
همه ی مردهای زندگی من!!!
 

فصل اول..
 

نویسنده_کمال فرزادپور(فرزاد)
 
 
 
 
 

همه مثل هم بدنیا میان اما همه مثل هم 
زندگی نمیکنن..
رشد نمیکنن..

این میشه که یه نفر تو سن 20 سالگی 
دانشجوی پزشکیه..یه نفر ورزشکار،یه 



نفر معتاد و یه نفر فاحشه!!
 

کی تو نحوه رشد یه بچه موثره!؟
 

خب معلومه..پدر و مادر،مدرسه... و در 
کل جامعه!!

کیا جامعه رو تشکیل میدن!!آدما..
 

کی تو بد رشد کردن یه بچه مقصره!؟
بازم میشه گفت پدرو مادر،مدرسه..و 

بازم جامعه!!
 

تفکر آدما در نوع پرورش بچه یا فرزند 
فرق میکنه!



یه نفر معتقده بچه رو باید آزاد بزاری!
اما یه نفر فکر میکنه بچه رو مثل یه 
پرنده باید تو قفس کرد تا بشه ازش 

مواظبت کرد..
گروهیم معتقدن..هرچیزی در زمان 

خودش الزمه..نه آزادی بیش از حد و نه 
بیش از حد سخت گرفتن..

در واقع به این نوع روش پرورش بچه یا 
کودک میشه گفت روش کنترل هدفمند!!
یعنی با نظارت به رفتار فرزند در زمانهای 
مناسب ازش در برابر ناهنجاریها مواظبت 
کنی و راه درست و غلط و بهش نشون 

بدی..



 
منطق میگه دسته سوم موفق ترن..

اما همه ما میدونیم که که شرایط زندگی 
انسانها باهم دیگه کامال متفاوته..و دروغ 
نیست اگه بگیم شرایط زندگیه که نقش 
بسیار مهمی تو تربیت فرزند ایفا میکنه..

 
مثال خانواده ای رو در نظر بگیرین که از 

لحاظ مالی وضعیت خوبی رو دارن..
قطعا اونا در تربیت فرزندشون هم موفق 

ترن!
به دلیل اینکه میتونن زمان بیشتری رو 

صرف تربیت فرزندشون کنن..



اونو به کالسهای مختلف بفرستن،یا تو 
مدرسه ی بهتری ثبت نامش کنن..

 
حاال خانواده ای رو در نظر بگیرین که از 

لحاظ مالی در وضعیت خوبی نیستن!
پدر مجبوره تمام طول هفته رو تا دیر 
وقت کار کنه تا خرجو مخارج زندگیو 

تامین کنه..
 

دیگه نه وقت کافیو داره که برای تربیت 
بچه ها بزاره نه حوصله کافی!ونه پول 

کافی برای اینکه بچشو تو کالسای 
مختلف ثبت نام کنه..

 



قطعا سطح تدریس مدرسه ها تو مناطق 
مختلف فرق میکنه..

همه هم میدونن که همه امکانات خوب و 
درجه یک برای مناطق باالی شهره و 
خیلی توجهی به پایین شهر نمیشه..
این فقط در نظام آموزشی نیست..

بلکه درهمه زمینه ها این تبعیض وجود 
داره..

 
دو نوزاد که در یک روز و از یک مسیر اما 

با شرایط مختلف به دنیا میان مسیر 
یکسانی رو طی نمیکنن تا به سطوح باال 
برسن..و همین میشه رشد کردن به شکل 



مختلف و این میشه که تو بیست سالگی 
جایگاه اونا از زمین تا آسمون باهم فرق 

داره!!
 

البته اگه بگیم خود اون شخص هم در 
رشد خودش تاثیر مثبت یا منفی داره هم 

دروغ نگفتیم..
اما این فقط تو درصد خیلی کمی وجود 

داره!
 درصد بیشتری از رشد کردن رو شرایط 

و امکانات تعیین میکنن!!
 
 

مبینا احمدی



 
 
 

_خیلی خوب بود خانوم احمدی!!خسته 
نباشین

+ممنون استاد..
_البته به این معنی نیست که نقدی به 

نوشته شما وجود نداره..من فکر میکنم 
مهم ترین کسی که در زندگی خود هر 
شخص وجود داره..در واقع خود اون 
شخصه..خود اون شخصه که تصمیم 

میگیره چه مسیری رو طی کنه..حاال در 
هر شرایطی که هست..به هر حال 

ممنونم..میتونین بشینین!



 
 

+چشم استاد..
 
 

عجب روز سختو پر استرسی بود امروز 
اما همینکه استاد معظمی به متنم گیر 

نداد جای شکرش باقیه..
بعد از تموم شدن کالس رفتم بوفه 

دانشگاه و یه آبمیوه گرفتمو یه گوشه 
نشستم

 
 

چند دقیقه بعد سرو کله یکی از دوستام 
پیدا شد



فاطمه کامیاب!!
وااای خدایا باز این عذاب الهی رو 

فرستادی سر وقت من بیچاره!!خدانکنه 
گیر این دختر بیفتی..انقد حرف میزنه که 
دلت میخواد سرت و بکوبی به دیواری 

دری چیزی!!
 

خالصه اومدو شروع کرد به حرف زدن!!
 
 

وای مبینا شنیدی میگن مهدیه قاسمی با 
اشکان کریمی دوست شده!!!؟وای خوش 
به حالششش من که از خدام بود باهاش 
دوست بشم!!پسر خوشتیپ و باجذبه از 



همه مهمتر پولدااااار...وای مبینا 
ماشینشو دیدی!!!؟عجب ماشین 
خوشکلی دارههههه سقفش باز 

میشه..فکرشو بکن مثه این فیلم 
خارجیا..بری مسافرت تو جاده...وااای 
حتما خیلی خوش میگذره..پسر خوبیه 
ها اما به نظرت یکم مغرور نیست!!!؟چرا 
چرا مغروره..حاال یکی نیس بهش بگه که 
خوبه هرچی داری از بابات داری اگه توام 
مثله بهزاد توکلی تونستی خودت روپای 
خودت وایستی مردی!!راستی گفتم بهزاد 
توکلی!شنیدی میگن به رخساره رحمتی 



پیشنهاد ازدواج داده!!؟به نظرت جواب 
رخساره چیه!!

 
 

واااااای فاطممممممه سرم رفت!!!بسه تو 
رو خدددا دو دقیقه اومده بودم خلوت 

کنم با خودم هی ورورورورورو..میری رو 
اعصابمممممم..بسه دیگه عزیز من..من 

اصال اینایی که میگی برام مهم نیس..من 
اومدم دانشگاه درس بخونم االنم ذهنم 

درگیر پایان نامه اس!!!
 

خیله خب حاال بی جنبه!!دیگه اصال 
باهات حرف نمیزنم..خدافظ!!



 
 

فاطمه رفت و منم تو دلم گفتم باشه تو 
هربار همینو میگی!!

 
چند روزی بود که برای پایان نامه 

دانشگاه فکرم مشغول بود..
تا اینکه یه خبری رو تو روزنامه خوندم 
در مورد خانه های سالمت که توسط 
سازمان بهزیستی راه اندازی شده و از 

دختران فراری و زنان خیابانی محافظت 
میکنن!!کنجکاو شدم که ببینم جریان 

چیه واقعا!



بخاطر همین یه روز وقت گذاشتم رفتم 
نزدیک ترین مرکز بهزیستی!

 
به هر سختی بود بالخره تونستم با مدیر 

مرکز بهزیستی مالقات کنم..
مدیر اونجا خانومی بود به اسم فرزانه 

درخشنده..
زن خوش برخوردو منطقی به نظر 

میومد..
 

سرش که خلوت شد وارد دفترش شدم..
پشت میزش نشسته بود با خودکاری که 
دستش بود داشت یه چیزی روی کاغذ 

یادداشت میکرد..



بهش سالم کردم و تو چند قدمیش 
ایستادم..

از جاش بلند شدو خیلی محترمانه جواب 
سالمو داد و ازم خواست که بشینم..

 
منم ازش تشکر کردمو نشستم رو 

صندلی..
خانوم درخشنده بهم گفت؛خب من در 

خدمتم بفرمایین!؟
بهش گفتم،من مبینا احمدی صدیق 
هستم..دانشجوی رشته روانشناسی 

بالینی هستم..برای تحقیق پایان نامه 



دانشگاهم مزاحمتون شدم و ممنون 
میشم اگه کمکم کنین..

 
_خیلی خوش اومدین ...خوشحال میشم 
کمکی از دستم بربیاد..فقط بگین دقیقا 

باید چیکار کنم!؟
 

+خب راستش من یه خبری در مورد 
خانه سالمت بهزیستی خوندم..واسه 

همین اومدم اینجا که اطالعات بیشتری 
 کسب کنم دلم میخواد بدونم دقیقا کار 

مراکز چیه!؟
 



_بله..این مراکز رو یک سالی میشه که 
دایر کردیم،البته مدتی بود که همینطور 
ساکن مونده بود اما با اومدن آقای حبیب 
هللا فرید دوباره جدیتر از قبل داره دنبال 

میشه..
خب در واقع کارمون اینه که خترای 

فراری و یا زنان خیابانی رو جمع آوری 
میکنیم..

 
+جمع آوریشون به چه شکلی صورت 
میگیره!؟بعدش چه اتفاقی میفته!؟

 
_البته بحث،بحث خیلی مفصلیه..ولی 
خب تا اونجا که بشه من خالصه اش 



میکنم..
 

با تبلیغاتی که این چند وقت اخیر 
خصوصا صورت گرفته یه عده از این 

افراد خودشون شخصا مراجعه میکنن به 
این مراکز..

بقیه هم با همکاری ارگانهای دیگه مثل 
نیرو انتظامی به اینجا آورده میشن!!

خب در واقع جمع آوری این افراد مرحله 
اوله که البته خودش بسیار کار سختیه!

 
+ببخشید چرا کار سختیه!؟

_خب در واقع شناسایی این افراد کار 
راحتی نیست..من مشخصا در مورد زنان 



خیابانی حرف میزنم..
در کشورهای اروپایی یا فرهنگ غیر 
اسالمی این افراد رو کارگران جنسی 
نامگذاری کردن و یه سری قوانین هم 
وضع کردن براشون و حتی سازمانهای 

بهزیستی  اقالم بهداشتی رو در 
اختیارشون میزاره تا حداقل از بروز یه 
سری بیماریهای جنسی جلوگیری بشه و 
حداقل بتونن یه آمار شفاف رو به دست 

بیارن!!
 

اما تو ایران روسپی گری جرم محسوب 
میشه و اکثر این زنان به صورت پنهانی 



وارد این کار میشن..
و در واقع ما آمار درستی نداریم نه 
میتونیم شناساییشون کنیم و نه 

کنترلشون کنیم..
 

متاسفانه بخاطر همین شرایط هیچ 
ارگانی به طور مستقل و جدی اینکارو به 

عهده نمیگیره و این افراد به حال 
خودشون رها میشن..

 
اما همونطور که گفتم با دایر کردن خانه 
های سالمت ما داریم به سمتی میریم که 

این افراد رو سازماندهی کنیم..
 



+بله وقتی جمع آوریشون میکنین چیکار 
میکنین!؟

 
_همونطور که گفتم جمع آوری این افراد 
تازه اولین مرحله اس..و کار ما در اصل 
بعد از جمع آوری این افراد شروع میشه..
بعد از جمع آوری جدا از انجام یه سری 
آزمایش که انجام میدیم تا ببینیم فرد در 
چه مرحله ای به سر میبره چه به لحاظ 

جسمی و جنسی چه لحاظ روحی..
شناساییشون میکنیم تا بدونیم جزء 

کدوم دسته ان..
 



دسته اول افرادی هستن که متاسفانه به 
خاطر شرایط مالی وارد این کار شدن که 
خب بعد از شناسایی با یه راهکار درست 
کاری میکنیم که تا حدی مشکل مالیشون 

حل بشه از این چرخه خارج بشن..
 

دسته دوم اما متاسفانه کسانی هستن که 
ما اصطالح معتاد جنسی رو براشون به 
کار میبریم چون در واقع این افراد صرفا 
مشکالت مالی باعث نشده که وارد این 

چرخه بشن پس با رفع مشکل مالی هم از 
این چرخه خارج نمیشن!!این دسته باید 
نوع نگرششون عوض بشه که التبه کار 



آسونیم نیس چون تا خود اون شخص 
نخواد نمیشه به این راحتیا کاری براش 

کرد..
 
 

+فکر میکنم کاری  که شما میکنین باید 
خیلی سخت باشه حتما شماهم باید 
خیلی صبرو حوصله داشته باشین!!

 
+همینطوره..هرکاری سختی خاص 
خودشو داره..کار ما عالوه بر صبر 

دلسوزی هم الزم داره..وگرنه زود خسته 
میشی..باید فک کنی که اونا هم جزیی از 



افراد خانواده خودتن..باید درکشون 
کرد...

 
_بله خدا حفظتون کنه..راستی من 
میتونم چندتا از دخترایی که میان 
اینجارو بینم و باهاشون حرف بزنم!؟

 
خانوم درخشنده یه دفتر گذاشت جلومو 

گفت هرچی بخوای بدونی اینتو 
هست..این جزیی از کار ماس که وقتی 

وارد اینجا میشن باهاشون مصاحبه 
میکنیم..

این هم کمک میکنه آمار بگیریم هم خود 
اون شخصو بهتر بشناسیم..بازم هرطور 



که شما مایل باشین..اگه بخواین میتونم 
هماهنگ کنم یکی دوتا از دخترارو 

ببینین!!
 

ازش تشکر کردم گفتم نه دیگه باید یکی 
دوتا مرکز دیگه ام برم!!

میخواستم بلند شم که خانوم درخشنده 
گفت؛فقط...
_فقط چی!؟؟

+فقط یه دختری هست..یک ماهی میشه 
آوردنش اینجا..نیرو انتظامی یه شب تو 
پارتی با چندتا دختر دیگه گرفتنشون 

بعدم آوردن اینجا..دختر عجیبیه..به ما 



که چیزی نمیگه اما یکی ازهم اتاقیاش 
میگه اسمش صباس..اصال حرف 

نمیزنه..نه میدونیم کیه ..هیچی ازش 
نمیدونیم..تو حیاطم که میاد میره یه 

گوشه میشینه..
 

گفتم میشه ببینمش!!؟
بهم گفت؛چند لحظه دیگه تایم 

هواخوریه..میان بیرون..
یکم گذشتو حیاط پر شد از کلی زن و 

دختر..پیرو جوون..قدو نیم قد..
خانوم درخشنده گشت و البه الی دخترا 
پیداش کردو گفت..آها خودشه..بعدم با 



دستش نشونم داد.
منم از پشت پنجره نگاش میکردم..

با نگام تعقیبش کردم....همونطور که 
خانوم درخشنده گفت رفت و گوشه 

حیاط نشست..
فقط نگاه میکرد به دخترایی که اطرافش 

بودنو حاال یا قدم میزدن یا بازی 
میکردن..

 
یه ربع گذشت و تایم هواخوری تموم 

شد..
آخرین نفر بود که بلند شدو رفت داخل 

سالن..
 



به خانوم درخشنده گفتم؛یعنی هیچی 
ازش نمیدونین!؟

 
خانوم درخشنده پرونده شو داد به من و 
گفت؛میدونیم که دیگه دختر نیست!!اما 
حرف نمیزنه که بدونیم چی به سرش 
اومده..نمیدونیم باباش کیه مادرش 

کیه...
خونه اش کجاس..هیچ مدرکیم همراش 

نبود..
 

گفتم ای بابا..دختر بیچاره..سن زیادیم 
نداره..نهایتا 21 سال بیشتر بهش 

نمیخوره..



من فکر نمیکنم به این راحتیا به حرف 
بیاد خانوم درخشنده!!مگه اینکه منم 

بشم یکی از اونا!!!
 

خانوم درخشنده گفت؛چی!؟؟یعنی چی 
بشم یکی از اونا!؟؟

 
گفتم بزارین به بهونه دختر فراری بودن 
یه مدت روزا بیام اینجا و برم پیشش!!

 
 

نه نمیشه اصال اجازه ندارم..
 



خواهش مبکنم خانوم 
درخشنده..اینطوری هر دومون به 

هدفمون میرسیم..میدونیم کیه چیه 
مشکلش چیه..

ازتون خواهش میکنم..من یکماه دیگه 
باید پایان نامه رو تحویل بدم..همین 

یکماه و به من فرصت بدین!!
 

بعد از اصرارای من بالخره قبول کرد که 
روزا برم پیششون و از نزدیک 

ببینمشون..اما گفت اگه مشکلی برام 
پیش بیاد مسعولیتش با خودمه!!

 



منم قبول کردم!!قرار شد برم با استاد 
معظمی صحبت کنمو از فرداش دوباره 

برگردم همینجا..
 

پایان فصل اول..
 

همه مردهای زندگی من!!+18
 

فصل 2
 

(خواندن این رمان برای افراد زیر 18 
سال توصیه نمیشود)

 
 



فردای اونروز به بهونه ی دختر فراری 
بودن وارد خانه سالمت شدم..

با هماهنگی خانوم درخشنده منو بردن تو 
اتاق 205..با هم اتاقیامم هماهنگ کرده 
بودن که درمورد من چیزی به کسی نگن..
من صبح ساعت 7 میرفتم داخل و شب 

ساعت 8 بعد از شام میومدم بیرون..
دو سه روز گذشت تا بالخره با چند نفر 
دوست شدم یواش یواش خودمو به صبا 
نزدیک تر کردم.. با یکی از هم اتاقیاش 
به اسم بهار دوست شدمو روزا به بهونه 

بهار میرفتم تو اتاقشون..
 



صبا اصال با کسی حرف نمیزد..نهایتا در 
حد یه سالم علیک با هم اتاقیاش!!

صبا سه تا هم اتاقی داشت..
بهار که خودم باهاش دوست شده بودم..
معصومه که از بقیه شون بزرگتر بود و 
کال لوتی مرام بود و با یه لحن خاصی 

حرف میزد..
سمیه که دختر کم سن و سالی بود

یه هفته ای گذشتو با تک تکشون رفیق 
شدم..

یه روز تو اتاقشون نشسته بودم 
معصومه باهمون لحن التی خاص 

خودش پرسید تو واسه چی اینجایی!!؟



 
یه دروغی سر هم کردمو گفتم من فوقش 
یه ماه اینجام..ماه دیگه قراره با دوس 

پسرم فرار کنم برم اون ور آب!!!
 

اینو که گفتم صبا به حرف اومدو گفت؛
باشه به همین خیال باش!!!

به خنده و شوخی گفتم؛تو زبونم داشتی 
ما خبر نداشتیم!!

 
صبا گفت؛همین که دکمه های لباستو باز 
کنه و تنتو لمس کنه،همین که خرش از 
پل بگذره..میره و پشت سرشم نگاه 



نمیکنه..من آخر مسیریم که تو تازه 
شروعش کردی!!

 
بعد از اونروز با صبا هم دوست 

شدم..همش باهم حرف میزدیم..یه 
چیزایی در مورد خودش میگفت اما نه 
کامل..من همونارم شب که میومدم خونه 
یه جا یادداشت میکردم..اما منو به جایی 

نمیرسوند..
اسمش صبا بود و 21سال سن داشت 
 نبود اما در مورد پدر و مادرش چیزی 

نمیگفت..



رفتن من اونجا خیلی طول نکشید چون 
یکی دوروز بعد مثل هر روز صبح که 

رفتم مرکز..یکی از دخترا منو دیده بود 
که داشتم با خانوم درخشنده حرف 

میزنم..
نامردی نکرده بودو همه رو گذاشته بود 

کف دست معصومه و صبا..
طبق معمول هرروز رفتم تو اتاقشون..
از در که وارد شدم انگار منتظرم بودن!!

معصومه گفت به به بالخره اومدی 
خانوم مارپل!!

 



فهمیدم یه خبراییه اما خودمو زدم به 
اون راهو گفتم..

مارپل!!؟مگه قرار بود نیام!!؟
 

معصومه رو تخت باالیی نشسته 
بود..پرید پایین و گفت..موش و گربه 
بازی بسه بابا..ما همه چیو میدونیم..

گفتم چیو میدونین!؟؟
 

معصومه گفت؛دیشب اومدم در اتاقت 
نبودی!!هم اتاقیت گفت که شبا میری 

بیرون!!
 



رو دست خوردمو گفتم..خیله خب باشه 
حق با شماس..

معصومه نیش خندی زدو گفت..معلومه 
که حق با ماس..

ولی نه من اومدم در اتاقت نه هم اتاقیت 
حرفی زده!!

بچه ها صبح دیدنت با خانوم درخشنده 
حرف میزدی!!

 
گفته باشم بچه ها این خانوم یا 

خبرنگاری چیزیه یا از یکی از کارکنان 
همینجاس!!ولی هرچی که هست دختر 

فراری نیس!!!



بعدم رو به صبا کردو گفت؛هرچی که 
هست بخاطر تو اومده صبا،چون با 
خانوم مدیر در مورد تو حرف میزده!!

 
گفتم من نه خبرنگارم نه اینجا کار 

میکنم!!من یه دانشجوام!!آره بخاطر صبا 
اومدم اما میخواستم کمکش کنم!!

 
معصومه گفت..زرشک!!همه مارو بازی 

دادی!!بعد میگی قصد بدی نداشتم!
 

گفتم فقط میخواستم با صبا حرف بزنم 
ببینم مشکلش چیه!!همین..

 



صبا گفت،چرا همون اول راستشو 
نگفتی!!؟

 
گفتم ترسیدم اکه بگم باهام حرف نزنی!!
منو ببخش..ولی واقعا میخواستم کمکت 

کنم!!
 

معصومه پرید تو حرفمو گفت..بسه بسه 
هرچی بود تموم شد..زودتر بزن به چاک 

وگرنه میرم بیرون و داد میزنم که تو 
جاسوسی!!اون وقت دیگه معلوم نیس 

چه بالیی سرت میاد!!
 



یه نگاه به صبا کردمو گفتم معذرت 
میخوام..

بعدم سرمو انداختم پایین و اومدم 
بیرون و رفتم تو دفتر خانوم درخشنده و 
همه چیو براش تعریف کردمو بعدم رفتم 

خونه!!!
هم ناراحت بودم که یه جورایی باهاش 

بازی کرده بودم هم ناراحت بودم که 
دیگه پایان نامه ام بی نتیجه مونده بود!!
اما دوسه روز بعد تو حیاط دانشگاه بودم 
که خانوم درخشنده  زنگ زدو گفت یه 

سر برم مرکز بهزیستی..
 



منم بعد از دانشگاه رفتم دفترش..
بعد از احوال پرسی بهم گفت که صبا 
گفت میخواد حرف بزنه اما فقط باتو!!
منم خیلی خوشحال شدمو بی صبرانه 

منتظر بودم که حرفاشو بشنوم..
 

یه اتاق بود که مخصوص همین کار بود و 
وقتی میخواستن با یه نفر حرف بزنن 

میبردنش تو اون اتاق..
یه چیزی تو مایه های اتاق بازجویی 

بود..
فقط اسمشو گذاشته بودن اتاق 

مصاحبه!!
 



من تو اتاق رو صندلی نشسته بودم که 
در باز شدو صبا اومد تو..

بلند شدم رفتم جلو بغلش کردم صورتشو 
بوسیدم..

اونم استقبال نسبتا گرمی ازم کردو 
دوتایی نشستیم پشت میز روبه روی 

هم!!
 

گفتم خب صبا خانوم..من سراپا گوشم!
صبا گفت؛نمیدونم از کجا شروع کنم!

گفتم از هرجا که دوسداری بگو..اصال از 
اولش بگو..



از خودت،خانواده ات..پدر و مادرت..بگو 
چیشد که از خونه فرار کردی!؟؟

 
صبا سرشو تکون دادو  گفت؛فرار نکردم!!

فروخته شدم!!!
 

بعدم شروع کرد به تعریف کردن قصه 
زندگیش!!

 
بچه بودم سنم خیلی کم بود..

تو یه خونه 50 متری ته شهر با پدر 
ومادر یه خواهر و برادرم زندگی 

میکردیم..



خواهرم ثمانه و بردارم سعید از من 
بزرگتر بودن..

پدرم خورده فروش مواد مخدر بود و 
مادرم تو خونه خیاطی میکرد..

هرچی مادرم گریه میکرد و اصرار میکرد 
پدرم دست از فروش مواد برنمیداشت..

یادمه مادرم میگفت بالخره این کار دامن 
خودتو میگیره!!

و طولی نکشید که به چشم خودم دیدم..
برادر 12ساله خودم معتاد شده بود و یه 

روز که با مامان و خواهرم از بیرون 
اومدیم دیدیم که انقد مصرف کرده که 

سنگکوب کرده و مرده!!



بعد از کلی گریه زاری و دفن برادرم فک 
میکردیم که حداقل این اتفاق شاید باعث 

بشه که پدر دست از فروش مواد 
برداره!!!

 
اما بابام بدتر شد!!انگار قید همه چیو زده 

بود!!
حاال دیگه از منو خواهرمم تو پخش 

مواد استفاده میکردو گریه های مادرم 
افاقه نمیکرد!!

 
یکی دوسالی همینطور گذشت..

من تازه 14 سالم شده بود و ثمانه 16 
ساله بود..



ثمانه با یه پسر که 10 سال از خودش 
بزرگتر بود دوست شده بود..

اسمش محمدرضا بود..
ثمانه و محمدرضا عاشق هم شده بودن و 
میخواستن باهم ازدواج کنن..اما وقتی 

خانواده  محمدرضا دیدن و
 کار بابام چیه با ازدواجشون مخالفت 
کردن..واسه همین محمدرضا و ثمانه با 
هم فرار کردن و دیگه ازشون خبری نشد

من موندم مادرم بابام..
بابام همچنان دست بردار نبود دیگه همه 
مارو به اسم میشناختنو کسی برامون 

ارزش و احترامی قاعل نبود..



 
دوسال از رفتن ثمانه گذشته بود و همه 

کارا افتاده بود رو دوش من..
یه مدتی بود که هرشبو هر روز تو 

خونمون دعوا بود..
مادرم زورش به بابام نمیرسید بخاطر 

همین فقط با زبونش جواب بابامو 
میداد..

بابامم مامانمو میگرفت به کتکو تا جا 
داشت میزدش!!

 
منم از این وضع خسته شده 

بودم..ترجیح میدادم همه موادارو خودم 
پخش کنم ولی انقد دعوا نکنن..



هر وقت دعوا میکردن  من میرفتم تو 
اتاقو پتو رو میکشیدم  رو خودم..
یه شب بدجوری دعواشون باال 

گرفت..منم مثه همیشه رفتم تو اتاق و 
درو بستمو رفتم زیر پتو..
یکم که گذشت خوابم برد..

صبح از خواب پاشدم رفتم بیرون دیدم 
یکم خون اینور اونور خونه ریخته..زدم 

زیر گریه و گفتم مامانم کجاس!؟؟
بابام گفت دیشب که دعوا کردیم قهر کرد 

و گذاشت رفت..
 



دوباره برگشتم تو خونه و یه گوشه 
نشستم و به حال خودم گریه میکردم که 

چقدر بدبختم..خواهرم رفت پی 
زندگیش..مادرم رفت پی رندگیش..منو 

تو این جهنم تنها گذاشتن..
هر روز چشم انتظار بودم که شاید بیاد 

دنبالم اما هرگز نیومد..
 

بعد یه مدت وضع بابام خیلی خراب شده 
بود حاال خودشم معتاد شده بود..

 
یه نفر به اسم غالم بنگی کاری کرد که 
بابام معتاد شه تا خودش بشه پخش 

کننده اصلی محله..



بابام که خودش چندسال پخش کننده 
مواد بود حاال از این و اون مواد میگرفت 

تا مصرف کنه!!
 

صبحانه و نهار و شاممون شده بود یه 
چیز!!نون خالی نون خشک حتی نون 

کپک زده!!
شانسمون میگرفت ماه محرم یا ماه 
رمضان در خونمون نظری میاوردن تا 

برنج یا گوشت میخوردیم!!
 
 

میدونی بدترین موقع زندگی چه 
زمانیه!؟؟



وقتی که تو بدترین شرایط ممکنی و به 
خودت میگی مگه بدتر ازینم میشه!؟؟

و خدا بعد از اون مشکالتی و میزاره سر 
رات تا بدونی آره...بدتر ازینم میشه!!!

 
منم تو بدترین شرایط ممکن بودم..بابام 
کلی بدهی باال آورده بود..آب و برقمون 

قطع شده بود چون پول پرداختشو 
نداشتیم!!

غالم بنگی کلی پول از بابام میخواست و 
هر روز میومد در خونمون!!

یه روز غالم بنگی اومده بود در خونه..



منم جلوی در حال ایستاده بودمو نگاه 
میکردم!!

بابام مثه بچه های پنج ساله افتاده بود 
به پای غالم بنگی و التماسش میکرد!!
غالمم پاشو کرده بود تو یه کفش و 

میگفت پولمو بده!!
 

نمیدونم چی شد که چشمش افتاد به منو 
گفت؛پس جای طلبم دخترتو میبرم!!

 
 
 

پایان فصل دوم..
 
 



همه مردهای زندگی من!!
فصل سوم

 
(خواندن این رمان برای افراد زیر 18 

سال توصیه نمیشود)
 
 
 
 

غالم بنگی به جای پولش منو از بابام 
طلب کرد!!

داشتم نگاشون میکردم فک میکردم بابام 
هرچقدرم بدبخت باشه دخترشو 

نمیفروشه به یه مرد غریبه!!!
 



اما در عین ناباوری بابام خیلی راحت 
باهمون صدای خشدار خمارآلودش 
گفت،باااااشه ببرش ولی بی انصاف 
ارزش اون دختر بیشتر از طلب تویه!!

 
باورم نمیشد بابام به همین راحتی 

فروخت!!پدری که باید تکیه گاه امن 
دخترش باشه ببین به چه روزی افتاده 

که تازه داره سر دخترش پاره تنش چونه 
میزنه!!!!

 
غالم بنگی گفت؛باشه پس دوماه 

میبرمش بعد میارمش خوبه!!!



بابامم گفت،آررره آرره خوبه!!نه اصال سه 
ماه ببرش به جای اون یه ماه پیش پیش 

بهم مواد بده!!!
 
 

نمیدونستم چی در انتظارمه نمیدونستم 
غالم بنگی از اینکه گفت دوماه میبرمش 

یعنی چی!!؟؟؟
یعنی قراره دوماه براش مواد بفروشم!!

 
غالم با بابام قرار گذاشت که شب بیادو 

منو ببره!
غالم رفتو بابام اومد سمت من..

داشتم نگاش میکردم..



یه نگاه بهم کردو گفت،خودت که 
میبینییییی دیگه نمیتونم جمعت کنم!!

غالم حواسش بهت هست!!
 

بدون اینکه حرفی بزنم رفتم تو اتاقم..
فکر میکردم هرجا برم شاید از این جهنم 

بهتر باشه!!
 

حدود ساعت 8 بود که غالم بنگی اومد 
دنبالم!!

 
بابام جلوی در خونه نشسته بود و داشت 

قربون صدقه موادی میرفت که غالم 
بهش داده بود..



 
از کنارش رد شدمو رفتم بیرون حیاط..

غالم کنار ماشینش ایستاده بود..
رفتم در عقب و باز کردم که بشینم اما 
غالم با صدای خشنی که داشت گفت؛نه 

بشین جلو..!!!
در و بستمو در جلو رو باز کردم و نشستم 

داخل ماشین!!
 

خودشم نشست و راه افتادیم...
 

غالم بنگی یه مرد هیکلی قد بلند با 
سبیالی سیاه بلند جلوی موهاش ریخته 



بود و یه کاله مشکی رنگ گذاشته بود رو 
سرش..

یقه پیرهنشم باز بود و یه زنجیرم دور 
گردنش بود..

شکم بزرگیم داشت..رنگ پوستشم از 
سبزه تیره تر بود..

بوی گندیم میداد که معلوم بود خیلی 
وقته حموم نرفته..

حالم داشت به هم میخورد..
یکم که رفتیم دیدم دستشو آورد سمت 
من و گذاشت رو گونه امو با دستش 

فشار داد..



سعی کردم خودمو بکشم سمت در اما 
دیگه جا نبود..

دستشو آروم آروم برد پایین تر..خودمو 
جمع جور کردم..اما بازم بی فایده 

بود..دستشو کشید رو تنمو برد و گذاشت 
رو رونم!!

پاهامو چفت کردم تا دستش نرسه بهم!!!
تازه فهمیده بودم برای چی داره منو با 
خودش میبره و هی خودمو میکشیدم 

سمت در!!
یه دفعه با پشت دستش محکم کوبید تو 

دهنم!!!



درد وحشتناکی داشت اما صدایی ازم در 
نیومدو صدامو کشتم تو گلومو اشکام 
سر خورد رو گونه هامو خودشو کشید 
روی لبام..کل صورتم خیس اشک شده 

بود..
 

دیگه مقاومتی نکردم..
دستشو گذاشت رو رونم و هی میبرد الی 
پام!!هی میگفت...ای جااان عجب شبی 

بشه امشب!!عجب عروسکیییییی!!
 

تو دلم خدا خدا میکردمو آرزوی مرگ 
میکردم!!!



اما مثل بقیه آرزوهام برآورده نشدو 
رسیدیم پشت در خونش!!

از ماشین پیاده شدو به منم گفت پیاده 
شو..

در حیاط و باز کرد اول منو فرستاد تو 
حیاط بعدم خودش اومد داخل حیاط و 

در وبست!!
برگشت رو به خونه و دید برقا روشنه!!

گفت اء اینا هنوز نرفتن!!
اون موقع بود که فهمیدم خونه رو خالی 

کرده که منو ببره خونه!!
 



تو دلم خداروشکر کردم که نقشه اش 
خراب شد!!!

 
غالم وقتی دید دیگه راه برگشتی 

نیست..سریع یه چاقو از جیبش در آورد 
و گذاشت رو گلوم!!

بهم گفت وااااای به حالت اگه حرفی 
بزنی!!وانمود کن اللی!!هرچیم گفتم 

سرتو تکون میدی!!اگه یک کلمه حرف 
بزنی سرتو گوش تا گوش میبرررم!!!

ولی اگه دختر خوبی باشی فردا صبح 
ولت میکنم بری..اصال بیخیال طلبم 

میشم خوبه!!!!؟
 



منم سرمو تکون دادم و این یعنی آره!!
غالم خندید وگفت باریکال همینجوری 

خوبه!!
 

دوتایی رفتیم سمت در حال..
غالم در و باز کردو یه طوری وانمود کرد 
که انگار میدونسته خانومش خونه اس!!

با صدای بلند گفت؛صابخونه!!؟مهال 
خانوم کجایی مهمون داریم!!!

خانومش از تو آشپزخونه اومد بیرون و 
مارو دید و گفت؛سالم چه خبره آقا غالم 
خونه رو گذاشتی رو سرت!!این دختر 

کیه!؟



غالم گفت؛دختر رفیقمه..زبون بسته 
الله!!هوش و حواس درست درمونیم 

نداره..
مادرش تو بیمارستان بستریه باباش ازم 
خواهش کرد بیارمش خونه باز فرداصبح 
ببرمش..البته من گفتم امشب خانومم 
میخواد بره مهمونی!!ولی دیگه اصرار 

کرد و منم قبول کردم!!
خانومش گفت؛خیله خب حاال بیا برو 
دست و صورتتو بشور تا شام بیارم!!

بعدم یه دستی به سرم کشیدو 
گفت..طفلکی دختر بیچاره!!!

 
 



بعد از شام خانوم غالم منو برد تو اتاق 
دخترش برام تشک انداخت و منم گرفتم 

خوابیدم!!
 

صبح که شد..
 

بعد از خوردن صبحانه به بهونه تحویل 
دادن من به بابام از خونه زدیم بیرون..

 
یه یه ربعی تو راه بودیم..

بهش گفتم مگه نگفتی صبح میزاری برم!!
االن صبحه دیگه!!!

 



خندید و گفت؛باشه ولی همینطوری که 
نمیشه بزار بریم مغازه یه یک ساعتی 

باهات کار دارم بعد برو!!
 

دوباره گریه ام گرفت اینبار بلند تر گریه 
میکردم تا شاید دلش به رحم بیاد!

اما نه شهوت همه وجودشو گرفته بود!
جلوی یه مغازه نگه داشت..کرکره مغازه 
رو داد باال در وباز کرد دستمو گرفت و 
منو کشوند داخل سعی میکردم راه نرم 
اما زورش خیلی زیاد بود و راحت منو 

کشوند تو مغازه..



از داخل کرکره رو داد پایین در مغازه رو 
بست..

فقط یه المپ و روشن کرد تا خیلی جلب 
توجه نکنه..هرچند که هیچی از بیرون 

دیده نمیشد!!!
 

گریه میکردمو میگفتم عمو توروخدا عمو 
نه...

اما اصال اعتنایی نمیکرد..
منو نشوند رو یه صندلی..

دکمه های مانتومو باز کرد..زیرش فقط 
یه تیشرت کهنه تنم بود که تازه بعضی 

جاهاش پاره بود..



انقد هار شده بود که دست انداخت 
تیشرتمو پاره کرد!!

حاال دیگه فقط شلوارم پام بود لباس 
زیرم تنم بود!!

بلند شدو همه لباساشو در آورد و لخت 
لخت اومد جلوم زانو زد..

با دستم محمکم دکمه های شلوارمو 
گرفته بودم اما با یه حرکت دستمو پس 
زدو دکمه رو باز کردو شلوارمو تا نصفه 

کشید پایین!!
 

دیگه کاری ازم بر نمیومد!!فقط چشامو 
بسته بودم و گریه میکردم..



دستشو برد بین پاهامو از روی لباس 
زیرم آلتمو لمس میکرد...

حالم داشت بد میشد اما هنوز داشتم 
مقاومت میکردم!

 
داشتم به این فکر میکردم که حتی 

خداهم دیگه نمیتونه کاری واسم بکنه 
که...

یهو یه صدای خیلی وحشتناکی اومد و 
انگار یه چیزی محمکم خورد به کرکره 

های مغازه!!!
بالفاصله هم سرو صدا بلند شد!!

صدای فحش و ناسزا میومد!!



داشتن غالمو فحش میدادن!!
غالم ولم کردو سریع رفت سراغ لباساشو 

به منم گفت زودباش بپوش لباستو...
شلوارمو کشیدم باال و مانتو تنم کردمو 
جلوشو بادستم گرفته بودم!!وحشت 

کرده بودم..
غالمم ترسیده بود و جرات باز کرد درو 

نداشت!!
انقد مشت و لگد به کرکره زدن که بالخره 

کنده شد..
دوتا مرد قلچماق با چوب و چماق تو 

دستشون زن غالمم بود!
در شیشه ای و شکشتن و اومدن داخل..



اون دوتا مرد که به نظر میومد برادر 
زناش باشن ریختن سرشو تا میخورد 

کتکش زدن!!
 

زنشم اومد سمت من..بدون اینکه چیزی 
از من بپرسه شروع کرد به فحش دادن و 
کتک زدن من بیچاره..چندتا کوبید و تو 

سر و صورتمو موهامو محکم کشید!!
آخی گفتم بلند بلند گریه میکردم..بعد 

گفت وایستا همینجا تا پلیس بیاد ببینم 
از کدوم جهنم دره در رفتی تا مردای 

مردمو آباد کنی!!!دختره هرزه 
خیابونی!!!!

 



بعدم رفت سر وقت غالم!!
منم دیدم حواسشون به من نیس..

 
از کنارشون رد شدم..

هم دکمه های مانتوم باز بود هم دکمه 
شلوارم..

بایه دستم دجلوی مانتومو گرفتمو با یه 
دستم باالی شلوارمو گرفتمو تا اونجایی 
که توان داشتم میدوییدم تا رسیدم به 

فضای سبز..
رفتم تو سرویس بهداشتیو لباسامو 

مرتب کردمو و یه آبی به دستو صورتم 
زدم!!

 



بدجوری ترسیده بودم جرات نمیکردم از 
سرویس بیام بیرون..

اما بالخره آروم آروم اومدم بیرون و 
وقتی دیدم کسی دنبالم نیس تا حدی 

خیالم راحت شد..
 

آواره کوچه و خیابون شده بودم
به خودم گفتم برگردم خونه حداقل 

لباسمو عوض کنم..
رفتم سمت خونه اما وقتی رسیدم دیدم 
یه ماشین پلیس جلوی در خونه اس کلی 

آدمم وایسادن جلوی در خونمون..
یکم نگاه کردم دیدم بابامو مامورا بردن..

 



در حیاطم پلمب کردن و رفتن..
پس دیگه نمیتونستم برگردم خونه..

دوباره برگشتم تو خیابون..هیچ جایی رو 
نداشتم که برم..

نه قوم خویش درست و حسابی برامون 
مونده بود نه آشنایی که بتونم برم 

پیششون..
نزدیک ظهر بود و منم هنینطور 

میچرخیدم..
بدجوری تشنه و گرسنه بودم..نمیدونستم 

کجام..
وارد یه کوچه شدم..دیدم یه پیرزن یه 
مقدار خرت و پرت دستشه و همینطور 



دوقدم میره باز یه جا وامیسته و غور 
میزنه و دوباره میره..
چشمش افتاد به من...

بهم گفت..مااادددرر میشه کمکم کنی اینا 
رو تا خونه ببرررررمم!؟؟

رفتم جلو گفتم بببله حاج خانوم کمکتون 
میکنم!!

دوتا پالستیک دستش بود..یه بطری 
روغن مایع و یه مقدار لوبیا و چای خشک 
و یه چنتاییم نون تو یه پالستیک دیگه..

پالستیکارو ازش گرفتمو کنارش راه 
افتادم..

آروم آروم رفتیم تا رسیدیم ته کوچه..



آخرین در تو کوچه در حیاط خونشون 
بود..

 
بهم گفت؛خداخیرت بده مااااادر اگه تو 

نبودی نمیدونستم اینارو چطوری تا اینجا 
بیارم..

 
یه نگاه بهم انداختو گفت؛صورتت جرا 

قرمزه!!؟چرا گریه کردی مادر!؟؟
راستی من تورو تا حاال این طرفا ندیدم!!

غریبه ای!؟؟
 

گفتم چیزی نیس خوب میشه..آره 
خونمون اینجا نیس!!



 
پیرزن گفت؛حتما خیلی گرسنه ای مادر 

بیا بریم تو نهار بخوریم بعد برو 
خونتون..منم تنهام..بیا بریم تو 

مادرررر...
بدون اینکه حرفی بزنم پیشنهادشو قبول 

کردم و رفتم داخل..
حیاط خیلی بزرگی داشت..

خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکزشو 
میکردم .

همه جا پر شاخه های شکسته و برگ 
درخت بود...معلوم بود خیلی وقته کسی 

به اینجا نرسیده...
 



وارد خونه شدیم و پیرزن مشغول درست 
کردن نهار شد..

منم یه گوشه رو مبل نشستمو خوابم 
برد..

یک ساعت بعد با صدای پیرزن از خواب 
بیدار شدم..

بیدارم کرد که نهار بخورم..
 

دیدم سفره رو پهن کرده رو زمین..
چه سفره ای..

برنج مرغ ساالد نوشابه سبزی...
وااای خیلی وقت بود که همچین نهاری 

نخورده بودم..



نشستم و تا جایی که جا داشتم خوردم!!
پیرزن بیچاره مات و مبهوت مونده بود!!
بهم میگفت؛چته مادر یواشترررر..نپره تو 

گلوت!!
اما من توجهی نمیکردمو کار خودمو 

میکردم..
 

خوب که سیر شدم...تشکر کردمو نشستم 
کنار..

پیرزنم غذاشو خورد و باهم ظرف و 
سفره رو جمع کردیمو من ظرفارو شستم 

و دوباره برگشتم تو حال..
دیدم پیرزن نیست..



گشتم دنبالش..دیدم در یه اتاق بازه..تا 
جلوی در رفتم...دیدم داره به یه نفر که 

رو تخت دراز کشیده غذا میده..
یکم نگاش کردم..منو دید و گفت؛

شوهرمه سلطان علی..
چند وقتی میشه که اینطوریه..منم دارم 

باهاش زندگیمو میگذرونم..
 

برگشتم تو حالو یه گوشه نشستم..
چند دقیقه بعد پیرزن اومدو گفت خب 

مادرنمیخوای بری خونتون!
سرمو انداختم پایین....



اومد نشست کنارمو گفت؛چیه مادر نکنه 
کسوکاری نداری!!

سرمو و آوردم باالو تکون دادم یعنی آره 
ندارم!!

ازم پرسید چه اتفاقی برات افتاده!؟
گفتم بابامو مامورا گرفتن و خونمون و 

پلمب کردن..االنم جایی رو ندارم!!
 

آهی کشیدو گفت؛باشه مادر اگه بخوای 
میتونی همینجا بمونی..منم کسیو 

ندارم..بچه هام همه خارج از 
کشورن..منمو سلطان علی اونم که افتاده 

رو تختش..



اما باید کارای خونه رو انجام بدیاااا!!
 

خوشحال شدمو بغلش کردم و گفتم 
چششششم هرکاری بگین میکنم!!

 
روزای بد رفتن و روزای خوب اومدن..
تقریبا اتفاقاتی که برام افتاده بودو 

فراموش کرده بومو زندگی جدیدیو با 
گلبانو(پیرزن) شروع کرده بودم

کارای خونه رو انجام میدادم خرید 
میرفتم..اونم مثه دخترش دوسم داشتو 

باهام مهربون بود..
سه ماه گذشت رویای خوب زندگی کردن 
من از بین رفت...!!چون که......!!!؟؟؟؟



 
سلطان علی مردو بچه هاش برای کفن و 

دفنش اومدن..
یه شب جلسه گذاشتن و قرار شد که همه 

ملک و امالک و بفروشنو بین بچه ها 
تقسیم کنن..گل بانو روهم با خودشون 
ببرن خارج!!به منم گفتن تا وقتی خونه 
فروش نرفته همینجا بمون ولی بعدش 

باید بری!!!!
همه رفتن و فقط دامادو نوه گل بانو 

همراه خودش موندن تا خونه رو بفروشن 
بعد برن..



یکی دوروزی بود نگاهشون به من فرق 
کرده بود!!با اینکه من بد لباس 

نمیپوشیدم اما میدیدم که هی بهم خیره 
میشن!!

اولش فقط نگاه بود اما کم کم با 
حرفاشونم بهم تیکه می انداختن!!
یه روز که گل بانو خواب بود منم 

 کنارش نشسته بودم شنیدم که داشتن 
برای شب نقشه میکشیدن که شب یه 

قرص خواب به گل بانو بدنو بعد بیان سر 
وقتم!!

 
فهمیدم که دیگه نمیشه اینجا موند!!



برای همین رفتم سر کیف گل بانو یه 
مقدار پول برداشتمو سرشب به بهونه 

خرید از خونه اومدم بیرون و فرار 
کردم!!

 
خیلی از خونه دور شده بودم..آواره 

کوچه و خیابون شده بودم..
گرسنه ام بود..از مغازه یه کیک گرفتم 
جلوی یه در نشستمو مشغول خوردن 

کیک شدم!!
هنوز کیکم تموم نشده بودکه در باز شدو 

یه خانوم جوانی اومد بیرون!!!
 
 



پایان فصل سوم
 
 
 
 

همه مردهای زندگی من!!
فصل چهارم

 
(خواندن این داستان برای افراد زیر 18 

سال توصیه نمیشود)
 
 

پشت در نشسته بودمو مشغول خوردن 
کیک بودم که در باز شدو یه زن جوون 

اومد بیرون و منو دید..



سالم کردم جواب سالممو داد!!دید که 
دارم کیک میخورم بهم گفت چرا اینجا 

نشستی!!؟
گفتم هیچی همینجوری!!

چیزی نگفت و رفت..چند دقیقه بعد 
برگشتو من هنوز همونجا بودم..

بهم گفت تو که هنوز اینجایی!!؟چیه 
نکنه کسوکاری نداری!!؟

 
گفتم دارم ولی دعوام شده زدم بیرون!!
بهم گفت؛خب االن جایی رو داری بری!؟؟

گفتم نه راستش..



بهم گفت؛خیله خب پس اینجا نشین 
پاشو بریم تو اینجا خوبیت نداره!!

 
گفتم ممنون اگه یه امشبو بزاری اینجا 

بمونم ممنونت میشم فردا میرم..
گفت حاال پاشو بیابریم تو..

 
رفت داخل و منم و دنبالش رفتم..

حیاط کوچیکی بود انقد که یکی دوتا 
موتور داخلش جا میشدن..وارد خونه 

شدیم..
یه حال که دوتا فرش سه در چهار 

میخورد و یه آشپزخونه کوچیک و دوتا 



در دیگه هم بود که احتماال اتاق خواب یا 
حموم بودن..

 
روبه روی تلویزیون روی مبل 

نشستم..خودش رفت تو آشپزخونه دوتا 
چایی ریخت و اومد نشست کنارم..
چایی رو تعارف کردو منم برداشتم 

سرگرم حرف زدن شدیم..
بهش اعتماد کردمو همه زندگیمو براش 

تعریف کردم..
اسمش رعنا بود و 26 سالش بودو بچه 
نداشت شوهرش کمیل ساعت 11 از سر 

کار میومد ساعت حدود 8 شب بود..



نمیدونم چیشد که یهو باهام صمیمی 
شد..

منو فرستاد حموم..بهم یه تیغ دادو گفت 
تو چرا به خودت نمیرسی!!17 سالته اما 

مثه زنای چهل ساله میمونی!!
منم تا اونجایی که بلد بودم با تیغ 

صورتمو تمیز کردم و خودمو شستمو 
اومدم بیرون..

رعنا یه نگاهی بهم انداختو گفت؛نخیر تو 
اینکاره نیستی!!برو بشین تو اتاق تا 

بیام..
منم حرفشو گوش کردم..



بعد چند دقیقه اومد و ابروهامو مرتب 
کردو صورتمو بند انداخت..موهامو یه 

مدل دخترانه خوشکل بست..لبامو یه رژ 
قرمز زد و حسابی بهم رسید..

بعدم یکی از لباسای خودشو داد به منو 
گفت بپوش!!

یه شلوارک مشکی با یه پیراهن صورتی..
لباسمو که عوض کردم بهم گفت حاال بیا 

وایستا جلو آینه...
واااای از این رو به اون رو شده بودم!!
دلم نمیخواست از جلو آینه بیام کنار!!

رعنا با یه حالت شیطنت آمیزی گفت؛فک 
نمیکردی همچین جیگری باشی!!مگه نه!!!



گفتم..راستشو بخوای تا حاال اصال به 
خودم نرسیدم..

 
رعنا گفت خیل خب حاال بیا بریم شامو 

آماده کنیم!!
مشغول آماده کردن شام بودیم..رعنا 
گفت  قورمه سبزی بار گذاشته..آخه 
شوهرش خیلی قورمه سبزی دوست 

داشت..
من سرگرم درست کردن ساالد بودم که 
حس کردم رعنا یه جور معنی داری نگام 

میکنه!!



نگاش کردمو گفتم چیزی شده رعنا 
جون!!؟چیزی میخوای بگی!!؟

رعنا گفت؛راستش یه چیزی هست ..اما 
نمیدونم که بگم یا نه!!؟

گفتم خب بگو اینجا جز منو تو کسی 
نیس..خجالت نکش...

گفت اخه در مورد خودته!!
گفتم در موردمن!!؟چیه مگه!!؟
خیره شد بهم و گفت:میبخشی 
ولیییییییی..امممم...چجوری 
بگممممم..تو....باکره ای!!؟

 



من حتی نمیدونستم باکره بودن یعنی 
چی!!!

 
گفتم؛باکره دیگه چیه!!؟

 
خندیدو گفت،یعنی هنوز دختری!!!؟؟؟
دوزاریم جا افتادو منظورشو فهمیدمو 

گفتم...آره دخترم چطور مگه!!؟
 

گفت اگه یه چیزی ازت بخوام انجام 
میدی!!!؟

گفتم،حتما..چی میخوای!!؟
رعنا گفت؛راستش شوهرم بهم خیلی 
حس نداره..دکتر گفت قبل از نزدیکی 



باید تحریکش کنم تا یواش یواش بهم 
حس پیدا کنه..دکتر گفت اگه چند شب 
پشت هم بتونیم رابطه طوالنی مدت 

داشته باشیم احتماال حامله میشم چون 
من رحمم خشکه!!

 
گفتم خب چه کمکی از من برمیاد!؟؟

 
سرشو انداخت پایینو گفت؛اگه امشب 

کمکم کنیو شوهرمووووو...
 

نزاشتم حرفشو ادامه بده!!گفتم بسه 
فهمیدم چی میخوای بگی!!منو بدبخت و 
بگو که بتو اعتماد کردم!!فک کردم تو از 



جنس خودمی!!تو میخوای من شوهرتو 
تحریک کنم که بعد تو باهاش بخوابی!!!
خجالت نمیکشی واقعا!!به خواهرتم 
همچین حرفی میزنی!!؟فک کن منم 

خواهرت!!
 

از جام بلند شدم که برم تو اتاق و لباسمو 
عوض کنم که گفت؛صبا جان تو رو خداااا 

اگه به حرفم گوش کنی هرچقدر که 
بخوای میتونی اینجا بمونی!!تو فقط برو 
تو اتاق..قول میدم خیلی طول نمیکشه 

خودم زود میام توو!!



عصبانی شدموگفتم؛بسه رعنا!میفهمی 
چی میگی!!

رفتم تو اتاقو لباسامو عوض کردمو از 
اتاق اومدم بیرون..

دیدم جلوی در ایستاده که من نرم 
بیرون!!گفتم بیا کنار!!

جلوم زانو زدو گوشه مانتومو گرفت؛بهم 
گفت..صبا توروخدا همین یبار!!بعدش 

هرجا خواستی برو!!
هلش دادم کنارو گفتم ولم کن بابا اه!!

 
اومدم تو حیاط کفشامو سرپام کردمو در 

وباز کردم که بیام بیرون..



رعنا گفت،فک کردی اون بیرون چه 
خبره!!برات حلوا پخش میکنن!!نه دختر 

خوب آخر و عاقبتت همینه!!
حداقل اینجا یه نفره!!اینجا سرپناه 

داری!!اون بیرون چی!!
 

درومحکم بستمو رفتم..
دوباره آوارگی تو کوچه خیابونا!!

همینطور بدون اینکه بدونم مقصدم 
کجاس فقط راه میرفتم از این خیابون 

به اون خیابون ازاین کوچه به اون 
کوچه!!

 
ساعت حدودای 12 شب بود..



هرکی رد میشد یه چیزی میگفت!!
وارد یه کوچه شدم خیلی خلوت بود..
دیدم چندتا زن و دختر وارد یه خرابه 

شدن..
نمیدونستم منم برم یا نه..اما چاره ای 

نداشتم..
با ترس و لرز از یه کنار رفتم تو..دیدم 

هر گوشه یکی دونفر نشستن و دارن مواد 
مصرف میکنن!!منم رفتم یه گوشه و تنها 

نشستم..یه پتو کهنه افتاده بود 
همونجا..پتو رو برداشتم دراز کشیدمو 
پتو رو کشیدم رو خودم تا کسی نفهمه 

من اونجام!!



 
زیر پتو بودم اما هم چشمام باز بود هم 
گوشامو تیز کرده بودمو همه هوش و 

حواسم به بیرون بود..
میفهمیدم که هر لحظه به جمعیت آدمای 

اونجا اضافه میشه اما جرات نداشتم 
تکون بخورم..

تو همون حالت خوابم برد!صبح که از 
خواب بیدار شدم..

سرمو آروم از زیر پتو درآوردم دیدم دور 
تا دورم پر از آدمه معتاد و کارتن خوابه!!
زن و مردو و دختر بچه و پسر بچه!!بوی 
گندیم فضارو گرفته بود دقیق تر نگاه 



کردم دیدم ته خرابه یه نفر مرده و بوی 
گندش همه جارو گرفته بود..حالم داشت 

به هم میخورد!
از زیر پتو اومدم بیرون بلند شدم که بیام 
بیرون..واقعا فضای رعب و آورو دردناکی 

بود..
تموم تنم میلرزید..

آروم آروم از البالی جمعیت رد میشدم که 
برم بیرون!!

به آخرش که رسیدمو میخواستم از 
خرابه خارج شم یه صدایی نحیفی به 
گوشم رسید که میگفت اءءء تو دیشب 



زیر اون پتووو بووددییی!!!خب میگفتی 
منم میومدم باهم مییخوابیدیییم!!

 
تحویلش نگرفتم فرار کردم..خوب از 

اونجا دور شدم..
دوباره برگشتم به حالت اول..یعنی آواره 

شدن تو خیابون!!
ظهر شد من همچنان تو خیابون بودم..

هنوز یه مقدار از پوالیی که از کیف گل 
بانو برداشته بودم مونده بود..برای همین 
رفتم تو یه اغذیه و یه ساندویج گرفتمو 

خوردم..



بعدم دوباره زدم تو کوچه وخیابون..نه 
میدونستم کجام نه میدونستم کجا قراره 
برم حتی نمیدونستم این وضع قراره تا 

کی ادامه داشته باشه..
 

بعد از یکی دوساعت گشتن تو خیابونا 
خسته و تشنه رسیدم به یه مسجد..

در باز بودو رفتم داخل..از آب سرد کن یه 
مقدار آب خوردم دیدم در سالنم بازه..
رفتم داخل  کسی نبود نه نگهبانی نه 

خدمتکاری..
رفتم قسمت خواهران و یه گوشه 

نشستم..



تو همون حالت خوابم برد..
چشمامو که باز کردم دیدم هوا تاریک 

شده و خانوما دارن میان که نماز 
بخونن!!

منم نشستم تا نماز تموم شد و یکی یکی 
میرفتن بیرون..منم بلند شدم و از نماز 

خونه اومدم تو حیاط و رفتم تو 
سرویس و دست وصورتمو شستم اومدم 
که برم بیرون..پیشنماز مسجدو چندتا 

مرد جلوی در وایساده بودن..
منم اعتنایی نکردمو از کنارشو رد شدم 

اونام یه طوری نگام کردن..



آخه من خیلی با زنایی که از مسجد 
میومدن بیرون فرق داشتم به لحاظ 

پوشش و ظاهر!!یه شال سفید رنگ که 
انداخته بودم رو سرم و موهام از جلو 
زده بیرون..یه مانتو کوتاه که نهایتا تا 
روی رون پام میرسید و شلوار جین 
نسبتا تنگ و جذبی پام بود..آرایش 

صورتمم که دست گل رعنا بود!!
البته اینا هیچکدومش بخاطر بی بند 

وباری یا از سر دلخوشی نبود..من واقعا 
حوصله و دل و دماغ این چیزارو نداشتم 
همین لباسای تنمم مال نوه های گل بانو 



بود که از تو کمد لباسشون پیدا کرده 
بودم!!

 
تقریبا 50 متر از مسجد فاصله گرفته 

بودم که یه ماشین اومد کنارمو برام بوغ 
زد!!

سرمو چرخوندمو نگاش کردم...دیدم 
پیشنماز مسجده!!

بهم گفت؛جایی میرین سوارشین 
میرسونمتون!!

منم سوارشدمو گفتم..دستتون درد نکنه 
حاج آقا منو تا یه جایی برسونین ممنون 

میشم!!



 دستی به ریش بلندش کشیدو گفت؛حمل 
بر بی ادبی نباشه شمام جای خواهر 

من..اما خواهرم با این وضع ظاهر شدن 
در جامعه زیبنده یک دختر مسلمان 

نیست..حجاب جایگاه زن رو در جامعه 
باال میبره و بد لباسی شان زن رو پایین 

میاره..
گفتم حق باشماس حاج آقا..ولی منم 
بخاطر دلخوشی اینکارو نکردم من 

زندگی سختی رو داشتم...
به هوای اینکه پیشنماز مسجده و مرد 

خدا،مشکالتمو بهش گفتم تا شاید دردمو 
چاره کنه!!



حرفام که تموم شد ازم پرسید..یعنی 
االن جایی رو ندارین که برین!؟

گفتم نه واال اگه شما لطف کنینو کمکم 
کنین یه جایی رو معرفی کنین که من برم 

تا ازین وضع نجات پیدا کنم دعاتون 
میکنم بخدا!!

بهم گفت؛واال االن که شبه ولی فردا 
ممکنه بتونم یه کاری براتون بکنم..حاال 

اگه مایل باشین میتونین امشب و 
تشریف بیارین منزل خودم!!

من ساده ام گفتم برای شما مشکلی پیش 
نمیاد!!؟یعنی خانومتون مشکلی ندارن!!؟

ناراحت نشن یه وقت!!!



خنده ریزی کردو گفت..البته حاج خانوم 
که امشب منزل نیستن!!رفتن منزل ابوی 

محترم!!
گفتم ببخشید حاج آقا من دقیقا متوجه 
منظورتون نشدم!پس چرا منو میبرین 

منزل!!؟
بهم گفت،خب گفتم به جای اینکه خدای 
ناکرده مرتکب گناه بشین!اگر حالل باشه 

بهتره!!!
گفتم چی میگین حاج آقا گناه چیه حالل 

کدومه!!
دوباره گفت،خب اگر مایل باشین برای 
امشب بریم منزل و صیغه محرمیت رو 



جاری کنم تا اینطوری مرتکب گناه 
نشیم..در واقع ثوابم داره!!!

تازه فهمیدم جریان چیه!!خنده تلخی از 
روی حسرت کردمو گفتم؛آها!!پس مسعله 
اینه!!ولی تا جایی که به من میدونم یه 
دختر باکره رو نمیشه صیغه کرد!این کار 

فقط برای زنهای مطلقه اس!!
حاج آقا گفت؛بععععله ولی راهایی هست 

که اگر دو طرف نیاز داشته باشن و 
راضی باشن....

وسط حرفش اومدمو گفتم..نیاز که 
همیشه هست!!اگرم دو طرف راضی 



باشن که دیگه احتیاج به خوندن صیغه 
نیس!!!

اونم از خدا خواسته..گفت بله حق با 
شماس..باشه مشکلی نیس..یک عمر برای 
رضای خدا و مردم زندگی کردیم امشب 

و بزار برای خودم رندگی کنم!!!
بعدم گفت؛باشه حاال که شما راضی 

هستین منم مشکلی ندارم بریم خونه ما!!
هیچی نگفتمو ساکت نشستم سرجام!!تو 

دلم داشتم به به خودم و باورام 
میخندیدم!!دیگه به کی میشه اعتماد کرد 
واقعاا..اون از رعنا که خودش زن بود و 
میخواست منو برای شوهرش لقمه بگیره 



اینم از روحانی و پیشنماز مملکت که 
حاضر شد بخاطر خوابیدن با یه دختر 

کل دینشو بده!!
حاج آقاهم داشت واس خودش حرف 

میزد...
میگفت..خانوم والده فقط تا جایی که 

اسالم اجازه داده در روابط زناشویی ازم 
تمکین میکنه خب منم مردم هستم.. 
وضع جامعه طوری شده که تقریبا 

هرشب احساس نیاز میکنم اما حاج 
خانوم رضایت نمیده!!

رسیدیم به یه میدون بهش گفتم..
همین بغل نگه دار پیاده میشم!



گفت ولی مگه قرار نبود بریم خونه ما!!
گفتم من همچین قراری نزاشتم!

نگه دار وگرنه جیغ میکشم!!
از ترس آبروش نگه داشت..در وباز کردم 
که پیاده شم اما یه حرفایی بدجور رو 
دلم سنگینی میکرد اگه نمیگفتم آروم 

نمیشدم..
بهش گفتم..من 17 سالمه و تا االن 

زندگی سختیو گذروندم تو همین چندماه 
بارها ازم خواستن تن فروشی کنم اما من 
مقاومت کردم اعتقاد داشتم باور داشتم 

به دین!!ولی حاال که میبینم تویی که 
پیشنماز مسجدی که مثال لباس پیغمبر 



تنته به حرفایی که خودت میگی باور و 
اعتقاد نداری..

دیگه برای چیزی ارزش قاعل نیستم..
من فرصت داشتم که تن فروشی کنم اما 
خودمو آواره کوچه و خیابون کردم که 
عفتمو نگه دارم..من بهت پناه آوردم اما 

تو شیطان و مهمون خونه ات کردی!!
برو از همون خدایی بترس که خودت یه 

عمر مردمو ازش ترسوندی!
از ماشینش پیاده شدمو رفتم دور میدون 

یه کنار رویه بلوکه سیمانی نشستم..
ساعت همینطور میگذشت و من دیگه 

حال و حوصله قدم زدن نداشتم!!



همینطور نشسته بودم اصال برام مهم 
نبود که هرکی رد میشدو یه حرفی 

میزد..مرد یا زنش برام فرقی نداشت..
آخر شب بود دقیقا نمیدونم چه ساعتی.. 

یه ماشین جلوم وایساد...یه زن تو 
ماشین بود..

یکم همونجا وایستاد..شیشه رو داد 
پایینو بهم گفت؛فراری ای!؟؟؟

حوصله توضیح دادن نداشتم..گفتم 
آره..فراریم از همه چیزو همه کس!!

 
اشاره کردو گفت؛بیا سوارشو..



یه نگاه به اطرافم کردمو بلند شدمو در 
ماشینو باز کردم و نشستم داخل..

اونم راه افتاد...
یکم بهم نگاه کرد گفت؛چند سالته!؟؟17 

/18 بیشتر بهت نمیخوره!!
گفتم 17!!

_اسمت چیه!؟
+صبا

_تهرانی هستی!؟
+آره

_ننه بابات!؟
+هیچی..نه بابا نه ننه!!

_من زیبام..خاله زیبا صدام میکنن!!



ببینم اهل کار کردن هستی!؟؟
+چه کاری!!؟

_کار دیگه!!!گفتن نداره!!!پولشم خوبه 
خودم حواسم بهت هست!!مثل تو ده 
بیستا دختر دیگه هم هستن واسم کار 
میکن..پول و مشتری با من!!کار از تو..

خونه و لوازم بهداشتیم  با خودم!!هرچی 
باشه بهتر از آوارگیه!!این بیرون پر 

گرگه!!چشم به هم بزنی تیکه تیکه ات 
میکنن نامردا..اما با من کسی چپ 

نگاتون نمیکنه!!
حاال چی میگی!!؟؟

 



بغص گلومو گرفته بود...بعد از اتفاقات 
این یکی دوشب فهمیده بودم که دیگه 

آینده ای برام وجود نداره که بخوام بهش 
امید داشته باشم!!

 
با همون صدای خسته و پر از بغص گفتم 

باشه..هستم!!!
 
 

پایان فصل چهارم
 

همه مردهای زندگی من!!
فصل پنجم

 
 



('خواندن این داستان برای افراد زیر 18 
سال توصیه نمیشود!!)

 
قبول کردم که دیگه آینده ای در انتظارم 

نیست..
خسته شده بودم از مقاومت..
بدم اومده بود از همه چی..

 
تو دلم به پدرمو خواهرم و مادرم لعنت 

میفرستادم که که باعث و بانی این 
شرایط من شده بودن..

یکیشون و منو به مواد فروخت 
دوتاشونم منو تو این شرایط سخت تنها 

گذاشته بودن...



 
زیبا منو برد به یکی از خونه هایی که 
مال خودش بود وارد خونه شدیم غیر 

من 3تا دختر دیگه هم اونجا بودن..
دخترا رو صدا زد..

ریحانه،فریبا،مهدیه...بیاین مهمون 
داریم..

.یکی یکی اومدن..
زیبا منو بهشون معرفی کرد و ازشون 
خواست حواسشون به من باشه..چون 

من تازه وارد بودم..تازه وارد!!!بهتره بگم 
ناوارد!!!



فریبا که به نظر میومد از اون دوتای 
دیگه بزرگتر بود گفت؛هنوز دختره!؟؟؟
زیبا یه نگاه به من کرد و گفت؛راستی 

دختری یا...
گفتم دخترم!!

فریبا گفت؛پس یه مدت براش مشتری 
نفرس اگرم فرستادی یه بچه سال 

بفرس!!
 

زیبا گفت؛باشه بابا خودم کارمو بلدم!!
 

بعدم به فریبا گفت همه جیو بهش 
توضیح بده یکی دوتا عکس بگیر بفرس 
برام فردا براش کد میفرستم..فعال یکی 



دوهفته ای مشتری نمیفرستم..آماده اش 
کنین..

 
 

زیبا حرفاشو به فریبا گفت و رفت..
من موندمو اون سه تا دختر..

فریبا بهم گفت فعال وقت خوابه..فردا 
مفصل باهم حرف میزنیم..

بریم الال!!!
ریحانه و مهدیه رفتن تو یه اتاق..
منو فریبا هم رفتیم تو یه اتاق 

دیگه...فریبا یه تشک برام پهن کردو 
گفت..از این به بلد اینجا میخوابی...اینم 

تشکته..



خودش رفتو سرجاش خوابید منم 
همونجا دراز کشیدمو خوابیدم..

انقد خسته بودم که تا چشمامو بستم 
خوابم برد!!

 
صبح با صدای فریبا بیدار شدم..

_صبا!!؟صبا پاشووو!!پاشو که خیلی کار 
داریم!!

به هر سختی بود از جام بلند شدم...از 
اتاق اومدم بیرون دیدم سه تایی نشستن 

دارن صبحونه میخورن..
گفتم..ببخشید  دستشویی کجاس!؟



فریبا اشاره کرد به در ورودی و 
گفت..همونجا کنار در حال!!

 
با چشمای خواب آلود رفتم دستشویی 

چند دقیقه بعد برگشتم..
دیدم مهدیه و ریحانه که دارن آماده 

میشن که برن بیرون..
فریبا گفت صبا بیا صبحونتو بخور که 

باهات کار دارم بدو سریع..
 

منم نشستم و سریع چند لقمه نون پنیر و 
یه لیوان چایی خوردمو از جام بلند 

شدم..



فریبل گفت..اگه تموم شد سفره رو جمع 
کن ببر تو آشپزخونه ظرفارم جمع کن 

بشور!!
سفره رو جمع کردم ظرف و استکانارم 

شستم..
اومدم دوباره توی حال نشستم..

 
فریبا از اتاق اومد بیرون  و گفت..خیله 

خب باید یه سری چیزارو بهت بگم..
اول در مورد قوانین اونجا یه چیزایی 

بهم گفت..در مورد شستن و جارو کردنو 
درست کردن غذا و اینجور چیزا!!



بعدم گفت..درسته فعال زیبا برات مشتری 
نمیفرسته اما باید یه سری چیزاو 

بدونی..
فعال چون تازه واردی مشتریات میان 

همین جا..
تو یه کد داری که مشتری وقتی میاد 
کدتو میگه..حواست باشه که اشتباه 

نکنی..وقتیم که مشتری کس دیگه میاد 
تا اونجا که ممکنه از اتاق بیرون 

نمیای..مشتری کد و میگه بعدم خودش 
میره طبقه باال..

 



االنم بشین تو اتاق چون یه نفر میخواد 
بیاد با من کار داره!!

 
چند دقیقه بعد آیفون زنگ خورد و فریبا 
جواب داد درو باز کرد بعدم خودش رفت 

بیرون..
دوساعت بعدم صداش میومد که از یه 

مرد خداحافظی میکرد..
اون مرد که رفت فریبا در اتاق و باز کردو 
گفت؛من برم یه دوش بگیرم زود میام..

 
حدود دوهفته گذشت و من فقط کارای 

خونه رو انجام میدادم..



هر روزم یه مرد میومدو با یکی از دخترا 
میرفت طبقه باال..

 
اما بعد از گذشت دو هفته بالخره نوبت 

من شد!!!
فریبا بهم گفت کد 27 مال تویه حواست 
باشه یادتم نره!!بعدم گفت که ساعت 8 

شب یه نفر میاد که باتو کار داره!!
 

استرس زیادی داشتم..آخه بار اولم 
بود..دلم میخواست بزنم زیر همه 

چی..اما دیگه نمیتونستم..
 



ساعت 8 شدو زنگ آیفون به صدا در 
اومد..

فریبا گفت برو جواب بده!!
منم با ترسو لرز گوشی آیفونو برداشتمو 

گفتم..بله بفرمایین!؟؟
_سالم ببخشید زیبا منو فرستاده..برای 

کد 27 اومدم!!
 

صدامو صاف کردمو آروم گفتم..بله درو 
باز میکنم برین طبقه باال..خودم االن 

میام!!
 

صدای پاش اومد که از پله ها رفت باال..



یک دقیقه بعد منم از اتاق اومدم بیرون 
و نفس عمیقی کشیدمو از پله ها رفتم 

باال..
از پله که میرفتی باال فقط یه اتاق اونجا 
بود که درشم دقیقا رو به پله باز میشد..

چند لحظه پشت در ایستادم..
عرق کرده بودم ضربان قلبم رفته بود 

باال!!
 

دوباره یه نفس عمیق کشیدمو رفتم 
داخل...

دیدم یه پسر حدودا 25 ساله با قد نسبتا 
بلند روی تخت نشسته..

 



سالم کردم و روی صندلی جلوی آینه 
نشستم..

صورتم قرمز شده بود خجالت میکشیدم 
نمیدونستم باید چیکار کنم!

اونم همینطوری نشسته بودو منو نگاه 
میکرد!!

خندید و گفت،میخوای همینجوری 
بشینی اونجا!!

گفتم پس چیکار کنم!!؟
دوباره خندیدو گفت..فهمیدم بار اولته!!
سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم..

بلند شد اومد جلو..



دستامو گرفت و از روی صندلی بلندم 
کرد..

بعدم شروع کرد یکی یکی همه لباسامو 
در آوردو خودش شروع کرد..

من هیچکاری بلد نبودم و برای هرکاری 
خودش چندبار بهم توضیح میداد!!

هر طوری که بود دوساعت گذشت و 
اولین تجربه من تموم شد..مشخص بود 
اون طور که باید و شاید بهش خوش 

نگذشته!!اینو از چهره اش میشد فهمید..
بعد از تموم شدن کارش لباسشو پوشید 

و خداحافظی کردو رفت..



منم دونه دونه  لباسام و تنم کردمو آروم 
آروم از پله اومدم پایین!

ریحانه و مهدیه دویدن پایین پله ها و 
سرو صدا میکردن و منو عروس خانوم 

صدا میزدن!
 

منم خجالت کشیدمو قرمز شدم..
چیزی نگفتم و رفتم پایین..

فریبا بهم گفت اشکال نداره هممون بعد 
از بار اول همینطور بودیم!

بعد به مهدیه اشاره کردو گفت..البته 
بعضیا قبل از اینکه بیان اینجا با 



دوسپسرشون رفتن حجله ولی منم همین 
حسو داشتم!!

 
به هرحال اونروز گذشت و اتفاقی که 
افتاد این بود که من دیگه دختر نبودم!!

یادم نمیاد بعد از اون با چندتا مرد 
خوابیدم ولی فقط چنتاشون بودن که 
برام جالب بود و ماجراشون و یادم 

مونده..
نفر بعد..

یه پیرمرد بود که همسرش رو چند سال 
پیش از دست داده بود



میگفت چندبار به بچه هاش گفته  که 
براش زن بگیرن اما قبول نکردن..

اسمش سلیمان بود..
سلیمان خیلی عالقه ای به نزدیکی 

نداشت هربار که میومد نهایتا 20 دقیقه 
طول میکشید..

بقیه وقتشو دوسداشت بغلش کنم و 
باهاش حرف بزنم و نوازشش کنم..

بعد از چند بار که اومدو رفت..
به زیبا زنگ زده بودو برای یه روز کامل 

منو رزرو کرده بود..
اونروز باهم رفتیم بیرون شهر تا تاریک 
شدن هوا بیرون بودیم تو مسیر برگشتم 



رفتیم یه رستوران بین راهی..
مشغول خوردن شام بودیم که سلیمان 
گفت..اگه کارم این نبود حاضر بود با 

وجود مخالفت بچه هاش منو عقد کنه!!
اما با این شرایط....منو فقط براهمین 

میخواد!!
 

مرد پولداری بود به غیر از پولی که به 
زیبا میداد هر بار بعد از تموم شدن کارش 
قبل رفتن معموال دوتا تراولم به خودم 

میداد یا برام کادو میخرید..
یک ماهی بود که مداوم میومد اما 

نمیدونم چیشد که دیگه نیومد..



نفر بعد که یادم مونده..
یه پسر فلج بود که باباش میاوردش!!

اسمش رضا بودو 21 سالش بود...
دو سال پیش با موتور تصادف کرده بود 
و قطع نخاع شده بود..باباش با ویلچر 
میاوردش و کارش که تموم میشد باز 

میبردش..
اصال از جاش تکون نمیخورد اصال هیچ 
حسی نداشت...حتی ارضا نمیشد..اما 

باباش میگفت دکترش گفته اگه یه جنس 
مخالف بهش دست بزنه باعث ترشح یه 
جور هورمون تو بدنش میشه در واقع از 



لحاظ ذهنی ارضا میشه و برای 
سالمتیش بهتره..

 
من که از حرفاش سر در نمی آوردم یه 

جورایی برام مهمم نبود..من یکی 
دوساعت باهاش بودم و پولمو میگرفتم..

 
اما نفر بعد که برای خودم جالب بود با 

بقیه فرق داشت..
یه مدتی بود که زیبا میگفت تو دیگه راه 
افتادی لزومی نداره که حتما مشتریات 

بیان تو خونه..میگفت از این به بعد برات 
بیرون قرار میزارم توام مثه بقیه باید 

بری!!



یکی دوبار با مشتریا قرار گذاشتمو رفتم 
خونه خودشون اما ایندفعه فرق میکرد..
یه روز زیبا بهم زنگ زدو یه آدرس بهم 
دادو گفت اونجا  که رسیدی بشین تو 
ایستگاه اتوبوس یه پژو 405 مشکی 
رنگ میاد دنبالت..ساعت 8 شب اونجا 

باش!!
 

منم طبق برنامه رفتم سر قرار و نشستم 
تو همون ایستگاه اتوبوس..

راس ساعت 8 شب بود که یه 405 
مشکی رنگ با همون مشخصاتی که زیبا 
گفت اومدو جلوی ایستگاه نگه داشت..



مشخصات که درست بود اما راننده اش 
یه دختر محجبه چادری بود!!

گفتم نه بابا این نیس..این همه 405 حاال 
دوتاشونم دقیقا شبیه هم..مگه چیه!!

 
اما یه ده دقیقه گذشتو دیدم انگار قصد 

رفتن نداره..
من به اون نگاه میکردمو اون به من!!
بهم اشاره کرد!!منم بلند شدمو رفتم 

جلو..
بهم گفت کد 27 تویی!؟؟منو زیبا 

فرستاده!!
 

گفتم کد 27 منم ولی شماااااا...!!؟



خندید و گفت سوارشو بهت توضیح 
میدم!!

سری تکون دادمو تو دلم گفتم خدا بخیر 
کنه!!

در و باز کردمو نشستم!!
راه افتاد..

یاد رعنا افتادم که منو واس شوهرش 
میخواست!!

بهش گفتم چیه نکنه توام منو واس 
شوهرت میخوای!!

خندید و گفت نه من مجردم!
یاد اون پسر فلجه افتادم و گفتم نکنه 

داداشت فلجه و منو برای داداشت 



میخوای!،؟
دوباره خندیدو گفت..اوال که داداشم 
سالمه دوما خودش زنو بچه داره..نه 

واس دادشمم نمیخوام!!
 

گفتم کس دیگه ای نمیمونه!!
خندیدو گفت به مغزت فشار نیار واس 

خودم میخوام!!
تا اینو گفت..چشمام گرد شدو 
گفتم..چی!!!؟واس خوووودت!!؟

خندید و گفت؛آره..واس خودم..چیه مگه 
من آدم نیستم!!

گفتم آخه تو که دختری!!



گفت؛باشم مگه دخترا احساس نیاز 
نمیکنن!!

گفتم خب این همه پسر!!
گفت،یه مدت حالم خوش نیس!!

خانوادمم مذهبین..از رابطه با پسرم 
میترسم!!تو رو انتخاب کردم چون اوال 

غریبه ای دوما کسی بهمون شک 
نمیکنه..سوما خطری تهدیدم 

نمیکنه...دوساعت باهمیم بعدم هرکی 
میره پی زندگیش!!

گفتم باشه مسعله نیس ولی من تا حاال با 
دختر نبودم..بلد نیستم!!

خندید و گفت؛اشکال نداره اون با من!!



 
اسمش محیا سادات بود!!24 ساله خیلی 
باحجاب بود هر چی فکر میکردم اصال 

بهش نمیخوررد اینکاره باشه!!
 

رسیدیم در خونشون..
زنگ زد..

مادرش دروباز کرد..
خیلی ریلکس و طبیعی رفتیم تو 

خونشون با مادرش سالم و احوال پرسی 
کردیم..

محیا منو به مادرش سیمین معرفی کردو 
گفت که قراره باهم درس بخونیم..



به مادرش گفت ما میریم طبقه باال کسی 
مزاحم درس خوندمون نشه!!

مادرشم گفت قراره نیم ساعت دیگه با 
پدرش برن عیادت یکی از 

اقوامشون..گفت راحت باشین کسی 
خونه نیس!!

محیا تا اینو شنید انگار داشت از 
خوشحالی منفجر میشد!!

دستمو گرفت و با سرعت تو پله ها 
میدوید!من بدبختم پشت سرش باهمون 

سرعت میرفتم تا نخورم زمین..
رفتیم تو اتاقش..



خیلی سریع چادر و مانتوشو در آورد و 
پرت کرد یه طرف..

حاال فقط یه تاپ و شلوار پارچه ای 
مشکی تنش بود!!

رفت سراغ لپ تاپشو از تو یه پوشه یه 
فیلم پخش کرد!!

تو اون فیلم دوتا زن داشتن باهم حرف 
میزدن..

محیا برگشت رو به منو گفت..تو چرا 
هنوز نشستی!!

گفتم پس چیکار کنم!!!؟؟
گفت؛ای بابااااا پاشو لباساتو در بیار دیگه 

االن شروع میشه!!



با تعجب گفتم چی شروع میشه!!!؟
دوباره گفت ای وااااای فیلم دیگه!!

خودش اومد سمتمو لباسامو از تنم در 
آورد!!

من فقط لباس زیر تنم بود خودشم شلوار 
و تاپشو درآورد و مثله من شه!!
فیلمم یواش یواش شروع شد...

محیا گفت..خب حاال هر کار این دوتا 
کردن ماهم میکنیم!!

همون کارم کردیم..حالش خیلی بد 
بود..واقعا داغ بود اصال نمیفهمید داره 
چیکار میکنه..اصال دست خودش نبود..

نفهمیدم من مشتریم یا اون!!



یک ساعت و نیم مداوم باهم ور رفتیم تا 
بالخره لرزید و افتاد روی تخت و کال از 

حال رفت!!
من بلند شدم و فیلمو قطع کردمو یواش 

یواش لباسامو پوشیدم..
دوساعتمون تموم شده بود..دیدم 

اینطوری ولش کنم و برم خیلی بده!!یه 
وقت یکی میاد تو این وضع محیا رو 

میبینه و براش بد میشه!!
رفتم کنارش نشستم و چند بار صداش 

زدم تا به هوش اومد!!
چشماشو باز کردو دید من لباس 

پوشیدم!!



با تعجب گفت کجا!!؟
گفتم تایمت تمومه دیگه باید برم!!

سراسیمه بلند شد و بی اختیار بغلم کردو 
لباشو گذاشت رو لبام!!!منم ناخواسته 
همراهیش کردم ولی خیلی زود خودمو 

کشیدم عقب!!
محیا گفت..نه نمیزارم بری!!

گفتم نمیشه باید برگردم خونه!!
محیا گفت نه نمیزارم االن خودم زنگ 
میزنم به زیبا و واس امشب تا صبح 

اینجا نگهت میدارم!!پولشم هرچقدر باشه 
میدم!!



گفتم نمیدونم واال زنگ بزن به زیبا اگه 
اجازه داد من مشکلی ندارم!!!

 
محیا به زیبا زنگ زدو اوکیو گرفتو من 

کل شب و با محیا بودم..
قبل اینکه پدرومادرش بیان دوتایی 

رفتیم حموم و یبارم اونجا ارضا شد..بعد 
از حمومم دوباره اومدیم تو اتاق تا صبح 

دوسه بار دیگه!!هر بارم نزدیک یک 
ساعت از حال میرفت!!

صبحم ساعت 9 صبح منو رسوند یه 
جایی نزدیک خونه..قبل اینکه پیاده شم 

یبار صدام زد تا برگشتم که نگاش 



کنم..بی هوا لباشو گذاشت رو لبام!!!یکم 
همونطوری موند!!بعد سرشو کشید عقب 

و خندیدو گفت..حاال برووووو....
 

بعد از اون روز چندبار دیگه ام زنگ زد به 
زیبا و باز به بهونه درس خوندن رفتیم 

خونشون..
محیا بهم پیشنهاد داد که شماره خودمو 
بهش بدم تا از این به بعد به جای اینکه 
به زیبا زنگ بزنه به خودم زنگ بزنه و 
جای اینکه نصف پولو زیبا برداره همه 

پول مال خودم باشه..



اما من قبول نکردم و بهش کفتم زیبا 
حتما میفهمه..

ولی محیا گفت واسه اینکه زیبا شک نکنه 
هفته ای یبار به زیبا زنگ میزنه هفته ای 
یبارم به خودم..گفت پول خوبیم بهم 

میده..منم قبول کردم..
حدود دوماه با این شرایط باهم بودیم..

بعد از یکی دوماه محیا گفت که میخواد 
ازدواج کنه واس همین دیگه نمیخواد 

ادامه بده..فقط واس بار اخر باهم رفتیم 
خونشون و بعد تموم شدن کار به جز 

پول محیا یه گوشی موبایل گرون قیمتم 
بهم هدیه داد!!



اون بار آخری بود که محیا رو دیدم..
 

باز هم افرادی بودن کن باهاشون بودم!!
 

پایان فصل پنجم
 
 

همه مردهای زندگی من!
فصل 6 (پایان)

 
نویسنده/کمال فرزادپور

 
 

(خواندن این رمان برای افراد زیر 18 
سال توصیه نمیشود)



 
 

نزدیک یک سال بود که برای زیبا کار 
میکردم..

دیگه اون دختر خجالتی روزای اول 
نبودم..

آدمای زیادی و دیده بودم و باهاشون 
وارد رابطه شده بودم..هر کدوم از اونا 

دلیل خودشون برای انجام اون کار 
داشتن..

 
من دیگه تو اون خونه با فریبا و ریحانه 

و مهدیه نبودم..



بعد از یکسال کار،کار که چه عرض 
کنم،تن فروشی و خوابیدن با اینو 

اون،میتونم بگم پول خوبی بدست آورده 
بودمو یه خونه برای خودم اجاره کردم..
خونه خوبی بود.. تر تمیز و مرتب،دوتا 

اتاقم داشت..برای مواقع ضروری 
استفاده میکردم..گاهی اوقات که دخترا 
جایی نداشتن برن میومدن تو یکی از 

اتاقای خونه من!
 

همونطور که گفتم هرکی دلیل خودشو 
داشت نمیدونم اون دلیل درست بود یا 



غلط اما هرچی که بود اون آدمو به اونجا 
کشونده بود..

یادمه زیبا مردی حدودا 30 ساله ای به 
اسم کامران رو فرستاده بود که مشکل 

زود انزالی داشت و میگفت بخاطر همین 
مشکل تقریبا زندگیش داشت به هم 

میخورد..
بار اولی که اومده بود خجالت میکشید 

بهم دست بزنه..
و من خودم شروع کننده ماجرا بودم یکم 

که بغلش کردمو دس کشیدم رو تنش 
دیدم به خودش لرزید و شل شد!!ولم 
کردو رفت عقب !!بهش گفتم چی شد!!!؟



سرشو انداخت پایین و گفت ارضا شدم!!
گفتم به همین زودی!!؟

گفت؛آره دست خودم نیس..نمیتونم 
حضوری با کسی نزدیکی کنم..

گفتم پس چطوری!؟
بهم گفت معموال وقتی تو خونه تنهاس 
میره تو فضای مجازیو به یه نفرو پیدا 
میکنه و باهاش چت میکنه تا ارضا شه!!
گاهی وقتا هم که یه دختر پیدا نمیشه تا 
باهاش چت کنه خودشو جای دخترا جا 

میزنه و با پسرا چت میکنه!!
میگفت دیگه خسته شده از این وضع!!



بهش گفتم..میخوای ماهم چت کنیم 
باهم!!؟

گفتم کاری نداره تو همینجا بشین منم 
میرم تو حال..از اونجا با گوشی چت 

میکنیم!!چطوره!!؟
خوشحال شدو قبول کرد..

منم رفتم توی حال رو مبل دراز کشیدمو 
اونم تو اتاق بود..

حدودا یک ساعت طول کشید و تو یک 
ساعت دوبار ارضا شد..

بعد از اون روزم دوبار دیگه اومدو بازم 
باهم چت میکردیم..اما هربار مدت ارضا 

شدنش بیشتر طول میکشید..



بار سوم که اومد بازم رفت تو اتاقو منم 
روی مبل بودم..داشتیم چت میکردیم که 

یهو دیدم در اتاق و باز کردو اومد 
سراغم!!!انگار مشکلش کال حل شده 

بود!!!
 

بعد از اون یبار دیگه هم اومد و گفت که 
مشکلش با خانومش حل شده و دیگه 

نمیخواد بیاد پیشم..
کامران رفت اما هنوز بودن کسایی که 

میومدن..
نفر بعد که یادم مونده یه پسر پولدار 

خجالتی بود اسمش سامیار بود و خیلیم 



از لحاظ مالی تامین بود اما به شدت 
خجالتی بود و میگفت که هرگز دستش 

به جنس مخالف نخورده..
اولین باریکه اومده رفتارش طوری بود 

که منو یاد اولین بار خودم انداخت!
همینطوری روی تخت نشسته بود..

خندیدمو گفتم نکنه میخای تا آخر تایمت 
همینجوری اونجا بشینی!!؟

گفت آخه نمیدونم چیکار کنم!
گفتم فهمیدم بار اولته!

سامیار گفت آره واقعا بار اولمه!
 



میگفت یه دخترو دوسداشته اما 
هیچوقت جرات نداشته بره جلو بهش 

بگه..اون دختره ام با یه نفر دیگه ازدواج 
کرده!

 
اولین بار خودم رفتم جلو لباساشو 

درآوردمو انقد بوسیدمش تا بالخره اونم 
یخش شکست!

نزدیک سه ماه بود که سامیار به طور 
مداوم هر هفته میومد!

بار آخر باهم رفته بودیم رستوران که 
سامیار بهم گفت؛دست از این کار بکش و 
فقط بامن باش..هرچقدر پول زیبا بهت 



میده من بهت میدم..من ازت خوشم 
اومده ولی خب نمیتونم با این قضیه 

کنار بیام که تو هرشب کنار یه نفر 
میخوابی!ولی میتونم کاری کنم که دست 

از این کار بکشی..جای اینکه هرشب 
بایکی باشی فقط بامن باش..

 
یکم رفتم تو فکر و بعد به سامیار گفتم 
نه نمیتونم پیشنهادتو قبول کنم اگه تو 
در موردم همچین فکری داری دیگه از 
زیبا منو نخواه چون من دیگه نیستم..

 
بعد از اون شب به زیبا گفتم که از این به 
بعد هروقت سامیار زنگ زد بگو کد 27 



رزرو شده!
 

من یه جورایی به این کار معتاد شده 
بودم..

میدونستم اینکار کار کثیفیه..واقعا از این 
کار لذت نمیبردم ولی نمیتونستم ازش 

دست بکشم مثل گدایی که به دست دراز 
کردن جلوی اینو اون عادت کرده..

منم دقیقا همین حسو داشتم و به این 
کار اعتیاد پیدا کرده بودم!

نزدیک یک سال دیگه هم گذشت..
یه روز زیبا زنگ زدو آدرس یه هتل و داد 
و گفت وقت رسیدم هتل برم پذیرش و 



بگم نظافت چی اتاق 450 هستم!!اونا 
خودشون در جریانن!!

 
منم دقیقا همینکارو کردم..

مسعول پذیرش منو راهنمایی کرد و من 
رفتم طبقه 4 هتل..وارد یه راه رو شدمو 
اتاق 450 رو پیدا کردم درو باز کردمو 

رفتم داخل..
دیدم رو به روی در یه مرد هیکلی با 

لباس سفید عربی نشسته..
سالم کردم  اونم به عربی یه چیزی گفت 

که خیلی واضح متوجه نشدم..



روبه روش وایساده بودم..همینجوری به 
عربی حرف میزدو من متوجه نمیشدم..

از جاش بلند شدو اومد کنارم وایساد  یه 
چرخی دورم زدو و خوب نگام کرد..

منم داشتم نگاش میکردم..قشنگ دوتا 
سروگردن از من بلند تر بود!!

دوباره یه چیزی گفت و من نفهمیدم..با 
دستش اشاره کرد به لباسم!فهمیدم که 

باید لباسمو در بیارم..
منم لباسامو در آوردمو با لباس زیر روبه 

روش ایستاده بودم..دوباره اومد 
نزدیکم..جلوم زانو زد و سرشو نزدیک 

تنم کردو بو میکشید!!



رونای پامو بو میکشید میبوسید و 
همینطوری چرخید و رفت پشتم..باسنم 
میبوسید..اما یه دستشو برد باال با کف 

دستش محکم زد رو باسنم..درد 
وحشتناکی داشت..آییی گفتم و یکم 

رفتم جلو ولی این کار باعث شد بیشتر 
تحریک بشه..بلند شدو اومد روبه روم 

ایستاد و بغلم کردو محکم فشارم میداد 
و دوباره چند بار با دستش محکم زد رو 

باسنم..انگار هار شده بود..دیگه 
نمیتونستم تحمل کنم اعصابم خورد شده 
بود..یه مجسمه سفالی کوچیک رو میز 
بود..خودمو کشوندم سمتش..حواسش 



نبود مجسمه رو برداشتمو محکم کوبیدم 
تو سرش..داد کشید و ولم کردو رفت 
عقب..سرش پر خون شده بود دستشو 

گذاشت رو سرشو بعد اورد جلو 
چشماش..تا خونای روی دستشو دید از 
حال رفت و افتاد رو زمین!!منم لباسامو 

پوشیدمو زدم بیرون فرار کردم!!
 

نمیدونم چه بالیی سرش اومد فقط تا 
میتونستم از اونجا دور شدم..

بعدم زنگ زدم به زیبا و با عصبانیت بهش 
گفتم اگه دفعه دیگه همچین مشتریای 

برام بفرسته دیگه نیستم..



زیبا گفته باشه دیگه برات از این مشتریا 
نمیفرستم..حاال چرا زدی سر بدبختو 

شکوندی!!اینو که گفت خیالم راحت شد 
که طرف زنده اس..هرچی از دهنم در 
اومد بهش گفتمو گفتم حقشه مردک 

حیوون!!
بعد از اون روز قشنگ مشتریارو چک 

میکردم ببینم طرف کیه بعد میرفتم یا 
میزاشتم بیاد تو خونه!!

اما تمام روبطه هام تو چارچوب کاری 
بود که میکردم و هرگز با هیچکس خارج 

از کارم رابطه نداشتم تا اینکه سوپر 
مارکت سر کوچمون یه پسر جوون 



 استخدام کرد..اسمش سینا بود و 25 
سالش بود

هر وقت میرفتم مغازه که واسه خونه 
چیزی بگیرم یه جوری نگام میکرد  یا 
مثال هوامو داشت گاهی وقتام هول 

میشد جنسا از دستش میفتاد!!
یه مدتی گذشت تا اینکه یه روز فریبا 
زنگ زدو گفت میخوان با بچه ها دست 
جمعی واسه شام بیان خونه من..بهم 

گفت تو برو همه چی بخر ما شب میایم 
باهات حساب میکنیم..

منم رفتم سوپر سر کوچه و کلی خرت و 
پرت خریدم..انقد که نمیشد تنهایی 



ببرمشون خونه..
سینا بهم تعارف کردو گفت بزارین تا 

خونه براتون بیارم..
منم از خدا خواسته..

باهم خرت و پرتایی که خریده بودمو 
برداشتیمو راه افتادیم سمت خونه..تو 
راه سر حرفو باز کردو در مورد مساعل 

مختلف حرف میزد..
از اون روز به بعد هربار میرفتم مغازه 

کلی باهم میگفتیمو میخندیدیم..تا اینکه 
یه روز..

وقتی رفتم تو مغازه سینا بهم ابراز 
عالقه کردو همش میخواست از عالقه 



ش به من بگه اما من هی تفره میرفتم و 
حرفو عوض میکردم!

سینا ناراحت شدو گفت چرا انقد تفره 
میری یبار بگو ازت خوشم نمیادو تموم!!
گفتم اصال بحث این نیس که من ازت 

خوشم میاد یانه!!
بهم گفت پس مسعله چیه!؟

گفتم سینا تو اصال منو نمیشناسی!!
خندید و گقت،خب توام منو نمیشناسی!

یکم که بگذره شناخت پیدا میکنیم!!
گفتم موضوع این نیست..من اونی 

نیستم که تو فکر میکنی!!



پس موضوع چیه..اتفاقا تو همونی که 
من میخوام...

سرمو تکون  دادمو گفتم نه..نمیتونم 
همه چیو بهت بگم..شرمندم ما نمیتونیم 
باهم باشیم..بزار رابطمون در حد دوتا 

همسایه بمونه!!
 

سینا گفت..خیله خب باشه پس تو حق 
همسایگی میخوام امشب شام دعوتت 
کنم بریم رستوران!!قول میدم هیچی 

نپرسم..فقط حرفای معمولی..بریم شام 
بخوریمو برگردیم!!



یکم بهش خیره شدم...بعد گفتم اگه قول 
میدی که هیچی ازم نپرسی باشه میام!!

اما فقط همین یبار!!
_باشه قول میدم...ساعت 8 شب بیا سر 
کوچه بشین تو ایستگاه اتوبوس..منم با 

موتور میام!
 

قبل رفتن سر قرار یه دوش گرفتم و یکم 
آرایش کردمو و یه لباس مناسبم پوشیدم 

و رفتم نشستم تو ایستگاه 
اتوبوس..هنوز 8 نشده بود که سینا 

پیداش شد..



اولین بار بود که قرار بود باهم بریم 
بیرون اما من بدون هیچ چک و چونه ای 
دستشو گرفتم و راحت سوار موتورش 
شدم در طول مسیرم خیلی راحت بهش 

دست میزدم!!خب انقد تو زندگیم با 
مردای مختلف بودم که دیگه اصال محرم 

و نامحرم حالیم نبود!!
بی حیا و سبک نبودم اما واقعا از یه 
دست زدن معمولی به بدن سینا هیچ 

حسی بهم دست نمیداد!!
 

بعد از حدودا 20 دقیقه رسیدیم 
رستوران و شاممون و خوردیم و سیناهم 



همونطور که قول داده بود هیچی ازم 
نپرسید و بعد از خوردن شام منو رسوند 

سر کوچه و رفت!!
 

اون شب اولین بار بود که رفتیم 
بیرون..اما اخرین بار نبود..چون چند روز 

بعد دوباره سینا ازم خواست که بریم 
بیرون..

و این بیرون رفتا مدام تکرار میشد..
تقریبا هفته سه بار و به راحتی باهم 

میرفتیم بیرون..
دیگه رابطمون یه رابطه معمولی نبود..



سینا بدجور بهم وابسته شده بود و این 
وابستگی منو خیلی اذیت میکرد..چون 

منم بهش حس پیدا کرده بودم و از 
طرفی میدونستم که ما نمیتونیم باهم 
بمونیم چون اگه سینا بفهمه من چیکاره 
ام!!قطعا هم دلش بدجور میشکنه هم 

منو نمیخواد!!
با وجود اینکه دوسش داشتم پا رو دلم 
گذاشتمو بهش گفتم که دیگه نمیخوام 

ببینمت!
اما سینا شدیدا اصرار میکرد و 

میخواست دلیلشو بدونه!!بهم گفت که 
نگم علتش چیه دست بردار نیست!!



 
 

منم تصمیم گرفتم که بهش همه چیو 
بگم..اما نه به صورت زبونی و 

کالمی..بلکه میخواستم به چشمش 
خودش ببینه!!

یه شب که زیبا زنگ زدو واس ساعت 8 
واسم مشتری رزرو کرده بود..به سینا 

گفتم میخوای علتشو بدونی!!پس ساعت 
8 شب بیا به آدرسی که برات مسیج 

میکنم!!
 

آدرسو براش فرستادم..



خودمم آماده شدمو ساعت 7 بود که از 
خونه زدم بیرون..

جلوی یه پارک با مشتری قرار گذاشته 
بود..

راس 8 شب جلوی پارک بودم که مشتری 
که یه مرد میانسالی بود با یه شاسی بلند 
مشکی اومد دنبالم..منم سوار شدمو راه 

افتادیم..
از تو آینه میدیدم که سینا داشت با 

موتورش دنبالمون میومد..اما یکم که 
اومد فهمید جریان چیه و وایساد و دیگه 

دنبالمون نیومد..



حدود 10 شب بود که داشتم برمیگشتم 
خونه..

دیدم سینا تکو تنها تو مغازه نشسته!!
رفتم داخلو سالم کردم..
به سختی جوابمو داد..

اعتنایی نکردمو گفتم..حاال فهمیدی چرا 
میگفتم نه!!

سینا گفت آره..ولی خیلی دیر فهمیدم!!
 

گفتم اتفاقا به موقع فهمیدی..حاال برو 
پی  زندگیت..

ازش خداحافظی کردمو رفتم خونه..



صبح روز بعد که رفتم مغازه تا صبحانه 
بخرم..دیدم پشت شیشه یه کاغذ 
چسبوندنو روش نوشته..(به یک 

فروشنده آقا نیازمندیم)
سینا از اونجا رفته بودو دیگه هیچوقت 

ندیدمش!!
 

منم دوباره برگشتم تو مسیر زندگی 
خودم!!.

یه مدت گذشت و کال سینارو فراموش 
کردم و کامال سرگرم زندگی خودم بودم..

مشتریامم میومدنو میرفتن .



یه روز زیبا زنگ زدو یه آدرس بهم دادو 
گفت برو به این آدرس..مشتری گفته 

نمیتونه از خونه بیاد بیرون!
منم طبق معمول رفتم به آدرسی که زیبا 

داده بود..
رسیدم پشت در زنگ زدم یه نفر جواب 
داد گفتم کد 27 هستم!!گفت بله بله زیبا 

شمارو فرستاده!!بیاین داخل..
 

در باز شدو رفتم داخل..یه ساختمون سه 
طبقه بود..باید میرفتم طبقه سوم..

وارد سرویس پله که شدم یهو دلم شور 
افتاد!



باهر قدمی که بر میداشتم و یه پله رو 
میرفتم باال؛یه ندایی یه حسی بهم 

میگفت برگرد!!میگفت نرو....
اما گوش نمیدادم و میرفتم باال..

رسیدم پشت در خونه..
در زدم در باز شد..

وارد که شدم یه پسر حدودا 21 ساله 
اومد به استقبالم و باهم خوش وبش 

کردیم..
خیلی خوش برخوردو با احترام منو 
راهنمایی کرد تو یه اتاقو گفت تا شما 

لباستو در بیاری منم میام!!



منم رفتم تو اتاقو داشتم یکی یکی 
لباسامو در میاوردم!!شلوارمو تا نیمه 

کشیده بودم پایین که یهو..یادم اومد که 
زیبا گفت..طرف پاش شکسته و نمیتونه 
بیاد بیرون!!ولی اینکه ....!!داشت راحت 
راه میرفت!!فهمیدم یه خبراییه..تا اومدم 

شلوارمو بکشم باال در باز شدو چندتا 
پسر جوون وارد اتاق شدن!!

ریختن سرم!!شروع کردم به جیغ کشیدن 
اما یکیشون که قد نسبتا بلندیم داشت با 
دستش جلوی دهنم و گرفت..با دستام 
محکم شلوارمو گرفته بودم اما دونفری 

منو گرفتنو دوتای دیگه ام به زور 



شلوارمو در آوردن..شروع کردن به ور 
رفتن به بدنم..هیچی حالیشون 

نبود..انگار یه چیزی مصرف کرده بودن!!
منو دستمالی میکردنو به شکل عجیبی 

میخندیدن!
یکیشون موهامو میکشید..

یکیشون دستشو برد بین پاهامو 
انگشتشو برد زیر لباس زیرمو محکم کرد 
تو آلتم!!حالم خیلی بد شده بود و هیچ 
کاری ازم بر نمیومد!!گریه میکردم!!اما 

هیچ تاثیری روشون نداشت!!دیگه ناامید 
شده بودم!فهمیدم که کارم تمومه!!



اونام داشتن آماده میشدن که بهم تجاوز 
کنن!!یکشون منو با زو چرخوندو 

چسبوند به دیوار..
چشمامو بسته بودم فقط زار میزدم که 
یهو سر وصدا بلند شد..یکی میگفت 

ولش کنین نامرداااا..
سرمو برگردوندمو نگاه کردم دیدم همون 
پسره اس که در وبرام باز کرد!!اون چند 
نفرو که حسابی مست بودن پرت کرد 
اینور اونور منو از بینشون کشیدو برد 
بیرون اتاق!!لباسمو داد بهمو گفت تا 

درونشکستن لباستو بپوشو برو پایین تا 
منم بیام!!اینجا نمون!!



منم با تمام سرعت لباسامو تنم کردمو 
فرار کردم..نمیدونم چجوری خودمو 

رسوندم پایین!!
رسیدم پایین و پشت یه ماشین مخفی 
شدم ..یک دقیقه بعد همون پسر اومد 

بیرون..اطراف و نگاه میکردو دنبال من 
نیگشت انگار..

از پشت ماشین اومدم بیرون و خودمو 
بهش نشون دادم..

سریع اومد سمتم دستمو گرفت منو برد 
جای ماشینش در و زدو گفت سوار شو!

نشستم تو ماشینو فرار کردیم..



یه چندتا خیابون اونطرفتر نگه داشت و 
رفت برام یه بطری آب گرفت و آورد..

آب خوردمو یکم حالم جا اومد...
گفتم اونجا چه خبر بود!!اونا کی بودن!!
بهم گفت..اونا دوستای من بودن منم با 
اونا بودم..تو اولین دختری نبودی که این 

بالرو سرش میاوردیم!!
گفتم پی چرا اینکارو کردی!؟

بهم گفت؛خودمم نمیدونم..یهو یه حسی 
بهم گفت بسه!!تا کی!!چقدر گناه!!

بهم گفت..من اینبار بار آخرم بود توام 
توبه کن و دست بردار!!

ممکن بود اتفاق بدتری برات بیفته!!



یکم که حالم بهتر شد منو رسوند نزدیک 
خونه و رفت..

بعد از اون شب تا دوماه قید همه چیو 
زده بودم...میترسیدم..زیبام که زنگ 

میزد میگفتم نه..
اما یه شب زنگ زدو خیلی اصرار کرد..

گفت طرف آدم حسابیه!!
 

منم قبول کردم ولی بهش گفتم اگه شک 
کنم بر میگردم!

 
ساعت 6 عصر بود که رفتم سر قرار..کنار 
خیابون ایستاده بودم که یه ماشین مدل 

باال سفید رنگ کنارم ایستاد..



شیشه هاش دودی بودو چیزی مشخص 
نبود..

شیشه ماشینو داد پایین..
 
 

وااای چه چهره جذابی!!
موهای مرتب قهوه ای رنگ چه چشم و 

ابرویی..با اینکه مرد بود اما واقعا 
چشمای درشتی داشت...یه ته ریشم 

گذاشته بود که واقعا خیلی بهش میومد!!
 

محو جذابیت چهره اش شده بودم..
دوسه بار گفت:ببخشید..ببخشید خانوم 

باشمام!!!



 
به خودم اومدمو گفتم...بله بله 

بفرمایین!!
گفت؛کد 27 شمایین!؟

گفتم بله خودمم..
بهم گفت؛پس لطفا سوارشین..
منم در و باز کردمو نشستم..

چه بوی خوبی میداد!!
نمیدونستم دقیقا کجا میریم..انقد 

محوش شده بودم که ترسمو کال یادم 
رفته بود!!

وارد یه منطقه شدیم که پر بود از 
ساختمونای سر به فلک کشیده!!



همه آدماش شیک و با کالس بودن کمتر 
میشد ماشین مدل پایین پیدا کرد!!

 
وارد یه کوچه شدیم..

دوطرفش پر از درخت بود..
جلوی یه در سفید رنگ بزرگ نگه داشت..

با ریموت درو باز کردو رفتیم داخل!
وااای خدا من قصری بود برای خودش!!

یه عمارت مجلل دقیقا شبیه فیلما..
ماشین و پارک کردو دو نفری رفتیم 

داخل..
وارد یه سالن شدیم که دور تا دورش در 

بود..



یه راه پله هم بود که میرفت باال..
از پله رفت باال منم دنبالش 

رفتم..اونجاهم باز چندتا اتاق دیگه بود..
دوتایی وارد یه اتاق شدیم ..

اتاق خواب بود..
ولی بزرگتر از حال خونه من!!یه کمد 

لباس خیلی شیک و بزرگ یه دیوارو کامل 
گرفته بود..یه آینه خیلی بزرگم یه طرف 
دیگه یه کنسولم کنارش که روش انواع و 

اقسام لوازم آرایش اونم از بهترین 
مارکا..یه طرفم یه تخت خواب دونفره 

خیلی خوشکل!!
 



بهم گفت شما چند لحظه همینجا باشین 
االن میرسم خدمتتون..

اینو گفت و رفت بیرون..
رو تخت نشستمو استرس اومد سراغم!
میترسیدم که دوباره همون اتفاق قبل 

بیفته!
همینطوری نشسته بودم 

 
که با یه سینی که روش دوتا لیوان بود 

وارد شد..
یه جورایی خیالم راحت شد که تنهاس..

 
سینی رو گذاشت و گفت..خب بریم سر 

اصل مطلب..



فهمیدم منظورش چیه..
شروع کردم دکمه های مانتومو یکی یکی 

باز کردن..
اومد جلوم ایستاد فک کردم شاید بخواد 
خودش باز کنه...واس همین من دیگه باز 

نکردم تا خودش باز کنه..
 

دستاشو آورد جلو و گذاشت رو دکمه 
مانتوم..اما جای اینکه بقیه دکمه هارو باز 

کنه اونایی رو که من باز کرده بودم 
بست!!

رفت عقبو گفت..برای این اینجا 
نیومدیم..



گفتم پس چرا اینجاییم!؟
اشاره کرد به کمدو گفت..داخل کمد چند 

دست لباس زنونه اس..
من میرم بیرون و یک ساعت دیگه میام 

دنبالتون..لوازم آرایشم هست..
لطف کنید آماده شین چون دوساعت 

دیگه قراره کلی مهمون برام بیاد..در واقع 
خواستم شما بیاین که تو مهمونی کنارم 

باشین..
 

رفتم سراغ کمد..
چند دست لباس داخل کمد بود هرکدوم 

از اون یکی قشنگ تر ...



دو سه دست انتخاب کردمو گذاشتم رو 
تخت..

یه لباس مجلسی تمام مشکی و 
برداشتم..واقعا فوق العاده بود..

پوشیدمش و رفتم جلوی آینه..واقعا بهم 
میومد!!

 
یه آرایش معمولی کردم  چون کال خیلی 

اهل آرایش نبودم..
یه عطر خوشبو هم زدمو منتظر شدم تا 

بیاد..
چند دقیقه گذشت و بالخره اومد..

در زدو بعد وارد شد..



هر دومون در یک لحظه به هم خیره 
شدیم و خیره موندیم..

اون مرد از نظر من جذاب ترین مرد  دنیا 
 بود 

احتماال منم تو اون لباس خیلی فرق 
کرده بودم چون زل زده بود به منو 

هیچی حرفی نمیزد..
 

گفت عالیه..خب اگه حاضرین بریم که 
مهمونا اومدن!

گفتم بریم فقط ببخشید من هنوز دقیقا 
نمیدونم اینجا چه خبره اسم شمارو 



نمیدونم نمیدونم باید االن جای کی 
باشم!!

خندیدو گفت اسم من امیرحسینه این 
مهمونیم یه مهمونیه خانوادگیه که 

هرسال همین موقع برگزار میشه..همه 
فامیل جمع میشن دور هم..

شمام قرار نیس نقش کسی و بازی کنی 
خودت باش..

گفتم باشه مشکلی نیس..
 

قبل اینکه بریم گفت راستی منم اسم 
شمارو نمیدونم..میشه بهم بگین!؟

 
گفتم من صبام..



 
امیر حسین خندیدو گفت خوشبختم 

صباخانوم..حاال دیگه بریم..
 
 

امیرحسین از اتاق خارج شدو رفت سمت 
پله ها منم پشت سرش رفتم..رسیدیم به 
پله ها..با کفشای پاشنه بلندم نمیتونستم 
روی پله ها راحت راه برم واس همین 
دستمو بردم زیر بازوی امیر حسین و 

محکم گرفتمش..
هر دومون شونه به شونه هم از پله ها 

میومدیم پایین..



واقعا که چه آرامش عجیبی بهم دس 
میداد وقتی کنارش راه میرفتم...

به وسط پله ها که رسیدیم..یواش یواش 
جمعیت حاضر توی سالنم دیده میشدن..

هر گوشه چند نفر ایستاده بودنو یه 
نوشیدنی دستشون بود و باهم حرف 

میزدنو مخندیدن..
آروم آروم چشمشون افتاد به منو 

امیرحسین..
همه ساکت شدنو فقط مارو نگاه 

میکردن..از پله ها رفتیم پایین و وارد 
سالن شدیم..



همه از پیر و جوون دختر و پسر مردو 
زن..لبخند میزدنو سالم میکردن..

 
امیرحسین منو برد پیش چنتا دخترو 
پسر هم سن و سال خودمون و منو 

بهشون معرفی کرد..
کلی گفتیمو خندیدیم..برای اولین بار تو 
زندگی داشتم لذت میبردم..منکه همه 

عمرم سرشار از بدبختی بود..
اونشب بهترین شب زندگیم بود...

نه بخاطر اینکه وسط یا مشت آدم پولدار 
بودم..



اونا نمیدونستن من کیم و بدون اینکه 
قضاوتی در موردم بکنن با من خیلی 

صمیمی بودن..
یکم که گذشت امیر حسین با پسرا رفتن 
و گفتن شما دخترارو باهم تنها میزاریم..
امیرحسین رفت و یکم اونطرفتر با چندتا 

مرد دیگه حرف میزد..
من همه حواسم پیش امیر حسین بود و 

نمیتونستم چشم ازش بردارم..انگار 
داشت تو وجودم یه چیزی شکل 

میگرفت..اینو میفهمیدم..
وقتی کنارم بود آروم بودم اما همینکه 
ازم دور شد..حتی به اندازه چندمتر!!



استرس همه وجودمو گرفته بود قلبم تند 
تند میزد..

 
یک ساعتی گذشت و شام و آوردن 

نشستیم و شام خوردیم و بعدم یکی 
یکی خداحافظی کردن و رفتن..

 
وقتی همه رفتن منم برگشتم تو اتاقو 

 نشستم رو تخت..
داشتم به لحضات قبل فکر میکردم...

امیرحسین در زدو منم گفتم بفرمایین..
امیرحسین وارد اتاق شد منم بلند شدم..

امیرحسین گفت..بشین راحت باش..
منم دوباره نشستم..



امیر یکم نگام کردو گفت..ممنون..واس 
امشب ممنون..

گفتم خواهش میکنم کاری نکردم..
دوباره گفت..اتفاقا کار بزرگی کردی 

برام..
لباستو عوض کن وبیا پایین تا 

برسونمت..
منم لباسمو عوض کردمو رفتم پایین..

کنار ماشین ایستاده بود..
رسیدم نزدیکش در برام باز کرد منم 

لبخندی زدمو نشستم تو ماشین..
خودشم اومدو نشست پشت فرمون و 
راه افتاد...یکم که گذشت نگاهی به من 



کردو گفت..امشب شب خیلی خوبی بود 
در ضمن توام تو اون لباس خیلی زیباتر 

شده بودی!!
نگاهمو دوختم به چشمای گیراشو 

گفتم..آره خیلی دوسشداشتم..
_خب چرا برش نداشتی برای خودت!

+چون مال من نبود!
_وقتی پوشیدیش یعنی مال توئه دیگه..

 
سری تکون دادم و گفتم..بیخیال دیگه 

الزمم نمیشه!!
 

رسیدیم سر کوچمونو بهش گفتم ممنون 
من همینجا پیاده میشم..



 
ماشینو نگه داشت..

میخواستم پیاده شم که گفت یه لحظه 
صبر کن..

بعد از جیبش پاکت درآورد که معلوم بود 
داخلش پول بود..گرفت سمت منو گفت 

این مال توئه!
یکم نگاش کردمو گفتم نه ممنون..الزم 

ندارم..
بهن گفت ولی واس همین اومده بودی!

گفتم من واس کار دیگه اومده بودم!!این 
پول مال من نیس!

ازش خداحافظی کردمو پیاده شدم..
 



من داشتم میومدم سمت خونه اما 
امیرحسین هنوز همونجا  بود..

وارد کوچه شدمو دیگه ندیدمش..
رفتم تو خونه رفتم تو اتاق خودمد 

انداختم رو تخت و زدم زیر گریه!!انقد 
گریه کردم تا بالخره خوابم برد!!

با اینکه شب فوق العاده ای بود اما حالم 
اصال خوب نبود..

امیر حسین کاری کرد که تا حاال هیچکس 
باهام نکرده بود..

حتی دستشم به من نزد و این داشت منو 
دیوونه میکرد..حالم بد بود چون توقع 
داشتم امیر حسینم مثله بقیه باشه!!اما 



فرق داشت باهمه مردایی که دیده 
بودم..با رفتارش منو بدجوری اسیر 

خودش کرد!اصال نمیتونستم از فکرش 
بیام بیرون...فردای اون روز حوصله ام 
سر رفته بود و یه سر رفتم پیش بچه 

ها..زیبا هم اونجا بود!
وقتی ماجرا رو براشون تعریف 

کردم..گفتن میدونی اون کیه!!پسر یکی 
از پولدار ترین آدمای  تهرانه!!

پدرش چندتا کارخونه داره از این حرفا..
رفتارش با من طوری بود که انگار ده 

ساله منو میشناسه..



چند روز گذشت اما من همچنان بهش 
فکر میکردم..

فکرش کاری کرده بود که حوصله هیچیو 
نداشتم..زیبا بهم زنگ میزد اما بهش 
میگفتم حوصله ندارم کسیو نفرست..

تا اینکه بعد یک هفته امیرحسین دوباره 
زنگ زد به زیبا..

زیبام زنگ زد به منو گفت که امیرحسین 
میخواد تو رو ببینه..

با امیرحسین قرار گذاشتمو رفتیم یه 
رستوران خیلی شیک..

امیر برام یه کادو آورده بود بازش کردم 
دیدم همون لباسیه که اونشب پوشیده 



بودم..
خیلی خوشحال شدم..

اونشب کلی باهم حرف زدیم..
پدر امیرحسین مدتها بود که رفته بود 
خارج ازکشور برای همین اونشب تو 

مهنونی نبود..
امیر میگفت با دخترای زیادی رابطه 
داشته اما همشون فقط بخاطر پول 

باهاش بودن..
میگفت از اینکه اونشب اون پاکت پول و 

نگرفتم خیلی خوشش اومده..
اما مهم ترین حرف قبل رفتن گفت...



بهم گفت من حاضرم چشممو رو گذشته 
ببندم هرچی که بوده گذشته اگه تو قبول 
کنی میخوام باهات ازدواج کنم فقط یه 

شرطی داره اونم اینه..از این کار 
بیابیرونو دیگه سمتش نرو..تحت هیچ 

شرایطی!!!
 

من داشتم از خوشحالی بال در میاوردم..
بهش قول دادمو گفتم هرچی تو بگی..

 
امیرحسین گفت واس چند روز میره یه 
سفر کاریو وقتی برگرده منو عقد میکنه..

 



خیلی خوشحال بودم که دیگه از این 
وضع خالص میشم..
یکی دو روز گذشت..

به زیبا گفتم که دیگه نیستم..
اما زنگ زدو میگفت یه نفر هست پول 

خیلی خوبی میده هرچی گفتم که دیگه 
نمیخوام اینکارو  بکنم دست بردار 

نبود..میکفت طرف حاضره واس یه شب 
چند میلیون پول بده..

قبول نمیکردم ولی بازم اصرار کردو گفت 
واس بار آخر برو بعدش اسمتو کال از 

لیست خارج میکنم...
منم بالخره قبول کردم..



زیبا و آدرسو بهم داد آدرس یه هتل بود..
تو مسیر که میرفتم دائم زمزمه میکردم 

"واسه بار آخر" "فقط همین یبار" این 
دیگه آخرین دفعه اس"

رسیدم هتل و با آسانسور رفتم طبقه 
چهارم..

 
رسیدم پشت همون دری که زیبا گفته 

بود..
در زدم  در باز شد اما نه کامل..

در و هول دادم و رفتم داخل...از یه 
راهرو رو رد شدم 



یه مرد  نشسته بود رو مبل وسرش رو به 
پایین بود طوری که صورتشو نمیدیدم..

بهم گفت بالخره اومدی!؟؟؟؟
صداش خیلی برام آشنا بود میخواستم 
جواب بدم که سرشو گرفت رو به من!!

 
باورم نمیشد..یعنی همش بازی بود!!

امیرحسین بود!!خود خودش!!
میخواست منو امتحان کنه ببینه چقدر 

سر قولم هستم!!
انگاری الل شده بودمو زبونم قفل شده 

بود به تته پته افتاده بودم...



افتادم رو دوزانو زدم زیر گریه..سرمو 
گرفتم بین دستامو با صدای بلند گریه 

میکردم....
امیر حسین بدون اینکه حرفی بزنه بلند 
شدو اومد از کنارم ردشد..یه پاکت سفید 

رنگ انداخت کنارمو رفت..
 

دنیا روی سرم آوار شد..
رویای خوشبختیم نابود شد اونم به 

دست خودم
تا اونروز دیگران مقصر میدونستم ولی 
اون روز خودم بودم که همه چیو خراب 

کردم..



بعد از اون روز از همه چی ناامید شده 
بودم به زیباهم گفتم که دیگه تحت هیچ 

شرایطی به من زنگ نزنه..
 

پشیمون بودم از گذشته یه جور عذاب 
وجدان اومده بود سراغم فکر میکردم 
خدا عمدا اینکارو کرده که من متوجه 
اشتباهاتم بشم ..فکر میکردم مجازاتم 

کرده..
 

تو محلمون یه مسجد بود یه پیشنماز 
جوونم داشت تعریفشو خیلی شنیده 

بودم میگفتن با جوونا رفیقه آدم خیلی 
خوبیه..



به سرم زده بود که برم پیشش اما باز 
میگفتم نه اینم مثه بقیه..
ولی بالخره رفتم پیشش..

یه روز بعد نماز ظهر تو مسجد نشسته 
بود با چندتا پسربچه قدو نیم قد حرف 
میزد رفتم و گفتم ببخشید حاج آقا اگه 
بشه میخواستم چند کلمه ای وقتتون و 

بگیرم!
 

خندیدو گفت..شما دعا کن حاجی بشیم!
چشم چند لحظه صبر کنید تا بیام 

خدمتتون..یه گوشه مسجد نشستم تا 
اومد..



تو فاصله دومتریم نشستو گفت..خب 
گوشم با شماس..

 
من به طور خالصه ماجرای زندگیمو 
براش تعریف کردمو اونم فقط گوش 

میداد..
وقتی که حرفم تموم شد..چشماشو بستو 

زیر لب زمرمه ای کردو گفت...
صدبار اگر توبه شکستی باز آ...

خداوند مثل مادر میمونه..هرچقدرم که 
بچه اش اشتباه کنه بازم دوسش 
داره..خداهم میگه هرچند بارم که 

مرتکب گناه شدی توبه کن و از گناه 



برگرد..توصیه من به شما اینه 
خواهرم..گذشته شما اتفاق افتاده و 

تموم شده..رهاش کن از همه کارهای بد 
توبه کن و به سمت خدا برگرد..شاید 
دیگه زندگی؛ زندگی سابق نشه ولی 

حداقل میتونی این فرصت و به خودت 
بدی تا سالم زندگی کنی..

خدا خیلی بزرگه بزرگتر از تمام تصورات 
منو شما..پس به بخشش خدا شک نکن..

 
منم برگشتم خونه تصمیمو گرفتم که 

واقعا توبه کنم..



دو سه هفته بود که طرف هیچ کار بدی 
نمیرفتم نماز میخوندم..

تا اینکه یکی از دخترا زنگ زدو گفت 
قراره برن به یه مهمونی که امیرحسینم 

اونجاس..
اونشبی که منو تو مهمونی گرفتن من 
فقط رفته بودم که امیر حسینو ببینم 
فقط  همین..هرچند همش دروغ بودو 

امیرحسین اصال اونجا نبود..میخواستم 
بیام بیرون که مامورا گرفتنمون!بقیه شم 

که خودتون میدونین!!
 
 
 



 
 
 

مبینا؛چه زندگی سختی داشتی 
صبا..نمیدونم چی باید بگم!

نمیتونم قضاوتت کنم چون تو شرایط تو 
نبودم!هرچند که کارتم تایید نمیکنم 

واقعا..فقط میتونم بگم هر اتفاقی که 
برات افتاده میتونی دوباره از نو شروع 

کنی چون واقعا ارزششو داره...هیچ 
وقت برای بازگشت برای جبران اشتباهات 

دیر نیست...
 



صبا؛من از گذشته پشیمونم هرگز به 
چیزی که بودم افتخار نمیکنم مبینا اما به 

هرحال جزیی از زندگی منه..
 

مبینا؛آره اما این بخش از زندگیتو باید 
بزاری کنار باید دوباره از نوع متولد شی 

دوباره زندگی کنی..یه جور دیگه..
 
 

صبا؛دلم میخواد اما چطوری!؟
 

مبینا؛غصه نخور یه راهی براش پیدا 
میکنیم..باهم!!وای خدا چه داستان 

طوالنی!!چند ساعته اینجا نشستیم!!من 



دیگه باید برم!یه لطفی کن آدرس 
خونتون برام بنویس میخوام برم ببینم 
میتونم یه خبری از پدرومادرت گیر بیارم 

یانه..
 
 
 

با صبا خداحافظی کردمو اومدم خونه..
قصه زندگی صبا فراتر پایان نامه 

دانشگاه من بود تو فکر این بودم که 
حتی اگه بشه به صورت یه کتاب درش 
بیاریم تا شاید چند نفر بخوننشو براشون 

درس عبرتی بشه..
 



اما یه چیزایی بود که برام مبهم بود مثال 
غیب شدن یهویی خواهر و مادر صبا!!

هرچی فکر میکردم نمیشه یه مادر بچشو 
همینطوری بزاره بره!

 
 

در واقع من حدسای دیگه ای تو ذهنم 
بود!

فرداش رفتم جلوی در خونشون..در 
بسته بود یه سر رفتم کالنتری 

محل..رفتم پیش نفر به اسم سرگرد 
حیدریان..ماجرارو براش تعریف کردمو 
گفتم احتمال قتل در میونه!اولش قبول 



نمیکرد ولی با اصرار من قبول کرد که یه 
اکیپ بفرسته تا خونه رو بازرسی کنن..
به همراه چنتا سرباز رفتیم خونه پدر 

 صبا..
در وباز کردیم رفتیم داخل..
همه جا به هم ریخته بود..

این مدتی که کسی خونه نبوده دزدا یا 
معتادا اومده بودن و اکثر وسایالرو برده 

بودن ..دیگه چیز زیادی نمونده بود..
سربازا همه جارو گشتن چیزی پیدا 

نکردن تا اینکه یکی از سربازا شروع کرد 
با یه بیل باغچه رو کند..



یکم که زمینو کند و خاکشو برداشت 
متوجه شد که انگار یه چیزی اونجاس!!

 
یه تیکه پارچه از خاک اومد بیرون بیشتر 
که دقت کردیم دیدم پتوئه!کم کم کل 

پتو از زیر خاک اومد بیرون!!!
 

حدسم کامال درست بود از زیر خاک 
اسکلت بدن یه  انسان اومد بیرون که 

احتماال مادر یا خواهر صبا بود!!
 

بالفاصله با جناب سرگرد تماس گرفتم 
موضوعو بهش گفتم اونم بالفاصله با یه 

اکیپ کامل خودشو رسوند اونجا...



 
بعد از چند روز که مشخص شد جسد 

مادر صبا بوده،رفتم بهزیستی و از خانوم 
در خشنده اجازه گرفتم و خواستم که 

دوباره با صبا حرف بزنم...
دوباره رفتم تو اتاق نشستم تا صبا 

اومد...
خیلی با چند روز قبل فرق کرده بود انگار 

حالش خیلی بهتر شده بود..
مونده بودم چطوری بهش بگم..

صبا تو این 6 سال همش فکر میکرد کا 
مادرش ولش کرده و رفته و مادرشم 

مقصر میدونست..حاال وقتی بفهمه که 



اشتباه میکرده و مادرش به دست پدرش 
به قتل رسیده چه حسی بهش دست 

میده!!!
 

صبا برخالف دفعه قبل با خنده و با 
انرژی حرف میزد دقیقا برعکس من!!

 
انقد بی حوصله بودم که بالخره فهمیدو 

گفت؛اتفاقی افتاده!؟؟
گفتم اتفاق که آره..فقط نمیدونم 

چطوری بگم...
صبا گفت؛خب بگو چیشده!؟

گفتم در واقع چندتا خبر برات دارم....
 



خبر خوب اینه که اگه بخوای میتونی از 
اینجا بری!!

خبر بعدی اینه که قراره داستان زندگیت 
به صورت یه کتاب چاپ شه البته اومدم 

ازت اجازه بگیرم!!
 
 

صبا خندیدو گفت..خب اینا که خیلی 
خوبه!!

 
نگاش کردمو گفتم؛البته دوتا خبر بدم 

دارم برات!
 



اولیش اینه که پدرت دوسال پیش به 
علت مصرف زیاد مواد مخدر فوت کرده!!
بغص گلوشو گرفتو فقط یه آه کشید!!!

 
حرفمو ادامه دادمو گفتم..از خواهرت 

خبری ندارم اما...
زل زد تو چشمام تا ببینه چی میخوام 

بگم...
 

بغص گلوی خودمم گرفته بود..گفتم 
....مادرت!!....

گفت مادرم چی!؟؟پیداش کردی!؟
 



گفتم آره...مادرت هیچوقت تورو ول 
نکرده...

گفت پس کجا بوده!؟
 

سرمو انداختم پایینو 
گفتم...متاسفم..مادرت مرده..جسدشو 

تو باغچه خونتون پیدا کردیم!!!
 

سرشو گذاشت رو میزو با صدای بلند 
گریه میکرد!!!

 
 

بلند شدم رفتم کنارش بغلش کردم و 
دلداریش دادم..



 
آروم نمیشد بغض چندسالشو شکست و 
انگار اندازه یه دریا اشک جمع کرده بود 

برای مرگ مادرش!!
 

یک ماه بعد..
 

یه روز رفتم در خونشون هرچی در زدم 
در و باز نکرد..برگشتم سمت خیابون تا 
تاکسی بگیرمو برم که یه ماشین شاسی 
بلند از کنارم رد شد...دیدم صبام داخلشه
یه مرد جوونم پشت فرمون بود!!ماشین 
رفت و جلوی در خونه صبا نگه داشت..

صبا پیاده شد وماشین رفت...



صبا داشت با کلید در حیاط و باز میکرد 
که رفتم پشت سرشو دستمو گذاشتم رو 

شونه اش!!
برگشت و منو دید..بغلم کردو صورتمو 

بوسید..
بهش گفتم این دیگه کی بود شیطون!!!

 
خندید و گفت قضاوت نکن!!

امیرحسین بود!قراره بعد چهلم مادرم 
عقد کنیم...

با خانوم درخشنده ام صحبت کردم قراره 
این خونه رو هم درست کنیم برای زنان 

بی سرپرست!!!
 



 
 

بغلش کردمو گفتم...خداروشکر خیلی 
برات خوشحالم عزیزم!!!

 
 

پایان
 
 

از امام صادق نقل است که میفرمایند..
 
 

"در صورتی که بازن بدکاره ای که توبه 
کرده است ازدواج کنید و باعث شوید 



دست از گناه بردارد ثواب زیادی برای 
شما نوشته خواهد شد"

 
برای مشاهده  رمانهای دیگر به کانال 
تلگرام هزارویک داستان مراجعه کنید

 
hezaroyek_daastan@
یا با شماره زیر تماس بگیرید

09331416305
 

باسپاس....کمال فرزادپور
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


