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Innocent beautiful 
 )به قلم حامی(
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 بهش ای عالقه هیچ که دایی پسر با خواهرش که بود دوسالی
 بود رفته و بود کرده ازدواج خونه فشارای خاطر به نداشت

 همراه پدرومادرش بود شده قبول دانشگاه که وحاالم شهرستان
 اونجا و شهرستان برن بودن گرفته تصمیم کوچیکترش برادر

 تصمیمو این بود دبیرستان اولی سال وقتی تر قبل البته.کنن زندگی
 صبوری پافشاریش و حامی درسای خاطر به فقط و بودن گرفته

 فامیال بین شهرستان نمیخواست دلش جوره هیچ چون بودن دهکر
.کنه زندگی اومد نمی کنار باهیچکدومشون که آشنا وکلی  

 احساس قبل از بیشتر حاال و بودن افتاده راه که میشد ساعتی چند
 چیزی برن اونا اگه که میکرد فکر دیروز تا حتی. میکرد تنهایی
 وقتی ولی باشه داشته بیشتری آرامش شاید حتی و نمیشه عوض
 بغالی این کرد فکر این به میکرد خداحافظی باهاشون داشت

 ای عالقه واقعیه عالقه جنس از که هایین بغل آخرین خداحافظی
 همچین به کردن میاره؛فکر وجود به اونو بودن خون هم که

 و بود کرده دلتنگش فاصله اومدن وجود به از قبل حتی موضوعی
 و نمیداد بهش زدن حرف اجازه حتی که بود شده بغضی باعث

.کنه راهی عزیزتریناشو سر دادن تکون و نگاه با فقط شد مجبور  

  حرکت درحال دانشگاه سمت که اتوبوسی شیشه به سرشو

 

 هنذفری از که شادی آهنگ به توجهشو کرد سعی و داد تکیه بود
.گریه زیر نزنه ها بچه پسر مثل تا بده میشد پخش  

 حرکت دانشگاه سمت و شد پیاده اتوبوس از دبع دقیقه بیست
 که میشد پیاده تر قبل ایستگاه یه بود گرفته حالش وقتی کرد؛همیشه

. کنه پرت حواسشو شلوغی اون تو روی پیاده و سروصدا  
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 از بعد...شد وارد کشیدو عمیق نفس چندتا رسید که دانشگاه به
 از هکالف و خسته شدو تموم کالس بالخره متوالی چهارساعت

 بزرگتر هرچی آدما چرا میکرد فکر باخودش. زد بیرون کالس
 وقتی. میشن تر نچسب و میرن فرو خودشون تو بیشتر میشن

 و پایه دوست کلی بشه که دانشگاه وارد میکرد فکر بود کوچیکتر
 وقتی مرور به ولی میگذرونه خوش حسابی و میکنه پیدا باحال

 خصوصا   بیفته اتفاق ستنی قرار چیزی همچین فهمید شد بزرگتر
 رفیق دنبال اونقدرا کسی و بود شده قبول تهران دانشگاه االن که

 و نداشت ازونا کمی دسته خودشم البته.نبود گذرونی خوش بازیو
 به ربط بی قضیه این وخب بود کار ودرگیر ساکت همیشه

.نبود افسردگیش  

 
 

ا میشد شروع بعدی کالس بعد نیم و ساعت یک  خستگی ام 
 دیروقت تا قبل شب. خونه برگرده و بشه بیخیال میکرد وسشوس

 وسایلو و کنن آماده چیو همه میکرد کمک خانوادش به بودو بیدار
 کنن حرکت میخواستن که زود صبح تا بعدم و بزارن ماشین توی

.بود کرده فکر مختلف چیزای به و بود نبرده خوابش  

 و نداشت ای اتوبوس،عجله ایستگاه سمت به افتاد راه و کشید آهی
 و زد ضربه بهش شدت با پشت از یکی که برمیداشت قدم آهسته
.شد پخش زمین روی  

 و موند زمین روی همونطوری ای چندثانیه که بود شده شکه انقدر
 رو میشدن گفته خواهی معذرت قصد به تند تند که کلماتی وقتی
 که کسی به و تکوند خودشو کمی شد بلند و اومد خودش به شنید

.کرد نگاه بود اتفاق این باعث  
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 و میگه چی بفهمه نمیتونست که میزد حرف سریع انقدر دختر اون
 که میکرد،دختر نگاه میخوردن تکون تند تند که لباش به فقط

 به رو فرد از واکنش یه منتظر و شد ساکت دید گنگیشو و سکوت
!سالم:گفت فقط و اومد حرف به بالخره که شد روش  

 لبخند یه فقط تر قبل که دیگشم دوست و خنده زیر زد قیپ دختر
.خندیدن به کرد شروع خندش صدای با بود صورتش رو ملیح  

نیست؟ آشنا زیادی دختر این میکرد فکر اما حامی  

 پسر به و شد آروم بود شده جاری اشکاش زیاد خنده از که دختر
. کرد نگاه میکرد سیر ای دیگه جای انگار بودو زده زل بهش که

 آمیزی تمسخر لحن با شد مواجه پسر سکوت با بازم وقتی
 برگشتی و خورده زمین به سرت افتادی وقتی نکنه ببینم:گفت

!کارخانه؟ تنظیمات  

 جواب پسر بالخره و کرد خندیدن به شروع دوباره دوستش
ترانه؟:داد  

 بود متعجب حاال میکرد نگاهش لبخند با پیش دقیقه چند تا که ترانه
.بود فهمیده کجا از اسمشو پسر این کهاین از  

میدونی؟ کجا از منو اسم+  

منو؟ نیست یادت_  

یعنی؟ بوده دوسپسرش موفرفری پسر این که کرد فکر باخودش  

بشناسمتون؟ باید+  

.میکردیم بازی سرسره پارک تو باشگاه بعد...حامیم_  

 برای بود کافی نظرش به اما ازهم دوتا این نداشتن خاطره کم
.گذشتشون و دوستی ییادآور  

 بعد ام حامی که کرد آویزون حامی از خودشو و کشید جیغی ترانه
.کرد حلقه دورش دستاشو چندثانیه از  
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 مدتها که قدیمی دوست احترام به اما داشت که خستگی وجود با
 کمی این که بگذرونن وقت باهم کمی کرد قبول بودش ندیده بود

 صحبتهای و بودن فهکا توی نیم و ساعت سه با بود مساوی
.ترانه بینهایت  

 
 هاشونو خونه به رفتن اجازه ترانه ساعت چند از بعد بالخره

.بود گرفته قدیمیشو دوست آدرس و شماره اینکه از بعد داد،البته  

 تازه شد مواجه تاریک و خالی خونه با رسیدو خستگی با وقتی
 راضی. نزده زنگ بهشون و بیخبره ازشون چندساعتیه افتاد یادش

 کنه فراموش ناراحتیاشو بود شده باعث پرحرفش دوست اینکه از
 بعد...بگیره تماس خانوادش با تا نشست کاناپه روی و زد لبخندی

 و کرد عوض لباساشو بخوره شام اینکه بدون خداحافظی از
.بخوابه که رفت مستقیم  

 لباس. داد قوصی و کش بدنش به و شد بیدار گوشی آالرم با صبح
 طبق تا خونه نزدیک پارک سمت افتاد وراه پوشید زشیشوور های

.بدوعه و کنه روی پیاده صبح اول همیشگیش برنامه  

 و زد بیرون پارک از شد خسته که دویدن ساعت یه حدود از بعد
 بزرگ سنگک نون دوتا خونه به برگشت از قبل عادت روی از

 کسی میدفه اومد بیرون نونوایی از اینکه از بعد متاسفانه خریدو
.بخوره رو نون همه اون بخواد که نیست خونه توی  

 قدم خونه سمت کنه چیکار ها نون با میکرد فکر این به که درحالی
. برمیداشت  

 بهش خوشحالی با دید آشغال سطل از آویزون رو پسرکی وقتی
 ها نون خرید بابت مختصر توضیح و احترام کمال با و شد نزدیک
.داد پسرک به اونارو  
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 کردو شکر داد قرار راهش جلوی پسرکو اون اینکه بابت اروخد
.خونه برگشت  

 
 

 سمت کنه حرکت میخواست بودو صبح ۱۰ حدودای ساعت
 امروزشو کالسای ساعت تا زد زنگ بهش ترانه که دانشگاه
 همزمان امروزشون کالسای از دوتا یکی فهمید وقتی و بپرسه
.نباش باهم که خواست ازش و کشید جیغی باهمه  

 هیچ داشت ازش قبل از که شناختی با حامی و میخوند وکالت ترانه
.ببینه خودش دانشگاه توی اونو  نداشت انتظارشو وقت  

 مشترکی بوکس کیک باشگاه توی ترانه با که بود سالش چهارده
 داشت جدی حال عین در و مهربون خانوم استاد که بود شده آشنا
.بود شده آشنا  

 ورودشو اجازه قوانین  بود شده بزرگتر یحام وقتی بعد سال سه
 بنابراین نمیداد داشتنو فعالیت اون توی ها خانوم که باشگاهی به

 دوستیشو ترانه با همچنان ولی بود کرده عوض رو باشگاهش
 دیگه و رفت استرالیا به زندگی برای ترانه که وقتی تا داد ادامه
.نشد خبری ازش  

 از که آدرسی سمت و شد شدوسداشتنی Eonهیوندا ماشین سوار
 تا گذشت دقیقه پنج و چهل حدود که کرد حرکت بود گرفته ترانه
.برسه  

 و محله به توجه با و داشت قشنگی خیلی نمای بیرون از خونه
. باشه گرون میتونه چقدر زد حدس میشد خونه بزرگی  
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 با داشت انتظارشو و داشت پولداری خانواده اولم از ترانه البته
 بهش و برداشت گوشیشو بالخره...بشه رو به رو ای نهخو همچین
.منتظرشه پایین بگه بهش تا زد زنگ  

 ازش و نبود آماده هنوز چون کشید نارضایتی از جیغی ترانه
.بکشه طول حاالها حاال بود ممکن چون بشه خونه وارد خواست  

 بزاره کنار خجالتو کرد سعی کردن پا اون پاو این دقیقه چند از بعد
...بشه اردو و  

 
 

 رضایت حامی غرغرای خاطر به ترانه دقیقه چند از بعد بالخره
 به ذوق کمی با اول شد ماشین سوار حامی وقتی. بیفتن راه داد

 و ماشین توی پرید بعد و کرد نگاه بود سوارش که حامی و ماشین
:زد خودشو حرف جیغ جیغ با همیشه مثل  

 گواهینامه کی اصال....بالااااا؟ خریدی ماشین کی تو حامییییی+
!خاکبرسر؟ میگفتی من به گرفتی؟نباید  

:داد چشماش به چرخی  

 چیکار یا میکنم چیکار بگم بهت بخوام من که بودی اصال تو_
 هم بودن زنده یا مرده از حتی دوسال هست حواست نمیکنم؟اصال

نداشتیم؟ خبر  

...توام حاال خب+  

. نداری ماشین زدم حدس نم رفتی اتوبوس با که دیروز اصال  

 
 هیچ که بود اون چون بود ترانه تقصیر دقیقا بیخبری دوسال این

 حامی و بود نگفته حامی به استرالیا به مهاجرتشون راجب وقت
 دوست فهمید دیگشون دوستای واسطه به تازه چندروز از بعد
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 نمیاورد خودش روی به ترانه که حاال و رفته ایران از عزیزش
...کردمی عصبیش  

 با روز چند دادم ترجیح ولی خریدم رو ماشینه میشه ماهی چند_
 کردم فکر و نمیکنه کار خوب همیشه حافظم...دانشگاه بیام اتوبوس

. کنم حفظ رو مسیرا میتونم بهتر اینطوری  

:خندید ترانه که درآورد حرکت به ماشینو  

 حفظ نمیتونستی هم رو بقیه اسم حتی احمق تو یادمه آرههههه+
 میکردی فکر و بود رفته یادت اسممو دوستی ساااال یه بعد...کنی
 گفتی بهم برگشتی پس مبینا یا و فاطمس یا دخترا بیشتر اسم خب

!نخودیییی مغز چقدر فهمیدم که بود موقع اون از دقیقا...فاطمه  

 
 کمی فقط همین بخاطر و نداشت دادنو جواب دوباره حوصله
.زد لبخند و کرد نگاهش  

 پس بود گذشته حامی کالس از ای دقیقه ۱۰ دانشگاه رسیدن وقتی
 حرکت کالسش سمت به سرعت با حامی و شدن جدا هم از سریع
...کرد  

 خیلی اما میشد دیرش نمیرسوند خودشو زودتر اگه ام ترانه البته
.کجاست ببینه تا زد زنگ نیکان به اول حامی از تر اهمیت بی  

 
 

 نه؟اصال یا بزنم در که شد دل دو دش مواجه کالس بسته در با وقتی
داشتم؟ تاخیر انقدر اول جلسه نمیشه میده؟عصبی راهم االن  

 امتحان شانسشو گرفت تصمیم کردن پا اون و پا این کمی از بعد
.کرد باز اونو آروم بعد و کرد وارد در به ای تقه پس کنه  

.نمیدید استادی تاخیرش وجود با اما بود کالس داخل بدنشو نصف  
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...بشه کالس وارد خواست عمیق نفس یه بعد و کر خداروشکر  

 فعال نیست؟بنظرم زود خیلی کالس سر آوردن تشریف برای آقا+
.کالس از قبل بخوابین کمی و برگردین دارین وقت  

 
 نمیتونست حتی که میگفت خاصی لحن به حرفارو مرد استاد

 موضوع این به زیادم البته...بده جواب چطوری باید بده تشخیص
 اون یعنی. داشت تری مهم سواالی اینکه مثل و نمیکرد فکر

جذاب؟ زیادی حتی نیست؟یا جوون استاده؟زیادی  

 که آروم گفت،اونقدر ببخشیدی لب زیر و اومد خودش به بالخره
.بشنوه صداشو کسی نمیکرد فکر  

 سمت به میخواست حامی وقتی و داد ورود اجازه بهش اما استاد
 میشد رد کنارش از که موقع همون درست بره خالی های صندلی

 شنید

کوچولو میکنم خواهش+  

 از شده وارد شک خاطر به بلکه اش جمله خاطر به نه که حامی
 به میرفت راه که همزمان و بود برگشته فاصلشون یهویی شدن کم

 با و خورد جلوش میزای از یکی به محکم لگنش میکرد نگاه اون
.شد نزمی پخش بلندی نسبتا داد  

 شروع استثناء بال همه بودن ای صحنه همچین شاهد که دانشجوها
.کردن خندیدن بلند به  

 روی از خودشو نمیتونست حتی که میکشی خجالت انقدر حامی
 و کرد بلندش و گرفت دستشو جوونش استاد اینکه تا کنه بلند زمین

یکی؟ افتادن داره خنده انقدر:زد تشر دانشجوها بقیه به همزمان  
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 هیچ بودن کرده تعجب استاد ناگهانی جدیت از که دانشجوها
.شدن ساکت و ندادن جوابی  

.نشست صندلیا از یکی روی و کرد تشکری آروم بازم حامی  

 با حتی استاد و میکشید خجالت افتادنش صحنه یادآوری با هنوزم
 شدن سرخ میتونست بود بینشون که زیادی تقریبا فاصله وجود

....ببینه صورتشو  

 
 

 در سمت به سریع و کشید عمیق نفس شد،چندتا تموم کالس بالخره
 به فقط که سنگینی فضای اون از زودتر هرچی تا رفت کالس

 اون اینبارم اما کنه فرار بود شده ایجاد خودش افکار واسطه
:کرد قفل زمین روی پاهاشو دار بم صدای  

 میخوای زودم اومدی پسر،دیر تو داری ای عجله چه اوووو+
 بری؟

.بشه چشم تو چشم باهاش و برگرده تونست سختی به  

.کنه ثبتش تا پرسید اسمشو ازش دید اونو سکوت که استاد  

:زد لب سختی به و کشید خشکش لبای روی زبونی  

همایونی حامی،حامی_  

:زد لبخند و داد تکون سری استاد  

 عجله بابتش که موضوعی به بری میتونی قشنگیه،حاال اسم+
.یبرس داشتی  

.زد بیرون دانشکده از برق سرعت با و کرد تشکر  

 میداشت نگه اونو ثانیه چند و میکشید هاش ریه به شدت به هوارو
.کنه جور و جمع افکارشو بتونه تا  
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 مثل بود؟چرا کرده گم پاشو و دست بودو شده هول انقدر چرا
بود؟ کرده رفتار ساله پنج چهار های پسربچه  

 که میکشید،اتفاقاتی خجالت بود افتاده که اتفاقایی بابت خودش از
...دلیلی هیچ بدون بود کرده بزرگ خودش برای اونارو حامی  

 کرد گوشی مشغول خودشو بودو نشسته ها صندلی از یکی روی
.بیاد و بشه تموم کالسش هم ترانه تا  

 تایی سه و شد تموم کالسشون بعد دقیقه ده نیکان دوستش و ترانه
 کالس تا برن دانشگاه نزدیک های کافه از ییک به گرفتن تصمیم
. بشه شروع حامی بعدی  

 توی گفتن حامی به و بود شده کنسل نیکان و ترانه بعدی کالس
 تنهایی پس بشه تموم کالسش تا میمونن منتظرش کافه همون
...برگشت دانشگاه به دوباره  

 
 بالخره محمودی آقای کالس که کرد شکر دلش ته از عمیقا   خدارو

.شد مومت  

میزنه؟ داد انقدر نمیشه پاره حنجرش مرد این که بود کرده تعجب  

 دست از گوشاشو باکرگی میکرد حس بود که هرچی هرحال به
!داده  

 توی ام دیگه ساعت چند نداشت اینو حوصله و بود خسته حسابی
 تا منتظرشونه کافه جلوی گفت و زد زنگ ترانه به پس بمونه کافه
.بیان  

 باز صدای که بود بسته چشماشو دادو تکیه صندلی پشتی به سرشو
...کنه سالم و برگرده کرد مجابش ماشین در شدن  

 نگاه میزد لبخند که استادی به حیرت با و ماسید دهنش توی کلمات
.کرد  
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 از چیزیم هسدی نشناسی وقت آدم اینکه بر عالوه نکنه ببینم+

نمیشه،هوم؟ سرت معاشرت آداب  

 
 

 در و بده جواب نتونست که بود شکه انقدر ینماش توی دیدنش از
.میکرد نگاه بهش فقط باز دهن با و سکوت  

 که برگردوند عقب به سرشو ماشین در   اومدن در صدا به دوباره با
.شدن سوار نیکانم و ترانه  

:جیغ جیغ به کرد شروع کردنی تلف وقت هیچ بدون ترانه  

 کافه پول یه نمیتونی بزرگتری،داییمونی ناسالمتی فرهاد بابا+
 هیچکی وضعت این با آخه؟بخدا تو خسیسی انقدر کنی؟چرا حساب
.بود گفتن من نمیادا،از سمتت  

 تو ریختم داشتنو هرچی کافه تو دوساعت نشستم مگه من_
 اگه باز. دیگه دادین پولشو خودتونم خوردین شیکمم؟خودتون

 تلف وقتمو مک. چیزی یه ندادم دنگمو و بودم باهاتون منم میگفتیم
 همین خاطر به باقیه؟اصال نیمت و قورت دو االنم که میکنی
.جیغو جیغ لوس...تنهایی که زبونته  

 تلف میکنی،وقتمو تلف وقتمو...( میاره در اداشو)توام حاال باشه+
. ای ترشیده گور به سینگل بدبخت یه میدونم من خوبه حاال. میکنی
 خداشونه از همه ه؟اصالبر آبروتون پسربازی برم من خوبه بعدشم

...نمیدم رو خودم من باشن من با  

 توام باشم من اگه میدونیم هممون گفتی که اینایی همه اینکه اوال_
 باشن؟مگه گرگ توله توعه با خداشونه از همه بعدم. هستی

کمه؟ عقلشون  
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 شوخی فقط قصدش و میگفت اینارو همه لبخند با فرهاد که هرچند

.میکشید جیغ فقط و نمیاورد کم دادن ابجو از ترانه اما بود  

 دایی یعنی اینکه جز به نمیفهمید حرفاشون از چیزی اما حامی
.راحتن باهم ترانس؟چقدر  

 که بود فرهاد شخصیتی ویژگی خاطر به فقط راحتی این که البته
.بود شوخ و مهربون حد از بیش  

 از شدن شکه وقت حاال و شد تموم دوتا اون جدل و بحث بالخره
.بود ترانه صدای تن و لحن کردن تغییر یهویی  

 دیگه ماشین یه نداره پول بدبخت! شد سوار اینم ببخشیدا حامی+
 سوار داد قرضش ماشینشو کردو گل مهربونیش وقتی که بگیره

. بشه اونیکی  

:داد جواب و اومد خودش به ترانه توسط گرفتنش قرار مخاطب با  

رو؟ ایشون و نیکان کنم پیاده کجا فقط...حرفیه چه بابا،این نه_  

:داد جواب فرهاد اینبار  

 یه نمیشناختی منو اگه باز اونوقت؟حاال نداره اسم ایشون×
.داشتیم زیبا برخورد یه پیش ساعت چند همین خوبه...چیزی  

 
 و برگشت خجالت دوباره پیش ساعت چند همون آوردن یاد به با

 جالب و شده سرخ صورتش حسابی االن میدونست خودشم حتی
 نتونه میشد باعث این و میکشید خجالت کشیدنشم خجالت از اینکه

.کنه آروم خودشو  

 خوب اصال اسمیم حافظه من کنم،فقط جسارت نمیخواستم نه_
.نیست  
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 باز بناگوش تا حامی کیوتی و خجالت خاطر به نیشش که درحالی
 بزور اونو حامیم حتی که آورد پایین طوری صداشو تن بود شده

.نیکان و ترانه به برسه چه یدمیشن  

!فداسرت اصال...کردی،کردی جسارتم تو×  

 ادبیش بی خاطر به نداده حامیو جواب فرهاد میکرد فکر که ترانه
.میشن پیاده باهم تایی سه گفت وبهش خواست معذرت  

 
 

.خونه برگرده و بده نجات ترانه دست از خودشو تونست بدبختی با  

.کنه استراحت کمی میداد ترجیح و بود شده خسته حسابی امروز  

.شد خونه وارد و گذاشت پارکینگ تو ماشینو  

 و شد مواجه خودش تهایی و سکوت با گذاشت که خونه توی پاشو
:کرد فکر  

. شده تنگ لبخندش و مامانم بغل برای دلم چقدر  

 احمق:زد تشر خودش به همیشگیشون دعواهای یادآوری با اما
!بودی تنها همیشه تو جون  

 و مامانش مهربونی خاطر به ساالش و همسن و فامیال همیشه
 خواهر و اون به نیازاش کردن فراهم برای پدرش تالشای

 حتی اونا که بود این واقعیت میکردن،اما حسودی برادرش
.نمیکردن اجرا داشتن رو هاشون بچه قبال در که واقعی مسئولیت  

 تالش هربار و تنش و استرس و دعوا بود شده زندگیشون هرروز
 موند می نتیجه بی خونه توی مثبت هیجان یکم برای بچه تا سه این

 کوچیکترش برادر حتی میکرد حس اواخر این حامی که جایی تا
.گرفته افسردگی نداشت سنی که  
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 کوچیکترش برادر و کردن شوهر از بعد خواهرش میکرد آرزو
 کمی شساال و همسن با گذروندن وقت و شهرستان به رفتن از بعد
.بچشن رو شادی مزه  

 راضی کمی هم مادرش و پدر میشد باعث جایشون جابه که البته
.بود اونا تصمیم این هرحال به...باشن تر  

 بعضیاشون از حتی اینکه با چون نکنه مرور خاطراتشو کرد سعی
.میکردن غمگینش میگذشت زیادی زمان  

 بکنه گرم که نداشت چیزی االن و بود نکرده درست شام دیشب
.کرد درست ماکارونی خودش برای و شد کار به دست سریع پس  

.... 
 

 هم وگاهی ترانه،نیکان با حامی روز هر که بود ماهی یه حدودا
.میگذشت فرهاد  

 قلبی وابستگی اما میدید دیگه دوتای از کمتر فرهادو اینکه با
.داشت اون به بیشتری  

 مثل اونم چون خب که بزاره این پای احساساتشو کرد سعی اولش
 مرور به ولی میکنه باهاش بیشتری راحتی احساس پسره خودش
.میشه مند عالقه اون به داره فهمید و کرد درک حسشو بیشتر  

:میکرد تکرار خودش با دیدار هر از قبل  

 و نداره دوست تورو نیست،اون درست حس نباش،این احمق
 نای و حس این از برگشت برای دیگه جمله و کلمه هزاران

....عالقه  

 قلب و دورتر رو عقل دستاش گرمای و فرهاد دیدن هربار اما
 بقیه میترسید که نزدیک میکرد،اونقدر تر نزدیک رو احمق

.بشنون کوچیکشو قلب صدای  
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 سردرگم حسابی رو حامی و نبود تقصیر بی بین این اما هم فرهاد
.بود کرده  

 سرمای از رو حامی همیشگیش لبخند با و بود مهربون زیادی اون
.میکرد پرت زندگیش  

 درک نگاهشو منظور و داره فرق بقیه با حامی که میدونست
 جدیدی بهونه هربار و نمیکشید عقب خودش موضع از اما میکرد

.باشه داشته دوستش بیشتر تا میداد اون به  

 
 

 توی بود شده باعث همینم و نداشت رفتن بیرون به زیادی عالقه
.کنه کار خونه  

...و ها شرکت لوگو   وبسایت،طراحی نویسی،اداره برنامه  

.ای حرفه زیادی حدود تا فناوری با کار توی و بود خوب زبانش  

 مقداریم و بده دانشگاهشو خرج بتونه که بود خوب انقدری حقوقشم
...داره نگه خودش برای  

.بخوابه بود نتونسته بودو کرده کار مقاله ویرایش روی شب کل  

.میفتاد هم روی ناخوداگاه پلکاش و میکرد درد سرش  

. میشد حاضر دانشگاه به رفتن برای باید بودو صبح ۳۰:۹ ساعت
 ولی میخوابید و میشد رفتن بیخیال نداشت کالس فرهاد با اگه شاید

 چارچوب در بده،حتی دست از بودنو اون با لحظات نمیخواست
!شاگرد و استاد  

 به توجه بدون و پوشید مشکی جذب شلوار و ساده مشکی هودی
 جلوی از نداشت شده شونه با فرقی هیچ که نکردش شونه موهای

...رفت کنار آینه  
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 یهویی کالسش اینکه و بود اومده فرهاد کالس خاطر به فقط اون
.بره تحلیل بیشتر نداشتش انرژی شد باعث بود شده کنسل  

 و نداشت رو بعدی کالسای سر حضور و موندن حوصله دیگه
.خونه برگرده تا رفت ماشینش سمت مستقیم  

 زد چنگ شونش به دستی که بود نذاشته ماشین داخل پاشو یه هنوز
.داره نگهش کرد سعی و  

 

 دندون لبخند با که افتاده اتفاقی چه ببینه برگشت ترسیده و شکه
.شد رو به رو نیکان نمای  

 دوباره و کرد سالم و نگاه بهش بودن بهت تو هنور که چشایی با
.شد پیاده نماشی از  

 چشمش جلوی از بودن ریخته بیرون مقنعه از که هاشو چتری
:گفت لباش کردن خیس از بعد و زد کنار  

 و داره مهمی مهمون گفو زدو زنگ صبح ترانه خب اممم+
 خاطر به نیاد،درواقع خاطرش به فرهادم امروز کنم فکر...نمیاد

.مهمونه همون  

.بگذرونیم وقت یکم و کافه بریم کردم فکر این به راستش خب  

.شد خیره حامی به سوالی و منتظر ای چهره با بعد و  

.حتما نیست مشکلی باشه،باشه عااااا_  

 
.گفت لب زیر ای خوبه و زد لبخندی حامی جواب از راضی  

 
 

.نداشت راحتی احساس اصال االن نبودو تنها نیکان با این قبل  

.اختشنمیشن حتی و بود نشده کالم هم باهاش زیاد درکل  
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 از سکوت در و بود گذاشته اش قهوه لیوان دوطرف دستاشو
.میبرد لذت اون گرمای  

:اومد حرف به و شکست رو بینشون سکوت نیکان بالخره  

بزنی؟ حرف یکن نمیخای+  

 منتظر بهتره و باشی داشته کاری تو شاید کردم فکر راستش خب_
.بزنی حرفتو بمونم  

 جمع افکارشو بتونه تا میکرد نگاه اطرافش به مضطرب نیکان
.بیاره زبون به حرفشو شد مجبور کمی از بعد و کنه  

 خیلی پسر فهمیدم میشناسمت که مدتی این تو حامی ببین+
...دارم نیاز کمکت به یکم راستش خب و هستی خوبی و مهربون  

:دید رو اون سکوت وقتی  

نه؟ که چرا بیاد بر کمکی دستم از واقعا اگه خب_  

 موفقیتش درصد شاید کنه نگا چشماش به کرد یسع و زد لبخندی
:بره باال  

 اسم به یکی با من باشی فهمیده مدت این تو کنم فکر ببین اوووم+
 اونجا اونم خب و منه تولد شب شنبه سه...بودم دوست ارسالن

.هست  

 نقش شنبه سه میخام ازت فقط کنی غریب عجیب فکرای نمیخام
. کنی بازی منو جدید دوسپسر  

 به خیره و بود شده تر زیاد اضطرابشم بود زده حرفشو که حاال
.موند منتظر جواب گرفتن برای حامی های لب  

 یه و شده بحثتون باهم فهمیدم ترانه با حرفات از روز اون ببین_
 شاید و نیست درست کار این کن باور ولی اومده پیش مشکالیی

.کنی حل چیو همه بتونی تر راحت خودت  
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 دوستم قشنگم شانس از که جدیدش دوسدختر با ناو اگه میدونی+
 میکنن فکر میاد؟همه سرم بالیی چه مهمونی بیاره تشریفشو هست

 یکی با رفته شدن جدا محض به که بوده عالی انقدر اون خب که
.میکنم خواهش حامی...دیگه  

 
 میکرد واقعا؟فکر بود بقیه نگاه و حرف بابت نگرانیش تنها

 ولی بیاره خودش به اونو یکم میخاد قطف و داره دوست ارسالنو
.بود ای دیگه چیز قضیه اینکه مثل  

 باهاش و درنمیارم سر کارت از که قضیه این از جدا حاال نیکان_
 گزینه من کن باور ولی کنم کمکت میخواد دلم واقعا نیستم موافق

.نیستم کار این واسه مناسبی  

 جوابمو بعد و کن فکر خوب اول حداقل...نگو نه لطفا حامی+
 بده،هوم؟

.کنه توجیهت بتونه بهتر شاید بزن،اون حرف ام ترانه با لطفا  

...نیکان ولی_  

:زد لب و کشید خودش سمت به و گرفت رو حامی دست نیکان  

.لطفاااااا+  

.کشید عقب دستاشو زده خجالت  

 انتظار واقعا میدم،ولی جواب بعدا و میکنم فکر بهش خب خیلی_
.باش نداشته مثبتو جواب  

 بشه کشیده قضیه به ترانه پای اگه میدونستن حامی هم و نیکان هم
 و بود خسته حسابی حامی اما...میکنه کار این به مجبور رو حامی
.بدن ادامه بحثشونو این از بیشتر نمیخواست دلش  

...افتاد راه خونه سمت به و کرد خداحافظی بعد کمی  
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 نگه چندجا باید اما بود خسته و میومد خوابش خیلی اینکه وجود با
.بخره رو داره الزم که وسایلی تا میداشت  

 پارک ماشینو خیابون اونور رسید نظرش مورد پاساژ به وقتی
.کرد  

 فاصله با بزرگی سگ که خیابون دیگه طرف به بود رسیده تازه
.کرد کردن پارس به شروع بشدت کم  

.زد لبخندی بعد و کرد نگاه بهش زده وحشت اول  

 گوشه از که بده ادامه راهش به خواست و گرفت ازش وتوجهش
.دید خودش سمت به سگو سریع حرکت چشمش  

 از قدماشو کنترل شد باعث و کرد هولش سگ ناگهانی حرکت
.جوب توی بیفته و بده دست  

 جور و جمع خودشو نمیتونست حتی اومده پیش اتفاق از زده بهت
.کنه  

 ناحیه توی رو ردد سوزشو و بود خورده زمین به شدت با
.میکرد حس زانوهاش  

 جوب کف به دستاش کف... بود تنش باال قسمت اونا همه از بدتر
.بود گندآب اون توی آرنج تا و بود چسبیده  

 بشه بلند کرد سعی و زد عوقی مشامش به جوب بد بوی رسیدن با
.کرد راحت کمی کارشو و گرفت محکم کتفش از اونو کسی که  

 اون که بود شده خم کمی و بود داشته نگه شبدن از دور دستاشو
.داره نگه دور بدنش بقیه از رو کثیفی  

 اون تحمل.بمیره همونجا تا کنه گریه انقدر میخواست دلش
 بفهمه که نبود آروم انقدر ذهنش بودو سخت براش خیلی وضعیت

.کنه چیکار باید  
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اینجوریی؟ چرا تو+  

 اون سمت به نگاهشو  اکراه با مردونه و بم صدای اون شنیدن با
.چرخوند  

 ابروهاش بین اخم و بلند هیکل،تتوها،موهای اون دیدن با
.رفت عقب قدم یه ناخودآگاه  

.نداد بهش جوابی و نفهمید سوالشو  

!پاچلفتی و دست مرگته؟مونگانای چه چیه+  

 طرز خاطر به اول...وحشیه و گنده سگ اون صاحب بود مشخص
.داد جوابشو اخم با بعد و کرد تعجب صحبتش  

کوفتیه؟ چه دیگه خودت؟مونگانا برا میگی چی_  

:کرد نگاهش تاسف با  

!بشورم دستاتو بیا باشی،دنبالم ادب بی انقدر نمیخوره بهت+  

 
 

 یه حتی نمیخواست ولی بود گرفته حرصش پرروییش دیدن از
 و خم بدن همون با بیصدا پس کنه تحمل کثیفیارو اون دیگه لحظه
.رفت دنبالش چندش حالت  

.کرد باز ماشینو ریموت با و وایساد مرد جلوتر قدم چند همش  

 حامی کمر پشت دستشو...آورد در توش از بزرگی آب بطری
.کرد هدایت جوب سمت اونو و گذاشت  

 مرد ولی بشن پاک زودتر تا بماله بهم دستاشو نمیکرد رغبت حتی
.داشت تمرکز کارش رو حسابیم و میشست دستاشو داشت بیخیال  

 تهوع حالت دیگه و شد بهتر حالش کمی دستاش شدن تمیز با
.نداشت  

.بمونه همونجا گفت بهش که بشه بلند خواست  
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 دستش توی چیزی با که میخواد چی مرد ببینه تا موند جوب لبه
.اومد سمتش  

 دستاشو مرطوب دستمال با متمرکز حال عین در و مالیمت با
.ورددرآ جیبش توی از کرمی بعد و کرد تمیزتر  

چیه؟ دیگه این+  

 واکنش کثیفی به باشه حساس پوستت کنندس،شاید مرطوب نترس_
.بده  

.کنه زمزمه لب زیر ممنونی تونست تنها  

 مشکلیم ولی کنه تمیز دستاشو میتونست خودشم میکرد فکر این به
.نشد مانعش پس نداشت بکنه اینکارو اون اینکه با  

.بود آورده فشار بهش بدجوری خستگی و بود نخوابیده دیشبو کل  

 بدجوری پلکاش و میشد گیج بیشتر مرد اون دست حرکتای با
.میکردن سنگینی  

:شد بلند بود شده مطمن کارش از که مرد  

.حموم بری زودتر بهتره ولی...شد تموم+  

بشه؟ میتونه تمیزترم این از حموم؟مگه:کرد فکر  

.شد بلند و کرد تشکر دوباره  

 عقب به قدمی وحشتزده دید رو ماشین به شده بسته سگ وقتی
:گفت مرد که برداشت  

 خوشش صورتی از زیاد...نداره کاریت بستس دیگه االن نترس+
.نمیاد  

 حامی به و گرفت گندش سگ از چشمشو حرفا این گفتن از بعد
:داد ادامه لبخند با کردو ای اشاره لباسش به انگشت کرد،با نگاه  

!میاد تو به ولی+  
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 از بعد و کرد تشکر بازهم و زد لبخندی زده تخجاا و زورکی
...بره خونه به تا شد ماشینش وارد گذشته خرید خیر  

 
 

 آویزون گوشه از دستشو و کرد پرت مبل روی دمر خستشو تن
.کرد  

 خیال اصال بودنو شده بسته چشماش مبل با بدنش برخورد محظ به
.نداشت رو خوردن ناهار یا لباساش کردن عوض  

 پرید بشدت گوشیش صدای با که بود خواب دقیقه شیش یا پنج شاید
 برخورد مبل جلوی میز گوشه به افتاد؛سرش پایین مبل روی از و

.میکرد درد حسابی و بود کرده  

 گودی روی رو سرد عرقای لغزش و بود باال قلبش ضربان
.میکرد حس کمرش  

 میز روی از رو گوشی خواست زدن نفس نفس کمی از بعد
. شد قطع صداش که ورداره  

.آورد گوشش نزدیک رو گوشی و گرفت دوباره مامانشو شماره  

 که بود باباش دادای صدای بعد و شد وصل تماس بوق تا سه از بعد
:آورد خودش به اونو  

 جواب که هستی آشغالدونی بیشعور،کدوم احمق پسره+
! نرسه بهت دستم اینکه مگه نمیدی؟بیشرف  

 چه بدی تکون لشتو نتونی که ارمبی سرت بالیی چنان ه.والل به
.بزنه سرت به بازی الشی فکر اینکه به برسه  

 رو جوابی هیچ دادن توانای و میشد بسته بازو ماهی مثل دهنش
.نداشت  
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 همچین مستحق میکرد فکر پدرش که بود کرده چیکار مگه
بود؟ ورداشته اشتباهی قدم چه زندگیش کل حرفاییه؟تو  

:کرد زدن داد به شروع وبارهد بود جواب منتظر که پدرش  

 نشستی باز؟حتما گرفتی مونی حیوون؟الل آشغال؟چیشد چیشد+
 چه سگو توله توعه میکشی؟آخه موهاتو و میزنی عر بچگیات مثل

گری؟ وحشی تجاوزو به  

 که شنید ناسزا خوردو فحش دیگه سال میلیون چند نمیدونست
.اومد گوشیش شدن خاموش صدای بالخره  

 زده شوک همچنان اون بودو کرده قطع بود وقت خیلی باباش
.بود چسبونده گوشاش به رو گوشی  

 رو به و شد آویزون کنارش دستش گوشیش شدن خاموش صدای با
.زد زل روش به  

.میکشید موهاشو نه و میکرد گریه نه  

 داشته آرامش منم که میرسه روزی میکرد فکر این به تنها
 و استرس فقط دنیا این از هممس یا باشم خوشحال میتونم باشم؟منم

 تنشه؟

 
 

 خوابیدن به میلی دیگه اما میکرد بیداد تنش توی خستگی اینکه با
.نداشت  

 از خیالش هم و بشه آروم کمی هم تا بگیره دوشی گرفت تصمیم
.بشه راحت جوب کثافطای رفتن بین از بابت  

.کرد باز یخچالو در و شد آشپزخونه وارد کمر به حوله  

 کره و مربا یخچال توی از پس نداشت کردن درست غذا حوصله
.برداشت رو  
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 و بوده گشنه چقدر فهمید تازه خورد رو لقمه اولین وقتی
.نمیدونسته  

.اومد در صدا به خونه تلفن صدای که میپوشید لباس داشت  

.اومد سراغش عجیبی دلشوره خواهرش شماره دیدن با  

.داد ابجو مردد بالخره تا کرد قطع زدو زنگ چندبار  

خوبی؟...الو،حامی+  

 تهوع حالت که اونقدری شد بدتر حالش قبلم از خواهرش صدای با
.داد دست بهش  

چیشده؟...خوبم_  

.سراغت بیاد میخواد...زده زنگ بهت بابا گفت مامان ببین+  

 به چون بده جواب روراست و آدم عین میپرسم ازت چیزی یه
.میشه مشخص چی همه هرحال  

کردی؟ تجاوز بهش کردی؟تو لهحام رو آیسان تو  

 لحظه چند که بود مضحک و احمقانه نظرش از سوال این انقدر
.کنه کنترل خودشو کرد سعی و کشید نفس نامنظم ریتمای با فقط  

 تو بفهمه میتونست حامی و بود عصبی و جدی خواهرش صدای
...نداره باورش هیچکس لحظه این  

من؟ میگی؟هلیا داری چی معلومه_  

 طوری چرا شده؟اصال دوقدم از کمتر آیسان با فاصلم التاحا من
نمیشناسی؟ منو انگار میزنی حرف  

 کرده تغییر کامال صداش تن و زدن حرف بغض با بود سخت
.شده بد حالش چقدر بده تشخیص میتونست هلیا که بود،طوری  

!حامی باشی نگفته دروغ بهتره پس میشه مشخص چی همه گفتم+  

 اگه...نزاشتیم مامان منو ولی دنبالت بیاد امروز میخواست بابا
. کن حلش بیا زود و کن جور و جمع کاراتو درسته حرفت واقعا  
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 همه چون بمونی سالم باش نداشته انتظار اینصورت غیر در
.شاکین حسابی  

 آروم بودن حامی قلب توی تیری هرکدوم که حرفاش گفتن از بعد
.کرد قطع سوتما موندن جواب منتظر بدون کردو خداحافظی  

 
 

 معنی حتی.بود سردرگم و داره احساسی چه دقیقا نمیدونست
 چه از داستان نمیدونست بودو نفهمیده درست اونارو حرفای
.قراره  

 میکرد طی رو خونه عرض و طول مدام و بشینه جا یه نمیتونست
 پیش اتفاقای از خودشو حواس میخواست وسایل به رفتن ور با و

.کنه پرت اومده  

 ماجرارو این و کنه گریه نمیتونست اما بود گلوش توی بدی بغض
.میکرد بدتر  

 و اومد سراغش عجیبی ترس گوشیش اومدن در صدا به دوباره با
 طوری و شد نزدیک بهش نهایت در بگیره،ولی نشنیده کرد سعی

 صحفه به فاصله با ببینه رو اون میتونه خط پشت فرد انگار که
.کرد نگاه گوشی  

.داد جواب و کشید عمیقی نفس فرهاد ماس دیدن با  

 منو روزه سه نشده تنگ دلت وفا حامی،بی عاقا به به+
.بیمعرفت میزدی زنگ یه نمیبینی؟الاقل  

 بار هزار چند روز سه این تو نمیدونست و میگفت و میگفت
 که باصدایی. رفته باالش قدو صدقه قربون و کرده نگاه عکساشو

.داد جواب میومد بیرون گلوش ته از بزور  
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 بیرون میومدی باهامون نداشتی کالس که روزاییم معموال   آخه_
 حالتو ترانه از ولی نمیای که اومده پیش چیزی کاری حتما گفتم

.میپرسیدم  

خوبه؟ حالت. گرفتس بدجوری شده؟حامی؟صدات چیزی+  

 تا کنه شوخی و ببره باالتر کمی صداشو تن کرد سعیشو تمام
 بیاد میخواد گفت فرهاد نبودو موفق دزیا اما بشه پرت حواسش
.ببینتش  

 خونه به نگاهی. کرد هول کمی بودو رفته باال قلبش ضربان
 شلختگی کوچیکترین اما بشه مطمن بودنش تمیز از تا انداخت

.ندید  

.کرد آماده پذیرایی برای وسیله یکم و آشپزخونه توی رفت  

.بود خونه توی دوسداشتنی  شکالت جعبه یه با فرهاد بعد کمی  

 اینکار بود معتقد چون بیاره زبون به مشکالتشو نمیخواست حامی
.نکرده کمکی هیچکس به وقت هیچ  

 
 

 فهمید میشد شدن چشم تو چشم با فقط نبودو کردن دقت به نیازی
.بده حالش  

 میکردو خودش دادن نشون خوشحال برای که تالشی چشماش
.میکرد برمال حقیقتو و میداد هدر  

 خسته دانشجوها و محمودی استاد درمورد صحبت از هدیگ فرهاد
:زد حرفشو جدی خیلی پس بود شده  

 واقعا چون چیشده بگی کنیو تموم بحثارو این بهتره بنظرم حامی+
.میکنی کالفم داری  
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 میخواد انگار که طوری میکرد نگاه اطرافش به میزدو پلک سریع
.کنه پیدا دادن جواب از فرار برای راهی  

.داشته نگه بزور خودشو و نکنه گریه میکنه سعی داره شد متوجه  

 خیلی و گرفت راستشو دست مچ. نبود بینشون زیادی فاصله
.کرد بغلش و کرد نزدیک خودش به اونو راحت  

.بیرون بزنه سینش از میترسید که بود شده تند انقدر قلبش ضربان  

 دش خودش سینه با بود مماس حاال که قلبش تپش متوجه هم فرهاد
.شد لبخندش باعث موضوع این و  

!کوچولو حامی میزنه گنجیشک مثل داره قلبت+  

 سرخ خالدون فیها تا خجالت فرط از حامی تا بود کافی جمله همین
.ببره فرو بغلش تو بیشتر خودشو و بشه  

.کرد حلقه دورش محکم دستاشو و خندید بلند اینبار  

 کنی بتصح میخوای که هرچی راجب راحت میتونی حاال خب+
.نترسی هیچی از و  

 کنار و کشید داری حرص نفس شد مواجه سکوتش با بازم وقتی
:زد لب گوشش  

 مرددی انقدر که غریبم نظرت از چقدر حامی،نمیدونم ببین+
.نده کشش این از بیشتر لطفا ولی زدن حرف واسه  

. کنه منفجر اونو بتونه لحن همین که بود بد حالش ای اندازه به
.بود کرده هول فرهادو و گریه زیر بود زده یهویی  

 های قطره و نشه بلند صداش تا بود گرفته دهنش جلوی دستاشو
.میریختن سردش های گونه روی سرهم پشت اشک  

 با کرد سعی نداشت رو واکنشی هیچ انجام توانایی که فرهاد
 برای نمیدونست که بخشی امید های زمزمه و سرش کردن نوازش
.کنه آروم اونو تفاقیها کدوم کردن توجیه  
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.بود کرده بیحال اونو هم گریه از ناشی سردرد و بود خسته حسابی  

 آغوشش توی حاال بودو برده خواب عالم به اونو فرهاد نوازشای
.بود گرفته آروم معصوم بچه یه مثل  

 سمت به اونو و زد حالتش خوش و لخت موهای روی ریزی بوسه
.برد اتاقا  

.اتاقشه یکی کدوم نمیدونست پس میومد نجاای که بود بارش اولین  

 وارد دونفره تخت دیدن و در اولین بازکردن از بعد هرحال به
.گذاشتش تخت روی مالیمت با شدو  

.کنه بلندش بود تونسته راحت و داشت کمی وزن سنش به نسبت  

 حال عین در و ظریف چقدر که میدید میکرد دقت که حاال
.معصومه  

 تحمل داره رو دردی چه کوچولو بچه این ردمیک فکر این به وقتی
.باشه مراقبش بیشتر داد قول خودش به اومدو درد به قلبش میکنه  

 
 

 همون شب زد حدس.ندید خونه توی فرهادو شد بیدار که صبح
. رفته اونم برده خوابش که موقع  

 با. میکشید خجالت کرده گریه ها بچه مثل اینکه بابت خودش از 
 روی گذاشتتش اون اینکه به کردن فکر و شگرم بغل یادآوری

.میشد سرخ صورتش و میرفت باال دوباره قلبش ضربان تخت  

 باخیال میتونست و نداشت کالس امروز عمومی تعطیل خاطر به
 انجام میتونه کاری چه اومده پیش اتفاقات برای که کنه فکر راحت

.بده  

 چای برگشت صبحگاهیش همیشگی روی پیاده از اینکه از بعد
.بگیره ای دقیقه پنج دوش تا رفت حموم به و کرد روشن رو ساز  
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.خورد زنگ گوشیش که بود خوردن حال در کمر به حوله  

 بعد و گذاشت بلندگو روی اونو و زد اتصالو دکمه ترانه اسم بادیدن
 لبش به رو چایی لیوان دوباره کوتاه پرسی احوال سالم یه از

.ببره ایینپ گلوش از رو کیک تا کرد نزدیک  

 بیای پاشی میتونی نداریم مالس کالس که امروز حامی+
!پسر دارم خونمون؟کارت  

:داد جواب و گذاشت میز روی رو خالی لیوان  

 یه! نیام من که بزنی حرف نیکان تولد به راجع میخوای اگه ترانه_
.نمیشدم راضی بازم نبود اونم اگه حتی و اومده پیش برام کاری  

.میزنیم حرف بیا پاشو...متواممم حاال خب+  

!تو نه من نه وگرنه بیا واقعا    

.بدم انجام رو کاری همچین کنم قبول نکن فکرشم ولی میام اوکی_  

.هست نیکانم بیا،خود   ۳ ساعت+  

اوکی،فعال_  

!گوگولی خدافظ+  

.گذاشت میز روی رو گوشی دادو چشماش به چرخی  

.بود نرسیده ای نتیجه هیچ به و میکرد فکر داشت که بود دوساعتی  

.بکنه باید چیکار نمیدونست بودو شده کالفه حسابی  

 چه از قضیه بفهمه و شهرستان بره باید هرحال به میدونست اینو
. میشه چی ببینه تا قراره  

 میشه سه داره ساعت شد متوجه که میکرد آماده چمدونشو داشت
 کردن عوض از بعد و کرد جور و جمع اطرافشو یکم سریع پس
.زد بیرون خونه از اشلباس  

 انجام برای ترانه به بود قرار که منطقی جوابای به مدام راه توی
.میکرد فکرد بده کارش ندادن  
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 و ترانه درنهایت و بودن کرده بحث باهم ساعتی سه دو حدود
.بده انجام میخوان که رو کاری کنن راضیش بودن تونسته نیکان  

 مجبور باشه گفتن به زور به اونو نبودو راضی جوره هیچ که البته
.کردن  

 
 

 تا افتادشو عق کارای کردو جمع وسایلشو بقیه خونه برگشت وقتی
.انداخت راه حدودی  

 گرفت تصمیم پس نبود بلد خوب هارو راه و بود خریده ماشین تازه
.کنه حرکت اتوبوس با  

.بخوابه نتونست استرس از شبو کل  

 زندگیش و داره امشآر بیشتر باشه دور ازشون وقتی میکرد فکر
.ببینه خوشیا این از نبود قرار اینکه مثل ولی میشه تر راحت  

 همچین چرا بپرسه و بزنه زنگ آیسان به مستقیما میخواست دلش
 بده بهونه ترسید اما چیه حرفاشون دلیل و اومده پیش ماجرایی
.کرد خودداری کار این از دستشونو  

 نمی یاد به خوبی به وآیسان چهره حتی حامی که بود این حقیقت
.آورد  

 به راحتی این و بودن راحت باهم پسر دخترو خانوادشون توی
.بود بهم اعتمادشون خاطر  

 این و بود نداده رخ بینشون فامیلی ازدواج یدونه سال همه این حتی
 هم برادر و خواهر همدیگرو که بود دیدگاهشون دهنده نشون

.میدونستن  

 حوصله حتی اما گرفت درد بشدت سرش که بود کرده فکر انقدر
.نداشت قرصم خوردن  
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 از چمدونش برداشتن از بعد و پوشید لباساشو صبح پنج ساعت
.زد بیرون خونه  

 خبر نیکان و ترانه به قبل شب چون زد زنگ فرهاد به راه توی
.میشه ناراحت نزنه زنگ بهش اگه میدونست بودو داده  

.گرفت ای تکنفره بلیط و رسید ترمینال به بعد کمی  

 برای چیزی اومد یادش کرد حرکت به شروع اتوبوس وقتی تازه
 غذای نمیخواست دلش هم جوره هیچ و نیاورده خودش با خوردن

.بخوره راهی بین  

.بود نخورده خرما دوتا جز به چیزی هم قبل شب  

 بتونه تاشاید گذاشت هم روی چشماشو و گفت زیرلب بیخیالی
 صدای که بود همراهشون کوچیکی بچه پشتی صندلی اما بخوابه
 یکبار دقیقه هرچند و میکرد بازی بودو کرده زیاد تاآخر تبلتشو
 حامی صندلی پشتی به لگدی جیغ یه با همراه و میشد زده هیجان

.میزد  

 که میکرد چک تلگرامشو دست به گوشی بودو شده خواب بیخیال
.شد نمایان صحفه باالی اینستا از نوتیفی  

 موضوع بفهمه شاید تا شد دایرکت وارد آیسان سما دیدن محض به
.چیه  

خوبی؟ سالم،حامی+  

 تنها. میخوام معذرت اومده پیش که شرایطی بابت واقعا من ببین
 میکنم خواهش ازت...بودی تو کنه کمکم ممکنه میدونستم که کسی

 رو چیز همه و ببینیم همدیگرو تا بدی خبر بهم رسیدم محض به
.نگو کسی به بدم،لطفا توضیح بهت  

 میتونه چی باشه جز به نمیدونست بودو دوخته صحفه به چشماشو_
.بگه  
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 مسئله این با بود قرار اگه که بگیره شاتی اسکرین خواست
 که آیسان ولی باشه داشته گفتن برای حرفی بشه بزرگتر مشکلش

.کرد حذف اونو بود مطمن پیام شدن خونده از  

 
 

 مسافرا تا بود شده متوقف ردوبا یکی گشنه،اتوبوس بودو خسته
 اون از نمیخواست دلش جوره هیچ ولی بخونن نماز و بخورن غذا

 ساخته موادی چه با و کی دست به نیست معلوم که بخوره غذآهایی
.میشه  

 کرده ورم کمی پاهاش شد پیاده و رسیدن مقصد به بالخره وقتی
.میکردن گزگز و بودن  

 هست کسی نمیدونستبرگشته، که بزنه زنگ کی به نمیدونست
.نه یا باشه خوشحال اومدنش از واقعا  

.داد رو پدری خونه آدرس و گرفت ماشینی بالخره خودش  

 تماسو.زد زنگ بهش ناشناسی شماره که بود افتاده راه تازه ماشین
 داشت خاطر به بزور اونم حتی که آیسان صدای با کرد وصل که
.شد رو به رو  

ا؟دقیق االن؟کجایی حامی؟رسیدی+  

 
 دق دارم دیگه چیه؟من قضیه بگو رسیدم،آیسان االن همین آره_

.میکنم  

 
.میگم،فعال بهت که آدرسی به بیا زود بگم اینجوری نمیشه+  
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 داشت که رو سوالی هزاران از دیگه یکی حامی اینکه از قبل
 فرستاده براش که رو آدرسی اجبار به حامی و کرد قطع بپرسه

.خوند راننده برای بود  

 بودو نشسته پارک صندلی روی بود گفته بهش که جایی دقیقا
.بود آیسان اومدن منتظر  

.رسید قرار سر آراسته کامال ظاهری با بعد دقیقه ده حدود   

.شد شکمش کم برآمدگی و پریدگی رنگ متوجه کرد که دقت  

بود؟ باردار واقعا یعنی  

 حامی به نزدیک صندلی روی پرسی احوال و سالم کمی از بعد
 لحظه اون تو که زدن حرف چیزایی راجب کرد شروع و نشست

.نمیطلبید رو توجهی کوچیکترین  

 
:کشید موهاش به دستی کالفه  

 چه بگی بهم بود قرار مثال میگی؟تو پرت و چرت چرا آیسان+
.شده خبر  

 
 به داره شد متوجه که بود آیسان طرف از جوابی منتظر هنوز
.میده تکون مثبت عالمت به سرشو و میکنه نگاه حامی سر پشت  

 اونو و نشست شونش روی دستی بشه بلند خواست اینکه محض به
. نشوند سرجاش محکم دوباره  

 هدایت تر اونور به رو ایسان که بود آیسان علی،برادر اون از بعد
 گرفته دستاشو و بود زده زل حامی چشمای به که درحالی و کرد
.نشست آیسان قبلی جای سر بود  
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 خاطر به حاال و اشتباه اومدن اینجا که بود گفته بهش حسی اولم از
.میکرد لعنت خودشو حسش به نکردن توجه  

.بود خطرناک زیادی و میکرد فرق باهمشون علی  

 از بعد نداشت امکان بودو زخمی صورتش سرو خدا همیشه
.نشه دعواش یکی با رفتن بیرون هربار  

 اون از بچگیش کل مداو یادش میکرد نگاه بهش که حاال اصال
.نباشه چشماش جلوی میکرد سعی میترسیدو  

 به مختص فقط علی با دعوا چون برسه دادش به یکی کرد دعا دعا
 رحم میزد حرف حرفشم روی که کسی به علی و نمیشد لحظه اون

.بندازه راه دعوا باهاش بخواد که کسی به برسه چه نمیکرد  

 هرکاری به دست شد الزم اگه و کنه حفظ آرامششو کرد سعی
.بزنه  

 نگاه بهش بودن مونده باز تعجب و ترس از که چشمایی با و ساکت
 لب لرزش جلوی الاقل بو کرده تالششو تمام که هرچند میکرد
.بگیره هاشو  

 

 

 

!خودم باادب دایی به،پسر به+  

 خوشگلتو صورت حسابی درست وقته چند میدونی بیمعرفت
.سااااله تهش!نه سال،نه پنج کنم ندیدم؟فکر  

 به رو درست کلمات تا کنه فکر نمیذاشت ترس و بود شده شک
.بیاره زبون  

م..سال..س_  

.کرد تر ترسناک قبلم از قیافشو که داد سر بلندی قهقه  
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 حرف به شروع محکمی و جدی لحن با شد تر آروم کمی وقتی
.شد خیره روش به رو به و کرد زدن  

 و کرده خریتی یه ما لخوشگ خواهر این پسردایی،حقیقتش ببین+
 دلم ،اصال(کرد اشاره آیسان برآمده شکم به)دیگه میبینی نتیجشم
 و آشنا بین من!که؟ میفهمی بزنن ناجور حرفای سرش پشت نمیخاد
.بشه ریخته چیزی همچین واسه نمیخام دارمو آبرو رفیق  

:کرد نگاه چشماش به و برگشت حامی سمت به  

 گلمون پسردایی وظیفه هاومد پیش وضعیت تو میدونی حاال+
!!راحتی همین به! توعه بچه این...دقیقا چیه؟آفرین  

 

:داد ادامه و زد چندشی لبخند دوباره  

هوم؟ کردم انتخاب رو دایی فنچ چرا حاال+  

من؟ چرااا...چ_  

 

!میخوام من دیگه،چون خب+  

 و حرف یا ببری سر حوصلمو اینکه بدی،بدون کشش اینکه بدون
 برمیگردی میکنیو ازدواج باهاش ببینم ازت ای اضافه حرکت
.تهران  

خوشگله؟ شد شیرفهم  

 

 زمین روی کله با ممکنه آن هر میکرد حس و میرفت گیج سرش
 جدی و بترسوندش تونسته فهمید دید وضعیتشو وقتی علی...بیفته

:زد آخرو تیر قبل از تر  
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 کاری حرفام خالف بفهمم حالت به وای...تهرونی جوجه ببین+
 آقا علی با داری آشنایی گفتی،خودت چیزی یا کردی

.کوچولو میکنم زهرمار دیگه؟زندگیتو  

 

 و میشناخت خوب رو علی.کنه چیکار و بگه چی نمیدونست
.برمیاد دستش از هرکاری میدونست  

 گیرش بود تونسته راحت که ضعیفه انقدر اومد بدش خودش از
. بندازه  

 توضیح براش هاشو برنامه و زدن حرف به کرد شروع بازم علی
.داد  

 دید که پارک از ای گوشه به رفتن گذاشتنو تنهاش بالخره وقتی
.کرد گریه تونست تا و رفت باشه نداشته  

 انقدر بکنه؟چرا کاری نمیتونست کردن گریه جز به وقت هیچ چرا
بزنن؟ آسیب بهش بتونن همه که بود صعیف  

 

 سافرخونهم آدرس و نره خودشون خونه سمت فعال بود گفته بهش
.خودشه مثل آدمایی از پر میزد حدس که داد بهش رو ای  

. نداشت وایسادن توانایی دیگه بودو خسته خیلی  

 راننده به رو مسافرخونه همون آدرس و گرفت ماشینی اجبار به
...داد  

 

 

 

 تاحاال نفر چند نیست معلوم که تختی اون روی بود نکرده رغبت
 چمدون توی از کتاشو زا یکی پس بکشه دراز خوابیدن روش
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 تمیزتر بنظر که زمین،جایی روی وهمونجا کرد پهن درآوردو
.کشید دراز میومد  

 بی مسافرخونه اون تو بود نیومده سرش بالیی جاشم همین تا اینکه
 بهشون حتما بود کرده تاکید که چرا بود علی مدیون رو پیکر درو
.اومده کی طرف از بگه  

 

 آدما همه هرحال به شکلیه چه ظاهر کنهنمی فرقی بود معتقد همیشه
.ترسناکن  

 فکر اما بود افتاده آدمایی همچین دام توی االنشم همین اینکه با
.نمیکنن پنهون واقعیشونو خود علی امثال و علی الاقل میکرد  

.بود آیسان مثل کسی بارزش نمونه  

 نسبت بود باحیایی و زیر به سر دختر همیشه بود یادش که تاجایی
 کسی بودو مهربون همه با هم همیشه البته و فامیل دخترای قیهب به

 همچین توی اونو که نبود آیسان همین اما. نمیکرد اذیت رو
بود؟ داده قرار موقعیتی  

 خواب به میکرد سعی بودو گذاشته چشماش روی دستشو ساعد
.بره  

 حال و حس ولی بود گشنه حسابی بودو نخورده چیزی هنوزم
.نداشت خوردنم  

 

 که گوشی و شد بلند زمین روی از گوشیش دراومدن صدا به با
.ورداشت بودو تخت روی  

!پسر؟ تو کجایی الو،حامی؟معلومه:فرهاد  

 نمیدی؟نمیگی جواب چرا میزنم زنگ بهت هرچقدر صبح از
میشه؟ نگران چقدر  
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 مسافرخونه بود رسیده تازه که االن و بود شده خاموش گوشیش
 شده نگرانش فرهاد واقعا یعنی.کرد وصل شارژر به اونو

 بود؟چرا؟

:داد جواب سختی به و بغض با  

سالم،خوبی؟_  

.بود شده خاموش کردم،گوشیم نگرانت ببخشید  

باز؟ گرفته صدات کجایی؟چرا االن+  

.شده اینجوری صدام خوابیدم یکم...ام مسافرخونه_  

 کن باز دهنتو! ندارما باهاتو زدن کله سرو حوصله باز حامی+
 روز سه. ت گرفتی تصمیم که اومده پیش برات مشکلی چه ینمبب

 که نداری خانواده تو مگه برسونی؟اصال اونجا خودتو تعطیلی
مسافرخونه؟ رفتی  

 صدای تا گذاشت دهنش جلوی دستشو و شکست بغضش دوباره
.نشه این از بلندتر هاش گریه  

 نمیکنی،چرا صحبت باهام چرا چیشده؟آخه عزیزم حامی؟+
!خب؟ کنم کمکت من چیو؟بزار همه بهم نمیگی  

 پایین باال باشه عالمت به سرشو میدیدش فرهاد انگار که طوری
 توضیح چیو همه مختصر کرد سعی زدن هق کمی از بعد و کرد
.بده  

 میخواست دلش عجیب اما برنمیاد فرهاد دست از کمکی میدونست
.حاله چه در بفهمه و کنه درکش حداقل  

 برام دیگه مین چند تا رو کوفتی فرخونهمسا اون آدرس حامی+
.میرسونم خودمو تافردا! خب؟ نرو جاییم بفرستو  
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میکنم یکاریش خودم بگه بهش کرد سعی  

میکنم جمعش خودم  

!ننداز دردسر توی خودتو تو  

. بود گرفته خودشو تصمیم و نداشت حرفاش به توجهی فرهاد اما  

.بیارن حامی سر رو بالیی همچین بده اجازه نمیتونست  

 

 

  
 و فرستاد براش آدرسو بود خواسته ازش فرهاد که طور همون
.کرد دراز زمین روی خستشو بدن دوباره  

 اومد در صدا به اتاق در که بود خوابیده میشد ساعتی دو حدود
 دوباره میکردو باز چشماشو که بود خسته انقدر ولی

 و دش بیدار اومدو خودش به زدن زنگ گوشیش به وقتی...میبست
.نبوده گوشی زنگ به بیربط فهمید که کرد باز اتاقو در اول  

:کرد نگاه بهش ابروهاش بین اخمی با مسافرخونه صاحب  

بچه؟ میزنم در دارم ساعته دو نمیشنوی کری+  

:داد جواب کردو اخمی متقابال  

.بود،بفرمایید برده خوابم_  

 

 اینجا بیاری بخوای مهمون...میگیره سراغتو اومده یکی ببین+
.باشم کنیا،گفته حساب باید  

 

چیه؟ اسمش_  

 

تو؟ فرهادم،بفرستمش میگه+  
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.تو بیاد بگو اره،اره_  

 

.شد ظاهر چارچوب توی درهم ای قیافه با فرهاد بعد کمی  

.نداره حوصله و خستس حسابی بود مشخص اونم قیافه از  

.بست سرش پشت درو دست با شدو اتاق وارد  

خوبی؟...سالم+  

 

!خوبم خیلی جنابعالی لطف به اره_  

 

.گفت ببخشیدی شرمنده و گرفت پایین سرشو  

 میگفتی چیو همه من به بیای میفتادی راه اینکه از قبل باید حامی_
 اینجا خوب پسر آخه...باشی جایی همچین نمیشدی مجبور االن تا

توعه؟ مثل آدمی جای  

 

 هادام و کرد بغلش و رفت جلو نشنید حامی طرف از جوابی وقتی
:زد همونجا حرفاشو  

 همچین نمیتونیم چون هتل بریم هرچیز قبل که کن جمع وسایلتو_
.بمونیم جایی  

 

.بمونم اینجا گفت علی ولی+  

 

اومدم؟ چرا پس من که اره کنی؟اگه گوش حرفاشو میخوای_  

 

.نیست خوبی آدم...ندارم ایم برنامه خب،ولی نه+  
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 نمیشه اصال خستم،اینجا حسابی که بریم کن جمع میدونم،فعال_
.کرد فکر حتی  

 

 و تعجب کامال اما بیرون زدن مسافرخونه از دوتایی بعد کمی
 نه چون داد تشخیص مسافرخونه صاحب چهره از میش رو ترس

 علی به جوابی چه بعدا میدونست نه و بگیره جلوشونو میتونست
.بده  

 

 

 امیح که گفت جمله چند سریع فرهاد شدن هتل اتاق وارد وقتی
.شد حموم وارد بعد و نفهمید چیزی  

دونفره؟ چرا میکرد فکر و میکرد نگاه تخت به تعجب با  

 کردو آروم خودشو نبوده ای دیگه اتاق شاید که حدس این با
.گذاشت زمین روی چمدونشو  

 تا زد زنگ هتل پذیرش به پس نداشت رو موندن گشنه توان دیگه
.بیارن غذا براش  

 تند تند قاشقشو دیگه دست با و بود گرفته مرغو رون دستش یه با
.میذاشت دهنش توی و میکرد برنج از پر  

.بابا،آروم آروم+  

نخوری؟ غذا مگه روزه خبرته؟چند چه  

 

 سریع...افتاد سرفه به و پرید گلوش توی غذا فرهاد صدای باشنیدن
 سعی دیگه دست با همزمان و زد ضربه پشتش به و شد نزدیکش

.بریزه آب لیوانش توی میکرد  
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.کرد نگاه بهش و برگشت اشک از پر چشایی با شد آروم که کمی  

:داد نگاهشو جواب لبخند با  

خوبه؟ حالت+  

 

اوهوم_  

 

 بدی حرص فقط قراره نه؟نکنه یا گذاشتی چیزی منم برا+
 بخورم؟

 

 که کرد اشاره پاتختی روی به و کرد پایین باال سرشو زده خجالت
.بود گذاشته روش فرهادو سهم  

 

 تکونی و کرد موهاش توی دستاشو میرفت آینه سمت که همینطور
. داد بهشون  

 کمرش گودی تا گردنش پشت از که آب های قطره به خیره حامی
.داد قورت سختی به دهنشو آب بودو میخوردن لیز  

 

 اینبار شد،البته خوردن غذا مشغول دوباره و زد تشر خودش به
.آرومتر  

 

 صدای که بخوابن میخواستن و بودن کشیده دراز تخت روی هردو
.شد بلند حامی گوشی  

 فرهاد سمت به کردو هول ناخودآگاه دید رو علی اسم وقتی
.گرفتش  

:گفت و کرد خاموش رو گوشی خنثی ای چهره با  
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.بابات مامان پیش بری باید...داری کار کلی فردا بخواب بگیر+  

 

.خونه اون تو برم دیگه میزارن مگه آخه؟اصال کنم چیکار برم_  

 

 با...زیاد خستم،خیلیم من بگم باید نه اگه!نیستی؟ خسته تو عزیزم+
 و میکنیم رو قضیه قال فردا همین چون بخواب راحت خیال

.تهران برمیگردیم  

 

....آخه ولی_  

 

 فاصلشون...گذاشت لباش روی سکوت حالت به اشارشو انگشت
.کنه ساکتش تونست راحت نبودو زیاد  

 

 رفته خواب به دهنده آزار افکار تمام وجود با هردو بعد دقیقه چند
.بودن  

 

 و میکر بینی پیش مختلفو های موقعیت باخودش راه توی مدام
.بگیره نظر در مناسبیو رفتار هرکدوم برای میکرد سعی  

 حتی و علی و عمه،عموها،آیسان دیدن با شد که خونه وارد
 از زد دسخبره؟ح چه دقیقا که کرد تعجب دامادشون و خواهرش
.هستن اینجا همه که باشن شده باخبر اومدنش  

 

 

 خشک دهنش میکرد حس بودو گرفته استرس نشده هیچی هنوز
.شده  
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نشد بلند اومدنش موقع هیچکس  

...نکرفت تحویلش کسی و نکرد سالم بهش کسی  

 باشه شده تنگ براش دلش شاید مامانش میکرد فکر اومدن قبل
.نکرد نگاهشم حتی ولی  

 چون نشست زمین از ای گوشه آروم خیلی و انداخت پایین سرشو
.باشه روشون به رو میخواست هم و بودن شده پر مبال هم  

 پدرشو بدی خیلی لحن با و شکست سکوتو بزرگش عموی
:داد قرار مخاطب  

 بردیش زحمت و زور هزار با که گلت؟همون دسته پسر اینه+
!بشه؟ بزرگ تهرون  

 از کدوم هیچ میگفتی جلو میدادی سینتو که پسرته همون این
انسانیت؟ احترامو و ادب تو نمیرسن پاش گرد به فامیل پسرای  

 

 سرشو شرم با که انداخت پدرش به نگاهی عمو حرفای از مبهوت
 خودش روی نگاهشو وقتی ولی...بود شده قرمز بودو انداخته پایین

.آورد باال سرشو دید  

 

 چشماش توی همزمان رو غم و خشم های رگه میتونست
 ای دیگه نقطه به نگاهشو و کنه تحمل نتونست اون از بیشتر...ببینه
.شده خیره بهش علی کرد حس که داد  

 با داره و بوده نزده حدس اشتباه فهمید کرد نگاه بهش وقتی
.میکشه نشون و خط براش چشماش  

 کار بود مطمئن که خوشرنگی چایی سینی به و نکرد توجهی
:کرد زدن حرف به وعشر زدو زل مامانشه  
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 اینجا کشوندین تهران از منو که خبره چه بگین منم به لطفا میشه_
میکنین؟ بارم میخاد دلتون هرچی و  

 

:داد جوابشو دادن فحش کمی از بعد و شد منفجر عمش ناگهان  

 بیچاره گلمو دسته بچه ها؟زدی خبره چه نمیدونی که×
 چه میگی بعد...زمین رو ریختی مارو خودتو کردی،آبروی

 هرچی که ولی حق به کنه لعنتت حامی،خدا ازت نگذره خبره؟خدا
...کشیدی گند به بودو خونواده توی عزت و احترام  

 

 و دخترته نگذره؟قضیه ازم خدا که کردم چیکار من مگه عمه_
 اصال کردم؟بابا حاملش من که اینو آوردی کجا از اصال!بارش؟

 دهنتون از هرچی بعد نرسیدی ای نتیجه همچین به چطوری بگین
.کنین بارم اومد در  

 خیز سمتش خواست و شد بلند جاش از خشمگین علی اینبار
...گرفتن جلوشو عموها از یکی و عمه خود که برداره  

 و داد دست از کنترلشو حامی کرد تهمت و تهدید به شروع وقتی
:زد فریاد متقابال  

 دیروز همین که کن بازی فیلمارو این یکی واسه عوضی آخه د  _
...باشی نکرده تهدیدش  

 ادامه حرفشو آیسان به اشاره با و انداخت نگاهی عمه و پدرش به
:داد  

 تو مگه منه؟خب بچه نمیگین ؟مگه کردم حاملش من نمیگین مگه_
 بریم چمیدونم...بگیرین ای ان دی تست باستانیم؟برین عصر

.جایی قانونی پزشکی  

!میفهمین؟نیست نیست من بچه این  
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 به مشکوک دیدن خاطرشو اطمینان و حرفا جدیت همه وقتی
 رو حامی که بود عموها زن پچ پچ صدای و میکردن نگاه همدیگه
:بده ادامه بازم که کرد تر شجاع  

آخه؟ بودم کجا پیش ماه چهار من اصال_  

 به اینکه نه مگه...جریانن در کامال که بابام و مامان ندونه هرکی
 روزو که بودم من نداشتنتون وقت و مامانبزرگ مریضی خاطر

 االن که میکردم؟چیشده مراقبت ازش و بودم بیمارستان شب
میکنین؟ بارم درمیادو دهنتون از هرچی  

 

:شده بد حسابی حالش داد تشخیص میشد عمش صدای از  

 داره چرا پس...نیست این بچه این؟مگه میگه مامان؟چی آیسان×
زیرش؟ میزنه اینطوری  

 

 

:کرد هق هق به شروع و شد اشک از پر آیسان چشمای آنی در  

گفتعلی داداش مامان بخدا،بخدا+  

 

:داد تکونش و گرفت بازوشو پریدو آیسان سمت اینبار علی  

احمق؟ دختره میکنی بلغور چی هان؟معلومه گفتم من چیو چی_  

 

:کشید عقبش زدو چنگ پیراهنش به عصبانیت با عمه  

شماها؟ ونهمرگت علی؟چه خبره چه اینجا×  

:داد جوابشو قبل از تر آروم لحن با حامی اینبار  
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 خبر ازش روحمم من که ای بچه که اینه بگم؟قضیه من میخواین~
 ادب اسطوره شماها قول به چرا؟چون...من گردن انداختن نداشتنو

 بهتر کی رسید نتیجه این به چهارتا دوتا دو با آقا علی و بودم فامیل
 خواهرمو بچه که اون از بهتر کنم؟کی شتهدید برم که حامی از

گردنش؟ بندازم  

 پیش کشوندن منو! جان عمه علیتون،پهلونتون آقا میدونین،دیروز
 نیست معلوم چون بگیرم گردن رو بچه کردن تهدیدم و خودشون

.بیاره سرم بالیی چه  

 و چرت این همتون راحت انقدر که چیشد میکنم فکر دارم همش
 حامی ممکنه اره کردین فکر خودتون پیش و کردین باور پرتارو

...باشه کرده تجاوز بهش  

 

 زمین روی بیحال وایسه پاهاش روی نمیتونست دیگه که عمش
.میکرد لعنت آبروشو بی های بچه زیرلب و افتاد  

 

.بودن دستپاچه همه بودو شده همهمه خونه توی  

 پسرشون گناهی بی بابت باشن خوشحال نمیدونستن مادرش پدرو
...خانوادگی رفته دست از آبروی بابت ناراحت یا  

.کشید آغوش به اونو نیاوردو طاقت پدرش بود که هرچی  

 اون لبخند،برای اون برای بود دیر بود،زیادی دیر حامی بنظر
 حالت همون تو بیادو بیرون بغلش از نکرد سعی اما اطمینان
.کرد رهاش تا وایساد  

 حرف به خودش و گرفت جلوشو که بزنه حرف خواست پدرش
:اومد  

کلیه اومدم که همینجاشم تا...دارم کار کلی واقعا من بابا~  
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.برگردم باید ندارین من با کاری اگه  

 

 نباید این از بیشتر و دلخوره دستش از که میکرد درک اینو الاقل
.نزد حرفی دیگه پس کنه اذیتش  

 از کردو خداحافظی فقط بزنه حرفی یا کنه بغلشون اینکه بدون
.زد بیرون خونه  

 

 وجدان عذاب بازهم میدید رفتاری همچین مستحق اونارو اینکه با
.داشته که ناشایستی رفتار خاطر به داشت  

 کشید عمیقی نفس بالخره گرفت فاصله خونه اون از کمی که وقتی
.بزنه لبخند کرد سعی و  

 کافی همینم ندیدو فرهادو اما شد وارد بازکردو اتاقو در زده هیجان
 ماجراهایی و شجاعتش از میخواست دلش...بشه پکر دوباره تا بود
 فرهاد اینکه و ببینه لبخندشو و کنه صحبت براش اومدن پیش که

.میکرد کور ذوقشو نبود اونجا  

 زودتر تا کنه آماده وسایلشونو برگشتنش قبل گرفت تصمیم
.شد کار به دست پس تهران برگردن  

 بود انداخته ای گوشه کدوموهر فرهاد که لباسی دست چند وقتی
 اجازه کرد فکر و کرد نگاه چمدونش به تردید با تازد کردو جمع
نه؟ یا کنم بازش دارم  

 وقتی اما کرد باز چمدونو کنجکاوی حس ارضای برای بالخره
 به چرخی نیست توش چیزی دیگه وسیله چندتا و لباس جز به دید

 درشو واستخ چمدون توی لباسا گذاشتن از بعد دادو چشماش
.شد چمدون دیگه طرف توری توی قابی متوجه که ببنده  

.چیه اون ببینه تا گردوند برش و کشید بیرونش سریع  
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 دلیل وبی میکرد نگاه دختر زیبای تصویر به که بود ای دقیقه چند
.بود نتیجه بی تالشش اما میگشت نقص و عیب دنبال  

 جای عکسو سریع خورد گوشش به اتاق در شدن باز صدای وقتی
 چمدونو در کوتاه سالن از فرهاد شدن رد از قبل برگردوندو قبلیش
...بست  

 

 

 سالم از بعد ورود محض به چون نبود مرتبی آدم کال اینکه مثل
 ای گوشه به لباساشو از هرکدوم بعد و اتاق کارت اول گرمش

...کرد پرت  

.گذاشت سرش زیر دستاشو از یکی انداختو تخت روی خودشو  

کوچولو؟ کردی چیکار ببینم کنی تعریف میخایخب؟ن+  

 بود عجیب اما بود متنفر میدادن نسبت بهش همه که کلمه این از
.میکرد ذوقم حتی میزد صداش اینطوری فرهاد وقتی  

:داد جواب پته تته با بودو شک فرهاد یهویی اومدن خاطر به هنوز  

امممم،آره_  

.نبوده کارم فهمیدن....زدم حرف باهاشون  

 

 سیخ اونجا چرا میزنی؟اصال حرف اینطوری چرا پس شده تچ+
نداری؟ رنگ وایسادیو  

 آورد پایین تخت از پاشو یه شدو بلند حرفا این پرسیدن از بعد
 روی خودشو دوباره حامی دست گرفتن از بعد کردو دراز دستشو

.انداخت تخت  
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 شد شکه انقدر...افتاد فرهاد بدن روی بدنش و داد دست از تعادلشو
 زیر که خونی یا و بشه منفجر مغزش ممکنه آن هر میکرد حس که

.بیرون بزنه منافذش از شدت با جریانه در پوستش  

 بدنت دمای انقدر یهویی میکنی؟چرا اینجوری چرا حامی؟چته+
خوبه؟ اومد؟حالت پایین  

 فشار فرهاد سینه به سرشو داره ترس از فهمید اومد که خودش به
.داشت بدنشو به شدن داخل دقص انگار که طوری میده  

 دو دستاش گذاشتن با فرهاد که بشه بلند خواست و زد پلک چندبار
.شد مانعش پهلوش طرف  

 

.بشم بلند بزار لطفا فرهاد_  

 

 ببینم بزن حرف حسابی درست همینجا...راحته که نچ،جات+
.کردی چیکار  

 

 تو بسازه؟میتونست جمله و کنه فکر وضعیت اون توی میشد مگه
 ضربان صدای دادن دست از نبود بزنه؟حیف حرف وضعیت اون

بشنوه؟ میتونست راحت انقدر حاال که قلبش  

کوچولو؟هوم؟ بیارم حرفت به یا میزنی حرف+  

 و کرد پایین باالو کمرش روی نوازش حالت به کمی دستاشو
.داشت نگهش ثابت دوباره  

اونجا..رفتم..ر_  

بودن عمم و وهام..عم  

باعلی..همینطور سانم..آی  
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 گریه آیسان...نبوده من کار گفتم بهشون...گفتم چیو همه
چیو همه فهمیدن...کرد  

 اونو کرد سعی ولی بود گرفته خندش زدنش حرف طرز خاطر به
..شد قرمز شنیدو اونو حامی که هرچند کنه خفه گلو توی  

برم؟ بزاری میشه..می+  

 طوری کشید باالتر اونو خوردن آب مثل و گرفت بازوشو دوتا هر
.کرد مایل سرشو کمی...بود همدیگه کنار دقیقا سراشون که  

 شدنش مور مور باعث میخوردو حامی گوش به داغش نفسای
.میشد  

بغلم؟ بمونی؟توی نمیخاد دلت یعنی+  

 

زدنه نبض حال در بدنش کل میکرد حس  

 واسه شده گوش و تپیدن واسه شده قلب بدنش کل میکرد حس
....شنیدن  

 

 

 

 نوازش موهاشو آوردو باال دستشو نگرفت حامی زا جوابی وقتی
.کرد  

 از بزرگتری بخش میشدو خمار کوچیک لمس هر با پسرک
 کمتر لحظه هر مقاومتش میشد باعث این و میفتاد کار از مغزش

...باشه گرم آغوش اون پذیرای و بشه  

 اومدو خودش به ناگهان خورد زنگ فرهاد گوشی که وقتی اما
.کشید بیرون دستاش زیر از خودشو سریع  

.رسوند توالت به خودشو ثانیه چند توی کردو مرتب لباساشو  
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 راهی به فقط بودو کوچیک بدن اون گرمای مست هنوز اما فرهاد
...موند خیره بود رفته که  

 صورتش روی محکم دستاشو شد قطع گوشی صدای بالخره وقتی
.برداشت گوشیو بیادو خودش به تا کشید  

 

 دادو تکون خودش برای تاسف حالت به سری نغمه اسم دیدن با
...گرفت رو شماره دوباره  

 

 تا میپاشید صورتش به میکردو سرد آب از پر دستاشو سرهم پشت
 از رفتن بیرون از بعد نمیدونست...بیاد در منگی حالت اون از

 ابد تا میخواست دلش و کنه رفتار چطوری فرهاد جلوی توالت
.بمونه همونجا  

 از نگاهشو زده شک زد در به ای تقه فرهاد وقتی بعد دقیقه چند
.کرد باز درو و گرفت روش به رو آیینه  

 

!بمونی؟ تو اون دیگه روز چند تا قراره عزیزم میخوام عذر+  

 

 چیه منظورش فهمید اینکه از بعد و کرد نگاهش گیج کمی
:شد سرخ صورتش  

.میام االن،االن_  

 

 بهتره بنظرم کردی جمع منم یلوسا اینکه بابت ممنون راستی+
.نداری اینجا کاری اگه برگردیم  
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 وسایلت به اجازه بدون ببخشید و...ندارم کاری اینجا که من نه_
.زدم دست  

 

کوچولو؟ کردی که کمکی بابت میکنی خواهیم معذرت+  

 

ببخشید..ب_  

 

:زد ای قهقه و کنه کنترل خودشو نتونست اینبار  

!ای بامزه خیلی واقعا تو حامی+  

 

 به رفتن برای ماشینی  و زدن بیرون هتل از بعد ساعت یه حدودا
.گرفتن فرودگاه  

 

 خیلی داغونی و درب پراید ماشین که برسن بود مونده کمی فاصله
 هردو ماشین یهویی ترمز با و گرفت آژانسو ماشین  جلوی ناشیانه

.شدن کشیده جلو به شدت به  

 

...شده خبر چه ستنمیدون و میکرد نگاه اطرافش به گنگ  

 آورد باال سرشو شد باز شدت با و وحشیانه خودش سمت در وقتی
.ببینه رو بود جریانات این مصبب که فردی تا  

 

 

 

.پریدن باال ابروهاش حالت اون تو اونم علی دیدن با  
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 اینطوری اینکه نه ولی نکنه ولش راحت که داشت اینو انتظار
.بگیره راهشو جلوی  

 جا از اونو فرهاد داد صدای که میکرد نگاهش داشت شک با هنوز
:پروند  

 چیزیش یکیمون شدی؟اگه احمق؟دیوونه مرتیکه میکنی چیکار+
چی؟ میشد  

 

آشغال شو خفه_  

!بشه چیزیش یکیتون که اینجام این واسه من اتفاقا  

...کشید پایین اونو و گرفت دست یه با رو حامی یقه  

 زمین روی که بیرون رهبیا ماشین از پاهاشو بود نتونسته هنوز
.افتاد دادو هولش  

 با تنه پایین با بودنو ماشین داخل پاهاش داشت،هنوز بدی وضعیت
.بود خورده زمین به شدت  

 که بشه بلند خواست و گذاشت زمین روی دستاشو کف زحمت با
 شده آسفالت زمین به سر با دوباره و کوبید کمرش روی پاشو علی

...کرد برخورد سفت و  

 حس دماغش از خونو شدن جاری و میکرد گز گز صورتش تمام
.میکرد  

 بزور بودو شده گیج بود خورده زمین به محکم سرش چون
.کنه بسته و باز پلکاشو میتونست  

 داره فرهاد بده تشخیص میتونست اما نمیشنید واضح صداهارو
.میزنه صدا اسمشو نگران همزمان و میکنه دعوا باهاش  

.شد بلند زمین روی از زحمت با و برد کار هب تالششو تمام بالخره  
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 فاصله ماشین از کمی که علی فرهادو به خودشو خوران تلو تلو
...رسوند بودن گرفته  

 با که ماشینی به نزاره میکرد سعی فقط بودو ترسیده ماشین راننده
.بزنن صدمه بشنو نزدیک خریده قرض هزارتا  

 کتک فرهاد از داره هیکل اون با علی چطوری بود متعجب
 اما میشد صورتش حواله مشتی گهگاهی فرهادم هرچند..میخوره

.میخورد ازش بیشتری کتک علی  

 پشت به پا با کنه حفظ تعادلشو کمی تونست و رسید بهشون وقتی
 کارشو افتادو فرهاد پای جلوی که طوری زد ضربه علی زانوی
.کرد تر راحت  

 

 و دعوا دقیقه بیست از بعد بالخره بودو زده زنگ پلیس به راننده
.رسوندن اونجا خودشونو کاری کتک  

 

 نیمشو و نصفه آبروی شدن ریخته ترس پلیسا دیدن با که علی
 جلوشو شدو متوجه سریع فرهاد که کنه فرار خواست داشت
...گرفت  

 

 

 مضطرب و بودن نشسته پلیس اداره توی که بود ای دقیقه چند
.میداد تکون طرفین به ندت تند پاهاشو پرواز از موندن جا بابت  

 جلوی و گذاشت پاش رون روی دستشو شد حالش متوجه که فرهاد
:کرد زمزمه گوشش  

 نگران...میریم بعدی هواپیمای با بمونیمم جا کوچولو،نهایتا آروم+
.نباش  
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 تا زد زل حشمتی آقای به منتظر دوباره و بزنه لبخندی تونست تنها
.بگه نظرشو  

 

 جریان کامل تعریف از بعد بودنو نشسته اتاق توی ساعت نیم حدود
...بودن گفتگو حال در  

 شکایت علی از و بده پرونده تشکیل خواست ازش حشمتی آقای
.کنن زندانیش بتونن تا کنه  

 مادرش پدرو نکشیده روز به بشه زندانیم اگه حتی میدونست
 تلف وقتش فقط پس بگیره پس شکایتشو میکنن مجبورش

 به وقت سر خودشونو نمیتونستن دیگه االنم که هرچند...میشد
.برسونن فرودگاه  

 از بعد و گرفت تماس کسی با فرهاد بیرون زدن اداره از وقتی
.زد هوا توی بشکنی کردن قطع  

 تعجب با چیه جریان نمیدونست بودو نشنیده حرفاشو که حامی
.کرد نگاه بهش  

 بیست تا گهداشته،ا تاخیر پرواز...بریم بگیریم ماشین سریع بدو+
.برگردیم راحت میتونیم برسیم دیگه دقیقه  

**** 

 اونم تا میکشید رو حامی دست بودو شده پیاده ماشین از فرهاد
.کشید عقب دستشو کردو مقاومت حامی اما بیاد پایین  

.شد خیره بهش سوالی شدو خم کمی متعجب  

:پرسید دادو چرخی چشماش به نگرفت جوابی وقتی  

خب؟ نمیشی پیاده چرا+  
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...خونه برگردم باید من ولی ممنون_  

 

.نکن اذیتم لطفا پس خستم واقعا حامی،ببین عاح+  

 

 کافی اندازه به بنظرم فقط ندارم کردن اذیت قصد واقعا من_
.کنیم استراحت هردو تا خونه برم امشب بهتره و بهت دادم زحمت  

 

!میکنی اذیتم داری ولی نداری قصدشو+  

 حاال برات؟بعدشم کردم کاریم اصال نم مگه کوچولو چیه زحمت
 بری بپیچی میخوای که کنی استراحت من پیش نمیتونی دیگه
خودت؟ خونه  

 

 شدو ساکت نزن حرف دیگه لطفا گفت کشیدو دستشو دوباره وقتی
.شد پیاده ماشین از  

 

 که مینداخت شک به رو حامی بودنش مرتب داشتو قشنگی خونه
بزنه؟ برق و باشه تمیز انقدر میتونه شلخته فرهاد خونه چطوری  

 

 خونش بودن کوچیک و میکنه زندگی تنها سالیه چند میدونست
 خونه از کوچیک خونه همین که هرچند....نمیکرد متعجب اونو

 بزرگتر میکرد زندگی توش خانوادش با پیش ماه چند تا که خودش
.بود  
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 به اشاره با و حامی به کرد رو حموم راه توی دست به حوله
:زد حرفشو آشپزخونه  

 میز روی شماره...بیارن بزن زنگ میخوری چی شام ببین+
.هست آشپزخونه  

 

باشه_  

میخوری؟ چی خودت  

 

.بیارن همونو بگو منم واسه خوردی خودت هرچی+  

 

 رفته دست ازتماسای متوجه تازه تماس قطع و غذا سفارش از بعد
.شد خواهرش همینطور و مامانش طرف از  

 رو زدن زنگ دوباره پس باشن زده زنگ دلجویی برای زد حدس
.کرد موکول دیگه وقت یه به  

 

 کمرش دور دستی که بود سفره چیدن درحال استراحت با و آروم
.شد حلقه  

 گلوش داخل دهنش آب کرده بغلش اینطوری فرهاد اینکه به فکر با
.افتاد سرفه به شدت وبه پرید  

 یه که حالت مونه توی پس کنه جداش خودش از نمیخواست دلش
 کتفش دو وسط به چندباری دیگه دست با بود حلقه دورش دستش
...زد ضربه  

 

.کشید هاش ریه به شدت با هوارو شدن تموم که هاش سرفه  
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 فرهاد به کارش این و ببینه فرهادو تا کرد مایل عقب به سرشو
 بینیش با و ببوسته لباشو نزدیک راحت که داد رو موقعیتی

.نهک نوازش صورتشو  

.نمیره درد قلب شدت از میکرد دعا و بکشه نفس نمیتونست  

هاد..فر..ف+  

 فرهاد نمیکرد فکر که بود پایین انقدر صداش لکنتش،تن بر عالوه
.بشنوه  

 

عزیزم؟ فرهاد؟چیشده جان_  

 

 خدا از شب و روز که نه بود؟مگه بغل این تشنه اینکه نه مگه
میکرد؟ طلب فرهادو توجه کوچیکترین  

نمیگذشت؟ فرهاد فکر با مگه ثانیش هر مدت این تو  

 نخواد میشد باعث اشتباهه؟چی چیزی یه میکرد حس االن چرا پس
چرا؟ و باشه موقعیت اون تو  

 

 بخواد ازم رو کاری و بگه دروغ بهم حسم شده حاال تا کرد فکر
بشم؟ پشیمون انجامش از بعدا که  

 بغل از اومدن بیرون رضایت بازهم دل بود منفی جواب اینکه با
...نمیداد فرهادو  

.اومد در صدا به آیفون که احساس و عقل دوراهی بین بود مونده  

 این از یکی انتخاب به شدن مجبور از قبل که کرد خداروشکر
.رفت کردو رهاش فرهاد دو،خود  

 دادش به هوا اکسیژن شاید تا میکشید عمیق نفسای بودو شکه هنوز
.برسه  
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 وقتی تا پس بیفته گیر موقعیتی همچین یتو بازم نمیخواست دلش
 فاصله ازش کمی میکرد سعی باید بود فرهاد با خونه این توی که

...باشه داشته  

 

 چه دقیقا   نمیفهمید و نمیکرد درک خودشو خودشم لحظات این توی
 از بیشتر اجازه فعال نباید میکرد حس وجود تمام با اما شده مرگش

.بده اینو  

 مختلف های بهونه آوردن با خوردو غذا از لقمه چند سختی به
.نیست گشنش که کنه راضی فرهادو کرد سعی  

 چند زحمت و زور با ظرفا کردن تمیز و سفره کردن جمع از بعد
 استراحت باید و خستس گفت بهش کردو صحبت فرهاد با جمله
.کنه  

 درو بود گرفته درنظر براش فرهاد که اتاقی به شدن وارد از بعد
 داشت فاصله تخت از مقداری که بدنشو و کرد قفل سرش پشت
.کرد پرت اون روی  

 

 

...بود نبرده خوابش هنوز بودو صبح چهار حدود ساعت  

 کرده منتقل بهش بوسه و بغل اون که هیجانی خاطر به نمیدونست
 تر سخت کردنشون درک لحظه هر که مختلفی احساسات یا بودن
.میشد  

 آب کمی تا رفت بیرون تاقا از ندادو امونش تشنگی بالخره
.بخوره  
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 صدای باشنیدن ولی باشه خواب ساعت این فرهاد میکرد فکر
.شد متوقف اتاقش در جلوی زدن حرف  

 خودشو نمیتونست عجیب اما اومد نمی خوشش کردن فضولی از
.بدیه کار که کنه قانع  

.شد تر نزدیک اتاق در به پس نمیشدن شنیده واضح صداها  

.نیست مشکلی نه هن...عسلم فداسرت+  

.شده تنگ برات دلم خیلی منم  

......_ 

 

!کندی دل بالخره عجب چه...خدا میگی؟وای جدی+  

....._ 

 

!دلتنگتم بدجوری دختر میای؟آهه دقیقا کی+  

 

 اینجوری که کیه و میزنه حرف کی با داره که نداشت حدسی هیچ
.کرده تنگ دلشو  

 

 اتاق به سریع و  اومده بیرون اتاق از چی برای رفت یادش
.کرد قایم پتو زیر خودشو برگشتو  

 

 کجا از اصال. نمیکرد پیدا اشکاش برای ای کننده قانع دلیل حتی
 معلوم کجا بیخبره؟از وجودش از حامی که نباشه خواهری معلوم

 آزارش انقدر موضوع این چرا فقط؟اصال نیست قدیمی دوست یه
 میداد؟
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 اینکه از قبل گرفت تصمیم شدو روشن هوا بعد ساعت دو یکی
.کنه مرتب خودشو و بشوره صورتشو بیاد بیرون اتاقش از فرهاد  

.رفتنش برای بود آماده چی همه بودو نکرده باز چمدونشو  

 راه توی که ای خوشمزه کوکیای با همراه کردو درست چایی
.گذاشت میز روی اونو بودن خریده  

.چید سفره روی مربارو و کره،عسل  

 وسایلشو بقیه و چمدون خوابه هنوز فرهاد شد مطمئن وقتی
.زد بیرون خونه از آروم خیلی و برداشت  

 

 و کشید راحتی نفس شد خودش خونه وارد وقتی روز چند از بعد
.نمیشه آدم خود خونه دنیا جای هیچ واقعا اومد بنظرش  

 به خودش بچه اونارو...بود شده تنگ حسابی گلدونهاش برای دلش
.بود گذاشته مخصوصی اسم هرکدوم برای و میاورد حساب  

 دوست که همسایه خانوم به اونارو نبود خونه که مدتی این تو
.بود سپرده بود مادرشم  

 اتاق به هاش بچه دیدن برای گذاشتو در جلوی همون چمدونشو
.رفت  

 

 

 این اتفاقات به نه میکرد سعی بودو کرده مشغول خودشو صبح از
.تماس اون به نه و هادفر بوسه به نه کنه فکر روز چند  

 اون روی تمرکزشو تمام میکرد سعی بودو گرفته دستش کتابی
 معنیشو نمیتونست سطر هر خوندن بار سه با حتی ولی بزاره
.بفهمه  
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 و کشید کالفگی سر از عمیقی نفس خورد زنگ گوشیش وقتی
:داشت برش  

خوبی؟ سالم+  

 

خوبی؟ تو جان،مرسی نیکان سالم_  

 

 آخه...خرید بریم باهم امروز ممکنه امیممنون،ح منم خوبم+
.تولدم شنبس سه همین  

 

...بود رفته یادم کامال   ببخشید آخ_  

 

بیای؟ نیست،میتونی مشکلی عزیزم نه+  

 

دنبالت؟ بیام چند ساعت اره_  

 

.کشید طول کارمون یکم نیست،شاید گرم امروز خوبه؟هوا دو+  

 

.بینمت می خوبه،پس اره_  

 

.عزیزم فعال+  

 

.بکنه فکر کمتر و بشه مشغول ذهنش اینطوری شاید کرد فکر  

 

* 
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 مقاله روی هم کمی کردو مرور درساشو کمی بشه دو ساعت تا
.کرد کار  

 

 درمیون روز یه و ایرانه توی که کرد خداروشکر بار اولین برای
.عمومیه تعطیالت  

 

.خواست معذرت تماساش ندادن جواب بابت زدو زنگ مامانش به  

 پیش روز دو که حالی در تنگشه دل میگفت که دبو جالب براش
.کنه نگاهش نمیکرد رغبت  

.زد زنگ بهش فرهاد که بود نزاشته میز روی رو گوشی هنوز  

:کرد وصل تماسو تردید با  

سالم،خوبی؟+  

 

میری؟ میشی پا بیخبر دیگه سالم،حاال علیک_  

 

.بیرون میرفتم نیکان با باید امروز کنم بیدارت نیومد ببخشید،دلم+  

 

 چی خودش پیش!اینا؟ و سوری دوسپسر قضیه همون چرا؟سر_
واقعا؟ کرده فکر  

بدی؟ انجامش میتونی مطمئنی  

 

فهمیدی؟ کجا از آره،تو+  

.بکنم اینکارو قراره که هرحال به نمیدونم  

 

!هستم گفت،منم بهم ترانه_  
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بیرون؟ برین میخواین چی برا االن  

 

.کنیم خرید یکم میریم راستش+  

 

.فعال...باش خودت خب،مراقب یخیل_  

 

.همینطور،خداحافظ توام+  

 

 

 

 به ای مغازه از بود نیم چهارو ساعت که حاال تا دو ساعت از
.میرفتن دیگه پاساژ به پاساژی از و دیگه مغازه  

 لب و خونسردی با و کنه انتخاب رو یکی نمیکرد سعی حتی نیکان
.میرفت دیگه جای به جایی از فقط خندون  

:نالید کالفه و خسته بالخره  

 یه الاقل خدا رضای محض...کن انتخاب چی یه تروخدا نیکان+
.اومد خوشت شاید کن پروف لباس  

 

 تعجب با اول و برگشت میرفت جلوتر حامی از قدمی که ترانه
:داد جوابشو لبخند با بعد و کرد نگاهش  

 بدوزن بدیم لباسارو شد قرار راستش میخوام،خب معذرت واقعا_
.نگفتم بهت ببخشید البته اوممم...کردم انتخاب لباسم هپارچ  

 

االن؟ خرید اومدیم چرا پس خب+  
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.بخریم خواستیم چیزی شاید بگردیم گفتم خب_  

 

 درواقع چون کنه حس بیشتر خستگیشو شد باعث نیکان حرفای
!بودن هیچی دنبال  

 اومدو خودش به داد تکون صورتش جلوی دستاشو نیکان وقتی
.کرد نگاهش سوالی  

 

.شده بخوریم؟گشنم چیزی یه بریم میگم...تو؟ کجایی_  

 

 این متاسفانه اما بزنه کتکش حتی و بزنه داد سرش میخواست دلش
.اومد نمی بر ازش کار  

 اون که رستورانی سمت به نیکان از جلوتر و گفت ای باشه تنها
.کرد حرکت میشناخت نزدیکا  

.داد جا دستش توی دستاشو رسوندو بهش خودشو نیکان  

:گفت کرد نگاه بهش پریده با ابروهای و تعجب با حامی وقتی  

...کنیم عادت یکم بزار خب؟اصال چیه_  

 

.دیگه شبه یه چرا؟همش عادت+  

 

!نکردما کاریت اذیتی؟خوبه خیلی مگه حاال_  

 

.بکنه کاری نمیتونست اما میداد حرصش بدجوری پررویش  

 نمیکرد قبول پیشنهادشم یحت بود نکرده گیر رودروایسی توی اگه
.وضعیت این به برسه چه  
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 خونشون به نیکان همراه اومدن بیرون رستوران از اینکه از بعد
.بگیره رو حامی لباس اندازه خیاط تا رفت  

 تلف وقت و الکی زدنای چرخ همه اون از خسته بعد ساعت دو
.شد خودش خونه وارد کردن  

 فقط پس میومد خوابش یحساب و بخوابه بود نتونسته قبلم شب
.انداخت تخت روی خودشو کردو عوض لباساشو  

.داشت کالس فردام بودو نیکان تولد بعد روز دو  

 نگاه هاشو جزوه بره بیرون اینکه از قبل حداقل کرد خداروشکر
.نداشت تواناییشو اصال االن چون بود کرده  

**** 

 و بشن آماده باهم تا نیکان خونه بود اومده همه از تر قبل صبح از
.باشن بینشون رابطه متوجه همگی میان مهمونا وقتی البته  

 و ریخت انقدر ساده تولد یه برای باید چرا نمیکرد درک اصال
.کنن پاش  

 و نمیدادن اهمیت مواردی همچین به زیاد خودشون خانواده توی
 تولدت آهنگ و میگرفتن کیکی ها بچه دلخوشی برای فقط گاهی

...میخوندن مبارک  

 چهار که تاحاال و کرد سالمی بهش فقط نیکان بود اومده وقتی از
.بود اتاقش توی میگذشت ساعتی  

 

 نشسته خونشون بزرگ سالن های صندلی از یکی روی بیصدا
 نگاه میچرخید خودش دور مدام که نیکان کوچولوی سگ به بودو

.میکرد  
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 ی سوژه به دوباره خواست تا و انداخت مچیش ساعت به نگاهی
 دقیقا که شد براق مشکی کفش دوتا متوجه بزنه زل تماشاییش

.گرفتن قرار جلوش  

 اول ببینه رو روش به رو شخص تونست سرش گرفتن باال با وقتی
.کرد اخمی ناخوداگاه بعد و کرد تعجب  

 

تویی؟ دوسپسرش نکنه!میکنی؟ چیکار اینجا تو+  

 

:داد جوابشو خوبی چندان نه لحن با شدو تر پررنگ اخمش  

 

!کیم؟ من که چه تو میکنی؟به چیکار اینجا خودت_  

 

 احتماال...باشی داشته باهامون خاصی نسبت نمیتونی که معلومه+
 گند انتخاباش توی انقدر که اونه فقط...نیکانی پسر دوست همون
.میزنه  

 

 حامی موندو تموم نا بحثشون ها پله از نیکان اومدن پایین با
.کشید هم روی حرصی اشودندون فقط و بده جواب نتونست  

 

.دوید طرفش به زدو صدا جیغ با اسمشو مرد دیدن با نیکان  

 حافظ اسمش گویا که مرد اون کنه بغلش و بپره بخواد اینکه از قبل
...کرد متوقفش دستاش از یکی با بود  
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:کرد باز سوالی حالت به دستاشو کردو نگاهش متعجب نیکان  

کنم؟ بغلت نمیزاری چته،چرا+  

 

!نگا خودتو_  

.کال میریزی بهم میپری بندی،اینطوری فوت یه به  

 

...نبود حواسم کردم ذوق انقدر اره وای+  

 

:کرد بغلش کوتاه رفتو جلو قبل از تر آروم خیلی بعد و  

.پسرخاله بود تنگت دلم+  

 

 موضوعات راجب زدن حرف و کردن ذوق کلی از بعد بالخره
 حضورشو رفته شونیاد بود مطمئن که حامی سمت به مختلف
:داد توضیح براش و برگشت  

 

 لو فقط...باشه دوسپسرم جای امشب حامیه،قراره این حافظ+
!ندیااا  

 

دقیقا؟ چیه جاشه؟منظورت_  

 

 با امشب...کردم کات پسره؟باهاش یارو اون بود ارسالن ببین+
.بیاد قراره نکبتش و چیپ دوسدختر  

 بگه امشب و کنه کمکم امشب کرد قبول کردو لطف ام حامی
.منتظرشم هنوز اونمو هول نکنن فکر تا پسرمه دوست  
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باشه؟ پسرت دوست جا که نکردی پیدا یارو این از بهتر حاال_  

 

 بازو ماهی مثل دهنشو میکردو نگاهش فقط شده گرد چشمای با
.کنه بارش چیزی یه تا میکرد بسته  

 خودش جلوی راحت خیلی که باشه پررو انقدر یکی نمیشد باورش
.کنه صحبت راجبش اینطوری  

 صحبت راجبش اینطوری که میشناخت مگه رو حامی اصال
 میکرد؟

 

:دادن جواب به کرد شروع تند تند کشیدو هینی نیکان  

 تازه...خوبیه پسر خیلی پسرخاله؟حامی میزنی حرفیه چه این+
.میشه بسته قشنگ همه دهن و خوبه خیلی قیافشم  

 

 خواهی معذرت حافظ رفایح بابت و حامی سمت برگشت بعد و
.کرد  

 

 حامی به]کرد کاریش نمیشه تازه حاال...نیست قیافه که چی همه_
[کرد نگاه  

.نزنه گند فقط امیدوارم  

 

 بود کرده فرو دستش گوشت توی ناخوناشو میکشیدو عمیق نفسای
 بود کرده قبول که حاال...نکنه بارش میاد در دهنش از هرچی که

.بده انجام اومدو می بر دستش از هرکاری باید  

.رسیدن بودن فرهاد و ترانه که مهمونا اولین بعد کمی  
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 دعا حامی و کنه عوض لباسشو تا بود رفته اتاقا از یکی توی حافظ
!برنگرده وقت هیچ کاش میکرد  

 شدن اماده برای چندساعتی نیکان مثل مهمونا تمام بود مشخص
.گذاشتن وقت  

 که بود مضطرب بودون بزرگی مهمونی همچین توی وقت هیچ
.بزنه گند واقعا نکنه  

 همه به اونو بودو کرده حلقه حامی بازوی دور دستاشو نیکان
....میکرد معرفیش میدادو نشون مهمونا  

 

 

 

 میپرسن سوال ازش ووقتی بده جواب لبخند با همه به میکرد سعی
.نمونه ساکت  

 نگهماه نیکان با و نمیدونست جوابشو که میپرسیدن سوالی هرجا
.میداد نجاتش میومدو حرف به نیکان خود بود نکرده  

 جدیدشم دختر دوست و ارسالن با متانت و مهربونی با نیکان وقتی
 میتونن راحت چقدر آدما میکرد فکر حامی زد حرف دادو دست
.کنن پنهون واقعیشونو خود  

 به اومدن حتی یا نیکان دیدن از هم دختر اون و ارسالن مطمئنن
 این که نمیکردن رفتار طوری اصال اما نبودن لخوشحا تولدش

.بدونن همه رو موضوع  

 

 از یکی به خودش و داد گرفتن نفس اجازه بهش نیکان بالخره
.پیوست ها جمع  
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 تا میداد ماساژ گردنشم برمیداشت قدم ترانه سمت که همینطور
.بشه کم بیخودش درد از کمی شاید  

 

 میکرد دنبالش نگاهش با و بود گرفته زیرنظرش مدام حافظ اینکه
!کنم کورش میتونستم کاش کنه آرزو میشد باعث و میداد آزارش  

 

.بودن زدن حرف مشغول ترانه با بود ای دقیقه چند  

 فکر فقط و نبود قضیه این متوجه حامی بودو کرده مست ترانه
:میکرد  

میکنه؟ رفتار عجیب انقدر چرا  

 میزدو قهقهه بشه ردوبدل بینشون ای بامزه حرف اینکه بدون
...میریخت زمین روی گیالسش داخل نوشیدنی که میشد خم انقدر  

 یهو که میپرسید سوال ازش میکردو نگاهش تعجب با همینطور
 لباسش روی بودو توش هرچی گرفتو حامی سمت گیالسشو

.ریخت  

 های قطره که لباسایی به باز دهن با بودو کرده باز هم از دستاشو
.میکرد نگاه میریختن ازش نوشیدنی  

 شونش روی دستش که بود اومده پیش اتفاق شک توی هنوز
:شنید گوشش کنار رو حافظ صدای و نشست  

 واقعا...کنیم تمیزت بریم بیا ندیدن اینجوری ریختتو همه تا+
!وایسادی؟احمق جلوش اینجوری که کرده مست بفهمی نمیتونی  

 لحظه هر ومیزد حرف باهاش اینطوری وضعیتم اون توی حتی
.کنه حمله بهش و بده دست از کنترلشو که میداد احتمال  

 برده ارث به کی از رو پررویی همه این آدم این نمیدونست واقعا
...بود  
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 کردی؟دنبالم هنگ چرا که توپید بهش تری محکم صدای با وقتی
 یکاریش رو اومده پیش موضوع تا افتاد راه دنبالش ناچار بیا،به
.بکنه  

 اون از کمتری تعداد تا کنه قایم حافظ پشت خودشو کردمی سعی
.ببیننش افراد  

 قتل به نحوه و مهمونی بعد برای برمیداشت که هرقدمی با
.میکشید ای نقشه نیکان و ترانه رسوندن  

 کلید با کردنش باز از بعد ایستادو اتاقا از یکی در جلوی بالخره
.فرستاد داخل رو حامی  

 

.بشه اندازت کنم پیدا پیرهن یه بگردم دنمیشه،بای تمیز راحت+  

 

.ندارم رو خیسی این باش،طاقت زود میکنی هرکاری فقط_  

 

.پیداکنم تا تخت رو بشین+  

 

 انگشت دوتا با خودش از لباسشو مدام و نشست تخت گوشه آروم
...میکرد دور  

 

 پیراهن بود لباس از پر که بزرگی کمد توی گشتن کمی از بعد
:کرد نگاه بهش وآورد بیرون سفیدی  

.نیکانه خود بشه،شاهکار اندازت این کنم فکر+  
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 در کتشو کرد کمکش و اومد حامی سمت حرف این زدن از بعد
.بیاره  

 کنه بازش تا ببره پیراهنش های دکمه سمت دستشو خواست وقتی
:کرد نگاهش پریده باال ابروهای با و گرفت جلوشو حامی  

میکنی؟ داری چیکار_  

 

.کنی عوضش کنم کمکت تو؟میخوام مرگته چه+  

 

.بیرون برو تو...ممنون میکنمش عوض خودم_  

 

:داد جوابشو کردو نگاهش نیشخند با  

 برم پاشم میخوای تو اونوقت بمونه اتاقم تو نمیزارم مامانمم من+
نیستی؟ پسر مگه میکنی ناز چرا کنی؟اصال عوض برام لباس که  

 

:کرد نگاه بهش عصبی  

.بخورم قراره مگه ارن؟اتاقتود حریم دخترا فقط_  

 

...کردی میزنی،خستم حرف زیاد+  

 

.کرد باز دونه دونه هاشو دکمه زدو پس رو حامی دست اینبار  

 باعث خیسش سردو بدن با انگشتاش اتفاقی ظاهر به برخوردای
.بلرزه ناخوداگاه میشد  

 فشار بودو گرفته بازوهاشو محکم ای کننده قانع دلیل هیچ بدون
...میداد  
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 فشاری خاطر به دستش درد حتی و حامی لرزشای به توجه بدون
 براش خودشو پیراهن و درآورد لباسشو میکرد وارد بهش که

...کنه تنش تا گرفت  

.گرفت عهده به خودش دوباره هارو دکمه بستن مسولیت  

:کرد زمزمه  آروم خیلی دکمه اولین بستن از بعد  

.کنن دواجاز باهم زودی به قراره...رابطس تو+   

 

 حامی نبود کم فاصلشون اگه شاید که بود گفته اینو آروم انقدر
.نمیشنید  

:پرسید پس میکنه صحبت چی راجب یا کیه منظورش نفهمید  

میگی؟ کیو_  

 

!زدی زل بهش مهمونی اول از که همون+  

 

میگفت؟ فرهادو بود؟یعنی چی منظورش  

 

 و ایران برمیگرده  دیگه وقت رابطس،چند تو یکی با فرهاد+
.کنن ازدواج باهم قراره  

 و میبست پیراهنشو دکمه آخرین داشت که گفت وقتی درست اینو
.نمیکرد نگاهش حتی  

 

 یا بگه باید بپرسه،چی باید چی دقیقا نمیدونست داشتو تهوع حالت
.کنه چیکار حتی  
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:کشید موهاش روی دستی آروم کرد تنش کتشم وقتی  

.کنم فکر داریم کار حاالها پایین،حاال بیا زود+  

 

 بودو مونده خیره بود عسلی روی که کوچیکی جمجمه مجسمه به
.نداد بهش جوابی  

 زدو پلک بار چند اومد اتاق در شدن بسته صدای بالخره وقتی
.بشه مسلط افکارش به تا کشید عمیق نفس  

باشه؟ گفته حقیقتو معلوم کجا از اصال  

 بود شخصم کامال داشتن حامی جلوی که برخوردی همون از
.ندارن همدیگرو دیدن چشم  

 بهش دروغی همچین باید چرا چی؟اصال میگفت درست اگه ولی
!بگه؟  

 

.رفت بیرون اتاق از کشیدو موهاش توی دستی عصبی و کالفه  

 تحویلش اخمی شد چشم تو چشم حافظ با رفتو پایین ها پله از وقتی
...میشه مشخص چی همه بالخره که کرد راضی خودشو دادو  

 

 ظاهرشو کمی بود تالش در فقط نبودو مهمونی توی حواسش یگهد
.کنه حفظ  

 

 چشماش برقصیم باید گفتش شدو نزدیکش زده هیجان نیکان وقتی
.شد گرد  

 برقصه آدم همه این جلوی اینکه به فکر حتی نبودو بلد رقصیدن
.مینداخت لرز تنش توی  

 



 معصوم زیبا

 - 83 - 

 

 

 ردش سریع نیکان میاورد اینکار از فرار برای که ای بهونه هر
.میداد نشون شده حل رو موضوع کوتاه جمله چندتا با و میکرد  

 

.بودن شده عصبی و کالفه هردو کشیدو طول مقدار یه بحثشون  

.اومد سمتشون زدو لبخندی دید دور از رو حامی قیافه که فرهاد  

 نیکان بود کرده تکرار رو حامی حرفای دقیقا اینکه با بود جالب
.گذاشت تنهاش دوباره حامی گونه بوسیدن از بعد شدو راضی  

 

.خورید نمی بهم اصال دوتا نیستین،شما واقعی زوج یه که خوبه+  

 

:داد توضیح بیشتر اجبار به دید رو حامی گنگ نگاه وقتی  

 اصال روحیاتتون بعدم و میخوره بیشتر اون سن اینکه اول خب+
.نیست اوکی باهم  

 

:نیستن جالب اصال دالیلش شد متوجه  

...میدونی خودت نمیاین،اصال بهم اصال درکل+  

 

 نمیدونمی بود خودش متکلمش تنها که گفتگویی از فرار برای
.رفت ترانه سمت کردو زمزمه  

 

بود؟ کرده حسودی زد،یعنی فرهاد حرفای به لبخندی  

 به تبدیل دوباره لبخندش باشه داشته نامزد ممکنه اینکه یادآوری با
.کشید یکالفگ سر از پوفی شدو اخم  
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 بعد هرکدوم مهمونا شدو تموم مهمونی چندساعت از بعد بالخره
.رفتن شدنو خودشون ماشین سوار خداحافظی از  

 

 باهم که کوچیکی برخوردای طی فرهاد و حافظ مهمونی طول در
 بود کنجکاو حامی و بودن داده نشون رو تنفرشون نهایت داشتن

.بدونه رو رفتاراشون دلیل  

 

 حامی سمت بود گرفته رو ترانه بازوی زیر که درحالی فرهاد
:اومد  

 

.بریم مام بهتره نداری کاری رفتن،اگه همه تقریبا+  

 

 حالش راه وسط نیست برسونی،معلوم رو ترانه تو بهتره بنظرم_
.نشه بد  

 

.گفت داشت فاصله ازشون دوقدمی هنوز که درحالی حافظ اینو  

.میرسونم رو حامی منم_  

 

 منتظر نگاهی نیم با و گذاشت حامی کمر پشت دستشو همزمان
:بود تاییدش  

چیه؟ تو هوم؟نظر_  

 

:داد جوابشو عصبی حامی از قبل فرهاد  
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 دوتاشونو باشی،خودم کردن کمک فکر به تو نکرده الزم+
.میرسونم  

 

 اذیت فرهاد نمیخواست و میدونست رو ترانه وضعیت که حامی
:گفت بشه  

 

 میگیرم ماشین خودم من باش ترانه مراقب تو منم نظر به فرهاد×
...میرم و  

 

 

 

.برگرده خودش که کرد قبول ناچار فرهاد کردن بحث کمی از بعد  

.کرد خداحافظی ازش بردو ماشین داخل رو ترانه حامی کمک با  

 

.کرد تشکر چی همه بابت ازش کردو بغلش نیکان  

 خداحافظی نیکان با شدو خوشحال ندید اطراف اون رو حافظ وقتی
.کرد  

 

 به تا آورد در جیبش از گوشیشو میشد حیاط وارد که همینطور
.بزنه زنگ آژانس  

:کرد صداش حافظ که بود نکرده باز گوشیشو قفل هنوز  

.خوب پسر دیگه بجنب د  +  

 

چی؟ برای_  
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!برسونمت من بود قرار کنم فکر+  

 ماشین تا میکشه طول کلی...اس فاصله خیلی شهر داخل تا اینجا از
.برسه  

 از بیرون ویالشون شد متوجه میومدن داشتن میگفت،وقتی راست
.داره فاصله ازش زیادی مقدار و تهرانه  

.شد ماشینش وارد دادو تکون سری اکراه با  

 ماشینای همچین دیدن بود پیداکرده رو ترانه دوباره که وقتی از
.بودن شده عادی براش قیمتی گرون  

 

 پلکاش ماشین افتادن راه از بعد دقیقه چند بودو شده خسته حسابی
.افتادن هم روی شدنو سنگین  

 

.بود داشته نگه رو ماشین دوستاش از یکی رستوران جلوی  

 شام خوردن بدون اگه بودو نخورده زیادی چیز روز کل
.نده اهمیتی شکمش به که بود خسته انقدری قطعا برمیگشت  

 توی دقیقه چند شدو پشیمون اما کنه بیدارش تا برگشت سمتش
.شد خیره بهش کوتس  

 زیادی وقت پسر این خلقت برای خدا کرد فکر خودش با
 زیبایی به کمتر اگه شاید!زیبا؟ و نقص بی انقدر میشد گذاشته،مگه

.میرسید بقیه به بیشتری سهم میکرد توجه بنده این  

 صورت کردن ستایش نزدنو پلک کردنو نگاه دقیقه چند این از بعد
:داد بهش تکونی و گذاشت بازوش روی دستشو ماهش مثل  

.بخوری چیزی یه باید حامی،بیدارشو+  

 

:کرد نگاه بهش خمار کردو باز پلکاشو الی کم کم  
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هوممم؟_  

 

.نخوردی چیزی صبح از...بخوریم چیزی یه بریم بیدارشو میگم+  

 

.گفته چی بفهمه کرد سعی و مالید چشماشو  

 ذهنش ویت رو حافظ جمله کردو نگاه اطرافش به دقیقه چند وقتی
:سمتش برگشت و بوده چی منظورش فهمید بالخره کرد مرور  

.میخورم چیزی یه خونه ممنون،رسیدم_  

 

.گشنمه منم شو اومدیم،پیاده اینجا تا که حاال+  

 

 

 

.میکردن اذیتش و بودن سنگین و مجلسی زیادی لباساش  

 و درآورد شلوارش توی از پیراهنشو گذاشت، ماشین داخل کتشو
.زد تا آستیناشو  

 

 خاطر به میخوره حافظ دیدن با که حرصی نمیدونست
 درمورد که حرفایی یا دیده ازش که پرروییه و برخورداشون

 ازهم دونفر این وقتی که حس این بخاطر حتی یا بود زده فرهاد
...بگیره فرهادو طرف باید میاد بدشون  

 

 فکر همیشه.کرد هنگ واقعی معنای به شد که رستوران وارد
 و میشن دیده هالیوودی فیلمای توی فقط جاهایی همچین میکرد

.ندارن وجود واقعیت توی  
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.کنه تبدیل حقیقت به رو رویایی هر میتونست پول که البته  

 توی که صداش بعد و کمرش روی حافظ دست کردن حس با
 یکی سمت و اومد خودش به[ دیگه باش زود]کرد زمزمه گوشش

:اومد در حافظ صدای بازم که کرد حرکت خالی میزای از  

.باال طبقه بریم نشین،بیا اونجا+  

 

 تر قشنگ جایی یعنی میکرد فکر برسن باال طبقه به اینکه از قبل
 که فهمید رسیدن باال طبقه به وقتی خورد؟ولی غذا میشه اینجاام از
!میشه بله  

 

 سر کردن باز برای تالشی بودنو ساکت هردو خوردن غذا موقع
.نمیکردن صحبت  

 

...زد زل حامی به کردو تموم غذاشو زودتر ظحاف  

 

!بخوری؟ منو میخوای غذا از نشدی چیه؟سیر_  

 

 حرف اینطوری نیستی ام چیلی و چرب لقمه همچین خوبه+
.کرد نمیشه کاریش دیدی زاویه میزنی،تو  

 

.کرد خارج بازدمشو حرصی دادو فشار هم روی لباشو  

 

 ادب رسم به وکرد تشکری  شد متوقف آپارتمان جلوی وقتی
.بخورن چایی بیادو باال تا کرد بهش الکی تعارف  
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 ثانیه چند شد پیاده همراهش وقتی و بگیره جدی نمیکرد فکرشو
.کرد نگاه بهش زده بهت  

 دستمون میخوای چایی یه شدی؟حاال پشیمون زود انقدر!چیه؟+
...بدیا  

 

!باال نه،بریم نه_  

 

 

 

 شر از زودتر هرچی تا رفت اتاقش به کردو روشن سازو چایی
.بشه خالص لباسا اون  

 حافظ شدو باز اتاق در که بود نیاورده در کامل پیراهنشو هنوز
.شد داخل  

:توپید بهش کردو نگاهش اخم با  

!ها نمیشه بد بخدا بزنی در یه+  

 

!خنگ؟ مونگانای فکرتم به بخوای،بده کمک بازم شاید گفتم_  

 

!پرروییییی چقدر تو+  

 از چیزی اصال...بخوام االن که ازت نخواستم کمک اونموقعم
!حالیته؟ شخصی حریم  

 

!!جیغ حاال،جیغ خب_  

...نداری لیاقت بچه،اصال که نخوردمت  
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.بیرون داد هولش اومدو پریدن،سمتش باال ابروهاش  

!مرتیکه؟ این مرگشه چه  

 

 حرف بهتر اگه شاید کرد فکر کشیدو موهاش توی دستی کالفه
.ببینمش بیشتر میتونستم و نمیدادم دست از موقعیتو این میزدم  

 

 و شکالت همراه چایی سینی اومدو بیرون اتاق از بعد کمی
.گذاشت جلوش رو بود کرده درست خودش که کیکایی  

!برو بخور زودتر+  

 هم تورو مثل آدمی با زدن سروکله میاد،حوصله خوابم خیلی من
.ندارم  

 

:زد زل چشماش به دادو تکون سری  

 جوابم بعد برسونم تورو اومدم راه همه نداریا،اون لیاقت مواقعاا_
!اینه؟تشکری،بغلی،بوسی؟  

 

 برسونیم خواستی خودت اصال...میشه زیادیت قربونت،همینم نه+
میزاری؟ منت االن  

 

 به انقدر و روانشناسیه رشتش که کسی از واقعا نه،ولی که منت_
زدن،هوم؟ حرف طرز این بعیده بقیس به کمک فکر  

 

 روحی مشکل که کنم کمک کسایی به قراره من!عزیزدل ببین+
 این در اگه ولی نیستی مشکل بی توام مشخصه که دارن،البته
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 ممنون،چاییتو درضمن...نیست وقتش االن میخوای کمک مورد
!بخور  

 

 کمکم یکم خالی و خشک تشکر جای به چیه نظرت خب_
 ولی[ چشمک]میکنیم حل باهم بعدا روحیو مشکل کنی؟حاال

 ندارم کاری و کس و خونه تهران توی که اونجا از حاضر درحال
 میاد خستم،دلت که میدونی...بمونم اینجا امشبو بخوای ازم میتونی

بیاد؟ سرم بالیی و بشم جاده راهی وضعیت این با  

 

 

 

.داد فشار روهم پلکاشو کشیدو موهاش بین عصبی دستشو  

 شرش از زودتر میخواست نداشتو رو آدم این با بحث حوصله
.بشه خالص  

!اینجا نباش لطفا شدم بیدار که صبح فردا+  

 

.نیستی نواز مهمان اصال میدونستی عزیزم+  

 

.لطفا شو خفه_  

 

 تاحاال حافظ نه و بود ادب بی االن که انقدری معموال حامی نه
.بود کرده تحمل رو صحبتی طرز برخوردو همچین  

 به عصبی که رو حامی نگاهش با کردو بسنده نیشخندی به تنها
.کرد دنبال برمیداشت قدم اتاقش سمت  
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 اتاقی همون سمت شدو بلند بالخره شد تموم سیگارش پاکت وقتی
.رفت بود داخلش حامی که  

 سعی بازم اما نشه ورودش متوجه و باشه برده خوابش میزد حدس
.نکنه سروصدا زیاد کرد  

 بود شده جمع خودش تو که درحالی لخت تنه باال با رو حامی وقتی
.زد خشکش در جلوی دید تخت روی  

 بدجوری پسر این ولی باشه ندیده لخت آدم عمرش تو اینکه نه
.میداد قرارش تاثیر تحت  

 هرکسی که بود دیده لوند و لخت پسر دخترو عمرش توی انقدر
 کوتاه دیدار دوتا با تنها حامی حاال و کنه جذب نگاهشو نمیتونست

.میشد هیجانش عثبا صمیمانه چندان نه و  

 کنه لمس زیباییشو الهه تا برد جلو دستشو شدو تر نزدیک تخت به
.بکشه عقب کردن وادارش و کردن متوقفش افکارش اما  

.گذاشت هم روی چشماشو گذاشتو بالشی تخت پایین همونجا  

 براش رضایتشون و کنه توجه دیگران نظر به زیاد که نبود آدمی
 که پسر این حریم نمیداد رو جازها این خودش به اما باشه مهم

.بشکنه میباریدو نگاهش از معصومیت  

**** 

 بهش نزدیک درخت روی و پنجره لب که گنجیشکایی صدای با
 روی از سرشو زدن پلک چندبار از بعد شدو بیدار بودن نشسته
.نشست برداشتو بالش  

 از پاشو بلندی خمیازه کشیدن از بعد و داد بدنش به قوصی و کش
.گذاشت پایین تخت  

 دادی میکرد حرکت انگار که داغی جسم با پاهاش کف برخورد با
.کرد پرت تر اونطرف خودشو کشیدو  
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 هیچ میکردو نگاه بهش بازش نیمه پلکای بین از که حافظ دیدن با
.کرد حمله سمتش به نمیزد حرفی  

 اونجا و بشه اتاقش وارد راحت که باشه پررو انقدر نمیشد باورش
 نخوابیده کنارش و تخت روی تر قبل معلوم کجا از بخوابه؟اصال

نبود؟ اون تقصیر میدید که خوابایی اون اصال!بوده؟  

 

 

 

.میکشید داد سرش و میداد تکونش بودو گرفته یقشو  

!بود؟ شده خشنی و عصبی آدم انقدر کی  

.بده ادامه زیاد نتونه شد باعث این و نمیگفت چیزی حافظ  

!نمیداد؟ جوابشو نمیزد؟چرا حرفی بودو بسته دهنشو چرا  

 خیلی بدنش دمای شد متوجه تازه خورد گردنش به دستش وقتی
.نیست خوب حالش اینکه مثل و باالست  

:نشست کنارش کردو ول یقشو آروم  

خوبی؟ تو+  

 جوابشو که نشنیده اصال حافظ زد حدس که گفت اینو آروم انقدر
.نداده  

.گذاشت تخت روی اونو و گرفت بازوشو زیر سریع  

.برگشت اتاق به تمیز دستمال با کردو آب از پر رو سطلی  

 بالیی میترسید و بود نگرفته قرار موقعیتی همچین توی تاحاال
.بیاد سرش  

 میکشید شدش لخت بدن روی خیسو دستمال دست یه با که همزمان
.زد زنگ نیکان به دیگه دست با  
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 آرامش با دادو بشوجوا بالخره نیکان زدن زنگ چندبار از بعد
.برسونه خودشو تا باشه مراقبش گفت بهش  

 

 بهتر میکرد خواهش ازش میزدو صدا اسمشو یبار دقیقه چند هر
.بشه  

 میکرد خدا خدا و میکشید پوستش روی مالیمت با خیسو دستمال
.نشه چیزیش  

 

 موضوعی تنها بود نترسیده انقدر نبودو حالت این توی اگه قطعا
 بیشمار های تتوی و بزرگ های عضله میکرد فکر بهش شاید که

 میکرد تالش فقط بودو کرده هول حسابی حاال اما بودن تنش روی
.بیاره پایین بدنشو دمای  

 

 امیدواری با خوردن تکون لباش و گرفت راستشو دست مچ وقتی
.زد زل بهش  

 نمیتونه فاصله این از که آرومه اونقدر صداش شد متوجه وقتی
.میگه چی بفهمه شاید تا کرد تر نزدیک لبش هب گوشاشو بشنوه  

.میشم خوب دیگه باش،یکم آروم+  

 

 بود؟همچین حامی نگران داشت خودش که وضعیتی این با یعنی
!ممکنه چطور چیزی  

 

 مرد آرامش برای لبخندی ولی شدن اشک از پر چشماش ناخودآگاه
.زد روش روبه  
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 دستشو حافظ اما بده ادامه کارش به تا بکشه عقب دستشو خواست
.خودش بغل توی کشید اونو نکردو ول  

 

 خودش به بودو شده منتقل بهش استرس کلی بیدارشدن محض به
.بمونه بغل این توی کمی داد اجازه  

 پشت حافظ دست بکشه عقب خواست دوباره وقتی بعد دقیقه چند
.شد مانعش بازم و گرفت قرار کمرش  

.بشه خطرناک ممکنه...بیارم پایین بدنتو دمای باید حافظ+  

 

.بمون نمیشه،همینطوری چیزیم من_  

 

 نوازشگرانه که ودستی کندش ضربان حافظ،ریتم لخت بدن داغی
 و بدنش کورتیزول کاهش باعث همه میکرد حرکت کمرش روی
.شدن بودنش آروم  

 

 اگه که نفساش ریتم به حواسش تمام و بود حافظ سینه روی سرش
.بفهمه شد ایجاد درش تغییری  

 

 صدا به واحد زنگ که میرفتن خواب به داشتن دوباره هردو
.دراومد  

.برگشت در سمت به حافظ به نگاهی از بعد شدو بلند حامی  

!قبلش کن تنت چیزی یه_  
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.خودش به بعد و کرد نگاه حافظ به اول متعجب  

بوده؟ حافظ بغل تو اینطوری یعنی  

 یدفهم کردو حس صورتش پوست زیر رو خون جریان آنی در
.شده سرخ حسابی االن  

...رفت کمد سمت و برگردوند صورتشو سریع  

 

**** 

 اومدو بیمارستان شدو بلند داشت که وضعیتی با بود جالب براش
.بزنن زنگ دکتر به نزاشت  

 همه کرد متقاعد رو حامی نیکان شد دکتر مطب وارد حافظ وقتی
.بره میتونه اون و میشه درست چی  

 خونه سمت و کنه مقاومت نیکان جلوی زیاد نتونست هرحال به
....گشتبر  

 

 

 

 تازه شد حالش جویای نگرانی با زدو زنگ بهش فرهاد وقتی
 سمت شدو آماده سریع پس داره کالس چندتایی امروز اومد یادش

.کرد حرکت دانشگاه  

 

 دید باز نیشی با رو ترانه دانشگاه به شدن وارد محض به وقتی
.کرد حرکت ای دیگه فطر چرخوندو کاسه تو چشماشو  

 

 سنگینی جسم پریدن با از که بود نشده دور ازش قدم چند  هنوز
.شد زمین پخش سر با کولش روی  
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 به سریع بودو دانشگاه حراست کرد فکر بهش که چیزی اولین
.کرد نگاه اطرافش  

.شد بلند زمین روی از دادو ترانه به آبدار فحش چندتا  

!بچه چس نکن حامییییی،قهر+  

.که نبوده خودم دست حالم،احوالم خب بودم تمس  

 

 بگی تو هرچی اصال نکش،باشه جیغ خدا رضای محض ترانه_
.کنیم گم گورمونو زود بیا شو خفه فقط  

 

 از دست اون اما ببنده رو ترانه دهن بود این تالشش تمام هرچند
.نمیداشت بر کشیدن جیغ  

 همراه کنن رفک بقیه الاقل شاید میکرد حرکت جلوتر قدم دو یکی
.نیست اون  

 تا کرد خداحافظی ازش و برداشت سرش از دست بالخره وقتی
.کرد خداروشکر کشیدو راحتی نفس خودش کالس بره  

 

 عزیز محمودی استاد با فهمید ها بچه حرفای از شد که کالس وارد
 قبل از تر افسرده روزو کل تا بود کافی براش همین و دارن کالس
!باشه  

**** 

 بودو کرده تحمل رو استاد فریادای و داد فقط ساعت چهار سه
.بود نفهمیده درسش از هیچی  
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 نمیتونست میکشیدن داد که استادایی کالس سر وقت هیچ درواقع
 تالش نمره گرفتن برای چندبرابر میشد مجبور و بگیره درسارو

.کنه  

 ها بچه با معموال که جایی سمت به خاروندو گردنشو پشت کمی
.کرد حرکت میگذروندن وقتشونو  

 قدماش به و پریدن باال ابروهاش دید ترانه کنار رو نیکان وقتی
.داد سرعت  

:پرسید نیکان به رو کردو احوالپرسی سالم کوتاه  

دانشگاه؟ اومدی که شد خوب حالش+  

!بود؟ شده اینجوری چی واسه  

 

 

 

 

 

.رهمی اونم که داشت درد بدن یکم فقط اومد پایین که تبش بابا آره_  

 که غذاهایی خاطر به نبوده ایران طوالنی مدت یه چون گفت دکتر
.شده اینجوری خورده روز چند این  

 آزمایش ازش نکرد قبول حافظ ولی نبود مطمئن زیاد دکتر البته
.بگیرن  

 

.بشه خوب زودتر امیدوارم هرحال به+  

 

خب؟ چیه قضیه بگین منم به×  

.گفت زحمت با بود پفک از پر دهنش کهدرحالی ترانه اینو  
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 حامی و کردن تعریف ماجراروپیاز سیرتا از کرد شروع نیکان
...نبوده وقایع همه شاهد که کرد خداروشکر  

 

 بیان ام نیکان و حامی اینکه از قبل شدو تموم زودتر کالسش ترانه
.خونه برگشت  

 خونه به رفتن برای ترانههای عجله این داشت شک حامی البته
.بود شده مشکوک رفتارش بود زیرو چند و باشه  

 

 که بشه دانشگاه محوطه وارد خواست اومدو بیرون کالسش از
.کرد صداش پشت از فرهاد  

 

 بیرون دانشکده سالن از باهم و کردن بش و خوش دیگه باهم کمی
.اومدن  

 

 صدا به کرد شروع دور از نیکان که بودن برنداشته قدم چند هنوز
.حامی کردن  

.میام االن میگه چی ببینم برم+  

 

.دارم کارت جایی بریم باهم بیا زود فقط خب خیلی_  

.رفت نیکان سمت دادو تکون سری  

 

دنبالمون اومده حافظ ببین حامی+  

.اومده خودش پای با االن ولی آورد گیرش نمیشه سال تا سال  
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 به رو دادو سالمی بهش بگیره چشمی ارتباط باهاش اینکه بدون
:داد جواب نیکان  

.برم باید منتظرمه دارم،فرهادم کار مقدار یه من ولی نونمم_  

 

.بیاد باهاتون فعال نمیتونه بریم باید میگه،جایی درست حامی×  

 

 ای اضافه حرف یا سالم بدون خوبی چندان نه لحن با فرهاد اینو
.بود گفته  

 

 با پس نداشت فرهادو به کردن نگاه حتی یا زدن حرف حوصله
:شد چشم تو چشم حامی  

 این غیر در بیا همراهمون نیست ضروری کارت واقعا اگه▪
.نیستی مجبور صورت  

 

 دوراهی این بودو داده دست از انرژی امروز کافی اندازه به
  میداد عذابش بدجوری

 توی میداد ترجیح ولی میومد بنظر اهمیتی بی موضوع هرچند
.نگیره قرار موقعیتی همچین  

 

 

 

 دالیل آوردن و کردن صحبت دتن تند به کرد شروع نیکان وقتی
 جیغ تا شد ساکت سه هر بره اونا با باید حامی اینکه برای مختلف
.بشه تموم جیغاش  
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 خوردو زنگ فرهاد گوشی که بود نشده تموم نیکان حرفای هنوز
.بندازه ماشین توی بزور رو حامی اینکه برای بود موقعیتی همین  

 

 تا بگیره فرصت حداقل اینکه یا بشه خالص دستش از کرد سعی
 عقب صندلی روهم خودش نیکان اما کنه خداحافظی فرهاد از

.زد خیمه حامی روی تقریبا کردو پرت  

:کشید هوفی و شد بلند روش از کرد روشن ماشینو حافظ وقتی  

.میکنی کارایی همچین به وادار آدمو میکنی لجبازی انقدر ببین+  

 

 نقشه ذهنش توی کردومی نگاه بهش چندشی حالت با که خالی در
:داد جواب اکراه با میکشید قتلشو  

 کارتون زشته؟درواقع خیلی کارت جریانی شو،در خفه فقط لطفا_
.زشته خیلی  

.کرد نگاه حافظ به جلو آینه توی از و  

 

 میرسونمت میزنیم دوری یه نکن،میریم شلوغش الکی×
.دادی انجام صبح که کاریه بابت کن فکر...خونه  

 

 سرشو شدو سرخ کمی کرد فکر بودن افتاده که فاقاتیات به وقتی
:گرفت پنجره سمت  

.نبود الزم تشکر_  

 

 سوال نیکان وقتی فقط نزدو حرفی دیگه مقصد به رسیدن تا
.میکرد خالص خودشو کوتاهی جواب با میپرسید  
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.بود شده کالفه حسابی و بودن ماشین توی دوساعت یکی  

 که کرد،چیزی تصور گرم آب دوش زیر خودشو و بست چشماشو
.داره نیاز بهش میکرد حس االن دقیقا  

.داد تکونش ناشیانه خیلی و نشست بازوش روی دستی  

 برده خوابش کرد،کی نگاه اطرافش به گنگ کردو باز چشماشو
 بود؟

کجاییم؟ خوابیدم؟االن چندساعته_  

 

 چون ولی نکنم بیدارت گفت حافظ برده خوابت دقیقس ده همش+
.کردم بیدارت بیرون رفت تا دوسداری بلبل و گل یلیخ میدونستم  

 

.فهمید نیکانو منظور کرد نگاه بیرون منظره به وقتی  

 داشت قرار وسط که بزرگ ویالیی خونه به کردن نگاه از بعد
 گرفته دورشو تا دور که افتاد گلی های بوته و درختا به توجهش

.بودن  

 هوای وجودش متما با میکرد سعی ولی بودن ماشین توی هنوز
.بکشه هاش ریه داخل اونجارو  

 چشم ازش نمیتونست که بود قشنگ بنظرش منظره این انقدر
.بشه پیاده ماشین از رفت یادش و برداره  

.دیگه پایین برو حامی+  

 

....کرد باز ماشینو در دادو تکون سرشو  
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 و گل به عشق با و میگشت حیاطو فقط نیکان همراه ساعت چند
.میکرد لمس بعضیاشونو مالیمت با گاهی میکردو نگاه گیاها  

 با فقط حامی و میپرید پایین باال میخندیدو میزدو حرف مدام نیکان
.میکرد نگاه بهش لبخند  

 حضور حتی و زمان گذر که میگذشت خوش بهش داشت انقدر
.نکرد حس حافظو نداشتن  

 ظهر از شده،حامیم تاریک دیگه تو؟هوا بیاین چیه نظرتون+
.نخورده چیزی  

 

 حافظو حال که صبح همون از ظهر؟درواقع از کرد فکر
 زد حافظ که حرفی با االن بودو نخورده چیزی بود دیده اونطوری

...پرت چقدر حواسش و بوده گشنه چقدر فهمید تازه  

 سمتش به هردو دیدن رو شده آماده میز و شدن خونه وارد وقتی
.شدن ور حمله  

 

 غذا گاهی اگه و نمیگذشت غذا از میگذشت هرچی از معموال
.میبود پرتش حواس خاطر به معموال نمیخورد  

 

 تکیه صندلی به کندو دل سفره از ناراضی گرفت درد دلش وقتی
:داد  

 غذا واسه جا کافی اندازه به باید چرا گشنمونه انقدر وقتی نمیفهمم_
...نخوردم چیزی هنوز باشیم؟من نداشته  

 

 رو سفره لعنتی،کل بخور ممن نخوردی؟بیا چیزی هنوز تو×
.باال کشیدی گرفتی  
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خانوم؟ گشنه باال بکشم بگیرم من که گذاشتی چیزی ببند،اصال تو_  

 

 به شدن وارد بیخیال پس بود کسل کمی داشتو سردرد هنوز
 که تاجایی داد فرصت بهشون بیرون به رفتن با شدو بحثشون
.بزنن همدیگه سروکله تو میخوان  

 

.شد ویال وارد شد خالی سیگارش پاکت بالخره وقتی  

.شده گرم سرشون بود معلوم بودنو بازی درحال نیکان و حامی  

 سردردو اما بشه نزدیک حامی به بیشتر فرصت این تو بود قرار
 سعی فقط و نباشه مود رو زیاد میشدن باعث داشت که دردی بدن
.بگذره خوش بهش کنه  

 استراحت خلشوندا میشه و کاملن اینجا اتاقای از دوتا فقط+
 بخوابین خواستین که کدومه،شب اتاقت میدونی که تو نیکان...کرد

.اتاق یکی اون کن راهنمایی رو حامی  

 

حامییییی بهت لعنت وای وای×  

.نیست میزنی،قبول جر داری تو  

 

.نکن جیغ جیغ اونور برو پاشو نیستی میزنم؟بلد جر کجا شو خفه_  

 

.رفت باال ها پله از دادو تکون سری  

 قفل اتاقارو همه در که اون هرحال بودن؟به شنیده حرفشو اصال
 تو مگه بخوابه نمیتونه جایی حامی بود راحت خیالش و بود کرده

.هست خودش که اتاقی همون  
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 نایی و افتادن ای گوشه هرکدوم خستگی از دوتاشون دیگه وقتی
.بخوابن برن گرفتن تصمیم نموند براشون دعوا برای  

 

 قدم اتاقا از یکی سمت که همینطور نیکان رسیدن که باال قهطب به
:کرد اشاره اتاقا از یکی به برمیداشت  

.بخواب اتاقه اون تو+  

 

.بخیر باشه،شب_  

 

.بخیر شب+  

 

 و نداشت در کردن باز برای انرژی حتی که بود شده خسته انقدر
.بده حرکت فرمان بدنش به تونست بزور  

 اما خونه گردونن برش و بزنن ریدو یه فقط بود قرار امروز
 دعوا کارشون خاطر به که بود گذشته خوش بهش انقدر یجورایی

.ننداخت راه  

.کرد پرت ای گوشه به و درآورد تیشرتشو  

 پشتش برخورد با که کرد ولو اون روی خودشو شدو تخت نزدیک
.رفت عقب قدمی پریدو جا از سریع چیزی به  

 

 آروم پتورو ترس با و اومد جلو دوباره بودو رفته عقب که قدمی
.تخته روی چی بفهمه تا کشید کنار  
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 از چشماشو دید بسته چشمای و لخت بدن با رو حافظ وقتی
.داد فشار هم روی عصبانیت  

 عصبی خیلی میدید اینجا اونو و میکرد فکر اتاقا تعداد به وقتی
.میشد  

 به دستی کالفه نیستن اوکی دیگه اتاقای گفته اومد یادش وقتی
.کشید دراز تخت روی و کشید موهاش  

 

 حلقه کمرش دور حافظ دستای که بود بیداری و خواب توی هنوز
.کرد حس گوشش زیر دقیقا نفساشو و شدن  

.کنه دورش کمی کرد سعی و گذاشت سینش روی دستاشو کف  

 

 موقعیتشون روی تاثیری میشدنو حافظ قلقلک باعث فقط دستاش
.نداشت  

.میکرد ترش مست نزدیک از که نکخ و مالیم عطر بوی  

.زد آرومی میک   و گذاشت گردنش روی لباشو مالیم خیلی  

 هل رو حافظ شدت با بعد و موند حرکت بی اول شده شک حامی
.داد  

 دور و کنه اثر یکم شاید تا میزد ضربه بدنش به پا و دست با محکم
 مارخ کردو باز چشماشو تنها نبود خیالش عین انگار حافظ اما بشه

....کرد نگاه بهش  

 

 

 

 کارمو من بزار نخور وول بچه،انقدر نمیرسه زورت که تو+
.بکنم  
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.کنه چیکار نمیدونست بودو ترسیده  

 میومد در بزور که باصدایی و بودن شده اشک از پر چشماش
:میزد حرف  

خدا..رو..تو...حافظ..حا_  

 

 فتگر تصمیم حال اون تو اونم صدا اون شنیدن و اشکاش دیدن با
.نره پیش این از بیشتر  

.تر محکم اما کرد،اینبار بغلش دوباره رفتو جلو  

.ترسو مونگانای میشم بیخیالت امشب+  

 جلوی بازم نمیدم قول کنی سروصدا یا بخوری وول اگه ولی،ولی
خب؟ بخوابیم بزار باشو آروم پس بگیرم خودمو  

 

 ولی بکشه نفس نمیتونست درست بودو بغلش توی کامال سرش
موند ساکت کردو پایین باال سریع سرشو...نبود ممه  

 

.خوشگلم پسر آفرین هممم+  

 

 بهش موندنو بیدار بیشتر اجازه خستگی اما بود ترسیده هرچند
.برد خوابش زود ندادو  

 

 زده زل پنجره به آغوشی هم این بخاطر گرفته گر تنی با اما حافظ
.بود  

 فاصله ازش کمی برده خوابش شد متوجه نفساش ریتم از وقتی
.کرد نگاه بهش لذت با و گرفت  
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 هم حریمش به دیگه حتی اما بود نکرده تغییر چیز هیچ هرچند
.میدونست خودش برای تماما رو اون و نمیداد اهمیتی  

.گذروند نظر از تک به تک صورتشو اجزای و رفت تر نزدیک  

 بود خیس هنوز که چشمش گوشه از نوازشگرانه شستشو انگشت
.کشید لبش روی تا  

 لبش روی حامی نامنظم نفسای که شد،تاجایی نزدیکتشر بازم
.میشد پخش  

 و گذاشت پفکیش و نرم لبای روی مالیمت با و آروم خیلی لباشو
.موند حرکت بی ثانیه چند  

 روی رو زبونش اما کرد،اینبار تکرار کارشو دوباره شدو جدا
.کرد خیس اونو و کشید لباش  

 

 

 

 بیشترو و شده داغ بود کرده تب که قبل شب مثل درست بدنش
.میخواست تن اون از بیشتر  

.کرد خیس و بوسید رو گردن و صورت متر میلی به متر میلی  

.بود خوشبو و نخورده دست کال میوه مثل  

 برن پیش اینطوری و باشه بغلش توی هوشیار اینکه تصور حتی
.میکرد دیوونش  

.داد حرکتش هاش سینه و شکم روی آروم دستشو  

 اومد یادش رو معصوم چشمای اون و پیش دقیقه چند وقتی
.کشید عقب دستشو ناخوداگاه  

.بشه مسلط خودش به میکرد سعی میکشیدو عمیق نفسای  

!میداد؟ ادامه هرچقدرم داشت لطفی چه  
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بود؟ عسلی چشمای اون هیجان دیدن خواستش اینکه نه مگه  

.بالکن توی رفت برداشتو سیگاری پاکت  

 

چی؟ نمیشد نزدیک بهش میترسیدو ازش بعد به این از اگه  

 ماجرا شدن تر سخت نگران میشد باعث این بودو رفته تند زیادی
.بشه  

 

.نشست تخت روی شدو اتاق وارد دوباره  

.کرد نگاه دلبرش صورت به نخوابیدو صبح تا  

 

.بود متفاوت قبل شب با چی همه اما صبح  

 بود کرده شک حامی که میکرد برخورد حامی با عادی اونقدر
.بودن تخیالتش زاده قضایا اون تمام نکنه  

 بگیره زیرنظرش مدام و بزنه زل اون به که بود حامی نوبت اینبار
.قضیه از بیاره در سر تا  

 حداقل میکرد سعی نمیشدو چشم تو چشم باهاش حافظ بلعکس
.نکنه حساسش تا نشه نزدیکش زیاد مدت یه برای  

 

 اما بمونن بازم اس هفته آخر که الحا داشت زیادی اسرار نیکان
.بنشونه کرسی به حرفشو نزاشت اینبار کردو مقاومت حامی  

 خاطر به نیکان گاهی فقط بودو سنگینی جو ماشین توی
.میزد نق برگشتشون  

 

.کنه فکر نتونه تا گوشی توی بود کرده سرشو راه اول از  

.کرد نگاه ماشین آینه به آوردو باال سرشو  
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 و بزنه یخ بدنش تا بود کافی شدن چشم تو چشم هچندثانی همون
....بیفته دستش از گوشی که کنه هول انقدر  

 

 

 

 درد سرش بودو توفکر مدام بودن کرده خداحافظی وقتی از
.میکرد  

!نبودن؟ توهم جز بهچیزی پیش شب اتفاقای واقعا یعنی  

 رفتار طرفی از و میومد بنظر واقعی خیلی چی همه طرفی از
...مینداخت شک به واون حافظ  

.کشید موهاشو و انداخت تخت روی خودشو کالفه  

 و نمیرسید ای نتیجه به چون بشه قضیه این بیخیال گرفت تصمیم
 یه فقط اینکه نه اومد،مگه اهمیتی بی موضوع بنظرش کم کم حتی
 فراموش چیو همه بعد روز و بوده مست اصال شاید!بود؟ بوسه
.کرده  

.خورد زنگ وشیشگ که میبرد خوابش داشت  

.کشید آهی گذاشتو سرش رو دستشو دید فرهادو اسم وقتی  

 ماشین توی گوشیش چون ولی بود زده زنگ بهش کلی دیروز
 تازه و بود نشده تماسا متوجه سرگرم نیکان با خودش بودو حافظ

.بود دیده پاسخو بی تماسهای صبح امروز  

.نشست کردو وصل تماسو بالخره  

 

 کور زدم زنگ بهت همه هستی؟این وریگ کدوم تو معلومه+
ندادی؟ جواب که کر یا بودی  
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.بود مونده ماشین توی گوشی...میخوام معذرت_  

 

رفتی؟ غریبه با پاشدی سالمتی؟کجا به دیگه ای خونه+  

 

.میشناختم که نیکانو خونم،خب آره_  

 قشنگی جای ولی رفتیم کجا نپرسیدم بودو برده خوابم من
.گذشت بود،خوش  

 

.باشی دارم،آماده کارت دنبالت میام اینا۴ ساعت خب،فردا خیلی+  

 

!شده؟چرا؟ چیزی_  

 

.بعدا،فعال حاال میفهمی+  

 

.کرد قطع گوشیو نموندو حامی خداحافظی منتظر  

.میکرد عصبیش این و باشه ناراحت دستش از زد حدس  

.بزنه کاراش به سری یه گرفت تصمیم بودو پریده خوابش  

.نشد زمان گذر متوجه بودو تایپ و ترجمه مشغول ساعتی چند  

 روی درد از پلکاشو آورد باال سرشو خوردو زنگ گوشیش وقتی
.داد فشار هم  

.بود شده خشک بدنش بودو مونده حالت اون تو بود وقت خیلی  

...کرد سالم کردو وصل تماسو  

مامانی؟ عزیزدل گلم،خوبی پسر سالم+  

 

ورن؟چط اینا خوبی؟بابا مامان،خودت ممنون_  
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.پسرم خوبن همشون+  

 یکم تهران میایم فردا پس فردا بدم خبر بهت میخواستم راستش
.دلتنگتیم هممون...بمونیم پیشت  

 

.باشین خودتون مامان،مراقب باشه_  

.بهتون میزنم زنگ  

 

.عزیزم،خداحافظ خب خیلی+  

 

.شد بلند جاش از دادو تکون سری  

 خودش برای پس نداشت خوردن غذا حوصله اما بود گشنش
.خورد تلخ شکالت با کردو درست ای نسکافه  

 

 

 

 حالت همون تو کمی کردو باز چشماشو ساعت زنگ صدای با
.بیاد جا سر حواسش تا موند  

 هوفی نکرده ورزش صبح میشه روزی چند اومد یادش وقتی
.شد بلند جاش از کشیدو  

.رفت بیرون خونه از کلید برداشتن بعد پوشیدو چیزی سرسری  

 عذاب بیخیالی بابت بعدا تا دوید کمی فقط نداشتو حوصله زیاد
.نگیره وجدان  

.نمیداد اهمیت غذاییش های وعده به زیاد بود تنها وقتی از  
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 آماده حوصله اونقدرام اما نمیگذشت شکمش از وقت هیچ که البته
.بود متنفر بیرونم غذاهای از متاسفانه و نداشت غذارو کردن  

*** 

 میاد دنبالش گفت نکردو قبول فرهاد ولی بره دشخو داشت اسرار
.موند منتظرش پس  

.افتاد راه دادو سالمشو جواب سرد خیلی فرهاد  

.بشه معذب شدحامی باعث این نزدو حرف راه کل تو  

 شد متوجه تازه حامی شد متوقف خودش خونه در جلوی وقتی
.بده تشخیص رو راه نتونسته که بوده فکر تو انقدر  

 

خونه؟ حاال چرا+  

 

...میزنیم حرفمونو نه؟راحت خونه چرا_  

 

.باشه+  

 

 که ناخوناش خوردن به کرد شروع ناخوداگاه بودو گرفته استرس
...رفت ای غره چشم بهش و کشید ضرب با دستشو فرهاد  

 

 فرهاد ولی بودن نشسته هم روی روبه که میشد ای دقیقه چند
.بود نزده حرفی  

.بود سنگین براش جو میکردو درد سرش  

 

 من...برم حاشیه تو زیاد ببرمو سر حوصلتو حامی،نمیخوام ببین+
.دارم داری،منم دوسم میدونم  
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.بدونی باید که هست ای مسئله یه  

 

 تمرکزشو بیادو سراغش بدی سرگیجه تا بود کافی جمله چند همین
.کنه کم  

 

 قرار ولی نه یا گفته بهت چیزی حافظ مرتیکه اون نمیدونم+
 با دارم اینکه از فقط خب؟اون کنی باور شوحرفا همه نیست

 چیزارو بعضی نمیخاد دلش و ناراحته میکنم ازدواج خواهرش
...بفهمه  

 

 

 

.بزنه حرف نمیتونست بودو گرفته گلوشو راه بغض  

 سمت به خواست حرف بدون شدو بلند دیوار و مبل دسته کمک به
:گرفت دستشو مچ فرهاد که کنه حرکت در  

 کردی مگه؟فکر میشه تموم بری االن اصال!بری؟ میخوای کجا+
واقعا؟ میکنم ولت من  

میکرد؟ بدتر چیو همه داشت هی چرا  

 در راحت وخیلیم باشه آدمی همچین فرهاد گنجید نمی باورش تو
.کنه صحبتموردش  

!میزد؟ حرفایی همچین که بود کرده فکر چی حامی راجب  

:کشید بیرون فرهاد دست از ضرب با دستشو  

 فرهادی من. ببینی منو نخوای وقت هیچ دیگه بهتره بنظرم_
!نمیشناسم  
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 همچین که نگفتم اینارو همه من!حامی؟ میگی پرت و چرت چرا+
.ازت ببینم چیزی  

.اینجا از باهم میریم گفتم...دارم دوست که گفتم  

 فکر خودش به فقط انگار که بود شناخته طوری رو حامی چرا
 میکنه؟

!میگم حافظ به من که بود این یکردم فکر بهش مدام که چیزی  

!میگم بهش چیو همه  

 پدر منافع و مادرش کار برای بشه بازیچه دختر اون نمیزارم
.فرهاد  

 سر به خودشو زحمت با زدو بیرون خونه از ای دیگه حرف بدون
.رسوند کوچه  

 

.زد بوق براش شدو متوقف روش به رو ماشینی  

.کرد نگاه راننده به و آورد باال آروم سرشو  

!بود حافظ  

 

.درده سرم شو سوار پسر؟زود چی منتظر+  

 

.نشست ماشین داخل کردو باز درو  

 بگه چیو همه و کنه صحبت باهاش زودتر میخواست دلش اینکه با
.نکرد سالمم حتی پس بزنه حرف نمیتونه االن میدونست اما  

.میکرد رانندگی ساکت و نمیرسید بنظر اون از بهتر حافظم حال  
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.بشه پیاده گفتبهش شدو متوقف بزرگی ساختمون جلوی  

.نمیزدن حرفی هیچکدوم و بودن کالفه و خسته هردو  

.میکرد حرکت دنبالش صدا بدون ام حامی و میرفت جلوتر حافظ  

!نه تمیز ولی بود بزرگی خونه  

...دیگه موارد و لباس و وسیله از بود پر خونه گوشه گوشه  

 همون اما بده اهمیت چیزی همچین به نبود وضعیتی تو اینکه با
.میکرد نگاه خونه داخل به تعجب با موندو در جلوی  

.تو بیا نمون اونجا+  

...کنن تمیزش بیان بگم نکردم وقتم نبودم خونه روزه چند  

 بره؟مگه نداره رو جایی تهران بود نگفته دفعه اون مگه کرد فکر
اینجا؟ نداره کاریم و کس نگفت  

 چون اومد خونه داخل احتیاط با کرد اشصد دوباره وقتی
.بشکنه پاش زیر چیزی نمیخواست  

 که درحالی و کرد پرت ای گوشه به و آورد در تیشرتشو حافظ
:داد قرار خطاب رو حامی بشینه میخواست  

.بیار اونجاست کیفم یه میای داری+  

 

 اون کردو نگاه بود کرده اشاره بهش انگشت با که ای گوشه به
.رفت سمتی  

 حافظ دستای قفل مچش که بکشه عقب خواست دادو دستش کیفو
:شد  

میکنی؟ چیکار..چی_  

 

.بزنیم حرف اینجا بشین افتاده؟بیا چی یه جا همه بینی نمی+  
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میشست؟ بغلش کرد،توی نگاهش پریده باال ابروهای با  

 

.میمونم پا سر نشدم هرحال،اگه به جایی یه میشینم_  

 

 پاهاش روی بزور کشیدو دستاشو میزنی حرف زیاد گفتن از بعد
.نشوند  

 

 خونه رفتی تنها پاشدی اینکه برای دالیلتو میتونی حاال خب+
!بدی توضیح فرهاد  

 

.برم کن چه؟ولم تو به اصال!باز؟ تو میگی چی_  

 

 داره عواقب درازیااا،میدونستی زبون انقدر من واسه فقط+
 کوچولو؟

 

.کوچولو نگو من به_  

.میگم کن ولم  

 

 ندارم،یهو اومدن کوتاه حوصله بگیر دیگه؟آروم درده سرم گفتم+
!شدما سگ دیدی  

 

!هسدیییی هسدی،سگ_  

 

.گذاشت میسوخت که صورتش چپ سمت رو دستشو  

حقی؟ چه گوشش؟به تو زد االن اون  
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 شدو بلند حرکت یه تو دید شدن بلند برای رو حامی تالش وقتی
.بود شستهن روش خودش که انداخت ای نفره تک مبل روی اونو  

 راه کامال بدنش دوطرف دستاش گذاشتن با زدو خیمه روش تقریبا
.بست فرارشو  

 

 

 

 شده گرگ شبیه یهو که حافظی به لرزون لبای و ترسیده چشمای با
 بوده واقعی شب اون اتفاقات اگه میکرد فکر میکردو نگاه بود

چی؟ بره پیش بیشتر بخواد االن و باشه  

 حرف به آرومی لحن با میدونست نگاهو اون ترس معنی که حافظ
:اومد  

 االن نه دارم بیداد دادو و دعوا حوصله درده،نه خستم،سرمم+
!ادبمه بی پسر کردن تربیت وقت  

 به و چرا که میای حرف به آدم مثل بشی بلند کردم ولت که حاال
عوضی،باشه؟ اون خونه رفتی پاشدی تنها دلیلی چه  

 

 آروم حافظ رفتن کنار از بعد کردو نباالوپایی باشه معنی به سرشو
.داد تکیه و کشید باال خودشو  

 با کرد نگاهش سوالی و کالفه حافظ وقتی بودن ساکت کمی از بعد
:کرد شروع آرومی صدای  

 ازدواج نگران باشی من نگران اینکه جای نیست الزم بنطرت_
باشی؟ عوضی اون خودت قول به با خواهرت  

 

داره؟ ربطی چه تو به چیزا ینا نیستم؟اصال میکنی فکر+  
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پیشش؟ رفتی چرا بود این من سوال  

 

.چیه پدرش فرهادو نقشه و الکیه چی همه میدونستی که بودی اگه_  

 

 بده؟چرا تحویلت پرتایی چرتو همچین که خونش برد تورو االن+
؟بیخبرم من میکنی فکر  

 

.کرد نگاه بهش متعجب  

بکنن؟ اینکارو میزاری چرا میدونی اگه پس..پس_  

 

 مراقب خودم بکنی،من جریانا این درگیر ذهنتو نیست الزم تو+
.هستم نغمه  

 کردیو تکرار امروزتو کار بازم بفهمم نمیخاد دلم درضمن،اصال
.یارو اون خونه رفتی پاشدی  

 

 سرش میخواست میکرد؟دلش نهی امرو بهش اینجوری که بود کی
 رد ولی یکنمم غلطی چه من نداره ربطی تو به بگه و بزنه داد

.بگیره خودشو جلوی میشد باعث بود صورتش رو هنوز که دستی  

 

 

 

 بود خورده ناهار اینکه با و خونه برگرده نداد اجازه بهش
.بخوره ته تا داده سفارش که رو غذایی کرد مجبورش  

میگفت؟ زور بهش انقدر چرا  
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 دهنش سمت میکردو غذا از پر قاشقشو حامی که مدتی تمام توی
 از تر خوردنی خودش لبای کرد فکر شدو خیره بهش لذت با میبرد

نیست؟ خوردنی هر  

 

 چرا بخور غذاتو گشنته نه؟اگه یا کنم کوفت رو لقمه دو میزاری_
غذاتم؟ من انگار میکنی نگا منو یجوری  

 

.شد تر نزدیک بهش کشیدو زمین روی صندلیشو شدو خیز نیم  

 به پارکت با یصندل پایه برخورد که صدایی خاطر به چشماشو
 رو حافظو چشمای کرد باز چشماشو وقتی بستو بود آورده وجود

:دید خودش روی به  

.کوچولو درازی زبون انقدر که برام جالبه خیلی اوممم+  

 غذاشو خودش چطوری کوچولو پسر این بود جذاب ،برام میدونی
!میخوره  

 

.بود مونده حرکت بدون میکردو نگاه حافظ به باز نیمه دهن با غذا  

 

 بودن چرب خاطر به که کوچولویی زرشک آوردو جلو دستشو
.برداشت لبش گوشه از میزدو برق  

 نمیخاد بخوری؟دلم غذاتو کنم کمکت من نیست هوووم،بهتر+
!کنی کثیف خوشگلتو صورت  

 

.بود اعصابش روی زیادی حرفاش  

 بلند صندلی روی از زدو بود توش زرشک هنوز که دستش زیر
:شد  
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 و حافظ آقا گفتی پرت و چرت کافی اندازه به نظرمدیگه،ب خب_
 خوردن واسه اصال که جریانی در...ببرم تشریفمو بنده که بهتره

.دیگه بودم نیومده  

 

.سرجات بشین+  

 

.دادی خوردم به بزور که ناهاری بابت ممنون و بشینم نمیخوام_  

 

!!جات سر بتمرگ گفتم+  

 

 آبش لیوان به و بشینه ارهدوب کرد مجابش باال ولوم اون با لحن اون
.کنه نگاه  

 گیر بهش انقدر چرا میکرد فکر بودو نشسته ابروش دو بین اخمی
عوضی؟ آدم این میده  

 تعجب با گرفت قرار دهنش جلوی پلو زرشک از پر قاشق وقتی
.کرد نگاه بهش  

!بخور باش میخوای؟زود کنم، دعوات نمیخوای که تو+  

 

.کنه دهنش وارد قاشقو داد اجازه کردو باز دهنشو  

 آه با همراه کشیدو عمیقی نفس شد خالی غذا ظرف بالخره وقتی
.کرد بازدمش  

.کرد پاک اطرافشو و لبها مالیم و برداشت دستمالی  
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 لبای نمیتونست بودو نکرده قبول اونو هنوز پسرکش که بد چقدر
.بزنه بوسه دوباره نرمشو  

!خوشگلم پسر آفرین+  

خب؟ کنم تمیز ارواینج کن کمکم پاشو حاال  

.شد بلند حافظ همراه کردو باالپایین سرشو آروم  

 از ترس خاطر به کرده پیدا که شنویی حرف این نمیدونست
 صورتشو که لبخندی یا حافظه دست از خوردن کتک دادوبیدادو

.میفته اتفاق کم خیلی بود مشخص بودو کرده قبل از تر جذاب  

 

 که آشپزخونه تمیزی از یترضا با شد تموم بالخره کارشون وقتی
:مالید بهم دستاشو میکرد تر متفاوت خونه کل از اونو  

نه؟ شده،مگه خوب خیلی_  

 

.شده خوب خیلی آره+  

بدم؟هوم؟ کردی که کاری بابت کوچولو جایزه یه بهت چیه نظرت  

 

 میکرد سعی اما میکرد نگاه بهش انتظار و ذوق با که هرچند
:کنه کنترل زبونشو  

من؟ بچم آخه؟مگه یهچ جایزه نه_  

...دیگه کردیم تمیز باهم بود آشپزخونه یه  

 

.بیاد خوشت ازش میکردم فکر من ولی نمیخوایش؟اوم جدی+  

 

چیه؟ اون...مگه خب...خب_  
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بچه؟ چیه بدونی باید چرا نمیخوایش وقتی+  

 تازه که کوچولو سنجاب یه...میگم بهت میخوای چون باشه هوووم
.خودت مثل نازه،درست و شیطون خیلیم اتفاقا کردمو پیداش  

 

 ادب رسم به کمی فقط میکرد؟اون آب دلشو داشت سنجاب؟چرا
 پس حرفشو میتونه چجوری نمیدونست حاال بودو کرده تعارف
.کنه خودش مال سنجابو اون و بگیره  

 ازش نمیتونم من چون خوایش نمی که شد حیف واقعا اوووم+
.بمیره ممکنه و کنم مراقبت  

 

ببینمش؟ لطفا میشه_  

 

.بیا حتما،دنبالم آره+  

 

 رو بالکن در حافظ و شدن  طالیی/مشکی تم با بزرگی اتاق وارد
 خوشگل سنجاب که بزرگ نسبتا قفس یه با بعد کمی کردو باز

.برگشت بود داخلش کوچیکی  

 با و گرفت ازش قفسو سریع ذوق با و کنه کنترل هیجانشو نتونست
.شد خیره اون داخل سنجاب به عشق  

 

!دارم؟ نگهش لطفا میشه...شدم پشیمون من میگم...میگم_  

 

نه؟ مگه نمیخوایش گفتی تو ولی+  

 

دارم؟ نگهش...شدم پشیمون االن گفتم،ولی_  



 معصوم زیبا

 - 124 - 

 

 چجوری حاال که شدم ناامید و نمیخوایش کردم فکر من خب+
...داشتم بدی حس واقعا من میدونی...کنم نگهداری ازش  

.میکرد اذیتش میگفت؟داشت داشت چی  

.بود چی اینکار از قصدش  

 

 سنجاب و کنی حل موضوعو کوچولو بوس یه به چیه نظرت+
هوم؟ باشی داشته خودت برای رو کوچولو  

 

 که هرچند پس نبود چیزی سنجابش داشتن برای بوس یه بنظرش
 بهش منتظر زدو حافظ گونه روی ای بوسه نبود اینکار به راضی

....کرد نگاه  

 

 

 ولی کوچولو خنگ نبود بخش رضایت زیاد که البته اومم+
.ببریش باشه،میتونی  

 

 نگاه  کوچولوش سنجاب به هیجان و ذوق با کردو زیرلبی تشکر
.کرد  

 های میله نزدیک وقتی میکردو نگاه بهش باعشق راه کل توی
.میکرد نوازشش آروم انگشت با میشد قفس ظریف  

 

.ندهرسو خونه به اونو پرتی حواس چه با نفهمید خودشم  

.بود اون درگیر تماما ذهن اما میچرخید سمتش گاهی نگاهش  

**** 
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 اون از بعد تونسته چجوری میکرد فکر میکردو نگاه سنجابش به
کنه؟ خودش مطیع اونو و داره نگهش آروم زده بهش که سیلی  

.داد فشار دستش با شقیقشو  

....بشه دور ازش بود بهتر نمیرسیدو بنظر خوبی آدم اون  

 از رفتاری همچین داشت اعتماد بهش انقدر که هادیفر وقتی
داشت؟ انتظاری چه مرد این از داد نشون خودش  

 برخورد اگه و نشه نزدیک بهش امکان حد تا داد قول خودش به
.بده نشون درستو برخورد اومد پیش بینشون ای دیگه  

 به دادن گوش جای به افتاد اتفاقی همچین بازم اگه میخواست
...بزنتش حتی و بده فحش و بزنه ادد سرش حرفاش  

 کمی کرد سعی ندادو جواب اما زد زنگ بهش فرهاد چندباری
.بخوابه  

 به کشیدو دادی عصبانیت از خورد زنگ دوباره گوشیش وقتی
.بود کرد،مامانش نگاه صحفش  

پسرم؟ خوبی جان حامی سالم+  

 

خبر؟ چه خوبی؟ شما مامانی،ممنون سالم_  

 

.مخوب پسرم،منم سالمتی+  

 بود قرار...عزیزم میرسیم دیگه ساعت دو یکی بدم خبر میخواستم
.افتادیم راه که اومد پیش طوری شرایط خب ولی بیایم دیرتر یکم  

 

.باشین خودتون مامان،مراقب باشه_  

 

عزیزم؟ خودمون با بیاریم نداری الزم چیزی+  
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.ممنون نه_  

 

.پسرم خداحافظ پس+  

 

خداحافظ_  

 

 کردو نگاه میزدو برق تمیزی از که ای خونه وسواس با شدو بلند
.بده تغییر رو خونه یه تمیزی مرزهای بود تالش در  

 

.کرد درست ساالد کردو آماده رو شام وسایل  

.بود هم دلتنگشون اما بود دلخور دستشون از هنوز اینکه با  

 گرفته خوبی های نمره کوچولوش برادر بود گفته بهش مامانش
.بخره براش کوچیکی کادوی و بره بیرون گرفت تصمیم پس  

 

 بود ممکن چون کنه صرف اینکار برای زیادی زمان نمیخواست
 کوچیک کادوی خریدن فکر پس برسن گفتن که چیزی از زودتر

.میگرفت وقت ازش حسابی وسواسش این با چون انداخت دور رو  

 خوشش ازش بود مطمن که بلوتوثی هندزفری خریدن با درنهایت
.برگشت خونه به کردو تموم کارشو میاد  

 احتماال کرد فکر دادو ها راه شدید ترافیک از خبر ماشین رادیوی
.میرسن دیر اونام  

*** 

 که ببنده سرش پشت درو تا برد عقب دستشو شدو خونه وارد
.شد مانعش چیزی  
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 فرهاد دیدن با که کجاست از مشکل بفهمه تا برگشت کالفگی با
.افتاد دستش از خریدا  

:پرسید آروم دادو ابروهاش به اخمی  

!داری؟ چیکار اینجا+  

 

!ای مسخره سوال دارم؟چه چیکار اینجا_  

مخم؟ روی میری داری زیادی نمیکنی فکر  

 حق که کردی فکر این به پوکت کله اون تو چرا نمیفهمم واقعا
داری؟ انتخاب  

 دورو هستیمو وضعیتی چه تو بفهمی که گفتم بهت اونارو همه من
 زدی خونم از نشده دقیقه پنج اینکه نه نگردی مرتیکه اون بر

.بشی کوفتیش ماشین سوار بیرون  

 

فهمیدی؟ نیستیم باهم وضعیتی هیچ تو ما فرهاد ببین+  

 باعث ام عالقه نکن فکر ولی...داشتم دوست احمق من باشه،باشه
.بشم همراه عوضی آدم یه با ببندمو چیزا بعضی رو چشممو میشه  

 برا کنم،حاال فکر بهتمیخوام حتی نه و ببینمت میخوام دیگه نه
.برو همیشه  

 

...نداری انتخاب حق که نمیفهمی چرا اوممم،نمیدونم_  

 با گذاشتو حامی های شونه رو دستشو اش جمله کردن تموم از بعد
.افتاد زمین روی که داد،طوری هولش ضرب  

.بگیره جلومو کسی نیست قرارم و...منی مال تو_  
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:بشه بلند خواست گذاشتو زمین روی پشت از دستاشو کف  

!ببند دهنتو+  

.زنن بهم حال خیلی تو؟حرفات مال  

 

:زمین به چسبوندش دوباره گذاشتو سینش روی پاشو  

.باشه زن هم به حال انقدرم نکنم فکر عزیزم_  

کنیم؟ امتحانش میاد،میخوای خوشت مطمئنم من  

 

 

 

 خودش از کرد سعی گرفتو پاشو مچ دستش هردوتا با عصبی
 سینش روی تر محکم پاشو تالشش دیدن با فرهاد اما کنه دورش

.شد حامی ناله باعث دادو فشار  

 

 وقتی رو ناله همین میشه تر بخش لذت خیلی هوووم،میدونی_
بکنی؟ زیرمی  

 

 حتی بودو شناخته که بود فرهادی همون میگفت؟این داشت چی
بود؟ اومده سرش داشت؟چی اعتماد بهش چشماش از بیشتر  

 صدای با کرد سعی شدو جاری چشمش گوشه از اشکی ناخوداگاه
:بزنه حرف واضح و بلند  

.شو عوضی،خفه شو خفه+  

نمیدارییی؟ بر سرم از دست چرا  
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 چرا؟اشکالی میکنه ادبی بی من ترسوی کوچولوی جوجوه اوم_
!االن میشی،همین که،ادب نداره  

 بلندش آوردو یقش سمت دستشو خشونت با که فرهادی به بهت با
.کرد نگاه کرد  

!فرهاد..ف+  

 

!کوچیکتو دهن اون هیسسس،ببند_  

 

.کرد نگاه چشماش به کردو بلندش زمین روی از راحت خیلی  

 

 یکم لیاقت میکردم میکنی؟فکر بلند صداتو من واسه دیگه حاال_
!باشی داشته مهربونیو  

 و نباشه کسی جا یه میریم باهم گفتم بهت خوش زبون با
.کنم حالیت ای دیگه طور مجبورم دیگه حاال...ینفهمید  

.گرفت شدنشو بلند جلوی دستاش با دادو هولش کاناپه سمت  

.خدا ترو کن ولم کن،فرهاد ولم+  

 

.نکن عصبانی این از بیشتر حامی،منو شو خفه_  

 یه توی داشتو نگه محکم حامی بازوهای روی دستاشو آرنج
.کند هاشو دکمه کشیدو لباسشو حرکت  

.کرد پرت ای گوشه کندو تنش از نازکشو اهنپیر  

 خودشو دستاش برداشت از بعد کردو نگاه لختش بدن به ثانیه چند
.چسبوند بهش  

.میزد پا دستو توان تمام با میکشیدو داد  



 معصوم زیبا

 - 130 - 

 کرده که بیجایی اعتماد به میومدنو پایین چشماش از اشک قطرات
.میکرد فکر بود  

!نیازمند ربودم،چقد احمق چقدر کرد فکر خودش با  

 اون و لبخندا اون با که داشتم محبت عقده بودمو تنها چقدر مگه
باختم؟ خودمو مهربونیا  

 دستش های ضربه حتی و حامی بیداد دادو و گریه به توجه بدون
.میبوسید میگرفتو گاز نحیفشو تن گوشه به گوشه  

 تا بودن داده هم دست به دست همه و همه...ترس،غم،عصبانیت
 گریه با حتی که بغضی با و بده دست از رو مقاومت توان حامی
 دست از چجوری ببینه و بمونه بیحرکت نمیرفت بین از شدید های
!میره  

.کنه چک وضعیتشو تا کرد بلند سرشو ثانیه چند برای  

 و نشده متوقف کردن کار از کوچولوش قلب هنوز شد متوجه وقتی
.تر آروم اینبار اما شد مشغول کارش به میکنه گریه داره  

 اما میزد بوسه میگرفتو تنش از ریزی گازای که بود ای دقیقه چند
 ناراضی فرهادو این نمیدادو نشون واکنشی کوچیکترین حامی
....میکرد  

 

 کرد فکر کردو نگاه بودن شده بسته حاال که خیسش چشمای به
باشم؟ مراقبش بیشتر دادم قول خودم به که نبود همینجا  

نشن؟ اشکی چشما این نبود قرار مگه  

.نشست کاناپه پایین شدو بلند روش از عصبی  

 کنارتنش روی از فرهاد سنگینی وقتی.میلرزید ترس از بدنش
.بفهمه جریانو تا کرد باز چشماشو آروم رفت  

بود؟چیشده  
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!خداست منجی کرد فکر خودش با  

 بود حالت اون تو اینکه از...نشست کشیدو صورتش روی دستشو
.میکشید خجالت  

 جلوی برداشتو رو میزی رو ناچار بودو دور خیلیپیراهنش
.گرفت خودش  

.میداد آزارش اما بود لخت تنش باال فقط که هرچند  

...حامی ببین+  

 نگاه حامی به تعجب با خوردو حرفشو در وحشتناک صدای با
.کرد  

 در میداد اینو احتمال هرلحظه حامی که میکوبید در به محکم انقدر
.بشکنه  

.دره پشت حافظ شدن متوجه اومد در فریاداش صدای وقتی  

.نشکستمش تا کوفتیو در این کن باز عوضی فرهاد×  

 بازش رفتو در سمت عصبانیت با کشیدو موهاش به دستی فرهاد
.کرد  

 یقه گرفتن با شدو خونه وارد حافظ که بود نشده باز کامال هنوز در
.کوبیدش دیوار به فرهاد  

 سیر جونتهرزه؟از نمیپلکی برش دورو دیگه نگفتم بهت مگه×
اینجا؟ اومدی پاشدی شدی  

...مرتیکه دهنتو ببند+  

.کنه جداش خودش از کرد سعی گرفتو محکم حافظو دست  

!میکنی؟..چیکار..حافظ..حا_  

 حالشو تا برگشت سمتش به اونجوری اونم حامی صدای شنیدن با
.ببینه  
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 چشمای اون و دید شدشو سرخ گردن و لخت تنه باال وقتی
 زمین فرهادو دادو دست از کنترلشو رو اشک از شدهخیس
....کوبید  

 بیرون ازش صدایی حتی دیگه بودو شده خونی کبودو صورتش
.اومد نمی  

...کشید گرفتو بازوشو شدو نزدیک بهش لرزون و ترسیده حامی  

 

 

 

!کشتیش..بسه تروخدا،تروخدا...حافظ_  

 

آورده؟ سرت بالیی چه نیکثافطی؟نمیبی این نگران هنوزم×  

 

.تروخدا..بسشه باشه،ولی_  

 

 ای دیگه چیز به اینکه کرد،مثل نگاه کوچولوش پسر چشمای به
.داشت نیاز  

.کشید خودش بغل به گرفتو دستشو هردو  

 موندو بغلش توی بیحرکت اما نداشت ترس اونم از کم هرچند
.کشید عمیق نفس چندتا  

.کرد دورش کمی گذاشتو سینش تخت دستشو آروم  

کنیم؟ چیکار االن_  

 

.نمیشه چیزی...خونش تو میندازمش میبرمش نباش نگران×  
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!میکنه شکایت ازت_  

 

.نداره،نترس تخمشو×  

 

.کرد بلند فرهادو کشیدو لطیفش موهای روی دستی  

 

!اینجام من شب×  

 

.داد تکون سری اما نشد حرفش متوجه درست  

 رسیدن خبر در ایصد که گذشت چندساعت یا دقیقه چند نفهمید
.داد خانوادشو  

.کنه احوالپرسی سالم باهاشون لبخند با کرد سعی و کرد باز درو  

 

.خورد زنگ گوشیش که بودن شام خورن درحال  

.کرد وصل تماسو کرد پیداش زمین روی ای گوشه بالخره وقتی  

.باال بیام بازکن درو این بچه+   

 از آورده گیر کجا از شمارشو و برگشته چرا اینکه از متعجب
.انداخت پایین به نگاهی پنجره  

!درو کن میکنی؟وا نگاه داری چیو+  

 

.بیاد باال موند منتظر کردو باز براش درو  

 مکث حامی مادر پدرو دیدن با که بود کفشاش آوردن در حال در
.کرد  

.اومدم موقع بد اینکه مثل اوم+  
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:داد ادامه کردو حامی به اخمی  

.بگی بود داری،بهتر مهمون نمیدونستم+  

 

.میکرد نگاه بهش فقط بودو نکرده سالمم حتی  

!تو بیا پسرم×  

 دیگه،غریبگی نازنینمی پسر دوست...بخوریم باهم شامو که بیا
.نکن  

 هیچ بدون و تشکر سالمو از بعد کردو مادرش به نگاهی لبخند با
.رفت میز سمت شدو وارد ای دیگه تعارف  

.نشست خالی صندلی یرو دادو دست برادرش پدرو با  

 زدو رضایت سر از لبخندی نشست کنارش درست حامی وقتی
.کشید غذا خودش برای  

 و میزد حرف مادرش پدرو با میخوردن شام که زمانی طول در
.اومده خوششون دوستش از حسابی هردو بود مشخص  

 غذا آروم ای چهره با حال عین در میدادو تکون عصبی پاهاشو
.میخورد  

 سمتش به تعجب با شد قفل حافظ دوپای بین راستش پای وقتی
.کرد نگاهش سوالی و برگشت  

 به کردو بسته بازو بهش دادن اطمینان برای چشماشو حافظ
...داد ادامه خوردن  

 

 

 

 حسابی مادرش پدرو اما بودن هم کنار ساعت سه کل در شاید
مادرن؟ پدرو همون ای بود متعجب بودنو گرفته گرم باهاش  
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 لبخند با حافظ بمونه پیششون شبو کرد تعارف رشماد وقتی
 که ممنونه خیلی و باشه خودش خونه نمیتونه شبو که داد توضیح
.بمونه میتونه  

.رفتن خودشون اتاق به مادرش پدرو شدنو خاموش چراغا  

 اتاق به حافظ با حامی و بخوابه کاناپه روی داد ترجیح برادرش
.رفت خودش  

.شد مانعش حافظ که کنه پهن جایی زمین روی خواست  

کنی؟ خورد اعصاب انقدر چرا+  

.اس دونفره! ببین تختو  

.بخوابن روش میتونن دونفر یعنی  

 

.دونفر ما نه ولی باشه_  

 

 هتل اون اتاق توی فرهاد با شدی حاضر که برام جالبه خیلی+
 کنارنیستی حاضر االن ولی باشی دونفرس تختشم اتفاقا که کوفتی

.بخوابی من  

 

 اصال که میدونست؟اونموقع کجا کرد،از نگاه بهش باز دهن با
!نداشته وجود حافظی  

بوده؟ کجا کی میدونست ازکجا  

 

!میدونی؟ کجا از تو..تو_  

 

 تو قراره که آدمایی ته و سر چجوری که مربوطه خودم به اینش+
.درمیارم باشنو زندگیم  
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!تو بگی من به نبینم درضمن،دیگه  

**** 

 

 صورت روی روبه حافظ صورت با که دخور غلطی تخت روی
 میتونست که بود نزدیک صورتش انقدر...شد مواجه خودش
.کنه حس پیشونیش پوست روی نفساشو گرمای  

 که ببینه صورتشو اجزای بتونه تر راحت تا برد عقب کمی سرشو
.زد زل بهش حرف بدون و کرد بازد چشماشو حافظ موقع همون  

 ثانیه چند این و بودن خیره بهم یالعمل عکس هیچ بدون ثانیه چند
 اون تیز نگاه زیر میکرد حس و کشید طول ها قرن حامی برای
.میشه ذوب داره  

 خیلی و گرفت رو حامی یقه و آورد جلو دستاشو از یکی حافظ
.کرد حلقه دورش دستاشو و کشید جلو اونو راحت  

  بود ترسیده شاید حتی و بود شده شکه

...شد متوجه پلکاش لرزش و تند ضربان از اینو حافظ  

 

 

 

 از حتی و چسبیده بدنش به تیشرتش میکرد حس شد بیدار که صب
.شده خیس گرما  

 به تر محکم که بیاد بیرون بغلش از خواست چندشی حالت با
.چسبوندش خودش  

!نمیشد اینطوری میاوردی در لباساتو اگه+  

 

.کنم عوض لباسامو برم کن،بزار ولم_  
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.بخوابم نزاشتی خوردی وول انقدر شبو نشد،کل دیگه نه+  

 در سوختو حالت به دلم ولی پایین تخت از بندازمت بود حقت
.گرفتمت محکم عوض  

.ببره خوابم تا بمونی که توعه نوبت حاالام  

 

 هم به داره حالم کنم عوض لباسامو بزار...میگممممم کن ولم_
.میخوره  

 

!لوسه خیلی هوممم،پسرکم+  

 

.کن تو؟ولم میگی چی_  

 

:کرد دور صورتشو اخم با  

.نشنومش دیگه گفتم دیشب کنم تو؟فکر+  

 

.توروخدا کن ولم فقط باشه_  

 

:برد تیشرتش سمت دستشو  

!میاره در بازی کولی چه چیزی همچین واسه ببین+  

 

:گفت محکم گرفتو دستشو مچ  

.نزن دست میکنم،بهم عوض خودم_  

 

ندیدم؟ لختتو حاال تا انگار میکنی رفتار طوری چرا+  
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!نمیبینی بعد به این دیدی،از که دیدی_  

.میکنم عوض خودم وردار دستتو  

 

.من مونگانای میزنی حرف زیاد داری که باز+  

 

 در تیشرتشو گفتو بهش شویی خفه که کنه مقاومت خواست دوباره
.آورد  

 اگه میکرد فکر میکردو نگاه گردنش روی کبودیای به اخم با
.اومد نمی معصومش پسرک سر بالیی همچین میرسید زودتر  

بپوشم؟ برم لباس بزاری کنی ولم میشه حاال_  

 

.کشیدش بغلش توی دوباره گفتو نچی  

.گذاشت رونش روی آوردو باال راستشو پای  

!خستس خب؟ددی نخور تکون دیگه+  

 

:کوبید سینش تخت به دست با  

 داشتی دوست هرچقدر بعد برم نخور؟بزار تکون چیو چی_
.کننن مبخواب،ول  

.داده دست بهش ایم پدرانه حس چه  

 

.زد نیشخند کردو فکری نداد نشون بهش توجهی وقتی  

 هولش دست هردو با همزمان کوبیدو دوپاش وسط به زانوش با
.داد  
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 غلتی میداد فشار هم روی که چشمایی با شده جمع درد از حافظ
....بیفته پایین تخت از شد باعث که خورد  

 

 

 

.نشه چیزیش میکرد دعا دعا میکردو نگاهش بمضطر و پشیمون  

 و حامی دیدن با شد تموم پیچیدناش خودش به درد از وقتی
.بست چشماشو شدو بیحرک یهو چشم گوشه از اضطرابش  

 

حافظ؟خوبیی؟_  

 

 انگشتاش نوک با شدو نزدیک بهش آروم نشنید ازش جوابی وقتی
.زد ضربه پهلوش به  

.توام با حافظ؟حافظ_  

 

.زد خیمه روش زمینو روی انداختش حرکت یه تو گرفتو دستشو  

 خار من برا بچه؟فقط بکنی جن تخم اون با نمیتونستی همینکارو+
 داره؟

بدی؟ تکون پاهاتو نتونی کنم ات تنبیه یجوری میخوای  

 

 کم زود باعث حافظ جدی لحن حاال و پیش دقیقه چند اضطراب
.شد آوردنش  

.نمیکنم دیگه...ببخشید..ب_  

 

!میکنی؟ پیدا موقعیتشو بازم میکنی گه؟فکردی+  
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.کشید بردو فرو موهاش داخل دستشو  

 ددی دیگه شاید کن فکر اینم به میکنی غلطایی همچین وقتی+
!بخوابی کنارش نزاره  

هوم؟ بخوابی نشسته حالت تو تخت پایین دوسداری نکنه  

 

.نداشت حرفاش از درکی بودو بسته چشماشو موهاش درد از  

 صبونه برای میخواست که مامانش بعد و در یصدا وقتی
 روش از کردو رها ضرب با موهاشو حافظ اومد کنه صداشون

.رفت کنار  

!شدم بیخیالت نکن فکر+  

.دوید در سمت پریدو جا از شدنش بلند محض به  

 خوشحال اما بود تالفی نظرش به کشیدن موهاشو همون که هرچند
.کرده فرار بعد و زدتش که بود  

 برای میخواستن حاال و بودن خورده صبونه زودتر مادرش پدرو
.بودن کوچیکترش حامد،برادر منتظر فقط و برن بیرون خرید  

 که میبرد دهنش سمت به بود گرفته که رو مربایی و کره لقمه
.داد فشارش محکم نشستو پاش وسط حافظ دست  

.کرد نگاه بهش شکه افتادو میز روی دستش از لقمه  

میکرد؟؟ داشت غلطی چه  

 کرد سعی و بده نشون مشخصی واکنش برادرش جلوی نمیتونست
.ورداره دستشو نامحسوس  

 محکم انقدر دستشو و شده تر جری حافظ شد باعث حرکت همین
.کنه ناله درد از که بده فشار روش  

.آخ..آی_  
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!داداش؟خوبی؟ چیشدی×  

 

حامی؟ نه مگه..همونه احتماال...میکرد درد سرش دیشب از+  

...بکنه کاری هیچ نمیتونست میمردو داشت درد از  

.درده سرم...آره...آ_  

 

.نیست چیزی میکنم درستش+  

 

 شونش انداختن باال از بعد کردو نگاه هردو به مشکوک حامد
.شد خوردن مشغول دوباره  

 

.فرساتر طاقت درد تحمل میشدو بیشتر دستش فشار لحظه هر  

 راهی تنها از دادنش رفشا با و بود گذاشته میز روی دستاشو کف
�😑�(نمد..نمیشه تخلیه که البته.)میکرد تخلیه دردشو داشت که  

 حامدو و اومدن بیرون آماده اتاق از مادرش پدرو بالخره وقتی
.کشید آهی حامی و برداشت دستشو کردن صدا  

 

 

 

.کنه خداحافظی باهاشون لبخند با و باشه عادی کرد سعی  

:گرفت یقشو پریدو حافظ سمت رفتن بیرون اینکه محظ به  

!میکردی؟ داشتی عوضی؟چیکار کردی غلطی چه_  

 

!نمیزارم؟ جواب بدون رو اشتباهی کار هیچ که اوممم،میدونی+  
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کوچولو؟ کنی بدتر این از وضعیتتو نمیترسی  

 بشی اماده یکم منتظرم اومدمو کوتاه برات کلی طوریشم همین
میدی؟ نشون خودت از رفتاری همچین تو اونوقت  

 

 دورش خودش از گرفتو دستاشو مچ راحت خیلی کردو نچی نچ
.کرد  

 لباسش یقه به دوباره دستشو و کنه مقاومت میکرد تالش هرچقدر
 حرفاش به جوابی اینکه بدون آخر در نگرفتو ای نتیجه برسونه

.رفت میز سمت کشیدو عقب باضرب دستشو بزنه  

.میاورد در ظرفارو صدای میکردو جمع میزو عصبی  

 

 کیوت رفتارای به دادو تکیه آشپزخونه نزدیک دیوار به پهلو به
.میکرد نگاه کوچولوش پسر وارانه  

 بیشتر تا کنه کنترلش میکردسعی میشدو خندش باعث عصبانیتش
.نکنه بدتر وضعیتو این از  

 بود داخلش چایی صفه نا که لیوانی همراه رو آلبالو مربای ظرف
 میز پایه به پاش که رفت ظرفشویی سینک سمت برداشتو رو

.افتاد زمین روی کردو گیر آشپزخونه کوچولوی  

.گردوند برش دویدو سمت سریع  

.گفت آخی شدو جمع درد از صورتش  

 

!بچه؟ مگه کوری+  

درده؟ نشد؟کجات چیزیت  

 

.زانوممم...آیییی..آ_  
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 دستش از مربا کرد،ظرف نگاه بود شده مربایی که زانوش به
.بود خورده اون یرو زانوش بودو افتاده  

 بود کرده خونریزی زانوش نه بودو شکسته ظرف نه که هرچند
.میکشه زیادی درد بود مشخص اما  

.کرد بلندش بردو گردنش و زانو زیر دستشو  

.داد باال شلوارشو پاچه گذاشتشو اوپن روی  

...اونجوری شلوارم با میکنی؟نکن چیکار_  

 

.ببینم شو ساکت+  

 

 در حامی ناله صدای زد دست بهش قتیو بودو شده قرمز زانوش
.اومد  

 

.دیده ضربه فقط یکم نیست چیزی+  

 

 زانوش روی مالیم خیلی آوردو در یخی کمپرس فریزر توی از
.کشید  

:گرفت پاشو ساق کنه جمع پاهاشو خواست وقتی  

.االن میشه خوب نخور تکون+  

 نکردپاش دادن تکون برای تالشی دیگه موندو بیحرکت وقتی
 با میکشید زانوش روی رو یخ که همینطور کردو رها ساقشو
.بشه آروم کمی تا میکرد نوازش بازوشو دیگه دست  

 میبردش تنفر و عصبانیت اوج به میکرد؟هربار اینکارو چطوری
میکرد؟ آرومش راحت خیلی بعد و  



 معصوم زیبا

 - 144 - 

میکردش؟ خودش مطیع چطوری  

 

 فراموش دردشو کامال که بود شده نوازشاش غرق انقدر ناخوداگاه
.میکرد نگاه بهش سکوت کرده،توی  

 ناراحت کرد پرت سینک توی یخو کشیدو کارش از دست وقتی
شد؟ تموم زود انقدر چرا که شد  

.کرد نگاه پسرکش معصوم چهره به آوردو باال سرشو  

.زد کنار پیشونیشو روی موهای دست با زدو بهش لبخندی  

 راحت بود بلند قدش چون اما بود اوپن روی حامی که هرچند
.بوسید کوتاه چسبوندو پیشونیش به لباشو  

 روی از تا کشیدش جلو کمی گذاشتو کمرش پشت دستاشو وقتی
 روی آروم سرشو انداختو گردنش دور دستاشو داره ورش اوپن

.گذاشت شونش  

.کرد جور و جمع وسایلو بقیه و نشوندش ها صندلی از یکی روی  

 میبرد آشپزخونه به رو میز روی وسایل دونه دونه که همینطور
 چرا بفهمه اینکه بدون حامی میزدو حرف کارش و شرکت راجب
.میداد گوش بهش میگه اینارو  

 

.میشه الزم تو مثل آدمی شرکت توی+  

 به خیلی این و خوبه زبانت اینکه هم بلدی رو کامپیوتر با کار هم
.میخوره درد  

 من اما نری بیرون زیاد و کنی کار خونه توی میدی ترجیح میدونم
!باشی چشمم جلو میخوام  

 

!کجا؟ از_  
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نمیشناسی؟ قبلش زندگیتو تو میاد که کسی تو اوممم+  

!نه که زد حدس میشه فرهاد به توجه با خب  

 

.موند ساکت و بزنه نداشت حرفی  

 

 از باید روز یه هرحال به...میکنی کار خودم پیش میای پس خب+
.باشی مخود پیش میدم ترجیح و بیرون بیای خونه  

 ای زمینه تو بتونی که وقتی تا اما بشی روانپزشک میخوای درسته
 کمکت خودمم بعداتر...باش من کنار بکنی کار داری عالقه که

.بندازی راه خودتو کار و بزنی مطب میکنم  

 مدرکمو بخوام وقتی تا و میده خرجمو میکنم که کاریم همین اما_
.میده جواب بگیرم  

 توجه با درضمن...باشی من کنار ،میخوامبهت گفتم ولی درسته+
 بیای اگه و نمیگیری زیادی حقوق میدی ارائه که کارایی به

.داری بیشتری خیلی درآمد شرکت  

 

باشم؟ تو پیش میخوای چرا...کافیه من برای همینقدرم ولی_  

 

.باشی داشته بیشترم میتونی ولی هوووف،کافیه+  

.داره نیاز تو مثل آدمی به شرکت چون باشی پیشم میخوام  

...همینطور منم و:کرد زمزمه تر آروم  

 

.نزد حرفی دیگه شنیدو حامی اما بود گفته آروم خیلی که هرچند  
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 به انقدر و بکنه کار بیرون بود گرفته تصمیم تر قبل خودشم
.نچسبه تنهاییش  

 معلوم کجا از...نه یا کنه کار حافظ پیش میتونه که میکرد فکر باید
نباشه؟ رهادف مثل کسی اونم  

 

 

 

.زد چونش روی ای بوسه شدو خم  

خب؟ باش خوبی پسر بیام دوباره تا+  

.مونن نمی جواب بدون اشتباهت کارای نره یادت  

هوم؟ میدم جایزه بهت بودی خوبی پسر بفهمم اگه همینطور  

 

بود؟ داده بهش که سنجابی مثل  

.کرد پایین باال سرشو زده ذوق ناخوداگاه  

 

!خوب پسر آفرین+  

کنی؟ خداحافظی نمیخوای حاال  

 

.خداحافظ:_زد لبخندی  

 

:گفت ابروهاش بین کوچیکی اخم با کردو ریز چشماشو  

!هوم؟ دوسداری خشک خشک پس!همین؟+  

!میشی پشیمون بعداتر میکنم احساس چرا نمیدونم  
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 با گفتو بهش گیجی مونگای کرد نگاهش سوالی حالت با وقتی
 تر واضح منظورشو شخود گونه روی اشارش انگشت گذاشتن

.گفت  

 

 روی اما نداشت کار این به ای عالقه نبودو مطمن زیاد که هرچند
.بوسید بود داده نشون که رو همونجایی شدو بلند پاش انگشتای  

*** 

 نگاهی هرازگاهی بودنو خواسته ازش که بود فایلی تایپ مشغول
.بزاره چی اسمشو میکرد فکر میکردو کوچولوش سنجاب به  

 کردن نگاه از بعد کشیدو کار از دست خورد زنگ گوشیش وقتی
.کرد وصل تماسو ترانه اسم به  

 گوشش توی ترانه جیغ و نگران صدای که بود نکرده سالم هنوز
:شد پخش  

!اومده؟ فرهاد سر چی میدونی تو..حامی×  

!داری؟ خبر تو...افتاده براش اتفاقی چه نمیدونیم و میده جون داره  

 

!نیست؟ چیشده؟خوب..چی_  

.نیست خوب که معلومه کرد فکر  

!باشه؟ خوب میتونست خورد که کتکی همه اون از بعد  

 

.نمیگه چیزیم نیستو خوب واقعا..نمیدونم...نه×  

میدونی؟ چیزی تو حامی  

 

.نمیدونم..نه..من_  

!ببینمش؟ اونجا بیام میتونم  
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.بزنی باهاش چیزی حرفی تونستی بیا،شاید پاشو اره اره×  

 

.بیام بده ب،آدرسوخ خیلی_  

 

 

 میتونست چی واکنش میدیدش اگه فرهاد! بود؟ درست کارش
 باشه؟

!میکرد؟ چیکار که میرفت اصال  

 آروم نمیتونست بازم اما بود کرده پیدا فرهاد به عجیبی تنفر هرچند
...ببینه حالشو خواست می و بگیره  

 

 

 

 همون دقیقه چند دید شدشو پیچی باند صورت شدو اتاق وارد وقتی
.موند در جلوی  

 بیچاره دختر دور دستشو آروم کرد بغلش سمتشو دوید ترانه وقتی
.بده دلداریش کرد سعی کردو حلقه  

.شد تر نزدیک بهش شد آرومتر کمی که ترانه  

.بود خونی و کبود بدجوری صورتش..شکسته دماغش+  

اومده؟ سرش آخه بالیی چه...چیشده نمیدونممم حامی  

 برداشتو عقب به قدمی ناخوداگاه شد مواجه شباز چشمای با وقتی
.داد قورت دهنشو آب  

 که سینش قفسه به چشماش ندیدن برای شدو تخت نزدیک دوباره
.کرد نگاه میشد پایین و باال آروم  
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 توی دستش چرا بود؟پس زده مشت صورتش به فقط اینکه نه مگه
بود؟ گچ  

 شکه ردک لمس بود تخت لبه که حامیو دست سردش دست با وقتی
.انداخت صورتش به نگاهی  

 وادارش حسی اما بود دلخور ازش عمرش های ثانیه تمام قدر به
.نبوده واقعی قطعا که لبخندی زدن و دستاش گرفتن به میکرد  

بزنی؟ حرف میتونی..میتونی...فرهاد_  

 

!ندارم بهش ای عالقه فعال×  

 

 تخت دیگه سمت میکرد پاک اشکاشو تند تند که درحالی ترانه
.اومد در فرهاد آخ که گرفت محکم بازوشو دویدو  

 

 تاحاال چرا پس..بزنی؟پس حرف میتونی دایی...دایی ببخشید..ب+
.نگفتی هیچی  

 

!ترانه شو خفه×  

 

.گذاشت سینش روی سرشو آروم کشیدو باال دماغشو  

.نداد نشون واکنشی حامی،هیچ چشمای میخکوب اما فرهاد  

 گذاشت رودروایسی توی رو حامی نخوردو چیزی ترانه دست از
.بده بهش غذاشو که  

 اومده پیش اتفاقات از بود ناراحت داشتو درد بدنش تمام که هرچند
 هر کردن نزدیک با وقتی بگیره شو خنده جلوی نمیتونست اما

.میکرد کج صورتشو میکردو باز خودشم دهنش،دهن به قاشق  
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 از هم یحام برد خوابش آرامبخش داروهای خاطر به فرهاد وقتی
.زد بیرون اتاقش از کردو خداحافظی ترانه  

 شخصی به که ورداره قدمی خواست بستو سرش پشت اتاقو در
.کرد برخورد  

 قیافه اون دیدن با اما کنه خواهی معذرت ازش تا آورد باال سرشو
 پشت در به آروم برداشتو عقب به قدمی عصبانی و ترسناک

.خورد سرش  

 بازم آورد سرت که بالیی از بعد چطور بدونم برام جالبه خیلی••
!ببینی آشغالو اون اومدی پاشدی  

 

 

 

...شدم نگرانش من...من_  

 

 که داده مزه بهت کاراش نکنه آره؟ببینم شدی نگران هوممم،که••
پیگیرشی؟ اینجوری  

 با دیشب همون میدونی،باید...میام راه باهات انقدر که منه تقصیر
!سراغش بیای باز نشی پا که کندممی تنتو پوست کبودیا اون دیدن  

 اینطوری میکردو بارش میومدو در دهنش از هرچی جراتی چه با
!میکرد؟ تهدیدش  

:غرید عصبی کردو اخمی  

.داره ربط تو به کردی فکر چرا اصال نمیفهمم_  

کنی؟ دخالت من کارای تو باشی کی سگ تو  
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 شدی دیگه زدی بهش مشت دوتا اومدی چون حاال کردی فکر
...منو اختیار صاحب  

 نتونست کرد احساس که خونی مزه بعد و زد بهش که دهنی تو با
.شد ساکت دهنش روی دستش گذاشتن با و بزنه حرفشو ادامه  

 نکردو نگاهش دیگه اون اما دوخت بهش تنفر با آلودشو اشک نگاه
 دار حرص و عصبی خودش دنبال کشیدنش و بازوش گرفتن با

.میزد حرف  

 

 نشون بهت اختیارو صاحب االن...عزیزم باشهاختیار؟ صاحب••
...کی صاحابش و کیه سگ میدم نشون بهت االن...میدم  

 

!میترسید آدم این از  

 اما برسه دادش به یکی شاید تا میکرد نگاه دورشو تا دور چشم با
 تا نمیشد خارج دهنش از صداییم نمیکردو نگاهش حتی کسی
.بخواد کمک  

 هردفعه اما رفت سقوط مرز تا یبار و بیفته بود مونده کم چندبار
 اتفاقو این جلوی باال کشیدنش و بازوش گرفتن محکم با حافظ

.گرفت  

 گوشه از اشک قطره اولین ماشین توی کردنش پرت محض به
 میشد شنیده بزور که صدایی و بغض با شدو سرازیر چشمش
.کرد صداش ملتمس  

..حافظ..حاا_  

 

 ازت بعد به ثانیه این از که ای کلمه هر!خب؟ شو خفه فقط••
فهمیدی؟ بدتر تنبیه با برابره بشنوم  
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 فرمون پشت بعد کوبیدو شدت با درو که کرد نگاه بهش بغض با
.نشست  

 

 ترس از میداد احتمال لحظه هر میکوبیدو شدت به قلبش راه کل تو
.بیفته پس  

 التماس و بیفته پاهاش روی ماشین توی همونجا میخواست دلش
.کنه ولش کنه  

 حافظم جلوی قطعا بیاد بر فرهاد پس از بود نتونسته وقتی
..کنه مقاومت نمیتونست  

 یهو افتاد دیروز که اتفاقی مثل درست ممکنه میکرد فکر این به
کنه؟ رهاش و بشه پشیمون  

 تصوراتی همچین بشه که بود اونی از تر ترسناک نه،حافظ ولی
.کرد راجبش  

 به خودشو کرد باز رو حامی سمت در داشتو نگه ماشینو وقتی
 مقاومت شدن پیاده برای کرد سعی کردو تر نزدیک راننده صندلی

.کنه  

:زد فریاد شدو عصبی  

 حرفی بیارم سرت الزمه که هرچیو همینجا میخواد دلت اگه••
!میدم ترتیبتو دارم چجوری نبینه کسی نمیکنم تضمین فقط...نیستا  

 

:اومد حرف به تماسال با کردو دور خودشو بیشتر زده وحشت  

 نمیگم بهت دیگه..دیگه...پیشش نمیرم دیگه..کن ولم تروخدا..حافظ_
.سگ  

 



 معصوم زیبا

 - 153 - 

.کشیدش جلوتر گرفتو پاشو مچ  

 از گرفتو بغلشو زیر گرفت قرار دسترسش در تقریبا دیگه وقتی
...کشیدش بیرون ماشین توی  

 

 

 

 ماشین کردن قفل و بازوش گرفتن از بعد بیرونو کشیدش ماشین از
.بردش آسانسور سمت کشون نکشو  

..خدا ترو کن ولم حافظ...کن ولم+  

 

!دهنتو اون ببند_  

 

.داشت کردنش جدا در سعی بودو گرفته دستشو مچ دست هردو با  

 

.زد رو طبقه دکمه و آسانسور توی کرد پرتش عصبی  

.برم میترسونیم،بزار داری...حافظ+  

 

 میخواست دلش غلطی هر روتو بود افتاده آشغال اون که اونوقتی_
!میترسی؟ االن اونوقت بودی نترسیده میکرد  

 

میزد؟ حرفایی همچین االن که ندید حالشو نبودو اونجا خودش مگه  

 بودو افتاده زدن پا و دست از حامی که بود رسیده وقتی البته
 بود ناراحتم بودو ترسیده...بود ترسیده ولی بود کرده ولش فرهادم

.بود عصبانیم حتی،حتی  

.ترس،غم،عصبانیت...داشت حسارو همون ماالن  
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 میکردو صدا آشغال اونو که فرهاد با داشت فرقی چه حافظ اصال
بزنه؟ حرف باهاش اینطوری میداد حق خودش به حاال  

 

 انجام اونو کارای همون داری که چی؟توام آشغاله؟تو اون فقط+
!اون مثل هستی یکی عوضیم توعه...میدی  

 

.کنه کنترل خودشو کمی دکر سعی کشیدو عمیقی نفس  

!جالبه بینی؟خیلی می یکی فرهاد با منو تو!من؟_  

.شد باز درش و متوقف آسانسور  

 جیبش از کلیدو...کشید خودش دنبال دوباره گرفتو دستشو مچ
:میداد ادامه همچنان و درآورد  

 اون...کنه تجاوز بهت میخواست بازم و داره نامزد عوضی اون_
 نغمه به که روشی همون با کردو ادهاستف تنهاییت از حیوون
.داشت تورو به شدن نزدیک قصد شد نزدیک  

 نداشتم تواناییشو یا فرصت االنش همین تا کردی اونم؟فکر مثل من
بیارم؟ سرت خواست دلم بالیی هر که  

 

 بکنی،هیچ فرهاد مثل بخوای توام اگه هرحال به..هرحال به+
.نداری اون با فرقی  

.نمیشم نزدیکش دیگه...ببینمش نمیرم برم،دیگه کن ولم حافظ  

 

 که اتفاقاتی اون از کنم؟بعد باورت داری انتظار هوممم،چطوری_
.پیشش رفتی شدیو نگرانش بازم افتاد  

 حاال...خنگ مونگانای کردی توهین من به اینکه جالبتر خیلی
!کنم؟ ولت بشمو غلطات بیخیال داری انتظار چطور  
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.گفتم اونارو بودمو ترسیده فقط من..من+  

!میدم پیشش،قول نمیرم دیگه  

 

رفتی؟ اگه و_  

 

.نمیرم من...نمیرم+  

 

.میدادن ادامه بحثشونو بودنو مونده در جلوی همون  

.زد زل چشماش به بستو پاش با درو  

.داد تکیه دیوار به پهلو به رفتو جلوتر قدمی  

 اما بدی انجام حرفتو غیر نداری اینو جرات مطمئنم که هرچند_
 رحم بهت نیست قرار دیگه کردی غلطی همچین بفهمم بدون اینو
!کنم  

 

.دیگه برم بزار فقط..بگی تو هرچی اصال باشه..باشه+  

 

...نشد دیگه نه_  

 

 

 

 از نمیتونم اونجا رفتی پاشدی اینکه از بگذرم نشد،بتونم دیگه نه_
.بگذرم زدی که حرفایی  

 

چی؟ یعنی...یعنی+  
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!بکنی؟ میخوای چیکار  

 

 چپش دست گذاشتن با و گذاشت چپش شونه روی راستشو دست
.کرد هدایتش آشپزخونه سمت به چرخوندو اونو کمرش پشت  

 

!بکنی؟ میخوای چیکار..چی+  

 

 ببینی کنی صبر نمیتونی شدن؟ تنبیه واسه مشتاقی انقدر یعنی_
 چیه؟

 

.برم بزار کن ولم عاخه؟تروخدا میگی داری چی+  

 

.شدن متوقف سینک یجلو شدنو آشپزخونه وارد  

 عصبی رو ددی این از بیشتر نمیخوای که تو...هیششش_
 کنی،هوم؟

 

 حرفای از چیزی نه و وایسادن اونجا چرا کنه درک میتونست نه
.میفهمید حافظ  

.میکرد چک شو چهره حالت مدام میکردو دنبال دستشو متعجب  

 

 که مسواکی دیدن اما میداد استرس بهش لبش گوشه نیشخند هرچند
 باعث میکرد خالی روش کامال داشت که خمیری بودو دستش توی
.بزنه آسیبی بهش نیست قرار کنه فکر این به میشد  

 

!کن باز دهنتو_  
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عاخه؟ چرا..چ+  

 

 تا بزنم کتکت یا بکشم داد سرت باید حتما...دهنتو کن وا میگم_
بدی؟ انجام یکاریو  

!بازکن نمیشه،دهنتو چیزیت  

 روی دستش گذاشتن با حافظ که کرد زبا کمی دهنشو تردید با
.چسبید سرش پشت کابینتای به روندنش عقب به و سینش  

 باز دهنشو کردسعی دیگه دست با گرفتو مسواکو راستش دست با
.کنه تر  

 که کنه تر دور دستشو خواست گرفتو چپشو مچ دست هردوتا با
.کرد دهنش توی مسواکو  

.کشهب نفس نتونست لحظه چند برای و شده شکه  

 با حافظ که زد عوقی کرد برخورد حلقش ته به مسواک وقتی
.کرد تنظیم سینک روی سرشو موهاش گرفتن  

!کن تف_  

 

 نهایت در اما کنه آزاد موهاشو و ببره عقب دستشو میکرد سعی
 این موندو حافظ دست پوست روی کوچولو چنگ چندتا جای فقط
.نداشت ای فایده هیچ کار  

 خالص برای حامی تالشای زدو سواکم دهنشو کامال چندباز
.شد خودش خستگی باعث فقط دستش از شدن  

 رو بود زده که حرفایی تمام میبرد دهنش داخل مسواکو که هربار
 به و کردنشه ادب برای کارش این میکرد تاکید میکردو تکرار
.نکنه تکرار اونارو وقت هیچ نفعشه  
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.کرد نگاه آلودش اشک چشمای به کشیدو آب دهنشو  

!باشی خوبی پسر بعد به این از امیدوارم_  

 برداشتن با بعد و کشید صورتش روی کردو آب از پر دستشو
.کرد خشک اونو کشو توی از تمیزی حوله  

.کرد نگاه بهش بیحال بودو نمونده بدنش توی زیادی قدرت  

 از چون فقط بود؟یا حامی برای واقعا کار کنه،این درک نمیتونست
بود؟ شده عصبانی دستش  

 همراهش روز کل که استرسی همینطور و زدن پا دستو همه اون
.بود نزاشته باقی براش انرژی بود  

.شد خیره ای گوشه به زدو پس رو حافظ دست اکراه با  

.بشه مسلط خودش به بتونه تا بست چشماشو  

 معلق هوا و زمین بین که بود نزاشته هم روی کامال پلکاشو هنوز
.شد  

 چنگی ترس با کرد درک موقعیتشو کردو باز چشماشو شکه وقتی
.انداخت حافظ وکمر بازو به  

 تهوعش حالت باعث ناگهانی شدن بلند این میرفتو گیج سرش
.میشد  

 داری نخوردی چیزی صبح از...میره گیج سرت اگه چشماتو بیند_
...میری هوش از  

 

 

 

.نشوند پاش روی روهم حامی و نشست ها صندلی از یکی روی   

 نبود قرار ام حافظ مشخصا و نداشت مقاومت برای یادیز انرژی
.بیاد کوتاه  
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.داد سفارش پیتزا گرفتو ای شماره  

 بود این تالشش تمام حاال بودو نشسته پاهاش روی اجبار به
.نخوره هم به بدناشون  

 بدنشو میکرد سعی بودو گذاشته غذاخوری میز روی دستاشو
.بکشه ای دیگه سمت  

 

 خودش به چسبوندن و کمرش دور دستش ردنک حلقه با اما حافظ
.شد مانعش  

.گذاشت شونش روی سرشو کشیدو هوفی عصبی  

...بشناسه چجوری رو حافظ نمیدونست  

میکرد؟ ازش که مراقبتایی میزد؟یا که کتکایی با  

 پدر یه مثل بعد میکردو رفتار باهاش خشونت با هربار چرا
برسوندش؟ آرامش به میکرد سعی مهربون  

.اومد در صدا به در زنگ که میشد گرم داشت چشماش کم کم   

 چشماش روی کوتاهی بوسه کشیدو صورتش روی دستش حافظ
.زد  

.کنه باز درو تا رفت و نشوند میز روی رو حامی  

افتادم؟ روانی آدم یه گیر نکنه کرد فکر خودش با  

 از بعد و نشست سرجاش و برگشت بزرگی پیتزای جعبه با
 بغلش توی دوباره اونو حامی پای کشیدن با زمی روی پیتزا گذاشتن

.کشید  

 بزور میکنی سعی همش چرا تو...بخورم غذامو بلدم خودم من+
بخورونی؟ بهم  
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 خوشم اصالام و بدم بهت غذاتو خودم میخواد بلدی،دلم که بلدی_
.کنی بحث باهام قضیه این راجب نمیاد  

 

.گرفت فاصله ازش کمی و گذاشت سینشروی دستشو  

میدی؟ انجام زور با کاراتو همه چرا+  

 

.میکنی عصبیم نیستو حالیت خوش حرف خودت_  

!نشم متوصل زور به که بازکن دهنتو االنم  

 

 وارد رو معلق پیتزای تیکه تا کرد باز دهنشو ندادو ادامه دیگه
.کنه دهنش  

 

.میداد حامی به داشت همرو بودو خورده تیکه دو یکی فقط خودش  

 

.میگیره درد من،دلم به میدی داری همرو...دیگه بسه+  

 

.باش تمومه،زود دیگه بخور هم رو یکی این خب خیلی_  

 جلوش حافظ که بشه بلند خواست خوردو رو دیگه تیکه ناچار به
.گرفت رو  

.برگشت نخی دستمال با بعد کمی و نشوندش میز روی دوباره  

 با اما نبود صورتش روی کاری کثیف از اثری هیچ هرچند
 لباش به شده مسخ و میکشید صورتش روی رو دستمال مالیمت

.میکرد نگاه  

.شد دیگه،تمیز بسه+  
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.آورد پایینش میز روی از زدو لبش گوشه ریزی بوسه  

.انداخت سطل توی پیتزارو جعبه  

 

.خستمونه شدیم بیدار زود صب...میرسونمت بعد بخواب یکم_  

 

.خونه برگردم نیستم،میخوام خسته من+  

 

میزد؟ چرت داشت پیش مین چند همین ات بود کی پس_  

.میریم بعد میخوابیم نکن،یکم لجبازی  

 

.کرد پرت نفره سه مبل روی خودشو چرخوندو حدقه تو چشماشو  

 

!بخوابیم؟ اونجا میدی ترجیح پس_  

.عالی هوممم،خیلیم  

 

بود؟ چی بخوابیم؟منظورش  

 انداخت باال ای شونه بیخیال میره اتاقا سمت که دید رو حافظ وقتی
.شد دمر و  

 

 حس با که میرفت خواب به داشت بودو نشده دقیقه دو یکی هنوز
 سعی کردو باز چشماشو شکه تنش روی زیادی سنگینی کردن

.بشه بلند کرد  

 بهتره...نکردم زورت من و کردی انتخاب اینجارو خودت ببین_
.میفتیم چون نخوری وول زیاد  
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!نیمیک لهم روم،داری از شو بلند...حافظ+  

 

...میبره خوابم هیششش،داره_  

 

.بست چشماشو چسبوندو گردنش به سرشو  

 نتیجه هیچ تالشش اما بده تکونش کمی میکرد سعی میکردو تقال
.نمیداد نشون العملی عکس کوچیکترین حافظ نداشتو ای  

 

!بخوابیما میخوایم...بچه بگیر آروم_  

 

 

 

 درک موقعیتو تا کرد نگاه اطرافش به متعجب اول شد بیدار وقتی
.کنه  

 حافظ پریدو جا از دید حافظ بغل توی لخت تنه باال با خودشو وقتی
.داد هول رو  

 افتادو زمین روی بود زده بهش حامی که ای ضربه با بودو خواب
:عصبی و دورگه صدای با  

!توله؟ مرگته چه_  

!!اینکه مثل میخاره میکنی؟تنت پرتم اینطوری خوابم نمیبینی  

 

 االن خوابیدم وقتی بود تنم لباس یادمه که میخاره؟تاجایی تنم من+
 چی؟

 

تاحاال؟ لختتو مگه ندیدم...من واسه درنیار بازی کولی_  



 معصوم زیبا

 - 163 - 

 همه اون تنت به لباس چسبیدن واسه که بود صب امروز همین
.کردیااا بیداد دادو  

 

 حرف به دوباره نکرد پیدا تیشرتشو وقتی کشیدو صداداری نفس
.اومد  

.ندارم موندن حوصله دیگه لباسمو؟واقعا یگذاشت کجا+  

 

ها؟ نداری موندن حوصله ععع؟که_  

میتونی؟ بری نمیتونی که لباس بدون...کجاست لباست نمیدونم  

.رفت سرویس سمت زدو بهش شیطانی لبخند  

 پیراهن اجبار به نهایتا نکردو پیداش گشت تیشرتش دنبال هرچقدر
.کرد تنش بود مبل دسته روی که رو حافظ سفید  

 بستو هاشو دکمه اهمیت بی اما بود بزرگ براش خیلی هرچند
.رفت در سمت  

 

 و میزبان از کردن دیگه؟تشکر بدم یاد بهت باید کجا؟اینارم_
کردن؟ خداحافظی  

 

.کرد تشکر ازش شدن خالص برای فقط برگشتو سمتش حرص با  

!حافظ آقا ممنون خیلی+  

دیگه حااال و گذشت خوش واقعا  

...دیگه کنم زحمت رفع میدم ترجیح  

 

 کنم تنم چی یه بمون منتظر...میکنم میکنم،خواهش خواهش_
.خودم میرسونمت  
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.داد ادامه کردو حرکت اتاقا از یکی سمت به  

 پس داشتی برش که داری دوسم خیلی میدونم...میاد بهت پیراهنمم_
.مبارکه...نمیگم بهت چیزی  

.موند منتظر کشیدو هوفی عصبی  

 

 خودش برای انداختو کمد توی بود آورده قبال که ور حامی تیشرت
.کشید بیرون ای دیگه پیراهن  

 اومدن وجود به گردنش روی جدید کبودی چندتا میشد متوجه یعنی
نه؟ یا  

باشه؟ میتونه چی واکنشش بفهمه اگه  

.بست هاشو دکمه زدو لبخندی  

.رفت بیرون اتاق از کشیدو موهاش توی دستی  

 گوشش به حامی فریاد صدای که بود نشده پذیرایی وارد هنوز
.رسید  

.دید اوپن روی ایستاده رو حامی رفتو صدا سمت عجله با  

 

!ازممم کن دورش خدا..تورو...حافظ...حا+  

 

 روی پریده و ترسیده مارش از که شد متوجه کردو دنبال نگاهشو
.اوپن  

 

.آزاره بی...نداره پایین،کاریت بیا_  
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 به شدت به حامی قلب میشدو تر نزدیک اوپن به لحظه هر مار
.میکوبید سینه  

 بغلش توی خودشو بازکرد هم از دستاشو اومدو جلوتر حافظ وقتی
.انداخت  

 تا بده فاصله سرشو یکم کرد سعی کردو حلقه کمرش دور دستاشو
.بزنه حرف باهاش  

هوم؟ میترسی مار از پس_  

.این،مهربونه نداره باهات کاری  

 

:کرد نگاهش التماس با توانداخ چنگ شونش به  

.ازم کن دورش خدا تورو+  

 

 در سمت کردو نگاهی اش ترسیده و معصوم چهره به لبخند با
.رفت  

.گذاشت در پشت رو حامی  

 برا میترسه،بیاد مار از مریمم..جاش سر بزارمش اینجا بمون_
.میندازه راه داد و جیغ کاری تمیز  

.ددا قورت دهنشو آب دادو تکون سرشو تند تند  

...شدن آسانسور وارد اومدو هم حافظ بعد دقیقه چند  

 

 

 

 و مادرش پدرو پیش دقیقه چند و خونه بود رسیده میشد دوساعتی
.بودن برگشته برادرش همینطور  
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 صداها و تصاویر از چی هیچ اما بود نشسته وی تی جلوی
.میکرد فکر روز چند این اتفاقات به تنها و نمیفهمید  

 ازش و نباشه حافظ بر دورو که بود داده قول خودش به اومد یادش
 خورده ناهارو بغلش تو پیش ساعت چند همین اینکه و کنه دوری
.میریخت بهم اعصابشو بدجوری بود خوابیده کنارش بعدم و بودو  

 حافظ حضور و اومد پیش دیروز که اتفاقی خاطر به خب کرد فکر
.اومد پیش جریانایی همچین که بود موقعیت اون تو  

 به ابرو دو بین اخمی با دوباره و کشید موهاش توی دستی
.شد خیره تلویزیون  

.بشه نزدیک بهش نمیزاشت نمیداد،دیگه بهش رو اجازه این دیگه  

.گذاشت اون روی سرشو دادو تکیه مبل پشتی به دستشو  

 اون پیراهن اومد یادش تازه بینیش توی حافظ عطر بوی پیچیدن با
.تنشه  

.کنه عوضش تا رفت اتاق طرف به کشیدو عمیق نفس چندتا کالفه  

.بخوابم باید دارم،زود کالس هشت ساعت فردا من+  

 

 رو صدایی هیچ تحمل اما نمیبره خوابش بود مطمئن که هرچند
.بود شده خسته کافی اندازه به امروز نداشتو  

 

 نبودی خونه که بخواب،ظهرم برو بعد بخور شام اول وایسا پسرم_
.نه یا خوردی چیزی اصال نیست معلوم  

 

 بود خورده که پیتزایی همه اون آوری یاد نه؟با یا خورده چیزی
:داد جواب زدو لبخندی  
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 گشنم واقعا االنم خوردمو خیلی ناهار اتفاقا جان مامان+
.جونتون نیست،نوش  

 

.بخیر پسرم،شب باشه_  

 

.شد اتاقش وارد گفتو بخیری شب  

.کرد پرت ای گوشه و درآورد پیراهنو  

.زد حرف باهاشون کردو چک گلدوناشو دونه ونهد  

.کرد پرت تخت روی خودشو برداشتو گوشیشو  

 با که میچرخید تلگرام و اینستاگرام توی مداوم بود دوساعتی یکی
.شد چت صحفه وارد خورد چشمش به صحفه باالی که نوتیفی  

 کالس اینستا،فردا و تل تو الکی چرخیدنای بسه دیگه کنم فکر×
!بخواب ربگی داری  

.داد فشار هم روی محکم چشماشو خشم از  

!کنی؟ ولم نمیخوای اینجام+  

 کی که کنی یادآوری بهم بخوای تو نیستم دارم،بچه که دارم کالس
.بخوابم  

 

.نکن کوچولو،بحث بخواب×  

 

 که کاری یادآوری اما کنه بارش درمیاد دهنش از هرچی خواست
 حرف گفتن بدون و بشه بیخیال شد باعث کرد باهاش امروز
.داد ادامه کارش به خاصی  

:داد ام پی دوباره که بود نگذشته دقیقه چند  

!اونجا میام نمیاد،االن خوابم نمیاد؟منم خوابت پس×  



 معصوم زیبا

 - 168 - 

.گذاشت کنار گوشیشو و گفت بخیری شب سریع  

 غذا بود نذاشته براش اسمی هنوز که کوچولوش سنجاب برای
.برگشت تخت به دوباره ریختو  

 

 

 

.شد بیدار خواب از گوشیش زنگ یصدا با  

 روی از گوشیشو کردو دراز دستشو چشماش کردنباز بدون
.برداشت عسلی  

:داد جواب آلودی خواب صدای با کردو وصل تماسو  

!الو؟+  

 

.نشه دیرت شو حاضر سالم،پاشو علیک_  

 

 اینارو داره که کیه نمیداد تشخیص حتی بودو خواب غرق هنوز
.کرد نگاه اش صحفه به کردو دور خودش از رو گوشی پس میگه  

 تو چشماشو خواب از فبل اتفاق آوری یاد و مزاحم اسم دیدن با
:داد جواب چرخوندو حدقه  

 من به انقدر چرا دانشگاه، برم نخواستم امروز من شاید اصال+
میدی؟ گیر  

 

نکن، تلف منم وقت شو آماده پاشو_  

.دانشگاه ونمتمیکش بزور باال میام خودم کنی لجبازی بخوای  

 

.کرد قطع تماسو نموندو جوابش منتظر دیگه  
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!آخه؟ دنبالش؟چرا بود اومده  

 

.رسوند سرویس به خودشو شدو بلند سریع  

 متوجه آیینه توی خودش دیدن با که بود صورتش شستن مشغول
.شد سینش و گردن،ترقوه روی های کبودی  

 بدتر قبل از وضعیتش کرد فکر کشیدو کبودیا روی دستی شکه
 نشده؟

 کرد دعا اومدو بیرون سرویس از منتظرشه پایین اینکه یادآوری با
.نباشه کبودیا اون شاهد و نشه بیدار کسی نشده اتاقش وارد وقتی تا  

 تنش کشیدو بیرون کمد توی از شلواری و پیراهن هولکی هول
.کرد  

 کیف گوشی برداشتن از بعد کشیدو موهاش به دستی آیینه جلوی
.زد بیرون اتاق از شکوچیک چرم  

.کرد نگاه اطرافشو متعجب رسید پایین وقتی  

بوده؟ گذاشته سرکارش یعنی  

 

!دیگه شو سوار کوچولو؟بیا خنگ میکنی نگاه کجارو_  

 

بود؟ اومده ماشین این با ایندفعه چرا نداشت؟پس سانتافه مگه  

.کرد سالم شدو سوار  

 

.ببند سالم،کمربندتو علیک_  

 حافظ دست گرفتن قرار با که ببینه ندشوکمرب تا شد مایل کمی
.برگشت سمتش متعجب سینش جلوی  
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.میکنم درستش بستی،دارم اشتباه اتو چیه؟دکمه_  

 بسته جا جابه هارو انداخت،دکمه نگاهی خودش به زده خجالت
.بود نشده متوجه بودو  

 

.خودم میکنم ممنون،درستش+  

 

 داره بردار میکردی،دستتو اول همون از کنی درست بودی بلد_
.میشه تموم  

 

 بازم بستو کمربندشو کشید عقب دستشو شدو تموم کارش وقتی
.کرد تشکر ازش  

.دنبالت بیام بزن زنگ بهم شدن تموم کالسات_  

 

.برمیگردم ها بچه با اخه،خودم نیست الزم+  

 

!میزنی زنگ شدن تموم کالسات پس_  

 

...گفت ای باشه کردو فوت نفسشو کالفه  

 

 

 

.زد بیرون دانشکده از خسته و شد تموم هم کالس آخرین بالخره  

.دید دور از رو نیکان و ترانه که بود برنداشته قدمی چند  

.رسوند بهشون خودشو و داد سرعت قدماش به  

.بشینن تا رفتن ها نیمکت از یکی سمت باهم کردو سالم هردو به  



 معصوم زیبا

 - 171 - 

 تازه داد تشخیص میشد چشماش پف و ترانه صورت سرخی از
.کرده گریه  

 دستشو نیکان وقتی اما میکنه گریه فرهاد خاطر به کرد فکر اولش
 چیز قضیه شد متوجه دلداری به کرد شروع و انداخت شونش دور
.ایه دیگه  

 

 موندم نداره،من کردن گریه ارزش اصال کن باور جان ترانه••
..اومده خوشت پسره این از چجوری اصال  

 

!دقیقا؟ چیه پسر؟قضیه کدوم+  

 

 ولی اومده خوششآخری ترم پسره یه از نیکان راستش خب••
.داره نامزد  

 

من؟ به نگفتی میگه؟چرا داره ترانه؟کیو آره+  

 

 ارسالن برو،حتما دیگه تو نیکان...میدم توضیح برات بعدا×
.منتظرته  

 

خب؟ نکنیا ناراحت خودتو دیگه ولی عزیزم باشه••  

 

.باش خودت باشه،مراقب×  

 بفهمه تا برگشت ترانه سمت رفت کردو خداحافظی نیکان وقتی
.قراره چه از جریان  
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 خبر من اومده خوشت کی نیکان؟از این با میگفتی چی ترانه+
بود؟ نزده هم به ارسالن با مگه نیکان خود ندار؟اصال  

 

!پرت و چرت×  

 نیاورده طاقت چیه،منم جریان ندم بروز نیکان جلو بود گفته فرهاد
 یه از گفتم الکی چیشده کرد پیله ام وقتی کردم گریه جلوش بودم
 تولدش شب اون بعد که ارسالنم...داره نامزد اونم میاد خوشم پسره

.هم به برگشتن دوباره بود زده حرف باهاش  

 

االن؟ خوبه بدونه؟حالش نیکان نمیخواست چرا+  

 

 به بفهمه،توام کسی نزارم که داشت تاکید خیلی ولی چرا نگفت×
.نگو کسی  

 که دیروز فرهاد؟از پیش بریم میشه شدن تموم ساتکال اگه حامی
.میگیره سراغتو همش شده بیدار  

 

 اومده پیش فرهاد دیدن از بعد دیروز که اتفاقاتی به کردن فکر با
 اما بره مالقاتش به دوباره نمیکرد پیدا اینو جرات مطمئنن بود

:زد لبخندی ترانه کردن آروم برای  

 بهش حتما اما بیام نمیتونم دارم کار سری یه امروز عزیزم+
.ببینمش میرم بعدا میزنمو زنگ  

کرده؟ باهاش اینکارو کی بنظرت حامی×  

 

.نباش نگران...میشه خوب زود نمیدونم،ولی من...من+  
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.کردن خداحافظی ازهم بعد و زدن حرف باهمدیگه دیگه دقیقه چند  

.زد زنگ حافظ به و درآورد گوشیشو  

.سالم+  

 

شد؟ سالم،تموم_  

 

.بیای تو نیست برما،الزم میتونم خودم من ولی تمومه آره+  

 

.کرد قطع تماسو نگفتو چیزی حافظ  

.کرد نگاه بهش کردو دور رو گوشی متعجب  

!کرد؟ اینجوری چرا+  

 

 رو حافظ و آورد باال سرشو پاش جلوی ماشینی شدن متوقف با
...دید فرمون پشت  

 

 

 

.کرد سالم شدو ماشین سوار  

.کرد حرکت کنه نگاه بهش اینکه بدون دادو سالمشو جواب سر با  

 پس میومد عصبی نظرش به حتی و نداره حوصله بود مشخص
.نزنه فرهاد مورد در حرفی فعال داد ترجیح  

 

میریم؟ داریم کجا+  

 

.من خونه میریم_  
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.خودم خونه میرم اونجا؟من چرا+  

 

 شونتن شرکتو میبرمت بعد میخوابیم یکمم میخوریم چی یه میریم_
.بدم  

 

.من شرکت؟خستمه بریم دیگه روز یه نمیشه اومم+  

 

.میبرمت بعد میخوابیم که خستم،گفتم منم_  

 

 بعد خودت خونه بری توام خودم خونه برم من میشه پس+
شرکت؟ بیام گفتی که هروقت  

 

!نمیشه نه_  

 

.داد تکیه ماشین شیشه به سرشو چرخوندو حدقه تو چشماشو  

 از تا کرد کم ماشین سرعت از برده خوابش شد متوجه وقتی
.نپره خواب  

 نگاه خوابشو غرق صورت لبخند با و برمیگشت دقیقه چند هر
.میکرد  

 از اینکه برای اما میفتادن راه باید دیگه ساعت دو یکی که هرچند
.برد پارکینگ داخل ماشینو نکنه بیدارش خواب  

.کرد بغلش و کرد باز رو حامی سمت در آروم  

.رفت آسانسور سمت و بست پا با ماشینو در  

. بست کردو باز نیمه چشماشو چندبار آسانسور توی  
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 که بعد دقیقه چند به فقط و میومد خوابش بودو خسته خیلی خودشم
.میکرد فکر بخوابه کوچولوش مونگانای کنار راحت میتونشت  

 دشوار کمی بود بغلش تو حامی که وقتی بستنش و در کردن باز
.نمیداد بهش اهمیتی اما بود  

 دراز کنارش و درآورد خودشو گذاشتش،لباسای تخت روی آروم
.کشید  

.داد تکیه دستش به سرشو گذاشتو تخت روی آرنجشو  

.انداخت تخت پایین درآوردو پیراهنشو آرومی به  

 در و کنه بیدارش خواباز نخواست اما باشه گشنه زد حدس
.شد خیره بهش سکوت  

 چندتا و کشید نافش کنار تا گردنش روی از وار نوازش دستشو
.کاشت سینش روی خیس بوسه  

.برد خوابش خودشم زود خیلی کشیدشو خودش سمت  

 

 از شد مواجه حافظ سینه روی تتو با کردو باز چشماشو وقتی
 خودشو کردن تقال کمی با و داد فشار هم روی پلکاشو عصبانیت

.کشید بیرون آغوشش از  

 سمت پیراهنش برداشتن از بعد و کشید صورتش روی دستی
.رفت سرویس  

 نمیشد روش اما بود اومد،گشنش بیرون و زد صورتش به آبی
 تک مبل روی پس بشه آشپزخونه وارد نیست حافظ خود وقتی
.کرد روشن گوشیشو و نشست ای نفره  

.داشت فرهاد طرف از هم یکی و خونه از پاسخ بی تماس چندتا  

 دادن جواب از بعد کردو ازب رو بود برادرش طرف از که پیامکی
... و میای،کجایی کی:قبیل از بود پرسیده که سواالیی به  
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.برنگرده شاید شب تا و داره کار کمی داد خبر بهش  

 

 قید شدو بلند ناچار ندید کنارش کوچولوشو پسر شدو بیدار وقتی
.زد خوابیدنو دوباره  

.نشد حافظ حضور متوجه بودو گوشی توی سرش  

؟شدی بیدار کی_  

 

:داد جواب کردو بلند سرشو اش دورگه و بم صدای شنیدن با  

.شدم بیدار منم پیش یکم+  

 

.پرسید ساعتو میومد سمتش که همزمان  

 

میریم؟ چهاره،کی ساعت+  

 

 برمیگشت اتاق سمت که همینطور شدو متوقف ساعت باشنیدن
.داد سوالشو جواب  

.االن بریم که باش دیره،آماده_  

 

!بخوریم؟ چیزی نیست قرار یعنی کرد فکر و گفت ای باشه  

**** 

 بهش کردو متوقف ماشینو مشکی نمای با بزرگی ساختمون جلوی
.بشه پیاده گفت  

 با اومدو جلو مردی ساختمون همکف به شدنشون وارد محض به
.کرد سالم لبخند  

خوبه؟ آقا،حالتون سالم×  
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نکردن؟ جمع که خوبی؟هنوز مراد،تو آقا خوبم_  

 

 برمیگردین عصر بودین گفته چون اقا خوبم،نه منم خداروشکر×
.نرفته کسی هنوز  

 

.،خوبه خب خیلی_  

 

 دیگه بودو داده سالمشو جواب تنها بود کرده سالم حامی وقتی
.نکرد بهش توجهی بودو داده حافظ به حواسشو تماما  

 

.زد رو سوم طبقه دکمه حافظ و شدن اسانسور وارد  

.کشیدش جلو و گرفت رو حامی یقه  

 اشو یقه دکمه دوتا رفتو بهش ای غره چشم که کرد نگاه بهش کهش
.بست بود گذاشته باز که  

 همینطور حافظ شدو باز آسانسور در که بگه بهش چیزی خواست
:زدن حرف به کرد شروع میرفت بیرون که  

 بگیری،زیاد گرم کسی با نیست الزم میکنم معرفیت همه به خودم_
.منشیه اون مخصوصا   نشو صمیمی کسی با  

 داد سالم شدو بلند میز پشت از دیدنش با که جوونی دختر به سر با
.داد سالمشو جواب آروم خیلی بعد  و کرد اشاره  

 میکرد نگاه اطرافش به کنجکاوی با میرفتو راه سرش پشت اروم
 فرد اون به داد قرار خطاب رو حافظ که داری خش صدای با که

.کرد نگاه  
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 آدم فهمید میشد اول نگاه همون با که بود خوشتیپی میانسال مرد
....خشنیه و جدی  

 

 

 

!عجب به،چه به••  

کرد؟ پیداش نمیشه که کاراییه چه بند دستش پسرم  

 لبخند انتها در اما کرد ادا جمالتو خشکی و جدی لحن با هرچند
.کرد باز کشیدنش آغوش به برای دستشو زدو گرمی  

.کردن بغل وهمدیگر ثانیه چند تنها رفتو جلو حافظ  

دنبالتون؟ بیام که ندادین خبر بهم برگشتین؟چرا کی_  

 

 تنگت برگشتیم،دلم ساعته دو یکی همش.بیای تو نداشت لزومی••
.اینجا اومدم بود  

 

.بیام من که میگفتین کاش ای_  

برگشته؟ همراهت ام نغمه  

 

 چون اما تو خونه بیاد اومده،میخواست ام نغمه پسرم آره••
.موند خودمون خونه و کجایی نفهمید ندادی جواب گوشیتو  

 

 تنگ کوچیکه خواهر برای خونه،دلم بریم زودتر بهتره پس خب_
.شده  
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 مچ برگشتو که کرده فراموش حضورشو میکرد فکر داشت
.گرفت دستشو  

.بیا همراهمون توام_  

 

 خودشو سریع اما کرد نگاهش متعجب کردو هول ثانیه چند برای
 کرد حافظ پدر به سالمی زده خجالت هاینک از بعد کردو جمع

.داد جوابشو  

.بدی نشونم شرکتو دیگه روز یه و خونه برم بهتره بنظرم+  

 

 بشه معذب ممکنه میدونست اینو پدرش و نغمه اخالق به توجه با
.برسونه خونش به اونو رفتن از قبل که کرد موافقت پس  

 خودم میدم ترجیح و دارم کار مقدار یه راستش خب اووم+
.برگردم،ممنون  

 

 ازش جوابی وقتی اما کرد نگاهش سوالی و انداخت باال ابرویی
.اومد کوتاه پدرش جلوی کشیدو نفسی کالفه نگرفت  

.بزن زنگ بهم خب،رسیدی خیلی_  

 

 بیرون شرکت از هردو با کردن خداحافظی از بعد و گفت ای باشه
.زد  

 فرهاد به یهمناسب وقت خانوادشه سرگرم حافظ که حاال کرد فکر
.رفته پیشش از تازه فهمید زدو زنگ ترانه بزنه،به سری  

 

 باشن تنها ماجراها اون از بعد نیست درست میکرد حس که هرچند
.نیاد پیش موقعیتی همچین دیگه بود ممکن اما  
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 رو بود بستری اونجا فرهاد که بیمارستانی آدرس و گرفت ماشینی
.داد  

**** 

 انگار بودو گذاشته چشماش روی تشودس ساعد شد اتاق وارد وقتی
.بود خوابیده  

.نشست ها صندلی از یکی روی شدو نزدیک آروم خیلی  

 و نخورده چیزی صبح از افتاد یادش شکمش دراومدن صدا به با
.گشنشه حسابی  

 بود شده گذاشته کناریش صندلی روی که ای بابونه گل دسته به
 بغلش توی دمیشنی صدارو این اگه حافظ کرد فکر شدو خیره

.میداد بهش غذا کلی میکشیدشو  

.چرخوند فرهاد سمت نگاهشو دادو فشار هم روی پلکاشو  

!حامی▪  

 خرید موقع که ایه بچه میکرد حس میکردو نگاهش ذوق با
.کرده پیداش ساعت چند از بعد حاال و کرده گم مامانشو  

 تر نزدیک تخت به که ها صندلی از یکی روی شدو بلند جاش از
.شستن بود  

.کرد سالم گرم کردو مشت رونش روی محکم دستاشو  

!خوبه؟ سالم،حالت+  

 

 بهش انقدر زدن حرف نغمه با و کردن بازی نقش دقیقه چند همون
 گرفت نادیده رو قبل اتفاقات حامی دیدن با االن که بود آورده فشار

 سمت و گرفت دستشو حامی احساسات گرفتن نظر در بدون و
.کشید خودش  
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 روز چند این خاطرات تمام گرفتو قرار فرهاد سینه روی سرش
.آوردن هجوم بهش ناگهان  

 رفتار تا داره نامزد گفت بهش فرهاد خود که روزی از
 خاطر به حافظ که عصبانیتی حتی و روزش اون وحشیگرانه

.بود داده نشون مالقاتش  

.شدن اشک پراز چشماش ناخوداگاه  

.کرد نگاه بهش کشیدو بیرون بغلش از خودشو آروم  

 گوشی خوردن زنگ با که کنه پاک اشکاشو تا آورد جلو دستشو
.شد متوقف حامی  

 

!بود حافظ  

.موند بیحرکت ثانیه چند کردو هول کمی شمارش دیدن با  

.کرد وصل تماسو اومدو خودش به بالخره  

.سالام...س+  

 

بزنی؟ زنگ نگفتم خونه؟مگه سالم،رسیدی_  

 

.شده خاموش گوشیم...شد چیز..رسیدم یعنی..عااا...نرسیدم..نه+  

 

 شده؟ خاموش گوشیت که چی میزنی؟یعنی حرف اینجوری چرا_
میزنی؟ حرف من با چجوری االن خاموشه اگه  

 

.داد جواب بیشتری لکنت با دادو قورت دهنشو آب  

 خاموش گوشیم..خب ولی..ولی...ام خونه یعنی..یعنی...نه..ن+
.بدم جواب..یعنی..نتونستم...نیست  
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 حتما بگم بهتون سپردن همایونی دکتر آقای جاللی آقای~
. میان مالقاتتون برای امشب خواستین که همونطور  

 

 سریع کردو هول شد وارد یهویی که پرستار صدای شنیدن با
.کرد خاموش رو گوشی  

 

 

 پشت کی میکرد فکر میکردو نگاه بهش تعجب با فرهاد مدت تمام
...ترسیده؟ انقدر که خطه  

 

 

 

بود؟ کی▪  

 

!نبود هیچکس..هیچکی+  

 

ترس؟ با میزدی؟اونم حرف داشتی هیچکس هیچکس؟با▪  

 

 موضوعی تا کرد نگاه دورش به و کشید موهاش به دستی کالفه
.کنه پیدا پیچوندن برای  

آورده؟ خوشگلن،ترانه خیلی گال این...بود مامانم راستش خب+  

.بزنه حرفی خط پشت فرد از نداره ای عالقه فهمید  

!نداشت وجود ای نغمه کرد،کاش نگاه ها گل به  

.آورده ترانه آره▪  
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...کرد نگاه چشماش به  

 حرف باهات پیش روز چند اتفاق مورد در میخواستم حامی▪
...که اینه بزنم،حقیقت  

 

 که کنم فکر این به نمیخوام نکنیم؟واقعا صحبت راجبش میشه+
.کردیچیکار باهام  

 

.کردن صحبت باهم کمی موندو ای دقیقه چند  

.خونه برگرده زودتر گرفت تصمیم بودو خسته و گشنه  

 خودش مراقب حسابی خواست ازش و کرد خداحافظی فرهاد از
.باشه  

*** 

 کرد روشن گوشیشو نیست کسی شد متوجه رسیدو خونه به وقتی
.زد زنگ مامانش به و  

نبودین؟ خونه مگه..مامان،کجایین سالم+  

 

 اش حوصله داداشتم نیومدی تو دیدیم ولی بودیم پسرم،چرا سالم••
 یکم نزیک های پارک همین از یکی اومدیم بود رفته سر

.عزیزم بیا پاشو نیستی خسته اگه توام...بشینیم  

 

.بهتون بگذره مامان،خوش نه+  

.باشین،فعال خودتون مراقب...میخوابم میخورم چیزی یه منم  

 

.عزیزم،خداحافظ باشه••  

.رفت یخچال سمت گذاشتو اوپن روی رو گوشی  
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 خوری غذا میز پشت آوردو بیرون رو تست نون و آلبالو مربای
.نشست  

.خورد زنگ گوشیش که بود نخورده کامل رو لقمه اولین هنوز  

.برداشت گوشیشو شدو بلند  

!بود حافظ  

 در که گوشی کردن خاموش دوباره و دادن جواب بین بود مردد
 جواب بزنه آسیبی بهش نمیتونه که خودش دادن دلداری با نهایت

.داد  

کجایی؟_  

 

..دیگه ام خونه+  

 

رسیدی؟ کی_  

 

!نه..چیز..االن+  

...رسیدم ساعته سه دو  

 

 باعث و میترسوند رو حامی عصبانیتش نبودو معمولی صداش تن
.بده جواب درست نتونه میشد  

 بخوای تا رفتی که میشه ساعت سه دو ساعت؟اصال سه دو_
باشی؟ رسیده  

 بهم داری راحت انقدر االن که کردی فکر چی ودتخ پیش نمیدونم
.میگی دروغ  

.دارم کارت پایین بیا گمشو زود  
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 با کرد قطع رو گوشی حامی جواب برای موندن منتظر بدون وقتی
پایین؟ برم بخوام که درسته کرد فکر کردو نگاه گوشی به ناباوری  

 بود بترسه؟کی ازش بخواد که داشت باهاش نسبتی چه مگه اصال
 مگه؟

...رفت در سمت کشیدو صورتش به دستی  

 

 

 

 روش به رو به جدیت با که حافظی و در جلوی ماشینش دیدن با
.شد نزدیک بهش آروم دادو قورت دهنشو آب بود زده زل  

 

.کرد سالم شدو سوار  

 بود مشخص که لحنی با و برگشت سمتش سکوت ثانیه چند از بعد
:زد حرف میشه کنترل داره  

 نزدیکش ندادی قول پیشش؟مگه بری نداری حق منگفت مگه_
نمیکنم؟ رحم بهت ایندفعه گفتم رفت یادت زودی همین نشی؟به  

!پیشش نرفتم..نرفتم من..من+  

..راستشو..دارم..خونه اومدم سریع  

 با و بزنه حرفشو ادامه نتونه شد باعث زد بهش که تودهنی
 نگاه بهش بود گرفته قرار روش اشکی الیه که شده گرد چشمای

. کرد  

 پدرش خواهرو که حاال گفتی خودت طرفی؟با کی با کردی فکر_
میکنم؟ چیکار نمیفهمه و میشه گرم سرش برگشتن  

...میکنم من،آدمت میکنم آدمت  

.کرد حرکت کردو روشن ماشینو  
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.گذاشت دهنش روی دستشو کف دادو تکیه ماشین در به آرنجشو  

.میریخت اشک آروم میکردو نگاه بیرون به پنجره از  

ببینم؟ آرامشو رنگ میتونم وقت هیچ:همیشگی سوال همون بازم  

 تو بهم حافظ سمت در شدن کوبیده بعد و ماشین شدن متوقف با
 این سمت عصبیانیت با که حافظی به ترس با خوردو تکونی جاش
.کرد نگاه میومد در یکی  

:توپید بهش کردو باز درو  

.پایین بیا گمشو زود_  

 

 دهنشو نمیکرد جرات حتی بودو تر عصبانی خیلی شپی دفعه از
.کنه باز التماس برای  

 به و گرفت انگشت دوتا با لباسشو پشت کثیف گربه بچه یه مثل
.داد هولش جلو  

 حافظ که حرکاتی فقط ارادی غیر بودو کرده یخ ترس از بدنش
.میداد انجام میخواستو ازش  

.داد هولش جلو به شدت با شدن خونه وارد وقتی  

:گفت عصبانیت با کردو اشاره اتاقا از یکی به  

.بیار در لباساتو و تو اون برو_  

!نیستی لخت ببینم بیامو حالت به وای  

 

 از حافظ شد باعث که موند بیحرکت کردو نگاه بهش بهت بهت با
.بزنه فریاد خشم  

!اتاق تو برو میگم؟گمشو چی نمیشنوی مگه_  

.شد وارد سریع کردو پاتند اتاق سمت  

.کرد نگاه اطرافش به آلود اشک چشمای با گذاشتو هم روی درو  
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کنم؟ چیکار حاال  

 به کردن فکر با هربار بردو پیراهنش دکمه سمت دستشو چندبار
.کشید عقب دستشو بیاد سرش قراره که بالیی  

 اتاق وارد حافظ که میکرد پا اون و پا این مدام وترسیده سرگردون
.شد  

 تو که چیزی کردو بدی اخم بود تنش باسل هنوز که حامی دیدن با
.گذاشت زمین  بودو دستش  

 مار که آکواریمی به ترس با حامی و برداشت روش از رو پارچه
.شد خیره بود توش بزرگی  

 های دکمه سمت دستشو اومدو حامی سمت محکم قدمای با
.برد پیراهنش  

 به توجهی میکردو نگاه آکواریوم داخل مار به فقط شده خشک
.نمیکرد حافظ  

کنه؟ چیکار میخواست یعنی  

 

 

 

 حاال که انداخت خودش به نگاهی گرفت فاصله ازش حافظ وقتی
.کرد نگاه حافظ به ناباوری با.نبود تنش چیزی  شورت یه جز به  

.کرد نگاه سفیدش بدن به عالقه با اما عصبی هرچند  

 چشم ازش متعجبش آلودو اشک چشمای و صورتش دیدن با
 از بزرگشو مار کردو باز رفت،درشو آکواریم تسم برداشتو

.آورد در توش  

هوم؟ بشی آشنا کوچولوم دختر با بیشتر چیه نظرت_  

...بده یاد بهت چیزارو بعضی بتونه اون شاید  



 معصوم زیبا

 - 188 - 

 به شروع بدنش ستون چهار هم فاصله این از دیدنش با حتی
.بود کرده لرزش  

 

..خداا تورو..تو..ظ..حااف..حا+  

 

 میکنه پیدا عالقه بیشتر بشه ترست متوجه اگه یهیشش،میدونست_
.نزنه آسیبی بهت تا باشی آروم کن بشه؟سعی نزدیکت  

.رفت در سمت آکواریوم برداشتن از بعد گذاشتو زمین روی مارو  

..باشین راحت باهم تا میزارم تنهاتون دیگه من_  

 باالتر لحظه هر قلبش ضربان بودو افتاده سکسکه به ترس از
.میرفت  

.کرد چندبرابر ترسشو در کلید چرخیدن ایصد  

....پرید تخت روی بعد برداشتو عقب به قدمی مار خوردن تکون با  

.کنه رحم بهش میکرد التماس میزدو صدا اسمشو گریه با  

 

..میترسم من..من..حافظ...خدا تورو..حافظ+  

 اما میشد اذیت کوچولوش پسر از بیشتر خودش که هرچند
.کنه متوقفش زودی همین به نمیخواست  

.بود کرده عصبیش حسابی ندادنش اهمیت بودو داده هشدار بهش  

.میپرید دیگه گوشه به ای گوشه از میکردو گریه  

.بود افتاده شماره به نفسش میزدو تند تند قلبش  

 چندبار دویدو سمتش به سریع گرفت فاصله در از کمی مار وقتی
.کوبید در به خودشو  

.نمیکرد حس دستاشو دیگه که بود زده ضربه در به اونقدر  

.چسبید در به شدو مچاله خودش تو مار شدن نزدیک با  



 معصوم زیبا

 - 189 - 

 حس لحظه هر شدنش نزدیک با حاال داشتو مار به شدیدی فوبیای
.بپره بیرون سینش از قلبش که االنه میکرد  

 چند این طول تو که تنشی و خالی شدید،معده ترس نهایت در
...شد شدنش بیهوش باعث داشت ساعت  

:چسبید در به نگران نشنیدن صدایی دقیقه چند از بعد  

!حامی؟_  

 دیگه اتاق وارد نگرفت جوابی وقتی اما زد صدا اسمشو بار چند
.شد  

 بود اونجا حامی که اتاقی به پنجره از تالش با شدو بالکن وارد
.شد وارد  

.نبود قفل قبل از بودو کشویی پنجره  

 

 بغلش دویدو سمت بود چسبیده در به که شدش مچاله جسم دیدن با
...کرد  

 

 

 

.نشست کنارش خودشم و گذاشتش تخت روی  

.زد گونش به آرومی سیلی و گذاشت پاش روی سرشو  

.بازکن چشماتو حامی!...حامی؟_  

 نتونست اما کرد باز ازهم پلکاشو کمی زدنش صدا چندبار از بعد
.بست چشماشو دوباره و داره نگهشون باز زیاد  

 از آکورایم توی مار گذاشتن از بعد و گذاشت سرش زیر بالشی
.رفت بیرون اتاق  
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 دوباره و برگشت آبی لیوان و خیس دستمال با بعد دقیقه چند
.نشستکنارش  

 رو موهاش میکشید بدنش روی رو خنک دستمال که همینطور
.میکرد صداش و میکرد نوازش  

...دیگه شد عزیزم،تموم پاشو_  

 به همچنان اومدنش  هوش به برای اما بود پایین بدنش دمای
.میداد ادامه کارش  

.بابا دردونه کن باز ،چشماتو حامی_  

 

.کرد نگاه بهش بیحال و کرد باز چشماشو آروم بعد دقیقه چند  

میخواست؟ جونش از چی  

 محکم پلکاشو خورد چشماش به لوستر نور زد،وقتی پلک بار چند
.چرخوند دیگه سمت صورتشو دادو فشار هم روی  

 وار نوازش دستشو و نخوره چشماش توی نور تا شد خم کمی
.کشید فکش و گونه روی  

 حسابی میدونم که پاشو عزیزدلم بچه،پاشو میکردیا نگرانم داشتی_
.گشنته  

 

 سرش بالرو این بعد و داره خالیه،ضعف شکمش میدونست یعنی
 آورد؟

.داد تکیه حافظ به و کرد بلند تخت روی از بدنشو حافظ کمک با  

 تخت تاج به میاد تر پایین داره هی بدنش دمای شد متوجه وقتی
 به کرد شروع داد دستش رو آب لیوان اینکه از بعد و داد اش تکیه

.پیراهنش آوردن در  

.انداخت حامی روی کشیدو بیرون کمد توی از پتویی سریع  
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 کرده درست مریم که غذایی اینکه از بعد و رفت بیرون اتاق از
.برگشت گذاشت مایکروویو توی رو بود  

 داده تکیه تخت تاج به سرشو بیحال که حامی و نشست تخت روی
.کشید خودش سمت رو بود  

.بشه دور ازش کرد سعی و گذاشت اش سینه روی دستشو  

میکنی؟ چیکار..چی+  

.کرد زمزمه گوشش کنار و چسبوندش خودش به تر محکم  

.میکنم گرمت پایینه،دارم خیلی بدنت دمای_  

 

 میکرد؟ابراز کمک بهش داشت االن..میومد مسخره رشبنظ
 نگرانی؟

 

 رفتار طوری میاری سرم که بالهایی از بعد که جالبه خیلی+
...نگرانمی خیلی انگار میکنی  

.آورد باال کمی سرشو بردو چونش زیر دستشو  

.بوسید رو بینیش روی کردو نگاه زدش نم چشمای به  

!بال؟_  

 برای فقط اینا همه..بیارم سرت بالیی قراره نکن فکر وقت هیچ
!نه چی و نفعته به چی بفهمی که بود این  

 اش وسوسه بدجوری کم فاصله این از پریدش رنگ صورت
 بوسیدن به تنها و کنه اذیتش این از بیشتر نمیخواست اما میکرد

.کرد بسنده هاش گونه و چشماش  

.میداد بهش خوبی حس حافظ لبای گرمای بودو سرد صورتش  

 ناراضی نکرد حس صورتش روی گرمارو اون دیگه وقتی
.کرد نگاه بهش و کرد باز چشماشو  
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 سینش توی سرشو و بست چشماشو دید لبخندشو و نگاه طرز وقتی
.کرد قایم  

 

 

 

.کشید سینش قفسه روی دستشو  

.میام تا بیارم،نخوابی غذاتو میرم من_  

 

.بشه بلند بتونه تا گرفت فاصله ازش و گفت ای باشه  

 چقدر و سردشه چقدر شد متوجه رفت بیرون اتاق از وقتی تازه
.بوده گرم بغلش  

 گرم تا کرد حلقه دورش پتورو کردو جمع شکمش توی پاهاشو
.بشه  

.گذاشت تخت روی غذارو سینی و برگشت حافظ بعد دقیقه چند  

 اما بود آورده در شکمشو وصدای میکرد مستش غذا بوی هرچند
 به ای عالقه میکرد حس اش سینه روی که سنگینی خاطر به

.نمیداد نشون خوردن  

 تا موند منتظر و کرد لباش نزدیک رو پلو باقالی از پر قاشق
.کنه باز دهنشو  

.کرد تصنعی اخم ندید ازش واکنش وقتی  

نداری؟ دوست پلو پس؟باقالی نمیخوری چیشده،چرا_  

 

.بخورم نمیتونم..آخه..نه+  

 

بتونی؟ نباید چرا_  
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.نمیتونم فقط...نمنمیدو+  

 

.گذاشت بشقاب توی رو قاشق کردو فوت نفسشو کالفه  

 شدم مطمن حاال که نه یا بگیرم ازت سنجابو که بودم شک به دو+
 نمیتونه باشه خودش مراقب نمیتونه که کسی...بگیرمش ازت باید

.باشه داشته سنجابم  

...میداد عذابش بهشم کردن فکر بگیره؟حتی سنجابشو  

.میخورم غذامو..آخه؟میخورم چی؟چرا..چ+  

!ازت میگیرمش هرحال به ولی بخور_  

 عوضی فرهاد اون سمت دوباره بشم مطمئن اینکه مگه
.شرطه غذاییتم های وعده خوردن موقع به البته...نمیری  

 

.گرفت گاز لبشو عصبی  

 فکر و داشت تاوان کافی اندازه به میرفت سمتش اگه همینطوریشم
.بره دیدنش برای کنه جرات دیگه نمیکرد  

.نمیرم فرهاد پیش ام دیگه...باشه،میخورم+  

.کرد غذا از پر رو قاشق دوباره و زد لبخندی راضی  

.کن باز دهنتو حاال هوممم،خوبه_  

 

بخورم؟ خودم نمیشه+  

 

!نه_  

 

.کرد باز دهنشو و کشید هوفی  
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 اما خوروند بهش رو بود بشقاب توی که برنجی دونه آخرین تا
.دپرسی ازش بازم  

 

.نخوردی چیزی صب بیارم؟از بازم برم گشنته اگه_  

 

.نالید شده جمع صورت با و گذاشت شکمش روی دستشو  

.واقعا بسمه...خوردم انقدر گرفت درد دلممم+  

 نمیتونی هستی جایی امشب بگو خونه بزن خب،زنگ خیلی_
.برگردی  

 

 که ماری وجود حاال میترسیدو حافظ خود از کافی اندازه به
 کار این انجام به راضی جوره هیچ میشد باعث بودد توخونش

.نباشه  

!نه+  

 جواب با که میرفت اتاق در سمت و بود برداشته غذارو سینی
.کرد نگاهش پریده باال ابروهای با و برگشت حامی  

 

.دارم کار من..من..آخه+  

 

کاری؟ چه_  

 

.که نخوندم درس،درسامو+  
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 بزن نمیشه،زنگ تشکیل کالس ها جمعه میدونم من که اونجا تا_
 راحت خیالت میترسی مار خاطر به اگه درضمن...نمیری بگو
.اینجا بیاد نمیتونه که باشه  

 

.بده جوابی بهش نتونست دیگه و رفت بیرون اتاق از  

 باید که اومده پیش یکاری داد توضیح و زد زنگ مامانش به ناچار
 اتفاقی چه که میده توضیح  بهش بعدا و بمونه دوستش خونه شبو

...افتاده  

 

 

 

.کرد نگاهش شدو نزدیک تخت به  

دستشویی؟ بخوابیم،نمیری میخوایم دیگه_  

.نیست تنش چیزی اومد یادش که بره پایین تخت از میخواست  

 تخت گوشه از دیگش پای و گذاشت زمین روی پاهاشو از یکی
.بود آویزون  

 از پتورو که همینطور و کرد جمع رو روتختی کشیدن کمی با
.کشید خودش روی اونو میشد بلند میزدو کنار خودش روی  

 خودش روی که لحافی با و اومد بیرون پتو زیر از کامال وقتی
.خنده زیر زد پقی حافظ شد بودبلند انداخته  

.کرد نگاهش و برگشت تعجب با  

 

!بچه درآوردم لباساتو خودم شدم؟من نامحرم یهو االن_  

.داد ابجو حرصی و چرخوند حدقه تو چشماشو  
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 که االن...بودم ترسیده نبودو خوب حالم هرچی،اونوموقع حاال+
.خوبه حالم  

 

کردی؟ شروع زبونیو بلبل باز گرفتی جون دادم غذا نچ،بهت_  

.برداشت عقب به قدمی ترس از حامی که رفت سمتش شدو بلند  

.افتاد پشت به گذاشتو روتختی پارچه روی پاشو  

 از و شدن حلقه دورش حافظ تایدس که زمین بخوره بود مونده کم
.کرد جلوگیری افتادنش  

 و کرد بلندش که میکرد نگاه بهش شک از شده درشت چشمای با
.وایسه پاهاش روی کرد کمکش  

کنی؟ عصبیم که میکنی کاری چرا میترسی انقدر که تو_  

 رو روتختی گوشه و آورد سمتش دستشو که نداد بهش جوابی
.گرفت  

 دستشویی،دلم بری این با نمیشه یول خوبه حالت که خوبه_
.میخوابم روش وقتی باشه خیس روتختیم نمیخواد  

.داشت نگهش محکم  

.بده بهم لباسامو بگیریش ازم اینکه قبل پس خب+  

 

.کن نمیشه،ولش_  

کردو رهاش ناچار کشیدش دوباره وقتی  

.کرد تند قدم سرویس سمت آویزون لبای با  

 رو حافظ کردو نگاه دستشویی آینه توی خودش به زده خجالت
.کرد لعنت  

 توی تنها حافظ بودو ندیده وضعیت این توی اونو مامانشم حتی
.بود دیده لختشو بارها بود شده زندگیش وارد که  چندروز  
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 تنها بودو خاموش اتاق برق اومد بیرون شدو تموم کارش وقتی
.بود روشن تخت کنار آباژور دوتا از یکی  

 سرویس از اومدنش بیرون با بودو کشیده دراز تخت وسط حافظ
.زد زل بهش  

.زد صداش که رفت اتاق در سمت و انداخت پایین سرشو  

سالمتی؟چیشده؟ به کجا_  

 

.بخوابم کاناپه رو میرم+  

 

اومد؟ خوشت انقدر عععع؟واقعا_  

 بغلت محکم بچسبمو بهت همونقدر میدم کوچولو،قول اینجا بیا
.تریم راحت اینجا بیا...کنم  

 

.کشید صورتش روی ستید  

 میگذره خوش خیلی کردی فکر اومده؟واقعا خوشم چیو چی+
خوابیدن؟ باهات  

 

.داد جواب لبخند با شدو خیز نیم تخت روی  

! عزیزم میگذره خوش قطعا_  

 ای دیگه طور ممکنه...ندارم بحث حوصله دیگه که اینجا بیا
 بیبخوا تنهایی اگه کنه تضمین میخواد کی بدم،درضمن جوابتو
سمتت؟ بیاد نکنه هوس کوچولوم دختر  

 

.شد نزدیک تخت به و داد فشار هم روی لباشو  

.بشم جا منم اونور برو الاقل+  
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.کرد نگاه بهش و گذاشت بالشت روی سرشو دوباره  

.بیاد تخت روی تا شد جا جابه کمی  

 حلقه کمرش دور دستاشو کردنش پشت و کشیدن دراز محض به
.کشید خودش سمت و کرد  

.بدم یاد بهت باید چیزارو خیلی کنم فکر_  

 

 

 

.بود چسبیده حافظ شکم و سینه به کامال پشتش  

 مورش مور میشد باعث و میخورد گردنش پوست به نفساش بازدم
.بشه  

 دست حرکت با که میبرد خوابش داشت و میکردن سنگینی پلکاش
.شدن باز حد آخرین تا چشماش سینش روی حافظ  

 بتونه تا میکنه تنظیم وضعیتشو داره و یستن راحت کرد فکر اول
 شکمش و سینه نوازش به و نمیشد متوقف حافظ دست اما بخوابه

.میداد ادامه  

 داره واقعا که بود مردد ولی میرفت باالتر لحظه هر قلبش ضربان
میکنه؟ اینکارو قصد از  

...برده خوابش اصال شاید  

 باعث کار همین و کشید گردنش روی شو بینی نوک آروم خیلی
.کنه جمع ممکنه که جایی تا گردنشو شد  

 بدنش ناخوداگاه شد فشرده حافظ انگشت دو بین سینش نوک وقتی
.لرزید  

.شد مانعش داشتنش نگه محکم با که بشه بلند جاش از خواست  
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..حافظ..حا+  

 

.کرد نزدیک گوشش به لباشو  

.نترس...ندارم هششش،کاریت_  

 

.مکید و گرفت لباش بین گوششو الله  

.داد فشار هم روی لباشو زدو روتختی به چنگی  

 و گردن،سینه روی میلیمتری آرومو و موند نمی بیحرکت دستش
.میشد کشیده شکمش  

.نداشت رو واکنشی دادن نشون توانایی بودو افتاده کار از مغزش  

 کرد نوازش به شروع و رفت نافش از تر پایین حافظ دست وقتی
 به کردو جمع داشت،پاهاشو هشنگ محکم و گرفت دستشو مچ

.کرد نزدیک شکمش  

کنی؟..می چیکار..چی+  

 

 قسمت همون روی خیسی بوسه بعد و گرفت گردنش از ریزی گاز
.زد  

 

..که نمیزنم آسیب کوچولو،بهت نترس_  

 

.نکرد آرومش اما بخش اطمینان هرچند دورگه و بم صدای اون  

.کنه دور خودش از دستشو کرد سعی دادو قورت دهنشو آب  

 با بردو سرش باالی دستاشو و خوابوندش شکم به حرکت یه تو
.گرفت دستاش از یکی  
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...عوضی کن ولم..حافظ+  

 

.کرد فوت گردنش توی بردو سرش نزدیک سرشو  

دیگه،آره؟ بودی من عوضی؟با_  

بسوزونم،هوم؟ کوچولو یه زبونشو کرده هوس پسرکم نکنه  

 بود حرکت رد کمرش گودی و ها پهلو روی مدام که دستی
.بده جوابی نتونه میشد باعث و میزد هم به تمرکزشو  

.بست چشماشو کردو فرو بالشت توی سرشو  

 پهلوی تا پهلوش از بردو شورتش کش زیر اشارشو انگشت وقتی
.داد تکون بدنشو کردو تقال به شروع دوباره کشید دیگه  

.کن لعنتی،ولم کن ولم+  

 

.گرفت قرار هاش ندهد از یکی روی و برد شکمش زیر دستشو  

کنی؟ عصبانیم ادبیت بی با میخوای_  

!بکشی درد خیلی ممکنه ندارم،ولی حرفی  

 

 آخ شد باعث که داد فشار اش دنده روی محکم انگشتاشو از دوتا
.بکشه پردردی  

 

.بودن افتاده شماره به نفساش بودنو شده اشک از پر چشماش  

 مجبور رو حامی دنشآور باال با گذاشتو حامی زانوی دو بین پاشو
.بده فاصله هم از پاهاشو کرد  

 وارد فشار حامی عضو به بااون بودو پاش وسط دقیقا زانوش حاال
.میکرد  
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 پوست زیر رو خون جریان بودو کشیده دندون به پایینیشو لب
.میکرد حس صورتش  

 نشون واکنش قضیه این به داشت بدنش حال عین در داشتو درد
.میداد  

 و داد دست از کنترلشو حافظ توسط گردنش پشت شدن مکیده با
.شد حافظ شدن تر جری باعث که کشید آهی  

 

.انداخت بدنش روی رو خودش جاش به و برد پایین زانوشو  

.افتاده تپش از قلبش کرد حس شدو قطع نفسش ثانیه چند برای  

.داشت عجیبی حس حافظ سنگین جسم و تخت بین شدن فشرده  

 چسبیده بالشت به که صورتشو عوض در کردو رها دستاشو حافظ
.برگردوند خودش سمت بود  

.کرد نگاه خیسش و ترسیده چشمای به عمیق  

 احساس میشد باعث میخوردو صورتش به داغش نفسای هرم
.بیاد وجود به صورتش توی سوزشی  

.کشید گرفتو دندون به لباشو  

 روی انگشتاش حس با که داد فشار هم روی چشماشو درد از
.کرد باز حد آخرین تا شماشوچ عضوش  

 

 

 

فظ..حا..حا+  

 

.نشده آروم،چیزی:_کرد زمزمه گوشش کنار  
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.کنه خم پاشو کرد وادارش بودو رونش زیر دستشو  

 روی دستشو آروم خیلی و داشت عضوش به بهتری دسترسی حاال
.میداد حرکت اون  

.کنه پنهون بالشت توی صورتشو کرد سعی گرفتو گاز لباشو  

..خجالتیم اوممم،پسر_  

 

 نتونه حامی شد باعث که زد آلتش به ضربه چندتا انگشتاش سر با
.کنه ناله و بگیره خودشو جلوی  

...حافظ..آااه،نکن+  

 سینه به شدت با قلبش بودو کردن باد درحال لحظه هر آلتش
.میکوبید  

.میکرد ناله دار کش نفسهای با نداشتو خودشو کنترل توانایی دیگه  

...کن ناله ددی هوممم،برای_  

 دست توی شدشو تحریک عضو و برد شورتش داخل دستشو
.گرفت  

.زد چنگ روتختی به کشیدو آهی حافظ دست با عضوش تماس با  

 ای عجله هیچ میدادو حرکت آلتش روی دستشو و آروم خیلی
.نمیکرد  

.کشید بیرون دستشو زدو لبخندی گوشیش زنگ صدای شنیدن با  

.رفت عسلی سمت شدو بلند حامی روی از ریلکس خیلی  

.کرد نگاه رفتنش به شده گرد چشمای با بودو شده خشک دهنش  

 که چیزی از بیشتر لحظه هر داشتو درد احساس تنش پایین توی
.میخواست رو بود افتاده اتفاق  

رفت؟ شدو بیخیال راحت انقدر شد؟چرا تموم یعنی  

.شد مواجه حافظ اخم با که برد آلتش سمت دستشو  
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 و کنه قطع تماسو تا موند منتظر تنها شدو خشک هرا وسط دستش
.برگرده  

 خط پشت فرد با رسمی کردن صحبت دقیقه چند از بعد بالخره
.اومد تخت سمت گذاشتو عسلی روی رو گوشی  

 حافظ که بود کار ادامه منتظر باال قلب ضربان با و زده هیجان
.کشید دراز تخت دیگه سمت بهش پشت  

بخوابه؟ میخواست بود شده حریکت حامی که چی؟حاال یعنی  

.کرد نگاه وبهش گرفت گاز لبشو کفری  

!لعنتی  

 بود شده تحریک که جنبه بی جسم این با نمیتونست،نمیتونست
.بخوابه  

 رو حافظ خشن صدای با که برد پایین دستشو دوباره حافظ بیخیال
.شد رو به  

!میبینی بد بشم نمیزنی،عصبی دست بهش_  

.میداد زدن حرف جرات هشب این نمیدیدو چشماشو  

کنم؟ گوش حرفت به باید نزنم؟چرا دست چرا+  

 

 نشدی قانع...میبرم کوچولوتو اون یا دستت یا ندی گوش اگه چون_
.بدم توضیح بهتر بگو  

...کوبید تخت روی دستشو کشیدو نفسی حرصی  

 

.چرخید حافظ سمت گرفتو گاز لبشو  

..چطوری و بگه چی نمیدونست  

.گذاشت کتفش روی و آورد باال دستشو  
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 دادو فشار هم روی عصبی چشماشو ندید طرفش از واکنشی وقتی
.رفت تر جلو  

.بوسید گذاشتو کتفش وسط روی لبشو  

 

.بخشه لذت چقدر پوستش روی سردش لبای لرزش کرد فکر  

 بعدا بود ممکن میرفت پیش تنهایی اگه اما کنه اذیتش نمیخواست
.باشه داشته بدی واکنش  

.کشید باال کمی خودشو و گذاشت پهلوش روی دستشو  

.کرد نزدیک گوشش به سرشو  

بخوابی؟ میخوای!حافظ؟+  

 

.برگشت سمتش به زدو لبخندی  

.کرد نگاهش رفته باال ابروی تا یه و جدی ای قیافه با  

نمیاد؟ خوابت_  

 

 پایین سرشو خجالت از و بیاره دووم نگاه اون زیر تونست نمی
.انداخت  

 

...نمیاد خوابم..نه...نه،آخه..من..من+  

 

.آورد باال سرشو و برد چونش زیر دستشو  

!میخوایش؟+  

.موند ساکت چشماش توی شده غرق ثانیه چند  

.آره،میخوامش..آ_  

 



 معصوم زیبا

 - 205 - 

 

 

.بوسید بینیشو نوک و برد جلو سرشو  

.مکید زدو بوسه نرمشو لبای و زد خیمه روش  

 جری حافظ میشد باعث اما بود ناشی زیادی کردن همراهی برای
.بشه تر  

 کنده لباش ممکنه لحظه هر میکرد حس و میبوسیدش خشن زیادی
.بشه  

 خیره چشماش به و کرد بلند سرشو حافظ که کرد دردی پر ناله
.شد  

.بزنه آسیب بهش ممکنه و بارشه اولین  

.کنه فکر خودش به فعال نباید،نباید  

.بشه زده کامال بود ممکن و نمیدونست گرایشش از چیزی حامی  

.کرد بوسیدن به شروع تر مالیم و رفت گردنش سمت  

 گاز بعد و کشید اش ترقوه کنار تا گلوش سیبک روی از لباشو
.گرفت ازش ریزی  

 انگشت با اونو کشیدو شلوارش کش تا سینش روی از دستشو
.گرفت اش اشاره و شست  

 و بشه فشرده آلتش شد باعث که کشید باال سمت به شورتشو کش
.کنه ناله  

.گرفت فاصله کمی و شد لندب روش از  

.کرد نگاه بهش شده سرخ های گونه و خمار چشمای با  

 بیرون توش از بلندی و نازک رفت،طناب کمد سمت شدو بلند
.برگشت تخت سمت به و کشید  
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 باال سمت به اونو که کرد نگاه شدش پیچی تناب دست به ترس با
.زد گره تخت تاج به بردو  

میکنی؟ داری حافظ؟چیکار+  

 

.کن اعتماد خواستیش؟بهم نمی مگه_  

 

.شد کارش ادامه منتظر و نزد حرفی  

.گذاشت زانوهاش پشت اونو کشیدو بیرون ای میله تخت زیر از  

.زد اش گره و رسوندش میله به و بست تخت تاج به ای دیگه تناب  

 بدنش توی لرزی بکنه باهاش میخواست که کاری به کردن فکر با
.کرد گاهن بهش زده هیجان و افتاد  

.گذاشت تخت روی اونو و برداشت لوب کشو توی از  

.بود منتظر و میزد نفس نفس  

 نزدیک بهش برداشت تخت کشوی توی از که بندی چشم با وقتی
 سمت سرشو مخالفت برای ببنده چشماش دور اونو خواست و شد

.برگردوند دیگه  

.ببینم میخوام..میخوام+  

 

.برگردوند خودش سمت گرفتو چونشو  

.بگذره بد بهت بیاد،نمیزارم پیش بخوای تو هرچی نیست قرار_  

 

کرد؟ اعتماد بهش میشد...کرد نگاه چشماش به  

.رفت پایین و بست چشماشو  

 تحریک آلت روی رو سرد لوب و نشست تخت روی پاهاش کنار
.ریخت شدش  
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 لباشو کشیدو آهی بود کرده پیدا تماس باهاش ناگهان که سردی از
.گرفت گاز  

 ضربه دست کف با گاهی میکردو پایین و باال آلتش روی دستشو
.میزد پاهاش رون به محکمی چندان نه  

 خودشو جلوی نمیتونست اما نشه خارج ازش صدایی میکرد سعی
.میکرد ناله مدام و بگیره  

 بلند تخت روی از کمرشو که کرد وارد فشاری آلتش کالهک به
.کوبید روش دوباره کردو  

کنیم؟ تجربه باهم جالبو یزچ یه هومم،میخوای_  

 

.داد جواب لکنت با دادو قورت دهنشو آب  

رو؟... چی..چ+  

 

.شد جا جابه و برداشت آلتش روی از دستشو  

 بزنم دست تنگت سوراخ اون و کوچولوت به اینکه بدون میخوام_
چیه؟ کنم،نظرت ارضات  

 

 رو بدنش بودو شده تحریک بود زده االنم همین که حرفی با حتی
.کرد ضمنقب  

 

...نمیشه که اینطوری..اینطوری+  

 

.بدیم انجامش باهم میخوام من ولی_  

 

.کشیدش خفیف بردو موهاش توی دستشو  
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دسترسی؟ در چقدر شدی بسته که حالتی این تو میدونستی_  

...بشم صاحب اونو کنمو لمس بدنتو گوشه به گوشه میتونم  

.داد هادام اش دورگه صدای با و کرد نزدیک گوشش به سرشو  

 که برم ور باهاش انقدر و بگیرم رو کوچولوت کیر اون میتونم_
  تنگتو و صورتی سوراخ میتونم....کنی التماس شدن ارضا برای
.کنمش خودم سایز و کنم افتتاح  

 و میزنم تلمبه سوراخت توی دارم که رو وقتی کنی تجسم میتونی
میکشی؟هوم؟ جیغ لذت از  

 به کشدار و نامنظم نفسای با و میکوبید سینه به شدت به قلبش
.میداد تکون بدنشو ناخوداگاه میکردو گوش حرفاش  

.میکرد ناله حتی میشدو تحریک بیشتر لحظه هر  

 زیر رو بخشی لذت و خفیف درد حامی و میگفت و میگفت حافظ
.میکرد احساس دلش  

 و چسبوند گوشش به لباشو حافظ که زمانی درست بعد دقیقه چند
.کرد عمیقی ناله شدو ارضا شدت با گرفت گاز اونو  

.زد ای بوسه بازش نیمه لبای روی و زد لبخندی  

 

 و باال زدن نفس نفس خاطر به که بود اش سینه وتنها نمیزد حرفی
.میشد پایین  

 ماساژ به شروع کردو باز پاشو و دست عجله بدون و آروم خیلی
.کرد بدنش  

 ای گهدی چیزای محور حول فکرش بود شده ارضا که حاال
...میچرخید  
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 بود؟ولی کرده تجاوز بهش داشت؟االن اینکار از قصدی چه
.بود خواسته اینو نه،خودش  

نکرد؟ کاری خودش چرا پس داشت آزار قصد اگه اصال  

.انداخت نگاهی تنش پایین به ناخوداگاه  

...بود نشده تحریک حتی که بود عجیب  

 رفت ونبیر اتاق از حافظ وقتی و داد فشار هم روی چشماشو
.شد پهلو به و برگردوند دیگه سمت روشو  

!!متنفرم ازت  

 

 

 

.بود برده خوابش برگشت اتاق توی وقتی  

 تناب انداخت،جای وضعیتش به نگاهی کشیدو سرش رو دستی
.بود شده قرمز مچش روی  

نبود؟ ظریف زیادی  

.کرد تمیز اشو تنه پایین و برداشت دستمالی  

.انداخت بدس توی و کشید زیرش از رو روتختی  

 روی از سیگارو پاکت کشید لختش بدن روی رو پتو اینکه از بعد
.شد بالکن وارد و برداشت عسلی  

**** 

 شد مواجه باهاش که ای صحنه اولین کرد باز چشماشو وقتی صبح
.بود حافظ سینه روی تتوی  

 سینش روی و آورد باال دستشو خوابه هنوز که شد مطمئن وقتی
.گذاشت  

.بود شده بوسیده اون توسط بودو رسیده اوج به ناو دستای زیر  
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 با کردم؟اصال درستی آدم خرج بارهامو اولین یعنی کرد فکر
 انجام اینکارو هورمونام تاثیر تحت فقط یا کردم اینکارو منطق
 دادم؟

.کرد مشت سینش روی دستاشو  

 راضی که بودش داده قرار موقعیتی توی بودو کرده تحریکش اون
.بشه اینکار به  

.بود بغلش توی اینجا حاال و بگیره فاصله ازش بود قرار  

 حافظ دست آروم خیلی  و فرستاد جنبگیش بی و خودش به لعنتی
.شد بلند و برداشت پهلوش روی از رو  

 چشمای جلوی وضعیتی همچین با انداخت،یعنی بدنش به نگاهی
بوده؟ اون  

.نکنه کرف گذشته شب اتفاقات به تا داد فشار هم روی چشماشو  

 حس دلش زیر رو گذشته شب دوسداشتنی و خفیف درد همون
.میکرد  

 باز درشو و رفت کمد سمت مردد نکرد پیدا خودشو لباسای وقتی
.کرد  

.کرد نگاه کمد توی وسایل به باز دهن با  

 خیلی گاهی اون ولی..داد قورت دهنشو آب بود؟ مستر حافظ
...میشد مهربون  

.کشید صورتش روی دستی میداد بهش که القابی یادآوری با  

بود؟ نشده متوجه زودتر چرا  

 

 بودو وایساده کمد جلوی که حامی به بودو داده تکیه تخت تاج به
.میکرد نگاه میدید داخلشو  
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 چیزی بود امیدوار االنم و بفهمه چیزی زود انقدر نمیخواست
.نشه متوجه  

کردن؟ فضولی میگذره خوش_  

 

.خورد تکونی و شد شکه حافظ صدای با  

.زد حرف لکنت با و برگشت سمتش  

 

.کنم فضولی که نمیخوام.. نمیخوام من!..چیز...آخه..نه..نه+  

 

اونجایی؟ االن که میخوای چی پس_  

 

...بپوشم که چیزی یه..فقط+  

 

.زد زل چشماش به ترس با پیشش بره خواست ازش وقتی  

!افتادم دردسری عجب توی کرد فکر  

.شد یکنزد تخت به و رفت جلو آروم  

 زده خجالت دید میچرخید بدنش روی که رو حافظ نگاه وقتی
 آورد پایین تخت روی لحاف برداشتن قصد به رو لرزونش دستای

 روی کشیدو خودش سمت اونو و گرفت دستشو مچ حافظ که
.نشوند پاهاش  

 رد که میکرد نگاه لختش رونای به و بود انداخته پایین سرشو
.بود مونده روش دیشب آروم های ضربه از محوی  

 مطمن و نداره باالیی تحمل که میدونست اما دوسداشت رو درد
.بیفته قراره اتفاقی چه نبود  
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 گردنش تا کرد خم سرشو کمی زد گردنش روی که خیسی بوسه با
.نباشه دسترس در  

.فکره توی حاال و فهمیده چیزایی یه که فهمید ترسش از میشد  

.گذاشت بود حامی دید توی که یجای دقیقا پاش رون روی دستشو  

 و شد سرخ صورتش کشید اون روی وار نوازش دستشو وقتی
.کرد حلقه حافظ مچ دور دستشو  

 به و آورد باال سرشو متعجب حامی که کرد گلویی تو خنده
.کرد نگاه صورتش  

میترسی؟ انقدر کوچولو؟چرا شده چت_  

 

 متعجب چشمای همون با میکردو نگاه لباش به حرفاش درک برای
.میزد پلک آروم  

 یا بده کنه،جواب فکر درست نمیتونست بود؟چرا شده چش واقعا
کنه؟ رفتار  

 

.شد بلند خودش و گذاشت تخت روی آروم اونو  

.برگشت حامی سمت و برداشت تمیزی حوله کمد توی از  

. حموم بریم شو بلند_  

 

 خودش از دیشب خاطر به کافی اندازه چی؟دوتایی؟به یعنی
میرفت؟ ام حموم باهاش باید حاال یکشیدم خجالت  

.آورد باال سرشو میکرد بازی انگشتاش با که همینطور  

...میرم بعدا..نمیخواد...نه+  

 

بری،هوم؟ تنهایی میتونی نیستی راحت اگه_  
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.زد پلک چندبار و بده جوابی چه نمیدونست  

.میرم بعدا فقط..نبود این منظورم نه،نه+  

 

 

 مشکلی االن شو،وقتی بلند زودتر نیستم من قضیه اگه پس خب_
.بدی انجامش بهتره نداره وجود  

 خجالت شد متوجه موند تخت روی همونجا حرکت بدون وقتی
.بشه بلند وضعیت اون با میکشه  

.بده انجام کارشو راحت تا رفت بیرون اتاق از  

 

 

 

.گرفت دوش زیر بدنشو و کرد تنظیم رو آب دما  

 وقتی و افتادن اتفاقایی چه آورد نمی روش  به که خوب چقدر
.باشه تر راحت میداد اجازه بهش میشد خجالتش متوجه  

 

نشه؟ پشیمون بعدا که میکرد باید میکرد؟چیکار باید چیکار االن  

؟ گذشته شب از بود داشت؟پشیمون حسی چه االن اصال  

 کرده تجربه رو چیزی همچین که داشت خوشایندی حس دلش ته
میکرد؟ چیکار آینده با اما  

.کشید بدنش روی و زد صابون دستشو  

...دیشب..دیشب...دیشب  

 درد داشت سرش بودو فکر توی مدام بود شده بیدار که وقتی از
.میگرفت  
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.بست رو آب و کشید نفسی کالفه  

 حموم از و بست تنش پایین دور رو بود گذاشته براش که ای حوله
.شد خارج  

.بود گذاشته لباس تخت روی براش  

...کرد تنش لباسارو و کند رو حوله  

.کرد روشنش و برداشت گوشیشو سریع افتاد سنجابش یاد وقتی  

 دید رو بود فرستاده براش سنجاب از برادرش که عکسی وقتی
 خاموش دوباره رو گوشی و بوده حواسشون که شد راحت خیالش

.کرد  

 به همینطور و نشسته که دید رو حافظ اومد بیرون اتاق از وقتی
.میکنه نزدیک لبش به رو قهوه فنجون میکنه نگاه میز روی مجله  

 و میرسه نظر به خوبی جذابه،آدم اون خب کرد فکر
!ندارم تحملشو نه،قطعا...من و مستره یه اون اما،اما...مواظبمه  

 روی و اومد خودش به کرد نگاه بهش و آورد باال سرشو وقتی
.نشست حافظ از زیادی چندان نه فاصله با مبال از یکی  

.نکردی خشک خوب موهاتو_  

 

.میگفت کشید،درست موهاش روی دستی  

.خودش میشه نیست،خشک مهم+  

 

.باش زود...بیا و بیار رو حوله_  

 

!نداشت رو زورگویی دقیقا،تحمل  

 پیش دوباره و برداشت رو برگشت،حوله اتاق به دوباره شدو بلند
.رفت حافظ  
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.بشینه اونجا تا کرد اشاره پاش روی به و کرد نگاه بهش  

 دیگه حاال کنه فکر دیشب اتفاقای خاطر به کرد،نمیخواست اخمی
.میشه همون بخواد هرچی و اختیارشه در  

اونوقت؟ بشه چی که اونجا بیام+  

 

.کرد نگاهش شده کج سر با و انداخت باال ابروشو تای یه  

 شروع رو زبونی بلبل باز که افتاده اتفاقی چه بدونم میخواد دلم_
باشی؟ بدی پسر میخوای...کردی  

 

.درآورد اداشو و کرد کج لباشو  

 کارای میتونم میگی؟من من به هی چیه اینا...خوب بد،بابای پسر+
...بدم انجام خودم خودمو  

.میکرد درد حسابی سرش بودو خوابیده ساعت دو کال شاید  

.کنه کنترل صداشو کرد سعی و داد فشار هم روی چشماشو  

...ندارم ثبح حوصله اینجا بیا_  

 

 هرکسی بهتره پس ندارم بحث حوصله منم جالب،اتفاقا چه+
!باشه گرم خودش کار به سرش  

 اتاق سمت و کرد پرت رو حوله که کرد نگاه بهش عصبانیت با
.رفت  

.شد مانعش و رسوند بهش خودشو ببنده درو اینکه از قبل  

.بود رسونده اینجا خودشو زود کرد،چقدر نگاه بهش تعجب با  

 باال دستشو دوتا شدش قرمز چشمای و صورتش روی اخم یالبیخ
.کرد نگاهش سوالی حالت با و آورد  

میکنی؟ نگام اینجوری چیه؟چرا+  
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 بهتره بنظرم نیستی،ولی میکنی که کارایی متوجه حتی که جالبه_
.عزیزم کنی فکر عاقبتش به هرکاری انجام از قبل  

 

.کشیدش تخت تسم و گرفت بازوشو بده جوابی اینکه از قبل  

.انداخت پاش روی شکم به رو حامی و نشست خودش  

.شد فرارش مانع و چسبوند حامی پاهای به دیگشو پای  

!کن میکنی؟ولم داری چیکار+  

 

 دیگه دست با و بشه بلند نتونه تا داشت نگه کمرش روی دستشو
.کشید پایین شورتشو و شلوار  

میشه؟ تنبیهت باعث که خودته رفتارای نمیکنی کنم؟فکر ولت_  

 منقبض خودشو شد باعث که کشید باسنش روی وار دایره دستشو
.کنه  

کنه؟ چیکار میخواست  

.شدنه داغ حال در بدنش میکرد احساس نشده هیچی هنوز  

 زد بهش که ضربه با که شد ماجرا ادامه منتظر بیحرکت و ساکت
.شد پرت جلو به شده شکه  

 شدیدی واکنش جایی جابه این بودو زده بهش آرومی خیلی ضربه
.میرفت شمار به  

 باسنش به بعدی ضربه که افتاده اتفاقی چه بود نفهمیده هنوز
.خورد شدیدی تکون دوباره خوردو  

 به سفیدش باسن کل و میرفت باال ها ضربه درد و شدت رفته رفته
.میزد سرخی  

..داره درد..درد..کن ولم..حافظ+  
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 نمیفته،میدونی اتفاقی مچینه دیگه که باشم مطمئن باید عزیزم اما_
 که؟

 

 بکشه درد از بلندی داد شد باعث که بود محکم انقدر بعدی ضربه
.بخوره شدیدی تکون و  

 

...میدم قول...نمیکنم دیگه...دیگه+  

 

.بود کافی براش بود خورده که ای ضربه تا پنج و سی بنظرش  

 ناله باعث که کشید شدش سرخ باسن روی وار نوازش دستشو
.دش حامی  

 

 

 

 دیر االنشم همین که انداخت،حیف شدش سرخ باسن به نگاهی
.بزاره منتظر باباشو نمیتونست بودو  

.بشه بلند داد اجازه بهش و کشید باال شلوارشو  

.میکرد گز گز باسنش پوست و داشت عجیبی درد و سوزش  

.رسوند تخت به خودشو و برداشت قدم چند سختی به  

 تخت به باسنش رسیدن محض به که بشینه تخت روی خواست
.وایساد صاف و شد پشیمون  

 تخت روی خودشو شکم با و کرد حافظ روح نثار فحشی لب زیر
.انداخت  

.کشید بیرون کمد توی از شلواری و کت شدو بلند  
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.برداشت کرمی کردو تنش لباسارو  

 هردوتا با و داد خودش به تکونی برد شلوارش سمت دستشو وقتی
.گرفت شلوارشو دست  

.بهش بزنم کرم دستتو،میخوام وردار+  

 

.میزنم بعدا نمیخوام،خودم...نه_  

 

.کردی شروع که برات؟باز بود کم واقعا+  

 

.برداشت دستشو دادو فشار تخت تشک روی سرشو  

.مالید باسنش به و ریخت دستش روی رو کرم از کمی  

 خودش به تکونی که کشید باسنش خط بین انگشتاشو زدو لبخندی
.کشید ارومی آه و داد  

.کرد نگاه بهش باز نیمه چشمای با و کرد کج سرشو  

.زد بهش آرومی ضربه  

...بدم نشون بهت شرکتم بریم باهم شو بلند_  

 

.شد بلند. اکراه با چرخوندو حدقه توی چشماشو  

 اینجوری همیشه قراره مستره چون نمیکشید؟نکنه نازشو یکم چرا
 باشه؟

 میتونه هنوز و نکرده کاری هاشبا درواقع اینکه به کردن فکر با
.زد لبخندی شدو سرخ کمی بره راه همیشه مثل  

 اونو خواست ازش کشیدو بیرون سفیدی پیراهن کمد توی از وقتی
.کرد نگاهش تعجب با بپوشه  
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 زیاد نکنم فکر بپوش ندارم،اینو کمد توی تو سایز شلوار کت_
.باشه گشاد  

 

حاال؟ بیام لباسا همین با نمیشه+  

 

 نمیخوای که نخوردی،تو چیزی هنوز بیا بپوش زود نمیشه رنخی_
هوم؟ بشه تکرار بازم دیشب اتفاقای  

 چی؟منظورش یعنی کرد فکر کردو نگاه رفتنش مسیر به
 باهاش تخت روی که کاری یا شدنش بیحال و ماره با ترسوندش

 کرد؟

...برداشت رو پیراهن و کشید صورتش روی دستی  

 

**** 

 

 نشون بهش دور از و دست اشاره با رو شرکت مختلف های بخش
.کرد اشاره خودش اتاق به بعد دادو  

 رو دیگه اتاقای نیست الزم اصال و میکنی کار اینجا تو درواقع_
.ببینی  

 

.من نه تو شرکته،یعنی رئیس اتاق که اینجا اما+  

 کارمند و هست کارم تازه اتفاقا که کارمندا از یکی دیده کی آخه
کنه؟ کار اتاق یه توی رئیس همراه ستنی شرکت اصلی  

 

.کرد هدایتش اتاق سمت و گذاشت کمرش پشت دستشو  
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 فکر چیزا این به بهتره پس میخوام من که چیزیه این هرحال به_
.نکنی  

 

.بود شیک اما ساده هرچند و داشت خاکستری مشکی تم اتاق  

 و میز و بودن شده چیده ای شیشه میز دور زیبا چرم های صندلی
 حافظ به متعلق که داشت قرار اون روی به رو بزرگی دلیصن
.بود  

 

.برگرده تا بشینه خواست ازش و کرد اشاره ها صندلی از یکی به  

.کرد نگاه تادورش دور به کنجکاوی با و نشست همونجا  

.نشست خودش صندلی روی و برگشت اتاق به بعد دقیقه چند  

.بدم نشون اینارو بهت اینجا بیا_  

.بشینه پاهاش روی کرد اشاره که ایستاد کنارش شدو بلند  

 خودش سمت و گرفت دستشو خودش اینبار که کرد نگاهش مردد
.کشیدش  

 با که بود حافظ به پشتش و کامپیوتر روی به رو صورتش حاال
 حافظ سینه به پشتش کامال کشیدنش و شکمش روی دستش گذاشتن
.چسبید  

 میگفت بهش میدادو نجاما باید که کارهایی عجله بدون و آرامش با
 و میشد مورمورش که میزد گردنش روی ریزی بوسه گاهی و

.میکرد جمع خودشو  

 

 فرهاد به میکرد فکر اینکه نه بود؟مگه حافظ به متعلق حاال یعنی
بود؟ خوشایند براش تعلق حس این انقدر حاال چرا داره؟پس عالقه  
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 گفت میشد حتی و نبودن سخت زیاد بده انجام بود قرار که کارهایی
.بودن تر راحت میداد انجام خونه تو که کارایی از  

 آماده آینده روز دو یکی تا اما نشده آماده کارت میز هنوز البته_
.کنی شروع کارتو میتونی و میشه  

.بود خوردن وول درحال مدت تمام و میکرد درد باسنش  

.ببینمت پاشو_  

 

آخه؟ چرا..ها؟+  

 

.میخوری وول انقدر که شدیچی ببینم شو بلند_  

 

.میسوزه یکم..فقط یکم..نه+  

 

.ببینم شو بلند گفتم_  

 

...بیاد یکی اگه+  

 

 پاش روی از تا داد هولش کمی و گذاشت پهلوش طرف دو دستشو
.کنار بره  

.کرد قفل اونو و رفت در سمت  

 کرد خمش میز گرفت،روی دستشو و برگشت حامی سمت دوباره
.کشید پایین شلوارشو و  
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 به باسنش پوست روی که رنگی قرمز های دون دون دیدن با
.کرده روی زیاده بار اولین برای شاید کرد فکر اومدن وجود  

 اون از کمی درآوردو رو بود گذاشته جیبش توی قبل از که کرمی
.مالید باسنش روی رو  

 میز سطح روی کرد،انقدر نگاه بود میز روی که دستاش به
.میزد سفیدی به انگشتاش سر که بود داده فشارش  

 خط سمت دستشو اما ریخت،اینبار کرم دستش روی دیگه کمی
.کشید اون روی بردو باسنش  

 از میتونست بود رفته فرهاد مالقات برای باباش که حاال کرد فکر
.کنه بازی کوچولوش پسر با کمی و کنه استفاده فرصت  

 هک داد ماساژ دورانی و گذاشت سوراخش روی شستشو انگشت
 روی دستشو حافظ که بشه بلند خواست و کرد منقبض خودشو
.شد مانعش و گذاشت کمرش  

...حافظ..حا+  

 

که نیست هیششش،چیزی_  

میترسی؟ ددی از  

 

.ببینه رو حافظ بتونه تا کرد خم سرشو گرفتو گاز لباشو  

.بوسید اشو شقیقه روی و شد خم شد استرسش متوجه وقتی  

.بزنم،نترس آسیب بهت نیست قرار_  

 

.موند بعدی حرکت منتظر و کرد بسته بازو پلکاشو  

.گرفت دست توی تخماشو بردو تر پایین دستشو  
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 بهش که ناگهانی فشار با که مالید می دستش توی اونارو آروم
.درآورد رو حامی آخ کرد وارد  

 باال دوباره دستاشو و زد بهش آروم ضربه چند انگشتاش سر با
.آورد  

 جلو خودشو که کرد واردش اشارشو انگشت اول بند آروم خیلی
.کشید  

.گردوند برش جاش سر و گذاشت شونش روی دستشو  

.کنه ناله ناراضی حامی شد باعث که کرد تکرار کارشو چندبار  

 توی اونو کامال انگشت بند جای به اینبار و کرد توگلویی خنده
.کرد فرو سوراخش  

..آییییی...عااا+  

 

!هیشش_  

..میکنی عادت بهش االن  

 

.فرستاد داخلش دوباره و کشید بیرون انگشتشو بعد کمی  

.کرد ناله به شروع حامی که کرد تکرار کارشو  

 میبرد انگشتش دخول خاطر به که لذتی اما داشت عجیبی درد
.نده بهش اهمیتی و کنه تحمل رو درد میشد باعث  

 هم روی درد از چشماشو کرد واردش هم رو دوم انگشت وقتی
 بیرون دادش صدای تا گذاشت دهنش جلوی دستشو و داد شارف

.نره  

.بکشدش باال تا گرفت شلوارشو کشیدو بیرون انگشتشو بعد کمی  

.کرد نگاه بهش خمار چشمای با حامی  

کنه؟چرا؟ ولش اینجوری میخواست  
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کنه؟ رهاش میخواست چرا بود شده تحریک که حاال  

 باال شلوارشو و نکرد توجهی بهش اما شد نگاهش متوجه هرچند
.کشید  

.کرد پاک انگشتاشو و برداشت دستمالی  

.شد بلند و گذاشت میز روی دستشو کردو اخمی  

.بده ادامه بخواد ازش دیشب مثل بازم نمیخواست  

 رفتن راه موقع میکرد تالش و میسوخت میکردو درد سوراخش
.نزنه لنگ  

...بشینه صندلی روی میتونست عمرا دیگه حاال  

.پرسید داری خش و ضعیف صدای با و کرد نگاه در به اخم با  

کجاست؟ بهداشتی سرویس+  

 

 

 

.کرد حرکت سرویس سمت و بست رو اتاق در عصبی  

.کشید باسنش روی دستی شلوار روی از  

میکرد؟ باهاش اینکارو چرا  

.کرد نگاه دستشویی آیینه توی خودش تصویر به  

 همچین اردو االن که بود کرده محدود رو خودش عمرش کل
بشه؟ ای رابطه  

 دور آدما همه از خودشو داشت که تنهایی وجود با زندگیش کل تو
 سعی که رو احساساتی و نشه اشتباهی رابطه وارد تا بود کرده
.نکنه دار خدشه کنه حفظشون بود کرده  

 کم مدت این تو که میشناخت رو حافظ چقدر مگه چی؟اصال حاال
بود؟ سپرده اون به خودشو راحت  
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...بود؟نمیدونست پشیمون  

 بودن اشتباهی حتی یا حافظ بودن اشتباهی از میترسید،میترسید
.اومد می وجود به داشت که حسی  

.آدم این از میشد دور باید...زد صورتش به آبی  

..میشد وابسته اگه اما بودن رفته پیش خیلی االنشم تا هرچند  

 چشمای با اینکه نه میکرد؟مگه اعتماد بهش ای بهونه چه با
بود؟ دیده رو ساله چند پیوندهای پاشیدن هم از خودش  

!فرهاد  

 کرده چیکار باهاش...مهربون آدم پشتیبانه،یه یه اون میکرد فکر
 بود؟

 رفته پیش فرهاد از بیشتر دیگه،حتی بود اون مثل یکی حافظم
.بود کرده درازی دست جسمش به بودو کرده تحریکش اون...بود  

 افکار این تمام سرچشمه درواقع و دونستنمی گناه بی خودشو
.بود وجدانش عذاب همون  

.پاشید صورتش به و کرد آب از پر مشتشو دوباره  

.میرفت کرد،باید نگاه میکرد چکه صورتش از که آبی قطرات به  

.کرد پاک دستهاشو و صورت و برداشت دستمالی  

.کرد حرکت خروجی در سمت سرعت با و شد خارج سرویس از  

.شد شرکت سالن وارد حافظ پدر که بود در قدمی یه توی  

.جان پدر دامادت از کندی دل عجب بزرگ،چه رئیس به سالم_  

 

 و فرستاد شانسش به لعنتی سرش پشت حافظ صدای باشنیدن
.برگردوند سمتش صورتشو  
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 سرش بالرو این کی نیست آخه؟معلوم بگم سالم،چی علیک×
.بیاره اسمشو نیست حاضر که آورده  

 

.گذاشت حامی کمر پشت دستشو شدو تر دیکنز  

داره؟ دلسوزیم ارزش مگه مرتیکه میکنه؟اون فرقی چه حاال_  

 

 گیر داستانی وسط میکرد میکردن،حس صحبت فرهاد راجب
 حتی و نمیشناسه اونو های شخصیت از هیچکدوم که افتاده

....نمیدونه رو اصلی موضوع  

 سالم سریع و شد چهدستپا کمی که کرد نگاه بهش خنثی حافظ پدر
.کرد  

 

.سعادت آقای سالم+  

 

 حافظ به نگاهشو دوباره و داد تکون سالم معنای به سرشو تنها
.داد  

نمیکنی؟ نمیشناسم،معرفی رو جوان پسر این+  

 معتمد و نیکان شرکته،دوست جدید کارمند حامی راستش خب_
.من  

 

.کرد زمزمه ای خوبه و انداخت حامی به پایی تا سر نگاه  

 حافظ اون سر پشت و کرد حرکت اتاقش سمت به حافظ از وترجل
.افتاد راه بود گرفته رو حامی دست مچ که درحالی  
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 از قبل میخواست سرش داد،خیر فشار هم روی چشماشو عصبی
.بره و بزنه بیرون شرکت از بفهمه حافظ اینکه  

 

.شد اتاق وارد حافظ همراه ناچار  

 که درحالی هم حافظ و نشست ها صندلی از یکی روی پدرش
 پدرش روی به رو میکشید کناریش صندلی سمت  رو حامی

.نشست  

 

 

 

.بود معذب کمی  ام حافظ پدر جلوی و نداشت خوبی حال  

 خودتون کنه؟شما ازدواج فرهاد با نغمه بزاری میخوای واقعا بابا_
.دارن ای نقشه چه جونوریه،میدونید چه فرهاد که میدونید  

.نده کشش رو بحث این انقدر×  

 نغمه خود این االن اما بودم کار این به راضی اول اون شاید من
.میخواد رو چیزی همچین که اس  

 بین یا و خونه توی خانوادگیمون های بحث بهتره درضمن
.باشه خودمون  

 با بود ساکت بودو زده زل حافظ کفشای به مدت تمام که حامی
 روی دستشو فظحا که بشه بلند جاش از خواست حرف این شنیدن
.شد مانعش و گذاشت رونش  

.منه معتمد که،حامی گفتم_  

 

.بزنیم حرف راجبش ای دیگه زمان بهتره هرحال به×  

کارش؟ سر بره نمیدی اجازه بخشه؟چرا کدوم کارمند پسر این  
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 توضیح بهش چیزارو سری یه وباید کاره تازه حامی که گفتم_
.کنه کار خودم رکنا و اتاق همین توی کال قراره بدم،البته  

 

...که اون کنه کار رئیس اتاق تو باید چرا×  

 

 تلفن و گذاشت تموم نیمه حرفشو گوشیش خوردن زنگ با
.کشید بیرون جیبش از همراهشو  

 پس کنه کار نیست قرار فعال و نشده آماده میزش بود گفته
.بره اونجا از زودتر بهونه این به میتونست  

 به خودشو کمی نزنه بهم رو تسعاد آقای تمرکز که این برای
.کرد زدن حرف به شروع آروم خیلی و کرد نزدیک حافظ  

.کنم کار نیست قرار که خونه؟فعال برم من میشه میگم_  

 

.نیست راحت پدرش جلوی زیاد و شده معذب میدونست  

.کنه اذیتش نمیخواست نبودو دادن انجام برای کاری فعال واقعاام  

.میریم باهم االن خب خیلی_  

 

بگیره؟ فاصله ازش میخواد که نمیشد متوجه باهم؟چرا  

 خیره ها صندلی از یکی پایه به ساکت و داد تکیه صندلی پشتی به
.شد  

 

 و خورد در به ای تقه کرد قطع تماسو حافظ پدر اینکه محض به
.شد اتاق وارد جوونی دختر  
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 پدرش و حافظ با گرم خیلی حامی به توجهی کوچیکترین بدون
.کرد احوالپرسی و سالم  

 که عکسی قاب همینطور و بود بینشون که صمیمیتی به توجه با
.باشه نغمه زد حدس بود دیده فرهاد چمدون توی قبال  

 موندن دیگه داشت حامی با که سردی رفتار دیدن و نغمه اومدن با
 داد مختصری توضیح بهشون اینکه از بعد و ندید درست رو

.کرد هدایتش در سمت به گذاشتو حامی کمر پشت دستشو  

.بود داده تکیه ماشین شیشه به سرشو و نزد حرفی هیچ راه توی  

.بود دلخور ازش و بزنه حرف باهاش نمیخواست  

.میخواد چی نمیدونست حتی  

 کاری باهاش که نبود خوشحال چرا بده ادامه نمیخواست اگه
بود؟ دلخور ازش االن نکرده؟چرا  

 حسابی میداد نشون که انداخت درهمش چهره به نگاهی لبخند با
.فکره توی  

 با و برگردوند سمتش سرشو شکه که گذاشت رونش روی دستشو
.کرد نگاهش تعجب  

.داد تکیه صندلی به و گرفت آروم کمی لبخندش دیدن با  

 از کمی گرفت تصمیم و کرد عوض مسیرو حالش دیدن با
.کنه دورش افکارش  

 تنها دهندش آزار افکار با رو کوچولوش پسر اومد نمی دلش
.بزاره  

...راهو بلدی که میری؟تو اینطرف از چرا+  

 

.بخوریم هوا یکم جا یه بریم قبلش_  
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.ندارم حوصله زیاد راستش داری،منم کار که تو آخه+  

 

.میریم همینم میدونم،واسه_  

 

 دادو مسیر به نگاهشو بیخیال پس بگیره جلوشو نمیتونه میدونست
.داد تکیه صندلی به دوباره  

.کرد متوقف رو ماشین بعد ساعت نیم حدود  

.بود قشنگی خیلی کرد،جای نگاه اطرافش به کنجکاوی با  

 هاشون بچه و بودن نشسته اونجا ای دیگه خانواده تنها نبودو شلوغ
.بودن بازی بادبادک حال در  

.شد پیاده و کرد باز ماشینو در ذوق با  

 باال اون از رو مردم و ماشینا میشد اما هستن کجا دقیقا نمیدونست
.دید  

 بنظرش بودو نکرده بازی بادبادک وقت کرد،هیچ نگاه ها بچه به
...میومد جالبی خیلی کار  

 

 

 

...بخواد دلت ماشین،اگه توی داریم یدونه_  

 گذاشت نصفه حرفشو چشماش توی ذوق دیدن و حامی برگشتن با
.زد لبخند و  

.بازکرد رو عقب صندوق و رفت ماشین سمت  

 بیخیال دادو تکون کرد،سری کوتاهی مکث بادبادک دندی با
.آورد بیرونش  
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 نیکان بادبادک درواقع بودو نکرده بازی باهاش وقت هیچ خودشم
.بود مونده ماشین توی که بود  

 دقت با و بیارن درش پرواز به چطوری نمیدونستن دقیقا هیچکدوم
 رهدوبا یکبار دقیقه چند هر و میکردن نگاه ها بچه بازی به

.میکردن امتحانش  

 قهقه حامی و میخورد حرص حافظ خوردن شکست هربار از بعد
.میزد  

.کنن بلند رو بادبادک تونستن ساعت یک حدود از بعد بالخره  

 بادبادک گرفتن اوج به و بود گرفته باال سرشو ذوق و هیجان با
.میکرد نگاه  

 شده گشاد چشمای و زده ذوق صورت همون اما حافظ دید مسیر
.بود هیجان زا  

 

 میشد سختی به فاصله این از حاال که بادبادک روی های طرح به
.کرد نگاه دیدش  

 

 خودشو خوب حال..میکرد حس اینو مدتها از بود،بعد خوب حالش
.میکرد حس  

 

!خوبش حال چرخوند،خالق حافظ سمت سرشو  

 بیشتر نمیخواست دلش و کرده بازی کافی اندازه به اومد بنظرش
.بگیره شووقت این از  

*** 

 هم کوچولوش سنجاب بودو کشیده دراز کاناپه روی وی تی جلوی
.بود خوابیده بودو گرده قایم گرنش توی سرشو  
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 نهایت در اما بگه دروغ گذشته شب غیبت برای بود کرده سعی
 باهم ممکنه و بوده حافظ خونه که گفت بهشون بودو نتونسته
.بشن همکار  

 چند یاد ناخوداگاه میداد وضیحت بهشون شرکت راجب وقتی حتی
.میشد سرخ و میفتاد پیش ساعت  

 دلش برگردن دیگه دوروز تا قراره گفت بهش مامانش وقتی
.گرفت  

 و بگذرونه وقت باهاشون خوب بود نتونسته روز چند این توی
.بودشون دیده کم خیلی  

 همینطوری میکردن زندگی همدیگه کنار که سالهایی تمام هرچند
.نکرده استفاده اومد پیش که فرصتی از درست میکرد حس اما بود  

 که درحالی کوچیکترش برادر که میشدن گرم داشتن چشماش
  سمتش گوشیشو

.داد تکونش بود گرفته  

.کرد وصل رو تماس ترانه اسم دیدن با و کرد تشکری ازش  

حامی،خوبی؟ سالم الو×  

 بریم میخوایم آینده میشه،جمعه تموم داره نه که جمعه این ببین
  شمال

دیگه؟ ای پایه  

 

.کنه تحلیل رو زده تند تند که حرفایی بتونه تا کرد مکث ثانیه چند  

میریم؟ میان؟چطوری اخه،کیا نمیدونم..من+  
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 که نشه فرهاد حال متوجه نیکان کردیم سعی هرچقدر ببین×
 یکم اینکه برای گرفتیم تصمیم زدم حرف باهاش نشستم شد،امروز

.شمال بریم بشه عوض هواش و حال  

 کلی توام ببریم،بیا اونم میتونیم و ایران برگشته نامزدشم نغمه تازه
.میگذره خوش بهمون  

 هم نغمه وجود با حاال و میترسید واکنش و حافظ از کافی اندازه به
 چطوری اینا بر کنه،عالوه تحمل رو سفری همچین نمیتونست ابدا

شمال؟ بره داشت بهشو تجاوز قصد که فرهاد با میتونست  

...بیام نکنم فکر من راستش ترانه+  

 

 عقب تصمیمش از بود زده که جیغایی و ترانه اصرارهای وجود با
...نمیره همراهشون که گفت قاطعیت با و نکرد نشینی  

 

 

 

 واکنش زا ترس اما نمیاد کوتاه راحتی این به ترانه که دونست می
.باشه سفری همچین بیخیال و کنه مقاومت میشد باعث حافظ  

 بود داشته نگه باز چشماشو سختی به بودو خسته حسابی هرچند
 و بده دست از رو مونده باقی که کوتاهی فرصت نمیخواست اما

.شد آماده برادرش و پدرومادر با رفتن بیرون برای  

 

 

.بود شلوغ حسابی پارک  اما بود گذشته شب نیمه از ساعت بااینکه  

 تا شدن بلند برادرش همراه زدن گپ و نشستن دقیقه چند از بعد
.بزنن دوری  
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.بود خورد،حافظ زنگ گوشیش که بودن نشده دور قدم چند هنوز  

 

 خبر و پرسید ازش رو پارک اسم بیرونه و نیست خونه فهمید وقتی
.میاد اونم دیگه دقیقه چند تا داد  

 براش و بودن نیومده کنار دوستاش با وقت هیچ مادرش پدرو
 صمیمی باهاشون انقدر اول دیدار توی چطور حافظ بود عجیب

.بود شده  

 حافظ برگشتن پدرومادرشون پیش وقتی بعد ساعت نیم حدودا
 ای گوشه ناراحت مادرشونم نبودو اونجا پدرشون اما بود اونجا

.بود نشسته  

.کشید دشخو کنار رو حامی دادو دست برادر هردو با  

.نداره خبر ازش که افتاده اتفاقی میکرد حس  

شده؟ اومدی؟چیزی کی+  

 

.نیست چیزی بیشتر،نه یکم یا دقیقه ده شاید_  

 

 پنهون صورتشو که مادرش به گنگ کرد،اونم نگاه برادرش به
.بود شده خیره میکرد  

 

کجاست؟ چیشده؟بابا مامان×  

 

.بودن شده اشک از پر کرد،چشماش بلند سرشو  

...میفته همیشه که میشه،اتفاقیه چی عموالم~  

.نشست مادرش کنار و نگفت چیزی دیگه  

حافظ؟ بودن؟جلوی کرده دعوا کرد،یعنی نگاه حافظ به اما حامی  
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بودی؟ اینجا تو+  

  
 همچین بابت کرد،نمیخواست نگاه معصومش چشمای به

...باشه درگیر موضوعی  

چیه؟ اومدم،جریان تازه من نه_  

 

.کردن بحث ،حتمانیست چیزی+  

...میشن ناراحت همدیگه از کوچولو یه وقتا بعضی  

.داد تکون سرشو زدو کوچولو؟لبخندی یه کرد فکر حافظ  

 

 داخل و کردن جمع کرد،وسایلو بلندش و گرفت مادرشو دست
.گذاشتن ماشین  

 بمونن این از بیشتر نمیتونن اینکه خاطر به حافظ از خواست
 به حافظ خود کنه شروع اینکه از قبل اما کنه خواهی معذرت

.اومد حرف  

من؟ خونه بریم امشب_  

چی؟ برادرش اما..میشد کاش کرد فکر  

 اومد نمی دلش و دارن دعوا خونه تو صبح تا امشب میدونست
.بفرسته خونه تنها برادرشو  

..نمیشه نه،نه+  

 

 که اتفاقی به توجه بود؟با چی بده انجام میتونست که کاری بهترین
 به اهمیتی بره همراهش اگه بود مشخص افتاد پیش قهدقی چند
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 اتفاق این اگه و بشه دعواشون بازهم ممکنه و نمیدن وجودش
....میشد اذیت بیشتر حامی میفتاد  

 

 

 

 خودش کنار شبو خواست ازش آوردو خودش پیش برادرشو
.بخوابه  

.کرد خاموش رو چراغ و کرد قفل درو  

.بخوابه پدرش برگشتن از قبل میکرد دعا دعا  

 هرروز تا داره نگهش خودش کنار همیشه برای میتونست کاش
.نباشه دعواهاشون شاهد  

 از در شدن باز صدای با که میبرد خوابش داشت کم کم خودشم
 خوابیده که برادرش گوشای روی هدفونی سریع و شد بلند جاش

.گذاشت بود  

 پذیرایی همون توی پدرش و ندادن کشش زیاد اینبار بود عجیب
.خوابید  

 باهم نهایت در و میکردن دعوا حسابی مواقع این توی معموال
.میکردن قهرم  

.برگشت اتاق به و کشید پدرش روی مسافرتی پتو  

.گذاشت عسلی روی و برداشت برادرش گوش روی از رو هدفون  

.برد خوابش بعد کمی و کشید دراز کنارش خودشم  

 

 پارکینگ از ور ماشین میخواست دانشگاه به رفتن برای صبح
.منتظرشه گفت و گرفت تماس باهاش حافظ که بیاره بیرون  
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 انقدر و برنمیداره سرش از دست که باشه خوشحال نمیدونست 
 نتونه که میده قرارش موقعیتی توی که باشه ناراحت یا و مواظبشه

.بگیره فاصله ازش  

.نشست کردو سالمی  

.زد موهاش روی ای بوسه و کشیدش خودش سمت  

خوابیدی؟ خوب_  

 

.میکردم فکرشو که بود چیزی از بهتر آره،راستش+  

 

 باهاش داده بهش ترانه که پیشنهادی راجب درسته نمیدونست
 و رسید نتیجه به خودش با بالخره که وقتیم و نه یا کنه صحبت
 حامی شد باعث و خورد زنگ حافظ گوشی بزنه حرف خواست

.بمونه ساکت  

خوبی؟ تو سالم،ممنون_  

 

.....× 

 

چی؟ پس دیگه آره_  

.....× 

 

.نداره هستم،اهمیتی منم نه_  

....× 

 

.میزنیم،فعال حرف موردش در بعدا خب خیلی_  
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 سرشو حافظ اینکه محض به اما کرد نگاه اش چهره به کنجکاو
.کرد نگاه بیرون به و گرفت شیشه طرف سرشو برگردوند سمتش  

.داد جاده به نگاهشو زدو لبخندی  

 خداحافظی حامی از و شد متوقف دانشگاه یجلو بعد دقیقه چند
.کرد  

 

 کرد تعطیل رو کالس بالخره استاد ساعت سه حدود گذشتن از بعد
.برن بیرون داد اجازه بهشون و  

 شده خسته شدت به حامی بودنو مونده باقی دیگه کالس دوتا هنوز
.بود  

 باال ابروهاشو دید همیشگی جای همون رو نیکان و ترانه وقتی
.رفت تشونسم دادو  

باشین؟ کالس سر نباید االن شماها سالم،مگه+  

 نیمکت روی و گرفت داد،دستشو چشماش به چرخی ترانه
.نشوندش  

 

.نرفتیم ما حاال داشتیم،ولی کالس×  

 رو زشت کچل اون بزنیم،حوصله حرف سفر مورد در میخواستیم
.نداشتیم هم  

. گرفت خودش به زاری حالت و کرد مکثی  

 بهمون کلی بیای،بخدا نمیخوای چرا نمیفهمم واقعا حامی وای×
.پسر میگذره خوش  

 

 از بدتر نیکان که بود نکرده باز دادن جواب برای دهنشو هنوز
.کرد زدن حرف به شروع تند تند ترانه  
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 رفتار سوسوال بچه این عین خب؟چرا میکنی اینجوری چرا بابا••
...میادا فرهادم دیگهههه،ببین میکنی؟بیا  

.چرخوند ای دیگه سمت صورتشو کشیدو صورتش روی دستی  

 جیغ جیغ یکیشون دفعه هر و نمیدادن زدن حرف اجازه بهش
....میکرد  

 

 

 از کالفه که بعدی کالس شروع تا بود نمونده بیشتر ساعت نیم
.باشه گفت بلند و شد بلند جاش  

 دور گرفتو فاصله ازشون کردو خداحافظی ازشون سرسری خیلی
.شد  

 بهشون کوتاهی نگاه و برگشت که بود نشده دور قدم چند هنوز
.انداخت  

 زده،اونا حرف باهاشون اونطوری که بود گرفته وجدان عذاب
نه؟ مگه بگذره خوش بهش میخوان فقط  

.کرد حرکت دانشکده سمت به دادو تکون سری  

 شوق با کنن راضیش تونستن اینکه از خوشحال اما نیکان و ترانه
.میکردن صحبت سفر از  

*** 

 

 و شد بلند جاش سر از شد،کالفه تموم هم کالس آخرین بالخره
.رفت بیرون  

 بیرون جیبش از داشت،گوشیشو تردید حافظ به زدن زنگ برای
.کرد بازش آوردو  

.کرد بازش و زد لبخندی حافظ پیام دیدن با  
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.دنبالت بیام بزن زنگ بهم شدن تموم که کالسات_  

.کرد نزدیک گوشش به رو گوشی و گرفت شمارشو  

...سالم+  

 

شد؟ سالم،تموم_  

 

..نیست الزم...برما میتونم خودم نتونستی اگه شد،فقط تموم آره+  

 

.خودمو میرسونم باش منتظر_  

 

.کرد قطع رو تماس و گفت ای باشه  

 ماجرای چینی مقدمه با و کنه باز رو بحث سر کرد سعی راه توی
 خاطر به زد حدس که حافظ حوصلگی بی اما کنه تعریف رو سفر
.ای دیگه زمان برای بزاره حرفشو شد باعث باشه کار  

.زد پیشونیش روی ای بوسه و شد متوقف خونه جلوی  

!کوچولو باش خودت مراقب_  

 

 تصمیم که بشه پیداه ماشین از زد،خواست لبخندی ناخوداگاه
.کرد متوقفش ناگهانیش  

.بوسید اشو گونه سریع خیلی و برگشت حافظ سمت  

 با و کرد باز ماشینو در افتاده اتفاقی چه بفهمه حافظ اینکه زا قبل
.شد پیاده  سرعت  

 کرد،لبخندی نگاه حامی رفته مسیر به و کشید گونش روی دستشو
.کرد حرکت و زد  

.میخوردن غذا سکوت در و بودن نشسته ناهار میز سر  



 معصوم زیبا

 - 241 - 

.نکرده پیدا ادامه دیشب بحث چطور بود عجیب براش  

 بیرون دونفری امشب فکره،باید توی میک برادرش میکرد حس
...میگذروندن خوش کمی و میرفتن  

.میخورد غذا آروم خیلی و نداشت خوردن به زیادی میل  

...شد سرخ زدو محوی لبخند بود کرده که کاری یادآوری با  

 

 

 

 ماشین داخل کرده جمع وسایلشونو خانوادش بعد روز صبح
.بودن گذاشته  

 پیشش مدت یه تا بزارن جا برادرشو بخواد ازشون میخواست دلش
.نگفت چیزی اش مدرسه خاطر به اما بمونه  

 و کرد صحبت باهاش اتاق توی ای دقیقه چند رفتنشون از قبل
.باشه اش آینده و درس روی تمرکزش تمام کرد توصیه بهش  

 از بهتر خیلی االنش حال داشت بزرگتر برادر یه خودشم اگه شاید
.نزاره تنهاش وقت هیچ و باشه کنارش تمیتونس کاش بود،ای این  

 وقت خیلی که میکرد؟اون غمگینش انقدر بغض؟چی این بود چی
 خوشبخت کاش ای کرد آرزو فقط...بود،فقط بریده خانوادش از بود

.باشن  

 رفت بیرون کوچه از ماشین که وقتی تا و کرد خداحافظی ازشون
.موند منتظر در جلوی  

 

**** 

 

بگم؟ بهش سفر راجب که درسته کرد کرد،فکر نگاه جاده به  
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 بشه؟اگه چی که میگفت بهش بود شده قطعی رفتنش که حاال
چی؟ میشد عصبانی  

 تا میگشت ای بهونه دنبال فقط و بشه گفتنش بیخیال گرفت تصمیم
.کنه توجیه اشو هفته آخر نبود  

چی؟ فکر تو_  

 

..کنم چیکار سنجابمو..میکردم فکر داشتم فقط..هیچی..هی+  

 

 خونسردیشو کرد سعی و کشید عمیقی بود؟نفس جوابی چه این
.کنه حفظ  

 

اومده؟ پیش کنی؟مشکلی چیکارش چی برای_  

 

 هول بیشتر رو حامی این نبودو طبیعی حالت توی صداش تن
..بده ادامه رو جمله همون کرد میکرد،سعی  

 

 هفته آخر میکنم فکر دارم فقط..فقط نیومده پیش که نه،مشکلی+
..بزارمش کجا  

 

.برگردوند حامی سمت صورتشو و زد عصبی نیشخند  

 همه انگار میکرد نگاه بهش طوری کرد،چرا لرز چشماش دیدن با
میدونه؟ چیو  

 

هوم؟ بری قراره جایی خبره؟نکنه چه مگه هفته آخر..خب_  
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..دارم مهمون اره..دارم مهمون آخه..خب نه..نه+  

 

داره؟ سنجابت به ربطی چه این داری؟خب مهمون اوم،که_  

 

.کنن اذیتتش هاشون بچه شاید گفتم..که گفتم آخه+  

 

 نگهش من هفته آخر..خب قراره،خیلی این از ماجرا پس..اهان_
.میدارم  

 

 زده حرف اینطوری کرد،چرا نگاه دستاش به و کرد تشکری
نکرده؟ شک بهش بود؟یعنی  

 نگاه میکرد رانندگی عصبی که حافظ به چشم گوشه از
!نفهمه چیزی کرد،خداکنه  

.کرد متوقف دانشگاه جلوی رو ماشین  

 نکرد نگاه بهش شد پیاده و کرد خداحافظی ازش حامی وقتی حتی
.کرد خداحافظی سرد و  

 این به قطعا چون نباشه خودش به مربوط عصبانیتش بود امیدوار
.نمیکرد برخورد راحتی  

 یعنی میکرد فکر این به مدام و کنه تمرکز نمیتونست کالس توی
میکنه؟ چیکار بفهمه حافظ کنم؟اگه کنسل سفرو ممیتون  

 بیرون کالس از شدو بلند جاش از و کشید صورتش روی دستی
...رفت  
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 و ترانه بحثای به ساکت بودو گرفته قهوه فنجون دور دستاشو
.میکرد گوش نیکان  

 کافه و بگردن بیرون کمی دانشگاه بعد میخوان بودن گفته وقتی
 دنبالش قراره حافظ میدونست چون بود کرده مخالفت حامی برن
.بیاد  

 زدو زنگ حافظ به جاش به بودو نکرده بحث باهاش زیاد نیکان
.بمونه پیششون حامی خواست ازش و زد حرف اون بود،با  

میدونه؟ بینشون اومده پیش اتفاقات از چیزی نیکان یعنی کرد فکر  

 

چیه؟ تو نظر حامی×  

 

.کرد نگاهش رفته باال ابروهای با ترانه ناگهانی سوال با  

چی؟ راجب نظرم؟چی؟یعنی+  

 

!حامی آقا شدیا عاشق×  

 و فرهاد و باشیم،نغمه ماشین یه سوار نیکان و تو منو که میگیم
.خودشون ماشینای تو دوستاشونم  

.دیگه راحتن اونام هم میگذره خوش بهمون هم اینطوری  

 میریم من ماشین با...البته خوبه اینجوری نمیدونم،اره خب من+
 دیگه؟

 

 نیکان بابای ماشین شده قرار..نه تو ماشین باهم،نه ما پس خب×
...بگیریم رو  
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 شماره دیدن از بعد ندادو جوابی دیگه گوشیش خوردن زنگ با
.برداشتش میز روی از حافظ  

.سالم+  

 

.ها کافیه دیگه کنم االن؟فکر سالم،بیام علیک_  

 

.خونه میرم خودم من...نه بیا،البته اره..آاا+  

 

..بفرست لوکیشن دنبالت،فقط میام بمون_  

 

.میفرستم،فعال االن باشه+  

 

 پرسید که نیکان سوال به و فرستاد حافظ برای رو کافه لوکیشن
.داد مثبت جواب بود حافظ  

 نیست،خدا خالشم دختر که من پیگیر توعه پیگیر که انقدر یعنی••
.شانس بده  

 

.خب چیشده بگین منم به×  

 

 پروانه عین حافظ که چیشده نیست معلوم خانوم نهترا هیچی••
..حامی آقا این سر دور میگرده  

 

حامی؟چیشده؟ خبره به،چه ا ااا؟به×  

 

.داد جواب بیحوصله و داد چشماش به چرخی  
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 همکار حافظ با فقط شاید...نیست الکی،خبری نکنید شلوغش+
.همین شدم  

 

 بشه باز ممکن حد آخرین تا نیکان چشمای تا بود کافی جمله همین
 همینطور و شرکت از کردن تعریف تند تند کنه شروع و

.کارمنداش  

 و میکرد نگاه بیرون به کافه ای شیشه دیوار از بیخیال اما حامی
.ببینه رو حافظ ماشین زودتر بود منتظر  

 کوتاهی بوق و شد متوقف کافه جلوی ماشینش دقیقه چند از بعد
.زد  

 واکنش دادن نشون بدون که دوتا ونا به تعجب با و شد بلند حامی
.کرد نگاه بودن نشسته خاصی  

دوتا؟ شما مگه نمیاین+  

 

.باش خودتم مراقب برو فعال،تو هستیم ما دیگه نه×  

 

.کرد خداحافظی ازشون و گفت ای باشه  

 و بود نباشه،همینطورم بیحوصله و عصبی صبح مثل میکرد دعا
.میرسید نظر به صبح از تر آروم خیلی  

 و برگشت سمتش اروم میره خودش خونه سمت شد متوجه وقتی
.کرد نگاهش  

 

میریم؟ اینوری چرا..میگم+  

 

.من خونه میریم چون_  
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.داد ادامه و کرد نگاهش مرموزی لبخند با  

 

 فردا بزنن آسیب سنجابت به میترسی و داری مهمون چون البته_
.میگیرمش ازت و خونت میریم کالسات شدن شروع از قبل  

.چرخوند شیشه سمت سرشو و گفت ای باشه  

 

 

 

.میکرد بازی غذاش با بیشتر و نداشت خوردن به زیادی میل  

 میکرد فکر حامی و بشینه بغلش توی بود نکرده مجبورش اینبار
.اس خسته فقط یا دادم انجام اشتباهی کار من یعنی  

 

 بشقاب به کرد،نگاهش تمیز رو لباش دور و برداشت دستمالی
.بود مونده بیشترش نصف هنوز که خورد حامی  

 بود پایین سرش بودو فکر تو چون که انداخت بهش نگاهی اخم با
.نشد متوجه  

 

نخوردی؟ نصفشم که نداری دوست غذارو یا نیستی گشنه_  

 

.دوخت چشم بهش و کرد بلند سرشو حافظ صدای شنیدن با  

 باهاش بودن چشم تو چشم ثانیه چند از بعد کردو مظلوم نگاهشو
.شد خیره ای گوشه به جواب نبدو  

.ببینم اینجا بیا پاشو_  

 

.شد بلند جاش از حرف بی و نزاشت منتظرش زیاد  
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.بردار بشقابتم_  

 

 گوشه لبخندی میده غذا بهش خودش بازم اینکه به کردن فکر با
.کرد جمعش سریع خیلی که شد پیدا لبش  

.ایستاد کنارش و رفت جلو و برداشت رو بشقاب  

 تمام و زد حامی به گرفت،نیشخندی ازش غذارو بشقاب حافظ
.ریخت خودش پای زمین،جلوی روی رو ظرف محتویات  

 زمین روی که پلویی زرشک و مرغ های تیکه به ناباوزانه حامی
 حافظ به متعجب و برداشت عقب به کرد،قدمی نگاه بود شده ریخته

.کرد نگاه  

 تا و یمیش خم یا نمیخوری،االنم چیزی حسابی درست که صبا_
.نیست خبری غذا از حاالها حاال یا میکنی جون نوش آخرشو  

 حافظ جلوی باید داشت وسواس انقدر که میخورد؟حامی اونو باید
 رو بود شده ریخته زمین روی که غذایی و میشد خم

.نمیکرد اینکارو میخورد؟نه،قطعا  

 

  کنم؟ کار..چی؟چی+

 

 با ینصورتا غیر در که بخور غذاتو و باش خوبی هیچی،پسر_
 هر تو خوردنی هر واسه که میکنم کاری باهات گرسنه شکم

.بزنی له له حالتی  

 

 کاری همچین باید...رفت سیاهی چشماش
 حتی...بخوره رو چیزی همچین که میکرد؟نمیتونست،نمیتونست
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 کاری همچین انجام به مجبور اما بخوره کتک ازش میداد ترجیح
.نشه  

 باید حاال که بود کرده چیکار ؟مگهبود کارش کدوم تنبیه این اصال
.میکرد جبرانش اینطوری  

 

بکنم؟ اینکارو باید چرا...چ+  

 

!میخوام ازت من چون خب چرا؟_  

!میفته؟ واست اتفاقایی چه نکنی گوش اگه میکنی فکر و  

 

.میترسید عصبانیتش میترسید،از  

 کاری مثل اگه یا...میزاشت تنهاش اتاق توی مار اون با بازم اگه
...میفتاد جونش به بود کرده فرهاد با که  

 نمیدونست و کنه فکر داد،نمیتونست فشار هم روی محکم پلکاشو
.چیه درست کار  

 

 

 

.کرد نگاه حافظ چشمای به جسارت با و کشید عمیقی نفس  

.میشه چی ببینم نکنم گوش میخوام اصال+  

بخورم؟ اینو میخوای االن که خودت با کردی فکر چی  

 

 بودو عصبی کاریش پنهان  خاطر به کافی اندازه به همینطوری
.بده خرج به لطافتی نخواد میشد باعث رفتارش این حاالام  

.گرفتش و برد موهاش سمت دستشو دوباره  
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 اونوقت کردی التماس غذا لقمه دو برای گشنگی خاطر به وقتی_
.نزنی حرف حرفم روی میگیری یاد  

 گز سرش میشد باعث و میشد کشیده موهاش همراه سرش پوست
.بده فشار هم روی چشماشو درد از و کنه گز  

 کشیده دنبالش ناچار  بودو گرفته رو حافظ دست دست هردو با
.میشد  

.کرد رها رو موهاش ضرب با و کرد باز هارو اتاق از یکی در  

 و بخوره بهم تعادلش شد باعث و داد هولش بیاد خودش به بخواد تا
.بیفته زمین روی دوزانو با  

 رو در که بشه بلند سریع خواست برگردوند حافظ سمت رشوس
.کرد قفلش هم بعد و بست  

.کوبید بهش مشت با و دوید در سمت ناباوری با  

...کنی چیکار میخوای..رو لعنتی این کن باز..حافظ+  

 حاالها حاال ممکنه چون ندی هدر الکی داریو که انرژی بهتره_
.عزیزم نرسه بدنت به قندی  

 گذشت از بعد بست،وقتی چشماشو و گذاشت در روی پیشونیشو
 در از نشد حافظ از خبری موندن در همون جلوی ساعت نیم

.نشست ای گوشه و گرفت فاصله  

.میشدن تر سنگین رفته رفته پلکاش بودو خسته  

 و کشید دراز زمین روی اومد سراغش هم گشنگی کم کم وقتی
.بست چشماشو  

 کرده باز درو و سوخته دلش حافظ شد بیدار وقتی بود امیدوار
.باشه  

*** 
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 چمدون توی دونه دونه کشیدو بیرون کمد توی از لباسارو
 توی و زد نیشخندی...افتاد عسلی روی لوب به انداخت،چشمش

 وسایل به رو تناب چندتا و دیگه،پالگ کرم گذاشتش،چندتا چمدون
.کرد اضافه چمدون داخل  

 وصل رو تماس یدوکش کار از دست گوشیش خوردن زنگ با
.بره فرهاد خونه به همراهش خواست ازش که بود کرد،نغمه  

 رفت بیرون اتاق انداخت،از خودش به نگاهی و رفت آیینه جلوی
.کرد حرکت در سمت و  

 

 

 

.بود اتاق همون توی کرد،هنوزم نگاه اطرافش به  

.شد بلند شکمش صدای که داد بدنش به قوسی و کش  

 میز روی گوشیش افتاد یادش که یدکش  شلوارش جیب رو دستی
.مونده آشپزخونه  

 توی میشد ساعتی کرد،سه نگاه مچیش ساعت به و کشید هوفی
.بود مونده اتاق  

 صداش کوبیدو در به چندبار دستشو رفت،کف در سمت و شد بلند
.کرد  

 خوابه؟اصال کرد،یعنی نگاه در به ناامید نگرفت ازش جوابی وقتی
حامی؟ صدای با نمیشه بیدار چرا خوابه اگه  

 چرخوند،سمت اتاق دور چشماشو و گرفت در از نگاهشو
...کشید کتابا روی دستشو و رفت اتاق توی کتابخونه  

 

**** 
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 از بزنن زنگ غذا سفارش برای گرفتن تصمیم فرهاد و نغمه وقتی
.کرد خداحافظی ازشون  و شد بلند جاش  

 بیخیال تونستنمی اما داشتن موندنش برای زیادی اصرار هرچند
.بشه حامی  

 

 

.شد نزدیک اتاق در به و شد بلند جاش از در صدای شنیدن با  

 کنه کتاب خوندن مشغول خودشو بود کرده سعی مدت تمام اینکه با
.بود کرده ضعف گشنگی خاطر به اما  

 

 و گذاشت آشپزخونه میز روی رو بود گرفته راه سر که غذاهایی
.رفت بود داخلش حامی که اتاقی سمت  

.کرد باز درو و زد وایساد،لبخندی در پشت شد متوجه  

 

 گذشت،هنوز کنارش از  حرفی هیچ بدون در کردن باز محض به
.شد کشیده شدت با پشت از دستش که بود  برنداشته قدم چند  

 دستش از بازوشو کرد کرد،سعی نگاه بهش اخم با و گفت آخی
.کنه خالص  

 

نمیکنی؟ ولم مرگته؟چرا چه+  

 

میشه؟ تموم بعدش میکنی بکنی؟بری؟فکر غلطی چه که کنم ولت_  

 

.برداری سرم از دست باید تو..میشه تموم آره...میگم کن ولم+  
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 کلیدشو و کرد قفل اونو و رفت در کرد،سمت رها بازوشو و خندید
.گذاشت جیبش داخل  

 

.میمونی اینجا بخوام من هروقت نکنی،تا رویاپردازی زیاد بهتره_  

 

.کنه تحمل نمیتونست دیگه کنه،نه تحمل نمیتونست دیگه  

.گرفت یقشو برداشتو خیز سمتش  

 برام داری که نیستم خونگیت حیوون من...برم بزاری باید تو_
!فهمیدی؟ میکنی، تکلیف تعیین  

.کرد نگاه شدش سرخ صورت به خنثی  

.میکرد کار روش باید کشید،حسابی هوفی  

 در به محکم رو یحام و کرد عوض جاهاشونو راحت خیلی
.کرد وارد بهش خفیفی فشار و گذاشت گلوش روی کوبید،دستشو  

 هر یا و خونگی خوب،حیوون پسر یه...نقشی چه نمیکنه فرقی_
 باید که متاسفم عزیزم و منی مال تو هرحال به...ای دیگه کوفت
.نداری انتخاب برای ای دیگه گزینه چون بپذیریش زود خیلی  

 

.بده نتونست ای دیگه جواب لباش روی حافظ لبای شدن کوبیده با  

 درد از چشماشو و کرد انگار،ناله داشت رو لبهاش کندن قصد
.داد فشار هم روی  

 مگه اما بزنه پسش کرد نبود،سعی گلوش روی فشاری دیگه
 میشد؟

 بوسه توی رو حافظ  کرد بود،سعی افتاده نفس از که هرچند
...کنه دبرخور تر مالیم کمی شاید تا کنه همراهی  
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.داد کشیدن نفس اجازه و کرد جدا لباشو بالخره  

 میفرستادو هاش ریه به شدت با رو هوا شده کبود باز نیمه لبای با
.میزد نفس نفس  

 لبها اون خوشرنگ صورتی توجهش تنها شده، مست اما حافظ
.بود  

 خودش سینه روی سرشو کشیدش، خودش سمت و گرفت دستشو
.کرد نوازش موهاشو و گذاشت  

 

*** 

 جمع وسایلشو رفتن برای بودو گذاشته اتاق وسط چمدونشو
.میکرد  

 حافظ از ترس جز به چیزی اون منشا که داشت عجیبی دلشوره
.نبود  

 اما باشه شوخ حتی و مهربون خیلی میتونه حافظ بود شده متوجه
 و میکنه فرق اوضاع کامال بده انجام میلش خالف رو کاری اگه

.نمیده خرج به مالیمتی دیگه  

 حتی و بود کرده حبسش اتاق توی بود نخورده صبحونه چون فقط
 بود،حتی نداده خوردن اجازه بهش بود کرده باز براش درو وقتی

 با رو شب کل بود کرده مجبورش و خونه برگرده بود نذاشته
.کنه سر گرسنگی  

 راحت قطعا آورده سرش بالرو اون ای مسئله همچین سر وقتی 
...نمیگذره رفتنش سفر قضیه از  
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 گوشی شده منصرف بده خبر بهش تا بود زده زنگ ترانه به وقتی
 دیگه اون اصرارهای و حرفا وجود با بودو داده فرهاد به رو

.بگه چیزی بود نتونسته  

 حافظ کشید،اگه دراز زمین روی همونجا و بست رو چمدون زیپ
میکنه؟ چیکار باهاش بفهمه  

 حالت همون توی و اومد در فکر توی از گوشیش خوردن زنگ با
.کنه پیداش تا کشید زمین روی دستشو  

 

سالم،خوبی؟+  

 

چطوری؟ خوبم،خودت من سالم×  

 میایم نیکان حرکتیم،منو اینا ده و نه ساعت بدم خبر خواستم ببین
.میفتن راه میشن ماشینشون سوار کدوم هر هام بچه بقیه دنبالت  

 

.بزن زنگ بهم لشقب بیاین خواستین وقتی پس خب خیلی+  

 

.عزیزم،فعال باشه×  

 

.فعال+  

 

 بود برداشت،امیدوار ای حوله کردو پرت تخت روی رو گوشی
 زیاد بیان همراهشون قراره که فرهاد و نغمه دوستای تعداد
...نباشه  

 جمع وسایلشو بقیه اومد بیرون وقتی نکشیدو طول زیاد حمومش
.کرد  
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 بهش که بود گرفته عجیبی وجدان عذاب حافظ از ترس بر عالوه
.میشد نگرانش همیشه و بود مراقبش نگفته،اون  

...برد خیسش موهای بین دستشو و کرد رها تخت روی خودشو  

 

 

 

 خونه از و برداشت شو کوله و چمدون زد ترانه که زنگی تک با
.زد بیرون  

 

 بود،حامی فرمون پشت نیکان فعال و کنن رانندگی نوبتی بود قرار
 صندلی به نبره خوابش بعدا اینکه برای و نشست عقب صندلی

.بست چشماشو و داد تکیه  

 

 حرف نیکان با هرازگاهی بودو برده فرو گوشی توی سرشو ترانه
.میزد  

 جاده کنار بود شده خسته رانندگی از نیکان که بعد ساعت دو یکی
.کنه عوض ترانه با جاشو تا کرد متوقف رو ماشین  

 با که کنه روشن ماشینو خواست و نشست فرمون پشت ترانه
 با دادو پایین ماشینو شیشه جلوشون حافظ ماشین شدن متوقف
 حرکت االن و ندارن مشکلی که گفت بلند سرش بردن بیرون
.میکنن  

 به نگاهی پنجره اومد،از سمتشون و شد پیاده ماشینش از اما حافظ
.انداخت بود خوابیده که حامی  

.میاد من با ام حامی اشم ماشین توی میان سارینا و سامان_  
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 رو افتاده فیل دماغ از سارینای اون تحمل اصال نه،من وای×
..بیاد ما با حامی بود قرار اولشم از اصال..ندارم  

 

.میاد من با ندارم،حامی قراراتون و قول به کاری من_  

 

 رو عقب در و نموند نیکان و ترانه طرف از جوابی منتظر دیگه
.کرد باز  

 

 گذاشت زانوش زیر دستشو همونطوری و کنه ارشبید نمیخواست
 سمت و کرد بلندش گردنش پشت اش دیگه دست گذاشتن با و

.بردش خودش ماشین  

 باز رو ماشین عقب شدن،در نیکان ماشین سوار سارینا و سامان
 از نازکی پتوی...خوابوند عقب صندلی روی رو حامی و کرد

 فرمون شتپ بعد و کشید  حامی روی آوردو بیرون صندوق
.نشست  

 

 

 

.کرد باز چشماشو خورد ماشین که شدیدی تکون با  

 ای کرد،خمیازه نگاه بود روش که پتویی به و زد پلک چندبار
.فرمونه پشت یکیشون کدوم بدونه تا کرد نگاه جلو به و کشید  

!حافظ؟...نمیشد باورش  

 داد،خواب قورت دهنشو آب و کرد نگاه دستش روی تتوهای به
 میدید؟
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 ماشین از نشست،چطوری و کشید صندلی پشت خودشو ومآر
بود؟ آورده در سر حافظ  

 فکر درست کرد،پس نگاه اخماش و درهم چهره به آیینه توی از
 از یکی خودش حتی و میدونست چیو همه حافظ...بود کرده

.بود سفر توی همراهاشون  

 باهاش انداخت،حاال پایین سرشو و گذاشت صورتش روی دستشو
یکرد؟م چیکار  

 

...شدی بیدار بالخره پس_  

 

 دهن با و آورد باال سرشو دادو خودش به تکونی حافظ صدای با
:زد لب شده خشک  

...سالم..س+  

 

 نکنم فکر نمونده،شبم زیادی راه چون بخوابی دیگه یکم بهتره_
...ببره خوابت  

 

 یا میگفت بود خوابیده زیاد اینکه خاطر به بود؟اینو چی منظورش
 لحن اون بود که هرچی هرحال بود؟به ای دیگه چیز موضوع
.میترسوندش بدجوری حافظ لب گوشه نیشخند و تهدیدآمیز  

...نگیره سخت بهش زیاد همراهشونه خودشم چون میکرد دعا دعا  

 برای ساعت نیم همین اما بودن راه توی دیگه ساعت نیم فقط شاید
.کشید طول سالها حامی  

 مدام و میداد تکون مصطرب رو پاهاش و میجوید ناخونشو گوشه
.بیاد سرش قراره بالیی چه میکرد فکر  
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 چشمش از دور نمیکرد سعی و میگفت بهش تر قبل کاش ای
 شاید که میگشت درستی جواب دنبال ذهنش بده،توی انجام اینکارو
.نمیکرد پیدا هیچی اما بده نجاتش  

.میترسوند رو حامی سکوتشم همین حتی بودو شده ساکت حافظ  

 تموم خالی شکم با اتاق توی شدن حبس به چی همه بود یدوارام
!بشه  

 

 

 بودو رفته داخل فرهاد ماشین تازه رسیدن ویال جلوی وقتی
.بود نبسته درو هنوز سرایدار  

 نگاه از بعد و کرد پارک فرهاد ماشین کنار رو ماشین حافظ
.شد پیاده انداخت حامی به که ترسناکی  

 گذاشت،هنوز بیرون پاهاشو از یکی کردو باز درو مکث کمی با
 حافظ بلند نسبتا صدای با که بود نزاشته پایین رو دیگه پای

.بست درو و برگشت سرجاش  

بمونه؟ منتظر ماشین توی بود گفته بهش چرا  

 نغمه و فرهاد با که ببینه رو حافظ میتونست ماشین بغل آینه از
.کرد باز رو عقب صندوق اومدو ماشین میکنه،سمت صحبت  

.کرد روشن رو ماشین و نشست فرمون پشت دوباره بعد دقیقه چند  

.گذاشت حافظ شونه روی دستشو تردید با و کشید جلو خودشو  

..بکنی؟ میخوای چیکار..حافظ+  

 

.من ویالی میریم هیچی_  
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 صبر میشن؟میشه چی وسایلم و وسایلم،چمدونم..اخه خب..خب+
...فالط بمونیم برسن؟اینجا نیکانم و ترانه کنی  

 

 کنن راضیش بتونن برسن نیکان و ترانه اگه شاید میکرد فکر
 باشه تنها حافظ با اینکه به کردن فکر حتی...بمونه همونجا

...میترسوندش  

 داشته الزم چیزی نکنم برمیداریم،فکر وسایلتو برمیگردیم فردا_
.نشه پیدا ویال توی و باشی  

نمیمونیم؟ همینجا اخه چرا+  

 

..عزیزم کنی کنترل صداتو بتونی فکرنکنم_  

 

کنه؟ چیکار باهاش بود قرار چی؟مگه یعنی  

 چندبرابر ترسش و بره باالتر قبلش ضربان تا بود کافی جمله همین
...بشه  

 

 

.کنه ادا درست جمالتو بود این تالشش تمام میلرزیدو صداش  

..میخوام معذرت من...من..حافظ+  

 

 و کشید شدش کخش لبهای روی نگرفت،زبونشو حافظ از جوابی
.داد ادامه  

..میگفتم بهت باید،باید...میدونی..کردم اشتباه..من+  

 و ترانه..اخه ولی...بیام که نمیخواست..نمیخواست دلم زیاد راستش
...آخه...گفتن نیکان  
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 به دادن خبر بدون اونم اومدی که عزیزم،فعال نداره ناراحتی اوم_
.نیست مشکلی نداره،اره اشکالی خب ولی...من  

 

 جمعش سریع ولی زد استرسی پر نیست؟لبخند مشکلی
 قرار واقعا کرد،یعنی نگاه اینه توی حافظ چهره به مشکوک...کرد

کنه؟ تنبیهش نیست  

.کشید صورتش روی دستشو کشیدو هوفی  

...بود ترسیده بیخود چقدر  

.نشست جلو صندلی روی و شد رد صندلی دوتا بین از  

 به نگاهشو و زد حافظ صورت هب لبخندی اما میترسید کمی هنوزم
.داد جاده  

 ریموت و داشت نگه خودش ویالی جلوی رو ماشین بعد دقیقه چند
.زد رو در  

.کرد پارک و برد داخل رو ماشین  

 

 

 میکرد نگاه درختا و ها بوته به و برمیداشت قدم ویال سمت آروم
.کرد زیاد سرعتشو پشتش حافظ دست گرفتن قرار با که  

 کوچولو وسیله چندتا میکردم آماده وسایلمو داشتم وقتی..میدونی_
 بازی اتاق یه اینجا وقتی اخه بودم،ولی آورده کردن بازی برای
هوم؟ بدم خرج به خساست باید چرا داریم مجهز  

بود؟ چی بازی اتاق از بازی؟منظورش اتاق  

 انجام ربات یه مثل حامی و میکرد راهنمایی جلو به اونو حافظ
.میکرد نگاه دورتادورش به یکنجکاو میداد،با  
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 داخل به و کنه باز رو کذایی اتاق اون در اینکه از قبل تا
...داره دلشوره بیخود میکرد فکر کنه راهنماییش  

 

 

 به که برداشت عقب به قدمی ناخوداگاه اتاق توی وسایل دیدن با
.کرد برخورد حافظ سینه  

.کرد نگاه چشماش به ترس با و داد قورت دهنشو آب  

..بخشیدیم گفتی..گفتی که تو..حافظ..حا+  

 

...نمیشی تنبیه دیگه نگفتم ولی عزیزم،بخشیدمت آره_  

 

..حافظ..میخوام معذرت من..من+  

 

.کرد هدایتش داخل به و گذاشت کمرش پشت دستشو  

 باهاش میخواست که کاری به کردن فکر از بودو زده یخ بدنش
.داشت وحشت بکنه  

 صندلی روی کرد وادارش و گذاشت هاش شونه روی دستاشو
.بشینه اتاق وسط که ماساژی  

 بلند جاش از رفت دیوار از شده آویزون تنابای سمت حافظ وقتی
.دوید در سمت و شد  

.کنه تنبیهش تا بمونه منتظر و بشینه نمیتونست،نمیتونست  

 کشیده حافظ توسط اش یقه که بود گذاشته بیرون اتاق از پاشو تازه
.شد پرت عقب به تقریبا و شد  

 حافظ دستای قفل لباسش پشت همچنان و افتاده زمین روی
.میکرد نگاه حافظ به بغض با بودو شده اشک از پر بود،چشماش  
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.گرفتش محکم و زد چنگ حافظ پای به دست با  

 وقت هیچ وقت   هیچ..وقت هیچ دیگه..بزاربرم..توروخدا..حافظ+
..نمیکنم تکرارش  

 داد هولش صندلی کرد،روی بلندش مینز از بزور و کشید لباسشو
.داد جوابشو نمیرسید بنظر آروم اصال حاال که صدایی با و  

 غیر در چون نکنی اذیتم زیاد و باشی خوبی پسر بهتره_
میکشی،فهمیدی؟ بیشتری درد خودت اینصورت  

 

 داغی میگفت که ای جمله هر با بودو شده خم صورتش روی حافظ
 رفته فرو صندلی توی ترس ازمیشد، پخش صورتش روی نفساش

.میکرد نگاه بهش وحشت با بودو  

.کرد نگاه بهش بغض با و کرد پایین باال سرشو  

 نتونست دیگه کرد صندلی دسته به دستاش بستن به شروع وقتی
 بریده و میکرد گریه بلند صدای کرد،با تقال به شروع و باشه آروم
.کنه رهاش میکرد التماس زدناش نفس بین بریده  

 شدن بلند اجازه بهش بودو گذاشته پاهاش روی زانوشوی اما حافظ
.نمیداد  

 حامی پاهای پایین و برداشت زانوشو بست دستشو دوتا هر وقتی
.ببنده هم اونارو تا نشست  

...کن ولم..کردم غلط..کردم غلط..حافظ..حا+  

 شدن بیهوش حال در ترس از بودو نکره باهاش کاری هیچ هنوز
 شد ساکت زد صورتش راست سمت ناگهانی حافظ که سیلی بود،با

.کرد نگاه بهش بهت با و  

 بالشتک بخوره،حافظ تکون نمیتونست و بودن بسته پاهاشم حاال
.کرد دسترس در کامال پاهاشو آوردو باال پاشو زیر  
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.کرد پرت ای گوشه به و آورد در جورابشو و کفش  

 حالی در ریبیشت ترس با حاال نمیاورد در سر کارش از که حامی
 قراره چی بفهمه تا میکرد نگاهش میریخت اشک شدت به که

.بیاد سرش  

 شالق با بعد کمی و رفت اونورتر دیدش زاویه از دقیقه چند
.برگشت ظریفی  

 رشته کرد،هرچند نگاه حافظ صورت به بعد و شالق به وحشت با
 چیکار اینکه به فکر با اما داشت باریکی و طریف خیلی های

.کرد ذوق ذوق سرش کنهب میخواد  

بکنی؟ باهام میخوای..میخوای چیکار..چیکار..حافظ..حا+  

 

.کرد نوازشش کشیدو پاش کف دستشو  

 منظور این به سالمن پاهات اگه بدم یاد بهت میخوام فقط اوم_
.بری میتونی خواست دلت هرجایی وقت هر نیست  

 

 پاش کف رو شالق های رشته که کرد نگاه بهش گنگ
 حتی بود شده باعث داشت که زیادی ترس اما میومد کشکشید،قلقل

.باشه داشته درد احساس پاهاش کف نوازشم با  

 جمع میشد که جایی تا پاشو انگشتای بودو بسته محکم چشماشو
.بود کرده  

 

 

 اومد فرود پاش کف که ای ضربه اولین با نوازش کمی از بعد
.کرد باز چشماشو حد آخرین شده،تا بریده نفس  
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 فاصله ازهم دوباره و شده نزدیک بهم کمی پلکاش ضربه ومیند با
.گرفتن  

 و کشید هیسی بعدی ضربه با که داد بیرون نفسشو بریده بریده
.شد حبس سینه توی نفسش دوباره  

.کرد صحبت سختی به میلرزید شدت به که صدای با  

..بسه..تورخدا..بسه..فظ.حا..حا+  

 

 هارو ضربه کنی تلف نرژیا بیخود اینکه جای به چیه نظرت اوم_
 بشماری؟

هوم؟ کنم ولت زودتر بکنی اینکارو اگه شاید  

 و داده ادامه فریاداشو و داد و ها ناله حافظ حرف به توجه بی
.میریخت اشک  

.میشن بیشتر ها ضربه تعداد بزنی داد بیشتر هرچقدر_  

.کوبید پاش کف به بیشتری شدت با و برد باال رو شالق  

 دیگه ضربه تا بیست با و بیام کوتاه ممکنه شونبشماری اگه اما_
...بشم بیخیالت  

 

 دیگه چقدر نمیشمرد کنه؟اگه تحمل دیگه؟میتونست تای بیست
میداد؟ طولش  

.کرد شمردن به شروع لکنت با و کرد هق هق  

یک...ی+  

 

دو..د..د+  

 



 معصوم زیبا

 - 266 - 

 ای گوشه رو شالق زد رو ضربه تا بیست هر اینکه از بعد
.انداخت  

.بود کافی بنظرش اما باشه این از بیشتر بود قرار که هرچند  

 کردن باز حال در که حافظ و بود افتاده ای گوشه که شالق دیدن با
 هم روی چشماشو و داد تکیه صندلی به سرشو بود پاش دور تناب

.گذاشت  

.بود شده پخش بدنش سرتاسر عجیبی درد و نمیکرد حس پاهاش  

 بودو مشخص خوبی به موهاش مابین عرق ریز های قطره
.بودن شده خیس کمی موش تارهای  

 شدن بلند قصد اما بود کرده باز تنابارو حاال هرچند
.بشه کم دردش از کمی تا بمونه اونجا ابد تا نداشت،میخواست  

 ناله بشه بلند شد وادار و شدن کشیده حافظ توسط بازوهاش وقتی
.کرد دلی ته از  

 میزد،سعی چنگ اون به بودو گذاشته حافظ سینه روی دستشو
.بزاره زمین کمتر پاشو کف و بندازه حافظ روی وزنشو داشت  

 میشد باعث که میپیچید بدنش کل به پاش کف مرکز از عجیبی درد
.بکشه نفس نتونه حتی  

 نه خودش،و به نه...نداشت توجهی بود،انگار شده بیرحم حافظ
.میکشید که دردی  

 نباید که بود این دمیش تکرار حافظ ذهن توی مدادم که چیزی اما
 بشینه همونطوری میزاشت و میشد بیخیالش ببینه،اگه آسیب بزاره
.نبود خوب اصال این و میشد لخته پاهاش توی خون  

 گرفت بازوش زیر دستشو حامی های اشک و ها ناله به توجه بی
.بردش در سمت به و  
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 خوردن تکون قصد و میکرد مقاومت برداشتن قدم برای حامی
.میکشید خودش دنبال زور به اونو حافظ اما نداشت  

..نمیتونم دیگه..دیگه...کن بس لطفا..بسه+  

 

 من چشم از دور و اجازه بدون گرفتی تصمیم که وقتی همون_
 نمیتونی که میکردی فکر این به باید مسافرت بری فرهاد همراه

 به کردن فکر برای شده دیر یکم االن ولی متاسفم...کنی تحملش
  .چیزی همچین

.میشد کشیده حافظ دنبال میکردو هق هق  

 آلود اشک چشمای با  شد متوقف ویال طویل های پله جلوی وقتی
.کرد نگاه ها پله باالی به  

 تمومش شب نیمه از قبل اگه چون بیفتی راه زودتر که بهتره_
.میکنم جانت نوش رو خوردی تخفیف که  ای ضربه تا ده نکنی  

 

 

 

 خودشو که داد دست از تعادلشو بازوش زیر ناگهانی شدن خالی با
.چسبوند پله راه کنار دیوار به  

.کرد نگاه میزاشت تنهاش داشت که حافظ و ها پله به بغض با  

..دارم درد..من...حافظ+  

 

.داد باال ابروشو برگشت،تای سمتش شدو متوقف  

!خوب داره؟چقدر درد جدا_  

بگذره؟ خوش بهت زدمت؟که چی واسه من کردی فکر  

.رفت باال ها پله از و نموند جوابش رمنتظ  
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 به حاال که حافظ به کشیدو آلودش اشک چشمای روی دستشو
.کرد نگاه بود رسیده ها پله آخرین  

 روی بدنش وزن که برداشت پاهارو از یکی دیوار به دست تکیه
...بود پله اولین روی کرد،حاال ناله درد از و افتاد ثابت پای  

بره؟ باال د،میتونستکر نگاه ها پله بقیه به  

!برم میتونم نیست حافظ که حاال کرد فکر  

 حرکت در سمت اومدو پایین برگشت،آروم سالن بزرگ در سمت
 از میکرد فکر اما بود گرفته فرا بدنشو کل که بود درد کرد،هرچند

.کمتره ها پله از رفتن باال درد  

 باال طبقه به خودشو و میرفت باال ها پله از اگه معلوم کجا از اصال
نمیاورد؟ سرش ای دیگه بالی حافظ میرسوند  

 دستگیره روی دستشو رسوند در به خودشو بود تالشی هر با
 حال در حیاط توی که نفری چند دیدن کرد،با باز درو و گذاشت

.کرد مکث بودن آمد و رفت  

 به حتی خودشو میکردو فرار اگه بره؟اصال بیرون میتونست یعنی
میشد؟ بیخیالش میرسوند،حافظ خونه  

.کرد گرد عقب ها پله سمت و فرستاد شانسش به لعنتی  

 اشک و میکرد نگاه رو ساعت میرفت باال که ای پله دو هر
بود؟ عذابی چه میریخت،این  

 

 باال وقتی تا بود گذاشته باز هم رو نشسته،در تخت روی حافظ
 خون تا بره راه و نکنه لج بود امیدوار بشه،فقط اش متوجه رسید
.نشه لخته پاهاش توی  

 بود،دعا نرسیده آخرم پله به هنوز بودو کرده دیر ای دقیقه دو
.برسه دیرتر و نشه متوجه حافظ میکرد  
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 رسوند باال طبقه به خودشو و رفت باال رو آخر پله وقتی دقیقا
.رسید سر هم حافظ  

 دراز و انداخت زمین روی خودشو پله راه باالی همونجا
 بدنش به لباسش بودن شده باعث عرق سرد های کشید،قطره

.بشن خیس موهاش و بچسبه  

هوم؟ دقیقه چهار یا سه نه؟شاید کردی دیر یکم کنم فکر_  

 روی کرد،دستاشو نگاه حافظ به و کرد باز چشماشو وحشت با
.نشست شدو بلند و گذاشت زمین  

...نمیتونم دیگه...نمیتونم..من...من+  

 

 صورتش وایسه،تو هاشپا روی کرد مجبورش و گرفت بازوشو
.زد زل چشماش به و شد خم  

گرفتی؟ یاد چی امروز تنبیه از ببینم بگو_  

 

 شاید تا کرد نگاه میخوردن تکون که حافظ لبای به و زد پلک
.بشه حرفاش متوجه  

بود؟ گرفته یاد بود؟چی گرفته یاد چی  

 

 نگاه حافظ به دوباره اومدو خودش به بازوش خوردن تکون با
.کرد  

امروزت؟ تنبیه از گرفتی یاد نیستم؟چی تو با مگه_  

 

 که جایی مثال...جایی برم نباید..که گرفتم یاد..یادگرفتم من..من+
...بگم بهتون باید من...باید...دونید نمی شما  
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 بین خیسشو موی تار کرد،چند نوازش موهاشو و گفت ای خوبه
.کرد نوازش و گرفت اشارش و شست انگشت  

هوم؟ داره نیاز حموم به کوچولوم پسر+  

 

 

 

.بود الزم حموم واقعا انداخت،آره خودش به نگاهی حموم؟  

.کرد نگاهش منتظر همچنان حافظ که داد تکون سری  

...حموم برم باید...آره..آاا+  

 کشیده حافظ دنبال زور گرفت،به دستشو مچ دادو تکون سری
.میکرد ناله و آه و میشد  

 و رفت کمدا از یکی متبست،س درو و بردش خودش اتاق داخل
.کشید بیرون حوله داخلش از  

.کرد اشاره اتاق داخل درهای از یکی به  

.میام االن منم تو برو_  

 

.کرد نگاه بهش و آورد باال سرشو حامی مکث دیدن با  

پس؟ چیشد_  

 

..حموم میرم خودم...من+  

 

!خب؟_  

 

...برم تنها میخوام یعنی...یعنی+  
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.کرد اشاره حموم به سر با دادو تکون سری  

.برو خب خیلی_  

 

 حموم سطح با پاش کف برخورد رفت،با داخل و کشید راحتی نفس
.میداد دست بهش عجیبی حس  

 انداخت،با بود حموم توی که سبدی داخل و آورد در تیشرتشو
 دستشو...کرد نگاه بهش لذت با و رفت جلوتر آب از پر وان دیدن
.کنه چک دماشو تا برد آب داخل  

 در شورتشو شلوارو شد راحت خیالش اون بودن متعادل از وقتی
.انداخت سبد داخل فاصله همون از و آورد  

 ادامه تا نشست سریع و کشید درد از آهی وان داخل پاش گذاشتن با
.باشه نداشته  

 و کشید عمیقی بست،نفس چشماشو دادو تکیه وان دیواره به بدنشو
...کرد فکر اخیر اتفاقات به  

 زندگیش توی بود کی اون میداد؟اصال پس جواب حافظ هب باید چرا
میداد؟ کردنشو تنبیه اجازه خودش به که  

کنه؟ شکایت ازش نبود بهتر  

.کشید صورتش روی خیسشو دستای و کرد دراز پاهاشو  

 بود داده خرج به عصبانیتی اگر بودو نگرانش همیشه حافظ ولی
نه؟ بود خودش خاطر به  

بده؟ حق بهش میخواست کرد،چرا ماخ و گرفت گاز لبشو حرصی  

 دستاشو میکرد عصبیش این و میخواد چی نمیدونست خودشم حتی
 و صورت روی آب شد باعث که کوبید آب داخل محکم و برد باال

.بپاشه موهاش  

.بست چشماشو و داد تکیه وان به دوباره و کشید هوفی  
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 شسین قفسه روی چیزی شدن کشیده با که بود برده خوابش تقریبا
.کرد باز چشماشو شکه  

.زد کردش وحشت صورت به مهربونی لبخند  

بخوابی؟ میخوای اینجا_  

 

 بزاره نبود قرار کرد،مگه نگاهی لختش بدن به جواب بدون
کنه؟ حموم تنهایی خودش  

 بدن به نگاهش افتادن با که بیاد بیرون وان از تا شد بلند جاش از
.برگشت جاش سر سریع خودش  

 دور شدن،کش مشخص دندوناش اومدو کش ربیشت حافظ لبخند
.انداخت مچش دور و کرد باز موهاشو  

 وان توی میتونست و داشت فاصله وان دیواره از حامی حاال
.بشینه  

 دلش شد،هرچند بلند جاش از حافظ،حامی نشستن محض به
 موندن بغلش توی لخت به اما ببینتش وضعیت این با نمیخواست
.میداد ترجیحش  

 حاال اما بودش دیده حالتی همچین توی قبالام که بود درست
 و درد تحمل میکرد تکرار خودش با داشت،مدام فرق اوضاع
.بره پیش این از بیشتر بزاره نباید و نداره رو ای رابطه همچین  

 تعادلشو پاش وضعیت اون و حافظ توسط دستش مچ شدن کشیده با
.افتاد وان توی دوباره و داد دست از  

.کرد ترش نزدیک خودش به و کرد حلقه دورش دستاشو  

 تنگ حلقه از اومدن بیرون برای و میکوبید سینش روی حامی
.میکرد تقال دستاش  

.کرد زمزمه و برد گوشش نزدیک سرشو  



 معصوم زیبا

 - 273 - 

هوم؟ میخوای تنبیه بازم نکنه_  

 

 نگاه اش جذبه پر صورت به آوردو باال گرفت،سرشو آروم کمی
.کرد  

 طرف دو رضایت با باید رابطه اینکه نه مگه...نمیخوام من...من+
...نمیخوامش.. من..باشه؟  

 های پلک با که نبود مطمئن بود زده که حرفی بابت خودشم قطعا
.میکرد نگاه حافظ به منتظر لرزون  

.کرد نگاه لباش به کشیدو سرش روی دستی  

بزنم؟ آسیب بهت اینکه هوم؟از ترسیدی چی از_  

 

.شد جا جابه لشبغ توی کمی و انداخت پایین سرشو  

 کرد،لباشو متمایل حامی سمت صورتشو آوردو پایین سرشو حافظ
.زد لباش روی کوتاهی بوسه و کرد تر نزدیک  

.آورد باالتر سرشو کمی خوردو تکونی حامی  

!بود کوتاه خیلی بوسه اون!بود کم  

 ام جنبه بی زیادی من کرد کرد،فکر نگاه حافظ صورت به منتظر
داره؟ تاثیر روم هانداز از بیش اون یا  

...کشید دهن به لباشو و نزاشت منتظرش زیاد حافظ  

 

 

 

 



 معصوم زیبا

 - 274 - 

 بره،زیر گردنش سمت و بگذره لباش از بتونه تا نکشید طول کم
 و کشید گردنش روی لباشو...گرفت ریزی گاز و بوسید گوششو

.رفت تر پایین  

 میشد،وقتی جا جابه میکردو ناله مدام شده بیخود خود از حامی
 سمت و زد روش ای بوسه حتمیه اش ترقوه کبودی شد مطمن
.رفت سینش  

 در رو حامی آخ و گرفت سینش نوک از گازی تعلل بدون
 هردو نوک انگشت با و زد شدش سرخ سینه روی ای آورد،بوسه

 گردنش کردن مارک به شروع گرفته،دوباره بازی به رو سینه
.کرد  

 تکونی و لرزید خودش به شدش تحریک آلت با دستش برخورد با
.خورد  

 به بعد و بود شده حلقه آلتش دور که حافظ دست به نگاهی
 سرشو شده سرخ خجالت از زد که لبخندی انداخت،با صورتش

.کرد قایم گردنش توی  

 به کرد،لباشو آلتش مالیدن به شروع و کرد گلویی تو خنده حافظ
.کرد خفه همونجا هاشو ناله و چسبوند حافظ گردن  

.داشت عجیبی حس بودو افتاده تنش کل توی خفیفی لرزش  

 دستشو کردو نارضایتی روی از ای ناله شد متوقف حافظ وقتی
.کرد حلقه حافظ گردن دور  

 از سرشو نداد ادامه حافظ بازم ایش دقیقه چند انتظار از بعد وقتی
.کرد نگاه بهش و برداشت شونش روی  

 باورینا با بود گرفته دست توی رو شامپویی که حافظ دیدن با
چرا؟ کنه؟آخه رهاش میخواست زد،بازم پلک چندبار  
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 کف که شامپویی و خندید دل ته از حامی سردرگم چشمای دیدن با
.مالید سرش به رو بود ریخته دستش  

نه؟ دیگه کنی حموم بود قرار_  

!کنه رهاش میخواست آره،بازم  

 پشت بهش و برگردوند روشو کالفه و کشید صورتش روی دستی
.کرد  

 نیاز احساس بودو گرفته درد تنش میکرد؟پایین باید چیکار حاال
 حافظ که برد آلتش سمت دستشو حافظ به توجه داشت،بی شدیدی
.زد ضربه دستش پشت به محکم  

اجازه؟ بدون بزنی؟اونم جق من جلوی چی؟میخوای دیگه_  

 با حتی عجیب گرفت، رو وان گوشه دستش با و گرفت گاز لبشو
...میشد کتحری بیشتر لحنش این  

 روناشو اما حامی و میداد ماساژ شامپو با موهاشو آرامش با حافظ
.بشه کم بدش حال از یکم تا میداد فشار بهم  

 دفعه مثل و کنه التماس شدن ارضا برای نمیخواست دلش اصال
...بده نشون ضعف خودش از پیش  

 

 روی حافظ انگشتای نوازش از شده خمار و شد تر آروم کم کم
.سپرد اون به خودشو سرش پوست  

 آلتش به که فشاری با که میشد تر شل لحظه هر بدنش خستگی از
.کرد نگاه رو پایین و داد خودش به تکونی شکه شد وارد  

 فشار بهش بودو شده حلقه آلتش دور دوباره که بود حافظ دست
.میکرد وارد  

 گذاشت،یعنی حافظ دست روی دستشو و داد قورت دهنشو آب
میداد؟ دادن ارضا جازها بهش اینبار  
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 روی کرد،شستشو تر شل دستشو و زد صدایی بدون پوزخند
.کرد تر نزدیک گوشش به لباشو کشیدو آلتش کالهک  

 دلم...کنم بیدارش بهتره خوابیده؟اوم،بنظرم کوچولو حامی_
که؟ میدونی باشه، خواب هستم کنارت من وقتی نمیخواد  

 تشنه اینبار بود میدوارببینه،ا صورتشو بتونه تا کرد مایل سرشو
...نکنه رهاش  

 با بازی به شروع و گذاشت راستش سینه روی دیگشو دست
.کرد نوکش  

 دست توی تخماشو و رفت تر پایین کشیدو آلتش روی دستشو
.داد فشار حافظ سینه به سرشو گرفته گاز لبشو گرفت،حامی  

.بود کرده پر حمومو هاش ناله بودو شده تحریک دوباره حاال  

 و گذاشت بود کرده دراز طرفش دو که حافظ رونای روی ستاشود
.کرد فرو گوشتش توی ناخوناشو  

 گردنشو پشت و میکرد پایین و باال آلتش روی آروم خیلی دستشو
.بود کرده خیسش های بوسه میزبان  

 خودش سمت سرشو و برداشت آلتش روی از دستشو
 از رپ چشمای به و زد لباش روی کوتاهی برگردوند،بوسه

.کرد نگاه شهوتش  

تخت؟ اتاق،روی توی برگردیم_  

 

.کرد تایید دادو تکون سرشو مکث بدون  

 سر روی و آورد پایین رو دوش سر و شد بلند جاش از حافظ
.گرفت حامی  

 و برداشت رو شده آویزوم های حوله و گرفت جاش سر دوشو
.برگشت سمتش  
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 رفت جلوتر اومد، بیرون ازش و شد بلند سرجاش از وان کمک به
.بپیچه دورش بود گرفته براش که رو ای حوله تا  

 یکی توی از حافظ و نشست تخت لبه رفتن،حامی بیرون حموم از
.اومد سمتش کشیدو بیرون سشواری ها کشو از  

 نیاز ای دیگه چیز به االن فهمید نمی بکنه؟چرا میخواست چیکار
 داشت؟

!حافظ بهت کشید،لعنت خیسش موهای بین دستشو  

 از رو انداخت،حوله تخت روی خودشو کشیدو عمیق نفس دتاچن
.انداخت ای گوشه کردو باز کمرش دور  

 توجهی میکرد نگاهش بودو ایستاده تخت کنار خنثی که حافظ به
 خودش نمیکرد کاری اون که برد،حاال آلتش سمت دستشو و نکرد

!میداد انجامش  

.زد پاش رون به ای ضربه و کرد اخمی حافظ  

نداری؟ رو کاری همچین انجام حق فتمنگ مگه_  

 اما داد خودش به تکونی بلندش صدای و زد بهش که ای ضربه با
.کرد پایین و باال آلتش روی دستشو و نشد متوقف بازم  

 به کردن فکر با  حتی بود ای دیگه موقعیت توی اگه شاید
 تمام حاال اما میشد اب خجالت از حافظ جلوی خودارضایی

.بود اومدنش وجود به باعث حافظ خود که ودب نیازی وجودش  

.رفت کمد سمت که ندید رو حافظ بودو بسته چشماشو  

 چیستیتی و زد کرد،نیشخندی نگاه داخلشو و کرد باز رو کمد در
.آورد بیرون رو رنگ ای نقره  

 بهش کردو باز چشماشو گرفت قرار دستش روی حافظ دست وقتی
؟دستش توی بود چی دیگه کرد،اون نگاه  
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 بهش رو وسیله اون و برداشت آلتش روی از دستشو زور به
 و شد خیز نیم و گذاشت تخت روی آرنجشو کرد،ترسیده نزدیک
.کشید عقب خودشو  

میکنی؟ چیکار...چیه اون..اون+  

.کرد نزدیکش خودش به دوباره و گرفت پاهاشو  

 هفته یه تا و بستم برات اینو وقتی بدونم میخوام فقط عزیزم هیچی_
 میشنوی که چیزی از میکنی جرات بازم کنی تحملش شدی جبورم

...نه یا کنی سرپیچی  

 

 

 کرد،سعی ناله و لرزید خودش به آلتش با فلز سردی برخورد با
 و بزنه کنار بود شده قفل پاش مچ دور که رو حافظ دست کرد

.بکشه عقب خودشو  

 اینکارو میکرد خواهش ازش میزدو پس رو وسیله اون دست با
.نهنک  

 بود،هرچند شده اسیر وسیله اون توی کامال عضوش حاال
.داشت ازش عجیبی ترس اما چیه کاربردش نمیدونست  

 نفسش کرد قفلش و داد فشار التش روی بیشتر رو چیستیتی وقتی
 احساس تنش پایین توی رو زیادی فشار و شد،درد حبس سینه توی

.بودن شده اشک از پر چشماش و میکرد  

.کرد روشن رو سشوار و برداشت رو چیستیتی کلید بیخیال حافظ  

 پلکاشو.بود کرده مچاله دستش توی رو نشسته،روتختی تخت لبه
 دست به کردن فکر با میکرد سعی میدادو فشار هم روی محکم
.کنه پرت خودشو حواس موهاش بین حافظ  



 معصوم زیبا

 - 279 - 

 و گذاشت حافظ پای رون روی شد،دستشو طاق طاقتش بالخره
.ببینه صورتشو بتونه تا گرفت باال سرشو  

 گاز لبشو گوشه داد ادامه کارش به توجهی کوچیکترین بدون وقتی
 تا گرفت رونش از ریزی کشید،ویشگون حرصی نفس و گرفت

.کنه جلب توجهشو  

.کرد نگاه بهش و کرد خاموش رو سشوار بالخره  

چیشده؟_  

 

..کنی؟ باز اینو میشه..می+  

 

کنم؟ بازش چرا_  

 

...دارم درد آخه..آخه+  

 

کنی؟ تکرار کارتو بازم که کنم بازش_  

 

...نمیکنم تکرار دیگه..نمیکنم دیگه..نه+  

 

.زد گردنش به ای بوسه و شد خم  

نه؟ بمونه همینطوری هفته یه تا بود قرار ولی_  

 

 رو وسیله اون خاصی ناراحتی هیچ بدون میتونست هم سالها شاید
 بودو دهکر تحریکش حافظ خود حاال اما کنه تحمل عضوش روی

.بود آورده وجود به براش رو وضعیتی همچین  

..کنم تحملش که نمیتونم...نمیتونم من..من+  
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نه؟ مگه تنبیه یه این که میدونی خب_  

 خوبی پسر اگه ولی...دادی انجام که اشتباهی کار خاطر به تنبیه
هوم؟ میگیری جایزه کنی تحملش و باشی  

.گفت زیرلب ای باشه دادو تکون سری ناچار  

.زد لبخند و کشید سرش روی دستی  

!خوب پسر_  

.انداخت تخت روی و کشید بیرون کمد توی از شلواری و تیشرت  

.سرمانخوری بپوش اینارو کردی حموم تازه_  

 یه تا بود قرار میپوشید؟واقعا شلوار وسیله اون وجود با چطوری
بمونه؟ همینطوری هفته  

 

 

 

 افتادن با که بود کشیده دراز تخت روی بودو پوشیده لباسارو
.کرد نگاهش و برگشت تخت روی چیزی  

 به سوالی بود تخت روی کنارش که خودکاری و دفتر دیدن با
.کرد نگاه حافظ  

 

 امروزت های تنبیه از درسی یه بشم مطمن میخوام که اونجا از_
  گرفتی یاد

 از گرفتی یاد چی و شدی تنبیه چرا که بنویسی دفتر این توی باید
هت؟تنبی  

 

عذرخواهی؟تعهدنامه؟ بود؟متن چی دیگه این  
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.داد تکیه تخت تاج به کردو اخم  

میخوای؟ ازم چیزی همچین که دبستانیم بچه کردی فکر+  

 

 میتونی کارایی چه میکردم فکر داشتم فقط...نیستی که معلومه اوم_
 کنم،به باز رو چیستیتی اون هفته یه از قبل شاید تا بدی انجام

.نیست حرفی پس اومده خوشت ازش خودت که نهای مهم هرحال  

 

 دستای روی دستشو و پرید جاش بود؟از چیستیتی اسمش پس
.برداره رو دفتر میخواست که گذاشت حافظ  

بنویسم؟ چی فقط..فقط...مینویسم+  

 

.گرفتی یاد چی که داره خودت به بستگی این خب_  

 

.خب خیلی+  

 

 روی رو دفتر و کرد جمع کشید،پاهاشو خودش سمت رو دفتر
.گذاشت زانوهاش  

 

 وقت از االنشم همین چون کن تمومش زودتر و بنویس خط خوش_
.گذشته خوابت  

 چی گرفت،واقعا دفتر صحفه روی رو خودکار و داد تکون سری
مینوشت؟ باید  

 اینکه وجود با و حافظ گذاشتن درجریان بدون چون خب کرد فکر
 شده تنبیه بره سفر میخواست نمیشه خوشحال اینکار از میدونست

میگرفت؟ اجازه ازش میکرد هرکاری باید یعنی پس  
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 اصل به کردن فکر با بعد و زد رسیدنش نتیجه به خاطر به لبخندی
...کرد اخم موضوع  

.کرد بلند سر حافظ صدای با که بود ننوشته رو کلمه اولین هنوز  

 لفظ از اسمم نوشتن جای به  باشی گرفته درنظر اینو که خوبه_
.کنی استفاده دید  

.کرد نوشتن به شروع و داد چشماش به چرخی  

 نگاه پرشده صحفه به رضایت با که بود نگذشته ام دقیقه ده شاید
.گرفت حافظ سمت دفترو و کشید تخت روی کرد،خودشو  

 

 

 کرد،دفترو دستش توی دفتر به بعد و مطمئن صورت به نگاهی
.خوند هارو نوشته و گرفت ازش  

 اصرار خاطر به و گرفته قرار خود دوستان رفشا تحت بنده+
 بودند گرفته نظر در هفته آخر برای که سفری به رفت با هایشان
 فرض گناهکار مرا دیکتاتور و خشن مردی ولی نمودم موافقت

...و گرفت تنبیهم به کرده،تصمیم  

 

 لبخند و صورت به جدی خیلی و کرد نظر صرف بقیش خوندن از
 روش باید که اونقدری تنبیهش رد،شایدک نگاه حامی اومده کش
...نداشته تاثیر  

!بنویس اول از_  

 

 صداش لحن و قیافه کرد،به جمع لبخندشو و زد پلک چندبار
.باشه داشته شوخی باهاش نمیخورد  
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 پدرش برای ذوق با که داشت رو ای بچه مینوشت؟حس اول از
 بودن معنی بی خاطر به اون و خونده گرفته یاد تازه که رو شعری

.گرفته ایراد ازش اش کودکانه شعر  

 خونده بشه؟اصال اش نوشته طنز متوجه داشت انتظار چرا اصال
بنویسه؟ باید دوباره میگفت راحت انقدر حاال که بودش  

 طرف روی خودشو و زد بود گرفته طرفش دفترو که دستی زیر
 چیستیتی کوبید،هرچند بالشت روی سرشو کردو پرت تخت دیگه

 جمع شکمش توی پاهاشو اما نبود راحت باهاش و ردمیک اذیتش
.بست چشماشو و کرد  

 بدونی کنم فکر اما میبودی خواب االنشم همین باید که البته_
 این از خودت نجات برای فقط و نمیخوره منم درد به نوشتنت
 خط خوش میکردم سعی بودم تو جای اگه من هرحال به...وضعیته

.میدادم نشون کرددم که کاری از پشیمونیمو حداکثر و باشم تر  

.رفت در سمت شدو بلند  

 دلم...باشی،میدونی کرده آماده متنتو برگشتم وقتی امیدوارم_
.بشی اذیت زیاد نمیخواد  

 قبل حالت همون توی که حامی به چشمکی در بستن از قبل
.بست درو بعد و زد میکرد نگاهش  

 داشتبر نشست،دفترو سرجاش عصبی و کوبید تخت روی مشتی
..نبوده جالب اونقدر واقعا شاید...خوند رو قبلی متن و  

 

*** 
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 کنار عسلی روی دفتر بودو خوابیده حامی برگشت اتاق به وقتی
 خودکار که رو ای صحفه و شد تر نزدیک و زد بود،لبخندی تخت
.کرد باز رو بود گرفته قرار بینش  

 که کسایی با میخواستم چشمش از دور و ددی اجازه بدون من+
 بگیرم یاد تا شدم تنبیه کارم بابت و برم سفر به نداره دوسشون

.نکنم تکرارش دیگه  

 تنبیهی ها پله از رفتن باال بالفاصله و پام کف شالق ضربه بیست
 در برام دادم انجام ددی میل برخالف که کارایی خاطر به که بود

...باشم شده بخشیده امیدوارم و متاسفم شد،من گرفته نظر  

 

 روی ای کرد،بوسه نگاه خوابش غرق صورت به و زد خندیلب
.کشید دراز تخت روی کنارش و زد بینیش نوک  

 ای چسبوندش،بوسه خودش به و کرد حلقه کمرش دور دستشو
.بشه جا جابه کمی حامی شد باعث که زد گردنش پشت  

 به قوسی و بود،کش تنها تخت روی شد بیدار خواب از وقتی صبح
 کردو ای ناله پیچید تنش پایین توی که شدیدی درد با که داد بدنش

.گذاشت چیستیتی روی دستشو  

 راه وسط چیستیتی یادآوری با که رفت سرویس سمت شدو بلند
 کارشو باید چطوری مزاحم وسیله اون وجود با شد،حاال متوقف

میداد؟ انجام  

 کشید،دلش عمیقی نفس کالفه حافظ شدن وارد و در شدن باز با
 حافظ خود شاید تا موند منتظر و بزنه حرف باهاش نمیخواست

.بشه قضیه متوجه  

 گرفت دست گوشیشو و رفت تخت سمت بهش توجه بدون وقتی
.رفت جلوتر قدمی عصبی  
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 برم باید کنی؟من بازش رو مسخره چیز این لطفا میشه+
...دستشویی  

 

 انجام کارتو میتونی همونم متاسفم،با نه...عزیزم بخیر توام صب_
.نکردم سختش برات زیاد..بدی  

 

 

 

 بودن؟ناخوداگاه کم اینا همه بنظرش بود؟یعنی نکرده سختش
.کرد نگاه کفشون به و کرد کج پاهاشو  

 شلوارشو وقتی تازه...رفت سرویس سمت آروم کردو اخمی
 بدتره،وسواس کرده فکر که اونی از قضیه شد متوجه درآورد

 روی وسیله اون ودوج با اینکه به کردن فکر حتی حاال و داشت
..میداد آزارش بده انجام کارشو آلتش  

 

*** 

 

 خوردنش به میلی گشنگی وجود با میکردو بازی غذاش با
.بود نکرده نگاهش حتی فرهاد بودن اومده که وقتی نداشت،از  

 باال بود؟سرشو ناراحت ازش بود رفته حافظ همراه چون یعنی
 دقیقا که کرد شبه نگاهی نیست متوجه کسی فهمید وقتی آوردو
 ریز و گفت فرهاد گوش در چیزی نغمه موقع همون
 نزدیک لباش به رو آب لیوان و گرفت ازشون نگاهشو...خندید

..میسوخت نغمه حال به دلش خودش از کرد،بیشتر  
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 نزدیک فرهاد به وقت هیچ اگه نبود؟شاید خودش تقصیر اصال
نه؟ میشد مند عالقه نغمه به فرهادم نمیشد  

 فکر زندگیش و فرهاد به هنوزم که اومد می بدش خودش از
 نمیتونست و نداشت نغمه زندگی توی هم نقشی هرحال میکنه،به

 از پدرش و حافظ حتی بود مشخص که اونطور چون بکنه کمکی
.داشتن خبر احساسش بودن یکطرفه  

 و دراومد فکر از پاش رون روی حافظ دست گرفتن قرار با
 معنای به سرشو پیشونی وسط یاخم با که کرد نگاهش سوالی
.داد تکون چیشده  

!هیچی زد لب و انداخت باال هاشو شونه  

.خورد غذاش از قاشقی چند حافظ بعدا برخورد به فکر با  

 از خواست رفتن دونه دونه و شدن بلند سرمیز از همه وقتی
 نگهش و گذاشت شونش روی دستشو حافظ که بشه بلند سرجاش

.داشت  

بری؟ میخوای که کردی تموم غذاتو مگه_  

 

.نمیکشه میلم...دیگه شدم سیر خب+  

 

 پلو زرشک از پر قاشقشو و برگشت سمتش حرفش به توجه بی
.داشت نگه دستشو حامی که برد دهنش سمت کردو  

اخه؟ میگن چی ببینن اگه..اگه...میکنی؟ چیکار+  

 چه نخوری اگه که کنی فکر این به بهتره نمیگه،تو چیزی کسی_
!میاد سرت بالیی  
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 نشسته پذیرایی توی که کرد نگاه ها بچه به و برگردوند سرشو
...کرد باز دهنشو کردو نگاه قاشق به تردید میزدن،با حرف بودنو  

 

 

 

 گفت پر دهن با و کشید عقب سرشو دیگه قاشق چند از بعد
.شد بلند زدو گونش روی ای بوسه و کرد کم رو فاصله بسه،حافظ  

 نگاهش داشت برگشت،فرهاد ها بچه سمت خوردو آب کمی
بود؟ دیده اونارو یعنی...میکرد  

 چی مگه میدید اگه گرفت،خب محکم لیوانو و برگردوند روشو
 میشد؟

 اهمیت احساساتش به دیگه بود گذاشته قرار باخودش اینکه نه مگه
 نده؟

 حافظ به آوردو باال سرشو گرفت قرار شونش روی که دستی با
.کرد نگاه  

بقیه؟ پیش بیای شی بلند یخوایچی؟نم فکر تو_  

 روی و شد رد حافظ کنار شد،از بلند جاش از دادو تکون سری
.نشست نیکان کنار دونفره مبل  

 میز روی کنترل با که درحالی ها بچه بین بحث به توجه بدون
.رفت فکر توی بازم میکرد بازی  

بود؟ زندگیش کجای اون!حافظ؟  

 سعی بیشتر هرچی د،چراکر نگاه رخش نیم به آوردو باال سرشو
میشد؟ تر نزدیک بهش بشه دور ازش میکرد  

!نداشت بهش احساسی نه...نداشت بهش احساسی  
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 شهوتش خاطر به..داد،آره فشار هم روی محکم شهوت؟پلکاشو
.بکنه باهاش میخاد هرغلطی بود داده اجازه بهش  

 روی کنترلی نمیتونست حتی که بود بود،متنفر متنفر خودش از
.باشه شتهدا خودش  

!همه از...ازشون بشه دور بود بهتر شاید  

 با دیگه اونوقت میکرد جدا نیکان و ترانه از حتی راهشو اره،اگه
.نداشت برخوردی فرهادم و حافظ  

 به بود داده اجازه خودش به راحت انقدر اول همون از چرا اصال
کنه؟ فکر فرهاد  

 درش تنهایی از نمیتونستن خودشم خانواده حتی اینکه نه مگه
داره؟ رو تواناییش فرهاد بود کرده فکر چرا بیارن؟پس  

 خودش تو نمیزاشت بودو بود،شوخ بود،مراقبش مهربون اون خب
 کافی نه...نه کرد فکر خودش با بودن؟ کافی اینا ولی...بره فرو

...بودم محتاج زیادی من نبودن،فقط  

 توجهشم میشد خاموش اگه حتی که وی تی به دادو تکیه مبل به
 بهش خودش اره،تنهایی...میشد دور ازشون شد،باید خیره نمیشد
!نمیزد آسیب  

.کرد نگاهش اومدو خودش به داد بهش نیکان که تکونی با  

بال؟ کیی فکر نمیکنی؟تو توجه میکنم نگات منتظر هرچی چرا×  

 

.نمیشد منظورش کرد،متوجه نگاهش گنگ  

!چی؟+  

 

 شهربازی،اوکیه بریم شب میگیم داریم ها بچه با!...بابا ای×
موافقی؟ دیگه؟توام  
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.نه،بریم که چرا آره...آها+  

 

 

 

.کرد ها بچه سمت روشو کوبیدو بهم دستاشو زده ذوق  

بیان؟ بگیم اینام مهران خوبه؟به بریم چند ساعت×  

 همراهشون چرا رفت،اصال سرویس سمت شدو بلند جاش از
 مثل میتونست ای بود بلد رو جمع همراه بودن بود؟خوشحال اومده

.بگذره خوش بهش کنه کاری بقیه  

 نمیتونست کرد،چرا نگاه آیینه توی خودشو و بست سرویسو در
!باشه؟ خوب  

 

 نفس پاش رون به چیستیتی برخورد زد،با آب صورتشو شدو خم
.کشید داری حرص  

 بشه تحریک وقتی فقط بود شده متوجه و نداشت درد دیگه هرچند
 خورد اعصاب و سخت کمی روز ولط در حملش اما میکشه درد
.بود تجربش اولین اینکه بود،مخصوصا کن  

 حبس خودشو دستشویی همون توی ابد تا میتونست کشید،کاش آهی
!کنه  

 

 خشک دستشو و برداشت دستمالی خورد در به که ای تقه با
.بود حافظ...بازکرد کرد،درو  

خوبه؟ حالت_  
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!عالیم وصله بهم که آشغالی این لطف به+  

 

.کرد نگاهش سوالی و انداخت باال ابروهاشو بدش لحن از متعجب  

 از زده خجالت اما بود عصبی کاراش و حافظ از عجیب هرچند
.داد انگشتاش بین دار نم دستمال به نگاهشو ادبیش بی  

هوم؟ اومده خوشت ازش کنم فکر اوم_  

 برای بمونه همینطوری دور میندازم کال کلیدشو پس
چیه؟ نظرت...همیشه  

 

 کرد،شوخی نگاهش عصبانیت و تعجب از شده درشت چشمای با
نه؟ دیگه میکرد  

 و نرفت عقب قدمی حافظ اما بست درو اومدو بیرون سرویس از
.مینداخت فاصله بینشون که بود قدیشون اختالف تنها حاال  

 چه به بمونه؟اصال همینطوری همیشه برای که چیه منظورت+
 برای مجبورم که میکنی هدیدمت حاال که بستی من به اینو حقی

کنم؟ تحملش همیشه  

 

 پس دستشو خواست وقتی و گذاشت لباش روی اشارشو انگشت
 جوابشو آروم خیلی و زد گرفت،لبخندی جلوشو دیگه دست با بزنه
.داد  

 نیستی خور سری تو اونقدرام آرومت ظاهر وجود با_
بدی؟ نشون اینو هوم؟میخوای  

...ددا ادامه کردو گلویی تو خنده  

 دیگه های تنبیه نشی باعث کیوتت لحن این با که هرحال،بهتره به_
.بگیرم درنظر برات ای  
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 دوباره که بزنه حرفی خواست حامی انگشتش برداشتن محض به
.کرد اخم و برگردوند جاش سر اونو  

 اون به چطوری و چندبار نیستم متوجه نکن درضمن،فکر_
...میکنی نگاه مرتیکه  

.بود نداده حامی به رو صحبتی هیچ اجازه بودو زده حرفاشو تمام  

 بقیه سمت و برگردوند روشو جملش آخرین از بعد راحت خیلی
.رفت  

!عوضی متنفرم ازت  

 

**** 

 میکرد نگاه شهربازی های وسیله رنگارنگ چراغای به هیجان با
.میاورد وجد به اونو جمعیت جیغ صدای و  

 وجدش به دنیا توی که چیزی تنها به هم حافظ تر اونور قدم چند
 نور بازتاب میشد هم فاصله این از میکرد،حتی نگاه میاورد

.دید خوشرنگش چشمای توی چراغارو  

 

 دوطرفه رضایت ای رابطه هر اصل ترین مهم میدونست هرچند
 خورده رقم طوری که کنه قبول رو سرنوشتی نمیتونست اما است
 مثل کسی نماو باشه داشته عالقه ای دیگه شخص به حامی بود

.فرهاد  

 

 تا نبود میل باب اونقدر نبود،اگه مطمئن گرایشش راجب اگه شاید
 همون دقیقا حامی اما میگذشت ازش و نمیکرد پافشاری حد این

 نگهش خودش کنار اجبار به حتی بود حاضر که بود شخصی
...داره  
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 دونه دونه که ها بچه به ترس از ناشی هیجان همینطور و ذوق با
 نگاه میبستن کمربنداشونو و نشستن می فریزبی های صندلی روی
.کرد  

 سمت جلو به هدایتش و کمرش پشت حافظ دست گرفتن قرار با
 صندلی روی نشستنش محض رفت،به بقیه کنار خالی های صندلی
 بهش کوتاهی نگاه و نشست اش دیگه سمت فرهاد ترانه کناری

.انداخت  

 قلبش کرد،چرا؟چرا اموشفر قلبشو ضربان حتی ثانیه چند برای
 تحت اونو نمیتونست میداد؟چرا نشون واکنش فرهاد به هنوز

بگیره؟ خودش کنترل  

 دستاش که بیاره پایین رو دستگاه فلزی کمربند تا برد باال دستشو
.بشه بلند شد وادار و شدن کشیده حافظ توسط  

 ای دیگه سمت بده بهش صحبت و اخم فرصت اینکه بدون
 روی کرد مجبورش و گذاشت شونش یرو کشیدش،دستشو

 روی خودشم و بست کمربندشو...بشینه نغمه کنار صندلی
.نشست کناریصندلی  

 مناسبیه وقت االن نمیدونست و جوید می لبشو گوشه حرص با
میشنید؟ صداشو جمعیت این توی کردن؟اصال دعوا برای  

 که کوچیکی تکون گرفت،با کمربندشو محکم و کشید هوفی
 دلش ته کرد حس جمعیت هیجان از ناشی جیغ و ردخو دستگاه

.شده خالی  
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 آخرین گفت میشد ولی نه باشه نیومده شهربازی وقت هیچ که نه
 و بشه مختلف وسایل سوار بود تونسته حسابی درست که باری
 دوستاش با و مدرسه طرف از که زمانی به میشد مربوط ببره لذت

 سنی محدودیت خاطر به موقع اون خب و بود اومده شهربازی به
 همچین بود نتونسته بودن گذاشته ها دستگاه از بعضی برای که

.کنه تجربه رو هیجانی  

 زمین روی پاهاشو بود تر شدید اینبار که فریزبی بعدی تکون با
 با گونش روی حافظ دستای حس زد،با چنگ کمربند به دادو فشار

.کرد نگاهش و برگشت سمتش شده گشاد چشمای همون  

 محکم و نمیکنم ولت من کنه ولت فلزی کمربند اون اگه حتی_
خب؟ میدارم نگهت  

 

 زدن حرف بلند برای تالشی حافظ بودو زیاد سروصدا هرچند
.بود حافظ گرم صدای همون میشنید که صدایی تنها اما نمیکرد  

 

هوم؟ باشم مراقبت بهتر بتونم تا بگیرم دستاتو چیه نظرت_   

 

 کردن جدا قصد به حافظ دست وقتی دودا تکون سری حرف بدون
.نداد نشون مقاومتی اومد جلو کمربند از دستش  

 

 که درحالی حامی و میخورد تکون و میچرخید سرعت با فریزبی
 به خندون و باز نیمه لبای با بود گرفته محکم رو حافظ دست

 ریتم با پاهاشونو هیجان با و میکشیدن جیغ که میکرد نگاه جمعیتی
.میکوبیدن دستگاه فک به خاصی  
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 همچین خانوادش همراه  شده که یبارم برای کاش ای کرد فکر
 هر از میشد باعث همیشه که بود چی میخندیدن،اما و میبودن جایی
باشن؟ دور ازهم همیشه و بمونن محروم کوچیکی لذت  

 

 

 

 عمیق نفس چندتا شدن پیاده و شد متوقف دستگاه بالخره وقتی
 تهوع حالت و میرفت گیج سرش کرد،کمی لید ته از خنده و کشید

.نبود استرس جز به چیزی دلیلش که داشت  

..پریده،بخورش رنگت یکم_  

 

 بازش و گرفت ازش کرد،اونو نگاه دستش توی کت کیت به
 روی پالکشو شد پخش دهنش توی ای خوشمزه شیرینی با...کرد
 حالش میکرد کرد،حس باز مکث ثانیه چند از بعد و گذاشت هم
...شده بهتر یلیخ  

 شام اون از بعد بود قرار بودو وحشت تونل بعدیشون مقصد
 از بعد که جایی اولین بچگی همون از که اومد می بخورن،یادش

 از بعد دقیقا بودو وحشت تونل میکردن انتخاب شهربازی به ورود
 و میشدن شروع مادرش پدرو دعواهای تونل از اومدن بیرون
.برمیگشتن خونه به سریع  

 ها بچه سر رفت،پشت خاطرات برای ای غره چشم و کشید هوفی
.کرد حرکت وحشت تونل سمت به حافظ شونه به شونه و  

 از موندن،بعد منتظر صف توی همه و گرفت بلیط براشون سامان
 و نشستن قطار واگنای از یکی روی دونفر هر شد نوبتشون اینکه
.حافظ جز به نبود کسی حامی همراه که البته  



 معصوم زیبا

 - 295 - 

 پشت واگن توی نیکان و جلویی،ترانه واگن توی فرهاد و مهنغ
...نشستن تر عقب واگن توی سارینا و سامان و سرشون  

 توجه اطرافش به نمیتونست فرهاد،حتی و نغمه پرت حواسش
 تکون کشید گوشش کنار متحرکا مرده از یکی که جیغی با...کنه

 بهش چسبوند،وقتی حافظ به خودشو ناخوادگاه و خورد شدیدی
.بود شده شوکه حاال نبودو متوجهش میشد نزدیک  

 به که مدتی چسبوند،تمام سینش به و گذاشت سرش روی دستشو
 فهمیده بودو زده زل صورتش به تاریکی توی  بود خیره فرهاد

.نیست اطرافش متوجه بود  

...نبود خوشایند براش اصال این و داشت دوست فرهادو حامی  

 که دختریه فرهادو خاطر به اشکا این نمیدونست خودشم حتی
 شده،دستشو وارد بهش که شوکی خاطر به یا و نشسته کنارش

 زودتر میخواست بست،دلش چشماشو و گذاشت حافظ پهلوی روی
.خونه برگرده  

 

**** 

 

 با که بود صورتش و دست شستن درحال بودو ایستاده آینه جلوی
 ،بیخیالشد سرویس وارد که شد فرهاد متوجه سرش کردن بلند

.شد تر نزدیک بهش که انداخت پایین سرشو دوباره  

.گرفت زیرش دستشو کردو باز رو آب شیر  

!داری؟ دوسش×  

 

...میکنه اشتباه حتما کرد کرد،فکر نگاهش بهت با  

چی؟+  
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.کرد تکرار جدیت با زدو زل چشماش تو اینبار  

!داری؟ دوسش×  

 

 بهش یدکرد،با نگاهش دار نم چشمای با و کشید عمیقی نفس
 هنوزم اما بشه دور ازش بود گفته بهش اینکه وجود با میگفت
 برای میگفت بشه؟باید قبل مثل چیز همه بکنه کاری منتظره
 میگفت کنه؟باید تحمل رو حافظ های تنبیه شده مجبور دیدنش
 توی خودشو حافظ و میشن دورتر هم از هرروز اینکه از متنفره

میکنه؟ تر پررنگ زندگیش  

 با و برگشت روشویی کرد،سمت اخمی دادو رتقو بغضشو
.داد جواب میلرزید بغض از که صدایی  

!نداره ربطی تو به+  

 سرویس از و گذاشت بست،تنهاش رو آب شیر و زد تلخی لبخند
 فرق بقیه با حامی بود کرده فکر خودش با چرا اصال...زد بیرون

 توی که میشد مطمئن بیشتر هرروز بود مرده پدرش وقتی داره؟از
 ای دیگه هرکس قطعا خب و نیست مهم پول جز به چیزی دنیا این
 که میکرد انتخاب رو اونی حافظ و فرهاد بین بود حامی جای به

.بود پولدارتر  

 که میزی سمت و کرد مرتب بود تنش که رو جذبی مشکی پیراهن
...رفت بودن نشسته اون روی ها بچه  

 

 نشست حافظ دن،کناربو آورده غذاهارو برگشت جمعشون به وقتی
.کرد خوردن به شروع حرف بدون و  
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**** 

 

 شده سنگین حسابی پلکاش میکردو گیجش ماشین تکونای
 ای دیگه سمت داره و کرده رد ویالرو شد متوجه بودن،وقتی

.کرد نگاهش شده خمار چشمای با و برگشت میکنه رانندگی  

میریم؟ داریم کجا+  

 

 موهاش روی دستشو کردو نگاه خوابالودش صورت به لبخند با
.کشید  

.خودمون ویالی میریم_  

 

.شد خیره رو روبه به و کرد اخمی  

.برنداشتم چمدونمم حتی من+  

 

.صندوق توی گذاشتمش بیرون بریم اینکه قبل_  

 

باشم؟ تنها باهات نخوام شاید کردی فکر خودت با حاال تا اصال+  

 

 رلکنت خودشو کرد سعی دادو فشار فرمون روی انگشتاشو
.داده نشون مشتاق خودشو زیادی واقعا کنه،شاید  

باشی؟ بقیه کنار ویال همون توی ترجیح یعنی پس_  

 

!اره که معلومه خب+  

 

...ویال برمیگردیم خب،پس خیلی_  
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 پیدا اش چهره توی حالتی تغییر هیچ چرا بود؟پس شده ناراحت
 نبود؟

.کرده قبول راحتی این به که بود سخت باورش کمی  

 پیاده حامی از قبل و شد متوقف ویال جلوی بعد دقیقه چند
 وارد حامی همراه آوردو بیرون صندوق توی از شد،چمدونشو

.شدن ویال حیاط  

تو؟ نمیاری ماشینو میگم+  

 

.میرم بعد میشینم یکم...نه_  

 

کنم؟ چیکارش.. چیستیتی...وسیله این پس...پس+  

 

.رفتن قبل میکنم بازش_  

 

!ناراحتی؟ ازم+  

 

.کرد نگاهش لبخند با و وایساد سرجاش  

چی؟ تو...نیستم ناراحت من نه_  

 

 اینجا خواستم فقط..بزنم حرف اونطوری نمیخواستم من...من+
...بمونم  

 

.بگیر نداره،اینو اشکالی_  
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.رفت داخل کردو باز درو حامی از جلوتر و داد دستش چمدونشو  

.کنن استراحت تا دنبو رفته اتاقاشون به بقیه نیکان و ترانه از غیر  

 شروع هیجان با میمونه همونجا رو شب ام حامی فهمیدن وقتی
. بودن گرفته تازه که ترسناکی فیلم مورد در زدن حرف به کردن  

 به اما کنه نگاه رو فیلم و بشینه همراهشون دوسداشت خیلی هرچند
.فهمید نمی حرفاشونو درست حتی و اومد می خوابش شدت  

 رو نیکان و ترانه رسیدو دادش به داشت خبر قضیه از که حافظ
.ببینن رو فیلم دیگه وقت یه کرد راضی  

 طبقه به حامی همراه و شدن بلند جاشون از ناراضی های قیاقه با
.بدن نشون بهش رو اتاقش تا رفتن باال  

 

 

 

 وارد حافظ که ببنده درو تا برگشت و گذاشت اتاق وسط چمدونشو
.شد اتاق  

.کرد نگاهش و نشست تخت لبه حرف بدون  

بری؟ میخوای نگفتی مگه+  

 

..بشی خالص چیستیتی شر از میخوای میکردم فکر_  

 

دیگه؟ آوردی کلیدشو آره...آااا+  

 

.وایساد مقابلش درست و رفت جلوتر دستش اشاره با  
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 کشید،کلیدشو پایین زانوش زیر تا و آورد شلوارش سمت دستشو
 تخت پایین همونجا و کرد باز رو چیستیتی آوردو بیرون جیبش از

.انداخت  

:گفت کنه نگاهش و برگرده اینکه رفت،بدون در سمت شدو بلند  

.نخوری سرما بپوش لباس گرفتی دوش_  

 

 درو و رفت بیرون اتاق از ای دیگه حرف هیچ بدون بعد و
 روی شکم با خودشو درهم قیافه با و کشید باال بست،شلوارشو

.انداخت تخت  

 کرد باشه،فکر ناراحت دستش از و بره اینطوری نداشت دوست
...بدیه وضعیت چه توی  

 

 برداشت ای شد،حوله بلند جاش از کوبیدو تخت روی دستشو کالفه
.شد حموم وارد و  

 قطره از موندن نسیب بی و دوش کردن بسته و باز چندبار از بعد
 تخت روی رو حوله اینکه از بعد اومدو بیرون حموم از آب ای

.زد بیرون قاتا از انداخت  

 شنیدن با که زد در به ای تقه و رفت نیکان و ترانه اتاق سمت
.کرد باز رو در ترانه صدای  

 ترانه بودو بسته چشماشو بودو کشیده دراز تخت روی نیکان
.بود نشسته  دیگه طرف دست به گوشی  

شده؟ قطع آب+  
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 سرویس برو داری کاری اگه ولی نشده قطع...نه چی؟آب×
 نیکان البته نمیاد باال طبقه آب که دقیقا شده چی مپایین،نمیدون

.نفهمیدم دقیقا من ولی داد توضیح  

 

.بخیر شب...پایین میرم من خب،پس خیلی+  

 

.بخیر شب×  

 

 پایین شب وقت این کسی میدونست بعید و بودن اتاقاشون توی همه
.رفت پایین و برداشت حوله فقط بیخیال پس بره  

 نبود الزم پس میدونست قبل از بودو دستشویی کنار دقیقا حموم
 و کرد روشن سرویس به نزدیک کوچیکی بگرده،چراغ دنبالش

.رفت حموم داخل  

 

**** 

 

 بود یخچال جلوی که فرهاد به و کرد بازتر خوابشو لباس یقه
 نجات موقعیت اون از خودشو خوردن آب بهونه شد،به نزدیک

.بود اومده پایین بودو داده  

 تار چند داد اجازه و انداخت گردنش طرف یه و کرد جم موهاشو
 و بخورن تکون آزادانه بودن افتاده صورتش روی که مویی

 و مظلوم،عاشق نقش میکردن فکر همه کنن،اینکه نوازش گونشو
 تر بخش لذت براش رو چیز همه داره رو داستان خورده فریب

.میکرد  

.کرد شده،مکث شوکه ثانیه چند برای برگشت سمتش وقتی  
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 باز رو ای شیشه بطری در و گذاشت میز روی رو وانیلی
نمیداشت؟ بر سرش از دست کرد،چرا  

 از ببینه،دور شلوار زیر اشو برآمده آلت میتونست ام فاصله این از
 بهش خودشو و شد نزدیکش لوندی با و زد لبخندی چشمش
.چسبوند  

که؟ ندارم،میدونی طاقت من ولی...میای زود گفتی••  

 دوسش میدونست که کرد،اون نگاه درشتش و مظلوم چشمای به
میکرد؟ اینکارو چرا پس...نداره  

 

 روی تا کرد هدایتش عقب به و کرد حلقه گردنش دور دستاشو
...بشینه صندلی  

 

 

 

 رو حافظ آره؟یعنی یعنی...نداره ربطی تو به...نداره ربطی تو به
 دوسداشت؟

 صمیمی باهم قدران یهو که داشته دوسش حتما...دیگه داشت حتما
.شد نزدیک عوضی اون به ازشو شد دور انقدر شدن،یهو  

 روی حاال که نغمه کمر دور دستاشو دادو فشار هم روی لباشو
.کرد حلقه بود انداخته دوطرفش پاهاشو بودو نشسته پاش  

 کس حامی داره؟انتخاب نگه دور خودشو میکرد سعی چرا اصال
 و نداره ای عالقه هشب میدونست چی؟اونم بود،نغمه ای دیگه

...ببره پیش بیشتر رابطشونو بود تالش در بازهم  
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 کمرش روی دستشو و شد نغمه نرم لبهای پذیرای مقاومت بدون
 فرهاد به بدنشو کامال شدو تر نزدیک داد،نغمه حرکت وار نوازش
.چسبوند  

 سمت و کرد جدا داد،لباشو قوس کمرشو دادو بدنش به موجی
 سمت دستشو خودش نکرد حرکتی هادفر وقتی...رفت گردنش

 فرهادو کرد،دست باز رو اون بندی های دکمه و برد خوابش لباس
...برد اش یقه داخل و گرفت  

 خودش به و کشید جلوتر اونو بود کمرش پشت هنوز که دستی با
.کرد پرت میز روی آوردو در کامال خوابشو داد،لباس فشارش  

 صورتی شرت که ششپو تنها وارد دستشو کردو نواز بدنشو
.کرد عمیقی ناله که گرفت اش ترقوه از کرد،گازی بود توری  

 

**** 

 

 و برد خیسش موهای داخل دستشو و بست کمرش دور رو حوله
.داد بهشون تکونی اومد می بیرون حموم از که درحالی  

 راستش،توی سمت از که کرد حرکت ها پله سمت مستقیم
.برگشت سمتی اون شنید آشپزخونه  

 تکون خودشو بغلش توی لخت که ای نغمه و فرهاد رخ نیم دیدن با
.کرد فراموش ثانیه چند برای رو کشیدن نفس میداد  

 سطل کرد احساس چشماش دیدن و سمتش فرهاد سر چرخیدن با
 با و برگشت پله راه سمت کردن،سریع خالی تنش روی یخی آب

.رفت االب ها پله از میکرد حس رفتنشو تحلیل لحظه هر که توانی  
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 سخت رفتنم راه حتی میکرد حس رسید باال طبقه به وقتی
 اتاقش به کشون کشون خودشو و گذاشت دیوار روی شده،دستشو

....رسوند  

 

 نه،برای یا بسته درو نمیدونست حتی بودو کشیده دراز تخت روی
.کنه گریه میتونست حتی نه و بکنه فکری تونست نه دقیقه چند  

 برگردوند،به پنجره سمت سرشو و کشید صورتش روی دستشو
 میشد پنهون ابر پشت رفته رفته و میدرخشید آسمون توی که ماه

.کرد نگاه  

 با انقدر خودش اینکه وجود با که کنه محکوم رو فرهاد  خواست
 ولی...بود پرسیده ازش سوالی همچین امروز بود رفته پیش نغمه

!نه  

 هنوزم فرهاد دمیکر فکر که بود احمق خودش...بود احمق خودش
.داره حسی بهش  

 

 بهش فرهاد که داره خبر بود گفته بهش کرد،حافظ فکر نغمه به
بکنه؟ کاری همچین بود حاضر چطور پس...نداره ای عالقه  

 تر نزدیک خودش به رو فرهاد میتونه اینکار با میکرد فکر یعنی
 کنه؟

....لغزید پایین پلکش پشت از اشک قطره اولین و بست چشماشو  

 

 

 

!وضعیتی همچین بود،توی دیده اونو حامی  

میکرد؟ باید چیکار  
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 دست از تعادلشو نغمه که شد بلند سرجاش از نغمه به توجه بدون
 دستشو تنش پایین درد بیفته،بیخیال زمین روی بود مونده کم و داد

 پشت از لباسشو نغمه که بره در سمت خواست و گذاشت میز روی
.کشید و گرفت  

!لعنتی  

 حامی حاال...بود اون تقصیر برگشت،همش سمتش بانیتعص با
میکرد؟ فکر چی راجبش  

اصال؟ میری میکنی؟کجا اینجوری چرا...فرهاد••  

 

!دیدمون ندیدیش؟حامی مگه×  

 حرف کنی؟باهاش چیکار که میری اصال...باشه دیده خب••
میکردم؟ عشقبازی نامزدم با ببخشید بزنی؟بگی  

 

.کرد نزدیک فرهاد صورت به صورتشو اومدو جلوتر  

 که بری و کنی ولم میخوای تو اونوقت...میخوامت االن من••
کنی؟ چیکار  

 

میگفت؟بهش چی میگفت،میرفت درست  

 چیکار و کیه با فرهاد مگه بود میکرد؟مهم فرقی براش اصال
 میکنه؟

 گذاشت سینش روی دستشو گردنش روی نغمه لبای کردن حس با
 و آشپزخونه از سرعت با حرفی هیچ داد،بدون هولش عقب به و

.زد بیرون ویال از بعد  

 

**** 
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 که ای صحنه به نکنه فکر باشه،نمیتونست آروم نمیتونست
 پیدا مخاطبین بین از رو حافظ شماره و برداشت گوشیشو...دیده
.کرد  

 قرار خودش بود؟با درست کرد،کارش نگاه اسمش به ثانیه چند
...نهمشو بشه،از دور ازش که بود گذاشته  

بگذرونه؟ رو شب تنهایی میتونست ولی  

 تنها شبا اون کل تو داشته؟و اینم از بدتر شبای اینکه نه مگه...اره
 بود؟

داشت؟ حسی همچین االن چرا  

وجودش؟ به داره نیاز میکرد فکر چرا  

 بوق چندتا از زد،بعد زنگ بهش و کرد پاک اشکاشو دست پشت با
.شد وصل تماس  

الو_  

 

...+ 

 

خوبی؟...حامی؟_  

 

دنبالم؟ بیای که میشه...میشه+  

 

اومده؟ پیش چیشده؟مشکلی_  

 

دنبالم؟ میای+  
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...میام االن باش آماده_  

 

 

 

 تخت روی دست به کرد،گوشی جمع چمدونو و کرد تنش لباساشو
.کرد جمع شکمش توی پاهاشو و نشست  

بود؟ داده انجام رو درست کار یعنی  

.داد تکیه تخت تاج به سرشو و کشید صورتش روی دستی  

 گوشیش زنگ با که میبرد خوابش داشت بودنو شده سنگین پلکاش
.اومد خودش به  

.پایینم من_  

 

.میام االن باشه+  

 

 وقتی میکرد برداشت،دعا رو چمدون و مالید دارشو نم چشمای
.نباشن اونجا دیگه دوتا اون میره پایین  

 که شد خارج الوی از و گذشت آشپزخونه کنار از سرعت با
.کرد باز رو حیاط در حافظ همزمان  

 بغلش توی دوید،خودشو سمتش تقریبا دادو سرعت قدماش به
.کرد حلقه کمرش دور محکم دستاشو و انداخت  

 افتاده،آروم اتفاقی چه بشه متوجه تا کرد مکث ثانیه چند شکه
.کرد بغل محکم اونو متقابال آوردو باال دستاشو  

...بودنید،خیسکش موهاش روی دستی  

بودی؟ خیسن،حموم موهات_  
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 داد،شونه تکون آره معنای به سینش روی سرشو حرف بدون
 خیسش چشمای دیدن با...کرد دورش خودش از و گرفت هاشو
.کرد اخمی  

گفته؟ چیزی کرده؟فرهاد اذیتت چیشده؟کسی_  

 

 چشمایی کشید،با باال دماغشو و داد تکون راست و چپ به سرشو
.کرد نگاه جدیش صورت به میزدن برق اشک نم خاطر به که  

.نیستم راحت خودت؟اینجا ویالی بریم میشه+  

 

 حال در چشمش گوشه از که رو اشکی قطره شست انگشت با
:پرسید نگران و دزدید بود اومدن پایین  

چیشده؟ بگی نمیخوای_  

 

 من من کردو نگاه بود افتاده زمین روی کنارش که چمدونش به
.داد جواب کنان  

...شد تنگ دلم یکم...دلم من خب...خب+  

 

.کرد نگاه بهش لبخند با دادو باال ابروشو تای  

بود؟ شده تنگ من برای دلت که_  

 

....+ 

 

.چمدونتو من خب،بده خیلی_  

 

میگه؟ دروغ بود فهمیده برداشت،یعنی چمدونو شدو خم  
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 از تعادلشو که کرد برخورد حافظ سینه با برگشتنش محض به
.کرد جلوگیری افتادنش از و گرفت محکم بازوشو داد،زیر دست  

 در ماشین،جلوی سمت و گرفت دستش از رو چمدون بیحرف
.کرد حرکت  

 

 

 

 اما زده زنگ بهش که اومده پیش دلتنگی جز اتفاقی میدونست
 حرف باهاش مورد این در ای دیگه زمان داد ترجیح و نزد حرفی

.بزنه  

 اما میدونست خودش به تعلقم رو حامی نهایت در که هرچند
.کنه زده اونو نمیخواست  

 بودو داده تکیه ماشین شیشه به سرشو حرفی هیچ بدون راه تو
.میکرد نگاه رو بیرون  

.شد حیاط رسیده،وارد خودش ویالی به بعد دقیقه چند  

 رفتار باهاش سرد انقدر داشت نیاز محبتش به که حاال چرا
 میکرد؟

 همون افتاد،چمدونشو راه دنبالش و شد پیاده ماشین از حرص با
.کرد حرکت ها پله راه سمت به خودش و گذاشت در جلوی  

.میخوری کنم،سرما خشک خوب موهاتو باال بیا زود_  

 

 وارد حافظ سر پشت و رفت باال ها پله از سریع چمدونش بیخیال
.موند منتظرش و نشست تخت شد،روی اتاقش  
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 خشکش سشوار با میدادو حرکت موهاش الی دستشو
 باعث موهاش الی البه حافظ دست حرکت میومدو میکرد،خوابش

.بشه خمارتر میشد  

 کشیده چشمای با بازکردو چشماشو سشوار شدن خاموش با
.کرد نگاهش  

 نگه و گرفت دستاشو محکم که بذاره سرجاش سشوارو خواست
 پسر صورت تو و گذاشت عسلی روی همونجا داشت،سشوارو

.بست چشماشو که شد خم کوچولوش  

 توی حافظ که فوتی با که کشید جلو کمی بوسه،سرشو منتظر
.کرد باز چشماشو کرد صورتش  

!لعنتی  

 یهویی بوسه با که کرد ول دستشو و گرفت ازش نگاهشو حرصی
.برد عقب سرشو کمی حافظ  

 روی کرد،دستاشو نگاه بهش و کشید خیسش لبای روی زبونی
...زد خیمه روش کردو درازش تخت روی و گذاشت سینش  

!باشه منتظر انقدر میداد،نمیتونست لفتش زیادی  

نتونم؟ چرا من تونسته فرهاد که حاال میکرد فکر  

 که میومد ذهنش توی جدیدی فکر حافظ کردن صبر لحظه هر با
.بشه منصرف میشد باعث  

 و برداشت تخت روی از سرشو و کرد حلقه گردنش دور دستاشو
.بوسید لباشو  
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 روی سرش که جایی تا کشیدش باالتر بردو کمرش رزی دستشو
 پیراهنشو دکمه آوردو جلو دستشو حامی گرفت،وقتی قرار بالشت

.کرد نگاه بهش تعجب با و گرفت فاصله ازش کمی کرد باز  

چشماشو؟ نم یا میکرد نگاه هیجانشو و بود؟عجله شده چش  

.کنه نگاهش کرد مجبورش و گرفت دستشو  

!چیشده؟_  

 

 تا گرفت پیراهنشو یقه زدو پس دستشو بده جوابی هاینک بدون
.بیاره درش  

.کرد نگاهش پیشونی وسط خمی با شدو بلند روش از  

نمیخواستی؟ همینو مگه..میکنی؟مگه چیکار+  

 گوشیشو بده جوابی اینکه بدون کردو نگاه چشمش گوشه اشک به
.برداشت عسلی روی از بود خورده زنگ هم پشت چندبار که  

ی؟میخوا چی_  

 

میشناسی؟ رو حامی پسره یارو این تو سالم،میگم×  

 

چیشده؟ مگه اره_  

 

 متوجه فرهاد تا چیشد بودیم،نمیدونم آشپزخونه تو فرهاد منو اخه×
 فرهاد اصال اخه...رفت گذاشت ریخت بهم یهو دیده مارو شد

چیشده؟ میدونی تو..نیست اینطوری  

 

.میکنیم،فعال صحبت راجبش بعدا_  
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.خب،فعال خیلی×  

 

بود؟فرهاد؟ اون خاطر به پس  

 میخواست حاال بودو ریخته بهم انقدر که بود عوضی اون خاطر به
کنه؟ تالفی  

 

 سرویس سمت کردو پرت عسلی روی فاصله همون از گوشیشو
.رفت  

 خاطرش به داشت؟که دوسش انقدر میکرد؟یعنی چیکار باهاش باید
بکنه؟ کاری همچین  

 

 

 

 عاشق نداشت حق اومد،اون بیرون زدو صورتش به آب مقداری
 که کاری تالفی به نداشت حقم این البته و...باشه حافظ غیر کسی

.بشه نزدیک بهش کرده فرهاد  

 دقیقه رفت،چند بیرون اتاق از سرویس از اومدن بیرون محض به
 با که حامی به و برگشت اتاق به بزرگی نسبتا فلزی وسیله با بعد

.کرد نگاه بود داده کیهت تخت تاج به گرفته ای چهره  

 نزدیک بهش چقدر نشد متوجه حتی که بود فکر توی انقدر
.انداخت پایینش تخت از و گرفت شده،بازوشو  

 اعتراض نتونست حتی حامی که بود یهویی حرکتش این انقدر
.کرد نگاه بهش اخم با و گفت کنه،آخی  

تو؟ میکنی؟چته داری چیکار+  
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 کرد،دندوناشو تر نزدیک بهش صورتشو و شد خم دوزانو روی
 کردنشه کنترل درحال بود مشخص که لحنی با و سابید هم روی

:داد جواب  

 انتخاب رو چیزی همچین که کردی فکر چی خودت پیش نمیدونم_
 یه خاطر به نداری رو حق این تو یادبگیری اینو بهتره کردی،ولی

.باشم من اون که مخصوصا کنی سواستفاده کسی از دیگه نفر  

 ببرم پیش رو رابطه این شده که هرطوری حاضرم نکن فکر
 بهترین میخوام،با که اونطوری رو رابطه این من...کوچولو،نه

 طول چقدر نیست مهم برام...میبرم پیش و میسازم شکل
.بدم یاد بهت باید که هست چیزا خیلی...ندارم ای بکشه،عجله  

 ازش تکلما و میخوردن تکون مدام که حافظ لبای به تعجب با 
 حرفای بودو شده عجیب خیلی کرد،اون نگاه میشدن خارج

بفهمه؟ چیزی نمیتونست که بود شده خنگ حامی یا میزد نامفهموم  

 

 

 

 خواست زدو چنگ روتختی به کشید جلو و گرفت پاشو مچ وقتی
.شد مانعش حافظ اما بکشه عقب خودشو  

 مچ تهمیف داره اتفاقی چه کنه درک حتی اینکه از قبل سریع خیلی
.کرد قفل میله به پاهاشو  

.تقال به کرد شروع و گذاشت شونش روی دستشو  

..میگم کن ولم...کن ولم...میکنی؟ چیکار حافظ..حافظ+  

 بهش خونسرد کردو دستبندا قفل دستاشم تقالهاش به توجه بدون
.کرد نگاه  
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 ام نتونستی اگه...هرصورت بخوابی،در رو شب بتونی امیدوارم_
!کنی فکر کردی که کاری به یدار فرصتو این  

 

 باز منو بیا..کن بازم...اخه؟ کردم چیکار میگی؟مگه داری چی+
...کن  

 

چرا؟ کنه؟آخه رهاش همینطوری صبح تا میخواست واقعا یعنی  

 کشیدو دادی زد بیرون اتاق از بهش توجه بدون حافظ وقتی
 تا اگه...نداشت خوبی وضعیت داد،اصال تکون شدت به خودشو

...میشد خشک کامال بدنش میموند اینطوری صبح  

 برگرده،شاید حافظ تا بمونه بیدار میکرد سعی میشد دوساعتی
...میکرد بازش میشدو عوض نظرش  

**** 

 

 سرایدار که آتیشی از که دودی به بودو نشسته خالی استخر لبه
 خودش به رو حامی میتونست میکرد،چطور نگاه بود کرده روشن

کنه؟ تر نزدیک  

 هردفعه اما باشه مراقبش و باشه مهربون باهاش میکرد سعی
 باهاش ای دیگه طور و کنه کنترل خودشو نتونه که میکرد کاری
.کنه رفتار  

 عاشق قبل از حامی که بود اومده بود،دیر اومده دیر زیادی شاید
...بود شده فرهاد  

بود؟ عاشقش واقعا ولی  
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 فرقی براش ودب گفته که شد،همونطور بلند دادو فشار شقیقشو
 فرصت بهش میبود الزم که هرچقدر...بکشه طول چقدر نمیکرد

.میداد  

!خودشه مال حامی...بود مطمئن چیز یه راجب تنها  

 

 

 

•حافظ  

 

 صبح تا اومد نمی بود،دلش برده خوابش شد که اتاق وارد
.کنه ولش همینطوری  

 تخت روی کردو باز پاشو و دست آروم و رفت سمتش
.آورد در لباساشو دادو ماساژ پاشو و دست گذاشتش،کمی  

.چسبوند خودش به لختشو بدن کشیدو دراز کنارش  

 

**** 

•نغمه  

 

 بلند ازجاش بود،کالفه مونده منتظرش حیاط توی میشد چندساعتی
.برگشت اتاقشون به شدو  

 داشت باور این به اما اومده پیش براش مشکلی چه نمیدونست
.کنه جبران کرده باهاش که رو کاری نمیتونه بیاد سرش هربالیی  

 بودو رفته دیدنش برای اشتیاق با که رو روزی آورد می یاد به
.بود دیده بغلش رو ای دیگه دختر  
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 عاشقش وار دیوانه میکردن فکر همه که همونطور...خب آره
...حاال نه بود،ولی  

 معامالتشون از که سهمی حتی نه و میکرد فکر پدرش سود به نه
 بود ذهنش توی اخیر چندسال توی که چیزی میرسید،تنها بهش
.بود کرده دار لکه روحشو و جسم که بود فرهادی از گرفتن انتقام  

 چیه عشق بود فهمیده که وقتی از بودو گذشته اون با بچگیش تمام
...باشه فرهاد عاشق بود پذیرفته  

 پله برداره،اخرین دست گذشته به فکر از تا کشید حرصی موهاشو
.رفت اتاقش به مستقیم و رفت باال هم رو  

 

**** 

•فرهاد  

 

 راه برداشتن، شهر مردم ک هاییقدم تمام اندازه ب میکرد حس
...کرده فکر دنیا آدم ترین مسن اندازه به و رفته  

 بهش زیادی فشار لعنتیش میگرن و میکردن ذوق ذوق پاهاش کف
.شد وارد بازکردو رو حیاط بود،در آورده  

!حامی؟  

 بزنه؟میتونست حرف باهاش کرد،میتونست نگاه شاتاق پنجره به
 میتونست نبوده؟چطور میلش باب افتاده که اتفاقی کنه متقاعدش

 با احساسی حتی بدون نگاهشو تک نیست حاضر بده توضیح بهش
 و بمونه باهاش کنه راضیش میتونست کنه؟چطور عوض دنیا

بکشه؟ بیرون خودشو منجالب این از کنه کمکش  

 برگرده میخواست فقط...بکنه میتونه چیکار یدونستنم...نمیدونست
..داره دوسش اونم میکرد حس که روزایی عقب،همون به  
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 رفتن،به باال ها پله اون از بود سخت بودنو زده تاول پاهاش کف
 اتاقش سمت رسوندو باال طبقه خودشو بود زحمتی هر

.بمونه کنارش کمی بتونه تا باشه خواب بود امیدوار...رفت  

 جلوی نتونست دیگه شد مواجه خالی اتاق با کردو باز درو یوقت
.زد گریه زیر بلند صدای با و بگیره خودشو  

 با وجودش از ای نشونه کردن پیدا امید به کشیدو دراز تخت روی
...میکرد حس بوشو...کشید،اره هاش ریه به هوارو وجود تمام  

**** 

•حامی  

 

 کرد،با حس کمشش روی سنگینی که داد بدنش به قوصی و کش
 قبل کرد،کاش نگاه صورتش بعد و دستش به آلود خواب چشمای

...میشد آشنا باهاش میدید فرهادو اینکه از  

 فاصله ازش کمی کردو اخمی دیشب اتفاقات یادآوری با
بود؟ بسته پاشو و دست بعد بودو زده پسش گرفت،چرا  

بود؟ کرده چیکار...دیشب  

 حافظ گرفت،یعنی گاز شولب گوشه و گرفت صورتش روی دستشو
بود؟ کرده درموردش فکری چه  

 

 

 دستاشو حافظ که بره پایین تا کرد آویزون وپاهاشو نشست تخت به
 سرشو بزنه حرفی اینکه کشیدش،بدون عقب به و کرد حلقه دورش

.نپرسه سوالی دیشب راجب حافظ کرد دعا کردو پنهون تخت توی  

:کرد زمزنه چسبوندو گوشش به لباشو  

بری؟ میخوای که دادم اجازه من مگه_  



 معصوم زیبا

 - 318 - 

 

 میکرد سعی میشدو مورمورش گوشش با لباش برخورد از
.کنه خم طوری گردنشو  

 داد ترجیح گذاشتو دیشب خاطر به قهربودنش پای ندادنشو جواب
 بوسه کشیدو نافش پایین تا سینش روی از نکنه،دستشو اذیتش زیاد
.زد گردنش پشت به ای  

هوم؟ بیرون میریم بخوابیم؟بعدش دیگه یکم_  

 به صورتشو دادو تکون کرد،سری نگاهش چرخیدو سمتش اینبار
.چسبوند حافظ سینه  

 

**** 

•نغمه  

 

 مالید،بلند چشماشو شدو بیدار خواب از گوشیش زنگ صدای با
 بیرون اتاق از کرد آیینه توی خودش به نگاهی اینکه از بعد شدو
بود؟ برگشته فرهاد یعنی...زد  

 به میخواست اونم که شد مواجه سامان با فتنشر بیرون محض به
 از قبل ای دیگه حرف بدون و گفت بخیری بره،صبح پایین طبقه
.رفت ها پله سمت اون  

 توی ای قهوه فنجون بودو نشسته کاناپه روی که فرهاد دیدن با
 حال در که موهاشو برداشتو عقب به قدمی زده بهت بود دستش

.کرد رها بود بافتنشون  

 دیدنش بودن،با شده ژولیده موهاش بودو شده سرخ ماشچش زیر
...شده پیرتر سالی چند تاحاال قبل شب از میکرد حس  

!میکرد دلسوزی براش شد،نباید نزدیکش زدو نیشخندی حرصی   
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.انداخت گردنش دور دستشو و نشست کنارش  

جان؟خوبی؟ فرهاد×  

 

 نگاهش احساسی هر از خالی چشمای با برگردوندو سمتش سرشو
.کرد  

...بزنیم حرف باهم میفرستم،باید برات که آدرسی به بیا شب••  

 

 میز روی رو شد،فنجون بلند نموندو طرفش از جوابی منتظر
...زد بیرون خونه از همونطوری و گذاشت  

 که منافعشم خاطر به برنمیادو دستش از کاری میدونست اینکه با
.بود گرفته عجیبی دلشوره اما نمیکنه کاری شده  

بگه؟ بهش میخواست چی عنیی  

 

 

 

 اینکه کرد،برای باز چشماشو شدو بیدار خواب از سشوار باصدای
.شد پهلو به ببینتش  

 سشوار اومدن می خیس بنظر که بلندشو موهای آیینه جلوی
 سمتش لبخند با کردو خاموش سشوارو آیینه توی دیدنش میکشید،با

.برگشت  

بودی؟ خسته انقدر یعنی!...عجب چه_  

 

.مالید چشماشو کشیدو ای خمیازه  

مگه؟ چنده ساعت+  
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 خیمه اومد،روش سمتش و گذاشت آیینه جلوی همونجا سشوارو
.کشید دماغشو زدو  

 که البته...کم کم میشه غروب داره دیگه برسونم عرضتون به باید_
 دیگست چیز یه من بغل توی گرفت،خوابیدن سخت زیاد نمیشه

نه؟ مگه  

 

 با کردو ای دیگه سمت بگیره،روشو خندشو جلوی کرد سعی
.کوبید سینش به دست  

 بدجوری که شو بلند روم از فقط...باش خوش توهماتت با برو+
...دارم دستشویی  

 

نیست؟ خوب که پس خب..اها_  

 راحت چقدر بگی نمیتونی هستی خجالتی چون که میدونم خب اوم
...منی بغل تو که وقتایی میخوابی  

 

 بردو سرش باالی دستشو هردوتا میکنه کارچی بفهمه اینکه از قبل
.داشت نگهشون دست یه با  

 

 داشت عالقه انقدر کرد،چرا نگاهش اخم با دادو خودش به تکونی
کردنش؟ اسیر و بستن به  

..کن ولم...میکنی؟ چیکار+  

 

 کنم بغلت دوسداری چقدر بشنوم خودت زبون از میخوام فقط_
 جلوی اونم...نیست بخو اصال بودن خجالتی انقدر همین،بنظرم

..تره نزدیک بهت همه از که کسی  
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 قسمت بقیه از تر حساس که جایی تا کشید لختش بدن روی دستشو
 بود نکرده برخورد پهلوش با انگشتاش کنه،هنوز پیدا بدنشه های

.خورد تکون کشیدو ای دیگه سمت خودشو که  

.دادنش قلقلک به کرد شروع زدو ای پیروزمندانه لبخند  

...کن ولم..وای...حافظ...حا+  

 افتاده زیادی چینای چشماش گوشه بودو شده سرخ صورتش
 میکرد التماس میکردو ادا کلماتو هاش قهقه بین سختی بود،به
.کنه ولش  

...دارم دستشویی..دست...توروخدا...حافظ+  

 

 برسه گوشش به که بلندی نسبت صدای با بشه متوقف اینکه بدون
.داد جواب  

 کاری و بزنی حرفتو راحت که باشی خوبی پسر انقدر امیدوارم_
...بدی دست از اختیارتو که بدم ادامه انقدر نکنی  

 

 به روناشو بودنو شده اشک خیس زیاد خندیدن خاطر به چشماش
.نده دست از کنترلشو وقت یه تا میداد فشار هم  

...بگم چی...کنم؟..چیکار..چی+  

 

...خوابیب ددی بغل توی دوسداری چقدر که بگو_  

 بیشتر شد باعث اینکارش اما بشه آروم کمی تا داد فشار بهم لباشو
.بترکه ممکنه لحظه هر کنه احساس و بشه سرخ  

...دوسدارم من...باشه..باشه...باا+  

 

دوسداری؟ چیو_  
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...کنی بغلم...دوسدارم..که دوسدارم+  

...بخوابم بغلت توی...توی دوسدارم  

 

 سمت سرعت با شدو بلند جاش از که بود نرفته کنار کامال هنوز
 لباس براش تا رفت کمد سمت زدو ای دوید،قهقه اتاق سرویس
.بیاره مناسبی  

 

 

 

 

 لباسای زد نبود،حدس اتاق توی حافظ اومد بیرون که سرویس از
 لباس خودش مگه ولی...باشه گذاشته اون برای رو تخت روی

  نداشت؟

 زاپ رفت،شلوار متشس  زدو لبخندی اتاق گوشه چمدونش دیدن با
 برداشت گشادی سفید پیراهن همراه رو بود جذبش که مشکی دار

.کرد تنش همونجا و  

.رفت بیرون اتاق از کشیدو موهاش تو دستی آیینه جلوی  

 سالن وسط میز روی های برگه حافظ که بود سوم یا دوم پله روی
.کرد نگاهش کردو رها رو  

.وشبپ گداشتم برات که رو همونایی برگرد_  

 

.اومد پایین ها پله از بیخیال کردو لباساش به نگاهی  

بپوشم؟ تورو لباسای بیام دارم لباس خودم وقتی چرا+   
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 لباسایی همچین با میزارم کردی فکر واقعا!...میگم من چونکه_
بیرون؟ بری  

 

داره؟ مشکلی چه مگه اخه خب+  

بپوشم؟ اونارو باید چرا  

 

 کنترل حال در بود مشخص که لحنی با کردو فوت نفسشو کالفه
.داد جواب کردنشه  

دیگه؟ کنم تکرار چندبار حرفو یه نمیاد خوشم که میدونی_  

!شلوار گفت بهش نمیشه حتی درواقع و جذبه زیادی شلوارت  

.کن عوض لباساتو و اتاق تو برگرد خوب پسر یه مثل حاال  

 

 صورت خندید،وقتی بلند صدای با و بگیره خودشو جلوی نتونست
 کنترل خودشو کرد سعی کشیدو عمیق نفس چندتا دید صبانیشوع

.کنه  

 باباها شبیه زیادی اخه خب؟ولی میخوام معذرت واقعا من..من+
..بودی شده بامزه خیلی...میکنی صحبت  

 

هوم؟ باباها مثل_  

 همیشه و لجبازه انقدر کوچولوش پسر وقتی خوب ددی یه بنظرت
میکنه؟ رچیکا باهاش میکنه عمل دستوراتش خالف  

 

 جمع لبخندشو بود زده گرایشش مورد در که حدسایی یادآوری با
 روشو کنه مخفی شدنشو دستپاچه میکرد سعی که درحالی و کرد

.برگردوند ها پله سمت  
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 برام که لباسایی بریم،حتما قراره کجا نمیدونم که من خب+
.تره مناسب گذاشتی  

 

**** 

 

 فرمون وندنچرخ برای دستش هرتکون با که عضالتش به
 باهاش که اولی روز کرد کرد،فکر نگاه میکردن خودنمایی

.بود ترسیده چقدر بود کرده مالقات  

 یا دارن خاصی معنی بدنش روی تتوهای بدونه میخواست دلش
...داشته خودشو کردن نقاشی هوس فقط  

 خونه هیچ طوالنی مسافت توی بودنو گرفته ویال از زیادی فاصله
.بود ندیده ای  

 

میریم؟ داریم جاک+  

 

..سواری اسب_  

 

 اونجا نمیارن؟میرفتیم اسب ساحل لب مگه...آخه شدیم دور چقدر+
..خب  

 

 محدودیتی و خودمونه اسب عوضش...میرسیم دیگه یکم_
.داشتی دوست اگه میریم نداریم،دریام  

 

رنگیه؟ خودته؟چه اسب واقعا+  
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..خودمونه برای میبینیش،اره حاال میریم_  

 

 زودتر شد،کاش خیره بیرون به دادو تکیه صندلی به سرشو
.میرسیدن  

 

 

 گنگ کردو باز چشماشو بازوش نوازش حس و حافظ صدای با
.کرد نگاهش  

.کشید صورتش روی وار نوازش دستشو اینبار زدو لبخندی  

 همین نبودی تو شاید کردم فکر خودم با که بودی خوابیده یجوری_
.شدی بیدار طوالنی خواب یه بعد پیش دقیقه چند  

 

.کرد آب درخواست میکشید دستاشو که درحالی کشیدو ای خمیازه  

.داد دستش آوردو در معدنی آب بطری داشبورد توی از  

 اون متوجه تازه اومد پاینن ماشین از خوردو آب کمی وقتی
 بودن شده کشیده دورش تا دور که هایی نرده و بزرگ اصطبل

.شد  

 بود جلوتر قدم چند که حافظ به خودشو و بست ماشینو در ذوق با
.رسوند  

.قشنگیه جای چقدر+  

 

 شدیم دورتر یکم و برداشتیم اسبمونو وقتی قشنگیه،البته جای آره_
.هست تریم قشنگ جاهای که میفهمی  
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 بودن پوشونده هارو نرده و اصطبل دور تا دور که درختایی به
.کرد نگاه  

میدارن؟ نگهشون جایی همچین چرا+  

 

 از دور تره،چون هموار اطرافش زمینای به نسبت اینجا خب_
.کمه خیلی آدما یا ماشین با دیدنشون آسیب امکان هستش ام جاده  

 و نمیاد اینجا نگهبانا یا ها اسب صاحبای جز به کسی معموال
.گردونن برشون بعدم و کنن آزادشون گاهی راحت خیال با میتونن  

.کرد نگاه ها اسب به دادو تکون سری  

تو ؟ مال کدومشون+  

 

.مبینیمش میریم اصطبه،االن داخل_  

 

 که آدمایی و ها اسب به اشتیاق و کنجکاوی با و میرفت حافظ دنبال
.میکرد نگاه بودن اونجا  

 متوجه حامی اما زد حرف باهاشون دادو دست نفری چند با
.اومد خودش به نفر یه جیغ صدای با که وقتی تا نشد هیچکدوم  

 دیگه کرد،این نگاه بود شده آویزون حافظ گردن از که دختری به
بود؟ کی  

 زدن حرف به شروع لهجه با بیاد بیرون بغلش از اینکه بدون
 که ای لهجه از و نیست بلد خوب رو فارسی بود کرد،مشخص

.اومده خارج از داد تشخیص میشد داشت  

 از کنه توجه بهشون اینکه بدون و جوید لبشو گوشه عصبی
 ها نرده الی از سرشو که مشکی اسب سمت شدو رد کنارشون

.رفت بود آورده بیرون  
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 اما میداد نشون اسب نوازش مشغول و توجه بی خودشو هرچند
 بیاره در سر حرفاشون از شاید تا بود گرفته کار به حواسشو تمام
.کیه دختر اون که  

 بود برگشته تازه انگار بودو یلدا اسمش شنید که اونطوری
 باهاش انقدر که باشه حافظ دختر دوست شاید زد ایران،حدس

.صمیمیه  

 اصال یا کنن مالقات باهم اتفاقی باید چرا دخترشه دوست اگه ولی
بود؟ داشته نگه خودش کنار رو حامی چرا حافظ  

 حرفاشون به کردن فکر جای به فعال داد ترجیح دادو تکون سری
.بده گوش  

اومدی؟ کی ایران؟با برگشتی کی_  

 

 حوصله و میزنه حرف باهاش اجبار روی از تنها ودب مشخص
.نداره آنچنانی  

 

.اومدم برگشتم،تنها اس هفته یه همش راستش×  

 عموم که بود بود،مدتی شده تنگ تو البته و نغمه برای حسابی دلم
 نتونستم من و بزنم بهش سری یه و ایران برگردم داشت اصرار

 هستین شما که حاال گفتم خودم با برگشتین شما دیدم ولی...خب
.برگردم منم موقعیته بهترین  
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 یه اومدیم ام حامی و من بگذره خوش بهت امیدوارم هرحال به_
 خودت هروقت یا نغمه پیش ببریمت میتونیم بزنیم،بعدش دوری

.بری خواستی  

 

 پسره اون حامی...میشم ممنون میشه،یعنی خوب خیلی آره..آااا×
 اس؟

 

 و برگردوند سمتشون روشو دختر اون طرف از اسمش باشنیدن
!بود کرد،خوشگل نگاه بهش حرف بدون  

 

.آورد باال دستشو و اومد جلو  

.یلداست من سالم،اسم×  

 

.زد زورکی لبخند دادو دست باهاش  

.ام،خوشبختم حامی منم+  

 

 بود زده بیرون کاله زیر از که موهاشو و برگشت حافظ سمت
.انداخت گوشش پشت  

ببرین؟ خودتون با منم دشگر رفتین وقتی ممکنه×  

 

 پوزه روی چرخید،دستی پاهاش روی دادو فشار هم روی لباشو
!بیای تو نخوایم شاید خب:کرد فکر...کشید اسب  
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 و برگردیم تا میکشه طول و بشیم دور یکم قراره راستش خب_
 خواستیم زودتر که ای دیگه زمان نیست میشه،بهتر تاریک هواام

بیای؟ باهامون کنیم حرکت  

 

 باهم بعدش بشه،خب دیر نداره اشکالی...ندارم مشکلی من...نه نه×
.دیگه نغمه پیش میریم  

 

 میگفت باید کرد،چطوری مکث ثانیه چند کردو حامی به نگاهی
نخوره؟ بر بهش که  

 نتونیم رو نغمه امشب ممکنه بیای،فقط میتونی خب خیلی_
.برن جایی نامزدش با قراره اینکه مثل...ببینیم  

 

 گوشش پشت موهای روی دستی عادت باشه،طبق مزاحم زد حدس
:گفت میکرد نگاه کفشاش به که درحالی و کشید  

.نمیام من پس خب...اهان×  

 

.کرد نگاه حافظ به زدو لبخندی  

 خیلی کنیم هماهنگ بعد برای تا بدی بهم شمارتو بتونی اگه فقط×
..میشه خوب  

 

 متوجه که ودب داد،خوشحال بهش درآوردو جیبش توی از کارتی
.شده منظورش  

.میبینمت بعدا پس_  

 

.خداحافظ حتما،فعال آره×  
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 خارج اصطبل از بعد و کرد خداحافظی و برگشت حامی سمت
.شد  

 

 همچنان نکردو توجهی اما میشه نزدیک بهش داره کرد حس
.داد نشون مشکی اسب اون نوازش مشغول خودشو  

.اومده کنار باهات راحت انقدر که کارمنه،عجیبه اسمش_  

 

بیاد؟ کنار نباید مگه؟چرا چطور+  

 

 نوازشش نمیده اجازه هرکسی نمیاد،به خوشش زیاد ها غریبه از_
.کنن  

 

 دم و کرد،یال نگاه مشکیش سراسر بدن بود؟به اسب متوجه اصال
.میکرد چندبرابر جذابیتشو این و داشت بلندی  

؟ اسب این+ تو   

 

.خودشه هوم_  

 

 گذاشتو دستش کف قند کرد،دوتا باز انگشتاشو و گرفت دستشو مچ
.زد لبخند بهش  

.داره دوست بیشتر قبلم از بدی بهش اینارو اگه مطمئنن_  

.کرد باز هارو نرده زدو بهش چشمکی  

 شد،ازش حاضر سریع که زد صدا رو مردی بلند صدای با
 سوارش بتونن تا کنه حاضرش و ببنده رو اسب یال خواست

...بشن  
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 یال به اول و برداشت دست کردنش نوازش از حافظ صدای با
.کرد نگاه حافظ به بعد و اسب شده بافته  

بریم؟_  

 

بشیم؟ اسب یه سوار قراره دوتامون+  

 

 باید فقط...نیست مشکلی بشی سوار تنهایی بخوای اگه آره،اما_
 کارمن و بشیم دور یکم قراره چون بشی سوار ای دیگه اسب

..کنه اذیتت یکم ممکنه  

 

 بلد خوب من چون شیم سوار دوتایی بهتره بشیم دور قراره اگه+
..نیستم  

 

.اینجا بیا پس خب خیلی_  

 

 یالش روی شد،دستی اسب سوار حافظ کمک با و رفت جلو
.بود داشتنی دوست خیلی بنظرش اسب اون...کشید  

 

 حافظ هدایت با بشه، سوار هم حافظ تا کشید تر جلو خودشو کمی
.کرد حرکت اصطبل در سمت اسب  
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 قدم و کارمن صورت به باال از اشتیاق با و داشت هیجان
.میکرد نگاه برداشتنش  

خریدیش؟ کی از+  

 

 رو کارمن تا شد خم حامی صورت کنار آوردو جلو سرشو
 با و برگشت قبلش سرجای کرد نگاهش کوتاه اینکه از ببینه،بعد

.داد رو حامی سوال جواب بخشش آرامش و بم صدای  

 

 و بودن کرده پیدا رو کارمن تازه  اینجا بودم اومده من که اونشب_
 خیلی...بود کرده فرار بودو شکسته هارو بودن،نرده گردونده برش
.خریدمش خب و شدیم دوست باهم زود  

 

...خوشگله خیلی+  

 

 اون داد، تکیه حافظ سینه به کردو متمایل عقب به خودشو
 در و اشهب زمین روی آدم ترین مهربون و ترین آروم میتونست

..ترینش خشن حال عین  

 پیدا عالقه بهش و بشه آشنا فرهاد با اینکه از قبل میتونست کاش
.باشه داشته زندگیش توی رو حافظ کنه  

 گردنش روی حافظ بوسه با که بود اطرافش های منظره محو
.کرد نگاهش و برگشت سمتش  

.بریم پیاده بهتره بعدشو به اینجا میرسیم،از داریم دیگه_  

 رو بیاد،اسب پایین کرد کمکش شدو پیاده حافظ که داد تکون یسر
 جلو به اونو حامی کمر پشت دستش گذاشتن با و بست درختی به

.کرد هدایت  
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 متوقف روش روبه منظره دیدن با که بود برنداشته قدم چند هنوز
 اطرافش که میشد دیده ای رودخونه طوالنی سرازیری از شد،بعد

.بودن گرفته زیادی درختای و رز گل های بوته رو  

وایسادی؟ چرا_  

 

بریم؟ پایین چطوری آخه..آخه+  

 

...نیست سخت هست،زیاد بهت حواسم_  

 

 حرکت کرد کمکش و رفت پایین کمی حامی از جلوتر
 بیفته زمین روی و بده دست از تعادلشو بود مونده کم کنه،چندباری

.شد افتادنش مانع حافظ که  

 

 

 

 حافظ به کرد،نگاهی تا زانو باالی تا شلوارشو و آورد در کفشاشو
.شد آب وارد آروم و انداخت  

 شدو میکرد،خم سرحالش اون خنکی اتفاقا نبودو سرد زیاد آب
.کرد خیس باهاش صورتشو کردو آب از پر دستشو  

 

 داخل ریز ماهیای با شدن مشغول و آب توی بازی کمی از بعد
 تکیه درختا از یکی تنه هب که حافظ به آوردو باال سرشو رودخونه

.کرد نگاه بود نشسته و داده  
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 دستاشو زدو شیطانی لبخند خستش صورت و بسته چشمای دیدن با
 و بشه تر نزدیک بهش تا رفت راه آب داخل کرد،کمی آب از پر
.پاشید صورتش روی رو آب کل  

 تا شد بلند کردو آب از پر دستاشو دوباره نموندو واکنشش منتظر
 تکون جاش از حافظ شد متوجه که بپاشه روش واون دوباره

.نخورده  

.زد صداش و ریخت پاش کنار آبو اینبار  

حافظ؟+  

 

...._ 

 

عزیزم؟ مردی یا خوابیدی+  

 

...._ 

 

 زدو پاهاش به آرومی اومد،لگد بیرون آب از کردو جمع لبخندشو
.کرد صداش دوباره  

...نیستا جالبی شوخی اصال میکنی شوخی داری اگه ببین+  

...._ 

 

..میترسونیم داری حافظ+  

 

 گذاشتو سینش روی نشست،دستشو زانو دو کنارش رفتو جلوتر
.ببینه کامل صورتشو تا کرد خم سرشو  

!حافظ؟+  
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 پاهاش روی دادو دست از تعادلشو دستش شدن کشیده با
 شدن بلند اجازه بهش بودو گرفته هاش پهلو روی افتاد،دستشو

.نمیداد  

 خودش بدن طرف دو رو حامی پاهای کردو تنظیمش پاهاش روی
 ترش نزدیک خودش به و گذاشت کمرش پشت گذاشت،دستشو

.کرد  

آره؟ داری دوست کردنو بازی پس خب_  

 

.داد هولش عقب به و گذاشت سینش روی دستشو  

!کن ولم...واقعا ای مسخره خیلی+  

 

!مسخره؟_  

شدی؟ نگرانم و ترسیدی که اینه منظورت اوم  

 

 خبریه نکن باشی،فکر مرده ترسیدم فقط...نه که معلومه+
 بلد اینجاهارم...برگردونم چطوری اسبو نمیدونستم فقط..فقط...ها

..نیستم  

 

.کشید گرفتو انگشتاش از دوتا بین بینیشو نوک خندیدو  

 من نه برگردی چطوری که بودی این نگران درواقع پس خب_
 هوم؟

...میشد گرانمن یکم اون میاوردم خودمون با یلدارو اگه شاید  

 

.آورد در اداشو کردو کج صورتشو  
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..میشد نگرانم یلدا عااا...یلدا...یلدا+  

 

.کرد نگاهش عشق با زدو لبخندی  

 اینکارو دیگه ولی میای خوشمزه حتی بنظر و بانمکی زیادی اوم_
خب؟ نکن تکرار  

 

 اینکه گذاشت،حتی شونش روی سرشو کردو بسته بازو چشماشو
 باعث میدیدو پیشرفت رو نمیکرد مقاومتی گهدی کردنش بغل موقع
....باشه داشته خوبی حس میشد  

 

 

 

 خودنمایی بدجوری سفیدش گردن بود شونش روی سرش که حاال
 آروم و گذاشت گردنش روی لباشو بردو نزدیک میکرد،سرشو

 به گردنشو پوست اینبار کشیدو اون روی زبونشو...زد میک
.کشید گرفتو دندون  

 بردو عقب سرشو حافظ زد،وقتی چنگ لباسش به گرفتو گاز لباشو
 همیشه همین؟چرا یعنی...کرد نگاه بهش کردو کج سرشو نداد ادامه

 به که بود حامی فقط میکشید؟یعنی عقب باید که زمانی از زودتر
داشت؟ نیاز چیزی همچین  

 خوب تا گرفت فاصله ازش کمی و گذاشت سینش روی دستاشو
.بوسید لباشو و برد یکنزد ببینه،سرشو صورتشو  

 به اونو زدو لیس پایینشو کرد،لب نگاهی خیسش لبای به شدو جدا
.کشید دندون  

.کنه خودش همراه رو حافظ میکرد سعی اما ناشیانه هرچند  
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 به کشیدو عقب حرصی شنید رو گلوییش تو خنده صدای وقتی
میخندید؟ چی به...کرد نگاه چشمش گوشه های خوردگی چین  

 شدن کشیده با که بشه بلند خواست کوبیدو سینش ویر دستشو کف
.افتاد بغلش توی دوباره حافظ توسط دستش  

.چسبوندش خودش به و گذاشت باسنش پشت دستشو  

..کرد نگاهش لبخند با  

هوم؟ کنیم بازی باهم میخواد کوچولوم پسر پس_  

.نداد جوابی موندو ساکت گردنش تتوی به خیره  

 بوسه همونجارو کشیدو چونش زیر تا چشمش گوشه از شستشو
.زد  

نه؟ یا کنی بازی ددی با میخوای_  

 

 لذت بود انداخته راه حافظ االنم همین که بازی از اما سخت هرچند
.گفت هومی کردو پایین باال میبرد،سرشو  

نمیکنی؟ درخواست چرا خب_  

 

 درخواست...زد پلک چندبار کردو نگاه چشماش به تعجب با
.داد قورت دهنشو آب کردو تر میکرد؟لباشو  

کنیم؟ بازی باهم میشه...میشه+  

 

.گرفت اش گونه از ریزی گاز شدو تر عمیق لبخندش  

نه؟ مگه بکنیم باهم بازی چه دوسداری بگی ددی به باید خب_  

 

 توی کردن نگاه جای به که درحالی و گرفت بازی به انگشتاشو
.زد لب میکرد نگاه ریشش ته و لباش به چشماش  
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...کردیم قبال که اونا از...که بازیا اون از یعنی..یعنی...بازی+  

 

 بهتر میشه ولی چیه،متاسفم منظورت نمیفهمم واقعا...من خدای_
!بدی؟ توضیح  

 

 بود انداخته راه حافظ که ماجرایی دادن ادامه از ناتوان و کالفه
.کرد حلقه کمرش دور دستاشو کوبیدو سینش تخت به سرشو  

 زمین روی میکرد جدا خودش از که همونطور اونو خندیدو کوتاه
.کرد حمله گوشش الله به زدو خیمه گذاشت،روش  

 دهنش داخل لباشو کشیدو آهی گوشش با لبش برخورد اولین با
.کنه کنترل هاشو ناله بتونه بهتر تا کشید  

 که همزمان زدو پسرش جنبگی بی به لبخندی گردنش روی
 روی کردو رد پیراهنش زیر از دستشو بود گرفته لب به گردنشو

.کشید بدنش  

 چشماشو و گفت آخی حافظ انگشتای بین سینش نوک شدن اسیر با
 شدنش تحریک باعث قبل از بیشتر حافظ براق نگاه کرد،اون باز

میخواست؟ رو حامی اونم...میشد  

 باید کرد،اون تر نزدیک خودش به اونو بردو سرش پشت دستشو
...میگرفت یاد بهتر رو بوسه  

 صدای و جدیت با و برد عقب سرشو تصورش مخالف اما حافظ
:گفت شده دورگه  

هوم؟ بگیری اجازه ازش ببوسی رو ددی اینکه از قبل بهتره_  

 مورد در فکری اینکه بدون اما اومد می مسخره بنظرش هرچند
.کرد تایید دادو تکون سرشو بکنه مفهموش  
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 های دکمه که بوسید،همزمان لباشو محکم اومدو جلوتر حافظ
 دوسداشتنی و خیس حفره اون وارد زبونشو میکرد باز پیراهنشو

.کرد  

 وجب به وجب بدنش میشدو خفه دهنش داخل حامی های ناله حاال
...میشد کاویده حافظ دستای زیر  

 

 

 نوک روی رفت،زبونی هاش سینه سمت کندو دل لبها از بالخره
 ناله باعث که گرفت اون از ریزی گاز کشیدو شدش منقبض سینه

.شد حامی درد پر  

.زد روش ای بوسه کشیدو روش وار نوازش دستشو  

 تر پایین و پایین بوسیدو شکمشو و سینه سانت به سانت
.برد شلوارش سمت دستشو کشیدو نافش زیر رفت،زبونی  

 حافظ توسط زانو زیر تا شورتش شلوارو شدن کشیده پایین با
 دیدن بدون تا تگذاش چشماش روی دستشو ساعد خوردو تکونی

.کنه ناله آزادانه چشمها اون  

 ضدحال بهش اوج تو و نکنه ولش راه نیمه اینبار بود امیدوار
!نزنه  

 هیس افتادو بدنش توی لرزی رونش روی لباش گرمای حس با
میداد؟ واکنش حرکاتش به انقدر بدنش چرا...کشید ای خفه  

 خودش کهکشان به تبدیل رو سفید رونای اون شد مطمئن وقتی
 پسرش شده تحریک آلت سمت دستشو شدن مارک کامال و کرده
.برد  

 باال خودشو کمی خوردو شدیدی تکون برخورد اولین با
.کشید اون روی زبونی زدو شیطانی کشید،لبخند  
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 تشخیص احساساتتو بتونم نبینم چشماتو اگه نکنم فکر اوم_
...نکنیم بازی دیگه و باشه کننده خسته حتی بدم،شاید  

 به بازکردو چشماشو مقاومت کشید،بدون پایین و گرفت تاشودس
.کرد نگاه بود گرفته جا پاهاش بین که حافظ  

 زد،حامی آلتش کالهک به لیسی زدو خمارش چشمای به لبخندی
.داد فشار هم روی محکم پلکاشو لذت از و دوباره اما  

 بازی هاش بیضه با همزمان میکشیدو آلتش سوراخ روی زبونشو
 اختیارش در تماما حاال که بدنی و حامی های ناله هرچندمیکرد،

!نیست وقتش حاال که میدونست اما بشه تحریک میشد باعث بود  

 حامی کرد وارد هاش بیصه به که فشاری با و گرفت دهن به آلتشو
.کرد بیقرارتر قبل از رو  

 قورت بدون اما شد،حافظ ارضا حافظ دهن داخل بعد دقیقه چند
 شستش نوازش با اومدو باال منی مایع کردن تف حتی یا و دادن

 خودشو منی و گذاشت پسرکش لبای روی لباشو...کرد باز دهنشو
.ریخت دهنش داخل  

.کرد نگاه بهش کارش از متعجب خسته و بیحال هرچند  

!نصف نصف_  

 چشماشو دادو قورت منیشو کشید لبش روی که زبونی با
.داشت بیعجی حس اما نبود بد زیادم بست،هرچند  

.کشید باال شلوارشو زدو پیشونیش روی ای بوسه  

 گذاشت،از بازوش روی سرشو کشیدو دراز زمین روی کنارش
 اینبار...برد خوابش همونجا زود خیلی حافظ نوازشای با و خستگی

...بود قبل از خوشایندتر شاید  
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 نگاه بهش کردو باز چشماشو حافظ های نوازش با بعد دقیقه چند
.کرد  

...برگشتنمون میشه سخت بخوریم شب بریم،به باید که شو ندبل_  

 

 بی و مالید شد،چشماشو بلند جاش از کمکش با و گرفت بازوشو
 از میخواست توجه عجیب...انداخت حافظ بغل توی خودشو هوا
!اون  

 رضایت بالخره حرفاش شنیدن و کمر نوازش و بوسه چند از بعد
 پشت پوشیدو حافظ کمک با اومد،پیراهنشو بیرون بغلش از دادو

.افتاد راه سرش  

 

 

 

 و میرفت تاریکی به رو که هوایی و اسب های خوردن تکون
 با میشدن باعث بود کرده رخنه بدنش توی که خستگی همینطور

 سنگین پلکاش بازم راه توی حتی و دیشب طوالنی خواب وجود
.بده تکیه حافظ به بیحال و بشن  

..حافظ میگم+  

 

.بابا_  

 

!چی؟+  

 

.کنی صدام بااسم نداری اجازه_  
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 شدش خشک لبای روی زبونی کردو جا به جا خودشو کمی
میگرفت؟ سخت انقدر چرا...کشید  

 

نکردی؟ کاری هیچ چرا خودت که میگم+  

 

چیه؟ منظورت_  

 

...چرا...چرا خودت مثال..میگم...یعنی+  

 

 حافظ پای رون روی عصبی دستشو کردو فوت کالفه نفسشو
.کوبید  

.زد شقیقش روی ای بوسه زدو قهقه  

.نداری آمادگیشو هنوز_  

 

...اون اینکه بود؟یعنی سکس نداشت؟منظورش رو چی آمادگی  

 قلبش ضربان میزدن حرف درموردش که اتفاقی به کردن فکر با
.شد جمع خودش توی کمی و رفت باال  

 

 فرو تاریکی تو بیشتر لحظه هر که اطراف های منظره به خیره
 جدید موضوعی مورد در صحبت با میکرد سعی هربار میرفتن

 بود مدتها که حامی برای این خب و بشناسه بیشتر رو حافظ
.بود سخت کمی میکرد دور گفتگویی و بحث هر از خودشو  

 که کنه رفتار طوری داشت سعی بودو قضیه این متوجه اما حافظ
.بشه اذیت کمتر حامی  
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 کردو خداحافطی ارمنک از رسیده،حامی اصطبل به بعد دقیقه چند
.رسوند ماشین به خودشو سریع خیلی  

 اون از کمی دست هم حافظ بودو شده خسته زیادی
 حرفای بودو نخوابیده درست هم قبل شب اینکه نداشت،مخصوصا

.بودن کرده درگیرش بدجوری حامی رفتارای و نغمه  

 رو میزی قبل از که برن رستورانی به شام برای بود قرار هرچند
 خودش خستگی همینطور و حامی زدنای نق اما بود کرده رزرو
 ویال نزدیک رستوران سمت جاش به و بشه بیخیال تا بود کافی

.کنه حرکت  

 

**** 

 

 تا بخوره غذاشو زودتر هرچه بود نشسته،منتظر نغمه روی روبه
.کنه زدن حرف به شروع  

 میداد،باید تکون پاهاشو مدام میکردو بازی غذاش با حوصله بی
 داشت حق....میکرد تموم جریاناتو این همه میکردو صحبت هاشبا
 بازی این با میکرد فکر و کنه زندگی داره دوست که کسی با

 پول کافی اندازه به میده،هردو هدر رو نغمه خودشو وقت مسخره
 حق ترین مهم از چیزی همچین خاطر به نبود الزم و داشتن

.بگذرن زندگیشون  

 قرار اگه حتی میکرد فکر و داره دوسش نغمه که نبود مهم براش
 صدمه هردوشون به اون یکطرفه عالقه کنن زندگی باهم باشه
.میزد  
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 بر رو حامی دوباره میکردو تموم رو چیز همه امشب همین
 برمیگردوندو اونو...متنفره ازش چقدر حاال نبود میگردوند،مهم

....همینطور هم رو احساساتش  

 و بزنه صورتش به آبی تا رفت سرویس سمت شدو بلند جاش از
 آماده موقعیت اون و نغمه با مناسب خداحافظی یه برای خودشو

.کنه  

 روش روبه که ای صحنه با سرویس به مونده قدم چند تنها شاید
.کرد نگاهشون شدو متوقف سرجاش دید  

 خندید،چرا عصبی و گلویی تو زدو نمایی دندون لبخند ناخوداگاه
بده؟ تغییر رو یزیچ میتونه بود کرده فکر  

 وجود عشقی بود کرده درک استخونش و گوشت با اینکه نه مگه
 میتونه همینطور و عاشقشه حامی میکرد فکر چرا نداره؟پس

باشه؟ خودشم زندگی عشق  

 بار چند و رفت آیینه جلوی مستقیم و انداخت سرویس توی خودشو
.زد آب صورتشو  

 بودو عوضی همه مثل ام حامی....بود همه؟چرا مثل نبود یکی اونم
 بازی رو گناه بی و خوب آدمای نقش میتونست بقیه از بهتر تنها
.کنه  

 که کاری و هدفش به بود شده باعث که بود متنفر...بود متنفر ازش
.بود کرده خودش پرت حواسشو و کنه شک بکنه میخواد  

!بود متنفر خودشم کرد،از نگاه آیینه توی خودش تصویر به  

 که بود متنفر خودش از...داشت وجود حتی که بود رمتنف خودش از
.بود شده زودباور و احمق انقدر  

 میتونست حامی نداشتن دوست مادرش پدرو حتی که رو کسی
باشه؟ داشته دوست  
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 کسی میداد اجازه کرد،نباید خشک صورتشو کردو مرتب کتشو
....بگیره هدف به رسیدن برای جلوشو  

 

 

 

 حامی و حافظ میز دنبال اینکه نبدو اومدو بیرون سرویس از
.نشست نغمه روی روبه و رفت خودشون میز سمت بگرده  

 بودن،نفس کرده تمیز رو میز حاال بودو خورده شامشو ام نغمه
 کنار رو گوشی تا گرفت دستاش بین رو نغمه دست کشیدو عمیقی
.کنه توجه بهش و بزاره  

 نغمه متعجب چشمای به خیره بعد و بست ثانیه چند چشماشو
.کرد شروع  

 

 مورد در یکم تا اینجا بیای خواستم ازت امشب راستش خب×
...بزنیم حرف باهمدیگه رابطمون  

 درستی رفتار نبودو خوشایند زیاد افتاد دیشب که اتفاقی که میدونم
 با بودو درگیر ذهنم یکم فقط میخوام،من معذرت بابتشم و نداشتم
...دمش عصبی کمی بود متوجهمون که حامی دیدن  

 

 سعی که درحالی و گذاشت فرهاد دستای روی دیگشو دست متقابال
.پرید حرفش وسط کنه حفظ خودشو میکرد  

 

 بابت اصال عزیزم،من بگی اینارو نیست الزم اصال فرهاد وای••
 صبح تا و رفتی یهویی وقتی فقط و نشدم ناراحت افتاد که اتفاقی
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 حالم خیلی دیدم وضعیتتو که صبحم امروز...شدم نگرانت ندیدمت
...شد بد  

 

...داد ادامه تمومشو نیمه حرف زدو لبخندی  

 به توجه بدون که میدونیم هردوتامون خب...رابطمون×
 مدت یه که هرچند...باشیم باهمدیگه شدیم مجبور احساساتمون

 به بودن گفته پدرت و من مادر که همونطور اما نبودی ایران
...گرفت شکل بینمون حسایی یه مرور  

 

 با ذوق با که شد تر اونطرف میز چند درست حامی متوجه
 بازی بودن گذاشته میز روی خاصی شکل به که دستمالی

.چرخوند نغمه سمت نگاهشو کشیدو میکرد،آهی  

 

 برداشت اینطوری همه ممکنه رفتارام به توجه با که میدونم×
 یکطرفه حس یه فقط این و نیست بینمون ای عالقه که باشن کرده
 برام چقدر و دارم دوست چقدر بگم بهت میخوام امشب اما است

...عزیزی  

 

 با کشیدو عقب سرشو کمی فرهاد حرفای از شکه و زده بهت نغمه
 بودن دروغ برای ای نشونه شاید تا کرد نگاه صورتشو دقت

.کنه پیدا حرفاش  

 میداد،واقعا آزارش واقعا این و بده تشخیص رو چیزی نمیتونست
 مدت اینهمه چرا داشت؟پس دوستش فرهاد داشت؟واقعا دوستش
 همه تنهایی باید باشه داشته باور که بود کرده رفتار باهاش طوری

ببره؟ پیش رو چیز  
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 اینم کرد فکر دادو بیرون رو بود شده حبس سینش توی که نفسی
!جدیده بازیه یه  

 

 خوشحال بودو دستاش سردی و بدنش دمای کاهش متوجه فرهاد
.میذاره تاثیر روش هنوزم رفتاراش تمام وجود با که بود  

.داد ادامه کردو نوازش دستشو پشت شست با  

 تو شدن غرق جای به بهتره رسیدم نتیجه این به واقعا خب×
 و بزارم رابطمون برای بیشتری وقت دانشگاه و شرکت کارای

.کنم تالش ادامش برای خب  

 

 حفظ حتی اما نخور گول نغمه میکرد تکرار مدام هرچند
 آزادش دست با زدو بود،لبخندی شده سخت براش خونسردیش

.زد گوشش پشت موهاشو  

 

 حرفارو این اینکه از خوشحالم چقدر نمیشه باورت فرهاد••
 و همراهتم بدون دارم؟اینو دوست چقدر منم که میدونی...میزنی

 کوتاهی رابطمون از جدا هرچند بربیاد دستم از کمکی هر هروقت
...نمیکنم  

 

**** 

 

 رفت،نیم میزشون سمت اومدو بیرون سرویس از حافظ از زودتر
 زنی و فرهاد متوجه که بود ننشسته صندلی روی هنوز بودو خیز
 ببینه صورتشو نمیتونست اینکه با حتی که شد روش به رو

.است نغمه داد تشخیص  
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 حامی که وقتی کرد،تمام نگاه بهشون بیحرکت ثانیه چند شدو بلند
 با میخواست فکر بدون حتی و بمیره میخواست ناراحتی شدت از

بود؟ نغمه با خوشگذرونی درحال فرهاد بخوابه حافظ  

 شدن آب حال در میز وسط که شمعی به و نشست صندلی روی
 که همونقدر اونم میکرد؟مگه اینکارو نباید کرد،چرا نگاه بود

داشت؟ عالقه خودش،بهش  

 تنها که بشه ای رابطه ردوا نغمه مثل بود حاضر یعنی کرد فکر
 دوست فرهادو اون....نه قطعا باشه؟ مند عالقه بهش خودش
 خرج احساساتشو که باشه کسی تنها نبود حاضر ولی...داشت
.میکنه  

 

 میخواست بودو گرفته رو نغمه دست که فرهاد به زدن پلک بدون
.گرفت رو دیدش جلوی چیزی که میکرد نگاه ببوسه رو اون  

 زل بهشون خوردنن غذا درحال بقیه وقتی ستنی خوبی؟درست_
.بزنی  

 

...کرد،حافظ نگاهش گنگ  

 

میکردی؟ نگاه کجارو شده؟اصال چت_  

 دراز دستشو شروع حامی که کنه نگاه پشتشو و برگرده خواست
.بشه مانعش تا گذاشت بازوش روی کردو  

 

برمیگردیم؟ کی که میکردم فکر...میکردم فکر داشتم+  

 

.کرد نگاهش لبخند با خاروندو بینیشو روی اشاره انگشت با  
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 ما بمونن اونام اگه بمونن،ولی بیشتر میخواستن ها بچه خب اوم_
.برمیگردیم  

 

بیشتر؟ نمیمونیم ماام چرا...اخه؟ چرا+  

 

 و درس بیخیال ترانه و نیکان مثل توام نیست قرار چون خب_
 تا برگشتیم و میخوریم رو شاممون نه؟زود مگه باشی دانشگاه

.تهران برمیگردیم بعد و میخوابیم خوب صبح  

 

 اتفاقی که دانشگاه نرم روز برگردیم؟یه صبح چرا آخه خب+
...نمیفته  

 

 خاطر به بخوای که نمیبینم دلیلی...میری دانشگاهم و میریم صبح_
.نری  

 

 کرد،اون نگاه بهش و گذاشت چونش زیر دستشو کشیدو هوفی
!باشه ای نمونه پدر میتونست واقعا  

 

 

 

 بلند میز سر از وقتی تنها و نکنه توجهی فرهاد به میکرد سعی
 حرکت خروجی در سمت همدیگه دست گرفتن از بعد و شدن

 رو نغمه میتونست فرهادم الاقل کرد،کاش نگاه بهشون کردن
...بشن خوشبخت باهم و باشه داشته دوست  
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 ادیزی عالقه میشد باعث این بودو خسته باشه گشنه اینکه از بیشتر
 غذارو از بخشی حافظ خاطر به اجبار نده،به نشون خوردن به

 کامل شامشو بده فرصت هم حافظ به اینکه از قبل حتی خوردو
.کرد زدن نق به شروع بخوره  

 مناسب رفتارش این بنظرش اما شده خسته میکرد درک هرچند
.میشد تنبیه وقتش به باید نبودو  

 

 

 با بودو زده زل نبود واضح زیادم تاریکی توی که حافظ چهره به
 های دفعه اومد،مثل می ذهنش به جدیدی فکر ماشین تکون هر

 بهش اما بگیره فاصله ازش بود گذاشته قرار باخودش اینکه با پیش
 یا باشه خوشحال اتفاق این از نمیدونست بودو شده تر نزدیک
...ناراحت  

 شخود به زد پیشونیش وسط به اشاره انگشت با که ای ضربه با
.کرد نگاهش متعجب اومدو  

 و داری شک چیزی به یا دودلی چیزی راجب نکن،اگه فکر انقدر
 حلش دوتایی تا بزن حرف راجبش نگرانی چیزی بابت اگه حتی
خب؟ کنیم  

 صحبت باهاش باید گفت،حتما ای باشه کردو پایین باال سرشو
...میکرد  

 

**** 
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 آهی کردو پرت تخت روی خودشو اتاق به رسیدنشون محض به
 سکس یه اگه کرد شد،فکر حافظ خنده باعث که کشید دل ته از

..میکرد چیکار اونوقت داشت پردرد و طوالنی  

 بالشت روی از صورتشو حافظ توسط سرش پشت نوازش حس با
.کرد نگاهش خمار و برداشت  

.بده واکنش رودخونه آب به پوستت حموم،ممکنه ببرمت شو بلند_  

 

.داد جواب خستگی با گفتو هومی  

بخوابیم؟ میشه...نمیده واکنش پوستم...نمیده+  

 

 دوباره اینکه از قبل شو بلند میگم بهت نمیشه،وقتی نخیر_
.بده انجامش بشم عصبی و کنم تکرارش  

 

 شد،مظلوم بلند زحمت به زدو تخت روی ای ضربه دست کف با
 رفتن حموم بدون و بشه عوض نظرش شاید تا کرد نگاه حافظ به

.بده خواب ازهاج بهش  

 

.میام االن منم شو لخت داخل برو_  

 

 حموم سمت میلی بی با درآوردو اداشو حافظ چشم از دور
میخواست؟ اجازه ازش کاراش برای رفت،واقعا  

 برد،انگار پیراهنش های دکمه سمت دستشو دادو تکون سری
 حاال و حافظه به متعلق که بود اومده کنار موضوع این با واقعا
 از بیش نزدیکی فقط شایدم...زندگیش آدم ترین محرم بود شده اون
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 این باعث بود اومده وجود به بینشون که اتفاقاتی و حافظ به اندازه
.بودن احساس  

 روی کشیدو موهاش بین کرد،دستشو باز رو آب و رفت دوش زیر
 حموم در شدن باز صدای گفت،با هومی لذت با و رفت پنجه

.کرد اهنگ حافظ به برگردوندو روشو  

 باهم که وقتایی حتی اما ببینه لخت رو حامی میتونست اون چرا
آورد؟ نمی در باکسرشو میشدن حموم وارد  

 ای دیگه طرف روشو شکه باکسرش آوردن در و حافظ شدن خم با
.چرخوند  

 احساس پاش صدای شنیدن و میداشت بر سمتش که قدمی هر با
 نفس نمیتونه درست حتی و میره باالتر قلبش ضربان میکرد

 دار خنده حتی و عجیب واکنش به توجه بدون اما بکشه،حافظ
.کشید صورتش روی دستشو اومدو دوش زیر  حامی  

 ریخت،حامی دستش کف رو اون از مقداری و برداشت شامپویی
 موهاش روی رو اون از کمی برگشت سمتش وقتی زدو صدا رو

.ریخت  

 که درحالی و مالید خودش موهای به دستشو کف شامپو مونده باقی
 بی و شده خشک اما میداد،حامی ماساژ موهاشو بود بسته چشماشو

 تصوراتش از تر بزرگ چقدر...میکرد نگاه حافظ عضو به اراده
...بود  

 دوباره ببینه حالت اون توی اونو حافظ نکنه اینکه به کردن فکر با
.داد ماساژ شامپو با موهاشو کردو حافظ به پشتشو  

 بزرگ عضو اون نباشه مجبور رابطه توی وقت هیچ بود امیدوار
 مالیمت با هست که همینطوری همیشه حافظ و کنه تحمل رو

بود؟ شدنی اما...کنه برخورد باهاش  
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 روی از رو شامپو تا رفت دوش زیر کامال و برگشت حافظ سمت
.کرد نگاهش و بست ابو حافظ که کنه پاک سرش  

 دقیقا بگه،چرا کارشو دلیل شاید تا کرد نگاهش متعجب و منتظر
بست؟ دوشو بشوره موهاشو میخواست که وقتی  

 

 بگی میکنه،میتونی خورد رو ددی اعصاب یکیشون رفتارات بین_
 کدومشون؟

 

کار؟ کرد،کدوم نگاهش متعجب زدو پلک  

بود؟ داده انجام اشتباهی کار چه مگه  

 منتظر هنوز که میداد نشون جدیش نگاه نمیزدو حرفی حافظ
 کوچکترین به حامی و گذشت سکوت توی ای دقیقه چند...جوابه
.نرسید ای نتیجه  

 

 فکر نکنه یا بیاد یادت بدترینشونو تا میکنی فکر داری االن_
گناهی؟ بی کوچولوی پسر یه میکنی  

 

 

 انجام اشتباه کار چندتا مگه کرد فکر و گردوند حموم دور چشماشو
نبودم؟ متوجه خودم که دادم  
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 بود قرار زد،یعنی زل جدیش چهره به دادو قورت دهنشو آب
کنه؟ چیکار باهاش  

..نمیدونم..من..من+  

 

 انجامش که اشتباهه کارت چقدر نمیدونی قطعا...درسته_
..بگیری یادش باید خب ولی..میدی  

 

 باز رو آب میکرد نگاهش که درحالی و رفت کنار دوش زیر از
.کرد  

 عقب خواست خوردو تکونی شکه بدنش به سرد آب برخورد با
.شدن حافظ دستای چفت بازوهاش که بره  

 

..سرده...حافظ..حا+  

 

 صدام اینطوری نداری اجازه که بگم بهت باید حافظ؟چندبار_
 کنی؟

 

.بشه خالص دستاش از شاید تا کشید عقب به خودشو  

..کن ولم لطفا...لطفا بابایی...بابا+  

 

 

 

 کرد،هرچند جمعش زود خیلی ولی زد ای رضایتمندانه لبخند
.میداشت نگهش دوش زیر کمی باید اما بخوره سرما بود نگران  
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...نمیتونم من..من...سردمه..ددی+  

 

 زیر از نمیتونی نشوری رو شامپو اینکه از قبل تا ولی متاسفم_
.بری کنار دوش  

 

 سرد زیادی برد،آب سرش سمت دستاشو کشیدو سرما از هیسی
.بزنه یخ که االنه میکرد حس بودو  

.بست رو آب حافظ و شست کامال سرشو بالخره  

 کرده اینکارو کرد،چرا نگاهش شده مچاله صورت با
...کنه کنترل سرمارو و شک از ناشی لرزش بود؟نمیتونست  

 

 بغل خودشو و نشست وان لبه روی حموم از حافظ خروج با
 نمیزاره و نمیکنه رهاش وضعیت این توی بود کرد،مطمئن
.برگرده حوله با تا موند منتظرش پس بمونه ااونج همونطوری  

 رحت خیال با خواست دستش توی حوله دیدن و حافظ برگشتن با
 توی ایم دیگه چیز متوجه حوله کردن آویزون با که ببنده چشماشو
.شد دستاش  

 دستش داخل اسپری شدن دیده تر واضح و حافظ شدنش نزدیک با
 دلش بودو خسته میکنه،واقعا فکر که نباشه اونی کرد دعا

.باشه موقعیتی همچین توی رابطشون اولین نمیخواست  

 

!کن باز پاهاتو بردارو دستاتو_  

 

 آلت به رو اسپری میخواست چی؟چرا کرد،یعنی نگاهش متعجب
بزنه؟ حامی  
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بکنه؟ میخواست چیکار  

 

 دردش عجیب بودنش خیس خاطر به که زد پاش رون به سیلی
 بدترم بود گرفته که استرسی با الحا اتفاقا میلرزیدو گرفت،هنوز

.بود شده  

.کرد باز هم از پاهاشو دادو قورت دهنشو آب  

 روی رو تاخیری اسپری و گرفت دست توی آلتشو مکث بدون
.کرد نگاهش جدیت با و انداخت ای گوشه رو پاشید،اسپری اون  

.پاشو_  

.موند بعدی دستور منتظر حافظ روی روبه شدو بلند  

 

میکنه؟ اذیتم تباهتاش کدوم میدونی_  

 هم به رو بابایی اعصاب بدجوری زدنت نق!...زدن نق
 هرچیزی به رسیدن برای که باشی لوسی پسر نمیاد میریزه،خوشم

...غر غر و زدن نق به میکنه شروع  

 

 میخواست کرد،فقط تایید حرفشو کردو پایین باال سرشو ناخوداگاه
.نباشه عصبانی و بشه پیش دقیقه چند حافظ زودتر چه هر  

.میری پاشو بشین بزاره خودشو تاثیر اسپری که وقتی تا حاال_  

..زد آلتش به آرومی ضربه  

 

 توی فعالیت موقع که هورمونایی چون نفعته به اینکار بدونی باید_
..میشن شدنت تحریک تر راحت باعث میشن ترشح بدنت  

.داد نگاهشو جواب اخم با که کرد نگاه بهش گنگ  

.کن وعشر زودتر_  
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زدم؟ نق کی من ولی...ولی+  

 

...نزدی کی بپرسی کی؟بهتره_  

 اشاره تخت روی پیش دقیقه چند همین به میتونم بار آخرین برای
!رستوران توی ترش قبل خب و کنم  

 

.شد بلند بعد کمی و نشست اجبار به کردو بسته بازو چشماشو  

...ببری باالتر رو سرعتت بهتره کنم فکر_  

 

 حموم دیوار به و برداشت عقب به قدم چند که کرد بهش نگاهی
.داد تکیه  

 فکر کنه شروع اینکه از شد،قبل بلند و نشست قبل از تر سریع
 پشت شدیدی درد حاال و کرده انتخاب رو آسونی خیلی تنبیه میکرد
.میکرد احساس ساقش  

 

 بود داده انجام دلش توی که شمارشی با میزدو نفس نفس حاال
 شروع سرعت با بود،هرچند شده بلند بودو نشسته بار ۷۵ حدودا
 فشار هم روی پلکاشو درد از میشدو بلند بزور حاال اما بود کرده
.میداد  

 

..کافیه_  

 

 کردو نگاه بود آورده خودش با حوله همراه که مچی ساعت به
...داد ادامه  
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 ارصا که میدم وقت دقیقه هفت نهایتا...دقیقه،نهایتا پنج بهت_
 کوچیکترین شنیدن با و نداری کردن ناله حق بدونی بشی،باید

.میخری خودت برای دیگه تنبیه ازت صدایی  

 

 ارضایی خود حافظ زد،جلوی پلک چندبار کردو نگاهش زده بهت
 میکرد؟

 داشت سعی خودش بدتر این از موقعیتای توی که بود درست
 هفت توی وضعیت؟چطوری این با حاال اما بکنه کاری همچین

صدا؟ بدون میشد؟اونم ارضا بود زده بهش که اسپری اون با دقیقه  

 

 

 بیشتر که کنه صحبت لحنی با کرد سعی کردو پا اون و پا این کمی
.نشه عصبانی این از  

..بکنم اینکارو ندارم اجازه گفتی...که گفتی خودت ولی...ولی+  

 

 انجامش که میدم دستور بهت دارم االن ولی مونده یادت که خوبه_
.بدی  

 

...نمیشه اینطوری..اینطوری..نمیشه اخه ولی...ولی+  

 

 داری خاطرش به که میدی انجام رو کاری داری دقیقا جالبه،_
!میشی تنبیه  

 

..داد ادامه که کرد نگاه بهش حرف بدون  
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 از زمانو پس داری وقت دقیقه هفت شد،فقط شروع االن همین از_
.نده دست  

 

 هیسی دستش سردی حس با که رسوند آلتش به لرزونشو دستای
 لب نداره رو صدایی یا حرف هیچ اجازه اینکه آوری یاد کشید،با
.کنه خفه گلو توی هاشو ناله کرد سعی کشیدو دندون به پایینشو  

 

.میداد تکونش سرعت کرده،با حلقه آلتش دور انگشتاشو  

 یادآوری رو مونده باقی زمان بهش دقیقه هر اتمام از بعد حافظ
 نتیجه کارش و بگیره بیشتری استرس میشد عثبا این میکردو
.باشه داشته کمتری  

 شدن تحریک درحال تازه بودو گذشته دقیقه چهار حدودا
 حافظ پاهای بین نگاهشو...برد باالتر قبل از دستشو بود،سرعت

.اومد می کوتاه کمی کنه تحریکش میتونست اگه انداخت،شاید  

 به کرد،سرشو نگاه حافظ چشمای به شهوت با کشیدو ای خفه آهه
.کرد رها بازش نیمه سرخ لبای بین از کشدارشو نفس کشیدو عقب  

 انداخت باال ابرویی بود شده پسرکوچولوش نقشه متوجه که حافظ
 و کنه استفاده فرصت از بود بهتر کرد،شاید نگاهش بیخیال و

.کنه مطمئن گرایشش حتی و احساسات راجب رو حامی  

 

 برای زیادی کنم بشی؟فکر ارضا دیگه قهدقی یه تا میتونی بنظرت_
نه؟ ای خسته شدن تنبیه  
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 کامال حتی میشد؟هنوز ارضا چطوری...دقیقه؟چطوری یک فقط
 وقت شدن ارضا برای دیگه دقیقه یک فقط بودو نشده تحریک

..داشت  

.انداخت پایین سرشو کردو رها بدنش طرف دو دستاشو  

!بشین_  

 

 قدمی خوردو تکونی شد منعکس حموم توی که فریادش صدای با
 کنارش که همونقدر دقیقا که بود این برداشت،حقیقت عقب به

.ببره حساب ازش میشد باعث این میترسیدو ازش داشت آرامش  

بشین؟ میگم نمیشنوی؟نمیشنوی مگه_  

 

 حموم خیس سطح روی زانو دو کردو پایین باال سرشو ناخوداگاه
.نشست  

 کرد،با نگاهش گنگ حامی که کرد اشاره پاش جلوی به دست با
 جلو به قدمی خواست شدو بلند جاش از اومد ذهنش توی که فکری
.پیچید حموم توی فریادش صدای دوباره که برداره  

دادم؟ شدن بلند اجازه بهت من_  

 

 زمین روی دوباره زدو پلک چندبار گشاد چشمای با و زده بهت
 زمین روی ودستاش پاش جلوی به کردنش اشاره دوباره نشست،با

 حدس درست بشه متوجه نگاهش از شاید تا کرد نگاهش گذاشتو
..نه یا زده  

 پایین سرشو و بمونه عصبیش چشمای به خیره نتونست زیاد
.رفت جلو کمی پا و دست چهار و انداخت  
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 وجود با که بود عجیب میکردو تحقیرش کارش این با داشت اون
 پاش جلوی دشوبده،خو نشون بدی واکنش نمیتونست دونستنش
.نشست زانو دو روی دوباره رسوندو  

 و جرات هنوزم اما میکرد حس خودش روی سنگینشو نگاه
.نداشت سرشو آوردن باال توانایی  

 با تا بست کرد،چشماشو نوازش بردو موهاش الی دستشو
 عقب به موهاش شدن کشیده با که بگیره آروم کمی نوازشش
.کرد باز آخر تا چشماشو  

 شده شکه بود ناگهانی چون اما بود کشیده خفیف شوموها هرچند
.بود  

 بر بودم گرفته نظر در برات که تنبیهی پس از نتونستی حتی_
...بیای  

هوم؟ کنی جبرانش میتونی چطوری بنظرت  

 آورد،حس باال زدشو خجالت نگاه بالخره دادو قورت دهنشو آب
 اشتباهاتشو نیست بلد درست حتی که داشت رو گناهکاری بچه

.کنه جبران  

 

کنم؟ کمک بهت داری لیاقتشو بنظرت_  

 

 که حرفی از نمیشد؟چرا اذیت آمیزش تحقیر نگاه خاطر به چرا
نمیگفت؟ چیزی نمیشدو عصبانی میزد  

 میکرد باشه،حس ناراضی ازش نداره اینو تحمل میکرد حس تنها
.باشه ناامید ازش اون که کنه تحمل نمیتونه  

 چشماش میشد باعث که بود رفتهگ قرار چشماش روی اشکی پرده
.برسه بنظر تر مظلوم  
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کنین؟ کمکم میشه..میشه+  

 

 انجامش بتونی خوب چقدر که داره خودت به بستگی خب_
 بیاد فرود صورتت توی سیلی ممکنه خطا هر با بدونی باید...بدی
 صورت کردی تمومش وقتی نمیخواد نیست،دلم کم دردشم خب که

.باشه رفته فاک به قشنگت  

 

 آلتش به و برداشت عقب به قدمی که بود حرفش ادامه منتظر
 بناگوش تا و بست چشماشو رسید ذهنش به که فکری کرد،با اشاره
بزنه؟ ساک براش میخواست ازش اون...شد سرخ  

 

 

 

 

 کردو باز چشماشو اومد می ها قرن بنظر که ثانیه چند از بعد
 تنها اینکه از عصبی بودو شاکی اینکه نه آورد،مگه باال سرشو
بود؟ چی برای تعللش حاال میرسه؟پس اوج به که خودشه  

 بودو تر نزدیک بهش زندگیش آدمای تمام از حاال اینکه نه مگه
 خجالت حس این بوده،پس اون خود با لحظاتش ترین خصوصی

بود؟ چی برای  

...زد لب چشماش زمرد به خیره کردو باز چشماشو  

...نیستم بلد من..من+  

 

بگیری؟ یادش اینمیخو!خب؟_  

باشه؟ راضی دستت از ددی نمیخوای یعنی  
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.کرد پایین باال سرشو تعلل با  

...من اخه ولی...ولی+  

 

 سر بریم نمیخوایش بدم،اگه فرصت یه بهت میخواستم خب_
.تنبیهت  

 

.داد تکون راست و چپ به سرشو دادو قورت دهنشو آب  

...میخوام ددی+  

 

 شد،با متوقف حافظ جلوی قیقاد برداشتو کوتاه قدم چند زانو روی
 گل هاش گونه بدنش لرزش حتی و حموم کف سردی وجود

.سوختنه حال در صورتش میکرد حس و بودن انداخته  

 چشماش دیدن با که انداخت حافظ به نگاهی گرفتو باال سرشو
 آلتشو کردو خیس زبون با انداخت،لبشو پایین سرشو زود خیلی
.گرفت دست توی  

 به لیسی تردید میکوبید،با شدت به قلبش داشتو عجیبی حس
.رفت موهاش بین حافظ دست که زد کالهکش  

 هم از لباشو میبره لذت اینکارش از حافظ اینکه به کردن فکر با
 کمی خیلی حجم برد،هرچند دهنش داخل آلتشو کالهک کردو باز
 اون از بیشتر میکرد حس اما بود کرده دهنش داخل رو اون از

.نمیتونه  

 لباشو بود داده انجام اینکارو حافظ که طوری به کردن رفک با
 دهنش داخل آلتشو از بیشتر حجم دادو فاصله ازهم بیشتر

 با که ببره دهنش داخل اونو خواست دوباره بردو عقب کرد،سرشو
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 چشمش از اشکی قطره اومد فرود صورتش چپ سمت  که سیلی
.کرد نگاه بهش حالت همون توی شکه اومدو پایین  

 همین نبود،اما باال ضربه شدت بودو کرده مراعاتشو همیشه لمث
 که باشه داشته استرس و کنه بیشتر دقتشو حامی تا بود کافی

.نکنه اشتباهی  

 دوباره تر جمع حواسی با بردو ایش عضله رونای پشت دستاشو
 کشداری نفسای با میکردو بیشتر سرعتشو رفته کرد،رفته شروع

.میشد ریکتح خودشم میکشید حافظ که  

 سیلی هر با داشتو خوبی حس میبرد لذت کارش خاطر به اینکه از
 میکرد،حاال تر جمع حواسشو اومد می فرود صورتش روی که
 با میکردو حرکت دهنش داخل وار تلمبه که بود حافظ خود این

.میداد نشون لذتشو حامی سر پشت دستش فشار  

 روی حافظ دست که کشید عقب سرشو دهنش توی شدنش ارضا با
 گوشه منییش از بده،مقداری قورتش داد دستور گرفتو قرار لباش
 تجربه،چقدر بی و معصوم هرچند کنه فکر میشد باعث بودو لبش

.باشه هم کننده تحریک و سکسی میتونه  

 

 کرد،شستشو بلندش زمین روی از و گرفت پسرکشو بازوهای
.بوسید لباشو کشیدو گونش روی  

..بود خوب کارت_  

 

 گردنش دور دستاشو ناخوداگاه و بزنه لبخند تا بود کافی همین شاید
 درد از اهی حافظ شکم با شدش تحریک آلت برخورد کنه،با حلقه
...کشید  
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 حافظ گردن توی صورتشو زده خجالت خودش صدای شنیدن با
 شده تحریک تحقیرا اون با و شرایط اون توی کرد،چطوری پنهون
 بود؟

 خودش دنبال هم رو حامی رفتو دوش تسم و گذاشتش زمین روی
.کرد تنظیمش دوش روی کردو چک رو آب کشید،دمای  

 

.شد بدنش نوازش مشغول آب زیر کشیدو جلوتر رو حامی  

 

**** 

 

 فرهاد لخت شکم و سینه روی فرضی خطوط انگشتاش با
 اعترافات کاش بود،ای زده زل خوابش غرق رخ نیم به میکشیدو

 داشت دوستش وار دیوونه وقتی قبل چندسال رو پیش ساعت چند
.میکرد  

 نشون عالقه خودش،بهش که همونقدر فرهادم اگه بود مطمئن
 ازدواجشون بودن قراردادی بیخیال هم مادرشون و پدر حتی میداد

.میشدن  

 عاشقش چقدر زمانی کرد،یه نگاه صورتشو دقت با شدو خیز نیم
...بود  

 وجود با باشه؟چرا هداشت احساس بهش میتونست هم چی؟حاال حاال
 خودش با که قرارهایی تمام بودو کرده جمع که نفرتی همه اون

 لرزیده قلبش داره دوستش که کرد اعتراف وقتی بازم بود گذاشته
 بود؟
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 روی ای مالحفه کشیدن شد،با بلند جاش از و مالید چشماشو
.رفت بالکن سمت خودش  

 هم حامی ردرگی حاال داشت که مختلفی احساسات تمام وجود با
!بود شده  

 از که حرفایی و طرف یه فرهاد واکنش و گذشته شب اتفاقات
.طرف یه میشنید نیکان و ترانه  

 اون سراغ مدام بود بیمارستان فرهاد وقتی حتی اومد می یادش
.میگرفت پسرو  

 برده خودش ویالی به رو پسر اون که بود چیشده! چی؟ حافظ
؟بودن شده مشکوک انقدر رفتاراش بودو  

 حتی گذاشت،حاال سرش روی دستشو کشیدو سردرد از آهی
.کنه چیکار باید بدونه که موقعیتیه چه توی نبود مطمئن  

 

**** 

 

 بازو روی دستش شدن کشیده حس و حافظ صدای با زود صبح
.کرد نگاه بهش بازش نیمه پلکای الی از پهلوش هاشو  

 

هووووم+  

 

 خواست دلت هرچقدر بعد کنیم خداحافظی ها بچه از بریم شو بلند_
.بخواب ماشین توی  

 

 جواب گرفته صدای با و بیحوصله حافظ به پشت خوردو غلتی
.داد  
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.نمیخوااام...کن ولم+  

 

دیشب؟ شدی تنبیه چرا رفته بچه،یادت ببینم شو بلند_  

 

 حافظ سمت تردید با زدو پلک چندبار قبل شب یادآوری با
بود؟ افتاده بینشون اتفاقا اون برگشت،واقعا  

 

.کشید آروم و گرفت اشارش و شست انگشت بین بینیشو  

 بدی لفتش باشی،اگه داشته غیبت نمیخواد دلم اصال که باش زود+
...میشی تنبیه برسیم دیر و  

 ای خمیازه میمالید چشماشو که حالی در و نشست تخت روی
 فاصله ازش میخواد حافظ شد متوجه چشماش کردن باز کشید،با

.گرفت دستشو مچ پریدو که بگیره  

 

 دستاشو شدو بلند که کرد نگاهش سوالی و برگشت سمتش متعجب
 و گذاشت باسنش زیر دستشو زدو کرد،لبخندی حلقه گردنش دور

.کشیدش باالتر  

...بردش سرویس سمت زدو گردنش روی ای بوسه  

 

 

 

 

 صبحانه درحال ها بچه بقیه بودنو خواب هنوز نیکان فرهادو
..شدن ویال وارد که بودن خوردن  
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 صدای شنیدن با که کرد حرکت آشپزخونه سمت حافظ از جلوتر
.کرد نگاهش و برگشت سریع سرش پشت یلدا  

 گونشو پنجه روی شدن بلند با و گذاشت حافظ شونه روی دستشو
 حرصی کردنشه نگاه درحال که حافظ چشمای دیدن بوسید،با

.شد نهآشپزخو وارد یلدا به دادن سالم بدون برگردوندو روشو  

بشه؟ نزدیک بهش انقدر میداد اجازه دختر اون به چرا  

 با کرد شروع و نشست میز پشت کرد،کنارشون سالم کشیدو آهی
.زدن حرف دانشگاه مورد در ترانه  

 داد رو برگشتشون خبر و پیوست جمعشون به هم حافظ بعد کمی
 داد،نفسی قورت جویدو عجله با رو دهنش داخل لقمه ترانه که

.شد متمایل جلو به کمی گذاشتو میز روی دستشو هردو و گرفت  

 شبه سه که چی یعنی...بینتون خبره چه بگین منم به لعنتیااا×
 دوتایی میخواین حاالام و میگذرونین جدا ویالی تو دوتایی

 برگردین؟

 نگاهش شده گرد چشمای با ناگهانیش واکنش از متعجب حامی
.داد جوابشو دادو هتکی صندلیش به بیخیال اما میکرد،حافظ  

.نکنی دخالت خودت از تر بزرگ کار تو بهتره_  

 کش رو موضوع نباید بشه متوجه نغمه تا بود کافی جوابش همین
 کافی ام ترانه برای بسپاره،البته ای دیگه وقت به اینکارو و بده
 و جیغ جیغ به کنه شروع تا بود کافی ام ترانه برای جوابش...بود

.دیگه سواالی پرسیدن  

 بقیه از شدو بلند ام حامی حافظ شدن بلند با بعد دقیقه چند
 خداحافظی ازش تا بگرده یلدا دنبال اینکه کردن،بدون خداحافظی

 با یلدارو که شد حیاط وارد کردو حرکت حافظ سر پشت کنه
.دید ماشین کنار چمدون  
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 عادی دیدن با که انداخت حافظ به بعد و اون به نگاهی تعجب با
بود؟ چی رفت،قضیه هم توی اخماش حافظ هچهر بودن  

 ماشین توی هم یلدارو چمدون کردو باز رو عقب صندوق حافظ
 و گذاشت حافظ بازوی روی دستشو یلدا به توجه گذاشت،بدون

.پرسید کارشو دلیل ازش  

 با برمیگردن دیرتر ها بچه چون و تهران برگرده میخواد ام یلدا_
.میاد ما  

 

 نگاه یلدا به چشم گوشه از که درحالی کردو گوشش نزدیک سرشو
:پرسید میکرد  

 ما با میخواد که نداره کار و کس و ماشین خودش مگه آخه خب+
 بیاد؟

 

 صدای با و کرد نگاهش لبخند با و بست رو عقب صندوق در
.داد جواب آرومی  

 دیرمون که نزن غر انقدر نمیبریمت،حاالام بگم بهش که نمیشه_
.نشه  

 از تر قبل شد متوجه که کرد حرکت ماشین در سمت حرف بدون
 میکرد ببنده،حس درو میخواد و نشسته جلو صندلی روی یلدا اون
 تا بشینه زمین روی همونجا انقدر میخواست و گرفته اونو جای
.بنشونه خودش کنار اونو و بندازه پایین یلدارو حافظ  

 گذاشت شونش روی سرشو پشت از شد وضعیت متوجه که حافظ
:زد لب گوشش کنار و  

 بشینه جلو که میدیم اجازه بهش خب؟اینبار نیفتاده مهمی اتفاق_
...تو   جای اونجا میدونیم هردوتامون ولی  
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 ماشین راننده صندلی سمت بوسیدو گوششو زیر که کرد نگاه بهش
.نشست صندلی روی کردو باز رو عقب در اخم زد،با دور رو  

!عوضی یلدای  

 

 

 

 با و خورد بود،غلتی حافظ تخت ویر کرد باز چشماشو وقتی
 دستاشو کردو جا بغلش توی خودشو لخت تنه باال با حافظ دیدن
.کرد حلقه گردنش دور  

.گرفت چونش از آرومی گاز سرش کردن خم با زدو لبخندی  

.کالست شروع تا نمونده وقتی زیاد که بابایی،پاشو عمر پاشو_  

 از چشمی گفتن با تنها و گرفت خودشو جلوی قبل شب یادآوری با
.رفت سرویس سمت اومدو بیرون بغلش  

 بدون ای دخترونه صدای شنیدن با که بود صورتش شستن مشغول
.شد اتاق وارد کردو باز شدت به درو شیر بستن  

 حافظ لخت بدن به خیره بودو داده تکیه اتاق در به که یلدا دیدن با
 و صبیع میداد گوش حرفاش به میگشت چیزی دنبال کمد توی که

.کرد سرفه وجود ابراز برای  

 عصبی   قیافه دیدن با و چرخوند سمتش سرشو حافظ یلدا از قبل
.زد لبخندی اش بامزه  

.نبستی رو آب شیر کنم فکر عزیزم_  

 

.داد جواب یلدا روبه حافظ به توجه بدون  
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 نیست تنش چیزی میبینی وقتی نیست درست کنم فکر عزیزم+
!بمونی اتاق توی  

 

 کرد یلدا به بعد و حامی به نگاهی پریده باال ابروهای اب و متعجب
.ببینه واکنششو تا  

 لبخندشو جلوی نمیتونست شده حساس روش اینکه به کردن فکر با
.نشه ناراحت اینکارش از یلدا بود امیدوار و بگیره  

 

!حساسی چقدر تو...عزیزم••  

 ایران از خارج...باشه داشته اشکالی نمیکردم فکر من خب ولی
.نیستن پوشیده انقدر همه  

 

 افکارت به ندارم،کاریم ایران داخل و خارج به کاری من+
 به اتاقن توی نفر دو وقتی نداری حقو این صورت هر ندارم،در

 لخت به اینطوری نداری حق البته و تو بیای بدی اجازه خودت
.بزنی زل حافظ  

 

 با یلدا که بگه چیزی کشید،خواست کمرش روی دستشو اومدو جلو
.داد جوابشو امیزی کنایه لحن  

 جان حافظ و تو بین که نگو من خدای اتاق؟وای توی دونفر••
 دوتا شما بین میتونه اتفاقی چه مگه...نمیشه باورم اصال که خبریه

 من پس تو نه و حافظه بدن این باشم؟درضمن نگرانش باید که بیفته
...بگیرم اجازه تو از نیستم مجبور  

 



 معصوم زیبا

 - 372 - 

 و گرفت برداره خیز سمتش میخواست که یحام جلوی دستشو
 از زودتر که گفت شده کنترل چندان نه صدای  با و یلدا روبه

.بره بیرون اتاقشون  

 خودش سمت صورتشو و گرفت رو حامی بازوی
.میزد نفس نفس عصبی و بودن شده سرخ برگردوند،چشماش  

 بچه همچین به معصوم و آروم پسر اون چطوری نمیکرد باور
 داغ صورت آروم و نزنه لبخند کرد شده،سعی تبدیل هیوالیی

.کرد نوازش رو شدش  

 

.باشی عصبانی انقدر که نشده آروم،چیزی باش آروم_  

 

.کرد نگاهش حرص با و گرفت فاصله ازش  

 توی آوردی آشغالو دختره اون نشده،فقط چیزی اصال آره+
 راحتی انقدر همه با کال...بیاد اتاقتم توی دادی اجازه بهش و خونت

بگردی؟ اینطوری جلوشون که  

 تعریف ازت زشت دختره اون میاد خوشت نکنه یا
کنی؟ توجه جلب بدنت با میاد کنه؟آره؟خوشت  

 تا کنه کنترل رو خودش کرد سعی کشیدو صورتش روی دستی
 دلش هرچی بازم بودو رفته فراتر حدش نکنه،از کاری باهاش

.بود گفته رو بود خواسته  

 آب و رفت سرویس سمت اول بده حرفاش به جوابی اینکه بدون
 روی کشیدو بیرون لباساشو حامی چمدون داخل از بعد و بست رو

.انداخت تخت  

.بخور چیزی یه بیا شو آماده زود_  
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 کردن تن و برداشت از بعد کردنش نگاه حتی بدون و گفت رو این
.رفت بیرون اتاق از تیشرتس  

 یلدای کرد،اون پرت تخت روی خودشو کوبیدو زمین روی پاشو
 دهنش از هرچی و بده دست از کنترلشو بود شده باعث عوضی

.بگه حافظ به اومد در  

 نداشته دوستش دیگه بود بود؟ممکن ناراحت دستش از حاال یعنی
چی؟ باشه شده ناامید ازش اگه...باشه؟اگه  

 اگه بپوشه،شاید رو لباساش تا شد بلند کوبیدو تخت روی مشتی
 نمیزدو حرفی کوچکترین میکنه توجه اون به  هم حافظ میدید

 اون ببینه و بیاد کوتاه نمیتونست حاال اما میشد دور ازشون بیصدا
 و بشه نزدیک بود اون به متعلق که کسی به میخواد چطوری دختر
 داشته دوست رو حافظ که بده بهش رو حق این نمیتونست حتی
.باشه  

 و کنه کنترل رو دشخو بود نتونسته که بود این اشتباهش تنها
 اتاق از کردو نگاه خودش به آیینه بود،توی کرده اذیت رو حافظ

.رفت بیرون  

 

 

 

 

 یلدا پای صدای کرد،با نگاهش چشم گوشه از و نشست حافظ کنار
.برگردوند سمتش سرشو  

 آورده که رو ای قهوه فنجونای از یکی و نشست حافظ روی به رو
 حرص گذاشت،با خودش جلوی رو یکی اون و حافظ جلوی بود
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 رو خودش قهوه فنجون حافظ خوردنش از قبل که گرفت ای لقمه
.گذاشت حامی جلوی  

 بود ممکن یعنی کرد،پس تشکر حافظ از زدو یلدا به نیشخندی
کنه؟ قبول عذرخواهیشو  

 

 از دقیقه چند تنها نمیزد،شاید حرف باهاش نمیکردو نگاهش
 حس و بیاد کنار جهیشتو بی با نمیتونست اما بود گذشته بحثشون

.داشت بدی  

 اتاق داخل هم کنه،حافظ جمع رو صبحانه میز یلدا همراه تا شد بلند
.کنه عوض لباساشو تا بود رفته  

 از قبل اومد بیرون اتاق از جذب و رسمی لباس اون با وقتی
 رو نگاهاش جلوی میتونست برگشت،کاش یلدا طرف به هرچیزی

.بگیره هم  

 

 بزن،احتماال زنگ بهم اومد پیش کاری یا تیداش الزم چیزی اگه_
.برمیگردیم دو ساعت تا  

 

 سر حوصلم بمونم خونه توی اگه! بیام؟ همراهتون منم ممکنه×
 هم تا بیام همراهت میشه...نیستم بلد رو جایی خودمم خب و میره

پدرتو؟ بود ممکن اگه هم ببینم رو شرکت  

 

 توی نمیاد،بهتره عتاسا این بیاد اگرم و نمیاد شرکت زیاد بابا_
 اینجا از بیشتر شرکت توی باش مطمئن...برگردیم تا بمونی خونه

.میره سر حوصلت  
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 کردو پایین و باال سرشو و کنه اسرار این از بیشتر نمیخواست
.کرد تشکر ازش  

 

 اولین یلدا قطعا کرد کرد،فکر نگاه بهش آسانسور آیینه توی از
...شده نزدیک بهش انقدر که نیست دختری  

 

!حافظ؟+  

 

 نیم به و گرفت شد،دستشو اشتباهش متوجه خودش که نداد جوابی
.زد صداش دوباره و کرد نگاه رخش  

!ددی؟+  

 

.کرد نگاهش سوالی تنها نزدو حرفی بازهم  

 

بمونه؟ قراره یلدا میگم...میگم+  

 

.آره_  

 

بمونه؟ شما پیش باید چرا کی؟اصال تا آخه..اخه...چی؟ ینی+  

 

 حاال و دارن آمد و رفت باهم پیش وقت خیلی از امونه خانواده_
 روزی چند برای که کنیم ول خدا امون به دخترشونو نیست درست

.هتل بره بشه مجبور ایران برگشته که  
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 دوباره ذهنش به فکری رسیدن بست،با چشماشو کشیدو هوفی
.کرد سوال  

 هخون نمیره چرا مثال نغمه؟یا پیش نمیره چرا خب ولی...باشه+
 پدرتون؟

 

 خونه برگرده نغمه وقتی تا خواست ازم و کردم صحبت باهاش_
..باشه راحت بابام خونه تو بمونه،نمیتونه خودمون  

 

 و نشست ماشین صندلی شد،روی خارج آسانسور از سرش پشت
 موقع به میتونست داشتو وقت کافی اندازه به...کرد نگاه ساعتش به

.برسه سرکالس  

 

 چرخوند،نمیدونست حافظ سمت سرشو ینگپارک از خروجشون با
.بشه بیخیال نمیتونست طرفیم از و کنه خواهی معذرت باید چطور  

 

 

 کرد فکر بودو نمونده باقی دانشگاه به رسیدن برای زیادی مسیر
.بزنه حرفشو زودتر که بهتره  

 معذرت زدم که حرفایی بابت بابایی،من یعنی...یعنی...حافظ+
...میخوام  

 

!گفتی؟ چیا متوجهی پس_  

 

.داد تکون پاهاشو کردو قفل هم توی انگشتاشو  



 معصوم زیبا

 - 377 - 

 نفهمیدم دیگه اون خاطر به...شدم عصبانی یلدا دست از من خب+
.میخوام معذرت خب من..من...گفتم چی  

 

.کرد نگاهش لبخند با شدو متوقف دانشگاه جلوی  

 معذرت یه با نمیکنی فکر که میکنیم،تو صحبت راجبش بعدا حتما_
هوم؟ بشه حل چی همه خواهی  

 

!کنی؟ تنبیهم..میخوای+  

 

.بوسید پیشونیشو زدو ای قهقه  

 بهتره عزیزم،فعال نمیگیری یاد وقت هیچ نکنم تنبیهت اگه اوم_
.بزن زنگ بهم شدن تموم کالسات...باشه درسات به حواست  

 

.شد پیاده ماشین از خداحافظی از بعد و گفت ای باشه  

!میبود باید که بتهبود؟ال رابطه توی حافظ با حاال  

 خودش نام به بارهاشو اولین تا بود داده بهش رو اجازه این حامی
.کنه رها اونو که نبود منصفانه اصال این و بزنه  

 رابطشون مورد در باید بزنه،حتما پس رو منفی افکار کرد سعی
..میکرد صحبت باهاش  

 

**** 

 

 

 حافظ به متعلق که رو بالشتی و انداخت تخت روی خودشو کالفه
 هیچ اینکه بابت میتونه گرفت،نمیدونست بغل توی میدونست
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 خوشحال نکرده پیدا حامی و حافظ بین رابطه مورد در سرنخی
.نه یا باشه  

 صورتش روی بود؟دستی حساس خیلی دوست یه فقط حامی یعنی
.بگیره ماشین شرکت به رفتن برای تا برداشت گوشیشو و کشید  

 که حاال میکشیدو انتظار فرصتی همچین برای که نبود کمی مدت
 رابطه و حافظ خاطر به بود خواسته ازش سعادت آقای خود

 مزاحم نمیداد اجازه کوچولو پسر اون به بیاد ایران به بینشون
.بشه کارش  

 به توجه زد،با بیرون خونه از کردو نگاه آیینه به بار آخرین برای
 میزد حدس برگردن ها بچه بقیه از زودتر بود شده باعث که دلیلی
.باشه دانشگاه حامی  

 بهش حافظ بود دیده که همین نمیدادو بینشون رابطه نوع به اهمیتی
.ببینه مناسبی موقعیت رو حامی نبود تا بود کافی میده نشون توجه  

 به رفتن خبر زدو زنگ حافظ پدر به ماشین توی نشستن محض به
 داشت مثبتی نظر طهراب این به سعادت آقای داد،اینکه بهش شرکتو
!باالست چقدر موفقیتش درصد کنه فکر میشد باعث  

 توجه با و میشناخت رو حافظ بود زیادی مدت هرچیزی از گذشته
 توی کسی سالها این کل میدونست نغمه با عمیقش دوستی به

.نبوده زندگیش  

 چک همراهش آیینه توی صورتشو وسواس با یکبار دقیقه چند هر
.میزد لبخند خودش نقصی یب به هربار میکردو  
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 رویی خوش با رسیدو شرکت جلوی سعادت آقای با همزمان
 اما بود جدی همیشه و داشت تندی اخالق چند رفت،هر طرفش
.داشتن خوبی رابطه باهم بودو رفتار خوش باهاش همیشه  

 

 با که همینطور بودو کرده زدش هیجان شرکت خوب دکوراسیون
 برای دروغ کمی با هرچند رو حافظ با دیدارش ماجرای لبخند
.میرفت راه کنارش میکرد تعریف سعادت آقای  

 اتاق وارد پدرش سر پشت زدو لبخندی حافظ اتاق به رسیدن با
.کرد سالم هردو با شدو بلند میز پشت از شد،حافظ  

 برای نپرسیدو سوالی اما بود شده متعجب یلدا اومدن از هرچند
.داد سفارش نسکافه و کیک هردو  

 چون بود اومده شرکت به یلدا خاطر به فقط پدرش میرسید بنظر
 باهم بیشتر باید اینکه و یلدا مورد در حافظ با زدن حرف از بعد

.رفت کردو خداحافظی ازشون بگذرونن وقت  

 و حرفها و نباشه درست پدرش نقشه مورد در حدسش بود امیدوار
.قائله یلدا برای که باشه احترامی خاطر به تنها کاراش  

 بیخیال امروز بود خواسته ازش یلدا خود جلوی پدرش که حاال
 تصمیم و بزنه حرفی نمیتونست برن بیرون باهم و باشه شرکت
 کمی و ببره بیرون اونو حامی کالسای شدن تموم از قبل تا گرفت
.بذاره وقت براش  

.زد بیرون شرکت از یلدا همراه و برداشت کتشو  

 زمانی به توجه با اما ببره گردش به ونوا بود این بر قرار هرچند
 نداشته حوصله البته و بشه تموم حامی کالس میزد حدس که

.ببره سینما به اونو گرفت تصمیم  
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 سینما ترین نزدیک سمت نداره مخالفتی یلدا اینکه از راضی
.کرد حرکت  

 

**** 

 

 بود شنیده ها بچه کشید،از عمیقی نفس اومدو بیرون دانشکده از
 به توجه با و شده کنسل عزیزه محمودی آقای با که عدیب کالس
 به زودتر داد ترجیح اختیاریه هم ظهر کالس توی شرکت اینکه
.بزنه زنگ حافظ  

 و اون به مدام و بیاد بیرون فکرش از بود نتونسته کالس توی حتی
 ساعتم سه این توی حتی که بود میکرد،عجیب فکر رابطشون

 قبل روزای از زودتر میکرد خداروشکر بودو شده دلتنگش
.ببینن همو میتونن  

 کرد،با نگاه گوشی صحفه به متعجب ثانیه چند تماسش شدن رد با
 دانشگاه ورودی سمت زدو لبخندی مشابه موقعیت یادآوری
.کرد حرکت  

 ردش اینبارم که زد زنگ بهش دوباره ندید رو حافظ ماشین وقتی
 برام که تنبیهیه نای یعنی کرد فکر کشیدو دندون به کرد،لبشو

توجهی؟ گرفته؟بی درنظر  

.داد جواب یلدا اینبار اتفاقا که گرفت تماس باهاش بار آخرین برای  

!بله؟×  

 

 بدونی اینو الاقل میکردم میدی؟فکر جواب تو که تو   گوشیه مگه+
 غیر وسایل به حتی نداری حق خب و شخصیه وسیله یه گوشی که

!بزنی دست حافظ شخصی  
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 حافظ دیدم وقتی ولی متاسفم راستش تویی؟خب عزیزم آخی×
 شد پیاده ماشین از اون تا و سوخت دلم کرد رد تماستو چندبار
 اینکه مثل چون نباش منتظر بگم بهت و بدم جواب گرفتم تصمیم
.نداره تورو حوصله که میگذره خوش بهش اونقدر  

 

.زد داد تقریبا چسبوند گوشش به تر محکم رو گوشی حرصی  

 بهش خیلی باتو بزنی توهم نمیشه دلیل نداده منو جواب اینکه+
 خودشو دالیل حتما باش مطمین و عزیزم میگذره خوش

 و بزنی دست گوشیش به نداشتی حق میگم بازم داشته،درضمن
.بده نشون خوبی واکنش نیست قرار بفهمه اگه حافظ  

 ماشینی تا کرد حرکت جاده سمت کردو قطع تماسو عصبی
 صندلی دیگه طرف گوشیشو ماشین توی نشست محض بگیره،به

.زد گریه زیر کردو پرت عقب  

 بودو نداده جوابشو عوضی دختره اون خاطر به واقعا یعنی
 اون همراه شرکته توی میکرد فکر حامی که درحالی

 داره دوسش میکرد فکر که بود احمق میکرد؟چقدر خوشگذرونی
...داره فرق بقیه فرهادو با و  

 

 

 

 که برداشت رو گوشیش دادو دستش رو بود خواسته هک ای آبمیوه
.افتاد من من به که کرد نگاهش گرفت،سوالی دستشو یلدا  

عزیزم؟ نیاوردی خودت برای امم...برای×  
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 دیر یکم االن ولی بزنه زنگ بهم حامی بود نمیخورم،قرار من نه_
.کرده  

 

!زد زنگ×  

 

کی؟!زد؟ زنگ_  

 

 زنگ خیلی چون زد زنگ ااآا...بودی پایین تو که االن همین×
.ببخشید البته...دادم جواب من زد زنگ خیلی چون..زد  

 

گفت؟ چی...خب_  

 

 خوب نزنی،حالش زنگ بهش و داره کار یکم گفت...که گفتش×
...بود  

 

 از ترس خاطر به کرد،یعنی نگاه تماس تاریخچه به کردو اخمی
بود؟ گفته اینو تنبیه  

 ماشینو کالفه نگرفت جوابی و گرفت تماس باهاش چندبار وقتی
 و میرسوند یلدارو کرد،باید حرکت خونه سمت کردو روشن
..باشه اونجا بود امیدوار...حامی خونه میرفت  

 

**** 
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 اسمش بشنوه،به صداشو نمیخواست حتی بودو عصبانی دستش از
 سرگرمی برای فقط یعنی کرد فکر کردو نگاه گوشی صحفه روی

بوده؟ باهاش  

 میتونست گذاشت،کاش جیبش داخل کردو شخامو رو گوشیش
 اصال...کنه پیداش راحتی همین به نتونه تا بره خونه از غیر جایی
بیاد؟ دنبالش بود قرار مگه  

 پس ولی...نکنه فکر بهش دیگه گرفت تصمیم کردو پاک اشکاشو
 میتونست راحت که حافظ مثل کسی بود؟ولی کرده اشتباه یعنی

 کرده بازیچه رو حامی چرا شهبا داشته خودش پیش رو هرکسی
 بود؟

**** 

 

 و خداحافظی داد،بدون بهش کلیدشو کردو پیاده خونه جلوی یلدارو
 رو حامی زودتر تا آورد در حرکت به رو ماشین عجله با

.باشه خوب حالش و باشه نیفتاده مهمی اتفاق بود ببینه،امیدوار  

 

 از رزودت چقدر نشد متوجه حتی که بود فکر توی انقدر شاید
 جلوی خودشو چطوری و کرده طی رو ساعته نیم مسیر همیشه
.رسونده حامی خونه  

 

 بلند و رفت کمد کرد،سمت پرت تخت روی آوردو در پیراهنشو
 نمیتونست بودو عصبانی حسابی...کرد دادن فحش به شروع بلند

..کنه کنترل خودشو  
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 وقتی بعد شد تموم کالسات وقتی بزن زنگ بهم میگه من به+
 به که بیشعوره و هول انقدر نمیده،یعنی جواب میزنم زنگ هشب

...دیگه رفته یادش منو کال هرزه دختره اون خاطر  

 

 کمد در و کرد پرت تخت روی کشیدو بیرون کمد توی از تیشرتی
.کوبید رو  

 

 اون با میره و نمیده تلفنامم جواب حتی که عوضیه چقدر یعنی+
!آشغال متنفرم ازت[ یدکش جیغ حرص با..]خوشگذرونی دختره  

 

 با که برگشت در سمت کردو رد تیشرت آستین از دستاشو از یکی
 حالت همون توی بود داده تکیه در چارچوب به که حافظ دیدن
...موند  

 

 

 

 لباس یقه برداشت،هرچند عقب به قدمی دادو قورت دهنشو آب
 دستاش و نداشت کردنشو درست توانایی ترس از اما میداد آزارش
.بودن شده آویزون کنارش  

 کردو حبس سینه توی آورد،نفسشو یاد به رو قبلی های تنبیه تمام 
.فرستاد بیرون بازدمشو ثانیه چند از بعد  

 حافظ اینبار بودو اون با حق اینکه نه بود؟مگه ترسیده انقدر چرا
بود؟ داده انجام اشتباهی کار  

 تیشرتو حرص با سابیدو هم روی دندوناشو یلدا حرفای یادآوری با
.کرد تنش مرتب  
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تو؟ اومدی ای اجازه چه به تو؟اصال اومدی چجوری+  

 

 میفهمید اینو چیزی هر از قبل شد،باید نزدیک بهش کردو اخمی
...بوده چی کاراش دلیل و عصبانیه انقدر چرا  

 داده تحویلش که حرفایی از غیر زد حدس یلدا  آوردن یاد به با
.باشه اومده شپی بینشون ایم دیگه بحثای  

 

 به حق و بری در کوره از انقدر شده باعث چی بگو شما اول_
بگی؟ میادو در دهنت از هرچی جانب  

 

 باعث هم و میداد استرس بهش هم زدن حرف توی حافظ آرامش
.باشه عصبانی میتونه و خودشه با حق کنه فکر خودش با میشد  

 باعث واکنشش از ترس اما بزنه فریاد میخواست دلش هرچند
.کنه کنترل کمی خودشو بیاره پایین صداشو ولوم میشد  

 رفتی عوضی دختره اون شده؟با باعثش چی میگی تازه+
 بهم الاقل باشم؟کاش آروم داری انتظار من از حاال و خوشگذرونی

 نگرانت تا نمیکردی رد انقدر تماسامو و بزنم زنگ بهت نمیگفتی
 اینکه جای به االن و منمیخورد حرص انقدر میگفتی بهم اگه...بشم

 آخرتون لبخند به فقط و بودم داده لم کاناپه روی کنم بحث باهات
 فکر میشین پرت دره ته به و گرفتین همو دست که درحالی
!میکردم  

 

کردم؟ رد تماساتو میگی؟من داری چی_  
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 یلدای اون که ندادی جوابمو کردی،انقدر رد خودت آره..آره+
.داد جوابمو سوختو دلش بیشعور  

 

گفت؟ چی بعدش..داد جوابتو سوختو خب؟دلش_  

 

...!نمیدونی تو یعنی+  

 

بهت؟ گفت پرسیدم،چی نمی میدونستم اگه_  

 

.نبینه چشماشو تا چرخوند ای دیگه سمت روشو کردو بغض  

 

 نداشتی حوصله گفت...که گذشته،گفت خوش بهت باهاش گفتش+
...بدیی منو جواب  

 

!کردی باور توام و_  

 

.کشید عمیقی نفس و برگشت سمتش اخم با  

 داشته قبول اینو غیر باید میکنی رد تماسمو چی؟وقتی پس+
 جواب گوشیتو که بدی رو انقدر آشغال اون به باید چرا باشم؟اصال

 بده؟

 

 اشاره دادو تکیه تخت تاج نشست،به تخت روی شدو رد کنارش از
.بشینه پاش روی کرد  

 

..پرروییی خیلی+  
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 سر حافظ داد با که رفت در سمت و گرفت ازش نکاهشو حرصی
.موند جاش  

!میبینی بد اتاق این از بیرون بری_  

 

 

....+ 

 

.بتمرگ اینجا بیا گفتم_  

 

 دستش کرد،از نگاه میکرد اشاره که جایی به و برگشت سمتش
 ترس اما کنه گوش حرفش به نمیخواست بودو ناراحت و عصبانی

 دستوراش برابر در یزیاد مقاومت میشد باعث کارش عواقب از
:آورد تر پایین صداشو ولوم...نده نشون  

!آرامش خب؟توی کنیم حلش و بزنیم حرف بهم تا اینجا بیا_  

 

 پشت دستشو نشست،حافظ پاهاش روی و رفت جلو کرده بغض
...کرد شروع و چسبوندش سینش به و گذاشت کمرش  

 

 

 

کردم؟ فراموشش که کرد فکر پسرکوچولوم چرا_  

 

 مرد این از کشید،عجیب ریه به رو تنش بوی و بست چشماشو
..میگرفت تاثیر  
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.کوبید سینش روی دستشو بیحوصله و کالفه  

دنبالم؟ نیومدی چرا بود یادت اگه+  

 

نمیگم؟ بزنی،درست زنگ بهم بود قرار یادمه که اونجایی تا_  

 

!بار سه زدم،اونم کنی؟زنگ ریجکت که بزنم زنگ+  

 

 قبالام نمیاد کردم؟یادم رد تماستو من مطمئنی کجا از اونوقت_
...باشم کرده کاری همچین  

 

گفت؟ اینو عوضی اون چرا پس+  

 

 فکش به فشاری انگشتاش آورد،با باال سرشو و گرفت محکم فکشو
.کرد اخم کردو وارد  

 حرف طوری بهتره نظرم خب؟به بزنیم حرف باهم شد قرار_
.نیستن کم نشماال همین چون نشن اضافه تنبیهات به که بزنی  

 

.کرد نگاه بهش اشک از پر چشمای با و گرفت دستشو مچ  

..داره درد کن ولم...نمیگم دیگه باشه+  

 

..کرد نوازش سرشو کردو رها فکشو  

.کن تکرار حرفتو حاال_  

 

کردی؟ رد تماسامو گفت یلدا چرا..یلدا چرا...که گفتم+  
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 ازش رشوکا دلیل حتما و نمیشم مسئله این بیخیال باش مطمئن_
کردی؟ باورش چرا تو که اینه سوالم حاال ولی میپرسم  

 

...اخه خب...خب+  

کنم؟ باور نباید چرا...چرا اصال  

 

!کنی؟ باور باید چرا_  

کنم؟ فراموشت و باشم اهمیت بی که بود اومده پیش این از قبل  

 

..رفته یادت یعنی...کردی که کردم فکر من اخه..من ولی..نه+  

 

 گرفته که تصمیمی آوری یاد میکرد؟با فکرو این نباید چرا اصال
 مورد در صحبت برای مناسبیه وقت حاال اومد بنظرش بود

.کرد نگاه رنگش خوش چشمای به آوردو باال رابطشون،سرشو  

 

!داری؟ دوسم منو تو..منو تو...اصال+  

 

 کرد،وقتی نگاهش کردو مکث چندثانیه ناگهانیش سوال از متعجب
...شد تر پهن لبخندش کم کم چیه سوال این علت شد متوجه  

!نبود مطمئن رابطشون راجب بودو ترسیده کوچولوش پسر  

 صحبت باهاش این از زودتر بود بهتر میداد،شاید حق بهش
.میکرد آروم اونو میکردو  
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 خیسی بوسه کرد،با نگاه بهش منتظر بردو تر نزدیک صورتشو
 فاصله دوباره وزد ای رضایتمندانه لبخند کاشت لبش روی که

.گرفت  

!من خنگ مونگانای_  

 دوست دارم بهت که حسی کردی داشتن؟فکر دوست
 چقدر بهت حسم نشدی متوجه که!احمقی؟ انقدر داشتنه؟هوم،یعنی

.داشتنه دوست از بیشتر حسم...عمیقه؟بیشتر  

 

 حلقه دورش محکم دستاشو چسبوندو سینش به دوباره سرشو
میشنید؟ لبشوق ضربان صدای هم حافظ کرد،یعنی  

.کرد نگاهش اخم با شدو جدا ازش دوباره یلدا یادآوری با  

.نمیاد خوشم ازش بیرون؟من رفتی باهاش چرا پس+  

 

 و گرفت اشاره و شست انگشت با رو بینیش نوک زدو ای قهقه
.کشید  

 توضیحی بهت و بیارم دلیل کارام برای نیست قرار که چند هر_
...خب اما بدم  

 از زود..بگردونمش کمی خواست یادته؟ازم مهمونه،بابامو یلدا
 ناراحت یا عصبانی اون خاطر به نیست خب؟الزم میره پیشمون

.باشی  

 

 و میکنه نگاهت که اونطوری نمیاد میره؟خوشم کی خب ولی+
...میزنه حرف باهات  

 

.کرد حلقه گردنش دور دستاشو شدو تر نزدیک  
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!خب؟ بیاد بدت ازش+  

 

 قنج کوچولو اون برای انداختش،دلش تخت روی خندیدو بلند
!میرفت  

...کرد بوسه غرق گردنشو و صورت و زد خیمه روش  

 

 

 

 شدو باز شدت به عقب در که کنه روشن رو ماشین میخواست
 بود نکرده باز دهنشو کرد،هنوز پرت ماشین توی خودشو ترانه

 نداد توضیح به شروع اون از قبل و آورد باال دستاشو ترانه که
.کرد  

 

 دلتون شاید و نامزدین که جریانم در من،من عزیزان ببینید×
 به خب ولی بازی نامزد داستانای بزنینو چیزی حرکتی خواست

 نکبتشو خواهر و سامان اون حوصله اصال که بخورم قسم کی
 جریانین در خب و نکنم باشم،اذیتتون ساکت میدم ندارم؟قول

 هیچ باشین مطمئن پس گوشیه تو سرم همش من که خودتون
 صداتونو تا میکنم گوش آهنگ و نمیکنم ایجاد براتون مزاحمتی

...نشنوم  

 

 هندفری بمونه نغمه و فرهاد طرف از جوابی منتظر اینکه بدون
.انداخت پایین سرشو کردو وصل گوشیش به رو  
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 درد گردن وجود با و افتاده اتفاقی چه بود نشده متوجه هنوز نغمه
 فرهاد اما میکرد نگاهش متعجب بودو دوندهبرگر عقب به سرشو

 سرشو زدو لبخندی تنها ترانه بچگونه رفتارای به داشت عادت که
.داد تکون  

 به نفرت جز به حسی رفتار توی حتی نمیزدو حرفی ترانه هرچند
 روزی اومد می یادش خوبی به فرهاد اما نمیداد نشون رو سامان

.بود داده وضیحت بهش رو چیز همه بودو کرده مست که رو  

!میترسید اش روزه چند عشقای و سامان از اون  

 ترانه به عالقشو تالشه در سامانم که نیست کمی مدت میدونست
 اونم میگرفت،کاش فاصله ازش بیشتر ترانه هربار اما بده نشون

 حافظ به داره حامی شد متوجه وقتی و باشه ترانه مثل میتونست
.میشد بیخیالش میشه تر نزدیک  

 باید کی تا کرد،نمیدونست تر بیش رو آهنگ صدای کشیدو هیآ
 حفظ نغمه با اش رابطه ادامه برای ظاهرشو و کنه خودداری

...کنه  

 

**** 

 

 فردا و نداره درساش توی مشکلی کرد تاکید بارها که هرچند
 حافظ اجبار به اما بشه حاضر امتحان جلسه سر میتونه راحت
 نکته این به حافظ اینکه البتهبود، آورده خودش همراه کتابشو
 برای هارو تنبیه فردا امتحان خاطر به فقط که بود کرده اشاره
 درد جای به داد ترجیح نبودو تاثیر بی داشته نگه ای دیگه زمان

.بخونه درس کشیدن  



 معصوم زیبا

 - 393 - 

 از میترسید این از اما نداره مشکلی داشت اطمینان که بود درست
 حافظ حساسیت به اتوجهب خب و کنه تمرکز جلسه سر نتونه درد

...میشه تنبیه بازم نگیره خوبیم نمره اگر بود مطمئن درساش روی  

 

 

 وقتی یلدا با خوبش رفتار روی داشتناش تاکید و حرفا وجود با
 منتظر نتونست حامی بود ها همسایه از یکی با صحبت مشغول

 سریع کشید بیرون حافظ دستای از رو کلید اینکه از بعد و بمونه
.رفت آسانسور سمت  

 باهاش جمله چند حتی شده حافظ رسیدن از قبل میخواست دلش
.کنه صحبت  

 از رفت،بعد مهمون اتاق سمت مستقیم کردو باز رو در عجله با
 پایین رو در دستگیره یلدا از صدایی نشنیدن و زدن در چندبار
.کرد باز اونو میکرد صداش اینکه حین کشیدو  

 واکنش از زد زد،حدس لبخند نیست اتاق توی یلدا شد متوجه وقتی
.باشه رفته و باشه ترسیده حافظ  

 آرایش میز روی کتابشو و شد خودشون اتاق وارد خوشحالی با
 که جسمی دیدن انداخت،با خودش به نگاهی آیینه توی و گذاشت

 چندبار یلدا دیدن با و برگردوند روشو زده بهت بود تخت روی
..نکرده اشتباه بشه مطمئن تا زد پلک  

 

 تخت ببینه،به درست نمیتونه حتی عصبانیت از میکرد حس
.داد تکونش و گذاشت شونش روی دستشو شدو نزدیک  

 راحت خیال با که کردی فکر چی خودت ببینمت،پیش پاشو+
دادی؟ لم تختمون روی و اومدی  
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 بیخیال و نشست تخت روی و پرید خواب از حامی بلند صدای با
!داشت نفرت پسر این از کرد،چقدر نگاهش  

 

 خونه اینجا میدونم من که اونجایی خوابیدم؟تختتون؟تا بینی نمی×
...بدم توضیحی تو به کارام برای بینم نمی دلیلی و حافظه  

 

 جلوی خون میشدو پایین و باال اش سینه عصبانیت شدت از
 حافظ خاطر به که حیف چقدر کرد بود،فکر گرفته چشماشو
.بکنه باهاش میخواد لشد که رو کاری نمیتونه  

 و من بین انداختن فاصله برای که بدبختی انقدر وقتی الاقل+
 قیافه طوری بچسبونی حافظ به خودتو بخوای و بگی دروغ حافظ
 اتاقمون از زودتر حاالام...هستی زندگیش توی مهمی آدم که نگیر
!عزیزدلم بیرون برو  

 

 اتاق در افظح که بده جوابی خواست اومدو پایین تخت از عصبی
 چطوری هردو که کرد نگاه بهشون شد،متعجب وارد کردو باز رو
.وایسادن هم روی روبه تدافعی حالت با  

 روی خودشو دوزانو با یلدا که بود برنداشته جلو به قدمی هنوز
.زد گریه زیر و انداخت زمین  

 

 کنه؟درست ناراحتش ممکنه حرفاش با چقدر بود نکرده فکر چرا
 اونطوری نباید میکرد حس حاال اما بود اشتباه کارش که بود

 سنگینی وجدان عذاب ثانیه چند کرد،برایمی صحبت باهاش
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 حرفاش شنیدن با که بشینه زمین روی کنارش خواست و گرفت
...شد خشک جاش سر  

 

 

!بزنه دست من به میخواست آشغال این...آشغال این×  

 نگاهاش همتوج اولش همون از...فهمیدم...اول روز همون از
...بودم  

 اینجاو اومد حاال..حاال ولی...کنم دورش خودمون از خواستم
..بزنه دست بدنم به خواست  

 

 رگای بودو شده سرخ گریه شدت از که یلدا به باز دهن با
 میتونه چطور میکرد فکر میکردو نگاه بودن کرده ورم پیشونیش

 که یدمیرس بنطر بیچاره و مظلوم بگه؟انقدر دروغ راحت انقدر
 خیلی میشنید ای دیگه شخص هر راجب حرفارو این اگر شاید

..میکرد باور راحت  

 ببینه،نمیتونست اونو واکنش تا کرد نگاه حافظ به آوردو باال سرشو
 بیشتر این و بفهمه نگاهش طرز و صورت از رو چیزی

.میترسوندش  

!حافظ؟..حا+  

 

 زمین ویر چطوری که زد زل یلدا به دوباره کردو نگاهش کوتاه
 شنیدن جای به اگه حتی شاید...میکرد،حامی؟ گریه بودو نشسته

 ولی...میکرد باور میشنید یلدا زبون از خودشو اسم حامی اسم
.نمیداد انجام رو کاری همچین حامی..بود مسخره  
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 خودش کردن کنترل برای بودو گرفته رو چشماش جلوی خون
.میکشید صورتش روی دستشو مدام میکشیدو عمیقی نفسای  

!صداتو ببر_  

 

 تکونی ترس از هردو یلدا و حامی فریادش صدای با
 میرفت یلدا سمت که همینطور آوردو تر پایین خوردن،صداشو

:گفت  

 تا بمونی منتظر بابام خونه تهران برگرده نغمه وقتی تا بهتره_
.بزنی توهم کمتر  

 

 صورت به ترس کرد،با بلندش زمین روی از و گرفت بازوشو
.بزنه حرف کرد سعی اش بریده نفسای بین کردو نگاه یشعصبان  

...میخواست واقعا اون...چیه؟؟ توهم..حافظ؟ میگی چی..چی×  

 

!صداتو دیگه نشنوم...ساکت_  

 باشم،حتی نواز مهمون و کنم برخورد باهات احترام با کردم سعی
 در آرامش با که کردم فکر شنیدم رو زدی که حرفایی وقتی

 می حاال ولی میگی کنندتو قانع دلیل بهم و میزنیم حرف موردش
 اون چون نگی جایی اراجیفتو این نفعته به درضمن...نه که بینم

 کارت از راحت باش مطمئن و میفتی چشمم از بدجوری موقع
فهمیدی؟ نمیگذرم  
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 از و بخوره غذا تنهایی نمیخواست دلش اما بود گشنه هرچند
 کنه عوض رو حافظ نظر حرفاش با یلدا نکنه اینکه فکر هم طرفی
.میداد استرس بهش  

 حالش به دلش بازم بود زده بهش که تهمتی باوجود که بود عجیب
...میسوخت  

 

 نقش لبش روی لبخندی یلدا حرفای به حافظ واکنش یادآوری با
 به شروع و نشسته میز پشت بودو گذاشته فر توی بست،غذاهارو

.کرد خاطراتشون مرور  

 ممکن اثر بیشترین بود شده زندگیش وارد که کمی تمد همین توی
 میکرد فکر حامی بودو گذاشته لحظاتش تک تک توی رو

...گذشتن چطوری و بودن چطوری اون از قبل روزهای  

 

 سنجاب قفس دیدن بعد و گوشش بغل از صدایی شنیدن با
 برداشت بود دادو تکیه میز به که آرنجاشو روش به رو کوچولوش

.کشید عقب خودشو کمی و  

کرده؟ مشغول پسرمو فکر انقدر چی_  

 

 میکرد حس هربار کرد،چرا نگاه بهش کردو بلند سرشو لبخند با
شده؟ تر جذاب  

...برمیگردی کی میکردم فکر داشتم فقط+  

 

.گرفت اش ترقوه از گازی شدو خم  

 حسابی که بیار بیرون فر توی از غذاهارو بشورم دستامو من تا_
.گشنمه  
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 فر سمت حافظ رفتن بیرون با همزمان و گفت چشمی
 خالی بود چیده میز روی قبل از که ظرفایی توی رفت،غذاهارو

.برگرده حافظ تا نشست میز پشت کردو  

 

**** 

 

 بود کرده کرد،سعی نگاهش و برداشت سینش روی از سرشو
 بود نتونسته خوندن درس موقع حتی اما بگیره خودشو جلوی
.بپرسه باید کرد فکر و کنه تمرکز  

 

نگفتش؟ بهت چیزی دیگه یلدا! ددی؟+  

 

میگفت؟ چیزی باید مگه_  

 

 گفت،یعنی راجبم که چیزایی...زد موردم در که حرفایی اون آخه+
نداد؟ ادامه دیگه  

 

 زدن حرف اجازه بهش اما کنه ثابت حرفشو که داشت اصرار_
..نکنی فکر بهش دیگه ندادم،بهتره  

 

 صدای به تنها دقیقه چند رایب و گذاشت سینش روی سرشو دوباره
.کرد گوش قلبش  

کنم؟ کار شرکت توی میتونم کی از+  

 

.کرد نوازش موهاشو و گذاشت سرش روی دستشو  
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.تنبیهت از بعد روز چند کنم فکر اوم_  

 

 قراره میکرد بشه،حس حرفش متوجه تا کنه فکر زیاد نبود الزم
 از بعد روز ندچ به اینکه و بشه تنبیه قبل دفعات از تر سخت اینبار
.میترسوندش کمی میکرد اشاره تنبیه  

کردم؟ چیکار من مگه آخه ولی+  

 

.کرد نزدیک بهش صورتش کشیدو باالتر خودشو  

بشم؟ تنبیه من باید چرا..بود یلدا تقصیر همش دیدی که خودت+  

 

 خودتو کار زشتی میتونی یلدا کارای به اشاره با کردی فکر واقعا_
کنی؟ کم  

 

 کمی دادن فشار با همزمان و گرفت انگشت دو بین پایینشو لب
.کشیدش  

 

خوشگلم؟ مونگانای گفتی چیا رفته یادت اینکه مثل_  

 

 کشید عقب سرشو زود زدو لباش روی که کوتاهی بوسه با
.داد ادامه حرفشو اما کرد نگاهش معترض  

 دست از کنترلمو زد بهم که حرفایی شدم،با عصبانی من ولی+
..بگیرم خودمو جلوی نتونستم و دادم  
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 تا میکنم سعی البته..شدم عصبانی حرفات شنیدن با منم...خب؟_
 درست میشه باعث این نکن فکر خب ولی کنم کنترل خودمو فردا

...نکنم تنبیهت باید که اونطوری و نیارم خاطر به حرفاتو  

 

 متعجب رو حامی این و میگفت لبخند با اینارو همه
 وجه هیچ به نمیتونست و نتطارشها در چی میکرد،نمیدونست

..کنه بینی پیش رو حافظ  

 

 

 

 گریه با که دختری به بعد و میز روی شده مچاله دستماالی به
.کرد نگاه بود گرفته خودش از رو معرفی فرصت  

 بودو شدن گم درحال چشمش خونی های رگ بین نگاهش سبز  
 از بود نگذشته ام دقیقه چند بود،هنوز شده شده سرخ بینیشم نوک

.شدن مواجه ناخوانده مهمون این با که رسیدنشون  

 میگفت بینهایتش اشکهای الی البه که هایی حرف به توجه با
.برگشته ایران به تازه که است نغمه دوست شد متوجه  

 با و کنه گریه راحت خیال با تا بود گذاشته تنهاشون خونه توی
 بود برگشته که ساعت دو یکی گذشت از بعد اما بزنه حرف نغمه
.میزد نفس نفس میکردو گریه بازم  

 موردش در حرفی حتی نه و بود دیده نه اونو تاحاال که بود عجیب
 می خوشگلی دختر بنظرش بود که بود،هرچی شنیده نغمه از

...لوس شایدم...غمگین البته و خوشگل...اومد  
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 به سینی بعد دقیقه کرد،چند صدا رو نغمه و رفت آشپزخونه سمت
.کرد نگاه فرهاد به ناراحتی با اومدو آشپزخونه به دست  

میاد؟ بر دستمون از میکنه؟کاری گریه اینطوری مگه چیشده×  

 

..میکنه گریه فقط نمیگه هیچی...اصال نمیدونم فرهاد وای••  

 

 واقعا شد،دیگه عوض هواش یکم شاید بیرون بریم بهتره بنظرم×
 بده ادامه وریهمینط بخواد اگه...ندارم صداشو شنیدن تحمل

خونه؟ تو داریم دستمال بازم میشیم،اصال ورشکست  

 ای مسخره زدو شونش به ای ضربه دست با اروم زدو لبخندی
.گفت زیرلب  

 

**** 

 

میکنی؟ بازی سنجابت با نشستی االن که خوندی درساتو تو بچه_  

 

.کرد نگاه حافظ به ذوق با آوردو پایین شونش روی از سنجابشو  

..شده تر شیطون قبل از چقدر ببینش بیا...خوندم اره+  

 

.کشید لپشو و نشست زمین روی کنارش  

 که مدتی این میگفت شده،دوستم زده ذوق دیده تورو کنم فکر_
.بود آروم خیلی بوده پیشش  

 

 بغل توی و رفت جلوتر زانو با قدم شد،چند بلند زانو روی خندیدو
.نشست حافظ  
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.شتمنزا اسم براش هنوز من ولی+  

 

.بوکرد رو موهاش زدو سرش روی ای بوسه  

کردی؟ فکر داری؟بهش موردش در نظری...خب_  

 

.نرسیدم ای نتیجه به هنوز ولی کردم فکر بهش زیاد+  

 

..داد ادامه کردو جا جابه بغلش توی خودشو کمی  

 

کنی؟ کمکم میشه+  

 

...البته_  

چیه؟ بنر مورد در نظرت...خب_  

 

 نگاه حافظش به و گرفت وچولوشک سنجاب از نگاهشو ذوق با
.کرد  

...بنر..عالیه یعنی اوم..خوبه+  

 

 

 

 روی دستشو شدو شد،دوال متوقف رسید خونه جلوی بالخره وقتی
.کشید هاش ریه به عمیق هوارو و گذاشت زانوهاش  

 به اما نبود دانشگاه و حافظ خونه بین زیادی خیلی فاصله هرچند
 جاده نیست قرار دید وقتی اخر بود،دست کرده دیر ترافیک خاطر
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 دویده رو مونده باقی مسیر بودو شده پیاده بشه باز زودیا این به
.بود  

 که استرسی یا و بوده فعالیتش خاطر به تهوعش حالت نمیدونست
.کرده تحمل روز کل  

 دیر دقیقه هر و برگرده خونه به خودش باید امروز بود گفته بهش
...بیشتر شکنجه با مساویه کردنش  

 به حتی و خودش خونه برگرده حرفاش به توجه بی میتونست ایدش
...حاال ولی...کنه شکایت ازش مزاحمت ایجاد خاطر  

 میخواست،هرچند رو رابطه این ادامه که بود حامی خود این حاال
 نیست قرار میدونست اما بده بهش میخواد که دردی از داشت ترس

.هست نیتسکی دردش هر پی در و ببینه طرفش از آسیبی  

 

 میلرزیدن اونطوری پاش و دست که بود افتاده فشارش کمی شاید
 بود هیجانی حس خاطر به اینا همه میشنید،شایدم قلبشو ضربان و

.میداد دست بهش تنبیهش نحوه به کردن فکر با که  

 

 ترش عصبانی چقدر تاخیر ربع کرد،یه نگاه مچیش ساعت به
 میکرد؟

 اون تاخیر ثانیه چند از بعد و گذاشت زنگ روی دستشو تردید با
 رسیدن  محض به که بود منتظرش در پشت اینکه فشرد،مثل رو

.شد باز در زنگ به دستش  

 

 باال سرشو اما کنه تحمل رو نگاه سنگینی میشد باعث حسی
 سمت حافظ دست اشاره با کردو سالمی حالت همون نیاره،توی

.رفت اتاق  
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 میکرد بود،دعا شده بیشتر هم قبل از حتی قلبش ضربان حاال
 و نیفته جنبه بی قلب خاطر به شدن تنبیه از قبل اینچنین روزی
.بمیره  

 روی از دستشو شدو بلند تخت روی از اتاق به حافظ شدن وارد با
 ترس و فسار افت متوجه اول نگاه همون برداشت،توی قلبش

 رابطه از بهتری مرحله توی حاال میکرد فکر هرچند...بود زیادش
 که حسی از بترسونتش و بگیره سخت نمیخواست بازم اما هستن

.بود کرده کشف خودش توی تازه  

 آماده قبل از که رو خوراکی از پر سینی اومدو سمتش آرامش با
.گذاشت تخت روی بود کرده  

تاخیر؟ دقیقه هیجده_  

.داد ادامه جدی نگاه با کردو کج سمتش سرشو  

نخوردی؟ هیچی که تنبیهات وسط بیاری کم نترسیدی_  

 

!پونزده+  

 

!چی؟_  

 

...کردم دیر دقیقه پونزده+  

 

 خب میکشی کمتری درد کمتر دقیقه سه با میکنی فکر اگه...اوم_
...پونزده..باشه  

 

باهام؟ کنی چیکار میخوای..ددی؟+  
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 باال بود انداخته پایین که رو ایستاد،سرش روش روبه اومدو جلو
.کرد نگاهش آوردو  

...نداری کردن صبر طاقت و ای زده هیجان میدونم_  

 

[زد پهنی لبخند]  

 نیست قرار چون کنی رسیدگی خودت به کمی قبلش بهتره ولی_
.بشه داده بهت تخفیفی  

 

 تخته رفت،شکالت تخت سمت کشیدو اهی اتاق از حافظ خروج با
 توجه با کردنشون تموم از بعد برداشت آبمیوه لیوان همراه رو ای
 کنار و زمین روی زانو دو آوردو در لباساشو حافظ دستور به

.نشست تخت  

 

 

 

 اما کرد نگاه دستش توی جعبه به دقت با اتاق به حافظ برگشت با
 گرفتن با و گذاشت عسلی روی رو چیه،اون دقیقا نشد متوجه
 رو بایسته،موهاش و بشه بلند سریع کرد وادارش حامی موهای
.کشوندش سرویس سمت خودش با کشیدو  

 به خودتم هوم؟حتما بشوری دهنتو کارمون شروع از قبل بهتره_
نه؟ کردی کثیفش چقدر حرفا اون گفتن با که کردی فکر این  

 

 دهنش و لب جون به مسواک با چطوری که قبل دفعه یادآوری با
 میکرد سعی که همینطور و گرفت محکم رو دستاش مچ بود افتاده

.کرد التماس به شروع بیاره بیرون چنگش از موهاشو  
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 باال بابایی...نمیزنم حرفا اون از دیگه...تروخدا بابا...اباییب+
...میارم  

 

 توی خودش و فرستادش سرویس داخل التماساش به توجه بدون
.موند روشویی به نزدیک اما در چارچوب همون  

 حرفای کردی تکرار که نداشت تاثیر زیاد مسواک کنم فکر_
...قشنگتو  

 

 باز دهنشو داد دستور کشیدو بیرون جلدش توی از صابونی
 فشار با انگشتاشو از تا سه شد رو روبه مقاومتش با کنه،وقتی

.کشید بیرون زبونشو کردو دهنش وارد  

 اون گس مزه شدن پخش و صابون با زبونش برخورد اولین با
 صابون موضوع این به اهمیت بی اما زد،حافظ عوق دهنش توی
.داد اون به چرخشی کردو فرو دهنش داخل رو  

 چشماش از اشک میزدو سرخی به صورتش زدن عوق شدت از
 میدادو آزارش که نبود صابون مزه تنها دیگه بود،حاال شده جاری

.بود شده فکش درد باعث دهنش توی اون چرخش  

 ای گوشه آوردو بیرون دهنش داخل از رو صابون بالخره وقتی
 یتو که ناخوشایندی طعم خاطر به که بکشه نفسی خواست انداخت
.زد دل ته از عوقی بود شده پخش دهنش  

 دست با میداد ماساژ کمرشو که همینطور اومدو کمکش به حافظ
...میداد شستشو رو دهن و لب و صورت دیگه  

 روی بیحال که گذاشتش تخت روی آوردو بیرونش سرویس از
 کمد سمت که حافظ به بازش نیمه پلکای بین کشید،از دراز اون
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 کم میکرد حس االنشم کرد،همین نگاه برگشت تناب با و رفت
.نده کشتنش به یکی این میکرد دعا و آورده  

 

 ببنده،وقتی رو پاش و دست تا کرد نگاهش تنها مقاومت بدون
 با شد متوجه تازه کرد بلند سرشو حامی و  کشید کارش از دست

.بسته اونو و کرده رد پاش و دست بین از تنابارو تبحری چه  

 اینکه از باشه داشته اطمینان و کنه تحسین رو اون نمیدونست
 همین از بترسه یا و بلده کارشو چون نمیرسه بهش آسیبی

...کاربلدی  

 

 

 

 جعبه داخل محتویات بتونه تا کرد بلند بالشت روی از سرشو
 داخل از که نازک فلزی میله اون دیدن ببینه،با رو شکل مستطیل

.کرد نگاه حافظ به گنگ کشید بیرون جعبه  

چیه؟ اون!..ددی؟+  

 

 تر نزدیک حامی به و گرفت انگشت دو بین رو فلزی سوند
 نوازش صورتشو که درحالی و نشست تخت روی شد،کنارش

:داد جواب میکرد  

شنیدی؟ کردن سونداژ از چیزی حاال تا ببینم اوم_  

 دستش داخل رو سوند و خندید اش ترسیده چشمای دیدن با
.چرخوند  

 تکون اگه ولی...مقدار یه از بیشتر ه،شایدمترسناک مقدار یه...اره_
...باشی امان در ممکنه آسیبای از ممکنه نخوری  
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.زد خنده زیر دوباره حامی باز نیمه دهن دیدن با  

 اینکه مگه نمیدم انجام رو کاری باش کردم،مطمئن شوخی نترس_
 دلم اصال اینکه مخصوصا...باشم داشته ازش رو دانشی حداقل

.ببینه آسیب چولومکو پسر نمیخواد  

 

 با و بزنه حرفی نمیتونست هنوزم اما داشت ایمان بهش هرچند
 کمد میکرد،سمت دنبال کاراشو تعجب و ترس از شده گرد چشمای

.اومد تخت سمت دوباره ای دیگه جعبه برداشتن از بعد و رفت  

 بیرون جعبه توی از که تمیزی نخی دستمال و مایع با رو سوند
.داشت نگهش پارچه روی همونجا دوکر عفونی ضد آورد  

 

 به شروع لب به لبخند و گذاشت آلتش روی دستشو مقدمه بی
.کرد مالیدنش  

 هاش نوازش محتاج هرچیز از قبل اما نیازمند هرچند حامی
...عشقش و هاش بود،بوسه  

.کرد نگاهش مظلومیت با و کرد جمع زانوهاشو  

!ددی؟_  

 

.گفت هومی و گذاشت آلتش روی دوباره دستشو توجه بی  

.کن بوسم بابایی...بابا_  

 

 انداخت باال بیاد،ابرویی کوتاه و کنه نگاه چشما اون به نمیخواست
.داد فشار کمی آلتشو و  

هوم؟ تنبیه   یه این کردی فراموش اینکه مثل_  
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..ددی ولی+  

 

.داد سرعت کارش به و گفت هیسی  

 بدن اما نمیکرد راضیش آلتش روی دستا اون حرکت تنها هرچند
.بود شدن برآمده حال در کم کم آلتش نبودو قضیه این به واکنش بی  

 و بخوره شدیدی تکون شد باعث که زد آلتش روی ای ضربه
 و برداشت پارچه روی از رو کنه،سوند نگاهش کرده بغض

.کرد حامی به نزیک خودشو  

 بازم اما بود حالت اون توی وقتی خوردن تکون بود سخت کمی
 و کنه آلتش وارد رو فلزی میله اون تا باشه زمنتظ نمیتونست

 خودشو تخت لبه سمت میکرد نگاه دستش به ترس با که درحالی
.کرد جا جابه  

.داشت نگهش ثابت و گذاشت شکمش روی دستشو  

 نیست قرار ولی باشم مواظبت قراره و دیدم آموزششو که درسته_
 آسیب مجرات به نمیخواری باشم،اگه خوردنات تکون مسئول
خب؟ نخور تکون بگیرو آروم پس برسه  

 

 

 

 به سوند کردن نزدیک دوباره با اما داد تکون سری کرده بغض
.زد هق خوردو تکونی آلتش  

..نمیزنم حرفا اون از دیگه..دیگه..نمیکنم دیگه..ببخشید...بابایی+  
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 سر بال و کنی پرت حواسمو داری قصد واقعا اینکه مثل نه_
هوم؟ بیاری خودت  

 

 خودش به بیشتر تا گرفت دندوناش بین رو بیچاره لبای دوباره
 کشیدو هیسی آلتش کالهک با سرد فلز برخورد باشه،با مسلط

.نبینه رو صحنه تا گذاشت بالشت روی سرشو  

.نخوره تکون ناخواسته تا بود کرده منقبض بدنشو سقف به زده زل  

 ته از کردو متمایل عقب به سرشو مجراش به سوند شدن وارد با
.کرد ناله حلق  

 بهش رو وحشتناکی سوزش الکل با شدنش ضدعفونی خاطر به
 میخواست که چیزی تصور از ترس طرفی از میکردو تحمیل
.کنه حس چندبرابر رو دردی هر میشد باعث بیفته اتفاق  

 که بود کرده وارد فشار لبش به دندون با انقدر نشده هیچی هنوز
.کنه حس رو خون مزه میتونست  

 خونسردی با که همینطور و گذاشت هاش بیضه روی دستشو
.میکرد فرو آلتش داخل بیشتر رو سوند میداد ماسازش  

 کم کم اگه ولی برسه بنظر ای دهنده آزار و ترسناک انتخاب شاید_
 تجربه باهاش رو نشدنی تکرار لذت باش مطمئن کنی عادت بهش

.میکنی  

..داد ادامه زدو لبخندی  

 ایمان بهت که ازونجا اما کرد پیشروی زیاد نباید بار اولین برای_
..کنی تحمل بیشترشو کمی بتونی کنم فکر دارم  

 نمیتونست داشت کمتری درد میکرد تصور که چیزی از اینکه با
.بگیره اشکاشو جلوی  
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 به شروع و بیاره طاقت نتونست مجراش توی سوند پیشروی با
.کرد دردناک های ناله  

..رومآ هیش...خوب پسر باش آروم_  

 ماساژ به شروع قبل از بهتر دادو فشار مشت توی هاشو بیضه
.کرد دادنشون  

 بعد و چرخوندش حدود همون توی نبردو جلو بیشتر رو سوند
.کرد دادنش حرکت به شروع  

 دل ته از مجراش به شدنش داخل دوباره و اومدن بیرون هربار با
.میکرد ناله  

 با اما داشت زیادی استرس و میلرزیدن پلکاش وضوح به هرچند
.میشد تحریک قبل از بیشتر و حافظ دست حرکت  

 بود منتظر و داد بیرون نفسشو همزمان سوند شدن کشیده بیرون با
.نیفتاد اتفاقی هیچ تعجب کمال در که کنه واردش دوباره  

 پایین قبل از که رو کرد،تنابی نگاه حافظ به کردو باز چشماشو
.برداشت بود انداخته تخت  

.بست تخت تاج از فاصله با کردو بلند شوپاها  

 به لرزی آورد بیرون تخت کشوی توی که ای کننده روان دیدن با
.افتاد تنش  

 قبل از بیشتر بود کشیده بیرون مجراش از رو سوند که حاال
 و شده آمده بر تنش پایین هم طرفی از میکردو سوزش احساس

.میکرد درد  

 حالت اون توی اینکه و میکنه آمادش سکس برای میکرد فکر
.اومد می سخت بنظرش بده انجام رو کاری همچین بخواد  

..کرد فکر سایزش به زدو زل حافظ تنه پایین به ناخوداگاه  
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 امشب همین بخواد که میرسید بنظر اونی از تر خونسرد اما حافظ
.بده انجامش  

 حامی سفید باسن روی دستی و گذاشت تخت روی رو کننده روان
.کشید  

 که لذتی متوجه تا برگردوند ای دیگه سمت صورتشو کشیدو آهی
.نشه میبره کار این از  

 عقب پسرش،دستشو با آشنا عجیبی طرز به بودو تیزبین ولی حافظ
.کرد نوازش رو باسن و ران مالیمت با نکشیدو  

 فریاد با کردو باز چشماشو شکه زد کپلش به که ناگهانی ضربه با
.خورد تکونی  

 

 

 

  اون سرمای حس با که ریخت سوراخش روی رو هکنند روان
.کرد ناله لرزیدو  

 که کرد واردش رو انگشتش بلندترین ناگهان و مالیمت بدون
.شد دلش ته از فریاد باعث  

 دادنش تکون به شروع که همزمان و گذاشت آلتش روی دستشو
.کرد جلو و عقب مقعدش داخل هم رو دستش کرد  

.بود گرفته فرا بدنشو که لذتی یا و کنه ناله درد از نمیدونست  

 انجام تر سریع رو کارش تا میکرد تر مشتاق رو حافظ میکشیدو آه
.بده  

 از دستشو که شدن ارضا با نداشت فاصله زیاد بودو اوج توی
 داخلش رو انگشتاش سرعت با همچنان اما برداشت آلتش روی

.میداد حرکت  
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 ناله لذت از همچنان نکردو عوض رو چیزی آلتش کردن رها
 تماما حاال اما نبود درد جز چیزی پیش دقیقه چند تا میکرد،شاید

.بود لذت  

 تخت به اونو دوباره کشداری آه با دادو فاصله تخت از کمرشو
.کوبید  

.داشت نگهش تخت روی گذاشت لختش شکم روی دستشو حافظ  

..باش مراقب_  

 چشماشو ناراضی کردو حبس نفسشو سوند برداشتن دوباره با
.داد فشار هم ویر  

.بدجنس بودو شده توجه بی تنبیه موقع بازم ولی حافظ  

 پایین انگشتارو حرکت سرعت کردو فرو مجراش داخل رو سوند
.آورد  

 دوباره کرد فرو بود نظرش مد که جایی تا رو سوند وقتی
.زد تلمبه مقعدش توی شدت با بردو باال سرعتشو  

..میاد داره...حافظ بابا...حافظ..حا+  

 حافظ اما بشه ارضا بتونه تا بود کافی دیگه ثانیه چند رستد
.آورد بیرون هم رو سوند کشیدو کارش از دست ناگهان  

 

 خیال حافظ انگار اما بده ادامه زودتر بود منتظر میزدو نفس نفس
.نداشت رو کاری همچین  

 

 حتی کردو دورش تنابای کردن باز به شروع آرامش با و خونسرد
.نمیکرد نگاه حامی نیاز و شهوت از پر چشمای به  

.بشینه کرد مجبورش و گرفت بازوشو کرد بازش کامال وقتی  
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 کاری شاید تا شد تر نزدیک حافظ به مالیدو رو دستش مچ کمی
.کرد نگاهش شدو بلند تخت روی از اما بکنه  

..شو بلند_  

 

...هنوز من ولی..ولی+  

 

.شو بلند کنم فکر تری جدی تنبیه به اینکه از قبل_  

.پیچید بدنش توی شد،دردی بلند تخت تاج کمک با  

.کشیدش اتاق بیرون وضعیتش به توجه بی و گرفت رو دستش  

 اگه و بشی ارضا نیست قرار ندویی رو خونه کل کامل دور ده تا_
 رو چیستیتی هفته یه باید بکشه طول ربع یه از بیشتر دور ده این

.کنی تحمل  

 

 جاش سر حافظ فریاد با که بندازه زمین روی خودشو خواست
.زد خشکش  

 قرار هوم؟ایندفعه کنی عصبانیم این از بیشتر نمیخوای که تو_
خب؟ کنم بازش هفته یه از زودتر کنمو خرجت مهربونی نیست  

 

.داد تکیه مبل دسته به کردو نگاه مچیش ساعت به  

.کن شروع_  

 

...نمیتونم اینطوری من ولی+  

 

تری؟ راحت چیستیتی با پس خب_  
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.کرد دویدن به شروع کشیدو اشکش از خیس چشمای روی دستی  

 میکرد میپیچید،حس تنش کل توی میشدو شروع تنش پایین از درد
.میشد بدنش لرزش باعث قدم هر و شده تر سنگین سرش  

 درد از و انداخت زمین روی رو خودش بیحالی با دور ده از بعد
.کرد ناله  

.کنه تحمل رو ای طهراب همچین نمیتونه کرد فکر خودش با  

 نگاه حافظ به کردو بلند سرشو گرفت قرار جلوش که آبی لیوان با
.کرد  

...بود بدجنس چقدر  

 رو اون از کمی و برداشت رو اب لیوان و برگردوند روشو قهر با
.خورد  

.بیاد جا سر حالش کمی داد اجازه بهش  

 داشت،بلند درد شدش تحریک تنه پایین خاطر به هنوز اما حامی
 از قبل حافظ اما کنه راحت خودشو حافظ چشم از دور جایی تا شد

 پشت دستش گذاشتن با کشیدو مبل سمت اونو برداره قدمی اینکه
.کرد خم اش دسته روی اونو کمرش  

 

 

 دست حرکت به تا داد فشار و گذاشت دهنش روی دستشو کف
.نده نشون واکنشی باسنش روی حافظ  

 به توجه به میشد باعث این و تمیخواس رو حامی ناله اما حافظ
.بده ادامه کارشو قهرش  

 اش شکه ناگهانیش ضربه با کشیدو باسنش روی دستشو دورانی
.کرد  
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 ضربه تنها این بود کشید،مطمئن جلوتر خودشو کشیدو جیغی
.نیست  

 میکشیدو باسنش روی وار نوازش دستشرو ضربه هر از بعد
 بعدی ضربه کرده فوت رو شدش حبس نفس میشد مطمئن وقتی

.میزد محکمتر رو  

 باعث این میومدو وجد به بود خلقکرده که هنری اثر به نگاه با
.نکنه توجه ها ضربه تعداد به زیاد میشد  

.اومد خودش به شد بلند حامی هق هق صدای وقتی بالخره  

..نمیتونم دیگه کن بس..کن بس...لطفا...ددی+  

 

 به ای بوسه کشیدو هاش بیضه زیر تا باسنش خط از انگشتاشو
.زد گردنش های مهره  

...بیچاره پسرک_  

 

 همون توی ندادو حالتی تغییر اما بود گرفته فاصله حافظ هرچند 
 شدن دور قصد که حافظ به کردو خم رو موند،سرش وضعیت

.بود منتظر هنوز اون...کرد نگاه داشت  

 

!ددی؟+  

 

 رو باعث که خندید وضعیتش دیدن کرد،با نگاه بهش و برگشت
.شد حامی برگردوندن  

میخواستی؟ خب؟چیزی_  
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 که بزنه حرف طوری کرد سعی کردو پنهون مبل گوشه رو سرش
.کنه متوجهش  

 

...بندی نمی چیستیتی بدوم اگه گفتی...گفتی+  

 

...شد تر نزدیک  

 

خب؟_  

 

...من..نرو..پس+  

 

.برگردونه روشو کرد وادارش گذاشتو سرش پشت دستشو  

 برسونی منظورتو درست داری بابایی از درخواستی وقتی بهتره_
.میخوای چی ببینم هوم؟بگو  

 

 سعی اما بود شده اسیر حافظ انگشتای بین چونش حاال هرچند
.بدزده رو نگاهش میکرد  

 

!ببینمت_  

 

 با زدو زل خبیسش و خوشرنگ چشمای به اشک پرده پشت از
.زد حرف لکنت  

...داره ددرد..در+  
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 برای و بیشتر پیشروی بهتره و کافیه امروز برای اومد بنظرش
 گرایشش با کامل طور به هنوز داره،حامی نگه ای دیگه زمان
 به اونو تا بیاد کوتاه ممکنه که جایی تا بود الزم بودو نیومده کنار
.برسونه الزمه که جایی  

 رفته پیش میکرد تصور که چیزی از تر سریع و بهتر چیز همه
.بگیره ختس بهش نداشت لزومی حاال بودو  

 پاهاش روی خواست ازش دست اشاره با و نشست مبل روی
 پاهاش میخواست که همونطور کردو اطاعت معطلی بشینه،بدوت

.نشست پاهاش روی و گذاشت حافظ دوطرف رو  

 

.بدی انجامش خودت میخوام ازت_  

 

.شد مانعش که بشه بلند پاهاش روی از خواست  

 

.بابایی همینجا،جلوی_  

 

 رو لرزونش بست،دست رو چشماش دادو ورتق رو دهنش آب
.گرفت گاز لباشو کردو حلقه آلتش دور  

 سمت که سیلی با که بود نیاورده در حرکت به رو دستش هنوز
 و شده گرد چشمای با خوردو تکونی اومد فرود صورتش چپ

.کرد نگاه حافظ به خیس  

..ببندی چشماتو نداری حق_  
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 شروع نگاهش آوردن پایین با کردو پایین و باال رو سرش سریع
 ارضایی خود و حافظ نگاه سنگینی آلتش،حتی دادن ماساژ به کرد

...میکرد تحریکش اون جلوی  

 موقعیتی همچین به اونو نیاز و شهوت خجالتی،حاال هم هرقدر
.میکرد ناله ناخواسته بودو کشونده  

 سینه به رو سرش افتادو شماره به نفسش کارش به دادن سرعت با
.سبوندچ حافظ  

.کشید بدنش روی رو دستش و گرفت سفیدش گردن از گازی  

 با بعد شدو خالی حافظ دستای توی فشار با که نکشید طول خیلی
..کرد مچاله بغلش توی جونشو بی بدن بیحالی  

 

 

 

 

 دنبال عمرش بود،تمام داده تکیه حافظ بدن به و بسته چشماشو
 اما..نداره وجود که میرسید نتیجه این به داشت کم کم بودو آرامش

.اومد حافظ  

 و رو اعتماد و داد نشون رو آرامش بهش شدو زندگیش وارد حافظ
.رو عشق حتی حاال  

.درد دوای پسش در و میداد درد بهش اون  

 خیلی بعد میکردو ور شعله اونو زجرآور هرچند حرکتش هر با
.میکرد خاموش میسوخت اون در که رو آتشی راحت  

.ترسناک حال عین در بودو مهربون اون  

 با بتونه که بود رسونده جایی به رو حامی که بود کامل...بود کامل
.بسپاره دستش به خودشو راحت خیال  
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 بلند چسبوند،سرشو حافظ سینه به کامال پشتشو شدو جا جابه کمی
.میکشید نفس منظم بودو بسته چشماشو...کرد نگاه بهش کردو  

 

!بابایی؟+  

 

.داد جواب چشماش کردن باز بدون  

بابا؟ جانم_  

 

باشیم؟ هم پیش همیشه قراره+  

 

 کج دیگه سمت رو سرش مالیم کشیدو چونش روی دستشو
 هم پشت رو ریزی های بوسه و گذاشت گردنش روی کرد،لباشو

.زد گردنش روی  

.شد حافظ خنده باعث که کرد جمع خودشو  

باشیم؟ هم پیش نداری دوست مگه_  

 

 ببینه،دستاشو رو صورتش بتونه تا چرخید بعد کشیدو جلو خودشو
 به سینش جناخ روی چونش گذاشتن با کردو حلقه گردنش دور

.زد زل چشماش  

..خودم خونه نمیرم دیگه یعنی ولی...دارم دوست+  

 

 فکر چیزایی همچین به نیست خودتی،الزم خونه االنشم همین_
..میکنیم درستش چیو هوم؟همه کنی  
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 با اما کشید باال رو ودشگفت،خ ای باشه دادو تکون سرشو
.شد متوقف چیزی یادآوری  

دارم؟ اجازه...اجازه+  

 

....بست چشماشو شیرینش بوسه منتظر دادو تکون سری  

***** 

 

 سرو از حسابی حاال و بودن خونه از بیرون دیروقت تا قبل شب
.بود شده خسته دانشجوها با زدن کله  

 آورد،هوا در تنش از کتشو کردو پرت عقب صندلی روی کیفشو
...بود گرم چقدر  

 کنه مرتب موهاشو تا آورد باال دستشو کردو نگاه ماشین آیینه به
.کرد نگاه اش صفحه به شدو متوقف گوشیش زنگ صدای با که  

 

.سالم×  

 

خوبی؟ عزیزم سالم••  

نیستی؟ کالس سر که اینه کنی؟منظورم صحبت میتونی  

 

خوبی؟ من،خودت خوبم×  

.خونه میام بعد یکم..دیگه شد تموم نه  

 

 ممکنه فقط...کنم اذیتت ایا،نمیخوامم خسته میدونم ببین!فرهاد؟••
یلدا؟ دنبال بری تونستی اگه  
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.بود خونه که رفته؟صبح کجا مگه ولی باشه×  

 

 بابارو میخواد شرکت،گفت رفت اونم رفتی اینکه بعد••
بیاریش؟ میتونی...ببینه  

 

نداریم؟ الزم نیست،چیزی مشکلی آره×  

 

.باش،فعال خودت مراقب...دیگه داریم چی همه ممنون،نه وای••  

 

.خداحافظ خب خیلی×  

 

 

 

 بودو ساختمون جلوی دست به گوشی یلدا رسید شرکت به وقتی
 نگاه بهش کردو بلند سرشو بوقی تک نشد،با متوجهش

.اومد ماشین سمت زدو لبخندی...کرد  

 

.کرد سالم شدو سوار  

.شد گرم هوا یهو چقدر...اومدی که ممنون°°  

 

 ثبات دیگه،هیچیش تهرانه...نکردم کاری میکنم خواهش×
..آدماش حتی[کرد زمزمه آرومتر..]نداره  
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 یکطرف که گلفروشایی به ماشین شیشه پشت از زدو لبخندی
.کرد نگاه بودن گرفته رو خیابون  

 

.میبینمت که باره اولین میکنم فکر×  

 

 ندیده رو گههمدی قبل شب کرد،مگه نگاهش گنگ و برگشت
 بودن؟

 

.بودم خونتون دیشب که من°°  

 

 چهره داد تشخیص نمیشد حتی که کردی گریه انقدر ولی اره×
 نغمه دوست که کردم فکر خودم با میدونی...چطوریه واقعیت

...زشته چقدر  

 

 بگیره خندشو جلوی میکرد سعی که درحالی دادو باال ابروهاشو
.کرد نگاهش  

 

..میگی اینو خودم جلوی چطوری نمیشه زشتم؟باورم من°°  

 

[..خندید کردو نگاهش] میومدی زشت بنظر دیشب×  

 

 جاده به دادو تکیه صندلی خندید،به و گذاشت دهنش جلوی دستشو
.شد خیره  

 

نه؟ مگه خوشگلم کل در خب ولی°°  
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..تحملی نیستی،قابل بدک هی×  

 

.زد ضربه بازوش به آروم با زدو جیغی  

.زیاد خیلی...زشتی خیلی توام°°  

 

 انداخته باال ابروی تای با کردو نگاه آیینه توی رو خودش نمایشی
.کرد یلدا به کوتاهی نگاه  

..نیستا درست زشتی از تعریفت اصال!زشت؟×  

 

**** 

 

 تی پای کمی داشت تصمیم و بخوابه زودی این به نمیخواست دلش
 چشماشو  حاال بودو نداده بهش رو اجازه این حافظ اما بشینه وی

.بود بسته  

 باال و گرفت رو ابروهاش بعد کشیدو بستش پلکای روی انگشتشو
.کنه باز چشماشو تا کشید  

هنوزم؟ میخوای کتک نکنه_  

 

..نخواب زود انقدر..بابایی پاشو+  

 

.کشید تر گرفته،پایین کمر از رو حامی شدو پهلو به  

 

خوابیدن؟ برای زوده شب دوازده تاحاال کی از_  
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 خود با بعد و تنبیه استرس با رو روز کل نبودو خسته کم خودشم
 کرده قبول رو حافظ بودن که حاال...حاال ولی بود گذرونده تنبیه
 چیزی خواب بنظرش بود کرده قبول رو رابطه این که حاال..بود
 طوالنی ساعتهای میخواست دلش نبود،درواقع وقت اتالف جز به

 و بگذرونه میداد گیسرزند و آرامش بهش که کسی کنار رو
.بودن غیرضروری و افتاده پا پیش کارها بقیه بنظرش  

 فرهاد به حسش مورد در چقدر کنه درک میتونست کم کم حاال
..بیهوده مقاومت حافظ مقابل در چقدر بودو کرده اشتباه  

 این و نمیزاشت تنهاش و بود بود،مراقبش مهربون باهاش فرهاد
.داره دوستش اونم یدشا کنه فکر حامی بود شده باعث  

...کنه دور رو افکارش تا مالید حافظ بازوی به رو صورتش  

 

بود؟ نگفته چیزی بابات به حافظ؟یلدا بابا+  

 

 هرحال به...بود نگفته چیزی اینکه مثل اما شرکت اومد امروز_
.نباش نگران بابتش نیست مهمی موضوع  

 

.برد تر نزدیک صورتشو شدو خیز نیم آرنج روی  

 

شرکت؟ بود اومده کی؟یلدا+  

 

...هوم_  

 

دادی؟ راهش آخه؟چرا چی یعنی+  

 



 معصوم زیبا

 - 426 - 

.کرد محویی اخم کردو باز چشماشو  

..بگیرم شمارو تاییدیه اول باید نمیدونستم_  

 

.گذاشت حافظ دست روی دوباره سرشو کشیدو هوفی  

.ببخشید+  

 

 کنم احترامی بی بهش نمیتونم و خانوادگیمونه دوست هرحال به_
...بدم اهمیتیم بهش نیست قرار اما  

 من هم و دانشگاه بری باید تو بخواب،هم بگیر حاالام
.کنی استراحت نمیتونی پس جایی بریم باید بعدشم...سرکار  

 

مگه؟ بریم قراره کجا+  

 

.میفهمی،بخواب فردا_  

 

...کرد زمزمه لب زیر بخیری شب زدو سینش روی ای بوسه  

 

 

 حافظ خواب غرق ورتص با که خورد غلتی کشیدو ای خمیازه
 نمیکرد بیدار رو حافظ اگه اومدو می خوابش شد،هنوز رو روبه
 دستش از حافظ بود ممکن اما بخوابن میتونستن بیشتر هردو

..بشه ناراحت  

 آروم کشیدو بود شده قبل از بلندتر حاال که ریشش ته روی دستشو
.زد صداش  
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...شو حافظ؟بیدار بابا..حافظ+  

 

 صورتش روی به رو حامی صورت دیدن با بازکردو چشماشو
 پیش خوب خیلی چی بود؟همه نشده عجیب زد،زندگی لبخند

 نمیرفت؟

 لحظه هر که حافظی برای خوشبختی اینهمه باور بود سخت
...بود گذرونده سختی با رو زندگی  

.گفت بخیر صبح زدو پیشونیش روی ای بوسه  

 

 از که حامی به رو کردو پرت تخت روی رو حامی پیراهن
:گفت اومد می بیرون سرویس  

 جذباتم شلوار اون از...بده بنرو غذای میکنم آماده رو صبونه تا_
هوم؟ کنی عوضشون میشی مجبور چون نپوش  

 

 خمیازه دوباره کردو پرت تخت روی خودشو دادن جواب بدون
.کشید  

...هنوووز میاد خوابم+  

 

دیگه؟ نمیاد خوشم که میدونی...نزن نق بچه پاشو_  

 

.کرد نگاه اتاق از رفتنش بیرون به دادو تکون یسر  

 کار شرکت توی همراهش قراره که خوب چقدر کرد فکر
 حسابشو میشد نزدیکش یلدا مثل کسی دوباره اگه اینطوری..کنه
.میزاشت دستش کف  

...بپوشه لباساشو تا شد بلند خندیدو خودش افکار به  
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* 

 

 سرویس تسم سریع شدو بلند جاش از شکه ساعت دیدن با
 اتاق از وضعیتش به توجه بدون زدو صورتش سرو به رفت،آبی

.نکنه ضعف راه توی و بخوره چیزی تا رفت بیرون  

 خودش به نگاهی کردو مکث آشپزخونه میز پشت یلدا دیدن با
 این توی مردو یه نیست بارش اولین قطعا کرد انداخت،فکر

 سمت کردو سالم لختش تنه باال به توجه بدون و میبینه وضعیت
.رفت یخچال  

 

داری؟ عجله...سالم°°  

 

 ضعف راه تو بخورم چیزی یه ندارم،میخوام وقت زیاد اره×
.نکنم  

 

...حسابی درست نخوردی شام دیشبم آره°°  

 

.کرد برخورد یلدا با که برگرده خواست دست به پنیر جعبه  

 تست نون با که ای گفت،لقمه آخی کشیدو پیشونیش روی دستشو
.گرفت سمتش دیگش دست با رو بود گرفته  

..تو برای این بیا°°  

 

 یا هست کبودی از اثری ببینه تا کرد نگاه صورتش به دقت با
...بود خوشگل چقدر...نه  
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..ممنون×  

 

 

 

 مشغول رو خودش قلب باالی ضربان تحمل و کردن فکر از خسته
..کنه فکر مالقاتشون به کمتر تا کرد گوشی  

 نبود قرار کرد،مگه فکر بود اشتهگذ خودش با که قراری به
 اون بود کرده تکرار خودش با بارها اینکه نه کنه؟مگه فراموشش

بود؟ پریشون انقدر حاال چرا بوده؟پس اشتباه تماما حس  

 استادش و دوستش تنها  دایی کاش ای...نبود نزدیک انقدر کاش ای
...نبود  

 

 توی فسن و نداشت تاثیری باش آروم کرد تکرار که بار هرچند
.اومد کالس داخل وقتی شد حبس سینه  

 

 لبشون که بودن دانشکده جوون دخترهای معمول طبق ورودش با
 و ریزی نمک به کردن شروع ابتدا همون از شدو باز خنده به

.جذابشون استاد با بش و خوش  

 کنه،حاال نگاهش مبادا تا میداد فشار دستش کف ناخونشو اما حامی
 حتی و قلبش باشه،توی ذهنش توی داشت زهاجا که بود حافظ تنها
...خونیش رگای توی  

.کنه تمرکز کرد سعی کشیدو عمیقی نفس کالس شدن شروع با  
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 نامبرده هورمونهایی تلفظ میکرد تالش بودو درس در شده غرق
 همه دانشجوها از یکی سوال با که بسپاره خاطر به دقت با رو شده

.برگشتن سمتش به  

 

کنین؟ صحبت هم عاشقی هورمونهای مورد در ممکنه استاد°°  

 

.کرد فکر کمی و خاروند رو بینیش نوکی  

 

میشن؟ ترشح بدن توی که هورمونهاییه منظورت×  

 

..بدین توضیح هم رو تاثیراتشون میشم ممنون استاد،البته بله°°  

 

 موردشون در مختصر داریم وقت جالبیه،چون سوال خب×
.میکنیم صحبت  

 

 شروع و خندید دانشجوها بقیه مشتاق کنجکاو های نگاه دیدن با
:کرد  

 احساسی کامال پدیده یه عشق میکنن فکر مردم از خیلی واقع در×
 بیولوژیکی منظر و مادی بعد به ارتباطی هیچ و معنویه بعد با و

..نیست درست تفکر طرز این خب که نداره  

 از هورمونهایی شدن عاشق فرایند توی
 مصرف با که آمینها،دوپامین مونوتستوسترون،استروژن،:قبیل

 میشن ترشح بدن در...و میشه فعال بدن توی هم نیکوتین و کوکائین
..دارن بسزایی تاثیرات کدوم هر خب که  
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 مسبب که هورمونهاست این از یکی نفرین نوراپی یا آدرنالین مثال
..میشه دست کف کردن عرق و معشوق برای قلب تپش  

 

 روی فرهاد خیره نگاه متوجه کردو بلند رو سرش بالخره وقتی
.اومد بیرون کالس از دادو دست از رو طاقتش شد خودش  

 در و بده نشون بهش توجهی بده اجازه خودش به نمیتونست
 از کشیدو صورتش روی رو کنه،دستش فکر حتی موردش
.زد بیرون دانشکده  

 به بیحوصله و نشسته نیمکت روی نیکان و ترانه روی به رو
.میکرد گوش میگفتن که همی به بیربط های جمله  

 سر زودتر حافظ میکرد دعا بودو گرفته بدی سردرد صبح از
.برسه  

 خداحافظی ها بچه از لبخند با شدو بلند گوشیش خوردن زنگ با
.کرد  

 کنجکاو خودشون مورد در رو ترانه و نیکان دوباره نمیخواست
 خروجی سمت گرفت فاصله ازشون دادن جواب بدون پس کنه

...کرد حرکت دانشگاه  

 

 

 

 دور یا و بود شده سرش درد فراموشی باعث که بود حافظ این
بود؟ درد مسبب که جایی از شدن  

 بهتر هم قبل از حتی لبخندش دیدن کرد،با سالم شدو ماشین سوار
 رو کمربندش و گفت چشمی حافظ اشاره زد،با لبخند متقابال شدو
.بست  
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بدی؟ نشون بهم بود ارقر که جایی یا خونه میریم اول+  

 

.میخوریم ناهار اونجا،همونجام میریم مستقیم_  

 

بریم؟ قراره کجا نمیگی االنم+  

 

..کرد نگاهش لبخند با  

 و نشده کامل هنوز...بدم نشون بهت رو جدیدمون خونه میریم_
.برسیم هایی نتیجه یه به موردش در که میریم این برای  

 

چشه؟ خودت خونه آخه؟مگه چی جدید؟برای خونه+  

 

 بزرگ خونه یه توی تنهایی نمیخواستم اینکه خاطر به فقط خب_
 نیاز تر بزرگ جای یه به حاال گرفتم،اما اونجارو کنم زندگی
 و کوچیک اتاق اون توی هارو تنبیه همه نمیشه هرحال به..داریم
 اونجا نمیشه کاملیم تجهیزات که مخصوصا داد انجام تخت روی
.داشت نگه  

 

 و ترس متوجه تا بدزده رو نگاهش کرد سعی گرفت گاز رو لبش
.نشه هیجانش  

 

 

 نگاه بیرون فضای به شیشه پشت از ماشین شدن متوقف با
 بیشتر این و نمیداد رو چیزی دیدن اجازه بهش بلند کرد،دیوارای

.میکرد کنجکاوش  
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 دیوار غیر چیزی دیدن برای سرش کردن پایین و باال درگیر انقدر
 در شدن باز شد،با پیاده ماشین از کی حافظ نشد متوجه که بود

 بچگونش کارای به که حافظ به آوردو باال سرشو خودش سمت
.کرد نگاه میخندید  

.افتاد راه حافظ سر پشت شدو پیاده ماشین از حرف بدون  

 دهن با و شده خشک در جلوی ثانیه چند حیاط به شدنشون وارد با
.کرد نگاه رو روبه به باز  

 رو خودش تند قدمای با اومدو خودش به حافظ صدای نشنید به
 بود حیاط تشکیالت و ها درخت تماشای غرق رسوند،انقدر بهش

.رسیدن حیاط داخل ویالیی خونه به کی نشد متوجه حتی که  

 

 با ویالیی ساختمون سه نبودو حیاط داخل سازه تنها درواقع
 هشد ساخته هم کنار متفاوت رنگهای و مدرن های معماری

 بود بزرگترینشون که وسط ساختمون وارد حافظ سر بودن،پشت
.شد  

 

 کرد،با نگاه حافظ به بعد و خونه داخلی نمای به باز نیمه لبهای با
 صداش و گرفت بازوشو شده هول حافظ پریده رنگ صورت دیدن
.کرد  

!حافظ؟+  

 

 راهرو بنظر که خونه از ای نقطه به تنها منقبض فکی با اما حافظ
.بود شده خیره میومد کوتاهی  
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 توجه بهش تا کرد صداش بلندتری صدای با دادو تکون بازوشو
.کنه  

!حافظ؟ بابا+  

 

 ورم چشمای به کرد،نگران نگاه حامی به گنگ و برگشت بالخره
 گرفتن با حافظ که بپرسه سوالی خواست کردو نگاه اش کرده

 بیرون خونه از شدو رد کنارش از سرعت با دهنش جلوی دستش
.فتر  

 رفت،با دنبالش اومدو خودش به بالخره مکث چندثانیه از بعد
 کرد شروع رسوندو بهش خودشو ها درختچه از یکی کنار دیدنش

.پشتش ماساژ به  

 شده بد حالش نمیداد،چرا قد جایی به فکرش بودو کرده هول
یهویی؟ انقدر بود؟اونم  

 ختدر به بیحال آوردو باال رو معدش محتویات کل بالخره وقتی
 پرکردو رو آبی لیوان شدو خونه وارد عجله با حامی داد تکیه

.برگشت پیشش دوباره  

 نگران صورت اومد،به می بهتر بنظر حالش اما بود بیحال هرچند
.زد جونی بی لبخند کردو نگاه حامی  

...خوبه هوم؟حالم نیست چیزی_  

 

 قلبش روی رو سرش و نشست کنارش وضعیتش به توجه بی
.باشه میگفت که همونطوری واقعا بود گذاشت،امیدوار  

 

 تصمیم شدو خونه دادن نشون بیخیال حافظ تصورش برخالف
.برگردن خونه به زود خیلی بود گرفته  
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 از شدنش بلند با که شده بهتر حالش کمی میکرد حس داشت تازه
.افتاد راه دنبالش نگران شام میز پشت  

 اشاره حامی به دیگه دست با و گرفته دهنش جلوی رو دستش یه
میشد؟ مگه اما نیاد دنبالش که میکرد  

 

 عنوان به تازگیا که حافظ موی کش با و برد گوشش پشت موهاشو
 خیس یا کثیف تا بست موهاشو میکرد استفاده ازش دستبند

.پرسید بغض با کشیدو کمرش پشت نشن،دستشو  

بیمارستان؟ بریم نمیکنی قبول چرا آخه+  

 

.آورد باال سرشو و شست آب با صورتشو  

 نگران انقدر نیست بیمارستان،الزم بریم بخوایم که نیست چیزی_
.نساخته بهم خوردم شرکت تو که ای آبمیوه حتما...باشی  

 

 اتاق سمت اومدو بیرون پذیرایی داخل سرویس از بیحال
 راحت رو شب نیست قرار میدونست بودو گرفته گر رفت،تنش
.بگذرونه  

...بخواب اتاق یکی اون توی امشب_  

 

.کنه باز چشماشو تا کرد نگاهش انقدر و نشست تخت پایین  

ددی؟ دادم انجام اشتباهی کار مگه من+  
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.کشید صورتش روی دستشو زدو جونی بی لبخند  

 ویروس ممکنه...بخوابیم هم پیش نمیشه امشب عزیزم،فقط نه_
...کنم مریض توام باشمو گرفته  

 

.ابممیخو همینجا من ولی+  

 

کنی؟ اذیتش نیست؟میخوای خوب بابا حال بینی نمی مگه_  

 

..کنم مراقبت ازت میخوام من ولی+  

 

.ریخت هم به موهاشو خندیدو  

 بشی تنبیه نمیخواد دلت که تو...باشی نگران نیست که،الزم گفتم_
 هوم؟

 

... اخه+  

 

..دیگه نباشه حرف_  

 

 لحظه به لحظه حافظ هم طرفی از و بزاره تنهاش نمیخواست
.اومد بیرون اتاق از ترید با و گفت چشمی میشد،بالخره تر عصبی  

 برای رو سوپ کرد،وسایل جمع رو میز بودو شده کور اشتهاش
.شد دیگه اتاق وارد کردو آماده فردا صبح  

 

 بخوابه نتونست شدن پهلو به پهلو و خوردن غلت کلی از بعد وقتی
.گذاشت آرنجاش زیر بالشتشو نشست جاش سر کالفه  
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 کهبدون بود کرده عادت حافظ آغوش به انقدر که بود این حقیقت
 کرد فکر مالیدو بالشت به بود،صورتشو شده مشکل خوابیدن اون

بخوابه؟ میتونه چطوری نیست بالشت روی حافظ بوی حتی وقتی  

 شده،هرچند وابسته حافظ به حد این تا که ترسناک چقدر کرد فکر
 کردن فکر حتی اما بود کرده ثابت ناو از بیشتر رو خودش حافظ

.میداد آزارش کنه رهاش زمانی اینکه به  

 از حافظ تهدیدای به کردن فکر بدون کردو پرت ای گوشه بالشتو
 پایین رو در دستگیره رفت،آروم دیگه اتاق سمت زدو بیرون اتاق

.کرد نگاه حافظ به اون الی از کشیدو  

 کرد،روی تند پا سمتش وکرد باز کامل درو آرومش ناله شنیدن با
.نه یا خوابه بشه متوجه که شد خیز نیم روش و نشست تخت  

 نگاهش نگرانی با شد بدنش حرارت متوجه فاصله همون از وقتی
 تب اول شب مثل کشید،درست پیشونیش روی رو دستش کردو
...بود کرده  

 هاش ناله صدای هم طرفی از و میکشه نفس سختی به میکرد حس
 بازوهاش گرفتن با و بیاره طاقت یکرد،نتونستم هولش بیشتر

.داد تکونش چندبار  

 

..شو بیدار...بابا بیدارشو..حافظ؟ بابا!...حافظ؟+  

 

.کرد نگاه بهش دادو فاصله هم از کمی پلکاشو خوردو تکونی  

 

..بالست خیلی تبت...بیمارستان بریم باید...پاشو بابایی+  

 

.تبس چشماشو دوباره زدو پلک چندبار تنها  
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 از رو رفت،پیراهنی کمد سمت شدو بلند جاش از سرعت با
 کرد سعی ماشین سوییچ برداشتن از بعد کشیدو بیرون داخلش
..کنه حافظ تن رو پیراهن  

 زیر گرفتن با کردو تنش رو پیراهن دقیقه چند از بعد بالخره
..کنه بلندش کرد تالش بازوش  

...بیمارستان بریم باید...لعنتی شو بلند+  

 

 دست از تعادلشو برمیداشت که هرقدمی با بودو گرفته درد کمرش
...بده انجام کاری نتونه اونوقت و کنه تشنج میداد،میترسید  

 

 

 طوری و دقت با دادو بیرون رسیدن،نفسشو آسانسور به بالخره 
 آسانسور دیواره به وزنشو از کمی کرد سعی نرسه بهش آسیبی که

.بده تکیه  

 و بمونه باقی هوشیاریش از کمی شاید تا دمیز حرف باهاش مدام
.نخوابه دوباره  

 نمیتونست اما میدید رو حامی نگرانی میشنیدو هرچند حافظ
 رو خودش وزن از کمی میکرد تالش تنها و بده نشون واکنشی

.نشه اذیت حامی تا کنه تحمل  

.بست رو چشماش درد از کشیدو آهی ماشین توی نشستن با  

 رو ماشین زدو کنار بود چسبیده پیشونیش به که رو مویی دسته
 میکرد دعا دعا تنها و کنه رانندگی آروم کرد،نمیتونست روشن

.نکنه تصادف کسی با وضعیت این توی  

 بود کرده رانندگی بیمارستان سمت سرعتی چه با نشد متوجه حتی
.بود رسیده زودی این به که  
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 کادر از نفر چند زدن صدا از بعد شدو پیاده ماشین از سریع
.دوید ماشین سمت اورژانس  

 پریده رنگ متوجه کردن،پرستار بستری رو حافظ بالخره وقتی
 گوشه دونفره مبل سمت و گذاشت شونش روی دستشو...شد حامی
.بیاره آبی لیوان براش خواست دیگه پرستار از کردو هدایتش اتاق  

 و میشدن اتاق وارد که پرستارای به نگرانی با میزدو نفس نفس
.میکرد نگاه بود بیمارستان تخت روی حاال که حافظی  

بود؟ افتاده اتفاقی چه  

 اومدو خودش به پرستار همون توسط شونش خوردن تکون با
 پاک سریع صورتشو شدو هاش گونه خیسی کرد،متوجه نگاهش

.کرد  

..نیست خاصی مسئله باشین آروم خوبه؟لطفا حالتون آقا×  

 

!میشه؟ خوب+  

 

...انداخت باال ابروهاشو زدو لبخندی  

 کمی فقط نیست خاصی مسئله...که میشه،گفتم خوب که معلومه×
..داره تب  

 

 شدو تر نزدیک تخت کرد،به تشکر لب زیر دادو تکون سرشو
...گرفت دستشو  

 

** 
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 و رفت بود پرسیده پذیرش از آدرسشو که اتاقی سمت عجله با
 ای خفه جیغ تخت روی حافظ دیدن شد،با وارد زدن در بدون

.کرد تند پا سمتش کشیدو  

 با بودو کرده هول نغمه دیدن با میشد آرومتر داشت تازه که حاال
.میکرد نگاه نغمه رفتارای به ترس  

.ای دیگه شخص به بعد زدو زنگ پدرش به اول لرزون دستای با  

 ثانیه چند برای پرسید سوال ازش دادو قرارش خطاب مورد وقتی
.کرد نگاهش گنگ  

نکردی؟ خبرم زودتر شد؟چرا بد حالش کی••  

 

...نداشتم شمارتو من..ظهر از..نه..پیش دقیقه چند خب..خب+  

 

نزدی؟ زنگ بهش ظهر همون چرا...داشتی که نیکانو شماره••  

 

 بیایم کردم اصرار من...نبود بد حالش انقدر اونموقع خب+
...نکرد قبول ولی بیمارستان  

 

!شد؟ بد حالش که دید چی..چیشد••  

 

 بد حالش بخصوصی چیز دیدن با باید کرد،چرا نگاهش گنگ
 میشد؟

 

...اومد حرف به بودن اومده پیش که اتفاقاتی یادآوری با  

 بهم اونجارو میخواد گفتش..خونه یه...جایی یه رفتیم ظهر..خب+
...برگشتیم شدو بد حالش یهو اما بده نشون  
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 جشونشست،آرن صندلی روی کشیدو صورتش روی دستشو نغمه
.گذاشت دستاش روی رو سرش دادو تکیه تخت به  

 

 تا بود کافی همین و کردنه گریه درحال شد متوجه بدنش تکونای با
...بشه برابر چند ترسش  

 

..مریضه؟ حافظ..خبره چه اینجا..نغمه؟+  

 

 بهش کردو فراموش رو سوالش اتاق به میانسالی مرد شدن وارد با
 شروع تخت کنار صندلی شتنگذا با سریع کردو کرد،سالمی نگاه

.کرد حافظ کردن چک به  

 

 

 

 به لرزه مرد دستپاچگی دیدن هم طرفی از و نغمه گریه صدای
.مینداخت تنش  

 شده باشه،هول خوب حالش و کنن شلوغش الکی کاش کرد فکر
.گذاشت تخت لبه دستشو برداشتو جلو به قدمی  

بده؟ خیلی حالش...چیشده؟+  

 

.ببره باالتر داروهارو دوز بگین روانپزشکش به بهتره°°  

 

..داد ادامه کردو نغمه به رو  

زده؟ حرفی کسی یا دیدن چیزی..افتاد اتفاقی چه دقیقا°°  
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.کرد پاک رو اشکاش دستمال با کشیدو باال دماغشو  

 اون راجب حرفی هر که بابام لطف نبودم،به باهاش من نمیدونم••
 این ولی کنه رفک راجبش حتی نداره حق کسی و ممنوعه قضیه
...خونه همون تو برگشته ظهر که میگه پسر  

 

 دهنش فقط نهایت در و بزنه حرفی نمیتونست میکرد سعی هرقدر
...میشد تر خیس دستش کف و تر خشک  

 بدی اتفاق کنه فکر میشد باعث این نمیاورد در سر حرفاشون از
.افتاده  

 

..میکنه تکرار اینکارو چرا نمیفهمم°°  

 

 چندتا از بعد باشه حافظ شخصی دکتر میرسید بنظر که مردی
.رفت کردو خداحافظی مختصری نسخه نوشتن و توصیه  

 

.نشست صندلی روی نغمه کنار کشیدو عمیق نفس چند  

مریضه؟ حافظ!نغمه؟+  

 

 چقدر مگه کرد فکر کردو نگاه اشکش از پر چشمای به متعجب
هستن؟ صمیمی  

 

 احساساتشون و هگرفت شکل تازه رابطه جریان در...داشت حق
..نبود  
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 چه بخوابه نمیتونه حتی حافظ بدون پسر این که نبود جریان در
..کردن زندگی به برسه  

 بود،با شده زندگیش وارد که نبود زیادی زمان هرچند درواقع
 رو اون از قبل زندگی حامی بود شده باعث پررنگش حضور

..کنه فراموش  

 ترین ابتدایی و بره راه بتونه حافظ بدون داشت شک حتی حاال
.بده انجام کارهاشو  

 

 اگه شد که بهتر..اتفاقی همچین نداره تازگی..میشه خوب حالش••
..بگم بهت من اگه میشه میگه،ناراحت بهت خودش دونست صالح  

 

 کرد،حاال نگاه تخت روی جونش بی بدن و پریده رنگ صورت به
 وقتی مادرش که رو هایی جونم به دردت میکرد درک بهتر شاید

.میگفت دل ته از میشد مریض  

 رو سرش نغمه حضور به توجه بدون کردو تر نزدیک صندلیشو
.بست رو چشماش و گذاشت حافظ بازوی روی  

 راجبش حاال تا چرا اتفاقی همچین نداره تازگی اگه..طبیعیه اگه
 تو ممکنه لحظه هر بود نگفته حامی به بود؟چرا نکرده صحبت

بشه؟ کشیده بیمارستان به کارش و بگیره قرار بدی وضعیت  

 

 با نهایت در و بزاره تنهاش نشد حاضر نغمه اصرارهای االرغم
 و خونه برگرده تا کرد نشینی عقب به مجبور رو نغمه عصبانیت

.بمونه کنارش بده اجازه حامی به  

 

**** 
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 سرش پشت رو در سریع خوردو تکونی یلدا جیغ صدای شنیدن با
 با که کنه تند پا بود صدا منبع که آشپزخونه سمت بست،خواست

.کرد نگاهشون گنگ موندو جاش سر اونجا از فرهاد فرار  

 رسوند،پشتش بهش خودشو زدو لبخندی در جلوی نغمه دیدن با
 میکرد اشاره دستش داخل آب بطری و یلدا به که درحالی شدو قایم

:گفت  

خونه؟ آوردیش جنگلی این چیه×  

 

 اومده بیرون مو کش داخل از ،موهاشکرد نگاه یلدا پای تا سر به
 آرایش حتی و بودن شده آب خیس لباساش...بود ریخته بهم بودنو

.بود شده پخش صورتش روی مالیمش  

 

تو؟ شدی شکلی این چرا••  

 

 من به که جالبه آورده،بعد سرم بالرو این که بپرس شوهرت از~
..جنگلی میگه  

 

 با فرهاد اما رفتگ سمتش رو آب بطری برداشتو خیز فرهاد سمت
..بریزه اون روی آب شد باعث خودش جلوی نغمه گرفتن  

 بودو سرد داد،زیادی فاصله بدنش از رو دستاش کشیدو جیغی
.بود آورده بند رو نفسش  

 اما میکرد،فرهاد نگاه بهش شده خشک افتاد که اتفاقی از شکه یلدا
..دوید اتاقا از یکی سمت زدو ای قهقه  
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 نگاه اطرافش به کردو باز نیمه چشماشو صدایی شنیدن با
 که بود پرستاری خاطر به انگار صدا بودو شده تاریک کرد،اتاق

.کوبید بهم درو بودو شده خارج اتاق از  

 در زیر از که ضعیفی نور به کردن نگاه و مکث ثانیه چند از بعد
 افتاده،غلتی اتفاقاتی چه و کجاست آورد خاطر به میشد اتاق وارد

.کرده بغل اونو حافظ و تخته روی شد توجهم که زد  

بود؟ آورده تخت روی اونو بودو شده بیدار حافظ خود یعنی  

 کمرش دور رو هاش دست حلقه که بیاد بیرون بغلش از خواست
.کرد تر تنگ  

 نه یا بازن چشماش بده تشخیص نمیتونست تاریکی توی چند هر
..بیداره بود مطمین اما  

.گذاشت گردنش کنار رو سرش شیدوک باال تخت روی رو خودش  

!خوبه؟ حالت+  

 

 صبح تا و بمونی دیگه اتاق توی نبود قرار مگه...عزیزم خوبم_
بابایی؟ پیش نیای  

 

 با لباشو تنها موقعیتشون یادآوری با اما بزنه حرفی خواست
.اومد حرف به بعد دادو فشار هم روی حرص  

 

شد؟ بد حالت چرا...ترسوندیم خیلی+  

 

.نیست خاصی چیز...شدم مسموم احتماالکه، گفتم_  



 معصوم زیبا

 - 446 - 

 

.بابایی مریضی که گفتن دکتره اون و نغمه ولی+  

 

..خورد تکونی  

کرد؟ خبر اونارو کی_  

 

...کرد خبر رو نغمه اونم...نیکان به زدم زنگ من...من+  

 

.کرد نوازش موهاشو کشیدو هوفی  

.بریم اینجا از زودتر فردا خب،بخواب خیلی_  

 

!نمیگی؟ من به چرا+  

 

بگم؟ باید رو چی_  

 

..مریضی شده،چرا بد حالت چرا اینکه+  

 

.میزنیم حرف فردا بخواب_  

 

 و کنه خستش نمیخواست اما بشه بیخیال نمیخواست دلش هرچند
..بپرسه سوال موردش در بعدا اومد بهتر بنظرش  

 

.کرد خم سینش روی رو سرش بوسیدو رو گردنش  

...میگی بهم همرو ولی+  
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**** 

 

 اومد صحفه باالی که نوتیفی با که بود نیکان با زدن حرف مشغول
 بودو رفته  باال قلبش ضربان زد،هرچند خشکش ثانیه چند برای

 اما داره چیکار باهاش شب وقت این سامان بدونه بود کنجکاو
.بده جواب دیرتر کمی داد ترجیح  

..شد چت صحفه وارد دقیقه ده از بعد بالخره  

!نخوابیدی؟ چرا×  

 

داره؟ ربط بهت میکنی فکر چرا-  

 

..کرد تایپ به شروع سامان فرستادنش محض به  

 

نخوابیدی؟ چرا میگم×  

 

داره؟ ربطی چه تو به میگم منم-  

 

نخوابیدی؟ چرا×  

 

.داد جواب حرص با کردو فوت نفسشو کالفه  

شدی؟ میخوندم،راضی درس-  

 

!درس؟×  
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 در مجازی صورت به درسارو از زیادی بخش بودم شنیده حاال
 درس مشتاق اونقدری دارم ذهن حضور که جایی تا ولی آوردن
.باشی مشغولش صبح ۴ ساعت تا که نبودی خوندن  

 

...کرد نثارش لب زیر عوضی چرخوندو حدقه توی رو چشماش  

 جواب بهت کارام خاطر به باید کردی فکر خودت با چرا نمیفهمم-
 کردم،مثلمی صحبت پسرام دوست از یکی با داشتم اصال...بدم پس

.خودت  

 

 بود برخورده بهش اینکه مثل اما موند جوابش منتظر ای دقیقه چند
...ندید رو پیامش کرد خداحافظی وقتی حتی نزدو حرفی که  

 زد،چقدر گریه زیر و نتونست اما باشه قضیه این بیخیال خواست
بده؟ نشون توجه بی رو خودش و کنه حفظ گاردشو میتونست دیگه  

 

 

 

 پلکاشو سریع چشماش توی نور تابیدن با که کرد باز رو چشماش
.چرخید حافظ سمت کشیدو ای گذاشت،خمیازه هم روی  

 گودی توی فوتی زدو کنار بود چسبیده گردنش به که رو موهاش
.کرد گردنش  

.کرد باز چشماشو شدو بیدار هم حافظ که اومد پایین تخت از  

.بوسید رو گونش شدو خم  

.بخیر صبح+  

 

.بابایی یربخ توام صبح_  
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.رفت سرویس سمت زدو لبخندی  

!حامی؟_  

 

جانم؟+  

 

..بده انجام رو مرخصی کارای تر سریع بزن زنگ نغمه به_  

 

...بهتره کنه ات معاینه دکتر نیست؟اول زود ولی+  

 

.نیست الزم_  

 

 نغمه با بهتره و نمیگیره ای نتیجه باهاش کردن بحث با میدونست
.کنه صحبت  

..میزنم زنگ بهش بابایی باشه+  

 

* 

 

 قبول راحت خیلی نغمه که نبود مهم زیادم بودنش بستری بنظر
.کردن مرخصش زود انقدر کردو  

 بودو نشسته فرمون پشت حامی اصرارهای االرغم حتی حافظ
 اتفاقات تمام شاید کرد شک حامی که میکرد رفتار طبیعی انقدر
..بودن کابوس پیش شب  

 

؟کنیم صحبت موردش در االن میشه+  
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.زد زل جاده به اخم با و انداخت بهش نگاهی نیم  

چی؟ مورد در_  

 

.افتاد برات دیشب که اتفاقی مورد در+  

 

بوده؟ ساده مسمومیت یه فقط کنی قبول نمیخوای چرا_  

 

 شده مسموم خوابیدی من خونه که باریم اولین بگی میخوای+
 بودی؟

 

.مریضم کنی فکر نمیشه دلیل افتاده اتفاقی همچین دوبار اینکه_  

 

..افتاده اتفاق این بازم گفت نغمه ولی+  

 

.میکنه بزرگش زیادی_  

 

 مصرف دارو بیشتر باید که گفتش...بود چی؟دکتر مرده اون+
..میکنه بزرگش الکی اونم...کنی  

 

 رو ماشین کشیدو باال رو ماشین شیشه اومده پیش بحث از کالفه
 با حاال و بده ادامه کرد،نمیخواست متوقف جلویی ماشن سر پشت

 اومد وجود به حامی برای فرصت این بود اومده پیش که ترافیکی
.بزنه رو حرفهاش نگرانی بدون که  

!بدونم که دارم حق من+  
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کنم؟ تایید رو نداره حقیقت که چیزی میخوای ازم ولی..البته_  

 

 قضیه نمیفهمم؟اگه انگار میکنی رفتار طوری داری چرا بابایی+
...نمیزد حرفارو اون نمیشدو دستپاچه انقدر ترهدک اون نبود مهمی  

 

..گرفت ضرب فرمون روی دست با  

نداری؟ اعتماد ددی به بگی میخوای_  

 

 اتفاقی همچین دوباره نمیخوام خب ولی..دارم اعتماد چرا..چرا+
..بیفته  

 

.نمیفته_  

 

..آخه ولی+  

 

.دیگه کافیه_  

 

 این از شده هرطور باشه،باید تر آروم کرد سعی و بست چشماشو
.میاورد در سر مسئله  

 

 

 

 برخالف اما بمونه خونه توی بود داده اجازه بهش استثنائا
.بشه حاضر کالسا سر میخواد و نیست خسته گفت انتظارش  
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 حرکت شرکت سمت کردو اش پیاده دانشگاه جلوی
 رد مزاحمو افکار مدام و باشه داشته شک بهش کرد،نمیخواست

.میکرد  

 

 ازش زدو زنگ نیکان به شده دور کافی اندازه به شد مطمئن وقتی
 و کنه پیدا رو حافظ شخصی دکتر شماره شده هرطور خواست

.بفرسته براش  

 سریع خیلی نکشیدو طول زیلد بود خانوادگیشون دکتر که اونجا از
.فرستاد براش رو شماره  

 عجله انقدر اما میخواد رو شمارش چرا حامی بدونه بود کنجکاو
.بپرسه سوالی ازش ونستنت که داشت  

 معطل زیاد خاطر همین به بودو دکتر شخصی شماره درواقع
 ازش آدرسی کنه صحبت حافظ مورد در میخواد اینکه گفتن نشد،با
.گرفت ماشین معطلی بدون گرفتو  

 جز به چیزی و باشه داشته حقیقت حافظ حرفای بود امیدوار
...نباشه ساده مسمومیتی  

 

 ازش کردو راهنمایی اتاقی داخل اونو یمنش به خودش معرفی با
 بیمارا از یکی وضعیت به همایونی آقای تا بمونه منتظر خواست
.کنه رسیدگی  

 پنجره جلوی شمعدونی گلدون به خیره بودو داده تکیه صندلی به
...بیاره خاطر به رو دیروز ظهر کرد سعی  

.داد دست باهاش شدو بلند اتاق به دکتر شدن وارد با  

.بشینه کرد خواهش کردو اشاره یصندل به  

..هستم خدمتتون حامی،در آقا خب×  
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 مورد در خواستم نغمه از وقتی بگیرم،فقط وقتتونو زیاد نمیخوام+
 چی همه تا شما پیش بیام خواست ازم بده توضیح بهم حافظ بیماری

...بدونم تر کامل رو  

 

.چرخوند رو دستش داخل خودکار خندیدو  

!جوون نیستی خوبی دروغگوی×  

 از من که بگم باید میای نگران دوست یه فقط بنظر که اونجا از
 با هستمو سعادت خانواده دکتر فقط من درواقع...ندارم خبر چیزی

.نکردن صحبت قضیه این مورد در درست منم  

 روانپزشکش به یا و بپرسی خودشون از باشه بهتر کنم فکر
...بزنه حرفی میدونم بعید که کنی مراجعه  

 

نمیدونید؟ چیزی شما واقعا عنیی+  

 

 نداشتم رو اجازه این بودم جریانم در اگه نه،هرچند که گفتم×
.ندارم اطالعی هیچ حافظ آقا بیماری از بگم باید اما بزنم حرفی  

 

...اومد بیرون ناامید کردو تشکری  

 

...داشت فرصت ساعتی چند کرد،هنوز نگاه ساعت به**  

.زد زنگ بود گرفته مهنغ از قبل شب که ای شماره به  

 جواب آلود خواب صدای با بالخره گرفتن تماس چندبار از بعد
.داد  

الو؟••  
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..میخوام معذرت..بودی خواب کنم سالم،فکر+  

 

نیست،شما؟ مشکلی نه••  

 

 امروز همین داری وقت اگه بخوام ازت میخواستم..ام حامی+
.ببینیم همدیگرو  

 

چی؟ برای دارم،ولی وقت••  

 

.کنیم صحبت باهم حافظ مورد در میخواستم+  

 

شده؟ چیزی••  

 

.ببینیم همدیگرو ممکنه اگه خوبه،ولی حالش نه+  

 

 راه دیگه ساعت یه تا بفرست،نهایتا برام آدرسو خب خیلی••
.میفتم  

 

..ممنون+  
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 پاهاش مضطرب بودو شده خیره قهوه فنجون داخل ریز حبابای به
 اصلی بیماری بود هشد متوجه حدودی تا میداد،اینکه تکون رو

.بود کرده ترش نگران روحیه حافظ  

 سخت و تر بر زمان چندبرابر روحی بیماریهای درمان میدونست
 زندگی توی آثارش سالها حتی ممکنه و جسمیه بیماریهای از تر

.بمونه باقی بیمار  

 میکرد؛حاال فرق قضیه حاال اما بود دیگران دلسوز همیشه هرچند
.میدونست خودش درد رو حافظ درد بلکه نبود دیگری برای درد  

 کنه پنهون ازش رو چیزی چنین باید حافظ چرا که بود آزاردهنده
..ندونه خودش محرم اونو و  

 رو نغمه کردو بلند سرشو روش به رو صندلی شدن کشیده با
 رو اون باید درواقع و نداشتن گرمی دیدار این از قبل دید،هرچند

 فکر و دختر این از میگرفت یخوب حس عجیب اما میدید رقیب
...شده واقع مظلوم چقدر میکرد  

.کرد سالم دادو دست باهاش صمیمی خیلی هم نغمه متقابال  

 این دلیل خوشرویی با اومدو حرف به زودتر نغمه که گذشت کمی
.پرسید رو مالقات  

 که کنم،گفتی صحبت باهات حافظ مورد در میخواستم راستش+
 بهم تو اگه میدونی ولی بزنی حرف موردش در نداری ای عالقه
..نمیرسم ای نتیجه به نگی  

 

 موردش در کردن صحبت به مندی عالقه فقط قضیه خب••
 این که هست حساس مسئله این رو کافی اندازه به نیست،حافظ

 متوجه منطورمو...بزنم حرف راجبش ندم خودم به رو اجازه
 میشی؟
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 قرار کنم راراص هرچقدرم که میدونی پس خب ولی میفهمم+
نه؟ مگه بده بهم توضیحی حافظ نیست  

 و نداره خبری قضیه این از خانوادگیتون دکتر حتی هم طرفی از
.نمیدونه موردش در کسی میرسه بنظر  

..باشه بهتر حالش میخوام فقط و نگرانشم واقعا من نغمه  

 

نمیخوام؟ اینو من میکنی فکر••  

 خیلی حافظ حال...یمداد انجام اومده بر دستمون از هرکاری ما
 نمیفهمم مثال..خودشه لجبازی خاطر به اتفاقا این همه و شده بهتر
...خونه اون برگرده بگیره تصمیم باید چرا  

 

بشه؟ بد انقدر حالش خونه اون دیدن با باید چیه؟چرا مشکل دقیقا+  

 

 چه میکنی فکر ولی کنم ناراحتت میخوای؟نمیخوام چی دقیقا تو••
بیاد؟بر دستت از کاری  

 

 که میگم بازم...بکنم کاریم نمیتونم چیه مشکلش نفهمم وقتی تا+
...باشه بهتر حالش میخوام فقط  

 

 رو قضیه این که نفهمه حافظ بهتره...درسته چقدر کارم نمیدونم••
 ناراحت توام از میشه بد من برای که اندازه همون به چون میدونی

خب؟ میشه  

 

...داد ادامه نغمه که داد تکون سری  
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...ptsd داره،همون حادثه از پس استرس اختالل حافظ••  

 

 چیزی شد متوجه که میکرد نگاه بازش نیمه لبای به منتظر
 ختم سرش پشت به که کرد دنبال نگاهشو کرده،رد پرت حواسشو

..میشد  

 تکلم شد،توانایی حبس سینش توی نفس سرش پشت حافظ دیدن با
 دیدار این توجیه برای ای نهبهو دنبال ذهنش توی دادو دست از رو

.میگشت  

 کلمه کرد سعی کشیدو ترسش از شده خشک لبای روی زبونشو
.بیاره زبون به رو ای  

 هیچ زد،بدون زل نغمه به ثانیه چند تنها نمیکردو نگاه حامی به
.شد خارج کافه از چرخیدو پاهاش روی حرفی  

 باز نیمه لبای با بعد زدو زل کافه در به حرکت بی ثانیه چند برای
 از کمی دست هم نغمه حال شد متوجه کرد،وقتی نگاه نغمه به

.شد خارج کافه از کردو زمزمه نباشی نگران نداره خودش  

 

 

 

 و گرفت ماشینی ندید نزدیکش و کافه جلوی رو ماشینش وقتی
.داد راننده به رو خونه آدرس  

 

 همه مصلحتی دروغی با بتونه و باشه نشنیده چیزی بود امیدوار
.بده جلوه اتفاقی بنظر رو چیز  
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 نفس دید ساختمون جلوی رو ماشین و رسید خونه به بالخره وقتی
 دنبالش باید کجا نمیدونست بود نیومده خونه کشید،اگه راحتی
.میشد بدتر چی همه اونموقع و بگرده  

 رفت،با باال ها پله از عجله با و بمونه آسانسور منتظر نمیتونست
 سرش پشت رو در شدو خونه وارد بود داده بهش حافظ که کلیدی
.بست  

 خودش کردن آروم برای رسوندو اتاق در جلوی رو خودش
 به کرد سعی و بست رو گذاشت،چشماش قلبش روی دستشو
...بشه تر آروم کمی تا بده دلداری خودش  

.برگشت کردو باز چشماشو سرش پشت پایی صدای شنیدن با  

 شدو رد کنارش از وجهیت کوچکترین و کردن نگاه حتی بدون
 به محکم رو در که بشه وارد سرش پشت شد،خواست اتاق وارد

.کوبید هم  

.گذاشت در دستگیره روی دستشو کردو صداش بغض با  

 نه بود؟مگه شده ناراحت دستش از انقدر که بود کرده چیکار مگه
بود؟ گفته دروغ بهش نگرانیش خاطر به فقط اینکه  

 

!متببین نه بشنوم صداتو نه_  

 

.داد تکیه در به رو سرش دادو فشار هم روی رو چشماش  

 

 

 یبار دقیقه چند هر بودو مونده سرپا اتاقش در پشت بود ساعتی نیم
.اونجاست هنوز بشه متوجه تا میکشید در روی دستشو  

!نداره؟ دوسش دیگه یعنی میکرد فکر بودو کرده بغض  
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 بازکردو درو که میفتاد گریه به داشت کم کم بودنو شده پر چشماش
.برگشت تخت سمت دوباره بهش کردن نگاه بدون  

 

تو؟ بره داشت اجازه  

 از که صدایی با فاصله کمی با برداشتو قدم تخت سمت به آروم
.بره تخت روی خواست اجازه میلرزید بغض  

!ندارم حوصله که صداتو نشنوم فقط بکن میکنی هرکاری+  

.کشید دراز کنارش آروم افتادو چشمش گوشه از اشکی قطره  

.گذاشت کتفش روی دستشو....نداشت توجهیشو بی تحمل  

 پشتش به پیشونیشو شدو تر نزدیک ندید واکنشی ازش بازم وقتی
.چسبوند  

 

.نمیکنم دیگه..دیگه...ددی،ببخشیدم+  

 

!گفت؟ بهت چی_  

 

.کرد حلقه دورش دستاشو دادو قورت رو دهنش آب  

.یناومد شما که نگفت چیزی هنوز...نگفت+  

 

.زد زل چشماش به و برگردوند روشو  

 از بیشتر نمیخوای که میاد؟تو بدم گفتن دروغ از چقدر که میدونی_
هوم؟ کنی ناراحتم این  

 

 نگاهش اشک از خیس چشمای با دادو تکون طرفین به سرشو
.کرد  
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نگفته؟ بهت هیچی پس_  

 

 نشه،چقدر فاش کسی پیش رازش که مهمه انقدر چرا کرد فکر
 هم حامی نمیخواد حتی و میگیره سخت موردش در انقدر که مهمه

.دربیاره سر ماجرا این از  

 

..نگفت هیچی..نه+  

 

 روی رو گرمش نفسای چسبوندو حامی پیشونی به رو پیشونیش
.کرد خالی لبش  

 حلقه گردنش دور آوردو باال دستاشو نزدیکی این از شده مست
 زندگیش توی کلیمش چه و اختاللی بیماریی،چه چه نبود کرد،مهم

 دوتایی نه هم میشد،اگر حل باید باشه که هرچی...باشه داشته وجود
..میومدن کنار باهاش  

 خودش لبای با برخوردشون و ایش قلوه لبای شدن تر نزدیک با
..کنه حس رو بوسه این لذت بیشتر هرچی تا بست رو چشماش  

 

 

 

 خوابشون زود خیلی بودنو خسته قبل شب اتفاقات خاطر به هردو
.برد  

 پرید،با خواب از حافظ گوشی زنگ صدای با بعد ساعت دو یکی
.انداخت حافظ به نگاهی نغمه شماره دیدن  
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 بیرون اتاق از و برداشت رو گوشی خوابه هنوز شد مطمئن وقتی
.بده جواب تا رفت  

!حافظ؟••  

 

..ام سالم،حامی+  

 میدونمون چیزی هنوز بشه،گفتم بیدار نمیخوام خوابیده حافظ نغمه
 باید دوباره حتما...باشه حواست پس ندادی توضیحی بهم توام

..کنیم صحبت  

 

نیست؟ مشکلی االن واقعا یعنی••  

 

...برم باید مرتبه،من چی همه فعال نه+  

 

.ممنون،خداحافظ باشه••  

 

 بود آشنا کرد،هرچند نگاه حافظ به برگردوندو سرجاش رو گوشی
.میداد انجام تریبیش تحقیق باید اما اختالل این با  

 موردش در زدن حرف مشکل این کردن حل راهکارای از یکی
 اینکارو پدرش بود گفته نغمه چرا که بود عجیب حامی برای بودو

.کرده ممنوع براشون  

 حافظ حال این باعث هولناکی اتفاق چه که میاورد در سر دقیقا باید
...داره خونه اون به ربطی چه و شده  

 کردو فوت گردنش زد،توی خیمه حافظ یرو شدو تخت نزدیک
.کشید دندون به گردنشو پوست  
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 دور کمی رو حامی موهاش کشیدن مالیم با بازکردو چشماشو
.کرد  

 قبل که رو استرسی تمام میتونست نماش دندون لبخند دیدن با حاال
.بخنده متقابال و کنه فراموش داشت خواب از  

 چه دچار اینکه فهمیدن اب نمیخواست و باشه حامی حافظ   بود قرار
.نداره تواناییشو کنه فکر اختاللیه  

 کرده اسیر دستاش بین رو حامی حاال کردو عوض جاهاشونو
.گرفت سینش نوک از ریزی گاز زدو سینش روی ای بود،بوسه  

 کوچکترین بدون اما کنه دورش دست با کرد سعی کشیدو آهی
 پهلوهاش به دستاش با که درحالی داده ادامه کارش به حرکتی

.میکشید دندون به میزدو میک گردنشو و ترقوه میکرد وارد فشار  

 واکنش حرکاتشم کوچکترین به بودو جنبه بی برابرش در عجیب
.میکرد ناله و میپیچید خودش به زخمی مار میداد،مثل نشون  

 گذاشت همونجا رو سرش داشت آزار قصد فقط که انگار اما حافظ
...بشه تر رومآ قلبش صدای شنیدن با تا  

 خودش حال به ندادو انجام تر اضافه حرکتی موند منتظر هرقدر
.کرد رهاش  

...میبرد لذت سنگینیش زیر شدن له از حتی  

 

. زد صداش خوردو تکونی شد مسلط خودش به بیشتر که بعد کمی  

 

حافظ؟ بابا+  

 

جانم؟_  
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چیشده؟ نمیگی بهم چرا+  

 

.کرد نگاه بهش آوردو باال سرشو  

 متوجهش خودت یا گفتم بهت یا رو بدونی بوده الزم که هرچیزی_
 حس اگه و باشی چیزی نگران نیست الزم که گفتم هم شدی،قبال

 داره دلیلی حتما که بدونی باید نمیگم بهت رو ای مسئله کردی
 هوم؟

 

...بگه چیزی نداشت قصد پس  

 این روی هم بشدت انگار و نزنه حرف راجبش بود گرفته تصمیم
.بود حساس سئلهم  

 انجام رو کاری اون چشم از دور و میل االرغم نمیخواست هرچند
 سالمتیش خاطر به و باشه موضوع این بیخیال نمیتونست اما بده

.نشه نگران  

 در خودش فقط میکنه فکر حافظ چرا که بود کننده ناراحت براش
 جریان این از که نمیده رو اجازه این بهش و مسئوله حامی قبال
...بیاره در سر  

 شدو آماده سریع شد گرفته باهاش شرکت طرف از که تماسی با
.رفت کردو خداحافظی حامی با ناهار خوردن بدون  

 میز نداشت،پشت غذا خوردن به میلی بود رفته حافظ که حاال
 انجام میتونه مفیدی کار چه میکرد فکر بودو نشسته آشپزخونه

...بده  
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 بلند میز پشت از چمدونه توی هنوز تاپش لپ اینکه یادآوری با
.رفت اتاق سمت شدو  

 که اختالل این مورد در هرچیزی و شد پزشکی معتبر سایت وارد
.کرد سرچ رو اومد می ذهنش به  

 صورتش روی دستی  مطالب همه خوندن و کارش شدن تموم با
.داد تکیه تخت تاج به کشیدو  

 اختالل این باعث کننده ناراحت بشدت یا و تلخ،ترسناک تجربیات
 اومدن وجود به باعث اتفاقی چه یعنی میکرد فکر مدام و بودن

شده؟ حافظ برای واکنشی همچین  

 

 زد،بالخره زنگ نغمه به و برداشت عسلی روی از گوشیشو کالفه
.داد جواب کردو وصل رو تماس خوردن بوق دقیقه چند از بعد  

الو؟••  

 

کنیم؟ صحبت یکم داری سالم،وقت+  

 

عزیزم،خوبی؟ سالم••  

 موضوع همون مورد در بازم میخوای اگه جان حامی ببین
.کنم کمکی نمیتونم من کنیم صحبت  

 

...نغمه آخه ولی+  

 

 حتی و افتاده اتفاقی چه خونه اون تو نمیدونم دقیقا من میدونی••
 متوجه حافظ اینکه تصور بگم،حتی بهت که نمیشد میدونستم اگه
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 نمیخوام واقعا و اس دهنده آزار امبر بگم بهت میخواستم که میشد
.کنم اذیتش  

 بزار و شو موضوع این بیخیال باشه خوب حالش میخوای اگه
...کنن حلش بابام خودشو  

 

 به میکشید عمیق نفسای که درحالی بودو گذاشته هم روی پلکاشو
.نمیدونست رو مقاومتشون دلیل میکرد،واقعا گوش حرفاش  

 راه تنها کرد،بنظر پرت تخت روی رو گوشی کردو خداحافظی
...بود حافظ خود و حافظ پدر با زدن حرف ماجرا دونستن  

.بود مشکل هردو با زدن حرف بنظر  

 

 غیبتی شده تر نزدیک حافظ به که مدتی طول توی کرد فکر
 و جسمانی بعد هردو روی بیماری این که نداشته،همونطور

 مدت نای توی و داشت حالت دو هم درمان میذاشت تاثیر روحی
.بود نکرده تالشی کدوم هیچ برای انگار  

 بوده آشپزخونه توی که داروهایی قفسه توی اینکه یادآوری با
 آشپزخونه سمت کردو ترک رو اتاق دیده افسردگی ضد داروهای

 حافظ و بوده درست حدسش شد متوجه داروها دیدن رفت،با
.کرده محدود دارو مصرف با تنها رو درمان  

 تکیه دستهاش به رو سرش گذاشتو یزم روی رو آرنجش
..میکرد صحبت قضیه این مورد در حافظ با باید شده داد،هرطور  

 بدون میتونست نداشتو مهمی رفت،کار یخچال سمت کشیدو آهی
.کنه درست رو حافظ عالقه مورد غذای عجله  

 آب یخش تا آورد بیرون فریزر توی از رو قورمه سبزی بسته
...بشه  
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 آشپزخونه از ظرفا کردن آماده و اجاق روی بلمهقا گذاشتن با
 ازش مشترک حاال که کمدی توی رفت،از اتاق سمت زدو بیرون
 رو یکی تردید با کشیدو بیرون لباس دست چند میکردن استفاده
.کرد انتخاب  

 صحبت حافظ با شد،باید حموم وارد و برداشت ای حوله
..میکرد اینکارو روشی،باید چه با نداشت فرقی...میکرد  

  
 دیواره به و بست نشست،چشماشو داخلش کردو آب از پر رو وان
.داد تکیه وان  

 وضعیت اون توی رو حافظ دیگه یکبار اینکه به کردن فکر حتی
 فکر و باشه موضوع این بیخیال میداد،نمیتونست آزارش ببینه

...میشه بهتر چی همه حافظ با کردن صحبت با میکرد  

 

 

 باز از قبل شدو بلند کاناپه روی از در توی کلید چرخیدن صدای با
.رسوند در پشت به رو خودش شدنش  

 متعجب شد رو روبه حامی با در کردن باز محض به وقتی
.کرد سالم و انداخت باال ابروهاشو  

 شونش روی کرد،سرشو حلقه گردنش دو دستشو زدو لبخند
.بوسید گردنشو آروم گذاشتو  

.بابایی نباشی خسته+  

 



 معصوم زیبا

 - 467 - 

 باسنش زیر دستاشو کردو پرت ای گوشه رو کتش و ماشین یچسوئ
.رفت کاناپه سمت کردو برد،بلندش  

 باعث عطرش بوی شامپو،همینطور مالیم بوی حاال بودو خسته
.میشد شدنش خمار  

 پشت نشوند،دستشو پاهاش روی رو حامی و نشست کاناپه روی
.کرد ترش نزدیک خودش به و گذاشت کمرش  

.زد لب همونجا زدو گوشش الله روی ای بوسه  

نمیدونه؟ بابایی خبریه نکنه...میاد ای خوشمزه بوهای_  

 

 رو حافظ پیش دستش اینکه به کردن فکر بودو نکرده کاری هنوز
.کرد پنهون سینش توی رو بکشه،سرش خجالت میشد باعث شده  

 عالقتو مورد غذای برات بابایی،منم شدی خسته خیلی امروز+
...کردم درست  

 

 از انگیزتر وسوسه اما میکرد مدهوشش سبزی قرمه بوی عجیب
...داشت بغلش توی اونو  

 که کوچولویی پسر یا سبزیه قرمه عالقم؟منظورت مورد غذای_
نشسته؟ پاهام روی  

 

 زدو پلک گرفت،چندبار باال سرشو گذاشتو سینش روی رو چونش
:پرسید آروم  

غذام؟ من مگه+  

 

..گرفت لپش از گازی خندیدو  

.میای خوشمزه که بنظر_  
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...که بخوری منو نمیتونی ولی+  

 

نتونم؟ چرا اوم_  

 

 پیراهنش زیر از حافظ دست شدن رد با که بگه چیزی خواست
.داد تکیه سینش به رو سرش دوباره  شدو جا جابه کمی  

.بود رفته باال قلبش افتاده،ضربان نفس نفس به نشده هیچی هنوز  

 از کنترلشو کامال اینکه از قبل کرد سعی و گرفت لبش از گازی
.بیاره خاطر به حرفاشو بده دست  

 

حافظ؟ بابا+  

 

.گرفت گوشش الله از گازی کشیدو پهلوش روی دستشو  

بابا؟ جانم_  

 

خونه؟ اون نمیریم دیگه+  

 

..بود اومده خوشش اونجا از کرد،پس مکث ثانیه چند  

 همه و میرفت اونجا حامی با افتاده،باید اتفاقی چه اونجا نبود مهم
.میکرد فراموش رو چیز  

 ضعفی خودش از افتاده پیش سالها که اتفاقی خاطر به نمیخواست
..بده نشون  

 

...عزیزم میریم که معلومه_  
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 رو سرش کشیدو آهی حافظ انگشتای بین سینش نوک شدن اسیر با
 هیجان از که صدایی با کشیدو عمیقی گذاشت،نفس شونش روی

.داد ادامه میلرزید  

...شد بد حالت ونجاا ولی+  

 

.کرد ترش نزدیک و گذاشت باسنش پشت رو دستش  

 مونگانای بوده ساده مسمومیت یه فقط بگم بهت باید چندبار_
!خنگم؟  

 

 دندون به کرد،با بلند رو سرش و گذاشت چونش زیر رو دستش
 رو بود چیده هم کنار سختی به که کلماتی جلوی لباش کشیدن
.برد پیراهنش ایه دکمه سمت رو دستش و گرفت  

 میتونه بود کرده خیال که احمقانه چقدر کرد فکر و بست چشماشو
 انتخاب رو شرایطی بود بهتر کنه،شاید صحبت باهاش اینطوری

...کنه کنترل رو خودش بتونه که میکرد  

.رفت اتاق سمت شدو بلند باسنش زیر دستاش گرفتن با  

 نگاه ظحاف به شده گشاد چشمای با تخت روی شدنش پرت با
.کشید باالتر کمی رو خودش زدو چنگ روتختی کرد،به  

 

 به زد،لیسی خیمه حامی روی و انداخت ای گوشه رو پیراهنش
 کردو بلندش کمی حامی کمر زیر دستش بردن با زدو لباش

.آورد در رو پیراهنش  
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 میکردنو خودنمایی دندوناش کرد،جای نگاه سفیدش گردن به
 جا به پسرش بدن روی خودش از بیشتری آثار بود شده وسوسه

.بزاره  

 حافظ حاال و شده تحریک میداد نشون حامی کشدار های نفس
 رو چیزی همچین هم خودش،حامی که همونقدر بود مطمئن
..کنه تحریک بیشتر رو حافظ تالشه در حتی و میخواد  

 بدنش کشیدن باال با کشیدو حافظ بدن روی رو لرزونش دستای
.بشه رت نزدیک بهش داشت سعی  

 ای انداخت،بوسه بدنش روی رو وزنش سنگینی زدو لبخندی
.کرد زمزمه و زد گوشش الله روی  

..کوچولو پسر میای بنطر خوردنی واقعا_  

 

 سمت رو دستش کردو فوت گردنش گودی توی رو کشدارش نفس
 دندون به با زدو آلتش به چنگی شورت روی برد،از شلوارش

.گرفت ور دردش پر ناله جلوی لبش کشیدن  

 آوردو در پاش از رو شورتش و شلوار حرکت یه توی شدو بلند
.رفت کمد سمت شدو بلند تخت روی کرد،از پرت تخت پایین  

 رو حواسش باید اما داشته ای دیگه قصد پسرکش میدونست هرچند
 خیال میکردو حل رو موضوع این باید زودتر میکرد،هرچه پرت

...راحت رو حامی  

 

 با که حامی سمت کشیدو بیرون کمد داخل از رو وکیوم دستگاه
.رفت میکرد نگاه بهش خمار های چشم  

 های چشم به آوردو باال سر متعجب دستاش توی وکیوم دیدن با
.کرد نگاه میزدن برق که حافظ  
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 به رو سرش به کشیدو باال رو خودش تخت روی حافظ نشستن با
.داد تکیه تخت تاج  

کنی؟ چیکار میخوای...میخوای+  

 

 توی دیگه دست با کشیدو شدش تحریک آلت روی رو دستش
.گشت کننده روان دنبال عسلی کشوی  

مگه؟ کنم،چطور بازی ام توله با یکم میخوام_  

 

...وکیوم...آخه+  

 

 آلتش به رو اون از مقداری و گذاشت تخت روی رو کننده روان
.زد لباش روی ای مالید،بوسه  

هوم؟ میاد خوشت ازش که نکن شک_  

 

.داد تکون سری دادو قورت رو دهنش آب  

 نفس ثانیه چند برای ای استوانه لوله اون توی آلتش شدن اسیر با
 نگاه حافظ کارهای به لرزون های پلک با کرد،تنها حبس رو

 آروم رو خودش اون بازوی روی انگشتاش فشار با میکردو
.میکرد  

 شکمر کردو ای ناله آلتش کشش با که بود حافظ آروم چهره محو
....داد فاصله تخت از رو  
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 رو کشید،دستاش حافظ لخت سینه روی رو خودش زدو غلتی
.گذاشت خودش کمر دور و گرفت  

.شو بیدار..حافظ بابا+  

 

 به تنها بودو کرده کنترل رو خودش قبل شبهای مثل هم دیشب
 در و داشت قصدی چه اینکه به کردن فکر بود،با داده لذت حامی

 جذاب رخ نیم به کردو فوت رو نفسش کالفه افتاد اتفاقی چه حقیقت
.کرد نگاه حافظ  

.زد نق و گرفت سینش از ویشگونی  

.میدونم که من...من گردن میندازی بعد میشه بابایی،دیرت پاشو_  

 تر محکم کشیدو ای کرد،خمیازه نگاه بهش کردو باز رو چشماش
.داد فشارش خودش به  

.خودم غرغروی پسر بخیر صبح_  

 

.زد بازوش به ای ضربه دست با و خندید  

.داری دوسم خیلیم+  

 

دارم؟ دوست منم؟من االن منظورت_  

..خیالی خوش پسر چه من خدای  

 

.کرد نگاه چشماش توی جدی آوردو باال سرشو  

!گفتی خودت+  

 

گفتم؟ چی خودم_  
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..بیشتر حتی...داری دوسم که گفتی+  

 

 نگاه شبه جدی همچنان حامی اما ریخت بهم موهاشو خندیدو
.میکرد  

 

 هرحال به..بودم کرده فراموش خودمم یادته؟حتی اونو هنوز تو_
...گذشته روز چند  

 

 صدایی با و کرده بغض  اما نبود بیشتر ای مسخره شوخی هرچند
:پرسید میومد در چاه ته از انگار که  

نداری؟ دوسم دیگه یعنی+  

 

 رو کرد،سرش نگاهش ثانیه چند ناگهانیش حالت تغییر از متعجب
.گذاشت سینش روی  

بزنه؟ ندارم دوسش که کسی برای اینطوری عادیه بنظرت_  

 

.کرد پاک رو اشکاش دست پشت با کشیدو باال دماغشو  

.نکن اذیتم اینطوری دیگه+  

 

.بکشه باال رو خودش کرد مجبورش موهاش کشیدن با خندیدو  

 

...است دهنده آزار مقدار یه داری شک حسم به هنوزم اینکه_  

 

.رفت سرویس سمت زدو کنار مالیمت با رو حامی  
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 دو هر...بشینیا بیکار نمیشه دلیل نداری کالس امروز اینکه_
 دادی،به انجام کارایی چه و خوندی درسایی چه میدی خبر ساعت
...میدی خبر اونم میخوری ناهارتو موقع  

 

برنمیگردی؟ ناهار مگه+  

 

.کرد شنگاه و برگشت سرویس به شدن وارد از قبل  

 نرو برگردم،بیرون شب تا نتونم حتی احتماال داریم جلسه امروز_
...بده خبر بهم قبلش حتما رفتی خب؟اگه  

 

!بیام؟ منم میشه+  

 

.عزیزم میگیری شلوغه،سردرد خیلی شرکت امروز_  

 

..باشیم هم پیش نمیرم،الاقل که دانشگاه امروز آخه ولی+  

 

 خودت خاطر به لیو میشی دلتنگم چقدر که میدونم عزیزم_
 درس خونه بمونی...تحمله قابل غیر شرکت وصعیت میگم،امروز

 جایزه بهت بابایی باشی خوبی پسر اگه عوض در بهتره بخونی
هوم؟ میده  

 

.کرد نگاهش ای اومده کش لبخند با شدو خیز نیم  

میدی؟ جایزه چی+  

 

.میفهمی برگشتم_  
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..شد سرویس وارد زدو چشمکی  

 حرف به برای راهی به مدام و کنه تمرکز درسا روی نمیتونست
.میکرد فکر حافظ آوردن  

.کشید دراز کاناپه روی کردو پرت رو روبه میز روی کتابشو  

 زنگ با که میکرد فکر بودو گذاشته چشماش رو دستش ساعد
.رفت تلفن سمت شدو داد،بلند خودش به تکونی خونه تلفن خوردن  

 اینکه به کردن فکر با بعد کردو مکث کمی ناشناس شماره دیدن با
.داد جواب باشه مهمی موضوع شاید  

!بله؟+  

 

 به شروع حافظ با صداش تفاوت به توجه بدون خط پشت فرد
..کرد صحبت  

 

...باشه خوب حالتون سعادت،امیدوارم آقای سالم°°  

 که ساله یک بگیرم،گویا تماس باهاتون گفتن مهدوی آقای راستش
 تشریف جلسات از هیچکدوم سر اما دادین تشکیل پرونده

...نیاوردین  

 

میگیرید؟ تماس موسسه کدوم طرف از شما ولی میخوام عذر+  

 

 مهدوی آقای شخصی مطب توی نیستیم،شما موسسه طرف از°°
..دادین تشکیل پرونده  

 

بدین؟ رو مطب آدرس من به میتونین+  
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نمیدونید؟ رو مطب آدرس نیستین؟چطور سعادت آقای شما°°  

 

 من...بخونین رو آدرس میشم نیستم،ممنون سعادت آقای من خیر+
 جریان در رو ایشون حتما و هستم سعادت آقای آشناهای از یکی

..میزارم  

 

...کنید یادداشت ممنون،لطفا اها°°  

 

 رو مطب آدرس و برداشت رو گوشیش تلفن کردن قطع محض به
.کرد سرچ  

 متوجه روانپزشکه دکتر مهدوی آقای اینکه فهمیدن و نتیجه دیدن با
 حافظ میکرده فکر که طور همون و بوده درست حدسش شد

چرا؟ نمیکنه،اما درمان برای تالشی  

 

 کنه،با آماده قهوه خودش برای تا رفت آشپزخونه سمت کشیدو آهی
 گوشی دوباره میگذره حافظ رفتن از ساعتی چند اینکه یادآوری

.فرستاد کارهاشو گزارش و برداشت رو  

 زنگ گوشیش که بود قهوه شدن حاضر منتظر و ستنش میز پشت
.کرد وصل رو تماس معطلی بدون حافظ شماره دیدن خورد،با  

.بابایی سالم+  

 

 زنگ ولی بود ای دیگه چیز امروز برنامه عزیزم،میدونم سالم_
..باشی آماده امشب مهمونی برای کنم خبرت زدم  

 

چی؟ مهمونی؟برای کدوم+  
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 شام برای و برگشته مسافرت از نگار فقط نیست مهمی چیز_
.میزنیم حرف باهم برگشتم ندارم وقت زیاد کرده،االن دعوتمون  

 

.باش خودت مراقب پس باشه+  

 

..همینطور،فعال توام_  

 

 بدونه بود کنجکاو بودو نشنیده حافظ از رو اسمی همچین تاحاال
..کیه اون  

 

 

 

 حافظ دیدن و حموم در شدن باز شنید،با صدایی که بود دوش زیر
.فرستاد بیرون شدشو حبس نفس چارچوب توی  

.ترسیدم+  

 

 خودش به گرفت رو شد،دستش تر نزدیک آوردو در هاشو لباس
.چسبوندش  

.کشید پهلوهاش روی رو دستش زدو گوشش زیر ای بوسه  

 جهته،حتی بی بیخودو چیزی هر از ترس منی نزدیک وقتی تا_
 بهت آسیبی ترینکوچک ندارن حقو این زندگیمم آدمای عزیزترین

..میده آزارت چیزی بشم متوجه کافیه و برسونن  

 

.کشید عمیقی نفس کردو حلقه گردنش دور رو دستاش  
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 از بترسی،شاید چیزی از نباید منی پیش وقتی تا توام بابایی+
 دیگه میشی اذیت بشم متوجه اگه ولی نباشم قوی زیاد نظرت
..مراقبتم منم...نداره اهمیت هیچی  

 

.گرفت گاز رو شونش سر خندیدو  

 پسر بده آزارم چیزی هستی تو وقتی که منطقه از دور زیادی_
...کوچولو  

 

 ناراحتی تمام از داشت رو این توانایی کاش کرد فکر کشیدو آهی
..داره نگهش محفوظش و کنه دورش منفی حسای و ها  

 

* 

 

 و رفت پذیرایی کرد،سمت تشکر شام بابت شدو بلند میز پشت از
.جوونه زیادی بودن حافظ مادر برای دکر فکر  

 مادر بود مطمئن تقریبا اما بود نداده توضیح درست حافظ هرچند
 نغمه و حافظ میرسید بنظر اینکه مخصوصا نیست واقعیشون
.ندارن باهاش خوبی رابطه هیچکدوم  

 صحبت مشکالتش مورد در چرا که بود کننده ناراحت براش
..باشه بهتر حامی حال که تالشه در مدام و نمیکنه  

 تنها حامی انگار بودو نشده دعوت مهمونی این به هم فرهاد حتی
 خانوادش رفتارهای جریان در که حافظ اما بود جمعشون مزاحم

 رفتار طوری میکرد سعی میدادو نشون توجهشو قبل از بیشتر بود
.باشه نداشته بودن اضافه احساس حامی کنه  
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 رفتارهای و خانواده همیشگی سکوت به داشت عادت هرچند
 نمیخواست و میدونست بهتری رفتار الیق رو حامی اما خشکشون

...بشه اذیت گذاشته جایی همچین به پا خاطرش به که حاال  

.ریخت بهم رو موهاش و نشست کنارش  

 

 جبرانش خب ولی رفت سر حوصلت زیادی امروز میدونم_
هوم؟ میکنیم  

 

.شتگذا حافظ پای روی رو دستش زدو لبخندی  

 روزای از کمتر امروز اتفاقا،فقط بود خوب خیلی چی همه نه+
.میکنیم جبرانش اره خب که بودیم هم پیش دیگه  

.ها رفته یادم جایزمو نکن فکر بابایی ولی  

 

..خندید  

.نمیفهمم منظورتو_  

 

.کرد ریز چشماشو و گرفت پاش رون از نیشگونی  

 بدقولیام خاطر به نباید بعدا زیرش بزنی میفهمی،اگه خوب خیلیم+
..دیگه میگیرم یاد تو از بالخره چون باشی ناراحت ازم  

 

.زد لبخندی بوسیدو رو پیشونیش  

 آدم ام بابایی خب ولی بکنی کاری همچین نداری جراتشو که البته_
..نیست بدقولی  
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 دورتر لحظه هر که  خیابون رنگی چراغای از نگاهشو بالخره
 کرد سعی کردو فکر زد،کمی زل حافظ رخ نیم به و گرفت میشدن

..نشه ناراحت حافظ که کنه صحبت لحنی با  

..بودمش ندیده حاال بود،تا جوون چقدر مامانت...بابایی میگم+  

 

.عزیزم نبود خودم مامان_  

 

چی؟ خودت مامان پس..پس+  

 

 روی تمرکزشو کرد سعی و گرفت محکم رو ماشین فرمون
 با زدو بحث بودن اهمیت بی برای زورکی بزاره،لبخند رانندگی

.داد جواب بیخیالی لحن  

.مرده مامانم_  

 

...متاسفم من..من+  

 

.نداره اهمیتی نه_  

 

 کرد،بنظرش بازی انگشتاش با بعد کردو نگاهش متعجب ثانیه چند
 این و باشه داشته خونه اون به ربطی مادرش مرگ اومد می

.بپرسه سوال مورد این در بازم میلش االرغم میشد باعث موضوع  

 

مرد؟ چطوری مامانت+  
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 به ماشین یهویی ترمز با که بود نکرده کامل رو سوالش هنوز
 بود نکرده مجبورش قبل از اگه شد،شاید پرتاب جلو به شدت

...میشد وارد سرش به جدی صدمه ببنده رو کمربندش  

 کرد،فکش نگاه حافظ به بعد زدو کپل چندبار اتفاق این از شکه
 سر که بود گرفته محکم رو فرمون نقدرا بودو شده منقبض

. بودن زده بیرون دستش رگای و شده سفید انگشتاش  

.داد تکونش نگران و گذاشت شونش روی دستشو  

حافظ؟ بابا...بابا؟+  

 

!خوبه؟ حالت...توام با بابایی+  

 

 رنگ صورت از شده میخکوب.کرد نگاهش و برگشت بالخره
 رو دهنش آب کشیدو عقب رو خودش کمی روحش بی و پریده

.داد قورت  

 

!خوبی؟+  

 

.فرمون پشت بشین تو_  

 

 همچین هم حافظ اگه حتی داد،قطعا تکون سری کردو نگاهش کمی
.میکرد اینکارو نمیگفت چیزی  

 

 به رو سرش حافظ اما کرد باز رو حافظ سمت در شدو پیاده سریع
.نداشت خوردن تکون قصد انگار و داده تکیه صندلی  

 



 معصوم زیبا

 - 482 - 

! بشم ندبل کن کمکم_  

 

 نشده متوجه حامی بودو دیده آسیبی کرد،یعنی نگاه بهش نگران
 بود؟

 

میگم؟ چی نمیشنوی مگه_  

 

 مشکلی پاهاش برای گرفت،بنظر رو بازوش زیر اومدو خودش به
.میکرد نگرانش بدنش پایین دمای هم طرفی از بودو اومده پیش  

 

...پاهات+  

 

.بشینم اونطرف کن کمکم فقط..نیست چیزی_  

 

 کمکش نشوندو پشت صندلی روی اونو حافظ خواسته برخالف
.کنه دراز پاهاشو کرد  

 شده عضله اسپاسم دچار میزد حدس بود شده آرومتر کمی که حاال
.برد ماشین داخل رو سرش شدو باشه،خم  

.کرد دادن ماساژ به شروع گذاشتو ماشین صندلی روی زانوشو  

 فکر اما بده آزارش بیشتر موضوع این دادن ادامه با نمیخواست
 و میفته اتفاق همین بازم بپرسه سوال ازش ای دیگه وقت هر کرد

.نداشت وجود فهمیدن برای ایم دیگه راه متاسفانه  

 

 بد حالت انقدر همینم خاطر نه؟به مرد خونه اون توی مامانت+
.بابا نبود ساده مسمومیت یه اون...شد  
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 حرفاش،دلش تایید برای بود گواهی حامی بنظر این نمیزدو حرفی
...ببینه رو حافظ درهم صورت و بیاره باال رو سرش نمیخواست  

 

 حل رو مشکالتمون دوتایی که شدیم ما این برای تو و من بابایی+
 همه مسئولیت میخوای چرا نمیفهمم...باشیم خوشحال دوتایی و کنیم
 منو و بزن حرف باهام بیشتر لطفا..بگیری عهده به تنهایی رو چی
...نگیر نادیده مسائل این توی  

 

 کارش از دست شدن تر شل پاهاش کمی اینکه کردن حس با
 به رو سرش بودو بسته رو آورد،چشماش باال رو سرش کشیدو
.بود داده تکیه ماشین شیشه  

.کرد مکث چیزی آوردن یاد به با اما کشید جلو رو خودش  

ببوسمت؟ دارم اجازه..حافظ؟ بابا+  

 

 شدن اسیر کشیدش،با جلو یقش گرفتن اب کردو باز رو چشماش
.خندید آروم و گفت آخی حافظ دندونهای بین لبش  

 ادا رو کلمات درست کرد سعی و کنه رهاش نموند منتظر حتی
.کنه  

...دارم دوست بابایی+  
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 خفیفی لرزش بودو پیش دقیقه چند اتفاقات شوک تو هنوز چند هر
 حافظ با میتونه خرهبال که بود خوشحال اما میکرد حس بدنش توی

.کنه صحبت  

 رو درمان میکرد راضیش میزدو حرف باهاش بیشتر باید حاال
 سعی و بپرسه رو لجبازیش اینهمه دلیل بگیره،میتونست تر جدی
.کنه عوض رو نظرش کنه  

 بسته چشمای دیدن انداخت،با عقب صندلی به نگاهی آیینه توی از
.داد هجاد به رو حواسش زدو لبخندی آرومش صورت و  

 بدی حس دیگه و شدن نزدیک بهم قبل از بیشتر حاال میکرد فکر
...نداشت رابطه این به  

 

 باز رو عقب شد،در پیاده کردو پارک پارکینگ توی رو ماشین
.زد صداش آروم کردو  

 حامی های شونه روی دست حرف بدون کردو باز رو پلکاش
.شد بلند و گذاشت  

 سمت حامی از گرفتن کمک بدون اما داشت درد هنوز بنظر
.کرد حرکت آسانسور  

 تقریبا رو چپش پای که حافظ به موندو حرکت بی ثانیه چند برای
 با چرخوندو حدقه توی کرد،چشماشو نگاه میکشید خودش دنبال

.کرد فوت رو نفسش حرص  

 صدای با که بزنه حرفی خواست آسانسور به شدن وارد محض به
.کشید عمیقی نفس شدن تر آروم برای موندو ساکت حافظ گوشی  

خوبی؟ تو سالم،ممنون_  

 

.....× 
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 باهاش که کردم قبول خب اما فهمیده کافی اندازه به میکردم فکر_
..بزنم حرف  

 

.....× 

 

واقعا؟_  

عزیزم میکنم صحبت مورد این در باهاش حتما خب خیلی  

 

.....× 

 

.کوچولو خانوم دارم دوست منم_  

.باش خودت مراقب  

 

 ابروهای و درهم چهره دیدن با و گذاشت جیبش توی رو گوشی
 رو خندش میکرد سعی که درحالی آیینه توی حامی پیوسته بهم

.انداخت باال سوالی ابروهاشو کنه کنترل  

 

!بود؟ کی+  

 

.زد لبخند شدو موهاش کردن مرتب مشغول  

.دارم دوستشم اتفاقا که کوچولویی خانوم...که گفتم_  

 

 نگاهش کرد وادارش بازوش کشیدن با و رفت جلو عصبی
.نبود کردن شوخی برای مناسبی موضوع اصال کنه،بنظرش  
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میگم؟ بود نیست،کی داری خنده شوخی اصال حافظ+  

 

 لبای بین از خوردو رو حرفش ادامه موهاش شدن کشیده یهویی با
.کرد ناله بازش نیمه  

 

 یا تاثیرن بی ها هوم؟تنبیه کنی صحبت چطوری رفت یادت بازم_
 که میان ساده بنظرت انقدر و باالست تحملت آستانه جنابعالی

میکنی؟ تکرار اشتباهتو هربار  

 

.داد تکون طرفین به سرشو بغض با  

 

...من آقا نه+  

 

چی؟ تو_  

 که باشم گذاشته پا زیر رو تعهدی باشمو داده انجام کاری نمیاد یادم
 نا چی بدم،راجب بهت توضیحی کارام بابت ببینم الزم حاال

میدی؟ نشون خودت از رفتاری همچین که مطمئنی  

 

.گذاشت حافظ دست روی رو دستشاش بست رو چشماش  

 

..میخوام معذرت من...من+  

 

.رفت بیرون آسانسور از کردو رها رو موهاش ضرب با  
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 وارد سرش پشت کردو پاک رو اشکش از خیس چشمای دست با
.شد خونه  

 

 

 

 دکمه حامی به کردن هنگا بدون و انداخت تخت روی رو گوشیش
.رفت حموم سمت کردو باز رو پیراهنش های  

 به کوبیدو تخت روی رو خودش حرص با حموم در شدن بسته با
.انداخت چنگ موهاش  

 کوتاه وقت هیچ هم حافظ اما میرفت تند زیادی همیشه داشت قبول
.میداد رو جوابش تندی همون به اومدو نمی  

 انداخت،هرچند تخت روی شیگو به نگاهی آب شدن باز صدای با
.بگیره رو خودش جلوی نمیتونست اما اشتباهیه کار میدونست  

 بیاره،به خاطر به رو رمزش کرد سعی کردو روشن رو گوشی
 رو تماس آخرین شدو تماس تاریخچه وارد قفلش شدن باز محض

.کرد چک  

 و بود شده خنگ بست،چقدر رو چشماش نغمه شماره و اسم دیده با
...حساس چقدر  

 صفحه باالی که نوتیفی با که بزاره جاش سر رو گوشی خواست
.کرد مکث اومد گوشی  

 چت صفحه کردن باز بدون کرد سعی کردو اخمی یلدا اسم دیدن با
.بخونه رو پیامش  

..میبینمت فردا من ممنون،پس••  
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 رفت،هرچند حموم سمت و گذاشت همونجا حرص با رو گوشی
 لجبازی برای مناسبی زمان حاال میکرد فکر اما بود عصبی که

.نیست کردن  

 بود بسته رو چشماش بودو کشیده دراز وان توی که حافظ دیدن با
.کرد پا اون و پا این کمی موندو در جلوی  

.پرسید بغض با شدو خسته حافظ توجهی بی از بالخره  

تو؟ بیام میشه+  

 

 تایید برای تنها نگاهش برگردوندن بدون اما بازکرد رو چشماش
.داد تکون رو سرش  

.برد لباسش سمت رو دستش و رفت جلو آروم  

!وان توی بیای نمیتونی_  

 

 حموم کف سنگ طرح روی نگاهش انداختو پایین رو دستش
.شد خیره زانوهاش جلوی به زدو زانو وان کنار افتاد،آروم  

 بیاد بود گفته چرا پس بشه وان وارد بده اجازه بهش نمیخواست اگه
 تو؟

.داد دست از رو طاقتش بالخره کشیدو عمیقی نفس  

بیرون؟ بری دختره اون با میخوای تو بابایی+  

 

 دسترست در اونو راحت من و میدونی رو گوشیم رمز اینکه_
.بزنی دست بهش اجازه بدون بخوای نمیشه دلیل میزارم  

 

 که کنه وانمود طوری داشت قصد داد،درواقع قورت رو دهنش آب
...فهمیده رو موضوع این گوشی به زدن دست بدون  
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.کرد نگاهش اینبار کردو باز رو چشماش حامی سکوت دیدن با  

...چیه تعهد نمیدونم من کنی فکر میشه باعث چی نمیفهمم_  

 

 کمی تا بزنه حرفی کرد سعی کردو نگاهش باز نیمه لبای با
.کنه بهتر رو اوضاع  

 به توجه نداشت،با وجود شکی جای بودو حافظ با حق درواقع
 اگه بودنو دورش هم یلدا از بهتر حتی مواردی قطعا شرایطش

 با یا حامی کنار میتونست راحتی به میخواست رو چیزی همچین
 تمام که میدید بودو متوجه حامی اما بره دیگری سراغ زدنش پس

 اندازه از بیش توجهی وقت هیچ و میکنه خودش صرف رو وقتش
...نداره ای دیگه شخص به  

 وان لبه رو دستاش شدو تر نزدیک وان به رو شخود زانو روی
.گذاشت  

 

 نزدیک بهت انقدر نمیخواد دلم..فقط...نبود این منظورم من...من+
..بابایی بشه  

 

.داد فشار انگشتاش بین رو لباش کشیدو گونش روی رو شستش  

 بود حافظ انگشتای اسیر حاال که کبودی لبای درد از و گفت آخی
.کرد ناله  

 

...جاشه سر تنبیهت که میدونی صورت هر در_  
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 سرش زدو انگشتاش سر به ای بوسه لباش روی فشار شدن کم با
.داد تکون رو  

...شد وان وارد آوردو در رو لباساش حافظ اشاره با  

 

 

.خورد غلتی تخت روی کردو باز رو چشماش حافظ صدای با  

 

بشه؟ دیرش بابایی نمیخوای که بچه،تو پاشو_  

.کرد ناله دومالی رو چشماش  

 

...نریم صبونه بدون باش زود_  

 

.رفت سرویس سمت درهم ای قیافه با زدو روتختی به مشتی  

میشه؟ چی نرم دانشگاه روز یه مگه حاال+  

 

 از که داری نگه روزایی برای هاتو فرجه بهتر ولی نمیشه چیزی_
 زیاد که بدی پسرای هرحال نداری،به خوردن تکون نای درد

که؟ میدونی بشن تنبیه باید نیست تاراشونرف به حواسشون  

 

 بود ،امیدواربرگشت کردو مکث سرویس به شدن وارد از قبل
 و خنثی چهره دیدن با اما ببینه رو همیشگیش لبخند و باشه شوخی
.شد سرویس وارد دادو قورت رو دهنش آب جدیش  

 از باالتر رو دردی بود مطمئن اما بود شده مضطرب هرچند
...نمیکنه حمیلت بهش توانش  
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 مشغول که درحالی و نشسته میز پشت شد،حافظ آشپزخونه وارد
.میریخت قهوه خودش برای بود گوشیش  

 که بشه رد دستاش حلقه بین از کرد سعی و برداشت قدم سمتش
.کرد باز هم از رو دستاش و گذاشت کنار رو گوشی حافظ خود  

 دور رو دستاش از نشست،یکی پاهاش روی بوسیدو رو گونش
 و برداشت رو حافظ قهوه فنجون دیگه دست با کردو حلقه گردنش

.کرد نزدیکش لباش به  

.کرد دورش آروم و گرفت رو دستش  

 تخفیف خودش برای داره قصد یا شده مهربون زیادی پسرم_
 بخره؟

 

 میز روی رو فنجون کردو فوت دار صدا رو نفسش
 دور دستاش کردن حلقه با کردو جمع بغلش توی گذاشت،خودشو

.کشید جلو سرشو گردنش  

 یکم میخوام کنی،فقط اذیتم زیاد نیست قرار میدونم من بابایی+
...کنم توجه بهت بیشتر  

 

 محکم میزدن کبودی به حاال که رو صورتیش لبای زدو قهقه
.بوسید  

هوم؟ شدم متوجه اشتباه من پس_  

 

.کرد آویزون رو لباش دادو تکون سری  

 

 دندونای بین شدنشون اسیر با که داشت رو لباش کردن جمع قصد
.کرد ناله حافظ  
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.بوسیدش آروم کردو رهاش زد سینش به که مشتی با بالخره  

...میکنه درد+  

 

..میشه خوب کنم بوسش دیگه چندبار یه_  

 

 سر بال این خشن های بوسه همین خاطر به نمیکنی فکر ولی+
اومده؟ لبام  

 

.داد تکون سری کردو کردش ورم و کبود لبای به نگاهی  

 رو یکی بفهمن میتونن همه بری هم جا هر که،حاال شده خوشگل_
...ببوستت که داری  

 

بکنم؟ اینکارو میتونم منم پس خب+  

 شدن نزدیک حق بشن متوجه دیگه دخترای و یلدا اون بالخره شاید
.ندارن رو بهت  

 

 جواب صادقانه پرسید راجبش کسی اگه اما ندارم مشکلی اوم_
 و نیکان یا..بپرسه نغمه ممکنه مثال...کوچولومه پسر کار که میدم

...بابام حتی یا  

 

.برداشت میز روی از رو شیر لیوان کشیدو هوفی  

...نیست الزم بنظرم نه+  
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 می پیش کرد،کم نگاه شدش سرخ دماغ و کرده پف چشمای به
 پایین چشماش از که اشکی قطره اولین از بعد اما کنه گریه اومد

.نمیشد پیدا کردنشون متوقف برای راهی بنظر دیگه میفتاد  

 رو خودش نمیتونست اما میگذشت کالسش شروع از ای دقیقه چند
.بزاره تنها حال اون توی رو ترانه کنه راضی  

 حالش اون با هرحال بشه،به بلند کرد وادارش و گرفت رو دستش
.کنه رهاش نمیخواست هم حامی و بره کالسی هیچ سر نمیتونست  

 میتونست زودتر بود کنارشون هم نیکان اگه شاید میکرد رفک
 اتفاقا شد متوجه اش نیمه و نصفه حرفهای با اما کنه آرومش

.نمیبینه حال این توی رو اون نیکان که خوشحاله  

 طاقت بی ترانه که بودن نشده دور دانشگاه از قدم چند هنوز
.زد هق بلند صدای با و انداخت حامی بغل توی رو خودش  

 چه نمیدونست حامی و کرده ناراحتش انقدر چی نمیگفت حتی
 نگاهشون تعجب با که عابرایی به توجه بده،به انجام باید کاری

.کرد حلقه ترانه شونه دور رو دستاش میکردن  

آخه؟ بدته حال باعث چی...دختر افتاده اتفاقی چه بگو الاقل+  

 

 تنها میحا کنه،درواقع صحبت کرد سعی کشیدو باال رو دماغش
 نیکان با شاید...بگه بهش رو موضوع این میتونست که بود کسی

 به نیست،به رازدارتر حامی از بود مطمئن اما بود تر صمیمی
 صحبت نیکان با سامان درمورد که باری آخرین آوردن خاطر
 بغلش از اومدن بیرون بدون کردو اخمی نیکان واکنش و بود کرده

.کرد شروع بالخره  

...دوسته همه با عوضی سامان...سامان••  
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 شدو کشیده شدت به بازوش که بود نکرده کامل رو جملش هنوز
 دردناکش بازوی روی دستشو و گفت شد،آخی پرت عقب به تقریبا
.کشید  

 بود شده یقه به دست حامی با که سامان دیدن و سرش آوردن باال با
.رفت سمتش جیغ با کردو جمع رو خودش سریع  

مرتیکه؟ چیه میکنی؟مریضیت یدار غلطی چه••  

 

 نیمه لبای وحشتناکش اخم اون و سامان صورت دیدن و برگشتن با
.برداشت عقب به قدمی ناخوداگاه و گذاشت هم روی رو بازش  

 پسم ساله دو از بیشتر خاطرش به که آشغالیه همون این پس×
 میزنی؟

 به نمیکنی شروع باز بودم،چرا بده آدم که پس؟من شدی الل چرا
هست؟ همه با که همونی منم آره که انداختن تیکه  

 اگه دارم؟که یکیو تو غیر بگی و نکردی باز دهنتو آدم مثل چرا
خانوم؟ ترانه برات بمونم من نشد این  

 

 که کیی تو اصال...ببینم کن ول دیوونه؟یقمو میگی داری چی+
کلت؟ پس انداختی صداتو اینجوری  

 

 میریخت،از اشک میکردو اهنگ بهش تنها حرفی هیچ بدون ترانه
 همینطور و دستش از شدن رها برای حامی تقالی هم طرفی

.مینداخت چنگ اعصابش به حرفاش  

 سمت به صورتش که زد حامی به سیلی کنترلش دادن دست از با
.برگشت مخالف  
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 حالت همون توی بود افتاده که اتفاقی از شوکه ثانیه چند برای
 سامان سمت اومدو خودش به سمتش به ترانه حرکت موند،با
.برگشت  

 خشم همه این دلیل نمیدونست حتی و نمیشناختش درست هرچند
 اما کنه خالی حامی سر رو اون گرفته تصمیم چرا و چیه بیهوده

.بده بهش رو حقی همچین نمیتونست  

 پشتش دیوار به رو اون یقش گرفتن به زدو صورتش توی مشتی
.چسبوند  

 رفتن باال از قبل ترانه اما نبود کافی ششدن آروم برای این بنظرش
.زد هق و انداخت بینشون رو خودش دستش دوباره  

 

...بسه خدا ترو حامی...حامی••  

 

.زد زل بهش اشکش از شده سرخ چشمای با زدو چنگ لباسش به  

 

..نزنش دیگه...دیگه..کن بس لطفا••  

 

 سامان اینبار که کرد رها رو یقش ضرب با کشیدو عمیقی نفس
.کشید سمتش رو ودشخ  

..شد مانعش بازهم کشیدو جیغی اما ترانه  

مرگته؟ چه معلومه...دیگه کن بس سامان••  

..عوضی فقط دوستمه حامی  
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 ترانه جمع سامان حواس تمام اما نشسته هم روی به رو کافه توی
.میکشید لبش گوشه رو دستمالی که بود  

 عصبانی هنوزم اما بودن کرده عذرخواهی ازش هردو هرچند
 همچین دادن نشون برای ای کننده قانع دلیل سامان بنظرش بودو

.نداشت خودش از رفتاری  

 خداحافظی ازشون شدو بلند جاش از گوشیش خوردن زنگ با
 نمیخواست و کنن صحبت همدیگه با الزمه میرسید کرد،بنظر

.باشه مزاحمشون  

.کرد وصل رو تماس بالخره کافه از اومدن بیرون با  

چیه؟ گوشی کاربرد میدونی هستی؟اصال گوری کدوم مهمعلو_  

 

...آقا+  

 

نمیدی؟ جواب میزنم زنگ هرچقدر چرا_  

 

..نبود خوب حالش..بودم ترانه با...من+  

 

نمیدی؟ تماسارو جواب تو نبودو خوب اون خب؟حال_  

 

...میخوام معذرت+  

 

.ای خونه دیگه ساعت نیم تا_  

 

 آهی حافظ طرف از تماس شدن قطع با اما بگه چیزی خواست
.گذاشت جیبش توی رو گوشیش کشیدو  
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 اتفاقی چه بفهمه گذاشت،نمیتونست قلبش روی رو دستش
داشت؟ هیجان ها تنبیه برای چرا...افتاده  

 

 و میکشه رو انتظارش چیزی چه اینبار بدونه میخواست دلش
..گرفته نظر در رو تنبیهی چه کردنش تربیت برای حافظ  

 

**** 

 

 بره میز دیگه سمت خواست سامان لب گوشه خون کردن پاک با
.شد مانعش دستش گرفتن با سامان اما  

.بزنیم حرف همینجا بمون×  

 

.نشست جاش سر دوباره و رفت ای غره چشم  

 نگاهش کردو بلند رو سرش سامان سکوت از کالفه بعد دقیقه چند
 متقابال و خورد رو حرفاش خودش روی قفلش نگاه دیدن ،با کرد
.شد خیره بهش  

 

...چیه برای مقاومتت اینهمه نمیفهمم واقعا من...من×  

 بینی می که خودتم اما دورمه دخترای خاطر به همش میکردم فکر
...ندارم کنارم تو جز رو کسی وقته خیلی  

 

 

سامان؟ آقا کنارتم من گفته منو؟کی••  

 زمانه یوسف خودتو نمیشه دلیل نداری دختر دوست ماهه یه اینکه
!بدونی  
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 فرند گرل از حتی،فقط باشه شده کم تعدادشونم نکنم فکر که البته
.عزیزم فرند جاست به دادن نام تغییر  

 چیزی همچین خاطر به باشم گفته نمیاد یادم اصال بعدم
...نمیاد خوشم ازت که نمیفهمی چرا مخالفم،نمیدونم  

 

 موقع که رو دستاش خندیدو میکرد بیان حرص با که کلماتی به
.گرفت میداد تکون هوا تو مدام صحبت  

 

 چون کن تموم رو بازی این دیگه بنظرم...هست که هرچیزی×
.میشه تموم داره صبرم  

 خوشت که نیست مهم حتی نمیادو خوشت من از چرا نیست مهم
 متوجه تا کنی قبولم کافیه بدونی که میخوام صورت هر نمیاد،در

...کردی فکر اشتباه چقدر بشی  

 

 

 

 صدا چندبار از شد،بعد خونه وارد درآوردو در جلوی کفشاشو
.شد اتاقشون وارد نگرفتن جوابی و زدن  

.شد واردش کشیدو عمیق نفس چند حموم از صدایی شنیدن با  

.برگشت سمتش کردو خالی وان توی رو یخ قالب آخرین بادیدنش  

..رسوندی موقع به خودتو حداقلش...خب_  

 

.بره رجلوت کرد اشاره که بزنه حرفی خواست  
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 که ببینه رو وان داخل کامال میتونست بود شده تر نزدیک که حاال
 حافظ به و آورده باال سرشو یخ،متعجب های تکه از بود شده پر

.کرد نگاه  

!لباساتو درار_  

 

 دراز وان توی کنه مجبورش میخواد اینکه به کردن فکر با حتی
.میفتاد تنش توی لرز بکشه  

 لرزونش لبای با و گذاشت حافظ سینه روی دستشو ناخوداگاه
.کرد زدن حرف به شروع  

 

وان؟ توی برم باید من..من...ددی+  

 

.کشید گونش روی شستشو کردو نگاه مظلومش چشمای به  

 نکنه...کنم تنبیهش ادبمو بی  بوی بیبی باید که  حال هر به_
هوم؟ نداری تواناییشو بگی میخوای  

 

 میدادو گوش حرفش به اشک کرد فکر انداختو وان داخل به نگاهی
...نمیزاشت خالی رو شکمش وقت هیچ  

 

چی؟ وایسه قلبم اگه...نیست؟اگه خطرناک...آخه ولی+  

 

 برداشت سینش روی از رو دستش شوکه حافظ بلند خنده صدای با
.رفت تر عقب و  

 بغلش توی اینبار حافظ توسط دستش دوباره شدن کشیده با
.کشید موهاش بین دستاشو فشردو سینش به رو افتاد،سرش  
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 صداش شنیدن با که بود بسته تازه رو چشماش و شده آروم
.کرد گوش قبل از هوشیارتر  

 که میشینی تو اون اونقدری بکشی،فقط دراز کامال نیست قرار_
...شده سر ات تنه پایین بشم مطمئن  

 

 کرد فکر ثانیه چند برای و کشیده براش ای نقشه چه نمیدونست
.بود بهتر میشد قلبی ایست دچار میکشیدو ازدر اگه شاید  

 توانایی بگه و بده نجات مخمصه این از رو خودش میتونست
 و کنه ناامید رو حافظ نمیخواست اما نداره رو کاری همچین
.بده نشون ضعیف رو خودش  

.کرد اشاره وان به کردو جداش خودش از  

 پیراهنش های دکمه کردن باز به شروع دادو تکون سری
 توی رو تنبیه و بشه بیخیالش دقیقه چند از بعد بود د،امیدوارکر

.داره نگه سطح همین  

 از ترسیده پلکای با  خوردو تکونی زد پاش رون به که سیلی با
.کرد نگاهش ترسش  

کنی؟ معطل لباسات آوردن در خاطر به رو بابایی میخوای چقدر_  

 ضرر به و میکشه طول بیشتر تنبیهت بدی طولش بیشتر چقدر هر
.خودته  

 

 دکمه قبل از تر داد،سریع تکون رو سرش گرفتو گاز رو لباش
.آورد در رو لباسش کردو باز رو هاش  

 شلوارشو و نشه چشم تو چشم حافظ با تا آورد پایین رو سرش
.کشید پایین  

 



 معصوم زیبا

 - 501 - 

 محض به با اما برد وان داخل پاهاشو از یکی حافظ اشاره با
 خواست کشیدو بیرون پاشو وان داخل یخای به پاش کف برخورد

 شد متوجه کمرش پشت حافظ دست گرفتن قرار با که بیاد بیرون
.نداره برگشتی راه  

 گلو ته از شد،آهی وان وارد کشیدو دندون به رو کبودش لبای
 وان توی شدو خم ناچار شونش روی حافظ دست فشار با کشیدو
.نشست  

 دمای ناگهانی اومدن پایین و تنش پایین با ها یخ برخورد با
 و گرفت وان لبه کرد،دستاشو ناله خوردو تکون شدت به اطرافش
 جاش سر کرده بغض حافظ فریاد صدای با که بشه بلند خواست
.نشست  

فهمیدی؟ میشه تر سخت چندبرابر تنبیهت بیای بیرون_  

 

.کرد نگاهش آلود اشک چشمای با دادو تکون رو سرش  

.رفت حموم داخل یدیوار کمد سمت و گرفت ازش رو نگاهش  

 معذرت و میگی دادی انجام که رو اشتباهاتی بلند صدای با_
...میخوای  

 

 برگشت،لبه سمتش کشیدو بیرون کمد داخل از رو چرمی کمربند
.کشید حامی بازوی روی رو انگشتاش خونسرد و نشست وان  

 کافی کنی عذرخواهی بار سی هرکدومشون برای اگه کنم فکر_
.بشن س ر کامال عالقم مورد اعضای بقیه و پاها کامال تا باشه  
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 بقیه به تنش پایین از خورد،سرما وول جاش سر گزیدو لب
 حال در وضوح به بودو کرده نفوذ سرش حتی و بدن اعضای
.بود لرزیدن  

 الی از کرد سعی پس بده کش این از بیشتر رو زمان نمیخواست
.بزنه حرف میخوردن هم به که دندونایی  

 بدون من..من...کردم شک بابایی به...زدم بدی رفایح...من+
 جواب گوشیمو رفتمو بیرون..رفتم بیرون دانشگاه از اجازت

...بابایی کردم نگرانت من...ندادم  

 

.کرد عذرخواهی به شروع کردو مکث ثانیه چند  

 میخوام،معذرت میخوام،معذرت میخوام،معذرت معذرت+
...میخوام  

 

 نگفته کامل رو خواهی عذر تا سی هم اشتباهش اولین برای هنوز
 طاقت سرمای خاطر به لگنش و پا استخونای کرد حس که بود

.زد هق دادو فشار وان لبه رو شدنن،انگشتاش خورد حال در فرسا  

...نمیتونم دیگه من..دیگه...میکنم خواهش بابایی...بابایی+  

 

 دستای گرفتن قرار محض به اما نداشت بخشش انتظار هرچند
 سست و لرزون پاهای دادو تکونی خودش به بازوش زیر حافظ
.گذاشت بیرون وان داخل از رو شدش  

 اما زد،حافظ هق بغلش توی و انداخت حافظ روی رو وزنش
 روی کرد مجبورش ندادو بهش ریختن اشک برای زیادی مهلت

.بشه خم وان لبه  
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 فکر که نباشه اونی کرد دعا کردو نگاهش اشک از پر چشمای با
 کمربند برخورد با نبود مطمئن نمیکردو حس رو تنش نه،پایینمیک

...میفته براش اتفاقی چه سرماش از زده یخ پوست با  

 

 

 

 به آلتش با یخ های تیکه برخورد و شورتش کمر اومدن کش با
 اجازه بهش بود کمرش روی که خورد،دستی تکونی اومدو خودش

.بیاره در اروه یخ نداشت جرات هم طرفی از نمیدادو شدن بلند  

 مجبورش میتونست بودو کرده رحم بهش االنشم همین میدونست
.نیاد بیرون وان از نکرده خواهی عذر بار نود وقتی تا کنه  

..داره درد..درد..ددی+  

 

باشن؟ داشته درد نباید ها تنبیه میکنی فکر چرا_  

 

.داد فشار وان دیواره روی انگشتاشو گزیدو لب  

 هم روی محکم رو پلکاش و گرفت باال ور باسنش حافظ دستور با
.داد فشار  

 اما کشید جلو رو خودش پریدو بشدت آروم هرچند ضربه اولین با
 سر و گذاشت شکمش زیر رو دستش نگذشته،حافظ ثانیه چند هنوز
.گردوند برش جاش  

 بیشتر رو درد اش سرمازده پوست همینطور و شده خیس شورت
 که ای ضربه هر با طرفی میکشیدن،از رخ به بود که اونچه از

 بیضه با یخ های تیکه بدنش جایی جابه میومدو فرود باسنش روی
.میرفت تر باال پردردش های ناله صدای و میکردن برخورد اش  
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 همه از میکرد تحمیل بهش شده تحریک آلت که که دردی بین این
 همچین توی بتونه نمیکرد فکر وقت بود،هیچ تر دهنده آزار
 و بشه تحریک انقدر آمیز تحقیر های حرف شنیدن با و عیتیوض

.باشه متشکر شدن تحقیر این برای  

 

 خاطر به حافظ از باسنش روی ضربه هر از بعد اگه درواقع
.میرفت باالتر ها ضربه تعداد نمیکرد تشکر کردنش تربیت  

 

 با خفیفی برخورد که جایی کوبید،تا تر پایین کمی رو کمربند اینبار
.شد پریدنش جا از باعث خفیف برخورد همین و داشت هاش هبیض  

 آب خاطر به نه پوستش حاال و شده پاره باسنش پوست میکرد حس
.شده خیس خون خاطر به بلکه  

 روی ضربه پنجاه از زد،بیشتر هق دادو تکیه وان لبه رو سرش
.نداشت رو کردنش رها قصد هنوزهم انگار بودو زده باسنش  

..لطفا..بابایی...بابا+  

 

 پیشونیش روی از رو مو تارهای و انداخت ای گوشه رو کمربند
.زد کنار  

.بشه بلند کرد کمکش و گرفت رو بازوش زیر  

 از که رو حرارتی میتونست طرفی از و میلرزید وضوح به
.کنه حس میشد متساعد صورتش  

 کنترل رو خودش بتونه بهتر تا کرد حلقه کمرش دور رو دستاش
.کرد نگاه اشکش از پر یچشما به و کنه  
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 بدی انجام کردیو امروز که غلطایی از یکی دیگه یبار فقط کافیه_
 حتی نمیکنم تضمین اونموقع خب و بکشی درد این چندبرابر تا

.بری راه بتونی  

 

 میومد بیرون چاه ته از که صدایی با کردو پایین باال رو سرش
.گفت چشمی  

 

 دوش زیر اونو ازوشب گرفتن با کشیدو موهاش روی رو دستش
.آورد در خودشم لباسهای کردو تنظیم رو آب کشوند،دمای  

 رو نیاد،دستش پیش مشکلی تا میبرد باال رو آب دمای رفته رفته
 پوست روی مالیمی های بوسه میکشیدو بدنش روی نوازشگرانه

.میزد گردنش  

 

 رو دستاش میبرد پناه خودش به درد هر از بعد که معمول طبق
.گذاشت شونش روی رو سرش کردو حلقه شگردن دور  

 بغض با کردو پردردی ناله باسنش به حافظ دستهای رسیدن با
.کرد نگاهش  

 پوستش با گرم آب های قطره برخورد و شورتش آوردن در با
 نگه امان در رو خودش حافظ به چسبیدن با کرد سعی کشیدو آهی
.داره  

 بلند صدای اب برآمدش و شده سفت آلت کردن حس با اما حافظ
.بست رو آب و خندید  

 و تنش پایین دور کوچیکی حوله پیچیدن با و رفت کمد سمت
.برگشت حامی سمت تری بزرگ حوله برداشتن  
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 کرده پف چشمهای و خجالتش از شده سرخ صورت دیدن با
.بوسید رو گونش زدو لبخندی  

.کرد بلندش و پیچید دورش رو حوله  

 براش تا رفت بیرون اتاق از تخت روی گذاشتنش محض به
.کنه آماده گرمی نوشیدنی  

 

 

 

 دردی اما بمونه حالت همون توی میداد ترجیح و بشینه نمیتونست
.نمیداد رو اجازه این بهش بود پیچیده تنش پایین توی که  

 شده تموم تنبیهش بود انداخت،امیدوار بهش نگاهی شدو پهلو به
.بده شده ارضا اجازه بهش الاقل و باشه  

 رو زانوهاش کشیدو خودش روی رو حوله حافظ شدن وارد اب
.کرد جمع  

 و گذاشت عسلی روی رو کیک و چاکلت هات حاوی سینی
.کشید بیرون کمد توی از رو سشوار  

.کرد خشک رو موهاش و نشست تخت روی کنارش  

 حتی ندادو خودش به تکونی کوچکترین نیازمند هرچند اما حامی
.نکرد نگاهش  

 مهربونتر رو حافظ که حاال بودو گرفته سخت زیادی بنظرش
.بود کرده پیدا اعتراض جرات میدید  

.کشید موهاش توی دست و گذاشت تخت پایین رو سشوار  

 اینطوری میخوای حاال و کشیدی درد بابا؟زیادی پسر چیشده_
کنی؟ تالفی  
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 و باال رو سرش کردو نگاه میشد بلند چاکلت هات از که بخاری به
.کرد پایین  

 

 تو..بشی اشتباهت کار متوجه نمیتونستی نمیکردم تنبیهت اگه ولی_
 باشه نداشته دوست دیگه بابایی و باشی بدی پسر نمیخوای که

 هوم؟

 

 دور رو کشید،دستاش جلوتر رو خودش و کرد نگاهش بغض با
.پرسید میلرزید هنوز که صدایی با کرد حلقه حافظ پاهای  

 

نداری؟ دوسم دیگه+  

 

 که آلتش روی رو نشوندش،دستش پاهاش روی و شکشید باالتر
.بوسید رو پیشونیش و گذاشت نبود حوله حجاب زیر حاال  

نه؟ مگه نیستی بدی پسر که تو ولی_  

 

.کرد تکرار رو سوالش دادو تکون طرفین به رو سرش  

داری؟ دوسم یعنی پس+  

 

 بهش خفیفی فشار آلتش دور انگشتاش کردن حلقه با زدو لبخندی
.کرد وارد  

..خنگم مونگانای دارم دوست که معلومه_  

 

:زد لب گذاشت،آروم سینش روی رو سرش کشیدو آهی  

...بابایی دارم دوست منم+  
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 پهنش سینه به بیحال و شد خالی دست توی بلندی آه با بعد کمی
.داد تکیه  

باشه؟ خوددار انقدر میتونه چطور کرد فکر  

 نگرانی خاطر به تنها یا کنه تحریکش نمیتونست کافی اندازه به
نمیکرد؟ کاری حامی خاطر به حدش از بیش های  

 

 متوجه اونو گونش روی دستش گذاشتن با آوردو باال رو سرش
.کرد خودش  

چی؟ تو پس+  

 

 همون توی و سرش بردن عقب بوسید،بدون رو لباش زدو لبخندی
.داد جواب کم فاصله  

باشی؟ بابا جوابگوی میتونی حالت این با کردی فکر واقعا_  

 

 جوابی شدو جمع خودش تو بیشتر منظورش به کردن فکر با
...نداد  

 حامی کشیدن باالتر با و برداشت سینی روی از رو چاکلت هات
.بخوره اونو کرد کمکش  

 بشه عاشق روزی اگه حتی میکرد فکر نبودو صبوری آدم زیاد
 حاال اما بده ترجیح خودش به رو دیگری های خواسته نیست قرار

 راحتی برای اومدنا کوتاه همین یعنی عشق که بود فهمیده نوای
..معشوق بیشتر  
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 دراز تخت روی حامی کنار خودش موهای کشیدن سشوار از بعد
 دستاش و کشید سینش روی رو خودش حامی بالفاصله که کشید

.کرد حلقه گردنش دور رو  

 رو تخت گوشه مالحفه حالت همون تو کرد سعی زدو لبخندی
.بکشه دنشب روی  

 تا زد پلک چندبار حامی صدای با که بود بسته رو چشماش تازه
 به و گذاشت کمرش روی رو دستش بیاره دست به رو هوشیاریش

.زد زل سقف  

چی؟_  

 

داشتی؟ دوست خیلی مامانتو پرسیدم+  

 

 کرد سعی حامی موهای بین دستش بردن با کشیدو عمیقی نفس
.نکنه فکر قضیه این به زیاد و کنه پرت دو خودش حواس  

.نه_  

 

.شد خیره چشماش جنگل به آوردو باال کنجکاو رو سرش  

 

! نه؟+  

نشد؟ تنگ براش دلت وقت هیچ یعنی  

 

میشد؟ دلتنگ مادر کدوم برای باید کرد فکر و بست رو چشماش  

 

.نشد تنگ براش دلم وقت هیچ نه_  
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!میمرد اون از زودتر باید  

 

میگی؟ چیزی همچین چرا بابایی+  

 

.کشید خفیف رو موهاش کردو کمرنگی اخم  

 قرار و شرکت بیای باید دانشگاه از بعد رفته یادت اینکه مثل_
هوم؟ نداری خواب قصد االن که کنی استراحت همیشه مثل نیست  

 

 شرکت،من بیام باید تنبیهم از بعد روز چند گفتی خودت بابا ولی+
...شدم تنبیه پیش دقیقه چند همین  

 

 بهتر بود؟شاید قبلت تنبیه برای حرفم این نمیکنی فکر ولی گفتم_
 نخری،فکر خودت برای جدیدی تنبیه و کنی جمع حواستو بود

 این با شرکت چرم های صندلی روی نشست باشه راحت زیاد نکنم
..وضعیتت  

 میتونه چقدر واقعا کرد فکر کوبیدو سینش به مشتی معترض
.باشه دردناک  

 و سوزش احساس باسنش پوست با مالحفه برخورد با حتی درواقع
.میداد آزارش چرمی های صندلی اون به کردن فکر و داشت درد  

 

 و پرید خواب از قفسش توی بنر پریدنای پایین و باال صدای با
.مالید رو چشماش  

 هم در ای قیافه با تا بود کافی بهونه همین نبودو تخت توی حافظ
.بکنه زدن نق به شروع  

.زد صداش بلند کشیدو رو بدنش  
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 از کالفه نگرفتن جوابی و پروسه این کردن تکرار چندبار از بعد
.رفت سرویس سمت اومدو پایین تخت  

 

 شب از خیلی درد بنظرش حاال و بره راه نمیتونست درست حتی
.بود شده شدیدتر قبل  

 شرکت بعد و دانشگاه صندلی روی نشستن ساعتها به کردن فکر
.کنه گریه بخواد میشد باعث  

.شد خونه وارد هم حافظ پذیرایی به ورودش محض به  

 دور رو دستاش رسوندو بهش رو خودش آویزون لبای و اخم با
.کرد حلقه کمرش  

بودی؟ رفته کجا+  

 

.داد نشونش آوردو باال رو خرید کیسه  

 احتیاج اینا به میشی تنبیه داری روز هر اینکه به توجه با بنظرم_
..داریم  

 

 کیسه داخل محتویات بقیه همینطور و رصق های بسته و پمادا به
.گرفت فاصله ازش کمی کردو نگاه  

.اومد حرف به حافظ اون از قبل اما بزنه حرفی خواست  

 وضعیتت همین با میخوای واقعا نپوشیدی؟نکنه لباساتو چرا حاال_
بدم؟ ترتیبتو  

 

.گذاشت کمرش قوس روی رو کرد،دستش پشت بهش کردو اخمی  

...میخوای بعد بپوشم لباس نمیتونم تیح...چیشده کن نگاه+  
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 سمت مکث گرفت،بدون ازش رو کیسه و گرفت گاز رو لباش
.داد فحش بهش زیرلب و رفت اتاق  

 اونو داشت چطور میکشید خجالت بهش کردن فکر از حتی وقتی
میاورد؟ زبون به  

 آیینه توی خودش دیدن داد،با تکیه بهش و بست سرش پشت درو
.انداخت تخت روی رو ودشخ شدو سرخ خجالت از  

 

 

 رابطشون کامال حامی بنظر شد،حاال آشپزخونه وارد زدو لبخندی
.میداد خوبی احساس بهش این بودو پذیرفته رو  

 تا رفت اتاق سمت کردو آماده صبحانه خوردن برای رو میز
 خوابش دوباره دست به کیسه که دیدنش بزنه،با صدا رو حامی
.شد تر نزدیک یدوکش صورتش روی دستی بود برده  

 باسنش روی رو اون از کمی آوردو در کیسه توی از رو پمادی
.ریخت  

 آروم نداشت،خندیدو خوبی وضعیت بودو کرده روی زیاده بنظر
.کرد پخش پوستش روی رو پماد انگشتاش با  

 روی رو دستش بشه بلند میخواد و شده بیدار شد متوجه وقتی
.شد مانعش و گذاشت شونش  

.باش آروم نیست چیزی_  

 

.نالید زدو چنگ روتختی به  

...داره درد+  
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 که اونجا از ولی باشه داشته درد که اینه برای تنبیه درواقع_
 دانشگاه میزارم استثنائا امروزو طاقته بی خیلی بابا کوچولوی

..نری  

 

.داد ادامه حافظ اما کرد نگاهش لبخند با کردو خم رو سرش  

 بطالت به وقتتو و بمونی خونه نیست قرارم ولی نمیری دانشگاه_
.شرکت میای بگذرونی،همراهم  

 

 باید صورت هر شرکت،در یا کرد؟دانشگاه فرقی چه االن خب+
بیام؟ همراهت وضعیتم این با  

 

.دانشگاه بری میتونی نمیکنه فرقی واقعا اگه خب_  

 

.کوبید تخت به محکم کردو بلند پاهاشو  

 حتی و بزنه نق راحت خیال با میتونست الاقل میرفت حافظ با اگه
...کنه لوس براش خودشو  

 

..میشه تنگ برات دلم چون فقط ولی شرکت میام باهات+  

 

.گرفت رونش داخل از نیشگونی خندیدو  

.بپوش لباساتو شو بلند حاال خب خیلی_  

 

بپوشم؟ شلوار کت حتما باید+  

 

.نه اینبارو بزنی غر سرم روزو کل نمیخوام که اونجا از_  
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.رفت کمد سمت کشیدو هوفی  

.نمیزنم حرف باهات دیگه اصال..حاال تا زدم غر کی من+  

 

!غلطا چه_  

 

 شلوار و نخنده،پیراهن واکنشش به تا داد فشار هم روی رو لباش
 گذاشت،امیدوار تخت روی کشیدو بیرون کمد داخل از رو سبکی

...نباشه سخت اونقدرام تحملشون بود  

 

 میتونست شاید تا بمونه خونه توی میداد اجازه بهش کاش کرد فکر
.کنه صحبت مادرشون مورد در نغمه با  

 باعث چی و شده مادرش از تنفرش باعث چی میفهمید زودتر باید
...مرگش  

 

 بدم جواب نمیخواستم اول..زد زنگ خونه تلفن به نفر یه دیروز+
...باشه داشته مهمی کار شاید کردم فکر ولی  

 

خب؟_  

 

 دادی تشکیل پرونده مهدوی آقای مطب تو میگفتبود، منشیه یه+
...نرفتی رو جلسات از هیچکدوم ولی  

 

خب؟_  
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نرفتی؟ چرا...میدم خبر بهت گفتم بهشون+  

 

..نداشتم نیازی بهش حتما_  

 

دادی؟ تشکیل پرونده چرا نداشتی نیازی اگه ولی+  

 

 مراجعه برای ضرورتی من ولی داده تشکیل بابام رو پرونده_
.ندیدم  

 بزنی حرفی مورد این در دیگه بار یه حتی نمیخواد دلم...رضمند
 برای دلیلی منم و ندارم مشکلی که بپرسی،میبینی سوالی یا

فهمیدی؟...نمیبینم نگرانیت  

 

 روانپزشک پیش بری کنی،باید صحبت موردش در باید تو ولی+
...بشی درمان و  

 

.پرسید ای شده کنترل صدایی با و برداشت سمتش به قدمی  

برم؟ کجا کنمو چیکار باید بگی تو قراره تاحاال کی از_  

 

.داد جواب کرده هول و انداخت پایین رو سرش  

 

...ببخشید..ب+  
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 راحتتر میتونه چیه موضوع بفهمه تونسته که حاال میکرد فکر
 اما حافظ کنه قراموش چیو همه کنه کمکش و کنه صحبت باهاش
...کنه جریان این وارد رو حامی نمیخواست انگار  

 پاهاش روی حافظ اشاره با رفت بیرون اتاق از پوشیدو لباسارو
.بده صبحانه بهش خودش تا موند منتظر معمول طبق و نشست  

 میداد،نمیتونست قورت و میجوید هارو لقمه زحمت با کرده بغض
 حافظ هم طرفی از و باشه قضیه این بیخیال کنه راضی رو خودش

.نمیداد دخالت اجازه بهش  

 حافظ طرف از مورد این در گیری سخت اینهمه نمیکرد درک
.نمیکرد پیدا درمانش نکردن دنبال برای موجهیم دلیل و چیه برای  

 رو لباش کشیدو عقب رو سرش آورد دهنش سمت که بعدی لقمه با
.داد فشار هم روی  

.تمومه دیگه بخور یکیم این_  

 

.داد فاصله هم از لباشو ناچار  

 

میکنی؟ نگاهم اینطوری بچه،چرا چته_  

 

 نداره اعتراض برای فرصتی این از بعد اینکه به کردن فکر با
.شد اش سرفه باعث که داد قورت نجوییده رو لقمه  

.داد ماساژ رو کمرش دادو دستش رو چایی لیوان  

آخه؟ میکنن دنبالت دارن مگه_  

 

 اش سرفه شدن قطع محض به حافظ ابروی وسط اخم به توجه بی
.ومدا حرف به  
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بزنم؟ حرف موردش در من نمیدی اجازه چرا بابایی+  

 اگه کنیم؟یعنی حل رو مشکالتمون دوتایی شد قرار اینکه نه مگه
بخوام؟ کمک تو از نباید بیاد پیش موضوعی همچین منم برای  

 

...نکن بزرگش میگفتم،انقدر بهت میومد بر دستت از کمکی اگه_  

 

 میتونی الاقل ولی نیست مشکلی بزنی حرف من با نمیخوای اگه+
 مشکلی چه نمیدونه دقیقا دکترتم حتی..حتی..روانپزشکت پیش بری

بگیریش؟ نادیده میکنی سعی چرا بابایی..داری  

 

 وجود زدن حرف برای ندارم،موضوعیم روانپزشک به نیازی_
 بزرگش انقدر و باشی نگران نیست الزم که میگم بازم...نداره
..کنی  

 

 درمان به داره نیاز اختالل این که دونیمی خودتم حافظ بابا+
 حالتا اون تو تورو بازم نمیخواد دلم واقعا جسمی،من و روحی

...ببینم  

 

.ببینی نیست قرارم_  

 

 لباش روی اشارش انگشت گذاشتن با که بزنه حرفی خواست
.کرد ساکتش  

 

!وقت هیچ...کنیم بحث مورد این در نمیخوام دیگه_  
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 کرد،بنظر جمع رو میز شدو بلند جا از بحثشون نتیجه از ناراضی
 های راه دنبال فهمیدن برای باید بازم حامی بیادو کوتاه نمیخواست

.میرفت ای دیگه  

 

 بودو اونجا که باری اخرین یادآوری و شرکت به شدن وارد با
.شد اتاقش وارد حافظ سر پشت زدو لبخندی رابطشون وضعیت  

 زده ذوق بود خودش هب متعلق که جدیدی صندلی و میز دیدن با
 جا از صندلی با باسنش برخورد محض به اما نشست میز پشت
.پرید  

.کرد نگاهش شاکی حافظ قهقه صدای شنیدن با  

...کنی سر ددی پاهای روی باید امروزو کنم فکر_  

 

 

 

 سر مدام بود بدنش وزن تحمل از ناشی که پاش رون درد از کالفه
.میزد غر لب زیر میخوردو وول جاش  

 بودو انداخته پاش رون روی رو وزنش تمام باسنش درد خاطر هب
.بود حافظ پاهای روی صبح از  

 خودش که درحالی نمیکنه شکایتی حافظ چرا که بود متعجب
.کنه تحمل رو خودش وزن نمیتونه  

...گرفتن درد پاهام بابایی+  

 

 و بوسید رو کرد،گونش نگاه آویزونش لبای و درهم صورت به
.وایسه پاهاش روی کرد کمکش  

.میام االن مبل رو بکش دراز_  
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کنی؟ چیکار میخوای+  

 

 نمیاد اجازه بدون کسی ببندیش،هرچند میتونی دری نگران اگه_
...تو  

 

 کشیدو دراز مبل روی شکم رفت،با در سمت دادو تکون سری
.بست رو چشماش  

 کشیدو کشداری نفس پوستش روی پماد خنکی کردن حس با
.کرد منقبض رو باسنش  

.شد مانعش حافظ که بشه بلند خواست کارش شدن تموم با  

داری؟ درد نگفتی مگه_  

...بدم ماساژت یکم بمون  

 

 ماساژ به شروع و گذاشت درد محل روی رو دستش سوال بدون
.کرد رونش دادن  

.میگم مامانمو...بود عوضی آدم اون_  

 آبروی بود این قصدش اگه بگیره،یا طالق بابام از میتونست
 زندگی ما از دور جا یه و بره میتونست کنه حفظ رو انوادگیشخ

...کنه  

 ولی کنه ثابت میخواست رو چی نمیدونم..نکرد کاری همچین ولی
 بیگناه که ای نغمه و من از بلکه اون از تنها نه بابام به خیانت با

..گرفت انتقام بودیم  
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 اما میکرد بیشتر رو دردش میاوردو فشار رونش به زیادی
 چنگ مبل چرم کنه،به ساکت رو حافظ و بزنه حرفی میخواستن

.بست رو چشماش و انداخت  

 

 دوتا بود رفته یادش که بود شده خودش کاری کثافط غرق اونقدر_
 درک هیچکس..حرومزاده میگفتن نغمه به اونا...نغمه..داره هم بچه

 از بیشتر روز به روز دختر اون و میشیم اذیت چقدر ما نمیکرد
 نغمه جاش به نمیمیرد خونه اون تو اگه..نمیمرد اگه..یرفتم بین
...میدادم دست از رو  

 

 رفت میز سمت شدو بلند جاش از حرفاش به دادن پایان با همزمان
.برداره دستمالی تا  

 

.داد ادامه رحمی بی با کردو نگاه حامی منتظر چشمای به مستقیم  

 کافیه و کردم صحبت باهاش مورد این در که هستی کسی تنها تو_
 از همیشه برای تا کردی تکرار حرفامو از کلمه یه حتی بفهمم

متوجهی؟...بیرون بندازمت زندگیم  

 

..بپرسه درستی سوال کرد سعی دادو تکون رو سرش  

 وقتی میشه بد حالت چرا پس...پس خوشحالی مردنش از اگه+
میکنی؟ فکر بهش یا خونه اون توی میری  

 

 االن..بود سنگین برام زیادی سن اون تو نبودو جالبی صحنه فقط_
.که میبینی..نداره وجود مشکلی  
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 ته از آه و انداخت تخت روی رو خودش در شدن بسته صدای با
.کشید دلی  

 نمیکرد،نه تغییر چیزی میرفتن فرو خودشون نقش توی هرچقدرم
.میشد قبل نغمه   نغمه و داشت دوستش واقعا فرهاد  

 مسخره بازی این توی بودن برنده حتی حاال که بود این حقیقت
.میشد اذیت بیشتر روز به روز نمیکردو خوشحالش  

 خاطر به بلکه انتقام فکر فقط نه که بود شده اش وابسته انقدر شاید
.بود داده کش انقدر چیو همه بودنشون هم کنار بیشتر  

 رسیدن جز چیزی و فرهاده عاشق واقعا میکردن فکر همه هرچند
 هر در میدونست که بود خودش تنها اما نیست ذهنش توی اون به

.اونه داستان بازنده صورت  

 گذروندن وقت به قبل مثل حتی بود شده متوجه یلدا وجود با حاال
.نمیکنه حسادت بقیه با فرهاد  

 شکل با شاید میکرد فکر میادو خوشش یلدا از فرهاد میرسید بنظر
.کنه خالص رو خودش بتونه دوتا اون رابطه گرفتن  

 اما بود شده حافظ به یلدا عالقه متوجه پیش وقت خیلی از هرچند
 میتونستن نبود مطرح فرهاد با ازدواجش قضیه اگه بود مطمئن

.باشن داشته خوبی رابطه باهم  

**** 

 

 کاشی به کردن نگاه با داشت سعی میدادو تکون مضطرب پاهاشو
 افکار یجلو تا کنه سرگرم رو خودش کافه دیوار روی های کاری
.بگیره رو مزاحم  
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 پایین رو دستاش شده هول میز پشت نشستنش و حافظ اومدن با
.کرد سالم آرومی صدای با بردو میز  

 میشد باعث برخوردشون آخرین به کردن فکر اما نبود خجالتی آدم
.کنه خودداری چشماش توی کردن نگاه از  

 

 هنوز و بودن گذاشته میز روی سفارشاشونو میشد ای دقیقه چند
.کنه باز رو صحبت سر بود نکرده جرات  

 

بود؟ چی مهمت کار بگی نمیخوای...خانوم یلدا خب_  

 

 به رو کرد،نگاهش بازی اون با بردو فرو کیک توی رو چنگال
...کرد شروع دادو حافظ فنجون بخار  

 فکر ولی دیدنم بابت نیستی خوشحال زیاد میدونم راستش خب×
..بگم بهت باشه بهتر شاید میکردم  

 

.داد ادامه بعد کردو مکث کمی  

 هوامو خیلی فرهاد بودم ایران که مدتی این توی میدونی×
 میکنم فکر...که میکنم اومده،فکر خوشم ازش یجورایی...داشت

...داره عالقه بهم اونم  

 کشید،دقیقا جلوتر رو خودش و گذاشت میز روی رو آرنجش
 عصبیش این و چیه حرفاش از منظورش بده تشخیص نمیتونست

.میکرد  

 حسودی جز دلیلی درهمش چهره اینکه به کردن فکر با اما یلدا
.داد ادامه زدو محوی لبخند نداره  
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 خاطر به چقدر میادو بدت فرهاد از چقدر که میدونن همه خب×
 موضوع این اومد بنظرم همینم خاطر به...ناراضی نغمه با رابطش

.بزارم میون در تو با رو  

 

 دستاش کشیدن با اما بگیره رو حافظ دستای تا برد جلو رو دستش
.داد نشون رو مخالفتش  

.داد ادامه واکنشش به توجه بدون  

 کمکم شده که هم نغمه خاطر به شاید کردم فکر فقط راستش×
...ولی چطوری نمیدونم دقیقا...کنی  

 

 

 

 طرف رو تبلتش مسخره های بازی با سرش کردن گرم از خسته
.کشید رو بدنش کردو پرت تخت دیگه  

 یلدا رفتار و میزنن حرفایی چه باهم دوتا اون اینکه به کردن فکر
.نمیکرد رهاش ای لحظه  

 ساعت چند برای و بمونه خونه توی بود داده هشدار بهش هرچند
 رو خودش جلوی نمیتونست اما کاریه مشغول حافظ کنه فکر

.بگیره  

 رو حافظ شماره مکث بدون و برداشت عسلی روی از رو گوشیش
.گرفت  

 کاش اومد بنظرش داد جواب کردو وصل رو تماس وقتی دقیقا
.نمیکرد اینکارو  

 

!الو؟حامی؟_  
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..ببخشید..ب...الو+  

 

چیشده؟_  

 

...نزنم زنگ که بودی گفته...نشده چیزی+  

 

 

بزنی؟ زنگ بهم گرفتی تصمیم نزن زنگ بودم گفته چون_  

 داشتی چیکارممیرسم، دیگه یکم..نداره اشکالی حاال خب خیلی
 عزیزم؟

 

 خودشو نکرده دعواش اینکه از زده ذوق کردو خیس رو لباش
.کرد جا به جا تخت روی  

...میگه داره چی بدونم میخواستم فقط+  

 

 

میگم؟ بهت که کردی فکر بعد و اها_  

 

بگی؟ نمیخوای یعنی+  

 

.خداحافظ میکنم،فعال فکر موردش در حاال_  

 

.باش،خداحافظ خودت مراقب+  
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 سمت اومدو پایین تخت از آروم در توی کلید چرخیدن صدای با
.رفت پذیرایی  

 بغلش توی خودشو زدو لبخندی حافظ دست غذا ظرفای دیدن با
.کرد پرت  

نکردم؟ درست ناهار فهمیدی کجا از+  

 

 جا یه و کنی ناله روزو کل قراره بود مشخص هم صبح از_
 روی نمیزاشت فضولی بگذریم بازیات کولی از اگه بشینی،هرچند

.کنی تمرکز غذا کردن درست  

 

.گرفت دستش از رو کیسه اخم با و گرفت فاصله ازش  

 درضمن...شده کبود چطوری دیدی خودت بازی؟خوبه کولی+
 توی آوردنم محض به تونستی نیست،چطوری فضولی اسمش
عجوزه؟ اون پیش بری و بزاری تنهام حالم اون با خونه  

 

 ناگهانی برگشتن با اما شد پزخونهآش وارد سرش پشت زدو قهقه
.وایساد جاش سر حامی  

 

بشوری؟ دستاتو نمیخوای بابایی+  

 

.میشورم میرماالن چرا_  

 

.کرد نگاهش و انداخت جلوش رو خودش  

 

میاد؟ بدت ازش چقدر که گفتی بهش مطمئنی...بشوری اینکه قبل+  
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.انداخت باال رو ابروش تای  

میاد؟ بدم ازش مگه_  

 

 

.زد زل چشماش به مستقیم و برداشت جلو به قدمی  

.پرسید عصبی کردو اخم  

 

ازش؟ میاد خوشت پس+  

اینجام؟ چرا من آره اگه  

 

.غرید شده چفت دندونای الی از و داد فشار و گرفت رو چونش  

باال؟ بردی صداتو دادم رو بهت باز_  

کنی؟ صحبت باهام لحن این با کردی پیدا جراتشو کی از  

 

 صورتش توی کلماتو و چسبوندش یخچال به حالت همون توی
.کرد پرتاب  

هوم؟ بدونی خودتو حد که کنم رفتار باهات چطوری_  

 

 کرد سعی میلرزید بغض از که صدایی با کشیدو باال دماغشو
.بده جواب  

 

..ببخشید..من...من+  

 



 معصوم زیبا

 - 527 - 

 که بگیره آشپزخونه از خواست کردو رها ضرب با رو چونش
.شد کشیده پشت از بازوش  

 

نه؟ مگه بود خیشو+  

 

.کرد تایید سر با کشیدو عمیقی نفس  

 بابت که نداشت اعتماد بهش اونقدر هنوز چرا نمیکرد درک
.نباشه نگران چیزی همچین  

 

 **** 

 

.کرد نگاه نقاشیش به و نشست زمین روی کنارش  

خانوم؟ سارا میکشی داری چی×  

 

.کرد تعریف ذوق با و گذاشت ترانه جلوی رو اش برگه  

.کنه عروسی باهات میخواد گفتش سامانم داداش••  

.کردم نقاشی کن،عروسیتونو نگا  

 

.نخنده هاشون قیافه به بلند تا گرفت دهنش جلوی رو دستش  

نکشیدمش؟ قشنگ میخندی؟مگه داری جون ترانه••  

 

.انداخت گوشش پشت رو موهاش و گرفت نفس  

 نظرم نگی سامان به میشه ولی عزیزم قشنگه خیلی که معلومه×
چیه؟ موردش در  
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.کرد پایین و باال رو سرش سریع  

کنی؟ عروسی داداشم با میخوای بهش،توام نمیگم نه••  

 

.میخواد که چی؟معلومه پس°°  

 

 

.شد بلند زمین روی از و و برگشت سمتش شده هول  

گفتم؟ کی من×  

 

.شد تر نزدیک ترانه به بعد و انداخت سارا به نگاهی  

.زد لب آرومی لحن با وآورد پایین رو صداش تن  

نمیخوای؟ یعنی پس°°  

 

 فرستادو سامان درخواست کردن قبول بابت تصمیمش به لعنتی
.بیاد خونوشن به نمیشد راضی وقت هیچ کاش کرد فکر  

 

گشنمه؟ من سامان داداش••  

 

.بیارن ناهار برامون میزنم زنگ االن عزیزم خب خیلی°°  

 سمت زدو لبخندی مخمصه اون از شدنش خالص بابت خوشحال
.رفت سارا  

کنیم؟ درست ناهار خودمون میخواد دلت ببینم×  

 

.کرد نگاه سامان به اشتیاق با کوبیدو بهم رو دستاش  

سامان؟ داداش نداره اشکالی••  
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 داریم الزم که رو موادی همه نیستم مطمئن نه،فقط که معلومه°°
...باشیم داشته  

 

 

 

 صدای با دادو تکون تخت روی رو خودش توجهیش بی از کالفه
.کرد ناله بلند  

..درده دلم ددی+  

 

.پرخوریه خاطر به حتما نیست چیزی_  

 

.ها میکنه در آخه؟واقعا خوردم زیاد کی من+  

 

.کرد تایپ چیزی بهش کردن نگاه بدون خاروند رو شقیقش  

 زیاد اصال که من مال بیشتر نصف با خودت غذای پرس یه اره_
..نیست  

 

.شد نزدیک بهش شدو بلند تخت روی از  

.زد ضربه شونش به انگشت با که نکرد توجهی بهش بازم  

.کرد نگاهش سوالی  

بشینم؟ بغلت میشه+  

 

سرکار برم ندادی که نمیشه،اجازه نه_  

.بدم انجام کارمو بزار الاقل  
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 بغلش توی رو خودش شدو رد دستش زیر از جوابش به توجه بی
.برد فرو  

...بده انجام بابایی،کارتو نمیکنم اذیتت که من+  

.شد کارش ادامه مشغول و بوسید رو پیشونیش  

 

..داشت چیکارت یلدا که نگفتی راستی+  

 

.کرد حلقه بدنش دور رو دستاش کردو خاموش تاپو لپ بیخیال  

.میخواست کمک_  

 

.چسبوند حافظ چونه به رو پیشونیش و گرفت باال رو سرش  

کمکی؟ چه+  

 

 فرهادو کنم کمکش ومده،میخواستا خوشش فرهاد از میگفت_
.کنه جدا رو نغمه  

 

.کرد نگاهش متعجب  

خواست؟ تو از کنی؟چرا جداشون+  

بدیه؟ دختر دیدی بابایی  

 

...میکنم کمکش کرده فکر نمیاد خوشم فرهاد از چون شاید_  

 

نمیکنی؟ کمکش یعنی+  
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 چیز همه خودش میکردم،نغمه تر قبل کنم کاری میخواستم اگه_
 رو خودش دالیل حتما کرده انتخابی همچین اگه و میدونه رو

.داشته  

 

**** 

 

.گذاشت میز روی و گرفت ازش رو وی تی کنترل  

!فرهاد؟••  

 

عزیزم؟ جانم°°  

 

.بهم کن میزنما،گوش حرف باهات دارم••  

.اینجا بخره خونه میخواد یلدا  

کنی؟ کمکش میتونی تو  

 

  بمونه؟ ایران میخواد یعنی°°

 

 خونه هست که مدتیم همین برای ولی نیست مشخص اون حاال••
.میخواد  

 

.میدم انجام اومد بر دستم از کمکی اگه باشه خب خیلی°°  

 

 

 

.رفت آشپزخونه سمت و برداشت رو کیک های بشقاب   
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 به بود مدتی اما نداشت کیک و شیرینی به ای عالقه خودش هرچند
.داشت پخت جدید دستورهای یادگرفتن در سعی حافظ خاطر  

.کرد باز رو آب شیر و گذاشت سینک توی فاروظر  

 موند منتظر کردو مکث سرش پشت دقیقا حافظ جسم کردن حس با
.بزنه حرفی شاید تا  

 گودی داخل رو سرش شدو تر نزدیک حرفی هیچ بدون اما حافظ
.برد گردنش  

 اسیر رو سینش نوک کردو رد تیشرتش زیر از رو دستاش
.کرد انگشتاش  

 انگشتای برخورد خاطر به بلکه لذت خاطر به نه کرد که ای ناله
.بود مقدمه بدون اونم سینه با سردش  

.گرفت دندون به رو گردنش پوست بدنش لرزش به توجه بی  

 پایین سمت اما دیگه حافظ،دست دست اسیر همچنان چپ سینه
.کرد پیشروی تنش  

 رو خودش بود دادن رخ حال در سریع انقدر که اتفاقی از شوکه
.کرد بدتر رو وضعیت اتفاقا که دکشی عقب  

 تنه پایین با بدنش برخورد خاطر به که ترسی از شد گشاد چشماش
.بود اومده وجود به حافظ  

 مدتها حامی خاطر به که بود حافظ خود تقصیر وحشت اینهمه شاید
.بود کرده محروم چیزی همچین از  رو خودشون  

 از ناله بالخره حافظ زبون توسط گوشش شدن گرفته بازی به با
.کرد لذتی سر  

 

 مکث بدون بردو شلوارش داخل رو دستش واکنشش از رضایت با
.زد چنگ آلتش به  



 معصوم زیبا

 - 533 - 

 باعث همین که گذاشت سینک لبه رو دستاش شدو تر خم ناخوداگاه
.شد باسنش شدن تر دسترس در  

 عقب رو دستش و پرید جا از زد دردش پر باسن روی که سیلی با
.زد چنگ حافظ لباس به و برده  

.گرفت دندون به رو لباش طاقت بی و گردوند برش  

.بود ترس با آمیخته بود که چی هر اما داره حسی چه نمیدونست  

 تنش پایین کشیدو جلو رو خودش حافظ حرکات از شده تحریک
.چسبوند حافظ مال به رو  

 اتاقشون سمت صبر بی و کرد بلندش و برد باسنش زیر رو دستش
.رفت  

 

 رو خودش کردو پیدا بهتری احساس تخت با کمرش برخورد با
.موند حافظ بعدی حرکت کشیده،منتظر باال  

 ای گوشه آوردو در رو لباساش میکرد فکر که چیزی از تر سریع
.زد خیمه حامی روی و کرد پرت  

 چشماش خوردو ریزی تکون دهنش داخل زبونش ناگهانی ورود با
.بست رو  

 

 

.کشید حافظ شکم و سینه روی آوردو باال رو دستش  

 تجربه بی جز رو چیزی که کوچیک حرکات ناشیانه،همین هرچند
 و بیشتر پیشروی برای میکرد ترش طاقت بی نمیداد نشون بودنش
.بود شده" همه" که شخصی با جدید های تجربه کسب  

 گردن و ها سینه انداخت،به تخت پایین آوردو در رو تیشرتش
.کرد حمله  
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 پایین رو شورتش و شلوارش کی دنش متوجه حتی لذت غرق
.کرد لختش کامال کشیدو  

.میزدن نفس نفس جدید بازی بابت زده هیجان هردو  

 ناله بوسیدن برای اش محدوده تغییر و حافظ سر رفتن تر پایین با
.داد فاصله تخت از رو کمرش کردو  

 ناله برای جدیدی بهونه و میرفت پیش بیشتر ثانیه هر اما حافظ
.میداد دستش کردن  

.فشرد رو بیضه و گرفت دهن به رو آلتش  

 اش باکره صورتی و تنگ حفره سمت رو انگشت گذشت که کمی
.کرد واردش اونو آروم و برد  

 رو درد درک اجازه بود گرفته فرا رو بدنش تمام حاال لذتی
.میکرد ناله میکشیدو کشدار نفسهای تنها نمیدادو  

 رو چشماش کردو فرق کمی قضیه اما انگشت سومین شدن وارد با
.بست درد از  

.نکرد استفاده کننده روان از حتی بودو شده عجول اینبار حافظ  

 بردن لذت به داشت برتری حامی راحتی اما همیشه مثل
 دخول بعد کنه اش آماده و تحریک کامال داشت سعی خودش،پس

.بده انجام رو  

 برگشته پسرکش چشمای به آرامش کرد احساس دوباره وقتی
.کشید بیرون رو انگشتاش  

 رو خودش کردو حلقه آلتش دور رو انگشتاش دهن و لب جای به
.داد جا پاهاش وسط  

.کرد نگاهش زدو چنگ تخت به مضطرب حامی  

هوم؟ بشی اذیت نمیزارم_  
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 شونش روی رو راست پای ساق حافظ اشاره با کردو تایید آروم
.گذاشت  

 کالهک آرومی به بعد دادو ماساژ رو ورودیش انگش با کمی
.کرد وارد رو آلتش  

 دستش حرکت روی داشت بست،سعی رو چشماش کردو ای ناله
.معاشقه این از ببره لذت هم حافظ بده اجازه و کنه تمرکز  

.برد فرو بیشتر رو آلتش کردو تر سریع رو دستش حرکت  

.کشید عقب رو دستش بعد و داد ادامه کامل دخول تا رو کارش  

 به ای بوسه زدو خیمه روش که کرد ناله ردنشک رها از ناراضی
.زد پیشونیش  

.خوب پسر باشه کوتاه انقدر تجربمون اولین نمیخوام_  

 

 باال شونش کنار تا حاال که پا ساق و زانو پشت کشیدگی درد از
 حافظ که گرفت گاز رو لبش بود روش حافظم وزن بودو اومده

.شد متوجه  

 حرکت آرومی به ای ثانیه دچن مکث از بعد برگشتو قبلی جای سر
.کرد  

 

 از بعدتر دقیقه چند نمیکردو حس درد جز چیزی اول دقیقه چند
.میکرد ناله لذت  

 لحظه لذت اما نشد کم دردش از ای ثانیه تجربه اولین برای هرچند
.میشد بیشتر لحظه به  

 ناله صدای رفت باالتر مقعدش توی حافظ زدن کمر سرعت وقتی
.انداخت چنگ کمرش به شدو تر بلند هاشم  
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 خودش خواست کشیدو آهی مقعدش داخل منیش مایع داغی حس با
.شد مانعش حافظ که بکشه باال رو  

 

 

 

.نالید زدو چنگ تخت به  

.بیار درش بابایی+  

 

 دست به رو آلتش کشید،دوباره دندون به رو لباش شدو خم روش
.مالید و گرفت  

.کرد بلندش بردو کمرش پشت دستشو آلتش آوردن در بدون  

..میکنی چیکار..چیکار+  

 

.کنیم تمومش زود نمیخوام...که گفتم_  

 

.گذاشت شونش روی رو سرش بیحال  

 رو حامی کشیدو بیرون رو آلتش آروم شدن حموم وارد وقتی
.گذاشت زمین روی  

.زد کتف دو وسط ای بوسه دادو تکیه دیوار به رو دستاش  

..دارم درد بابایی+  

.کن تحمل یگهد خوب،یکم پسر هششش_  

 

 جلوی حافظ آلت حس با و چسبوند حموم دیوار به رو پیشونیش
.رفت پنجه روی ورودیش  
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 برای هیجانش و حافظ بود،رضایت نشده ارضا هنوز چند هر
.میکرد خوشحالش دوباره تکرار  

.داد فشار دیوار روی رو انگشتاش و کرد ناله آلتش کامل ورود با  

 از و میکرد برخورد حموم دیوار با حافظ،آلتش هرضربه با
.میکرد ناله اون سردی  

 نکشید طول زیادی زمان آلتش گرفتن و حافظ دست اومدن جلو با
.شد ارضا عمیقی آه با که  

 آروم و کرد خالی کمرش گودی روی رو منیش هم حافظ بعد کمی
.بوسید رو سرش  

.گذاشت وان داخل و کرد بلند رو بیحالش بدن  

 

**** 

 

 سمت فرهاد پیشنهاد با و گذاشتن ماشین توی ور خرید های کیسه
.رفتن پاساژ نزدیک شده باز تازه کافه  

 کاری میرسید بنظر اما برن کردن خرید برای تایی سه بود قرار
.اومده پیش نغمه برای  

 و داشت حقیقت بود زده حافظ به که حرفایی واقعا کاش کرد فکر
.باشه فرهاد با میتونست  

 رو کاری همچین میتونست راحتی به میخواست اگه شاید درواقع
 باعث فرهاد به عالقش دیدن و نغمه با صمیمیتش اما بده انجام
 هیچ که کنه تالش حافظی برای و داره نگه عقب رو خودش میشد
.نداشته توجهی بهش وقت  

 زدو بود داشته نگه باز براش رو کافه در که فرهاد به لبخندی
.شد وارد  
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.بست رو چشماش شدو خمارتر حافظ توسط موهاش نوازش با  

 ترش هوشیار و میشد خالی حافظ سینه روی گرمش های نفس
.رویاست از دور و واقعی چیز همه چقدر که میکرد  

 تر متفاوت چیز همه اما تجربه بی نبودو باکره حامی مثل شاید
.نو بودو  

 بی بودو راحت کردن سکس و شدن ای رابطه وارد هرچند
.میکنه تر بخش لذت رو چیز همه عشق میفهمید االح اما دردسر  

 روی ای کشید،بوسه لختش بدن روی و برداشت ای مالحفه
.بست رو چشماش زدو پیشونیش  

.شد پهلو به پهلو کردو باز رو چشماش حامی ناله شنیدن با صبح  

 رو پلکاش بودو پیچیده کمرش توی عجیبی درد حرکت اولین با
.میداد فشار هم روی  

.کرد نوازشش آروم و گذاشت کمرش روی رو دستش  

...میکنه درد خیلی+  

 

 توی از رو سشوار و ،پماد رفت پایین تخت از بوسیدو رو گونش
.نشست کنارش آوردو بیرون تخت کشوی  

 روی تنبیه آخرین آثار هنوز که باسنش دیدن و مالحفه زدن کنار با
.زد لبخند میکرد خودنمایی اون  

 دادنش ماساژ با همزمان کردو پخش کمرش روی رو پماد
.کرد روشن سشوارو  
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 خوردو دیگه تکون کمرش پوست به سشوار گرمای رسیدن با
.برد فرو بالشت توی رو سرش  

نرم؟ دانشگاه امروز میشه+  

 

.نشه دیرت که بشی آماده باید دیگه دقیقه چند نمیشه،تا_  

 

 برای صندلی روی نشستن و وضعیت اون با رفتن راه تصور حتی
.میشد دردش باعث طوالنی اعتهایس  

 پاش رون روی کردو دراز رو دستش کردو نگاهش مظلوم
.گذاشت  

 وضعیت این با دارم،نمیتونم درد چقدر میدونی تو ددی ولی+
...که برم دانشگاه  

 

 درد بهونه به رو دانشگاه میخوای سکس بعد هربار یعنی_
بمونی؟ خونه روز کل و بپیچونی  

 

..بود بارمون اولین ولی+  

 

.زد باسنش به آرومی ضربه و خندید  

.جون پسر تعطیله امروز بگم باید اطالعت ضمن_  

 

 حافظ پهلوی از نیشگونی کوبیدو تخت روی رو پاش حرصی
.گرفت  

.میخندیدم بهت میدادم انجام کارارو اون دیشب اگه منم+  
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.برد تر نزدیک رو سرش کردو ریز رو چشماش  

بتونی؟ ممکنه یعنی_  

 

 گاز رو لبش گوشه صورتاشون سانتی چند فاصله از زده هیجان
.زد لب تر آروم و گرفت  

.نمیاد دلم وقت هیچ من ولی+  

 

 رو کرد،لباش نگاه آرومش و معصوم صورت به چندثانیه برای
.زد بوسه رو صورتش جز به جز بعد بوسیدو عمیق  

 

 

 

.بست رو چشماش و گذاشت سرش روی دست  

.نداشت یلدارو مستی سر از رفهایح شنیدن تحمل و داشت سردرد  

 با شاید تا رفت خواب اتاق سمت و گفت بخیری شب بیحال
.بشه بهتر حالش کمی استراحت  

.آرامشش سر از لبخند   برای بود کافی بند چشم گذاشتن  

 نتونه میشد باعث شدید سردرد اما داشت بهتری حال هرچند
.بخوابه  

 تا رفت بیرون اتاق از کالفه کردو پرت عسلی روی رو بند چشم
.کنه پیدا مسکن آشپزخونه توی بتونه شاید  

 نمیتونه کرد احساس شدو خشک سرجاش اما اتاق در کردن باز با
.بکشه نفس  
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 شکل فرهاد و یلدا بین که احساسی از بود مطمئن چقدر نبود مهم
 زودتر کنه کمک بهشون میخواست حتی اینکه نبود مهم و گرفته

.برسن هم به  

 بود بوسیدنش زده،درحال خیمه یلدا روی که فرهادی دیدن با حاال
.داشت مرگ احساس  

 راه و بیاره دست به دوباره رو هوشیاریش تا زد چنگ گلوش به
.بشن باز تنفسی های  

.کرد نگاه بهشون صدا بی و نشست زمین رفت،روی گیج سرش  

 حضورش متوجه نبودن اگر حتی بود مطمئن و بودن مست دو هر
.نمیشدن  

 به بالخره گذاشت باقی صورتش روی اشک رد که گرمایی با
.زد اومد،شیهق خودش  

 زمین روی بازم که شه بلند خواست و گرفت دیوار به رو دستش
.شد بیهوش اینبار افتادو  

 اتاق در جلوی به نگاهی کردو بلند سر بالخره صدا شنیدن با
.انداخت  

 میکرد سخت رو تشخیص بخش اون تاریکی هم طرفی از و مستی
 تا کرد نگاه دقت با و کرد ریز رو چشماش ثانیه چند همین برای

.ببینه زمین روی رو نغمه جسم تونست  

 با شدو بلند بود شاکی حواسش شدن پرت خاطر به که یلدا روی از
 سکندری میز گوشه با پاش برخورد با اما رفت نغمه سمت بهت

.خورد  

 بهش دور از و موند همونجا کنه حفظ رو تعادلش تونست وقتی
.شد خیره  

یلدا؟×  
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هوم؟••  

 

..افتاده نغمه×  

 

هممم؟••  

 

 مالید،میدونست رو چشماش کشیدو صورتش روی رو دستش
.بده انجام کاری هیچ نمیتونه حال این با و کرده روی زیاده  

 

 نبود کسی میرسید ذهنش به حاال که کسی تنها بودو مسافرت نیکان
.حامی جز  

.نداره اون جز رو هیچکس که میدید رددلس بودو دلخور هرچند  

 گوشی دنبال کردو نگاه رو میز و کاناپه روی فاصله همون از
.گشت  

 و رفت سمتش مکث بدون دید کاناپه پایین رو اون بالخره وقتی
.داشت برش  

 شماره هرچند اما حامی شماره کردن پیدا حال اون توی بود سخت
.کنه پیداش تونست اول قمر چند نوشتن با نمیاورد یاد به کامل رو  

 توی حامی صدای که تماس شدن وصل از میشد ناامید داشت
.پیچید گوشش  

فرهاد؟+  
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 رو تماس تردید با بعد کردو مکث ثانیه چند فرهاد شماره دیدن با
.کرد وصل  

 حاال بودو نزده حرف هم کلمه چند حتی باهاش بود وقت خیلی
.بود کرده تعجب  

 حتی نمیدادو دادن جواب اجازه بهش بود کنارش حافظ اگه قطعا
.کنه دعوا باهاش و کنه صحبت فرهاد با خودش بود ممکن  

.زد صداش زدو لبخندی عجیبش های حساسیت به کردن فکر با  

فرهاد؟+  

 

.زمین روی افتاده نغمه...نغمه×  

 

.کرد صاف رو کمرش شدو جا به جا  

چیشده؟ نغمه+  

 

..برسون خودتو نیست خوب حالش حامی..زمین افتاده×  

 

افتاده؟ کجا افتاد؟اصال که چرا؟چیشد آخه ولی+  

 

.خونمون بیا..خونه×  

 

.شده قطع تماس شد متوجه که بزنه حرفی خواست  

 درد خودش،هنوزم وضعیت به بعد کردو نگاه ساعت به نگرانی با
.برداره قدم از قدم بتونه نبود مطمئن داشتو  

 از میکردو نگرانش اما نغمه وضعیت کردن تصور و کردن فکر
.کنه نگران هم رو حافظ نمیخواست هم طرفی  
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 دعواش فرهاد با حتی یا و بشه بد حالش میترسید که مخصوصا
.بشه  

.بشه بلند کرد سعی د گذاشت تخت تاج روی رو دستش  

 آوردو بیرون لباس خودش برای عجله با و رفت کمد سمت لنگون
.پوشید همونجا  

 کمرش توی که دردی اما بگیره رو زدنش لنگ جلوی داشت سعی
.کنه ناله لب زیر و بزنه نفس نفس میشد باعث میپیچید  

 سمتش کشیدو راحتی نفس ماشین دیدن و پارکینگ به رسیدن با
.رفت  

 برای بود فرستاده پدرش که ای راننده همراه پیش دقیقه چند حافظ
.رفت بود کرده دعوت پدرش که مهندسی دیدن  

 برای بشه متوجه و برگرده خونه به رسیدنش از قبل تا بود امیدوار
.نیومده پیش جدی مشکل نغمه  

 از کردو روشن رو اون وقت اتالف بدون شدو ماشین سوار
.زد بیرون پارکینگ  

 

 های توصیه و بگیره نادیده رو سرعت میشد باعث نگرانی
.نیاره خاطر به رو حافظ همیشگی  

 شد باعث که شد هپیاد ماشین از سریع فرهاد خونه به رسیدن با
.کنه ناله دل ته از و بپیچه کمرش توی بدی درد  

.زد رفت،زنگ در جلوی دادو وضعیتش به لب زیر فحشی  

 

 

 مکث بدون شد مواجه خونه باز در با و شد متوقف آسانسور وقتی
.کرد نگاه رو خونه داخل و رفت جلو  
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 نگاهش خنثی بودو نشسته بود زمین روی که نغمه کنار فرهاد
.ردمیک  

.انداخت نغمه وضعیت به نگاهی و رفت سمتشون عجله با  

چی؟ افتاد؟برای چطوری+  

 

...ندیدمش بودم اونجا من..نمیدونم من×  

 

.کرد نگاه میکرد اشاره بهش انگشت با که جایی به  

 فرهاد به و برگردوند رو سرش سریع مشروب های شیشه دیدن با
.بود کرد،مست نگاه  

.کشید صورتش روی دستی  

نه؟ یا خورد مشروب ام نغمه+  

 

.کرد نگاهش دادو تکون طرفین به رو سرش  

.بخوابه که رفت کرد،زود می درد سرش×  

 

.نشست زانو دو روی شدو خم  

 کردو بلند رو سرش آروم پس باشه دیده آسیبی نمیکرد فکر
.کرد نگاهش  

..بود شده بیهوش بنظر  

کنیم؟ بلندش کنی کمک میتونی+  

.تانبیمارس ببریمش بهتره  

 

.شد بلند دادو تکون رو سرش  

.کردن بلندش و گرفتن رو بغلش زیر همزمان هردو  
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 نغمه وزن حاال بودو سخت خودشم وزن تحمل وضعیت اون توی
.بودن کرده بدتر رو چیز همه فرهاد خوردن تلو تلو و  

.خوابیده کاناپه روی هم یلدا شد متوجه که بودن در نزدیک  

.شد خارج خونه از برگردوندو سر اهمیت بی  

 به رو دیگه دست کشیدو عمیقی نفس آسانسور به شدن وارد با
 تحمل رو نغمه وزن بتونه تر راحت شاید تا داد تکیه اون دیواره

.کنه  

 

.شد ماشین سوار کردو دراز عقب صندلی روی رو نغمه  

 شدن خم و در شدن باز با که بود نکرده روشن رو ماشین هنوز
.زد فریاد فرهاد  

کنی؟ چیکار مثال که بیای میخوای وضعیتت ینا با+  

 

 رو ماشین بست،عصبانی شدت با اونو کشیدو در سمت رو خودش
.افتاد راه کردو روشن  

.باشه خوب حالش و باشه نیفتاده اتفاقی واقعا بود امیدوار  

.مینداخت بهش کوتاهی نگاه و میگشت بر یکبار دقیقه چند هر  

 رو کسی تا رفت شدو پیاده ماشین از رسید بیمارستان جلوی وقتی
.بیاره کمک برای  

 کمرش روی سرد عرق میکرد حس بودو شده بیشتر حتی دردش
.نشسته  
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 گوشه استرس با حافظ شماره دیدن و گوشیش خوردن زنگ با
.جویید رو ناخونش  

.بنده دستش یا و خوابیده کنه فکر شاید تا نده جواب گرفت تصمیم  

.شد بیمارستان وارد و ردب باال رو هاش قدم سرعت  

 

 

 عصبی رو گوشی نگرفتن جوابی و زدن زنگ چندبار از بعد
.کرد پرت تخت روی  

 اما بخوره شام اونجا و بمونه پدرش خونه ساعتی چند بود قرار
 بیشتر اجازه خودش به میشد باعث حامی وضعیت به کردن فکر

.نده رو موندن دقیقه چند از  

 عصبی حتی و نگران حامی نبود و خالی خونه دیدن با اما حاال
.بود  

 کجا نمیدونست حتی و نداشت رفته کجا اینکه مورد در حدسی هیج
.بگرده دنبالش  

.میکرد نگرانش این و کجاست نمیدونست هم ترانه حتی  

 سریع پس بپرسه حامی مورد در و بزنه زنگ فرهاد به نمیخواست
.گرفت رو نغمه شماره و رفت گوشی سمت  

 فرهاد صدای بالخره که دادنش جواب از میشد ناامید داشت کم کم
.پیچید گوشش توی  

الو؟×  

 

تو؟ یا است نغمه گوشی_  

 

..نیست نغمه×  
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رفته؟ نیست؟کجا چی یعنی_  

 

.کرد زمزمه و انداخت دورش تا دور به نگاهی پریشون و گیج  

.نیست خوب حالش نغمه×  

 

میگی؟چیشده؟ داری چی_  

 

...برد اونو حامی..حامی×  

 

.داد پیام بهش کردو قطع رو گوشی سریع حامی اسم شنیدن اب  

افتاده؟ اتفاقی رو؟چه نغمه بردی کجا_  

 

 بیمارستان رو نغمه اینکه از قبل کاش کرد فکر کردو نگاه سرم به
.میکرد خبر رو حافظ بیاره  

 شدن کبود جز خاصی مشکل و افتاده فشارش فقط بود گفته دکتر
.نداره پیشونیش جزئی  

.انداخت بهش نگاهی اومدو خودش به گوشیش یصدا با  

.زد زنگ دوباره حافظ که بود نخونده کامل رو پیامک هنوز  

.کرد وصل رو تماس تردید با  

!حامی؟_  

 

سالم+  
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 جواب هارو تماس یادبگیری نیست هستی؟قرار گوری کدوم_
 بدی؟

 

 جواب نبود ترس خاطر به جز که لکنتی با کردو مشت رو دستش
.داد  

.بیمارستان آوردمش منم..منم..بود شده بیهوش نغمه+  

 

بیمارستان؟ کدوم_  

 

 در سمت سریع کردو قطع رو تماس بیمارستان آدرس شنیدن با
.رفت  

 

 

 

.میداد تکون رو پاهاش مضطرب  

 چون فقط که کنه درک و بده دادن توضیح اجازه بهش بود امیدوار
.نداد خبر بهش کنه نگرانش نمیخواست  

 توی بدی درد که شد بلند جاش از سریع در انیناگه شدن باز با
.پیچید بدنش  

.کشید عمیقی نفس و فشرد هم روی رو پلکاش  

 رو چشماش میشد نزدیکش سرعت با که حافظ قدمهای صدای با
.برداشت عقب به قدمی لرزون کردو باز  

 آوردو باال رو سرش بغض با انگشتاش بین بازوهاش شدن قفل با
.کرد گاهن شدش سرخ های چشم به  

..ددی+  
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بده؟ خبر قبلش بری میخوای گوری هر نگفتم بهت مگه_  

برسونم؟ موقع به خودمو نتونم چی؟اگه بیاد سرت بالیی اگه  

بدی؟ جواب باید میزنم زنگ بهت وقتی بگیری یاد میخوای کی  

 

.بشه منظم هاش نفس ریتم تا کرد مکث ثانیه شده،چند ساکت  

:زد لب آوردو پایین رو صداش  

بچه؟ بیرون اومدی خونه از حالت این با چرا_  

 

.کرد حلقه گردنش دور رو دستاش و چسبوند سینش به رو خودش  

 رو دلیلش وقتی شدن تحقیر و شدن تنبیه داشت مشکلی چه
 میدونست؟

 طوری نداره،حافظ رو تحملش توانایی میکرد فکر هربار هرچند
بود؟ چی از ترس اینهمه پس ببره لذت اون از که میداد انجامش  

 به نسبت ناامیدیش دیدن و حافظ واکنش به کردن فکر فقط شاید
.میترسوند موقعیتی چنین از انقدر اونو که بود خودش  

 مثل شده قفل کمرش دور حافظ دستهای وقتی کشید راحتی نفس
.نگذشت گردنش بوسیدن خیر از همیشه  

.داد جواب بود نپرسیده که سواالتی به و کرد بلند رو سرش  

.خونشون برم که گفت...بده نغمه حال گفت...زد زنگ بهم فرهاد+  

 اینکه از قبل میخواستم ددی،من کنم نگرانت نمیخواستم که من
.باشم اونجا منم خونه برگردی  

 

.زد ضربه پیشونیش وسط به انگشت با کردو اخمی  
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 نگران بیشتر نمیدی جواب گوشیتو وقتی بود نگفته بهت ددی_
 میشه؟

..کوچولو بمونی خونه توی و بدی خبر خودم به بود بهتر  

 

.کرد نگاه چشماش به کردو خیس زبون با رو لباش  

...نمیکنم اونجوری دیگه..دیگه+  

 

 کمرش دور دستای حلقه کشیدو دندون به رو انگیزش وسوسه لبای
.کرد تر تنگ رو  

!حافظ؟..حا••  

 

.کشید عقب سریع و کرد باز رو چشماش نغمه صدای شنیدن با  

.شد تخت نزدیک و برگشت سمتش خونسرد اما حافظ  

حافظ؟ جان_  

خوب؟ دختر آوردی خودت سر چی  

 

 بزرگتر برادر صدای شنیدن دید،با که چیزی از بود شوکه هرچند
 بیخیال زدو گریه زیر بود شنیدنشون منتظر مدتها که سواالتی و

.کشید بغلش توی رو خودش وضعیتش  

 تا زد چنگ حافظ لباس به ردوک گریه حرفی هیچ بی دقیقه چند
.بزنه حرف و کنه باز لب بالخره تونست  

.هلند برگردم میخوام...خونه برگردم میخوام من..من••  

 

.بوسید رو اشکش از شده خیس چشمای کردو نوازش رو موهاش  
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 انجام میتونی بخوای که موقع هر بخوای که خب،هرکاری خیلی_
.میکنیم کمکت ماهم که میدونی و بدی  

میده؟ آزارت عزیزم؟چی چرا گریه  

 

 ازدواج باهاش نمیخوام دیگه...ندارم دوست فرهادو دیگه من••
...کنم  

 

:پرسید کردو اخم  

کنه؟ کاری کرده جرات یا گفته کرده؟چیزی اذیتت_  

 

.خوبه قبل نکرده،مثل کاری اون...نه••  

 بازی نقش نمیخوام ندارم،دیگه دوستش قبل مثل دیگه من
.خونه مبرمیگرد...کنم  

 

 

.موردش در بعدا میزنیم عزیزم،حرف باشه_  

 

 

 

.بود شده دنیا دختر ترین آروم برده،دوباره خوابش بعد کمی  

 میکرد بازی انگشتاش با بودو مونده سرپا هنوز که حامی سمت
.کشیدش خودش دنبال و رفت  

 پاش روی رو حامی و نشست اتاق گوشه نفره دو مبل روی
.بوسید رو لباش آروم و گذاشت شونش روی رو نشوند،سرش  

...میکنه درد هنوز کمرت میکردم فکر_  
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.شد جا به جا کردو اخم  

.هنوز میکنه درد+  

 

نداری؟ مراعات قصد جنابعالی ولی میکنه درد پس_  

 عقب تنبیهاتو خاطرش به باشه بهتر و گرفتم جدیش زیاد من شاید
.نندازم  

 

.گرفت رو دستش کردو نگاه چشماش به مظلومیت با  

...شدم نگران که گفتم..گفتم..نکردم بدی کار که من ددی ولی+  

 

.خندید کردو نگاه پلکاش لرزش به  

 نمیکنم برخورد باهات آروم انقدر دیگه بشه تکرار دیگه یبار اگه_
 هوم؟

 

.داد تکیه شونش به دوباره دادو تکون رو سرش  

بگی؟ چی نغمه به میخوای+  

 

چی؟ مورد در_  

 

...بابایی دید مارو+  

 

.نیست عجیبی خب؟چیز_  

.میگم رو حقیقت پرسید موردش در اگه  
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...آخه ولی+  

 

آخه؟ ولی_  

.کنیم پنهونش ابد تا نمیشه آخه ولی  

 

*** 

 

 پایین رو خودش دوباره نمیتونست نشسته،حتی سرد راهروی توی
.بزنه زنگ کسی به بخواد ساختمون سرایدار از تا برسونه  

.بره داخل نمیتونست وبود شده بسته خونه در  

 درستی درک بست،هرچند رو چشماش دادو تکیه در به رو سرش
.بود نغمه وضعیت نگران نداشت اومده پیش اتفاقات از  

 که بود نشده متوجه نغمه افتادن از قبل تا حتی که بود مست انقدر
 برای نغمه آورد خاطر به تازه بعدتر و بوسیده اون جای به یلدارو

.بود رفته خوابیدن  

 اون توی اونارو نغمه بود کشید،امیدوار صورتش روی دستی
.باشه ندیده وضعیت  

 

 

 

 برده خوابش شد مطمئن اینکه از بعد و رسوند خونه رو حامی
.برگشت نغمه پیش دوباره  

 نگران بیشتر حاال اما بود کرده زندگی تنهایی این از قبل هرچند
.بود  
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 واقعا نبود مطمئن و باشه گرفته درستی تصمیم نبود مطمئن
.باشه داشته حقیقت فرهاد به اش عالقه شدن کم مورد در حرفاش  

 نداشته یلدا به ربطی قضیه این و باشه اشتباه حسش بود امیدوار
.باشه  

 های سختی تمام گذروندن از بعد میکرد حس میدیدو تنها رو نغمه
.داره رو بهتری زندگی لیاقت االن داشتن هردو که  

 اهمیت بی رو ای دیگه چیز هر برادر عنوان به میتونست کاش
 خواهر برای برمیاد دستش از هرکاری بتونه تا بده نشون

.بده انجام کوچیکتر  

 رو نغمه بتونه اونم بود امیدوار اومد نمی خوشش فرهاد از هرچند
.نگیره نادیده رو چیز همه یلدا خاطر به و باشه داشته دوست  

.کرد نوازش رو هاش مژه کشیدو صورتش روی رو دستش  

 شکل بدترین به مادرشون اشتباهات خاطر به بچگیشون تمام
 همچین توی رو خواهرش دوباره نمیتونست حاال بودو گذشته

.ببینه وضعیتی  

 

 هاش فشرد،شقیقه هم روی رو پلکاش گذشته اتفاقات یادآوری با
.داد ماساژ رو  

 چیز مهه چقدر و کنه بهتر رو چیز همه تا بود کرده سعی چقدر
.بود شده بدتر  

 از رو نغمه و کنه پاک حدودی تا رو ننگ لکه بود تونسته شاید
 شکل اون به بود نخواسته وقت هیچ بده،اما نجات موقعیت اون

.بده انجامش  

 کنه بهتر رو حالش و باشه کنارش میتونست که سالهایی تمام
.میجنگید افکارش با بودو کرده زندانی اتاقش توی رو خودش  
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 چند هنوز اما رفت اتاق داخل سرویس سمت کشیدو عمیقی نفس
 زمین روی و شدن منقبض ساقش پشت برنداشته،عضالت قدم

.افتاد  

.فرستاد وضعیتش به لعنتی و بست رو چشماش درد از  

 

 توی حتی بدنش که حالی در باشه مواظبش میتونه چطور کرد فکر
.میداد نشون ضعف خودش از موقعیتی همچین  

 باشه مراقبش و باشه کنارش همیشه میتونست طورچی؟چ حامی
داره؟ مشکلی همچین خودش که درحالی  

 شدن بلند برای درد به توجه بی و گذاشت زمین روی رو دستش
.کرد تالش  

 درد افتاد،از زمین روی دوباره و وایسه پاهاش روی نمیتونست
.کرد ناله  

 

 

 

 داخل نغمه وضعیت بررسی برای که پرستاری کمک با نهایت در
.بشینه اتاق گوشه مبل روی و بشه بلند تونست بود اومده  

 تکیه مبل پشتی به تنها و بده ماساژ رو پاهاش نکرد سعی حتی
.بست رو چشماش دادو  

 رو درمان و کنه توجه حامی های حرف به بیشتر بود بهتر شاید
.بده ادامه  

 این متاسفانه و بده نشون ضعفی خودش از نمیخواست هیچوقت
.بود کرده ضعیفش واقعا اختالل  
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 نمیتونست و نمیشد مربوط خودش به تنها موضوع این دیگه حاال
.نزنه حرف درموردش و کنه پنهانش قبل مثل  

 باید حامی از مراقبت برای بنظرش و باشه بیخیال نمیتونست دیگه
.میکرد حل رو خودش مشکل اول  

 

**** 

 

 نفس برای رو سرش کردو باز رو چشماش خفگی احساس با
.گرفت باال کشیدن  

.بود چسبونده خودش به کرده،کامال اسیر دستاش بین اونو حافظ  

 به و بگیره فاصله کمی کرد سعی کشیدن عمیق نفس چندبار از بعد
.کرد نگاه خوابش غرق صورت  

. زد لبخند و گذاشت گونش روی رو دستش  

.بود نکرده عوض رو لباسهاش حتی و اومد می خسته خیلی بنظر  

 رو دستاش حلقه حافظ که بشه بلند خواست و بوسید رو پیشونیش
.کرد تر تنگ  

.پیشم بمون دیگه فعال،یکم نرو_  

 

 رو هاش پلک پشت اینبار کردو حلقه گردنش دور رو دستاش
.بوسید  

 

کنه؟ آماده صبحونه برات کی پس+  

 

 با و میکنی آماده صبحونه میشی بیدار شما روز هر که نه حاال_
...میکنی بیدارم بدبختی هزارتا  
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 ریه به رو برد،عطرش فرو گردنش گودی توی رو سرش و خندید
.کشید  

..بابایی که ای خسته آخه+  

 با رو صورتش کردو نگاهش زده هیجان زد سرش به که فکری با
.گرفت قاب دستاش  

بشم؟ باباییت من امروز میشه+  

 

 که ها لب کرد،فاصله تر نزدیک رو صورتش زدو ای خسته لبخند
.داد جواب بالخره شد میلیمتری  

.من کوچولوی ددی دارم نیاز مراقبتت به مدت یه راستش_  

 انگار حافظ اما بود جمله از بعد بوسه منتظر بست رو چشماش
.نداشت رو قصدش  

.کرد نگاهش متعجب و کرد باز رو چشماش  

 کنه تالفی باشه داشته رو ددی نقش قرار که حاال بود بهتر شاید
.میرسید ها لب کبودی به هربار که رو خشنی های بوسه  

 و گرفت دندون به رو گوشتیش لبای وقت اتالف و مکث بدون
.کشید  

 با اما بود،حافظ پردردش ناله شنیدن و اعتراض دیدن منتظر
.میزد لبخند حتی میکردو نگاهش میزدن برق که چشمهایی  

 

 

 

 اما بره پایین تخت از حرف بدون کشید،میخواست عقب آروم
.کشید و گرفت رو دستش دادو نشون العمل عکس سریع حافظ  



 معصوم زیبا

 - 559 - 

 هولش عقب به کمی کرد سعی و گذاشت سینش روی رو دستاش
.نداشت ای نتیجه اما بده  

...ددی+  

 

 همراهیش کرد سعی خوردو رو حرفش ادامه لباش شدن بوسیده با
.کنه  

 رو خودش خوردو شدیدی تکون اما باسنش روی دستهاش حس با
.شیدک جلو  

..داره درد+  

 

.نمیکنم اذیتت_  

 

 

 آهی اون مالیم نوازش و باسنش روی دستش دوباره نشستن با
.کشید  

.سپرد حافظش به رو خودش همیشه مثل و بست رو چشماش  

 حافظ سینه به رو سرش زده خجالت قبلیشون رابطه یادآوری با
.داد قرار دسترس در بیشتر رو گردنش اتفاقا که چسبوند  

 

**** 

 

 داخل از رو هاش لباس کشیدو بیرون تخت زیر از رو چمدونش
.کمد  
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 صدای با بودو خوابیده راهرو داخل رو شب تمام که فرهاد به حتی
 بود اومده اتاق داخل مستقیم بودو نکرده توجهی بود شده بیدار پاش

.کنه جمع رو وسایلش تا  

 

.کشید صورتش روی دستی دادو تکیه چارچوب به رو سرش  

میکنی؟ چیکار داری عزیزمنغمه؟×  

 

.داد جا چمدون داخل لباس دست چند توجه بدون  

 

 بوسه بود نشست،مشخص زمین روی کنارش شدو تر نزدیک
 خاطر به کنه قانعش چطور نمیدونست حتی حاال و دیده رو شون

.بوسیده یلدارو بده تشخیص نتونسته مستی  

 سمت که سیلی با اما کنه جلب رو توجهش تا گرفت رو دستش مچ
 صورتش روی دست کردو رهاش اومد فرود صورتش چپ

.گذاشت  

خب؟ نیستم تو عزیز   دیگه من••  

.نداریم هم با صنمی هیچ دیگه واقع در  

 

.نیست میکنی فکر که میکنی،اونطوری اشتباه نغمه×  

 

 خونه تو که زدم توهم بگی میکنم؟میخوای اشتباه••
یدی؟بوس دوستمو بهترین خودم چشمای خودمون،جلوی  

 

..تویی میکردم فکر من..من ولی...باشه بوسیدمشمن×  
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 کن باور نغمه...یلداست اون بدم تشخیص نتونستم و بودم مست
...که  

 

.شووو فرهاد،خفه شو خفه••  

 

.شد بیدار هم یلدا که بود نغمه داد با  

.داشت عجیبی سردرد اومدو نمی یادش دیشب از چیزی  

 به رو دستش که درحالی شدو بلند جاش از نغمه دوباره جیغ با
.رفت اتاق سمت بود گرفته سرش  

 

 

 

 رو دستش توی گوشی نغمه که بود اتاق در کردن باز محض به
.کرد پرت پاش جلوی  

.کرد نگاهش بهت با و برداشت عقب به قدمی اتفاق این از شوکه  

 رو خیانت انتظار شاید نداد،درواقع اون به اهمیتی حتی اما نغمه
 همچین دوستش بهترین وقت هیچ نمیکرد داشت،فکر فرهاد از

.بده انجام کاری  

 سرعت با و برداشت رو کیفش تنها اتاق وسط باز چمدون بیخیال
.رفت بیرون خونه از شدو رد یلدا کنار از  

 هول و برگشت بود گرفته دست توی رو سرش که فرهادی سمت
.پرسید شده  

کرد؟ اونجوری چرا نغمه...نغمه••  

 

نیست؟ یادت دیشب از چیزی×  
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 خاطر به رو چیزی کرد سعی و گذاشت صورتش روی دست
.بود فایده بی اما بیاره  

 

افتاده؟ نمیاد،اتفاقی یادم چیزی که من••  

 

 و بدم تشخیصتون هم از بودیم،نتونستم مست دوتامون دیشب×
..بوسیدیم نغمه چشمای جلوی همدیگرو  

 

.اومد حرف به یطوالن مکث از بعد و نشست زمین روی همونجا  

 اینکارو نمیخواستیم واقعا و بودیم مست که میدونه..نغمه..اون••
نه؟ مگه بدیم انجام  

 

.شد رد کنارش از شدو بلند جا از عصبی  

.نمیفتاد اتفاقی همچین االن که میدونست اگه×  

 

**** 

 

 که میرفت سرویس سمت کرده رفت،اخم پایین تخت از زدو غلتی
.برگشت سمتش شدو خشک جاش سر حافظ خنده صدای با  

میخندی؟؟ داری چی به+  

 

..میزنی لنگ ساده الپایی یه خاطر به چطور اینکه به_  
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 سمت و برگردوند روشو دادن جواب بدون خجالت از شده سرخ
.کرد تند پا سرویس  

 

 

 

 رو گوشی نگرفتن جوابی و هم سر پشت های زدن زنگ از کالفه
.رفت کمد سمت کردو پرت تخت روی  

 بهش که هم حاال بودو نداده شدنش بیهوش مورد در توضیحی نغمه
.نمیداد جوابی میزد زنگ  

 پرت تخت روی آوردو بیرون لباس دست چند مختلف افکار غرق
.کرد  

 حرف به سرویس از حامی اومدن بیرون و در صدای شنیدن با
.اومد  

 بهش بار نغمه،چند دنبال میرم اونجا از بعد شرکت میرسونمت_
.نگرانم نداد جواب زدم زنگ  

 

.کرد نگاهش دادو تکیه کمد به لبخند با  

میگیری؟ اجازه ددی از داری االن+  

 

.گرفت گردنش از گازی زدو قهقه  

 مگه...برم جایی ددی اجازه بدون نیست درست دقیقا،بنظرم اوم_
حامی؟ بابا نه  

 

 

.کشید رو فرضی خطوط سینش روی انگشت با کردو اخم  
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..کنم نگرانت نمیخواستم فقط من...بابایی گفتم که نم+  

 

نکردی؟ نگرانم و_  

 

برمیگردی؟ زود انقدر که میفهمیدم باید کجا از خب+  

 

.کرد اسیرش و گذاشت کمد روی سرش دوطرف رو دستاش  

خونه؟ برگشتم زود که بوده من از اشتباه درواقع پس_  

 

 دستش یتو رو حافظ تیشرت گوشه و انداخت پایین رو سرش
.گرفت  

.ندم انجامش دیگه میدم قول که گفتم...که گفتم..ببخشید+  

 

 

 

.بشه پیاده تا موند منتظر شدو متوقف شرکت جلوی  

.نداشت قصدی همچین انگار اما حامی  

کجاست؟ پرت کوچولو؟حواست هی_  

 

.کرد نگاهش جدی کردو اخم  

خب؟ برگرد میشی،زود تنبیه برسی دیر+  

 

 و بوسید رو دستش کف مالیم گرفت،خیلی رو دستش خندیدو
.کرد نگاهش  
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 اگه که باش خودت مراقب بابایی،فقط خودمو میرسونم زود_
.میکشی درد بد و میشه عوض جاهامون اونوقت بیفته اتفاقی  

 

.بوسید رو گونش و کشید جلو رو خودش  

.باش خودت مراقب توام+  

 

 حرکت هنغم خونه سمت شرکت به ورودش بابت اطمینان از بعد
.کرد  

 متوقف رو ماشین نغمه تماس با که بود نگذشته دقیقه چند هنوز
.داد جواب کردو  

الو؟نغمه؟_  

 

نیستی؟ خونه حافظ...خوبی؟ سالم×  

 

 دختر نمیدی جواب میزنم زنگ تو،چرا دنبال میومدم داشتم_
 خوب؟

 

.زدم زنگ یکی این با گذاشتم جا خونه گوشیمو حافظ×  

 

نیستی؟ خونه االن مگه خب خیلی_  

 

لطفا؟ برگردی توام،میشه خونه جلوی نه×  

 

افتاده؟ خودمو،اتفاقی میرسونم االن آره_  
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.بهت،فعال میگم حاال بیا×  

 

.فعال_  

 

.زد دور کردو روشن دوباره رو ماشین وقت اتالف بدون  

 خاطر به تنها دیشبش حرفهای و باشه نیفتاده بدی اتفاق بود امیدوار
.باشه فرهاد با همیشگیش دعواهای  

 زود خیلی تونست و نداشتن فاصله هم از زیاد شرکت و خونه
.برسونه خونه به رو خودش  

 زودتر نغمه اما بشه پیاده ماشین از خواست در جلوی دیدنش با
.شد سوار و رسوند ماشین به رو خودش  

 سرخ بینی نوک و کرده پف های ریخته،پلک هم به صورت از
.کرده گریه پیش دقیقه چند بده تشخیص میتونست شدش  

 

خوبه؟ حالت_  

 

.کنه پنهون رو صورتش کرد سعی بردو گوشش پشت رو موهاش  

 منم امروز میشه...بمونم خونه تو تنها خوبم،نمیخواستم آره×
شرکت؟ بیام همراهت  

 

.برگرده کرد وادارش و گرفت رو بازوش  

کرده؟ اذیتت کردی؟کسی دعوا فرهاد نغمه؟با چیشده_  

 

 و کنه جاری رو اشکاش سیل دوباره تا بود کافی لهجم چند همین
.بیفته هق هق به  
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 که نمیخوام...کنم،نمیخوام ازدواج فرهاد با نمیخوام من حافظ×
..خودم مثل بشن هام بچه بعد و کنم مجبورش  

 

چیه؟ میگی؟مشکل داری چی_  

 

 نیست یادت...نداشت دوست بابارو مامانم..نداره دوسم فرهاد×
 کردن طردم آشناها ترین نزدیک حتی نیست کرد؟یادت چیکار

 من مامانم؟حافظ خیانتای از یکی حاصل میکردن فکر چون
...حرومزاده بگن هام بچه به نمیخوام  

 

 به توجه بدون نغمه که درحالی خودش به بودن مسلط بود سخت
 مرور بلند صدای با رو خاطراتشون ترین دردناک وضعیتش

 کوچیک خواهر شاید تا کرد بغلش و فتگر رو دستش اما میکرد
.بشه آروم کمی تر  

 همون اینکه مثل اما نوازش حتی نه و داشت زدن حرف توانایی نه
.تر بارونی رو چشماش و کنه ساکت رو نغمه تا بود کافی بغل  

 کشیدو بیرون بغلش از رو خودش بالخره وقتی بعد دقیقه چند
 روشن رو ماشین و گرفت نفسی کرد پاک دستمال با رو صورتش

.کرد  

 زودتر و نکنه فکر کذایی خونه اون توی اتفاقات به میکرد تالش
.برسونه شرکت به رو خودشون  

 معذب رو حامی و نباشه شرکت توی پدرش الاقل بود امیدوار
.باشه نکرده  
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 همین توی که ترافیکی به کشیدو آهی اصلی خیابون به رسیدن با
.کرد نگاه بود اومده وجود به دقیقه چند  

 این ماشینا زیاد تعداد بودو کرده تصادف جلوتر ماشینی بنظر
.بود آورده وجود به رو وضعیت  

 طبق اما بشه مطمئن حامی حال از الاقل تا برداشت رو گوشیش
.نداد جوابی همیشگی بد عادت  

 خیره جلو های ماشین به اخم با و گذاشت کنار رو گوشی عصبی
.شد  

.باشه نیفتاده ای دیگه بد اتفاق بود امیدوار  

 

 بود آورده براش منشی که رو کیک از ای دیگه تیکه بیخیالی با
 با الاقل تا برداشت میز روی از رو گوشی و گذاشت دهنش داخل
.کنه سرگرم رو خودش اون  

 رو کاری حوصله حافظ بدون و بود نشده سپرده بهش کاری هنوز
.نداشت  

 و پرید گلوش توی کیک ظحاف نشده داده پاسخ تماسهای دیدن با
 بیرون هاش سرفه بین رو کیک های تیکه میکرد سعی که درحالی

.نشست جاش سر صاف نکنه پرت  

 از رو تماسی هیچ وجه هیچ به بود داده قول که بود صبح همین
 بی تماس   تکرار   همه اون دیدن با حاال و نگیره نادیده حافظ طرف
.نکنه فکر توجهی بی این نتیجه به نمیتونست پاسخ  

 دار صدا روی رو گوشی کشیدو صورتش روی رو دستش
.زد زنگ بهش زود خیلی زد سرش به که فکری گذاشت،با  
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 شدو سرپا سریع اما اتاق در پشت از حافظ گوشی صدای شنیدن با
.کرد نگاه در به استرس با  

 کرد سعی دستپاچه دادو قورت رو دهنش آب حافظ شدن وارد با
 بهش نکنه فکر تا ببره کنار چشمش ویجل از رو کیک بشقاب
.گذشته خوش  

 کافی اتاق آروم وضعیت و صورتش حالت دیدن اما حافظ برای
.نداده رو جوابش دلیل بدون بشه مطمئن تا بود  

 مخصوصش صندلی روی و رفت بزرگتر میز سمت خونسرد
.نشست  

.ببینم اینجا بیا_  

 

 کنه کنترل رو دستهاش لرزش میکرد سعی که شده،درحالی هول
.کرد سالم میشد شنیده سختی به که صدایی با شدو نزدیک  

داشت؟ خاصی دلیل ندادنت جواب_  

 

 فقط...ندم جواب نمیخواستم..که یعنی،نمیخواستم...نه من...من+
...گوشی  

..بود سکوت حالت روی گوشی...بود بیصدا  

 

.زمین روی پا و دست چهار_  

 

چی؟..چ+  

 

.کرد تکرار تری جدی لحن با کردو اشاره پاش جلوی به  
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.زمین روی پا و دست چهار_  

 

..من بابایی+  

 

کنم؟ مجبورت یا میشینی_  

 

 زمین روی تردید با دادو تکون طرفین به ترس با رو سرش
 دست چهار میخواست که همونطور حافظ دوباره اشاره نشست،با

 امان در نگاهش از الاقل تا انداخت پایین رو سرش شدو پا و
.بمونه  

 پسر شده هرطور میخواست بودو تر جدی قصدش اما حافظ
 به توجه بدون که کنه تنبیه همیشگیش اشتباه بابت رو کوچولوش
 تا زد زنگ منشی به و گذاشت کمرش روی پارو هردو وضعیتش

.بیاره بود آورده حامی برای که کیکی همون از  

 

 

 

 ثباع ببینه وضعیت این توی رو اون منشی اینکه به کردن فکر
.بشه گرمش و کنه حس پوستش زیر رو خون جریان میشد  

 مشغول خونسرد که حافظی به مظلومیت با آوردو باال رو سرش
.کرد نگاه بود گوشش با کار  

...ددی+  

 

 پایین رو سرش خوردو رو حرفش ادامه در صدای شنیدن با
.کنه حقارت احساس کمتر شاید تا انداخت  
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.موند ساکت نکردو سربلند حتی ام نغمه صدای شنیدن با  

.گذاشت میز روی رو نسکافه و کیک سینی  

 های پرونده نیست اینجام،مشکلی حاال که من میگم داداش×
بندازم؟ نگاه یه رو فروش  

 

 چند و گذاشت دهنش روی دست حافظ پاهای زیر حامی دیدن با
.کرد مکث ثانیه  

!حافظ؟..حا×  

 

 رو شرط من خب و باخته رو بازی حامی آقا نیست،فقط چیزی_
...بردم  

 

 فشار هم روی رو هاش پلک و گرفت گاز رو لبش گوشه
 سوالی وضعیتش مورد در و بره بیرون زودتر بود داد،امیدوار

.نپرسه  

 و تحقیر باعث چقدر اونجا حضورش نمیکرد درک انگار اما نغمه
:پرسید خودش به رو اینبار که میشه حامی خجالت  

خوبه؟ حالت تو!حامی؟×  

 

 این نگران چیزی هر از نداشت،بیشتر جوابی و کرده لهو
 ادامه برای رو نغمه کارش این با و بده جواب که بود موضوع

.کنه تشویق زدن حرف  

.نداره زدن حرف اجازه میکنم فکر خب_  

 

.داد ادامه نغمه به رو و خندید  
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.نباش اون نگران_  

.هکن آماده برات تا بگو منشی به خواستی رو ای پرونده هر  

 

.رفت بیرون اتاق از پریده باال ابروهای با دادو تکون سری  

 دقیقه چند که چیزی طرفی از و بیمارستان توی اشون بوسه دیدن
 تا میکرد سعی هم طرفی از میکردو متعجبش بود دیده پیش

.نکنه دخالت نخواستن خودشون  

 حق بهش اما نمیزاشت تنهاش میکردو کمکش همیشه حافظ هرچند
 کافی موضوع نمیکرد،همین دخالت کاراش توی یدادوم انتخاب

 خود شاید تا بمونه منتظر و کنه کنترل رو کنجکاویتش حس تا بود
.بگه رو چیز همه حافظ  

 

 بودو کرده کمتر بود که چیزی از رو توانش خجالت و استرس
.میلرزیدن کم کم دستاش حاال  

 و کنه شکنجه رو روحش داره قصد حافظ میکرد احساس هرچند
 اون تحمل توانایی دیگه اما نمیکنه وارد کمرش به فشاری

.نداشت رو وضعیت  

 دهنش تو که کیک شیرینی طعم و میکردن گز گز دستاش کف
.میرفت تلخی به رو کم کم بود مونده  

 تا مالید شونش به رو صورتش راست سمت و کشید عمیقی نفس
.بگیره رو قلقلکش و عرق قطره لغزش جلوی  

 

..ببخشیدم لطفا..لطفا...بابایی+  
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 شکمش زیر آروم و برداشت کمرش روی از رو پاهاش از یکی
 و دید می رو لرزشش وضوح به که بود ای دقیقه کشید،چند

.بود شده تنبیه کافی اندازه به بنظرش  

 

 مجبوری اینصورت غیر در چون نباشه کار در بعدی دفعه بهتره_
 من برای که میدونی خب و یکن تحمل رو قالده کامل هفته یه

 خودم دنبال سگم مثل و گرفتم رو ات قالده وقتی نداره اهمیتی
.میکنن فکری چه بقیه میکشمت  

 

.کرد نگاهش مضطرب کردو پایین و باال رو سرش مکث بدون  

 زمین روی کشیدو راحتی نفس برداشت پارو دو هر بالخره وقتی
.کرد ناله درد شد،از پخش  

 روی رو سرش اینبار شدو بلند دوباره اش اشاره و حافظ صدای با
.بست رو چشماش و گذاشت پاهاش  

 

 

 

 اون با خیاالتش از بعد و فرهاد از بعد زندگی   نبود مهم براش
 به نمیتونست دیگه حاال صورت هر بگذره،در قراره چطوری

 به کردن فکر و کنه ازدواج این به راضی رو خودش عنوان هیچ
.میترسوندش ربیشت اون با آینده    

 با طرفه،هرچند دو عشق بدون رابطه   که بود فهمیده رو این خوب
 به رو تعهد سنگین بار نمیتونه اضافی تزیینات و ملک و پول

.میکنه پاره رو وفاداری بند طرفین از یکی بالخره و بکشه دوش  



 معصوم زیبا

 - 574 - 

 بچه و خودش سالها بودو داده انجام رو کار این زمانی مادرش
 رو فرهاد ازدواج این با نمیخواست حاال و بود داده آزار رو هاش
.کنه حافظ و خودش به شبیه رو هاش بچه و مادرش به شبیه  

 تا بود گذاشته قرار باهاش بودو زده زنگ خانوادگیشون وکیل به
.کنه تموم ماجرارو این زودتر هرچه  

 باشه مطمئن تا کافیه کردنش قانع و حافظ با زدن حرف میدونست
.میکنه موافقت ظرشن با هم پدرش  

 و گذاشت جواب بدون رو فرهاد تماس روز توی هزارم بار برای
.کرد خاموش رو گوشیش اینبار  

 و گذاشت کنار رو وضعیتش،غرور نگران و خبری بی از خسته
.زد زنگ حافظ به  

.شنید رو حافظ صدای که میشد ناامید اونم از داشت کم کم  

!حافظ؟••  

 

..بفرما_  

 

 بدونم نیست،میخواستم خونه که ساعتیه دچن نغمه راستش••
کجاست؟ بدونی ممکنه...که  

 

.بزنم حرف باهات منه،باید پیش_  

 

خوبه؟ حالش...حالش••  

 

.بزنیم،حالش حرف باهم مورد همین در باید اتفاقا_  

.میفرستم،فعال برات آدرسو  
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.فعال..خب خیلی••  

 

 لخت موهای توی رو دستش دوباره گوشی کردن قطع محض به
.کرد نوازشش به شروع بردو فرو پسرکش  

 حالت همون توی دقیقه چند گذشت از بعد بودو شده آروم زیادی
.بود شده جا جابه حتی نه بودو کرده خستگی ابراز نه بودن  

.زد صداش آروم کشیدو رخش نیم روی رو دستش  

عزیزم؟_  

 

.گرفت باال کمی رو سرش کردو باز رو چشماش آروم  

ی؟بر میخوای بابایی+  

 

.نه کوچولو،االن نه_  

.رفتن خواب پاهات شو جا جابه پاهات؟یکم نشد خسته  

 

 توی کامال رو شد،خودش بلند خواسته خدا از دادو تکون سری
.داد جا بغلش  

.کرد پنهون سینش توی رو صورتش زدو لبخندی  

 بعد کردو مکث ثانیه چند نداشت رو وضعیت این انتطار که حافظ
.بوسید رو سرش  

 میتونی و بغلی،ساکته اتاق توی برای میتونی میاد خوابت اگه_
.بخوابی مبل روی  

 

بمونم؟ همینجا نداره اشکال+  
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.شد جا جابه کمی بیشترش راحتی برای کردو نوازش رو کمرش  

 

...نداره که معلومه_  

 

 

 

.نبود اتاق توی حافظ بودو مبل روی کرد باز که چشم   

 ساعت چند مگه کرد فکر کردو نگاه رو اتاق دور تا دور گنگ
.شده تاریک انقدر هوا که خوابیده  

 نگاهش لبخند با که حافظ به و برگردوند سر در صدای شنیدن با
.شد خیره میکرد  

 انرژی ازت انقدر الپایی یه نمیکردم بودیا،فکر خسته خیلی_
.بگیره  

 

.کشید ای خمیازه کشیدو صورتش روی رو دستش  

شد؟ شب کی+  

 

.رفت پنجره سمت خندیدو  

 بیدارت اومدم االن نشده،اتفاقا شب هنوز خب ولی خوابیدی زیاد_
.بخوابی بتونی شب که کنم  

 

 اشو خنده میکرد سعی که حالی در کردو جمع رو ای کرکره پرده
.رفت سمتش کنه کنترل حامی شده جمع صورت دیدن بابت  
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.موندن شرکت از شده خسته ام خونه،نغمه ببرمت بابایی پاشو_  

 

میمونی؟ خودتم ددی+  

 

.برگردم باید هنوز دارم کار مقدار یه میخوریم،ولی باهم ناهارو_  

 

.کرد دراز کردنش بغل برای دستاشو کردو آویزون رو لباش  

.کرد گذاشت،بلندش کمرش پشت دست زدو لبخندی  

 

نمیبری؟ منو فرهاد پیش بری میخوای که شبم+  

 

هوم؟ برمیگردم زود نغمه پیش عزیزم،بمون نه_  

 

.بوسید رو گونش آروم دادو تکون سری  

 

 

 فرهاد از شدنش دور و نغمه ناراحتی باعث چی نمیدونست دقیقا
.کنه اذیتش پرسیدن با نمیخواست دلشم و شده  

 بپرسه نکرد فرصت حتی که رفت خوردو ناهار سریع انقدر حافظ
.برمیگرده کی  

 صداش خوردو تکون جاش سر حافظ نبود و نغمه سکوت از کالفه
.زد  

 

 درست شام هم با داری حوصله اگه...داری اشو حوصله اگه+
 کنیم؟
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.داد تکون سر زدو لبخندی  

..نیست خوب زیاد آشپزیم من فقط×  

 

.کشید جلو رو خودش ذوق با  

 دوتایی کنم فکر ولی آشپزیم نداره تعریفی زیاد منم نداره اشکال+
...بتونیم  

 

 کج رو سرش حافظ همیشگی کار به کردم فکر با کردو مکث کمی
.داد ادامه کردو  

هوم؟+  

 

 

 خودش برای و رفت جلو بود نشسته پشتش فرهاد که میزی دیدن با
.کشید عقب صندلی  

 شده کاراش خاطر به نغمه اشکای متوجه که باری اولین از بعد
 باهم زدن حرف و دیدن از هردو نداشتو باهاش خوبی رابطه بود

.بودن فراری  

.بود دشمنیشون از تر مهم ردوه برای نغمه اما حاال  

 میداد ترجیح اما بود داده توضیح کوتاه و بریده بریده چند هر نغمه
.بشنوه هم رو فرهاد حرفهای  

 اینهمه پول آوردن دست به برای که فرهادی نبود منطقی بنظرش
.بریزه هم به رو چیز همه یلدا خاطر به حاال بود کرده بازی نقش  

خوبه؟ حالش نغمه×  
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 مطمئن اینکه برای فقط کرد،شاید نگاهش حرف بدون ثانیه چند
.نگرانیه روی از فقط سوال این پرسیدن بشه  

.خوبه حالش_  

 

.داد ادامه تر آروم بعد کردو مکث ثانیه چند  

...نباید که دیده رو چیزی ریخته،بنظر بهم اما خوبه حالش_  

 

.شد خیره میز لبه به کردو اخم  

 خاطر به دقیقا افتاده،نه که فاقیات بابت میکرد گناه احساس 
 ثابت نغمه به رو خودش اونقدری اینکه بابت بلکه یلدا بوسیدن
.کنه باورش حاال که نکرده  

 

...میکنه اشتباه نغمه×  

..میبوسم دارم کیو نبودم متوجه حتی من بودیمو مست یلدا منو  

 

.کشید جلو رو خودش کمی و گذاشت چونش زیر رو دستش  

بدی؟ انجام کلرو اون نمیخواستی واقعا یعنی پس_  

 

 شد بیهوش وقتی حتی که بودم مست انقدر...نه که معلومه×
.حامی به زدم زنگ و کنم بلندش نتونستم  

 

.داد صندلی به تکیه دوباره دادو تکون سری  

 که میرسه بنظر اتفاقا و بره ایران از دوباره میخواد نغمه_
.جدیه کامال تصمیمش  
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 به عجز کشید،با صورتش روی رو تشدس کشیدو عمیقی نفس
.پرسید میومد بیرون چاه ته از که صدایی با کردو نگاه حافظ  

 

کنه؟ صحبت باهام نیست حاضر_  

 

.کرد ریز رو چشماش و خاروند رو پیشونیش  

کنی؟ درست چیو همه میتونی زدن حرف با بنظرت+  

 توام کرده،اگه ثابت رو خودش کافی اندازه به نغمه میکنم فکر
...که نیست سخت باشی داشته دوستش قعاوا  

 

 نگه ساکت داشت زدن حرف قصد که رو فرهاد دست اشاره با
.داد ادامه داشتو  

 این توی دخالتی نیست قرار چون نخوای کمک من از بهتره_
.باشم داشته موضوع  

 

.داد تکون رو سرش کشیدو عمیقی نفس  

..که کنی معطلش کمی کافیه فقط×  

 

 و کنم صحبت باهات دادم ترجیح برادرش عنوان به که،فقط گفتم_
.بزارمت جریان در  

 بدتر متوجه کافیه که باشی داشته توجه موضوعم این به بهتره
 نتونی وقت هیچ که کنم کاری خودم اونوقت تا بشم حالش شدن

.ببینیش دوباره  
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 نه که بودن،طوری شده صمیمی باهم زود خیلی فکرش برخالف  
 حتی بلکه داد توضیح جز به جز رو اخیر روز چند اتفاقات تنها

 و نشد شوکه پرسید حافظ با اش رابطه مورد در حامی از وقتی
.نکرد پیدا بدی حس  

 حس اما گفت صمیمیتشون از جزییات شرح آروم،بدون لحنی با
.میدونه رو چیز همه خودش نغمه میکرد  

 سعی و شده سرخ خجالت از صورتش معمول طبق میدونست
.کنه پنهون رو ورتشص میکرد  

 و وقت اتالف برای و گذاشت میز روی رو قارچ و پیتزا خمیر
.رفت یخچال سمت شدن تر آروم  

.خورد زنگ گوشیش که بود نکرده باز رو یخچال در هنوز  

.کرد وصل رو تماس زدو لبخندی مادرش شماره دیدن با  

 برای فرصتی اینکه از قبل کردو سالم کوتاه همیشه برخالف
.داد ادامه بده حامی به جواب  

 دانشگاها روزی چند شدم متوجه ولی کنم نگرانت نمیخوام••
..کنم خبرت بهتره کردم فکر پس تعطیلن  

 

.داد تکیه یخچال نزدیک کابینت به کردو صاف رو صداش  

افتاده؟ اتفاقی+  

 

.نیست خوب زیاد بابات حال راستش••  

 

باشه؟ خوب نباید چیشده؟چرا+  
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...ردهک تصادف بابات••  

 

.داد ادامه مکث ثانیه چند از بعد کشیدو باال رو دماغش  

 میگن بیاد،حتی هوش به کی نیست معلوم میگن دکترا حامی••
.نه یا بیفته اتفاق این که نیست معلوم  

 

 مورد در کرد فکر سال چند و گذشت دقیقه چند نمیدونست
.مادرش حرفهای  

 نگاهش اومدو خودش به بالخره نغمه توسط بازوش شدن کشیده با
.کرد  

 

نمیدی؟ جواب میزنم صدات خوبی؟چرا×  

 

 سختی به که بلند قدم دو با دادو بیرون رو شدش حبس نفس
.نشست رسوندو ها صندلی به رو خودش برداشت  

 و بده انجام باید کاری چه دقیقا نمیدونست که بود شوکه اونقدری
.بده نشون واکنشی نمیتونست حتی درواقع  

 میز روی رو سرش نگرانیش حتی و نغمه حرفای به توجه بی
.بست رو چشماش و گذاشت  

.کرد بلند سر که بود حافظ صدای با اینبار  

 محو رفته رفته که لبش روی لبخند به اشک از شده پر چشمای با
.انداخت بغلش توی رو خودش کردو نگاه میشد  

.زد چنگ لباس به افتادو هق هق به رسید که حافظ سینه به سرش  

 کردو حلقه دورش محکم رو دستاش خبر بی جا همه از حافظ  
.کرد نگاه نغمه به سوالی  
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 به توجه بدون چیه جریان نمیدونه هم نغمه شد متوجه وقتی
 آروم کمی شاید تا رفت اتاق سمت کردو بلند رو حامی حضورش

.بزنه حرف و بشه  

 

 

 

 حافظ سینه از کمی رو سرش بالخره دقیقه چند گذشت از بعد
.بده رو سواالتش جواب تا داد فاصله  

 

..کرده تصادف بابام..بابام+  

 

 رو شدش سرخ چشمای زدو کنار پیشونیش روی از رو موهاش
.بوسید  

 

دیده؟ جدی صدمه_  

 

.زد چنگ لباسش به دادو تکون رو سرش  

.نیاد هوش به دیگه ممکنه گفتن دکترا ددی+  

 

.کرد ترش نزدیک بازوهاش گرفتن با کشیدو عمیقی نفس  

 اش شقیقه کشیدو گردنش های مهره روی رو انگشتاش آروم خیلی
.بوسید رو  

.هست هم بیاد هوش به اینکه احتمال یعنی این ممکنه؟خب_  

 یه میکنیم منتقلش دیدیم الزم اگه و میرسونیم رو خودمون فردا تا
هوم؟  بهتر بیمارستان  
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.کشید باال رو بینیش مالیدو سینش به رو صورتش  

چی؟ نشه خوب حالش گهدی اگه+  

 

..من خوشمزه بوی بیبی میشه خوب زود خیلی حالش_  

 

.کرد نگاه مطمئنش اما خسته چشمای به و گرفت باال رو سرش  

نداشتی؟ مهم جلسه یه فردا مگه ددی+  

 

.تو از بیشتر نه ولی هست که مهم_  

 

.داد ادامه کشیدو گونش روی رو شستش  

.میگیرم دوش منم بشی آماده تو کن،تا جمع رو وسایلت پاشو_  

 

.کرد تشکر کشیدو ریشش ته روی رو دستش  

 

 میزد صداش نگران که نغمه برای درو شد حموم وارد که حافظ
 بیرون لباس دست چند و رفت کمد سمت مکث بدون کردو باز

.کشید  

چیه؟ قضیه!حامی؟×  

 

.کرد باز رو چمدون زیپ کردو پاک رو اشکاش دست پشت با  

..کردم نگرانت انقدر که بده،ببخشید حالش و کرده تصادف بابام+  

 

..متاسفم واقعا من×  
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 چمدون توی لباسارو کرد کمکش و نشست زمین روی حامی کنار
.بده جا  

بکنی؟ میخوای چیکار×  

 

.پیشش میریم که میگه حافظ..حافظ...ددی+  

 

.گرفت رو دستش دادو تکون سری  

...میشه خوب خب؟حالش نباش نگران×  

.بزن زنگ بهم حتما میاد بر دستم از کمکی کردی احساس اگه  

 

..ممنونم واقعا...ممنون+  

 

 

 

 و بست هم رو دوم چمدون حموم از حافظ اومدن بیرون با همزمان
.گذاشت یکی اون کنار  

 هم روی رو بازش نیمه داشت،لبای نگهش ساکت اف اف صدای
.رفت بیرون اتاق از و گذاشت  

.کرد باز ور در سعادت اقای دیدن با  

بود؟ کی_  

 

..سعادت،باباییت آقای+  

 

.کرد باز رو در و انداخت باال رو ابروهاش  
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 زنگ بهش داشت کاری اگه معموال بودو نزده سر بهش وقت هیچ
.بلده رو اش خونه آدرس نمیدونست حتی درواقع و میزد  

کنار؟ بری در جلوی از نمیخوای••  

 

 آمد خوش و رفت کنار در جلوی کرد،از سالم آروم زدو لبخندی
.گفت  

 میکرد نگاهش گنگ که حامی دیدن با اما شد وارد داد تکون سری
.کرد مکث ثانیه چند  

..اومدین سالم،خوش+  

 

حامی؟ آقای..آقای ممنون••  

 

..حامی بله+  

 

.داد جواب رو سالمش و برگشت سمتش نغمه صدای با  

..بود گفته درست یلدا پس••  

 

.نشست یصندل نزدیکترین روی خندیدو  

.کجایی زد،نمیدونست زنگ فرهاد••  

برادرتی؟ خونه نگفتی بهش چرا  

 

 بردو گوش پشت رو صورتش توی شده پخش موهای دسته
.نشست پدرش نزدیک  

...میکنم خبرش و میزنم زنگ بهش..همینطوری×  
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.کرد نگاه بود مونده در جلوی هنوز که حافظ به دادو تکون سری  

ی؟بمون همونجا ابد تا میخوای••  

 

 به روی.بگیره رو خمیازش جلوی کرد سعی و مالید رو چشماش
 حامی دست از هارو آبمیوه سینی و نشست پدرش روی

.گذاشت میز گرفت،روی  

افتاده؟ اتفاقی_  

 

 اما نشدم منظورش متوجه درست هرچند...میزد حرفایی یه یلدا••
.بمونه اینجا بودم گفته که همونطور بهتره بنظرم  

 

..جان بابا نمیشم منظورتون متوجه_  

 

...اومده پیش هایی سوتفاهم بنظر••  

.داد ادامه و انداخت نغمه به نگاهی  

 

 تا بمونه اینجا یلدا باید که اینه اصلی موضوع صورت هر در••
.بشه مشخص تکلیفش که وقتی  

 

...دیگه بود روزه چند سفر یه میکنم مشخصه،فکر تکلیفش_  

 خونه روز چند من البته و بره ایران از دوباره قراره هرحال به
.کنم مهمونش نمیتونم و نیستم  

 

باشی؟ خونه نباید چیه؟چرا منظورت••  
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.اومده پیش ضروری روزه چند سفر یه_  

 

ضروری؟••  

 

.انداخت حامی به نگاهی دادو تکون سری  

 کی نیست مشخص درست خب و نیستم تهران مدت یه احتماال_
.برگردم  

 

.گرفت رو عصاش تر محکم کردو اخم  

 کسایی چه که جریانی داری،در مهمی جلسه فردا میکردم فکر••
هستن؟ جلسه این توی  

 

 عوض رو جلسه تاریخ...ضروریه که گفتم صورت هر در_
..میکنیم  

 

 معطل نیست درست و ایرانن که روزیه چند هم االن همین••
 همچین میخوای بابتش که مهمه انقدر موضوعی کردنشون،چه

نی؟بک کاری  

 

 

 

 حرف به بالخره دادو جرات خودش کشید،به جلو کمی رو خودش
.اومد  

 

..برم تنهایی میتونم که اینه منظورم...نداره اشکالی...حافظ+  
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 حرف به کردن فکر حتی بدون کردو اخم حافظ فکرش برخالف
.داد رو پدرش جواب حامی  

.ندم اهمیتی جلسه این به که هست مهم برام اونقدری_  

 عقب رو جلسه نمیتونیم میکنی فکر اگه و میفتیم راه امشب همین
.باشی داشته حضور من جای به میتونی خودت بندازیم  

 

.نبره باال رو صداش کرد سعی کشیدو عمیقی نفس  

 و نشدنش کار درگیر و طوالنی مسافرت از داشت خبر حافظ
.شده عوض چیز همه چقدر مدت این توی میدونست  

 سوالش هر جواب در حافظ که حرفهایی میرسید بنظر منطق بی
.میداد  

.داد خاتمه بحث به میرفت در سمت که درحالی شدو بلند  

.جلسه از بعد مگر نمیری جا هیچ••  

 کار نحوه و قیمتها تغییر مورد در دارم اطالعاتی کمتر که میدونی
.باشی اونجا خودت بهتره و  

.داد هادام نغمه به رو اینبار و برگشت در به مونده قدمی  

 مورد در درست کنیدو حل باهم رو مشکالتتون زودتر بهتره••
.نمونده باقی مراسم تا زیادی کنید،زمان فکر آیندتون  

 

 حتی کشیدو رخ به رو ریاستش جمله چند با تنها معمول طبق
.نموند هیچکدوم طرف از جوابی منتظر  

 فکر حاال بودو خسته داد،حسابی تکیه صندلی به رو سرش عصبی
.میشد شدنش کالفه بیشتر باعث فردا جلسه به دنکر  

برم؟ همراهش میتونم من×  
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من؟ همراه+  

 

 مطمئن اما زده هیجان کرد،بنظر نگاه رو نغمه کردو باز چشم
.میومد  

 

 از میشم دور یکم منم هم نیستی تنها هم اینطوری...تو همراه آره×
..اینجا  

 

هوم؟ باشم نگران نفر دو برای باید حاال_  

 

 اگه ولی...برم تنهایی میتونم که اینه منظورم نیست،یعنی کلیمش+
...خب باشه داشته دوست نغمه واقعا  

 

کنی؟ مشخص فرهاد با رو تکلیفت اول نمیخوای_  

 

 منو کنه درست کارارو اون زدم،تا وکیلم به حرفارو همه که من×
.دیگه برمیگردیم ام حامی  

 

.نداشت هم ای چاره اما گذاشتنشون تنها مورد در نبود مطمئن  

 از بعد اینکه به کردن فکر با و کنه معطل رو حامی نمیتونست
.داد رضایت میفته راه هم خودش جلسه  
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 به رو حامی که بود چمدون داخل وسایل کردن تکمیل بهونه به
.کشوند اتاق  

 نمیتونست اما بمونن دور ساعت چند از بیشتر نبود قرار هرچند
.یرهبگ نادیده رو نگرانیش  

 تاکید خودش از مراقبت روی کافی اندازه به شد مطمئن وقتی
.بوسید رو چونش شدو خم تکرار بار چند رو ای جمله هر و کرده  

 حامی دستای شدن حلقه با که بود نکشیده عقب رو سرش هنوز
.شد هم تر نزدیک گردنش دور  

نه؟ مگه هستی خودت مراقب توام+  

 

.خندید  

 تالشمو ولی نمیرسه من از کوچولوم ددی مراقبت پای به درسته_
.میکنم  

 

.کشید ریه به رو عطرش بردو فرو گردنش توی رو سرش  

حافظ؟ بابا+  

 

جانم؟_  

 

 پیش بری اونجا اومدن   جای به کنم خواهش ازت میشه+
...روانپزشکت؟لطفا  

 

 بودو گرفته فاصله که حامی به و خورد رو جوابش در صدای با
.کرد نگاه بود کرده نچمدو زیپ مشغول رو خودش  
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 نیستن کافی لباسامم دارمو کم چیزایی یه حاضرم،هرچند من×
.کنم اشون تهیه همونجا میتونم خب ولی  

 و رفت در گرفت،سمت حامی از رو چمدون دادو تکون سری
.کرد شروع دوباره  

باشین مراقب که میگم دوتاتون به بازم_  

 اگه و نرید جایی بزنید،تنهایی زنگ بهم افتاد اتفاقی کوچکترین
.بدین خبر هم به قبل از حتما داشتین رو قصدش  

 

 

 

 لبخند بود رسیده دستشون به موقع به درست که بلیتی از راضی
.کرد همراهیشون زدو  

 تا اما میکنه تمومش بالخره فرودگاه به رسیدن با میکردن فکر
 رو چیز همه بار چندمین برای نیومدو کوتاه حتی لحظه آخرین
.کرد تکرار  

 بچه مثل تا داره نگه مشغول رو خودش میکرد سعی هواپیما توی
.نکنه گریه حافظ نبود خاطر به دوساله های  

 چند به کردن فکر اما نیاد دنبالش بود خواسته ازش خودش هرچند
.میکرد درگیر رو ذهنش پدرش حال طرفی از و ندیدنش روز  

 آروم درحال حاال بودو شده بدتر چیز همه رفت خواب به که نغمه
.بود حافظ به مربوط جزییات ریز به ریز آوردن خاطر به  

 بود نشسته جلوتر صندلی چند که ای بچه دختر گریه صدای حتی
 دلتنگیش حجم   لحظه به لحظه نمیشدو افکارش خوردن هم به باعث

.میکرد پیدا افزایش  

.مدت همه این از بعد دوباره تنهایی   تحمل بود سخت عجیب  
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.حافظ بدون رو کشیدن نفس تنهایی نبود،حتی بلد هدیگ حاال  

 بود نغمه صدای با اما خوابید کی و ریخت اشک چقدر نفهمید حتی
.شد بیدار خواب از که  

.کرد نگاه اطرافش به گنگ  

 سر پشت شدو بلند رسیدن و اومده فرود هواپیما شد متوجه وقتی
.افتاد راه به نغمه  

 

 اتاق هتل توی نغمه استهخو طبق و خونه وضعیت به توجه با
.گرفتن  

 بعد بودو کافی امشب برای هواپیما داخل خواب   ساعت دو بنظرش
 نغمه از بیمارستان آدرس گرفتن و مادرش کردن خبر از

.گذاشت تنهاش کردو خداحافظی  

 قوانین خاطر به اما بره همراهش داشت قصد هم نغمه هرچند
.موند هتل داخل بیمار همراه بودن   یکی جمله از بیمارستان  

 

 

 

 و ندادن بهش رو مالقات اجازه حتی داشت انتظار که همونطور
 ساعت دو روال طبق تا موند انتظار اتاق توی مادرش جای به تنها
.ببینه رو پدرش بتونه بعد  

.کرد مکث ثانیه چند حافظ شماره دیدن و گوشیش خوردن زنگ با  

 برخالف نهمی برای و باشه بیدار شب وقت این نمیکرد فکر
.بده رو رسیدن خبر تا بود نزده زنگ بهش زیادش تاکیدای  

بابا؟+  
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.نکنی فراموش میشه باعث کردنش تکرار چندبار میکردم فکر_  

 

..خوابیدی که میکردم فکر..که میکردم فکر...من+  

 

میمونم؟ تماست منتظر بودم نگفته بهت_  

 

...آخه ولی..چرا+  

 

کجایی؟ االن_  

 

.بیمارستان+  

 

.نشو نزدیک بقیه بهزیادم و نزن دست جایی باش،به مراقب_  

 

..چشم+  

 

 فقط کردن فکر بدون بود مشکلی اگه یا داشتی الزم چیزی اگه_
هوم؟ بزن زنگ بهم  

 

.چشم اوهوم+  

 

مرتبه؟ چی همه االن_  

 

 هاش اشک زدن پس و خودش به شدن مسلط کشید طول ثانیه چند
.بگیره رو بغضش زا ناشی لرزش جلوی نتونست بازم اما  
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.شدهتنگ برات دلم...بابایی+  

 

 بهتر اونم وضعیت کنه درک تا بود کافی سنگینش های نفس ریتم
.خودش از نیست  

 

 

 

 رو حالش حسابی دکتر با صحبت و وضعیت اون توی پدرش دیدن
 به هم کننده عفونی ضد و شوینده مواد بوی حاال بودو کرده بد

.مینداخت چنگ اعصابش  

 کردو رها راهرو های صندلی از یکی روی رو بیحالش بدن
.گرفت دستاش بین رو سرش  

 نباتی   زندگی   کردن تصور و دکتر حرفهای به کردن فکر حتی
.میترسوند رو اون پدرش  

 به رو دستش خونه به رفتن برای خواستش در و مادرش تماس با
.شد بلند دادو تکیه دیوار  

 به و بده پیشرفت اجازه منفی افکار به این از بیشتر نمیخواست
.کنه تر آروم رو مادرش میکرد سعی باید عالوه  

 و گرفت ماشینی وضعیتش از اطمینان و نغمه به زدن زنگ از بعد
.افتاد راه خونه سمت  

 اعضای همه تقریبا بودو تر شلوغ میکرد فکر که چیزی از خونه
.بودن اونجا همدردی ابراز برای فامیل  

 رو لباسش شدو اتاقش وارد همه با کوتاهی احوالپرسی از بعد
.کرد عوض  

.داد ورود اجازه کردو باز رو اتاق در مادرش صدای شنیدن با  



 معصوم زیبا

 - 596 - 

خب؟ نیا بیرون ای خسته اگه×  

.بخواب یکم میتونی اگه ولی شلوغه میدونم  

 

 کنار شدن جدا بدون بوسیدو رو کرد،سرش بغلش دادو تکون سری
.زد لب گوشش  

.تو اندازه یستمن مامانم،خسته میام+  

کنی؟ خبر پسرتو باید هفته دو بعد چرا  

بدونم؟ اینارو زودتر نباید که ام بچه انقدر هنوز یعنی  

 

 

.کنم نگرانت نمیخواستم فقط حرفیه؟من چه این×  

 نگاه پاشو تا سر اشک از پر های چشم با و شد،رضایتمند جدا
.کرد  

 

.دیگه دارن بچه االن خودت های سن بچه؟هم میگی خودت به×  

 

.برگشت بغلش به دوباره زدو گریه زیر  

 

 بود،از تو از حرف بشه ماشین سوار بابات اینکه قبل تا اصال×
.کردنت داماد برای میکشیدیم نقشه داشتیم خبر بی جا همه  

 

 بغل تر محکم رو مادرش کردو پاک رو چشماش دست کف با
.کرد  

 اما افکارشون با داشت زیادی فاصله زندگیش راه هرچند
.کنه پیدا ادامه بد حال این بده اجازه حاال نمیخواست  
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 رو صداش نزنه گریه زیر حرفاش بین ما میکرد سعی که درحالی
.داد جواب خنده با و کرده صاف  

 

 و زن بیخیال که بزنی گولم میخوای حرفا این با یعنی االن+
بشم؟ زندگی  

 هوش به بابا فردا پس فردا که صورت هر جان،در مامان نخیر
.که میدونی بمالید شیره سرم نمیتونید...که میاد  

 

 هم از رو خیسش های پلک میکرد سعی که درحالی زدو لبخندی
.رفت در سمت کنه جدا  

 بیا اول صورت هر در نه یا کردم،خوابیدی آماده صبحونه برات×
.بخور رو ات صبحونه  

 

.چشم+  

 

 

 

 بود کرده پر لباس دست چند از عجله با و نصفه که رو چمدونش
.شد ماشین سوار و انداخت عقب صندوق توی  

 نغمه همراه بودو کرده قبول رو رابطه این مدتها بعد که حاال
 به چی همه بده اجازه نمیتونست میکرد تجربه رو آرامش داشت

.بریزه هم  

 زیباییش منکر حتی و داشت قبول دوستش عنوان به یلدارو شاید
.بود نکرده مقایسه نغمه با رو اون ای لحظه برای حتی اما نمیشد  
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 کشور یک حتی یا و میرفت دیگه شهر یک به نمیکرد فرقی
.میرفت دنبالش صورت هر دیگه،در  

 حاال اما بود حامی وجود بشه مانعش میتونست که دلیلی تنها شاید
 رو نغمه نمیخواست شده جدا هم از کامال راهشون که فکر این با

.بده دست از هم  

 

**** 

 

.نشست خاموش وی تی جلوی و گذاشت میز روی ور گوشی  

 حامی اصرار بودو شده تعیین فردا برای دقیقا مشاوره جلسه اولین
 به رو بلیط گرفتن بود شده باعث جلسه این توی شرکت برای

.بندازه تعویق  

 تنها وضعیت این توی رو کوچولوش پسر نمیخواست هرچند
.نداشت دیزیا تاثیر اونجا هم وجودش بنظر اما بزاره  

 درست حاال و بخوابه بود نتونسته رو شب کل خستگی وجود با
 مثل میتونه ها مشتری با صحبت و جلسه توی شرکت با نمیدونست

.نه یا کنه برخورد همیشه  

 و شام از ناشی درد معده به توجه بی کردو عوض رو هاش لباس
.زد بیرون خونه از نخوردن صبحونه  

 آدمها کشیدن زجر تا خوشبختی ینب فاصله میکرد فکر خودش با
 حامی لبخند شدن بیدار محض به قبل صبح که کوتاهه چقدر مگه
.نبود روزش توی اون از اثری امروز بودو دیده رو  

 شلوغ سرش بنظر نمیدادو جواب تماسهارو بود ساعتی چند حتی
.میومد  
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 شرکت کرد،سمت روشن رو ماشین کشیدو صورتش روی دستی
.افتاد راه  

 

 

 

 متصدی از و رفت پذیرش سمت هتل البی به ورود محض به
.بده رو حضورش خبر و بگیره تماس نغمه با کرد درخواست  

 ای دیگه راه اما کنه قبول رو حضورش نبود مطمئن هرچند
.نداشت  

 زدو لبخندی گفت رو طبقه آدرس و اتاق شماره متصدی وقتی
.افتاد راه آسانسور سمت معطلی بدون  

 

 قرار تاثیر تحت درواقع و بیاد اینجا تا خاطرش به نمیکرد فکر
.بود گرفته  

 بود مطمئن خیانتش و حرفهاش بودن دروغ مورد در اگه شاید
 میرفت،حاال ایران از میکردو فراموش رو چیز همه راحت خیلی

 به بود کرده شک فرهاد رفتار یادآوری و گذشته به کردن فکر اما
.نظرش  

 از ای عالقه میشدو گرفته دیدهنا فرهاد طرف از همیشه هرچند
 شخص حال به تا نمیاورد هم خاطر به اما نمیکرد دریافت اون

.باشه شده زندگیشون وارد ای دیگه  

.نشست منتظر تخت لبه و گذاشت باز رو در  

 که بود عطرش بوی شدنش دیده و کوتاه راهرو از گذشتنش از قبل
.کرد تایید حضورشو  

.داد رو سالمش جواب مآرو صورتش به کردن نگاه بدون  
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 به کردو بلند سرشو بالخره نشست که زمین روی پاش کنار
.کرد نگاه چشماش  

 

 توی تنهایی دادم اجازه که بود خودم از اشتباه کال کنم فکر×
 بدون مسافرت   به میکنی عادت که کنی،معلومه زندگی دیگه کشور

.شوهرت  

 

.شد خیره عسلی به و گرفت لبخندش از نگاه  

...میکنم زندگی شرایطی تو و کجا بود مهم برات خیلی هک نه••  

 

.داد فسار مالیم و گذاشت پاش رون روی دست  

 از بعد که خانوم؟حاال نغمه چی االن نبود،ولی مهم شاید اونموقع×
 برنامه هم شده یکی احساست با احساسم و برگشتی چندسال
 همونه؟

 

 فرهاد اام داد هولش عقب به و گذاشت شونش روی دست عصبی
.کرد نگاه بهش حرکت بدون و لبخند همون با  

 

دارم؟ حس بهت من گفته کی••  

ندارم؟ خبر که شدی شوهرم کی اصال  

 

.بکشه دراز تخت روی کرد زد،وادارش خیمه روش شدو بلند  

شدی؟ زنم شرعی نظر از ک ی نیست یادت واقعا×  
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 گونش با مماس رو لباش که درحالی کردو تر نزدیک صورتشو
.داد ادامه بود داشته نگه  

 روش با الزمه حتی نه بدم؟یا نشونت هارو شناسنامه الزمه×
کنم؟ یادآوری چیو همه خودم  

 

.کنه دورش کرد سعی و گذاشت سینش روی دست  

 نبود مطمئن میکردو حس صورتش پوست زیر رو خون جریان
.بده نشون مقاومتی خودش از بتونه کنه پیشروی این از بیشتر اگه  

 

 بدم کردی؟ازت غلطایی چه که کنم یادآوری بهت چطوری من••
.عوضی شو میاد،بلند  

 

.بوسید رو لباش مالیم بردو سرش زیر دست خونسرد  

.کرد باز رو چشماش صورتش کردن دور بدون  

 که آخری جز نمیشم کردم که غلطایی از هیچکدوم منکر×
.نبود بیش سوتفاهمی  

...ولی بدی نجاما میتونی بخوای هرکاریم تالفی برای  

 

.ببینه رو چشماش بهتر تا گرفت فاصله کمی  

 

نداره؟ وجود حسی دیگه که کنم باور باید ولی×  

 

 رو صورتش پس بیار دووم نگاهش زیر این از بیشتر نمیتونست
.چرخوند ای دیگه سمت  
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 تکرار خودش با بارها که رو حرفی نمیتونست حتی که بود عجیب
 اینکه تر کنه،عجیب تایید آورده بونز به پیش ثانیه چند و کرده
 به سکوت در فقط حاال و بزنه ای دیگه حرف نمیتونست حتی
.بود شده خیره ای نقطه  

 

 

 

.شد بلند و برداشت میز روی از رو کیفش  

 دیوار به شدو باز شدت به در که بود برنداشته قدم یک حتی هنوز
.کرد برخورد  

 عصبانیت از بودو ایستاده چارچوب توی که حافظ به زده وحشت
.کرد نگاه میشد پایین و باال اش سینه  

 حافظ ناگهانی ورود و میزد حرف تعلل بدون سرش پشت منشی
.میکرد توجیه رو  

 به زدن پلک بدون حرفاش از ای کلمه فهمیدن بدون اما حامی
 برای بشه ای بهونه تا بکشه نفس میترسید حتی میکردو نگاه حافظ

.قتلش حکم تصویب  

 حکم این شد مطمئن و برداشت عقب به قدمی حافظ اومدن جلو با
.است شده تایید هم قبل از  

..حافظ...حا+  

 

 اش تنبیه کسی جلوی جزئی صورت به اونم دوبار یکی جز هرچند
.داره فرق چی همه میکرد حس حاال اما بود نکرده  

 شرایط گرفتن درنظر با همیشه مثل اما،حافظ فکرش برخالف
.نکنه روی زیاده منشی جلوی الاقل کرد سعی  



 معصوم زیبا

 - 603 - 

 در سعی بود مشخص که صدایی با زدو چنگ آستینش به تنها
.توپید داره کنترلش  

 

.کنیم صحبت باهم مقدار یه الزمه میکنم عزیزم،فکر بیفت راه_  

 

.کنه تمرکز قدمهاش روی کرد سعی دادو تکون سری  

 دلیل همین به اتفاقا و بوده همیشه از بیشتر اشتباهاتش بود متوجه
.بود ترسیده همیشه از بیشتر  

 هر میشدو اش سرگیجه باعث بیفته قراره که اتفاقی به کردن فکر
.بزنه گریه زیر میخواست لحظه  

 بزنه حرفی نتونست بست درو کردو پرتش ماشین داخل وقتی حتی
.کرد نگاهش پر چشمهای با تنها و  

 نداشت جرات حتی اما بود رفته باال زیادی ماشین سرعت
.برونه تر آروم بخواد ازش و برگردونه سمتش رو صورتش  

 

 بهونه اشتباهاتش توجیه برای داشت سعی و شده خیره رو به رو به
.کنه پیدا ای  

 ای دیگه حل راه اما بود نداده نجاتش وقت هیچ روش این هرچند
.نداشت  

 و نمیکردن راضی رو خودش حتی هاش بهونه اینکه همه از بدتر
 بدتر چیز همه بیاره زبون به حافظ جلوی اونارو اگه دبو مطمئن

.میشه  

کنه؟ توجیه حافظ اجازه بدون رو سارینا با قرار میتونست چطور  

 اون از بعد حتی یا بودو زده گوشی پشت عصر که حرفهایی
!چطور؟ رو ندادن رو هاش تماس جواب  
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.پرید جا از حافظ داد صدای با که بود شمارش درحال  

..دستتو تپوس ک ندی_  

!کنی؟ ترک رو قشنگ عادت این که انگشتاتو ببرم حتما باید  

 

 گوشه سوزشی حس با بعد اما کرد نگاهش گیج ثانیه چند برای
.کرد نگاه دستاش به ناخونش  

 گوشه های پوست بشه متوجه اینکه بدون...بود گفته درست
.بود نکرده رحم ناخونش به حتی بودو کنده ترس از رو ناخونش  

 

 

 

.رفت باالتر بود که چیزی از قلبش ضربان رسیدن که خونه به  

 ابدا و کنه حس رو هاش پلک لرزش میتونست هم خودش حتی
.شه پیاده ماشین از نمیخواست دلش  

 با متناسب رو چیز همه بودو کرده رو مراعاتش همیشه هرچند
 بودو رفته فراتر حدش از اینبار اما میگرفت درنطر توانش

.نشدن خشیدهب از میترسید  

 رو اون میکشیدو حامی رخ به بیشتر رو خشمش حرکت هر با
.میترسوند قبل از بیشتر  

 حیاط داخل رو ماشین بشه باز کامال در بده اجازه اینه از قبل حتی
.شد متوقف بردو  

 حامی سمت در   کردن باز با شدو پیاده ماشین از مکث بدون
 ماشین از تماسال برای دادن اجازه بدون  و گرفت رو موهاش
.کشید بیرونش  
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 دنبالش و بشینه زمین روی کرد وادارش اومدن بیرون محض به
.بیفته راه پا و دست چهار  

 چون بپوشه شلوار و کت مطب به رفتن برای هرروز بود مجبور
.بشه حاضر کار سر لباسی هر با نبود درست حافظ نظر از  

 عادت وعموض این به دیگه حاال بودو موافق هم خودش هرچند
 با  حیاط های ماسه روی رفتن راه پا و دست چهار اما بود کرده

!بود تر مشکل ها لباس این  

 تحمل به مجبور سالن در به رسیدن تا بودو بزرگ زیادی حیاط
.شد زانوها و دست کف سوزش  

.نداد رو شدن بلند اجازه خونه به شدن وارد از بعد حتی  

 رسیدن تا همچنان که بود ای دیگه درد هم سر پوست شدن کشیده
.میکرد تحملش باید شکنجه اتاق به  

 اتاق اون به و بکشه رو درد این ساعتها بود حاضر اما درواقع
.نرسه  

 توی راحت خیالی با بودو شده بهتر خیلی حافظ حال حاال هرچند
 و راهرو همون از گذشتن هربار با اما میکردن زندگی خونه این

 و ارادی های واکنش که بود حامی شکنجه اتاق به شدن نزدیک
.میداد نشون رو ترس روی از ارادی غیر  

 رو درد این بود شده متوجه بیشتر و بیشتر زمان گذشت با هرچند
.بگیره رو ترسش جلوی نمیتونست اما میخواد  

 

 

 

 به وحشت با کشیدو کردن فکر از دست شد پرت که اتاق توی
.کرد نگاه حافظ  
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 جلو لحظه هر که حافظ از کرد سعی کشیدو زمین روی رو خودش
.بگیره فاصله میومد تر  

 های کش و ها تناب سمت شدو رد کنارش از اما فکرش برخالف
.رفت دیوار از آویزون  

.برگشت اتاق وسط برداشت که رو ترینشون بلند  

 بیشتر رو خودش ناخوداگاه کرد آویزون سقف از که رو طناب
.کرد دور  

 سقف از حال به تا اما بود کرده بانداژش تنبیه برای بارها هرچند
.نبود آویزون  

 و کردن التماس به کرد شروع دیگه هربار مثل برگشت که سمتش
 چند هر تخفیفی با رو اش تنبیه و بسوزه دلش کمی شاید تا گریه

.بده انجام جزئی  

 رو حامی بیشتر این نبودو خونسرد همیشه برخالف اما حافظ
.میکرد مضطرب  

 طبق کرد مخالفت ها طناب روی کشیدن دراز رایب وقتی حتی
 چنگ بازوش به خشم با نکردو تکرار رو حرفش چندبار معمول

.بخوابه ها طناب روی کرد زد،وادارش  

.موند ساکت ثانیه چند برای ناگهانی شدن کشیده از شوکه  

 آوردو در رو هاش لباس سریع خیلی هاش التماس به توجه بدون
.ذاشتگ باقی رو شورتش تنها  

 التماس اومدو خودش به دوباره برگشت سمتش که بند چشم با
.گرفت سر از رو کردن  

 هیچ شما اجازه بدون..اجازه بدون دیگه...میکنم خواهش ددی+
..نمیکنم کاری  
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 بدون گذاشت چشماش روی رو بند چشم توجهی کوچکترین بدون
.کرد پاش و دست بستن به شروع عجله  

 جیغ هوا و زمین بین شدن معلق عدب و اهرم صدای شنیدن با
.کرد منقبض رو بندنش کشیدو آرومی  

 به کردن فکر و گرفته فاصله زمین از چقدر نمیدونست درست
.مینداخت تنش به لرزه زمین روی معلوم نا فاصله اون از افتادنش  

 

 

 

.زد صداش لکنت با و فشرد هم به پاشو انگشتای  

..باباحافظ...بابا+  

 

 مهره روی نوازشگرانه رو اش اشاره انگشت تنها حرف بدون
.کشید گردنش های  

.گرفت فاصله ازش و گرفت گردنش پشت پوست از نیشگونی  

.شدن اشک از پر چشماش هاش قدم صدای شدن دور با  

 مدت برای هوا توی بودن بود؟معلق این اش تنبیه یعنی
حافظ؟ خود   حضور بدون و نامشخص مدت نامشخص؟برای  

 

.زد صداش بلند ایصد با زدو هق  

 نفس تر آروم کرد سعی و شد ساکت ها قدم صدای دوباره شنیدن با
.بده تشخیص رو حافظ موقعیت صدا روی از الاقل تا بکشه  

 آرومی تکون و گرفت گاز رو لبش گوشه باسنش شدن لمس با
.خورد  
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 بردو ورودیش سمت رو انگشتش مالیمت و مکث بدون اما حافظ
.کرد بازی باهاش  

 رو هاش پلک کشیدو عمیقی نفس انگشتش اولین شدن اردو با
.داد فشار هم روی  

 رو انگشتش زود خیلی که نداشت رو کردنش آماده قصد بنظر
.کشید بیرون  

 بعد و ورودیش جلوی چیزی حس با که بود بعدی حرکت منتظر
 حبس سینه توی رو نفسش کردو ناله باسنش به اون شدن وارد
.کرد  

 عجیب سوزشی حس با که میکرد گوش حافظ های حرف به گیج
.کرد ناله خوردو شدیدی تکون مقعدش داخل  

 

 توی شده خورد زنجبیالی کردن تحمل ساعت چند از بعد شاید_
 اجازه بدون نداری حق و داری تعلق یکی به یادبگیری سوراخت

.چشمش از دور روزه چند مسافرت به برسه چه بخوری آب اش  

 

 که گرفت گاز رو کتفش دو وسط زدو باسنش به آرومی ضربه
.شد حامی ناله باعث  

 رو هاش ناله صدای میشدو بیشتر لحظه هر مقعدش داخل سوزش
.میکرد بلندتر  

 و شده خارج اتاق از شد متوجه دقیقه چند از بعد حافظ صدای با
.بود برگشته حاال  

.لرزید خودش به شدنش تر نزدیک با  

..بیار درش طفال..میخوام معذرت..معذرت..بابایی+  
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زودی؟ همین بیارم؟به درش_  

 

.خندید آروم چرخیدو دورش  

 رفتن تفریحی سفر روز سه برای دقیقه چند همین کردی فکر_
کافیه؟ ددی اجازه بدون  

 

.داد ادامه زدو شکمش زیر به ای ضربه  

میکنه؟ جبران نبودت بابت نگرانیمو همه دقیقه چند همین بنظرت_  

.رفتی خونه از بیخبر که بود نگذشته رفتنم از ساعت دو همش  

 برگردم و بشه تموم زودتر کارم اگه نکردی فکر خودت با اصال
میفته؟ اتفاقی چه بشم رفتنت متوجه و خونه  

 

 که چیزی بتونه تا کرد سکوت ثانیه چند دادو قورت رو دهنش آب
.بیاره زبون به میخوادو  

 فکر بودو کرده ریزی برنامه روزه سه سفر اون برای حسابی
.برگرده زودی همین به حافظ نمیکرد  

 از کاری سفر اون خاطر به هفته یک از بیشتر حتی بود قرار
 رو چیزی اول روز همون توی اونم برگشتنش و باشه دور خونه

.نمیکرد ثابت حامی بدشانسی جز  

 

 نمیدی اجازه بهم دیگه بگم اگه..بگم اگه میکردم فکر من...من+
.برم  

 

.گرفت سرش نزدیک رو صورتش شدو خم  



 معصوم زیبا

 - 610 - 

 فاصله متوجه که بود گردنش و گونه روی بازدمش شدن خالی با
.لرزید خودش به شدو کمشون  

 مطمئن بشی؟حتی سفر راهی بچه مشت یه با بدم اجازه باید چرا_
.باشی زنده االن بودم نیومده دنبالت خودم اگه نیستم  

 

 باسنش درد و سوزش به توجه بدون کرد سعی کشیدو عمیقی نفس
.بزنه حرف  

 از بیشتر اونا باورکن..کن باور...نیستن حواس بی اونقدرم بابایی+
.بودن مراقب خودم  

 

 

 

 ریه به شدت با هوارو گرفته فاصله ازش اینکه کردن حس با
.کشید  

 بدتر رو چیز همه مقعدش سوزش و بودن رفته خواب پاهاش
.میکرد  

 حافظ صدای دنشنی با اما کنه التماس بازم خواست کشیدو آهی
.موند ساکت  

 

 راه توی بار دو که بودن مراقب خیلی حتما...بودن؟آره مراقب_
.شدین جریمه  

 

 نتونه میشد باعث میکردو پرت رو حواسش دیگه صدایی شنیدن
.بده درستی جواب  
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 سطلی توی کوچیک چندان نه های سنگ افتادن به شبیه صدایی
.فلزی  

 رونش با سردش های دست برخورد و حافظ شدن تر نزدیک با
 داخل رو یخ های تیکه درواقع و میکرده فکر اشتباه شد متوجه
.کرده خالی سطل  

 های دست با تماس خاطر به و گرفت دندون به رو لرزونش لبای
.کشید آهی سردش  

.برد آلتش سمت رو دستش زدو لبخندی واکنشش دیدن با  

 تیکه گذاشتن با حاال و  کردن رو خودشون کار زنجبیال میدونست
.کنه بیشتر رو فشار میخواست شورتش توی یخ های  

 تکون رو خودش کرد سعی کردو ناله آلتش با یخ تماس محض به
.نده ادامه شاید تا بده  

.نکن اینکارو لطفا..لطفا...حافظ بابا+  

 

.زد فریاد زدو پاش رون پشت به ای ضربه  

 

 و کشهمی طول بیشتر کنی مقاومت بیشتر بگیر،هرچقدر آروم_
.میشی اذیت خودت  

 

.کرد جمع رو پاش انگشتای زدو هق  

 سخت زیادی ها یخ سردی حاال و مقعدش درد و سوزش تحمل
.میکرد ترش دهنده آزار هم هوا توی بودن معلق بودو  

 

بود؟ چی بعدی اشتباه اره...بعدی اشتباه_  
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.زد پاش رون به ای دیگه ضربه بعد کردو مکث کمی  

 

!بود؟ چی بعدی اشتباه_  

 

 هم ثانیه چند برای تا کشید عمیق نفس چند کشیدو باال رو دماغش
.کنه متوقف رو ریختن اشک شده که  

 

..گذاشتم قرار سارینا با اجازه بدون من..من+  

 

.نبود بعدی اشتباه این نه،نه_  

 قبول رو بودنش اشتباه نشدم متوجهش من میکنی فکر چون شاید
هوم؟ نداری  

نشدم؟ هشمتوج کردی فکر واقعا  

 نداری اجازه بگیری یاد تا نبود کافی هفته یه برای چیستیتی تحمل
بزنی؟ دست من تعلقات به  

 

 نفس بلکه رو ریختن اشک تنها نه حافظ های حرف شنیدن با
.کرد فراموش ثانیه چند برای رو کشیدن  

 این های تنبیه جمع میکرد حس بودو شده بیشتر ترسش حتی حاال
.نمیشه ختم جااین به فقط روز چند  

 کارهای جریان در قطعا داره خبر ارضاییش خود از حتی اگر
.هست داده انجام مدت این طول در که هم ای دیگه  
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.کشید فریاد زد آلتش به که ناگهانی ضربه با  

نمیدی؟ جواب که نمیشنوی_  

نه؟ بکنم گوشات حال به فکریم یه باید  

زبونته؟ از اشکال شایدم یا  

 یهو شدی الل...میکردی زبونی بلبل خوب گوشی پشت که عصر
!چرا؟  

 

.داد فشار دستش کف ناخوناشو دادو قورت رو دهنش آب  

 تحت ارگاسم کنترل هفته یه اما متنفره اینکار از حافظ میدونست
.بود گذاشته فشارش  

..ندم انجامش دیگه میدم قول...میخوام معذرت من...بابایی+  

...میخواستم فقط من...من  

 

.کرد مکث صورتش روی روبه حافظ حضور کردن حس با  

 ای نشونه امید نمیدید،به رو چیزی و بودن بسته چشماش هرچند
.کرد بلند رو سرش  

 طرف به سرش اما اومد فرود صورتش چپ سمت که سیلیی با
 حالت همون توی ثانیه چند اتفاق این از شوکه شدو متمایل مخالف

.موند  

 

!نشدی پس،الل نه_  

 

 آرومی ضربه انگشت با و برگردوند خودش سمت ور صورتش
.زد گونش به  
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هوم؟ میکردی عصبانی رو ددی کمتر بودی الل اگه شاید_  

 

 بعدی حرکت و حافظ  از ترس بودو شده پخش بدنش توی درد
.میکرد تر سخت رو وضعیت اون تحمل  

 برای دادو تکون رو سرش سریع سوالش شدن متوجه بدون
.کرد عذرخواهی بار چندمین  

 تنبیه فشار زود انقدر نمیخواست اما بود وضعیتش متوجه هرچند
.کنه کمتر رو  

 از بودو شکسته رو قوانینشون بیشتر روز چند عرض در فقط
.بود کرده استفاده سو نبودش و حافظ درگیری  

 

..داره درد...درد..بابایی+  

 

.کشید کمرش عرق ریز های قطره روی رو انگشتاش  

 

بکشی؟ درد که اینه برای یهتنب نمیکنی فکر_  

.کرد بیشتر کمرش روی رو انگشتاش فشار کشیدو عمیقی نفس  

 

 فکر قرار سر بری سارینا با گرفتی تصمیم وقتی واقعا یعنی_
!بکشی؟ درد و بیفتی بیفتی؟گیر گیر نمیکردی  

 

 

 عجیبی سوزش ورودیش اطراف بلکه مقعدش توی تنها نه حاال
 طرفی واز بگیره رو هاش ناله جلوی نمیتونست  میکردو حس رو
.بود شده دهنده آزار هم پوستش روی ها طناب فشار هم  
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..بودم عصبانی فقط من...من+  

 

 بود زده حافظ به قرار از قبل دقیقه چند که حرفهایی یادآوری با
.داد ادامه مکث ثانیه چند از بعد و گرفت گاز رو لبش گوشه  

 

 از فقط حرفارو اون یعنی..یعنی...دارم دوست من...حافظ بابا+
...زدم عصبانیت روی  

 

 با زدو محوی لبخند اصلی موضوع به رسیدن زودتر از راضی
.شد نزدیکش دوباره دیوار روی از شالقی برداشتن  

 

..عصبانی...هوم_  

!کنم؟ خنثی خودم روش به رو عصبانیتم منم چیه نظرت پس  

 

.خورد تکون آروم و کشید درد از آهی  

 هم روی رو لباش دوباره حافظ صدای با که زنهب حرفی خواست
.گذاشت  

 

 حرف خالف گفتن جز بشنوم نمیخوام چیزی بعد به لحظه این از_
.ظهرت  

 تعداد بشنوم دارم دوست جز داری،اگه درد چقدر نیست مهم
.میشه بیشتر ها ضربه  

 

.داد تکون رو سرش کشیدو باال رو بینیش  
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ددی؟ کنی چیکار میخوای+  

 

.زد لبخند کشیدو پاش کف رو شالق دسته  

 کنم،شاید تنبیه رفتنش بیرون اجازه بی بابت پسرمو میخوام_
 اجازه بدون جز کنه استفاده پاهاش از نداره حق حتی بشه متوجه

.من  

 

.کرد جمع رو پاش های انگشت زدو هق  

 طاقت درد به کردن فکر حتی بودو شده تنبیه اینطوری هم قبال
.میشد بد حالش اون فرسای  

.گفت چشمی لب زیر کشیدو عمیقی نفس اما وجود این با  

 

 

 

پاهاش کف ضربه اولین اومدن فرود با  

.گرفت گاز محکم رو لبش خوردو شدیدی تکون  

 تکون میکردو فکر که بود چیزی از فرساتر طاقت دردش
.میکرد بیشتر پوستش روی هارو طناب فشار شدیدش خوردنهای  

 

...ددی دارم دوست..دو+  

 

.کرد مکث ای ثانیه چند سخت تنبیه این از شده نپشیمو  

 بودن کشیده فلک به سر روز چند این توی اشتباهاتش تعداد هرچند
.نمیدید حد این در رو تحملش آستانه بازهم اما  

.کرد نگاه پاش کف به و انداخت ای گوشه رو شالق  
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 اندازه از بیش درد میتونست اما نبود ضربه یک از بیشتر هرچند
.کنه تصور رو اش  

 و نشست زانو دو روی حامی درد از شده سرخ صورت دیدن با
.گرفت رو اش چونه  

کنی؟ تحمل رو این از بیشتر میتونی_  

 

.داد تکون طرفین به رو سرش دادو فشار هم روی رو لباش  

 کار وضعیتم این تحمل اما کنه ناامید رو حافظ نمیخواست هرچند
.نبود راحتی  

 بند چشم شدن باز بعد و گونش روی حافظ انگشتای شدن کشیده با
.کرد باز رو چشماش آروم کشیدو عمیقی نفس  

   
نکنی؟ استفاده امن کلمه از میشه باعث چی_  

 

 فاصله به اول اشک از شده خیس چشمای با و کشید باال رو بینیش
.کرد نگاه حافظ به بعد و زمین از اش  

 

...نشده تموم ام تنبیه هنوز آخه..آخه+  

 

 حس اینکه محض نیست،به تنبیه شدن تموم از بعد برای امن کلمه_
.بیاری زبونش به باید بدی ادامه نمیتونی دیگه کردی  

 

...پس اخه..اخه+  

 

.نداره توجیهی هیچ حامی_  
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 زبون به اونو باید کنی تحمل رو بیشتر درد نمیتونی که وقتی
.بیاری  

 

.شد خیره ای گوشه به بیصدا دادو تکون سری  

 که شورتش خیسی حاال بودو شده تر دهنده آزار مقعدش شسوز
.میکرد اذیتش بود ها یخ شدن آب از ناشی  

 

 

 اسیرش که هایی طناب کردن باز نکشید طول بیشتر دقیقه چند
.بودن کرده  

 نمیتونست بودو تصوراتش از تر سخت وضعیت اون با ایستادن
.بگیره رو زانوهاش لرزش جلوی  

 

 خودش کامال تا بود کافی کمرش دور فظحا های دست شدن حلقه
.بندازه اون روی رو وزنش و کنه رها رو  

 زمین روی از میلرزیدن هنوز که زانوهایی زیر دستش گذاشتن با
.رفت در سمت مکث بدون کردو بلندش  

 روی مادرش از حواسش کردن پرت برای که هایی پروانه به
 سرش که حامی به لبخند با بعد کردو نگاه بودن شده طراحی دیوار

.شد خیره بود داده تکیه اش سینه به رو  

 همین کنم هایی؟فکر پروانه این از تر خوشگل خودت نمیکنی فکر
.کافیه باشی کنارم اینجا از گذشتن هربار با که  

 

 خودش حافظ گردن دور دستهاش کردن حلقه با کشیدو عمیقی نفس
.کشید باالتر رو  
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.کشید عمیقی نفس وچسبوند حافظ صورت به رو پیشونیش  

 

ببینم؟ رو اشون بچه که نغمه پیش میبری منو امشب+  

 

.رفت ها پله گذشت،سمت راهرو از خندیدو  

 صبر فردا تا نیست ببینیش؟بهتر میخوای امشب همین مطمئنی_
 کنی؟

 

.امشب همین...نه+  

.ببینمش بشه بزرگتر اینکه از قبل میخوام  

 

 میشد روزی گذاشت،چند پله اولین روی پا و انداخت باال ابرویی
 ای دقیقه چند مالقاتی از غیر اومدو دنیا به اش زاده خواهر اولین

.بره دیدنش به بود نتونسته  

 حامی بنظر اما بود شرکت کارهای شدن بیشتر دلیلش تنها هرچند
.بود اش زاده خواهر دیدن مشتاق خودش از بیشتر  

ببینیش؟ نخوای که میشه بزرگ انقدر روز یه توی مطمئنی_  

 

.خندید ریز دادو تکون سری  

.میشه بزرگ خیلی اره ولی ببینمش میخوام هم موقع اون+  

 

.کرد تر تنگ رو دستش حلقه بوسیدو رو بینیش نوک  

هوم؟ حموم ببرمت زودتر باید میبرمت،فقط_  

 

 



 معصوم زیبا

 - 620 - 

 

 برخالف که بود قدری به اومده دنیا به تازه بچه دیدن اشتیاق
 رو حافظ پیشنهاد حتی شدو راضی یا دقیقه چند دوشی به همیشه
.کرد رد نشستن وان داخل برای  

 هنوزم بودو شده ملتهب ها زنجبیل خاطر به ورودیش هرچند
 بابت رو حافظ دردش دادن نشون با نمیخواست اما میسوخت
.کنه منصرف موافقتش  

 شدن کشیده با که بود مناسب لباس دنبال گشتن حال در کمد توی
.زد نق حافظ توسط بازوش  

 

.بیام تا تخت روی بکش ننداز،دراز راه الکی سروصدای_  

 

.انداخت تخت روی رو خودش کردو فوت نفسشو ناچار  

 اونو بتونه تا کرد کج رو سرش اتاق به حافظ دوباره شدن وارد با
.ببینه  

 

باشیم؟ داشته بچه ماهم میشه+  

 

.بهتره فرزندی تک بنظرم_  

 

میاریم؟ بچه یدونه که اینه منظورت+  

 

.کلیه خودش بیام بر تو پس بس،از مرا تو داشتن که اینه منظورم_  
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 حافظ که بشه بلند خواست تخت روی آرنجش گذاشتن با کردو اخم
.شد مانعش  

 

.بچه نخور تکون_  

 

 به تموم نیمه بحث از ناراضی دادو فشار بالشت توی رو صورتش
.زد مشت تخت  

 انگشتش به کرم کمی دادو امهاد کارش به محوی لبخند با اما حافظ
.مالید  

 کار همین ثانیه چند برای و مالید ورودیش روی رو انگشتش مالیم
.داد ادامه رو  

 پسر روی حسابی شدن ارضا از محرومیت هفته دو میرسید بنظر
 کوچیک حرکت همین با حاال که بود گذاشته تاثیر کوچولوش

.بود شده ساکت و افتاده شماره به نفسش  

 اونو آروم خیلی کردو واردش رو انگشتش اول بند خونسرد
.چرخوند داخلش  

.زد باسنش به آرومی ضربه کشیدو دست کارش از حامی ناله با  

 

.برسیم وقت سر که شو آماده باش خب،زود_  

 

.اومد پایین تخت روی از بعد کردو مکث ثانیه چند  

 و نمیده ادامه حافظ که میدونست رو بود،این شده تحریک هرچند
.میشه کنسل امشب مهمونی بده ادامه اگه  

 شده معذب همسرش و سعادت آقای دیدن با معمول طبق هرچند
.بگیره رو ذوق جلوی نمیتونست اما بود  
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.گرفت نغمه دست از رو بچه کشیدو جلو رو خودش هیجان با  

 بی ثانیه چند برای و چسبوند سینش به رو اون گرفتنش محض به
.شد خیره ای گوشه به حرف  

 با داشت سعی بودو کرده گیجش بچه کوچولوی و نحیف جسم
.کنه حس رو وجودش آروم آروم بغل توی گرفتنش  

 از اومدو خودش به بالخره شونش روی حافظ دست نشستن با
.کرد جداش خودش  

.پرسید بچه روی از اش زده ذوق نگاه برداشتن بدون  

 

باشی؟ من بچه توام میشه+  

 

 آروم خیلی رو ببینه،سوالش رو صورتش تا کرد خم رو سرش
.شده متوجه اشتباه کنه فکر حافظ میشد باعث این بودو پرسیده  

 شد متوجه کرد تکرار رو سوالش و برگشت سمتش که ذوق با
.شنیده درست  

 

باشم؟من؟ ات بچه_  

 

.شو من بچه توام آره،+  

 

 لبخند با نشه بلند این از بیشتر صداش میکرد سعی که درحالی 
.داد جواب  

 این برای که زدم،هرچند صدات بابایی بار سه هفته دو همین توی_
 دست ات پدرانه جایگاه گرفتن درنظر با و باشی تر آروم یکم بود
.شده پر نوبتت میکنم حس اما برداری بازیات بچه از  
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.نیستن کسی بین ذره زیر باشه مطمئن تا انداخت بقیه به نگاهی  

.نشون حافظ به رو هبچ ذوق با کشیدو جلوتر رو خودش  

 

 همینو باید همیشه و هرروز من ولی بابایی گفتی بهم بار سه فقط+
میشه؟ پر کی تو نوبت بگم،پس  

 

.کشید آروم رو لپش  

 

 پسر نمیشه تموم وقت هیچ من همیشه،نوبت میگی داری خودت_
.خوب  

 

.گرفت رو حافظ دست کردو آویزون رو لباش  

 داشت سعی بچه الغر و سفید بازوهای روی دستاش کشیدن با
.کنه منتقل اون به داره که رو حسی از کمی  

 

.بیار برام اینا از یکی پس...پس باشی ام بچه نیست قرار اگه+  

 

.گرفت حامی دست از رو بچه زدو قهقه  

.بود آروم عجیب میدادو خوبی بوی  

 دستش و بگیره حافظ از اونو دوباره کرد سعی حامی وقتی حتی
 میداد تکون پاهاشو که درحالی تنها ندادو شونن واکنشی کشید رو
.کرد نگاهشون بازش نیمه های پلک الی از  

 

!بیارم؟ بچه برات الکیه مگه_  
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کوچولویی؟ جونور همچین از مراقبت راحته میکنی فکر  

 دار بچه قابلیت هیچکدوممون کردی فراموش کنم فکر درضمن
.خنگم مونگانای نداریم شدنو  

 

.چسبوند حافظ بازوی به اخم با رو پیشونیش زدو نق  

.میخوام بچه من ولی+  

 داشته بچه بتونم که میکنم ازدواج سارینا با بشه اگه اصال...اصال
.باشم  

 

 صدای شنیدن با اما برگشت سمتش اخم با کشیدو عمیقی نفس
 استخدام مدت این برای نغمه به کمک خاطر به تنها که خدمتکاری

.داد فشار هم به رو بازش نیمه لبای بود شده  

.رفت شده چیده میز سمت شدو بلند حامی به توجه بدون  

.کشید عقب صندلی خودش برای دادو خدمتکار دست رو بچه  

 

 

 

 شب بقیه و بره بین از کامال اشتیاقش تا بود کافی حافظ توجهی بی
.بشه تموم مهمونی تا کنه شماری لحظه رو  

 بلند سر رفتن و کردن خداحافظی حافظ مادر و پدر وقتی بالخره
.کرد نگاه حافظ به منتظر کردو  

 اومده،حاال دنیا به تازه نوزاد کردن بغل از بود نشده سیر هرچند
.بود شده حافظ نگاه تشنه دوباره زودی همین به  

 رو خودش آروم دادو دست از رو تحملش دقیقه چند گذشت از بعد
.کرد تر نزدیک حافظ به  
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 روی دست نداد نشون شیواکن و برنگشت سمتش بازم وقتی
.زد صداش آروم کشیدو بازوش  

حافظ؟ بابا+  

 

 به رو سرش دادو قورت رو دهنش آب کرد نگاهش که سوالی
.کرد نزدیک گوشش  

خونه؟ برگردیم لطفا میشه+  

 

.اینجا بیای میخواست دلت خیلی که تو_  

 

 برگردیم دیگه ولی...میخواد،ولی دلم االنم یعنی...میخواست+
..خونه  

 

.برگشت نغمه سمت دادو تکون سری  

.کردن خداحافظی و شدن بلند هردو بعد دقیقه چند  

 

.کرد نگاه حافظ به و گرفت نفس بالخره شدن که ماشین سوار  

.هست حرفهاش به حواسش بود نمیکرد،مطمئن نگاهش هرچند  

 

...سارینا با نگفتم واقعا..نگفتم واقعا که من بابایی+  

 ماشین در به رو خودش درهمش صورت دیدن و حافظ برگشتن با
.شد جمع خودش توی کردو نزدیک  

 و میکنه بدتر رو چیز همه تنها حرفش دادن ادامه با میدونست
.تر عصبانی رو حافظ  
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 نتونست اما حافظ واکنش بابت مضطرب بودو پشیمون هرچند
.برد خوابش زود خیلی و بگیره رو هاش پلک سنگینی جلوی  

 بود حیاط داخل های سگ صدای شنیدن و خونه حیاط به رسیدن با
.کرد باز چشم بالخره که  

 زده هیجان اون دیدن با ها سگ بودو شده پیاده زودتر حافظ بنظر
. بودن شده  

 راه حافظ سر پشت قدمی چند فاصله با و شد پیاده ماشین از آروم
.افتاد  

.نمیاورد یاد به رو چیز همه درست بودو خواب گیج هنوز  

 با و گرفت نادیده حافظ با رو اش فاصله اتاق به شدنشون وارد با
.کرد پرت تخت روی رو خودش بلند قدم چند برداشتن  

 شدن کشیده با که بود نزاشته هم روی رو هاش پلک اما هنوز
.کرد نگاه حافظ به گنگ شدو بلند لباسش پشت  

 

.سریع بیرون امشب،برو نمیخوابی اینجا_  

 

 طبق تا شد نزدیک حافظ به مکث بدون شد که موضوع متوجه
 از نمایی مظلوم با کنه سعی و بندازه بغلش توی رو خودش معمول

.کنه منصرفش تصمیمش  

.شد مانعش و همیشگی روند این از بود خبر با اما حافظ  

 

 به نمیدی ترجیح رو سگا کنار خوابیدن نمیکنم،اگه تکرار حرفمو_
.بیرون برو زود خوابیدن کاناپه روی  

 

...افظح بابا ولی+  
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.االن بیرون،همین برو_  

 

.کرد آویزون رو لباش کرده بغض کوبیدو زمین رو پاهاش  

..ددی اینجوری نمیبره خوابم من+  

 

 میتونی االنم میبره خوابت و سفر میری تنهایی میبره،وقتی_
.بخوابی  

 

 رو راه نیمه اما رفت در سمت تصمیمش کردن عوض از ناامید
.نکرده،برگشت طی  

 به بغض با دادو جرات خودش به رسید که حافظ قدمی یک به
.کرد نگاه بودن شده ترسناک حاال که مهربونش همیشه چشمای  

بیرون؟؟ بندازیم بعد کنی بوسم..کنی بوسم میشه...میشه+  

 

 

 

.انداخت صورتیش آویزون   لبای به نگاهی  

.نبود اینکار برای مناسبی وقت انگیز،حاال وسوسه هرچند  

 بود بهتر بنظر و بود شده کنترل قابل غیر و وسل حسابی روزا این
.کنه برخورد تر جدی  

 

.بیرون برو زودتر_  
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 تا گرفت رو حافظ لباس آستین و موند جاش سر کرده بغض
.کنه نگاهش  

 

 تنها بیرون اون میفرستی پسرتو واقن نه؟یعنی مگه میگی الکی+
 بخوابه؟

 

.میکنی عصبیم داری_  

 

 روی رو پاهاش که درحالی حرف بدون کشیدو باال رو بینیش
.رفت در سمت میکشید زمین  

 

 حاال بودو خوابیدن حافظ بدون از تر راضی تنبیه به درواقع
.میکرد پشیمونی احساس حرفهاش بابت حسابی  

.زد زل سقف به و انداخت کاناپه روی رو خودش کالفه  

 شدن تر تاریک و حیاط های چراغ شدن خاموش با رفته رفته
.گرفت بغل رو زانوهاش و رفت فرو خودش توی خونه  

 داشت سعی بودو زده حرف مورد این در بارها حافظ هرچند
 روی نمیتونست همچنان اما کنه کمتر تاریکی از رو ترسش

.باشه مسلط افکارش  

 به شدن خیره با داشت سعی میدادو تکون مضطرب رو پاهاش
 شده جمع پنجره پشت روشن چراغ تنها دور که هایی پشه

.کنه پرت رو خودش بودن،حواس  

 دادو دست از رو طاقتش اما ها سگ زوزه صدای شنیدن با
.پرید جا از ترسیده  
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 رو نگاهش نکنه،نمیتونست نگاه اطراف به میکرد سعی هرچند
.کنه کنترل  

.رفت ها پله سمت سرعت با و گرفت بغلش توی رو کوسنی  

 ها پله ویر افتادن مرز تا و داد دست از رو تعادلش باری چند
 نرده گرفتن یا دیوار با دستش دادن تکیه با هربار اما رفت پیش
.کرد کنترل رو خودش پله راه  

 دوید خواب اتاق سمت کشیدو عمیقی نفس پله آخرین به رسیدن با
.کرد مکث اتاق در پشت ثانیه چند برای اما  

 حضورش بدون حافظ،نمیتونست واکنش از میترسید هرچند
.بخوابه  

.اومد می خواب کرد،بنظر نگاهش کردو باز رو در آروم  

 تخت به رو خودش پنجه روی رفتن راه با و گذاشت باز رو در
.رسوند  

 ملحفه کشیدو دراز کنارش آروم نگرفت جوابی زدو صداش وقتی
.کشید خودش روی رو تخت گوشه نازک  

 

.نگذشته هم ساعت نیم حتی هنوز_  

 

 و کشید لبش پوست جویدن از دست بالخره مکث ثانیه چند از بعد
.داد جواب وار زمزمه  

 

...آخه حافظ بابا+  

 

 شکمش دور رو دستاش چسبوندو کتفش دو وسط به رو سرش
.کرد حلقه  
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.بخوابم تنهایی و تاریکی توی نمیتونم که من آخه+  

 

 

 

 از قبل تنبیه به کردن کالفه،فکر بودو شده عصبانی هرچند
 بیاد کوتاه کمی کرد وادارش حامی ترس گرفتن درنظر و مهمونی

.گرفت فاصله بیشتر کمی حتی و برنگشت سمتش حال این با  

 تنبیه درست حتی و اشتباهاتش از بود مطلع اینکه با اما حامی 
.خوابیدن اینطور با بیاد کنار نمیتونست نشدنش  

 نتونست حافظ بازوی از آروم و ریز گازهای گرفتن با حتی وقتی
 روی رو دستش و برگردوند روشو فهکال کنه جلب رو توجهش

.کوبید تخت  

 

 بیقراری انقدر که بخوابی سگا پیش داری عالقه واقعا اینکه مثل_
 هوم؟

 

.برگشت سمتش ذوق نشنید،با میخواست که رو اونی هرچند  

 حافظ صورت تا کشید جلو رو سرش گذاشتو شونش روی دست
.ببینه رو  

 

 اش روحیه روی بچه کردن لمس و کردن بغل میدونستی بابایی+
!نباشه؟ پرخاشگر و عصبی میشه باعث و میزاره مثبت تاثیر  
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 بده ادامه شاید تا کرد نگاهش حرف بدون و پریده باال ابروهای با
.کنه برطرف رو تعجبش و  

 

..بابایی کردم بدی کارای میدونم..کردم فکر خیلی من...من+  

 

 به سرش نگرفت باال با بردو فرو بغلش توی زور به رو خودش
.شد خیره حافظ چشمای  

 

 فکر فقط..فقط...نیستم بدی پسر من بابایی ولی کردم بدی کارای+
.نداشتم مثبت ی روحیه دیگه باشیم هم پیش نتونستیم چون میکنم  

 

.کرد مکث ثانیه چند کشیدو حافظ ریش ته روی رو انگشتش  

 

.بمونه خوبی پسر تا میکردم بغلش همش داشتم بچه من اگه+  

 

 

 

.موند ساکت ثانیه چند میشنید که حرفهایی از متعجب  

 با اومدو خودش به اما گردنش دور حامی دستهای شدن حلقه با
.شد شدنش تر نزدیک از مانع اش سینه روی دستش کف گذاشتن  

 

 من؟به گردن انداختی کردیو مدت این تو که غلطایی همه االن_
راحتی؟ همین  

 

..میشم بهتری پسر کنی بغلم اگه که گفتم...که گفتم فقط من نه..من+  
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 خیره حافظ گردن روی تتوی به و گرفت گاز رو لبش گوشه
 حاال اما بده جا بغلش توی رو خودش شده طور هر داشت شد،قصد

.کرده انتخاب رو راه بدترین هدفش به رسیدن برای که بود فهمیده  

 باشه،تحریک زمین روی مرد ترین مهربون میتونست هرچند
.بشه سختگیرترین به تبدیل تا بود کافی هاش حساسیت کردن  

 ثابت بیشتر رو خودش گناهکاری مکالمه دادن ادامه با میدونست
.تر عصبانی رو حافظ تراشی بهونه با و میکنه  

 اش سینه به رو سرش و گفت ببخشیدی بلند صدای با و سریع
.کنه موکول ای دیگه زمان به رو تنبیه الاقل تا چسبوند  

 رو شده مچاله ی ملحفه حرف بدون حافظ که بود موفق ینکها مثل
.چسبوند خودش به بیشتر رو اون کشیدو بدنش روی  

 لبخند شدو جا جابه کمی دلخواه نتیجه آوردن دست به از رضایتمند
.زد  

 آرامش از بشه مطمئن تا بود کافی اما حافظ بعدی حرف شنیدن
.بازش آغوش بودن طوفان از قبل  

 

 چند این اضافی غلطای از میگذرم راحت نکنی فکر بهتره ولی_
.من جنبه بی مونگانای روزت  

 

 

 

 تماس میگذشت کشور از خارج به یلدا برگشتن از مدتها هرچند
 ای دقیقه چند غیبت با حاال تا بود کافی حافظ گوشی با دیروزش

.کنه چک رو گوشیش بده جرات خودش به حافظ  
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 صدای شنیدن با که بود مهاپیا و تماس تاریخچه بررسی حال در
.کرد قایم سرش پشت رو گوشی دستپاچه حافظ مصلحتی سرفه  

 

 به رو مضطربش نگاه و رفت عقب قدم چند حافظ شدن نزدیک با
.دوخت اتاق گوشه  

 

هوم؟ میشی درست کردن بغل با میگی،که درست شاید کردم فکر_  

 

 رو حامی کردو طی رو بینشون فاصله ای دیگه قدم برداشتن با
.کرد اسیر خودش و دیوار بین  

 

بد؟ پسر کنی فضولی یا بشی آماده بود قرار_  

 

 دستهاشو لرزش میکرد سعی که حالی در کشیدو عمیقی نفس
.گرفت سمتش رو گوشی کنه کنترل  

 از اطالع وجود با که خودش از دفاع برای نداشت حرفی
.بود داده انجام رو کاری چنین حافظ های حساسیت  

 فرار از بهتر راهی کنه بدتر رو وضعیت ممکنه ستمیدون گرچه
.نمیرسید ذهنش به  

 زیر از تا بود کافی گوشی گرفتن برای حافظ غفلت ثانیه چند
.بره در سمت سرعت با و بشه رد دستش  

 به دادن فرصت از قبل حتی که بود حامی از تر سریع اما حافظ
 و گرفت رو گردنش موفقیت،پشت از بعد خوشحالی برای اون

.کشیدش عقب  
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 بها که شناختی اینطوری نه،منو داری؟یا شک تعهدم و شعور به_
میشناسم؟ و میبینم که کسی هر به بدم  

 

 تکون طرفین به رو سرش تونست حافظ،تنها برداشت از شوکه
.بده  

 دلیل تنها و داشت اعتماد خودش از بیشتر حتی حافظ به درواقع
 اومدن کوتاه از اناطمین حافظ گوشی کردن چک برای تحریکش

.بود یلدا  

!چی؟ نه؟پس_  

 شدن دار بچه بعد و ازدواج قصد کردی فکر خودت با نکنه
هوم؟ خودت مثل دارم،درست  

 دیشب حرفهای با ارتباطش به کردن فکر و جمله همین شنیدن
.قراره چه از موضوع بفهمه تا بود کافی خودش  

 

..فقط میکردم شوخی من...بابایی+  

 

.تخت روی برو_  

 

 نگاه جدیش اما آروم صورت به تردید با کشیدو عمیقی نفس
 شدیدتر و شدنش عصبانی به منجر بیشتر مقاومت کرد،میدونست

.رفت تخت سمت و گفت چشمی لب زیر پس میشه تنبیه شدن  

 

 پایین رو شلوارش شدو پا و دست چهار حافظ بعدی دستور با
.کشید  
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 حضور عدم بیاد سرش قراره که بالیی از نبود مطمئن چند هر
 کرده قبلش از تر جنبه بی ارگاسم از روز چند محرومیت و حافظ

.بود  

 رو باسنش کشیدو عمیقی نفس حافظ توسط ورودیش شدن لمس با
.داد باال  

 واکنش هم اینبار میکرد ثابت رو خودش بدجنسی هربار که حافظ
 بیشتر دستش دوباره کردن چرب با و نگرفت نادیده رو حامی های
.گرفت دست به رو آلتش کردو رویپیش  

 حامی های ناله شنیدن نکشید،با طول بیشتر دقیقه چند گرچه
.برداشت رو ویبراتور کردو متوقف دستشو حرکت  

 

 شوخی فکر به حتی بشی تحملش به مجبور روز کل اگه شاید_
.نیفتی من اموال با کردن  

 

 شکردن رها کار نیمه از ناراضی و اومده پیش وضعیت از گیج
.برگردوند رو سرش  

 آهی بود گرفته قرار ورودیش جلوی حاال که ویبراتور دیدن با
.کوبید بالشت روی رو سرش کشیدو  

 به کردن میکرد،فکر فکر که بود چیزی از کوچیکتر هرچند
.بود ترسناک روز طول در تحملش  

 

!روز؟ کل واقعا+  

 

 داشت اش خنده کنترل در سعی که حالی در دادو تکون سری
.کرد روشنش  
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 لباش و خورد رو حرفش مقعدش داخل ویبراتور لرزش از شوکه
.داد فشار هم روی رو  

 گذاشتن با کردو خاموش رو ویبراتور ثانیه چند گذشت از بعد
.رفت در سمت شلوارش جیب داخل کنترل  

 

.نکن شو،معطلم آماده زود_  

 

 

 

 داخل ویبراتور وجود با رفتن راه و کردن حرکت نبود راحت
 حاال و داشت رو تری جدی تنبیه انتظار حال این قعدش،بام

.شده ختم جا همین به تنبیهش که بود خوشحال  

 و وضعیتش کردن کنه،کنترل عجله بود کرده تاکید حافظ هرچند
.کشید طول کمی خودش کردن آروم  

 اش تنه پایین درد وجود با زد صداش بار چندمین برای که حافظ
.رفت بیرون اتاق از وکشید باال هم رو شلوارش  

.شد رد کنارش از حافظ که بود نشده آشپزخونه وارد هنوز  

 

.منتظرتم بیا،بیرون و کن تمومش زود_  

 

 کتش آستین شدن کشیده با که بود نشده دور ازش قدم یک هنوز
.کرد نگاهش سوالی و برگشت سمتش  

 

بخورم؟ صبحونه خودم+  
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!چی؟_  

 

کنی؟ مکمک نمیخوای تو بابایی یعنی...یعنی+  

 

 نمیشد کرد،باورش نگاه درشتش چشمهای و مظلوم صورت به
 بی رو خودش خوب انقدر میتونه اون مثل پررویی پسر چطور

.بده نشون آروم و گناه  

 

 کردن لوس و اضافی توجه از روزی چند داشت قصد هرچند
.بده رد جواب چشمها اون به نمیتونست اما کنه محرومش بیخود  

 برگشت،به آشپزخونه داخل حرف بی کردو مرتب رو کراواتش
!داشت وقت کردن تالفی برای رو روز کل هرحال  

 

 بعد شدو بلند پا پنجه روی چندبار ذوق با موفقیتش از خوشحال
.شد آشپزخونه وارد  

 جا بغلش توی رو خودش لبخند با و رفت حافظ سمت مکث بدون
 های وعده خوردن از تر مهم اون پای روی نشستن داد،درواقع

.بود شده غذایی  

 داشته راحتی نا احساس میشد باعث ویبراتور وجود گرچه
 لبخند متقابال و بگیره اش نادیده میشد موجب حافظ باشه،لبخند

.بزنه  

 هم خودش حتی حاال اما سرخودش مسافرت بود نگذشته خوش کم
 اگه حتی درواقع.بشه دور حافظ از تونسته چطور که میکرد تعجب

 و شرکت جدید وضعیت خاطر به نبود کار در هم مسافرتی
 نمیتونستن راحت بودو کار درگیر سخت حافظ اون پیشرفت
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 حتی بودو دلتنگ حسابی حاال هرصورت ببینن،در همدیگرو
.بود ناکافی بنظر کنارش حافظ حضور  

 رو صورتش بود دهنش جلوی که ای آماده لقمه به توجه بدون
.کشید عمیق فسن بار چند و برد فرو حافظ گردن داخل  

 

!بود؟ شده تنگ دلت همینقدر توام+  

 

.کشید کمرش روی رو دستش و گذاشت میز روی رو لقمه  

 

.نه خب_  

 

 

 

 بنظر اونی از تر کرد،جدی نگاه صورتش به آوردو باال سرشو
.کنه شوخی بخواد که میرسید  

!بود؟ کرده اذیتش انقدر بود؟یعنی نشده تنگ دلش  

 

نداری؟ دوسم یعنی دیگه...دیگه+  

 

 بدترین عنوان به همین داد،درواقع تکون رو سرش و گفت نوچی
.بود کافی تنبیه  

 کرد،اثری بررسی رو صورتش دیگه بار اومدو بیرون بغلش از
.میترسوند رو حامی این نبودو شوخی و خنده از  

 باید چیکار نداشت دوستش حافظ دیگه که میکرد؟حاال باید چیکار
 میکرد؟
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 دور با شاید الاقل تا رفت آشپزخونه در سمت و برگشت سردرگم
.کنه درک رو اومده پیش اتفاقات بتونه حافظ از بودن    

.شد کشیده پشت از دستش که بود نداشته بر قدم از قدم اما هنوز  

 

 تلف وقت کلی هم االن سالمتی؟همین به نیستی،کجا آماده مگه_
.بد پسر کردی  

 

.میرم خودم من...من+  

 

.کرد کم رو بینشون فاصله و انداخت باال رو ابروش تای  

 

.نیست مشکلی باشی داشته کاری راه تو اگه_  

 

نبود؟ متوجه کشید،یعنی رو دستش کردو اخم  

 حاال که بود داده دست از رو اش عالقه پیش وقت خیلی از شایدم
.اومد می ساده بنظرش انقدر  

 دوست که کسی با وقتتو چرا اصال..اصال..برم میخوام خودم+
میکنی؟ تلف نداری  

 

 دیگه اش خورده گره هم به ابروهای و شده سرخ صورت دیدن با
.خندید بلند باصدای و بگیره رو خودش جلوی نتونست  

.کرد مکث ثانیه چند واکنشش دیدن از متعجب  

.کشیدش بغل به وقتی خورد رو حرفش  

 

!کوچیکم؟ مونگانای خنگی خیلی میدونستی_  
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 دوست از حرفی وقته خیلی که نیست حواست دارم؟حتی دوست
..نیست ما بین داشتن  

 گاز زدو کرد،لبخندی نگاه حامی گنگ صورت به کردو جداش
.گرفت اش چونه از ریزی  

.عاشقتم ندارم،من دوست دیگه من ولی نمیدونم تورو_  

 

 سینه به رو اش چونه کردو خیس زبون با رو اش شده خشک لبای
.مالوند حافظ  

 

ترسوندی؟ منو شده؟چرا تنگ دلت نگفتی چرا پس..پس+  

 

 که نه،معلومه یا شدم دلتنگ تو اندازه به پرسیدی که کنم فکر خب_
.بودم دلتنگ بیشتر من...نه  

 

 

 

 ثانیه چند احساسات کنه فراموش تا بود کافی جمله چند همین
.رو پیشش  

 یادآوری با که بود نکرده حلقه حافظ گردن دور رو دستهاش هنوز
.کشید عقب ساعت  

نشده؟ دیر خیلی+  

 

**** 
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 و انداخت مبل روی رو خودش بچه مکث بدون گریه از کالفه
.گرفت دستهاش بین رو سرش  

 تجربه بی نغمه بودو گرفته مرخصی رو امروز بچه پرستار
.بیاد بر پسش از تنهایی نمیتونست  

 و شده سرخ میداد،صورت آزارش خودش درد سر تنها نه حاال
.میترسوند رو اون بچه هگری از ناشی های خس خس  

 

 رو وقتش و نره کار سر دیگه بود خودش انتخاب این هرچند
 بدی موقعیت توی که کنه،حاال دخترشون کردن بزرگ صرف

.میدونست فرهاد رو مسبب بود گرفته قرار  

 شدو بلند کنه کنترل رو اش سرگیجه میکرد سعی که درحالی
.برداشت میز روی از رو گوشیش  

 فرهاد به فرصت دادن بدون شد وصل تماس ثانیه ندچ از بعد وقتی
.خونه برگرده زودتر خواست ازش کردو صحبت به شروع  

 بود نگذشته تماس کردن قطع از بیشتر دقیقه چند تعجب کمال در
 و نپرسید سوالی بود کرده تعجب اینکه شد،با خونه وارد فرهاد که

.گرفت سمتش رو بچه تنها  

 

 دادم،پوشکش شیر میکنه،بهش گریه رهدا فقط رفتی که وقتی از×
 تغییری اوضاع ولی کردم بازی باهاش حتی کردم عوض رو

.نکرد  

 هم به موهای و کرده پف صورت به میکرد سعی که درحالی
.کرد نگاهش و گرفت رو بچه نخنده اش ریخته  

 که کرده گریه رو ساعتی چند میگفت نغمه که همونطور بنظر
.یزدم کبودی به صورتش حتی حاال  
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 پر انقدر بچه شده باعث چی روز چند از بعد که بود عجیب درواقع
.کنه گریه وقفه بدون و بشه سروصدا  

 به اخم با شدو بدنش باالی دمای متوجه که بود صورتش لمس با
.کرد نگاه نغمه  

 

نداره؟ داغه،تب خیلی×  

 

.کرد مکث ثانیه چند و گذاشت پیشونیش روی رو دستش دستپاچه  

 

...که بودم نفهمیده من ولی..داره تب چرا...چرا••  

 

 ببریمش که شو آماده زود یکم عزیزم،فقط نداره اشکالی×
.باشه داشته وجود خاصی مشکل نمیکنم فکر...بیمارستان  

 

 

 

 بخشش اطمینان لحن و فرهاد بود،آرامش شده نگران هرچند
.کنه کنترل رو خودش میکرد کمکش  

 بچه سالمتی اولویت وقتی شدن آماده نکشید طول بیشتر دقیقه چند
 شال ترین دست دم و پوشید بلندی مانتوی ظاهر،تنها زیبایی نه بود
.کرد سر رو  

 روبه فرهاد خندون چهره با و اومد بیرون اتاق از که سرعت با
.کرد مکث ثانیه چند شد رو  

.موقعیتی همچین توی رو لبخندش دلیل نمیفهمید  
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 استرس خودت به انقدر تبش ندید بار هر با بخوای اگه عزیزم×
 فکر که چیزیه از تر قوی نمیمونه،دخترمون ازت چیزی که بدی

.شدنشن بزرگ پروسه از بخشی یه اینا همه و میکنی  

 

 احساسش نمیتونست اما اومدن می درست حرفهاش بنظر گرچه
. کنه کنترل رو  

 فرزند مختلف کالسهای توی شرکت میکرد فکر این از قبل
 های سختی با کنه برخورد تر راحت کنه کمکش شاید پروری
 مثل کسی داشتن میدید اما خانواده،حاال به جدید عضوی حضور

.تره حیاتی خیلی فرهاد  

 جویدن جلوی الاقل کرد سعی فرهاد جدی و خیره نگاه دیدن با
 سرش پشت فرهاد افتادن راه محض بگیره؛به رو لبش پوست
.کرد حرکت  

 دیدن و یلدا رفتن از حساس،بعد بودو شده اعتماد بی شاید اوایل
 از بیشتر اون به حاال جدید زندگی ساختن برای فرهاد تالش

.داشت اعتماد خودش  

 تحت رو چیز همه بود کرده سعی فرهاد بلکه نبود تعهد بحث تنها
 به دوباره   فرصت انتخاب از کنه مطمئن رو نغمه و بگیره کنترل

.اون  

 هر نگرانی و میرفت پیش حترا و آروم خیلی چیز همه هرچند
 نشنید کامل رو دکتر حرفهای که وقتی بود،تا کاهش حال در لحظه

.بکشه راحتی نفس نتونست  

 بچه کردن بغل مسئولیت تونست بالخره مطب از اومدن بیرون با
 حسابی اینکه بکشه؛با آغوش به رو اون و بگیره عهده به رو
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 فکر حتی حاال و تره خسته فرهاد میرسید بنظر بود شده خسته
 با و مستقل زنی عنوان به که آوره خجالت و دار خنده چقدر میکرد
 احساس انقدر موضوعی چنین برابر در زیاد نفس به اعتماد
.کرده ضعف  

 

 یعنی..داره تب که نمیدونستم اصال من راستش...راستش••
 حواسم یکم فقط کنم حلش میتونستم ام تنهایی شاید که اینه منظورم

..د،میدونیبو پرت  

 

.ترسناکن یکم بارها اولین همیشه خب×  

 

.نترسیدم اصال نه ولی شدم دستپاچه یکم شاید..نترسیدم من نه••  

 

 دو رو دستش دیگه بیمارهای حضور به توجه بدون زدو لبخندی
.بوسید رو پیشونیش و گرفت صورتش طرف  

 

 چه با متوجهم هستی،من قوی زن چه بدی توضیح نمیخواد×
.عزیزم میکنم زندگی رتمندیقد فرشته  

 

 که بود پهنش لبخند دیدن با اما اومدن می تعریف بنظر حرفها شاید
.کرد هم در اخمهاشو  

 

میکنی؟ ام مسخره داری االن تو••   
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 های رون گرفت بیمار دست از که رو شده تجویز داروهای نسخه
.کرد منقبض رو بدنش و چسبوند هم به رو پاش  

 زمان هربار و مطب توی کار ساعت چهار گذشت از بعد
 تر قبل دقیقه چند میتونست حاال ویبراتور شدن روشن مشخصی

.بزنه حدس رو شدنش روشن  

 و مقعدش توی ویبراتور گذاشتن با تنها حافظ اومدن کوتاه با صبح
 تر راحت بتونه شاید میکرد فکر آمیزش محبت حرفهای شنیدن بعد

 رسیدگی بیماراش به ریت راحت خیال با و بگذرونه رو روزش
.کنه  

 از خبری شد متوجه اما ویبراتور شدن روشن بار اولین از بعد
 آخرین شدن بخشیده تا قراره و نیست تخفیف حتی و بخشش

.بشه تنبیه میخواد حافظ که همونطور اشتباهش  

 

 روانپزشک فتاحی باید،آقای که چیزیه از بیشتر داروها دوز+ 
..داروهایی همچین ویزتج از میکنم تعجب ایه خبره  

 

 عمیقی نفس و بست رو چشمهاش ویبراتور شدن روشن با
 کرد سعی بیشتر مکث بدون کردو زمزمه لب زیر کشید،لعنتی

.بده ادامه  

 

 ولی بدونم رو کارشون دلیل تا میزنم حرف ایشون با حتما من+
 کامال بعد و بدین کاهش داروهارو مصرف مدتی برای بهتره

 با مقابله برای بهتریم خیلی های راه کنید رکنید،باو متوقفش
.هست افسردگی  
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 میز روی رو دستش شدو بلند اتاق از بیمار رفتن بیرون با بالخره
.گذاشت  

 به اون یکبار یکساعت هر کم،تکرار شاید مقعدش سوزش و درد
.بود شده دهنده آزار شدت  

 هاش پلک اتاق به ای دیگه فرد ورود بعد و در صدای شنیدن با
.داد فشار هم روی رو  

 و بگیره نظر در بیمارا برای رو ای دیگه وقت بود گفته منشی به
.خونه برگرده زودتر میخواست  

.کرد نگاهش بغض با و کرد بلند سر اما حافظ صدای شنیدن با  

 تا بود کافی نگاهش طرز نداشت زدن حرف حوصله حتی گرچه
.بره سمتش معطلی بدون و بشه وضعیتش متوجه حافظ  

 تر مهم رو حامی نبود،سالمتی کافی هم تنبیه این بنظرش هرچند
 بیرون رو ویبراتور که بود اومده حاال و میدونست هرچیزی از

.بکشه  

 

.میکنی اذیتم خیلی+  

 

 کتفش دو وسط دستش گذاشتن بوسید،با رو گردنش پشت و خندید
.بیاره در رو شلوارش کرد کمکش کردو خمش  

 

.نمیشی اذیت انقدر باشی خوبی پسر اگه که میدونی خب_  

 

...خوبیم پسر من ولی+  
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 رو خودش های گناه معمول طبق و بده ادامه داشت قصد گرچه
 روی رو لباش دیگه تنبیه از جلوگیری بندازه،برای حافظ گردن

.خورد رو حرفش دادو فشار هم  

 

 و میشی شیطون زیادی گاهی هستی،فقط خوبی پسر که معلومه_
.داری یازن شدن کنترل به  

 

 گاز رو لبش سوراخش روی حافظ سرد انگشت کردن حس با
 های ناله صدای هستن مطب توی وقتی تا الاقل کرد سعی و گرفت

.کنه کنترل رو دردناکش  

 

 

 

.بود چسبونده ماشین در به رو کرده،خودش جمع رو زانوهاش  

 محرومیت   روز چندین از بعد حاال اما میداد حق حافظ به هرچند
 های شیطنت همینطور و حافظ کاری های مشغله خاطر به هم از

.داشت رو بیشتری نوازش و ناز انتظار خودش  

 حافظ وقتی زد،حتی زل بیرون به و گذاشته چونه زیر رو دستش
.نداد جواب زد صداش  

.بگو بهم داشتی بخوابی،درد عقب بری میتونی ای خسته اگه_  

 

.بگیره رو شکنجکاویت جلوی بود،نتونست قهر هنوز گرچه  

 

!خونه؟ نمیریم مگه+  

 



 معصوم زیبا

 - 648 - 

.شده تنگ مامانت برای دلت گفتی کنم فکر_  

 

 تا کرد خم رو صورتش و کشید حافظ سمت رو خودش زده هیجان
.ببینه اونو کامل  

 

چی؟ من مریضای... همش،بعدشم داری کار کلی که تو آخه+  

 

 رو حواسش دوباره و انداخت اش زده ذوق صورت به نگاهی نیم
.داد جاده به  

. شدن تر سبک شرکت کارای بود،حاال مدت یه برای زیاد مشغله_
 بیاد،مریضات پیش مشکلی زیاد نکنم فکر توام مطب مورد در

نه؟ میونت در روز یه حضور به کردن عادت  

 

 حافظ بازوی به آرومی ضربه با کردو آویزون رو لباش
 حافظ اینکه وجود با اما داشت دوست خیلی رو شغلش زد،درواقع

.کنه قبول رو خودش کاری کم نمیخواست میگفت درست  

 از بعد مادرش دیدن و حافظ با سفر به کردن فکر اما حال این با
 جدید بحثی کردن شروع برای رو حامی جلوی که بود مدتها

.گرفت  

 بغض پدرش مرگ یادآوری با که بود خوشایند افکار همین غرق
 خودش متوجه رو ظحاف تا گرفت دیگه سمت رو کرده،صورتش

.نکنه  

 رو حامی شرایط ترین سخت توی که بود حافظ خود وجود درواقع
 کنارش اون پدرش مرگ زمان اگه و دادن ادامه به میکرد تشویق

.کنه مرتب رو چیز همه راحتی به نمیتونست نداشت حضور  
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 بگه رو چیزی داشت سعی حافظ صورت به ثانیه،خیره چند هر
 ماشین شیشه سمت رو میخورد،صورتش رو حرفش هربار اما

.میچرخوند  

 

خب؟_  

 

!خب؟+  

 

درگیری؟ انقدر که بگی میخوای چی_  

 

.کشید در سمت احتیاط با رو خودش کردو قفل هم توی انگشتاشو  

 

.نکن دعوام میگم،ولی+  

 

.نمیدم قولی بگو،ولی_  

 

..نمیگم من پس بابایی+  

 

 در صد کنی قایمش بخوای ولی کنم دعوات شاید بگی اگه خب_
.میکنم دعوات صد  

 



 معصوم زیبا

 - 650 - 

 دعوام مسافرت؟اگه میبری منو داری که نه مگه حافظ بابا اصال+
.بهم نمیگذره خوش دیگه که کنی  

 

.نکنم دعوات که کنی رفتار طوری میتونی خب_  

 

 استرسش از کمی کردن تخلیه برای نهایت در کردو من من کمی
.برداشت رو کاغذی دستمال جعبه  

.اومد حرف به بالخره که بود دستمال اولین کامل کردن پاره با  

 

...سارینا+  

 

 هول حافظ اخم دیدن نداشت،با هم ای دیگه واکنش انتظار گرچه
.کرد پاره وسط از رو دوم دستمال کرده  

 

 که میگم یعنی...یعنی..شده اشتباه بگم میخواستم فقط من...ببین نه+
..نداشتم قصدی خب ولی نزاشتم،گذاشتما قرار سارینا با واقعا  

 

 جمع مشتش توی رو شده ریز ریز دستمالهای و کشید عمیقی نفس
.کرد  

 

.سفر بری خانومه،آرتمیس اون با ندارم دوست گفتم که من آخه+  

 چرا بیام؟پس نمیتونستم من یعنی بود کاری سفر چون خب اصال
تونست؟ اون  
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 رو لبخندش جلوی داشت،نتونست خودش کنترل در سعی هرچند
.هبگیر  

 ثابت که حرفهاش طرفی از و زدن حرف برای استرسش و هیجان
.بود بانمک زیادی دلخوره روز چند این بابت هنوز میکرد  

نمیرفت؟ سر حوصلت اونجا بنظرت...کاری سفر_  

 

 تنهایی از بهتر خیلی که بره سر حوصلمون دوتایی اگه خب+
.رفتنه سر حوصلمون  

 

داشت؟ سارینا به ربطی چه اینا همه_  

 

 عصبی برداشت،اینبار ای دیگه دستمال و انداخت پایین رو سرش
 صداشو داشت سعی که درحالی و کشید رو دستمال طرف دو

.داد جواب نبره باالتر  

 

 اون با تو اگه...کنی ازدواج باهاش میخوای گفت بابات آخه+
 اصال...اصال..میکنم ازدواج سارینا با منم اونوقت کنی ازدواج

میاد؟ بدش من از بابات چرا  

 

 به نگاهی مختلف موضوعات دادن ربط هم به و حرفها از متعجب
 و کرد متوقف رو ماشین ابروش دو بین اخم دیدن انداخت،با حامی
.چرخید سمتش آروم  

 

 انتخاب من با ازدواج   برای بابام که نیست دختری اولین آرتمیس_
 کرده،هست؟
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...آخه ولی نه+  

 

.ندارن اهمیتی من برای بقیه حتی نه و یلدا آرتمیس،نه نه_  

 اگه خوشحالیم،پذیرشش هم کنار و کردم پیدا رو خودم آدم   من
.نیست ما مشکل سخته بابام برای  

 

.آورد باال رو سرش کشیدو باال رو بینیش عادت طبق  

 بابا که نیست خوب کنی؟آخه دعوا بابات با باید همش یعنی خب+
.حافظ  

 

 کردیم ازدواج و کردیم علنی نورابطمو وقتی نه،ولی که دعوا_
 زندگیمون تو پاشو دختری هیچ بخواد اون اگه حتی اونوقت
.نمیزاره  

 

 گردنش روی حافظ لبهای حس حرفها،با از بود شده گیج هرچند
.خورد رو حرفش  

 و گفت آخی که بود حافظ توسط گردنش شدن کشیده دندون به با
.بکشه عقب رو خودش کرد سعی  

 

 

 

 و پرید پایین ماشین توقف محض بود،به شده اربید تازه گرچه
.دوید حیاط در سمت  
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 جا به بزرگش پدر از  که ای خونه و محله به اش عالقه عالرغم
 تحمل قابل غیر اونارو با زندگی و فامیل با دیدار بود، مونده

 حداقل یا اش خانواده با همراه بود نخواسته همین برای و میدونست
.هکن زندگی بهشون نزدیک  

 چند میرسید بنظر که ترش کوچیک برادر دیدن و در شدن باز با
 لباسش کشیدن با زدو نمایی دندون لبخند شده قبل از بلندتر سانتی

.کشید آغوش به اونو  

 توسط که گلی های شد،بوته محو لبخندش اما حیاط به شدن وارد با
 از زیباتر حتی رو خونه و کرده رشد حاال بودن شده کاشته پدرش

 این توی دیگه اون که حاال! چی؟ پدرش ولی میدادن نشون قبل
کنن؟ زندگی قبل مثل میتونن نیست خونه  

 به رفته تحلیل انرژی که بود اش شونه روی حافظ دست گرمای با
.گرفت شکل دوباره شده محو لبخند و برگشت بدن  

 برادرش از ناخونده مهمون مورد در که مادرش بلند صدای شنیدن
.برد باالتر رو هیجانش رسیدمیپ سوال  

 هنوز که برادرش به توجه بدون و انداخت حافظ به نگاهی ذوق با
 باز رو خونه در آروم کردو طی رو حیاط میرسید بنظر شوکه

.کرد  

 آشپزخونه به نگاهی و گذروند رو پذیرایی پاورچین پاورچین
 بود چیزی کوبیدن مشغول اون به پشت که مادرش دیدن انداخت،با

.نشست زمین روی سرش پشت و شد نزدیکش بیصدا  

!بانو؟ خوشگل نمیخوای کمک+  

 

 و شده پرید،خشک جا از حتی نه و زد جیغ نه تصورش برخالف
.نمیکشید نفس حتی بیصدا،انگار  
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 کشیدو بلندش موهای روی رو دستش واکنش این از متعجب
.زد صداش  

 

.ماهتو صورت ببینم برگرد خانوم؟الاقل آرام_  

.شد اشکش از خیس صورت متوجه که بود گشتنشبر با  

 تاب بی و گرفت بغل رو سرش مادرش که بزنه حرفی خواست
.زد بوسه لختش موهای روی  

 

 برای میای یبار ماه شیش مادرتو میکنی ول دیگه حاال••
مامان؟ وفای بی پسر نه یا زمین زیر تو کنم حبست دیدنش؟حقته  

 

 شنیدن بعد و اشک از پر چشمهای دیدن از بود شده گیج گرچه
 زدو میشن،لبخندی گفته خنده با بود تشخیص قابل که حرفهایی

.کرد حلقه مادرش دور رو دستش  

 کار ولی بیاد همراهم داره دوست حافظه،گفت تقصیر همش+
.بیام منم نذاشت و داشت  

 

 حامی،درسته آقا میچیدی غیبت بساط بعد برسی میزاشتی حاال_
.میکنما پیدا موقعیتشو خب ولی مهمحک پشتت دیدی مامانتو  

 

 حافظ استقبال به شد،گرم بلند خندیدو که بود مادرش خودش از قبل
.گرفت تحویلش حامی از بیشتر معمول طبق و رفت  
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 تخت نزدیک شد،پاورچین واردش کردو باز رو اتاق در بیصدا
 کشیدو آرومی جیغ نشده متوجهش حافظ شد مطمئن وقتی شدو

.پرید شکمش روی  

 ناله درد از یا کنه اعتراض نتونست وضعیت،حتی این از شوکه
 نگاه میخندید هنوز که حامی به شده گرد چشمهای با تنها و کنه
.کرد  

 

 شنیدن و خواهرش دیدن بعد و برادرش و مادر با روز گذروندن
.بود کرده سرحالش حسابی بارداریش خبر  

 با شدو آروم لندب صدای با خندیدن دقیقه دو حدود از بعد بالخره
.کرد پاک رو اشکاش دست پشت  

 خودش بیصدا شدو محو هم لبخندش حافظ جدی صورت دیدن با
.کنه ترک رو اتاق شدن دیر از قبل تا کشید کنار رو  

 از مانع بازوش گرفتن با شدو قصدش متوجه همیشه مثل اما حافظ
.شد رفتنش  

 

.میخوام معذرت اصال..کنم،اصال شوخی میخواستم فقط بابایی+  

 

هوم؟ کنیم شوخی باهم گاهی نیست عزیزم،بد میدونم_  

 

 باشه، میداد نشون که آرومی به واقعا حافظ نبود مطمئن گرچه
.گفت هومی دادو تکون سری  

 متوجه داشت سعی بودو حافظ صورت بررسی درحال هنوز
 اسیر بدنش زیر راحت خیلی حافظ جایی جابه با که بشه موقعیتش

.شد  
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 شروع تا بود کافی حرکت بود،همین نیفتاده اتفاقی هنوز هرچند
.فرار برای کردن   سعی به کنه  

 در صدا به با که حافظ خوردن خوردن تکون از میشد ناامید کم کم
.شد بلند روش از حافظ در اومدن  

 رو پیشنهادش در جلوی اتاق، به شدن وارد بدون که بود مادرش
.داد  

 

 روی اگه نیستی راحت و است یکنفره اتاق این تخت پسرم••
.بخوابه مهمون اتاق توی بهتره یکیتون بخوابی،بنظرم زمین  

 

 چطور که میکرد نگاه مادرش به حرف بدون و باز نیمه لبهای با
.شده نجاتش فرشته  

 وقت الاقل ولی میشد تنبیه بازم هم از دور خوابیدن با اگه شاید
.میخرید خودش برای بیشتری  

 درمونده حافظ جواب با که میشد تر کشیده لحظه هر لبخندش
.کرد نگاهش  

 

 به مدت یه ندارم، خوابیدن زمین روی با مشکلی من راستش خب_
 زمین روی حتی کنم فکر و گرفتم کمردرد تخت تشک خاطر

.باشه نفعم به بیشتر خوابیدن  

 

.بخیر کنید،شبتون صدام حتما داشتین نیاز چیزی اگه پس خب••  

 

.ممنون حتما،خیلی_  

 



 معصوم زیبا

 - 657 - 

 گیر دوباره و تخت روی حافظ برگشتن از قبل در شدن بسته با
.پرید جا از افتادنش  

.کشیدش عقب و گرفت رو لباسش حافظ اما در به رسیدن از قبل  

 حافظ لبهای که میزد نفس حافظ،نفس سینه به چسبیده هاش شونه
.کرد حس گوشش نزدیک رو  

 زیر از رفتن در برای تالشی هر بدونی دیگه حاال میکردم فکر_
.شیطونم مونگانای بشه خودت کشیدن درد بیشتر به منجر تنبیه  

 

 

 

 توی پیچیده درد با که بود بدنش کشیدن حال شده،در بیدار تازه
.گفت آخی اش تنه پایین  

 با که بود داده فاصله هم از وضعیتش به دادن فحش برای لبهاشو
.داد فشار هم روی اونارو حافظ بغل به شدن کشیده  

 میکشیدو درد هاش بیضه با شلوارش برخورد با حتی درواقع
 شده اسیر های بیضه با پاشو بشین درواقع میشد، جمع صورتش

.بود دردناک کردمی فکر که چیزی از بیشتر حتی کشی بند توی  

 باز رو چشمهاش بالخره که بود لبهاش روی حافظ خیس بوسه با
.کرد نگاهش اخم با کردو  

 

.ازت ناراحتم ام من،دیگه اومد دردم خیلی+  

 

 کمرنگی اثر تنها اون از کردو محو رو اخمش که بود حافظ خنده
.گذاشت باقی  

 



 معصوم زیبا

 - 658 - 

اومد؟ دردم خوشحالی یعنی+  

 

 و گرفت شست و اشاره انگشت با رو بینیش زدو ای دوباره لبخند
.کشید  

.دارم شیرینی توله همچین که خوشحالم فقط_  

 

 بره بین از دلخوریش باقیمونده رمقدا تا بود کافی جمله همین گفتن
 بوسه با رو صبحشون تا بسپره دستش به راحت رو خودش و

.کنن شروع  

 نکردن فرصت شده،حتی خشک هردو اما در ناگهانی شدن باز با
.بگیرن فاصله هم از  

 به شده وارد فرد تا نکرد بلند رو سرش حتی وضعیت از شده گیج
.ببینه رو اتاق  

 کرده صحبت اش خانواده با بطشونرا مورد در حافظ گرچه
 احتیاط دادن توضیح برای بود شده باعث حامی پدر بود،مرگ

.بکنن بیشتری  

 

 میکرد صدا رو مادرش که برادرش لرزون و بلند صدای شنیدن با
.ریخت فرو درونش که رو چیزی کرد احساس  

.کنه نگاه حافظ به و بده حرکت رو چشمهاش تونست تنها  

میزد؟ لبخند بود؟چرا خونسرد انقدر چرا  
 

 

 

میکنه صدا مامانشو چرا که شدن گیج خوندنش با بعضیا ها بچه  

 شدو شوکه هم کنار حافظ و حامی دیدن از داداشش درواقع

فقط:`| بیاد که کرد صدا مادرشو  



 معصوم زیبا
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دارد... ادامه  

 

@beautiful_innocent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


