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  ایح یلش و ب  یکرد... دخترها یخواستم اعتراض کنم مامانم منو خفه م یهر بار م

خوره... برو   یزبون به درد نم یزرنگ تر باشه بهتره... دختر ب یخوشبختند... هر ک

داد که خودش به   یم ییخودت رو بهش بنداز... شعارها ری دوست پسر پولدار بگ

کرد درس خوندن به چه  یمادرم م وشگ یکرد... کم کم داشت تو  یعمل نم شون یکی

رنگ لباسم رو انتخاب کنم... بهانه  یداد حت  یبودم... حق نم دهیخوره؟ ترس یدرد م

  نیبودم... اهل مد و ا نیهم شهیام... من هم قهیسل یبود تجربه داره و من ب نیاش ا

رو   یزیاگر چ  یبود ول رادمیهم ا دینبودم... ساده پوش اما خاص پسند... شا زهایچ

اومد   شیحرف تو پ یدوست نداشتم محال بود بتونم بپوشم و ازش لذت ببرم... وقت

ه بدند خواستگار  کنم اجاز دایتجربه پ نکه یا یکردم برا  شون یپوستم کنده شد تا راض

بار به چشمم  کیفقط من  میبد ی بود جواب منف  نی... قصدمون اادیخونه ب یتو

 ... نمیخواستگار اومدن رو بب

و با لبخند نگاهش کردم: تو غلط   دمیهوا بوس یگونه اش را ب دمیگل کرد. پر طنتمیش

 ... مگه شهر هرت بود؟ یمنو رد کن یکرد یم

  یبود دم به ساعت م یک ؟یوار عاشقم بود وانهیخودت د ستیچپ نگاهم کرد: ن چپ

 گفت... 

...  گه یاون مزخرفات رو نم گهی... اون نامرد دسیگذاشتم: ه  شیلب ها یرا رو دستم

 ؟ یزن من شد یکن... پس از دست سمانه فرار کرد فیحاال تو داستان سحر منو تعر

  نیرا کوتاه بست انگار داشت از ا  شیابود. پلک ه شیلب ها  یانگشتم رو هنوز

تا بتوانم   دمیتر کش نییانگشتم را پا شیبرد. با باال آمدن مژه ها  یحرکت من لذت م

و گفت: باشه  دیپوست پوست شده بگذارم اما بلند خند یآن لب ها یرو یبوسه ا 

 ساخته ها...  بهت یخفه شدم برو عقب تر... انگار مجرد  اوشیس

بار من بوس خواستم   کیحاال  ؟یزن یگذاشتم: چرا ضد حال م شیزانو یرا رو سرم

 ها...

 زد... یدوباره نگاهش کردم: آخه چشمک م  طنتیش با
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  یبود: حاال امشب زدمت خوشت اومده انگار... نم دینگاهش پر از سوال و ترد طرز

 زدم... یکتک زد وگرنه زودتر م دیبه دست آوردن دل تو با  یدونستم برا

دانستم هرگز اهل خشونت نبوده و   یاما او فقط نگاهم کرد. م  دمیحرفش خند از من

 یما گذشته به قول خودش شوکه شده: اصال خودم تو رو م نیکه ب ییزهایدر واقع با چ

خودم رو گرفتم   یجلو یلیسحر خ یعن ی... یبزن یبار اصول نیفرستم کالس کاراته ا

 ... ینخندم بدتر حرص نخور ی دیپر یم یاون طور  یزد یدر گوشم م یوقت

  یمن داشتم م ی... انگار بهش خوش گذشته وقتوانهیبه عقب هولم داد: گمشو د یکم

 مردم... 

 ... ادیتا ببوسم: نکن... نکن خوشم نم دمیرا گرفتم و به سمت لبم کش دستش

گذاشتم: من قربونت   یهر دو دستش بوسه ا  یبود چون من رو  دهیفا یب مقاومتش

 کردم بزن اصال دلت نسوزه...  تتیبرم هر وقت اذ

زنم انگار  یدردم اومد... نترس م یچپش را باالخره آزاد کرد: اوخ... فشار داد دست

 رگ خوابت کتک خوردنه... 

و  دمیتخت گذاشتم. دراز کش نییپا نی زم یرو یرا برداشتم به سخت ینیو س دمیخند

 ای... بدمیهات رو ند لیود سب شب ب دی... ببخشفه یضع نجایا ایبه شانه ام اشاره کردم: ب

 بخواب بغل آقات بدو... 

  ینداشتم. تصورش را هم نم یبه همراه  یدیکردم اما ام یبود که به شوخ  یدعوت

شانه   ی. پشتش را کرد و سرش را رودیکردم مخالفت نکند. آرام درون آغوشم خز

گم دوستت دارم که   یو در گوشش گفتم: انقدر م دمیمن گذاشت. سرش را بوس

... خودم  یست ین بار تنها نیشه... ا یدرست م زی... بخواب عروسکم همه چیباورش کن

 هست...  نهیس نی ا یپشتتم تا نفس تو

عطر  ینزد. مسکن ها اثر کرده بود. دستم را دور کمرش انداختم و در مست یحرف

.  دمیاز خواب پر طیمح ییبه خواب رفتم. صبح روز بعد با حس کردن روشنا شیموها
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خواستم معطل کنم  یخوش کرده بود. نم  یسحر هنوز در همان حالت داخل آغوشم جا

  نییتخت پا ی. با عجله از روکردم یشدم بساط صبحانه جور م یدست به کار م دیبا

آمدن و  نییپا یراه برا کیفقط  کهییتخت بود و از جا ریز ینیآمدم و گند زدم. س

و   ینی س یرا رو میفکر پا یتنگ و بسته وجود داشت من خوابالود ب طیخروج از آن مح

بود به   میدر رگ ها یکه بطور مادرزاد ی گذاشتم. با وسواس ریدرست وسط بشقاب پن

شده و   زیتم یلعنت یپا نیقانع کردم که ا یبهداشت  سیخودم را داخل سرو یسخت

 شیآسا یبرا  زشیچ چی. مکافات داشتم در آن خانه کوچک که هستین ینگران  یجا

در   یجلو دیشدم با یم ییوارد دستشو یوقت شهینشده بود. هم یزیمن برنامه ر

 ورد.نخ ییبه جا میکردم تا پاها یروزنامه پهن م

همه مراسم وسواس گونه ام را از قبل    نیکه ا دیکش یسحر از دست من چه م چارهی

در   یجلو  ییبعد از ورود من به دستشو چوقتی ه ستین ادمیکرد.  یم یزیبرنامه ر

  یمادرم حواسش جمع بود. برا شهیروزنامه پهن نکرده باشد. مجرد هم که بودم هم

دست به   عایداشته باشد سر بیزن خانه است که علم غ فهیکردم وظ یفکر م نیهم

  کی یریم یزدم: نم  بیبه سحر غرق در خواب انداختم و به خودم نه یکار شود. نگاه

  فی... اصال به خاطر سحر کثی ریخودت رو بعهده بگ تی بار هم که شده خودت مسئول

 مگه مرگه؟!  یبش

ر اهل صبحانه خوردن نبود اما  . سحدمیآمدم و بدون جوراب کفش پوش  رون یبرهنه ب  پا

برکت   یاگر سفره ب ینباشم حت زیشد تا من تنها سر م یم داریبه خاطر من صبح زود ب

رفتم   یعرضه نداشت. من که م یبرا  شتری حبه قند ب کیو  یاستکان چا کیخانه من 

  یبود که هنوز نم زیخودم نفرت انگ ی شد. برا یخودش دوباره پناهنده رختخواب م

کشد؟ به کله پاچه فکر   یم یزیبه چه چ شتریب لشیصبحانه م یدانستم همسرم برا

گرفتم و نان تازه  میرا کرده. حل زهایچ نیهرگز گفته باشد هوس ا امدین ادمیکردم اما 

 امیپ دمیخانه شدم. پشت در خانه د یراه کیک ییمخلفات و چند تا یبه همراه کم

 دم؟ ینفهم یرفت یدم کردم... ک یچا ای... ب یرد داده: صبحانه نخو
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پزه    یخورشت م یسمسار افتادم که گفت: به زن ها اگر سنگ هم بد  رمردیحرف پ ادی

 ! رهیم  یم یکن یتوجه یاما اگر بهش ب

مانده و ظرف   رون ی ب شبیساده همراه چند تکه نان از د یمرویعدد ن کی زیم یرو

دست من افتاد شوکه شد:   یها دیگرم بود. چشمش به خر یخرما همراه چا یکوچک

 ... بده به من...  یکرد دیچقدر خر

هم   شبی... برو دست و صورتت رو بشور دزمی خواد عز ی: نمدمیها را عقب کش سهیک

 ... خودم بلدم... یکن یضعف م ینخورد یزیچ

 تا حاال؟ یاز ک  ؟ی: بلددیباال پر شیابروها

خودم  ی: از وقتدمیم و تا به خودش بجنبد گردنش را بوسمقدمه سرم را جلو برد یب

که روده  ایخانه دار بودن چقدر سخته... ب دمیسحر خانم گلم فهم یرو گذاشتم جا

 شه...  یهم سرد م میخوره حل یرو م کهیبزرگه داره کوچ

 دن یاوپن آشپزخانه گذاشتم و مشغول چ یها را رو سهیکرد تا ک بمینگاهش تعق با

رفت تا به خودش برسد. وقت   نهیدست به س یحرف چیه یصبحانه شدم. ب

 بود.  ینیریخودش

  یجا یبلند من به راحت یداد پاها یدو نفره کنار اوپن آشپزخانه هر چند اجازه نم زیم

وپن  سنگ ا یمخلفات را رو  شتریدنج و با نمک بود. مجبور شدم ب یادیشود اما ز

من وجود نداشت. سحر که   افتیض یبرا  یغذاخور  زیم یرو یادیز یچون جا نمیبچ

را شانه زده و شلخته از   شی. موهااشتبه تن د  یرنگ یارغوان  یبرگشت لباس راحت

  یحت یحوصلگ یب  یبسته بود. رنگ به صورتش نداشت و از رو پسیپشت با کل

  زیعز ایدعوتش کردم: ب یبه همراه اقیطراوت صورتش هم خشک نکرده بود. با اشت

 ... یریبخور جون بگ   نی... بشاوشیدل س

نان و  یبه زور من خورد. لقمه ها یدوست نداشت. دو قاشق میبار نگاه کردم. حل نیا

  برداشت و با یکوچک یکشمش کیگرفتم به اجبار قبول کرد اما ک شیهم که برا  یریپن

لب    یرو ینیریلبخند ش دمیرا که نوش یجرعه چا نیخورد. آخر یاشتها همراه چا
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زن  یریگ یم ادیو  یش یم  یبچه خوب  یارد اوشیآقا س نینقش بسته بود: آفر میها

 چقدر قشنگه...  یدار
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