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 شاه  ماهی 

و خوشگل   پیکه صاحب شرکت دو تا پسر خوشت  یمرد  رضایخانواده با اصالت عل  هی

تجاوز کرده حاال ثمره اون   ی به خدمتکار خونه اش در عالم مست  ی داره. اما در جوان

اوردنش فوت    ایهست که مادرش سرزا موقع به دن  ی ساله ماه  22دختر    کیشب  

زندگ  22  ی ماه  حاال.کرده با اسم حرومزاده   داره سع  ی ساله  اما    کنه یم  ی کرده 

 هیسردار کدل بکنه  رضایبا تمام سخت بودنش از امارت عل  شهی هم   یمستقل بشه برا

  ده یزه نماما غرورش اجا  شهیعاشق م  38که با سن    ی کس  ی آقازاده امون هست همون

پسر خوشگل جنتلمن هم   هی.شهیم  ی یباعث اتفاق ها  نیتا اعالم کنه عاشق شده و هم

 .... بشه ی چ  قراره.  سپهر میدار

 *********** 

دستم    یرا چرخاندم و پشت سر هم و با کالفگ  نیماش  فرمان

باز شد و    الیلحظه بعد در بزرگ و  چند .بوق گذاشتم  ی را رو

نداشت    لیکه کم از گور  ی قدبلند  ی نگاهم به مرد چهارشانه  

 د یکنم جد فکر.بود افتاد  ستاده ی و کت و شلوار پوش کنار در ا

 .بودمش دهیبود؛ چون تا حاال ند
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 .شناسد ینداشتم که مرا م شک

باشم،   یمرا نشناسند؟ نه که آدم سرشناس  یشد کس  یمگر م 

 !نه؛ اما خب

 .دادم رونینفسم را با صدا ب 

خاندان که    نیغاز ا  هیصدمن    ی حرف ها  ی بود برا  ادیز  وقت

 .دند ید یخانه هم، نم نیمن را اندازه خدمتکار ا

 .سرش را به عالمت احترام تکان داد یلیگور مرد

حموم داغ و بعد بدون فکر اضافه    هیبودم و دلم هوس    خسته

 .خواب راحت داشت هی

 .گذشتم لیگاز فشار دادم و از کنار مردک گور ی را رو میپا 

  سنگ فرش به سمت انی را از م نیماش

  .کردم  تیسرباز هدا نگی پارک

 .بود که توجه ام را جلب کرد  ی ز ی چ نیرنگ اول  اهیس یبوگات
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  .آدم نداشتم نیبه ا یاصال احساس خوب 

 .لبم باال رفت و لبخند زدم  ی  گوشه

ا  لبخند   ن یدانستم با ا  ی هم م  نم یکه صورتم را بب   نیبدون 

 .شدند انیگونه ام نما ی چال ها  قیعم

  .بود دیام ین یام شد المبورگ یکه باعث دلخوش ی زی چ تنها

 !گرفتم. پس همه جمع بودند ینیرا از المبورگ نگاهم

من که    ی دور هم بودند و مطمئنا اصال هم جا  شهیهم   مثل

 .نبود یخار چشم همه بودم، خال

جماعت داشته    نیبا ا  ی برخورد  ن یخواست کوچکتر  یدلم نم 

 .باشم

 .بسته شد دم یرا زدم و در پرا موتیر

رو  یپشت  کوله را  پشت  ی ام  به  و  انداختم  ساختمان    دوشم 

 .ستادم یکه متعلق به من بود؛ ا یپنچره اتاق ر یرفتم؛ ز
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 .به تراس انداختم ینگاه

به چشم در چشم نشدن با    دیارز  یم  یسخت بود، ول  یکم 

 .که داخل نشسته بودند یجماعت

  دم،ی دادم و  چند قدم عقب رفتم و پر  رونیرا محکم ب  نفسم 

 :دمیمحکم نرده را گرفتم و خودم را باال کش

ارزن شانس اگه قسمتم   هی! به خودت قسم، ایاوففففف! خدا -

 .خورد یبرنم یشد به کس یم

 را جابجا کردم، م یپاها و دستها 

 .نمانده بود ی زیچ  گرید

 .دم ی که داشتم، باال کش ی خودم را با تمام زور 

  ن یزم   نیهم گذاشته و دوباره باز کردم، ب  ی را رو  میها  پلک 

 .وهوا معلق بودم 

با    شهیرا باال آوردم و نگاهم به آقازاده افتاد که مثل هم   سرم

 .کرد یو از باال نگاهم م ر یتحق
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 .بودم ابان یکه کاغذ باطله کف خ انگار

م  او  از  را  ثروتش  اگر  به خدا    چ یگرفتند ه  ی مردک گوالخ! 

 .کرد  یهم به او نم ی نگاه میکس ن

کردم و مردک گوالخ! قد    ادیداغش را ز  ازیحاال درست که پ 

 !ش یسبز سگ ی داشت با آن چشم ها  ییرعنا ی و باال

 :هم فشار دادم   ی را محکم رو میها دندان

 .ر یبگ لی. تحودنیبر یخانم نافت و با بدشانس  یاوووف! ماه -

حرکت خودم   کی   را جا به جا کرده وبا  میتوجه به او پاها  یب

 .دمیرا باال کش

[1/8/2022 2:40 AM] 

 2پارتـــــــ 

  .تراس جا گرفتم  ی و رو  

با پوزخند گوشه    یخودش با گستاخ  مثل لب، نگاهش   ی و 

 .کردم 
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 ه یشب   رش،ینفوذ نا پذ  ی باال انداخت و با چشم ها  ییابرو  تک

  :عقاب، از باال نگاهم کرد

حرکاتت   دنیاز د  هیچند صدم ثان  ی بود!  برا  یجالب   حرکات–

 !اومدم  رکیلذت بردم، انگار که به س

 .بود ری گوالخ! نگاهش سرتا سر تحق مردک 

کرد،    یبود که وز وز م  یتوجه به او انگار که مگس مزاحم  یب  

 .بدهم به طرف اتاقم رفتم  یپشت کردم و بدون آن که جواب

از پله استفاده کردم و دوتا    ی ا  شه یاستفاده از آسانسور ش   بدون

 .باال رفتم یکی

ابر که حالم را بهتر   اهیس  ی سوم به آسمان و تکه ها  ی طبقه    از

 .کرد، نگاه کردم یم

تخت    ی ام را کنار انداختم و از پشت خودم را رو  یپشت  کوله

 .سرم گذاشتم ریپرت کردم و دستم را ز
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 .از حضورم خبر دار نشود  یدر را قفل کرده بودم تا کس 

 یحرف  دنمیگوالخ به اصطالح آقازده هم مطمئن بودم از د  اون

 .زد ینم

مهم بود،   ش یامارت برا  نیکه واقعا بودنم در ا  یتنها کس   دیشا 

مرا    ی مادرم سر زا فوت کرد پرستار  یمهربان جون بود که وقت

 .به او واگذار کرده بودند

 .زدم  لبخند

نبود؛    مادرم  بود که    ک یمهربان جون  مادرم  خدمتکار مثل 

  !خالص و ناب بود از جنس مادر  ش یمحبت ها

 غر شدنم،از غذا خوردنم، ال دنم یمحض د به

 .مثل تمام مادرها د؛یپرس یم  گری د ی وهزارتا

که دو روز مثل سگ کار کرده بودم    نیبودم؛ به خاطرا  خسته

 !جهی نت یو آخرش ب

 .شد  یزدم بسته م یم ی انگار طلسم شده بودم که به هر در 
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، ول  م یها  چشم که به   ی زیر  ی ضربه ها   ی با صدا  یرا بستم 

هوا شروع    یخورد، بازشان کردم و ب  یاتاقم م  ی قد  ی پنجره  

 .کردم به شمردن

 .شد ینم...۶…۵…۴…۳…2…۱

 یام را از تنم در آوردم، بو  ی تخت بلند شدم و هود   ی از رو 

 .داد یعرق م

ش   به به  را  دستم  کف  رفتم،  پنجره  پنجره    ی   شهی طرف 

 .چسباندم 

قد   ی صدا  پنچره  به  باران  قطرات  برا  ی برخورد   م یاتاقم 

 .ا بودصد  نیتر ن یدلنش

ها  پ  میپلک  و  بستم  ش  ی شانیرا  به  را  سرد    شهیام  پنچره 

  .چسباندم 
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 ره ی اراده به سمت دستگ  یبسته، دستم ب  ی همان پلک ها  با

تنم   ی تو  ی دو بند  اهیرفت و بازش کردم، پا برهنه با تاب س

 .قدم به تراس گذاشتم

حس و حالم کم بود؛  فوق العاده بود! نفس    ن یا  ی خوب برا 

  ی نفسم از بر خورد قطرات سرد باران  داشت پس م  دمیکش

 .افتاد

ا  هر ام م   ی که رو شونه ها  ی قطره  موج   کیافتاد،    یبرهنه 

  چقدر می برا نیکرد وا یم  جادیکوچک ا

 .بود زی انگ جانیه

 :آورد رونیدر مرا از حال خوشم ب ی صدا 

 .شام  ایرم ب جان، دخت یماه -

 !کس چ یو دخترم بودم!  من دختره که بودم؟ه جان

سربار بودم، اضافه بودم،نا خواسته بودم، من حاصل هوس   من

 !مرد بودم  کی
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را باز کردم و   میتنم بود. موها  ی ساده ا  یو شلوار مشک  تاپ

 .رفتم نییبستم و پا یمحکم تر باال سرم، دم اسب

گر مهرتاج   خیشد، با نگاه توب  زی خ  میمبل ن  ی تا از رو   دیام  

 .بانو سرجاش نشست

تو که مادر    رونیحاال هسته اش را تف کن ب  ی خورد   دیام  آقا

 ... چرا آخه  گرید یشناسی فوالد زره را م

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۳پارتـــــــ 

 .ا به صورتم زدمر یتفاوت  یب ماسک

 .من عادت کرده بودم به رفتار مهرتاج بانو 

انداخته هوس    یگناه    ک یهم نداشت؛ هرچه بود، من پس 

 !شوهرش بودم  ی شبه
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به سالن انداختم. ماشاهلل هزار    یرفتم و نگاه  نییپله ها پا  از

گل  بود  جمع  جمعشون  بودن  که  هم  همه  اکبر  اهلل 

سرسبدشون کم بود دوست داشتم بگم اما نه گل کاکتسشون 

  .که بنده باشم کم بودم

 .نشسته بودند  نیشاه نش  یسلطنت ی مبل ها ی رو همه

  .بلند سالم دادم  

 !حلق خان داداش  ی به! عروس خاندان هم هست آن هم تو  به

به روزم اگر مهرتاج    ی تا قهقه نزنم. وا  دم یلبم را گز  ی گوشه   

پسرها به  زبانم خطاب  از  را  داداش  لفظ   د،ی شن  ی م  شیبانو 

 .ام بود یروز زندگ  نیحتما آن روز، آخر

هم حرامم نکرد. چند سال بود   ینگاه  مین  یمهرتاج بانو حت  

 کرد؟   یگاهم نمکه ن

 سن نگاهم کرده بود؟  نیاصال مگر تا به ا 
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  ده یشدم که اصال ند  ی مادر  هیشب   شتریکه روز به روز ب   یوقت  از

 .بودمش شدم، نگاهم نکرد

 .آمدم  یالبته از قبل هم آن چنان به چشمش نم 

  جوابم را داد ی با لبخند محو  شهیمثل هم دیام

 .نثارم کرد یمهرتاج بانو چشمک نیب زیت ی دور از چشما  و

 ر ی خان داداش لطف کرد، منت بر سر من حق  زکردهی عز  عروس 

 .گذاشته و بدون نگاه کردن فقط جواب سالمم را داد 

 .گوالخ؛ سردار خان، فقط نگاهم کرد ی آقا  

 .نشستم  یصندل  ی رو  دیام  کنار

  ...پدر نمونه سال رضا یعل

همه    نیبزنم، به امحکم دست    ش یو برا  زمی داشتم برخ  دوست

ا به  تا  که  بودنش  محبت  نینمونه  دست  نه  سرم    یسنم  به 

  چینگاه مهربون خرجم کرده بود. ه   کی  یبود، نه حت  دهیکش
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هفته    ک یدر شمال که حاال    ن یتکه زم  کیجز دادن    ی کار

 .نکرد میکارم کنم، برا  هی بود فروخته بودمش و تا سرما

 :کرد نیرو به خان داداش ام  دیام

 ؟ی قدر پکر نیخان داداش چرا ا -

  ی رپوستی ز  ی ها  تیحما  نیبود، مثل هم  یدوست داشتن  نیام 

 .در بشقابم گذاشت ی ترد  ینیریاش که بدون حرف، ش

  :اش را به مبل داد هیتک

رزرو    طیاطالع بل  یدارم و هاله ب  هیجلسه مهم تو ترک  هیفردا   -

   ی کرده واسه فرانسه مزون برا

 .عروس  لباس

 :اش کرد  یو رو به زن داداش گرام دیخند دیام

 کنن؟  نیخوان لباس رو تن ام  یمگه م -

 :دیمردانه خند نیام
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 !که نیمثل ا-

 :کرد کیبه گوشم نزد یسرش رو کم دیام

 ن؟ یکن  دیاز کجا خر نیخوب خانم خوشگله! شما قصد دار –

 ی پا   ی ذاتم بود انگار، رو  ی گفت تو  یکه آهو م  ی را با ناز  میپا

 .انداختم گرید

 .دادم هی گرفتم و به لباس خودم و بق د یرا از ام نگاهم

  .بود  دهیپوش  یفرزانه کت و دامن خوش دوخت   ن؛یمادرزن ام 

هم  هاله مثل  پ   شهیهم  و  اسپرت  دامن  پوش،    راهنیخوش 

اش    یشگیهم  ش ی به تن داشت والبته همراه با آرا  یمتیگران ق

 .صورتش بود یا نشدنکه جزء جد 

دکلته    ای....علو هم  بانو  مهرتاج  تن    یرنگ  یاسی حضرت  به 

 .داشت

  به نگاهم
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انگار داشت به    ز یآم   ر یافتاد که باز هم همان نگاه تحق  سردار 

 .کرد ینگاه م  میتیبچه 

 !نبودم؟ بودم  میتیبچه  مگر

 :محکم گفتم 

 .ستمیمن که آقا زاده ن-

 :با تذکر صدا زد دیام

 ..ماه –

را   دیکه انگار حرف نگاه هشدار دهنده مهرتاج بانو به ام  هاله 

 یاز هر آشوب  ی ر یجلوگ  ی بود، برا  دهیمکامله فهم  نیبه خاطر ا

با خوش حال  ب،ی دلفر  ییبا صدا و    یمانع  حرف زدنش شد 

 :گفت یساختگ

 تو؟ ی اومد یک یراست-

  

 :بدون نگاه کردن به من جواب داد سردار

@DONYAIE M
AMNOE



16 
 

 !کردم ارتشونیبودن، من هم اون جا ز زونیاز پنجره آو _

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۴پارتـــــــ 

و آغواگرتر شده بود    باتریبنفش ز  هیهاله که با سا  ی ها  چشم

هم با  ام چشم  نیو  دل  دا  نیها  خان  به  رو  بود  برده   ییرا 

  :ناپلئونش کرد

 !یکن یم یشوخ _

ا  قبل خ  نیاز  دهد،  جواب  خان  گوالخ  دهم  اجازه   ی لیکه 

 :جواب دادم لکسیر

 !کردم   ی. داشتم جناب دکتر رو سرگرم مزمینه عز_

   !لمچه لفظ ق "جناب مهندس"زدم،  شخند یدلم ن  در

  :سردارگفت

 .زهی برانگ نیواقعا در امور سرگرم کردن تحس شیتوانا_
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 .دلقک هستم  کی انداخت به همون که من    کهی هوا زدم. ت  ی رو

خونسرد  با  خودش  شوت   ی مثل  خودش  طرف  به  را  توپ 

 .کردم 

 .رسه یمن به هنر شما نم ی ها  ییجناب مهندس  توانا  _

موش تو   ی. گوالخ اله"ی هنر دختر باز  "دلم اضافه کردم:  ی تو

 .رو بخوره

 !بس بود، نبود؟ نیو هم دمیوضوح جا خوردن سردار را د  به

 .هاله حلقه شد ی دور شانه ها نیام دست

بودم حلقه م  من ا  یکردم. مگر م  یهم  از  نازو    نیشد  همه 

  عشوه گذشت؟

رفتند تا    رونیخان  ب  ضاریفرزانه خانم و مهرتاج بانو همراه عل 

 .جوان ها راحت باشند

 .با سر و صدا وارد خانه شد کوروش
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کسزمی عز  ی پسرعمو تنها  ها  ی !   چشم  از  غضبناک    ی که 

 .برد  یبه من حساب نم یکینزد ی مهرتاج بانو برا 

 .نشست و دستش را دور کمرم حلقه کرد  کنارم

 .ام گرفت. خودم را بهش چسباندم  خنده

 :نگاهم کرد 

 یخانم چطوره؟ توله سگ تو چرا هر روز خوشگلتر م   یبارب -

 ؟یش

  ه یو بدون توجه به بق  دیرفتم که مردونه خند  ی غره ا  چشم

کرد و من با   تیصورتم را اذ  ششیکه ته ر  دیصورتم را بوس

 .دمیسرم را عقب کش یغرش

  :گفت یبا لودگ شهی مثل هم 

  !خب جذبت شدم_

 .دیصدا خند یدوباره ب و
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ها دوستانه است و نگاهش  حرف   نیا  ی دانستم همه    یمن م 

 .باشد یم دیو ام نی به من مثل ام

 !هم  پدر یو گاه قی بود؛ دوست و رف کوروش

 .خنده اش بلند شد   ی دوختم که صدا  شی نگاهم را به لب ها 

با شماتت   یکیافتاد؛    ییبه چهار جفت چشم مبل روبرو  نگاهم

 !با تمسخر گوالخ خان ی گری و د دیام

هردو   به ا  شانیصورت  دستش  کوروش  و  زدم  بار   نیلبخند 

  محکم دور شانه ام انداخت و به 

 .فشرد  خودش

و همه    شهیبود که مرا دوست داشت و هم  ی اتنها آقا زاده   او

 .جا حواسش به من بود

  .آقا زاده بود ک یباز هم  یول

 .داد یمرا  آزار م یآقا زاده بونش گاه  نیهم و
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بودم.   تیهو  یخان بودم، ب  رضای شب عل  کیمن حاصل هوس   

 .من پدر داشتم و نداشتم

  خان پادشاه امارت رضا ی آمدن عل با

 ...میشد بلند

لبخ   دستش وبا   یند حرف م را پشت کمر عروسش گذاشت 

 .زد

 !وقت  چیطور با من حرف زده بود؟ ه نیا  یبار ک نیآخر 

پارسال که ازمن خواست با او هم قدم شوم وخواست با پسر   

بهنام  بزرگتر  انیارشد  ازدواج   نیکه  بودند  چرم  صادرکننده 

بودم وگفتم ازدواج    ستاده یا  شی که تو رو  یکنم، درست از موقع

گفتم که   ی زیخواسته بود چ   ل یاز من دل  یکنم و وقت  ینم

  :نگاهم نکرد یحت گرید
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نطفه   ی آدم برا  ،ی ری بگ  میمن تصم  ندهیراجب آ  ی حق ندار_

قدر حق به جانب   نیشب هوس بوده ا  کیکه به خاطر    ی ا

 .ده یش به خودش حق دخالت نم ندهیآ ی شه و برا ینم

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۵پارتـــــــ 

قرض کنم و بدون نگاه    گرید  ی خواهد دوپا دارم دوپا   یدلم م 

 .کردن به پشت سرم فرار کنم 

 .رم یگ  یم شانیو عروس گرام رضایرا از آقا عل نگاهم

 !ام شد،نه ی حسود  دیفکر کن  نکند

کشد و   یم  دکی  میمرد فقط در شناسنامه اسم پدر را برا  نیا

 .بس

 .مبل بلند شدم ی از رو یتوجه به کس بدون

 :به مبل لم داد کوروش
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پاشد  نی پاقدمم سنگ -  ی بر  ی خوا  ینگو که م  ؟ی بود؟ چرا 

 .یبخواب

کنم   یسکته م  زم ی خواهم تلخ باشم، اما خب! درخودبر  ینم

  نینون شبم محتاج ا  ی اشوم که در آن صورت بر  یوناقص م

 .آقا زاده ها خواهم شد

 :میگو یرو به او م  پس

ندارم که    ی و مادر و پدر  ستمی که من آقا زاده ن  ییاز اون جا -

از صبح تا بوق سگ کار کنم تا فردا روز    دیبه فکرم باشن، با

 .برم بخوابم زود دیرو سرم نباشه، با یدو لقمه نون منت ی برا

 .شد سکوت

 .امدیکدامشان خوش ن چیبه مذاق ه حرفم

 "!امدیبه درک که خوششان ن "زنم یم ادی! در دلم فر خب

 .کنم یهم توجه نم رضا یعل  نی نگاه سنگ به

 .ستمین مانیدروغ که نگفتم؛ همه راست بود و اصال هم پش  
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روز از آن شب گذشت و من مثل سگ پاسوخته   ستیب  درست

خودم باشم و   س ی رئ  کردم تا  یکارم تالش م  ی هنوز هم برا

 .فتدیروال ب  ی رو میکارها  یچه سخت که بدون پارت

لباس عروسش برگشتند و    دیهم از فرانسه با خر   نیو ام   هاله

نشان نداد و   ی بود لباس عروسش که به احد   زیسوپرا  یبه قول

او هم   د یموقع پرو و خر   یهم اعتراف کرد که حت   نیام به 

 .نشان نداده

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۶پارتـــــــ 

عروس  و استرس  خاطر  به  چه   یهاله  کرد.  سفر  خواست  در 

 !ی الکچر

 ش یب  ی کار  یاسترس ها به خاطر ب  نینظر من که همه ا  به

 .اندازه بود
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م  کار  هاله هم  نداشت    یاگر دو روز  کرد، وقت سرخاراندن 

 .هم نداشت ی خود یوقت گرفتن استرس ب

که دور از چشم مهرتاج بانو بود، بالخره   دیاسرار کوروش و ام  با

  ی در شمال و اصرار ها  ح یدو روز تفر  ی با آن ها همراه شدم برا

گرفت که اولش   دهیناد  دیسختم را هم نبا  ی روزها  قی آهو؛ رف

کرد تا با آقازاده   یو قهر مرا راض د یو آخرش با تهد یبا مهربان

  ن ی افتادند زم  یها تلپ  نیو ا  دهها که انگار آسمان سوراخ ش

 .همراه شوم

حص  وانیا  ی رو مبل  رنگ  ی ریکنار  ها  تشکچه  آنها  رو    ی که 

 .شدم رهی به جمع آقا زاده ها خ ستادمی انداخته بودند ا

 ی نگاه م  یمتیق  ء یهاله را مثل ش  نیام   شهیکه مثل هم  نیا 

 .نبود ی دیکرد و دستش را دورش حلقه کرده بود، اتفاق جد
@DONYAIE M
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  ب ی بود که آن مارک س  یو کوروش هم سرشان در لب تاب  دیام

زد و من   یکرد و چشمک م  یم  ی دلبر  میبرا  بیگاز زده عج

 .ها را وعده داده بودم نیاز ا یکی  دیبه خودم خر

  نا ی م  یمالحضه به سخنران  یرا به گوشم چسباندم و ب  لیموبا

 :دمیقفل شده ام غر ی دندان ها انیاز م

اون قرداد و    ستیبهش بگو من قرار داد دارم باهاش، قرار ن –

 .تختم که ی قاب کنم بزنم باال

کنم.  یبشه کارگاهشو رو سرش خراب م ریروز د  کیاگه  بگو

 بدن؟ لین تحوکن یتونن مغازه رو خال یکه نم یچ یعنی

[1/8/2022 2:40 AM] 

 7پارتـــــــ 

در جمع آقازاده   ی ادیز  یدانست وقت  یکه بهتر از خودم م  نایم

پاچه اش را    دیا یسمتم ب  یشوم سگ! و هر کس  یها باشم، م

 :گفت  رم،یگ یم
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 یم دیاصال نبا ن،یبکش خب؛ بب قینفس عم ه یجون  یماه -

 .کنه یگفتم، آهو بفهمه بهم رحم نم

 ..نشستم وانیا ی ر ی مبل حص رو

بار  دختر دار  کیکمر  عقب  صندوق  م  ی و  هاله  گفت   یکه 

برا  ی ازکشته مرده ها  یک یو    ستیروس از    دنشید  ی سردار، 

 .کند یجا تا رفع دلتنگ ن یآمده ا  هیروس

رفع    یدلتنگ  نی ار است خواهر برادرانه اقر  مییگو  ی! ماهم مبله

 یخودمان نم   ی دو شب گذشته را به رو   نیشود و اصال هم ا

 .اتاق صبح کرده اند  کی دو شب را در  نیکه ا میآور

ها  گوالخ شانه  دور  را  بود،   ی خان دستش  انداخته  دخترک 

گوش   ریسره ز  کی  دنیبدون نفس کش  ویچون راد  زی دختر ن

 .کرد  یسرسام آورش پچ پچ م ی سردار با آن لهجه 

را که   یدختر چشم رنگ  نیکرد ا  قشیتشو  ستادهیا  دیبا  یعنی

 !شودیکردن  باز و بسته م  یفکش بدون آب روغن قاط
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 :را سمت استخر چرخاندم  سرم

 دیبا  دمیفهم  یاومدم و م  یوگرنه اگر م  ؛ی کرد  ی خوب کار -

 تی ریاون موقع که با پاچه گ  ،ی کرد   یم  مینامه تُ تنظ  تیوص

 .دم یکش یشدم، شلوارتو رو سرت م یآروم نم

و از لحنم آزرده خاطر شود،    ردیکه به خود بگ  نیبدون ا  نایم

 :خندد یم

بخر، کلوچه هم   تونینه؟ ز  ای  ی دیخر  ی زیچ  یحاال سوقات -

 .... اریب

 یحرف م  یخودم بدون خستگ  ی تپلو  نا ینزنم  م   یحرف  اگر

 .کند ی م فیرا پشت سر هم رد شیزند و سفارش ها

حرفش    انینکرده، جفت پا م  تی ل یبه قول معروف مخ مرا ت  تا

 :دمیپر

م  یسوقات -  م  ارم یهم  ا  نایفقط  با  برو  پاشو  آدم    نیخودت 

ازش   یزهر چشم  هیحرف بزن. بهش بگو قرداد داره باهامون.  
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کنن تا من   ی. بگو تا فردا اون مغازه خراب شده رو خالریبگ

 .میبرگشتم دکورش کن

[1/8/2022 2:40 AM] 

 8پارتـــــــ 

 ا یبابا! کم حرص بخور، من با س  ی چشممممم. ا  ،یچشم ماه -

 .میر یم گهیساعت د میتا ن

 .دمیکش ی نفس آسوده ا  

کار  یم  ایس  اگر ن  یم  ی رفت  را    میکرد  مغازه  نشده  ساعت 

 .میری بگ لیتحو

 .پشت شلوارم گذاشتم ب یرا ج لیقطع تماس موبا بعد

  .دمیسرم کش  ی ام را رو ی کاله هود 

فصل سرد، به شمال    نیکرد آن هم در ا  یهوس م  یک  آخر

 !سفر کند؟

 .شدم ر ی پله ها سراز از
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بزرگ معجون   ی ها   وانیل  ی که حاو  ی ا  ینیبا س  یانسالیم  خانم

  .دم یپسته و گردو دهن آب کن را د ی از مغزها

 .برداشتند یکیگذاشت که هر کدام  زیرا وسط م ینیس

 .نگاه کردم نیو ام  دیام به

مثل   م،یاما باهم فرق داشت  م،یپدر بود  کی  شهی ما از رگ و ر 

  .شب و روز

 .جمع راحت نبودم نیا انیوقت م  چیه من

 ی ا  ندهیکرد که آ  یمهرتاج بانو گوشزد م  شهیچون هم  دیشا 

 .آقازاده ها ندارم   نیا نیدر ب

 !کنم  یخودکش دیحرف با نیا بابت

فاصله دارد با امارت    لومترهایآهو که ک  ی نه! من حالم در خانه   

 .راحت تر بودم  رضا،یعل
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صدا  یحت  من اول صبح   ی ا  ینون خشک  ی عاشق  که  بودم 

 ی و خواب اهال  شیو مخل آسا  انداخت  یرا سرش م  شیصدا

 .شد یم

با حرص چشمانم را بستم. هر چقدر    نگاهم افتاد و  به صنم 

 .کوروش تک بود، خواهرش صنم گوشت تلخ بود

دادند تا مطمئن   یم  ی ان ا  ی د  شی آزما  کیحتما    دیخدا با  به

 .نه ایشوند واقعا خواهر و برادر هستند 

را    امرزشیکرد که انگار ارث پدر خدا ب  ینگاهم م  ی طور  صنم

 .هستم شانینکرده پس انداخته پدر ا ی خدا ای دمیباال کش

 .دلم را بارها به درد آورده بود یبچگ در

و   نیام  ی کرد برا  یم  ی همان قدر که پدر  رضایاگر عل  دیشا

 کرد، یمن م ی هم برا یارزن  د،یام

 .شد ینم ر یصنم هم آن قدر جوگ دیشا

  .درندشت سنگ فرش بود ی ال یو  نیا اطیح
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  جمع نیداشتم که خودم را از ا یبیعج  لیم 

 .دور نگه دارم  مسخره 

شناختش    ینم  یکرد که اگر کس  ینگاهم م  ی طور  کوروش

دانستم   یکرد عاشق دلخسته ام است، اما من که م  یفکر م

  !بود آن هم بدجوررررر  دهیکوروش دلش سر

  .یماه -

 .کوروش بود ی صدا نیا

 .که حواسش به من بود رتشیمرحبا به غ 

هم که    دیشد و ام  یهاله کور م  دنیکه با د  نیام  ی چشما 

 .سرش در لب تابش گرم بود

 :باال بردم  یرا فقط کم میصدا 

 .قدم بزنم ایرم کنار در یم -

 .پا تند کردم ا یبه سمت در و
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و    م یکردم تا زودتر شب شود و حرکت کن  یم   ی شمار  هیثان 

 .میبعد از سه روز مسافرت خسته کننده  به تهران برگرد

[1/8/2022 2:40 AM] 

 9پارتـــــــ 

رو  کوروش به سنگ  یصندل  ی از  توجه  بدون  و   ی نیبلند شد 

شانه    ی را درآورد و رو  شرتشییبه سمتم آمد و سو  هینگاه بق

 .ام انداخت، بعد هم دستش را رو کمرم گذاشت 

که انگار    دم یسردار را د  ی چشم دست مشت شده    ی گوشه    از

با چشم ها  یم تا م  ش یخواست  خورم    یبه خدمتم برسد و 

 .کتکم بزند

م   دیشا و  کش  ی کی  نیا  راث یارث  باال  هم  خودم   دم یرا  و 

 .خبرندارم
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را ندارد حتما   دنتیچشم د  یکس  ی دیاگر د  ندی گو  یکه م  نیا 

دانم پس چرا چشم    یو نم  ستمیکه من ن  یهست  یآدم موفق

 .ندارد  یرا کس دنمید

م  با حدس  که  طور  همان  و  شدم  قدم  هم  زدم   یکوروش 

 :شد و به حرف آمد زی کوروش صبرش لبر

 .خواد که من ندارم  یم  ی مگه چ  ه؟ یطور  ن یچرا ا  قتیرف  نیا -

ماش  پول، ه  ن،یخونه،  و  قد  رسم،  و  دخترا   کل،یاسم  تموم 

دوستت چه   نینگاه از طرف من هستن، پس ا  مین  هیمنتظر  

 مرگشه؟ 

م  آخ دلم  روخ  ی که  بکوبم  را  ام   ی واست دست مشت شده 

کار هر  آدم  اما  کنم،  بهم جفت  و  بخواهد    ی لبش  دلش  که 

 .تواند بکند یمتاسفانه نم

 :چپ نگاهش کردم چپ
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دار! خب برو دنبال همون دخترها که دارن   یآدم همه چ -

  .گهیکنن د یم دیخودشونو واست شه

 .می دیرس  ایدر  کنار

 .نگاهم کرد و دست به کمر شد ضی کوروش با غ  

کتک مفصل تر مهمانم کند، اما   کیخواست    یبا نگاهش م 

 :کرد یم ی انگار اوهم مثل من داشت خوددار

 .خوام یمن آهو رو م یماه نیبب -

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۱0پارتـــــــ 

 .خودش دست به کمر شدم مثل

 .سختم  ی روزها ق یوسط بود، آن هم رف قمی رف  یزندگ ی پا 

و سردار    دیکوروش هر چقدر هم که خوب بود، اما کم از ام 

دادم    یداشت و من اجازه نم  ییخودش حرمسرا   ی نداشت و برا

 :ندیبب شیحرمسرا ی از دخترها  یکیآهو را هم 

@DONYAIE M
AMNOE



35 
 

خط قرمز پررنگ بکش خب؟ آهو   هیدور آهو رو    ن؛ینه تو بب -

پر  ییاون دخترا  هیشب باهات  و   دنیکه  باهاشون عشق  تو  و 

تا به حال.    دهیاونو نامحرم ند   ی تار مو  هی.  ستین  ی حال کرد

 .نرفته ی ا  گهی مرد د چیبغل ه  امرزش یجز بغل بابا خداب

 :شد یبا هر جمله من براق تر م شی ها چشم

دور تمام گذشته   دم ی، اما خط قرمز کشعالم و آدم  وثیمن د -

 ....م عاشق آهو هم هستم، پس

 :دمی حوصله غر یب

فرداش از    یشب و باهاش صبح کن  هیاگه    یمطمئن  ؟یعاشق -

 ؟یفتینم یتب و تاب عاشق 

 :را گرفت و تکانم داد میشانه ها 

 !روح بابام  ،بهیبه روح بابام دوستش دارم ماه -
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  ی عن یخورد، آن هم به روح پدرش،    یقسم م  یوقت  کوروش

  نم ی زتری شد کرد که آهو عز  یحرفش حرف بود، اما باز هم چه م

 :جماعت اعتماد کنم نیتوانستم به ا یبود و نم

 .... خواستگار داره هینشه،  داتیفعال دور رو بر آهو پ  -

[1/8/2022 2:40 AM] 

 ۱۱پارتـــــــ 

 .بودم کوروش را  دهیطور ند نیبحال ا تا

 .دو کاسه خون شی صورتش از حرص کبود شده و چشم ها 

 :دیچفت شده غر ی دندان ها انیاز م 

ب -  اون  ب  یگردن  م  یناموس  و  اومده    یپدر  که  شکنم 

  ی آهو، غلط کرده آهو هم بخواد بهش فکر کنه وقت   ی خواستگار

 .خوامش یدونه من م یم

خاندان است؟    نیا ی  شهیگفتم کوروش هم از رگ و ر دیدید

 ..خودخواه
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 .پاهاشون له شدن ریز یعنیجماعت کم آوردن   نیا ی جلو 

 :دمی کوب شیعضله ا  نهیکف دستم را به س محکم

گرخم. چته؟   یصداتو برام باال نبرها، فکر نکن از صدات م  -

 ی ای آخرش ب  ،ی رو کن  ری شهر و ز  ی اقراره همه دختر  ی فکر کرد

اون هم عاشق آهو، بعدش ما هم به خاطر    ،ی عاشق شد   یبگ

قربون  نیا واست گوسفند  چا  م؟یکن  یخبر  داداش!  .  ی دیینه 

با بزرگترت   ینششو، اما اگه واقعا خواها  یدور بر آهو کمتر آفتاب

  ری برا امر خ ایب

 .نه ای جوابش مثبته   مینیحاال بب  که

 :.شانه ام برداشتم و به دستش دادم ی را از رو  شرتشییسو

 .بزرگ شده یب یدست ب ریاون ز -

نامحرم سرش م  یلیخ و  تو، محرم  با  شه. واسه   یفرق داره 

  ی کنه، اما واسه مرد  یخودشو حراج نم  نیخاطر پول و ماش

 .شه  ینم  یلیبلد باشه، مجنون باشه، براش کم از ل  یکه عاشق
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و  برگشتم و  الیسمت  ا  لمیساتا  اگر  کنم.  و جور    ن یرا جمع 

 .جماعت قصد برگشتن ندارند، خودم برگردم

 !بهت توجه بشه، هومم؟  ی دوست دار - 

 :دو رگه گوالخ خان سرم را باال آوردم  ی صدا با

رو،   رش یدو روز تاث   ن یا  ی دیاز کمرت کار کش ؟یگ  یم  یچ -

 .معجونتُ بخور نیرو مغزت گذاشته؟ برو بش

 ی لحظه    ی پرده ام برا  یبه خاطر حرف رک و ب  شی ها  چشم

 :گشاده شد، اما گوشه لبش باال رفت

وقت روزبه روز هم   چیه  ارهیتو به فکر کمرم نباش کم نم -

 .فقط مواظب اون زبونت باش کار دستت نده شه یمحکم تر م 

زبانم را   ی خودم جلو  ی اما خوب وقت  ایح  یب  میبود بگو  الزم 

م  رمیگینم بارش  دندان   دیبا  مکن یو حرف  هم منتظر جواب 

 .گوالخ به اصطاح جنتلمن داشته باشم نیاز ا یشکن

@DONYAIE M
AMNOE



39 
 

  راهنش ی به پ  ییرا در حدقه چرخاندم و نگاه گذرا  م یها  چشم

ها و س   نهیتا وسط س  شی کردم که دکمه  بود  عضله   نهیباز 

 .گذاشته بود شیرا به نما شیا

 سرما سردش نبود؟  نیگوالخ خان در ا نیا 

ماه   مخت  تو  ایخاک  با  م   نی!  سرما  او  آخر  عضله   یهمه 

 فهمد؟

  ؟ی زی انقدر چشم ه شهیهم -

 :اش  نهیپوزخند بود نگاه گرفتم از س  شتریکه ب  ی لبخند با

خوام رد بشم خب؟ بعد   یکنار م  یجناب سردار، اگر بکش -

 .ارم یدرب ی باز زیکه ه  یستین یمال  نیهم، همچ

 .ستیناق نکه ح  دروغ 

 ...کرد میبه سرتا پا ینگاه ری تحق با

و چقدر هم به    دی رس  انیمسافرت سه روزه شمال به پا  بالخره

 !من خوش گذشت
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 !رهیکه خِرم رو بگ ستی الزمه ذکر کنم دروغ حناق ن 

 .دوبال کم داشتم تا پرواز کنم فقط 

! خداجون، قربونت بشم، دورت بگردم که باالخره آرزوم ایخدا_

 .برآورده شد 

چرخ    میها  دست و  خوردم  چرخ  خودم  دور  و  کردم  باز  را 

 .خوردم

 .بلند شد نای آهو و م ی قهقهه  ی صدا

 :دمیدنشان پررا مشت کردم همزمان با باال بر  م یبا ذوق دستا 

  ه یغصه رو شب   ن،یدخترا؟ گفتم غم نخور  نید ی! دنیا  نه،یا -

کن  گار یس کارگر  ی روز  ه یباالخره    ن،ی دود  از   عیترف   ی ماهم 

 .و صاحب کار خودمون  سیو رئ  ریمد  میش  یم   میکن  یم  دایپ

 :بسته چوب شورش را باز کرد نایم

 یط  م،یکن  یهنوز گارسون  جون؛  قراره   یماه  یاز قلم انداخت  -

 .میدادن پول کارگرُ ندار  ی چون بودجه   م؛یظرف بشور  م،یبکش
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 :چوب شور برداشت کی و  دیخند آهو

 .من قرمز باشه ها ی دستکش ها -

 :دادم کمی به کمر بار ی قر

شدنمون   سیرئ  یبا تمام آدم ها، حت  میما سه تفنگدار متفاوت -

 !هم

که آهو لقب رخش رستم به آن   زمیعز  نیصندوق عقب ماش  از

 .میرا آورد ی ری داده بود، لوازم گردگ

کوچک و   ی سه با جان و دل شروع به برق انداختن مغازه    هر

 .میکرد م،ی از آن داشت یکه هر کدام سهم  ی جمع و جور

 .می دیکش یو ط می دیساب میجان در بدن داشت تا

 .میشب هم کم از جنازه نداشت آخر

 .م یتاتمام کارها را تمام کن دی به دو روز طول کش کینزد
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چ  و  صندل  زیم  دنی دکور  اصل  ی و  راه   ن یتر  یو  به  مکان، 

 .خوشمزه  ی ها  ی نیریو ش  کیپختن ک  ی انداختن آشپزخانه برا

 :غر زد هیچهارپا ی کالفه از باال ایس 

 .کجه  یگ  یکنم م  یم  ی هر کار  ،ی کرد  سیدهنمُ سرو  یماه -

 .زدم   یلگد آرام ه یچهارپا هیپا به

به سرانجام    یکار ازت خواستم که نتونست   هیاه!    ن،ییپا  ایب - 

 .نییپا ای کجه برات کف بزنم؟ ب یخب وقت ش،یبرسون

 :دی پر نییجفت پا پا  هیچهارپا ی از باال ایس

بفرما، خب از همون اول خودت برو    ا،ی هست  ی عجب سرتق -

 .گهی درست کن د

به او زدم   یمحکم  ی گذشتم تنه   یطور که از کنارش م  همان

 :باال رفتم  هیو از چهارپا مانتوام را باال زدم ی ها ن یو آست

هم  کمیخب   - خُبببب،   بره،  باال  چپ  و   نه،یسمت  صاف 

 !زونیم
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 .آمدم  نییپا  یو مجلس کی ش یلیخ بعد

سر در مغازه نگاه کرد که    ی وق زده به تابلو  ی با چشما  ایس 

بزرگ    کیک  هیکه در دست هر کدام    یعکس سه دختر کارتون

 " کافه شاهتوت "نوشته شده بود ش یبود که رو

 .که همونه  نیا ؟ی درست کرد نویاالن ا -

 :را کج کردم  لبم

 .صاف صاف شده   نیکج بود، کج، خب االن بب -

 .خر شرک  نگاهم کرد نی درست ع ایس

 .فرستادم یبوس شیزدم و در هوا برا ی من هم لبخند  

 .میهم وارد مغازه شد با

ک  نیآخر  نایم رو  کیکاپ  هم  روز   زی م  ی را  امروز  گذاشت. 

 .می ریجشن بگ ی بود و قرار بود چهارنفر  هی افتتاح
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 ی به کار تا که شعبه دوم و سوم را به زود  میاز فردا هم بچسب 

ده و پانزده    هی  ست،یزود هم نشد مهم ن  ی . زودمیافتتاح کن 

 .گریسال د

 !م یکنار بکش  ماهست  میگفت  نی قزو  ی که به سنگ پا  نیمهم ا 

زند، اما ما به   یپشه به قول معروف باالنس م  مانیها  ب یج  در

 .میفکر شعبه دوم و سوم هست 

را از    میرا در دهانم گذاشتم و چشما  بیس  کی از ک  ی ا  تکه

 .کشدار گفتم یهوووم میلبها انیلذت بستم و از م

 .ها حاصل دست رنج من بود  ب ی س  کی نباشد ک  فیخود تعر  از

که    یجماعت  ی همانا و افتادن نگاهم رو   میباز کردن چشمها 

 .خورد، همانا یمحله نم نیشان به ا یگروه خون

افتادم که م   دیپر  میبه گلو  کیک  نامرد  نای و به سرفه    ی هم 

که اگر    دینکرد محکم دست مشت شده اش را وسط کمرم کوب

 .بود یشدم، قطع نخاع شدنم حتم یخفه نم
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  ک ی گرفته و    ایآب را از دست س  وانیو ل   دمیرا کنار کش  خودم

 .دمینفس نوش

 .دیهمراه کوروش و ام   نیو ام هاله

  ر ی وجود جناب سردار غ  شتریها نبود، ب  نیاما تعجبم از آمدن ا 

 .قابل باور بود

از عضله    مانیپر و پ   ی همان طور که دستانش دور بازو  هاله

 :دیهوا مرا بوس  ی حلقه بود جلو آمد و رو نیام ی 

 .هیجا گوگول نیمبارکه! چقدر ا زم،ی، عزجون یماه -

 .را به دستم داد  دهی اورک ی بایدست گل ز و

 .شدم فی هاله خرک فی تعر از

 .تعارفشان کردم زیدستم به سمت م با

 :هم با لبخند نگاهم کرد نیام

 .گم یم کیشده، به هر سه تون تبر یواقعا عال -
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را   دیسف  ی زد و دسته گلها  ین یریو ش   کیبه ک  یسرک  دیام

 .ها رفت ینیری و ش کی ک  زیدستم داد و  به سمت م

 :زد سی خ کی به ک یناخنک

 .گهیاالن دستپخت شماست د  نایا -

را در بشقاب   سی خ  کیهولش دادم و تکه ک  ی دستم به کنار   با

 :آرام جوابش را دادم ییگذاشتم و با صدا

 .امرزتهیاوال ناخنک نزن، دوما نه، دستپخت عمه خداب  -

بزرگ  دیام تکه  به حرفم  توجه  و    یبدون  دهانش گذاشت  به 

 .و نشست دیعقب کش ی ا یصندل

 :از رز سرخ سمتم آمد یبا دسته گل بزرگ کوروش

 خوشگله؟ یخانم؟ خوب  یاحوال ماه -

 :رمی را جلو بردم که دسته گل را بگ دستم

 ن؟ ییای قراره ب ینگفت  شبیسالم به شما؛ چرا د -
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 :آمد ییو چشم و ابرو دیگل را عقب کش دست

 .نگفتم ،یش  زی. بعد هم خواستم سوپراستیتو ن ی برا نیا -

به سمت آهو  از و  با د  کنارم گذشت   هی کوروش شب  دنیکه 

آرام که    ییشد، رفت و با صدا  ی کمان رنگ به رنگ م  نیرنگ

 :فقط آهو بشنود شروع به صحبت کردن کرد

تواَن که قراره گل تو   ی گال برا  ن یپا؛ ا  زیگر  ی سالم بر آهو  -

 .ی به زود یخونه ام باش

 :را را به هم فشار دادم  میحرص لبا با

تا    زهیر  یم  یچه زبون  نیکوروش هفت خط توله جن! بب  ی ا _

 .رو خر کنه، اما کور خونده  زمی عز ی آهو

 .دسته گل را از دست کوروش گرفت و به من داد آهو

بودنش باز هم حرف کوروش را در نطفه خفه   یبا تمام خجالت  

 :کرد
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 دم ی آخه شن  د؟یآقا کوروش قراره تو خونه تون گلخونه بزن -

 .نیقراره با دختر خاله تون ازدواج کن

عجآخ ارغوان  بی!  چهره  به  لذت  با  شد.  خنک  رنگ    یدلم 

 :شدم که با غضب نگاهم کرد. گفت  رهی کوروش خ

گفته    یگفته قراره من با دخترخاله م ازدواج کنم؟ هر ک  یک -

بعد اگر اطالعات غلط    ی دفعه    نیاطالعات غلط داده. بهش بگ

 .شکونم یبده گردنش و م 

گردنم را   یکن  ی تو غلط م"  میکه وقت کنم بگو  نیاز ا  قبل

  د ی را عقب کش  د یکنار ام  یاز کنارم گذشت و صندل  "یبشکن

 .و نشست

با    شهینشسته بود و مثل هم  ن یکنار ام  نهیدست به س  سردار

 .کرد یمغازه نگاه م واریبه در و د ر یتحق

  یستیفرستاده باشم و تو رودربا  شیکه کارت دعوت برا  انگار

 .آمده
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ن  دیبگو  ستین  یکی  مایخب  ا  ییای. چرا   ی طور  نیکه حاال 

 !. واهللی شو رهیخ  واریو به در و د ینیبش

ن  یشکالت  ،یگل   هی  س یخس  انگار که کفنش   اوردهیهم  بود. 

 .را با خودش درون قبر ببرد  شی دارد و قرار است پول ها  بیج

[1/8/2022 2:41 AM] 

 ۱7پارتـــــــ 

 .ان و مهرتاج بانو بودخ  رضایعل  عهدیول یمراسم عروس امروز 

که    میموها  ی و شالم را آزادانه رو  دمیقرمز رنگم را پوش  ی هود

ام را برداشتم و از    یبسته بودم، انداختم. کوله پشت  ی گوجه ا

که در   یگذشته در اتاق ی آمدم. مثل تمام سال ها رونیاتاق ب

 .امارت متعلق به من بود را قفل کردم نیا

 :افتاد نی که برگشتم نگاهم به ام  نیهم

  ؟ی سالم شاه دوماد؛ تو چرا هنوز خونه ا -

 :ستادیام ا یقدم کیبه سمتم آمد و در  نیام
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پرنسس   هیکه مثل    یخوام اون قدر خوشگل بش  یامشب م -

 .یبدرخش یتو مهمون

 :را کج کردم  لبم

تو تمام مجالستون   ی طور  نیورت من همواهلل عرض به حض -

 ... درخشم، اما به شکل پرنسس نه یم

 :دیرا درهم کش   شی ابروها نیام

رو که بهت دادم،    یشبیبه دو نکن لباس د  یکیبا من    یماه -

 .یپوش یامشب م

اش   یشانیپ ی را در حدقه چرخاندم و دستم را رو   میها چشم

 :گذاشتم

 .یگ یم ون یهذ ی دار ی بگم تشنج کرد  ی تب که ندار -

  :حرص گفت با

  .یماه_
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 :دمی توپ یحرص

تبر - ماه  ی ز یکوفته  کردیو  قفل  اسمم  رو  چته  اصال   ؟ی ! 

 پسرش منم دعوتم؟   یعروس  ی مهرتاج بانو خبر داره برا   نم،یبب

 :شد  نهیبه س دست

  ی هستن که امشب تو هم قراره تو  انی بله! مهرتاج بانو درجر -

 .یباش میعروس

 :گرد شد سی توپ تن کی ی درست اندازه  میها چشم

دونه قراره من   یاون م  ؟ی خورش کرد  زی مهرتاج بانو رو چ -

 !در مراسم باشم و همه جا صلحه؟ جل الخالق 

[1/8/2022 2:41 AM] 

 ۱8پارتـــــــ 

 :دیدو انگشتش گرفت و کش انیصورتم را محکم م نیام

نکن، زودتر از مهمونا    رید  ادیبچه! شب هم ز   زیکم مزه بر -

 .اون جا باش
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 .مهرتاج بانو شد ری تکان دادم و فکرم درگ شیبرا ی سر

م اما   ا یشرکت کنم؟    ن یام  یواقعا اجازه داده بود من در عروس 

 !ژنی زاده ب

طبقه الزم نبود از آسانسور استفاده کنم، پس پله ها    هی  ی برا

 .رفتم  نییکردم و پا یکیرا دوتا 

 .شلوغ بود نییپا طبقه

جا مراسم باشد،   نیبود که قرار نبوده ا  یشکرش باق  ی حاال جا 

 !شد  یوگرنه چه م

مهربان جون گرم کارگرها بود که به صبحانه خوردن من   سر

 .نداد  ریگ

برداشتم و همان طور که گاز    زی م  ی از ظرف نقره رو  یبیس

بلند به سمت   ییآمدم و با قدم ها  رونی زدم ب  یبه آن م    یبزرگ

 ...کافه ی به سو  شی رفتم و سوار شدم و پ  دمیرخش سف
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چقدرررر با    گذشت و  یکه دو هفته  از افتتاحش م  ی ا  کافه

  ی ها پا   ی مشتر  یکه بعض  نیها و ا  ی تر شدن تعداد مشتر  ادیز

 .میکرد یثابت  آن جا شده بودند، ذوق م

بود به    زیم  ی که سرش رو  نایم   دنیکه وارد شدم با د  نیهم

 .در را بستم یآرام

برا  ی وجودم خود  خباثت و  داد    ی تپل  نایترساندن م  ی نشان 

 .کرد کمیتحر

  ش ی را در پهلوها  میسمتش رفته و انگشت ها  یآرام   ی قدم ها  با

 .دمیکش یبنفش  غیفرو بردم و هم زمان ج

  د ی باال پر  یصندل  ی از رو  یتوپ سوزن  هیشب  زمی عز  یتپل  نایم 

از چند قسمت جر   شیکه شک ندارم گلو  دیکش  غیج  ی و طور

 .خورد

ام شده بود، لبخند    رهیغضبناکش که  خ  ی چشم ها  دنید  با

 :دمیغش غش خندزدم و  یبزرگ
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عاشقت   ی دید  هوینگام نکن،    یسگ  ی عشقم! اون طور  ی وا - 

 .شدم ها 

محکم به شانه ام زد که از دردش    ی حوصله ضربه ا  یب  نایم

 .صورتم در هم مچاله شد 

 .از ترس سکته کردم  یزهرمار! ماه -

 .دمیام را با دست مال شانه

و کبود بشه    اهیاگه دستم س  ،ی جنبه، شونه امو خرد کرد   یب -

 .رسریخ ی دونم و تو یمن م

شونه کبود با اون    ن یا  دنیدعوتم حاال با د  یشب عروس   من

 .کنن  یکه نم ییون چه فکرهامنحرفش  ی ذهنا

 :دیدستم را محکم تر کش نایم

 ؟یدعوت  یک یعروس  -

ام  یعروس - داداشم!  و    ن یآقا  بانو  مهرتاج  بزرگ  پسر  جون 

 .رضا یعل
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 :وزغ شد هیشب نایم ی چشما

 !بعد تو رو هم دعوت کردن؟ بسم اهلل -

 .رخ داده بود یممکن  ری اتفاق غ واقعا

 :را باال انداختم میها شانه

 !آره -

اتفاق   یلیو خ  فتادهین  یآره گفتم که انگار اتفاق خاص  ی جور 

 .هست  ی عاد

  حاال؟ ی بر ی خوایم -

  :با شک گفت نایگفتم که م ی کشدار هوم

 .زنه مسمومت نکنه نیا ها،ی نخور ی زیپس چ  _

  :خنده  ریزدم ز یپق

 ؟ی د ید لمیف یباز تا صبح نشست -
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اول  در با ورود  و  اما جور  ،ی مشتر  ن یباز شد    ی آهو هم آمد، 

 اش،یگو دست پاچه   یگل گل  ی زد با آن لپ ها  یمشکوک م

 .رفتار مهرتاج بانو بود  ریاما خب فعال ذهنم درگ 

 .در شوک فرو رفت   هیچند صدم ثان  ی برا  دیفهم  یهم وقت  آهو

 .امارت شدم یاز آن ها راه  یش یگرفتن چند قلم لوازم آرا با

وقت   رید  کنم  فکر  بود.  با  دم یرس  یم  یشده  کمک    دیکه 

 .کردم  یم زیکارگرها باغ را تم

دوش    هیراست سمت اتاقم رفتم بعد    کیسوت وکور بود.    خانه

 ام را از تنم برد  یآب گرم که خستگ

 ی هم رو  یکامل  ش یو حالت دادم، آرا  دمی را سشوار کش  میموها

 .کردم اده ینقصم  پ یصورت ب

ام  یلباس  کاورش    میبرا  نی که  از  را  بود  آورده  فرانسه  از 

 .درآوردم

@DONYAIE M
AMNOE



57 
 

  رنگم   یوچشمان طوس  اهیس  ی لباس با موها   یقرمز آتش   رنگ

 .تضاد داشت

 .رژلب سرخ رنگم را پررنگ تر کردم  

 .و به خودم در آن نگاه کردم  ستادمیا ی قد  نهیآ ی جلو

پ  رو  راهنیقد  پوش  میزانو  ی تا  بدون  پا  دنیبود.   زه ییشلوار، 

حر شال  و  کردم  تن  را  بازم  رو  ریجلو  آزادانه   میموها  ی را 

 .انداختم

 .زدم رونیکوچکم را برداشتم و ب  فیک

 .شکست ی سکوت امارت را م میتق تق کفش ها ی صدا

باغ  یلیخ به  فاصله  یزود  امارت،   کی  ی که  با  ساعته داشت 

 .دم یرس

 ی خارج از تصورم بود، مکث  یآن همه مهمان که کم  دنید  از

 .کردم 

 .نبودند یرانیمهمان ها ا شتریب

@DONYAIE M
AMNOE



58 
 

 .جلو گذاشتم یقدم

 .م بودنده نا یآهو و م کاش

 .بودم  بهیبودنم به داماد، غر  کی مجلس با تمام نزد  نیمن در ا 

و شالم  زه یرا به خودم جلب کنم، پائ  یآن که توجه کس بدون

 .را به خدمتکار دادم

[1/8/2022 2:42 AM] 

 2۱پارتـــــــ 

 .نبود، نشستم دید ی تو  ادیکه ز ییجا

هم نبودند که با    دیکوروش و ام   ی را گرداندم، حت  میها  چشم

 .میایحس معذب بودن در ب ن یاز ا دنشانید

 .کر کننده بود  کیموز ی صدا 

جلو  یدنینوش  ینیس و    میکه  آوردم  باال  را  سرم  گرفت  قرار 

 .سرخ آب آلبالو را برداشتم یدنینوش
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گذاشتم و کالفه بلند شدم   زیم  ی و رواز آن خوردم  ی ا جرعه 

 .نمی را بب  دیام ایکوروش  دیتا شا

طور که سرم   نیبزنم. هم  یرا برداشتم تا زنگ  لمیموبا  فمیک  از

فرو   یسفت  ی بود حس کردم  در جا  فمیو حواسم به ک  نییپا

 .داد  یم گاریکاج و س ی رفتم که بو

  .را باال آوردم سرم

 .دستش را دور کمرم حلقه کرده بود مرد

مگه پسر ".  دینقص مرد هوش از سرم پر  یصورت ب  دنید  از

 "آخه؟ شهیقدر خوشگل م نیهم ا

 .خنده داشت به خود آمدم  ی هیکه ته ما شی صدا دنیبا شن 

 .فکر کنم جاتون راحته -

 :دمیرا عقب کش خودم

 ن؟ یدخترها و بغل کن  نیموقع راه رفتن عادت دار -
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 ی در صدا  شی که صدا  دیمرد گرد شد و با صدا خند  مانچش

 :آهنگ گم شد

 .تو بغلم میمستق ی ببخش که حواست نبود اومد  -

  :به جانب گفتم حق

 .یکن یبغل م یش یمن اومدم، تو چرا زود پسر خاله م_

 :بار قهقهه زد و دستش را به سمتم گرفت نیا

  یی بای دختر به ز  هی  یمن سپهرم؛ بعد هم خانم جوان، وقت -

 .بغلم مگه خر مغزمُ گاز گرفته بغلش نکنم ادیشما م

به دست دراز شده اش کنم از کنارش    ی اکه توجه  نیا  بدون

 ی خبر  چیکردم که ه  دیهم نثار کوروش و ام  یگذشتم و فحش 

 .گرفتند یاز من نم

شد که به سمت سردار    دهیکش  بایسمت همان مرد ز  نگاهم

 .پلنگ و ملنگ پر بود ی رفت که ماشاهلل دورش از دخترها
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هاشان عرصه را    ی و عشوه گر  شیهم  با لباس و آرا  هرکدام

 .کردند یتنگ تر م ی گریبر د

تواند سردار را از راه   یزودتر م ی کیمسابقه بود که کدام  انگار

 .گذاشتند  یدخترها هم ماشاهلل کم نم  نی به در کند که ا

 .زدم   ی شخندین 

صورتش   یشگیهم   ی مردک سپهر نام اخم ها  دنی با د  سردار 

 .را به لبخند داد   شیجا

 بلد بود؟ نیگوالخ خان هم خند ن یجلل خالق! ا 

 .ه صحبت کردندو مرد  شروع ب  سردار

ساله است. اگر به وقتش    ستیپسر ب  کی   ندیهم فکر نکن  سردار 

االن    د،یکش  یرا خط م   شی ها  ی کرد و دور دخترباز  یازدواج م

 .هم قد خودش بچه داشت

 ...ساله  ۳8مرد  هینه هم قد خودش، خب  حاال

 :کوروش نگاهم را از آن ها گرفتم ی صدا با
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نشست  ؟ی اومد  یک  ،یماه - تنها  ما    شیپ  ی ومدیم  ؟یچرا 

 .گهید

[1/8/2022 2:42 AM] 

 2۳پارتـــــــ 

 :پدر مادر دار به او انداختم ی همان نگاه ها  از

 کنم آخه؟  دایمن از کجا شماها رو پ  یشلوغ نیتو ا -

بود که نه تنها دست آهو را در دستش    ن یبا من سرسنگ  هنوز 

 .تنه سد راهش هیخودم هم شدم  چ،یگذاشتم ه  ینم

 ...اون سمت میبر ایپاشو ب -

 :از او گرفتم  نگاه

 .شم، راحتم یمزاحم نم -

  .یماااه -

 :دمی توپ یحرص
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اون سمت انگار   میپاشو بر  یگ   یم  ی جور  هیکوفت! چته؟   -

 .گلوت چاقو گذاشتم ریز

 :کنارم نشست کالفه

باز جواب تلفنامُ    قتیرف  نیبچه برا خودت؟ ا  ی گ  یم  یچ  -

ش خاموش کرده، همه   لشویهم موبا  شی ساعت پ  میده، ن  ینم

قربون قد و باالت برم؟ اما توله   ی خوا  یسرتوئه. االن م  ریهم ز

 .ها ی چه خوشگل شد

 ی خوشگل شد  چه  دنی شدم اصالن هم از شن  نهیبه س  دست

 .اوردمیمبارک خودم ن ی را به رو

چ - تکل  یکارشیمگه  اول  تو  بده؟  و  تلفنات  جواب    ف ی که 

 .دخترخاله تو روشن کن

 :شد و دستم را گرفت  بلند
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مشخص کنم؟ مگه    ویچ  فیاون ور  تکل  میبر  نم؛یپاشو بب  -

  رمش یمادرم زده گفته قراره بگ   ی حرف  هیبابا!    ی ا    مه؟یزن عقد

 !خوامش، تمام یکه من نم

[1/8/2022 2:42 AM] 

 2۴پارتـــــــ 

 .میعروس و داماد بود، رفت گاهیجا کیکه نزد  ی زیسمت م به

خ  ینیسنگ رو   یلینگاه  را  م  ی ها  حت   یخودم حس   یکنم. 

  ی پچ پچ م گری گوش همد ریز  ی زی دانم چه چ  یهم م  دهینشن

 :کنند

 ".رضاستیهمون دختر حرومزاده عل نیکه ا"

 .شوم یم  ریخودم دلگ  از

  ر یو ز  دمیپوش  ی ام را م  یبعد از حمام لباس خواب راحت  کاش

 پس ی با چ  لمیف  ک یخودم را مهمان    یحت  ای  دمیخواب  یپتو م

 .آمدم  یجا نم  نیبه ا یکردم، ول یو پفک م
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 .کنم یرا مشت م دستم

  ی تلنبار شده اعتراف م   میکه در گلو  یبا تمام حرص و بغض 

 .نمیبب ی کنم من دوست دارم برادرم را در لباس داماد 

 .ذهنم به خود آمدم  ی ر ی شدن دستم از درگ دهیکش با

 .نمیکند بنش یو اشاره م ده یعقب کش ی صندل کوروش

 :میگو یکه تنها کوروش بشنود م  ی لب طور ریز

شم. پشت گوشت و   یهات خر نم  ی جنتلمن باز  نیمن با ا -

 !ی دیآهو رو هم د ی دید

 .زدم تا قشنگ او را بسوزانم ی ادامه لبخند  در

 د ی پوش  یم  یکفش آهن  دیاگر کوروش واقعا خواهان آهو بود با 

  .ندازمین شی پاها ی سنگ جلو گریتا د

 .نشستم یصندل ی رو

 .آمد یخونش درنم ی زد یرا کارد م شکورو
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 .نشست امی کنار یصندل  ی دکمه کتش را باز کرد و رو 

عروس    یخال  گاهیبه حرفم، در سکوت به جا  یجواب  چیبدون ه 

خ داماد  هم  ره ی و  و  نشان   ن یشد  و  خط  نزدنش،  حرف 

 .بود دیرفتار از کوروش بع ن یمتعجبم کرد و ا دنشینکش

 .کوروش -

 .زد  یکرد و لبخند تلخ نگاهم

که درحال پخش بود، کامال در    ی لبخندش با آهنگ شاد  نیا 

 :تضاد بود

  ی بدجور  یاما ماه  ،یکنم تا باورم کن  کاریدونم چ  یاالن نم -

 ...دلم رفته برا آهو

جنتلمنانه با کت و    دیکه حرفش را تمام کند ام  نیاز ا  قبل

دخترکش شده،   یتنش بود و حساب   تیکه ف  یرنگ   اهیشلوار س

 :دیعجل معلق سر رس نیع

 !...ی دختر چه خوشگل کرد -
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 :گفتم  یحاضر جواب با

 .بودم _

 :دیآمد و خند  رونی ب یدپرس ی باالخره از حال و هوا کوروش

 .ساخته ی زیچ  نیکه همچ دی خانُ بوس رضای دست عل دیبا -

به    دیام نگاهم  که  کردند  زدن  قهقهه  به  شروع  کوروش  و 

مجلس    ی شاه و ملکه باال  هیو مهرتاج بانو افتاد که شب  رضایعل

 .هاله نشسته بودند یکنار مادر و پدر گرام

 :انداختم  گرید  ی را رو پا  میداده و با ناز پا  یام را به صندل  هیتک

  گه ی خواهر د  هینشده، اگه    ریپ   اد یخان هنوز هم ز  رضایعل -

خواست   ی برا صنم  و  م  یخودت  نکن،  برات   یتعارف  گم 

 ....بسازه

 .کوروش در نطفه خفه شد ی خنده  ی صدا

بار بلندتر    نیصورت کوروش ا  دن یکرد و با د  ی مکث  دی اما ام 

 .دیخند
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صدا  ییاهویه و  شد  پا  ورود    ی به  از  خبر  بلندتر،که  آهنگ 

 .داد یعروس و داماد م

از    یحرف  چیبلند شده و بدون ه  زی و کوروش از پشت م  دیام

 .کنارم گذشتند

را روانه    ییمغزدار گرم کرده و چندتا  ی را با شکالت ها  سرم

 .! کردممیخندق بال

[1/8/2022 2:42 AM] 

 2۶پارتـــــــ 

نشسته بودند و هاله چون  گاهشانیعروس و داماد در جا حاال

 .دی درخش یدر مجلس م ی استاره 

 .باشد یخورد؛ انگار دنبال کس ینگاهش چرخ م نیام

  ی زی بود صدا زد و چ  کشیرا که نزد  دیام  یآخرش با کالفگ 

با انگشتش به من اشاره کرد و نگاه   دیکنار گوشش گفت که ام
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زد و  ی که من افتاد انگار آسوده خاطر شده باشد لبخند نیام

 .دیدست هاله را گرفت و نرم بوس

همان طور نشسته شروع به تکون دادن    دیشروع آهنگ جد  با

 .خودم کردم

 ؟ی د یرقصُ بهم م هیافتخار  -

باال    ییابرو  پی همان پسر خوش ت  دنید  را بلند کردم و با  سرم

 .انداختم. سپهر دستش را به سمتم گرفت

بزند دستم را در دستش گذاشتم و بلند   یکه حرف  ن یاز ا  قبل

 .برق زد شیشدم که چشم ها

دوباره    گارشیکاج و س   ی را پشت کمرم گذاشت و بو  دستش

 .ام کرد  یبه حال یحال

سپهر شدم و شروع به   ی به چشم ها  رهیخ  ینگاه به کس  بدون

 .کردم دنی رقص

 .به کمرم دادم  ی زیدستام را باال آوردم و قر ر یبه نرم 
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 .کرد  ک یدست سپهر دور کمرم حلقه شد و مرا به خود نزد  که

سردار افتاد   یسبز رنگ وحش  ی همان لحظه نگاهم به چشما 

 .بود ی گریکه نگاهش طور د

نگاهش   شخند؛ی لبش ن  ی رو  اینبود    ری بار در نگاهش تحق  نیا

 .من و سپهر قفل شده بود ی ناباور رو

[1/8/2022 2:42 AM] 

 27پارتـــــــ 

 .گرفتم یبه سخت شیرا از چشم ها نگاهم

 :دیدستم را نرم بوس سپهر

 .بود دختر  یرقصت عال -

 :زد ی بدون آن که دستم را رها کند لبخند بامزه   و

 ؟یکن یخودتو بهم معرف ی خوا ینم -
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بکشم،   رونیاز دستش ب  یکه خواستم دستم را به نرم  نیهم

 .گرد شد میکه زد چشم ها یبا حرف

 ...هاله جان، سپهر ییمن دا -

 هااا؟  -

 .آمد واقعا ناخواسته بود رونیلبانم ب انی م  که از ییصدا

را دوباره رو  سپهر کمرم گذاشت و  مرا به سمت    ی دستش 

 .کرد ییراهنما ی گرید

 .هستم  یماه -

 :دیدر صورتم چرخ   قی عم نگاهش

 !ی! واقعا خوشگلیماه -

اما نگاهش   "؟ی خوا   ی رو دادم آستر هم م  ":میخواستم بگو   یم

 .نبود که انگار بخواهد مخ بزند ی نبود، لحنش طور زیه
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از ک  بماند اما واقعا شب   یکه خبر ندارم   ه یآدم شناس شدم، 

 .گفت که خوشگل شده ام  دیکوروش و ام 

 :گفتم ایر یزدم و ب ی لبخند

پ _ کنم  پارت  شیفکر  انقدر  یداشت  ی خدا  هم  پسر  آخه   .

 شه؟ یخوشگل م

د شد و بلند و مردانه از تعجب گر   شیچشم ها  هیصدم ثان  در

 :دیخند

 ؟ ی دار یخانم، با دامادمون چه نسبت  یماه یحاال نگفت -

 :شدم  نهیبه س دست

 دامادتون هستم؟  ی الی گفتم از فام یمن ک -

 هوم؟   ؟یهاله هست  ی از دوستا -

ه - دار  یچرا  بچسبون  ی دوست  ماه  ؟یک یبه    یمنو    ی من 

 نیبا ا  بهیمجلس هم آشنا، اما صد پشت غر  نیا  ی هستم. تو

 .آدم ها
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 :جلو گذاشتم یبزند قدم ی که خواست دوباره حرف نیهم

 !هاله  ییدا ی رقص بود  ی برا یپارتنر خوب -

 .کنارش گذشتم از

ا  در  نگفتم.  دروغ  از    نیمن  اما  بودم،  داماد  خواهر  مجلس 

با همه هم خون  بهیغر  به،یهزاران هزار غر  بودم  که   میهاتر 

 .کردند یرا فراموش م یشد، ماه یدورشان شلوغ م یوقت

که   نیهم جذبه  همان  با  سردار  کند،  نطق  باز  خواست  که 

 .ستاد یدخترها هالکش بودن کنار ما ا

[1/8/2022 2:42 AM] 

 28پارتـــــــ 

کادو  ینگاه کردم،  کادو  جعبه  کادوها  ییبه  کنار    ی که 

 .آمد ینم نیبه چشم هاله و ام  چیجماعت ه  نیا ی اردیلیم

دستبند الماس دستبند    ی مغز هاله را خر گاز زده و به جا  مگر

 .چرم دست ساز مرا دستش کند 
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فشار دادم و بدون    میانگشت ها  انیکوچکم را محکم تر م  فیک

و شالم    زهی خبر دهم از سالن خارج شده و پائ  یآن که به کس

 .را از خدمتکار گرفتم

پائ  نیهم خواستم  با   امزه یکه  و  محکم  سردار  کنم  تنم  را 

معلوم    یخشونت رفتارش  در  گرفت  که  دستم  از  را  آن  بود 

 :دیکوب امنه یوانگشتش رو به وسط س

 ؟ی دیفهم  نمت؛ی دور بر سپهر نب گهید -

 .زند  یحرف م  یزن روسپ کی گفت انگار که دارد با  ی طور 

اش فشار   ی عضله ا نه یگر گرفت و دستانم را محکم به س تنم

 ش یسانت هم از جا  کیعقب رود، اما گوالخ خان    یدادم تا کم

 .تکان نخورد

نکنه به    ایانگشتش کنم    یترس  ینکنه سپهر شکالته که م -

 هاا؟  ده،ینرس شیسن قانون
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ب  ی   گوشه نگاهش  و  رفت  باال  و   ی لبها  ن یلب سردار  سرخ 

نقص درشت تر شده   یب  ی هیکه با خط چشم و سا  میچشم ها

 :شد ن ییبود، باال و پا

 ...نمتی سپهر بب  یعد دو قدمب  ی رو گفتم. دفعه    یمن گفتن -

 !اه ؟یحتما تو حلقم باش دیبرو عقب حرفتو بزن. با -

واسه   ،ی که تو حلق سپهر بود  شی پ   قهیچند دق  نیهم  ه؟یچ -

 ؟ی مقدس شد میمن مر

 :امزه یزدم به پائ   چنگ

به توچه؟ من دوست دارم تو حلق همه مردها باشم. به تو   -

 آره؟ ،ی ارشاد شد ،ی چه؟ نکنه شغلتو عوض کرد

 .برادر من نشو  کیاما نزد ستمیمفتش همه مردها ن -

ا  یچ  ها بردار  جنتلمن  سپهر  اون  برادر  ؟  گوالخ   نیگفت 

 .هست

 :برد یگفتم شب خوابم نم  یعقب رفتم، اما اگر نم یقدم
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چون   ن؛یبد  "ی ان ا  ی د"  شیآزما   هیاگه سپهر واقعا بردارته   -

 .م خون باشهگوشت تلخ ه ی با تو ادیبهش نم

[1/8/2022 2:42 AM] 

 29پارتـــــــ 

  میکه کافه را باز کرده بود  یاز زمان  یماه  کی   ک ینزد  درست

گرد   ز یگذشته بود. حاال هم هر سه مثل سه کله پوک دور م 

 .میکرد ی و حساب کتاب م میوسط مغازه نشسته بود

 .تحملم تمام شد انیسود و ز  دنیبا د بالخره

نم - در  هوم    د یمگه خر  نایم  ادیچرا حساب جور  تونبود؛  با 

کاسه  چه    ی طور  نیکه ا  یکن  د یبا حساب کتاب خر  کمی  دینبا

  .میر ی کنم دست نگ

  م یدر کافه و تخته کن   دیبا  میشیکه برشکست م  کشهیدوماه نم 

 .که

 .خودش داد یبه تن گوشت یتکون ی هم حرص نایم
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کمه هر روز اون   ی من درسته فقط مشتر  دیکنم خر  کاریچ -

سطل آشغال   یبعد نصفش راه   میپزیم   ینیریو ش   کی همه ک

 .شهیم

خسته بودم از    شتر یگذاشتم کالفه بودم و ب  زی م   ی را رو  سرم

  ی اومد فضا  یخونه نم   ادیهم ز  دی رفته بود ام  نیهم ام   یوقت

 .خواستمیشده بود من م  میقابل تحملتر برا  ریخونه سردتر و غ 

خودم اجاره    ی خونه کوچک برا   هیکافه    نیسود و درآمد ا  با

 ...کنم و حاال

 ...یدم ماهبو یبلند کردم من ماه زی را از رو م  سرم

پا پس نم   ی همه آدما  میتمام هنوز اول راه   دم؛یکش  یمن 

که االن   دنیکشی پا پس م  یسخت  نیبزرگ و ثروتمند اگر با اول 

 آقازاده نبودن من ازشون چه کم داشتم؟

شربت آلبالو را    وانیکه دهنم کف کرد ل  یسخنران  نیاز ا  بعد

 .دمینفس سر کش کی
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خودمون   بیاز ج  یچیه   میماه سود نداشت  نی خوب خوب ا -

با کن  دیهم  پر  و  با  دیشا  م یصندوق  ماه  د یهم  سه  و   ی دو 

 .بشه  ادیهامون ز  ی و مشتر  میتا شناخته ش   میبگذرون   ی نطوریا

نگاه کردن و کف دو دستم   گری به هم د  یبا دو دل  نایو م  آهو

 .دمیرا بهم کوب

ها اگر    میذروندروزهاو پشت سر گ  نیچتونه بابا ما بدتر از ا -

 .ها  ارمیب ادتونی ستین ادتونی

 .بلند شدم  یصندل ی رو از

تا    مونیسگ  ی از روزها - تا دانشجو   اد یب  ادتونیبگم  که سه 

 .هووم م یپول اتوبوس هم نداشت یآس و پاس که گاه

 .دی تپلم خند نایم

 .یبگ مونی از دوران فالکت بارسگ ستیالزم ن ینه آج -

ارقام    نهیهم دست به س  آهو اعداد و  از  نشست ونگاهش رو 

 .کاغذها گرفت 
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اضافه    نهیهز  می کن  دیو با حساب کتاب خر  قیماه دق  نیا  دیبا -

 .مینکن

 لمیموبا  نایبلند شد که م  لمیزنگ موبا  ی گفتم که صدا  یهوم

 .کاغذها برداشت به سمتم گرفت  ریز  زیرا از رو م

 .و جواب دادم دیاسم هاله ابروهام باال پر  دنید با

   سالم -

 .زمیعز یجون خوب یسالم ماه -

 .چرخاندم   یرا در حدقه با کالفگ  چشمام

 . نی و خودت چطور نیخوبم ام -

م - امشب  ما  راستش  خوبه  هم  جونت   هی   مییخوایداداش 

 .یو تو هم دعوت میریکوچک بگ یمهمون

 ...من اخه - 
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م  نیام  ی صدا در    لیوباکه  صداش  بعدش  گرفت  هاله  از  را 

 .دی چیگوشم پ

امروز    ی مگه خبرندار  ستینترس مهرتاج بانو ن  یمن آخه چ -

 .مدت پرواز داشتن به کاندا هی ی برا

 یخانه باهاشون زندگ  کیزدم در    ی شخندیو ن  د یباال پر  ابروهام

 .ستنیبودم که ن خبری و ب  کردمیم

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۳0پارتـــــــ 

 .می ها منتظرت  ییا یشب م یماه -

و بشکنم حاال    یچون که دل رحمم و دوست ندارم دل کس  -

 .ام یبه خاطرم م  نیدی اون همه هم تدارک د

 .گفت یبیو با لحن غر دیخند

پس  با    ستین  یدل رحم بودن خواهر کوچکم که شک  ی تو -

 .م یزن داداشت منتظرت
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 م یسال زندگ  22  نیوقت در ا  چیگلوم را گرفت ه  خیب  بغض

 .بودم هدیطعم خانواده را نچش

 .پدر داشتم و نداشتم من دو برادر داشتم و نداشتم من

ازمن   یجواب  ی که بدون منتظر   دی هم حالم را فهم  نیام  انگار

حال  ی خداحافظ با  همانطور  را  من  و  کل   ی کرد  با    ی دگرگون 

 .حس تنها گذاشت

 .آهو از هپروت به خود آمدم ی صدا با

  ی، مااه یماه یه -

کردم.   یکه زدم مخف  ییو حالم را پشت لبخند دندان نما  حس

 .گذاشتم شیرا به نما دمیدست سف کی ی دندانها

 .کامل باشه میدار یک یدعوتم ک نیامشب خونه ام -

  ی همون که  خودت پخت   میدار   نیو دارچ  بی س  کیک  -نایم

  ت یبه ابروها پاچه بز  یدست  هیو قبل رفتن    ذارمشی تو پاکت م

 ..بکش
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 .ی شد ی قجر ی دخترها ه یشب گهید گهیراست م  _آهو

ز  انگشتم کش   ری را  هوم  دم یابروهام  ساعت    یو  به  و  گفتم 

 .نگاه کردم پنج بود میگوش

 هی و بذار تو جعبه من آماده بشم    کی من تو ک  ی پس تپلو -

 .بزنم شگاهیسر هم به آرا

  

زدم و سوار    رونیاز کافه ب   کیزود با برداشتن جعبه ک   یلیخ

 .شدم  دمیرخش سف

 .رفتم  رفتمیم  شهیکه هم یاس ی شگاهیآرا به

بلندم   ی موها  ی هام را تو از اصالح صورت و ابروهام انگشت   بعد

 .فرو کردم

 .هم به موهام بکش  یدست ه یجون  یاسی -

از صورتش    یکه انگار جزئ  یشیزن قدکوتاه با آرا   کیکه    یاسی

 .بود سرش را تکان داد
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 .کوتاهش کنم چند سانت -

 .را باال انداختم میکه به سرم زد شانه ها  ی فکر با

 .یکوتاه کن ی موهام و مدل مصر خوامیچند سانت نه م -

 .شدم رهیخ  یاسیشده متعجب  ش یارا ی چشم ها نهیی آ از

 .موهات هست نیا فهی واقعا ح یماه -

بگو  بدون بدم  بهش جواب    ست ین  ف یموها ح  نیا  میآن که 

 . هام بود که تباه شد یبچگ فیح

 ...کردن  پراز حسرت نداشتن خانواده ی سال زندگ 22

 .جا دعوتم هیجون بجنب  یاسی -

بدون حرف  ممیتسل  یاسی  و را خ  یشد  با   سیموهام  و  کرد 

 .کمندم شد سویگ ی مهارت شروع به کوتاه کردن موها

  یی بایبه طرز ز  یاسیکوتاهم که    ی مصر  ی به موها  نهیی آ  در

 .بود نگاه کردم دهیسشوار کش
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  . نقصم انجام دادم یصورت ب  ی هم خودم رو  یمیمال شی آرا

راه  بعد و  انداختم  موهام  رو  آزادنه  را    یحساب کردن شالم 

 .برج در ولنجک بود  کیطبقه    نیشدم که در آخر  نیخونه ام

 .را جلو برج پارک کردم  نیماش

  شه یشدم و مثل هم  ادهیپ  نی از ماش  کیبرداشتن جعبه ک  با

 .د یدرخش یم یخارجک ی ها نیکنار ماش  دمیرخش سف

  ارم یمبارک خودم ب  ی به رو  که  نیرا باال دادم و بدون ا  سرم

گروه ا  یخون  یکه  به  نم  ن یمن  به    یبزرگان جماعت  خوره 

 .سمت برج راه افتادم

 .ستادم یاسمم ا دنینرفته بودم که شن یچند قدم  هنوز

 یماه -

کردم که مرد قد بلند با قدم   زیرا چرخاندم و چشمام را ر   سرم

 .شد؛ شناختمش کمینزد  ی بلند ی ها
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ه  پسرخوشگله با  کت   ینگاه  ی زیبود  با  کردم  سرتاپاش  به 

همون    هیبود شب  ختهی ر  ش یشنای پ  ی که رو  ی موها  اهیاسپرت س

 .که عکساشون رو جلد مجله ها بودن شده بود ی مدلها

 .ستادیکه در دستش داشت کنارم ا ییبایبا دسته گل ز 

  ی فکر نم  دمتی ند  گهیاون شب هر چقدر دنبالت گشتم د -

 .نجایاون هم ا نمتی بب هگیکردم د

  داد یبهم دست م   یمرد حس خوب  ن یبا هم صحبت بودن با ا 

 .به صورتش زدم  ی ناخوداگاه لبخند

هم کوچکه   ایکه دن  ی دیاول سالم جناب بعدش هم مگه نشن -

 .هم گرد هست 

ناباور  سرش و  لبخند  با  و  برده  مر  ی رو عقب  از  انگار    خ یکه 

 .اومده باشم نگاهم کرد

 .کردم یدست شیبزنه پ  یکه خواست حرف نیهم

 ...برم فعال دیشده با رمیمن د -
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م  ی زی از چ  زتریت فکر  ها  یکه  با چشم  بود که    ز یر  ی کردم 

مشده از  کلمهجمله  ونی اش  خوش   ی ام  مذاق  به  که  را 

 .باشه دهی چسب شیاشتها

من و   نی گردونه زم  نیکه دوباره ا  ی فعال؟ پس دوست دار -

 .ارهیسرراهت ب

 ی دلم فحش  ی هم فشار دادم و تو  ی را رو  یرژ نارج  ی ها  لب

پسر خوشگله    ن ینثار جد مبارکشون کردم که هر چقدر هم ا

برادرگوالخ   اون  از   کم  که  داد  نشون  االن  اما  بود  جنتلمن 

 .صفتش نداره  یب  فتهیخودش

دور بشورمش و بچلونمش  کی نشد که  لمیزنگ موبا  ی صدا با

 .پهنش کنم رو بند تا خشک بشه

 .درآوردم جواب دادم  فمی را از ک  لمیموبا  زشی نگاه ت ریز

 ...ی کجا موند یعه ماه -

 .صدام کردم جواب دادم یکه قاط  ی با همون ناز 
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هم باالم    گهید قهیبرج هستم تا ده دق  ی قرار کجا باشم جلو -

 .اومدم ی زیدبش بر ی چا هیتا تو 

دو ابروش افتاد نگاهش را ازم گرفت انگشتش    ان یم  ی کور  گره

موهاش که معلوم بود چندساعت وقت گذاشته سشوار    ی و تو

 ختشونیشده رو فرو کرد و بهم ر یجذاب نی تا به ا دهیکش

براش تکون   ی قطع تماس با حفظ لبخندم نگاهش کردم سر  با

 .دادم

ا  صد بودم  امشب    نیدر صد مطمئن  قراره  پسرخوشگله هم 

  ثم یخب   تی باشه اما  همون شخص  ن یمهمون خونه هاله و ام

 کیکه مقصد هر دومون    اوردمیخودم ن  ی ه شد و به روبرند

 .جاهست

م  هاقدم وارد    ی را پشت سرم حس  بهش  توجه  بدون  کردم 

ام  یالب انگار  که  رفتم  نگهبان  و سمت  باهاش   نیبرج شدم 

 برام خم کرد  ی کرده بود که بدون سوال جواب سر یاوک
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که خواست در بسته بشه سپهر با    نی آسانسور شدم هم  وارد

 .رت عالمت تعجب وارد شد و در بسته شدصو

 .و سوم را زدم  ستیکه.طبقه ب نیهم

 .د یکرده باشه پرس  دایکه سپهر جواب سوالش را پ انگار

و   ست یطبقه ب  ی خونه هست تو  ه یبرج    نیهر واحد ا  ی تو -

  ؟ یسوم خونه هاله هست تو دوست هاله هست

 .را درست کردم  میشانیپ ی رو  ی نگاه کردم و چترها نهییبه آ 

ها  با قدم  با  همانطور  آسانسور  در  ب  ی باز شدن    رونیمحکم 

  ی قهوه ا  یدر چوب  ی آمدم که سپهرم پشت سرم اومد  جلو

 .زنگ را زدم  میستادیرنگ ا

اون شب هم گفتم من   - نزد  هیمن که  اما   کیآشنا  هستم 

 .بهیغر یهمونقدر هم با خاندان سراب

 .یهست ن یام لیتو فام -

 .در باز شد رهی سپهر جواب سوالش را بگ نکهی از ا قبل
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  ظ ی غل  ی در را باز کرد و با لهجه    ی چهره    هیس  ی چاق فربه    زن

را به    ک یما رو به داخل خونه دعوت کرد جعبه ک  ی خرمشهر

 .دستش دادم 

 .لبش به استقبالمون اومد ی با لبخند رو نیام

 .خانم یسالم ماه -

  ش ی نبودم اما پ  ی را باز کرد و من را بغل کرد. عقده    دستاش

با که  م  دیخودم  تشنه    کردم یاعتراف  بودم  تشنه محبت  من 

 .محروم بودم  شهیکه از داشتنش هم  ی محبت خانواده 

از ته رگ و   خواستمی اش جا دادم مبغل مردانه  ی را تو  خودم

 .محبت را حس کنم  نیا شهیر

در خانه خودش دور از چشم مهرتاج بانو قشنگ   نیام   انگار

 .بکشه دیبد دیاش را به رخ من ندبرادرانه تونستیم

ام آ  از ب  نیغوش  د  رونیکه  با  شد    زیر  ی چشمها  دنیاومدم 

  ی سپهر بعد در آوردن مانتو شالم  و تمام مدت سپهر با چشمها
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نبود    زیه  ی بشر ذره   نیگفته بودم نگاه ا  کردیشده نگاهم م  زیر

 .کرد یجاش نگاهش دلم را گرم م

 .مردانه با سپهر دست داد  نیام

 .بهت زنگ بزنه  خواستی هاله م  ی سالم آقا دکتر خوش اومد -

 ...کیکار داشتم بعدش هم تراف  کمیسالم  -

 .را درآوردم میطور که باران نیباال دادم هم ییابرو تک

ا - هم  کیتراف  نیچه خوب  که  برا  شه یهست    رید  ی مقصر 

 ... یشدن و بدقول یو عصبان دنیرس

م   ن یهم با  خواستمی طور  آوردن شالم صدا   بشمارم که   یدر 

 ساکتم کرد   ن یبهت زده ام

  موهات یماه -

 .رو به دست خدمتکار دادم  میو باران شال

 .ادیبهم م -
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طور که  کتش را   نیهنوز مات موهام بود که سپهر هم  نیام

 .گوشم پچ زد ریز  دادیدست خدمتکار م

م - بدقول  ی قرارها  ی تو  دمیقول  دارم  تو  با  و    یکه  نکنم 

اما االن با   ی بلند جذاب بود  ی با موها   یراست  امیسرساعت ب

 ..ی کوتاه جذاب و تخس شد ی موها

اومد گوشه   یمقلقلکم    خوردیداغش که به گوشم م  ی ها  نفس

از کنارم که گذشت دست    دیخند  رینزنم ز  یتا پق  دمیلبم را گز

 .دمیگوشم کش ی را رو

بار نگاه مات و متعجبش    نیاما ا  کردیکه هنوز نگاهم م   نیام  به

 .جاش رو به حرص داد بود

  اد یطور نگام نکن اعتراف کن بهم م نیا نیام -

 .نبود  فیح ی چطور دلت اومد موهات و کوتاه کن وانهید -

 .تلخ بشم خواستم یهام را باال انداختم به خدا که نم شونه

 .بود فیواقعا به نظرت دوتا دونه مو ح  -
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 .ام هزاران حرف بود درد بود جمله نیهم  پشت

پا  بکیس باال  ت  نییگلوش  هدف   هامرکش یشد  به  درست 

 .خورده بود

 .گرفتم  نیهاله نگاهم را از صورت گرفته ام  ی صدا با

و دم    یجان چرا ماه  نی؛ ام  ی جون خوش اومد   ی سالم ماه -

  .یدر نگه داشت

هوا    ی نقصش گرفتم تو  یب  شی کوتاه و آرا  راهنی رو از پ  نگاهم

 .دمیهمو بوس

 .نیمگه نه ام ی چه ملوس شد یماه ی وا -

که بله   م یرفت  ییرای زدم و به سمت پذ  ی جوابش تنها لبخند  در

افتاد   میهم را دوست داشت  یل یکه خ  ی زینگاهم به جمال عز

 .تپلم  نایبه مرگ زن بابا م

 .مبل نشسته بود ی صدر مجلس رو شهیکه مثل م  سردار
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م  سپهر حرف  باهاش  داشت  د  یهم  با  که  نگاهش    دنمیزد 

عقاب که شکارش را نگاه کنه نگاهم کرد نگاهش    هیدرست شب

رنگم   یشمیساده    شرتیت  ی نودم باال اومد رو  نیاز شلوار ج

کرد و باالتر    یرنگم مکث   یلب رژ خورده نارنج  ی باال تر اومد رو

 .هم گره خورد ی اومد حاال نگاهمون تو

ه   در فقط    یحس  چیچشماش  هم  هینبود  اما  ساده   ن ینگاه 

مبارکم    ی آب دهانم را فورو بدم اما به روبود تا    ینگاهش کاف

 .ارم ین

کوتاه گوشه   ی شد به موها  ره یرا از چشمام گرفت و خ  نگاهش

 .نشست شی شانیپ   ی رو یلبش باال رفت اخم ی 

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۳۵پارتـــــــ 

ماه  - پرس  یسردار  سوال  ازت  راجبش   ی گفت  دمی که 

 .بود نیخواهر ام  یشناسینم
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 .دادم   رونیکه سردار نگاهش رو از من گرفت نفسم را ب  نیهم

 کنهینگاه م  ی طور  هی  دمیانگار ارث پدرش را باال کش  گوالخ

 .که شلوار الزم بشم

و هاله هم آمدن تا وقت   نیمبل کنار سپهر نشستم و ام  ی رو

 .شام حرف زدن

همونقدر سپهر با لبخند   گرفتی م د یچقدر سردار من را ند  هر

 .حواسش به من بود

هم سرگرم تازه عروسش بود شش دنگ حواسش به هاله   نیام

 .بود

نشست  بعد هم  دور  شام  م  میخوردن  با  خدمتکار  و   وهیکه 

از ما   مییطال  ی که دستپخت پنچه ها  یک یو ک  ینیریش بود 

 .کرد ییرایپذ

خوردم وگرنه   اد یعجب خوشمزه هست شام ز  ک یک   نیهاله ا -

 .خوردمی هم ازش م  گهید کهیت هی
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مبل دو نفر نشسته بودن   ی رو  نیکه کنار ام  نطوریهم   هاله

 .بود نیام  ی دستش رو پا

ماه  کیک  نیا -  کافه    یخوشمزه  از  کنم  فکر  آورده  جون 

 .هم دستپخت خودشه دیخودش شا

رو  با ناز  با  را  پام  باشم  کرده  هوا  آپالو  انگار  که  پام    ی غرور 

 .انداختم

 .خودم پختم -

 .کنار مبل گذاشت زی بشقابش را رو م سپهر

 خوشمزه دستپخت خودت هست؟   ک یک  نیو ا  ی تو کافه دار -

 .داد به مبل هیگفتم که سپهر تک یهوم

 .داشت یطعم عال  هیواقعا خوشمزه بود  -

که فکم به پارکت   نیهاش شل شد و قبل از ا  فیاز تعر  شمین

 .از رون پام گرفتم  یشگونی بخوره خودم را جمع کردم و ن
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 .میماه هست کافه و با دوتا از دوستام باز کرد کیفعال که  -

 ؟ی و تو فکرت هست با شرکتها قرارداد ببند -

  ها؟داد با شرکتقرار  -

  ششی شرکت دوستم که امروز هم پ نیبله قرار داد مثال هم -

داشتن که به   ی پز   ینیریش  کیبا    ینیریو ش  کیبودم که ک

 .هستن  دینفر جد هیکنسل شده و دنبال  یلیخاطر دال

 .به سپهر بودم رهیخ هیتوجه به بق بدون

ولنجک    ی تو  یو حت   ست یاسم و رسم دار ن  ادیخوب کافه ما ز -

 ..ستین یو فرمان  هیو اله

 .کرد نیی سرش را باال پا ی و چشما نانی با اطم سپهر

هات   ینی ریش  کی چند نمونه از ک  گهیتا دو روز د  یاگر بتون -

خوشمزه    کتیک   نیتا دوستم تست کنه و اگر مثل ا  یآماده کن

 .بندهیباشه حتما قرار داد باهات م

 .یانواقع -
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سپهر برق زد و مثل خودم   ی که چشم ها  یگفتم واقعان  ی طور

 یگفت: واقعان

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۳۶پارتـــــــ 

از    ی مبل بلند شدم به آروم  ی از آناناس خوردم و از رو  ی   تکه

 .دمی هاله پرس

 کدوم سمته؟ یبهداشت سیسرو -

 .راهرو سمت راست ی در تو  نیآخر -

 .اومدم رونیب ییرایاز پذ ینگاه کردن به کس بدون

 .رسوندم یبهداشت سیرا به سرو  خودم

صورتم را   نهییانجام دادن مراحل دستهام را شستم در آ  بعد

کردم    دشیچک کردم فقط رژم کمرنگ تر شده بود که تمد

  ش ی که از سفت  یکه با سر به حجم  اومدن  رونی ب  سی و از سرو

 .به سنگ گفته بود بکش کنار برخورد کردم
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که سرم را عقب دادم دهنم را باز کردم تا دوتا درشت    نیهم

 .سبز رنگش الل شدم  یوحش ی چشما دنی بارش کنم با د

 ییاز همون پسرها  دیشد فهم  یراحت م   یلینگاهش کردم خ 

  کلیه ی برا یاست که کل

 یکنند.چهره جذاب ومردانه خودش هم ب  یخرج م  اشافه یوق

و   پی ت  ن یهم  ی نبود دخترها هم به خاطر ثروتش هم برا   ر یتاث

  اشافهیق

شد کم کم   دهیدوروبرش بودند.نگاهم به ساعتش کش  ی ادیز

  من یبا حساب بانک متشیق

کشبرابربود عاشق  بود  خودش    دنی !معلوم  دنبال  به  نگاها 

 .گوشه لبم باالرفت  اریاخت یاست.ب

 .پول خورد ندارم تا بدم -

 .کردم   یبهداشت سیدر سرو ی جلو ستادنیبه ا اشاره

 .دیپشت سرم کمرم را کوب  واریاز بازوم گرفت و به د که
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 ...دهنت و ببند تا خودم نبستمش احمق -

خفه  ی با صداام و  دهیاش کوب نه یام را به سمشت شده دست

 .دم یبهش توب ی 

 ...اه یگیم  یبکش کنار چ یروان -

 .انگشتاش گرفت انیگردم را م ی  چونه

  وث ید  هی  یدونی ها؟ م  ه؟ یدوست سپهر ک  یدونیاحمق تو م -

 ...زن باز

به   یکیتا باهاش    کردیوجودم من را وادار م   ی تو  یچ  دونمینم

 .دو کنم

 هووم  ی زن باز  ی دست تو زده تو ی رو ی کیباور کنم  -

بشه دستاش را دور گردنم حلقه کنه تا   یعصب  نکهیا ییجا به

 .برعکس لبخند زد یباق اریام کنه و من را بفرسته به دخفه
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ا  چیمن ه - ا  ستمین  نکارهی وقت نگفتم  اما   نکاره ی برعکس  ام 

 ت یکه پابه تختم گذاشتن با رضا  ی همه دخترها  ستمیدَله ن

 ...خودشون بود

  ا یشد خداحرفاش صورتم بخاطر شرم دخترانه سرخ    دنیشن  از

 .زنم یحرف م یمرد راجب چ  هیبا   ستادمیتوبه ا

 .فشار دادم اشنه یس  ی را رو دستم

احمق  - اون  چه  من  پابه  با  تو  ییها   اومدن    یخودشون 

 ...تختت 

  ی لب رژ خورده نارنج   ی صورتم چرخ خورد و رو  ی رو  چشماش

 .شد رهی رنگم خ

مر - هم  ن  میتو  کافه همون   دمید  یستیمقدس  تو  روز  اون 

 ...ی بود ییمیچه صم  ی زدی صداش م  ا یکه س ی پسر

 .دمیدندون هام غر ونیاز م شی دوهزار ی فکرها نیخاطر ا به
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نبودم به خودم    ایبودم    یخوب به تو چه ها باهاش خودمون -

 ...مربوط هست حاال هم بکش کنار

 .دیلبم نوازش وار کش  ی باال اومد انگشتش را رو دستش

با دوست    گفتمیم  ن یبه خاطر ا  شی پ  قهیچند دق  ن یهم  تا -

همکار درست  ی سپهر  آدم  چون  دستی ن  ینکن  االن   دمی.اما 

 .یهست  نکارهیخودت ا

سرم    ی ظرف بزرگ آب جوش رو  کی کردم با حرفش    حس

 .گر گرفتم نطوریکه ا ختن یر

توه  بخاطر و  تحق  نیتهمت  نگاهش  اون  خاطر  به    ر ی هاش 

عصبان   یچ  دمینفهم  زش یآم خاطر  به  اما  زورم    یشد  بودنم 

 .چندبرابر شده بود

 .کنم  نکارو ی کرد که ا  یفکرش رو نم  چیهم ه   سردار
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ثان  ی تو با    ه ی چند  و محکم  آوردم  باال  رو  پام  افتاد که  اتفاق 

وجودم به جوش امده بود وسط پاش   ی که تو  یتموم حرص

 .بشه  میعق دیفکر نکردم که شا نیبه ا یحت دمیکوب

از بازوهام باز شد و   دیکه کش  ی هم زمان با عربده    دستهاش

 .د یچی مار به خودش پ هیعقب رفت و کف خونه افتاد شب

  ی و هاله و سپهر اومدن هر سه اول با چشما  ن یسه ام   بشمار

 حال سردار چشماشون رنگ   دنیگشاده شده از تعجب بعد با د

 .تعجب به خودش گرفت

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۳8پارتـــــــ 

بود   یکه واقع  یبزنه با همون استرس   یحرف  یکس  نکهیاز ا  قبل

 .دهن باز کردم

تو خورد    ادیبخواست    نیاومد ا  یم  رونیمن داشتم از در ب -

  دونستم یمن نم  یعنینه    واریمن خوردم به د  ی عنیبه من نه  
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پشت در هستش در و باز کردم در محکم خورد بهش آره آره  

 ...پشت در بود در باز کردم محکم خورد بهش

بودن و من هم   هرسه طور داشتم    نی دور سردار جمع شده 

دارم چه چرت   قی دونستم دق  یدادم و خودمم نم  یم  حیتوض

 .دم یم لشونیتحو  یو پرت

دو    ی سردار الل شدم با چشم ها  یرنگ صورت ارغوان  دنید  با

 .گرگ به بره بود هیکاسه خون زل زده بود بهم نگاهش شب

شده؟    یچ  دنی پرس  یو هاله و سپهر رو که م  نی ام  ی صداها

 .دمی شن ینم گهید  مارستانیب میبر ؟ی کجا خورد

 .نگاهش به حمداهلل هم کر هم الل شده بودم دنیاز د انگار

 .عقب گذاشتم یدهنم رو فرو دادم  قدم آب

ازم  ی صدا  با که  اش  گه  اش   ی دندانها  انیدور  شده  جفت 

 .را به دست آوردم مییشنوا

 .االن بهترم  نیخوردم زم   نیپرس  یبسه خوبم چقدر سوال م -
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  ن ی اما اولنبود  ی که زده بودم اونقدر هام هم کار ی ضربه انگار

 .نفر را بخونم هی ی تونستم حرف زبون چشما میبار در زندگ 

 چ ی: فرار کن که اگر دستم بهت برسه هگفتیسردار م  ی چشما

   کهیچون قراره ت  رهیتو رو از دستم سالم بگ  تونهینم  یاحدالناس

 .کنم  اتکهیت

حسابم    ی با پول تو  نکهیا  دنیبا فهم  یحساب سرانگشت  هی  با

چند روز سر کنم نه تنها   ی تا کرج برم اون هم برا  تونمیفقط م

 .د یبدنم لرز ی بند تیکمرم بلکه کل اسک رهیت

 .سردار به خودم اومدم ی صدا با

ماه  نیا  نیام - به  قنده  من    ی آب  زرد شده  رنگش  که  بده 

 .خوبم

از بس در افکارم    کردمیچه م  ییرای خودم اومدم من تو پذ  به

 .میاومد نجا ی که ا دمینفهم یبودم حت ر یرگبا خودم د 

 .را به دست سردار داد  وانیل نیام
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شد   یچ  میدی. آخرش نفهمارنیب  گمیم  یماه  ی توبخور برا -

 .ی بر ییایهم که نم  مارستانی ب ی کجا خورد

اما   سردار  از درد فکش منقبض شد  بلند شد  با همون حال 

 .اورد یمبارکش ن ی توله جن دردش و به رو

که خواست هاله و  سپهر به خاطر بلند شدنش به سردار    نیهم

  ه ی افتاد امشب    ادم یاالن    رم یاعتراض کنند سردار گفت: دارم م

 قرار داشتم 

ستم  آب قند رو به د  وانیجلوم حرفش تموم شد ل   ستادنشیا  با

 .دمیداد لبش تکون خورد و صداش رو فقط من خودش شن

سرت    ییکارت بال  نیبه خاطر ا  یبخور جون داشته باش  نویا -

 .یبدتر از امشب شلوار الزم بش یکه زرد کن  ارمیب

به چشم هاش شدم ؛ به خدا قسم که    رهیفقط خ  یحرف  بدون

شلوار الزم   کردی نگاهم م رهیخ ی طور نیهم گهی د هیاگر دوثان
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 یقلب  ستیبه علت ا  یو دو سالگ  ستیسن ب  ی تو  چیه   شدمیم

 .کردم یفوت هم م

 ی حرف  چیام داد بدون هشده  خی دو تکه    ی را که به دستا  وانیل

 .از جلوم گذشت 

 .بدرقه کردنش پشت سرش رفتن ی برا  نیو ام هاله

که    دمیکش  یقی نفس بکشم و نفس عم  دیاومد با  ادم یتازه    من

 .دمیکش ی خفه   غیو ج دیسپهر شونه هام باال پر  ی با صدا

  ترسوندمت یشد ماه یعه چ -

 ک یآب قند را    وان یکنم ل  یم  کار یبفهمم دارم چ  نکهیا  بدون

 یو انگاربا هر جرعه از آب قند کم کم سست   دمی نفس سرکش

 .دست و پاهام جون گرفتن

با  گهیراستش د   یگفت  ی زیچ  یچ -  ر یبرم د  دیمنم کم کم 

 .کار دارم  یبرم کافه کل دیوقت شده فردا هم با
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 ی بو  یکس  دمی ترس  یکردم و م  یم  ی کار  یوقت  شهیهم  مثل

 .گم یم یزدم مهمم نبود چ  یحرف م ویازش ببره مثل راد

  .سپهر به خودم آمدم ی قهقه  ی صدا با

 ..حرفات بکش  نینفس ب هیآروم آروم باشه   -

دلم چندتا فحش پدر و مادر دار به   ی بهش زدم تو  ی لبخند

نشم   ریوقت جوگ  چیه   گهیخودم دادم که قشنگ دادم. تا د

 .نکنم ی کار

  من برم گهیخوب د -

 ی سپهر دهان باز کرد سوال بپرسه لبخند  نکهیتوجه به ا  بدون

  ی جا  بستم یشرط م  نمی بب  نهییخودم را درآ  نکهیزدم که بدون ا

 .ها کج و معکوج شده  ی اسکته  هیلبم شب   شتری لبخند رو لبم ب

بلند از   ی طور با قدم ها  نیرا به دستش دادم  هم  یخال  وانیل

 .اومدم رونی ب ییرایپذ
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کرده بودن با   یسردار و راه   که معلوم بود تازه  نیهاله و ام  

 .متعجب نگاهم کرد دنمید

 ؟  یماه ی خوایم ی زی چ -نیام

 .به هاله کردم  ینگاه

وقته منم   ر ید  گهی ممنون د  نیمن و بد  ی هاله جون لباس ها -

 .برم

 .دی اخم هاش را در هم کش نیام

 ست ین  یجا تو خونه که کس  نیامشب بمون هم  ی کجا بر -

 .ادی یم  ریهم د دیام

نداشتم واقعا اون گوالخ گند زده بود به    نیبحث با ام  حوصله

زودتر برم خونه حموم کنم و بعدش   خواستمیامشبم فقط م

 .بخوابم با بغل کردن بالش محبوبم

@DONYAIE M
AMNOE



109 
 

کرد  نیام - فراموش  کنم  هم  ی فکر  م   شهیکه    ن یریباهم 

مونم بعد هم تنها، تنها هم    یخونه تنها م  ی مسافرت و من تو

 .دمتکارها هستنگهبان و خ ستمین

با شن   نیام رنگ شرمندگهام چشمحرف   دنیکه  به   یهاش 

 .خودش گرفت

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۴0پارتـــــــ 

 .دیکه از من دزد نیام  ی موند به چشما رهی خ نگاهم

و دو   ستیکه من ب  ینیمبا ا  شهی امشب فرق داشت با هم  نیام

قانون که صادر شده از زبون   ه یسال باهاش بزرگ شدم و با  

 .مهرتاج بانو بود حق نداشتم برادر صداش کنم

بارون  هاله و  نگاه    میشال  بدون  من  که  گرفت  سمتم  به  رو 

هام را از دست هاله گرفتم و تشکر کردم لباس   نیگرفتن از ام

 .دم یو پوش
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 .یرو جا گذاشت فتیو ک لیموبا یماه -

 .شونه ام کج کردم  ی و سرم را رو دمیسمتش چرخ  به

 .حواسم نبود یمرس -

 با همون لبخند پدر و مادر دارش نگاهم کرد  سپهر

انگشت ها گرفت    ونیرو م  لمیرا به دستم داد و اما موبا   فمیک

 .دی باال پر میکمون ی کارش ابروها نیکه با ا

 هاتی نیریتست ش  ی کافه برا  م ییایفردا قراره که با دوستم ب -

 ازت  ی اتو دارم نه شمارهنه آدرس کافه 

 .کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 .فتهیات بتگ زنگ به خودم بزنم تا شماره   هیاگر اجازه هست   -

ب - آهان  پفردا!!!   هم  رو  کافه  آدرس  برات  من    ی م  ام ی اشه 

 .فرستم
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رضا  سپهر ا  تی با  بدون  کرد   کنه صفحه   نکهینگاهم  نگاهم 

در و    یهم نداشت مثل کاروانسرا ب  ی را باز کرد رمز  میگوش

انداخت پا  کریپ  اهللیو بدون    نیی بود که سپهر هم سرش را 

را با لبخند به    لیاش را گرفت بعد از چند لحظه موباشماره 

 .دستم داد اما برق چشماش از نگاهم دور نموند 

  رون ی کردم ب  یرو با هر سه ط   ی مراحل خداحافظ  نکه یاز ا  بعد

 .اومدم

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۴۱ــــ پارتـــ 

 .درست چهار روز از اون شب گذشته بود  

سر    یی کردم چه بال  فی و آهو تعر  نای فردا اون شب به م  یوقت

چند  از  بعد  و  کردند  نگاهم  شوکه  دو  هر  اول  آوردم  سردار 

هر دو در کافه کوچک و جمع و جورمان    ی قهقه  ی صدا  ی اه یثان

 .دیچ یپ
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به    بعد که  دوستش  با  سپهر  همان شب   ظهر  فربد  از  اسم 

گرفته بودمش    نیذرب ریبود به کافه آمدن اما قشنگ ز شیاین

روز اول خط قرمزهاش را نشانش    نیاز هم   دمیازش د   ی زیتا ه 

جمالو    فتهیفربد آقا بود که هر سه ما را ش  نیبدهم اما از بس ا

 .جبروت خودش کرد

شانس  به خدا  افتاد    یلطف  هم  ما  خانه  به سمت  راهش  که 

بگو  یخودمان افتاد  میتر  عسل  کوزه  در  باسن  بستن    میبا  با 

ن با شرکت فربد  ا  ش یایقرارداد  از  بعد  اول  اجازه    نکهیهمون 

  دن یداد که با د  یقرار داد خشک بشه چک  ریبده امضاهامون ز

  میقشنگ هر سه. دل ضعفه کرد  یمگول  یگوگول  ی صفره ها

وضع باعث شده بود    نیخوب بود و هم   مونیکوضع حساب بان 

 .تر باشدحال دلمان هم مشنگ 

گذشت و هر روز سرساعت به کافه   یپشت سر هم م  روزها

 .گشتمی و سرساعت برم رفتمیم

 .بودن ومدهیو مهرتاج بانو ن رضایعل  هنوز
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خوش آمده بود که   د ینبودنشان در عمارت به مذاق ام  نیا  و

از همه نوع دروداف و چشم    کردی دعوت م  ی مهمان ها  یگاه

  ت یجنس   ر ییبه فکر تغ  دنشانیکه منم با د   ی هااز همان  یرنگ

 .افتادم یم

نگاه کرده بودم و حاال    لمیسه صبح ف  ی ها  کی تا نزد  شبید

 .مخم بود ی مته رو هیکوروش شب ی که صدا

  ی مرد ا ی ی زنده  یبابا ماه ی در و باز کن ا نیا یماه -

 .را باالتر برد  شیصدا

  دهیچرا جواب نم نیا دیام -

 .دمیکش  ادی که هم زمان فر دیبه در کوب یمحکم مشت

 . اول صبح اه بذار بخوابم یگیم یچ ی زهرمارو ماه -

 ر یتخت بلند شدم و بالش محبوبم ز  ی از رو  یطور هپل   نیهم

 .بغلم زدم و در را باز کردم
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خبرش و    ی داوم  یکه اول صبح  ی چته تخم دو زرده کرد -

  .ی بد

  د ی بلند شد و کوروش سرش رو سمت ام دیام  ی اخنده  ی صدا

 .رفت چرخوند یم نیی ها پاکه از پله 

  شب ینکردم من د  سیدهنت و سرو  ومدم یتا ن  د یخفه باش ام -

  اون همه گفتم باهاش حرف بزن

 .بود از جلو در کنار رفتم  دهیکه خواب از سرم پر حاال

 .پشت سرم وارد اتاق شد  که

 زه یکه خاطرت برام عز یدونیم  زمی عز یماه -

  نه -

 ن یمن و زم  ی رو  دونم یم  یبرام بکن  خوام یم  ی کار   هی  یماه -

 .ی نداز ینم

  نه -
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بعدش قفل   خوامی م  یچ  گمیم  یچ  نیحناق و نه اول بب   ی ا -

 .نه، نه ی کن رو

 .دمی کوتاه و آشفته ام کش  ی به موها  ی تخت نشستم دست  ی رو

  ه ی حتما    ی بندیو قشنگم به نافم م  زمی عز  ی نطوریتو ا  یوقت -

هم   زیمن هست اون چ   لیکه برخالف م  ی خوایازم م  ی زیچ

 ...به احتما صد در صد آهو هست پس نه

 ی هاداد و به سمت پنچره رفت و پرده   رونیرا پر صدا ب  نفسش

 غیبا شوق ج  ی و باز کرد نگاهم که به برف افتاد طور   ریحر

نثار    یلب فحش  ری و ز  دیکوروش باال پر  ی هاکه شونه  دمیکش

 .جد مبارکم فرستاد

پا  ی رو  از تند  پنچره   دمیپر  نییتخت  به سمت  بلند  قدم  با 

 .پرواز کردم

افتاد از    دیسف  اط یکه پنچره را باز کردم و نگاهم به ح  ن یهم

 .دم یپر ن ییو باال پا دمیکش  غیته دل ج 

@DONYAIE M
AMNOE



116 
 

رو من   اطیح  نی بب  دهیبرف کوروش برف بار  ی خدا ووا   ی وا -

  غش

ام  مار یب   کیانگار که به    کوروش کرده    د یدکترها ازش قطع 

 .دهنش را کج کرد کردیباشن نگاه م

زد - بر  ی گوه  قراره  نزد   می وسط حال خوشم همه   ک ی کوه 

حاال    ادیبه آهو هم بگو همرا ما ب  ا یکرج اومدم خبر بدم تو هم ب

 ...یکن یخدا برف م  ی وسط حالم؛ بعدش وا ی تر زد

 .دمیخند یبرف با حال خوش دنید از

بده به آهو هم بگم حتما   یفیچه ک  ی برف باز  م یواقعا کجا بر -

 ...ادییم

کوروش   ی اومد  چشم ها  رونیکه از دهنم ب   ی کلمه   نیآخر  با

برداشت سمتم و دستاش رو دور کمرم حلقه    ز یگرد شد و خ 

 .کرد و من را چرخوند

  یمخلصتم ماه ی آ یچاکرتم  ماه ی آ ینوکرتم  ماه ی آ -
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 .زدم شیاعظله ی نه یبه س یکم جون مشت

برو نوکر و مخلص ننه ات باش به جون خودم چپ نگاهش  -

 .نکن تشیاذ ی دی فهم  ارمیکنه چشمات رو درم

زم  من چشماها  ن یرا  و  لبخند  همان  با  و   ی گذاشت 

 .چلچراغانش نگاهم کرد 

 ...ستیفرصت بده به روح بابام هوس ن هی یماه -

همانطور    دی دلم لرز  ی ه یثان  ی برا  جمله را گفت که  نیا  ی طور

 .منتظر نگاهم کرد

سرش دختر و زن موقت   ی اندازه موها  شیدر زندگ  کوروش

 .آمده و رفته بودن اما دَله نبود

 .دمیلبم کش ی را رو زبانم

  رون یب  ی ریم  ش ی هوس بود از زندگ  ی دیاگر دو روز بعد فهم -

 ...باشه یکنی آهو رو تو دستت عروسک نم
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  ش ی برا  ی از همان ها که در دلم قربان صدقه    دیخند  مردانه

 .کردم  فیرد

با من اگر اخم به   اشه یرو چشمام تو راه و برام باز کن بق -

 ...خوبه کنمیم سیدهن خودم و سرو   ارمیابروش ب

 .به کمر طلبکار نگاهش کردم دست

  کنم یم  سیدهنت رو خودم سرو  ی ارینه اگر اخم به ابروش ب -

 ...ی دیفهم

 .دیصورتم را محکم بوس  شد و خم

من و بکن    ی طرفدار  ششیهم پ  یگاه  یماه  رهیتن بم  نیا -

  خوب ی نطوریهم

 .کردم یرو با فشار دادن لبام رو هم مخف  لبخندم

 .کنم آخه ی تو طرفدار  یشش متر از چ ی زبون دار -

 .تکان داد میاز تاسف برا ی سر کوروش
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 .یباش  نییپا  قهیدق  ستیبدو زنگ بزن بعدش آماده شو سر ب -

که خواست در اتاق را پشت سرش ببند صدام را بلند   نیهم

 .کرد

بر - امروز    ی فردا چطور  ای   میشب برگرد  میعه کوروش قرار 

 .هاست

 .سرش را وارد اتاق کرد  کوروش

دو روز لباس بردار به اون دوستت هم    ی تو برا  ستیمعلوم ن -

  بگو لباس کلفت برداره

بلند گو   ی را رو  لیرفتن کوروش به آهو زنگ زدم و موبا  بعد

  ن یرا از ته کمد برداشتم با خوردن دوم  میگذاشتم کوله پشت

 .دی چی آهو  در اتاق پ ی پرانرژ ی بوق صدا

  یجانم ماه -

 ..یهست  ی چه پرانرژ شهیسالم خوشگه مثل هم  -
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صداش بود اگر مسابقه صدا بود   ی که تو  ی با همون ناز  دیخند

هم قبل چشماش   دیقشنگش شا  ی صدا  نیبا ا  شد یحتما اول م 

 .ناز صداش دل کوروش رو فتح کرده بود نیهم

  ی شد داری چرا زود ب میباز کن ریامروز که کافه قراره د -

 .ام گذاشتمکوله ی هام را توپوش  ریو شلوار ز ی هود

  ه یمسافرت    هیبا    ی دیزنگ زدم برف و د  نیخب واسه هم  -

 .میقراره مهمون کوروش باش ی روزه چطور

پشت   سکوت کوله  در    میکرد  کنار  بودم  کرده  آماده  که  را 

 .گذاشم

 .روزه هست   هی حیتفر هیفکر کردن نداره  -

  یماه -

 .رنگ ترس به خودش گرفت صداش
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 ی سنشم هر چ  نیکوروش چموشه تا به ا  نیبب  ؟یجان ماه -

دَله   ایبهش دادن    ای  یخواسته دو دوست اما  آورده  به دست 

  نه غمبرهی پ  گمینم ستین

 .بهم نی شانس بد هیبه نظرم  شیخوای اگر توهم م اما

 .آب دهانش را فرو داد  پرصدا

عاقبت  یماه - و  آخر  کوروش  و  ا  یوقت  م یندار  یمن    ن یته 

 ... ستین دنی رس ییآشنا

 .دمیحرفش پر  ونیم

اما کار  یگرفت  می آهو هر تصم  - نکن فردا حسرت   ی کنارتم 

 ... ی امروزت رو بخور میتصم

صدا  میکرد  سکوت با  که  دو  ا  ی هر  بالخره  سکوت   نیآهو 

 .شکست و با جوابش لبخند زدم 

 .هم بگم یب یآماده شم  به ب رمیم -
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از    ی خانه آهو پارک کرد خبر  ی او سر کوچه   ن یماش   کوروش

کش فلک  به  سر  ها  خانه   دهیبرج  ا  ی ال یو  ی هاو  جا   نینبود 

 ... فاصله داشت با اون باال باالها یلیخ

کوروش   یکوچه که حت  نیکوچه هاش تنگ بود مثل هم  نجایا

 .را وارد کوچه کنه کرشیغول پ  نیتونست ماش ینم

نخوره به سمت   ز یآروم که مواظب بود پاش ل   ی با قدم ها  آهو

 .کردماومد که خم شدم زودتر در و  براش باز   نیماش

که دور گردنش انداخته بود نوک   یو شال گردن  دیکاله سف  با

 .دماغش سرخ شده بود ملوس تر شده بود

هر دو  سرشون    دی کوروش و ام  یصندل  ی نشستن آهو  رو  با

 .را به عقب چرخوندن

احوالپرس  دیام و  موبا  یسالم  با  دوباره سرش  گرم   لشیکرد 

 .شد
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لبش سانت به سانت صورت آهو   ی کوروش با لبخند گوشه    اما

چشماش که با   ا یدونست رو لبش    یکرد و انگار نم  یو نگاه م

 .تمرکذ کند شتریبشده بود  باتریخط چشم ز

 .شد  داریب ثمیخب ی همان خو   دوباره

ا   ی چه خوشگل شد - تو  هر    ی محمد  نیآخه  داره که  حق 

  .ادیباز م  نیدیم یچقدر جواب منف

 .دم یصورتش و بوس ی رو محکم

د  نیهم با  نشستم  جام  سر  م  دنیکه  کور    ی ابروها  انیگره 

نثارم   یلب فحش  ر یزدم که ز  یح ی لبخند مل  تی کوروش با رضا

 .کرد

صورت    ی و رو  شه یش  ی جلو  نهییبرگشت آ  یحرف   چیه  بدون

مبارکش    ی کرد بدون آوردن به رو  میتمام تنظ  ییآهو با پرو

 .کارش رو حرکت کرد نیا
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بود  یراه  هنوز  م  مینرفته  از  به جلو خم    یدو صندل   ونیکه 

 .آهنگ و باال بردم  ی شدم و صدا

 .دادمیدار خودم را تکون م  سی نشسته با آهنگ ب  ی طور  نیهم

 .دی پرس یآروم  ی با صدا آهو

 ...گهید میریخودمون م  نیهم یماه -

 ... خودمون نی هم  گهیآره د -

 .صحبت هامون پارنتز انداخت انیکورش م ی صدا که

 .و هاله هم هستن نیام  میستیفقط خودمون ن -

 .ادامه داد دیام

   هم از دوستاشون ییبا سپهر و سردار فکر کنم چندتا -

من داشتم   دیاسم سردار تمام حس و حال خوشم پر  دنیشن  با

 ...رفتمیگرگ م شی خودم پ  ییبا پا

 .ی دی من و آفر ی زه ی با چه انگ قایدق ایخدا
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 .تونه بدشانس باشه یآدم چقدر م هی آخه

گوسفند  آخه پاها  ی کدوم  با  م  ی خودش  سمت   ره یخودش 

 .قصاب که پخ پخ بشه

 .لبام را رو هم فشار دادم 

که   یشانس  نیکنم به خاطر ا   ی جا خود زن  نی هم  خواستمیم

  .شده بود  بمینص

  دم یاز صحبت ها نفهم  یچی که ه  میجاده بود  ی تو  چندساعت 

 .بودم  با خودم ریطول راه با خودم درگ 

هم   و درگ   شه یمثل  ذهنم  ناراحت   یعصب  ای  شدیم  ریکه  و 

و پفک و    بسی و چ   لیحاال هم ته آج   خوردمی فقط م  شدمیم

 .درآوردم

هام  باال  و شونه  دم یکش   ینی که کوروش زد از ترس ه  یبوق  با

 .دیپر

@DONYAIE M
AMNOE



126 
 

و سرش را به سمت عقب نگه داشت    یغول تشن  نیماش  پشت

 .چرخوند

  نجایا می کن ی ته بند هی ن یبش ادهیپ -

 فش یبشه کوروش مچ ظر  دایپ  ن یکه خواست از ماش  نیهم   آهو

باشتش سر جاش س برق گرفته  انگار که  آهو  و   خیو گرفت 

 .نشست

 .لبش باال رفت  ی حال آهو با خباثت گوشه  دنیبا د کوروش

ب - سرده اون شالگردنت و قشنگ دور گردنت گره   رونیهوا 

  هاتم بپوشبزن دستکش 

با صورت گر گرفته مچ دستش و از دست بزرگ کوروش    آهو

بدون حرف شال گردنش و دور گردنش محکم    دیکش   رونیب

 .دیپر نییپا نی و از ماش دیتر کرد و دستکش هاش رو پوش

 د ین و امبسته شد کوروش طلبکارانه به م  نیکه در ماش  نیهم

 .دیتوپ
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  د یها با  عتیموق  یتو بعض  نیدون  یسن و سالتون نم  نیبا ا -

 ..ن یاونجا رو ترک کن

 .قهقه زد  دیام

 ی شدیهم م  ی جون داداش محو جمالت شدم تو نگران دختر -

  .ختی هام راصال پشم 

 ن یبا لبخند از ماش  دینگاه کرد که ام   دیغضبناک به ام  کوروش

 .شد ادهیپ

 ارها ین  ی اسرار کرد  ارمیب  نیماش  خواستمیحاال خوبه من م -

 .ی ری گیم افه ی حاال واسم ق

به دوستت    میبش  نیام  نیراهو سوار ماش  هیبق  ی خوایم  یماه

 ... هم بگو

چونه خوش تراش    ی مشت حواله  هیبرداشت تا    زی خ  کوروش

ام  دیام که  ماش  دیکند  در  با    نیزودتر  کوروش  اما  بست  را 

 .کرد یخودش رو خال ی دارفحش پدر مادر 
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همون نگاه اول نگاه سردار به من   ی و تو  میشد  ادهیپ  ن یماش  از

 .نگاهش و ازم گرفت یحرف و خط و نشون چ یافتاد بدون ه

هاش من و قبض روح االن با چشم   د یآدم با  ن یشدم ا  شوکه

نگاه ساده    کی  چ یهم نداشت ه  ری نگاهش تحق  یاما حت  کردیم

 .و بس   نیو هم

 .ستادیدار نگاه سردار بودم که سپهر کنارم ا ری درگ  هنوز

 .یخانم خوب یسالم ماه -

از سردار که دست   نگاهم کاپشنش فورو   ب یهاش و در ج را 

 .گرفتم کردیم

 .یسالم خوبم تو خوب -

 .خوب نباشم نمیتو رو بب شهیمگه م م یاالن که عال -

 .گرفتدست بزرگ و گرمش    ی که دست سردم و تو   دم یخند

  که دستکش هات کو ی زد خیدختر  -
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را برداشتم که از دستم   دمیسف  ی کاپشنم دستکشها  بیج  از

 .گرفت و کمک کرد. دستکشهام و دستم کنم

سالم   با کنارمون  آهو  احوال  یاومدن  و  حال  و  ازآهو   یکرد 

 .د یپرس

  .داخل رستوران میبر نییایب -

براش تکون داد و از ما دور   ی سپهر را صدا کرد که سر  د،یام

 .شد

 .دیپرس جانیبا ه  آهو

 ه؟ یخبر -

 .نگاهش کردم  متعجب

  ؟یچ -

 .فهیضع تیرایچرا به قول کوروش گ  هیخبر گمیم -
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ها؛ حاال هم صاف گذاشت   ز یکوروش روت تاً  نی چقدر زود ا -

  .درست حرف بزن  ؟ی خوب چه خبر  یچ  یعنیسوالتو بپرس  

 .به بازوم زد یمشت کم جون یحرص آهو

 .دکتر ییبا سپهر آقاااا هیخبر -

 .گفتم ی تازه افتاده باشه. هاااا کشدار  می که دوهزار انگار

چون باهاش دو کلمه حرف زدم    یپرسیم  یچه سوال  نینه ا -

م  ی خبر  د یبا  دمی و خند با کوروش هم حرف  و    یباشه  زنم 

 ... هیحتما خبر خندمیم

 .دیحرفم جفت پا پر انیپابرهنه م آهو

 نگاه کورش هست مگه هوم؟  هینگاه سپهر به تو شب -

اجازه بدهد جوابش را بدهم؛ دستم را پشت سرش    نکهیا  بدون

 .میوارد رستوران کوچک شد دیکش

گرد بزرگ    زیامون دور مو همه  میرفت  نهیکنار شوم  زیم  سمت

 . مینشست
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  ی خوریم ی: چسپهر

و    دمیدوبلورها بود؛ چرخ  هیصداش که درست شب  دنیشن  با

 .کنار سپهر نشستم دمی تازه فهم

بشرو    نیخدا ا  نقصشیب  شدم به چهره جذاب و مردانه   رهیخ

که    شیپ  قهیبود به چند دق  ده یآفر  یبا حوصله تمام سفارش

 .دستم را در دستش گرفته بود فکر کردم

نداشتم نه در دلم پروانه.ها   یحس خاص  چیمن اون لحظه ه  اما

 .ختی ر ی دستش دلم هُر یرنگا رنگ پرواز کردن نه از گرم 

و    نیکوروش دستم را گرفته بودند هم  ای  ایاون لحظه س  انگار

 .بس

 .پسند شدم  -

 ها ؟ -

 .بلند و مردونه که حواس همه به ما جمع شد دیخند

 .دیپرس ی با کنجکاو  هاله
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 .ی اخم کرد  شبیفته از بس در  ادتی  دنیمن فکر کردم خند-

سرش را    دیاش کشچونه   شیته ر   ی هاش را روانگشت   سپهر

 .کنار گوشم خم کرد

  ی واقعا هر کار  ی خونه سردار اما تو نبود میجمع بود شبید -

 .خوش بگذرونم یکردم نتونستم بخندم حت

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۴7پارتـــــــ 

حرف را به من زده   نیجنس مخالف ا  کینه انگار که    انگار

 .نگاهش کردم س ی باشد پوکر ف

خرک  حاال که  لعنت  فینه  اما  ه   ینشدم  از    یاعالئم  چیقلبم 

 .خودش بروز نداد

 ه یحس نداشته خودم را تجز  نی از ا  شتریب  گریهاله د   ی صدا  با

 .نکردم  لی و تحل

 ...ها   میصحبت کردن ندار یجان در گوش ییدا -
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 .داد هیتک یبدون حرف به صندل سپهر

و حاال    کردیم  ییرایازم پذ  میخوردی که صبحانه م  یمدت  تمام

فهم بهم حس  دهیکه  نم  یبودم   بغض   هویدونم چرا    یداره 

 .کردم 

کس هواسش به من   چیوقت ه  چیبودم ه  دهی محبت ند  من

 . نبود

 .کرد یم تم یبدجور اذ ی رفتار سپهر در اوج ناباور   حاال و

کردم همه نگاهشون به رفتار سپهر با من هست سرم    یم  حس

 .رو بلند کردم

 .د یتک تکشان چرخ  ی رو نگاهم

حلق هم بودن من فکر   ی تو  نی هاله و ام  شهیمثل هم  ماشاهلل

سرد بشه اما انگار تازه    شونیاز داغ  کمی  یکردم بعد از عروس

 .دندون هاشون رفته بود ریز  گهیطعم هم د
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ن  دیام با  هم   شیهم  م  نطوریباز  غذا  تو  خوردیکه   ی سرش 

در حال چت    یکند که با کدام دروداف  ریبود؛ خدا بخ  یگوش

را کنار بذاره و آدم وار    لیموبا  قهیدو دق  تواندی هست که نم

 .غدا بخوره

ام  لیموبااون شخص پشت    ستین  معلوم م  دیمخ   ا ی  زندی را 

 .زندیمخ طرف را م دیام

  ن یا  هیبه ثان  هیکه معلوم هست قراره از ثان  نطوری اما کوروش ا  و

 .ببرد نیآهو رو از ب  یسفر  استفاده کند. تا دو دل

خدا    کردیمهم م  یگوش آهو داشت چه سخنران  ری هم ز  حاال

 .لبو سرخ شده بود نیع  قمیشف قیداند. که صورت رف

حرف   جدهیاگر االن راجب مثبت ه  ستین  دیاز کوروش بع  که

 .بزنه

صورت آهو چلچراغان شد و   یسرخ  دن یکوروش از د  ی چشما

رو   ر یجن که تمام دخترها رو زشخص توله   نی دلم به ا  ی تو
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گذاشته بود که از    بمی آهو نج  ی کرده بود و حاال دستش را رو

وقت    یلیهاش دلش خز و غمزه آهو هم با تمام نا  شی خرشانس

 .از دستش رفته بود گهید  شیپ

به چشم ها  صاف نگاهم  باز هم    ی نشستم  سردار گره خورد 

 .کردیحس نگاهم م یب نطوریهم

 .بودم دهیمرد را د نی ا یبار ک نیاول

 .باران آمده بودم  ریکه از مدرسه تا عمارت ز  یروز باران   همون

کرده بودم صورتم از اشکهام   هی مدرسه تا خود عمارت گر  از

 .شده بود سیخ

  اد ینکرده بود که ب  میبرا  ی حد پدر  نیدر ا  یحت  رضایعل  چون

کس و    یر بدخت  نی. ادیینشون بدهد بگو  ی مدرسه خود  ی تو

 .ست یکار ن

 .دختر منه نیزنیم ی دختر که بهش انگ دزد نیا 
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.  خرمی با تمام کارکنانش م  کجای که بخواهم کل مدرسه را    یمن

و آخرش هم بدون   دیبار هم که گفتم نشن  نی چند  یاما حت

ساله   ۱۵که بهم کندگفت: خودت حلش کن از من    ی نگاه  مین

 نی کرد به هم   می رها  تیحما  ی بودم. به جا   ی سن بد   ی که تو

 .کرد یشانه خال تشیمسوئل ریاز ز یراحت

اون دخترک  نزده بودم اما شدم دزد    ف یکه دست به ک  یمن

  م یها  یهمه هم کالس  ی که مادر اون دختر جلو  یناحق  یلیو س

 .کنمیموش نموقت فرا  چیبهم زد را ه

اما من نتوانستم تحمل کنم و    میداشت   گر یدو کالس د  هنوز

 .از مدرسه فرار کردم لمیوسا ف،یبدون برداشتن ک

 .هق زدم  کردمیم هیکه گر نطوریباران هم ری خانه ز تا

 .شکست رضایبار دلم از عل  ن یموقع اول اون

وارد عمارت باشکوه شدم با همون لباس    دمیجلو در رس  یوقت

 .خوردم یکیمحکم به  سمیخ ی ها
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گره خورد   ی سبز  ی ها  له یسرم را بلند کردم نگاهم به ت  یوقت

بود نگاهش رو از تعجب گرد شده  مدرسه   ی لباس ها  ی که 

 .متورم ثابت ماند ی چشم ها  ی شد و رو نییباال و پا سمیخ

 ...کنهیم ی نگفته بود گربه نگهدار  رضایعل -

از مرور    دیتکان خوردن شونه ام به خودم آمدم دست کش  با

 .شدی نم مینصب ی ز یجز آزار خودم چ ی هاخاطره 

 .د یرا کش میبود آهو بازو یسردار خال یصندل

  یچته ماه -

 کجان ؟ هیبق -

هم رفتن    هیکوروش رفت حساب کنه بق  قیرف  ری صبحت بخ -

 .میزنگ زد بلند شو بر  شی سپهر هم گوش نی. ارونیب

 یل یزدم من خ  ی را تکان دادم و افکار آزار دهنده رو کنار   سرم

 .هام را دوره کنم ی بدبخت ییوقت داشتم در تنها
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صورتم زدم؛   ی را رو  میال یخیب ببلند شدم؛ نقا   یصندل  ی رو  از 

من   ی غم و غصه که خدا قربونش برم از فرق سرم رو  ی گوربابا

 .بود خته یر

  جووون کوروش -

سرخ شد و با مشت محکم    امدهی لحن کش   دنیآهو باشن   صورت

 .دیبه شونه ام کوب

  .آبروم رفت یآروم چته ماه  -

 .ام گذاشتم و صورتم از درد مچاله شد شونه ی را رو دستم

 .انقدر سخته  یاه از زبونت کار بکش  ی له کرد -

 .نگاهم کرد یآهو با نگران 

نزد  که ن  کیبا  و    ی شخندیشدن کوروش  آهو  زدم و صورت 

 .دمیمحکم و با صدا بوس

آهو    ی جن که با حسرت به لب قلوهکوروش توله   ی برا  ییابرو

 .کرد انداختم ینگاه م
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اش کردم و مطمئن بودم تا االن هزار حواله   یوثیدلم د  ی تو

 .دهنش تصور کرده ی بار آهو رو لخت تو

کنترل کنم سرم رو جلو    توانمی کنم که خباثت درونم را نم  چه

 .بردم که کوروش منتظر نگاهم کرد

 آبدار هم از طرفت کنم؟ هااا.؟ ماچ هی ییخوایم -

آهو را    دیو سف  فینثارم کرد. مچ ظر  یلب فحش  ری ز  کوروش

 .گرفت

 .خورد یفیباز هم انگار برق گرفته باشدش تکون خف آهو

پرو  اما با  کن  ییکوروش  عادت  دوست    یگفت:  مثال  بهتره 

  ستم ین  غمبرم ی پ  گه یبغلت و ماچت نه  اما د   ی پسرتم ها گفت

 .مکه لمست هم نکن

 .دیکردم توپ یحرص به من که با لبخند نگاهش م با

 ...ی دیفهم  یبوسش کن   یبغلش کن  ی حق ندار  گهیتو هم د -

 .زدم  ی شخندین ییلبش رو گاز گرفت و من با تمام پرو آهو
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 .عمه ات هستش دیکه نفهم ینه اون -

 .لبهاش و بهم فشار داد تا نخنده کوروش

 .برو دعا کن حرفت به گوش عمه خانم نرسه -

 ن یماش  میدیرس  رید  یبود کم  دهیکه بار  ینیخاطر برف سنگ  به

هست    نیام  ی بودم برا   دهیکه حاال فهم  ال یو  اطی ها و که در ح

 .پارک کردن

شده بود کردم و باز هم با   دهیکه از برف پوش اط یبه ح ینگاه

 .ذوق دستام را مشت کردم

 .به شونه ام زد ی ضربه ا  کوروش

  بچه از ذوق یسقط نش -

برف برداشتم و   ی چپ نگاهش کردم و خم شدم با چابک  چپ

 .به سمتش پرت کردم 

با لبخند    هیمن و کوروش شد که بق  ی ع برف بازشرو  نیهم

 .کردن ینگاهمون م
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 .کردم  یبرف رو به سمتش پرت م ی تند تند گلوله ها من

کوروش با نشخند و صورت سرخ از سرما به سمتم پاتند   که

 ی طان یچه کار ش   خوادیو متوجه شم م  ام یکرد و تا به خودم ب

 .کنه از  کمرم گرفت و منو رو برف پرت کرد

 ی گلوله برف  ی جا  نباریو همراه با خنده ا  دمیکش  یبنفش  غیج

کردم. اما کوروش بدون توجه به من    ربارونشی با فحش هام ت

 .خت یریسر و صورتم م ی برف ها. را رو

کنار  که به سمتش  گلوله  پرت  به چهره    ی با  نگاهم  و  رفت 

 .افتاد  کردیم مسپهر که با لبخند نگاه

نکرد و    ییمن بود کوروش هم نامرد  ییکه محو تماشا  سپهر

 .درست به صورت سپهر زد یبزرگ  یگلوله برف

برف ها بلند    ی شده بود از رو   ی خی  یبستن  هیکه حاال شب   من

 .شد و قهقه زدم 

 .آهو نگاهش کردم  ی با صدا که
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 . ی خند یهر هر م  ی دار ی زد خی -

برف  نیهم گلوله  تا  شدم  خم  ج  یکه  آهو  کنم    ی غیدرست 

 .شد یو پشت سر کوروش مخف دیکش

ا  به ناکس   نیخاطر  گرد شد  تعجب  از  بودنش چشمام  زبل 

 .داده یاستاد بود اما نشون نم

 .مست شده بود چپ چپ نگاهم کرد   یکه از کار ماه  کوروش

به آهو پرت نکنم به سمت   یکه مواظب بود گلوله برف  نطوریهم

 .ساختمون رفتن 

 .مشتم رو به هوا پرت کردم ی تو یبرف گلوله

 .نبود یاما جز من و سپهر کس  دیچرخ نگاهم

 ...رفتن تو خونه  ی کردیم ی با کوروش برف باز یوقت _ سپهر

جمله اش دنبال   ی دونم چرا تو  یگفت و من نم  ی لحن عاد  با

 . گشتمیاز حسادت م ییردپا
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کوروش به من اما انگار سپهر بدون   یکینزد  ن یر همخاط  به

 .گفته بود یحسادت چیه

ا  یکه حس   نیا  با روام    نیبه  داشتم  اما دوست  نداشتم  مرد 

 .حساس باشه

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۵۱پارتـــــــ 

خودم    نیام بقاشق نشسته وسط جلسه  هیدرست شب  کوروش

 .دیو ذهنم جفت پا پر

 .می بخور ییغذا هی و  نمی گرم بش کمیتو  نییایب -

صورت سرخ از سرمام که شاهکارش بود لبهاش به    دنید  با

 .دیرا به رخ کش دشیسف ی لبخند باز شد که دندونها

تراحت  بعد خوردن غذا و اس  یباش  یدختر باادب  نمیبب  ایعموب -

 .ی برمت برف باز یباز م

 .کردن دنیسپهر شروع به خند با
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بلند از کنار سپهر   ی هام و رو هم فشار دادم با قدم ها  دندون

شدم با خوردن گرما    الیبه کوروش زدم  وارد و  ی بعدش تنه 

 .ام با لذت پلک هام و بستم زده خیبه صورت 

و باز   پارگت ها پلک هام  ی کفش ها رو  ی صدا  دنیبا شن  که

 .کردم 

  بدون حرف از کنارم گذشت کوروش

سپهر کاپشن خودش رو درآورد و دستش رو به سمتم دراز    اما

 .کرد

 ...ی ار یکمکت کنم کاپشنت و درب  -

ا  ادمی  ی لحظه    ی برا ا  یشخص  نی رفت  جلوم   ستاده یکه 

 .ست ین نایکوروش و آهو و م

 .نه بابا مگه خودم چالقم -

  ی آروم   ی خورد با صدا  نیهاش به خاطر لبخندش چچشم   کنار 

 .گفت
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 .ستین  یناز و اداهات مصنوع یناب یل یدختر تو خ  -

 یاالن سوت  نی نازم و هم  گفتمیهام گرد شد به من م  چشم

جا و  ژ  ی دادم  ن  حیمل   گوندیلبخند  خودم    ستمیگفتم چالق 

 .خالقکاپشنم رو درآوردم هاا جلل 

 .دمیتنم کش ی به بافت بنفش تو یدست 

 ی رنگ  ی تشک ها  ی شدم که رو  ییرایقدم با سپهر وارد پذ  هم

دست هاشون ماگ قهوه   ونینشسته بودن و م  نهیشوم  ی جلو

 .بود

بودم؛   رونی ها مگه من چقدر بهم دست بکار شدن   ی زود  چه

 .زبل شده بودن  هانیا ای

لبم به سمتشان رفتم که آهو   ی سردار با لبخند رو  دنیند  با

 .دستهاش گرفت انینگاهش را از ماگ قهوه م

شدن از بس ول    سیکاش خ  ی کرد  یلباس هاتو عوض م  -

 .تو برف  ی خورد
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  م یگفت یبهش م  نایبا م  یبه شوخ  یبود گاه  نی و همآه  اخالق

 .بزرگمامان

 .م یتو برف ول بخور گهید میاومد نیهم ی برا -

 .می لم بد نهیها کنار شوم میومدین

هم    ی شده بود لبهاش را رو  امکه یکه انگار متوجه ت   کوروش

 .فشار داد تا دوتا فحش پدر و مادر دارم حواله ام نکند

ار بار مشروب بود اشاره کرد. آهو به جاش  کن  امی به کوله پشت 

 ماهست  ی اتاق کنار بالکن برا م؛یاتاق هی ی گفت: من و تو تو

 .فرز بودن نطوریا ده یها بعآقازاده  نیبابا از ا نه

 .نکرده بودم ی ساعت هم برف باز  میدر کل ن من

رنگ    ی تشکچه نخود  ی را برداشتم که آهو از رو  امی کوله پشت 

 .شد  زیخ مین

 .نشونت بدم امیب -
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 .لبم باال رفت و چپ چپ نگاهش کردم ی گوشه

  قهوه اتو بخور نی بش خوادینم -

نگاهش    یکه سوال  رد ی را بگ  امی خواست بند کوله پشت  سپهر

 .کردم 

 .برات ارمیب -

پسر کف   نیبه خاطر جنتلمن بودن ا  خواستی واقعا م  گهید

 .رمیخانه را گاز بگ 

قهوه   ی منم جا  ی برا  ام یفقط تا م  ستین  نیسنگ  خوادینم  -

 .نسکافه درست کن

آقا  نی ا  یوقت  خوب با  ییپسر  معناهست  تمام  استفاده   دیبه 

 .ستم یکنم ازش پرو هم ن نهیبه

 .ارم یدرب  ی بلدم خوب پرو باز اما

هزار برابر شد؛ ناکس چرا انقدر جذاب    تشیزد که جذاب  لبخند

 .بود. پسر خوشگه
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 ی دی باشه ل -: سپهر

از باال به کوروش که داشت   یچوب  ی چیپله مارپ   از باال رفتم 

شدم؛ انگار قسم خورده    رهیکرد خ  یکنار گوش آهو پچ پچ م

 .ردی مسافرت کوتاه جواب مثبت را از آهو بگ  نی بود که در هم

اما من دلهره داشتم بعد به دست    بود  یهم ستودن  پشتکارش

 .آوردن آهو دلزده شود

به   کنمیکه بهش فکر م  ی هافی اراج  ن یرا تکان دادم تا ا  سرم

 .درک برن

 خش ی دونست م  یلبخند آهو که انگار توله سگ م  دنیبا د  اما

  در دل کوروش بزند ی رو طور

 .کند  رتریاس  نیاز ا شتریدل کوروش بدبخت را ب 

 اب ینباش فعال خودت را در  چکسی جان نگران ه  یماه  خوب

 .را کند  تیپرستار  قهیدو دق  ستین  یکس  ی که اگر سرما بخور
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که باز بود و پنجره    ی در  ی کامال اتاق بود نگاهم روباال    طبقه

 .داشت افتاد ی قد

از د  آروم باشم  انگار که جادو شده  اون   دنیآروم جلو رفتم 

 .تاق شدمپشت پنجره بدون فکر وارد ا  ییبایز

رو   ویو  نیروبه روام بود انگار خدا ا  ی زیانگ  جانی ه  ویو  واقعا

  ن یا  دنید  جانی کرده بود دست هام رو از ه   ینقاش   یاختصاص

 .لبم گذاشتم ی منظره جلو

 .پوش شده بود شدم  دیسف  ییبایکه به ز  رونیب  ییتماشا  محو

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۵۳پارتـــــــ 

 .ی وارد اتاقم شد یتو با اجازه ک  -

روح جوون مرگم فرستادم    ی برا  ی صداش فاتحه    دنیشن   از

. که با دمیآب دهنم رو قورت دادم  رو پام به سمتش چرخ

 .شوکه شدم  دنشید
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  ی سیخ  ی که دور کمرش بسته بود و موها  اهیبا حوله س  سردا

 .سشیلخت و خ نه یس ی رو کردی که آب چکه م 

  شیا کهیشکم ت ی تر سر خورد رو  ن ییهام پا چشم

تو  فکر ب  ی کنم  مادرش شروع کرده  اشکم  ورزش که   ن یود 

 .خودش ساخته بود  ی را برا کلیه

اما تو رو ول کنن کم مونده    زنی اسم مردها بد رفته که ه -

  .ش یبخور

که   اول شدم  حرفش  متوجه  کم  کم  و  کردم  نگاهش  منگ 

کف دستم   ی کوتاهم تو  ی دستهام را مشت کردم و ناخن ها

 .فرو رفت 

 .نبود یبلبل زبون ی برا یاتاقش مکان خوب ی تو نجایا

 .از کنارش گذشتم  ی بدون حرف با قدم بلند 

گرفتن زهر چشم ازم    ی که مچ دستم را گرفت محکم انگار برا 

 .کرد   شتریمچ ب ی فشار انگشتهاش را رو
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و که فقط باعث شد حس کنم    دم یرو محکم عقب کش   دستم

 .انگشتاش در حال خرد شدنه ونیمچ دستم م

  قش یحتما عم  نبار یتا ا  دوباره پام رو بکوبم وسط پاش  خواستم

فهم زودتر  که  د  کی  ی تو  دیکنم  به  منو محکم    واریحرکت 

 غم یهم فشار دادم تا ج ی هام و را روکه لب   دی پشت سرم کوب

 .را خفه کنم 

 .د یکوبیم واریام محکم خودش  را به در و د نه یس ی تو قلبم

 .د یصورتم چرخ ی رو باال آوردم و نگاه سردار تو سرم

اما باز هم درست    یکن  سیکم مونده از ترس شلوارت و خ -

 .یکش یپنجول م ی دار یابونیگربه خ نیع

 .دمیمچم رو ول کن تا داد نکش  ی خوایم یچ  -

 .تو اتاقم ی خودت اومد  ییبا پا  گمیداد بزن خوب منم م -

 ربافتم یرو که از ز  اهمیس  ر یرا جلو آورد و بند لباس ز  انگشتش 

 .افتاده بود لمس کرد  رونیب
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 .خوادی داد بزن؛ نکنه خودت دلت تخت م ی چرا ساکت شد -

 .دمیاش کوب نهی را به س مشتم

 .اتاق تو هستش   نیا  دونستمینم  یمن حت  یروان  یگیم  یچ - 

 .د یحرف باز نگاهم کرد از نگاهش تنم لرز بدون

 .اوردمیمبارکم ن ی به رو اما

مردها بهت توجه کنن، کوروش و سپهر   ی دوست دار  _سردار

 .حتما هستن گهیها د یلیو خ

 .نگاهش چرا یعقرب بود اما لعنت  شی ن لحنش

ا  یتو سرت ماه  خاک گل   ت ینگاه شناس  تیموقع  نی که در 

 .کرده

 .لختش مشت زدم  نهی به س دوباره

  به تو چه آخه برو کنار -

 .صورتم خم کرد   ی را رو سرش
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با سپهر    کردیکوروش داشت لمست م  شی ساعت پ  هی  نیهم -

 .خندهات به راه بود ی صدا

 .رفت و کمر لختم رو لمس کرد راهنمی پ  ریز  دستش

لمس    ی نطوریمن رو ا   ی مرد  چ یانگار الل شدم تا حاال ه  من

باهاش    رستانی که دوران دب  می دوست پسرها  ی نکرده بود حت

 ی خانواده ام  پر م  دیکه با  یمحبت  یبودم تا اون خال ء خال

 .کنم ییگدا ه یکردن را از بق

 .پروا تر شد   یب دیکه سکوتم رو د  سردار

   .ییخوایرو م  نیتو هم -

 .کرد یرو خورد م  تمیداشت شخص  دیام لرز چونه

کردم من    کاریمگه من  بهت چ   ییخوایم  یچ  ی ولم کن لعنت -

 ی. ولم کنم عوضمییایتو م الیو میدار دونستمینم یحت

 .دیصورتم غر ی تو یحرص
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 ی د یخند  یتو بغل کوروش م  یاالن داشت   نیچته هم  یلعنت -

  .مقدس هااا میمر  یشیم یرس یا به من مچرا ت

ام مچاله شد لب    نه یچشمهام قلبمم تو س  ی زد تو  شی ن  اشک

 .هام تکون خورد 

 .یزنی حرف م  ی نطوریباهام ا ی که دار ستمی ن یمن روسپ -

م  گوشه اعتراف  اگر  رفت  باال  حد   نیا  کردیلبش  از  گوالخ 

 .ابلهه بودم ی ادیجذاب هست ز ییبایز

 ...اشافه یاما ق  دهیکنم درسته ذاتش پل  کاریچ اما

 به خودم گفتم ییدلم الل شو ی که زد تو یحرف با

  باهاشون ی ندار یفرق چیه یهست  هیتو هم مثل بق -: سردار

 .زد. ادامه داد  شخندیسبزش رو به نگاهم دوخت ن ی چشمها

  .ی بار اخطار دادم دور بر سپهر نباش اما گوش نداد  هیبهت   -
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 رون ی گردنش متورم شده بودن نفسش را با صدا ب  ی ها  رگ

 .گوالخ کهیداشت مرت ی ریداد پشت به من کرد انگار خودگ

 .رونیبرو ب -

 هاش   نیو غرورم رو خرد کرد با توه تمی شخص

که من رو در حد    نیجز ا  دم یاز حرف هاش نفهم  یچی ه  من

بار دلم    نیچندم  ی آورد من رو له کرد من برا  یزن روسپ  هی

  ک ی   ییکه خطا  یشکست که اگر پدرانه پشت من  رضای از عل

به خودش جرات    کهیمرت  نیامروز ا  دیشا  ماندی شبش بودم م

 .دادیحرف ها رو نم نیزدن ا

 .را تار کرده بود دمید ی آمدم اشک جلو رونی اتاق ب از

 ی ها آدم   نیخونه از ا  نیرفتم دوست داشتم از ا  ن ییا پاپله ه  از

 .دور بشم لومترهایکه باهاشون هم خون هم بودم ک بهیغر

درد    یخنده هاشون بلند بود همه اشون خوشبخت و ب  ی صدا

 .بودن
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نشسته بود و کوروش و سپهر داشتن مچ   نیام  ی پا  ی رو هاله

ام   یم با ه   کردیم   ی داور  دیانداختن  به کوروش    جانیو آهو 

 .کرد یم قشیو تشو کردینگاه م

  شهی شد مثل هم  یحس هم نم  یحت  میخال ی جا

امم با بودن کنار کوروش فراموشم کرده چندساله   قی رف  یحت

 .بود

کاپشن و کالهم را برداشتم و تنم کردم از    ی صدا   چیه  بدون

 .زدم   رونیب الیو

ها  کنار  قدم  با  مقصد  ی جاده  افتادم  راه  به  نداشتم؛    ی آروم 

 .شده بود یاز هر حس یوجودم ته

  ه یکنم.    ه یتا گر  خواستمی شونه پدرانه م  هی  کردیدرد م  قلبم،

 .خواستمیبغل مادرانه بدون منت م

 .بود رممکنیمن غ  ی نبود اما برا ادیهام ز خواسته
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از تو  لمیموبا  یگوش   ی تماس  چیشلوارم درآوردم ه  ب یج  ی و 

 یمتوجه نبودم هنوز نشده بود تا سراغ   یکس  یعن یهم نداشتم  

 .رنیازم بگ 

 اد یبالخره از چشمم هام رو صورتم سر خورد فر  یاشک  قطره

 .دمیکش

  گوربابا همه اشون برن به فاک -

که از   یپسر آمپول  هیسرم را چرخاندم    نیبوق ماش  ی صدا  با

 یبلند گوشه  یسوار شاست    ختیریم  یوثیسر و صورتش د

 .زدی چشمک بهم م  گارشیلبش س 

بوده که از تو    یابویچه    نیبب  ومدهیچته عروسک سر قرار ن -

بعدش    میدور بزن  هی  میگذشته. اما غصه نخور بپر باال بر  یبیب

کنم باهات خودت هر شب    ی خونه من عشق و حال کار  میبر

 .یقدم بش شیپ
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سرم آور شده بود.   ی و آسمون که رو  نیحرصم رو از زم  تموم

 .کردم یناموس خال ی ب زی همه چ یمرد ب  نیرا سر ا

 .زدم نیو با مشت به در ماش  دمیکش یغیج

دختر    هیچرا تا    یگیم  یناموس ها؟ چ  یب  یعوض  یگیم  یچ -

م تنها  زن  ن  نیشیم  ننی بیو  آدم  مگه  ؟  هااا  تو    یستیشغال 

 .ات ه یال برو مادر و خواهر خودتو ببر خونه خ یعوض

  ی خورد و صدا  یتکون  نیبزنه ماش  یکه خواست حرف  نیهم

 .بلند شد یوحشتناک

ماش  سرم فرمون  پشت  سردار  به  نگاهم  و  چرخاندم    نش یرا 

 .افتاد 

 ن یشد و ماش  ادهیپ   نیکه انگار از شوک در آمده بود از ماش  مرد

افتاد با    نشیپشت ماش  یرو دور زد نگاهش که به فرو رفتگ

 .دیسردار کوب نیکاپوت ماش ی خشم دستش رو رو
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بلد    ابویخوب    ی رو ترکوند  نمی ماش  ی زد  کهیمرت  ی مگه کور -

 .نیبش یاط ی برو پشت چرخ خ یستین

  ه یشد با    ادهیپ  نیاز ماش  ی عجله ا  چیبدون ه  ی به آروم  سردار

 .نَمدار بود یکه هنوز کم  ی و موها  شرت یت

با صدا  بدون بهم  م  ی نگاه کردن  از خشم  :   دیلرزیکه  گفت 

  سوار شو

به   مرد را  دستش  بود  برخورده  بهش  سردار  رفتار  طرز  که 

 .دیسردار کوب ی اشانه

  ی حتما کر هم هست  ی و ترکوند  نمی ماش  ی زد  ی کور که بود -

 .گمیم یچ ی شنوینم

 .دشیکوب  نیمرد را گرفت و به تنه ماش  ی   قهیهوا     یب  سردار

م  ی دار  گهید - قرمزهام  خط  رو  دهنت   ی ذاری پا  اون  پس 

 .یگشادتو ببند تا برات نبستم حروم
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درخت   قهی مثل  هنوز  که  من  به  کرد؛  رها  به شدت  را  اش 

  .تشر زد نباریبودم ا ستادهیا

  یتا سوار بش ییمنتظر پاگشا چته -

که صدا  با برم  بکشم  را  راهم  توجه خواستم  بدون   ی حرص 

 .همون مگس مزاحم بلند شد

بشه امشب و به من قول  نتیسوار ماش خواد یچته نم  ی هوو -

 .داده

با    دم ی مرد مزاحم متعجب به سمتش چرخ  ی حرفها  دن یشن  با

 .دمیکش  ادیقبل از سردار سرش فر ی بلند ی صدا

که باهات قول قرار گذاشتم    دمی بابا نداشتم خند  ش یمن به ر -

 یعوض

  ی که اجازه بده مرد کار   نیمشتش رو باال آورد قبل از ا  سردار

 .دیفکش کوب ی کنه رو

 .گفتم دهنت گشادتو ببند  - 
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پولش را درآورد و چندتا    فیشلوارش ک  بیهم از پشت ج  بعد

 .صورت مرد پرت کرد ی چک پول را رو 

  نتی خسارت ماش -

 نیبه سمتم آمد بازوم را گرفت به سمت ماش  ی قدم بلند  با

 .هولم داد 

به   یکیکه فحش رک  دیخاریمگس مزاحم م  نیواقعا تن ا  اما

 .سردار داد

  دم ییمادرتو گا -

  ه ی بزش شبس  ی ها  لهیسردار دوکاسه خون شد و ت  ی ها  چشم

 .گرگ برق زد ی چشم ها

 قهیبه    یدوباره به سمت مرد رفت  دست  یآروم  ی قدم ها  با

 .دیاش کش

 .انگشتاش گرفت ونیرو م بازوهاش

 .انگار مرد واقعا قصد مردن داشت اما

@DONYAIE M
AMNOE



162 
 

 .کنم ازت یم تیشکا  ی ول کن هو -

مرد بلند شد و چشم   ی عربده ا  ی که سردار کرد صدا ی کار با

 .من گرد  ی ها

 .دیمرد کوب ی زانوش رو وسط پا محکم

 اد یخورد و فر  یخودش ول م   ی مار داشتم تو   نی که حاال ع   مرد

 .سردار با نوک کفشش له پهلوش زد  دیکشیم

 ابون ی و کنار خ  نیماش  هیواسه ناموس بق  گهیبه بعد د  نیاز ا -

بق  کنمیم  ی نزن وگرنه کار  ا رو گرم مرده  هیتا خودت تخت 

 .یکن

 ی نشده بودم حرص  نیمن که هنوز سوار ماش  دنیو با د  د یچرخ

 .دیتوپ

 .آخه سوار شو رهیگوشت نم ی چرا حرف تو -

 .را از مرد که از درد صورتش کبود شده بود گرفتم نگاهم
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برم تا فردا   ی گوالخ جا  نیبا ا  خواستمی عقب رفتم من نم  یقدم

 .سرم باشه ی منتش رو

رو    نیبه سمتم قدم برداشت و بازوم رو گرفت در ماش  ی تند

 ی پرتم کرد تو    ی نیزم  بیس  یگون  نیع  کیش  یلیباز کرد خ

 .غر زد  نیماش

 .رهیگوشت نم ی نباشه حرف توتا زور باال سرت  -

 ی را دور زد من که تازه از کار  نیدر را هم محکم بست ماش 

که خواستم در    نیکه سردار کرده بود به خودم اومده بودم هم

 .را باز کنم سردار پشت رل نشست قفل کودک را زد  نیماش

  ی خوا یکه شبه جمعه م  خارهیبتمرگ سر جات چته تنت م  -

  اونم کرج ها؟ یقدم بزن ابونیکنار خ 

رو به حرکت درآورد و با سرعت از    نیتوجه به من ماش  بدون

 .کنار مگس مزاحم گذشت

 .داد زدم  کردمیکه تازه اتفاق ها را داشتم هضم م انگار
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رو نگه دار من به خونه خراب   نیبه تو چه هاا؟ به تو چه ماش -

  و نگه دار  نیماش امیشده تو نم

هم  بدون من  صورت  به  کردن  باال  نطور ی نگاه  سرعت    یی با 

 .کردیم یرانندگ

تو رو سوار    کهیمرت   نیبودم ا  دهی آخه گربه صفت اگر من نرس -

  ی درست راه بر  یکه نتون  آوردیسرت م  ییبال  کرد یم   نشیماش

 .تشکرته  ی جا

 .صورت جمع شد و گُر گرفتم ی حرفش خون تو از

 .دمیکش غیج

 .حرف دهنتو بفهمم مگه همه مثل خودتن -

 .دیخند  کیستریه

آره حتما قرار بود بعد دور دور ببرتت خونه سنجابش رو که  -

 .نشونت بده زنهیم  ییروپا

 .نیکن ی تختش باهم منچ باز ی رو ای
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 .دم یکوب شیاعظله  ی بازو ی را محکم رو مشتم

 .تو رو بشنوم ی ها نی که توه نهینگه دار بهتر از ا -

 .در هم گر خورده ی را به سمتم چرخوند با ابروها سرش

 چرا هااا؟  تونمیاما من نم یکن نیبهم توه ی تو آزاد -

 .دم یسر و ته نال یبحث ب نیاز ا خسته

  ی کردم آخه؟ اصال من به خاطر کارها   نیبه تو توه  یمن ک -

م ازت معذرت  نکردم  و  ماش  خوامی کرده  دار   نیخوب  نگه  و 

 . برگردم اصال تهران خوامیم

سرش را به سمتم چرخوند با فک قفل   دیچ یپ  ی دگیبر  نیاول   از

 .شده نگاهم کرد 

 .با همون لحن خسته ادامه دادم 

دور   میسگ  یاد بشم از زندگنگه دار من اومده بودم دو روز ش -

 .ومدهیبه من ن یخوش  دمیشم اما فهم

@DONYAIE M
AMNOE



166 
 

 .دیفرمون کوب ی را  حرص رو  مشتش

  .ی دییمغزمو گا ری زبون به دهن بگ قهیحرف نزن دو دق -

 .به طرز حرف زدنش گفتم ی شعور یلب ب ریز

نه با    زنهی حرف م  شی گوالخ انگار داره با دوست سرباز  کهیمرت

 .دختر کی

گرد شده   ی که با چشم ها  ستادی خورد ا  ی دیتکون شد  نیماش

 .نگاهش کردم

  ن یپدال گاز فشار داد  اما ماش  ی توجه به من پاش رو رو  بدون

بلند مشتش را    ی حوصله با صدا  ینخورد که سردار ب  یتکون

کوب  ی رو بخت   نگون  فحش  د یفرمان  از    یکی رک  یو  که  داد 

 .صورتم گُر گرفت  دنشیشن

  ؟کرده ریگ نیماش - 

 .زد  ی شخندیرا به سمتم چرخوند و ن  سرش
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گ -  ساد  ر ینه  نم  سمینکرده  تکون  همون  واسه    خوره یداره 

 .ستیمعلوم ن

 .کشهیهم خجالت نم شی ناسوریواقعا  از سن دا - 

 کنه یهم م  یپرون مزه

اما با جواب    دمی آروم گفتم که خودم هم نشن  ی با صدا  اونقدر

باهام داشته که اندازه    یدشمن  ه یکه خدا حتما    دمیسردار فهم

 .گرم هم بهم شانس نداده  هی

پسرها    ن یاز سنم خجالت بکشم هووم؟ نکنه از هم  دیچرا با -

هزار م   ی دو  کونشون  از  مچ  یشلوارشون  جوراب  و   ی افته 

 .باب پسندت هست پوشنیم

شدم که   ره یندادم  به جلو خ  یشدم بهش جواب   نهیبه س  دست

 .کردنیم دی را سف نیماش  شهیش ی برف رو ی ادونه ه

 .د یسکوتم فالن جاش بدجور سوخت که غر دنیاز د انگار

 .با تو بودم ها -
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کرده بودم    ریکه توش گ  یتیموقع  نیاز ا  یخودش حرص  هیشب

 .دمیکش غیج

 .نیاز خدا کوچکتر یچند سال هیکه فقط  نیندار ینه سن -

انگشتهاش   ونیواقعا بهش برخورده بود که چونه ام را م  انگار

 .گرفت

تا فقط   زننیم  ی چندنفرن دارن خودشونو به هر در   یدونیم -

اشاره ام    هیچندنفر منتظر    یدونی نگاه بهش بندازم هووم؟ م  هی

  کنن؟  ی ساالرم سوار  ی هستن تا رو

 .دم یخونم به جوش اومد و سرم را عقب کش شی گستاخ از

  شتریاحمقت که مطمئننم ب  ی از کشته مرده ها   نکهیا  ی جا -

عاشق اخالق گندت باشن عاشق مال اموالت هستن    نکهیاز ا

 .نجاتمون بده  تی وضع نیکن از ا  ی کار هی،  یبگ
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ا  از ماش  نکهیبدون  باشم  شدم؛ هوا    ادهیپ   نیمنتظر جوابش 

کم    نمی جلوم را بب  تونستمیبرف نم  دیکوالک بود از بارش شد

 .کنم  هیمونده بود گر

ج  لمیموبا از  د  بمیرا  با  آوردم  نداشت   نیا  دنیدر  آنتن  که 

 .دمیکش  غیبالخره مقاومت شکست و ج

و آسمون برام   نی لعنت به شانس گوه من  آخه چرا از زم -

 .کنم  یحاال چه غلط  بارهیم یبدبخت

  ه یسردار سرش را تک   دنیکه با د  نیماش  ی برگشتم تو  دوباره

داده بود و انگار نه انگار چشم هاش و بسته بود خونم به جوش 

 .اومد

بودم اما    خته یسرم ر  ی تو  یخاک  هیاالن    ی بود  ومده یاگر تو ن -

  آنتن نداره یگوش میکرد  ری گ نیاالن بب

 .همون حالت چشم هاش را باز کرد  ی تو
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تو   ی کرد  دا یمناسب پ  سی ک  دی نشده شا  ریخوب االن هم د -

 ی حال اساس  هیبراش    دیرو رسوند تهران  اما قبلش حتما با

 .ی بهش بد

آروم    یدلم  تکرار کردم آروم ماه  ی و تو  دمیکش  یقیعم  نفس

و   ایح  ی بشر که ذره   نیکه با ا  یستین  یطیباش االن تو شرا

 .یبه دو کن  یکیشرم نداره 

سرش را به سمتم چرخوند و چشم   زنمینم  یحرف   دید  یوقت

 .هاشو باز کرد

  چته موش زبونت و خورد - 

 .پارس سگ چشمهام گرد شد ی صدا با

  کتر یپارس سگ نزد  ی خورد و صدا  نیکه به ماش  ی با ضربه    اما

 .سردار نگاه کردم  به دهیشد آب دهنم را قورت دادم و ترس

  سگه ی اون ص... صدا -
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 شهیش  ی بود که پنچه هاش را رو  ستادهیپاهاش ا  ی که رو  انگار

 .دمیو خودم را به سمت سردار کش  دمیکش یغ یکه ج  دیکش

اما به جاش    رهی آن منتظر بودم تا بهم بخنده و دستم بگ  هر

 .آرومش کنار گوشم بلند شد ی فقط صدا

 .نترس سیه -

کنم فقط    لیو  تح  هینبودم تا رفتار سردار و تجز  یتیموقع  ی تو

ها با چشم  و  دادم  تکون  را  سرم  تند  نگاهش    سیخ  ی تند 

 .کردم 

 .رمیبم ی نطوری ا خوامیکن تو رو خدا من نم ی کار هی -

 م یشخص که با لحن آروم دلدار  نیشده ا  امتیخدا نکنه ق  ای

 .سردار هست داد

صبر    کمیآروم باش خوب    ی ری گفت قراره بم   ی دختر ک  یه -

 .کنم یم کاری چ نمی کن تا بب

 .شدم رهیبود خ ششیته ر ریگلوش که ز  بکیبه س برگشتم
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 .نجاتمون بده ی گرفتار نیکن از ا ی کار هی -

ام حلقه شد. س  دستش  تک  ی ا  نهیدور شانه  گاه    ه یستبرش 

 .سرم شد

 یی مگه برگ جغندرم که  تو غذا  نیدختر آروم آفر  شیه -

  .یسگ بش

 .دیچ یپ  امی نیب ری تلخ ادکلنش ز ی بو

 .آرومش  ی صدا  ایبوش  ایقلبش شدم  ی طلسم صدا دونمینم

همون طور موندم که   قهیدونم چند دق  یتکون نخوردم نم  اما

چونه ام گذاشت و به چشم هام    ریدستش را ز  یسردار به نرم

 .شد  رهیخ

 ...خوب مینشده بر نیاز ا کتری تا هوا تار دیبا -

 .کرده  ر یگ نیکنم که ماش ی آور  ادی خواست

 ...نیماش -
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 .میبر  ادهی پ  دیکرده با  ر یگ  نیحرفم آمد محکم گفت: ماش  انیم

  یی وجودم خودنما  ی ، خوف کردم، هزاران حس بد تو  دمیترس

 .کردن و انگار سردار حسم را از چشم هام خوند

دشمن   یه - د  م،یما  ندار  دنی چشم  رو  تو  می هم   ن یا  ی اما 

خوب    میذاریحس ها رو کنار م  نیچند ساعت ا  ی برا  طیشرا

 .میبه تهران برس یکن تا وقت نانیبهم اطم

 .از نرمش داشت ی محکم بود، اما رگه ها  لحنش

که پاچه    ییتو  نیبا تو ندارم ا  ی من که دشمن  مییبگو  خواستم

را م بدبخت  زود   ی ری گیمن  را   ی اما خدا رو شکر  زبونم  جلو 

 .گرفتم

 .خوب نتونستم الل بمونم اما

  بابا بزرگ ی دیقول م -

 .ابروهاش کورتر شد  انی لقب بابا بزرگ گره م دنیشن با

 سالمه  ۳8زهرمارو بابابزرگ من فقط  -
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 .دم یبردم خند ا یکه توش بودم را از  یتیلحظه موقع هی ی برا

 .ی خوب به من چه که به وقتش ازدواج نکرد   -

شدم قفلش کرد پالتوش   ادهیشد و من هم پ   دای پ  ن یماش  از

 .د یدستش بود را پوش ی که تو

م   یحت  - هم  ازدواج  ن  دمکر یاگر  اونقدر  سنم  که    ستیباز 

 .بابابزرگ بشم

طور  ریز شا  ی لب  گفتم:  نشنوه  به   ای  مهیعق  دیکه  بس  از 

 .زاد و ولد   ی براش نمونده برا  ی کمر   گهیداده د  ی دخترها سوار

تو  که را گرفت و  دستش فشار داد که حس کردم    ی دستم 

 .انگشتهام پرس شدن

  دم یکه د  یگرگ و سگ  ن یبه اول  یک...ص شعر بگ  گهید  کمی -

 .اول هم از زبونت شروع کنه  گمیم دمتیم

از ترس   خبندون یاما نه از سرما  د یاسم گرگ تنم لرز د یشن با

 .گرگ

@DONYAIE M
AMNOE



175 
 

وزغ نگاه کردم که دو طرفمون درخت    نیبه سردار ع  دمیچسب

 .رمیستم باز زبون به دهن بگبود نتون

 نه ؟ ای یدونیخودت م  هیکدوم گور گهید نجایا -

 .دی باال کش مین یب ی شال گردن دور گردنم و  تا باال سردار

  دم ی چیکدوم سمت پ  دمیذهنم رو نفهم  ی دییحرف نزن گا -

 .هیکدوم گور نجایا دونمیاالن هم نم

 .دیکه به سمتم چرخ   ستادمیا

 ه؟ یباز چ -

 .صورتش تکون دادم ی رو جلو  انگشتم

از دهنت    یها هر چ  ستمیکارمندت ن  ای  تیسرباز  قیمن رف -

 .ی گیبدون مزه کردن م ادیفحش خوشگل م

 .د ینگاهش را ازم گرفت بازوم و کش ضیغ با
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نگفته   - فحش  حاال  تا  انگار  بزن  قلم حرف  لفظ  برام    ا یکم 

 .خوب زنم یبعد هم من هر طور بخوام حرف م  دهینشن

  تلف کردنه و بس ی آدم فقط انرژ  نی زدن با ا حرف

 .کردم  ادیحرف زدن سرعت قدم هام را ز ی جا پس

[1/14/2022 2:33 AM] 
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پاهام از سرما  گهیاما د شتریب ای میساعت راه رفت  کی دانمینم

 .خوردنیوار بهم م کی سِر شده بودن دندون هام ت

 .زد ی سردار چشم هام برق کم سو ی با صدا که

 .روستا هست  هی نجایا -

 .د یحرفش من را دنبال خودش کش نیهم با

 .کردیو نگاهم م چرخوندی سرش رو م یاز گاه هر

 .هستن  یمیکه معلوم بود قد  ی خونه ها میشد ییروستا  وارد
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کوچه و پس کوچه هاش نبود معلومه آخه    ی تو  یآدم  چیه

 .باشن رونی هوا مغزشون و خر گاز زده ب نیا ی تو

 .زدم غر

 .میزیسرمون بر ی تو یکحاال چه خا  ستین چکسیه -

 .حواله ام کرد ینگاه مین

از    یکیدر    ستای وا  ی اومد  ایماهه به دن  شیبچه مگه تو ش  -

 .م یتا شب و صبح کن دمیبهشون م یپول هی م یخونه ها و بزن

 .بازوش چنگ زدم و با تعجب نگاهش کردم با

ا -  ای ها    یاگر ما رو بکشن چ  میشناس یآدم ها رو م  نیمگه 

 .ارنیسرمون ب ییبال

بالها   با به  شا  ی فکر  ب  تونستنی م  دیکه   دم یلرز  ارنیسرمون 

 .هوا عرق کردم  نیوسط ا

 .دیم رو مثل کش تنبون کشباز دست که
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 .کمتر فکر چرت کن خب -

 .کنه ی کرد اما انگار نتونست خود دار مکث

 ن ی که با هم   ارنی سرمون ب  ییکنن بال  ی آخه اگر بخوان کار -

 .انگشت

 .فاکش رو نشون داد انگشت

 .دم یجرشون م -

فحشش حرص نخوردم    دنیبار از شن  نیاول  ی چرا برا   دونمینم

گوالخ کنارمه و جز   نیا  ستمی بلکه دلم قرص شد که تنها ن

 .بکنم تونستمینم ی کنم کار نانیبهش اطم  نکهیا

 د یمحکم به در کوب ستادیا یمیدر سبز رنگ زنگ زده قد  جلو

 .جواب نداد  یکس یو قت

 .کرد  یسوراخ در نگاه از

 .چراغ هاشون روشنه  -
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 .دیمحکم تر به در کوب نباری ا دوباره

 .جواب داد یزمخت ی مردونه ا ی صدا که

 ..یدر و شکست ی مگه سر آورد وثیچته د ییتو یممل هیک -

 ی کوتاه با شلوار گشاد  ن یآست  یکه با رکاب   ی باز شدن در مرد  با

ما سکوت کرد   دنیدر ظاهر شد و با د  ی که به تن داشت جلو

 .به ما کرد ینگاه

 .به سردار چسبوندم شتری خودم رو ب که

و    دنمیچرا چشم د  دمیوقت هم نفهم  چیگرگ بود و ه   سردار 

پناهم شده   ی در امان موندن از هر خطر  ی نداره اما امشب برا

 .گرگ نیبود ا

 .گوشه لبش زد گاری به س یپک مرد

 .نیباش یشما ک -
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پا  ی نگاه   سردار  به  باال  لحن    ن ییاز  همون  با  و  کرد  مرد  

 ی جا  هیامشب    ه یکرده    ریتو برف گ  نمیمحکمش گفت: ماش

 .خوامم یخواب م

 .زد ی شخندینبرده بود ن تیاز انسان ی که انگار بو  مرد

  ب من چه مگه سر در خونه من نوشته شده هتل -

 .پالتوش درآورد   بیپولش رو از ج  فیک  سردار

  غذا هیامشب جا خواب و  هی -

انداخت با    نیرا زم  گارشیخمارش برق زد س  ی چشم ها  مرد

بفرما    یچاپلوس بگو  زودتر  داداش  بگردم  دورت  گفت: خوب 

  بفرما

 .سرش انداخت ی رفت و صداش رو رو  کنار

ا  میمر - تازه دم بذاره که   ییچا  هیبه مادرت بگو    میمر   ی ، 

 .میمهمون دار
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م  با را  سردار دستم  کرد؛  اشاره  داخل  به  دست    انیدستش 

 .میشد  اطیبزرگش گرفت و وارد ح

 ی کنم فقط دو دست  زیو آنال   اطیترس تمرکز نداشتم تا ح  از

  ش ی که سردار تشر و ن  ن یبودم؛ هم  دهی سردار را چسب  ی بازو

 .کردمیسقاخانه روشن م حتما شمع در دیبا زدینم

 .میکفش هامون را درآورد م؛یمرد از سه تا پله باال رفت  پشت

با چشم    ستاده ی ا  واریپسر هفت و هشت ساله الغر کنار د  دوتا 

 .کردن یمتعجب نگاهمون م ی ها

به   گرما تازه  و  انگشتهام گز گز کردن  به صورتم خورد   که 

 ی م  رونی ب  گریساعت د  کیبردم که اگر    یحالم پ  میوضع وخ

  ن یو تموم به هم  مردم یبعدش م   میزدیم  خیحتما من    میموند

آمدنم   ایاما درسته موقع دن  شدی پوچم تموم م   ی. زندگیسادگ

ر  را خوشحال نکرده بودم اما صددرصد مطمئنم به خاط  یکس

 .کردمیها را شاد م  یلیفوتم دل خ
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پ   آمد  رنگ    ی اسرمه  ی بافتن  قهیبا جل  ی بلند  راهنیزن جلو 

و    دهینداره اما صورتش تک  یکه معلوم بود سن  نیتنش بود با ا

 .پر از لک بود

  آقا  نییتو بفرما نییبفرما نیخوش اومد -

 .از مرد با محبت بود  شتریزن ب  انگار

 .اشاره کرد ی تکان داد مرد به بخار ی سر سردار

  ارنیب ی تا بگم چا ی آقا بفرما باال کنار بخار -

  ار یب  ی کرد به همان زن  بدون مالحضه با تشر گفت: برو چا  رو

  یکنیبِر و بِر نگاه م ی ستادیچرا ا گهید

 .تند تند سرش را تکون داد  زن

 .ارمیچشم آقا جابر چشم االن م -

 .گوشم بلند شدسردار کنار  ی صدا

  ی دینگاه نکن انگار آدم ند ی اونطور -
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به دوتا دختر که وارد شدن   نبارینگاه کردن به سردار ا  بدون

 .نگاه کردم  ستادنیکنار پسرها ا

 .و پونزده ساله باشن  زدهیداشتن اما معلوم بود س  ی زیر  ی   چثه

 یداد و با همون لحن چاپلوس  وار یبه د  هیبالش ها رو تک  جابر

که سردار بهش داده بود و قرار بود باز    ی به خاطر تراول هاکه  

 .را چرب کند به سردار کرد  بلشیهم فردا صبح س 

  نیآقا بفرما، سرپا نمون بفرما بش - 

 .جواب داد یکالفه و حرص  سردار

 ؟  نیتلفن ندار دهیآنتن نم لیموبا نجایا -

 .دهی برف حتما انتن نم نیآقا به خاطر ا -: جابر

 .تلفن سبزرنگ رو تاقچه اشاره کرد به

از خونه اسد زنگ    میبر  نییخوای تلفنمون هم قطعه آقا اما م -

 .یبزن
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 .داد حیمنتظر نگاهش کرد که مرد توض سردار

 .مونیکنار  هیاسد همسا -

 .نم یبش  ی تکون داد به من اشاره کرد تا کنار بخار  ی سر  سردار

دندانش را به    ی خال  ییکه جا  ی با لبخند  ییا چ  ینیبا س  زن

 .وارد شد دیکشیرخ م

 .کنمیمن غذا آماده م نی بخور ییچا هی بفرما تا شما  -

 وان یبرداشت و جلو من گذاشت. بعد هم ل  ییچا   وانیل  سردار

زن    ی چشم ها  ریخودش برداشت من نگاهم در گ   ی برا  گرید

 .د یبا حسرت نگاه کرد و آه کش  ی کار سردار طور  نیبود که با ا

  ی ام مچاله شد و به شوهر نسناسش فحش  نهیس  ی دلم تو  که

 .دادم

پوست   ی انگار کم کم تو  ش یدستهام گرفتم گرما  انیرا م  وانیل

 .کردیمو گوشتم نفوذ 
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 وان یپهن کرد پارچ همراه  دو تا ل   یزود زن سفره کوچک  یلیخ

سرخ کرده که روش تخم مرغ زده    ینیزم  بیبشقاب س  هیو  

 .بود جلومون گذاشت

 .هم رفت ی غذا صورتش تو دنی که از د  سردار

لقمه ام    ی چند جفت چشم رو  دنیمن لقمه گرفتم که با د  اما

چشمها سخت    نیآب دهنم را قورت دادم غذا خوردن جلو ا

 .بود به نظرم  ایکار دن نیتر

 .زدم و بهشون اشاره کردم ی لبخند

 جلو بچه ها  نییبفرما -

 .مرد حرفم را ناتموم گذاشت ی صدا

نگاه   نیبز نشست  نیبچه ها رو ببر تو آشپزخونه چرا ع  میمر -

 .نیکنیم

اما حرف  ضیغ  با نگاه کردم  مرد  را غالف    یبه  زبونم  و  نزدم 

 .آفتاب  ریرو بشورم پهن کنم ز که یمرت نیکردم تا به وقتش ا
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 .دستم را به سمت سردار گرفتم  ی تو لقمه

نگاهم کرد رنگ نگاهش ناباور بود. لقمه را از دستم گرفت     که

 نی خودمم لقمه گرفتم و خوردم آخر  ی بهش زد که برا  ی گاز

راه خورده بودم   ی بود که تو  مهیون صبحونه نصف و نبار هم

 .گشنه ام بود یحساب نیماش ی که تو ی ها یبا خوراک

 .دمیلقمه د ی گرفتم که نگاه منتظر سردار را رو  ی گرید لقمه

که توش بودم به خاطر گوالخ    یتیوضع  نیدرسته که ا  خوب

  .اومدم  یباهاش راه م د یبود اما االن وقت لج نبود با

  نطور یزدم و لقمه را به سمتش باز دراز کردم و هم   ی لبخند

 .زد یبرق م  ی زی لقمه گرفتم و  در آخر بشقاب از تم

  ی که خواست حرف  نیبا لبخند سفره را جمع کرد و هم    زن

 .زن در هم رفت ی هازده شد که اخم   اط یبزند در ح

 .سرش انداخت ی را رو  شی صدا مرد

  ممد برو در و باز کن -
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 .رو به سردار کرد بعد

 .نیشما هم باش میاومدن بساط دار قامیآقا چندتا رف -

افتاد و اما   م یاتاق اشاره کرد که تازه دو هزار  ی منقل گوشه    به

 .سردار فقط در جواب گفت

 .جا خواب و نشون بده -

[1/14/2022 2:33 AM] 
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داشتن و اما   یوارد شدن چهارتا مرد که سه تاش قد معمول  با

صورتش    دنید  ی راگفته بود بکش کنار ب  لیواقعا به گور  شیکی

 .بردم یسرم رو باال م دیبا

 .وجودم ول خورد ی ترس تو هی دنشونید با

 .مچ سردار چنگ زدم به

که سرش و به سمتم چرخوند و با   دیسردار ترسم را فهم  انگار

 .افتاده بود نگاهم کرد ونشونیکه گره کور م ی ابروها
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 .دست بزرگش گرفت ونیرو م  دستم

 به جابر نام کرد با لحن خشک گفت: کدوم اتاق؟  رو

که    دی خشکش انگار حساب رو به دست جابر داد و فهم  لحن

 . ستین  شی دوهزار ی ها قی سردار از جنس خودش رف

 .بود تشر زد ستادهیا   نییبه زن که کنار در با سر پا 

نداشته باشن    ی کم و کسر  نی اتاق بب  یتشک آقا رو انداخت -

 .ما ی برا را یب ی بعد هم چا

 .سرش را بلند کند سر تکان داد  نکهیبدون ا زن

  تو اتاق تشک انداختم -

که ته راهرو جلو آشپزخونه   یبا دستش به در اتاق چوب   مرد

 .بود اشاره کرد

و پشت سرش به سمت اتاق    دی بدون حرف دستم را کش  سردار 

 .دم ینداشت رو شن لیمرد که کم از گور  ی رفتم اما صدا
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  یچرا نگفت وثیتاحاال مکان شده د یجابر خونه ات از ک -

ها پنج تا مرد    نیا  دمیسردار مکث کرد و من ترس  هیثان  ی برا

  ن یچندم   ی و امشب برا  دیبودن و سردار تک و تنها تنم باز لرز

م  بود که حس  ا  کرد یبار  با  سته یقلبم درحال  را   د یو  اشهدم 

 .بخونم

و در   دمی اتاق را باز کردم و وارد شدم دست سردار هم کش در

 .دم یجواب جابر رو نشن  گر یرا بستم و د

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۶۴پارتـــــــ 

 .دست به کمر با حرص نگاهم کرد  سردار

  ن یکه هم   ی دیها ترس   کهیمرت  ن ینگو از ا  ی دیچته چرا گرخ  -

 .زم یر یجا خونت رو م 

 .دهنش گذاشتم ی دستم را رو ی تند

 .قر بدم ی خوایکنم م   کاریآروم چه خبرته چ -
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عادتش اما    نیلبش باال رفت؛ با تموم متنفر بودنم از ا   گوشه

 .اومد یبهش دادم توله جن بهش م یباز هم فحش

 .زرد نکن ی نطوریفقط ا ی الزم نکرده قر بد -

 .شدم  رو ترش کردم   نهیبه س دست

روستا هست   هی  نجایا  ستیقصر تو ن  نجایجناب ا  یفهم  ینم -

 .از جامون خبر نداره  چکسی که ه

  .آوردم نییدر اشار کردم ولوم صدام را پا به

سرمون   ییاتاق هستش که اگر بال  نیپنج تا مرد پشت در ا -

خبر    چکس ی چالمون کنن روح ه  اطی ح  نیبعدش گوشه ا  ارنیب

 .شه یدار نم

  د یصورتم چرخ  ی انگشت هاش گرفت نگاهش تو  انی را م  چونم

نه خونسرد آروم    یحت  ینه عصب  یو صداش آروم بود نه حرص

 .شد قی وجودم تزر ی آرامبخش تو هیبود اونقدر که شب
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آره اما من همون آدمم دم   ستی قصرم ن  نجا یا   ن یمن رو بب -

م اگر دست از پاخطا کنن با انگشتم جرشون  خونه گفت  نیدر ا

 پنچ نفر که  اینفر باشه  هی خوادی حاال م دمیم

 .صورتم خم کرد ی رو شتر یرو ب سرش

 .هستن   رکیس  ریهم باشن ش  ری ها ش  نیپنج تا مرد معتاد ا -

 .دیچونه ام کش  ی شستش را نوازش وار رو انگشت

 ان ی زنگ بزنم ب  هیبخواب که فردا    ر یفکرها بگ  نیا  ی به جا -

 .و درست کنن نیماش

 .زده شد ی ذهن جرقه   ی با حرفش تو انگار

اگر وسط    یزد حت  یزنگ م  هی نبود اگر    یآدم کوچک  سردار

 .اومدن کمکمون یم میکرده بود ری هم گ ریکو

 ؟یزن یچرا االن زنگ نم -

 .ادامه دادم جانی با ه و
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 اشون تلفن داره ه یمرد که گفت همسا نیآره ا -

 .کمکمون انیب دی کوروش و ام ایزنگ به آدم هات بزن  هی

زود   یلیبه خدا که حس کرد سردار شوکه شد اما خ  هیثان  ی برا

 .خودش را جمع کرد. پشت به من کرد

  ر ی اون ها هم گ  نیماش  یکه چ  دیام  ایزنگ بزنم به کوروش   -

 .باره یره مهوا رو هنوز برف دا ی دیکنه ند

جا نجات    نیداشتم تا از ا  دیهنوز ام   ارمیکه کم ب  نیا  بدون

 .جلو گذاشتم  یقدم  میکن دایپ

 .خودت ی خوب زنگ بزن به آدم ها -

 .به سمتم برگرده جواب داد نکهیا بدون

ب  ریبگ - مگه  بزن    یسقف  ر یز  ی موند  رونیبخواب کم حرف 

 .کنم یم  کاریچ نمیبخواب فردا صبح بب

 .کردم تمام راه حل هام به بن بست خورده بود یپوف
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نگرانم شده بود    یاالن کس  یعنیو درهم گره کردم    انگشتهام 

 .بودن  دهیهنوز هم نفهم  ایبودن    ده یرو فهم  می خال  ییجا  یعنی

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۶۵پارتـــــــ 

شلوارش    ی را درآورد و کمربندش هم از بندها  شرتش یت  سردار 

  شوت کرد داری درآورد کنار د

 .که دستش را به سمت دکمه شلوارش برد تشر زدم نیهم

  ؟یکن یم  ی دار کاریچ -

  کنم؟یم  کار یچ ویباال رفته گفت: چ ی با ابروها متعجب

 .بهش رفتم ی غره ا چشم

 .یشیلخت م   ی مگه اتاقته دار گمیم -

 .گرفت به دکمه شلوارش اشاره کرد طنتینگاهش رنگ ش 

 .ی تو انجام بد ی خوایم -
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 .کالهم را درآوردم و به سمتش پرت کردم یحرص

قسم به وقتش    ژنی آدم باش تو رو خدا به امام زاده ب  قه یدو دق -

 .یهم سن من دختر داشت ی کرد  یازدواج م

بود فاتحه ام   یهوا گرفت و حاال نگاهش عصب   ی را تو  کالهم

گوالخ به سنش حساس بود منم خاک تو سرم   نیرا خوندم ا

 .زدم  یرفت زر م  یم ادمی یه

دکمه شلوارش را باز کرد چشم    ستادیسمتم آمد و جلوم ا  به

 .گرد شد شی ایح یهام از ب

دم  هم سن باباتم به روش خو  ی بهم بگ  گهیبار د  ه یبچه    نیبب -

 ؟ی دیفهم کنمیات م  هیتنب

تو چه   یی تند سرم رو تکون دادم و پشت بهش کردم خدا  تند

گوالخ   هیاتاق    ی اتاق پنچ تا کفتار تو   رون یکردم ب  ر یگ  یتیموقع

 ی ماه  هیاصال    شمیم  یسالم در برم آدم خوب  تی موقع  نیمن از ا
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خدا هوام را    کنمیباهات قهر نم   گهیوقت د  چی ه  شمیم  گهید

 .داشته باش

 .غرش سردار به سمتش برگشتم ی صدا با

 .بود ستادهیپهن شده ا ی تشک ها جلو

ا - تشک بخوابم تمام   نیرو ا  ستی خراب شده تخت ن  نیتو 

 .شنیاستخون هام خشک م

سه تا تشک   ییرایهر بار که خونه آهو مونده بودم تو پذ  من

 .میدیخوابیتپلم م نای من و آهو و م ونیجلو تلوز مینداختیم

 .ستیوحشتناک ن  یگیحاال انقدر هم که م -

  ی خواستم تشکم رو کم  دیجوابم را بده دراز کش  نکهیا  بدون

 .اونطرف ببرم صداش بلند شد

بخواب    ریکه انگشتت  کنم بگ  ی ستیعسل ن  اری درن  ی بچه باز -

 .اون چراغ و هم خاموش کن
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چراغ و خاموش کردم و شال گردن ، کاپشنم    ی بچه باز بدون

 .دم ی را درآوردم کنارش دراز کش

 .دمیچونه ام باال کش   ریو تا ز  لحاف

 ی م  ینامفهموم  ی اتاق صداها  رونی اما از ب   میدو ساکت بود  هر

 .اومد

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۶۶رتـــــــ پا

 ی ساعت اما من خوابم نم  مین  ای ربع گذشته بود    کی  دانمینم

شدن شورتم چشم هام گرد شد چونه ام   سی برد با حس خ

 .دی لرز

 .هفته موند بود به وقتش اما  کی وقتش نبود هنوز  گهید نیا

بود و دستش    دهی را چرخوندم سردار همون طور دراز کش  سرم

 .گذاشته بود شی شان یپ ی را رو

@DONYAIE M
AMNOE



197 
 

با خشک بودنش نفسم رو آسوده    دمیوسط شلوارم کش   دستم

  قه یکه قرار بود تا پنج دق  ی دادم اما با فکر به فاجعه    رونیب

 . دیزیتنم لر فتهیب گهید

 .نگاهم کند نکهیبدون ا سردار

 .بخواب ی خوری چته چرا انقدر ول م -

شد سرش را به سمتم چرخوند و نگاهم   یسکوتم طوالن  یوقت

 .کرد

 ی چیه -

مچم    زمیسرم بر  ی تو  یکه خواستم  بلند شم برم خاک  نیهم

 .را گرفت 

 .ی خوریچته تو دوساعته ول م  -

 .جواب دادم یحرص

با  ی برا  یچی اه ه   یچیه - بگ   د یول خوردنمم   رمیازت اجازه 

 ...خورم اه  یدوست نداشتم نم خورمیدوست داشتم  م
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گوالخ   نیا  ی دادم جلو  یچه سوت  دمیجوابش فهم  دنیشن  با

 .فرصت طلب

  بخور ی اگه انقد دوست دار -

بهم گفت که با    یچ  دمیو کنار زدم و اما انگار تازه فهم  لحاف

 .دمیاش کوب نهیمشت به س

 ...اد یدهنت م یادب مگه من دوست دخترتم هر چ یب -

 .کردمینطق م  یرفت داشتم چ  ادمیزد الل شدم   مهیخ  روام

 .استپ کن بچه واشی واشی -

 ذهنت منحرفه به من چه هووم؟  تو

 .بهم نچسبه نی از ا شتریاش گذاشتم تا ب نهیس  ی را رو دستم

  که ییتو نیا ی دی فهم ستیذهن من منحرف ن -

 .شورتم الل شدم شتریب  یسیحس خ  با

 .شکمم گذاشتم ی را رو دستم
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 .دیپرس ی که جد دید  یسردار تو صورتم چ دونمینم

 کنه؟ یدرد م  تییجا -

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۶7پارتـــــــ 

رک   دیکش  یشکمم پوف  ی دستم رو  دنیرا کنار زد با د  لحاف

 .د یپرس

 ؟ی شد  ودینگو که پر -

 م یمرد چرا ن   نی ا  ایزد خدا  رونی هام قشنگ از کاسه ب  چشم

 .نداشت ای مثقال ح

 .را بدم   شیایح  یب نیجواب ا  خوامی که با تشر م دی فهم انگار

پشت   یکه زودتر گفت: برام نرو باال منبرها حرف اضافه بزن 

 ؟ی دیفهم خوابمی م کنمیبهت م

 .جوابش را دادم ضیغ با
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 .از تو کمک خواست ها یبخواب ک -

 .تموم بشه پشتش را به من کردبذاره حرفم  نکهیا بدون

کمد دو    هی  دیاتاق چرخ   ی تشک بلند شدم نگاهم تو  ی رو  از

  ی بود با چند دست تشک و لحاف با بخار   واریدر کهنه گوشه د

 .نبود تا من ازش استفاده کنم ی زیچ  چیو ه

نگاهم به سردار که تکون  دمیخودم چرخ   دور خورد   ینم  و 

 .خوردم  یچه گوه دمیافتاد و تازه فهم

 ده ی شلوارمم به گند کش  کردم ینم  ی سمتش رفتم اگر کار  به

 .شدیم

 ی دیخواب -

 .نداد کالفه دوباره صداش کردم  جواب

 یخواب  گمایهووم م -

 .جواب نداد باز
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 .نشستم پلک هاش بسته بود کنارش

  ی دیخواب  یواقعا گرفت -

صدام    گرفتیام م  هیداشت گر  گه یتکون هم نخورد د  چیه  اصال

 .دی لرز

 .زیتو سرم بر یخاک هیسردار پاشو  -

 .هاش را باز کرد به موهاش چنگ زد پلک

 .ی پلنگ بود ش ی پ  قهیتا دو دق ی موش شد -

 .شد زونیو لوچه ام آو لب

 .کن ی کار  هیغلط کردم اصال پاشو  -

 .جوابم را داد الیخیب

  بم یدوست دخترهام تو ج  ینوار بهداشت   نیکنم برو بب  کاریچ -

 .اگه بود استفاده کن نه  ایجا مونده 

 ی دار اجی آروم االن بهش احت  یماه آروم
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 .برمم دیهم با ییآخه من دستشو هیاالن وقت شوخ -

 .د یحرفم پر ونیادب باز م یب

 ییبعدش دستشو ری زن نوار بگ نیلباستو بپوش اول از ا -

[1/14/2022 2:33 AM] 

 ۶8پارتـــــــ 

 .دندون هان فشار دادم غر زدم انیرا م  لبم

 .دمینده فهم حیتوض گهیبسه باشه د -

 ی سرتق که تو  ی پسر بچه ها  ه یتشک نشست درست شب  ی رو

 .تخس جواب داد کننیم ی کوچه و پس کوچه ها فوتبال باز

 .بگم ای یاستفاده کن ی نوار و چطور ی بلد -

 .جواب دادم ی حال زار با

 .پاشو تو روخدا تا شلوار الزم نشدم-
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بست   باالخره و  شلوارش  دکمه  داد  تکون  را  مبارکش  کون 

و تنش کرد مثل اردک پشتش راه افتادم که سمتم  شرتشیت

 .د یچرخ

 ؟ییایب ییخوای م پیت نیبا ا -

و کالهم    دمیکاپشنم و پوش  دمی کوتاهم و با حرص کش   ی موها

 .و سرم کردم 

و باعث شد    دیچ یام پ   ینی ب  ریز  اکیتر  ی بو  میو که باز کرد   در

 .ام بدم ینیبه ب ینیچ

از مردها نبود اما   ی خبر د یفضا کوچک خانه چرخ ی تو نگاهم

تلوز داشتن  و  بودن  نشسته  هم  کنار  ها  م  ونی بچه   یتماشا 

 .کردن

 .حوصله غر زد یو ب  دی مچ دستم را کش سردار

 .زن کجاست نیا ن یچرا خشکت زده بب  ایراه ب - 
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ب  زن که خواست بچه هاشو   نیآمد و هم  رونیاز آشپزخونه 

 .ند کرد به سمت ما پا ت ی زد ی ما لبخند دنیصدا کنه با د

 .ستیجاتون راحت ن نییخوای م ی زیآقا چ -

اگر دست، دست کنم سردار بدون خجالت به زن   دونستمیم

 .نوار بالدار باشه گفتیهم م  دیشا مییخوای نوار م گفتیم

 .آروم غر زدم ی سردار نگاه کردم با صدا به

  ن یاما ا  ی ندار  ا یتو ح   دونمیاون ور خوب من م  ی بر  شهیم -

 .ستین انیزن که در جر

 .جواب داد یآروم  ی هم مثل خودم با صدا  سردار

 .پس دست، دست نکن زودتر تا صبح نشده دوساعت بخوابم -

نثارش کردم، گوالخ انشاهلل خواب به خواب   یدلم فحش  ی تو

دردسرها به خاطر وجود تو هست حاال واسه   نیهمه ا   ی بر

 .ادیمن لفظ قلم م
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م ر ش  ز قدمی نزدیک زن شدم بهش قضیه را گفتم صورتش ا

گرفت در    .رنگ  حیایرحمن  حجب  با   ییت  که  موندم  زن 

نوار مثل دخ  چهارتن  داش باشنیدن کلمه  اما  به   تربچه  تازه 

زن که حاال  ییراهنمابعد از  .رنگ به رنگ میشد بلوغ رسیده

بودم دستشوی  فهمیده  به  هست  فهمیه  و    یاسمش  رفتم 

 .موفقیت تموم شد عملیات به

کرد   بل دراز کشیدن روی تشک دست به کمر نگاهمار قسرد

 .کشید و دستش را به گردنش که انگار خشک شده بود

نداری، هورمون هات - نداری، کاری  قرار    اگر دیگه مشکلی 

 .بشن بخوابم نی نیست باال و پای

تموم    چپ، چپ نگاهش کردم انگار که دیگه تمام مشکالتم

به کار   رو دوباره  تریمدار زبون شش مسربه قول    شده باشه

 .انداختم

اینجاییم به خاطر - اگر االن  نره  یادت  جناب    استپ کن ها 

 .عالی هست
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 نی و من با بلبل زبو  .رتش را کنار پاش انداختش دار تی  سر

 .ادامه دادم

از    راره غر بزنه منم اگر کسی قراره شکایت کنهاگر کسی ق  -

 .نم فهمیدی این وضعیت باز م

نگاهم    فقط  فیدار توی یک قدمیم ایستاد و بدون هیچ حر سر

 .کرد که ادامه دادم

 ؟من بذار فهمیدی  سرمنت رو تر پس کم -

 .گرفتم و گارد م با نزدیک شدنش ناخودگاه قدمی عقب رفت

 .هی فاصله اتو حفظ کن ها -

فتم  یرم   قدم که عقبی فقط قدم به  شدار بدون هیچ واکنسراما  

 .جلو می اومد

 گه؟ ید یگفتیم  یخب داشت -

صورت هامون چهار انگشت    ونی دهنم را با صدا فرو دادم م  آب

 .فاصله نبود

 .بانمک سرش را تکان داد که
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  ی الل شد  ی شد زبونت و کدوم سوراخت فرو کرد  یعه چ -

 .مهوم

  یکه داشتم به شونه اش مشت زدم؛ ب  ی گرفتم با تموم زور  گر

 .شرم بود یب ییایح

وار جلو صورتش تکون دادم دهنم و باز کردم   دی را تهد  انگشتم

  ده یکه شن  یاالن از حرص حرف  نیتا جوابش و بدم وگرنه هم 

 .کردم  یبودم سکته م

تفر  سردار ت  ی چشمها  ح یبا  م  ی ها  لهیکه  برق    زد ی سبزش 

 .نگاهم کرد

 .یزنیبال بال م ی دار رونیاز آب افتاده ب یچرا مثل ماه  -

 .دمی دندان هام غر انیم از

  یهست یعوض یلیخ -

 .دی را خم کرد انگار که اصال صدام را نشن سرش
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م   یدونیم - برا  یدونیامشب شب جمعه هست  امشب   ی که 

  هوووم؟ ی ک دادکه برنامه هام و به فا یدونی برنامه داشتم م

 دم یمرد نترس  نی کُرخرم اما من از ا  دیشا  کردمیاعتراف م  دیبا

 ی امروز تو  نینه هم   ای  زد یحرف ها و م  نیاگر دو روز قبل ا

 .اما االن کردمیخوف م ختمیریبهم م د یاتاقش شا

م  ی ها  عضله بهم چشمک  اش  فکرش  زدی شونه  که    یطانیبا 

 .کردم چشم هام برق زد

 .ادامه داد   سردار

 ...ن ای ی د یحاال تو فهم -

تو  سرم و  هام  دندون  بردم  جلو  فرو   ی را  اش  شونه  گوشت 

 .کردم 

گفت: توله   یو گوشت تنش آخبا فرو رفتن دندون هام ت  که

  آخ ی سگ ول کن هار شد
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بعد سوختم اما گاز نگرفت    هیرا تو گردنم فرو کرد و ثان   سرش

 .د یبا بوسه اش تنم لرز دیبوس

 یو منگ بودم نم  جیگ  دمیشدم و خودم را کنار کش  دستپاچه

که داشتم انگار تب داشتم    یدارم تنها حس  یدونستم چه حس 

 .سوختیتنم م

 .ختی ام آب سرد رتن تب کرده  ی کارش رو ن یبا دوم سردار

  ی بوسه داغ کرد هینگو که با  -

 .ام یحرفش باعث شد به خودم ب  نیکه هم انگار

فهم  نیبب - باشه  آخرت   ی رو  ادهیز  ی دار  گهید  ی دیدفعه 

 .یکنیم

 .دیدندون هام کش  ی جا ی را رو  انگشتش 

 .نکن دمی تهد ی نطوریا خت ی پشمام ر -

وقت  از تا  دادم  قول  خودم  به  گذشتم  ا  یکنارش  از    ن یکه 

پ   یسگ  یتیوضع نجات  گرفتار شدم  توش  کنم. خفه    دایکه 
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راهم را عوض    دم یبشرو د  نیبعدش هم هر جا ا   رمیخون بگ

 .کنم

وقت صبح بشه اما صبح   چیه  ستیقرار ن  کردمی که فکر م  یشب

 .شد با هزار دردسر و ترس صبح شد و انگار دوباره جون گرفتم

  شب نبود یروستا به ترسناک  انگار 

  دمیترس ینم گهید حاال

 رونیروستا بزنم ب  نیاز ا  تونستمیخودم تک و تنها هم م  یحت

 .و برگردم تهران

دلم   ی اما خدا رو شکر که تو  شمیم  ریواقعا جوگ  یگاه  خوب

رو    نیماش  گهی حرف ها رو زدم و سردار و دو مرد د  نیهمه ا

 .دنیآوردن نشن یم رونیداشتن از چاله ب 

را فعال خط قرمز   میدوهزار  ی شدم دور فکرها   نهیبه س  دست

 .دمیکش
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ا  و برام تعر  دیصحنه نگاه کردم که شا  نی با لذت به   ف ی اگر 

 .کردم یباور نم  کردنیم

با کت و شلوار در حاال دستور دادن    ن یا  شهی هم  من مرد و 

 .بودم و حاال دهید

 ..سوار شو ایب -

گذشتم   یینشسته بود از کنار دو مرد روستا  نی تو ماش  سردار

 .گاز فشار داد  ی شدم که سردار پاش را رو  نیو سوار ماش

[1/14/2022 2:34 AM] 

 72پارتـــــــ 

بود  هر ا  یآهنگ  یو حت  میدو ساکت  تا  نبود  سکوت    نیهم 

 .را بشکند  رینفس گ

 .میگذشت  یها م  نیبه جاده بود که با سرعت از کنار ماش   نگاهم

 .دهن باز کردم الشی شدن به و کیبا نزد بالخره

 .تهران نگه دار  گردمیمن برم -
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گاز    ی رو  شتر یاهام پاش را ببدون چک و چونه زدن ب  سردار 

و بستم که باسرعت از جلو   می منیفشار داد من تند کمربند ا

 .گذشت الشیو

 .تهران گردم یمنم برم -

 .بزنم که ادامه داد  یحرف خواستم

باهام    ی کار  هیو   - به دو نکن خوب اگه   یکیکن مثل بچه 

به روش خودم   ی کنیبار دهن مبارکم و باز م  ن یا  ی ادامه بد

 .زنمی حرف م

د  ضیغ  با فقط چندساعت  گرفتم  ازش  و  دندون   گهینگاهم 

ا  ذاشتمیم  دی با  گرمی ج  ی رو تمام    ی همسفر  نیتا  مضخرف 

 .شدیم

 .کاپشنم برداشتم بی از تو ج میگوش  برهیو ی صدا با

 .زدم و جواب دادم ی اسم آهو لبخند دنید با

 ...جان -
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 ..یماه -: آهو

  جان -

 .دی ب ساعت ترکمثل بم و

نصف جون شدم مردم من    شعوریزهرمار و بله  مرگ و بله  ب -

به   ی دیجواب نم لتیها چرا به موبا  روز یتو د  یکجا رفت   یماه

گفت   روزید  ی سردار  شیپ  ی برم کالنتر  خواستمیم  گهیخدا د

کدومتون   چیه  لیموبا  چ یه  ومدیدنبالت بعدش خودشم ن  ادیم

 ی ماه ییکجا یهم در دسترس نبود االن خوب

  ک یکه به خدا من نگران نفسش بودم که    دینفس کش  بالخره

 .زدینفس حرف م 

 ..الووو  یالو ماه -

 .مرگ و الو خوب امون بده جواب بدم -

و رو بلندگو    لیبلند شد انگار موبا  نیو ام  دینگران ام  ی صدا

 .زده بود
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 ؟ ی سردار شی پ ییکجا یماه -نیام

 االن ؟  یی؟ کجا ده یهم مدله جد نیا یخوب  یماه -دیام -

سکوت شنونده بودم دوست داشتم بشنوم دوست داشتم از    تو

اما خوشم اومده   میهاشون بگن من با تموم خود دار  ینگران

 .که نگرانم بودن نیبود از ا

توله معلوم   کشمتیوگرنه م  یدستم بهت نرسه ماه  _کوروش

و  ییاالن کجا  رونیب  ی زد   ی شد  یچرا جن  هویهست     ال ی تو 

 .نمیبب  ایبه در ب میجغد زل زد نیع

  ی و برداشت از حالت بلندگو خارج کرد که صدا  لیانگار موبا  و

 .اعتراض هاشون بلند شد

از د - کرده چشم هاش دوکاسه خون    هیاز بس گر  روز یآهو 

 یکارت نداشته باش   نیخوب واسه ا  لیدل  هیشده به خدا اگه  

 .کنمیات م  کهیت کهیت

 .دهن باز کردم  بالخره
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بق - به  خوب  خوبم  من  دارم    هیکوروش  هم  االن  بگو  هم 

  تهران گردیبرم

 .د یپرس متعجب

 .یچ -

حرف زدن نداشتم فقط دوست داشتم به جاده نگاه   حوصله

 .جواب دادم  ی هم جد نی هم  ی کنم برا

جمله ام کنگه    نیا  ییرم تهران خوب کجا  یکوروش من م  -

  بت یفر  طونیش  هویامانته آدم باش    شت یبرات هووم؟ آهو هم پ

 .نده

 .که کشش نداد  ست ین زونیحالم م دی فهم انگار

  کشم یاز دهنت م   نیان شده با موچبرسم تهر  نی برو اما بب -

 .ی دی فهم رونیب ی و زد ی شد یکه چرا جن رونیب

 ن ی کوروش ام  ی دلم حسرت خوردم چرا جا   ی زدم؛ تو  لبخند

 .دنیبرارم خط و نشون نکش نطوری ا دیو ام
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دلخور  کوروش قولش جن   ن یبه خاطر هم  یواضح  ی با   ی به 

 .شدنم ادامه داد 

 .از من خداحافظ؛ سپهر هم اومد باهات کار داره -

  .دمی جفت پا پر دمیحرفش پر  انیم

شارژش کمه داره خاموش    ممی گوش  ی خب با  ی کوروش با -

 .شهیم

  ی را خاموش کردم و سردار از گوشه    لمیقطع تماس موبا  بعد

 .چشمش نگاهم کرد

 .یهست ی ماهر ییدروغگو -

 .بهش ندادم  یجواب بود لمیبه خاموش کردن موبا متلکش

همسفر بودن   نی و بس و ا  میهمسفر بود  هیو سردار فقط    من

 .دیرس یم انیبه پا شتر یب ایساعت کمتر  کی هم تا   ی اجبار

  ی افتاد دنبالش نم  یبشر م  نیا  ی لومتریهم کالهم دو ک   بعدش

 .رفتم
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  رضا یعمارت با شکوه عل  ی به تهران سردار جلو  میدیرس   بالخره

ه بدون  من  و  داشت  هم  اده یپ   یحرف  چینگه  که    ن یشدم 

 .خواستم در و ببندم

 .ینیبی کن بچه لج نکن؛ وگرنه بدم ی از سپهر دور  -

 .سبزش زل زدم  ی را مشت کردم و به چشم ها دستم

که انگشتش کنم خوب بچه   ستین  ی خامه    ین یری برادرت ش -

 .بدم بشیفر ستینه ساله ام ن

انگ  سرش داد  با  را تکون  نفهمم حرف    کی ار که داشت  آدم 

 .زدیم

  .یسه بار بهت اخطار دادم خوددان -

تو  نیماش  در بستم  زدن  ی را  برهم  کنارم   نیماش  یچشم  از 

 .گذشت

همراهم نبود به سمت در رفتم و با نوک   یچیه  لمیجز موبا  به

 .کفشم به در بزرگ ضربه زدم
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 ی ضربه رو نگهبان ها  ی ها هم صدا  نیهم از دورب  دونستمیم

 .شنونیغول تشن  از اتاقک م

 ی ماندن   ادیکه از مسافرت به    ی درست ده روزه که از رو   امروز 

فراموش کردن هر لحظه    ی که برا  ی که اومدم گذشته مسافرت

 .رمیبگ مریکنم آلزا یدعا م  یاش حت

  پررنگ شده  میزندگ  ی مدت نقش سپهر تو نیا

 .کنه یم  تمینبودش اذ ی که گاه اونقدر

  شه یسه باعث م نه اونقدر که اگر بهم زنگ نزنه و حالم رو نپر   ای

 .را چک کنم لمیموبا  لی دل یبار ب نی ناخوداگاه چند

را آماده کردم و بهش پودرکاکائو اضافه کردم. شروع    کیک  عیما

 .ختمیقالب مربع ر ی رو تو عیکردم به هم زدن و بعدش ما

 اصال؟ یشیدختر تو خسته هم م -

 نکه ی بود لبخند زدم بدون ا  ی صداش که بمب انرژ  دن یشن  با

 .برگردم نگاهش کنم
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که نگاهش از    دم یفر گذاشتم به سمتش چرخ  ی را تو  کیک

 .شد نیی نوک پام تا چشم هام باال و پا

 سالمم -

 .گذاشت   شینقصش رو به نما  یصاف و ب  ی و دندون ها  دیخند

 ؟یسالم از بنده هست خوب -

 .اشاره کردم  واریبه ساعت  رو د دمیخند

 .کنهی هم تو هرساعت هوا و اعالم نم یهوا شناس -

ن  میمستق  اشاره تماس  و    میبه  قبلش کردم که حال  ساعت 

 .کرده بود یاحوال پرس

ا  دیخند نثارش    یدلم فحش  ی تو  دیخندی مرد قشنگ م  نیو 

  ش ی انگار که پ  شد؛ یخوشگل م  د یکردم آخه مرد هم انقدر با

 .ه داشت یگردن کلفت یخدا پارت

 .شد  کینگاهم به خودش جرئت داد و بهم نزد ینیسنگ  از
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 .یهم جذاب شبند یپ نیبا ا -

بشر عادت کرده   نیمور مور نشدم من به وجود ا  فشیتعر  از

وجودم رخ   ی تو  یحس  چیه  دهاشیو تمج   فی بودم اما از تعر

 .دادینم

 ی کردن که م  یم اد یداغش را ز  ازیدخترها پ  هی هم بق  دیشا ای

  ف یدوتا تعر  دنیمرد بهشون با شن  هیشدن    ک یگفتن با نزد

 .زننیدلشون کبوترها و پروانه ها بال بال م ی ازشون تو

 .خودش بود  ی جنتلمن برا ی بشر که نمونه  نیا

کارم افکارم    نیتکان دادم انگار قصد داشتم با ا  یرا به نرم  سرم

 .زمیو بهم بر

بود با دستم کنار زدم که   ختهیر  میشونیپ  ی رو که رو   موهام

تو  دیباز خند اتصال  ی و    ی دلم گفتم: حتما دکمه خنده اش 

 .خندهی م یکرده ه
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شدن دستش به صورتم  انگار دکمه استپم زده   کیبا نزد  اما

 .شد

 .د ی کش میشونیپ ی رو  یانگشتش را به نرم سپهر

  .شده ی آرد -

 .اومد دست هام رو نشستم ادمیتازه  من

 .عقب برم که سپهر دستم و گرفت یقدم خواستم

 ؟ ی به حرف هام فکر کرد -

 .تله گرفتار شدم  ی موش تو هیشب کردمیم حس

کنم اما من بهت حس دارم از همون   تتیاذ  خوامی: من نمسپهر

عروس د  یشب  نم  نیا  دمتیکه  و   رمیبگ  دهیناد  تونمیحسم 

حرف ها و    نیا  یکن یخودت جذب ممن و به    ادیازت خوشم م

 .بشناسمت شتری ب خوامیمن م زنمیبهت زدم اما باز هم م
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 ی شک ب  یمرد ب  نیشد نگاهش کردم ا  نییگلوم باال پا  بکیس

اما لعنت به من که حت عالقه اش به   دنی از شن  ینقص بود 

 .ختی نر ی خودمم هم دلم براش هُر

دزد  نگاهم چشمهاش  از  فحش  دمیرا  مبارکش   یو  جد  نثار 

 .رفته بود یبشر به ک نی فرستادم که معلوم نبودم ژن ا

را گرفت فشار  چونه به   ی ام  تا  بهش وارد کرد مجبورم کرد 

 .چشمهاش نگاه کنم

فکر و کردم اما دست خودم نبود که بچه    نیدونم چرا ا   ینم

 ه یحتما    ی اومد ووو  یاز آب در م  یپسر خوشگله چ  نیمن و ا

 ..یتوله جذاب مامان

خند  ناخوداگاه فکرم  بد    دمیاز  انگار  که  جان  سپهر  بله  که 

خنده به خاطر حرف    نیبرداشت کرده بود و فکر کرده بود ا

ماه  کش یرمانت   ی ها لبخند  و    لمیتحو  یکش  یهست  دادم 

 .زد یکنارش هم چشمک
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 .رم ی گیجواب مثبت ازت م ی لبخندتو من به جا نیهم -

  د یبار بلندتر خند  ن یبشر گرد شد که ا  نیا  ییاز پرو  چشمهام

 .د یلبم را بوس  یپروا سرش رو خم کرد درست چند سانت   یو ب

 .کرد و سرش رو عقب نبرد مکث

 .وقته دوست داشتم ببوسمت طعمت و مزه کنم یلیخ -

م  فکر باز هم  گاز  خواد یکردم  با  اما  ام    ی ببوسه  از چونه  که 

سرم و تند عقب بردم که نگاهم    دمیکش  ی خفه ا  غیگرفت ج

 .افتاد زدنیبه چشم هاش که برق م 

  .د یاز برق چشم هاش لرز تنم

بعدها با    تونستمینم  گه ید  دمی کش   یاالن پا پس م  نیهم  اگر

 .بشر هر چقدر محترم که باشه دست و پنجه نرم کنم  نیا

 ... ی لیخ یلیکارت خ نیا نیبب -

 .دی حرفم پر انیم
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 ...ی تو االن دوست دخترم یماه -

از تعجب باز و بسته شد سپهر با مزه شونه هاش رو باال   دهنم

انداخت و من هاج و واج به خودم اشاره کردم که سپهر اجازه  

 .بزنم که ادامه داد  ینداد تا حرف

سر ماه نشده خودت ازم    بندمی شرط م  میمدت آشنا ش  هی -

 .یکن  ی خواستگار

ا  ریز  یپق بشر سلطان اعتماد به نفس بود که   نیخنده زدم 

 .دی و شرط خند دی ق یسپهر هم ب

بشم اصال    ایمن شو من برات در  یتو ماه  یقبول کن ماه  -

 ..من شو یبشم اما تو ماه انوسیاق

  ی که م   ی به چشم هام بود انگار با هر جمله    رهیمدت خ  تموم

 .کنم  یکرد تا نتونم مخالفت یگفت من و طلسم م

خورده    هیجلو گذاشت و هنوز نگاهش به چشم هام بخ  یقدم

 .بود
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پروا دور کمرم حلقه شد و سرش تو گردنم فرو    یدستش ب  که

 .صداش کنار گوشم بلند شد دیبو کش قی رفت عم

 آخش  -

شب   ی طور درست  گفت  ها  نیهم  هیآخش  بچه  که    ی پسر 

که پاهاشون رو دراز    نیو هم  ان یخسته و کوفته از کوچه م

 ...کنن درست همون طور ی آخش م یخستگکنن از  یم

 .زبون مبارکم و تکون دادم  بالخره

 ...وسط نیا  هیچ  ی آخش  برا ی کوه کند  یخسته نباش -

 .رو عقب برد سرش

بغلت کردم بوت کردم حاال دارم   الهامیاز بس تو فکر و خ -

و فتح   یقلعه    کنم یکنم حس م  یکار و م  نیا  تیواقع  ی تو

 .کردم 

پهن سپهر نگاهش    ی از کنار شونه    نایم  ی صداو با    دمیخند 

 .کرد
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 .اد یم یسوختگ ی بو ی: ماهنایم

ا  نایم و  گذاشت  ناتموم  را  گرد شد   ی با چشما  نباریحرفش 

به من که سپهر دستهاش و دور کمرم حلقه کره بود شد    ره یخ

 اره یکه خم به ابرو ب  نیکه سپهر بدون ا  دیکش  ی خفه    غیو ج

و    هیشب لبم  باز هم کنار  و  ها سرش و خم کرد  بچه سرتق 

 .دیبوس

 ..یکن ینگاه م ی خوب دوست دخترمه چرا انطور -

  ی اش هنگ کرده بود مکث  دهیو د  دهیکه انگار از شوک شن  نایم

 .زد ادیبلند فر ی هوا با صدا یکرد ب

 آهووووو  -

وگرنه    مینداشت  ی مشتر  چیو خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ه 

 .موند یبرامون نم ثتیآبرو و ح

 .به ما اشاره کرد نایاومد م مهیسراس  آهو

 .بشر امروز چه خوش خنده شده بود نیو ا دیخند سپهر
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  ن یا  ی گرما به گلستان ماه  ی ها   ق یخانم رف  نایآهو خانم م -

ساعت به بعد دوست دختر    نیاز ا  کنمیاعالم م  زتونی دوست عز

 .من هستش

 .لبش حرف زد ی مدت با لبخند رو تمام

  ه یاما آهو زل زد به چشم هام دنبال    دیخند  یاز خوش  نایم

که   یبرق چشم هام بود.. از همون برقنه دنبال    ای حس بود  

 ... بود اما من دایپ یسپهر از صدفرسخ ی چشم ها ی تو

 .تنها لب هاش و به طرح لبخند کش داد  آهو

 .کرد  یپرحرف ناینزد اما به جاش م یحرف

 ی ... وا  ی... آهو تو خبر داشت  مم یخبر  یچندوقته چرا ما ب -

 ... کی ک ی...خوب خوب ماه نی ایبهم م یلیخ

  نبار ی مبارکم به کار افتاد و ا   ی نی تازه انگار ب  ک یک  دنیشن  با

و شوکه    دیسپهر باال پر  ی که شونه ها  دمیکش  یغیخودم ج

 توجه بهش هجوم بردم سمت فر  ینگاهم کرد که من ب
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بلهههه  باال فر   دم یکامل سوخته شده بود تازه فهم  کیک  ی رو

هم فشار دادم   ی و لب هام و رو   نشییو روشن کرده بودم نه پا

 .سوخته نگاه کردم کیبه ک

 دن یاتفاق از د  نی .. اشکال نداره .. ا  ی چه کرد  زم یعز  -سپهر

 .بوده اری

  ز ی خنده ر  ی صدا  دنیمتوجه حرف سپهر نشدم اما با شن  اولش 

بشر    نیته بودم که امخ آکبندم و به کار انداختم و بله گف  نایم

 .داشتن اعتماد به نفس کم از بردار گوالخش نداره  ی هم تو

ذهنم پررنگ بشه    ی بود تا سردار تو  یکلمه کاف  نیهم  گوالخ

من و سپهر    دی فهمیکه م   یچرا دوست داشتم وقت  دونمیو نم

 .نم یالعملش را بباونجا باشم و عکس  میرل زد

  ی که تو  یمرد گوالخ  ری سوخته بود ذهنم درگ  ک یبه ک   نگاهم

ند امروز  به  تا  شب  اون  از  من  پناه  شد  برام  شب    ده یاون 

 .بودمش
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 .رو بازوم به خودم اومدم سرم و چرخوندم ینشستن دست  با

ه سپهر افتاد که با همون لبخند که انگار رو صورتش  ب  نگاهم

 .شده بود افتاد ینقاش

 .دی گفتم که با صدا خند یهوووم

  ..یعشقم  ،ی، جوونم  یکنم جانم  یمعن  یهوووم و به چ  نیا -

 .و لوچ کردم چشمام

 ...یمترجم هم هست  ی نگفته بود -

کش  ی حرفه    یلیخ  و کنار  و  خودم  نشه  متوجه  تا    دمیکه 

 لش یهم تحو  ی از رو بازوم برداشته شه لبخند ژکوند  دستش

 .دادم

*** 

  ی درست اگر حساب کنم چهار روز هست که سپهر زورک  االن

 .با من رل زده 

 .گلوم چاقو نذاشته ریدرسته ز یزورک  گمی م حاال
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انگار زبونم الل شد نتونستم   ی خدا خودت که شاهد بود  اما

 . نخورده پسرخاله نشو خوب ی سرجات چا نیبگم بش

 .و پررنگ کردم   میلب نارنج رژ

 .کرده بودم  یح ی مل شی نقصم که آرا یشدم به صورت ب ریخ

مرد جنتلمن به تمام   هیچهار روز نشون داد    نیواقعا تو ا  سپهر

 .مدار یکنارشم حس خوب ای  زنهی بهم زنگ م یمعناست وقت

 کنه یم  تمیاذ ستیانگار سرجاش ن ستیدرست ن ی زی چ هی اما

 .شهیبهش توجه کنم اما نم  خوامینم

 .بوسم کنه ا یلمسم کنه  خوادیم شهیم کمی سپهر نزد یوقت

 .کشمیمن ناخودآگاه کنارم  اما

 .دادم رونیو پرصدا ب نفسم

نگاهم به صورت آهو   دمینگاه گرفتم و چرخ  نهیی که از آ  نیهم

 .کرد افتاد  یکه متفکر نگاهم م
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ه  هیچ - اومدم  که  ظهر  از  م  ی دار  یآهو  حرف   یکنینگاه 

 ...چته یزنینم

با   یوقت  نمی تا اون ذوق و شوق و بب  کنمیدارم نگاه م   یه  -آهو

االن که قراره   ای   نمیتو صورتت بب  یزنیتلفن باهاش حرف م

بب انگار که   ی کرد  شیآرا  ی عاد  یلیتو خ  نی نیهمو  نه  انگار 

 ...تو چته یوسواس چیبدون ه ینیقراره دوست پسرتو بب

 .شدم که آهو ادامه داد رهی و منگ بهش  خ جیگ

بهتر از خودم     ی دخالت کنم اما تو تنها دوست من  خوامینم -

 ...نشده ریبگو تا د یچته ماه شناسمتیم

بگم از    خواهم یندارم به سپهر م   یحس  چ یبگم که ه  خواهم یم

 ..افته   ینه قلبم به طپش م  خورهینه ازش حالم بهم م  نشیدید

ا  خواهم یم صدا  قی رف  نی به  با  اما  موبا  ی بگم  الل    لشیزنگ 

 .شمیم

@DONYAIE M
AMNOE



232 
 

به سمت    زنهیم  رجهی قشنگ ش  شهیآهو روشن م  ی و رو  رنگ

 .دهیاما قبل جواب دادنش انگشتش و برام تکون م لشیموبا

 ...رفت ها  ادمی یفکر نکن میزنیبعد باهم حرف م -

پنهون کنه    تونهیکه نم  یآهو با ذوق  دمیبراش تکون م  ی سر

 .دهیجواب م

 ...بله -

  ی با ناز  خندهیبه حرف پشت خط و م  دهیگوش م  کنهیم  مکث

 .کنهیصداش م یکه چاشن

 ...جانم -

 .شم یاش م رهیخ  نهیبه س دست

 .کنمیم سهیچرا اما خودم را با آهو مقا دونمینم

ذوق شوق نکردم    نطوریکدوم از تماس ها سپهر ا  چیه  ی برا  من

 .و مجنون باشن  یلیمگه قراره همه ل   گمیم  یچرا هووف به درک

@DONYAIE M
AMNOE



233 
 

 ست یدر کار ن  یدن یتهش جدا شدنه رس  یدوست  نیهم ا  بعدش

 .الیخی پس ب

 غ ی ج  ی حس هام بودم که با صدا  ه یتجز  ی چقدر تو  دونمینم

 .امی آهو به خودم م 

 ... آه بدو کوروش اومده ی چته باز غرق شد یماه -

 ..کنهیبه خودش اشاره م نطوریهم

 ..شدم ی جور  هی کنمینه حس م ایواقعا خوب شدم  یماه -

 ی دیپوش  ی کوتاه ش که با جوراب شلوار  راهنی پ  ی رو  نگاهم

براش    دمیسشوار کش  ییبایکه به ز  ی و موها  ح یمل  ش یبا آرا

 .د یچرخ

م - توله  بسنج  ی خوایاووف  و  کوروش  صبر  بگما    یامشب 

آمپرش نزنه   هوینداره مواظب خودت باش    نهایکوروش صبر و ا 

 ...باال

 ..شهیدختر چهارده ساله رنگ به رنگ م  ه یشب آهو
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 ...خندم یبلند م ی با صدا من

 .رمیو پشت سر آهو م  ندازمیموهام م ی را آزادانه رو شالم

 .کنهیدرها و قفل م آهو

 خوام ی دروغ گفتم که م  یب  یدارم من به ب  ی حس بد  یماه -

 ...بخوابم

 .شونه اش زدم به

چندبار بهت گفته   یب  یانگار ب  یخوب خره چرا دروغ گفت -

 ..نرو ی بر ییخوایکه م ی جا

 .بغ کرده نگاهم کرد  آهو

 کم یخواهرش شهرستان    شیکنم دو روز رفته پ   کاریخب چ -

  رم یمن دارم م  یب  یحال و هواش عوَض بشه زنگ بزنم بگم ب

 یسه صبح برگردم خونه مهمون  ایقراره ساعت دو    یدور هم  هی

ها اگر زنگ    یهست نگران من نش یهم دختر و پسر قرو قاط

 ...نتونستم جواب بدم ی زد
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 .دمیرا گرفتم و کش  دستش

خونه    میام برگرد  هیمن پا  یکن  ی نطوریاگه قراره اخب حاال   -

  ..مینیتا صبح بب میلم بد میبذار لمیف هی

 .شد  ادهیما پ  دنیبا د نشیکوروش که از ماش  دنید با

 .همون گنجشک پر مخ آهو هم پر شد مثل

 فراموش شد. یی، عمه و دا یب یب کالن

ذهنم پررنگ بشه    ی بود تا سردار تو  یکلمه کاف  نیهم  گوالخ

من و سپهر    دی فهمیکه م   یچرا دوست داشتم وقت  دونمیو نم

 .نم یالعملش را بباونجا باشم و عکس  میرل زد

  ی که تو  یمرد گوالخ  ری سوخته بود ذهنم درگ  ک یبه ک   نگاهم

ند امروز  به  تا  شب  اون  از  من  پناه  شد  برام  شب    ده یاون 

 .بودمش

 .رو بازوم به خودم اومدم سرم و چرخوندم ینشستن دست  با
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به سپهر افتاد که با همون لبخند که انگار رو صورتش    نگاهم

 .شده بود افتاد یقاشن

 .دی گفتم که با صدا خند یهوووم

  ..یعشقم  ،ی، جوونم  یکنم جانم  یمعن  یهوووم و به چ  نیا -

 .و لوچ کردم چشمام

 ...یمترجم هم هست  ی نگفته بود -

کش  ی حرفه    یلیخ  و کنار  و  خودم  نشه  متوجه  تا    دمیکه 

 لش یهم تحو  ی دستش از رو بازوم برداشته شه لبخند ژکوند

 .دادم

*** 

  ی درست اگر حساب کنم چهار روز هست که سپهر زورک  االن

 .با من رل زده 

 .گلوم چاقو نذاشته ریدرسته ز یزورک  گمی م حاال
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انگار زبونم الل شد نتونستم   ی خدا خودت که شاهد بود  اما

 . نخورده پسرخاله نشو خوب ی سرجات چا نیبگم بش

 .و پررنگ کردم   میلب نارنج رژ

 .کرده بودم  یح ی مل شی نقصم که آرا یبه صورت ب شدم ریخ

مرد جنتلمن به تمام   هیچهار روز نشون داد    نیواقعا تو ا  سپهر

 .دارم یکنارشم حس خوب ای  زنهی بهم زنگ م یمعناست وقت

 کنه یم  تمیاذ ستیانگار سرجاش ن ستیدرست ن ی زی چ هی اما

 .شهیبهش توجه کنم اما نم  خوامینم

 .بوسم کنه ا یلمسم کنه  خوادیم شهیم کمی سپهر نزد یوقت

 .کشمیمن ناخودآگاه کنارم  اما

 .دادم رونیو پرصدا ب نفسم

نگاهم به صورت آهو   دمینگاه گرفتم و چرخ  نهیی که از آ  نیهم

 .کرد افتاد  یکه متفکر نگاهم م
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ه  هیچ - اومدم  که  ظهر  از  م  ی دار  یآهو  حرف   یکنینگاه 

 ...چته یزنینم

با   یوقت  نمی تا اون ذوق و شوق و بب  کنمیدارم نگاه م   یه  -آهو

االن که قراره   ای   نمیتو صورتت بب  یزنیتلفن باهاش حرف م

بب انگار که   ی کرد  شیآرا  ی عاد  یلیتو خ  نی نیهمو  نه  انگار 

 ...تو چته یوسواس چیبدون ه ینیقراره دوست پسرتو بب

 .شدم که آهو ادامه داد رهی و منگ بهش  خ جیگ

بهتر از خودم     ی دخالت کنم اما تو تنها دوست من  خوامینم -

 ...نشده ریبگو تا د یچته ماه شناسمتیم

بگم از    خواهم یندارم به سپهر م   یحس  چ یبگم که ه  خواهم یم

 ..افته   ینه قلبم به طپش م  خورهینه ازش حالم بهم م  نشیدید

ا  خواهم یم صدا  قی رف  نی به  با  اما  موبا  ی بگم  الل    لشیزنگ 

 .شمیم
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به سمت    زنهیم  رجهی قشنگ ش  شهیآهو روشن م  ی و رو  رنگ

 .دهیاما قبل جواب دادنش انگشتش و برام تکون م لشیموبا

 ...رفت ها  ادمی یفکر نکن میزنیبعد باهم حرف م -

پنهون کنه    تونهیکه نم  یآهو با ذوق  دمیبراش تکون م  ی سر

 .دهیجواب م

 ...هبل -

  ی با ناز  خندهیبه حرف پشت خط و م  دهیگوش م  کنهیم  مکث

 .کنهیصداش م یکه چاشن

 ...جانم -

 .شم یاش م رهیخ  نهیبه س دست

 .کنمیم سهیچرا اما خودم را با آهو مقا دونمینم

ذوق شوق نکردم    نطوریکدوم از تماس ها سپهر ا  چیه  ی برا  من

 .و مجنون باشن  یلیمگه قراره همه ل   گمیم  یچرا هووف به درک
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 ست یدر کار ن  یدن یتهش جدا شدنه رس  یدوست  نیهم ا  بعدش

 .الیخی پس ب

 غ ی ج  ی حس هام بودم که با صدا  ه یتجز  ی چقدر تو  دونمینم

 .امی آهو به خودم م 

 ... آه بدو کوروش اومده ی چته باز غرق شد یماه -

 ..کنهیبه خودش اشاره م نطوریهم

 ..شدم ی جور  هی کنمینه حس م ایواقعا خوب شدم  یماه -

 ی دیپوش  ی کوتاه ش که با جوراب شلوار  راهنی پ  ی رو  نگاهم

براش    دمیسشوار کش  ییبایکه به ز  ی و موها  ح یمل  ش یبا آرا

 .د یچرخ

م - توله  بس  ی خوایاووف  و  کوروش  صبر  بگما    ینجامشب 

آمپرش نزنه   هوینداره مواظب خودت باش    نهایکوروش صبر و ا 

 ...باال

 ..شهیدختر چهارده ساله رنگ به رنگ م  ه یشب آهو
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 ...خندم یبلند م ی با صدا من

 .رمیو پشت سر آهو م  ندازمیموهام م ی را آزادانه رو شالم

 .کنهیدرها و قفل م آهو

 خوام ی دروغ گفتم که م  یب  یدارم من به ب  ی حس بد  یماه -

 ...بخوابم

 .شونه اش زدم به

چندبار بهت گفته   یب  یانگار ب  یخوب خره چرا دروغ گفت -

 ..نرو ی بر ییخوایکه م ی جا

 .بغ کرده نگاهم کرد  آهو

 کم یخواهرش شهرستان    شیکنم دو روز رفته پ   کاریخب چ -

  رم یمن دارم م  یب  یحال و هواش عوَض بشه زنگ بزنم بگم ب

 یسه صبح برگردم خونه مهمون  ایقراره ساعت دو    یدور هم  هی

ها اگر زنگ    یهست نگران من نش یهم دختر و پسر قرو قاط

 ...نتونستم جواب بدم ی زد
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 .دمیرا گرفتم و کش  دستش

خونه    میام برگرد  هیمن پا  یکن  ی نطوریخب حاال اگه قراره ا -

  ..مینیتا صبح بب میلم بد میبذار لمیف هی

 .شد  ادهیما پ  دنیبا د نشیکوروش که از ماش  دنید با

 .همون گنجشک پر مخ آهو هم پر شد مثل

 .فراموش شد یی، عمه و دا یب یب کالن

[1/8/2022 2:42 AM] 

 79پارتـــــــ 

دور با درسته آهو   کیکوروش نگم که چطور با چشمهاش    از

 .هم روش آب  وانیل هیرا خورد 

کوروش هول شد و مچ   یکن  سی دهن سرو  ین ی سنگ  ری ز  آهو

 .خورد تا خواست با سر بخوره کف کوچه  چیپاش پ
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از خدا خواسته مثل چ  بله به   یکوروش  اومد آهو  جا    با سر 

رفتت تو چال و چوله کف کوچه تو بغل پر عطش کوروش فرو 

 .رفت

دور    چکی پ  نینموند و درست ع  کاریکوروش هم ب  ی دستها

 .دیچ یتن آهو پ 

 ط یهم اون بوس که کوروش تو اون شرا  نمیب  ز ی ت  ییچشما  از

 .کنج لب آهو کاشت دور نموند

  ی رو  نیا  دنیاز د  میشد  نیسالم و صلوات و نذر سوار ماش  با

 .کوروش واقعا خنده ام گرفته بود

سرکار گذاشتن دخترها    شیکه سرگرم  ی، کوروش  کورووووش

بود حاال خودش دست    یو جک ساختن راجب عشق و عاشق

 .مجنون و فرهاد بود از پشت بسته بود یهر چ

 .کردیآهو نگاه م  به یوقت شدیچشم هاش چلچراغان م  یلعنت

 ...آهو هم کم از کوروش نداشت  نیهمچن و
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حسود  اون دلم  ته  عشق   کردمیم  ی ته  به  سوزن  سر  اندازه 

 .نشونیب

  صدا کوروش به خودم اومدم با

 اده یپ  ن ینگاهش به آهو که از ماش  شهی که مثل هم   همونطور

 .بود رهیشده خ

پ - خوب  م  ادهی مادمازل  سرما  آهو  داخل    م یبر  خورهی شو 

 .ساختمون

 .چپ نگاهش کردم چپ

 .هوا سرما بخوره نیمگه آهو بچه شش ماهه هست تو ا -

 ی جواب نذاشت که خدا  یحرفم و ب شهی هم مثل هم  کوروش

 .وقت بهش بگم زبون نداره الل هست هینکرده 

بچه تو قنداقه حاال اگه خواهر شوهر    ستیبچه شش ماهه ن -

 ...نییتموم شد بپر پا تیباز

 .دم یخند
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و   میدق و دل  ارمیدر ب  ی واسه هاله که نشد شوهر خواهر باز -

 ...هیحرف کنمیم ادهیزن تو که دوست خودمه پ  ی رو

 .باال برد میو بالخره دستهاشو به عالمت تسل د یخند کوروش

 ار یدرب ی تو اصال مادرشوهرباز  رمیمن بله رو از آهو بگ -

[1/8/2022 2:42 AM] 

 80پارتـــــــ 

ن  میسه وارد ساختمون شد  هر   ه یبودم. شب  ومدهیتا به حال 

رفته بودم نبود که از دود    ی چندبار  تیکه دوران جاهال   یپارت

 .ی نیرا بب تینشه دو قدم گاریس

کوروش    هامون  ش یدرآوردن لباس هامون چک کردن آرا  بعد

ها پشت سرشون راه    میتیدست آهو را گرفت و منم همچو  

  نم ی آشنا بب  افهی تا ق  دی دختر و پسرها چرخ  ونی افتادم نگاهم م

 .نبود ی اما انگارخبر
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 ی حتما پسر  نکهیبا فکر ا  دهیدور کمرم ترس  یدست   دنی چیپ  با

که تو صدا آهنگ جز به گوش   دمی خفه کش  غی مست کرده ج 

  ی بن  چ یکوروش و  آهو که دو قدم ازم جلوتر بودن به گوش ه

 .دیبودن نرس یکه در حال خوشگذرون ی بشر

کردن   ی کوروش و آهو هم دستشون درد نکنه فقط نگاه  که

  ن یولبخند زدن و بعدش دوباره به راهشون ادامه دادن همه ا

آنال  ثان  زهامی اتفاق ها و  با شک    دیول نکش ط  هیدو و سه  که 

و هم زمان چپ    دمیسپهر خند  دنیسرم و چرخوندم و با د

 .چپ نگاهش کردم

  دمیترس -

چشمهام و لبهام چرخ   نیبا شور نگاهم کرد نگاهش ب  سپهر

 .خورد. سرش را کنار گوشم خم کرد

 .که دختر ی نخورده مستم کرد -
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  دم ی دستش را از دور کمرم باز کنه به سمتش چرخ  نکهیا  بدون

 .هواسش به ما نبود یکس

 .گفتم  یهام و غنچه کردم و هوم لب

 ...یپس قهوه الزم  -

  ی مدت گاه  نی ا  یسپهر برعکس گوالخ اخمو بود تو  دیخند

 .کردمیم سهیجهت مقا یمثل االن اخالق هاشون و باهم ب

 .د یچسب  واریبه د  مهارت من را به سمت عقب هول داد کمرم   با

از د  هی  یوقت   گهینه د - و    کنهیمست م  یزن  دنی مرد  فقط 

  فقط

 .دیبوس سشیخ  ی را خم کرد با عطش لبام و با لبا سرش

باال رفت و    دیبوس  یبا شور م  ی طور ناخوداگاه  دستهام  که 

 .حلقه شد دور گردنش 

 .چشمهاش برق زد نباری شوکه شده نگاهم کرد و ا هیثان ی برا
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کوروش بود همون طور که   ی برق چشما  هیچشمهاش شب  برق

 ..زدی برق م  کردیآهو را نگاه م یوقت

ند  از نبودم من محبت  که  برق چشمهاش    دهیسنگ  از  تنم 

 .دی لرز

چند    ن یکه هم  یاز شرم  میجدا شد  ری بوسه نفس گ  هیاز    بعد

رو  سرم و تو گردنش ف  کرد یم  ییتو وجودم خودنما  ش ی لحظه پ

 .کردم 

 .دیگلو خند ی سپهر تو که

بگم   شمایم  یبه حال  یحال  خورهی نفس هات به گردنم م   یماه -

 .یباش انیکه در جر

 ی سرم را عقب بردم و با مشت کم جون   ی حرفش تند  دنیشن  از

 ..اش زدم نهیبه س

 .. ی باز پسر خاله شد ایح یب -

 ..کرد یشی اخم نما دیخند
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  ی به حال  یبرات حال  کنهیپسرخاله نداشتت غلط م  نکهیاول ا -

تو    ی حرفهاست و برا  نیمن درجه ام باالتر از ا  نکه یشه دوم ا

 .بشم ینشم واسه ک ایح یب

  ستاده یا  زی که دور م  ی به چند دختر  یچرخوند و نگاه  سرشو

 ..اشاره کرد دادنیبودن و با آهنگ بدن هاشونو تکون م

 شم  یبه حال  یاونا حال   ی برم برا  ستین  یاگه واسه تو مشکل -

. 

عضله   مونیمشت پدر مادر دار به بازو پر پ  هیواقعا    گهی د  نباریا

 .گفت یزدم که آخ  شیا

 .مواظب چشماهات و حالت باش ها -

نگاه    دنیانگار سپهر هم از د  کردمیمن بودم که حسادت م  نیا

از قبل بغلم کرد   یبلند ب  دی که خند  دی و لحنمم فهم پرواتر 

 .از لبم گرفت یکام
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خ  - بگم  ه  یل یاگر  زن  چیوقته  و  ن  یدختر    ومده یبه چشمم 

 چی ه  دمت یاز اون شب که د  یاما واقعا ماه   شهیم   ی   شهیکل

 .ادیبه چشمم نم یدختر و زن

[1/8/2022 2:42 AM] 

 8۱پارتـــــــ 

 ی بار جا   نیاعتراف صادقه انه اش ا  دنیبگم اگر از شن   دروغ 

 .دیبار دلم لرز  نیاول ی تنم برا

بچگ  اره از  که  همون  ب  ی دلم  خاطر  که    ی مرد  ی مهر  یبه 

 ی اسمش به عنوان پدر تو شناسنامه ام ثبت شده بود. دلم از ب

سنگه   کردمیکه فکر م  یسنگ شده بود حاال همون دل  شیمهر

 .ظرف ژله تو نی درست ع دی لرز

بود که نگاهم گره خورد    شعورشیب   ی تو چشما  ی چ  دونمینم

 .ازش دل بکنم تونستمیبهش نم
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طالب دوباره   شی ایح یدهنم و فرو دادم لب هام با تموم ب  آب

 .لب هاش بود 

معلوم بود خم شد و باز هم    ی طاقت  یکه از رفتارش ب  سپهر

از لب هام گرفت که مطمئن شدم تموم   ی پدر و مادر دار  یکام

 .رژ لبم پاک شده سرشو عقب برد چشمک بامزه بهم زد

 ...وقت با منه تشنه دوئل نکن چیه -

 .اش به نگاهمون بود اشاره

  هر دو میشی که بازنده م  -

 .و فراموش کردم  شیپ قهی شرم و خجالت چند دق  تموم

 .ی گیم  بیغ  ی آخه دار ی شغل داد ریینکنه دکتر تغ  -

 .شونه هاش و بامزه باال انداخت دیخند

 .باهم میروز تو جا خلوت دوئل کن هیمن که از خدامه  - 

 .را کنار گوشم خم کرد سرش
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  اون زبونت و بخورم دم یبرنده دوئل شدم قول م یکه وقت -

پروتر نشه با   نی بگم تا از ا  ی ز یکه خواستم چ   ن یهم  دیخند

و    دیبه سمتش چرخ   کردیکه سپهر رو صدا م  ی مرد  ی صدا

 .سمتش رفت یقدم

 .دم یبلند آهنگ صدا مکالمشون و نشن ی خاطر صدا به

 .بعد از چندبار تکون دادن سرش به سمتم اومد سپهر

 نگاهم کرد  طنتیش با

چک کن تا اون موقع منم سر   شتویدور برو آرا  هیبه نظرم   -

 .بچه ها شی پ میبر امیبزنم ب یکیبه 

 .کودن ها به صورتم اشاره کردم  هیشب

 .شده اهی چشمام س ریچرا مگه نکنه ز -

 .و کشدار نه گفت دیرو لبش کش زبونشو

 ....اما لبت -
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 .افتاد چپ چپ نگاهش کردم میدو هزار تازه

 ی ارث  ییخانواده فکر کنم پرو  نیاز اونجا که تو ژن خاندان ا  که

 .بود

 لب دوست دخترم بود  -

و دستش و پشت کمرم گذشت با دستش همونطور که   دیخند

از رو پ  اتاق  کردینوازش م  راهنمیکمرم و  که   یمنو به سمت 

 .کرد  ییلباس بود راهنما ضیتعو

شدن کار دست هر    داریفس فس نکن که سنسورهام ب  یماه -

 .دمیدومون م

و   نبار یا  گهید انگشتم  برگشتم  سمتش  به  و  نکردم  سکوت 

 .صورتش تکون دادم ی جلو

  رانهیا ستین ی کرد یم یکه زندگ یفرنگ نجایا -

 حرفهات باش مواظب

 .و خم کرد و انگشتم را گاز گرفت  سرش
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ناق  ی خوایم - بزنم سنسورهامو  از    ی ص کنم خوب عضوبرم 

 ..بدنمه چکار کنم

 .لب غر زد اما انقدر بلند که به گوشم برسه  ریو مثال ز   دیخند

  ران ی و تو ا  کنهی انگار مردها فرنگ فقط سنسورهاشون کار م  -

  رانهیا  نجایا گهیجور م هینه  

شکن  به دندون  جواب  م  یوقتش  جا  دادمیبهش  به   ی فعال 

براش نازک کردم و که   یجواب دادن بهش فقط پشت چشم

 .تو هوا برام فرستاد یبهش بربخوره بوس نکهیبدون ا

 یبه صورتم انداختم وقت   یرژم را دوباره زدم نگاه  نکه یا  بعداز

 .اومدم رونیق ب از اتا ستی ن یمشکل دمید

نگاهم دنبال سپهر   نطور ی هم  دمیاما سپهر را ند  دیچرخ  نگاهم

شن با  ح  ی صدا  دنیبود  که  به    ی برا  ف یجذاب  بود  گوالخ 

 .دمی سمتش چرخ
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مدل ها بود اگر    هیبگم درست شب  تونستمینگاه فقط م  هی  ی تو

درست    ری نفس گ  گفتمیکلمه راجبش بگو م  هی   گفتیم  یکس

کرد واقعا   شهیرا نداشتم اما خوب چه م  دنشی بود که چشم د

که اون    زدیکه حرف نم  یبود اما تا وقت  رینفس گ  تشیجذاب

 .نبود  شیب یموقع گوالخ

که کم کم داشتم   ی طور کردیفقط نگاهم م  یحرف  چیه بدون

 .هست  یمشکل شمینکنه تو لباس و آرا کردمیشک م

معروفش    یقدم  که پوزخند  اون  لبش  رو  برداشت  به سمتم 

 .نبود

  ی خوایم  یلفظ  ریبگم ز  خواستمیم  گهیکه د  یاز نگاه طوالن   بعد

 .شدم جی که با حرفش گ یمتلک بارم کن  نکهیا ی برا

و سمت سپهر   ی دادیبار شده به حرفم گوش م  کیکاش   -

 .نه کاش اون مرد سپهر برادرم نبود  ای یرفتینم
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فهم  خوب لحنش   یچ  دمیبالخره  آرومه  انقدر  چرا  اما  شد 

 .داد رونینگاهش سرش را باال برد و نفسشو با صدا ب

حرف  از کنارم گذشت و من را پشت سرش جا گذاشت   بدون

 .که خشک شده بودم یمن

  ی چی ه  یچی االن بهم متلک نگفت؟ بهم پوزخند نزد؟ ه  نیا

 .نکرد سرمم داد نزد دمیتهد

محکم   ی و از پشت نگاهش کردم که چطور با قدم ها  دمیچرخ

 .با عشوه به سمتش رفتن دنشیو چند دختر با د رفتی راه م

برا   حرفش  چند  ی را  اما    نی خودم  کردم  تکرار  من   ا یبار 

تو هوا گفت   ی ز ی چ  هی  یگوالخ وحش  نیا  ایکج بود    میدوهزار

 .زده باشه نگم الل هستش یکه حرف

دست  با شدن  سپهر    یحلقه  که  چرخوند  لبخند  با  و  سرم 

 .کرد  ک یبهم زد و سرش رو به صورتم نزد ی لبخند

  هی بق شیپ میبر -
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 .میرفت هیبه سمت بق براش تکون دادم که باهم  ی سر

ازشون   دن یرقصیوسط داشتن م  ی و آهو تو  کوروش نگاهمو 

که گوشه سالن جلو   یگرفتم سپهر  منو به سمت مبل راحت

 .کرد ییبود راهنما ی پنجره قد

که    نینشستم سپهر هم کنارم نشست هم  یمبل راحت   ی رو

 یسرم را باال آوردم تازه نگاهم به سردار افتاد که کنارش زن

 .نشسته بود سپهر خودش و به سمتشون خم کرد

  ی سالم نورا چطور -

سپهر زد همون   ی به رو  ی لبخند  یعسل  ی زن با چشمها  همون

 .دیکش یسردار م  ی پا  ی طور که دستش و با ناز رو

  یسالم سپهر جان خوبم تو خوب  -

 .من اشاره کردچشم به  با

  یکنینم یمعرف -
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به سمتم کش  سپهر رو دوباره  نورا خودش  اشاره  و من   دیبا 

چرا تمام  وجودم ناخوداگاه چشم شد و به سردار زل    دونمینم

بود نگاهش به   یدرنگ ی دستش جام مشروب سف  ی زدم که تو

 .پاش بود ی نورا که رو فیدست ظر

  ی دستش را دور کمرم انداخت و با همون لبخند که جزئ  سپهر

 .از صورتش بود رو به نورا کرد 

  یخانم خوشگله هم ماه نیا -

دست سپهر شد که دور    خیسرش را باال آورد نگاهش م  سردا

 .حلقه شده بود کمیکمر بار

 .که تو صداش بود ی با همون ناز  نورا

  زمیخوشبختم عز  -

سربهش    یجواب  نتوتستم براش  تنها  که    ی بدم  دادم  تکون 

 .دینفس سر کش  کی سردار جام مشروبش و 
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ما   ی توش بود جلو  یرنگ  ی که جام ها  ینیبا س  یپسر جوان  که

رو جلو من گذاشت و   یکیخم شد سپهر دو جام برداشت و  

 هم جلو خودش یکی

 .من نشستن گهیو آهو هم اومدن سمت د کوروش

ازش خورد نگاهم را    کمیجامش را تو دستش تکون داد    سپهر

از سردار که نورا سرش و کنار گوشش خم کرده بود داشت  

 .گرفتم زدی حرف م

 ی کردم قلپ  کیبرداشتم به لبم نزد   زیمشروبم را از رو م   جام

 .بارم نبودم نیوردم اول ازش خ

مهمون  نیچند تو  هم  قبل  قول    یبار  به  و  بودم  خورده  ها 

ا  جنبه  تو  میمست  ی کوروش  و  بود  پ  ی صفر  اول    کیهمون 

 .شدم یمست م
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سپهر نگاه کردم که کم کم از مشروبش خورد چشم هاش    به

  ن ییکمرم باال پا  ی شده بودن انگشتش رو  یحالت خواستن  هی

 .شد

گذاشت من هم    ز یکه تموم مشروب و خورد جام و رو م  نیهم

و کنار جامش گذاشتم. دستم و گرفت از   یجام مشروب خال

 .رو مبل بلندم کرد

نگاه   ینیسنگ  بی و اما عج  میرقص رفت  ستیهم به سمت پ  با

 .کردم یسردار و رو خودم حس م

 .دادیمشروب م ی نفس سپهر حاال بو 

 .داشتم  یحال خوب  حس و هیمن که گر گرفته بود  تن

 .دست هاش و دور کمرم حلقه کرد دیخند سپهر

ها پنجره ها   شهیبود که ش ادیدار اونقدر ز  سی آهنگ ب ی صدا

 .دنیلرز یهم م
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کرده بود خمار   ریی را کنار گوشم خم کرد صداش تغ  سرش

 .بود

 یبیبرقص خودتو تکون بده ب -

تر رفت و گردنم را هدف گرفت   نییگوشم پا  ر یهاش از ز  لب

 .دیمحکم بوس

به خودش   شتریشد و من و ب  نییکمرم باال پا  ی هاش رو   دست

خ خاطر  به  قلقلک  یسیچسبوند  گردنم  هاش  و   یلب  شد 

 ..گفت یو جونم دی که سپهر سرش عقب برد خند دمیخند

 .تا قر بدم دادیتموم وجودم و قلقلک م  آهنگ

پهر تکون دادم سرخوش  بغل س  ی بگذرونم خودم رو تو  خوش

 .ندارم یغم چیانگار که ه

باسنم من    ی تر رو  ن ییکمرم سر خورد و پا  ی سپهر از رو  دست

 .پروا باسنم و تکون دادم یب
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ماه  خواستمی م  جانی ه  من م  ن یا   یمن  و   خواستم ی رابطه 

نبودم شا بود که عاشقش  دوست داشتن ساده    هی  دیدرست 

 .بود

 .اومد یسپهر به خودم خوشم م یک یمن از نزد اما

من دست هام و دور گردنش حلقه کردم   یوقت  دیکه د  سپهر

 .چنگ زد به باسنم سرش و باز هم کنار گوشم خم کرد

  سنسورهام با موتور دوهزار روشن شده -

بود گوشه    سرم بردم چشمهاش خمار خمارشده    ی را عقب 

 .دندون هام فشردم  ونیلبم و با ناز م

من باز هم دوست داشتم لب هام و   دیخاریقعا تنم موا  انگار

 .خواستمیشدن م دهیاز بوس شتریب کمی دیشا  ایدوباره ببوسه 

 .کردم فقط سرم و کنار گوشش خم کردم   کاریچ دونمینم

 ...کن زیخودت تجو ی برا ی دارو هی ی خودت که دکتر -
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بارم با همون لبخند چشم خمار    طنت ی لحن ش  د یبعد شن  سپهر

 ..دیالله گوشم و بوس

 .نکن طنتیش -

 .بهش چسبوندم  شتریب خودمو

 ...شهههیم یکنم چ طنتیاگه ش -

 .دیباسنم مکث کرد نگاهش تو چشمهام چرخ ی رو  دستش

جوابگو کارهات    دیبا  یکن  طنتیبه خودم اگر ش  ییتو  زمیتجو -

 .یباش

اومد و از سمت مغزم نبود بلکه    یم  رونیکه از دهنم ب  ی حرفا

جام مشروب    هی بود که با    تمیف یک  یهورمون ها ب  نیبه خاطر ا

 .تو وجودم پررنگ شده بودن

  یکس  ی برا  یعنینبود    میزندگ  ی تو  یتی محدود  چیوقت ه   چیه

 .کنه  نییتع تیمهم نبودم که برام محدود
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تا آخرش نرفتم چون دوست نداشتم    ی هم تا حاال با مرد  اگر

 .به محرم و نامحرم و ازدواج داشته باشم ی که اعتقاد نینه ا

چشمها  سپهر با  بود  زده  باال  انگار  کرد   ی که  نگاهم  خمار 

 .کرد یو حفظ م  لبخندش طیهمه شرا ی مرد تو نیو ا دیخند

  ها ی کرد ی نامرد  یاز اول بگم بعدش نگ -

 کردن یلمس م  گرویو هم د  خوردنیهم ول م   ی پسرها تو  دختر 

 .تو حال خودش بود یو هر کس

ب  دستهام کردم   حلقه  گردنش  دور  تر  محکم  به    یو  توجه 

 .دمیپرس ی اطرافم با لوند

و    نیهمه دو دل هست   نیا  مارتونیهر ب  زتیو  ی آقا دکتر برا -

 .نی دار ی  نهیچند گز ی سوال ها

 .دیگلوم و بوس ریز  دیخند

  به بوس و لمس کردن هااا  شه یآخرش ختم م  یفکر نکن -

 .هامو غنچه کردم  لب

@DONYAIE M
AMNOE



265 
 

 .پس شهیختم م یبه چ -

 .پروا جواب داد یب

ا - کردن  خاموش  خاطر    شمیآت  نیواسه  به  آخرش 

 .ی شیالزم م هیکه بخ  شهیختم م تیجرخوردگ 

 .دم یخند ی  هی چشمهام گرد شد بعد ثان اول

 .دی گلوم و مک ریلحنش هم برام آزار دهنده نبود  ز نیا یحت

 یبیب میبر -

را گرفت از وسط دختر و پسرها که داشتن خودشون را    مچم

 .میرد شد ک یموز تمیبا ر دادنیتکون م

[1/8/2022 2:42 AM] 

 87پارتـــــــ 

بهشون گفت خوش   سپهر و  کرد  با چندتا دختر پسر سالم 

و هر    میباال به طبقه باال رفت  یچ یبگذرونن بعد هم از پله مارپ 
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آهنگ هم کم و کمتر    ی صدا  میرفتی چقدر از پله ها باال تر م

 .شدیم

دستشو محکم از پشت دور کمرم حلقه کرد و من را به   سپهر

 .کرد  ییاتاق بود راهنما نیسمت راهرو که چند

رو  به دستش  خند  ی خاطر  پشت   دم یپهلوهام  از  سپهر  که 

 .سرش و کنار گوشم خم کرد

  کلک نزن -

را   یدر اتاق  هیکه خواستم بپرسم منظورش از کلک چ  ن یهم

در رو بست و منو چرخوند و کمرم و به   میبازکرد و وارد شد

 .داد هیدر بسته تک

 .هیمنظورت از کلک چ -

 .خمار و لب خندون سرشو جلو آورد ی همون چشمها با

م  ی صدا - مستم  ات  ا  کنهیخنده  اوردوز    ی بخند  ی نطوریو 

 ..رو دستت  فتمیو م کنمیم
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شب  بعد دستهاش  اش  جمله  شدن  تنم    چکی پ   هیتموم  دور 

 .دیچ یاتاق پ  ی نفس هامون تو  ی و صدا دیچ یپ

 .میکردیو لمس م میدیبوس یم گرویدو پر از شور هم د هر

که انگار مانع بود براش با حرص    راهنمیکالفه به خاطر پ   سپهر

 نه یبدون مانع چنگ زد به س  نبار یاز تنم در آورد...ا  ی بامزه ا

 .نفسش بلندتر شد ی هام صدا

 ..اومدم یجا م نیتجربه ام بود  که تا ا  نیاول نیا

گردنم فرو کرد و من از پشت به    ی گود  ی سرش را تو  سپهر

 .مردونه اش چنگ زدم  راهنیپ

م  اعتراف با  خواستمیاگه  کنم  خودم  خودم   دیبه  من  بگم 

ا تا  االن  که  پ  یینجایخواستم  و    شی رابطه  زور  به  نه  اومدم 

 ..اجبار سپهر

قلبم    دنش یدوست دارم با د  رمی دوست دارم با سپهر خو بگ   من

 ..فتهیب اهویبه ه
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و دستهام و دور گردنش   دمیکش  یغیکه سپهر کرد ج   ی کار  با

 .حلقه کرد

خ  سپهر برد  تخت  سمت  به  وس   یلیمنو  که  انگار   له یآروم 

 .تخت گذاشت ی باشم رو یشکستن

پشت به روتخت پرت کردم و سپهر خم شد شلوار  رو از    خودم

 .و از پام درآورد نمیج

دهنم و فرو دادم و سپهر شروع کرد به باز کردن دکمه    آب

 .تنش بود تیف ب یکه عج  رانشی پ ی ها

  عوض بشه  تیتا زندگ کشهیسالها طول م یگاه

 .شهیم  ررویز  تیپلک زدن زندگ هیاما در حد  یگاه

بطن مادرم بودم کالف سردرگم بود   ی تو  یمن از وقت  یزندگ

.. چی،، ه   چینداشتم ه  یچی داشتم اما در اصل ه  یمن همه چ

 چ یه
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دستها  پلک لمس  تمنا  وجودم  تمام  دا  ی زدم  و  شت  سپهر 

  نده یدستم را به سمتش دراز کردم من بدون فکر به فردا و به آ

بهش   یحس  چیکه ه   ی فقط و فقط خواستار امشب بودم با مرد

 .شدیم  ن ییوجودم داشت باال و پا  ی که تو  ینداشتم جز شهوت

 ه یثان   کی  ی که تو  ر یجلو گذاشت تا دستم و بگ   یقدم  سپهر

شد در عرض فقط   لیتموم اون حس و حالم به وحشت تبد

 .هیثان کی

 ی و سپهر تند  دمی کش  غیاجازه باز شد و من ج  یدراتاق ب  که

که   یتن برهنه ام انداخت و با خشم  ی چنگ زد به مالفه و رو

 .دی بودم غر دهیتا به حال ازش ند

 ..که یمرت ی سر آورد یچته عل -

عصب  یعل به  توجه  بدون  نگاه  بودن  ی نام  پشت    یسپهر  به 

 .د یدوباره به سمت سپهر چرخ ی سرش انداخت و تند
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مور و ملخ   نیع  ختنیرو سرمون ر  سهای اما پل  اوردمیمن سر ن -

 بدووو  نییپا ایب

 .از سپهر باشه رفت  یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

از تنش    شی چندلحظه پ  نیکه هم  راهنشیچنگ زد به پ  سپهر

که هنگ کرده بودم به سمت   یدرآورده بود بدون توجه به من

اتاق رفت بدون بستن   رونیب  یدر اتاق رفت و چشم برهم زدن 

 .در

زبونم تو دهنم خشک   دمیباال کش  دیلرزیکه م  یرا با دست   مالفه

 .شده بود

حتما    دیانگار هنوز مخم هنگ بود و با  نجایا  سی شد پل  یچ

 .شده یچ دادیم حیاومد بهم توض یم یکی

کالفه   دنشونیتا لباسهام و بردارم و بپوشم اما با ند  دمیچرخ

 .دادم رونینفسم و با صدا ب 
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لبهام و رو هم فشار دادم   یبسته شدن در اتاق  حرص  ی صدا  با

 .ذاشت یمنو تو اتاق بدون حرف تنها م دیبود نبا یهر چ

دو تا درشت بارش    خواستمیو باال آوردم توپم پر بود م  سرم

به  رهی خون سردار که خ ی دوکاسه  ی چشما دنیکنم که با د

 .برهنه ام بود الل شدم ی شونه ها

  ی بزنم چنگ زد به موهاش با صدا  یکه خواستم حرف  نیهم

 .کردیم خیکه مو نداشته ام و به تنم س ی گرفته ا

 س ی سیه -

رگ   ی بار ازش وحشت کرد خون تو  نیاول  ی چرا برا   دونمینم

 ی . داشت تنم و که م ی بست اما چه تضاد  خیهام حس کردم  

 .تنم نشسته بود ی که رو یبا عرق دی لرز

با    سردار  داشت  انگار  تکون خورد  لباش  و  و بست  چشماش 

 .زدیخودش حرف م 

  لعنت بهت تونمی،، نم تونمینم -
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قدمها  چشمهاشو با  کرد  باز  که   ی که  اومد  سمتم  به  بلند 

 .دم یاز ته دل کش  یغیوحشت زده ناخوداگاه ج

 .تر شد ظیاخمش غل غمیج ی صدا دنیاز شن   سردار

نگفت فکش قفل شده بود دست برد دکمه هاش و    چیه  اما

که داشتم سنگ کوپ    یدونه دونه باز کرد بدون توجه به من

 .کردم یم

 .و درآورد  راهنشی حرکت پ  کی را لبه تخت گذاشت و با    زانوش

رحم دور بازوم چنگ شد و من آخم    یمحکم و ب  انگشتهاش

 ..و پشت لبهام خاموش کردم 

 .شد یم نییگلوش تند تند باال و پا بکیس  د یلرز یم فکش

د  دراتاق  به  محکم  و  شد  د  واریباز  با  دوسرباز    دنیخورد 

که انگار به خونم تشنه  یناخوداگاه پناه بردم به سردار به کس

 .بود
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چه    ردارس شد  حصار  لختم  تن  دور  دستهاش  مکث  بدون 

 .داشت تن سردم با تن گر گرفته اش ی تضاد

که وارد اتاق    ی سرش را به سمت در چرخوند  به سرباز   سردار 

 .شده بود کرد

 ...رونیبرو ب -

جلو اومد که سردار مثل    گهیسرباز بدون توجه بهش قدم د  اما

 شهیکه حس کردم گلوش زخم شد و ش  ی طور  دیغر  ریش  کی

 ..د یصدا ش لرز  ی اتاق از بلند

دددد  هی - فقط  غسلت    اااا یب  گهی قدددددم  باخونت  جلو 

 ..بدددددم 

 .عقب رفت ی سرباز خوف کرد تند 

پاهام کنار    ی عقب رفتم مالفه از رو  دهی بسته شدن در ترس  با

لحظه   نیا  ی تو  م یعرضگ  یب  نیمن از ا   دیلرز  یرفت دستهام م 

 .عقم گرفت
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 .شد نییباال پا ین ی ستبر سردار به سنگ ی  نهیس

  وجودم بود الل شدم ی که تو یاز ترس من

  که یگرگ بود که هر لحظه امکان داشت منو ت   هیشب  درست

 .پاره کنه

  لباسهاتو بپوش -

تنم    ی تند  راهنموی را تند تند تکون دادم و چنگ زدم به پ  سرم

 .کردم 

حرف   چ یشده بدون ه  ره یخ  یمدت سردار نقطه نامعلوم   تمام

  یو حرکت

که    نیکه شلوارمو خواستم بپوشم در اتاق باز شد هم  نیهم

 رف بزنه خواست سردار ح

چادر معلوم بود وارد اتاق    ریکه لباس فرمش از ز  ی چادر  زن

 .شد

 .از سردار گرفتو با لحن خشک به من اشاره کرد نگاه
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  تند لباسهاتو بپوش -

و خطاکار    دیبچه ترس  هیدرست شب  دمیکه شلوارمو پوش  نیهم

که مامور زن دوباره با همون لحن ادامه    ستادمیکنار سردار ا

 .داد

  تو ایب  ی محمد باقر -

پ  نیکه هم   ی سرباز را    شی چند لحظه  سردار کرک و پرش 

باال تنه لخت   دنیبود تند و فرض وارد اتاق شد و با د  ختهیر

 .جلو گذاشت یسردار قدم

  نیاقا لباستونو بپوش -

تنش کرد و فقط   راهنشویپ  یبدون نگاه کردن به کس   سردار

 .چند دکمه اش را بست

ب  با اتاق  از  سرباز  راه    ده یچسب   م یرفت  رونی اشاره  سردار  به 

 .رفتمیم
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خفه    غیکه ج  د یزن بازوم را گرفت به سمت خودش کش  که

  دونستم یسردار چنگ زدم خودمم نم  ی و به بازو  دمیکش  ی ا

ا ا  نیچرا  انگار هنوز  تو چند   نیهمه ترس دارم  اتفاقات که 

 .لحظه رو سرم آور شده بود و هنوز نتوسته بود هضم کنم

 .دید  یتوصورتم چ  دونمینم  سردار

تو لحنش رو به    یقه شد بدون نرمانگشتاش دور بازوم حل  که

 .زن کرد 

 .یکه نگرفت ی   رهی قاتل زنج  -

سبز  سردار    ی ها   هیبه تل  رهیزن در هم گره خورد خ  ی ابروها

 .شد

به خاطر    نکهیاما ا   نین یبیآدم کشتن م  ی شما فقط جرم و تو -

 .ستیجرم ن ونیمثل ح نیزیهوس و شهوت رو هم بر

 .سردار قفل شد انگشتش را جلو صورت زن تکون داد فک
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هرتوه  - که  نناز  تنت  لباس  فرم  ت  نیبه  االن    ی   کهیو  که 

م  یانداخت ا  کنمی تف  قبل  کاش  صورتت  تو  وقتش    نکه یبه 

 .هیطرف حسابت ک ی دی فهمیاول م ی زبونتو تکون بد

 .عقب رفت ی قدم شی سرباز کنار یحت دیاز رخ زن پر رنگ

حرفش باعث    ن یسرش را کنار گوشم خم کرد انگار هم   سردار

 .امیشد به خودم ب

  ی زد  ی زیچ یچته تو ها قرص -

حال و روزام را    دیدیبود نم  شعوریرا به هم فشار دادم ب  لبهام

چند    یاما من ماه  تیوضع  نیاون هم تو ا   کردی بارم م   کهیکه ت

نبودم تا بشورم پهنش کنم فقط نگاهش کردم    شی ساعت پ

پا ها  پله  از  که  طور  همون  مالحظه  بدون  سردار    ن یی که 

 .صداشو باال برد  میرفتیم

  باشه  ی بگو قبل من تو کالنتر ی زنگ بزن به اصد -
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  ی مامور خواست به خاطر صدا  م یدیپله ها رس  ن ییکه پا  نیهم

و   د یعقب نکشبلند سردار بهش هشدار بده که سردار باز هم  

 .بلند کرد شتریصداشو ب

  باشه یقانون ری کار غ نیفکر نکنم ا لمهیوک -

بار مامور زن نبود که با غرش سردار رنگش از رخش بپره   نیا

 .چهار شانه بود با پوزخند نگاه کرد ی مرد

نوش - بگو  پس  کنن   ی خوایم  یچ  یدنیخوب  آماده  بگم 

 .یعالف نش ی کالنتر  ی دیرس

و   یرخ به رخ مامور که از درجه اش معلوم بود سروان  سردار

 .هست کرد  ی سرگرد

گفت:    ی شخندین نم-زد  مهمونت  گ  شمیاونقدر  نمک    ر ی که 

 .بشم

شب هم رو    نی ا  ی لحظه ها  یدور تند بزن  ی را رو  لمیف  هی  انگار

 .دور تند افتاده بود
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 .شدی رو م  ر یدور تند سرنوشتم داشت ز نیهم ی تو

من هنوز نگاهم دنبال آهو و    م یدیرس   ی که به کالنتر  نیهم

 .نه نگاهم دنبال سپهر بود ایکوروش 

 ی را تجربه کنم که برا  یکه قرار بود باهاش امشب حس  ی مرد

هر دختر بود اما من بدون لباس عروس   یبار در زندگ  نیاول

  خواستم ی کنم م  ی صفحه شناسنامه ام و خط خط  نکهیبدون ا

 .حس رو باهاش تجربه کنم  نیا

ن  ی لحظه که  مرد  همون از  بود   یسردار حرص  شخندیانگار 

قد بلند   ی گفت ما رو به بازدشگاه بفرستن اما با اومدن مرد

 .دکه با کت شلوار که واقعا برازنده تنش بو

  دم یفهم  یحساب سر انگشت  هیگوشه لب سردار باال رفت و با   

 .هست لیهمون مرد وک نیا
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بود که   یکه چند کلمه با همون مرد حرف زد کاف  نیهم   و

راه  ی جا را  من  م  یاتاق  یبازداشتگاه  تک  که    ی فلز  زیکنن 

 .گوشه اتاق بود با قفسه ها پر پرونده

پنجره کوچک بود.   ه یکه با    ی باز هم اتاق دوازده متر   کالفه

رفته بود و تازه    رون یانگار کم کم اون ترس و شوک از وجودم ب 

گودال  دم یفهمیم چه  با  ی تو  حاال  بودم  پا    دیافتاده  و  دست 

 .ام یتا ازش درب زدم یم

 کرده بودن.؟ ر یدستگ  یتیمنو تو چه وضع مامورها

  بکشم غینشستم دوست داشتم ج یصندل ی رو

  ل ی تبد  یزدم به گل و بلبل  شخندیگل که بود حاال ن  میزندگ

 .شده بود

  ی وانگیشده بودم اعالئم د  وانهید   دیشا  دمیاما خند  ی ا  هیثان  بعد

  بود؟ یچ
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نبودم حت  وانهینبود سپهر د   از دوستش    یشده بود عاشقش 

به   میلحظه ها تجربه کرد  هیهم نداشم اما من و اون با هم  

 .االن بود دیخاطر همون هم نبا

جمع کن خودتو چته دختر   یکردم ماه   یخودم دهن کج  به

بود    یسن دلت قرص ک  نیهمه اشون مگه تا به ا  ییگور بابا

 .یکه االن زانو غم بغل گرفت

 .تک و تنها نبودم تو تمام مشکالتم شهی هم مگه

خوش    دایباز شدن در اتاق سرم را باال آوردم همون مرد ز  با

 .پوش بود

 د یبلند بشم شا  نکهیفقط سرم را باال آوردم بدون ا  دنشید  با

و منگ بودم اما االن با خودم اتمام  جیبود گ شی چند لحظه پ

 .تک و تنها   شهی بودم بدون رگ و ر  ی حجت کرده بودم من ماه

نگاهم   دنید  با تعجب  با  لحظه  مرد  من  العمل  بدون عکس 

 .کرد
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 .رو پشت سرش بست در

 .هستم ی اصد  یمن عل -

 .حرفش بودم که ادامه داد ه یهم بدون حرف منتظر بق باز

 .سردار تاج هستم  لهیمن وک -

د  یوقت منو  رو  دیسکوت  را  تو دستش  پرونده    زی م  ی کالفه 

 .ستادیگذاشت و کنارش روبه روام ا

 نم یبچ   ی کبر  ی که صغر   ی حال و حوصله ندار  ادینم زفکر ک -

 سر اصل مطلب  رمی پس م

 .دهنم را باز کردم بالخره

 .سند ندارم بذارم تا آزاد بشم -

کرد نگاهم کرد و لحظه بعد کالفه نفسشو    زیرا  ر   چشمهاش

 .داد  رونیب
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الکل مصرف کرده   یدنیگرفته بودنت که نوش  یاگر تو پارت -

  ی مرد تو اتاق بازداشت شد  هیآخرش شالق بود اما تو با    ی بود

 ..تیاون هم در وضع 

بودم و    ی خشک خشک شده بود من هر چقدر هم قو  دهنم

  ت یاز وضع   نهیبش   ی مرد  شدیباز هم آدم بودم مگر م   الیخیب

 .زمی امشبم حرف بزنه و من عرق شرم نر

 .پوچم تموم بشه یزندگ  نیلحظه ا ن ینکنم هم  دعا

 ...ر یدستگ یخوب  تیتو و سردار  تو وضع نیبب -

گردنم بلند شد    ی مهره ها  ی را به شدم باال آوردم صدا   سرم

 .آخم و پشت لب هام خفه کردم ی صدا

 ....و سردار اما سپهر من

بود معذبم بدون نگاه کردنم ادامه    دهیکه انگار فهم  ی اصد  یعل

 .داد

 ه؟یچ   یدونیجرم  رابطه نامشروع مجازات مرد و زن نامحرم م-
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[1/8/2022 2:42 AM] 

 9۵پارتـــــــ 

از رو   به خودم    ی بلند شدم جمله اش و برا  یصندل  ی ضرب 

چه رابطه    گهیم  یمرد چ  نیتکرار کردم جرم رابطه نامشروع ا

 ..ی ا

من    ی با آرامش که اون لحظه رو  دیمنو د  ونی حال پرش  یوقت

 .نداشت ادامه داد  ری تاث ی ذره ا

 ...اول به حرفام گوش بده -

 .دم یحرفش پر  ونیوجودم به پا شده بود م  ی که تو   یخشم  با

 ..سرته یمشت حرف ب هیگوش بدم  ویچ -

 .به سمت در برداشتم یقدم 

باهاش   خوامیکدوم مامور م  کنهی م  یدگیرس  یک   نجایاصال ا -

 ..حرف بزنم
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هوا با مشت به صورتم    یب  یکیحرفش دهنم بسته شد انگار    با

 .زد

به   فرستنتیبعدش هم م  کننی بازداشتت متا فردا صبح   -  

نبوده بعدش هم    ی رابطه ا  چی تا معلوم بشه ه   یپزشک قانون

چ م  شهیم  یبگم  شالق  حکم  آخرشو   دهیقانون  آخر  اما 

که به خاطر اسم رسم پدرت و اسم و رسم سردار تا    یدونینم

چون قرار بحث تو و سردار تو    یشی موقع ها مشهور م  نیفردا ا

  ه یچند ثان  ویدی و  هیاالن هم    نی هم  شه یو پخش م  ی همه مجاز

موقع سوار شدنتون به   یکه تو باش ی از سردار و دختر ناشناس

 ..پخش کردن  ی گرفتن و تو مجاز  سی پل نیماش

مون  یواقع  ی معنا  به بودم    یالل  مادر   ایگرفته  انگار الل  نه 

 .بودم ی زاد

قدم ازم فاصله   کی که    ی صندل  ی حس شده بود رو   ی تنم ب  حاال

که قشنگ کرک و    دیفهم  ی اصد  یبود روش نشستم انگار عل
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برداشت جلوم   ی تازه کرد و صندل  یکه بازهم نفس  ختی پرم ر

 .گذاشت روش نشست

سکوتش تا   نیبا ا  داد ی بزنه انگار بهم وقت م  یحرف   نکهیا  بدون

 .حرفهاش را هضم کنم

 .سکوتش را شکست قهیبعد از چند دق بالخره

 د یپس با  ستیحرف زدن و فکر کردن ن  ی برا  ی ادیوقت ز -

 .فکر کرد و انجام داد  نیزمان  کم بهتر ی تو

 .شدم رهیکردم به لبهاش خ  سکوت

 .که ادامه داد دمیسکوتم فهم دنیخودش با د ارانگ

به عهده خودم   - را  کارها  تموم  زدم که  با سردار هم حرف 

که نه اسم و رسم خانواده تو لکه   نهیکار بهتر  نیگذاشته و ا

 نه سردار  شهی دار م

کلمه اسم و   ی اما من انگار رو   زد ی و م  زدیصدرا حرف م  یعل 

االن قهقه   نیمونده بودم اگر هم  شهیرسم خانواده لکه دار نم
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پ  ستیب  گفتمی م  زدم یم خان خودش    رضای عل  ش ی و دو سال 

اسم و رسمش و با پس انداختن من لکه دار کرده متهم به  

 .شدمیبودن م وانهید

 کدوم خانواده ؟   دمیپرسی م اگر

هست منتظر من   ی اتاق اصال کس  ن یپشت در ا  دم یپرس یم   اگر

 باشه چطور؟ 

دادم تا افکار    یهم فشار دادم  سرم  را تکان آرام   ی را رو  لبهام

 .دست از سرم بردارن ییخویمال

 .دی کرد پرس یمکث

خونسرد    یلیاالن قراره ازت چندتا سوال جواب بکنن پس خ -

 .جواب بده

ند  صورت م   دهیخودمو  ع   دونستمیهم  به    ن یدارم  خر شرک 

بودم حاال    دهیاز حرفهاش نفهم  یچیمن ه  کنمی صورتش نگاه م

فهم رو  یکه حرص  دیانگار  رو    ی چشمهاشو  از  داد  فشار  هم 
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صداشو   زدیلب که با خودش حرف م  ریبلند شد و ز  یصندل

 ..دمیشن

 . انگار زدمیحرف م  واریدو ساعته با د  -

 .زبونم و تو دهنم تکون دادم  بالخره

 ...بگم یچ دیبا -

سرم و از تنم جدا    خواستی با حرص انگار م  دی سمتم چرخ  به

کارش تونست خودش و    نیتازه کرد انگار با هم  یکنه اما نفس

 .آروم کنه 

همه کارها و خودم انجام    ستی ن  یالزم به حرف و کار خاص -

خوب و   ن یباشه تو و سردار نامزد هم هست  ادتیفقط    دمیم

 ...نیهفته عقد کن نیقرار بوده تو هم 

 .دمیحرفش پر  ونیم

 ...که باور کنن  ی مگه خاله باز  -

 .سپر کرد  نهیصدرا که انگار بهش برخورده بود س یعل

@DONYAIE M
AMNOE



289 
 

 ..اش با من هی باش بق یزنیکه م ی تو فقط مواظب حرفها  -

رو شن  به باز هم صداش  و  اتاق رفت  که مثل    دمیسمت در 

 .زدی ها غر م ی خاله خان باج

 شدم ینم  لیکه وک  امیکار بر ب  نی از انجام ا  تونستمیکه اگر نم -

 سردار تاج   لی اون هم وک

  ی را پشت سرش و بست. من وسط اتاق تک و تنها با کل  در

 .جواب تنها گذاشت  یسوال ب

 ش ی پ  یکه گاه  زه ی ریبرنامه م  یزندگ   ی برا  یهر انسان  یزندگ  تو

 هی که با تک  رهینم  شی بر وقف برنامه هاش پ  شی که زندگ   ادیم

 .ادیاز پسش برم شی بر خانواده گرام

و هر وقت    زم یوقت تا به امروز نشده که برنامه بر  چیاما من ه  و

تک و تنها بدون   شهی سنم هم  نیهم که نود و نه درصد تا به ا

که در شناسنامه ام به عنوان اسم پدر بهم  یبه اسم یدلخوش

 .کرده دل خوش نبودم یدهن کج
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ه  نه نه چون  نکنم  نخواستم دل خوش  عل  چیکه   رضا یوقت 

 .نخواست دل خوش کنم

  شتر یدو راه ب   ستادیکوه ا  هی  ی رو  کنمیقشنگ حس م   نحاالم

 .ندارم

سقوط هست که رو آبروم و چشم ببندم برم تا تهش   شی اول  که

 .تا به همه بفهمونم من هنوز باکره ام هیمعان ویپزشک قانون

 .مشهوربشم ی مجاز ی در آخر هم تو  و

سقوط   ی برا  ی بهتر   ی سقوط پروازکنم تا جا  ی جا  نینه ازا  ای

 .کنم دایپ

ندارم به   یکه شانس  ی که اگر االن سقوط کنم از اون جا  چون

نبودم با   نیکه خوش ب  ی ا  ندهیشرفم قسم که تا به امروز به آ

 .و تمام  ندهیچشم ببندم رو آ  دیاتفاق با نیا

 .هام و باال انداختم من آدم سقوط نبودم شونه

@DONYAIE M
AMNOE



291 
 

 کردم یکه اگر بعدش سقوط م  کردمیاول پرواز و امتحان م  پس

تسل   شدمینم  نیدلچرک زود  چرا  که  ها   نیا  میاز خودم  آدم 

 .شدم

 .کردنیزود شروع به قضاوت م  یلی که خ ی ها  آدم

حرومزاده مهر شده و باهاش بزرگ    میشونی تا به امروز رو پ  من

 .شدم

هم اضافه   یندارم بهش هرزه بودن و تن فروش و روسپ  دوست

 .بشه

کالغ و چهل کالغ   کی  ی ها  دهیفقط با شن  دهی آدم ها ند  نیا

 .کردنیهاشون قضاوت م

راه حله اشون به صرفه هست    کنن یفکر م  لشی سردار و وک  اگر

 ..چراکه نه

هر  . که  کنواختمی آروم و    یو دو سال زندگ  ستی بعد ب  یدونیم

 .گذشتیروزش برام چند روز م
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 .دور تند افتاده بود ی رو   میزندگ  حاال

 .خوابم کردمیحس م یگاه

ب  اما ب  داریمن  ب  داریبودم  ب  داری ،  تمام  دوسال    ستی مثل  و 

بود   نیکه نگاه ها روام به خاطر  حرومزاده بودنم سنگ  میزندگ

 .خواب باشم  کردمیصدا دعا م   ی گوشه از دلم ب  ه ی  شهی و من هم

 ..کنه اما خواب نبودم مثل حاال دار یمن و ب یکی

و مجلل    نیسالن  بزرگتر  ی درست کنار سردار نشستم تو  که

باغ تهران  انگشتهام را درهم گره کردم و سرتقانه نگاهم    نیتر

به سفره    زیم  نیتر  کیکه همراه با مهرتاج بانو نزد  رضای و از عل

 .شدم  رهی عقد نشسته خ 

کشش  نیا  دونمینم نگاه   یچه  بهش  دارم  دوست  که  هست 

 .کنم

 .ندارم بهش بزنم اما دوست دارم نگاهش کنم  یحرف
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تو  دیشا اما  باشه  ه  ستیب  نیا  ی ابلهانه  سال  دو  وقت   چیو 

 .نبودم نطوریا

 .به سرم اومده ییچه بال دونمیبه من که نم لعنت

 .دادم رونیرا رو هم فشار دادم نفسم و نامحسوس  ب پلکهام

 .شدی تائتر مسخره تموم نم نیا چرا

عل  چرا زندگ  رضااومدهی اصال  مراحل  از  کدوم  تو  مگه   می بود 

 .همراهم بود که االن اومده 

 .عاقد بلند شد ی و قفل دستهام کردم صدا نگاهم

 ی سفره عقد به چشمها  ی تو  نهی را باال آوردم و نگاهم آز آ  سرم

 .سردار افتاد 

 .نبود یسبز رنگش آروم بود مثل اون شب وحش ی چشمها

 ...لیگوشم بلند شد بعد رفتن وک ی تو صداش
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تو  بعد نشستن  ها  م   ی ساعت  حس  کم  کم  که     کردم یاتاق 

 .بشم وانهید ی خبری از ب خوامیم

برا  سردار من  و  اتاق شد  به چرک کف    نیهزارم  ی وارد  بار 

 .آوردم  مانیو دالر ا  الیدست بله همون اسکناس و تومان و ر

[1/8/2022 2:42 AM] 

 99پارتـــــــ 

زبل    ل یچرک کف دست و سردار نداشت و اون وک  نیاگرهم 

 .شدینصف شب حل نم ی سرعت و تو نیو کارها به اخان 

که جلوم    کنمیسردار و فراموش نم   ی آخر عمرم هم حرفها  تا

 .آشفته اش ی با صورت خسته و موها  ستادیا

 کارها تموم شد -

 .زدم شی به کار افتاد و ن زمیزبون ت  شهی مثل هم با

  نیتائتر سندهی نو نیفکر کرد لت یتو و با وک -
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ثان  سردار چند  بست  ه   هیچشمهاشو   ی حت   یحرف  چیبدون 

 .دم یشنی هم نم  دنشینفس کش  ی صدا

کنه   ادیرفتارش جا خوردم االن منتظر بودم داد و فر  نیاز ا  من

 .گفتم اون دوتا درشت بارم کنه  یکیمن 

 .جلو گذاشتم که سرش و باال آورد یحرکتش قدم نیبا ا اما

 .بود یوحش  بی عج چشمهاش

قرار فقط   دونمیکه م  ییدرست زندگ  ممیندگز  سندهیمن نو  -

 .کنم یبارزندگ هیو فقط 

ن  ۱۵  پسر اگر    ارم یدرب  ی باز   نیکه بخوام فرد  ستم یساله هم 

وقت تا به    چیمن ه  مهیخودمو واسه زندگ  دمی دارم به فاک م 

مطمئن   شمینشدم بازهم نم  مونیکه کردم پش  ی حال از کار

 .کارو کردم نیباش بهتر

سردار نداشتم چرا    نیو منگ نگاهش کردم من عادت به ا  جیگ

 چرا ...؟؟ اوردیبه روام ن  یچیه
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 .زدی بهم م شخندی ن کردیبارم م  کهیت دیبا االن

من مدل   شناختمیمرد و نم  نیمن ا  یبه تمام واقع  دمیبر  ترمز

 .شناختمیگوالخش و م

اتاق   ی آره من تو  ی بار بر  ریز  یی خوای ها چرا م  یلکسیچرا ر -

 .... برادرت ی بودم لخت بودم اما پارنترم تو نبود

شلوارش فرو کرد   بیو دستهاشو تو ج  دی کردم فکش لرز  حس

 .از جلوم کنار رفت و با ابروش به در اشاره کرد 

راهرو    ی انتها  رونیبرو ب  ی فقط چند قدم با در اتاق فاصله دار -

 ..یباهاش حرف بزن دیاتاق هست با  هی

  ؟؟یچ -

برو بکن فقط من   یبکن  ییخوایم   ی هر کار  ی دیکجاشو نفهم -

 ی کالنتر نیامشب تو هم زیکار و جلو بردم که همه چ ی طور

اگر قراره   دیتو هم با  ستین  یثی حرف و حد  چیتموم شد فردا ه 

 ...باشه آخرش  زیتم  نقدری هم  یکن ی کار
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به حتما   شدیباشه اگر من نطقم باز م  زیقرار بود تم  ویچ  یچ

 .اومد  یماجرا کش م نیکه تا دادگاه ا گمیم

[1/8/2022 2:42 AM] 

 ۱00پارتـــــــ 

 .عاقد به خودم اومدم ی باصدا

نبود   یعقد معمول  ه ی  نیا  دیرو باال آوردم و نگاهم چرخ  سرم

 .بود ینه شرط ای ی عقد سور هی

حس تو    ن یاره ا  دمی ترس  یداشتم انگار م  یحس  هیباز هم    اما

ب نگاهم  بود  ترس  ب  ن یوجودم  که  و    شترشونیمهمونها 

  دیچرخ  شناختمینم

اما نبود ه  هی  دنبال   چ ینگاه بودم تا با چشمهاش آرومم کنه 

 .نبود انگار  یکس

هم گذشت که هواسش به مهرتاج بانو   رضایعل  ی از رو  نگاهم

 .زدم  شخندیبود ن
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نگاه داشتم    هیخودم سوخت که انتظار    ی خوش باور  ی برا  دلم

 .و بس  نیهم ینگاه خشک و خال هیفقط 

آب   رضایبه مهرتاج بانو عل  رهیشدم و همون قدر تخس خ   تلخ

 نیفقط ا  خواستمی دهنم و فرو بردم صدام و باال بردم انگار م

 .دو نفر بشنون صدام و بس

اما مطمئنم   ستی روز دوست داشتم مادرم باشه اما ن  نیا  ی تو -

 .پس با اجازه اش بله نجاستیروحش ا

 .باغ سالن بزرگ مجلل تهران بزرگ شد  ی دست تو  ی صدا

  رضا یوجودم چشم شد و به صورت مهرتاج بانو و عل  من تمام  اما

د الست  افهاشونیق   دنیاز  شدن  پنپر  از  کم  نداشتن   کیکه 

 .لبم نشست  ی لبخند نرم نرم رو

بزرگ  یک  دونمینم دفتر  که  داد  بله  جواب  جلوم   یسردار 

نوشته   ی جا  ریگذاشتن تا امضا کنم پشت سر هم تند تند ز
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م  ی ها نشونم  م  دادنیکه  ه  کردمیامضا  کدوم    چیکه 

 .زنمی دارم امضا م ییکدوم تعهد زناشو ر یو ز هی چ  دونستمینم

هم   یامضا را زدم مگه فرق  نیلبم باال رفت و آخر  ی   گوشه

 .امضا کنم ی چه نوشته ا ری داشت که ز

بودم    رضای حرکت از عل  ه یکه تا قبل از بله دادن منتظر    یمن

 .و بس   نیهم  شتریبود نه کمتر نه ب  یتماشاچ  هیاما اون فقط  

ز  گفتیم  سردار  بپرسن    ی ادیمهمون  ازمن  اما  نشده  دعوت 

 .ستیهفتصد نفر مهمون کم ن ادهیز گمیم

و فقط    شناسمی کدوم را نم  چیکه ه   بهیغر  ینفر مهمون  هفتصد 

 .شناسمیهم کمترشون و م دیتعداد انگشتهام شا

نشستن و هر سه نگاهشون   زیم   هیکه دور    ایو آهو و س   نایم

م انگار  منه  تنها    خوانی به  که  هستنن  که  کنن  وجود  اعالم 

 ینصبت خون  چی و چقدر تلخ که سه نفر که باهاشون ه  ستمین

 .همه به فکرم هستن  نیندارم ا
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کوروش که   ی به روشون زدم و نگاهم چرخ خورد رو  ی لبخند

  ی برام تکون داد و چشمک  ی سر  کردیباهمون لبخند نگاهم م

 .هم برام زد 

د  پلکهام و  بستم  م  گهیو  نگاهم  نداشتم  ها    ونیدوست  ادم 

 .میخون ی نه برادرها ای کردن آشنا  دای پ ی بچرخه برا

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱0۱پارتـــــــ 

  چیو ه چی نداشتم ه ی خبر  چیسپهر ه از

  ز یزبل خان همه چ  ل یوک  میاومد  رونی ب  ی از کالنتر  یوقت  فقط

 .رو خالصه بهش گفت و سپهر هنگ شده فقط نگاهم کرد

 ..خدا داند  یچ ایقطره آب شد حاال بخار شد  هی بعدش

  کاتیهاشون و تبر  هیها بعد دادن هد مهمون

شام کالن بعد پر کردن شکمهاشون و    یرنیو ش  وهیم  خوردن

 .دادن و قصد رفتن کردن تیهاشون بالخره رضا  نیرقصد
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 .گرفتم بلند شدم  دمیسف ی ها یاز کتون  نگاهمو

انتخاب  نای آهو و م  چقدر لباس  اما    میسر  حرص خورده بودن 

 ..دادم لشونیمن تو جواب تمام فحشهاشون لبخند تحو

بودم آهو چقدر با حرص گفته بود   دهیپوش  دیکوتاه سف  راهنیپ

امشب    هیحاال    ی پوشیلباس م  ک یش  یلیو همه جا خ  شهیهم

 . سر وضع نیهر چقدر به دلخواهت نباشه با ا

کتون  و کفش  و  لباس  به  چپ  رو  میچپ  که   موهام  ی تور 

 .کردیکوتاهم زده بود نگاه م ی موها ی رو  شگاهیآرا

 یاومد و حت  یاز نظر خودم خوب بودم از خودم خوشم م  اما

کرده    شی که با مهارت صورتم و آرا  شگاه یبعد کار آرا  ییبا پرو

 .زدم یلبخند م  کردمیبود نگاه م

 .مینرفت یعکاس ی برا هیآتل
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بدون    میمستق  شگاه یزدم نه سردار گفت بعد آرا  یمن حرف  نه

اومد  یکالم پ  میحرف  ماش  ادهیقبل  از  گل    نیشدنم  دسته 

 .به دستم داد  یاز گل رز به رنگ آب یعیطب

 .زدم و نگاهش کردم  ی دسته گل لبخند ی ادآوری با

 .چشمهام شروع کردم به شمردن گلها پونزده تا بودن با

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱02پارتـــــــ 

گلها  رضایعل  ی صدا   دنیشن  با از  و    نمینازن  ی نگاهمو  گرفتم 

 .احسنت گفتم کیگوالخ خان  قهیدلم به سل ی تو

 .دستش را به سمت سرداردراز کرد  رضا یعل

 ..نیباز هم خوشبخت بش گمی م کیتبر -

مست که    رضای خنده زشت که نبود عل  ری ز  زدمیاگر من م   و

 ی اول تو   دونستیدرسته نم   نیخوشبخت بش  گفتیم  ینبود چ

 .ها شد یاتاق با سپهر بودم و بعد و بعد چ
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هست و    ی ناچار  ی که ازدواج من و سردار از رو  دونستیم  اما

 !کرد یم یخوشبخت ی ما آرزو ی حاال داشت برا 

 . تکون داد ی سر سردار

 ی رو  خیتشت آب    هیزد انگار که    رضایکه عل  ی بعد  یحرف  با

 .زد خیباشن خون تو رگهام  ختهی سرم ر

من   ایبفرست    یک ی  ایجمع کنن    لشویقبل اومدن گفتم وسا -

 .خونه ات فرستمیخودم با راننده ام م

 .کرد شکشیچه راحت پ  منو

 .کرد یم  زی اومد تم یکه آب استخر و م ی مرد نصرت

 ...آورد یدخترش را هم همراه خودش م یگاه

شده بودن لباسهاش   دیاش سف  قهیشق  ی نداشت اما موها  یسن

دستهاش    دادی هم نم  ی عطر چند هزار دالر  ی مارک نبود بو

 .بست و زمخت بود  نهی هم پ
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مرد از    هینصرت    ن یهم آفتاب سوخته بود در کل ا  صورتش

دست دخترش و    شدیکارش تموم م  یبود اما وقت  نییقشر پا

 .خوندی گرفت و م یبسته زمختش م نه یدست پ ی تو

 داره ماه نداره یدختر دارم شاه نداره صورت  هی -

 دم یتا نداره به کس کسونش نم یخوشکل از

به حرف زورش   دم ی به راه دورش نم  دمیهمه کسونش نم  به

 دم ینم

 تنش اطلس باشه  رهنی که کس باشه پ   دمیم یکس به

شا  ادیم  شاه لشکرش  پسر با  واسه  برش  دور  ها  هزاده 

 ندم ؟  ایبدم آ ا یآ  کترشیکوچ

 .که تک باشه ملک باشه ملک باشه  دمیم یکس به

 من قیمن هم نفس شف ق ی من رف دختر

 من  قیمن عق  قیانگشتر من عق نینگ
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گلستون جهان نو   ن یبابا شب شب تار بابا تو ا  اریمن    دختر

 خار بابا  یگل ب

 داره ماه نداره  ی دختر دارم شاه نداره صورت هی

ا  یخوشکل  از به  نداره  نم  نیتا  اونش  نشونش    دمی و  به همه 

 دم ینم

 دم ینم ارشی به هر د دمیخواستگارش نم به

 که تک باشه ملک باشه و ملک باشه  دمیم یکس به

 تنش اطلس باشه  رهنی که کس باشه پ   دمیم یکس به

 اد ی ها م هی با گنج هد ادیم  ایبا صد برو ب ادی شهر ما م شاه

تنش    رهنیکه کس باشه پ  دمیم  یندم ؟ به کس  ایبدم آ  ایآ

 اطلس باشه 

دل دخترش و    رش یروز مزد بخور نم  ی با همون کارگر نصرت

 .کرد یبا شعرش قرص م
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 .کرد یم شکش یمن و پ ایهمه بروب نیبا ا رضا یعل

 .انقدر از دستم خسته شده بود یعنی

دل شکسته    ی وقت داشتم تا برا   یبودم از بغض من کل  متنفر

 .کنم  ی ام عزادار

رخش    میبه ن  رهی کرد اما من خ   ینگاهم نم  رضای شدم عل  بلند

 .شدم

 .برم یم لمویوسا  امیخودم م -

نگاهم هم مهمونم   مین  یسرش و به سمتم نچرخوند حت  بازهم

 .نکرد

برا  من بود   نیچندم  ی دلم  شده  مرگم  چه  من  بار شکست 

نگاهم کنه خط و نشون بکشه   رضایامشب دوست داشتم عل

 .سردار ی برا

و قرص کنه اما به جاش چمدون هامم سفارش داده بود   دلم

 .جمع کنن
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که من و آدم حساب کنه انگار که   نیبانو هم بدون ا  مهرتاج

حلقه   رضایعل  ی دستش را دور بازو   دید  یمنو نم  روح بودم و

 .کرد بود

 سردار جان فعال -

 ن یندارم که ا  یکم شک داشتم که واقعا نکنه وجود خارج   کم

منت بر سر من گذاشت   رضا یکه عل  نن یب یزن و شوهر من و نم

 .سرش و تکون داد 

  ا یبردارم    لمویکرد تا خودم برم وسا  دیی حرفم و تا  دمینفهم  که

 .یچ

رفتم تا از مهربان جونم هم   یهم مهم نبود خودم م  یلیخ  که

 .کنم  یخداحافظ

که    یافتاد که من قراره کجا برم من  میرفتنشون تازه دوهزار  با

 .رو ندارم ی هنوز پول رهن خونه 
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 هی بتونم    دیسرم زد گوشه لبم باال رفت شا  ی که تو  ی جرقه    با

 .مدت کوتاه تو کافه سر کنم

  ی پشت سرش م  گاردیباد  نیشدن آهو که کوروش ع  کینزد  با

 .اومد

نزد  نیهم بهم  آهو  ر  کیکه  که  کرد  بغلم  محکم   ز یشد 

 .دم یخند

 ..چه خبرته آهو آروم باش -

 .سرش و عقب برد و چپ چپ نگاهم کرد آهو

 .که از دستت شکارم ینگو ماه یچیه -

 .باال انداختم  ابرو

وقت  - از  نچ  ا  ینچ  پ   نیبا  هم   ی نطوریا  ی شد  الهیکوروش 

 ..ها  ی بداخالق شد

زنه کوروش محکم دستشو دور گردنم  آهو حرف ب  نکهیا  قبل

 .موهام کج شد ی حلقه کرد که تور رو
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 ..با خانمم اوال درست حرف بزن خونشو آلوده نکن -

عاره    یدختر چقدر ب  نیبذار همه عالم و آدم بگن ا  دم یخند

  .دمیبلند خند

بعد خانمم خانمم   ریبگ  یب  یتو اول برو جواب مثبت و از ب  -

 .کن

 .سرش را کنار گوشم خم کرد که آهو صداشو نشنوه کوروش

ب  - بعدش هم  مامان خودم حرف زدم  با  اگر    یب  یفعال  هم 

  ی ا   کارهیخواست سنگ جلو پام بندازه تو پس چ

 .سردار کوروش سرش و عقب برد  ی صدا با

 بهتون خوش گذشت ؟ -

 دست کوروش بود که دور گردنم بود خیم نگاهش

 .جواب داد  الیخ  یهم ب کوروش

 . بدک نبود بهتر از نشستن تو خونه بود -
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 .هم رو به من کرد بعد

 ...رو ببرم  آهو  خوام یخوب م  -

بدون   یو به قول  دمیحرفش پر  ونیم   دمیرا عقب کش  خودم

 .شب خونه آهو کردم  هیتعارف خودم و مهمون 

  تا منم آماده بشم نی پس صبر کن  -

 .به آهو کرد رو

 ...ی خوایامشب مهمون م -

ب  و باز  یال ی خی نقاب  اگر  م   شدمیم   گری زدم   شدمیحتما موفق 

 . شدمیم ی خودم سوپر استار  ی هم برا دیشا

از دمم گرفت و من و گذاشت دم در    کیش  ی لیخ  رضایعل -

کنم امشب مهمون توام از فردا هم تو کافه    یفعال تا خونه اوک

 ...کنمیجا خواب واسه خودم درست م هی

 ین  ین  ی زد اما غم چشم هاش و اون ترحم تو  ی لبخند  آهو

 .کرد یحالم بد م  بینگاهش عج
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ا  هیمهمون چ - بدونه   یب  یب   ی تو خودت صاحب خونه  هم 

 .شهیخوشحال م یکل

 .کفر بود دادمیو زمان و فحش م  نیزم  اگر

 .دخترش نداشت  ی دومتر جا برا  ا یبا اون همه برو ب  رضای عل  که

خونه اش مال منم هست   گفتیبهم م  بهیآهو صد پشت غر  اما

 .تا نکنه معذب شم

که   دادمیو زمان به تخم و ترکه ام فحش م نیدلم به زم ی تو

 .دور مچم حلقه شد ی انگشتها

 ..باال اومد نگاهم

انگار که من داشتم   ارهیمبارکش ب  ی به رو  نکهیبدون ا  سردار

م  و   کردمیعر عر  باشه گفت: شنلت  که متوجه حرفام نشده 

 .. ماهم کم کم میبپوش بر

 .سردار و مخاطب داد یمحکم ی با صدا  کوروش

@DONYAIE M
AMNOE



312 
 

و پوک همم خبر    کیاز ج   میشناس یردار چندساله همو مس -

 ...میدار

ها  فکر داداش  و  پدر  چون  وروشون   هیبه    فوزش یپ  ی نکن 

 منم همونطورم نه  ستین

و پرهات   چمی پیبه پرو پات م    ی بدجور   یکن  تشی اذ  ی بخوا  اگر

 ...نمی چی دونه دونه م

کله  یدلم کل ی ها تو دنیشاخ و شن نیا دنیاز شن  دینبا االن

به لبخند باز شد    ی زیقند اب بشه لب هام به طرز شکفت انگ

 .ستاره بارونن دونستمیهم م  دهیچشمهام و ند یحت

 .کرد فیکه کوروش براش رد ی دهایدر جواب تهد  سردار

وقت شده داداش   رید  یلیدوست دخترت و برسون که خ  -

  یقالب

 ی ه به شوخچپ به سردار نگاه کردم که کوروش با خند  چپ

 .زد  دادیسردار که داشت کتشو جر م  ی عضله    ی به بازو  یمشت
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 ر یبگ ی و جد یداداش قالب نیا ی حرفها ی باز تو -

االغ داشتم به صحبتهاشون گوش   نیع  زمیدور از جون عز  من

 .کردم یم

 .بهشون بزنم یپس گردن هی داشتم  دوست

 .زدنیبدون توجه به من داشتن راجبم حرف م  که

 .بزنه کوروش دستشو گرفت یکه آهو خواست حرف نیهم

کرد فقط زنگ بزن   تتی اگر اذ  یماه  میما رفت   گه یخوب د -

 ..ستیبهم ساعتش مهم ن

 .خونم به جوش اومد بالخر

 .... امیزنگ بزنم خوب منم م ویچ یچ -

ا  سردار  ب  ی به رو  نکهیبدون  گفتم    یکه من چ  ارهیمبارکش 

 .کوروش تکون داد ی برا ی سر

 شرت کم -
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لبخند   ه یکرد که جواب آهو    یگوش آهو پچ پچ   ی تو  کوروش

 .برام تکون داد  ی کج شد و سر

 .باشه میهست نایکافه من و م ایفردا تو ن -

ک  یمکث از  تو  فیکرد  کل  ی کوچک  آو  دیدستش    زش یکه 

 .بود به سمتم گرفت یعروسک تپل خرس

  ایب یاونجا خونه تو هم هست هر وقت خواست یماه -

با   قمیشف  ق یدلم و قرص نکرد اما آهو رف  رضای زدم عل  لبخند

شهر کوچه تنگشون داشت    نییپا  ی که تو  یهمون خونه کلنگ

هست که اگر خوردم به بن   ی خونه    ه یدلم و قرص کرد که  

در    ابونیکوچه و خ  ی تو  ی سقفشو از شغال ها  ریبست برم ز

 .امان باشم

  هم رفتن ایو س  نایو آهو پشت سرشون م کوروش

مونده بودن که اونها هم کم کم خدا    یتک و توک  ی مهمونها

 .کر رفتن طونیرو شکر گوش ش
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سردار به فکر جاخوابشون    دیبا   رفتنی نم  گهید  هیاگر دو ثان  که

 .شد یهم م

آخر  مادر فرزانه  با   نیهاله،  کرد  بغل  را   سردار  که  بود  نفر 

 .زکردمیحرفهاشون گوش هامو ت ونیاسم سپهر م دنیشن

از تو که انگاردنبالت    نیبگم ا  ی چ  دونمیهنوز تو شوکم نم -

که هزار تا برات آرزو    ی برگذار کرد   توی مراسم عروس  هویکردن  

 .داشتم

گفت   روزیکجاست زنگ زدم د ستیاونم از سپهر که معلوم ن 

  دو روز با خودم خلوت کنم  خوامی م کنمیخاموش م مویگوش

 .خواهرش تکون داد ی برا ی کالفه سر   سردار

که هاله عروس خاندان ما شده بود  یدوسال نی ا ی واقعا تو که

خوب   کرد یبار بود که مادرش منو هم صحبت خودش م  نیاول

 .بود که الل بشم یعیطب
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که همه آرزو به   ن یانقدر خوش بخت بش  دوارمیدلم ام  زیعز -

 ..شما بمون یدل زندگ

تو   یوقت د  ی تعجب  شب   دی چشمامو  درست  که  زد   هیلبخند 

سپهر لبخندهاشو از خواهرش به ارث   دمیاال فهمسپهر شد ح

 .برده بود

همه   ستیعروس خونه سردار و سردار فقط برادرم ن  ی تو شد -

 ز یبه بعد عز  نیپس از ا   یکرده همه کسم  زیکسمه  توهم عز

 .ی منم هست

دور    یچ  ن یع  یگیم  منو ازم  داشت  که  بهش  بودم  زده  زل 

 .بودم  دهیبودم که شن ی شوک حرفها ی و من هنوز تو شدیم

کتش و از تنش درآورد به سمتم اومد خسته نبود اما    سردار 

 ..دی باریاز سر و روش م  شی کالفگ

حرف  با من  نه  شدم  همراه  توض  یسردار  سردار  نه   ی حیزدم 

 ..داد
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روز  من از  به سرنوشت سپردم که  و  تو  ی خودم  رحم    ی که 

 یروزگار ب  نیمراد همبر وقف    ی لحظه همه چ  نیمادرم تا هم 

 .شدیبشه م خواستیم  یاش هم هر چ هیرحم بود بق

م   ی زی چ  کردم یو داد م  غیمن مگه ج  حاال به   شدیعوض  نه 

 واهلل

 .رفتمی بار بود به خونه سردار م  نیاول

 ...کدوم سمت هست خونه اش دونستمی نم  قیدق یحت

نگه داره اما برعکس داخل    ییال یخونه  و  هیبودم جلو    منتظر

و پارک   نینقطه شهر رفت و ماش  نیبرج تو بهتر  هی  نگی پارک

 .کرد

 .مینشست میبش ادهی پ مییبخوا نکهیبدون ا نی دو تو ماش هر

نه اصال   ای  میبزن  دیحرف با  یاز چ  میدونستیکدوم انگار نم  چیه

  ن ی شدن ازماش   اده ینه که سردار بالخره با پ   ای  م یحرف بزن  دیبا

 ..داشته باشه ی سخنران ستیاعالم کرد قرار ن 

@DONYAIE M
AMNOE



318 
 

 .شدم  ادهیشدنش منم پ اده یپ با

ون دون شده بود پشت سرش  د   کمیلخت بود و از سرما    پاهام

 .هام بود رفتم یکه به خاطر کتون ی بلند  ی با قدم ها

هر کدوم تو    نی از سوار شدن تو آسانسور که بازهم همچن   بعد

گوش نواز که تو آسانسور    ی که با صدا  میکردیم   ی هپروت سپر

همون اردک زشت پشت سردار   نیدرش باز شد من ع دیچ یپ

 .راه افتادم

چندساعته   ی کوه و نورد  هیو که باز کرد من حس کردم    در

 .هالکم  نطوری انجام دادم که ا

 .رو مخم بود ب یسکوت سردار عج واقعا

نگاه   کیخونه اشو نداشتم. اما با    اتینگاه کردن به جزئ  حوصله

صر پادشاه خونه کم از ق  دمانیبگم واقعا چ  تونستمیهم م  یجزئ

 .ها نداره
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 ی فکر   چیبودم دوست داشتم فقط دراز بکشم و بدون ه  خسته

 .خودم و به خواب دعوت کنم 

کردم که توجه  عالحضرت به من قالمش جمع   یمصلحت  سرفه

 .شد و منتظر نگاهم کرد 

با بلبل   نکهیا  ی و به جا   دمیازش خجالت کش  هویچرا    دونمینم

بهش بگم کدوم اتاق قراره بخوابم گفتم: من فردا صبح    یزبون

 خونه آهو  رمیبرداشتم م   رضایچمدونمو از خونه عل  نکهیبعد ا

. 

به   یظیخاک تو سر غل  هینگاهم کرد و من    یحرف   چیه  بدون

زر مفتم که چرا دارم چرت بهم    ن یخودم گفت واسه خاطر ا

 .دمیم حی و توض بافمیم

  رم ی خودمم بگ  قهیم کم مونده بود  و دار بود  ر ی خودم در گ  با

 .نمه گشاده شد هیمن  ی نطق سردار باز شد و چشمها که
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ن - هر   ایخونه آهو    ی بر  ستیتو چه فردا چه پس فردا قرار 

به بعد خونه تو هم   نیخونه من هست و از ا  نجایا  گهیخونه د

 .هست

 خونه خودت  ی اریچمدونت و م ی ری م فردا

مشروب از سمت سردار حس   ی اما بو  دمیبو کش  نامحسوس

 .ست ینکردم خوب مست ن

ها که تب دارن آدم    هیصورت شب  دیرو صورتش چرخ  نگاهم

 .گهیم ونیکه بگم هذ ستیهم ن

  ستاده یو جلوم ا شخندین چیگوالخ هست که بدون ه نیا االن

 .خونه منم هست نجا یا گهیداره م 

نگاهش    د ید  یوقت دارز  مثل گوش  دارم  از جووونم  دور  من 

 ی لینمه گوشه لبش باال رفت اما خوب خ  هیحس کردم    کنمیم

 .تند و فرز جمعش کرد ادامه داد
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قبل    ی قصد دار  ای  ینگاهم کن  ی ستیوا  نجایقراره تا صبح هم -

  ی ریدوش بگ هیخواب 

پرونه   ینم  کهیشده چرا ت  ی طور  نیگوالخ چرا ا  نیدوم ا  شوک

چرا به خدا که من   قایمنو بچزونه دق  زنهینم  ی چراا آخه حرف

بود دوتا  میاخالقش اگه سردار قد نیکنارش بمونم با ا معذبم

 ..و اما حاال  دادمیروش جوابشو م  ذاشتمیسه تا م  گفتیم

سمتم    سردار اومد  من  سوال  عالمت  صورت  به  توجه  بدون 

 .د یمچ دستمو گرفت و پشت سر خودش کش لکس یر یلیخ

جابجا کن    لویوسا  یاگر دوست داشت  نیفردا هم خونه رو بب  -

خونه تو هم هست    نجایا  یهر چ  میبگو عوض کن  یخواست  ای

 ...ات باشه قهیباب سل دیبا  یپس همه چ

از د  یگیم  منو بود  امکانش   د یسردار جد  نی ا  دنیهر لحظه 

نکنه صنعت  ا یاوردوز کنم...   باهم زده    یو سنت  یجد سادات 

 .مخش به فاک رفته
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چراغ  و که روشن    میو باز کرد وارد اتاق شد  د یبزرگ سف  در

 .که به خدا که نفسم رفت

نگاه کردم   دیو سف  یتن و وجودم چشم شد به  اتاق گلبه  تموم

کارتون ها بود و عاشقش   ی درست مثل همون اتاق ها که تو

 .بودم

 راهنش یسردار نگاه کردم که تند و فرز پشت به من کرد و پ   به

 .و از تنش در آورد

  داد  ش یلختش و قشنگ نما دهی ورز ی ها شونه

 ...دم یپریبهش م دیکالن هواسم نبود با من

 .هوش و هواس برام نذاشته بود ییایاتاق رو نیهم  قایدق

با د  یهمون شوق  با اتاق فوران کرده بود    دنیکه تو وجودم 

 .دم یخند

  هی اتاق واقع نیا -

 .دور تخت اشاره کردم ی تورها به
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 . ایکارتونهاست خدا  نیدرست ع -

مرد   نیو فقط نگاهم کرد و ا  دی سردار  به سمتم چرخ   بالخره

 .کم حرف شده  یلیخ زنهی شکوک مم بیچند ساعته عج 

مثل موقع اومدن    گهیاومده بودم د  رونیتازه از جو اتاق ب   انگار

 .معذب نبودم ی ادیهم ز

  یلخت ش ی خوایاتاق م  ن یهم  گمایم  -

متعجب شد و نگاهم    میبلبل زبون  دنیبعد از چند روز شن   انگار 

 .کرد

 ..دوباره گفتم دمی سکوتش و د یوقت که

 ی تو رو راه  ی ری با شب بخ  گهی اگر اتاق منه خوب د  نجایا -

  شبت خوش کنمیاتاقت م

ا  بدون نگاهم    ی ذره  با همون صورت متعجب  تکون خوردن 

 .کرد و بالخره به حرف اومد 
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م  یلیتخ  لمیف  ی ادیز - ها    ای  یکنینگاه  قصه  کتاب  اون  از 

  ؟ یخونیم

  ها؟؟ -

 .شلوارشم باز کرد  کمربند

داشتم    دید  یرفت و بازش کرد من به خوب  یسمت در اتاق   به

 .شده بود دهی فروشگاه لباس ها چ ن یبه اتاق که ع

 .اتاق اشاره کرد به

ندار - لباس  که  بب  هی  ی فعال  ب  نیلباس  من   ی لباسها  نیاز 

  یکن دا یخودت پ ی برا یتونیم

 .کنم ینگاهش م نهیدست به س دید یوقت

چرا خم    دونمی دکمه شلوارشو باز کرد و من نم  لکسیر  یلیخ

ها بالشتک  و  به   ی رنگ  ی شدم  و  برداشتم  بود  مبل  رو  که 

 .سمتش پرت کردم

 .یلخت ش   نجایهم  ی خوایم یکنیم  کاریچ ی دار -
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هم  بالشتک بود  خورده  صورتش  به  بود   نیکه  شده  باعث 

بره تو دلم گفتم اهان االن دوتا   نامحسوس تو هم  اخمهاش 

 .باطل الیخ  یاما زک کنهیحرف بارم م

جواب   تونمیمن م  یخوب بدون پرت کردن بالشتک هم بپرس -

 .بدم

بهم خوب    زل از گوالخ  هیزد  با    ش یرگ  تو وجودشه  هنوز 

  حرص گفتم: خوب بگو

کن - مطالعه  بدم  بهت  و  ازدواج  که    ادتی  ای  یسند  هست 

پ  کتب  یرسم  شی چندساعت  کل   یو  با  و  و مدرک   ی با سند 

لباسهامو در  خوامیو من هم االن م میمهمون زن و شوهر شد

باز    ری دوش بگ  هیتو هم    کنمی م   هیتوص  رمیدوش بگ  ه ی  ارمیب

 .موم شدت  ای ی سوال دار

  شدیچشمهام با هر حرفش گشاده تر م  من

  فاک یچه کشک ی زن و شوهر  چه
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 .شینما ی نگفت فقط باز لش یخل شده مگه اون وک نیا

دوش    ی نبود و صدا  ی از سردار خبر  گه یبه خودم اومد د  یوقت

 .داد یآب خبر از حموم بودنش م

و تازه نگاهم به حموم    دم یکش  یقدم جلو رفتم و سرک  چند

 .افتاد  ی ا شهیش

هضم که چه   ی واقعا نتونسته بودم اون کلمه زن و شوهر   هنوز

رض کنم متوجه اش بشم که با شلواک کوتاه اومد موهاش ع

 .نم داشت

 .به من کرد و اشاره به لباس هام کرد ینگاه مین

 ..ی لباسهاتو عوض نکرد -

 .از حرص به حرف اومدم پر

  گهیواقعا کشش ندارم د  یتموم کن شوینما نیا شهیم -

بچه زبون نفهم حرف   هیبا    خواستی نگاهم کرد انگار م  ی طور

 .بزنه
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بخواب فردا صبح با سند و مدرک    ایاالن نصف شبه خوب ب -

 ..ارم ی و برات م یلحظه که بله گفت  لمیف یو حت

 .دمی به اون نقطه جوش رس بالخره

مگه قرار نبود همه    مینکن مگه حرف نزد  میسردار بسه روان -

 . یچ  یعنیحرفها   نیباشه ها االن ا یشینما یچ

اما ک  من بچسبونه  آمپر  خود  از  بدتر  سردار  بودم  منتظر  ه 

  ی من رو  زی ه  ی آروم به سمتم اومد و چشمها  یلیبرعکس خ

 .د یلختش که مرطوب بود چرخ نهیس

 .رو بازوم گذاشت دستشو

که رو   ی دید  ی فانتز   ی لمهایف  ی ادیمتوجه شدم االن که ز -

عقد کنن بعدش تو   ی گذاشته دختر و پسر صور  ری مغزت تاث

  زه یباسنشو جلو پسر بر  نهیخونه اتاق جدا بخوابن دختره س  هی

 ادشیماست نگاه کنه و تو حمومش به    نیاما پسر ع  رونیب

 ..کنه یخودشو خال یدست
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 .ادامه داد کردم یجغد نگاهش م نیتوجه به من که ع بدون

من   یتو زن من  میاالن هم زن و شوهر  میمن و تو عقد کرد -

  ر توامشوه

 .اش اشاره کرد نهیبه س.

منو منم حق   ی خور یبا چشمهات  م   ی طور که دار  ن یهم -

 .دارم با چشمهام درسته قورتت بدم

به سمت    دیبزنم مچمو گرفت کش  یاجازه بده حرف  نکهیا  بدون

و شلوار   شرتیو از طبقه ت  میهمون اتاق لباس باهم وارد شد

 .برداشت به دستم داد  رشتیت ه یهاش   یراحت

 لباستو باز کنم  پیپشت به من کن ز -

به کار شد پشتم   تا باز دست  اعتراض کنم خودش  خواستم 

 .لباسمو باز کرد  پیرفت و ز

  رونیمثل خر برگشتم گفتم: برو ب درست

 .بست سرش را تکون داد چشمهاشو
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  ایعوض کن ب عیمن رفتم تند سر -

کوتاهمم فقط. طور و تاج   ی زود لباسمو درآوردم موها  یلیخ

 .کوچلو بود باز کردم

تنم    نیا  یتا خستگ   خواستی محموم    دلم از  چندساعتو آب 

 ..بشوره ببره 

برنده شد   یواقعا حوصله نداشتم و در کل تنبل  گهی االن د  اما

باسنم    ریکه تا ز  دمیسردار و پوش  شرتیباز کردم ت  نمویسوت

 .اومد یم

جا   شرتش یگوالخ هست ت  هیواقعا    ی دیبشر که آفر  نیا  خدا

 .برام کاربد داره  راهنیپ

چراغ خواب   کیبود تنها با  کیاومد اتاق تار   رونیاتاق که ب  از

 .روشن بود ی ابر  ی مدل فانتز
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گوالخ هم آدم خوار   ن یبودم ا  ده ی بارکنار سردار خواب  کی  من

نبود که حاال با اسرارم قرار نبود آتو دستش بدم که فکر کنه 

 .ترسم یازش م

بود و چشم هاش   دهی ز کشتخت نشستم رو تخت درا   ی ا  لبه

 .باز بود

پتو نرم رفتم از خوشخواب بودن تشک لبخند    ریحرف ز  بدون

 .زدم

خواب   هیوجب بود انگار هر دو امشب فقط    کی  نمونیب  فاصله

 .میخواستی م یذهن ی با بدون مشغله 

 .رفتم  ی ری خیب  ییایکم چشمهام گرم خواب شد و به دن کم

شدم سرم را به   داریکه به تنم دادم ازخواب ب  یکش و قوس  با

  ن ییازش نبود... از تخت پا  ی سردار چرخوندم خبر  ی سمت جا

موبا تا  چرخوندم  اتاق  دور  نگاهم  و  حت   لمویاومدم    ی که 

 .کنم دایکجاست پ دونستمینم
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  داد یساعت کنار کنسول تخت که دو ظهر و نشون م  دنید  با

 .د یابروهام باال پر

 .م که رو دست خرس زدمبه خود ماشاهلل

  ر یگ یپ  گهیکردن مثانه ام و شستن دست و صورتم د  یخال  بعد

  دن یسردار و با پوش  شرتینشدم و از اتاق با همون ت  لمیموبا

 .اومدم  رونیمن کاربد شلوار داشت ب  ی از شلواکش که برا  یکی

 . قدم هام و تندتر کردم که ییآشنا ی صدا  دنیشن با

 .به شکم لخت سردار زد  یبا مشت کم جون یعل

 .تشکرته که برات معجون آوردم ی جا وثید -

 سردار؟؟ ی رده بود براگرد شد معجون آو  چشمهام

  خبر داشت و حاال یبود که از همه چ لیوک ی اصد یعل نیا

 ..به تفکراتم دمیصداشون خط کش با

  یحاال شرتو کم کن عل ی معجونتوکه آورد -
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 .دهنش گذاشت یبه سردار بادوم الی خیب یعل

  کهیاالن چته مرت  یخواستینم  نویچه مرگته سردار مگه هم  -

 .شدمیم جیگ شتر یچرا با حرفهاشون ب خواستی م یچ  سردار

 .دیحوصله غر یب سردار

بزن  یعل - اضافه  دهنتو صاف    شمیپا م  یببند دهنتو حرف 

  کنمیم

 .باشه دهیسردار نشن  ی که انگار اصال حرفها یعل

و تو تخت تنها گذاشتم پاشدم اومدم   هیکه مهد  نیمنو بب -

به تنت   ویزیهمه چ  یپ  یآخه االغ چه مرگته تو که گفت  نجایا

 .یمادر مرده ها جلوم نشست نیپس چرا ع ی دیمال

د  دم یکش  یهوف با  سردار  که  رفتم  سمتشون  کالفه    دنمیبه 

  نگاهشو گرفت چشمهاش سرخ بود

 .سرخ سردار نشدم  ی چشمها  ریگی پ یعل ی صدا با
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  ی شد داری با سرو صدامون ب یسالم ماه -

پسرخاله شد. موهامو    یبه چه سرعت  ژنیامام زاده ب  ای  یهما

 .پشت گوشم فرستادم

  سالم .نه -

 .اضافه نداشت  حی به توض ازیبود و ن یکاف نیهم

کرده    شیسردار نگاه کردم که خودش را سرگرم فنجون چا  به

 .بود

  لباس ندارم بپوشم رونی برم ب دیمن با -

 ..به لباسهاش که تنم بود اشاره کردم  و

 .بدون حرف متفکر نگاهم کرد سردار

  ی اریلباسهاتو ب  رضایخونه عل ی بر ی خوایم -

 .و به نشونه اره تکون دادم سرم

 .کرد ی بلند شد و رو به عل زی رو م از
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هم که فرستادن   یشرت و کم کن برو شرکت قرداد اسحاق -

 .چک کن

 .مشت را با پسته پر کرد  یعل

  اهیآهان برم دنبال نخود س -

 .با حرص نگاهش کرد سردار

تا چوب نکردم  تو ک*ونت پاشو برو کم رو مخم راه    یعل -

  برو

 .چپ چپ به سردار نگاه کرد  رو به من کرد یعل

  بیادب نداره ببخشش فعال ب  نیا -

 .هم به سردار نگاه کرد بعد

تو اتاق خواب بهم زنگ   اتهامیبه بعد سر عمل  ن یاز ا  شرفیب -

  امیب کشمیمثل گاگول شلوارمو باال نم یبزن
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دو تا که انگار من وجود   نیا  ییایح  یگرد شد و از ب  چشمهام

 ..نداشتم  یخارج

 .ژنیامام زاده ب ایبود  دهی اتو کش ی اصد  یهمون عل نیا

طور که پشت   نی بدون توجه بهش به من اشاره کرد هم   سردار 

 ..اومد صداشو باال برد  یسرم م

 ز یرو م  زیپوست پسته هاو جمع کن نر  -

  میهم وارد اتاق شد با

 .ببنده به اتاق لباس اشاره کرددر و پشت سرش  نکهیا بدوت

 از سوشرتهامو بپوش کالهشم بذار سرت  یکی -

  دهامم یسف  یو کتون  دم یاز سوشرتهاش را پوش  یکیزود    یلیخ

 .پام کردم

از    ی منم چونه نزدم  ک  برهیسردار گفت خودش منو م  یوقت

 .باشم یکه من دوم ادیبدش م یراننده شخص
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بالخره سردار هم آماده شد که به  قهیدق ستی ب ک یاز نزد بعد

 .از ما دخترهاست  شتریبشر ب نیقر و فر ا دمیرس  جهینت

  رضا یداشت قصر عل  یکه سردار تو رانندگ  یزود با مهارت  یلیخ

 ..می دیرس  الشیو ع

برم اما با    یخونه سنگ  نیاز ا  خواستم ی وقت بود م  یلیخ  من

 .ها رهن خونه را نداشتم نه یهز نیا

ا  یراه  حاال از  تا  بود  باز شده  بتونم   ی خونه و آدمها  نیبرام 

بگ از دلم عزا گرفته  هیپس چرا    رمیفاصله  بودم مگه   گوشه 

 .یاز خوش دادمیاالن قر م دیمکه نبا خواستمی نم نویهم

  داشتیکنارم قدم برم یحرف چی بدون ه سردار

  ن ی اعتراف کنم خوشحالم که سردار باهام اومد انگار هم  هی  من

 .جور قوت قلبم بود هی بودنش کنارم 

قدم هام و بلندتر   دنشیبود با د ستادهیجون کنار در ا مهربان

 .که محکم بغلم کرد دم یبرداشتم و بهش رس
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  ی خوشبختت بش  یدل مهربان مبارکت باشه اله  زیسالم عز -

 ..نممیاز ته دل تو رو قبل مرگم بب  ی و من لبخندها 

 ی من و سردار دعا خوشبخت  ی اول جمله اش که برا  دنیشن  با

با شن  دم ی خند  کردیم ه  دنیاما  تو  هام  اخم  اخرش  م جمله 

 .رفت

 ...هیچه حرف نیمهربان جون داشتم ا-

 ..سالم کرد  ییبا خوشرو   شهیسردار مهربان مثل هم  دنیرس  با

  نیسالم آقا خوش اومد -

به مهربان   یداخل اشاره کرد خونه سوت و کور بود که سوال  به

 ..جون نگاه کردم 

 . رونی ناهار ب ی آقا و خانم رفتن برا -

ابلهانه   الیبه گلوم و چقدر خ  دی مچاله شد بغض پنچه کش  دلم

عل که  راه   رضای داشتم  چرا   میبخواد  اما  اش  خونه  از  کنه 
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خونه اشم    ی که ارزش من براش اندازه خدمتکارها  دونستمینم

 .ستین

  ب یحال که بغض داشتم اما عج   نیبود در ع   بیغر  ب یعج  حالم

 .دوست دارم بلند به حال خودم بخندم

 .خونه برم نی انجام بدم زودتر از ا تونستمیکه م ی زی چ تنها

خدمتکار    ی به مهربان جون کردم که داشت به دخترها  نگاه

 .کنن ییرایتا از سردار پذ گفتیم

 ...جمع کنم لمویاومدم وسا -

 .دزده ی کردم مهربان جون نگاهش ازم م حس

 .مهرتاج بانو گفته بودن  میجمع کرد  شبید  لهاتویتموم وسا -

د  به چمدونهارو  تازه  من  و  کرد  اشاره  پله  راه  و    دمیکنار 

 ..دمی خوداگاه خندنا

 دونستنیو مهرتاج بانو نم  رضای درصد مطمئن بودم که عل  صد

 . موندن یکه خونه م امیمن با سردار م
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اومدم تا سردار شاهد    یاومدم کاش تنها م  یبا سردار نم  کاش

 ...شد ینم میکس و کار یب نیا

مضخرف  نیا  دونمینم حس  نم  یچه  که  به   خواستمیبود 

به حالم نگاه   حیچطوربا  تفر نمیسردار نگاه کنم و بب ی چشما

 ..کنهیم

 .سردار بلند شد ی صدا

 ...ن یببر نمیکنار ماش لویوسا  -

به سمتم اومد و من هنوز تموم تالشم و   ی بلند  ی قدم ها  با

 .کردم نگاهش نکنم یم

 .بهش داد ی دستش گرفت و فشار ی دستمو تو که

 .بس بود برام نیهم   زدی نم حرف

جون و بغل کردم ازش قول گرفتم تا به کافه سربزنه   مهربان

 ..فراموشم نکنه

@DONYAIE M
AMNOE



340 
 

کنار سردار نشسته بودم با همون    نیماش  ی ساعت بود تو  مین

 ...سردار ی لباس ها

و انگار قصد نداشت خونه بره   کرد یم  ن ییها و باال پا  ابونیخ

دوست نداشتم    یبودم دوست نداشتم خونه برم حت  میمنم راض 

 .برم تا با ترحم نگاهم کنن  نا یآهو و م  شیپ

 .سرعتش و باال برد  سردار

 نیکه ع  ی دختر با فرم مدرسه بود  هی  دمتیبار که د  نیاول -

 ی شده بود دهیگربه آب کش

 ..د یطلب یجنگ م ی برا فیانگار حر چشمهات

با شن  دیخند و خن  دنیو من  به  حرفهاش  ده هاش متعجب 

 .رخش نگاه کردم مین

 .لبش باال رفت ی را  به سمتم چرخوند گوشه ا سرش
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د  نیاول - موقع  اون  عل   دونستمینم  دمتیبار  با    رضا ینسبتت 

پروژه کار    هیسر    یباهاش شراکت  شدیم  یسال  هیچون    هیچ

 .دو تا پسر داشت دونستم یتا اونجا که م میکردیم

 .ادامه دادم خودم

ن - بچه اش  و    نیهم  شمیشب مست  هیفقط ثمره    ستمیمن 

  بس

سکوتو    نیو ازش گرفتم و باز سکوت شد باز خود سردار ا  نگاهم

 .شکست

هم قشنگ    رضایعل   هیک  یگربه وحش  نیا  دمیاون روز نفهم  -

 ..تا جواب نده چوندیپ

 یکیبا    یتلفن  دی ام  یوقت  یروزاتفاق  هیبا گذشت شش ماه    اما

 ..هیک یگربه وحش نیا دممیفهم  زدی حرف م

چپ    گفت یبار بهم م  ن یکه چند  یلقب گربه وحش  دنیشن   از

 .چپ نگاهش کردم
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 .نمیتا من اون لبخند رو لبش و نب   دیدستشو رو لبش کش   که

 .شد ی داد جد رونیب نفسشو

  ی رو دوست دار  رضایعل یماه -

حت  دن یشن  با من  شد  حبس  نفسم  برا   نیا  یسوالش   یرو 

 ..خودمم تا حاال اعتراف نکرده بودم و حاال سردار

 ..باز ادامه داد  ی دیسکوتم و د یوقت  سردار

 ی پس دوستش دار -

بود که من   نیانگار منتظر ا  ی پس دوستش دار  دیپرس  ی طور

سر و  عل   عیتند  من  اما  ندارم  دوستش  دوست   رضای بگم  رو 

 ..داشتم

بار من بودم که به   نیسکوت کرد ا  نباریو ا  دی چی پ  یدگیازبر

 ..حرف اومدم
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  دنیوقت منو ند چیو مهرتاج بانو ه رضایعل -

 ..کردم  امیدو تا ن نیکه به چشم ا نیعادت به ا یاز بچگ من

ام  دیام بودن    ن یو  با من خوب  بانو  از چشم مهرتاج  اما دور 

 ..دادنیمنو به جمع خودشون راه م  یحت زدنی حرف م

عذابم    کردیم  تمیرفتارها اذ  نی ا  شدمیهر روز که بزرگتر م  من

 ..دادم یکه نشون نم میخوب گریاما انگار باز دادیم

 .اعتراف نیدادم برام سخت بود ا  رونیو به شدت ب نفسم

عل - ا  رضایمن  اما  دارم  داشتنم همون    نیرو دوست  دوست 

زدن    یلیکه تو مدرسه بهم گفتن دزد و س  می سالگ   ۱۵زمان  

 .نبود پناهم شه کمرنگ شد  رضایصورتم و عل 

و مادرم نبود   دمی بار ماهانه شدم و ترس  نیزمان که اول  همون

بده نترسم دردم و با نوازش هاش کم   حیبغلم کنه و بهم توض

 .کمرنگ شد  رضایکنه همون روز دوست داشتنم به عل
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خانواده    چیپسر مزاحمم شد ه  هیبار    نیکه اول  ی روز  همون

  رهیبگ  نداشتم تا زهر چشم از پسر

 .کمرنگ شد  رضایداشتنم به عل دوست

زندگ   هیتو    من بزرگ  ب  یخونه  تموم  خاطر  به  اما   یکردم 

 .کم رنگ شد  رضای دوست داشتنم به عل دمیها که د   یمحبت

قلب دارم اما مادر و    هی  نکهیبه خاطر ا  رمی دلگ  رضا ی از عل  من

  تا دوستشون داشته باشم  ستین ی پدر

  رضا ی خانواده ام از عل  ی بودن قلبم از محبت برا  یخاطر خال  به

 ..میشاک

پارک کرده بود و    ابونیرا کنار خ   نیسردار ماش   یک  دونمینم

بعد چند سال    دی شده بود گوش تا حرف دلم رو بشنوه تا شا

 .سبک شم کمیحرف زدن 

 .ادامه دادم  دمیخند

 ...کنم گهیاعتراف د هی -
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 .بزرگتر شد منتظر نگاهم کرد و لبخندم سردار

 ه ی بزنم و اون  یحرف ها رو به کس  نیروز ا هی  کردمیفکر نم -

 ینفر تو باش

 ی و خم شد انگشتش رو به نرم  د یحرفم خند  دنیبا شن  سردار

 ..دیکش سمیچشم خ ریز

  یتو ذهنت مگه از من گوالخ چه ساخت -

امام   اینشستم..    خیگوالخ از زبون سردار سر جام س  دنی شن  از

  کنم یم  یزاده جعفر تا گفتم باهاش دارم در صلح و صفا زندگ

 .به فاک رفتم

با  آب عاقالنه  دادم خوب  فرو  و  م  دیدهنم  و   زدمیحرف  من 

  ی نه نه هم تخت  ینه هم اتاق  می شدیسردار هم خونه حساب م

  ی سردار گوالخ نبود نه واقعا به تمام رفتارها   ن یخوب ا  میبود

شباهت   یدرصد هم به گوالخ قبل  مین  چند روزش فکر کردم 

 .نداشت
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 ده یو تا در حد توانم شل کردم نگاهش کردم صورتم و ند  شمین

 .خر شرک شدم  ن یدرست ع خوردمیهم قسم م

بلند    ی بخنده با صدا  ی ام باعث شد سردار طور  افهیق  نیهم

 .که من به تمام معنا هنگ کنم 

 .کرد نیی و باال پا سرش

 .بودم دهیاز ته دل نخند ورنطیتو عمرم ا یماه -

اسمم و با خودم تکرار کردم سردار     ی... ماه  ی... ماه  یماه

وقت اسمم    چی نه سردار ه  ایچندبار اسمم را صدا کرده بود  

 .کرد یصدا نم

 .از زبونش خوشم اومد  دمیاسمم و که شن چرا

 وقت هینشه  ینه کج فهم نه

 ..سردار ی اسمم خوشم اومد نه از لحن صدا از

 .نگاهش کردم نهیبه س دست
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مشت   هیبخر بخورم از صبح فقط    ی زیچ  هی  ی دی حاال که خند -

 .نمونده ی تا غش کردنم فاصله ا تیسکویگردو خوردم دوتا ب

 .کرد پمیتکون داد اشاره به ت ی سر سردار

 .رستوران  میبر ی نطوریا ی مشکل ندار -

 .هام و باال انداختم شونه

االن هم لباس   گهیلباسه د  ستمی لخت که ن  ینه چه مشکل -

خودم   خوام ی پز کردم م  یماه  تزای گشاد مد هستش اما هوس پ

 .خونه میبپزم بر

 .ارنیم زنمی بود زنگ م  ی خونه کم و کسر میپس بر -

 .افتاد ابونیبه فروشگاه اون سمت خ  نگاهم

اگه تو خونه هم    میبخر  گهید  میرونیخودمون ب  میمگه منگول -

 ..که میزیدور بر ست یباشه قرار ن

 .فروشگاهه اشاره کردم  به
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ماش  سردار د  دایپ  نی از  با  هم  من  تند  دنیشد  از    ی کارش 

 .شدم کاله سوشرتمم سرم کردم ادهیپ نیماش

ن  چیپ عج   ش یمهره  صورت  به  هم  اون  شده  شل    ب ی سردار 

ا   دهی که سال تا سال من لبخندش و ند  ی سردار مروز بودم 

 .زدیدست و دل باز لبخند م   بیعج

و ببنده اما    ششی بگم ن  یچ  هی به سمتم اومد خواستم    سردار 

 .که کرد من رل وصل انگار برق کرد ی با کار

ا  کیش  یلیخ که  و    نیانگار  روزه اش هست  هر  کار   هیکار 

دستمو گرفت من از کارش واقعا زبون کوچکمم قورت   هیعاد

 .دادم

 .دی انگار که حالم و فهم میگذشتیم ابونیطور که از خ نیهم

  ی زبونتو خورد ی انقدر گشنه  یعنی -

و ماشاهلل ازهمون دم در توجه ها به  م یوارد فروشگاه شد باهم

  دم ی کش  رونیدستم و از دستش ب  ییسردار جلب شد منم با پرو

@DONYAIE M
AMNOE



349 
 

  نبار یکه کردم ا  ی خماش نامحسوس توهم رفت اما با کارکه ا

 .اون بود که هنگ کرد 

  هستش ییتو وجودمه مادرزاد یکرم  هیمن  واهلل

چند  خوب آب   نیاالن  سرداره  رو  داف  چشم  جفت  چند 

وقت چرا  خوب  راه  به  تو    یتیموقع  یدهنشونم  بزنم  دارم 

 .ذوقشون استفاده نکنم

 .دور بازوش حلقه کردم  دستمو

از رو چه   دیبه اطراف فهم  ی نگاه گذر  هیبود و با    زیت   سردار

 .نزد یکار و کردم اما حرف  نیحساب ا

  ختم ی سبد ر  ی داشتم تو  تزایپخت پ  ی که الزم برا  ی مواد  اول

 .و لواشک زدم لیبه قفسه پاست ی سر  هیبعد هم 

بود و من نتونستم   ستادهیمدت سردار با حوصله کنارم ا  تمام

 .کنم  ی خود دار

  ینکنه  تو همون یسردار تو داداش دوقلو  داشت گمایم -
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 .دم یخند زیتک ابروش و باال داد من ر  سردار

م  یکی  ی روز - ب  گفتیبهم  باهات  هم    دیخر  امی قراره  اون 

 ...زده ی ز ی چ یبهش علف گفتمیم لی لواشک و پاست

 .باز بسته بزرگتر پف پف برداشتم ادامه دادم  ش ی و دوبار با ن  

تو هوم تو   یمی قد ی اون رو ایهست    یتو واقع  ی رو  نیاالن ا -

اونقدر سگ اخالق   میپس چرا قد  ی که انقدر صبور و بااخالق

 ... ی بود ری پاچه گ

 .هم مثل خودم راحت جواب داد  سردار

 ی کردینگام م  دمی انگار ارثت و باال کش  ی دید  یتو هم تا منو م  -

 .چپ نگاهش کردم چپ

  خدا شه یهم   ینداختیبهم م کهیت -

 .شد  نهیبه س دست
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ب - که  م  هیزبون    ی توهم  م  زدمیحرف  روش   یذاشت یدوتا 

حرف    ی نطوریکس باهام ا   چیکه ه   ی اونم من  ی دادیم  لمیتحو

 زد ینم

 .چرخ و هول دادم  

 ی من قربون صدقه قد ب  ی تو حرف بارم کن  یاهان توقع داشت -

 .رفتمی قواره ات م

 .بود اشاره کرد  یچرب ثقالیم  هیکه واقعا بدون  کلشیه به

  ی به ارث برد   ت یپرو بودنتو از خانواده پدر  نیقواره تو ا  یب -

 تمام و کمال 

 .گرفتم  ادیهام با تو   ینیپرو بودنم و از همنش نیا گهینه د -

 .اشاره کردم بهش

 یکنیبه دو م  یکیسنت با من    نیواقعا خجالت داره ها با ا -

  ی و دو ساله  ستی انگار پسر ب

 .تموم شدن حرفم اخمهاش در هم شد  با
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  سالمه ۳8 ستیهشتاد سالم که ن -

زد که درست همون سردار گوالخ   شخندیرا جلو آورد ن  سرش

 .شد

چ   نمیبب - ه  ی دید  یازم  هووم   رمیپ  یبگ  ی خوایم  یکه 

به راهه اون پسر    ممیجنس  ییروفرممه قوا  کلمی همونقدر که ه

 رسن یکمرمم نم یسوسول ها به گرد سفت

همون گوالخ   نی رفته بود ا  ادمیشدم چرا    ره یشوکه بهش خ  

 .تو چند روز عوض بشه تونهیبود و نم

 .تر نگاهم کرد تخس 

زن    ی کمرم نگفتم برا  یکه از سفت  ابونی هووم به دختر تو خ -

 ..گفتم م یو قانون یشرع

نبود دستم و مشت کردم  دیتو د کسچی و چرخوندم ه نگاهم

 .تنه اش اشاره کردم  نییو به پا

 .نکردم  ش یفکر کنم اون دفعه خوب ضربه فن -
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 .بود لشیکلکل باب م نیا انگار

حرف ها   نیا  ی جا   فتهیلگد از کار ب  هیاس با    زهیمگه پاستور -

  ی کنیخونه از اون معجون ها که تو کافه ات درست م  میدیرس

بخورم   کن  درست  کل  تمیتقو  کمیبرام  چون  از   یکن  قراره 

 .کار بکشم  ی کمرم به زود

دهنم و باز کنم   نکهیپر از حرص به روش زدم قبل ا  ی لبخند

 .خدا رو شکر عقل ناقصم کار کرد

پس ببند و زر مفت نزن   یهست  یبشر هم تخت  نیتو با ا  که

 ..کنه برات  ی که شب شفاف ساز

 د ی جوابش و بدم تموم و حرصم را سره خر  نکهیبدون ا  پس 

 .تو سبد ختمی ر دیبه دستم رس  یدرآوردم و هر چ 

 ی اگر ب میکه شد صندوق پرعقب به خونه رفت   د یخر هیاز  بعد

م  ییایح درز  و  هم   گرفتمی سردار  خوش  باهاش  کل  در 

 ..و اونقدر هم نچسب نبود گذشتیم

@DONYAIE M
AMNOE



354 
 

کم و    شیهوا هم از اون سرد  میشدیم  کینزد  دیکم به ع  کم

 .شدی کمتر م

ها و جنب و جوش ها    ابونیخ  زی مردم بر  شدیباعث م   نیهم   و

 .بود یدنید

که ته   ی بازار هر سه تا حد  میرفت یو آهو م  نایروز با م   هی  دیبا

 . مثل هر سال میکردیم دیخر میاریحسابهامونو در ب

تمام خر   دنمونی رس  با با کمک سردار  و چمدون   دهایخونه 

 .میو رفت میها را  تو آسانسور گذاشت  لیوسا

چمدون ها و بردم اتاق    زیت  یل یکه وارد خونه شدم خ  نیهم

 .خودم ی لباس ها  دنیداشتم و پوش اجیحموم احت  هیبه 

به    یدست بلوز شلوار راحت  هیو وسط اتاق باز کردم    چمدون

ز لباس  و  حوله  با  و  بردارشتم  دوز  مامان  آهو  رفتم    ریقول 

 .حموم

@DONYAIE M
AMNOE



355 
 

بالخره رضا  یکل  بعد بدنم  و  تن  بساب  و  دادم دل    تیبشور 

 .کندم از حموم 

 ..دمیموهامو با حوله گرفتم لباسهامو پوش آب

روبه رو شدم و قشنگ    یجذاب  ویکه به سالن گذاشتم بله با و  پا

 .بدون عجله نگاه کردم 

رو  سردار لخت  تنه  باال  با  شلوارک  و   ی با  بود  داده  لم  مبل 

 ..دستهاش و دوطرف مبل گذاشته بود

 .داد یم زیتکون ر شدیکه بلغور م یو با اهنگ خارجک سرش

که تو سرم جرقه زد    ی کردم با فکر  یکه چشم چرون  قشنگ

 .چشمهام برق زد

 ...شمردم دلم تا سه  تو

  کی

  دو
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  سه

  ه ی گلوم و کردم    یتموم وجود تا اونجا که حس جر خوردگ  با

 .دمیکش ی بلند  غینفس ج

از رو   نکهیا  ی به جا   دیاز رو مبل پر  ی طور مبل را دور بزنه 

انگار   دنمیانگار مقصدش اتاق خوابمون بود که با د  دیمبل پر

 .استپشو زدن

 .محکم رو هم فشار دادم تا نخندم لبهامو

اتو هم نشه   ی کم اخم هاش درهم فرو رفت طور  کم با  که 

 .بازش کرد

 .شدنجفت هم  دندونهاش

  دم یشو که دستم بهت نرسه وگرنه به فاکت م   میج  ی طور  هی -

 ..ندارم یشوخ

خباثت    ی چشمها  حاال با  داشت  سردار  و  بود  گرد شده  من 

 ..کردینگاهم م
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 . خواستم حرف بزنم شمرد تا

  کی -

دو بگه تند عقب گرد کردم اما صدا پاهاشو پشت   نکهیا  قبل

 .دمی سرم شن

 .هول باز کرد  هیخواستم در اتاق و ببندم با  تا

 .پشت مبل تک نفره سنگر گرفتم من

 ....زدم غیج  هیداشته باش  یجنبه شوخ -

 .ستاد یمبل ا جلو

م  یتو هم جنبه شوخ  یبیب - باش منم  جواب    خوامیداشته 

 ...بدم تویشوخ

 .باشم ی جد خواستمی نده ام گرفته بود هم مخ هم

  کمیکن  غیج غیخوب ج -

 .و باال انداخت ابروهاش
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  کنه  غیج  غیج  رمی ز  یکیعموجون من دوست دارم    گهینه د -

 .جلوش با حرص تکون دادم انگشتمو

 .گهیپرو نشو د  یه -

  ی ل یمن خ  امیحرکت تا به خودم ب  هیمچ دستم را گرفتو تو    که

 .فرز رو مبل انداختم و پاهاشو دوطرفم گذاشتو روام خم شد

به    رمی مخت منحرفه ها من اصال حرفم به سکس نبود از ز -

 ...بود نیا

پهلوهام کش   دستاش نامرد عوض  دهیدو طرف  و  نقطه   یشد 

 .دونستیضعفمو م

خنده ام    ی شکم و پهلوهام صدا  ی حرکت تند انگشتهاش رو  با

 .خنده هام التماس کردم ونیبلند شد و م

  سردار... نامرد ... نکن .... نکن ... تو رو خداااا -

 ... دروازه بود یکیگوش در و اون  هیسردار  اما
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..دادیبا جون دل ادامه م  ارهیمبارکش ب  ی به رو  نکهیبدون ا  که

. 

شده    سیچشمهام خ  ادیاومد و از خنده ز  ینفسم باال نم  گهید

 .بود

 .دمیکش غیج

 سردارررر  کنمیم ش یبسهه بسههه االن ج -

  ی طور خاص رو  ه یپهلوهام مکث کرد نگاهش     ی رو  دستهاش

چرخ چ  دونمینم  د یصورتم  چشمهاش  م  ی تو  تا   شدیمانع 

 .حرکت بمونم تا سردار نگاهم کنه یسکوت کنم تا ب 

 ..سوالش باعث شد هنگ کنم اما

 ... یسپهر و دوستش داشت -

بود و انگار منتظر جواب    ده یرک پرس  ی   نهی زم  ش ی پ  چ یه  بدون

 بهش؟  گفتمیم یچ  دیبود اما من با

 .قصد جواب دادن ندارم  ی دید یوقت ا
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 .کرد  نییو باال و پا  سرش

چرا    دونمیبزنه اما نم  یحرف  خواستیروام بلند شد و  انگار م  از

 ...کردیداشت دست دست م

 .دهن باز کرد بالخره

  ه؟یچ یدون ی دوست داشتن و م یمعن -

 .داشت اما بهم برخورد یچه معن دونم ینم  حرفش

نم - کس  دونمینه  بهم    یچون  م  ادینبود  نترس   یفهمیبده 

 . نداشتم یحس چیبرادرت هم در امانه چون بهش ه

 .گرفته بودم شی چرا از حرف ساده اش آت دونمینم

کنه اما برعکس آروم  بود   کسانمیبودم سردار با خاک    منتظر

 .زد  یپشتشو به من کرد اما قبلش حرف

که مثل من که هر    ی ریادبگیکه    ستیدوست داشتن درس ن -

باشه اما هفت    رم یز  دی دخترجد  هیزن    هیشب عادت داشتم  

پ  کار  یکی  ش یسال  ب  ی اومد  قلبم  اما  نکرد  کرد   یتاب  یهم 
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ختر و به  قول د  یداف و پلنگ اما وقت  چیآروم نشد با ه  گهید

 ...بهش دنیرس ی تابتر برا یقلبم دادم آروم شد اما ب

 .به آدم  دهینم ادی یداشتن و کس دوست

 .عاشق بود یعن یبشر  نیسردار نگاه کردم ا  یخال ی جا به

 ..شد میته ته دلم به اون دختر ناشناس حسود اما

 .گفت که قولش و به قلبم دادم  ی طور سردار

 .کردیم ی من بود حسود ی کس جا هر

سردار که داشت   دنیزدم بعدش برگشتم با د  سیبه سرو  ی سر

 .شدم  جیقشنگ گ دی چیم نتی تو کاب الویوسا

 ن یآب ا  وانیبودم که ل  دهیاز کوروش شن  شتری و ب  دیاز ام  من

  گه یقراره د  ایاما االن خدا  دنی بشر هم خدمتکارهاش بهش م 

 ...باشم  یشاهد چ

 ...وردمیمبارکم خودم ن ی رو به
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گشتن تو   کمیبا    دم یچ   زی و رو م  ری درست کردن خم  لیوسا

 .کردم  دایبپزمم پ تزامویظرف که بشه توش پ هی نتهایکاب

 ...به من شد رهیو خ  زیهم اومد نشست رو م   سردار

و درست کردم کنار گذاشتم بعد دو تا  ریتند و فرز خم یلیخ

 سردار نشستم  زیآوردم کنار م  ی چاقو

 ...و قارچ و تو خرد کن تونینگاه کردن ز ی خوب جا -

 .تکون داد ی هم سر  سردار

 به برش کالباس هواسم پرت بود   دمیتا رس   میدو شروع کرد  هر

 .کار داشتم یکافه کل رفتمی فردا م دیبا

شدم من االن   جی گ   یظرف خال  دنیو که باال آوردم با د  سرم

 .اون همه کالباس خرد کرده بودم

 .به سردار نگاه کردم یشاک

  گهی د ی واسه خوردن خرد کرد هیخوب چ -
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شد    ینم بد  حالم  چرا  داشتم..   هیدونم  مضخرف  حس 

اون حس پس زده شدنم از    دی با سردار بجنگم شا  خواستمیم

 .کنم یسمت خانواده نداشتمو خال

دوباره خرد    دیاالن با  ی خوریگشنمه گشنه آه چرا م  یفهمیم -

  ...کنم

بگه کاسه کوزتو جمع کن چته حاال خوبه    نکهیا   ی سردار جا  اما

 ..گفت دمیخودم خر

 نداره که هیگر کنمیباشه خودم خرد م یماه -

  هیواقعا داشتم گر  دمیپشت دستمو رو صورتم کش  هیگر  من

وقتکردمیم بودم  شده  لوس  چقدر  بودم  شده  ننر  چقدر    ی .. 

 .ناز کش ندارم دونستمیم

 .دونستمیکور شده بود چه مرگمم بود نم اشتهام

 .بلند شدم یرو صندل از

 ...بخوابم رمیم -
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 .دیمچ دستمو کش سردار

نبود   یبخواب  ی ری م  ویچ  یچ - گشنه  ا  ی مگه  از  که   ن ی تو 

  ی زر زرو نبود ی دخترها

 .دمیلختش کوب نهیو به س مشتم

 ...ستیگشنه ام ن ی دیزر زرو عمه اته فهم -

 .گفت یهوم  سردار

پا - باال  باز  تو که هنوز ده روز  نییهورمون هات  به   ی شده 

 .مونده ودتیپر

  بشر آخرش بود چشمام شد قد توپ فوتبال نیا گهید نه

 .زد شخندین که

  تا دردش کم بشه دمیشب شکمتو مال هیرفته من  ادتی -

 .افتاد ادمیخونه روستا  تازه
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ب  خواستم برم که دستها  یدوباره  دور کمرم   ی حرف  سردار 

ج من  و  شد  دور    دمی کش   یغیحلقه  دستهام  ناخوداگاه  و 

 .گردنش حلق شد

 یکنیم  کاریچ ونهید -

اخم  یحرف اما  رو  ینزد  و  من  نداشت  گذاشت   زیم  ی هم 

 .زد مین یانگشتشو رو ب

   با شکمت قهر نکن کی -

 .گفت ی نگاهش کردم که هوم منتظر

 .دمیکش یپوف

  شد پس یدو و سه چ هیبق -

تا   کنه یم  نکارو یا   گفت یرو هم فشرد و حس ششم م  لبهاشو

 .گفتم  الی خی نخنده ب

  گهیخوب بخند د ی ار یچرا االن به خودت فشار م  -
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 .چپ چپ نگاهم کرد نبار یا 

به   تیبودا باز زبون دومتر  زونیاالن لب و لوچه ات آو  نیهم -

 .کار افتاد

 .باال انداختم الی خیهامو ب شونه

حرفش  دمیبهم گفت با شکمت قهر نکن د یک یاالن  نیهم -

 ..تاوان پس بده هیدرسته خوب گناه شکمم چ

 .دینتونست خنده اش و پنهون کنه و خند گهیبار د نیا

  توله سگ -

 .دمی لختش کوب ی به بازو  بامشت

چ  دمیشن  یه - توله   یگفت  یها  دخترتم  دوست  من  مگه 

  یگیم

 .زد  ریخم  ی از خودم سس و رو التر یخیب

  ینه تو زنم -
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  تر یتو چنته اما م   ی جواب دار  ی ری گی قرار م  یت یتو موقع  ی دید

 .بودم تیتو اون موقع قیبدترشو بگه االن من دق یبگ یس

 .الل شدم تا به وقتش بهش جوابش و بدم  کی ش یلیخ  پس

اشو کف آشپزخونه    هیو نصف بق  ریخم  ی نصف مواد و رو  سردار

 .فر رفت ی تو  تزاهایو بالخره با سالم و صلوات پ خت یریم

 .کارهاش کردم   فینگاهش کردم و اشاره به کث  نهیبه س  دست

تا   میالزم  میت  هی   ی درست کرد  تزا ی دستت درد نکنه دوتا پ - 

 .دهی کنن انگار بمب ترک زیآشپزخونه رو تم 

 .اورد یمبارکش ن ی به رو سردار

بارمه پامو   ن یهم خرما من اول  ی خوای غر نزن خوب هم خدا م -

 ...تو آشپزخونه گذاشتم

 .کردم باور

 . یکنیآشپزخونه که منفجرش م ی خوبه هر روز پا بذار -
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نشد و آخر زنگ زد    ریسردار س  میخورد  تزهامونویهم با پ   کنار

 .پرس جوجه سفارش داد هیو سفارش 

  م یو خورد  وهیبدون دعوا و بحث و م   میدید  لمیشب باهم ف  تا

 .آخر شب هر دو بعد مسواک زدن

 ...دمیتخت درازکش رو

خسته بودم و بشمار سه خوابمون   شبید  ز یچ  ک یبا تفاوت    اما

 .بود ی برد اما امشب خواب از چشم هام فرار

 .دمیسرم گذاشتم و به سمت سردار چرخ ریز دستمو

  ی باهام ازدواج کرد دونهی اون دختر م گمایم -

 .دادم   رونیپرصدا ب نگاهم کرد نفسم و یسوال

ازدواج    دونهیم  گه ید  ی همون دختر که قولشو به قلبت داد -

 ..هوم  ی کرد

 

@DONYAIE M
AMNOE



369 
 

 .دیبرداشت و مثل من به سمتم چرخ  شیشونی از رو پ  دستشو

 تو داره هومم ی برا  یچه فرق یپرس  یچرا م -

براش   یسوالم و با سوال جواب داد پشت چشم  نکهی از ا  یحرص

 .نازک کردم 

 ...من فرق نداره اما حتما واسه اون دختر فرق داره  ی برا -

 .کرد  زیرا ر چشمهاشو

برم    دی بخوابم فردا با  ستیاگه ن  گهیسوال د  فهمهیبه وقتش م -

  شرکت

 .دمی لبم و گز گوشه

بفهمه ازدواج   ی استرس ندار   یعن ی  یستیمگه تو عاشقش ن -

  ؟ ی کرد

 .سرش گذاشت  ریو ز دستهاش

  نکن ی بخواب فضول -
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 .کردم و تو دلم اضافه کردم ی من دهن کج چشمهاشوبسته

  فضول عمه اته -

خودم بس بود که چه    ی خودم برا  ی ابستم مشکله  چشمهامو

 .هم بود ی اد یعرض کنم ز

 .نه ایبه من چه دختره بفهمه  اصال

بار دوم    ی ته اون دلم چه تلخ به خودم اعتراف کردم برا  اما

 . دوستش داره یکیخوش به حال اون دختر که 

 ...گذشتیپشت هم م  روزها

گاه  خوب ا  یبود  از  داشتم  ترس  آرامش حس   نیمن  همه 

 .طوفان بزرگ برپا بشه هیقراره  ی به زود  کردمیم

  م یدید  یم  لمیف    میخوردی با سردار خوب بود باهم غذا م  یزندگ

 شد یشب که م   میدیخند  یم  می کردیو کلکل م  میکردیبحث م

 .میدیخوابی تخت م ی رو

 .خوب بود ی ادیز  زیکافه هم همه چ تو
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 .میداد با دوتا شرکت کوچک بسته بود دوقرار

و سوار    میاومد  رونیهمراه آهو ازکافه ب  نا یاز م  یخداحافظ  با

 .میکوروش شد نیماش

که دست آهو و تو دستش گرفت سرش را    نطوری هم  کورش

 .سمتم چرخوند هی۶

و معلوم بود باز هم تو خونه    دی باریازسر و شکلش م   یخستگ

 .آهو بره داشته ی خواستگار خوادی م نکهیبحث بزرگ سر ا هی

 ...بهیدوست امسال هفت پشت غر روزید یسالم خانم ماه -

به جلو خم شدم تا بتونم آهنگ و عوض   یدو صندل  ونیم  از

 .کنم

 ی اومد  یم  ی شد یپا م  کنمینم  یروستا دور افتاده که زندگ -

زنگ    هیوقته اختراع شده    یلیخ  لیاگه سرت شلوغ بود موبا  ای

 نپرون  کهیمن ت ی ؛ حاال برا ی زدیم

 .و عوض کردم و صاف سر جام نشستم آهنگ
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 .بود شی طور که هواسش به رانندگ نی کوروش هم که

از االن بگم بعد ازدواجمون    قتیرف  نیا  ر یبگ  لی آهو خانم تحو -

ا م  نیبا  ارتباط  قطع  تاث   یم  یکن یبشر  روت   ی منف  ریترسم 

 .بذاره

با شن  زیر  ی چشمها  با که  بودم  آهو  منتظر جواب   دنیشده 

 .شل شد شمیجوابش ن

 ....بود یرفته ها اول ماه  ادتونیآقا کوروش فکر کنم  -

 .خنده ام بلند شد که کوروش بامزه گفت ی صدا

  گهیاالن شدم آقا کوروش د -

 .شونه اش زدم ی پشت رو از

هست که من و   دهیشوهر ند  قمیرف  ی ها فکر کرد  یپس چ -

 به تو بفروشه هاااا

 .بهم نگاه کرد  نهیاز آ کوروش
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 .کنم کارتیچ  گهید یهست ی سرجهاز -

 .نشستم ابرو براش باال انداختم  نهیبه س دست

تو    یبه خونه خواستم ازش بپرسم همه چ  دنیتا رس  چندبار

 .خونه رو به راهه اما زبونمو گاز گرفتم

 .خانواده نکرده بودم یوقت خودمو قاط چیه من

 .به مقصد دنیسکوت کردم تا رس پس

 یی نداشت و در آخر کوروش با پرو  دهی چه اصرار کردم فا  هر

برا هست  جمعه  که  فردا  شاهانه   ی گفت  سفره  براش  ناهار 

فقط   شیپرو  نیو من در جواب ا  انیدرست کنم که با آهو ب

 دم یخند

بود    ی زیچ  نیسردار اول   ادیفر  ی که در و باز کردم صدا  نیهم

 .دم یکه شن

ها    کنمیم  سیسگ بشم دهنتو سرو   رونیبرو گمشو ب  یعل -

 ...خفه شو نرو رو مخم گمیم یفهمینم وثید
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 ی اومد با بلند شدن صدا  یرا بستم صداش از آشپزخونه م  در

 .دیابروهام باال پر  یعل یعصب

 .بودم دهیند یمرد و عصب  نیمدت ا  نیا ی تو

شو    کهیمرت - خفه  عاشق   نیبش  قهیدق  هیخودت  سرجات؛ 

از دست    دم یبرکه به خاک پدرم    ستین  یشدنت هم آدم حساب

 ...هات  ی باز ونهید

 ؟ ستین یسردار آدم حساب یعاشق 

 .جلو رفتم یاز سوال قدم  پر

کامل به آشپزخونه داشتم هر دو پشتشون به من بود   د ید  حاال

 .دیکوب ز ی سردار محکم دستشو به رو م

سپهر بدون نگاه کردن بهم رفت   شمید المصب دارم خفه م  -

نذاشت حرف بزنم بگم  قه یبودن دارم؛ چرا دو دق یحس عوض

 . دلم زبون نفهمم بود

 .شد کی تحر می اسم سپهر کنجکاو دنیشن با

@DONYAIE M
AMNOE



375 
 

 .د یحرف سردار پر ونیم یعل اما

تو - و  کارمندها  خون  پس  تو  ی چرا    شه یش  ی شرکت 

 ...ی پری به راننده ها م ابونیتو خ  ؟چرای کرد

 به جون همه آدم ها  ی افتاد ی چرا رم کرد  کهیمرت د

قبل رفتنش   هیسپهر که هنوز ترک   یماه  هیکن    یاوک  کارهات

باهاش حرف بزن مگه اون لندهور مجنون   ششی برو پ  کایبه آمر

 ...صدساله بوده

نم  متوجه هاشون  رو    شتریب  نیا  شدمیحرف  اخم  باعث 

 .شد یم میشونیپ

 .بودم دهیند ی و بعد از اون شب بعد کالنتر سپهر

بودم و   دهینپرس  یزده بود نه من سوال  یحرف  یازش کس  نه

 .حاال

 .اسمم سرمراو باال آوردم دنیشن با

  یماه -
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 .بود که صدام کرد و سردار هم توجه اش به من جلب شد   یعل

 .دمیپرس میفقط به خاطر ارضا کنجکاو من

ا - از  بار  رانیسپهر  بود م  ی رفت آخه چند   خواد یبهم گفته 

 ...بمونه رانیا

به   انگار  از   که  باشم صورتش  داده  نشون  قرمز  پارچه  سردار 

 .سرخ شد تی عصبان

 .گردنش متورم ی ها رگ

 .تند بازوش  را گرفت یجلو گذاشت عل یقدم

که   کردینگاهم م  ی به من بود ؛ طور  رهیسردار نگاهش خ  اما

 .استرس گرفتم هول زده گفتم

 ....راجب سپهر  دمیپرس  یم دینبا -

اول  و من  که  قسم  خدا  تو  ن یبه  که  بود  سن   نیا  ی بارم 

 .کنم سیشلوارم و از ترس خ  خواستمیم
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 .سردار دو کاسه خون بود فکش قفل شده بود ی ها چشم

 .دهنم و فرو دادم آب

 .سردار و گرفته بود ی که بازو نطوری هم یعل که

آب  بذارم جوش  هی ییایب یتا لباس هات و عوض کن یماه -

 ....یدم کن ی چا ییایب ادیب

نگاه سردار    ری ز  ایفرار کنم    دونستمی و منگ بود نم  جیگ  من

 .شلوار الزم بشم 

 .سردار بلند شد ی که برداشتم صدا  یقدم نیاول اب

 ...یداشت یبهش حس -

نگاهش کردم اما لبهام انگار بهم دوخته شده بودن   ستادم یا

 .باز کنم تونستمیکه نم

 .کالفه گفت یعل

 ... ریدوش بگ هیبرو  ایآب بخور  وانیل  هی نیبش ایب -
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دوباره تکرار کرد اما    دی رو نشن  ی عل  ی انگار که اصال صدا  سردار

 .ی بلندتر ی بار با صدا نیا

 ...نه ایکلمه آره  هی یداشت یبهش حس -

عدد موجود اسکل به سردار که درست    کیمن درست مثل    اما

 .امکان منفجر شدنش بود نگاه کردم  هیمثل بمب که هر ثان

 .صورتم بود خ یبه جلو اومد نگاهش م یقدم

 یبهش حس   نیکردیاون مدت که باهام رفت و آمد م   ی تو -

 ....نه ای یداشت

دومتر  بالخره به    میزبون  ترس  بدم  تا جوابش  دادم  تکون  و 

 .سکته کنه هویجونم افتاده بود 

اول  اما شد  منفجر  بمب  نداد  کر  ن یامون  و    ستالیگلدون 

 .دیکوب ی رو به رو واریبرداشت و محکم به د

  ی که براش لخت شده بود ید حس داشت  -

 .عقب رفتم یقدم
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بودم    یلیخ  من کرده  کلکل  درآورده    ایبا سردار  و  حرصش 

 .بودم

 ...شناختمیگرگ شده بود نم نیسردار که ع نیا اما

 ی که براش لخت شد  یهست  یی اصال مگه تو دختر هر جا -

 ....هاااا

 .کردم کامل قفل  ییبه معنا من

شکست هم با زبونش من و    یخونه رو م   لیهم وسا  ی سردار

 .جلو دارش نبود یو عل کردیم کهیت کهیت

  ی خواست یبارت نبود که م  نیولحرفم درسته ا   ی چرا الل شد -

 ..ی براش لنگ هاتو باال بد

 کرد یداشت لهم م  یعل  ی ناباور عقب رفتم سردار جلو  یقدم

 ..و غرورمو تمی شخص

 ..سردار گذاشت  نهیس ی دستش را رو یعل

 ...یکش یهوار م ادیبه زبونت م یهر چ گهیبسه د - 
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سردار انگار کنترلش و از دست داده بود و سکوت من هم   اما

 .کرد یاش م ونهید  شتریب

 .خودش زبون داره خوادینم لیوک -

 .د یکش ادیهم دوبار فر  بعد

 ...نزدم حرررف بزن شیحرف بزن تا تو رو با خودم آت  -

 .کردم   یمن هنوز خفه خون گرفته تنها نگاهش م و

وقت  گهید که  نبود  ترس  ها  یاون  د  ی چشم  و    دمیسرخش 

 .کنم سیخواستم شلوارمو خ

 ی خجالت نم  یجلو عل    دمیکه شن  ی از حرف ها  گهید  یحت

 .دمیکش

زن    هیداشت مثل    نطوریکس  و کار بودم که سردار ا  یب  من

 .کرد یباهام رفتار م  ییو دختر هر جا

اگر    که  رضایکرد عل  ینفر رو متهم م  کیو منطقم تنها    عقل

 .دم یشن یحرف ها رو نم نیبود االن من ا
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که در   ی مرد  نیشد جلو ا  سی بغض کردم نه چشم هام خ  نه

 .کرد یم ی حقم داشت نامرد

م - تو  از  من  برا  یمگه  که  باز    ی پرسم  کمربند  دختر  چند 

م  ی کرد ازمن  تو  دادم    یپرس  یکه  باال  هامو  لنگ  بار  چند 

 ...هااا

 .صدام و باال هم نبردم   دمینکش ادیفر

 .حرفم و زد  اما

 ...نداشتم از مرد نامرد  یترس

 .خشکش زد ی ا هیکه با حرفم فلجش کردم که ثان انگار

 ..یعل ادیکه به سمتم برداشت همراه شد با فر یبا قدم اما

 ...برو اتاق در و قفل کن بدو یماه -

 دهیفهم  ینبودم که فرار کنم چون از همون بچگ  یمن آدم  اما

خودم از حق   دی تا پشتم باشن و با  ستین  ی بودم پدر و مادر

 ..بشه  مالیخودم دفاع کنم و نذارم پا
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  بود ستادهیجام تکون نخوردم سردار روبه روم ا از

 .خوردی نفسش به صورتم م یگرم

 ..بازوش و گرفت یچشم هاش زل زدم و عل به

برگشت    یهم عصب  یماه  یگفت  ی زیچ  هیسردار بچه نشو   -

 .جواب داد

 .بم شده بودصداش گرفته و  دیبه سمتش چرخ سردار

 ...بزن به چاک یعل -

 .د یتو صورتش غر نباریبزنه که سردار ا یخواست حرف یعل

  رووونیب ی کر رونیگفتم برو ب -

  ی باز پافشار  خواستی م  ارهیسرم ب  ییسردار بال  د یترس  یم  یعل

با تاسف سرش و   یکنه اما سردار با دست به در اشاره کرد عل

 .تکون داد

  یبش مونینکن فقط بعد پش ی کار -
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 .رفت در که پشت سرش بسته شد یعل

 .موندم و سردار که به خونم تشنه بود  من

 ..کردم   ینیبازوهام چنگ زد اما من نه عقب نش به

 .دمیلرز نه

  یجواب گرفت  ی د یسوال پرس -

 .و من باز هم فقط نگاهش کردم دیصورتم عربده کش تو

 الل شو الاال  -

بود  برام مهم ن  گه یو د  شد یم  ن ییاش تند تند باال و پا  نهیس

 .کرد یاگرسکته م

خودشو آروم کنه اما مگه    خواستی هاش و بست انگار م  چشم

توه بود  اندازه    نیمهم  در  و  من  و  بود  کرده  و  زن   هیهاش 

 .آورده بود یروسپ
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عقب    ی که قصد کردم قدم  نی ازچشمهاش گرفتم هم  نگاهمو

  .رونیخونه بزنم ب نیبرم و از ا

انگشتهاش در    ریبازوم چنگ زد و حس کردم گوشت تنم ز  به

 .حال له شدنن 

 ی هااا فکر کرد  ی و بر  یبزن  یحرف   هی  یداشت  ف یکجا تشر -

عل  نجا یا  فوزم یپ  هیمن    ی فکر کرد  ایهست. هاااا    رضای خونه 

 ...هااا

 .کردم ینم  ینیعقب نش شدیرو م ری ز ایدن

  ستمی که وا نمیبینم ی نه جلوم آدم -

 .بدجور داغش کردم که گر گرفت  انگار

حساب - ک   یآدم  تو  نظر  جونت    هیاز  هااا    ایبابا  هات  داداش 

 ...هیک

خودم   ی تکون داد من چه نترس شده بودم و با پاها  محکم

 .مرگ  شوازیپ  رفتمیم
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 .که سپهر داداش تو بود یآدم حساب گهینه د -

  ه ستادیاالن اون جلوم وا  کردیاگه اون شب جاهاتون فرق م   که

 .بود

 .رو کنه  رینه زلزله که ز لینه س ی دید طوفان

ز  سردار از خشم  با خاک    ریپر  رو  کرد   کسانیروکرد خونه 

 ....و باندها همه و همه  ونی تا تلوز ی از دکور لویوسا یتمام

 .دم دستش بود شکست و نابود کرد  یچ هر

 غیگوشهام گذاشتم و فقط ج  ی وحشت زده دستهامو رو  من

 .از ته وجودم دمیکش

 .د یدیو نم  دیشنیانگار به سردار جنون دست داده بود که نم   اما

اومد موهاش آشفته    یشده بودن و خون م  دهیخراش   دستهاش

 ..شدیزهر ترک م  دیدی م یبود و صورتش اما هر آدم

س  ستادیا  جلوم سنگ  نهیقفسه  پا   نیاش  به    شدیم  نییباال 

 .اشاره کرد لیوسا
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پاره ات    کهیشکستم تا تشکستم تا استخونهات و نشکنم؛   -

 .نکنم

 ..دیکش  عربده

ب - از حلقومت  زبونتو  تا  تا د  رونیشکستم  زبونت   گهینکشم 

  هرز نره

 .مرد روبه روام وحشت داشتم حرفهاش تنم و لرزوند  نیا از

 .به حالم  کردیاما توجه نم  سردار

کمرم    ریسرم داغ باشه هول ز  ستمی ساله ن  ۱۶من پسر    یماه - 

 ...شمو داشته با

م   به نظر    یرگ هر کس حت  دمیخدا جر  بهت  و که  برادرم 

 .داشته باشه

 .ام زد نهی به س انگشتشو

مشکل  نیا - نزنه  من  واسه  واسه کس   ستین  یقلب  اگر  اما 

 ...کنمممیاش م کهیت  کهیبزنه ت گهید
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 .هنوز آروم نشده بود که ادامه. داد  انگار

چون  رونیب دمتیبرادرم کش  ریاز ز   یمن خواستمت که حت -

هاا که   ی دیجر م  قهیمن    ی حاال جلو  ی دیمن خواستم فهم

 ..هستم یمن آدم ناحساب 

  .دی بمب ترک نیسرم ع ی حرفش تو بمب

 دم یفهمیچرا نم  دهیکش  رونیبرادرش ب  ریو خواسته که از ز  من

 .کردمیها  نگاهش م  جیگ نیمنظورشو چرا ع 

 ..انگار زلزله شده بود دی خونه چرخ ی تو نگاهم

  ی زیچ   هیبود ، اما    یسردار موند آشفته بود، عصب  ی رو  نگاهم

 ...دمیفهم یتو نگاهش بودنم

رو  دستم محکم  کش  ی را  مثل    دمیصورتم  احمق    کیو 

 .دم یپرس

 ...برادر ریتو من و از ز -
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ع  ی به خداوند  دیکش  سوت که گوشم  سوت   ی صدا  نی خدا 

 .دی قطار سوت کش 

طرف صورتم و کرخت    کیدستش انقدر محکم بود که    ضرب

 ..کنه

صورتم    ی دفعه تو  نیوق زده نگاهش کردم که ا  ی چشم ها  با

 ..دی کش ادیفر

فهم - نکن  تکرار  توا   ی دیگفتم  ب  ی سمت  من    ی شناسنامه 

 . ناموسه قبل حرف زدن اول مزه مزه کن

  ن ی کتک خورده بودم توه  یلیصورتم گذاشتم خ   ی و رو  دستم

 .بودم  دهیشن

 .حرف ناحق و زور نرفته بودم  ریز اما

 .دمی کش غیجلو گذاشتم و از ته وجودم ج یقدم

عربده هات بلنده ؟ رگ گردنت کلفت    ی صدا  اده؟یزورت ز -

 ..یکش یبه رخ من م ی تره هااا که دار 
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چون حرفت ناحقه   امی باز کوتاه نم  یو داد بزن  یبار هم بزن   هزار

 ...ناحقه یفهمیم

 .دمیاش کوب  نهیمشتم و به س دوباره

 چ یبه ه  ی دیخودم کردم فهم  ی کردم بازندگ  ی من هر کار -

به همون مرد هم که    دمینم  حی کس هم راجب گذشته ام توض

 .... ادعا داره اسمم تو شناسنامه اش هست که ابدا

 .دمیاش کوب  نهی س  ی حرف بزن که دوباره دستم و رو  خواست

هه منه که بهت اعتماد کردم گنا  گهیبشنوم د  خوامی نم  یچیه -

 ...خورمیو االن دارم چوبشو م

خونه  که حاال حکم قبر    نیدوست داشتم زودتر از ا  دمیچرخ

 .فقط برم  ی برام داشت برم مهم نبود کدوم گور

سمت در خونه قدم برداشت گلوم از بغض جمع شده داشت    به

 کرد  یخفه ام م

 .بشم یداشتم اونقدر داد بزنم تا خال دوست
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که در و باز کردم دست سردار محکم رو در نشست و    نیهم

 ..بسته شد

 .و گرفت و به سمت خودش من و چرخوند  بازوم

له ام کنه تا با حرفهاش    شتریبزنه تا ب  یو باز کرد تا حرف  دهنش

اما تو  شم یآت  شتریب که لب   دید  یچ  دونمیصورتم نم  ی بزنه 

 .هاش و بهم فشار داد 

لرز  چونه بغض  از  م   دیمن  از  خواستم  محکم  و   ونیبازوم 

 .بکشم رونی انگشتهاش ب

 .زور سردار کجا و زور من کجا اما

خودشو آروم کنه؛    خواستیانگار م  دیچند بار نفس کش  سردار

اش فشرده    نهیبه س  میشونیبار محکم پ  نیا  امیتا به خودم ب

 .حجم بغلش فشرده شدم ی شد و من تو

از   عطر داشتم...  بغل  کمبود  چقدر  من  و  کرد  آرومم  تنش 

 .بود بغل سردار جنس پدر و برادر حاال پناهگاهم شده 
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 .کنار گوشم خم شد سرش

  بار اعتراف کنم تند رفتم نیواسه اول -

 .دیو آروم پشت کمرم نوازش وار کش   دستش

 ...من تو برزخم یماه یستیاما جا من ن -

خواستم به دست آوردم؛    یو چند سال هر چ  ی س  ی از تو  من

وز  . اما بدون دد یشده با زور شده با پشتکار خودم شده با تهد

 ....و کلک به دست آوردم

 .دمیفهم یزد و من نم یحرف م ییداشت معما باز

هات    نیبه توه  یچه ربط  نایو خواستم عقب ببرم بگم ا  سرم

 نه یسرم به س  شر یبه من داره اما با دستش که فشار داد و ب

 .اش فشرده شد

 ...زنمیدارم حرف م  ستایجات مگه بده بچه وا -

 .نگفتم که ادامه داد یچیه
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  نکهیا  ی برا  شهی هم   شتریواسه سپهر بردار نبودم پدر بودم ب -

 ...کردم اما  تشی به خواسته هاش برسه هما

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۳9پارتـــــــ 

م  نیا - جونمو  نشد...  م  خواستیدفعه  رو   دادم یبهش   ی اما 

 ..دست گذاشت نتونستم بگذرم  ی زیچ

 .دور تنم حصار شد محکم تر  دستهاش

 ...ی تو گذاشت ماه ی دست رو -

 .نکرد جلومو نگرفت ی بار کار  نیشدت سرم و عقب بردم ا به

 .با تعجب گشاده شده بود چشمهام

به  یمعن  دم یفهم  ینم انگار  و    ی هند  ا ی  ینیزبان چ   حرفش 

 .حرف زده باشه

کنه    یبرام ترجمه کنه کلمه هارو دونه ، دونه برام حج  کاش

 .تا بفهمم منظورش را
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 .که مخم استپ کرده  دمیاز چشم هام فهم انگار

زد به موهاش صورتش آشفته بود اما تن صداش همون   چنگ

 .رو داشت  یشگیاعتماد به نفس هم

دونم   ینم  دمتید  دهی گربه آب کش  نیبار که ع   نیهمون اول -

 ...ومدیباهام راه ن  گهیچه شد اما دلم د

 .نتوست نه روحم و نه تنم و ارضا کنه  یدختر و زن  چیه

اون    شدیتا تو رو فراموش کنم اما مگه م  دمیهزارتا دختر پر  با

 .و فراموش کرد  ی دختر گربه ا

 .یهست یک  دمیفهم یوقت

 .کرد و زبون من باز شد سکوت

مصمم    شتریبودم ب  رضایشب شهوت عل  هیکه ثمره    ی دیفهم -

 .چون من هم سطح تو نبودم یکن ی ازم دور ی شد

 .انگار از خودش  نباریبود اما ا یو به کمر زد شاک دستهاش
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سر خودم    شتری دختر کجا ب  نی آره، آره گفتم سردار تو کجا ا -

سع کردم  گرم  کارها  با  ب  یو  کمتر  مهمون  ام یکردم  ها   یتو 

  د یاومدم چشممم دنبال تو بود که شا  یاما هر بار هم م  رضا یعل

ب  نمتیبب تو  مهمون  شتریاما  تو  دورهم  یمواقع  و  ها   یها 

 .ی نبود

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۴0پارتـــــــ 

 .سوال که بهش شک داشت هینداشتم بگم فقط  یحرف

 ها هم کار تو بود؟  سیاومدن پل ی تو -

 .مکث جواب داد بدون

زنگ    یبه عل  دمینقشه رو کش  ه یچندثان  ی آره کار من بود تو -

کنه اول قبول نکرد چون داشتم اعتبارمو   کاریچ  دیزدم گفتم با

 ...انداختم اما برام مهم نبود یبه خطر م

 .هام خارج از توانم بود  دهیشن نیا
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با  یم  دیبا م  ی برا  دیرفتم  دوره  شن  یخودم  هامو    دهی کردم 

 .دیبا

 .ستادی برداشتم که سردار جلوم ا یفکر قدم نیهم با

 ... همه حرف زدم برات بعد تو نیا -

 .زد به موهاش  چنگ

 ..ی بر ی خوا یم یمن از احساسم به تو گفتم تو بدون حرف -

 .بودم نیبدجور ازش دلچرک  

باز    ی کنم بپرم بغلت بگم ممنون که پامو به کالنتر  کاریچ -

پاپ  ی کرد انگشت نمام کرد  ینذاشت  شی ممنون که  و   ی اول 

 ...میبعد سر سفره عقد نشوند

 .هم فشار داد  ی تازه کرد فکش رو رو ینفس

 ..بهت گفت اطراف سپهر نباش چندبار گفتم ها -
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 ی م  کارتیچ  یداشت   یبار اومدم جلو انگار باهام پدر کشتگ  هر

 ...کردم 

 .دمیکش غیج

با   یستخوایم  ی کرد   یکه از باال بهم نگاه م  ی چون تو بود  -

 .مرگ بشم شی برات پ ی کردیکه با هم م ی رفتارها

 .هم با حرص داد زد   سردار

  ...ازم ی خدا طلبکار بود شهیتو هم ی داد یدِ امون م -

 .هامو کج کرد لب

شرمنده سردار خان که جواب رفتارها و حرف هات و مثل  -

 .دادمیخودت م

 .دیخند یمهم نیهوا وسط دعوا به ا یب

 .دنه یآدم مشکل داره، آخه االن وقت خند  نیا  گمیمن م  خوب

 ..کشهیکه پنجول م ی گربه  هیدرست شب ی شد -
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صورت پر حرصم اشار کرد که منم نه گذاشتم نه برداشتم   به

 .جواب دادم ی تند

 .ستمی باز خوبه مثل تو روباه مکار ن -

 .قصد رفتن کرد که باز صداش بلند شد  مصمم

 کجا ؟  -

 ؟ ییایخونه آقا شجاع م -

 .و گرفت   بازوم

بخوا  یماه - اگه  تو  و  احساسم گفتم  از  بهت  ا  ییمن   ن یاز 

کن سواستفاده  م  یحسم  چندساله    ادتی  ینیب  یبد  نره 

 ...یبلکه با سند رسم  غهیاونم نه ص  ینره زنم  ادت ی  خوامتیم

 .جواب دادم ییپرو با

برم خونه   امخوی ها م  یکه چ  ی ر ی ازم زهر چشم بگ  ی االن دار -

 ...آهو
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ندارم رگ وحش - فقط دوست   ... نه  گل   میگر  یزهر چشم 

  بکنه و با خشونت زنت کنم هووم

خشکم زد و اما با جواب که بهش دادم     مشی حرف مستق  از

 .بار اون بود که مات موند نیا

 که دخترم  یاز کجا مطمئن  -

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۴۱پارتـــــــ 

و   تشیعصبان  نی کردم بدتر از ا  یحس م  ش یچند لحظه پ  من

 ....اما حاال  نمیتونم بب ینم

وحش  ک یبه    انگار  باش  یگاو  داده  نشون  قرمز   یپارچه 

 .کاسه خون شد هیچشمهاش تو صدم ثان

 .دیه چنگ زد به بازوم پشت خودش کشلحظ هی تو

 ...بازومو ی ولم کن کبود کرد -

 ...سردار ول کن  -
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  سرداررر ول کن -

  اد یدر اتاق و که باز کرد بلند تر فر  دیشن  یصدام و نم  دیشنینم

 .دمیکش

 ...ول کن دستم  یبا توام عوض -

به   ی مالحظه    چی تو دهنم موند که منو محکم بدون ه  حرف

تاج تخت خورد و    ی زیبه ت  می شونیتخت هل داد که پ  ی رو

 .دیکش  ریت

تا به خودم   دیسرم گذاشتم چند لحظه طول کش  ی و رو  دستم

د  امیب با  اما  کردم  باز  هام  ج  دنیپلک  لخت سردار    یغیتن 

 .دم ی و خودم و عقب کش  دمیکش

 ...؟یکنیم کاری چته هااا چ یولم کن عوض  -

و تو تنم    دیمانتوم و کش  یوحش  کیمثل    یحرف   چیه  بدون

 .جر داد 
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هام و تو تنم تکه پاره کرد و من به جز چنگ انداختن    لباس

 .بکنم تونستمیکار نم چیبه دست و صورتش ه 

کردم گلوم زخم    یبودم حس م  دهیکه کش  ی ها  غیخاطر ج  به

 .شده

تنم نفسم را قطع   ی رو  نشیوزن سنگ  میهر دو لخت بود  حاال

 .کرد یم

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۴2پارتـــــــ 

و    میدخترانگ   ه یچند ثان  ی تو  ی ناز و نوازش  چی بدون ه  سردار

 .گرفت

 .چنگ زدم به سرشونه هاش من

 .دمیکش غیج

 .احمق ازت متنفرم  شعوریازت متنفرم، ب یعوووووض -
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سرش    ی رو  ی پاهام آب سرد  ی خون رو   دنیانگار که با د  سردار 

 .باشن به خودش اومد خته یر

 ...تو یماه -

 .دمیکش  غیمن با تموم وجودم ج و

 ....ازت متنفرم -

چشم هام و بستم و از ته دل هق زدم. آره   دمیدی و نم  سردار

اما اون به من تجاوز کرد مثل    میمن سردار زن و شوهر بود

  .درنده ونیح کی

 ...دم یشنی محو م یهق هق زن ی بود صدا  ک یجا تار همه

  ی رفتم صدا واضح و واضح تر م   یرفتم هر چقدر جلو م  جلوتر

 .شد

 رضا ی ازت متنفرم عل رضا،یازت متنفرم عل -
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تنش پاره شده    ی تخت که لباس هاش تو  ی رو   دمی و د  یزن

تکرار    هیخودش جمع شده بود و با گر  ی تو  نی جن  هیبود شب

 .کرد یم

 رضا یازت متنفرم عل -

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۴۳پارتـــــــ 

 .که به صورتم خورد چشم هام و باز کردم  ی ضربه  با

ها    دنید  با اتفاق  بود کم کم  آشفته    ادم یصورت سردار که 

 .اومد

که ختم شد به   ی مرد با زور باهام رابطه داشت و رابطه    نیا

 ..میرفتن باکرگ  نیاز ب

تو  ی تو  ی صداها ازت    ی خواب  گرفتن  جون  دوباره  گوشم 

 .رضای لمتنفرم ع
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که معلوم بود مال خودشه    شرتیت  هی  دمیو عقب کش  خودم

 .تنم کرده بود

 .شدم به صورتش  رهیخ

فهم - چ  دمیامروز  وقت  یمادرم  گذشت  ز  یبهش    ری تنش 

اون هم مثل من التماس کرد دست و   دیشا  شدیله م  رضا یعل

 .دی نشن چکسیپا زد و ه 

 .حرف هام و من ادامه دادم دنیماتش برد از شن  سردار

 ... ازت متنفرم -

 .و گرفت و به سمت خودش گرفت  شرتمیت  قهیبا حرص    سردار

من اون    یماه  ؟ ینیب  یم  رضای من و مثل عل   ؟ ی ازم متنفر -

 ...من با زنم رابطه داشتم یفهم یم ستمین وثتید ی بابا

 .تو مشتش فشرده شد شتریام ب قهی

جنگ و دندون   ی گردنم خوب نگاه کن جا نگاه کن به سر و   -

 ...هاته
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و از تنم در آورد حاال لخت جلوش   شرتیحرکت ت  کی  ی تو

 ..بود

  نشونم بده ی کبود هی -

 .هام گرفتم نهیس  ی رو جلو مالفه

 ...یگرفت ونیح  هیتو بکارت منو مثل  یعوض -

 .دیتاج تخت کوب ی و محکم رو  مشتش

  ی احمق تو با رگ من باز با زنم رابطه داشتم د    یمن عوض -

چند    ری که گفت به شوهرم گفتم پرده  ندارم و ز  یاون  ی کرد

گفت سرت سالمت   دینفر رفتم گشادم کردن و شوهرم خند

چوب تو کونش کنم تا عبرت بشه واسه مردها   شمیبفرست پ

 .دهیدر ی عرضه وزنها  یب

 ختم ی چشم هام ر  ی لبهامو را رو هم فشردم تموم نفرتم و تو 

 .د ینگاهش کردم که غر رهیخ

  .که کارت ندارم مثل آدم نگاه کن  ست یحالت خوب ن  یماه -
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 .گردنم بردم ی رو باالترتا رو مالفه

 ...بخوابم خوامیم رونی من باهات حرف ندارم برو ب -

اتاق    ینچ از  گفت و عقب گرد کرد و همون طور که داشت 

 .رفت  یم رونیب

ندار  ی بخواب  ویچ - درد  تو  ندار  ی مگه   ی دون یم   ی ضعف 

 ...ی دیچندساعته خواب 

که از تنم درآورد و از    یراهنی توجه بهش  خم شدم تا پ  یب

خودم   ی اما به رو  دیکش   ری شکمم ت  ری تخت بردار که ز  نیپا

 ..و برداشتم   راهنیپ  وردمین

رونهام دوباره بغض کردم؛    ی لکه خون خشک شده رو  دنید  با

 .لب غر زدم ریز

  عنتر زی همه چ یب یگراز وحش -

تو  که وارد شدنش  تو دستش س   ی با    غ یبود ج  ینیاتاق که 

 .دمیکش
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  ی اومد  یسرت و انداخت  ستیلباس تنم ن   ینی ب  ینم  ی کور -

  تو

 .چپ نگاهم کرد چپ

  زده  یچته تو پرده اتو زدم ها چرا مخت اتصال - 

 ...دمیکه تن و بدنشو ند انگار

و پشت به من   دیو از کنارم برداشتم انگار قصدم را فهم  بالش

 .کرد  بالش به کمرش خورد

 .را به سمتم چرخوند سرش

ن  ی باز  یکول  یاهم -   ی ش  تیتقو  دیبا   یفهمینم  یداغ  اریدر 

  باش یخوب حاال هم دختر خوب

  زدم.دختر شخند ین

 .کنار تخت گذاشت  زیم  ی رو رو  ینیو کنارم نشست و س  دیشن

  هوم یدختر بمون  شهیمگه قرار بود هم -
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نگاهم    ییو بپوشم که از دستم گرفت و با پرو  شرت یت  خواستم

 .کرد

  بخور بعدش حموم ی زیچ هی هینپوش  -

 .داد  هیبزنم که به تاج تخت تک  یحرف خواستم

آورد درست    دستش  و دور کمرم حلقه کرد و سرش و جلو 

 .دیبود و بوس ی هام که خال کوچولو نهیوسط س

به   میکار  چیه  ی تا حاال برا  یشناس ی چندساله م  یمن  یماه -

 ... ی ندادم اما تو فرق دار حیتوض یکس

 .مکث سرش و باال آورد هنوز دستش دور کمر لختم بود با

 ی ماه   شی آت  ی آب شدن شد  ی من حالم خوش نبود تو جا -

بار شد لمست   ه ی  یخوابیتخت م  نیا  ی چند وقت کنارم رو

بودم اما به جون تو که   یهوس نبود عصبان  ی کنم هوووم از رو

 .از رو هوس نبود ی زیزبرام ع 

 .که جواب ندم شمیچرا من الل نم ایخدا
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 ...ی کردیم  مینه تو رو خدا دستمال -

که جوابش و هم دادم لبهاش به    نینداره از ا  ا ی مرد که ح  نیا

 .لبخند باز شد

پشت به    کردیو بالش و بغل م  ی دیخوابیراستش شباها که م -

 ...شدیم یباسنت چه منظره دلچسب یدونیمن نم

 .شدیحرفهاش گرد م دنی از شن چشمهام

 .کردیم فیو از باسنم تعر دیخندیداشت م خیسردار کوه   نیا

رو  لبهام باهاش    ی را  تا  دادن  فشار  اما   کیهم  نکنم  دو  به 

 .نتونستم الل بمونم

  شعوریب -

صدا  نیا  یعنی  امت یق   ایخدا  و و     ی که  سردار  زدن  قهقهه 

 .بشنوم

معجونو بخور رنگت    نیا  ا یباسن زنمه ها حاال ب  ه؟یچ  شعوریب -

 .دهیپر
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 .شد  نییهام و چشمهام باال پا نهیس  ی رو نگاهش

 .معجون و از دستش گرفتم  وانیل

 .کردیپروا داشت نگاهم م  یشد ب نینگاهش سنگ  اما

 .گفتم یحرص

 ...هیچ -

 .جوابش دنی شاخ در آوردم از شن و

 .شنیهات شل بدفرم م   نهیس  ی ند  ری بهش ش  م یبچه دار بش -

کنم راحت بودم درست اما تا    ی از دستش خود زن  خواستمیم

 ..معجون بخورم یبه حال لخت ننشسته بودم جلو کس

 .هام  نهیس یو سفت یمرد هم نظر بده راجب شل  اون

دست سردار از دور    دمی حرف معذب خودم را کنار کش  بدون

 .کمرم باز شه

 .یو خودش و زد قشنگ به نفهم دی سردار فهم اما
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  ول نخور بخور  -

 ...نگاهش کردم و تا ته معجون و خوردم  ضیغ با

  ده ینازم رو نکش  یسن کس  نیکل ناز کردن بلد نبودم تا به ا   در

 .بود

 .زد سی لبم و ل ی سرش و جلو آورد با زبونش گوشه  سردار

 .اش گذاشتم تا عقب هلش بدم نهیس  ی را رو دستم

 یکن یمعذبم م ی سردار بسه دار -

 .که دستم و تو مشتش گرفت 

 .رهی م نیکه تو چند روز از ب یفقط معذب یشی نم  تیپس اذ -

  سردار -

 .داد  هیتک میشونیو به پ  شیشونیپ
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سالها بهت حرف دلم و اعتراف کردم بعد سال ها من بعد   -

 وثمیسمتم د  ایقدم ب  هی  یانصاف نباش ماه  یمزه ات کردم ب 

  طرفت ومدمیاگه صد قدم ن 

 ...پرو باش یماه همون

پ - تنم  پا  دمیچی مالفه رو دور  باسنم و   ایتنم    نییتا  همون 

 .نکنه ی زی ه نیاز ا شتریبپوشونم تا ب

 .حموم که شدم مالفه رو جلو حموم انداختم  وارد

باهام    ی گر  یتو با وحش  یامروزت دلم و شکست  ی تو با حرفها -

امو داشت  نیاول ن  یرابطه  بزرگوار  اونقدر  که    ستمیسردار من 

 ...ببخشم

حرف    ب ینکنم چشمهاش رو که عج  یحموم و بستم تا معن  در

 .داشت

 .کردم چندبار خودم و شستم حموم

 ...بود رممکنیرو کرده بود که غ یهوس کس  دلم
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من و    نکهیباهاش قهر بودم به خاطر ا  یکه من از بچگ  یکس

ده بود بعدش خودش رفته  آور  ایدن  نیسقط نکرده بود و به ا

 .بود

 .را کرده بود هوس مادرم دلم

ام و خفه   هیگر  ی لبهام فشار دادم تا صدا  ی دست هام را رو 

 .کنم و هق زدم 

 ..خواستمی مامانم و م من

 .د یچی خواب باز تو گوشهام پ ی تو ی صدا

 .ازت متنفرم  رضایعل -

هق    شتریشد  ب  یتنت لمس م  یتو وقت  ی دیکش  یچ  مامان

 .زدم

و تو رحمت    یکه من و حروم   نیاز ا  یداشت  ی چه حال  مامان

 .ی دادیپرورش م

 زدم... مامان  هق
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موش بزرگ بود وسط   هیتابم    ی که رو   یتاب و شلوارک نخ  با

 .بودم ستادهیحال ا

شکسته شده جمع شده بود و در کل جز مبل ها    لیوسا  تموم

هم از خشم سردار در امان    ونیتلوز  ینبود حت  ی ا  گهید  زیچ

 نمونده بود

شدن دست سردار دور کمرم از ترس شونه ها باال   دهیچ یپ  با

 .دیپر

که ازش    یتموقع رفتن حموم اون حرف ها رو زدم با شناخ  من

 .و حاال ادیعمرا سمتم ب گهی داشتم گفتم د

کباب    گریتا برات ج  نیبرو رو تخت بش  ی ستادیچرا سر پا ا -

 ی کردم بخور

  م یچشمهام برق زد تصم  گر یاسم کباب اون هم ج  دنیشن  با

رو کنار بذارم چون کم کم شکمم و پر   نهیگرفتم فعال قهر و ک

 .شد یکرد صداش بلند م ینم
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 ..خوردم من خوبم خوب  ریمگه ت -

 .که  شدیزدم نم  ی نم شین خوب

 ...یعذاب وجدان گرفت -

م  نیا  خوب مگه  بود  سردار  آست  شدیشخص  تو   ن یجواب 

 .نداشته باشه

  چرا عذاب وجدان هووم با زنم سکس کردم -

و هم زمان از پشت باسنم و محکم    دیشد و گردنم و مک  خم

 .گفتم یمشتش فشار داد که از درد آخ ی تو

 .باسنم ی هم رو  یمحکم یلیجوابش جوون بود و س که

که اجازه بده حرف بزنم دستم  را گرفت من و به   نیا  بدون

 .دیسمت آشپزخونه کش

 ...بخور افتادهیتا سرد نشده و از دهن ن نیبش -
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کباب ها آب دهنم را قورت دادم خواستم تکه    خ یس  دنید  با

 .نون بردارم که سردار اجازه نداد

 .بخور  یخال ینکن خال  ریشکمت و با نون س -

هام را باال انداختم و بدون بحث با اشتها شروع کردم به   شونه

 ...خوردن

هشتم که سرم و باال آوردم که    ایهفتم بودم    خیس  دونمینم

  ی که برا  یمونیلقمه پر پ   یداره دولپ  که  نطور یسردار هم   دمید

 .زل زده بهم خوره یخودش گرفته م 

 .تکون دادم؛ جواب داد  هیچ ی و به معن سرم

 ..کنه یبا تو غذا خوردن خوبه اشتها آدم و باز م -

 .به لقمه اش کردم  اشاره

 ییچقدر هم کم اشتها -

 .داد   زیبه م هیتک
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خودت بخور   یبه اندازه لقمه من کار داشته باش  نکهیا  ی جا -

 ...ی از حال نر   رمیو هم که بعدش ز  خیاون دوتا س

 .دمیکش غیحرف آخرش ج دنیشن با

  سرداارررر -

  ی اله زی با لبخند گوشه لبش جواب داد اون هم تند و ت سردار

 .بزنه ش ی زبونت مار ن

دندونم    ریز  مزه ات  یاز وقت  یلعنت  میزودتر بخور بخواب  یماه -

 .خودم و کنترل کنم تونمینم گه یرفته د

[1/8/2022 2:44 AM] 

 ۱۴9پارتـــــــ 

 .حماقت بود  نیبشر بدتر نی زدن با ا حرف

 .کباب رو هم نوش جون کردم خیبدون حرف اون دو س پس

اما   خواستمیخواب م  هیکردن شکمم    ریبعد حموم و س  حاال

 .درد کمرم ی مسکن برا هیقبلش 
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 .بلند شدم یحرف از رو صندل بدون

 .که سبد قرص ها بود رفتم  نتیسمت کاب به

 .کردن سردار از دستم گرفت  دای که قرص مسکن و پ نیهم

 ؟  ی درد دار  -

 .حرص جواب دادم با

 .قرص بخورم خوامی نه درد ندارم مرض دارم م -

رو دستهاش بلندم کردم و من     یچشم برهم زدن  ی تو  سردار

و دستهام را دور گردنش    دمیکش  یغیاز ترس و شوک کارش ج 

 .حلقه کردم 

 .اومد و به سمت اتاق رفت رونیاز آشپزخونه ب که

 ..شمی چالق م  فتمیسردار م -

 ی بلندتر   غیدست هاش را شل کرد که از ترس ج  کمی  سردار

 .دیو دستهام را محکمتر کردم دور گردنش که خند  دمیکش
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تاپم نوک   ی تخت مکث کرد و سرش را خم کرد از رو  کنار

 .گفتم  یام را گاز گرفت که آخ نهیس

اسفنج  دم یهاتو د  ن یسوت  یماه - اون هارو    یداشت  یچندتا 

 ...استفاده نکن بنداز دور

که تنش    یشترتیتخت گذاشت ت  ی را باال آورد من و رو  سرش

 .د یبود و درآورد و با همون شورتک کوتاه کنارم دراز کش

 .دی صورت پر از تعجبم را د یوقت

تو خونه   کنهیرو کوچک م  نهی؟ خب ضرر داره س  هیهومم چ -

لباست    ریزن نوکش از زب  رونی که اما ب  ی نزن الزم ندار  ی چیه

 ...شهیمعلوم م

همون مرد خشک    نیچرا سردار برام ناشناخته هست ا  ایخدا

 ی داره راجب ضرر ها   دهی هست که با لبخند کنارم دراز کش

 .کنهیصحبت م نیسوت

 .دم یکه خودم را عقب کش  دیرا کش  دستم
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 روتو کم کن ها برو اونور فاصله رو رد نکن  -

و دستم را محکم تر    د یکه جوک گفته باشم بلند خند  انگار 

 .که صاف تو بغلش افتادم  دیکش

دست و پنچه نرم کردن باهام تاب و شلوارکم و از    کمیبا    که

 .بغلش بودم اهیس ی شورت تو هیتنم در آورد حاال با 

 .دیتنمون کش ی را رو مالفه

جات  به بعد    نی فاصله رو رد نکنم کدوم فاصله رو هومم از ا -

 ...و بذار کنار ی پس بچه باز  نجاستیا

 .باسنم زد ی رو یل یبغلش ول خوردم که س  ی تو

 ...بذار شکمتو کمرتو بمالم برات یکنیول نخور حالمو بد م -

 .بازوش جابجا کردم ی سرم رو کردیدر م  شیلیس ی جا

  لش یس  نیدوم  نیرفت و ا  یداشت هرز م  یبشر ه  نیا  دست

 .باسنم ی بود رو
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 ی دندون هام گرفتم فشار دادم که صداد  نیبازوش رل ب  محکم

 .بلند شد ادشیفر

 ینتون  کنمیپاره ات م  یول کن... ماه  دمیدهنتوو جر م  یماه -

  ی توله سگ ول کن کند  ی راه بر

  شد یم  یروح و روانم به روز رسان  ادشیفر  دنی که از شن  انگار

  ی وگوشتش فرو کردم طعم خون و ت  ی دندون هام را تو  شتریب

 .دهنم حس کردم

 ...توله کنمی م یکیبه خدا که جلو عقبت و  یماه یماه -

ام کنده شد از ته وجودم   نهیحس کردم نوک س  ه یاز ثان  بعد

 .دمیکش غیج

 .سردار بازوش و عقب برد  که

 .ام و به دندون گرفته بود محکم نهیس نوک

نوک ممه امو ول   ی کند  یسردار غلط کردم ول کن عوض -

 کن
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را عقب   هیدرست شب  سردار  و شرور سرش  پسر بچه تخس 

 .برد

 .ام گذاشتم نهینوک س ی دستم را رو  کف

 .میکردیبهم نگاه م یدو خروس جنگ  هیدو شب هر

 .سردار بازوش و جلو صورتم گرفت که

 ...چندتا بوسش کن خوب بشه هی -

 .جا نداشت باز شه  گهیچشمهام د یگیو م من

جا زخمت و بوس کنم بعد هم آقا مثال   ی مگه بچه دوساله   - 

 ...محترم

 .ام اشاره کردم نهی و برداشتم و به نوک س دستم

 ...ی زخمش کرد  شعوریب شیکند -

 .به شاهکارش نگاه کرد  زدی که قشنگ برق م ی چشمها با

 .د یبوس رمیبتونم جلوشو بگ   نکهیرا جلو آورد و قبل ا سرش
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ام بود و صداش دو رگه تر از قبل    نه یهمون طور تو س   سرش

 .شده بود

شب باهات   هی  یگاه  کردمیعقدت کنم فکر م  نکهیقبل از ا -

 ...فکرت از سرم بپره دیباشم شا

 .جونم گوش شد و ادامه داد  تمام

که من   شهیبار مصرف کردن مگه معتاد م  هیآدم با    یاما ماه -

از   شتریب  ی از قبل تو دلم جا باز کرد  شتریبار کردمت اما ب  هی

کرد مشغول  و  فکرم  آرومم   بی عج  یماه  ی قبل  تنت  عطر 

 ...کنهیم

 ینشنوه من زن بودم زن داشتم گوش هام را ببندم تا    دوست

ا تشنه  م  ی که  درسته  حاال  قلب  گفتمی محبت   ی تو  ی سردار 

ن  نهیس شب  ستیاش  طور  هی خشک  چنار...  حرف    ی درخت 

 .فتهیکه بند بند وجود به نبض ب زدیم
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تو سرشه   یچ  دمیتنه ام نشست فهم  نییپا  ی که رو    دستش

 ...االن نه خواستمیاما من نم

  شکمم ی آ -

 .دی سرش عقب کش  ی تند  سردار

 ...ی درد دار -

ا  درد تا  اما نه  به کول  نیداشتم  بزنم  اما چرا    ی باز  ی حد که 

که سردار بود تا بخره اون هم    یتجربه نکنم ناز کردن و وقت

 .بدون و چون چرا

که    ی قرص هم نداد  هی  ستم؛ی نه درد ندارم نه که من آدم ن -

  بخورم

بازوش   ی ن و هم روبالش گذاشت و سر م  ی سرش و رو  سردار

 .درست کرد

 .به غر زدنم ادامه دادم من

 ...ی درد شکمم و کمرم بس نبود نوک ممه امم ترکوند -
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ا  از نگاه  ی گوشه  به سردار  لبخند رو لبش   ی چشم  کرد که 

 .بود

چرا    دونمیشدم اما نم  یحال  هیلبخندش    دنیچرا از د  دونمینم

 . بهش پر و بال بدم دمیترس

 .دنشیشکمم نشست و شروع کرد به مال ی سردار رو  دست

 .گرم بود چشم هام را بستم نفس هاش به گوشم خورد   دستش 

صبح اگه   یخودت و شل کن بذار شکمت و بمالم خوب ش -

 .دکتر تا چکاپت کنه  میریم  یباز درد داشت

سرم نفسش کنار گوشم همه    ر یشکمم بازوش ز  ی رو  دستش

 .شم هام گرم خواب بشهشد تا چ  یکیو همه دست به 

 .خواب پر آرامشم بود نیاول  نیا میزندگ  ی تو دیشا

رو   یکی و  مبارکش  قصد   ی انگشت  و  بود  گذاشته  زنگ 

 .برداشتنش هم نداشت

  .زور چشم هام را باز کردم به
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 ...سر آورده زنگ سوخت  یک نیسردار پاشو بب -

 .غر زد  سردار

  بر پدرش لعنت -

سمت در اتاق    زدی که به موهاش چنگ م  نطوریشد هم  بلند

 .رفتیم

 .دمیکش غیج

 .ی در و باز کن ی ر یبا شورت م  -

 به سمتم چرخوند  سرشو

 .پوشم یم  ینه االن کت و شلوار رسم -

 ...بامزه -

 .بهم زد یچشمک

  ها دستت اومده  ی قشنگ مزه ام کرد روزید -
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زنگ زدن به جان در افتاده بود اونم   ی طرف پشت در جا  حاال

 .فکر کنم با مشت و لگد

و با همون باالتنه لخت از    دیپوش  یبا حرص شلوار راحت  سردار

 .رفت   رونی اتاق ب

 .دم یکوروش و آهو و شن  ی که صدا دیلحظه طول کش چند

 .زدم میشونیهام را بستم و محکم به پ  چشم

 .دعوتشون کرده بودم و حاال  روزیمن د ی وا

 .دم یپر نییتخت پا ی از رو تند

  ی بعدش آب  دمی پوشی م  ی زیچ  ه ی  دیاول با  دمیخودم چرخ   دور

 .زدم یبه صورتم م

 .دیبسته شدن در اتاق شونه هام باال پر با

و من هواسم پرت کوروش    کردیبا لذت داشت نگاهم م   سردار 

 .و آهو بود
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 .رفته بود  ادمیدعوتشون کردم  روزیسردار من د ی وا -

 .ستاد یبه سمتم اومد و جلوم ا یآروم ی با قدم ها  سردار

 .نرویبرم پرتشون کنم ب گه یم طونهیش -

 .دست به کمر زدم متعجب

 کوروش و آهو دارم هااا   هی  ایغلط کرده من از دار دن  طونهیش -

 .و باال داد  ابروش

قانون من مثال    ه یقانون تو بذار    هی  م یقرار بذار  هی  ا یب  یماه -

 ... تو خونه بگرد یشکل نیقانون من تو هم

دارم باهاش بحث    ستادمیا  یتیچه وضع  ی افتاد من تو  ادمی  تازه

 .کنمیم

از ب  ی فحش بارونش کنم صدا  نکهیا  قبل اتاق    رونیکوروش 

 .دمیشن

 اتاق   ی بعد تلپ شد  یکنیمهمون دعوت م  ی کجا موند  یماه -
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 ...تو ومدهیبرو لباس تنت کن تا ن ایب -

رو  راهنیپ  هی تا  پوش  ی بلند  دمپا  دمیزانوم  با    ی انگشت   ییو 

 ی برق لب هم رو   هی  دمیهم کش  ی سشوار سرسر  هیموهام را  

 .لبهام زدم 

 .رفتم رونی اتاق ب از

  وار ینبود اما کوروش و آهو داشتن با تعجب به در و د  سردار

 .کردنینگاه م

نپرس  ادمیتازه    من سردار  از  شام  دهیافتاد  بازار  که    یبودم 

 .کرده زی تم یدرست کرده بود و ک

 .صدام را باال بردم ی انرژ با

 ..نیسالم خوش اومد -

 .با لبخند جوابم رو داد  آهو

شده از رو مبل بلند شد و به سمتم    ز یر  ی با چشمها  کوروش

 .اومد
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 شده؟ یشکل ن یا نجایچرا ا -

 .چپ نگاهش کردم چپ

 ..اول جواب سالم بده بعدش حال و احوالم و بپرس -

را دور شونه هام حلقه کرد خم شد محکم صورتم را    دستش

 .دیبوس

  ی شیخوشگلتر م   ی ؟ روز به روز هم دار  یخوب  ی سالم چطور -

 ...ها

 .شد  رهی سردار نگاهم به سمتش خ ی صدا با

 .نیکوروش بش ی ستادیچرا سر پا ا -

ه  اخم لحنش  و  نداشت    یشباهت  چ یهاش  اتاق  تو  به سردار 

 .شده بود شناختمی سردار قبل که م  هی درست شب

 .دور شونه هام حلقه کرد شتریدستش را ب کوروش

 .م ین یبش مییایتموم شه م میزنیف م حر میدار -
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دست کوروش که دور   ی رو  زیسردار فشرده شد نگاهش ت  فک

 .شونه هام بود

 .بدون توجه به سردار رو به من کرد  کوروش

مبل ها    نجایا  ن یدو تا دراوزه بذار   ست ین  یچی چرا ه   ینگفت -

 ....فوتبال نیزم شهی م نیرو بردار

دست کوروش   ی سردار بود که رو   ی چشمها  ریهنوز درگ   نگاهم

 .بود جواب دادم 

 مبارک   دتیشغل جد -

 ..کدوم شغلم -گفت:  جیگ کوروش

 .زدم ییدوندونما  لبخند

به تو چه از اثاث خونه برو دعا کن مبل هست    گه یمفتش د -

 ...روش ینیبش

انگشتهاش گرفت و فشار داد    ان یام را م  ینیمحکم ب  کوروش

 .را درآورد  غمیج ی صدا
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همراه شد با داد کوروش که سردار مچش و   غمیج   ی صدا  اما

 .محکم گرفته بود

 ... ول کن دماغش و -

شن  هر از  شوخ  دنی سه  از  دور  به  و  محکم  سردار   یلحن 

 .میمتعجب شد

 ی به رو  نکهیبزنه سردار بدون ا  یکوروش حرف  نکهیاز ا  قبل

دست کوروش را از دور شونه ام باز کرد و منو به   ارهیبخودش  

 .و ادامه داد دیسمت خودش کش

 ...اما دی کن یندارم با هم حال و احوال پرس یمشکل -

 .در چشمان کوروش شد ر یخ یانعطاف چی بدون ه محکم

 نکن  جایب یزنم و بغل نکن باهاش شوخ  -

اول دهن من و ببنده بعد دهن آهو رو از کف پارکت    ادیب  یکی

 .جمع کنه
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لبخندش کم کم   ی کوروش جا   اما و  زد  لبخند  تخم  و  اخم 

 .پررنگ تر هم شد

  کردم یبرد شک م  یدلتو برده که اگه دلتو نم  ینگو که ماه -

 ...ی که دل دار

 .هم رو به آهو کرد بعد

 ..گفته بودم یچ -

 .رهی دست هاش را جلو آورد تا دستم و بگ کوروش

  من جا برادرشم ها واسه من شاخ نشو -

انعطاف  چی سردار برعکس کوروش ه  اما تو لحنش    یلبخند و 

 .نبود

گچ   ی چندماه بره تو  ییخوایاگر دست و پات م  یتو بگو باباش -

  ندارم یامتحان کن، شوخ

  کوروش
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 .زد ی شخندین کوروش

 ...خودت مگه خواستم بخورمش  شیر خیب -

 .کوروش و گرفته بود نگاه کردم ی  قهیبه سردار که  ناباور

حرف    ی خوایکه م  ینه موقع  ای   ی دینکن فهم  یشوخگفتم   -

 ...اول جمله اتو مزه مزه کن  یبزن

 .را گرفتم  شرتشیپشت کمرش ت از

 سردار چته ؟  - 

 .هم کنار ما اومده بود آهو

 ی و بخندم. سردار رو  نمیدوست داشتم بش  ی طرز ناباورانه    به

 کرد؟؟یخرج م رتی من داشت غ

زنگ بلند شد که به آهو اشاره کردم تا درو باز    ی صدا  دوباره 

  دن یکشیدو نفر که با نگاهشون بهم خط و نشون م  ن یکنه من ا

 .و تنها نذارم
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 ..هووم  مین یبش نییایسردار ب گهیبسه د -

 .سردار بدون توجه به من گوشش و سمت کوروش خم کرد  اما

 ...نه ایحله  یبگ دمینشن لیفام -

 .اومد یعل ی ه که صدابزن یخواست حرف کوروش

 ..یشده ماه یباز چ  یچرا گرفت قهیخدا   ایسردار  -

 .هامو باال انداختم شونه

 .به من و سردار کرد  ینگاه کوروش

اونوقت پشت   یکن یم  تشیاذ  نمیباشه داماد اگر بب  ادتیفقط   -

 ...گوشت و

 .دیحرف کوروش جفت پا پر ونیم  سردار

از من وقت بگ - بعد هم واسه من    یماه  دنید   ی برا  ری فعال 

 نخون ی کُر

 

@DONYAIE M
AMNOE



435 
 

 .در امن و امان بود یهمه چ  یقول به

هم نبود به    ونی سه تو حال نشسته بودن و از اونجا که تلوز  هر

را خدا رسونده    یوسط هم عل  نیو ا  کردنینگاه م  واریدر و د

 .زد یم یحرف یبود که گاه

 .د یرو چ  وهایم آهو

 بوده؟ ی خبر شبید -

اما با حرف    خوردمیم  یمن کاچ  دیبگم آره بگم االن با  خواستم

 .شد سی سردار چشم هام خ

کارها رو راست و    ادیب  یکیزنگ زدم    گهید  نی بش   قهیدو دق -

 .کنه  ستیر

 .را به دستم داد  یرعسلیش  وانیهم ل بعد

 .یو بخور ضعف نکن نیا -

چه    شبیبود د  ده یرفت و فهم  رون یکه آهو بدون حرف ب   دمید

 .خبر بوده
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دستش را بند چونه ام کرد و سرم   خورمینم  دی د  یوقت  سردار

 .و باال آورد 

 .حرف زدم وثیبه اون د نکه یواسه ا سهیچرا چشات خ  -

 .اشک از گوشه چشمم سر خورد  ی ا قطره

 :نگران تر گفت سردار

  خانمم چته یماه  ی درد دار -

 .دمیخندیکردن م هیگر ونی داشتم که م یچه حال   دمیخند

  ن ی نگران ضعف کردنمه نگران حالمه اول   یکیباره که    نیاول -

 ..نی اول  خوادیتمام منو واسه خودش م یکیبارمه 

 .مات چشم هام شد  سردار

  زدم که به خودش اومد  لبخند

 .گذاشت زیم ی را از دستم گرفت و رو وانیل

 .دی موهام رو پشت هم بوس ی بغلم کرد رو محکم
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همه   یمعرفت  یکه ب  شمینگرانت م  کنمیانقدر بهت محبت م -

  داداشت شمیبابات م  شمیم یاشون و فراموش کن

 .نجوا شد هیرا کنار گوشم خم کرد صداش شب سرش

دختر دماغو   فیشوهر همه فن حر  هی  شمیتخت م  ی اما رو -

نم راه  بر  دیبا  دمیهم  باال  سرکولم  از  برام    ی اونجا  نفس  و 

 ...ی نذار

 .اش زدم  نهیرا عقب بردم و مشتم و به س سرم

 ...ی کوفت آخرش باز منحرف شد  -

 ..دور چونه ام حلقه شد انگشتهاش

که    دیبوس  یم  ی را خم کرد و لبهام و شکار کرد طور  سرش

 .بوسه اش هست نیو آخر  ن یاول نیانگار ا

اش گذاشتم تا از خودم دورش کنم اما    نهیس  ی را رو  دستم

و باال داد و محکم باسنم و چنگ    راهنمی پ  نییدست سردار پا

 .زد

@DONYAIE M
AMNOE



438 
 

 .که سرش و عقب برد. پرشور گفت دمیدهنش آه کش ی تو

  جوووون -

 .اومد یعل  ی ادامه بده که صدا ستخوا

 هی   میو قهوه نخواست  وه یو م  ی گلومون خشک خشک شد چا -

 . بسه نیآب هم بد کهیچ

 .د یکالفه بود حالش خوب نبود غر  سردار

 بردار   ایب ییخواینوکر بابات و مرخص کردم آب م -

اومد و تمام مدت سردار اجازه    گفت ی که سردار م  یخانم  همون

 .نداده از کنارش بلند بشم

 .زد یبرق م  یجور خاص هی یعل ی چشمها

کوروش هنوز اخم داشت اگر هنوز هم مونده بود تنها به    اما

 .خاطر من بود
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  شد ی م  سیتوجه سردار به من خ  دنیآهو که چشمهاش از د  اما

و در جواب   کنهیو بهمون فوت م  کنهیلب دعا م   ری ز  دمیدیو م

 .دمیتموم خواهرانه هاش براش خند

  خت یسردار اونقدر تو حلقم ر  می خوشمزه کنار هم خورد  ی غذا

و کوتاه اومد قبول   د یکه دست کش  ارمیکه کم مونده بود باال ب 

 .معده ام جا نداره گهیکرد د

سه ظهر بود که همه قصد رفتن کردن آهو موقع رفتن   ساعت

 .محکم بغلم کرد 

 .اون خانم هم بعد جمع و جور کردن خونه رفت 

 .هم من  موندم سردار باز

سردار جد  نیا  اما نبود  گوالخ  ازش    ی دیسردار  دلم  هم  که 

 .کردیبود اما بغل هاش بوسه هاش حالم رو عوض م نیچرک

 .از توجه هاش اما
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  ن یکه روز اول گفت اتاق کارشه بود ا  ی اتاق دوم  ی تو  سردار 

 .مدت تاحاال پاتوش نذاشته بودم 

 .باز را هول دادم و وارد اتاق شدم مهین در

سردار متعجب شدم تا حاال   ی چشم ها   ی رو  نک یع   دنید  با

 .بزنه نکی بودم ع دهیند

 .ارهیسرش را باال ب نکهیبدون ا سردار

 .ها یزن یتمرکزم و بهم م -

 .کردمیم  کاریبرخورد مگه چ بهم

 کردم مگه ؟ کاریچ -

رو   نکشیکه سرش را باال آورد ع   رونی بزنم از اتاق ب  خواستم

 .گذاشت  زیم  ی از  چشم هاش برداشت و رو

 .پاش اشاره کرد ی رو باز کرد و به رو  دستش

 ...هینگاهت کاف ینیاما حضورت سنگ ی نکرد  ی تو کار -

@DONYAIE M
AMNOE



441 
 

که ذهنم  را    یپاش ننشستم سوال  ی سمتش رفتم اما رو  به

 .دم یمشغول کرده بود و پرس

ند - رو  ات  ات   دمیشن   ی چندباراما    دمیمن خونه  که خونه 

 ی اپارتمان زندگ  نیا  ی هم هست چرا تو  رضایبزرگتر از خونه عل

که اون خانم تو خونه بود   یو من متوجه شدم تا زمان  یکنیم

 چرا؟  ی تو کالفه بود

 .دیرا گرفت و به سمت خودش کش مچم

 ...رو پام نی بش ایب گمیم یست یچرا تو حرف گوش کن ن -

 .پاش نشوند ی خودش با زور من را رو و

 .گفتم که

 نشستم حاال جواب بده چرا؟  ایب -

 ..کرد ی زی را جلو و آورد چونه ام را گاز ر سرش

 .دیخند غم یجواب ج در
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  اد یدارم اما ز  ییالیخونه بزرگ و  هیخوب جونم برات بگه آره   -

  ی چون فکر کن من و تو باهام اونجا زندگ  کنمی باهاش حال نم

بزرگه   ی ادیاتاق داره چهارطبقه هست ز   شتر ی چهل تا ب  میکن

 چرخونمی رو دوست دارم هر کدوم سمتش سرم و م  نجایمن ا

 ...نمتیبب یم

کارها    ادیب  یموقع مهمون  ادیب  ی زی تم  ی راجب خدمتکار برا  و

خوشمزه که    ی نه دوست دارم غذاها   ی عاد  ی رو کنه اما روزها

 .بخورم ی پزیتو م

گوالخ هستش چرا فکر    نی. خداوندا اشدیشاعر م  دیبشر با  نیا

کشفش    هی  کنمیم تازه  دارم  و  برام  هست  ناشناخته  موجود 

 .کنمیم

دلم تشر    ی گردنم فرو رفت به خودم اومدم تو  ی که تو  سرش

چقدر هم بلده    یلعنت  گهیهمون گوالخ فرصت طلبه د  نیزدم ا

 .کنه یبه حال یآدم و حال
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 ی سرم کنار بکشم که مک زد به گردنم محکم طور  خواستم

 .وجودم و بخوره ی خون تو  خوادیکه حس کردم م

  سردار -

داشت تنم سست    یتگفت و به کار خودش ادامه داد لعن   یهوم

 .رم ی شهوتم رو بگ ی جلو تونستمینم شدیم

 یکیهم زمان با مک زدن گردن    نباریهم تقال کردم که ا  باز

 ...دستش گرفت  محکم فشار داد ی هام و تو نه یاز س

 .شد ره ی سرش را باال آورد و به چشم هام خ بالخره

 .دمینه ادامه نم یبگ نبار ی بودم اما ا یعصبان ی اون سر -

با من    خواستی مرد م  نیوجودم از حرفش سست شد؛ ا  تموم

 .چه کنه

 .شدی م نییباسنم نوازش وار باال پا  ی را رو  دستش

رو  دستم رو   ی را  دستش  و  گذاشتم  ثابت   ی دستش  باسنم 

 .موند
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 .یکنی م یهنوز اجازه ندادم که همه جام و دستمال -

 .بشر  نیا شد یچه جذاب م دنیو موقع خند دیخند

  نش یجا به چند مدل پوز  نیکه هم  ی خوب اگه اجازه رو بد -

 .کنمیم یکیمختلف عقب و جلوت و 

 .حالم قهقه زد دنیهام از حرفش گشاده شده و از د چشم

 ..از روش خودم وارد بشم ای یکنیمجوز و صادر م -

خوشم اومده بود قلبم از    ی باز  نیکردم از ا  زی هام و ر  چشم

 .شدیم ن ییتند تند باال پا جانیه

 روش خودت؟  -

با    یهوم و  پروندها  کیگفت  زم  ز یم  ی رو  ی حرکت    ن یرا 

 .و منو روش گذاشت خت یرو

  ی ول  رمی درست کردن برو بازوم م  ی درسته فقط باشگاه برا -   

 .یگربه وحش فتمیحر   میماهر ریگ ی رو تشک کشت
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را حاال اونقدر باال رفته که با سخاوت شورت و شکمم    راهنم یپ

ه   دید  ی تو از  بود؛  باز شد    اد یز  جان یسردار  لبخند  به  لبهام 

 .پر و پاچه من بود ی سردارنگاهش هنوز تو

 ی خدا واسه ساختنت چند روز وقت گذاشته  عجب خوشگل -

 .توله سگ

 ی بد  ی افتاد و صدا  زیم  ی به تبلتش خورد که از رو  دستش

 .داد به احتمال صد در صد به فاک رفت 

  

کرد   شرتش ی ت  ی تند اشاره  تبلش  به  آورد  در  تنش  از  و  را  م 

 .سردار سرش را جلو آورد

ن  - از زبون تو تو  ستی به تخممم    ی االن فقط گرفتن مجوز 

 هست برام. تیالو
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انگار از    کنهیتنم رو لمس م  ی نقطه نقطه    یبه آروم  دستهاش

بدنم حساسه برخالف تمام ادعاهام،   ی کجا  دونهی خودم بهتر م

 .ناخوداگاه چشمهام را بستم از سر لذت و شهوت ناله کردم

 هوووم؟  ؟ی دوست دار جووونمم؟-

هم   دوست اما؟  کاف  نیداشتم  ا  یاما  تا  برا  نی بود  و   ی لذت 

 .خودم و سردار حروم کنم

 .رو خمار کردم و دستهام را دور گردنش حلقه کردم  چشمهام

  ش ی همراه  خواستمیکه م  یار برق زد از خوشسرد  ی چشمها

 .کنم

  بک یس  ی رو  دمیمرد و بوس  نی بار ا  نی را جلو بردم و اول  سرم

 .دمیگلوش و بوس

 .دمیاش رو بوس نهیس  ی تر آوردم و رو ن ییرا پا سرم

 .انگار به سردار مجوز داده باشم که

 .و شروع کرد کام گرفتن از لبم دیچ یدور تنم پ دستهاش
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وجودم    یماه  هی نگاهم به ماگ قهوه اش افتاد دو دل بودم    که

دوستت دارم ها بود و اما    ی نوازش و نجواها  ن یهم  ی تشنه ا

حرکت دستم را به ماگ زدم با    نیالزمه ا  گفتی تخس م  یماه

با شکستنش به وجود   ی بد  ی پارگت ها افتاد و صدا  ی شدت رو

 .اومد

 .بود یکاف نی گفتم؛ هم یسردار آخدهن  تو

 .هول کنه اما  نطوریسردار ا کرد یفکر نم من

 ...شد یچ  زمی عز یماه -

 ی ا  دهیبا دل محبت ند  کردیم  ی مرد داشت بد با دلم باز  نیا

 .من

 .گلوم و قورت دادم ی تو بغض

 ...کنهیدرد م ،،ی آ -

که    دمیپر  نییپا  زی م  ی از رو  ی که از روام کنار رفت تند   نیهم

 .متعجب نگاهم کرد ی سردار با چشم ها
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 .ابرو باال انداختم براش

 .که رو دست خورده د یتازه فهم  انگار

 ...سر جات ایب شمارمیتا سه م  یماه -

 .بار شونه هامو باال انداختم نیا

 .زدم که سردار هم پشت سرم اومد رونیاز اتاق ب یچابک با

و دو پا داشتم دوپا هم قرض   دمی کش  یغیشدنش ج  ک ینزد با

 .گرفتم و فرار کردم

 .میبود دهیبود که دور تا دور مبل هارو چرخ ی ا قهیدق چند

ته دل خند  نیع از  بچه من  و    دممیدوتا  برام خط  و سردار 

به اتاق   شدیوهمه خط و نشون هاش هم ختم م  دینشون کش

 .مختلف ی ها  نشیپوز ی خواب به کردنم تو

 .مبل سردار ابرو باال انداخت   ی رو   میخسته هر دو افتاد  بالخره
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باز کن  ی خواینکنه م - بار گرگم به هوا    ادم یدفعه بعد    یهر 

 .باشه دست و پاهاتو به تخت ببندم

 .چپ نگاهش کردم و با مزه گفتم چپ

 ...تخت انداختن ی مگه ناف تو رو تو -

باح  سردار برم  قربونش  برداشت جواب    ااایهم  نه  نه گذاشت 

 .داد

 ی ها  غیاونم  به خاطر چنگ و ج   میداشت  یسکس  روزید  هی -

 .د یچطور تموم شد اما چسب دمیتو نفهم

 ... ی خوریم  زیاز دستم ل یماه نی هم ع  شبید از

 .مبل بلند شدم ی رو از

  ها  ی زیخوب چ ایح کمی -

کردم سردار متوجه   یفکر نم  ی که حت  دمیآه کش  ناخوداگاه

 .بشه اما شگفت زده ام کرد
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  ها خانم جان میندار دنیآه کش -

مرد برام ناشناخته بود؛ ترس معتاد شدن   نی کردم ا  نگاهش

 .توجه هاش   نیبهش را داشتم به خاطر ا

  ناینمونده ها؛ آهو که با کوروش سرش گرمه م  ی زی چ  دیبه ع -

 ی گرد نیتریو  میرفتیموقع هر سه م نیهر سال ا  ایهم با س

 .خودش اشاره کرد به

 نیا  نمیبب  میسر تو هم به من گرمه شه حاال هم بپوش بر -

 ..هاست که آه تو رو درآورده ی چطور  ی گرد نیتریو

اما با بلند شدنش متعجب   کنهی م  یفکر کردم داره شوخ  اولش 

 .شدم

 .دمیخند  دیدستم را گرفت و سمت اتاق کش  یوقت

 آماده شو  گهیخوب بدو د -

 .کنم هیجنبه ام گر یبه حال دل ب ایدونستم بخندم  ینم
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 .میبود ستادهیا نیتریدو پشت و هر

سردار بودم.    رهی و من خ  کردیها نگاه م  راهنیو پ  زی شوم  سردار

  ن یهم  ی که تو  ی مرد  نیمرد به من ابراز عالقه کرد هم  نیهم

 .شده بود ریها بهش درگ  یل یپاساژ نگاه خ

 .نگاهم سرش را سمتم چرخوند ینیسنگ با

فرصت طلبم و   ن یجواب نگاهتو بدم اما تو اول   نجا یا  شهینم -

 .رم ی گیم

 .دی سرم کش  ی و سردار شالم را با اخم رو  دمیلبم و گز  ی   گوشه

 ...سر کن تند تند سر نخوره ی زیچ هی -

غ   یکی  و برام  االن  سردار  ببنده  را  باز مونده من    رت یدهن 

 .خرج داد 

 .که قصد گرفتن ندارم   د یام را رو د  رهی سکوت و نگاه خ  یوقت 

 ...اما اتاق پرو داره ها هوووم -
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  ها؟ -

 .سرش رو جلو آورد سردار

 .واسه گرفتن طلبم اتاق پرو -

 .امیبود تا به خودم ب یکاف نیهم

  ی ندارجنبه رو دادن  -

 ...هووم ی چه آستر ی ها چه رو یزنم -

 .هم فشردم تا نخندم و وارد مغازه شدم  ی را رو   لبهام

 .خواستم یبود م ی کوتاه نخود  راهن ی پ هی نیتریو ی سالم تو-

آورد     راهنیگفت و پ  یسالم کرد چشم  نکهیبعد از ا  فروشنده

 .بود ستادهیسکوت کنارم ا ی سردار تو

کرد    شدینظرش را بپرسم اما خوب چه م  خواستیدلم م  یلیخ

 .که هنوز دلم باهاش صاف نشده بود
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که با    دمیاز سردار از مغازه دار اتاق پرو را پرس  یسوال  بدون

سرگرم    د یجد  ی اشاره اش نشون داد و هم زمان با اومدن مشتر

 .اون شد

پوش  راهنیپ اما    ریبه خاطر حر  دمی و  بود  تنم معلوم  بودنش 

 .بود یواقعا عال شیرنگش و تن خور

سردار   ی صدا  دنی که به در خورد بله گفتم و با شن  ی تقه ا  با

 .در را باز کردم

که کنج لبش بود اعتماد   ی با دقت نگاهم کرد با لبخند  سردار

 .به نفسم باال رفت

ا اونج  زیسوپرا رهی تولد بگ  هیقراره واسه کوروش  گفتی آهو م -

 .پوشمش یم

جا  با کم  کم  حرفم  شدن  م  ی تموم  اخم  را   ونیلبخندش 

 .ابروهاش گرفت 
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 ن یا  گمی م  هیپس بدون حاش  یباهام بحث کن   خوامی نم  یماه -

  یبپوش دمیلباس و اجازه نم

 .زنم معلوم باشه  نیناموس نشدم که سوت   یهنوز اونقدر ب  چون

 .دمی را شن   دمیحرف هاش فقط همون اجازه نم از

 .اجازه ازت خواسته باشم ادینم ادمی -

 .بود نگاهم کرد دی که ازش بع ی با صبور  سردار

 .باشه یخوب ی بحث کردن جا ی جا برا نیفکر نکنم ا -

زبون نفهم باهام    ه ی  نیهم در اتاق پرو را بست؛ درست ع   بعد

 .رفتار کرده بود

خودم  ی لباس ها  دنیرا در آوردم وبعد پوش راهنیبا حرص پ 

 .اومدم رونیب

تو  که و  کرد  تا  اون  فروشنده  دست  لباس  دادن  پاکت   ی با 

دست  از  من  از  زودتر  سردار  که  گرفت  سمتم  به  گذاشت؛ 
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دستش گرفت    ی دستمم تو  ژیون پرست فروشنده گرفت و با هم

 .میزد رونی و از مغازه ب

 پولش؟  -

 ..حساب کردم ی اتاق پرو بود ی تو -

 .رخش میکردم به ن نگاهش

 بپوشمش؟ ی دیاجااازه نم یتو که گفت -

 .گفتم شخندیهمراه با ن  ی د یرو تاک  اجازه

 دادیجواب م لکسیر نطوریشده بود که ا یانگار سردار جن اما

 .دلم بذارم  ییو کجا شیهمه صبور نیو ا

اجازه نم - آزاد  شیبپوش  یمهمون  ی تو  دمیگفتم   ی برا  ی اما 

 .یمن بپوش

 .کرد سرش را کنار گوشم خم کرد مکث

@DONYAIE M
AMNOE



456 
 

 ی تو  یمن برات مهمه دوست دارم لخت باش  قه یاما اگر سل -

 .مزاحم ی لباس ها نیخونه بدون ا

 .مور مور شد از حرفش آب دهنم و قورت دادم تنم

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱۶۶پارتـــــــ 

 .با سردار خوب بود دیکل خر در

نه    کی نه    کنارم قدم جلو درست کنارم قدم   کی قدم عقب 

 .داشت یبرم

 .د یکش ینبود خط و نشان م لشیکه به م یو گاه دادیم نظر

اخم  در اگر  بود  رو  یکل حالم خوب  به    میشونیپ   ی هم  بود 

 ..پرو نشه  ی ادیبود ز  نیخاطر ا

 .دیقرمز دم سف یهم شد دو تاماه دمونیخر نیآخر

 دیداشتن خر  ی شده بود اما آدم ها هنوز پر از انرژ   کیتار  هوا

 .گرفتم یم ی صحنه انرژ نیا دنیکردن و از د یم
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 .سردار زنگ زد یکه گوش میخونه بود یکینزد

 ...سالم -

.. 

 ؟ ستیشلوغ که ن -

... 

 ...امیباشه م -

.... 

  خداحافظ -

  .با سرعت از جلو آپارتمان گذشت یوقت

 ؟ ی ر یکجا م -

 .بهم کرد ینگاه مین

چندتا از بچه ها تو خونه اش   ی عل  م؛یر  یم  می نه دار  ی ریم -

 .جمع شدن ماروهم دعوت کرد
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 .گفتم که سردار با تعجب نگام کرد  ی تموم شد حرفش وااا با

  ؟ یشد؟خوب یچ -

 .چپ نگاهش کرد چپ

 .ی ریم ی دار  یبرگرد کجا گازشو گرفت -

 .که انگار هنوز متوجه منظورم نشده بود  سردار

 .وت کرددع گمی کجا برگردم حالت خوشه دارم م -

 .اخم نگاهش کردم  با

لباس عوض کنم کار دارم همون    دیبا  دیاز آدم اول بپرس شا -

 .یطور گازشو گرفت

 .نگاه کردم  رونیتموم شدن حرفمم بغ کرده به ب بعد

 .جواب داد کردیم ی سردار همون طور رانندگ که
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  ؟ ی ؟ ماه  گهی؟ لباست که مشکل نداره خوبه د  ی االن قهر -

به جون خودت برگردم قبل    یلوس نشو نگام کن ؟ ماه  یماه

 ..به تخت بندمی عوض کردن لباست اول دست و پاتو م

 .اما با خنده ادامه داد  دیسمتش برگشتم که خند  ی تند

 ...کنم ها یپاره ات م -

لحظه    ی راب   نی را محکم زدم به بازوش که کنترل ماش   مشتم

 .ازدست داد ی ا

  ی شعوووریسردار ب ی شعوریب -

 .بود یدستم را گرفت همونطور که حواسش به رانندگ مچ

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱۶7پارتـــــــ 

 ..ی بلد یچ گهید -

رفتارش بهم برخورده بود من و حساب نکرده بود   ن یواقعا ا  اما

 .ازم بپرسه تونستیم
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 .بهش ندادم. که ادامه داد یجواب

نازت و بکشم و از   ی ا  گهیطور د  ستمیمن بلد ن  نیمن و بب - 

 ...ارمیدلت در ب

تند  نگاهش که  هم  ی کردم  اما  کرد  شکار  را  که    نطوریلبم 

 د ی و کنار کش  نی و ماش  دینگاهش به جاده بود محکم لبم را مک

 .ستادیا

خودم را عقب بکشم که دستش و محکم پشت گردنم   خواستم

االنه   کردنیکه حس م  دیبوس  ی لب هامو م  ی گذاشت و طور 

 .لبهام از صورتم جدا بشه

 راهن یپ  ری دست سردار از ز یزد وقت یتندتر م  جانی از ه قلبم

و سردار    دمیدهنش آه کش  ی امو چنگ زد تو  نهی رد شد و س

 .هدفش گردنم بود  نباریگفت و ا یسرش را عقب برد. جوون

م  نهیس تر فشار  را محکم  انگار   دادیام  آروم من  و  با هر آخ 

 .شد  یتر م یوحش
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 .شده بود یخاص  جانیداغ کرده بود قلبم پر از شور ه  تنم

 .را رو شونه اش گذاشتم دستم

 .سردار تمومش کن بسه -

ام   قهیاالن عقب بکشه اما محکم  مکث کرد فکر کردم    سردار

مک   ی ام را به دهنش برد و طور نهی و نوک س  د یکش نییرا پا

 .بکشه رونیجونم و ب  رهی ش خواستیانگار که م  زدیم

 .شلوارم بود ی سست شده بود و دست سردار وحاال تو تنم

نم   دیلرز  یم  صدام من  دل   خواستمیو  ته  از  هنوز  نه  فعال 

 یم  ی بودمش فقط وقت  دهیهم بخش  د یبودمش شا  دهینبخش

 ی بار م   نیاول  ی کشه برا   یو نازم را م  خوادیدونستم من و م

 .خواستم خودمو لوس کنم

 .س... سردار ب... بسه -

 .شد  نییگلوش باال پا  بکیبا مکث سرش را باال آورد س  سردار
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مثل  شمیخودمو کنترل کنم م تونمی نم یکنارم یوقت یماه -

بارشه دوست دخترشو   نیکه اول   دهیاون پسر تازه به بلوغ. رس

  بره سر اصل   ایباهاش ور بره    ای اول ببوسه    دونهیو نم  بوسهیم

 ...ی کار

نم   از برم که   ایدونستم بخندم    یحرفهاش  بهش چشم غره 

 .داد ادامه 

بود کشش نداشتم    یسال  هیاعتراف من    هی  یعنیبگم    زیچ  هی -

رفتن انگار نه انگار چون   یلخت هم جلوم رژه م  یزن  چیبه ه

   ی تو مخم تو بود

که دم و دستگاهم    ن یبرم دکتر قبل ا  خواستمی کم کم م  گهید

 ....به فاک بره که 

و با چشم به خشتک    ابشینا  ی بلند از همون خنده ها   دیخند

 .شلوارش اشاره کرد
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د  ش یپ - م   ی سردار  گهیتو  همه  دست   ستمین  شناسنیکه 

 ...باشم ی اخم کنم ترش کنم جد تونمینم ستیخودمم ن

ا   از کنار  بودم  متعجب  روز  نیخودم  که  ترس   ی مرد  حس 

مرد   نیا  کردم یوقت فکر نم   چی نداشتم و ه  یترس  داشتم اال 

 .بشه معدن آرامشم

 .بزنم و مزه مزه کردم  خواستمی که م یحرف

 .بهش دادم  ی را جلو بردم گذاشتم رو خشتکش و فشار  دستم

 .شده بود یدنیسردار د ی ها چشم

 .جلو بردم و کنار گوشش گفتم سرم

 ...موندنم داریب هیامشب تا صبح پا -

 .نگاهم کرد زی ر ی اول با چشم ها  سردار

 .. یکن ی باز وسطش گرگم به هوا باز ی خوایم -

 .دیچشم و لبم چرخ  نیگفتم سردار نگاهش ب  ینچ
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 ..یباش ی خوای م رمیشب تا صبح ز  -

 .دیشد تخس پرس نییسردار باال پا بکیگفتم و س یهوم

 .داد  غیکه بخوام بدون چنگ و دندون ج  ینشی هر پوز -

 .گفتم سردار به موهاش چنگ زد  یهووم باز

  .خونه  میگردیپس برم یعل یمهمون ی گوربابا -

 .رنگ گرفت  لبخندم

 .دستش گذاشتم ی را رو دستم

م - من  مهمون  خوامینه  با  یبرم  هم  کن  دیتو  بعد   یصبر  تا 

 .یمهمون

جبران کارش را کنم اون نظرم    خوامیم  دیبود فهم  زیت   سردار

  ی پس کار  میحاال که اومد  دینپرس   یو راجب رفتن به مهمون

 .بهش خوش نگذره چیه کنمیم
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به خشتک شلوارش    ی را جلو بردم و همونطور که فشار  سرم

 .دمی لبش کش  ی زبونم را رو  دادمیم

و از    دمیکنه خودم را عقب کش  ی سردار بخواد کار  نکهیا  قبل

 .و رژ و لبم و برداشتم نهیآ فمیک

 .دم یسردار را شن ی صدا

 کنم یم  ی شب کار  امیخشتک باد کرده کجا ب  نیمن با ا  وثید -

  ی من و تشنه خودت نگه ندار گهی باهات د

 دم یخندیسردار م  ی به غرها  زیر  زیکه ر ی نطوریهم

 .را پررنگ کردم رژم 

 .و راه انداخت  سرم را سمت شونه ام کج کردم نیماش

   تو حمومش صابون گلنار نداره یعل گمیم -

 .حواله ام کرد یوثیو سردار د دمیخند بلند
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باش   - خودت  فکر  به  او  ادتیتو  شب  بنداز   ادم ی  یمدننره 

 ... ی بخرم خشک خشک نکنمت جر بخور  نیوازل 

 .و ابرهام و باال انداختم اوردمین کم

  م یرس  یواسه خشتکت کن االن م  ی کار  هیبابابزرگ فعال تو   -

 ...ها

 .باال انداخت  ی شونه ا سردار

سلطان بخوابه ها دهنم   یکن  ی کار  هی  دیکنم تو با  کارشیچ -

 .ساک بزنم رسهینم

پرده بودن سردار اما    یرک و ب  ن یسرخ شدم از ا  یگ  یو م  من

 .سردار ادامه داد 

سالها قول تو   نی کنم از بس ا  کارینگاهم نکن ها چ  ی اونطور -

اتو فهم براش   یکنیناز م  دهیرو بهش دادم حاال هم که مزه 

 .ش یآبنبات بخور نیع یلنگهاتو براش باز کن  نکهیا ی جا
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و زدم    رمیخودم را  بگ  ی رنگ گرفت اما نتونستم جلو  صورتم

 .گفتم  دنیخند ون یخنده م ریز

 .یزنیغر م ی دار رمردهای پ  نیسردار ع  -

شده بود تک ابروشو   فوریخنده ام ک  دنیکه انگار از د  سردار

 .باال داد 

 .ادب یب  ایح یب یگینم  گهید دمیازت د دیحرکت جد-

 .دندون هام گرفتم  ونیم شیلبم و به نما گوشه

نه پس چه   یقراره خودتو جمع و جور کن  ایح  یمثال بگم ب -

 .چرا فکم و خسته کنم ی کار

 .در بزرگ نگه داشت و بوق زد   هیجلو  نویماش

هم   چونه و  گرفت  و  بود    نطور یام  خشتکش  رو  دستش  که 

 .دهنم فرو کرد و درآورد  ی زبونش و تو

 .کار دارم یآره فکت و خسته نکن باهاش کل -

* 
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گرم صحبت    گهیمبل نشسته بودم و سردار با دومرد د  ی رو

 ی من سرشون تو ی هم سن و سال ها ی هم با دختر  یبود عل

 ..بود یگوش

گند دماغ   ادهیدوتا زن که روبه روام نشسته بودن؛ ز  نیهم  و

 .پام انداختم ی حوصله پام و رو یبودن ب

که معلوم بود کم   شی به خاطر دماغ عمل  ی از دخترها  یکی  که

 .رفته  یجراح غیت  ری کم سه بار ز

 ؟یتو دختر مهرتاج بانو جون هست  زمیعز -

که    ی اون جون آخر مهرتاج بانو و کجا دلم بذارم.لبخند  قایدق 

 .کج و کوله شدن لبهام شد زدم شتریب

  نه -

 ک ینبودم من هوس    چکس یبود نه من دختر ه  یکاف  نیهم

 .و بس نیوجود بودم و هم ینامرد ب  هیشب 
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بلند شدم    زیم ی را بپرسه از رو ی بذارم سوال بعد  نکهیا  بدون

و به سمت سردار رفتم که حاال با اخم و فک فشرده با چشم  

 .کرد یاون دو مرد گوش م ی شده به حرف ها ز یر ی ها

لبخند   ینیسنگ  با ناخوداگاه  من  آورد  باال  را  سرش  نگاهم 

 .دادم لش یتحو ی محو

 .لبش باال رفت ی لبخندم گوشه ا  دنیبا د سردار

  شرکت ی اش بمونه فردا تو هیبق -

حرفش هر دو مرد دستهاشون را باال آوردن به عالمت    نیهم  با

 .هم زمان گفتن میتسل

 ...س یحله رئ -

دستم را گرفت به    هیبه سمتم اومد و بدون توجه به بق  سردار

 .صداش و باال برد نطوریسمت بالکن برد هم

 .غذا آوردن صدامون کن یعل -

 .بالکن و پشت سرمون بست در
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پاش نشوند و من   ی نشست و منو هم رو  ی ری مبل حص  ی رو

 .نه یبب یکه کس  نیمعذب از ا

 ...ادی م یکیسردار  -

داده بود و چشم هاش را بسته    هیل تکسرش را به مب  سردار 

 .باشه دهیبود انگار که اصال صدام رو نشن 

و ماساژ   میشونی پ  کمیرو پام ول نخور    نیراحت بش  یماه -

 .بده

چشم هاش و باز کرد به من    د یاز من ند  یحرکت  چیه  یوقت

 .شده بودم جواب داد   رهی که بهش خ

  م یستیدر و بستم بعد هم ماهامهمون ن  یوقت  ادینم  چکس یه -

ا کدوم  پ   وثید  ن یهر  بار  هزار  اتاق   ش یها  بردن  دختر  من 

اومدم    میحاال من با زن رسم  دم یآه و ناله اشونو  شن  ی صدا

  بالکن

 .کمرو گرفت منو به خودش چسبوند تخس 
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پ   یماه - ندارم  دوست  ماست  زن  باش   ش یمن  راحت  من 

 .یباش اوک ی ره اخجالت نکش هات باش داغ باش حش

 .به شونه اش زدم یکم جون مشت

 .؟گهیامرد -

 .گفت یلحن شل با

  و ماساژ بده میشونیپ  کمیحاال هم  -

  ؟ی خور ی قرص م کنهیسرت درد م -

 .از چشم هاشو باز کرد و خمار جواب داد یکی

 .میبر میخوردم واسه همونه شام و بخور ی ری نه قرص تاخ  -

 .محکم زدم رو بازوش یگیو م من

 ..یگی م  یسردار چ -

 .صاف نشست  سردار
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قرص   گمیم  زنمیکه حرف نم  یس ی ها انگل  ی دست بزن هم دار -

 .خوردم  ی ریتاخ

 .ام که لب هامو رو هم فشار دادم  نهی شد به س رهیخ

 .دمیمن ند ی خورد یک -

 .چونه و چرا جواب داد بدون

بزرگ هم مجنون بهم داد   وانی ل هیکه  ی دیگرفتم د یاز عل -

 .داره قشویرف  ی هوا گنی م  نیبه ا قیرف

 .رو لبهام گذاشتم دستم

 ...ی شب برنامه دار یگفت ی سردار به عل -

 .پهلوهام گذاشت ی دست هاش را رو  سردار

  ی بده سه ساعت  ی قرص دار  هیدارم     یکشت  هینه گفتم شب   -

 ...ها رو دوره کنم که داد نشیهمه پوز خوامیزمان م
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که به شام   یعل  ی و صدا  دیبکشم لبهامو بوس  غ یج  نکهیا  قبل

 .بلند شد کرد یصدامون م

 .به زور از لبهام دل کند سردار

 ...خوب میبر یپاش ی تند ی غذا رو خورد یماه -

 .اش خنده ام گرفت  افهیق دنید از

 ...خب -

گرد قدم   ی غذا خور  ز یو به سمت م  میاز بالکن خارج شد  باهم

 .دمیبرداشتم که پرس

 .کجاست سیسرو -

 .به راهرو اشاره کرد سردار

  ام؟یباهات ب -

 .اومدم یتا تو غذا بکش یمگه عجله نداشت -
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  دم یبا شن  شدمی که از جلو اتاق رد م  نیراهرو رفتم هم  سمت

برا بود  ناواضح  صدا  کردم  مکث  را    نی هم  ی اسمم  سرم  هم 

 .در بردم  کینزد

تو دختر مهرتاج بانو خوب از من بپرس   یپرسی م  یآخه رفت -

 ...مهرتاج بانو هست ها یمیمامان من دوست قد

 .دمی شن  نباریا یتو دماغ ی شد و همون صدا یمکث

حرف ها بگو   نی ا  ی خوب حاال تو هم کنجکاو شدم حاال جا -

 ...هیپس ک ستی اگر دخترش ن

چرا عادت    دونمیبودم ها اما نم   دهیشن   ادیحرف هارو ز  نیا  من

 .کردم ینم

روستاد دور افتاده مهرتاج    ه یاز    نا یخدمتکار داشتن ا  هی  گنیم -

زن هفت خط    نیبعدش هم ا  ا ی ب  گهیم   سوزهیبانو هم دلش م 

خان و بله   رضای تو جلد عل  رهی م بوده با هزار ناز و عشوه معال

و دختر    کنهیفوت م  مانیاما خوب موقع زا  ادیشکمش باال م
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م اش  خ  مونهیحرومزاده  بانو  مهرتاج  ا  وبباز  که   ن ی بود 

 ...حرومزاده رو بزرگش کرده 

و    شهیسرم  تکرار رو تکرارم ی حرومزاده صداش تو  حرومزاده،

نم چرا  گ  رمیمن  بکشم    سیتا  حلقومش   ایهاشو  از  زبونشو 

 .ستیتنم ن ی جون تو  کنمیچرا حس م رونیبکشم ب

چرا من    ؛چه یپی تو سرم م گهیکه به من حرومزاده م  بازصداش 

 .لرزه  یم کنمیعرق سرد کردم چرا تنم حس م

به   دونمی و نم  شنیشوکه م  دنمی و انگار هر دو با د  شهیباز م   در

 .پرسنیافتادم که تند م ی چه روز

 چت شد تو ،یخوب -

  یماه -

سرم را  به   رهیگیانگار وجودم جون م  شنومیسردار که م  ی صدا

که قدم    نهیب  یتو صورتم م  یدونم چ  ینم  چرخونمی سمتش م
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دست هاش    ی و بازوم و تو  دارهیهاش و تندتر به سمتم برم

 .رهی گیم

 .ی تو که االن خوب بود دهی چرا رنگت پر -

 .چرخونهیسرش را به سمت اونها م ی تند

  شده؟ یچ -

منو   یدختر که صداش انگار هک شده رو ذهنم که ه  هنون

 .صداش هست  ی که چاشن ی با ناز کردیخطاب به حرومزاده م

 .ستیحالش خوب ن میدید رونیب میماهم االن از اتاق اومد -

 .دهیم یانگار سوت یتو دماغ  ی همون صدا و

 ...دیما رو شن   ی سردار جون فکر کنم صدا -

شده که به سردار چسبونده   یاون جون  ری ذهنم حاال درگ  من

برم اما سردار روبه دختره    نجایاز ا  خوامیم  رمیگی مچ سردار را م

 .کنهیم
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 ...نیکردیصحبت م  یمگه راجب چ  -

د  انگار از  دو  خشمگ  دنیهر  فر   نیصورت  سردار   ادیصدا 

 .ستیصداش ن  یقاط  ی ناز  چیو ه  دهیحاال دختر ترس  دنیترس

 ...وا میحرف بزن یمگه قراره  چ یچیه... ه -

 .چرخونهی سردار سرش را به سمتم م اما

 ..ی دیشن  یچ یماه -

 ن یهر چه زودتر از ا  خوامیدوست ندارم حرف بزنم فقط م  من

 اما..گ ستمین فی جا برم من ضع 

 .حرف هست یاما کل نیهم  پشت

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱7۴پارتـــــــ 

پوزخند   شهیچرا مثل هم  دونمی فهمم حال خودم را نم  ینم

  ا ی به حرف اون ها که من را حرومزاده خطاب کردن    زنمینم

 .زنم ینم ی خودم رو به کر 
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شب  حالم آلزا  یکس  هیدرست  و    مریکه  شده  گم  و  گرفته 

 .خبرنداره

نار گوشم آرومش ک  ی بازوم نشست صدا  ی سردار که رو  دست

 .بلند شد

 ...هووم  دهیچرا رنگش پر سهی من چرا چشمهاش خ یماه -

ند  من ند  دهی محبت  تشنه محبت  حما  ده یتوجه  با   تیمنه 

لرز  نیهم ام   چونه  و  دادم  وا  کوتاه سردار  انگار   دیجمله  و 

 .بود تا دکمه منفجر سردار زده بشه  یکاف نیهم

آروم اما ترسناک که مو به تن   ی سمت دختر با صدا  د یچرخ

 .دی پرس کردیم سی شلوار هم خ یحت  کردیم خیس

 ..،؟ نیشده ا یحال ماه  نیزر زد  یچ پرسمیبار آخر م ی برا -

 .از مردها بلند شد یکی ی صدا

  سردار آروم باش مرد -
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دختر    یلب  ریز  ی سرش را چرخوند تا جواب بده اما صدا   سردار

 .دیو شن

گردنش   ی ترق ترق مهره ها  ی سرش را چرخوند و صدا   ی تند

 .دمیو شن

برزخ  نیهم با صورت  نم  یکه سردار    ی سمت دخترها رفت 

 .بهتر شده دنمی دونم چرا حس کردم نفس کش

 .دیصورتشون غر ی سردار تو  یوقت

 .نیخورد یچه گوه -

 .گلوم نبود  ی بغض تو انگار

ها   یحت  ادشیفر  یوقت قلب    ی ستون  قوت  لرزوند  رو  خونه 

 .حس نبود یتنم ب گهی گرفتم و د

 ی بازو سردار گذاشت انگار دخترها  ی که دستش را  رو  یعل

 .زبون وا کردن

 ...مینگفت یب ی عج زیما چ -
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 ....حروم میفقط گفت -

سردار    نتونست دست  پشت  چون  کنه  تموم  را  اش  جمله 

رو و من حس کرد حت  ی نشست  به جز    یلب دختر محکم 

 .جلوش لق شدن ی ترک لبش دندون ها

 .متعجب شدن ازحرکت سردار ی هم حت مردها 

 ..هویکرد   یچرا دلم هوس بستن من

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱7۵پارتـــــــ 

شب  ی صدا من  و  شد  بلند  داشتم   هیسردار  دوست  ها  بچه 

 .نه بغلش کنم تو حجم بغلش گم بشم ایببوسمش 

 .خانم هست یشما ماه ی که برا یماه -

 ی شباهت  چیوجودم چشم شد و زل زدم به سردار که ه  تمام

 .تو خلوتمون نداشت. ادامه داد  ی به مرد حشره 
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ا - باد به گوشم برسونه حت  نیاز  پشت سرش گوه    یبه بعد 

کرد   شیخور تو  نیو  موقع  دنبال    ی اون  قبر    هیقبرستون 

 .نیبگرد

 .بود اشاره کرد ستادهیا یکه کنار عل ی به مرد  د یچرخ

 .کن حرفم حرفه نه باد هوا ش یحال -

دستش گرفت و پشت    ی تو  یسمتم اومد دستم را به نرم   به

 .دیسرش من رو کش

که گفت شام ببر فقط لباسم و کمک کرد    یتوجه به عل  بدون

 .رون یب می بپوشم و بعدش هم از اونجا زد

 .ها شلوغ تر ابانیبود خ شب

 ابونی خ  ی هدف تو  یبود ب  ی   قه یده دق  میدو ساکت بود  هر 

 .م یزد یچرخ م

 .لب باز کردم بالخر

 .ن ییها رو بده پا  شهیسردار ش -
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داد؛    نییرو پا  شهی سردار هنوز درهم بود؛ بدون حرف ش  صورت

 .دیآروم پرس

  حالت خوبه -

؛ شا  من تو  وانهید  دیقهقه زدم   ی م  تیموقع  نی ا  ی بودم که 

 .دم یخند

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱7۶پارتـــــــ 

 .شهینم نیاصال حالم بهتر از ا ،یعال -

 .دم یو باز من خند دی سردار باال پر ی ابرو

بهم حرومزاده گفتن بچه    دیو ام  نیبار  صنم جلو ام  نیاول -

به صنم   یحرف  چکسیاما اون روز ه   دمیبودم اما ابله نبودم فهم

 .نزد

کنار خ  نی ماش  سردار رو  ابونی را  لبخند  و  لبم    ی پارک کرد 

 .رنگ گرفت 
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کوچه    زدمیخودم و م  ایاتفاق افتاد که    نیو بعدش چندبار ا -

 ..... اماآفتاب ر یز کردم یپهنشون م شستمی م ایچپ  یعل

 .دیپرس   سردار

 اما؟ -

 .دادم رونیرا با صدا ب نفسم

اول  دونمینم - نشن  ن یچرا  به  بزنم  خودم  نشد    ا ی   دنیبار 

 .جوابشونو بدم

که لبم    دیمن احمق بودم شا  کردیهنوز ساکت نگاهم م  سردار

 .دندون هام گرفتم انیو م

 .چرا الل شده بودم  دونمیکنم م یاالن که فکر م  -

 ..گفت تا ادامه بدم یهوم  سردار

 .دندونم رفته   ریکردنت بدجور مزه اش  ز تیحما -
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سمت    سردار  گرفت  را  مچم  بود  شده  متوجه  تازه  انگار  که 

 .د یخودش کش

نره بهت گفتم    ادت یکون لقشون تو ناز کن خودم نازکشتم   -

 .من قراره همه کست باشم

 .اش فشار دادم و سردار ادامه داد  نهیرا محکم به س سرم

با - من  گاهشونیجا  دیهمه  زن  تو  بدونن  کس   یرو    ی هر 

 .دمیکنه بهت به فاکشون م یاحترام یب نیچکترکو

و س  یهوم بوس  بکیگفتم  را  که   ی و بالخره کار  دمیگلوش 

انجامش بدم به زبون   خواستمیسرم بود  م   ی وقت بود تو  یلیخ

  .آوردم

  ه ی ک   نمی راجب مامانم پرس و جو کنم بب  خوامی سردار من م -

 22  نیتو ا  یعنی سال دنبال نگشته؛    22  نیتو ا  چکسی چرا ه

 .ومدهیسر قبر مامانمم ن  چکسی سال ه

 .انگشتهاش گرفت  ونیامو م سردارچونه
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 .یو کن نکاریا یی خوایواقعا م -

 .سرم را تکون دادم نانیاطم با

 ..و میبپرس رضای از عل  دیاما با -

 .دیرو لبم کش یانگشتشو به نرم  سردار

پ - با  مادر  دایاگه  خونواده  م  تیکردن  فردا   یشیآروم  از 

 .کنمیم ش یری گیپ

ب  یهووم نوک  و  آورد  جلو  را  که سرش  گاز    ینیگفتم  و  ام 

 .گرفت

 ادتیقول و قرارمون که    یبش  تیتقو  دیبا  میغذا بخور   میبر -

 ..نرفته 

 .گفتم ی هام و لوچ کردم و نوووچ کشدار چشم

سل  بعد به  که  غذا  ترک  قهیخوردن  کباب  خونه    یسردار  بود 

 .میبرگشت

*** 
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اتاقش رفته    ی تو   شیسردار ساکت بود به خاطر تماس گوش  اما

 .بود

 .عاشق و مرده سردار نبودم درست من

 .هاش حال دلم رو خوش کرده بود  تیحما اما

  م یو بوسه هاش حشره ا  کردیهاش که تنم را لمس م  دست

 .شدیم  سیو شورتم خ کردیم

درست   دمینفهم  یلذت  چیو گرفت ه  میکه دخترونگ   یشب  من

 .اما

م  همون اما گفتم و لباس هام را کامل از تنم در آورد   ییبابا  گور

م  هی خاص  هم  یلباس  لباس   نطور یخواستم  به  نگاهم  که 

پ  یلیافتاد که خ  رمی خواب حر   ی نترت یا  یاز حراج  شی وقت 

 .دمش یشل شد پوش شمیسفارشش داده بودم ن
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گل سرم چشم ها برق زدم   دنی رو پررنگ کردم با د  شمیآرا

 ی که خواستم بردارم دستم به رژگونه ام خورد که رو  نیهم

 .پارگت افتاد و به فاک رفت 

 ی کمدها بود تعجب کردم تو  ریکه ز  یکشو مخف  دنیبا د  اما

 .مدت متوجه اش نشده بودم نیا

  ل یوسا  دنیچشم هام از د  دیبا باز کردن کشو ابروها باال پر  اما

 .ها گرد شد

 سرم پررنگ شد سردار مستر بود هااا؟؟؟ ی سوال تو نیاول

 ی و دارها بودم که با نشستن دست سردار رو  ر یگ  نیهم  ی تو

 .دیباسنم شونه هام باال پر

 .د یصورتم خند  دنیبا د سردار

 ده؟ی ترس میشده گربه وحش یچ - 

 .خودم را عقب بکشم که سردار به باسنم چنگ زد خواستم

 ومد؟یخوشت ن -
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 .دمیتته و پته پرس  با

 ؟یتو ارباب -

بود    ی خم شد پالگ که دم روباه  د یخند  یبا سر خوش  سردار 

 .رو برداشت

من من و ارباب    یسکس  یسرگرم  لهیچند وس   دنیبا د  یماه -

 ؟؟ی کرد

  ها نیخوب ا -

 .نگاهم کرد زیر ی سرش را عقب برد با چشمها سردار

باز  یماه - اسباب  تا  فقط چند  من  نکن    ی سکس  ی بزرگش 

 .دارم 

  .مختلف اشاره کرد و به دستبند و چشم بندها ی پالگ ها به

 .دیهاش را دور کمرم حلقه کرد الله گوشم و بوس دست
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حاال خودم    زنمی کنه از کون دارش م  تتیکه بخواد اذ  یکس -

 .میکنم مگه روان تتیاذ امیب

ا  یماه ها فقط چندتا قلم هست تا سکس   نیبرو سرچ کن 

 ..هوووم یحال کن شتریهامون بهتر باشه تا ب

چالش    هیبود؛ دروغ چرا دوست داشتم    زیوسوسه انگ  حرفهاش

و   دم یلبم کش   ی زبونم را رو   نوک.و تجربه کنم   زه ی انگ  جانیه

 .خورد نی چشم هاش چ ی گفتم که گوشه ا یهووم

 ؟یترس ینم یعنی -

 .قلبم جوابم داد ایدونم عقلم  ینم

 .یکنینم  تمیاذ دونمیم -

دور    دستهاش.نه یب یبارشه منو م  نینگاهم کرد انگار اول  ی طور

 .کمرم محکم تر شد

 ...دوباره بگو -
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سبز رنگش  سرم را جلو بردم و   ی ها لهیت ی غرق شدم تو من

 .دمیگلوشو بوس بکیس

 ...کنارتم آرومم و  یچرا وقت  دونمیاعتراف کنم خودمم نم -

نگاهم متعجب    دنیحرف هام از د  دنیشدم انگار از شن   ساکت

 .شده بود

 ... و؟ -

 .هام را باال انداختم شونه

 ...دوستت هم ندارم اما  ستمیعاشقت ن دونمیم -

 .دیتحکم پرس با

  ؟یاما چ -

 .بچه شونه هام را باال انداختم هیهم شب  باز

اما   ن یو هم  شهی مدت کم هم که آدم وابسته نم  نیا  ی تو -

 .ه یحسم بهت چ  دونمینم گهید

@DONYAIE M
AMNOE



491 
 

و منگ بهش   جیلبش جون گرفت و من گ  ی کم لبخند رو  کم

 .کرد یحرفهام اخم م   نیبعد از ا دینگاه کردم مگه نبا

 .گردآب افکارم غرق بشم ی نذاشت تو  ادیز

م  صبر کن حاال ه  یشیهم م  یل یبه وقتش ل  نطوریهووم که ا -

 .سر وقت کار خودمون میبه نظرم بر

دستش فشار    ی ام را تو   نهیبا تموم شدن حرفش محکم س  و

 بکشم ی خفه ا غیداد که باعث شد ج

  سردار 

 .تخت افتادم ی کنارش رو  شد؛ی م نییام تند تند باال پا نهیس

 ...ی بود یعال -

قرارتر شدم انگار که دو ساعت تموم   یبا ناز و من ب  دیخند

 ...بودمش  دهییکه بلد بودم معاشقه نکرده بودم؛ نگا  ی روش ها

 .کرد یبلبل زبون که.زدم  مهی تنش خ ی شدم  رو زیخ مین
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کم کم داره اعتماد به نفسم به    یب هزار بار تا االن گفتخ -

 .رسهی هزار م

اش که مهر زده بودم    نهیسر و س  ی گفتم و نگاهم رو  یهووم

 .د یکبود شده بود  چرخ

اش بذاره    نهیس   ی نگاهم معذب شد و خواست دستش را رو  از

انگشتهام گرفتم    ونیاش و م   نهیکه فرض تر از خودش نوک س

 .و فشار دادم 

  ی کند  واشی ی آ -

هم   سرم کردم  خم  خ   نطوریرا  نگاهم  چشمها  ره یکه    ی به 

 .دمیاش کش نه ی س ی خمارش بود زبونم را رو

  پروا باش هووم  ی خجالت نکش خوب کنارم ب -

 .لحنش بود ی که چاشن ی شد با ناز نییگلوش باال پا کیس

   سردار -
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به چه   زنهیبا هر بار اسمم و صدا م  دیفهمیتوله سگ نم  نیا

 .ندازهیمنو م یحال

 ی اسب سوار  دیبا  گهیدور د  هی  یصدام کن   نطور ی اگه هم  یماه -

 ...ها یکن

خنده اش بلندتر    ی صدا  ه یهاش گرد شد و در صدم ثان  چشم

 .شد

 .خوابمیمن اصال م -

 .دیتن برهنه اش کش   ی پشت به من کرد و مالفه رو رو  ی تند  و

و چندسال    خواستمی دختر را م  نیمن ا  دمیخند  شی سرتق  از

رو با  بودم چند شب  را خفه کرده  دلم    اش یبه خاطر غرورم 

 .بودم دهیخواب

 .دختر نصفه ول کرده بودم نی هم  ادی بار رابطه ام رو با  چند

روز  ی دختر  ن یهم  حاال زندگ   ی که  باهاش  بودم   مون یگفته 

 .میبود دهیهست بهم رس ی خط مواز
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 .دهی درست کنارم لخت خواب االن

و به اوج   دمیاز وجودش به اوج رس  شیپ  قهی چند دق  نیهم

 .رسوندمش

 .دمیتنم کش ی و مالفه را رو دمیپشت بهش چسب از

 .دی کش یغیباسنش گذاشتم که ج ی را رو دستم

  سردار -

 .دستم فشار دادم  ی را تو  باسنش

  ت یکار ییخوایم ی به من بعدش قنبل هم کرد ی پشت کرد -

 .نداشته باشم

 .بهم گفت که ادامه دادم  ییایح یادامه بدم ب نکهیا قبل

 .گربه میبچرخ سمتم بخواب -

 .ام فرو کرد  نهیس ی سرش را تو دی خنده به سمتم چرخ با

  گربه عمه اته -
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 .پاهام قفل کردم  نیب  پاهاش

رو سر و گردنم   دیکش یبود و پنجول م  رمیکه ز  یعه پس اون -

 ...عم

 .سرش و باال آورد  ی تند

 ..تیترب یب -

و سرم را خم کردم و لبخندش   دستم گرفتم   ی اش را تو  چونه

 .دم یرو بوس

 سه یچشم هات خ  یبخند خووب وقت شهیهم -

 .برام سخته دنیکش نفس

 .دیو نگاهم را دزد  د یام کش نهیس ی رو رو  ناخنش

 .ی منو دوست دار یتو واقعن -

 .ام فشار دادم  نهیزمزمه بود سرش را به س  هیشب  شتریب  صداش
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بفهم  کنم یم  ی کار - خودت  ا  یتا  خ  نیکه  وقته   یلیقلب 

 .توله  ی صاحب شش دنگش شد

توله حت  ی گوشه باال رفت  گربه   هی خواب هم شب  ی تو  یلبم 

 .بود دنیکه آماده پنجول کش  ی ها

 .صورتش چرخوندم ی اعضا ی را رو نگاهم

اول  یماه  ،یماه از همون روز  برا  ی تو  دم ی که د  یکه   ی دلم 

 .خودش جا باز کرد، نه دلم رو به اسم خودش زد

 رونیسرش ب  ری دادم؛ بازوم رو آروم از ز  رونیرا محکم ب  نفسم

 .دمیکش

 .دادمیبه نگاه کردنم ادامه م گهی د قهیدو دق اگر

 .تخت بلند شدم ی آروم از رو یلیخ شدیبلند م ساالر

تخت پرت کرده بودم پام کردم و    نییبرداشتن شورتم که پا  با

 .زدم ردنی از اتاق ب

 .به سمت بالکن رفتم زی از رو م گارمیبرداشتن پاکت س بعد
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 .هوا لخت تو بالکن برم نیا ی بودم که تو می وانگیآخر د نیا

گرفتم و دودش رو آروم    گارمیاز س  یداشتم کام  ازیواقعا ن  اما

 .فرستادم رونیآروم ب

 ی جا  هیدوست داشتم    کردم؛یسفر م   ی ابر  ی زیبرنامه ر  هی  دیبا

 ..خاص باشه

  سردار -

ماه  ی صدا   دنیشن  با آلود  رو   دمیچرخ  یخواب    ی نگاهم 

تو  نیسوت موها  ی و شورت  با  کوتاهش    ی تنش چرخ خورد. 

پنچ ساله    ی دخترها  هیشب   بیخمار از خوابش عج   ی چشم ها

 .شده بود

 بالکن؟ ی تو یزده به سرت لخت رفت -

عروسک را   نیها بدون حرف زدن فقط اداشتم ساعت   دوست

 .تماشا کنم

 .چطور تونست دخترش را دوست نداشته باشه رضا یعل
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ماه  ی دختر  هر نبود؛  دخترش  حت  ی کس  یهم  قلب    یکه 

 .من رو نرم کرد  یسنگ

پوت تنش که از سرما دون،    ی جلو گذاشت که نگاهم رو   یقدم

 .دیدون ده بود چرخ

 .ام ی بپر اتاق منم م یاز سرما سگ لرزه کن نکهیسرتق قبل ا -

 .کرد زونیو لوچه اش را آو لب

 .سگ لرزه واقعان که -

 .باال رفته نگاهش کردم ی بالکن را بستم با ابرو در

 .دیپارکت کوب ی لختش را رو ی پا که

که چرا   یرفت  یقربون صدقه ام م  ی کرد  یبغلم م   دیاالن با -

 .شدم داریب

 .ارم ی رفتارش متعجب شدم کم مونده بود دو شاخ درب  دنید  از

 .گذاشتم شیشانیپ  ی رفتار جلو رفتم و دستم را رو ن یا یماه
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 ؟ یگیم ونیهذ  ی پس چرا دار ی تب که ندار -

 د یهم فشار داد و نگاهش را از چشم هام دزد  ی هاش را رو   لب

 .را باال انداخت   شیشانه ها

 .چانه اش گذاشتم ری انگشتم را ز که

 ؟ی الن قهرا -

 .و غر زد دیرا عقب کش سرش

 .نه که ناز کش دارم  -

 .داد  ادامه

 .یبرو تو سگ لرزه نکن کنهیبغل کردنم اخم و تخم م  ی جا -

زن و    یکنم من تا به حال با کل  کاریچ  دونستمیواقعا نم   گرید

 .دختر رابطه داشتم

 .کردم یکردن رابطه را تمام م  یفس، فس م ی ادیز اگر
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با تموم عالم فرق داشت اصال با تمام رابطه هام فرق   ی ماه اما

 .داشت

 ...کنیدرد م تییجا ؟ی توله ناراحت شد  ینیمن و بب -

 .دی حرفم پر انیم

تنها گذاشتاثال   - و  هوا سرد   نیا  ی تو  ی اومد  یتو چرا من 

تخت گرم و   ی تو   دنیسرما رو به کنار من خواب  یعنیبالکن  

 ؟ی د ی م حینرم ترج

هم قربونش برم اجازه    ی شده بوم و ماه  جیکه قشنگ گ  یمن

 .دادیحرف زدن بهم نم

 .دیپارکت کوب ی تر پاش رو رو یحرص

 ..شرمنده آقا مزاحم خلوتت شدم -

 .قدم جلو رفت که به خودم آمدم و مچش را گرفتم  چند و

  یماه -
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و    سرش ود  سرخ  سرخ،  صورتش  چرخوند  سمتم  به  که  را 

 .داد یهم فشار م  ی لبهاش را رو

شد؛    یبه چ  یچ   دونستمیواقعا مغزم به فاک رفتم بود نم  که

 .. هیقهر کرده و ازم شاک  یاصال چرا ماه

 .بلند شد یماه ی قهقه  ی که خواستم بپرسم صدا  نیهم

 .گفت  دهیبر دهیخنده هاش بر انیم

 ...خدا ی شده وا  یدنیسردار صورتت د -

 .که توله سگ من و فقط دست انداخته دم یکم فهم کم

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱8۵پارتـــــــ 

واقع - امون  رابطه  د  یخواستم  جا  گهیباشه  تشکرته    ی حاال 

 ..ی خوریبا چشمهات منو م ی دار

 .به کمر شدم دست
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  ی خورد باال خونه رو داد  ی زیچ   یفکر کردم قرص  ی نطوریا -

 .اجاره 

 .هاش رو پشت کمرش گره زد دست

 ...هست هاااا  یزن و شوهر واقع هی رفتار  نیاما ا -

 .دادیصبح را نشان م ۵به ساعت افتاد که   نگاهم

برداشتم و دستهام رو دور پاهاش حلقه کردم    زیسمتش خ به

 غهاشیشانه ام انداختمش بدون توجه به ج  ی ضرب رو   هیو با  

 .باسن لختش زدم  ی محکم رو  یلیس

من با رسم شکل   خوادیم  یواقع  ی خوب بگو دلت زن و شوهر -

 ی واقع  ی ساالر به خونه اش نشون بدم؛ زن و شوهرها  تیو هدا

 .نه یهم

 .مالفه رفت  ری تخت پرتش کردم که ز ی رو و

همون  ال؛یخیچرته ب یزن و شوهر واقع کنمیاالن که فکر م  -

 .میهست ی عاد ر ی من و تو رو که زن و شوهر غ
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 .دادم لشیتحو ی شخند یمن ن که

  که میهست   ی عاد ری خوبس اگه غ -

 .که کرد لبخند زدم  ی برداشتم اما با کار  زیسمتش خ  به

 .بغلم جا کرد ی خودش را تو-

 ...اصال میزنی فردا راجبش حرف م  میبخواب -

خمار از خوابش را بست و    ی و چشم ها   دیرا بوس  شیشونیپ

 .نجوا بلند شد هیصداش شب

 راجب مامانم   میبر رضای فردا سراغ عل  -

 .با لبهام مهر زدم شیشانی پ ی هم رو باز

  یستیتنها ن  گهی فکر نکن من هستم د یچی بخواب به ه -

 .ترسمی همه احساس م نیاز ا یگاه

 ی نقاش  نیشده بود و به ا  داریبود ب  یساعت  کی االن که    مثل

 .کردمی که خدا خلق کرده نگاه م  بایز
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 .شدمیتر مشدن ازش تشنه راب یس ی جا اما

 .صورتش افتاده بود کنار زدم ی مو که رو چندتار

شرکت و به حال    ی کارها  ی ادی مدت هم ز  نیشده بود و ا  رید 

 .خودش رها کرده بودم

 .نکنم دارشیرا ب  یاهاومدم تا م نییاز تخت پا یآروم به

: گفتی فرزانه افتادم که م  روز یتماس د  ادیلبم باال رفت و    گوشه

 ی تو خشک و مغرور  یبا غرورت باعث آزارش نش  ینکن  تشیاذ

 .شش یپ یبکم انعطاف داته باش

 .زدم شخند ین

بب  ییکجا - ا  ینیخواهر  از  انعطاف و نرمش    نیخودمم  همه 

 .متعجبم یجلو ماه

همه سال پا رو دلم گذاشته بودم و ارامشو از خودم    نیا  چطور

 .گرفته بودم
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کردم   یباعث شده.  انگار که کشف بزرگ  یکه وجود ماه  یوقت

 .ستادم ی دوش آب ا ریز

پا تو خونه گذاشته تا االن شب ها    یماه  یمن اصال از وقت -

 .قرص خواب نخوردم

را دور   اهیدوش که باعث سر حال ترم شد حوله س  ه یاز    بعد

 .کمرم بستم و با حوله کوچکتر آب موها را گرفتم

کردم با   یطور که داشتم دستگاه قهوه ساز را روشن م  نیهم

 .سرم را چرخوندم  یماه ی صدا

 .باسنش بود ی بود تا رو  دهیمن را پوش شرت یت

 .ی کرد یلباسها من و خودتو قر و قاط گهید نمیبی م یراحت -

 .زد ییدندون نما لبخند

حرف ها رو    نی ا  ی چه راحتن بعد هم زن و شوهر  یدونینم -

 .ندارن که

 ..زبونش نی شده بود با هم ییبال هی شبی دختر از د نیا
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 .گفت ی خواستم جواب بدم تند تا

 .گه ی د یهست شبتیسر قول د -

 .فنجون قهوه ام اشاره کردم به

بهت قول دادم   یلیخ  شبیمن د  شبیکدوم قول د  ؟ی خوریم -

  شب یهم سکس هامون مثل د  گهیکه تو تخت که ده سال د

  پر شور باشه؟

 ..که نیازش بودم جز ا یهر عکس العمل منتظر

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱87پارتـــــــ 

شق درد و   ی همه حرف هات باد هوا بود فقط از رو  شبید -

 .ی شهوت حرف زد 

 .دیکش غیج

  ی شعوریب یلیسردار خ  -
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 .نقش بست میشونیرو پ  یظیغل اخم

 .زد یباز مغزت اتصال -

زن درست    نینگاهم کرد ا   ضی هاش را مشت کرد و با غ  دست

  رم یکه ز  یشبی از زن د  ی اثر  چیبود و ه  یهمون گربه وحش

 .کرد نبود یناله م

 همه حرف هات فقط حرف بودن سردار تاج -

 ...و باش باورت کردم من االغ  من

 ی جا   گهی اگر شخص د  شدیم  زی صبرم داشت لبر  گهیکم د  کم

سل   یماه خاطر  به  االن  تا  پرخون   شیباز  طهیبود  و  دهنش 

 .کرده بودم 

را رو بازوش گذاشتم که خواست خودش و عقب بکشه   دستم

 . به بازوش چنگ زدم ی تند

صبح  یماه  یماه - اول  پاچه    ی دار  ی دلبر   ی جا  یچته 

 .ی شد یهااا چته جن ی ری گیم
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 .به چشم هام زل زد  

 ی راست کرده بود  شبیتوو که د  ی شد  یشدم ؟ تو جن  یجن -

ها وعده  کرد  ی داد  یالک  ی بهم  نباش  ی فکر  خودم    یاگه 

 ...ی دیسنم خودم تک و تنها بودم فهم  نیهاا من تا ا  تونمینم

و انگار قصد ترمز نداره تا دهنم و    ره یبشر تخته گاز م   نیا  نچ

 .نکنه  سیسرو

 .دم یکه باالتر بردم دوباره پرس ی صدا با

اول صبح  زنمی م  یماه - چته هااا    یتو دهنت ها سگم نکن 

 .ناموس یمن ب رشیدادم که زدم ز یچتههه چه قول 

 .د یاش لرز چونه

 ستم یدادن نزن. کر ن ی دیسرم من داد نزن سردار تاج فهم -

سر داغ کرده ام پارچ آب    ی انگار رو  سیخ  ی چشم ها  دنید  با

 .ختن یر خی
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کرد - جا  ی نکرد  ی بغض  بزن    کهیت  ی ها  و  انداختن حرفت 

 .خوب واسه تو راست نکنم واسه عمه ات راست کنم

 .لختم زد  نهیس ی حرص مشتش رو رو با

 .دم یخند

 خوب دختر  نیحرف بزن آفر دنیپنجول کش ی حاال جا -

 ر ی زدم با شرارت نگاهمش کردم و ز  شخندیگفتن دختر ن   با

  لب تکرار کردم. دختر

 .نگاهم کرد یگربه وحش نیدرست ع دیشن که

دختر، دختر    یحاال ه   ی شعوری ب  ی لیخفه شو سردار خوب خ -

 .بزن شخندیکن ن

 کیگفتم و دستهام را دو طرف پهلوش گذاشتم و با    یهووم

 .وسط آشپزخونه گذاشتمش  زی م ی حرکت بلندش کرد و رو

حرف بزنم که زنت   یاصال از شب  کنمیدوست دارم عشق م -

 ..ی دار  یکردم حرف
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که    میقد  یشده بود ماه  یماه  نینبود؛ ا  روز ی د  ی ماه  نیا  اما

پا دادن بهم مشت رو محکم   ی من به جا   شمیانگار دشمن خون

 .رو شونه ام زد

 .برم خوامیبرو عقب کار دارم م  -

 .د یباال پر ابروهام

 .در خدمت باشم ی جانم کار دار  -

کرد دست هام را از پهلوهاش برداره که  یجواب دادن سع جا

 .محکم تر گرفتم 

 .د یکش غیج که

 م یقرار بود امروز بر  میکن   دایقرار بود کس و کار مامانم و پ -

  ادت یاما فکر کنم با ارضا شدنت حرف هات هم    رضا یخونه عل

 .رفت

 .تموم شدن حرفش انگشت هام را بند چونه اش کردم  با
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لب   دمیبوس  ی و جلو آوردم لب هاش و شکار کردم جا   سرش

آخش رو با لبهام خفه    ی گرفتم محکم صدا  یهاش را گاز م

 .کردم 

تا خودش را    دی ام کوب  نهیه و سشون  ی مشت هاش رو رو  که

 .عقب بکشه

 دمی دهنم حس کردم  بالخره دست کش  ی خون را تو  ی شور

و به شاهکارم نگاه کردم لبش    دم یاز لبهاش سرم را عقب کش 

متورم شده بود و وسط لبش به خاطر گاز گرفتن پاره شده  

 .اومد یبود و خون م

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱89پارتـــــــ 

بهت بده عمل    ی نره سردار هر قول  ادتیبود تا    اته یتنب  نیا -

 .کنهیم

 .لبش گذاشت  ی را رو  دستش
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 یلی.. خ یلی.. خیلیخ - 

 .جواب دادم  طنتیش با

 امیجذابم، سکس -

 .هم فشار داد ی هاش را رو دندون

 .ی ترکوند ی لبم و زد ی شعوری ب یلیخ  رینخ -

 .دمیلبش کش  ی شستم و رو انگشت

 .بوس کنم خوب شه ی خوایم -

 سردار  -

حرص و جوش بلند شو صبحونه بخور تا   ی جون سردار جا -

 .رمیمنم چندتا تماس بگ

 .دیحرفم پر انیم ی تند

 م؟یبعدش بر -

 .شرکته  رضای ساعت عل ن یاالن صبر کن  اصال ا یماه -
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 .شد  نهیبه س دست

 .شرکتش  میبر -

  یماه -

  ی توله سگ که انگار داشت بدجور با دلبر  نیاز ا  دیبودم با  گفته

  .آورد  یهاش پدر قلبم و در م

 .هاش را دور گردنم حلقه کرد دست

د  هی  خوام ی نم  یحت  ی ریسردار ذهنم درگ   میبر -   گه ی ساعت 

 .باشه میصبر کنم بر

قفل چشم هاش شد؛ سرم و خم کردم و نرم چونه اش   نگاهم

 .دمیو بوس

  میبر  دمیقول نم  یبا ناز حرف بزن  ی نطوریا  گهید  قهیدو دق -

 .می اریچون سر از اتاق خواب در م 

اماده    ییشدم بعد خوردن صبحانه سرپا  یماه  میتسل   بالخره

 .میشد
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 .میبود ستادهیا رضایشرکت عل ی جلو حاال

را باز کنه بهش اشاره کردم    نیخواست در ماش   یکه ماه  نیهم

 .شدم ادهیپ نیصبر کنه و از ماش

را دور زدم و در را باز    نیکتم را بستم با قدم محکم ماش  دکمه

 .کردم 

ماه  لبخند لب  رو  ی گوشه  که  دلبر   ی رو  رنگش  قرمز   ی رژ 

 .شکار کردم کردیم

  اده ی پ  ن یرا به ستمش دراز کردم با گرفتن دستم از ماش  دستم

 .کردمیدلهره را احساس م  یچشم هاش به خوب ی شده تو

 .نگاهش کردم نانیاطم با

  ی اجازه به کس  ی باش  ی زیدوست ندارم نگران چ  ی با من  یوقت -

 .یکالم یکنه حت  تیدم که زنم و اذ ینم

 .را دور بازوم حلقه کرد   دستش

 .خونه طلبت و بدم ی بنداز تو  ادمی -

@DONYAIE M
AMNOE



515 
 

  یاروم انا محکم به سمت شرکت م  ی که با قدم ها  نطوریهم

 .دمی پر س میرفت

 طلب؟ -

 پشت و پناه بودن نی اهووم طلب ا -

پروا ناز کند    یو دلبرت ب   یهاش را غنچه کرد؛ مرد باش  لب

  ؟ی شو یم یچه حال

 .دادم رونیرا پر صدا ب نفس

 .رمی طلبم و بگ رهینم ادمی -

رژ هم لب    نیشدم دوست داشتم با ا  رهی به لب هاش خ  دوباره 

 .هاش و تست کنم

  یماه 

عل  استرس کوچه  به  را  خودم  هم  چقدر  هر  چپ   یداشتم 

اولزدمیم اما من استرس داشتم  بارم بود، که له شرکت    نی. 

 .رفتمیم رضا یعل
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با   رضا یسمت افتاده بود نه عل  نی وقت نه خودم راهم به ا  چیه

 .فرش قرمز منتظرم بود

ا  میمرد کنار  نیا  اگر بو   یحام  بیروزها عج  نیکه  و    ی بود 

  د یوقت شا  چیهمراهم نبود ه   داد یو پشت پناه بودن م  تیامن

 .اومدم ینم

کارش    نیدست بزرگش فشار داد انگار با هم  انیرا م  دستم

 .بهم قوت قلب داد

آمدم مگه    رونی و منگ ب   جیو من گ  میاومد  رونیآسانسور ب  از

وارد آسانسور    ی ک  دمیهپروت بودم که اصال نفهم  ی چقدر تو

 .میشد

م  دنید  با تا کمر خم  کارمندها  م  یسردار  و سالم   یشدن 

 .کردن

با د  دروغ  اما  احترام به سردار   نیا  دنیبا تموم استرس هام 

 .سرم رو باال نگه داشتم و با غرور قدم برداشتم 
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 .زن سردار بودم با سند و مدرک من

 .دونه  یکه من و دخترش نم رضایعل ی بابا گور

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱92پارتـــــــ 

 .شرکت متعجب بود ی من اون هم تو  دنیاز د رضا یعل

 .دو ابروش نشسته بود انیهم م یاخم یحت

 .برم  یحال و روش م نیا دنیاز د یچه لذت من

شده   یشینما  یپاش انداخت سالم و احوال پرس   ی پا رو  سردار

خبر مثل    یو ب  هویمنتظر بود تا بفهمه چرا    رضایبود و حاال عل 

 .شده دامی گل وسط شرکتش پ

و از وجود سردار   شترشیب  ینترس  نیاعتماد به نفس و ا  نیا

 .گرفتم یم

اعتراف کنم حاال    دیبه مرگش بودم با  یراض  ی مرد که روز   نیا

 .دوست نداشتم خار به پاش بزه 
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 .راجب مادرم بدونم خوامیم -

که انگار منتظر    رضای که عل  دمیرک سوالم رو پرس  هیحاش  بدون

 .از من نبود چشم هاش گرد شد  یسوال نیهمچ 

وار رو  سردار انگشت شستش رو نوازش   ی دستم و گرفت و 

 .د یدستم کش

وجودم پر،   ی کارش اون ذره ترس و دلهره هم تو  نیبا ا  انگار

 .پر شد

آدرس از خانواده اش    هی  یراجب حرف بزن  ی اکه دوست ندار -

 .هیکاف ی هم بهم بد

ابروهاش گره    نیصورتش کنار رفتم ب   ی کم اون بهت تو  کم

 .کور افتاد 

 .د یمشت کرد و خودش رو جلوم کش زی را رو م  دستش

  ؛یبه کارت نداشت دور برداشت  ی تا به امروز کار  -

 .تیبچه آدم پاشو برو دنبال زندگ مثل
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 ی تو  شهی اش بودم هم  شهیکه از رگ و ر  ی مرد  نی هم  رضا یعل

 .بود یسکوت فقط تماشاچ

 .امروز من را مهمون خشمش کرده حاال

 ...راجب مادرم خوامی م میمنم اومدم دنبال زندگ  -

 .نداد حرفم را تموم کنم اجازه

 .دیکوب ز یم ی رو محکم رو  مشتش

دنبال    گهید  یدون  یها؛ مگه ادرس قبرش رو نم  ی دنبال چ -

 ...ی اومد یچ

 .جوابش را بدم که با حرف سردار سکوت کردم خواستم

حرف - ز  موقع  باش.  صدات  تن  مواطب  زنم  با   ی ادیزدن 

 .باالست

و منگ    جیصورتش زده باشن گ  ی بهش با مشت محکم تو  انگار

 .به سردار نگاه کرد
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 .شونه ام کج کردم  ی رو رو سرم

بده برم و پشت سرمم نگاه نکنم، من   ینشون  هیآدرس،    هی -

 .اومدم وصله تو نبودم ایکه به دن  یاز همون وقت

 .کرد  زیهاش رو ر چشم

  ؟ی چرا بعد سالها حاال به فکرش افتاد -

با   دمیبار خواب مادرم و د  نیاول - ؛ خواب نبود کابوس بود 

 د ی کشیم ادیفر هیتنش پاره شده بود با گر ی که تو ی لباس ها

 .رضای ازت متنفرم عل

 ن یا  دی زود فهم  کنم یخودم حس م  ی نگاه سردار و رو  ی نیسنگ

روز همون  اول  ی خواب  داشت    ن یکه  رابطه  زور  به  باهام  بار 

 .دمید

 .زل زدم رضایبه عل یمن چهار چشم اما

  ی زیر  ی و عرق ها  زنهی م  ی که رنگ صورتش به زرد  ی مرد  به

 .نشسته  شی شونیپ ی رو
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 .دم یتا حرف هام و هضم کنه ادامه م دمیمن اجازه نم  اما

م - م  خوامیمن  بدونم  مادرم  پخانواده   خوامیراجب  و    دا یاش 

سهم ارث و ثروتت و     ی که ازت ادعا  ومدمین  نجایکنم؛ من ا

 .کنم

 ...آدرس هی فقط

 .ادعا ثروت مگه من تا به امروز برات کم گذاشتم -

 ؟ یچ ای گفتی سال و م  جوک

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱9۴پارتـــــــ 

داشتم بلند بشم و براش کف بزنم بعد هم بگم حقت   دوست

 .پدر نمونه انتخاب کرد   دیپاگذاشت و تو رو حتما با  ری ز  دیو نبا

 .خدا که دست خودم نبود پوزخند زدنم به

 .و فکش فشرده شد د یهم د رضا یعل
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 ...فقط یکم و کسر نذاشت زیچ چی نه تو برام ه -

برسه    ی روز  کردمیوقت فکر نم  چیچشم هاش زل زدم و ه  به

 .حرف ها رو بتونم بهش بگم نیا

  ی وقت  ی خوردم بلندم نکرد  نیزم   ی؛ وقت  ی برام نکرد  ی پدر -

داشتم   اجیبهت احت  یوقت  ی کردم اشک هام و پاک نکرد  هیگر

نبود ام  ی کنارم  هام  چشم  ام  نیجلو  کرد  دی و  بغل  و   ی و 

 ...اما من ی کرد تیحما

 .ستادم ی رفتم روبه روش ا  زشیشدم به سمت م ندبل

بچه    دیو ام  نیوسط مگه منم مثل ام   نیبود ا  یگناه من چ -

  ات نبودم؟ شهیات نبودم؟ مگه از رگ و ر

حرف هارو بزنم   ن یگذاشتم؛ قرار نبود ا  ز یم  ی هام رو رو   دست

 .اما انگار بالخر صبرم تموم شد 

اشتباهتو    ی تو خطا کرد  ی تو اشتباه کرد -   22و من چوب 

 .سال خوردم
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پر  توجه که  صورتش  رنگ  به  داشتم   دی نکردم  دوست  فقط 

 .کنم یدلم رو بگم و خودم رو خال ی تو ی تموم حرف ها 

 ..اما تو رو نه دمیمهرتاج بانو و فهم یدشمن -

 .دم یکوب زشی م ی و رو مشتم

من از تو طلبکار باشم؟    د یباشم؟ مگه نبا  یمن شاک  د یمگه نبا -

 ..خان چرااا من بهت بدهکارم  رضای پس چرا برعکسه هاااا عل

 .دی شونه هام باال پر ادشیفر ی صدا با

  .بسسسسسس کن -

 .شدیم نییاش اش به شدت باال و پا  نهیس

و برگرد   ی که اومد  یادامه نده و از همون راه  گه یبس کن د -

 .برو

فر  با از  انگار ترسم   رضا ی عل  ادینشستن دست سردا رو کمرم 

 .شد  شتری و با حرف سردار انگار دوباره جراتم ب   ختیر
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 ..بهت همون اول گفتم مواظب تن صدات باش  -

و بهتره تو   زنمیدخترمه هر طور دوست دارم، باهاش حرف م  -

 .یدخالت نکن

 .با خشم داد باعث خنده ام شد رضایکه عل  یجواب اما

 .موقعه ام نگاهم کرد  یمتعجب به خاطر خنده ب  سردار

 .خودم اشاره کردم  به

  من ؟ دخترتم ؟ یجانم االن با من -

ها  نباریا  و عقده  از  تو  ی پر  ج  ی که  بود  شده  جمع    غ یدلم 

 .دمیکش

به من - نگو دخترم  بهم  نگو   ، نگو  که حسرت   ینگو دخترم 

فقط    هیبود    نیا  میبچگ کن  ه یبار  بغلم  ه  یبار  وقت    چیاما 

 برآورده نشد 

  راهنش یکراواتش رو شل کرد و  دو دکمه اول پ   ی تند  رضا یعل

 .رو باز کرد 
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 .سرخ و چشم هاش دو کاسه خون شده بودن گردنش

مگه گشنه سر رو   ی باز کرد  یمگه تا حاال دست جلو کس -

 ..هااا  یبالش گذاشت

بدتربود جگرم   ه یخنده اما خنده ام از هزار برابر از گر ر یز زدم 

 .آتش گرفت

رو زخم هام؛ منت دو لقمه نون   زینمک نر  شترینگو ب  یچی ه -

 ...نگاه زنت کوفت کردم ینیسنگ  ریکه ز یکوبیرو تو سرم م

 .زنت  گفتمیمهرتاج بانو م ی بار به جا  نیاول

 .گفتمیبار بود داشتم جلوش از عقده هام م نیاول

 .کردم یبار بود داشتم نانرد بودنش رو جلو پاش تف م نیاول

 .ددایچقدر به دهنم مزه  م   نیاول نیا

 .بود و منتظر بود زرد کنم   ستادهیرو دور از حاال جلوام ا  زشیم
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بهم چطور قوت قلب    ستادهیکه پشتم ا  یخبر نداشت اون  اما

 .داده

اول  دونستی نم  رضایعل و   دمیرو چش  تیبار طعم حما  ن یمن 

 .ستادم یحاال هم جلوش ا

داد مثل تموم دخترها که    یحس و خودش بهم م  نیا  کاش

 .رنیگیحس رو از وجود پدرهاشون م نیا

[1/8/2022 2:48 AM] 

 ۱97پارتـــــــ 

نبود؛ درد   یاما نگاهش خال  دی قد و باالم چرخ  ی رو  نگاهش

 .داشت

زبون   نیا  یحت  ی اش نشد  هیو قد و باال شب   افهیفقط از ق -

 .خودشه هی سرخت هم شب
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اما ب  خواستم اول  شتریحرف بزنم  بار   نیکنجکاو بودم بشنوم 

از مادرم حرف   رضایبار بود عل  نی اول  گفتیبود داشت از مادرم م

 .زدیم

 ...پا داشت   هیرفت، مرغش    یچموش بود، حرف توکتش نم -

 .دمیکه ند ی جونم گوش شد تا بشنوم از مادر تموم

نه مهلت   ل یعزرائ  گفتیبشنوم که مهربان جون م  ی از مادر  تا

گفته   دنمیآغوش فقط تنها با د  کیدادن بهم و دا ننه    ریش

 .نامرد چشم بسته بود  یزندگ نیا ی بعدش هم رو یبود ماه

با   رضا یعل کرد  مشت  رو  هاش  دست  بست  رو  هاش  چشم 

 .د یکشیم  ادیو فرکه درد   ی صدا

 .یکنینم  دا یبه درد بخور پ   ی زی رو نکن چ  ری برو گذشته رو ز -

رو کنم    ریاز قبل مصمم کرد تا ز  شتریحرفش من رو ب  نیا  با

ا گذشته  اون  کنم  الک  زادگ  ی نه  حروم  مهر  که   ی رو  یرو 

 .زده بود میشونیپ
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و برم   ی بد  ینشون  هی  ایآدرس    هیمن اومدم تا ازت بپرسم   -

و   مادرم  تا  مصمم  اونقدر  االن  اما  نکنم  نگاه  سرمم  پشت 

 .بشناسم

غم. بود با لباس    یی ایچشم هاش در  دم ید  یخوابم زن  ی تو  من

ازت   رضایعل  گفتیم  یدرد داشت وقت  ادشیپاره که فر  ی ها

 ...متنفرم 

با زن  اون بانو ازش بد م  یزن   یانگ هرزگ  گفتیکه مهرتاج 

 ... چسبوند فرق داشت یبهش م

به چشم هاش زل زدم دست مشت شده    دمیلرز   یخشم م  از

 .دمیاش کوب نهیام رو به س

بعد    خوام یو دو سال بشناسم، م  ستی مادرم و بعد ب  خوامیم -

بعد   خوامیسرش اومده م  ییو دو سال بفهمم چه بال  ستیب

 .ی سرش آورد ییو دوسال بفهمم تو چه بال ستیب

 .لبم زد ی از خشم پشت دستش رو رو با حرص پر محکم
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 .من و زد  رضاینگاهش کردم عل ناباور

که سردار کرد شوکه   ی بخوام کارش و هضم کنم اما با کار  تا

 .شدم

زدن   چشم به سمت عل  یبرهم   قهیبرداشت    زی خ   رضایسردار 

 .اش را گرفت

 ...گفتم مواظب تن صدات شو -

مات صورت برافروخته سردار شده بود که سردار عربده   رضایعل

 .دیکش

 ..رهیتو دستت هرز م -

باز شد و من هنوز محو حرکت و حما  در  تی اتاق به شدت 

 .مسردار بود 

از جام تکون نخوردم تموم جونم   دمیرو شن  یمنش  غیج اما 

 .شد  رهی چشم شد و به سردار خ
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دختر   نیمن پشت کردم به بردارمم به هم خونم به خاطر هم  -

م  هرز  دستت  تو  حاال  جووونم  شده  من    ی رو  ی ریکه  جون 

 .هاااااا 

  ی مرد نم  نیکنه؟ ا  کاریمرد قصد داشت با روح و روانم چ  نیا

که تا حاال پشت و پناه نداشتم هر رفتارش باعث    یمن  دیفهم

 .بهش دلبسته بشم شهیم

که انگار از رفتار سردار شوکه شده بود تکون   رضایعل  ی ا  قهی

 .داد

  ی تونیبرسونه؛ نم  بیبخواد به جونم آس  یکس  کنمیرحم نم -

هم   زنمتیاز عرش به خاک م  رضاین هم تو. علاو   یادعا پدرانگ

 .نره ادتیات و  شهیخودته هم رگ و ر

و برام    دنیتو گلوم در حد گردو بزرگتر شد و نفس کش  بغض

 .سخت تر کرد 
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قدم  ی پاها  بالخره و  دادم  تکون  رو  ام  شده  جلو    یخشک 

صدام تو    نیام  ی بزنم اما با صدا  یگذاشتم که خواستم حرف

 .گلوم خفه شد

 چه خبره سردار  نجایا -

ام  سردار به  توجه  تموم    نیبدون  با  من  و  زد  زل  به صورتم 

 .تو دلم لبخند زدم  ی دردها

صورتم که ضرب    ی سرخ  دنیشد انگار از د  فک سردار قفل  که

 .تموم شده بود نیبود بدجور براش سنگ رضایدست عل

 گذرم یازت نم  یکن   تیاذ  ییبه روح بابام قسم دفعه بعد بخوا -

کل شهر و نشد کل  کنم یآدرس و نشون هم نده خودم الک م

تا نشون پ و  تا شا  دایکشور   د یبعدش که فهم  یماه  دیکنم 

بود آرامش برسه که شب موقع خواب   یبود و چ  یمادرش ک

 .نکنه و تا صبح مادرش و صدا نکنه یناآروم
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  ی حرف سردار شد من شب ها تو خواب ناآروم  ر ی ذهنم درگ  من

 !کردم  یم

 .بعد گذاشتم  ی با ذهنم و برا ی ری فعال درگ نی ام ی با صدا اما

 .یکنیم  کاریچ ی ول کن دار -

رو سردار    رضا یعل  قه یتا رها کنه    دیسردار عقب کش   ی بازو  نیام

چروک    یشیجدا کرد و نما  رضای عل  قهیزد دستش و از    خندینش

 .اش رو صاف کرد قهی

دخالت نکنن؛ حرف   ی هر کار  ی که تو  ی نداد  اد یبه پسرت   -

 .ندارم  یشوخ  چکسیچون من با ه  ی هام و پشت گوش ننداز

ام  ینگاه  با به  بود  بدتر  فحش  هزار  از  از   نی که  کرد  نگاه 

 .معروفش زد  ی پوزخندها

تا پول ج - به فرمان مادر و پدرت باش  وقت   هی  بت یگوش 

 .قطع نشه

 .بود که اخم کرد نیسنگ  نیام ی که حرفش برا انگار
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  ی گیپرت و پال م  ی حاال دار  یگرفت   قهی  ی تو اومد  یگیم  یچ -

 ؟ینکنه مست

 .بچه دونمیو م تممیکردنم هم ظرفمن موقع مست  -

 .داد یفحش ناموس  نی سردار با کلمه بچه به ام انگار

بزن خودم رو زودتر به سردار رسوندم    یتا خواست حرف  نیام

 .ستادمیو کنارش ا

رو  نیام  متعجب  نگاهش  کرد  مکث  من شد  متوجه   ی تازه 

 .کرد ی قرار یصورت سرخم و چشم هام ب

مد که سردار محکم کف دستش و به  جلو او  هیصدم و ثان  ی تو

 .دی اش کوب نهیس

 .وقت هیجر نخوره  رتت یآروم بابا رگ غ -

دار - ز  یکنی م  ی رو  ی ادیز  ی سردار  کارگر  و  کارمند    ر ی من 

 .ستم یدستت ن
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نکن اونها صبح تا   یکیمن و با خودت    ی کارگر و کارمندها -

خودشون باشه حلقه    بیتا دستشون تو ج  زننی شب سگ دو م

 .گمیم یکه چ یفهمیبه گوش ننه و باباهاشون نشن م

 .هم فشار داد  ی دندون هاش و رو نیام

واسه من فلسفه نباف تو به چه جرات دست رو   فهم ینه نم - 

 که یمرت  شیآورد   ریکس و کار گ  یمگه ب ی بلند کرد  یماه

 .گهیکس و کار نبودم بودم د یخون شد از حرفش ب دلم

برادر که رگش و جر    نیعقد کرده بودم با سردار هم   یوقت  از

 ....نگرفت و حاال  یاز من خشک و خال ی خبر  کباری دهیم

[1/8/2022 2:48 AM] 

 200پارتـــــــ 

 .دست بزرگش گرفت  نیدستم و ب   سردار

تو  یگفتن - شلوار  و  کت  قول  گفتم؛  بابات  به  رو  تنم   ی ها 

 .الترم ابونمی از صدتا الت کف خ فتهیپاش ب  نینخور
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رو پشت    نیو ام  رضا یو عل   دیو پشت سر خودش کش   دستم

 .سرمون متعجب جا گذاشت

 .میاومد  رونیقفس بود ب  هیکه برام شب  رضا یشرکت بزرگ عل  از

رو از رفتارش که تموم حرکاتش با حرص    نیه بود اکالف  سردار

 .دیفهم شدیم یبود به خوب

نه سمت خونه بود   رش یمس  می هر دو ساکت بود  نیماش  ی تو

 .نه کافه من

که انقدر کالفه اش کرده    ی زیکردم تا آروم بشه تا با چ  سکوت

 .ادی کنار ب

بپرسم تنها گفت:   یحرف  نکهینگه داشت قبل از ا  یبرج  ی جلو

 .شو ادهیپ

  ن یمرد از ا  نی به اطرافم نداشتم فقط دوست داشت ا  ی توجه

 .ادی ب ردنیحالش ب 
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 ی بود اما تموم حرف و دردهامو  فراموش کردم وقت  مسخره

 .دم یدی گرفته حال م نطوریسردار رو ا

 .کردیهم درد نم رضای ضرب دست عل ی جا یحت

اتاقش    میتا برس  میکه از راهرو و آسانسور گذشت  یمدت  تموم

 .رخش بودم  مین رهیخ

وارد تاق نشه در رو و پشت   یگفت کس   یبه منش  ی وقت  تازه 

 .میشرکتش اومد دمیسرش بست فهم

ب   اما نداد  ا  شتر یاجازه  درگ  نیاز  افکارم  و دست    رم یبا  باشم 

 .دی چیهاش دور تنم پ 

 .هام رو دور کمرش حلقه کردم  دست

  دارسر -

  جوونم -

  ؟ یحالت گرفته شد تو خودت هویچرا  -
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داد و سرش و عقب برد انگشت شستش    رونیو با صدا ب  نفسش

 .دیگونه ام کش ی و رو

 .کردمیدستش و قلم م دیچطور زد با نیبب وثید -

 .هام گرد شد چشم

 .درست حرف بزن -

 .د ی هم ساب ی هاش رو رو دندون

م  ییخوایم - خفه  دارم  کنم؛  دعوتش  نزدم    شمی شام  چرا 

 .ناقصش نکردم

 .دمی اوج حرص خوردنم خند ی تو

خفه   ی هنوز دار  یدهنت اومد گفت  یهر چ  یاشو گرفت  قهی -

  .یشیم

 .چونه ام گذاشت ری و ز  دستش

@DONYAIE M
AMNOE



538 
 

م - خفه  دارم  م  شمیآره  بد  دونمیچون  تموم  که   ی ها  ی با 

 .ی برات کرده تو هنوز دوستش دار رضا یعل

 .دست و پام لهش نکنم ریکن جلو خودمو گرفتم تا ز باور

 .د یصورتم کش  ی انگشت شستش و رو دوباره

 .روزها برام قرص آرامبخش شده  نیمرد ا نیا

 .کار کنه یمرد قصد داره با قلب و روحم چ نیا

 .گربه خودم رو تو بغلش جا دادم  نیدهنم و فرو دادم ع آب

[1/8/2022 2:51 AM] 

 20۱پارتـــــ 

کرد گفت بمون   یینداد برگردم نه خونه نه کافه زورگو  اجازه 

با  یاغیمن   تو  دیکه  و  پاهام  م  کی   ی جفت    کردم یکفش 

 .چرا بدون بحث قبول کردم دونمیاما نم مونمینم

 .شدمی مرد داشتم ذره، ذره متعاد م نینه من به ا ای
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چونه ام گذاشتم و به سردار که با دقت به پوشه   ری را ز  دستم

 .شدم  ری خ کرد یدستش و نگاه م ریز

 ..زل نزن -

دادن حالتم همچنان نگاهش کرد که    ر ییگفتم بدون تغ  یهوم

 .کالفه سرش را باال آورد

 .خاره یم تنت -

 .شدم  نهیبه س دست

 .ها  یبهت پشت کنم؟ خوبه به زور نگهم داشت ی خوایم -

اتفاق    یخونه بعدش ه  یرفتیم  شناسمتیگفتم نرو چون م -

 .ی کردیم  ی ادآوریخودت  ی امروز و برا

نداشتم بزنم دوست نداشتم انکار   یرا گفت من حرف  تیواقع

 .کنم

 .تکون دادم هی چ یو به سمتم گرفت سرم و به معن  دستش
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 .نکن زونی لب و لوچه اتو آو نمیبب نجایا ایپاشو ب - 

 .هام گرد شدن و بلند شدم چشم

 یباهام حرف م  ی نطوریها ا  ستمیسردار من بچه پنج ساله ن -

 .یزن

کرد تا پاهام رو دو    تمیمچم و گرفت هدا  دمی که رس  کنارش

 .نم یاش رو پاهاش بش  نهیس به نهیطرفش بندازم س

نکن - بزنم حس  ن  یباهات چطور حرف  برنامه   یستیبچه  از 

  امشب ؟

 .دمیو خند  رمیجلومو بگ نتونستم

 .باسنم گذاشت ی و از پشت رو دستهاش

بچه پنج ساله    ه یمن دوست دارم لوست کنم شب  نیمنو بب -

 ..زن هات  هیتخت  ی باهات حرف بزنم اما تو

 .شونه ام کج کردم ی را رو سرم
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بره  ادمیحرف هات تا  نیبا ا یذهنم و منحرف کن  ییخوایم -

 .رضایاتفاق تو شرکت عل

 .دیلبم و بوس ی و جلو آورد گوشه  سرش

کدر    نطور یبره که چشم هات ا  ادتیوسط خال که    ی آره زد -

که اگه   ی فکر نر  ی به نقطه و تو  ینباشه که راه به راه زل نزن

 .شکنمیگردن اون پدرت و م رمیم ی ادامه بد نطوریهم

[1/8/2022 2:51 AM] 

 202پارتـــــ 

 .دم یبه دل نگرفتم حرفش رو خند چرا

بشه  میوارد زندگ  یکس ی کردم روز یوقت فکرش رو نم چیه

 .شاخ و شونه بکشه رضایعل ی برا

د  اما به چشم  اگر   قهی  دم یامروز  کردم  باورش  امروز  گرفت، 

 .کنهیحتما م شکنهیگردنش و م گهیم

 .خوردم یپاهاش تکون ی حرفش تو شرکت رو ی آور ادی با
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 .به باسنم زدم  ی ضربه  که

  ول نخور -

 .چپ نگاهش کردم  چپ

نشوند - منو  زور  م  ی به  حاال  پات  مگه   ی گی رو  نخورم  ول 

 .مجسمه ام 

 .لذت نگاهم کرد با

تو    نهیهام ا  ی از فانتز   یکیندارم با ول خوردنت    یمن مشکل-

 ... اتاق کارم

 .براش باال انداختم ی و ابرو دمینگاهش خند طنتیش از

 .همه از کمرت کار نکش نیا رمردیپ -

 .دیاخم و تخم کردن خند ی سردار جا اما
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نه   ای   رمردمیپ  ین ی بب  ینکن نشونت بدم عمل  ی توله سگ کار  -

  خوام یم  یسالگ  90تازه    نمیهم  یسالگ  80سالمه من تا    ۳8

 .رمردیبشم پ

 .خدا که زبونم دست خودم نبود به

 .ی خوایهر روز سکس م   نطوریهم  یسالگ 80تا  یعنی -

 .هم فشار داد؛ سرش و تکون داد ی و رو لبهاش

 .بودم  رمردیپکه   ش یپ  قهیتا دو دق هیبله حرف -

 .هام و دور گردنش محکم حلقه حلقه کردم دست

 ه ی سالته اما    ۳8  ی ندار  یکردم تو که سن  یجنبه شوخ  یب -

 .نوه داره خرم ی و ازش م ی قناد لیسالشه وسا  ۳8مرد هست 

 .رو عقب بردم لبخند زدم سرم

 .با لبخند محو نگاهم کرد که
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  ی کردمت االن نوه داشت   یاول اگه مال خودم م  دار یهمون د -

 ...ی بود یخانم چه کنم که گربه وحش یتو هم ماه

 .کرد  نییو رو کمرم باال و پا  دستش

ساالرم و    شهیرگ و ر  یخواستی اون شب هم م  نیتو خونه ام -

 .دو روز درد داشتم  ی به فاک بد

[1/8/2022 2:51 AM] 

 20۳پارتـــــ 

 .حقت بود ی کردیم نیبهم توه  یتو هم داشت -

 .در هم گره خورد ابروهاش

نبود - من  باشه    ،ی مال  شلوغ  اطرافت  دور  نداشتم  دوست 

 .تا مرز جنون برم شدیفکرش هم باعث م

 .دلم آب شد  ی اعترافت قند تو با

 .ی کرد  ی حسود -
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 .چشم هام ثابت موند ی لبش باال رفت نگاهش رو  گوشه

سانتال مانتال گرفتن    ی دور اطراف من دخترها  ی نیبب  یعنی -

 ...یکنی نگاه م لکسیر

 .و سردار ادامه داد ستادیکردم قلبم از زدن ا حس

  پام نشسته و ی رو نطوری هم گهید یکی ینیبب یعنی -

 .دمی ادامه بده با حرص بهش توپ گهیندادم د اجازه

 .گهیبسه د  -

 .شد تیحسود -

  رینخ -

 .شد تیحسود -

  نه گمیم -

من سرو گردنش    ای  نیرو پام بش  یکس  ستیپس برات مهم ن - 

 .و لمس کنم
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 .دهنم رو فرو دادم  آب

 .ینکن  انتیبه خاطر اسمم که تو شناسنامه ات هست خ  دیبا -

 فقط به خاطر اسمت تو شناسناممم؟ -

 .گفتم  حرص

 .بله -

 .نشد تی پس حسود -

  رینخ -

 .دی هم فشار داد شونه هاش از خنده لرز ی هاش رو رو  لب

بلند بشم    خواستم پاش  رو  باز  و  انگشتهاش فشار   نیکمرم 

 .داد

 ؟ی پس چرا  از حرص کبود شد  -

 .حرص و جوش خوردم  شتریخنده اش ب دنید از
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واقعا چرا فکر کردم تو اون سردار گذشته فرق    ی توهم زد -

 .یهست ی بود یکه همون  ی کرد

 .خنده اش بلندتر شد  ی صدا که

نه به    یشیمثل خودم م  ی تو هم دار  یشیم  رم ی درگ  ی دار -

 ..زبون

 .ام اشاره کرد نهیس به

 .شهیقلبت داره مثل قلب من م -

روزها آروم    نیمرد ا   ن یآره من کنار ا  دم یدونم چرا ترس  ینم

 .شده بودم

 .مردم شده یزندگ  هیشب  ممیکردم زندگ یم حس

شده بودم پشت   نکهیا  کردیم  تمی حما  نکهیکه نگرانم بود ا  نیا

 ...و پناه اما

شده ترس داشتم بفهمه   رشیداشتم بفهمه دلم هم درگ   ترس

بهش بخنده و نگاهش کنه من   ی نطوریبشه و ا  کشینزد  یزن
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 تم یاز حس خبر دار بشه و اذ  ی ترس داشتم روز   شمینابود م

 .کنه ترس داشتم سردار هم پشت به من کنه 

 .نه غرورش خشه دار شد ایانگار  سکوتم بهش برخورد  اما

زنگ    زیم  ی بزنم که تلفن رو  ی ازم گرفت خواستم حرف  نگاه

 .خورد

 .پاش بلند بشم ی از روبه کمرم آورد تا   ی فشار سردار

 .و منگ بلند شدم جیگ

تا    سردار بود  تلفت حرف زد من هنوز چشم هام دنبالش  با 

ساعت سردار از   کینگاهم کنه تا لبخند بهم بزنه تا اما تموم  

 .رو به اون رو شد نیا

اعتراض    ک یطول    تموم اما سردار  نگرفتم  ازش  نگاه  ساعت 

 .نتونم تمرکذ کنم  شهینکرد که نگاهت باعث م

 .بکشم غیکم از حرص دوست داشتم ج کم
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شده رو تنها بذارم    یمرد جن  ن یبود فعال ا  نیکار ا   ن یبهتر  اما

 .برم گم شم

ن  یخوش  شعوریب  احمق من  چقدر    ومدهیبه  سردار  گفتم  تا 

 .جنتلمن هست گوه زد

 شمیسمت در اتاق نرفته بودم که با صداش ن  یدو قدم  هنوز

 .شل شد اما خدا رو شکر پشتم بهش بود

  کجا؟ -

  دم یدادم و تا ده شمردم به سمتش چرخ  رونی رو آروم ب  نفسم

 .به صورتم زدم یالیخینقاب ب

 .کار دارم -

لپ تاپش    ی اما بدون توجه به من دوباره سرش رو تو  سردار 

 .کرد

 .یباش  دیبا ادیب یقراره عل  نیبش -

 .نکردم به لحن خشکش به سمتش رفتم  توجه
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 ...آخه دونمی نم ی زیمن که چ یچه سوال -

 .بود شیاون لپ تاپ کوفت ری هنوز درگ کردی منگاهم ن نامرد

اما به جاش   پام خردش کنم  ری داشتم لپ تاپش رو ز  دوست

 .مبل نشستم ی دست هام رو مشت کردم و با حرص رو

جو  شروع  به  نکردم   دنییکردم  هم  پارش  و  لت  تا  هام  لب 

 .نشدم  الشیخیب

 یدهنم حس کردم  پوف   ی طعم گند خون رو که تو  بالخره

برداشتم و    ی دستمال کاغذ  زی م  ی و بلند شدم از رو  دمیکش

 .لبم فشار دادم ی رو

  ر ینگاهش درگ  هیثان  ی سردار سر مبارکش رو باال آورد  برا  که

 .یلبم شد اما دوباره به کارش ادامه داد بدون حرف

از ز  مردک   ر یگراز دوست دارم هاش باد هوا بود تا نتونست 

 ...شعوری شد ب یزبونم حرف بکشه جن
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  ۱۴پسر    هیذاره مال من شب  یم   ابونیاز عشقش سر به ب  طرف

 .ساله قهر کرده 

  گه یاومد واقعا من د  یم  ریهم د  کمیاومد که اگر    یعل  بالخره

  ی گوالخ م  نیا  ایسر خودم    ییبال  ایکنم    ی خوددار  تونستمینم

 .آوردم

 .مبل نشست ی با من رو  یبعد از احوالپرس یعل

 .میخوب شروع کن -

 .دستش رو باال آورد   سردار

 .مدارک هاش رو امضا کنم بعدش  ادی صبر کن نورا قراره ب -

گفت گوشهام    شوند یاسم که سردار بدون پسوند و پ   دنیشن  با

 .شد  زیت

من   نیبود ب  دهیکه انگار فهم   یعل   اوردم؛یمبارکم ن  ی به رو  اما

 .هست  زونی نام  کمیسردار 

 .تکون داد ی سر یحرف  چیبدون ه پس
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 ف یکه سردار منتظرش بود تشر  یینوار  قهیبعد از ده دق  باالخره 

 .آورد

  ی سردار با لبخند به نورا که به سمتش با ناز قدم برم  یوقت

 .کردیداشت نگاه م

 .از گوشه چشم هم توجه به وجود من نکرد یحت یوقت

 .دلم شکوفه زده بود خشک شد  ی که تازه تو  ی کردم گل  حس

 .به دلم چنگ انداخت  یرحم یبا ب یک یکردم  حس

ا  نیا  ی تو  من توجه  به خود   ن یمدت کم معتاد تموم  م  مرد 

 ....شده بودم و حاال

  رم یهم فشار دادم اما نتونستم نگاهم رو بگ   ی هام رو تو  دندون

دستش    ی زن که نورا نام بود تو  نیا  فیسردار دست ظر  یوقت

 .رمی گرفت بگ
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که بلند شده بود اومد. حرف زدن    یبار به سمت عل  نیا  نورا

اما انگار کر شده بودم که    دمیدی تکون خوردن لب هاشون رو م

 .دمی شنیصداهاشون رو نم

اش   افهیزن که جلوام قرار گرفت تازه به خودم اومدم ق   دست

 .بودمش دهید ی آشنا بود انگار جا

  ه ی لبش شب   ی که لبخند رو  ی دوستانه نبود همون طور  نگاهش

 .اال لبخند  بود ی زیهر چ 

  کی زود هم به سمت مبل نزد  یل یدست گرفت خ  ی و تو  دستم

 .سردار رفت و روش نشست  زیم

 .اش شد افهیق  پیت ری نگاهم درگ من

  ی اپرونده   ریهم به سمتشون رفته بود هر سه درگ  یعل  حاال

 .آورم شده بودن یکه ازش سر در نم

 .اومدم رونیکم از اون حالت بهت ب کم

 .د یکش ادیگوشم فر ی محکم تکونم دادم و تو یکی انگار
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نخواستت    ی اش بود  شهیکه از رگ و ر  رضا یمن و نگاه کن عل -

 .خودش ی مرد جا نیا

 .جا زدن نبودم اما اهل شکستن خودمم نبودم اهل

به حالت صدات   ی وا  دمیدلم به خودم خط و نشون کش  ی تو

 .شده  لیاحمق ذل کنمیبلرزه که اون موقع خفه ات م

 .انگشت هام فشار دادم ونیو محکم م فمیک بنر

 .جلو گذاشتم یقدم دادیکه حالم رو نشون نم ی لبخند با

 ی ون من برم کارمون بمونه براکارت  کشه یطول م  یلیاگه خ -

 .بعد

اما قبل   دیصورتم چرخ   ی بود نگاهش گنگ رو  یبه عل  نگاهم

  : بده سردار گفت یجواب نکهیا

 .ه یاتاق جلسه خال یعل -

 .لبم رو حفظ کردم  ی رو  لبخند
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کنه    ییمن رو به سمت همون اتاق راهنما  یتا عل  ستادمیا  کنار

زن و با سردار    نیآورد دوست نداشتم ا  یدرم  ی دلم داشت باز

 .تنها بذارم

 .حرف بود یاما کل نی... هماما

 .م یکه سردار گفت رفت یبه اتاق کنفرانس یعل با

و   زی سردار همه چ  دمیفهم  یعل   ی با شروع صحبت ها  اونجا

 .گذاشته  ون یباهاش در م

حرف  اما عل  یبا  برا  یکه  هامو  حرص  تموم  ا  ی زد   ی لحظه 

 .دمفراموش کر

 کرده؟ یم یشمال زندگ  ییمامانت تو روستا یدونست یم -

  شمال ؟ -

بزنه    ی حرف  خوادیپدرت که نم   دم؛ی و منم فهم  نیفعال هم  -

 .کنمیم دای پ ت یاز خانواده مادر یآدرس کشهیطول م کمی
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لبخندم  نقاب نبود از ته    نباری لبم جون گرفت. ا  ی رو  لبخند

 .دل بود

  .ی که دوست دار یسی خ کیفسنجون با ک  هیبعدش برات  -

 .د یو عقب برد و بلند و با صدا خند سرش

ا - ا  نیخوب  آدرس  فردا ظهر من  تا  بگو    دا یپ   نارویو زودتر 

 .کنم

 .حالم خوش بود   یجور خاص هی

نواده  کردن خا  دا ی دونم چرا اما خوشحال بودم به خاطر پ  ینم

ازشون شن  ی مادر نه  تابحال  نه ذهن  ده یکه  ازشون   یتی بودم 

 .داشتم

 .اتاق بدون در زدن باز شد و سردار کنارش نورا وارد شدن در

شدم تا از سردار تشکر    زیخ  میلبم بود ن  ی هنوز رو  لبخندم

 .پرت شدم  نییپا ی کنم اما با حرفش حس کردم از بلند

 .برم ییتا جا دیبا نورا با یرو برسون یماه یتونیم یعل -
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شده    جیهم از رفتار سردار گ   یبود؛ انگار عل  یبه عل  نگاهش

 .تکون داد ی بود اما باز هم بدون حرف سر 

منتظر    دیبافم گفتم شا  الیذهن خ  ی کرد و تو  یمکث  سردار

زحمت اعتراض هم به    یاز من هست اما من حت  یعکس العمل

 .خودم ندادم 

 .کرد  یو من خداحافظ یبا همون ناز  با عل نورا

  

 ی به رو  نکهیفتنشون بدون ابه رفتنشون نگاه کردم؛ بعد ر  و

 .ارم یمبارکم ب

 .رو برداشتم فمیک

 .موند یخوب باز حرف  -

 .نه گفت  کردیم   پیکه تا  نطوری هن  لشیموبا  ی تند تند تو   یعل

من  یبهم بگ ی پس اگه هر آدرس و اطالعات به دست آورد -

 . منتظرم
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 .ذارمی منتظرت نم اد یحتما ز -

 .پس با اجازه -

 .حرفم سرش رو باال آورد با

 .جام ها هی کنهیکجا سردار گفت برسونمت وگرنه چوب م -

 .و هنوز رو لبم حفظ کرده بودم لبخند

خونه   رم ی به کارهام برسم بعد م  کمیکه    ستی نصف شب ن -

  خوبه؟

 .نگاهم کرد یدو دل با

 یشوخ  چکسیتو با ه  ی ها سردار رو  یسر جدت مواظب باش -

 .نداره

 .کردم یدلم دهن کج ی تو

به خاطر لبخنده   کنهیصورت درد م   ی عضله ها  کردیم  حس

 .داده بودم  یعل لیکه تحو ی خود یب ی ها
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  یی راه برم تا جا  خواستمیبشم؛ م  ینینداشتم سوار ماش  قصد

راه برم که از درد پاهام    ییبره تا جا  ادم ی سردار    ی که کارها

 .کنم هیگر نمیبش

 .شکست  یاز درد دلم که سردار با خودخواه نه

ساعت، دو ساعت ، سه ساعت، چهارساعت، اما    کیرفتم    راه

 گرفت ی ام که آروم نم  دهیجنبه و محبت ند  یلعنت به دل ب

  ن یهم  ی و من برا  خواستی خاک تو سرش که بغل سردار و م

م  شتر یب لجم  خودم  خودکش  گرفت ی از  قصد  انگار  کرده   یو 

 .باشم

 .هم راه رفت باز

که   یابونیشدم خ  میتسل  گهیپاهام کم آورد بالخره د  بالخره

 .جدول نشستم ی کجاست رو  شناختمینم

 .شده بودند یبه پاهام بود که زخم نگاهم

  مت سردار که االن کجا بود کنار نورا ؟ذهنم س اما
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 رفتارش باهاش مثل من بود؟ یعنی

  زد؟ یاون هم لبخند م به

 .اون هم سرم و محکم تکون دادم به

  شعوررریاحمق، ب ،یبره به درک عوض -

  گوالخ  شعوررری. بدمیکش  ادیتوجه به اطرافم فر بدون

 .بلند شد ینیبوق ماش ی صدا که

 .یخوش گذرون میباال بر ایها ب  یهست یزخممعلومه ازش  -

که از صدقه   ییمدل باال   نیکه پشت ماش  ی کردم به پسر  نگاه

 .باباجونش پشتش نشسته بود ی سر

 .نگاهش کردم زیت

  هاااا یداد بزنم بگم مزاحم ای برو رد کارت  -

 .فاکش رو به سمتم گرفت انگشت

 .طهیکار خوب کرده باهات سل ارویاون  -
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گلوم   ی رو داد و رفت اما انگار حرفش باعث شد بغض تو  گازش

 .بزرگتر بشه

اما حاال من   مینخورده بودم قرار بود با سردار باهم بخور  ناهار 

پاها  نجایا دل   یزخم  ی با  با  بترکه و سردار   یو  که کم موند 

تا زنده هست تنهام نذاره پس    شهیکجاست؟ مگه نگفت هم

 .کجاست یلعنت

 .هام رو درآوردم  کفش

بده   ادیکردن و    ینداشتم پدر نداشتم تا بهم رسم زندگ  مادر

 .کردم  نییتع ی خودم خط قرمزها ی گرفتم برا ادیمن خودم 

دست بلند   یتاکس  نیاول  ی دستم بود برا  ی که تو  ی کفشها  با

شده از پنجره  به    رهیکردم و سوار شدم ادرس و گفتم و خ

 .ابونیخ

  رفتن؟ ی داشتم برا ییجز خونه سردار جا مگه

 دادم ی م حیرو بهش ترج یفکر کنم کارتون خواب رضایعل خونه

@DONYAIE M
AMNOE



562 
 

کوروش   خونه خانواده  با  مشکل  هزار  فعال  خودش  که  آهو 

 .داشت نه

 .دادیرو خوش نشون نم  نایکه زن باباش به خود م نایم خونه

خودم حس    ی نگاه راننده رو رو   ینیکه سنگ   دم یهوا خند  یب

 .اوردمیمبارکم ن  ی و به رو کردم 

 .نکبت بودم من چه

برهنه    ییبا پاها  رو حساب کردم  هیبرج نگه داشت کرا  ی جلو

 .شدم ادهیو کفش به دست پ

به برج بودم هوا کم کم داشت    رهی رفت و من هنوز خ  نیماش

 .کرد یغروب م 

حال    نیشب با ا  کردمیبرج فکر نم  نیموقع خروج از ا  صبح

 .برگردم

 .و باال آوردم به آسمون نگاه کردم  سرم

@DONYAIE M
AMNOE



563 
 

بنده    نیاما کمکم کن محتاج ا  ست،ین  یحرف  اهتمی بنده رو س -

بنده هات خدا هوامو   نیجلو ا  ارم یهات نشم کمکم کن کم ن

 .داشته باش

خودم   ی خونه برا  هی  دیرو گرفتم با  میاول رو برداشتم تصم  قدم

تو  هیکوچک    دمی خریم   یشهر  که حت  نیتر  نییپا  ی خوابه 

 .خود خودم باشه ی بود برا نیسگ هم نمونه اما مهم ا

 .قفل انداختم تا دررو باز کنم ی رو تو  دیکه کل  نیهم

ها  دربه چشم  و  کبود  صورت  با  سردار  و  شد  باز    ی شدت 

 .دوکاسه خون نگاهم کرد

م  نگاهم حموم  فقط  دلم  گرفتم  ازش   هیبعدش    خواستیو 

 .تا بتونم بخوابم یذهن خال هیگرم و بعدهم  ی غذا

شد   ی گرفتنمش جرقه   دهیناد  نیخونه شدم و انگار هم   وارد 

در و محکم و بست و از صداش شونه    تی و با عصبان  ره یتا گر بگ 

 .اما حس و حال غر زدن هم نداشتم دیهام باال پر
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تو جا کفش  کفش رو  اتاق    یهام  به سمت  گذاشتم خواستم 

 .برم

صاحب زنگ زدم جواب    یکه هزار بار به اون ب  ی کجا بود -

  ی حال روز برگشت  نیکه االن با ا  ی رفتم کافه ات نبود  ی نداد

 .خونه ها

 .رو به سمتش چرخوندم لبخند خسته زدم  سرم

 .داد زد یسردار حرص  که

م   ی رو  یماه - نرو  راه  گور   گمیاعصابم  مگه    ؛ی بود  ی کدوم 

 ..خونه هاا  ی برگرد ینگفتم با عل

 .بود تنم سست و خسته بود نیسنگ  سرم

نم  چرا تمومش  بود مگه    یعنی  کردیسردار  نگرانم شده  االن 

 .وقت داشت کنار نورا دلنگران منم شه

هر    شدیاعث مسکوتم ب  نیاپا هم  دونمیالل شده بودم نم  چرا

 .سردار باال بره ی لحظه صدا
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وگرنه اون روام   یتا دوباره سگ نشدم بهتره حرف بزن  یماه -

 .ها  کنمیاللت م  زنمیم  ادیباال ب

چطور - داشتن  بلد   ادتهیسردار؟    هیدوست  من  گفتم  بهت 

 .بده ادمی تا حاال نبود  یچون کس  ستمین

چون از من    یست یاما تو هم بلد ن  ی منو دوست دار  یگفت  تو

 .ی غرورت و دوست دار  شتریب

  ی غر زدن و گل  ی حرف زدم؛ جا  دنی کش  اد یداد زدن و فر  ی جا

 .آروم بشم  دیحرف زدم تا شا گه یکار د

منم کم کم مثل خودت عاشق   ی کنیم   ی کار  یبهم گفت  ادمهی -

چ اما  ب  یوقت  ی کرد  کار یشم  زبون  به  و    ارم ینتونستم حسم 

 .رضایبدتر از عل  ی شد

 .ابروهاش گره کور افتاد نیب

 .یکنیم یک ی وثید رضایمن و با اون عل -
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 .صدا بدون اشک و داد ادامه دادم  نیآرومتر با

به محبتش    چوقتیاز همون اول ادعا نداشت من ه  رضایعل -

 .بود که هست ن یعادت نداد از اول هم

 ...تو اما

 . دادم  رونی شدم سردار با حرص نفسش رو ب ساکت

بودم    یو عوض  وث یها بگو خجالت نکش البد من د  یمن چ -

 .برات کم گذاشتم هااا یمدت چ نیا ی تو

 .حرف دلم رو زدم بالخره

.  ی تنت کرد  ی لعنت بهت  که کم کم من و معتاد بغل و بو  -

 .برام یهست ی برام همه کس اما االن چ یقراره بش یگفت

به زبون آورده بودم    نکهیو مبهوت نگاهم کرد انگار از ا  مات

 .متعجب شد

و    یقدم دستم  و  رفت  عقب  که  کنه  آرومم  تا  گذاشت  جلو 

 .جلوش گرفتم
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 . سردار کنهیاون زن رو گرفته آرومم نم ی آغوشت بو گهید -

 .سردار گشاده شد ی ها چشم

بهم گفت برات مهم   ؟یگیم  ی دار   یمنو نگاه کن چ  یماه -

 .کنم. فقط خواستم بهت تلنگر بزنم ی هر کار ستین

 .بلند شونه هام رو باال انداختم دمیخند

  .ستیبرام مهم ن گهید -

 .با خشم به مچم  چنگ زد

من اگه خواهان اون   ست؛یکه برات مهم ن  یگوه نخور ماه  -

اگر من   یفهمیم   دادمی و م  بشی زن بودم قبل تو هزار بار ترت

که همه جوره خودش و در    یهمون شب تو پارت  خواستمشیم

نه که به هزار در بزنم    کردم یمومش مگذاشته بود ت  ارمیاخت

 .داشتنت ی آبروم و وسط بذارم برا

  ی وجودم خبر  ی تو  شی از اون آرامش چند لحظه پ   گهی د  انگار

 .نبودم من هم مثل خودش داد زدم
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مگه من    ی کردی آبروت قمار نم  ی رو  ؛ی دیمنت سرم نذار فهم -

 گفتم

 .مغزم استپ کرد هوی

 زن اون شب اونجا بود؟ نیمگه ا -

 .دست به کمر نگاهم کرد   سردار

 ....بله منتظر اشاره امم بود تا کمربند شلوارم و باز کنه -

 .ندادم حرفش و تموم کن و به سمتش حمله کردم  اجازه

تو   شعوریب  یبودنت حرف بزن  یاز عوض   ی خوایاالن م  شعوریب -

من    یگوه تو زندگ  ریبرو بم  یگرفت   دهیامروز جلو اون من و ناد

 .کنن

 .زدمیاش م نهی مشت هام رو به سر و س 

 .گُر گرفتم  شتریاز خودش نه دفاع کرد نه جلومو گرفت ب  یوقت
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چپ    یکس  ی اجازه ند  یمن و باال بکش  یخواستیم  نطوریتو ا -

 ی کیبا گوه     ی کبر یا  که ینگام کنه خودت امروز منو جلو اون زن

 ...یعووض ی کرد

 .زد  شخندیهر دو دستم و گرفت ن مچ

مردها براش    ی د یرو د  شیشاست  م؛یاما خوشگله از حق نگذر -

 .هالکن اما خوب اون چشمش من و گرفته 

د  واقعا نه چ  وانهینه  بهم   ی زیبودم  با حرف سردار  اما خوب 

 غ یمحکم به صورتش زدم و ج  میشونیون دست داد و با پجن

 .دمیکش

  ف یتعر  گهی از مردها د  نمی سردار دهن منو بازنکن ها نذار بش -

 ...کنم تا کونت بسوزه

 .که چونه اش رو گرفته بود داد زد نطور ی هم  سردار

م  یماه - قرمزم   یها شوخ   دمیجرت  رو خط  پا  بشه  سرت 

 .شکونمیگردنتو م ی بذار
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 .نگاهش کردم  جسور

 هیناموس  یاما مال من ب  هیتو شوخ  ی تو حرف ها  ی اهان کارها -

  آره. خجالت نکش بگو دنهیهرز پر

بابا  ادامه ع  یماه  ی بده گور  داشتم که  سگ   نیاگه من جا 

  یخراب شده تو عوض   گشتمیبرنم

در اتاق و    ادیاب تا سردار بخواد بکردم سمت اتاق خو  پاتند

 .بستم و قفل کردم

 .زدم داد

 همه اتوننن   نیریبم نیبر -

 .که سردار که به در زد  ی نکردم به تقه ها توجه

 .زبون خوش گفت در و باز کنم با

 .بهم گفت یهم زبون نفهم  آخرش
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کش  حموم سشوار  رو  موهام  حوصله  با  و   دمیکردم  تاب  و 

 .تنم کردم ی شلوارک فانتز

پتو رفتم گشنه بودم اما باز هم قصد نداشتم با سردار روبه   ریز

 .رو بشم 

خ  چشم شکم  به  لعنت  اما  بستم  و  گشنگ   میالهام  از   ی که 

 .کردیداشت التماسم م

  .افتاده بودم  یهمون دندن به قول سردار نفهم  ی من رو اما

  رضا ی به عل  دلم به سردار و جد و آبادش فحش دادم   ی بس و  از

 .دمیشد و خواب نیگفتم تا بالخره چشم هام سنگ  راهیبدوب

بزنم به ادامه   ی که به گردنم خورد با عث شد غر   یگرم  نفس

 .خوابم برسم

 .دم یگوشم شن ریز ی صدا نانفهمو نبار یا

 .شم  اریهوش یباعص شد کم که

  .سردار بود ی صدا
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شد اما پلک هام و    یمغزم انگار به روزرسان  نجا؟یگوالخ ا  نیا

 .باز نکردم 

 یکه اخم کن  یشده هوا برام که نباش   یفهمیچرا نم   یلعنت -

 ...یفهمیتوله چرا نم   رمیگ ینفس م  یتنگ

گوالخ آخه   -بهش بزنم بگم  یپس گردن   هیپاشم    خواستمیم

از تنگ  یکنیم  ی تو خودت کار   ی دق کن  دنی نفس کش  یکه 

 .یعوض شعوریب

ج   انا دندون سر  نطقش    گرمیخوب  به  تا  گذاشتم الل شدم 

 .ادامه بده

 زتی قلبتو و ذهنتو همه چ خوامی من فقط جسمتو نم  ،یماه -

 ست ین  یاما االن کاف  هیکاف  یباش  شی پ  گفتمیاول م  خوامی رو م

نه حرف    ی دوستم دار  یدوست دارم راه به راه تو هم بگ  یلعنت

 ...یاز ته دلت بگ
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به دل زخم خورده ام    ی هاش اگر که حق بود اما طور  حرف

نمک زده بود که سوزشش رو تا مغز استخونم حس کرده بودم 

 .مرحم باشه یکم تونستیحرف هاش نم نیو حاال با ا

 .و بهم چسبوندخودش ر  شتریب

  ی سردار تاج و به زانو درآورد  ی کرد  سی دهنم و سرو  یماه -

 .ییخوایم ی چ گهیدختر د

دستم    خواستمی رو نم  یکینزد  ن یدادم ا  یبه خودم تکون  باالخره

اش گذاشتم تا عقب هلش بدم که خودش رو    نهی س  ی رو رو

 .دیجلو کش

 ..یماه -

 .دمیعقب کش شتر یرو ب خودم

 .دی غر یحرص که

 ی به حرفهام گوش بده اگه قانع نشد  قهیدو دق   ر ی بچه آروم بگ -

 .نشو یاغیاما  کشمیدهنم  نازتو م
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  ی عصب   شتریب  داد ی گناه نشون م  یداشت خودش رو ب  نکهی ا  از

 .شد

منت دوست داشتنت   یفهمیبغلم نکن خوووب بغلم نکن نم -

 ...سرم نذار منت عاشق شدنت رو ی رو رو

 .ه دادمو کج کردم و ادام دهنم

 یماه  یدور دور نگو فالن  ی ریم  ی دار  یبه بعد هم وقت  نیاز ا -

 ...و برسون

  یماه -

 ینباشه از ب   یبه بعد هم کس  نی نبود، از ا  یسنم کس  نیتا ا -

 .رمیمینم یکس

 ی دهنم و جر داد  یزنیحرف خودتو م  یچرا  ه  ی وا  ی وا -

ب  گمیم زن  داریفقط خواستم حس حسادتتو  اون  رو   کهیکنم 

 .کردم دایهم جلو در خونه اش پ

 .هام رو بستم چشم
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م - باهات بحث کنم  ندارم  تمومش کن جون   یفهم یسردار 

 .کوفت نکردم یچی از صبح  ه نویا

وقت هم اشتباهش رو    چیخدا طلبکار بود و ه   شه یبشر هم   نیا

 .حق به جانب با جواب داد یلیکه خ  کردیانگار قبول نم

بگم که روزامون   یگردنتو بشکونم آخه به تو چ  خوام یم  یماه -

 .ی رو گوه کرد

کم مونده    چ یه  گرفتی م  شی بشر داشت دست پ  نیواقعا ا  گهید

 .کنم یبود من ازش منت کش

ا - با  متاسفم  برات  که  قبول    نیواقعا  هم  هنوز  سال  و  سن 

 ..اشتباهتو  ی ندار

 .سقف نگاه کرد به

  نجا ینه ا  شیتو راه ک  میبود  مایاالن تو هواپ   دیاالن من و تو با -

 .میمثل سگ و گربه به جون افتاده باش

 .با حرص ادامه داد دینگاه منتظرم و د یوقت

@DONYAIE M
AMNOE



576 
 

  ن یدو روز ا  رسرمیبه حالت گند زد؛ خواستم خ   رضا ی عل  یوقت -

اون زنو هم رسوندم   یشهر دورت کنم تا حال و هوا عوض کن

 .سفر  ی جلو خراب شده اش بعد هم خودمم رفتم دنبال کارها

 .زدم یحی مل لبخند

عل  رضایعل - تو هم جلو  به حالم  زد  ا  یگند  نوار  و  ون خانم 

 .بهم ی دیر

 .اومدم نییتخت پا از

باهم   یو تو فرق چندان  رضا یعل  نمیب یم  کنمیاالن که دقت م -

 .نیندار

اومد   نییتنها سرش رو برام تکون داد و از رو تخت پا  سردار

 .ستاد یجلوام ا

که عاشقتم و دوست دارم   ذارمیوقت منت نذاشتم و نم  چیه -

د بردارم چشم  دن  دنمیکه  و  نداره  ز  ایو  برات    ر یرو  دارم  رو 

 ... کنم و که دای و پ  تیتا خانواده مادر کنمیم
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 .ام زد نهیکرد به س سکوت

قراره تشنه که    یبشه مثل قلب من ب  نجاتیا  خوامیفقط م -

و من   ینیهمه مردم من و بب  ی برا   ینشه که کر و کور بش  ریس

 ..ی و بشنو

کفش کرده بودم و هر    هی  ی به قول آهو واقعا دوپاهام و تو  اما

ب سردار  م   شتری چقدر  ب  کردمیاسرار  هم    ی پافشار  شتری من 

 .کردم یم

باز دست   - نشه  اگه  م  یکیحتما  نشد   ی ریم  ی ریگی رو  نورا 

  هورا اون نشد هوا هااا

 .داد رونینفسش و پر صدا ب سردار

 .و گرفت مچم

 وار یتو د  رمینگو که با کله م  یچ یه   نیحرف نزن خوب آفر -

 ...تو ی دیخشتکم و رو سرم کش 
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خواستم اعتراض کنم که سرش و   دیو پشت سرش کش  مچم

 .د یغر یبه سمتم چرخوند حرض

  هااا کشم یم رمی گیاون نورا رو م رمی م یحرف بزن -

الل شدم حرف    ی نبودم جا  ی خوب از اونجا که من بچه عاد  اما

 .زدن

  رررری نگ شی خوب دست پ رهاااینگ  شیدست پ -

 .اشاره کرد یکه به صندل میبود دهیآشپزخونه رس جلو

رنگ    ی نخورد  ی چی از صبح ه  ی بخور  ارمیب  ی ز یچ  هی  نیبش -

 کنه یاما زبونت هنوز کار م ی به رو ندار

اگر لج م  با حتما کارم به   کردمیشکمم فعال دعوا نداشتن و 

 .نشستم یصندل ی پس بدون حرف رو دیکشیم مارستانیب

 .رو جلوام گذاشت تزایجعبه پ   سردار

نوشابه و سس رو هم کنارش روبه روم نشست که با اخم   وانیل

 .دمیپرس
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 ؟  ی قراره لقمه هام رو بشمر -

 .کرد  یرو باز کرد و  سس قرمز رو روش خال جعبه

از صبح ه - از گلو  یچیمن  تا    هیمنم    ی نخوردم شروع کن 

 .بره نییپا ی زیچ

 یحرف قلبم ب  نیا  دنیاز اونجا که منم آدم بودم از شن  خوب

اما نتونستم    ارمیدارم شورشو در م  دمیدرآورد فهم  ی جنبه باز

 .رم یزبونم رو بگ ی جلو

 .ی نکرد لیم با نوار جان غذا -

 .دیمتعجب پرس سردار

  نوار؟ -

 ..همون نورا -

 .رو به دستم داد اشاره کرد  تزایاز پ  ی ا تکه

 .یکن  سیدهنم و بهتر سرو ی ریبخور تا جون بگ -
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خندق بالم   یرو راه  تزایحرف با چند گاز بزرگ تکه پ  بدون

 .کردم 

سردار بلند شدن با نگاه دنبالش کردم که به سمتم اومد    که

بهش چشم دوختم که دستم رو گرفتم و بلندم کرد    یسوال

 .نشست یصندل  ی بپرسم رو یسوال  نکهیقبل ا

خواستپ خودم رو عقب بکشم اما زبل   دمیقصدش رو فهم  تا

فهم رو  دیخان  کرد  مجبورم  و  گرفت  رو  پهلوهام  پاش    ی و 

 .نمیبش

اورد  روبدون  به  بعد  ی ن  تکه  دادم   ی مبارک  دستم  به  رو 

 .کرد  نییکمرم باال و پا ی دستش رو رو

 .بخور فشارت افتاده بدنت سرده -

خود شدم اما به خودم تشر زدم    یتوجه اش از خود ب  نیا  از

 .غذاتو کوفت کن  نیالل بش

 .سردار ادامه داد که
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دار - دعوا  من  کرد   ی با  قهر  شکمت  با  ب  ی چرا    دارت یاگه 

 .ی د یخوابی م یالبد تا صبح با شکم خال  کردمینم

به خودم تشر بزنم وا   ینبودم که آدم بودم حاال ه وارید خوب

 ...اما خوب ینده ماه

بود که سکوت   نیراه حل ا  نیزدم بهتر  تزامیبه پ   یبزرگ  گاز

 .کنم ی بشر دور نیکنم تا زودتر شکمم و پر کنم و از ا

زه  اما تکه    الیخ  یخوب  و  آورد  و جلو  باطل سردار سرش 

که انگشتمم از دندون   د یانگشتهام بود و بلع  ونیکه م  یکوچک

گفتم و با اخم   یگرفت که آخ   ی ز یگاز ر  هیهان در امان نموند  

 .نگاهش کردم

 .ی نکن آه غذام کوفتم کرد - 

 .بدون عجله غذاشو قورت داد 

 .مگه کردمت که نکنم -

 .باال اومد  ندوزمیاما کم کم و گهیم یچ  دمینفهم اولش 
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 ...یلیخ -

 .حرفم اومد نیب که

که اجازه    کنمی نم  نیتضم  گهید   هیکمتر ول بخور وگرنه دوثان  -

پاهاتو باال    زیم  ی به احتمال صد درصد رو  ی بدم غداتو بخور 

 .دمیم

صورت جمع شد گر گرفتم    ی کردم خون با سرعت تو  حس

ذهنم    ی هم که گفته بود تو  ینش ی هم پوز  یلحظه کوتاه  ی برا

 .تجسم کردم

 .ندم یسوت نکهی ا ی دهنم و قورت دادم برا آب

 .نوشابه رو برداشتم چندقلپ ازش خوردم  وانیل

 .گردنم فرو کرد ی سردار سرش رو جلو آورد و تو که

 .هوووم ی داغ کرد -

  شدم یباعث م  خوردیخمار بود؛ نفسش که به گردنم م  صداش

 .زنانه ام خبردار بشن ی هورمون ها
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 .دمیسرم رو جلو کش دادم رونیرو نامحسوس ب نفسم

 .خورمیم یتا بفهمم چ یکمتر حرف بزن شهیم -

  ر ی دستش ز  یشده اما وقت   الی خی گفت و فکر کردم ب  یهووم

بشر از رو    نیکه نه ا   دمیشلوارم رفت چنگ زد به هلوم فهم

 .رهینم

 .باز سر و صدا کنم  خواستم

 م یبذار آروم ش  ی کرد  سیکه خ  خوادیتو هم دلت م  یماه -

 ....خوب  میتوش و تموم کن  میروز که گوه زد  نیبذار ا

 .که به چشم هام زل زد نگاهش

 .کنممینم  کیحسادت و تحر چوقتیه   گهید یماه -

 .به خاطر هورمون هام بود دیچرا لحنم آروم شد شا  دونمینم

 ...قبول کن کارت بچگونه بود -

 .و جلو آوردم سرش
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 .کارهاش منطق نداره شهی ادم که عاشق م کنمیقبول م -

قبول کرد و به زبون آورد کارش اشتباه بود تنم    نکه یا  انگار 

 .شل شد

بلندم کرد و لبه    تموم  ییبا پرو  یستیهم بدون رودروا  سردار

 .گذاشت  زیم

 .میخوریغذا م رونیب میریبعد کارمون م -

ازمن نشد با خشونت شلوارکم رو از پام   یمنتظر جواب  گهید  و

 .درآورد 

 .صورتم خم شد ی پاهام جا داد رو   ن یرو ب خودش

 ...ی تو هم مثل من تشنه ا -

کرم داشتم اما   دیچرا دوست نداشتم اعتراف کنم شا دونمینم

 نینه من خالء کم بود توجه و محبت داشتم و حاال انگار با ا

 .شدی رفتار و توجه سردار اون خالء برام پر م
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نگاهم کرد چشم هاش برق    قی ندادم سردار عم  یجواب  یوقت

 .شرارت زد 

 .کرد  دنیشروع به بوس یرو به نرم   لبهام

با فشارها  نهیدست هاش س  با  داد یکه م   ی هام رو فتح کرد 

 .آخم رو درآورده بود ی صدا

 ی بود تا حسش کنم اما انگار سردار امشب عجله ا  قراریب  من

و   دی نداشت که با دستش وجب به وجب تنم رو لمس کرد مال

 .با لبهاش مهر به تنم زد

[1/8/2022 2:51 AM] 

 22۱پارتـــــــ 

 .چسبوند میشونی عرق کرده اش و به پ یشونیپ

ا - جانن  برا  نی جانم  هات  زدن  نفس  ب  ی نفس    ی قراریمنه؛ 

  چشم هات

 .میشد یکیاز من نموند باهم  یجواب منتظرم
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  ن یهام ب  غیآه و ج  ی صدا  میشدینم  رابیاز وجود هم س  انگار

ها   ی صدا گم    ی نفس  هاش سردار  قربون صدقه  و  دار  کش 

 .شدیم

دوستش    خوامیمرد و م  نیدلم که ا  ی اعتراف کنم تو  یماه  من

 .ارمیبه زبون ب تونم یدارم اما نم

شا  دیشا غرور  ر  دیبگن  اما  ابله  دوست    ی ا  شهیبگن  ترس 

که سردار    ی از روز  ترسمیزده و م  شهیدلم ر  ی نداشته شدن تو

 ....اون موقع رضا ی هم بشه عل

  نه یهام رو دور گردنش محکم تر حلقه کردم و نوک س  دست

 .گفت یام رو  مک زد هوووم

  یخودم یزن سکس -

 .پر از غرور شدم دم ی خند مستانه

 .ادامه داد   سردار

  روت کار کنم گهید کم ی دیفقط با -
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چشم نازک کردم براش خواستم خودم عقب بکشم که    پشت

 .دمیکش  غیام گاز گرفت ج نهینوک س

 .ها میبه بعد قهر ندار نی جووون از ا  -

 .کردی ام گذاشتم ذوق ذوق م  نهیس  ی و رو انگشتم

 .خوب نبودم یگی هات بودم االن م  شیپ قهی دو دق یوحش -

 .هاش برق زد چشم

[1/8/2022 2:51 AM] 

 222پارتـــــــ 

 .کردی باال حالم رو بهتر م  متیشدن نازم با ق دهیخر

دوستت دادم ازم باشه    دنیمنتظر شن  نکهیسردار بدون ا  نکهیا

 .دوستم داره گفتیهزار بار بهم م  ی روز

ه  دونستیم  نکهیا بغلش  جز  نم  چیمن  خوابم   ی برا   برهیجا 

م   نیهم بغلم  سفت  شب  م  کردیهر  لذت  من  از    بردمیو 

 .تنش ی از بو  شدمینم رابیآغوشش و س
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نفس سردار و جان   دنیکه هر روز عادت کرده بودم با شن  نیا

 .سردار پلک هام رو باز کنم

غذاهام رو دوست داشتم کنارش بخورم که    ی که وعده ها   نیا

  ی پاش بشونه و من  ی من رو رو  یآخرش سردار با زور و شوخ

 ..شم   فی دلم خر ک  ی تو  ارمیمبارکم ن  ی که از خدامه اما به رو

اما   نیا فقط خوشحال شدم  کادو طال گرفت من  که سردار 

و شکالت و بهم داد از    لیاز بسته پاست  یجعبه کوچک  یوقت

سر و   یبغلش جا دادم و کل  ی گربه خودم رو تو  نیع  دنید

 .دمی گردنش رو بوس

پاست   از و  برام شکالت  هر شب   سردار  بعد  به    ل یاون شب 

رو با بوسه هام از تنش    شیتا به قول خودش خستگ  خرهیم

 .کنم رونیب

 .نهیترینه عال ایکنارم سردار خوبه بهتره  میزندگ
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انگار من دختر    کنه یانقدر لوسم م  ی حرفش موند و گاه  ی رو

 .پنچ ساله زبون نفهمش هستم

 .مادرها نگران غذام هست ه یهم شب یگاه

راحت بدون ترس صحبت   قیدوست و رف  شمی وقت م  شتریب

 .دمیخند یم میکنیم

کجا حالم بهتره انگار که من تنها زن موجود در    یدونیم  اما

 .هستم نمی زم ی رو

  دم یو شلوار پوش  زیکه با دوز کلک سردار شوم  ی لحظه ا  نیهم

و موهام بلند شده ام رو پشت گوشم زدم و باز هم به درخواست 

 .صورتم انجام دادم ی رو یمیمال شیسردار آرا

نگاه چند   ینیبه سنگ  دهیتموم توجه اش به منه و بها نم  سردار

و فقط قاشق و چنگال کم دارن   ستادنیجلوتر ا  ی دختر که کم

 .کنن لیم یتا سردار رو دولپ 

 .دست بزرگ و مردانه اش فشار داد ونیدستم رو م  سردار
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 .میبرقص میبر -

 .کنم  یرو غنچه کردم مثالن که دارم فکر م لبم

 .صبرانه سرش و جلو آوردم یقربونش برم سردار ب که

 ست یپ  ی جالبهاتو وگرنه مقصدمون به    ی نجوریتوله نکن ا -

 .هووم شهیم نی عقب ماش یرقص سمت صندل

اش شده بودم   ه یکه بود به خواسته شدنم و خودم هم پا  عادت

 .خودم در عجب بودم  یهمه داغ  نیاز ا یو گاه

که سردار رابطه    ی عادت نداشتم هنون لحظه ا  دم یخند  مستانه

تا بالخره    بردشمیتا به مرز جنون م  دیبدم با  ی اوک  خواستیم

 .کردمیبراش شل م

 .هام رو با ناز دور بازوش حلقه کردم  دست

 .دیلبم رو نرم بوس ی شد گوشه ا خم

فکر امشبت    ییایناز و ادا که م  ن یباشه فقط با ا  ی نطوریپس ا -

 .ستمی باش که جرت ندم ول کنت ن
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 .نگاهش کردم ییپرو با

 ...هوووم -

 .د یخند مردونه

تمومش    ی کردی خواهش م  یداشت  شی دو شب پ  نیسرتق هم  -

 .ییایکنم زودتر حاال برام ناز م

کار   نیهم  با کم  کم  خجالت    ی حرفهاش  ازش  تا  بود  کرده 

 .نکشم

 .کردم جواب دادم یقرارترش م  یکه ب ییبا پرو من

شه وگرنه من که خشن دوست   یم  یوحش  یاون مارت گاه  -

 .دارم 

 .خنده اش رو خفه کنه  ی هاش رو روهم فشار داد تا صدا لب

حرف  نکهیا  بدون پ  یاجازه  سمت  به  بدم  رقص    ستیبهش 

ها    یلیکه دستش رو دور کمرم حلقه کرد و نگاه خ  دمشیکش

 .کردم یخودمون حس م ی رو رو
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لحظه لذت بردم و   نیو از ا  اوردمیمبارکم ن  ی خوب به رو   اما

 .بغل سردار جا کردم ی تو شتریخودم و ب

 .بهتر تا فالن جاشون بسوزه تا

پ  ی تو  ک یموز  ی صدا رو  ده یچی سالن  روبه  و  سردار    ی بود 

   .ستادم یا

با چشم هام دعوتم کرد، تا شروع کنم و من هم کم   ارسرد

 .که به کمرم دادم رقصم رو شروع کردم ی نذاشتم و با قر 

تنها نگاهم کرد و من هم    میو بدون همراه  ستادیجلوام ا  سردا

 .و تاب دادم  چیکم نذاشتم و به بدنم پ

جلو گذاشت و دستش    یباسنم رو تکون دادم سردار قدم  یوقت

 .و دور کمرم حلقه کرد و سرش رو کنار گوشم خم کرد 

بدنتو و نگاه ها    ی دیو تاب م  چ یپ  نطوریا  ینکن دختر وقت -

تا قاتل    رمیگ  ی تنت جلو خودم و به زور م  ی پرن رو   یهرز م

 .نشم
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کار  متعجب کم  کم  سردار  کردم  لباسهام   ی نگاهش  تا  کرد 

 ...تر بشن حاال هم دهیپوش

 .اعتراض کنم که با محبت نگاهم کرد خواستم

 ن ی هم برقص اما ا  نجایا  یبرقص حت  ی برا  ی خوایهر چقدر م  -

چطور نگاه ها   یدون ی و باسنت و تکون نده توله نم  نهیس  ی طور

 .شنیجذبت م

با    تونمیمرد منو به خدا که طلسم کرده بود چرا من نم  نیا

خودم رو    هیبه خاطر نگاه بق  د یبگم به من چه چرا با  ییپرو

 .محدود کنم

  .بود  نیری رفتارش برام ش  نیا چرا

 .ترس داشتم ینیری با تموم حس ش چرا

 .بار ترس رو عقب زدم خودم شدم نیاول  ی برا اما

 .اش گذاشتم نهیس ی ام رو رو چونه
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اب  و ت   چ یتو بدنم و پ  ی خلوتهامون  برا  ی فقط تو  یگیم  یعنی -

 .بدم

چشم هاش بامزه گرد شد انگار منتظر بود تا قبول نکنم   سردار

 .و باهاش بحث کنم

[1/8/2022 2:51 AM] 

 22۵پارتـــــــ 

 .تعجبش سرم رو عقب بردم دنید از

 ستم یو تاب دادن بدنم بلد ن  چی چون بدون پ  م ینرقص  گهید -

 ...ی ا  گهیرقص د

 .داد رونینفسش رو به شدت ب سردار

از کار   هویهمه رام بودت    نیمن قلبم از ا  کنمی م  ی اخر کار -

 .فتهیب

 ...از فکر نزدن قلب سردار د یلحظه حس کردم تنم لرز هی

 .خشم شدناخوداگاه ابروهام در هم گره خورد لحنم پر از  
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 ..ی حرف ها نزن  نیاز ا شهیم -

 .خود ی خودمم از عکس العملم شوکه شدم و سردار جا یحت

 .کردم یشوخ -

 .انگار گره ابروهام قصد باز شدن نداشتن اما

 .آقا بانمک  دمیهر هر خند -

م  ی مضخرف  حس دلم  حرف  خواستیداشتم  خاطر  که    یبه 

  سردار زده بود تا جون دارم بزنمش گوالخ

  ی و من با لبخند بزرگ   میبا اومدن آهو هر دو سکوت کرد  اما

 .نگاهش کردم

 .کرد یم هی و گر  گرفتینبود زانو بغل م یانگار اگه کس  که

صنم رو خفه کنم به خدا اگر به    نیمن کم مونده ا  یماه -

 .رفتم  یم نجایاالن از ا ن یخاطر کوروش نبود هم
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که سرم با سردار گرم    یمدت  ی خوب انگار تو   د یباال پر  ابروهام

ن بدجور  صنم  که    شی بود  بود  زده  مظلومم  آهو  به  زبون  و 

 .خونش رو به نقطه جوش آورده بود

رژ خورده ام رو بهم   ی لب ها  ستادیکنارم ا  یسردار بدون حرف 

 .زدم یحیلبخند مل دم یمال

 .آهو و سردار هر دو با هم گفتن که

 .کرده باشه  مهیخدا کنه صنم پاچه اشو ب -

 ز ی به سمت کوروش که کنار م  ی بلند  ی حرف با قدم ها  بدون

ع  ستاده یا  ی گرد کنارش  هم  صنم  و  انگار    نی بود  محافظ 

 .قراره انگشتش کنه یهست و کس یشکالت  کی کوروش ک
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 .صنم سمت کوروش رفتم  ضی توجه به نگاه پر از غ بدون

 .به صنم اشاره کردم  ستادم یا  کنارش
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 .فضا بده بهش کمیکوروش و بخوره  یکس ستیقرار ن -

که از هزار فحش بدتر بود نگاه کرد و صداش   ی با لبخند  صنم

 .آورد  نییرو پا

خودشو هوار کنه رو سر داداشم عاقبتش بشه   یکی  ترسمیم -

 .رضامی مثل عمو عل

اما کوروش که وسط ما   دنیو آهو کنارتر بودن و نشن  سردار 

 .بود با اخم به صنم نگاه کرد ستادهیا

رو  اما به  ن  ی من  تو  اوردم ی خودم  لبخند  تو  ی با   ن یزم  ی رو 

 .خودش انداختم 

دختر و ازش    هی بهتره که کوروش به عموش نرفته تا عفت   -

عموش بود خودم با دست خودم آهو رو    هیکه اگر شب  رهیبگ

 .انگشت داداشت بهش نخوره یتا حت  کردمیعروس م 

 .قبل صنم کوروش با اخم نگاهم کرد  اما

 .ارومتر جوابش رو دادم  ی با اخم جوابش صدا که

@DONYAIE M
AMNOE



598 
 

تا    ی به خواهرت چرا آهو دعوت کرد  یاگه قرار بود بچسب -

نگاهش    یبز کوه  نیتو هم ع  زه یخواهرت قشنگ زهرش و بر

 .یکن

  ی: ماهدیغر  نباریا کوروش

 .سردار زودتر از من جواب داد که

 .مواظب اون تن صدات باش -

 .دیم باال پرجواب سردار ابروها صن با

 .رو باز کرد و رو به صنم کرد  راهنش یدو دکمه اول پ  کوروش

 ...خوب دو سانت برو کنار تا نفس بکشم ی خفه ام کرد -

 .هم با اخم جواب کوروش رو داد صنم

 ...مامان -

 .گذاشت زی ما مشتش رو رو م ی چشم ها ی جلو کووروش

 ..کنم کارستون  خوب ی کار هینکن  ی صنم کار -
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که با اون لباس   شیشد و به مادر گرام   نهیدست به س  صنم

 .اومد اشاره کرد  یتنش کم از ملکه نداشت به سمتمون م  ی تو

 .مامان خودش اومد -

فشار گذاشته   ی مدت بدجور کوروش رو تو   نی انگار واقعا ا  اما

 .بودند

 ن یرو دور زد و دست آهو رو گرفت با ا  زیبلند م  ی قدم ها  با

د عمو  دمیکارش  زن  ا  یب  زیعز  ی چطور  به   ستادیحرکت  و 

 .شد  رهی حرکت پسرجانش خ

دستش رو باال برد و   یجیخطاب به د  ی بلند  ی با صدا   کوروش

 .آهنگ قطع شد 

همه    دیآهو روکه معلوم بود شوکه شده پشت سرش کش  دست

بود نگاه کردن   ستاده یآهو ا  ی مهمون ها به کوروش که جلو

 باز شد  یکوروش دهن خودمم اندازه اسب آب  ی اما با کار بعد
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هم   یکوچک  یآهو زانو زد و جعبه مخمل   ی پاها  ی جلو  کوروش

 .شلوارش درد آورد و جلوش گرفت ب یج از

 .آهو از اشک برق زد  ی ها چشم

  ی بدن توجه به مادر فوالد زره اش و خواهر مار کبر  کوروش

 .کرد ی بلند از آهو خواستگار  یبا صدت

م  خوام یم - ام  شناسنامه  تو  بره  دختر   خوامی اسمت  چندتا 

  ت یبشم زندگ  خوامیکوچولو مثل خودت از سر و کولم باال بره م

 ...خانم خونه امم یبش خوامیم

ه  آهو رو  هاش  جلو  جانی دست  به   ی زده  و  گرفت  لبهاش 

همه داشت دوست داشتنش اعتراف    ی کوروش که داست جلو

 .دادی گوش م کردیم

  نه یس سردار دور کمرم حلقه شد و من سرم رو به    ی ها  دست

 .دادم هیاش تک
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قرار به مادر    یبه آهو شد و آهو ب  رهیمنتظر جواب خ  کوروش

 .کوروش که فقط به خاطر آبروش سکوت کرده بود

 .دی که سکوت آهو  رو د کوروش
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 .آهو رو گرفت فی رو جلو برو و دست ظر  دستش

  ؟ییخوایکنم تو نم  یکنارت زندگ خوامیتا جون دارم م  -

 .لبم نشست ی سردار کنار گوشم بلند شد و لبخند رو  ی صدا

 .کنهیعشق با آدم چه نم -

 ی لحظه لب هاشو خواست تا محکم ببوسم دلم ب  نیهم  دلم

مبل محبوبم   ی رو   میکاش خونه بودهوس کردم    یشد حت  ایح

 .دم یخوابی لختش م نهی س ی تا رو

آهو بله داد و انگار نتونستم اون   به خودم اومدم   غیج  ی صدا  با

 .لحظه رو شکار کنم
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هم برقش چشمم آدم    نجایکه از هم  نیانگشتر تگ نگ  کوروش

  ی صدا  شیانگشت آهوکرد اما با کار بعد  ی تو  کردیرو نوازش م

 .دست همه رو بلند شد غیج

 .دیآهو رو بوس  ی لب ها ییبا تمام پرو کوروش

 .سردار رو هم بلند کرد ی صدا

داره برام جشن    ناسوریسن دا  که یکرده مرت  ریما رو اس  وثید -

 .تولد گرفته 

 .حرص سردار لبخند زدم  از

لبهاش   کوروش و  ها  چشم  گرفت  محکم  رو  آهو  دست 

رفتن و فشفشه ها و روشن کردن   کیبه سمت ک  دیخندیم

بعد   کوروش  و  بود  زده  خشکشون  دو  هر  مادر  و  صنم 

 .جوربهشون رو دست زده بود 

مدت تولد کوروش دست آهو رو رها نکرد با هر بار نگاه    تموم

و   کردیم  ک یبه خودش نزد  شتریکردنش به مادرش آهو رو ب
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اعتراضش مهم   گهیبا کارش نشون بده که د  خواست ی انگار م

 .ستین

 .شد یحاال نه برنده بود نه بازنده تازه جنگش شروع م کوروش

 .بود ستاده یمادرش ا  ی نکرده بود روبه رو ی زیچ کم

روز  دونستمیم اگر  اما  آهو هست  پشت  تهش  نبود    ی تا  هم 

 .کنن یقوم غرور آهو خط خط نی ا دادمیاجازه نم 

 .که با من کردن ی کار

  شناختنیقوم خدا رو نم نیا

 .دونستنیکه داشتن خودشون رو خدا هم م  یقوم با ثروت   نیا

  ت ی شد نگاهم رو از جمع   شترحلقهی سردار که دور کمرم ب  دست

خ که  م   یل یگرفتم  نگاه  آهو  و  کوروش  به   کردن یبا حسرت 

 . بودن یهم خنث یو تمسخر و برخ  شخندی ها با ن یلیخ

زد و سرش رو خم کرد گردنم   سردارنگاه کردم که لبخند  به

 .د یرو بوس
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  ؟ی خسته شد -

باعث شد مکث کنم و نگاهم   نیام   ی جواب بدم صدا  نکهیا  قبل

 .سمتش بچرخونم هیرو 

رو  با باال کش  شیشونی پ   ی اخم  رو  ارثش  انگار  داد   ده یسالم 

رو نتونستم   شی همه تلخ   نیباشم طلبکار نگاهم کرد و من ا

 .هضم کنم 

 .ظشیغل  ی و اخم ها شیهم طلبکار نیندادم به ا یجواب

 ن یبه خودش چسبوند که از چشم ام  شتریسردار من رو ب  اما

 .دور نموند 

 .زد  شخندین نیام نبار یا

 .بودم دهیند نی رفتار و تا به حال از ام  نیا من

  د ینبا  ایدن  نیا  ی با شروع کردنش به صحبت باور کردم تو  اما

 .میبه هم خون خودمون دل خشک کن  یحت
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بابامونو پرچم   ییآبرو  ییخوایهوووم م  یکن  کاریچ  ییخوایم -

 هااا؟؟  یکن

  داکنه؟یت و پ تا ادرس خانواده مادر  ی فرستاد لیوک

  .آورد نیی رو پا صداش

ب - برقرار    میبگ  مییایحاال  رابطه  زور  به  بابامون  گناهکار  که 

سقط کردنت تو رو به   ی کرده با مامانت پس چرا مامانت جا

 .آورده هااا ایدن

  ادم ینگاه کردم تا    نیام  ی جونم چشم شد به چشم ها  تموم

نداشت    ینرمش  چینگاه کردنش که از باال بهم بود ه  نینره ا

 .نگاهش  ی تو

 .داد  ادامه

با دن - جا    خواستیآوردن تو م  ایمادرت هم طمع کرده بود 

 ...پاشو سفت کنه 

 .شد  ریش  شتریب دیرو که د  سکوتم
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که کم از قصر    ی اومده تهران خونه ا  ی ده کوره ا  هیمادرت از   -

نداشت طمع کرده و با ناز و غمزه تو بغل بابام رفته شکمش 

  ی زندگ  ی داریخونه سرا  ی بوده تو  ی راض  یهم باال اومده اون حت

 ...کنه

تو  تموم و  کوب  ی زورم  محکم  و  کردم   ی تو  دمیدستم جمع 

 .... رضایعل  عهدیصورت ول 

که داشت با حرف هاش خون    شناختمیمرد و من نم  نیا  آره

 .کردیم گرمیبه ج

  م یمن خودم مستق  گفتیم  نینبود که داشت ا  ینیمن ا  مامان

بهش تجاوز کرده   رضا ی بودم که عل  دهی نه اما از گوشه کنار شن

 ...کفتار  هیمثل  یصفت یبا ب ی با نامرد

زدم    شخندیرفت کجام ن  ادمیدستم جمع شد    ی زورم تو  تموم

 .دمیصورتش کوب ی نداشتشون محکم با ضرب رو ی به آبرو

  ام شدن  رهیکه شوکه خ یینکردم به کسا توجه
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  نیوق زده ام  ی نکردم به چشم ها توجه

کمرم   ی گرنه رو  تیتوجه ام به دست سردار بود که حما  تموم

 .بود

 .کوه پشتم بود هیحواسم به وجود سردار بود مثل  تموم

بزنه   یکه انگار تازه از شوک در اومده بود خواست حرف  نیام

 .اجازه نداد نبار یکه سردار ا

خودم حال    ی جلو  ی اومد  نیبدم ام  یوگرافیبهت ب  دینکنه با -

 ...یکن یزنم و با حرف هات خراب م

 .دستش گرفت  ی کرد دستم و تو مکث

ها - ا  ی حرف  بهش  نده    ی ندار   مانیکه خودت هم  ادامه  و 

کنه    یکه ماه  یبه خاطر بغض  نییپا  ارمیبار فکتو م  نیچون ا

 .از حرف هات

 .و باال برد صداش

 .تموم شد شینما -
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 .دیفشرد و پشت سر خودش کش دستم

 .میکادو هم که داد گهید   میبر ناسوریهم تولد دا نیا -

 .بغضم منفجر بشه دمیترسی نداشتم حرف بزنم م دوست

و به عالمت مثبت تکون دادم که نگاه سردار روام کش    سرم

 .داد رونیب ی دار شد و نفسش و با کالفگ

نزن  وثید - حرف  خورده    هیپدرت    یب  ی ری میم  یبگو  گوه 

 ....حاال

 .هام گرد شد چشم

 ی دیجلو خودم خانواده ام فحش م  ی دار -

 .رو تنم کرد با فک فشرده نگاهم کرد کتم

 .اونم منم ی دار لیفام هینگو تو  ونیهذ -

رو  شالم آزاد  دور    ی رو  افتاد  خورد  سر  که  انداختم  موهام 

 .گردنم
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  له؟یمگه شوهر جز فام ‐

لبم جون گرفت سرش و جلو آورد    ی لبخند رو  دنیاز د  انگار

 .دیلبخندم و بوس

 شهیحساب م  لی خونه با رسم و شکل نشونت بدم فام   میبر -

 .نه ای
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 .نیزبون ام ش یرفت ن  ادمی دممیخند

 ...رفت نگاه همه مهمون ها ادمی

 ...برن به فاک یهمه چ اصال

ا  نیا  من کنار  بق  نیلحظه  مهم   ه یمرد خوشبخت  االن  اش 

 .تموم ستین

کردم بهش با اشاره گفتم بعد باهم    ی دور از آهو خداحافظ  از

 .م یکنیصحبت م 
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ماش  یلیخ سوار  ا  دونمینم  می شد  نیزود  با  حالم   نکهیچرا 

 ...شده بود مثل بچه دوساله   ری خوش بود اما چرا دلم بهونه گ

که توجه سردار بهم جلب    دمی بار هم ناخواسته آه کش  چند

 .شد

 .هست   کیتراف نطوریبود جلوتر هم تصادف شده که ا معلوم

 .رفتن یها جلو م نی ماش ی ا مورچه

 .نگاهم کرد  رهی خ  سردار

  فوز یاون پ  ی حرف ها  ری من نکنه هنوز فکرت درگ  یماه  یچ -

 .هست

که همه   ی ها  نی شدم به ماش   رهی؛ خهام رو باال انداختم   شونه

 .کالفه شده بودن کیتراف نیا ی انگارتو

 .بار چونه ام رو گرفت و به سمت خودش چرخوند نیا  سردار

کار -  من  نکنه  پر  ی هووم  ؟  رد    ودتیکردم  تازه  که  هم 

 ...ی کرد
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 .دمی و باز آه کش چپ نگاهش کردم  چپ

 .خدا که حرف هام بدون کنترل به زبونم اومدن به

زد خوب همه دخترها خوشحال    یآهو چشم هاش برق م -

 .جلو همه از عشقش بگه  ی مرد یوقت شنیم
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 .تر شده بود  قیچشم هام عم ی سردار حاال به رو نگاه

 .زنمی رفت که دارم با شوهرم حرف م ادمی

 .کمبود بزرگ شده بودم یبا کل یاز بچگ من

برام قصه گفته بود و موهام   ی مثل هم سن و سا لهام مادر   نه

 .رو شونه کرده بود

کنه.   زمیداشتم که من رو بغل کنه و روز تولدم سوپرا  ی پدر  نه

 .کنه قمیهام تشو تیموفق ی تو ای
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 .کردم  بغض

اول  ی زیچ  هی - با آهو آشنا شدم اون روز   نیبگم من  بار که 

 .بهش حسادت کردم 

 .کردم هیگر یحت

کنه انگار قصد داشت نفسم رو تنگ کنه    یو با بغض  دمیخند

 .ادامه دادم یباهاش دست و پنجه نرم کردم و با سرتق

زد و   یبا محبت باهاش حرف م  ی مادر داشت که طور  هی -

 یونیل یبراش م  تونستیپدر داشت درست نم  هینگرانش بود  

پدرش بدون   خواستیپول خرج کنه اما اگر آهو جونش و م

 .کرد یم مش یدرنگ تقد

 .خواستیخانواده م نیدلم همچ   شهیهم من

من فکر    شهیگوشه از ذهنش هم  هیداره    ی فانتز  ی هر دختر -

ب  کردم یم شخص  اون  بعدش  بشم  عاشق  اول   ادی قراره 

 .میخواستگار
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خواستگار خط    ی برا  یبرام سنگ تموم بذاره کل  رضایعل   قراره

 .و نشون بکشه

 .نشون بدن ی قراره خود دی و ام نیام یحت

 ...اما

  زد ینم  یکردم و چقدر از سردار ممنون بودم که حرف  سکوت

 .امیبا خودم کنار ب دادیو اجازه م

بلند  بعد رو   ی مکث  گوشه چشمم  از  اشک  قطره    ی باالخره 

 .صورتم سر خورد

 .بشه  زیاشک باعث شد صبر سردار لبر نیهم  انگار

ستبرش   نهیو  سرم رو به س  دیرو به سمت خودش کش  من

 .داد  کهیت

من اون شب تموم کارها    ومدیمراسم ازدواجمون خوشت ناز   -

 .باشه نیبهتر زیرو کردم که همه چ

 .دمیام رو باال کش ینی بچه دوساله آب  ب هیشب
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 .رو عقب بردم سردار با لبخند نگاهم کرد  سرم

 .عاشقت بشه یکس خورهیگوه م -

 .دم یهام گرد شد مشتم و به شکمش کوب چشم

  ها گم یرم م ها ذهنم دا   ی از فانتز -

 .پسر بچه تخس شونه هاش رو باال انداخت نیع

 .و عاشقتم یمهم االن که عاشقم -

 .و عقب بردم صاف سرجام نشستم و غر زدم سرم

 .کنمیدرد و دل م زنمی دارم حرف م رسرم یخ -

ناز جواب    یبا کل  میخواستگار  یی ایدوست داشتم ب  گمی م  دارم 

 .بله بدم

 .ی دیو فقط اون قسمت و شن ی دیکدوم و نشن چیه تو

 .فرمون ضرب گرفت ی انگشت هاش رو با

 .قفل شده بود نگاه کرد  ابونیخ  کی روبه رو که به خاطر تراف  به
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رو به سمتم چرخوند که به خدا من برق چشم هاش و  سرش

  ن یبده از ماش  یحی توض  ایبزنم    یحرف  نکهیاما قبل از ا  دمید

 .شد ادهیپ

رو باز گذاشت و نگاهم   نینگاهم دنبالش کردم که در ماش  با

 .زد ی کرد هنوز چشم هاش برق م

 .دوستت دارم -

داد زد و من شوکه   رینگاهش رو از چشم هام بگ  نکهیا  بدون

 .شدم

 .کردیم کاری مرد داشت چ ن یا ستاد،؛یقلبم از حرکت ا نه

م - عاشق   یاعتراف  هی  خوامی امشب  شدم  عاشق  من  کنمم 

ل خودمم شه اما شد  برسه ما   ی روز  کردمیکه فکر نم  ی دختر

 ی زندگ  فهممیشده تازه م  میوارد زندگ  یاز وقت  دم یبهش رس 

 ...یچ یعنی
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مرد   ی رو  لبخند سردار  گرفت  عمق  روز  ی لبش  قسم   ی که 

نم  خوردمیم زدن  و   هیچ  دونهیلبخند  دست  با  داشت  حاال 

 .کردیلبخندش رو برام خرج م ی دلباز

  عاشقتممم یماه -

 .که بعد تموم شدن جمله اش کرد خشکم زد ی با کار اما

مرد متکبر و پر غرور که با تموم ثروت و قدرتش زانو    سردار

 .زد من دستم و ناباور جلو دهنم گرفتم

 .درآورد  یکتش جعبه کوچک بی بهم زد از ج  ی چشمک سردار 

که از    ی ها تازه متوجه آدم ها  نیبوق ماش  ی بلند شدن صدا  با

 .بودن شدم شده ادهیهاشون پ نیماش

سردار که انگار منتظرم بود تا به   ی رو  دیدوباره چرخ  نگاهم

 .سمتش برم

 .شد ادهی پ نیناخوداگاه از ماش من

 .هوس عطر تنش رو کرده بود دلم
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ا  نیماش خواستم دستم رو جلو   ستادمیو دور زدم و جلوش 

 .رمیببرم دستش و بگ

 .شده بود بی و غر بی مرد امشب عج نیا اما

 .انداخت یقلبم رو به دور تند م  کارهاش

  ی چشم گرفت و پام رو رو   یجلو کل  یمچ پام رو به نرم  یوقت

 .زانوش گذاشت

ها  توجه به چشم  ها  ی نکرد  به چشم  نکرد  توجه    ی متجبم 

خ  یمردم و   یل یکه  حسرت  و  متعجب  و  شوک  با  هاشون 

 .کردنیتمسخر نگاهش م

ازش    یها کوچک  یهکه ما  یکیبار   ر یجعبه رو باز کرد و زنج  در

 .بود و درآورد و دور مچ پام بست زونیآو

حس   نکهیا  ی خشک شدم من، من کلمه ها عاجز شدن برا  من

 .کنن فی و حالم رو توص
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و کنار گوشم زمزمه    د یچی سردارکه دور شونه ام پ  ی ها  دست

 .کرد

و نخور تا من هستم مالک   یچ یوقت حسرت ه   چ یه  گهید -

 .تو یقلبم

ها  من قطره  با  رو  ی همراه  هام  چشم  از  سر   ی که  صورتم 

 .دمیخند خورد یم

[1/8/2022 2:51 AM] 

 2۳۶پارتـــــــ 

 .گذشتیاز ذهنمم نم یوقت حت  چیکرد که ه ی کار  سردار

 .و هق زدم اش فشار دادم  نهیبه س شتریرو ب سرم

 .کردیمرد داشت با من چه م نیا

شده صاحب   شی وقت پ  یلیمرد هم خ  نیکه ا  زدمی م  اد یفر  دیبا

 .قلبمم
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ا  دمیترسیهق زدم من م  اما با   دمیترسیکه بگم من م  نیاز 

 .سردار تنها بذاره  دنشیفهم

عل   من مح  چیه  رضایاز  نبودش    دمیند  یبتوقت  اما  بودم  و 

 .کنترم من رو شکسته بود

 .مردم یحتما م  زدی سردار پسم م ی اگر روز اما

 .من و معتاد محبت هاش کرده بود سردار

 .وجودش  معتاد

 ...طپش قلبش  معتاد

من    نیا به  شب  ادیمرد  طعمش  داشتن  دوست  بود    ه یداده 

و  شهیدهنت کم کم آب م   ی آبنبات هست مثل آبنبات که تو

دهنت   ی تو  ایدندونت دوست نداره تموم بشه    ری ز  رهیمزه اش م

 .خورد بشه

 .ی رو ساعت ها مزه مزه کن ن یریطعم ش نیا ی دار دوست
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ها سرم رو عقب   نیبوق ماش  ی ها و صدا   غیسوت و ج  ی صدا  با

 .بردم

 .کردمینم آدم ها حالم رو درک دنیبا د اما

گونه هام جمع شد رو   ی که تو  یخون  یحت  دم یکش   خجالت

 .حس کردم

 .دیحالم لذت برد که خند دنیانگار از د   سردار

 .لذت نگاهش کرد با

 .شدیلبخند جذابتر م با

کردن بهم   یهام و از پاهام درآوردم و تازه حس زندگ  کفش

 .دست داد

 .باز شد  شم یکه به پابندم افتاد ن نگاهم

شب    نیاز بهتر  یکیامشب    شیشب من بود با تموم تلخ  امشب

 .من بود ی ها
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زن رو    نیاوج هق زدن هامم حس خوشبختر  ی امشب تو  من

 .داشتم

در   دنیشن  با سمت  به  رو  سرم  خواستم  در  شدن  بسته 

 .سردار دور کمرم حلقه شد ی بچرخونم که دست ها

 .کنار گوشم خمار بلند شد صداش

 .بمونم داریتا صبح ب  خوادیدلم م -

 .دم یخند

 .ی کن ی قراره شب زنده دار -

 .دم یکش یشی نما ازهیشل شد؛ خم شمیگفت که ن یهوممم

 .کنم یمن که دارم غش م-

که   د یطول نکش  شتریب  ه یکردم ضدحال خورد اما چندثان  حس

ز د  ری دستش  و دست  و رفت  و    ری ز  ش ی گیپاهام  گردنم من 

 .دست هاش بلند کرد  ی رو
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 .هم زمان شد. با گره خوردن دست دور گردنش  غمیج  ی صدا

 .بهم زد ی چشمک  سردار

 .ت یاز سوار ی امشب لذت نبر ییخواینگو که م -

 .کنم یهام گرد شد اما نتونستم لبخندم رو مخف چشم

از لبهام گرفت اما    یطاقت کام  یسرش رو خم کرد ب  سردار 

 .نکردم ی باهش همکار یوقت ومدیانگار به مذاقش خوش ن

که گفتم باعث شد لب هام از هم باز    یرو گاز گرفت آخ  بمل

دهنم    ی بشن و سردار از فرصت استفاده کرد و زبونش رو تو

 .فرو کرد

 .قصد نداشتم تا ناز کنم شی چندلحظه پ نیهم  انگار

رو محکمتر دور گردن سردار    اد ی  یچ  همه هام  رفت دست 

 .حلقه کردم 

 .گفتم یهووم
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به حالم    یصورتم پ  دنم یسرش رو عقب برد انگار با د  سردار 

 .دیگلو خند ی برد که تو

 .جواب دادم  ییخودم با پرو مثل

 .کنم وجودم حس  ی تا صبح شوهرم رو تو  خوامیامشب م-

مبل لم ور گذاشت نگاهش به   ی هام برق زدن من رو رو  چشم

 ی قاشق خورده بودم و حاال رو  هیسمت نوتال که فقط ازش  

 .بود نگاه کرد یعسل زیم

توض  الزم ذهن  ح یبه  نگاهش  با  من  و  نبود  رو   تشی دادنش 

خودم دست و    ی برا  یزرنگ  نیذهنمم به خاطر ا   ی خوندم و تو

 .هورا زدم 

 .دوست دارم با نوتال امتحانش کنم -

نگاه مصمم   یحرفم اول متعجب شد اما وقت  دنی از شن  انگار

 .د یرو د

 .شل شد  ششین
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ه   چه بود که سردار  برا  چیخوب  سخاوتمند    گرانید  ی وقت 

 بده لینبود تا بهشون لبخند تحو

ادت قاتل اگه بود من به احتمال نود درصد به خاطر حس  که

 .شدمیم

 .سردار متعجب نگاهم کرد که.دمیموصوع خند نیفکر به ا با

براش ابرو باال انداختم و سردار هم که قربونش برم باهام    که

 .به باسنم زد یمحکم یلیندار شده بود س 

 رنه یلبخند م  نطوریا کنهیفکر م یتوله من داره به چ -

 .بزرگتر شد لبخندم

  من عاشق نوتالم -

که چشم هاش    کردم یداشتم با حرف هام سردار و مست م  انگار

 .خمارتر شد
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و به    دمیمبل محبوبم دراز کش  ی رو  نیبا سوتخجالت    بدون

زده بود نگاه کردم که سرش رو جلو    مهیسردار که حاال روام خ

 .آورد و لبهامون به هم گره خورد

ا  انگار آخر  نیاول   نیکه  باشه طور  ن یو  امون    ی لبها  ی بوسه 

 .میدیبوس یو م گریهمد

رو  دست لغز  ی سردار  ب  دی تنم  بهش   شتر یمن  خودمو 

 .چسبوندم

  .ام رو چنگ زد نه یکه سردار س دمیدهنش آه کش ی تو

و من هر لحظه    دیداغش به گردنم خورد گردنم رو مک   نفس

 .و تاب خوردم  چیتنش پ ری قرارتر ز یب

 .اومد  یخوشش م کرد یام م وانهید نکهیکه انگار از ا  سردار

 .صداش کردم دی لرز یکه م ی صدا با

  سردار -

  جانم دلبرم-
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 .حست کنم  خواممممیتمومش کن م  -

شده ام رو بدون توجه به   خیس  نهیبرد و نوک س  نیو پا  سرش

 .دم ینال  نبارینه ام که ات نی چنگ زد به پا  د یحال من مک

  سردار -

 .باال آورد از روام بلند شد  سرش

 .تموم کنم ییخوای م میهنوز تازه شروع کرد  -

که کمربند شلوارشو باز    نطوریحرص نگاهش کردم که هم  با

 .دیخم شد لبمو بوس کردیم

 .تا صبح  یبرام ناله کن دیفقط با میاخم ندار -

با چشم هام قورتش دادم تن لختش رو که    دم یخند  مستانه

 .بهم زد یچشمک دینگاهم و د  یوقت

 .ستادینوتال رو برداشت و جلوام ا ظرف

 .دمیم نطوری سردار رو ا ی بار بود که چشم ها  ن یاول آره

@DONYAIE M
AMNOE



627 
 

 .دی درخش یم  یطور خاص هی

 .زدیتنم لر هیثان ی برا

نه    دمیترس  کردمی که م  یحس خوشبخت  نیته دلمم از ا  من

 .خوف کردم 

  ی مبل رو  ی که جلو  د یانگار که حس و حال رو فهم  سردار 

شونه ها و   ی دوپاهاش نشست و من نگاهم از چشم هاش رو

 .دیستبرش لغز هنیپهن و س

مچ پام رو گرفت و سرش رو جلو آورد کنار پا بندم رو   سردار 

 .دیبوس

 .شدمیو با هر بوسه اش  داغ م دی اومد بوس باالتر

چنگ زد به باسنم و زبونش رو دور نافم   دیرونم رو بوس  ی رو

شده ام   خیس  ی ها  نهیرو دور س  ونشیو باال تر اومد ز  دیکش

 .دیکش

 .و دست هام و دور گردنش حلقه کردم  دیآه کش  که
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 .نگاهم کرد کردیبا همون نگاهش که دلم رو قرص م سردار

 تت یهر کس بخواد اذ  یهستم نترس،؛ تو جان من  یتا وقت -

 .خوب دمیکنه خشتکشو جر م

 .پاهام جا داد ونیگفتم که سردار خودش و م یهووم

هر   ی ناله ها  ی هم با هر ضربه اش صدا  ی به چشم ها  رهیخ

 .دیچ یخونه پ ی دومون تو

 .میجاهامون رو باهم عوض کرده بود حاال

بود و من هم تن لختم رو راحت    دهیمبل دراز کش   ی رو  سردار

 .تنش لم داده بودم ی رو

  ی اش گذاشتم و نگاهش کردم که هومم  نهیس  ی ام رو رو  چونه

 .دیگفتم و انگشتش رو جلوتر آورد و خند

 دختر کوچولوم موقع خوردن آبنباتش دور دهنشو نوتال کرده  -

 .و تکرار کردم آبنبات دیخودش خند مثل
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چونه ام   ی و زبونش رو به نوتال که روسرش رو با ال آورد    که

 .دیبود کش

 .باسنم گذاشت ی هاش رو رو دست

 .بهشون دارم هووم  یاراده ات خاص یدونست یم -

بشر منتظر اشاره بود    ن یحدقه چرخوندم و ا  ی هام رو تو   چشم

 .تا راند دومم رو شروع کنه

 .ذهنش رو منحرف کنم نکهیا ی برا

 ی ا  نه یهام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم و به س  دست

 .لختش فشار دادم

 تا فردا ظهر ممیبخواب ادیخوابم م -

 .گرفته  شیانگار سردار شوخ اما

 .میفتیجمع کن راه ب لتویپاشو حموم کن بعدش وسا -
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 چسبونمیبهش م  شتریو خودم رو ب  میگویم  یبه شوخ  ی باشه

 که سردار متوجه پ

به    شودیم رو  س  ک یحرفش  که  نکردم  حساب  هم   یل یورم 

 .کشمیم غیزند که ج  یم می باسن تاقچه ا ی به رو یمحکم

 .سوختمم ووونهید -

 .دیگویم یهووم

 محکمتر بزنم ی کردیالتماس م شی پ قهیدو دق -

 .کنم یچپ نگاهش م چپ

س  ی تو - بود  داغ  تنم  بودم  حال  یلیحال  حال  یهات   م یبه 

 .کردیم

 .دهدی مشتش فشار م ی ورو ت باسنم

 ..من پاشو یسکس  ستیاما وقت ن کردمیدوباره تنتو داغ م -

  .کنمیاعتراض م  نبار یا
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 .بخوابم خوامی نصف شب م مینکن کجا بر تیسردار اذ -

 .میچهار صبح پرواز دار -

که با لذت   نمیشی شکمش م  ی رو   خیتموم شدن حرفش س  با

 .کندیشده اش نگاه م خ یگرد و نوک س ی ها نهیبه س

 .کشد یپهلوهام م ی رو نوازش وار رو دستهاش

  .؟یپرواز چ -

 .دهدیجواب م  ردی نگاهش رو از تنم بگ نکهیسردار بدون ا اما

مدت    هیکردم    دا یفکر کردم کجا ببرمت که باالخره پ  یکل -

 ی دب میریم

 .صورت متعجب پهلوهام رو فشار داد دنید با

  ی دوست ندار -

 .شونه هام رو باال انداختم الی خ یو ب  دمیخند

 .نه ایتا حاال نرفتم بدونم دوست دارم  -
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من اجازه ندادم  فکر به   نباریلبش خشک شد اما ا  ی رو  لبخند

 .گذشته حالمون خراب شه 

جا  رضا یعل - اون  خاص  ییاز  ات  اراده  بهم  م  یکه   ی داشت 

 ...عرب ها نایا  یبرم دب دیترس

 .خندم ی پروا م یب کنهی که م یغرش با

  ار یها منحرف منظورم خواستگاره دوست نداشت من و به د -

 .غربت عروس بده

 .ابروهاش گره افتاد و انگار قصد باز شدن هم نداره نیب اما

 .بوسم  ی ابروش و م  نی و اخم ب  برمیسرم رو جلو م   ی با لوند  که

 ...آقاهه -

 .ده ینم یجواب

 .بوسم یهر دو چشمش رو م  ی رو نبار یا

 .شمیشلوار الزم م یاخم کن یگینم -
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 .کنهیدر جوابم تنها سکوت م و

 .بوسم یاش رو م  ینیب ی رو  طنتیش با

  سردار جونم -

پس    برهیکه راه انداختم داره لذت م  ی باز  نیاز ا   کنمیم  حس

 .بوسمیگونه اش رو م ی . رو دهمیادامه م

 .االن گنده بک  ی باهام قهر -

 .پردی پلکش م ی کلمه گنده بک گوشه ا دنیشن با

ه  من پا  نبار یا  جانی با  به  رو  م   نییدستم  اش  و    برم یتنه 

به چشم هاش    ره ی و خ  ذارمیلبش م  ی که لبم رو رو  نطوریهم

 .هستم

 .رمی گیدستم م ی رو تو   آبنباتش

و سرش رو   رهیگ یو لبم رو گاز م  زنهی م  یحرکت  هیباالخره    که

 .کشهیعقب م
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دور دومم اماده ات    ی پرواز بشم برا  الی خینکن ب  ی کار  یماه -

 .کنم

ها واقعا  ی اخالق و لوس باز نی ا کشم یدستم رو عقب م ی تند

 .دم یاما انجامش م   دهیاز من بع

 .؟ی کرد یاالن آشت  یعنی

ن  کیبا    سردار رو  زیخ  میحرکت  رو  و من  شونه اش    ی شد 

رو از  هم  ی انداخت  شد  بلند  تو  نطوری مبل  رو  باسنم   ی که 

 .چلوندیدستش م 

نگاه کنه اون وقت اگه جرش ندم سردار   مین  ه یبهت    یعرب -

 .ستمین

ع  من ا  ونهید  ن یواقعا  خاطر  به  و   نکهیها  سردار  حسادت 

 .خندمیکردم م  کی تحر

ساک جمع جور به درخواست   هیدوش دونفر جمع کردن    بعد

 .میسردار اماده رفتن شد
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  ستاده یسردار دو قدم جلوتر از من ا  میفردگاه بود  ی ما تو  حاال

 .کردی بود و داشت با تلفن صحبت م

 .رمینگاهم رو ازش بگ  تونستمینم من

ترسناک بودنش واقعا معرکه   نی که دارم در ع  ی حس  نیا  ایخدا

 .هست 

 ی رو  رهیمرد هم طپش قلبم م  نیبا نگاه کردن به ا  یحت  نم

 .هزار

سنگ  سردار انگار  باال   ینیکه  رو  کرد سرش  رو حس  نگاهم 

 .آورد

  لو یدلم ک  ی شدم و تو  یکه بهم زد من غرق خوش  یچشمک  با

 .کله قند اب شد لویک

دوست   ی مردش اونو طور  نکهیجز ا   خوادیم  یزن چ   کی  مگر

 .هست نیکره زم  ی داشته باشه انگار تنها زن رو

 .دادیسردار اون حس رو به من م حاال
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 ...حرفش و رفتارش و نگاهش با

 .گذاشت  بشیج ی و تو  لشیسمتم اومد و موبا به

  ی اروم   ی دوستش گرفت و با صدا  ی دستم رو تو  نشست   کنارم

 .د یپرس

 .حال عروسکم چطوره -

 .ده بود غرق لذت شدمکه بهم دا یاز لقبل من

 .شل شد شمیکنم و ن ی خود دار نتونستم

 .اوردم نییخودش صدام رو پا مثل

 توپ توپم حال و احول کمرت چطوره گنده بک -

 .جوابم برق زد دنیهاش از شن چشم

 .یدونست یم شمینم ریمن با تو پ -

 ؟یاالن جوون یعنی -
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که جوون    نشی با پوز  دمیاون موقع نشونت م  م یدیرس  یوقت -

 .نه ایهستم 

 .و کنار گوشش بردم سرم

 ...ی بهم نشون بد  یتو عمل  نمیجوون من عاشق ا -

[1/8/2022 2:51 AM] 

 2۴۵پارتـــــــ 

 .کردم یمرد داشتم لذت م نی از هر لحظه از کنار بودن ا من

 .تا خودم رو لوس کنم کردیم ی با رفتارهاش کار سردار

هم ناز    دیبا  ی ناز کش دار  یوقت  گفتنیم  یوقت  دمیفهمیم  تازه 

 .یکن

بود و من نه ترس داشتم نه استرس   ریبدون تخ   مونیهوا  سفر

ا  دیشا خاطر  سردار    نکهیبه  سفر  مدت  توتنوم  رو    ی دستم 

 دستش گرفته بود

@DONYAIE M
AMNOE



638 
 

من    ی تو  شیکی که    ی هندزفر تو  ش ی کیگوش  گوش   ی هم 

 .خودش بود

 .شد یپخش م ی خارج کیموز

  دمشید ی مجاز  ی تو  فضا  ای شهیهم یدب

 .دمیشن  دی و ام نیام  ی از گفته ها ای

 .اومد یبار م  نیسال چند ی که عاشش بود و تو دیام

بودم    نجایا  یبود با کس  نیمهم ا  نجامیحاال مهم نبود من ا  اما

ا ا  باینام ز  یدب  نیکه واقعا  ا  به خاطر وجود سردار    نکهیبود 

 .اومد یم  بایز نجا یا ی برا

 .کردم  یغربت نم احساس

که کم   ی ها کشف حجاب کرده بودن طور  یلی خ  ما یهواپ  ی تو

 .بخندم ی بلند ی مونده بود با صدا

 .من با همون لباس هام بود اما
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 .کاپشن دست سردار بود فقط

و گرفتن چمدونمون سردار من رو   مایشدنمون از هواپ  ادهیپ  با

 .کرد  ییراهنما

 .من از همون لحظه شروع کردم اما

 م؟یاالن قراره هتل بر -

 .نکن زیسوپرا گهیمن و د -

م - زودتر  م  یگفتی اگه  بهت  رزو    گفتمیبهم  اتاق  کدوم هتل 

 .یکن

 سرداررر  -

  .میقراره چند روز بمون -

 ن یجواب بده فقط به ا  نکهیتموم مدت هم سردار بدون ا  وووو 

 .کردی نگاه م جانمیه
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به سمت خودش  و دور کمرم حلقه    دستش رو  و من   کرد 

 .د یکش

 ...تو هم بغلمه پس  ی جا  شتمیمن پ میهر جا بر -

 .حرف دلم رو زدمضد حال نزدم  نبار یا

 ..منم تو بغل تو هستش پس  ی و جا - 

 .دیخند

 ؟یکن یجواب دادن سوال برام طرح م ی توله جا -

 ؟ یپس چ - 

 .ستی ن یحرف رممیاون لحظه بم  یتو بغلم یوقت -

  ذهنم ی داشتم تو  ی مثل تموم دخترها فانتز منم

با    گرفتیو زمان دلم م  نیکه از زم  یگاه  شی دوسال پ   مثال

طور مثل سردار    نیبود که هم  ی ذهنم مرد  ی تو  س یچشم خ

 .پناه دل شکسته ام می کس یبود پناه ب میپناه تنهاگ
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 یبرس   ی مرد  ن یقراره به همچ  گفت یم  یکیهنون وقت    اکر

 .چرت نگو گفتمی و م  دمیخندیم

 .بودم  دهیرس  ی مرد نیحاال من به همچ  اما

و به   ستین  یشوهرم کم آدم  دمیبله من تازه فهم  مینرفت   هتل

 .میخر پول هست یقول

با    دمیفکر خند  نیبا هم  و و  کرد  نگاهم  که سردار متعجب 

 .قهقه ام بلند شد ی نگاهش صدا دنید

 .خودش نگاه کردم ی بود برا ییالیونه که نه وخ به

 .باال داد  ییتک ابرو  سردار

 .ه یک  شیقربون خنده هات اما بگو باعث و بان -

 .خودش اشاره کردم  به

 .خندمیدارم به خرپول بودن تو م -
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که لب هام و   کردیگرد به من نگاه م ی حاال با چشم ها سردار 

 .گفتم یغنچه کردم و هوم

 .شد   یبه چ  یبرداشت تا بتونم دوتا دوتا کنم چ  زی سمتم خ  به

 .شونه اش انداخت ی من و رو  سردار

 ..گهیخرپولم د یگفتیم  یخوب داشت -

 .کردم  ی به صدام ناز قاط کمی دمیخند

 .پهیآپشن هست ها آقا خوشت هیخو خر پول بودن االن  -

 .باال رفت  از پله ها   سردار

 ...گهیهم هستم د پ یپس خوشت -

 .زدم  یثیخب  لبخند

  ها ی رو دار ی کالن آپشن شوگر دد  پیخرپول و خوشت -

 .گذاشت  نیتموم شدن حرفم سردار من و زم با
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شده نگاهم کرد که انگشتهام و در هم گره    زی ر  ی چشم ها  با

 .زدم

از حق نگذر - که    یاسم قرص  ی دار  یکمر سفت  میاما خوب 

 ..هیچ  یکنیاستفاده م

سردار از خباثت برق    ی بار چشم ها  نیتموم شدن حرفم ا  با

 .زد

 ..توله سگ   یکن   ف ینشونت بدم ک  ی رمردی و پ  ی شوگردد  هی -

 .شدم ره یفرار کرد. به چشم هاش خ ی جا به

با رسم و   هی - اونم  اعتراف کنم من عاشق نشون دادن توام 

  شکل

 .دیگشاده شده نگاهم کرد و خند ی با چشم ها سردار

زودتر بغلم کنه تنم عادت کرده بود به تنش گوشم   زدمیله م  له

ش  تند نفس هاش دستها  ی صدا  دنیعادت کرده بود به شن

گردنم فرو برد    ی که سرش تو  نطوریو هم  دیچ ی که دور تنم پ
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انداخت بدون   یمبل راحت   ی من رو به سمت عقب برد و رو

و    دگردنم بکشه دکمه شلوارم و باز کر  دنیدست از بوس  نکهیا

 .دیو غر دیکش نییپا یحرص

  تو خونه لباس نپوش توله -

 .تنه ام نییکه سردار چنگ زد به پا  دمیخند توگلو

 ...هلو هستم نیعاشق ا -

 . بهش چسبوندم شتر یو خودم رو ب دمیکش یاه

 ی پرواز بودم اما با هر لمس سردار بدنم و انگار خستگ   خسته

 .بست یاز تنم رخت م 

 .دیبازم تو گلو خند   مین ی چشم ها  دنیبا د سردار

 .نم یبیم ی کرد سیتوله خ -

رو  لبهامو و بوس  ی غنچه کردم  ر  دمیچونه اش  ته    شش یکه 

 .باعث خارش صورتم شد
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تن من شل   دی انگشتش و پشت هم چاک بهشتم کش  سردار

 .تر شد

برم فضا سردار دستش و عقب    خواستمیهمون لحظه که م  انا

 .دیکش

 .شد  رهی خ  سشیخ  ی انگشت ها به

 ی و آپشن شوگردد  رمردمیکه من پ  یگفتیم  یخوب داشت -

 .دارم خووب

 .دمیکش غیج

  سردار -

 .من یجوونم گربه وحش -

 دم ی هام و برچ لب

 نکن تمیاذ -
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م  یوقت  ن یا  ی ها  چشم غل  زدی برق  لبم من  رو  تر   ظیلبخند 

 .شدیم

  ن یحاال جونم بند جون ا  شمیوابسته نم  کرد یمن که ادعا م  چرا

 .مرد شده بود

 .به تنم لختم نگاه کرد  یفتگ یبا ش سردار

 .یشدم خودت گفت ری سالمه پ ۳8کردم من   تیاذ یمن ک -

 .برداشتم و دستم و دور گردنش حلقه کردم زیخ

 .ها هنوز ازدواج هم نکردن یلیسال مگه سنه واا خ  ۳8 -

انگشتهاش   ونیام رو م   نه یتک ابروش رو باال داد و نوک س  بامزه

 .گرفت

  عه -

خند  از زدنش  پا  دم یطرز حرف  سرم  س  نییو  و    بکیآوردم 

 .دمیگلوش و بوس
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 ...ی ریپ  یزنی خودت برچسب م ی رو -

 .خندون جواب داد ی همون چشم ها با

بعد نظر تو نبود که من    زنمیمن خودم به خودم برچسب م -

 ...رمیپ

 .هام و لوچ کردم  چشم

ک - هم   یمن  من  وا  من   ۱۶گفتم    شهی گفتم  از  که  سال 

با  یعال  ی بزرگتر اصال  واهلل  آدم    دیهم هست  سال  ۱۶شوهر 

 ...بزرگتر باشه

 .د یچی هاش و دور تنم پ دست

 ...بچه  زیزبون نر -

 .هوا گفتم یب

تو  خوامیم - و  محبتم  خدا  که  بخونم  شکر  دلت   ی نماز 

 ...گذاشته
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 .که زدم خشکم زدم  یخودمم بعد از حرف یحت

[1/8/2022 2:51 AM] 

 2۴8پارتـــــــ 

کردم نفسش حبس شد نگاهم کرد. فقط نگاه انگار دنبال    حس

 .نه ایهستش  قت یبود بفهمه حرفهام حق نیا

 .دیچ یدور چونه ام پ یبه نرم انگشتهاش

 ...خورد به چشم هام ه یبخ نگاهش

 .شد رش ی که دلم و اس ی بود یزن نی و آخر نیاول -

 .دی چونه ام کش ی رو نوازش وار رو انگشتش 

مثل    هیحسم    نیا  خوامینم - توهم  دارم  باشه دوست  طرفه 

 .یخودم بش

 .ندادم ادامه نداد یجواب دید یکرد وقت مکث
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هستن و اما من   نه یاتاق همه جلوام دست به س  ن یاز ا  رونیب -

 ...ام گوش به فرمانتم  نهیتو فقط تو دست به س  شیپ

 .کردیبه لبخند باز شد؛ سردار هنوز داشت نگاهم م لبهام

 .دیام رو بوس ی نی و جلو آورد و نوک ب سرش

کن خوب به  ینترس از فردا؛ از امروز لذت ببر امروز و زندگ  -

لحظه  از هر  فقط  تو  بهش  فکر کنم  بذار من  نکن  فکر  فردا 

 .لذت ببر  تیزندگ

بهش بگم من هم دوستت دارم متوجه   ترسمیبود که م  دهیفهم

 .ترسم شده بود

  ی نگاهم رو از چشم ها  تونستمیطلسم شده بودم و نم  انگار

 .طلسم شده بودم رمی سبز رنگش بگ 

ترس بود که بتد   نیغرور نبود ا  نیهام بهم قفل شده بود ا  لب

 .بود ده یکس  ری بند وجودم رو به زنج

  از دست دادن محبت ترس
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  از دست دادن لبخند ترس

 ...از دست دادن خود سردار  ترس

ند  تونستم ینم  من محبت  من  ببرم  لذت  امروز  توجه   دهیاز 

 ...شدم براش سرد بشه یلیسردار بفهمه ل دمی ترس یم دهیند

 ...بود دهی ترس داشتم و سردار فهم من

اش    نهی و من و به س  د یچی دور تنم پ  چک ی پ  هی هاش شب   دست

 .فشار داد

  بفهمم یتو جون من -

اش فشار دادم و لب باز نکردم و در عوض    نهی و به س  لبهام

 .دمیکش  ادیدلم فر ی تو

 .وقته یلیخ ی توهم شاهرگم شد -

 ن ی مثل  من هم  گذرنیفهمه ساعت ها چطور م  یآدم نم  یگاه

 .حال و دارم
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رفته. سردار که انگار قسم   ادمی و زمان کنار سردار از    ساعت

کنه تا من هر لحظه تو دلم هزار بار    ی خورده با رفتارهاش کار

 .ذوق مرگ بشم 

هست راستش    ییایباور کن رو  ست یخوب ن  یکل همه چ   در

همه    نیزنه من ترس دارم از ا  یدلم شور م  یو بگم هر از گاه 

 .همه لبخند  نیمن ترس دارم از ا یخوش

اش سردار برام خاطره   ه یکه هر ثان  ی روز گذشت سه روز  سه

که سردار. هر کجا تونست خفتم کرد و کام  ی ساخت سه روز 

 .حواله ام کرد یگرفت از لبهام و چشمک

 م یدر جواب چشم غره هام و دست و دل بازانه لبخندشو تقد 

 .کرد

 طنت یش  دیماه عسله با  هی  مینداشت   ی توله ما که نامزد باز -

 ...خوب میکن

 .دمیخندیجوابش م در
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 .یکن ینم طنتیتو که اصالن ش -

 .کرد یو باسنم رو اسکن م نهیچشم هاش س  با

 ...آخه شمینم ریکه من س طنتیبا ش -

 .نداختم یرو باال م  ابروهام

 ...یشینم ریراه نرم س یمن پنگوئن ینکن ی بله آقا تا کار  -

 .داد یبا شور جواب م زدی بار قهقه م نیا

 ...بدم  ادتیامشب  خوامیم دیجد نشیپوز هی -

 نمیدونسن من هالک ا  یتموم چپ چپ نگاه کردنم خوب م  با

 ...دیجد نشیبده پوز ادیبه من 

* 

تنم نگاه کردم. سردار    ی رنگ تو  یشمی  ینیکیبه ب  نهییآ  ی تو

  ی فضا داشت پخش م   ی هم تو  یتیاستخر بود و آهنگ ال  ی تو

 .شد

@DONYAIE M
AMNOE



653 
 

آروم به سمت استخر   ی گرفتم و با قدم ها  نهیی رو از آ  نگاهم

 .کرد  یرفتم که سردار داشت شنا م

نگاهم رو حس    ی نیانگار سردار سنگ  دمیاستخر که رس  کنار

 .کرد که سرش رو باال آورد 

 .دی افتاد دلم لرز  سشیخ  ی که به صورت و موها نگاهم

 ..و تنم گر گرفت  شی عضالن  ی سر شونه ها   ی رو  دیچرخ  نگاهم

 .ر گذاشتدست هاش و به لبه استخ  سردار

 ...ی شد یچ -

 .که تازه به خودم اومده بودم اخم کردم من

کنم زبونم مو درآورد از بس    ینم   یباهات آشت  شم یخر نم -

 ...میگفتم بر

 .دی حرفم پر ونیم

 ...نیمن تو رو با ا یماه -
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 .تنم اشاره کرد ی تو ینیکی دستش به ب با

ملت نر خر   هیکه    ستم یجمع بعدش صاف صاف وا  ی ببرم تو -

تنت لذت ببرن منم نزنم گردنشونو بشکنم هوووم به   دنیاز د

 ...ه ینظرت شدن

 .چشم نازک کردم پشت

هر چقدر گفته بودم من و ببر نبرده بود و امروز    شی دو روز پ  از

ما با  من  نداره  بود دوست  گفته  باالخره  ب  ویهم  تو   ینیکیو 

 .شمبا یاستخر عموم

تو  حاال و  ی هم  داشتم    م؛یبود  الشیاستخر  دوست  هم  من 

 ی کرد که من ماه  شدیدونفر بدون مزاحم باشم اما خوب چه م

 .بودم

 ..آوردم یاما و اگه م هی شهی حتما هم دیبا
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  تونست یبدنش نم  دنیبا د  یخودش خبر نداشت اگه زن  سردار

و حتما    شدیمن با شکست گردن دلم خنک نم  رهی ازش نگاه بگ

 ..کشتمش یم دیبا

 ...دمی سرم خند ی تو  ی فکر ها از

کش  اما ج  ده یبا  پام  مچ  تو   دمیکش  غی شدن  شدم  پرت    ی و 

 ...آب

شروع کنم دست و    نکهیآب فرو رفتم و قبل ا ریشدت به ز  به

 .پا بزنم

 .بغلم قرار گرفتن ریسردار ز ی دستها

 .دیشدت باالم کش با

 .از اون باال قشنگ صداتو نداشتم  یگفتیخانم م  یخوب ماه -

رو   دندونهام ا  ی و  قبل  فشاردادم  ب  نکهیهم  خودش   ادم یبه 

 .چنگ زدم به بازوهاش

 ... یانگول لیگور یانگول لیگور -
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 .بلند قهقه زد ی صدا با

 .کرد بچه ری باز سوزنت گ -

 .کردم  ز ی هام و ر چشم

ام چرا س - آقابزرگ من بچه  تو قنداقه بعد هم    یرمونیبچه 

 ...ی ندار

بغلم   ریباال رفت دستش و از ز  یلبش به طرز جذاب  ی ا  گوشه

 غی مشتش گرفت و چلوند که ج  ی ام رو تو  نهی برداشت و س

 .زد

 ...سردار -

 .کرده فقط زبونت رشد  کلت یه ییجوون سردار تو جا -

 .ام ادامه داد  نهیهمنطور به مالوندن س و

نداشتم حتمااا تا االن   یکنیزبونو دارم هر شب کبودم م  نیا - 

 .ی منو خورده بود 
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 .و کنارگوشم خم کرد سرش

ندار - ک  ی عنیبخورمت    ی دوست  ج  هیاون.    کشه یم  غیپس 

 ..سردار تندتر سردار محکمتر هووم

مشتش بود   ی ام تو   نهیس  خوردیداغش به گردنم و م  ی نفسها

 .رمینجواش باعث شد گر بگ  دنیو در کنارش شن 

 ...شمیتو از امشب کتلت م ییخوایاهان زن کتلت م -

 .لبهاش گرفت ونی گوشم و م الله

 ...ی انجامش بد  ینزن که بعدش نتون یبچه حرف -

 .نگاهش کردم ی برخورد جد  بهم

 ...یدست باال گرفت ی ادیواالحضرت خودتو ز -

 دن یتنم شروع به رقص  ی کرد دستهاش رو  زیهاش و ر   چشم

 .کرد

 .دهنم و قورت دادم  اب
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هر طور من    دی قرارت کنم اون موقع امشب با  یاگه بتونم ب -

 .هوووم میبخوام  سکس کن

 .زدم شخند ین

 ؟ یچ ی اگه شکست بخور -

و    دی گردنم کش ی جواب لبهاش و رو  ی رو جلو آورد جا  سرش

 .من دوباره آب دهنم و قورت دادم

 .مرد شوهرم بود نینبودم درست اما ا یول

مدت قشنگ قلقم رو بلد بود   نیا  ی بود مثل عقاب و تو  زیت

سنگ   دونستیم از  که  منم  بدم  وا  تا  کنه  لمس  و  کجام 

 ...نبودم

 .شونه اش گذاشتم و عقب هلش دادم ی و رو دستم

 .یکنیم  کاریچ ی دار -

 .جواب منو به گوشه استخر هول داد ی جوا  سردار
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 .کنمیم  کاریبه نظرت دارم چ -

 .چپ نگاش کردم  چپ

 ..شنا کنم خوامیولم کن م  زی سردار مزه نر -

کار کوچولو   هیخانوم فعال    یخوب ماه  یشنا کن  ییخوایم -

 ...یشنا کن یتونیبعدش تا شب م میدار

برا  نیا  ی تو  دونستمیم منم  بازنده  پافشاری   نیهم  ی شرط 

 .کردم 

 ...شنا کنم خوامیمن االن م -

و باز شد. لبه    د یو کش  میجواب دادن بند سوت  ی سردار جا  اما

نگاهم   کنهیاستخر انداخت مثل گرگ که به طعمه اش نگاه م

 .کرد

 .شد  یدلم پاکوب ی نگاهش تو از

  ن یا  ی وا  یماه  ی وا  کردیمرد شل م  نینگاه ا  دنیاز د  یحت  من

 ...کرده کاریمرد باهات چ
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االن هشتادو پنج شده اون همه که روش من کار    زتیسا -

 .کردم 

 .هم فشار دادم  ی و رو لبهام

 .توجه بهم که خودم رو منقبض کرده بودم بدون

  دی ام نوازش وار کش  نهی س  ی گردنم تا رو  ی رو از رو  انگشتهاش 

 .و سرش رو جلو آورد

شد   دنیلبهاش گرفت و مشغول بوس  ونیکه لبهام و م  نیهم

 .هام هم تو مشتش فشار داد نهیس

 .تموم توانم خودمو منقبض کرده بودم با

 .نکنم و وا ندم ی باهاش همکار  تا

دخترها    ی که قرار بود برا  ی ذهنم به لباس و شکالت ها  ی تو

 .کردمیفکر م رمیبگ

و کم   کردیام م  ونهیلعنت به سردار که داشت د  تونستمینم  اما

 .شد یکم داشت طاقتم تموم م
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اما   میهم فشار دادم تا نب  ی و رها کرد پلک هام رو رو  لبهام

زد دستم و    کی دهنش کرد و م  ی ام رو تو  نهینوک س  یوقت

حساس بودم و سردار بدون توجه بهم با    یمشت کردم لعنت

 .رفتیداشت جلو م ی نامرد

افتاده بود.انگار   نهیبچه گرسنه به جون س  هیشب  درست هام 

 .بکشه رونی ام ب نهیجونه ام و از س ری قصد داشت ش

 .دیکش  نییلبه شورتم و گرفت و پا  دییتنم لغز ی رو  دستش

رو وسط پام رسوند و من تند و پاهام   دستش.رو گاز گرفتم  لبم

افتاد اما بدون    ر ی پام گ  ونیو به هم فشار دادم ودست سردار م

ام دل کند و سرش رو عقب    نه یاز س   باالخره.اعتراض کردن

و فهم  میکردم تسل  فکر .برد ن   دیشد  وا بدم چشم   ستیقرار 

خمار نگاهم کرد و سرش    ی هام و باز کردم و سردار با چشم ها

  .جلو آورد

 ه؟یمن ک یسکس -
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عوض  ی تو دادم  فحش  بهش  جنون    یدلم  به  منو  داشت 

 .رسوندیم

 .دیچرخ  سشیخ ی موها ی رو نگاهم

 .هات بود  ی ادیز  کهیمرت

تو   الم و  نفس داغش  آورد  نزدم. سرش جلو  کام حرف   ی تا 

 .صورتم فوت کرد

لحظه د - باشه   ی صدا  خوامی م   گهیهوووم چند  بلند  ات  ناله 

 .یبا اه و ناله ات من و به جنون برسون خوامیم

 .رم ینگاهم ازش بگ تونستمیو بهم فشار دادم نم لبهام

شن  یک  دونمینم از  با حس   دنیپاهام  شد  حرفهاش سست 

 جان ی و قلبم به خاطر ه  دمیلبم و گز  ی گشت سردار گوشه اان

 .شد نیی تند تند باال پا

 .خوردن داره یتوت فرنگ  نیا -
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چاک وسط    ی تموم شدن جمله اش انگشتش رو با نامرد   بعد

 .دیتنه ام کش نییپا

 .کم آوردم باالخره

  سر..سردار تموم کن -

 .دیبه عقب هلش بدم که خند خواستم

 ..جوون صدات هم که شل و ول شده -

حق به جانب جواب بدم که سردار کمرم و گرفت منو   خواستم

 .مثل بچه کوچک لبه استخر نشوند

خودم رو عقب بکشم که مچ پام و گرفت و اجازه نداد   خواستم

 .بلند بشم و تا خواستم کار کنم 

استخر بود و منو لبه استخر   ی پاهام و باز کرد خودش تو  سردار 

پا با  بود  هم  ی نشونده  آورد  جلو  سرشو  خواستم   نی باز  که 

 .بزنم یحرف

 .تنه ام حس کردم  نیییپا ی گرمش رو رو زبون
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زبونش رو وسط چاک ک..س..م   یرحم  یو سردار با ب  سوختمم

 .دیکش

زبونش رو توام فرو کرد    نباریشد ا  نییرو پاهام باال و پا  دستش

نتونستم خودم    گهیگرفت د  ی ز یگاز ر  یوقت  تونستمینم  گهید

 .دیکش غیو کنترل کنم و ج

جنگ مغرور شده بود با هر اه و ناله   ن یکه سردار از فتح ا  انگار

 .د یکشیتنه ام م نییپا ی من با شدت زبونش رو رو

 .رو عقب برد و اعتراض کردم سرش

  سردار-

باال  اون دس  اما لبه استخر گذاشت و خودش رو  ت هاش  و 

 .دیکش

 جوونم هووم  -

 .حرص نگاهش کردم با

 .نگاهم کرد طنت یبا ش که

@DONYAIE M
AMNOE



665 
 

  یباخت -

اما من    رفتیم  شدیمن بود با قهر پا م   ی جا  دیشا   یهر کس  اگر

 .رسوند یمرد که منو به جنون م نیبود زن هم یماه

به    رهی جواب دادن خ  ی دهنم فرو کردم و جا  ی رو تو  انگشتم

 .صورتش شدم

 .آوردم رونی کردم از دهنم ب سیو که خ  انگشتهام

و هم زمان بدون نگاه    دمیناز پاهام و باز کردم وسط پام کش  با

 .دمی گرفتن از سردار آه کش

استخر   ی به سمتم برنداشته بود که تو  یاما هنوز قدم  دیخند

 .و بهش چشم زدم  دمیپر

 .میجا ادامه اش رو بر نی استاد گرام دوست دارم هم -

 .دیهاش خند چشم

 ...تو آب بگامش  خوادی خانم دلش م یماه -
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 .گفتم یغنچه کردم و هووم لبهامو

 . رو درآوردم  وشیسردار بدون درنگ ما که

 .خوردم رو    شیبا چشم هام مردونگ  من

آب بودم دست   ریکه دنبال ز  ن یآب و هم  ی زد تو  رجهیش 

 .د یدور نافم کش ی هاش دور کمرم حلقه شد و زبونش رو رو

قلبم با شدت   دنشیآورد و من با د  رونیآب ب  ر یرو از ز  سرش

 .دیام کوب نهیخودش رو به س 

 .رو تند دور گردنش انداختم  دستهام

 .میهم حجوم برد ی قراربه لبها  یدو با عجله و ب هر

[1/8/2022 2:51 AM] 

 2۵۳پارتـــــــ 

باال    دستهام و  تر حلقه کردم و خودم  و دور گردنش محکم 

ب  دمیکش ز  یسردار  و  دستهاش  خودم  از  باسنم   ریقرارتر 

 .من پاهام و دور کمرش حلقه کردم   دیانداخت و من و باال کش 
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دهن سردار آه    ی رو که حس کردم وسط باسنم تو  شیمردونگ 

 .دمیکش

 .نگاهم کردم یفتگیسرش و عقب برد با ش سردار

  امیجوونم ماه -

 .ته اسمم لبخند رو لبم نشست   تیمالک ممیم دنی از شن من

 .ادامه داد ی با خمار  سردار

  ه ی  خوامیو قمبل کن م  ری من لبه استخر و بگ  ی بیب  ن ییپا  ایب -

 .ی کنم لذت ببر ی کار

ا  ابروهام با  دادم  باال  زودتر    نیو  داشتم  دوست  خودمم  که 

جبران   دیکه باهام کرده و بوده با ی حسش کنم اما عوض کار

 .براش  کردمیم

 .کنمیم فی هم دارم ک نجاینوچ من هم -

مشتش    ی اسمنم و توشومم رو لمبر ب  ت یرو هوا زد نکه    سردار 

 .چلوند
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 .نکن شق درد گرفت تیتوله اذ -

 .و غنچه کردم لبهام

  خوو ستمیمن هنوز اماده ن -

بکنمت بعد    یزن ی له له م  ی توله سگ االن دار  یستیآماده ن -

 .ی ستیاماده ن

 .دمیبرچ شتری و ب نمیی پا لب

 ...بله عال حضرت خوب بوسم کن تا -

سردار محکم   دیهلو ورود کرد آه کش   ی سردار کوچک که تو  اما

 .کمر زد

  ها؟ یست یکه آماده ن -

 .به سردار چسبوندم شتریو خودم ب دیخند

 ی معاشقه عاشقونه دوست دارم اما موقع کردن وحش  یمن تو -

 .جناب عالحضرت
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 .باز هم محکم کمر زد سردار

 .شمیتشنه ات م شتر یشدن ازت ب ریس ی چرا جا  یماه -

 .از غرور شدم  پر

  یش ری... ازم س خودیب -

 .جواب داد ی خمار ی با صدا دیخند

 ..حرف گوش کن بذار آروم شم عروسکم -

 ...دوست دارم ها وگرنه شنی فقط چون خودم از اون پوز  -

 .خانم به حرف من نکرده یبله بله وگرنه سکس -

به جلو شنا کردم و نرده پله ها رو گرفتم   یاومدم و کم نییپا

 .تا خواستم سردار صدا کنم

 .دیچی سردا دور کمرم پ دست

 .مقدمه وارد کرد یمحکم و ب 

  آخ -
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 .جان عسلم -

  یوحش -

بکن پاره ام کن جرم   یگفت وحش  یکی  شیپ  هی دو ثان  نیهم -

 .ادتهیبده 

 .به عقب دادم  شتر یباسنم و ب 

 .ادیخودت بدت ممن گفتم تو  -

 .گردنم فرو کرد و محکم کمر زد ی و تو سرش

 .قرارته  یاالن داخلته اما باز ب  نکهیبا ا -

ه بهم دست ک  یاز حس  سمیبعد هر سکس بنو  نمیبش  دیبا  دیشا

 .داده بود

  زنم ی بعد هر بار ارضا من دل دل م  کرد یم   فیبهم تعر  یکی  اگه

اوردم که چه خبره حال بهم زن    یباال م  ی سکس بعد  ی برا

 ...ها
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باهام کرده بود که دوست داشتم   ی مدت کم کار  ی سردار تو  اما

 ...تجربه کنم  یحس ه نیا

 .شدمیتشنه اتر م شتریشم ب ریس نکهیا ی بار هم جا هر

که به قول خودش  تخم هاش که هر کدوم   یسکس عال  هی  بعد

 .د یهام پاچ  نهیس ی سربازش بودن رو

ا  بعد بدون  نفس  نکهیهم  بده  کن   یاجازه  ا  میتازه   نکه یبدون 

 .میزد رجهی استخر ش ی تو میهمون شورت تن کن  یلباس

 .همراهم شد ی مدت با صبور تموم

 .شدم بچه سردار انگار شد پدرم من

 .شد برادر برام   نباریشدم باز بچه سردار ا من

بردم بهش سردار شد همه کسم    یوقت  اما پناه  خسته شدم 

 .محکم بغلم کرد 

 .زمزمه کردم یبدون دلنگرون من
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 .متنفرم  ییوقت تنهام نذار من از تنها چیه -

 .ما رو جدا کنه تونهیفقط مرگ م -

 .دمیکش  دایدلم فر ی تو

 .اد ی سر سردارم ن ییبال ایخدا - 

 .اده یمن ز ی ها برا یخوش نیرفته بود ا  ادمی اما

 .ومدهیبه من ن یرفته بود خوش ادمی

ماه  ادمی من  بود  و    یرفته  من  اصال  هستم  حرومزاده 

 امکان نداره  کجای یخوشبخت

 نیاز ا  ستمین  یخدا تمومش کن من شاگرد خوب  دمیکش  غیج

 .شمیامتحانت مردود م

تخت    ی که پشتش سردار دراز به دراز رو  شهیشدم به ش   رهیخ

 .وصل شده بود میبهش س یافتاده بود و کل 

 .صدام نکرده بود امی روز بود که ماه چند

@DONYAIE M
AMNOE



673 
 

 .گوشم نجوا نکرده بود ریروز بود که بغلم نکرده بود ز چند

 ...قرارتم یب -

 ...و در حق من نکن نیا  خدا

**** 

 .دادم به سردار هیشنا باالخره تک یکل بعد

قدم    هیحال ندارم    کنمیغش م  کشهیطول نم  هیمن دو ثان -

 .جابجا شم

 .زد  ی اب به باسنم ضربه ا ی هم از خدا خواستم تو  سردار

بگ  هی  هینکن    یتنبل - غذا    میریدوش  ساعت    هیبعدش 

 .یخواستینم دی استراحت بعدش مگه خر

 .زدم غر

 ...خوامیخواب مفقط  -

  .د یخند  سردار
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با  نیبب - اما   ی کردیم  نکیدوپ   دیاسم خر  دنیبا شن   دی االن 

 ...برعکس

 .به تنش چسبوندم شتر یرو ب خودم

ن  ادت یجناب عال حضرت   - با    ستمینره من همه  و خوابمم 

 .کنمیمعامله نم یچیه

شونه اش گذاشتم و پلک هام رو بستم و سردار   ی رو رو  سرم

 .سخاوتمندانه بغلم کرد

 ی هام و محکم تر دو گردنش حلقه کردم سردار به سخت   دست

حوله دور تنمون از    چدنی اومد و بعدش با پ  رون ی از استخر ب

بودم    ده یاومد و من تموم مدت بهش چسب   رونی سالن استخر ب

 ...نیسنگ  ره یگفتم: کمرت درد نگ  ی خمار  ی با صدا

 .نداد حرفم و ادامه بدم و در اتاق و با پاش هل داد اجازه

 ...تو یستین  لویتوله دو ک -

 .دم یخند
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 .وگرنه من استاندارد هستم آقا یهرکول ی ادیتو ز -

 .تخت گذاشت ی و تو من

 .سه یموهات خ -

 .د یچی زدم و سردار دور موهام حوله پ ی غر

 .به مچش چنگ زدم 

 بغلم کم شده ن یتامیو میبغلم کن بخواب -

حرف هام دل تو دلش نبود بدون   دنیکه انگار از شن   سردار 

 .لباس تن لختم رو بغل کرد دنیپوش

وگرنه قول   میبخور   ی زیچ  هی  دیبعدش با  میساعت بخواب  هی -

 .لقمه چپت نکنم هی دمینم

 .گردنش فرو کردم ی و تو سرم

 .بخواببممم خوامیلقمه چپم کن چون من م هی -

 .د یچی کمر لختم پ  ی سردار رو  دست
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 .عاشقتم توله -

  شتریو بعد از دست دادن ب  میکه دار  ی هایزیآدم ها قدر چ  ما

 .میفهمیم

ثان  یمن که قدرشو م  اما برا   ی برا   هیدونستم هر   ی وجودش 

 .شد  نطوریداشتنش شکر کرده بودم پس چرا ا

کرده   کاریدر حقش چ  رضایعل  ه یبوده مادرم ک  ده یکه فهم  حاال

 .بود

 .دردهام ی سردار نبود تا مرهمم بشه برا اما

نداشتم تا از پشت   ییداشتم برم سر خاک مادرم اما پا  دوست

 .قدم از قدم بردام ویس ی آ

چها روز اشک    ن یزانوهام گذاشتم و باز هم مثل ا  ی رو رو  سرم

 .مهمون چشم هام شد 

 .دم یدلم نال ی تو
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ب  یب - صداته  تنگ  دلم  و    یمعرفت  نازم  روز  چهار  معرفت 

 .چشم هاتو باز کن  ی دینکش

 .شهی صدات هالک م دنیو داره بدون شن اتی ماه

 .زدم  هق

* 

 .بود ییایمسافرت رو  نیا

 .ام بودتجربه  نیمن اول ی سفر برا نیا زی کل همه چ در

 .شد یلبم جدا نم ی مدت سفر لبخند از رو تموم

شکوند  باالخره  و  به   میطلسم  کشون  و کشون  من  و سردار 

برد و تموم راه هم غر زد که جامون عوض شده تو    د یمرکز خر

 .دیخر میبر یغر بزن  یه دیبا

 .کردم دیخر ی و آهو با دست و دلباز  نایم ی برا
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جا  ی برا  اما چون  نه  چ  یخودم  هر  که  بود  سردار   ی زی من 

  ی برا   نیکلمه ا  کیبا گفتن    دیخر  یگرفت م  ی چشمش رو م

 .تو دوخته شده

 .بودن یتمام لباس ها هم لخت و

 ینه کم تو   ایهم هست    زیسا  نم یتا بب  دمیپوش  یهم م  یوقت

 .خورد یتنم ول م 

 .کردم یم  فی سردار ک تی حساس دنید از

 .پوشم یم  یدور هم ی و تو راهنیپ نیا -

 .کردم یبا چشم هاش وجب به وجبم م سردار

  .بگیریم یدور هم هیهووم بعد برگشتمون  -

 .یبپوش ی و حق ندار راهنیپ   نیحتما اما ا -

 .د یباال پر ابروهام
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ماه  ه  یمن  ها  چیه   یوقت  چیبودم  قرمز  خط  برام   ی کس 

 .بود دهینکش

بردم    یحسادت سردار لذت م  نیانگار داشتم من از ا  سمیساد

 .اما دوست داشتم لج کنم

 .هام و باال انداختم شونه

 چ یکدومم حق ندارم. ه  چیه  ی کرد   د یدوتا چمدون برام خر -

 .کارشونیچ  خوامیکجا بپوشم پس م

 .دستش گرفت ی چونه ام رو تو  سردار

 ...یلباس ها قراره فقط برام من بپوش نیا -

 .آخر و زدم  ری ت ی نامرد با

 .ستمیها هم راحت ن نیخوب من دوست ندارم با ا -

 .توله یستیها راحت ن نیجانم با ا -

 ...ها تو راحترم و شرتیاهوم خوب من با ت -
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 .ابروش و باال برد تک

  و -

 .لحن پر از اغوا جواب دادم با

 .راحترم   شتری ب یلیو بدون لباس اضافه خ -

  متر قد دومتر زبون مین -

 .لباسم و عوض کنم رونیزبون بفرما ب یخوب جناب ب  -

  ی رفت و من هم لباس ها رونیبدون حرف ب لش یزنگ موبا با

 .اومد که سردار روبه فروشنده کرد رونیو ب دم یخودمو پوش

 .نوشت یرو ازش گرفت و آدرس   خودکار

 .نیآدرس بفرست نیبه ا -

 .حتما قربان -

  م یرفت   رونیدستش گرفت و از مغازه ب  ی دستم رو تو  سردار

 .گفتم ی که تند
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 .ممی گرم بخور یدنینوش هی میبر -

 .فعال کارمون تموم نشده -

اون همه لباس من اکه هر    می سردار قراره پاساژ باز کن  ی وا -

سال هم بپوشم باز تموم    هیروز هم بخوام دو مدلشو بپوشم  

 .شهینم

ا  سردار غرها  نکهیبدون  خاطر  به  کنه  تخم  و  به   ی اخم  که 

 .زدم  یجونش م

  ن یا  ی برا  ی فکر کرد  د یخر  دیخر   میبر  گمیمن چند روزه م -

 .گمی ها م  راهنیپ

  ؟یگفتم: پس چ جیگ

 .نکن زونیلب و لوچه اتو آو ایب -

 .میآسانسور شد سوار

 .رو زد  ۵طبقه  سردار
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شدمم؛ سردار با لبخند دستم رو پشت سرش    نهیبه س  دست

 .دیکش

 .توله اخمو دوست ندارم ها -

 .دوست ندارم هااا ی کار یمن مخف -

جواب دادن من رو به سمت مغازه برد و با وارد شدنم    ی جا

 .توش چشم هام گرد شد

 ی بودم رنگ ها  دهیجا ند  هی  ر یهمه لباس ز  ن یتا حاال ا  من

ها مدل  و  فانتز  ی مختلف  سکس  ی مختلف  ساده   یو  و 

 .به کدوم مدل نگاه کنم دونستمینم

زن  کینزد  با ن  یشدن  بود که فقط    دهی تنه کوتاه پوش  م یکه 

نوک ممه هاش رو پوشونده بود و با دامن کوتاه که اگر خم  

 .شورتش معلوم بود شدیم

 .نیخوش اومد  یلیسالم قربان خ  -

 .تکون داد ی تنها سر   سردار
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 .شد هیتخل  -

 .بولد شده اش رو با ناز کنار گوشش زد ی موها زن

 .میداد   یبله قربان به همه مرخص -

 .به در اشار کرد سردار

  یمرخص -

 .دیابروهام باال پر من

 .دمیرفتن زن از مغازه تند پرس با

 .تو هست ی برا نجایا -

 .نه -

 ... پس -

 .میکار دار یکل میصحبت کردن بر ی من جا یسکس -

  کار؟ -

 .به باسنم زد ی ضربه ا دیخند نباریا  سردار
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که کنارم بود اشاره    ی رهای لم داد و به لباس ز  یمبل   ی رو  سردار 

 .کرد

 .نم یتنت بب ی تو  خوامیها رو پرو کن م نیا -

 .یکن یم یشوخ - 

خودم دست    یندارم اگه خودت دست به کار نش   یشوخ  چیه -

 .نکشه  کیبار ی که کار به جاها دمیو قول هم نم شمیبکار م

 .دی لبم و گز گوشه

 .اشاره کرد شروع کنم  سردار

رو از تنم درآوردم که از چشم    شرتمیجواب دادن ت  ی جا  من

پسرم دلش رو    یسردار متوجه شدم که متعجب شد اخ  ی ها

 .صابون زده بوده که لج کنم خودش دست به کار شه

 .درآوردم   نممیج شلوار

 .بودم ستادهیست بنفش جلو سردار ا هیبا  حاال
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 .مرو باز کرد   نمیرو عق بردم و سوت  دستهام

نارگ  ممه لقب  بهشون  سردار  که  حصار    لیهام  از  بود  داده 

 .آزاد شدن نیسوت

و سردار با چشم هاش    دمیانگشتم رو به کش شورتم کش  نباریا

  .کردیدنبال م  ینیززبیحرکتهام رو با ر 

از تنم درآوردم و حاال لخت جلو سردار بودم که با ناز    شورتمم

 .دی مدل ها چرخ ی سمت ست ها رفتم نگاهم رو

  ن ی بند دار و برداشتم با سوت  ی پشت تور   اهیس   ی فانتز  شورت

 .کردم یم کی که سردار رو تحر یبا حرکات  شیتور

 .و جلوش رژه رفتم  دمیپوش

خودم کف   ی دلم برا  ی گلوش تو  ک بیشدن س  نییباال و پا  با

 کردن سردار  تیدارم از نوع اذ سمیبودم ساد گفته.زدم

پرو کردم چند مدل لباس    نی چند مدل ست شورت و سوت 

 .چند مدل کاستوم  ی خواب تور
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 .گردنش سرخ شده بود و خشتکش باد کرده بود گهید  سردار

د  ی پرستار   یکاستوم  دنیپوش  با انگار  نتونست   گهیسردار 

 ادم یبرداشت سمتم و تا به خودم ب  زی خودشو کنترل کنه و خ

م و چنگ زد به ممه ها  نیسوت ی خورد و از رو واریکمرم به د

 .لبهام رو شکار کرد

پا بهم حمله کرده   زیگر  ییگرگ که حمله کنه به آهو  نیع

 .بود

 .یکن  یم ی باهام باز ی توله دار -

 .دمیکش  یآه

 .پرو کنم یخودت گفت -

 .باسنم ی زد به کپل ها  چنگ

 .یاما نگفتم برام راه به راه گمبلش کن -

 .مشتش چلوند ی ام رو تو  نهیس و
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 .یبلرزونبرام  -

 .دم یخند

 .ستیجاش ن  نجاینکن ا ی باز ونهیسردار د -

 .عقب رفت  یکم

نه داره خشتک شلوارم و   ایکه جاش هست    ستین  شی حال -

 .دهیجر م

 .دمیخند بلند

 .محو خنده هام شد سردار

ب - ب  اریدر  قشنگ  هاتو  ممه  بگ  ن ینوک  و    ر ی انگشتهات 

 .بمالشون

 .شد که سردار دوباره تکرار کرد   ز یهام ر چشم

 .یتجربه کن دی حس جد  هیبدو حالم بعد قراره  یماه -

 .بود دیواقعا حس جد و

@DONYAIE M
AMNOE



688 
 

 .کردمیکنم و من م کار یچ  دیبا کردی م  نییتع  سردار

 یحال خودم نبودم که وقت  ی و واقعا تو  میدیدو به اوج رس  هر

رفت    ادممی  یشد اعتراض نکردم و حت  یرحمم خال  ی سردار تو

 .بعدش قرص بخورم

 .کردم یوقت فکر نم چیه و

تخم  قراره تو  یهمون  سردار  برا  ی که  بشه  کاشه   یرحمم 

 .نشم دیقدرت به خاطرش ناام

آخرش سردار و به جون   ویس  ی پشت در آ  هی بار بعد گر  هر

 .شد قسمش بدم یرحمم بزرگ م ی فندقمون که تو

 .بدون خانواده بزرگ شده بودم یماه من

به نام   یوقت دوست نداشتم فندقم بدون داشتن حام  چیه  و

 .سردار بزرگ بشه

  روز؟ ایبود  شب

 .شب و روزه ام و گم کرده بودم من
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 .اشک چشم هام خشک شده بود انگار

 .مدت کارم شده بود با اشک هام صورتم و غسل بدم  نیا

 م یتیبچه    هیصداش سرم رو باال آوردم هر دو شب  دنیشن  با

انگار سردار تو رو جون من چشم هاتو باز کن و    میشده بود

کس  نیبب م  یهمون  فکر  با   ی کرد  یکه  بهت  کرده  پشت 

 .رسوند نجا یحالت چطور خودش رو به ا دنیفهم

م  سردار  قسمت  رو  من   دم یتو  کن  باز  هاتو  فندق چشم  به 

نم  چکسیه   تیحما نگران  خوام یو  من  و   چکسیه   یسردار 

  یبلند شو لعنت خوامینم

 .کنن  ینگاهم م یچه ترحم با نیبب

 ...یکنیم یداره خودکش  یخونه استراحت کن  ی بر دیبا -

 .چند روز گذاشتم نی شکم به عادت ا ی و رو دستم

شده بود و حس و حال تکون دادنش رو نداشتم    ن یسنگ  زبونم

چند روز    کردمی دلم با فندق صحبت م  ی چند روز بود که تو
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صدا  جز  به  صدا  هیگر  ی بود  ب  ی ا  گهید  ی ام  زبونم    رون ی از 

 .بود ومدهین

 .روح نگاهش کردم  یب  ی چشم ها با

 .دی غر یآشفتگ با

  نه ی . ببنجایحال ا  ن یبرو استراحت چشم باز کنه و تو رو با ا -

با بکش  دیاون موقع  بد  میجلوش صف  اون   م یجواب پس  ها 

 .کنه یعمل  م ی ها   یساواک هیموقع اون هم شب

حرف    ینیریحرفهاش توش قند آب شد و ش  دنی از شن  دلم

 .هاش به مذاقم خوش اومد

به حالم برد که کنار نشست و مثل من به    یاز نگاهم پ   انگار

 .شد  رهیخ یروبه رو نقطه نامعلوم

  ادم ی  یکه گاه  ادیبود اونقدر ز  شه یبردار نبود برام پدر بود هم -

 ...گمیم یکه چ یرفت متوجه هست یم
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وت کردم و قصد نداشتم روزه سکوتم در جوابش باز سک  من

 .رو بشکنه

 .داد  رونیرو با صدا ب نفسش

زدم اما   یهر روز راجبت باهاش حرف م  دمیتو رو د  یاز وقت -

 شدم یمتوجه نم   شد یدست هاش مشت م  شدمی متوجه نم  یحت

متورم م نم  شدیرگهاش  تموم کنم    نکهی ا  ی برا  شدمیمتوجه 

اما من باز    دیپرس  یکارهام م  قی صحبت هام و از دوست و رف

 ...تو ی کردم رو یبند م

 .دیپاش کوب ی رو محکم با خشم رو  مشتش

... یاما من چ  رفت ی گفتم سردار تا فرحزاد م  یمن تا ف م -

 ...من

 .مشتش گرفت ی رو تو سرش

ا  فهیوظ - و  پدر  نقش  برام  نبود  م   فا یسردار  اما   .کردیکنه 

 .شمی پدر نمونه م هی اعتراف کنم سردار  هی خوامیم
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 .شکمم ثابتت موند ی خورد دستم رو چیپ دلم

 ...ستیمن ن ی تو مثل بابا ی بابا  ی شنوی م فندق

 .هم فشار دادم  ی و رو لبهام

 .بگم بابا  رضایداشت به عل قباحت

شکمم شکار کرد    ی رو به سمتم چرخوند و دستم رو رو  سرش

 .هست زی و گفته بودم مثل سردار ت

که    یچی ه  پرسمی من دارم م  هی چه سوال  کنه؟یشکمت درد م  -

سردار مرخص بشه جاش    یترسم وقت  یمعلومه م  ی خورینم

 .میکن  ی تو رو بستر

 .د یهام لرز لب

ه  دوست بفهمه    چکسی نداشتم  سردار  از  فتدق    هیزودتر 

 ی عمو   ی کس حت  چیه.شهیرحمم بزرگ م  ی کوچولو داره تو

 .فندقم سپهر
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کنه به سمت    ی تونست من و راه  دیسپهر با تشر و تهد  باالخره 

 .که سردار منتظرم نبود ی خونه خونه ا

رفتم به خاطر    یبرام سخت بود اما م  نمارستایکند از ب  دل

 .باز برگردم  رمیفندق که لباس عوض کنم تا دوش بگ   یسالمت

 نطور ی سردار ا  ی بود و دوست نداشتم جلو  دیام  هیته دلم    چون

 .شلخته ظاهر بشم

 .و جلو برج پارک کرد  نیماش سپهر

 .دنبالت خوب  امیخوب استراحت کن بعدش بهم خبر بده م - 

شدم من تموم   ادهی پ  نیاز ماش  ی تشکر   چیندادم بدون ه  یجواب

با سردار زندگ  یمدت وقت حسم و به زبون   چیکردم ه  یکه 

 .اوردمین

نکنه حسم و جار بزنم و سردار و از دست بدم    دم یترس  شهیهم

 .بودم ستادهیاما امروز هم. لبه پرتگاه ا
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 گه یشک د  یمردم ب  یافتاد من م  یسردار م  ی برا  یاتفاق  اگر

تا تو  یجون نبود  تنم  برنم    ایدن  نیا  ی تو  پا  سنگدل دست و 

 .کردن یزندگ ی برا

 .رونمیب ی با همون لباس ها ستادمی دوش آب ا ریز

 .هام صورتم و غسل دادن اشک

 .ها نامردانه به ذهنم هجوم آوردن  خاطره

   هام متورمم و بستم پلک

 .د یچی گوش هام پ ی خنده هام تو ی صدا

 .د یچی سردار دور کمرم پ  ی ها دست

 .یکن یمجنونم م ی جون دلم دار  -

دلبر  با رو  ی تموم  و  هام  انگشت  نوک  بود  بلد    نه یس  ی که 

 .دم یکش  سشیخ

 .محکم تر تن لختم و با تنش چسبوند سردار
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 .دوش آب نجوا کرد  ری گوشم ز کنار

  دوست دارم ، دوست دارم قلبم بند نفس هات شده -

 .نبود، نبود ی کم آوردم پلک هام رو باز کردم سردار نفس

 .تنم مونده بود  ی که تو  یشدم کف حموم و با تموم جون  رانیو

 .دمیکش غیج

حرف دارم    یخدااااااااااااااااااااا چشم هاش و باز کنه خداا کل  -

با با  دیبراش  بار بهش بگم دوستش دارم  بگم    دیهر روزهزار 

 .وقته منم عاشقش شدمم  یلیخ

من   ی سردار برا  هی  ایدن  نیا  ی سردار و بهم پس بده تو   خدا

 .نفس گرفتم یتنگ کنمیحس م ستین  یباشه  از وقت

از سرما کبود شده بود اما توجه نکردم لباس تن کردم    لبهام

 .سرم انداختم ی رو ی بدون خشک کردن موهام شال

@DONYAIE M
AMNOE



696 
 

و موهامو خشک    یصندل  ی نبود تا با زور بندم کنه رو  سردار 

لرز ام  موهامو   دیکنه چونه  با حوصله  و سردار  بشم  لوس  با 

 .خشک کنه 

 .قبر شده بود هیخونه بدون سردار شب نیا

رو پوش  یکتونعجله    با ا  دمیهام  از  ب  نی تا زودتر    رون یخونه 

 .شومیمهرتاج بانو م نهیبه س نهیبزنم با باز کردن در س

بار   نیو آخر  نمشیب  یهست که م  ی بار  نیاز چند روز اول  بعد

 .کرد  یچطور از باال بهم نگاه م

کفشش بودم و اما االن انگار از    ریکه من همون زباله ز  انگار

 .غرور نگاهش کم شده بود

دشمن    هیشب  نباری تا سقوط نکنم و خاطره ها ا  وار یزدم د  چنگ

 .چشم هام رد شدن ی از جلو یخون

ها رو مرور کرده بودم. چند بار   نیمدت چند بار ا  نیا  ی تو  من

 کرده بودم.   نیخودم و نفر
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 ب یعج  زی همه چ  یدان  یبود برام اصال م  ییایرو  یدب  مسافرت

همه آرامش  آن هم کنار    نیبود من عادت به ا  ب یغر  ی ادیو ز

حت  دهیند  یخوش رو  ی بودم  نم  اها یدر  تصورش    تونستمیهم 

 .کردم یم یلحظه ها رو زندگ نیکنم اما داشتم ا 

پ  از پ  مایهوا  انگشتها  میشد  ادهیکه  قفل  سردار    ی انگشتهام 

 .بود

و چمدنها در صندوق عقب    میکه از فرودگاه خارج شد   نیهم

لب غر    ر یسردار زنگ زد و ز  لی جا گرفتن با حرکت راننده موبا

 .زدم

 .هووف  میدن برس یاجازه نم -

 .دیگلو خند ی تو  سردار

 ..غرنزن بچه -

  رو جلو بردم و حق به جانب گفتم: بچه؟ سرم

 .دیبا صدا خند نبار یا

@DONYAIE M
AMNOE



698 
 

  خانمم -

 .رو کنار گوشم خم کردم سرش

 .هووممن  یسکس -

 نکه یعجله داشت و ول کن نبود که قبل ا  یکه پشت خط  انگار

 .رو جواب داد لشیبه سردار بدم سردار موبا  یجواب

 سالم -

... 

  خوب -

... 

  ؟ی دیفهم یچ گهید -

... 

 .و بذارم خونه یاول ماه  میکنیصحبت م امیم -

... 

 ..گمی اول شب بهش م ستیالزم ن -
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بود و چند بار هم  اسمم رو    ی عل  ی شد صدا  ز یهام ت  گوش

 .دمیشن

 .شد زی سردار ر ی ها چشم

  له؟یفام -

... 

  ؟یچ یعنی -

... 

 ...باشه -

 .تماس رو قطع کرد یخداحافظ  بدون

 .دمی باال رفته پرس ی ابروها با

 گفت؟ یم یچ یعل -

 .یچیه -
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به مصلحت    یحت  میدروغ نگ  گهیقرار بود بهم د  گمایهووم م -

 .ادتهی

 .سمتم چرخوند رو به سرش

اول خودم مطمئن بشم    گمیسر قولمم هستمم شب بهت م -

 .چه خبره  نمیبب

  هست؟ ی خبر هیپس  -

  یماه -

 .خودش نگاهش کردم هیشب

  سردار -

 .. فقط ستین  یخاص زیجان سردار چ  -

 ...؟ یفقط چ -

 .نه یستیول کن ن ی هنگ کرد -
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  ی به چشم هام نگاه کن بگو به من ربط نداره بگو مشکل کار -

 .کنمینم ی گریپ گهیهست فقط اون موقع د

 .اونقدر که باز به حرف اومدم  یکرد طوالن  مکث

 .پس ربطش به من هست -

 .ی ندار نانیکنم مگه بهم اطم ی من حلش م -

 .برج پارک شد ی جلو نیماش

 .خودم اشاره کردم  به

 .ادیدارم اون هم ز  مانیستش من به تو اجا ه  نیمشکل هم -

 .و ادامه دادم  سردار چلچراغان شد ی ها چشم

بر - تو  تا  برگرد  ی اما  تلف    یمن ذهنم هزار جا م  ی و  و  ره 

 ...شمیم

 .لبهام گذاشت  ی دستش رو رو ی تند  سردار

 ...کردم یم  یچیو وگرنه زبونتو ق یکه نور چشمم فیح -
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 ی کرد و من برعکس تو  یبا حرص جمله اش رو حج  سردار

 .قند آب شد  لوی ک  لویمحبتش ک یدلم از خوش

 .مادرت بوده ی کرده انگار از دوست ها دای و پ یکی یعل -

  ی کی  ارمیاز خودم نتونستم در ب  ی صدا  چیباز شد اما ه  دهنم

ماه در    9فقط    دم یوقت ند  چیکه ه   ی مادرم مادر  ی از آشناها

 ی اون هم. تو   دمشیکه تنها در خواب د  ی بطنش بودم مادر

 .که روز و شب برام حروم شد یتیوضع

 .نمشیخوام بب یاالن االن کجاست سردار م -

 ...بره اونجا یگفت م  یگفته کار داره عل رضایبا عل - 

وجودم بودم   ی تو  یچه حس  نیدونم ا  یعجله بهش گفتم نم  با

زن رو که ادعا کرده بود دوست مادرم    نیکه دوست داشتم ا

 .نمی بود رو بب

از    ی مادرم سرنخ  یمیوجود دوست قد  ی که قرار بود تو  انگار 

 .کنم  دایمادرم پ
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 .بودم تی هو یتم اما بشناسنامه داش من

 .بودم میتیپدر داشتم اما  من

 .بردار داشتم اما انگار نداشتم من

گرما و سرما   ی سر پناه به اسم خونه داشتم اما فقط برا  من

 ...برام سر پناه بود و بس

بود که دوست داشتم بعد از سالها از راجبب   یچه حس  نیا  حاال

کرده   کاریدونم خاک باهاش چ  یکه نم  ی مادرم بدونم مادر

 .نبودم نیمن ا دیکه اگر بود شا ی بود مادر

بدون چون و چرا به راننده دستور    دمیکه حالم رو د  سردار 

 .بود رضای حرکت داد و مقصد قصر عل

تازگ  ی قصر من  ع  یکه  برام  کردم  و    ن یکشف  بود  زندون 

 .چقدر توش معذب بودم دمیفهم

  ده یرس  جهی نت  نیخونه خودم کنار سردار به ا  ی تو  ی زندگ  با

 .بودم
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ر که وارد سالن قص  یدور تند افتاد وقت  ی در لحظه تو  زی چ  همه

 .میشد رضا یعل

افتاد به زن چادر  یوقت کنار    زی ر  ی ها  ن یکه چ   ی که نگاهم 

 .قرص ماهش کم نکرده بود ییبایگوشه چشمش هم از ز

  ک ی اما نگاهش    شناختمیکه نم  یصورت زن  ی تو  دی چرخ  نگاهم

 .رمی نگاهم و ازش بگ تونستمیداشت که نم ی زیچ

 .دی صورتم چرخ ی رو  شیشکالت  ی ها لهیت

 ..دیخورش -

 .جلو اومد  یشد زن قدم  زیهام ت  گوش

 ....دیخورش -

گر سردار فشرده    تیدست گم و حما  ونیسرد شده ام م  دست

 .شد

 ....تو ی د ی خورش هیتو...توو چقدر شب -
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 .و اجازه نداد زن ادامه بده دیکش ادیفر رضا یعل

 .ن یراه انداخت  هیچ  شینما نیا -

 .اشاره کرد یمن عل به

زد - د  ی زنگ  دار   روزیاز  بب  ی کار  منو  راه    ی برا  ینیحتما 

 .بود شینما  نیانداختن ا

 .مشتش فشار داد ی چادرش رو تو زن

 .دم یبده و من پرس یخواست جواب یعل

 ....شما دوست -

 .زد  یادامه بدم زن لبخند محزون نتونستم

بچگ - بزرگ شد  دیبا خورش  یاز  بود  میباهم  هم   م یدوست 

داره قرار بود بچه   بی ها عج  ی باز   یاما زندگ  م یجون هم بود

 ....هامون به ما خاله بگه اما

 .صحبت هامون اومد ونیم رضا یعل با
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  ی و م  ز یهمه چ   ی هاا؟ ماه  ی بد  لشیتحو  یفیاراج   یقراره چ -

 .رفته نجای دونه و بعد ازدواجش هم از ا

افتاد اما از چشمم    یوجودم داشت م  ی تموم حالت هام که تو  با

  ی م   نطوریبار اول  ا  ی دور نموند من برا  رضا یحال دستپاچه عل

 .دمشید

کرد   یاز باال نگاه م  شهیکه هم  ی بانو با همون غرور  مهرتاج

 .به زن کرد یاهنگ

ها  نجایا - ن  ی کوچه  ات  محله  ا  ستیتنگ  دور   ی نطوریکه 

خونه   نیخودت برو ا  رونیتا نگفتم پرتت کنن ب  یکن  ی گرد

 .حرمت داره

پر از غرور مهرتاج    ی صدا  دنی که منتظر بودم زن با شن  من

خونه من تا به   میکنه دهن باز کردم بگم بر  ینیبانو عقب نش

حضور ذهن نداشتم    چ یکه االن ه  میناتموم شدن  ی سوال ها
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به گوش هام شک    یحت  جواب بده با حرفش سرم رو باال آوردم 

 .کردم 

ها - ها  ی زن  ن  ی کوچه  کاذب  غرورشون  من  تو   ستیتنگ 

ها زن  کوچکه  نم  ی انگشت  من  نرفته   ادتی  یشیمحله  که 

که نرفته    ادتیاز همون دختر محله من درآورد    یکیاشکت رو  

  هااا ی چطور عاجز بود 

 .بغض ادامه داد با

هم    دیبا خودم گفتم تو که از خورش  دمتیآره بار اول که د -

م  ی باتریز االن حق  اما  رفته  تو   دمیپس چرا شوهرش خطا 

 .گفت دیکه خورش یهست ی همون مار خوش خط و خال

 .جا بهم خورد کی ذهنم انگار  ی تو پازل 

  بود؟بانو عاجز شده  مهرتاج

  بهش لقب مار خوش خط و خال داده بود مادرم
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به محله و کوچه   یپس چه ربط  کردیکار نم  نجا یمادر ا  مگه

 ... تنگ

و هاله   نیام  ی شدن در اومد و پشت سرش صدا  دهیکوب  ی صدا

شده به صحبت   زیر  ی افتاد که با چشم ها  دیتازه نگاهم به ام

 .داد یها گوش م

 ز یزن صبرش لبر  ی صحبت ها  دنیشنانگار مهرتاج بانو از    اما

 .دیکش   ادیشد و فر

و  - نگهبان ها مگه دم در مترسک هستن که هر کس  اون 

 ...تو ادیذارن ب یناکس و م

 .خشم و حرص ادامه داد با

موقع رفتن    نیبهش بد   ن یزیگوشت و برنج بر  کمی  سهیک  ی تو -

 ...صدقه سر سالمت پسرهاممم
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حرمت کردن دوست مادرم   یدوست داشتم به خاطر ب   نبار یا

ا  یحرف انگار  اما  کنم  وک  نی بارش  به  الزم  وس  لیزن   ع یو 

 .نداشت

 .بود ستادهی ا ی کنار نهیهم بدون حرف دست به س یعل

 .زد  ینم یسردار هم حرف یحت

تا   - اومدم  من  ندارم  کار  تو  با  برامن  کنم  دختر    ی روشن 

 ...که ست ین یکه مادرش اون دیخورش

 .دیکش ادیفر رضا یعل

 .ستیجاش ن نجای تمومش کن ا -

 .دیترس یواقعا م   دیترس ی م رضایشد عل ز ی هام ت شاخک

 .جلو گذاشت  یقدم دیام

  حرف بزنه  نیچه خبره خوب بذار نجایا -
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  ن یحرف بزنه بعدش ا  نیگفت: بذار  دیهم پشت حرف ام   نیام

  معرکه رو که راه انداخته جمع کنه

 .دیبا صورت سرخ شده غر رضا یعل

 .یکن یم کاریچ نجایا یشرکت باش  دیتو مگه نبا -

د  نیام از  برا  دنی که  که  علیرضا  ا  ی حال  اول    نطوریبار 

 .اشاره کرد یمتعجب شده  بود به عل داد یمخاطبش م

 ...گفت حتما باشم -

 .ادامه بده نیزه نداد تا ام اجا   گرید زن

خواستم پسرهات هم باشن تا بشنون تا بفهمن شاهکار پدر   -

 .و مادرشون

  زهرا -

 .شد  ظتریزن غل یشان یپ  ی رو اخم

  پس ادتهیاسمم و هنوز   -
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 .هم فشار داد ی دندون هاش رو رو رضا یعل

 .میکنیبعد باهم صحبت م -

  هااا؟ اهینخود س ی پ ی که من و فرستاد ش یسال پ 22مثل  -

 .د یلرز یرو به سمتم چرخوند وجودش م سرش

 .بزرگ بودم   دی از خورش  یدوسال  م یو من دوست بود  دیخورش -

 .دختر زن بابام بود دیخورش

دختر    نیمادر ا  ی دختر هوو  دی حرفش شدم زن بابا خورش  مات

 !بود؟

 .ست ادامه دادبودم اسمش زهرا نام ه دهیکه حاال فهم زن

خانواده   ی مرض تو  نیدرمون سرطان داشت ا  یمامانم درد ب -

گ   یارث  میمادر بودم که   ری بود که گربان  بچه  و  مادرمم شد 

 .مادرم از دست دادم بابام کارگر روز مزد بود
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هم خونه عمه    ی ذاشت گاه  یم   هیها منو خونه در همسا  صبح

قد   میداشتن چندتا هم بچه قد و ن  یهام اما هر کدوم مشکالت

 هیروز و دو روز نه مثل من که روزام خونه همسا  هیک مهمون  

 .شدیو عمه هام شب م

  یکی  یادامه بده با معرف  نطوری ا  تونهی که نم  دی بابام د   باالخره 

 .ازدواج کرد  نیری به اسم ش یها با زن هیاز همسا

بچگ  تو عالم  ان  دمیفهم  یهمون  بوده  معتاد    ه یگار  شوهرش 

 .کرده بودن دایها پ جسدش و از خرابه  شی سال پ

هر    دیمن و بابام فرق کرد. من و خورش  یاومدنشون زندگ  با

 .م یشدیباهم دوست م شتریروز ب 

 .کردن کمک خرج بابام شده بود یاطیهم با خ نیریش مامان

  د یمن و خورش  ی گذشتن  و دوست  یچشم به هم زدن  سالها

 .تر شد  قی محکم تر و عم
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 ه یکه    میگفت ما دوتا خواهر  یم  دید  یما رو م  ی ا  بهیغر  هر

 ...آورده حتما  ایمادر ما رو به دن 

 .شدنش منو متعجب کرد میتسل  نیعقب رفت و هم  رضا یعل

 .مهر تاج بانو با خشم صداش رو باال برد اما

 .کنن رونیزن ب  نیصدا کن بگو ا یکی نیام -

بود که همه رو    رضایعل  ی بده صدا  یجواب  نیام   نکهیاز ا  قبل

  ی صداش و برا  رضای الل کرد و من چشم هام گشاده شد عل

  مهرتاج بانو بلند کرد؟

 .کنه و بره   بس کن بذار حرفش و تموم -

عل  ی لحظه    ی برا  زهرا به  ترحم  تند   رضایبا  اما  کرد    ی نگاه 

 .نگاهشو ازش گرفت

  ی سالم شده بود که باالخره عقد پسر عمه ام شدم دوسال ۱7 -

عقد   ی اومد از خدمت سرباز  یبود نشون کرده اش بودم وقت
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کردن تا در    یو بابا هر دو سخت کار م   نیریمامان ش   میکرد

 .خونه شوهرم کنن  یتوانشون راه

 .کرد مکث

 یو حت   لیبود تو کل فام  نی  باتریتر شده بود ز  بایز  دیخورش -

 .کوچه و محله امون

و بابام    ن یریخواهان داشت و خواستگار اما فعال مامان ش  یکل

بود نم  میتصم تا    تونستنی نداشتن بدنش دستشون تنگ  دو 

 .نخونه شوهر کن یدختر و راه

 رضای عل  ک یکه نزد  ل یم  ن یاول  ی زهرا هم خسته شد که رو   انگار 

 .بود نشست اما من تمام وجودم گوش شده بود تا بشنوم

 .تازه کرد یخانم نفس  زهرا

کار   الهایو  ی بود. تو  یسال  هیبابا    میکرد  یم  یشمال زندگ   تو

  یی کرد و خوشحال هم بود هم پولش خوب بود هم غذا  یم

 .اورد  یم  شدیبرگذار م یدو وعده امون رو هربار مهمون
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  ی که کار م  الیهم بره کمک بابام تو و   نیریبود مامان ش  قرار

خورده    چیپ  شی بود اما به خاطر پاش که دو روز پ   یکرد مهمون

 .تکون خوردن نداشت ی بود نا

هم بعد عقدمون به بابام گفته بود خوش نداره من برم    احمد

 .کار کنم ییجا

 .همراه بابام رفت  دیاون شب خورش دیموند خورش یم پس

نبود چشم   دیش همون خورشرفت اما موقع برگشت  دیخورش

 ن ی اول  ی برا  شناختمیبرق داشت دستپاچه بود خوب م  ه یهاش  

  حالش شده   نی باعث ا  یکنه چ  فی بار خودش نبومد برام تعر

 .بشه لب باز کرد گفت زیصبرم لبر نکهیباالخره هم قبل ا

و   ی مرد  ده ید  ی مرد  هی  اونجا  نگاهش  تموم مدت  مجرد که 

هم نبود اون مرد سراغش   یهواس کس  یکرده وقت  یحس م

 .تونست پنهون کنه ادامه داد  یکه نم  یبا ذوق  دی اومده خورش

 ..ی نگاه اول و اعتقاد دار ی مرد بهش گفته بود عشق تو اون
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مغزم در حال    ی هام گشتده شد حس کرد تموم رگ ها   چشم

 .پاره شدن هستن

 .کنم یم حالجتونست ینم

  ی سال سرکوفت نزد مادرم تو  22مگه مهرتاج بانو    یچ  یعنی

 .جلد شوهرش رفته

 .دوتا پسر داره  رضا ی دونست عل ی مادرم نم مگه

  نیگیم یچ -

 .رو باال تر بردم صدام

 .عشق تو نگاه اول یچ یعنی -

 .نگاه کردم  رضایعل به

 ...یچ یعنی ی تو مگه مجرد بود -

و هاله مثل من بودن متعجب و   دیو ام   نیام  دی چرخ  نگاهم

کرد نگاهم    یکه پنهان نم  یمنتظر جواب مهرتاج بانو با نفرت
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عوض شده    ی ز ی چ  ه ینگاهش     ی انگار تو  رضای کرد اما عل   یم

بودم خاله    دهیبود سرم رو تکون دادم انگار زهرا که حاال فهم 

تا ادمه    نمام هست منتظر بود خودم رو جمع و جور ک  یناتن

 .بده

اش    نهی و من رو به س  د یچی سردار دور شونه هام پ  ی ها  دست

 .داد و صداش کنار گوشم بلند شد هیتک

نکن اگه    مونمیآوردمت پش   نکهیخانمم آروم باش از ا  سیه -

 اه یو س   نجانیکه ا  ییحالت خراب بشه روزگار همه کسا  کمی

 .کنمیم

  ی بود که نتونستم لذت ببرم از حرف ها  ریاونقدر درگ  نمذه

کردم به همه اشون به سردار   یسردار کاش اون لحظه پشت م

 .میگفتم بر یم

 .که بودم دوست نداشت نطوری سردار من وهم مگه
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م  یگاه کاش  براش  م  می گی هزار  و  کار  در    میکردیفالن  من 

حصار دست   ی خودم رو تو  شتری کاش اون لحظه ب  نمیحسرت ا

 .کردم یهاش رها م

 .ادامه داد دیخانم که سکوتم رو د زهرا

 که زن داشت رضایعل - 

 .شد سی کرد دستش مشت شد چشم هاش خ  مکث

 .دو تا بچه داشت -

 .دیهاش لرز لب

خورش - سن  برابر  نم  دیچهار  محبت  بابام  از  ما  داشت    ی و 

 .بود هم با دوتا حرف خام شده د یخورش میدید

 .د یصورتش چک ی اشک رو ی ا قطره

 گفته بود مجرده  دیبه خورش -

 .سرم بمب منفجر شد  ی انگار تو بمب
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 .تکرار کردم جیگ

 .کرده   ی؟ دوتا پسر داشت زن داشت خودشو مجرد معرف  مجرد

 .ادامه داد  زهرا

 ... هوسش -

 .دیغر  یزخم ریش ن یع  رضای عل اما

  ن یو هم با هم   د یمغز خورش  ی د ی هوس نبوددد نبوددد فهم -

 ...ی حرف هات شستشو داد

عمر بهم گفتن مادرت   هیبودم متوجه حرفهاشون نبودم    کنگ

دوتا بچه داره باز   رضایعل  نکهیا  دنیخودش کرم داشت با فهم

مست بود و   رضایشب عل  هیاونقدر که    ختیهم براش عشوه ر

افتاد و تخم حرومم تو اتفاق شوم  بانو نبود و اون    ی مهرتاج 

 .شکم مادرم کاشته شد

  سردار   ی زد باز صدا  ی دهنم و فرو دادم چشم هام دو دو م  آب

 .کنار گوشم بلند شد
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  آروم جان دلم، آروم -

 .کردن  یصحبت م ییشدم چرا معما  یآروم م چطور

داد بزنم تا بحث نکنن و ادامه بدن که زهرا از چشم   خواستمیم

 .رو خوند میقرار یهام ب

ند  دیخورش - بود من  انا طور  دهیهم عاشق شده    ی بودمش 

 ی م  دشیکرد امگار از شاهزاده سوار براسب سف  یصحبت م

 .گفت

هفته تمام پچ پچ هامون   هیبودتش و    دهید  یشب مهمون   فقط

 .کرد یم  ادشیبا لبخند  دی بود که خورش ی راجب مرد

  د یکه گرفته بود خونه انگار ع  ی هفته بابام اومد با کار  کی  بعد

 .باشه الیشده بود بابام قرار بود باغبون و

اگر پول خوب    شتر یکدوممون نبود و من ب  چی دل ه  ی تو  دل

 .رفتم یاومد من زودتر خونه بخت م یتو دست و بالمون م

 .میروزگار بود ی از باز غافل
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ناخوش شد   کمیکرد که    یبود که بابام اونجا کار م  یماه  هی

 .کار شه یاز کار ب دیرست یم  دیاما باز هم دست از کار نکش

 .ادیب رونی واقعا نتونست از رختخواب ب  گه یروز د هی اما

به احمد گفتم که قراره   یره منم وقت  یگفت م  دیخورش   جاش

 قانع شد  میکن یدگیرس  اطیفقط به باغ و ح

بودمش    دهیهمه آشفته تا به حال ند  نیافتاد ا  رضای به عل  نگاهم

 .گردنش متورم و صورتش سرخ شده بود ی رگ ها

کردم تا    یحس نم  یخودم جون  ی بودم تو  ستادهیهنوز ا  من

 .به سردار داده بودم هیتک نمی حرکت کنم بش 

 .زد  یلبخند کم رنگ زهرا

 .میکرد یم یدگ یبود به کارها رس  ی دو روز -

  ن یریرفت مامان ش  یشده بود دکتر نم  شتریبابام ب  ی ها  سرفه

 .داد یکرد م یبراش دم نوش درست م
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  م یجهاز بخر  کهیت   کهیت   میخواستیاون طرف هم کم کم م   از

 ...الیتونستم هر روز برم و ینم

 .نامعلوم شد ی به نقطه  ره یکرد خ  مکث

آب   ی برا  دیبا  د یبازار اما خورش   میبر  نیریقرار بود با مامان ش -

رفت اما شب که برگشت باز   الیرفت و  یها م  اه یدادن گل گ 

  د ی زد گفت همون مرد سوار بر اسب سف  یچشمهاش برق م

 .اومده

 .دل تو دلش نبو صبح بشه و بره شب

رفت   صبح با د  میبا هم  همه    نیا  دیکه خورش  ی مرد  دنیاما 

  د ی مرد بزرگ بود از خورش  نیکرد خشکم زد. ا  یم  فی عرازش ت

اخم  کرد اما   دی من کنار خورش  دنیبا د  بتشی قد و ه  شتریب

داد من خواهرشم    ح یبا رنگ به رنگ شدن بهش توض  دیخورش

شب  رضایعل نگاهش  اما  شد  قانع  مردها  هیهم  دَله   ی همون 

 ...بود
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رو  رضایعل محکم  رو  مشتش  زهرا  تموم شد حرف    ز ی م  ی با 

 .دیکش  ادیفر دی که با صداش شونه هام باال پر دیکوب

بزن - حرف  ب  یقراره  انگ  من  داشتن  دوست  به  اما   یبزن 

 .نچسبون یناموس

  انگ؟ -

من ازدواج کرده بودم بچه دار شده بودم   ؟ی دی آره انگ فهم -

 .وقت عاشق نشده بودم  چیاما ه

چشم    ی برق اشک تو   دنیرو چرخوند سمتم من از د  سرش

 .شد ینگاهش ته دلم خال  ینیش ماتم برد از سنگ ها

زندگ  22  ی تو  من ا  یسال  بود  اول    دمش ید  یم  نطوریبار 

 .بود بهی نگاهش برام غر

 ی نطوریبار دوم ا  ی حامله بود برا  ی شروع کارم بود مهرتاج برا -

 .کرد ینم میخارج شهر همراه ی ها یمهمون ی برا
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  نم یزخونه تا ببسر زدم به اشپ   یوقت  دمیبار اول اونجا د  ی برا

موهاش رو از دو طرف   دمشیهست د  ستیراست و ر  زی همه چ

 .موهاش بسته بود ی هم رو دیسف ی روسر هیبافته بود 

دلم تکون خورد من دور اطراف کم زن و دختر    ی تو  ی زیچ  هی

 .پسر داشتم منتظر بچه دومم بودم   هینبود. ازدواج کرده بودم  

  ا یبودم. دن  فتادهیحال ن   نیمهرتاج به ا  دنیوقت با د  چیه  اما

 .تمام ثروتم و زدم دیرو فراموش کردم همون لحظه ق

 .لبهام رو تکون دادم  باالخره

  ثروتت؟ دیق -

ثروتم من با مهرتاج به خاطر شراکتم با پدرش ازدواج    دیآره ق -

 .کرده بودم و نصف ثروتم و موقع عقد به نامش زده بودم 

 .ادامه داد کنمینگاهش م  ی با کنجکاو  دیکه د رضا یعل

  ی بار به زندگ  نی اول  دنیمثل اسمش همون شب با د  دیخورش -

 .دیتاب
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ار بود  قر  یچشم هاش دنبالش بود ب  دمیچی شب به خودم پ  تا

  ی کار  چیه  ی برنامه داشتم برا   ی هر کار  ی که برا  یتا که من

 .داشتم یکردن قدم از قدم برنم  نیبدون سبک و سنگ

که    ی تو راهرو دختر  دمیپسر بچه ها تا به خودم اومدم د  مثل

 .انداختم ریام کرد و گ وانهید

 ومد یخوش ن  رضایحرکت به مذاق عل  نیزد و هم   شخحدین  زهرا

 .دیکش  ادی وار فر وانهید

 .ی د یبرام نرو رو ممبر فهم  یگود نشست رونیب -

شب  دیخورش اصال  بود  همون   ی دخترها  هیناب  نبود  اطرافم 

 .صورتش رنگ گرفت  دمیشدم فهم کیلحظه که بهش نزد

 .نبود ییهر جا  هیمادرم  -

م  یقدم گذاشتم حس  ها  یجلو  دست  دور   ینامرئ  ی کردم 

 .گردنم حلق شدن و قصد جانم و دارن

 ....مادرم خراب نبود تو بهش -
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خودش رو به من رسوند و بازوهامو تو    رضا یعل  امیبه خودم ب  تا

 .د یکش ادیصورتم فر  ی دستش گرفت و تو

 .یستین ی دی فهم یستیبهش تجاوز نکردم تو حرومزاده ن -

 .نفسم حبس شد چشم هام گشاده  شد ستادیا زمان

 .ادامه داد یشانیبا پر رضا یعل

اومدم خونه اما فقط جسمم و آوردم روحم و قلبم همونجا  -

 .موند

و روزامو گم  کرده بود تا که نتونستم صبر کنم و نصف    شب

همون شب گفته بود    دمشیشدم برگشتم باز هم د  یشب راه

بودن من هم   دهی دختر فهم  نی ا  هیو چ  یکنن ک  قیتا برام تحق

اروم کردن    ی کارم با منطق نبود برا  چیدست دست نکردم و ه 

 .دلم بود

  اد یم  د یشده خورش  ضیمر  شی هست ناپدر  ی چند روز  دمیفهم

 .تا کارها رو انجام بده
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 .و بهم دادن ایلحظه حس کردم دن اون

بغلش کردم اما چشم هاش   اوردمیبار همونجا طاقت ن  نیاول

 .دمیبود عقب کش دهی شد ترس سیخ

کرد و من تا به   یم  میروان  شیاشک  ی شدمم چشم ها  وانهید

 .برد یمرز جنون م

س  به به  دست  جلوام  همه  که  با   یم  نهیمن  ها  زن  شدن 

بهشون   دنیفهم  یمن خانواده دارم اما اگر م  نکهیا  دنیفهم

ذاشتن   یم  ارم یچشم دارم بدون چون چرا خودشونو در اخت 

خورش دختر    دیاما  داشت  حدود    ۱۵فرق  و  حد  برام  ساله 

 .گذاشت

 .اش شدم فتهی ش شتریاخم و تخم ب ی جا من

 .بود ی افسانه ا  شیبایسال بود اما محجوب بود ز  بچه

و   میدونست من ک   ی هنوز نم  دمش ید  شونیروز با حال پر  هی

 .شده ضیام بهم گفت پدرش مر   کارهیچ
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م  سرطان که  گرفته سرفه  م  یخون  باال  بهم    ارهیکنه خون 

مراسم ازدواج  زهرا هنوز جهیزیه   ی گفت چند روز مونده برا

 .ست یاش کانل ن

 .سرش رو محکم به سمتش چرخوند رضایزهرا عل ی صدا با

 ...بهتر نیاز ا تیموقع ی دی نقشه کش ی دیتو هم که فهم -

چرخ  ریش   ن یع  رضا یعل خودش  دور  خورده  عربده    د یزخم 

 .دیکش

بدون چون و چرا خواستم کمک کنم   دمیفهم  ینههههه وقت -

 ....اما

 .ومدیزدم به بازوش نفسم باال ن  چنگ

 ...اما -

 ...با پدرش حرف زدم گفتم خواهان دخترتم -

  آقا  نمتیگفت : االن به چشم خواستگار بب 
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  : آرهگفتم

دوسال  ی چا  دیخورش بزرگت  دختر  گفتم:  ص  یآورد   غهیبود 

  ه ی کارها    ی سر  کیانجام دادن    ی پسر عمه اش بود  منم برا

 .میخون  یم غهیص یراحت ی برا مینامزد بش دیمدت با

نکنه پسر خواهرت از    هیکرد اما با همون ابهتم گفتم چ  اخم

  ی کارهام و که به راه شد عروس  میخونی م  غهیمن سرتر بوده ص

 .خوامی ام نم  هیزی جه  دهیخانواده ات ند  ی تو  یکه کس  رمیگ  یم

 .خوندم  یو از چشم هام م نیدل شده بود ا دو

 .دمیدرست فهم دمیبا حرفش فهم اما

هم که   یهست پول  گهیچند روز د  دختر بزرگم  یآقا عروس -

 .مارستانیدکتر و ب ی برا میداد میداشت

تو   دمیبهت قرض م  یندادم حرفش تموم بشه گفتم پول  اجازه

 .پس بده یبهم هر وقت داشت

 .هام چلچراغان شد چشم
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  دم ی خر  یبرق  لیچوب و وسا  کهی ازم نکرد من چهارتا ت  یقیتحق

 .دخترش ی جهاز برا ی برا

 .خدا براشون شدم

و بردم همون    د یکردم نود و نه ساله خورش   غهی محضر ص  ی تو

 .المیو

پام شمال تهران    هیپام تهران بود و    هیگذشت    ی تندتد م  روزها

 .کردم یشرکت سرگرم م  ی که بودم سرم و رو با کارها

خونه    یاومدم تمام اهال  یم  یاومدم ساعت   یتر به خونه م  کم

 .خواب بودن

دوباره متولد    دی خورش  دنیرفتم شمال انگار با د  یم  یوقت  اما

 .شدم یم

 .شدم یعاشقش م شتریروز ب  هر

 شتر یروز ب  هر

 .دی ها به مرز منفجر شدن  رس ت یواقع دنیداشت از شن سرم
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 .شب نبودم  کیحالل زاده بودم من شهوت  من

زهرا باشم اما نتوستم   یعروس  ی ازم خواسته بود تو  دیخورش -

و بغل کردم اما بعدش که   دیبود من ام  مانشی مهرتاج وقت زا

نتوستم بمونم و مهرتاج بانو و   ی و سالمته حت  حیصح  دیفهم

 .نمیبب

 .رسوندم  دیخودم و به خورش   یدونم با چه سرعت ینم رفتم

خواسته بود و من   ی زی بارازم چ  نیاول  دیکرده بودم خورش  رید

 .بودم  دهیرس  رید

صورتش    ش یکه تن داشت و آرا  یبا لباس  دمشیشب تا د  اون

 .مجنون تر شدم 

سنگ  اما سر  من  نیباهام  ه   ی بود  ناز  حال  به  تا    ی زن  چیکه 

ق  دهینکش خود  تا  داشتم  دوست  خورش  امت یبودم  و   دیناز 

 .بکشم
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 یکرد م  یقبول نم  الیو  میآخر هم قانعش کردم شب رفت  در

عروس قبل  خورش  یگفت  من  اما  م   د یزشته  خودم   ی زن 

 .دونستم

 .نود و نه ساله اش کرده بودم غهی ص  نیهم ی برا

 .با نفرت گفت  زهرا

 .کنه ی نتونه کار  یکس  یهست یتا اگه بر مال شد ک -

 .خفه جواب داد ی با صدا رضای عل شی پ یبرعکس ساعت اما

 .و ازم جدا کنه دینتونه خورش یآره تا ک -

 .دمیپرس ی قرار یب با

 ... تو تو دیاون شب فهم -

 .دست دست نکرد و جواب داد دیکه حالم و د رضا یعل
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اون شب من شدم مجنون   دمشیپر ست  شتر یاون شب من ب -

  د ی خوردش  فتهی ب  یشدم فرهاد اون شب قسم خوردم هر اتفاق

 .برام بمونه

 ...من فقط من ی تمام و کمال شد برا دیشب  خورش  اون

 .د یکش ی ادیمهرتاج بانو افتاد چشم هاش غم و فر به نگاهم

 .پازل مونده بودم نیحل ا ی هنوز تو من

ا  من   ی عن یدوتا بودم    نیا  یسال ها شاهد خوشبخت  نیهمه 

 دروغ بود؟ 

م - بود  رفتارها خونه شده  به  بود  تاج شک کرده   دون یمهر 

 ...جنگ بهش گفتم طالق

 .شد زهرا ادامه داد یکردم سکوتش که طوالن سکوت

 یسابق نبود کمتر باهام حرف م  دیاون خورش  گه ید  دیخورش -

  گه یاومد کالن باهاش بود د  یبه شمال م   رضای هم عل   یزد وقت

 .نشون کرده هست دیدونستن خورش یهمه م
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داد   یم رضا یشد پول درمان هم عل ی بابام هر روز بدتر م حال

 .خونه امون ی شده بود خدا برا رضا یعل

 د یروز صبح خورش   هیآروم بود تا که خبرفوت پدرم و    زی چ  همه

 .زنگ زد و بهم داد

مراسم و آبرو مندانه   مینداش  ی بود کم و کسر   رضا ی هم عل  باز

 .برگذار کرد 

هفته شد دوهفته و سه هفته    ه یرفت تهران برنگشت    بعدش

 .کرد یم ی قرار یب دیماه خورش  کیو 

کنه و تازه اون   دایازش پ  یزد تا خبر و نشون  یم  ی هر در  به

اومد به خودمون  بود  عل   هیکه    میموقع  دامادمون   رضای ساله 

 ....الی و نیجز هم  میازش ندار  ینشون چیشده اما ه 

مهرتاج بانو بود که داشت   ی صدا  نیگوش هام شک کردم ا  به

 .د یلرز یم

 .بود ضیمر نیام -
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انگار نتونست ادامه بده من تموم جونم چشم شد و بهش    و

  ن یکردم ملکه ا  یحس م  یشد مهرتاج بانو که از بچگ  رهیخ

  .دمیهم االن فهم  رضایقصر هست و تنها ملکه قلب عل

 .و. زهرا چرخوندم  رضایعل  ن یو ب نگاهم

زاده چرا   - به من گفتن حروم  ا  هیپس چرا  با  اسم    نیعنر 

بود چرا همون اندازه از من    دی شق خورشاگه عا  ی بزرگم کرد

  چرا هااا چرا چرااا ی متنفر بود

 .دمی کش ادیفر

حک شد   میشونی پ   ی رو  ی عمر با زجر بزرگم کرد  هیچراااا   -

  حرومزاده هااااا

  یکل  دیلرز  یتن م  دیچ یسردار از پشت دور تنم پ  ی ها  دست

 .رفت یسرم رژه م ی جواب تو یسوال ب

 یمنم نم  یکن  ی نطوریا  ی جان دلم آروم باش بخوا  سیه -

 .تونم خودم و کنترل کنم
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 .رو به سمتش چرخوندم سرم

 من حرومزاده نبودم سردار  -

براش مهم نبود که چشم    هیو جلو آورد انگار وجود بق  سرش

 .دیهام رو بوس

  دلبر من نور چشم منه حاال اروم باش یمگه شک داشت -

لحنش محکم نبود انگار    نباریباز هم به حرف اومد اما ا  رضا یعل

 .بغضش هر لحظه امکان داشت بشکنه

بهتر شده    نیبعد پنجاه روز رفتم با حال بد رفتم حال ام  - 

هم صحبت کرده بودم از نصف ثروتمم گذشتم    لیبود با وک

خوب بود  زی طالق همه چ ی داد برا  تیمهرتاج هم باالخر رضا

  ی م  شیپ  خواستمیداشت اون طور که م  یبه طرز باور نکردن

 .رفت
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و گود   اهیچشم هاش س  ریآب شده بود ز  دمیاما خورش  دمیرس

جوابم رو داد حق داشت    یبار تلخ شد با تلخ  ن یافتاده بود اول

 .کردم یمن جاش بودم بدتر م

 .باالخره با حرف هام آرومش کردم  اما

رفت شده بود   یم   ادمی کردم تموم دردهام    یبغلش م   یوقت

 .آرام بخش  ی برا

من    مونیسر خونه زندگ  میبر  ش یگفت بعد سال نامادر  بفهم

 .هم محکم گفتم آره 

تو  دیخورش که  من  رفت  من حموم  از  بودم    ی زودتر  حموم 

 .دم یشن  ی صداها

ا  دمیترس خورش  نکهیاز  باشه    دینکنه  چ  ای افتاده  با    ی زی هر 

  ه یبا    د یخورش  رون ی حوله تن کردم و اومدم ب  ی همون سر کف

مهرتاج و   ی بود صدا  ستادهیبود ا  دهیچی حوله که دور تنش پ

 .زد به خودم اومدم  دیکه به صورت خورش یلیبا س  دمیشن
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 .کرده بم یتعق دمیفهم

د  عقب پاهاش  انگار  و  رو   گهیعقب رفت  نداشت که   ی جون 

 .مبل افتاد و زهرا جواب داد 

دلنگرونش  ستی اقا ن الیرفته و  دیخورش هیگفت دو روز مادرم

 .دمیو با صورت کبود د د یبود رفتم سراغش اما خورش

 ه یشد که از زنش کتک خورده خون گر  یبهم گفت چ  هیگر  با

ر اشک  بهار  ابر  مثل  داره  بچه  گفت  عاشق   ختیکرد  گفت 

 .ن و بچه دارهشده ز ی شده همخواب مرد ی مرد

د   پاهام و  گهیباالخره  کنه  تحمل  سردار    رونینتونست  شدم 

 .منو گرفت ی تند

کش  مامانم چ  رضای عل  دهیچه  خاطر    کاریباهاش  به  کرده 

 ....خودش

 .زهرا ادامه داد  
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فسخ بشه  غهیص دیبا گفتیگرفته بود م مشویتصم  دیخورش -

شده بود شمر    رضا یو گفت اما عل  نیکه اومد هم   رضایو تمام عل 

 تی گفت برو شکا  کنمیم  تیکرد گفتم شکا  رونمی ب  الیمن و از و

 .ی دیزنمه فهم  دیکن خورش

گردن کبود بود حال نداشت   دی خورش   دنیهم رفتم د  چندبار 

ستاره   هیکه  ییفسخ ما غهیفقط ص گفتیشاداب نبود م گهید

جا    جیداشت ه   داریتو اسمون نداشتم کجا مگه حرفمون خر

  ی م  میرفت  یهمه رو چرب کرده بود هر کجا م  بلیس   رضایعل

 .گفتن زنشه

 تن و بدنش کبود بود چرا.؟؟ یگفت -

بار اول   ی دست هاش و مشت کرد و سرش رو برا  رضای عل  دمید

 .نیی انداخت پا دمی باهاش د یسال زندگ 22 ی تو

 .بدون رحم جواب داد  زهرا

@DONYAIE M
AMNOE



740 
 

عل  خواستینم  دیخورش - م  رضای اما  تجاوز  بهش   ی هر شب 

 .کرد

به شدت سرش رو باال آورد صورتش حاال کبود شده   رضایعل

 .بود

 .ی و دادزنم بود تو ذهنشو شستش  دیخفه شو خورش -

 .اون هم هر شب ی بهش تجاوز کرد -

  گفتم خفه شو خفه شووو -

 بش یچون فر  یخواستت چون زن و بچه داشت   ینم  دیخورش - 

بود م  خواستیم   ی داده  زور  با  تو  اما  نگهش    یخواست  یبره 

 ..ی دار

 .دوستش داشتم -

 ی داد یعذابش نم یکه اگه داشت ینداشت -

حامله اش   یکن  یزندگ  بندیتا پا  ی به قصد حامله اش کرد  تو

 ..خونه ات تا جلو چشمت بمونه ی و آورد ی کرد
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 .کردم نه که نگهش دارم یاگه هوس بود ولش م -

  نه یی خونه ات تا زن و بچه ات بشن آ  ی آورد  یدوستش داشت  -

 .خدمتکار خونه ات  شیکرد ی اورد   یدقش هاا دوستش داشت

  ن ی بدتر  شمیاومد خواستم بفهمه اگه بخوام م  ینمباهام راه   -

 ...ا یادم دن

  ی که اکه بود  ی نبود  دیوقت عاشق خورش  چی تو ه  رضایعل -

گفت که  طور  م  یهمون  طالق  از    ی داد  یزنتو  ثروتتو  نصف 

 .ی داد یدست م

دوتا دوتا   ی از دستت دادن ثروتت اومد سست شد ییپا یوقت

 ارزششو نداره  ی دید  ی چهارتا کرد

 .رهیگ یکرد کفت تموم و ثروتت و ازت م  دتیتهد زنت

  ی سو استفاده کرد دیخورش  تیاز مظلوم تو

م  ی آورد وقت  هر  دسترس  یخواست  یخونه    ی داشت   یبهش 

 .به تو محتاج بود گهیحامله هم که بود اون د
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  زن خونه خراب کن نبود هی مامان

  زن طمع کار نبود هی مامانم

  پاک بود دمیخورش مامان

عمر پس همه گفتن خونه خراب کن به مامانم جواب   هیچرا   -

  ؟ی دوستش دار یگ یمگه نم ی بهشون نداد

داد  مگه اجازه  چرا  پس  نبودم  عشق  ثمره  بگن   ی من  بهم 

  حرومزاده چرااا؟ 

به    ی اومدم من نداد  ایدن  یچرا وقت  ی و نداشت  دنمیچشم د  اگه

 بگووو  ی زیچ  هی گهید یکی

 .بانو سرش رو باال داد  مهرتاج

  رونیتموم شد حرف هاتون تموم شد ب شیاگه نما -

 .نگاهش کردم ناباور

 .گفت رضا یعل
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 ... مهرتاج -

 .مهرتاج بانو جواب داد اما

عمر اندازه سگ خونه ات بهش توجه    هیبهش جواب بده چرا   -

 ...بهش بگو ی نکرد

 .مهرتاج بسه -

 اد یاما ثروتت و ز  یمادرشو دوست داشت  یگ  یچرا بهش نم  -

طالق و   ی برا  می رفت  یوقت  یگ  یچرا بهش نم  ادیز  تتویموقع

از   یعشق و عاشق  میریرو ازت بگ  تیقراره تمام دار  ی دیفهم

 .دیسرت پر

تا    ی به دستور من اون زن و آورد  یگ  یبهش نم  چرا خونه 

 .خدمت کنه تا از گناهت بگذرم تا دوباره بهت شانس بدم

رفت    رونیخونه ب  نیاومد خبر از ا  ایدن  یوقت  یگ یبهش نم  چرا

تو بدون چون و چرا   یرفتار و کن  نیا  دیگفتم با  ی کرد  کاریچ

  هااا؟؟  ی چرا سکوت کرد ی قبول کرد
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 .رو به سمتم چرخوند سرش

 .نجانی بچه هام ا نجامیمن ا -

چشم   ی روز تو  ه یمادرت    ی مادرتو پس داد  ی جواب کارها   تو

نگاه کرد گفت ا اما تو  نیهام   22  ی بچه ثمره عشق ماست 

  نهداشت که ثابت کنه  ی سال پدرت باهات رفتار

  .بود طانی زن خود ش نیا

 .دمیکش  ادیبرداشتم سمتش فر زیخ

که    ی کرد  یزندگ  ی که با مرد  ی خفه شو تو انقدر عاجز بود -

  یستین یچی کرد تو ه انتیبهت خ

هام با   یبود خواست مثل بچگ  نیحرف هام براش سنگ   انگار

اما    دنیکوب کنه  ام  خفه  لبهام  به  من   ادشیدستش  نبود 

 . داشتم ی سردار

 .لبهام بود گرفت کیدست که نزد  سردار

 .کنم یم رونیرو و   نجای مواظب باش انگشتش بهت بخوره ا -
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  غ یبا ج   دی و ام  ن یام  خت یبهم ر  یهمه چ  هیچند صدم ثان  ی تو

 .شدن  زیمهرتاج به سمت سردار اومدن باهم گالو

دن  جنگ شد   زلزله  و  ی رو   ایشد  عل  رانیسرم  به    رضایشد 

اما سردار پر   انگار قصد داشت جداشون کنه  سمتشون رفت 

 .شد یبرزخ رضا یهاش بهش گفت نامرد عل  دهیبود از شن

و ازت    یگفت جواب اشک و حسرت و دل شکسته ماه  سردار

 .دیمثل خودش غر رضایعل  رمیگ یم

نتونستن جداشون کنن    د یو ام  ن یو ام  یباال گرفت عل  بحثشون

  .سردار ییدا  د یحاله داد کش

پ  یعل به  زد  م   راهنیچنگ  واقعا  سردار   انگار  اما    ی سردار 

 .رهی و ازشون جواب پس بگ  دمی که کش  ی خواست تموم درد ها

  رضا ی به سمتم اومد تا ارومم کنه تا من برم سرآغ سردار عل  یعل

 .هول داد سردار و عقب سردار تلو تلو خورد
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پله خون سرخش    ی زی اما سرش خورد به ت  یچ   ایبود    جوک

 و  دی سف ی رنگ کرد سنگ مرمرها

  یماه -

  ن ی اول.دیکش  رونی و منو ب  دیامو کش  قهی  یکیاز خاطرها    انگار

نگاهش   ی حال  یب  با .کردم با اسمم  یبار بود مهرتاج بانو صدام م

 .نداشتم تا بجنگم یکردم جون

از زندون   رضا یپس بکشه عل  توی بگو شکا  ی اصد  یبه اون عل -

 .رونی ب ادیب ادیب

اطرافم   ی زندون بود من چند روز بود از آدم ها  رضایعل  مگه

 ستم ین   انشیمن د. جر  دیام فهم  افهیق   دنیاز د  انگار .بودم  دهیبر

 .بزنه گفتم یحرف نکهیا اما قبل

برا - اتفاق  ی اگه  نم  فتهیب  یسردار  رحم  موقع  اون   کنمیاون 

  ی ساله پدر و مادر  22مثل من که    میتی  شنیموقع پسرهات م 

 .نداشتم
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 ی برا  کردیزد شک م  ینرد که اگر م  یحرف  گهیبانو د  مهرتاج

 .دم یعقب گذاشت و پرس  یقدم .ش یسالمت

آ - مت  داد   نهییمگه  اجازه  چرا  نبودم  ات   ی دقت  خونه  تو 

 .بمونم

شده بودم  از جواب دادنش    دیجواب پشت کرد بهم ناام   بدون

بودم بهش دوتا بچه داده بودم اما    رضای که گفت: من عاشق عل

زن وسطه اما   هی  ی دوستم نداره حس کرده بودم پا  دمید  یم

  فته یاز سرش م  گه یمدت د  هیکنم    ی کار  ستی الزم ن  گفتمیم

 : گفتم یتلخ با.نشد نطور یاما ا

  یو قبول کن رضا یعل انتیخ ییخواینم -

 .رو به سمتم چرخوند سرش

وقت قبول نکردم چون مادر    چی آره ه  یشیآروم م  نطوریاگر ا -

 .بود یدختر دهات هیتو اندازه انگشت کوچک من هم نبود 

@DONYAIE M
AMNOE



748 
 

زندگ  اونقدر از  مادرتو  که  داشتم   رونی ب  رضای عل  یقدرت 

  ی کرد   یزندگ  رضا یانداختم اونقدر قدرت داشتم که تو کنار عل 

 .دمیغرور نگاهم کرد که خند  با.وقت بهت محبت نکرد  چیاما ه

که   ی کرد  یزندگ  ی با مرد  ی بود  لیمهرتاج بانو اما اونقدر ذل -

دوست نداشت فقط به خاطر از دستت ندادن ثروتش باهات  

  .ی کرد یمونده بود زندگ 

رفتم و در خونه رو محکم   رونیبده از در ب  یخواست جواب  تا

 .بستم سوار آسانسور شدم

 ...اما تو  دیرو نبخش رضا یتر بود چون عل ی مادرم از تو قو  -

به جهنم فقط   یهمگ   نیبر  مبسته شد و زمزمه کرد  درآسانسور

به سمتم   یشاک  دیکه منو و د  سپهر.سردار و خدا بهم پس بده 

  .اومد رونیکنه پرستار با عجله ب ی اومد اما تا بخواد قلدر

  یماه یماه -
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م  و به پرستار رسوند از کنار سپهر گذشتم و خودم  دستپاچه

 ...حرف اما دنی جون از تنم رفت ترس داشتم از شن

 .کنه یاسمتو صدا م  ی قرار  یبهوش اوند و داره با ب -

زانواهام فتادم و ناباور تکرار کردم به هوش   ی رو   ستادیا  ایدن

 .اومده هق زدم  و سجده کرد و هق زدم و شکر کردم هق زدم

*** 

 .افتم  یفرار م  کر مرخص بشم کم کم دارم به ف  یقراره پس ک -

و سردار با    دمیچرخ  یپروانه دور سر سردار م ن یروز بود ع   دو

م ا  یخنده  زودتر  کاش  م  نیگفت  سرش  به   با.اومد   یبال 

 .دستش فشرد ونینگاهم دستم و م ینیسنگ

 ی م   بینگاهت به تخم هام آس  نی با ا  ی و دار  دهی سرم ضربه د -

  یزن

و سرم و جلو بردم جلو لب هاش مکث کردم و زمزمه    دمیخند

 .کردم 
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 .دم یبدون فکر م ی ندارم اما اگه جونم و بخوا یعاشقی ادعا -

 .گشاده شد نگاهم کرد ی با چشم ها سردار

 ؟.یگفت یچ -

نم  دمیخند دلم  من  گفتم  ترس  بدون  روز  خواستیو    ی باز 

  مون یدم حرف دلمو پشابراز نکر  نکهی برسه که من به خاطر ا

 .بشم

  م یشدیم  ونهید  م یداشت  ی که نبود  یمدت  ی عاشقتم سردار تو -

 ...تنهامون نذار گهید

م   سردار  بوس  ونیلبهامو  گرفت  کم    یوقت.  دیلبهاش  نفس 

برداشت   ز یتازه کرد و دوباره خ یعقب برد نفس وسرش میآورد

 .سمت لبهام اما مکث کرد

  تنهاتون نذارم؟ -

 .کردم نییبود سرم و باال و پا زیت ی ادیبشر ز نیا  دمیخند

  تنهامون نذار  ییاوهووم بابا -
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 .شکمم گذاشتم  ی و رو  دستش

  ی دختر  یماه  .رسه  یم  انیهامون با مرگ به پا  یزندگ  تموم

که عاشق    ی سردار  .شد  انشیدست اطراف  یقربون  شی که زندگ

به دست آوردنش در آخر   ی بود و باالخره غرورشو شکست برا

اسم    یکه ماه  ی اشون شد دختر  ثمره  .هم به دستش آورد

 " دیخورش "مادرش و بهش داد 

 

 ان یپا 

 ساغر 
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