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(بسم هللا الرحمن الرحیم)
وینستون مال پلدارا نیست...
به قلم:رضوان غریب

خالصه ی فصل یک(صیغه مختومه):
پروا دختری که فکر میکرد صیغه اش با پسر عمش مختومست اما
اینطور نبود و بعد از کلی مکافاتی که کشید تونست با عشقش میالد
ازدواج کنه و زندگی تشکیل بده
اما کریستین و کریستف دو برادر پزشکی که در بیمارستان زندگی می
کردن دردسر هایی برای پروا ساختن و باعث جدایی پروا و میالد
شدن،حامی رفیق پروا و میالد و پلیس ماجرا بود و مهتاب هم همسرش
بود،از طرفی هم تارکان و رومینا رو داشتیم...تارکان ظالم و عاشق و
رومینای بی وفا...
و اما خالصه ی فصل دوم(وینستون مال پولداراست):
رمانمون مثل فصل اولش دوتا داستان رو تو قالب یک داستان جلو
میبره،ولی اون دومین داستان چه داستانی هست.
میالد توی راه اون روزی که پروارو ترک کرده بود تصادف میکنه و
خیلی خیلی مشکالت عجیبی سر راهش قرار میگیره،از طرفی حامی
که پلیس ماجرا بود درگیر پرونده ی بزرگی میشه و تو اون روز ها با
پسری آشنا میشه که خیلی توجهش رو جلب میکنه،اما اون پسر کی
هست؟اما اما از همه مهمتر اون داستان هیجان انگیز دومیست که
راجع به راشل دختر یتیم و سرکشی که خیلی به فکر بازیگوشی و
خوش گذرونی،با سفرش به ایران پسرک دست فروش توجهش رو
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جلب میکنه،دوای دردی که داره هم توی وسایلی که پسرک میفروشه
هست،دخترک زرنگ و باهوش داستان وانمود میکنه فارسی بلد نیست
و از دانیار پسرک ُکرد دست فروش ما خواهش میکنه تا بهش فارسی
یاد بده،اما چی میشه که این دوتا جوون درگیر پرونده حامی میشن؟
این رمان جذاب رو از دست ندین که اتفاقات جالبی منتظرتون🌝🌝

نگاهی به پسر جذابی که نوشیدنیش رو سر می کشید انداختم و
خندیدم،آروم آروم به سمتش قدم برداشتم که خیره نگاهم
کرد،دستش رو آروم از گودی کمرم تا باسنم امتداد داد و زیر
سینه ام رو بوسید.
+چقدر؟
دستم توی موهای بلندش فرو رفت و با ناز زمزمه کردم:
چی چقدر؟دستش از چاک لباسم داخل رفت و روی شرت مشکی رنگم
نشست،چنگی به پایین تنه ام انداخت و با شهوت زمزمه کرد.
+یه شب داشتن این
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پولی نیست.بلند شد و دستش دور کمرم حلقه شد،پیک کوچک شراب رو
برداشتم و نزدیک دهانم بردم.
+اسمت چیه؟
خندیدم:
اال،سارا،هلن،سلن،چه فرقی داره؟دستش روی باسنم مشت شد و شهوتی که از چشم هاش لبریز
شده بود لب زد.
+نباید بدونم این خانم زیبایی که قرار همخوابم باشه کیه؟
اومد و همخوابت نشدم!+حاال اومد و بد اخالقی نکردی و شدی!
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راشل!+اوممم اسم قشنگی داری!
انگشتم توی انگشت هاش حلقه شد و با ریتم موزیک چرخیدم.
+اهل کجایی؟
انگشت اشاره ام روی لب های قرمز رنگش نشست و لب زدم.
هیس!+نمیگی؟
ابروهام باال رفتن و تلو تلو خوران دستم رو روی میز گذاشتم و
میز رو تکیه گاهم قرار دادم،اومد سمتم و بلندم کرد،با صدایی
خمار و لحنی که از فرط مستی کشیده بود صداش زدم:
+هی....تو.....اوه..اوه...مـــــنـــــ......
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آروم باش وروجک+مــــنــ....من تورو نمـیـشـــناسمــــــ.....اسمت چیه؟
دال شد و در گوشم نجوا کرد:
+دوست داری چی باشه؟
اوممم....من.....من....االن دوست دارم که....اون لبای قرمز وخوشگلت مال خودم باشه پسرک غریبه
خندید و در ماشینش رو باز کرد،روی صندلی گذاشتتم و دال
شد،با دستش آروم سینه ام رو توی مشتش فشرد و بیشتر به سمتم
خم شد.
+بیا مال خود...
نذاشتم حرفش کامل شه و سرم رو بلند کردم،دستم روی صورت
اصالح شده اش نشست و لب هاشُ به بازی گرفتم،لحظه ای
نگذشت که انگشتش روی شرت توریم نشست و مشغول نوازش
بدنم شد،کمی گذشت که وا داد و نرم بوسیدتم.
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+آه پسر....این خیلی خوبه
اوممم من خیلی جذابم مگه نه؟با خنده لب زد:
+بریم خونه ی من تا برای اونم نظر بدم.
پاها ُم جمع کرد و توی ماشین گذاشت،سوار شد و خواست
حرکت کنه که اجازه ندادم
انگشت وسطش وارد دهنم شد که با لذت مشغول مکیدن انگشتش
شدم گاهی ناخداگاه گازش می گرفتم و لذت و شهوت رو از چشم
هاش میخوندم.
دکمه ی شلوارش رو باز کرد:
+بیا اینجا
موهای قهوه ای رنگ لختم رو توی دست هاش احاطه کرد و
سرم رو به سمت شلوارش سوق داد،آروم آروم دستی روی
شرتش کشیدم که سرش به صندلی چسبید
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+فاک....تو خیلی نابی دختر...
سرم رو بین پاهاش تنظیم کردم که مشغول لیسیدن مردونگیش
شدم،صدای آه و ناله اش با صدای عقب و جلو شدن های من
ترکیب شده بود،موهام اسیر دست هاش شده بود و سرم رو به
سمت مردونگیش فشار میداد.سریع بلندم کرد،اینجا جاش نبود...
پیراهنم رو کنار زد و چنگ محکمی به باسنم انداخت که آه خفه
ای از لب هام خارج شد.
سرم رو بلند کرد و سعی کرد چشم های نیمه بازش رو باز نگه
داره.
+دعا کن هر چی زودتر برسیم خونه
اونقدر مست بودم که متوجه هیچ چیز نمی شدم.
می خوای بریم خونه چی کار کنیم؟دستمال پارچه ای کوچکی از داشبرد ماشین درآورد و به سمتم
گرفت تا لب ها ُم پاک کنم.
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+کارای خوب خوب
خندیدم
من نمیخوام با این کارای خوب خوب تا دوروز بد بد راهبرما...
خندید و بوسه ای پشت دستم کاشت،کمی بعد زیپ شلوارش رو
با هزار زحمت بست و ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد...
دستش از اول تا آخر راه توی شرت نازکم بود و آروم آروم بدنم
رو نوازش میکرد،حس میکردم خیسی بین پاهای صاف و شیو
شده ام رو که به انگشت هاش می چسبید...
+آه..چرا نمیرسیم؟
خندید.
چقدر عجله داری!+تو عجله نداری؟
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خودم رو جا به جا کردم که دستش دقیقا روی سوراخ بهشتم
نشست.
آه...فا..فاک دختر...تو بی نظیری!تو گلو خندیدم و ماهرانه انگشتش رو به سمت بهشتم کشیدم...
+با یکم شیطونی.....
نذاشت حرفم تموم شه و صندلی ماشین رو خوابوند،دستش به
سمت بهشت تپلم حرکت کرد و آروم آروم مشغول نوازش خط
وسطش شد،آه و ناله هام توی گلوم خفه می شدن و اصال نمی
تونستم خودم رو کنترل کنم.
+تاحاال سکس داشتی؟
نهبرق چشم هاش پر رنگ تر شد.
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+اولین باری که داری میـ...
دستم رو از روی شلوارش روی آلت سفت شده اش گذاشتم و
فشار خفیفی بهش وارد کردم
اولین بارمه!ماشین رو پارک کرد،از بیرون پنجره نگاهی به جاده ی خلوت
انداختم،پر از خواستن لب زد
+پاشو بیا اینجا
نگاهم به مردونگی سیخ شدش که از شلوارش بیرون اومده بود
افتاد و با ترس آب دهانم رو قورت دادم
تو ماشین؟دستم رو گرفت و به سمت خودش کشید،چنگی به سینه هام
انداخت و همونطور که خم می شد تا لب ها ُم ببوسه آروم جواب
داد
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+قول میدم دردت نیاد....
بلندم کرد و دکمه ای زد که سقف ماشین کنار رفت
اما من....من.....می ترسم......کمرم رو صاف نگه داشت و پاهام رو به سمت خودش نگه
داشت و سرش رو آروم به سمت بهشتم سوق داد،زبون خیسش
که روی بهشتم نشست آه بلندی از بین لب هام خارج شد و پاهام
شل شد،چشم هاشُ باز کرد و از پایین نگاهم کرد
+خوبه؟
به خودم پیچیدم و بی جون ناله کردم
عالییییبا شهوت آروم و با ناز پیراهنم رو باال بردم و شرت توری ام
رو بین انگشتام گرفتم و روی صندلی پرت کردم
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بلند شدم و روی پاهاش نشستم که خیسی و ترشحات بهشتم روی
پاهاش ریخت،انگشت شصتش دورانی روی بهشتم به حرکت در
اومد و همونطور که آه های مردونه و خفیفش میون دندون هاش
گم میشد لب زد
+این...خیلی...خیلی عالی دختر!
خندیدم و با ناز لب هاش رو به بازی گرفتم که دستش خشن
روی پهلوم نشست و چنگی بهش انداخت،مستانه سرش رو بین
یقه ی باز لباسم برد و آب دهانش رو بین خط سینم ریخت
وسط خط سینم رو لیسید و بند لباس رو پایین برد،همراهیش
کردم و کمکش کردم تا لباس رو دربیاره
درش آورد و با لذت به سینه های کوچک اما خوش فرمم خیره
شد،دست هاش از پهلو هام باال اومدن و محکم چنگی بهشون
انداخت،یکیشون رو از توی سوتین اسفنجی و توریم در آورد و
همونطور که نصف و نیمه بیرون بود به دندون کشید و مشغول
مکیدن شد،دوباره داشتم خیس می شدم،نقطه ضعفم رو پیدا کرده
بود،اونقدر حرفه ای انجام می داد که حرفی برای گفتن نداشتم
سرم رو عقب بردم که خندید و دندون نیش تقریبا بلندش توی
دیدم قرار گرفت
+خوش میگذره؟
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بلند شدم و خودم رو روی مردونگیش تنظیم کردم،کمی جا به جا
شد
+آروم آروم
سری تکون دادم و چشم ها ُم بستم تا نبینم
+هیس چیزی نیست
دست هاش روی باسنم نشست و آروم آروم نشوندتم پایین
آهی کشید و سرش رو به صندلی تکیه داد،محکم چنگی به
دستش انداختم که بلند خندید
+درد داری؟
لب گزیدم و با چشم هایی که کم کم داشت می سوخت لب زدم
-آ....آر...آره....
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+چیزی نیست هیس
موهام رو کنار زد وسرش توی گردنم فرو رفت،خیسی کشیده
شدن زبون داغش روی گردنم کمی حواسم رو پرت کرد اما با
چیزی که دیدم با ترس نگاهش کردم.
مردونگیش حسابی خونی شده بود و اون بی توجه به خونی که
بدنش رو کثیف کرده بود تلمبه میزد.
آه..آخ...آروم...حواست هست دار....دستش روی دهنم نشست و موهام توی مشتش جمع
شد،همونطور که بدنش مماس بدنم باال و پایین میشد قطرات
عرق خستگی از کمرم روون شد و لذتم بر دردم پیروز شد.
***
صبح وقتی چشم باز کردم توی بغل اون بودم،با دیدنش سریع
بلند شدم و نگاهی به بدن برهنه ی زیر مالفه ام انداختم.
سرم به شدت درد میکرد و حس میکردم تب دارم.آروم مردی
که کنارم خوابیده بود رو تکون دادم اما انگار نه انگار...
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آهای،پاشو،باتوام.خواب آلود غلتید که با عجز نالیدم.
تورو خدا پاشو،من هیچی برای پوشیدن ندارم.کسل بلند شد و روی تخت نشست،یاد مهمونی دیشب و شیشه
های مشروب افتادم.
سعی کردم وانمود کنم نمیشناسمش؛پس شروع به اشک ریختن
کردم.
آهای...پاشو....من رو از کجا آوردی...پسر...چشم های خواب آلوده اش رو به اجبار بیدار نگه داشت و غرید.
د امون بده دختر.باید ادای بی کسارو در میاوردم،هوف یادم نمیاد پلیس چه
دستوری داده بود،به کل یادم رفته بود باید االن چیکار
میکردم.نگاهم به ران های برهنه ام افتاد که رد خون مردگی
روشون بیشتر از هر چیزی توی دید بود.
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خون های خشک شده ی روی بدنم بهم حس بدی القا میکرد.
با ناراحتی بلند شدم و همونطور که با مالفه راه میرفتم بهش
نگاه کردم،پست فطرت دروغگو!
نمیخوای اسمت رو بهم بگی؟+اسم من که هیچی،اما اسم تو خیلی زیباست دخترک سکسی!
راشل،زیبا و عجیب...
میخوام بدونم دخترونگیم رو به کی هدیه کردم،اسمتچیه؟چجوری من رو به اینجا آوردی؟
نگاهم کرد و خندید که دندون های مرتبش توی دیدم قرار
گرفتن.
+دخترونگی؟تو دختر نبودی!
با حرص توپیدم.
چرا دروغ میگی؟رد خون ها هنوز از تن و بدنم پاک نشده.اسکین98

مالفه رو کنار زد که مردونگی سیخ و بلند شده اش توی دیدم
قرار گرفت،یا خدا،چرا هر ثانیه از زندگیش تو همین حالت این
بشر...
+اون خون ها برای قد و قامت این کوچک مرد بزرگ!
نه اون چیزی تو ازش حرف میزنی...میدونی که یه چیزی
پاره بشه خونریزیم داره؟
داشت پنهون میکرد،فکر میکرد چون مست بودم یادم نمیاد چه
گهی خورده؟یعنی چی که دختر نبودی؟انکارش میکرد که چی؟
+چرا اونجا ایستادی؟
رو برگردوندم تا چشمم به بدن برهنه اش نیوفته.
+خوش آمد بگم؟
-چه خوش آمدی؟
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+برگرد دختر غریبه نداریم اینجا...
اول جمع کن بساطتت رو،بعدش بر میگردم.+برگرد.
به محض برگشتم متوجه نیش بازش شدم.
+حاال میتونم بگم؟
چی؟+اینکه به جمع عروسکا خوش اومدی!
عروسک؟+میگم برات حاال...
-اول اسمت رو بهم بگو،یعنی چی؟من حتی تورو نمیشناسم.
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+شاید الزم نیست بشناسی!
جالبه،باهات خوابیدم،باهام خوش گذروندی و حاال شدم یهغریبه؟
بلند بلند قهقهه زد.
+مگه دوست دختر یا زنم بودی که انقدر حرصی شدی؟
چی باید میگفتم؟وای خدایا چرا یادم نمی اومد پلیسا چی گفته
بودن،همش به خاطر اون الکل های مزخرفه.
+ببینم،حالت خوبه دختر جون؟تو کی هستی؟
چهره اش اونقدر خنثی و حرکاتش اونقدر بی حس بود که بغض
سر باز نکرده ی گلوم رو سرکوب کردم و مالفه رو از دورم
پایین انداختم.
همونطور که تند تند اب دهانم رو قورت میدادم تا رسوام نکنه
لب زدم.
عروسک تو!اسکین98

کمی خیره ی نگاهم شد و مستانه خندید.
+شیطون شدی.
خودم رو لوس کردم و به سمتش رفتم،دستش زیر دلم نشست و
مشغول نوازشم شد.
+درد داری دختر؟
من مثل تو نیستم،اسم دارم،بهم بگو راشل...+درد داری راشل خانم غرغرو؟
خیلی زیاد.+دیشب زیادی کیف کرده بودی.
به ناچار خندیدم که کنجکاو نگاهم کرد.
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+اسم من مایک،میتونی مایک صدام کنی.
سری تکون دادم که دستش روی نوک سینه ام نشست،فشار
خفیفی بهش وارد کرد که لب زدم.
بیخیال پسر،جون ندارم.مایک:تنبل نشو.
نمیتونم،درد دارم.مایک:پس این کوچولو رو چطور رام کنم؟
اون واقعا به من مربوط نیست.مایک:افسارش تو دست خودت مونده اونوقت میگی به من
مربوط نیست؟عجبا!
میخوام دوش بگیرم.اسکین98

مایک:باهم میریم.
تنها...مایک:نشد،این نبود قرارمونا...
ما قراری باهم نداشتیم مایک،حالم بده،حالت تهوع دا...حرفم تموم نشده بود که سرم رو برگردوندم و مشغول عق زدن
شدم.
مایک با عجله بلند شد و نگران نگاهم کرد.
مایک:حالت خوبه کوچولو؟
من کوچولو نیستم!مایک:پاشو...
بدن برهنه ام بیشتر از هر چیزی شرمنده ام میکرد.
اسکین98

مایک:با توام دختر،چرا بلند نمیشی؟
بلند میشم بلند میشم.مایک:نگا نگا کل اتاق رو به گند کشیدی...
خب حاال جوری میگی انگار از قصد اینکارو کردم.مایک:تو مریضیم همینطور زبون درازی؟
ولم کن خودم میتونم بیام.دستش رو پس زدم که لحظه ای سرم گیج رفت و نتونستم خودم
رو کنترل کنم.
میکروفن توی پالک دستبندم بیشتر از هر چیزی نگرانم میکرد.
تا خواستم به خودم بجنبم سرم روی تخت فرود اومد.
(پروا)

اسکین98

با حرص به حامی ای که با عصبانیت فریاد میکشید خیره شدم.
حامی:یعنی چی که میکروفنش قطع شده؟راشل بهتون زنگ
نزد؟خبری...پیامی...چیزی...
نمیدونم از پشت گوشی بهش چی گفتن که با اخم لب زد.
حامی:مختومه اعالمش کنید.
با ترس لب زدم:
چـ...چـیــ...چی رو مختومه کنن حامی؟پرونده اش رونبند،داری راجه به کل زندگی من حرف میزنی حواست
هست؟تورو خدا به پلیسای اونجا بگو حواسشون باشه،اهمیت
نمیدم...ته تهش چهل سال طول میکشه،من صبر میکنم،اما اون
باید پیدا کنه میال...
حامی:هیس آروم باش،آروم باش منظورم پرونده نبود.
با بغض بهش خیره شدم که تلخ نگاهم کرد.

اسکین98

حامی:آبجی گلم چطوره؟
با اینا نمیتونی حواسم رو پرت کنی،قرار بود کل امروز روبرام توضیح بدی که چیشد و چرا شد...یاال منتظرم!
حامی:بشین من یه چایی بیارم و بیام.
دستش رو گرفتم و عاجز و ملتمس خیره ی نگاهش شدم.
نمیخوام چیزی زود تر بگو مردم از نگرانی.حامی:نگرانی چرا؟همه چیز داره حل میشه.
دقیقا هفت ماه و سیزده روز شده که حتی نمیدونمکجاست،چطور حل شده؟
حامی:تیم داره حلش میکنه پروا.
سعی کردم ذوقم رو پنهون کنم؛حامی حرف میزد و من چهره
ی میالد رو روبه روم تجسم میکردم.
اسکین98

حامی:درگیر کاراشم،عکسش رو برای تیم تحقیقات فرانسه
فرستاده بودم؛یعنی برای تیم تحقیقات کل کشور ها فرستاده
بودم،به خاطر اون داستانی که برات پیش اومده بود و به خاطر
تارکان توی کشور غریب بستری بودی،خواستم محض احتیاط
کشورایی که بهشون دسترسی دارم رو چک کنم.
اونا میگن یه شخصی که خیلی شبیه به میالد بوده یه روز به یه
ملکی رفته...
با ذوق بلند شدم و دو دستم جلوی دهانم قرار گرفت و با ناباوری
لب زدم.
خدای من راست میگی؟سری تکون داد،اما غم توی چشمش رو که دیدم فهمیدم نباید
زیادی خوشحال باشم.
حامی بقیه رو تعریف کن،خب؟چیکار کردی؟حامی:فعال درگیریم پروا

اسکین98

این یعنی به چیزی نرسیدی مگه نه؟کالفه دستی توی موهاش کشید که ناراحت روی مبل نشستم.
باورم نمیشه فکر کرد من یه هرزه ام و خیلی راحت ترکم کرد.اخمای حامی درهم شد.
حامی:بار آخرت باشه اینطور حرف میزنیا!
انگار دارم دروغ میگم!حامی:نگران نباش ما حلش میکنیم.
مگه میشه نگران نبود؟حامی:همه چیز درست میشه.
از امید دادنای الکی متنفرم حامی،خودتم این رو خوب میدونیمگه نه؟
اسکین98

حامی:شاید بتونیم ردش رو بزنیم پروا،تنها نگرانیم برای این که
اون خونه ای رفته خونه ی آدم درستی نیست.
فکر نکنم چیزیش بشه،اگر با پای خودش رفته یعنی میتونستهبا پای خودش بره پیش پلیس.
حامی:هر چی بگم حرف خودت رو میزنی.
چون درست میگم.حامی:نه فقط با یه دنده بودن سعی میکنی وانمود کنی درست
میگی.
من بعد اون خیلی داغون شدم.حامی:تو پویا رو داری،اون بچه آرومت میکنه.
-اما اون زیادی کوچک و بی جون حامی.

اسکین98

حامی:چرند نگو،بچه از اون شیرین تر از کجا میتونی بیاری؟
هوف نمیدونم وافعا،تمام روز هام با اون سرگرمم.حامی:مادر بودن بهت میاد.
واقعا؟حامی:خیلی بیشتر از واقعا!
اما خودم حس خوبی ندارم.حامی:به خاطر میالد؟
همه ی بچه ها به پدر نیاز دارن.حامی:میالدم میاد نگران نباش.
-هوف امیدوارم.

اسکین98

حامی:برو پویارو بیار یکم باهاش وقت بگذرونم.
حسابی وابستش شدیا!حامی:واقعا خیلی شیرین و ناب پروا...
میدونم،دقیقا مثل من.حامی:چه خودشیفته!
خندیدم و به سمت اتاق پویا حرکت کردم تا بیارمش.
حامی:پروا برای شناسنامه اش چیکار کردی؟
فعال هیچی.حامی:چرا؟پیگیرش نشدی.
-منتظر میمونم میالد بیاد براش بگیره.

اسکین98

حامی:مگه میشه؟چرت نگو دختر.
بعد از اینکه پویا رو صدا زدم و باهم به سمت بیرون حرکت
کردیم با ناراحتی به حرکاتش و جوری که به آغوش پر مهر
حامی چسبیده بود خیره شدم.
به نظرت میالد که بیاد قبولش میکنه؟حامی:میالد سنگدل نیست پروا.
اما اون بچه،بچه ی ما نیست؛میدونی که یکی از بچه های کاربوده!
حامی:مگه بچه های کار چی کم دارن؟خیلیم سر ترن.
همش میترسم مارو نخواد.حامی:بهتر نیست به این افکار مزخرفت پایان ببخشی؟
هوفی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم.
اسکین98

(راشل)
چشم که باز کردم متوجه حضورم توی اتاق شدم،روی تخت
جمع شدم و با ترس و لرز مالفه رو روی بدنم کشیدم.
مایک:بیدار شدی؟
نگاهم سریع به سمت دست هام سوق پیدا کرد،با چشم به دنبال
دستبند گشتم که پیداش نکردم.
مایک:چیشده عزیزم؟
دستبندم گم شده.خندید.
مایک:گم نشده،تو دست منه.
سعی کردم ترسم رو بروز ندم و کامال عادی رفتار کنم.
اسکین98

هوف خداروشکرابروهاش کنجکاوانه باال پریدن.
مایک:شکر؟
راشل:آره دیگه،یادگارمادربزرگم بود،یه لحظه ترسیدم گمش
کرده باشم.بعد مرگش فقط اون برام به یادگار موند.
مایک:خیلی جالبه!
راشل:جالب؟چی؟
مایک:اینکه مادربزرگ خدابیامرزت توی دستبندش میکروفن
جاسازی کرده بود.
خون کل بدنم خشک شد و لحظه نتپیدن قلبم رو حس کردم،مچم
رو گرفت،دستم رو شد،اون واقعا آدم کار بلد و زرنگیه!

اسکین98

مایک:چرا ساکت شدی عزیزم؟
خنثی بودن بیش از حدش واقعا باعث وحشتم میشد،لب هاش با
آب دهانش تر شدن و با نوک انگشتش کمی تیشت نازکش رو
باال برد که متوجه تفنگ گوشه ی کمرش شدم.
چهارچنگولی وار روی تخت نشست که با ترس عقب رفتم و آب
دهانم رو به زور قورت دادم.
میشه..میــ...میشه بری عقب؟دستش وسط پام نشست و انگشت وسطش یی هیچ مالیمتی از
روی مالفه وارد بدنم شد،با عجزفریاد کشیدم و مالفه رو توی
مشتم فشردم.
مایک:هیس،تازه شروع شده عزیزم!
وارد شدن مالفه و برخوردش با بدنم رو خوب حس میکردم.

اسکین98

دستام روی مالفه مشت شدن که گوشیش رو توی جیبش گذاشت
و خیره ی نگاهم شد.
مایک:بگو!
چـ....چی بگم؟مایک:مثال اینکه مامانبزرگت از کجا انقدر ماهر شده بود و توی
دستبندش میکروفن جای گذاری میکرد.
سکوت کردم که انگشتش دوباره وارد بدنم شد.درد عجیبی
فراگیر کل وجودم شد و بعد متوجه رد قرمز خونی که از بدنم
سرازیر شده بود شدم.
حالت هست داری چیکار میکنی؟خواستم مالفه رو از بدنم در بیارم که دو دستم رو باال برد و
همونجا نگه داشت.
خم شد جلوم و بند شلوارش رو شل کرد.
تو..تو..تو نمیخوای به من تجاوز کنی مگه نه؟اسکین98

مایک:نه تا وقتی بگی کی این غلط رو کرده!
من...من نمیدونم.مایک:بیا باهم روراست باشیم عروسک کوچولو!
نمیتونستم ریسک کنم.
مایک:یا میگی و میشی عروسک من،دقیقا مثل چند دقیقه پیش،یا
نمیگی و میشی عروسک خیمه شب بازی من...با اولیه فقط
میخوابم و لذت میبریم.
اما امان از دومیش!
بهت قول نمیدم روزای خوبی رو تجربه کنیم.
تو حق نداری...کف دستش محکم روی دهانم قرار گرفت که خفه خون گرفتم.
مایک:کی فرستادتت؟
اسکین98

نمیتونستم نفس بکشم چه برسه به حرف زدن و دفاع
کردن.دستش رو برداشت و از اتاق بیرون رفت.
دو پسر قد بلند وارد اتاق شدن و به سمتم قدم برداشتن.
یکیشون نگاهم کرد و دست هام رو باالی سرم حبس کرد.
چیکار میکنی؟اون یکی جلوی پاهام نشست و آروم آروم مشغول درآوردن
مالفه از بدنم شد.
در آوردن همانا و سوزش بین پام و خونی که لحظه ای بند نمی
اومد همانا
ولم کنین.هیچ حرفی نمیزدن و به کارشون ادامه میدادن.
پسر:راه بیوفت.
کجا میریم؟اسکین98

پسرک مزموز نگاهم کرد و شونه ای باال انداخت.
پسر:حموم!
با ترس بهشون خیره شدم که یکیشون بغلم کرد و بلندم کرد.
اون یکی با تعجب نگاهش کرد.
چیکار میکنی؟طبق گفته ی آقا مالیمتی در کار نیست.+هنوز کار خاصی نکردم که حرف از مالیمت میزنی،اینجا
بمون؛من میشورمش.
چرت نگو پسر این ماموریت جفتمون پس هر دوتامونشریکیم.
+نه تا وقتی من اینجام.
بدنم رو با مالفه پوشوند و به سمت حموم حرکت کرد.

اسکین98

آقا دمار از روزگارت درمیاره.+نمیاره،البته اگر فضولیت گل نکنه.
ریواس،دنبال شر نگرد.+ما همچین آدمایی نیستیم؛حالیته داری چه غلطی میکنی؟
اما ما زیر دست اونیم!+بزار یکمم که شده اون عروسک باشه.
از ترس نمیتونستم هیچ حرفی بزنم،از کی حرف
میزدن؟مایک؟یعنی انقدر ترسناک بود؟
به سمت حموم حرکت کرد و به محض رسیدن به حموم من رو
به طرف جلو هل داد.
مالفه ی دورم رو سفت نگه داشتم که توی حرکت محکمی به
زور مالفه رو کشید که بدن لختم نمایان شد.
میخوای چیکار کنی؟اسکین98

ریواس:برو تو.
تورو خدا بهم رحم کن.ریواس:باهات کاری ندارم برو تو.
من...من...چونه ام لرزید و نتونستم ادامه بدم،میگفتم من پاره شدم و
نمیتونم راه برم؟
ریواس:راه بیوفت دیگه دختر جون،میخوای همه رو به کشتن
بدی؟
قطره اشکم روی نوک سینه ام ریخت و بغض سنگینم رو قورت
دادم.
-من...

اسکین98

اومد و جلوم ایستاد،بعد از کمی خیره شدن بهم جلوی پام زانو
زد و انگشتش روی تنم نشست که پلک هام محکم چشم هام رو
احاطه کردن و با ترس لب زدم.
نه...نکن تورو خدا نکن..ریواس:هیس،کاریت ندارم.
انگشتش الی بهشتم نشست و مشغول وارسی شد.
متعجب نگاهش کردم،این زیاده روی بود.
ولم کن.ریواس:بهتره تا وقتی با مالیمت رفتار میکنم،خفه خون بگیری
خب؟
خواهش میکنم،من...من...ریواس:تو چی؟
اسکین98

من دارم تحریک میشم.نیشخندی زد و بیشتر به کارش ادامه داد؛انگاری لذت میبرد از
عاجز شدن من.
ریواس:االن تموم میشه.
انگشتش ناشیانه باهام بازی میکرد و بین بدنم میرقصید.
تورو...دستش روی کلیتوریسم نشست که میون حرف هام آه بلندی
کشیدم.
تورو...آه...ریواس:آروم دختر،چقدر بی جنبه ای!
یکم دیگه بگذره همینجا دوبار ارضا میشی.

اسکین98

خجل سر پایین انداختم و سعی کردم بی اهمیت باشم.تقصیر من
نبود که رابطه ای نداشتم و کمرم زیادی پر بود.
ریواس:دراز بکش.
ترسیده لب زدم.
دراز؟برای چی؟ریواس:دوخت و دوز.
هان؟!ریواس:بخواب تا بیام.
اما این طاقچه زیادی کوچکه،کمرم میشکنه.ریواس:صبر کن.

اسکین98

بیرون رفت و نمیدونم به پسرک چی گفت که اونم رفت؛از
صدای در و پچ پچ هاشون متوجه رفتنش میشدم.
ریواس:با من بیا خانم جوان...
بیرون رفتیم که خیره ی بدنم شد،نگاه های پیاپی ای که به بدنم
میانداخت زیادی کالفه ام میکرد.
حواست کجاست؟ریواس:به بدنت.
اینا بویی از خجالت و حیا نبرده بودن.
بلندم کرد و روی تخت خوابوند.
ریواس:بلند شو و باسنت رو تا جایی که میتونی باال بیار.
لحظه ای نگذشت که در زده شد اما کسی وارد نشد،خودش به
سمت در رفت و با جعبه ای برگشت،وای خدای من...
اسکین98

میخوای باهام چیکار کنی؟ریواس:کاری که به نفعت باشه.
من دیگه تحمل سکس ندارم،تمام بدنم درد میکنه،خواهشمیکنم اینکار رو نکن.
ریواس:هیس فقط خفه شو خب؟
اون حق نداشت باهام اینطوری حرف بزنه،جوری صحبت
میکرد انگار غیرتی شده و االن که من رو اینطوری دیده داره
تمام عصبانیتش رو روی من خالی میکنه.
به تو ربطی نداره،اونطوری رفتار نکن پسرک غریبه.ریواس:یکم دیگه حرف بزنی اسن پارگی به وجود اومده ی
روی بدنت رو به حال خودش رها میکنم و میرم و به ارباب
میگم بیاد و انقدر بکنتت که پشیمون شی از اینکه خدا بهت زبون
داده فهمیدی؟

اسکین98

با ترس آب دهانم رو قورت دادم.
ریواس:بدبخت دیشب انقدر مثل جنده ها آه و ناله میکردی که
متوجه پاره شدنت نبودی،اگه خودت رو ببینی از خودت خجالت
میکشی.
میخوای عکس بگیرم و نشونت بدم؟
عاجز دست روی مالفه ام رو مشت کردم و باسنم رو باال
بردم.دقیقا همونطور که میخواست.
بسه...لطفا!ازت خواهش میکنم تمومش کن.
ریواس:داد و بیداد نکن باشه؟
در...درد..درد نداره؟ریواس:بالشت زیر دستت رو گاز بگیر اگه درد داشت.
باشه.اسکین98

نخ و سوزنی برداشت و نزدیک بدنم برد،هر لحظه بیشتر
میترسیدم.
ریواس:اگه بدونه من برات بخیه زدم میکشتم.
پس چرا اینکارو میکنی؟ریواس:بهت پد میدم،پد بهداشتی بزار تو شرتت و بگو
پریودی،باشه؟
با...باشه.ریواس:یه اسپری رنگ بهت میدم،اسپری خیلی کوچکه میتونی
تو شلوارت نگهش داری،با خودت نگهش دار و وقتی خواست
چکت کنه تو دستشویی واون رو بریز رو پدت باشه؟
متوجه میشه.ریواس:نمیشه،بهت قول میدم.
اسکین98

سوزن وارد پوستم شدم که بلند جیغ کشیدم.
ریواس:خفه شو دختر میخوای به کشتن بدی ما رو؟
میخوای باهام چیکار کنی؟ریواس:کاری که به نفعت باشه.
من دیگه تحمل سکس ندارم،تمام بدنم درد میکنه،خواهشمیکنم اینکار رو نکن.
ریواس:هیس فقط خفه شو خب؟
اون حق نداشت باهام اینطوری حرف بزنه،جوری صحبت
میکرد انگار غیرتی شده و االن که من رو اینطوری دیده داره
تمام عصبانیتش رو روی من خالی میکنه.
-به تو ربطی نداره،اونطوری رفتار نکن پسرک غریبه.

اسکین98

ریواس:یکم دیگه حرف بزنی اسن پارگی به وجود اومده ی
روی بدنت رو به حال خودش رها میکنم و میرم و به ارباب
میگم بیاد و انقدر بکنتت که پشیمون شی از اینکه خدا بهت زبون
داده فهمیدی؟
با ترس آب دهانم رو قورت دادم.
ریواس:بدبخت دیشب انقدر مثل جنده ها آه و ناله میکردی که
متوجه پاره شدنت نبودی،اگه خودت رو ببینی از خودت خجالت
میکشی.
میخوای عکس بگیرم و نشونت بدم؟
عاجز دست روی مالفه ام رو مشت کردم و باسنم رو باال
بردم.دقیقا همونطور که میخواست.
بسه...لطفا!ازت خواهش میکنم تمومش کن.
ریواس:داد و بیداد نکن باشه؟
در...درد..درد نداره؟اسکین98

ریواس:بالشت زیر دستت رو گاز بگیر اگه درد داشت.
باشه.نخ و سوزنی برداشت و نزدیک بدنم برد،هر لحظه بیشتر
میترسیدم.
ریواس:اگه بدونه من برات بخیه زدم میکشتم.
پس چرا اینکارو میکنی؟ریواس:بهت پد میدم،پد بهداشتی بزار تو شرتت و بگو
پریودی،باشه؟
با...باشه.ریواس:یه اسپری رنگ بهت میدم،اسپری خیلی کوچکه میتونی
تو شلوارت نگهش داری،با خودت نگهش دار و وقتی خواست
چکت کنه تو دستشویی واون رو بریز رو پدت باشه؟
اسکین98

متوجه میشه.ریواس:نمیشه،بهت قول میدم.
سوزن وارد پوستم شدم که بلند جیغ کشیدم.
ریواس:خفه شو دختر میخوای به کشتن بدی ما رو؟
دستم رو جلوی دهنم نگه داشتم و سعی کردم تحملش کنم.
ریواس:االن تموم میشه.
از شدت درد نایی توی تنم نمونده بود.
تو...تواینجا شخصی به اسم میالد میشناسی؟رنگ نگاهش عوض شد و متعجب لب زد.
ریواس:چی؟
اسکین98

میالد...ریواس:تو،تو از طرف کی اومدی؟
تورو خدا اگه میدونی کجاست بهم بگو...ریواس:نمیدونم.
الکی نگو،پس چرا قیافت اونطوری شد؟ریواس:دهنتم بخیه الزم شده؟زیادی حرف میزنی.
خفه خون گرفتم،زیادی ترسناک بود؛خواستم حرفی بزنم که
سوزن رو برداشت.
تموم شد؟ریواس:بلند شو.

اسکین98

چرا زیاد درد نداشت؟ریواس:چون اسپری بی حسی زده بودم باهوش!
شرت نازکی برداشت و نوار تمیزی درآورد.با خجالت بلند شدم
و متعجب به حرکاتش نگاه کردم،اونقدر آروم انجامش میداد که
انگار چندمین باری که داره انجامش میده.
ریواس:بیار باال پاهات رو...
دونه به دونه پاهام رو باال بردم و مثل یه پدر که لباس های بچه
هاش رو تنشون میکنه لباسارو پوشید.
ریواس:اینم رنگ،یادت نره.
حواسم هست.ریواس:خدا نگهدار...
یه خواهشی کنم؟اسکین98

ریواس:زودباش رئیس منتظرمون مونده.
سیگار داری؟دست توی جیبش برد و پاکتی به سمتم پرت کرد.
به به،وینستون!ریواس:زیاده روی نکن.
حواسم هست؛رد کن بیاد.متعجب نگاهم میکرد که لب زدم.
فندک دیگه!فندکی بهم داد که با لبخند ازش تشکر کردم.
ریواس:حواست باشه.
اسکین98

من یه پرستار دزدم که جعبه ی کمک های اولیتون و سیگار وفندکت رو دزدیدم،بزارتش به حساب انتقامی که به خاطر تجاوز
الکی ای که فکر میکنه بهم شده.
ریواس:زنا،شیطونم درس میدن.
تا حاال به اینکه مردا هم خود شیطونن فکر کردی؟ریواس:ما خیلی عاقلیم.
فقط تو دارین.ریواس:خیر
دقیقا همینطوره!ریواس:میرم تا شک نکرده.

اسکین98

دست جلو بردم و سعی کردم درد بدی که توی پاهام پیچیده بود
رو جدی نگیرم.
من راشلم.دست توی دستم گذاشت و کوتاه خندید.
+ریواس.
از آشناییت خوشبتم غریبه ی مهربون.ریواس:منم همینطور دخترک غرغرو.
به دیدنم میای؟ریواس:من؟!
حوصلم اینجا سر میره.ریواس:اگه بتونم حتما...
اسکین98

باشه.ریواس:خدانگهدار.
سری تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم،بعد از خروجشون
لباسای نویی که روی تخت گذاشته بودن رو پوشیدم و به دیوار
رو به روم خیره شدم.حوصلم سر رفته بود؛به راهی برای پیدا
کردن پسری که میالد معرفیش کرده بودن فکر کردم.چطور
میتونستم از چنین جایی پیداش کنم؟
پاهام اونقدر میسوختن که نمیتونستم هیچ غلطی کنم.
مایک وارد شد و نگاهی به آه و آخ های من انداخت.
مایک:خوب نبود؟
رو برگردوندم و زیر پتو مخفی شدم.
مایک:قهر؟
حرفی نزدم و اخمام توهم رفت.
اسکین98

مایک:اگه نمیخوای دو نفر دیگه هم همینطور باهات خوش
بگذرونن سعی کن با من قهر نکنی و ازم رو برنگردونی.
بلند شدم و با اخم نگاهش کردم.خواستم راه برم که از درد
همونجایی که بودم ایستادم.
مایک:چیشده عزیزم؟
به تو مربوط میشه؟دستش زیر چونه ام نشست و عصبی توی صورتم غرید.
مایک:همه چیز تو به من مربوط میشه،فهمیدی؟
رو برگردوندم و جوابی ندادم که حصار دستش تنگ تر
شد،جوری که باعث شد آخ آرومی از بین لب هام خارج شه.
مایک:نشنیدم جوابت رو؟

اسکین98

اگه نفهمیده باشم چی میشه؟دستش نزدیک پایین تنه ام شد که محکم جیغ کشیدم.
(پروا)
نگاهی به دارا انداختم که با کالفگی نگاهم میکرد.
چیشده؟دارا:سیستم شرکت بهم ریخته.
مگه چک نکردی برگه ها رو؟دارا:هنوز کلی برگه مونده که انجام نشده مونده.
یعنی امشب نمیخوای بیای؟دارا:بیخیال تو جدا قصد داری توی اون مهمونی شرکت کنی
پروا؟
اسکین98

چرا شرکتنکنم؟دارا:این یه جشن معمولی نیست.
چون یه جشنی که یسری آدم مزخرفم هستن من نباید شرکتکنم؟
دارا:امن نیست پروا،اگه نیای خیلی بهتر میشه.
اگه بیامم عالی میشه دارا...دارا:این مهمونی رو بیخیال شو،هفته ی بعد یه مهمونی دیگه
داریم؛اون موقع شرکت کن.
چرا مگه اون با این چه فرقی میکنه؟دارا:مهمون اون روز یه آدم خیلی مهم و با شخصیتیه.
کی؟اسکین98

دارا:نمیدونم،خیلی ازش تعریف میکنن،میگن از اون کله گنده
هاست.
از ایران؟دارا:نه،نمیدونم چه کشوری گفتن،فقط گفتن طرف از پولداراست
که برای قرارداد حتمی میاد.
آهان.دارا:پس امشب نمیای مگه نه؟
هم امشب میام و هم توی اون مجلس دارادارا:داری باهام لج میکنی.
-یه مشکلی هست که انقدر تقال میکنی من نیام.

اسکین98

دارا:امشب اکثرا مردا شرکت میکنن،بار و مشروب و این
چیزا...فقط نمیخوام مشکلی برات پیش بیاد پروا،تو دست من
امانتی.
خندیدم،اونقدر تلخ که تلخیش گلوی خودمم به درد آورد.
بیخیال پسر!دارا:نمیتونی حست به میالد رو انکار کنی پروا...جوری
وانمود نکن انگار اصال دوستش نداری!
اما من اون رو ندارم!دارا:شاید این بهترین چیز برای تو باشه.
نداشتن کسی که دوستش داری بهترین چیز دارا؟دارا:کافیه یکم به خودت بیای و دور و اطرافت رو زیر نظر
داشته باشی.

اسکین98

داشت حرف میزد که گوشیم زنگ خورد.
متعجب به صفحه ی گوشی خیره شدم.اون با من چیکار داشت؟
الو؟محمد:سالم پروا خانم.
سالم،بفرمایید.محمد:قرار بود بهم خبر بدید؛یادتون رفته؟
آقا محمد...همین کلمه کافی بود برای عصبی شدن دارا و نگاه های
غضبناکش بهم،تقصیر من که نبود!
دارا با اشاره های متعددش سعی داشت ازم بخواد گوشی رو
قطع کنم.
دارا:میگم قطع کن این گوشی رو...
اسکین98

انگشت اشاره ام جلوی لبهام قرار گرفت و ازش خواستم ساکت
شه و چیزی نگه.
محمد:الو؟پروا خانم؟
بله بله؟محمد:من هنوز منتظر جوابتونم.
من نتونستم به پیشنهادتون فکر کنم.دارا با عصبانیت بهم خیره شد و با حرص سوئیچش رو از روی
میز برداشت و بیرون رفت.
اونقدر محکم در رو کوبید که محمد هم متعجب شد.
محمد:خوبین شما؟
-خوبم،خوبم...همسایه از صبح دعوا داره.

اسکین98

محمد:من چی بگم به خونوادم؟
من قصد ازدواج مجدد ندارم آقا محمد.محمد:اما قرار شد بهش فکر کنید.
من هنوز همسرم رو دوست دارم.محمد:اما...
باشه،باشه بهش فکر میکنم.گوشی رو قطع کرد که سریع بیرون رفتم تا دارا رو پیدا کنم.دیر
رسیده بودم؛دارا رفته بود.
با حرص به جای خالی ماشینش نگاه کردم و به گوشیش زنگ
زدم.
-الو؟

اسکین98

دارا:چیه؟
چه مرگت شده؟چرا رفتی؟دارا:تو که میخوای دوباره شوهر کنی نیازی به ماها نداری،با آقا
محمدت حرف بزن.
به تو چه؟دارا:وقتی میگم تو امانت میالدی یعنی چه میالد زنده باشه و چه
مرده تو امانت اونی و من نمیزارم با احساساتش بازی شه.
بازی؟!خیلی جالبه،قلب منم هیچ اهمیتی برای هیچ کدومتون نداره مگه
نه؟
دارا:منظورم این نبود پروا...
-برام مهم نیست منظورت چی بود

اسکین98

دارا:صبر کن...
گوشی رو قطع کردم و به خونه برگشتم،میالد اگه خیلی آدم بود
تو این مدت یه بارم که شده پیگیرم میشد و خبرم رو میگرفت.
یاد مهمونی ای که در پیش داشتیم افتادم و به سختی تصمیم بر
اینکه نرم گرفتم.
دلم میخواست شرکت کنم و به همه نشون بدم اونطور که اونا
فکر میکنن نیست و من اونقدرا هم ضعیف نیستم.
اما از طرفی هم به دارا قول دادم نرم پس نمیتونم تو مهمونی
شرکت کنم.
عصبی هوفی کشیدم و روی صندلی نشستم.
(حامی)
نگاهی روی پسری که ادعا میکرد شاهد یه سرقت و تصادف
بزرگی بوده خیره موند.
گفتی اسمت چیه؟دانیار:دانیار هستم جناب سرگرد.
اسکین98

مطمئنی همین فردی که ما دنبالشیم بود؟دانیار:آره،ته چهرش کپی همین میالدی که آگهیش رو توی
خیابونا چسبوندین بود به خدا.
نگاهم روی وسایلی که توی دستش خشکیده بودن افتاد،اون فقط
یه دست فروش بود.
یه بار دیگه تعریف کن لطفا.دانیار:من داشتم از دارو های گیاهی ای که مامانبزرگم درست
میکنه برای مردم تبلیغ میکردم و ازشون میخواستم ازم بخرن
که هیچ کس بهم توجه نکرد و نخواست از دارو ها و دمنوش
هام بخره،منم ناراحت شده بودم راهم رو کج کردم سمت جاده.
خب؟دانیار:یه پسر که چه عرض کنم؛یه مرد جوون با حال زاری که
هیچ تعریفی نداشت،با گریه و هق هق داشت از خیابون رد
میشد.
اسکین98

دستش کنار شقیقه اش نشست.
دانیار:چی بود...اممم....یه کوله،یه کیف...نمیدونم یه چیز سیاه
روی دوشش بود.
خب؟یهو محکم با یه ماشین خیلی با کالس،از این چیزا که اسمشونو
بلد نیستم تصادف کرد.
تصادف؟دانیار:آره جناب سرگرد،به خدا راست میگم.
من نمیگم دروغ میگی پسر،فقط میگم ممکن اونی که تو میگیاینی که ما دنبالشیم نباشه.
دانیار:آهان،نمیدونم.

اسکین98

خب ادامه بده.دانیار:یهو دوتانره غول از ماشین پیاده شدن.
خب؟دانیار:براشون خیلی عادی بود،انگار تصادف کردن و جون
دادن آدما تفریح همیشگیشون بود،من پشت ساختمونای خرابه
قایم شدم وقتی رفتارشون رو دیدم،دقیقا مثل دزد ها رفتار
میکردن،به تیپ و قیافشون نمی اومد چنین آدم هایی باشن.
اون مرد...اون مرد زنده بود؟دانیار:نمیدونم،زمین پر شده بود از خونی از بدن مرد روون
شده بود.
اون مردا...اونا چیکار کردن؟اول مرده رو انداختن پایین تو خاک ها،هلش دادن تو زمینای
خاکی پایین جاده.

اسکین98

چی؟دانیار:آره،اصال براشون مهم نبود.
چرا اون مرد رو ول کردی؟چرا زنگ نزدی به آمبوالنس؟دانیار:نه جناب سرگرد...نه...اگه اجازه بدید همه رو توضیح
میدم.
میشنوم؟دانیار:اونا بعد از اینکه کیف اون مرد رو باز کردن متوجه کلی
تراول و پول توی کیفش شدن...
خب؟هر لحظه بیشتر شک میکردم به اینکه اون مردی که داره ازش
حرف میزنه واقعا همون میالدی که ما دنبالشیم.

اسکین98

دانیار:بعد زنگ زدن به یکی،خارجی حرف میزدن نتونستم
متوجه شم چی میگن.
زود باش دیگه جون به لب شدم.دانیار:بعدم اومدن پایین،اون مرد داشت جون میداد،مثل
گوسفندی که سرش رو میبرن و شروع میکنه بال بال زدن
برای نجات و هی دل دل میزنه،همونطوری هی باال و پایین
میپرید.
عصبی دستی به صورتم کشیدم و نفسی گرفتم تا بتونم تعادلم رو
حفظ کنم.
دانیار:اونام بعد از قطع کردن تلفن مرد رو سوار ماشینشون
کردن و کیف پر پولشم برداشتن و رفتن.
چی؟دانیار:به خدا جناب سرگرد همه ی حرفام راست بود.
میتونی مارو ببری به اون جاده؟اسکین98

دانیار:آره آره.
بلند شو...دانیار:پای من که توی این مسئله گیر نیست مگه نه؟
لطفا بلند شو و کشش نده پسربلند شد و سر جاش ایستاد.
دانیار:مادربزرگ من خیلی تنهاست،حداقل بزارین بهش خبر
بدم.
راه بیوفت.نمیدونم چی ازم دید،عصبانیت یا حال بد که سریع بلند شد و
مطیع سری تکون داد.
دانیار:بله چشم.
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کارتن وسایلش رو پایین گذاشت و به دنبالم راه افتاد.
(مایک)
نگاهی به راشل انداختم.
راشل:چرا اونطوری نگاهم میکنی؟
من قصد نداشتم بهت دست درازی کنم.راشل:باش.
نمیدونستم پریودی،و گرنه نزدیکت نمیشدم.راشل:حاال که میدونی،نزدیکم نشو این یک هفته رو...
یک هفته؟راشل:پس چند وقت؟
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تا پنج روز تموم میشه دیگه.هوفیکشید و سرش رو زیر مالفه مخفی کرد.یواشکی کمی از
مالفه رو پایین برد و یکی از چشمای قشنگش رو بیرون آورد تا
ببینتم که با نگاهم مواجه شد.
راشل:ای باباااا،چته چرا اینجوری نگاهم میکنی تو؟
نه که خیلیم بدت میاد!چشم هاش غمگین شدن و ناراحت نگاهم کرد.
راشل:واقعا فکر کردی من یه تن فروشم؟
فرقی به حالت داره که من چه فکری کردم؟راشل:معلومه که آره
-یه جوری میگی انگاری خیلی چشمت رو گرفتم.

اسکین98

خندید.
راشل:شایدم گرفتی عزیزم.
به جثه ی ریزش توجه کردم،زیادی کوچک و ظریف بود.
تو در برابر من خیلی کوچولویی!راشل:متوجه نمیشم؟
یه نگاه به قد و هیکل من بنداز!لبخند مرموزی روی لب هاش جای خشک کرد؛از جواب دندون
شکنش ساکت موندم.
راشل:مهم این نیست که این کوچولو چطور این مرد بلند قامت و
هیکلی رو رام کوچک بودنش کرده؟
-خوشم اومد،زیادی ال دل وجرئتی.
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بلند شد و همونطور که به سمت در اتاق میرفت چشمکی حواله
ی نگاهم کرد.
راشل:من فقط حقایق رو میگم.
البته با زبون ریزی!راشل:نه که خیلیم بدت میاد!
خندیدم و بهش خیره شدم،به نظر میرسید به درد بخوره.
از این دخترای غرغرو خوشم نمیاد.راشل:جالبه.
من باید برم و کسی رو مالقات کنم،تا وقتی برگردم شیطنتنکن.
راشل:به قیافه ی من میاد اهل شیطنت باشم؟
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اونقدر زیاد بهت میاد که گاهی حس میکنم از تو الهام گرفتنبرای کشف کلمه ی شیطون.
ریز خندید که صداش زدم.
چیزی الزم نداری دختر؟راشل:گرسنمه،خوراکی بخر
میگم برات غذا بیارن.راشل:غذا نه،خوراکی میخوام.
حیف که مریضی و نمیتونم حرفی بزنم.خندید،اونقدر کنایه دار خندید که کامال معلوم بود خوشحال از
شرایطی که داره.
-نوبت منم میرسه ها خانم کوچولو!
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راشل:من بعد از اینکه خوب بشم از اینجا میرم.
اینبار من بودم که بهش پوزخند میزدم.
به همین خیال باش.کمی توی خودش جمع شد که بیرون رفتم.به سمت راهرو
حرکت کردم و به بچه ها گفتم برن پیشش،به سمت پایین حرکت
کردم و از پله های چوبی پایین رفتم که متوجه پیکر بی جون
میالد شدم که از درد به خودش میپیچید.
به به،آقا میالد!همونطور که با هر سرفه اش قطرات خون از دهانش روی
خاک زمین می ریخت سعی کرد خودش رو بلند کنه،چنگی به
سنگ های روی زمین انداخت و دراز کشید.
میالد:ببرتم دکتر.
-دکتر؟تو خودت دکتری بابا!!
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میالد:باید...باید...باید برم دک...دکترمعاینه ان کنه...
با پوزخندی که به چهره ی نگرانش هدیه میدادم نگاهش کردم.
هنوز با قوانین من آشنا نشدی؟میالد:حالم...خو...خوب نیست...
میدونی که هیچ اهمیتی هم نداره مگه نه؟میالد:چرا من رو اینجا حبس کردین؟
بعدا متوجه میشی.میالد:تو این همه مدت که اینجا حبسم یه بارم نشده بهم بگین که
چرا اینجام،من کس و کاری ندارم یعنی؟
خیلی تند حرف میزد،همونطور که سعی میکردم کلمات فارسی
نامفهومش رو بفهمم جواب دادم.
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تو از خیلی وقت پیش هست که اینجا هست...من اذیتت نمیکنم...
میالد:باید برم دکتر،میفهمی؟
قرار بود ازم سرپیچی نکنی.میالد:خواهش میکنم بزار دوباره با خونوادم آشنا شم...من بعد
مدتها چشم باز کردم و نتونستم حتی خودم رو بشناسم؛نمیدونم
کیم و از کجا اومدم.
من برات همه رو میگم.میالد:اینطوری؟
به زنجیر توی دستش و سر و وضع خونینش اشاره کرد.
اون به خاطر فضولی خودت بود.میالد:من فقط داشتم اون برگه رو میخوندم.
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اون برگه ای که داشتی با کنجکاوی میگشتیش یه چیزخصوصی بود.
با پوزخندی که به چهره ی نگرانش هدیه میدادم نگاهش کردم.
هنوز با قوانین من آشنا نشدی؟میالد:حالم...خو...خوب نیست...
میدونی که هیچ اهمیتی هم نداره مگه نه؟میالد:چرا من رو اینجا حبس کردین؟
بعدا متوجه میشی.میالد:تو این همه مدت که اینجا حبسم یه بارم نشده بهم بگین که
چرا اینجام،من کس و کاری ندارم یعنی؟
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خیلی تند حرف میزد،همونطور که سعی میکردم کلمات فارسی
نامفهومش رو بفهمم جواب دادم.
تو از خیلی وقت پیش هست که اینجا هست...من اذیتت نمیکنم...
میالد:باید برم دکتر،میفهمی؟
قرار بود ازم سرپیچی نکنی.میالد:خواهش میکنم بزار دوباره با خونوادم آشنا شم...من بعد
مدتها چشم باز کردم و نتونستم حتی خودم رو بشناسم؛نمیدونم
کیم و از کجا اومدم.
من برات همه رو میگم.میالد:اینطوری؟
به زنجیر توی دستش و سر و وضع خونینش اشاره کرد.
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اون به خاطر فضولی خودت بود.میالد:من فقط داشتم اون برگه رو میخوندم.
اون برگه ای که داشتی با کنجکاوی میگشتیش یه چیزخصوصی بود.
میالد:من نیاز دارم که خودم رو بشناسم.
خندیدم،این بهترین موقعیت بود؛میتونستم به راحتی تمام پرونده
هارو روی هم کنم و برای تک تکش اون رو مقصر جلوه بدم.
تو رئیس این دسته ای!میالد:دسته؟از کدوم دسته حرف میزنی؟اگه رئیسم پس چرا
باهام چنین کاری کردی؟
یه تیم برای شیطونیای جوونیت،یادت نمیاد رئیس؟اخماش درهم شد.
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به چهره ی متعجبش که نگاه میکردم خنده ام می
گرفت؛آخی،رئیس کوچولو!
بلندش کردم که متوجه بوی گند بدنش و خون مردگیای پوستش
شدم.
یکم دیر تر می رسیدم کپک میزدی.بی جون نگاهم کرد که لحظه ای حس کردم سوی چشم هاش
رفت و مردمک سیاه چشم هاش باال رفت.
خوبی؟بدنش سنگین شد و روی دستم آویزون شد.محکم نگهش داشتم که
متوجه بیهوش شدنش شدم.
روی زمین سرد ولش کردم و بیرون رفتم.
برید و بیاریدش باال...+کجا بزاریمش آقا؟
اسکین98

واضح نیست؟اتاق من...+اتاق شما؟
اره،د زود باشید دیگه...نگاهم به نره عولی که رو به روی در نشسته بود و کم و بیش
چرت میزد افتاد.
پاشو برو دکتر خبر کن.+از بیرون؟یا دکتر خودمون؟
اینجاست؟+آره همینجاست.
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خودم بهش میگم الزم نیست بری،به سنت باال حرکت کردم وبعد از گذروندن چتدین پله ی بلند باال به در اتاق ایوان
رسیدم.بعد از تقه ی آرومی که به در زدم وارد شدم.
ایوان:باز کدوم عروسکت پاره شده که یادت افتاده یه ایوان
بدبختی هم این گوشه موشه ها هست.
این چه حرفیه رفیق اومدم حالت رو بپرسم.بلند خندید.
ایوان:من اگه مایک بزرگ رو نشناسم که باید برم بمیرم؛بگو
چیشده.
نمیدونم،یهو بیهوش شد.ایوان:به خاطر روابط پیاپی یا...
پریدم بین حرفش و جواب دادم.
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دختر نیست،پسر این بار...ایوان:مایک با پسر...
نه نه،به خاطر کتک کاری اینطوری شد.هوفی کشید و بعد از برداشتن جعبه ی بزرگی به سمت باال
حرکت کرد.
ایوان:ببینم آخرش می تونی بکشی این طفل معصوم هارو...
من قاتل نیستم.ایوان:جرمت همچین کمتر از قتلم نیست.
بی توجه بهش وارد اتاق شدم که متوجه بدن بی جون میالد شدم.
زنده میمونه؟ایوان:بستگی داره به ضریب هوشیاریش،برو بیرون.
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نمیشه...ایوان:نه،برو بیرون؛صدات میزنم.
اون رئیس ماست...سوتی ندی.ایوان:داری چه غلطی میکنی با زندگیت؟
من به این دروغ نیاز داشتم ایوان.عصبی نگاه ازم گرفت که بیخیال سری تکون دادم و از اتاق
خارج شد،به محض خروجم متوجه راشل شدم که به سمتم
میاومد.
راشل:کجایی؟
اتاقم بودم.با ذوق به در خیره شد.
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راشل:واقعا؟اینجاست؟
هول شده نگاهش کردم و با من من جواب دادم.
چی؟راشل:وا!
اتاقت دیگه!
آهان،آره...همینجاست.راشل:میشه ببینمش؟
اخمام درهم شد و با قاطعیت لب زدم.
نه!راشل:اما من میخوام ببینم اتاق دوست پسرم رو...
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خندیدم.
من دوست پسرتم؟!راشل:نکنه نیستی؟
جوابی ندادم که صدای آه و ناله ی میالد که از فرط درد بود به
گوش رسید.
راشل:ببینم،کسی اونجاست؟!
نه!راشل:الکی نگو،خودم شنیدم.
گفتم کسی نیست.خواست به سمت اتاق بره که اجازه ندادم.
کجا؟اسکین98

راشل:اگه راست میگی بزار ببینم توی اتاق رو!
آخرین بارت باشه که روی حرف من حرف میاری چون دفعهی بعد اینطور مهربون برخورد نمیکنم.
رو برگردوند و خواست بره که صداش زدم.
هی،دختر...فقط نگاهم کرد و دست به سینه منتظر موند حرفم رو بگم.
شتر دیدی،ندیدی.خندید و مشغول ایرانی صحبت کردن شد.
راشل:فارسیت خوبه؟
-چی؟
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راشل:ایرانی،فارسی...
یک چیز های خیلی کم متوجه میشم.لبخند کوتاهی روی لب هاش نشست که گنگ نگاهش کردم.
به چی می خندی؟راشل:به لهجه ی بامزه ی تو!
(پروا)
#یک_هفته_بعد
نگاهی به مهمونایی که توی مراسم بودن انداختم و به دارا خیره
شدم.
فکر کنم فقط منم که پوشش مناسبی دارم!دارا:همین درسته!
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دارا توام از بین همینا یکی رو انتخاب کن برای خودت،ببینچقدر دختر ریخته.
خندید.
دارا:فکر کردی اینا پسرای خوشگل کشورشون رو ول میکنن
میچسبن به ما؟
تو االن برای اونا خارجی محسوب میشی خنگ.دارا:وای راست میگیا!
حامی با پسری که همراهش بود وارد شد،کمی گشت تا مارو پیدا
کنه،به سمتمون اومد و احوالپرسی کرد.
حامی:خوبین؟
-معرفی نمیکنی؟
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پسرک مودب سر تکون داد.
+دانیار هستم...
تا به حال حتی اسمش رو هم نشنیده بودم.ابرویی باال بردم و
سوالی اسمش رو بیان کردم.
دانیار؟!خوشبختم!
دانیار:بله،منم همینطور.
لبخند کوتاهی روی لب هام نشوندم که متوجه چهره ی
سرگردون حامی شدم.
دنبال چی میگردی؟حامی:دارم نگاه میکنم فقط.
طرز نگاهت جوری بود که انگار دنبال یه آشنا می گشتیاسکین98

حامی:نه بابا.
مردی که شریک شرکت معرفی شده بود بهمون نزدیک
شد.شمرده شمرده به سمتمون قدم برداشت،به محض اینکه
بهمون رسید با لبخند کوتاهی ابراز احترام کرد.
+سالم.
سالم!+افتخار آشنایی با شما خانم زیبارو دارم؟
البته،من از کارکنان شرکت هستم،خوش اومدید به شرکتمون.+خیلی خیلی متشکر هستم بانو...اسم شما هم فاطمه چیست؟
فاطمه؟با لحن خنده دارش ریز خندید.
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+تا به حال با سه خانم آشنا شدم که اسم همه ی آنها فاطمه بود.
خندیدم.
نه،اسم من پرواست...هومی گفت و همونطور مودبانه ادامه داد:
+خیلی..خیلی...خوشبختم از آشنایی با شما...
و شما؟+مایک،میتونی من رو مایک صدا کنی.
بله البته،منم خوشبختم.مایک:همچنین بانوی زیبا.
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ایستاده بودیم که متوجه اخم های درهم حامی شدم،مایک مشغول
احوالپرسی و آشنایی با بچه ها شد که حامی رو صدا زدم و کمی
ازشون فاصله گرفتیم.
چه مرگته؟حامی:هیچی پروا،چی میخواد باشه آخه؟
-مثل جانیا نگاه میکنی به بقیه حامی!
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