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نگاه کرد و گفت: میشه من با شما بیرون صحبت کنم؟     با تایید بابا از اتاق بیرون 

مان صندلی کشید کنار تختمو روش نشست. صورتمو نوازش کرد و دوباره رفتند. ما

مامان چرا گریه میکنی؟ من که خوبم. فقط از رو پلهها _شروع کرد به گریه کردن. 

افتادم االنم سالم سالمم...دو روز دیگه این باندام باز میکنند. همینطور که گریه 

 دیدم! با تعجب نگاهش کردم. * میکرد گفت: الهی من میمیردم تو رو اینطور نمی

با اینکه بیدار شده بودم چشمام بسته نگه داشتم و تظاهر کردم که خوابم تا شاید از  

بین پچ پچهای مامان و بابا بفهمم که چه اتفاقی برام افتاده و این حس خالء که دارم 

-۶دکترش میگه توی تصادف ضربه به سرش خورده خاطراتش اندازه _برای چیه! 

وای خدای من... _ال از ذهنش پاک شدن معلومم نیست که یادش بیاد یا نه.     س۵

نمیدونم مهم نیست _این دیگه چه بالیی بود سرمون اومد؟ حاال چطور بهش بگیم؟ 

همین که حالش خوب باید یه دنیا ممنون باشیم. حاال یه چند وقت بگذره حافظشم بر 

چی بگم بهش؟ هرچی بگم تف _نی ها! میگرده. یه موقع جلوش حرف از سقط بچه نز

سرباالس برمیگرده سمت خودم. خدا زلیلش کنه ابرو برامون نذاشت چقدر بهت گفتم 

بسه... بریم بیرون _این همه آزادی خوب نیست گفتی نه دخترم پاک ازش مطمئنم... 
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تا کل بیمارستان خبردار نکردی با غرغرات... دیدی که دکترش گفت نمیذارم کسی 

. توم به روش نیار بزار این قضیه فراموش بشه... با صدا باز و بسته شدن در بفهمه

قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. من چیکار کرده بودم؟ حافظهم به اندازه پنج 

شیش سال پاک شده؟ وای خدای من، من یه بچه سقط کردم؟ چشمام باز کردم و تو 

کردم گشتم. با ندیدن حلقه سرمو  انگشتام دنبال اثری از چیزی که نشون بده ازدواج

به بالشت کوبیدمو چشمام بستم. من یه حرو*مزاده سقط کرده بودم؟     سواال یکی 

یکی پشت هم تو سرم قطار میشدن و من جوابی برای هیچ کدومشون نداشتم. 

آخرین خاطره ای که یادم می اومد این بود که سریه شوخی مسخره از پلهها پرت 

دم نمیاومد که با کرده باشم یا مردی حتی لمسم کرده باشع! *ک* یاشدم پایین... س 

خسته از درگیریهای ذهنی چشمام بستم که صدای باز شدن در شنیدم.   مردی

تظاهر کردم که االن بیدار شدم. نمیخواستم تا وقتی که از واقعیت ماجرا باخبر نشدم 

تو این مدت به اسم  نشون بدم که حرفاشون شنیدم! سمت در که برگشتم مردی که

دکترم شناخته بودم دیدم. چهرهش برام آشنا بود ولی هیچ خاطرهای ازش یادم 

من شما رو میشناسم؟     لبخند بامزه ای زد و گفت: خودت چی فکر _نمیاومد. 
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نمیدونم حس میکنم که میشناسمتون.. برام خیلی آشنایید اما هیچ خاطره _میکنی؟ 

کرد دستاشو لبهی تخت گذاشت خم شد به طرفم. با شما یادم نمیاد سرم چک 

 _چشمام برق داشت... نمیدونم از شیطنت بود یا چیز دیگهای که نمیفهمیدم! 

سامیارم... سامیار لطفی. این اسم یادت نره هلیای عزیز... من و تو همکارای خوبی 

به برای هم بودیم. نگاهش کردمو آروم اسمش زیر لب تکرار کردم که ناگهان فکری 

ذهنم رسید و با تشویش به مرد رو به روم نگاه کردم. نکنه رابطه بینمون چیزی فراتر 

از همکار بودن بوده؟ نگاهش رو صورتم چرخ خورد و دستش نوازش وار رو گونهم 

کشیدو گفت: حیف این صورت زیبا نیست... با شنیدن صدای چند نفر از تخت فاصله 

ه و به پرستار میگه ببرتم برای عکسبرداری...     گرفت و تظاهر کرد که چکابم تموم شد

تمام مدتی که پرستار کمک کرد رو بیلچر بشینم سعی کردم نگاهم تو چشمای مامان 

 و بابا نیوفته. 

اره خسته شدن بس رو _مامان شال رو سرم انداخت و گفت: بالخره راحت شدی.. 

دت به اسم سارا شناخته این تخت خوابیدم. واقعا عصاب خورد کن. دختری که این م

بودم وارد اتاق شد با لبخند نگاهم کرد و گفت: حیف شیفت دارم وگرنه میاومدم 
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امروز پیشت بمونم. گونهم بوسیدو گفت: زودی خوبشو برگرد.. جات اینجا خیلی 

خالی. بالبخند نگاهش کردم. انگار که حرفهاش درست بود رابطه خوبی باهم داشتیم، 

حس خوبی بهم میداد که باعث میشد باهاش صمیمیتر رفتار  محبت کالم و نگاهش

کنم. * زبونش بین لبه*های به*شتم کشیده میشد و دستاشو دو طرف لگنم گذاشته 

بود تا تکون نخورم.     تند تند زبو*نش بین پام وول میخورد و گه گاهی میرفت تو 

و عقب و جلو سور*اخ به*شتم. از بین پام بلند شد مردو*نگیش تو دستش گرفت 

کردش بین دستش و رو سوراخ به*شتم تنظیمش کرد و آروم سُر داد دا*خل... 

*نههام تو مشتم گرفتمو مالی*دم. آهی کشیدمو سی محکم داخلم کمر میزد. بدون 

اینکه ازم بیرون بکشه اومد روم دستاش دوطرفم رو تخت گذاشت ازم لب گرفت. 

شالپ عقب و جلو شدن مردون*گیش صدای ملچ و ملوچ لب گرفتنمون و شلوپ و 

 دا*خلم تنها صدایی بود که شنیده میشد 

*نهم **نههام تو مشتش گرفت و حریص لباش دور گردی صورتی رنگ سی سی 

کشید و زبون زد. قلقلکم اومد، شه*وتی خندیدم و گفتم: تو مثل یه بچهی چن 

مک زد و  *نهمو مکی*دی هیچ ازش نموند. د روزهای... بس سی به نوکسی*نهم
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گفت: تو نمیتونی حتی تصورشم بکنی که این هلوهای شیرین چقدر برام خوشمزن! 

آه یواش تر کبودشون کردی... بدون اینکه آل*تش ازم بیرون بکشه از رو بدنم _

فاصله گرفت چ*وچ*ولمو بین انگشتاش گرفت و گفت: داد بزن لعنتی ناله کن 

ش*ریترش کردم. از ته دل ناله کردم و با برام...آه آه... میخوام صدات بشنوم. سی ح

گفتن حرفهای سک* تو اوج شه*وت خندید و انگشتاش بین انگشتام باالی سرم 

قفل کرد و مردو*نگیش داخلم عقب و جلو کرد. با صدای تق تق در نگاه از چشمهای 

خمار رو به روم گرفتمو خودمو دیدم که تو س میکنم! *ک* اتاقم دارم با یه مرد س 

 ت زده سعی کردم کنار بزنشو بهش حالی کنم که االنکه در باز بشه اما اونوحش
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