انگار حالش  کی اومد حرف بزنه  تا 

بد شد و صورتش از درد توهم رفت و  

 قلب بلند شد...  تور یمان  هی یصدا



 

در اومده بود و پشت هم  م یگر   گهید

 زدم...  صداش یم 

 

 گفت:   حالیلب با درد و ب ر یز 

  حاللم... حاللم کن... اگه... پدر خوی   -

 نبودم...! 

 

 از حرفش چشم هاش رو هم افتاد.  بعد 

 

لحظه در اتاق باز شد و چندتا   همون

 اومدن داخل...   عی    پرستار و دکتی رس 



 

...  ونت  رو هم ب من ی  انداخیی

 

 و پونه هم شکه شده بودن...  مامان

 

ی به خودش اومد هم مامان  هیطور که گر   ی 

   یم
ی
وع به خود زی  کرد و گفت:   کرد رس 

 ا یمحمد... خدا ،ی وا ،یوا -

 

دورم حلقه شد و تو بغلش  نی ارو  دست

 فرو رفتم. 

 



وع به   انگار  که به خودم اومده باشم رس 

لب   ر یکردن کردم و پشت هم ز   هیگر 

  نیبلد بودم خوندم تا بلکه ا  هیا هرج  

ی چ   درست نباشه...!  دم یدیکه م  یت 

 

مرد باال رس بابا با دستگاه بهش شک  دوتا 

 . ومد یبهوش نم دادن ویل یم

 

که برام چندسال    یا قهیاز چند دق بعد 

ه از شک  نکهیا دنیگذشت، با د دکتی

و پارچه رو رو  د یدادن بهش دست کش

صورتش انداخت، نتونستم تحمل کنم و 



از  نی رفت و تو بغل ارو  ایهیچشم هام س

 هوش رفتم... 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 *مای* از زبان آ

 

 غروب شده بود...  کینزد با یتقر  گهید

 

اهورا بودم و  سیشد که پ روز کامل یم هی

برم تا اون هم  ششیبهتی بود که فعال از پ 

 به کار و نقشش برسه... 

 

 زنگ زدم...  نی رو گرفتم و به ارو  میگوش



 

 خاموش بود...  شیگوش

 

اون  تعجب شماره پروا رو گرفتم ویل با 

 هم جواب نداد. 

 

دفعه شماره محمد رو گرفتم و منتظر  نیا

 شدم اون جواب بده... 

 

 ... ما یالو، جانم آ -

الو، سالم، محمد... من هرچقدر زنگ   -

 شیدنبالم گوش  اد یب نیزنم به ارو  یم



تو  ده،یخاموشه، پروا هم جواب نم

 یم
ی
 ؟یایب توی

 فعال وفتم،یاره اره، صت  کن االن راه م -

 باش، فعال -

 

 رو قطع کردم که اهورا گفت:  گوش  

 دنبالت؟  اد ی محمد م -

 

 تکون دادم.  یرس 

 

-  
ی
   ؟چرا انگار نگرای



بهش انداختم و با مکث  سوالش نگایه با 

 گفتم: 

خاموش بود، پروا هم   نیارو   گوش    -

سمیم داد؛ی جواب نم ی چ  تی شده    یت 

  دا ی فکر کنم من جد دونم،یباشه... نم

ش  ... شمیشدم و همش نگران م استی

 

به صورتم   از حرفم کالفه دستی  بعد 

 و منتظر محمد موندم...  دمیکش 

 

رس   قهیساعت چهل دق میاز حدود ن بعد 

 شد.  دا یو کله محمد هم پ

 



ی هم از  دمیپوش  طور که لباس هام رو یم ی 

کردم و خواستم از کلبه   اهورا خداحافیطی 

برم که دستم رو سمت خودش   ونت  ب

 . د یکش 

 

 طنتیبه لب هام زد و بعد با ش یا بوسه

 گفت: 

 حاال برو...  -

 

بهش رفتم و از کلبه زدم   یغره ا  چشم

 . ونت  ب

 



  نشیبه محمد انداختم که به ماش نگایه

ی داده بود و رسش پا هیتک بود و اصال   یی 

 حواسش به دور و اطرافش نبود. 

 

  دم،یرفتم و با خنده لپش رو کش   جلوش

 گفتم:   طنتی بعد با ش

 ؟کتی یم  ت  کجا س  -

 

 ومد،یلپش رو بکشه بدش م کیس  نکهیا از 

 کار رو کردم.   نیمنم از قصد ا

 

 رو دستم زد و با حرص گفت:  آروم

 ... اد ینکن عه، بدم م -



 

تفاوت سوار   باال انداختم و ی   یا شونه

ی ماش  شدم.  ی 

 

ی هم پشت رسم سوار شد و ماش اون رو  ی 

 روشن کرد و راه افتاد. 

 

و   نیمحمد... من رو بت  خونه ارو  گمیم -

 پروا... 

 تعجب نگاهم کرد و گفت:  با 

خونه  خواستی   چرا اونجا؟ فکر کردم یم -

 ... یاهورا بر 

 



 تکون دادم...  رو به عالمت نقی  رسم

 

کدومشون جوابم رو   چینه، اخه ه -

 ندادن نگرانم... 

ی ی نگران نباش، بچه دوساله ن - که، دو   سیی

 تا خرس گندن! 

 

چپ نگاهش کردم... اون هم به   چپ

 . ورد یخودش ن یرو 

 

اونجا   خوامیحاال تو برو اونجا، من م -

 . بمونم اصال.. 

 



 لب گفت.  ر یز  یتکون داد و لجباز  یرس 

 

بعد از   عی    رس  میدیخونشون که رس به

ی محمد ماش نکهیا  ادهیرو پارک کرد پ ی 

 شدم و زنگ خونه رو زدم. 

 

 خونه نبود.  انگار کیس ویل

 

 ... دمیکش   یکالفه ا  پوف

 

ی هم طور که به سمت محمد که از   ی 

ی ماش  میرفتم، گوش اومده بود یم ونت  ب ی 



اوردم و دوباره بهشون زنگ  رو هم در 

 زدم... 

 

به محمد  نگایه  دن،ی جواب نم دم ید وقتی 

 
ی
 گفتم:   انداختم و با کالفیک

ی بب -  ... دنی جواب نم ،ی 

 

 هم انگار کالفه شده بود.  محمد 

 

ی چ   خواست زنگ خورد  م یبگه که گوش یت 

 و ساکت شد. 

 



 بود...  نی ارو  شماره

 

ی رنگ زدم و قبل از ا عی    رس    نی رو نوار ست 

ی که خودش چ  بگه گفتم:  یت 

ی کجا  ن،ی ارو  یوا - شما؟ نگران شدم   یی 

پروا   ن؟ی دیکدومتون جواب نم  چیچرا ه

 که!   ستیخونه هم ن 

 

 جواب داد هم یم گرفتش رو وقتی   یصدا

 تونستم حس کنم... 

 

 ... میمارستانیمنه، ب شهیپروا پ -

 هول گفتم:  با 



ی چرا؟ خودت چ مارستانیب -  ا ی شد؟  تی ت 

ی پروا چ   ه؟ شد شی ت 

پروا انگار سکته   ینه، نه، فقط... بابا -

 ک یکه   مشینیبب میکرده بود... اومده بود

شد خودمم،  ج   دونمیدفعه انگار... نم

  حالش بد شد داشت با پروا حرف یم هو ی

 شد و...   هوشیزد ب

 

   ادامه نداد...  گهیشد و د ساکت

 

  گهی هم نبود که ادامه بده، د یاز ین

 شد...  ج    دمیفهم

 



 با خانوادش مشکل داشت، ویل پروا 

 دوستشون داشت... 

 

 کردم االن چقدر حالش بد بود...   یم درک 

 

 تیموقع نیخودمم قبال تو ا  باالخره

بودم... اابته، بدترش، من دوتاشون رو 

باالخره سخت   باهم از دست دادم، ویل

 بود... 

 

 برام؟   فرستی  رو یم مارستانیآدرس ب -

 اره، حتما...  -

 



 از حرفش تماس رو قطع کردم.  بعد 

 

پشت  یها  دنیتوجه به سوال پرس بدون

   هم محمد که یم
ی
افتاده و  گفت چه اتفاق

سوار شه و خودمم  اد یشده، گفتم ب ج  

ی زودتر سوار ماش  شدم.  ی 

 

ی حرص سوار ماش  با  رو  میشد که گوش ی 

 دستش دادم. 

 

 ...  مارستانیب  نیبرو ا -

ی چ   خواست  بگه که ادامه دادم:  یت 

 شد...   تو راه ج   گم یبرو م -



 

 چپ نگاهم کرد.   چپ

 

ی ماش  رو روشن کرد و راه افتاد...  ی 

 

  تو 
ی
 یبرا راه هم بهش گفتم که چه اتفاق

 پروا افتاده...  یبابا

 

ی چ گهید نگفت و فقط تو سکوت   یت 

 
ی
 کرد.   رانندِک

 

 * از زبان پروا *



 

  نی حال چشم هام رو باز کردم که ارو  ی  

 . دمیرو تو اتاق د

 

 زد.  حرف یم با گوش   داشت

 

  اد ی با 
ی
بابام افتاده بود و  یکه برا  اتفاق

 اشک تو چشم هام جمع شد. 

 

نتونستم خودم رو   ادم،یتالش ز  برخالف

ل کنم و زدم ز  که   ن یارو  ه؛یگر   ر یکنتی

حرف زدنش تموم شده بود، هول شده 

 برگشت سمتم. 



 

ی به طرفم اومد و هم عی    رس  طور که   ی 

کرد با حرف زدن   کرد، سیع  بغلم یم

 ارومم کنه... 

 

کردم    خایل  مدت که خودم رو کیم هی بعد 

 گرفته گفتم:   ی با صدا

 مامان و پونه کجان؟  -

خت  بدن...  هیزنگ زدن به عموت و بق -

تو  شی نه من پ ا یاومد  دونمینم گهید

 بودم... 

 

دم.  لب  هام رو محکم بهم فرس 



 

بابا به من گفت که پونه  گمی... منیآرو  -

رس بلند  حتی   گهید تونهیکرده، نم  یکار   هی

به خاطر   عتی ی ،عتی ی... کیس  شیکنه پ

 اون... 

 یهم باشه تو که نم هرج   -
ی
قضاوت  توی

ی از چ  وقتی  کتی   ...! یخت  ندار   یت 

 

 . د یاز چشمم چک  اشیک

 

 اون باشه نیم ت  ... اگه تقصویل -

 بخشمش! 
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ی چ   نیارو  نگفت و فقط تو سکوت   یت 

 محکم بغلم کرد. 

 

که    سوزش دستم تازه نگاهم به رسیم با 

 بهم وصل بود افتاد... 

 

 هم نگاهش به رسم افتاد.  نیارو 

 



اصال حواسم نبود به رسم، تموم هم  -

درش   اد یپرستاره ب شده، صت  کن بگم

 ... ارهیب

 

رفت و  ونت  تکون دادم که از اتاق ب یرس 

 پرستار اومد.   هیبا  قهیبعد چند دق

 

پرستاره رسم رو از دستم در  نکهیاز ا بعد 

رفت   جیرسم گ آورد از جام بلند شدم ویل

دوباره رو تخت   و مجبور شدم کیم

 . نمیبش 

 



مامان و  شیپ میبگم بر  نی به ارو  خواستم

 اومد داخل...  ما یدر باز شد و ا  پونه که

 

 بغلم کرد.  یفور  د ی من رو د تا 

 

ازم  عی    من هم بغلش کنم رس  نکهیاز ا قبل

 جدا شد و گفت: 

حق   حالت خوبه؟ البته خوبم نباش   -

از خانوادت فوت   یعضو  دونمیم ،یدار 

  هت  م ادت ی کم کم   گمیبشه چقدر بده... نم

درد نبودش حس  ا یبا گذشت زمان 

به عادت   لیتبد  دونمیم ویل شه،ینم

 ... شهیم



 

ی چ  لبخند   هینتونستم بگم، فقط  یت 

 کمرنگ زدم. 

 

از  یگفت، واقعا مردن عضو   یم راست

 بد بود...   یلیخانوادت خ 

 

نبود، حس  گهیبابام د نکهیفکر ا  با 

 ... شهیم کهیت کهیقلبم ت کردمیم

 

مامانت و   شیپ میبر  یخوای پروا...م -

دفن... البته  یکارا  یبرا مت  پونه؟ منم م

ی خونه... چون تو که ب  هوش یفکر کنم رفیی



گفتم   خواهرت خواست بمونه ویل یبود

 خودم هستم...  

 

 تکون دادم.  رس 

 

  با 
ی
بعد  نیو ارو  ما یبلند شدم و با ا  خستیک

 ونت  ب مارستان،یاز حساب کردن پول ب

ی و سوار ماش میرفت  ... میشد  ی 

 

برام رو دور تند  ز اون انگار همه ج  ا بعد 

 بود... 

 



بابا و مامان رفتم و  یروز خونه  اون

 هم بودن...  کا ینزد لیاز فام یتعداد

 

دفن بابا انجام  ی روز هم کارها همون

 شد... 

 

ی هم چ من نگفتم از حرف بابا درمورد   یت 

 بعد...  یپونه و گزاشتم برا

 

دفن و  یتموم کارها   نیهمراه با ارو  عموم

 ختم رو انجام دادن... 

 



رو نداشتم، برعکس  یهم حوصله کار  من

مامان و پونه که تو روز اول ختم، پشت  

کردن، من آروم    یم هیبلند گر  یهم با صدا 

  یم هیگر   شدم یتنها م وقتی  شتی یبودم و ب

 کردم... 

 

 یم هیو گر  د یکش   یم غی ج  یهم جور  عمم

کرد که   کرد و داداشم داداشم یم

داداش  یلیخ نی ا کردمیفکر م دونستمینم

 دوست بوده...  

 



  نیخودم خوب خت  داشتم که تو ا ویل

مدت با بابا تو بحث و دعوا رس ارث و  

 بودن...  نا یو ا اث ت  م

 

مادربزرگم هنوز زنده   نکهیهم با ا  اون

 خب، بحثشون شده بود...   بود... ویل

 

ی چ   هیبابا  شهیهم   یلیگفت که خ   یم  یت 

 باهاش موافق بودم...! 

 

 ! میآدما مرده پرست بود ما 

 



بعد که   م،ی دونیقدر هم رو نم م،یزنده ا تا 

 یتازه احساس پش  هت  م ا ینفر از دن هی
ی
  موی

که چرا قدر بودنش رو   میکنیم

 ... میندونست

 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 *مای *از زبان آ

 

که    یی مدت زمان ختم پدر پروا، تا جا تو 

کارها    موندم و تو بعضی  ششیتونستم پ

 هم کمک کردم. 

 

 ... اد یحال خودش نبود ز  تو 



 

مامان و  کردم، من هم وقتی   یم درکش

 شدم...  نی بدتر از ا یلیبابام مردن خ 

 

رو رسم آوار شده بود و من  ا یکل دن   انگار 

 شدم!  آوار داشتم له یم ن ی ا ر یهم ز 

 

و   نیخداروشکر پروا حداقل ارو  البته،

 خانوادش رو داره... 

 

که تو دستم بود   میسمت گوش نگاهم

 افتاد. 

 



 چند روز نشد با اهورا حرف بزنم...   نیا تو 

 

  حیس هیداشتم،  حیس هی
ی
 ... مثل دلتنیک

 

عروسک مورد   بچه بودم و کیس  هی انگار 

دور کرده   عالقم رو بعد از مدت ها ازم

 بود و من دلتنگش بودم...! 

 

  شیبودم نقشه هاش خوب پ  دوار یام

 بره... وگرنه... 

 



رو که شسته  یی بحث طرف ها  یصدا با 

خشک شده بودن و رو کانتی   با یبودم تقر 

خونه ب ی  اومدم.  ونت  گذاشتم و از آشت 

 

 به سمت پروا و پونه رفت...  نگاهم

 

 بحثشون شده بود...  انگار 

 

اون هم االن و تازه بعد از تموم شدن   ویل

 ختم؟

 

 پروا برم...   شی پ خواستم



 

که هنوز خانواده    نبود االن وقتی  خوب 

عموش بودن بحث و جنجال راه 

 بندازن... 

 

برم با   ششیبخوام پ نکهیقبل از ا ویل

رو  تیشد عصبان که یم   یبلند  یصدا

 ت: داد رو به پونه گف صیتوش تشخ 

تو! چون من قبل از مرگ  یدار   یی چه رو -

چون با من   دمش،یبودم د شش یبابا پ

ی هم یحرف زده برا   گهیدفعه د کی ی 

 هی گفت   یم  گهید یکی سکته زد و مرد؟ باز 

ی چ  چه   ستیکه معلوم ن  ! نه کیسیت 



کرده که از اول باعث شد سکته   غلیط

 کنه... 

 

 ویل د،ی حرف پروا رنگ خواهرش پر  با 

کرد خودش رو خونرسد نشون   یم سیع

 بده. 

 

 ششیپ چطور تا رفتی  گم؟یمگه دروغ م -

حالش بد شد؟ حتما    یباهاش حرف زد

  هی
ی
 ... گهید  بهش گفتی  چری

 



ی پروا چ نکهیاز ا قبل بگه مامانش  یت 

  اومد و دست پونه رو گرفت و کیم  عی    رس 

 . د یعقب کش 

 

ی گیم ج   -   من و یم ی؟ آبرو شماها  ی 

ی کش   خجالت نیم ن؟ی بت   نی خوا  ن ی دار  ی 

هم  ت  سکته کردن باباتون رو تقص

بود؟!   کیس  ت  ! اصال مگه تقصن؟ ینداز یم

ی چون رگشون   یم همه سکته قلت   نیا کیی

 ... شهیبسته م

 

به تاسف تکون  یاز حرفش پروا رس  بعد 

 داد و گفت: 



 ت  بگم تقص  که الگ  ستمیبچه ن -

خودت هم خوب   پونست... ویل

 یم
ی
 ... دوی

 

حرفش رو ادامه بده اما پونه    خواست

 وسط حرفش...  د ینزاشت و پر 

 

  نکهیاز ا  سهت  بهت م بس کن پروا...! ج  -

 
ی
 ! ؟من رو مقرص بدوی

 

 ک یبهش انداخت و  با حرص نگایه پروا 

پونه شد و  نهیبه س  نهیقدم س  هی دفعه با 

 . د یاز رو شال موهاش رو گرفت و کش 



 

 ... د یاز رو درد کش  یعی ی هم شکه ج  پونه

 

ی بب - به دو نکن اعصاب    یکی پونه با من  ی 

ی ندارم م ...! راستش رو کنمیلهت م نمت 

 ها؟ یخورد  بگو چه گویه

 

زد تو  ارویم یلیپروا با دست هاش س مادر 

 صورتش و لبش رو گاز گرفت... 

 

م هاج و واج مونده  عموش ه  خانواده

 بودن... 

 



ی کنیم کار یچ   نیدار  -   ! شما دوتا یم؟ی 

 مت  منم مثل باباتون سکته کنم بم نی خوا

 نه؟!  نی خوا  یم نو یها؟! هم

 

 

خوب   اد یحالش مادرشون ز   نکهیا مثل

 نبود... 

 

 رفتم سمتش و دستش رو گرفتم.  اهسته

 

احت   د ییجون شما بفرما میمر  - استی

میم... من هم پروا رو د یکن  هی ونت  ب ت 

 بخوره... بفرما شما...  یی هوا



 

 به دختی هاش انداخت...  دو دیل نگاه

 

روش رو برگردوند به سمت عمو و زن   بعد 

ی  عمو پروا که لباس هاشون رو داشیی

  دن یپوشیم
ی
مندِک  گفت:   و با رس 

ی ببخش  - جوونن،  نا یتوروخدا، ا  ی 

ی چ   هیعقلشون هنوز کامل نشده   واسه  یت 

 ... گنیخودشون م

 

خانم دنبالشون رفت تا   میمر   نکهیا بعد 

بدرقشون کنه پروا که پونه رو ول کرده 

مادرش استفاده کرد و مچ   بتیبود، از غ



دست پونه رو گرفت و بردش سمت اتاق 

 خواب... 

 

 زدم که با بغض نگاهم کرد لب زد:  صداش

.. اگه االن ندونم  . زمیدخالت نکن عز تو  -

ه چه گویه نیا بدتر   خورده همه ج    دختی

 هاش!   یبا ندونم کار  شهیم

 

 

 *پروا* 

 

رو هل دادم داخل اتاق و در رو قفل  پونه

 کردم... 



 

کنه که با پشت دست   غیج   غیج  اومد 

 اروم خوابوندم تو دهنش... 

 

  به عیل -
ی
و طفره   قسم پونه زر مفت بزی

که به هفتم بابا   کنمیباهات م یکار ی یبر 

 باشه...!  شمیش  دهینرس

 

 جواب داد.   کرد و با رسکیس    من متی  پونه

 

...؟ دو روز هستی  ِک  یبرو بابا فکر کرد -

هوا برت   با اون پرسه الدنگ گشتی 

 داشته؟! 



 

خوابوندم در گوشش و با خشم   گهید یکی

 لب زدم: 

ی توه  نیبه ارو  گهیبار د هیفقط  -   ا ی کتی   ی 

  یگوه خور   هیبق یپشت رسش جلو  یر ب

 کهیندارم ت  تیمن کار  و فکر کتی  کتی 

 کنم...!   یم کتیت

 

ی خ  برداشتم سمش و بازوش رو محکم  یت 

 گرفتم. 

 

که بابا سکته کرد   یکرد  کار یچ  نمیبگو بب -

 به خاطرش ها؟ 



 

وع کرد به   شد یچ  هو ی  دونمینم که پونه رس 

  یباز  وونهید
ی
 ... و خود زی

 

ی ولم کنولم کن...  -  خواستمی ... من نمی 

  بشه... من نیم یاون شب اونجور 

خواستم باهاش بخوابم... توروخدا ولم  

ی کن  من نبود!   ت  به خدا تقص ی 

 

 . .. دمی شنینم ج  یه گهید

 

حرف اخر پونه و حرف بابا تو رسم  فقط

 ! د یچرخ یم



 

رسم   تونمینم گهیکرد که د  یکار   ه ی"پونه 

 باال..."  مت  بگ کیس  شیرو پ

 

 ت  باهاش بخوابم... تقص  خواستمی"من نم

 من نبود"

 

 

 نداشتم...  ستادنیا  ینا گهید

 

ی هام خم شد و افتادم رو زم زانو   ... ی 

 



 *  ما ی* آ

 

که همراه با پونه وارد اتاق شد تا چند   پروا 

بعد  ویل شد یم دهی لحظه صداشون شن

پونه بلند شد و   هی گر   یدفعه صدا کی

 بعدش هم ساکت شدن پروا... 

 

خانم اومد و نگران  میلحظه هم مر  همون

 بهم انداخت.  نگایه

 

؟ مگه   نیخاله جان، کجان ا - دوتا دختی

 نبودن؟   نجا یاالن ا

 



ی که چ   نی از ا قبل بگم توجهش به   یت 

 پونه جلب شد.  ی هی گر   یصدا

 

در  د ید هول رفت سمت اتاق و وقتی  با 

رو در و  د یمحکم کوب شهینمقفله و باز 

 گفت: 

ی پروا... پونه... باز کن - در رو...   نیا ی 

بود که   یا   چه بدبختی   نی... اخه ا ا یخدا

 رو رسمون نازل شد...! 

 

کردم آرومش کنم   بلند شدم و سیع عی    رس 

 . د ی کوب  انگار نه انگار و فقط به در یم ویل

 



از چند لحظه در اتاق باز شد و پونه  بعد 

 خودش رو بغل مادرش انداخت.   هیبا گر 

 

  من
ی
 وارد اتاق شدم.  هم با نگرای

 

ی شکه رو زم پروا    یی نشسته بود و صدا ی 

 . ومد یازش در نم 

 

نشستم و آروم تکونش دادم و  کشینزد

نکرد، انگار   توجیه چ یه صداش زدم ویل

 نبود.   ا یدن نیتو ا

 



 یلیس د یبا ترد  دمیرفتارش رو د ن یا وقتی 

به صورتش زدم که انگار به   محکیم

 خودش اومد. 

 

  هی هاش پر از اشک شد و بعد از  چشم

 مدت کوتاه آروم گفت: 

دوست شدم   نیمن با ارو  دنیفهم وقتی  -

  نکهیا  یبه جا خوامیو م
ی
که   با اوی

ی با ارو    ازدواج کنم، کیل نیخودشون گفیی

  الگ یحرف بارم کردن و بهانه ها

ی اوردن... بابام گفت همچ ندارم،   حقی  ی 

پول داشته باشه نه    نیچون هرچقدر ارو 

و   میروش دار  خانواده داره، نه شناختی 

اون   و حتی  هیچه جور ادم ستیمعلوم ن



رو چطور به دست اورد.   تیپول و موقع

ی از خواهرت    یم ... اخه  ت  ادبگیگفیی

ی چ   نیخانوادمون رو ا  حساس بود؛ ویل  ا ت 

ی هم ؟تی یبیاالن رو م که   ی خواهر  ی 

ی یم که    ستیو مثل من ن ه یدختی خوب گفیی

باهاشون همش مخالفت کنه و بخواد  

 مستقل باشه، حاال رفته... 

 

ی نتونست چ  گهید ی بگه رسش رو پا یت   یی 

انداخت و چند قطره اشک رو صورتش 

 . ختیر 

 

 کردم و گفتم:   بغلش



  مشکیل گفت، وقتی   یم شهیمامانم هم -

ا ا ی یدار  و حالت  هستی  سختی  طیتو رس 

و   نیا  شهیکن هم  بده، صبور باش و سیع

هست، که چه   یی خدا  هیباشه،  ادت ی

بهت    باشه و چه درشت، ز ی مشکلت ر 

  یی خدا هی... تا حلش کتی  کنهیکمک م

حالت بهتی بشه و   کنهیهست که کمک م

ا ... فقط  یایب ونت  سخت ب طی از اون رس 

 ... داشته باش   د یام د یبا

 

 " دو روز بعد "

 

 به محمد انداختم گفتم:  نگایه



برم   خواستم یخب چرا؟ اخه من م -

پروام  شیخونه اهورا، چند روزه پ

 ششیپ  نی ارو  گهیهمش... االن هم د

ه تا من... نم مزاحمشون  خوامیباشه بهتی

 باشم! 

 

دستم کالفه بود و انگار به زور داشت   از 

ی گرفت چ   خودش رو یم یجلو   نگه...  یت 

 

  ستا یانگار حواست به حرف هام ن ما،یآ -

، م تنها   ستیخطرناکه، خوب ن  گمیدختی

تازه اهورا صد بار بهم سفارش کرده   ،باش  

که حتما بهت بگم و قانعت کنم اگه 



بچه   هی...! االن تو مثل یکرد  یلجباز 

ر من رو   اد یرس جات، م تی ی خوب نش  خی

 ها!  هت  گیم

 

 دادم.  تکون یزور رس  به

 

ی بب  ما،یآ - حواست باشه...  گما،یبازم م ی 

 هم اومد گفت کارت...  کیس

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر  حریص

بابا، انگار بچه دوساله ام و مامانم  یا -

  کیس  ینگرانه تو خونه تنهام بزاره در رو 

 ... گه یباز کنم... حواسم هست د

 



 از حرفم در رو روش بستم.  بعد 

 

در  یاومده بود جلو  شیساعت پ مین از 

بده که چند روز   حیخونه تا مثال بهم توض

ی و ابت د ی رساغ حم خواد یاهورا م گهید بره  ی 

و پروا   نیبچپم تو خونه ارو  د یو من هم با

ی وقت ابت هی باشم، تا  ششون یو پ  اد ین ی 

 دنبالم... 

 

ی آبت  ... ی 

 

 ازش...  امان

 



 

رفتم به گذشته و به  تونستم، یم اگه یم

 یگفتم که هر جور   خود اون زمانم یم

ی ابت دوستی  شنهاد یوقت پ  چیشده ه رو  ی 

قبول نکنه... چون خودش رو تو چاه  

ی و تنها چ  ندازهیم رسه   که بهش یم  یت 

ره و بس!   ضی

 

 که زمان به عقب برنیم  ف،یح  ویل

با   ندشیاز ا  تونهیهم نم گشت، و کیس

 خت  باشه... 

 



ی با ابت  یی که آشنا  نکته مثبتی  تنها  داشت  ی 

اون اهورا رو   قیبود که از طر  نیا

 شناختم... 

 

چند وقته برام مهم   نیکه تو ا  یی اهورا

  شده بود و کم کم داشت مهم تر هم یم

 شد... 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

 *اهورا* 

 

اهورا خان به زور قانعش کردم بمونه...  -

 کرد که...!   گوش نیم



 لب ادامه داد:  ر یز  و 

 همه لجباز؟!   نیاخه دختی هم ا -

 

کرد و از   داشت غر غر یم نطور ی هم محمد 

 کرد.   یم  هیگال   ما یآ

 

 شد...  دهیکش   ما یسمت آ فکرم

 

 ... اشیباز  چموش

 

 جواب بودنش...   حاضی 

 



اومد که از   یلبخند مچهیلبم ن گوشه

 نگاه محمد دور نموند. 

 

ابروش رو انداخت باال و با لحن   یتا هی

 گفت:   یکجکاو 

 اهورا خان؟!   هیخت   -

 

ی بهش کردم و هم  اخیم طور که از جام  ی 

ی رو م یشدم تا مدارک و ورقه ها بلند یم  ت 

 رو مرتب کنم بهش ترس  زدم: 

 ...! کهیرست تو کار خودت باشه مرت -

 بهش انداختم و گفتم:   نگایه بعد 

ی و آبت د یچه خت  از حم -  ؟ی 



 

 ... ستاد یهم بلند شد و ا محمد 

 

 به بدنش داد و گفت:  و قوش کش

آمادس...  هیواسه فردا شب همه چ  -

تا بگم بچه ها  نی شما دستور بد هیکاف

 ! ارنیدخلش رو ب

 

تکون دادم و جواب   منقی  رو به معتی  رسم

 دادم: 

 فرق کرده...!  کمی  نقشه همونه ویل -

 



ی خواست چ  محمد  سه که گوش یت   شیبت 

 زنگ خورد. 

 

رو  د یتا حم کردمیم یلحظه شمار  داشتم

 خودم بکشم!   یبا دستا

 

 محمد قطع شد.  تماس

 

ی هم   ور یم شی طور که داشت با گوش ی 

 رفت لب زد: 

ی چ  -  ... اد یام م ارو ی... فکر کنم... اون هت 

 



 بهش انداختم.  نگایه مین

 

 ؟ِک  -

ی همون چ  -  ... ت 

 

  بهش نگاه کردم تا ادامه بده ویل منتظر 

رفت و تند   ور یم لشی فقط داشت با موبا 

 کرد...   یم پیتند تا

 

که صداش   دمیرو از دستش قاپ لشیموبا

 در اومد. 

 



من دارم با   د یبابا اهورا خان... شا یا-

م چت یم چه   نی کنم ا  دوست دختی

 ه؟ یکار 

 

با تو دوست بشه   اد یکه ب  یاون دختی  -

 کنم.   من به عقلش شک یم

 

انداختم که   شیبه صفحه گوش نگایه

 کرد!   داشت چت یم ما یبا ا دمید

 

ام هاشون رو  هام تو هم رفت و ی   اخم

 خوندم. 

 



ی چ  مشت چرت و پرت و  هینبود،  خایص   ت 

 بچگانه...!  یکلکل ها

 

 یبا مرد ما یا ومد یبازم من خوشم نم ویل

 حرف بزنه!   شکیل نیا ا ی چت کنه 

 

  دهیاومد که پرس ما یاز طرف ا امیپ کی

 بود... 

 

 کنه؟ "  یم کار یبد اخالق چ  ی" اقا

 

 بد اخالق...؟! با من بود؟!  یآقا



 

 کردم:   پیتا

  هی کار بد  نداده فضویل اد یبه تو  "کیس

ه چموش؟!"   دختی

 

محمد زنگ   گوش    دهی نکش  ه یثان هی به

 شد.  انیزشت" نما مون یخورد و اسم "م

 

و  ما یآ  یرو قبول کردم که صدا تماس

 . د یچیتو گوشم پ غشیج 

 



 ینکبت به من م ی کهیمرت -
ی
فضول؟!  یک

  کار یبدونم چ  خواد یاصال حق دارم، دلم م

 کنه!    یم

 

هاش خندم   غیج  غیحرفش و ج  دنیشن با 

 گرفت... 

 

 نکبت؟!  االن به من گفتی  -

 

ی حرفم انگار وقتی  بعد  منم   د یفهم از گفیی

 نگفت.   ج  یحظه هشوکه شد و چند ل

 



ی چ   خواستم بگم که متوجه شدم   یت 

 رو قطع کرده...  گوش  

 

رو نگاه  خنده گوش    تعجب و کیم با 

 کردم. 

 

...  نی دست ا از   دختی

 

 "روز بعد" 

 

 *مای*آ

 



زنگ در، از جا بلند شدم و    یصدا با 

ی چ  انداختم... ویل فونی به آ نگایه   یت 

 مشخص نبود. 

 

  ما؟یآ هیک  -

 و گفتم:  ن ی سمت ارو  برگشتم

ی چ  دونم، ینم - مشخص   فونیاز آ   یت 

 ... ستین

 کرد و گفت:   اخیم 

  د یکنه... شا  تینفر خواسته اذ هیحتما  -

 هم... 

رو ادامه نداد و فقط با همون   حرفش

 اخم گفت: 



جوابش رو  خواد یزنگ زد نم هرِک -

 پروا...  شی... برو پیبد

 

زنگ   یتکون دادم که دوباره صدا  یرس 

 پشت هم بلند شد.  فونیآ

 

ی همه زنگ م  نیا هیک  - شما هم در رو  نهت 

ی کن   باز نیم  ؟ی 

 ...  دونمینم -

 

بله گفت    رو گرفت، هرج   گوش    ن یارو 

 فونیپشت هم ا جواب نداد ویل کیس

 خورد...   زنگ یم



 

  عایص
ی
گفت و وارد اتاقش   شده پوق

 شد... 

 

 اومد ویل ونت  از چند لحظه از اتاق ب بعد 

ی با چ که دستش بود از تعجب خشکم   یت 

 زد! 

 

 اسلحه بود!  دستش

 

 شد...   نیم باورم

 



تو خونش اسلحه  ج   ی برا  نیارو 

 داشت؟! 

 

 ... نکنه

 

 و آروم بهم گفت:  د یلب گز  پروا 

 بعد...  دمیم حیبهت توض -

 

ی چ   خواستم ساکت شدم و   بگم، ویل یت 

 فقط رس تکون دادم. 

 

 ... هیک  نهی هم رفت تا بب نیارو 



 

 کدفعهیتو سکوت گزشت که  قهیدق چند 

به  یصدا  اومد...  یبلند ی داد و ضی

 

و نگران به   میدیو پروا با صدا از جا پر  من

 . میهم نگاه کرد

 

و با شتاب از   میبه خودمون اومد بعد 

 ... میشد  اطیوارد ح  میرفت ونت  خونه ب

 

ی و ابت  نیارو   رو هم افتاده بودن!  ی 

 



دوتاشون هم اسلحه بود و و به   دست

 گرفته بودن...   گهیسمت رس هم د

 

ی هم ابت باز  برس  چرا ول کن نبود؟   نیا ؟ی 

واقعا انقدر   عتی یچرا انقدر لجباز بود؟ 

 دوستم داشت؟ 

 

نشون بده که   خواستی... اون فقط منه

...  ارهیرو به دست م خواد یکه م   هرج  

بگه که من مال اونم... و  خواستیفقط م

 ... گردمیاون بر م شی آخر هم هرجا برم پ

 

ی آبت -  ... ی 



 

 شخند یصدام برگشت سمتم و با ن با 

 نگاهم کرد. 

 

شدم و   هت  خواهش تو چشم هاش خ با 

 گفتم: 

 ولش کن برو...  -

 حرص گفت:  با 

  یی اهورا گهید وقتی  ج   یبراکجا برم؟   -

که کمکت کنه دوباره تو رو   ستیهم ن

 ارم؟ یخودم ن شیپ

 



رسش داد بزنم و بگم  خواستیم دلم

اهورا هست! اهورا هنوز نمرده که باز هم 

ی برام دندون ت و از نبودش جرعت  یکرد  ت 

  شیتا دوباره من رو پ گرفتی 
ی
 خودت زندای

 ! کتی 

 

 ... فیح  ویل

 

اهورا  یحرفم کل نقشه ها  نیکه با ا  فیح 

 شد...   خراب یم

 

ی ابت د ید وقتی   نیارو    ستیحواسش ن  ی 

فرصت استفاده کنه و  نیخواست از ا



ی ابت  شیاسلحه رو از پ  دور کنه، ویل ی 

ی ابت شد و  ز یتر ازش باهاش گالو  عی     رس  ی 

  نی اسلحه ارو   نیا قهیچند دق  هی بعد از 

 افتاد!  یبود که به کنار 

 

ی ابت   نیاسلحه رو دوباره رو رس ارو  ی 

 گزاشت... 

 

  د یکش   یعی یج  پروا 
ی
بازوم   و از ترس و نگرای

 رو گرفت... 

 

 گفتم:   د یو با ترد دم یکش   قی یعم نفس



خب؟ فقط قبلش  م،ی باهم حرف بزن ا یب -

 کنار...    ت  اون اسلحه رو بگ

 

ی چ   نگفت و از جاش هم تکون نخورد.  یت 

 

با   یرس  نیا کنهینم یکار   دمید وقتی 

 گفتم:   التماس نگاهش کردم و به سختی 

  شتیاز پ گهید ام،یاصال من باهات م -

رو ول  خب؟ فقط اون کوفتی  م،ت  هم نم

 کن! 

 

 کنه...   یباهام باز  خواستیم انگار 

 



 کرد...   به حرف هام نیم توجیه اصال 

 

به سمتش رفتم بازوش رو  د یترد با 

 . دمیکش 

 

 اشتباه کردم...  ویل

 

 شدم...  شت  کار هم باز هم اس  ن ی با ا چون

 

رو ول کرد و اسلحش رو که سمت   نیارو 

 خودش افتاده بود گرفت... 

 



 یاسلحه رو در کمال ناباور  یرس  نیا ویل

 رو رس من گزاشت. 

 

 هام از تعجب گرد شد.  چشم

 

 کرد؟  یم کار ی چ  داشت

 

دهنم رو پر رس و صدا قورت دادم و   آب 

 آروم اسمش رو صدا زدم. 

 

 گوشم آروم گفت:   ر یشد و ز  خم



  شمیهر چند بار هم که از پ  ؟تی یبیم -

 
ی
 شیپ یگردیآخر باز برم ی بد بتوی

خودم... هرچند بار که از دستم مثل 

ی ل مایه   نیو ا مت،ت  گیباز هم م یبخور  ت 

تا   کنمیدستم رو کامل مشت م گه یدفعه د

 ا
ی
 ! فرار کتی  ز زندانم نتوی

 

 ... د یاز چشمم چک  اشیک

 

 م؟ یبکش  یخوایم -

 ... چرا که نه... من بیس   یبرا یاگه نخوا  -

 

 ... شد ی نم باورم



 

 کرده بود؟   یت  همه تغ  نیا  چطور 

 

 روز عاشقش بودم؟ هی من  واقعا 

 

دم و  چشم هام رو محکم رو هم فرس 

 گفتم: 

  امیم -
ی
 ... باهات، هرجا که بیک

 

ی   بهم نگاه کرد.  نامطمی 

 



که    یاز چند لحظه رو به دو نفر  بعد 

 بودن گفت:  ستادهیا یجلو 

 دوتا باشه...  نیحواستون به ا -

 

   ن یبه پروا و ارو  بعد 
ی
نگاهم   که نگرای

 اشاره کرد.  کردنیم

 

شدن،   نی پروا و ارو  ک یدو نفر که نزد اون

ی ابت دو تا دست هام رو گرفت و من رو از   ی 

 . د یکش   ونت  خونه ب

 



ی ماش تو  ی پرتم کرد و هم ی    هی طور که با  ی 

بود دست هام رو   طناب که رو صندیل

 بست کنارم نشست.  محکم یم

 

اض گفتم:  با   اعتی

  یمن که گفتم هرجا بخوا ؟کتی یم کار یچ  -

 ... امیباهات م

 بهت اعتماد ندارم!  -

 

 
ی
 کردم...   پوق

 



کوچه خلوت بود   نیبود که ا  نی ا  بدبختی 

نبود که بخوام رس و صدا و  اد یز  و کیس

 داد کنم.  غیج 

 

 که کیس  شی هم بود مثل دفعه پ  کیس  اگه

بهم کمک نکرد، عمرا بهم  ابونیتو خ 

 ... کردنیکمک م

 

ی ابت  و گفت:  د یبه گونم کش  دستی  ی 

چون بهت اعتماد   ویل خوام،ینم نکهیبا ا -

 ندارم مجبورم... 

 

 نگاهش کردم.  ج  ی گ  با 



 

ی چ   خواستم   نکهیقبل از ا بگم ویل یت 

گزاشت و تو   مینیرو ب حرف بزنم دستمایل

 فرو رفتم...  یخت  یب یایدن

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 *اهورا* 

 

 "روز بعد" 

 

 به محمد نگاه کردم.  یناباور  با 

 



ی که دوباره ابت  ج   عتی ی - اومده  ی 

نبود؟  نیارو  شیرساغش؟ ها؟ مگه پ

 هی لعنتی  یاصال مگه من نگفتم که تو 

بزار اونجا؟ جواب بده   گارد ی چند تا باد

 محمد! 

 عاجز نگاهم کرد و جواب داد:  محمد 

 یاخه تو که م -
ی
  یحد  هیتا  نیارو  دوی

ی از پس ابت تونهیم هم  گارد ی... باداد یبر ب ی 

انگار چند  شد یچ  دونمینم گزاشتم، ویل

کردن، آخرش هم با    ایطیاحت نفرشون ی  

ی افراد ابت  شدن...   ت  درگ  ی 

 

ی نگاهش کردم و چ  عصت    نگفتم.  یت 



 

ی ابت یتازه انگار  -   نی به ارو  خواستیم ی 

ی صدمه بزنه، واسه هم خودش به    ما یا ی 

ی ابت  د ی... وگرنه شاهت  گفت باهاش م   ی 

 فرار کنه...  تونستیم

 

 . دمی تو موهام کش  دستی  کالفه

 

ی تونستم االن برم رساغ ابت نیم چون  ی 

 . ختی ر  نقشه هام بهم یم

 

 صت  کنم.  یبودم چند روز  مجبور 

 



ی برام به سختی   یروز  چند   که مطمئیی

 ... گذشت یم

 

 کهیچند روز دست اون مرت ما یا   نکهیا فکر 

 ... داد یبمونه هم آزارم م

 

 چند روز صت  کنم...  ه یکاف  فقط

 

ی اون حم  اون  ی   د یوقت بعد از کشیی

ف، دنبال ابت ی رس  و کار اونم  مت  م ی 

ی دست رو چ گهیتا د ،سازمیم  ی که برا  یت 

 منه نزاره! 

 



 مال منه...   ما یآ

 

که مهرش به دلم نشست    همون وقتی  از 

 مال من شد...! 

 

ی بودم که ابت دوار یام فقط نخواد تو   ی 

ی هم   ی 
ی
تو چنگالشه، به زور   ما یکه ا  مدی

   باهاش وارد رابطه بشه... 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 " چند روز بعد " 

 

 یرو برا د یبود که حساب حم یروز  امروز 

 ! دمیست  م شهیهم



 

ی هم و  ی طور ابت ی   ... ی 

 

 قرار بودم...  چند روز ی    نیا تو 

 

 تونمیباالخره امروز م نکهیا یقرار برا  ی  

خودم   شی و اون و دوباره پ ما ی برم رساغ ا

 برگردونم. 

 

 ... یلینگران حالش هم بودم... خ  البته

 



رو داشتم که آرام و پرسم رو    وقتی  حس

 گرفته بودن... 

 

 دا یتونستم جاشون رو پ نیم  من حتی  و 

 کنم و نجاتشون بودم. 

 

 االن فرق داشت!  ویل

 

انقدر قدرت داشتم تا بتونم از اون   االن

خودم   شیدختی محافظت کنم و اون رو پ

  د یبرگردوندم، و به همه نشون بدم که نبا

ی به چ که ماله منه چشم داشته باشن   یت 

 و دست بزنن! 



 

از دست دادن آرام و  ش،یسال پ چند 

 و سیع امیپرسم باعث شد که به خودم ب 

و  انیبرسم که بتونم از اطراف یی کنم به جا 

 خانوادم محافظت کنم... 

 

آرام  ونیاالنم رو، مد تیموقع نیا

 بودم... 

 

کرد    کمکم یم  یبا صبور  شهیکه هم  آرایم

 برسم...  خوامیکه م  یی تا به جا

 

 پرسم...  و 



 

 که تمام جونم بود.   یپرس 

 

وع شده بود.  نقشه  رس 

 

بود که رفته بود   یهفته ا  هی د یحم

ی هم یرامسافرت و ب  تو شهر نبود.  ی 

 

بود که اول حساب   فرصت خوی   نیا

 افرادش رو برسم! 

 



 ونت  ب یبه خونش و محافظ ها نگایه

 انداختم. 

 

ی رو برس نا یحساب ا هیمحمد تو و بق -  ؛ی 

  میت  من و چند تا از بچه ها هم زود تر م

بدون رس و صدا کار رو   ستین از یتو، ن

 . م یانجام بد

ه!   نجا یبفهمه که ا خوامیم اتفاقا   چه خت 

 

نگاهش  د یگفت که با تهد  چشیم محمد 

 کردم و ادامه دادم: 

تو   میبفهمه ما اومد  نیحواست باشه، ا -

ی اول تا مثال  اد یب کنهیم فرصت سیع ی 



 خوامیحسابم رو برسه، همون موقع م

 شیار یم ،یکرد   داشی رساغ زنش که پ یبر 

 ! شمیپ

 

 تکون داد.  یرس 

 

به سمت محافظ  ه یکه داد بق  عالمتی  با 

ی و باهاشون درگ  شدن.  ت  ها رفیی

 

وارد عمارتش شدم که   هیهم با بق من

 شدن.  کمونیها نزد گارد یچند از باد 

 



با اسلحه  سشونی که معلوم بود رئ  یکی

 جلو اومد و گفت: 

 . تو جهنم باش   د ی االن با کردمیفکر م -

 زدم و جواب دادم:  ی شخندین

من تا شما کفتارها رو نفرستم اونجا   -

 ! م ت  نم یی خودم جا 

 

داد  هیبه بق عالمتی   از حرفم حریص بعد 

 که به طرفمون حمله کردن. 

 

 
ی
با افراد داخل   یت  درگ یبرا یاد یز  زمای

 عمارت ضف شد. 

 



 ! د ی ارز  یم ویل

 

 یم ت  اون کفتار پ تیعصبان دنید به

 ! د یارز 

 

 کردم.   د یبه افراد حم نگایه

 

 هیهم  هیاز پا در اومده بودن و بق  ا یشتی یب

 شده بودن.  میتسل یی جورها 

 

.  یهم که جرعت کار  خدمتکار  ی  نداشیی

 



خت     د یاالن حتما به حم دونستم یم

 که چه خت  شده...   دهیرس

 

 . موندمیمن منتظر اومدنش م و 

 

  داشیپ د ی از گذشت دو ساعت حم بعد 

 شد. 

 

 کمال تعجب زودتر از انتظارم اومد.    در 

 

 از قبل راه افتاده بود.   احتماال 

 



ی چند ساعت رد ابت  نیا تو  هم زده  ی 

 ! ما یبودم... و ا

 

خود   کردمیطور که من فکر م  نی ا البته

ی ابت  .  ومد یم د یبا حم  ی 

 

نشون  د یخودش رو کنار حم ا ی  حاال 

رو ازش   ما یباز ا نکهیاز ترس ا ا ی داد،یم

  موند یم مت  نگ
ی
 تو عمارتش و نگهبای

 !  داد یم

 



 تر برم رساغش، ویل عی     داشتم رس  دوست

سیم کل نقشه هام    یصت    ی   نی رس ا دمیتی

 ... زهیبهم بر 

 

وارد خونه شد و با نگاه به   د یحم   بالخره

خونه رو از نظر   یخون نشسته همه جا 

 گذروند... و چشم تو چشم من شد!  

 

ی هم شخند ین با  طور که رو کاناپه  ی 

نشسته بودم و پا رو پا انداخته بودم  

 نگاهش کردم. 

 



که منتظرش بودم    ی به لحظه ا باالخره

 !  دمیرس

 

ه حم -
َ
 !  ن یاورد  فیخان باالخره ترس   د یب

 

 د یکاناپه مخصوص حم  یرو  درست

تخت حکومتش  نشسته بودم... به قویل

 رو ترصف کرده بودم! 

 

 گفت:   د ی لرز یم تیکه از عصبان   یی صدا  با 

کردم که اهورا   فکرش رو یم د ی... باد یبا  -

ی به هم  خاک!   ر یز  هت  ها نم  راحتی  ی 

 



خنده از جام بلند شدم و اروم رفتم  با 

 سمتش. 

 

  یازت توقع نداشتم که بر  -
ی
ک    با سیک

ی خودم به همچ رسوندمش معامله  یی جا ی 

 ! کتی 

و رسم   ستادمی کردم و رو به روش ا  مکتی 

 : دمیگوشش و غر   کیرو بردم نزد

 که مال منه!   هم رس کیس  اون

از گوشه  حبس شده بود... نگایه  نفسش

 چشم بهش انداختم و ادامه دادم: 

  دمی!... اره خب، با؟یدی...؟ ترسهیچ  -

ش  ! گذاشتی   پا رو دم بد کیس ،بتی



 

 قدم عقب رفت و خودش رو نباخت.  کی

 

  نیبه خودت نبال بچه... عاقبت ا اد یز  -

 !  شهیکارات برات بد تموم م

 

 باال انداختم...  یی ابرو

 

محمد  یجوابش رو بدم که صدا  خواستم

 مانع شد. 

 

 اهورا خان اوردنشون!  -



 تکون دادم و لب زدم:  یرس 

 ! کتی یزود قضاوت م -

 

ام رو به   هیقدم عقب رفتم و تک چند 

 ستون پشت رسم دادم. 

 

 اهورا...  -

 

نگاه  ونیگر   یمایرو بلند کردم و به ا رسم

 کردم. 

 



  با 
ی
  و کیم نگرای

ی
داشت   هم حس دلتنیک

 کرد.   نگاهم یم

 

ی به ابت نگایه  انداختم.  ی 

 

هم کبود   صورتش خون بود و کیم رو 

 شده بود. 

 

  یکه با صدا  اد یخواست به سمتم ب  ما یا

 . ستاد یا د یحم

 

ه ن نیا - ی ب گنیکه م  ستیهمون دختی تو  ی 

ی و ابت   شه؟ یدست به دست م ی 
ی
که   هموی



نقطه ضعفت   تی انگار داره مثل زن قبل

 شه؟ یم

 

  ما ینگاهش رو از رو من برداشت و به ا  بعد 

 نگاه انداخت. 

 

 نمیا تیفقط مراقب باش پرس تا وضع  -

 نشه!  هیمثل اون قبل

 

 گفتم:   ض یکردم با غ  حرفش اخیم با 

 یم ... بفهم.. بفهم ج  د یحم -
ی
 ! یک

 



 ادامه داد  یزد و با لحن مرموز  ی شخندین

و قبات برخورد پرس...  شیت  به ت  هیچ  -

رو  هیمنم از تو توقع ندارم که تفاله بق

 ! مال خودت کتی 

 

اش رو به   قهیخشم سمتش رفتم و  با 

 چنگ گرفتم.. 

 

ی زر م اد یز  -  ت 
ی
 ...! کهیمرت ی

خواب   ر یز  دمیشن  ... گم؟یمگه دروغ م -

ی ابت شما...    یخانوم خانوما نیبود ا  ی 

 هیازش بردن..  ضی یف هیحاال همه  گمیم

 منم در خدمتش باشم!  شب



 

تو   دمیکوب  در ی   ی    یخشم مشت ها با 

 صورتش

پشت افتاد که با خم شدم و زانو ام رو   به

 زدم:  اد ی و فر  نشیگذاشتم رو قفسه س 

 ... ناموسیب  کهیکشمت مرت  یم -

 

ی هم مشت و لگدم   ر یز   د یطور که حم ی 

ی و عربده ابت   ما یا غیج  ی بود صدا بلند   ی 

 شد! 

 

 *  ما ی* آ

 



  از 
ی
ی ی که افراد اهورا ر   همون زمای تو  خیی

ی خونه ابت  و من و از دست اون نجات   ی 

دل  نمشیبب خوامیم  نکه یدادن با فکر به ا

 تو دلم نبود. 

 

 نگران هم بودم.  البته

 

خودش رو نشون  نکهیا دونستمیم چون

وع شده.   عتی یداده   نقشش رس 

 

  نیا تو 
ی
ی ابت ش یکه پ  مدی فکر  کیهزار و  ی 

 به رسم زده بود...  

 



باشم که اهورا  دوار یکردم ام  سیع ویل

 ! شهی... درست مثل همکنهیکمکم م

 

 ... میبود ناج  شده

 

از خدا هم با تمام وجودم ممنون   البته

ی مدت ابت نیبودم که تو ا نخواست بهم  ی 

 کنه...   تمی اذ  یلیخ  ا یتجاوز کنه  

 

 الشیاهورا مرده بود خ نکهیاز ا انگار 

درست  یبرا  یراحت شده بود و عجله ا

 کردن رابطه امون نداشت. 

 



 ! شد یدرست نم  گه یاون رابطه د البته

 

که   دونستمیرو م  نی من خوب ا چون

 ... گستینفر د هیدلم دست  گهید

 

  عی    خواستم رس  م،ی دیاهورا که رس شیپ

و با تموم وجود بغلش کنم...   شش،یبرم پ

  حتی و انقدر تو بغلش بمونم که تمام نارا

 هام رو فراموش کنم. 

 

  ویل
ی
 د یحم یکه اون مرد که انگار   با حرق

 ناخودآگاه رس جام خشک شدم!   بود زد،

 



اون حرف هارو زد و  د یحم نکهیاز ا بعد 

به سمتش  تیاهورا از شدت عصبان

وع به کتک زدنش کرد  حمله ور شد و رس 

 اتفاق افتاد!   عی    رس  یلیخ همه ج  

 

 رو دور تند رفت...  همه ج   انگار 

 

لحظه گزشت   هیفقط  شد،یچ   دونمینم

حواسش   اسلحه اهورا رو وقتی  د یکه حم

کنار رفت،   ع ی    گرفت و رس   ششینبود از پ

 و... اون رو به سمت نشونه گرفت! 

 

 کارش خشک شدم.   نی ا با 



 

چرا اون رو به سمت من   دونستمینم

گرفته، و انگار اراده پاهام هم دست 

 ل از اونجا دور بشم. خودم نبود که حداق 

 

اسلحش رو  عی    رس  د ی کار حم  نی با ا محمد 

 در آورد و به سمتش نشونه گرفت. 

 

 به اهورا انداخت و گفت:  نگایه د یحم

! اگه افرادت  کنمیم کیجلو شل یایاگه ب -

 
ی
ی و  زرنیک ی   کی بهم شل  کیی ی هم مطمی  کیی

 کردم!   کی باش من قبلش شل

 



ی چ  اهورا  نگفت و فقط تو سکوت   یت 

 نگاهش کرد. 

 

ما  یمدت کوتاه که مطمئنم برا هی از  بعد 

  ا ی قهیاندازه چند دق هیهمون چند ثان

گذشت، اهورا نگاهش رو به محمد   شتی یب

 دوخت. 

 

به   عی    تو همون لحظه محمد رس  درست

  نکهیکرد و قبل از ا  کیشل د یقلب حم

  د یشد، و... حم ج   میبفهم
ی
  هم از باق

ش قبل از مرگش استفاده کرد مونده توان 

 کرد!   کیو شل



 

 هام رو بستم منتظر درد شدم.  چشم

 

 از درد نبود...   یخت   ویل

 

چشم هام رو باز کردم که نگاهم  د یترد با 

ی رو ابت  غرق در خون خشک شد!  ی 

 

 رو انداخته بود جلوم!  خودش

 

تو چشم هام حلقه زد و کنارش زانو   اشک

 زدم. 



 

 لرزون دستش رو گرفتم.  یدست ها با 

 

  نی ! اخه چرا ایا وونهی! تو دیا  وونهید -

 ! ؟یکار رو کرد

 

وع به گر  بعد   کردن کردم.   هیاز حرفم رس 

 

ی ابت با همون ته مونده جونش دستم رو  ی 

د و آروم گفت:   فرس 

من دوستت دادم... از... از رس هوس   -

کردم...    ینبودم... بهت... بد باهات 

 ... خوامیمعذرت م



 

 نگاهش کردم.  ناباور 

 

بهم عالقه داشت که از جونش  انقدر 

 گذشت؟! 

 

کردم واقعا    وقت فکر نیم چیچرا، ه دروغ

با  دنبالم باشه... ویل اد یز  یاز رس عالقه 

 رو نشونم داد.  تیکارش واقع  نیا

 

ی ابت ی ها چشم  بسته شد.  ی 

 



دورم  شدت گرفت که دست کیس میگر 

 شد.  دهیچیپ

 

 به اهورا انداختم.  و نگایه برگشتم

 

 نه؟  گه؟ید  شهیخوب م مارستانیب میبت   -

 

ی چ   نگفت و فقط محکم بغلم کرد.  یت 

 

   کردمیم فکر 
 
ی رس ابت  که امروز بالی   اد،یب ی 

هم فکر کرده بودم که اهورا ممکنه  نیبه ا

 اون رو بکشه... 



 

 یمرگش به خاطر من و برا  نکهیا ویل

ی برام سنگ یادینجات جونم باشه... ز   ی 

 بود. 

 

 حال شدم...  کردم اونجا که ی    ه یگر   انقدر 

 

که اهورا بغلم کرد و سوار    دمیفهم فقط

 . میشد  نشیماش

 

مدت کوتاه، تو بغلش خوابم   ه ی بعد از  و 

 برد. 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 



 . دمیهام رو که باز کردم اهورا رو د چشم

 

 به دور و اطراف انداختم.  نگایه

 

 . میاتاقش بود تو 

 

رو، رو گونش گزاشتم و صورتش  دستم

 رو نوازش کردم. 

 

  ویل
ی
که امروز افتاد دستم    با فکر اتفاق

 ثابت موند. 

 



 یفکر کرده بود نیقبل از اون اتفاق، به ا -

  مرد من یم نیم اگه اون شکیل که حتی 

 کشتمش، نه؟  

نگاهش کردم و  چشم هاش اشیک با 

 جواب دادم: 

  یلیاتفاق خ  هیفکر کردن به   اره، ویل -

...  اون رو تجربه کتی  نکهیفرق داره با ا

باز  شی کشت  تازه، اگه... اگه تو هم یم

 من بود...  ت  تقص

 

 شد.  مت  اخم خ و کیم ج  ی گ  با 

 



 چون، من بودم که از اول باعث دشمتی  -

نبود، اون وقت   شدم... اگه متی  نتونیب

 دوتاتون... 

 

 . هیگر   ر یادامه بدم و زدم ز  نتونستم

 

و  د یمن رو تو بغلش کش  شتی یب اهورا 

 اشک هام رو پاک کرد. 

 

  یبرا ناراحتی  -
ی
 یکه افتاده سود  اتفاق

من با  توهم نبود، نه دشمتی  ت  نداره، تقص

اون، نه مرگش، چون خودش با اراده  

رو گرفت، از اول هم   میخودش اون تصم



من و اون انقدر اعتمادمون محکم نبود، 

 .... میشد  حرف دشمن نیم هی وگرنه رس 

 

ی چ  نگفتم و فقط تو سکوت اشک  یت 

 . ختمیر 

 

 مدت که آروم شدم گفت:  هی از  بعد 

ی چ یرس  هیراستش،  -  د یهست که با ا ت 

 بهت بگم... 

   ؟ج   -

 

براش سخت بود که در موردش   انگار 

 حرف بزنه... 



 

 نگاهم کرد و آروم گفت:  د یترد با 

 زن و بچه ام...  -

 

ی چ  هیحرفش انگار  با  تو دلم فرو  یت 

 ... ختیر 

 

ی و ابت د یحم یحرف ها از  ی چ   هی ی    یی هات 

شده بود و  مت  دست گ کیکوچ  یلیخ 

ن و بچه ز  هیبودم که قبال  دهیفهم

  نی راست بره رس ا ه ی  نکهیا داشته، ویل

موضوع و بخواد باهام در موردش حرف  

 برام سخت بود.  کمیبزنه 



 

نفر  د یباشم که چرا با تونستم شایک نیم

حق رو نداشتم؛ چون   نیدوم باشم، ا

ی خود من هم قبال با ابت باز  بودم... ویل ی 

 برام ناراحت کننده بود...  هم کیم

 

دختی آروم که   هیارام، مثل اسمش بود،  -

داشت به   بود و سیع یشغلش پرستار 

تونست کمک کنه... تو   که یم  هرکیس

 یب
ی
کرد باهم آشنا   که کار یم  مارستای

از همون اول جذبش شدم... کم   م؛یشد

وع به  یکم رس بهونه ها مختلف رس 

ه ها پرسبچ نی کردم، درست مثل ا  دنشید

دست خودم   یل... وشن یکه تازه عاشق م



 دم،ی... ددمی نبود... به خودم که اومدم د

 قلبم رو بهش دادم! 

 

کرد، نگاهش رو از ازم برداشت و   مکث

 بعد از چند لحظه ادامه داد: 

زمان، اون هم به من عالقه   ه یبعد از  -

بهش   دم،ی مند شد. همون موقع که فهم

درمورد کارم گفتم، اولش اوضاع خوب  

تونست قبول کنه...   نبود... چون نیم

ازم   تونهیمدت، گفت نم هیبعد از   ویل

  گهید ،یدیبگذره؛ چون دل رو که م

 ینم
ی
 ! یت  ها پسش بگ  راحتی  نیبه ا توی

 



ی چ   نگفتم و فقط تو سکوت اشک یت 

 . ختمیر 

 

 مدت که آروم شدم گفت:  هی از  بعد 

ی چ یرس  هیراستش،  -  د یهست که با ا ت 

 بهت بگم... 

   ؟ج   -

 

براش سخت بود که در موردش   انگار 

 حرف بزنه... 

 

 نگاهم کرد و آروم گفت:  د یترد با 



 زن و بچه ام...  -

 

ی چ  هیحرفش انگار  با  تو دلم فرو  یت 

 ... ختیر 

 

ی و ابت د یحم یحرف ها از  ی چ   هی ی    یی هات 

شده بود و  مت  دست گ کیکوچ  یلیخ 

زن و بچه  هیبودم که قبال  دهیفهم

  نی راست بره رس ا ه ی  نکهیا داشته، ویل

موضوع و بخواد باهام در موردش حرف  

 برام سخت بود.  کمیبزنه 

 



نفر  د یباشم که چرا با تونستم شایک نیم

حق رو نداشتم؛ چون   نیدوم باشم، ا

ی خود من هم قبال با ابت باز  بودم... ویل ی 

 برام ناراحت کننده بود...  هم کیم

 

دختی آروم که   هیارام، مثل اسمش بود،  -

داشت به   بود و سیع یشغلش پرستار 

تونست کمک کنه... تو   که یم  هرکیس

 یب
ی
کرد باهم آشنا   که کار یم  مارستای

. کم  از همون اول جذبش شدم..  م؛یشد

وع به  یکم رس بهونه ها مختلف رس 

پرسبچه ها  نی کردم، درست مثل ا  دنشید

دست خودم   یل... وشن یکه تازه عاشق م



 دم،ی... ددمی نبود... به خودم که اومدم د

 قلبم رو بهش دادم! 

 

کرد، نگاهش رو از ازم برداشت و   مکث

 بعد از چند لحظه ادامه داد: 

قه  زمان، اون هم به من عال ه یبعد از  -

بهش   دم،ی مند شد. همون موقع که فهم

درمورد کارم گفتم، اولش اوضاع خوب  

تونست قبول کنه...   نبود... چون نیم

ازم   تونهیمدت، گفت نم هیبعد از   ویل

  گهید ،یدیبگذره؛ چون دل رو که م

 ینم
ی
 ! یت  ها پسش بگ  راحتی  نیبه ا توی

 



نگاهش رو به سمتم برگردوند و  دوباره

 . د یبه صورتش کش  کالفه دستی 

 

 گذشته برات سخته، نگو...   یادآور یاگه  -

 

 تکون داد.  رو به عالمت نقی  رسش

 

رفتم و مادر و  شیبعد از اون خواستگار  -

. میپدرش هم قبول کردن و... ازدواج کرد

خوب بود؛   تا چند سال بعدش همه ج  

م متوجه اون و ها بی از رق یکی  وقتی  ویل

 فرصت سواستفاده کرد!  نی پرسم شد، از ا



هنوز انقدر   دمی خودم که اومدم د به

 ی... براسمیقدرت ندارم که مقابلش وا

ی هم انجام بدم تا   یحاظر بودم هرکار  ی 

 
 
 ! ارهیرسشون ن  اون بالی

بعدش هم انقدر پست   حتی   ... ویلویل

 فطرت بود که ازشون نگذشت! 

 

هاش رو مشت کرد و با فک  دست

 منقبض شده زمزمه کرد: 

کرد که آرامم و   یکار   اون... اون عویصی -

 ! نت  پرسم بم 

 



حرفا برام سخت بود شوک   ن یا دنیشن

 اور... 

 

اضافه   تیمالک میاخر اسم آرام م وقتی 

 کرد 

 دست داد...  لحظه حس حسادت بهم هی

 

 ؟ حسادت به ِک اما 

 

 که مرده؟!   کیس   به

 



  اهورا 
ی
رو   سکوت کرده بود اخم کمرنیک

 بود.  شیشونیپ

 

جز من  یا گهیخواستم اهورا به زن د نیم

 فک کنه! 

 باشم!  د ی...خودخواهم نبا اما 

 

از جام بلند شدم و صورتم رو بردم   کیم

 .. دمیرو بوس شیشونیجلو و پ

 

 پرس خوب...  نم یاخمات رو باز کن بب  -

 



 هم یم یها گذشته بود و هرکار  گذشته

  کردم اشتباهتم تو گذشته درست نیم

 شد... 

 

ه  رو از نو بسازم...  میزندگ  بهتی

 

و کجا بهش  از ِک  دونمی که نم  با کیس اونم

 کردم و االن...   دا یعالقه پ

 

 تمام وجود عاشقشم...  با 

 

ی بهم انداخت و چ  نگایه  نگفت.  یت 



 

رس جام و   بهش زدم و نشستم یلبخند

 رو دراز کردم.  پاهام

 

 رست رو بزار رو پاهام.  ا یب ... ا یب -

 

 هیباال انداخت و بعد از چند ثان یی ابرو

سمتم و رسش رو   د ی مکث خودش رو کش 

 گذاشت رو پاهام.. 

 

ی رو بردم ماب هام انگشت   موهاش و کیم ی 

   دمیکش 

 صداش در اومد  که



 موهامو!  یچته... کند-

 

 کردم و جواب دادم  یز یر  ندهخ 

 یم-
ی
ی چ  هی دوی  ت  واقعا ذهنم رو درگ یت 

 کرده... 

همه  ن ی که ا  یدار  بدونم تو ج   خامیم

... نه اخالق دار  ی  ی.. نه بلدیدختی دنبالیی

.. تازه  با خانوم تا رفتار کتی  یچجور 

همه  رو نوازش کتی   یک ی ستی یاصلنم بلد ن

 کارات با زوره! 

 

 رو بلند کرد و با حرص جواب داد  رسش



 یم  ناراحتی -
ی
ی چ  نیا ... یبر  توی که تو    یی ا ت 

 یم
ی
 بچه سوسوالس ن من!  نیمال ا  یک

 

حرص گرفته بود خندم گرفت و   نکهیا از 

زدم که از چشمش دور  یکیلبخند کوچ 

 نموند.. 

 

انداخت و بلند و شد  بهم  چپیک نگاه

 و پشتش رو بهم کرد..  د یخواب  اونطرف

 

 شدم و گفتم کشینزد کیم  طنتیش با 

ی داره... مثال هم  .. چه ربیطمت  نخ-  ی 

سوسول  محمد خودمون اصال هم



 باهام ی.. قشنگ بلده چجور ستین

اخماش تو   خوب رفتار کنه .. همشم یه

 ستیهم ن

 

ی حرفم تموم شد برگشت سمتم و هم تا   ی 

 زد با حرص گفت:  یم  مهیطور که روم خ 

 باهات رفتار کنه؟!  یکه بلده چطور   -

 

تکون دادم که خم شد و  یرس  طنتیش با 

 . د یگردنم رو بوس

 

 گوشم آروم گفت:   ر یباال تر رفت و ز  کیم

 منم بلد باشم...  د یشا -



 

نفسش به  نکهی به خاطر ا  ناخودآگاه

اومد   قلقلکم یم خورد و کیم  گردنم یم

 عقب رفتم. 

 

 دو تا دستم رو گرفت و باال برد.  مچ

 

نشونت بدم   یخوایکجا خوشگله؟ نم  -

 منم بلدم نوازشت کنم؟

 ... گهید دمینه، ممنون فهم -

 



توجه به حرفم خم شد و لب هاش   بدون

وع به   رو لب هام قرار گرفت و رس 

 کرد.   دنمیبوس

 

گرفت که اخم بلند   نمییاز لب پا یگاز 

 شد. 

 

 ص گفتم: کم ازم جدا شد که با حر   هی

ی هم  ا،یب -  کارت هم با زوره!   ی 

  نیاز ا اد یهم بدت نم  یلیانگار تو خ  ویل -

 اجبار ها! 

 



  بعد 
ی
که زد دستش رو بدنم و    از حرق

وع به حرکت کرد...   رس 

 

 زمان هم لب ها و گردنم رو یم هم

 ... د یبوس

 

چشم هام خمار شد و  قهیچند دق بعد 

 کردم.   شیمن هم همراه

 

لباسم رو گرفت و به سمت باال   گوشه

 و لباسم رو از تنم در اورد..  د یکش 

 



ی م نمیبه قفسه س یز یر  یها بوسه و  د ت 

هام رو تو مشتش  نهیاز س یکیهمزمان 

د...   گرفت و فرس 

 

مکث کرد و با  نثارش کردم که کیم  وحیس  

 : د یرسش رو اورد باال و پرس طنتیش

 ۸۰ یها کیفک کنم نزد اتمیطبق تجرب -

 باشه! نه؟  

 

متوجه حرفش نشدم و رسم رو تکون  اول

 دادم. 

 



گفت با    ج    دمیفهم نکهیبعد از ا ویل

 حرص نگاهش کردم و گفتم: 

 ! اتتیکه طبق تجرب  -

 

 زد و رس تکون داد.  یلبخند طنتیش با 

 

 شد.  شتی یلبخندش حرصم ب از 

 

رو پشت رسش گزاشتم محکم  دستم

وع به بوس  کردم.   دنشیرس 

 



و ی پزمان دستش  هم کرد و شلوارم    یرس 

 رو از پام در اورد. 

 

 زد روم...  مه یخ خورد و باز  غلتی 

 ازم اجازه یم یی جورا یچشم هاش  با 

 خواست... 

بازم   خاستمیداشتم... اما نم  د یترد کیم

 مث دفعه قبل بزنم تو ذوقش. 

 

رسم رو تکون دادم که   خجالت کیم با 

چونم و لباهام باز به    ر یدست رو اورد ز 

 کام گرفت. 

 



 

 یمک ها د یبوس  بدنم و یم  یهمه جا

ی چ  چ یزد... ه یم محکیم لذت بخش    یت 

 تشیکه عشقت مهر مالک  ستی ن نیتر از ا

 بدنت ثبت کنه.  یرو همه جا 

 

طاقت صت  کردن و رو نداشتم  گهید

 ... دمی جد یایواسه وارد شدن تو دن

 

رو به کمر شلوارش   دست هام اروم

 کرد.   میرسوندم که خودش هم همراه 

 



ی هم داغش رو  یطور که بوسه ها ی 

کرد... حس کردم درد    مهمون تنم یم

 . د یچیدلم پ ر یز  قی یخف

 

طاقتش به رس اومده بود..  گهیکه د  اهورا 

باتش رو ب سیهر   شتی یتر شد و شدت ضی

 کرد... 

 

 حس رو داشتم...  نیلذت بخش تر  االن

  شدم که با تمام وجودم یم یک ی  کیس  با 

 خوامش! 

 

 بود و...  ین اجبار  گهید



 ... و نه ترس تجاوز! و 

 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

 به اهورا غرق در خواب انداختم.  نگایه

 

که تو رابطه باهاش داشتم، قابل   حیس

 نبود.  انیب

 

که    یاز جام بلند بشم که با درد خواستم

 اخم بلند شد.  د یچیدلم پ ر ی تو کمر و ز 

 

 نگاهم کرد.   جیشد و گ  دار یصدام اهورا ب با 



 

از چند لحظه انگار به خودش اومد   بعد 

 که با هول بلند شد و گفت: 

هوف، معذرت   کنه؟یدرد م تییجا -

 ب...  ارمیبرات ب  ج   ه ی... صت  کن خوامیم

 

   دنید با 
ی
که رو مالفه بود خشک    خوی

 شده نگاهم کرد. 

 

 زدم؟   بیبهت آس -

 

به صورتش  از حرفش کالفه دستی  بعد 

 که با خنده گفتم:   د یکش 



 ...  هیچ  بیآس -

 تعجب گفت:  با 

 پس...  -

 

ی چ   دهینگفتم که انگار خودش فهم یت 

 باشه شکه گفت: 

ی ابت عتی ی... عتی ی -  ... ی 

 

تکون دادم که بعد از چند لحظه   یرس 

 . د یمحکم بغلم کرد و بوس

 



 شتی یب دونستمیم ما،ی ا خوامیمعذرت م -

 ... کردمی مراعات م

 

و   دمیکش   قی یزدم و نفس عم یلبخند

 . دمییعطر تنش رو بو 

 

نه، رابطه باهات لذت بخش تر از   -

 ... ناستیا

 

 خنده نگاهم کرد و گفت:  با 

 ! کنما یلقمت م هینشو باز که   طونیش -

 



 ... دمی خند همراهش

 

که تو سکوت تو بغل    قهیاز چند دق بعد 

 گفتم:   میهم بود

 اهورا...   -

 کرد و گفت:   نگاهم

 جان؟   -

 

.. اما با تک تک  یو چجور  از ِک  دونمینم -

خوامت... خوبه  سلول هام عاشقتم و یم

ی ابت  قیها افتاد و از طر  اتفاق  نیکه ا  ی 

 یتونستم با تو اشنا بشم... م 
ی
تو   ،دوی

 ! فقط اهورا متی 



 

 رو...  مینو ساختم زندگ از 

 

ه  ... میبگم از نو ساخت  بهتی

 

ها اتفاق خوب و خوش   تمام سختی  انیپا

 در راهه.  هم

 

 
ی
س   گهیکه د   زندِک توش ترس و استی

 ... ستین

 

ی چ یلیخ   تجربه کردم...   ا ت 



 

اشتباه.... و حاال در کنار عشق    عشق

 هستم.  میواقع

 

 خودم رو تو بغل اهورا فرو بردم.  شتی یب

 

ی از رابطه ام با ابت د یشا تو گذشته  ی 

 نیتونستم منکر ا نیم ناراحت بودم، ویل

بشم که به خاطر همون با اهورا آشنا 

 شدم... 

 

 ... اهورا 

 



که به خودم اومدم، دلم رو بهش   کیس

 باختم! 

 

 انیپا

 

 یو ه با یز  یخوندن رمان ها یبرا☆♡
ی
 جای

  ر یز   ینستایتلگرام و ا  جیوارد پ  گر ید

ی بش     ☆♡ی 

 

@m_s_m000  اینستا(  چنل نکیل( 

 )تلگرام(   جیپ یدیآ

@roman_aymaye_mn_bash 


