


نام رمان:نيال

نام نويسنده: roksana_r

چشمامو باز کردم..تکونی خوردم که زير دلم شديدا تير کشيد..آخی گفتم که يه جفت 
چشم سبزعسلی مقابل صورتم قرار گرفت..بعد بينی کشيده و لبای نسبتا قلوه 

ايش..دستمو گذاشتم رو گونش و کمی از خودم فاصلش دادم تا بهتر ببينمش..با 
ديدن آترين مغزم ارور داد..رو تخت بوديم..با تعجب نگاهی به خودم کردم که لخت 

..لخت بودم و آترين
نفسام تند شد و يه جيغ بلند کشيدم و گفتم:م..من اينجا چکار ميکنم کجاس 

اينجا..آشغال چه باليی سرم آوردی هان؟
با ديدن هرتيکه از لباسام هرطرف اتاق بيشتر داغ کردم و با ديدن ملحفه خونی ب کل 

ديوونه شدم..حمله کردم سمت آترين و شروع کردم جيغ کشيدن و ميزدم تو سينه 
ستبرش و گردنشو چنگ ميزدم دستامو مهار کرد و گفت:چته وحشی آروم بگير



با اون همه زوری که داشت نتونست جلومو بگيره..از جام پاشدم و جيغ زدنو از سر  
گرفتم:عوضی آشغااال با من چکار کردی کثاااافتتتت وای خداااا آبرومو ازم گرفتی 

آترين پست فطرت..آشغال
با ديوونگی ليوان رو پاتختيو گرفتم و پرت کردم رو پارکت های کف اتاق و ميخواستم 
خودمو با تن لخت پرت کنم رو شيشه ها که آترين سريع رو هوا گرفتم و داد زد:روانی 

بکنی ميخواستی چه غلطی
ديگه ازش خجالت نميکشيدم چون آب از سرم گذشته بود فحش ميدادم و جيغ 

..ميزدم..لعنتش ميکردم با چکی ک بهم زد اشکام سرازير شد
متقابال با دستای کم جونم سيلی بهش زدم و با صدام ک بس جيغ کشيده بودم دورگه 
شده بود همراه با گريه گفتم:ازت متنفرم آترين..از اولشم ميخواستی بدبختم کنی هيچ 

عشقی درکار نبوده و نيست لعنتی بدبختم کردی حاال به کجا رسيدی من با اين آبروی 
..از دست رفتم چه غلطی کنم من خودمو ميکشم

اربعده زد:خفه شووو..غلط ميکنيييی
از ترس روح از تنم جدا شد اما کم نياوردم و منم جيغ زدم:هرکار دلم بخواد ميکنم تو 

..هم کار ی نميتونی بکنی
شونه هامو گرفت سرمو باال برد و دوربين مدار بسته گوشه سقفو نشون داد و با تهديد 

و داد گفت:اونو ميبينی اونجا؟؟؟..اون دوربين شاهد لحظه به لحظه معاشقمون 
بوده..دلت که نميخواد اين فيلمو پخش کنم ميخوای؟؟؟



رنگ از رخم پريد و جيغ زدم:دروغ ميگی..دروغ ميگی ميخوای منو بترسونی
دستمو کشيد و برد سمت تخت و نشوندم روش
..لپ تاپشو با خشم باز کرد و وارد پوشه ای شد

فيلمو پلی کرد و من شاهد بدترين صحنه های زندگيم بودم..اون عوضی ديشب هم 
منو مست کرد هم خودشو..باورم نميشد اين من باشم که مث دخترای هرزه 

داشتم..داشتم براش..وای باورم نميشد..دقيق عين فيلمای پورن بود..از خودم 
خجالت کشيدم و وقتی آترين تو فيلم شورتمو از پام دراورد و..داغ کردم و سريعا لپ 
تاپو بستم..کل بدنم ميلرزيد و عرق کرده بودم..اومدم حمله کنم سمت آترين که يهو 

سست شدم و افتادم
لحظه آخر صداشو شنيدم که با داد گفت:نيالاااا

***
خوب گوشاتو واکن کسی از اين قضيه باخبرشه اوال به ضرر خودته دوما بميری من -

اون فيلمو نشون خانوادت بدم تفم رو جنازت نميندازن واقع بين باش 
با نفرت تو چشماش نگاه کردم و مچمو محکم از دستش بيرون کشيدم و از ماشين 

پياده شدم و رفتم سمت خونه..همش ميترسيدم نکنه مامان يا خواهرم بفهمن..اونا 
..خودشون زنن ميترسيدم از راه رفتنم بفهمن ديگه دخترنيستم

کليد انداختم وارد شدم کسی نبود نفسمو دادم بيرون و رفتم سمت اتاقم و خودمو 
..پرت کردم روش



چشمامو بستم و سرمو تو بالشتم فرو کردم..با يادآوری باليی که آترين سرم 
آورد..بغض بدی پيچيد تو گلوم..چطور تونست اين بالرو سرم بياره..بعد از4سال 

عاشقی..4سال رفاقت عاشقانه
چطور تونست آخرش منو بدبخت کنه..يعنی همش هوس بود؟..من احمقو بگو واس 

خاطرش قيد همه دوستامو زدم..بخاطرش با همه چيش کنار اومدم و هميشه و همه جا 
عشقمون زبانزد همه بود..بغضم ترکيد اما بی صدا..راسته ک همه عشقا رو تخته..اه 

..لعنت بهت آترين..زندگيمو نابود کردی..من عاشقت بودم لعنتی
صدای گريم کمی اوج گرفت اما سريع مهارش کردم..احساس گناه ميکردم بلند شدم 
لباسامو دراوردم و رفتم سمت سرويس بهداشتی اتاقم..با دراوردن شورتم چشمم ب 

نو ار بهداشتی درونش افتاد..لکه هايی از خون روش خودنمايی ميکرد..بازم ديوونه شدم 
نشستم و با ديدن بدبختيم های های گريه کردم و لعنت فرستادم به آترين 

نامرد..هيچوقت نميبخشمت کثافت..با سستی بلند شدم و با حس گناه نوار بهداشتی 
آغشته ب خون رو داخل دستمال پيچيدم و درون سطل انداختم..با هق هق آب رو 

باز کردم و وان لبالب از آب داغ شد...با اينکه داغ بود و بخار ازش بلند ميشد داخل 
رفتم..داغيش پوست و استخونمو سوزوند اما اهميتی ندادم و درون وان 

نشستم...داشتم خودمو مجازات ميکردم..فقط آب داغ باز بود و داشت پوست 
لطيف و هيکل ظريفمو ميسوزوند و منم اشک ميريختم ب ياد بدبختيم..نميدونم چقد  

گذشته بود اما با تقه ای که به در حموم زده شد سريع از فکر درومدم و  



گفتم:ب..بله؟
صدای نامزدم نياوشو شنيدم که گفت:زنده ای نيال؟..سه ساعته دارم صدات ميکنم

يهو درو باز کرد که جيغی کشيدم و بيشتر تو آب فرو رفتم..اما چون بخار زيادی جمع 
شده بود نياوش معلوم نبود..با تعجب

گفت:وای خدای من چه بخاری..االن خفه ميشی نيال..دختره ديوونه چرا انقد آب 
داغو باز گذاشتی..وقتی منو تو وان آب داغ ديد عصبانی گفت:سوختی دختر..بلندشو 
ببينم از تو آب..حولمو بهم داد..پيچيدم دورم و از وان خارج شدم که مشکافانه نگام  

کرد و گفت:چشات چرا قرمزه؟..گريه کردی؟
..گفتم:نه

با اخم گفت:بدنت نميسوزه اين همه تو آب داغ بودی
بدنم ميسوخت..انگار که از کوره آتيش درم آورده باشن آب داغو بست..آب سردو 

..باز کرد و گفت حولتو دربيار
با اخم گفتم:ينی چی؟؟؟..من لختم نياوش

از حمام خارج شد و بعد از مدتی اومد..يه ست شورت و سوتين مشکی برام آورده 
بود..با خجالت از دستش گرفتم و از رو حوله تنم کردم که بی حوصله حولرو کشيد  

ک دستمو حائل بدنم کردم ک با همون اخمای گره کردش نگام کرد و بعدش هولم داد 
زير آب سرد..هينی کشيدم و گفتم:اينطوری ک بدتر سرما ميخورم نياوش

اون نامزدم بود..با اينکه آترينو خيلی دوستداشتم اما مامانم راضی نشد باهاش ازدواج  



کنم يادمه چطور گريه ميکردم بخاطرش..اما بابام حرفشو ب کرسی نشوند و منو سيغه 
و  نياوش کرد..وقتی خبرش به آترين رسيد نه گذاشت نه برداشت تا جا داشت داد زد

..منو نياوشو فحش کش کرد خيلی عصبی بودحتی ميخواس روم دست بلند کنه اما
بجاش رفتارش تغيير کرد..شب تولدش منو به خونش دعوت کرد..قبول نکردم اما با  

!!کلی چرب زبونياش خامم کرد و منو کشوند تو اون پارتی ب قول خودش تولد
جای وحشتناکی بود..اهل مشروب نبودم اما از بس تشنم بود يه ليوان به خيال خودم 

آب آلبالو برداشتم و تا ته سرکشيدم..گلوم به شدت سوخت و فهميدم چه غلطی  
کردم..سرگيجه گرفته بودم و مست بودم کارام دست خودم نبود و کارايی ميکردم ک 

ازم بعيد بود..وقتی همه مهمونا رفتن آترين بغلم کرد و فقط فهميدم که گفت:داغتو ب 
..دل او ن نياوش بيشرف ميذارم..و اينکارو کرد و بدبخت شدم

..با صدای نياوش به خودم اومدم
..کجايی؟؟الووو-

ببخشيد ی لحظه حواسم پرت شد-
ببين چه باليی سر خودت آوردی تمام بدنت قرمز شده..دستشو دور کمرم حلقه کرد -

..و شروع کرد به ماساژ دادنم که گفتم:نکن نياوش..برو عقب لطفا
درحالی که هنوز کار خودشو ميکرد گفت:خودمونيما خانومی هيکل رو فرمی 

..داری..1ماهه که نامزديم نميذاری بهت دست بزنم حتی يه بوسه
دستاشو از دور کمر لختم باز کردم و گفتم:نياوش نه..ولم کن االن وقتش نيس



بيتوجه به حرفم سريع منو چسبوند به ديوار سرد حموم و شروع کرد بو سيدنم..درهمون 
حال هم بدنمو نوازش ميکرد..حال بدی داشتم..تکون ميخوردم و سرمو به چپ و 

..راست برميگردوندم
کاش قبل از اينکه آترين بهم تجاوز کنه به دست نامزدم زن ميشدم..بهتر از بی آبرويی 

االن بود
اربعده زد:نيالااا..آروم بگير بذار کارمو بکنم

با گريه گفتم:توروخدا نياوش جان عزيزت ولم کن
با کالفگی ازم دور شد و از حموم خارج شد..با گريه مشغول خشک کردن خودم 

شدم..با قدمايی لرزان از حموم خارج شدم و روی تخت نشستم..لباس زيرام که خيس 
بودن دراوردم و ست سورمه ای پوشيدم..يه پيراهن گشاد صورتی پوشيدم و بعد از 

..سشوار کشيدن موهای بلندم از اتاق خارج شدم
از پله ها پايين رفتم جز نياوش کسی نبود پرسيدم:بقيه کجان؟

درحالی ک با لپتاپش کار ميکرد گفت:مامان و بابات رفتن خونه داييت کمکشون تا 
..اثاثشونو تو خونه جديد بچينن و خواهرتم که رفته با دوستاش ددر دودور

نفسمو فوت کردم که گفت:اه اين چ لباسيه پوشيدی..چقد گشاده تو تنت زار ميزنه
..به حرفش اهميتی ندادم و رفتم سمت آشپزخونه و ليوانی آب خوردم

با صدای زنگ گوشيم از پله های مارپيچ باال رفتم و وارد اتاقم شدم..اسم نحس آترين 
..خاموش و روشن ميشد



با اکراه جواب دادم:چيه؟
نيال من بايد يه سری چيزارو برات تو ضيح بدم امروز ميام دنبالت -

هه..منم حتما ميام..ببين آترين من از يه سوراخ دوبار نيش نميخورم..هرچی ميخوای -
بگی االن بگو

با حرص گفت:د آخه...من بهت چی بگم دختر..بايد ببينمت بايد..ميفهمی؟؟؟
..نه-

..نيال خداشاهده بخوای لج کنی جلو اون نامزد فکلت آبروتو ميبرم-
من نميخوام ديگ چشمم بهت بيوفته درضمن هرغلطی ميخوای بکن من که -

خودکشی ميکنم
..اربعده زد:خفه شو خفه شو احمقققق..االن ميام جلو خونتون وايسا

بعد قطع کرد..يهو فشارم افتاد و يخ کردم..ياخدا
االن مياد بدبختم ميکنه..شمارشو گرفتم جواب نداد..10بار زنگ زدم بار آخر 

برداشت
هاچيه؟-

غلط کردم آترين ميام ميام-
آها!حاال شد..پس بيا خيابون پشت خونتون بجنب-

آها!حاال شد..پس بيا خيابون پشت خونتون بجنب-
قطع کرد..از سرناچاری تند تند حاضر شدم و از اتاقم که بيرون اومدم به يه چيز سفت 



برخورد کردم و بينيم درد گرفت..سرمو باال گرفتم که ديدم نياوش داره بدجور نگام 
..ميکنه..هولش دادم عقب ک اصال تکون نخورد

کجا با اين عجله؟-
دارم ميرم خونه يکی از دوستام-

منم که خرررر..اون کی بود داشتی باهاش صحبت ميکردی؟دوستت احيانا دختره -
ديگه؟

آره ديگه دختره -
پوزخند زد:از کی تاحاال آترين شده اسم دخترا

آب دهنم و قو رت دادم و چيزی نگفتم..وای خدايا اگه نذاره برم چی..اونوقته که آبرو 
برام نميمونه

آترين مياد همه چيو ب نياوش ميگه..وای اون فيلم اگه نشونش بده چی؟
..همه بدنم از ترس رو ويبره بود

نياوش:درستت ميکنم عوضی..به حسابت ميرسم..تو غلط کردی وقتی نامزد داری بازم 
با اون پسره بی همه چيز رابطت برقراره کثافت

سيلی محکمی بهم زد که برق از کلم پريد..پرت شدم رو تخت که گوشيم زنگ 
:خورد..قبل اين ک برش دارم نياوش سريع برداشت و جواب داد

خوب گوشاتو واکن عوضی بی ناموس اگه يه بار فقد يه بار ديگه مزاحم نيال بشی -
.ميکشمت قسم ميخورم



سريع قطع  کرد..سيمکارتمو دراورد و گذاشت تو جيبش..چشماش سرخ سرخ شده 
بود..نفسای عصبی ميکشيد..سينش ب شدت باال و پايين ميرفت..منم آروم اشک 

ميريختم و دستم رو گونم بود..زير دلم عجيب درد ميکرد..ميدونستم واسه چيه لعنت 
..بهت آترين

صدای ترمز ماشينی به گوشم رسيد و بعدش صدای زنگ آيفون..وای اومد..بدبخت 
..شدم

يهو گريم اوج گرفت..نياوش رفت پايين تا درو باز کنه..بلندبلند گريه ميکردم..ديگه 
اشهدمو خوندم مطمئنا نياوش منو ميکشت..تيکه تيکم ميکرد..بعد از چند دقيقه 
دستگيره در باال و پايين شد و من روح از تنم جدا شد..وقتی در باز شد با ديدن 

نيلوفر خواهرم انگار دنيارو بهم دادن..اون لحظه حس کردم خوشبخت ترينم..اشکامو 
پاک کردم

نيلوفر سالمی کرد و با تعجب گفت:واچيشده نيال چرا گريه ميکنی خواهری؟
با صدای خشداری گفتم:سالم...چيزی نيس

بااخم گفت:چيو چيزی نيس گونت چرا اين همه سرخه؟؟؟..وای..من اون نياوش 
بيشو رو زنده نميذارم چطور جرئت کرده

اومد بره که دستشو گرفتم و گفتم:آروم باش نيلوفر..تقصير من بود..آترين زنگ زد و 
اونم فهميد..عصبی شد و زد تو گوشم

اخماشو کشيد تو هم و گفت:چی ميخواست باز؟



باهام قرار گذاشت..اومدم برم ک نياوش مچمو گرفت و نذاشت برم-

نيلوفر خواست چيزی بگه که نياوش وارد شد و همراه با اخم رو صندلی ميز کامپيوترم 
..نشست

نيلوفر گفت:حق نداشتی دست رو خواهرم بلندکنی نياوش..بابام بفهمه برات بد ميشه
نياوش با اخم گفت:بابات اگه دليلشو بفهمه خودشم يه سيلی ميزنه به نيال..رابطه 

..داشتن با يه پسر حين نامزدی خيانت محسوب ميشه نيلوفر خانوم
...نيلوفر دندون قروچه ای کرد و چيزی نگفت

نياوش لباساشو پوشيد و بعد از خداحافظی رفت
..هزاربارخداروشکر کردم که آترين نيومد

نيلوفر لباساشو عوض کرد..هميشه به هيکلش حسوديم ميشد..با اينکه هيکل منم  
که حتی منم ب sexyکشيده و قشنگ بود اما اون يه چيز ديگه بود..اندام کامال

..هوس مينداخت
سينه هاش85اورجينال..کمر باريک ولی درعوض باسن بزرگی که انگاری پروتز بود..اما 

..صددرصد اورجينال بود..پاهای خوشفرم و صاف..رنگ پوستش برنزه بود اما نه تيره
به بدن لختش خيره بودم که گفت:اوی اوی دست از هيزبازی بردار نيالاا

خنديدم که برای مسخره بازی سينه هاشو گرفت تو دستش و به باال و پايين حرکتشون 
داد..دختر فوق العاده راحتی بود و اصال معنی خجالتو درک نميکرد..شورتشو پايين  



..کشيد که گفتم:ععع زشته نيلوفر..بکش باال دختر
با ادا اطوار و مسخره بازی شورتشو کامل دراورد و پشتشو بهم  کرد

بعد از اينکه نيلوفر لباساشو پوشيد باهم رفتيم پايين..نشستم رو کاناپه و تلويزيونو 
روشن کردم و نيلوفر هم رفت تو آشپزخونه غذا درست کنه..بعد از نيم ساعت از 

آشپزخونه خارج شد..با يه سينی بزرگ اومد و نشست کنارم..به به..خواهرگلم پيتزا 
..درست کرده بود..لبخندی بهش زدم و گفتم:به به نيلوخانم چکار کرده

خنديد و گفت:مااينيم ديگه..شروع کن
ی کم سس زدم رو يه تيکه از پيتزا و گاز کوچيکی بهش زدم..طعمش بينظير 

.بود..نيلوفر آشپزيش حرف نداشت برعکس من که يه نيمرو رو هم ميسوزوندم
آشپزخونه و اومد ..وقتی غذامونو خورديم ازش تشکر کردم سينی رو با سس برد

ايش خو بزن يه کانال بدرد بخور-
pmc..ريموتو برداشت و زد شبکه موردعالقش

راستش منم دوستش داشتم..يکی از آهنگای اندی که خيلی هم شاد بود درحال پخش 
بود..نيلو نتونست خودشو نگه داره بلند شد دست منم گرفت که گفتم:اه نيلو ول کن 

حال ندارم
بااخم تصنعیگفت:بيخووود..يکم برقص غذات هضم شه بدو بينم

با بيميلی همراهيش کردم که صدای زنگ آيفون بلند شد
از رو مانيتور آيفون که چهره آترينو ديدم وحشت کردم



نيالکيه؟-
آ..آترين-

فشار ميداد گفت:بذار بياد openنيلوفر اخمی کرد و درحالی که دستشو رو دکمه
..ببينم حرف حسابش چيه

قبل اينکه حرفی بزنم در خونه زده شد..با يه دنيا اضطراب زل زدم به در که نيلوفر 
رفت و بازش کرد..اون ينی هيچی از خجالت سرش نميشد..چون با يه تيشرت جذب 

و يه شلوارک کوتاه رفت باز کرد
..رفتم سمت در

نيلوفر:هان چکار داری با خواهرم؟
آترين:تو دخالت نکن برو کنار بذار خو دش بياد

نيلوفر:هرکاری داری به خواهر بزرگش(اشاره کرد به خودش) بگو
آترين پوزخندی زد و گفت:هه..توی جوجه واسه من شاخ شدی؟

با ديدن من نيلوفرو کنار زد و در خونرو بست و وارد شد..هردو جيغ کوتاهی کشيديم 
آترين اومد سمتم که عقب رفتم..مچمو گرفت که نيلوفر دادزد:دست  کثيفتو از خواهرم 

!دور کن
آترين خنده ای تمسخرآميز کرد و گفت:بيخود حرص نخور شيرت خشک ميشه االن 

زندگی خواهرت تو دستای منه
نيلوفر با اخمی از سر شک گفت:منظورت چيه؟؟؟



..آترين خواست لب باز کنه که با التماس گفتم:آترين
بازم خواست بگه که رفتم سمتش و تو چشاش با اشک نگاه کردم و گفتم:آترين 

..توروخداااا
نيلوفر:نه وايسا ببينم چی ميخواد بگه بگو آترين

صدام به شدت ميلرزيد گفتم:نههه چيزی نيس نيلو..خواهش ميکنم آترين جون عزيزت 
..ساکت باش

آترين با صدای بلند گفت:چرا؟؟..خوب بذار خواهرت بدونه چيشده..ببين نيلوفر
جيغ زدم:نههههه..ميخو ای آبرومو ببريييی هرکاری بگی ميکنم اما چيزی نگوووو

چشماش برقی زدوگفت:هرکاری؟
آره-

..گوشيتو روشن بذار-
نياوش خطمو برداشته-

دندوناشو روهم فشار داد و گفت:مرتيکه بيشرفففف

اخمامو کشيدم تو هم و چيزی نگفتم..نيلوفر با تعجب و گيجی نگاهمون کرد و  
گفت:يکی به منم بگه اينجا چخبره؟

آترين:خبری نيس که ب تو مربوط باشه
نيلوفرباعصبانيت:هرچی ب خواهرم مربوط ميشه ب منم مربوطه

آترين باپوزخند:از کی تاحاال؟..من اينجوری فک نميکنم



..نيلوفر:فکرتو عوض کن
به جدال بين نيلو و آترين نگاه ميکردم باعصبانيت گفتم:بسه ديگه

آترين در گوشيشو باز  کرد و از بين دوسيمکارتش يکی رو برداشت و به طرفم گرفت و  
گفت:بدون اينکه اون احمق چيزی بفهمه..خداشاهده اگه برنداری االن همه چيو 

ميذارم کف دست نيلو
خطو ازش گرفتم و گفتم:خوب..حاال بفرما بيرون

..اخم کرد و بعد از ی نگاه عميق به جفتمون از خونه بيرون زد
نيلوفر تندیگفت:حاال ديگه من غريبه شدم هان؟..چرا نميگی چی شده باو خير سرم 

..خواهرتم مثال
يه روزی شايد بفهمی..االن ب نفع زندگيمونه چيزی نفهمی-

..ای بابا گيج شدم نيال..اه-
دوييد و رفت سمت پله ها و رفت اتاق..پوفی کردم و نشستم رو مبل و خطو انداختم 

تو گوشيم که بالفاصله زنگ خورد
جواب دادم:بله؟

اگه از نياوش جداشدی که هيچی اما اگه نشدی..اگه عاقل باشی ميشی..ببين -
دخترخوب االن آبروی خانوادت و خودت تو دستای منه تو دستامه ميفهمی؟اگه اون 

فيلم پخش بشه تو خودتو ميکشی مطمئنم تازشم خانوادت چی؟ميتونن به زندگی 
عاديشون ادامه بدن؟



دستامو مشت کرده بودم و در طول صحبتاش نفسام تند شده بود و از زور عصبانيت 
لبامو ميجويدم

باجيغ و گريه گفتم:آترين..کثافت عوضی با جداشدن من از نياوش چی يه تو ميرسه 
هان؟باجداشدنمون خيال کردی باهات ميمونم؟مثل قديم بهت ميگم عشقم عمرم 

نفسم؟؟..ميگم دوستت دارم؟..زندگی و آيندمو نابود کردی..عاشقت بودم 
لعنتی..حاضر بودم بت بشی و بپرستمت..خاک تو سر من ساده..گولتو خوردم..قرار 

بود آينده خوبی داشته باشيم باهم.يادته اسم بچه هامونم انتخاب کرديم؟توی لعنتی 
خرابش کردی

آترين باخونسردی گفت:عاشقت بودم..هستم و خواهم بود..ببين عشق من..تو االن
مال منی چه بخوای و چه نخوای..فقد من..چون اگه با نياوش ازدواج کنی و اونوقت 

کنه و ببينه پرده نداری بنظرت باهات ميمونه؟..نابودت نميکنه؟..تيکه sexباهات
تيکت ميکنه نيال..بودن با اون ديوونگی محضه ميفهمی اينو؟

قهقهه ميزد در بين  هق هق کردم و فقط بهش فحش دادم فقط نفرينش کردم که اونم
جيغ و فحشام گفت:عشقم فردا ميام دنبالت بوس بای

قطع کرد گوشيمو انداختم زمين..نيلوفر مدتی بود کنارم بود و با دلواپسی هی 
ميگفت:چرا جيغ ميزنيو اينا اما مطمئن بودم ی چيزايی متوجه شده..آب قندی برام 

..درست کرد..کمی خوردم از شدت گريه سکسکه ميکردم
نيلوفر در حالی که منو ميخوابوند روی مبل راحتی سه نفره قربون صدقم ميرفت و منو 



..آروم ميکرد
با بغض زمزمه کردم:نيلوفر

جونم خواهری؟..تقريبا فهميدم چيشده اما نه کامال-
نيلو کاملش ميشه اينکه من بدبخت شدم-

درحالی که شونه هامو ماساژ ميداد گفت:اوا نگو بدبخت نشدی نفوس بد نزن 
قرار بود بدبخت شيم ک من االن بدبخت روزگارم که sexخوشگلم..اگه با يه بار

قربونت برم
باچشمای گرد شده نگاش کردم که گفت:ااا خو چکار کنم ميگی؟..شونصدتا دوس 
نباشم؟..خنده بلندی سر داد و  openپسر دارم چه انتظاری داری از من؟ که االن

عزيزم ..گفت:چسبيدم به عشق و حالم
ازت فيلم نداره داره؟..تو که يه sexبا گريه گفتم:برات راحته ميدونم..کسی که حين
نامزد نداری ک دوهفته مونده باشه به عروسيتون..عزيزترينت مهم ترين فرد زندگيت 
عشقت که گولت نزده بکشونت ی پارتی ببرت اتاقش بهت تجاوز کنه..تو مث من 

نيسی نيلو
زجه زدم:هيشکی مث من بدبخت نيس..نيلو کاش جای تو بودم تا اينجوری عذاب 

نکشم
باشوک زدگی نگام کرد وگفت:فيلم؟؟؟..تجاوز...وای خدا حاال بايد چکار  

کنيم؟..اوضات خيلی ناجوره آجی



نيلوفر شونه هامو گرفت و ادامه داد:بايد ب نياوش همه چيو بگی تا از زندگيت بره 
..بيرون

دادزدم:ديوونه شدی؟؟؟..به بابا ميگه بدبخت ميشمممممممم..نيلوفر تو ديوونه ای
پس..پس الاقل ی کاری کن که آترين فيلمو پخش نکنه..دردسر درست نکنه..باهاش -

راه بيا
..چشمامو بستم و محکم رو هم فشار دادم

***
منو آوردی اينجا برا چی؟-

..با لبخند مرموزی گفت:عشق و حاللللل
بيا..چاره ای هم غير اين نداشتم..من که آب از سرم گذشته  نيلو گفته بود باهاش راه

..بود
اومد سمتم که گفتم:اول..دوربيناتو خاموش کن لطفا

دکمه ای رو زد که مانيتور خاموش شد و دريچه دوربين بسته شد
آترين درحالی که دکمه های پيرهنشو باز ميکرد بهم نزديک شد که گفتم:فقد دراين 
صورت باهات راه ميام که..بدون تهديد باشه..نه دوربينی نه چيزی..خواهش ميکنم

پيرهنشو دراورد و انداخت رو تخت..چشمم که به هيکل عضالنيش خورد چشمامو 
نيمه sexبستم همه ی خاطرات اين چهارسال اومد تو ذهنم..هميشه تو همين اتاق يه

ميکرديم..يه معاشقه طوالنی و لذتبخش..آهی کشيدم..چشمامو که باز کردم درحال 



باز کردن دکمه های مانتوم بود..کندشو انداخت رو تخت همينطور تاپمو با شلوار 
جينم..هولم داد رو تخت و اومد سمتم..کمی از سنگينيشو انداخت روم..وقتی بدنای 

داغمون برخورد کرد بهم لرزيدم..ن از لذت..اينبار از احساس گناه..تو چشمام نگاه  
کرد و بعد چشماشو دوخت به لبام..نزديکم شد و بوسه ای به لبام زد..باخشم  

گفت:ميدونی از اينکه فقد من ببوسم بيزارم نيال..شروع کن
ناچار دستمو کردم الی موهاش و هردو نرم شروع به بوسيدن هم کرديم..دستشو همه 

...جای بدنم ميکشيد و من عذاب ميکشيدم
مجبور بودم هرچی ميگه بگم چشم..بی چون و چر ا..چون به قول خودش مرگ و 

زندگيم دستش بود..باحرارت همو ميبوسيديم..دستشو که گذاشت الی پام ناله ای از 
سر عذاب کشيدم که بيشتر تحريک شد و شروع کرد به ماساژ دادن..نفسام تند شده 

بود..لبامو ول کرد و رفت سمت گردنم..ميبوسيد و مک ميزد..ميترسيدم کبود 
.بشه..اون لحطه چنتا حس متفاوت داشتم گناه خيانت شهوت عذاب

از همه پررنگ تر شهوت بود..آترين خيلی ماهرانه عمل ميکرد..گردنمو باالی سينمو 
ليس ميزد و ميمکيد و از پايين محکم ميماليد..دستشو از الی پام برداشت و شورتمو  
که آه بلندی کشيدم..باهاش ضربه ميزد به kosamگذاشت الیkiresho..کند

جای حساسم و من از شدت شهوت به خودم ميپيچيدم و اسمشو زمزمه ميکردم..با يه 
فشار سرشو داخل برد که جيغ کوتاهی کشيدم..جاهامونو تغيير داد..حاال اون زير بود 
و من روش نشسته بودم..حس ميکردم دارم جر ميخورم..آترين سينه هامو کمی ماساژ 



داد و بعدش با دستاش کمرمو گرفت و شر وع کرد به حرکت دادنم و گفت:دبجنب 
..دختر..زودباش

***
منی شو رو شکم و سينه هام خالی کرد..اصال تو حال خودم نبودم..کنارم دراز  

..کشيد
..عمرم بودsexبالبخند پرشيطنتی نگام کرد و گفت:بهترين

..نگامو ازش گرفتم و چشمامو بستم
چونمو گرفت و گفت:ببين منو..اگه با نياوش ازدواج کنی اونوقت بايد هميشه بامن 

باشی..برای هميشه

باالخره از زدنم دست برداشت..همه بدنم از درد تير ميکشيد..نياوشو ديدم که رفت 
سمت کاناپه نشست و سرشو گرفت تو دستاش..با ته مونده جونم کمی خودمو حرکت 

دادم و اهسته صدا کردم:ن..نی.ا.وش
بنال-

اشکی از گوشه چشمم سر خورد و  
گفتم:قضا..قضاوت..بی..بيجا..کردی..نميبخشمت

خودم ديدم رفتی تو خونه اون مرتيکه عوضی و بعدشم اومدی بيرون انتظار داری چه -
فکری کنم؟؟..رفتی باهاش کثافت کاری غافل ازين که نامزد داری..ولی بد ضربه ای 
زدی بهم..برای چزوندن اون آشغال و توئه هرزه عقدت ميکنم نيال..فکر نکن ولت 

داشتی sexميکنم و ميرم..خيانت کردی بايد تقاصشم بدی..معلوم نيس چن بار باهاش



و من ساده چيزی نفهميدم..لعنت بهت..لعنت به اون کثافت و لعنت به خودم که محو 
زيباييت شدم و هرزگياتو نديدم..نديدم باطنت چقد خرابه با خودم گفتم بامن ازدواج  
کنی فکز اون پسره از سرت ميره بيرون..ديدم که نه..هه..افتتاحم شدی و من خبر 

نداشتم..تاوانشو پس ميدی نيال
..با عجز به بخت تيرم فکر کردم..آترين کم بود اين نياوشم اضافه شد عجب شانسی

چشماتو باز کن خانومی تموم شد-
چشمامو آهسته باز کردم و تو آينه خودمو که ديدم نشناختم...آرايش شيکی ر و 

صورتم بود و جذاب ترم کرده بود با موهام که مش قهوه ای بود و به صورت شينيون 
باز و بسته درست کرده بود..حسابی تغيير کرده بودم ولی ميترسيدم..از خانوم 

آرايشگر تشکر کردم که گفت
خيلی خوشگل شدی تاحاال عروس به زيبايی تو درست نکرده بودم..انشاال -

خوشبخت بشی عزيزم
لطف داريد مرسی-

..شاگرد آرايشگر گفت:شوهرت اومد عزيزم
نياوش وارد شد و به آرايشگر 4تا تراول تانخورده داد و با چشمايی متعجب..تحسين 
برانگيز نگام کرد اما يهو نگاهش به قدری سرد شد و رنگ نفرت گرفت که به خودم 

..لرزيدم
آب دهنمو قورت دادم..فيلمبردار اومد و مدام دستور ای مختلف ميداد و ماهم 

..انجامش ميداديم
از آرايشگاه بيرون اومديم سوار زانتيای مشکی و گل زده نياوش شدم و درو برام بست 



..و خودشم سوار شد و فيلمبردار هم صندلی عقب نشست
***

برای بار سوم ميگم عروس خانوم آيا بنده وکيلم؟-
اومدم دهن باز کنم که يهو در به شدت باز شد و قامت ورزيده آترين نمايان شد و 

بلند گفت:دست نگه داريد ..از ترس نفسم بند اومد..همه اونايی که در سالن بودن با 
..تعجب نگاش کردن..مامان و بابام با خشم و نيلوفر هم با ترس درست مث من

با چشمام التماس کردم..نياوش يورش برد سمت آترين که اونم گفت
باش اومدم يه سری حقيقتو رو کنم براتون- اوووو شادوماد آروم

با جيغ گفتم:آترين
..چيه عزيزم؟..آروم باش به نفعته-

آترين گوشيشو دراورد و بعد مدتی جلوی نياوش و مامان بابام گرفت..همون فيلم 
..بود..اون فيلم لعنتی

..جيغ بلندی کشيدم و بغضم ترکيد..همه فاميال با ديدن فيلم همه از سالن بيرون زدند
دوييدم و از دست آترين آويزون شدم و خواستم گوشيرو خاموش کنه که پسم زد..بابام 

..صورتش کبود شده بود
..مامانم دستشو گذاشت رو قلبش و بعد از جيغ و گريه بيهوش شد

نياوش قيافش وحشتناک شده بود..ممکن بود هرلحظه بهم حمله کنه
نيلوفر جيغ زد:نيالااا فرااارررر کنننننن

لباس بلند عروسيمو باال گرفتم و بعد از اربعده ای که نياوش زد و حمله کرد سمتم 
..نفهميدم چطوری فرار کردم

وقتی به خودم اومدم که وسط خيابون بودم..نياوش داشت ميدوييد طرفم اومدم بدوم  



که آترين داد زد:نيالااا مراقب باااششش
بهم نزديک شد..جيغ گوشخراشی   سمت چپمو نگاه کردم که يه ماشين با سرعت

کشيدم..ماشينه خورد بهم و يهو از زمين کنده شدم و محکم به يه چيز سفت برخورد  
..کردم..فقد صدای همهمه مردمی که دورم بود شنيدم و بعد ديگه نفهميدم چی شد
با درد چشمامو باز کردم که نور شديدی خورد تو چشمم و باز بستمشون..دوباره باز  
کردم..اينبار بهتر بود..يه اتاق سفيد بود..چشم چرخوندم تو اتاق..هيچکس نبود جز 

..يه پرستار
ناله ای کردم که اومد سمتم و با تعجب و شادی نگام کرد و رفت سمت در و صدا 

زد:دکتر مولوی؟؟؟دکترررر..دختره به هوش اومده
يه مرد جوون که روپوش سفيد تنش بود اومد تو اتاق و اونم با تعجب نگام کرد و  

گفت:وای اين معجزس
اصال نميفهميدم دورم چی ميگذره و چخبره..هيچی نميفهميدم..هرچی فکر کردم 

..چيزی يادم نيومد
دکتر روبه پرستار گفت:خانوم شما برو يه زنگ بزن به آقای رادمهر

..سرم تير کشيد ناله ای کردم و گفتم:سرم...من کجام
دخترخوب دکتر با لبخند گفت:بيمارستانی

چرا؟؟؟؟-
چون يک ماه پيش تصادف سختی کردی و آوردنت بيمارستان..يک ماه تمام تو کما -

بودی که امروز به اميد خدا به هوش اومدی
به دکتر خوشتيپ و خوش رويی که روبروم بود چشم دوختم..حس خوبی بهش داشتم



چند دقيقه بعد در اتاق زده شد و پسری خوش قامت با اجازه دکتر وارد شد..خيلی 
آشنا بود..کمی به مغزم فشار آوردم..يهويی مغزم تير کشيد هين بلندی کشيدم و سرمو  
گرفتم تو دستم و خم شدم دکتر با نگرانی گفت:چت شد؟؟؟..االن خوبی؟؟..منو ببين
به چشمای درياييش زل زدم..بعدم به چشمای سبز وحشی اون پسر..يهويی يه چيزی 
مث فيلم از ذهنم گذشت..صدای جيغ الستيکای يه ماشين بود و بعدش همين پسر 

!بود که بهم گفت:نيال مراقب باش
کمی ديگه نگاش کردم..نزديکم شد و گفت:وای خدای من بهوش اومدی نيالی 

..من!..عزيزم چقد دعا کردم تا خدا دوباره تورو بهم پس داد
يهويی يه موجی از صحنه های مختلف با اين پسر اومد تو ذهنم..سرمو فشار 

..دادم..يهو چشمامو بستم که يه صحنه اومد جلو چشمام..من رو تخت با اين
يهو چشمامو باز کردم و پسری که حاال ميدونستم يه روزی تموم زندگيم خالصه ميشد 
تو چشمای سبزش و حاال خودش سرنوشتمو سياه کرده هولش دادم عقب و جيغ زدم 

و گفتم:توئه عوضی با چه رويی اومدی اينجا کثافت؟؟؟..چرا اومدی؟؟؟..برو  
گمشو..زندگيمو سياه کردی حاال برو گمشووو

دکتر با تعجب نگاهی ب من و آترين کرد و آترينو بيرون کرد و سعی کردم آرومم  
..کنه..همش گريه ميکردم و جيغ ميزدم

چنتا پرستار وارد شدن و آمپولی تو سرمم تزريق کردن که نفهميدم چيشد..چشمام بسته 
..شد

روز از بهوش اومدنم ميگذشت..به هيچ وجه با آترين نميرفتم..تو اين5روز خيلی 5
عذاب کشيدم..فهميدم مامانم سکته کرده و مرده و بابام بعد ديدن اون فيلم و مرگ 



مادرم تشنج کرده و..اونم رفت..و اما نيلوفر..خبری نداشتم ازش و نميدونستم  
کجاس..چقدر احساس بدبختی ميکردم..دکتر مولوی هميشه مدت زيادی مينشست 

پای درد و دلم..ديگه چيزی برام مهم نبود..همه چيو واسش تعريف کردم..خيلی 
ناراحت شد و باهام همدردی کرد و خيلی دلداريم داد..باهام راحت بود و منم حس 

خوبی بهش داشتم..مهربون بود عاقل و فهميده..31سالش بود..اسمشم آرشاوين 
..مولوی..اسم قشنگی داشت

اگه اون نبود من تو اين5روز کجا رو داشتم..گذاشت بمونم تو همون اتاقی که يک 
..ماه تمام بودم

مثل هميشه غرق در خاطراتم بودم که در باز شد و دکتر اومد داخل بهش سالم کردم 
لبخندی زد و گفت:سالم نيالخانم حالت خوبه؟

بله ممنون دکتر-
راحت باش بهم بگو آرشاوين-

..آخه-
اينجوری راحت تری بنظرم..منم ميگم نيال..هوم؟چطوره؟-

با..باشه مشکلی نيس-
نيال؟-

بله-
تا کی ميخوای اينجا بمونی؟-

من..نميدونم..اما اينو ميدونم نه ميتونم با قاتل پدرومادرم باشم نه ميتونم برم خونمون -
و همش خاطرات گذشته آزارم بده

خوب تو ميتونی اونجارو بفروشی و يه جای ديگه بخری-



فکر بدی نبود..اما ميترسيدم..اگه نيلوفر برگرده ببينه من نيستم و خونه فروخته شده 
ديوونه ميشه..هرچيم که به گوشيش زنگ ميزدم خاموش بود..خبری از نياوش 

نداشتم..اون ديگه حتی چشم ديدن منو هم نداشت..حق داشت..به خيال خودش من 
خيانت کر دم بهش

وقتی به اين فکر ميکنم که يه روزی عاشق آترين بودم از خودم بيزار ميشم..چه ساده 
همه چيمو باختم..با يه عشق که نه..هوس

***
نيالجان؟-

بله؟-
آترين خيلی اصرار داره ببينتت..االن اينجاس..ميدونم دوس نداری ببينيش اما اون -

خيلی اصرار ميکنه و مثل اينکه خيلی کارش مهمه
بگيد بياد دکتر اما فقد برای يک ربع-

"راستش هنوز نميتونستم باهاش راحت باشم و بگم "آرشاوين
دکتر بيرون رفت و بعد از چند دقيقه در باز شد و منفورترين موجود زندگيمو 

ديدم..آترين
خيلی سرد و خشک گفتم:باهام چکار داری؟

يه کار خيلی مهم-
نشست رو صندلی کنار تختم و ادامه داد:ديروز جنازه خواهرتو تو يه خيابون پيدا  

کردن تسليت ميگم
شوکه شدم و دستام شروع کرد به لرزيدن..اشکام بی مهابا سرازير شد..دستامو گذاشتم 

رو صورتم و های های گريه کردم و ميونش گفتم:پست فطرت..زندگيمو ازم  



گرفتی..مادرم پدرم..خواهر عزيزم..اگه توی لعنتی نيومده بودی وسط مجلس عروسيم 
..و اون فيلمو نشون نميدادی االن خانوادم زنده بودن نامرررررد

ترمز کن ترمز کن..اينجا نيومدم فقد خبر مرگ خواهرتو بدم..آخه دختر خوب تو که -
ديگه کسيو نداری ميخوای چکار کنی عزيزم؟تو اول و آخرش مال خودمی پس 

حاضرشو بريم
بانفرت نگاش کردم..اشکامو پاک کردم و با صدای دورگه ای گفتم:ترجيح ميدم بميرم 

تا اينکه با کسی که منو اسير هوسش کرد روزگارمو سياه کرد و در آخر خانوادمو ازم  
گرفت برم..آترين با زبون خوش برو نکن..توروجون عزيزت ديگه کاری بهم نداشته 

باش دآخه لعنتی من چه هيزم تری بهت فروختم؟؟..برو ولم کن
لبخند کمرنگی زد و گفت:بعدا ميفهمی..ببين اين دکتره تا کی ميتونه تورو اينجا نگه 

..داره؟عاقل باش
برام مهم نيس..حاضرم بميرم تو لحظه ای کنارم نباشی-

..ببين عزيزم-
..جيغ زدم:من عزيز تو نيستمممم

اومد جلو و گفت:تو عزيزمنی..نيالی خوشگل منی
خفههه شوووو آتريننن..ازت متنفرم گمشو بيرون-

از سروصدای من دکتر مولوی اومد داخل و گفت:آقای رادمهر بفرمايين بيرون ميبينيد  
ک نميخواد پيشش باشيد

آترين از کنارم بلند شد و گفت:فکراتو بکن..هروقت بخوای من هستم..هميشه
رو تخت خوابيدم و سرمو بردم زير ملحفه و از ته دل گريه کردم



صدای دکترو از نزديک نزديکم شنيدم که گفت:آروم باش دختر اون 
..رفت..هيششش..گريه نکن

ملحفرو کنار زدم..تو چشمای دريايی "آرشاوين" خيره شدم که با ناراحتی و نگرانی 
نگام ميکرد..ناخداگاه دلم يکيو خواست که سرمو بذارم رو شونش گريه کنم..فکر کنم 

سرمو تو بغلش گرفت..يه دل سير تو بغلش گريه   خودش فهميد چون نزديکم شد و
..کردم

از بغل آرشاوين جدا شدم و اشکامو پاک کردم..بغضمو به سختی قورت دادم و 
..روبهش گفتم:آقای دکتر

..اخم ظريفی کرد و گفت:آرشاوين
بعد از کمی مکث گفتم:خيلی خب آرشاوين..من..بايد برم چون نميتونم بيشتر از اين 

مزاحم شما باشم و باالخره نميتونم زياد اينجا بمونم..پس..من ميرم خونه خودمون
گفت:تو توی اون خونه برنميگردی..اينجوری بيشتر عذاب ميکشی دختر..کاريت 

نباشه اونجارو خودم برات ميفروشم و يه جای خيلی بهتر ميخری با پولش عزيزم..بهم 
اعتماد کن

بگی..آرشاوين لبخند نصفه نيمه ای زدم و گفتم:هرچی تو
.لبخند گرم و مهربونی زد و عميق نگام کرد

از رو تخت پايين اومدم حاضر شدم و اونم بعد از اينکه روپوششو با يه تيشرت 
..مشکی جذب عوض کرد باهم از بيمارستان خارج شديم

حس ميکردم صدساله بيهوش بودم..هوای بيرونو با تمام وجودم به ريه هام  
سمت يه سانتافه مشکی رنگ و اشاره کرد برم جلو ..کشيدم..آرشاوين رفت



رفتم سمتش و باهم سوار ماشين شديم و راه افتاديم

***
از ماشين پياده شديم..روبروم يه خونه مسکونی با ظاهر شيک ديدم

ظاهرش که شيک بود و خوشم اومد..تو يه محله آروم و خوب
آرشاوين زنگ خونرو زد که مردی درو باز کرد و گفت:سالم بفرمايين؟

آرشاوين:سالم اومديم اين خونرو ببينيم برای خريد..آگهيتونو تو روزنامه شهر ديدم
اون مرد گفت:سالم خيلی خوش اومدين بفرمايين داخل

وارد شديم..خونه چيده شده بود و خيلی شيک بود
خونه قشنگی بود..يه خونه نقلی و کوچيک مخصوص خودم..خيلی شيک و زيبا بود و 

مورد پسندم بود..با رضايت همه جارو ديد زدم..يه اتاق خواب که حموم داخلش 
شيک قهوه ای mdfبود..دستشويی بغل اتاق خواب بود و آشپزخونه ای با کابينتای

..ظرفشويی تروتميز..کال خونه خوبی بود
آرشاوين پرسيد:خوب خوشت اومد يا نه؟

اومممم..خونه خوبيه..نقلی و قشنگ..مناسبه واسم-
پس خوبه..همين اوکيه؟-

چشمامو به معنی تاييد روهم گذاشتم که لبخند مهربونی زد
بعد از اينکه با مرد صاحب خونه راجع به پول خونه و...اينا حرف زد باهم سوار 

سانتافه مشکی رنگ آرشاوين شديم و به سمت خونه قديمی من و خانواده ای که 
ديگه وجود نداشت به راه افتاديم

..بغضی پيچيد تو گلوم که نفس عميقی کشيدم و فرو دادمش



آرشاوين از آينه جلو نگاهی بهم انداخت..بعد از نيم ساعت رسيديم به خونه 
قديمی..با ديدنش بغضم برگشت..کليدو از کيفم دراوردم و درو باز کردم..وارد 

شدم..از حياط که ميگذشتم ياد بابا افتادم..هميشه تو حياط رو تختی که گذاشتيم 
..درحال مطالعه بود

وارد خونه شدم..خونه عجيب بی روح بود و من حالم هرلحظه با ديدن خونه خالی از 
خانوادم بدتر ميشد..ياد شيطنتای نيلوفر افتادم..ياد دلسوزی ها و مهربونيای 

مامان..ياد جروبحثا..همشون مث فيلم از جلو چشمم ردشد..بغضم ترکيد و دستمو  
گرفتم جلو دهنم..دستی نشست رو شونم..برگشتم و با چهره مهربون آرشاوين روبرو 

.شدم
روز بود که اومده بودم به خونه جديد...خونه خوبی بود..تو اين10روز ارتباطم با 10

آرشاوين بيشتر شده بود و بيشتر باهم صميمی بوديم..اون تنها کسی بود که من 
.داشتم

رو کاناپه نشسته بودم و قهوه ميخوردم..خيلی تنها بودم حتی با وجود آرشاوين..اون 
..هميشه بعد از ظهرا ميومد خونه يا ميرفتيم بيرون

درکل تنهام نميذاشت..چقد دلم برای خواهرم تنگ بود..آهی کشيدم که همزمان 
صدای زنگ در اومد..غير از آرشاوين کسی نميتونست باشه

لبخندی زدم و درو براش باز کردم..سالمی همراه لبخند بهش گفتم که با لبخند مهربون 
..هميشگيش جوابمو داد و روی موهامو نرم بوسيد و اومد داخل

بشين تا برم برات شربت بيارم بخوری-
نيال بيا بشين اومدم خودتو ببينم-



بالبخند رفتم سمت آشپزخونه و تو ليوانای پايه بلند شربت پرتغال ريختم و گذاشتم تو 
..سينی

خم شدم و بهش تعارف کردم که ديدم ميخ يقم شده
يقم مقداری باز بود و خط سينه هام و سوتينم معلوم بود..کمی سرخ شدم و لباسو 

..باال دادم که به خودش اومد و عذرخواهی کرد و شربت برداشت
..نشستم روبروش

خوب خوبی چکارا ميکنی نيال-
هيچی بابا صبح تا شب عالفم-

چرا..من که هرروز اينجام-
..ميدونم اما-

دلت هوای خانوادتو کرده-
سرمو تکون دادم که گفت:خيلی خب ناراحت نباش حاال عزيزم

آرشاوين دوساعت پيشم موند و کلی باهم صحبت کرديم و بعدشم رفت
..هميشه وقتی سرش خلوت ميشد و کاری نداشت ميومد پيشم تا تنها نباشم

***
لباسامو دراوردم و نشستم تو وان..چه آرامشی..از داغی آب غرق لذت و آرامش 

..شدم و چشمامو بستم
يهو فکر اون آترين عوضی اومد تو ذهنم..کل آرامشم بهم خورد

اخمی کردم و نفسمو عصبی فوت کردم..آدمی نبود که عقب بشينه اينو ميدونستم 
..بخاطر همين هم ميترسيدم هم عصبی بودم

سريع دوشی گرفتم و از حموم خارج شدم..لوسيون براق کنندمو به کل بدنم زدم و 



بعدش يه تاپ قرمز با شلوارک جين کوتاه پوشيدم و موهامم سشوار کشيدم و کمی 
آرايش کردم..نميدونم چرا..اما حوصلم کلی سر رفته بود و برای رهايی از فکرای 

مزخرفم تصميم گرفتم کمی خودمو سرگرم کنم..تی وی رو روشن کردم و نشستم رو  
..کاناپه

تقريبا1ماه بود که زندگی تازه روی خوششو نشونم داده بود..هر روزم با آرشاوين 
..ميگذشت و از روزی ميترسيدم اونم منو ول کنه و بره

..اما داشتم به خودم ياد ميدادم نبايد بهش وابسته بشم..چون اونم هميشگی نبود
کلی رفتاراش تغيير کرده بود..بيشتر مهربون شده بود و تو جمله هاش از عزيزم و گلم 

..و خوشگلم و اينا زياد استفاده ميکرد وقتی باهم صحبت ميکرديم
اين پسر ذاتا مهربون و خوش رفتار بود..برعکس اون آترين کثافت

آرشاوين تو چشمای درياييش چيزی جز پاکی و صداقت نبود

از صبح بهونه ميگرفتم و بی قرار بودم..همش دلم آشوب بود و تو فکر مامان و بابام 
بودم. دلم تنگشون بود و دلم ميخواست برم پيششون..نميدونستم کجا خاکن..نياوش  

که معلوم نبود کجا گذاشته رفته..تنها کسی که ميدونست آترين بود
اما من ترجيح ميدادم بميرم و با اون همکالم نشم..کلی باخودم کلنجار رفتم..فکر  

کردم..دعا کردم که خدا يه راهی پيش روم بذاره
..اما آخرشم به خودم که اومدم شماره اون خائنو گرفتم



صدای نحسش که تو گوشی پيچيد سرتاسر وجودم پر از نفرت شد و چهرمو جمع  
کردم

به به خانوم خوشگله ميدونستم خودت باالخره رام ميشی خانومی..دلت برام تنگ -
شده بود عسلم؟

دندونامو روهم ساييدم و غريدم:بهتره خفه شی آترين فقط زنگ زدم ازت آدرس 
قبرستونی که مامان و بابا خاکن بگيرم

باتمسخر گفت:اوخی..نازی دلت تنگ شده؟بيا بغل عمووو
هرهر شروع کرد خنديدن که گفتم:آترين صداتو ببر..آدرسو اس ام اس کن

گفت:خودم ميام دنبالت کجايی؟
اخمامو  کشيدم تو هم..چقد پرو بودگفتم:الزم نکرده اس کن

سريع قطع کردم..خداخدا ميکردم بفرسته آدرسو
بعد از چند دقيقه صدای زنگ پيام گوشيم بلند شد

خودش بود..لبخند کمرنگی زدم و رفتم سمت اتاقم تا حاضرشم

درکمدمو باز کردم و يه مانتو به رنگ مشکی دراوردم همراه با جين لوله تفنگی سرمه 
ای..مانتو تنگ و کوتاه بود..چون مانتويی نداشتم مشکی باشه و فقط همينو 

داشتم..پوشيدمش..شلوارمم پوشيدم و بعد از سر کردن شال سرمه ايم آرايش محوی  
کردم و از اتاق بيرون اومدم

با تلفن خونه به تاکسی زنگ زدم و رفتم دم در منتظر ماشين
شدم و آدرسو که بهش گفتم راه افتاد ...بعد از10دقيقه اومد..سوار



بعد از چند دقيقه رسيديم..کرايرو حساب کردم و از ماشين خارج شدم..با سرعت از  
..کنارم رد شد و رفت..از.ورودی قبرستون رفتم تو

به آترين اس دادم:قطعه چندمن؟
(...)جواب داد:قطعه

راه افتادم..همينجوری سنگ قبرارو ميخوندم و ميرفتم..تا اينکه رسيدم..با ديدن قبر 
مامان و بابا بلند زدم زير گريه
..پاهام سست شد و زانو زدم

با گريه ناليدم:چرا رفتين بی معرفتا..چرا تنهام گذاشتين و رفتين..اينه رسمش؟؟؟چنگ 
زدم به خاکای کنار قبرشونو تا تونستم باهاشون دردودل کردم..انتظار داشتم قبر نيلوفر 

هم اينجا باشه..اما نبود

نميدونم چقد گذشته بود اما زياد بود..بعد از خوندن فاتحه و قرآن دست کردم تو 
جيبم و دنبال گوشيم گشتم که نبود اخمی کردم و بيشتر گشتم..وای لعنتی..انگار گم 

شده بود..چطور برميگشتم خونه حاال بايد زنگ ميزدم تاکسی..با نوک کفشم ضربه ای 
..به سنگ ريزه جلوی پام زدم

اصال اينجا پرنده پر نميزد..انگار فقط من بودم..کمی ترسيدم
از مامان بابا خداحافظی کردم و راه افتادم سمت در خروجی قبرستون



داشتم ميرفتم که محکم خوردم توی چيز سفت
دماغم درد گرفت..درکمال تعجب آترينو ديدم که دست به سينه جلوم ايستاده بود و با 

پوزخند نگام کرد
اخم کردمو گفتم:تو..اينجا چکار ميکنی

با صدايی آروم گفت:اومدم اينجا تا ببرمت نيال..تو اول و آخرش مال منی
جيغی کشيدم که دستامو گرفت پشت سرم برد و گقت:هيششش..آروم

بيشتر تقال کردم اما نتيجه ای نداد..بوسی از لبم کرد که با انزجار صورتمو عقب  
کشيدم گفت:هنوزم لبات شيرينه مث عسل..بيا بريم که کلی برنامه چيدم واس خودمون

جيغ زدم و گفتم:خفه شو بذار برم
منو کشون کشون برد سمت ماشينش که تقال ميکردم و جيغ ميکشيدم..صدام دورگه 

شده بود بخاطر جيغ
در ماشينشو باز کرد و منو انداخت داخلش..جيغ ميکشيدم و فحشش ميدادم..سوار 
شد و درارو قفل کرد..با يه دست قدرتمندش منو محکم گرفت که وول نخورم و سريع 

..حرکت کرد
با جيغ گفتم:عوضييييی..بذار برممممم..چکارم داری کثافتتت..خانوادمو ازم گرفتی 

(آيندمو گرفتی ديگه چی ميخوايييی..روزگارمم سياه کردی(زدم زير گريه
نعره زد:خفه شوووووو

..به معنای واقعی خفه شدم



دستامو گرفتم جلو صورتمو شروع کردم به گريه کردن و آهسته جوری که بشنوه با هق 
هق گفتم:بايد ميدونستم يه ريگی به کفشت هس...نبايد تنها ميومدم

با پوزخند گفت:آها..نکنه ميخواسی با اون جوجه فکلی اسمش چی بود؟هان!آرشاوين 
مولوی بيای؟..اينروزا هميشه تعقيبتون کردم نيال..خيلی باهاش گرم ميگيری بد ميبينيا

بيخود منو تهديد نکن کثافت تو هيچی نيستی تو نميتونی کاری کنی..من آب از سرم  -
گذشته لعنتی چی دارم که بگيری؟زندگيم تازه داشت خوب ميشد..ای تو روح اون  

کسی که تورو به من معرفی کرد و گفت پسر خوبيه..خاک تو سرمن که4سال تمام با 
توئه احمق دوست بودم و عاشقت شدم..اما..اما االن ازت متنفرم به معنای واقعی 

ازت..م..ت..ن..ف..ر..م
باخونسردی و تمسخر گفت:منم عاشق چشم و ابروت نيسم بشين سرجات انقد زر 

اضافی نزن
بابهت نگاش کردم و گفتم:خو آخه روانی پس منو ميخوای چکار هان؟تو که استفادتو 

ازم کردی تو که همه چيمو گرفتی ديگه چی ميخوای؟؟؟
ميخوامت چون هرچی ازت استفاده ميکنم بيشتر تشنت ميشم لعنتی تو چی داری -

هان؟؟
با تمام تنفرم بهش خيره شدم و گفتم:تو..يه الشخوری..يه الشخور کثيفی..اگه يکبار 

ديگه بهم دست بزنی خودمو ميکشم آترين ميفهمی؟؟؟ميکشم خودمو وو..راستی..مگه 
نگفتی نيلوفر مرده؟کجا خاکش کردن هوم؟چرا پيش مامان بابا خاکش نکردن؟

اون ديگه مرده چه فرقی ميکنه..واس فحشايی هم که دادی بايد بگم..نشنيده -
ميگيرم

پوزخندی زدم..دوتامون ديگه ساکت شديم..بعد از5دقيقه توقف کرد..قفل درارو باز  



کرد و از ماشين پياده شد و منو هم پياده کرد..بازومو گرفته بود که گفتم:دستتو بکش 
...لجن به من دست نزن نزديکم که ميشی دلم ميخواد باال بيارم آرت

حرفم کامل نشده بود که يهو گونه چپم داغ شد
با عصبانيت گفتم:چه غلطی کردی؟؟..رو من دست بلند ميکنی؟؟غلط ميکنی آشغاللل

دستمو گرفت و داد کشيد:ديگه داری گنده تر از دهنت حرف مفت ميزنی 
آشششغاااال..ببين سر به سر من نذارا من ديوونمااا

..تو اون که شکی نيس-
اومد بزنه که دستمو گفتم جلو صورتم..چشمامو باز کردم که ديدم دستش رو هواس و 

مشت کرده..آهسته پايين آورد و گذاشتش پشت کمرم و هولم داد سمت 
نبود اون حوالی ازش کمک بخوام..به ناچار دنبالش راه افتادم خونش..الاقل کسيم

درو باز کرد و هلم داد داخل..همينجور بالتکليف ايستادم وسط سالن خونه 
.بزرگش..از بزرگيش ميترسيدم چون هرچی داد ميزدم صدام به کسی نميرسيد

دستمو کشيد و بردم سمت اتاقش..در اتاقو قفل کرد و بهم گفت:جای تعجبه جفتک 
پرونی نميکنی..ميدونستم تو هم دلت ميخواد

..جيغ زدم:خفه شووو
اوه چه خشن وااای خيلی ترسيدمممم-

لباساشو دراورد و منو هول داد رو تخت..اومدم بلند شم که خيمه زد روم و لبخند  
کجی تحويلم داد..شروع به باز کردن دکمه های مانتوم کرد که شروع کردم به تقال  

کردن و دست و پا زدن..باجيغ و فحش بهش چنگ ميزدم و به خودم ميپيچيدم تا 



نتونه به خواستش برسه
دستامو گرفت و باالی سرم برد و گفت:آروم باش نيال..بذار هردومون لذت ببريم 

عزيزم
..جيغ زدم:لذت نميخوام بذار برم آترين..جون عزيزت ولم کن

...اومد لبامو ببوسه که سرمو برگردوندم..لبای داغش خورد به گونم
چونمو محکم گرفت و برگردوند سمت خودش..يهو کل وجودم آتيش گرفت..داشتم 

خودمو ميباختم از داغی لباش اما نه..نميذاشتم..لبامو محکم ميک ميزد و با يه 
kosamدستش پاهامو باز کرد و انگشت اشارشو گذاشت رو

پاهامو بهم فشار دادم و سعی کردم مانع کارش بشم اما نتونستم سفت منو گرفته 
بود..درهمون حال يقه مانتومو گرفت و دکمه ها کنده شدن و اونم با وحشی گری 

..مانتومو دراورد
ديگه گريم گرفته بود..گريه و تقال و فحش و جيغ باهم قاطی شده بود و نعره های 

شورتمم خارج   اون..تاپمو جر داد همينطور سوتينمو..پاهامو محکم فشار دادم تا نتونه
..کنه اما اون تيز تر بود..با يه حرکت درش آورد و پرتش کرد اونور

نعره زد:نيالی ديوونه تو قبلنم با من رابطه داشتی پس ديگه چه مرگته هان؟..چه يه بار 
چه صدباااار..آروم بگير بذار کارمو بکنم

نهههه نههههه ايندفه ديگه فرق داره نميذارممم نميذارم آترين نميخوام بيشتر از اين -
..آلوده بشم

يهو حس کردم جر خوردم..جيغ بلندی کشيدم..اون با بيرحمی داشت کارشو 
ميکرد..خودشو محکم ميکوفت به من طوری که حس کردم کل استخونام شکست



بذار برم آترين جون عزيزت بذار برم-
همينجوری اشک ميريختم و التماسش ميکردم..5روز بود که منو تو خونش زندانی  

کرده بود و هرشب باهام بود..کل بدنم درد ميکرد..از هرنوع رابطه جنسی بيزار شده 
..بودم چون برام چيزی جز بدبختی نداشت

..آترين با بيخيالی گفت:برو اما..هفته ديگه بازم بايد بيای
از جاش بلند شد روبروم قرار گرفت و انگشتشو تحديدوارگرفت جلوی صورتم و  
گفت:گوش  کن نيال..اگه بخوای دبه دراری و نيای..زير سنگم رفته باشی پيدات 

ميکنم..حاليته؟؟؟
سرمو تکون دادم که گفت:نشنيدم؟

زدم زير گريه و گفتم:چرا عذابم ميدی؟؟؟به چه دليل اينکارو ميکنی مگه من چکارت  
کردم عوضی

ميخوای بدونی؟؟-
آره آره ميخوام بدونم بگو-

به موقش ميفهمی-
تور وخداااا بگووو-

..پس خوب گوش بده نياوش-
نياوش چی؟؟؟-

نياوش پسر صميمی ترين دوست پدرت بود..از اولشم ميدونستم بابات اونو برات -
درنظر گرفته..تو از هيچی خبر نداری نيال

بگو..بگو بذار باخبرشم-
.."خواهرمن "آرتا-



مگه تو خواهر داری؟-
خواهر داشتم..يکی اونو ازم گرفتش-

واضح تر حرف بزن-
بذار روشنت کنم نيال..6سال قبل خواهرمن خواهرنادون بيچاره من با نياوش کثافت -
دوست ميشه خوب؟..اين دوستی تا1سال طول ميکشه.. خواهر من خالصانه عاشق 

نياوش بود و جونشم براش ميداد
اون همه چيو به من ميگفت اين دوستيم پنهون نکرد ازم..ميدونی نياوش جواب عشق 

پاک خواهر منو چی داد؟حدس بزن

به طور کامل هنگ کرده بودم و با تعجب نگاش ميکردم..دليل اينهمه نفرت آترين از 
..نياوش اين بوده؟چی؟؟..اينکه با خواهرش دوست بوده؟؟

آهسته گفتم:نميدونم..خودت..خودت بگو
تو که تجربش کردی بايد بدونی..اما ميگم..نياوش آشغال بهش..بهش..تجاوز کرد و -

بعدش رفت..وقتی به خواستش رسيد آرتای بيچاره منو ول کرد و رفت..عصبی بودم 
حتی رو خواهرم دست بلند کردم که چرا بهش اعتماد کرده و رفته خونش؟؟خواهرم 

زيادی ساده بود نيال..عين تو..سخت دنبال نياوش ميگشتم..ميخواستم پيداش کنم تا  
..گردنشو بشکنم

:مکث کرد سرشو انداخت پايين و باصدای لرزون و غمگين ادامه داد
يه روز..داشتم ميومدم خونه که صدای جيغ شنيدم..جيغ و گريه و فرياد های يه مرد -
و آژير آنبوالنس..روح از تنم جدا شد..ماشينمو روبروی خونمون پارک کردم..جمعيت 



زيادی به عالوه يه آنبوالنس جلو خونمون بودن..مامانم نشسته بود رو زمين و داشت  
گريه ميکرد و جيغ ميزد بابامم که..وقتی ديدم بابای مغرور و محکم من اينجوری 

شکسته و داره باصدای بلند گريه ميکنه داغون شدم..گيج بودم تنها فکری که اومد تو 
ذهنم فکر آرتا بود..جمعيتو کنار زدم و با يه برانکارد که يکی روش خوابيده بود و رو 

تنش تا سرش ملحفه سفيد انداخته بودن روبرو شدم..نفسام تند شد و رفتم 
نزديک..پارچرو که کنار زدم صورت معصوم خواهرمو ديدم..رنگش عين گچ شده بود 
لباش سفيد شده بود..دستای لرزونمو گذاشتم رو گونش..سرد سرد بود نيال..خواهر 

.من خودشو کشته بود دار زده بود بخاطر اينکه اون آشغال دامنشو لکه دار کرده بود
تو شوک حرفاش بودم و هنوز نميدونستم اينا چه ربطی بمن داره

خوب..اينايی که ميگی ربطش به من چيه؟-
..االن ربطشم بهت ميگم-

..بگو-
بعد اون حادثه مامانم دق کرد و مرد..درست مثل مامان تو با ديدن بی آبرويی -

تو..بابامم..بابام ديوونه شد..خيلی به خواهرم عالقه داشت خيلی..نياوش خانواده منو 
ازم گرفت..تنها شدم و فقطم به فکر انتقام بودم..نيال..من شرکتی که پدرش اونجا بود 
رو پيدا کردم..انقدر رفتم و اومدم و تحقيق کردم که فهميدم پدرش با پدر تو شريکه و 

البته دوست صميمی..خيلی با دقت و حوصله يک سال فقط به تحقيقاتم ادامه 
دادم..تورو خيلی ديده بودم که ميای شرکت و ميدونستم تو دختر شريک پدر 

نياوشی..فهميدم که بهت توجه خاصی داره و براش مهمی..حاال بگو ببينم نيال..اون 
اولين بار کی بهت پيشنهاد ازدواج يا دوستی داد؟راست بگو



لبامو با زبونم تر کردم و گفتم:دقيقا5سال پيش..بهم پيشنهاد دوستی داد که ازش وقت 
..خواستم

داد زد:د همين ديگه..نياوش خان يکی بهتر از خواهرمو ديده و پسنديده و چون توئه 
احمق ازش وقت خواستی فکر کرده قبول ميکنی و اون بالرو سر خواهرم 

آورده..ميبينی که اصال اين ماجرا به تو بی ربط نيس
..باهاش دوست نشدم-

بله دوست نشدی..ومن تصميم گرفتم بهت نزديک بشم دلم روشن بود که نياوش -
ازت دست نميکشه..چقد زحمت کشيدم که به صميمی ترين دوستت شمارمو دادم تا 

بهت بده و ازش کلی خواهش کردم که ازم تعريف کنه و گفتم خيلی دوستت دارم و 
..ظاهرا همه دخترا ساده و خنگن

کاش..مرده بودم و بهت زنگ نميزنم..خدا اون سيمای احمقو لعنت کنه که شمارتو -
.داد و انقد ازت تعريف کرد

باپوزخند گفت:خوب..بهرحال زنگ زدی ديگه..تو کل اين4سال با نقشه باهات 
بودم..منتظر بودم نياوش پاپيش بذاره که انتقاممو تموم کنم..تصميم گرفتم بيام و 

عالقمو بهت جلو بابات ابراز  کنم..که وقتی اينکارو کردم ديدی که..يه سيلی خوردم 
ولی ارزششو داشت..پدرت برای اينکه بامن نباشی و چون قبال نياوش از پدرت تورو 

خواستگاری کرده بود سريع قبول کرد و..بقيشم که ميدونی
..درطول صحبتاش اشکام سرازير بودن..بدجور بااحساساتم بازی شده بود
گفتم:خيلی کثافتی..چرا من؟؟؟..چرامنو وارد اين بازی کثيف کردی آخه 

آشغال..چرا؟؟چرا با احساساتم بازی کردی و زندگيمو به نابودی کشوندی..چرا 
مستقيما از خود نياوش انتقام نگرفتی چرا نکشتيش؟؟



.از نياوشم انگار متنفر شدم..هرچی فحش عالم بود تو دلم بارش کردم
گفتم:آترين بذار برم دارم ديوونه ميشم..تو که هرچی داشتم گرفتی..اما نياوش که اون 
خواهرتو کشت صدمه ای نزدی..بازی خوردی آترين..مهره اصلی بازيو از دست دادی

از دست ندادم نيال..مطمئن باش برميگرده..بخاطر عشقی که به تو داره برميگرده-
..من بهش خيانت کردم اون نمياد مطمئنم و خوشحالم که به هدف پليدت نرسيدی-

اما اون برای هفته ديگه بليت بازگشت به ايرانو داره از آلمان..همون موقع که -
تصادف کردی رفت آلمان..فک کرد مردی..اما بتازگی باخبر شده که زنده ای و داره 

مياد
اون داره مياد تا منو بخاطر خيانتم بکشه-

..نه اين طور نيس..حاال ميبينی-
باشه..گيرم که راس ميگی حاال بذار برم-

پوزخندی زد و گفت:د نشد ديگه دخترخوب
ينی چی؟؟؟-

ينی اينکه بايد اينجا بمونی عزيزم-
چرا آخه-

چون که نياوش جاهايی که ميره سراغت اول خونه ايه که فروختی و دوم اينجاس..بايد -
صبر کنيم تا بياد سراغت

بياد سراغم..که چی بشه؟فک کردی من با اون ميرم؟-
مشکلی نيس همينجا بمون-

دادزدم:من خودم خونه دارم ميخوام برمممم از تو و اون نياوش بيزارم



خودمم ميدونستم اين طور نيس و به نياوش حس نفرت نداشتم..خودمم نميدونستم 
چرا اما ديگه دوست نداشتم باهاش باشم

خنديد و گفت:ديگه اونجا و دکترجونتو تو خواب ببينی
اينو که گفت دلم گرفت..دلم برای آرشاوين تنگ شده بود..بهش عادت داشتم و 

..نديده بودمش برام سخت بود..آهی کشيدم و جواب آترينو ندادم
اوخی..دلت براش تنگ شده؟چن بار باهاش بودی که انقد به دلت چسبيده؟-

عصبی شدم و گفتم:خفه شو ببينم مگه همه عين تو آشغال و بيشعورن؟؟لقب خودتو 
به من نده لطفا..هرزه تويی

بلند خنديد و گفت:خوب حقيقت تلخه
دستامو مشت کردم و چشمامو بستم..خيلی عصبی بودم..تنه ای بهش زدم و از  

..کنارش گذشتم..رفتم سمت پله ها و وارد يکی از اتاقای باال شدم
..درو قفل کردم و خوابيدم رو تخت..اشک از گوشه چشمم چکيد

بابغض ناليدم:خدايا حکمتتو شکر..چرامن؟؟..خدايا هنوز منو ميبينی؟باهمه اينا هنوز 
اميد دارم به نجاتم..نااميدم نکن..خدايا از دست اين الشخور نجاتم بده..داره ذره ذره 

..جونمو ميگيره..مث يه مرگ تدريجی..کاش االن آرشاوين اينجا بود
نميگم عاشقش بودم ولی دوستش داشتم..قضيه آترين باعث شده بود به همه مردا بی 

اعتماد بشم حتی به آرشاوين چندان اعتماد نداشتم ولی خوب..به نظرم اون فرق 
.داشت

..نميدونم چند ساعت گذشته بود که تقه ای به در خورد
گفتم:چيه؟

پاشو بيا شام بخور نيال-



..نميخورم-
االن چند روزه درست و حسابی غذا نخوردی-

به درک..ولم کن بذار بميرم..برو خودت کوفت کن ديگم کاری به کارم نداشته باش -
..لطفا

ببين عصبيم نکن نيال..درو ميشکونما بيا بازش کن کارت دارم-
خيلی وحشی بود ازش هيچی بعيد نبود..با سستی از جام بلند شدم و به سمت در 

..رفتم
دستمو کشيد و منو به سمت طبقه پايين برد..درهمون حال گفت:هيچ ميدونی چقد 

..الغروضعيف شدی؟
باپوزخند گفتم:مگه برات مهمه؟

معلومه که مهمه..بدون تو نقشه من تکميل نميشه که عروسک-
اخمامو کشيدم تو هم..به آشپزخونه بزرگش که رسيديم منو نشوند رو صندلی ميز 
نهارخوری و خودشم بغل دستم نشست..بوی جوجه کباب پيچيد تو دماغم و تازه 

فهميدم چقد گشنمه..اما نميخواستم که بخورم
روز بود که جز2بسته بيسکوييت چيزی نخورده بودم و تعجب کردم چجوری زنده 5

.موندم
..آترين بشقابمو پر از برنج و جوجه کرد که گفتم:نميخورم

غلط کردی که نميخوری..به شرطی اين چند روز باهات کاری ندارم که غذاتو بخوری-
پوزخند زدم..چه سواستفاده گر بود..خوب ميترسيد انقد غذا نخورم مريض بشم بعد 

.بميرم بيوفتم رو دستش نقشه هاش به هم بخوره
تو دلم بخاطر بازگشت نياوش آشوب به پا بود..نگرانی و ترس از اينکه عکس 



العملش بعد از ديدن من چيه؟اصال مياد اينجا تا سراغمو بگيره؟اين فکرا مث خوره 
..افتاده بود به جونم

...باالخره با زور و تهديد و هرچيزی که بود يکمی از غذامو خوردم
ششمين شبی بودکه آترين باهام کاری نداشت..خداروشکر کردم که طرفم نميومد و تو 

..يه اتاق ديگه می خوابيد
ميدونستم تموم فکرش نقشه ای بود که داشت..و شايد من از قسمتی از نقشه هاش 

.بيخبر بودم

روزا برام خيلی کند ميگذشت يعنی االن آرشاوين داره چکار ميکنه؟چرا دنبالم 
نميگرده..خوب شايدم ميگرده

اما اون خونه آترينو بلد نيس لعنت به اين شانس..اه

با کرختی از جام بلند شدم و راه افتادم سمت آشپزخونه و يه ليوان آب خوردم..آترين 
از صبح بيرون رفته بود و تا االن که8شب بود خونه نيومده بود..چه بهتر..راحت بودم 
از دستش..بابت فردا يا شايدم پس فردا نگران بودم چون طبق گفته آترين..نياوش اين 

..هفته برميگشت ايران و همين منو نگران کرده بود..از عکس العملش ميترسيدم

سرمو تکون دادم تا فکرای بد نکنم..پوفی کشيدم و رفتم تو سالن پذيرايی..رویکاناپه 
نفره ای نشستم و تی وی رو روشن کردم که همزمان با روشن شدن  شکالتی رنگ 2
تلويزيون کليد تو قفل چرخيد و بعدش آترين وارد شد..درو بست و نيم نگاهی به من  



..کرد و گفت:نياوش برگشته
متعجب گفتم:اما..زوده که..مگه نگفتی ی هفته ديگه؟..هنوز يه هفته تکميل نشده

..اونشو ديگه من نميدونم-
از کجا فهميدی برگشته؟..براش بپا گذاشتی؟-

فرض کن آره-
sexyنگاهمو ازش گرفتم و به تی وی دوختم درکمال تعجب يه فيلم درحال پخش 

بود..فوری عوضش کردم که آترين کنارم جا گرفت و درحالی که دستشو دور شونه های 
لختم حلقه ميکرد گفت:خيلی ازين فيلما دوس داری؟

سعی کردم دستاشو از دور شونه هام پس بزنم و درهمون حال گفتم:نخير ولم کن 
آترين..ازين فيلما متنفرم

الزم شدیkirآره خوب..يه چن روز کاريت نداشتم فک کنم-
جيغ زدم:خفه شو بهت ميگم خفه شو ولم کن آشغال بی ادبببب

اوهووووع..خانوم چه بهشم برخورد..درضمن مگه اومدی مهمونی؟اينجايی منم به -
عنوان اربابتم االن هرکاری اربابت ميگه بکن کوچولو

هه ارباب؟؟تو خواب ببينی ولم کن آترين-
دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:چرا تو خواب؟تو بيداری يه همچين لعبتی دارم

دستشو از زير تاپم گذاشت رو شکمم که يه جيغ کشيدم..دستشو آروم به سمت باال 
داد و يکی از سينه هامو از رو سوتين تو مشتش گرفت و کمی فشرد که کلی  سوق

..تقال کردم و گفتم:آتريننننن..ولم کنننن ولمممم کن بهت ميگمممم
..درحالی که صورتشو نزديکم مياورد گفت:تا االنشم کلی خوشبحالت شده عزيزم

ينی چی منظورت چيه-



زيپ شلوارشو پايين کشيد و گفت:ينی اين
..بازهم شد مث6روز پيش..بازم من تقال و اون زور

..خوابوندم رو کاناپه و افتاد روم
لبامو ميبوسيد و سينه چپمو تو چنگش ميفشرد..کلی دردم ميومد و اشک تو چشمام 

..حلقه زده بود
از بس تقال کرده بودم خسته بودم فهميدم کاری نميتونم بکنم و بيخيال تقال شدم و بی 

اين الشخور گرسنه درحال جون دادن بودم ...حرکت زير بدن
باالخره ولم کرد و گفت:خيلی حال دادی خانومی

شديدا احساس گناه ميکردم و اينکه من متنفر بودم ازينکه تو آغوش کسی که ازش بدم 
..مياد برم..و همينا باعث شد بغض گلومو بگيره

به سمت حموم راه افتادم و وقتی وانو پر از آب کردم نشستم داخلش و شروع کردم 
..به گريه کردن

عذاب آور بود برام..من هنوزم نفهميدم من چه گناهی داشتم که پام وسط اين ماجرا  
کشيده شد..اين بازی کثيف آخرشم منو ميکشت

نميدونم چقد گذشته بود که تقه ای به در حموم خورد و پشت بندش آترين بود که  
گفت:زنده ای؟؟

متاسفانه بله-
ساعته اون تو چکار ميکنی3-

وارد حموم شد که جيغ کشيدم و گفتم:برو بيرون.اينجا هم دست از سرم برنميداری 



الشخووور
چته وحشی کارت ندارم که اومدم ببينم زنده ای يا نه-

زندم زندم بيشعور ولی دارم زجرکش ميشم تو منو به گناه ميندازی-
خواهر منم به گناه کشيده شد-

يه بار به گناه کشيده شد اما مثل من زجرکش نشد..اون از ترس بی - خواهرت فقط
..آبروييش خودکشی کرد من چی؟؟؟آبرويی نمونده برامممم..خانوادمو نابود

نذاشت جملمو ادامه بدم و بين حرفم اربعده کشيد:خفه شوووو بازم همون حرفای 
هميشگی..نيال تمومش کن

باجيغ و گريه گفتم:تو تمومش کن تا منم تموم کنمممم...ولم کن از زندگی من برو 
..بيرووووننن

چشماش قرمز شده بود..سينش باال و پايين ميرفت و اين نشون ميداد که چقد 
..عصبانيه

در حمومو محکم کوفت بهم و رفت..دستامو گذاشتم رو گوشام و گريرو از سر  
..گرفتم

***

و بيداد شنيدم با حوله درحال خشک کردن موهام بودم که صدای داد
..اربعده های دومرد

با همون حوله از اتاق خارج شدم که در کمال تعجب نياوشو ديدم
چشمام گرد شد..اونم نگاهم کرد و خواست به طرفم بياد که با ترس به عقب رفتم که 



آترين پوزخندی زد و گفت:ميبينی؟حتی ازت ميترسه اونوقت ميخوای ببريش
(نياوش با صدای محکم و بمشگفت:تو خفه شو(بعد رو به من گفت

نيال..کی..کی به هوش اومدی؟-
به زور دهنمو باز کردم و گفتم:دو..دوهفته پيش

اومد سمتم و درکمال تعجبم محکم منو بغل کرد و گفت:برو لباساتو بپوش بريم
آترين گفت:هه..چه غلطا فک کردی ميذارم باهات بياد؟؟

نياوش داد زد:زنمه احمق
آترين  گفت:زنت کجا بود آخه خيلی تخيلی هستيا..نامزد بوديد

نياوش:هنوزم هستيم...و من ميخوام نيالرو عقدش کنم
به همين خيال باش..زنت قبال مال من شده اينو خيلی خوب خودت ميدونی-

نياوش صداشو صاف کرد و با اينکه عصبی بود سعی کرد آروم باشه و گفت:من 
اين2ماهو رفتم آلمان و کلی راجع به اين موضوع فکر کردم..ازون فيلم لعنتيم معلوم 

بود که نيال مست بوده..خودت مستش کردی خيلی خوب مشخص بود..و من ميدونم 
نيالی من خيلی پاک بوده و هست

آترين:ععع؟نخير نياوش خان..زنت نزديک1ماه با يه دکتر به اسم آرشاوين مولوی 
رابطه داشته و خبر نداری

جلو دهنم..چشمام گرد شد و به نياوش نگاه کردم..وای خدا قيافش  دستمو گذاشتم
وحشتناک شده بود..رگ گردنش متورم شده بود و رنگ صورتش قرمز و دستاشو 

مشت کرده بود..سمتم چرخيد که گفتم:نياوش بخدا دروغه..من هيچ کار خطايی با اون 
..دکتر نکردم اون خيلی بهم کمک کرد



نيال(روبه آترين گفت)آدرس خونه خراب شدشو بده تابرم  نياوش داد زد:دروغ بسه
.جنازشو بندازم

چشمای سبز وحشی آترين برق زد و نگاه پيروزی به من که آهسته اشکام ميريخت کرد 
و اومد دهن باز کنه که گفتم:آرشاوين گناهی نداره بخدا..اون بيچاره هيچ کاری بامن 

..نداشت نياوش بقرآن ولی آترين
آترين تندی گفت:آترين چی؟؟..من بدکاری کردم از اون خونه کشيدمت بيرون تا ديگه 

با اون دکتره نباشی؟
جيغ زدم:خيلی پستييی آترييين..عوضی من هيچوقت با اون نبودم تويه کثافت بودی که 

تو اين چند روز همش بهم تجاوز کردی آشغال تمام تنم کبوده
نياوش حمله کرد سمت آترين و يقشو گرفت و مشتی حواله صورتش کرد که دلم خنک 

.شد اما دعواشون باال گرفت
..آخر سر نياوش آترينو هل داد سمت ديوار و سرش محکم با ديوار اثابت کرد

آترين دستشو برد پشت سرشو دستشو درحالی که غرق خون بود از پشت سرش آورد 
بيرون..دستاش شروع کرد لرزيدن و خواست چيزی بگه که سريع افتاد و چشماش بسته 

..شد
جيغی کشيدم و با گريه گفتم:نياوشششش کشتيششش

نياوش با حيرت و ترس رفت سمتش و گفت:نه..نبضش ميزنه اما من نجاتش 
نميدم..بهتره بميره

باهمون حالت قبلم گفتم:قاتل ميشيييی..ميفهمی؟؟؟اگه االن نجاتش ندی به جرم قتل 
دستگير ميشی

رفتم سمت آترين و مچشو گر فتم..نبضش ميزد اما خيلی کند



نياوش جون من بيا کمک کن ببريمش تو ماشين ببريمش بيمارستان-
نياوش اما خيلی يکدنده بود..با اينکه آترين خيلی اذيتم کرده بود اما نميخواستم 

..اينجوری بميره
نياوش وقتی گريه ها و ترس منو ديد اومد سمتش با زور و زحمت بلندش اومدم  

..کمکش کنم  که با تشر گفت:دست بهش نزن
سوييچشو پرت کرد سمتم و گفت:برو ماشينو روشن کن تا بريم

دوييدم بيرون و در ماشين نياوشو با ريموت باز کردم که رسيد و گذاشتش صندلی 
..عقب و خودش نشست صندلی راننده و به من گفت کنارش بشينم

با اخم از تو آينه جلو نگام   چنتا دستمال کاغذی گذاشتم محل زخم آترين که نياوش
کرد و گفت:مگه نميگم بهش دست نزن و بيا اينجا بشين پيش من

..در جلورو باز کردم و نشستم که سريع به راه افتاد
توی راه گفت:اون کل خانوادتو گرفت چطور هنوزم عاشقشی؟

باچشمای گردشده گفتم:من عاشق آترينم؟؟؟..برو بابا جک ميگی..ازش متنفرم به 
..معنای واقعی کلمه

..انقد اينارو محکم و جدی گفتم که حرف تو دهن نياوش ماسيد

وقتی رسيديم نياوش پياده شد و چندتا پرستارو صدا زد و گفت بيمار اورژانسی داريم  
که سريع با يه برانکارد اومدن و آترينو که لباساشم از خون سرش قرمز شده بود رو 

..برانکارد گذاشتن و زود رفتن



.نياوش به من گفت:من ميرم پول عمل و هرچی که ميخوان ميدم تو بشين تو ماشين
باشه ای گفتم و نشستم تو ماشين..موقعيتو مناسب ديدم و گوشی نياوشو برداشتم که 

..ديدم تو قاب ژله ايش يه سيمکارته
درش آوردم..همون سيمکارتی بود که ازم گرفته بود..انداختمش تو گوشيش و فوری

شماره آرشاوينو گرفتم
بعد از چند بوق صدای گرفتش تو تلفن پيچيد:الو

آرشاوين-
شما؟-

..نيالم-
يهو صداش نگران شد و گفت:نيال؟خودتی دختر؟؟ميدونی چقد دنبالت گشتم و نااميد 

شدم؟هيچ معلوم هس کجايی؟
آروم باش آرشاوين آروم..رفته بودم سر قبر مادرپدرم که آترين اونجا بود و بزور منو -

برد خونش..اينم نقشش بود
غلط کرده پسره عوضيييی..کجايی بيام دنبالت؟-

ماجراش طوالنيه حاال نميتونم بگم-
بگو نيال مردم از نگرانی-

..پس خوب گوش کن-
هرچيزی که تا اين لحظه اتفاق افتاده بود براش تعريف کردم که گفت:حقش بوده چرا 

نذاشتين بميره؟؟
درهمين لحظه نياوشو ديدم که داره از دور مياد

فوری گفتم:وای نياوش اومد من بايد برم بعدا باهات تماس ميگيرم



باشه بيخبر نذارم بای-
سريع قطع کردم و سيمکارتمو دراوردم و تو جيبم گذاشتم و گوشيشو گذاشتم سر 

.جاش..صاف نشستم و آب دهنمو قورت دادم
نياوش به ماشين رسيد و درشو باز کرد و سرشو رو فرمون گذاشت که نگران  

گفتم:چی..چيزی شده؟
..پليس اومد-

خوب؟؟؟-
..خوب ديگه..تا زمانی که اين آقا به هوش بياد باس برم آب خنک بخورم-

ينی..زندان؟-
اوهوووم-

پليسا درحالی که نياوشو دستبندزده از بيمارستان بيرون مياوردن روبه من گفتن:شما با 
اين آقا چه نسبتی داريد خانوم؟

..اومدم جواب بدم که نياوش گفت:نامزدمه
.پليسا ديگه چيزی نگفتن و نياوش روبهم گفت:کليد آپارتمانم تو ماشينه..ماشينم ببر

من خودم خونه دارم نياوش ميرم اونجا-
نگاه تندی بهم کرد و گفت:ميری خونه من همينکه گفتم

پليسا بردنش که بازم گفت:نيال ميری خونه من بفهمم جای ديگه رفتی خودت ميدونی

پوفی کشيدم و به سمت ماشينش رفتم و نشستم داخلش..استارت زدم و وقتی ماشين 
..روشن شد پامو رو پدال گاز فشردم و ماشين از جا کنده شد



دلم نميخواست برم خونه نياوش..تصميم گرفتم برم خونه خودم..بعدش يه سری ميزنم 
به خونش

راهمو کج کردم سمت خونم
***

.کليدو انداختم تو قفل و وارد خونه شدم..خونه ای که با آرشاوين خريديم
با ديدن فضای خونه لبخندی رو لبم نشست..بوی ادکلن خاص و آشنايی 

..ميومد..بيشتر بو کشيدم و فهميدم ادکلن خوش بوی آرشاوينه
ينی اينجا بوده؟..بهش تلفن کردم..برنداشت

براش پيغام گذاشتم:سالم آرشاوين من اومدم خونه خودم اگه وقت داشتی فردا 
بيا..فعال

تلفنو قطع کردم..حسابی گشنم بود..رفتم سمت آشپزخونه و در يخچالو باز  
.کردم..واااو..پر از خالی بود..خوب چه انتظاری داشتم که پر باشه

ضروری   حتی يه لقمه نون هم نبود..دوباره رفتم سمت تلفن و از تو ليست شماره های
..که آرشاوين برام نوشته بود شماره پيتزافروشی رو گرفتم و سفارش يه پيتزا دادم

بعد از نيم ساعت زنگ خونه به صدا درومد..رفتم سمت آيفون و از تو مانيتورش ديدم  
..که پيتزامو آورد

درو باز کردم و پيتزارو گرفتم..پولشم حساب کردم و اون مرد رفت
..تی وی رو روشن کردم و نشستم رو کاناپه روبروش و مشغول خوردن شدم

انقدر تو فکر آترين و نياوش و اتفاقای اخير بودم نفهميدم اصال چی خوردم..يعنی 
آترين ميمرد؟



شونه ای باال انداختم و باقی پيتزامو جمع کردم و بردم داخل آشپزخونه و گذاشتم تو 
يخچال

***
ساعتو نگاه کردم2نصف شب بود و من خواب به چشمام نميومد..رو کاناپه دراز  

..کشيده بودم و فکر ميکردم
تو سرم فکرای مختلفی بود..برای رهايی از دست اين افکار قرص خواب آوری خوردم 

و رفتم سمت اتاقم..درو بستم چراغو خاموش کردم و رو تخت دراز کشيدم
باصدای زنگ آيفون چشمامو باز کردم..يه نفر پشت سر هم داشت زنگ 

ميزد..باکالفگی و خوابالودگی رفتم طرف آيفون و بدون اينکه مانيتورشو ببينم  
گفتم:کيه؟

صدای آشنايی گفت:نيال عزيزم تو اومدی خونه؟
فهميدم که آرشاوينه..بی اينکه چيزی بگم دستمو رو دکمه اوپن فشار دادم و خودمم 
با چشمای نيمه باز پريدم تو دستشويی..صورتمو شستم و مسواک زدم..خواب کمی 

از سرم پريد ولی نه کامال
از دستشويی که بيرون اومدم صداشو شنيدم که داشت صدام ميزد

پشتش به من بود و داشت ميرفت سمت آشپزخونه که زدم رو شونش..سراسيمه 
برگشت عقب و اول با تعجب و بعدش با لبخند پرمهری نگام کرد..لحظه ای نگذشت  

فشرد و روی موهامو بوسيد .که منو محکم به سينش



از آغوشش بيرون اومدم و گفتم:سالم آرشاوين
سالم نيالی عزيزم..دختر نميگی نگرانت ميشم؟تقريبا کل تهرانو گشتم..ميدونستم  -
کجايی..خونه آترين..اما اونجارو بلد نبودم و همينم عذابم ميداد..اذيتت که نکرد؟

برای اطمينان خاطرش لبخندی نثارش کردم وگفتم:نه کاريم نداشت
پس چرا بردت خونش؟-

بازوشو گرفتم همراه خودم که مينشستم رو کاناپه اونو هم نشوندم و گفتم:اون چشم 
منو به واقعيتايی که نميدونستم باز کرد..ماجراش طوالنيه حوصله داری برات بگم؟

معلومه که آره..بجنب بگو-
..خوب آترين گفت-

من و آترين ردوبدل شده بود موبه مو براش تعريف   تموم حرفايی که اونشب بين
کردم..از خودکشی خواهرش تا انتقام کثيفش که پای منم کشيد وسط 

حرفام که بعد ازچند دقيقه تموم شد اخماش رفت تو هم و زل زد به پارکتای کف 
..خونه

آروم صداش کردم که سرشو باال گرفت و گفت:من نميذارم ديگه عذاب بکشی 
نيال..نميذارم..بايد از همه اين جريانات دورت کنم عزيزم..بايد دور بشی از 

اينجا..نميخوام مشکلی برات پيش بياد آترين بيمارستانه نياوشم که زندان..دست 
هيچکدومشون فعال بهت نميرسه و ميخوام بگم که..نيال تو بايد از کشور خارج بشی 

..تا يه مدت
باتعجب گفتم:منظورت چيه؟؟؟خارج بشمکه چی بشه؟..نياوش زرنگ تر از اين 

..حرفاس..زير سنگم باشم پيدام ميکنه
غلط ميکنه..من نميذارم..تاوقتی من هستم نميذارم کوچک ترين خطری تهديدت کنه -



..نيال..بهم اعتماد کن عزيزم..بذار بقيه زندگيتو با آرامش بکنی
اون ميخواست منو از اينجا دور کنه..اما چرا..منظورش ازين کارا چيه..چرا انقدر داره 

بهم کمک ميکنه؟
همه اين فکرا مث خوره داشت مغزمو ميخورد..آب دهنم و قورت دادم..لبامو با نوک 

زبونم تر کردم و گفتم:من ميخوام تو کشور خودم بمونم..نميخوام برم خارج
خوب عزيزم هرجا بريم خودم بازم هروقت بخوای برت ميگردونم..زود به زود-

وقتیگفت بريم بيشتر گيج شدم..يعنی اون ميخواست همه چيزشو ول کنه و منو ببره 
خارج تا در رفاه باشم؟

کارت تو بيمارستانو ميخوای چکار کنی اونوقت؟-
اونم يه کاريش ميکنم نگران هيچ چيز نباش-

درگير پيشنهاد آرشاوين بودم..خوب کيه که از رفاه و آرامش بدش بياد..اما نميتونستم 
همينجوری ول کنم و برم..نميدونم چرا دوست نداشتم برم تو غربت بخاطر همينم يه 

نيرويی منو وادار ميکرد حتی با اينکه کسيو نداشتم اينجا بمونم.. بازم آرشاوين رفت و 
تنها موندم تو خونه..درو قفل کردم نميدونم چرا هنوز ميترسيدم درسته آترينی نبود که 

..بخوام ازش بترسم
البته بود اما تو بيمارستان..نميدونستم تو چه وضعيتيه اما هرچی هس فک کنم طول 

..بکشه تا به هوش بياد
***

روز نحسی بود..از صبح همش داشتم راجع به اينکه پيشنهادشو قبول کنم يا نه فکر 
ميکردم..اما به نتيجه ای نرسيدم و تصميم گرفتم بيشتر وقت بذارم واسه فکر  



کردن..اين روزا همش تو فکر بودم..هم گذشته قبل دوست شدنم با آترين و هم آينده 
ای که نميدونستم تهش قراره چی بشه و به کجاها کشيده بشم..از يه طرف افسوس 

ميخوردم واسه گذشته که انقد زندگيم خوب بود و از يه طرفم از آينده ميترسيدم
..اين سرنوشت لعنتی من چه بازی ها که سرم درنياورد

..سرمو به شدت تکون دادم تا سرم از شدت اينهمه فکر و خيال منفجرنشه
رفتم سمت دستشويی و آب سرد رو باز کردم..مشتی آب پاشيدم تو صورتم..يه مشت 

ديگه..دومشت..همينجوری پشت سر هم آب ميريختم رو صورتم..آرامش 
شده  داشت..آخرشم موهامو عقب زدم و صورتمو بردم زير آب سرد..صورتم بی حس
بود..سرمو عقب کشيدمو نفس عميقی کشيدم..قطره های آب از صورتم ميچکيدن رو 

صورتم..لباسم کمی خيس شده بود اما اهميتی ندادم با همون صورت و لباس خيس 
رفتم طرف پنجره و درشو باز کردم..نسيم خنکی خورد به صورت خيسم که لرزم گرفت 
اما همونجا ايستادم..يهو ياد حرف نياوش افتادم که گفت برم خونش..پنجررو بستم و 

لباسامو دراوردم و رفتم تو حموم..دوش2دقيقه ای گرفتم..مانتو سرمه ای کوتاهمو 
همراه با شلوارجين لوله تفنگی مشکيمو پوشيدم و بعد از سشوار کشيدن موهام شال 

مشکی پوشيدم و آرايش مليح و کمرنگی کردم و سوييچ ماشين نياوشو برداشتم و  
..گذاشتم داخل کيفم و از اتاق خارج شدم و رفتم طرف در خروجی

***
در ماشينو با ريموت باز کردم و سوار شدم..بعد از استارت زدن و روشن شدن ماشين 

..پامو رو پدال گاز فشردم و ماشين با صدای جيغی از جا کنده شد
دستمو به طرف پخش ماشين بردم..پليش کردم که آهنگ مزخرف خارجی پخش 

شد..با انزجار عوضش کردم..چندتا ترک عقب و جلو کردم تا رسيدم به يه آهنگ فوق 



العاده زيبا از شادمهر
آرامش گرفتم و همينطور که آهنگو گوش ميکردم به جلو خيره بودم و درنهايت دقت 

..ماشينو ميروندم
تنها مشکلم اين بود که خونش خيلی دور بود از جايی که من توش زندگی 

..ميکردم..منطقه تجريش از جايی که من بودم خيلی دور بود و اين کالفم ميکرد
گوشيم زنگ خورد..نگاهش کردم..شمارش ناآشنا بود ولی جواب دادم:الو؟

سالم نيال..کجايی؟..به خونه زنگ زدم نبودی-
تويی نياوش؟..آره بيرون بودم دارم برميگردم خونت-

سکوت کرد و بعد با صدای سرد و دلخوری   انگار از لفظ"خونت"خوشش نيومد چون
گفت:باش..فقط زنگ زدم بگم که آترين تو کماس

وای چرا؟يعنی ديگه بهوش نمياد؟-
..چقدر نگرانی-

..نگران نيستم..چرا بايد نگران باشم-
..ميخواستم بگم واسه تو نگرانم اما نگفتم چون ممکن بود پيش خودش يه فکرايی کنه
آها..خوب عموشم از فرانسه اومده و قصد نداره به هيچ وجه رضايت بده..معلوم -

...نيس کی بهوش بياد..نيال
بله؟-

خيالم از بابت تو راحت باشه؟..نگرانتم-
نگران نباش من مواظب خودم هستم..اگه کاری نداری قطع کنم-

نه فقط..خيلی خيلی مراقب باش..خدافظ -
بای-



گوشيو خاموش کردم و انداختم تو کيفم..چقد صداش گرفته بود انگار خيلی داره 
..عذاب ميکشه

بعد از چند دقيقه رسيدم به خونش..ماشينو بردم داخل ساختمون و تو پارکينگ پارکش  
..کردم و پياده شدم و به سمت مجتمع ياس به راه افتادم

مثل اينکه آسانسور خراب بود..اما سابقه نداشته همچين ساختمونی با اين امکانات 
..فوق العادشو بذارن آسانسورش خراب بمونه

طبقرو چجوری با پله ميخواستم برم باال..نفسمو فوت کردم و رفتم سمت نگهبانی و  8
گفتم:سالم آقا آسانسور چرا کار نميکنه؟

..سالم خانوم لطفا يک طبقه بريد باال و از آسانسور طبقه اول استفاده کنيد-
..چشم-

راه افتادم طرف پله ها و يک طبقه باال رفتم..دکمه آسانسورو زدم و منتظر شدم..بعد 
از چند دقيقه باز شد..داخل رفتم و دکمه طبقه8رو فشردم و در به صورت اتوماتيک 

.بسته شد
خودمو تو آينه ای که به ديواره آسانسور وصل کرده بودن ديد زدم که صدای خوش 

..آهنگ زنی اعالم طبقه8رو کرد و در باز شد
..از آسانسور خارج شدم و رفتم سمت واحد2

کليدو از کيفم دراوردم و انداختم تو قفل و بازش کردم وارد خونه شدم که دهنم از 
..تعجب باز موند

اصال فرقی بين اين خونه با آشغال دونی نميديدم..لباسا هرطرف افتاده بودن و کلی 
جعبه پيتزا..کاغذ ساندويچ..بسته پفک..چيپس..خورده های تنقالت..جاسيگاری پر 



سيگار و چند بطری خالی مشروب
با انزجار به همه جا نگاه کردم..چجوری تو اين کثيفی ميخواستم برم تو خونه..از بين 
آشغاال رد شدم و درو بستم..هيچ نميخواستم دست به چيزی بزنم اما نميشد..مگه 

..نوکرش بودم؟..اما خوب
..هی اين پا و اون پا کردم و دست آخر تصميم گر فتم يه حال اساسی به خونه بدم

مانتومو دراوردم از تنم و شالمو از پشت گردنم رد کردم و باالی سرم بستم و دست به  
..کمر همه جارو ديد زدم

جعبه ها و بسته ها و پوست های های ساندويچو جمع کردم از رو زمين و بردم تو 
..آشپزخونه و ريختم تو سطل زباله و برگشتم به سالن

***
از خستگی نفس نفس ميزدم..همه جا برق ميزد..وقتی خيالم از تميزی خونه راحت 

شد جارو برقی رو خاموش کردم..حاال بزرگی و زيبايی خونه لوکسش معلوم شد..خونه 
ای با ديزاين شکالتی و کرمی..بزرگ و قشنگ..3تا خواب داشت و کف خونه هم 

..پارکت بود
دست مبل داشت..يه دست راحتی شکالتی و يه دست راحتی کرمی که اونطرف 2

سالن بزرگش بودن..نميدونم چرا با اينکه يه نفر بود اين خونه بزرگ و اين تشکيالتو 
..ميخواست چکار

.شايد ميخواسته وقتی باهم ازدواج کرديم بيايم اينجا..پوزخند تلخی نشست گوشه لبم
.خيلی عرق کرده بودم و گرمم شده بود راه افتادم سمت يکی از اتاقا

درشو باز کردم..چند دست لباس های خودش ريخته بود رو تخت و رو زمين با اخم 
بلند گفتم:واااای پسر تو چقد شلخته ای



..لباسارو از رو زمين و تخت جمع کردم و ريختم تو سبد لباسای کثيفش
لباسامو دراوردم و رفتم سمت حموم..آب داغ و سردو باز کردم و ازشون يه آب ولرم 

ساختم و نشستم داخل وان و يکی از صدها شامپويی رو که گذاشته بود تو حموم 
برداشتم..همشونم خارجی بودن

بعد از اينکه حسابی خودمو ترتميز کردم از حموم اومدم بيرون و يهو يادم اومد نه 
حوله دارم نه لباس..دو دستی واس خاطر اين بی حواسيم کوبوندم تو سر 

خودم..همينجور لخت و درحالی که آب از سروروم ميچکيد تو کمدش درحال گشتن 
بودم که حوله آبی رنگشو پيدا کردم اما دلم نميخواست بپوشم..اما مثل اينکه مجبور 

بودم..پوفی کشيدم و پوشيدمش..خيلی برام بزرگ بود..حاال لباس چی..من اصال 
..خوشم نميومد لباسی که قبال پوشيدم رو دوباره بپوشم

گفتم:وای دختر چقد خنگی..دآخه عقل کل قبل حموم با خودت نگفتی چه کوفتی 
بکنم تنم؟؟؟ای بابااا

با حوله خودمو خشک کردم و يهو يه بشکن زدم و رفتم سروقت کمد نياوش و يه 
..تيشرت قرمز برداشتم و پوشيدمش

تا سر زانوهام اومد..انقد بهم بزرگ بود که توش گم شده بودم..رفتم سمت آينه 
قدی..با ديدن خودم پقی زدم زير خنده..خيلی خنده دار شده بودم تو اين لباس..لباس 

..زيرامو همراه تاپمو همراه مانتو ساپورتم جمع کردم ريختم داخل ماشين لباسشويی
.باخودم گفتم:فقد امشب اينجا میمونم و بعد برميگردم

باصدای زنگ آيفون چشمامو باز کردم..يه نفر پشت سر هم داشت زنگ 
ميزد..باکالفگی و خوابالودگی رفتم طرف آيفون و بدون اينکه مانيتورشو ببينم  



گفتم:کيه؟
صدای آشنايی گفت:نيال عزيزم تو اومدی خونه؟

فهميدم که آرشاوينه..بی اينکه چيزی بگم دستمو رو دکمه اوپن فشار دادم و خودمم 
با چشمای نيمه باز پريدم تو دستشويی..صورتمو شستم و مسواک زدم..خواب کمی 

از سرم پريد ولی نه کامال
از دستشويی که بيرون اومدم صداشو شنيدم که داشت صدام ميزد

پشتش به من بود و داشت ميرفت سمت آشپزخونه که زدم رو شونش..سراسيمه 
برگشت عقب و اول با تعجب و بعدش با لبخند پرمهری نگام کرد..لحظه ای نگذشت  

.که منو محکم به سينش فشرد و روی موهامو بوسيد
از آغوشش بيرون اومدم و گفتم:سالم آرشاوين

سالم نيالی عزيزم..دختر نميگی نگرانت ميشم؟تقريبا کل تهرانو گشتم..ميدونستم  -
کجايی..خونه آترين..اما اونجارو بلد نبودم و همينم عذابم ميداد..اذيتت که نکرد؟

برای اطمينان خاطرش لبخندی نثارش کردم و گفتم:نه کاريم نداشت
پس چرا بردت خونش؟-

بازوشو گرفتم همراه خودم که مينشستم رو کاناپه اونو هم نشوندم و گفتم:اون چشم 
منو به واقعيتايی که نميدونستم باز کرد..ماجراش طوالنيه حوصله داری برات بگم؟

معلومه که آر ه..بجنب بگو-
..خوب آترين گفت-

تموم حرفايی که اونشب بين من و آترين ردوبدل شده بود موبه مو براش تعريف  
کردم..از خودکشی خواهرش تا انتقام کثيفش که پای منم کشيد وسط 

حرفام که بعد ازچند دقيقه تموم شد اخماش رفت تو هم و زل زد به پارکتای کف 



..خونه
آروم صداش کردم که سرشو باال گرفت و گفت:من نميذارم ديگه عذاب بکشی 

نيال..نميذارم..بايد از همه اين جريانات دورت کنم عزيزم..بايد دور بشی از 
اينجا..نميخوام مشکلی برات پيش بياد آترين بيمارستانه نياوشم که زندان..دست 

هيچکدومشون فعال بهت نميرسه و ميخوام بگم که..نيال تو بايد از کشور خارج بشی 
..تا يه مدت

باتعجب گفتم:منظورت چيه؟؟؟خارج بشم که چی بشه؟..نياوش زرنگ تر از اين 
..حرفاس..زير سنگم باشم پيدام ميکنه

غلط ميکنه..من نميذارم..تاوقتی من هستم نميذارم کوچک ترين خطری تهديدت کنه -
..نيال..بهم اعتماد کن عزيزم..بذار بقيه زندگيتو با آرامش بکنی

اون ميخواست منو از اينجا دور کنه..اما چرا..منظورش ازين کارا چيه..چرا انقدر داره 
بهم کمک ميکنه؟

همه اين فکرا مث خوره داشت مغزمو ميخورد..آب دهنم و قورت دادم..لبامو با نوک 
زبونم تر کردم و گفتم:من ميخوام تو کشور خودم بمونم..نميخوام برم خارج

خوب عزيزم هرجا بريم خودم بازم هروقت بخوای برت ميگردونم..زود به زود-
وقتی گفت بريم بيشتر گيج شدم..يعنی اون ميخواست همه چيزشو ول کنه و منو ببره 

خارج تا در رفاه باشم؟
کارت تو بيمارستانو ميخوای چکار کنی اونوقت؟-

اونم يه کاريش ميکنم نگران هيچ چيز نباش-
درگير پيشنهاد آرشاوين بودم..خوب کيه که از رفاه و آرامش بدش بياد..اما نميتونستم 
همينجوری ول کنم و برم..نميدونم چرا دوست نداشتم برم تو غربت بخاطر همينم يه 



نيرويی منو وادار ميکرد حتی با اينکه کسيو نداشتم اينجا بمونم.. بازم آرشاوين رفت و 
تنها موندم تو خونه..در و قفل کردم نميدونم چرا هنوز ميترسيدم درسته آترينی نبود که 

..بخوام ازش بترسم
البته بود اما تو بيمارستان..نميدونستم تو چه وضعيتيه اما هرچی هس فک کنم طول 

..بکشه تا به هوش بياد
***

روز نحسی بود..از صبح همش داشتم راجع به اينکه پيشنهادشو قبول کنم يا نه فکر 
ميکردم..اما به نتيجه ای نرسيدم و تصميم گرفتم بيشتر وقت بذارم واسه فکر  

کردن..اين روزا همش تو فکر بودم..هم گذشته قبل دوست شدنم با آترين و هم آينده 
ای که نميدونستم تهش قراره چی بشه و به کجاها کشيده بشم..از يه طرف افسوس 

ميخوردم واسه گذشته که انقد زندگيم خوب بود و از يه طرفم از آينده ميترسيدم
..اين سرنوشت لعنتی من چه بازی ها که سرم درنياورد

..سرمو به شدت تکون دادم تا سرم از شدت اينهمه فکر و خيال منفجرنشه
رفتم سمت دستشويی و آب سرد رو باز کردم..مشتی آب پاشيدم تو صورتم..يه مشت 

ديگه..دومشت..همينجوری پشت سر هم آب ميريختم رو صورتم..آرامش 
داشت..آخرشم موهامو عقب زدم و صورتمو بردم زير آب سرد..صورتم بی حس شده 
بود..سرمو عقب کشيدمو نفس عميقی کشيدم..قطره های آب از صورتم ميچکيدن رو 

صورتم..لباسم کمی خيس شده بود اما اهميتی ندادم با همون صورت و لباس خيس 
رفتم طرف پنجره و درشو باز کردم..نسيم خنکی خورد به صورت خيسم که لرزم گرفت 
اما همونجا ايستادم..يهو ياد حرف نياوش افتادم که گفت برم خونش..پنجررو بستم و 

لباسامو دراوردم و رفتم تو حموم..دوش2دقيقه ای گرفتم..مانتو سرمه ای کوتاهمو 



همراه با شلوارجين لوله تفنگی مشکيمو پوشيدم و بعد از سشوار کشيدن موهام شال 
مشکی پوشيدم و آرايش مليح و کمرنگی کردم و سوييچ ماشين نياوشو برداشتم و  

..گذاشتم داخل کيفم و از اتاق خارج شدم و رفتم طرف در خروجی
***

در ماشينو با ريموت باز کردم و سوار شدم..بعد از استارت زدن و روشن شدن ماشين 
..پامو رو پدال گاز فشردم و ماشين با صدای جيغی از جا کنده شد

دستمو به طرف پخش ماشين بردم..پليش کردم که آهنگ مزخرف خارجی پخش 
شد..با انزجار عوضش کردم..چندتا ترک عقب و جلو کردم تا رسيدم به يه آهنگ فوق 

العاده زيبا از شادمهر
آرامش گرفتم و همينطور که آهنگو گوش ميکردم به جلو خيره بودم و درنهايت دقت 

..ماشينو ميروندم
تنها مشکلم اين بود که خونش خيلی دور بود از جايی که من توش زندگی 

..ميکردم..منطقه تجريش از جايی که من بودم خيلی دور بود و اين کالفم ميکرد
گوشيم زنگ خورد..نگاهش کردم..شمارش ناآشنا بود ولی جواب دادم:الو؟

سالم نيال..کجايی؟..به خونه زنگ زدم نبودی-
تويی نياوش؟..آره بيرون بودم دارم برميگردم خونت-

انگار از لفظ"خونت"خوشش نيومد چون سکوت کرد و بعد با صدای سرد و دلخوری  
گفت:باش..فقط زنگ زدم بگم که آترين تو کماس

وای چرا؟يعنی ديگه بهوش نمياد؟-
..چقدر نگرانی-

..نگران نيستم..چرا بايد نگران باشم-



..ميخواستم بگم واسه تو نگرانم اما نگفتم چون ممکن بود پيش خودش يه فکرايی کنه
آها..خوب عموشم از فرانسه اومده و قصد نداره به هيچ وجه رضايت بده..معلوم -

...نيس کی بهوش بياد..نيال
بله؟-

خيالم از بابت تو راحت باشه؟..نگرانتم-
نگران نباش من مواظب خودم هستم..اگه کاری نداری قطع کنم-

نه فقط..خيلی خيلی مراقب باش..خدافظ -
بای-

گوشيو خاموش کردم و انداختم تو کيفم..چقد صداش گرفته بود انگار خيلی داره 
..عذاب ميکشه

بعد از چند دقيقه رسيدم به خونش..ماشينو بردم داخل ساختمون و تو پارکينگ پارکش  
..کردم و پياده شدم و به سمت مجتمع ياس به راه افتادم

مثل اينکه آسانسور خراب بود..اما سابقه نداشته همچين ساختمونی با اين امکانات 
..فوق العادشو بذارن آسانسورش خراب بمونه

طبقرو چجوری با پله ميخواستم برم باال..نفسمو فوت کردم و رفتم سمت نگهبانی و  8
گفتم:سالم آقا آسانسور چرا کار نميکنه؟

..سالم خانوم لطفا يک طبقه بريد باال و از آسانسور طبقه اول استفاده کنيد-
..چشم-

راه افتادم طرف پله ها و يک طبقه باال رفتم..دکمه آسانسورو زدم و منتظر شدم..بعد 
از چند دقيقه باز شد..داخل رفتم و دکمه طبقه8رو فشردم و در به صورت اتوماتيک 

.بسته شد



خودمو تو آينه ای که به ديواره آسانسور وصل کر ده بودن ديد زدم که صدای خوش 
..آهنگ زنی اعالم طبقه8رو کرد و در باز شد
..از آسانسور خارج شدم و رفتم سمت واحد2

کليدو از کيفم دراوردم و انداختم تو قفل و بازش کردم وارد خونه شدم که دهنم از 
..تعجب باز موند

اصال فرقی بين اين خونه با آشغال دونی نميديدم..لباسا هرطرف افتاده بودن و کلی 
جعبه پيتزا..کاغذ ساندويچ..بسته پفک..چيپس..خورده های تنقالت..جاسيگاری پر 

سيگار و چند بطری خالی مشروب
با انزجار به همه جا نگاه کردم..چجوری تو اين کثيفی ميخواستم برم تو خونه..از بين 
آشغاال رد شدم و درو بستم..هيچ نميخواستم دست به چيزی بزنم اما نميشد..مگه 

..نوکرش بودم؟..اما خوب
..هی اين پا و اون پا کردم و دست آخر تصميم گرفتم يه حال اساسی به خونه بدم

مانتومو دراوردم از تنم و شالمو از پشت گردنم رد کردم و باالی سرم بستم و دست به  
..کمر همه جارو ديد زدم

جعبه ها و بسته ها و پوست های های ساندويچو جمع کردم از رو زمين و بردم تو 
..آشپزخونه و ريختم تو سطل زباله و برگشتم به سالن

***
از خستگی نفس نفس ميزدم..همه جا برق ميزد..وقتی خيالم از تميزی خونه راحت 

شد جارو برقی رو خاموش کردم..حاال بزرگی و زيبايی خونه لوکسش معلوم شد..خونه 
ای با ديزاين شکالتی و کرمی..بزرگ و قشنگ..3تا خواب داشت و کف خونه هم 

..پارکت بود



دست مبل داشت..يه دست راحتی شکالتی و يه دست راحتی کرمی که اونطرف 2
سالن بزرگش بودن..نميدونم چرا با اينکه يه نفر بود اين خونه بزرگ و اين تشکيالتو 

..ميخواست چکار
.شايد ميخواسته وقتی باهم ازدواج کرديم بيايم اينجا..پوزخند تلخی نشست گوشه لبم

.خيلی عرق کرده بودم و گرمم شده بود راه افتادم سمت يکی از اتاقا
درشو باز کردم..چند دست لباس های خودش ريخته بود رو تخت و رو زمين با اخم 

بلند گفتم:واااای پسر تو چقد شلخته ای
..لباسارو از رو زمين و تخت جمع کردم و ريختم تو سبد لباسای کثيفش

لباسامو دراوردم و رفتم سمت حموم..آب داغ و سردو باز کردم و ازشون يه آب ولرم 
ساختم و نشستم داخل وان و يکی از صدها شامپويی رو که گذاشته بود تو حموم 

برداشتم..همشونم خارجی بودن

بعد از اينکه حسابی خودمو ترتميز کردم از حموم اومدم بيرون و يهو يادم اومد نه 
حوله دارم نه لباس..دو دستی واس خاطر اين بی حواسيم کوبوندم تو سر 

خودم..همينجور لخت و درحالی که آب از سروروم ميچکيد تو کمدش درحال گشتن 
بودم که حوله آبی رنگشو پيدا کردم اما دلم نميخواست بپوشم..اما مثل اينکه مجبور 

بودم..پوفی کشيدم و پوشيدمش..خيلی برام بزرگ بود..حاال لباس چی..من اصال 
..خوشم نميومد لباسی که قبال پوشيدم رو دوباره بپوشم

گفتم:وای دختر چقد خنگی..دآخه عقل کل قبل حموم با خودت نگفتی چه کوفتی 



بکنم تنم؟؟؟ای بابااا
با حوله خودمو خشک کردم و يهو يه بشکن زدم و رفتم سروقت کمد نياوش و يه 

..تيشرت قرمز برداشتم و پوشيدمش
تا سر زانوهام اومد..انقد بهم بزرگ بود که توش گم شده بودم..رفتم سمت آينه 

قدی..با ديدن خودم پقی زدم زير خنده..خيلی خنده دار شده بودم تو اين لباس..لباس 
..زيرامو همراه تاپمو همراه مانتو ساپورتم جمع کردم ريختم داخل ماشين لباسشويی

.باخودم گفتم:فقد امشب اينجا میمونم و بعد برميگردم
1:26:15 PM

بله..الحمدهللا تو يخچالش يه تيکه کيک پيدا شد..اما طعمش اصال خوب نبود..يه گاز  
که خوردم حالم بد شد..ايش

انداختمش تو سطل زباله و تنها سيبی که تو يخچال بود برداشتم و گاز زدم..اصال 
امروز خوب نبود..اون از صبح اينم از شب که ساعت11ونيمه و هنوز چيزی 
!نخوردم..جز يه سيب..خب مجبورم امشبو سر کنم و بعد برگردم خونه خودم

پوفی کشيدم و رفتم سمت اتاق نياوش..تختش2نفره بود خودمو روش پرت کردم و 
پتوهم روم کشيدم و چشمامو بستم که گوشيم زنگ خورد..با کالفگی نشستم و صفحه  

گوشيمو نگاه کردم..آرشاوين بود
جواب دادم:سالم آرشاوين

سالم کجايی تو دوباره؟به خونه زنگ زدم جواب ندادی ترسيدم گفتم نکنه مشکلی -
پيش اومده

..نه مشکلی نيس-
خوب ببين يه خبر بد دارم-



چی؟-
آترين به هوش اومده-

نفسام تند شد و از ترس گر گرفتم
خ..خب؟-

هيچی ديگه ممکنه نياوشم آزاد شده باشه امشب خونه نمون خطرناکه..پاشو بيا -
خونه من

يهو صدای زنگ در اومد..با ترس از جا پريدم و يه هين بلند کشيدم 
آرشاوين داد زد:چی شد؟؟؟صدای چی بود؟؟همين االن ميام دنبالت

آرشاوين گوش کن من خونه نيستم-
پس کجايی؟؟؟؟-

باترس زدم زيرگريه و گفتم:خونه نياوش
بلندتر داد زد:غلط کردی رفتی اونجاااا..برای چی رفتی آخه ديوانه؟

من چميدونستم قراره آترين لعنتی انقد زود به هوش بياد و نياوش آزادشه..چکار  -
کنممم

شايد آزاد نشده باشه-
صدای زنگ در و در زدن مدام و پياپی شنيده ميشد

..بعد پشت خطی افتاد
م..مم..من بايد برم-

سريع قطع کردم که گوشيم زنگ خورد جواب دادم:الو
تو خونه ای؟-

ن..نياوش تويی؟؟؟-



نه عمته..بيا درو باز کن-
آزاد شدی؟-

ای بابا باز کن بيام تو بعد سوال پيچ کن-
از رو تخت بلند شدم و رفتم از اتاق بيرون و تا در آپارتمان دوييدم و بازش کردم 

..نياوش سريع اومد داخل برقو روشن کرد
درو بستم..سالمی کردم که يه تای ابروشو باال انداخت و نگام کرد و باخنده گفت:چه 

بهت مياد
تازه متوجه سر و وضعم شدم..هينی کشيدم و تيشرتو با دست کشيدم رو پاهای 

..لختم
خنديد و گفت:حاال نميخواد خجالت بکشی

کی..آزاد شدی؟-
همين االن-

آترين..چطور رضايت داد؟-
نميدونم واال..فقط به من گفتن آزادی-

آخه به دو روزم نکشيد که-
ناراحتی برگردم؟-

وا-
واال-

دکمه های پيراهنشو باز کرد و انداخت رو مبل..خجالتم نميکشه..با باال تنه لخت 
ايستاد مقابلم

اممم..راستی چرا اينجا انقد کثيف بود؟-



کثيف؟؟؟..من وقتی آخرين بار ازينجا بيرون اومدم تميز بود-
براش جريان همه کثيفيا و چيپس و پفک و پيتزا و مشروب و اينارو گفتم ابروهاش پريد 

..باال و گفت:آهاااا..مهران اومده اينجا البد دوستاشم آورده
مهران کيه-

دوستم نميشناسيش-
آها..خوب..من فردا ازينجا ميرم-

عه چرا بهت خوش نگذشته؟االن که من هستم بيشتر خوش ميگذره-
و گفتم:تو که ديگه اومدی من ميرم اخم کردم

..االن شبه همون فردا برو-
گوشيم زنگ خورد رفتم سمت اتاق..آرشاوين بود

بله؟-
چی شد نيال حالت خوبه؟کسی که نيومد؟-

..نياوش االن اومد-
ازش بعيد نيس يه باليی سرت بياره..جون من پاشو بيا-

نترس..هراتفاقيم بيفته..ما هنوز نامزديم-
باعصبانيت گفت:مثال چه اتفاقی بيفته؟

..هرچی..نميدونم اه..آرشاوين من بايد برم-
گوشيمو خاموش کردم و انداختم رو تخت و برگشتم که به يه چيز سفت برخورد  

کردم..سرمو بلند کردم و با نياوش چشم تو چشم شدم
يه  بالبخند مرموزی گفت:خوب..خوبه که خودتم از قبل ميدونستی قراره امشب

اتفاقايی بيفته ها..آقا دکترتونم فهميد



شروع کرد خنديدن که جيغی کشيدم و گفتم:زهرمااااارررر
صدای خندش بلندتر شد..هميشه خودم بودم که خودمو بدبخت ميکردم

لبخند مرموز و پرشيطنتی زد و جلو اومد که عقب رفتم..انقدر اومد جلو و رفتم عقب 
بهم چسبيد و گفت:ديگه تو چنگ خودمی کوچولو !تا خوردم به ديوار سرد..کامال

..ترسيده بودم اما بروز ندادم و تهديدآميزگفتم:دست بهم بزنی جيغ ميکشم
..باخيال راحت گفت:خب بکش

.اومدم جيغ بکشم که با لبای داغش مهرسکوت به لبام زد
از حرکت ناگهانيش ترسيدم و خودبه خود چشمامو بستم..محکم و بالذت درحال 

بوسيدن لبام بود..هنوز تو شوک بودم و حرکتی نميکردم که با قرار گرفتن دستش روی 
..سينم يهو به خودم اومدم و با دست هلش دادم که تکون نخورد

اومدم لگد بزنم که فهميد و با زانوهاش فشار آورد به پاهام و آهسته لبامو ول کرد و  
گفت:آروم بگير..موقعی که تو بغل آترين بودی هم اينجوری وحشی بازی درمياوردی؟؟

وحشيانه لبمو مک زد و گفت:آره؟؟؟
از عصبانيت و ترس به گريه افتادم و گفتم:اونموقع ضعيف بودم بدبخت بودم اما االن 
نميخوام اونجوری باشم نياوش..حالم از س..ک..س بهم ميخوره چرا؟؟چون که آترين 

..و تو حالمو از هرچی رابطس به هم ميزنيد
با اخم پررنگی نگام ميکرد..به حرف اومد و گفت:آترين آره اما دآخه لعنتی من مگه 
چکارت کردم؟؟؟..اون آشغال باهات بوده و عذابت داده من کی تاحاال بهت نزديک 

شدم؟؟؟
گريم شديد شد و گفتم:نياوششش..االن اصال حالم خوب نيس باورکن...ولم کن 



توروخدااا
زار می زدم و مشت ميزدم تو سينش..سرمو نوازش کرد و به سينش 

فشرد..گفت:خيلی خب آروم بگير خانومم..آروم باش..اصال من اشتباه کردم..نريز 
اين اشکارو..اه

کمی بعد آروم شدم..زيرپامو گرفت و مث پر کاه از رو زمين بلندم کرد و نشست رو  
کاناپه و منو تو آغوشش خوابوند..سرم رو سينش بود و صدای قلبشو واضح ميشنيدم  
که تند تند خودشو به قفسه سينه ستبرش ميکوبيد..آرامش گرفتم و خودمو تو بغلش 
جابه جا کردم و سرمو بيشتر به سينش فشردم..چشمام بسته بود و تو ذهنم صحنه 

های چند لحظه پيش بود..بافکر کردن بهشون لرزم گرفت و خودبه خود اخمام جمع 
نوازش دستای نياوش که الی موهام حرکت ميکرد   شد..نميدونم چقدر گذشته بود اما با

.............کم کم بی حس شدم و به عالم خواب رفتم
بااحساس سردرد شديدی چشمامو باز کردم..انگار به يه جا قفل شده بودم..تازه 

متوجه شدم که بازوهای قدرتمند نياوش دور کمرم حلقه شده و منو محکم به خودش 
..فشار داده..سرمو بلند  کردم که ديدم چشماش بستس و تو خواب عميقيه

يکمی خودمو تکون دادم..نشد که دربيام از بغلش..محکم تر منو فشار داد به خودش 
..و سرشو آورد پايين و برد زير گلوم

..دستمو کردم البه الی موهاش و گفتم:پاشو نياوش ميدونم فيلمته..پاشو ببينم
انقدر صداش زدم که آخر با صدای بمی گفت:هووووم

زهرمااار..دستاتو يه ذره شل کن خو خفه شدم..هوووف-
يکم دستاش شل شد اما بازم نشد که از بغلش بيام بيرون تقريبا جيغ زدم:اهههه اذيتم 



نکن ديگههههه..ولم کن ميخوام برم دستشوييی
.همونطور که چشاش بسته بود خنده آرومی کرد و ولم کرد

..از تخت پريدم پايين و رفتم تو دستشويی
بعد از شستن دست و صورتم اومدم بيرون..نياوش رو تخت نشسته بود و داشت 

..لباسشو ميپوشيد
لباسامو که ديروز شسته بودم برداشتم و راهی حموم شدم..يه دوش کوتاه گرفتم و از 

همون تو داد زدم:نياوش حوله بده
الی درو باز کردم و حولرو گرفتم و درو بستم..پوشيدمش و جلو آينه قدی ايستادم و 
با حوله خودمو خشک کردم و سريع لباس زيرامو پوشيدم و بعدش تاپمو مانتو شلوارمو 
پوشيدم و موهای خيسمو جمع کردم و از حموم خارج شدم..حوصله سشوار کشيدن 

نداشتم با کليپس جمعشون کردم باالی سرم و شالمو پوشيدم..درتموم مدت حاضر 
تک حرکاتمو با خونسردی زير نظر داشت شدنم نياوش تک

رفتم سمت در اتاق و گفتم:خوب..من ديگه دارم ميرم خدافظ
.با لبخند مشکوکانه ای نگام کرد و سرشو تکون داد و گفت:به سالمت خانومی

تعجب کردم از خونسرديش اما بدجور مشکوک ميزد..چشمامو ريز کردم و نگاش  
خارج شدم و تند تند مسافت در اتاق تا در  کردم..دراز کشيد رو تخت..از اتاق

خروجی رو طی کردم و دستمو به سمت دستگيره بردم..باال پايينش کردم..قفل 
بود..دوباره اينکارو کردم اما قفل بود..با تعجب و خشم درحالی که از زور عصبانيت 
نفسام تند شده بود دوباره برگشتم به اتاق و داد زدم:بيا اين در لعنتيو بازکن ميخوام 

برم
خوب برو عزيزم به سالمت-



نياوش اذيتم نکن حوصله ندارم پاشو درو باز کن لطفا-
از جاش بلند شد اومد سمتم و گفت:جدا فکر کردی ميذارم بری؟

باچشای گرد شده گفتم:چی؟؟؟..م..منظورت چيه
..منظورم اينه که-

در هم تا وقتی که من نخوام  در اتاقم قفل کرد و جملشو کامل کرد:منظورم اينه که اين
باز نميشه

نياوش هدفت ازين کار چيه-
هدفم؟هدفم اينه که نميخوام" زنم"!غير از خونه شوهرش جای ديگه بره..حتی خونه -

خودت..ازين ببعد اينجا زندگی ميکنی ديگه هم نبينم با اون دکتره بپری
باخشم داد زدم:تو شوهر من نيستيييی..حتی اسمتم تو شناسنامم نيس..تو هيچ حقی 

درقبال من نداری
بهم نزديک شد و گفت:عه؟مشکلت اينه..عيبی نداره خانومم امروز با يه عاقد قرار 

..ميذارم تا بريم عقد کنيم
هه..آره حتما باشه..شده خودمو ميکشم ولی اجازه نميدم که يه مرد ديگه وارد -

..زندگيم شه
..اخماشو کشيد تو هم و گفت:خواهيم ديد

من ميخوام برم نياوش چرا نميفهمی نميخوام باهات باشم؟؟-
چرت نگو..تا زمانی که نخوام هيچ جا نميری-

جيغ خيلی بلندی کشيدم و دوييدم طرف يه اتاق ديگه و درو قفل کردم و نشستم رو 
..زمين و بلند زدم زير گريه



تا اون موقع از دست آترين عاصی بودم..نوبت نياوش بود حاال

حصابی حرصم گرفته بود که انقد ضعيف بودم و نميتونستم از حقم دفاع کنم..اشکمو 
پاک کردم و در اتاقو باز کردم..نياوش نشسته بود رو کاناپه و با اخم به زمين خيره 

.بود

نميدونستم بايد چکار کنم..دلم ميخواست جلوش وايسم و بگم نميخوام باهات 
برم ..باشم..بزار برم..اما نميشد..نميذاشت

يه فکری به ذهنم رسيد و با صدای تحليل رفته و آرومی گفتم:م..من اينجا..لباس 
..ندارم بذار برم

حرفم تموم نشده بود که گفت:فردا ميبرمت هرچی ميخوای خريد کن..درضمن فکر 
نکن با اين بهونه ها اجازه ميدم بری

به خودم لعنت فرستادم که چرا..چرا اومدم خونش تا گرفتار بشم..کاش آترين 
..هيچوقت به هوش نميومد

کمی راجع به آترين کنجکاو بودم..پرسيدم:آترين به هوش اومد..امممم..خوب..نه 
اينکه فک کنی نگرانشم اما ميخوام بدونم چطور بود؟

برای مدت کوتاهی حافظشو از دست داده..ما باهم ميريم آلمان-
اين يه دستور بود و هدچ جوره  چه مسخره..دقيقا عين پيشنهاد آرشاوين..اما

نميتونستم قبولش کنم



من باتو هيچ جا نميام-
خوب تو مجبوری که بيای..به محض اينکه حافظش برگرده دوباره تو رو يادش مياد -

و اونوقت..خودت که ميدونی
وای بدترين تصوری بود که ميتونستم داشته باشم از اينکه حتی يه بار ديگه طعم تلخ 

رابطه بااونو بچشم..تصورشم داغونم ميکرد

..چشمامو روهم فشار دادم و دوباره برگشتم به همون اتاق
گوشه تخت نشستم و پاهامو جمع کردم تو شکمم دستامو دورشون حلقه کردم و 

..سرمو گذاشتم رو زانوهامو آهی کشيدم

....يعنی دوباره اذيتای آترين شروع ميشد؟
.....ديگه توانشو نداشتم

..نميدونم چقد گذشته بود اما هنوزم سرم رو زانوهام بود و غرق افکارم بودم
صدای به هم خوردن در سالن به گوشم خورد..نياوش رفته بود..باسستی از جام بلند 

..شدم و درو باز کردم و بيرون رفتم

..خونه تو تاريکی محض فرو رفته بود و پرده ها کشيده شده بود
کنار و درشو باز کردم که باد شديدی خورد تو صورتم ..پرده آشپزخونرو دادم



هوا تقريبا تاريک شده بود و باد شديدی ميوزيد
..باد موهامو پريشون کرد و بهم ريختشون..پنجررو بستم و از آشپزخونه بيرون اومدم

فضا خيلی غمگين بود..اما من از تاريکی خوشم ميومد..با بخت تيرم همخونی 
..داشت..ميگن اونايی که از رنگای تيره خوششون مياد افسردگی دارن

..لعنت به هرچی نامرده..مث آترين..متاسفانه نياوش هم داشت ميرفت قاطی نامردا
آترين انگار هنوز کامال انتقامشو نگرفته بود از من..از منی که هيچ نقشی تو اين 

..داستان نداشتم
..فعال تنها مردی که تو زندگيم بود فقط آرشاو ين بود

..به افکارم پوزخندی زدم..از کجا معلوم اونم مث آترين و نياوش نشه
..وای خدانکنه..اگه اونم نامرد از آب دربياد داغون ميشم..له ميشم

پس نبايد اعتماد ميکردم به کسی..آره..ممکن بود بخواد منو ببره خارج فقط به قصد 
..استفاده

ساعتو نگاه کردم5عصر بود..از ديشب هيچی نخورده بودم و خيلی ضعف داشتم..اما 
تو خونه نياوش هيچی پيدا نميشد

..دلم ميخواست تو اين خونه بزرگ و تاريک و بی روح فقط گريه کنم



گوشيم زنگ خورد..رفتم سمتش طبق معمول آرشاوين بود جواب ندادم..ديگه 
..ميخواستم رابطمو باهاش کم کنم و کم کم تموم

:۳بار زنگ زد..ديگه داشتم کالفه ميشدم که جواب دادم
بله؟-

چرا جواب نميدادی-
کار داشتم..خوب..کاری داشتی؟-

نيال..ميخوام ببينمت-
حتی اگه بخوامم نميتونم..چون نياوش درو قفل کرده رفته-

داد زد که گوشيو از گوشم دور کردم و چشامو بستم
غلط کرده پسره عوضی آدرس بده بيام-

..آروم باش..آرشاوين نميخوام دردسر تازه برام درست بشه..بيخيال شو-
ينی چی نيال؟..دختر ميخوای دست رو دست بذاری زندگيت نابود -

بشه؟آررررره؟؟؟؟؟
..باپوزخند گفتم:ازين نابودتر؟من ديگه آب از سرم گذشته

اين حرفو نزن من..من نميذارم بيشتر از اين تباه بشی نيال..من دوستت دارم..ميتونيم -
باهم زندگی عالی بدون ذره ای غم و غصه شروع کنيم..خوشبختترين زن روی زمين 

!ميشی

...چقدر جمله آخرش عين جمله ای بود که يه روز آترين بهم زد..فرو رفتم تو گذشته

آترين بوسه پرمهری سرشونم زد که غرق لذت شدم..عاشق اين پسر بودم همه 》



..زندگيم بود
لباشو طوالنی بوسيدم که گفت:همينروزا ميام خواستگاريت..عشق من تو درکنارم 

《خوشبخت ترين زن دنياميشی

..باصدای داد آرشاوين از فکر و خياالم پرت شدم بيرون
چرا گريه ميکنی ديوونه؟مگه چی گفتم-

داشتم گريه ميکردم آره..زجرآور بود که هرلحظه خاطرات آترين ميومد تو ذهنم و 
..قلبمو بيشتر دردمياورد

چيزی نيس..من بايد برم-
من قربون اون اشکات برم اصال غلط کردم گفتم تو فقط گريه نکن-

..بسه آرشاوين-

قطع کردم و باجيغ گوشيمو پرت کردم تو ديوار و نشستم رو زمين و زجه زدم:آترين 
لعنتيييی

باصدای زنگ آيفون چشمامو باز کردم..يه نفر پشت سر هم داشت زنگ 
ميزد..باکالفگی و خوابالودگی رفتم طرف آيفون و بدون اينکه مانيتورشو ببينم  

گفتم:کيه؟
صدای آشنايی گفت:نيال عزيزم تو اومدی خونه؟

فهميدم که آرشاوينه..بی اينکه چيزی بگم دستمو رو دکمه اوپن فشار دادم و خودمم 



با چشمای نيمه باز پريدم تو دستشويی..صورتمو شستم و مسواک زدم..خواب کمی 
از سرم پريد ولی نه کامال

از دستشويی که بيرون اومدم صداشو شنيدم که داشت صدام ميزد
پشتش به من بود و داشت ميرفت سمت آشپزخونه که زدم رو شونش..سراسيمه 

برگشت عقب و اول با تعجب و بعدش با لبخند پرمهری نگام کرد..لحظه ای نگذشت  
.که منو محکم به سينش فشرد و روی موهامو بوسيد

از آغوشش بيرون اومدم و گفتم:سالم آرشاوين
سالم نيالی عزيزم..دختر نميگی نگرانت ميشم؟تقريبا کل تهرانو گشتم..ميدونستم  -
کجايی..خونه آترين..اما اونجارو بلد نبودم و همينم عذابم ميداد..اذيتت که نکرد؟

برای اطمينان خاطرش لبخندی نثارش کردم و گفتم:نه کاريم نداشت
پس چرا بردت خونش؟-

بازوشو گرفتم همراه خودم که مينشستم رو کاناپه اونو هم نشوندم و گفتم:اون چشم 
منو به واقعيتايی که نميدونستم باز کرد..ماجراش طوالنيه حوصله داری برات بگم؟

معلومه که آره..بجنب بگو-
..خوب آترين گفت-

تموم حرفايی که اونشب بين من و آترين ردوبدل شده بود موبه مو براش تعريف  
کردم..از خودکشی خواهرش تا انتقام کثيفش که پای منم کشيد وسط 

حرفام که بعد ازچند دقيقه تموم شد اخماش رفت تو هم و زل زد به پارکتای کف 
..خونه

آروم صداش کردم که سرشو باال گرفت و گفت:من نميذارم ديگه عذاب بکشی 
نيال..نميذارم..بايد از همه اين جريانات دورت کنم عزيزم..بايد دور بشی از 



اينجا..نميخوام مشکلی برات پيش بياد آترين بيمارستانه نياوشم که زندان..دست 
هيچکدومشون فعال بهت نميرسه و ميخوام بگم که..نيال تو بايد از کشور خارج بشی 

..تا يه مدت
بشه؟..نياوش زرنگ تر از اين  باتعجب گفتم:منظورت چيه؟؟؟خارج بشم که چی

..حرفاس..زير سنگم باشم پيدام ميکنه
غلط ميکنه..من نميذارم..تاوقتی من هستم نميذارم کوچک ترين خطری تهديدت کنه -

..نيال..بهم اعتماد کن عزيزم..بذار بقيه زندگيتو با آرامش بکنی
چيه..چرا انقدر داره  اون ميخواست منو از اينجا دور کنه..اما چرا..منظورش ازين کارا

بهم کمک ميکنه؟
همه اين فکرا مث خوره داشت مغزمو ميخورد..آب دهنم و قورت دادم..لبامو با نوک 

زبونم تر کردم و گفتم:من ميخوام تو کشور خودم بمونم..نميخوام برم خارج
خوب عزيزم هرجا بريم خودم بازم هروقت بخوای برت ميگردونم..زود به زود-

وقتی گفت بريم بيشتر گيج شدم..يعنی اون ميخواست همه چيزشو ول کنه و منو ببره 
خارج تا در رفاه باشم؟

کارت تو بيمارستانو ميخوای چکار کنی اونوقت؟-
اونم يه کاريش ميکنم نگران هيچ چيز نباش-

درگير پيشنهاد آرشاوين بودم..خوب کيه که از رفاه و آرامش بدش بياد..اما نميتونستم 
همينجور ی ول کنم و برم..نميدونم چرا دوست نداشتم برم تو غربت بخاطر همينم يه 

نيرويی منو وادار ميکرد حتی با اينکه کسيو نداشتم اينجا بمونم.. بازم آرشاوين رفت و 
تنها موندم تو خونه..درو قفل کردم نميدونم چرا هنوز ميترسيدم درسته آترينی نبود که 

..بخوام ازش بترسم



البته بود اما تو بيمارستان..نميدونستم تو چه وضعيتيه اما هرچی هس فک کنم طول 
..بکشه تا به هوش بياد

***
روز نحسی بود..از صبح همش داشتم راجع به اينکه پيشنهادشو قبول کنم يا نه فکر 

ميکردم..اما به نتيجه ای نرسيدم و تصميم گرفتم بيشتر وقت بذارم واسه فکر  
فکر بودم..هم گذشته قبل دوست شدنم با آترين و هم آينده  کردن..اين روزا همش تو

ای که نميدونستم تهش قراره چی بشه و به کجاها کشيده بشم..از يه طرف افسوس 
ميخوردم واسه گذشته که انقد زندگيم خوب بود و از يه طرفم از آينده ميترسيدم

..اين سرنوشت لعنتی من چه بازی ها که سرم درنياورد
..سرمو به شدت تکون دادم تا سرم از شدت اينهمه فکر و خيال منفجرنشه

رفتم سمت دستشويی و آب سرد رو باز کردم..مشتی آب پاشيدم تو صورتم..يه مشت 
ديگه..دومشت..همينجوری پشت سر هم آب ميريختم رو صورتم..آرامش 

داشت..آخرشم موهامو عقب زدم و صورتمو بردم زير آب سرد..صورتم بی حس شده 
بود..سرمو عقب کشيدمو نفس عميقی کشيدم..قطره های آب از صورتم ميچکيدن رو 

صورتم..لباسم کمی خيس شده بود اما اهميتی ندادم با همون صورت و لباس خيس 
رفتم طرف پنجره و درشو باز کردم..نسيم خنکی خورد به صورت خيسم که لرزم گرفت 
که گفت برم خونش..پنجررو بستم و  اما همونجا ايستادم..يهو ياد حرف نياوش افتادم

لباسامو دراوردم و رفتم تو حموم..دوش2دقيقه ای گرفتم..مانتو سرمه ای کوتاهمو 
همراه با شلوارجين لوله تفنگی مشکيمو پوشيدم و بعد از سشوار کشيدن موهام شال 

مشکی پوشيدم و آرايش مليح و کمرنگی کردم و سوييچ ماشين نياوشو برداشتم و  
داخل کيفم و از اتاق خارج شدم و رفتم طرف در خروجی ..گذاشتم



***
در ماشينو با ريموت باز کردم و سوار شدم..بعد از استارت زدن و روشن شدن ماشين 

..پامو رو پدال گاز فشردم و ماشين با صدای جيغی از جا کنده شد
دستمو به طرف پخش ماشين بردم..پليش کردم که آهنگ مزخرف خارجی پخش 

شد..با انزجار عوضش کردم..چندتا ترک عقب و جلو کردم تا رسيدم به يه آهنگ فوق 
العاده زيبا از شادمهر

آرامش گرفتم و همينطور که آهنگو گوش ميکردم به جلو خيره بودم و درنهايت دقت 
..ماشينو ميروندم

تنها مشکلم اين بود که خونش خيلی دور بود از جايی که من توش زندگی 
..ميکردم..منطقه تجريش از جايی که من بودم خيلی دور بود و اين کالفم ميکرد

گوشيم زنگ خورد..نگاهش کردم..شمارش ناآشنا بود ولی جواب دادم:الو؟
سالم نيال..کجايی؟..به خونه زنگ زدم نبودی-

تويی نياوش؟..آره بيرون بودم دارم برميگردم خونت-
انگار از لفظ"خونت"خوشش نيومد چون سکوت  کرد و بعد با صدای سرد و دلخوری  

گفت:باش..فقط زنگ زدم بگم که آترين تو کماس
وای چرا؟يعنی ديگه بهوش نمياد؟-

..چقدر نگرانی-
..نگران نيستم..چرا بايد نگران باشم-

..ميخواستم بگم واسه تو نگرانم اما نگفتم چون ممکن بود پيش خودش يه فکرايی کنه
اومده و قصد نداره به هيچ وجه رضايت بده..معلوم - آها..خوب عموشم از فرانسه

...نيس کی بهوش بياد..نيال



بله؟-
خيالم از بابت تو راحت باشه؟..نگرانتم-

نگران نباش من مواظب خودم هستم..اگه کاری نداری قطع کنم-
نه فقط..خيلی خيلی مراقب باش..خدافظ -

بای-
گوشيو خاموش کردم و انداختم تو کيفم..چقد صداش گرفته بود انگار خيلی داره 

..عذاب ميکشه
بعد از چند دقيقه رسيدم به خونش..ماشينو بردم داخل ساختمون و تو پارکينگ پارکش  

..کردم و پياده شدم و به سمت مجتمع ياس به راه افتادم
مثل اينکه آسانسور خراب بود..اما سابقه نداشته همچين ساختمونی با اين امکانات 

بذارن آسانسورش خراب بمونه ..فوق العادشو
طبقرو چجوری با پله ميخواستم برم باال..نفسمو فوت کردم و رفتم سمت نگهبانی و  8

گفتم:سالم آقا آسانسور چرا کار نميکنه؟
..سالم خانوم لطفا يک طبقه بريد باال و از آسانسور طبقه اول استفاده کنيد-

..چشم-
رفتم..دکمه آسانسورو زدم و منتظر شدم..بعد  راه افتادم طرف پله ها و يک طبقه باال
از چند دقيقه باز شد..داخل رفتم و دکمه طبقه8رو فشردم و در به صورت اتوماتيک 

.بسته شد
خودمو تو آينه ای که به ديواره آسانسور وصل کرده بودن ديد زدم که صدای خوش 

..آهنگ زنی اعالم طبقه8رو کرد و در باز شد
..از آسانسور خارج شدم و رفتم سمت واحد2



کليدو از کيفم دراوردم و انداختم تو قفل و بازش کردم وارد خونه شدم که دهنم از 
..تعجب باز موند

اصال فرقی بين اين خونه با آشغال دونی نميديدم..لباسا هرطرف افتاده بودن و کلی 
جعبه پيتزا..کاغذ ساندويچ..بسته پفک..چيپس..خورده های تنقالت..جاسيگاری پر 

سيگار و چند بطری خالی مشروب
با انزجار به همه جا نگاه کردم..چجوری تو اين کثيفی ميخواستم برم تو خونه..از بين 
آشغاال رد شدم و درو بستم..هيچ نميخواستم دست به چيزی بزنم اما نميشد..مگه 

..نوکرش بودم؟..اما خوب
حال اساسی به خونه بدم ..هی اين پا و اون پا کردم و دست آخر تصميم گرفتم يه

مانتومو دراوردم از تنم و شالمو از پشت گردنم رد کردم و باالی سرم بستم و دست به  
..کمر همه جارو ديد زدم

جعبه ها و بسته ها و پوست های های ساندويچو جمع کردم از رو زمين و بردم تو 
..آشپزخونه و ريختم تو سطل زباله و برگشتم به سالن

***
از خستگی نفس نفس ميزدم..همه جا برق ميزد..وقتی خيالم از تميزی خونه راحت 

شد جارو برقی رو خاموش کردم..حاال بزرگی و زيبايی خونه لوکسش معلوم شد..خونه 
ای با ديزاين شکالتی و کرمی..بزرگ و قشنگ..3تا خواب داشت و کف خونه هم 

..پارکت بود
يه دست راحتی کرمی که اونطرف 2 دست مبل داشت..يه دست راحتی شکالتی و

سالن بزرگش بودن..نميدونم چرا با اينکه يه نفر بود اين خونه بزرگ و اين تشکيالتو 
..ميخواست چکار



.شايد ميخواسته وقتی باهم ازدواج کرديم بيايم اينجا..پوزخند تلخی نشست گوشه لبم
.خيلی عرق کرده بودم و گرمم شده بود راه افتادم سمت يکی از اتاقا

درشو باز کردم..چند دست لباس های خودش ريخته بود رو تخت و رو زمين با اخم 
بلند گفتم:واااای پسر تو چقد شلخته ای

..لباسارو از رو زمين و تخت جمع کردم و ريختم تو سبد لباسای کثيفش
لباسامو دراوردم و رفتم سمت حموم..آب داغ و سردو باز کردم و ازشون يه آب ولرم 

ساختم و نشستم داخل وان و يکی از صدها شامپويی رو که گذاشته بود تو حموم 
برداشتم..همشونم خارجی بودن

بعد از اينکه حسابی خودمو ترتميز کردم از حموم اومدم بيرون و يهو يادم اومد نه 
حوله دارم نه لباس..دو دستی واس خاطر اين بی حواسيم کوبوندم تو سر 

درحالی که آب از سروروم ميچکيد تو کمدش درحال گشتن  خودم..همينجور لخت و
بودم که حوله آبی رنگشو پيدا کردم اما دلم نميخواست بپوشم..اما مثل اينکه مجبور 

بودم..پوفی کشيدم و پوشيدمش..خيلی برام بزرگ بود..حاال لباس چی..من اصال 
..خوشم نميومد لباسی که قبال پوشيدم رو دوباره بپوشم

دختر چقد خنگی..دآخه عقل کل قبل حموم با خودت نگفتی چه کوفتی  گفتم:وای
بکنم تنم؟؟؟ای بابااا

با حوله خودمو خشک کردم و يهو يه بشکن زدم و رفتم سروقت کمد نياوش و يه 
..تيشرت قرمز برداشتم و پوشيدمش



تا سر زانوهام اومد..انقد بهم بزرگ بود که توش گم شده بودم..رفتم سمت آينه 
قدی..با ديدن خودم پقی زدم زير خنده..خيلی خنده دار شده بودم تو اين لباس..لباس 

..زيرامو همراه تاپمو همراه مانتو ساپورتم جمع کردم ريختم داخل ماشين لباسشويی
.باخودم گفتم:فقد امشب اينجا میمونم و بعد برميگردم
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بله..الحمدهللا تو يخچالش يه تيکه کيک پيدا شد..اما طعمش اصال خوب نبود..يه گاز  

که خوردم حالم بد شد..ايش
انداختمش تو سطل زباله و تنها سيبی که تو يخچال بود برداشتم و گاز زدم..اصال 

امروز خوب نبود..اون از صبح اينم از شب که ساعت11ونيمه و هنوز چيزی 
!نخوردم..جز يه سيب..خب مجبورم امشبو سر کنم و بعد برگردم خونه خودم

پوفی کشيدم و رفتم سمت اتاق نياوش..تختش2نفره بود خودمو روش پرت کردم و 
پتوهم روم کشيدم و چشمامو بستم که گوشيم زنگ خورد..با کالفگی نشستم و صفحه  

گوشيمو نگاه کردم..آرشاوين بود
جواب دادم:سالم آرشاوين

سالم کجايی تو دوباره؟به خونه زنگ زدم جواب ندادی ترسيدم  گفتم نکنه مشکلی -
پيش اومده

..نه مشکلی نيس-
خوب ببين يه خبر بد دارم-

چی؟-
آترين به هوش اومده-

نفسام تند شد و از ترس گر گرفتم



خ..خب؟-
هيچی ديگه ممکنه نياوشم آزاد شده باشه امشب خونه نمون خطرناکه..پاشو بيا -

خونه من
يهو صدای زنگ در اومد..با ترس از جا پريدم و يه هين بلند کشيدم 
آرشاوين داد زد:چی شد؟؟؟صدای چی بود؟؟همين االن ميام دنبالت

آرشاوين گوش کن من خونه نيستم-
پس کجايی؟؟؟؟-

باترس زدم زيرگريه و گفتم:خونه نياوش
بلندتر داد زد:غلط کردی رفتی اونجاااا..برای چی رفتی آخه ديوانه؟

من چميدونستم قراره آترين لعنتی انقد زو د به هوش بياد و نياوش آزادشه..چکار  -
کنممم

شايد آزاد نشده باشه-
صدای زنگ در و در زدن مدام و پياپی شنيده ميشد

..بعد پشت خطی افتاد
م..مم..من بايد برم-

سريع قطع کردم که گوشيم زنگ خورد جواب دادم:الو
تو خونه ای؟-

ن..نياوش تويی؟؟؟-
نه عمته..بيا درو باز کن-

آزاد شدی؟-
ای بابا باز کن بيام تو بعد سوال پيچ کن-



از رو تخت بلند شدم و رفتم از اتاق بيرون و تا در آپارتمان دوييدم و بازش کردم 
..نياوش سريع اومد داخل برقو روشن کرد

درو بستم..سالمی کردم که يه تای ابروشو باال انداخت و نگام کرد و باخنده گفت:چه 
بهت مياد

و وضعم شدم..هينی کشيدم و تيشرتو با دست کشيدم رو پاهای  تازه متوجه سر
..لختم

خنديد و گفت:حاال نميخواد خجالت بکشی
کی..آزاد شدی؟-

همين االن-
آترين..چطور رضايت داد؟-

نميدونم واال..فقط به من گفتن آزادی-
آخه به دو روزم نکشيد که-

ناراحتی برگردم؟-
وا-

واال-
دکمه های پيراهنشو باز کرد و انداخت رو مبل..خجالتم نميکشه..با باال تنه لخت 

ايستاد مقابلم
اممم..راستی چرا اينجا انقد کثيف بود؟-

کثيف؟؟؟..من وقتی آخرين بار ازينجا بيرون اومدم تميز بود-
براش جريان همه کثيفيا و چيپس و پفک و پيتزا و مشروب و اينارو گفتم ابروهاش پريد 

..باال و گفت:آهاااا..مهران اومده اينجا البد دوستاشم آورده



مهران کيه-
دوستم نميشناسيش-

آها..خوب..من فردا ازينجا ميرم-
عه چرا بهت خوش نگذشته؟االن که من هستم بيشتر خوش ميگذره-

اخم کردم و گفتم:تو که ديگه اومدی من ميرم
..االن شبه همون فردا برو-

گوشيم زنگ خورد رفتم سمت اتاق..آر شاوين بود
بله؟-

چی شد نيال حالت خوبه؟کسی که نيومد؟-
..نياوش االن اومد-

ازش بعيد نيس يه باليی سرت بياره..جون من پاشو بيا-
نترس..هراتفاقيم بيفته..ما هنوز نامزديم-
باعصبانيت گفت:مثال چه اتفاقی بيفته؟

..هرچی..نميدونم اه..آرشاوين من بايد برم-
گوشيمو خاموش کردم و انداختم رو تخت و برگشتم که به يه چيز سفت برخورد  

کردم..سرمو بلند کردم و با نياوش چشم تو چشم شدم
بالبخند مرموزی گفت:خوب..خوبه که خودتم از قبل ميدونستی قراره امشب يه 

اتفاقايی بيفته ها..آقا دکترتونم فهميد
شروع کرد خنديدن که جيغی کشيدم و گفتم:زهرمااااارررر

صدای خندش بلندتر شد..هميشه خودم بودم که خودمو بدبخت ميکردم
1:26:46 PM
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لبخند مرموز و پرشيطنتی زد و جلو اومد که عقب رفتم..انقدر اومد جلو و رفتم عقب 
!تا خوردم به ديوار سرد..کامال بهم چسبيد و گفت:ديگه تو چنگ خودمی کوچولو

..ترسيده بودم اما بروز ندادم و تهديدآميزگفتم:دست بهم بزنی جيغ ميکشم
..باخيال راحت گفت:خب بکش

.اومدم جيغ بکشم که با لبای داغش مهرسکوت به لبام زد
از حرکت ناگهانيش ترسيدم و خودبه خود چشمامو بستم..محکم و بالذت درحال 

بوسيدن لبام بود..هنوز تو شوک بودم و حرکتی نميکردم که با قرار گرفتن دستش روی 
..سينم يهو به خودم اومدم و با دست هلش دادم که تکون نخورد

اومدم لگد بزنم که فهميد و با زانوهاش فشار آورد به پاهام و آهسته لبامو ول کرد و  
گفت:آروم بگير..موقعی که تو بغل آترين بودی هم اينجوری وحشی بازی درمياوردی؟؟

وحشيانه لبمو مک زد و گفت:آره؟؟؟
از عصبانيت و ترس به گريه افتادم و گفتم:اونموقع ضعيف بودم بدبخت بودم اما االن 
نميخوام اونجوری باشم نياوش..حالم از س..ک..س بهم ميخوره چرا؟؟چون که آترين 

..و تو حالمو از هرچی رابطس به هم ميز نيد
با اخم پررنگی نگام ميکرد..به حرف اومد و گفت:آترين آره اما دآخه لعنتی من مگه 
چکارت کردم؟؟؟..اون آشغال باهات بوده و عذابت داده من کی تاحاال بهت نزديک 

شدم؟؟؟



گريم شديد شد و گفتم:نياوششش..االن اصال حالم خوب نيس باورکن...ولم کن 
توروخدااا

زار می زدم و مشت ميزدم تو سينش..سرمو نوازش کرد و به سينش 
فشرد..گفت:خيلی خب آروم بگير خانومم..آروم باش..اصال من اشتباه کردم..نريز 

اين اشکارو..اه
کمی بعد آروم شدم..زيرپامو گرفت و مث پر کاه از رو زمين بلندم کرد و نشست رو  

کاناپه و منو تو آغوشش خوابوند..سرم رو سينش بود و صدای قلبشو واضح ميشنيدم  
که تند تند خودشو به قفسه سينه ستبرش ميکوبيد..آرامش گرفتم و خودمو تو بغلش 
جابه جا کردم و سرمو بيشتر به سينش فشردم..چشمام بسته بود و تو ذهنم صحنه 

های چند لحظه پيش بود..بافکر کردن بهشون لرزم گرفت و خودبه خود اخمام جمع 
بود اما با نوازش دستای نياوش که الی موهام حرکت ميکرد   شد..نميدونم چقدر گذشته

.............کم کم بی حس شدم و به عالم خواب رفتم
بااحساس سردرد شديدی چشمامو باز کردم..انگار به يه جا قفل شده بودم..تازه 

متوجه شدم که بازوهای قدرتمند نياوش دور کمرم حلقه شده و منو محکم به خودش 
..فشار داده..سرمو بلند کردم که ديدم چشماش بستس و تو خواب عميقيه

يکمی خودمو تکون دادم..نشد که دربيام از بغلش..محکم تر منو فشار داد به خودش 
..و سرشو آورد پايين و برد زير گلوم

..دستمو کردم البه الی موهاش و گفتم:پاشو نياوش ميدونم فيلمته..پاشو ببينم
انقدر صداش زدم که آخر با صدای بمی گفت:هووووم

زهرمااار..دستاتو يه ذره شل کن خو خفه شدم..هوووف-
يکم دستاش شل شد اما بازم نشد که از بغلش بيام بيرون تقريبا جيغ زدم:اهههه اذيتم 



نکن ديگههههه..ولم کن ميخوام برم دستشوييی
.همونطور که چشاش بسته بود خنده آرومی کرد و ولم کرد

..از تخت پريدم پايين و رفتم تو دستشويی
بعد از شستن دست و صورتم اومدم بيرون..نياوش رو تخت نشسته بود و داشت 

..لباسشو ميپوشيد
لباسامو که ديروز شسته بودم برداشتم و راهی حموم شدم..يه دوش کوتاه گرفتم و از 

همون تو داد زدم:نياوش حوله بده
الی درو باز کردم و حولرو گرفتم و درو بستم..پوشيدمش و جلو آينه قدی ايستادم و 
با حوله خودمو خشک کردم و سريع لباس زيرامو پوشيدم و بعدش تاپمو مانتو شلوارمو 
پوشيدم و موهای خيسمو جمع کردم و از حموم خارج شدم..حوصله سشوار کشيدن 

نداشتم با کليپس جمعشون کردم باالی سرم و شالمو پوشيدم..درتموم مدت حاضر 
شدنم نياوش تک تک حرکاتمو با خونسردی زير نظر داشت

رفتم سمت در اتاق و گفتم:خوب..من ديگه دارم ميرم خدافظ
.با لبخند مشکوکانه ای نگام کرد و سرشو تکون داد و گفت:به سالمت خانومی

تعجب کردم از خونسرديش اما بدجور مشکوک ميزد..چشمامو ريز کردم و نگاش  
تخت..از اتاق خارج شدم و تند تند مسافت در اتاق تا در  کردم..دراز کشيد رو

خروجی رو طی کردم و دستمو به سمت دستگيره بردم..باال پايينش کردم..قفل 
بود..دوباره اينکارو کردم اما قفل بود..با تعجب و خشم درحالی که از زور عصبانيت 
نفسام تند شده بود دوباره برگشتم به اتاق و داد زدم:بيا اين در لعنتيو باز کن ميخوام 

برم
خوب برو عزيزم به سالمت-



نياوش اذيتم نکن حوصله ندارم پاشو درو باز کن لطفا-
از جاش بلند شد اومد سمتم و گفت:جدا فکر کردی ميذارم بری؟

باچشای گرد شده گفتم:چی؟؟؟..م..منظورت چيه
..منظورم اينه که-

در اتاقم قفل کرد و جملشو کامل کرد:منظور م اينه که اين در هم تا وقتی که من نخوام 
باز نميشه

نياوش هدفت ازين کار چيه-
هدفم؟هدفم اينه که نميخوام" زنم"!غير از خونه شوهرش جای ديگه بره..حتی خونه -

خودت..ازين ببعد اينجا زندگی ميکنی ديگه هم نبينم با اون دکتره بپری
باخشم داد زدم:تو شوهر من نيستيييی..حتی اسمتم تو شناسنامم نيس..تو هيچ حقی 

درقبال من نداری
بهم نزديک شد و گفت:عه؟مشکلت اينه..عيبی نداره خانومم امروز با يه عاقد قرار 

..ميذارم تا بريم عقد کنيم
هه..آره حتما باشه..شده خودمو ميکشم ولی اجازه نميدم که يه مرد ديگه وارد -

..زندگيم شه
..اخماشو کشيد تو هم و گفت:خواهيم ديد

من ميخوام برم نياوش چرا نميفهمی نميخوام باهات باشم؟؟-
چرت نگو..تا زمانی که نخوام هيچ جا نميری-

جيغ خيلی بلندی کشيدم و دوييدم طرف يه اتاق ديگه و درو قفل کردم و نشستم رو 
..زمين و بلند زدم زير گريه

تا اون موقع از دست آترين عاصی بودم..نوبت نياوش بود حاال



حصابی حرصم گرفته بود که انقد ضعيف بودم و نميتونستم از حقم دفاع کنم..اشکمو 
پاک کردم و در اتاقو باز کردم..نياوش نشسته بود رو کاناپه و با اخم به زمين خيره 

.بود

نميدونستم بايد چکار کنم..دلم ميخواست جلوش وايسم و بگم نميخوام باهات 
..باشم..بزار برم..اما نميشد..نميذاشت برم

يه فکری به ذهنم رسيد و با صدای تحليل رفته و آرومی گفتم:م..من اينجا..لباس 
..ندارم بذار برم

حرفم تموم نشده بود که گفت:فردا ميبرمت هرچی ميخوای خريد کن..درضمن فکر 
نکن با اين بهونه ها اجازه ميدم بری

به خودم لعنت فرستادم که چرا..چرا اومدم خونش تا گرفتار بشم..کاش آترين 
..هيچوقت به هوش نميومد

کمی راجع به آترين کنجکاو بودم..پرسيدم:آترين به هوش اومد..امممم..خوب..نه 
اينکه فک کنی نگرانشم اما ميخوام بدونم چطور بود؟

برای مدت کوتاهی حافظشو از دست داده..ما باهم ميريم آلمان-
چه مسخره..دقيقا عين پيشنهاد آرشاوين..اما اين يه دستور بود و هدچ جوره 

نميتونستم قبولش کنم



من باتو هيچ جا نميام-
خوب تو مجبوری که بيای..به محض اينکه حافظش برگرده دوباره تو رو يادش مياد -

و اونوقت..خودت که ميدونی
وای بدترين تصوری بود که ميتونستم داشته باشم از اينکه حتی يه بار ديگه طعم تلخ 

رابطه بااونو بچشم..تصورشم داغونم ميکرد

..چشمامو روهم فشار دادم و دوباره برگشتم به همون اتاق
گوشه تخت نشستم و پاهامو جمع کردم تو شکمم دستامو دورشون حلقه کردم و 

..سرمو گذاشتم رو زانوهامو آهی کشيدم

....يعنی دوباره اذيتای آترين شروع ميشد؟
.....ديگه توانشو نداشتم

..نميدونم چقد گذشته بود اما هنوزم سرم رو زانوهام بود و غرق افکارم بودم
صدای به هم خوردن در سالن به گوشم خورد..نياوش رفته بود..باسستی از جام بلند 

..شدم و درو باز کردم و بيرون رفتم

..خونه تو تاريکی محض فرو رفته بود و پرده ها کشيده شده بود
..پرده آشپزخونرو دادم کنار و درشو باز کردم که باد شديدی خورد تو صورتم

هوا تقريبا تاريک شده بود و باد شديدی ميوزيد
..باد موهامو پريشون کرد و بهم ريختشون..پنجررو بستم و از آشپزخونه بيرون اومدم



فضا خيلی غمگين بود..اما من از تاريکی خوشم ميومد..با بخت تيرم همخونی 
..داشت..ميگن اونايی که از رنگای تيره خوششون مياد افسردگی دارن

..لعنت به هرچی نامرده..مث آترين..متاسفانه نياوش هم داشت ميرفت قاطی نامردا
آترين انگار هنوز کامال انتقامشو نگرفته بود از من..از منی که هيچ نقشی تو اين 

..داستان نداشتم
..فعال تنها مردی که تو زندگيم بود فقط آرشاوين بود

..به افکارم پوزخندی زدم..از کجا معلوم اونم مث آترين و نياوش نشه
..وای خدانکنه..اگه اونم نامرد از آب دربياد داغون ميشم..له ميشم

پس نبايد اعتماد ميکردم به کسی..آره..ممکن بود بخواد منو ببره خارج فقط به قصد 
..استفاده

بود..از ديشب هيچی نخورده بودم و خيلی ضعف داشتم..اما  ساعتو نگاه کردم5عصر
تو خونه نياوش هيچی پيدا نميشد

..دلم ميخواست تو اين خونه بزرگ و تاريک و بی روح فقط گريه کنم

گوشيم زنگ خورد..رفتم سمتش طبق معمول آرشاوين بود جواب ندادم..ديگه 
..ميخواستم رابطمو باهاش کم کنم و کم کم تموم



:۳بار زنگ زد..ديگه داشتم کالفه ميشدم که جواب دادم
بله؟-

چرا جواب نميدادی-
کار داشتم..خوب..کاری داشتی؟-

نيال..ميخوام ببينمت-
حتی اگه بخوامم نميتونم..چون نياوش درو قفل کرده رفته-

داد زد که گوشيو از گوشم دور کردم و چشامو بستم
غلط کرده پسره عوضی آدرس بده بيام-

..آروم باش..آرشاوين نميخوام دردسر تازه برام درست بشه..بيخيال شو-
ينی چی نيال؟..دختر ميخوای دست رو دست بذاری زندگيت نابود -

بشه؟آررررره؟؟؟؟؟
..باپوزخند گفتم:ازين نابودتر؟من ديگه آب از سرم گذشته

اين حرفو نزن من..من نميذارم بيشتر از اين تباه بشی نيال..من دوستت دارم..ميتونيم -
باهم زندگی عالی بدون ذره ای غم و غصه شروع کنيم..خوشبختترين زن روی زمين 

!ميشی

...چقدر جمله آخرش عين جمله ای بود که يه روز آترين بهم زد..فرو رفتم تو گذشته

آترين بوسه پرمهری سرشونم زد که غرق لذت شدم..عاشق اين پسر بودم همه 》
..زندگيم بود

طوالنی بوسيدم که گفت:همينروزا ميام خواستگاريت..عشق من تو درکنارم  لباشو



《خوشبخت ترين زن دنياميشی

..باصدای داد آرشاوين از فکر و خياالم پرت شدم بيرون
چرا گريه ميکنی ديوونه؟مگه چی گفتم-

داشتم گريه ميکردم آره..زجرآور بود که هرلحظه خاطرات آترين ميومد تو ذهنم و 
..قلبمو بيشتر دردمياورد

چيزی نيس..من بايد برم-
من قربون اون اشکات برم اصال غلط کردم گفتم تو فقط گريه نکن-

..بسه آرشاوين-

قطع کردم و باجيغ گوشيمو پرت کردم تو ديوار و نشستم رو زمين و زجه زدم:آترين 
..لعنتيييی

کمی که آروم شدم اشکامو پاک کردم و رفتم سمت گوشی آش و الشم و دل و 
..رودشو جمع کردم..صفحش شکسته بود

باطريشو گذاشتم سرجاش داشتم درشو ميبستم که صدای چرخش کليد تو قفل باعث 
..شد برگردم سمت در

نياوش5-6تا نايلون پر دستش بود..از رو زمين برشون داشت و درو با پا 
بست چهرش تو  بست..فضای بيرون روشن بود تونستم ببينمش به محض اينکه درو

..تاريکی گم شد



عه..برق چرا خاموشه؟نيال..چرا تو تاريکی نشستی-
هيچی نگفتم که لحظه ای بعد چراغو روشن کرد و با ديدنم چشاشو ريز کرد..نايلونارو 

..ول کرد اومد سمتم

چونمو گرفت تو دستش و گفت:گريه کردی؟
بازم چيزی نگفتم..دستامو محکم کشيدم رو چشامو از جا بلند شدم و رفتم سمت 

اتاق که دستمو گرفت و گفت:نيال بامن قهری باشکمت که قهر نيستی..شدی پوست 
و استخون

باالخره به حرف اومدم..باصدای خش داری بخاطر جيغ هام گفتم:به تو ربطی 
نداره..من گشنم نيس

چی شده؟چرا گريه کردی؟من که ميدونم يه مرگت هس-
نياوش خواهشا گير نده حالم خوب نيس اعصاب ندارم-

اخم کرد و گفت:کی باعث شده اعصابت خوردشه؟
از لجم گفتم:خودت

بعد دقيقه ای سکوت گفت:خيلی خب ببخشيد..حاال اذيت نکن و بيا شام 
بخوريم..يخ کرد

چيزی نگفتم که رفت سمت يکی از نايلونا و بردش تو آشپزخونه



به يه دقيقه نکشيد بوی جوجه کباب خورد به دماغم..شکمم از گشنگی صدا داد اما 
..ميلی نداشتم

رفتم نشستم رو کاناپه و آهسته روش دراز کشيدم..باشنيدن صدای نياوش چشامو که 
بسته بودم باز کردم

لبخند دلنشينی زد و گفت:پاشو ديگه اذيت نکن..ميدونم گشنته
ابروهامو باال انداختم و گفتم:ميل ندارم تو بخور نوش جون

فور ی اخماشو کشيد تو هم و گفت:نه اصال نميشه باتو خوب رفتار کرد حتما بايد زور 
باال سرت باشه با کتک بيارمت سرميزشام تا يه چيزی کوفت کنی

داد زدم:گشنم نيس ديگه اه برو گمشووو خودت بخور ولم کن
اونم متقابال داد زد:اصال به درک..خوبی بهت نيومده

نه نيومده پاشو برو-
انقد گشنه بمون تا بميری-

از خدامه-

نگاه تندی بهم کرد و گفت:باش..بمير..اما قبلش حتما ساعت10يه سر بيا اتاقم  
..کارت دارم

تو چه کاری ميتونی بامن داشته باشی؟-
..وقتی اومدی ميفهمی-



..زيرلب گفتم:بشين تا بيام
..پشتشو کرد بهم و رفت سمت آشپزخونه..پوفی کشيدم و چشمامو بستم

آرشاوين گفت دوسم داره..هه..انتظار داره چکار کنم..باورکنم؟..من ديگه گول اين 
...نامرديارو نميخورم عشق يه چيز بيخوده اصال عشق تو اين دنيای کثيف وجود نداره

........پاشو بيا کارت دارم
چشمامو با کالفگی باز کردم و گفتم:تاندونم چکارم داری نميام که

اومد سمتم و گفت:تو جدی فکر کردی اومدی خونه خالت؟..من و تو زن و شوهريم 
..خانوم

خوب باشيم اما تا چند وقت ديگه اين صيغه لعنتی باطل ميشه و خالص-
خالص؟..هه..چی فکر کردی عزيزم؟همينجوری ولت ميکنم بری؟-

االن موقع اين حرفا نيس باورکن حال ندارم اعصابم ندارم-
از رو کاناپه بلند شدم و روبروش ايستادم و گفتم:به من دست  اومد سمتم که سريع

..نزن
عصبی شد و گفت:مث اينکه تو واقعا دلت واسه آترين تنگ شده نه؟..هوم؟..يانه 

دلت برای کتک خوردن از من تنگ شده..هان عزيزم؟
سرتاپاشو برانداز کردم و گفتم:هرکاری دلت ميخواد بکن..ديگه نه از تو ميترسم نه 

..آترين
پس چی؟..از کی ميترسی؟-

از هيچکس..ديگه نميخوام نيالی بی عرضه و مظلوم سابق باشم..ديگه اون نيال -



..مرد..اينم که ميبينی جلوت وايساده يه نيالی کامال جديده
پوزخندی زد و از باال تا پايين نگام کرد و گفت:ريزميبينمت خانوم کوچولو

..باحرص گفتم:عينک بزن بابابزرگ..درضمن من کوچولو نيستم تو زيادی گنده ای
ابروهاشو باال انداخت و برام دست زد و باخنده گفت:به به به چشمم روشن زبونتم که 

دراز شده..اما نگران نباش خودم قيچيش ميکنم
اومدم از کنارش ردشم که بازومو گرفت و منو دنبال خودش کشيد تو سالن که جيغ  

کشيدم و کلی لگد نثارش کر دم که گفت:باز که رم کردی..کاريت ندارم برو اون 
نايلونارو بردار بيا کارت دارم

با شک نگاش کردم و رفتم سمت نايلونا..همشون سنگين بودن..بدون اينکه نگاشون  
کنم دادم دستش که همشونو گرفت و کمر منو هم با يه دست ديگش گرفت و برد 

..سمت راه پله
باال نرم که گفت:کاريت ندارم بابا..عجبا..تو فقط بامن  وسط راه اومدم مقاومت کنم و

..بيا
بااينکه بهش اطمينان نداشتم اما باهاش رفتم..رفتيم تو اتاقش..درو بست و قفل کرد  

که از ترس خون تو رگام يخ بست و بابهت نگاش کردم که قهقهه ای زد و  
..گفت:چيه؟؟؟..ترسوخانوم..خانوم نيالی جديد ترسو
بازم خنديد که اخمامو کشيدم تو هم و گفتم:زهرمااار

باالخره خندشو قطع کرد و گفت:بيا اين لباسارو امتحان کن..همين امروز خريدم 
..برات..سايزتو ميدونستم نيازی نبود خودتو ببرم

نيازی نداشتم تو برام بخری..ميگفتی خودم ميومدم پولشو ميدادم-
..خفه باوا شوهرتم خيرسرم-



بازم گفت..و ميدونست چقدر بدم مياد و بخاطر همين هی تکرارش ميکرد..چشمامو 
..روهم گذاشتم و دست کشيدم تو موهام و نفسمو مثل فوت دادم بيرون

لباسای قشنگی برام خريده بود..معلوم بود همشون خيلی گرون شده..شرمندش شدم 
..اما چيزی نگفتم

نايلون آخری رو آورد و درکمال تعجبم نزديک10-20دست ست لباس زير آورد 
..بيرون

باچشای گرد شده نگاه کردمشون و لحظه ای بعد عصبی گفتم:اينا ديگه 
..چيه؟؟؟..مرسی بابت لباسا اما من اينارو نميخوام

..خجالت نداره که..باالخره نيازت ميشه-
آخه اينهمه ميخواستم چکار..فوق فوقش نزديک4روز ديگه می موندم و باالخره يه  

..کاری ميکر دم تا از دستش در برم
بامعده درد شديدی از خواب بيدار شدم و دلمو چسبيدم..خوب معلومه2روز بود 

غذای درست حسابی نخورده بودم و نتيجش شده بود اين..با اصرار و کلی دعوا با 
نياوش قبول کرد تنها تو يه اتاق ديگه بخوابم..دوست نداشتم کنارش باشم

ديگه نميتونستم دردو تحمل کنم..از تخت اومدم پايين..درو که قفل کرده بودم باز  
..کردم و از اتاق بيرون رفتم

دوييدم طرف آشپزخونه و در يخچالو باز کردم..يهو دستايی دور کمرم پيچيد که جيغ  
..کشيدم

نياوش بود..نامرد..خنديد و گفت:هيسسس..منم
زهرمار ترسونديم..دستاتو بکش ببينم..چکار داری؟-



ميدونستم گشنت ميشه اون قابلمرو بيار بيرون و غذاشو گرم کن بخور-
به دليل گشنگی زيادم چيزی نگفتم و کاری که گفت کردم

جوجه کباب با برنج برام گرم کرد و مقداری ريخت داخل بشقابی و گذاشت روبروم رو 
ميز غذاخوری

..خيلی گشنم بود بخاطر همين شروع کردم به خوردن تا درد معدم بيوفته
..اونقدر تندتند ميخوردم که نياوشو به خنده انداختم

ميون خنده گفت:من نميگيرم ازت کوچولو آروم بخور ميپره تو گلوت
راستش هم خجالت کشيدم هم خندم گرفت..اما خندمو همراه غذاقورت دادم و سعی  

..کردم آروم و خانومانه بخورم
و گفتم:ممنونم ..نصف بشقابو تموم کردم
عه..تو که چيزی نخوردی..همشو بخور-

نميتونم بخورم سير شدم-
خيلی خب عزيزم..برو بخواب-

..بشقابمو برداشت و خالی کرد تو ظرف و گذاشت يخچال
خودم بشقابو از دستش گرفتم شستم و بعد شب بخير به اتاق برگشتم..اينبار درو قفل 

نکردم
..دراز کشيدم رو تخت و اينبار با آرامش خوابيدم



..باصدای تقه ای چشامو باز کردم و از جام پاشدم
نياوش داخل شد و گفت:ظهربخير خانوم خوش خواب

گفتم:سالم..مگه ساعت چنده؟
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..وای چقد خوابيدم-
..فوری بلند شدم و خودمو انداختم تو دستشويی و بعدشم رفتم داخل حمام

..دوش سريعی گرفتم و با حوله از حموم خارج شدم
نياوش تو اتاق نبود..درکمال تعجب يه تاپ دوبنده کوتاه قرمز با شورتک خيلی کوتاه و 

فجيعی که جنسش لی بود برام گذاشته بود..باچشای گرد شده لباسارو برانداز 
..ميکردم..چه انتظاری از من داشت؟..که اينارو بپوشم؟

البد ميخواست قبر هردومونو بکنه..بيتوجه به اون لباسا رفتم سراغ نايلون لباسا و 
شلوارايی که برام خريده بود و يه تيشرت تنگ سورمه ای و يه شلوار آزاد مشکی 

..پوشيدم و بعد از سشوار کشيدن موهام از اتاق خارج شدم
..نياوش روبروی تی وی نشسته بود و شبکه هارو باال پايين ميکرد که زنگ خونرو زدن
درو باز کرد..نميدونستم کيه..بعد از گرفتن چند جعبه از شخصی که پشت در بود و 

..ديده نميشد مقداری پول داد و درو بست
..با ديدن جعبه های پيتزا تو دستش فهميدم که پيک بوده

پرسيدم:هميشه انقدر فست فود ميخوری؟
نگاهی به سرتاپام کرد و بی توجه به سوالم گفت:چرا لباسايی که من گذاشتم نپوشيدی؟
انتظار داشتی اونارو بپوشم؟..اونا بی اندازه تنگ و کوتاه بودن و ترجيح دادم اينارو -

بپوشم



دست بردار نيال..غريبه ای که تو اين خونه نيست..منم و تو..خوب منم که شوهرتم -
دوباره اين کلمه کذاييرو گفت و باعث عذابم شد..اخمامو کشيدم تو هم و  

..گفتم:دوباره شروع نکن..من با اين لباسا راحت ترم
يه نگاه خمسانه بهم کرد و ديگه چيزی نگفت..بازم جای شکرش باقی بود کاری به  

..کارم نداشت
وای خدا کاش ميتونستم واسه خودم يه زندگی مستقل داشته باشم و خودم واسه خودم 

..تصميم بگيرم
همه مردا زور گوان..از همشون متنفرم

و رفتم سمت يکی از کاناپه های تک نفره و نشستم روش..به  دندونامو روهم ساييدم
..تلويزيون خيره بودم اما به چيز ديگه ای فکر ميکردم

گوشيمو از ديروز تاحاال خاموش کرده بودم..روشنش کردم که سيل پياما از طرف 
آرشاوين هجوم آوردن همگی

:دونه دونه بازشون کردم
نيال ببخشيد باعث گريت شدم-

چرا  گوشيت خاموشه ديوونه -
وای نيال کارت دارم-

روشن کن اين المصبو-



.همه پياماشم ازين قبيل بود که آخراش تبديل به فحش شده بود
بالفاصله گوشيم زنگ خورد..خودش بود..آرشاوين..نگاه زيرچشمی به نياوش که ظاهرا 
همه حواسش معطوف تلويزيون بود کردم و از سرجام بلندشدم و رفتم تو اتاق و جواب 

:دادم

الو-
دادکشيد:از ديروز تاحاال مردم و زنده شدم آخه آدمم انقد ديوونه؟؟؟نيال کاش 

ميفهميدی چه حسی دارم اونوقت اينجوری باکارات ديوونم نميکردی

وای خدايا صداش چه بغضی داشت..اومدم صحبت کنم که صدای بوق آزاد تو گوشم 
..طنين انداخت قطع کرده بود

چشمامو روهم فشار دادم..شمارشو گرفتم که جوابمو نداد و قطع کرد 

دوباره زنگ زدم اينبار خاموش بود..نميفهميدم چکار ميکنم داشتم منت آرشاوينو 
!ميکشيدم؟

يه حس خاصی بهش داشتم نميتونستم نسبت بهش بی تفاوت باشم و طاقت قهرشو 
نداشتم انگار..چم شده بود..مگه قول نداده بودم وابسته هيچ مردی از جمله آرشاوين 

..نشم

نفسمو پر سروصدا خارج کردم و تو موهام دست کشيدم و شروع کردم راه رفتن تو 
اتاق..هی طول و عرض اتاقو راه ميرفتم و شماره آرشاوينو ميگرفتم..اما هربار خاموش 



..بود

داشتم ديوونه ميشدم..نگران بودم..ميخواستم بی تفاوت باشم اما نميشد..آرشاوين يه 
جورايی با همه فرق داشت..صادقانه محبت ميکرد و چه عاشقانه بهم گفت دوسم 

..داره...اعتراف ميکنم حال خوشی داشتم وقتی گفت دوسم داره

اما نميخواستم به خودم بقبولونم که منم نسبت بهش يه حسايی داشتم
تنم از يه ترس ورود يه عشق ديگه به قلبم لرزيد..نبايد عاشق ميشدم

..اما من عاشق آرشاوين نبودم..فقط يه حس دوست داشتن بود

در اتاق باز شد و نياوش وارد شد که گفتم:طويله نيستا..نميتونی يه در بزنی بعد بيای 
تو؟

درحالی که نزديکم ميشد گفت:زنمی چه مشکلی داره؟
لبامو با حرص جوييدم و نگاه عصبيمو دوختم تو چشاش

دستامو گذاشتم رو سينش و گفتم:جلو نيا
چراعزيزم-

چشمامو با عصبانيت بستم و به عقب روندمش و از اتاق خارج شدم
..حسابی اعصابم ريخته بود بهم..روز خيلی بديو شروع کردم

وسط حال داد زدم:من ميخوام برم بيروووون..دارم ميپوسم تو اين خونه بابا بخدا منم 



آدمم درک کن 
نياوش اومد کنارم و گفت:بيخود داد و بيداد راه ننداز..زن نبايد از خونه شوهرش بره 

بيرون

درحالی که اشکم سرازير بود با جيغ گفتم:دآخه بی انصاف کدوم شوهری درو رو زنش 
قفل ميکنه عين اسير تو خونه نگهش ميداره

..لبخند کمرنگی اومد رو لباش و گفت:پس باالخره قبول کردی شوهرتم

چشمامو گرد  کردم و گفتم:من غلط بکنم..تو کجا شوهر منی؟؟اگه هم قرار بود شوهرم 
باشی..من شوهر اينجوری نميخوااام

اومد جلو و چونمو گرفت تو دستش و روی لبامو بوسيد که با انزجار سرمو 
برگردوندم..گفت:اگه قول بدی دخترخوبی باشی و امروز بيای بريم عقدت کنم منم 

شوهر خوبی ميشم برات گلم

عقب رفتم و گفتم:نميخوام شوهرم باشی اين صيغه لعنتيم هرچی سريع تر باطلش کن 
من برم از اين جا...نياوش توروجون عزيزت بذار برم ازت خواهش ميکنم بذار برم 

...ديگه

اخماش رفت تو هم و گفت:بری که چی بشه؟صيغه رو از بين ببريم چی ميشه اونوقت 
..هان؟

درحالی که ميومد جلوگفت:بدبخت بيچاره تو االن جز من هيچ کسو هيچ جای دنيا 



نداری..خانوادت از دست رفت..اگه عاقل باشی به حرفم گوش ميکنی و کاری که  
گفتم انجام ميدی

.دوييدم تو اتاق و درو قفل کردم..نشستم پشتش و زدم زير گريه
نميدونستم چکار کنم..شايد بهترين راه اين بود با آرشاوين برم..برم خارج..ولی 

..چطور..وقتی نياوش درارو قفل کرده بود و نميذاشت بدون اجازش حتی آب بخورم

خدايا بس نيس؟آخه چقد بدبختی..دارم ديوونه ميشم..ای کاش هيچوقت وارد اين 
بازی کثيف نميشدم..اونوقت منم با آرامش داشتم زندگيمو ميکردم..پيش 

خانوادم..وای خدا

..اين حرفا ديگه فايده ای نداشت اينو خوب ميدونستم ولی بازم تکرار ميکردم
صدای زنگ خونه بلند شد..گريمو قطع کردم و گوشامو تيز..تا ببينم کيه که صدای يه 

..مردو شنيدم که داشت با نياوش خوش و بش ميکرد

چند لحظه بعد چند تقه به در اتاقم خورد که گفتم:بله؟
نياوش گفت:مهمون داريم زودبيا

زيرلب گفتم:مردشور خودتو مهموناتو باهم ببرن
باحرص بلند شدم و رفتم سراغ کمدم..همه لباسامو کندم و يه بلوز بنفش يقه گرد 

همراه با شلوار جين مشکی پوشيدم و شروع به آرايش کردم..چشامو طوری آرايش  
کردم که آثاری از گريه توشون نباشه



موهامو شونه زدم و همينجور باز دور م رها کردم و يه شال مشکی آزاد انداختم رو 
موهام..از پشت معلوم بودن..زياد مهم نبود واسم

از اتاق خارج شدم که ديدم2-3تا پسر تو پذيرايی نشستن که همسن و سال نياوش 
بودن..حسابی تعريفاشون گل انداخته بود و ميخنديدن

سالمی کردم که همه با خوشرويی جوابمو دادن و به احتر ام بلند شدند..همشون بهم 
..تبريک ميگفتن

..يکيشون که از همه خوشتيپ تر و بهتر بود گفت:نامزديتونو تبريک ميگم خانوم
آهسته تشکر کردم و راهی آشپزخونه شدم..آب پرتغال ريختم و براشون بردم..همشون 

..يه جور خاصی نگام ميکردن

..موذب بودم واسه همين رفتم کنار نياوش نشستم
..يکی از دوستاش که خيلی هم شوخ بود گفت:کلک سليقت عاليه ها

و با چشم و ابرو به من اشاره کرد..نياوش سرخوش خنديد و گفت:پس چی فکر  
..کردی

اصال از بودن تو جمعشون راحت نبودم..همشون مرد بودن و من احساس غريبی 
ميکردم..آروم با گوشه شالم بازی ميکردم..نميدونم چقد گذشت  که بعد از کلی فک 

زدن باهم بلند شدن و قصد رفتن کردن



همشون برامون آرزوی خوشبختی کردن و يکيشون پرسيد:عروسيتون کی هستش؟
نياوش گفت:عروسی نميگيريم..اينجوری نيالهم راحت تره..ميريم آلمان

..ديگه حوصله موندن اونجارو نداشتم ازشون خدافظی کردم و رفتم سمت اتاقم
همش تو همين اتاق کذايی بودم..بيرون نميرفتم و اين موضوع خيلی نياوشو عصبی  

..کرده بود
روز از اون روز گذشته بود و در روز 2-3بار از اتاق خارج ميشدم و خيلی کم 3

..نياوشو ميديدم..شده بودم يه افسرده گوشه گير

همه اين  تو اتاق نشسته بودم و طبق معمول آهنگ گوش ميکردم و به خودم و مسبب
اتفاقا لعنت ميفرستادم که تقه ای به در وارد شد و پشت بندش صدای نياوشو شنيدم  

که گفت:تا کی ميخوای خودتو اون تو حبس کنی؟..بيا کارت دارم خوب 
گفتم:اما من با تو هيچ کاری ندارم..برو بذار به درد خودم بميرم نياوش..ولم کن

عصبی داد زد:خفه شو نيال..يا االن اين درو باز ميکنی يا خودم ميشکونمش..ميدونی  
که اينکارو ميکنم

پوزخندی زدم و سرمو گذاشتم رو زانوهام که تو شکمم جمع کرده بودم..يهو ضربه 
محکم و پرصدايی خورد به در..اهميتی ندادم..بعد چن دقيقه بازم يه ضربه ديگه که 

...صدای بدی داد و حس کردم يه چيزی افتاد

با وحشی گری در اتاقو شکسته بود..بازم خونسرد و خالی از هراحساسی  بله..نياوش
نيم نگاهی بهش انداختم و به حالت قبل برگشتم که بازوم توسط نياوش کشيده 



..شد..حتی نای اينو نداشتم که بازومو از حصار دستای پرقدرتش آزاد کنم

موهامو از تو صورتم زد کنار و گفت:اگه خودت خودتو ببينی و حشت 
ميکنی..وضعيتت خيلی آشفتس..چرا اينطوری ميکنی نيال؟..من کاری کردم که3روزه به 

هم ريختی و درست حسابی غذا نميخوری؟..حتی زورت مياد منو گناه کنی..چرا؟چی  
کم گذاشتم؟..من ميخوام تو خوشبخت باشی..در رفاه و آرامش..بده؟

پوزخندی زدم که عصبی نگام کرد..سريع چشام پر اشک شد و با صدايی لرزون  
گفتم:تنها چيزی که ازت ميخوام اينه که بذاری برم..فقط ميخوام برم..همين

دادکشيد:کجابری؟؟؟..خوب همينجا زندگيتو بکن عين آدم..نکنه دلت واسه اون 
پسره تنگ شده؟..همون دکتره؟..{غريد}آره؟؟؟؟؟؟؟

باحرص جيغ زدم:آره آره ميخوام برم پيشش..ميخوام برم پيشش چون دوستش دارم 
چون اونه که لياقت من و عشقمو داره..نميدونم چند وقته اما..اون خيلی وقته شده 
..زندگيم..عاشقشم نياوش..به اندازه کل دنيا..ولی به همون اندازه هم از تو متنفرم

يهو برزخی شد..چشاش سرخ شد و رگ گردنش زد بيرون..درست عين همون موقع که 
حسابی ازش کتک خوردم..تا اومدم چيزی بگم سيلی محکمی زد بهم که باعث شد 

..پرت بشم رو تخت
باتموم وجودش داد زد:کثافت عوضيييی..که عاشق اونی؟؟؟؟..ميکشمت نيال به والی 

علی زندت نميذارم..تو االن زن منی صاف صاف تو چشام زل ميزنی ميگی عاشق 
يکی ديگه ای؟؟؟؟؟



..تاسيلی پشت سرهم بهم زد و  گرفتم به باد کتک4
تو اتاق فقط صدای جيغ و گريه های پردرد من و منعره ها و فحش های نياوش شنيده 

..ميشد
..حس ميکردم تمام استخونام دونه دونه زير مشتای محکم نياوش درحال خورد شدنه

..بدتر از کتکايی که بهم زد تجاوز بی رحمانه ای بود که بهم کرد
تمام لباسامو پاره کرد..اون شب بدترين دردو تحمل کردم...از هر دردی زجرآورتر بود

..موهامو از پشت تو مشتاش گرفته بود و از پشت محکم بهم ضربه ميزد

...نميدونم چی شد..از حال رفتم و ديگه چيزی نفهميدم
چشمامو با درد باز کردم..تمام تنم کوفته بود..خواستم دستمو تکون بدم که خيلی 

دردم گرفت و آخ بلندی گفتم که کسی وارد اتاق شد..نياوش بود..ديگه حتی 
نميخواستم يه بار ببينمش..عوضی آشغال..صورتمو برگردوندم که گردنم درد  

..گرفت..بی هوا اشکام سرازير شد
بهم نزديک شد..وقتی نگاهش کردم عاری از هر احساسی بود..ولی..نفرتو توشون 
ميشد ديد..چشاش از نفرت برق ميزد..چشای منم دست کمی ازون نداشت..تمام 

نفرتمو ريختم تو چشام و زل زدم بهش که با پوزخند گفت:ميدونستی خيلی سگ 
جونی؟..دختر100تاجون داری..هرکی جای تو بود االن مراسم شب هفتش بود

اخم غليظی کردم و باصدايی که بخاطر جيغ افتضاح خش دار شده بود گفتم:تا 



آترين عوضی تر از خودت نگيرم نميميرم..هم انتقام خودمو  انتقاممو از تو و اون
..بخاطر اين باليی که سرم آورديد هم بخاطر نابودی خانوادم

چند لحظه زل زد بهم و بعدشم خواست از اتاق خارج بشه که دستشو گرفتم و  
گفتم:چند وقته بيهوشم؟

برگشت و گفت:يک هفته..البته بيهوش بيهوشم که نبودی..اتفاقا هرشب هذيون های 
..عاشقانه ميگفتی..همش آرشاوين جونتو صدا ميزدی

..پوزخند اعصاب خوردکنی زد و از اتاق خارج شد
..گوشيمو از پاتختی برداشتم که نگاهم به دستام افتاد..پر از زخم و کبودی

..با بدبختی شماره آرشاوينو گرفتم..بازم مثل دفعات قبل جواب نداد
..حدس ميزدم يه چيزايی شده..پتو رو کشيدم رو سرم و هق هقم فضای اتاقو پر کرد
پيش خودم اعتراف کردم که حسابی دلتنگشم..حاال درک ميکردم که چقدر دوستش 

دارم..اون همه چيزم بود بعد از نابودی زندگيم..تونست برای چندماه آرامشو به زندگی 
..درب وداغونم برگردونه

اما چه فايده..همينطور گريه ميکردم و اشک ميريختم که نياوش وارد اتاق شد و  
..گفت:بيخودی گريه نکن..زنگ زدنتم بهش ديگه بی فايدس

با ترس گريمو قطع کردم..ترسيدم باليی سرش آورده باشه که گفتم:چکارش کردی 
عوضی؟

باپوزخند گفت:نترس حالش از من و تو هم بهتره..فقط همون يه هفته پيش رفتم 
خونش..تعجب نکن هميشه دورادور زير نظرت داشتم..البته کتک حسابی ازم 

خورد..بهش گفتم که تو زن منی و حق نداشته بهت نزديک بشه تااين حد..بهش گفتم  



که پاشو از زندگيمون بکشه بيرون و اون پاشو واقعا از زندگی به ظاهر مشترک و 
عاشقونمون کشيد بيرون..البته واسه4روز ديگه بليط داره ها..اما خواستم گفته باشم

با تعجب و بغض و نفرت زل زدم بهش و گفتم:به کجا؟
...............پاريس-

زدم زير گريه..جوری گريه ميکردم که دل سنگم برام آب ميشد..من بايد قبل رفتن 
..ميديدمش..بايد واسه آخرين بار اون چشای آبی و مهربونو ببينم وگرنه ميميرم

زجه ميزدم و اسمشو صدا ميزدم..يه بار آترين و يه بار ديگه نياوش زندگيمو داغون  
..کردن

نياوش قهقهه نفرت انگيزی زد و گفت:تا صبح گريه کن حاال
..از اتاق خارج شد و منو با يه دنيا غم و غصه رها کرد

چشمامو با درد باز کردم..تمام تنم کوفته بود..خواستم دستمو تکون بدم که خيلی 
دردم گرفت و آخ بلندی گفتم که کسی وارد اتاق شد..نياوش بود..ديگه حتی 

نميخواستم يه بار ببينمش..عوضی آشغال..صورتمو برگردوندم که گردنم درد  
..گرفت..بی هوا اشکام سرازير شد

بهم نزديک شد..وقتی نگاهش کردم عاری از هر احساسی بود..ولی..نفرتو توشون 
ميشد ديد..چشاش از نفرت برق ميزد..چشای منم دست کمی ازون نداشت..تمام 

نفرتمو ريختم تو چشام و زل زدم بهش که با پوزخند گفت:ميدونستی خيلی سگ 
جونی؟..دختر100تاجون داری..هرکی جای تو بود االن مراسم شب هفتش بود



اخم غليظی کردم و باصدايی که بخاطر جيغ افتضاح خش دار شده بود گفتم:تا 
انتقاممو از تو و اون آترين عوضی تر از خودت نگيرم نميميرم..هم انتقام خودمو 

..بخاطر اين باليی که سرم آورديد هم بخاطر نابودی خانوادم
چند لحظه زل زد بهم و بعدشم خواست از اتاق خارج بشه که دستشو گرفتم و  

گفتم:چند وقته بيهوشم؟
برگشت و گفت:يک هفته..البته بيهوش بيهوشم که نبودی..اتفاقا هرشب هذيون های 

..عاشقانه ميگفتی..همش آرشاوين جونتو صدا ميزدی
..پوزخند اعصاب خوردکنی زد و از اتاق خارج شد

..گوشيمو از پاتختی برداشتم که نگاهم به دستام افتاد..پر از زخم و کبودی
..با بدبختی شماره آرشاوينو گرفتم..بازم مثل دفعات قبل جواب نداد

..حدس ميزدم يه چيزايی شده..پتو رو کشيدم رو سرم و هق هقم فضای اتاقو پر کرد
پيش خودم اعتراف کردم که حسابی دلتنگشم..حاال درک ميکردم که چقدر دوستش 

دارم..اون همه چيزم بود بعد از نابودی زندگيم..تونست برای چندماه آرامشو به زندگی 
..درب وداغونم برگردونه

و اشک ميريختم که نياوش وارد اتاق شد و   اما چه فايده..همينطور گريه ميکردم
..گفت:بيخودی گريه نکن..زنگ زدنتم بهش ديگه بی فايدس

با ترس گريمو قطع کردم..ترسيدم باليی سرش آورده باشه که گفتم:چکارش کردی 
عوضی؟

باپوزخند گفت:نترس حالش از من و تو هم بهتره..فقط همون يه هفته پيش رفتم 
دورادور زير نظرت داشتم..البته کتک حسابی ازم  خونش..تعجب نکن هميشه



خورد..بهش گفتم که تو زن منی و حق نداشته بهت نزديک بشه تااين حد..بهش گفتم  
که پاشو از زندگيمون بکشه بيرون و اون پاشو واقعا از زندگی به ظاهر مشترک و 

عاشقونمون کشيد بيرون..البته واسه4روز ديگه بليط داره ها..اما خواستم گفته باشم

با تعجب و بغض و نفرت زل زدم بهش و گفتم:به کجا؟
...............پاريس-

زدم زير گريه..جوری گريه ميکردم که دل سنگم برام آب ميشد..من بايد قبل رفتن 
..ميديدمش..بايد واسه آخرين بار اون چشای آبی و مهربونو ببينم وگرنه ميميرم

زجه ميزدم و اسمشو صدا ميزدم..يه بار آترين و يه بار ديگه نياوش زندگيمو داغون  
..کردن

نياوش قهقهه نفرت انگيزی زد و گفت:تا صبح گريه کن حاال
..از اتاق خارج شد و منو با يه دنيا غم و غصه رها کرد

جدی جدی قرار بود بره و تنهام بذاره؟..پيش يه گرگ..شايدم دوتا..اگه آترين بازم 
سروکلش پيدابشه چی..و ای خدايا..من چقدر داغون و بدبختم..

بدن درد شديدی داشتم..حس ميکردم از يه ساختمون20طبقه پرت شدم پايين..لعنت 
بهت نياوش که فقط بلدی زور بازوتو نشونم بدی..

با دستای زخمی و کبودم آهسته رون پامو ماساژ دادم..خيلی درد ميکرد جوری که 
اشکم درومد..

گوشيمو برداشتم..به شدت نياز داشتم به يه آهنگ که کمی دردامو تسکين بده..



يه آهنگو شانسی پلی کردم که صدای روح نواز و آرامشبخش مرتضی پاشايی پيچيد تو 
اتاق و سکوتو شکست:

اين بار تو انتخاب شدی برای کشتن صدام

اجير شده دست هوس به قيمت اشک چشام
.
.

عادت شده راحت بکش فکر عذاب من نباش

قلبم نمی ترسه بزن نگاه نکن به گريه هاش
.
.

بزن بزن آدمکش بزن تو با بی رحمی

بزن که من راحت شم از اين وجود زخمی
.
.

بزن بزن آدمکش اين اولين بارم نيست



گريم به حال دلته اين گريه از رو غم نيست
.
.

عادت شده راحت بکش فکر عذاب من نباش

به گريه هاش قلبم نمی ترسه بزن نگاه نکن

اين آهنگ يه جورايی انگار حرفای خودم بود به نياوش..اشکام رو گونم جاری 
بود..بازم اون آهنگو گوش کردم..انقدر گوش کردم و گريه کردم تا کمی سبک شدم..

در اتاق باز شد و نياوش اومد داخل..اشکامو پاک کردم که فکر نکنه من ضعيفم..

اما انگار از چشمای سرخم فهميد که گفت:ای بابا..با گريه کردن چی درست 
ميشه؟..بگو ببينم چته؟کجات درد ميکنه؟

با بغض و گريه ناليدم:جای سالم برام باقی گذاشتی؟..از همه بيشتر قلبم درد ميکنه که 
دودفعه به دست دوتا گرگ تيکه پاره شده..



لحظه ای با دلسوزی نگام کرد ولی باز به حالت قبلش برگشت و اخمی کرد و  
گفت:خيلی خب..لباستو بزن باال ميخوام پماداتو بمالم..

گفتم:الزم نکرده..بده به خودم..

بااخم غريد:عصبيم نکن نيال..کاری که ميگم بکن..

- اگه کاری که ميگی نکنم ميخوای بزنی؟..خب بزن..اصال يه چاقو بردار بکن تو قلبم 
راحتم کن

يه خفه شو گفت و لباسمو باال ززد..با ديدن کبودی ها و زخمای بدنم چشمامو 
بستم..شروع کرد به ماليدن پماد روی تن کبودم..

***

حسابی حوصلم سر رفته بود..3روز بود تو اتاق رو تخت خوابيده بودم تکون 
نميخوردم..کبوديام بهتر شده بود همينطور دردام..

با يادآوری اينکه فردا قراره آرشاوين بره و واسه هميشه تنهام بذاره بازم حالم خراب 
شد..اينروزا با يه تلنگر کوچيک سريع اشکم درميومد..



از رو تخت بلند شدم ايستادم..درد داشتم اما آهسته و لنگان لنگان به طرف در اتاق 
رفتم..از اتاق خارج شدم..

نياوش خونه نبود..چه بهتر..حس ميکردم وقتی کنارمه نميتونم نفس بکشم و احساس 
خفگی ميکردم..شايدم از دوری آرشاوين بود..بغض بدی گلومو گرفته بود..

رفتم سمت کاناپه و نشستم روش و لبامو از درد گاز گرفتم و آهسته تو جام تکون 
خوردم و جابه جا شدم..

صدای چرخيدن کليد تو قفلو شنيدم و آه از نهادم بلند شد..

حتی نگاهش نکردم که صداشو شنيدم:کی به تو اجازه داد از جات بلندبشی؟

حرصم گرفت و گفتم:نيازی به اجازه کسی نداشتم..

کنارم نشست که فاصله گرفتم ازش..

گفت:االن حالت خوبه که بلندشدی؟

باپوزخند گفتم:مگه برات مهمه؟

اخماشو کشيد تو هم و چيزی نگفت و از جاش بلند شد..

داشت ميرفت که گفتم:نياوش..من باور نميکنم که قراره آرشاوين بره..بهم ثابت کن



صورتشو به حالت نيم رخ سمتم گرفت و گفت:باش..ثابت ميکنم بهت..فقط تو االن 
برو استراحت کن تا واسه فردا جون داشته باشی تا صبح بشينی گريه کنی از فراغ 

عشقت

اخمامو کشيدم تو هم..به راهش ادامه داد و رفت تو اتاقش که جلوی چشمم از 
که توش بود پر شد و يهو سرازير شد رو گونم..با هربدبختی بود خودمو به  اشکايی

اتاق رسوندم و گوشيمو برداشتم و شماره آرشاوينو گرفتم..لعنتی خاموش بود..گوشيمو 
پرت کردم رو تخت و نشستم رو تخت و هق هق کردم..

گوشيمو برداشتم و وارد عکسام شدم..تنها عکسی که از آرشاوين داشتم..يادش بخير 
وقتی اومد خونم ازش گرفتم..اونم از من يه عکس گرفت..وای خدا..آخه چرا 

اينجوری شد؟چرا اين دنيا چشم نداره خوشی منو ببينه..

رو تخت دراز کشيدم و به عکسش خيره شدم..آهسته نزديک لبام بردمش و 
بوسيدمش و شروع کردم با اشک و آه باهاش حرف زدن:



- چطور تونستی تنهام بذاری آرشاوين..چطور ميتونی منو رها کنی پيش يه گرگ وحشی 
و بری..دارم ميميرم آرشاوين ميدونم طاقت نميارم و ميميرم..بگو دروغه که ميخوای 

بری..چرا درست وقتی که فهميدم عاشقتم اينجوری شد؟..ای کاش من به حرفت گوش  
کرده بودم و باهات ميومدم فرانسه..اگه گوش کرده بو دم االن باتو و درکنار تو بودم..

صورتمو فشار دادم تو بالش و از ته دل جيغ کشيدم و گريه کردم..

***

- غذاتو بيارم اتاق؟

- نه

از رو تخت بلند شدم و لنگان لنگان از اتاق بيرون رفتم..از صبح هيچی نخورده بودم 
و ضعف داشتم..ساعتو نگاه کردم..9شب بود..

و نشستم..تو اين3روز غذام فقط سوپايی بوده که نياوش  رفتم سمت ميز غذاخوری
بسته حاضريشو ميگرفت و ميخوردم..

بازم از همون سوپا بود..با انزجار نگاهش کردم و گفتم:نميخورم..

کمی نگاهم کرد و بعدش گفت:گشنت نيس؟..يا سوپ نميخوری

- ازين سوپا ديگه واقعا حالم بهم ميخوره



سوپو از جلوم برداشت و گفت:پيتزا ميخوری؟

چيزی نگفتم..اصال زورم ميومد باهاش همکالم بشم خودش برام چند تيکه پيتزا  
گذاشت..يه تيکه برداشتم و درحالی که ميخوردم اخمام تو هم بود و عميق تو فکر 

رفتم..

تو فکر اون روزايی که با آرشاوين بودم..اون موقع ها که از کارش ميزد و بخاطرم ميومد 
ديدنم..به خودم قول داده بودم وابسته نشم بهش..وابسته که شدم هيچ  خونم به

عاشقشم شدم..خوب هرکس جای من بود عاشقش ميشد..اون خيلی مهربون بود و 
باصداقت..نه مثل بعضيا وحشی..

باصدای نياوش به خودم اومدم..:بخور ديگه..من تموم کردم تو هنوز همون يه تيکه تو 
دستته..

غذامو که خو ردم از جام بلند شدم و خواستم برم سمت اتاق که نياوش مچمو  
گرفت..مچم هنوز درد ميکرد و بخاطر همين جيغم رفت هوا که گفت:چته؟

بااخم و غيض گفتم:تو چته؟..روانی نميفهمی دستمو زدی  ناکار کردی حاال هم 
محکم ميگيريش؟..آخ



- خيلی خب..داد نزن..فقط خواستم بهت بگم زودتر بخوابکه فردا واسه بدرقه  
کردن عشقت جون داشته باشی

بعدشم پوزخندی زد و مچمو ول کرد و رفت سمت اتاقش

دستامو مشت کردم و رفتم تو اتاق خودم و درو محکم کوبيدم بهم و با اعصابی 
خراب دراز کشيدم رو تختم و هرچی فحش عالم بود نثار روح و جسم نياوش کردم

وقتی دلم خنک شد و کمی از عصبانيتم فروکش کرد چشمامو بستم و بعد چند دقيقه 
به خواب رفتم

***

با تکونای دستی چشمامو باز کردم تا ببينم کيه منو از خواب بيدار کرده که ديدم 
نياوشه..خروس بی محل..اخمی کردم و گفتم:خوابم مياد ولم کن

گفت:اما امروز روز مهميه..روزيه که ميخوام بهت ثابت بشه که او ن پسره دارره برای 
هميشه از ايران خارج ميشه..



با بغض ناليدم:برو ولم کن..بهم ثابت شد اوکی..باشه..رفت که رفت چکار کنم؟..منم 
باالخره از دست تو خالص ميشم.

باخونسردی گفت:هرطور ميلته..اما2ساعت مونده به پروازش

لبامو گاز گرفتم که صدای گريم بلند نشه..سرمو کردم زير پتو اشک ريختم..اما بی 
صدا

صدای باز و بسته شدن در اتاق نشون ميداد که نياوش رفته

از زير پتو بيرون اومدم و اشکامو پاک کردم..چند روز بود حموم نرفته بودم و حسابی 
به هم ريخته بودم..لباسامو دراوردم و چشمم به کبوديايی خورد که بعضياشون خوب 

شده بود اما بيشترشون هنو ز هم پررنگ بودند..

رفتم سمت حموم اتاق و وانو از آب گرم پر کردم و نشستم داخلش..با وسواس 
خاصی شروع کردم به شستن و تميز کردن خودم..بدنمو محکم و تميز شستم جوری  

که قرمز قرمز شده بود و کلی کبوديا درد گرفت..موهامم شستم..کف سرم درد ميکرد 
و ميسوخت از بس که نياوش موهامو کشيده بود..



بعد از يک ربع از حموم خارج شدم و يه تيشرت و شلوار جين تنگ پوشيدم و موهامو 
سشوار کشيدم و بستم..صورتم خيلی کم کبود و زخم بود..يعنی آثارشون داشت از 
بين ميرفت..بيشتر از اوقات ديگه پنکک زدم و پررنگ تر از هميشه آرايش کردم..

نميدونم چرا اينکار ارو ميکردم..ولی از قصد تيشرت پوشيدم که نياوش کبوديايی که 
روی بدن ظريفم نشونده بود ببينه و کمی خجالت بکشه..

از اتاق بيرون رفتم که با تعجب نگام کرد و گفت:اوهوع..چه تيپی زدی..

خيلی جدی و سرد گفتم:من آمادم بريم..هنوز کامال بهم اثبات نشده که آرشاوين داره 
ميره

شونه ای باال انداخت و گفت:برو مانتوتو بپوش تا بريم

اينو گفت و راه افتاد سمت اتاقش..

***

بعد از پوشيدن مانتوی مشکيم شال مشکی هم پوشيدم و از اتاق خارج شدم که  
گفت:آرايشتو کمترکن



گفتم:به نفع خودته اينجوری بيام..دوست نداری که آثار وحشی گری هات معلوم 
باشه؟

بااخمگفت:حواستو جمع کن چی از دهنت درمياد

با پوزخند تنه ای بهش زدم و درهمون حال گفتم:حرف حق تلخه..!

در خروجی رو باز کردم و کفشامو پوشيدم..وای باورم نميشد باالخره دارم برای چند 
دقيقه از اين خونه بيرون ميرم..

وقتی نياوشم از خونه خارج شد درو بست و دکمه آسانسورو ز د..هردو وارد آسانسور 
شديم و دکمه پارکينگو زد..

در ماشينو با ريموت باز کرد و نشست و منم نشستم کنارش..تو دلم غوغا بود و 
خيلی استرس داشتم و ميترسيدم که قراره چی بشه و من چی قراره ببينم..از استرس با  

از زير نظرم  گوشه شالم بازی ميکردم و چشم به مغازه هايی دوخته بودم که مدام
ميگذشتند..نياوش ماشينو با سرعت ميروند و منم سرمو برگردونده بودم سمت شيشه 
ماشين و بيرونو نگاه ميکردم..به آدمايی که خوش و خرم و فارغ از هر غمی درحال 

قدم زدن بودن..واقعا بهشون حسوديم ميشد..



وقتی ماشين توقف کرد فهميدم که رسيديم سريع از ماشين پياده شدم که ديدم روبروی 
فرودگاهيم..

دلم هری ريخت و استرسم زياد شد..کف دستام يخ زده بود..با قرار گرفتن دست 
نياوش پشت کمرم به خودم اومدم..به جلو هدايتم کرد..پاهام با سستی پيش ميرفت که  

گفت:تندتر بيا االن ميره نميبينی

وارد شديم..مردم زيادی اونجا بودن که بعضياشون عازم سفر بودند و بعضيا منتظر 
مسافرشون..

چشم چرخوندم تا چهره آشنايی رو پيدا کنم..اونقدر گشتم و گشتم تا باالخره 
ديدمش..

نياوش گفت:اونجاس

صدای زنی تو فضا پيچيد که از بلندگو اعالم ميکرد که پرواز پاريس قراره بلند بشه..

وسيله نياوش کشيده شد.. ميخواستم برم سمت آرشاوين ولی دستم محکم به

صداش زدم که سريع منو برگردوند و بزور از اونجا کشيدم بيرون..



آرشاوين لحظه ای برگشت و دور و برشو نگاه کرد منو نديد..سريع دور شد و رفت..

زدم زير گريه و اونقدر بلند گريه ميکردم که توجه خيليا بهم جلب شده بود..نياوش 
انداختم تو ماشين و در و بست..اومدم درو باز کنم که قفالرو زد..

آرشاوينم رفت..رفت و نگفت يکی داره از غم نبودش و دوريش ميميره..نگفت نيال 
چی شد؟..مرد؟..زنده موند..

هيچی نگفت...رفت..شايد دروغ گفت که دوستم داره..نميدونم نياوش چی بهش  
گفت که بکل تغييرش داد..

هنوز درحال هق هق گريه کردن بودم که نياوش بلند داد کشيد:خفه شو

به معنايی واقعی کلمه خفه شدم و با ترس خيره شدم بهش..سعی کردم با صدای آروم  
گريه کنم..با دستمال اشکامو پاک کردم و بازم اشک ريختم که از تو آينه جلو چشم 

غره اساسی بهم رفت و گفت:دآخه يه جوجه دکتر انقد اشک ريختن داره؟..پسره 
سوسول معلوم نيس چکار کرده انقد دوسش داری..

چيزی نگفتم و بازم اشک ريختم...بخاطر گريه سکسکم گرفته بود..



حالم خيلی خراب بود..واقعا تنها شدم..من موندم و نياوش..نياوشی که مثال شوهرم 
بود

بازم مثل هميشه..مثل تمام اين مدت تنهاييام شروع کردم به نوشتن..نوشتن هميشه 
آرومم ميکرد..تو اين1سالی که از زندگی مشترکم با نياوش ميگذشت همش هر روز 

..خودمو با نوشتن سرگرم ميکردم

..روز به روز ضعيف تر ميشدم..روز به روز افسرده تر و داغون تر
..زندگی که توش هيچی برات مهم نباشه اصال اسمش زندگی نيست..مرگ تدريجيه

باصدای در به خودم اومدم..درو باز کردم و سالم آهسته ای به نياوش کردم که 
جوابمو مث خودم داد و رفت سمت اتاق..خداميدونه تو يک سال چی کشيدم..دقيقا 

..بعد از رفتن آرشاوين منو بزور برد محضر و عقدم کرد

بدون اينکه ذره ای به نظرم توجه کنه منو عقد کرد..مجبورم کرد.. با زور و تهديد بله 
..رو ازمگرفت..اصال زندگی خوبی رو تو اين1سال تجربه نکردم همش عذاب بود

نياوش خيلی تغيير کرده بود..قبال وقتی که نامزد بوديم خيلی بهتر بود اما وحشی شده 
بود..شده بود يه مرد زورگوی بی اعصاب که سر هيچ و پوچ همش گونه هامو با سيلی 

..های سرد و سنگينش سرخ ميکرد



لحظه ای بعد با رکابی جذب سفيد و شلوارک خيلی کوتاهی از اتاق بيرون اومد و 
نشست کنارم رو کاناپه و گفت:خوبی؟

جوابشو ندادم..واقعا خيلی خوب بودم..اصال عالی..هه
از کنارش بلند شدم که کشيدم تو بغلش و زير گوشم گفت:چی باعث شده عروسک 

من ناراحت باشه؟

عذاب دادن من ميزنه و هيچ قصد ديگه ای جز آزار و  ميدونستم اين حرفارو بخاطر
اذيت من نداره

تقاليی کردم و خواستم از بغلش دربيام که سفت تر گرفتم..گونمو تا زير چونم بوسيد و 
.بغلم کرد رفت سمت اتاق

کاراش برام عادی شده بود ديگه..هر روز آزار و اذيت..يه بارم باردار شدم که دور از 
..چشمش انداختمش

بازم مث هميشه انداختم رو تخت و لباسامو بجای اينکه دربياره جر داد..ميدونستم 
خيلی خيلی ضعيف و ناتوان شدم و نميتونم از خودم دفاع کنم..در برابر اين گرگ هيچ 

شانسی نداشتم 

خودشو با همه وزنش انداخت روم..ياد حرفام افتادم که يه روزی بهش گفتم ک نيالی 
بی عرضه قبلی مرد..ولی انگار اون نيالی بی عرضه و ضعيف گذشته بازم درمن زنده 

..شده بود..خوب بارفتن آرشاوين ديگه چيزی اهميت خاصی برام نداشت



داغون بودم از همه نظر..وقتی نياوش بعد از ساعتی کارش تموم شد از روم کنار رفت 
..و کنارم دراز کشيد و شروع کرد به نفس نفس زدن

برگشت سمتم و سرمو با خشونت برگردوند سمت خودش و لبمو محکم به دندون  
گرفت و با لذت شروع کرد به بوسيدن و سينه چپمو مالش ميداد..دست ديگشو برد 
پشتم و گذاشت رو باسنم..لبامو ول کرد و انگشتشو کرد دهنش و بعد آهسته شروع  
کرد به مالش جای حساسم..اصال حال خوبی نداشتم و ميخواستم که زودتر تمومش  

کنه و کنار بره

دستشتو کنار زدم که با خشم بيشتری بهم متوصل شد..چشمامو محکم بستم و سعی  
..کردم اصال اهميتی ندم اما خوب نميشد

باالخره بعد از نيم ساعت ولم کرد و پشتشو کرد بهم و خوابيد..زندگيم خيلی تکراری 
شده بود..هميشه با اينکاراش عذابم ميداد..ميدونست خيلی بدم مياد و بازم بيشتر و 

..بيشتر تکرارش ميکرد شايد روزی2- 3بار

باالخره ولم کرد و کنار رفت..نفس راحتی کشيدم و از جا بلند شدم..حالم از خودم و 
اين زندگی بهم ميخورد..چرازندگی روی خوششو هيچوقت نشونم نداد؟

نياوش تند و تند لباساشو پوشيد و زيرچشمی نگاهم کرد..راه افتادم سمت حموم و 
دوشو باز کردم و وارد وان شدم..مدت زيادی زير دوش موندم و خودمو حسابی تميز  
کردم و وقتی مطمئن شدم که تميز تميزم از حموم خارج شدم و حوله صورتی رنگمو 

..پوشيدم و شروع کردم به خشک کردن خودم



خودم خيره شدم..صورتم تو اين  رفتم سمت ميزآرايش و نشستم رو صندليش و به
چندسال خيلی بی روح شده بود..چشمای سبزم ديگه اون برق هميشگيو 

نداشت..ديگه رو لبام لبخند جايی نداشت و همشم بغض مهمون گلوم ميشد و اشکام 
..بود که ميريختن رو گونم

موهامو سشوار کشيدم و بستم..تيشرت و شلوارجين يخی پوشيدم و از اتاق بيرو ن 
..رفتم

نياوش خونه ای که قبال زندگی ميکرد رو فروخت..اون که تو يه آپارتمان 
بود..نزديک8ماه بود که يه خونه وياليی شيک خريد و اونجا زندگی کرديم..هم دلباز 
تر بود و هم زيباتر و شيکتر..اما اينا هيچکدوم باعث نميشد شاد باشم..من وقتی تو 

يه کاخ بزرگم باشم وقتی با کسی باشم که هيچ حسی بهش ندارم هيچ دلخوشی ندارم و 
..برام تبديل به جهنم ميشه

دست از فکر کردن برداشتم و نفس عميقی کشيدم و از رو ميز آرايشم از بين انبوه 
لوازم آرايش پنککی که دو درجه از پوستم سفيد تربود رو زدم..همراه با رژگونه هلويی و 

تو چشام خط چشم کشيدم همراه با ريمل و يه رژ به رنگ رژگونم زدم و بعد از 
پوشيدن مانتو و شال از اتاق خارج شدم و به نياوش گفتم:دارم ميرم بيرون نياوش تا 

..قبل از ساعت5برميگردم



درحالی که داشت تلويزيون نگاه ميکرد گفت:کجا بری؟
..دارم ميرم يکم بگردم دارم ديوونه ميشم-

از جا بلند شد و گفت:وايسا حاضرشم باهم بريم
پوفی کشيدم و نشستم رو کاناپه سالن..بعد از چند دقيقه همراه با تيپ اسپرتی از اتاق 

خارج شد..عينک دودی مارکی هم به چشاش زده بود که قيافشو جذاب تر کرده 
بود..منکر جذابيتش نميشدم اما با اين همه اذيت و آزاری که با من کرد نميتونستم 

دلمو باهاش صافکنم..ازش متنفر نبودم اما حس خاصی بهش نداشتم..تو اين1سال 
..تقريبا آرشاوينو فراموش کردم اما گه گاهی يادش ميوفتم

باصدای نياوش از فکر خارج شدم..جلو تر از من از خونه خارج شد و منم به دنبالش 
..رفتم

..سوار ماشين شديم و حرکت کرد
گفت:خب دوست داری کجا ببرمت؟

نميدونم..هرجا که خودت دوست داری-
..ديگه چيزی نگفت و بعد چند دقيقه جلوی يه پارک بزرگ نگه داشت و پياده شديم

فصل تابستون بود و هوا گرم..پارک خيلی شلوغ بود و صدای جيغ و خنده های  
..کودکانه از همه جا شنيده ميشد



شروع کرديم به قدم زدن و گاهی نياوش با ذوق بچه های کوچيک خوشگلو نشونم 
..ميداد

خيلی بچه دوست داشت و اينو از رفتاراش ميفهميدم که تا چه حد به بچه ها عالقه 
داره 

دوتا بستنی گرفتيم و رفتيم سمت يه نيمکت و روش نشستيم

نگاهی به نيمرخ جذاب نياوش کردم..به بچه هايی که مشغول بازی و خنده بودن چشم 
دوخته بود و عميق تو فکر بود که حتی متوجه نشد بهش زل زدم..

آهسته نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به بستنی تو دستم که تقريبا آب شده بود 
انداختم..موزيک ماليمی در پارک درحال پخش بود و منو به خلسه شيرينی فرو برد..

گمونم حال اين چشمارو بايد

از اين شب گريه های تر بپرسی

تو ميری بينهايت دور ميشی

گمونم حالمو کمتر بپرسی

يه ديوونم که واسه ديدن تو

دارم هرشب به جنگ ماه ميرم



تموم اين خيابونا که سهله

زمين و آسمونو راه ميرم

يه دريا موج و طوفان بودم اما تو

ميری عشقمونم از دست ميره تو

چشمای تو دريا صاف ميشه تو

چشمای من بارون ميگيره

ناخداگاه ياد آرشاوين افتادم..وصف حال اين چند وقتم..که تنها بودم و همش عذاب 
ميکشيدم

يه ديوونم که جايه هردوتامون

دارم ميميرم از اين عشق بی تو

يه دنيارو بهم ميريزم اما

تو ميری تا بسازی زندگيتو

قطره ای اشک از گوشه چشمم ريخت که با شنيدن صدای نياوش سريع پاکش کردم و 
برگشتم سمتش

- گريه ميکنی؟..چرا؟



- گريه نميکنم..يه چيز رفت تو چشمم

يه نگاهی بهم کرد که يعنی خودتی..

نگاه خسته ای بهش کردم و از جام بلند شدم و گفتم:ديگه بريم..غروب شد

نگاهی به آسمون نارنجی باالی سرمون انداخت و گفت:از غروب خوشم مياد

- اما من بدم مياد..دلم تو غروب ميگيره..همش دوس دارم گريه کنم

- چرا گريه؟..البد دليلی داره

بيحوصله گفتم:پاشو بريم ديگه..اين بستنی هم بنداز دور لطفا

بستنی که حتی بازشم نکرده بودم سمتش گرفتم..فشارش داد و گفت:همش آب شده.

چيزی نگفتم و از جام بلند شدم..پارک نسبتا خلوت شده بود و جز يه دختر و پسر 
جوون و دوتا بچه کوچيک که مشغول تاب بازی بودن کسی اون اطراف نبود..

نياوش نگاه خيره ای به اون دختر و پسر کرد و بعد بستنيو انداخت تو سطل زباله بغل 
نيمکتی که روش نشسته بوديم و وقتی حرکت کرد به تبعيت ازش منم حرکت  

کردم..شونه به شونه همديگه راه ميرفتيم..قشنگ معلوم بود تو فکره..

پرسيدم:تو چه فکری هستی؟

نگاهی بهم انداخت و گفت:هوم؟..هيچی



فهميدم که نميخواد چيزی بگه و منم ترجيح دادم ديگه چيزی نپرسم..

تا رسيدن به ماشين که اونطرف خيابون پارکش کرده بود چيزی نگفتيم..

داخل ماشين نشست و سرشو روی فرمون گذاشت فهميدم يه مرگيش هست..

دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم:چی شده؟..راستشو بگو

آهی کشيد..مردد بود واسه گفتن يا نگفتن..آخرشم چيزی نگفت و استارت ماشينو زد 
و پاشو روی پدال گاز فشرد..از تو آينه جلوی ماشينش نگاهش کردم..تو چشماش 
غوغای عجيبی بود..انگار از يه چيزی ميترسيد و دلش نميخواست به زبون بياره...

***

Alman 2012

ساعتمو نگاه کردم..11بود..

قدمامو تند تر کردم و درحالی که آدامس ميجوييدم به سمت شرکت به راه افتادم

چون عجله داشتم دوييدم و وارد آسانسور شدم..آروم و قرار نداشتم و هی تکون 
ميخوردم و به برگه ای که تو دستم بود نگاه ميکردم..يعنی عکس العملش چی 

بود؟..خوب يا بد؟..هرچی بود که استرس گرفته بودم..با شنيدن صدای زنی که گفت 
طبقه5برگرو گذاشتم تو کيفم..از آسانسور خارج شدم و چشمامو بستم و نفس عميقی  



کشيدم..آهسته در زدم منشی درو باز کرد و با ديدن من لبخندی زد و گرم باهام سالم 
جوابشو دادم و رفتم سمت در اتاقش.. و احوالپرسی کرد..متقابال با لبخند

با دستای لرزون در زدم که صدای جذابشو شنيدم:بفرماييد

وارد شدم که با ديدنم لبخندی زد و از جاش بلند شد..سالمی کردم که با لبخند 
جوابمو داد و بغلم کرد و گرم گونمو بوسيد

درحالی که ميشست روی کاناپه شکالتی رنگ گفت:بشين ببينم

نشستم رو کاناپه بغل دستش که گفت:خوب عزيزم چه عجب راه گم کردی اومدی 
اينجا؟

باصدای لوسی گفتم:ناراحتی برگردم؟

خنديد و گفت:نه قربونت برم

گوشيو برداشت دکمه ای رو زد و گفت:خانوم لطفا دوتاقهوه و کيک بياريد اتاق من

گفتم:يه خبر خوب برات دارم..اما ميترسم بگم

- چه ترسی عزيزم؟..مگه نميگی خبر خوبيه؟

- برای من که آره..اما تورو نميدونم

- لوس نشو بگو ديگه



برگه آزمايشو از کيفم دراوردم و دستش دادم و خودمم رفتم سمت پنجره و چشمامو 
بستم..آماده هر عکس العملی بودم..

باصدای متعجبش چشمامو باز کردم و برگشتم طرفش..باچشای گرد شده داشت 
برگرو نگاه ميکرد..

- اين يعنی چی؟

باخوشحالی که نميتونستم پنهانش کنم گفتم:يعنی داری باباميشی

تعجب جاشو به لبخندی داد..شاديو تو چشمای آبی رنگش ميديدم..قبل اينکه بياد 
طرفم رفتم تو بغلش..باخوشحالی گفت:خداياشکرت!..مرسی خانومم

***

از ماشين پياده شديم و به سمت خو نه راه افتاديم..درو باز کردم و واردشديم..

هوا تقريبا تاريک شده بود خوب ساعت8بود..از پله های نيم دايره ای باال رفتيم و در 
اصليو باز کردم..

خيلی خسته بودم..انگار کوه کنده بودم..اينم تفريح خوب چی گيرمون اومد؟..همش  
که تو فکر بوديم هردومون..بی حوصله مانتو و شالمو دراوردم و انداختم تو اتاق و 



نشستم رو کاناپه..نياوش يه جوری شده بود نميدونم چرا اما همش حس ميکردم يه 
چيزی ميخواست بگه.

با لباس راحتی که پوشيده بود اومد سمتم و کنار من نشست که گفتم:من ميرم غذا 
درست کنم

مچ دستمو گرفت و گفت:نميخواد بری بشين کارت دارم

کنجکاو نشستم سرجام که گفت:خوب..ام..ديروز..

دستشو کرد تو موهاشو نفسشو عميق بيرون داد که گفتم:خوب؟؟؟

بهم چشم دوخت و با کمی مکث گفت:آترينو ديدم..بهم گفت که ميخواد 
ببينتت..کلی مخالفت کردم اما يهو افتاد به گريه..نيال باورت نميشه بهم التماس ميکرد 

و ميگفت حتما بايد ببينمش

نفسام تند شد و قلبم محکم ميکوبيد..گفتم:چکارم داره؟

شونه ای باال انداخت و گفت:نميدونم..اما بهش گفتم فردا بياد شرکت..تو هم 
بيا..نگران نباش نيال..نميذارم هيچ اتفاقی بيفته

بی حرف از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه..نميدونستم چی درست کنم..سعی  
متمرکز کنم..تصميم گرفتم کتلت درست کنم..خيلی سريع موادشو آماده   کردم فکرمو

کردم و دست به کار شدم..



رو روش ميذاشتم رفتم تو فکر..يعنی آترين  درحالی که زير گازو روشن ميکردم و مايتابه
چکارم داشت؟..استرس گرفته بودم..يعنی نقشه ای داشت بازم؟..وای خدا

مايه ای که از مواد درست کرده بودم رو جلو کشيدم و مشغول درست کردنش شدم..

يعنی چکارم داشت؟..رفتم سراغ گوجه ها..درحالی که پوست ميکندم با خودم فکر 
ميکردم که يهو حس سوزشی در دستم کردم..جيغ خفيفی کشيدم و چاقو و گوجه رو 

رها کردم و دستمو چسبيدم..

نياوش دوان دوان اومد تو آشپزخونه و گفت:چی شد؟؟؟؟

درحالی که دستمو محکم فشار ميدادم گفتم:چيزی نيست..دستمو با چاقو بريدم..

جلو اومد و دستمو گرفت..بدجور بريده بودم دستمو..اخماش تو هم رفت و  
گفت:بگيرش زير آب تا بيام..

زخمو شستم و منتظرش شدم..با دوتا چسب برگشت..بريدگيش سطحی بود و چيز 
خيلی خاصی نبود اما خيلی ميسوخت..يکی از چسبارو زد رو زخممو اون يکيم زد و  

گفت:آخه حواست کجاست؟..ای بابا

چيزی نگفتم..رفتم سمت گاز که نذاشت و خودش زير گازو کم کرد و با کفگير چوبی  
کمی همشون زد و گفت:لعنت به من..نبايد ميگفتم اصال..اه

باتعجب گفتم:چرا؟



بااخم برگشت سمتم و گفت:د آخه ديوونه موقع آشپزی نبايد حواستو بدی پی اون 
حرفی که من زدم..ای بابا..اصن ولش کن فردا هم نميخواد بيای

اما من کنجکاو بودم آترين چکارم داره بخاطر همين گفتم:چيزيم نشد نياوش..ميبينی  
که سالمم..فقط يه خراش کوچولوئه چيزی نيست

اخماش بيشتر رفت تو هم و گفت:باشه..ولی فر دا حق نداری بيای

داشت از آشپزخونه خارج ميشد که پريدم جلوش و گفتم:عه..نياوششش..لوس بازی 
درنيار ديگه..بايد ببينم چکارم داره..

يه اخم فوق العاده وحشتناک کرد و داد زد:گفتم نه يعنی نه..بيخيالش شو اصال گور 
باباش..شايد بخواد باليی سرت بياره

ديگه چيزی نگفتم و با دلخوری رومو ازش برگردوندم..از آشپزخونه خارج شد و منم با 
اعصاب خورد رفتم سمت گاز..چند دقيقه بعد غذا آماده شد..تو يه ديس چيدمشون 

و با گوجه و ريحون تزئينش کردم و دوروبرشم خيارشور خورد شده گذاشتم..

نياوشو صدا زدم تا برای شام بياد..نشست پشت ميز وبا قيافه اخمويی به يه نقطه کور 
زل زد..



نميدونم چرا يهو انقدر بهم ريخت..رفتار اين روزاش خيلی عوض شده بود..آخه يهويی 
اخالقش عوض ميشد..يه دفعه مهربون..يه دفعه سگ اخالق..يه بار نگران..يه بارم 

بيخيال..اصال نميفهميدم چشه!

تو بشقاب براش چنتا کتلت به همراه مخلفاتش گذاشتم و گفتم:نياوش؟

فقط نگام کرد..باهمون اخم

آب دهنمو قورت دادم و گفتم:ب..بگير..بخور

بشقابو با حرص ازم گرفت و گذاشت جلوش..

آهسته شروع کردم به خوردن که ديدم همينجور بی حرکت نشسته و به بشقابش خيرس

بی طاقت شدم و گفتم:اه نياوش امشب چته؟؟؟

نيستم ميرم بخوابم..شب بخير از جاش بلند شد و گفت:هيچی..من گرسنه

هاج و واج نگاش کردم و با حرص چنگالمو پرت کردم تو بشقابمو شروع کردم به جمع  
کردن ميز..واقعا درک نميکردم چشه..کتلتارو گذاشتم يخچال و رفتم سمت 

اتاق..آهسته درو باز کردم..

دمر با باالتنه لخت خوابيده بود رو تخت و چشماشو بسته بود..درو بستم و نشستم  
کنارش لبه تخت..



***

با ديدن يه چشم سبز وحشی وحشتناک و آشنا جيغی کشيدم و از خواب پريدم..

من صاحب اون چشمو خوب ميشناختم..آترين!

خيلی وحشتناک بود..

کنارمو نگاه کردم..نياوش نبود..ميدونستم رفته شرکتش و تنها تو خونم..

از جا بلند شدم و رفتم سمت دستشو يی و بعد شستن دست و صورتم لباسامو عوض  
کردم و موهامو شونه زدم..از اتاق خارج شدم..سکوت محض تو خونه حکمرانی 

ميکرد..ميترسيدم..بخاطر کابوسی که از اون چشم لعنتی ديده بودم..

چشمامو محکم رو هم فشار دادم و رفتم جلو آينه..

چشمای خودمم سبز بود اما نه مثل چشمای آترين وحشی..چشمای من آروم آروم 
بود..يه دشت سبز آروم..

چشم از خودم گرفتم و رفتم داخل آشپزخونه..

اندازه دو لقمه نون و پنير خوردم همراه يه فنجون قهوه..



نشستم رو کاناپه و به فکر فرو رفتم..دوست داشتم ببينم آترين چکارم داره..اما 
ميترسيدم..شايد اون خوابی که ديدم يه هشدار بوده!

آب دهنمو با ترس قورت دادم..با صدای زنگ آيفون3متر پريدم باال و با ترس خيره 
شدم بهش...

با قدمای لرزون نزديک آيفون شدم و به مانيتورش خيره شدم..هيچکس نبود..اما 
دوباره زنگ خونه زده شد..

گوشی آيفونو برداشتم و گفتم:بله؟

صدای خسته ای گفت:باز کن..

باترسگفتم:ش..شما؟

- ازت خواهش ميکنم باز کن

درو باز نکردم و آيفونو گذاشتم..سريع شالی سرم انداختم و از خونه خارج شدم..در 
اصلی خونرو باز کردم و کسيو نديدم..

يهو يه نفر هلم داد و وارد شد..اومدم جيغ بکشم که دستی رو دهنمو سفت گرفت و 
جيغم تو گلوم خفه شد

کشون کشون منو برد تو خونه..ديگه اشکم درومده بود از ترس



انداختم رو کاناپه و پشتشو بهم کرد..يه مرد بود..يکی که بنظرم قد و هيکلش يکم 
آشنا بود برام..

با قدمای لرزون و حالی خراب رفتم سمتش..دست لرزونمو گذاشتم رو شونش که 
برگشت..از چيزی که ديدم نزديک بود سکته کنم..

***
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قهقهه بلندی سردادم و گفتم:اووووه حاال کو تا به دنيا اومدن اين فسقل؟

گونمو نوازش کرد و گفت:خداکنه شبيه تو بشه

لبامو غنچه کردم و گفتم:نه..تو تو تو

کشيدم تو بغلش و رو سرمو بوسيد..ساعت 11شب بود و ما هنوز نخوابيده بوديم و 
تو رختخواب آهسته صحبت ميکرديم..

- ميگما..اسمشو ميخوای ايرانی بذاری يا خارجی؟

لبخندی زدم و گفتم:ايرانی..چون دوتامون ايرانی هستيم

حالت بامزه و متفکری به خودش گرفت و گفت:پسر باشه بذاريم آرش!

گفتم:دختررر باشه بذاريم نيان..



باچشمای خوش رنگش نگاهم کرد و گفت:باشه خانومم توافق ميکنيم که اگر پسر بود 
ميشه آرش اگه دختر بود ميشه نيان..

دستامو به هم کوفتم و گفتم:عااااليهههه

دوتايی خنديديم و بعد کلی ديگه صحبت کردن نفهميدم کی تو آغوش گرمش به 
خواب رفتم...........................

****

جيغ زدم:تو اينجا چکار ميکنی؟؟؟..از خونه من برو بيرون..بيروووون

زد:نيال من نيومدم دعوا کنيم کاری هم باهات ندارم فقط ميخوام باهات  آترين داد
صحبت کنم..يه صحبت کوتاه..آروم باش توروخدا

همونطور که اشکام روون بود افتادم رو زانوهام و دستامو حائل صورتم کردم و  
گفتم:چی از جونم ميخوای؟؟؟..چی از زندگيم ميخواااای

دستامو گرفت در نهايت تعجبم رو زمين کنارم نشست و مردونه زد زير گريه و  
گفت:هيچی..هيچی نميخوام نيال..فقط يه چيز ميخوام

باتعجب به چشمای سبزش که خيس اشک بودن چشم دوختم و گفتم:چی؟



با عجز ناله کرد:ازت بخشش ميخوام نيال..اين1سال زندگی واسم شده جهنم اصال 
داغونم نيال..داغون داغون..خراااب..زندگيم خيلی خراب شده..دارم تقاص تک تک  

کارايی که باهات کردم ميدم..

سرشو گذاشت رو سينم و هق هق کرد و گفت:نيال ببخش منو..غلط کردم

جوری گريه ميکرد که دل سنگم براش آب ميشد اما وقتی ياد کاراش افتادم اعصابم 
بهم ريخت پسش زدم و گفتم:اونوقتايی که من گريه ميکردم و داد ميزدم که توی لعنتی 

بدبختم نکنی تو فکر من بودی؟..آترين نميبخشمت..

شدت گريه هاش بيشتر شد و گفت:تورو به ارواح خاک پدرمادرت ببخش منو..به 
ناحق خوشبختيتو گرفتم ميدونم..

گريشو آروم کرد و گفت:يه چيزی هست که نميدونی

گفتم:راجع به چی؟

دستشو کشيد رو چشماش و گفت:چی نه..کی..راجع به نيلوفر

باهيجان گفتم:خوب؟؟؟؟..نيلوفر من کجاس؟..خواهرم کجاس؟

نفس عميقی کشيد و گفت:نيال آروم باش..بذار از اولش برات بگم

منتظر نگاهش کردم که با مکث شروع کرد:



- همون موقع که تصادف کردی و مامانت و باباتم...

سرشو انداخت پايين و ادامه داد:دست نيلوفرو گرفتم و ازون جمع دورش کردم 
بردمش خونم..گفتم اونجا باشه تا ببينم چه باليی سر تو اومده..

آورده بودمت بيمارستان واقعا دکترا هيچ اميدی به زنده بودنت نداشتن نيال..هيچ 
اميدی..منم  که حرفشونو باور کردم..نزديک يه ماه نيلوفرو به هر زوری بود نگه داشتم 

تو خونم تا جايی نر ه..ولی واقعا رو اعصابم بود..همش جيغ و گريه..هرشب..

تا بعد يه ماه خبردادن بهوش اومدی..اومدم بيمارستان..ببين برای اينکه بهت بفهمونم 
همه خانوادتو از دست دادی..گفتم که نيلوفر هم مرده..دقيقا به نيلوفر هم همينو  

گفتم..کم مونده بود ديوونه بشه..جيغ ميکشيد و گريه ميکرد..به زور آرومش کردم و 
فرستادمش....آلمان!

با تنفر و اشک بهش خيره بودم..خواهر بيچاره منو فرستاد تو غربت..بدبختم  
کرد..بيچارم کرد..بيکسم کرد..

ادامه داد:االنم همونجاس..اما يکساليه که با يه دکتر ازدواج کرده و داره زندگيشو 
ميکنه..يه هفتس ازش بيخبرم

لب باز کردم و گفتم:ش..شوهرش..اسمش چيه؟

چيزی نگفت و رفت سمت گوشيش..



يه شماره ای رو گرفت و گذاشت دم گوشش..

- الو؟

... -

- ای بابا جيغ نزن..مگه ساعت چنده خو؟

... -

- هيسسس..نيلوفر؟

باشنيدن اسم نيلوفر قلبم زيرو رو شد رفتم سمت آترين و خواستم گوشيشو بگيرم که 
نذاشت و به عقب روندم

- ميگم نيلوفر..يه خبر برات دارم..ميدونم با شنيدنش خوشحال ميشی

.... -

- عه؟..چه خبری؟..پس تو هم خبرات زياده..خوب چی شده؟

... -

- چی؟؟؟؟؟

... -



- خيلی خب مبارک باشه..ميگم چيز..نيلوفر..ميترسم شوکه بشی بهت بگم..اما 
ميگم..ن..نيال..نيال زندست

صدای جيغی از اونور خط اومد حتی منم شنيدم

- عه؟...چرا فحش ميدی؟..بخدا شوخی نيست..اصال..بيا با خودش صحبت کن

گوشيو با دستای لرزون گرفتم و گفتم:الو

از اونور خط صدای گريه ميومد..

متقابال زدم زير گريه و گفتم:نيلوفر؟..خواهری؟..جواب بده

با گريه صحبت ميکرد..اما همش قربون صدقش ميرفتم..ناگهان گفت آخ که هراسون 
شدم و گفتم:چيشد؟؟؟

آترين گوشيو گرفت و گفت:حالت خوبه نيلوفر؟

کمی باهاش حرف زد و بعد قطع کرد..

بريده بريده همراه با هق هق گفتم:تو..توئه..پست فط..رت..چطور تونستی؟..چرا 
اينکارو کردی بيرحم

نباش ديگه - نيال..االن بهت برش گردوندم عزيزم ناراحت

***



4ماه بعد...
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آروم و قرار نداشتم با اين شکم گندم حسابی سنگين شده بودم گفتم:زودباش ديگه

- خيلی خب..

چمدونارو بست و از خونه بيرون رفتيم..زير بغالمو گرفت و گفت:اصال به خودت 
استرس نده..هيجان و استرس واسه بچه سمه

مگه ميتونستم بيقرار نباشم؟..واسه ديدن تک خواهرم بعد1سال آروم نداشتم..

سوار ماشين شديم و راه افتاديم

سوار هواپيما شديم..قرص حالت تهوع باخودم داشتم که اگ حالم بد شد بخورم

دستام يخ زده بود و استرس داشتم..نميدونم چقد گذشت که باصدای گرمش به خودم 
اومدم:عزيزم؟..پاشو..رسيديم



به سختی از جام بلند شدم و وقتی چمدونارو تحويل گرفتيم از هواپيما خارج 
شديم..در فرودگاه بوديم..خيلی شلوغ بود

***

نياوش دستامو محکم فشار داد و گفت:خيلی سردی..استرس نداشته باش االن مياد

بابيقراری نياوشو نگاه کردم که خيلی خونسرد زل زده بود به آدمايی که در فرودگاه 
بودن..

چشم چرخوندم و ناگهان رو دونفر ثابت شدم..داشتن ميومدن سمت ما..

وقتی بهمون رسيدن همزمان دوتا شوک بهم وارد شد..

اولی اينکه نيلوفر با يه شکم بزرگ جلوم بود و دومين شوک که نميدونستم خوبه يا بد 
اين بود که..آرشاوين کنار نيلوفر بود..اونم به اندازه من شوکه شده بود

نيلوفر بغلم کرد..تازه به خودم اومدم و محکم بغلش کردم..

انقدر قربون صدقه هم رفتيم که حساب نداره

هيچ فرقی نکرده بود..اما معنی خيلی چيزارو درک نميکردم..



اينکه اون چرا باردار بود؟..آرشاوين چرا پيشش بود؟
شوهرم نيلوفر گفت:معرفی ميکنم..نيالخواهرعزيزبنده..و ايشون آرشاوين

با کلمه شوهری که گفت هاج و واج موندم..نميدونم چرا آرشاوينم از کلمه خواهر 
تعجب کرد..

خيلی عجيب بود..من و آرشاوين يهو همزمان اسم همو صدا زديم و انقدر باتعجب 
بهم نگاه ميکرديم که نيلوفر گفت:نکنه شماها همديگرو ميشناسيد؟

آرشاوين لبخند کجی زد و گفت:يکی از مريضای من بوده..

از اين همه سردی کالمش به خودم لرزيدم..يعنی اونا باهم ازدواج کرده بودن

***

روبروش نشستم رو کاناپه..

باچشمای اشکی زل زدم بهش و گفتم:ميدونی..چقدر بعد رفتنت عذاب کشيدم..اگه 
ميدونستی همينجوری ول نميکردی بری بی انصاف..چقدر عذاب..

زدم زير گريه کهگفت:وقتی نياوش اومد پيشم و گفت عاشق هميد و من پامو از 
زندگيتون بکشم بيرون بدجور حس اضافه بودن کردم..حس تحقير شدن..حس 

خيانت..رفتم آلمان و دختری رو پيدا کردم که شبيه تو بود..مهربون صاف ساده..چهره 
مظلوم و دوستداشتنی..اوايل بخاطر شبيه بودنش به تو باهاش بودم و لی بعد..وقتی به 



خودم اومدم که ديدم جای تورو تو دلم گرفته و شده سوگلی قلب من..زندگيم بوده و 
هست..اون بچه ای که تو شکمشه..ثمره عشق پاکمونه..خدا اينطوری خواست 

نيال..من و تو قسمت هم نبوديم..ولی بنظرم نياوش لياقتتو داره..

سرمو که باال آوردم با تعجب ديدم نياوش با يه لبخند فاتحانه باال سر آرشاوين 
ايستاده..

دستاشو گذاشت رو شونش و گفت:خوشحالم که به عشق واقعيت رسيدی..

***

باصدای نياوش به خودم اومدم:نيال..تو االن برای چی ناراحتی؟

- ناراحت نيستم..خواهرمم به عشقش رسيد..

- منم رسيدم..

پوزخندی زدم و به خودم گفتم:نيال تو زندگيت فقط بدبختيه..

دستاشو دورم حلقه کرد و گفت:ميخوای بدونی کيه؟

- من چميدونم..اصال بمنچه..ولم کن

لبخند شيطونی زد و گفت:چقد خنگی..جدی نميدونی؟

اينم ديوونگيش زده بود به سرشا..



- اگه عاشق کس ديگه ای هستی..طالقم بده برو با اون خوشبخت شو

- قبلش يه چيز بگم؟

- هوم؟

- چه زن خلی دارما..خوب..عشق من خودتی ديوونه..

با اين حرفش خون به شدت دوييد تو صورتم..چی شنيدم..يعنی باورکنم؟

خالصانه نگاهم کرد و گفت:چيه؟..تعجب کردی؟..تو نيالی من بودی نيالی من 
هستی و می مونی!..نيال..خيلی ساده بگم..دوستت دارم

نميدونستم بايد چی بگم..خوشحال باشم؟..نميدونستم دوستش داشتم يا نه

تو چشماش زل زدم..با ديدن اون همه عشق خالصانه در نگاهش ناخداگاه اشک تو 
چشمام جمع شد..لبخند جذابی زد و دستشو گذاشت پشت کمرم..

***

کلی فکر کردم..فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که آره..نياوشو دوست دارم..خالص 
و پاک..شايد عاشقش نبودم..ولی ارزش دوست داشتن باالتر از عشقه..!

باالخره تو روز بدنيا اومدن خواهرزاده نازم آرش..تونستم به نياوش..مرد خودم..مردی  
که خالصانه دوستش دارم اعتراف کنم که منم دوستش دارم!



خدايا چقدر ممنونتم که باالخره لحظه های آرامش به ما رو آوردند..

پايان

يکشنبه زمستان سال1394


