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شوم می خيره آينه در خودم تصوير به . 

طوری اين.زنم می کنار ريخته صورتم طرؾ يک که را ام شده هاياليت مواج موهای  … 

 

شوم می خيره آينه در خودم تصوير به . 

 می مشخص بهتر صورتم گردی طوری اين.زنم می کنار ريخته صورتم طرؾ يک که را ام شده هاياليت مواج موهای

 ..شود

 رنگ همين با که هست برجسته ام گونه آنقدر.بماند باقی آن از ای هاله تنها تا کنم می پخش کمی را ام رژگونه دست با

کند خودنمايی هم محو . 

بيايند چشم به بيشتر لبهايم ماليم برجستگی و دهان کوچکی تا کنم می تر ؼليظ کمی را براقم مسی رژ . 

 بيشتری جلوه مخمورم چشمان ای قهوه رنگ تا کنم می تر کمرنگ انگشتانم نوک با را چشمانم پشت رنگ مسی سايه

 می مرتبشان و کشم می اند شده رنگ چشمانم ای قهوه از تر روشن کمی که کوتاهم ولی پهن ابروهای به دستی.باشد داشته

 پايينی نيمه تا بلنديش که را بدلم های گوشواره.کنم می رها صافم و بلند پيشانی روی را ام شده حلقه موهای از تار چند.کنم

اندازم می گوشم در رسد می گردنم . 

شوند نمايان خوبی به هايم سينه برجستگی و پوست سفيدی تا دهم می تر پايين را افتاده هايم شانه روی که لباسم يقه . 

 اتاق از پرنسس يک مثل درست و کنم می خالی ام وسينه سر روی را ديورم عطر شيشه مالم، می هم به آرم را لبانم

 ها پله سمت به خرامان خرامان کرده، خوش جا لبم روی صبح از که لبخندی با همراه طمانينه با و آرام. شوم می خارج

روم می … 

شوند قفل باسنم برجستگی و کمر گودی روی ها نگاه که بروم راه چطور بلدم خوب کاويانی جلوه دکتر من . 

شود لبهايم رقص محو مخاطبم که بزنم حرؾ چطور . 

کند تر نمايان را لبانم سرخی دندانهايم سفيدی که بخندم چطور  

کند نوازش را چشمها بازوانم سفيدی و گردی که دهم تکان هوا در را دستم چطور … 

 کار بدنم اعضای رفتار تک تک روی بر سالها چون بپوشم لباس کنم، نگاه شوم،برقصم، بلند بنشينم، چطور بلدم خوب من

راحتی به تا ام کرده …. 

کنم مجنون …. 

کنم محکوم …. 

 

کنم قصاص ….. 

 

نيستم کسی نگاه رس تير در خودم اما مسلطم سالن به.ايستم می پله اولين روی . 
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 ستون کنار من طعمه. برد می لذت شکارش گرفتن نظر زير از که گرسنه ببر ماده يک مثل درست چرخانم می را نگاهم

 دختر شده گريم چهره به حوصله بی و کسل و نوشد می نوشيدنی حاليکه در ايستاده ام خانه بزرگ چندان نه سالن ميانی

 دانم نمی.است شده آويزان شکار جناب بازوی از تقريبا و خورد می تکان فکش يکسره هم دختر. نگرد می دستش کنار

گويم می دلم در. زنم می پوزخند اختيار بی چرا : 

خانوم دختر نيست راهش اين - . 

 رو خدا. کنم می زوم است پدرم با کردن صحبت مشؽول که نژاد نيک ماهان صورت روی بار اين و چرخانم می چشم باز

ديگر پوزخندی بازهم.نگرفته را پدرم دامان من از نفرتش آتش شکر … 

 پايم مچ دور که کفشم بندهای که آنقدر.ميکشم باال را لباسم دامن ديگرم دست با و ميکنم بند چوبی های نرده به را دستم

لحظه يک برای فقط اما ميکنم فکر لباسم حد از بيش بودن باز به گذرا ای لحظه برای.کنند پيدا نمود اند شده بسته …. 

شده مدفون وجودم سياه چاه عمق در که مدتهاست من وجدان ….. 

 با. متعدد زنان و مردان های خوشامدگويی آن متعاقب و شود می بلند کؾ و جيػ و سوت صدای سالن به ورودم محض به

 توجه بی اما کنم می حس ام سينه وسط خط روی را مردان خيره نگاه.دهم می را همه جواب هميشگی آرامش و محو لبخند

روم می سالن وسط به . 

 را چشمش هايم گوشواره نور که دهم می قرار ای زاويه در را گردنم و ميگردانم بر را سرم پندار کاوه صدای شنيدن با

گويم می آمدش خوش جواب در و برم می کار به زدن لبخند در را هنرم تمام بزند : 

- بينم می رو شما دوباره که خوشحالم چقدر.دکتر آقای ممنونم خيلی  

 او با بش و خوش مشؽول و ميگردانم بر دستيم کنار مرد سمت به را رويم بدهد را تعارفم جواب که کند می باز دهان تا و

شوم می  

پندار کاوه ميبينم چشمات توی رو تعجب برق و دارم چشم سرمم پشت من - ….. 

. کشمش می باال هم باز اما باشد پايم و دست توی که نيست بلند آنقدر که هرچند.ميشود بند لباسم دامن به را دستم هم باز

ام کرده باز ای ويژه حساب شده بسته ام کشيده و سفيد پای مچ روی که ای سورمه بندهای اين روی من …. 

گويد می لب زير و ميگيرد را دستم لبخندزنان پدرم.نيست نژاد نيک ماهان از اثری.روم می مادرم و پدر سمت به : 

جون بابا کردی دير چقدر -  

گويد می جمع به خطاب و کند می صاؾ را صدايش سپس : 

 ما امشب جشن توی حضورتون بابت شما تک تک از خوام می چيز هر از قبل. عزيزم و محترم همکاران و دوستان -

 فرانسه از جلوه من دختر تنها بازگشت و شدن التحصيل فارغ مناسبت به جشن اين دونين می که طور همون.کنم تشکر

 رو سال چند اين سختی چه با و کرديم تحمل رو رنجهايی چه نبودنش از مادرش و من که دونه می خدا فقط. ست

گيريم می جشن رو ش دوباره حضور و کنيم می افتخار وجودش به دو هر واقعا حاال اما.گذرونديم . 

کنم می تشکر دوباره و بوسم می را مادرم و پدر صورت. شود می بلند ميهمانان سوت و زدن دست صدای هم باز . 

 را موهايم نمايشی صورت به اينکه از بعد و روم می پنجره کنار صندلی سمت به است معيتم در مروتی دکتر حاليکه در

بده نشان را خودت ای سورمه چرمی بند. اندازم می بيرون را پايم و نشينم می صندلی روی زنم می کنار چشمانم روی از  
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 پنجره کنار تنها. دهم می کاوه به را حواسم تمام چشم گوشه از ولی دوزم می مروتی دکتر چشمای به مستقيم چشمامو

 از بهتر حتی. تيپ خوش و پوش خوش هميشه مثل.کند می نگا را اطرافيانش زده سينه به را دستانش حاليکه در و ايستاده

شده تر مردانه و تر افتاده جا اش چهره انگار. پيش سال شش . 

 سمت به را چشمانم سريع اما. کنم می ؼافلگيرش و چرخانم می را سرم ناگهانی.کنم می حس را نگاهش سنگينی ای لحظه

 را دهانش آب يکبار ثانيه چند هر و زند می حرؾ وقفه بی همچنان مروتی. امش نديده اصال که انگار.ميگردانم بر مروتی

 همان بار اين. شود می زوم کاوه روی چشمانم مردمک همزمان و زنم می پلک دوباره حوصله بی. دهد می قورت

 مروتی دکتر به و کنم می حفظ را لبخندم.شود می مشمئز وجودم کل. بينم می لبانش روی را معروفش انگيز نفرت پوزخند

گويم می : 

بزنم مهمونا بقيه به سری يه و برم بايد بدين اجازه اگه ولی نميشم سير شما مصاحبت از که چند هر.دکتر جناب ببخشين -  

گويد می.  دهد می تکان تند تند را کچلش نيمه کله : 

گرفتم رو وقتتون که خوام می عذر واقعا. حتما - . 

 گيرم می باال را دامنم حاليکه در و گذارم می پنجره لبه روی است داده دستم به کی دانم نمی که را ای نوشيدنی ليوان

روم می ماهان سمت به مستقيم … 

نژاد نيک ماهان …… 

گير نفس و جذاب: نگاه يک در تفسيرش … 

 

نژاد نيک ماهان …… 

گير نفس و جذاب: نگاه يک در تفسيرش … 

است نگفته هم تبريک حتی و ندارد توجهی من به جمع آن توی که کسی تنها شايد و . 

 را پاهايش. است داده تکيه مبل پشتی لبه روی را دستش و نشسته کاناپه روی تنها فکر در ؼرق.نيست دنيا اين تو انگار

دارد شلوارش و کفش سياهی با زيبايی تضاد جورابش سفيدی. انداخته هم روی . 

. کند می نگاهم چشمانش مشکی دوتيله با کی. شود می من متوجه کی ببينم ميخواهم …جلوتر هم باز. …روم می جلوتر

نخير…ديگر قدمی بازهم …ديگر قدم يک … 

روم می مرد اين سمت به کند، دعوتم کالمش يا چشمانش،لبخندش با کسی اينکه بدون و شکنم می را قانونم بار اين . 

ندارد زيبا زنان با صحبتی هم به ای عالقه هيچ رسد می نظر به که مردی … 

شود می من متوجه نگاهش باالخره.شود جلب توجهش کفشم پاشنه صدای از بلکه تا کوبم می زمين به محکم را پايم عمدا   . 

 در جايی يک نفسم.رود می ضعؾ دلم بااليش و قد ديدن از. شود می بلند جايش از اکراه با و خشک جدی،…لبخند بدون

 اما. کند می تر متشنج را اعصابم دستانم لرزش.رسد می منتهايش به خونم آدرنالين.شود می گم ام تنفسی های را ميان

ناز از پر…زنم می لبخند … 

 کمی دوستانه و گرم برخورد اين. شود قدم پيش نيست حاضر هم کردن سالم برای حتی اما کند دراز را دستش دارم انتظار

 کمرم تيره روی را عرق آور چندش جريان اما بيايد بيرون تر راحت نفسم کند می کمک آدرنالين. ميکند ام دستپاچه

زنم می داد دلم در.کنم می احساس : 
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بگم؟ بايد بگم؟چی بايد ميگفتم؟چی بايد چی -  

اندازم می فاصله لبانم بين.کند می نگاهم کارانه طلب همچنان.ميکنم باز و بندم می پلکامو  : 

اومدين خوش خيلی.دکتر جناب سالم - … 

آيد می دست به زدن حرؾ برای تالشم از که است ای نتيجه تمام اين . 

حوصله بی و سرد لبخند، بدون هم باز … 

 فرصت يه تو گفتم شلوؼه، خيلی سرتون ديدم.نرسيدم خدمت تبريک عرض برای اگه ببخشين. لطفتون از ممنونم. سالم -

بشم مزاحم مناسب . 

زنم می کنار را آنها انگشتانم نوک با.بريزند صورتم درون موهايم تا کنم می خم نامحسوس صورت به را گردنم : 

- محبتتونه نهايت آوردين تشريؾ که همين.دارين اختيار . 

 می را صورتش.شود می فشرده قلبم زورکی های گذاشتن احترام اين گفتنها، شما و ما اين زدنها، حرؾ قلم لفظ ازاين

 موهايش. است کرده تر دلچسب را اش چهره اش شقيقه کنار سفيد موی تار چند. را جذابش و نقص بی صورت.کاوم

شده تنگ خيلی.شده تنگ موها آن در زدن چنگ برای دلم.است حالت خوش تافت و ژل بدون همچنان . 

 سراميک به کفشش نوک با و انداخته پايين را سرش و کرده جيبش توی را دستانش. کند نمی تعارفم اما.بنشينم خواهم می

برو يعنی..…نشو خلوتم مزاحم يعنی.خواهم نمی را بودنت اينجا يعنی.برو يعنی اين. زند می ضربه سالن کؾ …. 

پرسم می محتاطانه. کنم می پا آن و پا اين کمی : 

 نشينيم؟ -

زنم می نگاهشو رد. نيست من به نگاهش بار اين اما. کند می بلند را سرش . 

کرده مشت را دستانش که فهمم می جيبش روی برآمدگی از بار اين اما داده تکيه پنجره کنار ديوار به همچنان. …کاوه . 

گويم می و ريزم می چشمانم در را معصوميتم تمام ساختگی تعجب با.ميگردم بر ماهان سمت به : 

کنم می زحمت رفع نيست، مشکلی مزاحمتونم اگه - . 

آيد می خودش به سريع . 

بفرمايين.کنم می خواهش نه - . 

 

 اين از پر را هايم ريه و کشم می عميق نفس.ميبرد سرم از هوش ادکلنش سرد بوی.مجاز فاصله حداقل با.مينشينم کنارش

تلخ لذت همان سرد، بوی همان.کنم می مطبوع سرمای …. 

 خيالی بی با او اما.کند می معذب را مردی هر برنده و تيز نگاه اين دانم می.مانم می خيره جذابش و مردانه صورت به

گويد می لب زير کشدو می گردنش به دستی. ميدهد را نگاهم جواب : 

- برگردی نميکردم فکر ….! 

 چپش دست.کنم خطا پا از دست نکند که زنم می چنگ را لباسم.زند می موج وجودم در دستانش گرفتن به شديدی ميل

 را دستم.دانم می حرفی هر برابر در را العملش عکس چون.بگويم بايد چه نميدانم.زند می لبخند رويم به زينتی هيچ بدون
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 لب زير.دارم می بر را دستم سرخوردگی با.نميکند هم نگاهم حتی.مميگذار دارد وجود بينمان که کمی فاصله در مبل روی

گويم می : 

- کنم جبران که برگشتم ! 

 می خون و لرزد می.…لرزد می دلم.ميخندد بلند بلند و کند کنترلش تواند نمی که عميق آنقدر. است عميق پوزخندش

نکن را کار اين من با.ماهان نکن.شود …. 

گويد می بريده بريده : 

- کنی؟چيو؟ جبران  

ميگويم و کنم می نگاه ايستاده پنجره به رو و ما به پشت االن که کاوه به.گردانم برمی را رويم دلخور : 

چيو همه - ! 

کند می تکرار بار چندين جنگد می اش خنده با حاليکه در و دهد می تکان راست و چپ به را سرش : 

خوبه خوبه خوبه -  

گويد می بلند و گيرد می را خنده جای خشم.زند می موج مشکی های تيله در رنج و درد.کند می نگاه چشمانم به : 

دکتر خانوم خوبه هم خيلی - ! 

 نه و دقيقه چند هم شايد ثانيه، چند.ميکنم نگاهش مبهوت.  خورم می جا که کند می بيان تمسخر با را دکتر خانوم لفظ چنان

 بر که سوزشی از.اندازم می پايين را سرم و آورم نمی تاب نگاهش سنگينی زير. ماند می خيره من به سال چندين انگار

ميکنم بلند را سرم کشد می که پوفی از. کند می نگاه را کجا که بفهمم توانم می افتاده ام سينه پوست . 

نيست تو نگاه. …ماهان نيست تو نگاه انزجار و نفرت از پر نگاه اين …. 

 ام داشتنی دوست و سرد بوی اما.رفته کنارم از کی نميفهمم که نشود سرازير اشکم و نشکند بؽضم که کنم می تالش آنقدر

کند می نوازش را ام بينی هنوز …. 

 نفس چند.…ام کرده را رفتارها اين و روزها اين بينی پيش من.شوم مسلط خودم بر بايد.شوم می خارج بهت از

 پريشان قبل به نسبت اندکی که موهايی با کرده، زيباترشان اشک برق دانم می که چشمانی با.…لرزان لبخندی.…عميق

 خودش همکاران با صحبت مشؽول که مادرم سمت به بار اين و ميخيزم بر جا از …کند می تر وحشی را ام چهره و شده

گويم می گوشش زير آرام.روم می است : 

نکنيم؟ سرو رو شام -  

 رسيده را از تازه که همکارانش از يکی با. هست حواسم من نباش نگران تو اينکه يعنی. ميکند بسته و باز را چشمانش

کند می ميخکوبم جا بر صدايی ناگهان که کنم می بش و خوش : 

- معرفت؟ بی خودتی! من خدای جلوه؟  

 می را گلويم و آيد می سراؼم به لعنتی بؽض دوباره.نپرم آؼوشش در و نزنم جيػ که کنم می کنترل را خودم زحمت به

 .بندد

 .……کيان -

هيچ ديگر و ….! 
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 گردنم به گرمش نفس.برد می ای گوشه به خود با مرا. کند می درک را خرابم حال انگار.شود می قفل بازويم زير دستش

خورد می : 

تووووو شدی جيگری چه - … 

کنم می زمزمه : 

 کيان-

 عجب دمی، چه سری، چه. زدی هم به هيکلی چه.شدی خوشگل خيلی وووواووو.کردی تؽيير چقدر تو بابا، دختر جونم؟ -

 .…پايی

 رنگ با عجيبی تضاد که سبزی چشمان به خوشرنگش، برنزه پوست به شبرنگش، موهای به. کنم می نگاهش دلخور

خندانش هميشه لبهای به و دارد پوستش . 

گويم می زور به و زنم می لبخند آبم پر چشمان با.گرفته دست در محکم را بازويم هنوز.کنم می درد احساس : 

بود شده تنگ برايت خيلی دلم - … 

گويد می آهسته و کشد می را لپم.است نمناک هم او چشمان انگار : 

کوچولو منم دل - ….. 

شويد می دلم از را ماتم و داری زنده شب شبهای تمام و کسی بی و دری به در روزهای ؼبار تمام جمله همين و . 

 اين به تواند نمی.…نکنم سفر گذشته به و کنم نگاه چشمها آن به توانم نمی.کنم نمی دل چشمانش از.کند نمی دل صورتم از

نکشد آه و نکند نگاه صورت …. 

 

 می قفل پهنش سينه و عضالنی های شانه سر روی. کند می پاک ذهنم از را زمان و مکان خاطرات سيل و افکار هجوم

 مثل ميدارم بر جلو به قدمی. محتاجم سينه اين روی بر ريختن اشک و ها شانه اين روی بر گذاشتن سر به چقدر.شوم

 و ميخندد کند، می موقعيتمان متوجه مرا ابرو و چشم با حاليکه در و کند می وارد دستم به فشاری.راميخواند ذهنم هميشه

برسی راه از بده امون…منو خوردی.خانوم شيطون آهای -:ميگويد  

کند می سرخ گوش بنا تا را خط هفت من که گويد می ای جمله گوشم زير و . 

کوبم می بازويش به خشم با و کنم می آزاد را دستم . 

نشدی آدم هنوز تو - ! 

 با و شود می محو صورتش از لبخند يواش يواش اما کشد می را لپم دوباره و مياندازد بعقب را سرش کنان قهقهه

کند می زمزمه ممکن لحن دردآورترين : 

زياد جلوه،خيلی معرفتی بی خيلی … 

گويم می شنوم می زحمت به هم خودم که صدايی با و دهم می تکان مثبت عالمت به را سرم : 

- بينم می رو تو اول نفر کردم می فکر.استقبالم نيومدی فرودگاه؟چرا نيومدی چرا. دونم می خودم . 

گويد می زند می برق چشمانش حاليکه در.ميدهد فشار کمی و گيرد می انگشتش دو بين را ام بينی : 
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 کار تو کال   دونی می که منم.اومد پيش خدا بنده يه واسه مشکلی يه آخر لحظه تو متاسفانه اما.بيام خواستم می -

شدم شما شرمنده ديگه که شد اين. کنم رسيدگی اون مشکل به شدم مجبور.خيرم ! 

گويم می و کنم می نگاهش طلبکارانه : 

- نبود نسوان دسته از خدا بنده اون احيانا   . 

گويد می و ميخندد بلند : 

- چرا تصادفا   ! 

- چندتايی؟ با االن! نشدی عوض هنوزم پس  

گويد می و گيرد می بازويم از نيشگونی : 

هستم همه به متعلق کال   من خوب اما. نيست آپديت آمارم ولی.هستن تايی هشت – هفت يه شماری سر آخرين طبق - . 

 و چرخاند می سالن در را چشمانش عوض در اما بگويد چيزی است مردد.کند می نگاهم کمی.کنم می سکوت و خندم می

گويد می که طور همان : 

دادم دست از محترمو ليدی همه اين با بوسه و ماچ مراسم.رسيدم دير حيؾ - … 

 را اش معنی که لبخندی با و زند می چشمکی ولی.گرايد می تيرگی به چشمانش رنگ. شود می ثابت مردمکش ناگهان

گويد می دانم نمی : 

داشتی؟ آدم اين دعوت به اصراری چه تو.…دارن حضور که هم اعتمادالسلطنه جناب به به -  

گويم می و کنم می تاييد سر با تنها.گويد می را کسی چه دانم می : 

- دارم کارش! ايشونه افتخار به مهمونی . 

زند می طعنه من، حرؾ به توجه بدون : 

منه بؽل تو باباش ارث انگار کنه می نگاه هم طوری يه - . 

 پيراهن زير از که کلفتش بازوی های گره روی را دستم آهسته.بگذرم بازويش لمس وسوسه از توانم نمی.گيرد می ام خنده

 انگشتانم سر هم باز. نپوشيده شلوار و کت مراسم برای که است عجيب برايم. لؽزانم می بود زده بيرون کوتاهش آستين

 را صورتش زند، می لبخند او اما.شوم می گم چشمانش تيره سبزی در. گذارد می دستم روی را دستش.دهم می راحرکت

بعد و گويد نمی هيچی ثانيه چند.شود می قاطی عطرش سرد بوی با نفسش آوردگرمی می جلو : 

 نکن بشه؟ هست هم ديده دنيا قضا از که وبالػ سالم پسر آقا يه شدن مور مور باعث تونه می چقدر حرکتت اين دونی نمی -

دی می دستمون کار.کوچولو موش ! 

 نمی هم من عريان بدن ديدن دانم می که شناسمش می آنقدر. ست دهنده آزار و بد حس گونه هر از عاری شوخش لحن

 هميشه من اما.خبرم با حسابش بی بازيهای خانوم از و است سياه اش پرونده اينکه وجود با. کند ايجاد او در حسی تواند

 می حلقه بازويش دور به کامل را دستم و زنم می لبخند اش شوخی به. هستم و بودم کوچولو موش و کوچولو خانوم برايش

گويد می و آورد می گوشم نزديک را سرش بار اين. کنم : 

- چيه؟؟؟ دونی می آخه.باشم خدمت در شخصی منزل در شب آخر دم می قول! کن صبر مهمونی شدن تموم تا حداقل  

شود می نزديکم دوباره و کند می برانداز را تاپايم سر و گيرد می فاصله کمی : 

بگذره مالی همچين از تونه نمی پسری هيچ - …. 
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 هم باز سانتی، ده پاشنه کفش وجود با چون ايستم، می هايم پنجه روی.بزنم حرؾ گوشش در خوام می خودش از تبعيت به

است بلندتر او . 

نيست دختری هيچ کار هم تو از گذشتن بخوای راستشو - !!! 

گويد می متفکرانه و خاراند می را اش چانه ازادش دست با.رود می باال تعجب نشانه به ابروهايش : 

 اپنت مايند اين. رفتی فرستاديمت شکر رو خدا.داشته دخترمون رو مثبتی تاثيرات چه فرنگستان…گاد مای.…اووووووه -

داشت خواهند دوست ها خيلی رو . 

گويد می و خندد می و خواند می را نگاهم حرؾ. کنم می نگاهش آزرده.گيرم می را کالش طعنه : 

- افتاديم امشبو پس !!! 

کند می بلند را صدايش : 

 

باباااا ای…داريم زندگی و کار شام؟ما اين شد چی زندايی - …. 

 

 قالب در. کند می دعوت شام صرؾ به را همه که رسد می گوش به خدمتکار ظريؾ صدای او، بم صدای با همزمان

 حال در ماهان اما بينم نمی را کاوه.کنم می سالن در زدن قدم به شروع خوب ميزبان يک مثل و روم می فرو ام قديمی

ميکنم دعوت شام صرؾ برای تک تک از و دهم می جواب را ميهمانان تعارفات. است همکارانش با کردن صحبت . 

 اولين.نشيند می لبم بر لبخندی. کشد می سيگار و داده تکيه حياط توی نارون درخت به که بينم می را کاوه پنجره از

بازی شروع برای فرصت …. 

 و بيشتر نفرتم. …شود می تر تند و تند قلبم ضربان قدم هر با. روم می سمتش به و شوم می خارج سالن از

تر عميق و عميق پوزخندم.…بيشتر …. 

 خرمايی موهای و روشن پوست به چروکش، از عاری و بلند پيشانی به اش، عقابی دماغ به. شوم می خيره نيمرخش به

کردم؟؟؟؟؟ قمار را زندگيم کل آدم اين چيز چه خاطر به من.…رنگش  

ريزم می صدايم در بلدم که لطافتی و ظرافت تمام : 

شام؟ ميز سر نميارين تشريؾ دکتر جناب -  

کنم می نگاهش ممکن لبخند ترين استادانه با.…کند می نگاهم لبخند بدون.ميگردد بر …. 

 ؼم يک انگار …نه اما. ديدمش که باری آخرين از تر خالی. خاليست.مطلق سياهی جز نميبينم هيچ چشمانش عمق در

پيداست چشمش در انگيز نفرت و بد حس يک…عميق رنجش يک …گنگ …. 

گويم می موشکافانه و کنم می تنگ کمی را چشمانم…پاشم می نگرانی گرد صورتم به.…کنم می جمع را لبخندم : 

دلخورين؟ چيزی از! نيستين حال سر انگار دکتر؟ شده طوری -  

پرسد می جمله يک من حرفهای تمام جواب در او و : 

برگشتی؟؟؟؟ چرا -  
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 شکلی به اما بود گفته را همين هم ماهان.شنوم می را جمله اين که است باری دومين اين.است ارادی ؼير ام خنده اينبار

نيست خوشحال پيروزمندانه بازگشت اين از کس هيچ انگار. …ديگر !!!! 

برگشتم االنم. بخونم درس بودم رفته!!!!بمونم که بودم ميگشتم؟نرفته بر نبايد چرا - …. 

گويم می خنده با اينبار و کنم می سکوت : 

کنم خدمت وطنم به تا ..… - ….!!!! 

گويد می شمرده خيلی و اندازد می پايين را سرش. رود می باال پوزخند نشانه به لبش گوشه : 

کنم می ازدواج دارم من - ….. 

کنی تو چه…کشی در چه. ……کنی فرو چون رو اٌره  

گويم می ساختگی تعجب با اما.دارم خبر : 

صدا و سر بی کجان؟چه خانومتون پس!عاليه خيلی اينکه جدا ؟ - !!!! 

کند می نجوا کالفه و سردرگم. خوانم می چشمانش حالت از را اين.شود می گيج : 

بدم دستش از خوام نمی من.…نکن خراب زندگيمو - …. 

دلم ی پاره تيکه به.…زنم می بخيه رو بخيه …. 

 نزديکش. گذارم می گردنم کنار شانه روی درست را ديگرم دست. افتد می بيرون پايم دوباره و شود می بند دامنم به دستم

 پر را اش بينی موهايم عطر که دانم می.کنم بلند را سرم مجبورم چشمانش به کردن نگاه برای که نزديک آنقدر.شوم می

 .…کرده

کاوه جناب شناسم می خوب را هايت ضعؾ نقطه من …!!! 

کشمش می خودم بطرؾ نرمی به و گيرم می را کتش لبه دو.…ميرود عقب کمی … 

 چشمانش به را خمارم چشمان.…شود می متوقؾ سرخم ی شده ؼنچه لبهای روی و لؽزد می صورتم روی متعجبش نگاه

 پيراهنش يقه زير به را انگشتانم اهسته. کنم می نوازش را گلويش آمدگی بر …کشم می گردنش به را دستم.…دوزم می

 از. …کنم می حس را نبضش ضربان شدن تند…روم می پيش دهند می اجازه بازش های دکمه که جايی تا و برم می

 می لمس را نمناکش لب…زند می بهم را دلم ريشش ته زبری.…روم می اش چانه سمت به دست پشت با گردن

بار چند و چندين…کنم …. 

شوند می سرخ سرخ.…ميدود چشمانش به خون عظيمی حجم انگار.…شوند می تند هايش نفس …. 

کند می زمزه و چسباند می خود به مرا و کند می حلقه کمرم دور را دستانش اراده بی : 

 .…جلوه

پندار کاوه بدهی دستش از خواهی نمی و وفاداری زندگيت به که هم چقدر.…زنم می قهقهه دلم در …. 

 طرؾ دو در را دستانم…است محرز شدنش تر ناتوان لحظه هر…دهم جا پايش دو ميان را پايم يک که کنم می سعی

 می خالی اش سينه روی را نفسم. …دهم می ماساژش نرمی به و گيرم می دست در را گوشش الله.…گذارم می گردنش

کنم می اسکن را حالتش تؽيير لحظه هر و گيريم نمی چشمش از چشم…کنم ….. 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  11 صفحه

 چشمانش سرخی از …کند می مشمئزم داؼش نفسهای.…سوزاند می را پوستم هم لباس روی از حتی دستانش گرمای

 اؼوا و گر دعوت.زنم می لبخند هم باز اما.…ميشود چندشم کمرم گودی روی دستانش حرکت از…گيرم می تهوع

 !.…کننده

. گذارد می گردنم رو و کرده رد موهايم زير از را دستش يک.…کشد می سينه در عطرم بوی و کند می نزديک را سرش

 حريصانه اما.ببرم عقب را سرم کمی خواهم می. گيرم می قرار لبهايش وحشی هجوم مورد ديگر ثانيه چند تا دانم می

 می جلو را سرم…گذارم می اش گونه روی را دستم. دارند قرار صورتم متری سانتی چند در لبهايش …شود می مانعم

 ام بينی با. ام رفته فرو آؼوشش در کامال  …شود می دون دون پوستش …کنم می گردنش روانه را داغ نفس چند و برم

گويم می آهسته و زنم می گوشش الله به ای ضربه : 

- ميخوام خودتو……  خوام نمی زندگيتو.…ندارم کاری تو زندگی با من  

کنم می فرار دستانش حصار از و کرده استفاده اش گيری ؼافل لحظه يک از و بوسم می را گوشش ….. 

لبريزه کاسه اين..…صبرم کاسه من …. 

 

 دو جاذبه در و کنم می بلند را سرم. دارد می نگهم دستی آسمان و زمين فاصله در.ميکند گير پايم زير دامنم ها پله روی

کنم می ناله ناخودآگاه که است زياد بازويم روی آنقدر دستانش فشار.افتم می گير خشمگين رنگ سبز گوی : 

- دستم. …کيان آخ  

گويد می آرامش و خونسردی با اما.شده منقبض فکش و زده بيرون گردنش رگهای : 

خانوم جلوه کنيم صحبت بايد - … 

گويم می و کشم می بيرون آهنينش های پنجه ميان از را دستم : 

کنيم صحبت بايد.موافقم -  

گويد می و دهد می دستم به را موبايلش گوشی : 

کن سيوش شده عوض ت شماره اگه -  

گويم می و کنم می نگاه کرده ترسناک را صورتش و گرفته فرا را چشمانش چمنزار اطراؾ که قرمزی های رگه به : 

قبليه همون نشده عوض نه -  

گويد می و دهد می تکان را سرش حوصلگی بی با : 

بای فعال  .گيرم می تماس.اکی - . 

ميگيرم را بازويش تعجب با : 

خوری؟ نمی شام ری؟چرا می هم زود اومدی کجا؟دير -  

شود می خيره چشمانم در و آورد می جلو را سرش و زند می پوزخندی : 

برم بايد اومده پيش امداد ديگه مورد يه - …! 

رود می خروجی در سمت به عجله با و ….. 
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 نگاه مدت تمام.ميخورم بودن گذاشته کورس يکديگر با من توجه جلب در که نبوی دکتر قلوی دو پسران کنار در را شام

 جناب دارم کارها زندگيت و تو با من. دهم نمی نشان توجهی کوچکترين اما. کنم می احساس را کاوه خيره

کارها.…کاوه … 

 نيک ماهان.کنم می برگزار را بدرقه مراسم احترام و ادب کمال در نيستم بند پاهايم روی خستگی از حاليکه در شب آخر

 تمام هرچه سرعت با پندار کاوه.بدهم را جوابش دهد نمی فرصت حتی و کند می خداحافظی ممکن لحن سردترين با نژاد

 النفس ضعيؾ همه اين از.بگيرم را ام خنده جلوی توانم نمی که ميکشد بيرون را دستش سريع آنقدر.  دهد می دست تر

چندش…شود می چندشم مرد اين بودن … 

شنوم می را مامان ملتمس صدای همه رفتن از بعد : 

 سال همه کنی؟اين زندگی مستقل ميخوای خونه؟چرا بريم نميای چرا گرفتی؟ که تصميميه چه اين آخه مامانی، جان، جلوه -

 واسه محدوديتی چه ما مگه ميگن؟ چی شه؟مردم می مگه کنم؟آخه زندگی تنها ميخوام گی می اومدی که االنم نديدمت

کنيم؟ می ايجاد آزاديهات  

بوسم می را اش گونه و زنم می لبخند : 

 می کنين اراده وقت هر.نيست زياد که مون فاصله.کردم عادت زندگی سبک اين به.جون مامان ترم راحت اينجوری من -

 پيدا آوردن در حرؾ واسه چيزی يه باالخره اونا.نباشين هم مردم حرؾ نگران. زنم می سر مرتب منم.اينجا بياين تونين

 .ميکنن

ميگويد بؽض با : 

گيره نمی طاقت دلم اينجوری من آخه - . 

خودمه وطن که اينجا.کردم زندگی تنها ؼريب مملکت تو سال 6 من؟من مادر چرا -  

گويد می مادرم به رو پوشد می را کتش حاليکه در پدرم : 

نکن اذيت خودتو اينقدر.امنه جاش هم اينجا.نيست بچه ديگه جلوه.خانوم بريم بيا -  

گويم می سرخوشی با و زنم می لبخند پدرم باالی شعور و درک اين به : 

داره دخترشو هوای اينقدر که من برم بابايی قربون - …. 

 را توجهم ام گوشی ويبره صدای.کنم نمی پاک هم را آرايشم حتی.شوم می ولو تخت روی نياورده در درآورده را لباسهايم

خوانم می را کيان اس ام اس. کند می جلب : 

بزنيم حرؾ بايد.کوچولو موش دنبالت ميام 6 ساعت فردا -  

نويسم می فقط جوابش در  ok شوم می بيهوش کنم می سندش که لحظه همان در و … 

 

 و دستها مچ و گردن به و کشم می باال را بوتم زيپ دهد می را کيان آمدن خبر که ام گوشی زنگ صدای شنيدن با همزمان

 صحبت مشؽول و داده تکيه اش مشکی سانتافه به کيان. زنم می بيرون خانه از سپس و اتاق از و زنم می عطر لباسم

 گوش اش مکالمه به.شود می سوار هم خودش. گشايد می برايم را در و کند می سالم سر اشاره با. است موبايلش با کردن

دهم می . 

بوده؟ کجا دختر.…جيگری نه.کنم می جبران فردا.اومده پيش برام کار امشب کن باور ولی.عزيزم دونم می -  
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زند می من به چشمکی همزمان و … 

فعال  …طور همين منم…… ميبينمت بعدا  .…حتما  .…خوشگلم باشه!!!کاريه مسئله -  

 می را لپم که حالی در و زند می لبخندی. گيرد می ام خنده.کند می پرت داشبورد روی را گوشی و کشد می ای کالفه پوؾ

گويد می کشد : 

امروز؟ بوده کاره چه چطوره؟ من وروجک احوال -  

شدم هالک واقعا   ديشب.بودم خواب يک ساعت تا.خوبم -  

گويد می و کند می بلندی خنده : 

شدم می هالک بودم منم.…ی* س* ن* ج فعاليت هم جسمی، فعاليت هم روحی، فعاليت هم. کنم می درکت خوب آره - . 

 می خندد می که همچنان.کوبم می بازويش به محکمی مشت خشم با.شوم می ناراحت. است ديده را کاوه و من کيان پس

 :گويد

کنی؟ می رم بابا؟چرا چيه -  

دهد می ادامه و کشد می صورتش به دستی. شود می جمع اش خنده بعد و : 

آفرين آفرين.…شدی ای حرفه که چقدرم -  

زنم می داد معترضانه : 

 …کيااااااان-

- گفتنتووو کيان اون ؟بخورم جوووووووووووون  

ميگويم و گردانم می بر را رويم خشم با : 

 انجام کردی؟واسه ترک رو مهمونی سرعت اون به دليلی چه به ديشب شما خود بگی شه می.…نميشی آدم وقت هيچ تو -

؟؟؟؟؟..…خيررررر کار  

نشيند می لبش روی ای نصفه پوزخند و اندازد می باال را ابرويش لنگه يک : 

 چی بودی؟االن چی اول چی؟از تو..…بودم گی می که حيوونی همين اول از کنم ادعا تونم می من حداقل خب -

دکتر؟؟؟؟؟؟؟ ای؟خانوم کاره چه االن.…بگم تر هستی؟دقيق  

. روست برايش دستم هميشه.ام آورده کم هميشه.آورم می کم کيان مقابل در.دهد می عذابم کالمش زهر.زند می قهقهه

دو هر.کنيم می سکوت مقصد به رسيدن تا. کنم می نگاه را بيرون پنجره از و گردانم می بر را رويم دلخور …. 

کنم می تعجب آپارتمانش ديدن از . 

اينجا؟ چرا -  

گويد می زند می را پارکينگ ريموت حاليکه در - : 

بزنيم حرؾ تونيم می تر راحت اينجا - . 

- نمونديم؟ من خونه تو چرا خب  

قديمی اخالق خوش کيان همان…زند می لبخند  …. 
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شو پياده.کوچولو نکن جيمم سين اينقدر - . 

 بوی. تيره جين شلوار با رنگ ای سرمه کتان کوتاه آستين پيراهن. کنم می بررسی را تيپش چشمی زير آسانسور در

است کننده ديوانه عطرش . 

 ريزی چشمک.زند می زل صورتم به ايش گربه چشمان با و آورد می جلو را سرش. ام گرفته نظرش زير که فهمد می

گويد می شيطنت با و زند می : 

تيپم خوش که کن اعتراؾ.نکش خجالت - . 

دهد می فشار محکم را ام بينی و کند می بلند را اش خنده صدای که گويم می ايشی لب زير … 

گويد می مهربانی با.نگرم می اش شده دراز دست به پرسشگرانه : 

من به بده را مانتويت -  

گويد می و زند می چشمکی.آورم می در را مانتويم تفاوت بی ولی.نيست تنم چيزی تاپ يک جز به آيد می يادم : 

اممممشششبببب شود شبی چه - …. 

پوشيدم می مناسب لباس يه حداقل.اينجا بيايم قراره گفتی می من به بايد: گويم می معترضانه . 

گويد می کند می آويزان رختی چوب به را پالتويم درحاليکه : 

معذبی االن و مهمه برات که چقدرم - …. 

 باور خودم که را چيزی خواهم نمی. باشد منفی من نسبت کيان ديد ندارم دوست. ننشست دلم به حرفش اين چرا دانم نمی

کند باور هم او ام کرده . 

 و صوتی وسايل و مبلمان.نشينم می کاناپه روی و ميکنم عوض فرشی رو دمپايی يک با را بوتم هم در اخمهای با

 هم خوابش اتاق مطمئنم.سفيدسفيد مبلمان اما مشکی وسايل.است قديم مثل هنوز بندی رنگ اما.اند شده عوض تصويری

 اتاق سمت به و شوم می بلند ناخودآگاه حدسم از اطمينان برای.است سفيد که تختخواب جز به مشکی چيز همه. است همين

 اين با البته که.شده نفره دو به تبديل حاال نفره يک تخت که تفاوت اين با.کردم می فکر که طور همان دقيقا.روم می خوابش

رسه می نظر به الزم کامال کيان شيطنت همه …!!! 

 می عطر شيشه همه آن بين.نيست هم انداختن سوزن جای عطر، های شيشه تعدد شدت از.روم می توالتش ميز سمت به

عطر گرد شيشه.کنم می پيدا خواهم می که چيزی آن باالخره تا گردم، می و گردم  BOSS می را چشمانم. ميدارم بر را 

دادم کيان به من که بود کادويی آخرين عطر اين.شده خالی تقريبا   که است مشخص وزنش از. کشم می بو و بندم . 

 بين سريع.افتد می دستم از عطر شيشه.زنم می جيػ و پرم می جا از زده وحشت.بينمش می آينه توی از چشم گشودن با

کند می نجوا و کند می محصورم دستانش : 

عزيزم نترس…نترس…منم…هيس - …. 

 گذشته سالهای تمام مثل درست. …مالد می را پشتم و گرفته اؼوشم در تر تمام چه هر شدت با.است وحشتناک قلبم طپش

کرد می آرامم اينطوری که …. 

يا است ترس از دانم نمی.نه قلبم اما شود می آرام نفسم …. 

 نمی.است خندان سبزش چشمان.کنم می بلند را سرمم بگيرم فاصله اينکه بدون و گذارم می اش سينه روی را دستم دو هر

کنم می زمزمه گذارمو می اش سينه روی را سرم دوباره پس.ببينم را خيالی بی همه اين خواهم : 
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ديوونه ترسونديم - …. 

خورد می گردنم به گرمش نفس.کند می دون دون را پوستم لختم بازوی روی دستانش گونه نوازش حرکت . 

من بؽل تو بندازی خودتو شدکه ای بهونه يه حال هر به.نبود بد هم خيلی نظرم به - …! 

ميگويد آهسته.ميشود مانعم دستانش فشار اما کنم جدا آؼوشش از را خودم ميخواهم.ميخورد بر ؼرورم به : 

دختر تنگته دلم - …. 

 خيلی حتی.زند می تند قلبم. کند می رطوبت ايجاد پوستم روی نفسش بخار که کرده نزذيک ام شانه به را صورتش آنقدر

 و درشت اندام و عطر بوی…هيچ اما هستم بعديش العمل عکس منتظر. ام ترسيده يا دارم هيجان که زمانی از تر تند

 نمی. خندند می چشمانش هنوز.کند می نگاهم دارد.کنم می بلند را سرم.دهد می قلقلک را ام زنانه احساسات اش عضالنی

کنم می نجوا آهسته.دارم سرخوردگی حس اما چرا دانم : 

- کيان کن ولم …. 

 الله و آورد می نزديک را سرش دوباره. دهد می سوق باال سمت به افتاده بازويم روی که را تاپم بند انگشتش نوک با

 اراده بی دستم.شده بيدار بدنم حسهای تمام.رسد می اب جوش نقطه به بدنم دمای.شود می مورم مور. بوسد می را گوشم

 واقعيتی…است کيان…مرد اين.ميشوم خيره لبهايش به و چرخانم می صورتش سمت به را سرم.…لؽزد می کمرش روی

 و بندم می را چشمانم. است نوازش تشنه تنم تمام …اشاره يک. حرکتم يک منتظر.…کنم فرار آن از توانم نمی هرگز که

گويد می وار زمزمه. است زده بهت اش چهره. ميکند دور خود از مرا و خورد می تکانی. روم می لبش سمت به : 

 .…جلوه -

کند می تکرار و : 

 .…جلوه -

زند می داد و دهد می تکانم شدت به و گيرد می را بازوانم : 

 می بيدار خواب از ها جمله اين شنيدن با نگار.…سرت به زده.…سرت به زده.…دختر سرت به زده تو -

 می متوقؾ بدنم های رفلکس تمام.…شرم شدت از بار اين اما…گيرد می گر بدنم.…شود می تمام هيپنوتيزم.…شوم

کردی خراب.…زدی گند…جلوه زدی گند:ميزند فرياد سرم در صدايی.…شوند …. 

بروم؟ و بپوشم لباس بروم؟يعنی بايد.…شوم می خارج اتاق از و آورم نمی تاب.ميکند نگاهم ؼيض پر و مبهوت هنوز  

 اگر.گردم می بر عقب به دوباره و شود می کشيده خروجی در سمت به پايم گاهی.ام ايستاده هال وسط مستاصل

 حباب يک.شود می قطع نفسم کيان نبودن تصور ؟از.…برود دستم از کيان ؟اگر…نيايد ديدنم به ديگر کيان اگر.…بروم

 بدون را روزی هيچ من.…نه.…خدا نه.…خدا يا ؟.…کيان بدون.…گيرد می شکل تنم در وجودم کل وسعت به خالی

 نمی کيان بدون من. بودم ؼربت در که سالی 6 تمام حتی…بودم قهر او با که روزهايی تمام حتی.…ام نکرده سر کيان

 .…توانم

 خيس انقدر.است خيس صورتش و موها.…کنم می نگاهش شرمزده.…زند می خشکم اتاق در شدن باز صدای شنيدن از

 کردم چه تو با من.…برده فرو آب شير زير را سرش تنها که پيداست لباسش خيسی از اما…گرفته دوش انگار که

کردم؟ ؼلطی همچين چطور کنم؟ فکر تو لبهای بوسيدن به توانستم کيان؟چطور  

آيم می خود به حالش سر صدای با : 

ايستادی؟ پا سر چرا! باش ما خوشگله؟با خانوم کجايی -  
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خدا.…بکشد مرا خدا…است ؼمگين قشنگش سبز چشمان.…نه چشمانش اما خندد می لبانش …. 

شنوم می آشپزخانه از را صدايش.نشينم می مبل روی و زنم می ای نيمه و نصؾ لبخند زورکی : 

فرنگی؟ عروسک موافقی قهوه با -  

گويم می بلند جا همان از و کنم می کنترل را صدايم لرزش : 

مرسی. آره -  

 هيچ انگار که کند برخورد طوری خواهد می. فهمم می رفتارش از را اين. بگيرد دست در را شرايط کنترل خواهد می

 به بايد…بکنم کاری بايد.…است مسلط خودش بر من از بيشتر اما است شوک در هنوز هم او دانم می…نيفتاده اتفاقی

بپوشانم را گند اين شکلی …. 

گويم می دلم در. …شيند می رويم به رو.…گردد می بر قهوه فنجان دو با : 

گيری؟ می کيان؟فاصله ترسيدی ازم -  

بگويم چيزی يه بايد.…بزنم حرؾ بايد. کند می آرامم اندکی گرمايش…ميکنم مزمزه را ام قهوه : 

من.…کيان - … 

گويد می آرام و اندازد می پايين را سرش.کنم می نگاهش التماس با. برد می بند را نطقم گرش مالمت نگاه : 

کن تعريؾ اولش از…کن تعريؾ! آمادم من خب؟ -  

کشم می عميق نفس چند.بشنود حرفی ام زده که گندی مورد در خواهد نمی اينکه يعنی اين … 

کنم؟ تعريؾ چيو -  

 را تالشم تمام. گذارد می پشتی روی و ميکند باز طرؾ دو از را دستانش و دهد می تکيه مبل پشتی به.زند می پوزخندی

نشود منحرؾ عضالتش سمت به نگاهم که کنم می . 

 روی ساعد از را دستانش و شود می خم زانويش روی.…ترسناکش سبز چشمان آن با.…دارد نظر زير را حرکاتم تمام

پرسد می شمرده و آرام.دهد می قرار رانش : 

 

اومدی؟؟؟؟؟ چرا -  

 

 پنچر که تايری مثل.…شوم می خالی خالی.کند می رشد دوباره حباب.…بود کاری ضربه.…زياد خيلی.…خورم می جا

! …بار سه! نه ؟…بار هزار ؟؟؟.…بار صد ام؟ شنيده را سوال اين بار چند حاال تا ديشب از..…روم می وا.…ميشود

 از کيان کردم می فکر چرا…نبود سنگين آخری اين اندازه به کدام هيچ اما…ام زندگی مهم مرد سه زبان از. بار سه فقط

 نفرت من بوسيدن از حتی که او کند؟ می.!!!! …شماری لحظه برگشتنم برای کردم می فکر چرا شود؟ می خوشحال ديدنم

چرا؟؟؟؟ واقعا   احمقم؟ اينقدر من چرا! دارد  

 که دهم می فرو را دمم عميق آنقدر…نشده سرازير اشکم حداقل شکر را خدا…سوزند می چشمانم ام نزده پلک بس از

 می. کشم می گلويم به دستی.شوم می کالفه اش خيره نگاه از. شوند پاره ام هوايی های کيسه که است االن کنم می احساس

اند شده فلج ام صوتی تارهای اما.بزنم حرؾ خواهم . 
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 می خود طرؾ به مرا و کند می حلقه ام شانه دور را دستش. نشسته کنارم که فهمم می مبل رفتن پايين از شود می بلند

گويد می آهسته و گيرد می بؽل در را سرم.شود نمی اما کنم مقاومت خواهم می.کشد : 

 خلی خيلی واقعا  . باشم ناراحت اومدنت از که نيست اين سوالم دليل آخه؟ شی بزرگ خوای می کی تو!نکن احمقانه فکر -

 می چی کوچولوت کله اون تو بدونم خوام می فقط من …باشی بدبين من به نسبت نداری حق تو. کنی فکری همچين اگه

 که بگی منم به خوای می نکنه برگشتی؟ و کردی کاله و شال کنه می ازدواج داره کاوه فهميدی تا که گذره می چی گذره؟

 دروغ من به تونی نمی که دونی می کنی؟ زندگی خودت خاک و آب تو که برگشتی و شده تنگ بابات مامان واسه دلت

بگو واقعيتو هدؾ پس…شناسمت می خودت از بيشتر.جون دختر کردم بزرگ رو تو من…بگی … 

 می باال تعجب نشانه به ابروهايش.کشم می کنار را خودم شدت با. شوم می عصبی است رو برايش دستم اينقدر اينکه از

گويم می خشم با. روند : 

 پدرمی؟ هستی؟ من کی مگه باشی؟ داشته خبر چيز همه از بايد تو چرا بدم؟ توضيح تو واسه چيو همه بايد من گفته کی -

 می دخالت من زندگی تو حقی چه به. نيستی هم واقعيم عمه پسر حتی تو پسرمی؟ دوست نامزدمی؟ ؟شوهرمی؟ برادرمی

کشی؟ می سرک من افکار تو و کنی  

 می آرامش با و کند می نوازش را ام شانه سر آهسته و کند می حفظ را لبخندش اما. شود می سرخ صورتش ای لحظه

 :گويد

 تو با گفتی که رو نسبتهايی اين از کدوم هيچ من …قبول…باشه…بکشم بيرون عذاب اين از رو تو خوام می فقط من -

 هيچی تو زندگی تو وقت هيچ يعنی نبودم؟ نيستم؟ هم دوست يک حد در ولی…کاره هيچ من اصال  . ندارم

 تو ری می! …من خونه ميای شی می پا راحتی به تو که هست چيزی يه باالخره اما. …قبول اينم …نبودم…نبودم؟باشه

 من ها؟! شده عادی واست مردا با روابط اين شايد.…يا نيست؟ بگی خوای می هم رو اينا…بؽلم تو ميای…خوابم اتاق

ديگه؟درسته؟ يکی نبودم  

دلم ته از …زنم می داد..…ندارم طاقت. ندارم را کيان های کنايه گوشه اين طاقت…خدايا.ندارم طاقت : 

نداره ربطی تو به گم می…نداری ربطی تو به - … 

زند می برق خشم شدت از چشمانش . 

 و دست باشه الزم اگه بکنی؟ خواد می دلت ؼلطی هر دم می اجازه کردی فکر.خوری می اضافه…. تو. کردی ؼلط تو -

 ريشه به بزنی تيشه دوباره. کنی خطا پا از دست دم نمی اجازه ديگه اما. کنم می زندونيت خونه همين تو و بندم می پاتو

چی؟؟؟؟؟ که. بشی ؼربت آواره سال چند بعدشم و خودت  

آورد می در مرا ادای و کند می ک ناز را صدايش : 

 

 گذاشتن پا زير و گری عشوه جز به که جايی ؼربتی؟ چه اونم!!! …کنم فراموش رو اومده سرم به که بالهايی خوام می -

 حتی…شدی می سفيد و سرخ پسری هر دست تماس از بودی؟ اينطوری کی تو. نداده يادت هيچی حرمتها و ارزشها تموم

 در داشتی قشنگی و زيبايی که چی هر و پاچه و پر و وسينه سر تمام که ديشبت از اون ولی…بودم من پسر اون اگه

 کار خواستی می که امروزت از اينم.بردی کار به کاوه کردن تحريک برای تالشتو تمام و بودی گذاشته اخالص معرض

 افتاد می اتفاقی چه بود ای ديگه پسر هر من جای به اتاق اون توی امروز اگه که کنم می فکر اين به وقتی.بدی من دست

 انتقام کاوه مثل يکی از که بشی بار بندو بی آره؟؟؟ بگيری؟ ياد رو چيزا اين خارج رفتی. شه می راست تنم به مو

 تو به دقيقه چند اينکه برای بودن مراسم اون توی ديشب که مردايی تموم اينکه قيمت به قيمتی؟ چه به بگيری؟؟؟آخه

 کثيؾ دستای بدی اجازه راحتی به اينکه قيمت به! شکستن می دست و سر برسن، هات سينه ديدن فيض به و بشن نزديک

 پاتو همه که کشی می باال دامنتو. بخندی روش به هم مستانه و نگزه ککتم تو و کنن لمس رو بدنت جاجای نامرد، کاوه اون
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 خارج کال  …بشی درست که خارج رفتی. رفتنته خارج عوارض از همه اينا شه؟ آويزون شون لوچه و لب از آب و ببينن

 .…شدی

 به وضوح اين با را چيز همه بخواهد که اينقدر نه اما بوده راحت هميشه کيان. ام گرفته گر زدنش حرؾ پروا بی اين از

زنم می داد هم باز. نگاهش اعتمادی بی حس اين از هم اش، دهنده آزار صراحت از هم ام عصبانی. بياورد رويم : 

-  من…هرزه من..گی می راست تو آره کنم؟ می رفتار خرابا مثه بگی خوای می شدم؟ هرزه بگی خوای می چيه؟

 زمين کره مردای تموم به رو خودم باشه الزم اگه. ست کاوه از گرفتن انتقام راه تنها اين اما. …خراب من …فاحشه

راحتی به من…کنم نابود رو عوضی اون تا کنم می عرضه … 

 اش پيشانی. زده بيرون گردنش رگ. کنم می وحشت نگاهش از…برد می چشمانم از برق خورد می دهانم بر که مشتی

 را دستم مچ اما. شوم می بلند جايم از. کنم فرار بايد که دانم می…ست دوباره فرود آماده اش کرده گره مشتان. دارد نبض

 بزنم داد سرش خواهم می.…شود می بلند فؽانم مبل دسته با سرم محکم برخورد از. …کند می پرتم مبل روی و گيرد می

 اما. …زنم می عقبش دست با.. …زند می خيمه بدنم روی و دهد می قرار طرفم دو در را دستانش. …دهد نمی مهلت اما

 عصبانيت با. …زند می بيرون آتش های شعله چشمانش چمنزار از. …خورد نمی تکان جايش از هم متر ميلی يک حتی

شوم می خيره چشمانش به …. 

کن ولم. برم خوام می. کيان شو بلند - . 

گويد می و زند می پوزخند : 

 پسر من کردی فکر نباشم؟ اوليش من چرا کنی؟؟؟خوب عرضه مردا به خودتو کارت، شدن انجام واسه خوای نمی مگه -

 متوالی شب سه هيچ االن تا …عزيزم نه کنم؟ نگات زمينی سيب مثه منم و بيای ادا و بری راه جلوم لخت نيمه که پيؽمبرم

 مثه اما…کنم نگاه بهت همخوابه يه چشم به که حرفاست اين از بيشتر تو ارزش کردم می فکر.!!! نبوده خالی من تخت

 چوب هم تو.…کنن می حراج رو خودشون تومنی پنجاه تراول يه بابت شب هر که همونايی مثل يکی هم تو …نه اينکه

 سرويس بهم و شی می ام معشوقه بخوام من که وقت هر تا تو نکنم؟ استفاده فرصت اين از چرا. … زدی خودت به حراج

 من اينکه از بعد البته.…برسی جونت ماهان وصال به و بگيری انتقام کاوه از تا کنم می کمکت منم عوض در…دی می

 معامله چطوره؟؟؟؟…کنی نمی خطا پا از دست منی با که وقتی تا چون…ماهان سراغ بری داری اجازه شدم سير ازت

 قبوله؟

 پوزخند و کيان به ناباورانه. …بزند بيرون کاسه از چشمانم و شود پاره پلکم اطراؾ پوست که است االن کنم می احساس

 نمی خارج گلويم از صدايی ضعيؾ و نامفهوم اصوات جز بگويم چيزی زنم می زور هرچه! کنم می نگاه وحشتناکش

 من روی را وزنش سنگينی و زند می پس را دستم خشم با اما.…بزنم کنارش تا کنم می بلند را دستم سختی به. …شود

شنوم می گوشم نزديک را کيان آمده در چاه ته از صدای.رود می بند نفسم ثانيه چند برای. اندازد می : 

االجراست الزم االن همين از معامله - …. 

 

گويم می زحمت به : 

کنار برو کيان - … 

گويد می آهسته و خندد می…من به زند می زل سرخش چشمان با و کند می بلند را سرش : 

االن؟ چته! دادی می قورت منو داشتی پيش دقيقه چند همين که تو -  

زنم می جيػ.کوبم می اش سينه به مشت با : 
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-  صد.…اونور گمشو.. داشتم اعتماد تو به من بکنی؟ کاری همچين تونی می چطور…وجدان بی…نامرد…اونور برو

آشؽالی.…پستی…تری کثيؾ اونم از تو …کاوه به رحمت  

 با و گذارد می گلويم روی را دستش يک…آتشفشان کوه مثل. است سرخ تماما  .ماند نمی باقی چشمانش سبزی از اثری هيچ

 کم نفس …ندارم العملی عکس هيچ قدرت…شوند می ريش ريش دارند لبهايم کنم می احساس. بندد می را دهانم لبهايش

 در را بلوزش حرکت يک با اما شده خيال بی کنم می فکر.نشيند می مبل روی و کند می بلند را سرش. فهمد می آورم می

 نيرو همه اين برابر در توانی هيچ که دانم می. کنم می وحشت بازويش و سينه برجسته های عضله ديدن از اينبار.آورد می

کنم می التماس.آورد می من تاپ سمت به را دستش.داشت نخواهم : 

خدا رو تو…کيان نکن -  

 گذارد می نافم روی درست را لبش و کشد می تنم پوست روی را داؼش انگشتان. آورد می در را تاپم اشکهايم به توجه بی

 با. کند می باز را زيرم لباس قفل و ميکند هدايت ام شانه سمت به را دستش حال همان در. آيد می باال سمت به آهسته و

گويم می ناله : 

خداااا…نه.…کيان نه.نه -  

 قدرت ديگر…گيرم می را دستش دستم دو با…کشد می پايين را لباسم بند خواهد می…کند می نگاه چشمانم به ای لحظه

 با …هم را ديگرش دست…گذارد می بازويم روی و کند می آزاد را دستش.ريزم می اشک فقط.…ندارم هم زدن حرؾ

 پنجه در دستانم اما دارم نگهش خواهم می.افتد می لباسم حرکتش اين با…نشاندم می مبل روی و کند می بلندم حرکت يک

 می دستانم.…لرزد می ام چانه…خورند می هم به دندانهايم.شود می خيره چشمانم در. است اسير قويش های

 خبر کيان فقط و ام شده درگيرش است سال 6 که عصبی لرزش.…لرزد می هيکلم کل…لرزند می پاهايم…لرزند

کند می زمزمه. ريزم می اشک و لرزم می.…دارد : 

 جلوه -

لرزم می …. 

خشن و محکم…کشد می آؼوشم در … 

لرزم می …. 

کند می بوسه ؼرق را موهايم …. 

لرزم می …. 

ندارم کاريت عزيزم، نترس جلوه، س نتر -  

لرزم می …. 

کنم؟ اذيتت تونم می من مگه…کيان …منم ببين…باش آروم …کردم ؼلط جلوه، کردم ؼلط -  

لرزم می همچنان من و …. 

 در لختش و لختم تنه نيم به توجه بی. نشاندم می خودش پاهای روی و کند می بلندم و گذارد می پايم زير را دستش يک

 می داد و زنم می مشت. …زنم می مشت و لرزم می.…زنم می زار و لرزم می.روم می فرو آؼوشش

 باز.…زنم می زار باز…زنم می مشت باز.…شنيد می صورتم و سر روی مکررش های بوسه چرا؟چرا؟چرا؟.…زنم

گويد نمی هيچی و کند می نوازش را پشتم تنها او و زنم می داد …. 
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. کنم می بؽض باز کرده من تن بر که خودش پيراهن ديدن از. دارم می بر اش سينه روی از را سرم.گذشته چقدر دانم نمی

پرسد می گرفته صدای با که شوم بلند پايش روی از خواهم می.بسته را چشمانش و داده تکان مبل پشتی به را سرش . 

 

 کجا؟ -

 آؼوشش در دوباره.کشد می خودش سمت به مرا و ميکند حلقه شکمم دور را دستش.شوم می بلند و دهم نمی را جوابش

گويد می و دهد می تکيه پشتی به را سرش دوباره کرده حفاظم را دستانش که طور همان.شوم می پرت : 

داريم احتياج سکوت اين به. جلوه شيم آروم کم يه بذار - . 

گويم می بؽض با : 

شه می نگران نيستم خونم،ببينه بره مامان ممکنه.برم بذار. کن ولم…رسم نمی آرامشی هيچ به تو کنار من - . 

برميدارد ميز روی از را اش گوشی و شود می خم گرفته بؽل در مرا که همانطور - : 

 چيزی…نه…نه…مونه می من پيش امشب جلوه بگم خواستم. …شما قربون…خوبين؟…خانومی زندايی سالم -

خدانگهدار…برسونيد سالم…باشه راحت خيالتون.کشه می طول حرفامون.نشده . 

گويم می ناراحتی با.زنم می پوزخند! باشه راحت خيالتون جمله به : 

 خفه دارم…کن ولم …دادی جوابشونو خوب.دارن تو به مادرم و پدر که اعتمادی همه اين حيؾ جونم؟ از خوای می چی -

شم می  

 می سردی به و دهد می فشارم خشونت با..شوم بلند کنم می سعی.ترسم می خشمش از…کنم می حس را صورتش انقباض

 :گويد

جاست همين جات چون…بشی خفه اينجا مجبوری - …. 

 را نفسم و ميگذارم اش سينه روی را سرم دوباره ناچار به…ناتوان و خسته…ام خسته.ندارم مبارزه و جدل و جنگ توان

 را اش خنده علت ندارم دوست.خندد می دارد که فهمم می اش سينه تکانهای از…دهم می بيرون عميق بازدم يک با

 حاليکه در و کند می آزاد کمی را دستش. کنم تر شل کمی را دستانش حلقه ميکنم سعی و کنم می پوؾ کالفگی با…بپرسم

گويد می زند می موج خنده صدايش در : 

مياد قلقلکم…سوسکه خاله نکن فوت من سينه رو اينقدر - … 

 و گذارد می ام گونه روی را دستش است بسته چشمانش هنوز حاليکه در…زنم می لبخند و کنم کنترل را خودم توانم نمی

ميگويد آرام : 

من برم يواشکيت های خنده او قربون - … 

 

گويم می اينها همه جای به اما نکنم نگاه هم را سرم پشت و بروم… نزنم حرؾ کنم، قهر دارم دوست : 

کيان؟ بکنی اينکارو خواستی می واقعا   تو -  

 محال بگويد…نه بگويد دارم اتنظار…نداشتم را جواب اين انتظار.…خورم می يکه گويد می خونسردی با که اوهومی از

 قصد يعنی…آره يعنی…بله يعنی…اوهوم گفت او اما…نزنی اضافه حرؾ ديگر تا بترسانمت خواستم می بگويد…است

کند تجاوز.…کوچولوش خانوم به.…جلوه به…من به داشته ..!! 
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ميگويد و ميخندد ميکند، باز را چشمانش ام خيره نگاه از.کنم می نگاهش مبهوت : 

- کنی؟ می گرد نعلبکی يه اندازه چشماتو زنم می حرؾ من تا چيه  

گويم می بؽض با : 

- من به…من به خواستی می واقعا   تو کيان … 

گويد می و دهد می تکان را سرش. است سنگين و سخت گفتنش.دهم ادامه توانم نمی : 

-  نمی اونجوری اگه…ريختی نمی اشک اونجوری اگه کردی، نمی التماس اگه دادی، می پا اگه. جلوه آره

 که حرفايی همه که کردی می ثابت بهم بايد. کردم می تموم کارو باش مطمئن.…لرزيدی

 لباس بد هم چی هر که…نيستی کاره اين تو که بفهمونی منم به و بفهمی خواستم می…چرنده…دروؼه…کشکه..زدی

 خواستی می قبل دقيقه چند که منی با…باشی من با دادم پيشنهاد من.…باشی خراب نيستی بلد بازم بريزی عشوه و بپوشی

 چيزی به و کنی قبول رو پيشنهاد اين تونستی می…هميشه مثل…بود معامله…کردم می کمکت منم عوضش در…ببوسيم

 می وا بودی اهلش اگه…بدی پا که…شی تحريک که برم پيش آروم کردم سعی…نتونستی اما…برسی خوای می که

 می رفتار باهات ديگه دخترای همه مثل اونوقت.…مرده من جلوه که شدم می مطمئن صورت اون در…دادی

 مردی هر تسليم خودتو بودی حاضر که تويی…نتونستی اما.…بودی خواسته خودتم.…نبود تجاوز اسمش ديگه…کردم

 حال به وای…آوردی کم زنه نمی آسيب تو به وقت هيچ که بودی مطمئن قلبت ته ته اون که.…اوليش جلوی.. کنی

 بهت ديدم ازت روز دو اين تو که رفتاری اين با چون.نيستم پشيمون کردم که کاری از…راحته خيالم ديگه االن…ديگران

 گرگو لباس فقط تو…نشدی گرگ تو.…مطمئنم االن اما.کنم برطرؾ شکو اين تونستم نمی راهی هيچ از و بودم کرده شک

 خيالم تا آوردم می در تنت از لباسو اين بايد من اما.…شده دار جريحه ؼرورت ميدونم…شدی اذيت دونم می.کردی تنت

 نشون همه به جديدت شخصيت عنوان به که رو دروؼينی بت اين بايد.. معصومی و پاک جلوه همون هنوز که بشه راحت

 می متنفر ازت اونقدر باش مطمئن بود ميلم خالؾ چيزی واقعيت اگه اونوقت..ديدم می رو واقعيتت و شکستم دی،می می

کردم می پارت تيکه نر گرگ يه مثل که شدم . 

 کردی خوردم تو …شکسته هم در و خورده تازيانه روانم و روح …شده له ؼرورم…شود می روان اشکم دوباره

وجدان بی کردی لهم…نامرد کردی تحقيرم.…کيان  

 و گشاد مانتوی يک مثل برايم که تنم تيشرت به…شود نمی مانعم بار اين…شوم بلند پايش روی از کنم می قصد دوباره

 عطر اينبار شايد ام، شده دور که خودش از.…دهم می ترجيحش خودم تاپ به اما.ندارم دوستش..کنم می نگاه است کوتاه

کند آرامم تنش … 

لعنتی زده خوبی عطر عجب …. 

 روی…شوند می تا زانوهايم…بردارم قدم از قدم توانم نمی…دلم مثل درست…لرزند می.…ندارند را وزنم تحمل پاهايم

 می متوقفش دستم کؾ دادن نشان با.…بگيرد را بازويم خواهد می و شود می خم.آيد می سمتم به هراسان.نشينم می زمين

 زحمت به و گيرم می ميز به را دستم.گيرد می جا مبل روی دوباره و برد می فرو موهايش درون را دستش کالفه…کنم

 اگر حتی که داده يادم خودش يعنی.…کنم نمی قفل هم را در که پريشانم آنقدر.روم می کيان خواب اتاق به…شوم می بلند

بندم پا متجاوزم مرد تعليمات به هنوز من و کنم قفل را اتاق در ندارم اجازه باشم هم قهر … 

 

 وحشت با…کند می هوشيارم اش گونه يوزپلنگ سبز چشمان برق…پرم می خواب از هراسان بازويم با دستی تماس از

 از.ميکند نگاهم موشکافانه و گذاشته سرش زير را دستش يک و کشيده دراز پهلو به کنارم.…کشم می عقب را خودم

گويد می و آورد می نزديک را سرش.گيرد می اش خنده من زده وحشت و نگران چهره : 
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 نمی کسيو ترسيده موش يه جز اينجا که من کجاست؟ بره عالم مردای همه جنگ به خواست می که شيره خانوم اون پس -

 …بينم

 را اشکهايم خواهد می…شود می عوض نگاهش رنگ …اشک دوباره…بؽض دوباره.کنم می جمع شکمم در را پاهايم

 دست کرده دراز را پاهايش حاليکه در و کند می کمرش پشتی را شود،بالشش می بلند. زنم می پس را دستش اما کند پاک

 اش گرفته هميشه و بم صدای با سپس…بگيرد آرام هقم هق تا کند می سکوت ای دقيقه چند. دهد می تکيه آن به سينه به

گويد می : 

 حاال تا ديشب از دونی می نشدم؟ اذيت من بود؟ راحت من واسه کنی می فکر! کنم اذيتت خواستم نمی…جلوه ببخش منو -

 می کارمو اين دليل روز يه باالخره اما کی؟ دونم نمی…متشنجه اعصابم…رفته جا هزار نيومده؟فکرم چشمم به خواب

بخشی؟ می رو کيان ها؟ جلوه؟ بخشی می…نکنی سرزنشم و بدی حق بهم روز اون اميدوارم و فهمی  

 دوستش و متنفرم کيان از…شده رها کهکشان يک سياهی در که کسی مثل درست.…گرفته را وجودم سراسر خأل حس

داد؟؟؟؟ جای هم کنار توان می چگونه را متضاد حسهای اين…نبينمش توانم نمی و ببينمش خواهم نمی. …دارم  

کشد می موهايم روی را دستش : 

کنم بيدارت نيومد دلم عميقه خيلی خوابت ديدم ولی. دادم سفارش ؼذا نيستی؟برات گرسنه - . 

 به پی نفسم تندی از. کند آرام را قلبم ضربان تندی تواند نمی فيدبکی هيچ که آنقدر.…ام ترسيده…کنم می سکوت هم باز

 به آب ليوان يک با را قرص. بنشينم کند می مجبورم.کشد می بيرون قرصی اش تختی پا کشوی از…برذ می خرابم حال

ميگويد و گيرد می سمتم : 

شی آروم کم يه تا بخور.بخشه آرام -  

 حرفها؟اما اين به چه را خيال بی مرد اين بخش؟ آرام و کيان! بندد می نقش سرم در کيان خود بزرگی به تعجبی عالمت

 رنگارنگش همبسترهای برای احتماال  …نيست خالی تختش متوالی شب سه هيچ بود گفته…شود می روشن المپی ناگهان

گويم می خشم با و گردانم می بر را رويم.گيرد می فکر اين از دلم…دارد نياز : 

- آری؟ می سرم باليی چه نفهمم و شم بيهوش که بخورم.خوام نمی  

شود می بلند اش قهقهه صدای : 

 حالت همون تو کنی می کنم؟فکر بيهوشت دارم نيازی چه بيارم سرت باليی بخوام اگه من! …فسقلی سان کيو آی آخه -

کوچولو؟ بياری دووم و کنی مقاومت تونی می چقدر هم.! …هوشياريت  

 می نگاه دستش درون قرص به حسرت با.بريده را امانم سينه قفسه درد. دهم می تشخيص صدايش در را حرص

کن آرام ديگری روش به مرا…خان کيان ندارم نياز دهی می دخترهايت دوست به که بخشهايی آرام به من.…کنم … 

گويد می آرام و گيرد می طرفم به را قرص دوباره.شود می مهربان باز…خواند می را نگاهم عجز انگار : 

 خوردی که اينو اصال  . کنه می آرومت فقط کنه بيهوشت که نيست قوی اونقدر…کنم می خواهش.اينو بخور. عزيزم بيا -

خوبه؟. شم وارد نتونم جوره هيچ که اش دستگيره زير بذار هم رو صندلی.کن قفل درو هم تو. بيرون رم می من  

 می را قرص…هم ماندنش از…ترسم می رفتنش از…ترسم می…خواهم نمی را تنهايی! نيست خوبی روش هم اين! نه

 پشيمان اما.برود که دارد می بر را بالشش و گذارد می پاتختی روی را آب ليوان.نشيند می لبش روی رضايت لبخند.خورم

 ميخواهد کنم می حس.…شود می خم رويم.…کشد می باال گردنم زير تا را پتو…کند می درازم…گردد می بر…شود می

گويد می آرام و شود می متوقؾ راه ميان اما…هميشگی برادرانه های بوسه همان از…کند بوسم : 

- کوچولو خانوم بخير شبت ! 
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کيانه هست کی هر و هست چی هر اون! …بره نذار.…زند می داد دلم … 

زند می بيرون حلقم ته از صدايی : 

 !!!کيان-

شود می تزريق رگهايم به قدرت انگار.کند می آرامم اسمش تکرار : 

است ترسناک شب تاريکی در سبزش چشمان . 

 جونم؟-

کنم می مزمزه را حرفم : 

ترسم می من..من…بمون جا همين.…نرو - . 

 اما خورده کتک مادرش از که ای بچه مثل…ببرم پناه خودت به تو ترس از خواهم می نگفتم…ترسم می خودت از نگفتم

کند نمی رها را آؼوشش بازهم . 

گويد می شيطنت با و خندد می : 

 مطمئنی؟-

 بار اين…دهد می تکيه آن به و ميگذارد تخت روی پشتی حالت به دوباره را بالشش و گردد می بر.کنم می تأييد سر با

خوابيده و نشسته بين حالتی …. 

کند می زمزمه و گيرد می را دستم : 

- کوچولو موش اينجا بيا  

است بلد خوب هم را کردنم آرام راه…شناسد می خوب را ضعفم نقطه…کند می اشاره پهنش سينه به و … 

 می فرو لذت با را عطرش و گذارم می اش سينه روی را سرم و روم می فرو آؼوشش در سريع خواسته خدا از

 ديگر که ايم کرده فراموش دو هر انگار…گذارد می موهايم روی را لبانش…کند می حلقه دورم را دستش دو هر.…دهم

 اين به بخوابم اينکه از قبل ثانيه چند درست…شود می الاليی قلبش صدای.…ساله 21 کيان او نه و ام ساله 4 جلوه من نه

کنم می فکر ام خوانده کجا دانم نمی که جمله … 

است رنجانده ممکن شکل بدترين به را تو که…کند می آرامت کسی آؼوش تنها…است آور شگفت …. 

 

 تلفن با و رود می راه يکسره پدرم…ريزد می اشک مادرم صبح از…است سالگی چهار به مربوط زنذگيم خاطره اولين

 ترسيده.…ام کرده کز پذيرايی توی مبل گوشه…است افتاده بدی اتفاق که دانم می ام بچگی تمام با…زند می حرؾ

 وقتی و رود می اتاق به عجله با هم او و گويد می مادر گوش دم چيزی پدرم.…کند نمی توجهی من به هم کس هيچ…ام

 سفيد کاپشن اما بگذارند تنها مرا خواهند می کنم می فکر.پرم می جا از وحشت با.است آماده و پوشيده لباس گردد، می بر

 می که متعددم سوالهای جواب در و کند می تنم را لباسم مادر…شود می راحت خيالم بينم می پدر دست در که را خزدارم

گويد می تنها ريم؟ می کجا پرسم : 

عمت خونه - …! 

 يعنی…کشد می سيگار پدر و کند می گريه مادر مسير تمام در.است دانشگاه اساتيد کوی محوطه همون توی هم عمه خانه

افتاده؟ اتفاقی چه  
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 من است؟هميشه خبر چه اينجا.…خندند می و شادند همه…دارند لب به لبخند همه…ديگريست طور اوضاع عمه خانه در

اينبار و بودم توجه مرکز …. 

 صورتش.اند انداخته گردنش دور و اند گرفته گچ را دستش…خيلی…است بزرگتر من از…نشسته مبل روی پسری

 می کنجکاو…انداخته پايين را سرش و کرده سکوت او اما.دارد توجهش جلب در سعی نوعی به کس هر.…ست زخمی

شوم می آويزان مادرم دامان از. کنم می عقبگرد و ترسم می درهمش اخمهای از اما…روم می جلو…شوم … 

کيه؟…پسره اين مامان -  

گويد می آورد می در تنم از را کاپشنم حاليکه در..…است نمناک هنوز چشمانش…زند می زانو مامانم : 

 مهربونی باهاش و باشی داشته دوستش خيلی بايد تو…عليرضاست عمو و نعيمه عمه بچه بعد به اين از پسر آقا اين -

 …کنی

 

اخالقه؟ بد اينقدر چرا پس -  

 

شه خوشحال تا شو دوست باهاش تو…شناسه نمی رو کسی اينجا آخه.عزيزم نيست بداخالق - … 

بودن قوی حس.…کنم می بودن مهم احساس … 

 چيزهايی حتی…ست خوشمزه های خوراکی و تنقالت از پر برش و دور…نشينم می کنارش و روم می سمتش به دوباره

خندد؟ نمی چرا پس…داشتند دوستش همه اين…کنم می تعجب…است ممنوع من برای خوردنشان که  

 می لمس را آنها و برم می نزديک را دستم احتياط با.…است جالب برايم اند زده بيرون گچ از که انگشتی 4 ديدن

 می فرق بابا مامان و من با رنگيست؟چرا اين چرا.…ميکند جلب را توجهم چشمانش.کند می نگاهم حوصله بی…کنم

 با و بندد می را پلکش او اما…کنم لمس را چشمانش سبزی دارم دوست. برم می صورتش سمت به را دستم اينبار.کند

گويد می خشم : 

کنی؟ کورم خوای می…بچه نکن -  

 که فهمد می…کنم می بؽل را دستانم ام نشسته او به رو زانو چهار حاليکه در…چينم می بر لب…ترسم می تشرش از

گويد می و زند می ضعيفی لبخند …ام کرده بؽض : 

کنی فرو کسی چشم توی رو انگشتت نبايد تو.کوچولو دختر گيره می درد چشمم خب - … 

گويم می بؽض همان با : 

- نيستی؟؟؟ من مثل چرا رنگيه؟ اين چشمات چرا تو  

گويد می و زند می چشمکی.شود می عميق لبخندش : 

ترسی؟؟ نمی گربه از…ست گربه چشمای مثل چشمام من -  

گويم می و دهم می تکان نفی عالمت به را سرم و خندم می : 

تری خوشگل گربه از تو ولی - …. 
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 از زده بيرون انگشت چهار با…کشد می را لپم و آورد می صورتم سمت به را سالمش دست…خندد می بلند بلند اينبار

 نمی قدم اما …برم می آن سمت به را دستم.…ميکند خيره را چشمم گردنبندش برق…کنم می بازی گچش

 با طال زنجير يک.…کنم می فرو اش يقه داخل را سرم بالفاصله و نشينم می پايش روی و شوم می بلند ناخودآگاه…رسد

 صورتش و کند می حلقه کمرم دور را دستش…آيد می قلقلکش پوستش با دستم تماس از انگار…ايفل برج شکل به آويزی

آورد می نزديک را : 

خوشگله؟ خانوم چيه اسمت تو -  

گويم می سريع برسانم زنجيرش به را دستم کنم می تالش حاليکه در : 

 جلوه -

گويد می آهسته و کشد می ام گونه پوست روی را انگشتانش : 

- دی؟ می من به بوس يه  

 به را صورتم و کنم می ؼنچه را لبهايم سريع…کنی خوشحالش بايد…افتم می مادرم حرؾ ياد اما…متنفرم بوس از

 آؼوشم در…خودش لب روی بعد و گذارد می من لب روی اول را انگشتش.شود می شديدتر اش خنده…گيرم می سمتش

پرسم می حال همان در…بوسد می را لپم و کشد می : 

- چيه؟ اسمت تو  

شود می خيره من به ايش گربه چشمان با و کند می جدا خود از مرا : 

 !!!.…کيان -

 

 

شدم آشنا کيان آؼوش با سالگی چهار از من … 

 

 روی را حرصم.نشينم می تخت روی و کنم می قفلش و کوبم می هم به محکم را اتاقم در کنان گريه…است سالم هفت

 از. …برد می خوابم که کنم می هق هق آنقدر و ميگيرم بؽل را عروسکم.…کنم می پرتاب را آن و کرده خالی بالشم

شوم می بيدار مامان متوالی زدن در صدای : 

- کنی؟ قفل درو داده اجازه شما به کی…درو اين کن باز…جلوه  

دهم نمی جواب و ؼلتم می جا در آلود خواب … 

- بخوريم شام خوايم می…بيرون بيا پاشو…شمام با جلوه  

زنم می داد : 

يام نمی بيرون بزنم رژلبت از ندی اجازه وقتی تا…يام نمی - …. 

گويد می ماليمت با مامان : 

 می ترشو قشنگ برات خودم شی بزرگ بذار…کنه می خراب قشنگتو لبای…کوچولويی هنوز شما…عزيزم شه نمی -

 …خرم
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-  خوام می دانشگاه؟منم رين می زنين می رژ چطور شما…رفتم نمی مدرسه که بودم بچه اگه…نيستم بچه من..خوام نمی

مدرسه برم بزنم رژ …. 

است مشهود مامان صدای در کالفگی : 

کنن می دعوات ناظمتون و معلم…مدرسه بری آرايش با دن نمی اجازه که شما به…بزرگم من عزيزم - … 

گويم می و کوبم می زمين به را پايم ام ايستاده در پشت حاليکه در : 

- خورم نمی هم شام…يام نمی بيرون اتاق اين از وقت هيچ منم پس … 

 دوستم کسی اينکه حس و تنهايی بد حس…رفته سر ام حوصله…کنم می بؽل را عروسکم و روم می تختم سمت به دوباره

دهد می عذابم…ندارد … 

شنوم می را کيان صدای اينبار…خورد می در به ای ضربه دوباره : 

بيدار؟؟؟ يا يادگار؟؟؟خوابی عمو -  

 قفل را در سرعت همان با و کشانمش می اتاق داخل به.  گيرم می را دستش…کنم می باز را در و پرم می جا از سريع

کنم می … 

 می ناله و اندازم می آؼوشش در را خودم شود، می راحت در از خيالم که همين. کند می نگاه کارهايم به لبخند و دقت با

 :کنم

؟…منتظرتم من دونی نمی مگه…يای نمی ديگه کردم می فکر اومدی؟ دير اينقدر امروز چرا.…کيان -  

گويد می اش هميشگی لبخند همان با..نشيند می صندلی روی هم خودش.نشاندم می تحرير ميز روی و کند می بلندم : 

- کردی خاک و گرد باز شنيدم شده؟ چی ببينم بگو حاال…بودم درگير خيلی امروز…سوسکه خاله خوام می معذرت … 

 می پاهايش روی و آيم می پايين ميز از…کنم صحبت او با فاصله اين با ندارم عادت من…ندارم دوست را جايم

گويد می و زند می کنار چشمم روی از را موهايم.نشينم : 

 تعريؾ برايش را جريان تندتند بؽض عصبانيه؟با اينقدر مامانش که کوچولو شيطون اين کرده کار چی ببينم کن تعريؾ -

 اشک.کنم می نگاهش دلخور.خندد می بلند شود می تمام که حرفهايم.دهد می گوش دقت با و است ساکت مدت تمام.کنم می

گويد می و بوسد می را چشمم دو هر…فهمد می…زند می حلقه چشمانم در : 

چطوره؟.کنه خوشحالت زدن رژلب از بيشتر که کنم می کاری يه من…کنيم معامله يه بيا -  

پرسم می ناراضی و مشکوک.دارد آستين در ای اؼواکننده چيز هميشه معموال  .شوم می وسوسه : 

کار؟ چی -  

 مشقاتو اينکه از بعد البته…کنيم می بازی محوطه تو ريم می هم با دنبالت ميام ميون در شب يه بعد به اين از -

خوبه؟.بخرم رو رژلبا بهترين برات خودم شد وقتش که موقع هر ميدم قول چطوره؟بعدشم…نوشتی  

بوسم می را صورتش و کنم می حلقه گردنش دور را دستانم خوشحالی با : 

- عاليه…کيان مرسی…عاليه  

گويد می و کشد می را لپم و شود می نورانی چشمانش قشنگ سبز : 
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 اجازه کنی می قهر وقتی هم بعد به اين از…بری مامانت آرايش لوازم سراغ نداری اجازه ديگه…داره شرط دوتا اما -

قبوله؟.شه می نگران مامانت چون…کنی قفل اتاقتو در نداری  

 توانم نمی کيان با کردن بازی از اما خواهد می رژلب دلم…کنم می چهارتا دودوتا و کشم می هم در را اخمهايم کمی

گويم می نارضايتی با…بگذرم : 

 …قبوله -

ميکند بؽلم و خندد می  

گويد می گوشم زير شود می بلند جا از درحاليکه و : 

االجراست الزم االن همين از معامله - …. 

 

است سالم ده …. 

 بايد گويد می. شوم نمی خوب اما خريده دارو برايم بابا…است بريده را امانم سرگيجه و ضعؾ و استفراغ و تهوع حالت

 دم می قول…شم می خوب خدا به.…خوبه حالم من…خوام نمی…نههههه.زنم می ضجه…بدهم خون بايد…بدهم آزمايش

 يواشکی …دهد می انجام گفته که را کاری پدرم و است فايده بی حرفهايم دانم می خوب هم خودم اما. …بشم خوب فردا تا

 چهره…رساند می را خودش ممکن زمان ترين سريع در.گيرم می تماس کيان با اندوه و ؼم با و روم می تلفن سراغ به

 می دست در را کوچکم دستان و آيد می سمتم به…کند می مادرم و پدر به سرزنشی پر نگاه بيند می که مرا اشک ؼرق

گويم می کنان هق هق و کنم می پرت آؼوشش در را خودم…زند می بوسه آنها بر و گيرد … 

- نه خون…نه آزمايشگاه…نه آزمايش کيان … 

گويد می آرام و کند می نوازش را موهايم : 

- بخوای تو چی هر…باشه…باشه … 

کنم می نگاهش ام اشکی چشمان با : 

ريم؟ کيان؟نمی گی می راست -  

گويد می و پاشد می رويم به لبخندی : 

- کنيم معامله يه بيا…دارم بهتر پيشنهاد يه من اما.ريم نمی نخوای تو اگه.کيان دل عزيز آره … 

دهد می ادامه و زند می چشمکی : 

- آزمايشگاه ريم می هم با.دنبالت يام می خودم صبح فردا … 

گويد می و کند می باز را ابرويم دو بين اخم دست با..کشم می هم در را ام چهره سريع : 

اومد دردت ذره يه حتی اگه…دی می خون تو…آزمايشگاه ريم می هم با…نشده تموم هنوز حرفم…کن صبر - …. 

گويد می گوشم دم و آورد می نزديک را سرش : 

 می بعدش تازه…باشی داشته دوست خودت که چندتايی هر و رنگی هر بخرم رژلب برات ميدم قول.…ذره يه حتی -

 يه بايد و باختی رو شرط تو يعنی نيومد دردت اگه اما…خرم می واست بخوای که هم چی هر.بخواد دلت که هرجا برمت

کنی کاری …. 
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کنم می نگاهش کنجکاوانه.گيرد می نظرم زير شيطنت با و کند می سکوت : 

کار؟ چی -  

گويد می و زند می چشمکی دوباره : 

بگيرم گاز گردنتو بدی اجازه بايد نيومد دردت اگه -  

 اذيتم خواهد می وقتی هميشه که کاری…است من گردن از کرفتن گاز عاشق…شده منحرؾ آزماش جريان از ذهنم کامال  

 بوده مخالؾ رژلب خريد با هميشه با کيان…است درگير فکرم…شود می مورمورم چقدر که داند می…دهد می انجام کند

 هم نتيجه در…آيد نمی دردم است مطمئن کيان اينکه يعنی پيشنهاد اين…است من گردن از گرفتن گاز لذتش نهايت و

 می اوکی رژلب وقت آن.…گرفته دردم بگويم الکی و بگذارم کاله سرش توانم می پس…ميگيرد گازم هم خرد نمی رژلب

 …شود

کند می زمزمه گوشم زير و ميکشد را لپم … 

- کنی فکر هم رژلب به نيست بد خوب اما شم می برنده من مطمئنم که هرچند … 

کنم می قبول…بگذرم توانم نمی رژلب خريدن وسوسه از … 

 لبخند…گيرم می را دستش دو هر…کنم می نگاهش ملتمسانه و زده وحشت کنند می صدا را اسمم و شود می نوبتم وقتی

گويد می و زند می مطمئنی : 

کن آماده گاز واسه خودتو - … 

 و زنم می چنگ را بلوزش…ترکد می بؽضم ميبينم ميز روی را خون از پر متعدد های لوله و شويم می اتاق وارد وقتی

کنم می التماس : 

- بريم خدا رو تو…خوام نمی رژلب…خوام نمی کيان … 

گويد می و کند می پاک را اشکهايم و زند می زانو رويم به رو : 

کاری يه اصال  …نياد دردت دم می قول گفتم؟ دروغ بهت حاال تا من نداری؟ باور منو حرؾ تو - … 

زند می پايش روی دست با و نشيند می صندلی روی : 

فهمی نمی هيچی ديگه اينطوری…خودم پای روی.اينجا بشين بيا -  

 می آخی آمپول سوزش از…کنم می مخفی گردنش توی را سرم و نشينم می پايش روی…است بهتری پيشنهاد اين…خب

کند می نوازشم صدايش.گويم … 

عمرم شد تموم…عزيزم شد تموم.…هيس -  

پرسد می…کند می بلندم و دارد می نگه برايم را پنبه.…کنم نگاه دستم به ندارم جرأت : 

داشت؟ درد -  

 نشستن زمان تا و زند می برق چشمانش…نه گويم می صادقانه دارم بؽض هوز حاليکه در…رفته يادم شروط و شرط

گويد نمی هيچی ماشين توی … 

 از محکمی گاز.…زنم می جيػ و خندم می…برد می هجوم گردنم سمت به و کند می بؽلم ماشين در شدن بسته محض به

کشم می جيػ باز…کند می سيخ را بدنم موهای تمام و گيرد می گردنم … 
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گويد می و کند می مرتب را موهايش : 

کن باز رو داشبورد در حاال…داشت کيفی چه آخيش - … 

کنم می پاره را کادو سريع و شوم می زده ذوق شده پيچ کادو بسته ديدن از … 

مختلؾ رنگهای با کوچک رژلبهای از پر کيؾ يه - … 

شود می خالی بادم ناگهان که کنم باز را کيؾ در خواهم می…رود می بند خوشحالی از زبانم … 

گويم می افسوس با : 

باختم شرطو که من ولی - …. 

گويد می و زند می استارت کرده اخم حاليکه در : 

 از خارج اگه حالت به وای.کنی استفاده ازشون داری اجازه خودت اتاق توی فقط…بدم باج تو به بايد کی تا دونه می خدا -

بريم؟ داری دوست کجا حال …ببينم لبت روی رنگی اونجا  

- عاشقتمممم.…کيااان وااای  

 

است سالم هفده …. 

 بهانه را من و خودش درس.پرسد می را حالم تلفنی فقط.ام نديده را کيان است شب چهار. ميزنم قدم کوی محوطه در تنها

 می تمام ساعتی چه کالسش دانستم می.اش دانشکده دم رفتم که بودم دلتنگش آنقدر ديروز…نميکنم باور من اما…ميکند

 هم نفر هزاران بين کيلومتری هزار از را کيان من…ديدمش دور از…نداشتم طاقت ديگر اما…بود سرد خيلی هوا…شود

 ماشينش در…خنديدند می و گفتند می…بود دستش در دختری دست.…اما…دويدم سمتش به شوق با…دهم می تشخيص

رفت و داد گاز…کرد باز او برای را …. 

نديد.…را جلوه…مرا…کيان …!!!!! 

برسد؟ ديگران به توست سهم که کسی.…خودت چشم پيش که اين از بيش شکنجه  

 وقتی تازگيها..است من برای سهمش کوچکترين…شده تقسيم کيان عشق…زدم يخ بيرون از و سوختم درون از…وارفتم

 با…زند می وحرؾ بيرون رود می يا کند می بازی اس ام اس مرتب…رود می ور اش گوشی با همش آيد می من پيش

متنفرم…رسد می گوشم به گوشی پشت از که نازکش صدای از اما کيست دانم نمی که کسی  

 نمی بؽل بزرگ آدمهای مگر…فهمم نمی را ربطش من…ای شده بزرگ…است زشت ميگويد…نميکند هم بؽل مرا ديگر

 خواهند؟

 زمزمه را اسمش…بينم نمی را اماخودش…است روشن چراؼش…نشينم می کيان اتاق پنجره روی به رو نيمکت روی

کيان…کيان…کيان.…بار هزاران…کنم می  

است وحشتناک هوا سوز.…سوزد می قلبم اما کرده يخ صورتم…شوند می سرازير اشکهايم … 

 همکاران از پندار دکتر پسر پندار کاوه…کنم می پاک را اشکم سريع…کند می جلب را توجهم کسی زدنهای نفس صدای

 است معلوم زدنهايش نفس و صورت سرخی از…کند می نگاهم تعجب با و ايستاده مقابلم ورزشی شلوار و کاپشن با پدرم،

گويد می و کند می تنگ را چشمانش…بوده دويدن مشؽول که : 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  31 صفحه

- شده؟ نشستين؟چيزی اينجا چرا سرما اين تو شمايين؟ خانوم جلوه  

گويم می لب زير و خيزم می بر آهسته…ندارم را اش حوصله : 

- تون اجازه با نيست مهمی چيز نه … 

 پاشويه مامان صبح تا ديشب…دهم می قورت را دهانم آب توانم نمی حتی…آيد نمی در نفسم درد گلو از است روز چهار

 قلبم مهری بی همه اين از…نگرفته هم تماس يک حتی او اما.…ببينم را کيان اميدوارم ميکنم باز چشم بار هر.…کرد ام

شود می فشرده …. 

 دارم…کنم می لرز احساس هنوز.…ام کرده دراز را پاهايم و ام نشسته تخت روی…بهترم کنم می احساس پنجم روز

 در چهارچوب در را کيان ورزيده اندام و شود می باز اتاق در که خورم می بؽض با کرده آماده برايم مامان که را سوپی

 …ميبينم

 می را در و شود می وارد…دهم می نشان سوپم مشؽول را خودم و اندازم می پايين را سرم. …هم دستم…لرزد می دلم

گويد می سرخوشی با و بندد : 

 چطوره؟مريض من وروجک احوال.…خورده خودش مثل کوچولويی موش يه زبونشو که خودم خوشگله خانوم به به -

نفس؟ بهتری…نبينمت  

گويم می لب زير کنم نگاهش اينکه بدون : 

 .…مرسی -

گويد می تعجب با و مينشيند تختم لبه : 

کو؟ من بوس همين؟پس فقط -  

گويم می لبی زير طور همان : 

- شدم بزرگ.…زشته…کنم بوست شه نمی  

 سرم و گذارد می ام چانه زير را دستش…است گرفته را کالمم طعنه…برد می باال ممکن حد آخرين تا را ابرويش دو هر

زند می صدايم…رود می ضعؾ چشمانش برای دلم…کند می بلند را .. 

 !جلوه-

گويم می آرام و کنم می آزاد را ام چانه : 

- نيا اينجا وقت هيچ ديگه و برو…کيان بيرون برو لطفا   … 

 کيان…برود واقعا   اگر.است مؽرور کيان…شود می کنده جا از هم من قلب همزمان و شود می بلند تخت روی از

؟؟؟…نيايد ؟؟؟ديگر…برود  

 لباسم يقه با ام چانه که ام کرده خم را گردنم آنقدر.نبينم را رفتنش و نکنم بلند را سرم که گيرم می کار به را قدرتم تمام

شنوم می را صدايش.…شده مماس …. 

چيه؟ دلخوريت علت و شده چی بدونم بايد اولش ولی…سوسکه خاله رم می بخوای تو اگه -  

ريزد می فرو اشک قطره هزار زدن پلک بار باهر …شوند می روان اشکهايم..سؤالم همين منتظر انگار … 
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 دور را دستانش…کند می دراز را پاهايش هم او…نشسته کنارم…کنم می حس را عطرش بوی دماؼم گرفتگی وجود با

 می اش سينه روی را دستم و روم می فرو آؼوشش در حريصانه…کشد می خودش سمت به مرا و کند می حلقه ام شانه

 …گذارم

 می آزاد زندان از قلبم…شوند می فراموش ها دلخوری.…شود می نابود خوردگی سرما…شود می تمام کابوس

بخش آرام مکررش های بوسه.…شود می مرهم نوازشگرش صدای…شود …. 

 ام فاصله…گيرد می باال را سرم و کند می نوازش را صورتم انگشتانش سر با…شوم می آرام تا مانم می بؽلش در آنقدر

گويد می آهسته و کند می مرتب را موهايم.است ممکن حالت کمترين در چشمانش با : 

ناراحتی؟ من دست از شده؟چرا تو؟چی چته آخه…نده هدر اينجوری رو اشکا اين…فدات من -  

 لباسش بين را صورتم…برود ترسم می…ترسم می…زنم می چنگ را بلوزش…گذارم می اش سينه روی را سرم دوباره

 می دلم…شوند می سنگين پلکهايم که آرام، آنقدر…کند می نوازش را موهايم…دهم می فرو را عطرش و کنم می پنهان

پرسد می دوباره.بخوابم جا همان خواهد : 

- شکسته؟ اينطوری تو کوچولوی دل که کرده کار چی دلخوری؟کيان چی از بگو…عزيزم…خانومی جلوه  

گويم می آلود خواب : 

 دروغ اما…دارم درس…دارم درس گی می همش…بپرسی رو حالم نزدی هم زنگ يه حتی…بودم مريض همه اين من -

 از…کيان خورم می ؼصه خيلی من..نداری دوست منو ديگه…بيرون ری می دخترات دوست با روز هر …گی می

کيان؟چرا؟ زشته چرا…زشته گی می…ذاری نمی…کنم بؽلت خوام می…خورم می ؼصه نبودنت  

است متعجب و مبهوت.کند نگاه چشمانم در مستقيم بتواند که طوری.گيرد می فاصله کمی . 

 خواب همش تو…زدم می زنگ بار ده روزی…اينجا اومدم می بار سه روزی من نپرسيدم؟ حالتو نزدم؟من سر بهت من -

 خبر بی تو حال از من شه می مگه نگفت؟ بهت هيچی نپرسيدی؟اون مامانت از…کردم پاشويت خودم بار دو…بودی

 بمونم؟؟؟

 

 تو که اينه خاطر به فقط بيرون ريم می کمتر اگه…کنم می موت تار يه فدای دخترامو دوست کل من… بگردم دورت آخه

مشقت و درس سر بشينی بايد…داری کنکور ديگه سال … 

 بؽلم؟؟؟ تو نيا گفتم کی من…بعدی نکته اما و اين از اينم.…کنه می هواتو…شه می تنگت بار هزار روزی منم دل وگرنه

 بچه يه چشم به تو به کسی ديگه…هستی خانومی خودت واسه…شدی بزرگ تو…کنی رعايت بقيه جلو خواستم ازت فقط

 که دونم می من…ميارن در واست حرؾ تا هزار فردا…من بؽل تو پری می کوی محوطه تو وقتی…کنه نمی نگاه

 ولی…بازه روت به من آؼوش بخوای وقت هر تو…دونن نمی که ديگران.…چيه تو به خودم احساس يا من به تو احساس

نباشه مفت دهن و هرز چشم که جايی … 

 يا دارد دوست من از بيشتر را دخترش دوست! …نه يا زده سر من به که ندارد اهميتی اصال  ..نيست حرفاش به حواسم

 دور ماهی مثل…باشم جدا آن از خواهم نمی که ست پهنی سينه به من حواس تمام! …نه يا کند می بؽلم جمع در..! نه

 خندد می…فهمد می را دردم…زنم می پا و دست…. مادر سينه از دور نوزاد مثل آشيان، از دور پرنده مثل آب، از افتاده

کند می باز رويم به را دستانش و … 

دارم تو ی سينه بر سر وقتی.…زنم می لبخند هم عزرائيل به حتی  
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است سالم هجده … 

 نشسته تخت روی من.ميشود لود وار پشت الک که دوخته ای صفحه به چشم و نشسته تاپ لپ روی به رو کيان

 اما.است استرسش دهنده نشان زند می ميز به انگشتش با کيان که هايی ضربه.بروم کامپيوتر سمت به نميکنم جرأت…ام

 می رويش را دستم…خيلی…شده تند خيلی قلبم ضربان.گذارد می سرم به سر و مرتب و خندند می چشمانش و لبان

شنوم می را کيان صدای.است محسوس کامال   ضربانش.گذارم : 

-  شهر يه تو کشکی رشته يه هستی؟؟؟نهايتش نگرانم تازه خوندنت درس وضع اون با!داری استرس کوچولو؟نکنه چيه

نداره استرس که اين…ديگه ری می شی می قبول دوؼی  

 و باال های رشته جز به نداد اجازه و کرده رشته انتخاب خودش که کنم يادآوری ندارم حوصله…خندم نمی حرفهايش به

گيرم می قرار کنارش و شوم می بلند.کنم انتخاب چيزی تهران تاپ . 

- بابااااا ای…دختر چته.…شده ميت عين…روخدا تو کن نگاش  

گويم می زور به و دهم می قورت را دهانم آب : 

نيگا…دهنم تو مياد داره قلبم…کيان ميرم می نميشه؟؟؟دارم لود اين چرا - …. 

 دستم زير دستش.شود می رنگ به رنگ…کنم می حس را مچش انقباض.…گذارم می قلبم روی و گيرم می را دستش

گويد می چشمانم در خيره…کشد می عقب را دستش و شود می بلند…شده سرخ چشمانش…گيرد می آتش : 

- دختر؟ شی بزرگ خوای می کی تو  

 او ضربان اما گيرد می آرام من قلب.خزم می آؼوشش در ناز با و کنم می لوس را حودم…کنم نمی درک را اش دلخوری

گويم می و بوسم می را اش چانه زير و گيرم می باال را سرم…نيست ريتميک و آرام هميشه مثل…ريزد می هم به : 

 هيچی تو بدون.…مونم می بچه هميشه باشه تو از کردن دوری شدن بزرگ اين قيمت اگه…شم بزرگ خوام نمی من -

خوام نمی …. 

 همه اين هيجان…کرده ؼلبه وجودم بر هيجان…دهد می فشار را کمرم…پايين خيلی…آورد می پايين را صورتش

کيان به نزديکی … 

 لب زير و گذارد می ام گونه روی و آورد می باال را دستش…زند می سياهی به که تيره آنقدر…شده تيره چشمانش سبزی

گويد می : 

- خيليه نکنی ديوونم ….. 

آيم می خودم به اش گرفته صدای با که هستم آؼوشش خلسه در هنوز من…کشد می کنار و بوسد می را لپم : 

-  بوس بيا…دکتر خانوم اينجا بيا…رويا تو رفته شده خيال بی مخلفاتشو و کنکور…داری استرس اينقدر خودتو نکشی

بده قبوليتو … 

 و بوسم می را وصورتش سر پرم می پايين و باال حاليکه در و کنم می پرت آؼوشش در را خودم ذوق شدت از اينبار

 کيان…است تيره چشمش سبزی…است ؼمگين نگاهش اما خندد می کيان…خندد می هی او و ريزم می هم به را موهايش

نيست خوشحال.…کيان اين…نيست کيان…کيان اين…است رنجيده کيان.…است نگران … 

 

است سالم نوزده …. 
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شوم می خانه وارد و کنم می باز را کتانيم بندهای خستگی با . 

ايستم می گوش و روم می آشپزخانه سمت به.کند می جلب را توجهم نعيمه عمه صدای اما بروم اتاقم به مستقيم خواهم می  

 می خودشو حرؾ اون زنيم می حرؾ باهاش پدرش منو چی هر…ديگه آورذم کم خدا به. کنم کار چی موندم ديگه -

 حرفاش…بدم زحمت اين از بيشتر خوام نمی…باشم مستقل خوام می…برم خوام می ميگه…کفش يه تو کرده پاشو…زنه

 بگه بهم بار يه دلم به موند حسرت…ديده می مهمون مثل خونه اون تو خودشو هميشه انگار…ره می قلبم تو نيشتر عين

 بود خواهر مثل که مادرش بوديم؟ بيامرزش خدا مادر و پدر از گذاشتيم؟کمتر کم واسش ما…جون الهه بگو تو.…مامان

 به رو اين از زندگيمونو کيان…شيم دار بچه نبود قسمتمون که ما.گذاشتم چشمام تخم رو بچشو ساال اين تو خدا به…برام

کنم چيکار خدايا…بره بذاره خواد می حاال…کرد رو اون … 

شنوم می را مامان صدای.ميگيرم ديوار به را دستم.است وحشتناک زانوهايم لرزش . 

- خواد؟ می آخه؟چی چيه حسابش بگيم؟حرؾ چی جلوه به…خدا وای  

گويد می هق هق با عمه : 

 به ربطی چه اينا دونم نمی من.بگيرم رو تخصصم که وقتی تا کنم کار پدرم ارث با خوام می گه می…واال دونم می چه -

کنه می جمع وسايلشو داره نشسته خونه تو االنم…برم خوام می…کالمه يه حرفش…داره کردن زندگی تنها … 

 تا اما…خورم می سکندری بار صد..ام نبسته را بندش…پوشم می را کفشهايم چطور دانم نمی…فهمم نمی هيچی ديگر

شنوم می آيفون از را کيان صدای…دهم می فشار يکسره و گذارم می زنگ روی را دستم…دوم می يکسره عمه خانه ! 

- ببينم باال بيا شده جلوه؟چيه؟چته؟چی … 

 هميشه مثل لباسهايش…ريخته اش پيشانی توی موهايش…کنم نگاهش خوب نميگذارد اشک…ايستاده ورودی در جلوی

 انگار…روم می سمتش به لرزان قدمهای با.فهمم می چشمانش سرخی از را اين.…است آشفته من کيان…نيست مرتب

 می حل خودش در را ام خسته وجود و کند می باز را دستانش تنها.پرسد نمی هيچی چون…داند می را ام پريشانی دليل

 می مستم تنش بوی.…دهد نمی عطر بوی.ست عادی ؼير بدنم روی دستانش فشار.بندد می پايش با را در…کند

 به را بازويش ام گريه صدای کردن خفه برای…دهد می نمايش بيشتر را اش عضالنی بازوهای تنگش تيشرت…کند

 می خودش پای روی مرا و نشيند می مبل روی…گويد نمی هيچی…دهد نمی دلداری اينبار.…گيرم می دندان

 و زنم می زار و گذارم می اش سينه روی را سرم…ندارم را نگاهش تاب…گيرد می دست در را صورتم..…گذارد

گويم می بار هزار : 

نه…نه…نه…نه…نه…کيان نه - … 

 می عميق نفس چند و برد می فرو موهايم بين را سرش.کند می باز را موهايم و آورد می در سرم از را ام مقنعه

 در تنش عطر خواهم می…دهم نمی پس را بازدمم و کشم می عميق نفس يک و برم می فرو گردنش در را سرم…کشد

بماند هايم ريه … 

 می عقب را سرم.…طوالنی و عميق…ميبوسدم.…شود می متوقؾ ام گونه روی و خورد می سر موهايم روی از لبانش

گويم می لرزد می لبهايم حاليکه در و کنم می پاک دستم پشت با را اشکهايم.برم : 

بگو…کيان بگو…ذاری نمی تنها منو تو…کنی نمی من با کارو اين تو…ری نمی نه؟تو مگه دروؼه - … 

 می عقب و شوم می بلند پايش روی از…گذارم می دهانم روی را دستم…خوانم می را چيز همه چشمهايش از

کنم می نگاهش ناباورانه…روم … 
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 می فرو محابا بی اشکهايم…زنم می زانو پايش جلوی. کند می سکوت هم باز و گيرد می دستانش بين را سرش

کنم می ناله…کشد می موهايم روی را دستش.…گذارم می زانويش روی را سرم…ريزند . 

- کنم می دق تو بدون من…ميرم می من بری اگه…کيان کارو اين نکن … 

ترش بم ازهميشه صدای با…گويد می آهسته … 

 بيای تونی می بخوای وقت هر…شهرم همين برم؟توی خوام می کجا من نفسم؟مگه کنی می اينجوری خودت با چرا -

کنيم معامله يه خوای می اصال  …پيشم … 

زنم می داد و کنم می قطع را حرفش : 

-  نمی بدی بهم چی هر…نه يکی اين…گيرم نمی باج ديگه…کنم نمی معامله يکی اين سر.نه ديگه. …نهههههه

خوام می همينو…نرو فقط…خوام … 

گويم می ملتمسانه.بندد می را چشمانش و برد می عقب را سرش : 

 گی؟خونه می ها؟؟؟چی..نيستی تنها هم تو…کنيم می زندگی هم با…ببر خودت با منم …کنيم می ديگه کار يه اصال   -

 باشه…کنم می آشپزی برات من…مونی می گشنه…نيستی بلد کردن درست ؼذا که تو…کنم می مرتب زندگيتو

باشه بگو…کيان … 

 نگاهش معنی…است ؼمگين نگاهش…بوسد می را ام پيشانی و گيرد می دستانش در را سرم.…کند می باز را چشمانش

 رحم بی اينقدر تواند می چطور کيان…شکند می سنگدلی همه اين از قلبم…شکند می قلبم…نه…دانم می خوب را

 می بلند…شود نمی باورم جديد کيان اين…کنم نمی باور.…نزند دم و ببيند را خراب حال اين تواند می چطور.…باشد

 می جلويش را دستانم.آيد می سمتم به سراسيمه که بيند می چه چشمانم در دانم نمی..روم می عقب عقب…شوم

 کنم می عقبگرد…بينم می رحمم بی ی گربه چشمان در را اشک برق.کن حفظ را ات فاصله يعنی…جلو نيا يعنی…گيرم

 می فرار سنگش دل و کيان از..…کنم می فرار انصافی بی و رحمی بی همه اين از…گذارم می فرار به پا توانم تمام با و

 فرار نوازشگرش دستان و کيان از …کنم می فرار عطرش بوی و کيان از…کنم می فرار گرمش آؼوش و کيان از…کنم

 تمام در ابی صدای حاليکه در روم می و کنم می فرار…کنم می فرار است کيان به مربوط که هرچه و کيان از…کنم می

است پيچيده خانه …. 

دل شد خونه هم تو خيال با شبی  

دل شد ويرونه چه نديدی نبودی  

پريشونيامو نديدی نبودی  

صدامو شنيدن بارون و باد فقط  

ميزد ويرونه به وحشی و سرد ؼمت  

زد می پيمونه و بود خوش تو با دلم …. 

زد می پيمونه و بود خوش تو با دلم … 

 

 

 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  35 صفحه

 يخ.…شدنم خود بی.…شدنم تهی از روز هفت…هم من خانگی حبس از روز هفت.…گذرد می کيان رفتن از روز هفت

گرفتنم آتش.…زدنم … 

 گل برايش..…دور خيلی…بود شهر سر آن…گرفتم عمه از را اش خانه آدرس…نياوردم دوام رفت که روزی فردای

 تا.…برگردم توانستم نمی.…ماندم در پشت.…نبود.…زدم زنگ…رفتم.…دارد دوست که ناپلئونی…شيرينی.  خريدم

 و گل.…ماندم.…ميگردد بر زود حتما پس…ندارد کالس دانستم می…بود؟چهار چند ساعت.…توانستم نمی ديدمش نمی

 مگر.…اند شده حس بی هم پاهايم انگار.…نکردم رها را شيرينی و گل اما.…زده يخ دستانم.…بود دستم در شيرينی

کيانم؟؟؟کجايی؟؟؟ کجايی.!!!!…هشت…است؟؟؟؟ چند ساعت  

 خواستم می…کردم قايم را خودم درختی پشت.…برگشتم سمتش به سريع.…شناسم می هم را ماشينش موتور صدای حتی

 دوباره…گذارم می آب در را آنها شويم داخل وقتی.…نيست مهم اما…اند شده پالسيده کمی ها گل…کنم سورپرايزش

 صدای همان اما…روم می جلو قدمی.…باال و قد آن برای رود می ضعؾ دلم…شود می پياده کيان…شوند می شاداب

کند می متوقفم انگيز نفرت ظريؾ … 

- بيفتم ترسم می.…بگير دستمو بيا…زده يخ اينجا کيان  

؟…ام افتاده لرزه به اينطوری که شد سرد چقدر هوا دفعه يک مگر  

بوسيد هم را گردنش…خودم چشم دو همين با…ديدم…کرد رها من کيان آؼوش در را خودش انگيز نفرت ظريؾ …. 

 

دارم را کشيدنش نفس فقط بودن زنده از ؟؟؟من…نکشيدن چيست؟؟؟نفس مرگ علمی تعريؾ …. 

زنی می جلو حتی مرگ از تو…… آوردنم در زانو به برای …. 

نديدی را جلوه…کيان نديدی مرا دوباره.…خودم سر بر آوار مثل.ريختم فرو…شد بسته خانه در … 

زنم می داد هی.…دم می تکون دست هی … 

کره هم.…کوره هم ولی سنگدل اون  

 سرما از دستانم.…روم می و کشم می در دستگيره به دستی حسرت با…گذارم می اش خانه پله روی را شيرينی و گل

نمردم؟؟؟؟ چطور رسيدم؟؟؟؟من خانه به چطور من.…اند شده کرخت پاهايم..…شده کبود  

 خواهم نمی ام گفته همه به.…ندادم هم ورود اذن اما.…ام نکرده قفل را در.…اتاقم در پشت.…بارآمده چند

 نتوانستم.…نخواندم را هايش اس ام اس.…بشنوم را صدايش خواهم نمی ام گفته همه به…بار دهها…زد زنگ…ببينمش

 کمی چيز اين…ام شده ورشکسته..…شد خاموش خودم مثل هم ام گوشی نهايتا   و نکردم هم بازشان اما.…کنم پاکشان

 به سالگی چهار از.…ام داده دست از را کسم همه و چيز همه من.…بود من کس همه…بود من چيز همه کيان..…نيست

است هفتم روز…امروز اما…ام نبوده کيان بی هم ساعت هفت حتی وقت هيچ بعد … 

 خانه از صبحانه بدون بود گفته…خورم می صبحانه.…گيرم می دوش…روم می بيرون اتاق از…است هفتم روز امروز

 چند سال؟؟؟؟االن ده بود؟؟؟؟ سالم چند موقع آن.…نکن آرايش اتاقت از خارج بود گفته.…کنم می آرايش.…نزن بيرون

لوح ساده بدبخت من.…ام نکرده آرايش اتاقم از خارج امروز تا.…سال است؟؟؟نوزده سالم ….. 

 می مشکی بوت و کيؾ و جين شلوار با را سفيدم کوتاه پالتوی…ام شده کننده خيره فهمم می که آنقدر.…کنم می آرايش

 را ساعتش…دانم می را روزش…دارد کالس دانشکده آن در هم کيان امروز.…زنم می بيرون خانه از.…پوشم

هم را همکالسيهايش تمام.…شناسم می را استادش.…هم …. 
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 سمت به زنان قدم…کرده آب هم را برفها شود می بلند من دل از که آتشی انگار اما…است سرد هوا…نشده هفت هنوز

 که زد می ؼر او و انداختم می بازويش زير را دستم.…آمدم می کيان با را مسير اين روزها اکثر.…روم می دانشکده

دارد؟؟؟ هراس اينقدر چيز چه از کيان که نکردم فکر اين به هرگز لوح ساده بدبخت من و…است زشت…ميبينند…نکن  

 نيک ماهان دکتر با.…داريم هيستولوژی کالس امروز…کنم می تشکر لبخند با.…آيند می استقبالم به هايم همکالسی

 از…روم می هيستولوژی سالن سمت به.…هستند عاشقش دانشکده درصد نود که ای قيافه خوش و جوان استاد.…نژاد

 را دستش.…جديدم قيافه و تيپ به…کند می نگاهم مبهوت.…کيان.…کنم می بلند را سرم.…گيرد می نفسم عطرش بوی

 چشمانم پشت تا کرختم پاهای و شده کبود دستان از زدگی يخ و سرما اما…آيد می سمتم به و کند می جدا نرده از

 پشت به.…دانم نمی گذشتم؟؟؟ کنارش از قدرتی چه با…شود می متوقؾ جا در و زند می يخ نگاهم سرمای از.…رسيده

شنوم می را ضعيفش صدای رسم می که هيستولوِژی سالن در … 

 .…جلوه-

گويد می دوباره و شود می نزديک.…گردم نمی بر اما ايستم می : 

 …جلوه-

گويم می لب زير…کشد می تير قلبم.…قدرت تمام با…کنم می مشت را دستم دو هر : 

نيا سراؼش وقت هيچ ديگه…کيان مرد جلوه - … 

دانم نمی.…گفتم را اين قدرتی چه با اما.…نبود دروغ …. 

 .…امان

امان…امان …. 

روزهايی از  

پره هم خدا از دلت که ….!!! 

 

 می باال ابروهايش من ديدن با…کنم می سالم آهسته…دارد حضور نژاد نيک دکتر اما…است نشده شروع هنوز کالس

گويد نمی چيزی سالمم جواب جز به اما رود … 

خدا…ندارم حوصله خدا.…ندارم حوصله…همه از دور…نشينم می ای گوشه … 

پيچد می کالس در نژاد نيک دکتر رسای صدای : 

- کنيم صحبت عضالنی بافت مورد در قراره امروز ها بچه خب … 

 به صدايش اما خورند می تکان لبهايش…زنم می زل استاد دهان به…برگردم زندگی به بايد.…کنم تمرکز کنم می سعی

کنم می تمرکز دوباره…رسد نمی گوش … 

قلب بافت مثل مخطط عضالت - …. 

؟؟؟؟.…کو قلب…نميخورد من درد به که قسمتش اين خب  

من شوم قابلی پزشک چه…خودم تفکر طرز اين از…گيرد می ام خنده … 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  37 صفحه

 آه اختيار، بی بار، يک لحظه چند هر اما…دهم می درس به را حواسم کالس پايان تا و کنم می تمرکز جدا   بار اين

شود می بلند نهادم از سوزانی … 

 خواهم می..…کند می صحبت پندار کاوه همکالسيش با و ايستاده راهرو توی…بينم می را کيان شود می باز که در

 می زمين پخش وسايلم تمام و کند می گير تريبون به کيفم دسته که هولم آنقدر اما…نبينتم که بروم بيرون کالس از طوری

 به سريع…گيرد می دست در را کيفم شود می خم که بينم می را استاد.…کنم می نگاه ام خرابکاری به عصبی…شود

آيم می خودم … 

- کنم می جمع خودم…دکتر آقای نکشين زحمت شما  

 زانو روی را دستش که طور همان.گيرم می دستش از را کيفم و نشينم می کنارش…نشسته لبش روی گيرايی لبخند

گويد می و کند می نگاهم گذاشته : 

- شدين؟ ناخوشين؟بهتر گفت پدرتون  

گويم می زحمت به. گيرد می شدت قلبم ضربان دوباره گذشته من بر که نحسی هفته يادآوری از : 

بهترم…دکتر مرسی -  

 روی…نيست من به حواسش اما…ايستاده در مقابل کيان.…شوم می خارج در از و کنم می جمع را وسايلم سرعت به

شوم می رد کنارش از …کرده زوم نژاد نيک ماهان صورت … 

قلبم خدا وای … 

 را خودش زنان نفس…شوم می متوقؾ نگين صدای با اما…است سنگين فضايش…بروم بيرون دانشکده از خواهد می دلم

گويد می بريده بريده و شود می آويزان گردنم از و رساند می من به : 

 از حالتو روز هر…ميشيم نگرانت گی کردی؟نمی خاموش چرا نميای؟موبايلتو دانشگاه تو؟چرا کجايی…دختر وااااای -

 مبتال منم شديده مريضيت گفت می…نه گفت ببات عيادتت بيام خواستم آره؟؟؟می! خوردی سرما گفت..پرسيدم می بابات

شم می . 

گيرد می ام خنده … 

گويم می و کشم می سفيدش و گرد صورت به دستی : 

- شی مريض اينجوری وقت هيچ تو نکنه خدا ولی…بود شديد خيلی مريضيم آره …عزيزم نشی خفه بکش نفسی يه … 

پرسد می کنجکاوی با..شده تؽييراتم متوجه تازه انگار…کند می سرتاپايم به نگاهی حرفم به توجه بی : 

شيطون؟ خبره چه.…کردی خوشگل چقدر!شدی عوض خبريه؟چقدر جلوه -  

 آدمها نماندن تنها در چقدر پوشيدن شيک و بودن رنگارنگ ام فهميده تازه فقط.…نيست خبری هيچ…نه…خندم می دل در

است مؤثر …. 

شه وا دلتون بدم ظاهرم تو تنوعی يه گفتم…خبری چه بابا نه - … 

 می نزديک بو.…بگير هم را لعنتی بويايی حس اين ای گرفته را چيزم همه که تو خدايا…لعنتی عطر بوی هم باز

است آور عذاب هايش قدم صدای…شود … 

- کاويانی خانوم … 
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گردم می بر تعجب با … 

 .…کاوه-

زنی؟؟؟ می عطر اين از هم تو  

کنم می جمع را خودم … 

- دکتر آقای بفرماييد  

گويد می و زند می لبخندی.کنم می نگاهش پرسشگرانه.گيرد می مقابلم را شده کپی کاؼذ زيادی مقدار : 

 

همکالسياتونه های جزوه از تر کامل باشين مطمئن…ؼيبتتونه هفته يک اين مال ها جزوه اين - …. 

 ممکن شده؟يعنی مهربان اينقدر دفعه يک چطور…کرده آماده جزوه برايم هم…شده ؼيبتم متوجه هم چی؟ يعنی اين خوب

وجودم بر سرديست آب بعديش بکند؟؟؟جمله را کار اين که خواسته او باشد؟؟؟يعنی کيان کار است … 

نيومد دلم من اما…بدين رو تنبليتون تاوان بايد خودتون گفت می…بود مخالؾ تون عمه پسر البته - … 

نشيند می لبم بر پوزخندی : 

جزوش هم تنبلی.…دهم می پس را چيزها خيلی تاوان روزها اين من … 

کنم می تشکر سريع و قاپم می دستش از را جزوه .. 

 خيلی…تنها…زنم می قدم کوی ی زده يخ محوطه در…ببر خودت با هم را ات لعنتی عطر اين و برو اينجا از زودتر

 بدون چطور…کنم می تعجب خودم جانی سخت همه اين از…کند همراهيم مسير اين در تا نيست کيانی که مدتهاست…تنها

 يخچال…نيست بيرون هوای سرمای من درد اما…پيچم می خودم دور به محکم را آورم؟؟؟شالم می تاب کيان

 که ای پنجره همان…است کيان پنجره مقابل که همان…روم می محبوبم نيمکت سمت به…کند می وجودم،سردم

 پلک بی…دوزم می چشم سياه پنجره به و نشينم می…شده آب نيمکت روی برؾ…شده خاموش چراؼش روزهاست

 ضربان و آورم می خاطر به را آؼوشش گرمای…کوچولو موش…نشيند می گوشم در صدايش…خيره و مستقيم…زدن

زياد خيلی…کيان شده تنگ کنم؟؟؟دلم تحمل توانم می کی ام؟تا آورده طاقت مدت همه اين چطور…قلبش منظم و کوبنده … 

 پر دلم تو خاليتو جای…خودت حتی تونی نمی گمونم.…کنی تصور بتونی محاله…برات شه می تنگ دلم جوری يه

 …کنی

کنم می زمزمه.کند می نوازش را م زده يخ پوست اشک گرمی…زنم می پلک…سوزد می چشمم : 

- ديگه؟ سال ديگه؟چند ماه ديگه؟چند روز شه؟؟؟چند خوب حالم تا کشه می طول چقدر خدايا  

-…. شه نمی خوب حالت نخوای خودت وقتی تا…نيست ساخته کاری خدا دست از … 

نشدم؟؟؟؟ آمدنش متوجه چطور…نشسته کنارم کمی فاصله با نژاد نيک دکتر…گردم می بر صدا سمت به هراسان  

کنم می جور و جمع را خودم : 

- اومدين کی نفهميدم اصال   ببخشيد…دکتر آقای سالم … 

فرد به منحصر و جذاب…زند می لبخند  
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- شد نخواهی هيچی متوجه تاريکه پنجره اون به حواست و هوش تموم وقتی تا … 

 می…گويم می ببخشيدی لب زبر حوصلگی بی با…است پر هم اندرز و پند از گوشم…ندارم شنيدن نصيحت حوصله

کند می متوقفم صدايش اما بروم خواهم … 

نيست؟ بس عزاداری.…بينمت می اتاقم پنجره از هرشب…کناريه ساختمون همين من خونه -  

خورم می جا مقدمه بی پرسش اين از … 

 و ؼصه و درد همه ساده؟اين کشی اسباب ميدی؟يه عذاب اينقدر خودتو داری چی خاطر به ببين…کن فکر کم يه -

همينه؟ خاطر به افسردگی و ناراحتی  

 شکنی دندان جواب خواهد می دلم…دارد خبر که هم چيز همه از سالمتی به…گيرد می حرصم ساده کشی اسباب لفظ از

کنم نمی جرأت…است استادم او اما…بدهم  

 کاپشنش و دهد می تکان تاسؾ نشانه به سری…فهمد می…خورند می هم به دندانهايم…سرما يا است حرص از دانم نمی

گويم می آهسته.اندازد می دوشم روی را : 

- کنين؟ نصيحتم که خواسته شما از پدرم  

کرده تعجب يعنی…دهد می باال را ابروهايش .. 

بخواد؟ من از چيزيو همچين بايد چرا پدرت -  

گويد می و دهد می بيرون را نفسش. گويم نمی هيچی و کنم می نگاهش : 

 به متعلق قبال   اتاق اين که اونجايی از…بينمت می پنجره اين از شب هر…جاست همين من خونه گفتم که طور همون -

 چيزی کسی نيست الزم…ناراحتی نبودنش و رفتنش از که مشخصه کامال   رفتارت و حرکات از.…بوده حسامی دکتر

 اين بشه خوب حالت خوای می اگه…نيست کار چاره اين بدون حال هر به اما…هست گويا کافی اندازه به ات چهره…بگه

نيست راهش … 

دهد می ادامه…کنم می نگاهش مستأصل … 

-  جايی قلبش تو ديگه باشه داشته اسارت حس که انسانی…کنی زندونی و اسير داری دوست که رو کسی تونی نمی تو

 ؼريبه مرد و زن يه ی خونه تو سالها که کسی عنوان به..داشت استقالل به نياز کيان…مونه نمی داشتن دوست واسه

 می حق بهش من…کرد می اذيتش حس اين اما نبود کسی سربار که درسته…بره بخواد که داشت حق بود کرده زندگی

 حس دونم می من که اونجايی تا…ضمن در…بذار احترام خواستش به داری دوستش اگه..بکن کارو همين هم تو…دم

نذار خيانت کارشو اين اسم بينی می شيطنت حال در دختری با رو اون اگه پس.…بود برادرانه کامال   تو به کيان … 

من قلب وسط…بود زده هدؾ به درست.!!!…نژاد نيک ماهان اين بود تيز چقدر … 

آورده نزديک را صورتش…آيم می خودم به نفسش گرمی از … 

- چيه؟ کيان به تو حس…مياد پيش سؤال يه وسط اين  

دهم می پاسخ سريع ؼرورم حفظ برای فقط و تعمق بی تأمل، فکر،بی بی : 

برادرمه مثل کيان - … 

کند می زمزمه و نشيند می لبهايش روی لبخندی : 
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 …خوبه-

گيرد می من سمت به را دستش و شود می بلند جا از : 

- سرما از شده سياه دستات…زدی يخ…شو بلند  

 گذارم می دستش در را دستم…است بزرگتر من از سال يازده…است استادم او خب اما…دلم دو.…کنم می نگاه دستش به

 می بلندش قد به نگاهی…افتد می راه کنارم و زند می رويم به لبخندی.دارد گرمی و بزرگ دستان چه…شوم می بلند و

گويم می آهسته و کنم : 

- خوام نمی من بپوشين کاپشنتونو…وقت يه نشه سردتون … 

گويد می کند نگاهم اينکه بدون : 

-  کار در ارفاقی هيچ بشه کم ت نمره…داری ترم ميان امتحان فردا…نخوری سرما که بپوشون خودتو.نباش من نگران

 …نيست

دهم می تکان را سرم و زنم می لبخند ناخودآگاه … 

 پشت از…رود می و کند می نگاهم مهربان…کنم می تشکر و دهم می دستش به را کاپشنش…کند می همراهيم خانه دم تا

 عجيب…کرده آرامم قيافه خوش استاد اين با زدن حرؾ انگار…کنم می نگاه صالبتش پر رفتن راه و مردانه اندام به

 دارم می بر را برگه.دهم می جواب هم را سؤال آخرين راحت خيال و آرامش با.بخوانم هيستولوژی خواهد می دلم امشب

 که بروم بيرون خواهم می و دهم می تحويل را ام برگه…کند می نگاهم خاصش لبخند با نژاد نيک دکتر شوم می بلند و

گويد می آهسته : 

- کنه می درد بدجوری گلوم…بپوشم گرمتر لباس بگو بشينی سرما تو خواستی اگه بعد به اين از  

گويم می زيرلب…خندند می چشمانش…کنم می نگاهش شرمنده : 

- خوام می معذرت  

شود می حبس نفسم…کنم می باز که را کالس در..گريزم می نگاهش مقابل از و … 

زنی می تو که همونه عطرش که…شده رد نفر يک راهرو اين از  

ست کننده ديوانه عطر بوی اما…نيست راهرو تو کس هيچ … 

لعنتی زده خوبی عطر عجب…وجود تمام با کشم می نفس  

 از يکی در…کند می ميخکوبم کيان خنده صدای…روم می خروجی در سمت به و اندازم می پايين را سرم و کشم می آه

 بايد پس.…ببينم را کيان خواهم نمی من.…کنم گذر خواهم می…بروم خواهم می…است باز نيمه کالسها

رود؟؟؟ نمی پيش پايم چرا ؟؟پس…کند می صادر مؽز را کاری هر فرمان گفته کسی چه…اما.…بروم  

 صندلی پشت را دستش…اند نشسته کالس در جديد دختر يک و کيان.…کنم می بازش.…روم می در سمت به اراده بی

 می و شده خيره او به يوزپلنگيش سبز چشمان همان با.…سبزش چشمان آن با…شده خم سمتش به و گذاشته دختر

کرد می من به هميشه که نگاههايی همان از.…خندد …. 

گردد برمی در سمت به او حرکت از متعجب کيان و ميکند جور و جمع را خودش سريع من ديدن با دخترک …. 

 …روم می عقب عقب…شود می جمع چشمانم در اشک…شود می محو لبانش از خنده…برد می ماتم…برد می ماتش

گويم می : 
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- اينجاست کسی نميدونستم ببخشيد … 

گويد می کند نگاه دخترک به اينکه بدون.گيرد می را دستم دو هر و پرد می جا از…بروم بيرون خواهم می : 

دارم کار داييم دختر با بذاری؟ تنهامون کنی می لطؾ زيبا -  

رود می بيرون کالس از کردن نازک چشم پشت و ادا و ناز هزار با …. 

 در…چسبم می در به…کنم فرار کند ول را دستم ترسد می انگار.بندد می پايش با را در کالس از دختر خروج از بعد

کند می زمزمه و کشد می ام گونه روی را دستش.…کند می نگاه ولع با را صورتم اجزای تمام…شود می خيره چشمانم : 

- من ی جلوه…جلوه  

 و گردن فاصل حد در را دستش…رود می پايين و باال شدت به ام سينه ی قفسه…سوزد می پوستم روی انگشتانش جای

کند می تکرار و گذارد می ام سينه برجستگی … 

- کيان؟؟؟ من؟از ترسيدی؟از…آروم…عزيزم آروم…جلوه  

فهمی؟؟؟ ؟نمی…نيست ترس از هيجان همه اين که فهمی نمی تو…کنم کنترل را پوزخندم توانم نمی  

-  زنگ بهم خونم دم اومدی که روز اون رونی؟؟؟چرا می خودت از گناهی چه به جلوه؟منو کنی می کارو اين چرا

موندی خيابون تو سرما تو اونهمه نزدی؟؟؟چرا … 

 لبخند…هم سر پشت بار سه…کشم می عميق نفس…ست برادرانه کيان حس.…زند می زنگ سرم در ماهان حرفهای

زدم ای نيمه و نصؾ : 

-  پای روی و کنم زندگی مستقل بگيرم ياد دارم سعی …بودم شده زندگيت آويزون زيادی فقط…رونم نمی رو کسی من

داداش کنم فراموشت کن کمکم…کن کمکم هم تو…واسم خودم ….!!! 

 نفس داؼی به نفسش…است وحشتناک صورتش سرخی.…بزند بيرون کاسه از چشمانش که است االن کنم می حس

گويد می عصبانيت با.…اژدهاست : 

مرگته چه جلوه؟تو چيه مزخرفات اين - … 

 نمی…بکشد آؼوشم در خواهد می…گذارد نمی.…بروم خواهم می.…است انفجار حال در بؽضم…کنم می آزاد را دستانم

کنم می محروم دنيا جای ترين امن از را خودم…گذارم …. 

کنم می التماس…شود می روان اشکهايم … 

کنی می نابودم داری…بکنم زندگيمو بذار…نکن من با کارو اين…کيان نکن -  

کند می نگاهم ناباورانه …. 

روم می بيرون کالس از و ميدهم فرو اکسيژن جای به را عطرش حسرت با … 

 کوی ی محوطه توی هرجا از زودتر بهار بوی.داشت تحمل عشقت قد منم عمر.…مرد اما بود گل…ريخت اما بود پل

 آب کيسه از…پوشم می دستکش چه هر…است سرد من دستان هنوز اما…شده تر گرم هوا…است اسفند اواخر…پيچيده

 قلبم از تبعيت به انگار…شوند نمی گرم دستانم.…ست فايده بی…چسبانمش می شوفاژ به حتی…کنم می استفاده گرم

 می را کاوه دور از.…زنم می قدم کوی شده سنگفرش ی جاده در…شده تعطيل دانشگاه.…اند شده منجمد هم دستانم

 صراحت خاطر به شايد…پاکش چندان نه و خيره های نگاه خاطر به شايد…بيزارم آدم اين از دليل بی چرا دانم نمی…بينم

متنفرم کاوه لباس روی عطر اين از من.…زند می که عطری خاطر به هم شايد.…من زيبايی از تعريؾ در کالمش  
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لعنت…عطرت بوی اين به لعنت…رساند می من به را خودش سريع اما کنم کج را مسيرم خواهد می دلم … 

خفته زيبای احوال - !!! 

نفهميدم؟؟؟ که شد صميمی من با اينقدر کی اين  

 می نگاهش کالفه..کند می سد را راهم…شوم رد کنارش از خواهم می.کنم می تشکر زيرلب و کشم می هم در را اخمهايم

خندد می…کنم  

- پری می خوب که بهترون ما از گريزونی؟با من از اينقدر چرا بابا … 

 نيک دکتر…دانم می خوب هم را بهترون از منظورش…گذرد نمی هم ماده پشه يک از.…دارم را کاريهايش کثافت آمار

گويم می و گردانم می بر را رويم نفرت با…است ديده هم با زدن قدم حال در را ما بار چند…گويد می را نژاد … 

- پندارد خود کيش به را همه کافر … 

 هم کنار اينطوری و هستند خانه دو هر مادرم و پدر که ست روزهايی معدود از…کنم می تند خانه سمت به را هايم قدم و

 آهسته…ندارد ربطی من به انشاهللا…رسد می نظر به عجيب هم لبهايشان روی مرموز لبخند اين…اند نشسته مبل روی

 هم به…کنم می اطاعت حوصله بی…بنشينم که خواهد می و زند می صدايم مادر.…کنم می را اتاقم قصد و کنم می سالم

آيد می حرؾ به پدرم…کنند شروع کدام که دارند ترديد انگار و کنند می نگاه : 

باشی جريان در هم تو خواستيم می…داريم مهمون امشب بابا، عزيز -  

دهد می ادامه را پدر حرؾ و کند می بابا به نگاهی مامان…داشت را معنی همين احتماال   چه؟سکوتم من به…خب … 

بيان قراره نژاد نيک دکتر -  

نژاد؟؟؟اينجا؟؟؟ نيک دکتر…شود می جالب  

- امشب واسه گرفته اجازه بابات از…بياد خواستگاری واسه قراره … 

گويم می تفاوت بی.ندارم ديگری خاص حس هيچ اما…کنم می تعجب : 

- شم حاضر رم می..باشه  

 .…همين

 می زندگی کانادا هم خواهرش و مادر…کرده فوت پدرش…نيستند ايران اش خانواده دانم می البته…آمده تنها ماهان

 اين به چقدر که است مشخص پدر چهره از…صحبت خوش البته و است جذاب و شيک و مرتب هميشه مثل…کنند

 ايراد نژاد نيک ماهان از تواند می کسی چه واقعا   خب…بارد می تحسين هم مادر چشمان از…دارد تمايل ازدواج

 به پدر خواست به.…کنند می تأييدش همه که هم اخالقی لحاظ از…قيافه…پول…اجتماعی موقعيت…مدرک.…بگيرد

کنيم صحبت تا رويم می من اتاق  

کيان هم باز…کيان…ننشسته آنجا مردی هيچ کيان از بعد.…کامپيوترم ميز پشت هم او…نشينم می تخت روی …. 

گويد می و کند می اتاقم ديوار و در به نگاهی : 

نکردی؟ تعجب پيشنهاد اين از -  

گويم می صادقانه : 

 نه-
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گيرد می اش خنده : 

داشتی؟ رو انتظارش يعنی -  

گويم می دوباره : 

 …نه-

کند می نگاهم دقت با و گذارد می ميز روی را دستش : 

- چی؟ پس  

گويم می حالی بی با و کنم می پوفی : 

نيست عجيبی زياد مسئله کردن خواستگاری…نکردم هم تعجب اما نداشتم انتظارشو - … 

گويد می و شود می حوصلگيم بی متوجه : 

 می چيزايی يه هم ام خونواده مورد در…شناسی می که منو.…برسيم تفاهم به شايد…بزنيم رو حرفامون بهتره پس خب -

 …دونی

کنم می نگاهش منتظر…کند می سکوت . 

 اما…نيستم عاشقت منم…نيستی من عاشق تو که دونم می…بگم صادقانه…کردم انتخاب رو تو چرا بدونی بخوای شايد -

 کنم می احساس.متينی و آروم خوشگلی، ای، کرده تحصيل.شناسمشون می کامل که داری خوبی خونواده.مياد خوشم ازت

 مثبت ديد با شم می خوشحال.شدم خسته تنهايی از چون.دارم عجله ازدواج واسه راستش.برسم آرامش به تونم می کنارت

 همسرم از ؼريبی و عجيب انتظارات من. دارم کردنتو خوشبخت توانايی کنم می فکر چون…کنی نگاه قضيه اين به

خوام نمی بيشتری چيز.شادم و آروم زندگی يه دنبال فقط.ندارم … 

 نجات وحشتناک شرايط اين از را خودم شکلی به خواهم می…کنم می فکر قضيه اين به که است وقت خيلی.…ازدواج

 برای من مالک تنها.کند پر را خال اين که کسی.دارم جايگزين يک به نياز…کرده ام بيچاره کيان آؼوش کمبود…دهم

است همين ازدواج .. 

گويم می آرامش درکمال و زنم می لبخند : 

- داشت نخواهم شما از ؼريبی و عجيب انتظارات منم باشين مطمئن.نداره وجود مخالفت واسه دليلی.دکتر مثبته من جواب .. 

گويم می دل در و : 

همين…باش کيان مثل فقط - … 

 اما…کيان راه به چشم…است در به چشمانم لحظه آخرين تا که گويم می حالی در را عقد بله فروردين سوم روز

 و عشق بريم خوايم می: گفته…آورد در را ادايش عمه…روند می کيش به دوستانش از تا چند با بود گفته عمه به…نيامد

والسالم…و گفت من به سرسری تبريک تلفنی.…حال … 

 رفته وقتی از که بود مسئوليت احساس و دلسوزی فقط…نيست هم برادرانه حتی من به کيان حس که شدم مطمئن امروز

خدا کن کمک…نشود سرازير اشکم کن کمک خدايا…شده خيال بی هم را همان …. 

هستم عقدم روز در دنيا دختر ترين ؼمگين من کنم می فکر …. 
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 گلويم يا گرفته بر در را انگشتم حلقه اين…اندازد می دستم در را قيمت گران نگين تک حلقه و گيرد می را دستم ماهان

 اگر حتی…آيد می فرود سرم بر پتک مثل ميهمانها شادی و کشيدن کل صدای دارم؟؟؟ خفگی حس پوشيدنش از را؟؟؟چرا

 به را ها را تمام ام عجوالنه تصميم اين با امروز…شود باز رويم به کيان آؼوش دوباره روزی که بود اميدی کوچکترين

بستم رويم … 

شود می پشيمان عقدش بله گفته محض به که هستم دنيا در دختری تنها من کنم می فکر …. 

 که شکر را خدا…گذارد می لباسم روی را دستش سريع و فهمد می…لرزم می ام برهنه شانه با ماهان دست تماس از

گويد می گوشم زير آهسته…آيند می ايران به خواهرش و مادر که وقتی…است شهريور آخر عروسی : 

- خانومی؟ نرقصيم  

کنم می فؽان دلم در … 

 نهههههه-

گويند می لبهايم و خندد می صورتم : 

 برقصيم-

کند می زمزمه و شود می خيره چشمانم در…گيرد می قرار اش شانه روی دستم…شود می حلقه کمرم دور دستش : 

- داری؟ ريختی؟استرس هم به اينقدر چرا  

 فرد ترين محرم مرد اين امشب ز ا..…؟؟؟ههههه..!!!ؼريبه.…گيرد می ؼريبه مرد يک به نزديکی همه اين از نفسم

 که اتفاقاتی و نزديکی اين…بدنی تماس اين ام شده بزرگ کيان آؼوش در سن اين تا که منی برای اما…است من زندگی

 تمام…است پزشک…است تيز ماهان.…رسند می نظر به وحشتناک چقدر…داد خواهند رخ محرميت اين از ناشی

گويد می کند می تر تنگ را دستانش حلقه حاليکه در…فهمد می مرا حاالت تمام…شناسد می مرا بدن هورمونهای : 

 ما بعدشم…بکشه طول سال ده اگه حتی…افته نمی اتفاقی هيچ نخوای تو که زمانی تا…نداره وجود ترسيدن واسه چيزی -

 فکر هم هيچی به…نباش هيچی نگران..…باشی کرده عادت بهم حسابی عروسی زمان تا دم می قول..عقديم االن که

باشه؟..نکن  

گويند می مرتب که ميهمانان جواب در او و زنم می لبخند مهربانش چشمان به : 

ببوس عروسو دوماد…ببوس دومادو عروس - … 

است بزرگوار و فهميده اينقدر ماهان که خوب چقدر..نشاند می پيشانيم بر ماليمی و نرم بوسه …. 

 به و نشينم می تخت روی. شوم خالص مزاحم آرايش و لباس اين شر از تا روم می اتاقم به روند می ميهمانان که شب آخر

 از.کنم می پيدا کلمه اين از بدی حس …شوهر…است شوهرم ماهان االن اينکه يعنی حلقه اين…شوم می خيره ام حلقه

 پيام يک کند می جلب را توجهم گوشيم صفحه شدن خاموش و روشن.گذارمش می پاتختی روی و کنم می خارجش دستم

کشاندم می مرگ حال به کيان اسم ديدن.…کنم می بازش…جديد … 

- کوچولو موش شی خوشبخت … 

 گوشی…رحمی بی چقدر…کيان رحمی بی چقدر تو…شوند سرازير اشکهايم و بشکند هم در مقاومتم تا است کافی همين

 لباسم زيپ با…کنم می باز را موهايم و آورم می در را تاجم… خشم با…نفرت با…وجود تمام با…کنم می پرت را

 می هم در اخمهاش…آيد می جلو…کنم می هول…شود می وارد ماهان و خورد می در به ای ضربه که درگيرم

گويد می و کشد می لبش به دستی…رود : 
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کنی؟ می گريه شده؟چرا چی -  

 می کنارم…بدهم پس جواب بايد حرکتم هر برای بعد به اين از…خدايا کردم ؼلطی چه…نشينم می تخت روی دوباره

 اينکه از…ترسم می…مانده ثابت شده متالشی گوشی روی چشمانش…کنم می نگاهش…کرده سکوت…فاصله با…نشيند

گويم می آهسته…کشم می سمتش به را خودم.…کنم پرت را حواسش بايد…ترسم می بفهمد چيزی : 

کنی؟ می کمکم…کرده گير لباسم زيپ ماهان -  

گويد می و کند می نگاهم مشکوک : 

کردی؟ها؟ نمی گريه که اين خاطر به -  

گويم می و دهم می تکان نفی معنی به را سرم…آيند نمی بند جوره هيچ که اشکها اين به لعنت : 

- ندارم آمادگيشو کنم می فکر…گرفتم تصميم عجوالنه خيلی کنم می احساس…چمه دونم نمی…نه … 

نگفتم هم دروغ…نگفتم را راستش اگر که شکر را خدا … 

 می آؼوشم در آرامش با و کند می پاک را اشکهايم…زند می گوشم پشت را موهايم…گيرد می مهربانی رنگ نگاهش

 می ماساژ را ام شانه دو بين دستش با…فهمد می…شود می قطع نفسم…ايستد می واقعی معنای به…ايستد می قلبم…کشد

 می…کيان تو به لعنت…کند می مستم هم عطر بدون کيان…ديگريست چيز کيان عطر اما.…بوست خوش عطرش…دهد

 نمی…شود نمی…توانم نمی اما…است ممنوع هم ذهنم از يادش گذشتن حتی دانم می…کنم فکر او به نبايد دانم

کشی؟؟؟؟؟ نمی مرا…خداااااا..…توانم  

نشيند می گوشم در صدايش : 

 پيدا آمادگيشم که ريم می پيش آروم اينقدر بخواد هم اگه…که خواد نمی آمادگی…نکن فکر هيچی به نگفتم مگه -

 و وحشی کنی می فکر که هم اونقدرا من ترسی؟ می اينقدر چی دی؟از می عذاب خودتو اينقدر چرا فهمم نمی…کنی

نيستم ترسناک … 

 سمت به دستش…کنم می نگاهش اشکی چشمان با و زنم می لبخند مهربانی همه اين به…گويد می خنده با را آخرش جمله

 کوتاهی خنده.نيفتد که گيرم می را لباسم جلو از دست دو هر با زده وحشت.کند می بازش حرکت يک با و رود می زيپم

کيان تو به لعنت…کيان مثل…بوسيد را چشمانم…رود می بيرون اتاق از و بوسد می را چشمانم دو هر و کند می … 

 می لمس را صورتم دستی…جهنمم وسط انگار…خيلی…است گرمم…بيداريم و خواب کشی؟؟؟؟بين می مرا کی…خداااا

 بلوزم…است گوشش در طبی گوشی.…ماهان…کنم می باز زحمت به را چشمانم.…کيان.…گرم و بزرگ دستی…کند

 ترمومتر و ميگيرد را نبضم…بيدارم که فهمد می.…کنم می ای ناله…دقيق و جدی…کند می معاينه دارد.…زده باال را

 کيان هم باز…اند دوخته چشم من به منتظر و نگران بابا و مامان…کنم می نگاه برم و دور به…گذارد می زبانم زير را

شنوم می را ماهان صدای…نيست کيان و مريضم من…نيست : 

- باالست تبشم…داره شديدی* آريتمی*.کارده تاکی بدجوری … 

خواباندم می دوباره و ريزد می حلقم در دارو مشتی…بنشينم کند می کمکم و کشد می پايين را بلوزم …. 

گويد می آهسته : 

شه می خوب ديگه ساعت دو يکی تا نيست مهمی چيز…عصبيه - … 

دانم نمی…شوم می بيهوش يا برد می خوابم…فهمم نمی را حرفهايش بقيه … 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  46 صفحه

 آوردم درش ديشب که من حلقه با و نشسته صندلی روی ماهان…رفته فرو تاريکی در اتاق…کنم می باز چشم که بار اين

کجا؟ گويد می و زند می کمرنگی لبخند…شود می متوجهم…بگيرم دوش خواهد می دلم.…شوم می بلند…کند می بازی  

 حموم -

گويد می و دهد می تکان سری : 

واست ميارم ؼذاتو منم بيای و بری تو تا…خوبه -  

گويم می آهسته.پرد می جا از ديدنم با مادرم…روم می بيرون اتاق از : 

مامان خوبه حالم - … 

 کاله و آيد می سمتم به ماهان.…گردم می بر اتاقم به و پوشم می را ام حوله.کند نمی کم تنم سوزش از هم يخ آب دوش

 ميل…دهد می دستم به را ؼذا ظرؾ…نشينم می تخت روی…گيرد می را موهايم آب و کند می سرم را ام حوله

 می دراز دوباره و گذارم می ميز روی را ؼذا ظرؾ…خورم می لقمه چند ماهان اصرارهای از فرار برای اما..ندارم

کند می نگاهم و نشسته صندلی روی ماهان.…کشم … 

- کوچولو خانوم خوری می سرما اينجوری…بپوشی لباساتو خوای نمی … 

 گفت می جوری همين و بوسيد می را موهايم…کرد می بؽلم.…بودم مريض وقتی…گيرد می بؽضم…بيزارم لفظ اين از

گويم می ورچيده لبهای با و کنم می ماهان به رو …دارم کم را آؼوشش چقدر…کوچولو خانوم : 

 …ماهان-

گويد می آهسته و نشيند می تخت لبه و آيد می : 

 …جونم-

گويم می و بندم می را چشمانم : 

کن بؽلم - …. 

 می باز را دستانش…خوابيده و نشسته بين حالتی…کامل نه…کشد می دراز کنارم…کند می خاموش را چراغ

 عطر چه…آشنايی نا ضربان چه…گيرد می قرار قلبش روی سرم…کشد می آؼوشم در او اما…توانم نمی…مرددم…کند

 می ام حوله بند سمت به دستش…کند می ام خفه دارد بؽض.…نکن.…نههههه.…بوسد می را موهايم…ؼريبی

گويد می آرام و دارد می نگهم محکم…خورم می تکان…رود : 

- خوری می سرما شده خيس رختخوابت…خيسه ت حوله…ندارم کاريت…هيش … 

 می باال گردنم تا را پتو و گذارد می اش سينه روی را سرم…است تاريک اتاق که شکر را خدا…آورد می در را حوله

کند می زمزمه و لؽزد می بازويم روی دستش…کشد : 

بخواب راحت خيال با…ببره خوابت تا اينجام من - … 

محض سکوت در..کند می نوازشم تنها او و چکد می سفيدش پيراهن روی قطره قطره اشکم.شکند می بؽضم … 

 می را چيز همه تو که…دانم می من…آوری نمی رويم به هيچ که محجوبی چقدر…نژاد نيک ماهان صبوری چقدر تو

 …دانی

ماهان مظلومی چقدر تو …. 
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جلوه بدبختی چقدر تو …. 

 می بلند آرام و دهم می بدنم به قوسی و کش.…شده کشيده اتاق وسط تا آفتاب نور…سستی و رخوت با…شوم می بيدار

 می گر.…واااااااای.…شود می تداعی برايم ديشب اتفاقات تمام بالفاصله و خورم می جا ام برهنه بدن ديدن از…شوم

 می آرام کمی…ماهان منشانه آقا رفتار آوردن ياد به اما…گيرد می بر در را وجودم تمام شرم سرخی.…گيرم

 يک مثل نه…مرد يک مثل نه…بود کرده رفتار جنس هم يک…پزشک يک…انسان يک مثل او چون.…شوم

بود من برای انتخاب ترين درست ماهان…نشيند می لبم روی لبخند طبعش مناعت همه اين از…شوهر . 

 می صحبت تلفن با مامان…خواند می کتاب و نشسته مبل روی بابا…روم می بيرون اتاق از و پوشم می لباس سريع

گويد می نگرانی با و آيد می سمتم به و بندد می را کتابش بالفاصله پدرم…کند : 

- خانومی؟ بهتری…بابا عزيز…بابا ی جلوه  

دل ته از مدتها از بعد…زنم می لبخند …. 

- بابايی خوبم … 

کشد می آؼوشم در و کند می قطع را گوشی هم مامان : 

-  باباتم و من نبود ماهان اگه…شدم زنده و مردم هزاربار حاال تا ديروز مامانی؟از يهو شدی چی…بگردم دورت من الهی

بوديم رفته دست از  

گويم می و بوسم می را صورتش : 

- بوده همون خاطر به احتماال  ..بودم استرس و فشار تحت خيلی روزه چند اين…مامانی خوبم االن  

گويد می حال همان در و رود می آشپزخانه سمت به و کند می رهايم : 

نخوردی هيچی حاال تا ديروز از.گذشته صبحانه وقت از ست دوازده ساعت…کنم آماده ناهارو زودتر برم -  

شنوم می را بابا صدای.کنم می نگاه را محوطه بهاری و رويايی فضای به و ايستم می پنجره پشت : 

نگرانته خيلی…بزن بهش زنگ يه.رفت خوابی ديد و زد سر يه.اينجا اومد ماهان پيش ساعت دو يکی -  

گويم می برگردانم را رويم اينکه بدون : 

رفت؟ ساعتی چه ديشب -  

-  های پزشک حتی ميونه در بچه پای وقتی…داد دلداری رو مامانت منو کلی.…خوابيدی تو اينکه از بعد ساعت دو يکی

کنی تشنج بود ممکن نبود ماهان اگه…کنن می گم پاشونو و دست هم من مثل کاری کهنه … 

 و گيرم می بابا از را اش شماره شرمندگی با…نيستم حفظ را همسرم شماره من که افتد می يادم…روم می تلفن سمت به

پيچد می گوشی در گرمش اما جدی صدای…کنم می برقرار را تماس : 

 جانم؟ -

دود می تنم به شرم حس دوباره : 

- ماهان سالم … 

گويد می ماليمتر : 

ايشاال؟ چطوره؟بهتری حالت…گل خانوم جلوه سالم -  
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 با دارد انگار…رسمی خيلی نه…خودمانی خيلی نه…گل خانوم جلوه گفت…عمرم نگفت…نفسم نگفت…عزيزم نگفت

همين…زند می حرؾ هست هم دانشجويش قضا از و است تر کوچک خودش از هم خيلی که همکارش دختر … 

ميگويم قبل از تر آهسته : 

خوبه حالم من..نباشين نگران ديگه بگم اينکه هم کنم تشکر هم که گرفتم تماس…بهترم.ممنون -  

 می حرؾ قلم لفظ برايش امروز…بودم بؽلش در عور و لخت ديشب…دارد هم خنده…زند می موج خنده صدايش ته در

 …زنم

- فعال  …اونجام ديگه دقيقه ده تا…بيرون ميريم ناهار واسه. …دنبالت ميام…شو حاضر برو پس…عاليه هم خيلی  

 اختالؾ عوارض از هم اين يعنی…دستوری کامال  …شو حاضر برو گفت…نپرسيد هم را نظرم حتی…کند می قطع و

دهم؟؟؟ می گير بيخودی و ام شده حساس من کال   اينکه يا است زياد سنی  

 حوصله…نکردم قبول بکش رويت و سر به دستی گفت مامان چی هر..ام آماده هم من…رسد می دقيقه ده رأس

اصال  …ندارم  

گويد می پدرم به رو و پرسد می مرا حال جدی کامال   و دهد می دست مادرم و پدر با : 

- خوبه هم روحيش واسه…بزنيم دوری يه…بيرون ببرم خودم با رو جلوه بدين اجازه اگه … 

گويد می و کند می نگاهش تحسين با پدرم : 

- فکرشی به اينقدر که ممنونيم هم خيلی…خودته دست ديگه جلوه اجازه  

 متخصص پزشک…ما تحصيلکرده پدر کردن صحبت طرز از هم اين…رود می هم در اخمهايم اختيار بی

 صاحب دست بعداختيارش به اين از و شده فروخته که زند می حرؾ اسب يک مورد در انگار…دانشگاه استاد.…مملکت

است جديدش … 

گويد می فروتنانه هم ماهان : 

- شمايين اختيار صاحب…کنم می خواهش … 

گويم می و کشم می را دستش عصبی : 

- شد دير…ديگه بريم ! 

خان ماهان باهوشی زيادی ديگه هم تو…افتد می دوزاريش بيند می که مرا درهم قيافه…ميکند نگاهم تعجب با … 

گويد می آهسته و دهد می فشار را دستم : 

- ريم می بعد…بپوش تو حلقه برو اول شما  

گويد می دهدو می نشان را خودش مال و آورد می باال را چپش دست…کنم می نگاهش گيجی با : 

حلقه…خانوم حلقه - …. 

زنم می داد دلم در و روم می اتاقم به حرص با : 

- گويد می کند می تنظيم را آينه حاليکه در و بندد می را کمربندش خونسردی با…کردم ؼلط…خداااا : 

- نيار درش ديگه…ببينمش دستت تو هميشه دارم دوست … 
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گويم می زده حرص : 

دستوره؟ يه االن اين -  

گويد می کنش خرد اعصاب خونسردی همان با شود ايجاد صورتش اجزای در تؽييری هيچ اينکه بدون : 

 خاطر به باش نداشته انتظار پس.…لطؾ نه…ست وظيفه انجام هم قانون به احترام…قوانينه جزو…نيست دستور…نه -

کنم خواهش ازت قضيه اين … 

 بخواهی تا و باشی داشته دويست باالی کيوی آی با شوهری که اين از تر ميمون و تر دلچسب و تر قشنگ اتفاقی چه يعنی

؟؟؟؟!!!باشد برگشته و رفته هم را فرحزادش او ؾ بگويی  

 حاليکه در…شوم می خيره بيرون به و کنم می مشت دستم در را کيفم بند…خورم می حرص آی…خورم می حرص

گويد می نشسته لبش روی عميقی لبخند : 

- بريم؟ داری دوست کجا بگو و نباش عصبانی اينقدر  

گويم می و زنم می داری صدا پوزخند : 

شد پرسيده هم ما نظر بار يه…عجب چه - … 

گويد می خونسردانه همچنان و کند می نگاهی نيم : 

-  بر ندی جواب اينبارم اگه داری؟ دوست رو کجا بگو لجبازی و قلقی بد جای به حاال…شه می پرسيده هميشه شما نظر

کنی درست ؼذا خودت شی می مجبور و خونه گرديم می … 

گويم می و اندازم می باال را هايم شانه و گردانم می بر را رويم : 

-  فقط…بخورم ؼذا کجا نيست مهم برام…ری می کجا نميکنه فرقی!!!…کنم درست ؼذا تو واسه من کن فکر درصد يه

گشنمه چون…جايی يه برو زودتر  

 را فرمان کنترل چپش دست با.…کنم می نگاه اش رانندگی به چشمی زير…کند می حرکت صدا بی و زند می لبخند بازهم

 چپش دست و گرفت می را فرمان راستش دست با کيان حاليکه در…گذاشته دنده روی را ديگرش دست و گرفته دست در

 تر قشنگ کيان ژست.…ميکرد رها را فرمان کند عوض را دنده خواست می هم وقت هر.گذاشت می پنجره روی را

مقايسه هم باز…اوووففؾ.…بود … 

 حتی انگار…خب.رود می دستشويی سمت به دستش شستن برای و آورد می در را کتش هم او.نشينم می ميز پشت اخم با

 بر..کنم می انتخاب را ؼذايم و دارم می بر را منو…هستم هم گشنه..ام کالفه.…درآورد نبايد را حلقه هم دست شستن موقع

 باز را پيراهنش بااليی دکمه…کند می خودنمايی بدجوری دستش برجسته رگهای…زده باال را پيراهنش آستين…گردد می

 وقت هيچ که کيان برخالؾ…بود زينتی نوع هر از خالی گردنش…شود می ديده اش سينه موهای از کمی و گذاشته

 می ترسناکش گاهی که جبروتی…داده ابهت صورتش به چشمانش سياهی…کرد نمی دور خودش از را گردنبندش

 و برنزه پوست با…است گندمگون پوستش…زند می سياهی به گاهی که آنقدر است تيره خيلی ای قهوه موهايش…کند

آيم می خودم به محکمش صدای با…متفاوتند کامال   تيپ دو..نيستند قياس قابل…نه…کنم می مقايسه کيان سبز چشمان : 

- کن انتخاب ؼذاتو شده، تموم من قيافه و تيپ زدن ديد اگه .. 

گويم می دستپاچگی با و دود می صورتم به خون…شوم می هول : 

- خورم می جوجه من .. 

گويد می و زند می من به چشمکی گارسون رفتن از بعد دهدو می جوجه دست دو سفارش : 
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- مياره پرتی حواس داشتن تيپ خوش شوهر…داری حق…نکش خجالت  

دهد می دستم به و آورد می در جيبش از کليدی…بخندد بلند صدای با شود می باعث که گويم می ای خودشيفته لب زير : 

- بشه الزمت ممکنه…باشه پيشت.…منه خونه کليد  

است عجيب مرد اين چقدر…خونمون نگفت…من خونه گفت … 

-  ديوار و در به نه کن خاموشش نه بعد به اين از لطفا  .توالتت ميز روی گذاشتم…کردم رديؾ ديشب موبايلتم ضمن در

باشی دسترس در هميشه خوام می…بکوبش … 

گويم می آهسته…گيرد می بؽضم تحکم همه اين از چرا دانم نمی : 

- قوانينه جزو اينم … 

گويد می و کند می نگاهم موشکافانه : 

- لطفا   گفتم من که چند هر…قوانينه جزو…آره … 

کندی برايم تو را چاه اين…کيان کند لعنتت خدا …. 

 دست از هم را اشتهايم.گويد نمی هيچ اما…فهمد می را ام دلخوری.…روم می ور ام حلقه با و اندازم می پايين را سرم

 خاص های روش با بود کيان اگر…گويد نمی هيچ هم باز…فهمد می…دهم می فرو لقمه چند نوشابه زور به…ام داده

 صورت به که رو به رو خونسرد مرد اين اما…بخورم ؼذا بؽض با اينطوری گذاشت نمی…آورد می در دلم از خودش

 از دريػ…دريػ…دريػ و خورد می را ؼذايش تر تمام چه هر آرامش با واکنشی هيچ بدون هست هم شوهرم اتفاقی کامال  

گويد می خورد می که را اش نوشابه قلپ آخرين.اش روزه يک نوعروس به نگاه نيم يک حتی : 

- خستم خيلی…بودم بيمارستان صبح 3 از.…بريم شده تموم اگه … 

بياييم؟ بيرون ناهار برای شرايطش اين با بود اصراری چه…نخوابيده را ديشب کل پس  

 زند می را ماشين قفل دور از.روم می بيرون رستوران از شوم منتظرش اينکه بدون و ميدارم بر را کيفم حرفی هيچ بدون

 بدون و شود می سوار بعد…گذارد می را کتش و کند می باز را عقب در اول…زنم می زل خيابان به و شوم می سوار و

 من و ست خسته فقط انگار…ناراحت نه…عصبانی نه…کنم می نگاه رخش نيم به…رود می خانه سمت به کلمه يک حتی

گويم می لجبازی با…ايستد می خودش خانه مقابل…ندارند حاالتش بر تأثيری هيچ ام آزردگی و : 

- خودمون خونه ببر اينجا؟منو اومدی چرا ! 

- گويد می و کند می خاموش را ماشين : 

- اينجاست خودت خونه .. 

 خواهد می کنم می فکر…دارد می بر را کتش و شود می پياده…نشينم می جايم سر محکم و زنم می سينه به را دستانم

آورد می صورتم نزديک را سرش و کند می باز مرا سمت در و زند می دور اما…برود : 

-  نشی پياده االن همين اگه باش مطمئن اما…داخل ببرمت و کنم بؽلت که باشی داشته خوشی صورت نکنم فکر…شو پياده

کنم می کارو اين … 

 من و رود می کنار در جلوی از…وجه هيچ به..ندارد شوخی که خوانم می چشمانش از…خشم از…شده قرمز اش پيشانی

 نفس…فرستد می داخل مرا اول و کند می باز را خانه در…افتم می راه سرش پشت اردک جوجه مثل و شوم می پياده

 و گذارد می اپن روی را است دستش که ای بسته و سوييچی جا…کنم می رها را خودم مبل اولين روی و کشم می عميقی
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 سليقه خوش هم خيلی…است دلبازتر و نوسازتر ما مال به نسبت…دارد شيکی و بزرگ خانه.…رود می اتاقش به

 روی هم رنگی گردويی ابريشمی فرش. ست ای قهوه کرم اش پرده و خوری ناهار و مبلمان ست…چيده را وسايلش

 فوق منظره يک از عکسی ديوار روی…اند مشکی همه تصويری و صوتی وسايل…انداخته اش سوخته ای قهوه پارکت

 کتابهای اپن و مبلی پا ميز روی…داده قرار خواهرش و مادر از تصويری عکس قاب درز روی و دارد وجود العاده

 آپديتی و مطالعه اهل استاد که است معلوم هم مباحث بر تسلطش و روانی از…خورند می چشم به پزشکی قطور و مختلؾ

 اما بزنم خانه در چرخی و شوم بلند دارم دوست…گذارم می مبل دسته روی و آورم می در را روسريم و مانتو. ست

 آشپزخانه سمت به و زند می من به کمرنگی لبخند…کرده اصالح و گرفته دوش…آيد می بيرون…دهد نمی اجازه ؼرورم

 گذارد می يخچال داخل و کند می خارج پالستيکش از ؼذاست ظرؾ شوم می متوجه االن که را اپن روی بسته…رود می

پرسد می و : 

خوری؟ می چای -  

گويم می سردی به : 

- ندارم ميل نه … 

 از فاصله با و ريزد می رويش جوش آب کمی و اندازد می ليوان توی ليپتونی…بيايد جوش ساز چای آب تا کند می صبر

 به حاليکه در و شود می بلند جايش از بعد و خورد می انتها تا را چايش آرامش کمال در…شود می ولو مبل روی من

رودميگويد می اتاقش سمت : 

- هالکم..خوابم می ساعتی دو يکی من … 

گذارد می جای بر مبهوت مرا و بندد می را اتاق در : 

زنم می داد و کنم می باز را اتاقش در خشم با.…گرفته حرصم…ام کالفه…ام عصبی : 

 برم خوام می…دارم تب هنوز…ره می گيج سرم کنم؟من تماشا خوابيدنتو و خوردن چای که اينجا آوردی منو -

بخوابم خوام می…خونه … 

گويد می و شود می خيز نيم : 

- خوابيد؟ شه نمی اينجا مگه…بخواب بيا خب  

گويم می و زنم می داری صدا پوزخند : 

- کنم؟ می کاری همچين کردی فکر تو؟واقعا   اينجا؟پيش  

گويد می و زند می ای نصفه پوزخند هم او : 

- رفته؟ کردی؟يادت کارو اين که ديشب  

گويم می چه فهمم نمی…کنم می داغ…شوم می حرصی : 

وگرنه تويی که نفهميدم…بودم مريض…داشتم تب..بود بد حالم ديشب - … 

 می عقب عقب و ترسم می…آيد می سمتم به و خيزد می بر…ممکن حد آخرين تا…روند می باال ابروهايش

 با را ام چانه…گردانم می بر را رويم…خورند می صورتم به داؼش و تند نفسهای…کند می تنگ را چشمانش…روم

کند می زمزمه.…بشکند فکم که است االن…ميدارد نگه خشونت : 

- کيه؟ها؟ کردی فکر منم؟پس نفهميدی  
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زند می داد…کنم می نگاهش وحشت با : 

بخوابی؟؟؟ بؽلش تو وضع اون با شدی حاضر که کيه کردی الل؟؟؟فکر يا کری… توأم با -  

گويم می پته تته با : 

گفتم چيزی يه…شدم عصبانی…خدا به…هيچی…من…من - . 

زند می داد دوباره : 

گی می مياد دهنت به چی هر که کنی می ؼلط تو - … 

 کند می باز را پيراهنش های دکمه حاليکه در و دهد می هلم و برد می تخت سمت به کشان کشان و گيرد می را دستم مچ

گويد می : 

- باشی توهم تو نداری که تبم ايشاال…شکر رو خدا خوبه که نه؟حالتم…هوشياری کامال   که االن … 

لرزاند می را خانه ستونهای فريادش : 

- خوابی می کی با که ببين…کن دقت خوب ايندفعه …. 

 

 بند زبانم و کرده قفل مؽزم…کشانم می تخت گوشه ترين انتهايی به را خودم و کنم می جمع شکمم داخل را پاهايم

گويم می بدبختی هزار با و زنم می ملحفه به چنگی…دهم توضيح بايد…بزنم حرؾ بايد که دانم می…رفته : 

 عصبانی…کنم می چيکار دارم دونستم می و بودم هوشيار کامال   ديشب من.…نيست اينطوری خدا به ماهان -

بيارم در لجتو خواستم می…بود گرفته حرصم…شدم  

 در…کشد می محکم را دستم و زند می کنار را تختی رو…کوبدش می زمين به قدرت تمام با و کند می گلوله را پيراهنش

 وحشتم…زند می زل چشمانم به خشم با و برد می عقب را سرم و گيرد می پشت از را موهايم…شوم می پرت اؼوشش

 می حس.…شود می پايين و باال شدت به اش سينه حجيم قفسه…هستند کاری هر به قادر چشمها اين…شود می برابر چند

شکند می بؽضم …شود می کنده ريشه از دارد موهايم کنم …. 

- کردم ؼلط…توروخدا ماهان … 

 می پشيمان…بگويد چيزی خواهد می…کند می دراز طرفم به را اش اشاره انگشت.…کند می رها ضرب با را سرم

 گيرم می دهانم جلوی را دستم…زند می چنگ را موهايش و گيرد می دستش دو بين را سرش…نشيند می تخت لبه…شود

 خم هيکل به شده گشاد چشمان با و شوم می مچاله خودم در..شود عصبانی دوباره ترسم می…نشنود را ام گريه صدای که

شنوم می را خشمگينش همچنان صدای…کنم می نگاه اش شده : 

 کنی می فکر کنی؟ فرض احمق منو اينقدر که دی می اجازه خودت به چطور جلوه؟آخه کردی فکر چی من مورد در تو -

 به فقط من از خوای می فهمم نمی کنی می کنی؟فکر می مقايسه ديگه يکی با منو رفتار و حرکت و حرؾ هر که فهمم نمی

 داؼونم اول روز دو همين تو اما…خواستم آرامش تو از ببری؟من بهره ماکت يه…پرکن خال يه…جايگزين يه عنوان

 اخم و بازيا بچه بايد که چيه وسط اين من کردی؟گناه بازی اين وارد منو چرا ای ديگه مرد يه درگير اينقدر اگه…کردی

 و حرکات ولی سالی و سن کم درسته…بفهم اينو…جلوه گذشته اطوارا ادا اين از من سال و کنم؟سن تحمل وتخماتو

 شه می زده ميلت مخالؾ حرفی يه تا.…گيری می جبهه گم می چی هر…تره ؼريب عجيب هم ساله دو بچه يه از رفتارت

 و کنم التماس بهت مسائل کوچکترين واسه داری توقع واقعا  … خوری نمی ؼذا و گردونی می بر روتو و کنی می بؽض

 جمع سر گذشته ساعت 48 توی…ببره خوابم فرمون پشت بود نزديک خونه گشتم می بر داشتم وقتی بکشم؟؟؟امروز نازتو

 چی جوابم اما…شی ريلکس کم يه…شه عوض روحيت…بيرون ببرمت گفتم…تو دنبال اومدم ولی…نخوابيدم ساعت دو
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 ديگه يکی دنبال اون روح و جسم تو زنش فهمه می وقتی کنه می پيدا حسی چه مرد يه کنی درک تونی می اصال   بود؟؟؟تو

 بره سوال زير مردونگيش که مردی و…ره می سوال زير مردونگيش.…شه می له…شکنه می ؼرورش …گرده؟؟؟ می

کردی نابودم…کردی اينکارو من با نامزديمون روز اولين از تو…شه می نابود … 

دهد می ادامه و چرخد می من به رو : 

-  اون مثل تونم نمی…ندارم خوايش می تو که اونی به شباهتی هيچ…نژاد نيک ماهان.…ماهانم من…جلوه ببين منو

 با ذهنت تو نکنه که باشه اين ذکرم و فکر تموم کنم می بؽلت که بار هر تونم نمی…نگرد اون دنبال من وجود تو…باشم

 خيانت شوهرت به فيزيکی صورت به حتما   نيست الزم…متأهلی زن يه االن تو که بپذير اينو…باشی من جز به کسی

 دوست اگه…خوای نمی اگه…بمونی متعهد تونی نمی اگه…خائنی بگذره سرت از ای ديگه مرد فکر حتی اگه…کنی

کنم می خواهش…نکن بازی کدوممون هيچ زندگی با…نداری … 

 در محبت و لطؾ جز مرد دارد؟اين گناهی چه ماهان واقعا  …شوم می متنفر خودم بودن ظالم همه اين از…گيرد می دلم

 کنان هق هق…آيند نمی بند شکلی هيچ به ام؟اشکهايم گرفته بازی به را هويتش و ؼرور اينطوری که کرده چه من حق

 دستش يک و کشد می دراز…دهد می بيرون صدا پر را نفسش و کند می فرو موهايش توی را دستش…کنم می نگاهش

 منظم حرکات به…رفته فرو هم در اش چهره…گذرانم می نظر از را صورتش اجزای تمام…گذارد می چشمش روی را

 همان با و کند می باز را آزادش دست..خورد می تکانی…کشم می باال گردنش زير تا را پتو…کنم می نگاه اش سينه قفسه

گويد می بسته چشمهای : 

- کن تمومش بدقلقيو…اينجا بيا … 

 می موج صورتش در خستگی.کند می نگاهم و دارد می بر چشمش روی از را دستش…دهم نمی نشان العملی عکس

گويد می گرفته صدايی با.زند : 

- واسم نمونده انرژی هيچی…خدا به خستم خيلی…جلوه نکن اذيتم … 

 کيان به اينکه بدون بار اولين برای و کشم می عميقی نفس…بزرگش دستان و کنم می اش برهنه و پهن سينه به نگاهی

 می جفتمان روی را پتو…کند می حس را اين انگار…روم می فرو شوهرم آؼوش در کامل رضايت با کنم فکر

کند می زمزمه و بوسد می را موهايم…کشد : 

- خودم خوشگل خانوم بخوابی خوب  

 بزرگوارتر …نژاد نيک ماهان …ماهان که ام فهميده خوب خيلی را اين اما…کنم می حس را رنجش هنوز صدايش در

کنم می زمزمه خودش از تبعيت به..…است من تصورات و من از : 

- نکردم تصور ای ديگه کس جای به رو تو هم لحظه يه حتی ديشب … 

گويم می و کنم می نگاهش… گذارم می اش سينه روی را ام چانه.گويد نمی هيچ : 

کنی؟ نمی باور حرفمو ماهان -  

گويد می بسته چشمان همان با : 

نکن فکر بهش ديگه و بخواب…کنم می باور چرا -  

 آؼوشم در تر محکم شود می باعث که کنم می حلقه بازويش دور را دستم و زنم می اش برسينه ای بوسه خوشحالی از

گويد می بيداری و خواب بين.بگيرد : 

نخوردی که ناهار…يخچاله تو…گرفتم ؼذا واست…بود گشنت و شدی بيدار من از زودتر اگه - …. 
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است قشنگ اما…ست ديگری جنس از ماهان کردن محبت…نشيند می لبم روی لبخندی … 

 

 به را سرم…گذاشته شکمم روی را ديگرش دست…است بازويش روی من سر.…شوم می بيدار اش سرفه صدای با

 انگشتانم با…کشد می نفس منظم و آهسته و برد می سر به عميق خواب در همچنان.…چرخانم می صورتش سمت

 بين را وسرش چسباند می خود به مرا و زند می لبخندی نيمچه و کند می باز را چشمانش الی…کنم می لمس را صورتش

گويد می آلودش خواب صدای با و برد می فرو موهايم : 

دارم نگه باز چشمامو تونم نمی…نکن فکر شدن بيدار مورد در اصال   -  

گويم می و کشم می بازويش به دستی و کنم می تر راحت را جايم و خورم می وول کمی : 

- بده ادامه خوابت به تو…پاشم من بذار…نمياد خوابم ديگه من ولی … 

گويد می و کشد می ای خميازه : 

-  به تو که عطری اين با…بپره خوابم که کنی کاری اگه صورت اين ؼير در…بخواب خوردن تکون بدون جا همين.نچ

بيرون بری اتاق اين از سالم که دم نمی تضمينی هيچ شيطونت دستای اين وجود با و زدی موهات … 

 پا و دست و شوم می عصبانی…خندد می..…برد می حالم به پی نفسم شدن حبس از…گيرم می گر بعد و زنم می يخ اول

گويد می و اندازد می گير پاهايش بين را پاهايم و گيرد می دستش يک با را دستم دو هر …زنم می : 

- کردی انتخابتو نظرم به … 

 داغ…شوم می داغ…بندد می را دهانم لبهايش با اما …کنم اعتراض خواهم می…مانم می خندانش سياه چشمان در خيره

شود می شروع جادو…شود می …. 

 

 به و کرد حفظ را ها حريم ماهان که هرچند…کند می درد تنم تمام…پيچم می خودم دور را ملحفه…گذشته چقدر دانم نمی

 مثل حسی…دارم بدی حس.…ناراحتم چرا دانم نمی…ندارم او از پنهان چيزی ديگر اما…گذاشت احترام ام باکرگی

 چرا دانم نمی اما.…نبودم ميل بی هم خودم که هرچند.…شوهرم خواسته به دادن تن از وجدان عذاب…وجدان عذاب

 به…برگردم خودم اتاق به دارم دوست…بگيرم دوش خواهد می دلم…روند نمی کنار رويم پيش از يوزپلنگی سبز چشمان

 می بيرون اتاق از و پوشم می را لباسم آهستگی به و خيزم می بر جا از…کنم می نگاه رفته خواب به دوباره که ماهان

 را ؼذا ظرؾ و کنم می باز را يخچال…رود می ضعؾ دلم…روم می آشپزخانه به و شورم می را صورتم و دست…زنم

 می مشؽول روم می پنجره سمت به حاليکه در و گيرم می دستم قاشقی…کنم گرمش ندارم حوصله…آورم می در

 منزل در دم…کيان ماشين…افتد می اندامم بر زلزله.…ناگهان و زنم می کنار را قطور پرده…شوم

 من که امروز.…من که امروز…امروز آنهم…من از ديوار يک فاصله به…اينجاست کيان..…کيان.…خداااا…عمه

 و گاه نفس رفتن بند اين با خدايا…شود می قطع نفسم…فهميده را چيز همه…راشنيده صدايمان کنم می احساس…بدبخت

 را دهانم آب توانم نمی و شده قطع بلعم رفلکس…شود می بند گلويم به دستم و گذارم می ميز روی را کنم؟ظرؾ چه بيگاه

گويد می که ماهان صدای شنيدن از…دهم قورت : 

- شده؟خوبی؟ جلوه؟چی  

نبايد…نبايد…بفهمد نبايد ماهان…چرخد می سرم دور دنيا … 

سنگين سرم … 
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ؼمگين دلم … 

اين از شما از ما از بگرفته دلم  

بينم نمی خواهم می آنچه من چرا … 

خواهم نمی بينم می آنچه من چرا … 

مرگم کنی می حاشا تو…شايد ام مرده خدايا  

 

 می آويزان بازويش از و گيرم می را دستش…رود می رفته کنار پرده سمت به و کند می نگاه ؼذا ظرؾ به تعجب با

 به ضربه چند و دهد می ماشاژ را کتفم دو بين..دهد می تکان سری و گيرد می را نبضم…نشاندم می مبل روی…شوم

 را دستش دوباره..ترسم می…شود بلند خواهد می…شود می باز نفسم…است سؤال از پر نگاهش…زند می ام سينه قفسه

گويد می و زند می لبخندی…گيرم می : 

بيارم آب واست خوام می - … 

پرسد می خورم می که را آب : 

 بهتری؟-

گويد می و کند می نوازش را انگشتانم.دهم می تکان مثبت عالمت به را سرم : 

- شدی؟ اينجوری چرا  

دهد می ادامه و کند می سکوت لحظه چند : 

- کنم مجبورت بود محال وگرنه خوای می خودتم کردم حس آخه کردم؟آره؟؟؟ اذيتت من … 

گيرم می آرام دهد می ربط قضيه آن به را خرابم حال که اين از … 

- بخوری؟ هوايی يه بيرون بريم خوای کنه؟می می درد جاييت االن  

گويد می و کند می مکث کمی : 

- کنه پيدا ادامه شرايط اين شه نمی…روان و اعصاب متخصص يه پيش بريم بايد … 

گويم می لب زير و گذارم می اش شانه روی را سرم : 

- خوبم االن..گرفت نفسم دفعه يه…خوردم می ؼذا داشتم..باشه طبيعی کنم عادت تا کنم می فکر…نيست مهمی چيز نه  

 را ام گونه شستش انگشت نوک با.کنم نگاه چشمانش به کنم نمی جرأت…کند می بلند را سرم و گيرد می را ام چانه

کند می نوازش : 

-  دو بلکه..رابطه حين در نه اونم تازه…نيست طبيعی ساده رابطه يه واسه* ديسپنه و کاردی تاکی اين…نيست طبيعی…نه

شايد…بعدش ساعت سه … 

فهميد…خداااا…فهميد ماهان…فهميد…کنم می سنکوپ شايد اين از  

 ناگهانی حرکت يک با…زند می دو دو چشمانم مردمک…شده ام خيره…کنم می نگاه اش شده تنگ چشمان به وحشت با

گويد می و گيرد می آؼوش در را سرم : 
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- کنم؟ اذيتت خوام می واقعا   کردی فکر ترسيدی؟يا بيدادم و داد جلوه؟از آره!!!ترسيدی من از تو شايدم  

گويم می آسودگی با و کنم می رها را ام شده منقبض بدن و دهم می بيرون را ام شده حبس نفس : 

- ترسم نمی ديگه…خوبم االن ولی…ترسيدم خيلی موقع اون آره … 

کند می زمزمه : 

 

- خستگيم پای بذار..کردم می رفتار تند اينقدر نبايد.خانومم منو ببخش … 

 نه…منم کند خواهی عذر اش حرمتی بی و بدرفتاری بابت بايد که کسی…شود می چندشم…آيد می بدم خودم از

وجدان بی من…خائن من…بودم شده ؼرق کيان خيال در نيامده بيرون تو آؼوش از هنوز که منی.…تو … 

گويم می آهسته : 

کردم بد…ماهان ببخش منو تو - . 

گويد می و زند می موهايم به ای بوسه : 

- باشه…کنيم فراموشش … 

رفت کيان…شود می کنده جا از قلبم…شنوم می را ماشينی موتور صدای … 

- بخوريم؟ ديگه چيز يه بيرون بريم خوای می واست؟يا کنم گرم ؼذاتو خوای می  

گويم می و بندم می را چشمانم : 

- کنم استراحت کم يه خوام می…خونمون ببر منو شه می اگه…نه  

گويد می شود می بلند جا از حاليکه در و بوسد می را صورتم : 

- ميشم حاضر و گيرم می دوش يه سريع…بيمارستان برم سر يه بايد منم…عزيرم باشه … 

 می باز را چشمانم…رسيديم که فهمم می ماهان توقؾ از…گذارم می هم روی را چشمانم…شود می عطرش از پر ماشين

 می نگاه زده گره هم در را ابروهايش و شده خيره رو به رو به که ماهان به و دارم می بر پشتی صندلی از را کيفم…کنم

پرسم می.کنم : 

- تو؟ نميای  

شوم می قفل کيان ماشين روی…و گيرم می را نگاهش رد…دهد نمی را جوابم … 

ماست خانه کيان …. 

 

اينجاست کيان … 

گويد می آورد می در را سوييچ حاليه در و کشد می موهايش به دستی…پوشد می را کتش…کند می خاموش را ماشين : 

- شی؟ نمی پياده چی واسه ديگه اينجا  
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 لبخند…زند می لبخند…کنم می نگاهش درگمی سر با…دانم نمی…ندارد حسی هيچ انگار…نه…دارد؟ طعنه کالمش

 آهسته و کند می باز مرا سمت در و شود می خم…کنم می قفل هم در را ام زده يخ دستان…دانم ؟؟نمی…پوزخند يا است

گويد می : 

- پايين برو … 

 می تکرار بار هزار ثانيه هر در حاليکه در…اندازم می ام شانه روی را کيفم و بندو می را در…شوم می پياده

اينجاست کيان…کنم … 

 دنبال به تقريبا   و گيرد می را دستم…آيد می چشم به بيشتر ماه نور از چشمانش برق شب تاريکی در..آيد می سمتم به

 می صورتم به را حرفش پر نگاه و دارد می نگهم…خورم می سکندری و کند می گير پله لبه به پايم…کشاندم می خودش

گويم می کندن جان به و کشم می لبم روی را زبانم…شده خشک دهانم…دوزد : 

- بيمارستان بری خواستی نمی مگه … 

گويد می و کند می پوفی…زند می نيشخندی : 

- داری؟؟؟ من اومدن با مشکلی…تره واجب همسرم خونواده به کردن ادب عرض…شدم پشيمون  

 را در پدرم…زند می زنگ و کنم پيدا را کليدم من تا کند نمی صبر…کشد می را دستم دوباره و ماند نمی جوابم منتظر

متنفرم…متنفرم…متنفرم عطر اين از…شود می آوار سرم بر طوفان مثل عطرش بوی…کند می باز … 

 شک اين از بيشتر نبايد ماهان که دانم می…باشم مسلط خودم بر بايد که دانم می…گيرد می بر در را بازويم ماهان دست

توانم نمی…که دانم می و کند خرد مر اين از بيشتر نبايد کيان که دانم می…کند … 

دستم…دلم لرزد می باز…مستم و ديوانه من باز … 

 چشمانم مردمک و کرده سرد عرق دستانم کؾ.…برده عرش به را قلبم ضربان و رسيده خودش منتهای به خونم آدرنالين

 خنده صدای…شويم می پذيرايی وارد و زنم می ماهان روی به لبخندی…کشم می عميق نفس چند محسوس نا…شده گشاد

 ؼش اش عزيزکرده و محبوب پسر اين برای او و گذارد می سرش به سر کيان…هميشه مثل…کرده پر را سالن کل مادر

 جا از و گذارد می بشقاب روی دارد دست در که را خياری…ماسد می کيان لبان روی خنده ما ديدن با…کند می ضعؾ و

است اسير وجودش اجزای تمام بين نگاهم…است گردش در ماهان و من بين نگاهش…شود می بلند …. 

 تيره و برنزه پوست برای…اش عضالنی و ورزيده اندام برای…استوارش قامت بلندی برای…رود می مالش دلم

 می بهم دلم و…پشتش پر و حالت خوش موهای برای…ايش گربه هوشيار چشمان برای..خندانش لبهای برای…اش

 دست در دست…شوهرم کنار درست که…حيايی بی و شرمی بی همه اين از…خودم وقاحت همه اين از…خورد

است رفته ديگری مرد برای نفسم…شوهرم … 

ره می نفسم تو واسه…باشی بدترم اين از که  

 سمت به خونسردی کمال در را ديگرش دست و اندازد می کمرم دور را دستش يک…شوم می نزديک ماهان به اختيار بی

 می دست هم با…است خيره و براق نزاع آماده نر شير دو مثل چشمانشان اما..خندد می لبانشان…کند می دراز کيان

ميکند پاره را دلم بند کيان دار خش صدای…کنند می زورآزمايی دارند انگار…شده برجسته دو هر دست رگهای…دهند : 

-  به ديدنتون افتخار کردم می فکر.…است کام به معشوق و کؾ در می و بر در گل که ميبينم…دکتر آقای جناب…به به

بود يار ما با بخت انگار اما…شه نمی نصيبم زوديا اين … 

مسلط و خونسرد…خندد می ماهان … 
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-  تشريؾ ندونستی قابل که هم جشنمون توی…زنی می سر ما به دير به دير و کنی می لطفی کم شما…داری اختيار

شد ناراحت خيلی نيومدی شد متوجه اتفاقی صورت به جلوه که شب آخر…بياری … 

ماهان آخ…نشده نيامدنت متوجه شب آخر تا جلوه اينکه يعنی اين … 

گويد می و خندد می هم کيان : 

داشتم جلوه گردن به برادری حق من.…بودم دلخور.…بدين حق خب - … 

 می پايين را صدايش…کرده احاطه را چشمانش سبزی قرمز رگهای…کند می نزديک ماهان صورت به را صورتش

دهد می ادامه و آورد : 

- گرفتی؟؟؟ می اجازه منم از جلوه با ازدواج واسه نبايد نظرت به  

کيان آخ …. 

 

دهد می خراش را روحم دارش صدا پوزخند…برد می تر نزديک را صورتش هم ماهان : 

- نداره هم ای عمه پسر که اينجاست جالبش نکته…نداره برادر جلوه دارم خبر من که اونجايی تا ..!!! 

گويد می و کند می من به رو : 

- درسته؟ نيست واقعيت عمه پسر که بودی گفته  

کنم می نگاهش ؟؟؟مبهوت…گفتم کی ؟؟؟من!!!…من .. 

گويد می و کند می کيان به رو دوباره : 

-  مربوط مسائل به توجهی کال   که بود گرم مختلؾ خانومای با سرت بس از زديم زنگ شما گوشی اين به وقت هر ما بعدشم

کردی نمی جلوه به … 

است بس…ماهان است بس.…بود توانم از خارج ديگر اين …. 

دهد می ادامه آرامش با و کشد می عقب را صورتش : 

- شه می برادريت ادعای االن که باشه بوده مهم برات جلوه وقت هيچ نمياد يادم … 

گويد می و کند می ای قروچه دندان.زنند می برق خشم شدت از چشمانش…شديد و بلند…خندد می کيان : 

چون زدم نمی حرؾ باهات جلوه به مربوط مسائل مورد در من - … 

خشونت با..کنم می قطع را حرفش…آورم نمی طاقت … 

- دوتونم هر با…ديگه کنين بس … 

اش آزرده تيره سبز چشمان با…اش شده تيره سبز چشمان با…کند می نگاهم مستقيم شب آن در بار اولين برای … 

چشمات سمت بيام دوباره باز اگه  

ببندی من رو چشماتو تو  
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برام تمومه دنيا که دونی نمی  

نخندی ديگه تو که ای لحظه  

 

 و دست به حياتم دادن ادامه برای دوباره و شکند می گلو در نفسم…شکنم می…آورم می کم نگاه اين زير…آورم می کم

 ضربه چند و گيرد می را بازويم زير ماهان…شنوم می را مادرم و پدر فرياد صدای…شوند می تا زانوهايم …افتم می پا

گويد می خشم با…ميکند جمعش دوباره و شود می دراز سمتم به کيان دست لحظه يک…زند می پشتم به : 

- بده ماساژ رو سينش قفسه…نزن ضربه…نه اينجوری نه … 

 جستجوی در چشمانم اما…شوم می خفه دارم…دهد می فشار بار چند و گذارد می ام سينه روی را دستش هراسان ماهان

کند می زمزمه…نمناک خيلی…است نمناک االن که سبزی نگاه…ايستد نمی حرکت از ای لحظه سبزش نگاه : 

- نفسم بکش نفس…جلوه بکش نفس … 

کند می ام زده وحشت ماهان فرياد : 

- اينجا از برو…تويی مصيبتا اين تموم مسبب…برو…کيان بيرون برو … 

گويد می و کشد می صورتش به دستی…شده خيس هايش مژه…حسرت از پر…درد از پر…کند می نگاهم : 

-  بلند صدای از…نزن داد هست جلوه که جايی وقت هيچ ديگه ولی..رم می من…نترسونش اين از بيشتر…ماهان نزن داد

کنه می وحشت … 

رفت کيان…کنم می اش بدرقه نگاه با لحظه آخرين تا…رود می و دارد می بر را کتش…کند نمی نگاهم ديگر … 

رفتنتو طاقت ديگه نداره …نداره چشمام دونی نمی  

تو پيرهن رو بوی فقط باهامه …باهامه شب هر دونی نمی  

بده امونم… لحظه يه..لحظه يه  

رفت.…نداد امان … 

 

 آخرين…-کنيم صحبت بايد- گفت می ماهان به که پدرم صدای و ام پيشانی روی ماهان وگرم محکم بوسه…آمپول سوزش

بود مطلق تاريکی آن از بعد…آورم می خاطر به که است چيزهايی … 

 در که ست شبی چندمين اين کنم می فکر خودم با…کند می درد شدت به سرم…است ميش و گرگ هوا.…شوم می بيدار

 يک…ايستاده…پنجره به رو…من به پشت که بينم می را ماهان…چرخد می اتاق دور برم؟نگاهم می سر به بيهوشی

 نمی ماهان که ست شبی چندمين اين…کنم می فکر دوباره…کند می نگاه را بيرون و زده ديوار به را دستش

 می سويم به ای خسته لبخند با و شود می متوجهم…رود می گيج سرم…نشينم می و زنم می کنار را ؟؟پتو…خوابد

گويد می کند می مرتب را پريشانم موهای حاليکه در و نشيند می کنارم…است سرخ سرخ چشمانش…آيد : 

- خوای؟ می چيزی  

پرسم می عوض در.دهم نمی را جوابش خوابی بی و خستگی از…گرفته صدايش : 

- چنده؟ ساعت  
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گويد می و کند می اش مچی ساعت درشت صفحه به نگاهی : 

- صبح پنج  

کنم می زمزمه و کشم می دردناکم پيشانی به دستی : 

نخوابيدی؟ چرا تو -  

گويد می و برد می فرو موهايش داخل را دستش : 

 اومد پايين که تبت…بودن بيدار مامانتم بابا پيش ساعت يک همين تا…کنی تشنج ترسيدم می…داشتی تب…نبرد خوابم -

رفتن و شد راحت خيالشون … 

گويم می ناله با : 

- دارم ضعؾ…ميکنه درد سرم خيلی ولی…حموم برم خواد می دلم … 

گويد می و بوسد می را صورتم : 

نيست خوبی وقت االن…حموم برو موقع اون…باشی خوب خوب صبح تا ميدم قول…بخواب ديگه کم يه -  

 می ؼلت جايم در کمی…شود می بلند کنارم از و کند می مرتب را پتو…کشم می دراز دوباره…ندارم ای چاره

 دستم به و آورد می در مسکنی ام تختی پا روی پالستيک از…فهمد می را قراريم بی…بريده را امانم سرم درد…خورم

 می نگاهش…است کباب برايش دلم…لؽزد می موهايم بين دستش…کنم می فرو بالش در را سرم و خورم می…دهد می

گويم می ترديد با و کنم : 

بخوابی؟ خوای نمی -  

گويد می و زند می ماليمی لبخند : 

بخواب و باش راحت تو…عزيزم نمياد خوابم -  

گويم می لب زير بدبختی هزار با و کشم می کنار را خودم : 

نخوابيدی که شبه سه…بکش دراز کم يه حداقل -  

گويد می و کند می خودش به ای اشاره : 

- لباسا؟ اين با  

گويد می و زند می چشمکی.دهم می تکان را سرم و زنم می لبخندی زور به : 

- بيارم؟ در پيرهنمو حداقل که نداره اشکالی شما نظر از  

 اتفاق خواهد نمی دلم…افتم می هراس به اش برهنه تنه نيم ديدن از…لباسش های دکمه کردن باز به کند می شروع و

 می من به رو پهلو به.گويد می بلندی آخيش و کشد می دراز…روم می کنار ممکن حد آخرين تا…شود تکرار ديروز

 سمت به مرا و گيرد می را مچم.خندد می و فهمد می…شود حرکتی هر خيال بی شايد تا بندم می را چشمانم…خوابد

گويد می گوشم زير…شوم می محصور بازوانش ميان در تر تمام چه هر حالی بی با…کشد می خودش : 

- بشم خيالت بی تونم نمی ديگه…چشيدم طعمتو من…کنی فرار نکن سعی … 

 و خسته من…من برای اما…باشد نوازتر گوش عاشقانه شعر و جمله هزار از دختری هر گوش به حرؾ اين شايد

داشت معنی يک فقط…درمانده …. 
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 !!!.…خيانت.…

 

 از.…دارم ضعؾ احساس کمی هنوز…نيست کنارم ماهان…گذشته که هم آسمان وسط از آفتاب شوم می بيدار که اينبار

 راحت توانم می اينکه از…کند می بهتر را حالم گرم آب دوش…اندازم می حمام در را خودم سريع و شوم می بلند جا

 را تنم بارها و بارها بدن شامپو با…زنم می چنگ را موهايم و کنم می خالی سرم روی را شامپويم…خوشحالم بکشم نفس

 می پذيرايی از را ماهان و پدرم صدای… روم می بيرون و پيچم می تنم دور را حوله…گيرم می آرام…شويم می

 جين شلوار و صورتی ساتن تاپ…کنم می رهايشان باز و کشم می سشوار را موهايم و گردم می بر اتاقم به…شنوم

 از بعد و آورم می در پريدگی رنگ و حالی بی از را صورتم ای سورمه و صورتی آرايش با…. پوشم می را ايم سورمه

 در و زنم می لبخند شوهرم تحسين پر و خيره نگاه به…کنم می سالم…شوم می خارج اتاق از عطر شيشه کردن خالی

پرسم می و بوسم می را صورتش پدرم پرسی احوال جواب : 

- کجاست؟ مامان  

شنوم می آشپزخانه از را صدايش : 

پيشم بيا..عزيزم اينجام -  

 سرازير اشکش دهد نمی اجازه اما…دارد بؽض صدايش…کند می باران بوسه را صورتم و گيرد می آؼوشم در مادر

گويد می و گيرد می را دستم…نشده جمع هنوز صبحانه ميز…شود : 

- بگيری جون بخور…شدی ضعيؾ خيلی…خريده جيگر برات رفته ماهان آقا صبح…عزيزم بشين … 

 عميقی لبخند…گيرم می باال را سرم ماهان حضور احساس از…ام نخورده هيچ که سالهاست انگار…خورم می اشتها با

 عوض را لباسهايش هم گرفته دوش هم…است مرتب و آراسته هميشه مثل…گرفته بر در را صورتش تمام

گويم می پر دهان با…ام داده دست از را چروکش شلوار ديدن صحنه اينکه از خورم می حسرت…کرده : 

- ست خوشمزه خيلی…ماهان مرسی  

گويد می و ميکند اکتفا لبخندی به تنها …رود می فرو خشکش و جدی قالب در جمع توی معموال   که آنجا از : 

جون نوش -  

پرسم می اما…است رفتن آماده که فهمم می پوشيده کت اينکه از : 

- بری؟ خوای می جايی  

گويد می و دهد می تکان سری : 

- دارم کارت اتاقت تو بيا لحظه چند خوردی ؼذاتو اگه…بيمارستان…آره … 

 می و گردم می بر سمتش به بندم می که را در.کنم می همراهيش اتاق تا و خيزم می بر جا از درخواست اين از متعجب

 :گويم

- شده؟ چيزی  

 با…کند صحبت کيان مورد در بخواهد اينکه از…گيرم می استرس.کاود می را صورتم تمام دقت با و شود می نزديکم

کنم می زمزمه ام شده ضعيؾ صدای : 

 .…ماهان-
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کند می نجوا و کشد می عميق نفس چند…برد می فرو موهايم بين را سرش و کند می حلقه کمرم دور را دستش : 

- شده تنگ خانومم واسه بشه؟دلم بايد چی … 

دهم می هولش عقب به کمی و گذارم می اش سينه روی را دستم … 

- زشته…تو بياد يکی ممکنه…ماهان نکن … 

گويد می بوسد می را گوشم الله که حالی در و کند می کم را فاصله دوباره : 

نباش نگران…نمياد کسی -  

چشمانم در…کند می مکثی  

 که کند می مجبورم و گيرد می را ام چانه…اندازم می پايين را سرم…شود می آشوب دلم اش خيره نگاه از…زند می زل

گويد می شمرده و آرام…کنم نگاهش : 

-  صحبت هم مادرت و پدر با…کنيم صبر شهريور تا نداره دليلی من نظر از..ها؟…بندازيم؟ جلو رو عروسی چيه نظرت

موافقن هم اونا…کردم … 

شود نمی…خواهم نمی…توانم نمی…. من…شود می منجمد وجودم همه…کنند می خالی درونم يخ کيسه يک انگار … 

گويم می بهت با و گيرم می فاصله قدرتمندش دستان از زحمت به : 

- بکنيم؟ کاری همچين بايد چرا؟چرا  

گويد می زنان لبخند و زند می گوشم پشت را موهايم : 

-  بار هر واسه خوام نمی…خودم خونه تو بياد زودتر زنم خوام می…ندارم رو خانومم دوری طاقت من که اينه علتش

ضمن در کنم کاله و شال شم مجبور ديدنش … 

کند می مبهوتم صورت حواله چشمکی و رود می عقب کمی : 

- ده نمی مزه بهم خوابيدن تنهايی ديگه … 

شود می بلند اعتراضم و کنم می آزاد را ام چانه : 

- ندارم آمادگيشو من…نگذشته عقدمون از هم هفته يه هنوز…ماهان اما … 

گويد می آرام و خونسرد : 

-  فشاری هيچ نيست قرار باش بکشم؟مطمئن کار ازت روز و شب يا کنم سالخيت خوام می اونجا عزيزم؟مگه چيو آمادگی

شه تحميل بهت  

زنم می چنگ چاه اين از آمدن بيرون برای طنابی هر به … 

- بيان تونن نمی که چی؟اونا خواهرت و مامان … 

گويد می کند می هدايت تاپم زير به را دستانش حاليکه در و کشد می صورتم سمت به گوشم از را لبش : 

- برگردن زود و بمونن کمتر که اينه نهايتش…ميان و کنن می رديؾ شونو برنامه جوری يه…نباش اونا نگران … 
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 بر بار اين…گذارد می لبانم روی را لبهايش و گويد می بلندی هيس اما…بياورم ديگری بهانه تا کنم می باز را دهانم

 و گذارد می ديگری چيز حساب به را حاليم بی…رود می پايم و دست از حس و شود می کند قلبم ضربان هميشه خالؾ

گويد می و بوسد می را ام گونه خندد می حاليکه در : 

- دنبالت ميام شه تموم که کنی؟کارم می پيدا آمادگيشو ميگم ديدی …. 

کند می رها کهکشان بزرگی به خاليی در را بريده نفس مبهوت من و رود می … 

شدم خسته…مرا نيست رمقی .. 

 

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

 ماهان با مشترک زندگی وارد توانم نمی االن من…بکنم موضوع اين حال به فکری بايد.…روم می بيرون اتاق از

زند می طعنه سرم در صدايی…شوم : 

- تونی؟ می کی پس  

گويد می و گذارد می زمين را کتابش… پاشد می رويم به مهری پر لبخند.…نشينم می مبل روی پدرم کنار : 

- بابا؟بهتری؟ عزبز چطوره حالت  

گويم می و زنم می کمرنگی لبخند زور به : 

- شه می خوب اونم…ره می گيج سرم خورده يه…بابا بهترم … 

گويد می و گذارد می ام پيشانی روی را دستش : 

 ماهان با عصر امروز شد قرار…بشه مشخص عصبی حمالت اين علت بايد…مشاوره واسه گرفتم وقت نبوی دکتر از -

نکرده باز مطبشو هنوز چون…خونش رين می واقع در…پيشش برين … 

گويد می و کند می بؽل را سرم.گويم می لبی زير ی باشه و دهم می تکان را سرم : 

 تو و مسافرت؟من بريم روز چند داری؟ميخوای مشکلی ماهان گی؟با نمی مامانت يا من به چيه؟چرا مشکلت تو بابايی -

خوای؟ ها؟می…تايی سه…مامانت  

گويم می و دهم می تکان نفی عالمت به را سرم : 

فقط…نميخوام هم مسافرت…خوبه هم خيلی اون…ندارم مشکلی ماهان با من…بابا نه - … 

دهم می ادامه و کنم می بلند اش شانه روی از را سرم : 

-  رو عروسی که گذاشتين قرار و کرده صحبت شما با گفت ماهان…کنم عروسی زود اينقدر خوام نمی من بابايی…فقط

نيومدم کنار زندگيم تو وجودش و ماهان با هنوز من…خدا رو تو…نکنين کارو اين…کنيم برگزار زودتر … 

گويد می پرسشگرانه و کشد می صورتم به دستی بابا : 

-  اصال  …اومد منطقی نظرم به که آورد دالليل سری يه و کرد صحبت من با ماهان…نفعتونه به اينجوری چرا؟دخترم آخه

نمياد پيش واست مشکلی هيچ اون با زندگی تو مطمئنم…کنم می تأييد جوره همه ماهانو من…باشی نگران نيست نيازی … 

گويم می عصبی و کالفه : 
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- کنم عادت جديدم شرايط به تا خوام می فرصت کم يه گم می…بده ماهان نگفتم منم…بابا دونم می … 

گويد می و شود می بلند جا از و دارد می بر چشمش روی از را عينکش پدر : 

-  صحبت باهاش خب مخالفی تو اگه اما…همينه منطقی کار من نظر به ماهان ديشب حرفای وجود واال؟با بگم چی

کن قانعش…کن .. 

گويم می سريع : 

- گفت؟ چی ديشب ماهان مگه  

 

گويد می و زند می چشم به را عينکش…ميشيند مبل روی دوباره : 

- دارم اعتماد درايتش و ماهان به من…گه می بهت خودش بدونه الزم اگه…بابا کن صحبت شوهرت با … 

 به ماهان دانم می…روم می بيرون خانه از و پوشم می لباس مؽموم و افسرده…خورد سنگ به تيرم…اين از هم اين

 و کنم می فرو جيبم در را دستم…شد نخواهد عروسی اين خيال بی کند کوتاه کيان از مرا دست زودتر چه هر اينکه خاطر

 را کاوه…چرخم می راننده سمت به خشم با…پرم می جا از بوقی ممتد صدای با…روم می خروجی در سمت به زنان قدم

گويم می بلند صدای با…شود می چندان دو خشمم…بينم می فرمان پشت : 

- داده؟ گواهينامه شما به احمقی آقا؟کدوم رانندگيه وضع چه اين  

 آورترين چندش با و کند می کوتاهی تعظيم و گذارد می سينه روی را دستش…خونسرد و آرام.شود می پياده ماشين از

گويد می ممکن لحن … 

-  می هم رو دستتون بدونين الزم شما اگه…خوام می عذر واقعا   من…خانوم سرکار دارم احترام و ادب و سالم عرض

 سر از هوش شما زيبايی ديدن اينکه…ست جاده وسط درست شما ظريؾ و قشنگ اندام کنين توجه کم يه اگه اما…بوسم

خطرناکه…نداره خوبی ديد…پيچه سر درست اينجا که اينه مهمتر قضيه اما…ست قضيه يه بره می ای راننده هر …. 

کنم می زمزمه کرده ام کالفه کيان عطر بوی حاليکه در و کنم می نگاهش نفرت با : 

-  باشه اين مملکت دکتر رفتار و کردن صحبت طرز.. بيامرزه …نمياره شخصيت مدرک گفت که رو اونی مادر و پدر خدا

ديگران حال به وای … 

 تا چطور…افتد می چشمانش به نگاهم شوم رد کنارش از خواهم می که ای لحظه…خورد می بهم دلم اش خنده صدای از

است؟ سبز هم پندار کاوه چشمان که بودم نفهميده امروز  

 

 و شوند می رد کنارم از که ماشينهايی به اهميتی…نشينم می جدول روی خروجی در به نزديک و شوم می دور

 را عروسی ايی بهانه چه به…است ماهان حرفهای درگير ذهنم تمام…دهم نمی…کنند می نگاهم تعجب با که سرنشينيانی

 آمادگی از زدن حرؾ.…بودم نکرده مخالفتی کوچکترين ماهان کردن برقرار رابطه با حتی که منی برای…بيندازم عقب

 اذيتم ماهان با مشترک زندگی تصور…نيست کمکش به اميدی و شده او مطيع کامال   هم پدر آيد می نظر به…بود معنی بی

 به را سرم…است بسته را گلويم راه بؽض شکل به دردناک حس اين و…شوم اسير است قرار کنم می احساس…کند می

 اما…گذاشت می رويم پيش راهی يک حتما  .…بود کيان کاش…بندم می را چشمانم و دهم می تکيه سرم پشت درخت تنه

 دانم نمی…گردد نمی بر ديگر کيان…برگردد حرفش از است محال…روم می بگويد اگر…روم می گفت…رفت کيان

؟؟؟؟؟…ماهان با کردن ازدواج يا است آورتر عذاب موضوع اين  
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 اينجا از چقدر مگر…کنم می نگاه ساعتم به تعجب با…نشسته کنارم ماهان…پرم می جا از صورتم با دستی تماس از

 سعی حاليکه در…دلخوری از پر…سؤال از پر…خشم از پر…عصبانيست چشمانش!!!ساعت؟؟؟؟ 3 ؟…گذشته من بودن

ؼرد می اش شده کليد دندانهای ميان از باشد مسلط خودش بر کند می : 

 …گشتن دنبالت رو محوطه کل مادرت و باشه؟پدر همرات گوشيت بايد ری می جا هر نگفتم کنی؟مگه می چيکار اينجا -

 اين شناسن؟با می رو تو همه اينجا دونی جلوه؟نمی چيه بچگانه کارای اين…کنم تصادؾ بود نزديک بار ده اينجا برسم تا

 تو عالؾ و کنم ول زندگيمو و کار مرتب تونم نمی که بری؟من می پدرتو منو آبروی گی نمی…اينجا نشستی وضعيت

 …باشم

کند می بلندم خشونت با و گيرد می را دستم اما…بزنم حرؾ خواهم می : 

- ماشين تو بشين برو…کردی نمامون انگشت کافی اندازه به…ببينم پاشو … 

کند می زمزمه زيرلب…دهد می اطالع مادرم و پدر به و آورد می در را گوشيش فرمان پشت نشستن محض به : 

- شی؟؟؟ بزرگ خوای می کی تو  

 کند می پرت مبل روی را کتش…شوم می پياده مطيعانه…کنم مخالفت کنم نمی جرأت…کند می توقؾ خودش خانه مقابل

 همچين توی که ام بچه آنقدر هنوز…بترسم ماهان عصبانيت از که ام گرفته ياد…ام ترسيده…رود می اتاقش به و

است نکرده دعوا مرا اينقدر وقت هيچ که کيانی…کيان…و…طلبد می را مادرم امن آؼوش دلم شرايطی … 

 و مرغ تخم تا چند و رود می آشپزخانه به کند نگاهم اينکه بدون…آيد می بيرون شسته صورت و سر و کرده عوض لباس

 چيزی يه بيا پاشو گويد می وقتی…ست عصبانی هنوز که خوانم می صورتش از…کشد می بيرون يخچال از گوجه کمی

 را آرنجش…روم می آشپزخانه به دستانم شستن از بعد و آورم می در را مانتويم …سيرم بگويم کنم نمی جرأت…بخور

 که من…نزده ؼذا به لب…شده خيره ماهيتابه به و گرفته دست در را صورتش طرؾ دو انگشتانش با و گذاشته ميز روی

گويد می آهسته و کند می صورتم به گذرا نگاهی…کشم می کنار و خورم می لقمه چند…شود می مشؽول…شينم می : 

- زنم می صدات شد که وقتش کن استراحت کم يه…نبوی دکتر پيش بريم قراره عصر … 

شود می مانع که کنم جمع را ميز خواهم می : 

- برو تو…ماشين تو زارم می رو ظرفا … 

 می دراز رخوت با را پاهايم و دهم می لم نفره سه کاناپه روی…بکشم دراز تخت آن روی و اتاق آن توی خواهد نمی دلم

 می عميق نفس چند…دهد می رنگ تؽيير پيشانيش دوباره…کند می نگاهم ثانيه چند آيد می بيرون که آشپزخانه از…کنم

گويد می ای شده کنترل خشم با…زند می چنگ را موهايش و کشد : 

-  تجاوز خودم زن به که دارم شعور اينقدر باش مطمئن…بخواب اتاق تو برو پاشو…جلوه نرو رژه من اعصاب رو اينقدر

 .…نکنم

گويم می دلخوريش عمق به توجه بی : 

- ترم راحت اينجا … 

رود می باالتر کمی صدايش : 

-  می هی…زدم دست بهت ميلت رؼم علی يا…کنی ازدواج باهام که کردم مجبورت من انگار کنی می رفتار طوری يه

ذاری نمی…. بيام کوتاه…نگم هيچی خوام … 

کنم می زمزمه و بندم می را چشمانم : 
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- باشم خودم حال به کم يه بذار…خوبه جام اينجا من…ماهان بذار راحتم خدا رو تو  

کند می زمزمه هم او : 

- اينه روزم و حال که گذاشتمت خودت حال به … 

کوبد می هم به محکم را اتاق در و … 

 

 می کنار کشيده رويم که پتويی…گذشته 5 از ساعت.…کنم می باز را چشمانم ظروؾ و ظرؾ خوردن هم به صدای از

 به سريع و زنم می صورتم و دست به آبی…کشم می خجالت خودم از…است ناهار ميز کردن جمع مشؽول…زنم

 کم هيچی ماهان خلقت در خدا…کنم می اعتراؾ و…کنم می براندازش…ايستاده من به پشت…روم می آشپزخانه

 آهسته…است ماشين از ظرفها آوردن در مشؽول و انداخته بيرون را قطورش مچ و زده باال را پيراهنش آستين…نگذاشته

 با..کنم می سالمش شرمنده و زيرلبی…زند می لبخند من ديدن با و گردد می بر صندلم صدای از…شوم می نزديک

 می تر عميق کمرنگش لبخند…کنم می خشک دستمال با و گيرم می دستش از را ها ظرؾ…دهد می جوابم بزرگواری

 از حاليکه در و چينم می کابينت در را ها ظرؾ…گويد نمی هيچی اما…کند می نگاهم و نشيند می صندلی روی…شود

گويم می کنم می فرار اش خيره نگاه : 

کنم؟ درست چای خوای می -  

شنوم می را عميقش نفس صدای … 

- اينجا بشينی بيای خوام می…نه … 

دوزم می چشم کند می اشاره پايش به که او به و کنم می بلند را سرم . 

گويد می کنان خنده و برد می باال تسليم عالمت به را دستانش : 

- داری دوست اگه البته … 

 نمی رويم به را هايم رفتاری بد اينکه از…آمدنهايش کوتاه همه اين از…ماهان آمدنهای کنار همه اين از…سوزد می دلم

خودم برای…ماهان برای…سوزد می دلم…پوشد می چشم بازيهايم بچه از بار هر ازينکه…آورد … 

 می حلقه گردنش دور را دستم نيفتم اينکه ترس از..کند می جايم به جا…نشينم می پايش روی ناشيانه و روم می سمتش به

 به داؼش نفس…اندازم می زير به سر و شوم می سرخ…کند می نگاهم شيطنت با و گيرد می دستانش بين را کمرم…کنم

گويد می آهسته.…کنم می جمع آؼوشش در را خودم…خورد می گوشم : 

-  که اينه خاطر به همش…کنم می دادوبيداد اگه…دم می گير بهت اگه…کنم می دعوات اگه…شم می عصبانی اگه

دارم دوست…. که اينه خاطر به فقط شم می نگرانت اگه و شم می نگرانت …. 

 در.…شوم می خيره سياهش درچشمان…کند می عشق ابراز من به ماهان که باريست اولين اين…گيرد می ضربان قلبم

دهد می ادامه و زند می لبخند…مهربانش سياه چشمان : 

-  چقدر بينم می و کنم می بؽلت وقتی اما…توئه کردن ناراحت خوام می دنيا اين تو که چيزی آخرين بدون اينو

 روحی مشکالت دچار هيجانی کوچيکترين با وقتی…لرزی می و ترسی می بچه يه مثل و شم می عصبانی وقتی…ظريفی

 می… سالته بيست فقط تو که کنم می فکر اين به وقتی.…ای شکننده و ضعيؾ چقدر بينم می وقتی…شه می جسمی و

 اتفاقی اينکه از…ترسم می مياد سرم تو که بيخودی فکرای از…ترسم می مونم می خبر بی ازت که لحظه هر…ترسم

 آدم من کن باور…بفهم اينو…جلوه داشتنه دوست از همش ترسا اين.…ترسم می برسونه آسيبی بهت کسی و بيفته واست

 من…گفتم بهت قبلنم…کن درک نگرانيامو…بدم عذابت اينکه نه…کنم محافظت ازت خوام می فقط من…نيستم قصه بده
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 مال که بيارم دست به زنی آؼوش تو آرامشو اين خوام می و آرامشم دنبال فقط…خوام نمی ازت ؼريبی عجيب چيز هيچ

 باش مطمئن نباشه من با دلت که وقت هر تا…خوام نمی رو تو روح بی جسم من…روحش هم…جسمش هم…خودمه

 می القا بهم بودنو حيوون حس کارت اين با…نکن فرار من از اينطوری هم تو اما…کنم نمی درازی دست بهت

 بهم گری سواستفاده انگ بعدها که نکردم تر دراز گليمم از پامو من باز ولی…بود خودت رضايت با هم بار يه اون…کنی

 خودمو پس…شی می پشيمون ساعت دو يکی از بعد دونستم می…هستی ؼريزی هيجانات درگير دونستم می…نزنی

 شه می جايی هر رو هوس وگرنه…خوام می عشقت با جسمتو من…نشی اذيت تو که آوردم فشار خودم به…کردم کنترل

کرد ارضا … 

 هم در مرتب ابروهای به…سياهش و جذاب چشمان به…داشتنيش دوست و مظلوم صورت به…کنم می نگاهش بؽض با

کنم؟ می چه آدم اين با من…اش خورده گره  

 بين را صورتش…نشيند می گردنم بر داؼش بوسه…فشارم می سينه به را سرش و برم می موهايش بين اراده بی را دستم

 بر عميق ای بوسه دل ته از و بندم می را چشمانم تنها…است قاصر زبانم اما…بزنم حرفی خواهم می…گيرم می دستانم

زنم می پيشانيش … 

نژاد نيک ماهان پيشانی بر عميق ای بوسه … 

کند می زمزمه : 

- باش وفادار زندگيمون به … 

 

 چون…بوده شلوغ خيلی سرش دانم می…است بيمارستان ديشب از ماهان…دهد می نشان را فروردين نهم و بيست تقويم

 به…کنيم برگزار را عروسی ترم اين امتحانات از بعد شده قرار…ايم کرده صحبت هم با…نگرفته تماس هم بار يک حتی

 داشته بيگاه گاه های بوسه جز به توقعی اينکه بدون…شود باز تختش به من پای اينکه بدون…ايم رسيده پايداری شرايط

 می کالفه نبودش در…ام کرده عادت کنارش بودن به…است صبوريهايش و ماهان مديون که آرامشی…آراميم…باشد

 هدفونم…زنم می بيرون خانه از و پوشم می لباس…است گرفته و ابری هوا…رفته سر ام حوصله…نيست امروز و شوم

شود می پخش مؽزم در کيان محبوب آهنگ صدای…افتم می راه هدؾ بی و گذارم می گوشم توی را : 

 که …آفرينی نقش به نگاهت زد قلم …شکستی پايم به وار گل شاخه عجب. …نشستی کنارم مهتاب شام اون تو

چنينی اين نبود را صورتگری … 

 با…بود شده نشين خانه ورزشکارش و قوی بدن وجود با که آنقدر…شديد خيلی…بود خورده سرما که افتم می روزی ياد

 و سرخ صورت…بود خوابيده…کردم باز را اتاقش در…بردم عمه خانه به و کردم درست سوپ برايش خودم دستهای

 باز را چشمانش…کشيدم تبدارش پيشانی به دستی…داد می خرابش حال از خبر نامنظمش نفسهای کنار در اش کرده عرق

 را سرش…ببوسمش که شدم خم…ببينمش روز و حال آن توی نداشتم طاقت…نخنديدم من اما…خنديد رويم به و کرد

گفت ترش گرفته هميشه از صدای با و کشيد عقب : 

- شی؟ مبتال هم تو خوای دختر؟می کنی می چيکار  

گفتم و گرفتم را چشمانم خيسی : 

- تره راحت واسم تو مريضی تحمل اينجوری…آره  

گفت و داد فشار و گرفت را ام بينی…طوالنی و بلند اما …زحمت به…خنديد : 

- سوسکه؟ خاله داره من حال به تاثيری چه بشی مريض تو آخه…تو هستی ای ديوونه کوچولوی موش عجب  
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 دستم…است خوردگی سرما خود از بيشتر خيلی کشم می او بيماری از من که دردی فهميد نمی…کرد نمی درکم

هميشه مثل…انداخت … 

 صورتم به دستی مهربانی با.گرفت دستم از را کاسه داشت نمی بر صورتم از چشم حاليکه در…دادم دستش را سوپ کاسه

گفت و کشيد : 

- خوشگل؟ کوچولوی کشيدی زحمت چرا  

گفتم و انداختم پايين را سرم شرم با : 

- بياد خوشت کنه خدا.…کردم درست برات خودم … 

 و حجيم عضالت تمام اش سرفه هر با…زد می جانم به آتش هايش سرفه…شد مشؽول لبخند با و انداخت باال ابرويی

بمالم را اش سينه.…بمالم را پشتش…بنشينم کنارش خواست می دلم…شدند می منقبض محکمش … 

گفت کشيد می دراز حاليکه در و گذاشت پاتختی روی را کاسه : 

- بود العاده فوق…نفس نکنه درد دستت … 

 تخت لبه و برداشتم را اش تختی پا روی* ويکس پماد قوطی…بود صدا پر و دار خش نفسش…شدند بسته چشمانش

 می منتقل دستانم به را ارتعاشش و کوبيد می سينه به قلبم…يکی به يکی…کردم باز را پيراهنش های دکمه…نشستم

گفت و زد کوتاهی لبخند…کرد باز را چشمانش گوشه…کرد : 

وقت يه نياری سرم مال بال…کنيا می سواستفاده من حالی بی از خوب…کوچولو خانوم کنی چيکار ميخوای - … 

 صورتم به بدنم خون تمام اش برهنه سينه ديدن از…کردم باز هم را پيراهنش های دکمه آخرين حرفش به توجه بی

 سينه در قلبم و…بود گردش در اش سينه موهای بين دستم…ماليدم اش سينه به و برداشتم پماد از مقداری…دويد

 می نگاهم باز نيمه چشمهای با…برگشتم اش سينه سمت به دوباره و دادم ماساژ را گلويش و گردن کمی…خودم

گفتم لب زير.فهمد می و بيند می را صورتم سرخی دانستم می…کرد : 

- بزنم هم کمرت به تا برگرد … 

کرد نجوا و برد موهام بين را دستش…شدم پهن اش سينه روی…کشيد خودش سمت به و گرفت را دستم مچ : 

- کوچولو موش کنی می عمل دارويی و پماد هر از بهتر خودت … 

 از راحتتر بود هرچه… تنش عطر يا …است اکاليپتوس عصاره اثر دانستم نمی…شد باز نفسم راه…عميق…کشيدم نفس

 …هرگز …هرگز…کيان نگرانی رؼم علی و…نداشتم بر سينه آن روی از سر ساعتی…کشيدم می نفس زمانی هر از

نکرد سرايت من به بيماريش …هرگز … 

آورد می درد به را قلبم خواننده صدای : 

داری ماهو اگه شبهات تو هنوزم …. 

يادگاری تو به دادم ماهو اون من … 

يادگاری تو به دادم ماهو اون من .. 
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 همين از ؟عطرش…ام آماده پياده چطوری را راه همه اين من…بينم می رويم به رو را کيان آپارتمان آيم می که خودم به

 زنگ آن روی دستم نبايد دانم می…است اشتباه کارم دانم می…طاقتم بی…دارد را هوايش دلم…رسد می مشامم به جا

 خانه در دخترش دوست با االن اگر حتی…ديگر بار يک…ببينمش خواهم می فقط…زند می را زنگ و رود می اما برود

 هيچ بدون…کند می باز را در…دهم می فشار را زنگ ترديد بدون دوم بار…روم می باشد گفته اگر حتی…باشد

 هم به و آشفته موهای و ای سورمه و سفيد گرمکن با…ايستاده در دم…رسم می يازدهم طبقه به چطور دانم نمی…سؤالی

 و مرتعش صدايی با…کنم می سالم…کند می ام ديوانه لبش روی لبخند…رود می قلبم سمت به اراده بی دستم…ريخته

 مشؽول انگار…ريخته ميز روی را کتابهايش…تنهاست…شوم اش خانه وارد دهد می اجازه و رود می کنار…دار بؽض

 می کالفه…کند می ام پاچه دست اش خيره نگاه…ايستاده رويم به رو سينه به دست…نشينم می مبل روی…بوده مطالعه

 :گويم

- نشدم؟؟؟ مزاحمت  

شنوم می را صدايش باالخره…خندد می : 

- جوجه؟ گی می جوک  

پرسد می آرام و نشيند می مبل روی…گردد می بر ميوه ظرفی با و رود می آشپزخانه به : 

- چطوره؟ حالت  

نيستم خوب تو بدون…نيستم خوب … 

 …خوبم-

گويد می و کشد می موهايش به دستی : 

- اينجا؟ اومدی دونه می ماهان  

گويد می و کشد می عميقی نفس.دهم می تکان راست و چپ به را سرم : 

- ورا؟ اين از…کن تعريؾ خب  

لرزم می لحنش برودت از…سرد چقدر … 

گويم می و دهم می فرو بؽضم همراه به را دهانم اب…بشکند را سنگين جو اين بلکه…کنم می نگاهش ملتمسانه : 

- بود شده تنگ برات دلم … 

گويد می و دهد می باال را ابرويش گوشه…شوند می محو چشمانش سبزی که آنقدر…کند می تنگ را چشمانش : 

- عجب چه … 

کنم می ناله…پوشاند می را چشمانم اشک پرده : 

- گذاشتی تنها منو تو..رفتی و گذاشتی منو تو…وجدان بی دلتنگتم هميشه من  

گويد می خونسردی با و دارد می بر ظرؾ از خياری : 

- که نيستی تنها االن…که نموندی تنها زياد … 

 می جستجو را آؼوشش چشمانم…فاصله با…نشيند می کنارم…گيرد می دلسوزی رنگ نگاهش.شود می سرازير اشکم

کند می زمزمه…فهمد می…کند : 
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افته؟ می راه قشقرقی چه اينجايی بفهمه ماهان اگه دونی می -  

 می بلند جا از…شود می عصبی…کنم می دراز دستش سمت به را دستم…کشم می نفس را عطرش…شوم می نزديکش

گويد می خشم با و شود : 

-  بعد به اين از.…رفته …گذشته کردی کاری هر االن تا…شده اشتباه زندگيت تمام…جلوه نيست تا دو يکی اشتباهاتت

 شوهرت اطالع بدون…اينجا تو بودن…ت عمه پسر حتی نه…برادرتم نه من…درسته ماهان حرؾ…کن جمع حواستو

حساسه من رو اون دونی می که شرايطی در اونم…اشتباهه … 

شکند می گلويم در صدا : 

 …کيان-

گويد می کند نگاهم اينکه بدون : 

-  اينجا ميای وقتی فقط بعد به امروز از اما…مونم می هم بعد به اين از…بودم کنارت برادرت مثل االن تا من…جلوه ببين

 زن يه االن تو…نميشه جمع جوری هيچ ديگه…بشه ريخته آبروت اگه که بفهمی تونی نمی تو…باشه باهات شوهرتم که

 ما حس که درسته…نيستن شوهرت ميل باب دونی می که مردايی خصوصا  …بگيری فاصله ديگه مردای از بايد…متاهلی

 مردی خونه رفته زنم بفهمم روز يه من اگه…دم می حق بهش من و کنه نمی درک اينو ماهان اما…برادريه خواهر هم به

 رو ماهان پس…کشمش می شک بدون…نمياد خوشم مرد اون از منم اتفاقی صورت به و نداره باهاش نسبتی هيچ که

کنم می درک … 

دهد نمی مهلت…بزنم حرؾ خواهم می … 

-  انتخاب ماهانو خودت اختيار با…خودت تو نره يادت…زندگيت به بچسب و بيرون بريز سرته تو احمقانه فکر چی هر

 پسر ماهان دونم می من که اونجايی تا…بمون پابند شوهرت و زندگی به و بذار احترام انتخابت به حداقل پس…کردی

 روياهات از و شی بزرگ اينکه شرط به…شی می خوشبخت اون با که مطمئنم.…کنم می تأييد رو انتخابت منم…خوبيه

ببينی رو واقعيت و بيای بيرون … 

دهد نمی اجازه و آورد می باال را دستش اما…بزنم حرؾ بگذار…کنم می باز را دهانم : 

-  با ببينی منو خواستی وقت هر و برو.…شوهرته اعتماد و زندگيت به خيانت…ماهانه به خيانت اينجا بودنت االن همين

بيا ماهان … 

 را بودنم…نخواست مرا کيان…کرد بيرون مرا کيان…روانند سيل چون اشکهايم…ام ايستاده آپارتمانش در پشت

نخواست وقت هيچ…نخواست …. 

مرگم کنی می حاشا تو…شايد ام مرده خدايا … 

 می شديدتر باران…کنم خبر آژانس برايت تا بمان نگفت حتی…گرفته باران…کنم می فرو مانتويم جيب در را دستم

حسرت با…کنم می يازده طبقه پنجره به را نگاه آخرين…شود … 

شوم می رانده خانه آن در از اميد نا بار دومين برای و اندازم می پايين را سرم … 

 

برسد زمان آن زودتر فقط کند خدا…برود سرم از عشق اين کند خدا  
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 ام اس يک و ماهان و مادرم از پاسخ بی تماس سيزده…کنم می نگاهش…لرزد می جيبم در گوشی بار چندمين برای

خوانم می را ماهان طرؾ از ارسالی متن و کنم می باز را پيام…اس : 

 

-  از دارم…بگيرم تماس باهات االن تا نتونستم که دلخوری؟ببخش ازم دی؟نکنه نمی جواب گوشيتو که خانوم کجايی

عزيزم ميبينمت…باش خودت مراقب هستی جا هر…بخوابم خونه رم می…شم می هالک خستگی … 

 

 می شدت ام گريه…خائن…شود می اکو گوشم در کيان صدای…خودم وجدانی بی و خباثت از…خورد می پيچ دلم

 مرا وقت هيچ کيان..شدم خرد نگاهش رحمی بی بار زير…کرد نابود حرفهايش با مرا امروز کيان…گيرد

 ماهان…او خاطر به من و ندارم تو با نسبتی هيچ گفت…بيا بيرون رويا از گفت…نکن احمقانه فکر گفت…نخواسته

 می اشک و روم می پياده…روم می پياده هم باز…بارها و بارها…لحظه هر و هروز…رنجانم می را وصبورم مهربان

 نگذشته کيان بدون روزش يک حتی که سالهايی…کنم می نگاه ام ساله بيست زندگی به و ريزم می اشک…ريزم

 شده عاشقش لوحی ساده با من و…برادری خودش قول به جز…نداشته من به حسی هيچ وقت هيچ که کيانی…بود

 تهم و سر بی زندگی وارد…معصوم و گناه بی را ماهان و گرفتم تصميم عجوالنه اش ساده جابجايی يک خاطر به…بودم

 از هيچی حاليکه در…شود پر برايم کيان خالی جای است قرار ازدواج با کردم می فکر…ام بچه چقدر من…کردم

 ام بچگانه و نادرست و احمقانه احساسات چاه قعر به خودم با هم را ماهان و گفتم را بله فهميدم نمی تعهد و مسئوليت

 کيان و کرد نگاه صورتش در شود می…کرد تصور را کيان و رفت فر ماهان آؼوش در شود می کردم می فکر…کشاندم

 احترام مستقل شخصيت عنوان به ماهان به وقت هيچ من…شنيد را کيان صدای و کرد صحبت او با توان می…ديد را

 پستی و دنائت همه اين…نيست حقش حاليکه در…کنم می مقايسه کيان با را ماهان رفتار و حرکت هر من…ام نگذاشته

 ماهان صدای…گيرم می را گوشهايم…خائن…گويد می خشم با کيان…خائن…زند می فرياد وجدانم…نيست ماهان حق

 هم فيزيکی…بود نزده داد سرم بر اگر…بود نکشيده عقب کيان امروز اگر که…نيست فيزيکی فقط خيانت…شنوم می را

 بيجا لبخند دختری روی به ام نديده هيچگاه…بروند هرز چشمانش ام نديده هرگز که ماهانی به.…بودم کرده خيانت

 وجود با…اش کننده ديوانه جذابيتهای تمام با که ماهانی.…چرخد نمی زنی هيچ دنبال نگاهش خيابان و کوچه در…بزند

 پزشکهايی و پرستارها و بينم می را دلبريهايشان خودم چشم با که دانشجويی دخترهای وجود با…متعددش های مرده کشته

 هيچ…شکی هيچ…هيچوقت که کند می رفتار طوری.…نکرده خيانت من به هرگز…شنوم می را دلداگيشان توصيؾ که

 تنها…کشيدن بيداری متوالی شبهای از بعد…خستگی اوج در که ماهانی…نشود وارد اعتمادم به…خراشی هيچ..خشی

 روی را چشمش که ماهانی…داروهايم موقع به استفاده و خوراک و خورد…است من امن جای و آرام خواب اش نگرانی

 زند می لبخند او و شکنم می را دلش بار هر…دارم اعتماد تو به من:…گويد می دل ته از بازهم و بسته من خطاهای همه

 در..کرد تشکر و خنديد…خريدم برايش را کيان محبوب عطر تولد کادوی عنوان به وقتی حتی…آورد نمی رويم به و

 عطر آن از نکردن استفاده من کار اين به اعتراضش تمام و…آورد می در لرزه به را کوه چشمانش ؼم حاليکه

 می خراب همسرش سر بر را دنيا کل بلکه عطر تنها نه بود او جای به ديگری مرد هر اگر شايد که…همين..بود

خائن…شناخته مرا کسی هر از بهتر کيان…کنم می خيانت مرد اين به لحظه هر و روز هر و شب هر من…کرد … 

 

 خيس هم زيرم لباسهای حتی…چکد می آب پايم تا سر از…کنم می احساس هم کمرم های مهره تيره روی را آب خيسی

 فرو سکوت در صاحبش حصر و حد بی خستگی احترام به که ای خانه…شوم می خانه وارد و اندازم می کليد…اند شده

 همه از خبر بی ماهان…کنم می باز را اتاق در…ماند می جای بر خانه پارکت روی خيسم پای رد قدم هر با…رفته

 روی موهايش …است هم در و گرفته اش چهره خستگی شدت از هم خواب در حتی…رفته خواب به…مظلومانه…جا

 که کنم می نگاه اش حلقه به…بالش روی را چپش دست و گذاشته اش برهنه سينه زير را راستش دست…ريخته پيشانيش

 گذاشته کجا دانم نمی حتی که ای حلقه خالی جای و کنم می نگاه انگشتم به…نيامده در دستش از کنون تا عقد زمان از

 که را روسريم و مانتو…نکند بيدارش ام گريه هق هق صدای که گيرم می گاز را لبم.…کند می کجی دهن رويم به امش
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 صدای با…شود می بيدار تخت خوردن تکان از…خزم می پتو زير به آهسته و کنم می خارج تن از اند چسبيده بدنم به

گويد می هوشيارش نيمه و خسته : 

 

- عزيزم؟ جلوه؟خوبی تويی  

 

کنم می زمزمه : 

 

- بؽلت؟ تو بيام ذاری می…ماهان  

 

 دور به محکم را دستانم…گشايد می رويم به را آؼوشش کند باز را چشمانش اينکه بدون و خوابد می پهلو به حالی بی با

نشيند می جايش در سرعت با.  شود می هوشيار..کنم می حلقه گردنش : 

 

- بودی؟؟؟ بارون ؟زير…وضعيه چه ؟اين..خيسه لباسات ؟چرا…جلوه  

 

 عصبانيت با و کند می مقاومت…برگردد جايش سر به که کشم می را بازويش و دهم می تکان مثبت عالمت به را سرم

گويد می : 

 

 بدم بهت خودمو لباسهای از يکی تو؟؟؟پاشو سرت به زده…خيسه خيس موهاتم…دختر کن عوض رو لباسا اين پاشو -

گويم می بؽض با…بپوشی : 

 

- شم می گرم کنی بؽلم…خوام نمی لباس…ماهان خوبم من … 

 

 سری تنها…گويد نمی هيچی…پرسد نمی هيچی اما…داند می را خرابم حال دليل انگار…شود می سؤال از پر چشمانش

گويد می کنان زمزمه گوشم زير…کشد می دراز کنارم و دهد می تکان تأسؾ عالمت به : 

 

- شه نمی لباسا اين با … 

 

 يک نه…کند می رفتار پزشک يک مثل هم باز او اما..شوم می داغ شرم شدت از…کشد می بيرون ازتنم را لباسهايم

 می کم لرزم…دهد می جای اش مردانه و قوی بازوهای ميان را لرزانم بدن و پيچد می موهايم دور ای حوله…مرد

 به…بودنش بيدار به اما.…نخوابيده که است ساعت 14 از بيشتر دانم می..است خسته دانم می…گيرم می آرام…شود

 حلقه…بوسم می را اش بسته چشمان و کشم می بيرون گردنش گودی از را سرم..دارم احتياج…صدايش به…محبتش
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 اصالح صورت روی را دستم…لؽزند می کمرم روی انگشتانش…بوسم می را صورتش…شود می تر محکم دستانش

گويم می آهسته و کشم می اش نشده : 

 

- ماهان دارم دوست .. 

 

 می لبش روی را لبم تنها و ندارم را حرفش پر نگاه تحمل…شوند می باز چشمانش و گيرد می قرار پهلويم روی دستش

 از و کشد می آؼوشم در آرامی به اما.…حالند بی و سرخ چشمانش…کشم می عقب را سرم…کند می ترديد…گذارم

زنم می داد دلم در من و بوسد می او…کند می سيرابم محبتش … 

 

نباشم باتو ديگه که کردم توبه  

جداشم ازت بهت ديگه ندم دل  

نزارم جا تو ی واسه قلبم کنج  

نزارم پا زير مردونمو قول  

خوانم می همچنان من و زند می آتش وجودم به دستانش با … 

نبينم چشماتو ديگه کردم توبه  

نشينم دلت حرفای پای ديگه  

نبوسم ديگه تورو چشمای عکس  

بپوسم تنهايی توی حتی اگه  

دهم می ادامه من و نشنيد می گوشم در تندش نفسهای صدای … 

نبينم ؼروبارو که کردم توبه  

ننشينم دريا لب وقت هيچ ديگه  

بريزم دور هاتو خاطره ی همه  

عزيزم نگم بهت وقت هيچ ديگه  

 روم می خواب به حاليکه در من و گيرد می آؼوشم در محکم و کند می بوسه ؼرق را صورتم…کشد می عميقی نفس

کنم می زمزمه … 

نباشم آسمون واست کردم توبه  

نباشم نور نشم خورشيدت ديگه  

بار اين ديگه رو دلم حرؾ بزنم  

خدانگهدار …ندارم دوست برو  
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 خودم اما…است کيان گذرد می ذهنم از خواب از قبل شبها که چيزی آخرين هم هنوز…گذشته بارانی روز آن از ماه دو

ماهانم کنار در صادقانه را ساعات بقيه…ام کرده محدود شب آخر خيال فکرو همين به را … 

 خشک و جدی ماهان همان دانشگاه محيط توی…رويم می دانشگاه به هم با…آيد می دنبالم باشم پدرم خانه اگر صبحها

 نمی من به خاصی توجه هيچ…شوم نمی موفق کنم پرت را حواسش و کنم شيطنت خواهم می چه هر کالسها سر…است

 رو آن به رو اين از شويم می تنها وقتی اما…دهد تذکر ام آلودگی خواب يا پرتی حواس خاطر به بخواهد اينکه مگر کند

شود می … 

 به…نوازشگرش دستان به…روحش به…جسمش به…آؼوشش به…نروم خواب به کنارش در که ست شبی و روز کمتر

 شبانه رويهای پياده به…زدنهايش ؼر و گيريها سخت به…بيگاهش و گاه های عصبانيت به…دريؽش بی محبتهای

 را اين…ام شده وابسته…وجودش همه به…چيزش همه به…شب آخر ی شده کنترل بازيهای عشق و نوازشها به…مان

 مرتب بخوابم که ای لحظه تا آيد نمی خانه که شبهايی…کند نمی دريػ من از را بودنش تواند می که آنجا تا و داند می

 اش مردانه آؼوش از خارج جايی خوابيدن که داند می…بارها و بارها اما…مختصر و کوتاه چند هر…گيرد می تماس

شده سخت برايم … 

 منی برای…کند می کمکم و ماند می بيدار من پای به پا هايش خستگی وجود با…امتحاناتم درگير شديدا   که هم روزها اين

 و شود می گير سخت خواند درس مواقع…است نعمت ماهان مثل کسی وجود ام نکرده باز را کتابی هيچ ترم اين که

 به را آرامش و کند می بؽلم ام فهميده را درس که شود می راحت خيالش وقتی اما…آورد می در را اشکم…بداخالق

گرداند می بر ام کشيده استرس وجود … 

 جديت و ديسيپلين کنار در من حصر و حد بی بازيهای بچه وجود با…تفاوتهايمان تمام رؼم علی…خوشبختم ماهان با

 با هم او که دانم می…دارد را حس همين هم او که دانم می…خوشبختيم اما…آيند نمی در جور هم با هرگز که ماهان

 روی خستگی از حاليکه در ساعت 14 از بعد وقتی…ميرد می کسی مريضهايش از وقتی…گيرد می آرامش من وجود

 می آؼوش در را سرش…است من بوسيدن و کردن بؽل خواهد می که چيزی تنها…گردد می بر خانه به نيست بند پاهايش

 آهسته آهسته و گذارم می اش سينه روی را سرم…بوسم می را اش خسته صورت…کنم می نوازش را موهايش.…گيرم

کنم می لمس را پريشانيهايش و استرسها شدن کم …. 

 پشت هم را ترم اين راحت خيال با من تا گرفته عهده بر خودش را کارها تمام…کنيم می برگزار را عروسيمان تير آخر

 روزها اين.…دارم دوستش واقعا   که کنم می احساس دل ته از روزها اين…همتا بی…است نمونه ماهان.…سربذارم

خطرناک نبودنش و واجب بودنش…شده کشيدن نفس مثل برايم ماهان  

 

 جن من انگار…نديدمش که است نيم ماه دو…گرفته جشن التحصيليش فارغ مناسبت به کيان.…است ماه تير يازدهم امروز

 دوباره ديدن که دانم می…ندارم اصراری منهم…نشود رو به رو من با که کند می را سعيش تمام…هللا بسم او و ام شده

 ماهان…کشد می پر ديدنش لحظه يک برای دلم…بروم خواهم می امروز اما…کند می خراب را چيز همه اش

 کارش شدن تمام محض به هم او که گفته و بروم نگين همراه که خواسته من از بزرگواری با…است بيمارستان…نيست

 اين و شده تند قلب ضربان اين از…شرمسارم خوشحالی جای به اش مردانگی اعتمادو همه اين از…آمد خواهد

 ترين جذاب به و پوشم می را لباسم زيباترين…ام زده خجالت …کيان ديدن خاطر به آنهم… آمده در ؼليان به هورمونهای

 می گل…کنند می ام بدرقه لبخند با اما…رسد می نظر به ناراضی مادرم و پدر نگاه…آرايم می را خودم ممکن شکل

 زانوهايم لرزش…شوم می پياده ماشين از…فشارم می ام کرده عرق دستان در ام کرده تهيه برايش که کادويی.…خريم

 خوبی خاطره خانه اين از من…دوزم می چشم يازدهم طبقه به و گيرم می ماشين در به را دستم…است مشهود

 می خانه شلوغ و بزرگ سالن وارد اش شانه به شانه و کشد می را دستم نگين…بريده را امانم دلشوره…ندارم

 چشمانم با.…کنند نمی رها را رقص سن ای لحظه جوان پسرهای و دخترها…است آور سرسام موزيک صدای.…شوم
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 همان به پيراهنی و مدادی نوک شلوار و کت.…رسمی لباس در بار اولين برای…بينمش می.…گردم می کيان دنبال

 چشمان هميشه مثل و زده باال را موهايش.…داشته نفرت کراوات از هميشه.…کراوات بدون…تر روشن کمی اما…رنگ

پاهايم و…هم دستانم…لرزند می لبهايم.…لرزد می دلم…رود می ضعؾ دلم.…است خندان سبزش …. 

 

نکردم عادت …نه…نباشی اينکه به…سردم شبهای به نکردم عادت من … 

 

 عطرش بوی شوم می نزديکش…است آويزانش بازويش از هم ظريفی و زيبا دختر.ايستاده دوستانش از چندتا و کاوه کنار

کشم می نفس و بندم می را چشمم…کند می نوازش را ام شامه مختلؾ بوی همه اين ميان از …. 

 

 ديروز نه …نميشه نميشه …نميشه ديدم ولی…نباشم فکرت تو لحظه يه حتی ديگه…شم جدا تو از اگه…بودم خورده قسم

هميشه…. فردا نه و امروز نه و …. 

 

کنم می کنترل را صدايم لرزش.…جلوه…کند می قطع را نفسم صدايش … 

- گم می تبريک…کيان … 

گويد می و خندد می…دهم می دستش به را محبوبش عطر حاوی کادوی جعبه : 

- کوچولو خانوم کردی لطؾ خيلی .. 

پرسد می و کند می نگاه را سرم پشت جستجوگرش چشمان با : 

- کو؟ ماهان پس  

بگذارم اش خانه در را پايم او بدون ندارم حق بود گفته…ماهان به کردن فکر از…شود می بدتر حالم … 

گويم می و کشم می عميقی نفس : 

- مياد شه تموم کارش…بيمارستانه … 

 می دنبالش به کنان خنده هم او و کشد می را دستش همراهش دختر اما بزند حرفی خواهد می…کند می نگاهم عميق

مانم می خاليش جای به خيره…رود … 

 

 تو بودم تو با چقدر…کجايی نفهمم کجامو نفهمم..…سرابه نفهمم…کردم گريه چقدر…بخوابه دريا که…گفتم قصه چقدر

جدايی عين …. 

 

 می را چشمانم خيسی و نشينم می ای گوشه در…گرفته را گلويم لعنتی بؽض اين باز…دور خيلی…شوم می دور

 که گويد می چيزی گوشش زير و انداخته ظريفش کمر دور را دستش…رقصد می جمع ميان دختر همان با.…گيرم

 کشيده انگشتان.…دختر مخور نگاه و پايين به رو انگشتانش لؽزش…شده چشم تنم تمام.…زند می قهقهه مستانه دخترک

 لبهای مسحور که کيان تند و داغ های نگاه و چرخد می…بود من پناهگاه تنها روزی که ای سينه…کيان سينه روی که ای
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 خودم باچشمهای من و گيرد می قرار دختر فرم خوش و سفيد گردن کنار سرش..شده پارتنرش ی شده ؼنچه و ای قلوه

 می بر را رويم و آورم نمی طاقت…گيرد می آتش وجودم تمام…بينم می کند می ايجاد او پوست بر دهانش با که مکشی

 بوی عجيب که بينم می را سبز چشمانی اشک از ای پرده پشت…گيرد می سمتم به را نوشيدنی ليوانی دستی.…گردانم

 يک و گيرم می دستش از…کند می يادآوری را ام درونی حرارت و تشنگی ليوان در ور ؼوطه يخهای…دهد می را کيان

 تهوع.…دهد می ماساژ را پشتم ؟؟دستی…اين بود چه…افتم می سرفه به…سوزد می گلويم…خورم می نفس

شنوم می را صدايش…دارم : 

- خوردنه؟ مشروب وضعه چه خوب؟اين دختر آخه خوردی نفس يه چرا  

بفهمد ماهان اگر.…بفهمد کيان اگر…مشروب؟؟؟؟؟وااااای ….. 

گويد می حيرت با.…گيرد می تعجب رنگ چشمانش : 

- درسته؟! نخوردی مشروب االن تا  

کارت اين به لعنت…چشمانت رنگ به لعنت…عطرت بوی به لعنت…کاوه تو به لعنت … 

کند می زمزمه و دهد می تکيه صندلی پشتی به…نشيند می صورتش در خنده اينبار…گردد می بر چشمانش رنگ : 

- هست بهت حواسم من نباش نگران اما…خوردی می اينجوری نبايد…نداره عيبی … 

 می را کاوه صدای دوباره…ندارد خرابم حال و شده سرخ صورت و من به توجهی کوچکترين که کنم می نگاه کيان به

 :شنوم

- هم…التحصيليشه فارغ هم.…خوب داره حقم…سرحاله خيلی امشب کيان … 

 با مماس دهانش…کند می بيشتر را حرارتم داؼش نفس…کند می اذيتم عطرش…آورد می گوشم نزديک را سرش

گويد می و شود می صورتم : 

- کنه می اعالم سونيا با نامزديشو امشب اينکه هم  

 هر که فزاينده حرارت آن گفتی؟ميان گفتی؟؟؟چه گفت؟چه گفت؟چه گفت؟چه چه اين…خداااا…شديد…خورم می تکان

گويد می و خندد می خيالی بی با…کنم می نگاهش مبهوت…زند می يخ فلبم گيرد می بر در را وجودم بيشتر لحظه : 

- فعال   نگی کسی به چيزی…باشه سوپرايز قراره…ها سکرته اين البته  

 می هم به را چشمانم.…نشود بلند ام ضجه صدای تا گيرم می گاز را لبانم…نيايند فرود سرم بر تا کنم می مشت را دستانم

زنم نمی جيک و کشم می درد…ديوانگی مرز…رسم می جنون مرز به…نشوند سرازير اشکم تا فشارم … 

کرد می زمزمه گوشم در کيان بچگی از که آهنگی…کند می متالطم را وجودم قلبها سلطان آهنگ صدای … 

هستی تو هستی تو قلبم سلطان … 

 می او گوش در مرا آهنگ که فهمم می لبهايش حرکت از و برده فرو لعنتی دختر آن موهای ميان را سرش اينبار

 .…خواند

 سمتم به کاوه دست…ام کالفه هوا گرمای از…بگيرم را گوشم شوم می مجبور که آنقدر…صدا پر و شديد…شکند می دلم

 دستانش.…کنم می قبول اختيار بی…دهد می کيان بوی…کشم می بو…کنم همراهيش رقص توی خواهد می.…شده دراز

 در…کنم می بلند را سرم…کيان هم باز…کيان…ديگر نفسی…کيان…کشم می نفس هم باز…گيرند می بر در را کمرم

گويد می و خندد می…کيان…زنم می لبخند…شوم می خيره سبزش چشمان : 
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- نفس جانم … 

گويد می آهسته…شود می داغ نفسش…اش سينه روی را ديگرم دست…کشم می صورتش روی را دستم : 

- گرمه خيلی اينجا…خلوت جای يه بريم خوای می … 

کنم می زمزمه : 

- کنی؟؟؟؟ نمی فرار ازم ديگه…بذارم سينت رو سر ذاری می يعنی  

براقش سبز چشمان با…خندد می …. 

- خانومم دارم دوست چقدر که دونی می خودت…نکردم فرار وقت هيچ من…عزيزم نه  

 من و گذاشته گردنم روی را لبهايش…رسيده صد به بدنم دمای…نيست کس هيچ اما…کجاييم دانم نمی…کشد می را دستم

 بی و بلند…خندم می…جانم…جانم…کند می تکرار مرتب هی او و …کيان زنم می داد و…کيان…کشم می بو

 و خندم می…ميزنم داد و خندم می من و رود می فرو ام سينه در سرش.…افتند می ام شانه روی لباسم بندهای.…وقفه

 خلسه در…بدبخت من…احمق من…خندم می من و لؽزد می بدنم روی دستش.…کيان…زنم می داد و ريزم می اشک

روم می فرو ….. 

 

 آنکه اگر…پرم می جا از زده وحشت …و گردانم می بر را رويم حالی بی با…شود می شکسته وحشتناکی صدای با در

 می چنگ لباسم کيست؟به دارد من سينه در سر اينکه پس…است کيان ايستاده در چهارچوب در زخمی پلنگ مثل

 يک…مشت صد…مشت يک..ضربه دو..ضربه يک…کند می حمله و ؼرد می کيان…شود می بلند هراسان کاوه…زنم

 قامت.…کنم می نگاه اند ايستاده اتاق توی که جمعيتی به و پيچم می خودم دور را لباسم…لرزم می…فحش هزار…فحش

ماهان…زند می برق اش حلقه…هم اش پريده رنگ چهره…آشناست سياهش موهای…زده زانو يکی…شده خم يکی … 

 

 روی اتاق گوشه که من سمت به و کند می رها بيهوش نيمه و خونين را کاوه…شوند می خارج اتاق از همه کيان فرياد با

 سيلی…پرد می چشمم از برق.…اول سيلی.…کند می بلندم خشم با و گيرد می را بازويم…آيد می ام شده مچاله زمين

 فهمم می چهارم سيلی مبا…کند می نابودم.…چهارم سيلی…کند می هوشيارم…سوم سيلی…کند می هوشيارم نيمه.…دوم

 می دستش دور را موهايم.…زنم می جيػ…است خون کاسه يک سبزش چشمان…زند می داد…آوردم خودم سر بر چه

زند می فرياد و پيچد : 

- کردی؟چرا؟ کاری همچين من؟چطور خونه من؟تو دوست بود؟ها؟با ؼلطی چه اين.…نانجيب.…هرزه…آبرو بی  

 کيان نعره با…ندارد بدن در روح انگار…داده تکيه ديوار به را سرش و نشسته زمين روی…است ماهان به حواسم تمام

افتد می لرزه به وجودم تمام : 

- چرااااا؟…عوضی توام با  

گويم می بريده بريده و زنم می زار : 

- کيانم گفت…تويی کردم فکر…بهم داد مشروب…نفهميدم … 

ريزد می فر خانه سقؾ االن گويم می که ؼرد می چنان…شود می سرخ…شود می سفيد…شود می مات : 

-  همچين کی خورده؟من شوهردار زن به دستم کی باشه؟من دومم بار اين که کردم ؼلطی همچين کی منم؟من کردی فکر

بودم من که هم منم؟؟؟گيرم کردی فکر که کردم تو با رفتاری …. 
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زند می داد دلش ازته : 

- ها؟…ناموس بی نداری شوهر تو مگه  

دهد می ادامه و گيرد می ماهان سمت به محکم را ام چانه : 

-  جمع رو آبروريزی اين کردی؟چطوری چيکار خونوادت و من با ببين…کردی چيکار باهاش ببين…کن نگاش

 جواب کنه؟مادرت کار دانشگاه اون تو چطوری ديگه پدرت…شن می خبر با افتضاح اين از کوی تمام امشب کنيم؟؟؟همين

بدم؟ مادرت و پدر به تونم می توضيحی چه چی؟من کنن؟من زندگی محوطه اون تو چطوری بده؟ديگه چی جماعتو اين  

زند می فرياد و کند می دراز ماهان سمت به را دستش : 

- چطوری؟…جلوه بزن بگيره؟حرؾ باال سرشو تونه می چطوری چی؟ديگه زده فلک بدبخت اين  

 دستانش بين را سرش و نشيند می تخت روی…شوم می پرت زمين روی که شديد آنقدر…کند می رها را ام چانه نفرت با

 ناله…گذارم می کفشش روی را سرم…گيرم می را پايش…کشم می ماهان سمت به را خودم زنان پا و دست…گيرد می

کنم می … 

- ااااااا خدااااااا…نفهميدم…توحلقم ريخت چی دونم نمی…خدا به نفهميدم…کردم ؼلط ماهان  

زنم می وضجه ريزم می اشک…چسبم می را زانويش.…خيزد می بر جا از … 

- نرو فقط…بزن حرؾ فقط…بده فحشم…کن سياهم و کبود…دهنم تو بزن…نرو… ماهان نه … 

 می صورتم اجزای تک تک روی را دردش پر نگاه…شده پير سال صد انگار…کنم می نگاهش…کند می آزاد را پايش

 می گريه من مؽرور ماهان…چکد می صورتش روی اشک قطره هزار پلکش هر با و زند می پلک…چرخاند

بکش…بکش مرا…خدا…کردم نابود من را مؽرور ماهان…کند … 

 هرگز و رفت ماهان…شود می خارج اتاق از من های التماس ميان در و کشد می صورتش روی را لرزانش دست

 …برنگشت

 ماهان اما…زدند کتک…کردند نفرين…زدند داد…آمدند مادرم و پدر…ام نخورده تکان کيان اتاق گوشه از تمام ماه يک

 سرزنشم…آمدند دوستانم…نيامد ماهان اما…کرد می نگاهم سکوت در و نشست می کنارم فاصله با شب هر کيان.…نيامد

 ؼير شرايط کرد سعی…زد حرؾ او با بارها و بارها کيان….نيامد ماهان اما…کردند گريه برايم…دادند دلداريم…کردند

 و کرد امضا را طالق برگه پای آمد فقط..نيامد ماهان اما…کند توجيه مرا گند کرد سعی…دهد توضيح برايش مرا عادی

 زانو کنارم کيان…رفت…نکرد نگاهم حتی.…ريختم اشک…کردم التماسش.…افتادم پايش به دوباره محضر در…رفت

 تنها او و ناليدم…گريستم و گذاشتم اش سينه بر سر شب آن مدتها از بعد.…گرفت آؼوش در را سرم مدتها از بعد…زد

 بايد من گفتم کيان به شب همان…بوسيد را موهايم او و زدم زار…ماليد را پشتم او و زدم هق…کرد نوازشم

 را رفته آبروی و کنم مبارزه و بمانم بايد گفت…زنم می دامن شايعات به رفتنم با گفت…کرد مخالفت.…بروم

 از سال 6 مدت به من بعد ماه چهار درست و.…ميرم می نروم اگر گفتم… بروم بايد گفتم…توانم نمی گفتم.…برگردانم

 تاب را دوريم و بخشيدنم مادرم و پدر تا.…برگشتم عادی شرايط به تا برد زمان مدتها.…شدم خارج ايران

 با شب هر.…شد اضافه بيگاه گاه های نفس تنگی به عصبی لرزهای و تب.…شدم هم بيمارتر…بودم بيمار…نياوردند

 نابود زندگی با روز هر و شب هر.…ندادم اجازه…بيايد ديدنم به خواست می…اينترنتی…تلفنی…زدم می حرؾ کيان

 که اشکی قطره هر با…کشيدم که آهی هر با…شدم بزرگ…کردم تؽيير…ريختم می اشک و کردم می خلوت ام شده

 هر که بودم ناتوان چقدر.…بودم ضعيؾ چقدر که فهميدم.…شدم دگرديسی دچار…خاطراتم مرور بار هر با…ريختم

 حل راه فرار که فهميدم…شدم قوی…کشيد قد شعورم…کند بازی احساساتم و خودم با توانست رسيد راه از که کسی

 برگردم بايد…دهم تؽيير خودم نفع به را بازی و برگردم بايد…بگيرم را هايم باخته انتقام و برگردم بايد که فهميدم…نيست

کنم نابود را زندگيم نابودی عامل و … 
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برگشتم و گشتم می بر بايد …. 

 

 می قطع را تماس و کشد می بيرون من سر زير از را دستش آهسته…شوم می بيدار خواب از کيان گوشی زنگ صدای با

 و کابوس بدون که بود شبی اولين مدتها از بعد…دهد می نشان را صبح ده…کنم می ام مچی ساعت به نگاهی.…کند

 الله روی را کيان دست…بندم می را چشمهايم دوباره…خوابيدم آرامش اين با صبح خود تا پريدن خواب از بار هزار

 مقابل را خندان سبز چشم جفت يک کنم می باز را چشمانم که بار اين…شود می مورم مور…کنم می احساس گوشم

 می را صورتم و دست…روم می بيرون اتاق از و خيزم می بر جا از. …زنم می کنارش بدخلقی با…بينم می صورتم

 کيان…کنم می سير را شکمم ميز روی بيسکوييت جعبه از روم می آشپزخانه به…شنوم می آب صدای حمام از…شورم

گويد می و زند می چشمکی کند می خشک حوله با را موهايش حاليکه در…آيد می : 

- بداخالق سوسکه خاله احوال …. 

 بی با…کند می نگاهم خيره و مستقيم…خورد می و دارد می بر بيسکوييتی و نشيند می رويم به رو.دهم نمی را جوابش

 می مقابلم.…گيرد می را دستم مچ…شوم رد کنارش از خواهم می.…شوم می بلند و کشم می عقب را صندلی خيالی

 می اپن روی و کند می زمين از مرا حرکت يک وبا ميکند نچی نچ اما…کنم آزاد را مچم خواهم می…ايستد

گويم می و کنم می نگاهش معترض…گذاردم : 

- سرم رو ريخته کار عالمه يه…زندگيم و کار دنبال برم کن چيه؟ولم کارا اين .. 

گويد می و اندازد می باال را ابرويش لنگه يک : 

- ببينم بگو کاراتو همه اين از نمونه مثال ؟؟؟يه … 

گويم می عصبانی…چرخاند می را صورتم دستش با…گردانم می بر را رويم و زنم می سينه به را دستم : 

- نميره يادم وقت هيچ…کردم؟نخير فراموش ديشبتو کار کنی می فکر…کن ولم کيان … 

 پوزخندی با را لبش گوشه…نزديک خيلی…کند می نزديک را سرش و دهد می قرار من طرؾ دو اپن روی را دستانش

گويد می و فرستد می باال : 

-  کنم اراده اگه که هست حواست ديگه االن…نره يادت وقت هيچ که کنم کاری خواستم می اتفاقا  …بره يادت خوام نمی منم

بيارم سرت باليی چه تونم می … 

گويم می و زنم می پوزخندی خودش از تقليد به : 

- کنم تا باهات بايد چطوری بعد به اين از دونم می…کردی هوشيارم چون…نيست کار در ای ديگه بار باش مطمئن …. 

 می پايين اپن از…شوم می عصبی…شود می سرخ صورتش تمام ثانيه يک عرض در که خندد می شديد و بلند آنقدر

 اپن روی همچنان دستانش…گيرم می قرار آؼوشش در کامل نتيجه در..خورد نمی تکان جايش از ای ذره او اما…پرم

 اثر هنوز حاليکه در شمرده و آهسته…خورد می ام بينی به اش بينی نوک که آورده نزديک آنقدر را صورتش…است

گويد می پيداست صدايش در خنده : 

- نه؟؟!ديگه بود شوخی زدی که حرفی اين  

کوچک تکان يک از دريػ اما…دهم می هلش…زنم می پسش دست با …. 

گويد می کنان زمزمه و گيرد می گاز را ام بينی نوک…کند می باريک را چشمانش … 
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-  از من…دونی می خوب اينو خودتم…تونی نمی من با کنی بازی بتونی کس هر با…کوچولو خانوم کن جمع حواستو

 انگشتت سر دلبری و گری عشوه يا آه و اشک با بخوای که کاوه نه…ماهانم نه من…سرته تو چی فهمم می کشيدنتم نفس

اکی؟…نيا افه من واسه نتيجه در پس…بچرخونيم  

دهد می ادامه و کشد می عميقی نفس…  رود می عقب : 

-  می ماهانو. …اما…چيه کاوه واسه ت نقشه که بزنم حدس تونم می کنی؟البته چيکار خوای چيه؟؟؟می ت برنامه بگو حاال

کنی؟ چيکار خوای  

گويم می کنم می تنم را مانتويم حاليکه در و زنم می بيرون نرمی به دستانش حلقه از : 

-  من…کنه ازدواج من با که بيوفتم پاش به نيومدم…بگيرم ازش رو آرامشش دوباره خوام نمی…ندارم کاری ماهان با من

 گذشته ازم و بخشيده منو بدونم که همين…باشيم هم با تونيم نمی وقت هيچ ديگه و شديم خارج ديگه هم زندگی از ماهان و

کافيه واسم … 

گويد می و ميدهد تکيه ديوار به…زند می اش سينه به را دستش : 

 خب؟؟؟-

گويم می و زنم می نيشخندی کنم می مرتب سرم روی را شالم حاليکه در : 

- عمه پسر نيست رو واست دستم کنی می فکر که هم اونقدرا  

زنم می بيرون خانه از کنم می کجی دهن لبش روی نشسته لبخند به حاليکه در و . 

 

 از شاکيم…خدا شاکيم…عصبانيم و شاکی خودم دست از که آنقدر…بکوبم خيايبان آسفالت به را خودم سر خواهد می دلم

 بی را ام خانواده…داد باد بر را حيثيتم…کرد نابود را زندگيم ضعؾ اين…دارم کيان برابر در هنوز که ضعفی همه اين

 بی…ضعيفم برابرش در هنوز بال همه اين از بعد اما…کرد ؼربتم روانه…آورد در دستم از را شوهرم…کرد آبرو

 بؽض اش توجهی بی کوچکترين از…آورم می در بال توجهش کوچکترين از.…گيرم می گر دستش تماس هر از…طاقتم

 و شوم می ام خانه وارد..يکی اين اال ام آمده کنار زندگيم اتفاقات ی همه کنم؟؟؟با چه درمان بی درد اين با من.…کنم می

 می پر گرم آب از را وان و روم می حمام به بالفاصله…کوبمش می هم به توان تمام با و کنم می خالی در سر را خشمم

 باز شود نمی حسابی هيچ کيان روی…کنم فکر که دارم نياز…کنم فکر بايد.…روم می فرو آن در گلو تا و کنم

 و مدير دختر…کند ازدواج کسی چه با است قرار دانم می…شوم کاوه زندگی وارد بايد…شود نمی کس هيچ روی…کرد

 برای بايد ديگر طرؾ از.…چرا را کاوه اما…نميشناسم را دختر…است کار به مشؽول آنجا در که بيمارستانی سهامدار

 نمی کيان را اين.…ام شده پذيرفته تخصص دوره برای خودمان دانشگاه همان در چون…کنم اقدام تخصصم نام ثبت

 از پر نگاههای هنوز…افتد می اندامم بر لرزه کوی محوطه يا دانشکده آن در رفتن راه تصور از…ام نگفته هنوز.…داند

 تنم به را چيز همه پی بايد…ام نکرده فراموش را پبش شب دو ميهمانی در افرادحاضر وقفه بی پچهای پچ و حرؾ

 دانم می.…است اين ماجرا کننده اذيت و دردناک قسمت…است ماهان درسهايم از تا دو استاد.…کنار به همه اينها…بمالم

 دانم می…بوده مردم دهان بستن برای و پدرم احترام به فقط ميهمانی آن در حضورش که دانم می…کند می اذيتش ديدنم

 سر من وجود قضيه با دانم نمی…کشيده عذاب ايم داشته حضور کيان و کاوه و من که جايی در بودنش لحظه هر از

 فارغ االن داشتند خبر جريان از و بودند دانشکده در موقع آن که کسانی اکثر خوشبختانه…آيد می کنار چطور کالسهايش

 برايت بميرم…دارند ياد به خوبی به را چيز همه و هستند هنوز استاتيد…خوب اما…اند رفته و اند شده التحصيل

برايت بميرم…ماهان کردم چه تو با نزدی؟من دم و کردی تحمل را آبرويی بی اين سالها چطور…ماهان … 
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 جنسش هم و رنگ هم کيؾ با را سانتی هفت پاشنه چرم کفش.پوشم می را دوختم وخوش اندامی مشکی کرپ شلوار و کت

 صورتم ماليم اما کامل آرايش به دقيقی نگاه.دهد نشان را خودشان موهايم تا کشم می عقب کمی را ام مقنعه.کنم می ست

 علوم گروه مدير اتاق و پزشکی دانشکده مقصد…زنم می بيرون خانه از عطرم کننده مسحور بوی از مطمئن و کنم می

 را دانشگاه اين در خواندن درس قيد گيرم می تصميم لحظه يک…گيرد می نفسم دانشکده در سر ديدن از…درمانگاهی

 و آرام اما محکم قدمهايم…شوم می وارد ظاهری آرامش با و دهم می بيرون شديد بازدمی با را نفسم نهايتا   اما…بزنم

 ضربه چند…نه ديگر…نه پايم و دست اما…لرزد می دلم…دارم خاطره مکان اين گوشه به گوشه از…است شده حساب

 می سالم…نويسد می چيزی دارد…است پايين سرش…شوم می وارد بفرماييد شنيدن با زنم می گروه مدير اتاق در به

 نوشتنش…نشينم می…بنشينم که کند می اشاره دستش با…کند نمی بلند را سرش اما ايستند می حرکت از دستانش…کنم

پرسد می جدی و خشک و گيرد می سر از را : 

- بفرماييد رو امرتون …. 

کاش…گشتم برنمی کاش…گشتم برنمی کاش…گذرد می ذهنم از لحظه يک .. 

گويم می قاطع و محکم خودش مثل و گذارم می پايم کنار را کيفم : 

-  قضيه همين خاطر به…نکردم نام ثبت هنوز البته…هستم داخلی اول ترم رزيدنت من…نه يا هستين جريان در دونم نمی

رسيدم خدمت … 

 لبخند لبم بر اما…ماهان…کنم می ناله دلم در…شود می ام خيره و کند می بلند را سرش…گذارد می زمين را خودکارش

 دنبال دانم نمی…کاود می جزء به جزء را صورتم…است اش پيشانی خطوط شدن عميق لبخندم جواب…نشانم می گرمی

 هيچی درونش که سياه بادکنک يک مثل درست رسند می نظر به پيش سال 6 از تر سياه چشمانش…گردد می چه

گويد می کوتاه و کشد می موهايش به دستی…خالی خالی…نيست : 

- رسيده دستم به اش نامه…دارم خبر…بله … 

 چيزی منتظرم…دوزم می لبش به و آورم می پايين شده کشيده موهايش سمت به دستانش همراه به که را چشمانم

آيم می حرؾ به و کشم می آهی …دارد کراهت من با زدن حرؾ از انگار اما..بگويد : 

- کنم چيکار بايد االن من خب … 

گويد می طرفم به را دستش حوصلگی بی با : 

- زنيم می برد توی رو برنامه…ست ديگه هفته از کالسا شروع…ببرين تشريؾ و بدين رو مدارکتون … 

 به که دستم…خيزم می بر جا از و دهم می تحويل را مدارکم…شو دور چشمانم جلوی از زودتر چه هر يعنی اين خب

شنوم می را وارش زمزمه صدای رسد می در دستگيره : 

- بخونی؟ درس و اينجا برگردی خوای می رويی چه با واقعا    

 جديت با و انداخته پا روی پا…سينه به دست…ايستاده ميزش طرؾ اين.…چرخم می…شود می حبس سينه در نفسم

گويم می.…زهر تلخی به….. زنم می بگويم؟لبخند توانم می بگويم؟چه بايد چه…کند می نگاهم : 

- ام قربانی يه فقط من … 

گويد می و رود می اتاقش پنجره سمت به.…کوتاه…خندد می : 

- خوبه…خوبه.…فهميديم هم رو قربانی معنی…خوبه  
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 از که صدايی با زند می بيرون آتش چشمانش از حاليکه در…چرخد می سمتم به شدت با و ناگهانی حرکت يک با سپس

گويد می لرزد می خشم شدت : 

- چيم؟ من پس.…هستی قربانی تو اگه  

گويم می لب زير و اندازم می پايين را سرم : 

- کنم دفاع خودم از نذاشتی…ندادی زدن حرؾ فرصت من به وقت هيچ تو … 

کشد می طوالنی عميق نفس يک و بندد می را چشمانش : 

-  کيان با رو کاوه…بودم مست بگی خواستی بگی؟می چی خواستی می…وکيلی خدا نه…بدی توضيح خواستی می چيو

درسته؟..ديگه بگی خواستی می ؟؟؟آره؟همينو…گرفتم اشتباه  

گويد می سختی به و دهد می ماساژ دستش با را گلويش : 

 تر تحمل قابل واسم اونجوری…کيان با نه بودی گرفته اشتباه من با رو کاوه کاش ای که خورم می حسرت ساله 6-

کنه می نابود منو داره که اينه…نداشتم جايگاهی اشتباهاتتم تو حتی من اما…بود … 

دهد می ادامه و کند می فرو موهايش ميان را انگشتانش : 

 چی همه بار زير از و رفتی تو…کنم می تحمل رو دشمن و دوست زبونای زخم و ترحم پر نگاههای دارم که ساله 6-

 حاضر حتی تو…بودم من …سوخت و زد پا و دست کردی درست تو که جهنمی تو و موند که اونی..کردی خالی شونه

 که منی…جلوه دادم من…رو تو ؼلط و گناه تاوان…رو تو خطای تاوان…بدی پس رو اشتباهت تاوان و بمونی نشدی

بودم ماجرا اين فرد ترين گناه بی که منی…بودم افتضاح اين اصلی قربانی … 

 می حسی هر از خالی صدای با…لرزد می دلم و کنم می نگاه فروؼش بی چشمان به…نزديک خيلی…شود می نزديکم

 :گويد

-  می کنی؟چرا تازه دوباره شده خشک خونش و بسته دلمه ديگه که رو زخمی خوای می بشه؟چرا چی که اومدی االن

جلوه؟چرا؟ کنی؟چرا تداعی عذابو و رنج سال 6 اين ساعت هر و لحظه هر خوای  

کنم می زمزمه و دارم می بر عقب به قدمی : 

-  گرفته ازم راحت خواب…شدم ؼربت در به در سال 6…برگردوندن رو ازم همه…دادم پس اشتباهمو تاوان منم

 می زندگی تنها و تک و ندارم جايی پدريم خونه تو برگشتم که االن حتی.…خورم می اعصاب داروی مشت مشت.…شده

 عذابو اين که برگشتم حاال.…سوختم منم تو پای به پا…ماهان شدم نابود منم…باختم چيمو همه زدن بهم چشم يه تو…کنم

 می ازت فقط…محاله که دونم می…نميشه ديگه که دونم می.…نه…طرفم برگردی خوام نمی.…کن کمکم…کنم تموم

 نذار اما.…بخوام ازت چيزی ندارم حق من دونم می…زياديه خواسته دونم می…نباشی هم مقابلم…نيستی کنارم اگه خوام

کنم می خواهش.…بکشم زجر اين از بيشتر …. 

گويد می لب زير و چرخد می پنجره سمت به : 

- زندگيم از و من از…بمون دور من از تونی می که اونجا تا …. 

 و دهم می فشار را دستگيره…نشود سرازير اشکم تا زنم نمی پلک…رسد می پلکم پشت تا فشارد می را گلويم که بؽضی

کنم می فرار محيط آن از تر تمام چه هر سرعت با …. 

اميد بی روزهای اين از تنگه دلم … 

مايوس و خسته شبگرديهای اين از  …. 
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تنگه دلم بيهوده تکرار اين از …. 

کابوس يک و درد يک و ؼم يک هميشه  

 

 آمدنم از قبل که شوم می سفيدی 106 سوار لذت با…شود می تر راحت برايم کشيدن نفس زنم می بيرون که دانشکده از

 به و کشمش می بيرون کيفم از.…ميشود مانع گوشيم زنگ صدای که بزنم استارت ميخواهم…است خريده برايم بابا

کيان…کنم می نگاه زنش چشمک صفحه … 

شنوم می را اش خنده پر صدای…دهم می را جوابش مردد … 

- نگرفت؟ تحويلت شد؟ چی.…بيرون اومدی اتاقش از تر دراز پا از دست که بينم می…خب…خب  

گويم می و کنم می حفظ را خونسرديم اما…خورم می حرص : 

- شد انجام کارمم.…داشتم کار…بگيره تحويلم که بودم نرفته … 

گويد می و کند می کوتاهی خنده : 

-  بری خوای می…اوووم…کنی کار چی خوای می االن که بزنم حدس بذار…شد انجام نامت ثبت کار پس خوبه

نه؟.…ديدی هم رو کاوه زن شد قسمت شايد…بدی آب گوشی و سر يه…بيمارستان  

 استارت و کنم می قطع را گوشی اراده ؟بی…داند می کجا از را چيزها اين داند؟همه می کجا از کيان…شوم می خشک

 نمی اما…کنم دور اطالعاتش همه اين و کيان از را ذهنم کنم می سعی.…رانم می بيمارستان سمت به و زنم می

 دارد شايد…کنم می نگاه را سرم پشت آينه از وحشت با…گرفته نظر زير هم بدجوری…گرفته نظر زير مرا کيان…شود

 احتياط با و کنم می پارک بيمارستان پارکينگ در را ماشينم…بينم نمی آشنايی ماشين شلوؼی آن در اما…کند می تعقيبم

 می قلب بخش سمت به و کشم می صورتم به دستی…نيست کيان از اثری اما کنم می نگاه را اطرافم…شوم می پياده

 دستم…کنم می پيدا را اتاقش…است زياد پرستارها آمد و رفت.…است کار مشؽول قسمت آن در کاوه که دانم می…روم

کيان…ايستد می قلبم.…شود می کشيده محکم بازويم گيرم می دستگيره به که را …. 

گويد می اش شده کليد دندانهای ميان از است قرمز خشم از صورتش : 

- نياوردی باال منو سگ روی اون تا بريم بيفت راه …. 

 می ترسان محوطه توی.…افتم می راه دنبالش صدا بی و ندارم حرکتی هيچ جرأت که اند شده ترسناک چشمانش آنقدر

 :گويم

- پارکينگه تو ماشينم  

 از چشمانم.…راند می آور سرسام سرعت با…برد می خودش ماشين سمت به و کشد می را دستم کند نگاهم اينکه بدون

 ترمز با…ندارد وجود اين از تر وحشتناک چيزی هيچ و است عصبانی کيان…اند شده گشاد حد آخرين تا وحشت شدت

گويد می فقط و ايستاده خودم خانه مقابل…شوم می پرت جلو به شديدش : 

- شو پياده … 

 حرفی خواهم می…ايستد می رويم به رو خودش و نشاند می مبل روی مرا…شويم می وارد و کنم می باز را خانه در

گويم می و برم می باال را صدايم کمی…باشم قوی کنم می سعی…بيزارم خودم ضعؾ همه اين از…بزنم : 

- خوای؟ می من زندگی از کنی؟چی می تعقيبم من؟چرا جون از خوای می چی کنی؟تو می همچين کيان؟چرا چته  
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ؼرد می خشم با : 

-  تونی بری؟نمی و بندازی راه آبروريزی دوباره کنی؟اومدی می چيکار داری فهمی نمی…ای ديوانه…احمقی يه تو

 می آبرو بی خودتم دوباره…نميره کاوه آبروی فقط کار اين با که کنی درک تونی نيست؟نمی راهش اين که بفهمی

 بزرگ کردم می فکر…باشی بچه و احمق اينقدر تونی می چطور…کنن راست کمر تونن نمی خونوادت ديگه اينبار…شی

وقت هيچ…کنه نمی رشد وقت هيچ تو فندقی مؽز اون اما…کردی تؽيير کردم می فکر…شدی … 

زنم می داد و شوم می بلند : 

-  آبروی خواد می دلم نداری؟من من با نسبتی هيچ تو که کنم يادآوری بهت بايد منی؟باز کاره چه چه؟تو تو چه؟ها؟به تو به

 می خودت درد به برادريات و حمايتا…کن ولم…بيرون برو من زندگی داره؟از ربطی چه تو به آخه…بريزم خودمو

 االن…داشتی می هوامو بايد موقع اون…رفتی کردی ولم حماقتم و بچگی اوج تو داشتم احتياج بهت که موقع اون…خورن

 افتادم پات به که روزی اون…شده دير…کردنا تعقيب اين…نگرانيا اين…شدنا ؼيرتی اين واسه…کيان آقا شده دير ديگه

 زير که روزی اون…بندازی عقب روز يه فقط…روز يه رفتنتو من خاطر به نشدی حاضر حتی تو و نری پيشم از که

 و نبودی که روزايی اون تمام.…نکنم باز حسابی هيچ روت گفتی بهم که روزی اون…روندی ت خونه از منو بارون اون

 گرم مختلؾ دخترای با سرت تو و ببينمت که ت خونه در اومدم که روزايی تمام…کردم می دردودل اتاقت پنجره با من

 حتی تو و بيای تو که بود در به چشمم همش و شدم می مريض که روزايی همون…ديدی نمی منو حتی که طوری بود

 هيچ به نه… تو به نه ديگه االن…داشتم احتياج بهت روزا اون من…مردی واسم تو روزا همون…شدی نمی هم خبردار

 اينقدر اگه…بردارين سرم از دست اگه…بذارين اگه…بکشم بيرون آب از رو گليمم بلدم…نيستم محتاج ای ديگه مرد

 می فقط…خوام نمی وصی وکيل…خوام نمی برادر…خوام نمی قيم من…نکنين تصور احمق منو و کل عقل خودتونو

بفهم اينو لطفا  …کيان باشم تنها خوام …. 

 چشمان…ندارم را او با زورآزمايی توانايی اما شوم مانع خواهم می.…گيرد می دستش در را بازويم…شود می نزديکم

گويد می و دهد می بيرون صدا پر را نفسش.…مبهوت کمی شايد و…است ؼمگين سبزش : 

-  باعث و کردم اشتباه…کردم می ولت خودت حال به نبايد.…نبودم تقصير بی منم افتاده که اتفاقاتی توی…دونم می…آره

 خاطر همين به…کوتاهيمو عذاب…کاريمو کم عذاب.…کشيدم عذابشو هم سالها اين تموم تو…بزنی آتيش زندگيتو تو شدم

 با…آبروت با…کنی بازی زندگيت با دوباره بدم اجازه تونم نمی…شه تکرار اتفاقا اون بدم اجازه تونم نمی ديگه

 دارم ازت که شناختی با.…کنی دار لکه کاوه مثل ارزشی بی آدم خاطر به روحتو و جسم که ندارم تحملشو…حيثيتت

 درست چيزو همه تونی می…شدی محکم.…شدی قوی…شدی بزرگ کنی می فکر…مياری بار به فاجعه يه دوباره

 بر پسش از …نيست تو کار کار، اين…تونی نمی اما…ببينی آسيب خودت اينکه بدون..بريزی آبرو..بگيری انتقام…کنی

 رو بذارم انرژی هی…ميکنی چيکار داری االن که باشم استرس تو لحظه هر…کنم تعقيبت همش تونم نمی منم.…نميای

 به ديگه مصيبت يه دوباره نکنه که باشم نگران همش…گذره می سرت تو چی و کنی می فکر چی به داری تو االن اينکه

بياری بار … 

کند می زمزمه و دهد می فشارم خود به توانش تمام با.…کند می بوسه ؼرق را موهايم…گيرد می آؼوشم در : 

-  آسيب بهت کسی نذارم و باشم مواظبت بتونم اينکه واسه…داره وجود کابوس اين شدن تموم واسه راه يه تنها

 دوباره نذارم و باشه بهت حواسم روز و شب اينکه…کنی قمار چيتو همه ندم اجازه و کنم کنترلت بتونم اينکه واسه.…بزنه

کنی اشتباه ….. 

کند می نگاهم چشمانش متالطم چمنزار با و گيرد می ام چانه زير را دستش : 

 

- جلوه کن ازدواج من با …. 
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 قرار خودش حمايت تحت مرا و بگذارد سرم بر خواهد می که منتی اين از شايد…گيرد می ام خنده اما…چرا دانم نمی

 آؼوشش از…شود می تر زخمی ام شده دار حريحه ؼرور…نمانده باقی کردن حفاظت برای چيزی که وقتی آنهم.…دهد

 می نگاهم منتظر و برد می فرو وارششل جيب در را دستانش…نشينم می مبل دسته روی و گيرم می فاصله

گويم می و زنم می پوزخندی…کند : 

- هستم؟ چی مديون رو همايونی لطؾ اين من وقت اون  

گويد می و خورد می گره هم در ابروهايش : 

- چيه؟ منظورت  

گويم می و کشم می عميقی نفس : 

-  کاری خراب من که اينه خاطر به فقط گذشتگی خود از و فداکاری همه شن؟اين می حل مشکالت همه اينجوری يعنی

 بگيری؟من خودت از رو داری دوستش که کسی با ازدواج فرصت خوای می شه؟چرا می چی خودت زندگی نکنم؟پس

 ايجاد واست مشکلی هيچ که دم می قول بهت من…عمه پسر کنم خراب خودم خاطر به رو تو زندگی نيستم حاضر

 چيزيت پابند بيخودی خوام نمی…نيستی زندگی و زن اهل تو دونم می که من…باشی نگران اينقدر خواد خوبه؟نمی…نکنم

 بايد من ضمن در…کنی بازی خودت زندگی با ساده وجدان عذاب يه خاطر به خوام نمی…نداری اعتقادی بهش که کنم

 هيچ که ازدواجی اونم.…کنم نمی فکر ازدواج به فعال   خاطر همين به…بخواد اون که طور هر…کنم ادا ماهان به رو دينم

نيست توش عشقی … 

گويد می خونسردی با و دهد می تکان مبل پشتی به را سرش.…نشيند می کنارم : 

-  خواد نمی تو…من مورد در.…بدونی نيست بد که هست نکته تا چند…اما…بود جالب هم خيلی.…بود جالبی سخنرانی

هست کارام و زندگيم به حواسم…کنم می کار چی دارم دونم می من…باشی چيزا اين نگران …. 

 می و خندد می…زند می زل چشمانم در عميق و گيرد می دست در را ام چانه…شود می نزديکم و کند می بلند را سرش

 اما…اولی به زدی گند درسته البته…روش اينم…کردی تجربه رو عشق بدون ازدواج قبال   که تو…خودت مورد در: گويد

 انگشتاش سر و بده بازی منو تونه نمی کسی…بلدم خوب کارمو…کنم کنترل زنمو نتونم که نيستم ماهان من خب

نيست نگرانی جای نتيجه در…بچرخونه …. 

دهد می ادامه جدی کامال   و شود می محو لبانش از خنده : 

-  نمی رو زنش خيانت مردی هيچ…کنه قبول رو تو ديگه اون محاله گفتی خودتم که طور همون…ماهان مورد در اما و

 فکر…ذاشتم نمی ت زنده وجه هيچ به…بودم من اگه چون…نکشتت موقع همون چطور که عجيبه برام تازه.…بخشه

 هيچ اون…نداره فرقی هيچ جهنم با زندگيت کنی ازدواج باهاش دوباره اگه حتی چون.…کن بيرون سرت از رو ماهان

 صاؾ تو با هرگز ديگه ماهان دل…کنه پاک ذهنش از. …رو کاوه و تو…. اتاق اون…روز اون صحنه تونه نمی وقت

 می اگه…بخونی درس دانشکده اون تو خوای می اگه.…بمونی ايران خوای می اگه…شرايط اين توی پس…شه نمی

 خوندن درس…شه می سختت زندگی…دارن حضور کاوه هم و ماهان هم که جايی…کنی کار بيمارستان اون تو خوای

 در حديث و حرؾ هزار حرکتت هر از…سياهه ت پرونده چون…شه می ممکن ؼير کردن کار…شه می عذابت

 خودش به باشه تماس در تو با که مردی هر…شه می ساخته داستان يک و هزار ساده پرسی احوال و سالم يه از…مياد

 ايرانه اينجا.…ببره ای استفاده شده پهن همه واسه کنه می فکر که ای سفره اين از که بشه نزديکت ده می اجازه

 که کاری…تو پيشينه با کسی حال به وای باشه راحت درس و کار محيط توی تونه نمی دردسرش بی و آروم زن…عزيزم

 محيط اون تو خودش که کسی…باشی داشته شوهر اگه اما…بفهم اينو.…بشه پاک کسی ذهن از که نيست چيزی کردی تو

 تو اگه البته…شه می بسته دهنا…بزنه حرفی کنه نمی جرأت کس هيچ ديگه.…سرشناسه…داره آمد و رفت…کنه می کار

باشی گرفته ياد بودنو وفادار …. 
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 می نگاهم هنوز.…کنم می آزادش…گرفته درد ام چانه…زنند می دودو چشمانم…زند می قلبم به نيشتر حرفهايش

جدی…عميق…خيره…کند …. 

گويم می کندن جان به : 

- تو؟ چرا.…آدم همه تو؟اين چرا خب  

گويد می و نشيند می لبش روی پوزخندی : 

-  هيچ…. اينکه هم دوميش…نمياد سراؼت مردی هيچ ديگه دادی آب به جنابعالی که گلی دسته با …اول…مهم دليل دو به

بکشه بيرونت زنی می پا و دست توش که منجالبی اين از نميتونه و شناسه نمی رو تو من مثل کس … 

 خاطر به و دارد دوستم نگفت هم بار يک حتی اينکه از…راند می زبان بر که کالمتی تک تک از…خورم می حرص

گويم می و کنم می ای قروچه دندان…شده له واقعی معنای به ؼرورم…خواهد می را ازدواج اين خودم : 

-  بينی پيش…م آماده گی می که اينايی همه واسه…ماليدم تنم به هم رو چی همه پی…کنم نابود رو کاوه زندگی اومدم من

نيستم محتاج هم کسی ترحم و لطؾ و صدقه به و ميام بر پسش از و کردم رو روزايی همچين … 

گويد می تفاوتی بی با و کند می مرتب را موهايش…برميخيزد جا از.…اندازد می باال ای شانه : 

-  چه…بخوای چه…کنی خطا پا از دست دم نمی اجازه ديگه گفتم بهت که طور همون و…کنم نمی فکر اينطوری من

 که چيزيه همون اين…موافقی ازدواج اين با که هم تو…البته…باشم نداشته چه…باشم داشته باهات نسبتی چه.…نخوای

 می منو بازم…بودی اون بؽل تو…بودی ماهان زن که وقتی دونم؟حتی نمی کنی می فکر…خواستی می اول از

 به تو احساس…نخواستی ماهانو وقت هيچ تو…بمونی وفادار شوهرت به کمال و تمام نتونستی وقت هيچ تو…خواستی

 يه دنبال شدی می دور اون از تا چون…لرزيد می پات و دست ديدی می منو بار هر چون…بود عادت از ناشی فقط اون

نکن ناز الکی پس…گشتی می من دنبال اون روح و جسم توی تو…بودی من به شدن نزديک برای راهی … 

زنم می داد : 

-  تو مثل صدتا با اونو موی تار يه…دارم دوست ماهانو هنوزم خوام؟من می رو تو من گفته کی…کرده ؼلطی همچين کی

کنم نمی عوض … 

گويد می و کند می قطع را حرفم کالفگی با : 

-  اگه..بودی؟ شده ؼرق ديگه يکی بؽل تو من ياد به داشتی آوردی؟دوسش باال گندو اون و داشتی دوسش..…جلوه کن بس

 نمی که کنی باور خوای می کی…رو حرفا اين کن بس.…بودی رفته آخرش تا کاوه با تو که بودم نرسيده روز اون من

 خودم رو کسی اينکه حال به وای مياد دستم اخالقش بم و زير بگردم نفر يه با ساعت يه اگه بگی؟من دروغ من به تونی

 اتفاقا اين وقت هيچ فهميدنت می من مثل اونا اگه که…شناسم می بهتر هم مادرت و پدر از رو تو من…باشم کرده بزرگ

ضمن در..…افتاد نمی … 

گيرد می طرفم به را اش اشاره انگشت و کند می سکوت : 

 به تختم تو شبا ندارم عادت…نيستم ماهان مثل من چون.…باش نداشته دوستش بعد به اين از. …داری دوسش اگه حتی -

کنم می منفجر باشه توش ای ديگه مرد من جز به که رو سری…باشن داشته حضور نفر سه نفر دو جای … 

 می رو و زير را دلم چشمانش براق سبزی…کند می نزديکم را صورتش.…ميدارد بر ميز روی از را ماشينش سوييچ

گويد می آهسته…کند : 

- بری می لذت ماهان از بيشتر خيلی من با زندگی از باش مطمئن…باشی چيزی نگران نيست الزم …. 
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 می رها ام کننده ديوانه افکار با مرا و رود می.…شود می سيخ تنم بر مو که گويد می را جمله اين ؼيض با آنقدر

برد می فرو انتقام فکر در مرا و رود می…گذارد می تنها ام شده شکسته ؼرور با مرا رود می.…کند  

 

 اما…بزنم سر نگين به شمال بروم خواهم می ام گفته مادرم و پدر به…ام کرده حبس خانه توی را خودم که است روز دو

 وقت هيچ…است آمده درد به دلم تنهايی همه اين از…ام زده چمباتمه تختم کنج و ام بسته خودم روی به را پنجره و در

 چيز همه…ام نداشته هم صميمی خيلی دوست…بگويم آنها به را درددلم بخواهم که ام نبوده نزديک مادرم و پدر به آنقدر

 به او ظلم کنم؟از شکايت کی به او از.…حاال اما..…بخش آرام…دهنده تسلی..صبور سنگ…شنوا گوش…بوده کيان من

 صد.…گذاشته پيام و گرفته تماس خانه تلفن با بار هزار.…شد تمام شارژش تا زد زنگ ام گوشی به ؟آنقدر…ببرم پناه کی

 کوتاه مدت همين توی…بينند نمی را جايی ديگر چشمانم که ام کرده گريه آنقدر…مانده منتظر ساعتها و آمده در دم تا بار

 رويم به را ضعفم بارها و بارها…کرده نابود بودم کرده پا و دست خودم برای که نفسی به اعتماد تمام کيان بودنم ايران

 می سردی آب دوش و شوم می بلند جايم از زحمت به.…ديروزم بيخود آدم همان هنوزم من که کرده ثابت و آورده

 است روز دو…آيم می بيرون و پيچم می خودم دور را ام حوله…دهم می ادامه لجبازی با اما…کنم می لرز…گيرم

 کافی حاوی بسته و زنم می برق به را چايساز.…نشسته تنم در بدجوری سرما…رود می گيج سرم…ام نخورده هيچی

 می خانه در اش مردانه و بم صدای…شود می بلند تلفن زنگ نوای دوباره.…کنم می خالی ليوانی داخل را ميکس

است دلنشين برايم عجيب هم هنوز که صدايی…پيچد … 

-  که خورم می قسم خودت جون به…کن تمومش رو بازيا بچه اين.…ای خونه دونم می…کن باز درو اين بيا پاشو جلوه

شه می شروع االن همين از دقيقه دو.…باال ميام ديوار از نکنی باز درو ديگه دقيقه دو تا اگه … 

 می هم به را ميکسم کافی و گردم می بر ميزم پشت به دوباره…زنم می را آيفون حالی بی با و خيزم می بر جا از

 تک تک در نگرانی…دويده است معلوم…زند می نفس نفس.…رساند می من به را خودش ثانيه چند عرض در…زنم

 قفسه.…ريخته پيشانيش در موهايش…پوشيده مشکی جين شلوار با ای سورمه کتان پيراهن…است معلوم صورتش اجرای

گويد می بلند نيمه…است خشمگين رنگش خوش چشمان و رود می پايين و باال اش سينه : 

- کنم؟ها؟ چيکار تو دست از من آخه…دختر کردی ديوونم…خوره می بر بهت ای بچه هنوز ميگم وقتی  

گويم می بؽض با و کنم می بلند را لرزانم دست : 

-  می داؼونم…کنه می خوردم حرفات.…کشم نمی ديگه.…بسمه.…ندارم شدن تحقير طاقت ديگه…نگو…کيان نگو ديگه

 کس هيچ…تونم نمی ديگه…نزدم هيچی به لب که روزه دو…نخوابيدم که شبه دو…نيست تنم تو جون ديگه خدا به…کنه

 عذابم اينقدر که نيست من حق…بودی تو مسببش اومده سرم باليی هر…کاوه حتی…نزده آسيب بهم تو اندازه به زندگيم تو

 …بدی

 دستش دو هر…نشنيد می صندلی روی…آيد می آشپزخانه به و گذارد می اپن روی دارد دست در که را نايلونی و سوييچ

 را نگاهش طاقت…دوزم می دستم ليوان به را چشمانم.شود می خم سمتم به و گذارد می ميز روی آرنج از را

 را موهايم از ای دسته.…باشند رحم بی توانند می حد چه تا دانم می که چشمانی …چشمانش به کردن نگاه طاقت…ندارم

گويد می و گيرد می انگشتانش بين : 

- نمونده صورتت به رنگ.…چکه می آب داره موهات از  

کند می زمزمه کشد می ام گونه به را دستش : 

- کردی؟ چيکار خودت با…جلوه يخی چقدر  

کنم می نجوا…سوزد می انگشتانش جای…کشم می عقب را صورتم … 
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- کنم خلوت خودم با مدت يه خوام می… برو…بذار تنهام کيان … 

 می گير تنومندش بدن و ميز بين…بنشينم پايش روی کند می مجبورم…کشد می را دستم…شوم می بلند جا از

 را عطرش بوی تا نکشم نفس خواهد می دلم…شود می حلقه کمرم دور ديگرش دست…کند می نوازش را موهايم.…افتم

درمان هم و درد هم…است کيان هميشگی معجزه اين…شوم می آرام ناخودآگاه اما…نفهمم …. 

گويد می و کند می فرو گردنم در را سرش.…قبل از بيشتر خيلی…گرفته صدايش : 

-  ؼرورتو…شکستم دلتو…دونم می…بودی من فشار زير همش اومدی که روزی چند اين…دونم می.…کردم اذيتت

 اين تو بگم گيری؟اگه می آروم …نيست تو از بهتر منم روز و حال که بدونی هم تو اگه…اما..…دونم می.…کردم خورد

 به لب تو مثل منم بگم اگه.…دادم دست از وزن کيلو سه روز دو همين تو بگم اگه.…نخوابيدم ساعت 5 جمع سر شب چند

شی؟ می راحت…نزدم ؼذا  

 اشکم.…سرخيست های رگه از پر …اش جاذبه پر سبز چشمان…شود می خيره چشمانم عمق در و کند می بلند را سرم

 می هق.…را صورتم…را دستانم…را چشمانم…بوسد می …ريزد می فرو که را ای قطره هر…شود می سرازير

 .…زنم

- ؟…کنی می رفتار اينجوری کيان؟چرا کنی می کارو اين من با چرا  

کند می زمزمه : 

-  کنيم تموم عذابو اين بيا…درگيرم دنيا اين تموم و…تو…خودم با کردی؟من ش تجربه حاال چيه؟تا دونی می درگيری خود

 نمی ديگه ولی…خرابتره خيلی تو از من وضع…برزخم تو که ساله 13 من…جهنمی تو ساله 6 تو اگه…جلوه

بريدم…تونم …. 

گويد می و زند می لبم بر کوتاهی بوسه : 

- کن خالص جفتمونو و بگو رو بله … 

گويم می آهسته.…فهمم می را حالش آشفتگی…کنم می نگاهش : 

- کنی زندگی…واست خواهره مثل که کسی با تونی می چطور تو ولی … 

گويد می لب زير…محکم و خشن…کشد می آؼوشم در : 

- کاش ای…بود برادرانه تو به من حس کاش … 

زند می بيرون چاه ته از انگار که صدايی و کنم می حس گردنم روی را اش بوسه …. 

- حرفاست اين از بيشتر خيلی فاجعه عمق … 

 

 رايحه اين.…بو اين ديگر دانم می چون.…کشم می نفس استرسی هيچ بدون بار اين و گذارم می اش شانه روی را سرم

 می حس انگشتانم زير را اش برجسته عضالت و گذارم می اش سينه روی را دستم…است من برای ابد تا کننده مست

 دست با و انداخته کمرم دور را دستش يک…کشد می نفس منظم و آرام و گذاشته سرم روی را سرش هم او…کنم

 تمام وقتی…است کنارم وقتی…بيايند کش لحظات اين ابد تا خواهد می دلم. …کند می نوازش را موهايم ديگرش

 چيز همه…نفرت نه…کينه نه.…دلخوری نه…نگرانی نه…ماند می ای ؼصه نه ديگر…کند می حس را تمامش…من

 نمی يخ قلبم…شود نمی تنگ نفسم…لرزد نمی تنم ديگر…دشتها آرامش و چمنزاران سبزی به…شود می سبز

 آينده و گذشته چون…ندارد معنا درد باشد که کيان…است نقص بی و قشنگ چيز همه…کنم نمی احساس را سرما…بندد
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 زنده کيان بی چگونه من مدت همه اين…عجبم در…است کيان از پر که حالی و مانم می من…شوند می پاک ذهنم از

 جبران کمبود همه اين تا…برود بيرون تنم از روز همه اين خستگی تا بمانم آؼوشش در بايد سال چند دانم ام؟نمی مانده

 از حرفی هيچ…دارم دوستت نگفت هم باز…برسد ثبات به خورده زخم روح اين تا…بيابد تسکين درد همه اين تا…شود

 چشمان همين…محکم و بم صدای همين…گر حمايت دستان همين…کيان همين داشتن به من اما…نزد عشق

ام راضی…يوزپلنگی …. 

کند می خارجم خلسه از قشنگش صدای … 

-  و درست چيز يه بيار در هم رو حوله اين.…کردی خيس منم لباس…کن خشک رو موها اين…کوچولو موش پاشو

کنم می گرمش برگردی تا…گرفتم ؼذا واست…بپوش حسابی … 

گويد می گوشم زير…هميشه مثل…فهمد می را حالم.…خواهم نمی هم را دقيقه 5 برای حتی شدن جدا…خواهد نمی دلم : 

-  هم ديگه چيزای ی گشنه ؼذا بر عالوه من…دم می قورتت درسته بشينی اينجا خيس بدن و تن اين با ديگه کم يه اگه

 .…هستما

 اين توی کند شکنی حريم خواست می اگر…ندارد اثری تهديداتش…کنم می نگاه شوخش چشمان به و کنم می بلند را سرم

کرد می را کار اين بودم گذاشته اختيارش در را روحم و جسم رضايت با من که سال همه … 

گويم می لب زير و برم می فرو اش يقه در را سرم…خودش مثل…خندم می : 

- کنه؟ مخالفت و بياد بدش که کيه  

 کمی و گيرد می را بازويم…شوم می لذت ؼرق اش سينه رفتن پايين و باال از…کند می شادی از پر را دلم اش قهقهه

 اين باز چرا دانم نمی.…بگيرم چشم نگاهش از توانم نمی…کند می نوازش را ام گونه شستش انگشت با…کند می دورم

است خيس…اشک بی هم کيان نگاه…شوند می سرازير اشکها … 

تلخه که نگو شدم بزرگ نگو  

نمياد من به ديگه گريه نگو  

کن نوازشم ببر منو بيا  

خواد می دؼدؼه بی آؼوش دلم ……….. 

کند می زمزمه و گيرد می سينه به محکم را سرم : 

- نکن من با کارو اين…جلوه نکن … 

گويم می التماس با و زنم می چنگ پيراهنش به : 

-  اينکه از…نبودنت دوباره از…نبودنت از…کيان ترسم می…ذاری نمی تنهام ديگه که بگو…ری نمی ديگه بده قول

 باز اگه…ترسم می نباشی تو باز شم می بيدار که وقتی و باشه خواب همه اينا اينکه از.…ترسم می…کنی ولم دوباره

کيان ميرم می ديگه دفعه اين خدا به…ميرم می من…بذاری تنهام باز اگه…بری … 

 می قدرتمندش بازوهای ميان و کند می نوازش را کمرم…بار هزاران…بار صدها…بار دهها…بوسد می را موهايم

کند می نجوا گوشم کنار…فشاردم … 

- محاله ديگه…محاله … 
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گويد می و شود می خيره چشمانم به…گيرد می دستش دو بين را صورتم : 

-  می قول بهت منم جاش به…نخور ؼصه ديگه…نکش عذاب ديگه…نکن گريه ديگه کنيم؟تو معامله يه خوای می اصال  

 حاال…ره نمی قولم بره سرم من که دونی می…باشی من خونه تو ديگه روز 10 از کمتر يعنی…ماه اين آخر تا دم

نفسم بخند…بخند … 

گويم می و زنم می لبخندی زحمت به و کنم می پاک را اشکهايم : 

- چون.…چون…کن عوضش…ندارم دوست تختتو من…بده هم ديگه قول يه …. 

گويد می لب زير کند می بؽلم دوباره حاليکه در و گيرد می اش خنده…فهمد می را دردم : 

- کنم می عوضش فردا همين…چشم ولی…نخوابيده کس هيچ تو جز به …االن تا…تخت اون روی … 

 هم به را معامله توانستم نمی اما…کنم گريه هم باز خواهد می دلم…گيرد می آرام دلم اما…فهمم نی را منظورش

بياورم دوام دانم می بعيد هم را روز بيست همين…بزنم  

 

 بشوم زنش است قرار که حاال انگار…شوم می پشيمان اما…کنم می عوض کوتاهی رنگ قرمز پيراهن با را ام حوله

 باال سمت به قرمزی تل با و کشم می سشوار را موهايم…پوشم می جينی شلوار و مشکی تاپ…کشم می خجالت بيشتر

 را سرش…نشسته مبل روی…روم می بيرون ماليمی آرايش از بعد و کرده پا به را قرمزم صندلهای.…کنم می هدايتشان

 به و کنم می کنترل را خودم اما…زند می سرم به آؼوشش هوس دوباره…بسته را چشمانش و داده تکان پشتی به

 اشتهايی بازهم چرا دانم نمی…چينم می را ميز و ميکنم خارج گذاشته مايکروفر داخل که را ؼذاهايی..روم می آشپزخانه

 که دانم می اما است بسته همچنان چشمانش..کنم می نگاهش اپن سمت اين از.…است هيجان از اينبار شايد…ندارم ؼذا به

گويد می آهسته و کند می باز را چشمش گوشه..زنم می صدايش…نخوابيده : 

 

 …جانم-

 

 بازهم اما…کشد می خود طرؾ به مرا وجودش مؽناطيس…نشيند می لبانم روی اراده بی لبخند…رود می مالش دلم

گويم می سريع خيلی و کنم می مقاومت : 

 

- ست آماده ؼذا…بيا … 

 

 روی ناخودآگاه…آيد می آشپزخانه به و شود می بلند حالی بی با…تر کمرنگ اما…کند می سرايت هم او به من لبخند

 حرفی هيچ بدون و نشيند می رويم به رو هم او…ترسم می بدهم کؾ از اختيار اينکه از…نشينم می صندلی ترين نزديک

 نگاه متوجه خورم می که را لقمه آخرين…کند می همراهيم آخر تا اما…اشتهاست بی هم او قرار از..شود می مشؽول

گويد می لب زير…شوم می اش خيره : 

 

- کنيم صحبت بايد جلوه … 
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ترسم می…دارم آلرژی جمله اين به من…گيرد می فرا را وجودم استرس…شود می پاره دلم بند … 

 

گويد می چرخاند می ظرؾ در را چنگال نوک حاليکه در : 

 

-  عقد کالسات شدن شروع از قبل و هفته آخر تا که اينه تالشم تمام..کنم می صحبت پدرت با ممکن فرصت اولين در من

عروسی کارای دنبال رم می بعدش…کنيم … 

 

گويم می سريع : 

 

- کافيه عقد همون…بگيريم عروسی نيست نيازی … 

 

گويد می و نشيند می لبش کنج مليحی لبخند : 

 

-  دونه يه واسه آرزو کلی هم مادرت و پدر مطمئنا  .…ببينمت عروس لباس تو دارم دوست من…کوچولو خانوم نميشه

دارن دخترشون … 

 

گويم می حسرت با : 

 

- کردم من که کاری اون با…باشن داشته همکاراشون کردن دعوت و گرفت جشن به ای عالقه اونا کنم نمی فکر …. 

 

گويد می و گذارد می لبم روی را انگشتش : 

 

- فقط…گذشته بوده که چی هر…ديم نمی اهميتی هم مردم حرؾ به…زنيم نمی حرؾ قضيه اون مورد در ديگه…هيس … 

 

گويد می و کند می نگاهم مستقيم…دهد می تکيه صندلی به و دارد می بر را دستش : 

 

-  ای ديگه مرد هر يا ماهان کاوه، بر و دور شرايطی هيچ تحت ندارم دوست…داری خبر من حساسيتای از تو فقط

 …ببينمت
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گويم می آهسته…شک دهنده آزار و بد حس اين از…گيرد می دلم : 

 

- برگشتم انگيزه همين به فقط من…کيان بده پس کارشو تاوان بايد کاوه ولی … 

 

گويد می و دهد می تکان را سرش : 

 

-  اقدامی اون عليه بخوای تو که بينم نمی دليلی…هست بدبخت کافی اندازه به االنشم همين…داده پس کارشو تاوان اون

بمونی تنها يا بزنی حرؾ باهاش نبايد شرايطی هيچ تحت…بشنوه صداتو حتی خواد نمی دلم من…بکنی .. 

 

 دهم می تکان تاييد عالمت به را سرم اما…شوم کاوه خيال بی توانم نمی و است توانم از خارج چيزی همچين که دانم می

کنم می زمزمه و : 

 

- کنم زندگی وجدان عذاب اين با تونم نمی من…ببخشه منو بايد اون…بزنم حرؾ باهاش بايد چی؟من ماهان … 

 

دارد می نگه پايين را صدايش اما…شود می تند لحنش و طوفانی نگاهش : 

 

-  می صحبت باهاش خودم من…نبوده تقصير بی اومد پيش که جرياناتی تو اونم چون…باشی ماهان نگران خواد نمی تو

ببينم برش و دور رو تو ندارم خوش اما…کنم … 

 

دهد می ادامه و کشد می صورتش به دستی : 

 

- تره راحت هردومون خيال اينجوری…کنم تنظيم تو شيفتای با شيفتامو کنم می سعی … 

 

 می و کشم می آهی…دانم نمی خودم حق را بددلی و شک اين اما…ندارم هراسی هيچ کيان با بودن لحظه به لحظه از من

 :گويم

 

-  تو مسببش اما…سياهه م پرونده تو قول به..کردم خيانت شوهرم به بار يه من…باشی داشته شک بهم داری حق

 نمی هم ابد تا…باشم داشته دوست رو مردی تو جز به نتونستم وقت هيچ چون…شد خبط اون باعث تو فکر…بودی

کنم؟ خيانت هم تو به ممکنه کنی می فکر چرا…تونم  
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گويد می جدی و محکم : 

 

-  که…دوتا اون خصوصا  …شناسم می خوب رو مرد جنس من اما…نيست کار در هم شکی…کنم نمی فکری همچين من

همين فقط…بزنه هم به رو آرامشت دوباره و کنه ايجاد مزاحمت واست کسی بدم اجازه خوام نمی…بودن رفيقم جفتشون .. 

 

؟؟؟…دانستم نمی من ؟؟؟چطور.…بودند رفيق کيان و ماهان  

 

ميگويد و دهد می بيرون صدا پر را بازدمش : 

 

-  توی قدرتی چه دونی نمی تو…گفتم چيزی يه…بودم عصبی…بدهکارم بهت روزم اون حرفای بابت هم عذرخواهی يه

داری بيچاره من اعصاب رو رفتن رژه … 

 

گويم می و زنم می لبخندی زور به : 

 

کنی تحقيرم و بکوبی سرم تو رو ماجرا اون شی می عصبی که بار هر باشه قرار اگه ولی - … 

 

گويد می شمرده و کند می قطع را حرفم : 

 

- مونه می چيزی يه فقط…کنيم می فراموش هميشه برای امروز همين رو ماجرا اون…عزيزم بکنم ؼلط من … 

 

 اما.…بندد می و کند می باز را دهانش بار چند…کند می دل دل…دارد ترديد گفتنش در…دزدد می صورتم از را نگاهش

گويد می…شده دار خش کمی صدايش حاليکه در و اندازد می پايين را سرش…شود گفتنش خيال بی تواند نمی : 

 

- بدونم که باشه حقم کنم می فکر اما…نباشه درستی سؤال شايد .. 

 

ميگويد و گذارد می گلويش روی را دستش…کشد می عميقی نفس : 

- رفتين پيش کجا تا…که اينه ؟منظورم…بود حدی چه در ماهان با تو رابطه … 
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گويم می و شوم می صورتش ميخ مبهوت…گيرد می بر در را وجودم سراسر آتش ناگهان اما…کنم می يخ اول : 

 

- بودم عقديش زن من…بود شوهرم ماهان!!!…کيان … 

 

گويد می قاطع و تند…گرايد می سرخی به صورتش : 

 

- بودين نکرده که عروسی اما…درسته .. 

 

گويم می دلخوری با…شود می شديدتر حقارت حس : 

 

- دخترم هنوز من…نباش نگران…دختربودنه منظورت اگه … 

 

 نمی هيچی و کند می سکوت اما…بداند بيشتر دارد دوست دانم می…فهمد می را ام ناراحتی…کند می نگاهم

دهم می ادامه خودم…پرسد : 

 

- بشم مشروعش و منطقی های خواسته و تماسها مانع تونستم نمی من ولی … 

 

گويد می تلخی به و آورد می جلو را صورتش…عميق خيلی…نشيند می لبش روی پوزخندی : 

 

- ؟…کرد می خواستی؟مجبورت نمی زد؟خودت می دست بهت زور به ماهان يعنی  

 

 نگاهی…خورد می زنگ اش گوشی…عصبی و آشفته…است کالفه…اندازم می پايين را سرم…ندارم گفتن برای حرفی

 می و نشاند می ام گونه روی کوتاهی و سرد بوسه…آيد می سمتم به و شود می بلند سريع و اندازد می اش صفحه به

 :گويد

 

- کنم اقدام فرصت سر هم من تا بگی بابات مامان به رو جريان بهتره هم تو…دارم کار خيلی…ديگه برم من … 

 

است اين مهمترينش که…سؤال از دنيايی و مانم می من…زند می بيرون خانه از سرعت به و دارد می بر را سوييچش : 
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- ؟؟.…زن يا بود مرد…گرفت تماس که کسی  

 

 می منتظر استرس با و کشم می خانه گوش و سر به دستی.…بيايند ديدنم به که خواهم می و گيرم می تماس مادرم با

 مادرم…رسند می راه از تنقالت و خوراکی کلی با…کنم بينی پيش قضيه اين به نسبت را العملشان عکس توانم نمی…مانم

گويد می و اندازد می گردنم در دست : 

- گذشت؟ عزيزم؟خوش رسيدی کی  

 و کند می خانه چيدمان به نگاهی پدرم…کنم می دعوتشان داخل به.  دهم می تکانی را سرم ام گفته که دروؼی از شرمنده

گويد می اش هميشگی آرامش با : 

- آفرين…آفرين…شدی قابلی دار خانه … 

 به ميوه و چای بهانه به..کنم می احساس دهانم توی را قلبم ضربان..کنم می تشکر سرسری و زنم می رويش به لبخندی

گويد می دارد می بر را روسريش حاليکه در و آيد می سرم پشت مادرم…روم می آشپزخانه : 

- خونه؟ برگردی خوای نمی مامانی؟هنوز راحتی اينجا  

دهم می جواب گذارم می سينی توی را فنجانها حاليکه در : 

- کنم زندگی کوی محوطه تو تونم نمی ديگه من که دونين می خوب خودتونم…ندارم مشکلی…مامان خوبه … 

 

گويد می و کند می عوض را حرؾ…بندد می نقش اش چهره در تأسؾ : 

- حتما شده بزرگ خوبه؟بچش بود؟شوهرش چطور نگين … 

 جبران جوره هيچ ام کزده وارد زندگيمان به من که آسيبی شک بی..کند می متالطم را روحم است صدايش در که حسرتی

گويم می و زنم می لبخندی زورکی.…شود نمی : 

- مرتبه زندگيش…شکر رو خدا…بود خوب …. 

 مشؽول تلويزيون کانالهای با معمول طبق پدر…شويم می هال وارد مادر همراه و گذارم می سينی کنار را شيرينی ظرؾ

 موهای به…کنم شروع بايد چطوری دانم نمی…نشينم می رويشان به رو و گذارم می ميز روی را سينی.…است

گويم می و کنم می صاؾ را صدايم…دوزم می چشم پدرم جذاب همچنان صورت و گندمگون : 

- بزنيم؟ حرؾ کم يه ميشه…جون بابا  

گويد می و دهد می من به را توجهش و گذارد می ميز روی را کنترل : 

- بزنيم حرؾ باهات و ببينيمت سير دل يه نتونستيم هنوز اومدی که وقتی چند اين تو که اين؟ما از بهتر چی … 

گويم می آهسته و اندازم می زير به سر…است کباب مظلوميتشان همه اين برای دلم : 

- بخشيدين؟ منو شما…بابايی  

گويد می رسايش و صاؾ صدای با و کند می جا به جا چشمش روی را عينکش : 

-  نحوی به ما همه…نبوده تو گردن تقصيرا همه دونيم می که شرايطی در نبخشه؟اونم بچشو تونه می مادری و پدر کدوم

 ديگه االن ولی…شديم سرپا دوباره تا کشيد طول..بابا بود بدی ضربه…خب اما…بوديم مقصر اتفاق اون توی
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 از رو نفر يه اشتباه اين خاطر به نبايد…کنه می اشتباه زندگيش تو انسانی هر…شده تموم هم سياه دوران اون…گذشته

 از…باشی قوی بايد…کنی فراموش رو موضوع اون بايد هم تو..جوونيمونه و عمر ثمره که کسی اونم..کرد ساقط هستی

کنيم می حمايتت جوره همه و پشتتيم مامانتم و من باش مطمئن…بسازی نو از زندگيتو و بگيری درس اشتباه اين … 

 می نگاه متبسمش چهره به…کند می آرام را قلبم…پدرم حرفهای گرمای…شود می جاری تنم پی و رگ تمام در آرامش

 چشمهای کنم می احساس..آرامش نهايت يعنی اين و خندد می خيسش چشمهای با هم مادرم…زنم می لبخند دل ته از و کنم

گويم می و گيرم می را چشمانم خيسی انگشت سر با…اند شده تر هم من : 

-  جبران تونستم می کاش..بود جنايت…نبود خيانت کردم ماهان با من که کاری…بخشه نمی منو وقت هيچ ماهان دونم می

 از ابد تا ماهان و نداره وجود راهی هيچ دونم می ولی..کنم درست رو چی همه و برگردم عقب به تونستم می کاش…کنم

مونه می متنفر من … 

کند می زمزمه…طوالنی و بلند..کشد می آه پدرم … 

-  گريه ساعتها منو اتاق تو اومد روز يه…بود درگير خودش با رفتنت از بعد مدتها تا…بابا داشت دوستت خيلی ماهان

 از دونه يه حتی…کرد مقاومت…موند سرپا اما…ماهانه زنه می زار داره ها بچه مثل که کسی اين شد نمی باورم…کرد

 آب ذره ذره من ولی..بيفته پا و دست تو بيشتری مفت حرفهای بده اجازه و بزنه جا خواست نمی…نکرد کنسل کالساشو

 خونوادش چی هر…برگرده قبلی شرايط به نتونسته هنوزه که هنوزم…رفتنش فنا به…شدنش داؼون…ديدم رو شدنش

 يه ماهان…دم می ترجيح رو تنهايی…شدم زده …تونم نمی ديگه گه می..نميره بار زير بگيره زن که کنن می اصرار

 دووم االنشم تا واال!!!…ببينی خودت چشم با رو ای صحنه همچين و باشی و مرد…داره حقم…شد پير…بابا شد پير شبه

حرفه خيلی آورده …. 

 پهلويش به ای سقلمه مادرم…وجدان عذاب اشک…شرمندگی اشک…ندامت اشک…ريزم می اشک من و گويد می پدر

 درد از تا بگويد آنقدر دارم دوست…دهد ادامه پدرم دارم دوست من اما…کند می اشاره من به ابرو چشمو با و زند می

گويد می و دهد می تکان سری پدرم…بميرم ام شده مرتکب که ؼلطی اين : 

-  اجازه…بودی گفته اگه..دونستيم می بودی؟اگه ؼريبه ما با اينقدر جون؟چرا بابا داری دوست کيانو که نگفتی ما به چرا تو

بابا؟ ندونستی محرم رو ما چرا…کنی بازی ماهان زندگی با ذاشتيم نمی…بزنه سر ازت بچگانه کارای اون داديم نمی  

بارها و بارها..زنم می هق…دانند می را چيز همه مادرم پدرو پس … 

-  کمبود…کنم می ازدواج ماهان با گفتم…بودم کرده فکر چی خودم پيش دونم نمی…بگم دردمو نتونستم…بابا بگم نتونستم

 با ازدواج با…بود کيان نبودن فقط دردم ديروزش تا اگه..شد هم بدتر…نشد…بابا نشد اما..ميشه جبران کيان

 سر رو بال اين خواستم نمی خدا به اما…کردم بچگی…کردم حماقت من…شد اضافه هم لعنتی وجدان عذای…ماهان

بزرگ خيلی…جون بابا کردم بزرگی ظلم ناخواسته…بيارم ماهان … 

 می و کشد می آه دوباره پدرم…کند می نوازش را موهايم نرم و گيرد می آؼوش در را سرم و نشيند می کنارم مادرم

 :گويد

-  فکر بهش ديگه االنم…نيست تو ذات تو بودن بد همه اين دونم می…شناسم می خوب خودمو بچه من..بابا دونم می

 همه و کنين فراموش را تلخ خاطره اون بايد…بدين ادامه زندگيتون به بايد…ماهان هم..تو هم…گذشته…شده تموم…نکن

 می هم تو به…نيست حلش راه روندن چوب يه به رو همه و شدن دنيا تارک.…گفتم ماهان به.…بسازين نو از رو چی

کنه نمی حل رو چيزی…ست مسئله صورت کردن پاک واقعيت از کردن فرار.…گم … 

گويم می لب زير کنم نگاه چشمانش به اينکه بدون : 

- کرده خواستگاری من از کيان…بابا … 
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 صورت به مادرم و شده خيره چايش استکان به پدرم…کنم می نگاهشان ترس با..است هردويشان جواب ممتد سکوت

آيد می حرؾ به پدرم…گيرد می طپش باز قلبم…من … 

- گفتی؟ چی تو…خب  

گويم می آهسته : 

- دونين می کيان به نسبت منو نظر که شما … 

- هستی؟ راضی اينکه يعنی اين  

گويم می نگرانی با و کنم می بلند را سرم : 

- هستين؟ ناراضی شما  

گويد می و زند می بخشی آرامش لبخد : 

-  که اين و.…خودمه پسر مثل ديگه که اون بسپارم؟ دستش به رو تو بتونم شرايط اين تو که کيان از بهتر کی…دخترم نه

نداری کردن اشتباه واسه جا ديگه…کن فکر خوب دفعه اين..بابا…جلوه فقط.…کند می کفايت خوايش می اينقدر تو …. 

 از…کند می منجمد رگم در خون هفته آخر و کيان به کردن فکر…کشم می راحتی نفس…دل ته از اما آرام…خندم می

 …شوق

گويم می ساده …. 

سربسته و ساده … 

 !!…همين

ديوانه ی ديوانه تو عشق از شدم  … 

 !!!…ببين

 

 می خيره درخشانم حلقه به گاهی…کنم می نگاه چينم پر سفيد لباس به گاهی… ام نشسته مشترکمان اتاق تختخواب روی

 لبخند دلنوازترين با هم او و گفتم کيان به را عمرم ی بله ترين شيرين امروز…است بسته جانم به اينبار که ای حلقه…شوم

گفت و بوسيد را صورتم ممکن : 

- نداريم هم با نسبتی بگو بازم داری جرأت اگه حاال … 

 کامال   را عروسی و عقد شد چاری پدر زبان از که من خواسته به …آرام و سرخوش…خنديدم…اش خنده پای به پا

 جشن در…ترسم می عروسی و عقد بين افتادن فاصله از…ام گزيده مار من…. کرديم برگزار يکجا اما…مختصر

 لحظه.…ام راضی هرچيز از بيش خلوتی و سادگی اين به من و…نداشت حضور کسی يک درجه اقوام جز به کوچکمان

 می ام عمه و مادر و پدر های چشمه در همزمان را شادی و اشک برق…نماند خالی کيان قوی و گرم دستان از دستانم ای

 مقابلم کنسول در را تصويرم و کنم می بلند را سرم…کردم درک را ابرها روی رفتن راه واقعی معنای امشب……ديدم

 می خود به در شدن گشوده صدای از…کرده تر درخشان را صورتم است ساطع چشمانم از که شوقی برق…بينم می

 می نگاهم لخند با اش مشکی دوخت خوش شلوار و کت در…در چهارچوب به زده تکيه…سينه به دست کيان…آيم

 می زير به سر و شوم می سرخ نگاهش خيرگی از…مردم مردانگی همه اين برای…رود می ضعؾ دلم.…کند

 می حبس نفسم…رود می فرو تاريکی در اتاق و زند می را برق کليد…بندد رامی در و شود می داخل…اندازم
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 يکی هم را پيراهنش های دکمه.…اندازد می صندلی دسته روی و آورد می در را کتش…کنم می حس را حرکاتش…شود

 به و اندازد می ای گوشه به هم را پيراهنش…بزند کراوات نشد حاضر هم عروسيش شب در حتی…کند می باز يکی

 ترسم اش برهنه سينه ديدن…لرزم می اضطراب و هيجان از…نشيند می کنارم و کند می روشن را آباژور…آيد می سمتم

کند می زمزمه و چرخاند می خودش سمت به را صورتم و شود می بند ام چانه به دستش…کند می بيشتر را : 

- نفس شدی خوشگل خيلی … 

گويد می و نشيند می لبانش روی خنده…شود می داغ هم کيان دست صورتم حرارت از : 

- ما واسه شده خجالتيم چه … 

دهد می ادامه و کند می لمس را ام شده پيچ شکوفه موهای : 

-  برميام پسش از طوری همين ببينم بذار…کنم روشن چراؼو ندارم دوست اما…کنم راحتت ها شکوفه اين شر از اول بايد

نه يا …. 

 

گويد می و کشد می راحتی نفس شود می که تمام…برسد کارش به راحتتر تا نشينم می کج کمی : 

- آخه نيست موها؟حيؾ اين با کردی چيکار … 

 می عميق نفس چند و برد می فرو موهايم بين را سرش.…کند می پخششان ام شانه سر روی و کند می پريشانشان دست با

شود می لرزان صدايش.…کشد : 

- موها اين ده می بويی چه …. 

 می نفوذ سلولهايم تک تک در هم او عطر بوی…کشد می آؼوشم در پشت از و کند می رد ام سينه زير از را دستش

گويد می لب زير و گذارد می گذارد می ام شانه را سرش…کند : 

- خوشگلم؟ترسيدی؟ زنه می تند اينقدر قلبت چرا  

گويم می زحمت به و دهم می قورت را دهانم آب : 

- کند می اذيتم داره ضربانش ولی…چيه دونم نمی…نيست ترس…نه … 

گويد می آهسته سوزاند می را پوستم نفسش داؼی…شود می منقبض بدنم…گذارد می قلبم روی را دستش : 

- قلبت؟؟؟ رو گذاشتی گرفتی دستمو…بياد کنکور نتيجه بود قرار که روز اون يادته  

گويد می و بوسد می را گوشم…کنم می پايين و باال را سرم : 

- گرفتی ازم خوراکو کوچولو؟خوابو خانوم آوردی سرم باليی چه دونی می … 

 در و چرخم می کامل…شده تر داغ نفسش انگار…چسبانم می صورتش به را ام گونه و کنم می کج را سرم کمی

کنم می زمزمه و کشم می صورتش به دستی…بوده آمالم کعبه هميشه که چشمانی…شوم می خيره چشمانش : 

- کنی تصورش تونی نمی حتی که اونقدر…کيان دارم دوست خيلی … 

گويد می آهسته…بوسد می و بويد می… کند می بلند را دستم : 

- عمرم من اندازه به نه…عزيزم من اندازه به نه … 
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 به را صورتی خواب لباس.…کشد می عقب کمی و بوسد می را ام گونه…کنم می فرو نرمش موهای بين را انگشتانم

گويد می و گيرد می سمتم : 

- خانومم کن عوض لباستو … 

کند می نجوا و زند می لبخند…کنم می نگاهش تعجب با : 

- ندارم ازت توقعی هيچ من…داری استرس…ای خسته امشب … 

 می در را لباسم…کنم می پاک را آرايشم…رود می حمام به و خيزد می بر…بالم می وجودش به …شعور همه اين از

 گرم چشمانم…دهد نمی مجالم شبه چند اين خستگی اما…بمانم منتظرش خواهد می دلم…خزم می پتو زير آهسته و آورم

 کمی.…گيرد می آؼوش در مرا آهسته و لؽزد می سرم زير به که دستی و کنم می حس را حضورش اما…شود می خواب

 زندگيم الاليی زيباترين ريتميک و ماليم ضربان همين و کنم می تنظيم قلبش روی را گوشم…کنم می جا به جا را خودم

شود می  

 

 و کشد می موهايش به دستی…کند می تنش شرتی تی..خيزد برمی سريع کيان…پريم می جا از هردو در زنگ صدای با

 می تيز را گوشهايم…بندم می را چشمانم دوباره حاليکه در و کشم می باال ام چانه تا را پتو…شود می خارج اتاق از

رود می و پرسد می مرا حال…آورده صبحانه…دهم می تشخيص را مادرم صدای…کنم … 

 می هوشيار گوشم الله روی انگشتانش حرکت با.…کشم می نفس را عطرش و کنم می فرو کيان بالش توی را سرم

کند می نوازش را وجودم صدايش…کند نمی رهايم خواب سستی و رخوت اما…شوم : 

- گشنمه من…خانمی شو بيدار .. 

گويم می حال بی : 

- م خسته خيلی…خدا رو تو…بخوابم ديگه کم يه بذار  

گويد می و خندد می : 

- کرده چيکار ديشب کنه می فکر ندونه کی هر که…خستم گه می همچين … 

 می تر ريخته به را اش ريخته بهم موهای و گردانم می بر طرفش به را رويم…نخندم توانم نمی ولی…کشم می خجالت

گويد می و کشد می موهايم به دستی…کنم : 

- من محبوب ابريشمی خرمن اين به زدن چی نيست معلوم…شده چوب عين موهاش…کن نگاه … 

کنم می زمزمه و شوم می ميخ چشمانش در : 

- شدم؟ زشت که اينه منظورت  

 را نگاه اين و ام داشته را ماهان با زندگی تجربه…شناسم می خوب را نگاه طرز اين من…شود می عوض نگاهش حالت

 می شدت نفسم…شود می خيره لبهايم به و گذارد می شکمم روی را دستش..شود می خم…ام ديده او چشمان در بارها

 تمام…کند می بلند را فؽانم گيرد می گلويم از که گازی با او اما…کنم می بلند را سرم…بندم می را چشمانم…گيرد

زنم می داد.  کوبم می اش سينه بر مشت با و کنم می حمله سمتش به…شود می سخ تنم موهای … 

- ريخت تنم گوشت مياد؟؟همه بدم کار اين از من بگم چقدر … 

گويد می شود می بلند حاليکه در و خندد می : 
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-  واسه بيا شو آماده زود االنم…نيست تو گلوی گرفتن گاز از تر بخش لذت کاری هيچ من واسه…عزيزم کنی عادت بايد

کرده چيکار مامانت دونی نمی…صبحونه … 

کند می نثارم چشمکی و گردد می بر…ايستد می ای لحضه : 

- نيست حقت صبحونه اين خوردن که هرچند … 

 سرعت با…رود می بيرون اتاق از و زند می ای قهقهه…کنم می پرتاب سمتش به را بالش خشم با و گيرم می گر هم باز

شوم می خارج اتاق از و بندم می را موهايم..کنم می آرايش و پوشم می لباس سرعت همان با و روم می حمام به نور … 

 می کنارش…است بيمارستان از تماس که فهمم می حرفهايش از…کند می صحبت موبايلش با دارد و ايستاده پنجره کنار

 سرتاپايم به نگاهی…پاشد می رويم به مهری پر لبخند و گردد می بر…کنم می حلقه شکمش دور پشت از را دستم و روم

که معنی اين به…دهم می تکان را سرم…اندازد می باال را ابروهايش و کند می : 

 چيه؟-

 می آشپزخانه به و بوسم می را اش گونه و ايستم می پا نوک روی…دهد می فشار و گيرد می انگشتش دو بين را ام بينی

کرده چه مادر واقعا  ..روم ….!!! 

 می قرار دستانم روی را ام چانه و کنم می حايل اپن روی را آرنجم…کنم می آماده هم را چای و چينم می را ميز سريع

 به را دستانش..کند می تمام را تلفنش…گيرد می اش خنده کردنم نگاه و ايستادن حالت از…کنم می نگاهش منتظر و دهم

گويد می طلبکارانه و زند می کمر : 

- الکاتبينه کرام با مريضام و خودم حساب که کنی پرت منو حواس اينجوری هميشه باشه قرار اگه … 

گويد می شيطنت با و آيد می نزديک..کنم می نگاهش فقط…العملی عکس هيچ بی..حرفی هيچ بی : 

- کن جويی صرفه پوشيدن لباس تو طوری همين هميشه عزيزم … 

ميدهد ادامه کنان زمزمه و اندازد می دورم را دستش : 

- هام جويی صرفه جور اين عاشق من … 

 و خنده هر با…کنم می صرؾ گذارد می سرم به سر هايش شيطنت با او و ام نشسته پايش روی حاليکه در را صبحانه

 دستم…شوم می طاقت بی..دهد می دستم به که را لقمه آخرين…شود می فراموشم مکان و زمان و لرزد می دلم چشمکش

کنم می نجوا و مانم می خيره چشمانش سبز تيرگی در…کنم می باران بوسه را صورتش و اندازم می گردنش دور را : 

- باشه داشته دوست رو شوهرش من انداز به که نيست زنی هيچ دنيا اين تو … 

 من ذهن اما…گيرد می آؼوشم در محکم و زند می پيشانيم بر ای بوسه…نشيند می لبهايش روی وسيعی و عميق لبخند

است چيز يک درگير : 

- ؼمگينه؟ اينقدر کيان چشمای چرا  

 

 از قبل…دارم می بر را گوشی و شوم می بلند نارضايتی با…کند می خارجم دارم که خوشی حال از تلفن زنگ صدای

کند می قطع را نفسم دختری ظريؾ صدای بگويم الو اينکه … 

- سونيا…منم بابا …الو…خاموشه؟ موبايلت کجايی؟چرا هست معلوم…کيان..الو … 
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گيرم می خورد می چای خونسردی با دارد که کيان طرؾ به و کنم می دور صورتم از را گوشی : 

- دارن کار تو با … 

 می زانوهايم…بندم می را در و روم می اتاق به…شوم نمی منتظرش…بندد می نقش صورتش در تعجب کالمم سردی از

 می مگر اما…کنم منفی فکر ندارم دوست…دهم گوش اش مکالمه به ندارم دوست…نشينم می تخت روی…لرزند

 روز آن ياد…کشد می آتش به را جانم و رسد می راه از من زندگی مراحل ترين حساس در هميشه سونيا اين…شود

 گردن و سر بر…من کيان…کيان احساس پر بوسهای…دختر مستانه های خنده و کيان سرخ چشمان…افتم می جهنمی

 فريادهای…تنم بر لباس شدن پاره…سبزش چشمان و کيان عطر بوی…شدنم مست…کاوه حرفهای…او برانگيز وسوسه

 لرز احساس…ماند خواهند من زندگی کابوس ابد تا که اشکهايش و…جمعيت آن مقابل در ماهان زدن زانو…کيان وقفه بی

 در…کنم نمی نگاهش…شود می باز ضرب با در…پيچم می خودم دور را پتو…است سرد عجيب تيرماه هوای…کنم می

گرفته خيلی دلم…مشترکم زندگی روز اولين … 

زند می صدا و نشيند می زمين روی..پايم کنار : 

 …جلوه-

زند می موج صدايش در شرمندگی…اندازد می پايين را سرش که بيند می چه چشمانم در دانم نمی…کنم می نگاهش : 

- کنم عوض رو خونه خط رفت يادم .. 

بلدند زيادی دخترهای را اينجا آدرس…کنی؟ می چه را خانه خود..کنی عوض هم را خط…درد پر…خندم می دلم در … 

زند می صدايم دوبار : 

 …جلوه-

دارم هراس…شوم شريک کسی با را کيان اينکه از من…ترسم می سونياها و سونيا از من…کنم نمی نگاهش اينبار … 

 به کردن نگاه از…کند می بلند را سرم و گذارد می ام چانه زير را دستش…شوند می سرازير دوباره مزاحم اشکهای

دارد التماس رنگ صدايش بار اين…کنم می پرهيز چشمانش : 

- دم می قول…شه نمی تکرار ديگه اتفاق اين…خانومم…عزيزم … 

لرزد می هم صدايم…دلم مثل درست … 

-  همين با من…کنين نامزد قراره گفت کاوه…من به توجه بی…من چشم جلوی…بودی دختر همين با تو…روز اون

 آبرو بی ماهان…شدم آبرو بی من…دختر همين خاطر به.…خوندی شعر براش…بوسيديش تو که ديدم چشمام

 می بازهم…کرده خراب زندگيمو بار يه که کسی…آدم همون…اومده دوباره حاال…شدند آبرو بی بابام مامان…شد

 …تونه

 می سرم حايل را بازويش و نشيند می زانو چهار…کنم می سقوط آؼوشش در پتو با همراه…کشد می و گيرد می را دستم

گويد می و کشد می ام گونه روی را دستش…دهد می فشارم محکم…لرزم می…کند : 

- کن نگام خدا رو تو…جلوه کن نگام … 

گويد می و چسباند می ام پيشانی به را اش پيشانی…کنم نمی نگاهش : 

-  فقط دختر اين با من…بريزه بهم رو تو تا گفت دروغ نارفيق نامرد اون…نبود کار در نامزدی دونی می که خودت

بقيه مثل..بودم دوست … 
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گويم می وار زمزمه خودش مثل … 

- کشيد نمی طول سال 6 دختری هيچ با تو دوستی اما … 

گويد می و دهد می ماساژ را ام سينه قفسه دستش با : 

-  سراغ اومده دوباره و شده جدا شوهرش از که ماهه 4…نداشتم خبر ازش ديگه…کرد ازدواج سونيا…ماجرا اون از بعد

 ازدواج که گفتم بهش االن…نيست بردار دست اون ولی…ندادم نشون خوش روی…ندارم خوبی خاطره ازش منم…من

 می عوض هم رو خونه مال…کردم عوض که موبايلمو خط…بکش خط منو دور گفتم…نفسمه زنم گفتم…کردم

 با آخه.…عزيزم کن پوشی چشم رو بار يه اين…بزنه بهم آرامشمونو کسی ذارم نمی…کنه اذيتت کسی ذارم نمی…کنم

 نگام حاال…کنه می نياز بی دنيا از منو… تو دارم؟داشتن دخترا اينجور به احتياجی چه من…تو مثل زنی وجود

زنم می پرپر چشمات واسه دارم…کنم می خواهش…کن … 

 صورتم روی را سرش…شده خاموش..شده کدر…براقش هميشه چشمان…کنم می نگاهش…هميشه مثل…شوم می تسليم

گويد می و کند می خم : 

- خوامت می خيلی…ندارم ناراحتيتو لحظه يه طاقت…خدا به ديوونتم من…برم چشمات اون قربون … 

 می هوشيارم…سرم به خون يکباره هجوم اما…شوم می شوکه…شوند می قفل لبهايم روی لبانش…زدنی هم به چشم در

 به دستم…ميکند ترم تاب بی عطرش بوی…روم می پيش پايش به پا و شوند می حلقه گردنش دور دستانم اختيار بی…کند

 می عقب ناگهان اما…دهم می حرکت پوستش روی را انگشتانم…است آتش کوره بدنش…رود می شرتش تی زير

 می…رود می پايين و باال شدت به اش سينه قفسه و شده گشاد مردمکش…کنم می نگاهش مخمورم چشمان با…کشد

 صدای با و زند می ام گونه به سرسری بوسه…شود می مانع و گيرد می را بازوهايم اما…شوم نزديکش دوباره خواهم

گويد می اش شده رگه دو : 

- منتظرمونن ناهار واسه…بزنيم اينا دايی به سر يه بايد…کوچولو شيطون پاشو  

شود می خارج اتاق از و کند می بلند پايش روی از مرا … 

ميکند رهايم…نياز اوج در  

 

 می قرص دارد و ايستاده يخچال کنار کيان…روم می بيرون اتاق از لرزند می هنوز که پاهايی با سرخورده و دلزده

گويد می و زند می کمرنگی لبخند من ديدن با…خورد : 

- کنه می درد وحشتناکی طرز به سرم … 

 روی را قرص…دهم می تشخيص را نوافن رنگ دو کپسولهای و کنم می نگاه دستش داخل قرص بسته به کنجکاوی با

 هدؾ بی…بندد می را چشمهايش و کند می رها را خودش…نفره تک مبل روی…آشپزخانه از بيرون و اندازد می ميز

 و کند می سرکشی که ؼروری از ناشی حسی…شود می مانع حسی اما..شوم نزديکش دارم دوست…چرخم می خودم دور

 تمام اما…کنم می روشن…صدا بی…را تلويزيون و نشينم می او از مبل دورترين روی…شود شکسته دوباره خواهد نمی

 به فشاری دستانش با چندگاهی هراز…کند می خودنمايی اش چهره در درد…است کيان پريده رنگ صورت به حواسم

 صدايش آهسته و نشينم می نفره سه کاناپه روی و ميشوم بلند…شود می فشرده قراريش بی از دلم…دهد می هايش شقيقه

گويد می حالی بی و خستگی با…کند باز را چشمانش اينکه بدون…زنم می : 

 …جانم-

گويم می و گيرم می طرفش به را دستم…کند می کفايت من احساسات آوردن در ؼليان به برای هايش گفتن جانم همين : 
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- شد کمتر دردت شايد…بدم ماساژ هاتو شقيقه تا…من پای رو بذار سرتو بيا … 

 را سرش و آيد می کنارم…زند می لبخندی اما…نوازد می مخالؾ ساز نگاهش…کند می باز را چشمانش از يکی گوشه

 جنس با را تماسشان اولين که ای ساله 24 های دختربچه مثل…کنم می فرو موهايش بين را دستم…گذارد می پايم روی

 روی و کنم فراموش را مرد اين بودن کيان کنم می سعی…هيجان از…لرزد می دلم و دست…کنند می برقرار مخالؾ

 می هايش شقيقه سمت به فشار با و گذارم می اش پيشانی روی را دستم دو هر انگشت چهار…شوم متمرکز کارم

 می نشسته لبانش روی که لبخندی از…دهم می ادامه اش بينی تيؽه سمت به و عکس جهت در را کار همين دوباره…روم

گويد می لب زير…کرده پيدا خوبی حس که فهمم : 

- دکتر خانوم بلدی خوب کارتو … 

کند می نگرانم پيشانيش داؼی … 

- کيان داری تب انگار … 

گويد می خيزد می بر حاليکه در و کند می نگاهم سرخش باز نيمه چشمان با : 

-  نيست درست…کن صدام برد خوابم اگه…کشم می دراز ساعتی نيم يه…خوشگله خانوم نيست تب خاطر به حرارت اين

بمونن منتظر اينا دايی … 

 حرارت اين اگر…نيست تب از داؼی اين اگر…ام کرده گير اولش جمله روی هنوز من حاليکه در…رود می اتاق به و

حسامی؟ کيان کنی می فرار چرا پس…است من خواستن از ناشی  

 

**** سرزنشگرش لحن و شوم می مواجه کيان خورده گره ابروهای با…کنم می امتناع کوی به رفتن از … 

- کنه؟ نگات چپ کنه می جرأت کسی مگه ترسی؟اصال   می چی کنی؟از فرار خوای می کی چی؟تا يعنی  

 شک به را او و کنم مخالفت زياد ترسم می…شناسم می را خشمش…پيداست چشمانش در قرمزی های رگه هنوز

 تر تمام چه هر آبرويی بی با پيش سال 6 که جايی…روم می کوی به همراهش و شوم می حاضر نارضايتی با…بياندازم

بودم کرده ترکش .. 

 پر و متين لبخند با پدرم…نديده مرا سالهاست انگار که کند می ام بوسه ؼرق و اندازد می گردنم در دست چنان مادرم

 ثانيه چند هر مادرم…کند می هدايتم داخل به و گذارد می من کمر روی را دستش کيان …آيد می استقبالمان به آرامشش

کند می تکرار يکبار … 

- نداری؟ مامان؟مشکلی خوبی  

 می عصبی…دانم می خودم فقط را بودنش مورد بی که مادر دهنده عذاب سؤال اين و کيان شيطنت پر و موزيانه لبخند از

 ضربه…نشينم می است نخورده دست همچنان که سابقم تخت روی و روم می اتاقم به لباس کردن عوض بهانه به…شوم

 می…کنم می قفل هم در را انگشتانم و گيرم می دندان به را لبم…شود می وارد مادرم آن متعاقب و خورد می در به ای

 با و گذارد می من کرده يخ دستان روی را گرمش دست و نشيند می کنارم…باشم ناتمامش سؤاالت جوابگوی بايد دانم

گويد می …دارد نگهش ممکن حد ترين پايين در کند می سعی که صدايی : 

- داری درد مامان؟نکنه نشستی چرا … 

گويم می و کنم می نگاهش زده حرص : 

– شدم خسته اومدم باال ها پله چيه؟از درد..جان مامان نه … 
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گويد می و کند می نگاهم مشکوک : 

-  می بايد…بودم گذاشته آهنم قرص واست خوردی؟ آوردم که ای ست؟؟؟صبحونه پله تا چند همش مگه

نيست؟؟؟ شديد خونريزيت…خوردی  

گويم می است مشهود کامال   اش عصبی تن که افتاده پايين به سری با و دود می صورتم به شرم سرخی…شوم می کالفه : 

- باشه راحت خيالت…ندارم مشکلی هيچ…خوبه حالم االنم…خوردم…خانوم مامان آره … 

گويد می و کشد می راحتی نفس : 

-  ماشاال آخه…نذاشت بابات بگيرم تماس خواستم می هی…نخوابيدم صبح تا…داشتم استرس خيلی ديشب..شکر رو خدا

توئه برابر 4 کيان جثه … 

گويم می آورم می در را مانتويم حاليکه در…گيرد می ام خنده هم و کشم می خجالت هم : 

-  موهامو منم…برين شما…نداره وجود نگرانی واسه جايی حال هر به!! …کيان نه…مامان بيابونيه ؼول گی می که اينی

ميام و کنم می مرتب … 

 و نگرانی همه اين به پوزخندی…رود می بيرون اتاق از صورتم بوسيدن از بعد و ميگردد بر اش چهره به آرامش

گويم می دلم در و زنم می بيخود اضطراب : 

 

- دارد احتياج زمان به او… من جای به انگار…مامان شده عوض کيان و من جای … 

 

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

 کل که سرطانی کيس يک مورد در..…است صحبت مشؽول بابا…شود می پذيرايم لبخندی با او و نشينم می کيان کنار

پرسد می خودش خاص عطوفت با و فهمد می پدرم…ندارم را بحثشان به دادن گوش حوصله…کرده متأثر را مجموعه : 

- از کالسات…بابا عزيز خب  

 

 تا او به توجه بی…است خواب هنوز کيان.…کنم می آؼاز مبل روی خوابيدن از ناشی درد بدن با را کاری روز اولين

 می ای سورمه جين شلوار با مشکی نخی مانتوی…کنم می آرايش …کمرنگ و ماليم کامال   اما… ممکن حد آخرين

 اما…شد خواهم مؤاخذه نکردنش بيدار بابت دانم می.…شوم می خارج خانه از و خورم می عسل و کره کمی…پوشم

 آراستگی از شدن مطمئن و آينه به کردن نگاه از بعد و کنم می خارج پارکينگ از را ماشين…نيست مهم برايم

 و رفت از و شوند می برگزار بيمارستان توی رزيدنتی کالسهای تمام خوشبختانه…رانم می بيمارستان سمت به…ظاهرم

 از که ماهان ديدن با و پرسم می را کالس آدرس نشسته داخلی بخش استيشن توی که بهياری از…معافم دانشکده به آمد

 می سالم…دارند حضور کالس در ديگر زن يک و مرد سه من جز به…کنم می فرار ناحيه آن از سريع…. آيد می دور

 به ای ضربه…ترسم می ماهان با مجدد شدن رو به رو از…دارم اضطراب…نشينم می ممکن نقطه ترين دنج در و کنم

 صندلی روی را کيفش…قيافه خوش و بو خوش و پوش خوش هميشه مثل.…کند می سالم و شود می وارد و زند می در

 ؟با…کی تا فرار اما…ببرم فرو گردنم در توانم می که آنجا تا را سرم دارم دوست…ايستد می تريبون پشت و گذارد می

کند می سخنرانی به شروع رسايش صدای : 
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-  ادامه انگيزه با و بمونين قدم ثابت دوره آخر تا اميدوارم…بگم تبريک تخصص دوره به ورودتون بابت که بهتره اول خب

 دوره مثل هم باز چون…تحصيليه های رشته ترين سخت و ترين گسترده از يکی…داخلی دونين می که همونطور…بدين

 اين با…بگيرين ياد رو بيماريهاشون درمان و تشخيص روش و کنيد مطالعه بدن های دستگاه تموم روی مجبوريد عمومی

 شما همه خوشبختانه..شه می تر سنگين مريضا قبال در شما مسئوليت و تر تخصصی چی همه قبل به نسبت که تفاوت

داريم کامل آشنايی ديگه هم با و بودين من خود دانشجوی .. 

 

بينم می خودم متوجه را نگاهش و کنم می بلند را سرم ای لحظه … 

 

-  می خوبی به هم رو کارمندا و مختلؾ بخشهای و گذروندين بيمارستان همين تو که هم رو اينترنی و استاجری دوره

 اساتيد…درسی برنامه مورد در که مطلب اصل سر بريم مستقيم تونيم می و نيست مکررات تکرار به نيازی پس…شناسين

شيفتهاست و …. 

 

 و اضافه نگاه و حرؾ و حرکت هيچ بدون…منطقی و مسلط کامال  …کند می صحبت حاشيه بی و وقفه بی ساعتی يک

 خروج از قبل…شوم می بلند جا از و کنم می جمع را وسايلم…کشم می ای آسوده نفس کالس شدن تمام با…داری معنی

شنوم می را صدايش کالس از : 

 

- کاويانی دکتر خانوم … 

 

گردم می بر طرفش به و کنم می حبس را نفسم .. 

 

گويد می و گذارد می کيفش توی را قلمش و کاؼذ : 

 

- کردين ازدواج شنيدم…گم می تبريک … 

 

گويم می و دهم می بيرون را نفسم : 

 

- طوره همين…بله…ممنون … 

 

ايستد می رويم به رو…نشيند می لبانش روی کجی پوزخند : 

 

- کنين دعوتم داشتم انتظار…صدا و سر بی چه … 
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گويد می و آورد می جلو را سرش…کنم می نگاهش تعجب با : 

 

-  هست ما بين که چی هر…نکنين رفتار سنگين و معذب اينقدر بهتره…استادتون منم و دانشجويين شما بيمارستان اين توی

 لطمه درسيتون پيشرفت و خودتون به فقط اينجوری چون.…بهتره…نشن قاطی هم با مسائل..اينجاست ديوارای از خارج

زنين می … 

 

 در چهارچوب در سينه به دست را کيان و چرخم می پا پاشنه روی…کنم می تشکری لب زير و زنم می لبخندی زور به

 در را دستش دو هر که کنم می ماهان به نگاهی هوا بی…شود می متوقؾ مؽزم به خونرسانی ای لحظه برای…بينم می

 از که ترسناکی برق اما…دارم می بر کيان سوی به قدمی…است گردش در کيان و من بين نگاهش و کرده فرو جيبش

 من از را نگاهش…بندد می را در و شود می داخل محکم قدمهای با…کند می ميخکوبم جا بر زند می بيرون چشمانش

گويد می قاطع و جدی و دوزد می ماهان به و گيرد می : 

 

- داشتين؟ نگه منو خانوم خاطرش به که هست ای دکتر؟مسئله آقای اومده پيش مشکلی  

 

گويد می و پوشد می را کتش خونسردی با ماهان : 

 

- باشه داشته دانشجوش با ممکنه استادی هر که …صحبتاست سری يه…نه .. 

 

گويد می طعنه با و نشنيد می کيان لب روی پوزخندی : 

 

- درسته؟…بشه انجام خلوت در و دانشجوها بقيه حضور بدون بايد هم صحبتا اين  

 

گويد می و رود می باال کمی هم ماهان لب گوشه : 

 

- نه؟ که چرا…باشه الزم اگه  

 

گويد می و کند می مخفی کمرش پشت را دستانش کيان : 

 

- چی؟ نياد خوشم صحبتا اين از من اگه و  
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گويم می آهسته و گذارم می کيان بازوی روی را دستم : 

 

- همين…بود کالسا مورد در ساده بحث کنی؟يه می شلوؼش چرا .. 

 

گويد می و دوزد می من به را اش آزرده نگاه : 

 

- بوديم نکرده…بوديم؟ کرده صحبت همديگه با مورد اين در ما … 

 

گويد می عصبی ماهان : 

 

- پابندم اخالقيات به تو از بيشتر خيلی من باش مطمئن…بکنی بيمارت ذهن حال به فکری يه بهتره …. 

 

 کيان طرؾ به را انگشتم عصبانيت با…کند می ترک را کالس خشم با ماهان و رود می باال تمسخر نشانه به کيان ابروی

 زير خودت رفتارای همه که شرايطی تو فهمی؟اونم می…باشی داشته شک من به نداری حق تو-:گويم می و گيرم می

 می چيکار و بوده کی با صبح 3 ساعت تا شوهرم دونم نمی که…کيان آقا منم باشه طلبکار بايد االن که اونی…سؤالن

 …کرده

 

 را اعصابم جسمی و روحی فشار.…شوم می خارج کالس از و زنم می پس شدت با را کند می دراز طرفم به که دستی

بفهمد؟ که کيست اما.…کند می مچاله هم در  

 

بيزاری جذام از…اما زنی می زخم .. 

 بحث.…ايستم می کنارشان فاصله با…زنند می حرؾ ماهان با و اند ايستاده دانشجوها بقيه که جايی…روم می استيشن به

 لبخند با و شده ماهان صورت محو کال   که همکالسی دختر…ها بچه زدن کله سرو و شيفتهاست برای ريزی برنامه

 با و کنم می رها صندلی روی را خودم…دنيا عروس تازه ترين حوصله بی عنوان به…کند می سر هپروت در ژکوندش

گويد می و کند می من سمت به چرخشی ماهان…شوم می گرشان نظاره حالی بی : 

- ندارين؟ پيشنهادی…ای ايده…نظری شما  

گويم می و اندازم می باال را هايم شانه : 

- کنه نمی فرقی من واسه…نه … 

 آهی…توانم نمی اما…ندهم جواب ديشبش کار جبران به دارم دوست…است کيان…شود می بلند ام گوشی زنگ صدای

لرزاند می را دلم دوباره اش مردانه و آرام صدای.…کنم می برقرار را تماس و کشم می …. 
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-  تو…نه که اگرم…خونه برگرديم هم با تا بمون منتظرم داری دوست اگه…عمل اتاق رم می دارم من…اخالق بد نفس

ميام شه تموم کارم منم…برو … 

گويم می و شوم می دور استيشن از کمی و کشم می ام يشانی به دستی : 

- شب؟ نصفه 3شه؟ می تموم کی کارت  

گويد می و خندد می : 

-  با خدا به شه؟واال می حل مشکل کردم ؼلط بگم اگه.…ما کوچولوی موش اين کرده جنگ اعالن رسما  …کنه رحم خدا

کنی؟ باور که بخورم قسم کی به.…نبود دختر يکيشونم حتی نمونه واسه…بودم دوستام  

گويم می آهسته و گيرم می گوشی دهنه روی را دستم : 

- کردی خاموشش کامل که تنهام؟نگرانم؟آخرشم من که نبود مهم ندادی؟واست تلفنامو جواب چرا … 

تلخ خيلی…شود می تلخ لحنش…دهد می بيرون صدا پر را نفسش … 

-  اونجوری که خوردم نمی مشروب خرخره تا کنم می چيکار دارم فهميدم می اگه باش مطمئن…جلوه نبود خوب حالم

بيا راه باهام کم يه.…بره يادم مکان و زمان … 

گويم می بؽض با : 

-  فرار اينجوری چی کنی؟از می ؼريبی من با اينقدر کردم؟چرا چيکار من شده؟مگه چی نبود؟مگه خوب حالت چرا آخه

بدونم بگو منم به کنی؟خب می … 

گويد می و کند می مکثی : 

-  کم يه برو…شدی خواب بد ديشب…بهتره خونه بری هم تو…عمل سر برم بايد االن…کنيم می صحبت هم با بعدا  

برميگردم 4 تا منم…کن استراحت … 

 می نگاهم دارد و زده تکيه استيشن ديوار به ماهان…کنم می عقبگرد و گذارم می مانتويم جيب توی را گوشی

 از و دارم می بر را کيفم.…بکوبم آن به را خود سر که گردم می سنگی…ديواری…دری دنبال…شوم می کالفه.…کند

زنم می بيرون بيمارستان …. 

 و نشينم می نيمکتی روی درجه 40 باالی حرارت به توجه بی…زند می تازيانه صورتم بر رحمی بی با تيرماه گرم آفتاب

 آلبوم و کشم می بيرون جيبم از را گوشيم…گيرد می راه پيشانيم از عرق.…گيرم می نظر زير را محوطه هدؾ بی

 زوايای از کيان…کنم می نگاهشان دقت با.…است کيان به متعلق استثنا بی که عکسهايی…کنم می باز را عکسها

 صفحه روی را دستم…نشيند می لبم روی ای اراده بی لبخند…ندارد خبر وجودشان از خودش که عکسهايی…مختلؾ

 موهای.…گذارم می موهايش روی را انگشتم…کنم لمس را خودش دارم دوست که احساسی همان با.…کشم می گوشی

 بار هزاران و کنم می نوازش را قلميش بينی.…رسم می بلندش پيشانی به…آيم می پايين سمت به…پرپشتش خرمايی

بوسم می را عکسش حسرت با و آورم می باال را گوشی اختيار بی…کشم می دست لبش روی … 

- کنی؟ می حال عکسش با داری؟چرا اختيار در اوريجينالشو ديگه االن که تو  

 اخمهايم ناخودآگاه…لبش روی وحشتناک پوزخند همان با…بينم می را کاوه انگيز نفرت چهره و پرم می جا از وحشت با

گويم می ساختگی خشم با…بگيرد آرام کمی قلبم شده تند ضربان تا کشم می عميقی نفس…شود می هم در : 

- دهنم؟ تو اومد جناب؟قلبم وضعشه چه اين  
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گويد می و کند می خم را سرش : 

- مادام کنم می خواهی عذر…بشم شما وحشت باعث هميشه که اينه قسمت انگار … 

 آيد می ذهنم به که چيزی اولين و شوم می خيره چشمانش در.…کنم متمرکز را ام پراکنده افکار سرعت با کنم می سعی

گويم می : 

- منه شانس بديه از اينم … 

دهم می ادامه.…سرد هم خيلی نه …کند می محتاطش کردن برخورد صميمی و گرم زيادی : 

- نداره خوبی عاقبت…نشين نزديک رفته فرو خودش دنيای تو که خانمی به اينجوری وقت هيچ .. 

گويد می و خندد می : 

-  موندم فقط.…انداختين دام به کيانو بود که ترفندی هر با باالخره…گم می تبريک راستی…کنم می خواهی عذر مجددا  

رسين می نظر به دل به حسرت اينقدر هنوزم چرا …. 

 می نفسم…بفشارم را گلويش توان تمام با و کنم حلقه گردنش دور را دستانم اينکه تصور از…کنم اش خفه خواهد می دلم

بيايد چشم به که آنقدر فقط…واضح خيلی نه.…زنم می لبخند اما.…گيرد … 

- تحمله قابل ؼير هم کيان نديدن ساعت چند حتی من واسه …. 

گويد می آهسته و آورد می نزديک سرش…دهد می قرار الشعاع تحت را صورتش تمام پوزخندش : 

- چطور؟ اون واسه  

گويم می و برم می عقب را صورتم…کنم خرد دهانش در را ابليس اين دندانهای توانستم می کاش ای : 

- ندی باد به سرتو باش مواظب…تحمله قابل ؼير…من کنار…اينجا تو ديدن اون واسه … 

 و زنم می رويش به لبخندی…ميدارم بر را کيفم…خورد می هم به دلم.…کند می پر را بيمارستان فضای اش خنده صدای

کنم می ترکش خداحافظی بی … 

گرفتم؟ اشتباه کيان با را هيوال اين چيز چه من واقعا    

گيرم می را پدرم شماره.…ماشين توی نشستن محض به : 

-  از بعد.…رسم می که خانه به.بيمارستان مدير همين…آره…شناسين؟ می رو آراسته دکتر دختر شما…بابا سالم الو

 در ؼرق و کنم می رها تنم روی را سرد نيمه آب.…روم می حمام به بالفاصله.…فريزر از مرغ بسته يک کردن خارج

 سه…ندارد چندانی سال و سن يعنی…ست پرستاری هفت ترم آراسته دکتر دختر…بابا های گفته طبق…شوم می فکر

 هم اندامش و نيست خوشگل چندان…ندارد اينجا هم زيادی دوستان نتيجه در…اند آمده تهران به که هست هم ماه چهار

 طبيعتا  .…مقام و پول دنبال.…است پدرش موقعيت دنبال فقط کاوه که گرفت نتيجه توان می پس…زند نمی دل به چنگی

 از بيمارستان آن سهام خريدن و رسد نمی آراسته دکتر پای به شک بی ولی…باشد داشته بدی مالی وضعيت نبايد کاوه

 بی و سال و سن کم که آنجا؟دختری سهامدار بزرگترين دختر با ازدواج از بهتر راهی چه…خب.…است خارج اش عهده

 قيافه خوش بر عالوه کاوه…باشد نکرده جلب خودش به رو زيادی مردان توجه االن تا شايد و…تنهاست البته و تجربه

 دين و دل که دختری اينجاست مشکل.…برده را دختر دل مثبتش های پوئن همين با…هست هم قهاری باز زبان…بودن

 هم به …ديگر طرؾ از.…شد وارد توان نمی نصيحت در از پس…کند می مدفون مؽزش اعماق در هم را منطقش ببازد

 وارد مستقيم توانم نمی خودم…کيان وجود با…اينکه اساسی مشکل و.…ندارد برايم چندانی لذت نامزدی يک ساده خوردن

وقت اسرع در.…شوم آشنا دختر آن با بايد…نشيند می لبم روی صورتم کل پهنای به لبخندی…اما!!!…شوم عمل … 
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 دو ساعت.…روم می آشپزخانه به و پوشم می دامنی و بلوز…شوم می خارج حمام از و پيچم می تنم دور ای حوله

 لباسم….  گردم می بر اتاق به و چينم می شاعرانه و قشنگ را ميز…کنم می دم را برنج و گذارم می بار را مرغ…شده

 ام شانه روی را لباس بندهای…دهم می تؽيير رسد می ران روی تا بلنديش که چينی پر رنگ بنفش حرير پيراهن به را

 سوق باال سمت به را گوشم روی موهای از کمی لباسم همرنگ ای گيره با فقط و گذارم می باز را موهايم…زنم می گره

 ضربان قلبم…در صدای شنيدن از…شوم می ور ؼوطه عطرم محرک و گرم بوی در و کنم می مليحی آرايش…دهم می

گويم می دلم در و اندازم می خودم به را نگاه آخرين…گيرد می : 

- زوده خيلی نشينی عقب واسه…بگيرنش ازم نميذارم…بدم دست از کيانو نبايد ….. 

شنوم می را صدايش : 

- ما کوچولوی خانوم اين کرده چيکار..بويی چه…اوووم …. 

 می من سمت به کرده گرد را چشمانش حاليکه در و گذارد می را قابلمه در من ديدن با.…روم می بيرون اتاق از

 پر لحظه هر لبش روی لبخند…کند می برانداز را سرتاپايم و گذارد می مبل روی است دستش در هنوز که را کيفی…آيد

گويد می آهسته و کند می نوازش را بازويم دستش يک با.…بارد می شيطنت چشمانش از.…شود می تر رنگ : 

- اونو؟ يا بخورم رو تو اول…سوسکه خاله شدی تر خوردنی قابلمه تو مرغ از که تو  

 را کمرش و کنم می رد بازوانش زير از را دستم…زنم می زل اش خسته چشمان در.…خجالت بی…شوم می نزديکش

 همان…بندد می را پلکش…برد می اش بينی نزديک و ميگيرد را موهايم و آورد می باال را دستانش.…گيرم می بر در

 را انگشتش…بوسم می را اش چانه زير و ايستم می ام پنجه روی…شود می تنگ بخشش آرامش سبز برای دلم لحظه

 می.…بسته چشمانش هنوز…کشمش می بيرون شلوارش از و گيرم می را اش دودی پيراهن لبه…برد می لباسم گره زير

 می خارجش تن از خودش…کنم می باز را هايش دکمه…کنم می امتحان دوباره را خود شانس اما…بزند پسم بازهم ترسم

 فرود تختمان روی دارم انتظار…بندم می را چشمانم…کند می بلندم جا از و بوسد می را گوشم ؼضروؾ…کند

کند می پرتابم دره قعر به قله اوج از آشپزخانه فضای ديدن و صدايش اما…بيايم …. 

-  حباب..…زدنها پس اين از…گس و تلخ…شود می تلخ دهانم…ندادم قورتت درسته تا بده ؼذامو…عسلم گشنمه خيلی

 و آزرده…کنم می نگاهش…گيرد می بر در را ام بطنی محوطه کل و کند می رشد دوباره…نشدن خواسته از ناشی پوچی

 می جلويش و کشم می را ؼذا ولی…رود نمی کار به دلم و دست…کرده گرم ميز روی نان با را سرش او اما…دلشکسته

 مرا که انگار نه انگار…افتاده اتفاقی که انگار نه انگار…شود می مشؽول بالفاصله و زند می جانی بی لبخندی.…گذارم

 را حالم ؼذا آن ديدن اما ام نخورده چيزی صبح از اينکه وجود با…ندارم اشتها…کرده رها حسرت و درد از خليجی در

 ديگر است محال.…بينم می کنم می دقت که کمی…شده داده ترجيح من با بودن به خوردنش که ؼدايی…زند می هم به

گويد می و کند می اشاره بشقابم به پر دهان با…بزنم مرغ به لب : 

- عزيزم؟ خوری نمی چرا  

گويم می آهسته و خيزم برمی و زنم می کنار را بشقاب.…کنم نمی بؽضم ندادن نشان برای تالشی هيچ : 

- ندارم ميل … 

 گير مجهولی چند معادله هزاران بين…گيرم می بؽل در را حسم بی زانوهای و نشينم می تخت روی…روم می اتاق به و

 کدام خاطر به يا خطا کدام خاطر خواهد؟؟؟به نمی مرا کيان چرا…شده سؤال عالمت شبيه وجودم تمام…ام افتاده

 من آرزوی نهايت هميشه…کيان بودن…کيان داشتن…کيان با بلنگد؟ازدواج بايد من زندگی يکجای هميشه نقص؟چرا

 می اما…کند می کفايت بودنش، صرؾ که خواهمش می آنقدر…باشم کنارش خواهرانه طور همين ابد تا حاضرم…بوده

 زنهای پای…باشد نداشته ارتباط من با اگر…نخواهد مرا اگر..بياورد دوام زن بی که نيست مردی او دانم

 و من گنجايش و من از فراتر که ست چيزی همان…اين و…شد خواهد باز رختخوابش به…ديگر سونياهای…ديگر

است من تحمل قدرت … 
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 برهنه تنه نيم از را نگاهم…دهد می تکيه ديوار به و گذارد می پشتش را دستهايش…شود می وارد و کند می باز را در

 توی متعدد پرسشهای حجم اما…. بپرسم را دوری اين علت ندارد دوست ؼروم…دوزم می روتختی به و گيرم می اش

 يک برای…شويد می را صورتم استفاده بی آرايش.…اشک…کنند می رسوايم و آورند می فشار ام اشکی ؼدد به…مؽزم

 می القا من به را بد حس اين لحظه هر و روز هر کيان و…نيست مردش آؼوش از شدن طرد از بدتر چيزی هيچ زن

بودن نخواستنی حس…بودن تحميلی حس…بودن سربار حس…کند … 

 را سرم…حقارت از…عشق از نه…هيجان از نه اينبار اما…لرزم می…کنم می حس موهايم بين را انگشتانش لؽزش

کنم می ناله…کنم می راپاک اشکهايم دستم پشت با حاليکه در و کشم می عقب : 

- ؟آره؟؟…نزنه سر ازم اشتباهی کار که کنی کنترلم اينکه خاطر به کيان؟فقط کردی ازدواج من با چرا  

زنم می داد…شود می متوقؾ دستانش حرکت : 

- نداری دوستم…که وقتی…که وقتی…داری اشتباهاتم و من قبال در مسئوليتی چه تو … 

 به…کوبم می مشت اش سينه به…کند می ترم عاصی سکوتش…گيرد می را ام انرژی تمام آخر جمله يک همين

زنم می ضجه و کشم می درد و زنم می هق…هايش شانه به…بازوهايش : 

-  وجدان انداختی؟عذاب هچل اين تو خودتو چرا…کنی نگاه بهم زنت چشم به تونستی نمی اگه…خواستی نمی منو اگه

قيمتی؟ چه به آخه ترسيدی؟اما بودی؟می داشتی؟نگران  

سخت…محکم…دارد می نگهم اما…بگيرم فاصله کنم می تالش…گيرد می تنومندش و قوی های پنجه ميان را دستانم …. 

گويد می لب زير : 

-  کنی می فکر داری؟چرا کار اين برای ای عجله چه…کرديم ازدواج که روزه دو هنوز چيه؟ما واسه طاقتی بی همه اين

دی؟ می عذاب خودتو اينقدر و شده دير  

 را دستانم خشم با…سوزم می و شوم می ور شعله…کند می فرض احمق حد اين تا مرا اينکه از…آتش…گيرم می آتش

گويم می و کشم می بيرون دستش از : 

-  که نيست سالم چهار ديگه…نيستم نابلد و نفهم هيچی کنی می فکر تو که اونقدر من اما…کيان آقا نيست کار در ای عجله

 می که ناقابلی روز دو همين توی…زنی می پس…جسممو و روح…عشقمو..محبتمو…منو تو..بزنی گولم بتونی

 تا چيه دونم نمی که چيزی خاطر به و کنی می فرار…زنت از..جلوه از…من از…هللا بسم از جن مثل که فهميدم…گی

 دومادی و عروس تازه هيچ که شبی…عروسيمون از بعد شب اولين تو اونم…بری می پناه مشروب به صبح سه ساعت

 مردش به که داشتم رو زنی حس مدت تموم و…کردم سر تنها من ولی…کنن نمی سر همديگه بی هم رو اش لحظه يک

 و کالمی محبت مشت يه جز من…بشه داده نگرانيهاش و تلفنها جواب که نيست مهم اونقدر حتی که زنی.…کردن تحميلش

بدونم رو تو مشکل حقمه…بدونم علتشو حقمه…کيان گيرم نمی ازت عشقی هيچ سرسری … 

 هيچ بی انگار که..شوم می خيره اش سينه به…بدتر حتی يا…من شبيه چيزی…خسته…روح بی…است بيرنگ نگاهش

کند می زمزمه و کشد می آهی…اندازد می پايين را لباسم بند…شود می نزديکم…است بازدمی و دم … 

-  به رابطمون تا بديم زمان همديگه به بايد کردم می فکر…ندارم حرفی من…شه می حل کار اين با مشکلت تمام اگه

دم می زجرت کارم اين با دونستم نمی…بگيره شکل منطقی و درست…شوهر و زن يه عنوان … 

 سبز شيشه تکه دو مثل که چشمانی.…دارم نمی بر چشمانش از چشم…آيد می نزديکتر و کشد می تخت روی را خودش

 بيرون موت به رو فرد يک ريه از انگار…ندارد زده هيجان مردان نفس به شباهتی هيچ که…نفسش و…اند شده رنگ

 نگاهم…دهم نمی پيشروی اجازه و گيرم می…کند می حرکت پايين سمت به ام سرشانه از که را سردی دست…زند می
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 مرا تو…کند می مويه قلبم…دهم می هلش عقب به و گذارم می ضربانش بی سينه روی را دستم دو هر کؾ…کند می

فهمی نمی االنم..نفهميدی وقت هيچ…کيان فهمی نمی … 

گويد می و آيد می جلو دوباره و زند می کنار را دستانم : 

- خوای؟ نمی همينو چيه؟مگه  

کنم می فؽان…زنم می ضجه…زنم می داد … 

-  و صدقه به خوره؟من می دردم چه به روح بی جسم…خوام می رو تو کل…خوام می رو عشقت من…نه…نه…نه

 که اونجوری…ده می آرامش زنش به مردی هر که اونجوری…خوام می آرامش من…ندارم نياز!!!…مرحمتت و لطؾ

کرد می آروم منو ماهان … 

 زدی گند…زدم که گندی خاطر به…گفتم که نامربوطی اين خاطر به…کوبم می دهانم بر دست با لحظه همان در و

زدی گند هميشه مثل…زدی گند باز…جلوه … 

 را اش شده کليد دندانهای…شود می ظاهر آسمان در طوفان شروع از قبل که برقهايی همان از…زنند می برق چشمانش

 به و لرزد می بينيش های پره…کشم می جيػ…کند می بلندم تخت روی از و زند می چنگ را موهايم…سابد می هم روی

 صدايی…شود می خم صورتم روی و کشد می عقب را موهايم…نيست تشخيص قابل چشمشش در رنگی هيچ…قرمز جز

کند می جدا کالبدم از روح شود می خارج اش شده منقبض فک ميان از که … 

- کن تکرار کردی که رو ؼلطی اون…ديگه بار يه فقط…ديگه بار يه … 

ؼرد می و زند می کنارش خشونت با…گذارم می گلويم روی را دستم…شوم می مشکل دچار کشيدن نفس برای : 

- کنم می قطع خودم رو مونده باقی نفس ذره يه همون وگرنه…بزن حرؾ د …. 

 فشار از کنم می سعی…شود می کنده جا از دارد سرم پوست کنم می حس…گيرم می…کشد می را موهايم که دستی مچ

 پوزخند با و کند می باز را کمربندش…شوم می پهن تخت روی که شديد آنقدر…کند می رهايم ضرب با…کنم کم دستش

گويد می خوفناکی : 

-  رشوه بهت…درستی کار هر برای امروز تا…بسه اومدم کوتاه اشتباهاتت جلوی چی هر…خانوم جلوه خواستی خودت

 بدون که گيری می ياد…نيست خبرا اين از بعد به اين از…کرده حيات بی…کرده لوست من کار همين…دادم باج…دادم

 خالی من جز به مردی هر اسم از فندقيت مؽز اون که کنم می کاری.…بمونی وفادار شوهرت به چشمداشتی هيچ

 می چشمانم به اشک نشسته وجودم در که دردی..االن.…بدی حرفتو تاوان بايد…کوچولو خانوم خواستی خودت.…بشه

 می بدتر را حالم…ملحفه روی خون لزجی و خيسی.…گيرم آرام کمی بلکه تا کنم می جمع شکمم درون را پاهايم…آورد

 بلند جا از بتوانم تا گيرم می پاتختی کشوی دستگيره به را دستم.…شود می روانتر و بيشتر آن هر انگار که خونی…کند

 يا است خانه در کيان دانم نمی.…زنم می داد هوا بی و برد می را امانم درد اما…شوم می خيز نيم زحمت به…شوم

 اتمام از بعد که بود عصبانی حدی به اما…شدم همراهش هم من که بود ماليم آنقدر حتی…نکرد رفتار بد من با…نه

 بار هزاران کدام هر شکستن با و کوبيد ديوار به يکی يکی و برداشت توالت ميز روی از عطر شيشيه سه مان رابطه

لعنتی…لعنتی…لعنتی زد فرياد … 

 و اندازم می دوشم روی را ربدوشامبرم…کنم می تالش پايم روی ايستادن برای دوباره…رفت بيرون اتاق از هم بعد و

 اين تو توانسته چطور کيان…گذارم می جا به خودم از خون از ردی قدم هر با…کشانم می دنبالم به را ناتوانم پاهای

 تا ای ثانيه سی راه.…نيست…چرخانم می ام گوشی کردن پيدا هدؾ به نااميدی با را کند؟چشمانم رها تنها مرا شرايط

 سر و تهوع..…روم می بيرون اتاق از و زنم می چنگ دلم زير به…کنم می طی دقيقه 5 عرض در… را در به رسيدن

 خودم هست که بدبختی هر به و گيرم می ديوار به را دستم…کند می تداعی برايم مرگ از پيش لحظات وحشتناکم ی گيجه
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 روی سيگار ته از پر سيگاری جا و گرفته دستانش ميان را سرش…نرفته کيان…شکرت خدايا…رسانم می پذيرايی به را

کنم می ناله…بزنم زانو که کند می مجبورم و گيرد می پايم از را رمق آخرين ديدنش…زند می ذوق توی…. ميز … 

 …کيان-

گويد می کند نگاهم اينکه بدون : 

 چيه؟-

شوم می مچاله خودم در و گيرم می آؼوش در را پهلوهايم : 

- ميرم می دارم … 

 با و دهد می تکان را هايم شانه.دود می سمتم به و پرد می جا از ناگهان روزم و حال ديدن با و کند می بلند را سرش

گويد می اضطراب پر صدايی و زده وحشت چشمان : 

- شده؟ چت…چته…جلوه  

زند می داد تقريبا   اينبار و کند می مکث ای لحظه … 

- عزيزم…جلوه…خدايا.…چيه خونا اين … 

گويد می درد با و گيرد می آؼوش در را سرم : 

- خانومم بزن حرؾ..جلوه بگو چيزی يه … 

 می مشکل دچار را تنفسم و ضربان و آورد می فشار قلبم به سنگينم معده…پيچد می وجودم تمام در درد دوباره

شوم می فارغ صدايی هر شنيدن از و کنم می فرو بازويش در را هايم ناخن…کند … 

 

*** 

 

 دکتر صدای…دهم می تشخيص را بيمارستان دلگير و تنگ اتاق بالفاصله و کنم می باز چشم پوستم در سرنگ سوزش از

کند می صحبت کيان با که شنوم می را : 

-  مسائل اين…پزشکين خودتون که شما…دکتر آقای کردين می مشورت زنان متخصص يه با اتفاق اين از قبل بود بهتر

 رو روشهايی و داديم می آگاهی بهشون قضيه اين به نسبت شدن می معاينه قبل از خانومتون اگه…دونين می بهتر رو

 شما کردن دوری و استراحت روز چند با…نداره بدی وضعيت شکر رو خدا االنم…بشن اذيت کمتر که کرديم می پيشنهاد

شن می بهترم … 

 را کيان و بچرخانم را سرم توان نمی که گرفته عضالتم آنقدر…کنم می نگاه ايستاده سرم روی که پرستاری به

گويد می و زند می رويم به لبخندی مهربانی با پرستار…ببينم : 

- نباشين؟ نگران اينقدر نگفتم…اومدن هوش به…خانومتون از اينم…دکتر آقای بفرمايين  

 و دهد می مکان تؽيير بلند های قدم با کيان…زند می کنار چشمم روی از را موهايم و کشد می پيشانيم به دستی همزمان و

 گيرد می دست در در را ام زده يخ دستان…کرده گريه که انگار…است سرخ چشمانش…گيرد می قرار ديدم معرض در
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 آزرده کيانم صورت در عيان شرمندگی همه اين از…روند می بيرون اتاق از پرستار و دکتر…گذارد می لبهايش روی و

کنم می زمزمه و دهم می تکان لبش روی را انگشتم…شوم می : 

- کيان خوبم من … 

کند می نجوا و گيرد می دستش دو هر بين را دستم : 

-  بد حالت اينقدر دونستم نمی…خارجه من عهده از تو دادن عذاب که دونی می خودت…بشه اينجوری خواستم نمی من

ذاشتم نمی تنهات و موندم می کنارت…اتاق تو وگرنه…ميشه …. 

گويم می و کنم می نوازش را دستش کؾ : 

- بودی عصبانی خيلی آخه…باشی رفته که بودم ترسيده اين از فقط چيه؟من تو گناه…عزيزم نبود تو تقصير … 

گويد می و زند می لبخندی اما…رود می هم در اش چهره دوباره ای لحظه برای : 

-  موردش در خوام نمی ديگه.…شه پاک دومون هر ذهن از زودتر اميدوارم.…بود بدی شب…کنيم فراموشش بهتره

بزنيم حرؾ … 

گويم می آهسته و گذارم می دستش روی و آورم می باال را ديگرم دست : 

- بود زندگيم شب ترين قشنگ…چون…کنم فراموشش خوام نمی من اما …. 

 بی زبان با و ريزم می چشمانم در را احساسام و عشق تمام…مانند می مات من آرام نگاه در سرگردانش های مردمک

او صدقه قربان زبانی  

گويد می و کند می لمس را ام گونه دستش پشت با…روم می اش وخسته پريشان ونگاه : 

- مهمونی تخت تو روزی چند يه قرار از…بگيريم استعالجی واست بايد … 

************************************************** *******  هم در چهره پيچد می دلم توی دوباره که دردی از

 نيشگونی و خندد می…کنم می نگاهش سکوت در…کند می تزريق سرمم داخل مسکنی سريع و فهمد می کيان…کشم می

گويد می و گيرد می ام گونه از : 

- کنما می ناکارت زنم می باز…سوسکه خاله نکن نگام اينجوری … 

 دانم می…برداشته خراش ؼرورش و شده دلشکسته ام زده که حرفی از دانم می…است دلخور دانم می…خندم می هم من

 دلش که بزنم حرفی دارم دوست…کنم خواهی عذر دارم دوست…است ناراحت و رنجيده شده مقايسه ماهان با اينکه از

 همان از…ترسم می…خشم پر براق چشمهای آن دوباره ديدن از…شدنش خشمگين دوباره از…ترسم می اما…شود آرام

گويد می و کند می نگاهم چشمی زير.…ترسيدم می چهارسالگی : 

- گرده؟ می بر و مياد زبونت نوک تا هی که کوچولوته کله اون تو چی  

گويم می و دهم می قورت را دهانم آب : 

- ميشه؟…بريم اينجا از زودتر خواد می دلم فقط…هيچی  

گويد می و دهد می تکان سری و کند می نچی نچی : 

- درسته؟ بگی خواستی نمی که اينو  
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 خوش جا لبش روی محوی خنده…دهد می فشار انگشتش دو بين را ام بينی.…گيرم می صورتش از را نگاهم

دهد می ادامه.…کرده … 

- ريم می شد استيبل که شرايطت…کنی تحمل بايد فرذا تا…کوچولو خانوم نيست راهی هيچ … 

کنم می زمزمه…شود می سنگين چشمانم : 

- مياد؟ خوابم اينقدر سرمم؟چرا تو زدی بود چی اين  

شود می دور من از انگار که عطری و کنم می حس نشيند می موهايم روی که ای بوسه ….. 

 سمت به را سرم…است روشن نيمه تابد می درون به پنجره از که نوری اثر در اتاق.…کنم می باز را پلکهايم زحمت به

 را ام پرونده…ماهان.…شناسم می را پنجره کنار قد بلند و پوشيده شلوار و کت مرذ زمانی اندک در و چرخانم می نور

کند می مطالعه ماه نور از استفاده با و گرفته دست در … 

 نگرانيم به ماهان صدای…نيست…کنم می جستجو کيان يافتن برای را اتاق کل نگاهم با و شوم می خيز نيم استرس با

زند می دامن : 

- نيست اينجا…نباش نگران … 

گويم می و کنم می مرطوب را ام خورده ترک لبهای زبانم با…شده خشک گلويم : 

- رفته؟ کجاست؟کجا  

زند می طعنه…کند می خودنمايی تر تمام چه هر قدرت با لبش روی پوزخند …شب نيمه روشن سايه همان در : 

- پرسی؟ می من از  

گويد می و آورد می باال را آمپولی شکسته شيشه : 

-  رو فلنگ و کرده تزريق واست* انديکاسيونی هيچ بی رو خطرناکی و قوی* سداتيو همچين يه چرا که بپرس خودش از

 بسته؟

نيست کيان…است چيز يک تشخيص به قادر فقط…کند صادر فرمانی هيچ تواند نمی آور خواب اثر در مؽزم … 

 به…گيرد می سمتم به آب ليوانی و فهمد می…است خشدار و خشک نفسم…ندارم گلويم کردن مرطوب برای بزاقی هيچ

پرسم می آهسته.…کشم می سر را محتوياتش تمام نفس يک و زنم می چنگ ليوان : 

- اينجام؟ من فهميدی کجا از تو  

گويد می و کند می فرو موهايش در دستی : 

- ديدم تو برگه…بودم شيفت امشبم…ديگه کنم امضا بايد من استعالجيتو … 

 و شود وارد کيان است ممکن لحظه هر اينکه تصور از…گيرد می شدت قلبم ضربان…نزديک خيلی…شود می نزديکم

-گويد می شده خيره من به سياهش چشمان با حاليکه در و شود می خم…شوند می سيخ موهايم…ببيند من کنار را ماهان

 چيکار بفهمن همه خواستی شناسنت؟می می همه که اينجا اومدی می بايد حتما  …هست شهر اين توی بيمارستان همه اين

دونی؟ می شنيدی؟چيزی چيزی حيا و شرم نام به ای مسئله مورد در اصال   کردی؟تو  

گويم می وار زمزمه و کنم می جابجا تخت روی را خودم…هنگم همچنان : 

- کجاست؟ ماهان؟کيان گی می چی  
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 مؽز همان چون…کند می لرزش به شروع اختيار بی فکم…بندم می را چشمانم…خورد می ديوار به بدی صدای با در

 صدای از و کنم می حس را اتاق شدن روشن ام بسته پلکهای پشت از!!!…کيان…جلوه وای…زند می داد خواب نيمه

 و عصبانی صدای.…است راه در ای فاجعه که دانم می اما…کنم تحليل را اتفاقات توانم نمی…را شدنش بسته…در محکم

کند می بيدار را مؽزم از ديگر قسمتی کيان نفرت پر : 

- داری؟ چيکار اينجا بگی ميشه  

 نمی…گرفته مرا ديد جلوی اندامش اما…ايستاده کيان به رو و کرده راست قد ماهان…کنم می باز سختی به را چشمانم

شنوم می را صدايش فقط…ببينم را کيان توانم : 

- کنی؟ها؟ می صحبت دانشجو و استاد بين مسائل سری يه مورد در داری دوباره نکنه  

است تر خشمگين او از ماهان : 

-  اينجا رو ايشون اتفاقی…بزنم سر مختلؾ بخشهای به دارم وظيفه و گروهم مدير من که کردی فراموش اينکه مثل…نخير

 …ديدم

کند می پاره را دلم بند کيان بلند خنده : 

-  بدون…صبح چهار داره اجازه گروه مدير که شده گفته گی می تو که چی هر يا قانون…درسنامه…بخشنامه کدوم توی

 چه من کردی فراموش کنه؟انگار بازديد!!!زنان بخش بلکه…بخشی هر نه اونم…بخشها از…دانشجويی هيچ حضور

چيه شؽلم!کارم ! 

گويد می و گرفته ماهان سمت به را اش اشاره انگشت…گيرد می قرار ديدم راستای در کيان ماهان شدن جا به جا با : 

دکتر جناب کنم می شکايت ازت بيهوشم نيمه همسر اتاق تو موجهت ؼير حضور خاطر به فردا همين - … 

گويد می و گيرد می طرفش به را آمپول شکسته شيشه…منقطع و عصبی…خندد می ماهان اينبار : 

-  يه مشکلش که مريضی به…دارويی همچين تزريق بابت بتونی پزشکی نظام جلسه توی اميدوارم…کن شکايت باشه

بدی توضيح…ضعفه و زنانه ساده خونريزی … 

دهد می ادامه و کند می اشاره من به : 

- !!! همسرم همسرم تازه..رفتی و کردی ولش شرايط اين تو…بده تشخيص رو زمانش و مکان تونه نمی حتی…کن نگاش

کنی؟ می هم  

 مؽزم راست نيمکره…ايستد می ماهان سينه به سينه و آيد می جلو…کذايی برقهای همان از…زند می برق کيان چشمان

 بيشتر ترسم اما دارم درد…کنم می آويزان تخت از را پاهايم و زنم می کنار را پتو زحمت به…دهد می هشدار

 خشن و تند لحن اما…گردم می هايم دمپايی دنبال…بگيرم را خون خروج جلوی بلکه کنم می منقبض کمی را بدنم…است

کند می متوقفم کيان : 

- جلوه بمون تختت رو جا همون !!! 

گويد می نشود خارج اتاق از صدايش کند می تالش حاليکه در و کشد می گردنش به دستی : 

-  اين نکن فراموش.…نداره ربطی هيچ تو به اون به مربوط مسائل و جلوه…دم می تذکر بهت دارم که آخريه بار اين

 خواد نمی…چيه تو به حسش دونی می که حاال پس…کرد می زندگی باهات…خواست می رو توجهاتت و تو اگه دختر

 و ديوونه آدم اينقدر من نظرت به اگه….نگرانشی خيلی اگه…بياری در رو مسئول و فداکار پزشکای ادای واسش

 خاطر به بار يه!…هرگز…نشو آفتابی برش و دور ديگه پس…بندازم خطر به جونشو تونم می که هستم خطرناکی
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 قسم…ماهان خورم می قسم…نيست کار در بعدی بار…خورم می قسم خودش جون به…االن اما…گذشتم ازت…جلوه

خورم می … 

 گيرم می قرار کيان عضالنی بازوهای ميان وقتی…شود می خارج اتاق از کی ماهان فهمم نمی که مبهوتم و گيج آنقدر

کنم می زمزمه…ام کرده لرز که فهمم می تازه : 

- چيه؟ ميگه؟جريان چی کيان؟ماهان بودی کجا  

گويد می و زند می لبم بر کوتاهی و نرم بوسه…کند می درازم : 

- نشی بيدار که بيرون رفتم خورد زنگ موبايلم…بودم پيشت…عزيزم نرفتم جايی من … 

زند می طعنه مؽزم هشيار نيمه : 

صبح؟ چهار موبايل؟ساعت زنگ  

گويم می و زنم می کنار کند می نوازش را موهايم که دستی : 

- برد؟ خوابم کی من  

گويد می و زند می ای نصفه لبخند : 

- خانوم خوشخواب بود هشت حدودای کنم فکر … 

گويم می لب زير و شوم می خيره چشمانش در : 

- اينجا؟؟ چرا…بيمارستان همه شده؟اين چی بفهمن همه که اينجا آوردی منو کرده؟چرا خوابم اينجوری که زدی واسم چی  

گويد می و کشد می بيرون دستم از را دستش…گرايد می تيرگی به چشمانش سبزی : 

- منم بشه محکوم و بده پس جواب ماهان مزخرفات خاطر به بايد که اونی پس … 

گويد می شمرده و آرام و کند می فوت بيرون به محکم را نفسش : 

-  دست از کمتری خون و شه کم تحرکت خاطراينکه به…زدم واست آرامبخش يه.!!…دم می پس جواب…باشه

 جونتو قصد من…باش مطمئن…بوده دکترت مجوز با…راحت خيالت…کنی حس کمتر دردو و بخوابی اينکه واسه…بدی

 …نکردم

زنم می صدايش آهسته و گيرم می دست در را پهنش مچ : 

 …کيان-

گويد می وار زمزمه…است ؼمگين قشنگش سبز…کند می نگاهم آزرده : 

- حقمه…کنی اعتماد من از بيشتر اون حرؾ به تو و باشه ماهان زندگيم از لحظه هر تو اينکه…حقمه … 

گويد ومی گذارد می لبم روی را انگشتش او اما…شوم شاکی خواهم می…کنم اعتراض خواهم می : 

-  خونريزی استرس و بود خوش حالم اگه نکن شک…شنيدم اونو حرفای همه…خودمم مقصر…بگی هيچی نيست الزم

 که کسی و زنان متخصص يه کردن پيدا و مطمئن و امن جای يه به تو رسوندن فکرم تنها اگه…بود نکرده ديوونم تو شديد

 اين تو نمياوردمت…بسنجم رو موقعيت و کنم چهارتا دوتا دو شرايط اون تو تونستم می اگه…نبود برسه دادم به

 فکر…کنی خوردم بدتر حرفات اين با تو خود بعدشم…خودم عذاب ملکه بشه تو سابق شوهر همه اول که.…بيمارستان
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 به.…من جلوه؟اينکه کردی فکر چی واقعا   بفهمن؟تو زنشو زنانه کامال   مشکالت ديگران که راحته مرد يه واسه کنی می

 حال چيزی همچين با که ؼيرتم بی اينقدر من ذارم؟يعنی می مايه خودم ناموس از…تو از…ماهان دل سوزوندن خاطر

 که منی…پزشکم که منی…من…بود اينجا…بيام تونستم می بسته چشم که مسيری تنها شرايط اون بگيرم؟توی ماهانو

 اونقدر…ميشم تشويق…ميشم تحسين…کارم حين خونسردی و آرامش حفظ تو تواناييم خاطر به عمريه که منی…جراحم

 تامپون يه بود رفته يادم حتی که…بود شده پاک چی همه از ذهنم اونقدر…لرزيد می پام و دست اونقدر…بودم کرده هول

 اينجا تا و دورت پيچيدم پتو…کنم تنت حسابی و درست مانتوی يه…کنم سرت روسری يه بود رفته يادم…بذارم واست

داشته؟ خانو ماهان واسه کشيدن نقشه آمادگی من ذهن…شرايط اون تو… نظرت به اونوقت.…آوردمت  

 که دهانی…بيزارم دهان اين از…گذارم می دهانم روی را دستم…لرزند می لبهايم…شوند می ؼرق اشک در چشمانم

 دوست مرد اين بارها که دهانی…گرفت گل بايد را دهان اين…گويد می سخن نامربوط و شود می باز موقع بی هميشه

است بهتر خيلی…باشد بسته…است آزرده را رويم به رو داشتنی … 

گويد می محزونی لبخند با و گيرد می ام چهره از اشک انگشتانش نوک با : 

- منم بزنه زار خودش حال به بايد که اونی…خانومی نکن گريه تو … 

شود می خارج اتاق از و بوسد می را ام پيشانی … 

کرد؟ خواهم کنم؟چه می ام؟چه کرده چه ام زندگی با من  

 دردم…شوم می بلند جا از سپيده زدن سر با…نيامد اتاق داخل هم کيان…نبرد خوابم صبح خود تا…سوزد می چشمانم

 روز و حال ديدن از…زنم می ام پريده رنگ صورت به آبی…دارم وحشتناکی ضعؾ اما…هم ام خونريزی…شده کمتر

 باز را در آهسته و اندازم می سرم روی را رنگ بد روسری.…شوم می عصبی بيمارستان قواره بد لباسهای توی خودم

 را کيان در گشودن محض به…شوم ترخيص جهنم اين از زودتر چه هر بايد اما…ببيند مرا کسی ندارم دوست…کنم می

 ديدن از دلم…خوابيده…داده تکيه پشتی ديوار به را سرش حاليکه در و نشسته اتاق جلوی صندلی روی که بينم می

 باز را چشمانش اول بار همان…زنم می صدايش شوم خارج در چهارچوب از اينکه بدون.…شود می آشوب مظلوميتش

پرسد می دار خش صدايی با و نشيند می راست…شود می نگران نگاهش من ديدن با…کند می : 

- خوبی؟…جلوه جانم  

گويم می و دهم می تکان را سرم…ام کرده بؽض اما…چرا دانم نمی : 

- کنم تحمل رو محيط اين و لباسا اين تونم نمی ديگه…کن ترخيص منو زودتر…آره … 

گويد می و کند می هدايتم داخل به…آيد می سمتم به و شود می بلند جا از : 

- ريم می بعدش…شه راحت خيالمون کنه ت معاينه بياد دکتر خانومم؟بذار داری ای عجله چه … 

گويم می تلخ و تند : 

- خونه برم خوام می…ببر منو فقط…برميام مشکلم پس از خودم…خوبه حالم…خوام نمی…نه … 

گويد می و کشد می موهايش به دستی : 

- ببرمت پتو با دوباره که نميشه…بيارم لباس واست برم کن صبر حداقل…باشه … 

گويد می و گيرد می ام گونه از نيشگونی…فهمد می…دهد می زجرم بودن بيمارستان در بيشتر ساعت نيم تصور حتی : 

- خلوتن خيابونا…صبحه اول…نکشه طول بيشتر ربع يه دم می قول … 
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گويد می کند می ای خنده…اندازم می پايين را سرم بؽض همان با : 

- ميام زود…حالت اين با نايست سرپا…باد خودم بر لعنت که…کردم لوست اينقدر خودم … 

زند می بيرون اتاق از و …. 

 بهم خودم از حالم…کنم نمی قبول شوم پياده که کند می اصرار چه هر…کند می توقؾ جيگرکی مؽازه يک کنار راه بين

 را فرمان دست يک با حاليکه در رانندگی حين در و خرد می را جيگر…برسم حمام به زودتر خواهد می دلم…خورد می

 چيزی ناهار ديروز از هم خودش دانم می.…خورم می…دهد می من دست به و گيرد می لقمه ديگر دست با گرفته

 می انگشتم از کوچکی گاز…گذارم می دهانش در و گيرم می ای لقمه…کردم کوفتش من که ناهاری…نخورده

گويد می و زند می چشمکی.…گيرد : 

- اومد می کارمون به امروز معروؾ صبحانه اون…دادم می خبر مامانت به بايد … 

گويد می و دهد می دستم به ديگری لقمه…گيرد می اش خنده من خجالت از…شوم می سرخ : 

-  نياز شدن تقويت به تو از بيشتر بيچاره من نداره خبر…ذاره نمی زنده منو…ببينه رو تو روز و حال اين اگه که هرچند

 …دارم

گويد می و کند می گلگونم چهره به نگاهی نيم…کوبم می بازويش به مشت با : 

-  ياد زبونتو اون کردن کوتاه راه تازه آخه.…بذاری سرم به سر يا کنی درازی زبون ديگه بار يه خواد می دلم که آخ

 …گرفتم

گويد می و زند می قهقهه من شده گرد چشمان ديدن از…کنم می نگاهش خشمگين : 

- کنی نمی زبونی بلبل ديگه…شدی حرؾ کم چه ببين…گم می دروغ خب؟مگه چيه …. 

 خاص بزرگواری و عطوفت با هم باز…شود می آب دلم در قند هزاران حاليکه در…گردانم می بر رو ساختگی اخم با

 و من از چطور…سال همه اين مثل…هميشه مثل…کند می خودداری يادآوريشان از و بسته اشتباهاتم بر چشم خودش

کيان؟چطور؟ شوی نمی خسته کارهايم  

 می حمام در را خودم نياورده در و آورده در لباس…خانه به ورود محض به و شوم می پياده ماشين از کمکش با

شنوم می هال از را صدايش…اندازم : 

- خانوم جلوه نکن قفل درو … 

 سرم هنوز…کند می تقويت را ام رفته دست از نفس به اعتماد بودن تميز احساس…دهد می تسکين را دردهايم داغ آب

 را حالم و آيد می در پشت تا بار دو يکی کيان…شوم اذيت اينقدر کردم نمی فکر وقت هيچ…دارم تهوع و رود می گيج

 بيرون و دهم می رضايت…کوتاهی چندان نه دقايق گذشت از بعد…نمانم گرم آب زير زياد که دهد می تذکر…پرسد می

 چشمانش روی را چپش ساعد اش هميشگی عادت به و کشيده دراز تخت روی من اندام درشت مرد…روم می

شنوم می را اش گرفته صدای…پوشم می لباس آهسته…گذاشته : 

- نداری؟ مشکلی  

گويم می آهسته : 

- بخوابی؟ خوای می…نه  

کند می زمزمه خوابد می پهلو به حاليکه در و کشد می ای خميازه : 
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- مطلقی استراحت روز سه دو.…بخواب بگير بيا هم تو…بيمارستان رم می بعدش خوابم می ساعت دو يکی..آره … 

 ريخته موهای…آورم نمی طاقت…کنم می نگاهش و نشينم می تخت روی…برد می خوابش نرسيده اش جمله پايان به

 می خود سمت به مرا و گيرد می هوا در را مچم اش بسته چشمان با…خورد می تکان…زنم می کنار را صورتش روی

 تن عطر…کشم می نفس عميق را عطرش…اش سينه روی را دستم و گذارم می بازويش روی را سرم…کشد

گويد می بيداری و خواب بين و زند می موهايم به ای بوسه…ادکلنی هيچ بدون…کيان : 

- برم قربونت … 

 زنگ آمدن در صدا به بود؟با خواهد من با کيان دادن دست از وحشتناک استرس اين کی تا که کنم می فکر اين به من و

 بلند جا از هوا بی…رفته کی نفهميدم اصال  …ست خالی کيان جای…پرم می خواب از همزمان، صورت به خانه و تلفن

 به آهسته و گيرم می ديوار به را دستم ثانيه چند…کند می يادآوری را بيماريم و رود می سياهی چشمانم… شوم می

 دستی…شوم می سراسيمه عمه ديدن از و کنم می نگاه را بيرون در چشمی از…شود می ساکت تلفن…روم می پذيرايی

 می و کند می نگاهم متعجب…شود می محو من ديدن با عمه لب روی لبخند.…کنم می باز را در و کشم می موهايم به

 :گويد

- مريضی؟…دختر شده ميت عين روزيه؟رنگت و حال چه عمه؟اين بودی جان؟خواب جلوه  

 را صورتم و سر و اندازد می گردنم در دست…شود وارد عمه تا روم می کنار…زنم می ای نيمه و نصؾ لبخند زور به

 می جدا سر از را روسريش…گذارد می ميز روی است دستش در که کوچکی شده پيچ کادو بسته…کند می بوسه ؼرق

نشيند می مبل روی و کند … 

-  تو که شما گفتم منم…مريضی که نگفت من به هيچی…نرفتی که نداشتی کالس حتما   کردم فکر..ای خونه گفت کيان وقتی

بپرسم حالی يه بيام من…بزنين ما به سر يه نيومدين مدت اين …. 

 دس

گويم می و کشم می صورتم به تی : 

-  نخوابيده خوب ديشبم…دارم گيجه سر و ضعؾ کم يه…نيست مهمی چيز راستش.…جون عمه اومدين خوش خيلی

کنم استراحت تا موندم خونه رو امروز که بود اين…بودم …. 

شنوم می را صدايش…کنم می عوض را کتری آب و زنم می برق به را چايساز و روم می آشپزخانه به : 

- داره؟ خبر مامانت…ده می نشونت ناخوش کم يه از بيشتر خيلی..بينم می من که رويی و رنگ اين واال  

گويم می گذارم می دستش جلوی بشقابی حاليکه در و شوم می خارج ميوه ظرؾ با : 

- شن نگران نخواستم…نگفتم بهش چيزی نه … 

گويم می و کنم می تبسمی…اندازم می شماره به نگاهی…آيد می در صدا به دوباره تلفن : 

- خودشه.…بفرمائين …. 

 می اتاق به و دهم می عمه دست به را گوشی…دارد حضور هم عمه که دهم می خبر و کنم می بشی و خوش مادرم با

 می را صورتم…دارم خونريزی کمی هنوز اما…شده کم خيلی دردم خوشبختانه…بکشم گوشم و سر به دستی تا روم

 می خارج اتاق از و زنم می موهايم به ای شانه.…کنم می عوض قرمزی و مشکی پيراهن با را شلوارم بلوز.…شويم

گويد می هم در اخمهای با…نشينم می رويش به رو چای کردن آماده از بعد و کنم می خواهی عذر…شوم : 

- شد؟ می عوض خدا قرآن رفت نمی بيمارستان امروز يه حاال…کرد می ولت روز و حال اين تو نبايد کيان  
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گويم می و گيرم می پوست برايش خياری : 

-  دو يکی تا احتماال  …بود نداده عمل نوبت امروز واسه آورديم شانس کرد؟تازه می ويزيت مريضاشو کی…نره شد نمی

 گريبان به دست ضعؾ و خونی کم اين با يادمه وقتی از…نيست چيزيم که من… بعدشم…شه می پيداش ديگه ساعت

کردم عادت ديگه…بودم … 

گويد می و کند می جا به جا مبل روی را اش گوشتی هيکل : 

-  واست چيزی يه پاشم…ميای در پا از کنی زايمان يه فردا…که شه نمی اينجوری.…عزيزم برسی خودت به بايد خب

 با تو…نرسه کيان به دستم مگه…کرده يخ بدن…پريده رنگ صورت…انگار نيست تنت تو خون…بخوری کنم درست

خونش؟ تو اومدی قيافه و ريخت اين  

گويم می دلم توی و زنم می لبخندی : 

- کيان بيچاره … 

 می حلقم در کرده درست که ای عدسی از قابلمه نصؾ تقريبا  …زند می ؼر سر يک حاليکه در و شوم نمی حريفش

 …ريزد

 پهنی لبخند اختيار بی کيان ديدن با و روم می بيرون آشپزخانه از.…آورم می در بال قفل در کليد چرخش صدای شنيدن از

گويد می و رود می باال ابروهايش من زده ذوق صورت ديدن از…نشانم می لبم بر : 

- کنی می استقبال ما از لبخند اومده؟با در طرؾ کدوم از آفتاب…خانوما خانوم…به به … 

 ام گونه از سريعی بوسه خواهد می…دارد حضور کسی که فهمد می…کنم می اشاره آشپزخانه به ابرو و چشم با

 سمت به خونسردی با کيان ولی…کنم می عوض رنگ هزارتا.…کند می ؼافلگيرمان آمدنش بيرون با عمه اما…بگيرد

گويد می دهد می جا آؼوشش در را او حاليکه در و رود می مادرش : 

- خونه؟ اين تو اومدين طرفا؟نترسيدن اين خانوم؟از مامان عجب چه  

گويد می و کند می اخمی رود می پسرش باالی و قد صدقه قربان دارد است معلوم نگاهش طرز از که عمه : 

-  نمی نبود جلوه خاطر واسه اگه امروزم…نداره رفتن..…نباشه توش زن که ای خونه…نداره رفتن.…مجرد پسر خونه

 دنبال ری می کنی می ول وضع اين تو زنتو که هستی مردی چطور تو.…اومدم که شد خوب چه ولی…اومدم

مريضات؟ يا مهمتره زنت…بره دست از که االنه گفتم رسيدم من کارت؟وقتی  

 خبر ماجرا اصل از عمه اينکه يعنی…اندازم می باال را ابرويم…خوانم می را حرفش…کند می نگاهم متعجبانه کيان

گويد می و کشد می راحتی نفس.…ندارد : 

-  می ويزيت بايد حتما   امروز…بودم کرده عمل ديروز چندتاشونو…رفتم می بايد.…جان مامان نداشتم ای چاره

 طول کم يه که بود اين..اومد پيش کار ولی…گردم می بر سريع نشده بيدار تا رم می گفتم…بود خواب هم جلوه…شدن

هستم جفتتون مخلص االنم…کشيد … 

دهد می ادامه و افتد می اش بينی روی چينی عدسی ديدن از…دارد می بر را قابلمه در و رود می آشپزخانه به : 

- آمادم بگين که هم تنيبيهی هر واسه و تره باريک مو از که گردنمم و خوردم بيمارستان تو که ناهارمم … 

 مرغ…است گرسنه و خسته که ندارم شک چون…سوزد می دلم…است متنفر عدسی از چقدر دانم می…گيرد می ام خنده

 با هم را برنج…گذارم می مايکرو توی و کشم می بيرون يخچال از را ظرفش…مانده باقی نخورده دست تقريبا   ديروز

 روی دوغ…است وخيار ماست عاشق چون.…کنم می رنده ماست در خياری سريع.…کنم می گرم گاز شعله از استفاده
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 و کيان قدرشناس نگاه متوجه تازه چينم می را ميز وقتی…و…کنم می عوض اش عالقه مورد مشکی نوشابه با را ميز

 می آؼوش در را سرم و آيد می کنارم عمه…اندازم می پايين را سرم و کشم می خجالت…شوم می عمه مهر پر لبخند

کند می زمزمه…بوسد می و گيرد : 

- داره دوسش بيشتر و شناسش می بهتر مادرشم از حتی زنش دونم می چون…راحته کيان از خيالم ديگه … 

 و جذبه پر چشمان آن و مردانه و جذاب صورت آن و خنده پر لبهای آن بوسيدن برای دلم لحظه همان و کنم می نگاهش

 به را سرش…آيد می کنارم…شوم می مشؽول آشپزخانه آوری جمع به عمه رفتن از بعد. …کشد می پر کننده مسحور

گويد می و گيرد می را کمرم…کشم می عقب را خودم…برد می گردنم طرؾ : 

- گيرم نمی گاز…بابا نترس … 

گويم می آهسته : 

- خيسه دستام … 

کند می زمزمه و آورد می گوشم نزديک را سرش : 

- کافيه نخوری وول…دارم دستات چيکار … 

کند می زمزمه و کشد می گردنم روی را دستش…زند می آتشم داؼش، بوسه.…کند می دگرگون را حالم داؼش نفس : 

- خودم کوچولوی دختر…عشقم…عسلم…نفسم … 

 به قدم.…ايستم می پا نوک روی…گيرم می قرار آؼوشش در کامل و چرخم می طرفش به…دهم می دست از طاقت

 حلقه…بوسم می را اش بسته چشمان..…گردنش شدن خم با و دهم می فشار را سرش پشت دستم با…رسد نمی صورتش

گويد می و کند می تر محکم را دستش : 

- عمرم؟ کنه نمی درد جاييت  

 را سرش…بندد می را آب شير…دهم می تکان راست و چپ به را سرم…گرفته من از را زدن حرؾ توان تنش گرمای

گويد می کنان نجوا و کند می فرو موهايم بين : 

-  سياه چشمات زير…عزيزم دادی دست از خون کلی…کنی استراحت و بخوابی و بخوری بايد…موقوؾ کردن کار

ميلرزه تنت…شده … 

گويم می وار زمزمه و آرام صدايی با خودش مثل : 

-  و دست.…کنم می ضعؾ باز…باشه بدنم تو هم اضافه خون ليتر صد اگه حتی…ری می وقتی…خوبه حالم باشی که تو

ميره صورتم از رنگ…لرزه می پام … 

 آنقدر…بگويد چيزی است مردد…است سرگردان زمرديش مردمک.…شود می خيره چشمانم در و گيرد می فاصله کمی

گويم می نگرانی با…است دل دو شديدا   بدانم که شناسمش می : 

- کنی؟ می نگام اينجوری کيان؟چرا شده چيزی  

گويد می و فشارد می اش سينه به را سرم : 

- شه می تنگ واست دلم شی می دور ازم که ذره يه فقط…خانومی نشده هيچی … 

گويم می و اندازم می کمرش دور را دستم.…گويد می را اين خالؾ قلبش نامنظم ضربان : 
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- بودی بيدار صبح تا ديشب…بخواب برو…ای خسته خيلی … 

گويد می و کند می رها موهايم ميان را نفسش : 

-  شدن حاضر تا اما.…بگرديم هم با کم يه خواد می دلم…بيرون ريم می بعدش…گيرم می دوش يه…نمياد خوابم…نه

خب؟…بره در خستگيت تا…کشی می دراز کم يه…خوری می آهن قرص يه شما…من  

 روی احتيط با…رود می خواب اتاق طرؾ به و کند می بلندم…پاشم می رويش به و ريزم می لبخندم در را عشقم تمام

 ورودش لحظه تا…رود می حمام سمت به و کشد می تنم روی را پتو…دهد می دستم به را قرص…کند می درازم تخت

 چوب چهار به را دستش…کند می مکث در بستن از قبل…فهمد می را نگاهم سنگينی…کنم می دنبالش نگاه با حمام به

 با حاليکه در و زند می داری معنی لبخند…شده شيطنت از پر چشمانش…دهد می تکيه آن به را اش چانه و زند می

گويد می و کند می اشاره حمام به سرش : 

- بيای؟ داری دوست  

 خود در مرا و کند باز دهان زمين خواهد می دلم…خوانده را فکرم اينکه از…آورد می هجوم صورتم به بدنم خون تمام

 بسته صدای وقتی.…مستانه و بلند…خندد می…کنم می مخفی پتو زير را سرم و گويم می ای معترضانه کيان…ببرد فرو

 يادآوری از اما…منحرفم افکار و خودم بر فرستم می لعنت.…کنم می آزاد را ام شده حبس نفس…شنوم می را در شدن

خندم می اختيار بی و شوم می لذت ؼرق کيان شيطان چهره … 

 

شوم می خارج بيداری و خواب بين برزخ از صدايش شنيدن با … 

 … ممنون-

 

شوم می خارج بيداری و خواب بين برزخ از صدايش شنيدن با … 

- بينمتون می…دکتر آقای کردين لطؾ…حتما   حتما  …بيام تونم نمی امروز نه.…خوبيم دو هر…دکتر ممنون … 

گويم می و دهم می بدنم به قوسی و کش…بينم می آينه مقابل را پوشش حوله اندام و کنم می باز چشم : 

- کيان؟ بود کی  

گويد می کند می خشک را موهايش حوله با حاليکه در و چرخد می طرفم به : 

- عزيزم؟ کردم بيدارت…بود نبوی دکتر  

دهم می جواب و کشم می ای خميازه : 

- نبودم خواب خواب…نه …. 

 می خودم طرؾ به و گيرم می را اش حوله بند…زند می سرخی به کمی چشمانش سفيدی…نشيند می تخت روی کنارم

گويد می و گيرد می ام گونه از گازی…زند می خيمه تنم روی و کند می ای خنده…کشم : 

-  نده کار …نکن شيطونی اينقدر داری دوست کی هر جون.…ها گذره نمی شدنت مرخص از ساعتم 21 هنوز

 .…دستمون
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 می عقب را سرش که حينی در و خندد می بلندتر اينبار…کشم می چشمانش روی را دستم حرفهايش به توجه بی

گويد می…برد : 

- بود من چار و چشم تو انگشتات ديدمت که اولی روز همون از…نيستی بردار دست نکنی کور منو تا تو …. 

گويم می آهسته : 

- چيه؟ آرزوم بزرگترين دونی می  

دهد می تکان را سرش … 

- کيان؟ شيم می دار بچه کی.…تو مثل دقيقا  …بشه سبز بچمون چشمای رنگ اينکه  

 به تخت های پايه که خندد می شديد آنقدر و کند می رها تخت روی را خودش…شوند می گشاد درجه آخرين تا چشمانش

 دلخور.…کنم می نگاه اش شده سرخ صورت به…گذارم می گردنم زير را دستم و کشم می دراز پهلو به…افتند می لرزه

گويم می اخم با و شوم می : 

- داشت؟ خنده اينقدر من حرؾ کجای  

گويد می و زند می ام بينی به ای ضربه : 

-  بار صد صبح تا…دهنت تو ذارم می گيرم می لقمه واست هنوزه که هنوزم شدن؟من دار بچه به چه رو تو…جوجه آخه

 هزارتا شم می ؼافل ازت ذره يه تا..…کشم می استرس کلی بشی رد خوای می خيابون يه از…کنم می مرتب رو پتوت

 تو بتونم خانوم؟من خوشگل الکيه شدن دار بچه بيای؟مگه بر بچه يه پس از خوای می چطور بعد…مياری خودت سر بال

کردم هنر کلی کنم بزرگ رو …. 

گويم می عصبانيت با و نشينم می جايم سر زانو چهار : 

- خوای؟ نمی بچه تو چيه؟يعنی منظورت  

گويد می و دارد می نگهم محکم.…زنم می پا و دست…گيرد می بازوانش حلقه در مرا و کشد می را دستم : 

- ديگه بسمه.…دارم خوشگلی اين به بچه يه کوچولو؟من خانوم هستی چی تو پس … 

گويم می بلند نيمه و گيرم می فاصله آؼوشش از خشمگين و ناراحت : 

- کنی می رد سبيلی زير حرفامو نمياد خوشم…باشی جدی کم يه ميشه کيان … 

گويد می و گذارد می سرش زير را دستش يک : 

-  دانشگاه و درس مگه تو…زوده خيلی مسئله اين به کردن فکر واسه حرفاست؟هنوز اين وقت االن…من دل عزيز آخه

 و خر سر بی…بريم حسابی و درست سفر تا چند.…باشيم خوش هم با کم يه بذار…بدی شيفت خوای نمی مگه…نداری

شيم می دارم بچه وقتش به…مزاحم … 

گويم می لجبازانه اما…روم می راه اعصابش روی دارم که دانم می : 

- ديگه؟ کيه؟چقدر وقتش  

گويد می حوصله بی و برد می فرو موهايش بين را دستش دو هر…خوانم می نگاهش از را کالفگی : 

- من مخ رو بيا بعد بگذره ازدواجمون از ماه دو کنی؟بذار می که مورديه بی بحث چه اين…جلوه اوؾ … 
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 دستش در را موهايم…نشيند می رويم به رو و شود می بلند…اندازم می زير به سر و چينم می بر لب کالمش تندی از

 و کند می خالی صورتم توی را نفسش…است پايين هنوز…اما…چشمانم…کشد می عقب به را سرم کم و کند می جمع

گويد می : 

- بيرون بريم بپوش لباساتو…نفس پاشو…خوره می بر بهش ای بچه هنوز گم می…کن نگاش … 

 ای بچه داشتن وسوسه…دانم می هم شايد.…دارم قضيه اين بر اصراری چه دانم نمی اما…ست منطقی حرفهايش دانم می

 بر را رويم…است مقاومت قابل ؼير…کند می تر راحت ماندنش و بودن از را خيالم که ای بچه.…کيان جنس از

گويم می لب زير و روم می پايين تخت از.…ميگردانم : 

- برو تو…ندارم حوصله  

 نزديک را صورتش…زنند می برق چشمانش…شوم می پرتاب آؼوشش در…کشد می شدت به و گيرد می را بازويم

گويد می شمرده و آورد می صورتم : 

-  در…رسونم می خوای می که چيزی به رو تو من…کنيم معامله يه تونيم می…شی دار بچه خواد می دلت اينقدر اگه

کنی اجابت منو خواسته بايد هم تو…عوض … 

 می تر عميق لبش روی لبخند…مانم می منتظر و شوم می خيره لبهايش به مشتاقانه.…کنم می جور و جمع را خودم کمی

گويد می و گذارد می گوشم روی را دهانش…شود : 

-  درس از و دانشگاه ری می هم تو جاش به…کنيم می شروع رو شدن دار بچه عمليات شه بهتر حالت اينکه محض به

دی می انصراؾ خوندن …. 

 از را شوخی نوع هر احتمال مصممش چشمان…کنم می نگاهش خيره خيره و کشم می عقب را سرم.…خورم می جا

گويم می پته تته با ولی…کند می پاک ذهنم : 

- نه؟؟؟ مگه…کيان کنی می شوخی داری  

گويد می و دهد می سرش به سريعی تکان : 

- ضمن در…جديم کامال  …عزيزم نه … 

ميدهد قرار من چشمان راستای در را ايش گربه براق چشمان : 

- االجراست الزم فردا همين از معامله ….!!!! 

 

گويم می و اندازم می زانوهايم دور را دستم…کنم می جمع شکمم درون را پاهايم و زنم می تکيه بالشم به : 

- ذاری؟ می چيه مسخره شروط و شرط اين…خوای نمی بچه بگو دفعه يه  

گويد می حال همان در و رود می لباسها کمد سمت به و شود می بلند تخت روی از : 

- مياد؟ نظر به مسخره تو واسه مهمه اينقدر من نظر به که چيزی ست؟چرا مسخره  

شوم می کالفه … 

- داره؟ خوندن درس به ربطی چه شدن دار بذارم؟بچه کنار بچه خاطر به دانشگاهمو و درس من شه می مگه  

گويد می آرامش با و اندازد می تخت روی و کند می خارج کمد از رنگی ای سورمه پيراهن : 
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-  اينجوری منطقيه ؼير دونی می خوب خودتم که چيزايی سر تو وقتی…طور همين منم…داری ای خواسته يه تو خب

نکنم؟ من چرا…کنی می لج بگم بهتر…پافشاری  

گويم می حرص با : 

- منطقيه؟ ؼير شدن دار بچه دنيا منطقيه؟کجای ؼير من خواسته کجای  

گويد می خونسردی کمال در همچنان و پوشد می زا پيراهنش همرنگ شلوار : 

- برسی ات خواسته به و کنی قبول منو شرط تونی می … 

گويم می و دهم می فشار هم روی را دندنهايم : 

- نميشه چيزی همچين که دونی می خوب خودتم … 

گويد می و بندد می را پيراهنش های دکمه : 

- نکن فکر بچه مورد در هم فعال  …بخون درستو پس خب …. 

 می سکوت و گذارم می زانويم روی را ام چانه…کنم عوضش توانم نمی من و گرفته را تصميمش که دانم می

کند می بازی پايم کوچک انگشت با و نشيند می کنارم.…کنم : 

-  بی و دادن شب شيفت و خوندن درس جای به تو دم می ترجيح من بخوای رو واقعيتش…من عزيز…من خانوم ببين

 روز بقيه..اونجا بری بشه گرم سرت اينکه واسه ساعت چهار سه روزی…بزنی نزديکيا همين مطب يه…کشيدن خوابی

 شاداب و مرتب و سرحال بچمو و تو…خونه ميام خودم که هم وقتی…کنی استراحت و بگردی خودت واسه هم رو

 داشته ازت انتظاری همچين تونم نمی تو فعليه شرايط با که صورتيکه در…ببينم راحت و گرم زندگيمو…ببينم

 و ده می دستياری آزمون زحمت هزار با که کسی چون.…منطقيه ؼير که دونم می اما.…منه خواسته اين…خب.…باشم

 به من پس…کنه زندگی معمولی دار خونه زن يه مثل خواد نمی…داره حرفا اين از باالتر اهداؾ سری يه.…شه می قبول

 احترام تو خواسته به نتيجه در…بسازم خواد می دلم که چيزی اون تو از و کنم تحميل تو به رو عاليقم دم نمی اجازه خودم

 هم من…باشه داشته بچه عالقش مورد زن از داره دوست مردی هر…هم بچه مورد در…توئه حق چون.…ذارم می

 می…داشتی معمولی رشته يه اگه…ميشه بچه اون به بعد تو خود به اول ظلم بيشترين شيم دار بچه وقتی اما…نيستم استثنا

 تو از که منم…بدی شيفت بايد…سنگينه درسات…ست ويژه شرايطت تو…عزيزم ولی…ميايم کنار باهاش…باشه گفتيم

 می وارد بهت فشاری چه دونی عذابيه؟می چه دونی می…باشی پابند دانشگاه ضوابط به بايد بارداريت آخر ماه تا…بدتر

 و منطقيه ؼير خوای می که چيزی که کن قبول تو؟پس يا کنه؟من بزرگ رو بچه اين قراره کی بياد دنيا به وقتی شه؟بعدشم

 داشته دوستت که چقدرم هر من چون…بنشونی کرسی به حرفتو زاری گريه و لجبازی و کردن قهر با که کنی سعی نبايد

دونی می اينو خودتم…کنم می مقاومت شدن گرفته فکر بی و احساس روی از دونم می که تصميماتی مقابل باشم … 

 را بازويم…دارم می نگه پايين را سرم همچنان…کنم اعتراؾ ندارم دوست اما…کمال و تمام…دارم قبول را حرفهايش

گويد می و کند می نوازش : 

-  و بگيرن برتو و دور قد نيم و قد بچه تا چند…بکنی فکرشو که چيزی اون از زودتر دم می قول…ديگه کن باز اخماتو

 می قسم شرافتم به…دم نمی مهلتت خودم…بشه آزاد فکرت و وقتت…شه تموم درست بذار…بيارن در اشکتو

 قهرتو تحمل من…باهام کن آشتی…بؽلم بيا حاال…خوبه؟…شه سبز چشماشم که کنم می تالشمو همه تازه…خورم

ديگه ياال د.…ندارم … 

شود می پاک ذهنم از چيز همه…بدنش گرمای چشيدن محض به…هميشه مثل…نيست کار در مخالفتی … 
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************************************************** ********** 

گويد می گوشم دم آرام : 

- نفس؟ شی حاضر خوای نمی  

زنم می چشمکی…اش کننده مست عطر بوی…مرتبش و خورده شانه موهای…کنم می لباسهايش به نگاهی … 

- کشه می طول کم يه من شدن حاضر زدی تو که تيپی اين با …. 

کشد می را لپم و کند می تبسمی … 

- خوبه…کنم می نگات و شينم می جا همين من بکشه طول وقت هر تا…باشه … 

 شلوارم همرنگ شال و ای سورمه جين شلوار…سفيد نخی مانتوی.…خيزم می بر جا از و بوسم می را صورتش سريع

 کمرنگ سايه…گذارم می آزاد صورتم طرؾ دو از را تارش چند.…کنم می جمع را موهايم…گذارم می کنار را

 می تر ؼليظ را ام گونه رژ پريدگی رنگ خاطر به…لبهايم برای براق صورتی رژ و چشمم برای ای سورمه_آبی

 سر…بوده گرم نظاره سکوت در و لبخند با مدت تمام که او.…ايستم می مقابلش سينه به دست و پوشم می را لباسم.…زنم

 دستم به و کند می باز را موهايم گيره…دارد برمی را شالم…شود می نزديکم و خيزد می بر…کند می انداز بر را تاپايم

دهد می … 

- دارم دوست بيشتر…تره معصوم ت قيافه اونجوری…کن جمع موهاتو همه.…ببندم مو نيستم بلد من … 

گويم می و گذارم می ام شقيقه کنار را انگشتانم و بندم می را چشمانم : 

- سرورم ميشه اطاعت …. 

گويد می و دوزد می چشمانم به را تحسينش از سرشار نگاه شود می تمام که کارم : 

- اوج در…ستنی خوا.…زيبا…سرحال…شاد.…باش جوری همين هميشه … 

گويم می و اندازم می بازويش زير را دستم : 

- آقا؟ بريم.…چشم  

بوسد می را دستم و کند می خم را سرش  

- بانو بريم …. 

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

 

 و کنم می نگاه فرمانش پشت ژست به.…نشينم می کنارش و کنم می باز را در آورد می بيرون پارکينگ از که را ماشين

پرسد می و خندد می لبخندم به…فرمان به راست دست…شيشه روی چپ دست…زنم می لبخند : 

- بريم؟ کجا…خب  

دهم می تکان را سرم … 

- خودته با هم مکانش انتخاب…بود خودت از اومدن بيرون پيشنهاد…دونم نمی … 
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گويد می و کند می جا به جا را دنده : 

- خريد سوی به پيش پس…ميل کمال با …. 

 تمام اينکه خصوصا  .…است بخش رضايت و مهيج.…هستند دنبالش زيادی چشمهای حاليکه در کيان کنار زدن قدم

 می هرچه او سليقه و خواست به اما…نيازم بی لباس از…شوم می آرامش ؼرق و بينم می خودم به منحصر را توجهش

 می و گيرم می بازويش از ريزی نيشگون آهسته…شده بزرگ و کوچک های بسته از پر دستانمان…خرم می…خواهد

 :گويم

- آوردی؟ کجا از رو خانوما لباس خريد تو سليقه و تجربه همه اين…کلک  

گويد می و کند می خم طرفم به را سرش : 

- کردم می خريد دخترم واسه خودم سال هفده شونزده مدت به که اونجايی از … 

کند می ريز را چشمانش شيطنت با…شود می خندان نگاهش … 

- دارم تبحر ترم اساسی لباسای خريد ديدی؟تو کجاشو تازه …. 

گويد می و گيرد می فروشی زير لباس مؽازه سمت به را انگشتش : 

- بدم؟ نشونت بريم  

 يک تنها گفتن با تواند می قدرتی چه با دانم نمی اما…عقد صيؽه شدن جاری از قبل حتی…بوده هميشه…است محرمم

 زير و کنم می مرتب سرم روی را روسريم دستپاچه…ببرد باال را بدنم دمای و کند رنگ به رنگ اينچنين مرا گونه جمله

گويم می لب : 

- کيان ادبی بی خيلی … 

کند می کنترل را اش خنده زور به … 

- برو تنها خودت نداری دوست…بود پيشنهاد يه عزيزم؟فقط چرا ادب بی … 

کنم می زمزمه شوم دور منطقه آن از کنم می سعی حاليکه در : 

- ندارم الزم چيزی…خوام نمی … 

سوزاند می را گوشم هم روسری روی از حتی داؼش نفس : 

- باشی نداشته دارم دوست من که اونايی از نکنه…دونی نمی منو سليقه که مطمئنی؟تو … 

 محکمی ضربه نبوديم عمومی محيط در اگر شک بی…کنم می اش فتنه پر چشمان به تندی نگاه…گرفته گر صورت با

 می کمرم روی را دستش…خندد می بلند و کند کنترل را خودش تواند نمی بيند می که را نگاهم عجز…کردم می نثارش

گويد می و گذارد : 

- بريم بيا…ذارم می سرت به سر…برم قربونت نکن التماس نگات با اينجوری … 

 می رفتار مردانه…است متين اما…خنداند می…خندد می..گويد می…هم مکان…معناست بی کنارش زمان

 ؼرق را دلم دختران حسرت پر نگاههای…دارم سرت پشت را کوه انگار روم می راه که کنارش…حمايتگرانه.…کند

 می ؼر بداخالقی با که وقتی حتی…کند می دور پسر چند راه سر از و کشد می محکم را بازويم وقتی حتی…کند می لذت

گويد می و زند : 
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- ره می هم تو جماعت اين با کالهم اينجوری…کنم اعالم ممنوع رو خودت اتاق از خارج آرايش بايد دوباره کنم فکر … 

 همه اينها.…نباشم رو به رو مجردی ميز نگاه تيررس در که کند می عوض من با را جايش رستوران توی که وقتی حتی

 برايم ديگری معنای…بودن داشتنی دوست…بودن خواستنی…بودن محبوب حس…اعتماد و امنيت حس…آرامش جز

 …ندارد

 را دختری من جز نگاهش يکبار حتی…نکرده چک را اش گوشی هم بار يک حتی بينم می که وقتی…برم می لذت

 دادنش دست از وحشتناک فوبيای.…فهميده مرا* فوبيای کيان…نشده دور و نگرفته فاصله من از يکبار حتی…نديده

 لذت و بينم می حرکاتش تک تک در را اين…کند دور وجودم از را حس اين خواهد می و شده متوجه…کرده درک.…را

 زيبايی و آرامش منبع اين از مرا ديگر که خواهم می خدا از و کنم می شکر.…کنم می شکر و برم می لذت…برم می

کنم می التماس خدا به.…ميخواهم ازخدا.…نکند دور …. 

ميگويد…برد می دهانش به را ؼذا قاشق حاليکه در : 

- خوری؟ نمی خانومی؟ساکتی؟چرا چيه  

گويد می و کند می اشاره بشقابم به.…کنم می نگاهش تنها : 

- بخور ؼذاتو…نخور منو  

 

است، حرؾ سکوتم من دانستی، می کاش  

 

است، حرؾ هايم حرؾ  

 

است حرؾ هايم خنده…هايم خنده . 

 

دانستی، می کاش  

 

کنم تفسير تو پيش را همه توانم می . 

 

فهميدی، می کاش دانستی، می کاش  

 

کند، گير دلت پيش من دل مبادا که ترسيدی نمی کاش صد و کاش  

 

کند زنجير تو دستان به عشق از تلی نگاهم يا …. 
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************************** 

 

 دستم در محکم را کيفم.…کنم می تعجب سابقه بی خلوتی همه اين از…پيچد می دانشگاه سرسرای در کفشم پاشنه صدای

 آزاد موهای…آيد می کالسها بعضی از خنده و زدن حرؾ ريز صدای…روم می گروه مدير اتاق سمت به و فشارم می

 می در به ای ضربه…مالم می مانتويم به را ام کرده عرق دستان کؾ…کنم می هدايت داخل به را ام مقنعه حصار از شده

 را سفيدش پيراهن آستين…آورده در را اش مشکی کت…ايستاده پنجره به رو.…من به پشت…شوم می اتاقش وارد و زنم

گويم می و کنم می مرتب را موهايم دوباره…است کرده قالب کمرش روی را دستانش و زده باال ساعد تا : 

- دکتر؟ آقای بگيرم وقتتونو دقيقه چند تونم می  

گويد می بچرخد سمتم به اينکه بدون : 

- شنوم می … 

 پا آن و پا اين کمی…گردم می بر عقب به دوباره و گذارم می ميزش روی را انصرافم درخواست.…روم می جلو کمی

کنم می صاؾ را ام سينه.…کالم يک حتی از…دريػ…اما…کند نگاهم و برگردد بلکه…کنم می … 

- کنين امضا واسم خوام می…دارم درخواست يه … 

گويد می جديت با : 

- کنم می نگاش بعدا  .…ميزم رو بذارينش .. 

گويم می کنان من و من : 

- کنن امضا هم ديگه نفر چند بدم بايد شما از بعد…دارم عجله واسش آخه … 

 می سريع را متنش…دارد می بر را نامه پاکت و رود می ميزش سمت به…من به نگاهی نيم بدون…حوصله بی

گويد می و کند می خارج پيراهنش جيب از خودکاری…گيرد می بازی به را لبش گوشه پوزخندی…خواند : 

- ای عاقالنه و درست تصميم چه…عجب … 

 قصد به را در دستگيره و کنم می تشکری…است خندان…عجيب نگاهش…دهد می دستم به را برگه و کند می امضا

شنوم می را تمسخرش پر صدای.…دهم می فشار خروج … 

- هستم قطعيش اجرای منتظر…ميارم ايمان خدا عدالت به بيشتر…گذره می بيشتر چی هر …. 

 آور خفقان و سرد هوايش…کند می ترم عصبی دانشگاه سکوت…زنم می بيرون اتاق از…ريزد می فرو قلبم

شنوم می آشنايی صدای…تشريح سالن باز نيمه در ميان از…گذارم می سر پشت را کالسها يک به يک.…است … 

 .…نفسم-

 

 برای مردمکم…است تر مخوؾ و نورتر کم هميشه از سالن…کنم می باز را در…گردم می بر صدا سمت به هيجان با

کيان…زنم می صدا…شوند می تر گشاد تاريکی با تطابق … 

 دست…پنجره کنار درست…پنجره کنار…روم می جلوتر و زنم می کنار را موالژها…لرزاند می را دلم…ظريفی خنده

 بر در را او که است ای مردانه هيکل او از آشناتر..سونيا.…شناسمش می نگاه يک با…است آويزان پرده به دختری
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 می سياهی چشمانم…ماند می خيره دختر يقه در رفته فرو مردانه دستان روی نگاهم…بوسد می وحشيانه و گرفته

گيرم می گاز را لبم قدرت تمام با…خورد می بهم دلم…شود می قفل فکم…کند می يخ تنم…روند …. 

- خدااااا وای.…کيان…نه…کيان آخ … 

 

 تشخيص را موقعيتم.…است خيس خيس تنم.…کنم می باز را چشمانم خورد می صورتم به که پی در پی های ضربه با

آيد می فرود سرم بر پتک مانند صدايش.…چرا.…را نگران سبز چشم دو اما…دهم نمی … 

- عزيزم.…جلوه … 

 در اش چهره ناخودآگاه که محکم آنقدر…کوبم می اش سينه بر محکمی مشت.…دهم می هلش نفرت با…پرم می جا از

دل ته از…زنم می داد…آورد می جلو را دستش…بندد می نقش نگاهش در تعجب…رود می هم … 

- کيان متنفرم ازت…وقت هچ…نزن دست من به ديگه …. 

جلوه…جلوه…گويد می مرتب و دهم می تکانم بار چند.…گيرد می محکم را بازوهايم من به توجه بی … 

 می تنها او و.…خائن…دهم می فحش..زنم می مشت…زنم می پا و دست…دهم نجات دستش از را خودم کنم می سعی

 :گويد

- خودت؟ با کنی می چيکار داری…گلم آروم…عزيزم آروم  

 رهايم اما…شوم دور…بگيرم فاصله خواهم می…سبز چشم اين از…عطر بوی اين از…تن گرمای اين از.…بيزارم

شود می اکو خودم مؽز توی صدايم…زنم می جيػ…کند نمی … 

- بکنی؟ من با اينکارو تونستی چطور…سونيا از…تو از…لعنتی متنفرم ازت…کن ولم گم می بهت…کن ولم  

 می باريدن به شروع چشمم سياه ابر…روم می وا.…سوم…دوم سيلی…برد می چشمم از برق محکمش سيلی

شنوم می گوشم زير را صدايش…شود می حلقه ام کرده تب و لرزان بدن دور دستانش.…کند : 

- نيست هيچی…باش آروم…خانومم ديدی خواب …. 

 می را چشمم نور.…کند می روشن را چراغ و شود می بلند جا از.…گيرم می فاصله…کنم می بينمان حايل را دستم

 به چسبيده و کرده عرق موهای…کنم می حس تخت روی نشستنش از را اش تنه سنگينی.…بندم می را پلکم…زند

گويد می آرام.…زند می کنار را صورتم : 

-  گفتم من.…اومديم که بيرون از نيست يادت…خودمون تخت رو.…خودمونيم اتاق تو ببين…جان جلوه کن باز چشماتو

 بيرون اينجا از هم لحظه يه…بودم پيشت من االن همين تا.…بخوابی خوای می گفتی هم تو.…مياد خوابم…خستم

 شو عزيزم؟بيدار بوده کجا سونيا.…شدم بيدار خواب از تو بيداد و داد با…بنداز من وضع و سر به نگاه يه…نرفتم

 …عمرم

 

 نظر به محال بودنش خواب که بود عينی و ملموس چيز همه آنقدر…ندارم باور را حرفش.…کنم باز چشم ندارم دوست

 کاوه و کنم باز چشم…ببينم را ماهان لب روی پوزخند و کنم باز چشم…ببينم را سونيا و کنم باز چشم ترسم می…رسد می

 ام فرانسه آپارتمان در ريزم می اشک و ام کرده لرز حاليکه در کس بی و تنها را خودم و کنم باز چشم…ببينم را

توانم نمی.…خواهم نمی…ببينم را مادرم رفته آبروی کنم باز چشم…ببينم را پدرم شده تا کمر و کنم باز چشم…ببينم … 
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 به و گذارم می دهانم جلوی را دستم…زنم می عق…شده حساس عطرش به ام شامه.…کنم می حس را شدنش نزديک

 سرد سراميک روی را ام گرفته آتش تن..…آورم نمی باال هيچی…است حاصل بی ام معده انقباض…دوم می حمام سمت

 گلويم روی را دستم…شوند می تکرار دوباره خوابم های صحنه…دهم می تکان ديوار به را سرم…کنم می رها حمام کؾ

 کنار…کنم می باز را ام کرده ورم پلکهای…شنوم می را در صدای…دارد نمی بر سرم از دست خفگی حس…گذارم می

 عذابی چه هم خواب همان توی که فهمد می چه او…کند می جاری را اشکم دوباره ديدنش.…ايستاده سينه به دست در

 جلو احتياط با…ام کرده نرم پنجه و دست چگونه واقعی کابوسهای همين با را سالها اين تمام که فهمد می چه.…ام کشيده

نگرانی و اندوه از پر…است ؼم از پر چشمانش…نشيند می زانوانش روی…من از فاصله با.…آيد می … 

- عزيزم؟ بهتری  

 دستم روی را انگشتش.…شوکم توی هنوز…گردانم می بر را رويم…نگاه با حتی…سر با حتی.…دهم نمی را جوابش

گويد می و کشد می : 

-  گذشتن کنار عوارض دونی نمی کردی؟تو قطعشون که نگفتی من به خوری؟ها؟؟چرا نمی اعصابتو داروهای کی از

چيه؟ اعصاب داروهای ناگهانی  

 هرچند…رويا هرچند…خواب هرچند.…بشنوم را صدايش ندارم دوست…ببينمش ندارم دوست اما…چرا دانم نمی

َ   شکنجه اما.…خيال ست واقعی کامال  …تعبير از ترس حاال و…بود واقعی جنون…بود واقعی درد…بود واقعی کامال  … 

 پاهايم.…کشم می دراز تخت نقطه ترين انتهايی در…کند می دنبالم نگاه با…شوم می بلند و گيرم می وان لبه به را دستم

 می تخت ديگر لبه روی.…کند می خاموش را برق…کشد می رويم را پتو دستی…کنم می جمع شکمم درون را

 نمی…شب يک همين فقط…امشب حداقل که داند می…شود می پشيمان اما…آورد می طرفم به را دستش.…نشيند

 .…خواهمش

آوردی بر من دماغ از دود ولی…من دودمان از تويی … 

 

 ام شده خشک پای و دست به حرکتی.…ام مانده تخت کنار مچاله همانطور.…شوم می بيدار ورودی در صدای شنيدن با

شود می وارد و کند می باز را اتاق در.…دهم می … 

 

-  خانوما خانوم اونوقت.…برگشتم و بيمارستان رفتم من.…گذشته هم دوازده از ساعت…باش رو ما کوچولوی دختر…به

خوابه هنوز … 

 

 را کتش.…گذارد می رويم به رو را توالت ميز صندلی.…گيجم کمی هنوز…نشينم می تخت لبه و زنم می کنار را پتو

نشيند می و اندازد می تخت روی …. 

 

-  و دشت به بزنيم که…گرفتم مرخصی.…کردم کنسل عمالمو هفته آخر تا…دارم واست خوب خبر يه

چطوره؟موافقی؟…دمن  

گويم می و کنم می لمس را داؼم پيشانيم : 
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- بيمارستان برم بايد…دارم درس من…نميشه …. 

کند می نوازش را زانويم کمی…گذارد می پايم روی را دستش … 

 

-  واسه محيط اين از شدن دور…گرديم می بر زود و ريم می روز سه دو.…داری مجوز…خانومم هستی استعالجی شما

کنيم عوض هوايی و آب يه بايد.…الزمه جفتمون …. 

 

کند می لمس دستش پشت با را ام گونه…نشيند می لبش روی رضايتمندی لبخند…دهم می تکان تاييد نشانه به سری … 

 

- کنم می جمع وسايلو منم…بياد سرجاش حالت تا بگير دوش يه برو پاشو … 

 

 کنم می سعی اما.…پيچد می هم به دلم ديشب خواب يادآوری با هنوز.…شوم می حمام وارد و ميخيزم بر حرفی هيچ بی

 نپرسيدم حتی که ميکنم فکر اين به…نشيند می تن در گرم آب حرارت.…مانم می وان توی کمی…شوم مسلط خودم بر

 متانت و صبوری از…دليلم بی کتکهای و فحشها از…ام زده خجالت خودم رفتار از.…برويم خواهيم می کجا

 دانشگاه و درس نگرانی.…است محال دادن ادامه وضع اين با…کردم می فکر که آنيست از تر ضعيؾ اعصابم…کيان

دارم احتياج کس همه و چيز همه از شدن جدا و سفر اين به هم من اما…شده مزيد هم … 

 و گذاشته پايش روی را تاپش لپ…کشيده دراز تخت روی و بسته را چمدان.…شوم می خارج حمام از بهتری حال با

 می و کند می فرو تاپش لب توی را سرش دوباره حاليکه در…زند می لبخند بيند می که مرا…ست مطلبی مطالعه مشؽول

 :گويد

 

- برسيم نشده شب تا خواد می دلم.…شو حاضر زود  

 

 لوازم.…پوشم می را لباسم…کنم می خشک را موهايم و ميدارم بر را سشوار.…ندارم مقصد پرسيدن برای تمايلی هيچ

 می چمدان توی اضافه زير لباس دست چند…دهم می جا چمدان از ای گوشه و ريزم می مخصوصش کيؾ توی را آرايشم

کنم می آمادگی اعالم و.…گذارم …. 

 ساکت را مسير تمام…هميشه مثل…زيبا اما.…خورده نم علؾ و رطوبت بوی از پر.…ست شرجی و گرم رامسر هوای

 جمع و کوچک ويالی…رامسر خود تا…راند وقفه بی.…هيچ ديگر و کرد ناهار برای کوتاهی توقؾ.…دو هر.…بوديم

 می نفس لذت با من اما…برد می داخل را وسايل…نشده تاريک کامال   هنوز هوا…دريا کنار درست…گرفته جوری و

 فرو شن در کفشهايم…کند می خودنمايی هميشه از تر مؽرور و ابهت پر ؼروب دريای.…روم می دريا سمت به و کشم

 از کيان دستان اما…بزنم آب به و کنم جدا تن از لباس خواهد می دلم…دهد می قلقلک در را پايم مچ ولرم آب…روند می

 زده عق بو اين از من چطور…کند می آرامم عطرش بوی بعد اما.…ترسم می اول…گيرد می آؼوشم در پشت

 در اش جذبه پر صدای…گذارم می بزرگش دستهای روی را دستهايم و ميکنم خوش جا قطورش بازوان ؟؟؟ميان.…بودم

سازد می برايم را سمفونی بهترين دريا امواج کنار … 
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-  مرتکب که گناهی خاطر کنی؟به می تنبيه منو داری چی خاطر چرا؟به نفسم؟؟قهری؟خب زنی نمی حرؾ من با چرا

 خوای می کی تا.…ديدی چيو خواب نگفتی من به حتی بدم؟تو پس بايد من رو تو ديدن خواب تقاص انصافه؟ اين نشدم؟آخه

نداری؟ دوست کيانو ديگه کنی؟نکنه سکوت  

 به را روحم..…دريا آبی کنار مردمکانش سبزی…ميکنم نگاه چشمانش به.…گيرم می آؼوشش در کامل و چرخم می

 می آرزو.…دهد می فشارم محکم…گذارم می اش سينه روی را سرم…لؽزد می بازويش روی دستم…گيرد می بازی

ندهم دست از را آرامش اين هرگز کاش.…دل ته از…کنم …. 

مالد می ام بينی به را اش بينی و آورد می نزديک را سرش.…کند می دورم کمی و گيرد می را کمرم … 

- ؟؟.…نداری دوست کيانو.…عسلی ندادی جوابمو  

شوم می پشيمان اما…بزنم حرفی که ميکنم باز دهان.…صورتش اجزای تک تک به…شوم می خيره …. 

 

بگو تو بودی گفته …. 

دوست ای بگويم چه … 

باشد؟ شنيدن سزاوار که بگويم چه  

باشد ديدن نعره از بهتر…سکوت شالق زير … 

؟؟؟.…نيست بس اشتياقم  

توام با ... 

نيست؟؟؟ بس نگاهم طرز  

 

 می را صورتم کيان ؼمگين چشمان.…کند می پريشان را هردويمان موهای و اندازد می ام شانه روی را روسريم باد

کند می مرتب را ابروهايم انگشتانش با…کاود …. 

-  کشی می ت شده ضعيؾ اعصاب از که عذابی وقتی…بينم می کشيدنتو رنج وقتی.…ميشه مظلوم اينجوری قيافت وقتی

 نه…کاوه نه…ماهان نه.…منم درد همه اين مسبب چون.…کنم خفه خودمو دستام با…خواد می دلم.…کنم می حس رو

 در نبايد…بشناسی و بفهمی درست رو واقعی دنيای نذاشتم…بيای بار قوی ندادم اجازه من چون…مقصرم من.…تو خود

 تحت خوردنتم ؼذا حتی که شرايطی در نبايد…ذاشتم می تنهات ای ساله چهار جلوه همون هنوز دونستم می که شرايطی

 دونستم نمی.…دارن هواتو…هستن مادرت و پدر گفتم…کردم حماقت…کردم اشتباه.…کردم می ولت بود خودم نظارت

 توی…خونه توی اونا هميشگی نبودنهای دونستم نمی.…بگيری فاصله اونا از رسنگهاف شدم باعث من خود که

 نمی.…نداری محرمی و صبور سنگ هيچ من جز به تو دونستم نمی…کرده بيشتر من به وابستگيتو چقدر…زندگيت

 خيلی.…جلوه آوردم بارت ضعيؾ من.…زنی می زندگيت ريشه به و داری می بر تيشه من از شدن دور با دونستم

 حذؾ زندگيت از کاش ای…نکرده درستت هم تنهايی و ؼربت توی زندگی سال چندين حتی که ضعيؾ اونقدر.…ضعيؾ

 من با لجبازی خاطر به دونستم می اگه…فکرته تو چی دونستم می اگه…کردی نمی حذفم زندگيت از کاش ای.…شدم نمی

 نمی تنهات قيمتی هر به…مياری خودت و من روز به چی دونستم می اگه…بگيری ای احمقانه تصميم چه خوای می

 چطوری آسيب همه اين که کنم می فکر اين به شب هر و هروز من و…منه تقصير…اومده تو سر به که چی هر.…ذاشتم

 بين از رو استرس و ترس همه اين و کنم آرومت تونم می چطوری دونم ؟؟نمی…ترفندی چه راهی؟با چه ميشه؟از جبران

 بهم اگه…نکنی کمکم اگه…نخوای تو اگه…تونم نمی.…جلوه نميام بر پسش از تنهايی…بکنم که هم کاری هر…ببرم
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 بذار…نکن بيشترش تو…گرفتارشم سالهاست که دردی از…نداری خبر من دل از تو.…تونم نمی…باشی نداشته اعتماد

 خونه اون از بگی اگه…زنم می رو چی همه قيد.…کنم می پرداخت باشه چی هر آرامش اين قيمت.…برسيم آرامش به

 بايد…کنيم تموم رو کابوسا اين که کنی کمکم بايد فقط…ريم می ايران از اصال  …ريم می تهران از بخوای اگه.…ريم می

 و حال اين ديدن…ندارم خوبی شرايط منم…ريخته بهم که نيست تو اعصاب فقط…فشارم تحت منم کن باور…کنی باورم

 کافی اندازه به…بسمونه ديگه…اومده سرمون که باليی هر…کنيم فراموش بيا…کنه می بدترش هم تو روز

 م گذشته تو ؼلطی هر که کن باور.…کن باورم.…خوام می اعتمادتو فقط من.…کنيم شروع نو از بذار.…کشيديم

 يه…ندارم اخمتو يه طاقت من…دم نمی عذابت و کنم نمی اذيتت شرايطی هيچ تحت من که کن باور…شده تموم…کردم

 وجود با تونم می ؟چطور…کنم خيانت بهت تونم می چطور اونوقت…نذاشتم هم رو پلک صبح تا نخوابيدی بؽلم تو ديشب

 دلتو تونم می چطور من…دخترمی…بچمی…وجودمی از جزئی…نيستی من زن فقط کنم؟تو فکر ای ديگه دختر به تو

آخه؟ باشی بدبين من به اينقدر تونی می بدم؟؟چطور آزارت و بشکنم  

گويم می و کنم می جمع بؽل را زانوانم…نشينم می شنها روی…گيرم می فاصله آؼوشش از : 

-  اولين توی که بودی شنايی مربی مثل تو!!!…بود تو تقصير اومد سرم که باليی هر…موافقم باهات کامال  ……کيان آره

 بايد خودت ميگه…کنه می نگاه فقط…ميسه وا بيرون خودشم…ده می هل متری ده عمق تو رو شاگردش آموزش جلسه

 می داد…کوبه می ديوار و در به خودشو…زنه می پا و دست اول بيچاره شاگرد اون که معلومه خب…بيای بر پسش از

 نمی رو کسی تو جز به چون…مردم…شدم ؼرق منم.…ميره می…شه می ؼرق بعدشم…خواد می کمک…زنه

 ماهيانه عادت اولين درد حتی…داشتم رو تو فقط…دوستی نه…مادری و پدر نه…برادری نه.…خواهری نه.…شناختم

 شيفت يا همش که مامان بابا.…خريدی وسيله برام تو.…دادی ماساژ کمرم تو…دادی قرص بهم تو…فهميدی تو مو

 و ناهار کدوم…آخ…شدم خانوم…شدم بزرگ من نفهميد بعدشم سال چهار تا که مامانم…مطب يا…دانشگاه يا…بودن

 از که بود اين به دلخوشيم خوابيدم؟تمام تو حضور بدون شب رفتم؟چند تو بدون رو خريدی خوردم؟کدوم تو بدون رو شامی

 موش من دلخوشيهای تمام…بشم گردنت آويزون و برگردی دانشگاه از…برگردم دانشگاه از…برگردم مدرسه

 اين همه…لحظه يه توی…ساعت يه توی… تو و.…بود تو گفتنای نفس…سوسکه خاله…کوچولو خانوم…کوچولو

 واسم جديد دختر يه از بار هر…ديدمت می دختر يه با بار هر…گذاشتی تنهام…کردی خاليم…گرفتی ازم رو دلخوشيها

 نمی منو.…دانشگاه دم اومدم می…شد می تنگ دلم.…نبودی من مال ديگه.…نداشتمت ديگه.…کردن می تعريؾ

 می عقد دارم بشنوی گفتم…نديدی منو…شيرينی و گل با.…موندم منتظرت برؾ تو ساعتها.…خونت در اومدم.…ديدی

 زير…خونت اومدم…نگفتی…نيومدی اما…منی مال فقط تو…کردی ؼلط گی می…گوشم تو زنی می ميای…کنم

 اومدم آرزو و شوق هزار با…التحصيليت فارغ واسه…خريدم کادو واست…خونم نيا ديگه گفتی…کردی بيرونم…بارون

 تو جز به که دونستی می…تنهام من مجلس اون تو که دونستی می.…نزدی حرؾ من با بيشتر کلمه چهار اما.…پيشت

 کاوه به منو.…خوندی رو قلبها سلطان واسش…بوسيدی رو سونيا من چشم جلوی…گذاشتی تنهاترم…شناسم نمی کسيو

 تنهام ديگه گفتم…پيشم برگشته گفتم…کيانه گفتم.…ده می رو تو بوی ديدم…بلنده قدش ديدم…سبزه چشماش ديم…سپردی

 چيه من گناه…همتون…گين می هنوزم…گفتی هم تو…حيا بی گفت…خائن گفت بهم ماهان…نفس نه گفت.…ذاری نمی

چيه؟ من تو؟گناه خواستن جز تو؟به داشتن دوست جز کيان؟به  

 

دوزم می همش در صورت به مستقيم را چشمانم و کنم می بلند را سرم …. 

 

-  دست از…تو دوباره رفتن کابوس تو بايد همش چرا…ببينم رو سونيا خواب هنوزم بايد چيه؟چرا من گناه…کيان؟بگو ها

 کردی چه من با تو.…برنگردی ديگه نکنه که بلرزه تنم بايد رفتنت بيرون بار هر با بزنم؟چرا پا و دست تو دوباره دادن

 سر باليی ببرم؟چه لذت…شوهرم از…زندگيم از بقيه مثل تونم نمی کنم؟چرا زندگی عادی مردم مثل تونم نمی کيان؟چرا

آوردی؟؟ سرم باليی اومده؟چه من  
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 زمزمه و کند می بؽل را سرم…نشاندم می پايش روی و کشد می را دستم…بينم می را مژهايش خيسی…نشيند می کنارم

گويد می وار : 

- نفسم نداری خبر هيچی از.…عزيزم نداری خبر هيچی از تو … 

 

دوزم می صورتش به را پرسشگرم نگاه و کنم می جدا اش سينه از را سرم …. 

 

-  وقتی تا اما…نمياد خوشم ماهان از من که درسته…نه ازدواجت از بعد اما…توئه با حق بگی چی هر ازدواجت از قبل تا

 از رو تو اينکه جز نداشتم ای چاره…دادم می اون به حقو مرد يه عنوان به اتفاقا.…نداشتم حقی هيچ من بودی زنش تو که

 خاطر به کردن قهر جای به من بابای مامان اگه مطمئنا  ..کدوممون هيچ…بشيم خبط دچار خواستم نمی…کنم دور خودم

 از خيالی بی با خونوادت يا…کردی می من با ساده مشورت يه تو يا…گفتن می من به ازدواجتو جريان…مجرديم خونه

 قبل شب درست من…بگيره صورت ازدواج اين ذاشتم نمی وقت هيچ.…گذشتن نمی زندگيت تو وجودم اهميت و من کنار

 همون که هرچند.…اومد نمی بر دستم از کاری هيچ ديگه وقتيکه.…شدم خبردار بودم کيش تو حاليکه در.…عقدت از

 که گفت و نکرد قبول اما…نيست صالح به ازدواج اين گفتم…نگيرن تصميم سريع انقدر گفتم و گرفتم تماس پدرت با شب

 تونستم می چيکار نبودم واقعيت عمه پسر حتی که منی…شرايط اين تحت بگو تو…بينه می مناسب لحاظ هر از رو ماهان

 توجيهی هيچ من خونه تو حضورت و من کنار بودنت و…بودی شوهردار زن يه ديگه تو…برگشتم که هم بکنم؟وقتی

 بهت تونستم نمی ديگه اما…بودی جلوه همون من واسه تو…نشی ای ديگه اشتباه دچار که کردم تالشمو تمام…نداشت

 داشتم خودم واسه اعتقادات سری يه چون…نخورد بهت انگشتمم نگرفتی طالقتو که هم روزی تا…کنم بؽلت يا بزنم دست

 سايه.…تو از تر داؼون خودم…کردم بيرونت خونه از که روز همون…نيست من ذات تو کردن نامردی چون…دارم و

 فکر…نشستم ساعتها…بارون همون زير…خونش جلوی نيمکت روی شدی ماهان خونه وارد ديدم وقتی و اومدم سايت به

 ماهانو خواستم نمی…بريزم بهم زندگيتو..بودنم با…حضورم با خواستم نمی فقط.…بودم روزت و حال خيال بی من نکن

 هم لحظه يه…نبودم بيخبر ازت هم لحظه يه حتی اما…گشت می بر تو به اتفاق اين مستقيم اثرات چون…بريزم بهم

نکردم فراموشت …. 

 

پرم می حرفش ميان ….. 

 

- کردی؟ ولم چرا خواستی می منو اگه…داشتی دوست منو بيفته؟اگه اتفاقا اين که رفتی گذاشتی چرا چی؟اصال   قبلش  

 

گويد می و مالد می صورتم به را صورتش…زند می تلخی لبخند : 

 

- وقتش به…زنيم می حرؾ بعدا   قضيه اين مورد در … 

 

گويم می معترضانه : 
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- بدونم که حقمه…بدونم خوام می کيه؟من وقتش … 

 

گويد می…زند می موج چشمانش در شيطنت حاليکه در و کند می بلندم جا از : 

 

-  بيمارستان به کارمون دوباره اميدوارم فقط.…بشه پرداخت من حق که وقتشه االن…بدونم صالح من که وقتيه…وقتش

 .…نکشه

 

 به پا اما…کنم اعتراض…کنم مقاومت دارم دوست…شکند می گلويم توی لبش لمس با بگويم خواهم می که بلندی کيان

است من حواس کردن پرت منظور به تنها کنم می حس عجيب که عشقبازی در…اراده بی…روم می جلو پايش …. 

 

 می زنگ وقفه بی اش گوشی…متعجبم ناگهانيش ناراحتی از.…رود می حمام به و شود می بلند کنارم از عصبی و کالفه

دهم می جواب.…نبوی دکتر.…روم می موبايلش سمت به به و پيچم می دورم را پتو…برميخيزم حالی بی با…خورد … 

- دکتر سالم …. 

کنم می تکرار مردد.…دهد می تکان را شاخکهايم خط آنطرؾ سکوت … 

- دکتر آقای.…الو  

- دخترم سالم …. 

کشم می ای آسوده نفس … 

- گرفتم درست که کردم شک لحظه يه…جان جلوه خوبی … 

- خوبن؟ دکتر خوبين؟خانوم شما…دادم جواب گوشيشو من…حمومه کيان…دکتر ممنونم  

کند می مکث هم باز …. 

-  آرزوی واست…نکردين دعوت عروسی واسه که رو ما…بدهکارم بهت تبريک يه من راستی…عزيزم خوبن همه

دخترم دارم خوشبختی … 

افتد می حرفش ميان ای وقفه باز…کنم می تشکر … 

- ديدنتون از شم می خوشحال…بياين هم با کيان با…بزن من به سر يه تونستی وقت هر  

 ام گرسنه شديدا  …ندارم پوشيدن لباس حال…افتد می دوشم روی پتو…کنم می قطع را تماس و گويم می ای مودبانه چشم

زنم می حمام در به ای ضربه…شده … 

- گشنمه من…ديگه بيرون بيا کيان … 

شده تر گرفته صدايش … 

- ميام االن … 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  138 صفحه

 شود می بلند سريع و گيرد نمی آؼوشم در مان رابطه از بعد اينکه از…ام ناراضی…نشينم می تخت روی حوصله بی

گويد می و کند می من به نگاهی نيم.…شود می خارج حمام از ژوليده موهای و سرخ چشمان با.…ناخرسندم : 

- کنيم خريد کم يه و بخوريم چيزی يه بيرون بريم بعدش تا بگير دوش يه هم تو خوای می اگه …. 

گويم می آهسته و شوم می نزديکش…شوم می بلند جا از : 

- کيان خوبی … 

گويد می بگيرد من افتاده بيرون سينه و رفته کنار پتوی از را نگاهش کند می سعی حاليکه در : 

- بخوابيم و بخوريم چيزی يه زودتر خواد می دلم…خستم خيلی فقط.…نفس آره … 

روم می حمام به کنم می حس را نگاهش سنگينی حاليکه در و اندازم می تخت روی را پتو…دهم می تکان سری …. 

 

*****  گرمش آؼوش و کيان بی ای ثانيه حتی که روزی سه.…است بوده عمرم روزهای بهترين روز سه اين اؼراق بی

 و حرؾ هيچ با خواهم نمی که است باور از دور و عجيب برايم آرامش اين آنقدر…نکردم بحث و نکرد بحث.…نگذشته

 نمی يخ ديگر و اند شده گرم دستانم که همين…دارمش که همين…هست کيان که همين…کنم خرابش ای اضافه سخن

 منظور به جز به.…کند می کفايت برايم…شوم می محصور قويش بازوان ميان خيالی و فکر هر از فارغ که همين…زنند

 هيچ از حال زمان جز به…ايم نداده را کس هيچ تلفن پاسخ ام عمه و مادر و پدر جز به…ايم نرفته بيرون خانه از خريد

 همان با را ام خانواده و.…ام عالقه تمام با را درسم…هايش جاذبه تمام با را تهران دارم دوست.…ايم نگفته سخن چيز

 ابد تا…دؼدؼه بی و آسوده.…تمدن و شهر از دور…دريا لب کوچک ويالی همين در و کنم رها…وابستگيم اندک

گفت و گرفت گاز را لپم. …خنديد.…ام گفته هم کيان به…بمانم : 

- دامپروری و کشاورزی کار تو بزنيم و شيم خيال بی رو پزشکی کال   چيه نظرت … 

 

 بيشتر و زند می حرؾ کمتر…باخته رنگ هايش شيطنت…است آرام عجيب که کيانی به…کنم می نگاهش و خندم می

 زند می پس دست با…نيست يکی دلش با دستش انگار اما…شده هميشه از تر پررنگ نوازشهايش هرچند…دهد می گوش

 بگو…کنم می التماسش نگاه با…آراميش نا از کيان آرامی…است آرامشم از من آرامی…کشد می پيش پا با و

 می لبانم روی را اش اشاره انگشت…کنم جاری زبان بر را دلم حرؾ خواهم می که بار هر اما…بگو را دردت…کيان

 ديدن…داشتنش برای ام لحظه هر تمنای وجود با…گيرم می فاصله کمی خودآگاه نا.…کند می دعوتم سکوت به و گذارد

 فرصت اضطراب و نگرانی تا…شود می درگير ذهنم تا…کنم فکر خواهم می تا اما…دهد می ام فراری قراريش بی

 ندارم راهی هيچ هايش خواسته مقابل در…کند می گمم ناگهانيش محبتهای هجوم ميان بالفاصله…کنند می پيدا خودنمايی

کيانم سردرگمی سردرگم…سردرگم اما..آرامم…تسليم و سکوت جز … 

 

 از که هم کيان.…نشده هم دوازده ساعت هنوز.…کنم می شروع ممتد و پی در پی های خميازه با را شبم شيفت اولين

 مطالعه با را خود سر توان ومی است خلوت بخش خوشبختانه.…نيامده بيرون هنوز و رفته عمل اتاق به هشت ساعت

پرم می جا از پرستارها از يکی زده وحشت صدای با که چرتم توی.…کنم گرم کتابهايم . 

 

- بازرسی واسه اومده آراسته دکتر ها بچه … 
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 و جنب در همه…کنم می نصب سينه روی را اتيکتم.…کشم می ام مقنعه و روپوش به دستی…شوم می بلند سريع

 قد تضاد از.…ايستاده کنارش هم ماهان.…شوند می وارد مديريت دفتر اعضای همراه اندامی الؼر قد کوتاه مرد…جوشند

 چه با ماهان..ريزد می بهم را اعصابم او ديدن…رود می راه سرش پشت تفاخر با هم کاوه.…گيرد می خندم قيافشان و

 که مرا اتيکت…کند می پرسی احوال و سالم همه با و ايستد می استيشن کنار آراسته کند؟دکتر می تحمل را کاوه قدرتی

گويد می و زند می لبخندی بيند می : 

- شمايين کنن می سفارششو همه اينقدر که حسامی دکتر همسر و کاويانی دکتر دختر پس ! 

گويم می کنم می خم را سرم کمی حاليکه در و دهم می را لبخندش جواب : 

- خوشبختم آشناييتون از دکتر بله . 

کند می نگاهم مسلط و خونسرد همچنان اما…است بارز ماهان صورت شدن رنگ به رنگ … 

- باشه بوده اينجا خوبی به اونجا شرايط اميدوارم…گرفتين فرانسه تو رو عموميتون شنيدم…دکتر خانوم طور هين منم  

دهد می ادامه…خندند می اش شوخی به همه و زند می چشمکی همزمان … 

- باش داشته هواشو شيفتين هم با که شبايی…تنهاست خيلی تهران تو…پرستاريه آخر سال دانشجوی من دختر … 

گويم می نسبی تفاوتی بی و خونسردی با…نيفتد کاوه به نگاهم که کنم می را سعيم تمام : 

 

- افتخاره باعث…حتما … 

 

گويد می رود می اتاقها سمت به حاليکه در و دهد می تکان سری : 

 

- برسون سالم حسامی دکتر و پدرت به…دخترم ممنون … 

 

گويم می دل در و کنم می نگاهش پشت از : 

 

- دکتر دخترتم ديدار مشتاق چقدر دونه می خدا فقط … 

 

 نگاه و لبش روی لبخند…ماند می ثابت کشيک پرستاران از يکی کرده بزک چهره روی مردمکم…نشينم می صندلی روی

است دار معنی عجيب…کاوه به اش مانده خيره ….!!! 

 حاليکه در.…روم می بيماران اتاق به سرکشی برای و دارم می بر را معاينه گوشی …کشم می طرؾ دو به را دستهايم

 تا سر.…ايستاده استيشن کنار…بينم می را کيان دور از…آيم می که بيرون..…مانده آراسته دکتر و کاوه پيش فکرم تمام

 نگاه کنم می سعی حاليکه در و روم می جلو لبخند با…رود می ضعؾ دلم جراحی گان در قامتش ديدن از…پوش سبز پا

 می پايم تا سر به نگاهی…کند می بلند پرونده روی از را سرش.…دهم می سالمش کنم کنترل را ام معنی پر و هيز

گويد می و زند می محوی لبخند…اندازد : 
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- نباشی خسته…خانوم سالم … 

 در را خودم..نبوديم حسود و کنجکاو نگاه همه اين زير اگر شک بی…آيند می چشم به بيشتر لباسها اين در اش خسته سبز

گويد می و بندد می را پرونده…گيرد می جان لبخندش چون…فهمد می را دردم انگار.…کردم می پرت آؼوشش : 

- بخوريم چای يه من اتاق تو بريم نداری کاری اگه …. 

گويم می تنها و گذارم می جيبم توی را ام گوشی : 

 …بريم-

 می صندلی روی و کند می بلندم…بوسم می را چشمانش و کنم می حلقه گردنش دور را دستم اتاقش به ورود محض به

نشيند می ميزش پشت و زند می برق به را چايسازش…بارد می رويش و سر از خستگی…نشاندم … 

- کيان؟ ای خسته خيلی  

گويد می و کند می فرو موهايش توی را دستش : 

- گرفت نفسمو…هم سر پشت و سنگين عمل تا چند.…اوهوم … 

گويم می آرام و زنم می ميز به ای ضربه پايم نوک با : 

- بخواب برو…خونه برو خب … 

گويد می و کشد می عميقی نفس : 

- نباش نگران…زنم می چرت يه جا همين…عزيزم نه …. 

صدای شنيدن با  Off و اندازم می داخلش بگی تی و ميدارم بر ميز روی از را ليوانش…شوم می بلند جا از چايساز شدن 

 می بيرون ميزش از شکالت ای جعبه و کند می مهری پر تبسم…دهم می دستش به ليوان توی جوش آب ريختن از بعد

 :آورد

- نيست؟ خوردی؟گشنت شام  

 می محتاطانه بگيرم باال را سرم اينکه بدون…کنم می حالجی را ذهنم توی سوال…دهم می تکان نفی عالمت به را سرم

 :پرسم

- شناسی؟ می رو آراسته دکتر تو  

گويد می و کند می مزمزه را چايش : 

- شناسمش می…خب بيمارستان؟آره مدير … 

کشم می خط ميزش روی ناخنم با…برسم نظر به عادی کامال   کنم می سعی … 

- دارن؟ خانوادگی آمد و رفت باهاشون اينا عمه  

گويم می و دارم می بر شکالتی دستپاچه!!!…فهميد.…کنم می حس صورتم روی را نگاهش ناگهانی شدن ثابت : 

- دارين آمد و رفت شايد گفتم…شناسه می رو خونواده کل ديدم…بازديد واسه بود اومده االن آخه … 
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 وقت همچين که فرستم می لعنت خودم بر…شده سنگ عين چشمانش…کنم می نگاهش…گذارد می ميز روی را ليوانش

 به را دستش. آيد می من سمت به و شود می بلند جا از…ام کرده انتخاب چيزی همچين مورد در زدن حرؾ برای را بدی

گويد می قاطع و شمرده…شود می خم کمی و دهد می تکيه ميز لبه : 

-  ببينمت کاوه بر و دور…ندارم شوخی که دونی می…بودم داده هشدار بهت هم قبال.…جلوه دور بريز سرته تو چی هر

سياهه روزگارت … 

گويم می کنم حفظ را خونسرديم کنم می سعی حاليکه در…ندارم را چشمانش به کردن نگاه جرات : 

- شی؟ می عصبانی چرا!فقط پرسيدم سوال داره؟يه کاوه به ربطی چيه؟چه منظورت  

گويد می و کند می بلند را سرم…گذارد می ام چانه زير را دستش : 

- کنم؟ تکرار که الزمه يا گرفتی حرفامو  

 اتاق از خواهم می…گويم می لبی زير باشه.…شوم می بلند و کنم می آزاد را ام چانه…شوم می آزرده خشونتش از

کند می خشکم جا بر صدايش که بروم بيرون : 

- طرفی من با کنی خطا پا از دست…گفتم قبلنم…کوچولو خانوم بزنی دور منو نکن سعی .. 

 

گويم می و گردم می بر سمتش به عصبی و زده حرص : 

 

- بگذری؟ها؟ کاوه از راحتی اين به تونی می چطور  

 

گويد می نشنيد می حاليکه در و گيرد می دست در دوباره را چايش ليوان : 

 

-  همين…هست مفلوک و بدبخت کافی اندازه به االنشم همين کاوه…بينم نمی گرفتن انتقام به نيازی ولی…نيستم خيالش بی

نداره زدن …کاوه مثل ای خورده زمين حريؾ.…کنه می آرومم…بودنش آويزون…بودنش طفيلی … 

 

 می خيره بسته را چشمانش و داده تکيه صندلی پشتی به را سرش که او به و گذارم می ميز روی را دستانم…روم می جلو

 :شوم

 

- کنه؟ خراب رو بيچاره دختر يه زندگی دی می اجازه چرا…داری خبر آدم اين بد ذات از که تو  

 

گويد می کند باز را چشمش اينکه بدون…دهد می تکان را لبش گوشه پوزخندی : 

 

- دختره؟ اون زندگی دادن نجات تو نيت تنها االن يعنی  
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 توی.…زنم می بيرون اتاق از و کنم می عقبگرد…است فايده بی.…آيد نمی کوتاه هم جوره هيچ…خورد نمی گول کيان

گويم می ام عالقه مورد پرستار سينه روی اتيکت به خيره.…نشينم می استيشن : 

 

- رفتش؟ آراسته دکتر…نجفی خانوم  

گويد می و زند می پهنی و مصنوعی لبخند…دهد می مقنعه زير را اش شده مش موهای : 

 

- رفتن…آره …. 

 

پرسم می ممکن لحن ترين دوستانه با و اندازم می پايم روی را پايم : 

 

- بود رنگی چشماش که…دکتره يکی اون …… 

 

گويد می اش شده واقعی لبخند با و قاپد می را حرفم سريع : 

 

- ميگين؟ رو پندار دکتر  

 

گويم می و کنم می ای خنده اختيار بی!!!…است درست حدسم : 

 

- چيه؟ پنداره؟تخصصش اسمش  

 

گويد می و دهد می قرار من روی به رو را صندليش…بحث موضوع به مند عالقه کامال   : 

 

-  تو دستيار عنوان به بيشتر يا…کمتره خيلی حسامی دکتر به نسبت عمالشون البته.…حسامی دکتر مثل…خوندن جراحی

هستن محترمی و داشتنی دوست انسان واقعا   ولی…کنن می شرکت عمال …. 

 

گيرم می کار به نيشخندم کنترل برای را تالشم تمام و دهم می تکان تاييد نشانه به را سرم … 

 

 مجرده؟-
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روند می فرو هم در اخمهايش … 

 

-  داشته واقعيت کنم نمی فکر من ولی…کنه ازدواج آراسته دکتر همين دختر با قراره گن می که هست شايعاتی يه راستش

نيست اندازش و حد در اصال دختره آخه…باشه …. 

 

گويم می متعجبانه و برم می باال را ابروهايم : 

 

- مگه؟ جدی؟چطور  

 

-  کنه می رفتار طوری يه ولی…ها نداره هم توجهی قابل چيز هيچ شکر رو خدا…افتاده فيل دماغ از انگار…ببينينش بايد

نيست بنده هم رو خدا انگار که … 

 

 می نصيبم آراسته مهسا ديدن افتخار بعدی کشيک در…زنم می رضايت سر از لبخندی و دارم می بر رو کشيکا ليست

برود سفر به روزی چند کيان کنم می آرزو عمرم طول تمام در بار اولين برای.…شود …!! 

 

 می حاضر مورنينگ برای اينترنها و رزيدنتها بقيه منو…اوست مورنينگ اتند.…نيامد بيرون اتاقش از صبح تا کيان

 نمی هم نگاهم حتی…دهد می جواب بقيه با همراه مرا سالم…است هم در شديدا   اخمهايش و پوشيده سفيد روپوش.…شويم

 به سرکشی برای اينترنها گزارش از بعد…کند می خشکی تشکر…نشينم می و دهم می را گذشته شب ريپورت.…کند

 روی اينترن دختران آميز شيطنت نگاه…زند می حرؾ محکم و جدی.…رويم می بخش به کردند عمل ديشب که بيمارانی

 لمس را بدنش بيمار زن معاينه منظور به اينکه از حتی.…آورد می در را حرصم دارشان معنی لبخندهای و کيان صورت

 تنها..…شوم می کالفه ندارد من به توجهی کوچکترين و شده عنق و اخالق بد اينقدر اينکه از.…شوم می عصبی کند می

 می را آخرش نباشيد خسته فقط توضيحاتش تمام از.…است دستش توی ی حلقه برق کند می آرامم کمی که چيزی

 می روپوشم جيب توی گوشيم.…کنم می عوض را لباسم و روم می رزيدنتها اتاق به منهم…رود می اتاقش به.…فهمم

 به…نيامده هنوز…روم می پارکينگ به و شوم می حاضر سريع…است منتظرم ماشين توی که داده اس ام اس…لرزد

 ست نجفی خانوم صدای…کنم می تيز را گوشهايم کاوه اسم شنيدن با…شنوم می را آشنايی صدای…زنم می تکيه ماشين

نيستم رويت قابل من ماشين بودن بلند شاسی خاطر به.…آيد می ما ماشين ديگر سمت از که …. 

- واست شده تنگ دلم…بذار عصر واسه قراری يه پس…اکی.…کی؟ جان؟پس کاوه تونم نمی امروز چی يعنی …. 

 می را حالم دوباره درهمش اخمهای و کيان ديدن اما.…شوم می کيفور آدمها شناخت در خودم ذکاوت همه اين از

 نگاه کيان.…کند می گم را پايش و دست کيان ديدن از نجفی خانوم…شو سوار گويد می تنها و زند می را قفل.…گيرد

 می را کمربندش.…نشيند می ماشين داخل و دهد می تکان تاسؾ عالمت به سری و کند می بدل و رد ما بين مشکوکی

گويم می محتاطانه و کنم می بازی ام حلقه با کمی.…افتد می راه و بندد : 

- بداخالقی؟ اينقدر چی واسه  
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 کيان به بخواهم که است آن از تر مشؽول فکرم.…کند می سکوت خانه تا و اندازد می من به سفيهی اندر عاقل نگاه نيم

 می ضعؾ دلم.…گيرم می دوش منهم…رود می تخت به صبحانه خوردن بدون و گيرد می دوش…بدهم گير

 اش سينه قفسه منظم حرکت از.…کشم می دراز کنارش و کنم می جمع را موهايم.…خورم می خرما با شير ليوانی…رود

 به توجه بی…چيز هر از بيشتر…شده تنگش دلم.…کنم می نگاهش دقيقه چندين اختيار بی…برده خوابش که ميفهمم

 آؼوشم در که برد می باال را دستش…خورد می تکانی…گذارم می اش سينه روی را سرم…خودم و او حد بی خستگی

 می بازويم روی و آورد می پايين را دستش.…دهد می بيرون محکم را نفسش.…کند می مکث ای لحظه…بگيرد

 من شيطان چهره ديدن از و کند می باز را پلکش الی…کنم می نگاهش و گذارم می اش سينه روی را ام چانه…گذارد

گويد می آلود خواب و کند می مخفی دستانش ميان را سرم و خوابد می پهلو به…گيرد می اش خنده : 

- ميارم سرت باليی چه نيست معلوم کنی شيطنتم بخوای…هستم کفری دستت از کافی اندازه به که بخواب بگير …. 

گويذ می کشد می خميازه حاليکه در و خندد می هم او…شود می خفه آؼوشش در ام خنده صدای.…خندم می : 

- مياد قلقلکم نکن فوت من سينه رو گفتم بار هزار … 

روم می خواب به و زنم می پهنش سينه بر ای بوسه …. 

کنم نمی عوض هم دنيا با را جا گوشه يک همين …. 

 

 را پشتم حاليکه در منهم و گردد می دنبالش کورمال کورمال کيان.…نگذاشته ما برای آرامش که موبايل زنگ اين به لعنت

زنم می ؼر ميکنم او به : 

- اه…کنديما جون صبح تا ديشب…سايلنت رو بذاری موبايلتو اين نميشه  

 عجيب هم دکتر جناب اين…است نبوی دکتر که فهمم می حرفهايش بين از…دهد می جواب را اش گوشی من به توجه بی

 می باز آهسته را در…دهم می ادامه خوابم به و برم می پتو زير را سرم…رود می بيرون کيان…شده مند عالقه ما به

گويد می و کند : 

- بيداری؟ جلوه  

گويم می حالی بی اوهوم زير ازهمان … 

کجا؟ پرسم می…است پوشيدن لباس مشؽول…زنم می کنار را پتو شنوم می که را کمد توروق و ترق صدای  

گويد می و ميکند فرو موهايش توی را شانه : 

اومدم من شی بيدار تا.…بخواب تو…نبوی دکتر مطب برم بايد…اومده پيش واسم کاری يه - … 

گويم می و شوم می خيز نيم : 

- بری؟ عصر نميشه حاال…سرخه سرخه چشمات…نخوابيدی صبح تا که تو  

گويد می و زند می ام گونه به سرسری بوسه : 

- خوابم می گردم برمی…دارم عادت من…نباش نگران … 

چسبد نمی کيان بی خواب يعنی…پرد می سرم از خواب…رود می و کند می خداحافظی … 
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 دانشگاه يا معمول مطابق.…دهد نمی جواب که زنم می زنگ مادر به…کشم می خانه گوش و سر به دستی و شوم می بلند

 زنگ کيان به…بروم بيرون خريد برای که گيرم می تصميم و اندازم می يخچال محتويات به نگاهی.…بيمارستان يا است

 از دارم که شديدی درد سر رؼم علی و پوشم می لباس…گذارم می ميز روی يادداشتی…دهد نمی جواب هم او…زنم می

روم می بيرون خانه …. 

 در هم را جورابش حتی…نکرده عوض را لباسش…بينم می مبل روی کشيده دراز را کيان گردم می بر وقتی

 را دستش اينکه بدون…کنم می صدايش آهسته…روم می کنارش و گذارم می آشپزخانه توی را خريدهايم کيسه…نياورده

گويد می بردارد چشمش روی از : 

 بيدارم-

کنم می راست را کمرم : 

- نکردی؟ عوض لباساتو خوابيدی؟چرا اينجا چرا  

خورم می جا چشمانش حد از بيش سرخی ديدن از … 

- خوبی؟ کيان  

نشيند می و کند می آويزان را پاهايش . 

- من؟ به دی می چای يه…آره  

 و ميگذارم سينی توی هم کره و عسل و خامه برايش شود آماده چای تا…روم می آشپزخانه به و آورم می در را مانتويم

برم می برايش چای همراه … 

 می نگاهش و نشينم می رويش به رو…کند می اکتفا خامه لقمه چند و چای خوردن به تنها و زند می تشکرآميزی لبخند

 نمی طاقت اما…کند پيچش سوال کسی ندارد دوست برد می رنج چيزی از وقتی دانم می…ست گرفته حالش…کنم

پرسم می…آورم . 

- شده؟ ای؟چيزی گرفته اينقدر چرا…کيانی  

گويد می و زند می کنار را سينی : 

- نخوابيدی؟ چرا تو…نشدم آروم خوردم مسکنم…کنه می درد بد سرم فقط…نه  

گويم می و کنم می باز را موهايم گيره : 

-  می ميام بعد کنم می درست ناهار واسه چيزی يه رم می منم…بکش دراز کم يه برو پاشو…نبرد خوابم ديگه رفتی که تو

 …خوابم

 می خاموش و روشن اش صفحه…ماند می جا گوشيش…رود می و گويد می ای باشه…دهد می تکان سری

 خودم صدای از را سونيا صدای…کنم می برقرار را تماس اما…نيست درست کارم دانم می…است ناشناس شماره…شود

دهم می تشخيص بهتر … 

 

- ميرم می دارم من…باشی رحم بی اينقدر تونی می چطور…کيان الو…کيان … 
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روم می بيرون خانه واز پوشم می را مانتويم…کنم می لمس را ارتباط قطع گزينه … 

 

د را صفايی بی اين برم خاطر از که مشکل بو  … 

 

 می قطع…است کيان…کنم می نگاهش…آيد می در صدا به گوشيم ميگذارم بيرون آپارتمان در از را پايم اينکه محض به

 می سوار و دهم می تکان دست ماشين اولين برای..آيد می دنبالم دانم می.…کنم می قطع…ميزند زنگ دوباره.…کنم

 برگشته دستانم به دوباره سرما.…کنم می خاموش…خورد می زنگ…کنم می قطع…خورد می زنگ گوشی.…شوم

 گفته…دهم می را نبوی دکتر مطب آدرس…نشود سرازير اشکم که زنم نمی پلک…سوزند می چشمانم.…هم قلبم به…اند

 را طاقتش…شود رو دروؼش ندارم دوست…کنم می حس را زانوانم لرزش شوم می که پياده…رود می آنجا که بود

 خودم حماقت از…کنم می عقبگرد و روم می جلو صدبار…دوزم می مقابلم طبقه سی برج به را نگاهم.…ندارم

 را ام زده يخ دستان…ندارد تنم انجماد بر تاثيری هوا گرمای…بمانم باقی جهالت در دهم می ترجيح اينکه از…بيزارم

 از و آيد می تر پايين من بدن دمای رود می باالتر آسانسور که ای طبقه هر…شوم می وارد و کنم می فرو جيبم توی

 رفتن آماده…بينم می مطبش دم دست به کيؾ را دکتر..روم می بيرون که آسانسور از…زنم می يخ کامل توقفش

 دار خش و گرفته عجيب صدايم…کشم می ام خشکيده لبهای روی را زبانم.…سکوت و کند می تعجب ديدنم از…است

 .…شده

- دکتر آقای سالم …. 

 و کند می باز را مطب در…دارد کار و سر من مثل خرابهايی حال با که سالهاست…دهد می ديگرش دست به را کيفش

شوم وارد تا ماند می منتظر … 

 دادم؟؟؟نمی را سالمش جواب آيا که کنم می فکر اين به شوم می که دکتر اتاق وارد…خيزد می بر احترام به اش منشی

 …دانم

 ضربان.…کند می نگاهم صبورانه و نشيند می ميزش پشت…کند می آويزان رختی چوب به و آورد می در را کتش دکتر

 کيان بگويد اگر.…رفته انگشتانم تمام از خون که ام داده فشار آنقدر را کيفم بند…کنم می حس صوتيم تارهای ميان را قلبم

 باقی نفهم بگذار…نفهمم بگذار…خيزم می بر جا از.…نگرفته کيان با تماسی صبح بگويد اگر…نبوده اينجا

 پر و گرم صدای…شود می مانع صدايش…کنم فرار خواهم می…بروم خواهم می…کنم می عذرخواهی.…بمانم

 .…محبتش

- بری؟ خوای می کجا روز و حال اين با ولی…بزنی حرؾ خواد نمی.…جان دختر بشين بيا  

دکتر از فاصله بيشترين با…نشينم می…کنند می تشويقم ماندن به زانوانم حد از بيش لرزش … 

گويم می کندن جان به…لرزم می بيشتر ليوان درون يخهای ديدن از…شربت ليوانی با…شود می وارد اش منشی : 

- بيارين؟سردمه چای استکان يه برام ميشه … 

 هر اتفاق ترين عادی مرداد درجه پنجاه گرمای در زده يخ آدم ديدن انگار…ميرود و گويد می حتما ی کند تعجب آنکه بی

 نگاهم سکوت در همچنان دکتر…شود نمی گرم اما سوزد می دستم…گيرم می دستانم ميان را چای استکان…است روزش

 می سرازير ام بسته قنديل اشکهای…شکند می يخم…رود می پايين گلويم از که چای جرعه اولين…کند می

 می هق هق به بدتر اما…بکشم عميق نفس کنم می سعی.…نيستند من کنترل تحت اما…ندارم دوستشان…شوند

 می پايم..لرزد می دستم…لرزد می دلم…لرزد می صدايم.…برم می فرو گردنم در ممکن حد آخرين تا را سرم.…افتم

لرزد می وجودم…لرزد … 
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- نبوده؟درسته؟ اينجا…امروز…کيان  

 ثانيه؟سه کرد؟سی سکوت چقدر…دوزم می لبش به را چشمانم و کنم می بلند سر…کند می ام روانی رسما   دکتر سکوت

؟؟؟…سال ساعت؟سی دقيقه؟سه دقيقه؟سی  

نشنود گوشم بلکه بندم می را چشمم…افتد می فاصله لبهايش ميان … 

- بياد که خواستم گرفتم تماس باهاش خودم صبح…بود اينجا…چرا …. 

کنم می نگاهش ناباوری با…گيرد می سر از را ضربانش ام افتاده تپش از قلب …. 

- ريختی؟ هم به اينقدر همين خاطر به  

گويم می شمرده و آهسته : 

- بود؟ اينجا کيان  

گويد می و زند می لبخندی : 

-  پيش ساعت يه همين تا…اينجا بياد خواستم ازش…داشتم واجبی کار…بود خواب زدم زنگ بهش که صبح…دخترم آره

بود همينجا هم … 

نگفته دروغ پس…نبوده سونيا پيش پس…شود می باز نفسم راه … 

آورد می خود به مرا دکتر صدای : 

- اومدی؟ اينجا تا همين بود؟واسه همين مشکلت کل  

شده نگران حتما   کيان…برم می گوشيم سمت به را دستم سريع … 

- بزنيم حرؾ بايد…بگيرم تماس باهات خودم خواستم می…اومدی که شد خوب حال هر به … 

دکمه روی را دستم  ON گذارم می گوشی … 

کيان مورد در - … 

کنم می نگاهش پرسشگرانه.…دارم می بر را دستم … 

- بيماره کيان …. 

 

بيماری؟ و کيان.…شوم می مات  

گويد می و گيرد می ضرب ميز روی دستش توی خودکار با دکتر : 

-  درست کيان…صميمی همکارای…خانوادگی دوستای…بودم دوست مادرش و پدر با…شناسم می تولدش زمان از کيانو

 و پدر و افتاد اتفاق تصادؾ اون وقتی…داشت خونوادم و من به عجيبی وابستگی اونم.…بود خودم قلوی دو پسرای مثل

 هم اشک قطره يه حتی گفتن می…بود بستری کيان…برگشتم خبر شنيدن محض به ولی…نبودم ايران من…مردن مادرش

 های های و منو سينه رو گذاشت سرشو…شد سرازير اشکاش.…ديد منو اينکه محض به اما…بود شده شوک…نريخته

 شايد…بود فرزندی و پدر رابطه ورای پدرش با کيان رابطه ولی…نه يا کرده تعريؾ واست االن تا دونم نمی…کرد گريه

 باالتر…پدر يه از بيشتر کيان واسه حسامی دکتر چون…گشت می بر اون دادن دست از به روحيش مشکالت اعظم قسمت
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 می رو پدرش…زد می داد…ديد می کابوس…خوابيدم کنارش شبها…خودم خونه بردمش.…بود دوست يه از

 اوضاع…داشت شديدی افسردگی.…کرد نمی رهاش هم لحظه يه تصادؾ اون صحنه…خواست می رو مادرش…خواست

 شد قرار…بودن اونجا خانوادم…آمريکا به گشتم می بر مطالعاتيم فرصت خاطر به بايد من…ريخته بهم شديدا   روحی

 کرده بؽض…ره نمی يادم وقت هيچ رو برم خواستم می که روزی…برگردم من تا بمونه تو عمه پيش موقتا   کيان

 يه کار…کردم هم کارو همين…برگردم وقت اسرع در که دادم قول بهش…کنه گريه داد نمی اجازه ؼرورش اما…بود

شد؟ چی دونی می اما.…کيان دنبال رفتم کردم که هم کاری اولين…اومدم و دادم انجام ماه شيش تو رو ساله  

شود می خيره چشمانم در مستقيم و کشد می عميقی نفس : 

-  اون اما…شده دلخور دستم از کردم فکر…کردم تعجب.…تو عمه پيش…بمونه هست که جايی همون خواد می گفت کيان

 نفهميدم اولش…کنه می راحتی احساس ت عمه خونواده پيش اما داره دوست خيلی منو گفت…کرد رد رو چيزی همچين

 عمه…توشه نيمقد و قد بچه تا سه که من خونه توی تا تره راحت اونجا نداره بچه ت عمه چون کردم می فکر…شده چی

 دستم چی همه زمان گذشت با اما.…کردم قبول منم…بمونه جا همون بزارم که خواست من از ملتمسانه هم ت

 کسی تنها…بود تو از شدن جدا بلکه.…نبود تو عمه از شدن جدا کيان مشکل…شد زده تولدت جشن تو جرقه اولين…اومد

 اجازه که کسی تهنا…بودی تو کرد می بازی و زد می حرؾ باهاش که کسی تنها…بودی تو بخندونش تونست می که

 يه رؼبت با که کسی تنها…کرد نمی فرار ازش که کسی تنها…بودی تو بره ور چشماش و موها با و بشينه پاش رو داشت

 می سر ت حوصله…کرد می تميزش واست لباست رو ريختی می کيک…بودی تو…کرد نمی جداش خودش از هم لحظه

 از بعد که بودم خوشحال…خوابوندت می و کرد می بؽلت اومد می خوابت…کرد می سرگرمت مختلؾ اشکال به رفت

 کيان که نداشتم اميدی هيچ شخصه به خودم چون…گردونی برش زندگی به اينجوری تونستی تو افسردگی دوران اون

 مؽزش تو چی همه…بود بزرگ زيادی مادرش و پدر و مرگ صحنه ديدن واسه اون…باشه داشته نرمال زندگی يه بتونه

 انگيزه…دادی اميد بهش…کنی پر زندگيشو خال تونستی تو اما…رسيد می نظر به محال شدنش فراموش…بود شده حک

 رو تو تونن می که اونجايی تا خواستم مادرت و پدر از…بود شده دادن ادامه انگيزه واسش تو با بودن…تو ديدن…دادی

 کرده راحت خيالشونو…بود شده پيدا دخترشون واسه حامی يه…خواسته خدا از هم اونا…خب…نکنن جدا کيان از

 رفتارای يواش يواش اما…بود کننده راضی چيز همه اوايل.…شده بسته هم به جونتون که ديدم می خودم چشم به…بود

 و توجهات ……محبتاش…رفتاراش…کارهاش همه…بود رفته فرو پدرش قالب تو کامال   اون…کرد جلب توجهمو کيان

 تو برای کردن پدری با کيان.…کرد می رفتار خودش با پدرش که اونجوری دقيقا  …بود شده پدرانه همه…نگرانيهاش

 خيلی تو به نسبت کيان مالکيت حس.…داشت ايراد کار جای يه اما.…کنه جبران خودش واسه پدرو کمبود کرد می سعی

 رو تو و خودش جنسی های جاذبه کيان وقتی…شدی بزرگ تو وقتی…بود دخترش به پدر يه حتی از بيشتر

 بهت وقتی اما…ديگه هم با رو چيزت همه…رو روحت و جسم…خواست می رو تو…شد شروع مشکالتش…شناخت

 می وجدان عذاب دچار کرده فکری همچين تو مورد در اينکه از و کرد می ؼلبه اش پدرانه حس شد می نزديکت

 اعتماد بهم دوباره سالها از بعد…زدم حرؾ باهاش…شدم نزديک بهش…سردرگميشو…بودم فهميده پريشونيشو.…شد

 محض به اما…کنم کمکش کردم سعی خيلی.…نداشت من به اعتماد جز ای چاره که بود فشار تحت اونقدر يعنی.…کرد

 بتونه که زد دری هر به…کرد امتحان رو مختلؾ آدمای…ديگه دخترای سراغ رفت…ريخت می بهم ديد می رو تو اينکه

 کنار چشماش جلوی از لحظه يه…تو چهره…بوده که هرکسی با گفت می…نتونست اما…باشه پدر فقط تو واسه

 آسيب خواست نمی…بفهمی تو نذاشت…نده بروز رو درگيری اين کرد می سعی…بود درگير خودش با…نرفته

 خطا ترسيد می…نياورد طاقت ديگه…شد عوض بهش هم تو نگاه وقتی…شدی عاشقش هم تو فهميد وقتی اما…ببينی

 من توصيه به…کردم می کاری يه بايد…شده کست همه…چيزت همه کيان ديدم می…بودم فهميده رو تو حس منم…کنه

 از بعد.…کردی شوهر تو…کيان درمان و درگيری خود اوج تو اما…بياد کنار خودش با بتونه بلکه رفت…رفت کوی از

 نشد حاضر ديگه اما…ديوانگيه آستانه در دونستم می…نداره خوبی روحی وضع دونستم می…نيومد من پيش ديگه تو عقد

بود دلخور بودم کرده دورش محوطه از اينکه از…دونست می اتفاق اين مقصر منو…بياد پيشم … 

دهد می ادامه و کند می تازه را نفسش : 

-  تو که اومد می کنار خودش با داشت که موقعی درست ولی…گفتم کم بگم چی هر کشيده سالها اين تمام تو که عذابی از

 نکن گفتم…کنن دورش ازم…شه دور ازم بدم اجازه تونم نمی ديگه گفت…پيشم اومد…ريخت بهم باز…برگشتی
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 دم اومد خراب حال با عروسيتون فردای…نداد گوش اما…کنی ازدواج جلوه با تونی نمی داری که مشکلی اين با…کيان

 دست بهت تونست نمی اما…خواست می رو تو وجودش تمام…ديدم درماندگيشو و اشک سالها از بعد…کرد گريه…خونه

 ساعتها…بود خراب خيلی روحيش اوضاع…کنه کاری هيچ تونست نمی اما…بود عذاب در زد می پست اينکه از…بزنه

 اعصابش جلوه گفت می…نکرد قبول…کنه کمکت اونم بذار گفتم…درمانی مشاوره بياين جلوه با گفتم…زدم حرؾ باهاش

 خواب ذهنشو نتونستيم که ست ريخته بهم اونقدر…نشد…کنم هيپنوتيزمش خواستم.…نمياره طاقت…نداره تحمل…ضعيفه

 رابطه دخترش با که دارم رو پدری حس گه می…شده بدتر روزش و حال کرده برقرار ارتباط تو با که موقعی از…کنيم

 کيان.…نداره دووم شرايط اين دونم می من ولی.…کنه می کنترل خودشو داره باز اما…شده بيزار خودش از…داره

 له شخصيتش دوگانگی اين فشار زير داره…بده ادامه آرامش و خونسردی نقاب اين با تونه نمی…نمياره دووم اينجوری

نگرانشم فهمی؟خيلی می.…دختر نگرانشم من…مياره کم…شه می ….. 

 درمان را وحشتناک نفس تنگی اين تواند نمی دنيا اکسيژن تمام…گرفته فرا را وجودم سراسر تهوع حس.…روم می وا

گرفته اوج لعنتی ضربان اين باز…گيرم می لرزانم دستان ميان را سرم.…کند …. 

ميرم؟ نمی چرا من…خداااا  

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

 

بندم می کامل را بازم نيمه چشمان دکتر صدای با … 

-  دونم نمی…نبود بند پاش رو.…خونم دم اومد بود بستری بيمارستان توی تو که موقعی.…تون بطه را اولين از بعد

 می التماسم…شه دور ازت کم يه بتونه که خوابوندتت بخش آرام زور به گفت می…بود رسونده اونجا تا خودشو چطوری

 خوبی شرايط تو که دونست می خودش…شم می ديوونه دارم…بخورم بده چيزی يه…بده نجاتم دکتر گفت می…کرد

 چيکار من…کردم چيکار من…گفت می فقط و زمين رو بود نشسته…بزنه سر ازش ممکنه کاری هر و نيست

 جلوه گفتم…ترسه می نباشم من شه بيدار…جلوه پيش برگردم بايد گفت…نکرد قبول…بدم بهش بخش آرام خواستم…کردم

 بزرگ هنوز…ست بچه هنوزم اون..نه گفت.…کرده زندگی تنهايی سالها…سالشه هفت و بيست…نيست بچه که

 می نابود خودشو داره که ده می ارتباطی به تن تو داشتن نگه آروم خاطر به کيان.…بره نمی خوابش من بدون…نشده

 ؼلبه روحيش مشکالت به تونسته خوب خيلی…کنم می تحسينش محکمش و قوی شخصيت خاطر به جاشم همين تا.…کنه

قيمتی؟ چه به…کيان کشيدن زجر حد اين قيمتی؟تا چه به…جان جلوه اما…داره نگه دور قضيه اين از رو تو و کنه  

کنم می نگاهش گيج و گنگ … 

پره نمی پلکم…زنه نمی نبضم … 

 بسته گلويم راه…افتم می سرفه به جرعه اولين با.…دهد می دستم به و کند می خالی آب ليوانی ميزش روی پارچ از

 .…شده

-  قيدمو ابد برای گفتم تو به که بفهمه کيان اگه االنم همين…کنم بازگو بيمارامو اسرار ندارم اجازه پزشک يه عنوان به من

 راحت مشکلش کنار از که نيست معمولی آدم يه من واسه کيان…دارم احتياج تو کمک به کيان درمان برای اما…زنه می

دی؟ می جلوه؟گوش کنی کمک بايد…بذارم دست روی دست و ببينم رو شدنش آب اينجوری تونم نمی…بگذرم  

 

 می را مبل دسته…چرخد می سرم دور دارد؟اتاق نمی بر سرم از دست کند؟چرا نمی تمامش کند؟چرا نمی بس دکتر چرا

کند می سوراخ را مؽزم صدايش پژواک…کند می نگاهم دقيق…نشيند می کنارم…نکنم سقوط که چسبم  
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-  اما…زياده عصبيت و عاطفی های درگيری دونم می…نداری خوبی روحی شرايط هم تو دونم می…دخترم کن گوش

 پسر اين شرايطی هر تحت عمره يه…تويی…داره دوست بيشتر خودش از کيانو واقعی معنای به دنيا اين تو که کسی تنها

 حتی که کسی تنها شدی جدا ماهان از تو و افتاد که اتفاقی اون از بعد…محسوس نا و محسوس…ايستاده پشتت کوه يه عين

 خودشو از زندگيش تمام توی اون…بود کيان برسونن آسيب بهت ديگران نداد اجازه و برنداشت حمايتت از دست لحظه يه

 تو…بزنی جا نداری حق…باشی ضعيؾ نداری حق…توئه نوبت ديگه االن…گذشته تو خوشبختی خاطر به احساسش و

هم با دو هر…کنيم کمکش بايد…کنی کمکش بايد…مديونی کيان به دونی می خودت که چيزی اون از بيشتر خيلی … 

 

کاش..کند بس دکتر کاش .. 

 

بينم نمی چيزی خودم اشکهای جز اما…شوم می خيره صورتش به دردمندانه … 

 

-  که اينجا از اما…داری حقم…بوده سختت چقدر حرفها اين شنيدن دونم می…خواد می دلت چقدر هر.…دخترم کن گريه

 حمايت کيانو اما.…من پيش بيار هاتو گريه…ببره بويی قضيه اين از نبايد کيان…باشی ضعيؾ ديگه نبايد رفتی بيرون

نذار تنهاش…کن …. 

 

 روز و حال به…زنم می زار…کنم می گريه…گذارم می مبل دسته روی را ام افتاده دوران به سر…زنم می زهرخندی

خودم بار خفت روز و حال اين به…خودم … 

بدتره ديروز از عمرم روز هر ….. 

 

***  ام معده…شود نمی.…نکنم خودم خيره را مردم نگاههای اينطور و بروم راه مستقيم مسير در کنم می تالش چه هر

 پارکی نيمکت روی را خودم…سوزاند می را گلويم تا و ميگردد بر باال به…شود می ترشح وقفه بی اسيدش…سوزد می

 ای لحظه کيان با ارتباطم اولين صحنه…بندم می را چشمانم…دهم می فشار و گيرم می را دلم دستم دو هر با و اندازم می

 می نگاهش…نيست کيان که بينم می مردی بازوهای ميان را خودم…کنم می جمع را پلکم…کند نمی ترکم

 رد آنجا از کسی ظهر ساعت آن در که شکر را خدا…شود می خارج گلويم از زهرابه.…زنم می عق!!!…پدرم…کنم

زند می زنگ گوشم در کيان صدای.…دهم می تکيه نيمکت پايه به را سرم…نشينم می زمين روی…شود نمی … 

- کوچولوم دختر…کوچولوم دختر … 

ندارد دادن پس برای چيزی ام شده منقبض معده…زنم می عق دوباره …. 

- حرفاست اين از بيشتر خيلی فاجعه عمق … 

گذارم می دردناکم گردن پشت را دستم…زنم می هق اينبار … 

- چی؟ يعنی دونی می درگيری خود  

شنوم می گوشم کنار را زنی صدای … 

- خوبه؟ حالتون…خانوم  
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برو فقط…برو يعنی..دهم می تکان هوا در را دستم … 

 

 خم را کمرم…معده درد…ميخيزم بر جا از و گذارم می پارک کؾ های سنگريزه روی را دستم..کنم می مشت را کيفم

شود می جاری زبانم بر اختيار بی آدرس اما…برگردم خانه به ندارم دوست…کنم می دراز ماشينی برای را دستم…کرده  

 

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

 در درونش کليد و دستم…زند می خشکم…شود می باز شدت به در…بچرخانم قفل در را کليد توانم نمی..لرزد می دستم

 چشمان و سرخ صورت.…لؽزد می صورتش تا شود می پايين و باال شدت به که اش سينه روی از نگاهم…مانند می هوا

 به و گيرد می را بازويم…شنوم می را دندانهايش سايش صدای…دهد می اوضاع وخامت از خبر اش شده ريز و تيره

 می پرت آؼوشش در حالی بی با…بخشد می شدت را ام سرگيجه و تهوع ناگهانيش حرکت…کشاندم می داخل

 می خشم با و کند می کم دستش فشار شدت از…گيرد می خود به نگرانی رنگ نگاهش اما…خيلی…عصبانيست…شوم

 :گويد

- بودی؟ گوری کدوم  

 مکان ترين امن اين از را خودم بايد اينکه تصور از…گيرم می فاصله تنش گرمای از و گذارم می اش سينه روی را دستم

 آرام کمی صدايش تن…کنم می نگاهش ملتمسانه…ندارند را وزنم تحمل زانوانم…افتم می مرگ حال به کنم محروم دنيا

شود می : 

- روزيه؟ و حال چه بودی؟اين کجا…جلوه توام با  

 را دستش…دهم می تکيه ديوار به…شود نمی خارج گلويم از صدايی ناله جز به اما…بزنم حرفی تا کنم می باز را دهانم

لرزم می بيشتر تماسش از…گذارد می صورتم روی …. 

- شده؟ چت…نگرانی از مردم…بزن حرؾ جلوه  

گويم می ممکن صدای ترين ناآشنا با و گيرم می کار به را نيرويم تمام…کشم می عقب را سرم : 

- کيان بخوابم بذار … 

 درازم و آورد می در را روسريم و مانتو…برد می خواب اتاق به و گيرد می آؼوش در را ام شکسته درهم تن بالفاصله

کند می زمزمه و گذارد می پيشانيم روی را دستش…کند می : 

- داری تبی چه … 

 باقی برايم هوشياری آنقدر فقط…خورد می ليز تنم روی خيس حوله…هم را آب خنکی…کنم می حس را آمپول سوزش

کنم ناله اش وقفه بی سواالت جواب در که مانده : 

 …سونيا-

کنم می مرور را نبوی دکتر حرفهای لحظه به لحظه خواب توی و خوابم می…شوم می شناور درهمم کابوسهای توی و .. 

 

 بهش بودن مرد حس بذار…کن استفاده ت زنانه حواس از…بچه نه باشی زن واسش که اينه بکنی بايد که کاری اولين -

 می تقويت بيشتر اونو پدرانه حس بدی نشون ضعؾ خودت از چی هر…جلوه شی قوی بايد…بودن پدر نه…بده دست
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 برای نه…تو خواست به نه بياد طرفت خودش خواست به اون که وقتی تا…کنی دوری ازش بايد هم مدت يه تا…کنی

 رو رابطه اين خودش که موقعی اون…زنش و خودش نيازهای به دادن جواب برای…بازيگوشش بچه کردن راضی

 هم زنانگيت به حواست اما…نکن مجبورش اون از قبل تا…پذيرفته رو خودش بودن شوهر و تو بودن زن يعنی بخواد

 بچه يه شه می بهتر داره اوضاع کرديم حس وقتی…بچش نه…زنش عنوان به.…بياد چشمش به جذابيتت کن سعی…باشه

 موقع اون…خودشو جايگاه هم بچه…کنی می پيدا خودتو جايگاه تو شين دار بچه وقتی…کنيم می زندگيتون وارد هم رو

 اين تو…شه می متمايل اون سمت به اش پدرانه گرايشهای تمام و…باشه پدر واسش تونه می که داره واقعی بچه يه کيان

ميای بر پسش از تو اما…سخته…دم می ادامه جفتتون برای درمانيمو مشاوره جداگانه صورت به هم من مدت … 

 

 کافی برايم…ندهمش دست از که همين…باشد که همين اما…من درد تمام.…است من کابوس تمام…کيان از شدن دور

همين فقط…باشد فقط…باشد پدر…نباشد شوهر…باشد…ست … 

 

 های رگه…است درخشانش و سبز چشمان بينم می که چيزی اولين.…گشايم می چشم صورتم با انگشتانش سر تماس از

 می لبخند…کند می بيشتر را قلبم روی فشار است اش گذشته شب خوابی بی از ناشی و گرفته را مردمکش دور که سرخی

گويد می و کشد می ام خورده ترک لبهای روی را دستش…زنم می لبخند…زند : 

 

- بود شده تنگ خوشگلت چشمای اين واسه سوسکه؟دلم خاله شدی بيدار باالخره …. 

 

من ازدل…نداری خبر من دل چه؟؟؟از من دل … 

 

 کنم؟با دوری چشمها اين از چطوری من.…بردارم چشم خوشرنگش چمنزار از توانم نمی.…نشينم می و شوم می خيز نيم

هست و بوده ماندن زنده برای من انگيزه تمام…مانند بی زمردی رنگ اين…نگاه قدرت؟اين کدام … 

 

 روی دستش…بخواند نگاهم از را نيازم نبايد…اندازم می پايين را سرم…گيرد می اوج قلبم ضربان.…شود می نزديکم

قلبم توی صدايش…نشيند می پيشانيم … 

 

- شده قطع تبت … 

 

کند می بلند را سرم و گذارد می ام چانه زير دست . 

 

-  بايد ندارم؟من سونيا با ارتباطی هيچ من که کنی نمی باور نداری؟چرا اعتماد بهم جلوه؟چرا کنی می اينکارو من با چرا

 سکته بود کشيدم؟نزديک چی بودم خبر بی ازت که ساعتی چند اون دونی بياری؟می ايمان وفاداريم به تو تا کنم چيکار

گيری می تصميم سريع…کنی می قضاوت سريع…دی نمی دادن توضيح مهلت من به حتی تو.کنم … 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  153 صفحه

 

 آن به را خرابم حال بگذار اما…است من درد کمترين…سونيا االن…داند نمی. …ندارد خبر که او…کنم نمی نگاهش

دهد ربط دختر …. 

 

گويم می آهسته…کشم می اش شده زبر صورت به دستی : 

 

-  تو گوشی از صداش شدن پخش حتی اما…کنی نمی خيانت من به تو که ميگه بهم قلبم…دونم می…نبود خودم دست

ده می مرگم…ده می عذابم … 

 

 که را لبهايش…برسد گوشش به قلبم صدای ترسم می…چسباند می خودش به مرا…اندازد می کمرم دور را دستش يک

 می را ام انرژی مانده ته وارش زمزمه صدای…کنم می يخ هم گيرم می گر هم همزمان…کنم می حس صورتم روی

 …گيرد

 

- وقت هيچ…نيار سرم رو بال اين وقت هيچ ديگه…نفسم برم قربونت … 

 

 بی…آورد می لبم سمت به را لبش…کند می سوزش دچار را ام معده دوباره ؼمگينش نگاه برق…کنم می بلند را سرم

گذارم می چشمانش روی را دستانم اراده … 

 

بود آسمونم چراغ فانوس تا دو مثل چشات … 

دزيدن چشماتو ازم…بردن بختمو چراغ …. 

 

کنم می زمزمه : 

 

- کيان بيرون ببر خونه اين از منو … 

 

باشی من پيش شب هر خواب مثل که جايی ببر  

شی جا دلم تو بذارن…من از دستتو نگيرن … 

 

گويد می لب زير و ميکند فرو موهايش توی و دارد می بر را دستش.…من مخالفت اولين از متعجب…کشد می عقب : 
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 .…باشه-

 

آآآآآآآی…ندارد خبر.…ندارد خبر که او … 

 

 بازی اين از مرا بگويم و بگيرم تماس نبوی دکتر با دارم دوست…نشينم می تخت لبه روی…رود می بيرون اتاق از

 از اما…دارم احتياج کمک به کسی هر از بيشتر من خود بگويم…است کيان از تر خراب من وضع بگويم…کند حذؾ

 خودم اگر حتی…دهم نجات ورطه اين از را کيان بايد من…شوم می خيال بی کشد می و کشيده کيان که رنجی يادآوری

 را سبزش چشمان و کيان قيد اگر حتی.…باشم نداشته شدن گور و گم ابد برای و رفتن جز ای چاره اگر حتی…شوم نابود

کشد؟؟؟ می تير اينگونه قلبم که است بار چندمين اين صبح از.…آخخخخخخ…بزنم هميشه برای  

 می بيرون اتاق از و کنم می آرايش است بعيد خرابم حال و من از که ای روحيه با و شويم می را صورتم و دست

شود می بلند جا از سريع من ديدن با.…شده خيره موبايلش صفحه به و نشسته مبل روی…روم .. 

 

- ميام پوشم می لباس سريع منم…خانومی خوشگل شدی حاضر زود چه … 

 

 شيک و مرتب…هميشه مثل…شود می ظاهر مقابلم دقيقه پنج عرض در…مانم می منتظرش و زنم می زورکی لبخند

 را لباسش مرتب يقه و شوم می نزديکش…کشم می درونم متالطم گرداب کردن آرام برای عميقی نفس…جذاب و پوش

گويد می و دهد می فشار را بينيم…نشيند می لبش روی لبخندی…کنم می تر مرتب : 

 

- کوچولو؟ خانوم بريم داری دوست کجا  

 

گويم می فرستم می ام تنفسی مجاری قسمت ترين انتهايی به را عطرش بوی حاليکه در : 

 

- بشه عوض اينجا دکوراسيون خواد می دلم…کنم برگزار مهمونی يه خوام می…کنيم خريد خونه واسه بريم … 

 

دهم می ادامه و گيرم می مقابلش تهديد نشانه به را دستم … 

 

- نداری که مخالفتی … 

 

گويد می و کند می جمع را اش رفته باال ابروهای : 
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- حرفا؟ اين و سوسکه خاله…کردم تعجب فقط…مخالفتی چه…عزيزم نه  

 

ميگويم و کشم می بيرون کفشی جا از را کفشم : 

 

- شده دير االنم همين…کرديم می برگزار رسمی مهمونی يه بايد ازدواجمون از بعد حال هر چمه؟به من چرا؟مگه … 

 

 شانه به شانه و دارد می بر را موبايلش و سويچ نشسته لبش روی داری معنی لبخند حاليکه در و اندازد می باال ای شانه

شويم می خارج در از هم . 

 می ؼر…آيد می در صدايش…شود می عصبانی…زن يک مثل درست…کنم می اش کالفه بوفه و مبل انتخاب برای

گويد می کنان تهديد هم مؽازه آخرين توی…شوهر يک مثل درست…زند : 

 

-  شش و سی…ميرم می خستگی از دارم…خونه گرديم می بر نکردی…کردی که کردی انتخاب…جاست آخرين اينجا

نخوابيدم که ساعته … 

 

گويم می گوشش دم و اندازم می بازويش زير را دستم ناز با : 

 

- گرديم نمی بر نکنيم پيدا خوام می من که چيزی اون تا…عزيزم نه … 

 

 به…ام نکرده خطابش اينطوری کنون تا کنم می فکر چه هر هم خودم…دهد می نشان واکنش عزيزم کلمه به نسبت

 روی از لبخندی…است راحت…کنم می پرت گرفته را چشمم که مبلی روی را خودم و زنم می چشمکی شيطانش چشمان

 نيافته را نظرم مد بوفه هنوز اما…دهم می نجات را کيان و پسندم می هم را ستش خوری ناهار ميز…زنم می رضايت

روم می ماشين سمت به و خندم می…کشد می نشان و خط برايم چشمانش با گويم می که را اين..ام …. 

 

هم تو اينکه ؟؟؟يا…داری خبر من دل از تو خدا …..!!! 

 

 می اعتراض.…ام ناخوشی تمام با…کنم اثبات را کدبانوگريم دهم می ترجيح اما…دهد می را رستوران پيشنهاد شام برای

 :کند

 

- خوريم می چيزی يه بيرون همين…ای خسته تو…گلم نه … 
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گويم می و دهم می گردنم و سر به تکانی : 

 

کنه اذيتم بيرون ؼذای ترسم می..ريخته بهم من معده وضع - … 

 

گويد می و کند می نگاهم شاکی : 

 

- بيمارستان برم بايد که صبحم فردا..هالکم من خدا به…بشيم تو کردن درست ؼذا معطل کلی بايد آخه … 

 

گويم می و زنم می لبخندی : 

 

- باشم کشيده هم رو ؼذا و چيده رو ميز کنی استراحت خرده يه و بگيری دوش يه تا دم می قول … 

 

گويد می کند می عوض را دنده حاليکه در و دهد می تکان را سرش…دارد شک انگار : 

 

- کنيم تعريؾ و ببينيم … 

 

**** 

 بالفاصله…بينم می چشمانش در همزمان را شادی و تحسين برق گذارم می جلويش که را بو و خوشرنگ ماکارونی

 حرفهای…دوزم می اش مردانه صورت به را عشقم از پر نگاه…ناهار نه..خورده صبحانه نه من کيان…کند می شروع

 خيرگی اينکه از قبل…بزرگش روح و صبوری برای…کشد می تير قلبم دوباره…شوند می زنده ذهنم در نبوی دکتر

گويد می و کند می پاک را دهانش دستمال با…شوم می مشؽول و کشم می ؼذا خودم برای کند حس را نگاهم : 

- محشره دستپختت چقدر بود رفته يادم…موشک موش بود عالی …. 

گرفتم ياد خودت کنار رو آشپزی: کنم می زمزمه دلم در … 

گويم می و زنم می لبخندی تنها…کنم نمی جای زبان بر را فکرم اما : 

- آقا جونت نوش … 

 بؽض پر گلوی و ورچيده لبهای با رفتنش محض به و…کنم می بيرونش…کند کمکم آشپزخانه آوری جمع در گذارم نمی

 اين…توانم نمی من…دهم می شدن جاری اجازه اشکهايم به و…شنوم می را تلويزيون صدای…شوم می نظافت مشؽول

 پايه اين تا…ام نکرده عادت کيان مقابل آنهم مقتدرانه رفتارهای اين به من…است خارج ام عهده از…کردن بازی نقش

توانم نمی من که بگويد نبوی دکتر به يکی…خداااا…ام بوده آويزانش هميشه ….!!! 
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 را چشمانش و داده تکيه کاناپه پشتی به را سرش…برم می برايش و گذارم می سينی توی را شيرينی و چای

کنم می نوازش را مرطوبش نيمه موهای و نشينم می کنارش…زند می موج بدنش اعضای تمام در خستگی…بسته … 

- عزيزم بخواب سرجات برو پاشو … 

گويد می و کند می باز چشم : 

- سرم خصوصا  …کنه می درد جام همه…کردم تصادؾ کاميون يه با انگار … 

چرخانم می موهايش ميان را دستم … 

- بيارم؟ واست مسکن يه خوای می  

گويد می و کشد می باال نفس يک را داؼش چای : 

- شم می خوب بخوابم..خستگيه از…نه … 

گويم می و کنم می خاموش را تلويزيون.…گيرم می دستش از را استکان سريع : 

- برو زودتر پس خب … 

شوم می خشک سوالش از راه ميان . 

- آی؟ می کی تو  

بيزارم تخت آن از من…هرگز…کند می فؽان دلم…دهم می قورت را دهانم اب … 

- ميام بشورم که رو اينا …! 

است مشؽول تاپش لپ با…شوم می خارج حمام از و زنم می را مسواکم … 

- بخواب بگير…اونو کن خاموش…مياد خوابت گی نمی مگه … 

گويد می بگيرد مانيتور از چشم اينکه بدون : 

- بره نمی خوابم که تنهايی…خانوم خوشگل توام منتظر …. 

 می پتو زير و مالم می کرم صورتم و دست به…کنم می شانه را موهايم…پوشم می را کوتاهم و حرير خواب لباس

 می بدنش به قوسی و کش و کند می خاموش را تاپ لپ…کنم می نگاهش و گذارم می بازويم روی را سرم…خزم

گويد می و دهد می اش شانه و گردن به ماساژی…کشد می دراز و آورد می در را تيشرتش…دهد : 

- بشم آرتوروز به مبتال زودی به دم می احتمال…مونه می خم گردنم عمال اين سر بس از …. 

کنم می زمزمه…گذارم می گردنش روی را دستم آهسته…لرزان دلی با…کشم می سمتش به را خودم : 

- بدم ماساژ واست من تا بخواب پشت به … 

گويد می و کند می استقبال سريعا   : 

- اين؟ از بهتر پيشنهادی چه…عاليه  
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 می آرامشش به پی وعميقش آرام نفسهای از…ريزم می انگشتانم سر در و کنم می متمرکز را ام رفته تحليل نيروی

 و حال بی…گيرد می آؼوشم در و چرخد می سمتم به…کنم آرام را او ام توانسته هم من که باريست اولين اين شايد…برم

گويد می کرخت : 

- دی می خوبی بوی چه … 

گويم می و گيرم می فاصله تنش از : 

- کنه می بدترش من وزن سنگينی…گرفته عضالتت…بخواب راحت امشبو … 

کشد می خودش طرؾ به محکم و گيرد می را کمرم اما…است گرفته و آلود خواب صدايش…شوند می بسته چشمانش .. 

- کنی می نرم عضالتمو…گرممی آب کيسه تو…دکتر خانوم نکن من واسه تجويزا اين از … 

 زنم می حجيمش های ماهيچه بر ای بوسه…کشد نمی تير ديگر قلبم انگار…برم می فرو اش سينه توی حريصانه را سرم

گويم می دلم در و . 

-  پريدن جا از و تخت شديد تکان با!…نيست من تقصير ديگه اينجاش…نبوی دکتر خارجه من دست از ماجرا قسمت اين

 را سرش و کشد می نفس ومنقطع آرام نا که او به و نشينم می تخت روی زده وحشت…پرم می خواب از کيان ناگهانی

نشينم می رويش به رو و زنم می کنار را پتو…شوم می خيره فشارد می : 

 

- ديدی؟ کيان؟خواب شده چی  

 

 شوک توی هنوز اما…شده آرام کشيدنش نفسش…آورم می آب برايش و روم می آشپزخانه به…دهد نمی جواب

گويد می زيرلب و دهد می فشار محکم را چشمانش…کند می من به نگاهی…دهم می دستش به را ليوان.…است : 

 

 …لعنتی-

 

 اش شانه روی را لبم و کنم می حلقه کمرش دور پشت از را دستم…گذارم می پاتختی روی را ليوان.…ميخورد را آب

 کرده عرق صورت و زنم می خيمه تنش روی…کشد می دراز و کند می پوفی…ماند می حرکت بی کمی…گذارم می

گويم می آهسته!!!…است داغ چقدر…بوسم می را اش : 

 

 بهتری؟-

 

گذارد می اش سينه روی را سرم و کند می نوازش را گردنم . 

 

- کردم بدخوابت که ببخش…عزيزم آره … 
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دهم می قرار آن روی را ام چانه و گذارم می اش سينه روی را دستم . 

 

- ديدی؟ چيو خواب  

 

شود می منقبض فکش.رود می فرو هم در دوباره اش چهره . 

 

- مادرم و پدر …. 

 

کنم می زمزمه و بوسم می را گردنش …برم می موهايش بين را دستم…کشم می باال را خودم  . 

 

 .…کيان-

 

گويد می و گذارد می شکمم روی را سرش…کشم می دراز تخت روی دستش فشار با…دارد می نگهم محکم : 

 

- خوبم…خوبم من…نگو هيچی…هيش … 

 

 سمت به را دستم.…نشده روشن هوا هنوز…خوابد می باالخره اما…کشد می طول…کنم می نوازش نرم نرم را موهايش

 ميل…کرده فرار من چشمان از خواب…ونيم پنج…کنم می روشن را اش صفحه و ميدارم بر را موبايلم…برم می ميز

 به و گيرم می گاز را لبم…کنم می مشت را دستانم…کردنش نوازش…بوييدنش برای…دارم بوسيدنش برای شديدی

 نفهميده چطور…روند می رژه چشمم جلوی کيان با ام گذشته خاطرات تمام.…دهم می شدن سرازير اجازه اشکهايم

 بودم؟پس نفهميده را نگاهش در شده مخفی ؼم و رنج…را کشيدنش زجر بودم؟چطور نفهميده را دردش بودم؟چطور

نبود؟ مخفی او از من چيز هيچ داشت؟چطور خبر من چيز همه از دانست؟چطور می را چيز همه او چطور  

ميکنم بيشتر را لبم روی فشار … 

 کاری هر او.…شوم می بيزار خودم از…داشته بدی حس چه کرده می عشقبازی من با خيالم به وقتی اينکه تصور از

 ترکش روحی شرايط بدترين توی…خيال بی من…احمق من.…من ولی…کرده من آرامش…من داشتن نگه راضی برای

دانستم می طلبکار و جانب به حق را خودم هم چقدر…بودم کرده …. 

 من.…ترسم می…گرفته فرا را وجودم سراسر که ضعفی از.…برم می فرو او بالش توی و گردانم می بر را صورتم

 مثل ؼريبی و ناشناس آدم به کردن کمک برای…ام داده عذابش فقط.…ام داشته ادعا فقط…نشناختم را کيان وقت هيچ

 ؟من…بردارم دوشش از بار اينبار توانم می چطور…دوشش روی ام بوده بار هميشه.…خيلی…ضعيفم خيلی من…او

 بينم می کابوس خودم فقط کردم می فکر و نکرده رها را او هنوز مادرش و پدر مرگ کابوس دانستم نمی حتی که احمقی

 مشکالت و ها خواسته و ام ديده را خودم فقط و ام ننشسته دلش و درد پای بار يک حتی که احمقی من…کشم می عذاب و

 توانم می قدرت کدام با…جرئت کدام با…نکردم درک و ام نفهميده را دردهايش و کيان وقت هيچ که منی.…را خودم
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 کيان روی راحتی اين به را چشمت توانستی چطور.…جلوه هستی انگيزی نفرت موجود چه…؟؟؟اوووؾ.…کنم کمکش

 تو چون…مرد اين دارد تحمل عجيب.…مرد اين دارد تحملی باشی؟چه خودبين و خودخواه اينقدر توانستی ببندی؟چطور

 تهوع سادگی به…آورت چندش بازيهای بچه به…پياپيت های حماقت به…تو به لعنت..تحملی از فراتر…تحملی قابل ؼير

خدا برس دادم به.…خدا بميرم کاش…جلوه بميری کاش…بميری کاش…آورت … 

 

 چقدر هر…رود می برايش نفسم واقعی معنای به…زنم می پشتش پر موهای بر ای بوسه زحمت به و کنم می بلند را سرم

است انکار قابل ؼير او به عشقم…باشم بد هم …. 

 به لبخندی…برد می فرو بالشش زير را دستهايش و کشد می دراز تخت روی پشت به…شود می بيدار بدنم تکان از

پرسد می بسته چشمهای با و آهسته…خيزم می بر جا از و زنم می صورتش معصوميت : 

 

- ؟.…کجا  

 

گويم می و بوسم می را اش گونه احساساتم کنترل از ناتوان : 

 

- زوده هنوز…بخواب تو…بگيرم دوش خوام می…نمياد خوابم من … 

 

گويد می حالی بی با و دهد می تکان را سرش : 

 

- نفس باشه …. 

 

روم می حمام به و کنم می گره هم در را انگشتانم  

 

آخره دور اين…دلم بشين محکم … 

************************************************** ***************  کيان به و پيچم می موهايم دور را حوله

 می اذيتم همچنان تهوع و سرگيجه.…روم می بيرون اتاق از و کشم می آهی.…کنم می نگاه است خواب همچنان که

 حوله…گذارم می ميز روی سرخ گل مربای و خامه…کنم می درست شيرعسل برايش…چينم می را صبحانه ميز…کند

 آشپزخانه درگاه را کيان سرم شدن ثابت با…شوند ريخته دورم موهايم تا دهم می سرم به تکانی و کنم می باز سرم از را

گويد می گرفته صدای با و کند می ميز و من به نگاهی…لب بر لبخند…بينم می : 

 

-  خداييش!شدی متحول اينقدر يهويی که کرده چيکارت ديروزش تماس با دونم نمی…بيامرزه رو سونيا اين مادر و پدر خدا

بدهکارم بهش تشکر يه … 
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 را دودستم هر حاليکه در و خندد می بلند…شوم می آويزان موهايش از حرص با و کنم می پرتاب سمتش به را دستم حوله

گويد می کند می محصور دستانش از يکی ميان : 

 

- دم می سرويس خانوم به من بدی؟هميشه صبحونه ما به شما بار يه مدت اين تو گم؟شده می دروغ مگه … 

 

گويم می و روم نمی رو از اما.کند می ام شرمنده حقيقت اين از و گويد می راست : 

 

- ايه گربه ذاتتم چشمات بر عالوه که حقا … 

 

گويد می و آورد می نزديک را صورتش…زنند می برق چشمانش : 

 

- گفتی؟؟؟ چی  

 

گويم می و آورم می در برايش را زبانم : 

 

- شنيدی که همون …. 

 

 گاز…ندارد فايده زنم می پا و دست چه هر…کند می قفل خودش دست ميان کمرم پشت و ميبرد عقب به را دستانم

گويد می و خندد می لذت با…زنم می جيػ دلم ته از…گيرد می گلويم از محکمی : 

 

- بزنی حرؾ درست بزرگترت با بگيری ياد تا …. 

 

 می اتاق سمت به حاليکه در و…کند می رهايم…دهم نشان العملی عکس توانم نمی که رفته ضعؾ دلم حرکتش از آنقدر

گويد می رود : 

 

- شده ديرم…ضعيفه کن آماده رو چای … 
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 می لبم روی لبخند بودم گذرانده که خوشی دقايق آوری ياد از اما…کنم بارانش مشت حسابی و بروم دارم دوست

شوند می تحمل راحتی به هم ها مصيبت بدترين او کنار…نشيند … 

 

 می و زند می گاز…دهم می دستش به ام گرفته برايش که ای لقمه…پوشد می را کتش و کشد می سر را چايش عجله با

 :گويد

 

- خوردم سرما کنم فکر…کنه می درد گلوم … 

 

گويم می و کشم می موهايش به دستی : 

 

- داؼه تنت ديشب از…عزيزم شی مريض که طبيعيه…کولر جلو ميشينی و بيرون ميای لخت حموم از که بس … 

 

گويد می و زند می پيشانيم به ای بوسه : 

 

- داری؟ کالس کی تو…ندارم خوشی حال زياد…آره  

 

گذارم می هايش شانه روی را دستم دو هر ساعد … 

 

-  کنيم رد رو مبال اين بايد…سمسار تا چند دنبال برم خوام می…يک تا يازده…داريم کالس ساعت دو امروز

ميارن جديدمونو مبالی عصر…برن … 

 

گويد می و اندازد می موبايلش صفحه به نگاهی : 

 

-  خودم نباش چيزا اين نگران تو…خونه تو بياريشون داری ورشون بعدشم…سمسارا دنبال بيفتی راه مونده چی؟همين ديگه

کنم می حلش … 

 

گويم می معترضانه : 

 

- بيکارم که خب؟من چيه مگه…بابا ای … 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  163 صفحه

 

گويد می و بوسد می را پيشانيم سريع : 

 

- خونه تو بياد ؼريبه مرد نيست درست نيستم من وقتی…ديگه نکن بحث…خانومی نه گفتم … 

 

پدرانه نگرانی يا است مردانه تعصب حرفش اين االن دانم نمی…شوم می گيج … 

 

دهد می ادامه و گيرد می دستش در را ام حوله يقه : 

 

- کنی می وسوسه منم…خوری می سرما…کن عوض اينو برو زودترم … 

 

 می اما…نفهمد را ام گرفتگی گر تا اندازم می پايين را سرم…گيرم می آتش ام سينه پوست با دستش تماس از

گويد می شيطنت با و آورد می پايين را سرش…فهمد : 

 

- اومدم می در قرمزت لپای اين..خيستو موهای اين…تو حوله اين..خودتو خجالت از وگرنه…ديرمه که حيؾ …. 

 

گويم می زيرلب و زنم می بازويش به ماليمی ضربه…آورد می گلويم به بؽض دوباره حرفش اين : 

 

- بمونه سرت رو مو باشی خونه تو ديگه دقيقه پنج تا اگه کنم نمی تضمين منم…ديگه برو … 

 

 همان و کند می ؼلبه وجودم بر ضعؾ زند می بيرون که خانه از…بوسد می را ام گونه محکم و کند می بؽلم…خندد می

نشينم می زمين روی جا … 

 

 بؽضم پيچد می گوشی در که مهربانش صدای.گيرم می را نبوی دکتر شماره و رسانم می تلفن به را دستم زحمت به

کند می سرباز : 

 

- تونم نمی من.…دکتر …. 
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 بيشتر نصؾ من که زند می حرؾ وقتی…کند می مطمئنم حضورش از نفسهايش صدای…طوالنی…کند می مکث

ام ريخته را اشکهايم . 

 

-  در را وجودم ذره ذره و افتاده دلم به جذام مثل که دردی از…گويم می برايش…کن تعريؾ واسم…جان جلوه شده چی

 انگار که گويم می.…بودن زن …فقط و فقط…تنها در…بودن قوی در…بودن مقاوم در ناتوانيم از…کند می حل خود

 خارج من توان از بودن زن اينطور…بودم آمده کنار آن با…بودم پذيرفته را کيان بودن پدر مدت اين تمام در هم خودم

پذيرد نمی را دوری اين هم او چون…است خارج من توان از کيان از کردن دوری…است … 

 می دکتر…افتم می کردن ناله به وقتی…بزنم ضجه…کنم گريه…بزنم داد گذارد می…دهد می گوش سکوت در

شود می پدر…شود می مشاور و همراز…شود می طبيب…شود . 

 

-  و…کنم می درک رو شرايطت..فهمم می حرفاتو…نبودم دور کيان و تو از وقت هيچ…دخترم خبرم با مشکالتت از من

 نيروی من نيروی…گذاشتم دوشت رو رو مسئوليتی همچين که…مطمئنم ازت اونقدر و شناسمت می خوب اونقدر

 کم جا هر…بمونی قوی آرامشش و کيان خاطر به بايد…نيستند مقايسه قابل تا دو اين…عشقه نيروی تو نيروی…علمه

 خيلی مشکل تو کمک با مطمئنم من…بفهمه کيان نذار اما… تونم دو هر کنار…کنارتم من…بگير تماس من با آوردی

 زن حس تو اگه…نکن شک اما…وجدان عذاب و ناراحتی با شايد…چشيده رو تو با ارتباط طعم کيان…ميشه حل زود

 همين چون…مياره کم کنی می فکر که چيزی اون از زودتر خيلی…کنی اثبات بهش…کنی القا بهش رو خودت بودن

کرده عادت بهت شرايط همين با…االنم … 

 

کنم می ناله : 

 

- چی؟ ديگه زن يه سراغ بره اگه  

 

 بهش خيلی اگه باش مطمئن…بود تو نداشتن ديگه زنهای با بودن از کيان درد…عزيزم نه-…مهربان و آرام…خندد می

 فقط تو…تو از بهتر خيلی…شناسم می خوب خيلی کيانو من…خودت سراغ مياد وجدان عذاب همون با حتی…بياد فشار

 که خدايی…خدا يه…ساختی بت يه ازش…ببينی درست و بشناسی درست کيانو نداده اجازه بهت وقت هيچ عشق…عاشقی

 بين از و شده شکسته اشتباه تفکر اين…بت اين که حاال…باشه داشته مشکل…باشه داشته ضعؾ…باشه داشته نقص محاله

 و…شناسی می دقيق و درست…انسان يه عنوان به شوهرتو بعد به اين از اما…سخته واست پذيرشش…بهتی تو…رفته

 موفق…بودنش جراح وجود با…هوشش و عقل و درايت تمام با..جسمانی قدرت تمام با…کيان که فهمی می

 می…مياره کم زندگيش از جاهايی يه ديگه انسانهای همه مثل که انسان يه…انسانه يه بازم…بودنش جذاب…بودنش

 شکست جاها خيلی…داری مشکل زندگيت تو…داری ؼم که نيستی تو فقط که فهمی می…داره کمک به نياز و…بره

 تو بچگی همون از تو اگه…هستيم خودمون خاص مشکالت و مسائل درگير روزمره صورت به انسانها ما همه…خوردی

 بد حس…داده دست از رو اينا همه سالگی دوازده از کيان…بودی ؼرق اطرافيانت و مادرت و پدر توجهات و ونعمت ناز

 محل توی…ترينه موفق کارش در…ببينش اما…کرده اذيت نفسه به متکی و مؽرور آدم يه که اونو هميشه…بودن سربار

 روانيش روحی مشکالت با شجاعانه و تنهايی به گرفته ياد حتی اون…ترينه معقول رفتاری لحاظ از…ترينه محترم کارش

 تو اگه کردی فکر لحظه يه…دادی وا اول روز از…نکردی تو که کاری…بره جنگشون به و بپذيره…بشه رو به رو

کردی؟ فکر داشتی؟واقعا   روزی و حال چه االن بودی کيان جای  



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  165 صفحه

کند می ام ديوانه قضيه اين به کردن فکر حتی…نه … 

 

-  قوی روحيه اين شده بزرگ درد و کابوس با بچگی از که کسی از…برانگيزه تحسين واقعا  …زياد خيلی…قويه کيان

 ای چاره هيچ تو از مراقبت برای اون…بودی ضعيؾ زندگيت طول تمام در که بس از…قدرتی اين باعث تو البته…بعيده

 داری روش خودت که نفوذی از و…اون قدرت اين از االن…کنه حمايتت بتونه تا…کنه قوی خودشو اينکه جز نداشت

 رفتارهای سردرگمی اين مسبب و…سردرگمه فقط…شده ترست باعث اينقدر که نداره درمان بی درد کيان…کن استفاده

دم می قول بهت من…ميشه درمان اونم درد…شی قوی اگه..شی بزرگ تو اگه…توئه بچگانه …. 

 

 می آرامم…دهد می راهکار…دهد می دلداری…کند می پرخاش…کند می نصيحت…زند می حرؾ ساعت يک از بيش

کند می آرامم…کند می آرامم…کند … 

 زمين روی و خورد می ليز ام کرده عرق مشت از تلفن گوشی…کند می هوشيار را خوابم نيمه مؽز موبايلم ممتد زنگ

 نگران صدای…دهم می جواب را سفيدم آيفون و خيزم می بر زحمت به و کنم می جدا اپن سنگ از را سرم…افتد می

بخشد می جال را ام خسته روح کيان . 

 

- دی؟ نمی جواب رو موبايلت مشؽوله؟چرا تلفن کجايی؟چرا هست جلوه؟معلوم  

 

برود بين از صدايم لرزش تا کشم می نفس بار چند … 

 

- نشدم متوجه بود سايلنت رو گوشيم…زدم می حرؾ نگين با داشتم  

 

کند می سکوت … 

 

- دنبالت ميام شو حاضر…باشه…اوهوم … 

 

گويم می و نشينم می تخت روی : 

 

- چی؟ واسه  

 

سکوت هم باز …. 
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- چنده؟ ساعت دونی می…يازده ساعت…داری کالس که گفتی خودت کنم می فکر  

 

پرم می جا از تند … 

 

- شم می حاضر االن…بود رفته يادم وای … 

 

انگار شده تر گرفته صدايش … 

 

- دنبالت ميام … 

 

رود می فرو سکوت در هم باز من قاطع و بلند نه از … 

 

 چرا؟؟؟؟-

 

- بشه؟ چی که برگردی و بيای اينجا تا…ميام خودم  

 

گويد می کسل و حوصله بی : 

 

- تره راحت خيالم اينجوری…کنم می…هميشه تقريبا   که کاريه اين  

 

ميگويم و کنم می فوت گوشی توی را ام شده حبس نفس : 

 

- نباش نگران…برميام ای ساده کارای همچين يه پس از … 

 

گويد می قبل از تر حوصله بی و عصبی…کالفه : 

 

- ميام دارم…دختر نکن بحث من با اينقدر … 
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تر حوصله بی…تر خسته…تر عصبی او از من … 

 

-  تو بودم فرانسه تو من که سالی شيش اون بری؟بابا می سوال زير کيان؟استقاللمو کنی می رفتار ها بچه مثل من با چرا

کنی؟ اسکورتم و ببری اونور اينور منو که بودی کجا  

 

شود می عصبانی : 

 

- باش مراقب فقط…بيا خودت…کن خوبی و بيا…بابا خب خيله … 

 

 به که زنی…باشم بهترين کيان چشم در امروز خواهم می…پوشم می لباس و کنم می جور و جمع را اشپزخانه سريع

 زنی مناسب را صورتم…مشکی سانت 5 پاشنه کفشهای با…پوشم می را مداديم نوک شلوار مانتو.…کند افتخار داشتنش

 به را ام گوچی آفتابی عينک…دهم می ماشين درخواست و گيرم می تماس آزانس با…کنم می آرايش خودم سال و سن به

 عبور نگهبانی از و دهم می قرار سرم روی را عينکم رسم می که بيمارستان به…روم می بيرون خانه از و زنم می چشم

 می پاهايم چرا دانم نمی.…بينم می کردن بحث مشؽول را ماهان و کيان استيشن به رسيدن محض به…کنم می

 اخم دو هر…بينند می مرا زمان يک در دو هر.…روم می جلوتر و کشم می پايم کنار به دستی نامحسوس…لرزند

 خوردگيش سرما شدن تر شديد از خبر کيان سرخ چشمان…کنند می نگاهم چشمی زير دو هر…بداخالقند دو هر…دارند

 و کنم می دارد حضور آنجا که پرستاری به رو…کنم می سالم همه به رويی خوش با متشنج جو به توجه بی…دهند می

گويم می : 

 

- شه؟ می تشکيل کجا ما کالس دونين می  

 

 ها مريض از يکی بيماری تشخيص سر محترمانه مجادله مشؽول شديدا  …روم می کيان سمت به گيرم می که را جوابم

 بازوی روی را دستم يک…ميگيرم باال را سرم نفس به اعتماد با…کنند می سکوت دو هر شوم می که نزديک…هستند

دارم می بر موهايم روی از را عينکم ديگرم دست با و گذارم می کيان …. 

 

-  هم با کن صبر نيست واست زحمتی اگه فقط…کالس سر رم می من…کنم می قطع رو حرفتون که ببخشيد عزيزم

نياوردم ماشين من…برگرديم … 

 

گويد می و دهد می تکان را سرش و زند می لبخندی کيان : 

 

- منتظرتم…خانوم باشه … 
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گويم می مليحی تبسم با و کنم می ماهان به رو : 

 

- اجازتون با…دکتر آقای خوام می عذر بازم … 

 

 مهم هيچی حاضر حال در اما…نيست اين ماهان حق..دانم می…روم می کالس سمت به و دارم می بر قدم قاطع و محکم

ندارد وجود شوهرم از تر .. 

 

 خندان دو هر چهره…بينم می کردن صحبت حال در را نجفی خانوم و کاوه اول پاگرد توی…روم می باال ها پله از

 از برسم نظر به تفاوت بی کامال   کنم می سعی حاليکه در و دهم می تکان نجفی برای سالم عالمت به سری…است

ببينند را لبم روی لبخند توانند نمی که خوشحالم…شوم دور کامال   من تا کنند می سکوت هم آنها…گذرم می کنارشان … 

 

 از…نيست کيان…گردم می بر استيشن به بالفاصله شود می تمام که تنفس فيزيولوژی گير نفس و کننده خسته کالس

 و زنم می در…شنوم می را اش سرفه صدای در پشت از..روم می اتاقش به…ندارد خبر…گيرم می را سراؼش پرستار

کنم می داخل را سرم بفرماييدش شنيدن با . 

 

- هست؟ اجازه استاد  

 

گذارد می ميز روی را خودکارش و کند می بلند اش سرنسخه روی از را سرش . 

 

- عزيزم تو بيا … 

 

گويد می و پوشد می را کتش و شود می بلند جا از…بندم می سرم پشت را در : 

 

- ست خونه دم ديگه دقيقه ده تا…گذاشتم قرار سمسار يه با..بريم باش زود …. 

 

 جديد مبلمان رسيدن راه از و قديمی وسايل فروش چون…يابيم نمی زدن حرؾ برای فرصتی هيچ آينده ساعت دو تا

 منهم…اندازد می مبل روی را خودش کالفه و هالک کيان…رود می بيرون خانه از که کارگر آخرين…شود می همزمان

 ديدن از و کند می باز را چشمانش گوشه..شوم می خيره زيبايم سرويس به لذت با و زنم می کمر به را دستانم اما ام خسته

گويد می و کشد می گلويش به دستی…گيرد می اش خنده من زده ذوق قيافه : 

 

- انداختيمون کول و کت از…بود کمتر دردسرات بودی که بچه … 
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گويم می بردارم مبلها خوشرنگ چرمی رويه از چشم اينکه بدون : 

 

- شده خوشگل خونمون چقدر ميشه؟ببين خوش چيزا اين با دلشون خانوما دونی نمی مگه…ديگه نزن ؼر …. 

 

گويد می و زند می ام گونه به ای بوسه و شود می بلند : 

 

- رم می کچولوشم دل اون خوشگلمو خانوم قربون من … 

 

 با…روم می آشپزخانه به و آورم می در را ام ومقنعه مانتو…کشم می آهی…ناهاری بی يادآوری از…رود می اتاق به و

 را لباسهايم.…کنم می تزيينش شور خيار و گوجه با بلدم که شکلی بهترين به و کنم می آماده کتلتی ممکن سرعت حداکثر

 های سرفه…بلوز بدون و گرمکن شلوار با.…کشيده دراز تخت رووی…روم می اتاق به و دارم می بر مبل روی از

 مشکی کوتاه دامن و ليمويی تاپ با را لباسم سريع و شورم می را صورتم و دست…است خرابش حال بيانگر خشکش

زنم می صدايش و بندم می را موهايم…کنم می عوض … 

 

- بخواب بعد بخور ؼذا پاشو…خان تنبل پاشو  

 

گويد می و چرخد می پهلو به : 

 

- بخور تو…ره نمی پايين گلوم از هيچيم…نيست گشنم…تونم نمی من … 

 

گويم می معترضانه : 

 

- بخور ولی بخور کم…کشيدم زحمت کلی ميشه؟من مگه … 

 

گويد می و زند می رويم به لبخندی بسته چشمان با : 

 

- بهتره واسم نخورم…موشک موش کنه می درد گلوم …. 
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 می بيرون اتاق از اهسته و شرمگين..بودم کرده درست کردنی سرخ برايش گلويش شرايط آن با…افتد می دوزاريم

 ساعت رسد می پايان به که کارم…شوم می مشؽول شيربرنج پختن به…کنم درست سوپ برايش که ندارم مرغ آب…روم

 می ؼذا کيان برای و کنم می زده يخ کتلتهای به نگاهی افسوس با…روود می ضعؾ گشنگی از دلم…است چهار نزديک

 .…برم

 آتش کوره…گذارم می اش گونه روی را دستم.…کشد می نفس سختی به…کرده عرق صورتش و شده سرخ پيشانيش

کند می زمزمه و بوسد می را دستم کؾ و چرخاند می را صورتش…کند می باز چشم دستم تماس از…است : 

 

 جانم؟؟؟-

 

- گويم می و برم می فرو خيسش موهای توی را دستم : 

 

- نميشه که خالی معده با…کنی مصرؾ دارو بتونی که بخور اينو…کردم درست شيربرنج واست … 

 

گويد می و نشيند می لبش روی پرمهری لبخند…گيرد می دستم از را کاسه و نشيند می زحمت به : 

 

- خانومم خوشگل نبودم زحمتت به راضی … 

 

کند می مزمزه کمی…برد می دهانش به را قاشق … 

 

- خوردی؟ چيزی خودت…نکنه درد دستت…عاليه…اوووم  

 

بوسم می را موهايش و شوم می خم . 

 

- تری واجب تو فعال  …خورم می منم … 

 

 دردناکم معده به ؼذايی اينکه بدون و دهم می خوردش به هم را داروهايش…شود می قدرشناسی و محبت از پر نگاهش

 صدايش بيداری و خواب ميان…کافيست من برای شده تر راحت کشيدنش نفس که همين…ميشوم بيهوش کنارش برسانم

شنوم می را : 

 

- شی مبتال ترسم اتاق؟می يکی اون برم من خوای می … 
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گويم می و چسبانم می اش شانه به را پيشانيم و کنم می حلقه بازويش دور را دستم : 

 

- کنی می مقاوم بدنمو…هستی من سی ويتامين تو…دکتر آقای نکن تجويزا اين از من واسه …. 

 

 می و گيرد می بازويم از نيشگونی…خندد می بلند ام برگردانده خودش به را حرفهايش و ام آورده در را ادايش اينکه از

 :گويد

 

- ها ميشه تعطيل خواب کنی زبونی بلبل…دراز زبون کوچولوی شيطون نکن نگاه روزم و حال اين به … 

 

گويم می و کشم می کشداری خميازه : 

 

- کن تالفی شدم بيدار وقتی…بخوابم بذار…خدا رو تو نه …. 

 

گويد می و دهد می هل سرم زير به را دستش : 

 

- سوسکه خاله مونه می يادم حرفت .. 

 

 همين.…فهمم می تاپم زير به را انگشتانش حرکت.…کنم نمی باز را چشمم اما…شوم می هوشيار تنم با دستش تماس از

 چشمان در نگاهم.…دهد می لو را بودنم بيدار ضربانش دانم می چون…گشايم می پلک سريع رسد می قلبم نزديکی به که

 ميگذارم بازويش روی را دستم…نرسيده فرا وقتش که دانم می اما..ترم تمنا پر او از من.…شود می قفل ملتهبش و مشتاق

شود می شيطان و خندان چشمانش.…دارد می نگهم…کشم می عقب را خودم کمی و .. 

 

 کجا؟؟؟؟-

گويم می و لؽزانم می بازويش عضالت روی را دستم : 

 …گشنمه-

گويد می و کند می فرو گردنم توی را سرش : 

 …منم-

کنم می خراب…نکن…کيان نکن…کنم می التماسش دلم در …. 
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گويد می و کشد می را دستم…کند می ريز را چشمانش…دهم می نجات دستش زير از را خودم و کشم می را موهايش : 

- مونه؟ می يادم حرفت نگفتم مگه  

شوم می معترض … 

- خب بخورم چيزی يه برم بذار…ره می گيج داره سرم کشيدنی دراز جوری همين.…کيان کن ولم … 

 من…داند نمی که او اما…فهمم می اش رفته فرو هم در اخمهای و کردن نگاه طرز از را اين…برميخورد ؼرورش به

 حس که کسی با توانم نمی…دانم می را علتش حاال چون…ندارم را معاشقه از بعد کالفه و عصبی رفتارهای طاقت ديگر

شوی خوب بايد…کيان شوی خوب بايد…باشم داشته ارتباط است پدرم کند می … 

 از را اشتهايم…روم می آشپزخانه به و شويم می را صورتم و دست…پرم می پايين تخت واز بوسم می را بينيش نوک

شوم می خوردن مشؽول شدن گرم محض به و گذارم می مايکرو توی را کتلتها اما.…ام داده دست … 

 لبم به خنده درهمش اخمهای…زند می سرفه و است سرخ چشمهايش هنوز…شود می خارج اتاق از مرتب و گرفته دوش

گويم می و کنم می اشاره ؼذايم ظرؾ به…آورد می : 

- خوری؟ نمی  

دهم می دستش به و برم می گرم شير برايش…دهد می تکان راست و چپ به را سرش … 

گويم می و نشينم می کنارش : 

- بگيريم؟ مهمونی خوبه پنجشنبه همين واسه  

گويد می تفاوتی بی با و دارد می بر را تلويزيون کنترل : 

- خودته ميل…دونم نمی … 

 می شانه را موهايم…کنم می مرتب را تخت…روم می اتاق به و کشم می بلندی آه…گيرد می رفتارش سردی از دلم

 اينکه خاطر به …فقط و فقط.…شوم می مطالعه مشؽول و ميدارم بر کتابی…کنم می عوض لباس…کنم می آرايش…زنم

 نقيض و ضد رفتارهای اين درباره…بگيرم تماس نبوی دکتر با خواهد می دلم…نزند سر ازم ای بچگانه رفتار دوباره

 کم که است االن کنم می حس لحظه هر…ديگر درد يک ندهم…است درد يک بدهم اش خواسته به تن اگر…بپرسم

 …بياورم

 پيشانيش توی موهايش…زند می تکيه ديوار به و گذارد می پشتش را دستانش…شود می داخل و کند می باز را اتاق در

گويد می و کند می نگاهم مظلومانه…کنم می استقبال حضورش از لبخند با اما…خرابم…ريخته : 

- اينجا؟ اومدی چرا  

 و بکشد ناز و بيايد تا…کنم اعتراض اش بدخلقی به…کنم قهر هميشه مثل که…افتد می جانم به اجتنابی قابل ؼير وسوسه

 اش سينه روی را سرم و کنم می حلقه کمرش دور را دستم…روم می سمتش به و بندم می را کتابم اما…آورد در دلم از

گذارم می … 

- بخونم درس کم يه اتاق تو بيام گفتم.…نيستی سرحال زياد تو ديدم … 

بودم خوانده که هم چقدر …!!! 

گذارد می من کمر روی و کند می جدا ديوار از را دستش : 
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- ايه هفته يه کنگره يه…تبريز برم بايد بعد هفته … 

 

داشتم کم را قلم يک همين…کنم می نگاهش زده وحشت .. 

 

 دکتر صدای…بندم می را چشمم…کنم می مشت اش سينه روی را دستم.…است دوخته صورتم به را موشکافش نگاه

 به…لبخندی برای را انرژيم تمام…دهم می بيرون صدا پر را بازدمم…بچه نه…باشم زن بايد…پيچد می سرم تو نبوی

 سنه به شده مشت دست همان با خواهد می دلم.…شود نمی ظاهر لبم روی چيزی کوچک تکان يک جز که گيرم می کار

 چطور اصال  …بکشم نفس چطور…بخورم ؼذا چطور…بخوابم تو بدون چطور…ميرم می…نرو بگويم و بکوبم اش

 هم خودم که صدايی با ای؟؟؟؟؟اما کرده فکر چه من مورد در واقعا  …نبوی دکتر که بزنم داد خواهد می دلم…کنم زندگی

گويم می شنوم می زحمت به : 

 

- هفته؟ يه  

 

گويم می کنم نگاه چشمانش توی اينکه بدون…کند می اکتفا کوتاهی آره گفتن به و دهد می تکان را سرش : 

 

- ری؟ می جمعه.…سالمتی به  

 

کند می بلند را سرم و گيرد می را ام چانه . 

 

- صبح پنج پرواز با شنبه نه … 

 

کنم می زمزمه و دهم می قورت زحمت به را دهانم درون شده ترشح تلخ بزاق . 

 

- بندازيم عقب رو مهمونی بهتره پس  

 

نامربوط جمله تنها.…رسد می ذهنم به که است ای جمله تنها اين … 

 

گويد می و کند می کمرنگی تبسم : 

 

- داره؟ من سفر به ربطی بگيری؟چه مهمونی خوای می پنجشنبه نگفتی مگه  
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نشينم می تخت روی و اندازم می فاصله او تن کوره و خودم زده يخ تن بين . 

 

- بشی خسته مسافرتت از قبل نخوای شايد گفتم …همينطوری … 

 

 می نداند؟کنارم مرا درد شود می نفهمد؟مگر مرا حال کيان شود می مگر…گيرد می عمق…گيرد می رنگ لبخندش

گويد می و زند می گوشم پشت را صورتم در ريخته موهای…نشيند : 

 

- کنی؟ چکار رو هفته يه اين خوای می  

 

 !!!…عزاداری

 

- درسم سر شينم می…هيچی … 

 

ندارم تاب.…نبوی دکتر ام شرمنده … 

 

گويم می لرزد می بؽض زور از که صدايی با و کنم می حلقه گردنش دور را دستم : 

 

- ميشه تنگ خيلی دلم…من.…تو بدون من.…برگرد زود فقط … 

 

گويد می و کند می نوازش را کمرم : 

 

مجبورم اما…رفتم نمی شک بدون…نرم که بود راهی اگه - … 

 

گويم می و دهم می تکان را سرم…شود فراموشم کشنده بؽض اين بلکه…گيرم می رانم از نيشگونی : 

 

- فهمم می … 

 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  175 صفحه

فهمم نمی هيچی حاضر حال در که دارد خبر خدا فقط ولی … 

 

گويد می و زند می پيشانيم بر ای بوسه : 

 

- نشستم پيشت تخت اين روی همينجا…بزنی بهم چشم تا…عزيزم ميشه تموم زود … 

 

گويم می و کشم می جذابش برنزه صورت به دستی : 

 

- ام لحظه اون منتظر االن همين از …. 

 

 بازويم ابتدای تا آستينش بلندی که بلند مشکی پيراهن.کنم می بررسی را ظاهرم و ام ايستاده آينه مقابل ام هميشه عادت به

 هميشه مثل اما نقص بی آرايش و ام ريخته چپم شانه روی و ام کرده پيچشان شکوفه که شده رنگ تازه موهای…رسد می

 ؟؟؟عطر.ام آورده کجا از را ظاهر حفظ در توانايی همه اين دانم نمی اما…ندارم خوبی روحی شرايط…مليحم و کمرنگ

 تيره جين شلوار و جذب سفيد کتان بلوز با کيان…روم می بيرون اتاق از و کنم می خالی گردنم و موها روی را گرمم

 عضالت و…کند می نوازش را ام شامه مطبوعش و سرد بوی فاصله همين از…خورد می آب و ايستاده يخچال کنار

 لبخند آرام آرام شوم می که نزديکش.…ماند می حرکت بی دستش بيند می که مرا.…را چشمم پيراهنش از زده بيرون

 تکيه کنارم ديوار به را ام شانه و ايستم می ديوار کنار آشپزخانه از بيرون…خندم می هم من…بندد می نقش لبش روی

 و سنگين قدمهای با و گذارد می ميز روی را آب ليوان…کنم می نگاهش خيره و زنم می کمرم به را دستم…دهم می

 گاه های تمايل رؼم علی.…نبوی دکتر توصيه به هنوز…لرزد می ام سينه در دل قدمش هر با…آيد می سمتم به محکمش

 اعتراضی هنوز اما کند می اش آزرده گاهی و کرده گيجش رفتارم دانم می.…کنم می دوری او از…کيان بيگاه و

جلوه برای حتی…من برابر در حتی…حرفهاست اين از مؽرورتر…نکرده …. 

 شيطنت با و گذارد می پشتش را دستانش هم او…نشوم آويزانش که کنم می منقبض را عضالتم تمام ايستد می که مقابلم

 کند می فرو هم در را ابروهايش.…کنم می مقاومت همچنان اما زنم می له له تنش عطر برای.…کند می نگاه را سرتاپايم

گويد می دارد لب بر لبخند همچنان حاليکه در و : 

 

- شی؟ حاضر امشب مهمونی تو وضع و سر اين با دم می اجازه من مطمئنی  

 

گويم می و زنم می چشمکی : 

 

- بينم نمی مشکلی که چشه؟من وضعم و سر مگه … 

 

گيرد می بازی به انگشتانش بين را ام شده حلقه موهای …. 
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- عزيزم؟ کردی فرض زمينی سيب منو.…دارنا حضور مجردم و جوونو پسر تا دو امشب…خانومی نفس اشکاله سرتاپات  

 

 می و کنم می بند اش يقه به را دستم است شده اش سينه مماس ام سينه حاليکه در و دارم می بر قدم يک با را بينمان فاصله

 :گويم

 

-  همين به باز بپوشم ام گونی من چون.…ذارم نمی تنها رو خانومم هم لحظه يه حرفا اين جای به باشم تو جای من

 .…خوشگليم

 

گويد می و زند می بلندی قهقهه : 

 

- خانومم برم نفست به اعتماد اين قربون …. 

 

 زل نظيرش بی چشمان در مستقيم و ايستم می ام پنجه روی… برم می گردنش سمت به را دستم.…کنم می کج را گردنم

زنم می : 

 

- نداری؟ قبول يعنی  

 

گويد می و گيرد می بر در را کمرم محکم…کند می سرايت چشمانش به لبانش خنده : 

 

-  چروک اساسی لباست يا بشه خراب خوشگلت آرايش اين ممکنه ؟؟مثال…داره عوارض کردن شيطونی دونی می

پررنگه زيادی رژت نظرم به…کنيم شروع لبات از عجالتا   تونيم می…شه …. 

 

 هم از سريع…آيد می در صدا به در زنگ لبانش تماس محض به اما…ندارم مقاومت قصد…آورد می نزديک را سرش

گويد می زيرلب و کشد می موهايش به دستی…گيريم می فاصله : 

 

- شانس خشکی به …. 

 

گويد می و اندازد می بازويم زير را دستش.…کنم کنترل را ام خنده توانم نمی : 
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- خنده می دل ته از اينجوری کی…مهمونا رفتن از بعد.…شب آخر ببينم خوام می…بخند…عزيزم بخند …. 

 

گويم می و گذارم می دستش روی را دستم : 

 

- کنم خوابت بلدم خوب من.…نزن صابون دلتو زياد…عزيزم بزرگه خدا شب آخر تا …. 

 

گويد می و اندازد می باال را ابروهايش : 

 

- دانه پنبه بيند خواب در شتر …. 

 

شود می ميخ ما خورده گره هم در دستان روی نبوی دکتر متبسم چشمان.…کند می باز را در و … 

 

 دانم نمی.…دکتر نگاه در…برميدارم کيان انگشتان روی از را دستم گناهکار آدمهای مثل اما…چرا دانم نمی

 خونسرد و خيال بی کيان…اندازد می فاصله…پدرم و من شايد يا…شوهرم و من بين که ديواری شبيه چيزی…چيست

 کرده گم را پايم و دست باری رقت طرز به که…من برعکس درست…آورد می جا به را مهمانداری رسم…است

 می تزريق وجودم به را تنش نيروی و گرما تمام و کشد می آؼوش در را سرم سريع.…انگار فهمد می دکتر…ام

 با…کنم می برخورد اش خانواده با بيشتری نفس به اعتماد با و گيرم می آرام کمی آؼوشش آرامش از…کند

 دختر جز به…است محبت از پر من به همه نگاه…زيبايش و جوان مهکامه و دوقلويش مهران و مهرداد…زنش

کند می القا من به را بودن ؼاصب حس کردنش نگاه فرم چرا دانم نمی.…خانواده …! 

 به…رسند می راه از هم کيان و من مادر و پدر که اند نشده جاگير کامل هنوز…نشينند می کيان و من تعارفات با

 بين ذره زير بودن از…نباشم بلد اينکه نه…بترسم ميهمان از اينکه نه…کشم می عميق نفس چند.…روم می آشپزخانه

 حضور…نبينم متفکرش چشمان در را رضايت برق و ندهم پس خوب را درسم اينکه از…دارم هراس نبوی دکتر

 پوست…وارش زمزمه صدای…زنم می رويش به مطمئنی لبخند…کنم می حس کنارم را کيان حمايتگرانه و عطرآگين

دهد می قلقلک را گوشم زير .. 

 

- ايستادی؟ اينجا چرا  

 

زحمت به…کنم می حفظ را لبخندم …. 

 

- بيارم شربت خوام می ! 
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برساند ام افتاده فشار اين و من به قند شربت کمی يکی کاش …. 

 

گويد می اش شده کنترل صدای همان با : 

 

- خوای؟ نمی کمک  

 

کرده متالشی را درونم که استرسی و درد تمام اندازه به.…خيلی..…چراااااااا …. 

 

- نباش هم هيچی نگران…مهمونا پيش برو تو…عزيزم نه … 

 

رود می و.…عشق پر.…مهر پر.…زند می لبخند … 

 

 از بعد…گذارم می کنارشان را همرنگشان ای شيشه قاشکهای و چينم می سينی در را سفيدم و سياه کريستال ليوانهای

 متزلزلم پاهای به ای تازه جان ای کلمه دو عبارت همين و.…شود می جاری لبم روی اللهی بسم.…سالها از بعد…مدتها

 مرتب..!!!…دلم اما.…است خندان و آرام ام چهره…شود می ثابت من روی همه نگاه…پذيرايی به ورودم با.…بخشد می

کنم می تکرار … 

کيان زن.…کيان خاطر به…زن…جلوه باش زن … 

کاش…نکند نگاهم دقيق اينطور کاش…است نافذتر دکتر نگاه اشعه…چشم آنهمه بين … 

 

 چه و به به با و کنند می تشکر همه..اندازد می من به پايينی تا باال از نگاه که مهکامه جز به..چرخانم می دور را سينی

 می استقبال نشستنم از اش کننده دلگرم لبخند با…خالی فضای بهترين…است کيان کنار خالی فضای تنها…برميدارند چه

 دکتر خانم از را مجدد تعارفات و احوال و حال.…زن يک مثل درست…کنم گرم را مجلس…بزنم حرؾ بايد…کند

 در ام شبانه مهمانيهای لطؾ به…بلدم را کار يک اين حداقل.…وقار با و متين.…کنم می ختمش پدرم به و شروع

 خودم به اما…شوم اميد نا خواهم می.…خوانم نمی هيچی…شود می قفل دکتر چشمان در چشمانم اختيار بی.…فرانسه

زنم می نهيب : 

 

- نيست روانپزشک که باشه معلوم نگاهش از چی همه بشه قرار اگه …! 

 

کند نمی…نه…کند می آرامم دلداری اين ….!! 
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 واضح اشتياق…آن از تر کننده کالفه…کند می عصبيم بدتر مهکامه خصمانه های نگاه.…دهم می جمع به را حواسم تمام

من کيان…است کيان به نسبت خردکنش اعصاب و …. 

 

 کرده سرگرم را دکتر خانم و مادر و عمه هم من.…کنم می سرو پسرهايش و دکتر و کيان شوخيهای و خنده ميان را شام

 با که ؼذايی نوع سه از همه تعاريؾ.…ام گذاشته راحتش…دهد می نشان مردانه جمع به بيشتری عالقه مهکامه…ام

 خودم دستان با که دسری نوع دو.…ام کرده درست خودم دستان با که ساالدهايی مختلؾ انواع…ام پخته خودم دستان

 ترسيده دل اين…را ام بيچاره دل.…ام چيده خودم دستان با که قشنگی و رنگ و آب خوش ميز… ام کرده تزيين و ساخته

 می شب اين تمام به دکتر چشمان گذرای برق آن اما…کند می کوچکی شادی ميزبان …را ام بيچاره زده سرما و

ام؟؟؟؟ شده واقع مقبول ام؟يعنی داده انجام درست را کارم است؟يعنی راضی يعنی…ارزد  

 

دارم؟؟؟ من که ست زندگی اين..………خدا  

 

*********************************  روی رخوت با و اندازم می کناری و آورم می در پا از را بلندم پاشنه کفشهای

 از دور و آهسته که نبوی دکتر آخر جمله به و بندم می را چشمانم…بودم سرپا که بس…گرفته درد پايم…مينشينم مبل

کنم می فکر بود کرده زمزمه گوشم توی هم چشم . 

-  آوانس يه جفتتون به بتونيم زودی به رسيدی؟شايد حرفم مياد؟به يادت…قويتره علم نيروی از عشق نيروی که بودم گفته

 .…بديم

اين از شديدتر…اين از بيشتر…کنی کار بايد هنوز نه؟؟؟يعنی رضايت؟يا تعريؾ؟يعنی يعنی اين…بود مانده باز دهانم …. 

 همه يعنی…بود کرده باز تعريؾ به لب من جدی و سختگير عمه وقتی…ام بوده خوبی ميزبان که مطمئنم را اين حداقل

 او دقيق و تيزبين چشم در بفهمم بايد…است متفاوت دکتر نگاه با…همه نگاه…عمه نگاه اما…است بوده عالی حد در چيز

ام بوده چگونه … 

 از.…ايم نخوابيده را گذشته شب تمام دو هر…است خسته هم او…نشسته کنارم کيان.…کنم می باز چشم مبل تکانهای از

گويم می آهسته و گذارم می دستش روی را دستم…ايم بوده ميهمانی مراسم درگير که هم صبح : 

- باره می روت و سر از خستگی.…عزيزم بخواب برو … 

زنم می صدايش…نشنيده را حرفم اصال انگار…دهد نمی را جوابم…است متفکر اش چهره و باز چشمانش . 

 …کيان-

گويد می و برميگرداند سمتم به را سرش : 

- خوابيدم ساعت دو يکی من باز…ننشستی لحظه يه که امروزم…بودی شيفت ديشب…تری خسته من از که تو … 

 می دل در و چسبانم می زانيش به را ام شقيقه.…سپارم می کؾ پارکت خنکای به را ام خسته تن و لؽزم می مبل روی از

 …گويم

- دونستی می کاش…نشينم و نخوابم ابد تا حاضرم تو خاطر به …. 

شنوم می جانم گوش با را آرامش و گرفته صدای و کنم می حس موهايم زير به را دستانش خزش … 
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-  جلوه بيشتر لحظه هر…کنی مهمونداری تميز و قشنگ اينقدر بتونی شد نمی باورم.…شناسمت نمی کردم احساس امشب

 از نداشتم انتظار اصال بخوای راستشو…شدی خانوم…شدی بزرگ واقعا انگار…شد می محو چشمام جلو از ساله چهار

شدی افتخارم باعث…بيای بر مهمونی اين پس …. 

 به باالخره…است ديده را ساله 17 جلوه باالخره…است ديده باالخره…کشد می پر جانم از زدنی بهم چشم به خستگی

هنرمند و کدبانو زن يک…زن يک عنوان به…ام آمده چشمش … 

کنم می حس قلبم به را آرامش شديد و تند هجوم … 

کند می معجزه نبوی دکتر راهکارهای !!! 

 می نگاهم موشکافانه و گيرد می دستش يک انگشتان ميان را صورتم…نشيند می کنارم…آيد می پايين مبل از هم او

آيد می پايين گردنم تا نگاهش و کشد می لبم روی را انگشتش…روشن خيلی…شده روشن چشمانش سبزی.…کند . 

- شدی بزرگ اينقدر کی…جلوه شدی بزرگ کی …. 

 بزرگ تو بدون.…اينبار…شدم بزرگ درد و عذاب هزار با…شدم بزرگ روز چند همين طی…کيان شدم بزرگ

شدم بزرگ تو خاطر به.…شدم … 

شوم می خيره سرگردانش چشمان به…گذارم می صورتش روی را دستم…عميق…کشم می نفس … 

-  سه و بيست.…کردم فرو چشمت توی انگشتمو و نشستم پات روی که زمانی اون از…کيان شدم بزرگ که وقته خيلی من

 بزرگ واقعيت اينا اما…نبوده سنم باب حرکاتم وقت هيچ که دونم می…کردم رفتار بچگانه هميشه درسته.…گذره می سال

 می دلم چقدر دونه می خدا فقط.…رو بودن مادر بعدش و…بگيرم ياد رو بودن زن بايد ديگه.…ده نمی تؽيير منو شدن

محکم و قوی…تو مثل…کنم تربيتش پدرش مثل درست و بيارم دنيا به رو تو بچه خواد … 

 شيطنت…گردد می بر صورتش به خنده…شود می ثابت مردمکش…کنم می تاکيد…شدن پدر…بودن مادر کلمه روی

 …هم

- شدی بزرگ پس ! 

کنم می بسته و باز را چشمانم . 

- شدی زن ! 

دهم می تکان را سرم  

- شی مادر داری دوست ! 

خندم می … 

 می منتقل پارکت به بالفاصله بدنم گرمای…بکشم دراز زمين روی که کند می مجبورم و گيرد می را هايم شانه

بارد می آتش سرخش نگاه از…زند می خيمه تنم روی و دهد می قرار طرفم دو را دستانش…داؼم که بس…شود … 

- نه؟؟! کنی تمکين شوهرت از بايد بدونی که شدی بزرگ اونقدر پس  

خندد می هم او…ميدهم تکان راست و چپ به را سرم خنده با … 

-  که افشانی گرده با…کنن اثباتش عملم در بايد شه می خانوميشيون ادعای اينقدر که خانومايی بگم بايد اطالع جهت پس

طوالنيه ش پروسه..خانوم خوشگل شی مادر تونی نمی … 
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 در را سرش و گيرد می دستم يک بين را دستم دو هر. خندد می بلند…دهم می هلش ساختگی خشم با…شوم می سرخ

کند می زمزمه و برد می فرو گردنم : 

- بلدما هم رو کردن تجاوز روش و راه من.…شم متوسل زور به نکن مجبورم … 

کند می ام شده گرد چشمان حواله چشمکی و گيرد می باال را سرش : 

- نرفته؟؟؟؟ که يادت  

شوهرم خواسته به…دهم می تن اش خواسته به…هم را اشتياقم.…کنم پنهان را ام خنده توانم نمی … 

گويم می لب زير…کيان کنترل قابل ؼير هيجانات ميان : 

 ميان بيشتر را سرم و پيچم می خودم دور تر محکم را پتو…کنم می سرما احساس..آدمم هم من…نبوی دکتر آدمم هم من

 نشد بلند کنارم از و داد نشان سيگار يک کردن روشن با را کالفگيش نهايت اينکه…برم می فرو کيان شده دراز بازوی

 من برای هم همين اما…کند می دود سيگار فقط و کرده سکوت…زند نمی حرؾ…است کرده خوشی از ماالمال را دلم

 حاال.…کشد می هم هنوز و کشيده که عذابی برای…سوزد می دلم هم طرفی از…رود می شمار به بزرگ پيروزی يک

 پناه جز ای چاره که ريزد می بهم آنقدر گاهی من کيان…گذارد می بخش آرام تختش کشوی توی هميشه چرا فهمم می

بودم نفهميده را اينها…عاشقی ادعای همه اين با…احمق من… من و…ندارد شيميايی و صناعی قرصهای به بردن … 

 

گويد می و کند می خاموش را سيگار سريع.…آيد می خودش به و خورد می تکانی من سرفه با : 

 

- کرد؟ اذيتت دود  

 

گويم می و کشم می اختياری بی آه : 

 

- فقط…باش راحت…نه … 

 

 و زند می گوشم پشت را موهايم…ببينم واضح را اش گرفته چهره دهد نمی اجازه اشک ضخيم پرده…کنم می بلند را سرم

پرسد می آرامی به : 

 

- چی؟ فقط  

 

 روی.…تنهايی…من خاطر به را درد همه اين که ممنونم…نرفتی و نکردی رهايم اينبار که ممنونم بگويم خواهم می

 دوست و کردی تحمل صبورانه اينطور. …را تحمل قابل ؼير من اين …وقت اينهمه که ممنون…کشی می دوش

هستی…حمايتگرانه و مقتدرانه اينقدر که…هستی که ممنونم.…داشتی … 

کنم می زمزمه و بوسم می را زدايند می صورتم از اشک که انگشتانی نوک تنها اما : 
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- خيلی…دارم دوست خيلی … 

 

 می آؼوش در را محتاجم جسم قدرتش تمام با…درخشند می و شوند می باران ستاره شب تاريکی در…ؼمگينش چشمان

کند می نجوا گوشم زير و کشد : 

 

- نفسم من اندازه به نه … 

 

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

 دور اما…ناله و آه و بؽض با خودم که چمدانی…کنم می نگاه شده بسته چمدان اين به وقتی…شود می سخت کشيدن نفس

 می سينه در و کند می قراری بی قلبم…رود می فرودگاه به ديگر ساعت دو يکی…ام کرده آماده برايش…کيان چشم از

 دکتر بيرحمانه و شديد اخطارهای…اما.…ميری می تو…نگذار…برود نگذار که…برداشته فؽان به سر احساسم…کوبد

 کرده سکوت من صبح از…دارد خبر چيز همه از کيان.…نگفته که هرچند..…کند می خفه دلم در است نياز چه هر نبوی

 بعيد من از صبوری و داری خويشتن همه اين…کند می نگاهم لبخند با فقط او و سرگردانم خانه در روح مثل و ام

 در چشم او با کمتر کنم می سعی.…ام گذاشته ورودی در کنار و ام کرده آماده را چيز همه…داند می را اين هم او…است

 می گيرم خواب اتاق توی…بياورم کم…کنم خراب…نياورم دوام ترسم می…دارم هراس ديدنش از نوعی به…شوم چشم

 می نگه خودش مقابل مرا و گيرد می را دستم اما…کنم عبور کنارش از خواهم می و زنم می کمرنگی لبخند.…اندازد

 توانايی که بؽضم…دزدم می اش خيره نگاه از را نگاهم و دهم می فرو…بسته را نفسم راه گلويم توی که بؽضی…دارد

 بازويم دور دستانش…شود می اندامهايم لرزش باعث و رساند می پايم و دست به را خودش…نکرده پيدا وجود ابراز

گويم می شده ضعيؾ شدت به صدايی با و شود می خوبی بهانه همين.…گيرد می دردم که آنقدر…شوند می سخت : 

 

 …آی-

 

کند می ترم دگرگون اش جذبه پر صدای بمی : 

 

- کن نگام.…جلوه … 

 

 که گيرم می گاز را لبم…است سياه روزگارم…رخشان و تيره سبزهای اين بدون…گيرم می باال را سرم زحمت به

کند می زمزمه…نيايد در گلويم از صدايی : 

 

- خوبه؟.…بگيرم تماس باهات بار ده روزی دم می قول…برميگردم زود…عزيزم نکن اذيت خودتو اينقدر  
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گويم می آهسته و اندازم می زير به را سرم دوباره : 

 

- ست؟ معامله يه االن اين  

 

گويد می و دهد می فشار اش سينه به را سرم…است ؼمگين اش خنده تن…خندد می : 

 

- کنم نمی معامله باهات ديگه…شدی بزرگ چون…نه … 

 

دهم می فرو را تنش عطر حريصانه … 

 

- بود تر راحت منم خيال…نبودی تنها اينجوری…بابات مامان پيش رفتی می کاش ای … 

 

گويم می و کنم می جا به جا اش سينه روی را سرم : 

 

- بمونم منتظرت خودمون خونه تو دم می ترجيح پس…تنهام بازم باشم که دنيا اين جای هر…نباشی پيشم تو وقتی …. 

 

 و ترس بی.…خجالت بی…محابا بی…دهم می خودنمايی اجازه اشکهايم به هم من و کند می بوسه ؼرق را موهايم

 …اضطراب

 

نبوی دکتر بگويی تو اگر حتی…نيست بازی بچه اين مطمئنم من و…کنند می گريه شوهرشان فراق در زنها همه … 

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

 

 را گوشی اما.…است شب نصفه سه ساعت…شکند می بؽضم و شوند می تا زانوهايم…خانه از خروجش محض به

کنم می ناله.پيچد می گوشم توی هوشيارش صدای.…گيرم می را نبوی دکتر شماره و برميدارم . 

 

- رفت کيان…دکتر … 

 

گويد می بعد و کند می سکوت ای لحظه : 
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- کردی؟ ش بدرقه روز و حال همين با  

 

کنم می حس زبانم روی را اشک شوری … 

 

- ريخته بهم چی همه…ميرم می ؼصه از دارم اما…کردم کنترل خودمو تونستم که اونجايی تا…نه … 

 

دهند می آرامش عجيب که هميشگی های خنده آن از…کند می ماليمی خنده … 

 

-  می عمل داری کردم می فکر من که چيزی اون از بهتر خيلی تو…ميشه درست داره چی همه…عکس بر اتفاقا  

 …همه و همه.…برداشتنت قدم شکل حتی…پوشيدنت لباس…کردنت صحبت طرز…رفتارت…ديشب مهمونی…کنی

 بازی نقش جای به اگه…بدی ادامه طوری همين اگه.…داشتم انتظار من که بود چيزی همون حد در و برانگيز تحسين

شه می حل مشکالت همه زودی به…بسازی شکل همين به رو شخصييت کردن …. 

 

کنم می ناله باز … 

 

- تونم نمی ديگه من.…سخته گرفتن فاصله اين.…دکتر سخته … 

 

دهد می بيرون…کشدار را نفسش …. 

 

-  که چيزی اون که فهميدی اينو خودتم اما…نيستی که دی می نشون رو چيزی چون…ميکنی بازی فيلم داری چون سخته

 قديمی جلوه اون…بندازی پوست بايد پس.…کشونده روز و حال اين به رو خودت و کيان که چيزيه همون…هستی واقعا  

 شخصيتت از جزئی..بودن مستقل…بودن محکم…بودن زن وقتی.…باشی مجبوری االن که بشو اينی و کن رها رو

 با آدمی يک تو که…بدم يادت بايد…بگيری ياد بايد…دی نمی عذاب هم رو کيان.…کشی نمی عذاب اينقدر ديگه…بشه

 امابه…شه می طرد…شه می سرد مرد نباشه اگه…نيازه اصال  …خوبه شوهر به وابستگی…حقيقی مستقل شخصيت يک

 حس…هميشه و…آويزونی کيان به هم تو…آويزونه مادرش دامن از که ای بچه مثل…دونی نمی حدشو تو…حدش

 يه واست قضيه اين انگار…کنی می القا شوهرت به رو بودن محتاج…بودن اراده بی…بودن ناتوان…بودن ضعيؾ

 ترکت و بمونه کنارت کنی مجبورش که بدی قرار وسيله يه رو کيان ترحم حس خوای می انگار.…شده دستاويز

 واسه زن يه جاذبه.…باشی داشته ای ديگه های جاذبه اون کردن حفظ واسه بايد تو.…دختر نيست درست اين اما…نکنه

 هم خيلی…داره دوست رو تو کيان.…نداره انسانی هيچ واسه جذابيتی هيچ…ناالن هميشه مفلوک موجود يه…مرد يه

 بشه محافظت ازش بايد که بچه يه شکل به ابد تا تو به اگه.…ؼرايزه اقسام و انواع از پر ای ديگه مرد هر مثل اما.…داره

 سرد ازت نبايد…بيفته اتفاق اين بذاری نبايد.…کنه رجوع واقعی زن يه به نيازهاش ارضا واسه مجبوره نهايتا.…کنه نگاه

بکنی هست که چيزی اين از بيشتر درگيرياشو نبايد…بشه …. 
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گويم می وحشت با و کنم می پاک را اشکهايم : 

 

- تونم نمی اون بدون اما…کنم می باشه الزم کاری هر…بدم دست از کيانو خوام نمی من …. 

 

گويد می شمرده و آرام : 

 

-  اين تو.…بدی فراريش بدتر بچگانه رفتارای اين با اينکه نه..…دار نگهش صحيح روشهای با اما…نده دستش از…باشه

 ايمان ده می بهت عشقت که تواناييهايی تو به من…کنيم مالقات هم با بيشتر که خوبيه فرصت نيست کيان که هفته يه

کيان خاطر به…خودت خاطر به.…کنيم شکوفا رو تواناييها اين بايد فقط.…دارم …. 

 

 دکتر اين با زدن حرؾ که ست سری چه دانم نمی…کنم می خداحافظی دکتر با.…موبايلم صفحه روی کيان اسم ديدن با

 با…باشد سرزنش و نکوهش حرفهايش تمام اگر حتی.…کند می تقويت را نفسم به اعتماد اينچنين.…خونسرد و آرام

 بدون.…دهنده آزار و بد حسهای انتقال بدون اما…بؽض از پر.…دلتنگی از پر…عاشقانه…گرم…زنم می حرؾ شوهرم

 جای به کاش ای که.…کنم می دعا گاهی.…اش خسته و شده تحريک اعصاب با…هميشگيم کردنهای بازی و گيردادنها

 بی و.…آرام…کامل…چيز همه چقدر آنصورت در.…کرد می زندگی کيان با جلوه قالب در نبوی دکتر يک.…جلوه اين

بود دؼدؼه …. 

 

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

آراسته مهسا !!!! 

 سر را حالم دختر اين روپوش روی اتيکت ديدن اما کردم آؼاز بدخلقی و حوصلگی بی با را کيان بدون شبم شيفت اولين

شدم بيمارستان سهامدار ترين کلفت گردن فرزند زيارت به موفق باالخره.است آورده جايش … 

 مشکی موهای و تيره سبزه پوست…ظريؾ اندام و کوتاه قد…کنم می بررسی را ظاهرش چشمی زير نگاه يک با

 نباشد چشمگير و خوشگل شايد.…است فرمش خوش و قلمی بينی صورتش زيبای عضو تنها گفت توان می…پرکالؼی

 اين باعث کند نمی ترک را لبش ای لحظه که مهربانی لبخند شايد يا…دارد برويی دل تو و نمک با قيافه رفته هم روی اما

 اکثر و خودمانيست و خاکی بسيار…بود کرده ايجاد ذهنم توی نجفی خانم که تصوراتی برخالؾ.…شده پنهان جذابيت

کنم می دراز سمتش به را دستم…دارند دوستش پرسنل : 

 

- کاويانی دکتر دختر.…هستم جلوه …. 

 

دهد می فشار گرمی به را دستم قشنگش و داشتنی دوست لبخند همان با : 
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-  شما زيارت سعادت حاال تا اما کردم مالقات زياد هم رو کاويانی دکتر.شنيدم پدرم از رو تعريفتون.دکتر خانوم خوشبختم

نداشتم رو . 

 

اجتماعی و مودب چقدر !!! 

 

کنم می حفظ را لبخندم خودش از تبعيت به . 

 

-  اينجا هردومون…جورايی يه…شما و من قرار از.ببينمت داشتم دوست خيلی.ماست از سعادتی کم.عزيزم داری اختيار

 .ؼريبيم

 

گويد می و کشد می عميقی آه.رود می فرو هم در اش چهره : 

 

-  مجبور پدرم شرايط خاطر به.نداريم اينجا آشنايی و دوست هيچ.تهران اومدم که نيست زيادی مدت من متاسفانه.درسته

شدم تنهاتر.تبريز رفته کاوه که االنم.اينجا بيايم شديم . 

 

گويم می و دهم می تکان همدردی عالمت به سری.شوم می کسل دوباره تبريز اسم شنيدن از : 

 

- شدم تنها حسابی.رفته کنگره همين واسه منم شوهر.کنم می درکت کامال . 

 

گذارد می بازويم روی را دستش و خندد می…است خودش از بيشتر خيلی من دلتنگی که فهمد می انگار . 

 

- درسته؟.هستين حسامی دکتر همسر شما نکنم اشتباه اگه.برميگردن زود خيلی ايشاال.دکتر خانوم نخورين ؼصه  

 

کنم می پايين و باال را ام افتاده سرپايين . 

 

- گذشته هفته يک اين از روز دو هنوز…بله … 

 

خندد می بلندتر اينبار . 
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- دکتر خانوم ترين دار ؼصه منم از که شما.…پنچرم اينقدر نامزدم رفتن بابت خودم فقط کردم می فکر … 

 

گويم می دارم نظر زير را واکنشهايش و حرکات تمامی و ام گرفته کج را سرم حاليکه در و کشم می عميقی نفس : 

 

-  راحت باهام و کنی صدام جلوه…دکتر خانوم لفظ اين جای به اگه فقط…کشم می چی من کنی می درک که اينه به خوبيش

شه می بيشتر خيلی متقابلمون درک…باشی . 

 

گويد می و کوبد می هم به را دستهايش شوق با : 

 

- کنم می تنهايی احساس اينجا چقدر دونی نمی…خدامه از که من … 

 

کنم می دراز سويش به را دستم دوباره . 

 

- هستم جلوه…سالم مجددا پس … 

 

گيرد می دستش دو هر ميان را دستم . 

 

 …مهسا-

 

پراند می جا از را دويمان هر گروه مدير خشک و سرد صدای . 

 

- کنين؟ می بش و خوش ايستادين اينجا شما…مرگه حال در 506 اتاق مريض  

 

 رد کنارش از آهسته و اندازم می پايين را سرم…کاوم می را سياهش چشمان و پوش سفيد کشيده اندام…کنم می نگاهش

کنم می زمزمه لب زير و شوم می . 

 

-  از…رسد نمی نظر به وخيم حالش هم زياد.…کنم می معاينه را مريض ماهان، جدی و خيره نگاه زير.…دکتر ببخشيد

 دانم نمی که دهد می تکان سری..کنم می نگاهش چشمی زير.گذارم می تشخيص و گيرم می را حال شرح کشيک اينترن

 می…شود می وروشن خاموش صفحه روی کيان تصوير.…پرم می جا از گوشيم ويبره با!تاسؾ يا است تاييد معنای به

کند می متوقفم ماهان گر مواخذه صدای اما…بروم بيرون اتاق از خواهم . 
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- دکتر؟ خانوم دادم خروج اجازه شما به من  

 

گويم می و دهم می فشار دستم توی را گوشی…شده خشک کيان تصوير روی چشمم : 

 

- بدم جواب بايد.واجبه تماس يه  

 

نشيند می لبش گوشه پوزخندی  

 

- آدمه؟ يه جون از تر واجب يعنی  

 

 و شود می خاموش گوشی اسکرين.…پرستارها و اينترن جلوی آنهم…مورد بی دادن گير اينهمه از…خورم می حرص

گويم می و زنم می زل چشمانش توی.بندد می نقش آن روی missed call کلمه : 

 

- دارين حضور که هم ها بچه بقيه و شما.نداره خاصی مشکل مريض شکر رو خدا … 

 

برد می باال را صدايش … 

 

-  و بوده درست تون عالمانه تشخيص گفته کی بعدشم!شماست با مريض اين مسئوليت…خانوم شمايين کشيک رزيدنت

 توی اونم…بيمارستان توی موبايل از استفاده ندادن ياد شما به..مهمتر همه کردم؟از تاييد ها؟من.نداره مشکلی مريض

 بلد هم رو اصول ترين ابتدايی هنوز که داده مدرک شما به دانشگاهی ممنوعه؟کدوم مريض سر روی اونم…بخش

 نيستين؟؟

 

 در سعی که صدايی با و دهم می قورت را دهانم آب.گذارم می جيبم توی را گوشيم.کنم می بؽض تحقيرآميزش لحن از

گويم می دارم لرزشش کردن پنهان : 

 

-  شرط اولين دادن ياد من به چون…کردين تحصيل شما که جايی از معتبرتر خيلی گرفتم مدرک من که جايی مطمئنا  

ندادن ياد شما به انگار که چيزی…بودنه مؤدب و افراد شخصيت به گذاشتن احترام…بودن تحصيلکرده…بودن پزشک ! 

 

شود می پشيمان انگار اما بگويد چيزی تا ميکند باز را دهانش.بينم می چشمانش در را خشم جوشش … 
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 دانم می…شخصيتم کردن خرد از.…ديگران جلوی ؼرورم شکستن از.اش منصفانه ؼير و تند برخورد از.آمده درد به دلم

 باال را سرم اما…تنبيه شايد حتی و شد خواهم توبيخ حتما و کند می رد را گزارشم بيمارستان رييس آمدن محض به فردا

زنم می بيرون اتاق از خونسردی با و گيرم می . 

 

 دردودل و ريختن اشک برای…است نياز وجودم تمام…کند می سرباز بؽضم گوشی توی کيان صدای پيچيدن محض به

 بی و تنها چقدر…کسم بی و ؼريب چقدر نيست وقتی اينکه از…بگويم برايش که…کردن شکايت برای…کردن

 آنهم…من شدن تحقير بيرحمانه اينطور از نبايد…ببرد بويی نبايد که دانم می اما…شکنندم و ضعيؾ چقدر که…پناهم

کنم می زمزمه تنها پس…کند حس را اشک و بؽض فزاينده حجم اين نبايد…شود خبردار ماهان توسط  : 

 

 !کيان-

 

اشکهايم زدودن برای شود می دستی اش مردانه و گرم صدای : 

 

- نفسم جانم … 

 

کند می پر دلتنگی را جايش و برد می دلم از ؼم…کوتاه عبارت همين . 

 

- تنگته خيلی دلم …. 

 

کند می نوازش را گوشم آرامش نفسهای …. 

 

- کنم می شماری لحظه کردنت بؽل واسه دارم…هالکته که من دل … 

 

شود می نزديکتر کيان اينکار با انگار…چسبانم می صورتم به بيشتر را گوشيم … 

 

- تکميله تو از بودنم دور ظرفيت ديگه…برگرد زود … 

 

است تر گرفته منهم از او صدای کشد می عميقی نفس…فهمد می ام گرفته صدای از را بؽضم : 
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- افتادم؟ چی ياد امشب دونی می  

 

کنم می نجوا يافته شدت بؽض همان با : 

 

 چی؟-

 

ياد؟ می يادت…شدی جدا ماهان از که شبی اولين -  

 

نکرد رهايم تاصبح و گرفت آؼوشم در کيان مدتها از بعد باالخره که شبی…واضح و کامل …. 

 

-  می آرزو من و لرزيد می زده سرما جوجه يه مثل بدنت.…باشی زنم که بود نخواسته دلم شب اون اندازه به وقت هيچ

کنم آرومت خودم خاص روشهای با تونستم می کاش ای که کردم …. 

 

شنوم می زحمت به را صدايش…کند می مکث … 

 

-  نتونستم ديگه.…ديدم خوابتو ؼرق معصوم و اشکی صورت وقتی…برد خوابت کردن گريه ساعتها از بعد باالخره وقتی

 می نشون العملی عکس چه بفهمی و شی بيدار اگه دونستم نمی.…بوسيدم لباتو بار هزار صبح تا…کنم کنترل خودمو

بسوزم داشتنت حسرت تو ابد تا من و بيارن درت دستم از باز ترسيدم می…نبود مهم واسم.…دی . 

 

کند می سکوت ثانيه چند دوباره . 

 

-  توش هوسی هيچ چون…نکرد برابری آروم و يواشکی های بوسه اون با لذتی هيچ وقت هيچ ديگه بخوای راستشو

 محاله کردم می فکر هميشه …دنيا دختر ترين نيافتنی دست خواستن…بود خواستن حس فقط و فقط…شهوتی هيچ…نبود

 يک نبود ريخته بهم روحيت اوضاع اونقدر اگه شايد…شب اون اما.…کنم ازدواج کردم بزرگش خودم که دختری با بتونم

 که اشکايی اون اما.…بشی ای ديگه مرد مال بدم اجازه تونستم نمی ديگه چون…کردم نمی تعلل تصاحبت تو هم لحظه

 و بگذره روز چند يه تا…کنم می تحمل.…نداره عيبی گفتم.…شدن مانعم داشتن نمی بر سرت از دست هم خواب تو حتی

 جلوتو کردم سعی…برم خوام می من گفتی افتاد بهم چشمت و شدی بيدار اينکه محض به صبح اما…شه بهتر حالش

خواستی می اينطور تو چون نتونستم…نتونستم اما…بگيرم … 

 

گويم می سختی به…اند کرده خيس را صورتم تمام اشکهايم : 
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-  که بودی گفته بهم بار يک فقط کاش…شم دور ازت ذاشتی نمی ديگه کاش.…کردی می تموم کارو شب همون کاش

 می اگه…بودی گفته اگه…بود تو های نخواستن و من های خواستن همين سر کشيديم که بدبختيهايی تمام…داری دوسم

 …دونستم

 

گرفته قدرت صدايش…کند می قطع را حرفم … 

 

-  می مشترک شيطنت دلم االن ولی…خبری بی ازشون تو و کردم شيطنتايی چه شب اون بدونی که گفتم رو اينا

ده نمی مزه بهم تنهايی ديگه…خواد … 

 

 خواسته به.  دهم می دلش به دل…دانم می را چيز همه من که داند نمی…کند پرت را حواسم خواهد می که فهمم می

 تنها…کيان همين…کيان اين…شوم می گم تمنايش پر و عاشقانه نجواهای در و کنم می قبول را بحث شدن عوض…اش

 حرفهايش با…است من تاب بی تن آرامگاه تنها…دورترش کيلومتر هزار آؼوش همين و ام تکه هزار قلب بخش تسلی

 هستيم بيهوشی به رو هردو که صبح دم…روم می فرو کرده ايجاد اش جذبه پر صدای که ای خلسه در و شوم می جادو

کنم می اس ام اس برايش من و کنيم می خداحافظی : 

 

رسيده من داد به ای  

شکستن خود روزای تو  

مهربونی چراغ ای  

من وحشت شبای تو  

حقيقت تبلور ای  

ترديد های لحظه توی  

گرفتی من از شبو تو  

خورشيد به دادی منو تو  

نباشی يا باشی اگه  

گاهی تکيه من برای  

ؼريبم که من برای  

پناهی جون رفيقی، تو  

 

دهد می جواب : 
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- ميخوامت خيلی … 

 

نويسم می : 

 

باشه که هرجا مقصدت  

باشی که دنيا هرجای  

شقايق مرز ور اون  

باشی که ها لحظه پشت  

قلبت که باشه خاطرت  

بود من بالی سپر  

رفيق تو دست تنها  

بود من ريای بی دست … 

 

دهد می جواب : 

 

- کوچولوم خانوم نفسمی …. 

 

 وقتی حتی که کيانی…گرفته را کيان بوی اتاقم تمام…گرفته را کيان بوی…بوسمش می و چسبانم می لبهايم به را گوشی

همتا بی کيان همين…کيان همين…نگذاشت تنهايم و ماند بيدار پايم به پا کاريم شب توی بازهم…نيست …. 

 

 می نگاه زنند می حرؾ و اند ايستاده محوطه توی که کاوه و کيان به متفکرانه و ام ايستاده رزيدنتها اتاق پنجره پشت

 را حالم هم مسخره نفره دو گفتگوی اين ديدن…ام شده پرخاشگر و عصبی.ندارم خوشی روز و حال که است وقت چند.کنم

 موفقيتم.…ام کرده نرم پنجه و دست کيان و خودم مشکالت با نبوی دکتر نظر تحت که است ماه چندين…کند می تر خراب

 اش عمده قسمت که گير نفس کشمکش اين انگار اما…رسد می نظر به راضی کامال   نبوی دکتر اما…نبوده صد در صد

 از را شنلم…کنم می لرز احساس.…کرده ضعيؾ را اعصابم حسابی…بوده درونيم ضعفهای با مبارزه و خودم به مربوط

 می نظر به سرد…هست واقعا   که چيزی آن از بيشتر ماه آذر هوای.…پيچم می خودم دور و دارم می بر صندلی روی

 .…آيد

 توی را دستش کالفه کيان…کند می نگاهش تنها…پوزخندزنان کاوه اما…است رفته باال تهديد نشانه به کيان انگشتان

 کاوه کردن ادب فرصت هنوز.…خورد می گره هم در بيشتر اخمهايم.…گيرد می فاصله او از و برد می فرو موهايش

کردم می فکر که ست چيزی از تر زرنگ…نيامده پيش …. 
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 می سرخوشی با.…زنم می رويش به لبخندی حالی بی با.شود می وارد مهسا آن متعاقب و خورد می در به ای ضربه

 :گويد

 

- نرفتی؟؟ هنوز…ا  

 

گويم می و دهم می تکان را سرم : 

 

- کنه می چيکار داره نيست معلوم.بوديم بيدار صبح تا ديشب که انگار نه انگار…کيانم منتظر…نه . 

 

خندد می … 

 

- شدی بلند چپ دنده از که روزاست اون از امروز…کنه رحم بهش خدا…بداخالق چه…آخ آخ …. 

 

گويم می و نشانم می لبم روی زورکی تبسمی : 

 

-  فايده پوشم می لباس هرچی…سردمه همشم…شدم تند و عصبی اينقدر روزا اين چرا دونم نمی…نيستم سرحال اصال  ..آره

 …نداره

 

گويد می و گذارد می دستم روی را دستش : 

 

- خوری می سرما داری احتماال…داری تب.…داؼه که تنت …. 

 

لعنتی لرز و تب همان …. 

 

- داد می نشون هم رو ديگه عاليم االن تا بايد بود سرماخوردگی اگه..اينجوريم که روزه ده…بابا نه … 

 

 مشکوکی نگاه بيند می هم با را مهسا و من که دفعاتی تمام مثل و ايستد می در چوب چهار ميان کيان و شود می باز در

گويد می من به رو و کند می سالمی…شود می بلند احترامش به مهسا…کند می بدل و رد ما بين : 
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- باش خودت مراقب بيشتر…جون جلوه برم ديگه من … 

 

گويم می و دارم برمی را کيفم…است ايستاده در ميان همچنان کيان…کنم می تشکر و دهم می فشار را دستش : 

 

 بريم؟؟؟-

 

بود عمل اتاق توی يکسر صبح تا ديشب…است تر خسته خيلی من از … 

 

- خونه بيام تونم نمی فعال.دارم کار من.عزيزم برو تو …. 

 

برم می باال را صدايم…دانم نمی هم را دليلش…شوم می عصبانی … 

 

- عالفتم اينجا ساعته بگی؟يه زودتر شد نمی … 

 

کشد می صورتش به دستی و دهد می فشار هم روی را چشمانش : 

 

- فهميدم االن همين خودمم…خانومی ببخشيد … 

 

 خارج اتاق از خداحافظی بدون و کوبم می اش شانه به قصد از را ام شانه…کنم می مرتب سرم روی را ام مقنعه خشم با

بهتم در ؼريبم و عجيب رفتار اين از هم خودم حاليکه در.…شوم می …. 

 

 هم صبحانه خوردن به ميل حتی.…خزم می پتو زير و برم می باال حد آخرين تا را پکيج دمای خانه به ورودم محض به

 بی با و کنم می کيان خندان تصوير به نگاهی…خيزد می بر موبايلم زنگ صدای شود می گرم که چشمم.…ندارم

دهم می جواب حوصلگی : 

 

 .…الو-

 

خيلی…است خسته صدايش …. 
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- جانم گفتی می قبلنا ….. 

 

گيرد می آتش مظلوميتش از دلم …. 

 

- نيست خوش حالم…کيان بخوابم خوام می …. 

 

گويد می آرامی همان به : 

 

- دلخوری؟؟ چيزی از…شدی اينجوری که مدته يه تو؟االن شده چت آخه  

 

گويم می زيرلب…چه از دانم نمی اما…هستم دلخور … 

 

- کرده عود افسردگيم کنم می فکر…دونم نمی … 

 

- باشه؟ داشته علتی يه چرا؟نبايد آخه  

 

دهم می را پاسخش تند … 

 

- ياد می خوابم که گفتم…نده گير…کيان دونم می چه …. 

 

 جانم به که درمانی بی درد اين از خشمگين و برم می فرو لحاؾ زير را سرم…کنم می خاموش را گوشيم و

شوم می خواب تسليم.…افتاده … 

 

 حتی…است سرخ سرخ چشمانش…کشيده دراز کنارم.…کنم می باز چشم ماليمش نوازشهای و و نرم های بوسه با

گويم می خوابالود و کشم می عقب کمی…نکرده عوض هم را لباسهايش : 

 

- اومدی؟ چنده؟کی ساعت  
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گويد می و زند می ام بسته نيمه چشم دو هر به کوتاهی بوسه : 

 

- رسيدم االن همين…يکه ساعت … 

 

گويم می و کنم می پشت بدخلقی با : 

 

- ديگه بخواب بگير بيار در کردی؟لباستو بيدار منو چی واسه … 

 

گويد می بوسد می را گوشم حاليکه در و کند می حلقه دورم را دستش : 

 

- ندادی نشون ما به خوش روی يه که وقته چند دونه می.…شده تنگ واست دلم چون …. 

 

 آمپر…کشد می بيرون تنم از را لباسم و چربد می او زور اما…کنم می تقال کمی…برد می پشميم بلوز سمت به را دستش

زنم می داد…گيرم می جلويم و قاپم می دستش از را بلوز…نشينم می تخت روی کالفگی با و چسبانم می : 

 

- ندارم؟؟؟ حوصله خستم؟که که فهمی نمی…تو خودخواهی چقدر  

 

دهم می ادامه زدنم ؼر به برم می پتو زير را سرم و کشم می دراز دوباره حاليکه در : 

 

- بدم سرويس بهش دارم وظيفه من کنه اراده موقع هر کرده فکر … 

 

 شود می بلند تخت روی از…دهد می عذابم…کشد می خشمش کنترل برای که را پيش در پی عميق نفسهای صدای شنيدن

 لرزانم دستان با.…برم می پتو زير به خودم با و دارم می بر را گوشيم…فشارد می را گلويم بؽض…رود می حمام به و

 دخترم؟خوبين جانم…گويد می که سوالش جواب در ممکن صدای ترين پايين با و گيرم می را نبوی دکتر شماره

گويم می.…بابا؟؟؟ : 

 

- خرابه خيلی.…خرابه من حال…دکتر آقای خوبه کيان  
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 می محرز برايم بيشتر حقيقتش لحظه هر و بود رانده زبان بر نگرانی از موجی با اينبار که دکتر حرفهای از شوکه

 شده هميشگيم ميهمان روزه چند اين که سرمايی.…خشکيده حسم بی انگشتان ميان گوشی.…نشينم می تخت روی.…شود

دهد می قرار هايش حمله آماج مورد شديدتر را ام برهنه نيمه تن …. 

 چشمانش شده کدر سبزی توی حرؾ بی…چرخم می سمتش به سريع…آيم می خودم به ام شانه با کيان دست تماس از

شنوم می را صدايش.…بروم بيرون خانه از بتوانم تا بخوابانمش زودتر چه هر بايد…شوم می خيره : 

 

- زده؟ خشکت اينجوری چرا.…شده چی  

 

گويم می و دهم می دستم توی گوشی به ای اشاره سر با…کنم می فکرم تمرکز برای را تالشم تمام : 

 

- کرد بيدارم.…زد زنگ مامان … 

 

گويد می زيرلب خيزد برمی درحاليکه و دارد می بر ام شانه روی از را دستش : 

 

- زدی می اون سر دادم چهارتا يه …. 

 

 در و کند می اکتفا گرمی شلوار پوشيدن به…کنم می نگاهش منتظر و کشم می دراز و گذارم می پاتختی روی را گوشی

زنم می صدايش سريع…برد می در دستگيره سمت به را دستش دهد می اش خسته عضالت به کششی حاليکه : 

 

- ری؟؟؟ می کجا  

 

گويد می کند نگاهم اينکه بدون : 

 

- بخورم چيزی يه خوام می…گشنمه … 

 

گويم می آهسته : 

 

- بمونی؟ من پيش کم يه نری؟ميشه ميشه  

 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  198 صفحه

 با و کنم می کج را گردنم…بگويد چيزی دهم نمی اجازه.…ست عصبانی بدجور که زند می داد اش قيافه…برميگردد

گويم می التماس : 

 

- کنم می خواهش … 

 

 می نظر از را درهمش رخ نيم و کشم می دراز پهلو به.…خوابد می کنارم و دهد می بيرون عصبی و محکم را بازدمش

کند نمی باز را چشمانش اما.…لرزد می پلکش…گذارم می بازويش روی و برم می جلو را دستم آهسته.…گذرانم . 

 

 .…کيان-

 

 بر در را وجودم بدی دلهره حاليکه در و کنم می نزديکش را خودم…دهد می نشان را دلخوريش عمق زيرلبش هووم

گويم می و گذارم می اش سينه روی را سرم گرفته : 

 

- ديگه کن بؽلم … 

 

گويد می و کند می فرو موهايش توی را دستش دو هر : 

 

- نيست؟ دادن سرويس االن اين اونوقت  

 

گويم می مظلوميت با و گذارم می اش سينه روی را ام چانه : 

 

- پشيمونم االنم…بودم بداخالق…کردی بيدارم خواب از.…خب ببخشيد … 

 

بوسم می را گلويش زير و روم می باال کمی … 

 

- کردما عذرخواهی…کيان …. 

 

 زودتر بلکه مانم می حرکت بی…گيرد می آؼوشم در دستش دو هر با و اندازد می ملتمسم صورت به نگاهی زيرچشمی

گويد می نرسيده دقيقه پنج به هنوز اما…ببرد خوابش : 
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- کنی؟ می صادر خوردنو ؼذا اجازه کی  

 

ندارد آمدن کوتاه قصد…گيرد می اوج کالفگيم … 

 شرم با و برم می فرو گردنش گودی توی بيشتر را سرم.…دارد بر در هم را عواقب اين کيان ؼرور با کردن بازی

گويم می ساختگی : 

 

- شده؟؟ تنگ واسم دلت نگفتی مگه  

 

کنم می حس صدايش توی را خنده … 

 

- بخورم ؼذا دم می ترجيح…گشنمه االن.…شد عوض نظرم …. 

 

گويم می معترضانه.…فشارم می هم روی را دندانهايم : 

 

 !!!کيان-

 

گويد می داده باال را ابروهايش حاليه در و گيرد می دستانش ميان را صورتم : 

 

- خستم؟گشنمه؟ بينی تو؟نمی خودخواهی چقدر بدم؟آخه سرويس بهت دارم وظيفه من کنی اراده موقع هر کردی فکر  

 

 گرم را ؼذا تا…کنم صبر مجبورم…کنم اصرار اين از بيشتر دهد نمی اجازه ؼرورم.…من کردن تبيه برای روش بدترين

 تازه.…کشيد دراز نبايد ؼذا از بعد بالفاصله است معتقد چون.…کشد می طول ساعت يک کم کم که کاری…بخورد و کند

 می چشمانم به اشک هم تصورش حتی…شوم می ديوانه من موقع آن تا.…اوووففففؾ.…بماند هم کردنش درست چای

گويم می افتاده زير به سری با و کشم می بيرون را خودم بازوهايش ميان از.…آورد : 

 

- برو…باشه … 

 

 بر پتک مثل يخچال در شدن بسته و باز صدای…رود می بيرون اتاق از و شود می بلند سريع من دلخوری به توجه بی

آيد می فرود سرم …. 
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 ناگهانی را سرد آب…کند می بيداد تنم التهاب…روم می حمام به بگذرد زودتر زمان اينکه برای…پريده سرم از خواب

 هم را گرم آب کرختی با…کند می لرزيدن به شروع فکم بالفاصله و رود می بند نفسم لحظه چند برای…کنم می باز

 دکتر حرفهای درگير ذهنم تمام.…خورند می سر بدنم روی آب قطرات…نشينم می حمام کؾ همانجا و کنم می اضافه

 حمام از چکد می نوکشان از آب که خيس موهای با باشد خوابيده کيان اينکه اميد به اما…گذشته چقدر دانم نمی..ست نبوی

 دستانم و نشينم می تخت لبه…نيست خبری هيچ…نخير.…چرخانم می اتاق توی را اميدم نا نگاه.…زنم می بيرون

 بلکه کنم سکوت دهم می ترجيح…شود می داخل و کند می باز را در.…گذارم می طرفم دو…پاهايم به چسبيده…را

گويد می سرزنشگرانه و استد می رويم به رو…برود رختخواب به زودتر : 

 

- اينجا نشستی خيس موهای اين با بعد…سردمه سردمه گی می هی …. 

 

 به را لبم بيقراريم ندادن نشان برای.…کشم می سرم روی را ام حوله کاله فورا   احتمالی بحث هرگونه از جلوگيری برای

خوابی؟ نمی کيان؟چرا خوابی نمی چرا.…گيرم می دندان  

 

 را دستش ناگهان که شوم بلند جا از خواهم می…شود می زده هيجان قلبم تخت شدن سنگين از…زند می دور را تخت

 نگاه اما…کنم می نگاهش مايوسانه…فهم می را هدفش…افتم می تخت روی ناگهانيش حرکت از…اندازد می کمرم دور

گويد می لب زير و کند می فرو موهايم بين را سرش.…است ام رفته کنار حوله به او : 

 

- کنه می نابود آدمو استقامت شامپوت اين بوی … 

 

فرستم می لعنت موقعم بی رفتن حمام و خودم به فقط…ندارم ای چاره … 

 

******** 

 اتاق از پاورچين و دارم می بر را دستم دم شلوار و پالتو اولين…آيم می بيرون آؼوشش از نفسهايش شدن عميق محض به

 استفاده پارک يک عمومی توالت از خرم می را نيازم مورد کيت داروخانه ترين نزديک از…شوم می خارج خانه سپس و

 از دانم نمی که آهی…شود می بلند نهادم از آه و شوم می خيره کيت روی رنگی نوارهای به استرس با.…کنم می

 گيری نتيجه از بعد اما…بود نکرده مشکوکم قضيه اين به نسبت بارداری روتين عاليم نداشتن.…ناراحتی يا خوشحاليست

نيستم عاليم بی هم زياد که فهميدم.…نبوی دکتر صبح … 

 می…بود کرده نگرانی ابراز قضيه اين به نسبت دکتر.…برم می بؽلم زير را دستانم و نشينم می پارک توی نيمکت روی

 و سفت مخالؾ چون…کرد خواهد برخورد چطور قضيه اين با کيان دانم نمی.…من برای خصوصا  …است زود گويد

خودم اما…بود شدن دار بچه سخت !!! 

 يا…نخواهدش کيان اگر حتی…کند می خوب حسهای از لبريز را قلبم…گرفته شکل بطنم توی که ای بچه به کردن فکر

 ضربه هر اکنون که ای بچه…است من هستی تمام…حاال همين از…بچه اين.…کند نکوهشم احتياطی بی اين بابت دکتر
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 حاال همين از من.…است کيان ژن حامل مهمتر همه از و کند می تؽذيه جانم از.…ست وابسته من قلب ضربان به نبضش

روحم بی خون لخته همين عاشق وار ديوانه …. 

 که نيست سنگين آنقدر خوابش دانستم می…است کيان…کند می روشن سرم در را آالرم چراؼهای موبايلم باره چند ويبره

 به را رنگ سبز نوار.…کرده زدن زنگ به شروع خروجم از بعد دقيقه ده از تقريبا…نکند حس را ؼيبتم طوالنی مدتی تا

گذارم می گوشم دم را گوشی و کشم می راست سمت … 

- کجايی؟…جلوه…الو  

کنم می زمزمه : 

- ميام دارم .. 

 بار هزار…روم می خانه سمت به و کنم می فرو پالتويم جيب توی را ام زده يخ دستان…خيزم برمی و کنم می قطع

 دستانش.…پرد می سرم از چيز همه ديدنش محض به اما کنم می مرور ذهنم در بگويم کيان به خواهم می که را جمالتی

 می در را پالتويم نگاهش سنگينی زير…شده خير ام چهره به پرسشگرانه…اش شده ريز چشمان با و گذاشته پشتش را

 همانجا و کنم می درست شيرعسلی…دارد نياز…ام بچه اما…ندارم ؼذا به ميل همچنان.…روم می آشپزخانه به و آورم

 آب بار چند و گيرم می دهانم جلوی را دستم.…کند می بيدار را تهوعم حس بارداری از آگاهی…کشم می سر يکسره

 می نگاهم و کرده سکوت همچنان کيان.…کنم جلوگيری احتمالی آوردن باال هرگونه از تا دهم می قورت را دهانم

گويم می و گيرم می باال را سرم…شوم می عصبی اش بازجويانه نگاه از…نشينم می مبل روی و آيم می بيرون…کند : 

- کنی؟ می نگام اينجوری چرا  

گويد می کند کنترل را خشمش کند می سعی که حاليکه در و نشيند می مقابلم…ست طوفانی چشمانش : 

- بدی توضيح ؼريبت عجيب رفتارای اين بابت دونی می قابل کی ببينم منتظرم !!! 

گويم می زيرلب و شوم می مچاله مبل روی.…دهد می عذابم خانه سردی : 

- سرده چقدر … 

کند می پاره را دلم بند اش نعره : 

-  می محلی بی…گيری می ايراد ميای راست ری می چپ که روزه چيه؟ده رفتارات اين گفتم؟معنی چی نشنيدی.…توام با

 نمی جواب موبايلتم…بيرون ری می خونه از برده خوابم ديدی تا االنم…کنی می بدخلقی…زنی می ؼر…کنی

شده؟ مرگت چه گی نمی چيه؟ها؟چرا دردت…دی  

زنم نمی…نه…زنم نمی حرؾ ام بچه مورد در موقعيتی همچين توی.شود می فشرده قلبم صدايش تلخی همه اين از …. 

 بازويم.رساند می من به را خودش بلند قدمهای با…بگيرم فاصله خشمگين يوزپلنگ اين از زودتر چه هر تا شوم می بلند

دهد می تکانم محکم و فشارد می اش پنجه ميان را … 

- برو و نکش راهتو احمقا مثل زنم می حرؾ باهات دارم وقتی گفتم بار هزار … 

گويم می خشونتش همه اين از عاصی : 

- چيه؟ واسه عصبانيت اينهمه.گرفتی تماس نشدم متوجه…بزنم قدم کم يه بيرون کنی؟رفتم می اينجوری چرا…کيان کن ولم  

آورد می در لرزه به را بدنم تمام تکانهايش با دوباره : 

- بگی دروغ من به تونی نمی که نفهميدی هنوز که اينه واسه عصبانيت اينهمه . 
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 شدت خيلی پريدگيم رنگ انگار…نکنم سقوط که زنم می چنگ اش سينه به…گيرد می شدت تهوعم و سرگيجه

است نگران لحنش اينبار چون…گرفته : 

- يهويی؟ شده چت اومده؟آخه پيش واست کنه؟مشکلی می درد چته؟جاييت.…جلوه بزن حرؾ د  

گويم می و کنم می فرو عضالتش توی را ناخنم : 

- ره می گيج سرم…بکشم دراز بذار  

گويد می و کند می بيشتر را دستانش فشار : 

- ری نمی جا هيج…شده چی نگی تا ! 

 فاصله کمی کنم می سعی حاليکه در…کنم آگاه اش بچه وجود از را عصبانی پدر اين مجبورم…نيست ای چاره هيچ انگار

گويم می شوم خيره چشمانش توی و بگيرم : 

- کيان باردارم من …. 

 شکمم روی را اش زده حيرت و مبهوت چشمان…شوند می شل دستانش…دهند می عبور تنش از ولت 380 برق انگار

 می کنکاش را ام چهره متحرکش مردمکهای با و آورد می باال را نگاهش ای ثانيه چند مکث از بعد.کند می ثابت

 دستان با را بازويش..لرزم می خودم بر قبل از بيشتر…بخواند صورتم از را حرفم دروغ و راست خواهد می انگار…کند

گويم می ناالن و گيرم می ناتوانم : 

- بخرم چک بيبی بودم رفته…االن همين…فهميدم امروز …. 

 

کشد می آؼوشم در…نيرويش تمام با فقط…گويد نمی هيچی  

 

گويد می آهسته و بوسد می را پيشانيم…کند می خم را سرش : 

 

- بزنم؟ حرؾ باهات تند اينقدر گذاشتی نگفتی؟چرا زودتر چرا  

 

گويم می ورچيده لبهای با و دهم می فشار پهنش سينه روی را سرم : 

 

- بگيريش ازم و باشی نداشته دوسش ترسيدم می.خوايش نمی بگی ترسيدم می . 

 

گويد می شده گرد چشمهای با و گيرد می دستانش ميان را صورتم : 

 

- نخوام؟ خودمو بچه بايد چرا کردی؟من فکری همچين چرا؟چطور  
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گويم می اندازم می پايين را سرم حاليکه در و گيرم می ازچشمانم را اشک نم : 

 

-  بچه برو يا بگی ترسيدم می..درس يا بچه يا بودی گفته.کنم فکر شدن دار بچه به ندارم حق فعال   بودی گفته خودت خب

بده انصراؾ دانشگاه از يا کن سقط رو …. 

 

کند می زمزمه و گيرد می آؼوش در را سرم دوباره : 

 

-  تونم می چطور بزنم؟آخه آسيب بهت تونم نمی من که نشده باورت هنوز ترسی؟تو می من از اينقدر چرا…نفسم…عزيزم

 دار بچه واسه بهتره کردم می فکر که بود اين واسه فقط زدم رو حرفا اون کنم؟اگه امضا بچمو قتل حکم خودم دست با

 خودت خاطر به همش…برسيم توافق به موردش در بازتر وقت…بازتر فکر…بازتر دست با وقتش به تا کنيم صبر شدن

 اتفاق اين که االن ولی…شد می اينجوری نبايد…کرديم انگاری سهل درسته…بياد فشار تو به خواستم نمی.…بود

 مخالفتم علت تنها و…بچم اون عاشق خودت مثل بگيرم؟منم سخت بهت تونم می مگه…بودم من باعثش که اتفاقی…افتاده

شه اذيت خواستم نمی و خوام می خودش از بيشتر خيلی مامانشو که بود اين . 

 اوج که لبخندی.زنم می لبخند تنها حرفهايش جواب در و شوم می خيره مهربانش چشمان در و کنم می بلند را سرم

گويد می و کشد می ام گونه روی را انگشتش.دهد می نشان را راحتيم و آسودگی : 

 

-  کن تحمل ولی…ست دهنده آزار خيلی اولش ماه چند اين دونم می…سخته دونم می…بيار دووم ترمو اين هم درست واسه

عزيزدلم شی اذيت ذارم نمی.بزرگه خدا هم رو بعدش.بياد دنيا بچمون تا گيريم می مرخصی واست بعدشو…بگذره تا … 

 

 کوه اين بدون.…کيان بدون.…کنم می فکر چيز يک به فقط من و دهد می دلداری…دهد می عشق…زند می حرؾ او

 دقيقه چند از…کيانم بی ماندن زنده عمر. …آب از دور ماهی مثل شک کنم؟بی زندگی توانم می وقت چند من…حمايتگر

رفت نخواهد فراتر !! 

 

 می و دهد می دستم به را ليوان.گردد می بر داغ چای ليوانی با و رود می آشپزخانه به خودش و نشاندم می مبل روی

 :گويد

 

- دکتر بريم بايد چون.بکش دراز کم يه خواستی اگه بعدش.بشه گرمت تا بخور اينو … 

 

 می دامن بيشتر حاليم بی به هم سرما و ضعؾ احساس.برنگشته نرمال حالت به هنوز قلبم ضربان اما آرامم که هرچند

 جمع شکمم توی را پاهايم…بنشيند کنارم که کنم می مجبورش و گيرم می را دستش…کنم می نگاه نگرانش چهره به.زند

گويم می دهم می جا آؼوشش توی را خودم حاليکه در و کنم می : 
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- بخوابم خواد می دلم.ندارم حال اصال  .دکتر نريم امروز . 

 

گويد می و کند می فرو موهايم بين را دستش : 

 

-  و تهوع حالت اينکه از قبل تا بايد.بده دستمون کار خونت کم هميشه و الجون جسم اين ترسم می.نگرانم من.خانومی نميشه

شده قوز باال قوز که سرماتم احساس اين.بکنيم حالش به فکری يه بشه شديدتر سرگيجت . 

 

 به هم واقعيش فرزند از مراقبت مسئوليت…من به نسبت پدريش حس از نشده رها هنوز…کيان طفلک…گيرد می ام خنده

افتاده گردنش … 

گويم می و گذارم می دستش روی را دستم : 

 

- ايم خسته هردومون.نخوابيدی که هم تو.نداره زيادی اهميت اونور و اينور روز يه.…ريم می…باشه … 

 

دهد می فشار کمی و گيرد می را بينيم : 

 

- ببينت بايد دکتر امشب همين.بخوابی و بخوری ؼذا که داری وقت ساعت دو اندازه به…خانومی گفتم که همين . 

 

گويم می معترضانه : 

 

- بگيرم دوشم بايد من…باش داشته انصاؾ ذره يه بابا . 

 

است تر معترض من از او . 

 

- نبودی؟ حموم ظهر حموم؟مگه ری می بار چند روزی تو  

 

گويد می شيطنت با و زند می چشمکی…افتد می دوزاريش.کنم می نگاهش چپ چپ : 

 

- خوبه؟.ساعت سه…باشه…لحاظ اون از آها  
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گويد می کنان ؼرؼر شود می بلند جايش از درحاليکه بعد : 

 

- بود چيزاش اين واسه…نه بچه گفتم می وقتی.بمونيم محروم حموما جور اين از قراره وقت چند تا نيست معلوم !!! 

 

 می اتاق به زنان قهقهه و قاپد می هوا توی را کوسن…کنم می پرتاب سمتش به را مبل کوسن…شرمگين و زده حرص

 .رود

 

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

 و عادی آدم يک کند می فکر نداند هرکس که پرسد می سوال مرتب و دهد می گوش را دکتر های توصيه دقت با آنچنان

است پزشکی اطالعات هرگونه فاقد . 

 تا ميکند توصيه و نويسد می آزمايش نوع چند و دارو برايم…زند می تخمين روز چند و ماه يک را فرزندمان سن دکتر

 می بيرون که مطب از.رسند می نظر به ضعيؾ کمی رحم های ماهيچه چون.باشيم نداشته هم با ارتباطی هيچ وقت چند

کند می زمزمه گوشم زير زنيم : 

- رفت شديم بيچاره…دراومد گفتم؟کارمون ديدی … 

 

خندم می دل ته از و لذت با آويزانش و هم تو قيافه ديدن از من و . 

 

 می رها مبل روی را خودم…است ريخته ام معده توی زور به که ؼذايی از سنگين و آلود خواب و حال بی

 زحمت به…کند می خطور ذهنم به فکری.رود می اتاق به لباس تعويض برای و اندازد می ميز روی را سوييچش…کنم

 از را زوايايش تمام و کنم می باز شد، می استفاده مطالعه برای امروز تا که را ديگر اتاق در و شوم می بلند مبل روی از

 دلم شده ماهش يک زور به که ای بچه برای اتاق اين تزيين تصور از و نشيند می لبم روی ذره ذره لبخند.گذرانم می نظر

 می کند می نگاهم لب به لبخند و سينه به دست که او به هيجان با و برميگردم کيان عطر بوی استشمام با.رود می ضعؾ

 :گويم

 

- خريد؟ بريم کی  

 

گويد می و زند می بينيم به ای ضربه انگشتش با : 

 

- شه معلوم جنسيتش حداقل بذار.موشک موش زوده خيلی االن . 

 

گويم می و کنم می اخمی.پسندم نمی را پيشنهادش : 



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  216 صفحه

 

- دختر هم باشه مناسب پسر واسه هم که کنم می خريد جوری داريم؟يه جنسيتش به چيکار ! 

 

اندازم می گردنش در دست و پرم می جا از اشتياق با ناگهان . 

 

- دختر؟ يا باشه پسر داری دوست تو  

 

گويد می و کند می حفظ را پرمحبتش و مردانه لبخند : 

 

- ندارم قبولش فرزندی به بشه پسر!دختر صد در صد . 

 

گويد می و خندد می بلند.کنم می نگاه چشمانش به تعجب با : 

 

- نمياد خوشم پسربچه از.دارم دوست کنم؟دختر چيکار خب . 

 

گيرم می فاصله بدنش از و زنم می اش سينه به مشتی . 

 

- کنم تنش شلوار و کت سالگی دو از که اينم عاشق.دارم دوست پسر من ولی . 

 

دهم می تکان هوا در تهديدکنان را ام اشاره انگشت و چرخم می سمتش به : 

 

- باشه ای ديگه رنگ اگه حالت به وای.بشه سبز چشماش دادی قول که نره يادتم . 

 

گويد می گيرد می شدت اش خنده حاليکه در و زند می چشمکی : 

 

-  من هم چشمشو رنگ.باشه خودت پسر اگه حتی شه نزديکت دم نمی اجازه پسری هيچ به من چون.باشه دختر که نفعته به

والسالم.بره مامانش به بايد جنسيتش اما.کنم می تقبل . 
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 را دستم و ايستم می آينه روی به رو.روم می خواب اتاق به و آورم می در برايش را زبانم و کنم می گرد را چشمهايم

 و بندم می را چشمم…است کيان بچه گهواره اما.رسد می نظر به زمانی هر از تر تخت که شکمی.گذارم می شکمم روی

کيان و من بچه…کيان بچه…لذت با…کنم می تکرار … 

 دست روی را دستش…شود می جاری تنم سلولهای تک تک در تنش گرمای…کند می محصورم بازوهايش ميان پشت از

کند می نجوا و چسباند می صورتم به را صورتش…گذارد می…شکمم روی…من : 

 

- رو هردوتون…دارم دوستتون …. 

 

 دارم دوستت تبديل اين از…باشد داشته دوست را کسی من جز به اينکه از…کيان محبت شدن تقسيم تصور از لحظه يک

 اما کند می را سرم قطعا   بود اينجا نبوی دکتر اگر و ست بچگانه افکارم دانم می…شود می گرفته حالم…دارم دوستتان به

گويم می تلخ و تند برم می چشمش سمت به را انگشتم حاليه در و چرخم می آؼوشش توی سريع : 

 

-  داشته دوست من اندازه به کسيو نداری حق…ميارما در چشماتو زنم می…بشه حسوديم که نکن کاری يه…آقا آی

کسو هيچ..فهميدی؟…کسو هيچ…باشی … 

 

گويد می زيرلب و کند می نگاهم تنها…خندد نمی…کنم می ادا کشيده و بلند را آخر کس هيچ : 

 

-  نابود…شدم داؼون…شدم له…حقم گرفتن واسه…لحظه اين به رسيدن واسه…بگيره واسم رو تو جای تونه نمی کی هيچ

بچه اين حتی…کنه جدات ازم کسی ذارم نمی ديگه…شدم … 

 

گويم می آهسته و گذارم می اش سينه روی را سرم…خشم بوی…دلتنگی بوی…دهند می ؼم بوی حرفهايش : 

 

-  که خورم می ؼبطه حالش به حاال از من…زندگيمون کردن تر مستحکم واسه رابط يه…کيان عشقمونه ثمره بچه اين

بودم محروم ازش خودم که چيزی…پذير مسئوليت و حساس…داره تو مثل پدری … 

 

گويد می و شود می خيره چشمانم در و کند می بلند را سرم : 

 

- بودی؟ محروم واقعا    

 

گويم می لبخند با اما…نيستی و نبودی…کيان نيستی من پدر تو…زنم می داد دلم در…فهمم می را منظورش : 
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-  يکی که داشتم شانسو اين من که درسته…نداشت نظارت من آينده و زندگی روی بايد که اونقدر وقت هيچ من پدر…آره

 و نشد پر زندگيم توی جوری هيچ…وقت هيچ پدر خالی جای اما…کنه حمايتم جوره همه و بشه زندگيم وارد تو مثل

 داشته مادرش که رو بدی شرايط من بچه مطمئنم چون…راحته خيالم…آرومم االن اما…کردم می حس رو خالش هميشه

دنيايی پدر بهترين تو اينکه خاطر به…کنه نمی تجربه … 

 

کند می زمزمه گوشم زير…پدر و همسر عشق از مخلوطی…گيرد می عشق رنگ نگاهش : 

 

- جواهريه چه که دونم می من فقط و کردم بزرگ خودم هم بچمو مادر چون…دنيام پدر ترين خوشبخت من واقع در … 

 

گويم می ام بچه به خطاب دل در و دهم می تکيه پهنش سينه به را پيشانيم : 

 

- است تر ايمن هم تو مال از حتی…من مأمن و گهواره … 

 

 می خارج آن از و گيرم می دستشويی ديوار به را دستم…ام معده پی در پی انقباضهای و زدنها عق از کالفه و خسته

 که همانطور.…کشد می تير ؼيرطبيعی و عجيب هم دلم زير…آيد می فرسنگها چشمم به استيشن تا سرويسها مسير…شوم

 اين در مرا ازپرسنل کسی کنم می دعا…روم می جلو سالنه سالنه…شکمم روی ديگر دست و است ديوار به دستم يک

 به.…ست فايده بی اما دهم تسکين را دردم کمی بافتهايم به رسانی اکسيژن و عميق نفس چند با کنم می سعی…نبيند حال

کند می متوقفم کيان خفه صدای رسم می که راهرو نزديکی … 

 

-  سرتو دستام همين با خودم…کنی می ايجاد مزاحمت واسش و پلکی می جلوه بر و دور ببينمت اگه…خدا وحدانيت به

برم می گوش تا گوش … 

 

 می خم ديوار گوشه از را سرم کمی…شنوم نمی مخاطبش از صدايی…رود می پايم و دست از هم رمق اندک همان

 می تکيه ديوار به و کشم می عقب را سرم…بينم می کيان روی به رو لب بر پوزخند و جيب در دست را کاوه…کنم

شنوم می را کيان صدای دوباره…. بينم می مشاجره حال در را دو اين که ست چندمی بار اين…دهم … 

 

-  نون و بودنمون همکار حرمت به فقط االنم تا…بدم باد به رو هستيت کل تونم می اشاره يه با که دونی می خوب خودت

 می دمتو کنی زيادی ؼلط بخوای اگه اما…کردم سکوت خورديم هم با رفيق تا دو عنوان به روزی يه که نمکی

چينم می بدجورم…چينم … 

 

 روزم حال و من ديدن از…کنند نمی ياری پاهايم اما…شوم دور آنجا از خواهم می…شنوم می را سنگينش قدمهای صدای

گيرد می را دستانم و شود می نزديکم سريع…خورد می جا : 
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- پريده؟ رنگت اينقدر کنی؟چرا می چيکار شده؟اينجا چی…عزيزم…جلوه  

 

 گيرم می صورتم جلوی را دستم دو هر…بريزد بيرون دهانم از ام معده نداشته محتويات تمام که است االن کنم می احساس

آزارد می را گوشم کاوه انگيز نفرت صدای.شوم می خم کمی و : 

 

- برمياد؟ من از دارن؟کمکی مشکلی دکتر دکتر؟خانوم شده چی  

 

گويد می خشن و سرد که کيان صدای و : 

 

- ببريد تشريؾ شما…نخير … 

 

 به را ام تکيه…شود می حلقه کمرم دور کيان دست…کنم تجسم لبش روی را هميشگی مسخره نيشخند آن توانم می نديده

گويد می آرام و دهد می خودش : 

 

- بکش دراز کم يه من اتاق بريم بيا…عزيزم نيست چيزی … 

 

 چشم سوزن از ناشی سوزش سپس و پوستم خيسی احساس با…کشم می دراز تخت روی و کنم می همراهيش زحمت به

 پيشانيم روی نشسته سرد عرق…کرده تزريق تقويتی برايم که فهمم می است سرنگ توی که محلولی رنگ از…گشايم می

شود می تر گرفته درهمش قيافه…گيرد می را فشارم و کند می پاک را … 

 

-  آخر چون…بگيری مرخصی تونی نمی که االنم…بيمارستان بيای تونی نمی ديگه شرايط اين با…پايينه خيلی فشارت

 …ترمه

 

گويم می و شوم می خيز نيم زحمت به…خوانم می را حرفش نگاهش از…کند می سکوت : 

 

- بيارم دووم ترمو اين تونم می…کيان خوبم من … 

 

گويد می عصبانيت با و اندازد می گردنش دور را اش طبی گوشی : 
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-  کم يه بدی؟اگه امتحان و بخونی درس خوای می جوری بدی؟چه شيفت خوای می جوری روز؟چه و حال اين اينجوری؟با

 تر ضعيؾ داری روزم به روز…خوری نمی که هم ؼذا…بودی رفته حال از ديوار گوشه همون بودم رسيده بهت ديرتر

 اين با…لرزه می بدنت…ديواره اين گچ عين رنگت…کنی می کم وزن داری همش…بنداز خودت به نگاهی يه…شی می

کنم؟ تماشات بشينم و بذارم دست رو دست داری توقع شرايط  

 

آورد می در کشويش از سفيدی برگه و نشيند می ميزش پشت : 

 

- تموم…کنی می امضاش…نويسم می انصرافتو…نميشه اينجوری … 

 

 بر که خطی هر…شود می جمع چشمم در اشک انداخته چنگ وجودم بر که ناتوانی همه اين از…برخيزم کنم می سعی

گويم می التماس با.کند می فرو من قلب به که است خنجری انگار کشد می کاؼذ : 

 

-  که زحمتی نذار…ميام شدم که خوب…گيرم می استعالجی روز دو يکی…خدا به شم می خوب…ننويس…کيان نکن

بره هدر کشيدم ماه چند اين توی … 

 

کند می خالی من سر بر دارد کاوه از که هم خشمی انگار…خيلی…است عصبانی : 

 

-  و خوندن درس نيست؟نگفتم شدن دار بچه وقت االن بودم بچه؟نگفته اون و خودتو رفتن بين از قيمت قيمتی؟ها؟به چه به

کشی؟نگفتم؟ نمی…تونی نمی…ضعيفه بدنت تو دارن؟نگفتم منافات هم با شدن دار بچه  

 

گويم می ام زده سرما و لرزان تن با…شکند می بؽضم : 

 

- بوده؟ عمد از خواستم؟مگه من منه؟مگه تقصير مگه  

 

 و کشد می بيرون تنش از را روپوشش…شود می واژگون پشت از صندليش که خشن آنقدر…شود می بلند جا از خشم با

گويد می و کند می پرتش ميز روی : 

 

- موندم که من…سرپايی چطور…هفته رو فشارت.بزنن سرم يه واست بيان بگم تا بمون جا همين … 

 

 است ايستاده پنجره به رو عصبی و کالفه کيان…دوزم می گردد می رگم دنبال اخم با که پرستاری به را نگاهم نگرانی با

گويد می و کند می کيان سمت به رو مضطربانه پرستار.رود می ور موبايلش با و : 
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- نميشه پيدا…کالپسه رگاشون…شدن دهيدراته خيلی.…دکتر آقای … 

 

گويم می ام شده ضعيؾ صدای با…کشد می پرستار دست از را آنژيوکت خشم با و کند می پوفی کيان : 

 

- ندارم نياز سرم.خوبم من . 

 

 با و کشد می پوستم روی بار چند را الکلی پنبه…شود می خفه گلويم در هم صدا نيمچه همان که کند می نگاهم چنان

 می را چشمانم و گويم می ای آهسته آخ…کند می فرو را سوزن و زند می نظرش مورد ناحيه به ضربه چند دستش

گويد می پرستار به که شنوم می را صدايش.بندم : 

 

- بيارن نو پتوی واسش انبار از بگين لطفا   … 

 

 با اما…کنم شکايت کرده احاطه را وجودم که حدی از بيش سرمای از ندارم جرات…کشد می تنم روی را خودش پتوی

 را موهايم گيره و آورد می بيرون سرم از را ام مقنعه.کنم می استقبال رسد می راه از که جديدی پتوی از اشتياق و لذت

 می تنظيم را سرم قطرات سرعت…زنم می لبخند اخمويش چهره به و کنم می باز چشم حالی بی با.کند می باز

گويد می و گذارد می پيشانيم روی را دستش.…کند : 

 

-  پارتی و بدبختی هزار با اونم…گرفتم استعالجی واست رو هفته آخر تا…خونه برمت می شد تموم که سرمت

 پاتو بدم اجازه محاله ديگه وگرنه…هيچ که شد بهتر حالت اگه…نميشه موافقت مرخصی گونه هيچ با االن چون…بازی

بذاری اينجا … 

 

گويم می آهسته و گذارم می دستش روی را دستم : 

 

- مياد پيش بارداری زن هر واسه…طبيعيه کامال   من روز و حال کنی؟اين می بزرگش اينقدر چرا ! 

 

شود می ور شعله خشمش آتش دوباره : 

 

-  بايد خطرناکی شرايط همچين با بارداری زن همچين…باشه اينجوريم که مياد؟گيرم پيش بارداری زن هر واسه هفت فشار

 در پدرم کشيدم استرس ماه يه اين تو بس از…وايسه پاهاش رو…بيدار صبح تا شب اينکه نه باشه مطلق استراحت
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 بار صد صبح تا…بيرون انداختيم که اتاقم از…بزنم دست بهت ذاری می نه…بشم نزديک بهت ذاری می نه.…اومده

کردی؟ درست ما واسه زندگيه آخه…نشه بد حالت که زنم می سر بهت ميام ميشم بيدار  

 

 به نسبت که ست دردی چه دانم نمی…اندازم می پايين را سرم و شوم می خجل ام کرده حقش در که ظلمی يادآوری از

 خواستم…زند می هم به را حالم…ام شده حساس…بودم هالکش که تنش بوی به نسبت…بودم عاشقش که عطری همان

کنم می زمزمه زيرلب…رفت اتاق از خودش و کرد نگاهم سرزنشگرانه و دلخوری با تنها…کنم عوض را اتاقم : 

 

- کنم؟ چيکار ميگی.…کيان نيست که خودم دست  

 

گويد می و کشد می صورتش به دستی : 

 

-  داروهاتو…شم می پشيمون خودم کرده از که کنی می نگاش طوری ميارم واست ؼذا.عزيزم کنی نمی همکاری خودتم

 و ورزشها…زنی می ؼر و ميکنی پيؾ و اخ کلی بخوری خوای می تقويتی شربت قاشق يه…خوری نمی موقع سر

 داره هم رو چيزا اين بارداری…تونم نمی…نيست خودم دست که اينه بهانتم…دی نمی انجام داده دستور دکتر که حرکاتی

کنی کمک بهبودش تو و بپذيری رو شرايط اين بايد نخوای چه بخوای چه…ديگه … 

 

 را صدايش…کند نمی درک را شرايطم چرا که فهمم نمی…رحم بی و بداخالق کيان يا ام شده نازک دل و حساس من يا

شنوم می نزديکتر فاصله از : 

 

- شکمته تو که اونی يا ای بچه تو دونم نمی…گردونه برمی روشو و کنه می بؽض خانوم..زنيم می حرفم تا…بيا … 

 

گويم می ناراحتی با : 

 

- کنی؟ می خالی من سر چی واسه…خرابه ديگه جای از اعصابت تو  

 

گذارد می پشتش را دستانش و ايستد می راست : 

 

- خرابه؟ کجا از اعصابم بگی ميشه  

 

ميگويم و زنم می زل براقش چشمان توی : 
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-  تو…زدی می داد سرش داشتی امروزم.کنين می بحث هم با دارين که بينم می هميشه…شنيدم حرفاتونو…کاوه از

بود؟ دعواتون قاطی من اسم چيه؟چرا کاوه با مشکلت  

 

گويد می خشن و شمرده و شود می خم بدنم روی…شده ديگر وقت هر از تر ؼليظ چشمانش جديت و تيرگی حاليکه در : 

 

- وايسی؟ گوش فال نبايد که نگرفتی ياد هنوز  

 

 به و ميدارد بر را روپوشش…چرخانم می مخالؾ سمت به را صورتم و کنم می سکوت که ترسم می نگاهش از اينقدر

گويد می سردی : 

 

برگردم من تا باشه سرمت به حواست خودت…بخش تو رم می سر يه - .. 

 

 از تا کنم می خم را آرنجم بالفاصله و کشم می بيرون دستم از رو آنژيو و نشينم می شد رگم وارد که سرم قطره آخرين

 و گذارم می دستم روی و ميدارم بر کاؼذی دستمال کيان ميز روی از و شوم می بلند احتياط با.کنم جلوگيری خون خروج

 می سينه به سينه کيان با.زنم می بيرون اتاق از و پوشم می را ام مقنعه و بندم می را موهايم.دهم می فشارش کمی

گويد می فقط چون.ندارد من از خوشی دل انگار هم او.ترسم می عصبانيتش از هم دلخورم هم…شوم : 

- بيام و کنم عوض لباسمو کن صبر . 

 دانم نمی.کنم می بازی مانتويم های دکمه با و ام انداخته زير به را سرم مظلومانه.کند می طی اخم با هم را خانه مسير تمام

 شخصيتش از جنبه اين که بود مدتها…است ترسناک واقعا  …بداخالق کيان…تنديم و تلخی اين مستحق گناهم کدام خاطر به

بودم کرده فراموش را … 

 سری…فهمد می خودش اما…بزنم حرفی کنم نمی جرأت…روند می سياهی چشمانم فشار اختالؾ خاطر به آسانسور توی

. شوم وارد تا ماند می می منتظر و کند می باز را آپارتمان در…گيرد می را بازويم زير و دهد می تکان تاسؾ عالمت به

گويد می لب زير…روم می اتاق سمت به و اندازم می مبل روی را کيفم : 

- بخوری ؼذا بايد.بخوابی اتاق تو کجا؟نری . 

گويم می خشم با.کنم می نگاهش عصبی و کرده بؽض…فهمم نمی را خشنش و سرد رفتار اين دليل : 

-  چند يه تونی نمی آوردم؟يعنی بابام خونه از رو بچه اين من مگه…بدونم بدرفتارياتو اين دليل خوام می…خوام نمی ؼذا

هستا هم تو بچه…بچه کنی؟اين تحمل منو بدحالی وقت … 

گويد می و زند می موهايش به چنگی : 

- بخور چيزی يه بيا و کن عوض رو لباسات …گی می چی تو…ميگم چی من  
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 نفوذ رنگم شيری بافتنی به دستم خون.…آورم می در را لباسهايم…روم می اتاق به و چرخم می پايم پاشنه روی حرص با

 را زرشکيم بافت پيراهن و گيرم می دوش…کند می دگرگون را حالم صحنه اين ديدن اما…ندارم رفتن حمام توان…کرده

گويم می اختيار بی و خورم می جا ديدنش از…نشسته منتظرم تخت روی…زنم می بيرون حمام از و پوشم می : 

 

 اينجايی؟-

 

گويد می و کند می باز هم از را دستهايش : 

 

- زنه؟ می بهم حالتو هم نشستنم اينجا داره؟نکنه چيه؟اشکالی  

 

 با…زنم می شانه و کنم می خشک را موهايم سشوار با و نشينم می توالتم ميز پشت. …کنم خفه را خودم خواهد می دلم

 نگاهش دلخور.…گيرد می را مچم…بياندازم ماشين توی تا دارم برمی را کثيفم بلوز.…گرفته نظر زير را حرکاتم دقت

گويد می آهسته و زند می کنار را موهايم…است اش سينه به نگاهم…ايستد می رويم به رو و شود می بلند.…کنم می : 

-  از بيش ضعؾ و شديد خونی کم…سنگينت درسای و شيفتا…جسمانيت وخيم حال اين…بفهم اينو.…نگرانتم من

کنه می ديوونم داره…حدت ….. 

شود می تر نزديک …. 

- شده تنگ واست دلم.…کنم تحمل رو دوری اين تونم نمی ديگه.…بدتر همه از …. 

 می جا به جا آؼوشش توی…معذب.…کنم کنترل را خودم کنم می سعی…اندازم می ام بينی روی چينی تنش عطر از

 .…شوم

کند می زمزمه و برد می فرو گردنم گودی توی را سرش : 

- باشه راضی دوری همه اين از بچمونم نکنم فکر … 

 می و کند می بؽلم محکم دوباره اما…زنم می عقبش کمی دست با…کنم می حس مری درون به را ام معده اسيد هجوم

 :گويد

- بچه نه…تو نه…شی اذيت ذارم نمی…ندارم طاقت ديگه…اينجا بيا … 

دوم می دستشويی سمت به و دهم می هلش شدت به و گذارم می اش سينه روی را دودستم هر…رسيده دهانم به اسيد … 

 

است کرده ترک را خانه کيان آيم می بيرون وقتی ….!! 

 

 لج انگار اما..است سردم.کنم می جمع شکمم توی را پاهايم و کشم می دراز کاناپه روی…وقتی هر از تر حال و حس بی

 دم هر اما…کشم می حضورش که از عذابی تمام وجود با…نه بچه اين با…نه.…بچه اين با و کيان با..خودم با…ام کرده

گويم می زيرلب و کشم می شکمم به دستی…شده وابسته قلبش ضعيؾ ضربانهای به بازدمم و : 
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- داره دوست بيشتر منم از رو تو مطمئنم اما…عصبانيه بابا…مامانی نخور ؼصه … 

 

 بوی و سرخ چشمان و است ريخته بهم و خسته اش چهره…برگشته کيان.…کنم می باز چشم پتو نرمی و گرما لمس با

گويد می اش شده دار خش صدای با…دهد می حالش خرابی از خبر رسد می مشام به که الکلی : 

 

- خوردی؟ خوابيدی؟چيزی اينجا چرا  

 

گويم می و دهم می تکان نفی عالمت به را سرم : 

 

- نخوردی که ؼذا.بودم تو منتظر نه … 

 

گويد می و دهد می نشان را ناهارخوری ميز دستش با : 

 

- بخور پاشو…گرفتم هم تو واسه…خوردم من …. 

 

 صورتم و دست…زنم می کنار را پتو…کنم نمی مخالفت اما…کند می تشديد را تهوعم حس هم خوردن ؼذا تصور حتی

 را دستم دوباره شده کباب ی جوجه ديدن از و دارم می بر را ظرؾ روی سلفون…روم می آشپزخانه به و شويم می را

روم می دستشويی به و گذارم می دهانم روی … 

 بی صورت به و ايستم می آينه مقابل کمی…پاشم می صورتم به آب مشت چند…اند گرفته درد شکميم های ماهيچه تمام

 هدؾ بی را گوشيش و نشسته مبل روی…شوم می خارج دستشويی از و بندم می را آب شير…کنم می نگاه رويم و رنگ

گويد می و شود می بلند جا از من ديدن با…چرخاند می دستانش ميان : 

 

-  که بزنم زنگ کی به دونم نمی…نداشته بارداری تجربه که منم مادر…خاموشه گوشيش گيرم می تماس مامانت با چی هر

برسه بهت کم يه و اينجا بياد … 

 

گويد می ؼيظ با بعد ثانيه چند…گذارد می گوشش روی را گوشی و گيرد می شماره باشد من جواب منتظر اينکه بدون : 

 

- انگار نه انگار و ست حامله دخترش دونه می خيال؟خوبه بی اينقدر آدم … 
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کند می طی را خانه عرض و گذارد می گلويش روی را دستش…گيرد می شماره دوباره … 

 

- نيست خوب حالش جلوه.گرفتم تماس همين واسه خوبين؟؟؟راستش شما..ممنون…مامان سالم..الو .. 

 

گويد می من به رو…کند می قطع که را تماس…دهد می توضيح را شرايطم : 

 

-  اين با ترسم می.…ده نمی قد جايی به عقلم ديگه من…بمون ما خونه استراحتی که روز چند اين…کن جمع رو وسايلت

بری دست از وضعيت … 

 

گويم می و کنم می قطع را حرفش : 

 

- ميای؟ هم تو  

 

پوزخند هم شايد…زند می لبخند … 

 

- بخوابم؟ کجا من…تو واسه يکيشم…اينا مامان مال يکيش…نداره بيشتر خواب تا دو که اونجا  

 

گويم می و کنم می من و من کمی : 

 

- مونم می جا همين من…نريم پس … 

 

گويد می شده اش تازه اس ام اس جمع توجهش تمام حاليکه در : 

 

-  چاره…کنه ول رو زندگيش خونه تونه نمی که هم مامان…بمونم خونه تونم نمی من که رو روز چند اين…خانوم نميشه

تره راحت خيالم منم اينجوری…نيست ای … 

 

گويم می آهسته : 
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- ترم راحت اونجا…خودمون خونه رم می پس … 

 

گويد می و گيرد می گوشيش از چشم…است دار صدا و واضح کامال اينبار پوزخندش : 

 

- باشه؟؟؟ مراقبت که هست آخه؟کسی داره خودمون خونه با فرقی چه اونجا  

 

 با و دارم مراقبت به نياز که دانم می هم خودم اما…نيستم راضی ماهان همسايگی در درست آنهم…کوی به بازگشت از

روم می کوی به و کنم می جمع را وسايلم پس…بدهم دست از هم را ام بچه حتی است ممکن شرايط اين … 

 

*********** 

 سابق تخت روی و آورم می در ساکم از را لباسهايم…آورد می لبم بر خنده…عمه هم سر پشت و وقفه بی ؼرؼرهای

است سرتقش پسر و عمه نفره دو مکالمه به حواسم تمام اما…چينم می کيان … 

-  با واال…گرفته الکل گند بو هيکلت ؟؟کل…خوردی چيه مشروب همه اين…اينجوريه دختره روز و حال بينی می تو

آورده شانس نيومده سرش باليی االنشم تا تو مثل خيالی بی آدم وجود … 

گويد می و برد می باال را صدايش معترضانه کيان : 

-  تازه…کنم می خودم دل واسه کاريو يه که باريه اولين اين ماه يه از نکردم؟بعد که ميکردم چيکار بايد خيالم؟ديگه بی من

 حس همش…نشه اذيت که زنم نمی عطرم حتی ماهه يه…باشه بهش حواسم و نپره سرم از هوش که خوردم حدی در اونم

نميگيره عقش من اندازه به هيچی از…دم می بو کنم می … 

گويد می ماليمت با چون…گرفته اش خنده هم عمه که است معلوم…خندم می بلند بلند اختيار بی : 

- باشه تو ميل باب چی همه نبايد که هميشه…بذار جيگر رو دندون ذره يه هم تو…ديگه همينه باردار زن…جان پسر … 

شنوم می ميز روی را چيزی کوبيدن صدای .. 

- بوده من ميل باب چی همه هميشه که چقدرم !!! 

 سقؾ يک زير دوری همان به من…گيرد می دلم…است رفتن آماده و گرفته دست در را کتش…روم می بيرون اتاق از

ندارم عادت نباشد جاری آن در او نفسهای که ای خانه توی خوابيدن به…ترم راضی … 

 کيان…ندارد محرکی بوی هست چه هر اما کند می درست چه دانم نمی…است پختن ؼذا مشؽول و ايستاده گاز پای عمه

گويد می و زند می لبخندی من ديدن با : 

- کنار کشه می خودشو و کنه می درست آتيشو…اومد هم فتنه عامل…بيا … 

گويم می و ايستم می مقابلش : 

- ديگه بمون جا ؟؟؟همين…نری نميشه … 

گويد می و اندازد می باال را ابرويش لنگه يک شيطنت با : 
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- اونوقت؟ بخوابم کجا  

گويم می و کنم می نگاه…دارد را هوايمان چشمی زير که عمه به خجالت با : 

- خودت اتاق تو خب … 

گويد می و زند می چشمکی : 

- خوابی؟ می کجا تو  

گويم می و زنم می بازويش به مشت با : 

- خب خوابم می همونجا منم…کيان نکن اذيت … 

گويد می و خندد می : 

- بخوابيم؟؟؟ نفره يه تخت رو چطور االن…دی نمی رامون نفره دو تخت رو  

کند می پادرميانی عمه : 

- کنی؟ می سختش اينقدر چرا…جون مادر بخواب زمين رو تو خب  

گويد می و زند می سينه به را دستانش…بارد می صورتش اجزای تمام از شيطنت : 

- بره نمی خوابم زمين رو…نچ … 

گويم می و کنم می نگاهش مستاصالنه : 

- خوابم می زمين رو من خب … 

کشد می را لپم و خندد می : 

- باش راحت تو…خانومی زنم می سر بهت ميام … 

گويد می عمه به رو و پوشد می را کتش : 

- روشنه هميشه موبايلم…بگيرين تماس داشتين کاری وقت هر…امانت شما دست ما عيال و اهل … 

 

 می را در که لحظه همان درست من و…رود می و ريزد می بهم مرا موهای دستش با…بوسد می را مادرش صورت

شوم می دلتنگش بندد . 

 

 می نگاهم لبخند با عمه…زند نمی پس را ؼذا ام معده مدتها از بعد…خورم می را ام خوشمزه ماهيچه سوپ محتاطانه

کنم می ممانعت که بکشد برايم را دوم کاسه خواهد می…کند : 

 

- بهتره نشه پر اين از بيشتر م معده…جون عمه کافيه … 
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 نمی رضايت کند نمی خالی حلقم توی را گرفته خودش که ليموشيرينی و پرتقال آب مخلوط حاوی ليوان تا اما کند می قبول

 خيال به…زنند می را در زنگ…کند نمی بد را حالم است ؼالب اش شيرينی به ميوه آب ترشی چون خوشبختانه…دهد

 و مادر شديد احساسات ابراز…کند می فروکش هيجانم مادرم و پدر ديدن با اما…پرم می جا از زده ذوق است کيان اينکه

کند می باز دستشويی به را پايم دوباره دهد می تنم به که فشاری … 

 

کند می مقاومت سرسختانه عمه اما…بروم خودمان خانه به که دارد اصرار مادر … 

 

-  شب تا صبح از که دوتا شما بعدشم…گيره می تحويلشون منم از…سپرده من دست رو ش دردونه عزيز دوتا اين کيان

آخه؟؟؟ بياد کجا طفلکی اين…نيستين خونه  

 

کند می تاييد هم پدرم : 

 

- بگيری؟ مرخصی رو روزه چند اين تونی می شما…بهتره باشه ش عمه پيش…خانوم ميگه راست  

 

 شب نيست خوب حالم اينکه بهانه به و زنم می پوزخندی…سوزد می خودم کسی بی حال به دلم…نه.…يعنی مادر سکوت

برم می پناه اتاقم به و گويم می بخير … 

 

 و زنم می مسواک…کشم می آهی…ای نخوانده اس ام اس نه دارم ای رفته دست از تماس نه…کنم می چک را ام گوشی

 ؼرورم اما…لؽزد می اسمش روی دستم…نيست خبری هيچ…کنم می نگاه را ام گوشی دوباره…نشينم می تخت روی

 می فرو بالشش توی را سرم و کشم می دراز…بپرسد را حالم و بگيرد تماس که اوست وظيفه نظرم به…کند می سرکشی

است ؼنيمت هم کمترين همين…نيست خودش که حاال…مانده باقی عطرش از ضعيفی بوی هنوز..برم … 

 

 سريع…آسفالت روی الستيک شدن کشيده صدای شنيدن از اما…بندم می را چشمانم و کشم می باال گردنم زير تا را پتو

 ديوار به را دستم شوم می مجبور تعادلم حفظ برای و رود می سياهی چشمم که سريع آنقدر…خيزم برمی

 می پياده ماشينش از ماهان!!! نيست کيان…زنم می کنار را پرده گوشه و روم می پنجره پشت پاورچين…بگيرم

 می هم فاصله همين از حتی…شده شانه باال به رو موهای و تيره شلوار و کت با …شيک و مرتب هميشه مثل…شود

 و گيرد می باال را سرش ناگهانی کامال   و کند می مکث کمی…زند می دور را ماشين.…ببينم را شلوارش اتوی خط توانم

 نديده مرا کاش.…گرفته اوج قلبم ضربان…کشم می کنار را خودم و اندازم می را پرده سريع…شود می خيره پنجره به

باشد نديده کاش…باشد … 

 

 را دستم…بندم می را صدايش و کنم می گوشيم به مجددی نگاه نوميدی با…شده سنگين پلکهايم…گردم می بر تختم به

خوابم می و گويم می بخير شب شده زندگيم تمام که ايم خرده و ماه دو بچه به و کشم می شکمم روی گونه نوازش … 
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****** 

 خواب ميان…دهد می خنکا صورتم تمام به لبهايش خيسی و اندازد می طنين گوشم توی گفتنش جلوه صدای شب های نيمه

 به که ای بوسه اما…بينم می خواب کنم می فکر…گرفته آؼوشم در تقريبا   و نشسته تخت روی..گشايم می چشم بيداری و

کنم می زمزمه خوابالود…نامرتبش موهای به.  کشم می دست صورتش به…کند می هشيارم زند می گردنم : 

 چ-

 

 می سيخ سرجايمان هراسان کيان و من…شود می اتاق وارد عمه آن متعاقب و خورد می در به محکمی ی تقه

 و کند می پوفی عصبانيت با که کنم می کيان به نگاهی شرمزده…زده زل ما به شده گرد چشمان با و متحير عمه…نشينم

گويد می مادرش به : 

 

- بود؟ اومدن داخل وضع چه اين آخه…من مادر ترکيد زهرمون  

 

ميگويد و کند می نگاه کيان به گاهی…من به گاهی متعجب همچنان عمه : 

 

- اومدی؟ کنی؟کی می چيکار اينجا تو  

 

گويد می و برد می فرو موهايش ميان را انگشتهايش کيان : 

 

- چنده ساعت…اومدم شب نصفه … 

 

گويد می دهد می تکان را سرش حاليکه در و نشيند می عمه لب روی…ذره ذره…لبخند : 

 

-  اين و برگردی شی مجبور شب نصفه که …ری می و کنی می ناز چی واسه نداری زنتو دوری طاقت دونی می که تو

کنی زابرا رو معصوم طفل … 

 

شود می بلند جا از هراسيمه و دارد می بر بالش کنار از را ساعتش کيان … 

 

- مادر؟ نکردی بيدار منو چرا…شده رد هم نه از ساعت وای  

 

گويد می و خندد می بلند عمه : 
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- حاضره صبحونه…بشورين روتونو و دست زود…باشی شاکی داری حق…اينجايی تو داشتم خبر من اينکه نه .. 

 

 تعويض مشؽول و برميگردد تميز و شسته صورت و دست…مانم می رختخواب توی…همانجا و پيچم می دورم را لحاؾ

دهد می ارائه را الزم های توصيه هم حال همان در…شود می لباس : 

 

-  سرهم پشت عمل چندتا من…بهتره واست نباشی سرپا…بکش دراز تونی می که اونجايی تا…بخوری داروهاتو نره يادت

 چرخی يه بيرون بريم شی حاضر که گيرم می تماس باهات شد تموم کارم…بکشه طول کی تا نيست معلوم…دارم

 …بزنيم

 

 می من به رو و دارد می بر را کتش..کند می مرتبشان دست با هم بار چند و برد می فرو موهايش توی را شانه

گويد می و گذارد می ام گونه روی را دستش…نشيند می کنارم و زند می لبخندی…چرخد : 

 

- بهتره؟ حالت امروز  

 

کشد می گردنم روی را انگشتانش…کنم می بسته و باز را چشمانم … 

 

- بگيرم؟ واست نداری احتياج چيزی  

 

دهم می تکان راست و چپ به را سرم … 

 

 می آن روی را لبهايش و گيرد می را دستم…کند می بلند را سرش.بوسد می را شکمم و کند می جدا تنم از را لحاؾ

گويد می آهسته و گذارد : 

 

- باش خوشگلش مامان و دخمرم مواظب … 

 

 از قبل…خيزد می بر و بوسد می را دستم کؾ…کنم می نگاهش احساسم تمام با و کشم می اش شده زبر صورت به دستی

گويم می آهسته اتاق از خروجش : 

 

- برو بعد بخور چيزی يه … 
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گويد می و زند می چشمکی گرفته دستگيره به را دستش حاليکه در : 

 

- بدم قورت درسته رو شما …کنه قسمت خدا منتظرم …. 

 

اند شده سنگين چقدر…کيان رفتنهای اين تازگيها و…گيرد می دلم و…رود می و . 

 

گويد می و کند می نگاهم نگرانی با عمه…آورم می باال هم را همه و خورم می زور و ضرب هزار با را ام صبحانه : 

 

- ری می بين از که اينجوری…نميشه بند معدت تو هيچی…مادر کنم چيکارت … 

 

گويم می و بوسم می را سفيدش و تپل گونه : 

 

-  از…نگين کيان به چيزی خدا رو تو فقط…شم می خوب بگذره که دوماه يکی اين…نترس…جونم عمه نيست چيزی

کنه می محرومم دانشگاه و درس … 

 

 وقت اين دانم می…روم می محوطه به و اندازم می دوشم روی را شنلم…خورم می را قرصهايم…رفته سر ام حوصله

 روی پياده زياد توان نمی دارم که ضعفی خاطر به…بزنم قدم کمی آرامش با توانم می و است خلوت کوی روز

 چرخم می که کمی…بکنم دل موهبت اين از توانم نمی…زده رقم را پاکی و ماليم هوای زمستانی جان کم آفتاب…کنم

 تمام لبخند با بلکه…ريزم نمی اشک اينبار…کيان پنجره مقابل نيمکت…نشينم می هايم خاطره نيمکت روی و برميگردم

 می…بودن او بی…بودن او با روزهای از…گويم می پدرش از…کنم می تعريؾ فرزندم برای را تنهايی بد روزهای آن

 گهواره روی را دستم دو هر…شود نهادينه و بنشيند هم او جان در جفت طريق از دارد جريان رگهايم در که عشقی خواهم

گويم می زيرلب و گذارم می فرزندم : 

 

-  پوست کردن نوازش…ظريفت و قشنگ تن بوييدن…کوچولوت دستای اون بوسيدن..کردنت بؽل واسه ميای؟دارم کی پس

 بيشتر باباتم از رو تو…کنم می احساس گاهی…بمونه خودمون بين گم می چيزی يه…زنم می له له…لطيفت و نرم

دارم دوست … 

 

 فرزندم حضور از آنقدر…گرفته نظرم زير و ايستاده نيمکت کنار ماهان…چرخانم می را سرم آشنايی نگاه سنگينی از

ميگويم و زنم می محوی لبخند…شود نمی تالطمم باعث کسی هيچ حضور که آرامم : 
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- دکتر سالم … 

 

 رخ نيم به نگاهی…نشيند می کنارم و گذارد می جيبش توی را سوييچش چون…ندارد جنگ قصد امروز هم او اينکه مثل

گويم می و کشم می هايم ريه داخل به لذت با را هوا…زنم می بؽلم زير را دستانم…کنم می اش گرفته و جدی : 

 

- ست العاده فوق هوا …. 

 

گويد می کند نگاهم اينکه بدون و دهد می بيرون صدا پر را بازدمش : 

 

- نشينين اينجا زياد بهتره دارين شما که شرايطی با…داره سوز ولی..آره … 

 

شدنم کيان بچه مادر از.…شدنم مادر از…بارداريم از…دارد خبر پس … 

 

زنم می صدايش…برود که خيزد برمی … 

 

 …ماهان-

 

 می خيره سياهش چشمان در و ايستم می رويش در رو…گردد می بر باالخره اما…کند می تعلل برگشتن برای

 می پايين را سرم…کند می سخت برايم را زدن حرؾ نافذش و سرد نگاه…است انعطاؾ بی و سخت صورتش…شوم

گويم می و اندازم : 

 

- کنی فراموش منو جنايت تونی نمی وقت هيچ دونم می…کردم بد هم خيلی…کردم بد که دونم می … 

 

کند می قطع را حرفم : 

 

- ندارم حرفا اين شنيدن به ای عالقه … 

 

دارم می نگهش و گيرم می را کتش لبه…برود که کند می عقبگرد دوباره … 
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- کنم کم وجدانم عذاب بار اين از کم يه حداقل بذار…بدم توضيح برات بار يه فقط بذار ولی…دونم می … 

 

گويد می و زند می داری صدا پوزخند : 

 

- ميشه؟ کم وجدانت عذاب از زدن حرؾ با واقعا    

 

گويم می و کنم می رها را کتش خشمگين : 

 

-  نفهميدم چون…دادن خوردم به رو لعنتی مشروب اون چطوری نفهميدم چون…نبودم مقصر اتفاق اون تو من چون…آره

 فراموش کيانو بودم تو زن که مدتی تمام…کنم نمی کتمان…آره…بودم بچه چون.…شدم برده اتاق اون به چطور

 گذاشتم کج پامو من نه روز اون تا خدا به…کنم خيانت بخوام يا بفهمم رو خيانت معنی که بودم اون از تر بچه اما…نکردم

 بی نميگم…بودی فهميده که خودت…دونی می که خودت..شدم می وابسته…شدم می مند عالقه بهت داشتم…کيان نه

 چال دلم گوشه يه…کيان به نسبت حسمو که بودم قائل احترام واست اونقدر…شد چی نفهميدم من قسم خدا به اما…تقصيرم

 گوشمو کيان…لؽزيدم که هم جا هر…خوردم سر که هم جا هر تازه…باشم تو با فقط و فقط…منزه و پاک و کنم

دونی؟ می رو اينا تو…برم برش و دور تو بدون بود کرده ممنوع اصال  …پيچوند  

 

گويد می و کند می فرو جيبش توی را دستانش : 

 

- شنوم می داری تری تازه حرؾ اگه…دونم می رو اينا…آره … 

 

کنم می زمزمه…نيست پيدا هيچی چشمانش در…کنم می نگاهش تعجب با … 

 

- همين…ببخشی منو خوام می فقط … 

 

رود می و..گيرد می فرا را صورتش تمام نيشخندش .. 

 

 کار که داده پيام يک فقط پاسخم بی تماسهای تمام پاسخ در و نيامده هنوز کيان…صبح دو…کنم می نگاه ساعت به

 را گلويم راه چيزی…خورد می را پيم و رگ ذره ذره…افتاده قلبم جان به خوره مثل ؼصه…گردم برمی دير…دارم

شک شبيه.…خشم شبيه…بؽض شبيه چيزی…بسته … 
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 درد و زند می چنگ رحمم ديواره به من از تر طاقت بی ام بچه…ست فراری چشمانم از خواب…شده عزرائيلم مثل تخت

 اما…ام روحيه برای…برويم بيرون بود قرار…بيايی زود بود کيان؟کجايی؟قرار کجايی…ريزد می جانم به

 پس…نيستی که هم من پيش اينجا…نيستی که هم خانه…نيستی که هم نبوی دکتر پيش…نيستی که بيمارستان…نيستی

 کجايی؟کجا؟

 از…لرزم می…گذارم می زانويم روی را سرم…گيرم می آؼوش در را پاهايم و نشينم می…ديوار کنج سه…زمين روی

ترس از…ترس از…ترس از…نه…ؼصه از…نه…بارداری از…نه…سرما … 

 روشی هيچ اما…کنم آرامش خواهم می…زنم می چنگ را شکمم…انگار دارد استرس هم او…کند می تابی بی ام بچه

برد می خوابم چطور و کی فهمم نمی و شوم می مچاله خودم در بيشتر…نيستم بلد دوماهه جنين يک کردن آرام برای … 

 می درازم تخت روی…دارم می نگه بسته را چشمم اما…را پايم زير شدن خالی و کنم می حس زانويم زير را دستانش

 می را سرم…کنم می حس صورتم روی را نفسش گرمی…شده خشک بدنم…کشد می رويم را پتو…کند

شنوم می را نوازشگرش صدای…چرخانم … 

- نفس؟ بيداری  

گويم می…دهم فرو را بؽضم کنم می سعی حاليکه در و کشم می سرم روی را پتو…کنم می پشت : 

- بودی االن تا که همونجايی برو …. 

کند می زمزمه و گذارد می بازويم روی را دستش : 

 …جلوه-

 و عمه خاطر به…کنم می خفه را فريادم.…کوبم می اش سينه روی را ام کرده گره مشت.…نشينم می تخت روی

 …شوهرش

- گذاشتن يادگاری تنت رو.…رو عطر بوی اين که همونجايی برو…بيرون برو … 

گويد می و برد می اش بينی نزديک را پيراهنش متحير : 

- جلوه کنی می اشتباه بو؟داری کدوم … 

گويم می بلند نيمه و دهم می نشانش را اتاق در دست با : 

 …بيروووون-

 

رود می و…کند می نگاهم ثانيه چند…خيزد می بر .. 

 

 خانه از خروجم اما…بروم عمه شدن بيدار از قبل بايد…زند می تازيانه را صورتم دی اواخر صبح شش خشک سرمای

 می خيره بنديلم و بار روی نگاهش…کند می برانداز را پايم تا سر متعجبانه…شود می ماهان آمدن بيرون با همزمان

کند می صدايم مردد…روم می و اندازم می پايين را سرم.…کنم می جا به جا دستم توی را ساکم…ماند : 

 

 …جلوه-
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خورند می بهم سرما شدت از دندانهايم …. 

 

- تنهايی؟؟؟…سرما اين تو…سنگين ساک اين با…صبح وقت اين  

 

تنهايم…ماهان تنهايم … 

 

دهم می تکان مثبت عالمت به را سرم … 

 

گويد می و کند می ام عمه ساختمان به نگاهی…برد می فرو موهايش توی را دستش : 

 

- بخوای اگه…ری می کجا…يعنی…خوای می … 

 

گويد می و کند می فوت بيرون به را نفسش : 

 

- رسونمت می…شو سوار … 

 

 بخاری سريع…نشينم می کنارش…ندارم اين جز هم ای چاره…گرفته خاکستريم سلولهای از را کردن فکر قدرت سرما

پرسد می و کند می روشن را ماشين : 

 

- بريم؟ کجا  

 

دارم؟ را کجا کس بی رفتن؟من برای دارم را کجا من  

 

گويم می رفته فرو يقه در گردنم های مهره انعطاؾ حد آخرين تا که سری با : 

 

- دادم مهمونی که همونجايی…خودم خونه … 
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 رسيدن تا…گذارد می گاز روی را پايش و گويد می لبی زير باشه…کنم می حس را نگاهش سنگينی گذارا ای لحظه برای

کنم می تشکر ذاتيش حرفی کم اين از دل در…سرافکنده و شرمزده من و…کند می سکوت مقصد به … 

 

 خانه کوتاه ديوارهای ديدن با…کنم می راست را ام شده خشک گردن و دهم می جرات خودم به کند می که ترمز

کند می متوقفم صدايش…برم می دستگيره سمت به را دستم و رانم می لب بر تشکری…ام : 

 

- باشه؟ صحيح درندشت و وياليی خونه اين تو موندن تنها کنی می فکر  

 

گويد می و کشد می لبش روی را دستش…شود می قفل نگاهم توی مردمکش…کنم می نگاهش اشکيم چشمان با : 

 

- برمياد؟ من دست از کمکی  

 

گويم می فقط : 

 

 …ممنون-

 

گيرد می طرفم به و نويسد می پشتش را موبايلش شماره مياورد در جيبش از کارتی…کشد می آهی : 

 

- بگير تماس.…داشتی کاری … 

 

شوم می پياده ماشين از سريع و قاپم می دستش از را کارت …. 

 

 حس…ترس همه اين از بدتر…سرما همه اين از بدتر…تنهايی همه اين از بدتر…کيان نبود از بدتر…خرابم حال از بدتر

برگرفته در را وجودم که ست شديدی حقارت ..!!! 

 

 در دارم پتو چه هر…کنم می روشن را ها شومينه…من حرکتی و حسی اعصاب تمام مثل درست…زده يخ ام خانه

 نبوی دکتر اسم روی نگاهم…گيرم می دست در را گوشيم…کنم می مدفون آنها زير را خودم تنم پالتوی همان با و مياورم

 را متورمم پلکهای…کنم می آؾ را گوشی…بزنم حرؾ توانم نمی…شديد تهوع و بؽض اين با اما…است آمد و رفت در

 چند دانم نمی…است بدم حال و عجز و ناتوانی سر از که اشکهايی…چکد می بالشم روی اشک قطره قطره…بندم می

 بسته نقش مانتور در که تصويری به…کند می جدا تخت از را خميرم و خرد تن…خانه زنگ ممتد صدای…گذشته ساعت

روم می حياط به و کنم می نگاه … 
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 می داخل و زند می کنارم…بيند می که مرا روح بی و زده ماتم نگاه…ايستاده در پشت…خريد های بسته با ماهان

 برنمی را تنهايی همه اين ام بيچاره قلب…نيستم و ام ناراضی حضورش از…روم می سرش پشت…شود

 و نشينم می شومينه مقابل…کند می چه دانم نمی…شود می کار به دست و گذارد می کابينت روی را پالستيکها..…تابد

 بازويم…ماهان دست و کند می نوازش را ام شامه قهوه بوی…آيد می خوابم چقدر…گذارم می پايم روی را سرم

گويد می…دوزم می مقابلم سينی به را نگاهم…را : 

 

- شی گرم تا بخور…نکنه اذيت رو ت معده که کردم قاطيش شکر و قهوه هم کمی يه…کردم گرم شير واست …. 

 

 زيرلب…دهد می دستم به و ميدارد بر را فنجان…اندازد می پاهايم روی و آورد می پتويی.…دهم می ديوار به را ام تکيه

گويم می : 

 

- اومدی؟ چرا  

 

کند می نگاهم خيره و مستقيم…نشيند می رويم به رو . 

 

- پزشکم يه من چون … 

 

 ببخشيد…خورد می زنگ موبايلش…شده تر مهربان انگار که صورتی…چرخانم می صورتش اجزای ميان را نگاهم

 گردنم توانم نمی…است سنگين سرم…چشم می را شيرين قهوه شير از کمی…گيرد می فاصله من از و گويد می کوتاهی

 شدنش نزديک و…فهمم می را قدمهايش صدای…گذارم می زانوانم روی را دردناکم پيشانی دوباره…دارم نگه را

 می رخ به رخ نگران سبز چشم دو با و…دهم می نشان واکنش سريع…خورم می جا…را شدنم کشيده آؼوش ودر…را

 آؼوش از را خودم…بينم می مقابلم معذب و جيب در دست را ماهان و چرخانم می سر…کنم می نگاهش مبهوت…شوم

 می نگاهش مردد ماهان…برد می جلو را دستش…ماهان روی در رو…ايستد می…کند می رهايم…کشم می کنار کيان

کند می زمزمه…درهم و گرفته کيان…کند : 

 

- کنم تشکر ازت چطوری دونم نمی … 

 

 می و کند می من به نگاهی نيم…فشارد می را کيان دست…جدی کامال   و لبخند بی…آورد می باال را دستش هم ماهان

 …رود
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 بيرون پيشانيش و گردن رگهای تمام…گرفته خشم رنگ پيشش لحظه چند نگران نگاه…چرخد می سمتم به کيان

 کرده ترش خشن…شده کليد دندانهای ميان از خروجش که صدايی با و گيرد می نشانه آسمان سمت به را انگشتش…زده

گويد می : 

 

-  شيکمت تو بچه اون خاطر به اگه…مادرم جون به…خدا اون عظمت به.…خدا اون يگانگی به…خدا اون خداوندی به

بدی جون جا همين تا زدمت می اونقدر نبود … 

 

 می چشمش توی چشم…زنم می کنار پايم با را پتور…شوم می بلند جايم از سختی به…کنم می نگاهش حال بی و سرد

گويم می و دوزم : 

 

- بيرون برو من خونه از … 

 

 گرمی…بخورم زمين گذارد نمی و دارد می نگهم اما…خورم می تلو تلو…پراند می چشمم از برق اش کشيده ضرب

زنم می داد و کشم می بيرون دستش از را بازويم…برم می ام بينی سمت به را دستم زده شوک…کنم می حس را خون … 

 

 …وحشی-

 

کشم می جيػ…روم نمی رو از…کند می لمس را صورتم ديگر سمت دوم کشيده و … 

 

- کنی؟؟ می بلند دست من رو جراتی چه به…بيرون برو گمشو  

 

شنوم می صورتم نزديک را صدايش…پيچد می کمرم در درد…کوبدم می ديوار به و گذارد می دهانم روی را دستش : 

 

- کنم؟ ت خفه جا همين يا شی می خفه  

 

 می مرا ستون چهار و خانه ستون چهار فريادش صدای…زنم می پا و دست…اند شده گشاد درد و وحشت از چشمهايم

 …لرزاند

 

- آوردم فهمی؟کم می…آوردم کم…ديگه بريدم…کردی خستم…سر خيره احمق دختره…بگير خون خفه گفتم … 
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 دستش دو هر…شود می دور من از و گويد می بلندی ا ه…دارد می بر دهانم روی از را دستش…شود می سرازير اشکم

 می را اش خيره نگاه رد…ايستد می ای لحظه…پيمايد می بلندش قدمهای با را خانه عرض و طول و کرده مشت را

گويد می و گيرد می من سمت به را اش شده گره مشت…شده متمرکز ماهان خريد های بسته روی…گيرم : 

 

- کشتمت بمونيم خونه اين تو ديگه کم يه…بيفت راه ياال … 

 

ترم خشمگين او از من…برداشته خراش گلويم…هم را اشکم…کنم می پاک را ام بينی خون…دستم پشت با … 

 

- طلبکاری هم چيزی يه…کنی می خواد می دلت ؼلطی کردی؟هر رم چته … 

 

رسد می راه از هم رعد…طوفان از قبل های برق همان از…زنند می برق چشمانش … 

 

-  اوضاع بعد به اين از اصال  …هست که همينه…حقمه…نکنه درد دستم کردم کاری هر…کنی می تو رو ؼلط

کردم؟ شوهر يا گرفتم بدم؟زن توضيح کارم هر واسه بايد من گفته کی…همينه  

 

کنم می بلندتر او از را صدايم … 

 

-  از واهی های بهونه به منو نبود نياز…زدی می دلتو حرؾ مستقيم چيکار؟خب خوای می ديگه منو…برو پس…باشه

 مشؽول مرتب که بارداری زن گفتی می…باشه زن بی تختم متوالی شب سه ندارم عادت من گفتی می…کنی دور خونه

کنی خرابم…عمه سر رو نبود الزم…کردم می درکت…حاليمه من…خوام نمی کردنه استفراغ … 

 

قبل از بلندتر…زند می داد … 

 

خوری می ای اضافه…گ چه داری ببين…جلوه بفهم دهنتو حرؾ - !!! 

 

دهم نمی خودنمای اجازه اشکهايم به…ايستم می محکم … 

 

-  می تشخيص لحظه يه تو…بو هزاران بين از رو تو بوی که منی کيان؟خر؟اصال   کردی فرض چی منو تو

 بود ها؟قرار…نکنه حس ميشه بلند شوهرش تن از که رو شديدی ی زنونه عطر بوی که زنيه کدوم ولی…هيچی…دم

 دونستم می که جا هر به من…بدی رو تلفنم جواب نتونستی حتی که بودی کجا…اومدی صبح چهار…بيای عصر چهار
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 انتظار چشم رو باردارت زن صبح خود تا که بودی چی گرفته؟درگير بو اينجوری پيرهنت که بودی کجا…زدم زنگ

بودی؟ گذاشتی؟کجا  

 

 و سابد می هم روی را دندانهايش…نيست تشخيص قابل چيز هيچ سرخ های رگه جز و شده محو کامال   چشمانش سبزی

گويد می : 

 

-  بزنی خونه از خبر بی و برداری ساکتو صبحی سر اينکه نه…بپرس ازم آدم عين…باشه…بودم کجا بدونی خوای می

 اينقدر باش مطمئن…بکشونيم ديوونگی مرز به اينکه نه…ببری ناکسی و کس هر پيش رو آبروم اينکه نه…بيرون

بربيام يکی تو به دادن جواب پس از که دارم جسارت … 

 

 و کند می فرو موهايش توی را دستش…کنم می نگاهش استرس با…ام افتاده هق هق به…ام کرده کنترل را بؽضم بس از

گويد می : 

 

-  اونو چون…داد؟؟؟درسته می بو پيرهنم…بودم اون پيش…بودم سونيا با صبح موقع اون تا من…درسته کامال   حدست

کردم بؽل … 

 

کنم می سقوط…گيرد می تنم از جان…صريح اعتراؾ اين .. 

 

 می خشم شدت از تنش..چسباند می خودش به مرا…گيرد می را کمرم و دارد برمی خيز برسد زمين به تنم اينکه از قبل

 …لرزد

 

- ميرد می داشت چون…بود کرده خودکشی چون…شدم مجبور چون…کردم بؽلش…بودم سونيا با…آره … 

 

گيرد می دستش با را ام چانه…کنم می نگاهش گنگ … 

 

-  هيچ…باشه سونيا…باشه مرد…باشه زن…باشه جمهور رييس…باشه دزد…باشه قاتل…ميره می داره آدم يه وقتی

 می…انسانيه هر انسانی وظيفه اين…پزشک يه عنوان به.…من فقط نه…کنم کمکش دارم وظيفه من…کنه نمی فرقی

کنی؟ درک تونی بفهمی؟می تونی  

 

افتد می پايين سرم…کند می رها را ام چانه … 
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-  گوشيمو…بيرون اومدم…بودم عمل اتاق يکسره شب هشت تا صبح يازده از…کن دقت…بودم عمل اتاق هشت ساعت تا

 با شوهرش خانواده بود نوشته…خداحافظی مضمون با…اس ام اس يه و.…دارم ازش کال ميس تا چند ديدم…کردم چک

 موندن زنده واسه ای انگيزه ديگه بود نوشته…گرفتن صالحيت عدم واسش…بردن و گرفتن ازش رو بچش دادگاه حکم

 واجب جلوه گفتم…اونجا بکشونه منو که گه می دروغ داره گفتم…نرم خواستم…داده دست از چيشو همه چون…نداره

 اگه گفتم…نذاشت راحتم وجدانم…نتونستم اما…اومدم هم خونه به مونده راه چهار تا دو تا…مهمترن بچم و زن گفتم…تره

 ها همسايه با…نکرد باز…زديم در…خونش دم رفتم…زدم دور…مقصرم منم بميره اگه…بميره اگه…چی باشه راست

 به نزديک که جايی…درمانگاه بردمش…کردم بؽلش…کما به رو…سيانوزه…تختش روی بود افتاده…شکستيم درو

 کار تازه و جوون پزشک يه کشيکشون دکتر…آورد نمی دووم اونجا تا چون…خودمون بيمارستان نه…بود اون خونه

 پا لنگه يه…صبح سه ساعت تا…شدم کار به دست خودم و دادم تو به اس ام اس يه…کرده گم پاشو و دست ديدم…بود

 تا…کنم بؽلت که…تو عشق به…تو پيش اومدم سر با اومد که هوش به…افتادم می خستگی از داشتم…بودم سرش رو

 خودت از منو شکل بدترين به…بدم توضيح نذاشتی کردی؟حتی چيکار تو اما…بره تنم از استرس و فشار همه اين

 …روندی

 

گويد می و ايستد می پنجره به رو..کشد می عميق نفس چند…نشاندم می مبل روی : 

 

-  زير…بيرون ببرمت بودم داده قول بهت…موندی خبر بی ازم…داری حق گفتم…پيشت برگشتم صبح…وجود اين تمام با

 جمع ساکتو…نيستی ديدم ولی…حساست روحيه اين…خرابت حال اين…داری که سختی شرايط اين تو اونم..زدم قولم

 خاموش موبايلت…نبودی…خودمون خونه رفتم…نبودی خودتون خونه رفتم…شد خراب سرم رو دنيا…رفتی کردی

 که ت عمه و مادر پدر…چرخيدم می خيابون تو ها ديوونه عين…بودم کرده فراموش رو خونه اين وجود اصال  …بود

 از خبری يا تويی شايد گفتم…نکردم نگاه شمارشم به حتی…خوره می زنگ داره موبايلم ديدم…کردن می سکته داشتن

 االنم…اينجا آوردت گفت…شده چی گفت…بودی باعثش تو و خورد سرم تو که بود پتکی سومين…ماهان صدای اما…تو

بدونی اگه…شکوندی منو ؼرور چطوری کارت اين با بدونی اگه…آخ…ميخره پرت و خرت واست داره … 

 

گويد می و برد می باال را صدايش دوباره…چرخد می سمتم به : 

 

-  رو هردوتون خون االن بايد کنم رفتار تو مثل خواستم می نيستم؟اگه…حساسم ندارم؟روش…دارم مشکل ماهان با منم

 خونه اين تو و شدی ماشينش سوار حقی چه به…جراتی چه با که شوکم تو هنوز که…رو تو خصوصا  …بودم ريخته

 تشکر ازش و گرفتم دستشو…بود کرده جوانمردی زنم حق در چون و کردم کنترل خودمو اما…دادی راهش

دنيا کار ترين سخت…کردم … 

 

ضعيؾ خيلی…شده ضعيؾ صدايش…دهد می تکيه آن به را پيشانيش و زند می ديوار به را ساعدش … 

 

-  يه تا.دارم ظرفيت حدی يه تا.خدا به آدمم بکشم؟منم کارات و تو دست از بايد کی جلوه؟تا کنی اذيت منو خوای می کی تا

فهمی؟چرا؟ نمی چرا.دم می نشون انعطاؾ و ميام کش جايی  
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 می بازويش روی را دستم…گرفته من از هم را کشيدن نفس مجال اشک…روم می سمتش به و شوم می بلند جايم از

 نکرده اش تجربه وقت هيچ امروز تا که نگاهی…سردش نگاه اما…شود خارج گلويم از صدايی تا زنم می لب…گذارم

گويد می و کشد می صورتش به دستی…بندد می را دهانم…بودم : 

 

- منتظرتم ماشين تو…بردار ساکتو برو … 

 

 حتی…کند پاک را صورتم روی خشکيده خون نخواست حتی…کند کمکم ساک حمل برای نخواست حتی…رفت و

 شخصيت دست از…بيخودم خود دست از…خورم می حرص…ببيند مرا بيشتر لحظه يک فقط…لحظه يک…نخواست

دهد می جوالن سرم توی همچنان که سوالی اين از و ظرفيتيم بی و تحملی کم همه اين از…نابودم : 

 

-  شوهر لباس روی حتی ردش زنه؟؟؟طوريکه می عطر اينهمه چطور کنه خودکشی خواد می و بده حالش اينقدر که آدمی

بمونه؟ منم  

 

 وجود دردناکی کوچک پارگی لبم کنار…شويم می را رويم و دست…کنم بازش اينکه بدون…گذارم می اتاقم توی را ساکم

 کيان…شوم می خارج اتاق از و کنم می تنم را پالتويم دوباره…پوشانم می را کبوديها و ها زخم پودر کرم کم با.…دارد

 دراز تخت روی…کشم می سرک ديگر اتاقهای به…نرفته بيرون پس…است مبل دسته روی کتش…نميبينم را

گويد می تنها و کند نمی باز را چشمش…زنم می صدايش…کشيده : 

 

 هووم؟-

 

گويم می آرام…هيچی…نفسی نه…جانمی نه : 

 

- بيرون رم می دارم من … 

 

گويد می حوصلگی بی با و کند می باز را چشمش گوشه : 

 

- کجا؟ دوباره  

 

گويم می کوتاه و گذرانم می نظر از را بداخالقش و درهم صورت : 

 

- برميگردم زود…بزنم قدم کم يه خوام می … 
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 می را نبوی دکتر مطب آدرس و کنم می دربست ماشينی…ندارم رانندگی حوصله…روم می و شوم نمی جوابش منتظر

ميرم می وگرنه…بزنم حرؾ بايد…دهم … 

 

 پوستم روی نشسته تيرگيهای به دقت با…فهمد می را حالم وخامت نگاه يک با و آيد می استقبالم به آرامش با هميشه مثل

 می بازی کيفم بند با…دارم اضطراب که…ناراحتم که وقتهايی تمام مثل…نشينم می…پرسد نمی چيزی اما کند می نگاه

گويد می زيرلب و گذارد می ام شانه روی را گرمش اما پير دست و نشيند می کنارم دکتر…کنم : 

 

- درسته؟…آوردی کم  

 

 اش سينه توی را سرم اختيار بی…شوم می خيره مهربانش اما جدی صورت به…لرزد می بؽض از ام چانه حاليکه در

 می حس لباسش شدن تر که آنقدر…کنم گريه دهد می اجازه…مانده باز رويم به که ست آؼوشی تنها چون…کنم می مخفی

 حرفی نه…کند می کردنم آرام برای تالشی نه…چسبد می شرايط اين در…دکتر نواشگر دست و سکوت اين چقدر…شود

 آن از مدتهاست که گرمايی…کارش اين با و…بارها و بارها…کشد می سرم روی را دستش فقط…زند می دلداريم برای

 همانطور…شود می باز زبانم…کند می رسوخ بدنم اندامهای تک تک به آنجا از و سرم به انگشتانش نوک از…محرومم

 شخصی…را ها ترين جزيی…خجالت بی…کاست و کم بی…را چيز همه…کنم می تعريؾ…دارم اش سينه بر سر که

نشيند می جانم عمق در صدايش…کند می نوازش و شنود می…ريزم می اشک و گويم می…را ها ترين …. 

 

- توئه با حق…شنيدم همشو…دخترم باشه … 

 

 داده من به را حق بار اولين برای که دکتری به…کنم می نگاهش..کشم می باال را ام بينی آب حاليکه در..متعجب

رود می فرو پزشکيش قالب در و نشيند می ميزش پشت…خيزد می بر جا از و زند می مبهوتم چهره به لبخندی…است : 

 

-  ابتدای ماه چهار يا ماهيانه عادت دوران توی رو جرمی زنی يه اگه…بدونی شايد…داره وجود قانون يه…امريکا توی

 از…ميشه پوشی چشم ازش دادگاه صالحديد و جرم به بسته يا ميشه داده تخفيؾ مجازاتش توی…بشه مرتکب بارداريش

 و شديد بسيار هورمونی تؽييرات چون…دورانه همين تو…زنها واسه خودکشی آمار بيشترين روانشناسی علم لحاظ

 اجتماعيش يا شخصی زندگی توی که زنی واسه خصوصا  …باشه داشته خطرناکی و سنگين عواقب تونه می و ناگهانيه

 دونستم می چون…بودم مخالؾ بارداری اين با من…باشه موجود ش کارنامه تو افسردگی سابقه يا باشه داشته درگيری

 دوران يه و داشتی کيان با ازدواجت از قبل رو سخت دوران يه تو…مطمئنم قضيه اين به نسبت االن و…نداری آمادگيشو

 موفق هم حدی يه تا…جنگی می زندگيت حفظ برای و خودت با داری که ماههاست…ازدواجت از بعد رو تر سخت

 يه بارداری چون…نيست وارد بهت هم ای خرده هيچ…کرده ضعيفت دوباره گفتم که هورمونی تؽييرات همين اما…بودی

 يه از خب اما…بوده محض اشتباه کردی که کارايی که درسته…تو حال به وای بياره در پا از ممکنه هم رو معمولی زن

 روانی قاتل يه منطقی و آروم زن يه از تونه می بدبينی و شک..حسادت…کردی رفتار زنها از ديگه خيلی مثل تو طرفم

 ؼيرت ميگن که عاميانه تصورات برخالؾ…گم می بعدت به اين از واسه اما…کنم می درکت خاطر همين به…بسازه

 می اشؽال رو مؽز کل حجم% 20 فقط مردا احساسات بخش…اشتباهه کامال   حرؾ اين ست زنانه حسادت همون مردانه

 و قاطيشه کمتری احساس ميشه ناميده ؼيرت که چيزی اون پس…برابره سه حدودا   زنها در نسبت اين حاليکه در…کنه



 

 

تاوانزهر   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  235 صفحه

 حريم از پاسداری برای مرد يه وجود توی ذاتی صورت به و مياد جوش به منطقی گيريهای نتيجه طريق از معموال

 توی که مردايی يا…عاشقشه زنش که مرد هنرپيشه يه به نسبت وقت هيچ…معمولی مرد يه…شده داده قرار خانوادش

 زن يه وقتی خيابون توی حتی زنا حاليکه در…نداره حساسيت کنند می عبور زنش کنار از گذری صورت به جامعه

 و قيافه به مرد يه اگه يا بوده چی العملش عکس ببينن که کنن می نگاه شوهرشون به چشمی زير بينن می رو ديگه زيبای

 معمول طور به…بده مثبت نظر…رويته قابل تلويزيون صفحه از فقط و داره فاصله ازشون فرسنگها که زنی يه اندام

 اون دونه می خوب هم خودش حاليکه در…بندازه شوهرش چشم از و بکوبه زنو اون ترفندی يه با کنه می سعی خانومش

 درسته…ده نمی بهش رو کردن فکر منطقی اجازه احساساتش اما…باشه داشته تونه نمی زندگيش واسه خطری هيچ زن

 گيريهای تصميم توی زنها ميشه باعث اما…واجبه خانواده کانون پيوستگی و گرما حفظ برای هم احساسات زياد حجم اين

 رو زن يه چشم حسادت که همونطور…داره وجود تشابه وجه يه وسط اين…اما……کنند عمل تر ضعيؾ حياتی و مهم

 بيشه وارد داره ديگه نر شير يه که بشه فرستاده سيگنال مؽزش به مرتب اگه…کنه طؽيان ؼيرتش اگه مرد…ميکنه کور

 حساسيت کنه می نگاه کی به زنشون اينکه رو مردا…ده می نشون هم بد…ده می نشون رو دندونش و چنگ…شه می ت

 لحظه هر که است موقع اون…کنه می نگاه زنشون به بد داره يکی بفهمن که روزی حال به وای اما دن نمی نشون زيادی

 ازش حتی که چيزی خاطر به و حسادت خاطر به تو…کيان جای بذار رو خودت تو حاال…بياد بار به فاجعه يه ممکنه

 با فقط و نديدی هم با رو سونيا و کيان حتی تو…رفتی و کردی رها رو داری دوسش اينقدر که کسی…نبودی مطمئن

 گيری نتيجه باشه بوده ت شده حساس شامه از ناشی و خودت شده درگير ذهن ساخته ممکنه حتی که…بو يه استشمام

 بردی پناه اون به آدم همه اين ميون…زنش…تو بينه می…نباشه ماهان تن به سر خواد می که چی؟اونی کيان اما…کردی

 و خودت بين مشکالت نداری اجازه داری؟تو کيان از توقعی چه وضع اين تو…بيندتون می تنها هم با خونه تو حتی و

 کردی بزرگی خبط…کيان چشم توی خار به…سابقت شوهر به…ماهان به رسيده چه…بگی مادرتم به حتی رو شوهرت

 چه…کنه بلند زنش رو دست نداره حق شرايطی هيچ تحت…کنم توجيه رو کيان کار خوام نمی…بزرگ خيلی…دخترم

 و جا از و گرفته تماس باهاش ماهان که وقتی کنم درک تونم می مرد يه عنوان به اما…نباشه چه…باشه باردار زنش

 فرد يه عنوان به اجماعيش شخصيت با بلکه…کيان ؼيرت و ؼرور با تنها نه تو…شده حالی چه داده خبر بهش تو مکان

 شايد…بردی همکارش جلوی بلکه…رقيبش و سابقت شوهر جلوی تنها نه رو آبروش…کردی بازی جامعه تو سرشناس

 اگه شايد…مرد يه عنوان به اما…بفهمم رو تو شرايط…ميکنم نگاه قضيه اين به بيرون از که روانشناس يه عنوان به من

 حال…اينها همه کنار در…دادم می نشون بدترشو بلکه…کيان رفتار همين زد می سر ازش کاری همچين هم من زن

 خبر بی زنش از که مرديه حال از بدتر و فراتر خيلی اين…کرده گم هم با بچشو تا دو که بوده پدری حال…کيان امروز

 اما…آرومن و مخفی…باشه خوب چی همه وقتی تا…تبخالن ويروس مثل روحی مشکالت که کنی فراموش نبايد…مونده

 اين از بيشتر پس…بشه مجددش سرکشی و شدن فعال باعث تونه می…بد خواب يه حتی…زا استرس شرايط يه…تنش يه

 و ؼرور وقت هيچ…کن گوشت آويزه هميشه…پدرانه نصيحت يه عنوان به هم رو چيز يه…باش شوهرت مراقب حرفا

 از رو چيزايی اما…بياری دست به رو چيزا سری يه شايد…نده قرار هات خواسته به رسيدن مايه دست رو مرد يه ؼيرت

نباشن جبران قابل وقت هيچ ديگه ممکنه که…دی می دست . 

 

گويم می آهسته و کشم می بيرون کيفم از دستمالی : 

 

- منه؟ گردن تقصيرا همه يعنی  

 

گويد می و نشيند می لبش روی پهنی لبخند : 

 

-  خودت به حرفا اين از بيشتر بايد هم تو اما…باشه راحت خيالت…پيچونم می موقعش به هم کيانو گوش…گلم دختر نه

 از مدرک و سند با وقتی تا…اطرافت آدمهای همه مورد در بلکه…شوهرت مورد در تنها نه که بگير ياد…شی مسلط
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 و پايه بی های قضاوت با نبايد…نداريم خبر اتفاق يه های جنبه همه از ما…نشينی قضاوت به…نشدی مطمئن خطاشون

کنيم بازی کسی شخصيت و آبرو و حيثيت با عجوالنه …. 

 

دهد می ادامه دکتر…دهم می تکان تاييد عالمت به را سرم : 

 

-  حفظ خاطر به و ندارن خطری که هايی شيطنت…هست مردی هر ذات توی کوچيک های شيطنت که بدون هم اينو

 کی ببين…مياره در دستت از…کنه می عاصی رو شوهرت زياد حساسيت…کنی پوشی چشم ازشون تونی می زندگيت

شديدتره خيلی رفتنش در و شدن آزاد…بدی فشار بيشتر چی هر رو فنر…گفتم بهت … 

 

گويم می و کشم می آه : 

 

- بودی نکرده رفتار باهام اينجوری حاال تا…شده خسته دستم از گفت بهم…رفته در فنر اين حاالشم همين کنم فکر … 

 

بلند…خندد می دکتر … 

 

-  با که کنه؟امروزم می جورت و جمع داره ساله چند دونی می…آوردی در رو بيچاره پسر اين پدر.…خب گه می راست

 به کم يه…نيست ای کينه کيان…نپيچ پاش پرو به مدت يه…نباش نگران ولی…کردی ساقطش هستی از کال   کارت اين

شه می آروم باشه خودش حال …. 

 

 می بسته و باز را چشمانش…کنم می تکليؾ کسب دکتر از نگاه با…است کيان…کند می هراسانم…موبايلم زنگ صدای

بده جواب يعنی…کند …. 

 

خيلی…است خسته صدايش…کنم می برقرار را تماس …. 

 

- جلوه؟ کجايی  

 

گويم می و دهم می قورت را دهانم آب : 

 

- ميام ديگه االن…نشستم شاپ کافی يه تو … 
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- دنبالت بيام که بده آدرس…مياد برؾ داره چطوری ببين … 

 

گويم می دستپاچه : 

 

- افتم می راه االن…بگيرن آژانس واسم ميگم..نه … 

 

گويد می تنها : 

 

- ديگه تاريکه هوا…بيا زود…باشه … 

 

 روی…خاموشند چراؼها همه…رنگی هالوژنهای جز به.…روم می خانه سوی به و کنم می خداحافظی نبوی دکتر از

 اتاق به آهسته…است درهم اخمهايش هم خواب توی حتی…خوابيده که فهمم می عميقش نفسهای از…کشيده دراز کاناپه

 می رويش که را پتو…گردم برمی پذيرايی به پتو با و کشم می رويم سر به دستی…کنم می عوض را لباسم و روم می

 کردن حبس و گرفتن دماغ و اطوار ادا و بدبختی هزار به…گويد نمی هيچی اما…چرخد می پهلو به…شود می بيدار کشم

 می دنده آن به دنده اين از مرتب چون…ام گرفته چشمانش از خواب وصدايم سر با دانم می…کنم می آماده ؼذايی…نفس

گويم می و ايستم می سرش روی…کنم می روشن را چراؼها…شود : 

 

- بخواب بعد…بخور شامتو پاشو … 

 

 را لبخندم…کند می تداعی برايم را لجباز و بداخالق ساله دوازده پسربچه…شاکيش چهره و ريخته بهم موهای…نشيند می

 می درست قهوه شير خودم برای اند؟؟؟ شده بدبو اينطور ؼذاها همه يکدفعه چطور…کشم می شام برايش…کنم می کنترل

 و کند می نگاهم زيرچشمی…گيرد می را ضعفم جلوی کمی هم..کند می گرمم هم…بود داده ماهان که همان مثل…کنم

گويد می : 

 

 …قرصات-

 

 می صدايش.گيرد می پيش در را اتاق راه و کند نمی هم تشکر…خورد می را ؼذا…اندازم می باال را قرصهايم

گويم می زيرلب…کند می توقؾ…زنم : 

 

- سرجات برگرد داری دوست اگه … 
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گويد می و کشد می موهايش به دستی : 

 

- خودت واسه دار نگه هاتو صدقه و دلبازيا و دست اين…ندارم دوست…نه …. 

 

بسته هم بدجور…بسته هم رو از…بسته را شميرش .. 

 

 من با او.…نه که قهر…قهرم کيان با که ست هفته دو.گذرانم می ممکن حال خرابترين با را شب شيفتهای آخرين

 همچنان…کند می مانيتور را فشارم…باشد سرجايش ؼذايم…بخورم دارو که کند می چک مرتب فقط…است سرسنگين

 نمی نزديکم…کرده ام بهره بی خاصش توجهات و ها محبت از اما…ماند می بيمارستان در من پای به پا را شيفتها

 و آيد می…ؼريبه يه مثل…نيست خبری کردنهايش بؽل و نوازشها از…دهد نمی سواالتم به جوابی نه و آره جز به…شود

 کرده رهايش…خودم کسلی و حوصلگی بی خاطر به بلکه…نبوی دکتر های توصيه خاطر به تنها نه منهم…رود می

 اما…اشتباهاتم بابت.…زشتم رفتار بابت…کنم عذرخواهی بايد دانم می…محتاجم گرفتن فاصله اين به هم خودم انگار…ام

 به…نکرده پشيمانی ابراز بابتش هم يکبار حتی و زده صورتم به که محکمی های سيلی از هنوز چون.…ام کرده سکوت

 بيشتر درک توقع…چرکينم دل کالمش سردی و کردن دوری همه اين بابت و تلخش و سنگين حرفهای خاطر

 خيلی دلخوريش عمق اينبار آيد می نظر به چون…بيجاست توقعم هم شايد…بيشتر همراهی.…بيشتر مهربانی…دارم

 تيره من به نگاهش…دهد می زجرش…دهد می اش شکنجه درون از چيزی انگار…است من تصورات از بيشتر

دلخوری از پر…برودت از پر…شده … 

 

 داشتنی دوست موجود…کنم می حسش قبل از بيشتر اکنون که فرزندی…ام نداشته مونسی فرزندم جز به روزها اين تمام

 واکنش روحيم حالت هر برای و گذارد نمی تنهايم ثانيه يک برای حتی…نيست بداخالق و عنق پدرش مثل که شيرينی و

توام با من يعنی…دارم را هوايت يعنی…هستم يعنی…دهد می نشان …!!! 

 

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

گويم می و کشم می استيشن توی رادياتور به دستی…گذشته صبح دو از ساعت : 

 

- نداره گرمايی هيچ…سرده چقدر … 

 

گويد می و کند می نگاهم نگرانش و مهربان چشمان با مهسا : 

 

-  شيفت از ديگه رو تو گم می بهش سرکشی واسه بياد بابام که امشب.…پريده روتم و رنگ…نيستی خوب تو…خوبه هوا

کنه معاؾ شب … 
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 دوباره گذارم می دهانم در را شکالت که همين…دهد می دستم به شکالت با و ريزد می چای برايم ميز روی فالسک از

 گوارشم دستگاه مخاط حتی که است االن کنم می احساس…برم می هجوم دستشويی سمت به و پيچد می هم به ام معده تمام

 هر به…کنم می نگاه ام شده کثيؾ مقنعه و روپوش به افسوس با و شويم می را صورتم…بزند بيرون دهانم از و شود کنده

 و گيرم می دست در را کثيؾ لباسهای…کنم می عوض را لباسم و رسانم می رزيدنتها اتاق به را خودم هست که بدبختی

 سريع…کند می آشوب را دلم شود می منتهی سردخانه به که خلوتی و تاريک راهروی.…روم می روم ديرتی سمت به

زنند می برق چشمانم…دهد می آالرم گوشم…ناگهان که…اندازم می کناری را لباسم و کنم می باز را در گوشه … 

 

گويد می و گيرد می دست در را ام کرده يخ دستان مهسا…زنم می نفس نفس……گردم برمی استيشن به : 

 

- جلوه؟خوبی؟ رفتی کجا  

 

گويم می و شوم می خيره داشتنيش دوست صورت عمق به : 

 

-  چقدر ديدی که هم اونجا…روم ديرتی ببرم رو کثيفا و کنم عوضشون شدم مجبور…شد کثيؾ لباسام…خوبم

 کنم چيکار…مونده جا روپوشم جيب تو گوشيم ولی…برگشتم بدو…ترسيدم…زد نمی پر هم پرنده ماشاال…ترسناکه

 حاال؟؟

 

گويد می و زند می ای قهقهه : 

 

- واال نوبره بترسه سردخونه از که دکتری خانوم.…پسرشجاع بياريمش بريم هم با بيا … 

 

گويد می و کند می ام آشفته چهره به نگاهی عطوفت با…کنم می ترديد ای لحظه : 

 

- رم می خودم من انداختی کجا لباساتو بگو.…اصال   نيا تو خوای می … 

 

 مسير تمام…روم می همراهش و گذارم می گوشيم روی…جيبم توی را ديگرم دست…گيرم می دست در محکم را دستش

گويد می و کند می نگاهم متعجب…کشم می عقب اتاق به رسيدن از قبل کمی…لرزم می من و زند می حرؾ او : 

 

-  روح نه…مرده نه…نيست توش هيچی هم کثيؾ لباس جز به…رومه ديرتی اينجا…بابا اونوره تو؟سردخونه چته

 …سرگردان
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گويم می و کشم می آؼوشش در سريع…است ضعيؾ ضعيؾ صدايم تن…شده شديدتر فکم لرزش : 

 

- کنم جدا هم رو اتيکتم رفته يادم تازه…انداختمش بؽال همين..برو خودت…جون مهسا برم قربونت … 

 

 اتاق نهايت بی تاريکی به را ام شده گشاد چشمان…است وحشتناک…قلبم ضربان.…شود می داخل و دهد می تکان سری

 سپس و گيرد می بر در را جا همه موحشی سکوت.…بندم می را پلکم..شود می زده چراغ که همين اما…دزوم می

گيرد می هم سرخانه توی جسدهای از حتی…را آرامش…مهسا درد از پر و وقفه بی فريادهای صدای …. 

 

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

 هايشان پچ پچ صدای…کنم می نگاه اند ايستاده روم ديرتی مقابل که جمعيتی اينهمه به مبهوت و ام داده تکيه ديواری به

 آرايش و کاوه آشفته صورت روی هايش ناخن رد…کند می ضجه و دارد پدرش آؼوش در سر مهسا…کرده پر را گوشم

 باال و ميان در يک که است روپوششان های دکمه همه از بدتر.…زند می ذوق توی نجفی خانم پاشيده هم از و ريخته بهم

گويد می خفه فريادی و کرده گره مشت با جمعيت به رو و گيرد می را دخترش بازوی آراسته دکتر.…اند بسته پايين و : 

- سرکارتون برگردين..شد تموم سينمايی بشه؟؟؟فيلم چی که ايستادين اينجا … 

بيمارستان محيط به توجه بی…زند می داد واقعا   دکتر اينبار…اند خشکيده جايشان بر همچنان همه … 

- نيستم؟؟؟ شماها با مگه  

بدهم تشخيص را نگاه دو خيرگی و سنگينی توانم می تازه…راهرو شدن خلوت با … 

 می درد را بازويم کيان انگشتان فشار.…زند می دو دو انگيزش نفرت سبز چشمان ميان نفرتم پر نگاه…کيان…و…کاوه

 من او برخالؾ…کند می قفلش و کوبد می بهم را در…برد می اتاقش به و کشد می خودش دنبال به مرا تقريبا  …آورد

 می خم من سمت به و ايستد می ميزش پشت…کنم می نگاهش خونسردی با و نشينم می صندلی روی…آرامم کامال  

 نمی تاب را خشمگينش نگاه…اند شده خون بی و سفيد که داده فشار ای شيشه لبه روی را انگشتانش آنقدر…شود

لرزد می صدايش.…اندازم می زير به را سرم.…آورم : 

 

- جلوه؟چرا؟ چرا  

 

کنم می نگاهش جانب به حق … 

 

- کيان نکن شروع چرا؟خواهشا   چی … 
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 می ثابت اش ورنی مشکی کفشهای روی نگاهم…کند می توقؾ سانتيم چند فاصله در…زند می دور را ميز

 می کنار را دستش…سينه به سينه…شوم می بلند جا از سريع…آورد می جلو توبيخ منظور به را انگشتش…ماند

دهم نمی او به زدن حرؾ مهلت…زنم : 

 

-  نمی ککشم اتفاق اين با مطمئنم…آبروئه بی ذاتش اون…بود هيچ اين…کرده زندگيم با اون که کاری مقابل در

 آراسته دکتر ثروت روی مار عين…رو خونوادش هم..رو خودش هم.…دادم نجات رو مهسا عوض در ولی.…گزه

 و بشينم خيال بی…سرشه تو چی دونم می حاليکه در…شناسمش می حاليکه در تونستم می چطور…بود زده چمبره

 و مظلوم چقدر دختر اين بينی می که شدی؟تو خيال بی و وجدان بی اينقدر چطور کنم؟تو تماشا رو طفلی اين شدن بدبخت

 دوستت پستی و خباثت از هرکسی از بهتر که تو…شخصيته با و شريؾ چقدر آراسته دکتر بينی می که تو…ست ساده

 کجا وجدانت…کنی می بازخواست کارم بابت هم رو من…بدتر اونم از کنی؟تازه سکوت تونی می چطور…داری خبر

کيان؟ رفته  

 

گويد می و برد می فرو موهايش ميان را دستش دو هر : 

 

- فهمی؟؟؟ می…زدی گند…کردی پنبه بودم رشته چی هر…کردی خراب…جلوه کردی خراب  

 

گويم می و کنم می نگاهش متعجب : 

 

-  رو نفسش آورد من سر رو بال اون که موقع همون داشتم انتظار…باشی آدمی همچين نميشه باورم…کيان شناسمت نمی

انگار اما…کنی قطع … 

 

 می فرو کرده گير گلويم توی که ای توده…تر وحشتناک موردش در زدن حرؾ…است وحشتناک موردش در کرن فکر

گويم می و دهم : 

 

- نداشتی مشکلی هيچ اتفاق اون با تو..انگار اما … 

 

ؼرد می اش شده کليد های دندان ميان از…توانش تمام با…دهد می فشار هم روی را چشمانش : 

 

- بيرون برو…جلوه بيرون برو … 

 

روم می بيرون اتاق از و زنم می رويش به پوزخندی …. 
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 در و ها پچ پچ تمام ميان در و اند کرده تجمع کوچک گروههای صورت به که بينم می را بيمارستان پرسنل قدم به قدم

 زدنهای لب جواب در و ايستاده استيشن کنار مرد پرستارهای از يکی با ماهان…رسد می گوش به کاوه اسم گوشيهايشان

 می صندلی روی را خودم و دهم می زيرلبی سالم…زند می ورق را ها پرونده و دهد می تکان سر فقط او تند

 می مرور دوباره را اتفاقات تمام و گذارم می ميز روی را سرم…شده برابر چند بدنم لرزش و ضعؾ…اندازم

 به را واقعيت ممکن شکل بدترين به شايد…مهسا خاطر به بيشتر…کاوه از گرفتن انتقام خاطر به فقط نه…خوشحالم…کنم

 را اش خانواده…را اش آينده…را زندگيش…ام کرده لطؾ حقش در هم شرايط همين با مطمئنم اما…باشم فهمانده او

 می بلند را سرم…شنوم می گوشم نزديک را ماهان صدای…شده عميقم آرامش باعث همين و…ام داده نجات

گويد می و چرخاند می صورتم اجزای ميان را نگاهش…کنم : 

 

- محسوسه بدنت لرزش…کن استراحت کم يه برو … 

 

 را دستم و کنم می دراز را متورمم پاهای…روم می استراحت اتاق سمت به و شوم می خيره چشمانش به قدرشناسانه

کنم می تجربه را آرام خواب شب چند و چندين از بعد و ميگذارم شکمم روی … 

 

 رنگ صورت به دستی و کنم می جور و جمع را خودم سريع…شوم می بيدار بيرون صداهای سرو از بعد ساعت يک

 تند تند که پرستاری از و روم می استيشن به دلهره با…هستند تکاپو در همه…روم می بيرون اتاق از و کشم می ام پريده

پرسم می زنم می تلفن …. 

 

- شده؟ چی  

 

دهد می را جوابم سرسری … 

 

- داريم بدحال مريض … 

 

 و اند ايستاده سرش روی انترنها و پزشکها از تا چند و کيان و ماهان…روم می آنجا به و پرسم می را اتاق شماره سريع

 نمی هيچ و کند می نگاهم ماهان…روم می جلو شرمزده…رسم می راه از نفر آخرين کشيک رزيدنت عنوان به من

گويد می و دهد می تکان سری.کنم می خواهی عذر خودم.گويد : 

 

- نيست مشکلی … 

 

گويد می و کند می ماهان به رو…راديوگرافيست و گرافی سونو نتايج بررسی مشؽول کيان : 
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- استيجه اند نظرم به .(End stage). شماست با تشخيص بازم…فايدست بی بردنش عمل اتاق … 

 

 دوباره و دهد می را پرونده…دوزد می انگشتانم به را دلخورش نگاه…بگيرم دستش از را پرونده تا کنم می دراز را دستم

گويد می ماهان به رو : 

 

- کنين خبرم شد الزم…دکتر اتاقمم تو من … 

 

گويد می درهم چهره با ماهان : 

 

-  رو درد حداقل تا…بگيره مخدر اينکه جز نيست ای چاره.…همونه منم نظر…اومدين که کشيدين زحمت…دکتر مرسی

 …نفهمه

 

اردر دادن از بعد و…دهند می دست هم با…کند می تاييد سر با کيان (order) روند می بيرون اتاق از الزم … 

 

دهد نمی هم را سالمم جواب که است هفته دو…ماهان همين خاطر به کيان…شده خشک در به نگاهم … 

 

 نشانی اش خورده گره اخمهای…رفته فرو محض سکوت در…گرديم می بر خانه به کيان همراه شود می تمام که شيفت

 و آؼوشش در رفتن فرو لحظه يک برای…خيلی.…شده تنگ خودم کيان برای دلم…است مشؽولش و درگير ذهن از

 بی محبتهای…گفتنهايش نفس برای…عضالنيش و ستبر سينه روی گذاشتن سر برای…نوازشهايش طعم دوباره چشيدن

 را ؼرورش…کردم خراب را چيز همه خودم دستهای با که…حيؾ اما…شيرينش های شيطنت و بلند های خنده…دريؽش

 هرچقدر…نداشت را ام ناراحتی طاقت…بخشيد می زود…آمد می کوتاه اشتباهاتم مقابل در هميشه…هم را دلش…شکستم

بود ناراحت خودش که هم … 

 و عروسک بؽل بؽل…گويد نمی…بابا عشق…بابا دخمر…بوسد نمی را شکمم ديگر…کرده قهر هم اش بچه با حتی

 از کنم می احساس…فهمد نمی را ديدنم کابوس اصال   چون…رسد نمی راه از کابوسهايم ميان…خرد نمی بازی اسباب

 بود گفته نبوی دکتر…خواهد نمی مرا ديگر…ندارد را ام حوصله ديگر…شده خسته دستم از واقعا   انگار…ام داده دستش

 می دورتر من از روز به روز او اما…کن رهايش خودش حال به بود گفته…نيست ای کينه بود گفته…شود می خوب

 چاک لب و شده کبود گونه مدتها تا…کرد مالی و خونين را صورتم…مرد می من اشک قطره يک برای که کسی…شود

 هم االن همين کنم می احساس اما…بدهی دستش از است ممکن بود گفته دکتر…نياورد خودش روی به و ديد را ام خورده

ام داده دستش از … 

 

 شوم می پياده ماشين از…کنم می محوش دست پشت با سريع که چکد می فرو چشمانم از اشک ای قطره ترمزش با همراه

 می اس ام اس کيبوردش های دکمه لمس با و گرفته دست در را گوشيش…شود آسانسور وارد تا مانم می منتظرش و
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 می دلم در درد ناگهان که کشم می عميقی نفس حسرت با…ام ايستاده کنارش من که انگار نه انگار…نويسد

 باز را در…ام گرفته آرام کمی رسيم می که يازده طبقه به…نيايد در صدايم تا دهم می فشار هم روی را دندانهايم…پيچد

 صدای آن از بعد و آيد می اسش ام اس صدای دوباره…پوشيم می دمپايی و آوريم می در را کفشهايمان…کند می

 …خودش

 

- بگير تماس خواستی چيزی…بيرون رم می…دارم کار من … 

 

 نمی تاب را پدرش تلخی همه اين…آورد نمی تاب ام بچه…رسد می دستگيره به که دستش…گزم می دندان به لب

 خودم توی و گيرم می را شکمم دستم دو هر با…زنم می زانو زمين روی و کشم می فرياد وجود تمام با اينبار…آورد

کند می تکرار مرتب و گيرد می را بازوانم هراسان…رساند می من به را خودش بلند گام دو با…شوم می جمع : 

 

- شد؟؟؟ جلوه؟چت چيه  

 

 می چنگ لباسش يقه به…کند می بلند را فريادم صدای اش کوبنده موج دوباره…بريده را امانم…آورده بند را نفسم درد

گويم می گريه با و زنم : 

 

- بچم…کيان وای … 

 

 دکتر سوالهای…گيرد می تماس دکترم با و خواباندم می تخت روی…کند می بلندم جا از و برد می ام تنه زير را دستش

 تنم از را لباسهايم…نشيند می کنارم و کند می قطع را گوشی…دهم می جواب بريده بريده من و دهد می انتقال من به را

کند می زمزمه…دهد می ماساژ را کمرم حاليکه در و کشد می بيرون : 

 

- بکش نفس فقط…بکش نفس…نيست هيچی…آروم…آروم … 

 

 خيس چشمهای با…شود می شديدتر ام گريه دوريش يادآوری و تنفس بار هر با…بکشم نفس گذارد می تنش عطر مگر اما

 آؼوشم در و زند می کنار را پيشانيم به چسبيده موهای…فشارم می مشت در را لباسش دوباره و کنم می نگاهش اشکم از

 بوسه…برم می فرو گردنش گودی توی را سرم هق هق با…گيرد می آرام عصبيم و سرکش جنين بالفاصله و…کشد می

 دوباره ترسم می…گيرمش می محکم…اندازم می کمرش دور را دستم…کنم می حس ام شقيقه روی را نرمش

 را پاهايم ترسم می هنوز…دهد می سوق سرم زير را دستش و کشد می دراز کنارم کامل و فهمد می را دردم…برود

پرسد می آهسته و کند می راست را زانوهايم فشار با…روم می فرو آؼوشش در مچاله همانطور و کنم دراز : 

 

 بهتری؟-
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 سرازير اشکم دوباره…بلعم می حسرت با را عطرش و کشم می نفس ام بينی راه از آرام…دهم می تکان را سرم بؽض با

گويم می و کوبم می اش سينه به مشت با…شود می : 

 

- تونی؟ می باشی؟چطور رحم بی اينقدر تونی می چطور  

 

کند می نجوا گوشم زير و چسباند می خودش به مرا قبل از محکمتر : 

 

- باش آروم…هيش … 

 

 خوردن تکان بدون چون…بوده خودش از دوری اش بچه و من درد تمام فهميده انگار…کنم می هق هق همچنان

 کننده مدهوش بوی و…کمرم روی دستش ماليم و دورانی حرکت تا ماند می آنقدر و…را هردويمان…کند می نوازشمان

کند می خواب را بچه هم و من هم …عطرش .. 

 

گويد می و کند می باز چشم سريع شدنم جا به جا از : 

 

- داری؟ درد  

 

گويم می اما…کشد می تير کمرم خورم می که تکان هنوز : 

 

- ذره يه فقط … 

 

گويد می و کشد می شکمم روی را دستش…شود می خيز نيم : 

 

- نميشه اينجوری…بدی سونو يه بايد…دکتر بريم پاشو … 

 

گويم می و کشم می را بازويش : 

 

- خوبه حالم…خوام نمی سونو … 
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پرسد می ترديد با و کند می دست آن و دست اين کمی : 

 

- نداری؟ که خونريزی  

 

دهم می تکان نفی عالمت به را سرم … 

 

گويد می و نشيند می تخت روی کامل : 

 

- برگشتم بخوابی ديگه کم يه تو تا…دارم کار آراسته دکتر با…بيرون برم بايد من … 

 

گويم می و دهم می فشار را بازويش…شوم می بچه دوباره : 

 

- بيام تونم نمی…مريضه جلوه بگو…برو فردا…نرو…نه … 

 

گويد می لبخند با و کند می سرش گاه تکيه را دستش : 

 

-  شه بيدار وقتی..بره خوابش تا کنم می گرم واسش حسابی رو اتاق…روش کشم می رو پتو االنم…بهتره حالش که جلوه

اومدم منم … 

 

 لبخندش کارم اين با…چشمانش روی و…کشم می صورتش روی را دستم…است مصمم رفتن برای…گيرد می ام ؼصه

کنم می زمزمه…شود می تر ؼليظ : 

 

- نيستی؟ قهر ديگه  

 

است خندان هنوز چشمانش اما…شود می محو لبخندش … 

 

- نبودم قهر … 
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گويم می معترضانه : 

 

- خوردم؟ ؼصه چقدر دونی می…داره وجود هم ای جلوه انگار نه انگار که ست هفته نبودی؟؟؟دو قهر  

 

گويد می و کشد می لبم روی را اش اشاره انگشت : 

 

- کنی عذرخواهی يه خوردن ؼصه جای به تونستی می … 

 

گويم می و برميچينم لب : 

 

- خوردم؟ که کتکايی بابت عذرخواهی  

 

گويد می و برد می ام گونه سمت به را انگشتش : 

 

- کردی که اشتباهی بابت.نه . 

 

گويم می و گيرم می چشمانش از را نگاهم : 

 

- بود؟ چی واسه ای هفته دو قهر اين ديگه…کردی تنبيهم همونجا و شدی کار به دست خودت که تو  

 

گويد می و زند می بينيم به آرامی ضربه : 

 

-  که استرسی جواب…کردنش اجرا و دادن حکم و رفتن قاضی به طرفه يه جواب…بود درازيت زبون جواب تنبيه اون

 اينکه از نکن فکر…بودی شنيده رو هشدارش چندبار و چندين قبال   حاليکه در بودنت ماهان با جواب…کردی وارد بهم

 ياد وقتی هنوز…بودی گذشته قرمزا خط تموم از…بودی رسونده لبم به رو جونم ديگه ولی…خوشحالم زدمت اونجوری

 تموم چه هر رويی پر با تازه.…ديوار به بکوبم هم با رو تو و خودم سر خواد می دلم افتم می ماهان تمسخر پر نگاههای

 و عالم و دستت بگيری شيپور يه بايد…زده سر ازم خطايی کار…کردم اشتباه من گيرم…بيرون برو خونم از ميگی تر

کنم؟ می برخورد اينجوری…نيستن هم تا دو يکی ماشاال که…تو اشتباهات برابر در کنی؟من خبردار رو آدم  
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گويم می بؽض با : 

 

- جنايته…نيست خطا خيانت…خطا تا داريم خطا !!! 

 

گويد می و برد می باال را ابرويش : 

 

-  فرصت بهش کنن قربونی خوان می که هم رو گوسفند يه بدم؟؟؟بابا توضيح کردی دادی؟صبر زدن حرؾ مهلت من به تو

 به چطور تو نفهميدم هنوزه که هنوزم کن باور…ندادی من به هم رو حداقل اين تو…بخوره آب کم يه حداقل که دن می

 داد و بازی کولی همه اون موندم…شد نمی بلند ازش عطری بوی هيچ…کردم بو خودمو پيرهن رسيدی؟صدبار نتيجه اون

بود چی واسه بيداد و ! 

 

گويم می بريده بريده : 

 

- کردی می رفتار باهام اونجوری نبايد…شدم حساس…باردارم من…خب … 

 

شود می بلند جا از و کشد می آهی : 

 

-  حتی اما شی می مادر داری…نيست ديروزم و امروز مال…نداره تازگی رفتارات اين…خانوم جلوه ديديم نبودنتم باردار

کشيدم نازتو زيادی…خودمه تقصير…تری بچه هم شکمت تو ی ماهه سه ی نيمه و نصفه بچه اون از … 

 

نشينم می تخت روی زانو چهار…سريع و شوم می هراسان برخاستنش از … 

 

- ندارم طاقت ديگه.…کن آشتی فقط…بگی تو چی هر اصال  …باشه … 

 

 در کمد توی از را ش شلوار و کت…پوشد می جديدی پيراهن…کند می خارجش تن از و کرده باز را پيراهنش های دکمه

گويد می و آورد می : 

 

- نکردی عذرخواهی هنوز … 

 

گويم می آهسته و روم می ور بلوزم لبه با و اندازم می پايين را سرم : 
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 …ببخشيد-

 

گويد می بدجنسی با : 

 

 …نشنيدم-

 

گويم می گريه ميان…ترکد می بؽضم : 

 

- خوبه؟…کردم ؼلط…خوام می معذرت…ببخشيد  

 

 وزنش سنگينی از تخت…گذارم می شکمم روی را دستم…کنم می حس را دلم توی وروجک کردن ورجه ورجه دوباره

گذارد می اش سينه روی را سرم…کشد می خودش سمت به مرا و کند می حلقه ام شانه دور را دستش…رود می پايين … 

 

- نکن گريه ديگه…باشه…باشه … 

 

گويد می و کند می پاک را صورتم دستش با…شود آرام ام گريه تا دارد می نگهم آنقدر : 

 

- کنم می چيکار دارم فهميدم نمی اصال  …ببخش تندم رفتار بابت منو هم تو … 

 

گويد می و گيرد می دستش توی را ام چانه : 

 

- بخشی؟ می  

 

 را بود کرده زخمش که همانجا…لبم گوشه…کنم می بسته و باز آره معنای به را چشمانم و دهم می قورت را دهانم آب

گويد می و کشد می رويم را پتو…کند می درازم و بوسد می : 

 

- گردم می بر زود و دم می انجام کارمو…شده سياه چشمات زير…بخواب ديگه حاال … 
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 جلوی توانم نمی…کنم می باران بوسه را صورتش و شوم می آويزان گردنش از…کند راست کمر خواهد می که همين

گويد می مهربانی با و فهمد می را دلتنگيم اوج…بگيرم را اشکهايم : 

 

- ببره؟ خوابت تا بمونم خوای می  

 

 می فرو گرمش آؼوش ميان…کشد می دراز کنارم و آورد می در دوباره پوشيده که را پيراهنی…دهم می تکان را سرم

کنم می زمزمه و روم : 

 

- دارم دوست … 

 

گويد می و دهد می فشار طپشش پر قلب روی را سرم : 

 

- کوچولو خانوم همينطور منم … 

 

 کشم می را پايم و دست…کند می کجی دهن رويم به کيان خالی جای بالفاصله و شوم می بيدار خواب از گشنگی شدت از

 بافت تونيک…کند می بهتر را حالم گرم آب دوش…است منقبض دلم زير عضالت هنوز…شوم می بلند احتياط با و

 بی مدتها از بعد خواهم می…بندم می کليپس با کشيدن سشوار از پس را موهايم و پوشم می مشکی جين شلوار با يشمی

 از و زنم می عطر کمی…کنم می آرايش کمرنگ و مليح…هميشه مثل…باشم زيبا امشب حالی بی و بودن رو و رنگ

 کيان عالقه خاطر به فقط و باطنی ميل رؼم علی…کشم می نامرتبم و ريخته بهم خانه به دستی…روم می بيرون اتاق

 با کيان و کشد نمی طول زياد انتظارم…نشينم می منتظر…تلويزيون مقابل…دست به کنترل و کنم می درست الزانيا

 روی حرفی هيچ بدون و بوسد می را صورتم…روم می استقبالش به لبخند با…شود می وارد هميشه از تر گرفته چهره

گذارم می پايش روی را دستم و نشينم می کنارش…بندد می را چشمانش و نشيند می مبل : 

 

- عزيزم؟ شده چيزی  

 

گويد می و زند می رنگی بی لبخند : 

 

- خستم خيلی فقط…نه … 

 

گويم می و کنم می نوازش را بازويش : 
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- بکشم ؼذا واست تا بزن روت و دست به آبی يه … 

 

گويد می و دهد می تکان سری : 

 

- گشنمه هم خيلی اتفاقا   … 

 

 فر از را الزنيا ظرؾ…آيد می آشپزخانه به نمدار موهای و مشکی ورزشی لباس با دقيقه چند از بعد و رود می اتاق به

گويد می و اندازد می کمرم دور را دستش و ايستد می کنارم…گذارم می کابينت روی و آورم می در : 

 

- کنه سرحالم تونست نمی الزانيا اين اندازه به هيچی … 

 

گويد می و رود می هم در اخمهايش…کند می سرتاپايم به نگاهی…بوسم می را اش گونه و ايستم می پنجه روی : 

 

- کنه؟ نمی اذيتت بپوشی؟کمرش کوتاه فاق و تنگ جينای اين از خوای می کی تا  

 

گويم می…گذارم می بشقاب توی را الزانيا خورده برش های تيکه حاليکه در و زنم می لبخندی : 

 

- کنه نمی حس رو فشارا اين…کوچولوئه خيلی هنوز بچمون.نباش نگران … 

 

گويد می و برد می فرو گردنم توی را سرش : 

 

- بپوشی آزادتر لباسای بهتره…پيچيدی می خودت به درد از داشتی پيش ساعت چند همين…عزيزم کنی می حس که تو … 

 

 با بودم توانسته چطور…است شده تنگ…نزديکی اين…نگرانی اين…محبت اين…صدا اين…لحن اين برای دلم چقدر

گويم می کنم؟زيرلب دريػ خودم از را اينها همه قدرنشناسی : 

 

- بود ای ديگه چيز درد اون علت … 
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گويم می و زنم می زل چشمانش به…اندازم می کمرش دور را دستم و چرخم می : 

 

- زد می لگد…کرد می گيری بهونه…بود شده تنگ باباش واسه بچم دل … 

 

گويد می داری معنی لبخند با و کند می خم را سرش…شوند می شيطان چشمانش : 

 

- بزنم؟ کنم؟لگد چيکار بايد باشه شده تنگ بچم مامان واسه دلم من اگه خب  

 

گويم می و خندم می شيطنتش به : 

 

- کن امتحان رو ديگه روشهای شما…نه … 

 

گويد می و گيرد می محکم را کمرم…شود می براق نگاهش سبزی : 

 

- قبلش؟؟؟ يا الزانيا از بعد…هستم مخلصتم  

 

گويم می کنان خنده و زنم می اش سينه به مشتی…فهمم می را منظورش : 

 

- بود ای ديگه چيز من منظور…ادب بی … 

 

گويد می و مالد می ام بينی به را اش بينی : 

 

-  دريافت بود ميلشون باب که رو چيزی اون من رادارای االنم…کنه می عمل بعدی تک آقايون ما مؽز

بعدش؟؟ يا ؼذا از قبل…نگفتی…کردن  

گويم می و کنم می جدا آؼوشش از را خودم : 

 

- دونم نمی رو تو…گشنمونه که ما … 
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گويد می و بوسد می را گوشم الله : 

 

- گشنمه که ماهه دو از بيشتر من  

 

گويم می نکنم نگاهش به کنم می سعی حاليکه در…خوردن ؼذا حين : 

 

- ديدی؟ رو مهسا  

 

گويد می کند بلند را سرش اينکه بدون : 

 

 …نه-

 

دهم می ادامه اما..نيست کيان عالقه مورد بحث دانم می…زند می را شورش دلم : 

 

- نپرسيدی؟ رو حالش هم آراسته دکتر از  

 

ريزد می ليوانش توی نوشابه کمی و گذارد می بشقاب توی را چنگالش . 

 

- سرم زير رفته دوبار صبح از…ديگه معلومه روزش و حال..نداره پرسيدن … 

 

گويم می آهسته…نبود مهسا حق اين…شود می فشرده قلبم : 

 

-  بهش بخوام که هم شکلی هر به دونستم می ولی…بود دادنش نجات هدفم خدا به…ببينه آسيب مهسا خواستم نمی من

بود باخته رو دينش و دل بدجوری چون…کنه نمی قبول بفهمونم … 

 

شود می خيره صورتم به و زند می کنار را بشقابش : 
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-  گفته…کن صبر بودم گفته شده؟بهت وارد بيچاره دختر به شوکی چه دونی می…کردی انتخاب رو راه بدترين هم تو و

 يه نتونه ديگه اگه…کردی نابود رو دختر اون باورای تمام تو…بگير فاصله کاوه از بودم گفته…نيست راهش اين بودم

مقصری تو…باشه داشته گذشتش مثل…شاد و عادی زندگی … 

 

گويم می ناراحتی با : 

 

-  کثافت تاوان هميشه!!!افته می من گردن گناهش…کنه می اون ؼلطه چی چيکارست؟؟؟هر وسط اين کاوه من؟پس چرا

بدم؟؟؟؟ بايد من اونو کاريای  

 

گويد می و زند می لبخندی : 

 

- حرفام و من به اعتماديت بی تاوان…رو ندادنهات گوش حرؾ تاوان…خانوم دی می رو لجبازيهات تاوان تو … 

 

گويد می و ميگيرد را ام بينی و شود می خم خنده با…کنم می نگاهش دلخور : 

 

- برمياد بگی چی هر جونور اين از…هستم کاوه بعدی العمالی عکس نگران فقط من…شده که کاريه…ديگه خيال بی … 

 

شوم می نگران : 

 

- بکنه؟ تونه می چيکار  

 

کنم می نگاهش و گيرم می باال را سرم..آيد می سمتم به و خيزد می بر جا از : 

 

- هست حواسم خودم…نباش نگران تو…هيچی … 

 

 گيرم می باال را سرم دوباره وحشت با…بياورد ام بچه سر باليی نگرانم هرچيزی از بيشتر…شديد…شود می درگير ذهنم

گويم می و : 

 

- بکشه؟ بچمو نکنه…بگيره زيرم ماشين با نکنه  
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گويد می و کشد می آؼوشم در و گذارد می زانويم زير را دستش…کند می بلندم صندلی روی از و زند می قهقهه : 

 

- منم حسابش طرؾ کنه کاری بخواد هم اگه…کابوی کاوه نه..تگزاسه اينجا نه … 

 

گويم می شده گشاد چشمان با و کنم می بند لباسش يقه به را دستم…شود می بيشتر استرسم : 

 

- چی؟ بيفته اتفاقی تو واسه اگه…بدتره اينکه  

 

گويد می و گيرد می ام گونه از گازی…رود می عقب به سرش خنده شدت از اينبار : 

 

- بارداريه؟ عوارض از هم ؼريبت و عجيب خياالی و فکر اين  

 

 کنم می باز را کليپسم حاليکه در و دهم می تکيه تخت تاج به…شوم می خيز نيم خودم اما…کند می درازم تخت روی

گويم می زيرلب : 

 

- صورتم تو بپاشه اسيد شايدم … 

 

بريزد ام شانه روی موهايم تا دهم می تکان را سرم…ايستد می مقابلم کرده اخم و سينه به دست اينبار … 

 

- برمياد ازش کاری هر گفتی خب؟خودت چيه … 

 

گويد می اخم همان با : 

 

- نترسيدی؟ اينطوری و ندادی گوش موقع اون چرا…بودم زده حرفو اين هم قبال    

 

 مرا و کشد می دراز کنارم…گردد می بر لبش به خنده دوباره من عجز از…کنم می نگاهش مستاصل فقط…ندارم جوابی

کند می زمزمه زيرگوشم…کشد می خودش سمت به : 
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-  بچمون وقتشه ديگه…خوندی کور شده تنگ واسم بچم دل چقدر که ميره يادم هات بهونه و حرفا اين با کردی فکر اگه

کنه حس رو باباش حضور بيشتر …!!! 

 

******** 

 را هايش خواسته نتوانستم…بودم ديدنش آسيب و بچه نگران بس از…کنم می نگاه عصبی و کالفه کيان به ناراحتی با

گفت و کرد رهايم عصبانيت با هم آخرش…کنم برآورده : 

- نخواستيم…بابا باشه … 

 سيگار بوی…گردد برمی وقتی.. مانم می تخت روی همانجا و پوشم می را لباسهايم کرده بؽض…رفت بيرون اتاق از و

 می و زند می کنار را پتو…کشد می موهايش به دستی…کنم می نگاهش زيرچشمی…کند می پر را اتاق فضای

 بر را دستش…کند می حس را نگاهم سنگينی…کنم می نگاهش همچنان من…گذارد می چشمش روی را ساعدش…خوابد

گويم می آهسته…دوزد می من به را پرسشگرش چشمان و دارد می : 

 …ببخشيد-

گويد می و زند می لبخندی : 

-  نمی رسميت به کاربلد دکتر نيمچه يه عنوان به که هم رو ما…شديم فسقلی اين عالؾ ما که فعال  …نداره عيبی

افتادم گير وجبی نيم وروجک دوتا وسط که من به بيچاره…بيسواده مادر يه حد در که خودتم نگرانيهای…شناسی … 

گويم می و کشم می را موهايش : 

- ببينه آسيب ممکنه…ضعيفن رحمم های ماهيچه گفت…گفت چی دکتر نديدی مگه خب … 

گويد می کشد می خميازه حاليکه در و کند می من به را پشتش : 

-  اين تا خدا به واال…ديگه مواقعه همين واسه…باشن داشته زن چهارتا و چهل دن می اجازه مردا به که همينه واسه

بودم نديده ای عقده و زده محروميت و بدبخت ايندر خودمو…سن … 

گويد می کنان ؼرؼر و رود می هوا به آخش…گيرم می بازويش از نيشگونی خشم با : 

-  می چی بيچاره مردای ما دونه می کی…هاست زن مال بارداری دوران سختيهای تمام که ميشه ادعاتونم تازه بعد

 …کشيم

رود می ضعيفی به رو صدايش…اندازم می گردنش دور را دستم و کنم می بؽلش پشت از…خندم می : 

- دن می اجازه رحمتون های ماهيچه اگه البته…بخوابم بذاری بهتره…گرسنم گرگ يه عين االن من…جان بچه نکن … 

گويم می معترضانه و چسبانم می کتفش دو بين عضالت به را پيشانيم : 

 

- کيان بدی خيلی .. 

 

 پرسم می که کيان از…نداشتم خبر قلمش يک اين از!!!اعتياد و اخالقی مشکالت جرم به…شد اجرا پندار کاوه اخراج حکم

گويد می حوصلگی بی با : 
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- واست کنم می تعريؾ بعدا  …مفصله جريانش  

 

کند می اکتفا سرش دادن تکان به تنها اما…پرسم می هم را اين…نيست خوشحال کيان چرا دانم نمی … 

 

 کشيدنش سيگار…ؼلتد می تخت توی وقت دير تا شبها…شده کالفه و بدخلق دوباره کيان…هستم بارداری سوم ماه اواخر

 در گاهی…گردد برمی خانه به دير گاهی…کند می پچ پچ گوشيش با ساعتها گاهی…ای کلمه زدنش حرؾ…شده روزانه

 اطالعی بی اظهار هم او…گويم می نبوی دکتر به…رود می فرو مطلق سکوت در گاهی…بينمش می ماهان با بحث حال

 و…است شبم شيفت آخرين هم امشب…ام شده منزوی دوباره…کند می تکذيب…زنم می حرؾ خودش با…کند می

 نمی حرؾ…نشسته کنارم کرده پؾ چشمان و زرد رنگ با مهسا…باشم بيمارستان در فردا ظهر تا بايد…ترينش طوالنی

 خواب برای مرا…فهمد می…رود می گيج سرم خستگی شدت از…کند می تحمل را فشاری چه که است معلوم اما…زند

 پرونده و کاؼذ يکسری..شوم می وارد و زنم می در…روم می کيان اتاق به…ماند می استيشن در خودش و فرستد می

گويد می و زند می لبخندی من ديدن با..اند شده سرخ چشمانش…ريخته دستش جلوی : 

 

- خانومی نباشی خسته … 

 

دهم می را لبخندش جواب : 

 

- هم تو … 

 

 و کند می باز را پوشه دوباره…خورم می و کنم می تشکر.ريزد می چای برايم و بندد می را ميز روی رنگ سفيد پوشه

پرسد می…است کاؼذهايش زدن ورق مشؽول که همانطور : 

 

- بمونی؟ ظهر تا بايد فردا  

 

گويم می و گذارم می ميزش روی را چای فنجان : 

 

- آخريشه ديگه ولی…آره … 

 

گويم می و گذارم می اش شانه روی را دستم…روم می کنارش : 
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- خوابی؟ نمی تو  

 

گويد می کند بلند سر اينکه بدون : 

 

- اونجا برم بايد…کنن می آماده رو عمل اتاق دارن…اومده اورژانس مريض يه گفتن…نه … 

 

گويم می و کشم می عميقی نفس : 

 

- ديگه گرفته درد پام کؾ…بکشم دراز کم يه برم من پس … 

 

گويد می و بوسد می را ام گونه…دارد می بر را روپوشش و پرونده و ميخيزد بر جا از : 

 

- بکش دراز راحت…کن قفل رو در…بخواب جا همين خب … 

 

خوابم می و کنم می کوک هفت برای را موبايلم…است صبح پنج…کنم می ساعتم به نگاهی…رود می و … 

 

 ام معده تندش بوی…شوم می بيدار…پيچيده بخش در که کننده ضدعفونی مواد و فرمالين بوی با…است نيم و شش ساعت

 می بهتر که کمی…گيرم می دماؼم مقابل و کشم می بيرون کشويش از را کيان سرد عطر سريع…کند می تحريک را

 هدايت داخل به مرا…بارد می صورتش از خستگی…شوم می سينه به سينه کيان با اما..بروم که کنم می باز را در…شوم

گويد می و کند می : 

 

- پريده بدجوری دوباره خوبی؟رنگت … 

 

گويم می و زنم می لبخند…کنم اضافه خستگيش به هم را نگرانی خواهم نمی اما…نيستم خوب : 

 

- خبره چه ببينم…بخش تو برم سر يه بذار…خوبم … 

 

نشيند می ميزش پشت و گويد می ای باشه … 
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گويد می آهسته…کنم می نگاهش تعجب با…آيد می استيشن به آماده و پوشيده لباس کيان…است هشت ساعت : 

 

- خونه؟ برگردی تنها امروز نداره اشکال…ميرم می درد سر از دارم..جلوه نيست خوب حالم من  

 

گويم می و دهم می تکان را سرم تند : 

 

- برو تو…اصال   نه … 

 

بار اولين برای…رود می و … 

 

 و چک حال در…کند می درست قند آب برايم نگرانی با مهسا…بريده را امانم سرگيجه و ضعؾ…است نيم و نه ساعت

پرسد می مهسا از…جدی هميشه مثل و تيپ خوش…مرتب…رسد می راه از ماهان که هستم مهسا با زدن چانه : 

 

- آراسته؟ خانوم شده چی  

 

گويد می و دهد می نشانم دست با مهسا : 

 

- کرده افت فشارش…بوده سرپا همشم…نرفته خونه االن تا ظهر ديروز از…نيست خوب جلوه حال … 

 

دهد می دستم به و نويسد می ای برگه ماهان : 

 

- خونه برين تونين می … 

 

گويم می و کنم می نگاهش ترديد با : 

 

 …آخه-

 

گويد می و آورد می باال سکوت عالمت به را دستش : 
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- نمياد پيش مشکلی…هستم خودم من…باشين نگران خواد نمی … 

 

گويد می مهسا به رو و : 

 

- کنين خبر واسشون آزانس يه … 

 

 می خشک دستم در کليد…کاوه صدای شنيدن با…کنم باز را در خواهم می و ام ايستاده آپارتمان مقال…است يازده ساعت

 …شود

 

- خفته زيبای…به به … 

 

گويم می سردی به…نبيند چشمانم در را ترس کنم می سعی : 

 

- اينجا؟ خوای می چی  

 

زند می سينه به را دستانش و دهد می ديوار به را اش تکيه . 

 

- نشد وقت شدی آژانس سوار سريع اما…بزنم حرؾ باهات بيمارستان دم خواستم می…منتظرتم صبح از … 

 

گويم می و کنم می باز را در : 

 

- ندارم تو با حرفی من … 

 

بينم می عصبانی اينطور را کاوه که است بار اولين واقع در…شده ترسناک صورتش…گيرد می مقابلم را دستش … 

 

- شم متوسل زور به نکن مجبورم…بری تونی نمی نشنوی حرفامو وقتی تا … 
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 خلوت هم کوچه بدبختی کمال در…شنود نمی را صدايم و است خواب کيان مطمئنا  …کنم می يازده طبقه به نگاهی کالفه

گويم می خفه صدای با…کند می دورم خانه از کمی و کشد می را مانتويم…است : 

 

- کن کنی؟ولم می ؼلطی چه … 

 

گويد می خشم با : 

 

- کنم بيدارت خرگوشی خواب اين از خوام می فقط…ندارم تو با کاری من … 

 

گويم می و کنم می آزاد را دستم…او از تر عصبانی : 

 

- اينجا بريزن ها همسايه همه که زنم می داد همچين وگرنه…کن گم رو گورت زود … 

 

گويد می و برد می باال تسليم عالمت به را دستش دو هر : 

 

- رم می بعد…بده گوش حرفام به دقيقه 5 فقط…باشه … 

 

گويم می و کنم می پوفی کالفه : 

 

- ندارم وقت من…بگو زود…خب خيله … 

 

 می خيره چشمانم توی و زند می ديوار به را دستش…نشيند می لبش روی مزخرفش و هميشگی پوزخند يواش يواش

 …شود

 

-  بهم واسه تونستی هرکاری…زدی حرؾ سرم پشت نشستی جا هر…پرورونی می دلت تو منو کينه که ساله هفت نزديکه

 بخت شوهر اون نه…تو نه اما…لوحت ساده مادر و پدر اون هم…لعنتی ماهان اون هم…تو هم…کردی زندگيم ريختن

 نقشه همش…کردم تو با من که کاری اون…تو خوردن مشروب اون.…مهمونی اون که نفهميدين خونوادت نه و برگشتت

بود کيان … 
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شود می تر عميق پوزخندش…زنم می خنده زير اختيار بی … 

 

-  اون تو من که بود اومده دختر قحطی کنی می فکر…خوب دختر آخه ولی…نکنی باور داری حق…بخند آره

کنم؟ تجاوز…شوهردار زن يه به…دوستم بهترين دايی دختر به…تو به…آدم همه اون وسط…مهمونی  

 

گويم می داد با…شود می محو ام خنده…خورد می تکان مؽزم : 

 

- گی؟ می من به داری چيه پرتا و چرت اين…اينجا از برو گمشو  

 

گويد می و گذارد می من دهان روی را دستش سريع : 

 

-  گفته ماهان به نداری؟کيان چی؟خبر کيان مريضی دونی؟از نمی اينو…بودن دوست هم با ماهان و خبرته؟کيان چه…هيس

 تو فهميد که موقعی درست…بهش زد نارو ماهان اما…شه بهتر روحيش شرايط تا بگيره فاصله ازت کم يه خواد می بود

کرد ازدواج باهات…ست ريخته بهم ذهنت و نداری ارتباط کيان با ديگه … 

 

گويد می و ماند می سرجايش…روم می عقب عقب و دهم می هلش فشار با…ماند می باز تعجب از دهانم : 

 

-  معروؾ اخالقش اين اصال  …شد نمی حاضر مهمونيا تو دختری هيچ با کيان…کن فکر کم يه…نباش احمق اينقدر

 عشقبازی و برقصه باهاش همه چشم جلوی اونجوری بلکه کنه دعوت رو دختر يه تنها نه اينکه به رسيده چه…بود

 اونم…اتاق اون تو بکشونمت و بدم مشروب بهت خواست اون…کنه می نامزد داره بگم بهت خواست من از اون…کنه

 تو سر کيان رو بالها اين تمام…ست خونه نزديک و شده خارج بيمارستان از ماهان فهميد اينکه از بعد دقيقه چند درست

من نه…آورد … 

 

گويم می بريده بريده : 

 

- کردی؟چرا؟؟؟؟ کارو اين چرا تو  

 

کوبد می سرم بر را دنيا پاسخش : 

 

-  به دادم می ترجيح رو آبرويی بی…شدم می اخراج دانشگاه از داد می لوم اگه…بودم کرده خالؾ…داشت آتو ازم کيان

مدرکم ابطال و شدن اخراج … 
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 می آسانسور سمت به…بندم می را در و شوم می خانه وارد…است محال…است محال…دهم می تکان شدت به را سرم

شنوم می را کيان صدای…شمرم می را ها طبقه…روم … 

 

- بشی نزيک کاوه به نداری حق … 

 

شنوم می دوباره … 

 

- بشی نزديک جلوه به نداری حق … 

 

 نامرد اينقدر کيان…است محال کيان از کار اين…است محال…زنم می داد دلم در دوباره…گرفته شدت تهوعم

رود می سياهی چشمانم…کنم می باز را آپارتمان در…نيست … 

 

 گره که دستش به سونيا افتاده بيرون سينه و رفته کنار تاپ از نگاهم…کنارش سونيا…مبل روی نشسته…برهنه نيمه کيانم

 و نامفهوم جمالت…شود می پژواک سرم توی…کيان صدای…شود می کشيده کند می نوازش را کيان بازوی های

شوند می خم و آورند نمی تاب را فشار همه اين زانوانم…گنگ … 

 

 جلوی…سونيا جلوی…نيست شکستن جای اينجا…زند می داد سرم در صدا باز…گيرم می ديوار به را دستم

 اين…کند می نگاهم و ايستاده سالن وسط متحير که بينم می را کيان…کنم می راست کمر…خائن دو اين جلوی…کيان

 اين در…خانه اين در…شده سخت برايم کشيدن نفس…قلبم شده عفونی زخم از است؟مطمئنا   آمده کجا از لبم روی زهرخند

 از قبل…کند می توقؾ…خواند می را چيز همه نگاهم از…روم می عقب من…آيد می جلوتر کيان…شده سخت…هوا

 می را همکؾ دکمه…است يازدهم طبقه در هنوز آسانسور.زنم می بيرون خانه از بخورند سر ام گونه روی اشکهايم اينکه

 درد جايم همه دانم می فقط…دهم تشخيص را دقيقش محل توانم نمی حتی…شده پخش وجودم در درد…نشينم می و زنم

 می بلند ام بچه فؽان…خورم می زمين…لرزد می پايم…شوم می بلند…کند می توقؾ آسانسور…تنم همه…کند می

 می بلند و گذارم می زمين روی را دستم کؾ دو هر…زنم می پس را دستش…شتابد می کمکم به سرايدار…شود

 می بؽضم…شود می روشن ذهنم تازه…خورد می صورتم به که سرد سوز…کشم می خودم دنبال به را کيفم…شوم

 اما…نيست ليز خيابان…نيست زمين روی برفی…لرزند می لبهايم…کنند می خيس را صورتم وار سيل اشکهايم…شکند

 بصل توی درست…مؽزم توی حتی…پيچد می دردش…کشد می تير دوباره دلم…خورم می سر مرتب من

گويم می ام بچه به و گذارم می شکمم روی را دستم.کند می قطع را نفسم و تنفسم مرکز…النخاع : 

 

- نترس…اينجاست مامان…آروم…آروم … 
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 بلند ماشينی برای را دستم…ام گرفته گاز را لبم که بس…کنم می حس دهانم در را خون طعم…درد بازهم…فهمد نمی اما

 را در و شود می پياده سريع…ست جوانی مرد اش راننده…ايستد می اما…است بلند اش شاسی…نيست تاکسی…کنم می

گويم می بريده بريده…شوم سوار کند می کمکم…کند می باز برايم : 

 

- باالتر راه چهار تا دو…نزديکيا همين…بيمارستان يه … 

 

گويد می دستپاچه : 

 

- رسونمتون می االن…بلدم…آره  

 

 می پياده…کند می کمک هم باز…بيمارستانم مقابل کنم می باز که چشم اما…دانم نمی…رود می سرعتی چه با

 می مردد پسر…کوبد می مشت ام سينه ديواره به وحشيانه قلبم…بينم می را ماشين شده قرمز تشک آخر لحظه…شوم

 :گويد

 

- بيام؟؟؟ همراتون خواين می  

 

 تنه به…برو يعنی..نه يعنی…دهم می تکان را دستم…شوم شر برايش ترسد می که است خراب آنقدر حالم…دانم می

 می کنار هم را او…دود می سمتم به سريع نگهبان…است راهم سر که چيز هر به…هم ديوار به…زنم می چنگ درخت

 و کنم می مشت را شکمم…بروم راه مستقيم خط يک روی توانم نمی چون…انگار افتاده کار از هم گوشم حلزون…زنم

گويم می آهسته : 

 

- بيار دووم…عزيزم بيار دووم … 

 

 می ماشينش سمت به…جدی و..شيک…مرتب…پوشيده شلوار و کت…بينم می را آشنايی بلند قد محوطه توی

زنم می داد و نشينم می زمين روی…آورم نمی طاقت …کنم می حس را ديگری خونی لخته شدن خارج…رود … 

 

 …خدااا-

 

زنم می داد باز و : 

 

- خدا بچم …. 
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زنم می زار…گذارم می بيمارستان سنگفرش روی را سرم … 

 

- خدا نگير بچمو…نکن من با اينکارو…خدا نکن … 

 

 اش کشيده اتو شلوار روی نگاهم…کنند می جدا زمين از را سرم و شوند می حلقه بازوانم دور محکمی و قوی های پنجه

شوم می بند پايش ساق به…چرخد می : 

 

- بميره بچم نذار پرستی می که خدايی اون به رو تو…ماهان بميره بچم نذار … 

 

شنوم می که چيزيست آخرين ماهان فريادهای صدای…شوم می معلق هوا توی … 

 

 پلکهای اين ورای چيز هيچ دانم می چون…ندارم چشمانم گشودن برای تمايلی هيچ اما…ام آمده هوش به که مدتهاست

 در ديگر که دانم می نگفته…کشم نمی شکمم روی ديگر را دستم…ناشدنی تمام سياه درد…درد جز…نيست منتظرم بسته

 به…ماهان…کنم می باز چشم اکراه با…گيرد می قرار پيشانيم روی دستی…کشد نمی نفس ای زنده موجود هيچ آنجا

 سريع…هويداست صورتش اجزای تک تک در نگرانی…شود می خم و کشد می عقب را دستش خاليم نگاه ديدن محض

گويد می و گيرد می را نبضم : 

 

 خوبی؟-

 

 روی را دستش دوباره…کند می بيشتر را عذابم سياه چشمان اين ديدن…گردانم برمی را رويم…خوبم…هه…خوب

گويد می و گذارد می پيشانيم : 

 

- بدم خبر خونوادت به برم …اومدی هوش به که حاال … 

 

خانواده…هه…خانواده …!!! 

 

کرده تشخيص ؼيرقابل را صدايم…ام خراشيده گلوی…زنم می صدايش رسد می که در نزديک … 

 

 …ماهان-
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کند می زمزمه و اندازد می پايين را سرش..کنم می نگاهش ملتمسانه.گردد می بر سمتم به و کند می کند قدم : 

 

- داريم نگهش نتونستيم…جلوه متاسفم … 

 

دانم می …!!! 

 

گويد می و آيد می نزديکم…لرزند نمی…خشکند خشک صوتيم تارهای : 

 

-  هيچی به…داره نوسان فشارتم…کرده خونريزی ت معده…باشی خودت فکر به بايد…داره وجود مهمتری مسائل االن

باشه؟…شی خوب زودتر اينکه جز…نکن فکر  

 

 می رفتن قصد دوباره…کشم می آه…باشد داشته شدن گرم برای دلی که کسی برای البته…زند می ای کننده دلگرم لبخند

زنم می صدايش دوباره…کند : 

 

 …ماهان-

 

 می زل سياهش نگاه به…نگاهش سياهی به…شود می مانع و گيرد می را ام شانه…بنشينم خواهم می…گردد برمی باز

گويم می و زنم : 

 

- کردی؟ نفرينم  

 

 و بدبختی اوج در…گيرم می را روپوشش…کند می جور و جمع را خودش سريع اما…فهمم می…خورد می جا

 …استيصال

 

-  کردی؟چرا نفرينم نبخشيديم؟چرا نکردم؟چرا التماست نيفتادم؟مگه پات به بار هزار نکردم؟مگه عذرخواهی ازت مگه

کشوندی؟ اينجا به کارمو  

 

گويم می و زنم می ام سينه قفسه به ديگرم دست با..دهم می تکيه آرنجم به : 
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- ببين خوب…ببين شدنم نابود…ببين شدنم خورد…نمونده ازم هيچی…کن نگام…ببين … 

 

دهم می تکان محکم و گيرم می را روپوشش دوباره…انداخته پايين را سرش : 

 

-  خاطر به…نکرد رحم هم بچه ذره يه همين به خدا…هيچی…ندارم هيچی…دادم دست از چيمو همه…ماهان کن نگام

بيشتر؟ اين خوای؟از می باالتر اين از تاوان شدی؟ راضی ديگه حاال…نگذشتی ازم تو چون…کشيدی آه تو چون…تو  

 

 هق و زنم می شکمش به ای ضربه دست کؾ با…سوزاند می بيشتری شدت با را داؼم گونه اشک گرمی…کرده سکوت

گويم می کنان هق : 

 

-  حداقل بذار…کن نگام نبودی؟خب من دادن تقاص منتظر ببينی؟مگه رو روز اين که بودی نمونده کنی؟مگه نمی نگام چرا

برسی دلت خواسته به تو حداقل بذار…باشه شاد يکی وسط اين … 

 

گويد می و گذارد می سرم باالی بالش روی را دستش…کند می مجبورم خوابيدن به دوباره و گيرد می را دستم : 

 

-  همه…ده می زجرم فقط…کنه نمی خوشحالم تو روز و حال اين ديدن…وقت هيچ…جلوه نکردم نفرينت وقت هيچ من

 خودمون سهم به کدوممون هر و کرديم اشتباه جورايی يه همه چون…نيست ولی…باشه ديگه طور يه تونست می چيز

 تونه نمی…انسانی هيچ کشيدن درد ديدن…دونم می مسئول کشيدنت عذاب همه اين واسه خودمو من…داديم پس تاوانشو

نشدم حيوون اينقدر هنوز…کنه شادم … 

 

گويد می بچرخد اينکه بدون…کند می توقؾ راه ميان اما…رود می در سمت به و گردد برمی : 

 

-  حساب من کمک رو تونی می داشتی دوست اگه اما…بدونم خوامم نمی…انداخته روز اين به رو تو چی دونم نمی

دارم کنارت در بودن واسه کافی انگيزه پس…دوستتم و پزشکت…استادت…سابقت همسر جز به من…کنی … 

 

 احتياج زدن داد به…دهد نمی جواب ريختن اشک…بندم می را دردناکم و متورم چشمان و شوم می پهن تخت روی

 مؽز اين مموری کردن پاک به…گيرد می را جانم قطره قطره اينگونه دارد که چيزی هر کردن خراب به…دارم

رفتن ابد تا به…رفتن به..کردن فرار به…خورده زخم روح اين کردن دفن به…لعنتی … 

 

 بهم تيره موهای…نمدار سبز چشمان…بينم می را آشنا چهارشانه اندام…چرخانم می را سرم…شود می باز در

گزم می دندان به را لبم قدرت تمام با…عطر سرد بوی…ريخته … 
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 خواهم نمی…بندم می را چشمم…است لرزان صالبتش پر هميشه قدمهای…است لرزان قدمهايش…آيد می نزديک

 نمی…گيرم می را گوشم…جلوه…گويد می…کنم حس را بويش خواهم نمی…کنم می حبس را نفسم…ببينم را صورتش

 با را دستانش تماس…زند می پا و دست هنوز روحش اما…نيست ام بچه…کشد می تير دلم…بشنوم را صدايش خواهم

 دنيا در زجری هيچ…کنم می باز چشم…جلوه…گويد می دوباره…اند بسته يخ…گرمش هميشه دستان…فهمم می ام گونه

 می صورتش تمام در را نگاهم…نيست زده آفت و شده زرد و متالطم دشت اين به کردن نگاه از باالتر

آخ…آخ…گردانم … 

 

دزدين جامو قلبت تو…اما شدی جا قلبم تو … 

 

بندد می را چشمانش … 

 

دزدين چشماتو ازم…بردن بختمو چراغ .. 

 

کنم می زمزمه : 

 

- مرد بچمون … 

 

ريزد می فرو چشمش گوشه از اشکی قطره … 

 

کنم می زمزمه دوباره و گيرم می را دستش : 

 

- کشتی تو بچمونو … 

 

ماند می راهش به نگاهم…رود می بيرون اتاق از سرعت با و کشد می دستم از را دستش … 

 

دلگيرم دزديده ازم دستاتو که…نامحرم دستای اون از  

 

رم می آخرش…رم می آخرش نديدم خيری عاشقی از توش که دنيا اين از !! 
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 می کمد سمت به و خيزم می بر گرفته راه که خونی به توجه بی…مياورم در دستم از را آنژيوکت و نشينم می تخت روی

 دوباره…است هيچ آمده سرم بر که مصيبتی برابر در اينها اما…خونريزی هم دارم درد هم…پوشم می را لباسهايم و روم

گويد می تند و کند می اخم بالفاصله.ميايد داخل ماهان و شود می باز لعنتی آبی در اين : 

 

- شی؟ بلند جات از گفته کی  

 

 همان…قالبی دکتر…نبوی دکتر…هه…کنم می چک زند می زنگ هزارم بار برای که را گوشيم و دارم برمی را کيفم

 هم خدا به ديگر من…کنم می خاموش را موبايلم…ديد می مقصر مرا هميشه که همان…نکن متهم مدرک بی بود گفته که

 ؼفور…بودنش رحمان از دم..زنند می بودنش مهربان از دم اينقدر که خدايی…روانپزشک به رسيده چه…ندارم اعتقاد

 وای…کرد تنبيه مرا بچه يک کشتن با که رحم بی اينقدر…آمد در آب از ظالم اينقدر…شد اين.…بودنش رئوؾ…بودنش

آدم يک حال به وای…دکتر يک حال به … 

 

گويد می عصبانيت با و ايستد می کنارم ماهان : 

 

-  می خون داره بدنت از نقطه صد از…داری فهمی؟خونريزی می…خرابه وضعت…جلوه دم نمی ترخيص اجازه من

باشی نظر تحت بايد…ره … 

 

گويد می کالفگی با…کنم می نگاهش فقط : 

 

- راهن تو…بيان مادرت و پدر کن صبر حداقل … 

 

گويد می و گيرد می را بازويم.…افتم می راه و کشم می سرم روی را ام مقنعه : 

 

- کنه؟ جمعت خيابون تو از خواد می کی…خدا به افتی می بری؟جلوه خوای می کجا بگو حداقل  

 

گويم می رفتن؟زيرلب برای دارم را بروم؟کجا خواهم می کجا واقعا   : 

 

- داره دوستم که کسيه تنها اون…م عمه پيش رم می … 
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گويد می آهسته…ؼم از…شوند می تر سياه چشمانش : 

 

- برسونمت کن صبر پس … 

 

 دستانش بين را سرش…نشسته راهرو توی کيان…شود می چندشم گرم و لزج ماده خروج از…روم می بيرون اتاق از

زند می صدايم ماهان…گرفته : 

 

 …جلوه-

 

 و قد برای دلم…آيد می نزديک و خيزد برمی…شود می سرگردان ماهان و من بين نگاهش…کند می بلند سر او

شده خراشيده هم او گلوی انگار…ست گرفته هم او صدای!!!…رود نمی ضعؾ ديگر…نه…بااليش … 

 

- حالت؟ اين با ری می داری کجا  

 

روم می پيش ديوار کمک به … 

 

- بزنيم حرؾ بذار…نکن اينکارو جلوه … 

 

 نگاهش احساس بی…عمرم در بار اولين برای…کنم می نگاهش سرد…عمرم تمام در بار اولين برای…کنم می نگاهش

زنم می لب کندن جان به…کنم می : 

 

- دروؼه؟ کاوه حرفای بگی خوای نبودی؟می سونيا با بگی خوای گناهی؟می بی بگی خوای حرفی؟می چه  

 

گويم می و کشم می عميقی نفس…کند می نگاهم مات : 

 

- خوای؟ می اين از خوبه؟بيشتر…نکردی خطايی کار هيچ تو…ميکنه باور حرفاتو…خره هميشه مثل جلوه…قبول…باشه  

 

گويم می بؽض با و گيرم می صورتش نزديک را سرم…افتند می کنارش رمق بی دستانش : 
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- کيه؟ گردن من بچه مرگ گناه…کن قاضی وجدانتو بار يه فقط…لحظه يه…کم يه…ولی  

 

 روی که دستی…کند می کم ما با را اش فاصله ماهان…خواهم نمی هم را بودنش نزديک حتی ديگر…کشم می عقب

شنوم می را اش آهسته صدای و بينم می را گذارد می کيان بازوی … 

 

- هست حواسم من…نباش نگران … 

 

کرد خواهد ترش نگران چقدر ماهان جمع حواس همين بدانم که شناسم می را کيان خوب آنقدر اما … 

 

 که جامدی و مايع نوع هر دادن پس روز هفت…سوختنم تب در و شدن بستری از روز هفت…است هفتم روز امروز

 روز هفت…کردن ناله و کشيدن درد روز هفت…ديدن کابوس و بيهوشی روز هفت…شود می ام معده وارد

روز هفت…خونريزی … 

 

 کيان اتاق به نشدم حاضر…بمانم بيمارستان در نشدم حاضر…ساختند کوچک بيمارستان يک عمه اتاق از پدرم و ماهان

 هميشگی ثابت پای که عمه…ديدم سرم روی را مادرم و پدر و ماهان کردم باز چشم که هربار…ماندم عمه پيش…بروم

 می را سرد عطر بوی بيداری و خواب ميان گاهی…بردم او برای را دلم و درد…کردم او آؼوش در را هايم گريه…بود

 وقت هيچ…نداشت حضور بيداريم در وقت هيچ اما…ام رفته فرو آؼوشش در که کردم حس يکبار حتی…شنيدم

 …نديدمش

 

 خونم وارد چيزی سرم جز که است روز هفت…لرزد می تنم…ضعيفم…ام نشسته تخت روی…است هفتم روز امروز

 دوش…اند آورده سرم بر باليی چه…آمده سرم بر باليی چه…کنم می نگاه دستم زده بيرون و شده کبود رگهای به…نشده

 و نگران عمه…شويم می را بدنم و سر و نشينم می صندلی روی…ندارم ايستادن توانايی…روز هفت از بعد…گيرم می

 می هدايتم اتاق به و اندازد می دوشم روی پتويی بالفاصله…روم می که بيرون…است ايستاده حمام در پشت مظرب

 می فشار را ام معده…کند می معاينه به شروع بالفاصله و رسد می راه از چون…انگار گرفته تماس ماهان با…کند

 کنارم ماهان…ترسم می خوردنش از ولی…دارم دوست را بويش..آورد می سوپ برايم عمه…کنم می خفيفی ناله…دهد

 می دستش از را ظرؾ…آورد می دهانم طرؾ به را قاشق و گيرد می عمه از را ؼذا ظرؾ…تخت روی…نشيند می

گويم می و گيرم : 

 

- تونم می خودم … 

 

پرسم می زيرلبی اما دانم می را سوالم جواب…ماند می کنارم همچنان و دهد می تکان را سرش : 

 

- کجاست؟ مامانم  
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گويد می و بوسد می را سرم عمه : 

 

- بره شد مجبور…داشت اورژانس کار … 

 

هی…هه … 

 

 به لبخندی…گرفته نظرم زير دقت به ماهان…ريزم می گلويم در را سوپ ذره ذره و برم می دهان به قاشق محتاطانه

گويم می و زنم می رويش : 

 

 …خوبم-

 

گويد می و زند می لبخند هم او : 

 

 …خوبه-

 

گيرد می دستم از را ظرؾ…خورم می هم ديگر قاشق چند … 

 

- بياد فشار ت معده به زياد نبايد…کافيه قدر همين … 

 

 گرفته هم او از را خوراک و خواب…شده تکيده صورتش…کنم می نگاه ماهان به…برد می بيرون را ؼذا سينی عمه

گويم می آهسته و گذارم می دستش روی را دستم…ام : 

 

 دوستيم؟-

 

گويد می من آهستگی به و کند می نگاهم موشکافانه : 

 

 !..دوستيم-
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گويم می و دهم می فشار را انگشتانش : 

 

- کنی؟ می کمکم  

 

زنم می زل چشمانش توی مستقيم و شوم می خم.دهد می تکان تاييد عالمت به را سرش : 

 

- برم کن کمکم … 

 

ايستد می پنجره کنار و شود می بلند تخت روی از…نفوذ قابل ؼير…شود می سخت نگاهش : 

 

 کجا؟-

 

شوم می جا به جا تخت توی : 

 

- دم می ترجيحش جهنم اين به…بودم که برزخی همون به برگردم خوام می…فرانسه … 

 

گويد می و کند می فرو شلوارش جيب در را دستانش : 

 

- کنی؟ فرار خوای می باز  

 

گويم می و اندازم می پايين را سرم : 

 

-  تموم عذاب اين تا رم می…ديگرانه عذاب باعث فقط من وجود…نداره ارزشی هيچ من بودن اينجا ولی…نه فرار…نه

بيشتره خيلی فرانسه تو تعلقاتم…ندارم اينجا کاری ديگه من…بعدشم…شه … 

 

گويد می و چرخد می سمتم به : 
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- ريم می هم با پس…باشه … 

 

گويد می و چرخد می سمتم به…برد می ماتم : 

 

-  يکی تا…پيششون برم بايد…دارن احتياج وجودم به خواهرم و مادر چون…رفتن واسه…کارامم دنبال که مدتهاست من

چيه؟ نظرت…برم می خودم با هم تو…رم می و شه می رديؾ چی همه ديگه ماه دو  

 

دهد می ادامه…شود نمی نظرم منتظر…کنم می من و من : 

 

- ش رضايت به…رفتن واسه فقط  

بگيری طالق بايد اينکه يا…داری احتياج وهرت … 

 

 دوباره…نشده جدا انگشتم از هم يکبار مدت اين در که ای حلقه…گذارم می ام حلقه روی را دستم اختيار بی!!!…طالق

گيرد می باال را سرم و زند می کنار صورتم از را خيسم موهای…نشيند می تخت روی : 

 

- بگيری؟ طالق خوای می  

 

 می چشمانم مقابل…آورم می بيرون دستم از را ام حلقه…اندازم می پايين را سرم…کشم می بيرون دستش از را صورتم

 و کنم می مشت را حلقه…پيچد می دلم در که است درد…بينم می سبز چشم جفت يک…اش خالی فضای توی…گيرمش

گويم می : 

 

- ممکن فرصت اولين در…آره . 

 

گويد می و کشد می صورتش به دستی : 

 

-  جای هر به که کنم می رديؾ هم کارتو…گيرم می وکيل واست اصال  …کنم می کمکت بگيری طالق بخوای اگه…باشه

 تو بار يه…نيست پشيمونی واسه راه…شی مطمئن بکنی خوای می که کاری از بايد قبلش ولی…بری خوای می که دنيا

 هر بعد بسنج رو جوانب تمام…نيست چاره راه کردن فرار اينبار…شو رو در رو مشکالتت با و کن صبر زندگيت

بگير خوای می تصميمی … 
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شود می خيره ام کرده گره مشت به و نشيند می رويم به رو و کشد می پيش ای صندلی…خيزد می بر : 

 

-  می چطور بگذری تونی نمی حلقه يه از وقتی…داشتی نگه جونت از تر محکم رو فلز تيکه اون هنوز تو…کن نگاه

شی؟ دور صاحبش از خوای  

 

کنم می زمزمه…شوند می شل اراده بی انگشتانم : 

 

- موند دلم به شدن مادر حسرت … 

 

شود می خم سمتم به و گذارد می رانش روی ساعد از را دستانش : 

 

-  تونه می بهتر همه از اون…بزنه حرؾ باهات بياد بذار…بودی خواب همش تو ولی اومده اينجا تا بار چند نبوی دکتر

کنه کمکت … 

 

دهم می تکان شدت به را سرم : 

 

- بوده اون مسببش…رفته سرم کاله چی هر االنم تا…اونه زندگيم گوی دروغ بزرگترين…ببينمش خوام نمی…نه … 

 

گويد می و کند می فرو موهايش توی را دستش…نشيند می راست : 

 

- نذاشته…خوب دختر نذاشته سرت کاله … 

 

دهد می ادامه و کشد می عميقی نفس : 

 

-  آشنا کوی ورزشی محوطه تو کيان با…ايران بودم برگشته تازه من…شدی دانشگاه وارد تو که سالی…که دونی می

 شد باعث همين…ديديم می رو همديگه هم دانشگاه تو…اومد می اونجا به دويدن و ورزش واسه…من مثل شبا اونم…شدم

 يواش اما…نداشتيم بودن هم با برای زيادی فرصت و نبوديم صميمی خيلی اوايلش شايد…شيم دوست…شيم نزديک هم به

 آورده فشار بهم تنهايی…داشتم من که بود دوستايی ترين معرفت با از يکی کيان…گرفت عمق دوستی اين يواش

 و شاد روحيه به هميشه…کنم ؼريبی احساس اينجا نذاشتن تونستن که اونجايی تا دوستاش خودشو…کرد پرش کيان…بود

 شبا گاهی…ديدم می اينکه وجود با…بود پنهان چشماش تو بزرگ ؼم يه اينکه وجود با…خوردم می ؼبطه خندونش لبای

 فوق منشش و شخصيت اما…شد می ؼرق خودش دنيای تو و نشست می خونش جلوی نيمکت همين رو ساعت چندين
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 می معذبش محيط توی و بودی آويزون ازش بچه يه عين هميشه…ديدم همراهش رو تو بار دو يکی…بود العاده

 نگرانت…بود مراقبت…کرد می فرق تو به کيان نگاه جنس اما…داشتم خبر رنگارنگش دخترای دوست از…کردی

 خنده نهايت چون…بودی تو…کنه وادار زدن قهقهه به رو کيان تونست می که کسی تنها…داشت حساسيت روت…بود

 خودم به بار متفاوته؟يه کيان واسه اينقدر که داره چی دختر اين…بود شده سوال واسم…بود کوچيک لبخند يه هميشه کيان

 حالش اون مريضی وقتی ديدم می…نفسمه دختر اين…بود؟ چی جوابش دونی می…پرسيدم ازش و دادم جرأت

 عشقش نوع تونستم نمی…توئه پيش حواسش و نگاه تمام…هستی وقتی…ست سرکنده مرغ يه عين نيستی وقتی…بدتره

 می رختخوابش کردن پر واسه رو دخترا…موند نمی ماه دو يکی از بيشتر هرکسی با کيان…کنم درک رو

 مجنون اينطوری اونم…باشه عاشق اومد نمی بهش…شکل همه از…نوع همه از…متنوع…وارنگ و رنگ…خواست

 می خودش از بهتر…بودی تو فقط…بعد به سالگيش دوازده از…گفت زندگيشو قصه…پرسيدم ازش بازم…وار

 و کثيؾ انگشت يه نبود حاضر که…بودی خواستنی و عزيز واسش اونقدر…داشت دوست خودش از بيشتر…شناختت

 بهش اينجوری که داره کسيو…خانواده نداشتن وجود با اينکه به…خوردم ؼبطه عشقشم به…بزنه بهت هوس به آلوده

 و خنديد تلخ…کنی نمی ازدواج باهاش چرا داری دوسش اينقدر که تو…پرسيدم ازش…بگيره عشق ازش و بده عشق

 بهم که بيشتر…گذشت که کنم؟؟زمان ازدواج باهاش تونم می چطور…خودش پدر از تر پدر…پدرشم مثل من…گفت

 ش لحظه هر فهميدم…داره خرابی روز و حال چه فهميدم…نبويه دکتر نظر تحت فهميدم…فهميدم دردشو…شديم نزديک

 خبر با چيز همه از من…کنه می نرم پنجه و دست دردی چه با داره…کيان دونستم می من…گذره می زجری چه با

 …بودم

 

دهد می روحيش فشار از خبر صورتش قرمزی…خورد می آب…کند می مکث … 

 

-  زدی خونش از گريون چشم با تو که روزی…بياد کنار خودش با بتونه بلکه بره…بره گرفت تصميم کيان اينکه تا

 رفته تنش از جون انگار…نشست نيمکت همون روی…بود تر داؼون هم تو از کيان…بودم چی همه شاهد من…بيرون

 ازم…سپرد من به رو تو و گرفت وار رفاقت رفاقتمو دست…گذاشتم شونش رو رفاقت دست و نشستم کنارش…بود

 وقت هر…ست محوطه اين تو نفره دو زدن قدم عاشق جلوه گفت…کنی حس رو تنهايی نذارم…باشم مواظبت خواست

 و…شوهر عنوان به يا…پدر عنوان به يا…برگردم و شم خوب تا…کن پر رو نبودم جوری يه…کن همراهيش تونستی

رفت روز همون … 

 

ام شده اش خيره مانده باز دهان با…لرزد می کمی هم صدايش…شده تشديد صورتش سرخی … 

 

-  می نگاهت پنجره پشت از فقط گاهی حتی…مراقب يه…حامی يه فقط…خواست کيان که بودم طوری همون اوايلش

 فقط..است بردرانه تو به کيان حس گفتم بهت که اولی بار…زدی می زل اتاقش پنجره به و نشستی می نيمکت رو که کردم

 وحشتناک و بزرگ اينقدر رو رفتنش که کنم کمکت خواستم می…کردنت آروم…بود ذهنت کردن منحرؾ هدفم

 بچگيت و سادگی عاشق ديدم…اومدم خودم به وقتی ولی…لرزيد دلم کی نفهميدم…لؽزيدم کی نفهميدم…اما…نبينی

 تو…برم و دور دخترای تموم به نسبت…خيست هميشه و درشت چشمای اون عاشق…مظلوميتت و پاکی عاشق…شدم

 همين گير دلم ديدم اما…بود کيان واسه فقط چيت همه چون…نداشتی رو هاشون شيطنت…بودی آروم و ساکت خيلی

 تمام…شدی می سرخ و گرفتم می رو دستت وقتی…شرمگينت گاهی و ظعيؾ لبخندهای و حرفی کم همين…شده سکوتت

 می طپش قلبم…ديدم می رو دخترونت و ظريؾ هيکل و زدی می قدم کنارم وقتی…شد می سرازير دلم به دنيا لذت

 همه اون ميون وقتی…شدم می هوايی…ديدم می رو نجابتت و وفاداريت…صداقتت…روحت بودن سفيد وقتی…گرفت

 ترين آروم…پريد می سرم از هوش…ديدم می نقاشی تابلوی هر از قشنگتر رو تو آرايش بی صورت…کرده بزک دختر
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 می انتقال بهم هم پنجره های شيشه پشت از حتی رو آرامش اون قدرتی چه با دونم نمی…گذشت می تو کنار لحظاتم

 کيان از…بيفته بلد چی همه کيان گير پاکی اين به جلوه حيفه گفتم خودم با…کردم توجيه…شدم پست…شدم خبيث…دادی

 قانع خودمو احمقانه داليل با و…خواستم می خودم واسه پاکيتو…بچگيتو من…کنم خفه وجدانمو بتونم تا ساختم گرگ يه

 رو چشمم…طور همين هم تو روحی بد شرايط از…کردم استفاده سو کيان اعتماد از من…دم می نجاتت دارم که کردم

 فکر…کنی می فراموش رو کيان ببينی که محبت…ای بچه…کردم فکر…کردم خودم مال رو تو بستمو رفاقتمون روی

 اشتباه اما…بکنم ای ديگه مرد هر از خالی رو ذهنت و شم جا دلت تو زمان گذشت با که دارم جذابيت اونقدر کردم

 حتی…بگيرم جاشو نتونستم…بود درگيرش…سلولت به سلول…گلبولت به گلبول…بود خونت قاطی کيان عشق…کردم

 تنها…رفتی می فرو خودت تو بيشتر تو…شدم می عاشقت بيشتر من چی هر…کنم درست خودم واسه جا يه نتونستم

 می قطع هم سست و نازک رشته همون…ديدی می اونو تا چون…کيان نبود لطؾ به اونم…بود وابستگی من به حست

 می خراب دنيامو کارات با…شم اميدوار کم يه اومدم می تا ولی…ترفندی هر به…دارم نگهت کردم سعی…شد

 می رو کيان هوای دلت…بشم خوشحال داشتی انتظار و خريدی می رو کيان معروؾ و محبوبو عطر تولدم واسه…کردی

 که کاری انتقام…نگم هيچی و باشم گر نظاره فقط داشتی انتظار و کردی می گريه و مينداختی من بؽل تو خودتو.…کرد

شکل بدترين به…گرفتی ازم تو رو کردم کيان با من … 

 

هم سر پشت بار چند…کشد می آه … 

 

-  روت رو روشی هر…شدم می ديوونه داشتم اما…مقصرم دونستم می…بود روزم و شب کابوس…کيان…کيان…کيان

 اينکه به…نبود نامرد من مثل اون اينکه به…بود خوش کيان مردانگی به دلم فقط وسط اين…نداد جواب اما کردم امتحان

 باهام بار صد…کنيم عقد قراره فهميد وقتی…نکرد خرابم تو چشم پيش و نريخت آب رو منو پته امروزم همين تا حتی

 می رفيقا نا همه که کاری درست…شدم قايم…نکردم باز رو در…خونه دم اومد…ندادم جوابشو…گرفت تماس

 تو جون به…کنی خوشبخت رو جلوه تونی نمی…بيماری تو گفتم…دادم بهش اس ام اس يه فقط…نامردا همه…کنن

 لحظه آخرين تا …نگرفت تماس باهام ديگه…کنم می خوشبختت که خوردم قسم و…نکنه آبروريزی که دادم قسمش

گذشت ولی…گذشت ازم اونجوری چرا دونم نمی هنوزم…نکرد اما…کنه خراب رو چيز همه و بياد داشتم استرس … 

 

گفت و گرفت دستانش در را هايم شانه..نشيند می تخت روی : 

 

-  من از گرفتن انتقام برای کيان که دونه نمی من از بهتر کس هيچ اما…گفته بهت چی کاوه که کرده تعريؾ واسم ت عمه

 بست تو روی رو چشمش…مرد يه مثل اما…کنه اشاره يه بود کافی تو آوردن دست به برای يا…داشت راه يک و هزار

 سوق من سمت به رو تو…کرد دوری ازت…گذاشت احترام ناموسم و ؼيرت و من به…کنی خطا نداد اجازه و

 چه من که بگه تو به بود کافی…بگيره انتقام من از خواست می اگه کيان…گذشت تو از اما کشيد زجر خودش…داد

 به متانتش از عقدمونم از بعد حتی من چون…بود بس کردنم نابود و تو پيش شکستنم واسه همين…کردم حقش در نامردی

 از بعد…شدنمون جدا از بعد حتی اون اما…کنم خراب اون به نسبت ديدتو کردم می سعی و کردم می استفاده ناحق

 همه اين با…کيان اين…نبرد سؤال زير مردونگيمو…نشکست مردونمو ؼرور…نبرد منو آبروی هم ازدواجتون

 حال گرفتن خاطر به تونه نمی…گه می کاوه که باشه اونی تونه نمی…تحمل و صبوری همه اين با…شرافت

 و کرده سکوت االنم همين تا اگه شايد…تونه نمی…جلوه تونه نمی…کنه درت به در و ببره رو تو آبروی اونطوری…من

ديگه شايد هزارتا يا و…بود متعهد بهش جونش پای تا که رفاقتيه کهنه همون خاطر به فقط…گه نمی هيچی … 
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 شانه…افتاده دوران به سرم…ندارم…ندارم را فشار همه اين تحمل من…رود می جانم نيمه تن از هم رمق ذره يک همان

شود می بلند دوباره و کند می رها را ام … 

 

-  اواخر اين…بدی فرصت بهش بايد…بزنی حرؾ کيان با بايد که دونم می حد اين تا ولی…ندارم خبر چيزها خيلی از من

 تونست می اگه…بود زده حرؾ منم با…شه باطل پزشکيش پروانه که کنه کاری يه خواست می…بود کاوه پرونده درگير

 شبانه پيگيريای شاهد من…افتاد می کاوه واسه که بود اتفاقی کمترين شدن اخراج…کنه ثابت گفت می که رو چيزايی

 واسه زيادی های انگيزه کاوه…کرد خراب رو چيز همه کاوه شدن اخراج اما…بود بيشتری مدارک دنبال…بودم روزيش

 هيچی ديگه…بگيرن رو طبابتش پروانه پزشک يه از اگه…کردنش نابود…کردنش محو حتی…داره کيان کردن خراب

 می فکر تو که باشه چيزی اون از تر خطرناک خيلی تونه می پس…دنبالشه کيان که بود فهميده کاوه…مونه نمی واسش

 و کيان زندگی کردن مختل با فقط دونه می اون…برمياد کاری هر معتاد آدم يه از…هست معتادم اينکه خصوصا  …کنی

نفروش معتاد يه مفت حرفای به رو کيان پس…کنه دور پرونده اين از رو ذهنش تونه می تو به رسوندن آسيب … 

 

کنم می زمزمه : 

 

 …سونيا-

 

گويد می سريع : 

 

-  و مداوم بودن سرپا ساعت 14 از بعد کيان روز حسابيه؟؟؟اون آدم خيلی اون کنی می فکر…کاوه از بدتر يکيه سونيا

باشه؟ داشته جنسی رابطه…حال اون با تونه می سوپرمنی کدوم آخه…خونه رفت هم سر پشت عمالی  

 

کنم می زمزمه دوباره : 

 

 …بچم-

 

زند می زانو تختم مقابل : 

 

- بخواد؟؟ بچشو مرگ مرد يه ميشه مگه…بود کيانم مال بچه اون…جلوه نکن انصافی بی  

 

کنم می نگاهش ناباور … 
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 !!!…تو-

 

دهد می بيرون صدا پر را نفسش … 

 

-  توانايی حتی…رفت و شد نابود لحظه يه توی چيم همه…دنياست آخر اينجا ديگه گفتم..ديدم کاوه با رو تو که روزی

 که اونجوری هنوزم شايد…بايستم پاهام رو بتونم تا کشيد طول سالها شايدم يا ماهها…داشتم هم رو خودم بعدشم و تو کشتن

 می اعتراؾ اتاق اين تو…امروز اما…کنم پاک ذهنم از رو صحنه اون نتونم ابد تا شايد…نشده صاؾ باهات دلم بايد

 مکافاته دار عجيب دنيا اين…ديدم خيانت…کردم خيانت…دادم نامرديمو تاوان…بودم من…داد تاوان که اونی…کنم

عجيب…جلوه … 

 

 تنگ تنفسی راههای بين از را نفسم زحمت به…زنم می چنگ بازويش به…برود که شود می بلند…اند شده تر چشمانش

گويم می و دهم می عبور ام شده : 

 

- گی؟؟؟چرا؟ می من به داری االن رو اينا چرا  

 

اند شده تر محسوس چشمانش خيسی … 

 

- بود من نوبت ديگه اينبار…بارها و بارها…کمال و تمام…آورده جا به رو مردی و رفاقت حق کيان !! 

 

 خودم کنم می سعی…شوم می کالفه اش پی در پی و محکم های بوسه از…شود می وارد ماهان،مادرم خروج محض به

 انرژی.کنم فکر تهم و سر بی زندگی اين به و باشم تنها…باشم تنها خواهد می دلم…شوکم توی…دهم نجات را

 چرا که…مادر تکراری سؤال و احوالپرسی جواب حوصلگی بی با…گرفته ذهنم از توان جسمی و روحی خستگی.ندارم

 اين از…زند می موج وجودم در بودن تنها مدتی برای و رفتن به شديدی ميل هم هنوز.دهم می را…خودمون خونه نميای

 دوست کی…است بيمار کی…است خائن کی…گويد می راست کی دانم نمی…بيزارم…ام خسته زندگيم سردرگم کالؾ

 اينکه از نفهميدم؟ هم خودم که شدم زبون و بدبخت اينقدر کی من…شده سلب همه از اعتمادم…است دشمن کی…است

 تحمل نوع هر قدرت شديد ضعؾ…گيرد می ام گريه…ندارم هم را خواستن کمک و اتاق اين از رفتن بيرون توانايی حتی

کشد می بيرون درونم برهم و درهم دنيای از مرا مادرم صدای…گرفته پاهايم از را وزنی : 

 

-  يکيتون خب…شده داؼون بيچاره چيه؟پسر کيان با شده؟مشکلت چی بگی من به خوای می کی…مامانی…خانومی جلوه

افتاده؟ بينتون اتفاقی چه بگين  

 وجود کردن دل و درد برای قرابتی حس هيچ اما دارم دوستش…زيبايش و جوان همچنان صورت به…کنم می نگاهش

گويم می و دهم می تکان را سرم…شده دير خيلی..شدن دختر و مادر برای…شدن صميمی برای…ندارد : 

- شه می حل…مامان نيست مهمی چيز … 
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گويد می و بوسد می را ام گونه : 

-  تصميم زندگيت واسه تونی می خودت…بالؽی و عاقل دختر يه ديگه تو چون…کنم دخالت زندگيت تو خوام نمی من

انداخته روز و حال اين به رو تو چی بدونم خوام می…مامانی نگرانم منم اما…کنی گيری … 

گويم می و گذارم می دستش روی را دستم : 

- کنم فکر کم يه خوام بذارين؟می تنهام کنم خواهش ميشه…نيست چيزی…که گفتم … 

 را موبايلم رود می که مادر…نيست مادرم…کند کمک من به بتواند که کسی شک بی اما…فهمم می را اش چهره گرفتگی

 باز را گوشی آلبوم…ندارم گفتن برای حرفی…شوم می پشيمان اما…لؽزد می نبوی دکتر اسم روی دستم…کنم می روشن

 دست از ترس بی…گريه بی…واسطه بی اينبار…بزنم حرؾ خودش با بايد…شوم می خيره کيان عکسهای به و کنم می

 را هميشگی ترس اين ديگر…دهم نمی ادامه ترديد و شک اين با ديگر…زنم می حرؾ بار اين…رو در رو…دادنش

 بس ديگر…گذاشتم اعتمادی بی و ترس و شک اين روی را ام بچه…کنم نمی زندگی شرايط اين با ديگر…کنم نمی تحمل

است بسم…است … 

است رمق بی و ضعيؾ اش گرفته صدای…زنم می ضربه اسمش روی … 

 جلوه؟؟؟-

فشارم می محکمتر را ام حلقه و بندم می را چشمانم…بندد می را نفسم راه لعنتی بؽض اين باز .. 

- بزنيم حرؾ بايد…کيان اينجا بيا … 

کنم مخفی را کالمم زهر توانم نمی : 

- نداری مهمون و خلوته سرت اگه البته … 

گويد می و کند می مکث : 

- ميام االن…اومدم عمل اتاق از تازه … 

 

 هفت از بعد…آيد می کيان…کشم می آه شدنش دور از افسوس با و گذارم می تخت کنار ميز روی را حلقه…کنم می قطع

 ..روز

 

 می منظرش و کنم می مرتب ام شده دراز پاهای روی را پتو…کنم نمی بلند هم را سرم حتی شود می باز که اتاق در

 بعد و کند می سکوت لحظاتی…نشيند می بود نشسته ماهان که همانجا..صندلی روی…آرام و مردد…آيد می جلو…مانم

گويد می : 

 

- کنی؟ نگام خوای نمی  

 

 دستی…زند می لبخندی…فهمد می…خورم می جا اش شده الؼر اندام و آشفته چهره ديدن از…توانم نمی اما خواهم می

گويد می و کشد می اش نشده اصالح صورت به : 
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- شدم؟ زشت چيه؟خيلی  

 

 می آن به را لبهايش و گيرد می را دستم…نشيند می تخت روی کنارم و خيزد برمی…دهم می تکان را سرم

 می عقب را دستم…دهد می فشار را قلبم ؼصه…پريشانش موهای و شده خم سر به…کنم می نگاهش…چسباند

پرسد می آهسته و کند می نگاهم ؼمگين…کشم : 

 

- بهتره؟ حالت  

 

 جا ی حلقه روی چشمانش…کنم می نگاهش دوباره…شود می طوالنی سکوتش…دهم نمی را جوابش…زنم می پوزخند

 مداوم تماس اثر در انگشتم که وقتی حتی…بوده جانم به بسته حلقه اين زمانی که داند می.شده ثابت…ميز بر کرده خوش

کند می زمزمه…کنم جدايش خودم از نشدم حاضر…بود شده اگزما دچار آن با : 

 

- گرفتی تصميمتو انگار … 

 

گويم می اما…نکند اصرار ماندنم برای اينکه از…کند موافقت طالق با راحتی به اينکه از…لرزد می دلم : 

 

- فرانسه برگردم خوام می … 

 

گيرد می فاصله تختم از و دهد می تکان سری : 

 

 …خوبه-

 

گويم می و گيرم می باال را سرم…کند می پر را گوشم دلم شکسته های تکه شدن له صدای : 

 

- خوام می طالق … 

 

کند می ترم عصبی سکوتش…عصبيم…کند می نگاهش دقت با و دارد می بر ميز روی از را حلقه : 
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- فهمی؟ می برم خوام می…کيان توام با  

 

گويد می و دوزد می ام دريده چشمان به را سرخش چشمان : 

 

- شنيدم…گفتی بار يه ! 

 

گويم می و نشينم می راست : 

 

- کن اقدام زودتر پس شنيدی که حاال خب … 

 

گويد می و کشد می عميقی نفس : 

 

- برو…باشه … 

 

 تاج به دوباره…ندارم گفتن برای حرفی ديگر…کشند می تير تفاوتی بی اين از همه و همه…مؽزم…دلم زير…ام معده

گويم می و دهم می تکيه تخت : 

 

- حاضرم…فردا همين واسه من … 

 

گويد می و ايستد می سرم روی : 

 

- گرفتی؟ کردی؟ويزا تمديد رو رفتن؟پاسپورتت واسه  

 

گويم می ؼيض با : 

 

- کنم می اقدام بعدا   رفتن برای…طالق واسه…نخير … 

 

گويد می و زند می لبخندی : 
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- بشه خارج کشور از تونه نمی شوهرش اجازه بدون متاهل زن … 

 

کنم می نگاهش حرص با : 

 

- خودمه دست اختيارم…نيستم متاهل ديگه بگيرم طالق وقتی…بلدم تو از بهتر رو مسخره قوانين اين…دونم می … 

 

گويد می خونسردی با و نشيند می تخت روی دوباره : 

 

- گرفتنه؟؟؟ طالق رفتنت شرط يعنی پس  

 

گويم می و شوم می خم سمتش به عصبانيت با : 

 

- طالقه شرطش…بله … 

 

گويد می و کند می نوازش را ترم موهای : 

 

- عزيزم دم نمی طالقت من چون…منتفيه چی همه پس…بد چه … 

 

 می خوشش…رود می مالش…دارد طپش و است سالم هنوز انگار که جايی…دلم ريزهای خرده همان ميان…جايی

خواستن اين از…جديت ازاين…قاطعيت اين از…آيد … 

 

گويم می و کشم می عقب را سرم : 

 

 چرا؟-

 

گويد می و گذارد می پاهايم طرؾ دو را دستانش : 
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-  ازم رو تو تونه می کی ببينم…بگير وکيل هزارتا…کن شکايت داری دوست که جايی هر…دارم دوست…زنمی چون

 !بگيره

 

گويم می خشم با اما…کند می بيداد استرس…شده بيشتر لعنتی دل لرزش : 

 

-  انتقام خاطر به که داری يکی؟دوستم اون و يکی اين دست سپريم می و گذری می ازم راحت اينقدر که داری دوستم

 يه خونم؟از تو مياری رو ديگه زن يه که داری کنی؟دوستم می بازی خونوادم و من وحيثيت آبرو ماهان،با از گرفتن

 ماشين سوار من اينکه خاطر به داری؟تو دوستم اينجوری…بری می رو استفاده کمال و گذری نمی هم نبودنم ساعت

 واست داری انتظار…ديدم همديگه بؽل تو رو تا دو شما من وقت اون..کردی کبودم و سياه لگدت و مشت زير شدم ماهان

بزنم؟ کؾ  

 

 حرؾ به که وقتی…کن تکذيب…کيان کن تکذيب…زند می فرياد قلبم…نگاهم و من سختی به..شود می سخت چشمانش

است بسته يخ تنم تمام…آيد می … 

 

- کردم بازی آبروت با نه و بخشيدم کسی به رو تو نه من…مزخرفه زنی می که حرفايی اين تمام …. 

 

يابد می جريان تنم در دوباره خون…شود می باز يخم يواش يواش … 

 

- گناهکارم من…توئه با حق…سونيا مورد در…اما …!!! 

 

شود می متوقؾ قلبم لرزش . 

 

 می دورتر جايی از را صدايش…ندارم انرژی هم چشمانم داشتن نگه باز اندازه به حتی…افتند می هم روی پلکهايم

 …شنوم

 

-  چی همه از و تماسی در نبوی دکتر با مدتهاست که دونم می اينم…گفته بهت رو چی همه و زدی حرؾ ماهان با دونم می

 هم نبوی دکتر…سپردم دستش به رو تو من چطوری و شديم دوست هم با چطوری ما که گفته بهت ماهان…داری خبر

 از..کردم اعتماد نفر دو به زندگيم تو من…بگيرم فاصله ازت کردم سعی و رفتم خونه اون از چرا من که گفته بهت

 خيانت امانت تو اينجوری ماهان کردم نمی فکر وقت هيچ…کاوه دوميش..بود ماهان يکيش…خوردم نارو جفتشونم

 با…عاقله…بزرگتره ازت کلی…استادته گفتم.زنم می پا و دست برزخی چه تو من دونست می که شرايطی در اونم…کنه

 تا کن همراهيش گاهی گفتم…باشه مواظبت دورادور خواستم ازش فقط…کرد اعتماد بهش ميشه…ست فهميده…شعوره

 می که بود طنابی تنها اون…بکنم ازش درخواستی همچين که شناختم نمی اون جز به کسيو…کنه حس کمتر منو خال

 دونستم می چه…بری می اونم دل…بودی برده منو دل که چيزايی همون با دونستم می چه…بزنم چنگ بهش تونستم
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 تو سال و سن به دختری با ازدواج فکر تو ماهان کردم نمی فکر اصال   من…کشه می نقشه ازم تو گرفتن واسه اونجوری

 بهت هم قبال…گرفتن تصميم درست و ديدن درست واسه بود شده سد يه خودم ذهنی درگيريای…کردم اشتباه اما…باشه

 ديوار و در به خودمو ها ديوونه مثل فهميدم وقتی…نداشتم خبر هيچی از عقدتون از قبل شب تا من…گفتم

 بسته رو به رو راهها همه اما…گرفتم تماس پدرت با…خونش دم رفتم…زدم زنگ ماهان به بار هزار…کوبوندم

 بهم چيزو همه سراؼتو بيام خواستم می و بودم ايستاده شما خونه جلوی محوطه تو که موقعی…شب آخر…بودن

 اينکه حتی…نشد کشيدنم عقب باعث بيارم جا به رو رفاقت حق بود خواسته اينکه…رسيد دستم به ماهان اس ام اس…بزنم

کرد سست پامو بدجوری ش جمله يه ولی…نکرد عوض رو تصميمم هم بود داده قسم تو جون به منو … 

 

عميق و بلند…کشد می آه … 

 

-  م اراده…لرزيد دستم…حقيقت اين خوندن با…کنی خوشبخت رو جلوه تونی نمی…بيماری تو…بود نوشته

 عوضش در ولی…بگيرم ازت رو ماهان مثل آدمی با کردن زندگی فرصت تونستم می…ميگه راست ديدم چون…شکست

 مشت مشت که منی!شدن نمی موفق و کردن می تالش هيپنوتيزمم واسه بار يه ای هفته که بدم؟منی بهت خواستم می چی

 می خودت به وقتی و بودم کرده امتحان تو عشق به رو دختر جور هزار که منی!خوردم می اعصاب قرص و بخش ارام

 آرامشتو اين از بيشتر اينکه از.بشم خوشبختيت مانع اينکه ترس از.جلوه لرزيدن پاهام.کنم بؽلت حتی تونستم نمی رسيدم

 کنار کردن زندگی شانس عقدت مراسم زدن هم به با.کنم بازی تو زندگی تو رو شوهر يه نقش تونستم نمی من.بگيرم ازت

 اهل نه.شد می تو واسه آلی ايده و خوب شوهر اما نبود خوبی رفيق شايد ماهان.گرفتم می ازت هم رو ماهان مثل مردی يه

 خالفش بزرگترين.کرد می زندگی سالم.کردم می من که کاری کثافت جور هزار و مشروب و سيگار نه.بود بازی دختر

 هزار تو و داشتم اطمينان خودم به اگه.نبود مقايسه قابل کاوه و من امثال با اصال.بود زندگی مرد.خوندن درس و بود کار

 خودم.کنم بازی ت آينده با نتونستم.نتونستم اما.برسه ماهان به موت تار يه ذاشتم نمی زدم نمی پا و دست مشکل جور

 از بعد.شدی نمی خوشبخت من با.بود ماهان با حق چون.کشيدم عقب ولی افتادم مرگ حال به.شدم بيچاره.شدم داؼون

 اهرم يه روابط اين واسم.بودم شده معروؾ تهران کل تو ديگه که اونقدر.کردم ؼرق خودمو لجن تو بيشتر من ازدواجت

 می تر خراب حالمو ديدنت هربار.ديدم نمی هم رو نبوی دکتر ديگه.کردم رد رو همه کمک.بود شده روانی فشارای تخليه

 يه.رفتم ديوونگی مرز تا.کردی می التماسم نگاهت با ديدی می منو هربار.نبودی خوشحال ماهان کنار اينکه خصوصا  .کرد

 کردن محو راهش تنها گفت اونم.بدم نجات شرايط اين از رو جلوه تونستم می کاش ای گفتم کاوه به مستی عالم تو شب

 به زندگيت که کردم تالشمو تموم هوشياری و واقعيت عالم تو اما.کنم محو رو ماهان تونستم می کاش ای پس گفتم.ماهانه

 چقدر بودم،هر کرده هرزگی چقدر هر.کنم درازی دست بهت ندارم حق و ماهانی ناموس تو که بودم کرده قبول.نخوره هم

 يکی.نبوده قاموسم تو وقت هيچ چيز دو ولی بودم کرده سوءاستفاده احساساتشون و مختلؾ دخترای از بودم،هرچقدر پست

 تو زندگی نبودم راضی وقت هيچ من.مريضام بدن و تن به کثيؾ نگاه ديگه يکی و همکارام و شوهردار زن به داشتن چشم

 واسه ممکنه چطور بعد گذشتم خودم از تو آرامش خاطر به من.بکشونمت نابودی به اونجوری نبودم راضی.شه خراب

درمياد؟ جور سليمی عقل کدوم با بکشم؟آخه نقشه آبروت  

 

گويد می و نشيند می صندلی روی : 

 

-  اون با دونستم می گرفتم مهمونی که روزی.نداشتم ماهان با رو تو ديدن تحمل اما.بدم عذابت نخواستم وقت هيچ

 که اين واسه.کردم دعوت دليل همين به فقط رو سونيا.بذاری خونم تو پاتو ماهان بدون بودم کرده قدؼن خودم چون.ميای

 تو يا برم جايی دخترا با نداشتم عادت من وگرنه.برين فرو من قلب تو خار عين تا دو شما کمتر و شه اون گرم سرم

 بی کاوه اون واسه شد وسيله اين اما.بود شده گرم کلم و بودم خورده حسابی اومدنتم از قبل تا.کنم دعوتشون مهمونيام

 خورد که اونجايی تا ديدی که خودت.بودی نگفته من به تو و بود تو دنبال کثيفش نگاه قبل مدتها از که کسی…پدر
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 رو واقعيتش چون.زدم هم رو خودت که ديدی.کردم می حالل رو خونش همونجا بودن نگرفته دستمو اگه شايد.زدمش

 مردی هيچ واسه رو ای صحنه همچين خدا ولی.بود نامرد درسته.بود نارفيق درسته.شد کباب ماهان واسه دلم بخوای

اون حال به وای.بودم سوخته کافی اندازه به خودمم جايگاه تو من تازه.گرفتم می آتيش ذاشتم می که جاش خودمو.نخواد . 

 

دهد می ادامه و کند می فرو موهايش توی را دستش دو هر : 

 

-  محدود روابطمو.گذاشتم کنار رو سيگار.کردم کم رو الکل يواش يواش.سوختم وجدان عذاب تو سال شيش من و رفتی تو

 داری شنيدم اينکه محض به اما.کنم آماده برگشتنت واسه خودمو و بگبرم فاصله کوفتی زندگی او از خواستم می.کردم

 آتيش تو داری طوری چه ديدم وقتی.ديدمت مهمونی اون تو وقتی.استقبالت واسه بيام نتونستم حتی.ريختم بهم دوباره ميای

 از خوای می و زنی می کنار منو خودسری با ديدم داشتم،وقتی خبر کاوه رذالت نهايت از که شرايطی در سوزی می انتقام

 فقط و.کنم ازدواج باهات هم بعد و بشکنمت شدم مجبور…چی همه به بزنی گند دوباره و کنی دورم کشيدی که هايی نقشه

 تعريؾ واست نبوی دکتر حتما.اومد روزم به چی و کشيدم چی زندگيمون اول ماه يکی تو دونه می…خدا اون…خدا

 …کرده

 

 می و کند می نوازش را ام گونه دستش پشت با.نشيند می تخت روی زانو چهار و شود می بلند.دهم می تکان را سرم

 :گويد

 

-  دستت از هميشه واسه ترسيدم می.چيه العملت عکس دونستم نمی چون.بزنم حرؾ باهات مشکلم مورد در تونستم نمی من

 دکتر..خب اما.بگم واست دردی همچين از داد نمی اجازه ؼرورم.بود سختم مورد اين در زدن حرؾ هم جورايی يه.بدم

 چی همه.شد می رديؾ داشت چی همه.بود کرده حل رو مشکالت از خيلی ش جانبه همه و طرفه دو کمکهای با نبوی

 می.داشت بدتری مشکل کاوه چون.بودم کرده سکوت اما.داشتم خبر اعتيادش از.دنبالشم من فهميد کاوه اينکه تا.بود خوب

 زنها کردن معاينه موقع بودم شده متوجه کرد می کار بيمارستان اون توی وقتی از.بزنم زمينش اون وسيله به خواستم

 نيت چه فهميدم می.مرد هم و بودم پزشک هم منم.ده می انجام رو نيست ضروری که معايناتی حتی…ره می پيش زيادی

 بهشون ما دستيم يه بذار.نيست حاليشون چيزی که اينا.بابا بيخيال گفت و خنديد.دادم تذکر بهش بار يه.سرشه تو کثيفی

 نگاهش طرز…کردن می درک چون.معذبن باشه پزشکشون کاوه اينکه از خانومها از خيلی که بودم متوجه من اما.بزنيم

 دار لکه پزشکه هرچی اسم اين از بيشتر تا که فرصته بهترين ديدم…رو بيجاش معاينات…رو موردش بی لمسهای…رو

 اخراج از قبل تا.کنن شکايت نبودن حاضر خودشون آبروی خاطر به مريضا اکثر.کنم باطل لعنتيشو پروانه اون نکرده

 ابد تا رو کارش و بدم تحويل پزشکی نظام به تا داشتم الزم ديگه تا سه فقط.بودم گرفته شکايتنامه نفر هفت از شدنش

 می.ست پروانه دائم لؽو…تا ده از بيشتر اما.دادن می بهش تعليقی و اخطار فقط شکايت مورد ده از کمتر با چون.بسازم

 بود اين تالشم تمام…کرد می تهديد تو وسيله به منو بيراه و راه همين واسه…دقيق نه اما…کنم می کارايی يه دارم دونست

 انگار اما.بره دلت تو هم قضيه اين ترس داشتی که سختی بارداری اون با خواستم نمی.دارم نگهت دور قضايا اين از که

 از.بودم فشار تحت خيلی همين واسه.بگيرم رو ردش کرد می کار که ای ديگه جاهای از بودم مجبور اواخر اين.شد بدتر

 اون آخرش اما.شدم می له داشتم.کاوه هم ديگه طرؾ از و خودم کار باالی حجم طرؾ يه از و تو نگرانيای طرؾ يه

ريخت رو زهرش اونجوری و هستم چی دنبال من که فهميد نامرد … 

 

 می آهسته…زده حرؾ آن از که گناهی واز…افتاده شماره به برم و دور تلخ و دردناک واقعيتهای همه اين وجود از نفسم

 :گويم
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- ها؟.بوده کاوه کار…وضع و سر اون با..من خونه تو حضورش که بگی خوای چی؟نمی سونيا  

 

گويد می و دهد می تکان را سرش : 

 

- نه ش بقيه اما…شايد رو قسمتيش يه …! 

 

 گذارم می گردنم روی را دستم…کنم می احساس گلويم توی را تندش اما ضعيؾ ضربان…آمده باال ام حنجره توی تا قلبم

گويم می و : 

 

- بود دروغ هم خودکشی اون جريان پس !!! 

 

گويد می تندی به : 

 

-  اما…موجوده کامل ش پرونده…بود شده بستری که درمانگاهی همون ببرمت تونم می…اثباته قابل کامال   ماجرا اون…نه

 که ساله 25 دختر يه…گرفت رو حالم بدجوری هم آخريش…داشتم عمل تا هفت من قبلش شب…ديدی که روزخودت اون

 رو ش روده از زيادی قسمت و رحم شدم مجبور…بود شده وارد شکمش به که بدی ضربه خاطر به بود کرده تصادؾ

 گرفته تهوع حالت درد شدت از…زد می بيرون داشت چشمام…شد شروع عمل همون سر از سردردام…دربيارم

 آرام همون از تا دو…رسيدم اينکه محض به…بخوابم مثال   که خونه رفتم و بمونم منتظرت نتونستم همينم واسه…بودم

 صورتم به آب يه حتی اينکه بدون و آوردم در لباسامو…خوردم آگاهی قدرتشون از خودت و تخته کشوی تو که بخشايی

 بيدار وقتی که ره می فرو بيهوشی مثل حالتی يه تو کشيده نخوابی شب يا ست خسته خيلی آدم وقتی ديدی…خوابيدم بزنم

 يه خوردم که قرصايی…بود طرؾ يه من خستگی کن تصور حاال…کجاست اصال  …روزه…شبه دونه نمی…شه می

 خواب از خورد می خونه در به که هايی ضربه و پی در پی زنگای از که بودم گذشته چقدر دونم نمی…ديگه طرؾ

 بلند و پوشيدم شلوار يه فقط…گذاشتی جا رو کليدت تويی کردم فکر…بياد يادم موقعيتم تا کشيد طول دقيقه چند…پريدم

 تونستم نمی اصال   بودم گيج اينقدر…ديدم رو سونيا کردم باز که رو در…رفتم بسته چشم با در دم تا قسم خدا به…شدم

 حواسم کم يه بلکه بزنم صورتم به آبی يه که آشپزخونه تو رفتم منم و داخل انداخت رو خودش اون!چيه جريان بفهمم

بود وايساده جلوم…ديدی تو که چيزی اون از بدتر وضع و سر با بيرون اومدم که وقتی…بياد سرجاش … 

 

گويد می آرام و کند می گيرد می گر بيشتر لحظه هر که من صورت به نگاهی : 

 

-  تمام…نرفت اما…بيرون بره خونه از و بپوشونه رو خودش گفتم بهش لحظه همون ولی…بود سنگين زبانم هم سرم هم

 پدر خاک به اما…کردم دراز طرفش به دستمو چندبار حديکه تا…شد موفقم و…کرد من کردن تحريک برای رو تالشش

نتونستم ولی خواستم می…جلوه کشيدم عقب…مادرم و … 
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لرزد می هم او صدای…شوند می جاری ام گونه روی محابا بی اشکهايم … 

 

-  همه با رو سونيا من اما…بود اومده اونجا ای انگيزه چه به دونم نمی…تنهام خونه تو من بود فهميده کجا از دونم نمی

 که شاهده خدا اون خود اما…رفتم پرتگاه لبه تا…نرفت چشمم جلوی از هم لحظه يه تو چهره چون…زدم پس جذابيتاش

 هرز دستم اما…کردم نمی درک رو مفهموش و معنا شد می برقرار ارتباطيم گيجی اون با اگه مطمئنم که هرچند…نلؽزيدم

 ريسکی همچين بايد چرا…خونه تو نميارمش بخوام رو ای ديگه زن هر يا سونيا اگه من…نرفت هرز چشمم…جلوه نرفت

 بگيرم دستشو گفتم بار چند…بود کرده کالفم اومدی تو که موقعی…زناست اينجور با بودن واسه راه هزار درحاليکه بکنم

 تو وقتی…برسه تو گوش به اينکه يا…بره ساختمون تو آبروم و بفهمن ها همسايه ترسيدم..بيرون بندازمش خونه از و

 چه و شده چی فهميدم تازه ديدم رو تو وقتی ولی…بودم گيج هنوز…بره که کردم می التماسش داشتم ديگه من اومدی

بخورم تکون تونستم نمی و بودم ايستاده حال وسط همونجوری…رفتی تو اينکه از بعد دقيقه چند تا حتی…کردم ؼلطی … 

 

گويد می و کند می پاک را اشکهايم انگشتانش نوک با : 

 

-  شرايطی همچين تو رو تو من و شد می عوض جامون اگه دونم می…نداره وجود توجيهی هيچ اتفاق اون واسه دونم می

 حال اون به تو و بره دست از بچمون شدم باعث اشتباه اين با دونم می…پذيرفتم نمی ازت رو مدرکی و سند هيچ ديدم می

 می قسم عالم مقدسات تمام به اما…شه داخل ذاشتم نمی اصال   و بستم می روش رو در موقع همون بايد دونم می…بيفتی

 خطا…کردم کنترل رو خودم ولی…نشدم داغ گم نمی…نلرزيد پام و دست گم نمی…نکردم کاری من که…خورم

کن باور حرفمو…جلوه نخورد بهش انگشتمم…نکردم … 

 

کند نمی رهايم ای لحظه صحنه آن کابوس…اندازم می زير به سر … 

 

گويد می آهسته و گذارد می بازويم روی را دستش…شود می نزديکتر : 

 

-  داشتم رو تقصير کمترين توش که گناهی آتيش به…نيار رو جدايی اسم اما…کن قهر باهام…بده فحشم…گوشم تو بزن بيا

 نمی چون…دم نمی طالقت اما…خرم می جون به بگی که هم تنبيهی هر…کنم می قبول رو اشتباهم من…نسوزونم

شدم زنده و مردم بار هزار نبودی خونه تو که شبی چند همين تو چون…بنده نفسات به نفسم چون…تونم … 

 

گويد می و کند می پنهان آؼوشش توی را سرم…شود می بيشتر هقم هق…گيرد می شدت ام گريه : 

 

-  کج پامو کرديم ازدواج وقتی از خدا به اما…بکنی رو فکرش که هرچی…کردم ؼلطی جور همه زندگيم تو من

 که کنم چيکار…زدی می پسم تو وقتی حتی…بودم نياز اوج تو وقتی حتی…نيومده چشمم به زنی هيچ وقت هيچ…نذاشتم

بخورم؟ قسم چی بشه؟به باورت حرفام  
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 تشديد ام معده درد…گذارم می زانويم روی را سرم و کنم می جمع شکمم توی را پاهايم…شوم می جدا آؼوشش از

کنم می زمزمه حال همان توی…شده : 

 

-  تحملم از خارج م بچه مرگ…تويی مسببش که باليی همه اين از…شدم خسته مياد سرم مرتب که باليی همه اين از ديگه

بودم مرده کاش ای…بودم رفته بچه اون با منم کاش…گرفتی ازم همونم تو…بود شده دلخوشيم تمام…بود … 

 

کنم می احساس سرم روی را سرش سنگينی : 

 

-  همه فشارای زير و کردم اذيت رو خودم همه بوده؟اين عزيز تو واسه فقط کنی می فکر چرا…جلوه بود منم مال بچه اون

 باليی ترسيدم می…گذشت کاوه کابوس با هرشبم…نرسه آسيب بچه اون و تو به اينکه خاطر به فقط آوردم تاب جانبه

 ازم رو آروم خواب بودم خورده که سوگندی…بگذرم راحت وجدانيهاش بی کنار از ذاشت نمی وجدانم اما…بياره سرتون

 می گم رو پات و دست زود و ترسويی چقدر دونستم می اما…بدم هشدار بهت که کردم باز دهن بار هزار…بود گرفته

 يه از اون اما…نرسه بهت آسيبی که بودم داده هزارجا به رو حواسم…نياری طاقت و کنی وحشت ترسيدم می …کنی

کرد استفاده من بدحالی و ؼفلت روز نصفه … 

 

گويم می افسرده و خسته و کنم می نگاه روحش بی و تيره چشمان به…کشم می بيرون اش تنه ازير را خودم : 

 

- باشم خودم حال به مدت يه بذار ولی…کی تا دونم نمی…کيان باشم تنها بذار … 

 

گويد می و کشد می آهی : 

 

-  اون به خدا…کنم می اشتباه ای ديگه انسان هر مثل…آدمم منم که کن فکر اين به تنهاييت تو ولی…باش تنها…باشه

نگير ازم رو جبران فرصت راحتی اين به …اونی بنده که تو…ذاره می باز رو توبه در لحظه آخرين تا خداييش …!!! 

 

رود می و نشاند می موهايم روی آرامی بوسه … 

 

 نمی…شود خارج اتاق اين از ام ضجه و ناله صدای خواهم نمی…آورم می باال سرم روی تا را پتو و کشم می دراز

 بی و تنهايی روزهای تمام در…پيچد می بهم درد همه اين از دلم…شوم عام و خاص نمای انگشت اين از بيش خواهم

 کيان آؼوش…بود شده بسته رويم به پدری خانه حتی ها خانه تمام در که وقتی…اضطراب و گريه شبهای تمام در…کسی

 بی و ها بدگويی تيرهای سپر ستبرش سينه و سرم بان سايه هميشه حمايتگرش دستان و زد می لبخند رويم به هميشه
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 دلم اما…بگذارم تنهايش و بزنم جا رحمانه بی اينطور…شده من نوبت که حاال انصافيست بی…دانم می…بود ها آبرويی

شکسته خيلی دلم…شکسته … 

 

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

 

 داده دست از هم او به حتی را اعتمادم…ناراحت هم خوشحالم هم…است آمده ديدنم به نبوی دکتر روز سه از بعد

 و کاله و شال چه هر عمه…پذيرم می ولی…دارم ضعؾ کمی هنوز…بزنيم قدم محوطه توی دهد می پيشنهاد…ام

 می خارج خانه از دکتر همراه و بوسم می را ؼمگينش و نگران صورت…پوشاند می تنم به رسد می دستش به دستکش

گويد می و گذارد می بازويم روی را دستش…رسيم می نيمکتی به…زنيم می قدم هم کنار کامل سکوت در…شوم : 

- برم راه زياد تونم نمی…پيرمردم من…بشينيم اينجا بيا … 

 دستم به و آورد می در جيبش از شکالتی…نشينم می خواسته خدا از…بياورد رويم به مرا مريضی خواهد نمی دانم می

گويد می و اندازد می پا روی پا…کنم می بازی جلدش با تنها…خورم نمی اما…گيرم می…کنم می تشکر…دهد می : 

- کنی می فرار من از…بزنيم حرؾ هم با بيشتر نيازه که روزايی همون درست ! 

است واجب احترامش…است مسن…است استاد…است دکتر … 

- بودم خواب مواقع بيشتر…نبود خوب حالم…دکتر نذارين فرار رو اسمش ! 

گويد می و نشيند می لبش کنج لبخندی : 

- دونم می … 

 از را طاقتم سؤال يک مقابل در…ندارم بيانشان برای ای انگيزه اما…شده انبار دلم در حرؾ از کوهی…سکوت باز و

دهم می دست : 

- دارين؟ خبر کيان از  

گويد می آرامی به : 

- خوبه.آره . 

گويم می و کشم می عميقی همين؟؟؟نفس : 

 !!!خوبه-

شود می تر پررنگ لبش روی لبخند : 

- خوبی؟ تو  

گويم می و کنم می خم پشت به را گردنم : 

 !خوبم-

 بافتنی اليه روی از حتی که آورده کجا از را گرما همه اين سرما، اين توی دانم نمی…گذارد می دستم روی را دستش

است درک قابل هم دستکش … 
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- دخترم متاسفم ت بچه بابت … 

ندارم دوست…بزنم حرؾ مورد اين در ندارم دوست…دهم می فشار هم روی را چشمانم …!! 

- کردی قضاوت زود باز اما…کشيدی زجری چه دونم می…کرده تعريؾ واسم رو چيز همه کيان ! 

گويم می تندی با و شوم می براق صورتش به…کنم کنترل را خودم توانم نمی…است ضعيؾ اعصابم : 

-  تون دردونه اون از بار يه کنين متهم منو هميشه اينکه جای به!دکتر آقای نکنين تکرار وقت هيچ رو جمله اين ديگه

آورده م بچه و من سر باليی چه بپرسين ! 

گويد می آرامش با بعد و کند می نگاهم لحظه چند : 

- نکرده؟ خيانت کيان که نداری باور يعنی  

گويم می و دهم می تکان شدت به را سرم : 

-  خبر آرامبخش قرصای اون عوارض از…شما هم…من هم.نداره ارزشی هيچ نکرده خيانت شرايط اون تو اينکه

 کنه می اعتراؾ بدحالی و خستگی ميزان اون با…شرايط اون تو…شه می سستی و کرختی باعث چقدر دونيم می..داريم

 ديگه من…باشه سرحال اينکه حال به وای…نباشه دارو تاثير تحت اينکه حال به وای…شده تحريک که…شده داغ که

 از فراتر بلرزم تنم سونيايی اسم هر شنيدن با اينکه…باشم کيان شدن گرم و سرد نگران لحظه هر تونم نمی..کشم نمی

کشم نمی!تونم نمی…خارجه تحملم از يکی اين اما…خرم می و خريدم جون به خاطرش به رو چيزی هر…طاقتمه ! 

گويد می لبخند با دکتر : 

-  مبتال بهش زناشوييش زندگی تو انسان يه که درديه بدترين.زندگيه خوره.آرامشه آفت شک.داری حقم!تونی نمی…باشه

 کاوه با بدتری خيلی شرايط تو رو تو باشه؟اون بدبين تو به تونه می اندازه همين به هم کيان که کنی نمی فکر اما!شه می

 !ديده

گويم می معترضانه : 

- بود خودش هم اتفاق اون باعث ولی … 

گويد می و کند می قطع را حرفم : 

-  که مردی به تنتو و…شدی بيخود خود از…خوردی مشروب تو کيان نظر از.کنه نمی فکر طوری اين مرد يه.عزيزم نه

 همسرت به تو که اينه مهم…نيست شوهرت کاوه دونستی می تو که اينه مهم…کردی عرضه نيست شوهرت دونستی می

داره قرار اهميت دوم درجه در کردی فرض کی رو کاوه اينکه…نبودی پابند . 

گويم می و دهم می تکان را دستم حوصلگی بی با : 

-  کشش اين از بيشتر ديگه بهتره.ندارم خودم از دفاعی هيچ من بگين اينو اومدين اگه.منم مقصر بازم…دکتر آقای باشه

 !نديم

گويد می و کشد می لبش روی را دستش…کند می نگاهم متفکرانه : 

-  زندگيش تو اونم…باشی شاکی کيان از داری حق…باشی عصبی اينقدر داری حق…تی بچه عزادار…ناراحتی االن تو

 تقريبا  …نکن خراب شک خاطر به رو زندگيت ولی…بگذره زمان بذار…بده فرصت خودت به مدت يه…نبوده اشتباه بی

 تو اما…داره ضعؾ و شدت..ترسن می بگيرن قرار خيانت مورد روز يه اينکه از…ناخودآگاهشون توی زنها تمام

 رو خودش داره روز تو آزاد وقت ساعت نيم شوهرش اگه که کنه کاری تونه می زن يه…بدون اينو ولی…هست اکثريت

 هستند هرچند…بشه فراری خونه از مردش کال   که کنه کاری تونه می بالعکس و برسونه خونه به خونوادش عشق به
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 رو شوهرداری هنر که شن می زنايی رام اکثريت ولی…هستن ديگه زنای پی بازم خوب زن داشتن وجود با که مردايی

 زندگی پس از تو که شرايطی در ولی..نياد خوش مذاقت به منم حرؾ اين شايد…ناراحتی ت بچه واسه دونم می.بلدن

 مشکلی و نياد دنيا به متشنج شرايط اين تو بچه اون که خواست خدا شايد.بود مصيبت شدنت دار بچه…برنميای هم خودت

کن فکر بيشتر ببينی رو ليوان خالی نيمه اينقدر اينکه جای به.نکنه اضافه مشکالتت به . 

گويد می و کند می تازه را نفسش : 

-  تموم.نذاشتم راحتش هم لحظه يه حاال تا روز اون از.نگفتم هيچی کيان به نکن فکر.کنم می قضاوت طرفه يه من نکن فکر

 دادنش دست از نگران هميشه داری حق.نکنی باورش داری حق تو که گفتم بهش.زدم صورتش تو رو اشتباهاتش

 تعدد و طلبی تنوع قبال   که تو…گم می تو به حاال…ديدی رو طلبيش تعدد و طلبی تنوع.کردی تجربه اينو قبال   چون..باشی

 که داشتی سراغ خودت تو چيزی يه حتما  .کردی ازدواج باهاش کامل آگاهی با…دونستی می…بودی ديده رو کيان طلبی

 و کردی ريسک که داشتی اعتماد خودت به اينقدر حتما  .کنی زندگيش و خونه به متعهد رو کيان تونی می بودی مطمئن

 مؽرور جلوه بينم؟اون نمی هيچی من نفس؟چرا به اعتماد اون تواناييها؟کو اون کو پس!شدی مردی همچين با زندگی وارد

 کجاست؟تو بود کرده خيره رو همه چشم و خراميد می مردا بين طاووس عين و بود برگشته فرانسه از که گری عشوه و

داره؟ نگهش اون از مهمتر و کنه جذب رو مرد يه بتونه که بينی می چی خودت توی  

گويم می و شوم می بلند جا از خشم با : 

-  مدل سه روزی رقصيدم؟بايد می عربی واسش روز هر دارين؟بايد توقعی چه باردار زن يه از..دکتر بودم باردار من

رفتم؟ می باالش و قد صدقه قربون شب تا صبح…وحشتناک تهوع اون کردم؟با می عوض لباس واسش  

بنشينم دوباره کند می مجبورم و گيرد می را دستم . 

-  روش خوام می.بشی عصبانی که گم نمی رو اينا.دم می باردار زن به رو حق شرايطی هر تحت من.گفتم هم قبال  .دونم می

 اينطور.کنم کمکت رو بعد به اين از بذار.نيستی ديگه که االن.بودی باردار موقع اون.بدم ياد بهت رو کردن زندگی درست

 دارم،پس دوست تو از بيشتر رو کيان من که داری ؼلطی تصور همچين اگه حتی.نزن پس رو من دست اعتمادی بی با

 رو نازکی پوسته اون بايد تو.منه خواسته نهايت…کنه می آروم رو کيان تو،چون خوشحالی و خوشبختی که کنی قبول بايد

 کرده پيشرفت خوب خيلی!خوام نمی ضعيؾ اينقدر رو تو…کنی تقويتش…بودی کشيده خودت دور برگشتنت موقع که

 ازش هيچی و کردی سکوت تو.ريخت هم به رو چی همه کيان پرده زير کارای و تو بارداری اين که حيؾ…بودی

 خودش پيله تو طرؾ اون از اون…بينی می که اينه وضعتون آخرش…نگفت تو به هيچی و کرد سکوت اونم…نپرسيدی

 که عشقی کشه؟اين می کجا به کاراتون اين عاقبت کردی فکر هيچ!طرؾ اين از هم تو..زنه نمی حرؾ من با و رفته فرو

 و اعتقاد همه شکست؟اون تندباد يه با راحتی همين به ساله 14 تنومند درخت بود؟اون همين زدين می دم ازش همه اين

 نيست رفت؟حيؾ برباد تلنگر يه با داشتيم هم با که جلساتی و حرفا همه رفت؟اون بين از صحنه يه با کيان به ايمانت

 خيلی زدن جا واسه کنی نمی کنی؟فکر خرابش راحت اينقدر افته می ؼلطک رو داره زندگيتون که حاال نيست دختر؟حيؾ

 طور همون چيز همه به که داشته جرات اينقدر که داره؟اون رو کردن گذشت و بخشيدن ارزش کيان کنی نمی زوده؟فکر

 تحريک آره بگه که داشته جسارت اينقدر…جامع و کامل…نمايی مظلوم بی…کاست و کم بی.…کرده اعتراؾ بوده که

 خاطرش به و بايستی ترسات مقابل اون عشق به هم تو بار يه که نداره ارزش…نکردم ولی…خواستم…شدم

نداره؟ بجنگی؟ارزش  

گويد می و زند می ام شانه به دستی : 

- منتظرم من.بگير تماس باهام داره رو ارزشش کردی فکر اگه ! 

 گاه شکنجه اين به…خانه اين به نبودم مجبور هرگز کاش ای.کنم می نگاه يازدهم طبقه به نفرت با و گيرم می باال را سرم

 خارج خانه از امتحاناتم برای فقط که است روز يک و بيست…کنم می حس زانوانم توی خفيفی لرزش دوباره…بازگردم

 امروز اما…کرد می ام خسته هم کشيدن نفس حتی که داشتم ضعؾ آنقدر چون…عمه شوهر همراهی با آنهم…ام شده

خانه..هه…ام خانه…اينجا ام آمده…ام ايستاده پاهايم روی هنوز اما…است عجيب…ام ايستاده پاهايم روی …!! 
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 ها صحنه آن تمام باز ترسم می…بندم می را چشمانم…ايستد می حرکت از قلبم…کنم می باز را در و اندازم می کليد

 به و آورم می در را ام سانتی سه پاشنه کفش خشم با…آيد می باال کمرم تا درد…خورد می پيچ مچ از پايم…شوند تکرار

 بر بلکه کشم می عميق نفس سرهم پشت بار چند!کيان بی… و روح بی و سرد…ست خالی خانه…کنم می پرت ای گوشه

دريػ..دريػ اما…شوم مسلط خودم ! 

 

 اشکهايم…کند می قراری بی ام بچه روح…کشد می تير دلم زير…روم می خواب اتاق به و اندازم می مبل روی را کيفم

 و دارم که چه هر و کشم می بيرون تخت زير از را چمدانی کنان هق هق و گيرم می دندان به را لبم…شوند می سرازير

حرام…است حرام هم خانه اين توی کشيدن نفس حتی!…سرسری و مرتب نا…ريزم می آن توی ندارم …! 

 

 مبل همان..کنم می پذيرايی گوشه رنگ بد مبل به نگاهی دلشکسته و آزرده…برم می بيرون اتاق از را چمدان کشان کشان

 دسته که کنم می رفتار خشن آنقدر…شوم می درگير چمدان با دوباره و گيرم می صورتم از اشک دست پشت با!…لعنتی

 و ناتوانی همه اين از…شود می بلند نهادم از آه و زنم می اش بدنه به پايم با محکمی ضربه…شکند می دستم توی اش

 می برخورد گوشت از کوهی با ناگهان که کشمش می و گيرم می پالستکيش بند به را دستم…گرفته حرصم ضعؾ

گويد می آرام و کند می چمدانم و من به نگاهی…زند می دو دو مردمکش…کنم می نگاهش هراسان…کنم : 

 

- شد نمی باورم اما…بکنی کاری همچين خوای می گفت مامان … 

 

گويم می دل در و مالم می مانتويم به را ام کرده عرق دستان : 

 

- لق دهن عمه ای ! 

 

 را بو اين کمتر بلکه…گيرم می فاصله…کشم می عقب! …و من به لعنت…کند می بيشتر را پاهايم لرزش عطرش بوی

 گام يک با او روم می عقب ريز قدمهای با من چه هر…بيايد چشمم به کمتر خشمگين و کدر سبزی اين بلکه…کنم حس

زنم می تشر دلم به…است متر سانتی از کمتر تنش با ام فاصله…چسبم می ديوار به…کند می جبرانش : 

 

- نلرز..لعنتی نلرز ! 

 

 می شل…بودم کرده منقبضشان بدبختی هزار با که هايی ماهيچه تمام کنم می حس کمرم روی که را دستش گرمی اما

 شايد يا ؟؟…سال يک يا ؟؟…ماه دورم؟يک گرما اين از است وقت چند…روم می فرو آؼوشش توی مقاومت بی…شوند

قرن؟ يک  

 

شنوم می گوشم کنار را ضعيفش صدای … 
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- جلوه؟ کنی می چيکار زندگيمون با داری  

 

کنم می زمزمه…شوم می خيره نافرم و رنگ بد مبل به و گذارم می اش سينه روی را صورتم راست سمت : 

 

- گيره می جونمو داره…کنه می روانيم داره…خونه اين…اينجا…برم خوام می ! 

 

گويد می و گذارد می سرم روی را اش چانه : 

 

-  ديگه خونه يه و بره فروش اينجا وقتی تا…جايی هتلی يه ريم می…بيام همرات و کنم جمع وسايلمو بذار…تو مثل منم

 ريم می…بيمارستان و کار و درس بابای گور…بخوای تو چی هر…ماه دو…ماه يک…مسافرت ريم می اصال  …بخريم

گرديم برنمی نشده خوب حالمون وقتی تا و … 

 

 دستان…کنم می نگاهشان و گيرم می را دستش دو هر…شوم می جدا آؼوشش از و گذارم می اش سينه روی را دستم کؾ

 می خودم حلقه خالی جای به نگاهی…کشم می اش حلقه روی را شستم انگشت…زده بيرون و برجسته رگهای با بزرگ

گويم می و کنم : 

 

- کيان دارم دوست خيلی…من … 

 

شود می بيشتر دستش حرارت … 

 

-  به جورايی يه…نميشه پاک شرايطی هيچ تحت که شده وجودم از جزيی تو داشتن دوست…نيستم بلد ای ديگه طور يعنی

ای ان دی تک تک  (DNA) و مونه می زنده خاک توی ژنتيکی ماده اين سالها هم بميرم اگه حتی…شده تزريق بدنم های 

 بازم من…نداره فرقی…بدی عذابم چقدر هر…کنی بدی هرچقدر…باشی بد هرچقدر…زنه می فرياد رو تو عشق

 …عاشقتم

 

 همه اين روی…بندم می چشم…دارند خود در اشک از ردی که ای شده براق چشمان به…کنم می نگاه چشمانش به

گويم می دردمندانه و خواستنم : 

 

- وقت هيچ…کنم زندگی باهات تونم نمی ديگه ولی …! 
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 تميز ام خانه باالخره.کشم می راحتی سر از نفسی و کنم می حساب را کارگرها پول!…کند می افت يکباره به دستش دمای

 تنها بازهم من و گذشته يکسال از کمتر…ام شده تنها دوباره…فروردين رسيدن خاطر به…فروردين اول روز مثل…شد

 وجود افسردگی احتمال چون…بدهم ادامه را درمانيم مشاوره بايد است معتقد نبوی دکتر…آرامم عجيب اما…ام شده

 می تر راحت شبها اين اما…چرا دانم نمی…ام برگزيده را تنهايی و ام بخشيده کيان به را او من اما…دارد

 ؼرق زند می موج خاليم خانه در که آرامشی از اما…خيلی…دلتنگم…شده کمتر استرسم…خوابم

 نبوده فارغ و اضطراب بی اينگونه مدتهاست…دارم دوستش هست که هرچه…دانم نمی.. .بيماريست…افسردگيست…لذتم

 کند می سعی…آيد می مهسا…کنند می تکرار را نصيحت مشتی وار طوطی فقط و روند می و آيند می مادرم و پدر…ام

 دستی…کند می ام نظاره سکوت در…آيد می عمه…نه هم گاهی و شود می موفق گاهی…کند فعال را مؽزم خنده قسمت

 بی…هميشگی حرفهای…مکررات تکرار…آيد می نبوی دکتر…رود می سکوت همان در و زند می نحيفم های شانه بر

 به پنجشنبه…آيد می کيان…رود می و برد می پی کالمش بيهودگی به…من سردی از نهايت در و…ثمر بی…حاصل

 تنها…رود می اعتراضی هيچ بدون بعد و ماند می جمعه تا…خوابد می جدا…دوست يک مثل…فاصله حفظ با…پنجشنبه

 احوال بابت نه..ميفرستد پيامی خواب از قبل شبها…زند می پيشانيم بر خداحافظی هنگام که ست گرمی های بوسه تماسمان

همين و گويد می بخيری شب فقط…پرسی  

 

 می نگاهم لبخند با و نشسته تخت روی مرتب و رفته حمام کيان…کنم می باز چشم ام گونه روی گرما حس با

بوسد می را پيشانيم و شود می خم…پوشيده گرمکن و تيشرت…کرده عوض را لباسهايش…کند : 

 

- رفت سر م خانومی؟حوصله شی بلند خوای نمی …! 

 

 از…باکتری از نه…ويروس از نه…شده متورم و دردناک گلويم کنم می احساس…دارم نمی بر صورتش از چشم

گويم می آهسته…هميشگی و کهنه بؽض…بؽض : 

 

- شدی؟ بيدار کی تو  

 

گويد می و کشد می را لپم : 

 

-  وصله و انگ هزارتا بيارم درش ترسيدم می طرفم يه از…خوابيد شد می مگه جين شلوار اون با…نخوابيدم اصال   من

کندم جون صبح تا..بزنی بهم ناجور … 

 

گيرد می ام خنده … 

 

- آوردی؟ کجا از رو لباسا اين پس  
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گويد می و زند می چشمکی : 

 

-  پا کنارت از نيومد دلم ديشب ولی…کنم سپری خانوم نفس پيش رو تعطيالت اومدم…آوردم خودم با گنده ساک يه

شی بيدار خواستم نمی…شم … 

 

 می بؽل را پتويم او جای به اما…کند می را آؼوشش هوای دلم…آرامش از پر و مهربان…است گرم و روشن نگاهش

گويد می و کند می نوازش را ام سرشانه…کنم : 

 

- داريم کار هزارتا پاشو…عيده اول روز امروز مثال  ..خانوم تنبل شو بلند …! 

 

گويم می اعتراض با…کند می نگاهم خيره…دارم می بر زمين روی از را بلوزم و شوم می خم : 

 

- بپوشم رو لباسم بذار برو خب … 

 

گويد می و برد می باال را ابروهايش : 

 

 جان؟؟؟-

 

خنده از پر…شود می شيطنت از پر چشمانش…دهم می نشانش را در سر با … 

 

- بکشی خجالت االن داری حق…بودی بؽلم تو چادر با صبح تا ديشب اينکه نه…حياتم و شرم اون مرده من … 

 

گويم می ناگهانی و فکر بی : 

 

- بود تاريک هوا موقع اون خب …! 

 

گويد می هايش خنده ميان و دهد می فشار را بينيم…کشد می سوت گوشم که خندد می بلند چنان : 
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- کوچولو؟ خانوم مهمه بينايی حس و نور فقط يعنی  

 

گويد می و کند می خم صورتم روی را سرش…گويم می ای معترضانه و بلند کيان : 

 

 …جوووون-

 

گويد می آهسته…گرايد می سرخی به چشمانش سبزی…زنم می پيشانيش به ای ضربه : 

 

- بيا زود هم تو…رم می..باشه … 

 

 بدون.روم می بيرون و پوشم می ای ساده شلوار و بلوز…کنم می شانه را موهايم و شويم می را صورتم و دست

آينه به نگاه نيم يک حتی بدون…آرايش … 

 

گويد می آهسته و گيرد می را مچم…کشم می بيرون را صندلی…مفصل…است کرده آماده صبحانه برايم : 

 

- نه اونجا … 

 

کند می اشاره پايش به و : 

 

 …اينجا-

 

گويد می مظلوميت با…کنم می نگاهش مردد : 

 

- کنم می خواهش …! 

 

 و چرخاند می موهايم توی را اش بينی…کند می فکر همين به انگار هم او…بچگی دوران ياد به…نشينم می پايش روی

گويد می : 
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- شده تنگ ساله چهار جلوه واسه دلم … 

 

 انگشتم سر با…خندد می لذت با و بندد می را پلکش…برم می چشمش سمت به را انگشتم..عميق…واقعی…زنم می لبخند

کند می زمزمه…بسته رخت صورتش از..آن از ای نشانه هر و خنده…کند می باز چشم…کنم می لمس را ابروهايش : 

 

-  و سرکشيا واسه دلم…کنی می نابودم داری…زنی می آتيشم داری…شدی مظلوم چقدر…جلوه شدی حرؾ کم چقدر

ت خنده صدای واسه…بيدادت و داد واسه…شده تنگ خودسريات … 

 

دهد می تکيه ام شانه به را پيشانيش … 

 

- ندارم طاقت ديگه…بسمه خدا به…دختر ميرم می دارم …! 

 

 می کنارم…آيد می دنبالم!…روم می بيرون آشپزخانه از و شوم می بلند…زند می دلم به درد…نگاهش عجز

دهد می عذابم صدايش…فاصله با اينبار…نشيند : 

 

- دارو هم شايد…دکتر به…حمايت به…داری کمک به نياز تو…بمونی روز و حال اين تو خوای می کی تا … 

 

 می عاصی خاليم نگاه از …کنم می نگاهش فقط و گيرم می آؼوش در را زانوانم…دهم می تکيه مبل کنج سه به

گويد می آرامی به و اندازد می زير به سر…شود : 

 

- بهتره؟ واست من کنه؟نديدن می خوب رو حالت من از جدايی  

 

 می و کند می قالب هم در را دستانش…دهم نمی را جوابش…شود می ام خيره پرسشگرانه و گيرد می باال را سرش

 :گويد

 

-  تو اصال  …فرانسه برگردی بخوای اگه حتی…بخوای طالق اگه حتی…حتی…دم می انجام بخوای تو کاری هر

 بايد…دکتر بری بايد قبلش فقط…تابعم من…باشی داشته دوست که چی هر..بگی چی هر…رم می اينجا از من…نرو

کنم تحمل رو شرايطت اين تونم نمی ديگه…شه خوب حالت … 
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 می تکرار صدا…دهم می قورت تورم و درد ميان از زور به را دهانم آب…اندازد می چنگ قلبم به وحشت

رم می من!…نيست کيان صدای که صدايی…شود …!!! 

 

-  شدن تموم قيمت به حتی…قيمتی هر به…ذارم می آزادت…کنم حبست خوام نمی…کنم مجبورت خوام نمی ديگه

شو خوب تو فقط…خودم … 

 

بشنوم خواهم نمی ديگر…گذارم می گوشم روی را دستم … 

 

-  کی هر…ديگه يکی…نه نبوی دکتر…دکتر يه پيش بريم بيا…بيرون بيا خونه اين از پرستی می که خدايی هر به رو تو

 يه اين تو..بشه بود قرار اگه…شه خوب زمان گذشت با تو بد حال اين کنم نمی فکر من…کنی اعتماد بهش بتونی تو که

شه نمی کمک بدون..نميشه…بود شده ماه …! 

 

کنم می باز لب زحمت به : 

 

- ندارم مشکلی…خوبه حالم من …! 

 

 مکث!…اينجا بيا يعنی…کند می باز را دستانش…اشکبارم چشمان توی…شود می خيره چشمانم توی…نشيند می کنارم

 بی و ريز دندانهای با و افتاده مؽزم جان به…موش مثل…موذی صدای يک اما…زياد خيلی…است تنگ دلم…کنم می

 چشمانش..است باز رويم به همچنان…کنم می نگاه دستانش به…جود می را قشنگم و خوب احساسات همه رحمش

 می فرو آؼوشش در رخوت با…بگذرم گرم و هميشگی مأمن آن در بودن وسوسه از توانم نمی…منتظرند و مضطرب

گويم می و روم : 

 

- بدن شعار بلدن فقط همشون!…مياد بدم روانپزشکا از…خوام نمی دکتر ! 

 

گويد می و کشد می آهی : 

 

- ميای؟ که مسافرت..نيا دکتر…باشه  

 

کنم می زمزمه : 

 

- تو؟ با  
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گويد می و بوسد می را موهايم : 

 

- بوديم نکرده ازدواج که وقتايی همون مثل…دوستانه مسافرت يه…آره … 

 

 می لبم روی لبخند…دوستانه مسافرتهای آن يادآوری از…ايستد می حرکت از موذی موش…شود می خفه صدا

کنم می نگاه مؽمومش چهره به…نشيند : 

 

 کيش؟؟؟-

 

دهد می فشارم محکم … 

 

 !…کيش-

 

اول روز … 

 

 تحريک را ؼرورم عظمتش…انگيزد برمی را ام خفته احساسات تمام آبش آرامبخش و سبز رنگ…فارسم خليج عاشق

 از کيان که اتفاقی بهترين…بوده روزهايم اين اتفاق بهترين اينجا به مستقيم پرواز…نشينی خانه مدتها از بعد…کند می

زده رقمش…دقيق ريزی برنامه با…قبل مدتها …! 

 تن در زده يخ قطب اين و…است گرم و شرجی و کمی هوا…ايم رفته فرو شنها توی واقع در…ايم نشسته شنها روی

 اش ازتنه تر عقب را دستش دو هر…کرده دراز را پاهايش…کنم می نگاه کيان به…گرماست اين محتاج چقدر…من

 هر دنبال به چشمم…است گرفته بازی به را موهايش وزد می که ماليمی باد…شده خيره خليج به و گذاشته شنها روی

رود می تارش … 

 

بستم می چشمامو کاشکی  

نبودم عاشقت کاشکی  

هستم اما …! 

 

رود می آنها روی گذاشتن سر برای دلم…اند زده بيرون وزنش فشار از بازوهايش عضالت … 
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قرارم بی ندونی کاش  

نداشتم دوست اصال   کاش  

دارم اما …! 

 

رسند می نظر به محو و کمرنگ نيمرخ از که قشنگی سبزی به…کنم می نگاه اش مردانه و ساده تيپ به … 

 

زنه می پر چشات واسه دلم که ندونی کاش  

زنه می سر بهت روز هر مياد که ندونی کاش  

برد می منو ؼمت بارون کاشکی …! 

 

 نزديکتر…رود می فرو قلبم توی و شود می خار حسادت…بينم می خيره کيانم روی را سرخوش و خندان دخترهای نگاه

 تؽييری اينکه بدون…نبوده دنيا اين توی فهمم می خورد می که تکانی از…گذارم می اش شانه روی را سرم و شوم می

پرسد می و گذارد می سرم روی را سرش…بدهد نشستنش وضعبت توی : 

 

- شدی؟ خسته  

 

زنم می زل دريا به باز و گويم می زيرلبی نه…شوم نمی خسته نشستن اينجا از هم ابد تا … 

 

نگاهت به مونده خيره نگاهم که ندونی کاش  

راهت به چشم موندگارم هميشه که ندونی کاش  

مرد می ديگه عشقت احساسمو کاشکی … 

 

 زند می حرؾ گوشش زير و انداخته پسر بازوی زير را دستش دختر…شوند می رد کنارمان از جوانی پسر و دختر اينبار

 زيبا صورت از دلخورم مردمک…دوزد می دلربايش همراه به را اش شيفته نگاه گاهی و کند می تاييد لبخند با هم پسر و

 می…است گذاشته نمايش به سخاوت با که تراشی خوش و سفيد ساقهای به سپس و باريک کمر به اش کرده آرايش و

 ايم پارچه شلوار و مشکی قديمی مانتوی به نگاهی…افتم می خودم نکرده اصالح صورت و نامرتب ابروهای ياد…لؽزد

 می تنش به را خودم بيشتر و اندازم می کيان بازوی زير را دستم…کنم می جمع سينه توی را پاهايم…اندازم می

گويد می آهسته…فهمد می را بودنم معذب…چسبانم : 

 

شی می اذيت…نشستی اينجا اومدی رسيديم وقتی از…برگرديم خوای می - … 
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گويم می شرمگين : 

 

- نياوردم رو نيازم مورد وسايل کنيم؟؟؟من خريد بريم ميشه ! 

 

گويد می سريع…زنند می برق خوشی از چشمانش : 

 

- اين؟ از بهتر چی…بخواه جون تو  

 

 به و گيرم می دستش از چشم…کند می دراز سمتم به را دستش…تکاند می را شلوارش خاک کمی…خيزد می بر جا از

 می فشار را دستم…شوم می بلند و گذارم می دستش توی را دستم…زنم می لبخند…زند می لبخند…دوزم می صورتش

 و گذارم می بازويش روی را سرم…کند می نوازش را دستم کؾ انگشتانش نوک با…دهم می فشار را دستش…دهد

کنم می طی او نيروی کمک با را شنی مسير … 

 

سوزوندم می گالتو کاش .. 

موندم نمی …رفتم می کاش  

موندم اما …! 

 

بگيره بارون کم يه کاش  

من کنم فراموشت کاش  

ديره اما …!!! 

 

اول شب … 

 

 از و گيرم می دوش…شوم می صورتم بور و ريز های کرک خيال بی و دهم می صفايی را ابروهايم قيچی و موچين با

 روی که خريد های بسته به نگاهی…گردد می باز ام رفته دست از نفس به اعتماد از کمی حداقل…آيم می بيرون حمام

 دستش به هرچه کيان اما…بودم خواسته موچين فقط من…زنم می کنارشان حوصله بی و کنم می اند شده پال و پخش تخت

 شب به رو و روم می بالکن به…خوابيده کاناپه روی خيالی بی با هم االن…نپرسيد هم را نظرم حتی…نکرد دريػ رسيد

 دوستش همچنان من اما…شده خوفناک خليج سياهی…گيرد می را موهايم خيسی گرمش باد…ايستم می جزيره

گيرد می قرار ام شانه روی که دستی و کنم می احساس را کيان حضور…دارم … 
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- نيستی؟؟؟ گرسنه  

 

 به را سرم تنها است؟؟؟اما مانده ؼذا برای جايی مگر…ريخته حلقم در زور به که پشمک و لواشک و بستنی همه آن با

 می و گذارد می لبم روی را انگشتش…چرخاند می خودش سمت به مرا و گيرد می را کمرم…دهم می تکان نفی عالمت

 :گويد

 

- پوسيد دلم بدی؟بابا تکون رو زبونت ت، کله جای به ميشه …! 

 

گويم می آهسته : 

 

- نيست گشنم …! 

 

کند می نزديک هم به و گيرد می را ام حوله يقه … 

 

- بريم؟؟؟…گرفتم کنسرت بليط…آفرين  

 

گويد م و گيرد می اش خنده…کنم می نگاهش ملتمسانه : 

 

- کنی اعتراض تونی می بهتر کوچولوت زبون اون با … 

 

گويم می و اندازم می پايين را سرم : 

 

- بخوابم خواد می دلم…ندارم رو صدا و سر و شلوؼی حوصله ! 

 

گويد می و کشد می ابروهايم به دستی : 

 

- بخوابی؟ نيست حيؾ شدی خوشگل اينقدر که حاال  

 

دهد می ادامه و زند می ريزی چشمک…گيرد می باال را سرم : 
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- تنهايی اونم !!! 

 

 بيرون ای تيره شلوار و بلوز و کنم می باز را چمدانم…گردم برمی اتاق به و دهم می نجات دستانش حصار از را خودم

گويد می و گيرد می ازدستم را لباسها…کند می سد را راهم…روم می حمام سمت به…کشم می : 

 

- بپوش اينو…نه اينا … 

 

 اعصاب…خريده خودش سليقه با که سفيد ريز گلهای با…آسمانی آبی…کنم می شده دراز سمتم به که پيراهنی به نگاهی

 پارچه متر يک جمع سر…اندازم می خودم به نگاهی و کنم می پوفی…پوشم می و گيرم می را پيراهن..ندارم کردن بحث

 می دستم از را قرص اينبار…دارم می بر را قرصم و روم می تخت سمت به مشتاقش و خيره نگاه زير!…نبرده

گويد می و خندد می…دهم می نشانش تيزم و تند نگاه با را اين و شوم می کالفه…گيرد : 

 

- کشونده اينجا به رو زندگيمون همينا…کن فراموش رو قرصا اين ديگه .. 

 

گويم می و کشم می دستش از را قرص شتابزده : 

 

- بره نمی خوابم اينا بدون … 

 

گويد می نرمی به و کند می نوازش را دستم پشت : 

 

-  قويترين دريا صدای…بخوابی هميشه از تر راحت امشب دم می قول…نباش نگران ولی…کردی عادت بهشون چون

خوبه؟…بخوای که چی هر مورد در…زنيم می حرؾ هم با ببره خوابت که وقت هر تا اصال  !مخدره  

 

 می دراز پهلو به و کنم می شانه را موهايم…زنم می مسواک…کند می ام خسته…بيزارم زدن حرؾ از…نيست خوب

کنم می زمزمه و گذارم می صورتم زير را دستم…کند می نگاهم و نشسته کاناپه روی…کشم : 

 

- بخير شب … 
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 بوسد می را صورتم…کند می خاموش را چراغ…گذارد می مبل روی و دارد می بر را تخت روی بالش و شود می بلند

 شرشر…دريا صدای خاطر به نه…شوند می گرم ام دارو تاثير تحت که هنگامی از زودتر چشمانم…رود می حمام به و

 نمی چون…دارم امنيت احساس چون…است بودنش و کيان از نشانی چون…کند می اثر بخشی آرام هر از بهتر حمام آب

 !…ترسم

 

 را کيان تا گردانم می چشم سريع…شوم می بيدار قلب طپش و استرس با شب های نيمه اما برد می خوابم کی فهمم نمی

 تير قلبم…شده خشک دهانم…دارد عميقش خواب از نشان منظمش تنفس…کشيده دراز و کرده باز را کاناپه تخت…بيابم

 می صدايش…گذاشته کجا را داروها دانم نمی…ايستم می اتاق ميان سرگردان…بخورم را قرصم بايد…کشد می

گويد می و گذارد می چشمش روی را دستش…زنم می را چراغ…نشيند می و کند می باز چشم سريع…زنم : 

 

- شده؟ چی  

 

گويم می کالفه و عصبی : 

 

- کنه می درد گذاشتی؟قلبم کجا قرصامو …! 

 

گويد می و کشد می موهايش توی را دستش : 

 

- اينجا بيا … 

 

زنم می داد : 

 

- بده قرصامو … 

 

گويد می و ايستد می رويم در رو…خيزد می بر : 

 

- دم می بهت قرصتو من…بکش دراز برو…بيرون ره می صدات…عزيزم نزن داد … 

 

گويد می و دهد می دستم به ايندرالی قرص…کنم می نگاهش منتظر…کشم نمی دراز : 
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- بخور اينو … 

 

گويم می و اندازم می باال را قرص کنان ؼر ؼر : 

 

- خوام می آرامبخشم … 

 

 دست با…گذارد می بازويش روی مرا سر و خوابد می…برد می خودش تخت سمت به مرا…کند می خاموش را چراغ

 و درس و بيمارستان تا گرفته هوا و آب از…چيز همه از…زند می حرؾ برايم و دهد می ماساژ را ام شانه و سينه قفسه

 نا و مربوط چيز هر از…دانشگاهيش و دبيرستانی دوستان از…ام عمه از…کند می تعريؾ مادرش و پدر از…دانشگاه

 از…شوم می جا به جا آؼوشش توی!…لذتم ؼرق شبهايم سکوت شدن شکسته اين از اما…زنم نمی حرؾ من!…مربوط

گويد می و نشاند می ام گونه روی آرامی بوسه!…نيست اثری درد و طپش : 

 

- بهتره؟ دردت  

 

کنم می حس صدايش توی را خنده…دهم می تکان را سرم : 

 

- شدی تنبل زدن حرؾ تو که بس…بشن فلج و برن تحليل زبانت های ماهيچه آخرش ترسم می …! 

 

پرسم می شده ضعيؾ و گرفته خواب خاطر به که صدايی با : 

 

- مونيم؟ می اينجا کی تا  

 

گويد می و زند می بينيم به ای ضربه : 

 

- بخواد کوچولو موش که وقت هر تا …! 

 

 می رضايت احساس برگردم دلگير خانه آن و رحم بی شهر آن به زودی اين به نيست قرار اينکه از…گيرد می آرام روحم

 !…کنم

 

گويم می زيرلب و کشم می خميازه : 
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- برنگرديم وقت هيچ …! 

 

گويد می و خندد می : 

 

- کنيم؟ معامله يه داری دوست! داره شرط اما…باشه  

 

 سريع…گذشته چقدر آخرينش از دانم نمی…زند می پر ها معامله اين برای دلم…گيرد می چشمم از خواب معامله اسم

گويم می و گذارم می اش سينه روی را ام چانه : 

 

- بگو…آره ! 

 

گويد می و کشد می ام بينی تيؽه روی را اش اشاره انگشت : 

 

- تهران گرديم می بر هم با گذشت که روز چند اين … 

 

شود می تر ؼليظ لبخندش…خورند می گره ابروهايم … 

 

-  اينکه محض به…گيرم می کيش واسه ساله يه ماموريت يه منم…کنی می تمديد سال يه واسه مرخصيتو شما اونجا

 ذهنت از تلخ خاطرات همه که شی می آروم و گذره می خوش بهت اينقدر مطمئنم…اينجا گرديم می بر شد رديؾ کارامون

ره می …! 

 

 و سونيا از دور…کاوه از دور…ماهان از دور..تهران از دور…همه از دور يکسال…کنم می نگاهش شده گرد چشمان با

 طعمه ام ماهه چند جنين که بيمارستانی آن از دور…کشت را ام بچه که خانه آن از دور…کيان گذشته دخترهای دوست

دلچسب و قشنگ سکوت اين در…آرام و زيبا خليج اين کنار…کيان با فقط و فقط يکسال!…شد اش زباله سطل …! 

 

-  دو خودمون فقط!…ارتباطی وسيله کمترين با سال يه…رو موبايلمون گوشی حتی…ذاريم می جا اونجا رو چی همه

 کوچولوت دل اون به آرامش وقتی تا…سرجاش برگرده چی همه که وقتی تا…شه خوب حالمون که وقتی تا…تا

موافقی؟…برگرده  
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گويم می می تندی به…شود پشيمان اينکه ترس از…کنم نمی هم فکر حتی : 

 

- تهران بريم فردا همين…موافقم … 

 

 جديت و رود می لبش روی از لبخند…شده تيره و افتاده گود دانم می که جايی…کشد می چشمم زير را انگشتش اينبار

گيرد می فرا را صورتش تمام . 

 

- کوچولو خانوم داره شرط … 

 

شرطی هر…خرم می جان به را شرطی هر …! 

 

-  می اذيتت اونجا اگه…خودت خونه تو گردی می بر…کنی زندگی من از دور هم ثانيه يه نداری اجازه ديگه اينکه اول

! باشيم هم با…هستيم جا هر اينه مهم…نيست مهم جاش..! بيمارستان مهمانسرای ريم می يا! …تو پيش ميام من کنه

 می مرتبم…ری می اما…داری دوست که چی هر…يوگا…آيروبيک…باشگاه ری می…تهرانيم که مدت اين تو …دوم

 و روح سالمت اون وقتی تا…دکتر يه پيش ريم می هم با…سوم! …دی می ش ادامه اينجا اومديم که هم وقتی…ری

 اگه! …شی خوب زود که بکنی تالشتو تمام اينکه جز نداری ای چاره پس! شيم نمی خارج تهران از نکنه تاييد رو روانت

 به منم شک بدون چون…ميام باهات جلسه هر خودمم…دی می انجام داد راهکار اگه.…خوری می مرتب داد دارو

 مشکله چی هر و پوشيم می رزم لباس آگاهی با دو هر اينبار…بگيرم ياد رو چيزا خيلی بايد منم…دارم احتياج مشاوره

چيه؟ نظرت…کنيم می نابود يکی يکی  

 

 مخالفتی هر روی مرا زبان چگونه و کی که داند می کسی هر از بهتر کيان اما…نيستم موافق مواردش از خيلی با

 !…ببندد

 

دوم روز … 

 

 از بعد کنم می احساس! …دهم می فرو را جزيره نشده گرم هنوز و مطبوع رطوبت عميق نفس يک با و کنم می باز چشم

 مانوری نوع هر قدرت يکنفره تخت…خورم می تکان کمی! …شده تر درخشان و بيشتر هوا روشنايی…امروز…ماه يک

 خواب خوابِ  هنوز…گذارد می اش سينه روی و کشد می بيرون سرم زير از را دستش کيان…گرفته دويمان هر از را

 14…کند می عبور چشمم جلوی از فيلم مثل گذشته سال 14 تمام…کنم می نگاهش و گذارم می سرم زير را دستم…است

 همين تا…ديدمش که باری اولين از…نبوده کيان بی وقت هيچ که سالی 14…بوده کيان از پر هميشه که سالی

 اول که…کنم می نگاه مردی به…نشيند می چشمم در اشک گاهی…کشم می آه گاهی…زنم می لبخند گاهی…ساعت

 را کدامشان بدانم خواهم می!…کنم می رجوع دلم عمق به!…خونی دشمن بعد و همسر بعد…شد پدرم بعد…بود دوستم

 دوستم اگر شايد که…پدری ترين عاشقانه…پدريش و بود دنيا دوستی ترين ريا بی دوستيش!…دارم دوست بيشتر

 فکر ازدواجمان به! …نبود خبری هم جوره همه و شرط و قيد بی داشتن دوست اين از…نداشت پدری محبت اگر…نبود
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 و خوب روزهای به…هايمان آشتی و قهر به…شدنمان بالين هم و شدن همسر به…شدنمان تر نزديک به…کنم می

 بودنهای به…گذاشتم تنهايش که هايی وقت به…او اشتباهات به…کردم که اشتباهاتی به…شدنمان دار بچه به…بدمان

 و بيمارتر…نبود کنارم ام زندگی از پايه اين تا کيان اگر مطمئنم…نه که شايد…کنم می فکر همه و همه به…او هميشگی

 چند هر را عشق و باشم داشته دوست توانم می هنوز که همين…کشم می نفس هنوز که همين…بودم اينها از ضعيفت

 که همين…ببينم بيگاه و گاه را زندگی زيباييهای و بخندم توانم می هنوز که همين…ميکنم احساس…مداوم اما…کمرنگ

 بود بچه خودش که کيانی…کيانم مديون را همه…اجتماع در موفق و خارج در تحصيلکرده زن يک…پزشکم يک االن

 نپخته و پخت می بايد مادرم که ؼذايی تا سوزاند می و بريد می را دستش بار هزار…کرد بزرگی من برای اما

 توی مبادا تا ايستاد می مدرسه دم من منتظر و داد می باال را کاپشنش های لبه…برؾ و باران زير…کند تهيه برايم…بود

 می مرا فارسی کتاب ديگرش دست با و کرد می تمرين را خودش رياضی دستش يک با!…شود مزاحمم کسی مسير

 می خوابم من که وقتی و…پرسيد می سوال…داد می درس…ماند می بيدار امتحانم شبهای!…گفت می امال برايم و گرفت

 فراهم بيسکوييت و پنير و نان کيفش توی هميشه…گذاشت می کيفم توی تميز پاکن با و تراشيد می را مدادم برد

 مادرم و پدر به دسترسی هيچ و شدم می مريض وقتی!…بدهد صبحانه من به که نيست کسی دانست می چون…بود

 پدرم هم…مادر نه داشت پدر نه…برد می مطب آن به مطب اين از و گرفت می کوچکش دستان توی را دستم…نداشت

 سوء جسمم از توانست می راحت چقدر! …تسکين را ؼمم و مسکن را تبم…بود طبيب را بيماريم!…مادرم هم..شد

 می آؼوشش توی شلوارک و تاپ يک با من که وقتی…اش ؼريزی نيازهای و جوانی اوج در…نکرد و کند استفاده

 خواسته و بست می من های جاذبه روی چشم جوانمردانه چقدر…بود نظارت بی و خلوت خانه هميشه که وقتی…خراميدم

 به دختر يک زيباييهای از و مردند حد اين تا شناسم می که پسرهايی از درصد چند!…کرد می کنترل را خودش های

 پيشش و بودم تنها من که شبهايی…سالها و ماهها و روزها…بار ده و بار يک نه کنند؟آنهم می عبور خوردن آب سادگی

 علتش دير چقدر…نداشت هم را رکابی يک تحمل خوابيد می تنها که وقتی ولی…آورد نمی در را پيراهنش…خوابيدم می

آمد؟؟؟ می من سر بر چه آمد؟واقعا   می من سر بر چه محکم بالی سپر اين بدون!…فهميدم را  

 

 اين با مرد اين…است سهل که ؟؟؟بچه…کند نمی ترک مرا جان که ست دردی چه اين…گذارم می اش سينه روی را سرم

دارم دوستش باز…بکشد هم را خودم اگر…زيتونی چشمان …! 

 

گويد می آلود خواب و گذارد می بازويم روی را دستش : 

 

- خانوم؟ بيداری  

 

گويد می و گيرد می بازويم از کوچکی نيشگونی…دهم می تکان را سرم : 

 

- ممنوعه کله با زدن حرؾ بعد به اين از…ذاشتم می واست هم ديگه شرط يه بايد … 

 

گويد می و برد می موهايم بين را دستش…بيند نمی او که…زنم می لبخند : 

 

- باشی داشته انرژی بايد…اسکی جت ببرمت خوام می…بخوريم چيزی يه بريم پاشو…جلوه گشنمه … 
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کنم می زمزمه و گذارم می گردنش گودی توی را سرم…خواهم نمی گرم سينه اين و تنگ تخت اين اندازه به را جا هيچ : 

 

- بمونيم همينجوری ديگه کم يه بذار …! 

 

گويد می تند و کالفه : 

 

- نزدم پا پشت قرارداده و دوستانه مسافرت و دوستی چی هر به تا پاشو…خوب دختر شه نمی … 

 

 می بر سريع و زند می پيشانيم به کوتاهی بوسه…نيست صورتش توی شوخی از اثری هيچ…کنم می نگاهش

کنم می فکر و نشينم می سرجايم…خيزد : 

 

 های خواسته مقابل در زن همان خاطر به تواند نمی…گذرد می مشروعش های خواسته از زنش خاطر به که مردی آيا

کند؟؟؟ مقاومت نامشروعش  

 

دوم شب … 

 تاکسی توی…است صبح سه نزديک…ببينم را ساعتش بتوانم تا چرخانم می را مچش و گيرم می را کيان چپ دست

 داشته نگه باز سختی به را چشمانم…ام گذاشته اش شانه روی را سرم…سکوت در…چرخيم می جزيره دور…ايم نشسته

 زده هيجان هم…شد شروع اسکی جت از اول! …صدايی نه و دارم توانی نه ديگر که ام زده جيػ آنقدر صبح از…ام

گفت فرياد با و کرد جدا صورتم از را دستم کيان اما…نزنم جيػ که بودم گذاشته دهانم جلوی را دستم…ترسيده هم و بودم : 

- باش راحت پس…بزنی داد که اينجا آوردمت …! 

 جيػ موج اولين با…خورد می صورتم به شدت با باد…بود حمايتگر و بخش اطمينان لبخندش …کردم نگاهش تعجب با

 از…زدم می داد و بودم گرفته را کيان بازوی…قلبم ته از و توان تمام با سومی با…بلندتر دومی با…کشيدم ضعيفی

 جيػ آنقدر…بود پوشانده را صورتم تمام اشکهايم…زدم می داد همچنان من اما…نبود کار در موجی…وجودم اعماق

 داغ چای…گرفت چای برايم…نشاندم شنها روی و گرفت را دستم…نيامد در صدايی ديگر و شد خراشيده گلويم تا کشيدم

 شانه روی از را کوه يک ر انگا…آرام…راحت…سبک…بودم سبک اما سوخت می چشمانم…داد تسکين را گلويم کمی

 امان بی دردهای و بؽض هميشگی حس آن از…بود برافراشته سرم…بود شده راست کمرم چون…بودند برداشته هايم

 و روح بر نشسته تاولهای انگار…کرد معجزه…ريختن اشک…کشيدن جيػ…زدن داد…نبود خبری کتؾ و سينه قفسه

رفتند و شدند شسته خليج خوشرنگ و گرم امواج با عفونی های زخم اين چرک تمام و کردند باز سر جانم … 

 می تخليه را هيجاناتم و کوبيدم می هم به را دستانم خوشحالی با فقط…نزدم داد ديگر…بود بعديش برنامه سواری بالن

 ؼذاهايی دنبال جمعی دسته و کوبيدند می ها شيشه به را خودشان که رنگارنگی ماهيهای ديدن و دريايی زير کشتی…کردم

 باغ…گلها باغ…زيرزمينی شهر…ها دلفين…کرد برابر چند را آرامشم بردند می هجوم ريختند می برايشان که

 هم شب هفت ساعت از…زدودند خاطرم از را استرسهايم و اضطراب…متنوع و نشدنی تمام بازارهای و…پرندگان
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 و بود زياد مردم اشتياق و شور آنقدر اما…کردم می کنترل را احساساتم…کشيدم می خجالت اول…شدند شروع کنسرتها

بردم لذت و زدم دست و خواندم همه با همنوا هم من که…کرد تحريکم و تشويق کيان آنقدر … 

عالی…عالی:بگويم توانم می جمله يک فقط کيش در بودن دوم روز توصيؾ در … 

 پر بيدارو همچنان زمينش اما…رفته فرو تاريکی در جزيره آسمان…است صبح سه نزديک ساعت االن و

 نسبی آزادی و سکوت و خلوت اين معشوق،از کنار در يا کنند می تنی آب يا که جوانهايی از است پر ساحل…تکاپوست

 می ساحل کنار تاکسی…کند می خوشی از ماالمال را قلبم…بهشت اين در ماندن و بودن تصور…برند می بهره

 اينهمه ماندن باز برای من پلکهای چرا پس…است هوشيار کامال   نگاهش و باز کامال چشمانش…کنم می نگاهش…استد

گويد می گوشم کنار کنند؟ می تالش : 

- شيم؟ پياده  

 برمی قدم کنارش و گذارم می دستش را دستم…شوم دريا کننده مسحور صدای خيال بی توانم نمی اما…آيد می خوابم

گويم می آهسته…دارم : 

 …کيان-

گويد می آرام : 

 جان؟-

گويم می و کشم می ساعدش روی را ديگرم دست…شم می نزديکش…چسبد می بيشتر هايش گفتن جانم تمام از جان اين : 

- ممنونم چی همه بابت …! 

کرد می سنگينی دلم روی تشکر اين چقدر…بودم مديونش را تشکر اين چقدر … 

اندازد می کمرم دور و کند می آزاد را دستش … 

- کردم صبر دليل دو به ولی…اينجا آوردمت می اينا از زودتر بايد … 

گويد می و دهد می فشارم محکمتر…کنم می نگاهش و گيرم می باال را سرم : 

-  خودم به بتونم تا کردم صبر…بودم تر داؼون و تر گيج تو از من…دومون هر…داشتيم احتياج زمان به اينکه اوليش

بودی تو…داشت نگهم سرپا که چيزی اون اما…خيلی…کرد کمکم نبوی دکتر…شم مسلط … 

گذارم می کمرش روی را دستم هم من … 

-  به فقط ته…کرد زندگيمون با که کاری خاطر به فقط نه…کردم می تموم رو ناتمومم کار بايد…بود کاوه…دوم دليل اما

 روحی شکنجه مورد مظلومانه و اونو پيش رفتن می جا همه از خبر بی که زنهايی تمام خاطر به بلکه..بچمون يا تو خاطر

 نمی دم و کردن می سکوت مملکت اين پايه بی و پوچ تعصبات و فرهنگا بعضی خاطر به و گرفتن می قرار جسمی و

 راحت چقدر دونی نمی…جلوه کردم ادا بودم خورده که سوگندی به رو دينم…ابد تا…نداره طبابت حق ديگه کاوه…زدن

 هستند هنوزم متاسفانه و…آخريش نه و اوليشه نه کاوه دونم می که چند هر…خوابم می راحت وجدان با ديگه حاال…شدم

کشن می لجن به رو کارمون قداست و کنن می سوءاستفاده موقعيتشون از که پزشکايی … 

 چيزی دارم دوست…آورد می جوش به را خونم مردانگيش و ؼيرت همه اين…شود می ساکت رسد می که اينجا

گويم می آهسته…کند می تداعی برايم را چيز يک فقط کاوه اسم اما…حرفهايش با مرتبط چيزی…بگويم : 

- شم؟ دار بچه تونم می بازم من نظرت به  
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گويد می و گيرد می مرا دست و آورد می جلو را آزادش دست : 

-  دار بچه شده حساب کامال   و ريزی برنامه با بايد…کنيم نمی انگاری سهل ديگه اينبار اما…عزيزم تونی می که معلومه

 برسه خوايم می که ثباتی اون به زندگيمون که وقتی…ترديدی و شک نه و فشاری نه …باشه استرسی نه که وقتی…شيم

 و پدر که وقتی…بياد دنيا تنش بدون و آروم و امن محيط يه تو بايد ما بچه …بشه حس واقعی معنای به بچه کمبود و

باشن داشته رو جورش همه حفاظت و حمايت آمادگی مادرش … 

نشاند می آن روی داؼی بوسه و برد می باال را دستم … 

- نيست دور خيلی روز اون که مطمئنم من و … 

او به اعتقاد و ايمان اوج يعنی اين و…شود می حتما  ..شود می گويد می کيان وقتی دانم می…کشم می نفس آسوده …! 

 و ترسناک شايد…باشد سياه االن شايد که خليجی…ايستيم می خليج به رو…ساحل توی…هم دست در دست… هم با

 بيدار خورشيد وقتی…بيايد روز وقتی ندارم شک اما …باشد اندوه و تيرگی از پر شايد…برسد نظر به مخوؾ

! …شد خواهد من کيان چشمان سبزی به…آب اين رنگ…دهند روشنايی و نور به را جايشان سياهی و شب وقتی…شود

 مکث ثانيه چند با و دارم می بر قدم خرامان…ام زيبايی از مطمئن…کنم می دل آينه از در زنگ صدای با!…ندارم شک

 اين از هم هنوز…کند می نگاهم لب بر لبخند و ديوار به دست…ام چهره خوش و پوش خوش مرد…کنم می باز را در

 دوباره..شوم می گم…شوم می ؼرق سبز کهکشان اين در اراده بی هم هنوز…گيرم می گر…پرمعنايش و خيره نگاههای

 70 رطوبت از بيشتر وجودش…است تر داغ هم کيش درجه 50 گرمای از حتی حضورش!…شوم می عاشق…دوباره و

آورد می ارمؽان به برايم را آرامش فارس گسترده خليج از باالتر و زيباتر صدايش…نشاند می تنم بر آب…درصد …! 

 می چه دانم می…دهد می تکيه آن به و بندد می را در بردارد صورتم از چشم اينکه بدون…شود داخل تا کشم می کنار

 می را موهايم تری…اش بوسه گرمی…کشم می بو وجود تمام با و خزم می بازوانش ميان…روم می جلو…خواهد

کند می زمزمه…گيرد : 

 

- کوچولو؟؟ موش احوال  

 

عاشق برای معشوق مثل…شوهر برای زن مثل…پدر برای دختر مثل…کنم می ناز … 

 

- منتظرتم که ساعته يه…نيستم خوب … 

 

 می باال سر…درخشانم زيتونهای ديدن برای شود می تاب بی…کند می تابم بی…موهايم روی دستش حرکت

گويد می و کند می نوازش را ام گونه دستش پشت با!…خسته اما خندان…است خندان چشمانش…گيرم : 

 

- کشيد طول کارم…عزيزم ببخشيد … 

 

کند می ختم چشمانم به را هايش بوسه و گذارد می پيشانيم روی را لبش : 
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-  چه سلطانی دکتر خانوم بود؟از خوب گذشت؟خريد خوش باشگاه…دارم رو آمارت…خانومی نبودی بيکار که هم شما

 خبر؟

 

ؼرورم ؼرق است حفظ خودم از بهتر مرا روز هر برنامه اينکه از…کند می بيداد دلم در خوشی … 

گويم می و کشم می اش چانه به را دستم : 

 

- گيره؟ نمی واسم رو تو جای دنيا اين تو چيز هيچ که دونی نمی هنوز  

 

گويد می طوالنی بوسه يک از بعد و رود می نشانه را لبهايم…زنند می برق چشمانش : 

 

- کنی تکرار واسم مرتب بايد…ره می يادم خب …! 

 

گويم می چشمانش در خيره…بوسم می را گردنش و ايستم می پا پنجه روی…خندم می : 

 

- دارم دوستت…دارم دوستت…دارم دوستت … 

 

گويد می و خندد می : 

 

- بار؟ سه فقط  

 

 و گيرد می را دستم…کنم می نگاهش لذت با…زند می قهقهه…برم می چشمانش سمت به را انگشتم ساختگی خشونت با

کند می بوسه ؼرق را انگشتانم … 

 

دارد می نگهم او اما! …گرسنه هم و است خسته هم دانم می…شوم می خارج آؼوشش از باطنی ميل رؼم علی … 

 

- خانوم؟ نفس ری می کجا  
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گويم می و کشم می پيراهنش يقه لبه به را دستم : 

- کنم آماده ؼذا آقامون واسه خوام می … 

گويد می و زند می چشمکی : 

- چيه؟ ايستاده روم به رو اينکه پس  

گويم می و زنم می چشمک خودش از تبعيت به : 

- دسره اين … 

گويد می و گيرد می را ام چانه : 

- ديگه بخوره ؼذا پيش جای به رو دسر شه می مجبور آدم که کنی می رو کارا همين…دراز زبون آی …! 

گويم می خنده با و زنم می اش سينه به ای ضربه : 

- پختم رو ت عالقه مورد ؼذای…بيا و کن عوض رو لباسات بدو…کنی می رودل…عزيزم شه می زياديت … 

کند می زمزمه و بوسد می را ام بينی نوک…کند می بلندم جا از : 

- دارم دوست بيشتر رو دسرش … 

 

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

 می بر کنارش از و روم می صدقه قربان..نگاه با را خوابش ؼرق صورت…دهم می تنم به قوسی و کش

 می بسته امروز دفتر اين…کشم می دفترم چوبی جلد به دستی…نشينم می ميز پشت و پوشم می را ربدوشامبرم…خيزم

 يک عنوان به ابد تا…دفتر اين که دانم می…رسد می پايان به روزی ای قصه هر اما…شد خواهم دلتنگش…شود

 و برگردم آن به…شدم ؼمگين…شدم دلخور…شدم دلگير که وقت هر خواهم می…ماند می ام قديمی چمدان ته…گنجينه

 را کردن زندگی و شدم بزرگ دفتر اين پای به پا…است تجربه و درس همه دفتر اين چون…آورم ياد به را روزهايم اين

 گاهی که عشقی…بوده خواستن اين تاوان ام کشيده کنون تا هرچه و خواهم می را عشقم من که…دانم می حاال…گرفتم ياد

 بايد داشتنش برای و دارد قيمتی چيزی هر…دانم می حاال…است افزا روح و شيرين عسل مثل گاهی و کشنده زهر مثل

 مرگ خاطره که نيست مهم اين…پدر گاهی کيان يا شوم می بچه گاهی هنوز که نيست مهم اين…کرد پرداخت را بهايش

 به در و آبرويی بی سالها…زندگيم از نقطه اين به رسيدن برای که نيست مهم…کرده سياه را قلبم از ای گوشه…ام بچه

 و تلخی همه اين…نشيب و فراز همه اين تحمل از بعد که است اين مهم…نيست مهم نه…ام کرده تحمل را دری

 استوار و محکم مان خانه های ستون هنوز…برجاست پا زندگيمان…هنوز…آسيب و فشار همه اين…مرارت

 حاال که است اين مهم…بماند خون بی و خشک زناشويی اين رگهای گذارد نمی و تپد می هم برای دلهايمان هنوز…است

 همين…ها آشتی و قهرها همين…لبخندها و اشکها همين…شبها همين…روزها همين …همين يعنی زندگی…دانيم می

 هيچ که…دانيم می ما…کنند می پرهيجانش و زيبا و سازند می را زندگی هم کنار در اينها همه…ها سوءتفاهم و ها تفاهم

 چشم و…ايم آموخته را گذشت…ايم گرفته ياد را ببخشش…نيست اشتباه و خطا بی…نيست آل ايده…نيست کامل انسانی

 هيچ به…پنهانکاری و دروغ…خيانت که…ايم فهميده…کيان هم…من هم…ايم بسته نابجا های قضاوت روی

 بيشتر پس…ريخت خواهد فرو سقفش شک بی بلرزد ای خانه در اعتماد ستون اگر چون…نيست توجيه قابل…شکلش

 کار،نه نه…است هردويمان اولويت…کوچک ؼنچه اين!…زندگيمان پذير آسيب و نازک شکوفه اين مراقب…مراقبيم

ماست زندگی اولويت خانواده!…کدام هيچ…پول نه درس، …! 
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  315 صفحه

 کنارش و گذارم می ميز کشوی توی را دفتر…خستگی شدت از…کند می ناله خواب توی…آيم می خود به کيان صدای با

 و گيرد می را دستم…دهم می قلقلک را گوشش…زنم می لبخند رويش به…شود می بيدار تخت تکان از…کشم می دراز

گويد می ملتمسانه : 

- جلوه بخوابم بذار … 

گويم می و خندم می : 

- نميشه…نه … 

گويد می و برد می فرو بالش دو ميان شکاؾ توی را سرش : 

- خدا رو تو …! 

گويم می گرفته فرا را صورتم کل لبخند حاليکه در و برم می فر موهايش ميان را سرم : 

- شنوم می را اش خفه خنده صدای…کنيم معامله يه تونيم می … 

- عوضش در…بخوابی دم می اجازه من … 

گويد می و کند می باز را چشمش يک…گذارم می صورتش مقابل را صورتم و دارم می بر را بالش : 

- شيطون؟ خوای می چی عوضش در  

گويم می و کنم می لمس را صورتش : 

- نگير ازم رو چشما اين وقت هيچ عوضش در … 

 که صدايی گرمترين با و گذارد می گوشم روی را دهانش…کشد می خودش طرؾ به مرا و کند می حلقه دورم را دستش

کند می زمزمه شناسم می : 

- کوچولو خانوم نفسمی تو ….! 

 

 پايان

 

 

باشيد برده لذت کتاب خواندن از اميدوارم  

 هيچگونه ما سايت و ميباشد کتاب نويسنده هاي نوشته ميشود داده قرار توپــ بهـ سايت توسط ها کتاب اين در که آنچه

ندارد محتوا قبال در مسئوليتي . 

 

www.behtoop.com 

 توپــ بهـ سايت توسط کتاب ساخت

 


