
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "در آغوش شیطان" 

 

 )نویسنده:پوکر( 

 

 مقدمه 

 

 چشمانش سرخ رنگ است و عریان و مهربان 

 

 ظاهرش دلرباست درونش مبهم و پنهان

 

 به قصد مرگ مهمان قلبم شده او

 

دانست تسلیم امرش شده این میزباننمی  

 

 به گمانم عاشقش شدم یاکه مسحورش

 

دیدم خودم را در آغوش شیطانبه ناگه   

 

 )پوکر(

 

 فصل اول 

کرد از پنجره به بیرون نگاه می  

. بود گرفته دلش کرد باز را چشمانش وقتی از امروز نه،او بود، بد استانبول اینکه نه بود، گرفته اوهم دل بود، گرفته استانبول ایوه  

دلش که بود شده موفق درکارش آنقدر و میکردند رفتار خوب او با آنقدر اینجا میشد تنگ ایران برای دلش کم خیلی چهارسال این در  

نشود هوایی  

  نکند، هندوستان یاد فیلش قولی به یا

  و کند درست شیرین چایی برایش مادرش بپیچد اش درخانه سنگگ بوی میشود بیدار که صبح میخواست دلش کمی فقط گاهی ولی



کند جانش نوش گردو و پنیر با  

رفت اتاقش به و گزاشت میز روی را فنجانش برگشت عمیقی آه با  

نمیماند دلتنگی این از اثری فردا بود مطمعن بخواباند را خودش کرد سعی  

:یاس  

قبل نداشتم عادت درمیآید صدا به زنگش هفت ساعت درست میدانستم بودم گوشیم زنگ منتظر بودم بیدار ولی بود بسته چشمانم  

رفتم سرویس سمت به و کردم خاموشش درآمد صدا به گوشی. بیایم بیرون تخت از هفت ساعت  

  محکم را موهایم مشکی اسپورت کفش مشکی جین با رنگ صورتی تیشرت شدن حاظر به کردم شروع دستوصورتم شستن بعداز

کشیدم چشمانم توی را مشکی مداد لبم، روی را رنگ کالباسی لب رژ بستم  

  کیک یک خوردن از پس برداشته را کیفم زدم را ضدتعریقم اسپری نداشتم (ایشر)آدوزک بزک به عادت بود همینجوری همیشه

. شدم خارج خانه از چکوک  

  بفهمد کسی نمیخواهد که افتاده اتفاقی میکردم حس میکرد، نگاه آیینه به مدام اِزگی

  نگفتم هم من و است، افتاده و خورده پیچ پایش بود گفته دستپاچگی با درجواب پرسیدم وقتی فهمیدم صورتش روی کبودی از را این

  است محکم کشیده یک حاصل است مشخص که کبودی خاطر به نیست الزم و میشود زخمی هم دیگرت جای بخورد پیچ پایت که

کردم تمام آرایش کننده فیکس اسپری زدن با را گریمش ببافی، قصه اینقدر  

بری میتونی شد تموم  

  یاس ممنون

  دیگه؟ میدونی کنی حساب روم میتونی داشتی مشکلی اگه ازگی

  هستی که مرسی میدونم اره

شد گریم مخصوص اتاق وارد کسی باره یک به میکردم، جاسازی کیفم داخل را لوازمم داشتم دادم، را جوابش کوچک لبخند یک با  

  کردم نگاه او به برگشتم

  پرسیدم او از ترکی به بود، شده دوخته من به سیاهش چشمان بود پوشیده سیاه تماما که قدبلند پسری. 

آقا؟ کنم کمکتون میتونم  

  یبلند پوف نکرد دایپ خواستیم که را آنچه انگار کرد، یوارس و عقابی اش اهیس چشمان آن با را اتاق کل عوض در نداد را جوابم

  دمیپرس او از دوباره بلند که رونیب برود در از خواست برگشت و دیکش

  اومده؟ شیپ یمشکل آقا؟ کنم کمکتون تونمیم

 اش گونه یرو که بود یزخم یجا کرد جلب را نظرم چشمانش از شتریب که یزیچ دیچرخ شیپاها پاشنه یرو به ستادیا شیجا در

  بود

  داد را پاسخم مرد است، وقت یلیخ یبرا بود مشخص بود شده دهیکش اش چانه تا چپش چشم کنار از

  گشتمیم کسی دنبال

بود نکرده استفاده شیصدا از سالهاست انگار بود دار خش داشت یبیعج یصدا  



ه؟یچ اسمش   

یازگ  

  گمیم بهش دیبگ واجبه یلیخ کارتون اگه باشه دیبا صحنه یرو احتماال االن شد تموم مشیگر شیپ قهیدق ده نیهم شناسمیم رو یازگ

  دارم کارش بزنه زنگ بهم گفتیم اوکان بگو بهش

  بود رفته گرید او کنم باز را دهانم خواستم تا

  اوکان

بود نیدلنش یول یبیعج نام چه  

  بزند زنگ او به میبگو یازگ به گفت

  بود برادرش دیشا اصال دوستپسرش؟ ای بود؟ نامزدش داشت؟ یازگ با ینسبت چه یعنی

بود بیعج یلیخ بود هرکه  

  به بود خواسته من از ینام اوکان آمد ادمی تازه که بودم رفتن آماده گزاشتم فمیک داخل را ممیگر یها لیوسا تمام شدم کارم مشغول

  برسانم را پیغامش یازگ

آمد هم یازگ برگشتند صحنه پشت به ها بچه شد تمام یوقت شدم شینما انیپا منتظر صحنه پشت  

  رفتم کنارش

یازگ  

اسی جانم  

  یبزن زنگ بهش بگم بهت گفت اوکان اسم به اومد یمرد

  دیلرز لبانش دیپر دخترک یرو از رنگ

  نگفت؟ یا گهید زیچ اوکان؟

  نامزدته؟ یازگ گفت، نویهم فقط نه

  برادرمه نه،

نداد هم یخداحافظ فرصت یحت رفت رختکن سمت به عجله با و گفت را نیا  

  بودند بیعج برادر خواهر نیا

افتادم راه یخروج در سمت به کرده یخداحافظ ها بچه با گرفتم رختکن از را نگاهم  

 

  شود اجرا بود قرار یمهم شینما امروز

  راپونزل کالیموز شینما

  بودم گرانیباز از یکی بلکه موریگر عنوان به نه امروز میکردیم تالش شیبرا بود ها ماه

  کردیم جوانتر را خودش شیموها از استفاده با و بود دهیدزد یکودک در را راپونزل که یهمان کردمیم یباز را راپونزل مادر نقش

میبود آماده همه  



  را چشمانم میگر از استفاده با داشت یپرنسس حالت که بودم دهیپوش یمشک یتورها با یزرشک لباس بود شده درشت فر میموها

  بودند کرده بزرگتر

بودم شده ها کارتون مثل  

بود شده بامزه بودم، دهیپوش یمشک یها چکمه  

  بود شده پر ها یصندل درصد هفتاد بود مانده شینما شروع به یساعت هنوز

  بود افتاده جانم به خوره مانند استرس

نبود مهم نقدریا چکدامشانیه اما کردمیم یباز شینما که نبود بار نیاول  

  قیتزر جانم به یبزرگ استرس خودش نیا و باشند داشته حضور سالن در هم هیترک مشهور هنرمندان از یبرخ بود قرار امروز

  کردیم

شوم آرام دیشا بزنم قدم یکم شینما شروع تا خواستمیم رفتم رختکن پشت به زنان قدم  

  بود کرده روشن فضارا آمد یم رختکن طرف از که یکم نور بود کیتار رختکن پشت

  بودم مشغول میگر اتاق یتو شهیهم من چراکه نبود بیعج نیا البته بودم دهیند بحال تا که بود آنجا یچوب یدر

  کردمیم فایا یکمک نقش کوچک یها شینما در هم یگاه بود خودم کار یتو شهیهم سرم و

شد باز یژیگ یصدا با بود باز تعجب درکمال اما باشد قفل کردمیم فکر شدم در کینزد  

بود شیها چراغ بودن روشن بشیعج قسمت اما بود یلیطو یراهرو در پشت  

بود نجایا یکس انگار  

  نجاست؟یا یکس یه: صدازدم

  دمید وارید یرو یا هیسا کردم رد را چیپ نکهیهم دمیرس چیپ کی به رفتم، جلو آرام آرام امدین ییصدا

کردم خم را سرم خورد مشامم به یبد یبو ناگهان رفتم جلوتر یول بودم دهیترس  

 خون

  یرو یخون را یکس که انگار بود خون از یرود بلکه نبود ها قطره گرید رفتم که جلوتر بود شده ختهیر خون یها قطره نیزم یرو

بودند دهیکش نیزم  

شد لرزشم باعث سرد یهوا بود کیتار مهین راهرو یفضا  

بودم دهیند چگاهیه را سالن از طرف نیا بودند، شده دهیپوش پرده با ها پنجره  

بودشد و درست روبروی صحنه تئاتر به باالی صندلی های تماشاچیان باز می که یبالکن کجاست، راهرو نیا مقصد زدمیم حدس اما  

  و ترس یطرف از شود شروع شینما بودم نیا نگران یطرف از بود کرده عرق دستانم کف نداشت قرار و آرام ام نهیس درون قلبم

  برگردم گزاشتینم یکنجکاو

بودند کرده یزخم را یکس دیشا  

  داشت اجیاحت کمک به یکس دیشا

بروم جلوتر که شدم مصمم فکر نیا با  



  افتی انیپا بود آنجا که یاهیس در یکینزد در نکهیا تا داشت ادامه نیزم یرو ها خون رد

نداشتم هم زدن پلک توان یحت بود مانده باز چشمانم  

  شدم یزیچ متوجه یول شوم اتاق وارد خواستم

بود شده تمام بود وارید ینییپا قسمت که بزرگ چهیدر کی یروبرو بود نشده تمام اتاق در جلو خون رد  

  کردم دراز چهیدر درپوش سمت را دستم لرز ترسو با

  بود نکرده محکم آنرا که داشت عجله یلیخ یکس انگار بود شل

کرد تیاذ را خودم گوش غمیج افتاد چهیدر داخل به که چشمم کردم باز را درپوش  

بود شده چپانده چهیدر آن در زور به یا جنازه  

  است زن که دادیم نشان فشیظر یپاها

رونیب دمیکش چهیدر از اورا حرکت کی با رساندم شیپاها به را ام کرده عرق دستان کف  

 او

بود یازگ  

  کردمیم میگر را فشیظر صورت شهیهم که یکس کنم باور توانستمینم کردم،یم خفه داشت را میگلو بغض بود شده پر چشمانم ایخدا

مرده بودم مطمعن کجا از اصال کشد،ینم نفس االن  

  زدینم نه گرفتم، را نبضش و گزاشتم گردنش رو را دستم عیسر

بود کرده تار را چشمانم اشک دمیکش را دماغم  

 تمام بدنش را خون رنگین کرده بود

 انگار با چاقو چندبار به شکمش ضربه زده بودند

  بکنم یغلط چه دانستمینم

بدهم خبر سیپل به بمانم نجایهم ای مینگو یزیچ یکس به و کنم گم را گورم  

  یا جیغ بزنم و تمام اعضای گروه را صدا بزنم

  باشد مانده یشینما اگر البته کنم آماده شینما یبرا را خودم صحنه پشت برگردم که بود نیا کار نیبهتر

 جنازه را با دستپاچگی به زور دوباره داخل دریچه چپاندم

محکم کردمدرپوش را   

  گزاشتم فرار به پا و دمیچرخ همانجا از و عقب رفتم بدو بدو کردم پاک دامنم با را دستانم رفتم عقب عجله با

  دمید را یچوب در نکهیهم بود افتاده شماره به میها نفس بردارم قدم توانستمینم درست ترس از

  برگردد نفسم تا ماندم منتظر یکم دادم در به را ام هیتک بستم محکم گرفتم را در کردم ادتریز را سرعتم

  کردم پاک آرنجم با را ام یشانیپ عرق

  رفتم رختکن سمت به

بود مانده شینما شروع به یا قهیدق ده هنوز  



!خداروشکر  

 اما مامان... 

برمیگردیمممم پونزلار  

  شدم اون عاشق من مامان اما

  بود مانده رهیخ سالن از یا گوشه به چشمم من اما دادیم ادامه رو الوگید داشت راپونزل نقش گریباز

  اوکان

  بود آنجا یازگ برادر

 بین تماشاچیان در گوشه ای نشسته بود

بود مرده باال آن یازگ افتاد شماره به نفسم  

شده رهیخ من به نجایا برادرش  

  کجاست خواهرش بپرسد خواستیم من از عقابش مانند چشمان آن با البد

  بازگردم ام خانه در اتاقم به و کنم ترک را صحنه االن نیهم توانستمیم کاش بود زده خی دستانم

بکشم سرم یرو را نرمم یپتو دهیکش دراز تختم یرو  

  مامان

  ام شده خشک هیثان دوسه که شدم متوجه دیکش راپونزل نقش گریباز که یداد با

  کند شینما متوجه مرا که دهیکش غیج نگونهیا عمد از که دمیفهم کردم نگاه چشمانش به یوقت

نکردم نگاه نشسته بود بیعج پسره آن که ییجا طرف، آن به شینما آخر تا و گفتم را الوگمید عیسر  

  بود شده بلند ها قیتشو و ها دست یصدا میشد خم تماشاگر سمت به و میگرفت را هم دستان یهمگ شد تمام که شینما

  نبود یخبر پسر آن از اما کردم نگاه سالن گوشه به و کنم کنترل را خودم نتوانستم سر آخر

دمیکش یبلند نفس  

  بود رفته انگار

گذاشتم زیم یرو را سرم و نشستم یصندل یرو رفتم رختکن سمت به عیسر صحنه، پشت میبرگشت  

رفتند کرده عوض را شانیها لباس یها گریباز همه  

  بودم آنجا هنوز من اما

  میبگو یکس چه به را یازگ مرگ دانستم ینم کرد،یم درد بیعج سرم

  بود کشته اورا یکس چه اصال

 این دختر که بود

  داشت؟ یدشمن او با یکس چه

  دیآ یم دنیکش نفس یصدا کردم احساس

بکشد؟ مراهم تا آمده قاتل همان نکند شد، خیس گردنم پشت یموها  



باشد نداشته یشاهد چیه خواهدیم نیهم یبرا ام دهید را یازگ من دهیفهم دیشا  

  شد ریسراز پشتم از عرق

داده هیتک وارید به یکیتار در یکس شدم متوجه نهییآ داخل از کردم بلند را سرم ترس با  

دمیکش یبلند غیج ترس با  

  دمید را صورتش تازه آمد جلو یبلند یها قدم با او که

  بود اوکان

  خواستیم چه نجایا او

  دمیترسیم هنوز ماندم مردد یکم

کرد باز را صحبت سر خودش که میبگو چه دانستمینم  

  یدار خبر یازگ از

  من م م

  میبگو چه دانستم ینم بودم گرفته لکنت

  نکردم داشیپ یول دنبالشم صبح از من بگو؟ هست یهرچ ؟یدونیم یچ ؟یچ تو

  شد ترسم باعث شتریب مشکوکش و مرموز لحن داشت شک من به هم دیشا بود برده ییها بو انگار بود مشکوک لحنش

بشه بد حالتون ای نیکن شک من به ترسمیم بگم یچجور دونمینم راستش  

  بگو

  اون اما دمید رو یازگ من

بود مرده اون:گفتم یآروم یصدا با دمیترس  

  شدند مشت دستانش بود، رفته ادشی دنیکش نفس بود،انگار رهیخ من به مات اوکان

  رفتم سمتش به بدو بدو

  گفتمیم ینجوریا دینبا خوامیم معذرت خوبه حالتون آقا آقا

  بدهم مرد نیا به را یبد نیا به خبر دیبا من چرا آخر بکش مرا ایخدا

امد نییپا چشمانم از اشک  

  ختیر مرد نیا یجلو خلوتم یبرا بودم داشته نگهش که یاشک

دیکوب وارید به و برداشت را یصندل دیکش یبلند داد اوکان  

  است جذاب چقدر و دارد زور چقدر که کردمیم فکر نیا به فقط لحظه آن من و

داشت قلبم در این شرایط هم دست برنمی بودم یعصبان خودم دست از  

  آن از آتش یها شعله انگار که اهشیس چشمان آن با آمد سمتم به محکم یها قدم با اوکان

دیکوب سرم پشت وارید به مرا گرفت دست کی با را میگلو زدیم رونیب  

  شد بلند ام ناله درد از



  آورد صورتم کینزدرا  سرش یزخم ریش مانند اوکان

  گفت یغرش با و چسباند گوشم به را لبانش

هااااا؟کیه؟ از کی دستور میگیری رئیست  ؟یکرد چکارش کجاست؟ ازگی جنازه"  

" ن؟یداشت کاریچ اون با نیکشتیم خودمو نیداشت یدشمن من با  

کشتم؟ را خواهرش من کردیم فکر گفتیم چه یزخم ریش نیا ایخدا  

  بودم؟ یازگ قاتل من

  آمد، جوش به خونم

  شووو خفه:گفتم یفارس به تیعصبان با

کرد نگاهم خشم با همراه تعجب با اوکان  

زدیم دو دو چشمانش  

آمدن نییپا اجازه که بود مغرور آنقدر اما نمیبب توانستمیم را اشک برق  

  دادینم آنهارا به

هرزه کجاست ازگی بزن زر یاال ؟یگفت یچ:گفت  

کردم جانش نوش یآبدار دهیکش و کردم بلند دستمو  

زدیم حرف داشت حدش از شتریب  

  شدم مانیپش ام کرده از کرد که بلند را سرش

را بود شده فر که ییموها همان گرفت را میموها بود شده رید گرید افتادم، کردن غلط به  

کردم حس میموها در یدیشد سوزش د،یکش  

" ؟ ادیم خوشت؟ چطوره ن،،،یکشت ازگی رو شماها که یهمونطور کنمیم دفنت و کشمتیم نجایهم:" زد داد بلند  

"کنم ثابت بهت تونمیم دمید جنازشو فقط من ستین من کار قسم خدا به یگیم یچ یدار دونمینم من بخدا:"گفتم هیگر و ناله با  

" ارههههه؟ دروغ مشت هی با ؟یکنیم ثابت یچجور"  

" ستین من کار یفهمیم خودت جنازش شیپ برمتیم  

" کنمیم دفنت همونجا یبگ دروغ اگه:"دیغر خشم با  

" باشه باشه"  

  انگشتانش، فشار از که شدم متوجه فهماند،یم من به را دشیتهد داشت نگاهش با

  م،یزدیم نفس ونفس میکردیم نگاه هم به شد، کم میموها یرو

ترس یرو از من خشم، یرو از اون  

بود کرده سستم امروز اتفاقات اما نبودم ییترسو دختر  

دیچیپ دماغم یتو عطرش یبو روداریگ آن در  

  بود شده بیترک گاریس یبو با چوب یبو



  فرستادم میها شش درون به را شیبو و دمیکش یقیعم نفس

  بیعج مرد آن لمس یبرا دیکوبیم واریدرود به را خودش داشت قلبم

  خواستیم را اوکان و دیکشیم غیج بود، گرسنه گرگ مانند

میبود هم چشمان در رهیخ من و اوکان  

  آمد گردنم سمت به آرام آرام دستانش

  رفتینم کنار چشمانم از یا لحظه نگاهش

  گزاشت ام چانه ریز را سرش گرفت را میگلو محکم دستش با

  ،کردند صلوبه قلبم  میمستق را برق انگار

  کرد حلقه کمرم دور را گرشید دست د،یکش ام چانه ریز یقیعم نفس اوکان

  بود بهیغر کی او بدهم هل عقب به اورا که دادیم تذکر داشت رفت،مغزمیم ضعف و غش یخوش از داشت قلبم

کرد،یم نگاه من به اوهم کردم نگاه صورتش به  

  خواستیم طنتیش یکم دلم

  بودم کرده فراموش را یزنانگ بود وقت یلیخ

  داده رخ باال آن که یقتل به فکر بدون

  است شده کشته یهیفج طرز به باال که است یهمان برادر خواهمشیم که یکس نکهیا به فکر بدون

  دیشنیم اوهم کنم فکر را ام مرده صاحب قلب تپش شد، خمارتر چشمانم دم،یکش لبم یرو را زبانم

  شد مشت لباسش قهی یرو دستانم گزاشت، لبانم یرو را لبانش ناگهان و کرد ی،غرش

چسباند من به تر محکم را خودش شد، تر محکم میگلو دور دستش د،یکشیم شعله آتش دهانش از  

رساند آرامش به را روحم و جسم زمستان عمق در یا نهیشوم مانند تنش یگرما  

  دادم فشار شیگلو ته تا را زبانم کردم، مزه را دهانش ذره ذره

را نفسش را، دهانش را، تنش تمام خواستم،یم اورا همه خواستم،یم  

  که طعم خون به دهانم آمد  گرفت لبانم از یمحکم نسبتا گاز

  داد انیپا را نمانیآتش بوسه 

  آمد دهانم اوبه مزه زدم مک را سمیخ لب

  داد سر هیگر غصه از قلبم

  داشت مرا کشتن قصد امشب او اما

رونیب بکشد گردنم از را وجودم رهیش خواستیم انگار گرفت لبانش نیب را گردنم  

شد چنگ شیموها در دستم  

  شد بلندتر ام ناله داد، ام نهیس به یمحکم فشار دم،یکش یآرام آه نشست، ام نهیس یرو دستش

شتریب شترویب خواستم،یم شتریب  



زد آن به یقیعم مک و گرفت لبانش نیب را نازکش پوست زد، گردنم به یمحکم بوسه رفت، گردنش پشت سمت به شیموها از دستم  

  بچشم را تراش خوش و بلند گردن آن طعم خواستمیم خواستم،یم هم من

ببوسم را شیگلو بکیس یرو  

زدم آن به مالیمی بوسه چسباندم، گردنش به را لبانم کردم، خم گردنش سمت به را سرم دمویکش یآه  

کرد گردنم را با دندانش زخمیبرعکس من او خشن بود   

  چه رمیبگ دستانم نیب را داغ یمردانگ آن و بزنم زانو اگه کردمیم فکر داشتم خجالت و شرم بدون زد، یمحکمتر چنگ ام نهیس به

کندیم دایپ یحس  

  رفت عقب قدم چند و کرد رها مرا باره کی به

  خواستن، آنهمه وسط

 حرارت

  شهوت

جانیه  

  بود کرده تعجب انگار هم خودش اما کرد، میرها

  زدیم نفس نفس بود، آشفته

  من مثل درست

  شهوت یرو از زدمشان چنگ من پشی قهیدق چند که ییموها همان زد، چنگ را شیموها

  بود او به نگاهم

  بودم یجواب منتظر

  بود شده نگونهیا او ماله اگه بود، سیخ لبان آن مانیها بوسه حاصل کرد، باز را سشیخ دهان

  بود؟ چه من ماله پس

" یازگ جنازه شیپ ببر منو:"آمد حرف به  

  کرد؟ میرها چرا پس بود، شده نگونهیا شهوت شدت از حتما بود، شده گرفته داشت، خش شیصدا

نداد ادامه چرا  

" اونجا ببر منو االن نیهم گمیم یچ یگرفت:"داد تکانم و گرفت را میبازو آمد، جلو قدم چند  

"  ؟یکرد نکارویا باهام چرا:"گفتم یمانند ناله حالت با  

" االن نیهم اونجا، میریم:" گفت  

! نداشتم میتسل جز به یا چاره  

  کردمیم حس گردنم یرو را لبانش یگرما هنوز بودم، شده سرخ مطمعنا گزاشتم، صورتم یرو را دستانم

  کردم،یم حس میپاها نیب را یخاص یگرما کند، میرها کار وسط بعد شود کینزد من به نهمهیا نداشت اوحق بودم شده متنفر او از

 هوووووف



"میبر"   

 " کجاست؟ "

" باال طبقه:"گفتم چشمانش به نگاه بدون  

مینکن نگاه هم چشمان به میکردیم یسع هردو آمد، سرم پشت هم او افتادم راه عیسر ندادم را یگرید حرف فرصت  

  دمشید دوبار فقط که یکس دادم، او به یکینزد اجازه من چرا اصال

! میبود هم لوچه و لب در هم نصفش مشاجره درحال نصفش م،یکن حساب دنید را نباریا اگر البته  

  شدم یزیچ متوجه که کنم باز را در خواستم میدیرس یچوب در به

بود شده راهرو وارد یگرید کس پس نبود، یخون دستانم خودم بود، یخون در رهیدستگ  

  بود رفته قاتل هم دیشا ای

  باشد؟ ساختمان در هنوز قاتل آن بود ممکن یعنی رفت، باال قلبم تپش

" بودم کرده پاک دستامو من ادمهی کهییتاجا هیخون رهیدستگ"گفتم باترس  

  کرد ینگاه رهیدستگ به و آمد کینزد اوکان

 در آن نور کم چشمانش مانند چشمان مار افعی برق میزد زخم گونه اش ترسناک تر دیده میشد

" کن باز درو"  

" باشه"  

  میکردیم فکر شیپ قهیدق چند اتفاقات به دمیشا ای میبود کرده سکوت هردو مقصد تا م،یشد راهرو وارد

  آمد تنم به گرما دوباره ها لحظه آن ادی با

درپوش را باز کرد دستانش با و شد خم اوکان، میدیرس چهیدر به  

  ابر یا لکه که انگار بود، گرفته صورتش یول کرد ینم هیگر کرد، لمس را یازگ جنازه 

بود انداخته هیسا صورتش آفتاب یرو اهیس  

  یک دونمینم بود یخوب دختر شناختمشیم دور از یول نبودم یمیصم ادیز یازگ با من:" گزاشتم اش شانه یرو را دستم شدم خم

" بکنم بهت یادیز کمک تونمینم که متاسفم ، ماجرام نیا شاهد فقط من ندارم یریتقص چیه من کن باور یول کرده نکارویا  

 به هم هنوز او کردمیم حس داشتم یبد احساس افتاد، راه به راهرو یخروج سمت به شد بلند دیکش درآغوش را یازگ جنازه اوکان

  من

ها داریسرا و اوکان من جز به بود نمانده سالن در یکس شد خارج سالن از رفتم دنبالش است مشکوک  

  برگشت من سمت به گزاشت نیماش درون را یازگ جنازه ستاد،یا یرنگ اهیس نیماش کنار

  از پاتو شده که هم خودت جون خاطر به خوامیم ازت اما، میرم سراغش خودم شناسمیم قاتلو من:"گفت اش گرفته یصدا با

 فراموش رو افتاده اتفاق امروز که یچ هر نکن ریدرگ فکر پیش پلیس رفتنو هم از ذهنت بیرون کن خودتو  رونیب بکشی ماجرا نیا

  خودت مواظب یبمون تنها کمتر کن یسع کن،

" باش  

  بود؟ که صورتش یرو زخم با بیعج مرد نیا دم،؟یدینم اورا چوقتیه یعنی رفتیم داشت شود، تمام شیها حرف ماندم منتظر



کرد حرکت سرعت با و شد نیماش سوار یخداحافظ بدون  

"  بود؟ تفاوت یب خواهرش مرگ درمورد چرا او" کردم فکر نیا به لحظه نیآخر  

بود اوکان درمورد افکارم تمام بودم ستادهیا آب دوش ریز  

  که گفتیم دروغ داشت ای احتماال نبود مهم شیبرا خواهرش قتل که یکس بودم، دهیترس یطرف از بشناسم، اورا شتریب خواستیم دلم

داشت یخطرناک شغل ای است خواهرش یازگ  

اهشیس پیت و بیعج زخم آن با باشد قاتل خوردیم هم اش افهیق و پیت به بود، ها یلیخ قاتل هم خودش که بود ایماف کی او دیشا  

  داشت ها زن کردن اغوا در هم یادیز مهارت

  بود ها یرانیا هیشب ام چهره کردم، نگاه خودم به بخارگرفته نهییآ از بستم را آب ریش

  بود یا قهوه هم میموها یصورت و پر لبان با یمعمول دماغ داشتم روشن یا قهوه رنگ به گرد و متوسط چشمان

  خوردیم چشم به کبودی و زخم چند یجا ماند ثابت گردنم یرو نگاهم

  اوکان

  بود کرده خود فتهیش مرا بود، هرچه اما داشت چه دانمینم مرد آن دادم، سر یبلند خنده

دادیم فشار آنهارا اوکان دست خودم دستان یجا به کاش گزاشتم ام نهیس یرو را دستم  

بود انداخته شهوت به مرا بدجور مرد آن  

  کردم، تن به را تنپوش حوله و دمیکش یآه

  خوردم نوشابه با را بودم داده سفارش که ییتزایپ شدم، آشپزخانه وارد

  رفتم خواب به لمسش و اوکان به فکر با و رفتم خوابم تخت یسو به شام بعداز

: بعد هفته کی  

  هست شده کشته درواقع است، مرده یازگ که بودند دهیفهم صحنه پشت عوامل و گرانیباز همه بود، گذشته ماجرا از یا هفته کی

  م،یبفرست شان خانه به یهمدرد نشانه به یگل ای میکن صحبت اش خانواده با میخواستیم ما همه

  نداشت یخبر او خانواده درمورد یکس متاسفانه یول

  یباز عشق نجایدرهم او با یحت و شناسم یم را برادرش که نگفتم هم من و بود، نگفته یزیچ یکس به اش خانواده درمورد او ظاهرا

  کردم تجربه را یمدت کوتاه

رفتینم ادمی از صورتش یرو زخم آن با اهیس چشمان آن ریتصو و کردمیم فکر او به هفته کی نیا تمام که نگفتم ای  

انهی پسنددیم کارگردان میبفهم تا بود یشیآزما نیا نبود یاصل میگر نیا البته بودم، میگر انجام مشغول  

بود آمده خوشش اما گرفت یکوچک یها رادیا آن از کارگردان شد تمام که کارم  

  بودم شده خسته کردم، راست را کمرم

را نیتمر داشتند آمد یم ها بچه یسروصدا رفتم آنجا کوچک بوفه سراغ به یمشک تاپ و شلوارک وبا درآوردم تنم از راپیراهنم   

  کردندیم شروع

داشتم دوست را پنجره آن رفتم رختکن پنجره سمت به و گرفتم یا قهوه  



کردیم خوب را حالم ینفر ونیلیم 16 شهر نیا یهوا به نگاه  

:کردم زمزمه لب ریز را یشعر  

ها ینقاش سوژه نیبکرتر بدنت  

  ها یپاش غزل الهام منبع لبت و

 

ختیر هم بر ام یزندگ همه نگاهت با  

ها یفروپاش شکل نیتر ساده شد عشق  

 

گرفت کشته فقط افتاد طرف هر تو چشم  

  ها یناش کف به فتدیب که چاقو مثل

 

که شده نیا ام یدلخوش و قرمزم یماه  

  ها یکاش تن به فتدیب تو ماه عکس

 

  میشو مست یکم که زمیبر یچا نیبنش

   ها یاشیع تو شیپ نیهم کرده دلخوشم

 

صبح سر میبگو است نیا فقط میآرزو  

! ها یباش آمدنم منتظر هم عصر  

دانم باز چه مرگم شده بود که این دل کوفتی هوای گریه در سر داشتنمیاشک هایم روی گونه ام چکید،   

 "حالت خوبه؟

 هینی کشیدم و برگشتم، اوکان بود،

 خودش بود

سیاهشخودش بود و چشمان   

انگار فقط برای لبان من بودخودش بود و سیبک گلویش که   

 خودش بودو زخم روی صورتش

ش بودو نگاه مرموزشخود  

 " تو اینجا چیکار میکنی؟ "

مهمه"" اومدم باهات حرف بزنم،   

 " اینجا؟"



 " بریم بیرون ماشینم جلو دره"

 باشه

کرد اشاره کردممیپوشیدمش و به او که خیره نگاهم  پیراهن چهارخانه ام را برداشتم  

 "بریم؟ "

شاید مردم بگویند من احمقم ولی من با از پشت یک دل سیر نگاهش کردم سالن به راه افتادیم، سرش را تکان داد، به سمت خروجی 

دیدن او از او خوشم آمده بود دوبار  

ود( ششد زیر شکمم گرم شود)تحریک میالبته که او باعث می  

باز کردم و روی صندلی شاگرد نشستمر ماشینش را د   

کمی به سمتم خم شد"اذیتت نمیکنه که؟ "، سیگاری از جیبش درآورد  

"" نه راحت باشین  

دونفرم مگه؟"با پوزخند گفت:"باشین؟   

بودمجوابی ندادم فقط خیره به نیم رخ با ابهتش   

  بگم، دیبا یول ،یبترس ممکنه که بگم رو ییحرفا یسر هی بهت اومدم"

"دیرس دستم به پاکت نیا امروز نکهیا تا بودم، یازگ قاتل دنبال رو هفته هی  

میبود هم مشغول میگر اتاق در یوقت اوکان منو یها عکس دمیکش ینیه کردم بازش لرزان دستان با داد دستم به را یپاکت  

 رمیبگ ماجرارو نیا دنبال اگه نوشتن نامه تو یمن معشوقه تو کننیم فکر االن اونا دن،ید مارو میبود یباز عشق مشغول یوقت"

"کشنیم یازگ مثل هم معشوقمو  

بود گرفته حرصم بود، عقرب شین مثل شیحرفها زد،یم حرف باپوزخند  

 خواهرتو دیبا چرا باشن شماها دنبال عده هی دیبا چرا ن؟یهست یک شماها اصال داره، یربط چه من به نایا خب:"دادم جواب خشم با

؟یدینم خبر هم سیپل به بکشن  

"؟یتفاوت یب نقدریا که یدار کفشت به یگیر هی اهمی ستین مهم واست خواهرت مرگ ای"دادم ادامه ینیبدب با  

خودش سمت دیکش را میبازو تیعصبان با  

برد سرم از هوش شیبو هم با کردم بلند را سرم خورد شا چانه به سرم  

ندهم نشان کردم یسع یول  

"؟یروان یکنیم کاریچ:"زدم اش نهیس به را دستانم  

 فکر اونا یریبم تو اگه چون کنم مراقبت ازت تا نجامیا من شدم، احمق توعه نگران که منه ریتقص:" داد جواب یعصب پوزخند با

 اونا زارمیم و شمیم یچ همه الیخیب وگرنه یباش داشته زبونتو یهوا بهتره توهم ندارم، معشوقمو از کردن مواظبت عرضه کننیم

"بکشنت یازگ مثل  

"؟یشد نگرانم:"گفتم طنتیش با  

" باشم؟ نگرانت یخوایم:" داد جواب یمرموز لحن با اونم  

"ینگرانم یکرد اعتراف خودت تو نداره یربط من به:"  گفتم  

"نکشن معشوقمو وقت هی گروهش و یعوض قاتل اون که نگرانم آره"   



" ترسمیم من بگو بهم ویچ همه توروخدا ن؟یک اونا اصال خوان؟یم یچ من از اونا:" گرفتم قشوی ترس با داغمون بحث به توجه بدون  

کرد فوت صورتم به را دودش و گرفت یکام آورد لبش کینزد را گارشیس اوکان داشتم، بغض  

"بده گوش حرفم به فقط تو کنمیم حل ویچ همه خودم من نباش یچیه نگران کنن تیاذ منو خوانیم ندارن یکار باتو اونا"  

  دادم تکان را سرم ترس با

" فعال رفتم من پس" گرفتم فاصله او از  

شدم پرتاب عقب به دهینرس رهیدستگ به دستم  

شد چنگ شیموها در دستانم گرفت یقیعم مک نشست، لبانم یرو لبانش  

کرد پرت رونیب به پنجره از را گارشیس  

بشکند محکم آنرا داشت قصد انگار گرفت، را کمرم محکم  

شد دتریشد مان بوسه  

نه مان بوسه یول شدیم قطع داشت نفسم  

کنم آرام را قلبم خواستمیم انگار دمیکش ام نهیس قفسه به را دستم کرد میرها و گرفت یمحکم گاز  

کردم پاتند سالن در سمت به و کردم باز را نیماش در عیسر  

کردیم چه بامن داشت مرد آن دوختم، چشم بود من رهیخ یطانیش ینگاه با که او به و برگشتم آخر لحظه  

رمیبگ را اش شماره نبود ادمی اصال که میبود شده مشغول آنقدر شیپ دفعه نبود یخبر اوکان از و بود گذشته دوروز  

بود شده لیتعط کار نیهم یبرا بود شده ضیمر تئاتر گروه یها بچه از یکی م،ینداشت یکار دوروز  

بگردم رونیب یکم گرفتم میتصم  

ماندن خانه از بودم شده خسته  

بافتمش و بستم باال از را میموها کردم عوض چرمم کت و یمشک یاسک قهی بلند نیآست لباس یمشک نیج شلوار با را لباسم  

کردم ترک را خانه فمیک شتنبردا با و دمیپوش را اهمیس یها بوت و کردم یکم شیآرا  

دادم را یمعروف کافه آدرس و گرفتم یآژانس  

شدم ادهیپ و کردم حساب را راننده هیکرا  

کردم سالم گارسونش به کردم پاتند کافه سمت به  

رفتم بود پنجره کنار که یزیم سمت به عیسر  

شدیم دهید هم بوآز پل نجایا از  

بودم نجایا ییتنها دینبا االن البته  

میساختیم یکیرمانت یفضا نجایا ام معشوقه با دیبا االن  

بود یدرد بد هم ییتنها افتادم، راه یخروج سمت به و کردم پرداخت را حساب کمیک و قهوه خوردن از بعد  

کنم دعوتشان که نبودم یمیصم آنقدر چکدامیه با یول داشتم یادیز دوستان نجایا  

بودم هم یمنزو آدم البته  



کردمیم یدور دوست کی از شهیهم  

بودم کرده کشف را خودم از یگرید یرو اواخر نیا البته  

شدم خارج در از  

شدم یزیچ متوجه ناگهان  

بودند دورم پوشاهیس مرد چند  

بودند شده حلقه دورم بود مشخص یول نبود یخلوت ابانیخ  

کردند قیتزر تنم به یسرنگ با را ترس انگار  

کردندیم نگاهم شخندین با شان همه خوردم یسخت تکان خورد باسنم به یدست  

دیآ ینم کمکم به یکس هم بکشم غیج اگر کردمیم حس  

امد نجاتم فرشته یصدا باره کی به  

"زمیعز اسی"  

بروم طرفش به که فهماند من به چشمانش با اوکان  

 که اونوقته یبد نجاتش ینتونست که گهید دفعه آورد شانس کوچولوت هرزه اوکان:"گفت تمسخر با آنها از یکی رفتند عقب مردان همه

"دهیم جون پاهامون دستو ریز  

نداشتم اورا به نگاه فرصت شد، بلند مرد درد از ادیفر گذشت، چشمانم یجلو از که شدم یزیت یش متوجه  

شدم پرت آغوشش در دیکش خود سمت به مرا اوکان  

کرد میقا اش نهیس در را سرم  

 که یزیچ به ینتون که ارمیدرم چشاتو گهید دفعه زدم دستتو یکرد لمس معشوقمو چون نباریا" گفت میرفتیم عقب عقب که نطوریهم

"یکن نگاه منه ماله  

نیماش داخل داد هلم و کرد باز را در کشاند نشیماش سمت به مرا  

بود یعصبان بدجور انگار  

دیکوب را در و شد سوار هم خودش  

کرد روشن فندکش با و درآورد یگاریس  

افتاد راه به کرد روشن را نیماش  

کرد پر را گوشم ادشیفر بعد هیثان  

 دهینرس اگه بودم نذاشته محافظ واست اگه نفهم دختره آخه کافه یریم گردش؟ خودت واسه ابونیخ یریم یجرعت چه با تو ابله آخه" 

"ومد؟یم سرت ییبال چه یدونیم بودم  

 سرم از دست دارم، استرس همش شدم آشنا باتو یوقت از شدم خسته من یکن یزندان خونه تو منو یتونینم تو" زدم داد بلند هم من

"گهید نیبردار  

گفتم ناله با را آخرش  

بودم شده خسته واقعا  



"شدینم باز ها هیقض نیا به پات چوقتیه یکردینم یفضول اونروز اگه خودته، ریتقص:"گفت پوزخند با  

"یمن معشوقه کردنینم فکر اوناهم یدیدینم منوهم اونوقت:"گفت هیکنا با  

حرفش از شدم ناراحت  

میشدینم آشنا باهم کاش گفتیم داشت  

بود آمده خوشم او از اول برخورد در ها وانهید مثل من  

بودم شده گرم  

بود ینشدن انکار بود ما نیب که یکشش  

بود جذاب من یبرا بود ترسناک همه یبرا صورتش یرو زخم  

بردیم سرم از هوش عطرش و گاریس یبو  

کردم نگاه دستانش به  

دهیکش یسخت اریبس که یمرد دستان بسته، نهیپ و زبر یکم  

ستیچ او کار دانستمینم هنوز  

  است؟ خالفکار

بود ایماف دیشا اصال  

بود موادفروش دیشا  

دانستمینم یزیچ کردن اغوا در مهارتش و ابهتش و اسمش جز به او از من  

آورد خود به مرا شیصدا  

"میدیرس"  

کردینم نگاهم سمتش، برگشتم  

"ستمین مونیپش باتو ییآشنا از من:"کردم زمزمه  

گزاشت ام چانه ریز را انگشتانش او یول کردم امتناء اهشیس چشمان به نگاه از دیچرخ سمتم به سرش  

او نیماش و اهشیس چشمان بودمو من باز  

بود ما نیب که ییگرما و  

گزاشتم اش گونه یرو را دستم بود، لبانم به نگاهش  

رساندم کتش قهی به را گرمید دست کردم نوازشش  

 دمیشا ارهیدرب نتیس از قلبتو بکشه تورو قاتل اون مثل تونهیم یکنیم نوازشش ینجوریا یدار که یکس:"گفت دارش خش یصدا با

"بسوزونتت زنده زنده  

ببوسمش خواستمیم دمیکش لبانش به را دستم  

بچشم را لبانش شهد  

"نه؟ مگه یکنینم نکارویا بامن تو"  



خواستیم اوهم بود شده خمار چشمانش  

"کنمیم نگفتم تونمیم گفتم:"کرد زمزمه  

باتو کاری نداشته باشن"میکنم یه مراسم داره، منم میرم قانعش خونش  ادامه داد" فرداشب شاهین تو  

"ه؟یک نیشاه"  

"داد رو یازگ قتل دستورکه  یهمون"داد جواب آرامش با  

 من اونا شیپ یبر دیبا چرا ؟اصالیکرد داشونیپ یچجور اون؟ شیپ یبر یخوایم"کردم نوازش را اش گونه تر محکم ترس با

"یبر ییتنها زارمینم  

"بشم مطمعن خواستمیم فقط کشته ویازگ اون دونستمیم اولم از من و بزنه بیآس من به تونهینم نیشاه"شد ام رهیخ اش یعقاب چشمان با  

"ببرم خودم همراه تورو ستین قرار رمیم ییتنها من درضمن"داد ادامه  

"بکشن یازگ مثل منم ببرنم انیب تا مونمیم رونیب اونقدر وگرنه یببر دیبا یبریم" گفتم خشم با  

 تصور یتونینم یحت تو که یزیچ کنن برگزار مراسم قراره اونجا دادم، دستور نکردم خواهش ازت" گفت یجد لحن با شد یعصب

"امیب من تا خونه ینیشیم خطرناکه، قدر چه یکن  

" ه؟یمراسم چجور یگینم بهم چرا اصال گفتم، نکهیهم یبریم هم منو نهههههه"   

"ستین صالحت به که ینیبیم رو ییزهایچ یایب اگه م،یدار جدا گروه دو دوتامون ما که بدون نویهم فقط"   

"ترسمینم یچیه از من ،یببر منو دیبا امیم" گفتم سماجت با  

"یدونیم خودت کنمینم یکار من یشد روح قبض یدیترس اگه ا،یب جهنم به" گفت یعصب حالت با  

دمیبوس را لبش گوشه شد، خم سرم  

گرفتند را کمرم دستانش گرفت، دهان به را لبانم شد خم او نباریا یول دم،یکش عقب  

شد چنگ شیدرموها هم گرمید دست رفت گردنش به دستم  

قیعم زدم، مک لبش به  

 گرم

سیخ  

کرد دهانم وارد را زبانش آوردینم کم اوهم  

کرد ناله ام در دهانش رها شد نوازش زبانش با را دهانم همه  

کرد حرکت باال سمت به دستش  

نگرفتم را شیجلو  

کنم امتحان خواستمیم نباریا یول بودم باکره من  

داشتم او به یقیعم کشش که یکس با  

زدم مک محکم را زبانش شدم یحرص  

کرد یغرش  

گرفت فاصلهزبانش را روی لبم کشیدو گرفت لبم از یمحکم گاز  



زدیم نفس نفس لبانم یرو  

کنم تجربه را یقلب ستیا شد باعث که گفت یزیچ  

"یرانیا دختر یمن به متعلق قطعا تو"  

کردم نگاه مرموزش و اهیس چشمان به میمستق  

هستم او به متعلق گفت او  

خواستیم مرا یعنی  

داشت؟ احساس من به نسبت اوهم  

شدم گردنش یرو یزیچ متوجه  

  دادم عقب یکم را لباسش قهی

بود شده نوشته گردنش یرو یسیانگل کلمه  

 ساتانیسم

) satanism/ پرستی )شیطان  

شد خشک دستم  

فهمیدم منظور از مراسم چه بود، حاال میشد منجمد میرگها در خون  

 البد مراسم شیطان پرستی بود

 زخم روی صورتش 

از چه کسی خوشم می آمد؟ چه کسی را میبوسیدم؟ من   

 یک شیطان پرست را؟ 

 گروه؟ یک گروه داشت، پس معمول بود رئیس یک گروه شیطان پرستی بود

نداد را حرف زدن فرصت شد، تعجبم متوجه اوکان  

گرفت دهان به را لبانم دوباره شد خم  

  دمشیبوس هم من

بود کلمه آن شیپ هم فکرم اما  

برد گردنم سمت به را شیها بوسه اوکان  

دمیکش یزیر آه  

زدیم ضربه گردنم به زبانش با  

امد وجود به یدیشد یگرما شد، سیخ میپاها یال  

کردم بلند را سرش و زدم چنگ را شیموها و کردم یا ناله  

چسباندم شیگلو به را سرم من نباریا  

  گرفتم گاز را شیگلو بکیس و



گرفت فاصله و دیکش یبلند غرش اوکان  

کرد درازکش حالت و برد عقب به را اش یصندل  

نشاند شیپاها یرو و کرد بلند دستانش با مرا  

دمیبوس را شیگلو و شدم خم باز  

زدم آن به یقیعم مک و گرفتم لبانم نیب را شیگلو بکیس کردم سیخ را شیگلو نییپا تا دارش شیر چانه از زبانم با  

کرد نوازش را گوشم اوکان بلند یها ناله  

  داد باال را زمیبل لباسم و درآورد آنرا رفت کنم سمت به دستش

شد چنگ میها نهیس یرو دستش که کردم یا ناله  

داد فشار انگشتش دو نیب را آن نوک دستش با و درآورد هارا آن از یکی  

دمیمال شیپاها نیب یبرجستگ به را خودم  

  کرد خوردن به شروع ینوزاد مانند گرفت دهان به را نوکش

  خورد سر نییپا به دستانم

دیدریم هم از را شلوارش داشت اش یمردانگ  

دمشیمال شلوار یرو از  

داد ادامه ام نهیس خوردن به تر سخت او  

  کردم باز را پشیز اوردمین طاقت

برداشت ام نهیس از دست اوهم  

بودم شیزانو یرو داد هل عقب به مرا  

کنم امتحانش خواستمیم یول داشتم شرم یکم دمیفهم را منظورش  

  گرفتم انگشتانم نیب را اش شده سفت یمردانگ

  زدم یا بوسه شزیت قسمت به

گزاشت سرم یرو را شیهاانگشت اوکان  

چپاند دهانم درون را بزرگ یمردانگ آن خودش  

کردیم تیهدا نییپا باال به را سرم  

کردیم تر شهوتناک را نیماش یفضا اش اهوناله  

رساند میپاها نیب به را انگشتانش دیخز شلوارم درون به یافع کی مانند دستش  

گفتم یکشدار اوم   

کرد ام یزنانگ مالش به شروع  

دادمیم جان داشتم شیپاها نیب بایتقر  

دادمیم لذت او به داشتم هنوز یول شدیم قطع داشت میها نفس  



میدیرسیم میداشت اوج نقطه به هردو  

بود شده بلند هردو آهوناله  

است کینزد که دادیم نشان شیها غرش  

نداشتم یخوب تیوضع هم خودم  

بود رممکنیغ دنینرس ارگاسم به که کردیم نوازش را میپاها نیب هنرمندانه و محکم چنان انگشتانش  

پرشد دهانم ناگهان  

دمیرس ارگاسم به انگشتانش یرو اوکان تیوضع دنید با هم خودم  

گرفت را نیماش یفضا غرشش  

  دمیبوس را ولبانش شدم خم گزاشت اش نهیس یرو مرا خشن و انداخت چنگ میبازو به دستش با

" رمیگینم آسون نقدریا بعد دفعه:"گفت دار خش گفت گوشم کنار  

" یریبگ آسون یمجبور"گفتم طنتیش با هم من  

" رم؟یبگ آسون دیبا چرا:"گفت شده کیبار چشمان با  

است سخت شیبرا باورش دانستمیم گرفتم ینفس  

بود یعاد روابط نجوریا که بود یکشور نجایا  

"باشه درست خشونت نقدریا نکنم فکر یریگیم بکارتمو یدار یوقت باکرم، من"  

بود مانده باز دهانش  

کرد نگاه چشمانم به واکنش بدون چندلحظه  

بود کالمم صداقت دنبال  

" منه ماله هم بکارتت:" کرد زمزمه آرام  

کرد شکار را لبانش بازهم لبانم  

کردم اضافه زین هارا زرشک ختمیر قابلمه داخل آب بزرگ رفظیک   

شد تمام  

وفتدیب جا سوپم که مانده فقط حاال  

 دستانم راشستم با حوله خشک کردم

شماره مادرم را گرفتم و منتظر ماندم تا جواب دهدبه سمت گوشی ام رفتم،  

 پدرو مادرم سالها بود طالق گرفته بودند

را میشناختمهایی که ماه به ماه برایم میفرستاد از پدرم فقط پول  

 ولی مادرم را دوست داشتم

گرفتم به ترکیه بیایمازدواج کرده بود من تصمیم  که مجدداپیش  چهارسال زنی مهربان بود   

وبعد دوره آرایش گری را دیدمرا گرفتم گرافیک در ایران دیپلم   



دوره آرایشگری بعد هم دوره گریم را گزراندمبرای تکمیل به ترکیه آمدم بعداز یک سال   

داشتند شدم، گاهی هم خودم تئاتر بازی میکردمئاتر تلوزیونی روزهای زوج تعضو یک گروه که بعد ها   

 نمایش های موزیکال و غیره

سالگی خوشحال بودم که کار موفقی داشتم 23حاال در   

 مادرم جواب داد:"الو، یاسی مامان تویی؟"

"اد؟یم صدام مامان سالم الو"  

"خوشگلم؟ یخوب یچطور ادیم زمیعز آره"  

"چطوره؟ آقارضا یخوب تو خوبم مامان آره"  

"ره؟یم شیپ کارات چخبر رسونه،یم سالم خوبه رضاهم زمیعز خوبم"  

"ش؟یدید بودم، فرستاده تلگرام از واست رو کالیموز تئاتر اون لمیف شلوغه، سرم شهیهم مثل آره"  

 حرصش از منم دیترکیم یحسود از داشت ومد،یدرم داشت چشاش:" گفت اروم"دادم نشون رضا خواهر به یبود یعال زمیعز آره"

"دادمیم نشون اون نویا به داشتم یه  

کردینم که ییکارا چه مادرم خدا یا دادم، سر یبلند خنده  

" اومد خوشم هرحال به یول ینداشت اخالقا نیا از توکه مامان"   

"بخند فقط تو زمیعز آره"  

" ؟یندار یکار رفتم من مامان، عاشقتم"   

"ها یبش الغر نمینب بخور غذا خوب باش خودت مراقب زمیعز نه"   

"باش هم آقارضا مواظب نخور حرص ادیز باش خودت مراقب توهم مامان چشم"   

"یندار یکار زمیعز باشه"  

"خداحافظ برسون سالم مامان نه"   

"زمیعز خداحافط"   

اومد یامیپ برام شدم متوجه که کردم قطع  

کردم بازش  

"اوکان در، جلو ایب زدم زنگ بهت نباش، چشم تو ادیز بپوش مناسب لباس باش، آماده شب واسه"   

"امینم چشم تو ادیز باشه" دادم را جوابش رفت، ضعف دلم  

داد را اش شماره آتشینمان و مهین نصفه رابطه آن از بعد روزید  

میبود نزده حرف آن از بعد  

داشتم وقت ادیز شب تا هنوز دمیکش یبلند پوف  

خوردم آرامش در را ناهارم دمیکش خودم یبرا افتاد جا که سوپم  

 گرید زیچ مد برنامه جز به روز وقت نیا کردم باز را ونیتلوز و نشستم کاناپه یرو رفتم ییرایپذ  سمت به ام ییچا با ناهار از بعد

دادینم یدردبخور به  



بود خوب هم همان  

بود یگرید یجا فکرم یول ونیتلوز به نگاهم  

یپرست طانیش  

داشت؟ وجود پرست طانیش هیترک در مگر اصال بود، پرست طانیش کی اوکان  

بودند دوگروه بلکه نبودند گروه کی هم آن  

داشتند؟ یمراسم چه امشب  

بود نیا آنها نیتر مهم که داشت وجود ذهنم در یاریبس یها سوال  

بود؟ شده پرست طانیش چرا اوکان  

کرد؟یم یخطرناک یکارها  

چطور؟ خواهرش یازگ  

بود پرست طانیش کی اوهم احتماال  

شود خیس تنم یموها شد باعث که آمد ذهنم به یزیچ و  

کشتند را یازگ یراحت به آنها  

داد؟یم انجام قتل یراحت به هم اوکان یعنی  

رفتم اتاقم سمت به و بستم را ونیتلوز بود شده خسته سوال نهمهیا از مغزم  

بپرسم اوکان از را میها سوال همه گرفتم میتصم  

بود شدن آماده وقت اکنون  

کردم فر یکم را شانیانتها و کردم صاف آنهارا کردم خشک را میموها کوتاهم دوش بعداز  

زدم چندبار میها مژه یرو را ملیر و دمیکش یکیبار چشم خط  

رساندم انیپا به قرمز رژلب زدن با را شمیآرا  

کردم تن به آنرا و برداشتم را راهنمیپ  

بود تنم اندازه درست بود شده اضافه وزنم به یکم که حاال یول بود گشاد یکم میبرا قبال  

دیرسیم میپاها تامچ که یبلند لباس  

گزاشتیم شینما به را گردم یها نهیس و داشت مدل هفت قهی  

قرمزش رنگ و داشت ادامه رانم یباال تا که یچاک و نازک دوبند با  

بود شده یعال  

کنم امتحانش داشتم دوست یول نباشم چشم در ادیز گفت اوکان که است درست  

اورمیدرب را حرصش خواستمیم  

زدم گردنم و دست مچ به عطر یکم  

کردم پا به را شدیم وصل نازک بند دو با که بلند پاشنه و رنگ یمشک کفش  



بزند زنگ  اوکان ماندم منتظر برداشته را فمیک  

رفتم خانه در سمت به زنگش با بعد قهیدق ده  

بود زده هیتک نیماش در به که دمید اورا شدم خارج که در از  

دنشید با گرفت نفسم  

بود یمشک سرتاسر شهیهم مثل  

بود دهیچسب کلشیه به که یرنگ یمشک راهنیپ  

بود شهیهم تر ابهت با رنگش یمشک وشلوار کت همراه  

کردیم نگاه مرا داشت اوهم  

دمیخندیم اش چهره به دل در من و بود رفته درهم شیاخمها  

کنم یعصب را مرموز مرد نیا خواستیم دلم یول است یناراض لباسم از دانستمیم  

گفتم یسالم و رفتم جلو  

"سوارشو"داد تکان را سرش  

نیهم  

کردم نگاه اش یخال یجا به مبهوت و مات من و شد سوار عیسر خودش  

داشتم را دیتمج و فیتعر یکم انتظار  

زدیم داد و شدیم یعصبان دستم از دمیشا ای  

نگفت یزیچ چیه او یول  

نشستم و کردم بازش رفتم شاگرد سمت در سمت به حرص با  

شد کنده جا از نیماش نبسته در  

نشستم میسرجا دهیترس  

است یعصبان بود معلوم  

"کن روشنش بردار فندکو"گفت و گرفت لبانش نیب و دیکش رونیب بشیج از یگاریس  

دمیکش عقب و کردم روشن را گارشیس شدم کشینزد و برداشتم نیماش یجلو از را فندک ترسولرز با  

گزاشتم نیماش داشبورد یرو را فندک  

شود بلند ادشیفر و کنم اعتراض یا کلمه دمیترسیم  

دمیتمرگ میسرجا و گرفتم خون خفه پس  

دیکشیم ییال ها نیماش نیب یباورنکردن سرعت با  

دیکوبیم واریدرود به را خودش داشت ام نهیس درون قلبم  

بود بند گارشیس به دستش کی که خصوص به دمیترسیم سرعت از  

گذشت منوال نیهم به ساعت مین  



شدم خسته سر آخر  

"بپرسم؟ ازت سوال تا دوسه تونمیم"  

بود استانبول طرف آن ینام نیشاه مراسم میشدیم رد بوآز پل از میداشت  

"بپرس"  

"کشتن؟ خواهرتو چرا امممم"  

"برادرشم گفت نیهم واسه پرستاست طانیش گروه عضو که بگه بهت تونستینم بود من گروه عضو اون نبود من خواهر یازگ"  

بود تفاوت یب مرگش به نسبت نقدریا چرا دمیفهم حاال  

"کشتنش؟ چرا خب"   

انهی بدهد را جوابم بود مردد انگار کرد مکث یکم  

 چیه تو نیهم یبرا و ومدیم بدش ازش یازگ یول بود شده یازگ عاشق نهیشاه اسمش که پرستا طانیش از گهید گروه هی سیرئ"

 طانیش و طانیش به گهید یازگ کردنیم فکر اونا بود شده یعصب پرستا طانیش شیکش کرد،ینم شرکت بود نیشاه که یمراسم

 صادر قتلشو دستور شیکش اجازه با نیهم یبرا رهیبگ ازش شدنشو رد انتقام خواستیم هم نیشاه یطرف از نداره اعتقاد یپرست

"کردن  

"دادن هیهد و کشتن یقربان عنوان به مقدس طانیش به اونو که گفتن همه به بعدم" داد ادامه پوزخند با  

بود کشته را یادیز یها انسان اوهم دیشا بود آنها از یکی هم اوکان شدینم باورم د،یلرزیم دستم  

" ن؟یهست گروه دو چرا گروه، یگفت"   

ینظر و یفلسف یها پرست طانیش داره یاصل گروه دو یول داره وجود یمختلف یها گروه پرستا طانیش یتو" داد حیتوض باحوصله  

ینظر یها پرست طانیش نیشاه گروه و میهست یفلسف گروه ما  

 ایدن اون کنهیم نیمع خودشو ریتقد هرکسی میبش میتسل جلوش تا باشه برتر قدرت هی ستین الزم و خودشه یخدا یانسان هر ما نظر از

 پرستش رو طانیش اونها طانهیش اون و میکن پرستشش دیبا که هست ییخدا دارن اعتقاد ها ینظر یول نداره وجود ما نظر به هم

کنیممی استفاده هاش آموزه از فقط میکنینم پرستش رو طانیش اونها برعکس ما و دنیم یقربان براش و کننیم  

"نیدار امبریپ که شماها مثل  

 طانیش و داشت وجود خدا که داشتم باور نیا به یول نبودم یمعتقد مسلمان من داشتند، یبیعج اعتقادات چقدر بودم شده شوکه

م،یکن لعنتش دیبا که هیموجود  

" ه؟یچ شموضو شیکش خب"   

 بوسه مراسم ینظر گروه یبرا کردن یقربان مثل ییها مراسم ده،یم انجام رو مراسماتمون سامونیکل یتو که میدار شیکش هی ما" 

"نیهالو یها جشن و عبادت و دعا یبرا یمراسم ها وارد تازه یبرا مقدس  

"شنومیم دارم که نیدیجد یزایچ نایا ده،یم ارور داره مغزم خب"  

"یدونینم که هست زایچ یلیخ هنوز"   

 رانیا تاحاال من هاشون، نییآ از شونها نید از بگو، برام رانیا از:"  آوردم خودم به منو صداش نکهیا تا گذشت سکوت تو یمدت

"ومدمین  

دارن خودشونو یمحل و مخصوص زبان یفارس عالوه به رانیا هرشهر هیتیچندقوم کشور هی رانیا خب"   



 یول هستن مذهب عهیش مسلمان ها یرانیا شتریب ،یفارس مختلف یها گونه ای یعرب یترکمن یکرد یبلوچ یلر یلکیگ یآذر مثل 

داره وجود هم هیاروم و زیتبر و تهران یها شهر تو هم تیحیمس نید داره، وجود هم مذهب یسن یها مسلمان  

 یمیقد جزء که ینید داره وجود رانیا تو هم یزرتشت نید هستن، یارمن عمدتا زیتبر یها یحیمس و یآشور اکثرا هیاروم یها یحیمس

 به که داره وجود هم گهید یها نید دونن،یم مقدس رو آتش و دارن زرتشت امبریپ و گانهی یخدا به اعتقاد که استیدن تو نهاید نیتر

"اومدن وجود به بعدها چون شنینم شناخته تیرسم  

زدم حرف چقدر گرفت، نفسم  

 وجود اونم ؟یچ پرست طانیش باشه، رانیا تو زبان و نید نهمهیا کردمینم فکر":گفت آخر در و دادیم گوش میحرفها به تیجد با اوکان

" داره؟  

" دمیشن چون داره وجود کنمیم فکر یول دمیند تاحاال من دونمینم"   

میکرد سکوت هردو مقصد وتا گفت یهوم  

داشت نگه مانند گاراژ در کی یجلو  

گرفت را دستم اوکان و میشد ادهیپ هردو  

"تو؟ یایب یخوایم یمطمعن ،یبترس ممکن که وفتهیم یاتفاقات نجایا:"گفت هشدارگونه  

"شه؟یم برگزار یمراسم چه امروز سوال، هی فقط امیم آره،:"گفتم یمطمعن لحن با  

"کردن یقربان:"گفت کلمه کی  

بودم؟ دهیپوش قرمز لباس من و بکشند را یکس بود قرار نجایا امشب دم،یلرز ناخداگاه  

 پاهایم فلج شده بودند، 

"؟ میبرگرد میشه:دمیکش را دستش  

 مجبورم یول ندارم کردن یقربان به یاعتقاد درسته برم، دیبا من یول یبرگرد یتونیم یخوایم اگه تو"داد را جوابم تند و دیکش را دستم

"کنم شرکت مراسم اون یتو و برم  

" اوکان میبر ایب گناهه جرمه نیا بکشن ویکی خوانیم نجایا م،یبرگرد ایب نه"   

"یکرد اصرار خودت این گفتم بهت بارها من یبر یتونیم یخوایم تو رمیم یعنی رمیم گفتم بار کی:"دیکش یبلند ادیفر  

بود شده کالفه زد، راچنگ شیموها کرد، من به را پشتش  

گزاشتمیم شیتنها دینبا حاال بودم، کرده اصرار خودم من گفتیم راست  

شد قفل شکمش یرو انگشتانم چسباندم، او به را خودم پشت از و شدم کشینزد  

"تو میبر هم حاال کردم اصرار خودم من باتوعه حق میبر شهبا"   

گرفت را دستم و کرد باز را انگشتانم عصبانیت با  

میشد ساختمان وارد و رفت در سمت به  

بود کرده سکوت نگونهیا که بودم ختهیر هم به را اعصابش بدجور انگار  

داشت یبیسراش یکم که میشد یبزرگ اطیح وارد  

میگذشت وارید کنار یها پله از  

بود زیبرانگ خوف  



خاموش و خلوت اطیح ده،یکش فلک سربه درختان  

میشد یبزرگ ساختمان کینزد  

رهیت یینما با بزرگ یا خانه  

بودند شده پوشانده پرده با که بزرگ ییها پنجره  

شدیم دهید داخل از زرد و قرمز یها نور فقط  

بود وصل بز کی سر مجسمه در یرو  

کرد باز دشیکل با را در اوکان  

دیچرخ من سمت به یها سر همه میشد که وارد  

"شدن؟ رهیخ من به ینجوریا چرا:"گفتم گوشش در آرام  

 هزارتا و نجایا آوردمت چرا یستین یدینپوش لباس اونا مثل چرا یهست انهی یپرست طانیش بدونن خوانیم ،یمن معشوقه دنیفهم چون"

"گهید سوال  

داشتند تن بر یبیعج یها لباس آنها همه گفتیم راست  

بودند زده تتو سرشان یرو و بودند دهیتراش را سرشان یموها دخترها از یبعض  

بیغر بیعج یها نگیسیپر با شتنددا یوحشتناک یها یخالکوب و بودن کچل اکثرا مردان  

بود شده نیتزئ ییها شمع و زرد و قرمز یها چراغ با خانه دور دورتا  

"گردنته یرو کهیاون جز به یندار یخالکوب و یپوشیم متفاوت توهم خب"  

"ادینم خوشم دنیپوش لباس مدل نیا از هم لباس درمورد پشتمه، یرو یمنته دارم یخالکوب منم"داد را جوابم تند  

"تو؟یخالکوب ینداد نشون من به چرا پس" گفتم رتیح با  

میرفت یزیم سمت به نداد را جوابم  

بود شمع پراز زیم یرو  

داشت وارونه ستاره شکل به یگردنبند و بود شیپا مچ تا که اهیس که یراهنیپ با یمرد آن راس در  

بود شیکش همان نیا احتماال زدیم برق شیمو یب کله  

بودند هم گرید زن دو و مرد چهار او جز به  

 ت،یفرار معشوقه و تو به گمیم آمد خوش اوکان سالم:"گفت بود سبز رنگ به و بود سرش وسط که یموها با یمرد میشد که کینزد

"جوان خانم خوشبختم دنتونید از  

کرد یکوتاه میتعظ شیکش سمت به و کرد یسرد سالم همه به اوکان  

"ن؟یکن ستشین سربه نینتونست که یهمون ای یفرار معشوقه خوشبختم،:"گفتم هیکنا با  

بدزدنم کافه یجلو خواستندیم که کردم شیپ دوروز به اشاره  

 که یدونیم روببر لذت تینها ازش یکرد تور یماه شاه هم نباریا یبود شانس خوش شهیهم:" گفت اوکان روبه یطانیش لبخند با

" خوادیم رو بندگانش لذت بزرگ طانیش  

شده یعصبان بود معلوم اوکان  



"منه متعلقات جزء االن و دهیم رو لذت تینها من به اون بله اسی درمورد و خودمم یخدا من من، نه شماست یخدا اون"   

رفت درهم شانیاخمها شیکش جز به افراد همه  

بودند ها ینظر گروه عضو همه احتماال  

 

 عده هی نیب االن که داشتم اعتماد او به نقدریا که بود کرده افسون مرا اوکان گمانم به بودم گزاشته خانه نیا پابه یجرعت چه با دانمینم

بودم نشسته بیعج پرست طانیش  

داشتند حضور صدنفر کینزد نجایا در  

بودند یباز عشق مشغول مردان و زنان از یا عده خانه کنار گوشه در  

بود از یکنار با صحبت مشغول یهرکس هم زیم دور  

کردیم صحبت شیکش با هم اوکان  

شد دوخته میرو روبه به نگاهم  

بود شده رهیخ من به ترسناک و یطانیش ینگاه با بود انداخته متلک که یمرد همان  

اسیر لبان اوکان شد لبانم که دادمیم قرار تیعنا مورد میها فحش با اورا داشتم  

 دستش را روی ران پایم گزاشت و نیشگون محکمی از رانم گرفت

 لبانم را محکم بوسید و رهایم کرد

 گفت:"دلبر من حوصله ات سر رفته؟"

کنند و اوکان به عمد مرا بوسید که روی آن مرد را کم کندمتوجه شدم که همه به ما نگاه می  

ایم گفتم:"فکر میکنم کمی حوصلم سر رفته"با عشوه و ناز در صد  

 اوکان چمدلحظه مکث کرد، چشمانش را باریک کرد تا خواست چیزی بگوید صدای زنی باعث شد حواسمان پرت شود

 " اوکان بزار معشوقتو همراه ما بیاد و خونه رو بهش نشون بدیم"

ا صدای مطمعنی گفت:" مراقبشیم"اوکان ناراضی بود و اعتراضش را با غرشی اعالم کرد ولی ان دختر ب  

با دختر کنارش سوده عضو گروه منن مراقبت اگه میخوای برو اسمش ایرمه اوکان به من نگاه کرد ارام در گوشم گفت :"این دختر 

 ولی زود برگرد"

Irem/sode 

 سرم را تکان دادم، خودم هم کنجکاو بودم این جارا ببینم

 آرام گفتم "میرم"

بلند شدم دستی به لباسم کشیدمسرش را تکان داد،   

خواستم به آنها بفهمانم که و می خم شدم و لبان اوکان را بوسیدم، نمیدانم چرا اینکار را کردم، شاید به آن دو دختر حسودی میکردم

 اوکان ماله من است

 احمقانه بود رفتار هایم ولی ناخودآگاه بود

ی آندو دختر تکان دادوسرش را برا اوکان هم گوشم را بوسید و رهایم کرد  



 آنها هم سر تکان دادند

 سرم را بلند کردم و به سمت آن دو دختر رفتم

 دستم را جلویشان دراز کردم:"سالم، من یاسم، از دیدنتون خوشبختم"

"رممیا منم سالم،:"گفت یمعمول لحن با و آورد جلو را دستش کنم فکر بود رمیا همان که یاول  

بود، روح یب یلیخ نداشت یشیآرا چیه یول بود، زده شینیب یرو و ابرو یرو یبیعج یها نگیسیپر  

بود دستش مچ یرو او ماله یول داشت سمیساتان یخالکوب اوهم  

شد جلب اون به توجهم جلو آورد دستشو که یدوم  

"خوشبختم هستم، سوده منم"  

"خوشبختم"دادم دست باهاش  

بشیبوغریعج شیآرا اضافه به داشت، را یخالکوب همان اوهم  

بود غیج یها رنگ با و بیعج هردوشان یها لباس  

گزاشت کمرم پشت را دستش رمیا  

کرد تمیهدا خانه طرف آن سمت وبه  

"ن؟یکنیم برگزار مراسم خونه نیا تو چرا پس نیندار سایکل شماها مگه دارم، سوال هی دایببخش:"دمیپرس یکنجکاو با  

کردیم نگاه فضول کی چشم به من به که خواندم چشمانش در وضوح به که کرد نگاهم یجور  

میبد انجام رو هامون عبادت و مراسمات ها خونه تو میمجبور ما نجاست،یا ما یسایکل"داد جواب یلیم یب با  

"خونست کننیم فکر ساعهیکل نجایا دونهینم چکسیه بسته، ساهامونویکل سیپل باشن داشته خبر ازش همه که میباش ییجا میتونینم  

دمیفهم را منظورش کرد، نگاهم زیت  

دارم نگه خودم یبرا را دهانم که فهماندیم من به داشت  

نبود دیبع یزیچ چیه دار یخالکوب یها یسمیساد نیا از بودم، نمانده که جانم دست گفتم،ینم یکس به است معلوم خب  

چیدرپ چیپ و بزرگ یها شاخ با بز کی و واژگون ستاره هم کنارش بود وارونه بیصل مجسمه کی ها پله کنار میرفت ها پله سمت به  

ها پرست طانیش یاصل نماد سه شناختم،یم هارا نیا  

کردند تیهدا باال طبقه سمت به مرا سوده و رمیا  

بود نصب ام وارید یرو بیغر و بیعج یتابلوها که بزرگ و لیطو یراهرو کی میشد دوم طبقه وارد  

"ه؟یزبون چه به نیا رم،یا"بود شده نوشته بیعج یزبان به بیعج ییها جمله ها تابلو از یکی یرو  

"یعبر"  

اوردیب وجود به من در را اعتماد حس توانستینم اوکان جز به چکسیه دم،یترسیم هم دو نیا از تشیواقع شدم، ساکت  

کرد باز هارا اتاق از یکی در سوده  

شد گشاد چشمانم روبرو منظره دنید با  

نکردند در به هم یتوجه بودند هم مشغول تخت یرو مرد سه و زن دو  



بود خون پراز ها مالفه یرو یول  

بود یخون دخترا از یکی نهیس نیهمچن  

دنبالش به هم رمیا و من رفت سالن آخر سمت به تند نداد، را دنیپرس سوال فرصت و بست را در سوده کنم نگاه شتریب خواستم تا  

گزاشت تنها مارا او و زدند صدا را سوده بودند آنجا که یمردان یکی مینشست بود آنجا که ییها مبل یرو  

میکردیم مزه را بودند اورده مانیبرا که یا وهیم آب و میبود نشسته رمیا با  

بنوشم مشروب ندارم آن از یشناخت یطیمح در نداشتم یا عالقه چیه من یول شدیم سرو شتریب شراب نجایا راستش  

رفتم آن سمت به و شدم بلند اریاخت یب کرد جلب را نظرم ها تابلو از یکی  

بودند او بدن دنیبوس مشغول او دور یادیز مردان و بود دهیکش دراز انیعر و یا قهوه یموها با یزن  

یشهوتناک و زیانگ هوس یتابلو چه  

شد گرم میپاها نیب  

کردم؟یم چه داشتم من آمدم خود به ناگهان رفت لباسم قهی سمت به دستم اریاخت یب  

بودم داده دست از را خودم اریاخت  

بود مشغول اش یگوش با کردم نگاه رمیا به چشم ریز از   

دمیکش یراحت نفس  

شود زیت میگوشها شد باعث ییصدا  

آمد یم غیج و اهوناله یصدا  

کردم دایپ صدارا محل  

بود تابلو کنار که آمد یم یدر از  

  رفت در سمت به دستم

  کردم؟یم چه دیبا آنوقت کردندیم شانیباز عشق یقاط هم مرا اگه

  میشدند یعصبان مثال ای

  بکند توجه من به یکس نکنم فکر اما

بودند مشغول آنها  

دمیکش نییپا را رهیدستگ دیترد بدون  

شد باز در  

ماند باز دهانم شوک از شدم که وارد  

بود بزرگ چقدر خانه نیا مگر  

داشت قرار آن در باز در سه که بود کوچک ییراهرو مقابلم  

شدم کینزد یاول در به  

کردم حس چشمانم در را اشک جوشش افتاد داخل به که چشمم  



کردندیم تجاوز او به داشتند همزمان چهارمرد و بودند بسته تخت به نیمال و نیخون را یزن  

دینوشیم اشتها با یمرد را شده ریسراز خون شیپاها از گرید یطرف در  

اورد فشار ام معده به تهوع حالت  

  گزاشتم دهانم یجلو را دستم

بود برداشته جارا همه خون تعفنِ  یبو  

شدم یگرید در کینزد و شدم خارج اتاق از  

بود کرده تار را چشمانم اشک  

رفتم عقب عقب رتیح با بود افتاده بدنش جان به شالق با یومرد بودند بسته نیزم یرو را یزن یبعد اتاق در  

نبود یبهتر تیوضع زین یبعد اتاق  

  دیلرزیم دستانم

ندارم زدن پلک قدرت و ام شده فلج کردمیم حس  

بودند یکسان چه ها نیا  

  طان؟یش خود ای بودن انسان

بود کرده ریتسخ هارا نیا بدن طانیش واقعا دیشا  

  هم؟ اوکان یعنی

من بر یوا  

" اسی"  

کرد خودش متوجه مرا ییصدا  

بود ستادهیا راهرو در یجلو رمیا  

شوم خارج آنجا از بود منتظر و کرد صدا مرا اخم با  

رفتمیم که بود معلوم رفتمیم  

ماندمینم نجایا هم قهیدق کی گرید  

نکردم یتوجه شیها صداکردن به و زدم یا تنه او به دمیدو از سیخ چشمان و بغض و خشم با  

رساندم اول طبقه به را خودم  

شانیها لباس نبود جالب میبرا گرید  

شانیها یخالکوب  

شانیها شیآرا  

زدندیم دامن تهوعم حالت به شتریب فقط  

شدم رد دندیرقصیم کردیم کر داشت را گوشم شیصدا که یراک آهنگ با که یتیجمع انیم از بدو بدو  

نکردم دایپ را اوکان یول چرخاندم چشم  



دیدیم تار چشمانم  

بودم سرپا هنوز یول رفتیم جیگ داشت سرم  

  بیاورم باال را زیچ همه و بزنم عق خواستمیم

شدیم هم بهتر اوردیب باال بود دهید که را هرچه و بزند عق هم ذهنم شدیم اگر اما  

بودند دهیپوش لباس اوکان مانند که بودند نشسته زین مرد چهار کنارش در کردم دایپ شیکش همان شیپ را اوکان زحمت به باالخره  

رساندم آنها به را خودم  

افتاد من به اوکان نگاه  

  گرفت را میبازوها و رساند من به را شخود عیسر د،یکش شعله چشمانش در خشم

دیکش ادیفر بلند سروصدا آن در  

" کرده؟ یکار باهات یکس ؟یکنیم هیگر چرا اسی شده؟یچ"  

کردم هیگر شتریب و ندادم یجواب  

" بده جوابمو شدهیچ گمیم:"زد داد  

" اوکان"  

کرد پرت را حواسش رمیا یصدا  

" کنه؟یم هیگر چرا شده چش ن؟ییپا ادیب نزار مراسم آخر تا باش،و مراقبش نگفتم مگه:"گفت او روبه  

"شد یخصوص قسمت وارد:" گفت جلمه کی فقط رمیا  

بست را چشمانش یکالفگ با اوکان  

 خودم میرفت یوقت:"گفت دشدهیکل یهادندان با چسباندو خود رابه بود ریسراز چشمانم از اشک همچنان که مرا فشرد شتریب را میبازوها

" رسمیم حسابتو  

بود یعصب شهیهم اوکه نداشت، یفرق میبرا  

بود چشمانم یجلو یخون و انیعر بدن با زن آن ریتصو فقط  

کشیدند توجم را جلب کردناگهان صدای همه که یک صدا چیزی را فریاد می  

 همه به سمت گوشه ای از سالن نگاه میکردند

بود ببینممیترسیدم از آنچه که قرار   

 ولی نگاه کردم

 ولی ای کاش نمیدیدم

 مردی عریان با گلوی بریده شده که زیرش جامی گزاشته بودند که پر شود

 و کشیش در کنار آن داشت دعایی را به زبان فکر کنم عبری میخواند

 دیگر تحمل نداشتم

 همانجا روی زمین زانو زدم و هرآنچه که خورده بودم را باال اوردم



ن دور کمرم قفل شد مرا وقتی هنوز عق زدن هایم تمام نشده بود به آغوش کشیده و بلند شددست اوکا  

 به سمت در خروجی رفت 

حال در آغوشش رها شده بودمبی  

 حتی توان حرف زدن هم نداشتم

 از درخارج شد و به کنار حوض کوچکی که آنجا بود رفت 

رنگ چیزی از معده ام خارج نشد خم شد و من به سرعت باز عق زدم و به جز مایعی زرد  

 اوکان کمرم را مالش میداد و در گوشم آرام زمزمه میکرد"ششش، آروم باش، آروم، آفرین دختر خوب" 

 آب را باز کرد و دهانم را شست 

 سرم را به شانه اش تکیه دادم

 قدرت هیچکاری را نداشتم

 بلند شد و دوباره در آغوشم کشید

ظر بودجلوی در ایرم با کیفم منت  

حالی گرفتمش و سرم را درون سینه اوکان قایم کردمکیفم را به دستم داد با بی  

 صدایشان را شنیدم" ما داریم میریم به کشیش بگو چه اتفاقی افتاد، مراقب همه چی باش فعال" 

 "باشه حواسم هست، فعال" 

 سرش را تکان داد و به سمت پله های حیاط رفتیم دستانم را دور گردن اوکان محکمتر کردم 

 به سمت در خروجی رفت و با ریموت ماشین را باز کرد مرا روی زمین گزاشت و به خود تکیه داد

 به یک دست در ماشین را باز کرد و مرا روی صندلی خواباند

و به راه افتاد  خودش هم سوار شد و ماشین را روشن کرد  

 تمام طول راه را سکوت کرده بودیم

 به خانه من که رسیدیم آرام خداحافظی کردم و پیاده شدم

 ولی صدای در ماشین را دوباره شنیدم

 ناگهان اوکان بازویم را گرفت و مرا روی شانه اش انداخت و به سمت در خانه ام رفت

 جیغ خفیفی از ترس کشیدم

 عمال روی کولش بودم

 "چیکار داری میکنی اوکان؟" 

 اوهم صدایم را با جمله ای خفه کرد

 "خفه شو تا همینجا حسابتو نرسیدم" 

 جلوی در که رسید با خشم کنترل شده ای گفت"کلید" 

 من هم با قهر و حرص کلید را به هزار زور و زحمت از کیفم کشیدم بیرون و به دستش دادم



 الاقل اینجا مرا میگزاشت زمین

ور که روی کولش بودم در را باز کرد و وارد شدیمهمانط  

 وارد خانه که شد چراغ هارا با دستش روشن کرد

 مرا با حرص وسط سالن روی زمین گزاشت

 و با لحن عصبی گفت"برام یه لیوان آب بیار" 

 خودش هم رفت و درکمال پررویی روی کاناپه لم داد

رفتم بطری آب را درآوردم و لیوانی را پر کردمپاهایم را روی زمین کوبیدم و به سمت آشپزخانه   

 به سمت سالن رفتم و لیوان را جلویش گزاشتم و روبرویش نشستم

 با حرص پایم را تکان دادم 

 همانی که از چاک لباسم بیرون افتاده بود

نبود با دستم هم شقیقه هایم را ماساژ میدادم، چیزهایی که امشب دیده بودم به همین راحتی ها قابل هضم  

کردبا چشمان باریک شده خیره نگاهم می  

 از باال تا پایین

نگاهم به تلوزیون خاموش بود ولی از گوشه چشم میدیدم که موشکافانه نگاهم میکرد   

بینیم من سعی میکنم از دور مراقبت باشم توهم سعی کن "دیگه برخالف حرفم عمل نمیکنی، نتیجش شد امشب، دیگه کمتر همو می

ای خلوت باشی، من اینم میدونم که وحشت کردی ولی واقعیت اینه و نمیتونم عوضش کنم، ازگی هم مثل تو بود کلش داغ کمتر جاه

کرد یه روزی اینجوری به خاطر ندونم کاریاش کشته بشه"بود فکر نمی  

ه میکرد برای همین موظفم ازت نفس عمیقی کشید وادامه داد"به هرحال گذشته شاید همو دیدیم باز چون شاهین امشب بدجور بهت نگا

 مواظبت کنم ولی آبا که از آسیاب افتاد آزادی "

 با بی حالی گفتم" شاهین کدومشون بود؟ "همونی که بدو ورودمون متلک انداخت"

 هوووووف، حدس میزدم

 اوکان بلند شد" من دیگه میرم خداحافظ"

 با قدم های تند به سمت در رفت

 ناخداگاه صداش کردم"اوکان"

یستاد ولی همچنان پشتش به من بود"دیگه نمیبینمت؟" ا  

 جوابی نیامد، ناامید شدم، بغضم مانند تیغ گلویم را خراش میداد

 ارام گفتم"مواظب خودت باش"

 تا به خودم بیام جلویم ایستاده بود و لبانش روی لبانم بود

 اشک هایم سرازیر شد

مزه دهانش را در خاطرم ثبت کردم او نیز موهایم را لمس کرد ومن مدهوش از دستم را نوازش وار روی گونه اش کشیدم، بوسیدم و 

 لمسش شدم



 رهایم کرد و آرام گفت "منتظرم باش"

 ثانیه ای بعد من مانده بودم و خانه ی خالی! 

( )اون لبخندش با بقیه فرق داشت  

با چسب مخصوص محمکمش کردم دندانش را با رنگ سیاه کردم، دندان مصنوعی را به دندان های نیشش وصل کردم  

 )اون جور دیگه میکرد بامن رفتار( 

 فکش را گرفتم و دندان هایش را چک کردم، قلم مخصوص را برداشتم و کنار لبش تا گونه اش را خط کشیدم

 )اون روی من تاثیر داشت حرفاش( 

 خط را مانند زخم طراحی کردم، رویش هم به شکل بخیه درآوردم 

 )همه چیو به فاک داد با دعواش( 

کردم لبش را باز کرد"گریه؟" بازیگری که گریمش را می  

 )نبینم ناراحتی، اوقات تو تلخه هی( 

 من؟ من داشتم گریه میکردم و خودم خبر نداشتم؟ 

 )منم هرشب فکرم تو اتاق و تختته( 

 دستم را زیر چشمانم کشیدم 

 خیس بود

 )هنوزم حس میکنم موهام الی دستته، هنوزم حس میکنم لبام روی لباته( 

 این دیگر چه وضعش بود، دیگر عالوه بر بدنم کنترل چشم هایم هم از دستم در رفته بود

 اوه شت

 با لبخند مصنوعی خم شدم و آهنگ را قطع کردم

 "دلم هوایی شده"

 "هوای کیو داری؟"

ای یکیو، گفتم هوایی شده، خوب حرف تو دهن من میزاری"تک خنده ای کردم"مگه من گفتم هو  

 "اهل ترکیست؟ یا پرشین بوی؟"

 پسر ایرانی/Persian boyپرشین بوی/

آه عمیقی کشیدم وگفتم"ترکیست ولی خیلی دوره"   

شد آرایشش تمام   

دیک است آنکه از چشم های ما در آیینه با گوشیش از خودش عکس میگرفت و همانطوری گفت" به قول فرانسوی ها به قلب ما نز

 دور است"

 به سمت پنجره رفتم

از پنجره به بیرون نگاه کردم و آرام زمزمه کردم"از من جسما دور نیست قلباً دوره "   



 یاسمین بعد از انداختن عکسهایش رفت تا تمرین کند

 منم یواش یواش وسایلم را جمع کردم و آماده رفتن شدم

سفیدم را از روی تاپم پوشیدم کالهش را روی سرم کشیدم از بچه ها خداحافظی کردم که ناگهان  کوله ام را برداشتم و هودی

 کارگردان صدایم کرد" یاس"

 " بله رییس"

 "یاس حوصله یه تئاتر حسابی رو داری؟"

 "موزیکال؟"

 "نه کمدیه ولی خیلی قراره سروصدا کنه، از االن تمرین هاشو شروع میکنیم"

کنم رئیس، خیلی  حال خوبی ندارم این روزا" "باید درموردش فکر  

 "باشه ولی سریع لطفا، خیلی کار داره"

 "چشم، با اجازه"

 "فعال"

 از سالن خارج شدم، به سمت پیاده رو رفتم آرام آرام راه میرفتم

کردهوای سرد پوستم را نوازش می  

 بخواهم با خودم روراست باشم هنوز هم آن شب کابوس شبهایم بود

ها و آن قربانی هنوزهم در مغزم جوالن میدادندآن زن   

 و البته به غیر از آنها چیز دیگری هم ذهنم را مشغول کرده بود

 آنقدر قوی بودکه قلبم راهم وارد جمع خودشان کرده بود

 "منتظرم باش"

 منتظرش بودم

 معلوم است که منتظرش بودم، هرروز منتظرش بودم اما نیامده بود

نیامده بودروزها بود که   

 و من به طور احمقانه ای دلم برایش تنگ شده بود

 اوه شت

 صدای بوق ماشینی حواسم را از غصه هایم پرت کرد

 قلبم داشت خودش را به درودیوار میکوبید

 میخواستم به خودم بفهمانم که اوکان نیست

 محلش نزاشتم و به راهم ادامه دادم

 صدای بوق ها بیشتر شد

س برگشتم که چشمم به ماشین آشنایی افتادبا عصبانیت و استر  



 خودش بود

 قلبم ساز بندری گزاشت و شروع به رقصیدن کرد

 شیشه ماشین پایین آمد

 و صورت جذابش با آن عینک آفتابی کوفتی و شیکش نمایان شد

 بلند گفت "بیا سوارشو تا خودم پیاده نشدم"

دادند ذوق کرده بودمای که عروسک مورد عالقه اش را به دستش میبا لبخند کنترل شده ای به سمتش رفتم، مانند دختربچه   

 در را باز کردم و نشستم

 سالم آرامی کردم، باز هم من بودمو بوی سیگار و عطرش

 و البته کمی هیجان

 برگشت سمتم"میدونستی منم عمدا نگاهم نمیکردی؟ "

 به سمت شیشه ماشین چرخیدم تا خنده ام را پنهان کنم

گرفت و برگرداندمبازویم را   

"به چی میخندی؟"نگاهش که به لبخندم افتاد حرصی گفت  

 "به تو"

 با لحن تهدید واری گفت"به اینکه سرکارم گزاشتی میخندی؟"

 چسبیدم به در ماشین و گفتم "آره"

 خنده بلندم را رها کردم

خندید نگاه کرد با نگاهش گرم شدمهایم که بعداز مدت ها داشت میبه لب  

  "تابی میکردسمت چپ قفسه سینم داشت برات بییه چیزی ش را به چشمانم دوخت و گفت "چشمان

 بووووم، حرفش مانند اکو در گوشم تکرار میشد

 قلبم سریع گفت" ناز کن، بغض کن، قهر کن"

 اما مغزم سریع با لحن جدی گفت" نه، ازش بپرس کجا بوده این مدت؟"

 بین هردو مانده بودم

حرف مغزم گوش دهمتصمیم گرفتم به   

 پس با لحن دلخوری گفتم:"پس کجا بودی اینهمه مدت؟"

 اخمانش درهم رفت و رویش را گرفت

 فرمان را گرفت و ماشین را به راه انداخت" مهم نیست کجا بودم، مهم اینه االن خطری تهدیدت نمیکنه تو آزادی "

رفت باال میابروها  

"؟یمطمعن نقدریا یچجور اصال مهمه، هم یلیخ اتفاقا مهمه"  

"یبکش استرس ستین الزم یشد راحت گمیم دارم ،یسمج نقدریا چرا"گفت توپ یا غره چشم با  



"خودت و خودمم فقط حاال"گفت شدیم مورم مور باعث که یبیعج لحن با و سمتم برگشت یا لحظه  

گرفتم گاز را لبم  

ساله23 دختر هی تا بودم ها یا مدرسه بچه هیشب شتریب کوله و یهود نیا با  

" م؟یریم کجا"کنم عوض را بحث خواستم  

"من خونه"   

"چرا؟" رمیبگ را چشمانم شدن گرد یجلو کردم یسع  

"میکن درست زیچ هی باهم من خونه میریم ستم،ین بلد یباز جنتلمن ادینم خوشم یلیخ رفتم رونیب از من ،یباش من مهمون شام خوامیم"  

کند جلب مرا توجه کردیم یسع داشت او کردم، یکوتاه خنده  

"میبر باشه"  

نگفت یزیچ اش خانه به دنیرس تا گرید اوهم  

استقالل ابانیخ در کیش آپارتمان کی یجلو میدیرس  

Istiklal jadesi/ استقالل ابانیخ  

میشد ادهیپ و کرد پارک نگیپارک در را نیماش  

زد را زدهمیس طبقه دکمه و میشد آسانسور وارد  

بود هم کنار دستانمان م،یبود ستادهیا هم کنار  

 دختران ما قول به ای هستم زانشیآو کند فکر دمیترسیم یول رمیبگ را دستش خواستیم دلم برسند، هم به تا داشتند فاصله انگشت کی

شدیم پررو یرانیا  

گرفت انگشتانش نیب آرام را انگشتانم که شدم متوجه و میکرد نگاه هم به خورد، دستم به دستش و خورد تکان یکم هو کی  

بودم خواهانش هم خودم نکردم، مخالفت  

کردیم نوازش شستش انگشت با یآرام به را دستانم م،یکردیم نگاه گرید کی یها چشم به  

دیکش رونیب میبود رفته فرو که یا خلسه آن از مارا میدیرس زدهمیس طبقه به گفت که یزن یصدا  

کردینم رها را دستم هم هنوز کرد باز را در دشیکل با و رفت یواحد سمت به  

شد جدا آرام آرام دستانمان شدم که وارد  

بود نامرتب میموها دمیکش سرم از را یهود کاله  

بودم دهینرس خودم به یکم چرا که گفتم ناسزا خودم به دل در  

کرد صدا بودم مانده ییرایپذ وسط که مرا آشپزخانه از اوکان  

"نستایوا همونجا ا،یب اریدرب تویهود"  

"کجاست؟ یبهداشت سیسرو یبگ شهیم امممم،خب"  

"در نیاول چپ سمت راهرو تو" گفت یکج لبخند با  

کردم پرواز سیسرو سمت به و کردم زمزمه یآرام یمرس  



 کنم مرتب کردم یسع دستانم با را میموها کردم پاکش حوله با و زدم صورتم به آب یکم درآوردم، را ام یهود تند شدم وارد نکهیهم

بافتمش و بستم باال از سپس  

 و ربغلمیز و گردن به را ام خوشبوکننده یاسپر و زدم یرنگ کم لب رژ دم،یکش گردنم و بغل ریز به آنرا و درآوردم یمرطوب دستمال

زدم میموها تمام به نیهمچن  

بود شده بهتر حاال  

گزاشتم مبل یرو را لمیوسا شدم، خارج سیسرو از و برداشتم را ام یهود و فمیک  

کردیم آماده نسکافه داشت که دمید و رفتم آشپزخانه به  

گزراند نظر از را میسرتاپا برگشت و برداشت هارا وانیل  

"یباش داشته دوست نسکافه دوارمیام"گفت و گرفت سمتم به را وانمیل آمد سمتم به محکم یها قدم با و  

"دارم دوسش"  

  میخوردیم میداشت را مانیها نسکافه

  میبود نشسته هم یروبرو یصندل یرو

" بپرسم؟ سوال هی تونمیم"  

" بپرس"  

" چندسالته؟ اممم"  

"وچهار یس"گفت دهیباالپر یابرو با  

کردم اسکن را صورتش گرفتم، دهانم به را انگشتم  

ستیا جاافتاده مرد بود معلوم خورد،یم صورتش به  

" یبزرگتر ازم سال ازدهی"  

" دخترکوچولو"گفت و کرد نگاهم چشم گوشه با  

" ست،ین کوچولو سال سه و ستیب"گفتم تیجد با  

شام کردن آماده به میکرد شروع شد تمام که مانیها نسکافه نگفت یچیه کردو یکوتاه خنده  

کردیم خرد هارا یا دلمه فلفل و گوجه داشت هم اوکان کردم،یم خرد را مرغ گوشت و ها قارچ من م،یکن درست تزایپ میگرفت میتصم  

کردن باز به کردم شروع را ریخم و شدم تمام زودتر من  

 کمینزد داشت که دمید کردم باز را چشمم نکهیهم بزنم کنارش تا کردم بلند را دستم کردیم تمیاذ داشت ام یشانیپ یرو میمو تکه کی

شدیم  

شد گرد چشمانم  

  دادم قورت واشی را دهانم آب

اورد کترینزد را دستش آمد که کمینزد به  

شدیم نییباالپا ام نهیس قفسه  

شدم یگرفتگ برق دچار انگار خورد ام نهیس باالی به که انگشتانش نوک رفت ام قهی سمت به دستش  



 با انگشتش انگار داشت پاکش میکرد

 نگاهم را به پایین کشیدم

 اوه شت

روی قسمتی از سینه ام تکه ای کوچک خمیر افتاده بود   

 احتماال از دستم ریخته بود

آدم خجالتی نبودم ولی در این لحظه دلم میخواست سرم را محکم به دیوار پشت سرم بکوبم معموال  

 با نیمچه خنده ای خمیر را برداشت و داخل خمیرهای درون ظرف انداخت

 با لحن اغواکننده ای گفت:"خوشمزه تر شد"

 از نگاه به چشمانش هراس داشتم

 فورا سرم را به خمیرم مشغول کردم

از خمیر نفهمیدم گرچه هیچ چیز  

 تمام هوشم پیش او و رفتارهای عجبیش بود

 لحظه های عشق بازی مان در ماشین از جلوی چشمانم کنار نمیرفت

 یعنی آن لحظه ها دوباره تکرار میشد؟ 

 دوباره آن مزه شگفت انگیز دهانش را به من میداد؟ 

 سفت شدن نوک سینه هایم را حس کردم

دیگری کنم سعی کردم ذهنم را مشغول چیز  

 بعداز باز کردن خمیر مواد را رویش ریختیم و بعد پنیرپیتزا را رویش ریختیم اوکان آن را درون فر گزاشت

 دستانم را شستم و به سمت سالن رفتم

 روی دیوار ها تابلوهای عجیبی بود

 اکثر آنها نقاشی های زیبایی بودند 

ن را داشت فشار میدادیکی از نقاشی ها رز قرمز رنگی بود که انگار دستی آ  

 از دست خون قطره قطره سرازیر شده بود 

 تابلوی عجیبی بود

 رنگها درتضاد درعین حال زیبا و منحصربه فرد بودند

 حس کردم پشتم ایستاده برگشتم وبه چشمانش نگاه کردم

 "تابلوی خیلی زیبا و عجیبیه" 

 "خودم هم وقتی کشیدمش همین حس رو داشتم" 

وانستم تعجبم را پنهان کنماینبار واقعا نت  

 "چیییی؟ مگه تو نقاشی میکنی؟ " 



 با نگاهی مرموز گفت"اره، وقتی چیز عجیبی به ذهنم میرسه نقاشی میکنم" 

 "این خارق العادست، اصال بهت نمیخوره از این کارهای لطیف انجام بدی"

 " درون هرکس با ظاهرش فرق داره "

 " اوهوم راست میگی"

نقاشی و گفتم"این نقاشی محشره، خیلی خاص و ترسناکه و در عین حال.... "برگشتم سمت   

 "عاشقانه"

 تند سرم را به سمتش برگردانم" آره عاشقانست"

 نزدیکم آمد از پشت به من چسبید دستانش را روی بازو هایم گزاشت و کنار گوشم گفت" درست مثل تو"

 صدایم لرزش داشت

 از هیجان

 " من؟ "

شبیه این نقاشی هستی، حس بین منوتو مثل این نقاشیه، ترسناک خاص ولی عاشقانه""آره تو، تو   

 سرم را به شانه اش تکیه دادم، حس خوبی بود تکیه بر شانه هایش

 "میخوام تورو نقاشی کنم"

 تکان سختی خوردم، میخواست مرا بکشد؟ دلیلش چه بود

 " چرا من؟"

 با لحن محکم و دستوری گفت:

تورو بکشم، تو زیبایی و من مشتاقم تورو پیچیده شده در مالفه قرمز رنگ وقتی که موهات به هم ریخته و لبات از هم  "میخوام نقاشی

 فاصله دارن و آماده بوسه زدن هستن نقاشی کنم"

 با لحن حسودی گفتم:"تو نقاشی هر زیبارویی رو میکشی؟ پیچیدش میکنی تو مالفه قرمز؟" 

ره بهش نگاه کنم و بیارمش روی کاغذ""تو اولین زنی هستی که قرا  

 با لحن مورمور کننده ای ادامه داد" درضمن، قرمز منو فقط به یاد تو میندازه نه کس دیگه"

 کمی مردد ماندم، اوهم حس کرد و بدون خواستن نظر من گفت"فردا دوباره میارمت اینجا ونقاشیتو شروع میکنم "

 اگر بگویم خوشحال نشدم، دروغ گفتم

ه او نقاشی ام را بکشد حس خاص بودن بهم دست میداداینک  

 ولی هنوز کمی مردد بودم، از طرفی نمیخواستم زود قبول کنم مثل این ندیدبدید ها

 برگشتم سمتش و با لبخند کجی گفتم:"االن خبر دادی یا درخواست کردی؟"

 و جوابش این بود"هیچکدوم، دستور بود"

 انگار از ارتفاع سقوط کردم

بسیار زورگویی بود او مرد  



 و همچنین جذاب

 "تو خیلی از خودت مطمعنی"

 "درمورد تو اره، همیشه از خودم مطمعنم"

 درتمام مدتی که منتظر آماده شدن پیتزا بودیم درباره همه نقاشی ها توضیح داد باورم نمیشد او با آن ابهت یک نقاش باشد

 ان هم اینقدر حرفه ای

درآوردیم و برشش دادیم وقتی سوت فر زده شد پیتزا را  

 اوکان نوشابه و سس را آورد و روی صندلی نشستیم و شروع به خوردن کردیم

 "اوممممم خیلی خوشمزه شده، دستپختتم عالیه"

 وقتی جواب نداد به صورتش نگاه کردم

کرد،هول کردمداشت به من نگاه می  

 با سر اشاره کردم که چه شده

دهانش گزاشت و مشغول خوردنش شد، دیوانه شده بوداما به جای جواب تکه پیتزایی در   

 بعداز شام به سالن پذیرایی رفتیم

 اوکان گفت"میخوای یه فیلم ببینیم؟ "

 با هیجان گفتم" آره اره چه فیلمایی داری؟"

دارم تو بزارش من برم خوردنی بیارم" خوبشو"یه دونه   

 ذوق زده بلند شدم"باشه"

ینم همیشه آرزویم بود واالن تقریبا آرزویم داشت برآورده میشداینکه با مرد رویاهایم فیلم بب  

 فیلم را گزاشتم اوکان هم با دست پر آمد هردو روی کاناپه نشستیم

 چسبیده به هم و درست کنارهم

 دستش را از پشت سرم روی کاناپه گزاشته بود تقریبا درآغوشش بودم

 بوی عطرش زیر دماغم بود

 فیلم شروع شد

مرا بگیر( بوداسم فیلم)   

You get me2017 

 فیلم جالبی بود

گرفتیم دربر مرا داشت بایتقر که بود یآغوش به حواسم لمیف مدت درتمام  

بود نجایا سوال اما گرفت دهیناد شدینم را بود نمانیب که یاحساس  

  بودم؟ شده عاشق ای بودم کرده عادت او به من

نداشت قبول خدارا که یمرد  



داشت زخم صورتش یرو که یمرد  

بود تر راحت خوردن آب از شیبرا دنیکش گاریس که یمرد  

بود دوستانش لهیوس به ها زن دنیکش زجر شاهد بار هزاران از شیب دیشا که یمرد  

بود داده زجر را یزن هم خودش دیشا که یمرد  

دیکشیم ینقاش که یمرد  

بود ها انسان شدن یقربان شاهد که یمرد  

کنم؟ تجربه را عشق او با بود قرار چگونه  

نبود جور باهم ما چیز هیچ  

  بیعج و ترسناک یا گذشته با ساله34 یمرد او

بودم نکرده تجربه زهارایچ یلیخ هنوز یسالگ 23 در ومن  

کنمیم چه دارم دانستمینم هم خودم  

بردم لذت آغوش نیا از و شدم زیچ همه الیخیب  

میبود زده زل خاموش ونیتلوز به سکوت در هردو شد تمام که لمیف  

" بود؟ یخوب روز امروز:"آورد خود به مرا شیصدا  

کردم نگاه صورتش به و برگشتم  

بود شهیهم از تر خسته اش چهره  

" گذشت خوش یلیخ امروز اره خب،"  

" یخوایم که باشم یاون کردم یسع باشم، دور خودم از کردم یسع امروز"گفت لرزاند را دلم بیعج که یلحن با  

نییپا کرد پرت را خودش حیمل یلبخند با و کرد باز را دستانش رفت پرتگاه لبه به قلبم  

باشد نداشته لرزش میصدا که کردم را خود یسع تینها  

" چرا؟"   

" میناجور وصله منوتو چون" بود نیا جوابش و  

نشد یول کردم را خودم یسع دیکن باور  

  دیبده حق خب دیلرز یکم میصدا

کنم پنهان چگونه را بغض نهمهیا  

" ؟یریبگ دهیناد منو که یدار دوست ای ؟یخواست منم نظر"  

" ه؟یچ نمونهیب که یا رابطه درباره تو نظر"  

 نشه که شده یقو اونقدر یول باشه تازه دیشا کنار، میبزار یراحت نیهم به میتونینم رو منوتوعه نیب که یا رابطه" گفتم یمحکم لحن با

 ستین الزم گهید یشد دور خودت از من خاطر به تو که نهیغمگ قلبم یول بردم لذت یلیخ امروز من هم تو درمورد گرفت، دشیناد

"بشناسم تویواقع خود خوامیم من یبکن نکارویا  

بود ستادهیا پرتگاه لبه دوباره قلبم  



دیجویم را شیها ناخن شتدا جانیه با نباریا  

داشتم استرس  

کند رها مرا دمیترسیم  

  باشم هم زانشیآو خواستمینم اما

دهد ادامه راهش به من بدون ای و باشد بامن که کردیم انتخاب خودش دیبا او  

سمتم برگشت کامل  

"؟یچ اومد بدت میواقع خود از اگه" کرد کینزد خود به مرا و گرفت را میها شانه  

"ادینم هم بعد به نیا از ومدهین که حاال تا"  

"؟یچ یدیترس اگه"  

"باش پناهم تو"  

"؟یچ یدید بیآس اگه"  

"کن درمانم تو"  

"؟یچ نتونستم اگه"  

:گفتم کردیم پاک را شیها دیترد و شک تمام که یلحن با و کردم یکوتاه مکث  

"کنمیم کمکت من"  

داشتم یخوب و بیعج احساس شدم داریب خواب از که صبح  

کردمیم اش هیتخل دیبا که بود بدنم در نهفته یانرژ عالمه کی انگار  

  دوختم چشم کردیم روشن را آسمان واشی واشی که دیخورش یها اشعه به اتاقم پنجره از و نشستم تخت یرو

زدم آب را صورتم و رفتم سیسرو سمت به  

کرد نوازش را صورتم یصبحگاه زیتم یهوا رفتم خانه تراس سمت به سیخ صورت همان با  

داد دست از شدینم را امروز  

را اش هیثان کی یحت  

کردم پا به را اسپرتم یها کفش دمیپوش را ام یورزش یها گرمنکن و رفتم اتاقم سمت به بدو بدو  

برداشتم را میها یهندزفر و لمیموبا یگوش  

شدم خارج خانه از و بستم را میموها  

دنیدو به کردم شروع  

کنم هیتخل را ام یانرژ خواستمیم هم  

کنم شروع خوب را خصوص به و بایز روز نیا خواستمیم هم  

کردم عوض استانبول یدریا کناره سمت به را رمیمس  

کرد بهتر را وحالم بود باتریز شهیازهم بسفر تنگه  



:آمد ادمی به یسعد از یشعر و  

  بنازم عشق قدرت

نگاه ریت کی به که  

  بسپارند نیریش جانِ 

...هم به گانهیب دو  

کردم یپل ام یگوش از را یآهنگ و دمیکش یقیعم نفس  

(Lili aaron)  

Lili, take another walk out of your fake world 

بردار یساختگ یایدن اون از رونیب قدم چند ،یلیل  

Please put all the drugs out of your hand 

کنار یبگذار را یگرفت دستانت تو که ها دارو اون کنمیم خواهش  

You'll see that you can breathe with no back up 

یبکش نفس یکمک چیه بدون یتونیم که دید یخواه  

So much stuff you've got to understand 

بگیری ادی دیبا تو که هست یادیز یها زیچ  

 every step in any walk 

یگذرگاه هر یتو قدم هر یبرا  

Any town of any thought 

ییایرو هر یتو شهر هر  

I'll be your guide 

بود خواهم تو یراهنما من  

For every street of any scene 

یا منظره هر سمت به کوچه هر یبرا  

Any place you've never been 

ینبود حاال تا که کجا هر  

I'll be your guide 

بود خواهم تو یراهنما من  

 

Lili, you know there's still a place for people like us 



شهیم دایپ ما مثل ییادما یبرا ییجا هنوز که یدونیم ،یلیل  

The same blood runs in every hand 

هیجار ما همه یها رگ در خون کی  

You see it's not the wings that make the angel 

کنن یم فرشته رو فرشته که ستنین ها بال ،یدونیم  

Just have to move the bats out of your head 

یکن دور سرت از رو ها خفاش نیا دیبا فقط  

 

For every step in any walk 

یگذرگاه هر یتو قدم هر یبرا  

Any town of any thought 

ییایرو هر یتو شهر هر  

I'll be your guide 

بود خواهم تو یراهنما من  

For every street of any scene 

یا منظره هر سمت به کوچه هر یبرا  

Any place you've never been 

ینبود حاال تا که کجا هر  

I'll be your guide 

بود خواهم تو یراهنما من  

 

Lili, easy as a kiss, we'll find an answer 

میبرس جواب به میتونیم بوسه، هی مثل اسونه ،یلیل  

Put all your fears back in the shade 

بسپار هیسا دست به رو هات ترس  

Oh don't become a ghost with no colour 

رینگ خودت به رو رنگ بدون روح هی شکل  

Cause you're the best paint, life ever made 

دهیافر حاال تا یزندگ که یهست یرنگ نیبهتر تو چون  



رساند همینطور که میدویدم آهنگ در گوشم نواخته میشد این آهنگ مرا به آرامش می  

کردمبه خانه ام رسیدم و همینکه وارد شدم به سمت آشپزخانه رفتم و بساط صبحانه را پهن   

 بعد از خوردن صبحانه تصمیم گرفتم به یکی از دوستان دورم زنگ بزنم و اورا به یک ناهار دعوت کنم

واقعا احتیاج به حرف زدن داشتم و با اینکه اینجا هیچ دوست صمیمی نداشتم ولی یامور یکی از آن هایی بود که همیشه به حرفهایم 

 گوش میداد بدون هیچ منتی

ناهار دعوت کردمزنگ زدم و اورا به   

 ترجیح دادم بیرون باشیم 

 خسته شده بودم از محیط خانه

 موهایم را باز گزاشتم و مرتبشان کردم

 لباس مناسبی پوشیدم و از خانه خارج شدم آژانسی گرفتم و آدرس خانه یامور را دادم

زدم و مادرش در را باز کردجلوی خانه اش که رسیدم کرایه را حساب کردم و پیاده شدم زنگ در خانه یامور را   

 سالم و احوالپرسی کردم و یامور حاظر شده آمد بامادرش خداحافظی کردیم و به سمت خیابان اصلی به راه افتادیم

 یامور:"چخبرا دختر؟ ازت خبری نیست ها"

بشم میدونی که تو تنها کسی نفس بلندی کشیدم:"میگزرونم، راستش واقعا احتیاج داشتم باهات حرف بزنم و یکم از محیط خونه خارج 

 هستی که هرچند کم ولی میتونم باهاش دردودل کنم"

 مرا محکم تر به خود چسباند و گفت:"میدونم خوشگله، امروز باهم یه روز دخترونه میگزرونیم "

 با لبخندی از ته دل جوابش را دادم

 تا وقتی به رستوران برسیم از هر دری حرف زدیم

فهمید همه چی را بدون سانسور برایش تعریف کردم او باید همه چی را می  

 چشمانش گشاد شده بود" واووووو دختر، چه اتفاقای عجیب غریبی واست افتاده، خب حاال وضعیتتون چجوریه؟ "

" وری ادامه بدیم" خبببب، گفتم دیگه قراره امشب برم خونش نقاشیمو شروع کنه، و من نمیدونم از این به بعد قراره چج  

میشد داخل و میگذشت رستوران در از  

گفت آمدخوش و آمد سمتمان به عیسر گارسون  

کرد تیهدا یزیم سمت به مارا  

"بودنش؟ سمیساتان بخاطر ؟یبش جدا ازش یخوایم چرا نیبد ادامه دیبا که معلومه م،یبد ادامه یچ یعنی خب"  

ترسمیم ازش کنمیم حس وقتا یبعض واقعا مهمه برام بودنش سمیساتان"  

"انهی باشه داشته احساس تونهیم دونمینم ادیم کنار کشتن آدم و خون با راحت نقدریا که یکس  

میداد را سفارش و آمد گارسون  

میشد زدن حرف مشغول دوباره و  

بود یخوب شنونده واقعا او  



نیشانتاش رفتیمبعد از ناهار تصمیم گرفتیم کمی خرید کنیم با آژانس به سمت خیابان   

Nisantas 

" دیخر بودم ومدهین چکسیه با وقته یلیخ دختر یوا"   

"ماست روز امروز موافقم" دادم را جوابش یبلند خنده با  

میشد مغازه وارد و دمیکش را اموری دست عیسر افتاد، داشت یمجلس یها لباس که یا مغازه به چشمم م،یرفت یپاساژ سمت به  

خورد چشمم به یمشک و تنگ یدامن تاپ آخر در میکرد نگاه خنده و یشوخ با هارا لباس همه  

 عاشقش شدم

 "یامور من مشکی اینو امتحان میکنم توهم یه رنگشو انتخاب کن باهم امتحان کنیم"

 یامور هم رنگ قرمزش را انتخاب کرد و رفتیم تا پرو کنیم

 از اتاق پرو داد زدم"اندازت شددددد؟"

:"وای اره احساس میکنم باسنم چندسایز کوچیکتر شد" )لباس خیلی تنگه و هیکلش کوچیک تر شده(اوهم باخنده بلندی گفت   

 خنده بلندی کردم دستم به زیپ لباس  بند شده بود از اتاق پرو بیرون آمدم

 به سمت آیینه رفتم و سعی کردم زیپ لباس را که پشتم بود ببندم

 نگاهم از آیینه به عقب افتاد

کردم سطل آبی رویم خالی شدبه یک باره حس   

 شاهین

 همان شیطان پرستی که ازگی را کشته بود

کرد پشتم درست آنطرف پاساژ به دیوار تکیه داده بود و مستقیم به من نگاه می  

 نگاه مرا به خود دید و برایم سری تکان داد

 نفس کشیدنم سخت شد

 صدای یامور مرا به خود آورد 

مشکیش بهتره به نظرم"  "وای عالی شدیم یاس، ولی رنگ  

 نگاه کوتاهی به یامور انداختم و بدون توجه به حرفش دوباره به آن سمت نگاه کردم نبود، انگار اصال شاهینی آنجا نبود

 زمزمه کردم:"اونجا بود" 

 صدای یامور نگران شد"کی؟ حالت خوبه یاس؟ رنگت سفید شده" 

 "شاهین اونجا بود همونی که ازگی رو کشته بود"

 هین بلندی کشید" کو کجاست؟ اینجا چیکار میکرد؟" 

 "نمیدونم رفت ولی مطمعنم دنبال من اومده، از عمد اونجا وایساده بود"

"نکرده حل ویچ همه مگه شده؟ تموم یچ همه گفت اوکان ینگفت مگه ؟یچ واسه آخه"  

.... "یول بود گفته آره" گفتم یکالفگ با"  



 خودت به نقدریا چرا دختر باش آروم خورده هی نجا،یا اومده یاتفاق احتماال اون ،یباش نگران ستین الزم پس" کرد قطع را حرفم

" ؟یکنیم وارد استرس  

آمد یم لباس او به چقدر که شدم متوجه تازه و سمتش برگشتم گفتیم راست اموری که کنم قانع را خودم کردم یسع  

"ادیم بهت یلیخ لباسه"   

"دینرس پشیز به دستم یول" گفت باخنده  

" منم ماله" دادم را جوابش یدل ته از خنده با منم  

میکرد وگذارگشت خودمان یبرا عصر تا  

میریبگ فاکتور دمید را نیشاه که یقسمت آن اگر البته بود یدلچسب اریبس روز  

 شیبرا را یچ همه و میبزن سر هم به شتریب بعد به نیا از گرفت قول من از اموری و میکرد یخداحافظ هم از بوسه و ماچ از بعد

کنم فیتعر  

اوکان خانه به رفتمیم دیبا یول بودم خسته واقعا دمیرس که خانه به  

شدم اوکان از پاسخ یب تماس چهار متوجه و کردم باز را ام یگوش دمیرس نکهیهم  

دمیکوب ام یشانیپ به را دستم  

"خونش برم خوامینم کنهیم فکر باخودش االن ایخدا"  

"کنمینم فکر ینطوریا نه"  

نیزم افتاد دستم از دیخر یها پاکت و دمیکش یبلند غیج  

ترس از زدمیم نفس نفس  

گزاشت دهانم یرو را دستش و و آمد سمتم به عیسر اوکان  

زد چنگ را کمرم هم گرشید دست  

"اوکانم منم منم باش، آروم شششش،"  

کردمیم نگاه او به شده گشاد چشمان با  

بود شده ام خانه وارد چگونه  

 ؟یشد خونم وارد یچجور ؟یکنیم یغلط چه نجایا اصال ؟یکنیم کاریچ یدار"دمیکش غیج سرش برداشت دهانم از را دستش

....."جواب  

ماند نصفه حرفم  

شدم آرام عیسر ها دیبد دیند مانند هم من بود، کرده محکم لبانش با را لبانم چراکه او  

بسوزاند را لبانم خواستیم انگار بود داغ قاشق مانند لبانش  

بود آرامبخش من یبرا یول آمد ینم خوشش بود یگرید هرکس دیشا داد،یم گاریس یبو نفسش  

دندیرس شان خانه به انگار انگشتانم و رساندم شیموها به را دستانم  

داشتند تعلق او یموها به فقط انگار  

دمشیبوس و دمشیبوس  



کردم یخال اش چارهیب لبان سر را حرصم تمام  

گرفت دهانش به را لبانم من از تر محکم و زد یلبخند هم او  

بود دهیچیپ میصدایب و کیتار خانه در مان بوسه یصدا  

خواستن و جانیه شدت از کنم هیگر بود مانده کم  

خاستمیم بوسه کی از شتریب او از خواستم،یم شتریب من  

گرفتن نفس یبرا فقط میگرفت فاصله یکم  

 فاصله یکم داد را ام بوسه جواب و کرد یا خنده اوکان میشد متصل هم به دوباره و گرفتم گردنش به را دستم شد منظم نفسش نکهیهم

کردم ریاس را لبانش دوباره کرد یبلند خنده و گرفت  

بود کرده جادیا یشهوتناک یصدا مان بوسه و بود لبانم یرو دهانش آب  

دمیچیپ کمرش دور به را میپاها و کرد بلندم حرکت کی با رفت باسنم ریز به دستانش و کرد یغرش ناگهان  

دیچیپ میها مهره در که یدرد نبود مهم میبرا اصال دیکن باور و دیکوب وارید به مرا  

میکرد تر آرام یکم را مان بوسه و دمیکش شیها شانه به وار نوازش را دستم  

"نکردم خیس کل بدنتو زبونم با نجایهم تا حاضرشو:"گفت گوشم کنار مقطعش یها نفس با او و میکند دل هم از باالخره  

دنبالم بود آمده شدم حرفش متوجه یول بودم جیگ هنوز  

شود کم بدنم حرارت از یکم تا دادم هیتک وارید به و گزاشت نیزم آرام مرا  

"خونه؟ یاومد یچجور"  

 هم گهید قهیدق ده اگه افتاده واست یاتفاق دیشا کردم فکر خونت اومدم شدم نگرانت ینداد جوابمو زدم زنگ بار چند بهت"داد جوابمو

 یکار هم بالکن در کردن باز و نبود یسخت کار اومدن باال خونت در از"داد ادامه غرور با" بگردم دنبالت ومدمیم داشتم یکردیم رید

"نداشت  

چرخاندم حدقه در را چشمانم  

بود کرده کشف اتم انگار کرد،یم افتخار چقدرهم  

"حاضرشو بدو"   

" باشه"   

خوردینم کاش که خورد یزیچ به چشمانم که کنم جمع هارا پاکت تا شدم خم  

بود هم میبود دهیخر اموری با که ییها ریز لباس آنها نیب در که بود افتاده رونیب میلباسها از یکم پاکت از  

 یامور خدا لعنتت کند

شدم مواجه اش رفته باال یابروها و خندان صورت با که کردم بلند آرام را سرم  

نشد موفق یول کند پنهان را اش خنده کردیم ید،سعیکش لبش کنار را انگشتش  

گذشتم کنارش از حرص از شده قرمز یصورت با و چپاندم پاکت داخل را رنگ قرمز و یکوفت یرهایز لباس آن حرص با  

"ادیب بهت یلیخ کنم فکر بپوشاونارو  امروز"دمیشن را شیصدا دمیرس که اتاق در به  

بردم باال شیبرا را وسطم انگشت زشدهیر چشمان با و سمتش برگشتم  



کرد کر را گوشم اش خنده  

داد نشان را خودش آرام آرام لبخندم دمیکوب هم به را در و شدم اتاق وارد  

داشتم دوست را بیعج مرد نیا من  

گرفتمپاکت هارا روی تخت گزاشتم و سریع خودم را درون حمام انداختم و دوش کوتاهی   

 موهایم را تند تند با شسوار خشک کردم و باز گزاشتمشان میخواستم کمی حالت داشته باشند

آرایش ملیحی کردم و پیراهن مردانه بنفشی به همراه شلوار سفید و تیشرت سفید رنگی پوشیدم کفش های پاشنه بلند بنفش رنگی نیز 

 پوشیدم و کیفم را برداشته از اتاق خارج شدم

کاناپه نشسته بود معلوم بود حوصله اش سر رفته اوکان روی  

 نگاهش که به من افتاد با چشمان باریک شده گفت:"فکر کردم مردی"

 با لبخند گفتم"دیدی که نمردم پاشو بریم دیگه"

 چشم غره توپی برایم رفت که کم مانده بود شلوارم را خیس کنم

 به سمت در خانه رفتیم و هردو خارج شدیم

شدیم و او به راه افتادسوار ماشینش   

 آهنگ بیکالمی درحال پخش بود

 روبه او پرسیدم:"همیشه بیکالم گوش میدی؟"

 برگشت سمتم:" آره معموال، اگه چیز دیگه ای میخوای عوضش کن"

 کمی فکر کردم و بعد کابل را به گوشی ام وصل کردم

 میخواستم برایش آهنگ فارسی بگذارم

که بد میشم/شادمهرعقیلی(را انتخاب کردمکمی گشتم و در آخر آهنگ )وقتی   

 ابروهایش باال رفت

لبخندی برایش زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم و باخودم فکر کردم اگر ازدواج کنیم بچه هایمان فارسی باید حرف بزنند یا 

 ترکی؟

 قلبم ویولن را به دست گرفت و آهنگ عاشقانه ای نواخت

شه منطقیاما مغزم امان از این مغز همی  

با جدیت گوشم را پیچاند و گفت:"آخه مگه چندساله که میشناسیش که فکر ازدواج میکنی؟ هروقت پیشنهاد ازدواج داد اونوقت بشین 

 اسم بچه هاتم انتخاب کن"

 انصافا مغزم راست میگفت

 خب من خیلی زود وابسته اش شده بودم

 باید کمی از او دوری میکردم

شین را در پارکینگ پارک کرد و باهم به سمت آسانسور رفتیمبه خانه اش که رسیدیم ما  

 دکمه را فشرد و بعد از رسیدن به طبقه سیزدهم به سمت واحدش رفتیم در را با کلید باز کرد و وارد شدیم



 بوی عطرش در هوا پیچیده بود

ارش دادم االن میان"برگشت سمتم و گفت:"کیفتو بزار اتاقم بیا منم غذاهارو وقتی تو خونت منتظرت بودم سف  

 سرم را تکان دادم و به سمت راهرو رفتم در راه پرسیدم:"اتاقت کدومشه؟"

 اوهم از سالن جوابم را داد:"اتاق آخری"

 به سمت آخرین در رفتم و وارد شدم

دیدم دفعه پیش کال وارد اتاقش نشده بودماولین بار بود اتاقش را می  

 اتاق ساده و مدرنی بود

دونفره و کمدی بزرگ و آیینه بزرگ قدی و یک میز کل اتاقش را گرفته بودندتخت خواب   

 به سمت تخت رفتم و کیفم را رویش گزاشتم

 از آیینه به خودم نگاه کردم و به سمت میزش رفتم

 شیشه عطر مشکی رنگ داشت برایم چشمک میزد

 برداشتمش و بویش کردم

 خودش بود

 آن بوی لعنتی، بوی چوب

شیطانی عطر را روی خودم خالی کردمبا لبخند   

 حاال بوی اوکان را میدادم

 چشمکی برای خودم در آیینه زدم و بیرون رفتم داشت جلوی در پول پیک را حساب میکرد

 غذاهارا گرفت و با پایش در را بست

 سریع به سمتش رفتم و غذاهارا از دستش گرفتم

لقمه را که گذاشتم در دهانم صدایش آمد :"اگه از عطرم خوشت میاد میتونی ببری  باهم میز را چیدیم ونشستیم تا شام بخوریم اولین 

 واسه خودت"

 غذا پرید در گلویم به سرفه افتادم سریع لیوان آبی برایم ریخت و به دستم داد کمی آب خوردم نفسم برگشت سرجایش

کرد لب زد"خوبی؟"نگران داشت نگاهم می  

دمچشمهایم را برایش در حدقه چرخان  

 "آره خوبم، درضمن درمورد عطرت هم  با خودم میبرمش تا همیشه بوی تورو بدم"

 به صندلی اش تکیه داد پایش را روی پای دیگرش انداخت و با آن چشمام خانه خراب کنش گفت:"میخوای بوی منو بدی؟"

 با لبخند شیطانی گفتم "آره"

د"برای اینکه بوی منو بگیری راه های دیگه ای هم هست که به زودی انجامش اوهم کم نیاورد و با ابروی باال پریده اش جوابم را دا

 میدیم"

 خشک شدم، چشمکی برایم زد و مشغول غذایش شد

 قبول داشتم که خیلی خوب دهانم را بست



آمداو غیرمستقیم داشت به رابطه اشاره میکرد، خب من هم بدم نمی  

 مشغول غذا شدیم و هردو سکوت را ترجیح دادیم

عداز شام تا خواستم ظرف هارا جمع کنم مچ دستم را گرفتب  

 " الزم نیست جمعشون کنی، بریم کارمونو شروع کنیم، به اندازه کافی دیر کردیم"

 شانه ای باال انداختم و به سمت راهرو رفتیم

 در دیگری را باز کرد و چراغش را روشن کرد

 با تعجب و حیرت به اطراف اتاق نگاه میکرد

و رنگ و بوم های نقاشی آنجا بود کلی کاغذ  

 اتاق کارش بود انگار

 مبل قرمز رنگی هم آنجا بود انگار برای من گزاشته بود

 بازویم را گرفت و مرا به سمت همان مبل قرمز رنگ هدایت کرد رویش نشستم و منتظر به او چشم دوختم

 با قدم های آرام رفت بوم نقاشی را چندمتر آنورتر گزاشت

و بلندی را کنارش گزاشت و رویش را با رنگ ها و قلم های نقاشی پر کردمیز کوچک   

 صندلی بلندی هم جلویش گزاشت

 به سمت من آمد و از کنارم مالفه ای مخملی قرمز رنگی را برداشت و آن را به دستم داد

 مالفه کامال نرم و زیبا بود

 صدایش باعث شد سرم را باال بگیرم

 "لباساتو دربیار"

 کم مانده بود یک جفت شاخ زیبا روی سرم سبز شود میخواست لخت شوم؟ 

 "چی؟"

 "لباساتو دربیار"

 با اخم گفتم"خب چرا؟"

 "میخوام نقاشیتو بکشم یاس، یاال درشون بیار"

 با اینکه یک بار در ماشین تمام داروندارم را لمس کرده بود

 ولی باز هم معذب بودم

هنم رساندم و درش آوردمبا استرس یواش دستم را به پیرا  

 با ابروهای باال رفته اشاره کرد که عجله کنم

 بلند شدم و دکمه و زیپ شلوارم را باز کردم

 و شلوارم را آرام از پایم درآوردم

 نگاهش هم با دستانم پایین کشیده میشد



 انگشتم را به موهایم رساندم و آنهارا  زدم پشت گوشم

کت تیشرتم را درآورداوکان با حرص جلو آمد و بایک حر  

 هین بلندی کشیدم و تیشرتم را از دستش کشیدم بیرون

 "چت شده؟برو عقب"

 "اگه به تو باشه ساعت ها طولش میدی"

 چشم غره توپی برایش رفتم

 روی مبل نشستم و به صورتش نگاه کردم

 نزدیکم آمد و رویم خم شد

 لبم را به دندان گرفتم

 یک انگشت با صورتش فاصله داشتم

 خیره چشمانم شد، دستانش آرام به سمت پشتم رفت

خواهد انجام دهد، لرز به تنم نشستاز تصور کاری که می  

 دستانش را به قفل سوتینم رساند

 دوثانیه بعد قفلش باز شده بود و با دستش سوتین را درآورد و به کناری انداخت

اشت آبم میکرددستانم را روی سینه هایم گزاشتم این حس خجالت و معذب بودن د  

 روی پیشانی اوکان عرق نشسته بود

 نفس بلندی کشید و دستانش را به شورتم رساند

توانستم تحمل کنمخدایا این را دیگر نمی  

 دستم را از روی سینه ام برداشتم و روی دستش گزاشتم با صدایی که میلرزید گفتم:"خودم درش میارم"

مات شده بود   

ینه ام رسیدم هوووووف خدایانگاهش را دنبال کردم و به س  

 تند دستم را دوباره روی سینه ام گزاشتم اوهم با حرص شورتم را پایین کشید و از پاهایم درآورد

 جیغی کشیدم و دستانم را روی چشمانش گزاشتم

 جیغ زدم :"نگاه نکنننننن"

 اوهم دستانش را روی دستانم گزاشت میخواست آنهارا بردارد

 "نههههه، نگاه نکن"

نده بلندی سر داد"من که قبال هرچی که بخوامو لمس کردم دیگه چته؟"خ  

 سرش جیغ کشیدم"من خجالت میکشم، نگاه نکن"

 با خنده دستانم را برداشت و از باال تا پایین را با چشمانش اسکن کرد

 دستانم را زیر چانه اش گزاشتم و سرش را باال آوردم



ان شددوباره دانه های عرق روی پیشانی اش نمای  

 مالفه مخملی را روی پاهایم گزاشت

 نوک انگشتانش که به پاهایم کشیده شد از نوک انگشتان پاهایم تا موهای گردنم سیخ شدند

 مرا کمی به عقب هل دادو پاهایم را گرفت و روی مبل دراز کرد

 یکی از پاهایم را کمی بلند کرد و دیگری را کامال دراز کرد

هایم بکشم که مچ دستانم را گرفت خواستم مالفه را روی سینه  

 کامال مرا روی مبل خواباند

 موهایم را پریشان کرد و دستانم را یکی را بند موهایم کرد

 مالفه را تا روی یکی از سینه هایم کشیدو دست دیگرم را محکم روی آن گزاشت

 سینه دیگرم بیرون مانده بود

ت و اوهم خیره ام شدبه چشمانش نگاه کردم وقتی کارش تمام شد نفسی گرف  

 از جیبش رژلب قرمز رنگی درآورد

 و خم شد روی صورتم

 با خنده به رژ نگاه کردم، خدایا

 رژلب خودم بود

 روی لبم کشید و تمام لبم را قرمز کرد

 "اینو از کجا پیدا کردی؟"

 "از اتاقت برداشتم"

 "پس بگو همه خونمو گشتی؟"

 با لبخند کجی گفت"تقریبا"

ت و آن را باز درون جیبش گزاشتدر رژلب را بس  

 دستانش را روی زانوهایش گزاشت و بلند شد

کرد ولی پیراهن را درنیاورددکمه های پیراهنش را باز   

 عضالت شکمش را به رخم کشید

 روی صندلی کوچک نشست و رنگ هارا به دستش گرفت و شروع کرد

ساعت بعد( یک)  

دیکشیم داشت وقفه بدون شدیم یساعت هی نبود، بردار دست اوکان یول بودم شده خسته  

کنم پرت را حواسش یکم گرفتم میتصم  

دادم تکان یکم را خودم یطانیش لبخند با  

بود ینقاش بوم به نگاهش کی من به نگاهش کی د،یکشیم دقت با داشت  



کردیم کار وقفه یب هم دستش  

دمیکش گرمید یپا به عشوه با را میپا  

گرفتم انگشتانم نیب را ام نهیس نوک و برداشتم میموها یرو از را دستم  

ماند ثابت من یرو نگاهش باالخره  

برد باال را شیابروها از یکی  

گرفت وسعت لبخندم  

دمیمال هم به شتریب را میپاها  

کنمیم طنتیش دارم که شد متوجه کرد، کیبار را چشمانش  

زیم یرو گزاشت هارا رنگ و قلم یکج لبخند با  

رونیب فرستاد را دودش و گرفت یقیعم کام کرد، روشنش فندک با و درآورد یگاریس بشیج از داد، هیتک یصندل یپشت به خونسرد   

کردمیم نگاه چشمانش به رهیخ  

گزاشتم رانم یرو را دستم و آوردم باال یکم را میپا  

دمیکش را دستم زانو تا  

شد دهیکش میزانو تا دستم با هم چشمانش  

دادم فشار میپا انیم به را قرمزرنگ یمخمل مالفه  

خورد تکان شیگلو بکیس  

زد گاریس به یگرید پک  

دادم مالش میپاها نیب را مالفه  

کردم باز یکم را میپاها  

بود شده سرخ صورتش  

بود گارشیس از گرفتن کام حرص با کارش تنها زد،ینم هم پلک یحت  

  درآوردم حرکت به میپاها نیب تر محکم را مالفه و گرفتم گاز را لبم

کردم پرت نیزم به را مالفه میپا کی با  

دیکشینم هم نفس یحت اوکان  

" برس تینقاش به:"گفتم مانند دستور خمار یچشمان و یگر عشوه با  

سیگارش را با حرص در جاسیگاری انداخت شد واژگون پشت از هم یصندل که یطور شد بلند یغرش با  

میشد بیشتر حس ضعف میکردمآمد هرقدم که نزدیک  سمتم به محکم یها قدم با و برداشت را قرمز رنگ   

بودم بلد ینقاش هم من کاش  

  شهوت از شده سرخ صورت آن تا

ها عضله آن  



  صورتش یرو زخم آن

بکشم ریتصو به را ابهت آن و  

نشست کنارم و شد خم دیرس که کمینزد به  

دیچسب رانم به قایدق باسنش  

بودم چشمانش محو  

نبود یخبر قبل چندلحظه طنتیش از  

بود اوکان فقط  

گونه اش رساندم و زخم صورتش را نوازش کردمدستم را به   

پرسیدم باید از او درمورد این زخم می  

دیکش ام نهیس یرو را انگشتش  

کرده آغشته قرمز رنگ به را انگشتش که شدم متوجه تازه من و  

شهوت کشیدآرام آرام و با  نافم یرو تا ام نهیس از را اش یرنگ انگشت  

کرد مکث یکم نافم کنار  

مودیپ را رشیمس دوباره و کرد رنگ درون را انگشتش دوباره  

میپاها نیب به دیرس تا رفت نافم ریز از  

زد میمال چندضربه اش یرنگ انگشت به را واژنم یرو  

شوند خمار چشمانم دوباره تا بود یکاف حرکت نیهم  

کردمیم راست و خم یه شهوت از را میپاها انگشت  

بدهم رونیب را نفسم نداد اجازه اش یبعد حرکت یول دمیکش یکشدار نفس  

دادیم فشار داشت را واژنم خط درست انگشتش  

شود وارد خواستیم انگار  

کرد؟یم واردش اگر شدیم چه  

، مطمعنم همین حاال هم خیس خیس شده بودمرفت رونیب دهانم از ای ناله  

خوردیم صورتم به داشت گاریس یبو که نفسش صورتم، یرو شد خم  

  کرد تندتر میپاها نیب را دستش حرکت

شد بلندتر ام ناله نباریا  

زد آن به یزیر گاز و گرفت لبانش نیب را گوشم الله  

انداختم چنگ شیبازو به  

شدم کارش متوجه  

برساند اوج به مرا جا نیهم خواستیم او  



نبود انصاف نیا  

!"اوکان:"کردم شیصدا گوشش در خواهش و ناله با  

کرد شتریب را دستش شارفجوابم را نداد  در عوض    

کنم حس شتریب را دستش تا فشردم هم به محکم را میها ران  

کرد دایپ ادامه ام نهیس تا شیها بوسه و رفت گردنم ریز به سرش  

شوم مانع کرد لیتحم من به که یلذت بر توانستمینم گرید  

دادم سر ناله آزادانه  

گرفتم دهان به و گرفتم را گرشید دست  

کردمیم ناله و زدمیم مکش محکم  

دستش را تا حلقم وارد دهانم کرد بود دهیفهم هم اوکان بودم اوج به کینزد  

شدم ارضا یغیج با همانجا آخر تا داد مالش را واژنم دستش با و را ام نهیس لبانش با آنقدر  

شدیم نییپا باال ام نهیس قفسه که یطور زدمیم نفس نفس  

ملتهب شده بودواژنم نبض میزد و   

"یبد دستور من به یتونینم تو:"گفت شمرده شمرده و آرام یلحن با و چسباند گوشم به را دهانش  

کردم یا خنده تک  

توانستمینم که است معلوم  

نبود یدادن دستور رساندیم اوج به مرا قهیدق ده عرض در که یکس  

بود پرستش قیال  

کردم ریاس را لبانش و ندادم مهلت من و آورد باال را سرش  

داد جواب باز آغوش با را ام بوسه  

"فردا واسه بمونه شیبق هیکاف امشب یبرا بلندشو،" آمد شیصدا شد جدا نکهیهم  

"ینقاش هیبق:"داد ادامه دیتاک با و کیبار یچشمان با و  

 چشمانم را در حدقه چرخاندم و

و پوشیدمشان بلند شدم سریع شورت و سوتینم را برداشتم  

 بلند شدم و شلوارم را هم پوشیدم تیشرتو پیراهنم راهم به تن کردم

 با هیجان به سمت بوم نقاشی رفتم

 میخواستم ببینم تا االن چگونه شده

 ناگهان مچ دستم اسیرش شد

 "کجا؟"

 با اخم گفتم:"خب میخوام ببینم چجوری شده"



 "وقتی تموم شد میبینیش"

مش""خب من االن میخوام ببین  

 بدون توجه دستم را کشید و با دست دیگرش مالفه ای را روی بوم کشید

 پوف بلندی کشیدم

 او  قدرت این را داشت که یک فرد آرام را به باالترین درجه عصبانیت برساند

شهوت و  

 در اتاق را محکم بست و مرا به سمت سالن هدایت کرد

 " من کیفمو بیارم بریم"

اینجا میمونی" با خونسردی جواب داد" شبو  

برید و میدوختچشمانم گرد شد، چه خوب برای خودش می  

 "نه نمیشه، فردا کار دارم باید برم سر صحنه"

 "صبح زود خودم میبرمت خونه وسایالتو برمیداری میبرمت سرصحنه"

 هووووووف

 جوابش را ندادم و او به سمت آشپزخانه رفت

 به سمت بالکنش رفتم

تازه را به ریه هایم فرستادمدر را باز کردم و هوای   

 هواسرد بود ولی من از درون درحال ذوب شدن بودم

 بودن در کنار اوکان باعث استرس و هیجانم میشد

 او برایم بسیار جذاب بود ولی باخودم که رودروایسی نداشتم

 من اورا نمیشناختم

 باید از او درمورد همه چیز میپرسیدم

گرفت لیوان سفالی زیبایی روبرویم قرار  

 بوی نسکافه دردماغم پیچید

 نفسی عمیق کشیدم و از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم

 دستانم را قاب لیوان کردم و به شهر استانبول زل زدم

 "اوکان؟"

 "بله؟"

 "میخوام ازت چندتا سوال بپرسم"

 لبخند کجی زد و گفت"بپرس"

اونا کجان؟ چرا با اونها نیستی؟""اومممم،خب میخواستم درمورد خانوادت یکم سوال بپرسم،   



 کمی از نسکافه اش را نوشید و جوابم را داد:

"مادرمو پدرم هردو آدمای مغرورین که هیچ بویی از عاطفه نبردن، من اونارو دوست دارم ولی نتونستم باهاشون تو یه خونه بمونم، 

سالگی ازشون جدا شدم،البته ماه به  22د تو سن ین خیلی زوراستشو بخوای منم مثل همه جوونا دلم زندگیه مستقل میخواست، برای هم

ماه بابام بهم پول میداد منم یواش یواش یه رستوران باز کردم االنم بعداز دوازده سال تو یه ساختمون دوطبقه ای یه رستوران 

 کالسیک و یه رستوران فست فودی دارم"

 "فکر کنم زیاد بهش سر نمیزنی نه؟"

اداره میکنه من فقط بعضی وقتا سر میزنم""نه مورات اونجارو   

 "هممم فهمیدم"

 صداش دوباره اومد "تو چی؟ چرا نموندی ایران؟"

 پس منم باید میگفتم

"خب مادرمو پدرم خیلی وقت پیش از هم طالق گرفتن از پدرم فقط پولهایی که به حسابم میریخت یادم میاد، مادرم زن خوبومهربونی 

ت ازدواج کنه منم تصمیم گرفتم بیام ترکیه اینجا دوره حرفه ای آرایشگری و گریموری رو گزروندم بعدشم بود، ولی وقتی تصمیم گرف

 که عضو گروه هنری شدم"

 دستم را بین دو دستش گرفت و من نه تنها دستم بلکه قلبم هم گرم شد

 " خوبه که اومدی "

 " کی تموم میشی؟ "

 " نمیدونم معلوم نیست"

شد نیم ساعت قبلش بهم زنگ بزن بیام"" هروقت کارت تموم   

 " نه الزم نیست خودم میرم خونه"

 " گفتم خودم میبرمت بحث نکن"

 اخم هایم درهم رفت، چه معنی داشت هی به من دستور دهد

 "خب چرا اینقدر اصرار میکنی؟ خودم میرم دیگه "

 احساس کردم هول کرد

 "به حرفم گوش بده یاس خودم میام دنبالت"

شدم ریگی به کفشش بودمطمعن   

 "چیشده اوکان؟ بهم بگو"

 چشمانش را محکم روی هم گزاشت

 "هیچی نشده یاس نگران نشو، خودم میام دنبالت نیم ساعت قبلش زنگ بزن"

 بدون فرصت دادن به من گفت"فعال"

 رسما مرا داشت کنترل میکرد

وبیدمبا حرص در ماشین را باز کردم و پیاده شدم در را با تمام قدرتم ک  

 با حرص به سمت سالن تئاتر رفتم



 همینکه وارد شدم صدای الستیک های ماشینش به گوش رسید

 به همه سالم کردم و وارد اتاق گریم شدم

 کارگردان هم پشت سرم وارد شد

 "سالم رئیس حالتون خوبه؟ "

 "سالم یاس خوبم تو چطوری؟"

 "منم خوبم متشکرم"

 "درمورد پیشنهادم فکر کردی؟"

 پیشنهاد؟ کدام پیشنهاد؟

 وااااای

 من آن پیشنهاد را به کل فراموش کرده بودم

 "ب ب بله، امممم فکر کردم"

 "خب نتیجش؟"

 "خبببب، میخوام قبول کنم"

 "خوبه خوشحال شدم، قبل از رفتن بیا نمایشنامه رو بدم بهت یکم مطالعش کن فردا بیا تمرین هارو شروع کنیم"

 " چشم رئیس "

  گفتن رفتبعداز فعال

 هوووووف

 رفتم به سمت سرویس آبی به صورتم زدم

دانم چرا اینقدر استرس داشتمنمی  

 مطمعنم بخاطر این پیشنهاد تئاتر نبود

 صورتم را به دستمال کاغذی خشک کردم و همانطور وارد اتاق شدم

 به سمت آیینه رفتم

 نفسم رفت

 دستمال از دستم افتاد

روی آیینه کاغذی چسبانده شده بود آیینه رفتمبا پاهایی که میلرزید به سمت   

 کاغذ را با حالت عصبی از آیینه جدا کردم 

 بازش کردم و متن داخلش روح از تنم جدا کرد

 "مراقب خودت باش دختر ایرانی

میبینمت به زودی   

 شاهین" 



نبوددانستم آن روز دیدن شاهین در آن مرکز خرید اتفاقی یم   

به مقصد تهران  چی بشوم و یک بلیت بگیرم دلم میخواست بیخیال همه  

 دلم هوای ایران را کرده بود

 هوای ایرانی که آرام بود و یکنواخت

 اما من آن یکنواختی را میخواستم

 بخداکه این همه هیجان برایم کافی بود

 اشک هایم را به یاد دوران کودکی با دستانم پاک کردم

 من همین االن مادرم را میخواستم

راهمپدرم   

 و خواهروبرادری که هیچوقت نداشتمشان

 برج آزادی را هم میخواستم، 

 دلم میخواست باکسی فارسی حرف بزنم

 "یاس"

 با ترس سرم را بلند کردم

 یاسمین آنجا ایستاده بود

 با نگرانی نگاهم میکرد

 "جانم"

 تند تند اشک هایم را پاک کردم

برایم دل بسوزاندنمیخواستم این دخترکی که با من غریبه بود   

 "تو خوبی؟"

 سرم را بلند کردم"اره خوبم بیا بشین گریمتو شروع کنم"

 چشمانش را باریک کرد 

 "مطمعنی؟"

 "آره اره خوبم بیا"

 نامطمعن سرش را تکان داد و نشست روی صندلی مخصوص

 گریمش را شروع کردم

 کارم تازه تمام شده بود از کارگردان نمایشنامه را گرفته بودم

یخواستم به اوکان زنگ بزنم همانطور که خودش گفته بودم  

 ولی بعد تصمیم گرفتم خودم بروم و کمی حرصش را دربیاورم

 وسایلم را برداشتم و از بچه ها خداحافظی کردم



 از سالن خارج شدم و یک تاکسی گرفتم

 همش نگاهم به اطرافم بود

 میترسیدم یهو شاهین را روبرویم ببینم

خانه اوکان کرایه را دادم و پیاده شدم بعداز رسیدن به  

را فشار دادم 13به طرف آسانسور رفتم و دکمه طبقه   

به این فکر کردم که چگونه موضوع شاهین را به اوکان بگویم 13تا رسیدن به طبقه   

 همینکه رسیدم  به طرف واحدش پاتند کردم

 زنگ در را زدم و با استرس منتظر شدم باز کند

شد با تعجب به شخص روبرویم نگاه کردمهمینکه در باز   

 چهره اش برایم آشنا بود ولی نمیشناختمش

 "سالم یاس بیا تو"

 ابروهایم باال پریدند

 او مرا میشناخت

 "سالم، اممم اوکان نیست؟"

 "اینجام"

 برگشتم به عقب و اورا با چشمانی باریک شده دیدم

دانستم از دستم بدجور شکار استمی  

پرعشوه گفتم:"سالم بیبی، نمیدونستم مهمون داری"با لبخندی   

 اوهم با نگاهی پر معنا جوابم را داد

 "منم نمیدونستم خودت میای منتظر تماست بودم"

 لبخندم را جمع کردم 

 "میبینی که خودم اومدم ولی میرم مزاحم تو و مهمونت نمیشم"

ه امشب یه دورهمی کوچیک داشته باشه""مورات داره میره اومده بود منوتورو به خونش دعوت کنه قرار  

 شناختم، او یکی از دوستان و عضو گروه اوکان بود

 در شب مراسم قربانی دیده بودمش

 با هیجان برگشتم سمت مورات"خیلی خوب شد، واقعا خسته شده بودیم "

 با لبخند کجی جوابم را به سردی داد"منتظرتونیم خانم"

 پسرک خشک

دش بودنددوستان اوکان هم شبیه خو  

 خشک و ترسناک



 " فعال مورات "

 " فعال رییس"

 برای من هم سری تکان داد که منهم جوابش را دادم

 بعد از رفتنش برگشتم سمت اوکان

 "چقدر خشک بود"

 نزدیکتر آمد" نگفته بودم بهم زنگ بزنی"

 با شیطنت گفتم"خب منم خودم اومدم "

 " یعنی داری به حرفام گوش نمیدی؟"

 "نه"

اخم به چشمانم نگاه کردبا   

 "االن میریم خونت حاظر بشی بعدش از اونجا میریم خونه مورات، شب جواب اینکارتو میدم"

 "منتظرم رئیس"

 با تهدید به در اشاره کرد

 سریع با خنده به سمت در رفتم

 و باهم از خانه اش خارج شدیم

رتم را شستم و آرایش ملیحی کردمبه خانه ام که رسیدیم، او در سالن نشست و من هم سریع دستوصو  

 موهایم را شانه کردم و آنهارا از دوطرف به زیبایی بافتم

 سرهم جینی به رنگ آبی روشن پوشیدم و تیشرت زرد رنگی هم زیرش پوشیدم

 کت جینم را هم برداشتم و کفش های اسپرت سفیدرنگی به کیف کوچک سفیدم را برداشتم

دمکمی عطربه مچ دستهایم و گردنم ز  

به سمت سالن رفتم   

 "من حاضرم"

 سرش را بلند کرد و از باال تا پایین بدنم را با نگاهش سوراخ سوراخ کرد

 با قدم های محکم به سمتم آمد و درست یک اینچی بدنم توقف کرد

میکردی""شبیه یه بچه کوچولو شدی درست برعکس اونروز که تابلوتو میکشیدم اونروز شبیه یه زن سکسی و باتجربه عمل   

 به لبخند کوچکی اکتفا کردم

 دیگر نگفتم که من دختر سکسی نیستم، بودن تو مرا از خودم دور میکند

 باهم از خانه خارج شدیم

 به خانه مورات که رسیدیم ماشین را جلوی در پارک کرد

 دست در دست هم به سمت در خانه رفتیم



 یک حیاط باز و پراز بوته ها و درختان کوچک و بزرگ

چراغ های رنگی که حیاط را زیباتر میکرد با  

 انتظار یک خانه ترسناک را داشتم

 متعجب شدم

 به سمت ورودی خانه رفتیم و اوکان که انگار میدانست کجا برود از پله های داخل خانه باال رفت

 من هم به دنبالش

بودتقریبا تاریک بود فقط نور کمی از طبقه دوم فضارا روشن کرده  طبقه اول خانه  

 طبقه دوم یک بالکن داشت

 سروصدای زیادی از آنجا به گوش میرسید

 باهم به سمت بالکن رفتیم

 بالکن که نه حیاط کوچک

 برای یک بالکن بسیار بزرگ بود

 از دیدن دوستان اوکان کمی خجالت کشیدم

 دستش را محکم تر گرفتم و خودم را تقریبا به پهلویش چسباندم

لند شدندبچه ها با دیدن ما سریع ب  

 دراصل وقتی چشمشان به اوکان خورد بلند شدند

 "سالم اوکان"

 همان دختری بود که ان روز در مراسم کنارم بود

 مراهم کال نادیده گرفت

 حرصم گرفت دختره عوضی

 اوکان هم متوجه دلخوری ام شد

جان،  ،ایرمناریش کسوده شناسی جواب سالمش را نداد در عوض دستش را پشت کمرم گزاشت و گفت:"یاس ایشونو که خودت می

 کرم سلیم مورات هم میشناسی دستیار منه"

 برای همشون سر تکان دادم و زیرلب خوشبختمی زمزمه کردم

 در این میان پسری که اسمش جان بود عجیب خیره ام بود

 او از همه ترسناک تر بود

رتشلباس مشکی عجیبوغریبی با پریسینگ های ترسناک و خالکوبی های روی صو  

 نگاهش انگار روحم را سوراخ میکرد

دستو پاهایم میلرزید هول شده بودم  

 شت



 اوکان مرا به سمت صندلی های راحتی هدایت کرد

 باهم نشستیم ومن هنوز چشمم به جان بود

و ازمن خواست از خودم پذیرایی کنم و خجالت نکشم مورات لیوان آب میوه ای را به دستم داد   

 کمی از آن را نوشیدم 

 استرس داشتم و دلیلش راهم نمیدانستم

آمدصدای آهنگ شادی می  

 آن ها مشغول رقص بودند

 صدای سوده امد"اوکان میشه بیای کارت دارم"

 حسادت تمام ذهنم را پر کرد

 بی اختیار اخم کردم و به اوکان نگاه کردم

 اوکان بدون نگاه به من جوابش را داد"باشه"

وبرگشت سمتمبلند شد   

 "همینجا بمون االن میام"

 خم شد و بوسه ای روی گونه ام گزاشت 

 جوابش را ندادم درعوض چشم غره ای برایش رفتم

 انها باهم به سمت در رفتند و وارد خانه شدند

 و من هم از حسادت پوست لبانم را شروع به کندن کردم

 صدای جان باعث شد تکانی بخورم

 "تنهات گزاشت؟"

که در کنارم نشسته بود نگاه کردمبه او   

 مرد جذابی بود اگر اینقدر خودش را ترسناک نمیکرد

 "سوده صداش زد کارش داشت االن میاد"

 پوزخندی زد و مستقیم نگاهم کرد

 "بایدم تنهات بزاره نمیتونه که نامزدشو ول کنه بیاد پیش تو بشینه"

 چشمانم گشاد شد

 نبضم درست در گلویم میزد

تی ی؟"" چ چی گف  

 جوابم را نداد و بلند شد

 به سمت در رفت و وارد خانه شد

 با حرص بلند شدم و دنبالش رفتم



 داشت به سمت اتاقی میرفت

 "هی"

 "هی وایسا"

 وارد اتاق شد وجوابم را نداد

 من هم به دنبالش وارد اتاق شدم

 همه جا تاریک بود

 تا به خودم بیایم در را بست مرا به در بسته چسباند

 نفسم رفت

 احساس ترس کردم

دادچقدر احمق بودم من شاید همینجا ترتیبم را می  

 نه جیغ میزدم مطمعنم اوکان به کمکم می آمد 

 "داری چیکار میکنی؟"

 با ان پوزخند اعصاب خوردکنش سرش را نزدیک سرم آورد

ترسی؟""می  

 آب دهانم را قورت دادم نگاهش به گردنم افتاد

و باید جواب منو بدی منظورت از نامزد چی بود؟""نه واسه چی بترسم، ت  

 چشمانش برق زد

 "بیا باهم یه معامله بکنیم خوشگله"

 "چه معامله ای؟"

 "من بهت هر اطالعاتی که بخوایی رو میدم درعوض توهم باید یه کاری واسم بکنی"

 کنجکاو شده بودم از طرفی هم اعتماد به این مرد اشتباه بود

حرفات راسته؟ شاید فقط میخوای منو از اوکان دور کنی"" ازکجا بدونم   

"من مجبور نیستم به تو دروغ بگم مطمعن باش هرچی که قراره بفهمی حقیقته، اصال باخودت فکر نکردی چرا هیچکس تحویلت 

 نمیگیره؟ یا سوده با اوکان چه کار خصوصی داشت؟"

 سرش را نزدیک گردنم آورد نفسش به گوشم خورد

ه کرد" تا حاال فکر نکردی چرا شاهین اینقدر راحت از تو دست کشید؟ به خیالت اوکان همه چیو حل کرد نه؟ "آرام زمزم  

شتحرفهایش واقعیت دا  

 اما او از من چه کاری میخواست

 " ازم چی میخوای؟ "

 با لبخند ترسناکی گفت" یه بوسه"



 دستم را بلند کردم و کشیده ای به صورتش زدم

کج شدسرش به نیمرخ   

 لبخندش وسعت گرفت و من بیشتر ترسیدم از تنها بودن با او

 " خجالت نمیکشی به معشوقه دوستت پیشنهاد بوسه میدی؟"

 دستش را روی گونه اش گزاشت

 برگشت سمتم و با لحن ترسناکی گفت "میبخشمت چون هنوز منو نمیشناسی ولی دفعه بعد بدجور تاوان میدی"

که فکر میکنی چقدر از  اوکانمن آخرین فرصتته فکر نکنم اونایی که تحویلت نگرفتن بهت همه چیو بگن با لحن محکمی ادامه داد"ای

 حقیقتو بهت میگه؟ "

 به فکر فرو رفتم

 فوقش یک بوسه بود دیگر

خواستچیز زیادی که نمی  

فهمیدمدر عوض همه چیز را می  

 حرفش باعث شد مطمعن تر بشوم

کنی "" اوکان اونی نیست که فکرشو می  

"منظورت چیه؟ "   

بوسیدمت میگم" نظورمو وقتی " م  

بدجور تالفی میکنم" با تردید گفتم" باشه ولی اگه سر حرفت نمونی   

 سرش را تکانی داد و خم شد روی صورتم

 نفسش روی صورتم پخش شد

 چشمانم را بستم

 احساس عذاب وجدان و خیانت وجودم را دربر گرفته بود

که مسببش خود اوکان است ولی خودم را قانع کردم  

 لبانش که روی لبانم نشست به خودم آمدم

 دستش را روی کمرم گزاشت و فشار بیشتری به لبانم داد

 لبانم از هم فاصله گرفتند و او فرصت را غنیمت شمرد و زبانش را وارد دهانم کرد

 این بوسه از چیزی که فکر میکردم عمیق تر شد

چنگ شدش ناخداگاه دستانم روی یقه ا  

 او هم با زبانش دهانم را لیسید و من آهم در دهانش خفه شد

 لعنتی

 او خیلی باتجربه بود



کردخودش را به من فشرد و من ترسیدم از آن حجم مردانگی که داشت شلوارش را پاره می  

 نه باید این بوسه را خاتمه میدادم

 اگر این کار را نمیکردم معلوم نبود این بوسه به کجاها برسد

که به شانه اش دادم به خودش آمد و از من فاصله گرفتفشاری او داشت لبانم را مک میزد که با   

 هردو نفس نفس میزدیم

 دستم روی قفسه سینه اش مشت شد

 ناراحت بودم

 عذاب وجدان همه ذهن و قلبم را گرفت

 با لحن ناراحتی گفتم:"خب اینم از بوسه، حاال همه چیو بگو"

،اصال متوجه حرفم نشدمیزد هنوز داشت نفس نفس  

 نگاهش به لبانم بود

 کمی معذب شدم، سعی کردم اورا از خودم دور کنم"زود باش جان، همه چیو بگو"

 تا دهانش را باز کرد صدای اوکان از بیرون آمد "یاس"

 هول شدم

باش جان" سریع اورا از خودم دور کردم و یواش پچ پچ کردم"زود باش برو خودتو یه جایی قایم کن، زود  

 جان نیشخند ترسناکی زد و عقب عقب به سمت کمدی که آنجا بود رفت

دستی به گونه هایم زدم و با استرس  نفسی عمیق کشیدم و تند رژ لب را از کیفم بیرون آورده وروی لبم کشیدم  

 در را باز کردم و بیرون رفتم

 داشت به سمت طبقه پایین میرفت و مرا صدا میزد

ویس بهداشتی رفتم و آبی به صورتم زدم و بیرون آمدمآرام به سمت سر  

 اوهم داشت از پله ها باال می امد

 مرا که دید اخمش عمیق تر شد و به سمتم آمد

 "کجا بودی؟ اینقدر صدات کردم چرا جواب نمیدی؟"

 چشمانم را در حدقه چرخاندم

 "تو اتاق بودم دنبال تو میگشتم"

 با پوزخند ادامه دادم "نبودی"

 اخمش غلیض تر شد "حرفامون خصوصی بود اگه الزم بود پیش تو میگفت"

 دلم شکست

گفت به تو ربطی نداردرسما داشت به من می  

 "باشه، اگه کارت تموم شده برگردیم پیش بچه ها"



 بدون نگاه به صورتش به سمت در بالکن رفتم

 همه مشغول بودند کسی حتی به صورتم نگاه هم نکرد به جز جان

نشسته بود و لیوان مشروبی در دستش بود آنجا  

 نگاهش مستقیم خیره چشمانم بود

 سریع نگاهم را از او گرفتم

 بدون توجه به اوکان و جان به سمت صندلی رفتم و رویش نشستم

 دلم میخواست برگردم به خانه ام

 دلم میخواست به زندگی قبلم برگردم

او با دستهایش موهایم را نوازش کنددلم میخواست سرم را روی زانوی مادرم بگزارم و   

 نفس عمیقی کشیدم

 نباید به این شیطان پرست های عوضی توجه میکردم

فهمیدمباید همه چیز را می  

 جان باید به من همه چیزرا میگفت

 اوکان کنارم نشست و سعی کرد بامن حرف بزند

""یاس، الزم نیست اینقدر خودتو اذیت کنی،به وقتش همه چیزو بهت میگم  

 با پوزخند به چشمانش نگاه کردم

 اگر میخواستم با خودم روراست باشم من از این مرد میترسیدم

 حرفهای جان مرا ترسانده بود

گفت چه؟ اگر واقعا راست می  

 اگر اوکان آن مردی نبود که فکرش را میکردم چه؟ 

 دستم را گرفت و فشرد

"" یاس خوشم نمیاد اینقدر نسبت به من بی تفاوت باشی  

 جوابش را ندادم و مشغور بازی با موهای بافته شده ام شدم

 انگشتانش را زیر چانه ام حس کردم

 سرم را به سمت خودش بلند کرد

 به صورتش نگاه کردم

 هرچه که بود من اورا دوست داشتم

 اصال چطور خام آن جان عوضی شدم؟ 

 شاید اوکان خودش همه چیز را برایم توضیح میداد

 چشمانم پر شد



 بغض لعنتی دوباره راه گلویم را بست

 هرچه که بود او بخاطر محافظت از من در مقابل با شاهین نامی هرکاری کرده بود

 هرچند که اتفاقاتی درحال رخ دادن است

 این را از آن نامه و شاهینی که مرا در مرکز خرید ترسانده بود فهمیدم

 سرم را جلو بردم و گوشه لبانش را بوسیدم

د موهایم شددستش وار  

 لبانش به لبانم حمله کرد و مانند تشنه ای خودش را سیراب کرد

 بیشتر به او چسبیدم و یقه لباسش را بین پنجه هایم گرفتم

 بگزار چشم همه کسانی که آنجا بودند دربیاید

 لبانم را به دهانش کشید و عمیق تر بوسید جوابش را به عشق دادم

بکنم دوست داشتممن اورا بیشتر از آنکه فکرش را   

 نفسم درحال قطع شدن بود

 کمی فاصله گرفتیم و باالخره این بوسه پایان یافت

 به چشمانش نگاه کردم، اوهم خیره من بود

 صدایش باعث شد حواسم جمع شود

 "به من اعتماد کن"

 همین حرف کافی بود

 هنوز تردید ها و سوال هایی داشتم ولی من به او اعتماد داشتم

تکان دادم و او چشمانم رابوسیدسرم را   

 "بچه ها"

 صدای مورات باعث شد برگردیم به سمت انها

 "بیاین شام"

 "برقصیم؟"

 به اوکان که این سوال را پرسیده بود نگاه کردم

 با ذوق جوابش را دادم"اره بریم"

 دستم را گرفت و بلند شدیم و به سمت وسط حیاط کوچک رفتیم

دلنشین و آرامبخش بودفضای چراغانی حیاط بسیار   

 دوستانش موزیک آرامی گزاشتند

 اوکان دستانش را روی کمرم گزاشت

 من هم دستانم را دور گردنش حلقه کردم



 ژستمان بسیار عاشقانه بود و من میخواستم آن سوده عوضی از حرص بمیرد

ردخوردیم هم داشت با حرص نگاهمان میکچراکه موقعی که با اوکان میخندیدم و شام می  

 آرام حرکت میکردیم و میرقصیدیم

 بویش را به مشام فرستادم و سرم را روی سینه اش گزاشتم

 او آرامش محض بود

 دستم را رها کرد و با دست دیگرم مرا چرخاند

 خنده با نازی کردم و چرخیدم

 مرا به سمت خود کشید و محکم به خودش چسباند

رخانددستانش را دوطرف کمرم گزاشت و اینبار درهوا چ  

 جیغ خفیفی کشیدم و به شانه هایش چنگ زدم

 پاهایم که زمین را لمس کرد نفسی گرفتم و دوباره شروع به رقص آرام کردیم

 بعداز ده دقیقه زیر گوشم گفت"بریم؟"

 یک بار با لبخند پلک زدم و تایید کردم

 ایستاد و از همه خداحافظی کرد

 چقدرهم عجله داشت

کیفم را برداشتمبه سمت صندلی خودم رفتم و  

 چشمم به جان خورد

 پوزخندی به من زد و چشمکی زد

 تند نگاهم را گرفتم و به سمت اوکان رفتم

 دستم را گرفت و من آرام از همه خداحافظی کردم

 باهم به سمت طبقه پایین رفتیم و از خانه خارج شدیم

 سوار شدیم و ماشین را روشن کرد

 تا رسیدن به مقصد سکوت کردیم

در خانه اش که ایستاد با اینکه تعجب کردم ولی بازهم چیزی نگفتمجلوی   

 پیاده شدیم و به سمت آسانسور رفت

 دستم را محکم گرفت و دکمه را فشرد

 به شانه اش تکیه دادم و منتظر ماندیم

مرا به آغوش کشید که رسیدیم به سمت واحدش رفتیم در را که باز کردیم اوکان دستانش را زیر پاهایم انداخت و 13به طبقه   

 از ترس و شوک دستانم را محکم به دور گردنش حلقه کردم

 به پایش در را بست و به سمت اتاقش به راه افتاد



دانستم امشب دیگر ماله هم میشویممی  

 با پایش در اتاق را باز کرد و واردش شد

 مرا آرام روی تخت گزاشت

م درآوردیمکیفم را از دستم گرفت و کفش هایم را با کمک خود  

 کتم راهم از دستم گرفت دستم به سمت دکمه های سرهمم رفت

 درتمام مدت با ارامش در چشمان هم خیره بودیم

 برق عجیبی را چشمانش میدیدم

 خودم هم هیجان داشتم

 دکمه هارا که باز کرد عقب کشید

 گوشه لبش را گزید و من به سمت لبانش هجوم بردم

بوسه عمیقی به آنها زدم لبانش را میان لبانم گرفتم و  

 متوجه دستش شدم که سرهم را با یک دستش کشید و به گوشه ای پرت کرد

 سریع دست به کار شدم و دکمه های پیراهنش را باز کردم

دانستم داشتن چه میکردمانقدر عجله داشتم که درست حسابی نمی  

 او خودش هم کمکم کرد

درآوردملبانم را برداشتم و تیشرت خودم را هم   

 دکمه هاو زیپ شلوار اوکان راباز کردم و او شلوارش را نیز به سرنوشت سرهم دچار کرد

 حاال هردو با لباس زیر درآغوش هم نفس نفس میزدیم

 انگشتش را روی گلویم گزاشت

 نوازشش باعث شد بیشتر برانگیخته شوم

 سرش را میان سینه هایم گزاشت و از روی لباس زیر آنهارا بوسید

یک آن با دندانش آن را کشید و من فقط متوجه جر خوردگی اش شدم در  

 دوباره سرش را میان سینه هایم گزاشت و اینبار بوسه هایش هم همراهی اش کرد

 دستش را به یک سینه ام رساند و نوک آن را میان انگشتش گرفت

 از شدت لذت کمرم را به تخت فشار دادم

 دست دیگرش واژنم را لمس کرد

کوچکی از دهانم خارج شد بوسه هایش را به نوک سینه او رساند و در یک لحظه نصفه سینه ام را به دهانش گرفتناله   

 جیغی کشیدم و به موهایش چنگ زدم

 او قطعا میخواست من دیوانه شوم

 دستش هم واژنم را فشرد و من متوجه انگشتش شدم که به داخل واژنم ضربه میزد



مهمین حاال هم خیس شده بود  

 اما این کافی نبود

 همینکه خواستم به سمت شورتش بروم 

رفت نافم سمت به دهانش وبا داشت نگه دستانش با مرا او  

دانستمیم را مقصدش  

شد هم همان  

کرد سیخ را واژنم دهانش  

کردم ناله اورا نام و دمیکش غیج لذت از من و دادیم فشار واژنم داخل به را زبانش  

گرفت مشتش در محکم را هردو و رساند میها نهیس به را دستانش  

بود عمرم صحنه نیتر شهوتناک کردیم ییهنرنما داشت میپاها وسط یوقت او دنید  

زد مک محکم آن به و گرفت لبانش نیب را واژنم یها لبه  

نداشتم طاقت گرید  

کردم پرتاب تخت یرو اورا و آوردم باال زور به را سرش  

ستیچ قصدم دانستیم خودش  

دمیکش رونیب را بود شده متورم و قرمز شهوت شدت از که را یمردانگ آن و دمیکش نییپا را شورتش عجله با و عیسر  

کردم لمس دستانم با را اش زده رونیب یها رگ  

دیرس گوشم به اش ناله یصدا  

کردم زدنش مک به شروع و دمیمال شیرو را دهانم آب  

شدیم تر بلند اش ناله یصدا کردمیم نییپا باال را سرم که هربار  

خواباند تخت یرو مرا و دیکش را میموها و اوردین طاقت اوهم آخر در  

زد مهیخ میرو هم خودش  

گرفت میهالب از سیخ یا بوسه و شد هم و گزاشت کمرم دوطرف را دستانش  

"؟یا اماده"کرد زمزمه آرام  

برود جیگ سرم شد باعث کردم حس میپاها نیب که یدرد بعدش و زدم پلک بار کی  

گفتم یبلند آخ  

درآورد را اش یمردانگ و کرد مکث یکم  

نمینب را رنگ قرمز خون آن تا بستم را چشمانم  

کرد واژنم وارد را اش یمردانگ گرید بار و کرد پاک را خودش  

کردم حس دوباره را یسوزش من و گرفت دربر را آن واژنم  

زد آن به یزیر یها بوسه و گزاشت میگلو درون را سرش اوکان  



میبود عرق در غرق هردو  

زد را ضربه نیاول و کرد بلند را باسنش  

کرد زدن ضربه به شروع شتریب شدت با او و شد حلقه کمرش دور اریاخت یب میپاها  

لذت و بود لذت فقط و کردمینم حس یدرد گرید  

هستم مرد نیا عاشق چقدر که کردم اعتراف خودم شیپ صدبار دیشا من و میکردیم آهوناله هردو  

کرد تر عیسر و محکمتر را شیها ضربه و گرفت لبانش نیب را لبانم  

دمیرس اوج به دوم بار یبرا من و شد خفه دهانش درون میها ناله  

دیرس اوج به زین او و شد جا جابه باسنم استخان کردم حس که زد یمحکم ضربه هم اوکان  

میزدیم نفس نفس هردو  

"یرانیا دختر یمن یبرا تو"کرد زمزمه گوشم ریز و فشرد خود به محکم مرا اوکان  

 هوا خیلی سرد بود

 پتو را محکم تر دور خودم پیچیدم

 چشمانم را آرام آرام باز کردم

 فضای ناشناخته ای که روبرویم بود لحظه ای مرا ترساند بعد متوجه شدم که شب پیش با اوکان در این اتاق عشق بازی کردیم

 اینجا اتاق اوکان بود

نشستم و درد کمرم باعث شد لبم را بگزم روی تخت  

 آخ آرومی گفتم و به اطراف نگاه کردم

 خبری از اوکان نبود

 با هزار زورو زحمت بلند شدم و شورتم را از بین الشه سوتینم پیدا کردم و به پا کردم

 روبروی آیینه ایستادم 

 سینه هایم و گلویم کبود شده بود

 با لبخند دستم را رویشان کشیدم

تو را دور خودم پیچیدم و به سمت در اتاق رفتم دستگیره را آرام فشار دادم و از اتاق خارج شدمپ  

 درد کمرم امانم را بریده بود

 همینکه پایم به سالن رسید بوی سیگار به مشامم رسید

 پس خانه بود عشق ساتانیسم من

 اول به آشپزخانه رفتم و لیوانی اب خوردم گلویم تلخ شده بود

آب به سمت بالکن رفتم بعداز  

 آنجا روی صندلی  نشسته بود و روبرویش چند کاغذوخودکار و لب تاپش بود

 شلوار راحتی و پیراهنش را پوشیده بود ولی دکمه هایش را طبق معمول نبسته بود



 سیگارش هم الی انگشتانش بود

 بیصدا به سمت اتاقم بازگشتم و گوشی ام را از کیفم درآوردم

زنگ زده بود مادرم چندبار  

 بیخیال مادرم شدم بعدا تماس میگرفتم

 آرام دوباره برگشتم سالن و به دیوار تکیه دادم با گوشی ام چندعکس از زاویه های مختلف از او گرفتم

 شاهانه به صندلی تکیه داده بود و از سیگارش کام میگرفت و شکم چندتکه اش را به رخ میکشید

داشته بودم و با دست دیگرم گوشی ام در دستم بودبا یک دستم به زور پتورا نگه   

هایش را نگاه کردمخنده کوچکی کردم و عکس  

 عالی شده بود

 سرم را که بلند کردم لبخندم خشک شد

 داشت با چشمان باریک شده نگاهم میکرد

 هول کردم و دستم کمی شل شد

ش دارمکم مانده بود که پتو از دستم رها شود که با صدترفند توانستم نگه  

 لبخند هولی زدم"عه، سالم صبحت بخیر"

 لبخند جذابی زد و  دستش را چندبار روی پایش زد

 با لبخند آرام آرام به سمتش رفتم

 سیگارش را به کناری انداخت و دستانش را دورکمرم گزاشت و مرا روی پایش نشاند

 لبم را گزیدم دردم دوباره داشت خودی نشان میداد

شد"حالت خوبه؟ جاییت درد میکنه؟ "صدایش نگران   

بخش بودنگرانی در صدایش لذت  

 آرام جوابش را دادم"خوبم فقط کمرم یکم اذیت میکنه" 

 با مالکیت دستانش را دورم حلقه کرد و آرام کمرم را مالش داد

 سرم را روی شانه اش گزاشتم و گوشی ام را بلند کردم و وارد عکسها شدم

ز من عکس میگرفتی شیطون؟ "صدایش بلند شد"دزدکی ا  

 لبخند شیطنت واری زدم و باهم به عکس ها نگاه کردیم

 جلوی چشمش گوشی را نزدیک لبانم کردم و روی عکسش را بوسیدم

 "وقتی خودم اینجام چرا عکسمو میبوسی؟" 

 برگشتم و لبانش را بوسیدم

توانستم بچشممزه اش با بوی سیگار بهترین صبحانه ای بود که می  

داز بوسه مان روی دستانش بلندم کردو به سمت آشپزخانه رفتبع  



 دستانم را دور گردنش حلقه کردم

 "اون کاغذا چی بود؟" 

 "یکم تو حسابای رستوران اختالل افتاده بود داشتم اونارو نگاه میکردم، به مورات اعتماد دارم ولی یه چیزایی باهم جور نیست" 

صندلی آشپزخانه نشاندسرم را تکان دادم و او مرا روی   

 پنیر و خامه و مربای خوشمزه ای را روی میز گزاشت 

 نان تست را درون تستر گرم کرد

 چایی ساز را روشن کرد و کنارم نشست 

 باهم شروع به خوردن صبحانه کردیم 

 قضیه شاهین یادم امد

 " امممم اوکان یه یه چیزی هست که میخوام بهت بگم، قول بده عصبی نشی" 

هش مشکوک شدنگا  

 "چیشده؟ اتفاق بدی افتاده؟" 

 کمی مکث کردم درواقع میترسیدم از گفتنش

"خببب دوسه روزه اتفاقای عجیبی میوفته، اونروز که با یامور دوستم رفته بودیم خرید توی مرکز خرید شاهین رو دیدم اولش فکر 

د کرده بود زیرشم نوشته بود شاهین" ته بودن روش تهدیکردم اتفاقیه ولی دیروز هم توی اتاق گریم روی آیینه یه کاغذ گزاش  

 صورتش لحظه به لحظه سرخ تر میشد

دانستم االن از من بیشتر از شاهین عصبانی استفشار میداد می دستانش نان تست را محکم  

هایش غرید" االن باید به من بگی؟ منتظر چی بودی؟ "از الی دندان  

 جوابش را ندادم

اشتم، من اولین بار به کل یادم رفته بود بعدش هم که رفتیم خانه مورات و دوباره یادم رفت درواقع جوابی ند  

 جوابی که از من نگرفت محکم روی میز کوبید و داد کشید"جواب منو بده یاس" 

 دستانم را روی گوشم گزاشتم

 ترسیده بودم

 صدایش دوباره بلند شد" بلند شو برو حاضرشو" 

چیکار میخوای بکنی؟" با بغض نگاهش کردم "  

 جلو آمد و بازویم را گرفت"میبرمت خونه، میشینی تو خونه و ازجات تکون نمیخوری خودم حلش میکنم" 

 تا خواستم دهانم را باز کنم صدایش خفه ام کرد "همین االن یاس" 

 به چشمانش نگاه کردم ولی نگاهش به سینه ام بود

به سوی سینه ام آورد با انگشتش نوازشش کرد  بود دستش راهمان سینه ای که کبودش کرده   

 آرام زمزمه کرد" منتظرتم "



 پتورا محکم تر کردم و با قدم های محکم به سمت اتاق رفتم

خواهد انجام دهدداد از او بپرسم چه کاری میغرورم اجازه نمی  

 سوتینم که دیگر قابل پوشیدن نبود

 کامال از وسط جر خورده بود

همانطور پوشیدم بعداز آن سرهمم را پوشیدمتیشرتم را   

 کفش هایم را به پا کردم و موهایم را که از شب پیش بافته مانده بود کمی با دستم مرتب کردم

 کیفم را برداشته از اتاق بیرون رفتم

 در راه چشمم به اتاق کارش افتاد

 دلم میخواست بدانم نقاشی ام چه شد

 " تقریباکامل شده"

شیدم و برگشتم سمتشبا ترس هینی ک  

 اخم هایم درهم رفت"خب چرا نشونم نمیدی؟"

 اوهم اخم کرد "هنوز چندتا کار کوچیک داره، به وقتش نشونت میدم"

 سری تکان دادم و از کنارش رد شدم"من حاضرم بریم"

 نفس بلندی کشید و با قدم های محکم از کنارم گذشت و و از خانه خارج شد من هم دنبالش خارج شدم

درو به روی کسی وا نمیکنی، اگر چیز مشکوکی هم حس کردی به خودم زنگ میزنی، به هیچ وجه تکرار میکنم یاس به هیچ وجه "

 نباید از خونه بیرون بری فهمیدی؟ "

 خسته از تکرار همه حرفهایش سری تکان دادم

 " آره فهمیدم اوکان ولی وقتی برگشتی باید همه چیو بهم بگی"

م خداحافظی کرد و من هم جوابش را به سردی دادم و از ماشین پیاده شدم و به سمت در خانه ام رفتمبدون جواب به حرف  

 در را که باز کردم صدای الستیک هایش به گوشم رسید

 با خستگی وارد خانه شدم و کفش هایم را هرکدام به سمتی پرت کردم

 کیفم هم به سرنوشت آنها دچار شد

صی زدمصدای زنگ در آمد لبخندی حر  

 حتما اوکان بود 

 دکمه اف اف را زدم و به سمت در ورودی رفتم همینکه در را باز کردم با جان مواجه شدم

 هینی کشیدم و کمی عقب رفتم 

 "تو اینجا چیکار میکنی؟" 

 با نیشخندی گفت"انتظار اوکانو داشتی نه؟" 

 به روی خودم نیاوردم که راست میگفت



 "گفتم اینجا چیکار داری؟ حرفتو بگو وبرو" 

 به چپ و راست نگاه کرد و جوابم را داد"اینجا نمیشه بزار بیام تو، کلی حرف دارم که باید بهت بگم" 

 لبم را به عادت همیشگیم گزیدم

 "نمیشه، یعنی اوکان گفته که کسیو راه ندم، حرفی داری بگو نداری برو" 

کرد نزدیک تر آمد و آرام زمزمه  

ترسی از اوکان؟ نکنه دیشب هم از ترست زود همه حرفامو فراموش کردی؟ چرا اینقدر ساده ای تو، حقیقت اونی نیست که فکر "می

 میکنی بزار بیام تو حرفامو بشنو بعدش تصمیمتو بگیر"

 تردید مثل خوره به جانم افتاده بود

ام قطعا مرا میشکت ولی میخواستم همه چیز را بفهمم پس" بیا تو ولی فقط  فهمید جان را به خانه راه دادهمطمعن بودم اگر اوکان می

 نیم ساعت "

گذشت انگشتانش را روی کمرم کشید باعث شد بلرزملبخندی زد و وارد شد وقتی از کنارم می  

 با غیض در را بستم و نفسی کشیدم

 خدایا خودت کمکم کن

 وارد سالن شدم روی مبل نشسته بود

 "تو بشین من برم لباسامو عوض کنم بیام" 

 سرش را تکان داد 

 به سمت اتاقم رفتم و لباس هایم را دراوردم

 به سمت سرویس رفتم و بدنم را با آب سرد شستم

 خودم را تند خشک کردم و لباس معمولی پوشیدم

 وسط راه دستم خشک شد

دانم چرا ولی دلم میخواست کمی شیطنت کنمنمی  

ان نبود بد نبود کمی میخندیدمحاال که اوک  

 لباس را انداختم و تاپ دامن نارنجی رنگ کوتاهی را برداشتم

 این دامن پاهای تقریبا پر و سفیدم را به نمایش میگزاشت

 خیلی سفید نبودم درواقع زرد پوست بودم 

 تاپ دامن را پوشیدم و موهایم را شانه کردم با کرم پودر روی کبودی هارا پوشاندم

ون خوشبو کننده را به پاهایم و دستهایم مالیدملوسی  

 آرایش خیلی کم و سریعی کردم وکمی عطر به گردن و روی سینه هایم و مچ دستانم زدم

 راضی از خودم به سمت سالن راه افتادم

 سرش در گوشی اش بود

 نگاهش را باال آورد و مرا که دید چشمانش گشاد شد



 خنده ام را پنهان کردم

شده بود بیچاره شوکه  

کرد با نگاهشاز باال تا پایین را اسکن می  

 "من میرم یه چیزی واسه خوردن بیارم بیام" 

 همینطور شوکه نگاهم میکرد

 با خنده به سمت آشپزخانه رفتم و میوه هارا شستم و درون ظرفی گزاشتم وبا شربت و پیشدستی وارد سالن شدم 

مبا ناز جلویش خم شدم و روی میز قرارشان داد  

 روبرویش روی مبل نشستم

 نگاهش مستقیم روی اندامم بود

 مردک هیز

 دلم میخواست یک خنده جانانه سر بدهم، از طرفی درد کمرم ریز ریز شروع شده بود

 از دیشب به بعد هنوز خوب نشده بود

رارش میکنی رو بشنوم""بخور، بعدشم همه چیو بهم بگو من منتظرم اون حقیقتی که هی داری تکبا اشاره به میوه ها گفتم  

 تکانی به سرش داد و دستش را به گردنش کشید

 یک موز برداشت و آرام مشغول خورد کردن آن شد

ترسید نتواند نگاهش را کنترل کند"چیزی که درمورد اوکان و سوده میخوام بهت بگم واقعیته کرد انگار میاصال به صورتم نگاه نمی

خیلی چیزارو بهت نگفته که من میخوام بهت بگم" ولی ازت میخوام عصبانی نشی، اوکان  

 با بیقراری چشمانم را بستم وجوابش را دادم" بگو این حقیقت لعنتیو"

 با نیشخند نگاهم کرد

""اوکان و سوده باهم نامزدن  

 صورتم رنگ عوض کرد

 بخداکه قلبم لحظه ای از تپش ایستاد

 این قطعا یک شوخی بود

بگزارد" شوخی میکنی نه؟ این امکان نداره، نه نمیشه، نمیتونه اینجوری باشه"جان عوضی میخواست سربه سرم   

خورد" نمیشه، نمیشه" سرم با حالت هیستریکی تکان می  

 جان بلند شد و کنارم نشست

 گریه ام گرفته بود

 "نه نمیشه، جان بگو که شوخی میکنی، خواهش میکنم بگو،"

گزاشتنداشک هایم باهم سر پایین آمدن مسابقه   

 صورتم خیس شده بود و من دلم میخواست خودم را درآغوش بگیرم و دلداری دهم به خودم 



 دریک لحظه مرا در آغوشش گرفت و من گریه بلندتری سر دادم

 " چجوری تونست؟ اصال از کجا میدونی اینارو؟ اگه نامزدن پس چرا بامنه؟ "

متقابال دستانش را محکم به دورم حلقه کرددستانم را مشت کردم و به سینه اش کوبیدم اوهم   

 "یاس آروم باش، هنوز این اولشه باید همه چیو بدونی آروم باش"

اااااس"جیغی کشیدم که دادش خفه ام کرد "یا  

 آروم شدم

 اشک هایم قفسه سینه اش را خیس کرد، برایم مهم نبود

 مرا سخت درآغوشش فشرد و موهایم را نوازش کرد

عزیزم اگه اینطوری خودتو اذیت کنی دیگه نمیتونم بهت چیزی بگم" "شششش آروم باش  

 سعی کردم خودم را آرام کنم

 سرم را بلند کردم و اشک هایم را تندتند با دستانم پاک کردم"من آرومم جان، آرومم، بگو همه چیو بهم بگو"

 با انگشتانش اشک هایم را پاک صورتش درست روبروی صورتم بود

ولی قول بده آروم باشی ""بهت میگم یاس   

 سرم را تند تند تکان دادم" قول میدم، قول میدم آروم باشم توروخدا بگو"

 کمی مکث کرد و سپس آرام شروع کرد به حرف زدن

"اوکان و سوده خیلی وقته نامزدن، ما یه رسمی داریم که یه شیطان پرست فقط بایه شیطان پرست ازدواج میکنه، اوکان قبل از آشنایی 

اتو با سوده نامزد کرده بودن، عاشق هم نبودن ولی باهم صمیمی بودن، بیشترین دلیل نامزدیشونم بخاطر اوکان بود، کشیش ب

میخواست اون بایکی از زن های گروه شاهین ازدواج کنه اوکان هم بخاطر رهایی از این اجبار با سوده نامزد شد، سوده هم مخالف 

نبود "نبود چون نسبت به اوکان بی میل   

 با لکنت میان حرفش پریدم

 " پس چرا اومد سمت من؟ چرا با سوده نموند؟ "

 " گفتم که اون عاشق سوده نبود وقتی تورو دید عاشقت شد، خب حقم داشت"

 لبخند شیطانی زد و موهایم را با دستش پشت گوشم زد

 متوجه شدم دست دیگرش را از کمرم سر داد و نوازش وار زیر باسنم برد

کردم تمرکز کنم روی حرفهایم"خب ادامش، بعدشو بگو"سعی   

با چشمان خمار ادامه داد" بعد از قتل ازگی شاهین دنبال تو بود، نه به خاطر اینکه شاهد قتل بودی به خاطر اینکه اون فهمید اوکان 

ولی بعدش اوکان با کاری که کرد  نسبت به تو حسی داره، میخواست از طریق تو اونو اذیت کنه، اونا دشمنی دیرینه ای باهم دارن،

 بازی خطرناکی رو شروع کرد"

 منتظر نگاهش کردم مشتاق بودم ببینم اوکان چه کاری کرده بود

 " اوکان پسر شاهینو دزدید و شاهین رو تهدیدکرد که اگه نزدیک تو بشه بچشو میکشه"

 آب دهانم رابه سختی قورت دادم

 چطور ممکن بود



نبود که بچه ای رو بکشهاوکان اینقدر بی انصاف   

 " با اون بچه چیکار کرد؟ "

" اون بچه هنوز پیش اوکانه، شاهین فقط گاهی باهاش تلفنی حرف میزنه، اما شاهین دوباره افتاده دنبالت، میخواد مقابله به مثل کنه 

 واسه همین اوکان اینقدر داره تورو محدود میکنه"

 سعی کردم حرف های اورا هضم کنم

بود اینقدر از اطرافم بی خبر باشم؟ چطور ممکن  

 من واقعا یک احمق بودم

 از جان جدا شدم

تر از همه شیطان پرست ها"خوام بترسونمت ولی اوکان مرد خطرناکیه، خطرناکبازویم را گرفت"یاس، من نمی  

 نگاه معناداری به چشمانم انداخت

 دستش داشت باسنم را می چالند 

شیطنت های خودم بود معذب شده بودم ولی این تاوان  

 خواستم فاصله بگیرم که مرا محکم تر گرفت

 دستش را روی شورتم گزاشت 

 لرزش بدنم از چشمش دور نماند

 نیشخندی زدو دستش را محکمتر فشار داد

 " جان"

 اعتراضم را شنیدو بی تفاوت به کارش ادامه داد، تا خواستم دهانم را باز کنم لبانش لبانم را اسیر کرد

 بوسه اش مالیم بود ولی من نمیخواستم 

 درواقع از خودم میترسیدم که وا بدهم

کردم اگر بازهم به بوسیدنم ادامه دهد وا میدهم گرچه شب پیش رابطه ی آتشینی با عشقم داشتم ولی باز هم احساس می  

 بوسه اش را عمیق تر کرد و من بدنم را شل کردم

 ناگهان چشمان اوکان به یادم امد

در گلویم گیر کرد بغض  

 با دستانم ضربه محکمی به سینه اش  زدم و اورا دور کردم

دانستم دیگر به چه کسی باید  اعتماد کنمنمی  

 فاصله گرفتم و سرم را بین دستهایم فشردم

 صدایم هم طبق معمول بغض را در آغوش گرفته بود 

 "جان میشه تنهام بزاری؟ "

برود غیرمستقیم از او خواستم از خانه ام  



 نفس بلندی کشید" باشه یاس ولی امیدوارم خوب فکر کنی و بدونی داری طرف کیو میگیری" 

 چرا حس میکردم حرف هایش بودار بود؟ 

گذشت انگشتش را نوازش وار به پایم کشیدوقتی داشت از کنارم می  

 مثل یک تهدید

 موهای پشت گردنم سیخ شد

د!! خواستم دهانم را باز کنم ولی او دیگر نبو  

 خبری از اوکان نبود

 تلفنش را هم جواب نمیداد

دانستم اتفاقی افتاده ولی کاری از دستم بر نمی آمد می  

 مدام گوشی ام را چک میکردم و دعا میکردم اوکان تلفنم را جواب دهد

 یا حداقل پیامی بفرستد

 چشمم به کتاب هایم خورد

کرد شعرهای حافظ همیشه آرامم می  

م و اولین صفحه ای که باز شد را خواندم :کتاب را باز کرد  

 )شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

 روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

 گوئی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

 بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

 بسکه ما فاتحه و حرز یمانی کردیم

 وز پی اش سوره اخالص دمیدیم وبرفت

بر ما گذری خواهی کرد عشوه دادند که  

 دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

 شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

 در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

 همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

 کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت( 

 اشک هایم راه باز کرده بودند

میکرداین همه استرس و بغض داشت خفه ام   

 چه میشد یک عشق عادی با استرس های عادی داشتم؟

 بلند شدم و به سمت پنجره آشپزخانه رفتم



 برای خودم ساندویچ کالباسی درست کردم وبا نوشابه خوردم

 این هم از شام

 باز هم خبری نبود

 به سمت اتاقم رفتم ناگهان تلفنم شروع به زنگ زدن کرد

نگاه کردمبا اشتیاق و جیغ خفیفی به شماره   

 بادم خالی شد

 کارگردان گروه بود

 "الو سالم رئیس" 

 "سالم یاس، دختر تو قرار بود عصر بیای واسه تمرین پس چیشد؟"

 "ببخشید واقعا، مشکل خیلی حادی واسم پیش آمده، واسه همین نتونستم بیام اگه ممکنه من دوسه روز مرخصی بگیریم؟"

نظمی نمیکردی؟" "مشکلی پیش اومده یاس؟ تو هیچ وقت بی  

گفتاوه راست می  

 من همیشه بچه مرتب گروه بودم

 طبیعی بود که اینقدر تعجب کند

 " نه رئیس چیزی نشده فقط دوسه روز مرخصی میخوام"

 کمی مکث کرد

 " باشه، اگه ضروریه نیا ولی بعدش باید جبران کنیا"

 " چشم رئیس متشکرم واقعا"

 " باشه به کارت برس فعال"

یس"" فعال ری  

 هوووووف گوشی را کنار تختم پرت کردم

 رفتم روی تخت و بدون کشیدن پتو روی خودم سعی کردم چشمانم را ببندم

 کمی به خواب احتیاج داشتم 

 هنوز سر شب بود ولی من خسته شده بودم

 از طرفی نگران اوکان بودم

شاهین بالیی به سرش می آورد چه؟ اگر   

 ذهنم خسته بود

و با فکر به اوکان به خواب رفتم نفس عمیقی کشیدم  

شود دستی داشت روی بازویم کشیده می  

 قلقلکم آمد 



 سعی کردم آن دست مزاحم را از خودم دور کنم ولی نمیرفت

 بیخیالش شدم

 چی؟ 

 دست؟ 

 با ترس بلند شدم و در تاریکی متوجه شدم کسی رویم خیمه زده 

 از بویش متوجه شدم کیست

 "اوکان" 

وشش کشیدو من بویش را به مشام فرستادممرا تنگ در آغ  

 محکم گرفتمش میترسیدم بازهم برود

 "کجا بودی هان؟" 

 هان را با جیغ گفتم

زنیم" با دستش تیشترش را درآورد و گفت "االن فقط میخوام آرومم کنی، فردا درموردش حرف می  

 نمیخواستم وا بدهم ولی بوسه هایش در گردنم کامال خلع سالحم کرد

گلویش را بین لبانم گرفتم و محکم تر موهایش را چنگ زدم سیبک  

 پاهایم خود به خود باز شد و او بین پاهایم نشست و لباس هایم را از تنم بیرون کشید

 نگاهش مانند یک گرگ گرسنه بود

 از شهوت چشمانش خمار شده بود

 ناگهان با غرشی خم شد روی سینه ام و گرسنگی اش را با آن رفع کرد

 جیغم که درآمد اینبار انگشتش وارد دهانم شد 

 دست دیگرش هم روی واژنم میرقصید

 سینه ام را گاز میگرفت و با زبانش دردش را آرام میکرد

 نوکش را بین دندان هایش گرفت و کشید

 از درد کمرم را محکم به تخت کوبیدم 

 سرش پایین تر رفت

 نگاهم به سینه ام افتاد

 خیس و کبود شده بود

 حس میکردم او عصبانی است و انگار اصال متوجه من نمیشود

 واژنم را به دهانش گرفت و من ناله ای از خوشی کردم

 خودش را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد

 برق خشم در چشمانش میدرخشید



 دردی که بین پاهایم حس کردم، هرچه فکر بود را از ذهنم بیرون کرد

صدا بزنم فقط توانستن اسمش را با ناله  

 نگاهم به سقف بود و دستم روی سینه ام

 تمام بدنم کبود شده بود اما من فکرم پی این بود که بفهمم چه چیزی باعث خشم اوکان شده بود

 برگشتم سمتش

 هنوز از خواب بیدار نشده بود

 درخواب هم اخم داشت

 دلم برایش ضعف رفت

 خم شدم و پیشانی اش را بوسیدم

دم و بویش را عمیق نفس کشیدمموهایش را نوازش کر  

 بلند شدم و به سمت حمام رفتم

 دوش کوتاهی گرفتم وموهایم را با سشوار تقریبا خشک کردم

 بلوزشلوار صورتی پوشیدم و خوشبوکننده ام را زدم

 به سمت آشپزخانه رفتم و کتری را پر کردم و روی شعله گزاشتم

 میخواستم امروز از جایی ساز استفاده نکنم

مرغ هارا درآوردم و گوجه هارا هم شستم و خوردشان کردمتخم   

 مشغول درست کردن املت شدم

 "سالم"

 برگشتم سمتش

آلود بودلبخندی به رویش زدم، موهایش به هم ریخته شده بود و صورتش هم خواب  

 شعله را کم کردم و به سمتش رفتم

تمروی نوک انگشتان پایم ایستادم و بوسه ای روی زخم صورتش گزاش  

 "صبحت بخیر آقای خوابالو "

 لبخند کجی زد و خم شد و گوشه لبم را بوسید

 "تا تو بری صورتتو بشوری منم میزو آماده میکنم"

 بدون هیچ حرفی رفت به سمت سرویس

 پنیر را با مربای توت فرنگی درآوردم 

 املت را هم روی میز گزاشتم و نمک را کنارش گزاشتم

ایل را روی میز چیدمچایی را دم کردم و باقی وس  

 با صورت خیس آمد و روی صندلی نشست



 من هم کنارش نشستم و مشغول صبحانه شدیم

 " اوکان دیشب کاریت نداشتم ولی االن باید همه چیو بهم بگی"

خورد نگاه کردمبه او که داشت چایی اش را می  

 کمی اخم هایش درهم رفت

 "باشه"

 تاییدش خیالم را راحت کرد

 "خوبه"

 آخرین لقمه را در دهانم گزاشتم و بلند شدم

 "یه چایی دیگه بیارم؟"

 با سر جواب نه داد

 بلند شد و به سمت سالن رفت

 "بیا"

 دنبالش رفتم، روی مبل نشستیم

 "خب منتظرم"

 به موهایش چنگ زد

 "منو سوده مجبور شدیم یه کاری بکنیم ولی ازت میخوام که اول حرفامو گوش بدی بعد قضاوت کنی"

 نفس بلندی کشید، استرس داشت میدانستم

دانست من از همه چیز خبر دارماوکه نمی  

 "ادامه بده اوکان"

"خب،ما مجبوریم با یه شیطان پرست مثل خودمون ازدواج کنیم، اون کشیش احمقم میخواست من با یکی از اعضای شاهین ازدواج 

 کنم"

وفق بودمسعی کردم صورتم را متعجب نشان دهم، تا حدودی هم م  

 در واقع بیشتر عصبانی بودم

 تمام استرسی که دیروز کشیده بودم را میخواستم سر او خالی کنم

نگاهش خیره چشمانم بود" یاس من هیچ حسی به سوده نداشتم ولی مجبور شدم باهاش نامزد بشم و خب میدونی همه این قضایا قبل 

از شاهین حفظ کنم واقعا راحت نکنم هم تورو برای خودم نگه دارم هم تورو آشنایی با تو بود، من دارم سعی میکنم هم سوده رو نا

 تحت فشارم یاس"

 هیچوقت اورا تا این اندازه مستأصل ندیده بودم

 اما حقش بود

 میخواست همه چیز را از اول به من میگفت

 بلند شدم



ی چیکار کنم؟ "" جلوی من با نامزدت میری یه گوشه باهم حرف میزنین؟ بعد از من انتظار دار  

 داد زدم" االن چه انتظاری داری؟ بشینم گریه و زاری کنم که چرا بهم نگفتی یا دست بزنم و فداکاری کنم و بگم برو دنبال سوده؟ "

 پوزخندی زدم" یا شایدم انتظار داری بزارم باهاش ازدواج کنی منم بشم معشوقه شبانت؟"

بگو منم همونکارو بکنم "جیغ کشیدم"هااااان؟ کدومشو میپسندی اوکان؟   

 نفس نفس میزدم

 از خشم، حسادت، بغض

 عشق

اوکان هم بلند شد دادش گوشم را کر کرد" من ازت انتظار دارم مثل یه زن عاقل و بالغ رفتار کنی، یا مثل یه زن تا آخرش کنارم 

"بمون یا همین االن بکش کنار و اونوقت میفهمم که تمام بی قراری هات واسم دروغ بوده  

 بی قراری

 دروغ

 یادم آمد که دوبار جان مرا بوسید و هیچ واکنش تندی ندادم

 یادم آمد که چه زود وا دادم درمقابل جان

 یادم آمد که من بی قرار اوکان بودم ولی خیانت هم کردم

 نمیخواستم گریه کنم

 باید خودم را محکم نشان میدادم

 سرم را باال گرفتم

 نزدیکش شدم و دستم را نواز وار روی گونه اش گزاشتم 

 با صدایی که سعی داشتم نلرزد کلمه هارا بیان کردم"من همیشه برای تو میمونم، اما بدون سوده"

 اخم هایش درهم رفت

 دستم را اینبار تهدید وار روی گونه اش کشیدم

ه منی، اونی که تورو لمس میکنه، تورو میبوسه، تورو نوازش میکنه، لحنم هم بوی تهدید داشت"من ماله توام اما یادت نره توهم مال

خوابه.... "شب توی آغوش تو می  

 نزدیک گوشش رفتم و پچ پچ کردم"فقط منم"

 ادامه دادم"نه سوده و نه هیچ کس دیگه ای حق نداره معشوقه منو ازم بگیره"

دستور بدهد متنفر است اما میدانست چقدر جدی هستماخم هایش همچنان درهم بود میدانستم از اینکه کسی به او   

 خیره چشمانم شد، دستش کمرم را محکم گرفت" ازم چی میخوای؟"

 با لبخند و با عشوه گفتم" اولین کارت اینه که سوده رو از زندگیمون میندازی بیرون، اگه تو اینکارو نمیکنی من میکنم"

ودم که عصبانی استاز صورتش چیزی نمیشد تشخیص داد، اما مطمعن ب  

 سرش را تکان داد"خیله خب، اینکارو میکنم"

 لبخندم عمق گرفت



 اما با حرف بعدی اش همانجا خشک شد"اما درمورد چیز های دیگه ای که میخوام بهت بگم دیگه نمیتونی دستور بدی"

 لحنم مشکوک شد" کدوم چیزها؟ دیگه چیشده؟"

هد بگوید اما نباید میفهمید که من با جان حرف زده امخواتقریبا میدانستم که موضوع شاهین را می  

 "من پسر شاهین رو گروگان نگه داشتم"

 صورتم ناخداگاه ناراحت شد

"میخواستم تهدیدش کنم که نه تنها از زندگی تو بلکه برای همیشه از زندگی منم گمشه بره، ولی اون افتاده دنبال تو البته حقم داره من 

میخوام بهش برش گردونم  نمیخوام به خاطر انتقام خودم تورو به خطر بندازم"بچشو ازش گرفتم، اما   

 سیگارش را از پنجره به بیرون پرت کرد

 به سمتم آمد و دستش را به سمتم دراز کرد

 ناخداگاه خودم را عقب کشیدم

یه خواهشی میکنم، کنارم باش"دستش مشت شد، اخم هایش درهم رفت" یاس درکت میکنم ولی دارم برای اولین و آخرین بار ازت   

 پشتم را به او کردم

 به سمت مبل رفتمو رویش نشستم

 صدای تلفنم آمد

 از روی میز برش داشتم و به شماره نگاه کردم

 شت، مادرم بود

 تماس را وصل کردم

 "الو مامان"

 "سالم یاسی من، چرا زنگ میزنم برنمیداری؟ "

از همه چیز غافل شومچشمانم پر شد، واقعا اوکان باعث شده بود   

کرد،اوکان با کنجکاوی نگاهم می  

 "مامان معذرت میخوام، چندروزه حالم خوب نبود سر کار هم نرفته بودم"

 صدایش نگران شد"عزیزم چیشده؟ اگه خیلی حالت بده، امروز بلیت میگیرم میام پیشت"

شدم مامان" " نه مامان امروز خوب شدم، یکم روحا خسته بودم، احساس میکنم افسرده  

 "یاسی میخوای یه مدت کارتو بزار کنار بیا ایران، منم دلم حسابی برات تنگ شده"

خواهم مدتی تئاتر کار کنمفکر بدی هم نبود، من حوصله چیزی را نداشتم، امروز به کارگردان زنگ میزدم و میگفتم که نمی  

 کمی هم از این تنش ها و اوکان و شاهین و جان دور میشدم

رای اوکان تنگ میشد ولی واقعا من کسی نبودم که اینهمه استرس را تحمل کنمدلم ب  

 " ببینم چی میشه مامان، شاید اومدم"

 "یاس من، سعی کن حتما بیای،اگه تونستی بیای بهم خبر بده، نگرانتم مادر"



 "چشم مامان سعی میکنم، االن باید برم بعدا صحبت میکنیم عزیزم"

ه کارت برس""باشه نفس مامان، برو ب  

 "فعال مامانی"

 "مراقب خودت باش فعال عزیزم"

 تماس را قطع کردم و سرم را بین دستهایم فشردم

 " کی بود؟ "

 " مادرم"

به فارسی به مادر چی میگین؟" "   

Anne/ترکی/مادر 

 سرم را بلند کردم و به صورتش نگاه کردم، االن چه وقت این سوال ها بود

ولی مامان بیشتر استفاده میشه"" مامان یا مادر میگیم،   

" ما ّما ن"زیرلب زمزمه کرد  

کردخنده ریزی کردم، مثل بچه های اول دبستان داشت حجی می  

 "چی میگفت؟ "

 سعی کردم چیزی از حقیقت را بروز ندهم، فعال نمیخواستم به او درمورد رفتن به ایران بگویم

شده بود" "داشت میگفت چرا به تلفنهاش جواب نمیدم، نگرانم  

 انگارکه قانع شد" اهان"

 دوباره صدایش امد" خب، تصمیمتو گرفتی؟کنارم میمونی؟ "

 چه تضاد زیبایی، هم از او میترسیدم هم عاشقش بودم

 "بعداز اینکه تکلیف سوده رو مشخص کردی درموردش تصمیم میگیرم، من نمیتونم با وجود اون کنار بیام "

 موهایش چنگ زد

بدون یاس بدجور داری منو تحت فشار قرار میدی....."" خیلی خب، ولی   

 تلفنش زنگ زد، از جیبش درآورد و با دیدن شماره اخم هایش درهم رفت

 با کنایه گفتم"چیه؟ نکنه سوده خانم هستن؟ نامزد محترمت؟ "

 چشمهایش ترسناک شد، دراین مواقع واقعا از او میترسیدم

 " خفه شو یاس"

بلند شدم و با یک حرکت غافلگیرانه گوشی را که داشت خودش را میکشت از دستش قاپیدمبا اینکه میترسیدم ولی   

 بله خودش بود، سوده خانم

 اوکان بی تفاوت داشت نگاهم میکرد

دهم،کرد جوابش را نمیفکر می  



 در کمال خونسردی تماس را وصل کردم

ن شاهین عوضی هم داره جشن میگیره که تو پسرشو بهش "الو، اوکان کجایی؟ از دیشب که غیبت زد کل گروه نگرانت شدن، او

 برمیگردونی"

وقتی از من جوابی نشنید نفس کشداری کشید و ادامه داد"همش به خاطر اون دخترست نه؟این مسخره بازیو بس کن اوکان، تو نامزد 

ن متلک های بقیه خسته شدم "خوابه، حس نمیکنی داری بهم توهین میکنی؟من واقعا از شنیدمنی و اون دختره تو خونت می  

 اوه شت

 دختره احمق

 اوکان با چشمان ریز شده داشت نگاهم میکرد، نزدیکش شدم وگونه اش را با پشت دستم نوازش کردم

صدایم را با عشوه و ناز نازک کردم" اوه عزیزم اوکان االن داره صبحانشو میخوره خودش مشغول بود گفت من جوابتو بدم، اگه 

بعدا بهش زنگ بزن"کاریش داری   

خنده ریزی کردم و ادامه دادم"درمورد رابطه منو اوکان هم باید بهت بگم درسته که نامزد توعه ولی به زور نامزته پس بین منو 

 اوکان نباش، باااای"

 قطع کردم و با لبخند تلفن را در آغوشش پرت کردم

 باز ابروهای المصبش پرید باال

فت"من دارم میرم..."گوشی را گزاشت درون جیبش و گ  

 پریدم بین حرفش"کجا؟ پیش سوده؟"

 چشم غره ای برایم رفت که در دل گفتم: من فدای اون چشمهات

 "خودت گفتی تکلیفشو مشخص کن، دارم میرم تکلیفشو مشخص کنم بعدش مستقیم میام اینجا تا ببینم دیگه چه بهونه ای داری"

ه مذاقم خوش نیامده بودبا اخم نزدیکش شدم، این بهانه گفتنش هیچ ب  

 دستانم را روی قفسه سینه اش گزاشتم" بهونه نیست اوکان، تو خودتو بزار جای من، اگه میدونستی نامزد دارم خوشت میومد؟"

 با حرص نزدیکتر شد و سینه به سینه هم ایستادیم

خبر رفتی""دهنتو ببند، دارم میرم این نامزدیه لعنتیو به هم بزنم، خواستی بری بیرون زنگ بزن خبر بده خوشم نمیاد بیام ببینم بی   

 پشتش را کرد و به سمت در رفت

دانم چرا بغضم گرفتنمی  

 داشت میرفت پیش سوده

 اگر آن سوده ساتانیسم اورا از راه به در میکرد چه؟

وسد چه؟باگر اورا می  

 بدو بدو به سمتش رفتم و فرصت ندادم برگردد

 از پشت اورا درآغوش گرفتم و دستانم را دور شکمش حلقه کردم

 سرم را به شانه هایش تکیه دادم حرف های دلم را به او گفتم" بهم قول بده"

 صدایش نرم شد"چه قولی؟"



 مثل بچه های تخس جواب دادم

حق نداره لمست کنه" "نباید بزاری بهت دست بزنه، هیچکس  

 خنده کوتاهی کرد"یاس حسودی نکن"

 شانه اش را گاز گرفتم"یعنی چی؟ اجازه میدی بهت دست بزنه؟"

 قفل دستانم را باز کرد و به سمتم چرخید، اینبار دستانم را دور گردنش حلقه کردم

 کلمه به کلمه گفت

اجازه بدم لمسم کنه، تو تنها کسی هستی که من هربار درآغوش "یاس، به جز تو کسی به من لذت نمیده که بخوام لمسش کنم یا 

 میگیرمش آرامش میگیرم"

 غرق در عشق شدم

 روی پنجه پاهایم ایستادم و لبم را روی لبش گزاشتم

 بوسه ام را با خشن ترین حالت ممکن جواب داد، دستش را روی گردنم گزاشت و لبش را مستقیم به سمت گردنم برد

 گاز محکمی از آن گرفت و زبان خیسش را روی آن کشید 

 زمزمه کرد "تا بیام مواظب خودت باش"

 جوابش را ندادم، بغض اجازه حرف زدن نمیداد

 تنها یک بار چشمانم را بازو بسته کردم به نشانه تایید

م چقدر هوا کم است برای نفس کشیدنپیشانی ام را عمیق بوسیدو عقب رفت، در آخرین لحظه دستش از دستم جدا شد و من حس کرد  

 به سمت در رفت و لحظه ای بعد رفته بود!

 دوباره با یامور بیرون آمده بودم

 یک پیام به اوکان فرستادم

 بعدش هم گوشی را روی سایلنت گزاشتم

 باهم به سمت خیابان بِبِک رفتیم

Bebek 

 پیشنهاد داد به یک کافه برویم

یط آرام باشمخودم هم دلم میخواست در یک مح  

 روی صندلی ها نشستیم و سفارش قهوه و کیک شکالتی را دادیم

 موسیقی مالیمی نواخته میشد و فضارا آرامشبخش تر میکرد

 بعد از اینکه سفارشاتمان را آوردند یامور ازم خواست تا همه چیز را برایش تعریف کنم

 من هم شروع کردم

 )اوکان( 

 در را بستم و به سمت ماشینم رفتم



 سوارش شدم و به راه افتادم

 حرف های یاس درگوشم تکرار میشد 

توانستم درکش کنممی  

گفت قطعا دیوانه میشدمحرفهایی که به او زدم را اگر او به من می  

 این حس مالیکت و حسادت برایم نا آشنا بود 

 یاس در این مدت کم رویم تاثیر گزاشته بود و همه این را فهمیده بودند 

داد به وسیله او مرا تهدید کندکه شاهین به خودش اجازه میبه طوری   

 با حرص روی فرمان کوبیدم و سرعتم را بیشتر کردم 

  اولین کارم همانطور که به یاس قول داده بودم جداشدن از سوده بود

 برای من کار راحتی بود ولی مطمعن بودم سوده کار را سخت میکرد

ستم همین احساسات کوفتی ست که باعث شده اینهمه از یاس کینه داشته باشداو احساساتی به من داشت که میدان  

  قضیه شاهین را هم هرچه سریعتر حل میکردماما باید  

 با یک دست شماره مورات را گرفتم

 "الو اوکان" 

 "مورات زود اون بچه شاهینو بردار بیار کلیسا، مطمعنی شاهین اونجاست دیگه؟" 

تو از کاری که میخوای بکنی مطمعنی؟"  "آره مطمعنم ولی اوکان  

 اینروز ها همه داشتند مرا به خاطر محافظت از یاس سرزنش میکردند

 "آره مورات برش دار بیار" 

 "خیله خب اومدم" 

 تماس را قطع کردم و گوشی را روی صندلی شاگرد پرت کردم

 همینکه به کلیسا رسیدم ماشین را پارک کردم و به سمت در حیاط رفتم

 وارد شدم و به سمت در ورودی رفتم

 حرف هایی که میخواستم به سوده بگویم را با خودم مرور کردم

 به در که رسیدم متوجه شدم مثل در حیاط باز مانده است

 در را با فشار باز کردم و وارد شدم

 با لبخند مزحکی به آنها که دور هم نشسته بودند نگاه کردم

؛ سوده، جان، شاهین، کرم و کشیش  

ایرم و سلیم سرپا جدا از آنها ایستاده بودند   

داشتم نگاهشان هم به سمتم برمیگشتآرام آرام نزدیکشان شدم، هرقدم که برمی  

 "سالم، خوشحالم که همتون اینجایین"



 به سمتشان رفتم و روی صندلی نشستم

 سیگاری از جیبم درآوردم و با فندکم روشنش کردم

بیرون فرستادمکام عمیقی گرفتم و دودش را   

 "سالم"

 نگاهم به سمت ورودی رفت، مورات همراه با پسربچه ی شاهین ایستاده بود

 شاهین با دیدن بچه اش بلند شد و به سمت او رفت

 فرزندش را در آغوش گرفت و بلند بلند حالش را پرسید

 "خوبی، سالمی؟ بالیی که سرت نیاوردن؟"

 پوزخندی به حرفش زدم، مرتیکه احمق

عصبانیت پسرش را به آغوش کشید و به سمتم امدبا   

 "ببین عوضی میکشمت اگه یه تار موی بچم آسیب دیده باشه"

 با خونسردی پک عمیقی به سیگارم زدم

"ساکت باش شاهین، من بچتو میتونستم بیشتر از این نگه دارم، لطف کردم که زود بهت برگردوندمش، اما این خوبی که درحقت کردم 

هم داره"یه جبرانی   

 از نگاهش غضب و کینه را میشد خواند

 سیگارم را در جاسیگاری فشار دادم و خاموشش کردم

 صدایش آمد"من بهت چیزی که میخواستی و دادم، تو خواستی به یاس آسیب نرسه منم قبول کردم"

یاس نباید هیچ آسیبی ببینه اون از این به بعد  سرم را به نشانه تایید تکان دادم، انگشت اشاره ام را به سمتش تکان دادم " آفرین شاهین،

 نامزد منه و کسی حق نداره به نامزد من نزدیک بشه"

 ابروهایش از فرط تعجب باال پرید

 صدای سوده آمد" اوکان معلوم هست داری چی میگی؟"

و سوده دیگه نامزد هم نیستیم  بعد یاس نامزد منه، منبلند شدم و روبه همشون حرف زدم"بعله، همتون درست شنیدین، از این به

 خواهشا فاصلتونو با زندگیم رعایت کنین"

 سوده صدایش را بلندتر کرد"چی فکر کردی با خودت؟"

 آمد نزدیکم و روبرویم ایستاد

ختره "از من استفادتو کردی االنم میخوای راحت بزاری بری؟اجازه نمیدم بهت اوکان، تو نامزد منی تا آخرشم ماله من میمونی اون د

 هم فقط یه عروسکه که چندشب تختتو گرم کرده همین"

 سیلی که به صورتش زدم باعث شد صدایش قطع شود

 خونسرد دستشو گرفتم و پیچاندم

 جیغش درآمد، هردو دستش را گرفت و برگرداندمش

 فندکم را درآوردم و روشنش کردم



 زیر دستش گرفتم

صدایم زمزمه وار شد" معذرت بخوا"   

داخت روی اعصابمصدایش خط ان  

 " بمیرم هم نمیکنم"

 فندک را به دستش نزدیک کردم

 جیغش گوشم را پر کرد"ولم کن عوضی، به خاطر اون دختره هرزه داری منو خورد میکنی"

 فندک را به دستش چسباندم، جیغش بلندتر و دلخراش تر شد

توهین هایش به من را میدهددانستند او دارد تاوان هیچکس جرات نزدیک شدن به مارا نداشت، همه می  

 بوی سوختگی آمد، دستش به رنگ قرمز تیره درآمد

 بلندتر داد زدم" معذرت بخوا"

 صدایش رنگ التماس گرفت" ولم کن، باشه    باشه       معذرت میخوام ولم کن اوکان"

 پوزخندی زدم و رهایش کردم، دستش تقریبا سوخته بود

گرفتروی زمین افتاد و با گریه دستش را   

 به چشمان تک تکشان نگاه کردم

 به جز مورات همه شان با دلخوری نگاهم میکردند

 شاهین هم با پسرش مشغول بود

 درواقع داشت حواس اورا پرت میکرد

 کشیش مرا مخاطب قرار داد" اوکان یه روز رو معین کن باهم حرف بزنیم، خیلی وقته داری قانون شکنی میکنی"

یکار میخواین بکنین؟ منو بکشین؟"پوزخندم پررنگ تر شد "چ  

 نزدیک رفتم و با صدای تمسخرآمیزی گفتم"یاهم منو قربانی میکنین؟"

 اخم های کشیش درهم رفت

 عصایش را به زمین کوبید "بفهم داری چی میگی، من کشیش توام، مجبوری به حرف هام عمل کنی"

 خنده بلندم فضارا گرفت

" " مجبورم؟ کی میخواد منو مجبور کنه؟  

 جوابم را نداد ولی با چشمان پرغضب نگاهم کرد

 من هم جوابش را با نگاه سردی دادم

 " من حرفامو زدم، یاس نامزد منه، به زودی هم باهم ازدواج میکنیم، امیدوارم سعی نکنین مقابلم قرار بگیرین"

 روی پاشنه ی پاهایم چرخیدم و به سمت در ورودی رفتم

ذره ای دلم را به رحم نیاوردصدای شیون و ناله های سوده   

 او مستحق این بود، او به یاس من توهین کرد



 مورات هم به دنبالم آمد

 " اوکان فکر نمیکنی زیاده روی کردی؟ سوده همیشه کنارت بوده "

من میخوام با خواست با کس دیگه ای ازدواج کنه ماباهم قراردادی نامزد کردیم االنم " نه، اون همیشه کنارم بود چون خودشم نمی

 کسی که دوسش دارم ازدواج کنم و این به کسی ربط نداره"

 سرش را تکان داد و خوددانی زمزمه کرد

 گوشی ام را با دست گرفتم و روشنش کردم

 از یاس یک پیام داشتم

 )من با یامور رفتم بیرون، نگران نباش( 

 به یاس زنگ زدم

 جواب نداد

 اخم هایم درهم رفت

زنگ زدم، برنداشتدوباره و دوباره   

 حس بدی به درونم تزریق شد

 صدای مورات هم آمد" چیشده؟ "

 نگران شده بودم، حس میکردم اینبار اتفاق بدی افتاده

 " هرچقدر به یاس زنگ میزنم جواب نمیده، میترسم اتفاقی براش افتاده باشه"

 "نگران نباش شاید مثل اوندفعه با دوستش رفته بیرون" 

رفته بیرون ولی نگرانم مورات، بهش گفتم خونه بمونه جواب تماس هاموهم نمیده "  "درسته با دوستش  

 "خب برو خونش اگه اونجا نبود بگو چندنفرو بفرستم دنبالش"

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم"باشه، من رفتم، در دسترس باش"

 خداحافظی سریعی کردیم 

شین از جا کنده شدماشین را با سرعت زیادی به راه انداختم و ما  

 چندبار دیگر هم زنگ زدم ولی جواب نداد

 داد بلندی کشیدم و با مشت به فرمان کوبیدم

 همینکه به خانه اش رسیدم ترمز را گرفتم و بوی الستیک ها به مشامم رسید 

 سریع پیاده شدم و از دیوار خانه اش باال رفتم

 مثل همیشه به سمت بالکن خانه اش رفتم

ش نشسته و با دیدن من جیغی بکشده خودم تلقین میکردم که وقتی وارد خانه شدم مثل همیشه در سالن خانه اهمش داشتم ب  

 درستگیره در بالکن را فشار دادم ولی باز نشد

 چندبار دیگر سعی کردم ولی باز نشد



 قفل شده بود

 "لعنتی"

 عقب رفتم و آرنجم را با فشار به شیشه اش کوبیدم

بدی شکستند و پایین ریخته شدندشیشه ها با صدای   

 دستم را دراز کردم و از داخل به قفل در رساندم

 قفل را چرخاندم و در با صدای تیکی باز شد

 با پایم در را کوبیدم و وارد شدم

 "یاس    یاس      خونه ای یاس؟"

 همه جارا نگاه کردم

 نبود

 او درخانه اش نبود

دمدیگر داشتم کنترل خودم را از دست میدا  

 "یااااااااااس"

 با لگد به میز وسط خانه اش کوبیدم

 تلفنم زنگ زد

 مورات بود

 تماس را وصل کردم و یک جمله گفتم"یاس نیست، میکشم کسی رو که بهش دست زده، پیداش میکنم مورات"

 )یاس(

 با ضربه ای که به صورتم خورد چشمانم را باز کردم

 دستانم درد میکرد، بسته شده بودند

داد متوجه شوم کجا هستماجازه نمی تاریکی  

 آخرین چیزی که به یاد دارم این است که با یامور در کافه بودیم

 داشتیم حرف میزدیم

بعداز اتمام صحبت هامون تصمیم گرفتیم کمی قدم بزنیم   

 همینکه از کافه خارج شدیم داخل ونی کشیده شده بعدهم بیهوش شدیم

سترس و ترس باعث شد کمی سرفه کنم و نفسم بگیردهوای نم و مرطوب اینجا همراه با ا  

"کجاستتتتت؟ نجایا ؟یهست یک توکشیدم"جیغ   

دمیکشیم داد یفارس به داشتم بود، رفته ادمی یترک استرس از  

بود کرده عادت یکیتار به چشمانم یکم حاال  

قدبلند و است چهارشانه میروبرو شخص شدم متوجه  



بود مرد کی قطعا  

رفت در سمت به و نداد را جوابم  

"سایوا حرومزاده ؟یریم کجا یعوض"دمیکش غیج سرش  

دهمیم فحشش که دیفهم یول نبود بلد یفارس احتماال  

کرد باز را در و داد ادامه راهش به محکم یها قدم با  

دیکوب محکم را در و شد خارج  

کرد باز راه باالخره زدینر نییپا چشمم از بودم مواظب که یاشک  

"ستین بودن فیضع و یباز لوس وقت االن نکن، هیگر اس،ی نکن هیگر" گفتم خودم به  

دمیکش یقیعم نفس  

کردم پاک را میها اشک و آوردم باال را ام شده بسته دستان  

بود یباز زرنگ وقت االن  

ام دهیترس دندیفهمیم دینبا  

 خدایااااا

بیشتر برای یامور نگران بودم   

یانه؟دانستم آیا اوراهم گرفته اند نمی  

 اصال چه کسانی مارا گرفتند؟ 

 مگر اوکان نگفت همه چیز را حل میکند

کرد انگار فلج شده بودممغزم کار نمی  

 شاید اگر جیغ میکشیدم می آمدند و سوال هایم را جواب میدادند

 شروع کردم به جیغ کشیدن

شغالهای کثیف""عوضیا حروم زاده های بیاین دستامو باز کنین، خدا لعنتتون کنههههههههه، آ  

 یهو در با صدای بدی باز شد و به دیوار برخورد کرد

 از ترس و شوک خفه شدم

 کسی که در را باز کرده بود آرام آرام نزدیکم شد

 قلبم داشت تاالپ تولوپ میزد

 آب دهانم را قورت دادم

 میترسیدم مثل این فیلم ها شکنجه ام کنند

 یاهم تجاوز

فروختندبعد هم اعضای بدنم را میکردند یاهم مرا تکه تکه می  

 با رسیدنش به نزدیکم از فکروخیال بیرون امدم



 ناگهان چراغ روشن شد

 به خاطر تاریک بودن محیط چشمانم سوخت و سریع بستمشان

 بعداز چند دقیقه بازش کردم و کاش باز نمیکردم

 مات به او که با نیشخندی خیره ام بود نگاه کردم

ر کرده بوداشک کاسه چشمانم را پ  

 دهانم را باز کردم و تفی به صورتش پرت کردم

 عوضی به اوکان خیانت میکرد

 خونسرد با آرنجش صورتش را پاک کرد

 میدانستم این آرامش قبل از طوفان است

 درست حدس زدم

 با پشت دستش به دهانم کوبید و سرش را نزدیک صورتم آورد

 لبخند حرصی زدم

اوهم داشت به چشمانم نگاه میکردمستقیم به صورتش نگاه کردم،   

 زیرلب گفتم"بیچاره اوکان که نمیدونه دوستش، جان، یه عوضیه که داره بهش خیانت میکنه"

 اوهم زمزمه کرد "هنوز خیانت اصلی رو ندیدی"

 عقب رفت و کنارکشید

 من تازه فهمیدم منظورش چه بود

کردمی شاهین با ابروهایی که از تمسخر باال پریده بودند نگاهمان  

 نگاه مرا که دید، تکیه اش را از دیوار گرفت و جلوتر امد

 " به به، یاس خانوم خوش اومدی، راستییییی همیشه برام یه چیزی سوال بود، یاس یعنی چی؟ "

 خنده مسخره ای کرد "میدونی که تو زبون ما یعنی مراسم تشییع، میخوام بدونم فارسی معنیش چیه"

م میخواست به روی صورت اوهم تف بیندازم ولی میترسیدم دوباره کتک بخورمبا کینه نگاهش کردم، دل  

 درعوض لحنم را پراز کینه کردم

" منو واسه چی گرفتین؟ با دوستم چیکار کردین؟ هاااااان؟ فکر کردین تا آخرش اینجا میمونم؟ باالخره که اوکان میاد دنبالم اونوقت 

 میخوام بدونم بازم واق واق میکنین"

 شاهین خواست مشتش را به صورتم بکوبد که جان جلویش را گرفت

 خنده بلندی سر دادم و گفتم"جان چرا نمیزاری بیاد مشتشو بکوبه؟نکنه دلت سوخت؟ بزار مثل تو طعم کتک زدنو بچشه"

 جان برگشت سمتم و گفت" خفه شو"

 دوباره خندیدم

 جان شاهین را هل داد و از اتاق بیرونش انداخت



ز آنجا داد زد"کارم باهات تموم نشده، تو تاوان همه کارهای اوکانو پس میدی، تاوان گروگان گرفتن پسرمو تو میدی"شاهین ا  

 دروغ نگویم ترسیده بودم

 آنها یک مشت شیطان پرست ترسناک بودند که هرکاری دلشان بخواهد انجام میدادند

 کشتن من یاهم شکنجه ام برایشان کار بسیار راحتی بود

برگشت به داخلجان   

 شت، یک عوضی رفت عوضی دیگر آمد

 صندلی را از گوشه اتاق نمور و مرطوب  آورد

 برعکسش کرد و رویش نشست

 چند دقیقه ای خیره ام بود

کرد نگاهش تا مغز و استخوانم نفوذ می  

 به خودم جرات دادم و پرسیدم"با یامور چیکار کردین؟"

"اونو یه جایی نزدیک خونش پیاده کردیم" پلک هم نمیزد، نگاهش لحظه ای جدا نشد   

 هوووف، خیالم کمی راحت شد

 با خشم گفتم"با من میخواین چیکار کنین؟ اوکانو گیر بندازین؟ یا شایدم قربانیم کنین مثل ازگی؟ هووووم؟" 

 عصبی بلند شد طوری که صندلی اش افتاد زمین

 نزدیکم شدو چانه ام گرفت

فشاری به چانه ام وارد کرد و از بین لبانش غرید" بهتره هوای زبونتو داشته باشی، من مثل اون شاهین احمق نیستم، من دنبال انتقام و 

این حرفا نبودم، ما باهم یه قول و قراری داشتیم، قراره شاهین ازت استفاده کنه تا همه چیز اوکانو ازش بگیره و انتقامشو بگیره در 

.." آخر هم...  

 سرش را نزدیک آورد و با لحن شهوتناکی کنار گوشم زمزمه کرد" تورو به من تحویل میده"

 با ترس نگاهش کردم

 بله، حاال دیگر میترسیدم

 واقعا هم میترسیدم

 من نمیخواستم عروسک دست این عوضی ها باشم

جای اونو برام پر کنه، بهتره از این خوابو خیال های " تو دستت به من نمیخوره جان، من تا ابد برای اوکان میمونم و کسی نمیتونه 

 احمقانت دست برداری"

 اوکان با اتمام حرف هایم دادی کشیدو موهایم را چنگ زد

 از دردش چشمانم را محکم بستم، 

شد به گوشم برخورد کنندهایش باعث میسرش را نزدیک گوشم آورد هر حرکت لب  

ی و اوکان رو از یاد بردی، اون روز خیلی دور نیست پرنسس ایرانی، باالخره منو اوکان " روزی رو میبینم که تو توی آغوش من

 هردو شیطانیم، فرقی نمیکنه چه تو آغوش اون شیطان باشی چه تو آغوش این شیطان" 



 بوسه ریزی به گوشم زد و عقب کشید

 موهایم را رها کرد و انگار تازه راه تنفسی ام باز شد

 چشمهایم پر شده بود

 با قدم های محکمی از اتاق خارج شد

 به حال خودم زار زدم

 به بدبختی ام

 به عشق احمقانه ام

 به اینکه چقدر اینجا احساس غریب بودن میکردم

 به مادرم

 دلم میخواست خودم را درآغوش بگیرم و برایش الالیی بخوانم، بعدهم موهایش را شانه کنم و برایش ببافم

 چقدر گناه داشتم من!!

ان کجا بود؟ اوک  

خندید؟ در کدام قبرستانی داشت می  

 یا شاید هم داشت سوده جانش را آرام میکرد

 کاری که هیچگاه برای من نکرد

کرد؟ داشت برای کدام عاشقی دلبری می  

برد؟داشت با آن چشمان سیاهش از چه کسی دل می  

 زجه زدم و اشک هایم صورتم را خیس کردند

 به قول شاعر:

و از من دوری کرد که نسوزد!!مرا آتش زد   

 روزها از دستم دررفته بود!

 ولی حدس میزدم دوروز باشد که اینجا زندانی شده ام

 صبحانه و ناهار و شامم را مردی که صورتش را پوشانده بود می آورد

کرد و روی صندلی مینشست تا غذایم تمام شوددستهایم را باز می  

گرداند برد و دوباره چشم بسته به اتاق برمیبست و خارج از اتاق به سرویس میاگر میخواستم به سرویس بروم هم چشمانم را می  

بست وبی صدا میرفتبعد دوباره دستهایم را می  

 صدای کلید در آمد، در باز شد و همان مرد سینی به دست آمد

ت! هیکل درشتی داشت و روی دستهایش خالکوبی داش  

پوشاند،کاله هودی اش را روی سرش کشیده بودصورتش را به پارچه ای می  

 غذاهارا روبرویم گذاشت و دستهایم را باز کرد بعدهم روی صندلی اش نشست



 در حین غذاخوردن زیرچشمی میپاییدمش، امروز میخواستم از او سوالی بپرسم

کنمداد یانه، ولی میخواستم امتحان دانم جوابم را مینمی  

 غذای بدطعمم را که تمام کردم نزدیکم آمد و روی زانو هایش نشست 

 دستهایم را با یک دست گرفت خواست آنهارا ببندد که انگشتانم را دور مچش حلقه کردم

 نگاهش باال آمد و در چشمانم قفل شد

شد، چشمهایی به رنگ سبز و ابروهای مشکی داشتچشمانش فقط دیده می  

ش آرام به سمت پایین آمد وبه لبانم دوخته شدصدایم که آمد نگاه  

 "میتونم ازت یه سوال بپرسم؟" 

 نگاهش دوباره به چشمانم برگشت 

 ابروهایش به هم نزدیک شدو من فهمیدم که عصبانی شد

 خواست دستهایم را ببندد که دوباره حرف زدم"خواهش میکنم، فقط یه سوال ساده" 

 نفس بلند و پرسروصدایی کشید 

تانم را بین دستانش فشرد و به زبان ترکی گفت"بپرس"مچ دس  

 شت، چه صدای خشنی داشت

 کمی ترسیدم ولی هنوز مصمم بودم که سوالم را بپرسم

 لبانم را با زبانم تر کردم"از اوکان خبری داری؟"

 سرش را نزدیک تر آورد "واسه چی میپرسی؟ "

رش قرار دهمنگاهم را مستقیم به چشمانش دوختم، میخواستم تحت تاثی  

خوام برم "خب، من واقعا از اینجا بودن خسته شدم، میخوام هرچه زودتر تکلیفم مشخص بشه، اینجا موندن واقعا داره عذابم میده، می

 حموم، میخوام اوکانو ببینم، مادرم هم مطمعنم تا االن متوجه شده یه اتفاقی افتاده،"

 دستش را بین دو دستم گرفتم و خودم را نزدیک تر کردم 

 روبروی صورتش خواهش کردم"خواهش میکنم بهم یه چیزی بگو،فقط میخوام بدونم اوکان دنبالم اومده یانه؟ "

 نگاهی به دستانش که محکم داشتم فشارشان میدادم کرد

 تند دستانم را عقب کشیدم و خودم را جمع و جور کردم

ودش را نزدیک تر کرداینبار او خ  

 صدایش خشن تر شد

 "اوکان میدونه کی تورو دزدیده، داره سعی میکنه با شاهین معامله درستی کنه، همینقدر بدونی کافیه"

 همین را گفت و سریع دستانم را بست و عقب کشید

سینی را برداشت و از اتاق خارج شد  َ  

 خودم را به صندلی تکیه دادم و نفسم را بیرون دادم



می امیدوار شدمک  

 اگر اوکان دنبالم بود پس حتما نجاتم میداد

 هووووف

 واقعا دیگر به حمام نیاز داشتم

 همه جایم بوی عرق گرفته بود و موهایم هم شلخته و به هم ریخته بود، دلم برای یک حمام گرم لک زده بود

 باسنم درد میکرد از بس روی صندلی نشسته بودم

ذشته بود داشتم قدم میزدم و زیرلب باخودم حرف میزدمیک ساعت از رفتن آن مرد گ  

 ناگهان صدای کلید آمد ودر اتاق باز شد

 همان مرد بود

 صدای خشنش امد"بیا اینجا"

 نزدیکش رفتم و دوباره چشمانم را بست

 "ولی من که دستشویی ندارم، کجا داریم میریم؟"

 "حموم"

 شوق خاصی وجودم را دربر گرفت. 

روحی این دو روز آسیب دیده بودم ولی جسمم هم خسته شده بود با اینکه از نظر  

 با لبخند دستانم را به دستش سپردم

 مرا کشیدو کشید تا رسیدیم به جایی

 صدای باز شدن در را شنیدم مرا آرام هل داد و خودش هم پشت سرم وارد شد

 در را بست و چشمهایم را باز کرد بعدهم دستانم را باز کرد

نگاه کردم و متوجه شدم در یک حمام معمولی هستیم، بسیار بزرگ بود و از وسط با پرده ای جدا میشدبه اطراف   

صدایش باعث شد از بررسی اطراف دست بردارم:"نیم ساعت وقت داری، فضولی موقوف، اینجا هیچ چیزی وجود نداره که باهاش 

 بتونی خودتو نجات بدی، زود حمومتو میکنی که وقت ندارم"

حوصله سر تکان دادم و گفتم"باشه، برو بیرون"بی   

 جوابی نداد به صورتش نگاه کردم

کردداشت با چشمان خونسرد نگاهم می  

 "چرا داری همینجوری نگام میکنی؟خب برو بیرون"

کرد" من همینجا پشت پرده میشینم زود کارتو تموم کن"با ابروهای باالرفته اش نگاهم می  

 دهانم باز مانده بود

ن توجه به منه مات شده رفت و پرده را کشیدبدو  

 باورم نمیشد باید اینگونه حمام کنم



 بین منواو یک پرده نازک وجود داشت که هرلحظه ممکن بود بخواهد آنرا کنار بکشد

 پایم را به زمین کوبیدم و با حرص لباسهایم را درآوردم

 جرات بیرون آوردن سوتین و شورتم را نداشتم

کرد حداقل لخت مادرزاد نبودماگرهم کاری می  

 دوش آب را باز کردم و زیر آب گرم ایستادم

 اوووووم کشداری از لذت گفتم

 پوستم انگار راه های تنفسی پیدا کرده بود

 دستم را به ران پایم کشیدم و لبخند عمیقی زدم

 چشم چرخاندم و دنبال شامپو و صابون گشتم

معمولی هم درونش گزاشته بودنددر کنار دوش کمدی دیواری بود که شامپوی   

 شامپو را برداشتم و بویش کردم

 زیاد چنگی به دل نمیزد ولی از هیچی بهتر بود

 به خودم نگاه کردم و بعد از چند دقیقه راضی به درآوردن لباس زیرهایم شدم

 حاال لخت بودم

 میترسیدم ولی لباس زیرها خیس به تنم چسبیده بودند و اذیت میشدم

ه موهایم آغشته کردم و شروع به شستن موهایم کردمشامپو را ب  

 فکر های زیادی به ذهنم رسید

 چرا باید به منه گروگان اجازه حمام کردن بدهند؟ 

 چرا باید این مرد به من کمک کند؟

 درهمین فکر ها بودم که ضربه ای به پرده خورد

 متقابال صدایش هم امد"زود باش، وقتت تمومه"

 انگار پادگان بود،

 ادایش را درآوردم "وقتت تمومه"

 سرم را بلند که کردم از ترس قبض روح شدم

 پرده را در دستش گرفته و با چشمانش از باال تا پایین را اسکن میکرد

 جیغی سرش کشیدم و یک دستم را روی سینه هایم یک دستم هم روی واژنم گزاشتم

 پوزخندی زد و صدای خشنش باعث شد بدنم به لرز بیوفته

گه تموم نشدی خودم بشورمت""ا  

 با حرص به صورتش نگاه کردم و داد کشیدم"گمشو بیرون، جرات داری بهم دست بزن ببین چه بالیی سر بیضه هات میارم"

 دستش باال آمد و پارچه را از صورتش کشید پایین



 دهانم مات شد

 چهره بسیار جذابی داشت

های متعددی داشته باشد زخمفکر میکردم زیر آن پارچه صورت خشن و سختی با   

 ولی به جای آن صورت خشن با دماغی زیبا و مردانه با لبان جذاب و فکی زیبا که انگار آن را تراشیده بودند

 چشمان سبزرنگش حاال بیشتر به چشم می آمد

 صورت ماتم را که دید پوزخندش پررنگ تر شد

 به خودم آمدم و آب دهانم را قورت دادم

را جمع و جور کنم سعی کردم خودم   

 "خب که چی؟ برو بیروووووون، هنوزم سر حرفم هستم، نکنه میخوای کاری کنم تا آخر عمرت عقیم بشی؟"

 با لحن بیخیالی جوابم را داد"خب عقیمم کن"

 با تمام زوری که داشتم پای راستم را باال آوردم و دقیقا به وسط پاهایش نشانه رفتم

با دستش محکم مچ پایم را گرفت یک اینچ مانده به وسط پایش،   

 کم مانده بود عقب عقب روی باسن مبارکم سقوط کنم و به اولین چیزی که دستم رسید چنگ زدم

 آن هم چیزی نبود به جز هودیه این مرد

خودم را کنترل کردم و روی پایم ایستادمزور به   

 یک پایم هم در دست آن عوضی بود

یک مرد غریبه ایستاده امباورم نمیشد همینجور لخت روبروی   

 نگاهش مستقیم به روی سینه هایم بود

 دیگر آن پوزخند مسخره هم روی لبش نبود

 حس میکردم حالت چشمانش تغییر کرد

 با حرص پایم را کشیدم و او که سست شده بود پایم را رها کرد

 پشتم را به او کردم و زیر دوش ایستادم

ره ام بودمیدانستم همانطور آنجا ایستاده و  خی  

 دستم را روی بدنم کشیدم و خودم را شستم

 میخواسم حرصش را دربیاورم مرتیکه ازخودراضی

 انصافا بخواهم واقعیت را بگویم چهره زیبایی داشت ولی من هم بلد بودم اذیتش کنم

 دستم را بین پایم سوق دادم و واژنم را مالش دادم

که روی کمرم قرار گرفت در حالوهوای خودم بودم که متوجه دست هایی شدم  

وپا زدم تا از شر دستانش خالص شومهین بلندی کشیدم و دست  

شددستانش دور کمرم محکم تر   



 خودش را از پشت به من چسباند و صدایش زیر گوشم باعث مومور شدن بدنم شد

 "تکون نخور دختر، زیاد سروصدا کنی آدمای شاهین و جان میریزن اینجا"

کوبیدم و دوباره سعی کردم از دستش فرار کنمبا آرنجم به شکمش   

 انگار خسته شد

 بازوهایم را از پشت گرفت و محکم مرا چسباند به دیوار

 سینه هایم با دیوار سرد به هم چسبیدند

 "هوووووووی، داری چیکار میکنی؟ ببین دارم بهت میگم اگه بخوای کاری کنی اونقدر جیغ میزنم تا همه بریزن اینجا"

رفهایم را نمیشنیدانگار ح  

 سرش را آرام گزاشت بین شانه و گردنم

 نفس هایش به گوشم خورد و باعث شد چشمانم خمار شوند

 از پایین خودش را محکم به پایین تنه ام فشار داد و باسن لختم را بین انگشتانش گرفت

ش چالندبا دست دیگرش آب دوش را بست و انگشتانش را بیشتر فشار داد و باسنم را بین دست  

 مطمعن بودم رد انگشتانش روی باسنم میماند

 گاز مالیمی از گردنم گرفت و دست دیگرش جلو امد و سینه ام را چنگ زد

دانست من روی گردنم حساس هستمخدا لعنتش کند که انگار می  

 گاز دیگری گرفت

 اینبار محکم تر

آن زدپوست نازکم را بین لبانش گرفت و مک خیسی به  

سست بودنم حرصم گرفت از این همه  

 صدایم میلرزید "ولم کن، داری چیکار میکنی"

 به جای جواب نوک سینه ام را بین انگشتانش گرفت و آن را کشید

 با اینکه دردم گرفته بود ولی آهی کشیدم که او فشارش را بیشتر کرد

توانستم از پایین متوجه آن مردانگی بزرگ شوم که هرلحظه برجسته تر میشدمی  

ید اسمش را بگزارید خیانتشا  

 یاهم شهوت

 ولی من درآن لحظه شدیدا آن مردانگی را میخواستم

 آن هم درست بین پاهایم

 واژنم به گزگز افتاد

 ران هایم را به هم فشردم و دعا کردم این حرکتم را نبیند و متوجه شهوتم نشود

هایش گرفتدستش را قاب سینه ام کرد و گردنم را بین دندان  



یگرش هم به سمت پایین سوق داددست د  

 ناله ریزی کردم و خواستم بچرخم

 اجازه نداد

 میخواست مرا دیوانه کند

ش کرددستش بین پاهایم رسید و واژن خیسم را نواز  

 حاضر بودم خودم را بکشم ولی دستانش را بیشتر فشار دهد

 التماس کردم"خواهش میکنم، اوه"

 دستش را حرکت داد

با انگشتانش مرا به فاک میدادبله او رسما داشت   

 و این به طرز وحشتناکی عالی بود

 دستانش انگار از جهنم آمده بود)گرم بود(

 باسنم قوس گرفت و خودم را بیشتر به مردانگی اش مالیدم

 زیرلب فحشی داد و زمزمه کرد "اوه دختر، تو خیلی هاتی"

میخواستماز سینه ام نیشگونی گرفت و من دردش را با تمام وجود   

 ناله از سر رضایتم باعث شد اوهم حسم را بداند

 نیشگون دیگری گرفت و با کف دستش آن را ماساژ داد و مالش داد

 دست دیگرش همچنان داشت واژنم را میکرد

 انگشتش را آرام وارد واژنم کرد و من از دردش سوختم

ه باشممن فقط دوبار رابطه داشتم و همین باعث شده بود واژن تنگی داشت  

د کردانگشتش را درآورد و دوباره وار  

 اینبار با سرعت بیشتر

 دوباره و دوباره اینکار را کرد

 ناله هایم به گوش خودم نیز غریبه بود

 گوشم را مکید و با شهوت گفت "دوسش داری یاس؟ بیشترشو میخوای؟هووووم؟ بهم بگو عزیزم"

 انگشتش مجال حرف زدن نمیداد

خالی میکرد که هرلحظه منتظر ارضا شدن بودمچنان واژنم را پر و   

 "اوه، خواهش میکنم ادامه بده، آه اره"

مالید و از پایین میکردسینه هایم را محکم می  

 وای خدا

 او بسیار خوب داشت مرا به اوج میرساند



 گرمای شدیدی به واژنم رسید

 داشتم به اوج میرسیدم

 "اوه عزیزم، داری میای، بیا، بیا یاس"

ناله هایم بلندتر شدآهو   

 ناگهان لرزش شدیدی بدنم را دربر گرفت و جیغ بلندی کشیدم و روی دستانش ارضا شدم

 پاهایم سست شده بود

 توان ایستادن نداشتم

 از پشت به او تکیه دادم و خودم را رها کردم

 صدایش باعث شد هوشیار شوم"هنوز تموم نشده دختر هات"

به صورتش نگاه کردم حالی سرم را بلند کردم وبا بی  

 با اینکه همین االن یک ارگاسم عالی  را از سر گذرانده بودم ولی این حرفش دوباره باعث شد پروانه ها در شکمم به پرواز دربیایند

 دستانش آرام و مرموز به زیر باسنم خزید

 باسنم را بین انگشتانش فشرد و با یک حرکت ناگهانی مرا درآغوشش بلند کرد

لکسی که دادم این بود، دستانم را به دور گردنش و پاهایم را دور کمرش قفل کردماولین رف  

 اعتراض کردم"کجا؟ یکی منو اینجوری ببینه اول تورو میکشم"

 پوزخندش را ندیده حس کردم

 "تو نگران نباش کسی تورو نمیبینه"

 خودم را به او سپردم و سرم را بین گردنش گزاشتم

سمت چیه؟"آرام سوالم را پرسیدم"ا  

 از حرکت ایستاد

کرد که اسمش را بگوید یانهفکر کنم داشت سبک سنگین می  

 به راه افتاد و به سردی یک کلمه گفت" محمد"

 سرم را تکان دادم و از یک راهروی  کثیف گذشتیم

 به یک در رسیدیم، اینجا کامال به یک خرابه شباهت داشت

از شددر را با پایش هل داد و در با صدای قیژی ب  

 همانطور که در آغوشش بودم وارد اتاق شد و مرا به سمت تخت یک نفره ای که گوشه اتاق بود برد

 همه جای اتاق سیاه و چرک بود

 انگار کسی سالها در این اتاق سیگار کشیده بود

 گوشه اتاق یک کمد هم بود

 صدای در توجهم را به سمت محمد برگرداند



ز سرش کشید بیروندستش را انداخت و هودی اش را ا  

 هیکل بی نقصش دهانم را به آب انداخت

 دکمه شلوارش را باز کرد و شلوارش هم به سرنوشت هودی اش دچار شد

 حاال فقط با یک شورت باکسری جلویم ایستاده بود

 جلو آمد و من چشمم فقط روی برجستگی اش بود که داشت شورتش را پاره میکرد

را  کردم و بدن های عرق کرده ماناین مردانگی تصور میبا بی شرمی خودم را داشتم زیر   

 دستم بدون اختیار من به سمتش رفت

 آرام فشارش دادم و آه مردانه اش را نصیبم کرد

 مشتاق تر شدم برایش

شدم رهیخ چشمانش به و گزاشتم شورتشدوطرفانگشتانم را   

کردم فراموش را گذشته همه و زدم یاغواگر لبخند د،یکشیم شعله چشمانش از آتش و شهوت  

هستم یگرید کس عاشق من که کردم فراموش  

هستم گروگان نجایا من که کردم فراموش  

هست جان و نیشاه افراد از یکی مرد نیا که کردم فراموش  

ام دهیکش گند به را ام یزندگ که کردم فراموش  

کردم فراموش یساعت یبرا را زیچ همه  

میروبرو مرد و نیآتش حس نیا بودمو من فقط  

شدم مات و دمیکش نییپا را شورتش  

نبود دروغ میبگو بود افتاده آب دهانم  

کرد کینزد اش یمردانگ به واشی واشی را سرم و رفت میموها نیب دستش  

دمیکش جلو را خودم و شد شتریب لبخندم  

کردم حلقه دورش را دستانم  

سفت و داغ بود، آتش از یا کوره انگار شت،  

کرد یا ناله محمد و دادم فشارش  

کردم سشیخ و دمیکش شیرو را زبانم و کردم باز را دهانم  

داشت نگه تر محکم را سرم کردو یغرش  

زدم آن به ییپرسروصدا و سیخ مک و گرفتم محکم لبانم نیب را شکلش یقارچ سر  

" اسی     بده  ادامه اوه،"  

شیها ضهیب به دمیرس و زدم سیل را نشییپا تا باال از و آوردم رونیب یشرم یب با را زبانم  

آمدم باال دوباره و دمیبوس قیعم دورا هر  



چپاندم دهانم در را نصفش تا و کردم حلقه دورش محکم را دستم هردو  

زد چنگ تر محکم را میموها دویکش یداد محمد  

نزنم عق که کردم کنترل زور به را خودم من و داد تکان دهانم در را خودش  

زدیم ضربه دهانم به داشت بایتقر  

بود کرده پر را اتاق شیها اهوناله  

کرد خارج دهانم از را اش یمردانگ ناگهان که شدمیم خفه داشتم  

داد هلم عقب به و گرفت کمرم از  

کردم نگاه شیها چشم به زنان نفس نفس  

شدیم خوانده چشمانش از یتاب یب و بود شده سرخ شیگوشها  

کرد باز را میپاها ممکن یجا تا و گرفت را میپاها مچ  

زدم سیل را لبانم و رفت عقب به سرم یخوش از  

بدهد را پاداشم اش یمردانگ با بود قرار باالخره  

شد چنگ شانیرو و دیخز ام نهیس یرو مار مثل دستانش  

دادم سر یبلند ی ناله و خورد تکان سرم دردش از  

شد خم صورتم یرو و داد جا میپاها نیب را خودش  

کردم ریاس را لبانش و کردم بلند را خودم شود خم کامل نکهیا از قبل  

میدیبوسیم را گریهمد میداشت باشد دهیرس آب به که یا تشنه مثل  

زدمیم مک و گرفتمیم گاز دمویبوسیم را لبانش  

دیکش را واژنم وسط را انگشتش رفتو میپاها نیب دستش دنیبوس درحال  

دادم فشار شیپهلوها به را میها ران لذت و یخوش از  

کردیم ترم صیحر و شدیم دهیکش واژنم یرو شکوه با و عظمت با اش یمردانگ  

آورد فشار واژنم به شتریب و داد تکان را خودش  

کرد واژنم وارد را نصفش حرکت کی با ناگهان  

شد همزمان ام ناله و غیج  

رفت گردنم درون سرش و کرد رها را لبانم  

کرد واردم را بزرگ حجم آن هیبق و زدیم یزیر یها بوسه  

زدیم درونم به یمحکم نسبتا یها ضربه و داد حرکت را کمرش  

است خبر چه نجایا دیفهمیم االن تا بود رونیب آن یکس اگر مطمعنا که بود بلند آنقدر میها ناله  

دیکش و گرفت شیها دندان نیب را نوکش رفتو میها نهیس تا لبانش  

برداشت قوس کمرم لذت و فشار نهمهیا شدت از  



کرد شتریب را شیها ضربه شدت کردو ام نهیس خوردن به شروع  

"خوامیم نویا    نهیهم   اره محکمتررررر، شتر،یب اههههه،"  

شوند جدا هم از خواستندیم انگار میها استخوان و خوردیم یسخت تکان تخت اش ضربه هر با  

  آورد گوشم کینزد را سرش و کرد رها را ام نهیس

شدیم بلند مانیهردو ناله ضربه هر با  

گرفت دربر را واژنم یدیشد لذت و گرما  

میدیرس اوج به باهم و درآمد غمیج داد، سر یبلند غرش او که همزمان  

دیجه شکمم یرو یداغ عیما و درآورد را اش یمردانگ  

میزدیم نفس نفس هردو  

محمد نفسش را بلند بیرون دادشد، می دهید هم پوستم یرو از قلبم ضربان  

گرفت درآغوشم محکم و من یرو افتاد  

 یادآوری من به داشت چشمانش با انگار کردیم نگاهم یدلخور با داشت دم،ید را رنگ اهیس چشم جفت کی بستم، راکه چشمانم

ام کرده انتیخ که کردیم  

گرفت را مغزم تمام تیواقع نیا بودم، کرده انتیخ من خت،یر نییپا به چشمم گوشه از یاشک ی قطره  

 با رفتیم هم دیشا کرد،ینم نگاه هم صورتم به گرید قطعا بودند دشمنش که یکسان با آنهم ام کرده انتیخ من که دیفهمیم اوکان اگر

کردیم دردودل شیبرا انتمیخ از و کردیم یآشت اش سوده  

آورد خود به مرا محمد یصدا  

"دختر؟ چته اس؟ی"  

 وانهید کردیم فکر شخود با داشت حتما کرد،یم نگاهم یکنجکاو با داشت کردم، نگاهش یاشک چشمان همان با کردم، باز را چشمانم

 سکس به وادار  زور به مرا او نبودم، یعصبان او دادم،از هل عقب به دستانم با را میموها و کردم بلند یسخت به را خودم.ام شده

.گرفتیم ام هیگر ناخودآگاه کردمیم نگاه صورتش به یوقت کنم، نگاهش توانستمینم یول نکرد  

 هستم، شماها گروگان من" دادم را جوابش باشد محکم و نلرزد کردمیم یسع که ییصدا با. دمیکش قیعم ینفس و دادم باال را ام چانه

"یکن رفتار باهام گروگان هی مثل بعد به نیا از و یکن فراموش رو رابطه نیا کنمیم خواهش ازت  

 کی خاطر به. افتادم تخت یرو دوباره شد، دهیکش پشت از میبازو که شوم بلند خواستم. خورد نیزم به میپاها و دمیکش جلو را خودم

 شده خشن و پرحرص شیصدا. دمیکوب اش نهیس تخت را دستانم و سمتش برگشتم عیسر افتادم، شیپاها یرو درست تخت بودن نفره

 رفتار سگ هی مثل باهات و کنم فراموشش یدار انتظار ازم کامل رابطه هی بعداز نه؟ هیعوض اوکان اون بخاطر کردنات هل نیا" بود

"اره؟ کنم  

"کنم انتیخ گهید خوامینم ،یکن لمسم گهید خوامینم خوام،یم نویا اره"دمیکش غیج سرش  

 تا یبود حرکت هی منتظر که یبود تو نیا بودم، تابتیب یلیخ من انگار یگیم یجور هی"زد پوزخند شدو ام رهیخ سبزش چشمان آن با

" نیهم انتتیخ بخاطر یگرفت وجدان عذاب فقط تو ؟یگیم یعاشق و عشق از ینشست هم حاال ،یبزار ارمیاخت در خودتو  

 وجدانم و شدمیم الیخیب وگرنه هستم عاشقش هم هنوز یول کردم انتیخ که کنمیم قبول. بودم اوکان عاشق من نداشت، تیواقع نیا نه،

خواباندمیم ییالال با را  

 یا کلمه خوامینم گهید بودم، که یجهنم همون به ببر منو ار،یب لباسامو برو و شو خفه" گفتم یپرخاشگر با و کردم نگاه چشمانش به

"یکن قضاوت منو احساس یندار حق تو بشنوم، رابطه نیا درمورد  



.رفت کهنه کمد همان سمت به و دیپوش را شیهالباس زد، کنارم تیعصبان با زدو یشخندین  

 قرمز یصورت با که من به و کرد پرت صورتم به آنهارا درآورد، رنگ قرمز شرتیت کی و یمشک مردانه راهنیپ کی داخلش از

.انداخت میروبرو و درآورد هم یارتش طرح با یشلوارک نداد، تیاهم کردمیم نگاهش حرص از شده  

یمشک ،یارتش قرمز، بودند، هماهنگ قدر چه  

"ندارم وقت بپوش" آمد سرد شیصدا  

شوم دهن به دهن او با گرید خواستمینم. شدم مشغول و شدم بلند عیسر  

 هم لباس یرو از بود، ریز لباس نبودن کردیم تمیاذ یکم که یزیچ تنها ندادم، تیاهم یول بودند بزرگ میبرا یزیچندسا ها لباس

.شدیم دهید میها نهیس نوک  

شوم خارج شد منتظر و کرد اشاره در به سرش با دوختم، چشم محمد به و دمیپوش شرتیت یرو از را راهنیپ  

امد سرم پشت اوهم کردم، بازش و رفتم در سمت به  

 ختم نجایا از رونیب به مطمعنا که بود یگرید در بودم یزندان آنجا که یاتاق در به دنیرس از قبل م،یگذشت فیکث یراهرو همان از

شدیم  

داشتم عذاب احساس قبل از شتریب آمده بار به افتضاح نیا بعداز شوم، خالص نجایا از شدیم کاش کردم، نگاه در به و ستادمیا  

 عالمه هی نجایا از رونیب. رونیب بنداز سرت از هم فرارو فکر کن، حرکت باش زود" دیکش داد دویکوب ام شانه به مشت با محمد

"انیدرب خجالتت از تا بدم لیتحو بهشون تورو منتظرن و ستادنیا محافظ  

کرد انیب یترسناک لحن با را حرفش آخر  

 که بکشم را نیا انتظار و بمانم یزندان نجایا عمرم آخر تا توانستمینم. کردم نگاه در به دوباره نامحسوس و دادم قورت را دهانم آب

 بود، رانیا به رفتن کارم نیاول شدمیم خالص جهنم نیا از اگر دمیکشیم خجالت اوکان از هم اتفاق نیا بعداز دهد، نجاتم و دیایب اوکان

.بود رانیا در آرامش آن و داشت ازین آرامش به مغزم  

داخل داد هلم کردو باز را در. دمیکش را فرارم نقشه ذهنم در و افتادم راه بدهد اخطار دوباره نکهیا از قبل  

 چشم"شد وار زمزمه شیکردوصدا نگاه چشمانم به بکشد عقب نکهیا از قبل. نشاند مرا یصندل یرو و بست را دستانم آمدو هم خودش

"شد؟ رفهمیش نجا،یا آوردمت بسته چشم دوباره بعدشم حموم بردمت بسته  

 هم سکس من با یحت و برده اتاقش به مرا و کرده یاطیاحت یب که بفهمند شیها مافوق خواستینم مطمعنا دادم، تکان دیترد با را سرم

.داشته  

.شد خارج اتاق از و رفت عقب عقب  

 

 شک من به محمد تا بودم مانده ساکت چندروز یول نبود یا دهیچیپ نقشه بودم، آماده نقشه یاجرا یبرا کامال بود، گذشته گرید چندروز

کرد باز را دستانم و گذاشت میروبرو را آن آمدو غذا ینیس با هرروز معمول طبق. نکند  

نشست زشیانگنفرت یصندل یرو میروبرو هم خودش  

دهم انجام یمشکوک کار خواستمینم یطرف از و داشتم یانرژ به ازین فرار یبرا خوردم، را میغذا  

شدم خم و گزاشتم شکمم یرو را دستانم کردم، جمع را صورتم که بودم غذا یآخرا  

کردم آوخ و آخ و زمیبر اشک یکم کردم یسع  

"شده؟ چت"دیرس گوشم به یجد شیصدا  



دادیم شدنش کینزد از نشان شیها قدم یصدا بعدهم یصندل یصدا فشردم، را شکمم شتریب و ندادم را جوابش  

"چته؟ گمیم"دیپرس دوباره و دیکوب رانم به آرام کفشش نوک با  

"کنهیم درد شکمم  دونمینم"انداختم چشمانش به را نگاهم نیتر عاجز و کردم بلند را سرم  

"افتاد؟ کار به شکمت هوی ؟ینبود ینجوریا چندروزه" داد را جوابم اخم با  

"االن نیهم ییدستشو برم دیبا من گه،ید کنهیم درد که هست یزیچ هی حتما یعوض"گفتم ناله و غیج با  

"کنم؟ باور حرفتو دیبا چرا" گفت یکنجکاو لحن با و صورتم یرو شد خم  

"برم بزار کنمیم خواهش شدم، انهیماه عادت کنمیم حس" کردم را تالشم نیآخر   

کند باور را حرفم که کردمیم دعا دل در. دادم نشان زده خجالت را خودم و دمیدزد را نگاهم عیسر  

"پاشو" آمد شیصدا ناگهان  

شدم بلند یشینما زور و یسخت به  

داد هیتک وارید به نهیس به دست و داخل کرد پرتم بایتقر د،یکش یبهداشت سیسرو سمت به خود با مرا کشان کشان و گرفت را میبازو  

  درآوردم را راهنمیپ عیسر. رفتم ییروشو نهییآ سمت به و بستم را در

 کی در قبال را حقه نیگزاشتم،ا راهنیپ نیب و برداشتم را آن بود، یکوچک اریبس نهییآ بودم، کرده یزیر برنامه هارا نیا همه قبل از

بودم دهید یلمیف  

.گزاشتم نیزم یرو و دمیچیپ نهییآ دور را راهنیپ  

سه دو، ک،ی  

بزنم یشخندین شد باعث آمد که یکوچک تق یصدا دادم، فشار محکم و گزاشتم شیرو را میپا  

 آنقدر. دمیچیپ دورش را یکاغذ دستمال و برداشتم را شده شکسته نهییآ از متوسط تکه کی کردم، باز ازهم را راهنیپ و شدم خم

.بماند رونیب زشیت نوک نبردو را دستم تا دمیچیپ  

"باش زود"زد داد دویکوب در به محمد  

"اومدم"زدم غیج هم من  

دمیکش شیرو را راهنیپ نیآست و گزاشتم دستم مچ یرو را نهییآ تکه  

وفتدین تا داشتم نگه را دستم یطور  

رفتم محمد سمت به شده جمع چهره با و کردم باز را در  

برد اتاق در سمت به و گرفت را میبازو دوباره  

نداشتم فرار فرصت هرگز گرید دادمینم انجام را نکاریا حاال همین اگر یول داشتم استرس  

هزاروپنج هزاروچهار، هزاروسه، دو، هزارو ک،یهزارو:شمردم دل در  

افتاد دستم کف به و خورد سر دستم مچ از که گرفتم یطور را دستم  

دمیکش محمد یبازو به را زشیت نوک رانهیغافلگ حرکت کی در و برگشتم  

ندادم دست از را فرصت من دویکش یداد  

گزاشتم فرار به پا دمویکوب شیپاها نیب به یمحکم لگد میپا با شد پرت حواسش یوقت و زدم گرشید دست به یگرید ضربه  



کرد لبانم مهمان را یلبخند دویرس گوشم به درد از دادشیب و داد یصدا  

  کردم عبور آن از و کردم باز را شودیم ختم رونیب به دانستمیم که یدر

چرخاندم چشم و بستم را در  

ماند باز دهانم  

! کهنه و خراب عمارت کی البته بودم، مانند امارت ی خانه کی دوم طبقه در من  

 و داشتم نگهش در مقابل درست دادم، هل را آن و رفتم بود آنجا که یا کهنه و خراب کمد سمت به عیسر نداشتم وقت کردن نگاه یبرا

  رفتم عمارت یها پله سمت به

نییپا طبقه به دمیورس رفتم نییپا عجله با آنها از  

بود شده خرابه نگونهیا که بودند زده بمب کی عمارت نیا به انگار  

. رفتم باشد یورود در دادمیم احتمال که بزرگ در کی سمت به  

کشدیم را انتظارم چه رونیب آن دانستمینم  

زدیم بلوف داشت محمد و نبود یکس هم دیشا کنند، سوراخم سوراخ تا شوم خارج بودند منتظر بودندو ستادهیا مسلح نفر ستیب دیشا  

ارت با روزنامه پوشیده شده بودندعم نیا یها پنجره همه  

 آرام به سمت یک پنجره رفتم و لبه روزنامه را کشیدم

 بیرون یک حیاط بسیار بزرگ و زیبا بود ولی خالی بود

 کسی نبود

از شادی خودم را باال پایین کردمخنده ریزی سر دادم و   

 آرام و با احتیاط در را باز کردم و به بیرون از خانه پا گزاشتم 

 بعداز گذشت روزها باالخره آفتاب را دیدم

 وقتی برای خوشحالی نبود

 چراکه هرلحظه امکان داشت محمد سر برسد و مرا دوباره زندانی کند

و سر به فلک کشیده عبور کردمشروع به دویدن کردم و از بین درختان بلند  

شد، با دیدن در اشتیاقم بیشتر میشدحیاط بزرگی بود ولی در ورودی دیده می  

 آزادانه خنده سر دادم و سرعتم را بیشتر کردم 

 از ذهنم چهره ای عبور کرد

 چهره ی اوکان 

 شاید دوستش داشتم

 شاید عاشقش شده بودم

 شاید خیانت کرده بودم

تمشاید دلش را میشکس  



خواهم ولی االن، در این لحظه به جز آزادی چیز دیگری نمی  

 ترکیه با تمام زیبایی اش

 با پل بوآزش

 با تنگه بسفرش

 با رستوران های زیبایش

 با هوای خنکش

 با.... 

 حتی اوکان 

 با مردانش که دل میبردند

 دیگر جای من نبود

 وقتی از این در خارج میشدم اولین کارم این بود که برگردم به ایران! 

 و به جان بخرم غرغرهای مادرم را برای غذانخوردن هایم

 به جان بخرم حرص خوردن هایم برای متلک زن همسایه 

 به جان بخرم هوای آلوده تهران را

 به جان بخرم پسرک فال فروش چهارراه را

زیبا، با مردمان از خودش سردترش را نمیخواستم  بله دیگر این شهر سرد و  

 میرفتم به جایی که بهش تعلق داشتم

 تمام زندگی ام از ذهنم عبور کرد

 به در رسیده بودم، با نفس نفس و هیجان در را باز کردم و خودم را به بیرون پرتاب کردم

سیدبیرون از در یک کوچه بسیار طوالنی بود که احتماال به یک خیابان میر  

دانستم در کدام رساندم، با اینکه حتی نمیدر را محکم بستم و دوباره شروع به دویدن کردم، هرچه سریعتر باید خودم را به خانه می

 محله استانبول هستم ولی بی هدف میدویدم

 امیدوارم به خیابان ختم شود

کرد یا د، یا واقعا هیچکس در این اطراف زندگی نمیدرخت های سربه فلک کشیده و سکوت کوچه بیشتر به استرس و ترسم دامن میز

 این آرامش قبل از طوفان بود

 فقط چندمتر دیگر مانده بود تا به انتهایش برسم، نفسم دیگر داشت قطع میشد

 باالخره این کوچه لعنتی و طوالنی به پایان رسید و به جاده رسیدم

 تک و توک ماشینی رد میشد، آن هم با سرعت زیاد

حتی توجهی به منی که کنار جاده منتظر بودم نمیکرد. دستانم را به زانوهایم گرفتم و نفسی تازه کردمکسی   

 گرما و استرس داشت خفه ام میکرد

 یک وانت باری از دور داشت می آمد، باید دوباره تالشم را میکردم



داریدددد"با جیغو داد شروع به دست تکان دادن کردم"هیییی، خواهش میکنم وایسید، نگه   

داشتم، نگه نداشت و با سرعت از کنارم گذشتگلویم گرفته بود ولی دست برنمی  

آمد، مطمعنا قرار بود تا شب همینجا بمانم و یا دوباره اسیر شاهین و جان و محمد لبو لوچه ام آویزان شد، اشکم دیگر داشت درمی

 لعنتی می افتادم یا همینجا از گرسنگی و تشنگی جان میدادم

دای بوق ماشینی حواسم را پرت کردص  

 همان وانت باری عقب عقب آمد و روبرویم ترمز کرد

 از خوشحالی چشمانم برق زد و به سمتش پرواز کردم

 در ماشین را باز کردم و سریع خودم را روی صندلی شاگرد انداختم.

باید منو از اینجا دور کنید، واقعا خدا شمارو رسوند" به سمت راننده برگشتم و تند تند حرف زدم"واقعاممنونم ، زود از اینجا برید،  

 اوهم با خنده ماشین را روشن کرد و جوابم را داد"دیوونه ای؟من این نزدیکیا هیچ تیمارستانی نمیشناسم که ازش فرار کرده باشی"

 چشم غره ای برایش رفتم و به شیشه پنجره تکیه دادم

م اومده اینطور نمیخندیدی"زیرلب گفتم" اگه میدونستی چه بالهایی سر  

دوباره خنده ای کردو به دستش آرام به بازویم کوبید"هی، شوخی کردم، من نمیدونم چیا کشیدی و از کی فرار میکنی ولی الزم نیست 

در گی با همین هیجان ها خوبه، مطمعن باش اگه یه زندگی عادی داشتی آرزوی هیجان میکردی پس اینقاینقدر فکر کنی، میدونی زند

 نق نزن"

جوابش را ندادم و به بیرون خیره شدم، اوهم دیگر جوابم را ندادو مشغول همخوانی با آهنگی از ابراهیم تاتلیسس که از ضبط پخش 

شد، شد.می  

Ibrahim titlises 

 راستش را بخواهم بگویم تمام ذهنم پیش اوکان بود. 

 اگر او دنبالم گشته بود پس چرا نتوانست نجاتم دهد؟

دانست من پیش شاهین هستم در این یک هفته ای که گروگان بودم چرا دنبالم نیامده بود؟می اگر  

 شاید من برایش اهمیتی نداشتم

 شایدهم واقعا تالشش را کرده بود

 شاید اصال فردا قرار بود نجاتم دهد

 روی شیشه پنجره، ها، کردم و شیشه تار شد

م"یک نفر آن ور دیوار شبیه است به منبا انگشت اسمش را نوشتم و زیرلب زمزمه کرد  

 یک نفر گمشده انگار شبیه است به من

 یک نفر مانده در این آینه انگار تویی

 یک نفر مثل تو بسیار شبیه است به من!!

کرد کم کرد.ترمز کرد و صدای ضبط را که دیگر داشت گوشم را کر می  

باالخره از آن جهنم خالص شدم.به خانه ام نگاه کردم و در دل خدارا شکر کردم که   



برگشتم سمت راننده خندان و با لحن شادی و نگاهی قدرشناسانه از او تشکر کردم"واقعا ممنونم، اگه شما نبودین معلوم نیست چه 

 بالیی سرم میومد، هزاران بار متشکرم ازتون"

ن ولی الزم نیست خودتو به کشتن بدی، امیدوارم تو اوهم سرش را تکان دادو جوابم را داد "مواظب خودت باش دختر، من گفتم هیجا

 زندگیت به چیزایی که میخوای برسی"

 دوباره تشکر کردموخداحافظی کردم

 پیاده شدم و در را بستم

 برایش دست تکان دادم و او با زدن بوقی به راه افتاد

 برگشتم سمت خانه و تازه یادم آمد که کلیدی ندارم.

دمبا دست به پیشانی ام کوبی  

 چاره ای نداشتم به جز باال رفتن از دیوار،خداراشکر دیوارهای حیاطم بسیار بلند نبودند

رود قطعا لبم را گاز میگرفتم و دیوانه خطابش میکردم، ولی االن خودم درحال باال رفتن دیدم که از دیوار باال میقبال اگر کسی را می

 از دیوار بودم

میشدم. عصر بود و من باید سریع وارد خانه  

به باالی دیوار رسیدم و رویش نشستم و نفسی تازه کردم   

 صدای میو کردن گربه ای باعث شد از جایم بپرم

 برگشتم سمت گربه کثیفی که روی دیوار با فاصله از من نشسته بود و برایم مثال داشت ناز میکرد

  با حرص برایش چشم غره ای رفتم و با یک پرش خودم را به زمین پرت کردم

کرد، با این حال بلند شدم و به سمت در بالکن رفتمپاهایم از شدت فشار و درد گزگز می  

 با چیزی که دیدم هینی کشیدم و جلوی دهانم را گرفتم

 شیشه بالکن شکسته بود و در بالکن باز بود

 با وحشت نزدیک شدم و آرام با دستم به در فشار دادم و وارد خانه ام شدم

شده بود بار دیگر هین کشیدم، دزد عوضیخانه ام زده بود، وارد خانه که شدم با دیدن میزم که شکسته احتماال دزد به   

سریع به سمت اتاقم رفتم و وارد شدم، چیزی از جایش تکان نخورده بود، پس دزدی وارد خانه ام نشده بود چون اگر دزد آمده بود 

برمیداشتآمد و همه چیز را قطعا به اتاقم می  

دیرس ذهنم به یفکر هانناگ  

بود او کار قطعا پس بود، شده ام خانه وارد بالکن از بار کی او اوکان،  

!دانمینم شدم؟ خوشحال  

!اوکان یحت امد،ین کمکم به یکس دادم، نجات را خودم خودم، من نداشت، تیاهم یزیچ چیه گرید االن  

گرفتم یگرم آب دوش و رفتم حمام سمت به عیسر. نبود زیجا خانه نیا در ماندن گرید  

!یافتضاح عجب آمد، ادمی محمد با ام یباز عشق. شد قرمز میها گونه افتادم، حمامم نیآخر ادی  

.کردم اوکان دلبسته را خودم که کردم اشتباه اول همان از بودم، آورده باال گند یرو گند  



داشتم را شیآرزو که نبود یمرد او  

مهربان نه بود جنتلمن نه او  

بود یعاد مرد کی نه داشت یمعمول و درست یکار نه  

ً  من که بود ترسناک پرست طانیش کی او .دادمیم را احمقانه عشق نیا تاوان داشتم هم االن و شدم عاشقش اشتباها  

 گرفتم، تهران یبرا یتیبل و گرفتم تماس ییمایهواپ آژانس با و رفتم خانه تلفن سمت به حوله همان با دم،یپوش را ام حوله و بستم را آب

بود عصر فردا یبرا تیبل  

کردم باز را خچالی در رفتم، آشپزخانه سمت به و کردم قطع را تلفن  

شدم خوردنشان مشغول نان با و درآوردم را عسل و کره  

نداشتم را کردن درست غذا حوصله  

کردم تمام را عسل و کره یک نشدم متوجه که بود مشغول فکرم آنقدر  

رفتم خوابم اتاق به و شستم هارا ظرف و شدم بلند  

کردم تن به یراحت یها لباس و درآوردم تنم از را حوله  

بود شده تنگ میها لباس یبرا دلم چقدر ایخدا اوه،  

بودم گزاشته جا خانه نیا در را خودم انگار بود، شده تنگ خودم یبرا دلم دم،یکش نفس قیعم و کردم بو را لباسم  

نبود هم اوکان آوردم،یم کم داشتم گرید یول بدهم نشان یقو را خودم کردم یسع لحظه نیا تا د،یچک چشمم از اشک قطره نیاول  

 بهتر

نمیبب اورا یآخر دم نیا خواستمینم  

دمیدیم را اوکان دوباره و گشتمیبرم یروز کی دیشا  

کردیم ازدواج سوده با موقع آن تا دیشا  

گردم باز آغوش آن به توانستمینم چوقتیه گرید دیشا  

بودم آغوش آن تابیب و بود شده تنگ طانیش آغوش یبرا دلم من بله،  

رودینم شیپ میخواهیم که یطور آن شهیهم یزندگ که فیح  

رفتم خواب به اوکان فکر با و دمیکش دراز تخت یرو  

 دستانم را زیر بالشتم بردم و جایم را راحت تر کردم 

کردیم وزوز داشت مغزم درون یزیچ  

کردم بار را چشمانم رفت، درهم میها اخم کنند،یم سوراخ را مغزم دارند داغ لهیم با کردمیم حس  

. بود اوکان محزون و گرفته صورت خورد چشمم به که یزیچ نیاول  

.دهم انجام یحرکت توانستمینم شوک شدت از کرد،یم نگاهم رهیخ و بود نشسته یصندل یرو  

باشد؟ چه دیبا واکنشم دانستمینم  

بپرم؟ آغوشش در و شوم خوشحال  



بزنم؟ را نبودنش ی طعنه و کنم اخم ای  

کنم؟ گله را اش ییوفا یب و کنم هیگر هم دیشا ای  

کردم نگاه پنجره به آلودخواب چهره با دهم، بروز خودم از نتوانستم یواکنش چیه متاسفانه  

.بود شده صبح پس بود، روشن هوا  

بود کرده دود نخ به نخ دوباره اوکان احتماال داد،یم گاریس یبو اتاقم  

میآورد ینم زبان به یا کلمه چکدامیه بکشم، عقب به یکم را خودم شد باعث شدنش بلند  

 بار نیاول یبرا را نوزادش که یمادر مثل و دیکش آغوش به مرا م،یایب خودم به تا تختم، کنار به دیرس تا شد، کینزد قدم به قدم

بودم، داده یقول خودم به من که فیح یول بود بخشآرامش میموها یرو شیها بوسه د،ییبویم را میموها و کردیم نگاهم ند،یبیم  

.کردم نگاه چشمانش به و کردم جدا زحمت به را خودم  

بودم او دلتنگ هم من بود، دلتنگم او بله شد،یم دهید یدلتنگ و ینگران چشمها نیا عمق در  

او از شتریب دیشا  

بود شده تنگ گفتنش اسی یبرا صورتش، یرو زخم نابش، یها خنده ش،یها دستور ش،یصدا یبرا دلم  

میستادیا رخ به رخ و شدم بلند  

!داشت قطعا داشت؟ لرزش میصدا  

"یومدیم زودتر کمی کاش یول ،یاومد ؟خوشیاومد"  

! شتریب لحنش شد، دردمند نگاهش سوزاند، را قلبش کالمم طعنه  

"یشدینم رحم یب نقدریا دمیکش ایچ خاطرت به یدیفهمیم اگه اس،ی"  

 منتظرت تنها تکو اونجا یوقت بدونم دارم دوست بگو، بهم ؟یدیکش ایچ هوووم؟ گار؟یس ؟یدیکش ایچ"زدم حرف یشتریب یرحم یب با

"یبود یقبرستون کدوم بودم  

کرد باز یکی یکی را راهنشیپ یها دکمه و انداخت دست  

" اوکان؟ یکنیم کاریچ یدار"  

درآورد تنش از کردو باز هم را دکمه نیآخر  

نگفتم دروغ شدم مات میبگو  

.یمردگ خون و زخم یجا از بود پر بدنش تمام  

شدیم دهید زین چاقو یجا اش نهیس قفسه یرو  

دیچک اشکم قطره نیاول و دمیکش اش نهیس قفسه زخم یرو آرام کردم، دراز سمتش به لرزش به را دستانم  

دندیچک یبعد یها قطره و کردم نوازش هم آنهارا رفت، بدنش یها یکبود سمت به دستم د،یچک هم قطره نیدوم و کردم نوازشش  

بود؟ آمده سرش بر چه  

بود؟ یسنگدل کدام کار  

کردم بارانش بوسه و بردم اش نهیس قفسه کینزد را سرم  

شستم را آن میها اشک با و دمیبوس را زخمش  



اش یبان و باعث به فرستادم لعنت و دمیبوس  

آورد باال را سرم و ام چانه به انداخت دست اوکان  

کرد مهروموم لبانم یرو را لبانش صدایب و نداد یحرف فرصت  

.شد مرده خون هم لبانش گمانم به که دمیبوس محکم آنقدر م،یدیبوس دهیرس آب به تشنه مثل  

 توانستمیم که بود یزیچ نیتر بخشلذت دهانش و گاریس طعم دم،یکش دهانش به وار نوازش را زبانم و انداختم گردنش دور به دست

.شمبچ  

.کردم اش مزه مزه و زدم مک محکم را لبانش شهد شدم، لذت غرق من و گرفت گاز را لبانم  

.بودم دلتنگش چقدر که دمیفهم بهتر حاال داد، تنفس فرصت دویکش عقب را سرش  

"کرده؟ باهات نکارویا یک اومده؟ سرت ییبال چه"دمیپرس وقت اتالف بدون را سوالم  

 موهایم را پشت گوشم زدو دستش را همانجا نگه داشت

زمزمه وار گفت"وقتی تورو دزدیدن منم مستقیم رفتم پیش شاهین، میدونستم کار اون حرومزادست، اونم گفت به شرط اینکه من 

تسلیمش کردم که تو آزاد بشی، فکر نمیکردم اون خودمو تسلیمشون کنم اجازه میده تو فرار میکنی،من چاره دیگه ای نداشتم خودمو 

بیشرف بازم تورو گروگان گرفته باشه، دیشب یه پسری اومد تو انباری که زندانیم کرده بودن، اسمش محمد بود، از اونجا منو برد 

 بیرون و گفت که تو خودت فرار کردی منم مستقیم اومدم پیشت"

میشد، نفس کم آورده بودم،چشمانم دودو میزد، اسم محمد در گوشم اکو   

محمد به عمد دنبالم نیامده بود، اوکان را آزاد کرده بود و درباره خیانتم چیزی نگفته بود، دلم میخواست با صدای بلند گریه کنم، کاش 

 میشد یکبار دیگر میدیدمش و از او یک تشکر جانانه میکردم.

گزاشتم، زمزمه کردم"اوکان"اوکان را محکم تر درآغوش گرفتم و سرم را روی سینه اش   

 اوکان با احساسی عمیق و سرچشمه گرفته از قلبش جوابم را داد"جانم عشق من؟"

 قطره اشک از تیغه بینی ام سر خورد و روی سینه لختش نشست"من باید برم"

 بازوهایم را گرفت و کمی فاصله گرفت

 به صورتم نگاه کردو با حیرت گفت"چی؟"

گاه کنم، از او خجالت میکشیدم، من به او خیانت کرده بودم و او به خاطر من اینهمه زخم و درد را تحمل توانستم نبه صورتش نمی

 کرده بود

صورتم را برگرداندم"باید برم، میرم ایران، بزار آبا از آسیاب بیوفته برمیگردم، ولی االن باید برم، اوکان من دیگه نمیتونم اینجارو 

توهم مجبور نیستی با خاطر محافظت از من هی با شاهین دربیوفتی"تحمل کنم، بخدا من اگه برم   

 دادی کشید و رهایم کرد 

صدای بلندش باعث شد چشمانم را ببندم"داری ولم میکنی؟ من اینهمه مشکل نکشیدم که حاال منو بزاری و بری،قسم میخورم یاس 

 بخوای به جهنمم بری دنبالت میام"

مثل الالیی مادرانه دلنشین بود، لعنت به او و چشمهایش که از اشک برق میزد و داشت عذابم میداد.لعنت به او که حرف هایش برایم   

خوام به خاطر من دستانم بند یقه لباسش شد، التماسش کردم" ازت خواهش میکنم درکم کنی اوکان، رفتن من به نفع هردومونه، من نمی

 زندگیت از این بیشتر به خطر بیوفته"



م سینه اش را بار دیگر بوسیدم،"ببین، تو درک نمیکنی که چقدر دارم عذاب میکشم، درک نمیکنی که چقدر دارم خم شدم و زخ

میسوزم از اینکه تن و بدنت اینجوری زخمی شده، من یه زنم، نمیتونم تحمل کنم که هربار از هم جدا میشیم بترسم که یه وقت بالیی 

ممم"سرت میارن یانه، نمیتونم اوکان نمیتونمم  

 در آغوشش زجه زدم، یقه اش را گرفتم و سرم را روی سینه اش گزاشتم

دانستم برایش چقدر دردناک است،ولی باید میرفتم، من به او در غیابش خیانت کرده بودم، و این بیشتر از کرد، میهیچ حرکتی نمی

 هرچیزی مرا عذاب میداد، باید از او دور میشدم.

ن نگاهت چیکار کنم؟"سرم را بلند کرد و گفت" بدو  

 نوازشش کردم، لبان سردش را بارها بوسیدم"برمیگردم"

 اخم هایش درهم رفت"اگه نزارم بری؟"

 اخمش راهم بوسیدم"میخوای باعث عذابم بشی؟"

 چشمهایش تیز شد"کنار من موندن باعث عذابت میشه؟"

ترس از دست دادنت عذابم میده، االن بیشتر از هرکس  چشمهایش را بوسیدم"استرس و نگرانی که بخاطرت میکشم باعث عذابم میشه،

 دیگه ای به مادرم نیاز دارم، دوری ازش باعث عذابم میشه"

 عقب عقب رفت

سرش را تکان داد و زمزمه وار گفت"برو، برو، برو، تا جایی که میتونی ازم دور شو، راست میگی باید ازم دور بشی، من 

 خودخواهم که میخوام کنارم بمونی"

اگهان سرش را بلند کرد و گفت" نمیشه بازم خودخواه بشم؟ "ن  

 اشک ریختم و سرم را به چپ و راست تکان دادم" نمیشه اوکان، نمیشه" 

 پیراهنش رل برداشت و آن را پوشید، دکمه هایش را بسته نبسته به سمت در رفت

 دنبالش رفتم و مچ دستش را کشیدم

شد ایستاد اما برنگشت، حق داشت دلخور با  

 خودم رفتم و روبرویش ایستادم

 برای بار آخر روی پنجه پاهایم ایستادم و لبانش را بوسیدم

 اوهم بوسید

دانستیم این یک بوسه خداحافظی ستهردو می  

 زخم روی صورتش را برای بار آخر لمس کردم و چهره اش را در ذهنم ثبت کردم

 در دل به خودم قول دادم هیچگاه فراموشش نکنم

دیدار دوباره  تا وقت  

 فاصله گرفت

 دو قدم عقب رفت و ایستاد

کرد ، شاید مثل من داشت چهره ام را در ذهنش ثبت میصورتم را عمیق نگاه کرد  

معلوم نبود دیگر کی این مرد مرموز را ببینم من هم نگاهش کردم،   



را بگوید و نمیتوانستنگاهش هنوز رویم بود، لبانش داشت میلرزید، انگار میخواست چیزی ، عقب تر رفت  

رساند، لحظه آخر صدایش را شنیدم که شاید اوهم فهمیده بود رفتنم به نفع هردویمان است، نزدیک در رسید و دستش را به دستگیره 

 گفت"خداحافظ دختر ایرانی" 

قلبم را هم باخود برد ونفهمید کهاز خانه خارج شد   

 کاش یک کیبورد درمورد زندگی داشتیم

میزدیم و بعضی خاطره هارا پاک میکردیم )دلت(دکمه   

میزدیم و بعضی لحظه هارا برای همیشه ثبت میکردیم)سئو( دکمه   

 یک دکمه)آف( هم بود 

دادیم و زندگی را خاموش میکردیمشدیم، فشارش میوقتی از زندگی خسته می  

میکردم. آخرین لباس را هم تا کردم و در چمدان گزاشتم، هرکدامشان را با اشک و بغض تا  

تمام خاطراتم در این شهر به ذهنم هجوم آوردند، از زمانی که دختری بی تجربه و تنها بودم تا زمانیکه گریم و تئاتر را حرفه ای یاد 

 گرفتم

 کاش مجبور نبودم اینجا را ترک کنم.

 استانبول با همه بدی هایی که به من کرد، یک هدیه با ارزش به من داد

 عشق اوکان

ا آخر عمرم آن را فراموش نخواهم کردعشقی که ت  

 جلوی آیینه اتاقم رفتم، روی آیینه فقط یک رژ باقی مانده بود

آن را برداشتم و به لبم کشیدم، اطرافش را درست کردم که صدای زنگ باعث شد دست از کار بکشم، به سمت در خانه رفتم، 

 دستگیره را پایین دادم و در باز شد

اهش کردممورات بود، با تعجب نگ  

 "مورات؟"

 سرش را برایم تکان داد

 "سالم یاس، اومدم یه امانتی رو بهت برگردونم"

 با اینکه کنجکاوی امانم را بریده بود ولی با اینحال ایرانی بودم وتعارفی! 

 "بیا تو مورات، بشین باهم یه قهوه ای بخوریم" 

فقط....""نه یاس، متشکرم، میدونم داری میری نمیخوام وقتتو بگیرم،   

 چرخید و از کنار در جعبه ای را برداشت و به دستم داد 

 " اینو اوکان داد تا بهت بدم" 

 زیاد سنگین نبود ولی کنجکاو بودم بدانم در آن جعبه چیست

 "خداحافظ" 

 سرم را برایش تکان دادم و برگشت تا برود 



 چند قدم دور نشده بود که ایستاد و روی پاشنه پاهایش چرخید

 با لبخندی که تا به حال از او ندیده بودم زمزمه کرد "مواظبش باش" 

 رفت و مرا با دنیایی از سوال تنها گزاشت، گفت مواظب این جعبه باشم ولی چرا حس میکردم مخاطبش چیز دیگری بود؟ 

 بیخیال شدم و در رابستم

 جعبه را روی میز گزاشتم و درش را باز کردم

جود داشتشی روزنامه پیچی درآن و   

 بیرونش کشیدم و روزنامه هارا کندم

 اوه، خدایا

 تابلوی من بود

 همانی که اوکان از من کشیده بود

هایی از بدنم را آن مالفه قرمز رنگ مخملی پوشانده بودمن بودم که روی مبل قرمز رنگ برهنه دراز کشیده بودم و قسمت  

شبم افتادمیاد شیطنت های آن  

باره اشک مهمان چشمانم شدلبم را گاز گرفتم و دو  

ها که اشکشان دم مشک شان بودعین آن  

 تابلو را بلند کردم و بوسیدم، جای دستان اوکان را بوسیدم، کاش سونوشت بامن بهتر تا میکرد

 بلند شدم و تابلو را روزنامه پیچ درون چمدان گزاشتم، آخرین یادگاری از اوکان.

رده بودم، به یامور زنگ زدم و حالش را پرسیدمهمه لباسها و وسایل شخصی ام را جمع ک  

 خداروشکر آن روز بالیی سر او نیامده بود، اوهم بسیار نگرانم شده بود و حتی به پلیس هم خبر داده بود

 با او اطمینان دادم که خوبم و خانه ام را به او سپردم و از او خواهش کردم شیشه بالکنم را درست کند

ول داد برای بدرقه خودش را به فرودگاه برساندخداحافظی کردیم و او ق  

 چمدان را برداشتم و به خانه ام نگاه کردم، چه خاطره هایی برایم زنده شد

شبی که از بالکن به خانه ام آمده بود    

 و چقدر ترسیده بودم 

 لبخند تلخی به لبم آمد، تلخ تر از قهوه های ترکی که در کافه های استانبول مینوشیدم. 

ه آخر را کردم و از خدا خواستم فرصت دوباره دیدن این خانه را به من بدهدنگا  

 زیرلب همانطور که داشتم آهنگی را برای خودم زمزمه میکردم در را باز کردم و از خانه خارج شدم

ما ی خانه از یکنار در)  

یآب و سرد ست یاتاق  

.من ی کهنه تارِ یگ و تخت  

یوارید به زن کی عکس..  



..خندان و یرو بایز یزن  

یدوران او بود من اری.  

..من و ماندم من حاال  

ییتنها گارِ یس و یتاریگ.  

خاک تنِ  به رفت من عشق  

یداریب جز ستین شب طعمِ …  

…من از بشنو خندان عکس یاِ   

یروزگار دید خواهمت  

…ماندن یِ نا ستین گرمید  

رفتن آغازِ  آواز دیبا  

.گنجه تهِ  پنهان ییچاقو  

( سبزم یها سردم،رگ یدستا..  

 چشم چرخاندم

دادم تکان دست شیبرا و دمید دور از را اموری  

گفتیم را رفتنم از  اش یتینارضا دویپرسیم را حالم مدام گرفت، درآغوشم محکم و کرد پرواز سمتم به  

"یگردیبرم یک بگو حداقل خب ،یریم یدار که االنم شدم نگرانت واقعا ؟یخوب دختر اس،ی"  

 تو به اول دمیم قول گرفتم برگشت به میتصم و شد خوب حالم هروقت گردم،یبرم یک دونمینم خودمم"گفتم و کردم نوازش را شیبازو

"بدم خبر  

.... "و بزن زنگ بهم زود زود باش، خودت مواظب خواهشا ،یرانیا دختر شهیم تنگ برات دلم"گفت گرفتو درآغوشم محکم دوباره  

"برگرد زود"داد ادامه و رفت عقب  

 که دویکل باشه هم خونم به حواست یول سختته دونمیم زم،یعز باش خودت مواظب توهم" کردم بسته بازو نانشیاطم یبرا را چشمانم

"دارم تورو فقط نجایا من گهید دیببخش کنن، ریتعم بده اونو شکسته بالکنم شهیش دادم بهت  

(صورتش یرو بیعج زخم با یومرد) دادم ادامه دلم در  

"راحت التیخ هست، بهش آخه،حواسم یسخت چه ؟یشد وونهید"   

"یگل یلیخ واقعا، یمرس"   

" دختر؟ شدیچ اموری" دادم تکان چشمش یجلو را دستم بود، پشتم به رهیخ اموری نگاه  

"افشیق بهیعج یلیخ کنه،یم نگات داره رهیخ رهیخ ییآقا هی" شد جمع حواسش  

دیکوبیم واریدرود به را خودش جانیه از داشت قلبم شدم، کنجکاو  

بود گرفته دربر را قلبم ییآشنا حس  

دمیند یخاص زیچ یول برگشتم  



" رفت؟ کجا ها، بود نجایا عه؟"بود شده تعجب و بهت از پر اموری یصدا  

" زمیعز یشد متوجه اشتباه حتما" زدم یلبخند زور وبه سمتش برگشتم  

برگشت سمتم به دادو تکان را سرش یپرت حواس با  

......(تهران_ استانبول... پرواز شماره محترم نیمسافر)  

"وقتشه گهید"  

"یریم یدار آره،"  

"خداحافظ"دادم تکان شیبرا یدست و رفتم عقب  

رفتم بار لیتحو سمت به و فرستاد یا بوسه میبرا  

رفتم خودم یصندل شماره سمت به و رفتم باال یها پله از رفتم، پرواز محوطه سمت به چمدانم لیتحو بعداز  

بود گزاشته صورتش یرو را کالهش و بود نشسته من یصندل کنار یمرد  

نشستم یصندل یرو و شدم رد شیجلو از  

بدهم قورت را بغضم کردم یسع و دادم هیتک شهیش به را سرم  

آورم یم درش کاسه از بدهد سر هیگر اگر که زدم تشر چشمانم به  

میببند را مانیها کمربند که گفت الزم یها ییراهنما و تذکر بعداز خلبان  

دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم درآمد، پرواز به مایهواپ و میکرد اف کیت  

دادیم جوالن داشت قلبم در آشنا حس آن هنوز  

دیرسیم مشام به زین گاریس فیخف یبو  

  بود؟ آمده کجا از گرید گاریس یبو نیا گرفتم، گاز را لبم حرص با ،یلعنت

: کردم زمزمه و بستم را چشمانم افتادم، یشعر ادی  

  ییبو به وسفی آن از ما

صبح بـاد یا ـمیقـانـعـ  

یآورد چو راهنیپ یبو  

... مگو اندامش ز  

 

" هینیغمگ شعر کنمیم احساس یول ستم،ین بلد یفارس گفتم بهت بار هی"  

نباشد ایرو کردم دعا و سمتش برگشتم زدیم دهانم در داشت که یقلب ضربان با  

بود نجایا او نبود،  

 خودش

شیبو  

شیصدا  



 نگاهش

  صورتش یرو زخم و

" اومد؟ خوشت تابلوت از"گفت کردو نگاهم نابش لبخندان آن از یکی با  

بدهم توانستمینم یواکنش چیه دم،یفهم را باش مواظبش از مورات منظور حاال  

"؟یبر بزارم که یکردینم فکر"کرد زمزمه زدو ام شده باز هم از دهان به یا بوسه شد، کمینزد زدو یچشمک  

شد لبانم مهمان لبخند کم کم  

کرد باز را درش درآوردو بشیج از یا جعبه  

"؟یکنیم ازدواج طانیش هی با"کرد زمزمه گرید بار بود، داخلش یکیش و ساده یا حلقه  

"کنمیم ازدواج آره،" دادم قلبم ته از را جوابش و انداختم چشمانش به را نگاهم نیتر عاشقانه  

!بازگشتم طانیش آغوش به که شد نگونهیا و  

انیپا  
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 سخن نویسنده

.بودن کنارم که یکسان همه از ممنون  

.یتجربگ یب یپا دیبزار نیدید ییخطا اگر و بود من رمان نیاول نیا  

 من که بود ییزایچ نوشتم که یهرچ ارمشین قلم به اشتباه به رو یزیچ که کردم مویسع تینها من هم یپرست طانیش فرقه درمورد

باشم انداخته جا رو یزیچ اگه خوامیم معذرت بودم، دهیشن فرقه نیا درمورد  

.دوستانم همه از یمرس دوباره آخر در  

 پوکر
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 برای خواندن رمان های بیشتر نویسنده در کانال زیر مارا همراهی کنید
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