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وقفه داخلم    یبود، ب  د یکه از سن و سالش بع  یضربات محکم   با

م تو  یتلمبه  ناخونام  از    ی زد.  لبم  و  بود  رفته  فرو  پهلوهاش 

 .دندونام قفل شده بود نیشدت درد و لذت ب

  !ندارم  توی. من طاقت کلفتادیرحمت ب  کمیکامران...    ی آه... وا-

 :دستام قفل کرد و نفس نفس زنون گفت ی رو تو دستاش

  !! تنگ و داغ دختر یتنگ  ی ادیتو ز-

بوس  لبامو مشغول  و  گذاشتم  لباش  من   دنشونیرو  شدم. 

اختالف سن  از یپرن   شه یهم با وجود  کامران  االن  تا  و    ی بودم 

 .بود اوردهیکم ن شمیسالمون پ ۴۰

بود  ن یب  انقدر غرق  حالمون  و  متوجه   میحس  اصال  که 

نم وقتمیشد  یاطرافمون  اومد  ی.  خودمون  صدا  میبه   ی که 

 :اومد یمبهوت کس

 چه خبره؟  نجایبابا! ا-
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 :به طرف صدا برگشت و با شعف و شهوت گفت  عیسر  کامران

برگشت  انیشا- بهم   هیبرات    ؟یپسرم  آوردم!  مامان خوشگل 

 ؟ یگینم  کیتبر

کش  همون رو  مالفه  سنگ  دمی موقع  و  روم   شوی نیرومون  از 

پسر به  نگاهم  که  داشت    ی تو  ی برداشت  که  افتاد  در  قاب 

 .کرد یبه خون نشسته نگاهم م  ی مبهوت و با چشما

[11.08.21 14:01] 

#part2 

. چه قدر جذاب و  ختیر  نییپا   ی انگار تو قلبم هر  ی زیچ  هی

که آدم    ییستبر، بازوها  ی ها  نهیبود. قد بلند، س  کلیخوش ه

 ...بده هیراحت بهشون تک  الیتونست با خ یم

 :نگاهشو با نفرت ازم گرفت و رو به کامران گفت پسر

  ش یداره که گذاشت  یدختر چ  نیکامران خان! ا  زادیدست مر-

 مادرم؟ ی جا
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 :جواب داد عیسر کامران

ب- من  تا  کارم  اتاق  بزن  امیبرو  حرف  مم یاونجا  که    ینیب  ی. 

 !ستیمناسب ن تمونیوضع

تکون داد و رفت. به محض رفتنش کامران خم    ی تاسف سر  با

از رابطه    یو ناکام  ی و با خمار  دیشد رو صورتم و لبامو بوس

 :نصفممون گفت

پسر بد موقع    ن ینتونستم کامل حال بدم به جفتمون! ا  فیح-

 !م یرینگران نباش برگشتم ادامشو م ی. ولدیرس

پوش  و از  ب  دنیبعد  اتاق  از  من   رونیربدوشامبرش  اما  رفت. 

مونده بود. رنگ چشماش    یشیآت   یاون نگاه خاک  ش یحواسم پ

 بود؟ یواقعا چه رنگ

و سمت اتاق    دمیپوش  مویم و منم ربدوشامبر حربلند شد  عیسر

  ده یپدر و پسر تازه از راه رس   ی از حرفا   یکار کامران رفتم تا کم

 .گوش بدم
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[11.08.21 14:01] 

#part3 

 :به در چسبوندم و به زور تونستم صداهاشونو بشنوم گوشمو

 !استقبالت  می ایب ی داد یپسر! خبر م یخبر برگشت یچه ب-

سرت گرم بود و دلت    دتیدادم با زن جد  یهه! اگرم خبر م-

 !استقبال ی ایو ب ی تنها تو تخت ولش کن ومدینم

من دوباره ازدواج   نکهیاز ا  ؟یناراحت   یاز چ  ان؟یتو چته شا-

 دختر کم سن ازدواج کردم؟ کدوم؟  هیبا  نکهیا  ایکردم 

دست و    یضیداره تو باتالق مر  ایمادر من اون سر دن  نکهیازا-

که معلوم   ی دختر  هیو نوش شوهرش با    شیاونوقت ع  زنهیپا م

به   یکیزن    یچ  تیشده و به ن  داش یپ  ی از کدوم گور  ستین

 !سن تو شده به راهه 

  ی ادب و احترامتم جا گذاشت  ایبه قول خودت اون سر دن  یرفت-

درست حرف بزن. اجازه    کایاول از همه راجعبه مل  ؟یبرگشت



Page 5 of 1249 
 

! دوم من و مادرت سال  یکن  یاحترام   یبهش ب  ی بخوا  دمینم

شما من   یبه خاطر دلخوش  دی. نکنه بامیهاست از هم جدا شد

 کردنو بزنم؟ یزندگ دیق

و نوشت   شینه کامران خان! کامران خان بزرگ... شما به ع-

 کنم یجمع م  لمویبرس منم به مادرم! اول صبح فردام همه وسا

 !نیراحت باش دتیتا تو و اون عروسک جد رمیو م

 ی به خوب  دتیو با مادر جد  یمون  ی! می از خونه بر  ی حق ندار-

از اون باتالق   زتی کنم مادر عز  یم  ی ! وگرنه کاریکن  یرفتار م

ندار  شهیهم  ی برا دوست  شه!  ا  ی راحت  اتفاق    نیکه 

 ...هوم؟فتهیب

  اد یپسر فر نیکرد. اما من چرا گوشه دلم از موندن ا دشیتهد

ا  یخوشحال از  غرق فکر بشم   شتریب  نکه یسر داده بود؟ قبل 

 :شد تا زودتر به اتاق برگردم ی کامران تلنگر ی صدا

 !ی اتاقت و خوب راجعبه حرفام فکر کن  ی بر  ین تویحاال هم م-
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[11.08.21 14:01] 

#part4 

پارچه رو از تنم جدا   کهیاون ت  عیبه اتاق سر  دنیمحض رس  به

تخت. قلبم تند تند   ی تو  دمیکمد انداختم و پر  ی کردم و تو

د  یم با  و  اتاق  داخل  اومد  کامران  بعد  لحظه  چند    دن یزد! 

 :گفت طنت یکه خمارشون کرده بودم پر ش  ییچشما

  !ملوسم منتظر من مونده یشیجان! پ ی ا-

زدم که ربدوشامبرشو از تن درآورد و به طرفم اومد.    ی لبخند

 :و لختم گفت دیتن سف دنیمالفه رو کنار زد و با د

جان...   ی ا  ؟ی شد  بمیکه نص  ی بود  ی زیواقعا تو پاداش چه چ-

! دوباره یطفلک  نیانگار نه انگار که ضد حال خورده بود ا  نیبب

 .شد خیس
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باز کردم. دستامو د  مهی خ  روم پاهامو  ور گردنش حلقه  زد و 

 ی کلفتش رو یکردم که مشغول لب گرفتن ازم شد و مردونگ 

 .بهشتم قرار گرفت

 س ی اوف... خشک شده اما طاقت ندارم دوباره صبر کنم تا خ-

 !میبارم خشک حال کن هیبشه! بذار 

و پاهام    دمیکش  یداخلم فرستاد که از درد آه  شوی مردونگ  و

صبر کرد  و بعد پر شهوت   یمحکم دور تنش قفل شد. کم

 :گفت

عز- وا زمی آخ  ا  ی .  د  یتنگ   نیکه  منو  آخر  کنه!   یم  وونهیتو 

 !وونهید هیبشم   یسالگ۶۰تو  دیاونوقت با

داخل بهشتم کرد و من  ش یبه عقب جلو بردت مردونگ شروع 

تم بس  یچشمامو م  یدونم چرا وقت  یکردم اما نم  یفقط ناله م

 ومد؟یکامران صورت پسرش پشت پلکام م ی جا

[11.08.21 14:01] 
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#part5 

ناله ها  یسمفون  نیب ناله هام باالخره  مردونه کامرانم   ی آه و 

داخل بهشتم داغ شد. با نفس نفس کنارم    ی ادیبلند شد و با فر

 :افتاد و گفت

 !یخانومم! خوشحالم که مال من ی بود یآخ که عال-

عمل    ی قو  یلیرابطه خ   ن یح  دی نبودم! کامران شا  ی من راض  اما

 ی که من دلم م  یشد در صورت  یزود ارضا م  یلیکرد اما خ  یم

 !کنه دا یادامه پ   شتریب یلیخواست خ

 :گفت یدورم انداخت و با خستگ دستاشو

 !جون تو تنم نمونده گهیکه د میبخواب-

بخوابم.   تونستمیمن نم  نباریاز چند لحظه خوابش برد اما ا  بعد

از من   یلیکه خارج بوده و حاال برگشته و خ  ی ! پسرانیشا

داره که منو به طرف خودش   یکشش   هیانگار    متنفره! برعکس 

 !کشونه یم
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و   نیغرق خواب بود. چ  یبه صورت کامران افتاد. حساب  نگاهم

 دونمیخودشونو به چشمم کشوندن. نم یچروکاش االن حساب

ا  یچ با  که  پول    نیشد  کردم.  ازدواج    یآه  ؟ییتنها  ایمرد 

 !کردم بخوابم یو سع  دمیکش

**** 

به خودم انداختم. صورتم با    نهیتو آ  یکرمو بستم و نگاه  در

بلندمو فر کرده بودم    ی رنگ گرفته بود. موها  یمیمال  شی آرا

 .و  آزادانه رو شونه هام انداخته بودم

سف  ینگاه شلوار  و  جذب  تاپ  حساب  دمیبه  پاهام    یکه  به 

اومدن    ی برا  ی بیبود انداختم. وسواس عج  ده یچسب به چشم 

کندم و به قصد صرف صبحونه   نهیباالخره دل از آگرفته بودم.  

 رفتم رونی از اتاق ب ده ی در کنار عضو تازه از راه رس

[11.08.21 14:01] 

#part6 
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که مخصوص صرف وعده   یاومدم و به سالن  ن یی پله ها پا  از

نشسته    زیهر دو پشت م  انیبود رفتم. کامران و شا  ییغذا  ی ها

 :رو لبم نشوندم و بلند گفتم  ی بودند. لبخند

 !ر یسالم... صبح بخ-

 :گفت  یزد و با مهربون  ی در جواب لحن پرشورم لبخند  کامران

 !ز یسالم خانومم! چه سحر خ-

ن  ی روبه    اصال شا  اوردمیخودم    یمحل  نیکوچکتر  انیکه 

 :نذاشت؛ با همون لحن گفتم

صرف صبحونه دور   ی اومدن برا  انیروز که آقا شا  نیگفتم اول-

 !میهم باش

 شو ینشست شدم. صندل  انیلب شا  ی که رو  ی پوزخند   متوجه

 ه یکه بدون شک مخاطبش آس  ی بلند  ی و با صدا  دیعقب کش

 :عمارت بزرگ بود گفت  نیوقت ا مهیخانوم خدمتکار ن

 !خانوم هیدست شما درد نکنه آس-
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 :درهم گفت ی شده بود که کامران با اخما بلند

 ؟یکنی تشکر م  ی که نخورد ی کجا؟ بابت صبحونه ا-

  ی دندونا   ن یبه سمت من از ب  ی زد و با نگاه پرنفرت  ی شخندین

 :دی شدش غر دیکل

 !شدم  ری س ی بدجورصرف شد. اصال -

که کامران   دمیکش  یرفت. آه  رونیمحکم از سالن ب  ی با قدما  و

 :برد و گفت  میبه ناراحت  یپ

 !نبود با تو یرفتار درست نیواقعا متاسفم عسلم! ا-

 :زدم و گفتم یتصنع لبخند

که از خودشم   یک یباشه    ی ! باالخره هرچزمیبهش حق بده عز-

به مادراشون    یل یمادرشو گرفته! پسرا خ  ی اومده جا  کتره یکوچ

 .وابسته ان

[11.08.21 14:01] 

#part7 
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 :دستش گذاشتم و ادامه دادم ی رو دستمو

سالش باشه غرورشو   یبراش اجبار نکن! فکر کنم س  ویزیچ-

  !من خورد نکن شیپ

 :زد و با عطوفت گفت ی باال برد و روش بوسه ا  دستمو

 !یخانوم یلی خ یلیواقعا خ-

که کامران   یفی لبم نشست اما نه به خاطر تعر  ی رو  ی لبخند

سا خاطر  به  بلکه  کرد  من  با  ی ا  هی از  شد.  دور  در  از    د یکه 

 !کردم  یاعتمادشو جلب م

صبحونه تموم شد که کامران بلند شد و دستمو گرفت    باالخره 

 !تا منم پا به پاش به اتاق برم

 ن ی خودت بچ  ی برنامه برا   هیبرم سرکار... تو هم    دیمن که با-

صبح تا شب تو خونه حوصلت !  ی زیچ   یباشگاه  یعسلم! کالس

 !رهیسر م

 :گفتم ی دلخور با
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 !رفت یحوصلم سر نم گهیبرگردم سرکار د  یذاشتیاگر م-

 :و محکم در جوابم گفت ی جد  یلیخ نبار یا

ا- زد  ن یراجعبه  حرف  قبال  نممیموضوع  دلم  خسته    خواد ی. 

 !یبش

هام زد و مثل   نهیبه س  یبه اطراف انداخت و بعد چنگ  ینگاه

 :گفت ازیپرن  شهیهم

 !یمن سرحال باش  ی برا خوامیم-

  ی سالم بود و حت  ستیتو دلم زدم. من که فقط ب  ی پوزخند

ا از  بودمم  باز  ۴۰مرد که    نیاگر خسته  بود  بزرگتر  ازم  سال 

ول  ی انرژ  شتریب چ  یداشتم.  خالف  بود   ییزای بر  دلم  تو  که 

 :گفتم

 !ندارم ی چاره ا نکهیباشه! مثل ا-

 :و همونجا خمار لب زد دیبوس یشد و لبمو طوالن خم

 .نشده ری د شتریبرم تا ب گهی! دنیآفر-
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[11.08.21 14:01] 

#part8 

 ی برم و کم  انیگرفتم سراغ شا  میاز رفتن کامران تصم  بعد

م اجازه  اگر  البته  بزنم!  تو  یباهاش حرف  وسط   نهیآ  ی داد. 

اطم با  و  کردم  برانداز  خودمو  طرف   نانیراهرو  به  خودم  از 

 .اتاقش رفتم

تقه به در زدم و منتظر شدم که خودش درو باز کرد و با   چند

 :دیغر ی لحن تند  ابروهاش به هم گره خورد و با دنمید

 ش؟ یفرما-

 :گفتم تیجراتمو جمع کردم و با مظلوم تمام

 لطفا؟  ی چندلحظه وقتتو به من بد شهیم-

شدم. دل تو دلم نبود و فقط   رهیرنگش خ   یخاک  ی تو چشما  و

نرم شد و کنار    یکردم که قبول کنه! باالخره انگار کم  یدعا م

 :رفت
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 !طول نکشه ادیز-

. تخت  دیو سف  یمشک  ونیبا دکوراس  یبه اتاقش گذاشتم! اتاق  پا

  وتریکامپ   ز یم  هینفرش که وسط اتاق قرار داشت و    م یو ن  کی

  .جمع و جور که لپ تاپش روش بود

کتابخونه ام به چشم   هیهم سمت راست اتاق بود.    یبزرگ  کمد

کتابخونه بزرگ بود   هیاتاق کار کامران    ی تو  نکه ی. با اومدیم

 .بود یکی  نجاهمیاما باز ا

 !من وقت ندارما   ؟یحرف بزن  نکهیا  ایاتاقم    دنید  ی برا  ی اومد-

 گفتم ی به طرفش نگاه کردم و با لحن شرمتده ا عیسر

 .محو آرامش اتاقت شدم دیببخش-

 :گفت فمیتوجه به تعر  یب

 !خب منتظرم-

 دست دست کردم و باالخره شروع کردم  یکم
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باش   دنی چشم د  دم ی ممن حق  - نداشته   ی هرک  یعنی!  یمنو 

داد. اما    ینشون م  ی عکس العمل بدتر  یحت  دی تو بود شا  ی جا

ا  ویپدرت بودم. من کس  یمن... راستش من منش  ا ی دن  نیتو 

ابهت    ی که چجور  دمید  یکامرانو م  یجز خودم نداشتم. وقت

کردم. کم کم توجهش بهم جلب   یم  نشیتحس  شهیداره هم

کرد؛ خب زنا بنده محبتن! منم استثنا نبودم    ی م  بت شد. مح

 و یکس  ی . من قصد نداشتم که جامیشد که ازدواج کرد  نیو ا

 !و ندارم  رمیبگ

[11.08.21 14:01] 

#part9 

اما با نگاه پرتمسخر    نمیباال آوردم که عکس العملشو بب  سرمو

همونطور نگاهم کرد   یمواجه شدم. کم  نشیو پوزخند زهرآگ

 :و بعد گفت

 ...بتونه پدرمو خام کنه اما منو زا یچ نیا دیشا-

 :به اطراف تکون داد و گفت ی سر
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ربط- من  به  اصال  ا  ینوچ!  با  چرا  که  سن  ن ینداره    ی اختالف 

دختر حاضر شده زن مرد شصت ساله بشه! فقط   هیوحشتناک  

که به خاطرش    یی ! و پوالیبا من نداشته باش  ی کن کار  یسع

 !ی خوش بگذرون یبابامو به دام انداخت ی اومد

 :گفتم عیسر

 .امران ازدواج نکردم من به خاطر پول با ک-

هم سن    ی پسرا  دیدختر به سن و سال تو چرا با ه یبه نظرت -

من بشه؟ هوم؟ نگو   ی همسن بابا  ی خودشو رد کنه و زن مرد

و رفتارم   شهیم  ن یبه شعورم توه   ی عشق و عالقه که بدجور

 !شهیبدتر م  یلیخ

 :طرف شونه ام خم کردم و جواب دادم سرمو

بود    ی و سوزان بوده! اما کامران تنها مرد  نیعشق آتش  گمینم-

 کردن یم  یاگر توجه  هیکه به من توجه خاص نشون داد. بق
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دختر تنها   هیمن    دنیفهمیسواستفاده بود چون م  ی صرفا برا

 !کر یدر و پ یشهر ب نیکسم تو ا یو ب

 :حوصله گفت  یداد و ب رونیکالفه ب نفسشو

ن  نیبب- مهم  برام  نشستستیاصال  چرا  ا  ی برا   ی.  رو    نایمن 

 ؟یکنیم فیتعر

[11.08.21 14:01] 

#part10 

و سع  زل به چشماش  قانع کننده حرف   یلیکردم خ   یزدم 

 :بزنم

به   خوامیشما پدر و پسر! نم  نی سد باشم ب  هی  خوامیچون نم-

دوست دارم    نکهیو ا  ادیاختالف به وجود ب  نتونیخاطر من ب

 !یدشمن بهم نگاه نکن هیبه چشم 

بلند شد و پشت پنجره قرار گرفت. بعد از چند    یصندل  ی رو  از

 :لحظه سکوت گفت
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از چندلحظه    شتریبهتره سرت تو کار خودت باشه! فکر کنم ب-

 !خوام به کارام برسم ی. م یوقتمو گرفت

که در اتاقشو    ی رفتم. وقت  رونیاز پا درازتر از اتاقش ب  دست

به    یم تا دلشو به دست    ی فکر م  یراه  هیبستم فقط  کردم 

 !ارم یب

*** 

 :کرد و گفت زیگوشه دهنشو تم یبا دستمال کامران

چ   هیبرنامه  - نفره  مدمیسفر سه  که   ی چندروز  میری!  شمال 

 !دیسرحال بش یکم

 :خاموش شد انیزود با حرف شا یلی چشمام خ  برق

 !دی! خودتون برامیمن نم-

 :بزنه تند گفتم یکامران حرف نکهی از ا قبل

 !سفر دو نفره  هی دی. شما پدر و پسر باهم برامیخب من نم-

 :گفت انیشا ی به چشما رهی خ کامران
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م - باهم  نبامیریهرسه  هم   بفهمه  یکس  د ی!  از  خانواده  چه 

آماده    هیل یروز تعط۳آخر هفته    ی . برامیهست   یو داغون   ده یپاش

 .نیباش

 ا یشمال و در  ی اب و هوا   دی. شادیتو قلبم تاب  ی دیام  ی سو  کور

رو نسبت بهم نرم کنه!   انیقلب شا  یتونست کم  یو جنگل م

بود   یکردم چ  دای که بهش پ  قی کشش عم  نی دونستم ا  ینم

 .مرکز توجهش باشم  خوادیدونستم دلم م یاما م

[11.08.21 14:02] 

#part11 

 ی و انرژ  یبا خوشحال  انیدر هم شا  ی توجه به سگرمه ها  یب

همه   نیدونستم علت ا  یمضاعف به خوردن شام ادامه دادم. نم

تا زمان  هیاز پدرش چ  انیتنفر شا  ی نم  ک یکه بهش نزد  یو 

 .دمی فهم یشدم نم

جمع شد به آشپزخونه رفتم    هی شام توسط آس   ز ی م  نکه یاز ا  بعد

و خوش    یعال  ی دونستم قهوه هام جور  یتا قهوه دم کنم. م
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م هرک  شنیطعم  ب  ه ی  یکه  طعم  دنبال  دوباره  بخوره    ی بار 

 !گرده یم رشینظ

 :تو آشپزخونه گفت دنمیبا د هیآس

 خانوم؟ نی خوایم ی زیچ-

 :تکون دادم و گفتم ی سر

 !نه تو به کارت برس-

قهوه داخلش بود رفتم و بعد از باز   یکه قوط  ینتیکاب  سراغ 

مشغول    ی کردنش قهوه رو برداشتم. همراه زمزمه کردن شعر

  .دم کردن قهوه شدم

 رون ی قهوه از آشپزخونه ب  ی فنجون ها  ی حاو  ین یبا س  باالخره 

گذاشتم. کامران مشغول مطالعه    من یرفتم و قدم به سالن نش

بود    ونیزیبه ظاهر نگاهش به صفحه تلو  انمیبود و شا  یکتاب

 .بود نجایجز ا یی شک نداشتم ذهنش جا یول

 !نیکن لیقهوه خوشمزه م دییبفرما-
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انداخت    ینیبه س  ی نگاهش رو از کتاب گرفت و نگاه  کامران

 :درهم گفت ی و با ابروها

 !ارهیب هیخود آس یذاشتیم-

 :گفتم یپوست  ریباال انداختم و با ناز ز ییابرو

 اره؟ یب هی خودم دم کردم چرا آس دمیزحمت کش یوقت-

 :دی کامران باال رفت و با عالقه پرس ی ابروها

بود  ؟ی جد- نکرده  نخور  ن یا  ی رو  حاال  مسموم   میهنرتو! 

 !میشیم

 :گرفتم جواب دادم یم انیشا ی رو جلو ینی که س یحال در

نگرفت  یبعد ه  ی خورد  یوقت- نکردم    یسراغشو  منم درست 

 !نه ای ی مسموم شد  ینیبیاونوقت م

[11.08.21 14:02] 
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Page 23 of 1249 
 

نظرش   ریتا خوب بتونم ز  انیشا  ی رو به رو  یمبل  ی رو  نشستم

داشتم؟ دوست داشتم    جانیچرا انقدر ه  دونستم  ی. نمرمیبگ

  ی که فنجونشو گذاشته بود رو  ن یزودتر طعم قهوه رو بچشه و ا

 .کرد یم  میزد عصب یو دست نم  زیم

و با    د یاز قهوه رو نوش  ی جرعه ا  اق یاون کامران با اشت  برعکس 

 :و گفت دیکش  یلذت هوم

 !ره ینظ یب ؟ی را تا حاال رو نکرده بوددختر! چ  هیعال-

هنرمو فقط به خاطر مرد   نیزدم اما کم جون! من ا  ی لبخند

توجه بود   یگذاشته بودم. اما اون ب  شیرو به روم به نما  یسنگ

 .سرخورده شدم  ی و بدجور

به ناخونام دوختم و شروع به ور رفتن باهاشون کردم.   نگاهمو

 :! با خودم گفتمیتوجه یب نیداشتم از ا ی حس بد
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پسر برات   نیا  ی رفتارا   د یاصال چرا با  نا؟ یسار  ی دار   یچه توقع"

پدرشه!   ی بهش توجه کن  دیکه شوهرته و با  یمهم باشه؟ اون 

 "ه؟یکارات چ نیا

 ی به همه    دیکش  جذابش خط  ی فکرا بودم که صدا  نیهم  تو

 :اون عتاب و خطاب ها

 .ممنون! خوشمزه بود-

! خوشحال زهیقهوه رو م  یفنجون خال  دمیباال آوردم و د  نگاهمو

  ی بگم اما بلند شد و با همون لحن سرد  ی زیشدم و خواستم چ

 :گفت دمی ازش د ییمدت آشنا نیکه ا

 .ر یمن خسته ام! شب بخ-

خ   ریمس  یکم  کامران داشتم    رهیرفتنشو  دوست  کرد.  نگاه 

انقدر شکرابه؟    ونشونیگذشته و چرا م  یچ  نشونیبدونم که ب

جا هم  ییتا  فقط  کامران  داشتم  خبر  رو   هی  نیکه من  بچه 

 بود؟ یم رهی روابطشون سرد و ت دیداشت پس چرا انقدر با
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 .جلسه مهم دارم  هی! فردا گهی د میبخواب میما هم کم کم بر-

! کامران میگرفت  شیشدم و دوشادوش هم راه اتاق خوابو پ  بلند

نازک و    س یرفت سرو لباس خواب  اون مدت  تو  اتاق و منم 

 دم یتخت دراز کش   ی عطر زدم. رو  یتنم کردم و کم  رمویحر

من چشماش برق    دنیاومد و با د  رونیهمون موقع کامران ب

 :زد و گفت

! نکنه منتظره دهیخواب  نجایا  یخوشگل  ی جووون عجب حور-

 لقمه چپ بشه؟ هی

[11.08.21 14:02] 
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زدم که آروم آروم جلو اومد. چشماش خمار شده بود   ی لبخند

  ی و شهوت شعله ور بود. با لبخند مصنوع  ازیعمقشون ن  ی و تو

 :گفتم

 !ایصبح جلسه دار-
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 :هات و پر عطش جواب داد یلیخ

 .خواد یجلسه! االن من دلم زن خوشگلمو م ی گور بابا-

شتم. ندا  ی خواست اما چاره ا  یگاز گرفتم. دلم رابطه نم  لبمو

م  یاگر پسش م دل  یزدم شک  رفتار   رییتغ  نیا   لیکرد که 

 !تونه باشه یم یچ مییهوی

تخت   ی برهنه اومد تو  ی از تنش درآورد و با باال تنه    رهنشویپ

هام   نهیام و چاک س  نهیزد. نگاهشو به قفسه س  مهیو روم خ

 .چشم بودن ی تو یانداخت که حساب

آت  دستشو گرماشون  که  قرارداد  روشون  و  باال  زد.    شمیآورد 

بدجور بدنش  و    ی حرارت  بود  رفته  آمپر    یحساب  ی عنیباال 

 .چسبونده بود

وقت  نیا مردونگ   یموضوع  و  درآورد  پاش  از  شلوارشم    ی که 

آورد برام    یشورتش داشت نفس کم م  ی تو  ی بزرگش حساب

 .شد دییتا
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ب  لباس  با ولع  از تنم درآورد و  و خوش    دیه بدن سفخوابمو 

تراشم که فقط شورت پام بود نگاه کرد. خودشو انداخت روم  

 .و مشغول لب گرفتن ازم شد

دونستم اگر   یآورد و م  یرو بهشتم فشار م  یحساب  شیمردونگ 

شد. با شور و ولع    یحس م  شتریب  یلیشورت پامون نبود خ

 .کرد یم ی هام باز نهیگرفت و دستاش با س یازم لب م

تحر  کم داشتم  هرچ  یم  کی کم  و    یشدم!  بود  شوهرم  بود 

  ی لذت م   بایاز رابطه باهاش تقر  شی نبود. تا چند شب پ  به یغر

بهش فهموند که    نیبردم! دستام دور گردنش حلقه شد و هم

 .شهوت غرق شدم  شی منم مثل خودش تو آت

 ی ! بدجورشویمردونگ  ن ییداد و از پا  یهامو فشار م  نه یباال س  از

طاقت باشه!   یشد که ب  یباعث م  نیود و همشده ب  ی حشر

هام رفت. همزمان که   نهیباالخره از لبام دل کند و سراغ س

 .برد و داخل شورتم فرستاد  نییزد دستشو پا   ینوکشونو مک م

[11.08.21 14:02] 
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. دمیکش  یگرفت که ناخودآگاه آه  ی بهشتم رو به باز  ی   لبه

. نفسام دیلغز  یشده بود و انگشت کامران راحت روش م   سیخ

 .بلند و کشدار شده بود

س  کامران به  م  نهیمحکم  مک  نقطه    یهام  همزمان  و  زد 

دونست چکار کنه تا   یم  یمالوند. لعنت  یحساس بهشتمم م

  .یش مش یراحت تسل 

هام دل کند و سرشو عقب برد. با نفس نفس  نه یاز س باالخره

 :همه تکاپو گفت نیاز شهوت و ا یناش

  !یکن فیبکنمت که ک ی خواد امشب جور ی! دلم م نایسار-

پروا شده بود.   یهمه ب  نیکه اباال زده بود    ی بود بدجور  معلوم

نداشته باشه و سرشار    ازیهم سن من هست که ن  ی کدوم دختر

 از شور نباشه؟ 
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تخت   ن ییاز پام درآورد و همراه با شورت خودش پا  شورتمو

 ی زیو چ  میهر جفتمون کامل برهنه بود  گهیانداخت. حاال د 

ا  نمونیب خواب  ینم  جاد ی سد  دوباره  ا  د ی کرد.  و    نبار یروم 

 .شد دهیبه بهشتم مال میمستق شیمردونگ 

گردنم رو    نیو مرمر  دیرو گردنم گذاشت و پوست سف  لباشو

کش   نیب پادیلباش  همزمانم  م  نیی.  تکون  و   یتنشو  داد 

 .شد  یم دهیبه بهشتم مال یحساب شیمردونگ 

تماس دلچسب راحت تر   نیدور کمرش حلقه کردم تا ا  پاهامو

د بشه!  نا  ی صدا  گهیانجام  و  و  آه  نبود  خودم  دست  هام  له 

 .اتاق رو برداشته بود  ی فضا ی بدجور

بکشم.   یواردم کرد و باعث شد آه  شویآروم مردونگ  باالخره 

شد که بدنم   یضربه هاش تند و پشت سر هم بود و باعث م 

 !هام بلرزن نهیتکون خوردنا س نیتکون بخوره و تو ا
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ربع کم کم صداش بلند شد و بعدم با فشار    هی بعد از    باالخره 

دلم نبض    ریزدم و هنوز ز  یکرد. نفس نفس م   یداخلم خال

 .زد یم

[11.08.21 14:02] 
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 !ری سالم خانوم صبح بخ-

با   یم  زیکه پشت م  یرو دادم و درحال   هیآس  جواب نشستم 

 :دمی پرس  ی کنجکاو

 کجان؟ هیبق-

 :رو جلوم گذاشت و در جوابم گفت ی چا فنجون

صبح خ- که  شا  یلیآقا  آقا  رفتن.  اتاقشون   انمیزود  از  هنوز 

 !ومدنین رونیب

ا  قبل بش  ی رو  ی لبخند  نکهیاز  پر    ی صدا   نه یلبم  و  سرد 

 :دیتمسخرش به گوشم رس
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!  رنیحساب پس بگ   هیخونه عادت کردن از بق  نیانگار افراد ا-

ب  هیآس ظهرتو  ناهار  خوشمزه    شتریخانوم  دارم!  مهمون  کن 

 !شهیباشه ها مثل هم

ذوق مرگ شده بود با    انیشا  م یمستق  ری غ  فی که از تعر  هیآس

 :گفت جانیه

 درست کنم؟ نیخوایم یخاص ی چشم آقا! غذا -

 :زد و گفت  یو کج کیلبخند کوچ انیشا

!  نیباشه هم  ادی فقط مقدارش ز  ی کنیدرست م  ی زی نه هرچ-

 !ادترینفر ز هیاندازه 

چشم  هیآس رفت.   لیتحو  یدوباره  کاراش  دنبال  فرز  و  داد 

که قراره    یمهمون  نیا  نم یمردم که بب  یم  ی داشتم از کنجکاو

از دوستاشه باالخره وقت  نای. خب سارهیچه کس  ادیب  ی حتما 

 !بوده چندتا دوست داشته  نجایا
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تو  تا خ  ی کنجکاو  شیآت   ی ظهر  به   یلیسوختم.  نامحسوس 

تاپ   هیبه ظاهرم برسم.    یلباس بپوشم و کم  ه یاتاقم رفتم تا  

 !کنارش دمیتنم کردم و شلوار جذب سف ی نقره ا

شونم انداختم.   ی بلندمو شونه کردم و شل بافتم و رو  ی موها

بود در عوض فقط لبامو   ظیچشمام غل  ی دود  یطوس  شی آرا

  .برق لب زدم  هیو  دمی خط لب کش هی

 عی داد. سر  یم  انیمهمون شا  دنیزنگ خونه خبر از رس  ی صدا

ب اتاق  پا  رونیاز  به  تا خودمو  بب  نییرفتم  و    ن یا  نمیبرسونم 

لوند و   ی وسط پله ها بودم که صدا  هست!  یک   زیمهمون عز

 :باعث شد پاهام قفل بشن ی دختر ی  دهیکش

 .دلم برات تنگ شده بود زمی عز انیشا ی وا-

[11.08.21 14:02] 
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Page 33 of 1249 
 

دختر؟ چرا اصال    هیبه نرده ها گرفتم و مبهوت موندم.    دستمو

با    یپسر جذاب  نی فکرش به ذهنمم خطور نکرد؟ همچ  یحت

 !مونه یمعلوم بود که تنها نم طیشرا نیا

هردوشون   دنی رفتم و با د  نییمونده رو پا  یباق  ی زور پله ها  به

ابا حتما به خاطر رابطه  ب  ی . ادیکش   ری زدن قلبم ت  یکه لبخند م

 !تونست داشته باشه ینم ی ا  گهید  لیبود وگرنه دل شبید

باشه و    یاز هر لرزش  ی کردم صدام عار  یزدم و سع  ی لبخند

 :بلند گفتم

 !نیسالم. خوش اومد-

دختر رو    ی دو به طرفم برگشتن و من تازه تونستم چهره    هر

زنمیبب از  نفسم  اومد. سار  ی عیطب  ییبای.  بند    نا یو مالحتش 

 ؟ ی دختر دار نیا شی گفتن پ ی برا یحرف

با د  انیکمرنگ شد و شا  لبخندشون اخماش   دن یبه وضوح 

محکم و   یلیکردم خ یم یکه سع ییمن در هم رفت. با قدما
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استوار باشن به طرفشون رفتم و دستمو به سمت دختر دراز  

 :کردم

 !هستم  نایسالم سار-

ن  با و در    مچه یهمون  رو لبش دستمو فشرد  لبخند کمرنگ 

 :جوابم گفت

 !سالم. منم آرزو-

 :گفتم انیزدم و رو به شا ی لبخند

 ؟یکن ینم یمعرف-

 :گفت عیسر یلیحوصله و خ یب

من   نمیباال که بب   می! خب برزمهی عز  یلیخ  ی آرزو از دوستا -

 !مدت نیا ی کرد ی نبودم چکار م

 ی گرد شدم از پله ها باال رفتند. زحمت معرف  ی مقابل چشما  و

با وجود تو کنار   ی فکر کرد نای کردن منم به خودش نداد. سار

 کنه؟  تیهم معرف هیاومده که حاال سرخوش بخواد به بق
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نم  حاال باال؟  رفتن  هم  یچرا  باهم حرف   ننیبش  نجایشد  و 

 ی پا  ی نشستم و پامو رو  منیسالن نش  ی رفتم تو  یبزنن؟ عصب

ب  گمید اشارمو  انگشت  ناخن  و    نیانداختم.  گذاشتم  دندونام 

 .شروع به تکون دادن پام کردم  یعصب

نداشت. چقدرم    شمیذره آرا  هی  ی خوشگل بود دختره! حت  چقدر

بود.   زهی م  زهیر  یلیخ  انیو خوب بود. مقابل شا  فیاندامش ظر

اشتم خودمو  درشت بودم؟ اصال چرا د  یلیحاال نه که من خ

 کردم؟ یم سهیمقا

 شده عشقم تنها و ناراحت نشسته؟  یچ-
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. نگاهمو اول به اون و بعد دمیکامران از جا پر  ی صدا  دنیشن  با

  نجا ی تموم مدت من ا  یعنیظهر شد؟    یبه ساعت انداختم. ک

 کردم و اون دوتا هنوز اون باال بودن؟ یم ی خودخور
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 شده؟ زهی چ نایسار-

و    عیضا  یلیدونستم خ  یکه م  ی بلند شدم و با لبخند  عیسر

 :داغونه جواب دادم

جلست خوب   یرفته بود. خسته نباش ! حوصلم سر  یچینه ه-

 بود؟

 :گفت یتکون داد و با خستگ ی سر

بود. انقدر گشنمه که حد    زی آم  ت یموفق  یرفت ول  شی سخت پ-

 کجاست؟  انیشا  ینداره! راست

 :دار شد شیاراده لحنم ن  یب

 !تو اتاقشن زشی با دوست عز-

 :نشد و گفت میلحن عصب متوجه

م  ؟ی جد- عادت  داره کم کم   طیبه شرا  کنهی خب خوبه که 

 !نجا یا
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ب  ی پوزخند باهاش دو   ارهیزدم. آره خب... خوبه که دختر  و 

 ی چه کار م  نیبهشون نگه اون تو دار  میساعت بره تو اتاق کس 

 ن؟ یکن

م- آس   یمن  بگو  بشورم.  و صورتمو    نه یبچ   زویم  هیرم دست 

 !صدا کنه  انمیشا

اما    هیتکون دادم و به آس   ی سر ناهار رو حاضر کنه  تا  گفتم 

تا    گهید رفتم  باال  خودم  نگفتم.  کامرانو  حرف  دوم  قسمت 

 .صداشون کنم

احت  ینگاه  با  و  انداختم  اطرافم  اتاق شا  اطی به    ان یبه طرف 

کردم تا بفهمم در    یدر اتاقش گذاشتم سع  ی رفتم؛ گوشمو رو

 !چه حالن 
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  ی حرف نم  یعنیشد؟    ی. مگه مدیرس  یبه گوشم نم  ییصدا

  ن یکتریاصال کوچ  نایرابطه ام آه و ناله داشت اما ا  ی زدن؟ حت

 .ومدیازشون در نم ییصدا

بزنم که    دستمو تا در  بردم  باز شدنش   ی صدا  هویباال  تق و 

 یدرست مقابلم قرار گرفت. با نگاه مر شک  انیاومد و اندام شا

 :براندازم کرد و لحنش مثل نگاهش بود

 ؟ی خوایم یچ-

 :گفتم یمعمول  یلیانداختم و خ دستمو

 !ی خودت درو باز کرد  گهیناهار که د  ی اومدم صداتون کنم برا-

که به کار برد    ی گرد کردم که برم اما صداش و جمله ا  عقب

 :مانع رفتنم شد

چخبره اون تو...   نم یبخوابونم بب  میگوش  هیوسط    نیا  یگفت-

 مگه نه؟
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 نی کردم که دورب  ینکرده بودم فکر م  یزندگ  نجایمدت ها ا  اگر

بود که    نیدورب. اصال اگر  دهیمنو د  نیپسر از دورب  نیبوده و ا

همچ م  ینم  ی کار  ن یمن  که  نداشتم  شک  پس   یکردم. 

 .ره یبزنه و مثال مچ منو بگ یدست  هیخواست 

لبخند  نیبنابرا با  و  برگشتم  طرفش  ب  ی به   ه یشب  شتریکه 

 :پوزخند بود در جوابش گفتم

که پشت در   ییاگر تو به خودت و کارا  کارم؟یانقدر ب  یعنی-

بحث   هی  ی لو بر  یترسیو م  ی رشک دا   ی دیبسته اتاقت انجام م

 .! ناهار سرد شد نمیب ینم یفضول  ی برا یلی! من دل گستید

ندادم و سر   یحرف  اجازه پا  عیبهش  پله ها  رفتم. منو    نییاز 

  یی بودم که سال ها خودم تنها  ی دست کم گرفته بود؛ من کس

دست و پنجه نرم کرده بودم. اون قدر به خودم تسلط   یبا زندگ

 .خودمو نبازم  انیمثل شا یکی یدست  هیداشتم که با 
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 ی جا  زیکامران صدر م  دمیرفتم و د  ی تو سالن ناهارخور  یوقت

 :نشسته. با ورود من نگاهشو بهم دوخت و گفت شی شگ یهم

 هو؟ یزد   بتی کجا غ-

 :جواب دادم ی عاد یلیباال انداختم و خ  ی ا شونه

 .ناهار صدا بزنم ی رفتم پسرت و دوستشو برا-

 :گفت ی ابروش باال رفت و جد ی تا هی

 .دهی انجام م هیکارو آس نیکردم ا یفکر م-

 :نشستم جواب دادم  یم  زیکه پشت م  یزدم و در حال  ی لبخند

! منم باال کار داشتم سر راهم نهی زود بچ   زویاون م  گهیگفتم د-

 .صداشون زدم

کات   نمونیبحث ب  گهیآرزو د  زش ی و دوست عز  انیورود شا  با

 انیشد. شا  ی آرزو نگاهش سخت و جد  دنیشد. کامران با د

 :گفت ی با لبخند مرموز 
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 !بودمش دهیوقت بود ند یلیخ ادته؟یبابا آرزو رو که  -

 :نرمش جواب داد ی بدون ذره ا کامران

 !رنگ باخته  تونیوقته دوست یلیکردم که خ یفکر م-

 :با پوزخند رو مخش گفت انیشا

 !افکار اشتباهن ی سر  هیوقتا  یچقدر خوبه که بعض-

!  ستی ن  یدو نفر راض  نیاز رابطه اکه کامران    دمیفهم  عیسر

بود؟ چرا انقدر   ی پسر و کاراش چ  نیواقعا مشکل کامران با ا

 کرد؟ یم تشیاذ

ا  انیشا گرفت.  جا  کنارش  آرزو  و  عج  نی نشست   ب ی دختر 

  نجا یتونست باشه! ا  یجز کامران نم  یکس  لشی معذب بود و دل

 چخبر بود؟
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  س یکه با کامران داشت د  یپوست  ری توجه به بحث ز  یب  انیشا

.  د ی آرزو کش  ی خودش و بعد برا  ی برنج رو برداشت و اول برا

 :دیپرس لکس یر یلیخ

 مرغ؟  ای ی خور یخورش م-

 :گفت یطنتیزد و با لحن پر ش ی لبخند آرزو

 رفته؟  ادتیذائقم  یبگ ی خوا یم یعنی-

 :جواب داد ی رکیبا ز انیشا

 ...عوض شده باشه دینرفته. گفتم شا ادمی-

و   و برداشت  رو  خورش  ظرف  قاشق  خودش  انتخاب  با  بعد 

ر اخماختی براش  متوجه  گوشه چشم  از  درهم    قیعم  ی .  و 

بود که اصال به منم توجه   ریکامران بودم. انقدر ذهنش درگ

 .نداشت
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بشقابم   ی رو تو  ی از مرغ سوخار  کهیباال انداختم و ت   ی ا  شونه

  ده یاز هم پاش  خانواده انقدر  نیبود. چرا ا   ری گذاشتم. ذهنم درگ

 بود؟ یبا کامران چ انیو داغون بود؟ مشکل شا

اون به   شتری! چون بهیگفتم کامران دردش چ  یم  دیبا  دمیشا

کرد.   یو اصال مالحظه سنش رو نم  دی چیپ  یم  انیشا  ی پر و پا

و آرزو تنها   انیآروم شا   ی قاشق و چنگال و پچ پچ ها  ی صدا

 .د یصرف ناهار به گوش رس یبود که ط ی زیچ

بالفاصله بعد از تموم شدن غذاش خواست بلند شه که   کامران

 :و حرفش مانع شد انیشا

 برنامه سفر آخر هفته سرجاشه بابا؟-

 :نگاهش کرد و با شک جواب داد یاستفهام یکم کامران

 !ی اریدر ب  رشیاز ز ی آره. فکر نکن بخوا-

 :معنادار زد و گفت  ی لبخند انیشا
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سفر   نیکنه که تو ا  فیبرنامشو رد  خواستینه فقط آرزو م -

 .نه ای  هیرفتنمون قطع نمیکنه خواستم بب میهمراه

[11.08.21 14:02] 
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انگشتام   نیسوختم. چنگال ب  یدونم اما من حساب   ینم  کامرانو

خورد. نگاهم به کامران بود   یشد و خون خونمو م   یفشرده م

بب العمل   نمیتا  م  یاون چه عکس  برجسته   ینشون  ده. رگ 

 ی سر   نایا  ی داد.با همه    یگردنش نشون از عمق خشمش م

 :تکون داد و گفت

  !میر یم-

ب  و سالن  شا  رونی از  لحن سرخوش  ان یرفت.  آرزو   یبا  به  رو 

 :گفت

 .میکار دار  یکه کل  میپاشو بر  ی ... اگر غذاتو خوردنیاز ا  نمیا-

 :هردو بلند شدند. بلند گفتم و
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 .خوش مزه شده بود یل یخانوم. خ هیممنون آس یلیخ-

رو  یخستگ یهم کل یتشکر خشک و خال نیدونستم هم یم

 ینبودم که ب  نایکنه. من از قماش ا  یم  رونیزن ب  نیاز تن ا

رو از سر    زایچ  ی لیزن بگذرم. من خودم خ   نیتوجه از زحمت ا

 .گذرونده بودم

آس   یکم ا  ز یم  ی رو   ی ظرفا  هیکمک  و  کردم  جمع    نبار یرو 

با  ی دنبال سواال بودن    بیهمه عج   نیا  لی دل  دی ذهنم رفتم. 

  .مد یفهم یدو نفر رو م نیرابطه ا

گذروند   یرو بعد از ناهار به استراحت م  یمعموال ساعت  کامران

تونستم   یرفت تا غروب. پس االن م  یو بعد دوباره شرکت م

  .کنم داشیاتاق پ  ی تو

رو    رونیو ب  ستادهیپشت پنجره ا  دمیاتاقو که باز کردم د  در

و    ستادم یکرد. آروم رفتم تو و درو بستم. کنارش ا  یتماشا م
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که توجهمو جلب   یخاص  زینگاهشو دنبال کردم اما چ  ریمس

 .دمیکنه ند

 زم؟ یعز  ی شد رهیخ ی نجور یا یبه چ-

 .بودن زایچ ی لی... شاهد خواراید نیخونه... ا نیباغ... ا نیا-

کنم. انگار   دایپ  ی بود که باعث شد حس بد  ی طور   هی  لحنش

 :دمی پرس  دینبوده باشن. با ترد یخوب  ی زایکه چ

 بودن؟  ییزا ی شاهد چه چ-
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 :نداد، در عوض گفت یجواب

 .ادینشو. اصال ازش خوشم نم یقاط ادیدختره ز  نیبا ا-

دست    دمیو آرزو رو د  انیشا  نباریانداختم که ا  رون یبه ب  ینگاه

 یتوجه به اون سوزش  یرفتن. ب  ی م  رونیتو دست هم داشتن ب
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نم جد  یکه  م  یچ   ی برا  دایدونم  هجوم  بهم  آورد   یهمش 

 :دمیپرس

بهتر باشه بپرسم مشکلت    دیشا  ا ی  ه؟ یدختر چمشکلت با اون  -

 ه؟ یبا پسرت چ

 :بهم کرد و گفت یبیعج نگاه

 شون یزیسواله مگه نه؟ اما بهتره بر  یتو اون سر کوچولو کل-

! من برم  رنیازت بگ  تویندارن که راحت  نویدور. چون ارزش ا

 ...گهید

که    ی زیکن تو چ  یسع  یعنیبود؟    دهیخواب  دیجملش تهد  ی تو

رب نکنبهت  دخالت  نداره  م  یط  ضرر  خودت  !  یکن  یوگرنه 

 .کرد یم کی تونستن تحر ی برا شتری منو ب نیهم

و کهنه    یمیاون خدمتکار قد  د؟ی! چرا زودتر به فکرم نرسهیآس

ا خ  نیکار  حتما  جواب   یم  زایچ  یل یخونست.  که  دونست 

 .تونست باشه یذهنم م  ی سواال
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تا بتونم بپرسم.   رونیکردم که کامران بره ب  یصبر م   دیبا  اما

کردم    یاستفاده م  هیبه حرف آوردن آس  ی حربه برا  هیاز    دیبا

چخبره که جواب   دمیپرس  یرفتم صاف ازش م  یوگرنه اگر م

 .داد ینم

کردم تا باالخره وقت موعود    ی شمار  هیلحظاتو ثان  یسخت  به

 دا یرو طبق معمول تو آشپزخونه پ   ه یرفتم و آس  نیی. پادیرس

  .کردم 

 ؟ی خوا یخانوم کمک نم هیآس-

 :زد و گفت ی بهم کرد و لبخند خسته ا ینگاه

 .کنن یم خی. آقا بفهمن منو توبنینگ ی نجور یخانوم ا-

 :گفتم ی تیجمع کردم و با نارضا لبامو

 .پسرشم که ازش بترسم به آقا چه مربوط. مگه من -
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متوجه   هیآس  ی از جمع شدن چهره    نویا  پرتاب کردم.  رو یت

روسر پر  با  چشمشو  گوشه  اشک  دوباره   شی شدم.  و  گرفت 

 .مشغول کارش شد

[11.08.21 14:02] 
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 زدم؟   ی حرف بد ن؟ی شد؟ چرا ناراحت شد ی زیچ-

 :گفت یتکون داد و با ناراحت ن یبه طرف ی سر

 !ه یچه حرف نینه خانوم. ا-

خبر از    یچونم گذاشتم و مثال ب  رینشستم و دستمو ز  همونجا

 :همه جا ادامه دادم

 ی دهه از من بزرگتره بعد مثل چ  هیگنده    ی . پسره  گهیواال د-

. راحت مقابل ستیبره. بابا تو سنت کم ن  یاز کامران حساب م

.  دهیم   ریپسر گ   ن یبه ا  ی. تعجبم از کامرانه. چرا الکسایبابات وا

 نجا یمدت ا  هی  دمیکه فهم  ییمرد؟ پسرت تا جا  ی مگه تو بچه ا
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جا برگشته.  حاال  پ  از  نکهیا  ی نبوده  خودت   شیحضورش 

 ...به پر و پاش یچیپ یم یه ی خوشحال باش

. ارهیبه زبون ب  هیکلمه که آس  هیاز    غیهمه حرف زدم اما در  نیا

ناراحت بود. واقعا   ی لیخ یلیفقط اخماش تو هم رفته بود و خ

 بگه؟  ی زیخواست چ ینم

همه    ن یخانوم. من برم پس! ا  هیانگار مزاحم کارت شدم آس-

 ...حرف زدم انگار 

بود.   ی زی ! برخالف تصورم زن تهیحرفم چ   هیبق  دیهمف  خودش

دونست    یکه گفت قشنگ بهم فهموند که م  ی چون با جمله ا

 :هیحرفا چ نیهدفم از ا

ا- به    ی وسط سود  نینبش قبر گذشته ا  نکهینه خانوم. فقط 

 !به ضررتونم باشه دی. آقا بفهمه شاچیحال شما نداره که ه

 :گفتم  یناراحت با

 ...بوده ی زیچ  یانگار قتل نی گیم ی جور هی-
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  نا یچهره... سار  نینگاه... ا  نینگاهم کرد که جا خوردم. ا  زیت

  ا یبوده؟    یواقعا کامران آدم خطرناک  یعنی  ؟یکجا قدم گذاشت 

 اد؟ یدر مقابلش کوتاه م  ی نجوریا انیهست که شا

رفتم. داشتم   منیاز پا درازتر بلند شدم و تو سالن نش  دست

اصال کامران چرا اومد   دم؟ یترس  یاطرافم م  ی کم کم از آدما 

بودم و از همه مهمتر    کتریهمه ازش کوچ  نی که ا  یسراغ من

 نداشتم؟ ی کس و کار

نم  یچیزنشم چرا ه  اگر وقت  گهی بهم   فته یم  ادشی  یو فقط 

عروسک    هیبراش نقش    ترشیب  م؟ یزنشم که شب و تو تخت باش

و خوب بهش   کنهیم  یکردم که تو خونش زندگ  دایرو پ   یجنس

روابطمون   هیعشق و حال کنه. وگرنه بق  یتا شب حساب  رسهیم

 .زن و شوهرا نبود  زیمثل سا
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. به دستور کامران دیروز گذشت و موعد سفرمون فرا رس  چند

هم راه   انیشا  ی و مخالفتا   میبر  نیماش  هیقرار شد هممون با  

  .نبرد ییبه جا

کرد و کامران کنارش نشسته بود. من و   یم  ی رانندگ  انیشا

به    ی. از االن حس خوبمیعقب جا گرفت یصندل  ی آرزو هم رو

مثبت نگاه کنم   دیخواستم با د  یم  یسفر نداشتم. هرچ  نیا

 .شد ینم

رو از سکوت   نی که اتاقک ماش  ییتنها صدا  الی به و  دنیرس   تا

بود. واقعا حوصلم سر رفته بود و   کیموز  ی درآورده بود صدا

 .شدم یم  وونهیداشتم د

دونم کال   یکلمه باهام حرف بزنه. نم  هیآرزو تالش نکرد    یحت

 نکه یخط گرفته بود. به محض ا  انیاونم از شا ا یکم حرف بود 

 :شدم. رو به کامران گفتم ادهیپ  عیسر میدیرس

 !ا یخوام برم لب در ی. االن مارمیمن چمدونمو بعد م-
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تا  گهید سر  بش یتکذ  ای  دییمنتظر  م  عینشدم.  شدم.    ی دور 

داره. بعد از پنج    ای تا ساحل و در  یفاصله کم  الش یدونستم و

احتماال به   نی. نسبتا خلوت بود و ادمیرس  ی رو   ادهی پ  قهیدق

  .و مرفه بود یمنطقه شخص  هی شتر ی بود که اونجا ب لیدل نیا

شدم که صبورانه    ایبه امواج در  رهیشن ها نشستم و خ  ی رو

م جلو  و  خ  یعقب  در  یل یرفتند.  د  ایکم  من   دهیرو  بودم. 

  ...شمال میباشه بگن بر یل ینبود. تا تعط هی مثل بق میچ یه

کرد ازش!    یم  هیبود مامانم خون گر  ادمهی  یکه تا وقت   ی پدر

باز  ی مادر هرزه  غرق  انقدر  از    ی ایکه  غافل  و  بود  شوهرش 

که   یرم هردو تو تصادف به خاطر جر و بحثدخترش بود. آخ

 !حواس پدرمو پرت کرده بود جا در جا مردن

ساله! ۱۶  ۱۵دختر    هی  ی جامعه پر از گرگ برا  هیموندم و    من

احساس کردم    گه یکردم اما بعد د  ی دو سال خونه عموم زندگ

موندن منو نداره. کار کردم و درس خوندم و    تیزن عمو ظرف

 .رفتم که تو خوابگاه بمونم گهیشهر د هیدانشگاه 
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  ی راض  ادیز  ی اجبار  یهمراه  نی ! انگار تو هم از ای خلوت کرد-

 .یستین

زد.   یحرفا رو م  نینگاه کردم که داشت ا  انیبه شا  یشگفت  با

قدم   شی حرف زدن با من پ  ی واقعا خودش بود که برا   یعنی

 شده بود؟

[11.08.21 14:02] 

#part25 

 :باال انداختم در جواب حرفش گفتم ی ا شونه

اجبارها. بهش عادت    نیوقته که پر شده از ا  یلیمن خ   یزندگ-

کردم که خودمو مجبور کنم عادت کنم.    یحداقل سع  ایکردم  

 !اجباره نمیا  یحت ینیب یم

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 ازدواجت با باباهم اجبار بود؟ -
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به عمق چشماش نگاه کردم و سوالش رو با سوال    رهی خ  یکم

 :جواب دادم گهید

رابطه من   ؟یبه کجا برس  ی خوا  یم  ه؟یسواالت چ   نیا  لیدل-

 و بابات؟ 

شد.    ره یخ   ایکران در  یبه ب  نباری شن ها نشست و ا  ی رو  کنارم

شد خودش بود که دوباره   ی سکوت سپر  ی که تو  یقیبعد از دقا

 :تلنگر زد نمونیه بسکوت کوتا شهیبا حرفاش به ش 

که ازدواجت با بابا    شهیباعث م  نی! همیهست  یدختر باهوش-

ما    یزندگ  ی رازها  یکن  یم  یسع  یبرام قابل قبول نباشه! وقت

دختر سرخوش   هی  یعنی  یبفهم  هیزبون آس  ریاز ز   یرکی رو با ز

من؟   ی که چرا بابا  نهی! سوال ذهنم ایستیکه فقط دنبال پوله ن

روت! چرا    شیپ   ی ها  نهیگز  ستی! کم نیهست  ی تو دختر جوون

و فاحش   ادیز  یاختالف سن   نیکه باهاش ا   یبش  ی زن مرد  دیبا

 ؟ ی رو دار
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  ه یآس  ی زده بود؟ فکر کرد  یحرف  هیآس  یعنیبود.    دهیفهم  پس

  اد یکنه و م   یکه سال ها بهشون خدمت کرده رو ول م  یکس

 ؟ ی سراغ تو که تازه وارد

داره. مثل تو که با    ی لیکاراش دال  ی برا  ش یتو زندگ  یهرکس-

ا  نیا شا  ی نجوریسنت  م  انیاز  مقابل   ی بر   یحساب  در  و 

! از  یجنگ یم یرپوست ی! هرچند تو زیشیم میتسل  شیی زورگو

 اد ی کامران ازش بدش م  یدون  یکه م   ی همراه کردن اون دختر

 !تو فرق داره   وهیسفر مشخصه ش نیتو ا

واقع  هی  نبار یا م  یلبخند  اعتراف  کنم   یرو لبش نشست که 

بود. با   یجذاب و عال  یلیپسر خ   ن یواقعا جذابش کرده بود. ا

چند روز که باهاش ارتباط داشتم   نینسبت به ا  ی لحن گرم تر

 :جواب داد

  !ی ریجواب سواالتو بگ  یوقت هی دی! شایواقعا باهوش-

 :ادامه داد  تکوندیکه شلوارشو از شن ها م  یشد و در حال  بلند
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  ی ول  رونیمن رفتم ب  ی نزد. تو فکر کرد  یحرف  هیآس  یراست-

 ی نی. پس فکر نکن اون خبر چ دمیبرگشتم حرفاتونو شن  یوقت

برگرد بهتره  ب  الیو  ی کرده! حاال هم  ا  ش یکه شوهرت   ن یاز 

 !نشه  یعصب

[11.08.21 14:02] 
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  ی کدوم وجهش واقع  انیشدم. واقعا شا  رهیدور شدنش خ  به

نسبتا دوستانش؟    ی رو  نیا  ایسرد و نچسبش    ی بود؟ اون رو

 .باال انداختم و بلند شدم ی شونه ا

راه افتادم. کاش    الیتکوندم و سالنه سالنه به طرف و  لباسمو

 اد یاز ذهنم فر  ییجا  ه یاز    ی گوشه ا  هیمتفاوت بود!    ز یهمه چ 

 :زد

 "بودم  ده یحرفا د  نیرو زودتر از ا انیکاش شا"

**** 
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به بدنم بودم که کامران اومد داخل   ونیلوس  دن یمال  مشغول

آ از  ا   نه یاتاق!  معمول  طبق  کردم.  نگاه  وقت    نیبهش  چند 

بدجور  صلح   ی ابروهاش  قصد  اصال  و  بودن  خورده  گره  بهم 

 .نداشتن

به من انداخت و به طرف تخت رفت. منم زود کارمو   ینگاه  مین

. ظاهرا چشماش بسته بود دمی تموم کردم و کنارش دراز کش 

 ی و سع  دمیرو صورتش بود. به پهلو پشت بهش چرخ  و بازوش

 !کردم بخوابم

دق   هنوز و   قهی چند  شد  حلقه  دورم  دستاش  که  بود  نشده 

 :داغش تو گردنم پخش شد ی نفسا

استفاده   شه یهم  ارمی بو کم م  نی من مقابل ا  یدون   یهوووم. م-

 !یکن یم
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رو لبم نشست که لباش درست گوشه لبم   یمصنوع   ی لبخند

زد. از    مهیکم منو طاقباز خوند و خودشم روم خ  نشستن! کم

 .زد  یبهشون مک م یو حساب د یگوشه لبم به خود لبام رس

همراه  دستامو و  گذاشتم  بازوهاش  کم  ش ی رو    ی کردم. 

 نیداد که با ا  ی نشون م  نیحرکاتش با خشونت همراه بود و ا

 !کنه  هیخواد خشمشو تخل  یرابطه م

بدون   دیبوس  یوقفه م   یتونستم نفس بکشم! ب  یم  یسخت  به

انگار خودش    قهیبهم امان بده. باالخره بعد از چند دق  نکهیا

  .کم آورد که عقب رفت

 :نفس نفساش گفت نیب

 .تا صبح باهات حال کنم   خوامیامشب م-

فاحشه باشم   هی. انگار که من  ومدیطرز حرف زدنش خوشم ن  از

 .اوردم ین خودم ی ! اما به روی و اون مشتر
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لباساشو درآورد و به منم اشاره کرد تا لباس خوابمو از   عیسر

  ره ی به حرفش عمل کردم با شهوت خ  ی. وقتارم ی ب  رونی تنم ب

 .و براقم شد و نگاهش برق افتاد دیبه تن سف

[11.08.21 14:02] 

#part27 

هام افتاد و شروع به گاز گرفتن نوکشون   نهیولع به جون س  با

خ نم  یوحش  یلیکرد.  درک  رو  علتش  و  بود  کردم.    یشده 

 .آخ و ناله هام بلند شده بود ی صدا

رابطه نداشتم. انگار   نیبه ا  یبردم چون حس خوب  ینم  لذت

فاحشه   هیکردم در حد    ینه انگار که من زنش بودم. حس م

 .کنم شی کردم همراه یوجود سع نیآورده! با ا  نییمنو پا

جر    ی بدن برا  نیجرت بدم. ا  خوامیناله کن دختر جون... م-

  !خوردنه
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ا  نهی رو س  دستامو بار لب به اعتراض باز    ن یهاش گذاشتم و 

 :کردم

اکامران!  - م  ی نجوری چرا  سر    ؟یزنیحرف  جن.ده  من  مگه 

 ابونم؟یخ

 :ام زد و خشن گفت نهیبه س یمحکم یلیس

 ن ی! فقط بدرد انیخفه شو! شما زنا همتون جن.ده و هرزه ا-

 !کنن  یکه مردا خودشونو با شما خال نیخوریم

گفت؟ دهنشم   ی بود که م  یچ  زایچ  ن یبند اومده بود. ا  زبونم

اونه! انقدر تو    ر یداد که بگم تحت تاث   ینم  یمشکوک  زیچ  ی بو

 .تونستم بگم ینم یچیشوک بودم که ه

کرد و خشن داخل فرستاد   میبا بهشتم تنظ  شوی بار مردونگ  نیا

بلند بشه. از شدت درد به مالفه   غمیج  ی که باعث شد صدا

  .تخت چنگ زدم ی رو
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وقفه کرد. واقعا    یشروع به زدن ضرباتش با خشونت و ب  کامران

  ن ی ا  لیبرام نداشت. دل  یرابطه لذت  نیشدم و ا  ی م  تیداشتم اذ

 .کردم  یدرک نم شوییهویرفتار   رییتغ

شکمم   ی و رو  د یکش  رونیربع کمر زدن ب  هیبعد از    باالخره

 خواست ی کرد و با نفس نفس کنارم افتاد. دلم م  یخودشو خال

غرور    نیاز ا  ش یب  خواستم ینم  یول   ه یگر  ر یبلند بزنم ز  ی با صدا

 .شکسته و له شدم نابود بشه

[11.08.21 14:02] 
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گونه    ی بدون اجازه آروم آروم راهشونو باز کردن و رو  اشکام

کامران و رابطه    ز یآم   ر یرفتار تحق   ن یا  لی شدند. دل  ی هام جار

  ی م   تمیداشت اذ  ن یو هم  دمیفهم   یمزخرفمون رو نم  یجنس

  .کرد

تو ذهنم   انیشا  ر یلحظه چشمامو بستم و ناخودآگاه تصو  هی

رفتار کامران باشه؟   نیا  لیتونست دل  یاون م  یعن ینقش بست.  
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و   انیاصال چرا کامران و زنش از هم جدا شدند؟ مشکل شا

 بود؟ یکامران چ

فهم  قیعم  ی نفسا  ی صدا خورد  گوشم  به  که    دم یکامران 

گوشه لبم جا خوش کرد. با من    یخوابش برده. پوزخند تلخ

 .بود دهیآشغال رفتار کرد و حاال راحت خواب  کهیت هیمثل 

برداشتم و    زیم  ی از جعبه رو   یدستمال   شدم و  زی خ  مین  آروم

کار تم  ی کثافت  احت  ز ی رو شکممو  با  بعدش  بلند    اطی کردم. 

 .رمی دوش بگ  هیشدم و سمت حموم رفتم تا 

آب گرم با پوست تنم برخورد کرد اجازه دادم    نکهیمحض ا  به

  ن ی ا  یراحت بشکنه. من حقم از زندگ  الیبا خ  نم یتا بغض سنگ

 بود؟  ی و خوار یی هم تنها نینبود. واقعا حقم ا

که داخل کمد بود خشک کردم و    ی شستم و با حوله ا  خودمو

و از اتاق    دمیبرداشتم و پوش  یاومدم. لباس خواب راحت   رونیب

 .کامران صبح کنم  شیخواستم شب رو پ  یاومدم. نم رونیب
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تخت خودمو پرت کردم.   ی رفتم و رو  گهید  ی از اتاقا   یکی  به

کردم؟ اگر مست بود   یبا کامران م  ی چه رفتار  دیواقعا صبح با

در کار بود نه   ی! اما نه مست رهیم   ادشیگفتم مست بوده و    یم

 !یعقلیال 

فکرا بودم که کم کم چشمام گرم شد و به خواب   نیهم  تو

  !ی ! همش کابوس و آشفتگیرفتم. اما چه خواب

  ؟ی دیخواب نجای ما رو! اصال چرا ا ی! کشتنمی! پاشو بب نایسار-

خواستم چشمامو باز کنم اما انگار پلکامو با چسب قطره    یم

شدند. صدا دوباره   یبهم چسبونده بودن که از هم جدا نم  ی ا

 :دیبه گوشم رس

 ؟ ی پاشو دختر! نکنه غش کرد-

[11.08.21 14:02] 
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کل  باالخره نگران   یسخت  ی با  چهره  با  و  کردم  باز  چشمامو 

به خودم فشار آوردم تا بفهمم چه   یکامران مواجه شدم. کم

دور تند از ذهنم   لمیف  هیمثل    شبید  ی خبر شده. کم کم اتفاقا

 .رد شد

بود. جا خورد و    ی به کامران سرد و پر از دلخور  نبار یا  نگاهم

 :گفت

  نا؟یسار یخوب-

لبم نشست که باعث شد اخماش   ی ناخودآگاه رو  ی پوزخند

 :دیقاطعانه پرس  یلی هم بره! خ ی تو

  ؟ ی دیخواب  نجایا  شبیاصال تو چرا د  ه؟یمشکل چ  یبگ  شهیم-

 لمی! داشتم فیغش کردم از خستگ   ی چجور  ادی نم  ادمیمن که  

 !خوابم برد هوی دماید یم
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 ی که جلو  یچ  ی عنی.  ادیب  رونیمونده بود چشمام از حدقه ب   کم

به اون راه!   زدیخوابش برد؟ حتما داشت خودشو م  ونیزیتلو

 !رفته  ادشیاز  زیمست نبود که بگم همه چ 

 :و گفت ستادیصاف ا دمینم یجواب  دید یوقت

شده    ی زی . اگر چادیخوشم نم  ا یلوس باز  نیکه از ا  یدون  یم-

 !ست یگرفتن ن افهیق ی برا یل یرک و رو راست بگو. وگرنه دل

 :گفتم ی آشکار ی هم بدهکار شدم. با دلخور  ی زیچ  هی انگار

 ؟ی چکار کرد شبید ستین ادتی یبگ ی خوای واقعا م یعنی-

 :نشونه تفکر صورتش درهم شد و گفت به

! میدید  لمیخوب بود. با هم ف زی همه چ  ادمهیکه  یینه! تا جا-

 .بعدش من همونجا خوابم برد 

[11.08.21 14:02] 
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د  یعنی خواب  اگر   ای  دمیمن  نداشت!  امکان  نه  زدم؟  توهم 

بودم که کامران   دهیاتاق تنها نخواب  نیا  ی خواب بود االن تو

 !طلبکار باال سرم ظاهر بشه 

ب   یو سع  دمیکش  ینفس موضوع مشکوک   نیا  ال یخ  یکردم 

کنه    ی باز  لمیجرات داشت که نخواد ف  ی بشم. کامران اونقدر

 :زدم و گفتم ی لبخند زور نیکارش! بنابرا ری و بزنه ز

 .مناسب بپوشم زیچ هی! ام ی ... تو برو منم االن ممیبگذر-

رفت. منم بلند شدم تا لباس    رونیتکون داد و از اتاق ب  ی سر

که  بماند  نداشتم؛  گرفتن  دوش  حوصله  کنم.  عوض  خوابمو 

 .قبل خواب آب به تنم زده بودم شبید

ج  دیسف  زیشوم  هی شلوار  به   دمیپوش  یخی  نیبا  موهامم  و 

حوصله بودم که    ی . انقدر بشونه چپم انداختم ی صورت باز رو

شد که ساده از اتاق    یم  ن یمانع از ا  یحس  هیحد نداشت؛ اما  

 !خارج بشم
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 ی تو  یدادم. به خصوص وقت  یبه صورتم م   ییصفا  یکم  دیبا

با به    دمیپوستم رو د   یروح   یو ب  یدگیرنگ پر  نهیآ  اد یاما 

تو اتاق خودمون بود آه از نهادم بلند    شم یلوازم آرا  نکهیآوردن ا

 .شد

عمل  به انجام  از  بعد  و  رفتم  و   اتیاتاق خودمون  نظرم  مورد 

آراستگ  نانیاطم تصم  یاز  بق  م یظاهرم  به  ملحق    هیگرفتم 

  .بشم

خنده مستانه    ی پله ها قدم گذاشتم صدا  ی رو  نکهیمحض ا  به

که بدون شک متعلق به آرزو    دیبه گوشم رس  ی بلند زنونه ا   ی 

هر دوشون که نگاهشون به صفحه    دنیرفتم  و با د  نییبود. پا

 .به فکرم خورد دیی لپ تاپ بود مهر تا

در هم مشغول  ی نشسته بود و با اخما گهید ی گوشه ا  کامران

صدا از  و  رفتم  طرفش  به  بود.  جدول  کردن  سندلم   ی حل 

 !همشون متوجه اومدنم شدن
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 !اب مامان جونبه به ساعت خو-

[11.08.21 14:03] 

#part31 

 شطان_هوس#

  یی . با چشماستادمیجا خوردم که همونجا وسط راه ا  ی قدر  به

  ره یخ  انیبه شا  اد یکه شک نداشتم کم مونده بود از حدقه در ب

خونسرد همچنان سرش داخل لپ تاپ بود و    یلیشدم که خ

 .حرف رو زده بود نیا

همه مقابلم   نیکه ا  ی پسر  نیگفت به من؟ مامان جون؟ ا  یچ

م بدش  از من  و  وقت  ومدی جبهه گرفت  اصال  مامان؟   ی گفت 

 م مامانش باشم؟تون یم  ی چجور شترهی سنش از من ب

جلو  نیا  از خ   ی حرفش  دخترش  شدم.    یلیدوست  ناراحت 

به   یجواب نگاهش  متفکر  که  رفتم  کامران  طرف  به  و  ندادم 

 :بود. کنارش نشستم که گفت انیشا
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  !ی نطوریا یکن  یبخور. ضعف م ی زیچ هیبرو -

 :باال انداختم و دمغ جواب دادم ی ا شونه

 !تا ناهار نمونده ی زیچ-

نم- چ  یبگ  ی خوایخب  د  یمشکلت  اونجا   شبی بود؟  چرا 

 ؟ی دیخواب

واقعا    نینبود و ا  ادشی  یچی گفتم؟ واقعا انگار ه  یم  ی چ  حاال

برانگ   ب یعج تعجب  همچ  زیو  اصال  امکان    ی زیچ  ن یبود. 

 ادش ی  یچیکردم حاال که اون ه  یحال منم سع  نینداشت. با ا

 :ارمیبه روش ن ی زینبود، چ

ر  کمی  شب ید  یچیه- بهم  بود.  بد   د یبا  یبودم ه  ختهیحالم 

وقت بدخواب    هیتو    دمیبود که اونجا خواب  نی . اشدمیم   داریب

 !ینش

تکون داد و   ی نگاهم کرد و بعد سر  ی باال رفته کم  ی ابرو  هی  با

 :گفت
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 !دفعه بعد عوض نکن جاتو. نگران منم نباش -

  یکه انگار حساب ییو آرزو انیتکون دادم و دوباره به شا ی سر

  شب یشدم. چقدر از د  رهیبرد، خ  یلذت م  انیشا  شیاز بودن پ

گفتم   یشد. البته بهتر بود م  یتا حاال داشت بهم شوک وارد م 

 !روز یاز د

کنارم اومد. بعد    انیکنار ساحل بودم و شا  یاز همه وقت   اول

صبحش و االنم   ی. فراموشکامران..  انه یهم اون حرکت وحش

 شدم؟  یم وونهی! نکنه داشتم دانیمامان گفتن شا 

[11.08.21 14:03] 
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به    یاومدم. نگاه  رونیدور شونم از فکر ب  یحلقه شدن دست  با

کرد. ته    یبراندازم م  یکامران انداختم که داشت با نگاه خاص

 :دمیپرس یشد و با استرس پنهان  یدلم خال

  ؟یکن ینگاهم م ی نجوریشده؟ چرا ا یچ-
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شا  یجواب به  و  گرفت  ازم  رو  نگاهش  فقط  آرزو    انینداد  و 

ناخونام خیدوخت. همه رد داده بودن اساس شدم و    رهی! به 

 !شده کنواختیو  جانی ه یچقدر ب میفکر کردم که زندگ

 .هم باهات حرف دارم می هم قدم بزن رونیب ای! بانیشا-

گردنم    ی که رگا  دی با سرعت سرم به طرف کامران چرخ  چنان

ا  انیچکارش داشت؟ ظاهرا شا  یعنیگرفت.   از  حرف    نیهم 

 .کامران جا خورده بود  ییهوی

 :قوت قلب بده انیبه شا یکرد کم یسع آرزو

  !با پدرت وقت بگذرون کمی! پاشو گهیآره د-

 ی پر معنا به آرزو انداخت و من پوزخند محو  ینگاه   مین  انیشا

که به طرف   ی. از جا بلند شد و در حالدمیلبش د  ی رو گوشه  

 :رفت رو به آرزو گفت یدر م

 !منتظرم رونیبرگشتم! من ب یوقت ی باشه برا  شیبق-
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آخرش مطمئنا خطاب به کامران بود. کامران دستشو از   جمله

توجه   یدور گردن من برداشت و بلند شد و به طرف در رفت. ب

 !نمشونیخودمو به پنجره رسوندم تا بتونم بب عیبه آرزو سر

 مگه نه؟ بهیرابطشون عج -

بود انداختم    ستادهیبه آرزو که حاال کنارم پشت پنجره ا  یگاهن

 :و در جوابش گفتم

 !ب یعج م یبگ یتا به چ-

ه  هیپسر  انیشا- پدرشم   شهینم  چوقت یکه  کرد.  کشفش 

  !نطوره یهم

 نیاز ا  ییزایچ  تونستمیم  دیحاال که اون دو نفر نبودن شا  خب

 .داد یدختر بفهمم. البته اگر نم پس م

 ! مگه نه؟شونیشناسیوقته م یلیظاهرا خ -

[11.08.21 14:03] 
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  دم یکش  یتکون داد اما لب باز نکرد. کالفه هوف  دییبه تا  ی سر

شد    ی معلوم نبودند اما م  ادیشدم. ز  ره یخ  رونیو دوباره به ب

  .هستند یک ینزد نیداد که هم صی تشخ

که به دست اومده   یفرصت خوب  نیا  الیخ  یتونستم ب  ینم  اما

دوباره سع بشم!  د  یبود  راه  از  پ  گهیکردم   دا یجواب سوالمو 

 .کنم

اصال    یمسافرت ول  میسر رفته! مثال اومد  ی حوصلم بدجورمن  -

 .میندار یو سرگرم  جانیه  چیه

حرصم گرفت!   ی نگفت. بدجور  ی زی زد اما باز چ  یکمرنگ  لبخند

ا  گهی د  نیهم  ی برا و  گرفتم  فاصله  پنجره    ر ی مس  نباریاز 

 .گرفتم شی آشپزخونه رو پ 

 ی و موجهت از ازدواج با کامران چ یمنطق لتیدل نایسار واقعا

 ی پر رمز و راز! ظاهرا شوهر کرد  ی باز هیتو  ی بود؟ انگار افتاد 
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! در یستین  کیشوهرت جز تخت و پول شر   ز یچ   چیاما تو ه

 !کنهیباهاش داره خرجت م یهمخوابگ ی واقع انگار به ازا 

  ن ی رابطه شکرآب ب  نیا  لیدل  دینبود االن تو با  ی نطوریا  اگر

و پسر م  پدر  و    ییجدا  لیدل   نکهیا  ا ی.  یدونست  یرو  کامران 

باهاشون مواجه    گهید  ی زایچ  یلیزنش! و خ  که هنوز مونده 

 !یش

د  زر یفر با  کردم؛  باز  تصم   دنیرو  داخلش    ه یگرفتم    میمواد 

و کالباس و گوشت   سی. سوسخوشمزه درست کنم   ی ایالزان

ب تا    رونیرو  تو  خشونیآوردم  بشه!  دنبال    نتیکاب  ی آب  ها 

وقت  ایرشته الزان  باالخره  و  ناام  یگشتم  تو   شدم یم   دیداشتم 

  .کردم  دایپ  نتیکاب  نیآخر

از    قارچ دلمه  فلفل  خورد   خچالی و  مشغول  و  برداشتم 

تو به   ی کردنشون شدم.  کامران  ورود  با  که  بودم  غرق  کارم 

 :آشپزخونه به خودم اومدم
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 ؟ی کن یچکار م-

 :جواب دادم  هیباال انداختم و با کنا ی ا شونه

ول   دمید- مثال  مسافرت  گفتم    یاومدم  رفت  سر   ه یحوصلم 

 .کنم ی کار

 :گفت یدور کمرم حلقه شد و با لحن مهربون  دستش

 لب ساحل خوبه؟ میریشب م-

که اومد باعث شد از    ی بلند  غیج   ی اما صدا  هیبگم عال   خواستم

 یچه اتفاق  مینی تا بب  میبر  رونیاز آشپزخونه ب  ع یجا بپرم و سر

 .افتاده

[11.08.21 14:03] 
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افتاده و چشماش بسته بود قلبم ر  انیشا  دنید  با . ختیکه 

 یبشن تکونش م  یکه کم مونده بود بارون  ییآرزو با چشم ها 

 :داد
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 !جان تو رو خدا بلند شو  انی! شاانیشا-

رفت سمتشون؛ آرزو رو کنار زد و نشست باال    عیسر  کامران

 :دیو نبضشو گرفت. همزمان از آرزو پرس انیسر شا

  قا؟یشد دق یچ-

 :گفت دهیبر  دهیکرد بر یم ه یداشت گر گهی که حاال د آرزو

سرشو گرفت و    هوی  میزد  یبا هم حرف م  میدونم! داشت  ینم-

 !از حال رفت 

نفر    دستمو دو  اون  نظاره گر  فقط  و  بودم  رو دهنم گذاشته 

شروع نشده داشت بال  بود. هنوز    یبودم. عجب مسافرت نحس

 .شد ینازل م

آب قند درست کردم و با    وانی ل  هیبه آشپزخونه رفتم و    عیسر

 :خودم آوردم. دادمش دست کامران و گفتم

 !تو دهنش زیآروم با قاشق بر-
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 ی رو باز کرد. با قاشق کم  انیدهن شا  یکمکش کرد و کم  آرزو

محتو ر  ی از  دهنش  تو  رو  قند  آشپزخونه  ختیشربت  به   .

گونه    ی برگشتم که نتونستم خودمو کنترل کنم و اشکام رو

 .هام راه گرفتن

 ختم؟یر  یموضوع اشک م  نیا  ی برا   دیچم شده بود؟ چرا با  من

 اومد؟  ی داشت سر قلبم م ییچه بال

**** 

در  مردد به  زدم  دلو  باالخره  اما  دوتا    ا یبودم  با  و چند ضربه 

جذاب و محکمش به گوشم   ی شتم به در وارد کردم. صدا انگ

 :دیرس

 .دییبفرما-

 :دمیمکث پرس یباز کردم و با کم درو

 تو؟ امیب تونمیم-
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ابروش باال رفت  ی تا هیبه من جلب شد.  لشی از موبا توجهش

که مشخص بود متعجب شده از اومدنم به اتاقش    یو با لحن

 :جواب داد

 شده؟ ی ز ی. چدییبفرما-

نه اما    ایدونستم کارم درسته    یداخل و درو بستم. نم  رفتم

کش و قوس افکارم    ی خواستم انجامش بدم! تو  یبود م  یهرچ

 :صداش دوباره به گوشم نشست

 خانوم؟ نایافتاده سار یاتفاق-

[11.08.21 14:03] 
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 :گفتم عی زدم و سر ی دستپاچه ا لبخند

حالتون رو بپرسم. آخه   یعنینه نه! فقط اومدم حالت رو...  -

  .مینگران شد یلیهممون خ
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باال رفته   ی لبش نشست و با ابرو  ی رو  یکج اما جذاب  لبخند

 :جواب داد

که فقط    ی دی. من خوبم! خودت دتیبابت احوالپرس  یمرس-

  .افت فشار بود هی

ا  خواستم دق  نیبگم  هر  نبود؛  ساده  فشار  افت  که   قهیفقط 

تابم    ینفر با سوزن به جون قلب ب  هیچشمات بسته بود انگار  

 .افتاده بود

در حال   ی لبخند  مچهین و  م  یزدم  باال  انداختم    یکه شونمو 

 :جواب دادم

 !شم یمزاحم نم گهیبود. د فمی به هرحال وظ-

  .که صداش مانع شد رونی برم ب خواستم

 !ی د یحالمو پرس نکه یاز ا یمرس-
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لبم نشست که از چشمش پنهون موند. از در    ی رو  ی لبخند

بود    یبیطور عج   ی. همه چدمی کش   یقیمو نفس ع  رونیرفتم ب

 !دتریحسم از همه جد نیو ا

در  یم  دلم لب  برم  اای خواست  و  بودن  خواب  همه   یم  نی! 

براشون گذاشتم که    ادداشتی  ه یفرصت باشه!   نیتونست بهتر

وقت نگران نشن! هرچند که   هیشدن و من نبودم    داریاگر ب

 !رونی خوام برم ب یخبر نداشت من م یبود ول داریب انیشا

تا به ساحل رس  آروم با ددمی آروم قدم زدم    ا یامواج در  دنی . 

خاص سراز  یآرامش  قلبم  ا  ر یبه  گوشه  ها    ی رو  ی شد.  شن 

 .نشستم و پاهامو جمع کردم 

کران   یگاه کردم و چونمو روشون گذاشتم و به ب  ه یتک  دستامو

و   ایدر  نیبودم تو ا  یماه  هی  خواستی شدم. دلم م  رهیخ  ایدر

 !کردم یشنا م

[11.08.21 14:03] 
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  اون اطراف نبود یشده بود و کس شی گرگ و م هوا

وقت  نگاه و  اطراف چرخوندم  به  مطمئن شدم    ی پر استرسمو 

  ستیاون اطراف ن یکس

 رو دراوردم و صندالم رو هم روش گذاشتم تا باد نبرتش   مانتوم

ا   با برمودا  ی تاپ حلقه  اب در  ییو شلوار  وارد  بود  پام   ا ی که 

 د یاب به جونم چسب یهوا خنک نیشدم تو ا

  جلو رفتم  اب ری.نه م زیس  ی رو بستم و تا باال  چشمام

  شدم رهی رو باز کردم و به خط افق خ  چشمام

کامران تو    ی چشمام نقش گرفت و صدا  ی جلو  انیشا  لبخند

  گوشم زنگ زد

 نیشما زنا همتون جن.ده ا_

 ی رو  امیاب ب  ی تکون دادم و خودمو سبک کردم تا رو   سرمو

به حرکت درم    ایاروم در  ی اب شناور شدم و گذاشتم موج ها

  ارهیب



Page 83 of 1249 
 

 کردم یفکر م انیشده بودم و به سوال شا ره یاسمون خ به

 رمرد یپ  هیساله با    ۲۰دختر    هیزن کامران شده بودم ؟    چرا

  هم نخواسته بود یعروس یساله که حت  ۶۰

که    کردمیخودم خرج نم  ی کامران هم برا  ی از پول ها   یحت

  پولش بوده ی کنم برا یبتونم خودمو راض

 خودم زمزمه کردم  ی زدمم و برا  ی پوزخند

برا _ فقط  تو  ز  یسقف  کیسرپناه    کی  ی نه  راحت   رش یکه 

بذار  یبتون رو هم  کامران شد  ی چشم  از    نایسار  ی زن  نه   ...

خوشت   تش یابهتش خوشت اومده بود نه از پولش فقط از حما

  اومده بود

رس هول شدم  اب فرو رفتم و از ت   ری که اومد ز  ی موج بلند  با

  و شروع کردم به دست و پا زدن

 ا یجز اب شور در  ی زیچ  یدهن باز کردم ول  دنینفس کش  ی برا

  نشد دمیعا
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عضالت پام سفت    یول   رم یکردم  کنترلمو به دست بگ  یسع

  رونی ب امیاب ب ریاز ز تونستمی شده بود  و نم

تو دلم روزنه    دی ام  ی کور سودور کمرم    یحلقه شدن  دست  با

  زد

گرم فرود    ی شن ها  ی رفتم و رو  رونی تا از اب ب  دینکش  یطول

 اومدم 

[11.08.21 14:03] 
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انقدر اب خورده    یهام بدم ول  هی ازاد رو به ر  ی هوا  کروم یم  یسع

  هام پر از اب بود هی بودم که  که ر

 ی لب هام نشست و هوا  ی رو  یداغ   ی گرفته شد و لب ها  مینیب

  هام فرستاد هیداخل دهنش رو به ر

  گرم و مردونه ش بلند شد ی صداکرد   نکارویا  چندبار

 نفس بکش  یلعنت_
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  ی لب هام لبم رو اروم رو  ی لب هاش رو  ی دوباره    دنیچسب  با

  لب هاش فشردم

  ی لب ها متعلق به پسر دوست داشتن  نیا  دونستمیکه م  حاال

  لمسشون کنم  خواستی دلم م ب یشوهرمه عج

  ه یو اب از ر  دمی تو دهانم نفس کش  ی شدن نفس بعد  دهیدم  با

  ختی ر رونی هام ب

تا اب    از روم کنار رفت و پشتم رو گرفت و بلندم کرد  انیشا

  ها دوباره تو دهنم بر نگردند

قطع شده م باعث شد پشتم رو ماساژ بده با اخم   ی ها  نفس

  جون لب زدم یب ی در هم تو صورتم نگاه کرد با صدا ی ها

  یمرس_

موهاش    ی جاش بلند شد و کالفه انگشت هاش رو البه ال  از

  برداشت ایفرستاد و چند قدم به سمت در 

  دمیلب هام کش ی انگشت هام رو رو ی لبخند محو با
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 موند یلب هام م  ی مزه ش تا چند ماه رو کاش

  سمتم برگشت از شدن اخم هاش شوکه شدم به

  بلند شو_

بودم    دهیکه کش  یاسترس  یکردم بلند شم ول  یعجله سع  با

  بود دهیفا یبدنم رو سست کرده بود تالشم ب

  و به سمتم اومد دستم رو گرفت و بلندم کرد دیکش یپوف

تا نوک پام به گردش دراورد و بعد   یشونیسردش رو از پ   نگاه

 گرش یزانو هام رفت و دست د  ری چند بار تکرار کردن دستش ز

  گردنم از جا بلندم کرد ریز

  دمیکش ینیبودن کارش ه ییهوی از

  به روبرو زل زده بود  یول انیشا

 ی وفتیوول نخور تا ن ادیز_

[11.08.21 14:03] 

#part38 
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از    ی باسر  معذب افتاده دستم رو دور گردنش حلقه کردم و 

 .گذاشتم نش یس ی که روم بود، سرم رو رو ی و فشار   یخستگ

کازم   نیو ا  دمیکش یم  قیعم  ی ش نفساشده   سی گردن خ  کنار

 !نفسو گرفت ی جلو شهیکنم؟ نم کاریاونو کالفه کرده بود. چ

تراشش  گردن خوش  ،ینفس لعنت  نیا  ی جا  تونستمی م  کاش

 !شانس تر بودنفس از من خوش  کی دیرو نوازش کنم، شا

گرفته    ی هوا به باز  ی تو  اد یبخاطر باد ز  مده یبهم چسب  ی موها

 .شد

پا   متوجه و  س  نییباال  نگاه   بکیشدن  کالفه  و  گلوش شدم 

اذ اطراف  به  پکردیم   تمیکردنش  هواسم  و  هوش  تموم    ی . 

 .شد یم نیی و پاکمرم باال ی داغش بود که رو ی هادست

 :بود گفت ره ی روبه رو خ به

 جات راحته؟ -
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زدم و بانازِ صدام    یالیخیمعذب شدم اما خودمو به ب  ی مقدار

 :گفتم

 !آره، بهتر از خسته شدنه-

مدونمینم  البخند؟یزد    پوزخند فقط  بود    دونمی.  که  هرچه 

 .کردیجذابترش م 

 :گفت ی سرد ی و باصدا ستادیا هوکی

 .نییپا ایب-

نفس   یاخم بکنم.  دل  بغلش  از  نداشتم  دوست  االن  کردم، 

 :و گفتم  دمیکش یقیعم

 .ن ییخب خودت منو بذار پا-

پا  هنوز منو  که  بودم  غافل  اطراف  د  نییاز  با   دنیگذاشت. 

 کردیمارو نگاه م  ت یکه مشکوفانه و باعصبان  یکامران، درحال 

 .شوکه شدم

[11.08.21 14:03] 



Page 89 of 1249 
 

#part39 

 ؟یکنیم  کاریاونجا چ -

 .ستادمیکامران صاف ا یعصب  ی ترس و شوک زده از صدا با

درحال  رهی خ  بهش و  تو  یشدم  هنوز  سرم  ی که   بردم یبهت 

 :گفتم

 ـ یداد و هوار راه انداخت  شده؟یچ-

 د یکه با  یبه مرد روبه روام نداشتم؛ دروغ چرا؟ حس  یحس  چیه

 !به شوهرم داشته باشم رو به پسرش دارم 

 .دادم. کامران سرتاپام رو از نظرگزروند رونیب  قی رو عم نفسم

هوس   هیاطراف. چ  نیا  ی ایکال م  ،ی سرخود شد  نجایا  میاومد-

 به سرت خورده؟  یجند.گ

  ن ی پسرش همچ  شی پ  یعنیلبم بهم چفت شد    یواقع  ی نامع  به

م  ویلقب من  نزد  داد؟ی به  ا  کیاز خجالت  بودم.   نیآب شدن 
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  ن ینبود که باهاش ازدواج کردم، ا  یکس  شناختمیکه م  ی مرد

 .نداشت ییمن جا ی اهایرو ی تو یسم یساد یِروان

هم قفل کردم، من دختر ترس و جازدن نبودم   ی رو تو دستم

 .لب زدم  تفادتی ب یپس بالحن

 !نینجاتم داد هم  انیآب غرق بشم شا ی بود تو کینزد -

 .رفتم  دیهم گذاشتم که خبرداشته باش ادداشتی

 .گفت  یآروم "باشه"درهم  ی هابااخم

 نداشت؟ یت یبراش اهم یعنی شد،ی نم باورم

خ  لبم و  سی رو  به  که  رفتم  جلو  و  دستم   الیکردم  برگردم. 

کش کامران  صدا  دهیتوسط  بندش،  پشت  و  االن    ییشد  که 

 :بود گفت نیمنفورتر

 ؟ی اجازه دادم بر  -

 .ومدیداشت شورش در م گهید

[11.08.21 14:03] 
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#part40 

تُن صدام    ی که تو  یتا حد ممکن گشاد شد و با تعجب  چشمام

 :معلوم بود گفتم

 حالت خوبه؟-

 :کرد و  سردرگم گفت ر ییتغ  بارهکی

 .ام ینه برو خونه ماهم م -

مرد   نیا  دمیترسی گرفتم. کم کم داشتم م  شی رو پ   الی و  راه

 !کنه؟ یآدم انقدر زود چهر عوض م هیبود؟  یک

اما به ترسو    د؟یترسیاز پدرش م   یعنینگفت؟    ی ز یچ   انیشا  چرا

 .خوردی ها نم

ها خسته بودم. داخل خونه همه ابهام  نیتکون دادم، از ا  سرمو

پر رنگ  با  آرزو  لب   ده یشدم.  به  توجهم  شد.  ورم    ی هابلند 

وغ چرا؟ بهش نداشتم اما در  یش جلب شد، حس خوبکرده 

 .نگران شدم



Page 92 of 1249 
 

 .به طرفش رفتم یرفتم و بانگران جلو

 نا؟ یافتاده سار یاتفاق-

زنان به و نفس   اد یبه طرفم ب  کنانه یحرفم باعث شد گر  نیهم

 .دیبغلم پر

بودن. فشرده شدنِ کمرم با    ستادهیمتعجب و بهت زده ا  هنوز

 .ام یآرزو باعث شد به خودم ب ی هادست

 :و گفتم دمیکمرش کش ی دست رو دوستانه

 ؟ یخوب-

 .کرد یکیکوچ نِیف

 !ستمی ساله خوب ن نی، چندن... نه-

 !... بازم تکر... تکرار شدباز

 ت یواقع  دنیفهم  ی روز، برا  نیباال انداختم امروز بهتر   ییابرو

 .بود
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 شده؟ یچ-

 :م گفتبهت زده   ی هاازم فاصله گرفتم و درمقابل چشم  هوکی

 !جونتو بردار و برو -

 ...نجاینشده برو، ا ری... درید تا

[11.08.21 14:03] 

#part41 

آرزو رنگ به رو    دم،یبلند و مخوف کامران از جا پر  ی باصدا

 .کردیم دادیهاش بچشم ی نداشت و ترس تو

 چخبره؟  نجایا-

رو  آب رو  دادم، دستش  قورت  رو  و   ی دهنم  دستم گذاشت 

 .شد رهی ملتمس بهم خ

 !شش ی آرزو حالش خوب نبود رفتم پ  یچیه-

آرزولب  ی رو  ی پوزخند   کامران به  و  نشوند   دهیترس  ی هاش 

 .کرد ینگاه م
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  کی آرزو انگار که از قفسِ تنگ و تار  ،انیبم و جذاب شا  ی باصدا

با کامران    ییچرا از تنها  د،یکش  یقیآزاد شده باشه نفس عم 

 .چه خبر بود نجا یا د؟ی ترسیم

 افتاده؟  یاتفاق-

 .گفتیسؤالش رو با تنفر و روبه پدرش م  انیشا

  .باال انداخت ی ا فرو برد و شونه هاشبیج ی دست تو   پدرش

بهتر    شی چند لحظه پ  هیروبه آرزو که حالش نسبت    انیشا

 :هاش مشهود بود گفتچشم ی ترس تو یبود ول

 فتاده؟ ین یحالت خوبه؟ اتفاق-

 .آره خوبم-

 :هرسه نفرمون چرخوند و بازم گفت  نیمشکوکش روب نگاه

 ؟یخوب یمطمئن-

 :کرد یون یبگه کامران پادرم ی زی آرزو چ نکهی از ا قبل
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 مگه نه؟ حال مامانت بهتره، -

 .نگفت ی زی چ گهی ساکت شد و د  بارهکی انیشا

ها باال رفت نگاه از کامرانِ خونسرد گرفت و از پله  تی باعصبان

 ...و آرزو هم به دنبالش

[11.08.21 14:03] 

#part42 

 .خم شد یصندل ی پشت سرم قرار گرفت و رو کامران

 ؟یصداشون بزن ی ریم-

 دنیدادم، چراکه نه؟ من که مشتاق د  رونیب  ق یرو عم  نفسم

 .ش بودمپسرِ تازه از فرنگ برگشته 

 :بلند شدم و گفتم لیمی ب ی ظاهر با

 .رمیباشه م-

بوس  میشونی پ  ی رو تشکر  دیرو  بالفاصله    ی و خوشحال  کرد، 

 .پا انداخت ی نشست و پا رو 
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 .بودم شمونیمرد پ  نی چرا، اما از ازدواج باا دونمینم 

 .ها باال رفتم و از پله دمیکش کمی تون ی رو یدست

 .ستادم ی ا انیاتاق شا ی بلندم رو کنار زدم وجلو  ی موها

با شن   دستم اما  بزنم  بردم که در  باال   مون ی اسمم پش  دم یرو 

 .شدم

 !که بفهمه ناستیحق سار نیا ان،یشا-

م   بخدا دوستانه   کشمیخجالت  که  لحظه  اون  کنم،  نگاهش 

 .رهیچشمم کنار نم ی کنارم بود از جلو

 .دمی شن یرو به سخت انیپوزخند شا ی صدا

  ن ی از ا  زهیهمسن پدرش روهم بر  یکیکه حاضر شده با    یکس-

 .ماجرا هم خبر نداره

 :گفت آرزو

 !دهینشون م نوینگاه کنجکاو و پرسشگرش برعکس ا یول-
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 :انگار که کالفه شده باشه گفت انیشا

ن- ناچه؟ من حاضر  عز  ستمیبه  اون دخترِ    زامویجون  بخاطر 

 .م یغذا بخور نییپا میبر ایخطر بندازم، االنم ببه

 .حرف دستم رو باال بردم و در رو زدم نیا دنیباشن

[11.08.21 14:03] 

#part43 

 :گفت ی ا دهیترس ی باصدا آرزو

 ه؟یک-

 .نهار صداتون کنم ی کامران گفت برا-

 .در رو باز کرد  انیحرفم رو کامل نکرده بودم که شا هنوز

بود.   ی اکه یعجب ت  ان یشا  نیبهش نگاه کردم، ا  نییباال و پا  از

 .خم شد  ی در گذاشت و مقدار ی هالبه  ی دستش رو رو

 ؟ی بود سادهیفالگوش وا-
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 .زدم یتفاوتیباال انداختم، خودم رو به ب ی ا شونه

ا  ی برا  یلیدل- کنم    ستادن یفالگوش  صدا  گفت  پدرت  دارم؟ 

 !رفتن ندارم نییبه باال و پا یوگرنه من هن رغبت

که   یجوابش، فلنگو بستم و درحال  ی منتظر موندن برا  بدون

 :گفتم رفتمیم  نییها پااز پله 

 .میمنتظرتون نییپا-

 .رفتم  نییپا الی خی جوابم رو نداد و من ب یحت

رو  دستم هاپله  ی لهیم  ی رو  قدم  با  و  به   ی ها گذاشتم  آروم 

 .رفتم  نییسمت پا

  ره یخ  یهمون حالت نشسته بود و به نقطه نامعلوم  ی تو  کامران

 .بود

 کامران؟-

 :دیباشه غر دهیکه از فکر نازش دست کش  انگار
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 ه؟یچ-

 :گفتم یلب به آروم  ریبودم ز ستادهیپله ا  ی رو حرکتیب

 !یچیه-

[11.08.21 14:03] 

#part44 

 :تکون داد و باهمون لحن ادامه داد ی سر

 و آرزو کجان؟ انیشا ؟یمطمئن-

 :کردم و گفتم یرو ط  ی آخر ی پله

 .انیاالن م-

 .زمزمه کرد ی اخوبه کامران

 .لبم نشست و به آشپزخونه رفتم ی رو ی مات و محو لبخند

 .غذا ها بود دنیآشپزخونه مشغول کش ی خانم تو هیآس

 ؟ی کمک الزم دار -
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 !، ممنونخانمنه -

 !دونستمیچه خنگ بودم و نم  دم،یبه موهام کش یدست

 کارارو انجام بده؟  ایداشتم بگه ب انتظار 

 :صورتم رو پشت گوشم انداختم و گفتم ی جلو ی موها

 باشه؟ نم،ی چیمن سفره رو م -

 .خانم نینکن ی وا-

 :زدم و گفتم ی کیکوچ لبخند

 .ستین یبه کار کردن عادت دارم، مشکل-

 !شنیم یآخه کامران خان عصب-

 :زدم و گفتم  یکردم، چشمک ی خنده ا تک

 نترس اون بامن-

 .باشه خانم-
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کش   ی هان یآست باال  رو  وس  دمیلباسم  از  دوتا   ی تو  هاروله یو 

 .بردم ی غذاخور

م  هاروله یوس   هیآس با دقت سع  اورد یبرام    دن یدر چ  یو منم 

 .ومدیخوشش م انیشا دیداشتم. با  زیم نیبهتر

[11.08.21 14:03] 

#part45 

 !کدبانو ی به به چه کرد -

 شده بود؟لبم نشوندم. امروز چم ی رو  یزورک  لبخند

 .کامران اطرافم ظاهر بشه خواستمینم

 .نیبش زمیعز یمرس-

در کاوش    یسع  ی کرد با کنجکاو  زیسمتش برگشتم. چشم ر  به

 :صورتم داشت گفت

 افتاده؟  یاتفاق-

 .نه تکون دادم و زمزمه کردم یرو به معن  سرم
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 .فکر بودم ی تو-

 .دست هاش گرفت و لب زد ونیتر شد، صورتم رو م  کینزد

 ؟ی چه فکر-

چشمم رو بهش   اده یصورتم ز  ی فشار دستش رو   کردمیم   حس

 :دوختم و گفتم

 .فکر گذشته و خونوادم ،یچیه-

 .کردم  ی دستش اشاره ا به

 ؟ ی دستتو بردار شهیم-

نزد و هرچهار    ی حرف  گهی و آرزو د  انیگفت. باورود شا  ی ا  باشه

 .میها جا گرفت یصندل ی نفرمون رو

رامش غذامون  غذا شد و ماهم باا  دنیخانم مشغول کش  هیآس

 .میرو خورد

 زم؟یبر یدنینوش-
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 .کردم و لب زدم ی بود. تشکر ستادهیسرم ا ی باال هیآس

 .خورم ینه ممنون، نم-

 باشه خانم-

[11.08.21 14:03] 

#part46 

 .بلند شدم زیسر م  از

 .نوش جونتون-

م نگاه  بهم انداخت و به بشقاب دست نخورده   ینگاه  کامران

 .کرد

 !ی نخورد یچیتوکه ه-

 .لبم نشوندم  ی رو  یزورک  لبخند

 .ستیگشنم ن گه ید تونم،ینم-

 .زمزمه کرد یکوتاه "باشه"باال انداخت و  ییابرو
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نگاه   بدون و  آرزو  به  آشپزخونه    انیشا  ی ره ی خ  ی هاتوجه  از 

 .رفتم  رونیب

م  ییرایپذ  ی تو رو  سرم  و  از  دست  ونینشستم  گرفتم.  هام 

 .خسته شدم  میابهامات زندگ 

شده بودم عذاب   لیتبد  ریکامرانِ پ  یبه عروسک جنس  نکهیا  از

 .دمیکشیم

شا  چرا پ   انیبه  کامران   دایحس  اگه  بود؟  قحط  آدم  کردم؟ 

 کرد؟ ی م کارمیچ دیفهمیم

آزاد باشم.    زیکردم از همه چ  ی و سع  دم یکش  ی کالفه ا  پوف

 شد؟ یفکر نکنم اما مگه م ریاخ  ی ماجراها نی کردم به ا یسع

 نگم؟  ی زیسکوت کنم و چ  تونستمیم مگه

 !دونستم؟یم دیکه با کردنیم یرو ازم مخف  یچ

 .دستم سرم رو ماساژ دادم ی هاانگشت  با

 .سردرد نیبه ا لعنت
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 .براش نداشت  یانیوجودم به پا شده بود پا ی که تو ییاهویه

 .سرم رو بلند کردم یکس ی هاقدم  ی باصدا

[11.08.21 14:03] 

#part47 

 .هام تا حد ممکن گشاد شدچشم انیشا دنید با

 !یخور باشکم خورهیبهت نم-

 شدم؟ یکه شکم نداشتم پرخور ظاهر م  یبدنم نگاه کردم، من  به

 :زد و گفت  ی بدنم شد پوزخند ی نگاهم رو متوجه

 !دمیفهم میکه سرسفره بود ی چند بار  نیاز ا-

 .زدم  ی کردم و متقابال پوزخند سیرو بازبونم خ لبم

 !ستن یغذا مثل هم ن میهرتا-

 .مبل گذاشت ی دسته  ی روام نشست و دستش رو رو روبه

 ؟ی د ینشن  ی زیباور کنم چ یعنی-
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 ؟یباشم چ دهیاگه شن-

 .آرنجش قرار داد و خم شد ی رو رو  دستش

 !یبزن دنیخودتو به نشن دیاونوقت با-

 .شدم رهیآشپزخونه خ  به

 !؟یاگه سکوت نکنم چ-

 .سؤاالتم کالفه شد از

 .ی دیاونوقت تاوان پس م-

 .زدم   ی پوزخند

 ؟ یکنیم دیمنو تهد ی االن دار-

 :گفت ی کرد و با لحن بامزه ا ی خنده ا تک

 !ندارم  تینچ، من کار-

 !ی شد چهیتو باز اما

[11.08.21 14:03] 
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#part48 

 :رو از مبل گرفتم و زمزمه کردم  امهیتک شُکه

 ؟یگیم یچ  ی دار یدونیم-

 .انداخت  بشیج ی جاش بلند شد و دستش رو تو از

 ...یروز بفهم هی دیشا-

 :کرد و بالفاصله گفت یمکث

 !جذابم  ی نامادر-

 .خارج شد و به آشپزخونه رفت ییرای پذ از

 !، پسرِ جذاب شوهرم به من گفت جذاب "جذاب"گفت  بهم

 .فوق العاده بود برام

 .هرزه نبودم  من

 .ستم یهرزه ن من

 ...اما قلبم تمسی ن انتکاریخ من
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 !شهینم شی حال حرف

کنار گوشت همش بگه جلو برو، نذار از    یکی  مونهیم  نیا  مثل

 !ندهیدستت بره، جلو برو کون لق آ

 .دمیکش یقیعم نفس

  ال یخی. برم و بنمیبرم، برم و پشت سرم رو نب  گفتیم  عقلم

 .خبر ندارم شونیزیخونواده بشم که از چ  نیا

 .باشم انیبمونم، بمونم و کنار شا گفتیقلبم برعکس... م اما

 !کنم، آره همسنش بودم  تی حما انیشا از

 .مرد باشه هیپشت   دیزن با کی اما

بلکه   ستم یعاشق شوهرم ن   نا یبودم، منِ سار  انیپشت شا  من

 !شوهرم هستم  ز یانگعاشق پسرِ جذاب و هوس 

[11.08.21 14:03] 

#part49 

 .کامران به خودم اومدم  ی صدا  دنیشن با
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 !خبرم؟ی افتاده که ب یامروز اتفاق-

 .زمزمه کردم   دمیکشی م  نییرو با دستم پا  کمی که تون  یدرحال

 .ستمیروبه راه ن کمی ؟یچه اتفاق زمینه عز-

 .پرهوس زد ی لبخند

پا  اطراف ش  د یی رو  مرد  اومد.  سمتم  به  موها  ی کیو   یبود، 

 .کنهیکه االنم روشون کار م  ییو قدِ بلند و عضله ها  یجوگندم

  ش ی مردونگ  ی کاناپه نشست و دستم رو گرفت رو   ی رو  کنارم

 .گذاشت

وقته پُر    یلیکه؛ خ  یدونیساالر تنگ شده، م  ی حتما دلت برا -

 .نکرده  تی و خال

ا  تک ا  ی خنده  بحث  کاش  کاش حرف  نیکردم،  بود،  ها 

 !ت شدمبگم نه؛ عاشق پسرِ فرنگ رفته  تونستمیم

رو    شیکه مردونگ   یزدم و درحال  یشک نکردنش چشمک  ی برا

 :گفتم فشردمیم ی بالوند
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 !اووووم، اون که آره -

 .زنهی له له م رشیرخوردن زدلم برا ج  شهیهم

داد.   هاشچشم قورت  محکم  رو  گلوش  آب  و  شد  خمار 

 !سست عنصر  کهیزدم، مرت  ی پوزخند

 .رو گرفت و مجبورم کرد بلند شم دستم

 .قرارتمیب  گهیپاشو که د-

 .نداره ینکن کامران صورت خوش-

 !ینداره؟ زن خودم یصورت خوش ویچ یچ-

 .و دنبالش راه افتادم  دمیکش  ی کالفه ا پوف

[11.08.21 14:03] 

#part50 

 .داد زد می رفتی ها باال مکه از پله  یدرحال

 !اد یاتاق من ن ی تو یکس-
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 .بودم و خجالت زده  کالفه

ا- کن،  ولم  تو  نجایکامران  ن  نیا  ی و  جاش  روز  . ستیوقت 

 !دستمو ول کن 

 یلیس  ی که دستش رو به نشونه  یسمتم برگشت و درحال  به

 :گفت  بردی زدن باال م

م- ک  یک  گمیخفه شو، من  با  ستین  یوقتشه  توهم  به   دیو 

 ؟ی دیفهم یعمل کن فتیوظ

باال بردم، شا  نگاهم ما بود و    ی ره یبا نگاه پرسشگر خ   ان یرو 

که    یختم دادن به بحثش و خُرد نشدنِ غرورم، درحال  ی برا

 .گفتم ی ا "باشه"بودم  انیشا ی ره یخ

 :دیپرس ان،یشا دنیعقب برگشت و با د به

 ؟یینجایا یاز ک-

 !ی رابطه برقرار کن  زتیبزور با همسرِ عز  ی خوای که م  یازوقت-

 .کردیرو همراه پوزخند و تمسخر ادا م   زتی عز  همسرِ
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آخر  سرم تا  پا  نیرو  ممکن  بهت   نییحد  لعنت  انداختم. 

 !کامران

 .انداخت نییرو ول کرد و پله هارو پا دستم

 !یرابطه من و زنم سرک بکش ی تو نمینب گه،یدفعه د کی-

 !اوه، باباجون-

 ؛ ی انجام بد  ی هرکار  میبا نامادر  دم ی، من اجازه م نباش   نگران

 .نگران نباش

 ه یشدن و حس    ریبدنم سراز  یآن تو  کیبد    ی هاحس   تمام

 داد یکاال بودن آزارم م

[11.08.21 14:04] 

#part51 

 :روبه من گفت انیبدون جواب دادن به شا  کامران

 ؟ی خوایباال، دعوت م ایدِ ب-
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رفته و بغض   نیی پا  ی خجالت زده با سر  دم،یلبم رو گز  گوشه

 ونیو بغض م  د یلرزیکرده پله هارو باال رفتم. دست و بدنم م

 .کردیم تمیگلوم جاخوش کرده بود و اذ

و غرور له شده    یاشک  ی هاکامران رو گرفتم و با چشم  دستِ

 !شدم. حقِ خرد کردنم رو نداشتن  رهیخ انیبه شا

 .نشده بودم  رمرد ی پ نیاز رو طمع زن ا من

 .زنش نشده بودم یبدجنس ی از رو من

 .رو قبول کردم شنهادشیپ  یپناهی از ب من

نازم رو   یکس اما کامران محبت کرد،  بهم محبت نکرده بود 

 .زنانه هام گذاشت ی و دست رو دیخر

 .زن بودم، من هرزه نبودم  هی من

 .ستادیاتاق ا ی جلو
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  ت یرو هول زده پاک کردم. در اتاق رو باز کرد و با عصبان  اشکم

 فتادنم،یکامل ن  ی اتاق پرت شدم و دستم برا  ی هولم داد، تو

 .موکت گذاشتم ی رو

 حالت سرجاشه؟  ؟یکنیم کاری چ  ی چته؟ دار-

با   سگک درآورد.  رو  کمربندش  و  کرد  باز  رو  کمربندش 

 .داد زد زدیصورتش موج م ی که تو یتی عصبان

 !چشم یگیفقط م گمیم ی زیچ-

 .به رونم زد و ادامه داد  ی اومد و با کمربند ضربه ا  کنارم

 !نه یگی نم خوامی رابطه م  یوقت-

 !یباش رمیز دیبا میباش یمکان عموم هی ی اگه تو یحت

[11.08.21 14:04] 

#part52 

 .گرفته بود مه یگر
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و ضربه هاش رو تند تر    شدیاتاق اکو م   ی فضا  ی هقم تو  هق

 .کردی که ذهنم رو پژمرده م  دادی م  ی کیرک  ی ها. فحش کردیم

ازش    ونیم با دستم  که  کنار سرم  از  رو  ضربه هاش، دستم 

 .کنار زدم و داد زدم کردمی محافظت م

 !میولم کن کشت ولم کن،-

پرت کرد و با پاش دوسه ضربه به شکمم    ی رو گوشه ا  کمربند

 .شد زیخون از لبم سرر  ی زد که مقدار

چسب  ی رو  دستم م  دهیموکت  بسته  چشمم  اما    شدیبود 

 .چشم ببندم  خواستمینم

 !کاراش رو  نم یبمونم و بب داریب خواستمیم

 .چوندی دستش پ  ی دستش گرفت و تو  ی شد و موهام رو تو  خم

 ؟یاوک ،یسیمیبارته رو من وا نیآخر-

 .حرف زدن و تقال کردن رو نداشتم توان
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کمکش پا   رفتمیمن م  بودیم  انیکمکم؟ اگه شا  ومدنینم  چرا

 .کردمیم یونیدرم

زدم و خدا رو مواخظه کردم که چرا شانس ندارم؟   ی پوزخند

 بچشم؟ تونمی رو نم یچرا طعم خوشبخت

نوع نگاهت   گهیچرا د   ؟یکنیفکر م  یبه چ  ؟یزنی پوزخند م-

نم م  یدونیم  شناسم؟ی رو  بدم  مال منن   ییزایچ  ادی من  که 

  !باشه؟ گهید یک یفکرش مال 

 .چرخوندیبدنم م ی رو از تنم جر داد و لباش رو رو  لباس

 .کردمیو از درد تنها ناله م ذاشتی بدنم رد م ی رو  هاشلب

 .بود  ادیز دردم 

 .کردیو شکمم از ضربه هاش درد م  کردی کمربند گزگز م  ِیجا

پا  هاماشک تند  کام    ومدنیم  نییتند  بهشتم  از  کامران  و 

 .گرفتیم

 .دیمکیو م بردی دهنش م  ی رو تو بهشتم
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 ...کردمیوجودم حس نم ی بود که تو ی زیلذت تنها چ حس

[11.08.21 14:04] 

#part53 

 .به بهشتم زد یسیرو از هم باز کرد و ل  پام

 !طعمت هنوز هم برام نابه-

نم  چشمم چرا  بودم،  بسته  نم  دیفهمیرو  چرا    برم؟یلذت 

نم  دیفهمینم و  بود  کرخت  بدنم  دارم؟  تکون   تونستمیدرد 

 .بخورم

پا  شلوارش باا  دیکش  نیی رو  کارش   نیو شورتش رو درآورد، 

 .زد و چشمم رو بستم رونی ب شیمردونگ 

شده بودم و االن تموم تنم    یوارد رابطه جنس   یکه تازگ  یمن

 رو دارم؟  یو کلفت یتوان تحمل اون حجم از بزرگ کردیدرد م

 .رو بهشتم زد یو تُف  دیکش ش یونگبه مرد یدست

 :سوراخم فرو برد و بالذت زمزمه کرد ی فاکش رو تو انگشت
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 !ساالره  دنیبلع ی آماده -

حالم،    ی رو  ی پوزخند به  توجه  بدون  نشست.   هوک ی لبم 

 .رو واردم کرد   شیمردونگ 

توجه    ستاد یا  ی ا  هیثان و  مراعات  بدون  بعد،  و  کنه  که جاباز 

 .زدیم یمحکم ی ضربه ها

اتاق پخش شده   ی با آب بهشتم تو  هاشهیبرخورد خا  ی صدا

 .کردیبود و ناله م

 .شد ینداشتم بلکه چندشم م یتنها حس لذت نه

 ونیهام رو م   نهی و  س  گرفتیهرتکون خوردنش بدنم درد م  با

 .فشرد یو م گرفتیدست هاش م 

کلفت بود و بهشت من   ش یش رو تند تر کرد، مردونگها   ضربه

 !تنگ

 .ختیبهشتم ر ی و آبش رو پرفشار تو ستادیلحظه ا کی

 .گفتم و با نفرت لب زدم یآخ
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 !نم یمنفورتو بب ی افه یق  خوامیگمشو اونور، نم-

[11.08.21 14:04] 

#part54 

کرد و با دقت آب رو از بهشتم خارج کرد و   یرو وارس   بهشتم

 .لب زد 

جر   رمیز  دیمن اراده کنم با  ،یآدم باش  ی مثل بچه   ریبگ  ادی-

 !یست ی ن رمی اگرم نخوام ز ،ی بخور

نگم    ی زی تا چ  دمیهم فشردم. لبم رو گز  ی رو محکم رو  چشمم

 .نکنم نیو خودم رو بدتر از ا

 .ر یدوش بگ هیبلند شو -

 .روم رو ازش گرفتم و زمزمه کردم باعجز 

 .تکون بخورم تونمینم-

 .د یرو با دستمال پاک کرد و شلوارش رو باال کش  شیمردونگ 

 .شتیپ  ادیب هیآس  گمیباشه م-
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 .هم بستم ی گفتم و چشم رو ی جونیب ی باشه

 .رو روم چرخوند و از اتاق خارج شد نگاهش

م   چشمم برهنه   ی رو   ی زی چ  یحت  یعوض  کرد،یدرد  م بدن 

 .نذاشت

که دست به    یاز جام بلند شدم و لنگ لنگان درحال   یسخت  به

 .بند کرده بودم به طرف حموم رفتم وارید

 !ت مردکبخوره تو کله هیآس

 اره؟ ی ب هیآس ایبسازه  هیآس  رفته

به سخت   وان تنها  یرو  تو  ییو  و  از آب کردم  وان دراز    ی پر 

 .دمیکش

 .بود یکوفته و زخم بدنم

کمربند    ی و جا  کردنیم  ییبدنم خودنما  ی بوسه هاش رو  رد

 .چشم بود ی تو  بیعج
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 .کردمیفکر م  ندهیو به آ ختمی هام ر نهی س ی رو رو کف

 !انیکه من بودم و شا ی ا ندهیآ

 .توش نباشن ییکه کاش کامران و آرزو ی ا ندهیآ

[11.08.21 14:04] 

#part55 

حوله  از کمر  خارج شدم،  با دحموم  بستم  محکم  رو    دنیام 

 .ستادم ی خوردم و سرجام ا کهی انیشا

 ؟ یکنیم کاریچ  نجایتو ا -

 .نکرده بود اما دلخور بودم ی کار درسته

 .زمزمه کردم  رلبیرو ازش گرفتم و ز  هامچشم

 !که  ینیب یم تمویوضع رون،یبرو ب-

راه    ی که تو  یهاش قرمز بودن درحال چشم  زنه،ی م  ی پوزخند

 .رفتن کامل متعادل نبود به سمتم اومد
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 !یتو زنِ بابام-

 .د یبدنم چرخ ی رو  هاشچشم

 !ی وسوسه کننده ا یول-

 .ادامه بده  شتریبند اومده بود، دوست داشتم ب زبونم

 !تیگربه ا  ی هات؛ چشماچشم   یحت زه،یبدنت هوس انگ-

 .هاش داشتمبه حرف یهم فشردم، حس خوب  ی رو رو لبم

رو از نظر گزروند، روبه روم قرار گرفت و کمرِ حوله رو    سرتاپام

 .دستش گرفت و به سمت خودش کشوندتم ی تو

 .دادیالکل م ی گذاشتم، بو شنه یس  ی رو رو دستم

 مست بود؟ یعنی

نم  یکی  نیا عالقه   خواستم،یرو  رو   ه ی  ی ابراز  مست  آدم 

 !خواستمینم
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 ی عاشقش نبودم اما عوض  خواستمی به همسرم رو نم  انتیخ

 !هم نبودم

 .ش فشردم و باعجز زمزمه کردم  نهیس  ی رو رو دستم

 .لطفا ولم کن، کارت اشتباهه-

 !یپسر شوهرم  تو

 .لبم فشرد ی رو  یزد لباش رو عصب  ی پوزخند

[11.08.21 14:04] 

#part56 

 .دیغر تی باعصبان

 .خفه شو خفه شو، دهنتو ببند -

 .شدم یم تیاذ تیموقع نیا از

 .رو عقب بردم و التماس گونه لب زدم صورتم

 .میزنیبعدا حرف م ست،ی حالت خوب ن-
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 !یخوبحالم خوبه، توهم -

چنگش قصر   ریبود از ز یزد. تقال کردم و به هرسخت ی ا قهقه

 .دررفتم

 .دمیکش یاتاق رو باز کردم و سرک در

 .کردی خوشحالم م ن یراهرو نبود و ا ی تو چکسیه

 .در کنار رفتم  ی جلو از

 !لطفا شه یبد م ادیب یکی رون یبرو ب-

درحال  ره یخ  بهم و  آورد  باال  رو  انگشتش  نچ    یشد،  نچ  که 

 .دادیانگشتشو به چپ و راست تکون م کردیم

 ام یبازم م یول رمیم-

 !یفهمینم یاالن مست-

 :در گذاشت و گفت ی سمتم اومد، دستش رو رو به

 !مطمئن باش امیم-
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 .اه  دیفهمیاالن مست بود نم  ن یدادم، ا  رونیرو کالفه ب  نفسم

 :ش گذاشتم و بالبخند گفتمشونه  ی رو رو دستم

 باشه فعال برو تا بعدا-

بود   هانیا  ی هاش آشکار شد، همهچشم   برق اثرات مشروب 

پس از فرصت   اندازهیهم بهم نمنگاه   ی حالت عاد  ی وگرنه تو

 .استفاده کردم و دستش رو گرفتم

 .کردیمنتظر نگاهم م ی ها سمتم برگشت و با چشم  به

 .ستادمیپا ا ی پنجه  ی قدم رو جلو رفتم و رو کی

[11.08.21 14:04] 

#part57 

 .صورتش قرار دادم ی و دستم رو رو  ستادمیپا ا ی پنجه  ی رو

 !نمونه یانیفردا شا دیشا-
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گناه    کی هاش همراه  لباش گذاشتم. طعمِ لب   ی رو رو  هاملب

شده بود و همونقدر که عذاب آور بود    یو عذاب وجدان، قاط

 !لذت بخش هم بود

 .هاش خوب بود و ناب لب طعم

 .کمرم گذاشت و در اتاق رو با پاش بست ی رو رو  دستش

 ؟یکنی م کاریچ-

 :شد و زمزمه کرد رهی هام خچشم به

 .ازت لذت ببرم خوام ی م س،یه-

 !طعمتو بچشم خوامیم

 .خواستمی رو نم انتیکردنش سخت بود، اما خ رد

خ  انیشا ا  انتیمرد  و  اتاق   ش ی مست  ن ینبود  به  اونو  که  بود 

 ی خاطره تو  نیو ا   شدیم  کشونده بود، اگه فردا حالش خوب

 .شدی وارد گناه م انیشا دیحداقل نبا  ؟یچ  بودی ذهمش م
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کنم؛  انتیبه شوهرم خ خوامینم  یتو پسر شوهرم رون،یبرو ب-

 !رون یلطفا برو ب 

 ؟ی خوایتومنو نم یعنی-

  ی که باورش برا  خواستمیم  ی رو به قدر   انیشا  ،خواستمش یم

 .ممکن بود ریخودم هم غ 

 .تکون دادم "نه" یبه معن  ی حرف دلم سر برخالف

گفت    ی باشه ا  یمست  نیشد و درح  رهیخ  اهمیس  ی هاچشم  به

 .از در اتاق خارج شد یو عصب

[11.08.21 14:04] 

#part58 

 .تخت نشستم، تموم تنم گر گرفته بود و حالم بد بود ی رو

زن هرزه و    هی  شدم یم  شد؟یم  یچ  میکردیرابطه برقرار م  اگه

 .بدکاره که با پسرِ همسرش رابطه داشته

 .ناپاک نبودم  ینبودم ول  عاشق
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 .و از جام بلند شدم  دمیرو گردنم کش یدست

 .گذاشتم یش یزآرای م ی نشستم و دستم رو رو یصندل ی رو

 .شدم ره یخ روحمیصورت ب به

 .شده بود و کنار لبم پاره شده بود اهی چشمم س کنار

 .حس نکردم  یسوزش   د یمن رو بوس  انیشا  یبود که وقت  ب یعج

 .کردیم  تمیهاش بود و اذلب  ی جا منهی جناق س ی رو

خ  موهام بخاطر  و  بودن  دستت   یسیشلخته  بودن.  شده  وز 

 !بشکنه کامران

 .یعوض یروان  مردک

رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. موهام به هم گره   شونه

به  رو  کامران  آباد  و  و سرِ شونه کردنشون جد  بودن  خورده 

 .فحش بستم
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کش  ی رو بخاطر  و  بودم  حساس  هنوز   دنشون،ی موهام  سرم 

 .کردی گزگز م

آرومتر شده   کمی درب و داغونم رو شونه کردم.    ی موها  خره باال

 .دادنیبهم م یبودم، موهام حس سبک

زدم، بدجور کبود شده    هامی کبود  ی پودر رو برداشتم و رو  کرم

 .کامران بود ی سربودم و صدقه 

 م یقلوه ا ی هالب ی رو ی رژلب قهوه ا ی از کرم پودر، ذره ا بعد

 .بلندم زدم ی حجم دهنده به مژه ها مل یو ر  دمیکش

 .خوب شده بودم شی دو قلم آرا نیهم با

[11.08.21 14:04] 

#part59 

 .رفتمیم رونی ب دیجام بلند شدم، کارم تموم شده بود و با از

 .رفتمیم  ای خونه برام خفقان آور بود و به کنار در ی هوا

 !کرد یحالم رو خوب م   د یشا ایدر  کنار
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که از کنار    یراهرو نبود. زمان  ی تو   ی، کساتاقم خارج شدم  از

 .دیشرشر آب اتاقش به گوشم رس ی گذشتم؛ صدا انیاتاق شا

بد، اونجارو ترک    ی کردم بدون فکرها  یو سع  دمیرو گز  ملب

 .کنم

 .رفتم   نییپله ها گرفتم و پا ی لهیرو به م  دستم

 .نبود  یکاناپه لم داده بود اما کامران ی که رو دمیرو د آرزو

 کامران کجاست؟-

که   کردیم  ی و آشکار  فی لرز خف  دیشن یاسم کامران رو م  هرگاه

  .دونستمیرو نم لشیدل

موها  ی رو  پا و  انداخت  صورتش   ی پا  کنار  از  رو  بلوندش 

 .برداشت

 .رونی رفت ب ستین دونم،ینم-

 .باال انداختم ییابرو
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 ؟ ی ایم رون،ی برم ب خوامیم-

 :حدقه چرخوند و گفت ی تو چشم

 !امیم س،ین ی فکر بد-

 .تکون دادم ی سر رومی تنها نم نکهیاز ا خوشحال

 .ها رفتمبل بلند شد و به سمت پله  ی رو از

 .امیم پوشمیم زمویشوم-

 .منتظرتم زم،یباشه عجله نکن عز-

 .کرد و با دو از پله ها باال رفت ی تشکر

 .فکر کردم  شی کاناپه نشستم و به چند لحظه پ ی رو

 .لبام مونده بود ی هام داغ بود و طعم لباش رولب   هنوز

[11.08.21 14:04] 

#part60 

 .اومدی م  ن ییشدم که آرزو پا  رهی ها خ به پله   دم،ی کش  ی اازه یخم



Page 132 of 1249 
 

 !من اومدم-

 .پام گذاشتم و از جام بلند شدم ی رو رو دستم

 .ی خوش اومد-

 .میرفت رونیباهم از در خونه ب هردو

 :کرد و گفت یمن من

 .بپرسم ی زی چ خوامیم-

 :دوختم و گفتم شدیمعلوم م  یکه به سخت ایرو به در نگاهم

 .بپرس، راحت باش-

 .دیو پرس دیخند آروم

 ؟یتو عاشق آقا کامران-

 !بگم نه، عاشق پسرشم خواستیم دلم

 :لب گفتم ریو ز بندمی رو م  زمیشوم یاول ی دکمه

 .حتما دوسش دارم که شوهرمه دونم،ینم-
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 .دینپرس ی زیچ گهیگفت و د  یآهان

 .دمی پرسیم دینوبت من بود، با حاال

 اد؟یخوشت م انیاز شا ؟یتوچ-

 ی رو   یکیبراش خوشحال کننده بود، لبخند کوچ  انیشا  اسم

 .لبش نشوند و زمزمه کرد 

 !ماما بهش وابسته ستمی منه، عاشقش ن یحام انیشا-

 .ازش ممنونم شهیبوده و هم میو همه حام  شهیهم

 .زد شهیدلم ر ی حسادت تو حس

 !من هم بود یامروز حام  کاش

  ی آدما  م،یشد  کینزد  ایلبم نشست. به در  ی رو  یکمرنگ  لبخند

 ی تا دختر پسرا  ری نشسته بودن؛ از خونواده بگ  ا یکنار در  ی ادیز

 !جوون

[11.08.21 14:04] 
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و زمزمه   کنمیدور زانوم حلقه م. دستم رو  مینینشیشن م  ی رو

 .کردم 

 .بودم ومدهی تاحاال شمال ن-

 .ند ینش یم کنارم

 .مبار همراه خونواده   هیو    انیبار همراه شا  هیمنم دو بار اومدم،  -

شا  نیا اون  بود،  تر  خوشبخت  ازم  هرطرف  از  رو   انیدختر 

 ...من یاش کنارش بودن ولداشت خونواده 

 .زمزمه کردم  رلبی دادم و ز رونیب  قی رو عم نفسم

 .خوشبحالت-

 ت؟خونواده ؟یتوچ-

 .لب زدم   ایبه در رهیو خ خندمیم تلخ

 .فوت شدن-

 .اوه متاسفم خدا رحمت کنه-
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 .زمزمه کردم   یزانوم گذاشتم و ممنونمِ آروم  ی رو رو امچونه

 بپرسم؟ یسؤال شخص هی شهیم-

 .روز مشخص بود نیع نی ازم حرف بکشه و ا خواستیم

دارم    اجیخودمم احت  یول  یازم حرف بکش  ی خوایم  دونمیم-

 .کردن خودم هیبه تخل

 :جاش جابه جا شد و گفت ی تو معذب

 .خوامی معذرت م-

 .شهیم دار یلبم پد ی ناخودآگاه رو ی پوزخند

 .کنمیخواهش م-

اشکال مختلف  ی تو  یکیکوچ  چوب باهاش  و    ی دستم گرفتم 

 .دمیکشیها مشن  ی رو

 ؟ی با کامران خان آشنا شد ی چجور-

[11.08.21 14:04] 
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#part62 

 :کردم و گفتم سیرو با زبونم خ لبم

 .بودم  شیمنش-

 بگه چرا انقد زود وا دادم؟  خواستی م حاال

 :شد و گفت رهی خ رخممین به

 ؟ی زود باهاش وارد رابطه شد-

 .نه تکون دادم و شروع کردم  یرو به معن  سرم

 !نداشتم فقط خودم بودم و بس  ویینداشتم، جا ویکس-

شرکت کامران شروع به کار کردم، حقوقشم خوب بود،    ی تو

کامران باخودم    بیعج  ی متوجه رفتارا  گذشتی هرچقدر که م

 .شدمیم

 .و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس
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بودم،   دهی. من محبت ندکردیباهام مهربون بود، بهم محبت م-

 !بهم محبت نکرده بود  یکس

و به اومدن و رفتنام، به غذا خوردنام توجه    دی خندی روم م  به

 .کردیم

  ن یهمچ  فهیح"  گفتی و م  دادی استراحت م  ی بهم اجازه   یگاه

 ."قرمز بشن ییچشا

 .رو دوست داشتم  نیبود و ا  یخوب  ی کردم، آرزو شنونده   یمکث

  ی محبت  یکه از کس  یبودن، من  دیهاش جدو محبت  هاف یتعر-

 .بود ندیبرام خوشا دمیند

 .دیکش شی کم بحث ازدواج رو پ کم

مهربون بود، پولدار بود    کرد،یجذاب بود، بهم محبت م  کامران

 .ازدواج تعلل نکردم ی و من هم برا

[11.08.21 14:04] 

#part63 
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 .شن ها فرو برد و زمزمه کرد  ی رو تو  دستش

 !ی حق دار کنم،ی درک م-

 ؟ یهست یازدواج راض نیاالنم از ا ؟یچ االن

 .آوردمیخودم نم ی روزها به رو نیبود که ا ی زی چ سؤالش

آدم فک کنه   شهی باعث م  صیضد و نق  ی آرزو، رفتارا  دونمینم-

 !کرده یاشتباه بزرگ

 .شد  رهیخ  ایسکوت به آب در ی کرد و تو  دییرو تا حرفم

 !یستیرابطه ن  نیتو مجبور به تحمل ا-

صورتم رو کنار زدم   ی شده تو  ختهیر  ی موها  زنم،یم   ی پوزخند

 .و زمزمه کردم

 .دیشا-

 مجبورت کرده؟  یعنی-

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم
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رفتارها- به  بگم.    تونمینم  رش،یاخ  ی باتوجه  رو    ی عنیحرفم 

 .جرأتش رو ندارم

 :بازوام گذاشت و گفت ی رو دست

 .توکلت به خدا باشه شهی حل م  زیهمه چ فهممت،یم-

بهش   دیبا  کنهیاشو فراموش مکه بنده  یی. خداخندمیم  آروم

 ؟یتوکل کن

 .یهست یشنونده خوب  زم،یممنون عز-

 .زمیعز کنمیخواهش م-

  .لبم نشست ی رو ی کج و کوله ا لبخند

 .بشه یممکنه عصب ادیخونه، االن کامران م میبر یراست-

 .یگ یآره راست م-

 .میشده بود تکون داد  یو پشت لباسمون رو که شن  میشد  بلند

 :وار روبه من گفتکه تموم شد زمزمه  کارش



Page 140 of 1249 
 

 .بهی عج  یلیخ یزندگ-

[11.08.21 14:04] 

#part64 

 .و زمزمه کردم  کنمیم میموهام تنظ ی رو رو مینخ  ی روسر

 ب؟ یچرا عج-

 !با باطن و ظاهر تضاد داره زهایهمه چ-

 .دمیخند آروم

 .م یکنیکه ما فکر م ستین ی اون ز یهمه چ-

 .آره درسته-

  م ی رفتی شن ها راه م  ی هم فشردم، هردو باهم رو  ی رو رو  لبم

 .می داشتیقدم برم  الیو به سمت و

 ؟ی تنها بچه بود-

 .تکون دادم "آره" یبه معن ی سر
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 .رو به صدا درآوردم  الیگفت و درِ و یآهان

 .کرد ییدر رو باز کرد و خوش آمدگو هیآس

 .خانم دییبفرما-

 .جون هیآس یمرس-

روسر  میانگشت تک  ی هایی دمپا و  درآوردم  پام  از  به   میرو  رو 

 .دادم هیدست آس

 کامران برنگشته؟-

 .نه خانم-

 باشه؟ تونهیکجا م یعنیباال انداختم،  ییابرو

 !رو باال انداختم، به من چه مشونه

 !کردم؟ی تنها تختش رو گرم م نهیا  رازی غ مگه

  ن ییسرم رو پا  ان یشا  دنیبا د  م،یرفت  ییرایآرزو به پذ  همراه 

 .انداختم
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 !جذاب یلعنت

[11.08.21 14:04] 
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 .فکر بود ی تو قی پا انداخته بود و عم  ی رو پا

 د؟یکجا بود-

 .به هم چفت شده بود و قدرت تکلم نداشتم لبم

تو  زبونم چشمش  مردمک  و  بود  اومده  اطراف   ی بند 

 .د یچرخیم

 !فقط مینشسته بود ایکنار در م،ینرفته بود ییجا-

چ  سرش داد.  تکون  ب  ی زی رو  و  کاناپه   ی رو  حرفی نگفتم 

 .نشستم

م  مدام ازش  رو  فهم  دمی دزدی نگاهم  هم  خودش  انگار   د ی و 

 .به من لب زد  رهی معذبم که بلند شد و خ

 .دیمن برم، شما راحت باش-
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نقطه  آرزو به  بلند شد و من  از جاش    ره یخ  ینامعلوم  ی هم 

 .بودم

 ام؟یمنم باهات ب-

 .و برد و زمزمه کردموهاش فر ی تو دست

 .تنها باشم خوامیم-

 .گفت ی ذوقش خورده باشه باشه ا ی تو انگار

 ی هابهم، با قدم   ینگاهم یبعد از ن  انیجاش نشست و شا  سر

 .خارج شدن الیبلند از و

 اونم دوستم داره؟  یعنی

  ی موهام فرو بردم، خب دوستم داشته باشه چ   ی رو تو  دستم

 .باشم کار انت یخ خوامیمن نم شه؟یم

 .آرزو بلند شد ی که صدا  دادمیرو ماساژ م  سرم

 حالت خوبه؟-
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 .لبم نشوندم و زمزمه کردم ی رو ی لبخند  بزور

م - منفجر  داره  سرم  اصال،  دارن  شهینه  درد  از  چشمامم   .

 .سوزنیم

 .هیبد درد واقعا

[11.08.21 14:04] 
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 :باال انداخت و گفت ییابرو

 بخوره؟  ارهیب ی زیجون چ  هیاوه بگم آس-

 اره یب سبز ی من چا ی بگو واسه  ستی ن یاگه زحمت-

 .تکون داد "باشه" یرو به معن  سرش

 .برگشت عیآشپزخونه رفت و سر به

 .بهش گفتم-

 .کردم ی و تشکر  دمیرونم کش  ی رو رو دستم



Page 145 of 1249 
 

 .زمیعز کنمی خواهش م-

و االن    کرد یلبم نشوندم، سرم به شدت درد م  ی رو  ی لبخند

 .آوردی سبز حالم رو جا م ی تنها چا

 آرزو؟  گمایم-

 جانم؟-

 ن؟یآشنا شد ی و چجور یشناسیرو م انیچند وقته شا-

 .دیکردم ترس  حس

موها  یمن  من و  و   ی کرد  فرستاد  گوشش  روپشت  بلوندش 

 .کرد میکوسن مبل رو پشتش تنظ 

اتفاق باهاش   هیبرحسب    شه،یچهار سال م  ایخب حدودا سه  -

 .آشنا شدم 

 .دیابروم باال پر جفت

 .چوندیپی رو مداشت من ی ریکبیا
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 .زم یباشه عز-

آس  ی رو  یک یکوچ  لبخند بااومدن  و  نشوند  سکوت   هیلبش 

 .میکرد

 :سبز هارو تعارف کرد و روبه من گفت ی چا ینیس

 د؟ یندار ی خانم کار-

 .د یاستراحت کن کمی دیخانم، شما بر هینه آس-

 ممنون-

[11.08.21 14:04] 
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کامران بلند   ی که صدا  میخوردیسبزمون رو م  ی چا  میداشت

 :شد

 !دیخلوت کرد ی اوه، دونفر-

آرزو نشست وآرزو خودش رو جمع کرد،   ی مرموز رو  نگاهش

 .معذب بود ای دی ترسیانگار م ییجورا هی
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 کجاست؟ انیپس شا-

 :دهنم بردم و گفتم ی رو تو لبم

 .بخوره ییهوا رهیگفت م-

 :داد و گفت هیرو دست آس  کتش

 .استراحت کنه کمیخوبه، -

 .رو تکون دادم و لب زدم سرم

  .نیبش ایب-

باصدا   ی رو  روبه و  درحال   ی آرزو نشست  آس  یبلند  رو   ه یکه 

 .داد زد گرفتی مخاطب قرار م 

  !اریقهوه واسه منم ب هی هیآس-

 چشم آقا -

 .کامران آورد ی فنجون قهوه برا هی هیآس

 آقا؟  دیخواینم ی ا  گهید زیچ-
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 .نه-

 .تکون داد و به اتاقش رفت  ی سر هیآس

 نشد؟ ی ادیهوا ز نیا-

 .لبم نشوندم و زمزمه کردم ی رو   ی زور  لبخند

داره، مادرش رو اونور    اجیاحت  ییاونم جوونه به تنها  زم،یعز-

 .تو ش یآب تنها گذاشته اومده پ 

 .گفت ی تکون داد و باشه ا ی خر سر مثل

[11.08.21 14:04] 

#part68 

 .داخل شد   یکه کامران عصب  زدمی هام رو الک مناخون   داشتم

 ؟یکنیم  کاریچ ی دار-

 .باال انداختم و زمزمه کردم ی شونه ا الیخیب

 !زنمی دارم الک م ؟ینیبینم-
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 .باال انداخت و لب زد  ییابرو تک

 باهات نزدن؟  یحرف انی آرزو و شا ومده؟ین نجایا یکس-

و گه    کردمیبهش نگاه م  جیگ  تکون دادم  "نه"  یبه معن  ی سر

م  یگاه زو  ا  دمیی پای پشت سرش  چرا  بفهمم   ی شکل  نیکه 

 شده؟

 .بلند شدم ی صندل ی رو بستم و از رو الک

 افتاده؟  یاتفاق-

فرو    شیجوگندم  ی موها  ی تخت نشست و دستش رو تو  ی رو

 .برد و زمزمه کرد

 !هی اوک زی نشده، فعال همه چ ی زینه چ-

 .دیابروم باال پر جفت

 رخ بده؟   ی قرار بود اتفاق بد یعنی فعال؟

 .رو به زبون آوردم حرفم
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 ؟یشونیانقدر پر شدهیفعال؟ چ یچ یعنی-

 .یکنینم افتیدر یچون جواب نا،ینپرس سار-

که هنوز خشک    ییهابلند شدم، بدون توجه به ناخون  یعصب

داد    یآروم  ی هوا تکون دادم و با ولوم صدا  ی نشده بودند رو تو

 .زدم

ن  ؟یچ  یعنی- چرا   ستم؟ین  تی زندگ   کیشر  ستم؟ یمگه زنت 

هست که تو، آرزو و   یشوهرم باخبر بشم؟ چ  یاز زندگ  دینبا

 خبرم؟  یاما من ب  کنهیرو آشفته م انیشا

 کامران؟ هیچ تیزندگ ی من تو نقش

[11.08.21 14:04] 

#part69 

بلندم رو پشت گوشم   ی دادم و موها  رونیب  ق یرو عم  نفسم

 .انداختم
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شر- گرن   ت؟یزندگ  کیشر  ای  تم یجنس  کیمن  تختو  من 

 تو؟ی زندگ  ای کنمیم

 .که باال تر رفته بود با حرص داد زدم  ییباصدا

دِ آخه بگو من    تو؟یمعنو  ای  کنمیبرطرف م  توی جنس  ازیمن ن-

 تنها جسمتو؟ ای کنمیروحتو ارضا م 

 .هاش قرمز بودنجاش بلند شد چشم  از

تو ربط- به  وقت  یگذشته  ازدواج   ی قبول کرد   ینداره،  با من 

 ی ارضا  ی من تنها زن رو برا  ،یباش  نجاشمیبه فکر ا  دیبا  یکن

 !چ یه گر یو د  خوامیهوسم م

 .و با حرص داد زدم دمیکوب  شنه یس ی رو محکم رو دستم

مردونگ   ؟یگ یم  ی دار  یچ- حال   یتو   ی دار  یفهمیم  ته؟ یهم 

 ؟ یگیم یچ

 .و موهام رو با خشونت کنار زد  دیخند پرهوس

 !یتو عروسک من -
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 !من یلوند و سکس عروسک 

 .آلود تر لب زدصورتم فوت کرد و هوس  ی تو  ی رو نفسش

 !یمن ی عروسک جنس ،یمن یتو بارب-

 .هم بستم ی رو چشم

 .دیکامران جد نیاز ا خوردیچرا؟ حالم بهم م دروغ 

زن  یلیخ- بهم  بارب   ،یحال  من عروسک    ستم،ین  یکس  یمن 

 .ستم ین چکسیه

 .و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

  ستم،ی. من عروسکت نیازم استفاده کن  یتونیمن خودمم، نم-

 بفهم 

 .م گذاشت و فشرد  نهیس ی رو رو  دستش

 ؟ی ری طالق بگ  ؟یکن  کاریچ ی خوایمگه نه؟ م یزنم-

 :زد و با همون خنده ها زمزمه کرد قهقه
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 !نیخوبه خوبه آفر ؟ی ریطالق بگ یتونیم  ی تو فک کرد-

[11.08.21 14:04] 

#part70 

 گه؟ی داره م یهام گشاد شد، چتعجب چشم  از

 رم؟ ی چرا نتونم طالق بگ-

 .ذارم یچون من نم-

 .مرموزش لب زدم  ی هاتوجه به چشم بدون

 .رونی از اتاق برو ب-

 .به سمتم اومد یتکون داد و قدم ی سر

چون    فتهین  کتیفکر طالق به مغز کوچ   چوقتی ه  چوقتِیه-

 .یکنی ضرر م کنم،ی م مونتیپش

 .سنگ بود نیع  لحنش

 .صداش باعث شد دلم بلرزه  ی تو تیجد
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 شدینم دهید ی ایعطوفت و مهربون نیکترینگاهش کوچ ی تو

 .و تنها خشم و نفرت بود

 .رون ی لطفا برو ب-

صدادار  از پوزخند  با  کرد،  نگاه  رو  پام  نوک  تا  سرم   ی فرق 

زمزمه   رفتیکه م  یرفت. زمان  رونی گرد کرد و از اتاق بعقب

 .کرد

 .حرفامو بادت نره عروسک کوچولو-

تخت نشستم. قلبم از ترس   ی و کالفه رو  یاز رفتنش عصب  بعد

 .شده بودن خی نیهام عو نوک انگشت  زدی تند تند م

 .وصلت خودم رو نابود کردم نیا با

خودم رو    نکاریمن باا   کردم یباهاش ازدواج م  دی نبا  دیشا  د،یشا

 .نابود کرده بودم 
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زناخون  به از  و  بود  کردم، الکم شلخته شده  نگاه    یی بایهام 

گرفتم   میذهنم تصم   ی آزاد  ی نبود. برا  ی خبر  شی پ   قهیچند دق 

 .رو درست کنم ناخونم

 .نشستم یصندل ی شدم و رو  بلند

[11.08.21 14:05] 

#part71 

، شدم   ره ی خ  نهیآ   ی رو پشت گوش انداختم و به خودم تو  موهام

م بر  خونه  به  تو   م یگشتی امروز  کامران  روز    نیا  ی و  چند 

 .بود بیو غر ب ی اخالقش عج

 .شدینم  یهم تا حد امکان آفتاب انیشا

به رابطه    دمیکشی لبم م  ی که بررو  یرو برداشتم و درحال  رژلب

دشمن بودن تا    هیشب   شتریب  قتایحق  کردم،یپدر و پسر فکر م

 !پدر و پسر
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تو  چشمم ا  ی رو  به  و  م  نیحدقه چرخوندم  که   کردمیفکر 

  ی ز ی، تنها چدو نفر رو کشف کنم  نیا  نیراز ب  تونمیم  ی چجور

 !بود و بس هی آس  کردیکه به ذهنم خطور م

 .شدی گرم نم یآب  هیاز آس اما

 خانوم؟  نایخانوم؟ سار-

 .گذاشتم و همونجا داد زدم  زی م ی رو رو  رژ

 جون هیبله آس-

و    دیگردیبعدش بر م  ا،یکنار در  میبر  دیایب  گنیآقا کامران م-

 م یریبه تهران م

 .گفتم ی ا"باشه"و   دمیکش  ی کالفه ا پوف

رو  زیشوم پوش  ی رو  ا  دمیتاپ  رو گوجه  موهام  و   ی و  بستم 

 .سرم انداختم و از اتاق خارج شدم ی رو  ریحر ی روسر

 .سوت و کور بود ییجورا ه ینبود و  یطبفه باال کس ی تو
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 .به گوشم خورد انیشا ی که صدا رفتمیم  نییپله ها پا از

 .داشته باشه تیکار تونهینترس، تا من هستم نم  سیه-

 .باال بندازم  ییآرزو باعث شد ابرو  دهیترس ی صدا

 ...بازماون  ان،یشا ترسمی... میم-

[11.08.21 14:05] 

#part72 

متر باال    کیکامران    ی که باصدا  دمیازشون نشن  ییصدا  گهید

 .دم یپر

 نا؟ یسار یکنیم  کاریچ نجایا-

حرف   بدون به  شن  ییهاتوجه  اومدن    دهیکه  و   ییهویبودم 

 .زمزمه کردم   الی خیباال انداختم و ب ی کامران شونه ا

 !ا یلب در می بر ی انگار دستور داد ن،ییپا امیگفت ب هیآس-

 .گذاشت جوابی باال انداخت و حرفم رو ب ییابرو تک
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 !مییایما نم-

حرف   نیاکه دست آرزو رو محکم گرفته بود    یدرحال  انیشا

 .رو زد

 .دیپا چرخ  ی پاشنه    ی انداخت و رو  بش یج  ی دست تو   کامران

 .نییا یشماهم ب دیبا-

 بابا میاینم-

 .زد و ادامه داد   ی شخندین

 ...شما با زنت-

 .کرد و با تمسخر لب زد یمکث

 ن یصفا کن نی بر ییاوه نه، با مادرجانم تنها-

  ر یو مثل ش   دی ها کوبپله  ی لهی م  ی با مشت رو  یعصب  کامران

 .دیغر یزخم

 !نیایم یعنی نیایگفتم م-
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[11.08.21 14:05] 

#part73 

 .ادامه داد یخشن و ترسناک ی صدا با

 پسرم؟  یستیبه فکر مادرت ن-

دست   تی عوض شد و با عصبان  انیشا  ی حالت چهره   بارهکی

 .آرزو رو ول کرد و به سمت کامران هجوم آورد 

  ی با صدا  غمیج  ی دهنم گذاشتم و صدا  ی دستم رو رو  باترس

 .دی چی آرزو درهم پ

 .و داد زد دی کامران رو چسب ی قهی

 نم،یهااااا بگو بب  ؟یکن  کاریچ  ی خوا یها؟ م  یعوض  یگیم  یچ-

 !مرد باش کمی دات؟؟؟یتهد نیاز ا ی خسته نشد

 :گذاشت و گفت انیدست شا ی رو رو  دستش

 ؟ ی ولم کن، عواقب کاراتو در نظر ندار-
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موهاش    ی پدرشو ول کرد و دستش رو تو  ی قهیبا خشم    انیشا

 .که خم شده بود داد زد  یفرو برد و درحال 

لحظه نگاهم به کامران گره خورد که مرموز به آرزو نگاه    کی

  .لبش بود ی رو شخندیو ن کردیم

دهنش    ی انداخت و لبش رو تو  نییبا ترس سرش رو پا  آرزو

 .فرو برد 

 .و من قلبم به درد اومد  دیکشیعذاب م  انیشا

رو  دستم پا  لهیم  ی رو  ها  پله  از  و  گذاشتم  به   نییها  رفتم. 

 .که باخودش درحال جنگ بود قدم برداشتم یانیسمت شا

 ی دستم رو رو  هی نشستم و بدون توجه به بق  نیزم   ی رو  کنارش 

 .ش گذاشتم و فشردمشونه

 ؟ یخوب-
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د  سرش با  آورد،  باال  هرچشم  دنیرو  دلم  . خت یر  ی هاش 

ازش مچشم غرور  ا  دیباری هاش که  هاله  درد    ی رو  و  غم  از 

 .پوشونده بود

[11.08.21 14:05] 

#part74 

بود رو کنار زدم و   دهیچسب   سشیخ  یشونیکه به پ  موهاش

 .زمزمه کردم 

 .کنهیحالتو خوب م ا،یلب در  میبر ایب-

 .انیفقط من بودم و شا انگار

 ؟ی ایم-

 .کامران بلند شد ی صدا بارنیا

 !نی ایشماهم ب  ایلب در رمیمن م-

 .رفت و آرزو هم پشت سرش از خونه خارج شد   رونیب  کامران

 !خوبم کن-
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 .لرزوندیرو درونم م ی زیهاش چصداش و غم چشم  لرزش 

 خوبت کنم؟ ی چجور-

 .دی پام گذاشت و دراز کش ی رو رو سرش

خ  یب بهش  نم  رهی حرکت  و  که   کاریچ  دونستم یبودم  کنم 

 .سرش گذاشت  ی خودش دستم رو گرفت و رو

 .لبم نشست ی رو  لبخند

سرش گذاشته بود   ی تخس، دستم رو رو  ی پسر بچه ها  مثل

 .کنم ی که با موهاش باز  فهموندیبهم م میمستق ری و غ

نوازشش م  ی رو تو  دستم اون   کردمیموهاش تکون دادم،  و 

 .شدی هم آروم م

 .زدیتند تند م  قلبم

 بگم؟  ی زیج تونمیم-
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 تونهی آدم چقدر م  هی  اد،یگفتنش باعث شد لبخند به لبم ب  هوم

 !جذاب باشه آخه؟

 .لب زدم  یآروم ی کردم و باصدا سیرو با زبونم خ لبم

 ه؟ یجنگ با پدرت چ لیدل-

[11.08.21 14:05] 

#part75 

داد  رونیب قیپام جابه جا کرد و نفسش رو عم ی رو رو سرش

 .که تموم تنم رو داغ کرد

کنجکاو- ه  ی هم  ضررته،  به  نکن    یسع  وقتچ یکردن 

 !ی اری سردرب

  ی محبت و نگران  ی نبود، لحنش بو  ی دیتهد  ای  ی دستور  لحنش 

 .دادیم

 ه؟ یچرا مگه چ -

 لب ساحل؟ میبر-
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م  نکهیا  از رو    شتر یب   چوندیپی سؤالم رو  کنجکاو شدم. نفسم 

 .گفتم ی دادم و باشه ا رونیب

آروم بود.   شفهایپام بلند شد، حالش بهتر شده بود و ق  ی رو  از

 .دیبه اطراف نگاه کرد و با تعجب پرس

 آرزو کجاست؟ -

 :باال انداختم و گفتم ی ا شونه

 .کامران رفت آرزو هم دنبالش رفت دونم،یواال نم-

 .کرد و زمزمه کرد  زی لحظه تعجب کرد چشمش رو ر کی

 ؟ یمطمئن-

 !آره-

ا  از بود و هرروز  تنم عالمت سؤال  بلند شد، تموم   ن ی جاش 

 .شدنی م شتریها بعالمت سؤال 
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ا  د یبا  انیشا  چرا غ  نیاز  براش  و  کنه  تعجب    رقابل ی موضوع 

 هضم باشه؟ 

 .و بلند شدم  دمیکش  ی کالفه ا پوف

 :بشه که گفتم یبه سمت خروج خواستیم

 ؟ یبهم بگ ی زیچ ی خواینم-

[11.08.21 14:05] 

#part76 

 .کرد و به سمتم برگشت ی خنده ا تک

 .خوامینچ! نم-

ب  لبم نگاهش    رونیرو  رنگ  کردم.  نگاه  بهش  و مظلوم  دادم 

 .هام چشم گرفت و زمزمه کردکرد و از لب رییتغ

 میبر ایب-

قدم برداشت و منم به دنبالش    یحرفش به سمت خروج  بعد

 .رفتم
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 ی تو  ی ادیز  ی کردم، معماها   ک یرو بهم نزد  ز ی شوم  ی ها  لبه

به  با ذهنم  و  بودن  اومده  م  دیوجود  به هر    کردم،یکشفشون 

 !که شده  یتمیق

 .سرم رو بلند کردم انیشا ی باصدا

 گه ید ایب-

 :هم فشردم و گفتم   ی رو رو لبم

 باشه چشم-

 .دم یرس انیکردم و به شا  شتریرو ب  سرعتم

فکر فرو   ی تو  بی فرو برده بود و عج  بشیج  ی رو تو  دستش

 .رفته بود

دردش باشم، آرومش کنم و بتونم حالش    ی دوا  خواستیم  دلم

 .رو خوب کنم

 .دمیفهمی حالش رو نم  لیدل زدیتا باهام حرف م اما
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کامران و آرزو که کنار هم    دنی رو پشتم قفل کردم، با د  دستم

 .دی بودن ابروهام باال پر ستادهیا

 .انگار میکرد رید-

 .شد  رهیانداخت و بهم خ نییسرش رو پا انیشا

 .مینکرد رینه د-

[11.08.21 14:05] 

#part77 

 !به خودم گرفتم، امروز چه مرگشون بود؟ سی پوکر ف حالت

 ؟ی اینم ؟یسیوا نجا یا ی خوایم-

 ام یم-

 یاوک-

 !کامران نگاه کردم، انگار نه انگار من زنش هستم به
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همه و همه   تشیمالک  رتش،یصدقه هاش، عشقش، غ   قربون

 !تخت بود و بس ی رو

 آرزو؟ -

 .شد میصداش کرد که حسود ی جور

 .شدیم  میامکان داشت که حام کاش

 .شدیآرزوهام م  همسفر

 .کنم یط انیراهم رو با شا  تونستمیم کاش

بود   یهمش آرزو و توهم  هانی دادم، ا  رونیب  ق یرو عم   نفسم

  رممکن ی بهش غ  دنیکه رس  ییمن ممنوعا بود، آرزو  ی که برا

 .بود

ب  حس و  آروم  کامران  اما  شد،  شکه  آرزو  به   یکردم  صدا 

 .بود رهی روبه روش خ ی منظره 

 ان؟ یبله شا-
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گفتن   "جانم"  قی نوع صدا زدن تنها ال  ن ینگاه کردم، ا  انیشا  به

 !و خالص بود 

 همم؟ ؟ی اومد ییتنها-

موهاش فرو برد، کامران پوزخند   ی پاچه دستش رو تو  دست

کوچکتر  ی رو  یقیعم بحثشون  به  و  بود    ی ت یاهم   نیلبش 

 .دادینم

 :زمزمه کرد یلرزون  ی باصدا آرزو

 !، راستش امم گفتم تو حالت خوب شهنه-
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 :به شن وارد کرد و گفت ی با کفشش ضربه ا انیشا

 جنابِ پدر؟  گذرهیباشه، خوش م-

من   گذشتیکه م  ی ا  هیرو با تمسخر ادا کرد، هر ثان  حرفش

 !ی شیکه سرگردون م یو لعنت به لحظات شدمی کنجکاو تر م
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 .میبود ستادهیو ما چهار نفر ا دیوز یم یآروم باد

 .بودم   ره یو منگ بهشون خ  جیخبر نداشتم گ  یچ ی که از ه  یمن

  د یو کامران باغرور که تهد  کردی نگاه م  ی به پدرش برزخ  انیشا

 .کرد ینگاه م انیبه شا ره یشده بود، خ شی چاشن

 ....آرزو  اما

  ده ینوع نگاه رو ند  نیبود، تا به حال ا  ب یو غر  بیعج  نگاهش

 .بودم

کردم ذهنم رو منحرف   یو سع  دمی کش  امقهیشق  ی رو رو  دستم

 .کنم

کامران    ی که صدا  رفتمیم  ایجدا شدم و به سمت در  ازشون

 .کرد کوبمخیم

 نا؟یسار  ی ریکجا م-

 :به سمتش برگردم گفتم نکهیا بدون
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 .جاچیه-

 .ستادمیا ایدر  کنار

حس    شد،یپام ول م  ی و آب رو  اومدیم  یموج کوتاه  یگاه

 .کردیهام حالم رو خوب مانگشت  نیبود؛ ورود آب به ب  یخوب

  ی لبمردم حال جا  ی هاخنده  ی و صدا   ایها، آب درپرنده   ی صدا

 .دادیرو بهم م

کس  با از    یاومدن  چشم  اما  کردم  جمع  رو  حواسم  کنارم، 

 .روبه روام نگرفتم ی منظره 

 ؟ی با آقا کامران آشنا شد ی چجور-
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لحظه شک    کیحالتم به عقب برگشت،    رییتغ  دنیبا د  آرزو

 :حفظ ظاهر کرد و گفت عی زده شد اما سر

 ان؟یشا شدهیچ-
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 :لب زمزمه کرد ریباال انداخت و ز  یشونه ا انیشا

 بشه؟ دیبا یچ دونم،ینم-

آغوشم گرفتم،    ی دادم و دستم رو تو  رونیب  ق یرو عم  نفسم

 .داشت  ی دواریام ی جا  نیبود و ا دهینشن  ی زیانگار چ 

 .دندونش گرفت و لب زد ونی لبش رو م  آرزو

 واال  یچیه-

 .شدم رهیخ  ا یازشون گرفتم و به در چشم

رو داشته باشه و من،   انیشا  تونستیکه م  ییبه آرزو  لعنت

 .رو مال خودن کنم  انیشا تونستمی وقت نم چیه

 .ممنوعه بود ی وهیم نی من ع ی برا انیشا قتش؛یحق

درحال  کامران و  شد  اضافه  جمعشون  به  رو    یهم  من  که 

 :گفت دادیمخاطب قرار م 

 م؟؟یامروز برگرد خوادیدلت م-
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اتفاقات    ی . همه دمیترسیموندن م  نجا یچرا، اما از ا  دونمینم

 .باهم افتادن

  ی معماها  نیمن تاوان داشت و تاوانش هم ا  ی موندن برا   شمال

 .سر و ته بودن یب

دادم و   رونیبه سمتش برگردم نفسم رو آه مانند ب  نکهیا  بدون

 :گفتم

 .شهیحال منم بهتر م میهرچه زودتر برگرد-

 میگردیبرم  گهیساعت د  هیباشه پس، -
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 :گفت یآروم  ی باصدا آرزو

 !رنی گیم  لشمیتحفه رو، چه تحو نیبب-

 .دیپرس ی با کنجکاو  انیزدم که شا  دنیرو به نشن  خودم

 شده آرزو؟  ی زیچ-



Page 174 of 1249 
 

 باشه؟ شدهینچ، چ-

 .شلوارش فرو برد و لب زد  بیج ی دستش رو تو انیشا

 .دمیاز تو پرس -

 .و زمزمه کرد  دیخند هول

 .نشده ی زیچ-

 :لب گفت ای به در رهیدادن به بحث، خ انیپا ی برا کامران

 م؟ یبحث کن میاومد-

 .سکوت کرد  انیسرش رو به چپ و راست تکون داد و شا  آرزو

حرف دلم رو از    خواستی من سُر خورد، انگار م  ی رو  نگاهش

 .هام بخونهچشم

 .باشه ایکنار در خواستی تر اومد، م  جلو

 :که از کنارم رد شد گفت  یزمان

 !انقو کنجکاو نباش-
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و سرم    اوردمیخودم ن  ی حرفش متعجب شدم، اما به رو  نیباا

 .بود  نییهمچنان پا

 .بودم رهی خ نیزم به

 ی شمال رو دوست داشتم، رطوبت آب واسم تازگ  یشرج  ی هوا

 .داشت

  ره یخ  ایبه در  هی دادم و من هم مثل بق  رون یرو پرصدا ب  نفسم

 .شدم

[11.08.21 14:05] 

#part81 

 :عقب گرد کرد و بدون نگاه کردن بهمون گفت کامران

 .میافتی راه م  گهیساعت د هی  نیکم کم خودتونو آماده کن -

ب  نفسم تو  رونیب  صدای رو  رو  دستم  و  آغوشم جمع   ی دادم 

 .کردم 

 .میگفت "باشه"تامون  هرسه
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راه   الیسمت وازمون جدا شد و از اونجا دور شد و به  کامران

 .افتاد

رفت و ازمون دور    "شماهم  نیا ی ب"از اون آرزو هم با گفتنِ    بعد

 .شد

 .گرفتم ایرو از در  امره یخ  ی هارو کنار زدم و چشم  موهام

 .گرم شد انیبرگردم دستم توسط شا خواستم

رو باال    بدنم  نشست و چشمم  ی تو  ی بودنش لرز  ییهوی  بخاطر

چشم  کردم.  نگاه  صورتش  به  و  روآوردم  صورتم    ی هاش 

 .د یچرخیم

 افتاده؟  یاتفاق-

 :گفت ی باال انداختوو باکنجکاو ییابرو

 گفت؟یم یآرزو چ-

 :باالانداختم و گفتم ی ا شونه
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 چرا؟ دونم،ینم-

 :رو ول کرد و لب زد دستم

 دم یپرس ی نجوریهم  ،یچیه-

 ا یباشه من برم توهم ب-

  بش یج  ی تکون داد و بهم پشت کرد و دستش رو تو  ی سر

 .فرود برد

 برو-

 .رفتم الیتامل به سمت و بدون
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 .ستادم یا ی ارو به دست کامران دادم و گوشه  چمدونم

 ؟ی اینم-
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بود   ستادهیرو باال آوردم و به کامران که کنار درِ شاگرد ا سرم

 .شدم رهیخ

  یی و آرزو تک ابرو  انیشا  دنینگاه کردم، با د   ن یداخل ماش  به

 !جا گرفتن خدا داند  نیتو ماش  یکِ  انیباال انداختم. آرزو و شا

 ام یم-

 انیقدم تند کردم و کنار آرزو، پشت سر شا  نیسمت ماش  به

 .گرفتم ی جا

 .دادم یرو به صندل  مهیدادم و تک  رونیب  قی رو عم نفسم

 .هم سوار شد کامران

گاز گذاشت   ی پا رو  ادی دنده رو عوض کرد و با سرعت ز  انیشا

 .و روند 

م  یوقت م   نی ماش  ی شهیش  ونیاز  موهام  وارد  حس    شدیباد 

 .کردیبهم القا م یخوب
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بهم    نهیآ  ی لحظه نگاهش رو تو  کی  انیافتاد، شا  نه یبه آ  نگاهم

 ...دوخت

انداختم و خودم رو   نییپرت نشدن حواسش سرم رو پا  ی برا

 .شالم مشغول کردم نییبا پا

 .کردیحالم رو خوب م انیشا دنید

 .دادیم یزندگ  دیکردن بهش، بهم ام فکر

 !فهیقابل توص ری رو غ رمیگی حس م نی که از ا یآرامش
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که کنارمه    ییو بدون توجه به آرزو  دمیبه چشمم کش  یدست

 .دادم هیتک یسرم رو به صندل

چرخوندم و لب   انیصورت شا  ی بار چشمم رو تو  نیآخر  ی برا

 .دمیگز

 !ستحس ممنوعه یلعنت به هرچ هوف
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 .خوامی که پسر همسرم رو م یبه من لعنت

 .حس رو سرکوب کنم نیا تونمیبه من که نم لعنت

 شد؟ یافکار دور کنم اما مگه م نیکردم ذهنم رو از ا یسع

عج  یب افکار  و  بودم  بسته  رو  غر  بی هدف چشمم  تو   یبیو 

 .بستی ذهنم نقش م

ا  کردمی رو تصور م  انیشا  شهمه  و عاشق   ستاده ی که کنارم 

 .میهم

  یعصب  بایآروم و تقر  ی رو هنوز باز نکرده بودم که صدا  چشمم

 .بلند شد انیشا

 کنمیم  کاریچ  یکن   تشیاذ  یدونیم   ؟ی نکرد  تیآرزو رو که اذ-

 !که؟

 .و زمزمه کرد   دیکش ی نفس کالفه ا کامران

 !نزن یفعال حرف-
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 !حرف نزنم؟ نترس زنت خوابه -

 .ی ر یحناق بگ ی ا

 !خوابه  کجام

 گه ی به آرزو نداشتم و ندارم. ادامه نده د ی کار-
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 .هاشون خودم رو به خواب زده بودم حرف  دنی شن ی برا هنوز

به خودم زدم.    یچی پ  زدیکامران که صدام م  ی صدا  دنیباشن

و منم   کردی بهم شک م  دادمیکردنم ادامه م  ی اگه به نقش باز 

 .کردی چون خوابم سبک بود مطمئنا شک م  خواستم،ینم  نویا

 افتاده؟  یاتفاق-

 :داد و گفت هیتک نی ماش یصندل یبه پشت  کامران

 !به خوابت برس زم،ینه عز-
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 .لب زدم یپرحرص  ی باصدا

 !ی کرد دارم یمهم ب یلیحرف خ نیا ی ممنون که برا یلیخ-

غرق خواب   ی . چشمم رو به آرزودمی کش  ظ یمهم رو با غ  یلیخ

 .انداختم

ب  نفسم نذاشت  رونیرو  چرا  کامران،  سرت  تو  خاک   ی دادم 

 .پسرت حرف بزنه

افتاده بود    رونی ب  میاز موهام که از روسر  ی رو به طره ا  دستم

 :بند کردم و اشاره به آرزو گفتم 

 ن یکردیم دار یب نویخب ا-

 !گهید  دیببخش-

پشت چشم  نیا کرد  ادا  با حرص  رو  و    ی کلمه  کردم  نازک 

  ی بودم و اخم گنده ا   ستاده یجام ا  ی و صاف تو  نهی دست به س

 .مهمون صورتم کردم 

 .ابوی کهیبخوره تو فرق سرت مرت د یببخش
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 انیشا#

بانمک  نهیآ  ی تو  از و  آروم  صورت  کردم  نگاه  صورتش   ی به 

 .داشت

دست   ی طور  دیبا  داره،یب  دمیهاش فهم تکون خوردن پلک  با

سالمت و    ،نه ینب   یبیتا مادرم آس   کردمیپدرم رو براش رو م

ا  نیا  تیموقع و  بود  برام مهم  برا  نیدختر  بودن هم   ی مهم 

 !بود بیخودم عج

م  بحث به  رو  آرزو  زبرک  دمیکش  انیدرمورد  با  پدر   ی اما 

 .چوند یبحث رو پ  شی شگ یهم

 نا یسار-

ب  یتکون خواب  از  تازه  مثال  که  لعنت    دار یخورد  شده، 

 !طونیبرش
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. دی ترس  دیازش با  کنه؟یم  ی نقش باز   نینبود و همچ  خواب

 .زدم ی خندمین

چشم   چشمش کرد،  باز  زرو  که   یبیعج   ییبایهاش  داشتن 

 .من توش هک بشه  ریتنها تصو خواستمیم

 .رو دور فرمون حلقه کردم انگشتم

 .لب زد  ی ظاهر یجیباگ

 افتاده؟  یاتفاق-

 .لب زد یالیخیو ب ی با لحن عاد  بابا،

 !به خوابت برس زم،ینه عز-

استکان بزرگ شد    کیاندازه    نای سار  ی هاحرف بابا، چشم  نیباا

 .داد  تیو فورا جاش رو به حرص و عصبان

 .بود یبامزه و خوردن شافهیق
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 نایسار  ی و بامزه   یحرص  ی مزاحم رو کنار زدم که صدا  افکار

 .بلند شد

 !ی کرد دارم یمهم ب یلیحرف خ نیا ی ممنون که برا یلیخ-

 .بود یکلمات داشت دوست داشتن ی ادا ی که تو یحرص

لحظه به خودم اومدم دستم رو دور فرمون حلقه کردم و   کی

 .حواسم رو به جاده سپردم

بهش نگاه    نهیآ   ی لجوجش بلند شد که وادارم کرد تو  ی صدا

 .کنم

 .نیکردیم دار یب نویخب ا-

م  به اشاره  ق  کردیآرزو  خب،  هرک  شافه یو  آب    یدل  رو 

 .کردیم

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

تخت پدرم    ی اولم باهاش رو   دار ی که د  بازمیم   یبه کس  دارم

 بود؟
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 !انیشده شا چت

 !ی هدف دار هیفقط  تو

 .رم ی فقط به دنبال هدفم م من

 .سبسته یهر مؤنث ی به رو قلبم

 !زنِ کامران خانه اون

 .زنشه  آره،

 .اومدیو به مزاقم خوش نم  دادیبود که عذابم م یتیواقع

از    یبه تهران حرف  دنی و تا رس  دم یافکار مسخره دست کش   از

  ی آرزو بود که گاه  ی ها  یو تنها مزه پرون  شدیزده نم  یکس

 .شکستیسکوت رو درهم م

 هیی بای دختر ز  شم،ی نم  نایبه سار  گاهمیگاه و ب  ی نگاه ها  منکر

 !باپسندیو من هم ز
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 نا یسار#

 .شدم رهی تخت پرت کردم و به سقف خ ی رو رو خودم

 .شد یم یچ منده ی و آ یزندگ

پ  یمن ل  یکه چشمم  دارم؟   یخوشبخت  اقت یپسر شدهرمه، 

 .دادم رونینفسم رو پرصدا ب

 !دلم نشست؟  ی تو ییهوی ی حس چجور  نیا

ا   ی باد کالفه  پوف  و  کردم  آزاد  رو  بودم  داده  لپم  به   یکه 

 .دمیکش

 خوب باشه؟ شهیقصه م  نیا آخر

 راحت باشم؟ تونمیم

 کردم  سیرو با زبونم خ لبم

اومد    یآخه زرت  شدی رو از ذهنم دور کنم، چ  انی شا  شدیم  کاش

 !من ی دل صاحب مونده نیتو ا
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کردم خودم رو   یباز شدن در چشمم رو بستم و سع  ی باصدا

 .به خواب بزنم

 .فشردم ی م  شتری و من چشمم رو ب  دمی شنیم  ییقدم ها  ی صدا

 .از پشت سرم توجهم رو جلب کرد  ییصدا

 نا؟ یسار-

 .نا یکامران بود! زهرمار و سار اه

 .ندادم که ادامه داد  یجواب

 !زم؟یعز ی دیخواب-

  اتیوراج  نینزدم، آخه گاگول اگه خواب باشم با ا  یحرف  بازم

 .شمی م داریب

 .لب زدم  یحوصله و حرص یب

 !شمیم داریخواب هم باشم با صدات ب-

[11.08.21 14:05] 
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 .لختم گذاشت ی شونه  ی و دستش رو رو دیخند آروم

 !شدنت بود داریخب منم قصدم ب-

 :همون حال، گفتم ی رو درآوردم و تو اداش

 !م تنهام بذاربخوابم، خسته خوامیخب من م-

 :گفت هیکه معلوم بود عصب  یام رو فشرد و با لحن شونه

 !دست شوهرت باشه دیبا تیداریخواب و ب-

 .شدن طهیزدم به فاز سل د،یابروم باال پر جفت

 .طرفش برگشتم با اخم لب زدم به

 آقا کامران؟  تونمی مگه زندون ؟یچ  گهید ؟یچ-

 .انگشتش گرفت و فشرد ونیرو م  مینی و ب دیخند

 .شدم مونیپش یشه ول فیکنم که دستش کث نیف خواستم

 !یتو ملکه من زم،ینه عز-
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 .لبم سر داد و لب زد ی رو رو  دستش

 فقط خواستم خوابت بپره چون باهات کار داشتم-

 .کردم  زیر چشم

 ؟ ی دار کاریچ-

 :گفت یطونیش ی شد و باصدا طونی هاش ش چشم

 ؟یدونینم یعنی-

رو لعنت کرده خودم رو به    طونیش  دی که به ذهنم رس  ی بافکر

 .چپ زدم یکوچه معروف عل

 دم ینفهم ه؟ یمنظورت چ -

 .دیشد و الله گوشم رو به دندون گرفت و آروم گز خم
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 :گوشم لب زد کنار
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 ؟ی د یهنوزم نفهم-

 .دمیپام لب گز نیشدن ب سیخ با

 .امروزو عشق و حال کنم هیخب   دم،یعشوه و با ناز خند پر

 .پسرِ شوهرم رو  کردمیفراموش م قهیچند دق ی برا حداقل

 .و با ناز لب زدم  دهیکش

 نشون بده بفهمم ینهه عمل-

پاش که   نیب  ی دستم رو رو   ی و انگشت ها   دمیلب گز  یسکس

 .دمیبرجسته شده بود کش

  دم یکش  یآه  کنمیرو نوازش م  ان یشا  یمردونگ  نکهیفکر به ا  با

 .دندونم گرفتم ونیو لبم رو محکم م

 !جووووون عروسکِ من-

تاپ مانند   کیتون هیپام که لخت بودم و فقط  نیرو ب دستش

 .تنم بود گذاشت و فشرد 
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 جرش بدم؟   خوادی دلش م-

آخ  نیباا تخت گفتم    یحرفش  به  و  گرفتم  باال  رو  کمرم  و 

 .دمیکوب

  ی و حس خوب  کردم یم  ی عشق باز  انیذهنم داشتم با شا  ی تو

 .بود

 ان یتصوراتم شا  ی گذاشتم که تو  ی دست مرد  ی رو رو  دستم

 .بود

 !آره عشقم، جرم بده مال خودته-

رو  یحرفم جوون  نیباا با دقت  رو  تنم که   ی گفت و خودش 

 .انداخت  دیچ یپی مثل مار م
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 .دیرو نرم بوس  منهیس ی شُل لباسم رو کنار زد و قفسه ی قهی

 .دمیکش یسوق دادم و آه منه یرو به سمت س سرش
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. زبونش دور تا دور دیو مک  دیکش  منه یچاک س  ی رو رو  زبونش

 .دادیم هیو عشق رو بهم هد دیچرخی م هامنه یس

م  نکهیا شا  ی جا  کردم ی فکر  حس   انیکامران،    ی همخوابمه 

لباسم رو در عرض  دادیم  هیهمراه گناه و لذت رو بهم هد   .

در آورد و به تن برهنه ام چشم دوخت و با لحن   هیچند ثان

 :آلود زمزمه کردهوس

 !برهی هوش از سرم م شهیهم  تیتن بلور-

بهشتم گذاشتم و   ی مقدار باز کردم و دستم رو رو  هیرو    پام

 .زمزمه کردم 

 خوادیعشقمم تورو م -

و   جانیلبش نشست، با وجود سنش شور و ه   ی رو  ی لبخند

 .جوون بود  هی هیبدنش شب

 .شدیتر م ی مرد هرروز قو نیا

 .دی سیو ل   دیبهشتم کش  ی بهشتم زانو زد و زبونش رو رو  نییپا
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بود   ی کارش حرفه ا  ی کردم..تو  ی رو چنگ زدم و ناله ا  ملحفه

 !و من هم تازه کار

 !جوووون واسم ناله کن-

 :بهشتم فرو برد و با عشق و حال گفت  ی فاکش رو تو  انگشت

 .شده سیخ اووف کلوچه من-
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 .کرد یبهشتم فشار داد و آبش رو خال ی رو تو  شیمردونگ 

 .بار ارضا شدم نیاول ی بهشتم، برا ی حسِ آبش تو  با

فرض کرده بودم ارضا    گهید  یک یکه، شوهرم رو    ی رابطه ا  ی تو

 .شدم

توجه به   یبودم و کامران ب  دهی تخت دراز کش  ی حال رو  یب

 .دیو پشت به من خواب  دی من دراز کش

 .زد ی ذهنم داد م  ی گناه و عذاب وجدان تو حس
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 .کردم   کاریمن چ ی وا

 .دمیخودم رو به لجن کش  انیفکر کردن به شا با

 .و به سمت حموم رفتم  دمی چی رو دور خودم پ ملحفه

ا  دیز سرد  آب  د  انتیخ  ستادم،یدوش  با  سکس   ی گریتنها 

شا  ست،ین به  کردن  فکر  با  دارم  خ  ان،یمن  کامران    انتی به 

 .کنمیم

لب   ریقلبم گذاشتم و چند ضربه بهش زدم و ز ی رو رو دستم

 .زمزمه کردم 

 .س واسش تزنممنوعه ی وهیاون م یلعنت-

 !ستممنوعه انینخواه، شا اونو

 .گرفتن شی هام راه خودشونو در پ اشک

 شه؟ یم شی حرف حال  دل

 !هم تحت فرمان قلبه مغز
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 .سرد حموم نشستم ی ها یکاش ی خوردم و رو  زیل

از جام تکون   شدی باعث نم  نشستینم مت  ی زده که رو  خی  آب

 .بخورم
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تن    ی اما سرما رو تو  شد یم  دهی تق دندون هام از سرما شن  تق

 .کردمیو بدنم حس نم 

 .رو مشت کردم  دستم

 .کردمیم  یناپاک حس

 .آوردی عشق من رو از پا در م نیا

  کار یبخوام چ   انویاگه تاابد شا  ؟ ینتونم فراموشش کنم چ  اگه

 کنم؟

 کنم؟  یحس گناه زندگ نی باا تونمی م تاابد

 !تونمینم مسلمه
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 .دستم گرفتم، حالم خراب بود ی رو تو سرم

 .بودم یراه حل  دنبال

م  تونستمیم  کاریچ   کردم؟ی م  کاریچ  یول  تونستمیبکنم؟ 

 کامران بشم؟ ی دا یرو فراموش کنم و ش انیشا

لعنت  تونستمیم قلبِ  نم  میفرمانبردار  کاش   ی ومدیبشم؟ 

 .انیشا

 .دمتیدینم کاش

 .کردی از تنم و موهام چکه م آب

 .ممنوعه نبود انیشا کاش

 .دمشیدیکاش زودتر م ی ا

 .بود که دلم بهشون خوش بود ی اد ی ز ی هاکاش
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تو  کاش ها  ادیز  یزندگ  ی ها  به کاش  لعنت  که    ییهستند، 

ب  ییکاش ها  شن،ینم  تی واقع  چوقتیه از  و   برتتیم  نیکه 

 !سازهی م چارهی آدم ب  هیازت 

 .بار پشت سرهم تکرار کردم چند

 !انی! شاانی! شاانیشا-
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 .بار پشت سرهم تکرار کردم چند

 !انی! شاانی! شاانیشا-

 بود؟  یموضوع چ نیحل ا راه

 کردم؟ یمخمصه خارج م نیخودم رو از ا ی چجور

 .من متاهل نباشم اگه

 .ستیهم ن  یپسرِ همسرم نباشه، حس گناه انیشا اگه
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 .شناسمشیبشم که م ی مجرد عاشق پسر منِ

 .لبم شکل گرفت ی رو  لبحند

 !طالق

 .راه حل من بود نیبهتر

 .برد نیموانع رو از ب دیبا  رفت،ینم نیحس از ب نیا اگه

ب   یی زهای چ  دیبا از  برا   نیرو  اون رک  که  ممنوعه   ی برد  من 

 .کننیم

 .دادم هیسرد حموم تک واری از جام پاشدم و به د جانی ه با

 .بود یخوب فکر

 !یکنه؟ اما اگه اون مخالفت کنه چ یکامران قبول م یعنی

 .رو کنار بزنم یکردم افکار منف یسع

 .کردم یسرم خال ی دستم گرفته رو   ی رو تو شامپو

 .شد لیسرم تشک ی موها ی رو ی ادیز کف



Page 200 of 1249 
 

و به فکر    دمیمالیموهام م  ی مضاعف رو  یرو با خوشحال  کف

 .حموم کردم  شه یبهتر م میزندگ نکهیا

بود رو تنم کردم و کمربندش رو محکم    زونی که آو  ی ا  حوله

 .دور کمرم حلقه شد یدست  بستم. از حموم خارج شدم که 
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 .دمیدور کمرم حلقه شد، با ترس از جا پر یدست

 آروم عروسک منم   س،یه-

 .ستادم ی کامران آروم سرجام ا ی باصدا

 ؟ی شد  داریب یکِ-

 حموم؟  یاالن، بدون من رفت-

 .لب زدم  ام،یکردم از آغوشش درب یسع

 .آره تنها رفتم -



Page 201 of 1249 
 

و مقدار   حلقه باز کردم  فاصله    ی دستش رو دور کمرم  ازش 

 .گرفتم

 .باهات حرف بزنم دیبا-

 .لحنم باعث شد ابروش باال بپره تیجد

 در چه مورد؟ -

 .طالق خواستن برام سخت بود گفتن

هنوز سه ماه نشده   گفتمیم  کردم؟یو از کجا شروع م  ی چجور

 م؟ گهید یکیجدا شم؟ چون عاشق   خوامیم

 :م رو محکم فشردم و لب زدمحوله  کمرِ

ب- بعد  بشور،  دستتو  م  ایبرو  لباسمو  میزنیحرف  منم  عوض  . 

 .کنم

 .رو تکون داد و رفت سرش

 .بردم ورشیدونستم و به سمت کمد   متیفرصت رو غن منم
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از تو کمد درآوردم و تنم    یکیو تون   دمیهام رو پوش  ر یز  لباس

 .کردم 

 .شد دایکامران هم پ ی شلوارم سر و کله  دنیپوش با

 ...به جلو گذاشتم که به سمتم اومد یقدم
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 .فرو برد  سمیخ ی موها ی سمتم اومد و دستش رو تو  به

 ؟یموهاتو خشک کن ی خواینم-

 .به عقب رفتم یقدم

 بعد حرفامون-

 .از نگاهش خوند شدی رو م تعجب

براش   کیاز    بعد من  کردن  رفتار  سرد  و  خشک  ارگاسم، 

 .هضم بود  رقابلیغ
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به سمت مبل کنار پنجره رفت    ی گونه حرف اضافه ا  چیه  بدون

 .و نشست

رو  من رو قالب شده  و دستم  نشستم  روبه روش  پام    ی هم 

 .گذاشتم

 .بودم که صداش بلند شد  رهیخ ن یبه زم صدایب

 ؟ ی کارم دار یب گفتخ-

 .روبلند کردم سرم

 .آره کارت داشتم-

  ره ی منتظرش خ  ی نم ناکم رو کنار زدم و به چشم ها  ی موها

 .شدم

 .م یمدته ازدواج کرد هیخب ما -

  م ی کردم، حرف زدن سخت بود و تصم  س یرو با زبونم خ  لبم

 .حرفم رو بزنم ینیو مقدمه چ  هیگرفتم بدون حاش
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حرف و درخواست احمقانس چون ماه فقط   نیگفتن ا   دونمیم-

 .میسه ماهه مزدوج شد

رو  کمیتون  نییپا محکم  رو  چشمم  و  زدم  چنگ  هم    ی رو 

 .فشردم

 خوامی من طالق م-
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از جانب کامران چشمم رو با ترس   ی زی سکوت و نگفتن چ  با

 .باز کردم

 .شدیباعث تعجب م لکسشیو ر  الیخ یصورت ب  دنید

 حرفات تموم شد؟-

 :و با ذوق گفتم دمیباشه طالقت م گهیاالن م کردم یم فکر

 .آره تموم شد-
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گذاشت و از جاش بلند    یصندل  ی دسته ها  ی رو رو  دستش 

 .شد

 .موننیحرف م هیخب در حد -

و با   ستادمیبلند شدم و روبه رواش ا  یراحت  ی زده از رو   برق

 .اخم لب زدم

 !خوامی من طالق م ؟یگفت یچ-

 :گفت یو برزخ  یفوق العاده عصب ی  افهیق با

د  هی- کث   نیا  گهیبار  دهنِ  تو  رو  م  فتیکلمه    دونم یبشنوم 

 !کنم کارت یچ

 .به صورتش نگاه کردم ناباور

مگه   خوام؛ینم  ویزندگ  نی، تو و اازت جدا بشم  خوامیمن م-

 زوره؟

 .نثارم کرد که سرم کج شد ی ا یلیتموم قدرت س با
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 .شدم شره یشده خ  متعجب

  ی صورتم تکون داد و با لحن عصب  ی ش رو جلواشاره   انگشت

 .دیغر

 !یمونیتاآخر عمرت زن من م ،ی حرفو ندار نیحق ا-

 ی رجوع کنه، کار   کت یبه حالت کلمه طالق به مغز کوچ  ی وا

 !یش مونیکصشعرت پش متیاز تصم هیکه هر ثان کنمیم

ا  تی باعصبان شونه  ی شونه  تنها به  رو  زده  بهت  منِ  و  زد  م 

 .گذاشت
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ا  تی باعصبان شونه  ی شونه  تنها به  رو  زده  بهت  منِ  و  زد  م 

 .گذاشت

 .افتادم  نی زم  ی زانو رو با

 .دهیکرد طالقم نم دمیتهد ده،یطالقم نم گفت
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 .هام راه افتادن اشک

برزخ  کار یچ  من چه  وارد  ا  یکردم؟ خودمو  چه    نجایکردم؟ 

برخورد کرد، اون که   ی نجوریخبره؟ کامران چرا بخاطر طالق ا

 !کنه  دیتهد ستین یابونی الت خ

 .ه یگر ری زدم ز ی بلند ی و باصدا دی ترک بغضم

 !ازدواج داد  شنهادیکه بهم پ یبه کامران لعنت

بااومدن پسرِ شوهرم،   یبه من  لعنت که جواب مثبت دادم و 

 !عاشق پسرش شدم

 .که از خارج برگشت و منو عاشق خودش کرد  یانیبه شا  لعنت

م   تند ضربه  قلبم  به  محکم  لعنت   زدم یو  رو  نحسم  خودِ  و 

 .کردمیم

 کنم؟ کاریچ من

 !دادی طالقم نم چرا
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 .ازش جدا شم خواستمیم من

 .نشم بار گناه له   ریز خواستمیم

به کامرانِ خودخواه    یحت  خوامیگناه کنم، نم  خوامینم  من

 .کنم انتیخ

 .و نخواهم بود ستمین ی انتکاریزنِ خ من

موندن کار    نجایا  گرفتم،یطالقم رو ازش م  ای  کردم ی فرار م  ای

 !ستیمن ن
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  ن یوجودم از ب  ی حس رو تو  نی ا  خواستمیچرا نم  دم،یگز  لب

 ببرم؟ 

 .داشتم، شروِع منه انیکه به شا  یحس

ا  دونمیم نم  نیکه   ک یبا وجود    یحت   زنهیحس بهم ضربه 

 !طرفه بودنش
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چشمم رو پاک کردم و نفسم   ریز   یسیخ   دم،یکش  یقیعم  نفس

 .دادم رون ی ب قیرو عم 

 .ستادمیجام بلند شدم، صاف ا از

 !نام یسار من

 .بزرگ شدم ییتنها

 .ستین ی از آب درآوردم، کامران هم عدد   ممویگل ییتنها

 .دم یرسیخواسته هام م به

 .ره یجلوم رو بگ  تونستیمثل کامران نم یکی

 !دمیخودم رو نجات م  یحال درهمه 

 .ارمیرو به دست م انیشا من

 .اون تمام من شده ست،یمن ن ی مهین انیشا

 .لبم ظاهر شد   ی رو ی لبخند

 .مثل خودت، خودت رو خوب کنه تونهی نم زی چ چیه



Page 210 of 1249 
 

 .هیزی وجود هممونه، قدرتمند تر از هرچ ی که تو ی خود اون

 .زهی چ نیباارزش تر نیخودم رو دارم و ا من

 .هستم یدخترِ موفق من

 .بار تکرار کردم  ن یخودم چند با

حتما    یامروز نرسم ول  دیشا  رسم،ی م  خوامیکه م  ییزهایبه چ-

 .رسمیم

 .رسمیو زود نداره اما حتما حتما م رید

#part99 

پر   یوجودم پر شده بود از هر کامران  ی که تو  ی اقتدار  حس

 .قدرت تر بود

 .سمت در اتاق رفتم و از اتاق خارج شدم به

 .هم از اتاقش خارج شد انیبا من، شا زمانهم
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نکردم به   ینگاه کردن بهم، به سمت راه پله رفت. سع  بدون

 .شنینم یدمِ دست ی عاشق زن ها ی مرد چی سمتش برم؛ ه

 .رو با زبونم تر کردم لبم

 .که شده  یمتیبه هر ق  شد،یمال من م انیشا

 !از نسل حوازنم  هی من

 ر یی منم که جهان رو تغ   ،شهیکه من بخوام همون م  ی زیچ

 .دمیم

 .هیزن ستودن  هی قدرت

 .تلخ کنه  ایکنه و    نیریرو به کام همه ش  یزندگ  تونهیزن م  هی

 .یطی کنارتم تو هر شرا  کنم،یم   نیریرو ش   تیکامِ زندگ   انیشا

 .یشی خودم م مال

 .یبخاطرم بجنگ ادی م ی روز

 .یبدون من نتون کنمیم ی کار
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خ دست  به شا  رهیهام  آقا  ا  کنمیم  ی کار  انیشدم،   ن یتنها 

 .ی ر ی دست هارو بگ

 استیبا س  کنم،یاما خودم روخرد نم   ارم،یرو به دست م  قلبت

 !ی دیو توهم قلبت رو به من م  امیخودم جلو م ی ها

م  بهت ش  ادیم   ی روز  دمیقول  عاشقم  بزا  یکه  بدست    ی و 

 !یآوردنم تالش کن
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 .رفتم نییفکر خارج شدم، دستم رومشت کرده از پله ها پا از

ا  ییرایپذ  به آرزو  کردم؛ خداروشکر  شا  نجاینگاه  و   انینبود. 

 .کاناپه نشسته بودن ی و بدون گفت و گو، رو  صدایکامران ب

 .حرف نشستم   یجمعشون ملحق شدم و ب به

 حالت خوبه؟-

 شدم، تورو سننه؟  رهی خ دیسؤال رو پرس  نی که ا یکامران به
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 .کردم حالت صورتم رو حفظ کنم یسع

 !بد باشم؟ دیبله، با-

 .باال انداخت، تعجب کرده بود ییابرو تک

بعد رابطه طالق خواستم و االن هم   هوک یحق داشت.    البته 

 !انگار نه انگار 

 .رو از صورتم بفهمه  ت یواقع  خواستی شد و م  ره یصورتم خ   به

 ..شدم رهیبهش خ هیدن آسبه روش زدم، بااوم ی لبخند

داده بود، اول به کامران تعارف   ی جا  ینیس  ی تا قهوه رو تو  سه

رفت و در آخر به سمتم    انیکرد، بعد از کامران به سمت شا

 .اومد

 .گذاشتم یعسل  ی و آب رو برداشتم و رو قهوه

 جون  هیآس یمرس-

 نوش جونتون خانم-
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و شک    کردمیرو حس م   ینگاه  ینیزدم، سنگ   یکیکوچ   لبخند

 .انهینداشتم که شا

 !بهتر بود ی نجوریتفاوت باشم. ا یکردم بهش ب یسع

و   ی عادت داشتم چا  شهیهم  دم،یام رو فوت کردم و نوش  قهوه

 .قهوه رو داِغ داغ بخورم

[11.08.21 14:06] 

#part101 

 :باال انداخت و گفت ییتک ابرو انیشا

 !وقت هی ی نسوز-

واقعا   ایبحث رو باهام باز کنه    خواستیم  یعنی  دم،یخند  آروم

 به فکرم بود؟

 .شدم رهیخ انیم نگاه کردم و به شاقهوه ی مه یفنجون ن به

 .عادت کردم داغ باشه چسبه،ی قهوه داغ نباشه نم ای ی نه، چا-

 .ی کلفت کرد یآهان، پس زبونتو حساب-
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 .دم یخند زیر

 .بله، ورزشکار هم هست-

 .کرد و سرش رو تکون داد یتبسم

 !میدیکه د میبود دهیخوبه، زبون کلفت و ورزشکار ند-

حرف زدن   هیپام انداختم، چه حال خوب  یکیاون    ی رو رو  پام

 .باهاش

و کشف نشده را نشان شما   دی و مسائل جد  ناهستمیمن سار-

 .دهمیم

 .باال انداخت ییابرو تک

 !بانو نایممنون سار یلیخ-

 آقا  انیشا کنمی خواهش م-

 .دیخند ی به آروم انیشا
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گوش  با خوردن  سمتش   یزنگ  به  هردومون  توجه  کامران 

 .شد  دهیکش

 .تکون داد نینگاهمون سرش رو به طرف دنید با

 ه؟یچ-

 .رو تو حدقه چرخوندم  چشمم

 .تلفنتو جواب بده ،یچیه-

 .تکون داد و از جاش بلند شد ی سر

[11.08.21 14:06] 

#part102 

  د،یاز قهوه ش رو نوش  ی فنجونش رو باال برد و جرعه ا  انیشا

 .گذاشت و روبه من لب زد  یعسل ی فنجون قهوه رو رو

 !طعم قهوه تو بهتره یول هیاخوشمزه  ی قهوه-

ذوق کردم، نامحسوس ازم   دنی م  تاپ یکه بهش ت   ی خر  مثل

 .کرد فیتعر
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 .برپا بود  یتو کونم عروس  م،یعر زدن بودم و به قول قد  درحال

 .خاروندم و لب زدم  یرو به آروم مینیب

 .وقت باشه واستون درست کنم دوارمیممنون، ام یلیخ-

 .گفت ی رو تکون داد و باشه ا سرش

 .دم یم رو نوشقهوه ی  ادامه

 .نزد یبگه، اما تا آخر حرف ی زی بازم حرف بزنه و چ کاش

 .و آشفته بود یعصب کامران

 .دادیمبل سرجاش نشست و پاهاش رو تکون م ی رو

 شده؟ یچ-

 دادیتو صورتش ب  تی عصبان  د،یچرخ   انیبه سمت شا  کامران

 .زدیم  رونی . از گوشاش دود بکردیم

 .اتفاق افتاده، کارا بهم خورده هیتو شرکت  یچیه-

 :گذاشت و گفت   یعسل ی فنجونش رو رو انیشا
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 .تو شرکت امی از امروز م-

 .هاش گرد شدن موجب تعجب کامران بود و چشم  انیشا  حرف

 .ادامه داد  انیشا

 .شرکت کمکت کنم ی تو کارا امیم-

 .دی و تعجب پرس  ی کرد و با کنجکاو  ز یهاش رو رچشم   کامران

 عوض شد؟ متیتصم هوی شدیچ-

 !امین ی خوایاگه م-

 .جاش جابه جا شد ی فورا گارد گرفت و تو کامران

 !نبود واسم سؤال شد ن ینه منظورم ا-

 :کنج لبش رو خاروند و گفت دهینم یجواب انیشا دید

توسعه- و  ارتقا  توهم هست،  مال  رواون شرکت  دوش    ی ش 

 !ایتوعه پس ب

 .م« اکتفا کرد تکون داد و به گفتن »متوجه ی سر انیشا
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[11.08.21 14:06] 

#part103 

جون فنجان هارو جمع کرد و به آشپزخونه رفت، کامران   هیآس

 .لب زد  انیاز جاش بلند شد و روبه شا

 .میسر به شرکت بزن هی ایب-

 :حدقه چرخوند و گفت ی رو تو   چشمش

 .ممقدار خسته  هیامروز  ام،یاز فردا م -

 !ستمیانگار ن کردن؟ی دوتا حضور منو حس نم نیا

 ت؟یخاص یب ی شعورا یمنم هستم کو توجهتون ب نجام،یا منم

 :که کامران گفت دمیخند زیر

 ؟ی خندیم  یبه چ زمیعز-

باال انداختم، توجه نکرد، آخرش که توجه کرد موقع  ی ا شونه

 !بود دنمیخند
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 .ظاهر قبل برگشتم به

 .خاطره افتادم هی  ادی ،یچیبه ه-

 .گفت ی تا ابروش رو باال داد و آهان دو

 :که کامران روبه هردومون گفت دادمیم  رو تکون  پام

 فعال رم،یخب من م-

 .کردم یجا بلند شدم و ازش خداحافظ از

 :با تمسخر گفت انیمحض نشستم شا به

 !اوه زن نمونه-

 .نم دارم فرو بردم ی موها ی رو تو دستم

 منمونه گه،یبله د-

 .موهام چرخوند  ی چشمش رو رو دم،یخند زیر

 ا یش یم ضیمر ؟ی نکردچرا موهاتو خشک -
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دلم عوض    ی حال و هوا  کرد،یرفتار م   ی نجوریچرا ا   انیشا  ی وا

 !هزار ی رو  رفتی. تپش قلبم مشدیم

 .جذاب شده یبیجور عج هی امروز 

 .دهی باشه بهم آرامش م سیموهام خ  نکهیا-

[11.08.21 14:06] 

#part104 

 داد،یم  یرو پشت گوشم انداختم، واقعا هم حس خوب  موهام

 .باال انداخت ییدار نعمت بهشته. ابرو نم ی موها

 .ضرر داشته باشه تیسالمت ی اما ممکنه برا -

 .کردم ی خنده ا تک

هم بشم   ضیداره؟ مثال مر  تیبراش اهم  میتاحاال سالمت  یک  از

 .رم یکردم جلو پوزخندم رو بگ  یواسش مهمه؟ سع

 !بشم ضیمر  یبخوره زرت یبه توق یتق ستمیکه ن فیضع-

 .دنیهاش خندکردم چشم حس
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 :به من گفت رهی مبل نشست و خ ی دسته ها ی رو  دستش

 شن؟ینم ضیمر ی قو ی مگه آدما-

 .ابروم رو باال انداختم جفت

 شن ینم ضیمر ییزایچ  نیبشن با همچ ضی نچ، اگرم مر-

 .رو از مبل گرفت  شه یو تک  دهی مبل جلو کش ی رو رو خودش

 !نواخته کیقانون واسه همه -

  نکه ی. ابردمیبه لبخند وا شد، از بحث کردن باهاش لذت م  لبم

 .دادیم زه یمخاطب حرفش من باشم بهم انگ

  اورد یدربرابر قانون کم ن  ی چجور  نکهیا  یکه هست، ول  کسانی-

 !داره   یبه آدم بستگ

 .نشست و دستش رو بند کنج لبش کرد سرجاش

 ؟یهست ی قو یبگ ی االن تالش دار یعنی-

 .رو کنار زدم موهام
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خب؛ دخترِ    یمخصوص به خودمو دارم ول   یزنانگ  م،یمن قو-

 .ستمیشکست ن

 .کردم و ادامه دادم یکوتاه مکث

دارم    ازیتر ن  ی آدم قو  هیبه    یگاه  ،ی قو  یگاه  فمیضع  یهگا-

 !کنم هیکه کنارم باشه و بهش تک

  ی جور  ،یهست  ی جالبه واسم، دختر جالب  تتیشناختن شخص -

 .بشناستت خواد ی که آدم م

 .و صورتم رو از نظر گذروند  اندام

 !کشف کرد   شهیازتو م ی زی شناختت سخته، هرروز چ-

[11.08.21 14:06] 

#part105 

شگفت   نکهیا  ی با حرفاش ذوق مرگ شدم. برا   ؟یگیرو م  من

 :و گفتم دمی رو نشونش ندم لپم رو داخل دهنم گز  میزدگ

 .دونمیاز خودم م د یو تمج فی حرفات رو تعر-



Page 224 of 1249 
 

 .زد و لب زد یچشمک نامحسوس

 .کشف نشده هستن  ی عاشق زنا ی آره، هرمرد-

بهم   ویزیچ  میمستق  ری داره غ  زنه،ی نم  گهیکردم قلبم د  حس

 گه؟ یم

 .قلبم رو بشنوه ی صدا دمیترسی و م شدیقلبم تند م ضربان

 م یزدم، با وجود ذوق کردن و خوشحال  یپر از استرس  لبخند

م  حس  داشتم.  وجدان  تو  یحس  نیباا  کردمیعذاب   ی که 

 .ستم یکار ن  انتی. من خکنمیم   انتیوجودمه دارم به کامران خ 

 یصندل   ی دسته   ی که ازش تشکر کردم دستم رو رو  ی درحال

 .گذاشته از جام بلند شدم

 .من برم-

 .از جاش بلند شد متقابال

 کجا؟-
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 آخه؟   میرستانی چرا هول شدم؟ مگه بچه دب دونمینم

 .م... من کار دارم-

 .ابروش رو باال انداخت  جفت

 ؟ ی دار کاریچ-

 .گرفت ی لبم جا ی رو ی کج و کوله ا لبخند

 .به کامران زدم ی رفتم و سر دیشا-

 .کرد  زیآغوشش گرفت و چشم هاش رو ر ی رو تو  دستش

 .برمتیاهم م-

  خواد یبعد م  کردمی نگاه کردم، داشتم از خودش فرار م  بهش

 !منو برسونه؟

 .لبم نشوندم  ی رو یعجول لبخند

 .رمی همراه راننده م دم،یبهتون زحمت نم-

 .موهاش فرو برد ی رو تو  دستش
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 .خودمم کار دارم  ه،یچه حرف  نینه ا-

 .قبول کردم و لب زدم ناچارا

 .برم آماده شم پس-

 .صورتم رو از نظر گذروند ی اعضا

 منتظرتم  یاوک-

[11.08.21 14:06] 

#part106 

 .دمی رو پوش مانتوم

 ی رو رو  میو روسر  دمی کش  نییباال اومده بود رو پا  کمیکه    تاپم

 .موهام انداختم

 !بانو نا یسار ی شد ی گر ی اوف چه ج-

 .دمی گرفتم و خند نهیاز آ چشم
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 کنم یم  فیاز بس کمبود دارم خودم از خودم تعر  گه،یدادم د  رد

 !خدا  یه

رو  فمیک عشونه  ی رو  انداخته  تو  نکیم  هام   ی رو  چشم 

 .گذاشتم

و لبم رو غنچه    دم یلبم کش  ی رو  گهیدور د  هیرو    ی قهوه ا  رژلب

 .کردم 

 .مآماده   گهید خب

 .امروز کشته مرده ندم صلوات تیجذاب نیباا

 .دم یخند زیر

 .تق تق در به خودم اومدم ی باصدا

 بله؟ -

 .رم یدندونم بگ ونیباعث شد لبم رو م انیبم شا ی صدا

 .ساعته منتظرم هیتموم نشده؟ -
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رو  ختهیر  ی موها شا  ی شده  به  نزدم،  دست  رو  ام   انیشونه 

 .موهام رو جمع کنه پشت سرم گفتمیم

 :گفتم ی ا روزمندانهیلبخند پ  با

 .کارم تمومه. اومدم-

رو بهم    یحرفم به راه افتادم. تق تق کفش هام حس خوب  نیباا

 .باال انداخت  ییابرو  دنمیبا د  انی. در رو باز کردم، شاکردیالقا م

 شد؟ یچ-

 .رو به داخل اتاق دوخت  نگاهش

 تو اتاقه؟  انایاح خوام،یخانومو م نایمن سار-

 !بر پدرت لعنت ی ا

 .ابوی کنهیمسخره م  داره

 .و تاب به کمرم دادم  چیپ ی گرفتم و مقدار واریرو به د دستم

 !خانوم؟ گریخانومو؟ همون ج نایسار-
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 .شدم رهیرو چرخوندم و به داخل اتاق خ  سرم

 .لب زدم ی رو به سمتش برگردوندم و بالحن متفکرانه ا سرم

 !مقابل شماست گر،یج ی نایسار-

[11.08.21 14:06] 

#part107 

خ  چشمم جاده  به  و  گرفتم  ازش  حس    رهی رو  جرا  شدم، 

 کرد؟ یرو دور م ری که مس کنهی حرکت م ییاز جاها کردمیم

ضبط گذاشته روشنش   ی باال انداختم و دستم رو رو  ی ا  شونه

 .کردم 

پخش    نیماش  ی شب موهات تو -یزمان  وسفی  ی صدا  نکارم یباا

 .شد

 دمت گرم  ی دلمو برد  ی زد  وونتمویآخه د-

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم  زده

 نور ماه تو ساحل  ری شبو با هم ز ه یکمه کم  کمه
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 یماله خوده خوده خودم  یبه همه عاشقم یبگ

 دمت گرم   ی دلمو برد ی زد  وونتموید آخه

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم  زده

 .شدی بمش م ی و من محو صدا خوندیآهنگ م  همراه 

انقدر عاشق    هوی   شدیچ  داد،یبهم م  یبمش حس خوب  ی صدا

رو ادامه    ی شدم؟ چشمم رو  به  و  اهنگ گوش   ی هم بستم 

 .سپردم 

 نور ماه تو ساحل ری شبو با هم ز هیکمه کمه کم -

 یماله خوده خوده خودم  یبه همه عاشقم یبگ

 ات یموهات چشه در شب

 خواد یم  ویآدم چ گهید

 یتو خود عشق یدونیم نویا

 زم یعز  یمشک ی ا اون دوتا ابروب تو
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 عشقه هی یقلبِ هر ک  هیتو

 عشقم خودتو عشقه یول

 خوامش یکه م یتو همون آره

 زمی راهش عز نهی هم یعاشق  آره

 .کردم دایشرکت پ  ی تموم شدن آهنگ، خودم رو جلو با

 .شدم  ادهیگذاشتم و پ نیدر ماش ی ره ی دستگ  ی رو رو دستم

 .شد  ادهیهم پ انیاز من شا بعد

 .اومد و دستش رو به سمت شرکت دراز کرد کنارم

 !خانما مقدم ترن دییبفرما-

 .زدم و به سمت شرکت حرکت کردم  ی لبخند مچهین

[11.08.21 14:06] 

#part108 

 .اومدی هم پشت سرم م انیشا
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کجا    دمیکه روز اول د  ی ش شدم، پسررفتار مؤدبانه  ی فتهیش

 !جنتلمن کجا؟  انیشا نیو ا

 .کردم میم تنظشونه ی رو رو  فیک

 بابام خبر داره؟ -

 .ستادمیبه کامران نزدم ا یحرف نکهیا ی ادآوریبه  با

 .گرفتم مویتصم نیا هوی نه خب-

 .هم فشرد ی رو رو  لبش

 دالور   یخسته نباش-

 .کردم ی تشکر طنتی رو خاروندم و با ش سرم

 !پهلوان یمرس-

 .رو گرفت و به سمت در شرکت رفت  دستم

 .خودم بهش زنگ زدم و خبر دارم -
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 ی دادم. دستم رو ول کرد و از نگهبان  رونیرو آسوده ب  نفسم

 .میو وارد شرکت شد میگذشت

 .معمول، همه مشغول کار بودن طبق

 .کردنی و سخت کار م دیدویم ی به سمت یهرک

 .دم یکش یقیبودم نفس عم نجای که ا ییآوردن روزها ادیبه  با

 !شدمیآشنا م انیبودم و با شا نجایا کاش

 .ممنوعه نبود بیواسم س گهید اونموقع

 اتاقش؟  میبر-

 .»آره« تکون دادم یرو به معن  سرم

 :زد و گفت شیشونی به پ ی ا ضربه

 !ستعه االن جلسه -

 .شده بود بیو غر  بیعج رفتارش

 .اومده جاش  گهی د یکیقبل رفته و  انیشا انگار
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 :م گذاشتم و گفتم شونه ی رو رو میروسر شالِ

 . میبر-

 .بفرما بانوان مقدم ترن میآره، برو-

 .ازش کردم ی تشکر

[11.08.21 14:06] 

#part109 

 !دلربا بود امروز  بیعج

 براش؟  رهیمن دلم م گفتینم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .بلند شد دنمونیبا د یمنش

 ...جلسه هستن  ی تو  سیرئ د،یخوش اومد-

 .فرو برده لب زد بشیج ی دستش رو تو انیشا

 .م یدفتر منتظرش ی بله خبر دارم، ما تو-
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 نکهیبه نشونه اعتراض لبش رو از هم باز کرد و قبل ا  یمنش

 :با اخم گفت انیبگه شا ی زیچ

 !مونمی نگو، خب؟ من پسرشم و اون تو منتظر پدرم م  یچیه-

اکتفا    "د؟یکنیم   ل یم  یچ"تکون داد و به گفتن    ی سر  یمنش

 .کرد

 خورم؟ یم ینگاهش رو بهم دوخت و فهموند که چ انیشا

 .باال انداختم ی ا شونه

 قهوه -

 :گفت یتکون داد و روبه منش ی سر انیشا

 .نسکافه هیقهوه و  هی-

 .گفت و ادامه داد ی باشه ا یمنش

 د؟ یکنینم  لیم کیک-

 ممنون اریب س،یبد ن-
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 .کنمی خواهش م-

 .میو وارد اتاق کامران شد  میبه هم انداخت ینگاه مین

به گل    بی پنجره گذاشته بود، عج  ی رو جلو  ی ادیز  ی ها  گل

ا و  و عصب  نیعالقه داشت  کامران   ی ا   یاز مرد خشک  مثل 

 .بود دیبع

 .مبل نشستم و به اطراف نگاه کردم ی رو

 .روشن بود  زیم ی نکرده بود، لپ تاپش رو رییتغ ی زیچ

 :گفت انیشا شدمیکه بلند م  یدرحال

 کجا؟-

 :به لپ تاپ کردم و گفتم ی ا اشاره

 .اونو خاموش کنم-

 .از جاش بلند شد و به چشم هام نگاه کرد عیسر

 .دمیمن انجامش م نیتو بش-
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 .جبهه گرفت عیبگم سر  ی زیچ خواستم

 !گهید نیبش-

 .باال انداختم و نشستم  ی ا شونه

 ...رفت و  زیبه سمت م انیشا

[11.08.21 14:06] 

#part110 

 .رفت و به لپ تاپ نگاه کردم  زیبه سمت م انیشا

چرا همچ   شکه متوجه شدم،  رو  نکنه   نیشدنش  شکه شد؟ 

 ده؟ یرو د  یمهم زیچ

 .دمی پرس  ی م گذاشته با کنجکاوچونه  ریرو ز دستم

 افتاده؟  یاتفاق-

 .از لپ تاپ گرفت چشم

 شرکته  ی درمورد پروژه  ست،ین ی خاص زینه چ-
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 !تگور به گور شده  ی رو باال انداختم، آره جون عمه ابروهام

رو  موهام رشونه  ی که  مبل    ختهیم  به  و  زدم  رو عقب  بودند 

 .زدم هیتک

دق  بعد پنج  به   ان یشا  قهیگذشت  و  تاپ دل کند  لپ  از  هم 

 .طرفم اومد

 ؟ی اومد  ریو انقد د ی توش بود که شکه شد یچ-

  ی کیاون    ی مبل گذاشت، پاش رو رو  ی رو باز کرده رو  دستش 

 .شده بهم نگاه کرد  زیپا انداخت و با چشم ر

 !شرکت بود ی گفتم که درمورد پروژه -

 .مبل انداختم  ی رو گوشه  فمیک

 باور کنم؟  ی انتظار دار-

 :باال انداخت و گفت ی ا شونه

 بانو یخوددان-
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 .ومدیبانو گفتنش خوشم م از

ق  قتش یحق م   رفتی م  یلیو  یلیدلم  دلم  بپرم   خواستیو 

 !بغلش ماچ بارونش کنم 

 .زدم ی خندمین

 اد؟ یاز بانو گفتن خوشت م-

بندازم، خاک تو سرت کنن   نیی باعث شد سرم رو پا  سؤالش

 .تابلو ی نایسار

 !ر یرو داخل دهنم بردم، خواستم بگم خ لبم

 .ادیبانو گفتن تو خوشم م از

 .تکون دادم دییتأ یذهنم سرم رو به معن  برخالف

 .داره یجالب آره، حس -

 .باال انداخت ییابرو تک

 .ادیخوششون نم ایاما بعض-
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 به من چه پهلوون؟ ایشدم، خب بعض یحرص

[11.08.21 14:06] 

#part111 

 .لبم رو حفظ کنم ی کردم لبخند رو یسع

 .لب زدم یحرص پنهون  با

 .ستمین ا یخب من بعض-

 :کرد و گفت ی خنده ا تک

 !صدالبته بانو-

وارد    ینیبه همراه س  یبگم در باز شد و منش  ی زیچ  خواستم

 .اتاق شد 

 !؟ یدر بزن دینبا-

 :گفت انیروبه شا اومد یکه جلو م  یدرحال یمنش

 .شهیتکرار نم گهیدستم بودن نشد. د نای آقا، ا  دیببخش-
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 .به تکون دادن سرش اکتفا کرد انیشا

شال بند    ی گذاشت. دستم رو به انتها  یعسل  ی رو رو  ینیس

 .کردم 

 یمرس-

 نوش جونتون -

 .ستاد یرو صاف کرد و ا کمرش

 د؟ یدار ی امر-

 .ی بر یتونیم ،ینه مرس-

 .بااجازه-

 .سمت در رفت و از اتاق خارج شد به

 ومد؟یچرا کامران ن-

ا   ی ا  شونه تکه  و  انداخت  ک  ی باال  تو  کیاز  دهنش    ی رو 

 .گذاشت
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 ؟ ی. دلتنگشدهیحتما طول کش دونم،ینم-

حق  سی ف  پوکر کردم،  نگاه  نم  قتشیبهش   خواست یدلم 

 .نمیرو بب   ختشیر

 !سؤال کردم فقط-

  دم یمشغول شد، د  کی تکون داد و به خوردن نسکافه و ک  ی سر

ام و قهوه   کیمن هم مغول ک  گهی نم  ی زی چ  گهیسکوت کرده و د 

 .شد

 .دی چسب  شیآخ-

 .دم یخند زیر

 د یبه منم چسب-

 .موهاش فرو برد و باخنده لب زد ی رو تو  دستش

 !نوش جونت سلطان-
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باهام صم  نکهیا  از بود حس خوب  یمیانقدر  و   یشده  داشتم 

 .بزنم غیج  یاز خوشحال خواستیدلم م

[11.08.21 14:06] 

#part112 

شا  نکهیا  از م  انیبا  صحبت  خوب  شدمیهم  بهگ    یحس  رو 

 .دادیم

 .شدینم  دهیاز حرص و طمع د ی هاش اثرچشم ی تو

 .بگم که در باز شد و کامران وارد شد  ی زیچ خواستم

با وارد    یکیبگم رو    خواستمیکه م   یشانس بدم، امروز هرچ  از

 .کردیشدنش قطع م 

 ن؟یاومد یبه به، ک-

 !یاکراه بلند شدم، وقت گل ن با

 .من جواب داد  ی به جا انیشا

 ؟ی جلسه بود. شهی ساعت م مین-
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 .کم پشتش فرو برد ی موها ی رو تو  دستش

 .آره، االن تموم شد-

 .به لپ تاپ کرد ی زد و اشاره ا  ی پوزخند  انیشا

 !لپ تاپت روشن بود پدر -

اما فورا حفظ ظاهر کرد و    کی لحظه حس کردم شکه شد، 

 :گفت

 یمرس  ی خاموشش کرد ،یاوک-

حرف زدن شدن    ری درگ  نا یباال انداختم. خب حاال ا  ییابرو  تک

 .کننی فرض م جیمن رو هو

کردم و صدام رو   ی نشون بدم تک سرفه ا  ی خود  نکهیا  ی برا

 .صاف کرد 

 .رمی گیم دتونیو دارم ناد دیینجایکه ا د ی ببخش یلیخ-

 .و به طرفم اومد   دیخند کامران
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 !که یستیمال خودته مهمون ن نجایا زم،یعز ی خوش اومد-

 .نشستم یصندل ی کردم و رو ی تشکر

 .هم نشست انیشا

 .نیکرد ییرایماشااهلل از خودتونم پذ-

 .چشم دوختم یعسل ی رو ینیس به

 !میکنه خودمون کرد ییرایخب مالک نبود پذ-

 .کرد و به گفتن خوبه اکتفا کرد  ی خنده ا تک

 .یلیخستم خ یلیخ-

 .کامران لب زدم درجواب

 .ی تنبل شد ی مدت کار نکرد   هی گه،یخب د-

 :و گفت دی خند زیر انیشا

 .گهیراست م  نایسار-

[11.08.21 14:06] 
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#part113 

اوه    شدیکنار لبش چال م  بودم  ره یش خبه خنده   ی نجوریهم

 .چه جذاب بود

 .شدیجذابتر از قبل م  دم،یچال کنار لبش رو د یوقت

 !فته یکنار لبت چال م ی وا-

 .لبش نشست ی رو یتبسم

 ؟ی دیاالن د-

  ره یمبل نشست و خ   ی باال انداخته کنارم رو  ییتک ابرو  کامران

 :گفت انیبه شا

 !دمی منم االن د ی د یبس نخنداز -

 .زد  ی پوزخند صدادار انیشا

 ؟ینی که خندمم بب ی به من توجه کرد یتو کِ-

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم
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 .حس کردم یشدن کامران رو به خوب  یعصب

 ؟ ینزن هیو کنا  مینیبار شده مثل آدم بش  هی-

 .پا انداخت و لب زد یکیاون  ی رو رو پاش

برا  یگذشته خوب  یوقت- باش  ی رو  نزده  رقم  انتظار    یپسرت 

 رو؟ تینها یعشق ب ؟ی دار ویچ

جواب    ی دوخت و تو  انینگاهش رو پر از خشم به شا  کامران

 .دادن طفره رفت

 !رینگ می مغرورانه تصم-

 !ی بهم احترام بذار دیبد پدرتم و با ایپدرتم، خوب  منم

 .شد یر مجذاب ت  نکارشیموهاش فرو برد، باا ی رو تو  دستش

کس  ی پدر  یوقت- نذاره  احترام  احترام    ی واسه خودش  بهش 

 .ذاره ینم

  .کامران سوخت، هرچقدر بد بازم پدرشه ی دلم برا نبار یا
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ش گذاشتم و به سکوت و آرامش دعوتش شونه  ی رو رو  دستم

 .کردم 

[11.08.21 14:06] 

#part114 

 .رو به چشم هام دوخت  نگاهش

 .لب زدم یآروم  ی هردوشون، با صدا روبه

رو تموم کن- و پسر شب  نکه یا  ن،یبحث  دشمن   ه یرابطه پدر 

 !باشه درسته آخه؟

گرانبهام از نظرش پشمش که    ی نگاه کردم حرف ها  انیشا  به

 .ورشم نبود هیبه  چ،یه

 .شدم رهی اکراه نگاهم رو ازش گرفتم و به کامران خ با

 مونده؟ ادیکارات ز-

 .تکون داد  ی سر

 !یلعنت
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هم   طونی رو مال خودم کنم از ش  انیبخوام شا  نکهی قبل ا  تا

 .تر بود طونیش

م  که عذاب وجدان داره خفه   ی چقدر مظلوم شده جور  االن

 .کنهیم

 .و تموم زنمیامضا هست م هینه، -

 .باال انداختم ییابرو تک

 !م؟یبگرد کمی می خوبه پس، بر-

 .رو پشت گوشم انداختم موهام

 !ادیتوهم بگو آرزو ب-

 .پا انداخت  ی رو پا

 !میشیمزاحم خلوتتون نم نیشما دوتا بر یالزم ن-

 اه  ام؟یبگه م شدیرو به طرف کامران گرفتم، نم صورتم
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بود پس برخالف    عیو ضا  کردنی کردم شک م  یاصرار م  اگه

 :گفتم میدرون لیم

 .میریم ی پس دو نفر ،یاوک-

 .کامران برق زد  چشم

 م؟یانقدر دوست داشت تنها باش یاله

عذاب   گهیو از طرف د  کردین  وونمید  انیطرف عشق شا  کی  از

 !یوجدان لعنت

 .بابت لطفت  یخدا مرس ی آ

 .بهتون خوش بگذره -

 !اما چرا حرص؟  خته،یکردم حرص تو صداش ر  حس

 اد؟ یب خواستیو م کرد ی ناز م نکنه

 :باال انداختم و گفتم ی ا شونه

 !یاالن جاتون خال نی ممنون، از هم-
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[11.08.21 14:06] 

#part115 

  ی تکون داد، کامران دست دور گردنم انداخت و درحال  ی سر

 :رو مخاطبش قرار داده بود گفت انیکه شا

 .رهیتوهم حوصلت سر نم م،یگردیم کمی ایب-

 .باشه-

 .تعارف بود هیمعلوم بود منتظر  یاله

 .دم یخند زیر

 ممکنه اونم منو بخواد؟  یعنی

 !دونمینم

 !هم عاشقم شده دیشا دونه؟یم  یمنه، ک یتوهم ذهن دمیشا

ا  یسع بودن  ممنوع  به  نکنم  نیکردم  فکد  احس  حس   نی، 

دوستش   ی زی. حس من پاکه، بدون فکر به چستیممنوعه ن

 .داشتم
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 .ی ا  گهی د زینه چ خواستمیاونو واسه خودش م من

 .به من محبت نکرده که بخاطر محبت بخوامش انیشا

 .خوامشی کامران هست، پس بخاطر پول هم نم پولِ

 !و بس خواستمیرو بخاطر خودش م یدلبرلعنت نیا من

 .زنگ تلفن کامران از فکر خارج شدم ی باصدا

 .جاش بلند شد از

 .من برم تلفنو جواب بدم-

 .تکون دادم ی سر

 .دوختم انی رو به شا نگاهم

 .ادیم نیخب توهم به آرزو زنگ بزن، بب-

 .کرد  زیر چشم

 ؟ی به آرزو عالقه مند شد هوی شدیچ-

 .و لب زدم دمیرو باال کش مینیب
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 !یهم پارتنر داشته باشفقط خواستم تو ه؟یعالقه مند چ-

 .مثبت تکون داد یباال انداخت و سرش رو به معن ییابرو تک

[11.08.21 14:06] 

#part116 

 انیشا#

 !پارتنر داشته باشم خواستیپس، دلش م خب

از   ی . سررمیپوزخندم روبگ  ی کردم جلو  یسع تکون دادن و 

 .مبل بلند شدم ی رو

 .آرزو روگرفتم  ی رو در آوردم و شماره  میگوش

بابا برمال بشه،    ی که رازها  یدادم، زمان  رونیب  ق یرو عم  نفسم

 .میبریم  یپ تیو به واقع شنی آرزو هم برمال م ی رازها

 .رو کنار گوشم انداختم. بعد از چند بوق جواب داد  یگوش

 .باعث شد ابروم رو باال بندازم نیو ا زدی نفس م نفس
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 ؟یخوب انیالو سالم شا-

ج  دستم داخل  سار  بمیرو  به  رو  پشتم  و  که    یینایانداختم 

 .شده بود کردم رهی کنجکاو بهم خ 

 ؟ ی دار ی خوبم، امروز برنامه ا یسالم مرس-

ازم   ویچ  مخیب  ن یا  دمیفهمیکردم هول شد، باالخره م  حس

 !کنهیم یمخف

 .دارم ی کار  هی قتشیاممم امروز؟ حق-

 :گفتم دنیو پرس  ی کنجکاو بدون

 ؟ی ندار ی آها باشه. کار -

 .چرا دارم-

 .انداختم بمیج ی رو تو دستم

 .خب بپرس-

 دارم؟  ی برنامه ا یچرا گفت-
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 با کنجکاو بود؟  دیترسیزدم، م  ی پورخند

 .نگاه انداختم رونی ب ی منظره  به

سار  به د  نایسمت  با  پا  دنیبرگشتم،  رو  سرش    ن یینگاهم 

 ینشون داد. سع  فشیک  ی انداخت و خودش رو مشغول دسته 

 .کردم نخندم و خب، موفق هم شدم

 .ی ای. توهم برونیب میگفت بر  نایسار ،یچیه-

 .و ادامه دادکرد  یمکث

 .بهتون خوش بگذره  نیآها، چه خوب شما بر-

 .ممنون حداحافظ-

 خداحافظ-

به محض نشستنم کامران هم   رو قطع کردم و نشستم  یگوش

 .اومد

[11.08.21 14:06] 

#part117 
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 .مبل نشستم ی رو

دخترونه   ی و با صدا  دیبه سمتم چرخ  ی زی قبل از هرچ  نایسار

 .و نازکش لب زد 

 ادش؟ یآرزو م  شد؟یچ-

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم جفت

 .تونهینچ نم-

 الی خی و ب  اورد یخودش ن  ی کردم خوش حال شد اما به رو  حس

 .برگشت گهیبه سمت د

 .بلند شد شیگوش ی بگه که صدا ی زی خواست چ بابا

سرش انداخت و لب    ی ش رو روافتاده   نییپا  ی روسر  نایسار

 .زد

 !ی امروز چقد طرفدار دار-

 :گفت شدیکه بلند م  یدرحال



Page 257 of 1249 
 

 !زم یبوده عز ی نجور یا شهیهم-

 :داد و گفت  رونی رو ب  نشیریباال انداخته لب ز  ی شونه ا  نایسار

 .دیشا-

 .دمیکش ی پوف کالفه ا شدیکارش جذابتر م نیباا

 !و بس   زهیچ ک ینداره، هدف من  ییمن جا ی زندگ ی تو اون

 .که بابا برگشت دینکش یطول

 .کرده لب زدم زیچشم ر  دمیرو به کنج لبم کش دستم

 بود؟ یک شد؟یچ-

 :قراز داد و گفت بشیج ی رو تو  شیگوش

  ش ی برم پ  دیکه ازآلمان برگشته، با  میمیقد  ی از دوستا   یکی-

 .اون

 .که تااالن ساکت بود لب زد نایسار

 !رونیب  میقرار بود بر-
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 .موهاش فرو برد ی رو تو  دستش

 .دوخت  نایرو به من، بعدش به سار نگاهش

 .به حرف اومد باالخره

 .دیخب شما دوتا بر-

 .روبه من لب زد بعد

 ش؟ یببر یتونیم-

[11.08.21 14:06] 

#part118 

 نا یسار#

 .شدیباورم نم  ی وا

 تنها؟ گشت و گذار؟ ان؟یو شا من

م  از ذوق  خر  داشتم  قد  شدم،یدرون  قول  باسن   م؛یبه  تو 

 .برپا بود یمحترمم عروس



Page 259 of 1249 
 

 ش؟یببر یتونیم-

 .شد  یحرف کامران بادم خال با

 !کار دارم فالن دارم  تونم،ی نه نم گهیمعلومه االن م ابوی

 :من گفت  اتیبرخالف حدس اما

 س ین یمشکل برمش،یم-

 .ممنون-

و تا جا داره ماچش کنم، انقدر    انیبپرم بغل شا  خواستیم  دلم

 .و کبود شد اهیماچش کنم که س

 .مییتنها انیمن و شا شی. آخ دمیخند زیر

  ی کنارش راه برم حس خوب  نکهیاما ا  م،یکردینم   ی کار  ییتنها

 .کرد یبهم القا م

 .ازجاش بلند شد و روبه من لب زد  انیشا

 !م؟یبر-
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 .لب زدم  گرفتمیدستم م ی رو تو فمیکه ک  یدرحال

 .میآره بر-

 .دیمواظب خودتون باش-

باشه   دیچرخیکه چشم هاش رو هردومون م  یبه کامران   هردو

 .میگفت ی ا

ک  خم و  رو  فمیشدم  از  شونه  ی رو  بعد  و  انداختم   ک یم 

 .می از دفتر خارج شد انیبه همراه شا ،یخداحافظ

 .موهاش فرو برد ی تو یدست انیشا

 !د؟یمرکز خر م؟یکجا بر ی دوس دار-

 .رو باال انداختم ابروهام

 !مینر دی مرکز خر حایترج  کنهینم ینچ، فرق-

[11.08.21 14:06] 

#part119 



Page 261 of 1249 
 

خر  خواستم مرکز  اما  بهشته،  واسم  باشم  باتو  که    د یهرجا 

 !بشم و راحت باشم  رهی بهش خ تونستمینم

 .و چند بار لب زد دیی رو پا ابروهاش

 عجب بابا عجبببب -

 .که ادامه داد  دمیخند زیر

 نباشه؟ دیخانم عاشق خر هیممکنه -

 .میخارج شد  یدر خروج از

 .فعال که ممکن شده-

 .کردم و ادامه دادم یکوتاه مکث

 !ستم ین هیو مثل بق  ستمی، من همه نگفتم که-

که در رو باز    یرو دور زده درحال   نیرو زد، ماش  نیماش  موتیر

 :گفت کردیم

 !که، شناختت سخته گمیم-
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 .لب زدم نشستمیکه م یهم در رو باز کردم و درحال  من

 !جذابه  نشیهم-

 !برمنکرش لعنت-

 .دمیاما از ته دل خند آروم،

 ی رو به سمت ضبط دراز کردم و روشنش کردم که صدا  دستم

 .دیچ یگوشم پ ی باند تو۲۵

 ییخرما ی هرروز باموها نوشمیقهوه م  تیاز چشم ها-

 یی کنار تو چه دلچسب است صبحانه و عطر هل و چا ی آر

 یو روم  یونانیو  یرانی ا خیتار ی معمار نیبهتر تو

 آروم انوسیعاشقت هستم اصال تا اق ایبه در ایدر

و حس    خوندمیدلم همراهش م   ی رو بسته بودم، تو  هام چشم

 .شدیم  زیدلم سرر ی تو یخوب

 جان جانان دوستت دارم باال تر از جان دوستت دارم  ی ا-
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 عاشقم باتو ایبه در ایدر

 عاشقم باتو ایدن  ی هرجا

[11.08.21 14:06] 
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ب   نیماش   ستادن یا  با و  کردم  باز  هم  از   ی ه یبق  الی خیچشم 

 .شدیشدم که پخش م یآهنگ

 .معلوم نبود ی زیاطراف نگاه کردم، جز سبزه چ به

 م؟ یکجا اومد-

 .کرد ی خنده ا تک

 .ی تو فکر بود ،ی چشماتو بسته بود-

شد  بازهم خارج  شهر  از  انگار  کردم  نگاه  اطراف  جون   میبه 

ا که  شهر  قستی ن  ی نجوریداخل  ف  افهی.  خودم   سیپوکر  به 

 .گرفتم

 م؟یاز شهر خارج شد-
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 .تکون داد دییتأ یرو به معن  سرش

 !درست حدس زدم  پس

 .و ذکاوتم رو قربون هوش

 .بود ینظر جالب  هممم

 .رو دوست داشتم  نجاهایا

 .شدیتنها باشم حس آرامش بهم منتقل م عت،یتو طب نکهیا

 :چشم هام خوند که گفت ی که ذوق رو تو انگار

 !یدوست داشته باش  کردمیفک نم-

 .تشکر بهش بدهکار بودم هیبه روش زدم،  یگرم لبخند

 .نه، دوست ندارم-

 .ادامه دادم ی مکث کوتاه با

ا- . اصال دنیبهم م  یحس قشنگ  ه یجاهام،    نجوریمن عاشق 

 .کنمیهمه دردامو فراموش م نمی بیرو م  عتیطب یوقت
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 .رو پشت گوشم انداختم موهام

 !ایبه تموم دن ارزهیم  خورهیکه به بدنم م یمینس-

 .زد  یکوتاه لبخند

 .خوشحالم که خوشت اومد-

لپش،   ی رو  ی و بوسه ا  دم یخودم رو به سمتش کش ناخودآگاه

 :گفتم یبه لبش نشوندم و باخوشحال کینزد

 !ی آورد  نجایکه منو ا یمرس-

 .شدم اده یپ ن یرو ازش گرفتم و از ماش  روم

 ن یدلنش   بیمنظره حال و هوام رو عج  ییبایو ز  عتیطب  ی بو

 .کردیم

[11.08.21 14:06] 
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هوا  ی تو و  موقع  ی حال  از  و  بودم  اومده   شی پ  تی خودم 

 .خوشحال بودم 
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افکارم غرق بودم   ی بودم و تو  ره یبلند و کوتاه خ  ی کوه ها  به

 .دور کمرم حلقه شد  یکه دست

 .انهیشا دونستمیعقب برنگشتم چون م به

من   ی که وزنش رو  ی ام گذاشت طورشونه  ی رو رو   شچونه

 .نباشه

 ؟ یخوب-

 !می باتوام عال نکهیرو با زبونم تر کردم، آره از ا  لبم

 .چشم بستم لب زدم دم،یکش یقیعم نفس

 !میامم االن... عال-

 .دیکش یق یرو به سمت موهام کج کرده نفس عم سرش

 !خوبه-

رو  دستم ها  ی رو  پ  ییدست  و   دهی چی که دورم  بود گذاشتم 

 .دادم هیش تکسرم رو به شونه
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 .داشتم  یبیعج حال

و   دیچی پی م  مینیب  ی تو  اهیگل و گ  ی بو  د،یوزیخنک م   ی هوا

 ... قشنگ نبود؟ انیشا تی آغوش پر امن

 .د یارزیه به گناهشم مدلم لونه کرده بود ک ی تو یعشق

 .بمش دلم رو لرزوند ی صدا

 !امروز متاهل نباش-

 !من ِینای؛ سارباش  نایزن بابام نباش، امروز فقط سار امروز 

 .کردم بدنم سرد شد حس

 .کردمیحس نم  ی زیچ

 .بودم  ستادهی مجسمه ا نیع

 عشق به وجود اومد؟ نیچرا ا آخه

 .لبم رو تر کردم  یو خشک  دمیلبم کش ی رو رو زبونم

 !من باش انیامروز شا-
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قدر   صدام نم  ی به  فکر  که  بود  اما   کردمیآروم  بشنوه 

 .د یداشت و شن ی زی ت ی هاخداروشکر گوش

 .حرفم رو با تنگ تر کردن دستش بهم فهموند جواب

ها  ونیم  ،یسخت  به به    دهیچ یپ  ی انگشت  کمرم  دور  شده 

 .دمی سمتش چرخ

[11.08.21 14:06] 

#part122  

 .هام بودصورتم بود و نگاهش زوم چشم ک ینزد صورتش

 .کرد ی جذاب ترش م ششیر ته

 .کردیمدام صورتم رو کنکاش م نگاهش

 !ی جذاب تر کینزد ی نما ی تو-

 .دی صورتم دو ی حرفش خون تو با

 !؟ی حرفا هم بلد نیبر پدرت لعنت، از ا ی ا
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 :زدم و گفتم  یخجول لبخند

 .نیهمچن -

با  نیهمچن  دم،یگز  لب جواب؟  خ  گفتمیم  دیشد    ی لیتوهم 

 !یجذاب

 .دهنم فرو بردم ی رو تو لبم

 !م یخرک یسوت نیخاک تو مخم باا ی وا

 .و خودش رو به اون راه زد اوردی روم ن به

 .بغلش بودم ی تو نجوریهم

 .رو قاب گرفت و به چشم هام نگاه کرد  صورتم

لبم رو ببوسه و هر آن خودم رو آماده    خوادیم   کردم یم  فکر

 .چسبوند میشونیکرده بودم اما برخالف انتظارم لبش رو به پ

 .کردیم یو من رو غرق در خوش  دیبوس قیعم

 .دمیرو گز لبم
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به    نکارشیا  کردیکه کامران تنها به رابطه فکر م  یمن  ی برا

 .مزاقم خوش اومد

 .بازوهاش گذاشتم و چشم بستم  ی رو رو دستم

 .ازم نداشت  یهم دست کم اون

 گذروندم؟یوقت م انیمتاهل نبودم و راحت با شا شدیم یچ

 .فکر نکنم ی زیکردم به چ یسع

 .که بهش تعهد داشتم فکر نکنم یکامران به

 .قلبمون فکر کنم ی و صدا انیشا ی مردونه  ی ها به دست  تنها

که دور کمرم   ییم نشست و دست هاگونه  ی که رو  ییهالب   به

 .حلقه شد و درآغوشم گرفت

 .رو به گوشم چسبوند  لبش

 !فکر نکن ی زیبه چ-

 .ادهیواسه فکر کردن ز وقت
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[11.08.21 14:06] 
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 .گفتی م راست

م  دیبا  االن لذت  شا  بردم ی فقط  فردا  نبود  معلوم   انیچون 

 !بد ای بودیاخالقش خوب م

نم  نیا  کاش تموم  اصال  م   شد،یلحظه  ابد   تونستمیکاش  تا 

 .آغوشش غرق در آرامش باشم ی تو

 .دمییبو قیچسبوندم و عطر تنش رو عم شنهیرو به س سرم

  ه یزی افکار و دل تنها چ  کنه،یافکار خودش تو ذهنت خطور م-

 .جلوش رو گرفت شهیکه نم

 .دستش رو تنگ کرد ی حلقه

 ...گرفت، اما دل شهیافکار جلوش رو م-

 .کرد و ادامه داد یکوتاه مکث
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ن- تو  دست  دل  جداس،  بحثش  دل  مثل  ستیاما  بچه   هی. 

 .نباشه لتیباب م دی که شا رهیرو م  یلجبازانه راه

  .گفتی نم راهی. بدمیرو گز لبم

 .لبم نشست ی رو  لبخند

 !؟ی رو دوست ندار رهی که دلت م یراهمگه -

 .رو پشت گردنم گذاشت  دستش

 .عشق قشنگه، اما آزار دهنده هم هست-

 !واسه خودش  هیهم قشنگه؟ پارادوکس  دهی هم آزار م-

 .د یگلو خند ی تو

  ی زندگ  گه ید  یک یکه بخاطر    نهیا  ش ی بانو؟ قشنگ  یبله پس چ-

 .داره ی ا  گهیطعم د یو زندگ  یکنیم

 .شکستن سکوتش لب زدم  ی کرد و برا سکوت

 پس؟   هیآزار دهنده بودنش چ-
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 !ستیکه مال تو ن نهیا-

 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 مال تو باشه؟  ستیممکن ن-

م رها  شونه  ی رو   میروسر  نکارشیباا  دیکش  نیی رو پا  میروسر

 .شد

 .خرمن موهام فرو برد و زمزمه کرد ی رو تو  دستش

 .سخت هست اما ممکنه-

 .هاش لب زدمبه چشم  رهیجدا شدم، خ ازش

 همم؟ ه؟یچ شی سخت-

 .بم زمزمه کرد ی دستش صورتم رو قاب گرفت و با صدا با

 !ینیصدمه بب خوامینم-

[11.08.21 14:06] 
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 !ممکن بود ری غ دم؟ید یم ی صدمه ا ان یکنار شا مگه

باال کش  مهین  ی هالب  به رو  نگاهم  و  نگاه کردم  و   دمیبازش 

 .به چشم هاش شدم  رهیخ

 نم؟یبی هم م ی مگه کنار تو صدمه ا-

 .صورتم رو پشت گوشم انداخت ی شده تو  ختهیر ی موها

 ...اما  ذارمیم هینه، از جونمم ما-

 !سکوت بازهم

 .کننده وونهیو د موقعیب ی بودم از سکوت ها زاریب

 :حرص گفتم با

 ؟؟؟ امااااا -

 .کردم ی خنده ا تک

 عجب بابااا عجب-

 .داد  ادامه
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 !گهی د یانقد عجول-

 :براش در آوردم که گفت یزبون

 !کنم  سکیر تیسرِ زندگ خوامینم-

 تونستمیکه م  ییرو جلو دادم و چشم هام رو تا جا  نمیریز  لب

 .مظلوم کردم

 .و زمزمه کرد  د یم کشگونه  ی وار رو شصتش رو نوازش   انگشت

 !نهیری گناهشم ش-

کمرم نشست و   ی گود  ی محض گفتن حرفش، دستش رو  به

 .لبم گذاشت ی نرمش رو رو ی هالب

 .بهم وصل شد که خشکم زد   یکارش انگار برق هزار ولت   نیباا

 .ازم منع شد  ی مجسمه خشکم زده بود و انجام هرکار نیع

بدنم    ی رو تو  ییحس نا آشنا  دی لغزی لبم م  ی رو  ی وقت  هاش لب

 .به وجود آورد
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 !شهوت در کار نبود، فقط لذت بود و عشق حس

به خودم اومدم و جواب    ان،یفشرده شدن کمرم توسط شا   با

 .دادمیم  بوسه هاش رو با جون و دل

 .دیگز یدندونش گرفت و به آروم  ونیرو م  نمی ریز لب

[11.08.21 14:06] 
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 .گفتم ی آخ  نکارشیباا

 .شد رهی رو برداشت و به چشم هام خ  لبش

 دنیاز بوس  یعنی  زد،یهاش موج مچشم  ی تو  یمونیپش   حس

 شده؟  مونیپش

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .زمزمه وارش گوشم رو نوازش کرد  ی صدا

 .د یببخش ی شد  تیاگه اذ-
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 !نشده بودم اصال تیخوب بود؟ اذ  حالش

 .دمیهاش رو چشاومده بود، حداقل طعن لب  خوشم

و تند تند سرم رو    دمیبازش کش  مهین  ی هالب  ی رو رو  دستم

 .تکون دادم

اذ- گناه  تیاصال  باش  ینشدم،  تو  دل    یکه  و  جون  با  رو 

 .رمیپذیم

 .زمزمه کردم باخودم

اگه مقصد آخر عشقِ  دارمیجهنم رو هم خر شی آت یآره، حت-

 !باشه انیشا

 .کشوند گهیرو گرفت و به سمت د دستم

م  ی درحال جلو  مجبور   رفت یکه  شدن  همقدم  به  هم  منو  و 

 :گفت کردیم

 !ادیکه خوشت م دونمیم ،ییببرمت جا ایب-
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 .حدقه چرخوندم  ی رو تو چشمم

 کجا؟-

 .رو به سمتم برگردوند سرش

 ا یسؤال کردن دنبالم ب ی جا-

 .به غر زدن کردم شروع 

 خب بگو؟ انیاه شا-

 م؟ یریبدونم کجا م دینبا

 !پام ی آ ی آ ی آ

 .حرفم به سمتم برگشت نیباا

 پات؟  شدیچ-

 .نگاهم کرد ه یاندر سف عاقل

 نشد شیزی پام چ-

 .باال انداخت ییابرو تک
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 ؟ یمطمئن-

 .اوهوم-

[11.08.21 14:06] 
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 .و با حرص لب زد د یرو کش دستم

 !ا یحرف دنبالم ب یخب انقد غر نزن و ب-

 رفت؟یخب کجا م   دم،یکش یپوف

 م؟ یریکجا م یسخته بگ-

 .ستیمعلوم ن-

نبود   ی زیچ  گهید   اهیاطراف نگاه کردم، جز گل و درخت و گ  به

 .پس لب زدم

 !نچ-

 عجب باباا عجبب-
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 .داد  ادامه

 .عتیتو طب میریم-

 جناب ادتونیز ییاز راهنما یمرس-

 !میدیبانو، خب رس کنمیخواهش م-

 .چشمم رو باز کردم و به روبه روم چشم دوختم گوشه

 .بود یاالنصاف که عال الحق 

 .هم قشنگ تر بود  الی نبود، اما از خ یالیخ

 .ستیواسم مهم ن رمیاگه بم ی قسم حت بخدا

 .دمیدیرو تو خوابمم نم امروز 

ماه  یشفاف  اچهیدر ها  یکه  در  ی ها و سنگ  به    ایداخل  رو 

 .بلند دورمون بودن  ی درختا داد،ینشون م یقشنگ

 .ومدیم رک یرج یکبوتر و ج ی صدا

 .دورمون بودن یکیکوچ  ی ها  پروانه
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 !ی کرد دایاز کجا پ   نجارویاوه ا-

 .کرد  مییراهنما  نییرو گرفت و به پا دستم

 .ستاد یروبه رو ام ا  ی هموار ی جا

شونه هام بودن رو کنار زد و لب    ی که بخاطر باد رو  ییموها

 .زد

 .مه یخصوص میحر نجا یا م،یاومد  نجایبا مامانم ا-

 .نگاه کرد ایدر به

 !عشقمه   شهیکه واردش م  ی که گفتم تنها دختر  هییجا  نجایا-

 !بهم گفت عشق؟ رم،یبگ تونستمیذوقم رو نم ی جلو

 عشقشم؟ من

 .چشمم حلقه زد  ی اشک تو ی کردم هاله ا حس

 عشق؟  یگفت یگفتگف... -

 .چونه ام گذاشت و سرش رو تکون داد ی رو رو  دستش
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[11.08.21 14:06] 

#part127 

 .شمی نم دیچ یبدنم پ ی که تو یحس لذت  منکر

 ی صورتش گذاشتم. برا   ی و دستم رو رو  ستادم ی پنجه پا ا  ی رو

ا  دنشیبوس بودم،  دل  ش  ن یدو  به   د یارز  یم  نیری گناه 

 .دنشیبوس

 .زمزمه کردم  رلبیز

 !دلمو بهت باختم ی گناهه ول نیا-

 .شد  داریلبش پد ی رو  یکیکردم لبخند کوچ حس

 .هاش گذاشتملب ی شدم و لبم رو رو  کینزد بهش

 .دیلغزیلبش م   ی رو لبم

 .هاش غرق بودمشهد لب  ی هام بسته بود و تو چشم

 وجدان  ی به همراه عذا یلذت
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 به همراه گناه  یعشق

 !آخر و عاقبتمون رو خوش کنه خدا

 :رو پشت سرم انداخت و زمزمه کرد   دستش

 !ببر ادیامروزو از -

 .لحظه نفسم رفت کی

 ببرم؟  اد یاز  یچ یعنی

 .دیکش یقیعم نفس

وقت- دار  یتا  تعهد  پدرم  به  خودم   تونمی نم  ،ی نسبت  مال 

 وارد گناهت کنم خب؟  خوامیبدونمت. نم

 .دمیرو گز لبم

 .از حرکت افتاد هیثان کی ی بخدا که قلبم برا  گفتم؟یم یچ

 .خواستی رو م انیداغ شده بود و بدنم شا لبم

 .شد ر یدلگ صداش



Page 284 of 1249 
 

 !نذار بهت دست بزنه، باهاش رابطه برقرار نکن-

کشح  نیا  با خجالت  ازدواج    دم،یرفش  کامران  با  چرا  هوف 

 !دخترک کم عقل ی کرد

 .بود، باخجالت لب زدم نیی صدام پا ولوم

 !خوامی به کامران گفتم طالق م-

[11.08.21 14:06] 

#part128 

 .حرفم از خودش جدام کرد نیا با

 .از چشم هاش خوند شد یرو م تعجب

بهم   ی نجوریرو جلو دادم و مظلوم بهش نگاه کردم، چرا ا  لبم

  ی باال انداخت و مردمک چشم هاش رو   ییبود؟ تک ابرو  ره یخ

 .دیصورتم چرخ 

 گفت؟ یخب چ-

 .دمی آوردن اون روز، اخم هام رو درهم کش ادیبه  با
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 !دهیکرد، گفت طالقم نم دیتهد-

 .دم یآغوشش کش ی و تو د یرو کش دستم

 !طالقت بده نگران نباش  شه یمجبور م-

 .گذاشتم و چشمم رو بستم اشنه یس  ی رو رو دستم

 ده؟یچرا طالقم نم ترسم،ی کم کم دارم م -

 .دیکش  ی کالفه ا پوف

 ن؟یباهم آشنا شد ی چجور دونم،ینم-

 .حدقه چرخوندم  ی رو تو چشمم

خب من مامان و بابامو تو تصادف از دست داده بودم، بابام تو -

خونه بزرگ شده بود و مامانم از قشر مرفه بود. مامانم   میتی

 !مینداشت ی بخاطر عشقش ترد شده بود خب، کس و کار 

 .دم. مامان و بابام رو از دست دامیشب تو جاده، تصادف کرد  ی 
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رو  با رو  به گذشته چشمم  و سع  ی فکر  کردم    یهم فشردم 

 !کردم اشک هام رو پس بزنم ینکنم، سع هیگر

 .و بغضم رو فرو دادن دمیکش یقیعم نفس

 .لب زدم ین ی غمگ ی باصدا

تو  - اون  از  بند  کردم،یکارخونه کار م  هیبعد  لباس    ی دسته 

 .مارستانیب

بعد شرکت شمارو    میشد  یمیدختر تازه وارد اومد، باهم صم   هی

من نبود، از    ی کرد، چون حقوق کارخونه جوابگو   یبهم معرف

 !خرج و خوراک خودم  گهیطرف دانشگاه و از طرف د  کی

[11.08.21 14:06] 

#part129 

م  ینفس شد،  حلقه  دورم  هاش  دست  کردم،    خواستیتازه 

 .ستمیکنه که کنارمه و تنها ن ی ادآوری
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نم  نکهیا  از حرفم  ب  دی پریوسط  سؤال  و  ممونم    خو یازش 

 .کردیو صبر و حوصله خرج م دی پرسینم

 .ادامه دادم یگرفته و  آروم ی صدا با

 .کار کردم  ش ی شرکت به عنوان منش ی تو-

 .بهم داشت ی ادیتوجه ز رفتم،یراست م ومدم یم راست

از هر    دیپرس یمدام حالم رو م  کرد،یمحبت م  بهم و خالصه 

 .لحاظ کنارم بود 

پنجه پا بلند شدم    ی کردم دست هاش مشت شدن. رو  حس

رو بوس بهم    یعصب   مخواستینم  دم،یو نبض گردنش  و  بشه 

 .زهیبر

 .دادم ادامه

کس و کار، محتاج محبت بودم، کامران هم محبت   یمنِ ب-

 .کردیم
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تو  هی کرد،  صدام  بهم    ی لیخ  تیوضع   هیروز  ناب  و  خوب 

ازدواج داد و من هم بعد دوهفته فکر کردن جوابمو   شنهادیپ

 .بهش دادم 

 .و لب زد دیکش یقینفس عم  انیشا

 !نگو گهید-

 .باشه تکون دادم یرو به معن  سرم

 .از منظره لذت ببر-

 .ازش فاصله گرفتم ی مقدار

 ؟ ی آدرس اون دختره رو دار-

 .دمیروگز لبم

 نه -

 .گفت یپر از حرص یهاش مشت شدن و  لعنت  دست

 آدرس کارخونه؟-
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 :جفت ابروم رو باال دادم و گفتم باافتخار

 .اونو دارم  گهیآره د-

 .دیگلو خند ی و تو آروم

 !ی انگار اتم کشف کرد یژست گرفت  نیهمچ-

[11.08.21 14:06] 

#part130 

 .نازک کردم  یچشم پشت

م  نکهیا  از و  بودم  بهم دست   یحال خوب  میدیخندیکنارش 

 .دادیم

 !دلبره ب یپسر عج  نیا

 .بهش نگاه کردم و لب زدم بااکراه

 !ست ین ی زیکم چ گه،یخب د-

 ؟یچ دونستم ینم اگه
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 .باال انداخت و لب زد  ییابرو تک

 .یگی، درست مبله بله-

  .دم یخند زیر

 تیموقع  نیو من از ا  داشتیبود و چشم ازم برنم   رهیخ  بهم

 !بودم یبدجور راض

 .سمتش قدم برداشتم به

 .ستادمیا شیسانت میفاصله ن ی تو

 .نگاه کردم  رهی خ راشی گ ی هاچشم به

 .همراه با گناه یعشق

 .همراه عذاب وجدان یلذت

 !شد؟یم یحس چ  نیا آخر

 .دمیگز لب

 .دو دل بودم دنش یبوس ی برا
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دستم رو دو طرف صورتش گذاشته    ستادم،یپنجه پام ا   ی رو

 .شدم رهیهاش خ به لب

 .حرکت از من بود منتظر

 .دمیدهنم فرو بردم و مک ی رو تو لبم

 .کمرم نشست و کمرم رو آروم فشرد ی هاش رو  دست

 .رمیپذیگناه رو م نیا من

 .دونمیجهنم م شیاحساس ناب رو، برتر از آت  نیا

 .من ناپاک نبود حس

 .نبود ف یما کث حس

 .شدم کیهم بستم و به لبش نزد  ی رو رو چشمم

 .بود ستادهیحرکت ا یلب هاش گذاشتم، ب  ی رو رو لبم

 .بود ی خواستن بیهاش عجلب  شهد

 !شدمیو پر از حس خواستن و عشق م  دیلغزیلبش م   ی رو  لبم
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 .عشق نیا  ی دور گردنش حلقه شد و غرق شدم تو دستم

[11.08.21 14:06] 

#part131 

 .جدا شدم ازش

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

چشم هاش من رو از پا    دم،ید انیشا  ی هاچشم  ی رو تو عشق

 مون یپش   چیحس ه   نی. دلم رو باخته بودم و از اآوردی در م

 !نبودم

 ؟یدونستینابن، م ی لیچشمات خ-

 .ابروش رو باال انداخت طنتیش با

 .شد  د یلبخند از لبم ناپد  میزنگ گوش  ی . با صدادمیخند  آروم

 .که کامرانه دونستمیم

 ان؟ یشا-
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 .انداخت ینگاه بهم

 !جواب بده گوشتو-

 .دمیلبم کش  ی رورو زبونم

 !کامرانه-

 .لب زد ی تکون داد و با حرص آشکار ی سر

 .می ایبه سمت خونه م میبگو دار-

 .درآوردم فمیک ی رو تو میگفتم و گوش ی ا باشه

 .شدی کامران خاموش و روشن م اسم

 .اتالف وقت جواب دادم بدون

 بله؟ -

 ؟ ییکجا زمیسالم عز-

 .بم و آروم بود صداش

 خونه، چرا؟ میا ی م میسالم دار-
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 نپرسم خانومم کجاست؟ ،یچیه-

شا  یچشم  ریز م  انیبه  حس  کردم،  ها  کردم ی نگاه   ی رگ 

 .شده ی گردنش برجسته شده و عصب

 .لبم نشوندم  ی رو  یزورک  لبخند

 ؟ی ندار  ی اهم، کار-

 .دیبه گوشم رس صداش

 .نه، مواظب خودت باش فعال-

 خداحافظ-

 .قرار دادم  فم یک ی رو قطع کرده تو یگوش

 ان؟یشا میبر-

 .رفتم ی حرف راه اومده رو برگشت و من هم به دنبالش م  بدون

 !من  یتعهد لعنت نیو به ا طیشرا نیبه ا لعنت

 .فکر نکنم ی زیکردم به چ یرو فشردم و سع چشمم
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[11.08.21 14:06] 

#part132 

 .نشستم  یصندل  ی رو باز کردم و رو  نیماش در

هو درد گرفته بود و    کیدادم، سرم    هیتک  یرو به صندل  سرم

 ی قیهم گذاشته نفس عم  ی . چشمم رو با درد روکردیم  تمیاذ

 .دمیکش

 .گرم شد انیتوسط شا دستم

 حالت خوبه؟-

برگردوندم.   چشمم طرفش  به  رو  سرم  و  کردم  باز  رو 

 !هم مدل من بود نیاالن چشم هام قرمز شده، ا دونستمیم

 .شدیمحض سر درد چشم هام سرخ م به

 !دونمینم-
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نم  ی زیچ  گهید چ  دونمینم  کنم،یحس    گذره؟ یم  یاطرافم 

خ  یلیخ از  یلیسختمه  فشارم،  تحت  ا  کی.  حس   نیطرف 

 .کامران گهیممنوعه و از طرف د

 !ختم یری. هرچقدر هم سخت من اشک نمدمیرو گز لبم

 :دادم ادامه

 .اشتباه یدرسته چ یچ دونمینم-

 تمیدلم لونه کرده اذ ی که تو یحس نیعذاب وجدان و ا حس

 .منو ارهیو از پا در م کنهیم

 .دیدستم رو آروم بوس  ی دست هاش گرفت و رو  ی رو تو  دستم

 .گذرنیروزا م  نیا-

 .شد  رهیچشم هام خ  به

 ی بیبخاطر خودته، آس  کنمیکه م  ی بهم اعتماد کن، هر کار-

 باشه؟ رسونمیبهت نم
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 .لبم به لبخند وا شد گوشه

 !یکه هست  یمرس-

 .د یگلو خند ی تو

 باشه؟  ،یناراحت ش نمینب-

 .اکتفا کردم ی رو تکون دادم و به گفتن باشه ا سرم

اما از دست کامران   انیبه شا  شهی م  دونستمیم اعتماد کرد، 

 فرار کرد؟ شدیم

 .ومیترسیهم م  انیسالمت شا ی برا االن

 .آروم لب زدم  ی صدا با

 !مواظب خودتم باش-

 .کرد  میدنده گذاشت و دنده رو تنظ   ی رو رو دستم

 .دوزخ نجات بدم نیورو از ات دیمواظب خودمم چون با-
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پاپ  ینگفت، حرف  ی زیچ  گهید هم  و من  نشدم چون   چی نزد 

 .قدرت حرف زدن نداشتم

[11.08.21 14:06] 

#part133 

و باهم وارد    ادیهم ب   انیشدم و منتظر بودم شا  ادهیپ  نیماش  از

 .میخونه بش

 .انهی دونستم کامران برگشته  ینم

جذاب  ییایرو   ی خونه  نیا نه  بزرگ،  نه    ی تیو  داشت  واسم 

 !ی آرامش

 .داشتم ی دی شد یکه بزرگ بود توش حس خفگ هرچقدر

 .دیکش یبود که کامران توش نفس م ییجا نجایا

 ؟یهست یمنتظر چ-

 .بدنم نمونده بود ی تو ی انرژ

 .ستمیپام با ی کردم رو یرو به دندون گرفتم و سع  لبم
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 .خراب بود بیعج حالم

 .منتظر تو بودم -

 .رو تکون داد، به صورت وا رفته م نگاه کرد سرش

 ؟ یخوب-

 .تکون دادم یمنف یها سرم رو به معن  وونهید مثل

 .دونمینم یچ یه دونم،ینم-

 ک یبهم نزد  تونستی نم  میتو خونه هست  نکهیکنم بخاطر ا  فکر

 .بشه

 .به چشم هام لب زد رهیخ

 ؟ی بهم اعتماد دار -

 :تامل و فکرکردن گفتم بدون

 آره -

 .شد انی لبش نما ی رو ی کیکوچ لبخند
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  شه یخودم کنارتم حل م  ،یبکش  یسع  ذارمیپس باور کن نم-

 !شهیروزاهم تموم م نیو ا

 .شهیحل م  زیهمه چ  دونمیم-

 .لب زمزمه کردم   ری. زدیصورتش چرخ زیبه ر  ز یر ی رو نگاهم

 .شهیحل م زی همه چ یچون تو هست-

 !شک نداشته باش-

 :عمارتِ کامران خان نگاه کرد و گفت به

 داخل؟ میبر-

 .رو کنار زدم موهام

 !میزندون خالص بش نیاز ا شدیکاش م-

 .لبش رو خاروند  گوشه

 !ن یصبر داشته باش هم-

 .میتکون دادم و باهم وارد خونه شد ی سر
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[11.08.21 14:06] 

#part134 

 .نشسته بود ییرای پذ ی تو کامران

ا  دنشید  با تحملش   انه،یبه شا  دنمیمانع رس  نیحس کردم 

 .برام سخت شده بود

به آرزوت آدم باشه، چقدر سخته اون هم   دنی مانع رس  نکهیا

 .اگه شب و روز جلو چشمت باشه

 :گفت دنمونید با

 ن؟ یبرگشت-

 داد یداد ب ی ا

 !یو ته سریب  ی سؤاال عجب

 م یشدی جلو چشمت ظاهر م  می دلبندم اگه برنگشته بود  خب

 !ناموسا؟ ابله

 .مینه تو راه-
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 .زد ی حرفم قهقه ا نیا با

 .جواباتم  نی عاشق هم-

 .پوزخند بود  هیشب   شتریاومد که ب  د یلبم پد  ی رو   ی زور  لبخند

 .از جاش بلند شد و به سمتمون اومد کامران

 ن؟یدیخر  یچ نم،یبب-

 .من جواب داد  ی به جا انیحدقه چرخوندم، شا  ی تو چشم

 !دیمرکز خر مینرفت -

 .رو باال انداخت ابروهاش

 ن؟ی پس کجا رفت-

 !بگم سر قبرت خواستم

 .به تو چه خب

 رسگ؟ یم ی ر یم ی چه گور  گمیبه تو م من

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم
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 .فقط، پارک  میگشت  میرفت-

 !آهان خوبه-

 .روبه من برگشت. سرتاپام رو از نظر گذروند بعدش

 !خوش گذشت عروسک؟ -

 خوش نگذره؟  انیکنار شا شدیم مگه

 .تکون دادم ی سر

 .خوب بود. من برم استراحت کنم-

از پله ها باال رفتم و وارد اتاق    یکس  ا ی  یتوجه به حرف  بدون

 .خواب شدم

[11.08.21 14:06] 

#part135 

رو از تنم در آوردم و صورتم رو با دستمال مرطوب    هاملباس 

 .پاک کردم 
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  ی از رو  ییلویصد ک  ی وزنه   هیحس کردم    شمیپاک کردن آرا   با

 .صورتم برداشته شد

تخت افتادم و    ی بسته رو  بایتقر  ی گفتم و با چشم ها  یشیآخ

 .خوابم برد  دهینکش کیبه 

* 

* 

* 

 .دم یشن ی پچ پچ مانند ی بودم که صدا ی داری خواب و ب ی تو

 !اتاق تو میبر-

 .یاوک-

 .باز و بسته شدن در اومد  ی صدا

 ان ی بدونم حرف کامران و شا  نکهیا  ی خواستم بخوابم اما برا  بازم

 .بوده کنجکاو شدم یچ
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اتاق شا  دمیفنر از جا پر  مثل روانه شدم. در    انیو به سمت 

 .شدم یباز بود و همونجا مخف مهین

 !یکن دایمامانمو پ یتونینم-

 .پوزخند کامران بلند شد  ی صدا

 !هیامتحانش مجان -

از دست داد و    انیشا .  دیکامران رو چسب   ی قهیکنترلش رو 

 .دیشده غر دیکل ی دندون ها  ونیم

 !؟ی دیفهم یبش کیبه مامانم نزد ی حق ندار-

لبش    ی رو  یبود و لبخند مضحک  ستادهیحرکت ا  یب  کامران

 .بود دار یپد

 !یکنی م  کشیقدم به مرگ نزد هی ی کارت دار  نیباا-

 .قطع شد نفسم

 .شهی نم باورم
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  کرد؟یم دیپسر خودش رو به کشتن مامانش تهد ان،یشا اون

 !بره یچرا ازش حساب م ه؟یک کامران

[11.08.21 14:06] 

#part136 

 .ازش بترسه انیممکنه شا ریبود غ ی ا گهیهرکس د اگه

کنه،    دایمامانشو پ  تونستیباشه نم  ی ا  ی کامران آدم عاد  اگه

 کرد؟ یبخاطر مادرش گردن خم م  انیکه شا  هی پس کامران ک

 .رونیگمشو ب-

 .حرفش رو به کامران زد تیعصبان  با

 .به در اومد  قلبم

م  هی چقدر  م  زن    تونهیآ  کشتن  به  پسرشو  که  باشه  پست 

 .کنهیم  دیسابقش تهد

 برده؟  ت یاز انسان ییبو
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 ازدواج به ته چاه کشوندم؟   نیرو با ا خودم

نها حس بد بود که ت  قهیدق  نی بعد از ا  ،یچیخوب که ه  حس

 .به کامران داشتم

 .و فدصت طلب یمرد عوض هی

دست   قایو دق  گشتی بود که دنبال نقطه ضعف مردم م  ییاونا  از

 .ذاشتیرو نقطه ضعف م

 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 .لعنتت کنه کامران خدا

 !لعنتت کنه  خدا

 .دمیرو گز لبم

 رون؟ یب ی رینم-

 .دیش کشجمع شده  ی قهیبه  یدست

 !ی بپلک نایدنبال سار نمینب-
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 !نداره یبه تو ربط-

 .داد زد  نیو خشمگ یعصب کامران

 !یمثل مادرت باهاش رفتار کن  دیاون مادرته و با -

 .بهش لب زد رهی کرد و خ یعصب ی تک خنده  انیشا

 مامان ؟یچ گهیهمسن نوه هاته، د نایسار ؟یچ-

 .دی خند یانداخت و کل  بشیج ی دست تو انیشا

 !رفع مزاحمت کن-

[11.08.21 14:06] 

#part137 

 .دم یشنی کامران رو م  ی نفس ها  ی صدا

 .رفتمیتر م  کینزد کاش

 زنن؟یبفهمم درچه مورد حرف م تونستمیم کاش
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بودم    زونیکنه؟ به در اتاق آو  دیپسرشو تهد  د یچرا با  کامران

 .کامران بلند شد ی که صدا

 نهیمهم ا  ستینباشه مهم ن  ایم باشه  نداشته  ی همسن نوه ها -

 !االن اون زن منه

 .وارد کرد  انیشا ی نهی به س ی ا ضربه

 .شهیزنمه و مادر تو محسوب م ؟ی دیفهم-

 .زد  ی پوزخند

 !هلنده  ی نفره اون هم تو هیمادر من -

 .به دندون گرفتم لب

کنه    تیرو اذ  انیبشنوم که کامران بخواد بازهم شا  نکهیا  بدون

 .بدون در زدن وارد اتاق شدم

 .که بدون انجام دادم متعجب شدم  ی کار از

 .نایبرسرت کنن سار خاک
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 کنم؟ کاریچ االن

 .کردنیو کامران هردو به من نگاه م انیشا

 .با تعجب لب زد کامران

 !؟ی مگه خواب نبود ؟ یکنیم  کاریچ نجا یا شده؟یچ-

 :زدم و گفتم ی ا مهینصف ن لبخند

گذشتم    نجایو از ا  ی نبود  یشدم وقت  داریب  یخواب بودم، ول-

 .دمیصداتو شن

 .گفت یاهان کامران

 دلخور بود؟  نگاه کردم  انیشا به

 .کردیم  داد یب ی نگاهش دلخور ی تو

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 .خب من برم-

 .صدام زد کامران
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 صب کن نرو -

[11.08.21 14:06] 

#part138 

 گفت؟ نویچرا ا گذشت؟یتو سرش م ینگاه کردم، چ بهش

درست.   یغلطه چ  یچ  دونستمیبود، نم  ریدرگ  بیعج  ذهنم

 .مخم رد داده بود

 بود ختهی بهم ر ذهنم

 .باال انداختم ییابرو تک

 !اومد؟  شیپ یمشکل  شدهیچ-

 جلو ایب نه-

 .بفهمم چرا صدام زده جلو رفتم نکایا ی برا کنجکاو

  .ستادمیروشون ا روبه

 خب؟؟-
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 .دوخت انیرو به شا نگاهش

شا  انگار م  انیهدفش  اما  جد  کاریچ  خواستیبود،   دا یکنه؟ 

 !هی نیب شی قابل پ ر یغ  میکامران وا

 !بهش بگو مامان-

 .مشت شد انیشا ی ها دست

 به من بگه مامان؟  انیداره شا ی اصرار چه

 .هم بستم ی رو با درد رو چشمم

 .کامران خان هیکارا چ نیا لیدل

 !گمیدختره مامان نم نیمن به ا ؟گه یامر د-

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .مامان نگو

 !نگوو

 مامان؟ یگینم-
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 .»نه« تکون داد یسرش رو به معن  یعصب انیشا

 .پس با مامانت کم کم وداع کن یاوک-

 .کنهیکه؟ حادثه خبر نم یدونیم

 .اندازه استکان گنده شد چشمم

مجبورش کنه به من مامان بگه،   خواستیم  دم؟ ی شنیم  یچ

 اما چرا؟ 

 ....دار-

 .کرد یونیبگه که کامران پادرم   ی زیچ خواست

  لش یتبد تیو به واقع مونهینم ی خدا شاهده، درحد حرف باق-

 !کنمیم

[11.08.21 14:06] 

#part139 

 .خسته بودم  داتشیتهد از
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 .کردم که باهاش ازدواج کردم  یاشتباه بزرگ  چه

 !نکارمیمحض بود ا تیخر

گرفتن به  میعجله و بدون در نظر گرفتن جوانب تصم ی رو از

 .هم سخت تره  یجیمرور، از مرگ تدر

 .لب زدم دهیکش یقیعم نقس

 .جز مادرش مامان صدا بزنه ویکس خوادی ولش کن، نم-

 .دیتوپ بهم

 !تو دخالت نکن -

 :گفت انیشا روبه

 یبگ دیغرق نشه با یضیمادرت تو باتالق مر ی خوایاگه م-

شد   دست مشت  برجسته هاش  رگ  پ  ی ،  و    ش یشونی گردن 

 .دادیاخطار م

 .قرمز شده بود تیهاش از عصبان چشم
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  ی و باصدا   دیکش  ی موهاش فرو برد، نفس کالفه ا  ی تو  یدست

 .آروم، روبه من لب زد

 !مامان-

 .هم بستم ی حرفش چشم رو نیباا

 لعنتت کنه کامران  خدا

ق  چشم کردم،  رو  انیشا  یعصب   ی افهیباز  پوزخند  مخ   ی و 

 .کامران خم به ابروام آورد

 هی  ی که انگار تو  ی ا  افهی عقب گرد کرد و با پوزخند و ق  کامران

 .جنگ برنده شده باشه از اتاق خارج شد

با صدا  انیبه شا  نگاهم ز  ی گره خورد،  و  زمزمه    ریآروم  لب 

 .کردم 

 حالت خوبه؟-

 .رو تکون داد سرش
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 رون؟ یب ی ریم-

کنارش باشم و آرومش    شدیرو با زبونم تر کردم، کاش م  لبم

 .کنم

ش احمقانه   داتی هدفش از تهد  کرد؟یم  نکارارویچرا ا  کامران

 .ازش بپرسم دیبود؟ با یچ

ش چسبوندم  لبم رو به چونه  ستادم،یپنجه پا ا  ی رفتم و رو  جلو

 .دمشیو آروم بوس

 .لب زدم  یآروم ی باصدا

 .م یهم باشکنار   ی وقت شه،یدرست م یهمه چ-

 .از گفتن حرفم با سرعت از اتاقش خارج شدم بعد

[11.08.21 14:06] 

#part140 

 .نبود یراهرو کس  ی تو

 .طرف اتاق خودم و کامران رفتم به
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 .کامران از حرکتم انداخت ی در رو باز کنم که صدا  خواستم

 !شتیپ  امیب تونمیبهت گفتم االن نم-

 .لب زد ی تر نییپا ی گفتن که با صدا یبهش چ دونمینم

 .برگشتم که  شتیاالن از پ -

 :که پشت خط بود گفت یو به کس  دیکش  ی کالفه ا پوف

 آدرسشو؟  ی کرد دایپ ی چجور-

 :زد و گفت  ی پوزخند

 ؟یاوک  ،ینی بیدورم بد م ی بخوا-

  ی رو قطع کرد و رو  یگفت که گوش  یطرف مقابل چ  دونمینم

 .تخت پرت کرد

 زد؟ یحرف م یبا ک یعنی

 زدن؟ یحرف م  یک درمورد

 ؟ یچه دور زدن ؟یآدرس چه
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 .شمیهمه مسائل کم کم خفه م نیباا ی وا

 .ازت نگذره کامران خدا

 .و بدون در زدن وارد اتاق شدم دمیکش میشون یبه پ یدست

 :متعجب شد و به سمتم برگشت دنمید با

 زم؟ ی عز ی اومد یک-

 !یبگم وقت گل ن شدیتو حدقه چرخوندم، کاش م چشم

 .حرص درونم، با لبخند و آرامش لب زدم برخالف

 . حالت خوبه؟زمی االن اومدم عز-

 :لبش نشوند و گفت  ی رو ی لبخند

 خوبم یتو هست-

و    کردیکردم آروم باشم، اگه باهاش سرد باشم شک م  یسع

 .رفتینم شی از پ ی کار

 .زدم  ی ا مهینصف ن لبخند
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 .خداروشکر -

 .سمتش رفتم و روبه روش قرار گرفتم به

 :لباسش گذاشتم و لب زدم ی قهی  ی رو رو دستم

 ؟ی با پسرت حرف زد ی نجوری چرا امروز ا-

[11.08.21 14:06] 

#part141 

شا  به تو  ی قهی  ان،یلطف  بود.  شده  چروک  دلم   ی لباسش 

 .بهش گفتم ینیآفر

 .شد رهیبه صورتم خ میموهام رو کنار زد و مستق کامران

تو چشم هام لب از هم    رهیرو کنار گردنم بند کرده خ  دستش

 :باز کرد 

 کنه؟  یاحترام یبد کردم نخواستم بهت ب-

 :دستش گذاشتم و با ارامش گفتم  ی رو رو دستم
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 .شهیازم متنفر م ی نجوریا ست،یراهش ن نیا-

 :دیصورتش لغز ی کردم و مردمک چشمم رو یکوتاه مکث

 ؟ یخب پس چ-

 .رو تر کردم لبم

 .شهیبهش زمان بده، کم کم درست م-

 .گفت ی ا باشه

 .تخت نشوندمش ی رو گرفتم و رو  دستش

ا  پشت رو  ستادمی سرش  رو  دستم  و   ی و  گذاشتم  گردنش 

 .دادمی ماساژش م

گوشش ناله    ریو ز   چسبوندمیهم بدنم رو به بدنش م  یگاه  گه

 .کردمی م ی زیر ی ها

 .پشتش گذاشتم و ماساژش دادم  ی رو رو دستم

 کامران-
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 !جونم عروسکم-

 .و زهرمار  عردسک

 .از دستش خالص بشم  شدیخدا، کاش م ی وا

و عذاب    شدمیم  تیباهاش خوب تا کنم اذ  شدمی مجبور م  یوقت

 .گرفتمی وجدان م

 ؟یکن یم  دیبا اسم مامانش تهد انویشا ی چرا دار-

 .کنم انینگفت و من به خودم جرات دادم حرفم رو ب ی زیچ

 هم؟  ؟یهست یآدم نیمگه همچ -

 ؟ی ر یبگ ویجون کس یتونیم ؟یبکش ویکی یتونیم

 در موردن اشتباه کردم؟  یعنی دم،یدیم گهید  یکیتورو  من

 .تازه کردم و ادامه دادم ینفس
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که  یبکش ویکس ؟ یکن دا یمادرشو پ ی خوایم ی بعدش چجور -

وجدان    یعمر کنارت بوده؟ فکر نکنم ب  هیپسر داده و    هیبهت  

 !یباش

[11.08.21 14:06] 

#part142 

 .منتظر جوابش بودم هیثان هر

 .بگه  یچ خوادی م دونستمینم

جلو ببره اما برخالف   دی غرش کنه و کارش رو با تهد  دمی ترسیم

 .حرف از جاش بلند شد یانتظارم ب

 .رو به صورتم دوخت  نگاهش

 :زمزمه کرد  کردیگرد مکه عقب  یدرحال

 .عمل کن فتینباش و تنها به وظا زای چ نیدنبال ا-

 .متخت بلند شد ی رو از

 ؟یفیچه وظا-
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 .جواب دادن بهم از اتاق خارج شد بدون

شد و    نیکامران که سوار ماش  دن یبا د  ستادم،ی پنجره ا  ی جلو

 .دمیکش  یقیخارج شد نفس عم  اطی با سرعت از ح

 وجود داره؟  ی راز چه

 هست که همه رو آشفته کرده؟  ی راز چه

 د؟ یترسیاز کامران م انیشا چرا

 کنه؟ یم دیکامران تهد  چرا

 جوره؟   هی هی رفتار کامران هر ثان  چرا

 ه؟یوسط چ  نیآرزو ا نقش

 !شه؟یم یچ  ایرازها و پنهون کار  نیا آخر

 .و چشمم رو بستم دمی کالفه کش پوف

بودم. چرا    ختهی داشتم ذهنم رو آزاد کنم، بدجور بهم ر  یسع

 کرد؟  رییتغ ز یهمه چ هوی
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گودال عذاب   ی داشتم، چرا خودم رو تو   ی عاد  یکه زندگ  من

 م؟ یشده قسمت و زندگ نیانداختم و االن ا 

 .دم یرو دست کش صورتم

 ؟ یتاب ک یتاب چرا؟ ب  یتاب بود، ب یب دلم

 .قلبم گذاشتم ی رو رو دستم

 ؟یزن ی همش داد م  انویاسم شا چرا

 ؟ی خوای م انویشا چرا

 !منه  ی ممنوعه ی وهیاون م یفهمینم چرا

 .نهی بب بیآس یکس خواستمینم

 .برسونه یبیو مادرش آس انیحسم به شا نیا مبادا

 .کنه  تیرو اذ انیکامران بخاطر عشق من، شا مبادا

 .دست هام گرفتم  ی رو تو سرم

 !حس ممنوعه و عذاب دردناکه   یبه هرچ لعنن
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 م؟ یکن دای کابوس وحشتناک نجات پ نیاز ا شهیم یک

[11.08.21 14:06] 

#part143 

 .دمیکش یق یرو بلند کردم و نفس عم سرم

نفهم  هیگر  یک که  بودم  گز  دم؟یکرده  رو   ی سیو خ  دمیلبم 

 .صورتم رو خشک کردم

 .حالم وجود داره نیا ی تو یحکمت

شدن برگ   ختهی ر  یحت  ست،ین   لیدل   یب  ز یچ  چ یکه ه  دونمیم

 !حال من ن یحاال چه برسه به ا ستین لیدل  یدرخت ها ب

 .دمیلپم رو آروم گز داخل

 نا؟ یسار-

 .عقب برگشتم به

 .بود ستادهیچارچوب در ا ی تو انیشا
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 .قرمز شده  مینیاالن ب دونستمیم

 !حالم رو د ی فهمیاالن م اه

 جانم؟-

 ؟ یخوب-

  افه یآغوشم گرفتم و با ق  ی دستم رو تو  دهیبه بازوام کش  یدست

 .مظلون لب زدم ی ا

 !دونمینم یچ یه دونم،ینم-

 .سمتم اومد به

 .ستادیروبه روام ا قایدق

 .نباش، حالت خوب باشه ی نجوریا-

 .چرخوندم ی ا گهیرو به سمت د صورتم

چ- مخف  ویشما  راز  ن؟ی کنیم  یازم  کس   ی چه  که   ی هست 

 هوم؟  گه؟یبه من نم  ی زیچ
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 .ادامه دادم دم یرو د سکوت

اطاعت مادرتو    ی چرا جا  کنه؟ی م  دت یچرا کامران تهد  انیشا-

 ؟ یکنینم یمخف

 .دمیکش یقیعم نفس

آرزو  - رو    هو یچرا  هواش  مگه  نبود؟  دوستت  مگه  نموند؟ 

 نبود؟  تیمگه دوست جون جون ؟ینداشت

 .ادین مه یکه گر دمیرو محکم گز لبم

 .تازه کردم و ادامه دادم ینفس

  ی ب   پرسمیاز کامران م  چونه،یپی و م  ترسهیم  پرسمیم   هیاز آس -

 !یکنیسکوت م ی نجوریا پرسمی. از تو م رهی م رونی حرف ب

بازوام بند کرد و پوست تنم رو نوازش کرد    ی رو رو  دستش

 .دادم ش ادامهکننده  وانهیکار د نیبدون توجه به ا

 !انیشا-
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دارم؟ عروسک    ی چه نقش  نجا یا  ن؟ یگی چرا به من نم  ه؟یراز  چه

 ...یجنس

گرم شد    انیرو تموم نکرده بودم که لب هام توسط شا  حرفم

 .گلوم خفه شد ی و صدام تو
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و برخالف تقال کردنم سفت تر من رو گرفت    د یبوسیرو م   لبم

 .مشغول شد دنمیو به بوس

 !نه االن

 .خواستمینم االن

 .شدمیم کی نزد دی نبا دمینفهم قتویکه حق  یتا وقت حداقل

 .زدی تند تند م قلبم

 .بودم سرگردون
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بم و  ی رو پشت کمرم حلقه کرد و کنار گوشم با صدا  دستش

 .لب زد  یآروم

 !گمیصبر کن بهت م کمیخوبه؟  گم،یبهت م-

 .اما آروم لب زد  یحرص  ی داد و با صدا  یرو فشار کوتاه  کمرم

 !نگو، خب؟ ی نجور یدرمورد خودت ا گهید-

 .گفتم ی ا باشه

 .انیشا ترسمی دارم کم کم م -

 .لب زد یگذاشت و بامهربون شنه یس ی رو رو سرم

 جوجه؟ یترس یم یاز چ -

 .دمیعطرش رو نفس کش ی بو

 !ز یاز همه چ -

 مثال؟-

 :دلم بود رو به زبون آوردم ی که تو  ییزهایچ
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 .ز یاز کامران، از تو از همه چ-

 .ترسمیخونه هم م  نیا ی وارایاز د یحت

 ی حت  نجایا  ی از رفتار آدما  گذره،یچه م  نجایا  دونمینم  نکهیا  از

سر    ییحس من، بال  نیکامران بخاطر ا  نکه ی. از اترسمیم   هیآس

 .ترسمی م زی . از همه چترسمی م ارهیمادرت ب ایتو 

 .کرد و به خودش فشردتم ی خنده ا تک

 ؟ی هستم، بهم اعتماد دار ز ی نترس خودم مواظب همه چ-

 .بهش لب زدم  رهیجدا شدم و خ ازش

 .بهت اعتماد دارم  ی زی از هرچ شتریب-

 .و زمزمه کرد دیرو بوس  میشونیپ ی رو

 .کنمینم دتیناام-

 :کرد و لب زد بغلم

 من برم، باشه؟-
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 ؟ ی ریکجا م-

 گمیبعدا م-

 .دم یپنجه پا بلند شدم و لپش رو بوس ی رو

 .مواظب خودت باش-

 به چشم ی ا-

چشم هام محو   ی از جلو  هیزدم و در صدم ثان  یکوتاه  لبخند

 .شد

[11.08.21 14:06] 
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 .و قدم بزنم  اطیح ی گرفتم برم تو میتنها شدم تصم یوقت

 .سررفته بود و خب، تنها بودم حوصلم

اتاق خارج شدم و به سمت پله ها رفتم. با آرامش از پله ها   از

 .رفتم نییپا
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 .دمیآخر رس ی پله  به

 .سوت ک کور بود خونه

 !بزرگ اما ساکت خونه

 .بود وحشتناک

 :بهش گفتم هیآس دنید با

 !اطمیداشت صدام بزن. تو ح میکار یجون، کس هیآس-

 .و به سمتم برگشت  د یاز پاک کردن کش دست

 .چشم خانم جون-

 .زدم و از خونه خارج شدم   یکوتاه لبخند

و دست   دم یکش  یقیخنک و پاک، نفس عم   ی تنفس هوا  با

 .هام رو از هم باز کردم 

 .کردیروبهم منتقل م یپاک، حس خوب ی هوا

 .گردوندیکه از تنم خارج شده بود رو بهم برم  یهوا، رمق نیا
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 .خاروندم رو سرم

 .نبود  اطیح ی تو یچند تا نگهبان، کس جز

 .رفتم یپشت  اطیسمت ح به

  ی قرار داشت نشستم و به درخت ها  ی که گوشه ا  یسنگ  ی رو

 .شدم ره یخ  اطیح

که دلم چقدر واسه مامان بابام تنگ شده،   کردم ی فکر م  نیا  به

 .ششونیپ رفتمی م دیحتما با

 .دمیکش یقیعم نفس

 انتکارم؟ یخ

 !وجه چی! به هنه

 .رومحکم بستم چشمم

 !خدا بود و بس دمیام تنها
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 سوزم یعذاب م نی ا ش یکنم. دارم تو آت  دای بتونم نجات پ کاش

 .شمیو خاکستر م

  شی ب  یبفهمم کابوس  شمیم   داری ب  ی بخوابم و وقت  شدیم  کاش

 !نبود

  م،یبر  نده ی به آ  ا یداشت تا به عقب رفت    ی دکمه ا  یزندگ  کاش

 !زجرآوره بیعج  میزندگ ی برهه  نیا

 خانم خانم-

 .زدی بود که صدام م هیجام بلند شدم، آس از

 .جلوم ظاهر شد  نهیخارج شدم که آس  یپشت اطی ح از

 ی دستش رو رو  زدیکه نفس نفس م   ی و درحال  دیکش  ینفس

 .زانوش انداخت و لب زد

آ- جون  م  ا یخانم  زدن،  زنگ  باهاتون صحبت    خوانیکامران 

 .کنن

 .به روش لبخند زدم  گرم
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 م؟یباشه بر-

 بله خانم-

[11.08.21 14:06] 
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 .میجون وارد خونه شد  هیبا آس همراه 

  لشیاما دل  اومدیبه لرزه در م   ی ز ی و دلم از چ  کردیدرد م  سرم

 !دونمیرو نم

جون به طرف آشپزخونه رفت و من هم تلفن رو کنار   هیآس

 .گوشم گذاشتم

 .ممتد ابروهام رو بالل انداختم ی هابوق  دنیشن با

  با یتقر  ی مبل نشستم و باصدا  ی دستم گرفته رو  ی رو تو  یگوش

 .بلند داد زدم 

 جون، زنگ زد؟ االن قطعه ها  هیآس-
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  ی که دست ها  ی از آشپرخونه خارج شد، درحال  مهیسراس  هیآس

 .لب زد کرد یرو با دامن لباسش پاک م  سشیخ

 قطع شده نیاومد ر یبله خانم، زنگ زدن. حتما د-

تشکر  ی سر و  دادم  آس   ی تکون  آشپزخونه   هیکردم،  به  هم 

 یتم و گوشکامران رو گرف  ی و با اکراه شماره   لیم  یبرگشت. ب

 .رو کنار گوشم قرار دادم 

 .از خوردن چند بوق، باالخره تماس وصل شد بعد

 !بله؟-

 .حوصله یخسته بود و ب صداش

 ؟ی سالم زنگ زده بود-

 ؟ی آره، خونه ا-

حرف    یباال انداختم، اگه خونه نبودم از کجا با گوش  ییابرو  تک

 زدم؟ یم
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 .لبم نشوندم  ی رو  یزورک  لبخند

 چرا؟ زم،یبله عز-

 .شرکت، کارش دارم ادیبگو ب  انیبه شا-

 ن؟یایمگه واسه شام نم-

 .فقط واجبه کارم م،یایم-

 .پا انداختم ولب زدم یکیاون  ی رو رو  پام

 .باشه من برم بهش بگم-

 .یخانوم یمرس-

 کنمیخواهش م-
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 .جاش گذاشتم ی رو تو یگوش

 .رو دور زده از پله ها باال رفتم مبل
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  ان یشا  ی صدا  دن یراهرو با شن   ی . تودمیبه سر و روم کش   یدست

 .ستادمیباال انداختم و ا ییتک ابرو

 !مامان، مواظبشمباشه -

-... 

 !بشه شیزی چ ذارمیچشم چشم نم-

 :گفت انیگفت که شا یطرف مقابل چ دونمینم

درمانت تمرکز    ی خودت، تو رو  ش یپ   ارمشینترس، کم کم م-

 !کن

-... 

 .شد بهم زنگ بزن. فعال یمواظب خودت باش هرچ-

 .رو قطع کرد. به سمتش رفتم یگوش

 ؟ی زدی حرف م یباک-

 .قرار داد بشیج ی رو تو یشکه شد گوش دنمید از
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 .با مامانم-

 .درچه مورد -

م  مینیب با    ون یرو  و  گرفت  انگشت شصتش  و  اشاره  انگشت 

 .لبخند لب زد 

 !گفت مواظب عشقم باشم-

 .گفتم ی و باشه ا  دمیخند زیر

 .آوردن حرف کامران لب زدم  ادیمحض، به  به

 .کارت داره  ششیپ ی بابات گفته بر -

 .حرفم متعجب شد  نیباا انیشا

 داره؟  کاریچ-

 .باال انداختم ی ا شونه

 .وال دونمینم-

 .دیکش  ی کالفه ا پوف
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 .کنهیم دیحتما باز تهد-

 .ش رو فشردمشونه اش گذاشتم و شونه  ی رو رو دستم

 کنهینم دینه، تهد-

 :هم بست و گفت ی هاش رو رو چشم

کنه و دست و پام بسته   دیمنو با مادرم تهد  نکهیا  دوارم،یام-

 !دهیباشه عذابم م

 .شهینم ی زیچ-

 یاوک-

 .و از اتاق خارج شد و رفت دیرو بوس  میشونیپ ی رو
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 .اتاقش چشم دوختم به

 داره؟   یکردن چه اشکال یفضول کمی
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 !چه خوب و راحت شی تختش نشستم، آخ ی رو

و گرم بود. بلند شدم و به سمت کمد کنار تختش رفتم.   نرم

 !هم نه دیوجود داشته باشه، شا ی ز ی چ نجا یا دیشا

 .اول کمد رو باز کردم و به داخلش نگاه کردم  ی کشو

 .توش نبود ریجز لباس ز ی زیچ

 .کشو رو باز کردم  نیزده کمد رو بستم و دوم  خجالن

 .صندوقچه توش بود هیو   لهیوس نیچند

ب  صندوقچه د  رونی رو  با  قفل شده  دنیآوردم،  اخمدر    ی ش 

 .کردم 

بود.   دای ناپ  دشی توش باشه اما کل   ی جالب  زیچ  کردم ی م  حس

 !کجاست؟ دیکل یعنی

 .زدم با حرص لب  دهیخودم چرخ  دور

 !توعه نیا ی چ نمیبب ایب ؟ییکجا دیاه کل-
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چمدون   ی تخت، تو  ر یکمد، ز  ی کشو  ی جارو گشتم، تو  همه

کمد تشک ها رو   ی بالشتش، تو  ری کمد لباس هاش، ز  ی باال

 .گشتم

  ی ز ی چ  کیکوچ  میوسط اتاق رو باال زدم با باال گرفتم گل   میگل

 .افتاد

 .کردم یداشتم نگاهش م  ی ادیتوجه ز با

 بود؟ یچ یعنی

 .دو زانوام نشستم ی شدم و رو  خم

 .گل از گلم شکفت دیکل دنید با

 .صندوقچه کوچولو موچولو باشه نیا  د یکنم کل فکر

 .بلند شد هیآس ی رو برداشتم که صدا دیخنده گل  با

 ن؟ییخانم جان کجا -

 .شدی بد م نجامیا دونستی اگه م اه
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 !د یرس یعجب وقت ییخدا

 .دمیرسیداشتم به صندوقچه م تازه

 .تخت جا دادم و از اتاق خارج شدم ری رو ز صندوقچه

 :گفتم هیآس دنید با

 خانم؟  هیآس  شدهیچ-

 .بهم نگاه کرد متعجب

 خانم جان؟ نیکنی م  کاریچ نجایا-
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  زدم، خب به توچه؟ تورو سننه؟ ییکوچولو لبخند

 .بود یسؤال بی ظاهر کردم، نگاهش عج حفظ

  ن یچرا ا  نیکه استرس گرفتم، واه ا  کردیکنجکاو نگاهم م  انقدر

 ه؟یشکل
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 :هم قالب کردم و گفتم ی باال انداخته دستن رو تو ی ا شونه

شا- به  بگم  م  انیاومدم   ان یشا  گهید  نتش،ی بب  خوادیکامران 

 حاال؟   شدهیموندم. چ  نجایرفت من ا

 درست کنم خانم؟ یآهان واسه شام چ-

 !بگم زهرمار درست کن اه خواستم

 .درست کن. ممنون ی خورشت بادمجون و قورمه سبز-

 .چشم خانم-

 .از جلو چشمم محو شد هیزدم و آس ی لبخند

 .بود لو برم کی نزد شی آخ

رفته به داخل اتاق   نیی از پله ها پا  هیمطمئن شدم آس   یوقت

مزاحمم   گهید  یک یمبادا    نکهیحمله کردم و هول زده از ا  انیشا

 .بشه به سمت صندوقچه رفتم و فورا بازش کردم

 .دمیکش یق یباز شدن درش، نفس عم با
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 .خداروشکر بخدا که از هفت خان رستم بدتر بود هوف

 .صندوقچه رو نگاه کردم داخل

 .باال انداختم ییصندوقچه بود ابرو ی که تو ی نامه ا دنید با

 !ه؟ یچ گهید نیا

 .رو باز کردم نامه

 .جفت گوشواره اونجا بود هیبرداشتن نامه،  با

  ی به گوشواره ها  ی ادیکه شباهت ز  ییبه گوشواره ها  متعجب

بود تنها رنگ گوشواره   نجایشدم. جالب ا  رهیمامانم داشت خ

 !زدیوگرنه طرف و جنسشون مو نم کردیها فرق م

 هم باشن؟  هیشب دیگوشواره ها با چرا

 .دی سوت کش مخم

 ه؟ی نامه مال ک نیا

 نوشته شده؟ یک اسهو
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 نامه تو صندوقچس؟  چرا

 کنه؟ یرو مخف نیا  انیشا دیبا چرا

تو  متعحب رو  بررس  ی گوشواره  قشنگ  و  گرفتم   ش ی دستم 

 .مامانم بود ی گوشواره ها نیکردم، ع 

رنگ قرمزِ    نیگوشواره قرمز بود، ع  ن یمامانم زرد و ا  گوشواره

 !خون
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 .زو سر جاش گذاشتم و حواسم رو به نامه دوختم  گوشواره

 .زدی تند تند م قلبم

 رون یب  ق یباز کردنش ترس داشتم؟ نفسم رو عم  ی واسه  چرا

 .دادم

چ  ایخدا کاش  کن،  کمک  ا  ی زیخودت  بفهمم  که   نیباشه 

 ...؟ای هیشباهتش به گوشواره مامانم تصادف  ه؟یگوشواره چ
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با چشم    دمیبه صورتم کش  یدست و آرامشم رو حفظ کردم. 

به خط ها  ی ها باز کردم.  رو  نامه  نگاه کردم و    ی بسته  نامه 

 :شروع به خوندن کردم

 !انمیشا  زم،یپسر عز-

و لب   یسالها اجازه دادم عذاب بکش  نیا  ی ببخش که تو  منو

 .نزدم

 .پدرته لب نزدم نکهیکرد و بخاطر ا ی بهت بد  کامران

 .یبدون تویواقع خوامیم امروز 

شا   یتیواقع بگ  دیکه  ازم  روتو  د  ی ریتو  عنوان    گه یو  به  منو 

 .ی مادرت نخوا

 .دمیکش یقیعم نفس

 .نوشته خب حدسش آسونه یک نکهیا

 .نامه رو خوندم هیبق
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 .نداره  ی. کامران باهات نسبت خونستین  تیکامران پدر واقع-

جسد    کیکامران بخونه و جز    ترسمیم  سمینویم  نویکه ا  االن

 .یکه بدون سمینویم نویازم نمونه، ا ی زیچ

 دا یباتالق نجات پ   نیو از ا  یکه بفهم  شم یم  الیخ یرو ب   جونم

 .یکن

و چطور  یپرسیم  االن عاشق    ؟ی چرا  بودم؛  عاشق   ی کیمن 

 !یعشق ی . تو ثمره گهید

رو به زور و در قبال ورشکست نشدن به کامران فروختن   من

و االن هم با مرگ دست   دمیکشیو هرشب و هر لحظه عذاب م

 .کنمیو پنجه نرم م

 .دن یچرخی . از تعجب چشم هام مدمیرو گز لبم

شا  دم؟نوشتهیدیم  یچ پدر    ؟ یچ  یعنی  ست؟ین  ان یکامران 

 نجاست؟ یا انیوجود شا نیپس... پس چرا باا

 !ه خبر بودچ  نجایا
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 .نجاستیا انیو شا ستین انیپدر شا کامران

 نکنه... نکنه دنبال انتقامه؟ کنه؟ یم کاریداره چ  انیشا

 من کامران رو نابود کنه؟ ی  لهیبه وس خوادیم نکنه

 .دیاز چشمم چک یهم بستم. قطره اشک  ی رو رو چشمم

 افتاد؟ یم یچه اتفاقات داشت
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 .دمیرو گز لبم

بلند   نیماش  کی الست  غیج  ی صدا   دنیشن  با از جام  با هول 

خودش قرار    ی جا  ی شدم و  هول زده صندوقچه رو بسته تو

رو   میاولش قرار دادم و گل  ی رو جا  د یکل  یدادم. هول هولک

 .گذاشتم ش یقبل ی جا

انداختم و با سرعت و ترس از اتاق خارج   یاتاق نگاه اجمال  به

 .شدم
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 نا؟ یسار-

 .هول شدم انیشا دنیعقب برگشتم. با د به

 .شناختمشینم کردم یم فکر

بهش    گهید  یدل لعنت  نیاما ا  خواستمش،یاز ته قلبم م  هنوز

 .اعتماد نداشت

اما نفس عم  ی زیچ  خواستم بگم  نامه    دم،یکش  یقیدر مورد 

 .گفتمیم ی زی چ دینبا

م   ی زیهرچ  م  دیبا  دمیفهمیکه  قلب خودم  تو  و   موندیتنها 

 !بس

 .رو با زبونم تر کردم لبم

 جانم؟-

 .اتاق اشاره کرد به

 ؟ی بود  نجایچرا ا-



Page 351 of 1249 
 

لبم نشوندم. خواستم بگم چون خواستم   ی رو  یعیضا  لبخند

 !ازم پنهونه یبفهمم چ

 .حرص درونم باآرامش زمزمه کردم  خالفبر

 !دادی تورو م ی چون اونجا بو-

 .باال انداخت و لب زد  ییابرو تک

 ؟ی اومد  رونیو هول زده ب  دهیترس ی نجوریچرا ا-

 .رو خاروندم سرم

 .آخه فکر کردم کامرانه-

تو  جفت دست  انداخته  باال  رو  و    بشیج  ی ابرواش  برد  فرو 

 .گفت یآهان

 .اد یاون فعال نم-

『† @fery_roman † 』 

[11.08.21 14:08] 

#part152 



Page 352 of 1249 
 

 .دور گردنم رو کنار زدم ی موها

 اد؟ ینم چرا

 تنهام؟  انیبا شا یعنی

 .دمیترسیخونه م نیا  ی تموم آدما از

 .بود اما االن به اونم باور نداشتم  انیفرد مورد اعتماد شا تنها

رو   انیهم شا  هی آخه آس  یخوب باشه؟ ول  تونهی اون م  ه؟یآس

 !پسرش  نی دوست داره ع 

ب  یاعتماد کنم؟ مثل کس  شدیم  یک  به تا   نیبودم که  چند 

  یخوشحال بود که قاتل ها زمان  نیو از ا  کردی م  یقاتل زندگ

 !ندارن ی شون کارهمند با طعمه شی که پ

 .دمیکش یقیعم نفس

 اد؟ یچرا نم-

 .شد کمیباال انداخته نزد ی ا شونه
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 .م گذاشتگونه ی رو رو  دستش

 شده؟ یچ-

کرد و   ز یکه چشم هاش رو ر  ی زده نگاهش کردم، جور   هول

 .نگاهم کرد قیدق

 ی چی... هیه-

 .دم یلبم کش ی رو یداد و دست هیتک واری رو به د  دستش

 !له؟یدلیو ب ییهوی ریی تغ نیباور کنم ا یعنی-

 .هام رو باال انداختم  شونه

 .ستی ن ی زیخودته، من که گفتم چ  لیم نیخب ا-

 .شد و گردنم رو گاز گرفت  خم

  ی نجوریکه تا به حال ا  ی آلود  دیبم و تهد  ی گوشم با صدا  کنار

 .بودمش لب زد دهیند

 هوم؟  ،ینیب یبد م یدورم بزن ی بخوا ن،یبب-
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 !اونم مثل کامران شد ؟یچ یعن ی زد،ی مثل گنجشک م قلبم

 .ادین نییکردم اشکم پا یسع

 .زمزمه کردم   یلرزون ی باصدا

 !برو اونور، ولم کن-

 .م گذاشت و سرم رو بلند کردچونه  ریمهابا دست ز یب

 .بهم نگاه کن-

 .رو باز کردم  میاشک ی درد چشم ها  با

 !نا یباهام رو راست باش سار-

 .کردم سی رو خ لبم

 .من هم هستم یکه رو راست باش یزمان-

 .گفت ی رو باز و بسته کرد و باشه ا چشم

『† @fery_roman † 』 

[11.08.21 14:08] 
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#part153 

 .فاصلمون نگاه کردم  به

لذت تو    نیبود، چشمم رو بستم که ا  ده یبه بدنم چسب  بدنش

 .وجودم پخش نشه

صورتم   ی و نفس داغش تو  کردی ام رو نوازش مدستش گونه  با

 .شد یپخش م

 .کردی تر م وونهیرو د وونهیمنِ د هاشنفس

 .کردیدستش، تنم رو مور مور م ی گرما

 نا؟ یسار-

ا  به کردم،  نگاه  هاش  »جاندلم«    نی چشم  تنها  زدنش  نوع 

 !بود و بس قشیال

 بله؟ -

 .دیطرف گردنم سوق داد و گردنم رو بوس کی رو به  موهام
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. کم کم و آروم آروم گمیکه الزم هست رو بهت م  ی زی هرچ-

 .یفهمی رو م زی همه چ

 .گذاشتم شنه یس  ی رو رو دستم

همه راز سکته کردم    نیکه از ا  یوقت  ؟یبهم بگ  ی خوایم  یک-

 و مردم؟ 

 .کرد ی خنده ا تک

 .لحن صدامم آشکار بود ی تو  حرص

 .گمینه زودتر بهت م-

 .شدم یحرص   شتریب دیخند ی م نکهیا از

 .وارد کردم شنه یبه س ی رو جلو دادم و ضربه ا لبم

 !، خنده نداره کهنخند  سیه-

 .که فکم درد گرفت  ی جور دیرو محکم بوس لپم
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چقدر   ی دیو لبتو جلو م  ی خوری حرص م  یوقت  یدونیآخه نم-

 .یشیم نیری و ش یخوردن

 .رو داخل دهنم بردم و ذوق زده شدم  لبم

 .کنهیحرف زدن آدم رو آروم م شهیهم

 .االن که من انقدر آروم شدم مثل

 .دادمیرو از دست م  انیشا  دادمی اگه به تفکراتم ادامه م  دیشا

 جوجه؟ یکنیفکر م یبه چ-

 .دمیرو بوس شی نیکردم و نوک ب ی خنده ا تک

 !به تو-

『† @fery_roman † 』 

[11.08.21 14:08] 
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 .دیخند آروم
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 .دور کمرم حلقه شد  دستش

س  سرم به  ه  شنه یرو  دور  رو  هام  دست   کل یچسبوند، 

 .ش حلقه کردم مردونه 

 .ا یبه کل دن دیارز یتنش م  عطر

 .خوش نواز تر بود یضربان قلبش، از هر ساز و آهنگ ی صدا

 .بهشت تر بود. امن و گرم ،یاز هر بهشت آغوشش

 چرا حالت خوب نبود؟-

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ی ری انتقام بگ ی که مبادا بخوا  دم یترس  نیاز ا-

 .و لب زد دیدر آغوطم گرفت. با حرص خند تنگ

 !بخاطر شوهرت   ؟ی دیچرا ترس -

 عجبااااا  کرد؟یفکر م یبه چ انیو شا  کردمیفکر م یبه چ من

 .رو چنگ زدم کمرش
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 .انتقامت باشم ی له یکه وس ترسمیم نیاز ا-

 .هاش شمرده شمرده کرد  نفس

 فردا نکن نیاز ا گهید نم،یبیمن تورو ابزار نم-

 .رو بهش چسبوندم خودم

 .وهم دارم  ییولم نکن، از تنها چوقتیه-

 .کنمینترس، ولت نم شیه-

 .دمیش رو بوسرو از کمرش به گردنش رسوندم و چونه  دستم

 !یکه هست  یمرس-

  نکارش یپام انداخت، باا  ریدستش رو ز  د،یموهام رو بوس  ی رو

 .دستم رو دور گردنش حلقه کرد  دهیترس

 ؟ ی ریکجا م-

 !وول نخور بچه   سیه-
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تو  ابوی  مثل اتاقم   ی خودم رو  آغوشش پهن کردم، به سمت 

 .رفت

 .رو با دستش باز کرد، قلبم تند تند زد  در

 ی کار خاک برسر  خوادیتو اتاق؟ نکنه... نکنه م  رفتی م  چرا

 انجام بده؟ 

 .غش و ضعف رفت نکارش یبا پاش در رو بست. باا 

 تو اتاق؟  میچرا آورد-

 ...تخت گذاشتم ی ت رفت و روحرف به طرف تخ یب

[11.08.21 14:08] 
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. با آرامش  دیبدنم کش  ی لحاف رو رو  د،یرو بوس  میشونی پ  ی رو

 .حرکات دستش بودم ی ره ی و من هم خ  دادی انجام م

 :لبخند بهم نگاه کرد و لب زد  با

 .بخواب، استراحت کن-



Page 361 of 1249 
 

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 ؟ یخوابیتو نم-

 .انجام بدم دیدارم با ییکارا هینه -

 .گفتم ی رو تکون دادم و باشه ا سرم

 .مشتم گرفته چشمم رو بستم  ی رو تو  لحاف

خوابم    ده ینکش  ک ی خسته بودم و ذهنم مشغول بود که به    انقدر

 .برد

* 

* 

* 

 ؟ یشی نم داریب-

 .هم فشردم  ی رو شتری کامران چشمم رو ب ی باصدا

 !وقت شامه-
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 :شام، چشم باز کردم و خوابالود گفتم  دنیشن با

 .امیهوم برو االن م-

 ا ی زود ب یاوک-

 .تکون دادم ی سر

 .از رفتن کامران بلند شدم  بعد

 .بودم دهیچقدر کم خواب اوه

 !دمیخوابینم  کجاست؟ کاش انیخوابالود بودم، شا هنوز

[11.08.21 14:08] 
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 .رفتم و صورتم رو شستم  یبهداشت سی سمت سرو به

سرم    ی موها  دم،یبه صورتم کش  یاومدنم دست  رونیمحض ب  به

 .از اتاق خارج شدم شیرو شونه کردم و بستم. بدون آرا 
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آرا  انیشا  بذار بب   شمیبدون  آرانهیرو  البته من کال کم    ش ی . 

 .ذارهیم ر یرژ هم تاث هی یاما خب، حت کنمیم

  دن یرفتم. با نشن  نییو با آرامش از پله ها پا  دمی کش  ی ا  ازهیخم

فهم  ی صدا بشقاب  و  چنگال  منتظرم   دمیبرخورد  که 

 .نشستن ی نشستن..وارد سالن غذا خور

 .که کردم درست از آب دراومد و هردو منتظرم بودن ی فکر

 ن؟یعه هنوز نخورد-

  د یرو عقب کش   میکه از جاش بلند شد و صندل   یدرحال  کامران

 :گفت

 .میمنتظر تو بود زم،ینه عز-

 .نشستم یصندل ی کردم و رو ی لبخند تشکر  با

 .نیمنتظر بود یمرس-

 شده؟یچ یعنیتو فکر بود،  انیشا
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 .کرد رییتغ  هویچرا  پوف

 ن؟ی هست یمنتظر چ نیشروع کن-

حرف کامران رو متوجه نشده بود،    انیتکون دادم اما شا  ی سر

 :رو مخاطبش قرار داد گفت انیکه شا  یکامران درحال

 !؟یهست  یپسرم شروع کن، منتظر چ-

 .باشه-

 .سه تامون شروع به غذا خوردن کردم  هر

ند شدم و هول زده از جام بل  انیمتعدد شا  ی سرفه ها  ی باصدا

 .و بهش دادم ختمی نوشابه واسش ر وانیل  هی یهول هولک

 .کرد ی رو ازم گرفت و تشکر وانیل

 !یاوه چه سرعت عمل-

ا  تک   گی م  گیبخاطر عشقم م  گهیکردم، معلومه د  ی خنده 

 .شمیهم م



Page 365 of 1249 
 

 .تو حلقش  دیآخه غدا پر-

 .یمرس  زمی عز دونمیم-

 .لبم نشوندم ی رو   ی زور  لبخند

 ؟ ی چرا تو فکر-

  ده یسؤال من رو پرس  قایسرش روبلند کرد، کامران دق  انیشا

 .بود

 :باال انداخت و روبه کامران گفت ی ا شونه

 .کنهی مقدار سرم درد م هیفقط   ستمیتو فکر ن-

『† @fery_roman † 』 

[11.08.21 14:08] 
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 .رفتم و صورتم رو شستم  یبهداشت سی سمت سرو به

سرم    ی موها  دم،یبه صورتم کش  یاومدنم دست  رونیمحض ب  به

 .از اتاق خارج شدم شیرو شونه کردم و بستم. بدون آرا 
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آرا  انیشا  بذار بب   شمیبدون  آرانهیرو  البته من کال کم    ش ی . 

 .ذارهیم ر یرژ هم تاث هی یاما خب، حت کنمیم

  دن یرفتم. با نشن  نییو با آرامش از پله ها پا  دمی کش  ی ا  ازهیخم

فهم  ی صدا بشقاب  و  چنگال  منتظرم   دمیبرخورد  که 

 .نشستن ی نشستن..وارد سالن غذا خور

 .که کردم درست از آب دراومد و هردو منتظرم بودن ی فکر

 ن؟یعه هنوز نخورد-

  د یرو عقب کش   میکه از جاش بلند شد و صندل   یدرحال  کامران

 :گفت

 .میمنتظر تو بود م،زینه عز-

 .نشستم یصندل ی کردم و رو ی لبخند تشکر  با

 .نیمنتظر بود یمرس-

 شده؟یچ یعنیتو فکر بود،  انیشا
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 .کرد رییتغ  هویچرا  پوف

 ن؟ی هست یمنتظر چ نیشروع کن-

حرف کامران رو متوجه نشده بود،    انیتکون دادم اما شا  ی سر

 :رو مخاطبش قرار داد گفت انیکه شا  یکامران درحال

 !؟یهست  یپسرم شروع کن، منتظر چ-

 .باشه-

 .سه تامون شروع به غذا خوردن کردم  هر

هول زده از جام بلند شدم و   انیمتعدد شا  ی سرفه ها  ی باصدا

 .و بهش دادم ختمی نوشابه واسش ر وانیل  هی یهول هولک

 .کرد ی رو ازم گرفت و تشکر وانیل

 !یاوه چه سرعت عمل-

ا  تک   گی م  گیبخاطر عشقم م  گهیکردم، معلومه د  ی خنده 

 .شمیهم م
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 .تو حلقش  دیآخه غدا پر-

 .یمرس  زمی عز دونمیم-

 .لبم نشوندم ی رو   ی زور  لبخند

 ؟ ی چرا تو فکر-

  ده یسؤال من رو پرس  قایسرش روبلند کرد، کامران دق  انیشا

 .بود

 :باال انداخت و روبه کامران گفت ی ا شونه

 .کنهی مقدار سرم درد م هیفقط   ستمیتو فکر ن-

[11.08.21 14:08] 
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 .م گذاشتمچونه  ریرو ز دستم

 !چرا؟ اون که خوب بود کرد؟ی درد م سرش
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صدا  یول   دی نپرس  یسؤال  گهی د  کامران با  نگران شدم.   ی من 

 .لب زدم  کردمی که کمرم رو صاف م یدرحال ،یآروم بایتقر

 کنه؟ یم  تتی اذ ی زیچ کنه؟یچرا درد م-

خنگ اون که جلو   ی نایابروش رو باال انداخت. خب سار  جفت

 !گهینم ی زی کامران بهت چ

 :بهم گفت ره ی کرده گذاشت و خ زقالبیم ی رو رو  دستش

 .هیاز کم خواب دیشا نه-

 .گفتم و بحث رو ادامه ندادم یآهان

 !شرکت؟ ی ایفردا م-

در واکنش به سؤال کامران، سرش رو به عالمت مثبت   انیشا

 :تکون داد و گفت

 آره، چرا؟ -

 :دهنش برد و گفت ی از غذا رو تو یقاشق کامران
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 !راحت بشه  المیخ  یکار دارم، گفتم اگه هست  هیآخه خودم -

 .حله هستم-

 .فردا نبود حالم گرفته شد نکهیا از

 .مونمیو من تنها م  ستین انیشا فردا

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .متعجب کامران سرم رو بلند کردم ی صدا با

 نا؟یسار شدهیچ-

 .هم حواسش بهم جذب شد انیحرفش شا  نیباا

 .دهنم رو قورت دادم آب

 .ادیخوابم م  س،ین ی زیچ-

ابروهاش رو باال انداخت و چشم ازمون گرفته مشغول    کامران

 .خوردن غذاش شد
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جون عقب    هیمونده غذام رو خوردم و با تشکر از آس   یباق  منم

 .دمیکش

[11.08.21 14:08] 
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جون    هیبلند شدن  و از آس  زی م  ی و کامران هم از رو  انیشا

 .تشکر کردن

تو  ی دونفر اما من  به    ی از سالن خارج شدن  و  سالن موندم 

 .کردمیجمع کردن کمک م  ی تو هیآس

 ی پاک کردم و دستمال رو به آشپزخونه بردم و تو  زیرو تم  زیم

 .گذاشتم  نگیس

 .ختمی استکان ها ر ی تازه دم رو تو ی رو گذاشتم و چا ینیس

 جون؟ هیآس ی خواینم یکمک-

 .گفت یآروم  "نه"جون با لبخند  هیآس

 .به دست از آشپزخونه خارج شدم ینیس
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 .زمیبه به، زحمتت شد عز-

 !ابوی اوردم یلبم نشست. خب واسه تو ن ی رو یتبسم

  ی کیپام گذاشته    ی مبل تک نفره نشستم و کوسن رو رو  ی رو

  .هارو برداشتم  ییاز چا

  .کرد ی انداخت و تشکر یبهم نگاه  انیشا

 .کردم ی خنده ا تک

 .نوش جونتون-

رو بهم   یحس خوب  شیکردم. گرم  کی رو به لب هام نزد  ی چا

 .کردی درد م ی . سرم مقداردادیم

 :فکر بود و کنترل کنارش بود گفتم ی که تو یکامران روبه

 ؟یکنیروشن م ونویزیتلو-

 .دادیفکر بود و جواب نم  ی تو هنوز

 .انداختم ی نگاه انیشا به
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 .بود نییهم سرش پا اون

 چشونه؟  نایا واه

کامران به    نکارمیبلند شدم و کنترل رو دستم گرفتم، باا  خودم

  ره یهم سرش رو بلند کرده بود و به من خ  انیخودش اومد. شا 

 .شده بود

 نا؟یسار شدهیچ-

 :باال انداختم و گفتم ی ا شونه

 !روشن کنم ونویزیتلو خوام ی م یچیه-

 .زمی آهان، باشه عز-

_ 
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 .رو روشن کردم ونینشستم و تلوز  میقبل ی جا سر

 .کردمیهارو تند تند عوض م برنامه
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و من هم سرگردون    کردنیرو پخش نم  یجالب  ی ها  برنامه

 !شده بودم، چه کنم؟ چه نکنم؟ 

 .بود باهاش حرف بزنم یکی کاش

شماره   من با  انیشا  ی چرا  ندارم؟  بگ  د یرو  بابا رمی ازش  نه   .

 .دهیآره خودش شمارشو م ده،یخودش بهم م

 !؟نا یسار یکنیم  کاریچ ی دار-

کامران به خودم اومد و از    یعصب  ی متعجب و مقدار  ی صدا  با

 .فکر خارج شدم 

 .چشم هام گرد شد ونیزیتلو ی صحفه  دنید با

 !پورن؟ ی رفته رو شبکه ها یک نیاهلل ا بسم

 ی دهنم گرفتم و با تعجب بهش نگاه کردم، وا  ی رو جلو  دستم

 .مخ بود ی صداش رو

 ن؟یکن یحذف نم ناروی ا نیبگه مرض دار ستین یکی
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رو خاموش   ونیزی تم گرفتم و تلودس   ی زده کنترل رو تو  هول

 .کردم 

 !بود یم  نجایا  گهید  ی کیمن    ی به جا   دیحواست کجاست؟ شا-

 .انداختم نییرو پا سرم

 !بود آخه ی چه کار نی تو سرم، ا خاک

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 .شبکه  نیرفته رو ا ی چجور  دونمیتو فکر بودم، نم-

 .کرد  یاخم

 .ی دیحرکتارو انجام م نی باره ا نیآخر-

 !اشتباه بود فقط هیمن بود؟  ری تقص مگه

 .کردمیحواسم جمع بود به کارش م اگه

 .کرد یونیپادرم انیبگم که شا  ی زیچ خواستم
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. حواسش نبود، تو فکر بود گناه که  یشلوغش کن  ستیالزم ن-

 !نکرده

 .دیکش یقینفس عم کامران

[11.08.21 14:08] 
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 .جبهه گرفتم  کنهیم ی داره ازم طرفدار انیشا دمید یوقت

 !گهیبرنامه پورن بود د هی ه؟یمگه چ گفت،ی م راست

 .نبود یبی و غر بی عج یلیخ  زیچ

ب  نکهیا و  ن  دادی داد  درست  اصال  کرده   ست،یکنه  گناه  مگه 

 بودم؟

 .رو کنار زدم و دست به کمر شده لب زدم موهام

اشتباه- کار  با  یمن  خودت  ها  نی ا  دینکردم،   ی شبکه 

  ی لیخ  زیبعدش چ  ،ی روشون قفل بذار  ای  یمستهجنو حذف کن

 !پورن بود تمام  هی ستین یمهم
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 .بهشون بدم به سمت پله هارفتم یاجازه حرف نکهیا بدون

 :پله ها گرفتم و گفتم لهیرو به م  دستم

 .نیدیبار رابطه رو د نیاول ی که برا  دیببخش-

به طرف   کامران بهش،  توجه  بدون  اما  زد  و صدام  بلند شد 

 .اتاقم رفتم

 .سه نقطه ی ابوی اه

 .عوضش کردم  یزرت  ه؟ یمگه چ خب

 !دهیبه آخر رس ای انگار دن حاال

 .دو باز کردم و وارد شدماتاق  در

دادم و خودم رو کج و کوله کرده اداش   هی بستن در، بهش تک  با

 .رو درآوردم

 .بودیم  نجایا گهید یکیمن  ی به جا  دیحواست کجاست؟ شا-

 .ت باشهتو مگه عمه گوربه گور شده   ی گاو، به جا  که یمرت  آخه
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 .ستادم یا نهیآ ی م رو از در گرفتم و جلو هیتک

 .کردم دی هام رو درهم کردم و بازهم از کامران تقل اخم

 .ی دیحرکتارو انجام م نی باره ا نیآخر-

 شه؟ یم یاگه انجام بدم چ آخه

 .گرفتم   نهیحرص چشم از آ با

 .شدمیراحت م  شدیم کاش

روز    نیکه از دست کامران خالص بشم بهتر  ی خدا، روز  ی وا

 !منه

ا  یزمان  کاش بودم  نکرده  ازدواج  رو   نیکه  گندش  اخالق 

 .دمیفهمیم

 .م یزندگ  یکاش بتونم ازش جدا بشم و برم پ ی ا

 .تونمینم اما

[11.08.21 14:08] 
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 .سبد چرک ها انداختم ی رو درآوردم و تو کمیتون

 !یاه لعنت د،ی صورتم کش ی رو یدست

 .حوصلم سررفته بود بدجور

نم  اگه دعوام  بودم،    کردیکامران  اونجا  چ  یعنیاالن   ی االن 

 !خدا  ی ! واشده؟یچ گن؟یم

 من قهر کردم اومدم باال؟  چرا

 .محض کردم تیخر

ا  پوف تکرار    ی رو  دم،یکش  یکالفه  باخودم  و  نشستم  تخت 

 .کردم 

 !ی رین چون به چوخ مقهر نک گه ید نا،یخاک تو سرت سار-

 .دم یتخت کوب ی رو رو خودم

 .رو خاروندم و لب زدم سرم
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 .قهر کننده را آتش در انتظار است-

 .کردم ی خنده ا تک

 بدن؟ میآشت انیبخار چرا نم یدوتا ب نیا

 !عجبا 

 !ی آشت یآشت  ایجون ب نایسار  گفتنیو م ومدنیم  دیبا عتایطب

 بده؟  میآشت ومدیچرا نم انیشا

و به    ی چرا؟ چرا از قهر کردنم ناراحت نشد  گهی تو د  ان،یشا  اه

 ست؟ یپشم محترمت ن 

 .دمیکش یپوف

 .نیاین یاوک

 .نیدارم براتون، االن خوش باش منم

 !شدم رفت وونهید
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شدم؟    یروان  نشومینکنه ب  زنم،ی مدته همش باخودم حرف م  هی

 .شمیم یدارم روان  انیاز عشق شا دمیشا

 .بهم کمک کن ایخدا

 .کن ییاز بنده هاتو ول نکن، منِ بدبختو راهنما چکدومیه

 ان؟یشا

 کامران؟ 

 ؟ییتنها

 کردم؟ یسه مورد کدومو انتخاب م  نیا

 به کامران؟ ایآخرش مرگ بود  انی به شا اعتماد

همش داره داد    میمغزِ لعنت  نیاما مغزم، ا   ان،یشا  گفتیم  قلبم

 !شه؟ یکه دورشم اما مگه عقل آدم م  ده یهشدار م   گهی م  زنهیم
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 .تخت بلند شدم ی رو از

مثل    هیهر ثان  گذشت؟یچرا ساعت نم  رفتم،یاتاق رژه م   ی تو

 !شدمیم تیو خب اذ گذشتیساعت واسم م کی

و خودم   دادمیدلم کس و کار کامران رو فحش م  ی تو داشتم

 .که در اتاق باز شد  کردمیم یشدگانش خالفوت ی رو رو

 .بود نگاه کردم  ستادهیچارچوب در ا ی که تو انیشا به

 !باال انداختم، عجبا ییابرو

 !ادیافتخار داد که ب پس

 !ن ییپا  ایب نجا؟یا ی چرا اومد-

 :روم رو ازش گرفتم  بااکراه

 .امیم یکنیاصرار م ادیحاال که ز ،یاوک-

 .سمتش برگشتم و به طرفش قدم برداشتم به

 .نکردم ی من که اصرار-
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بامزه    ی و باصدا  دمی رو تا بناگوش باز کردم، لپش رو کش  شمین

 .لب زدم ی ا

 .اومدنت اصرار بود نی هم  زم،ینه عز-

 .فرو برد هاشب یج ی رو تو  دستش

 !ی دار نتیجواب تو آست هی ،ی واسه هر حرف-

 .درآوردم زبونم

 !بله که دارم -

 .بهم نگاه کرد باخنده

 !آخرش  کنمیکوتاهش م-

 .لب زدم طنتیحدقه چرخونده با ش ی تو چشم

 !؟یکنی کوتاهش م ی چجور-

 .رو گرفت  لپش

 .لبتو خورمی م یدولپ-
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صورتم نشون    ی صورتم حس کردم، داغ  ی خون رو تو  گردش

 .از سرخ شدن و خجالتم بود

به کتفش وارد کردم و باخنده اونجا رو ترک کردم،    ی ا  ضربه

 .دمیبه پله ها رس

 .پله گرفتم ی لهیرو به م  دستم
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 .دمی برم که کامران رو ته پله د نییپا خواستم

م  ومدم یم  رتر ی د  کمیاگه    اوه جفتمونو  مچ  و    گرفتیکامران 

 .کردیم  فیخارمونو خف

 .رو نداشتم دنشیرو ازش گرفتم، حوصله د  روم

 .بودم ی فرار ازش

 .تیخاص  یب مردک

 .ازش جدا شم، کااااااش شدیم کاش
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گرفت و روبه من   لهیاز پله ها باال اومد، دستش رو به م  باالخره

 .لب زد 

 زم؟ ی عز ی عه اومد-

 .نازک کردم  یچشم پشت

 .یبخواب ی خوای بله اومدم، اما انگار تو م-

 .هم به جمعمون اضافه شد انیاز جواب دادنش، شا قبل

 !نیی نجایعه؟ ا-

 .تکون داد ی سر کامران

 .االن اومد نایآره سار-

پوف  خواستم م  وزیبگم  اول  از  اومد    د،یفهمی خودش  خودش 

 .دنبالم

 .ادامه داد کامران

 .برم بخوابم اد،یمنم خوابم م-
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 .باشه پس-

 .تکون داد و رفت  ی سر کامران

 .هم پشت سرم اومد انیرفتم و شا  نییپا منم

رس  به ها  پله  شا  میدی نصف  رو  انیکه  رو  کمرم    ی دستش 

باا سر  نیگذاشت.  و  برگشتم  سمتش  به  معن   ی کارش    ی به 

 .تکون دادم "ه؟یچ"

 :و پچ پچ کنان گفت  بااشاره

 ام یاالن م نییبرو پا-

 .خودش با پچ پچ جواب دادم هیشب

 !حله برو-
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 .مبل نشستم ی اومدم و رو نییپله هارو پا ی هیبق
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 .رفتی راه م یو دزدک نیپاورچ ن یپاورچ انیشا

 .بندیهاهم عج  نی! اشده؟یچ یعنی

 !بیعج  یلیخ

 !هست   ی زیچ هی انگار که  کننی رفتار م ی جور

 .ستی ن انیکامران هم پدر شا اوف،

ن  مهیتک پدرش  کامران  اگه  دادم.  به مبل  پدر    ست،ی رو  پس 

 ه؟یک انیشا

 ستن؟ یو آقا کامران ن انیآقا شاخانوم جان -

 .بود نگاه کردم  ستادهیکه باالسرم ا هیآس به

 . چرا؟ ستنین زم،ینه عز-

 .باال انداخت ی ا شونه

 ن؟یخوری م یچ د،ینوش جان کن ارمی ب ی زیگفتم چ-
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رو اصال دوست نداشتم   ی حدقه چرخوندم، تک خور  ی تو  چشم

 .شدم رهی پس دوباره بهش خ

م- بیبهداشت  سی رفته سرو  انیشا   ان،یاالن  اوناهم  بعد   ان ی. 

  .زمیعز اریب ی زیچ

 .چشم خانوم-

 .کردم  ه یاز آس ی تشکر

 .به آشپزخونه برگشت دیازم نشن  ی ز یچ  یوقت هیآس

 .دستم گرفتم ی رو تو سرم

 .اصال خوب نبود حالم

 .کردیم  تمیاذ هیک انیپدر شا نکهیا

 کامران باعث شده دو تا عاشق ازهم جدابشن؟ یعنی

 بود؟ دهیرو خر انی مادر شا کامران

 ست؟ ی ن نجایچرا ا انیشا مادر
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 باشه؟ تونستیم یاومده بود چ نجایا نکهی از ا انیشا قصد

 بعدش؟ ایاز ازدواج حامله شده  قبل

 .کردیم  تمیاذ نجایا انیاومدن شا لیدل

جا  نکهیا به  م  ییچرا  عذابم  کردن  خار  رو  مادرش    داد یکه 

 !بدجور
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 .سرم رو بلند کردم انیشا بااومدن

 کنه؟یم  کاریچ  دمیفهمی کاش م آخ

 داره و چرا سکوت کرده؟  یهدف چه

 !ستمی پسرت ن گهیبه کامران نم چرا

هام روش باال  که چشم  یدرحال  کنه؟یم  تیخودش رو اذ  چرا

که شروع شده    ی باز  نیکه آخر ا  کردمیفکر م  شد،یم  نییو پا

 !باشه؟ تونهیم  یک ی برنده باز شه؟یم یچ



Page 390 of 1249 
 

 .دمیکش یقیعم نفس

 .پا انداخت ی مبل، روبه روام نشست و پا رو ی رو

 ؟ ی چرا تو فکر-

تو و    ی بگم که تو فکر کارا  خواستی نگاه کردم، م  انیشا  به

 مثال محترمتم؟  یقالب ی بابا

 .حدقه چرخونده زمزمه کردم  ی رو تو چشمم

ا- چه   ؟یکنیم  یازم مخف  ویچ  ی بودم که تو دار  ن یتو فکر 

 !که بدجور کنجکاوم یدونیهست؟ م  نیب نیا ی راز

 .کردم ی خنده ا تک

 !شت  یاوه، چه هول-

 .زدم   ی پوزخند

م   قیحقا  دنیفهم  ی برا  یهرکس- ا  شهیهول  من   نیو  تنها 

 !ستمین
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 .پام رو از نظرگذروند سرتا

 .ستیهول شدن اصال درست ن-

 .باال انداخت ییابرو

 ست؟یدرست ن ؟یچ یعنی-

 .موهام فرو بردم ی تو دست

 .ره یچون هول شدن ممکنه جونتو ازت بگ  ست،یدرست ن-

 .دمی لحظه ترس کی

 ؟یکنی م دیاالن تهد-

 .داد ه یما انداخته به مبل تک ی رو پا

منم و   رسونهینم  بیکه بهت آس  یمعلکمه که نه، تنها کس-

 .لزت محافظت کنم کنمیم مویسع

 !ش ی آخ دم،یکش یقیعم نفس

 .ابروش رو خاروند  کنار
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ممکنه بهت   ،یکن  کیخودتو شر  زایچ  یبعض  ی تو  ی بخوا  یول-

 یکس  ینره تا خودت مواظب نباش  ادتی  نویبرسونن، ا  بیآس

 .محافظت کنه ی زی چ ای یتورو از کس تونهینم
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 .گفتی نم راهیب

با  ی حق بود، من کس  حرفش  از خودم محافظت   دیبودم که 

 .کنم

 .من رو از وجود کامران نجات بده تونهیجز خودم نم یکس

 د ی. نبارفتمیراه رو م  ی هیبق  ییتنها   دیبا  دم،یکش  یقیعم  نفس

 .باشم یعشق متک نیبه ا

  ؟یکنیفکر م یبه چ  بارنیا  ؟ی افکارت غرق شد  ی باز که تو-

 .سرم رو کنار زدم  ی پا انداختم. موها  ی پا رو متقابال

 .دونمینم-
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 ؟یچ یعنی-

 .رو دور تا دور خونه چرخوندم چشمم

 !بگم خوامینم ست؟یمعلوم ن-

  .گفتن اکتفا کرد   "یاوک"  هیابروش رو باال انداخت و به    جفت

 .شد  دایپ هیآس ی و کله  سر

 ن؟یدار  لیم ی زیچ-

 .نگاه کردم  بهش

 ؟ ی اریم وهیم-

 .زد و سرش رو تکون داد ی لبخند

 .یمرس-

 !خانوم جان کنمی خواهش م-

شا  هیآس به  تو  یانیرفت،  م  ی که  نگاهم    ره ی خ  کرد یسکوت 

 .شدم
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 .فکر بود ی به من تو رهیش انداخته بود و خچونه  ریز دست

 بود؟ یبخوام ولش کنم کار درست نکهیا

 رفتم؟ یم  کردم؟ی م فرار

کنن خونم   دامی فرار کنم و پ  ی وا  ؟یکنن چ  دامیاگه پ  یول

 .سخته یر

 .تو چشماته یب یحس عج هی-

 .دمی م کشچونه  ریاون دست ز مثل

 ؟یچه حس-

 .رو باال انداخت ششونه

 .فهممیخب م  یول دونم،ینم قتایحق-

 .نثارش کردم  یو چشمک دمیخند آروم

 .شتنینیا نیآفر-
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 .دی هم خند انیشا

خوب بود   یراستش؛ سکوت گاه  م،یبود  رهی سکوت بهم خ  ی تو

 !مثل االن قایدق

 .واسش رفتیم مونمیکه دل و ا من

مثل حس منه؟!   ش یاونم عاشقمه؟ اونم ح   ایآ   دونم،ینم  اونو

 خواد؟یمن رو از ته دل م

 .داشتم ساعت ها بهش نگاه کنم و چشم ازش برندارم  دوست

چه خوب بود   م،ی انداخت   نییسرمون رو پا  یکس  ی پا  ی باصدا

 !بودن کنارش

 انیاقا شا  دییبفرما-

گذاشته بود و    انیشا  ی رو جلو  ی خوروه یکه ظرف م  نهیآس  به

 .نگاه کردم کردی تعارف م وهیم

 .و انگور برداشت   اریخ انیشا
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 !پس  سقهیبه خوش سل به

 .و انگور بودم  ار یعاشق خ  منم

رو جلوم گذاشته   ی خوروهیبه سمت مگ اومد و ظرف م  هیآس

  .رو تعارف کرد وهیم

 .کردم ی برداشتم و تشکر  ی و انگور  اریخ

 واسه آقا کامران هم ببرم؟ -

 :قبل از من جواب داد انیشا

 .باشه دهینه ممکنه خواب-

 چشم آقا -

 .به دست به طرف آشپزخونه برگشت وهیم هیآس

 ی بلند شد و درحال  انیشا  گرفتمیروپوست م  ارمی که خ  یدرحال

 .دستش بود کنارم نشست ی که ظرف تو

 !ی دی ناجور انجام نم ی و رفتارا یزنینم یها حرفاتاق  ی تو-
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 :باال انداختم ییابرو تک

 !اونوقت چرا؟-

 .کار شده  نی اتاقا شنود و دورب ی چون تو-

 ؟یتوسط کواه -

 .راه پله ها نگاه کرد به

 .کامران-

 .گفتم ی گرفتم و باشه ا   انیاز شا چشم

[11.08.21 14:08] 
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 .برگشت  شی قبل ی بازهم از جاش بلند شد و به جا انیشا

 .هنگ حرف هاش بودم  ی تو

دل  ن یدورب  کامران چرا؟  اما  گذاشته؟  دردش    ه؟یچ  لش یکار 

 ه؟ یچ
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 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 :و گفتم  رمی خودم رو بگ ی جلو نتونستم

 کرده؟ نکارویچرا ا-

 :لب زد شدی که از جداش بلند م  یدرحال

 .میزنی بعدا حرف م دونم،ینم-

 .از جام بلند شدم منم

 ؟یکِ یعنیبعدا -

 :سمتم برگشت و گفت به

 .میحرفیم ابونی تو خ ا یشرکت، بعد از ظهر ب رمی فردا صبح م-

 .دمیبه صورتم کش یدست

 ه یاوک-

خارج   دمیطرف پله ها رفت و بدون نگاه کردن به من، از د به

 .شد
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 !هست که بگه؟ ی زیچ گه؟یم یچ یعنی

 .دیکش  ی کالفه ا پوف

 .کشت  نارویا شدیم کاش

 .من ی خدا ی وا

 .که هست رو نشونم بده قربونت برم ی هرراز

 .ندارم  زارویچ نیبدبخت تحمل ا منِ

 .شمیم  ریرو بفهمم پ  قیحقا تا

 .کنمیرو بفهمم سکته م  زیهمه چ  تا

 .سر راهم بذار  ی زی چ خودت

 چه کارن؟  انیآخرش بفهمم کامران و شا شهیم یعنی

 .از آشپزخونه دراومد و ظرف هارو جمع کرد هیآس

 .جون هیآس یخسته نباش-

 ن؟یندار ازین ی زیممنون خانم، چ-
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 .تو برو بخواب زمینه عز-

 .چشم-

بخ  با شب  به    ی ریلبخند  بازهم  جوابم  دادن  از  بعد  گفتم، 

 .آشپزخونه رفت

[11.08.21 14:08] 
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 .اومدیرو ماساژ دادم. خوابم م چشمم

رو به ساعت دوختم، اوه ساعت دوازده شب رو نشون   نگاهم

 .دادیم

قرض    گهیپا داشتم و چند تا د  کیهارو خاموش کرده    برق

 .گرفتم و از پله ها باال رفتم

 .ترس داشتم  کی از تار شهیهم

 .من هم در مرز سکته کردن بودم شدیکه م  ک یجا تار همه
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 ان یالمپ روشن داخل اتاق شا  دنیبا د  دم،یراهرو که رس   به

 .دمیکش یقینفس عم

 .دادیبهم م ی دیاتاقش ام  یروشن شی آخ

تو اتاق    نیبگم چون دورب  ریبرم و بهش شب بخ  تونستمینم

 !شد یخطر محسوب م انیشا ی برا  نکاریبود و ا

 .تمبه موهام زدم و به اتاق رف یچنگ

 .بود دهیدراز کش  کامران

 ؟ی اومد-

 !بود دهیپس هنوز نخواب اوه

 .زدم  ی لبخند  یزورک

 ن؟ ییپا ی ومد ی. چرا نمیخورد وهیآره، م-

 .سمتم برگشت، حس کردم چشم هاش قرمز شده به

 .به استراحت داشتم ازیحوصله نداشتم. ن-
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 .ی دیاما نخواب-

 .کرد ی خنده ا تک

 !عروسک  ستین  دنیاستراحت که صرفا خواب-

 .لبم نشوندم ی رو ی کج و کوله ا لبخند

 دم؟ یخوابیکامران م   شیپ

 ؟یچ انیشا

 .نخواد باهام رابطه داشته باشه کامران

 بخوابم؟  ی چطور امشب

 .نه نه

 !زنه یس بهم دست نمخسته  کامران

 .دمیکش یقیعم نفس

 !ی گیدرست م-
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برم    یبهداشت  س ی از گفتن حرف خواستم به سمت سرو  بعد

 .کرد خکوبمیکامران م ی که صدا

 کجا؟-

 .سیسرو رمیم-

 !عروسک م یامشب کار دار ا،ی زود ب یاوک-

[11.08.21 14:08] 
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 .لبم نشوندم  ی رو  یزورک  لبخند

 .و زهرمار میدار کار

 م؟ یداشته باش دیبا ی کار چه

 .رونیب رفتمی م دزودیرفتم، نبا سی طرف سرو به

 .می رابطه داشته باش  خواستمینم

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم
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 .خواستم واست خوشکل کنم رفتم حموم گمی فردا م فوقش

 :آروم گفتم ی زدم و باصدا یبشکن

 !یبه خودم، اوف عجب هوش و ذکاوت ولیا-

 .طرف حموم رفتم و لباس هام رو از تنم درآوردم  به

رو پر از آب کردم و شامپو بدن، نرم کننده و خوشبو کننده   وان

 .کردم یوان خال  ی رو تو

 !خسته بودم خوابم برده گفتمیم فوقش

 .اومدیخوشم نم دیمن جد نیا از

 .کرد دیتهداما  خواستمی من گفتم، طالق م اما

 .دمیوان دراز کش ی هام رو درآوردم و تو  لباس

 .بدنم نشست ی رو کف

 .بود یجام کف همه

 .دم یبازوهام کش  ی رو تو دستم گرفتم و رو کف
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 .بود یخوب حس

 االن کامران خوابش برده؟ کرد،یبه بدنم برخورد م آب

 !اره یسرم ن ییبال فردا

 .زشمیتم کردمیم یو سع دمیمالیدستم بدنم رو م با

 .ستیبدنم ن و یکردم چون االن اصال حس ش  زری قبال ل خوبه

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .بهت کامران لعنت

 .از دستش خالص شد شدیم کاش

 .باشه ر یکه بشه خ یرو به دندون گرفتم، هرچ  لبم

 .انیشا ای کامران  ی من چه برا ی برا چه

[11.08.21 14:08] 
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وش رو تنم کرده کمربندش  پتن    ی و حوله   دمی رو آب کش   بدنم

 .رو محکم گره زدم

 .کردم سیرو بازبونم خ لبم

ا  تو  ی؟ چه موضوع بگه  یچ  خوادیم   انیبودم که شا  ن یفکر 

  مونده بگه؟ ی زی وجود داره که بگه؟ چ

 .دمی کالفه کش پوف

رفتم و لباس هام رو تنم کردم و بعد از شونه کردن   ی ا  گوشه

تر گوشه  تو  ی جا  نیموهام،  و  نشستم  جمع   ی تخت  خودم 

 .شدم

 .دمیخوابی تنها م کاش

 .آزاد کنم ی ز یکردم فکرم رو از هرچ  یسع

 .فکر نکنم دنیاز خواب ری غ ی زیچ به

 ...و خودم رو به خواب سپردم  دمی کش ی ا ازهیخم

* 



Page 407 of 1249 
 

* 

* 

 نا؟ یسار-

 .کامران بود ی تخت غلط زدم، صدا ی رو

 .زمزمه کردم  خوابالود

 هوم؟-

 .شد دهیموهام کش ی رو یدست

 ؟ یشی نم داریب-

 .بهم فشردم  شتری رو ب چشمم

 !ادیولم کن، خوابم م-

 ؟ی ومدین شبیچرا د-

 .بالشت فشردم ی رو رو سرم
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پدرصلوات- کن  تم  ،یولم  تر  خودمو  د  زیرفتم   دم یکنم 

 !ی دیخواب

 .زم یعز  دیببخش-

[11.08.21 14:08] 
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 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 دم؟ یخواب  فهمهینم واقعا

 .خوابم پرداختم ی جواب گذاشتم و به ادامه  یروب  حرفش

فرو    ی حالت لرزش بلند  ی که بدنم رو  شدیهم نم  قهیدق  چند

 .رفت

شدم و مثل جن زده    داریو متعجب از خواب ب  دهی ترس  نکاریباا

 .ها صاف نشستم 

  د ی خندیباال سرم نگاه کردم به کامران که چشم هاشم م  به

 .نگاه کردم
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 !گهیپاشو د-

تو خواب انقدر تکونم داد که معده،    ی کارو کرد؟ وا  نیا  چرا

 .شدن  ی پات  یبند و بساط داخل بدنم قاط   ی و همه  ه یروده، کل

 .ادمرو ماساژ د چشمم

 !سکته دادم و تمام ی کرد نکارویا گهیبار د هی-

 .کرد ی خنده ا تک

 !بار مثل آدم بلند شو هی-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .کامران  یرو مخ چقدر

! به خودم تشر  ست؟یکجا بود؟ کجا رفته؟ چرا ن  انیشا  االن

 .زدم

 نجا؟ یا ادیب یزرت تونهیاگه خونه باشه م آخه»

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم
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 کنم؟  یشم چه غلط داریب-

 .ختی رو بهم ر مده یژول  ی موها

 !یشوهرتو بدرقه کن یش داریب-

 .لب زدم  کردمی براش نازک م یکه پشت چشم  یدرحال

 اد یولم کن خوابم م-

  ی و بدون در نظر گرفتن صدا زدن ها  دمیتخت دراز کش ی رو

 .دمی مکررش خواب

[11.08.21 14:08] 
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 .دمی هام رو باز کردم و خودم رو کش چشم

 !از تنم رفت ی خستگ شی آخ

موهام فرو بردم، توهم گره خورده بودن. اوف حاال    ی تو  یدست

 .حس شونه کردن داره یک
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رو  ی زار  ی افه یق  با ا  ی از  بخاطر  بلند شدم. آخرش    ن یتخت 

. از شونه کردمیموهام رو کوتاه م   زدم ی م  یحوصلگیو ب  یتنبل

 .بودم زاریشدت بگره خورده به  ی زدن موها

 ن؟ یداریخانوم؟ خانوم ب-

بانو بازم هوس صدا زدنم رو   هی اتاق چرخوندم. آس   ی تو  چشم

 !کرده

 دارم یبانو؟ ب هیجام آس-

 تو اتاق؟   ارمیباشه خانوم، صبحونه رو ب-

 :گفتم شدمیم تخت بلند   ی که از رو  یدرحال

م- االن  چ   ام ینه،  نکش   خورمی م  ی زیآشپزخونه  زحمت 

 .ممنون

 :تا صداش رو بشنوم گفت زدیکه بلند بلند حرف م   یدرحال

 .نیباشه خانوم هرطور راحت-
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قوس  کش سرو  یو  طرف  به  و  دادم  خودم    ی بهداشت   سیبه 

 .رفتم

 .خارج شدم سیمربوطه از سرو ی از انجام کارها بعد

مشکل  نهیآ  ی تو  مافهیق  به و  بودم  خوب  خب  کردم؛    ی نگاه 

به گردنم    ی و قر  دم یلبم کش   ی رو رو  ی نداشتم. رژلب قهوه ا

 .دادم

 .از اتاق خارج شدم  یاز صاف کردن رو تخت بعد

  ی و کامران خونه نبودن و من تنها بودم، تنها  ان یکنم شا  فکر

 !تنها

 .رفتم  نییپله ها پا از

 .بود ی ری مشغول گردگ هیآس

 :گفتم دمیپله که رس نیآخر به

 !یخسته نباش-
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 ممنون-

 :که گفتم  دیاز کارش کش دست

 ؟ ی ریکجا م-

 .صبحونتونو آماده کنم-

 .به روش زدم  ی لبخند

 .تو به کارت برس کنم یخودم آماده م زمینه عز-

قانعش کردم.    یاعتراض   خواست و  رو گرفتم  کنه که حلوش 

 .ردن صبحونه شدم خودم به آشپرخونه رفتم و مشغول آماده ک

[11.08.21 14:08] 
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 .آرامش خوردم ی رو تو  مصبحونه 

 نیماش  ی شده رو تو  فیکث  ی ها هارو جمع کردم و ظرف   ظرف

 .برگشتم منیگذاشتم و به نش ییشوظرف 
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 .حدس زد که طبقه باالس  شدینبود و م نجایا هیآس

 .چقدر خوردم دم،یبه شکمم کش یدست

 .بخدا دمی ترک یم داشتم

 .زنگ تلفن از جام بلند شدم ی صدا با

 .نششتم ی مبل کنار  ی رو بلند کردم و رو یمیسیب تلفن

 بله؟ -

 .دی چیگوشم پ ی کامران تو ی صدا

 ؟ ی شد داریبه به عروسک ب-

م   نکهی ا  از م  گفتیبهم  بدم  م  اومد،ی عروسک    کردم ی حس 

 .شمی م چه یدارم باز

 ؟ ی زنگ زد شدیآره، چ-

 .خواستم حالتو بپرسم  زمیعز یچیه-

 .گفتم یآهان
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 ؟ی کار دار ییامروز جا-

  ان یبگم با شا  گفتم؟ی م  یحدقه چدخوندم. االن م  ی تو  چشم

 رون؟ ی ب رمیم

 .زدم هیمبل تک یپشت به

 .بهتره ی نجوریبگم، ا توی واقع بذار

کنه    یباهام احساس راحت  انی شا  نکه یا  ی برا  شب یراستش د-

 .ییجا ی اکافه می بره گفتم بر نی تنفر از ب نیو ا

  .هم گفت  انیاوهوم، شا-

کاف  دمیکش  یراحت  نفس به  وگرنه  نگفتم  دروغ  . خوب شد 

 .میرفتیم

 .به حرف اومدم باالخره

 ؟یتوچ-

 .رو صاف کرد صداش



Page 416 of 1249 
 

 .امیب تونمی دارم نم ی ادیامروز تو شرکت کار ز-

 !یچه شرکت عاقل شی آخ

 .دمی دلم خند ی تو

 .رو دپ کردم صدام

 ی بودیاه کاش م-

 .ادهیحاال وقت ز-

 .چونه م گذاشتم  ریز دست

 ؟ی ندار ی آره، خب کار-

 .مواظب خودت باش زمینه عز-

 .خونه چرخوندم  ی رو تو چشمم

 .توهم، خداحافظ-

[11.08.21 14:08] 
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 .رو سر جاش گذاشتم یگوش

 !یطیصادق بود در هر شرا د یبا شهیگرفتم هم ادی امروز 

 .کردم ی خنده ا تک

شدم،    از بلند  ح   کمیجام  سر    گشتمی م  اطیتو  حوصلمم 

 .رفتیم

 .کردیم تمیخونه بودن اذ تو

 .دمیکش یقیعم نفس

 !به خودِ خونه دیارزیم  نجایخونه خارج شدم، باغ ا از

که    اهینبود، به سگ س  یکس  گهی باغ جز چند تا نگهبان د  ی تو

 .کردم یش رو بسته بودن نگاه مقالده 

ا  ی ترسناک بود، جور  بیعج به  از زمان ورودم  خونه   نیکه 

 .بشم کشی تخم نکردم نزد

 .روجزم کردم و به سمتش قدم برداشتم عزمم
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پارس  ک  نیهم و  شد  ور  حمله  طرفم  به  رفتم  به سمتش  ه 

 .کردن هاش شروع شدن

 .دیچکیداشت که آب ازشون م ی بزرگ ی دندونا

که   ی وا  کردمیبهش نگاه م   زدی که قلبم تند تند م  یدرحال

 .بود بی چقدر زشت و بد ترک

 .از نگهبانا به سمتم اومد یکی

 افتاده؟  یخانم اتفاق-

 .ترس سرم رو تکون دادم با

 ممنون ه،یاوک ز ینه همه چ-

 .دی بهمون بگ دیداشت ی باشه کار-

 .تکون دادم و تشکر کردم  ی سر

 .تا دور باغ رو گشتم دور

 .افتاد ی صخره مانند  ی به جا نگاهم
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 .دونمیغار رو نم ایصخره بود  هیشب

نگاه  کنجکاو اونجا چه خبره؟  انداختم    یبودم که  اطراف  به 

 .ش به من نبودحواس یکس

 .که مشکوکم کرده بود رفتم یطرف مکان به

 .کردم   یبررس اونجارو

 .جاشو نگاه کردم  همه

 .سنگ که صاف بود هیافتاده،  یبه تکه سنگ چشمم

[11.08.21 14:08] 
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 .رو برگردوندم و به پشتش نگاه کردم سنگ

 .دنی ابروهام باال پر "الهام"و  "الهه"اسم  دنید با

آدم هستن اسمشون   یالبته که کل  ه؟یچ   نجایاسم مامانم ا   واه،

 .الهه باشه
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 چرا گردنبند اونجا بود؟  پس

 خبره؟ چه

 .خونواده داشته باشه ن یبه ا ی... نکنه مامانم ربطنکنه

 .هی اتفاق  زی داشته باشه؟ همه چ یبابا، چه ربط  نه

 !ستیو تنها اسم مامان من الهه ن ادنیگردنبندها ز نیا از

 .دمیکش یقیعم نفس

 یته دلم ناراض   ی ز یکردم، اما چ   یحرف ها خودم رو راض  نیباا

 .بود

شلوارم فرو بردم    بیج  ی دستم رو تو  میرنگ خوردن گوش  با

 .نگاه کردم  میشو به گو

 .ناشناس بود ی شماره 

 .اتصال رو زدم  کنجکاو
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 باشه؟ تونستیم یک

 !من ی بانو-

 داره؟  ی م رو چجور. شمارهدنیابروهام باال پر انیشا ی باصدا

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 ؟ی دار  ی شمارمو چجور ان؟یشا-

 جانم گفتنته؟  ی جا-

 .کردم ی خنده ا تک

 !کنجکاو شدم خب-

 ت یکنجکاو ی جون فدا-

ه  ی رو  ییکوچولو   لبخند نشوندم.  شا  یچی لبم   انیجز 

 .حال منو خوب کنه تونستینم

 .خدانکنه-

 رون؟ یب می نهار بر یراست-
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 .آسمون نگاه کردم  به

 !واال، االن که وقت نهاره دونمینم-

 .دیخند آروم

 .دنبالت  امیخب بانو االن م-

 ا یندارم ب یآهان باشه خب، مشکل-

 .خودتو آماده کنچشم، -

 .میگفتم و تماس رو قطع کرد ی لب باشه ا ریز

 .تا خودم رو آماده کنم دمیسمت خونه دو به

[11.08.21 14:08] 

#part178 

روسر  زمیمدل شوم  ی مانتو و  تنم کردم  رو  می رو  سرم   ی رو 

 .انداختم

 .دستم گرفتم ی رو تو فمیک
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چهره   ی میمال  شی آرا بودم  کرده  نشون که  تر  جوون  رو  م 

و   ستیمنِ ب  ی برا   نیهجده ساله و ا  ی دخترها  نیع  داد،یم

 .باحال بود  یلیسه ساله خ

 .گرفتم نهیکردم نگاهم رو از آ ی خنده ا تک

گوش  ی صدا  با تو  میزنگ  رو  اسم    فمیک  ی دستم  بردم،  فرو 

 .شد انینما  یگوش ی صحفه ی رو انیشا

 .رو زدم اتصال 

 ؟ییالو سالم، کجا-

 .دیآروم و بمش به گوشم رس ی صدا

 .نیی بپر پا رونم،یب-

 .دمیخند آروم

 ام یباشه االن م-

 .به خودم انداختم  یاجمال نگاه
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 .دل بردنو داشتم تیگفت قابل شدیبد نشده بودم، م اوم

 .خودم فرستادم و از اتاق خارج شدم ی برا یبوس

 .رفتم  نییپله ها پا از

 .که درحال جارو زدن بود به سمتش برگشتم هیآس دنید با

 .میست ینهار ن چکدوممونی جون ه هیآس-

 .باشه خانوم جون، خوش بگذره خدا به همراهتون-

 :نثارش کردم و گفتم ی لبخند

 .فعال خدافظ ،یمرس-

 .دستش فشرد ی رو تو  جارو

 احافظ خانومخد-

 .رو محکم گرفتم، از خونه خارج شدم  فمیک

 .به سمتم اومد دنیاز نگهبان ها با د یکی

 خانم؟ دیریم ییجا-
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 بله -

 دییبفرما-

 .رو باز کرد و از در خارج شدم در

[11.08.21 14:08] 

#part179 

 .رو باز کرد و از در خارج شدم در

 .چرخوندم ابونیخ  ی رو تو نگاهم

  گه یبراش تکون دادم و به طرف د  یدست  انیشا  نیماش  دنید  با

 .رفتم ابونیخ

 !میبر یدزدک میخوای جلو در؟ انگار که م ادینتونست ب  خنگ

 .رو باز کردم و سوار شدم  در

 ی مکث کرد و سوت بلند  هیثان  کی   دنمیطرفم برگشت، با د  به

 .دیکش
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 !ی گریاووف به به عجب ج-

 .دم یبه موهام کش یدست

 .از اول بودم-

 .کرد ی خنده ا تک

 .ی تر شد گری ج ی بود گر یمن، ج ی بله بانو-

 .دمیخند  پرعشوه

رو روشن کرد   نی ضبط ماش  کردی که دنده رو عوض م  یدرحال

 :دیچی پ نیماش  ی کارش آهنگ تو نیکه باا

 شو نمیکم  رهیدلم گ-

 ی سنگ چقدر

 روز  کیو تو هر  ی مسخره کرد منو

 ی روز قهر دو

 داد نزن عشق من  سرم
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 گه ید اریشور درش ن از

  ی رو  ی بد  ریتاث  نیحقا که آهنگ غمگ  دم،یکش  یقیعم  نفس

 !ذارهیروح و روان آرم م

 دهیم ی بد ی بوها  هیحرفات   یالل ول زبونم

 از صبر دلم تنگه  دلم

 داغونم یلیوک اهلل

 باشم شهینم ینباش

 تونمینم تونمینم

 نه یواست نگاه کن دردسر ا کنه یدرد م سرم

 گهیو تو نزن د ایزده عشقم ب ایدن منو

 من خوشم امشب مامان

 با اون خوشه حالم  مامان

 زه یاون غم انگ یب چقدر
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 دوست دارم  ی جمله  نیا

 "رهی دلم گ پوری عل  دیمج"

[11.08.21 14:08] 

#part180 

 .آهنگ حال دلم رو بد کرده بود نیا

  ا یکنه    تتیعمرت اذ  ی لحظه   نیبهتر  ی اهنگ، ممکنه تو  هی

 .ترت کنهخوشحال 

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دستم رو به سمت ضبط دراز کردم و خاموشش کردم کالفه

 .شدم و لب زدم  رهیخ انیشا رخمین به

 !ه یچه آهنگ نیا ی وا-

 .گرفت اه دلم

 .کرد ی تک خنده ا انیشا
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 دلت ی فدا یاله-

 .دمیرو گز لبم

 !یشیعبوس م ی دیآهنگارو گوش م نیا-

 .دیبود لپم رو کش یکه حواسش به رانندگ   یدرحال

 زه ی ریم میعبوس نمیبی بچه تورو م-

 .کردم ی خنده ا تک

 زه؟ یمگه پشمه که بر-

 .باال انداخت ییابرو

 زه؟یریمگه فقط پشم م-

 :بهش نگاه کردم و گفتم مردد

 بلهه -

 .کرد و باخنده لب زد  ی خشتکش اشاره ا به

 ها  زه یری آب هم م-
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 .نثارش کردم  ییو پرو دمیرو گز لبم

 فسقل؟  گمیمگه دروغ م هیچ-

 .باال انداختم ی ا شونه

 .نهار؟ گشنمه میبر یواال. کِ  دونمینم-

 .د یگلو خند ی تو

 رستوران دلبرک  میریاالن م-

 .زدم  یخجول لبخند

 .لرزوندیدلم رو م دادیکه بهم م یصفات هر

 ...ارهیداره سرم م ییچه بال دونستیم کاش

[11.08.21 14:08] 

#part181 

 .ستادیا ی رستوران لوکس و الکچر هی ی جلو

 .کنف شدم  نجایزدم وگرنه ا یخوب  پیشد ت خوب
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رو دور    نیشد، ماش  ادهیپ  نیرو خاموش کرد و از ماش  نیماش

 .ستادیدر سمت من ا ی زد و جلو

 .شد و در رو باز کرد، دستش رو جلوم قرار داد و لب زد خم

 !با یمادمازل ز دییبفرما-

 .لبم نشوندم ی رو ییکوچولو لبخند

به دل م  خدای ا حرف    نیا  یعنی  نن،یشیچقدر حرف هاش 

 گفته؟ یهارو به کس

 !کردم، بازم خر شدم؟ خب گفته باشه  کیهام رو بهم نزد  اخم

 .و حالش مال منه   ندهیمال خودش، آ گذشته

 ؟ی اخم کرد شدیچ-

 .دستش گذاشتم ی لبم جا دادم و دستم رو تو  ی رو ی لبخند

 .میشدیکاش زودتر آشنا م کردم یفکر م  نیبه ا ،یچیه-

 .لب زد  شدمی م ادهیپ نیکه از ماش یرو فشرد، درحال دستم
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 .باشه  ادت ی نویبهتر از هرگزه، ا رید-

بازواش فرو بردم    ی و دستم رو تو  ستادمیبه شونه اش ا  شونه

 .شدم  زونیو بهش آو

 .نچسب بازواش رو فشردم لب زدم  ی آوردن آرزو ادیبه  با

 خبر از آرزو؟ چه  یراست-

 .باال انداخت ییابرو

 .من ی ندارم بانو ی آرزو؟! خبر-

 :تکون دادم که گفت ی سر

 ؟ ی به فکرش افتاد هویچرا -

 .باال انداختم ی ا شونه

 .گفتم بپرسم  هوی دونم،ینم-

 .تنگ کرد  ی بازوش رو مقدار ی حلقه
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اسمش اومد    ییهوی  یلیخ  ؟ی کرداصال بهش فکر ن  یعنی  هو؟ی-

 تو ذهنت؟ 

 .بود ییهوی یل ینداره بهش فکر کنم، االنم خ  یلینه خب دل-

 .اکتفا کرد "درسته"گفتن  به

[11.08.21 14:08] 

#part182 

 .رو به بازواش بند کردم هامانگشت 

 .بود یکنارش بودم حال خوب نکهیا

کرد و   یکوتاه  م یدر باز شد و تعظ  ی جلو  ی توسط خدمه  در

 .نثارمون کردن یآروم "خوش آمد"

 .میرستوران شد  وارد

 .گاد   ی ما اوه

 .جذاب تر بود رونی از ب داخلش
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 .پخش شده بود یو آروم تیو آهنگ ال  دیدرخشی جا م همه

 .رستوران به طرفمون اومد  کارکن

 .لطفا  دییبفرما د،یسالم خوش اومد-

 .میو به دنبالش رفت میتکون داد ی سر

 .ستادی که روبه پنجره بود ا ی زیم  کنار

 !شماست زی م نجایا-

 .میکرد ی و تشکر میتکون داد ی سر

 :و گفت د یکش رونی هارو ب یاز صندل یکی انیشا

 با یز ی بانو نیبش-

 .کردم و نشستم  ی تشکر باخنده

 .مقابلم نشستم اونم

 .از کارکن ها به طرفمون اومدن یکی

 ارم؟ یب یسکیو  ایشراب، ودکا -
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 .کرد زینگاهش رو به من دوخت و چشمش رو ر انیشا

روبه مرد    کردمی م  ی رو دستکار  زی م  ی که دستمال رو  یدرحال

 :گفتم

 .شراب لطفا -

 .نگاهش رو ازم گرفت انیشا

 .میخوریهردو شراب م -

 .ارمیچشم االن م-

 :گفتم انیرفتنش روبه شا با

 .انیشا هی عال نجایا ی وا-

 جدا؟-

 :تکون دادم که گفت  ی سر جانی ه با

 .ارمتیپس زود به زود م-

 .اما ممکنه کامران شک کنه -
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 .زد  ی پوزخند

 باشه؟  یشگیهم ی خواینکنه م-

 :تکون دادم و گفتم ی سر "نه" یزده به معن  هول

 .وجهچیبه ه-

[11.08.21 14:08] 

#part183 

شراب آورد، به    کیتکون داد، گارسون دو پ ی حرف من سر با

 .شدم  رهی روم بود خ ی که جلو یرنگشراب قرمز خوش

 ه؟ی چه طمع یعنی

 .به حال لب به شراب نزده بودم. خدا رحم کنه مست نشم تا

 .دیگلو خند  ی تو  انیشدم. شا  رهیشراب خ   ی هاوان یدل به ل  دو

 ؟یکنینگاشون م ی نجوریا هیچ-

 .دمیروگز لبم
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 خوشرنگه ،یچیه-

 .کرد  زیباال انداخت و چشمش رو ر ییابرو

 ن؟ یهم-

 .رو تکون دادم سرم

 رهیخوش رنگش که بهم خ  ی رو باال آوردم و به چشم ها   نگاهم

 .بود، نگاه کردم 

 .تلخ باشه کنف بشم ترسمی خوردم مخب، تاحاال ن -

 نخور هوم؟  ی خوایتلخه، اگه م ی تاحدود-

 .خنده سرم رو تکون دادم با

 !خوام ی آب م ایپرتقال پس آب -

 .باشه بانو شما جون بخواه-

 .زدم  یخجول لبخند

 یمرس-
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 :رو صدا زد و گفت  ی مرد انیشا

 .خورهی لطفا، همسرم شراب نم دیار یآب پرتقال ب-

 .نیمنو هم غذا سفارش بد ی چشم، لطفا از روحتما -

 .به من گفت همسرم ی وا گفتن همسرم دلم آب شد  با

 .دمی گنجی ذوق همسرم گفتنش تو پوست خودم نم از

 .رفت یگارسون ک دمینفهم

 .می انتخاب کن سفارش بد ی زیچ-

 ...دستم گرفتم  ی تکون دادم و منو رو تو ی سر

[11.08.21 14:08] 

#part184 

 .رو با آرامش باز کردم منو

 .دیباخوندن اسم غذاها مخم گوز قتشیحق

 .درست بخونمشون تونستمینم یحت
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 ی نجور یهاشون انتخاب کنم اگرفتم با توجه به عکس   میتصم

 .بهتر بود یلیخ

بهتر و   یکیاز    ی کیماشااهلل    چرخوندمی غذا ها م  ی رو  چشم

 .خوشمزه تر 

تلفظش   یکی  دنید  با و  بود  ظاهرش خوشمزه  که  غذاها  از 

 :گفتم انیآسونتر بود روبه شا

 .پارمزان انتخاب کردم کنیچ-

 .گوشت و اسفناج یولیمنم راو-

 .گفتم ی حدقه چرخوندم و باشه ا ی تو چشم

گذاشت   زیم  ی گارسون سکوت کردم. آب پرتقال رو رو  بااومدن

 .سفارش هارو گرفت  انیکه شا

 ؟ یها راست-

 بله آقا؟-
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 :گفت  زدیکه به منو دست م  یدرحال

 .میخوایهم م  یساالد روس-

 .میاریاالن سفارشتونو م-

 .کرد  ی تشکر انیشا

 افکار بودم که مبادا غذا بدمزه باشه؟  نیا ی تو

آ  ی وا باشن؟  ننه چه   ی از خرچنگ و سوسک درست نشده 

 .کردم یغلط

 نایسار ی تو فکر-

 .زدم  ی دست پاچه ا لبخند

 .نه بابا-

 .باشه-

 .م گذاشتمچونه ری هم گره زدم و ز ی رو تو دستم

 ؟یبزن  یاالن حرف ی خوایخب نم-
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 .باالانداخت ییابرو

 نچ بعدا -

[11.08.21 14:08] 
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 .سکوت کردم ی ا گهید زی گفتن چ بدون

 .بود ساکت باشم بهتر

هم که قراره بگه رو    ییزهایممکن بود همون چ  یاضاف  حرف

 .از دست بدم

 .دمیاز آب پرتقال رو نوش ی ا جرعه

 .کیخوشمزه بود و ارگان  اممم

و مشغول غذا خوردن بود و من    زدیبا جفتش حرف م  ی هرکس

م خدا  کردمیدعا  که    ایکه  خوردم  شکر  باشه  غذام خوشمزه 

 .سرخود انتخاب کردم 

 .گشنمه-
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 .انداختم انی تخس شا ی افه یبه ق ینگاه

 .منم گشنمه-

 .رو به دندون گرفتم لبم

 .نایسار یجذاب  یلیتو خ-

 .و دستم رو محکم گرفت  دیزو جلو کش  دستش

 که بتونم مال خودم بکنمت؟ یشیاز کامران جدا م یک-

 .چشمم نگاه کرد به

م  دارید  نیا  یحت- عذابم  ول  دن،یها  درک؛  به  دلم   یمن 

 .یتو وارد گناه بش خوادینم

 .رو نوازش کرد دستم

 .یبه گناه آلوده ش خوامینم-

 .متقابال دستش رو گرفتم منم
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که کنارت   نیارزه. هم  یم  ایتو دن  ی زیکنار تو بودن به هرچ -

 .هی باشم واسم کاف

 .کوچولو خوامتیم یلیخ-

 .زدم ییکوچولو لبخند

 !گنده بک  خوامتیمنم م-

 .د یحرفم آروم خند نیباا

 اوه، گنده بک؟ -

 .باال انداختم ییابرو

 !گهید یتو گنده بک یعنیکوچولو  یبه من بگ یخب وقت-

 .کرد و دستم رو رها کرد ینچ نچ

[11.08.21 14:08] 
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 .زده بود  هیلب هاش بود، به صندلس تک ی رو  لبخند
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 .شدیجذابتر از قبل م  دیخندیم یچرا؟ وقت  دروغ 

 .دمیکش یقیعم نفس

 ارن؟ یم ویلعنت ی غذا نیا یک

 .جا به جا شدم یصندل ی تو

 میروسر  ی زده بود رو چنگ زدم و تو  رونیاز موهام که ب  ی ا  تره

 .فرو بردم

 .ارنیم یبزرگه رو خورد، ک کهیروده کوچ  ی وا-

 .هم از من گشنه تر بود خودش

 انیاالن م-

 .تکون دادم ی گوش کن سر حرف

 .گارسون، به همراه غذا چشمم برق زد  بااومدن

 .جون غذا اومد خآ

 .بزنم غیج خواستیم دلم
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 .چشمم برق زد دنی چی م زیم ی غذاهارو رو یوقت

 .ناب و قشنگم ی قهی سل نیبه ا ولیا

 .داشتن ییو بو  افهی ق عجب

 .ستبود که خوشمزه معلوم

 د؟ یندار ازین ی زیچ-

 .میبود رهیها به غذا خ دیبد دیند نیتوجه بهشون، ع بدون

 .ممنون یلینه خ-

 .جونتوننوش -

تنهامون   ی تشکر  انیشا و  رفتن  همه  ها  گارسون  و  کرد 

 .گذاشتن

 .رو برداشت روبه من لب زد چنگال

 خانوم کوچولو؟ میشروع کن-

 .برق زد  چشمم
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 .می آره شروع کن-

 .میباهم شروع به خوردن کرد هردو

 .چه خوشمزه بود شی آخ

ا  ،یروس  ساالد ما  نکهی بخاطر  و سس  کالباس  از  بود   نوزیپر 

 .خوشمزه بود  بیعج

 .شدم  ریغذاها خوشمزه بودن و س  درکل
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 .دمیبه شکمم کش یدست

 .انقدر خوشمزه باشن کردمینم حس

 .دور لبش رو پاک کرد انیشا

 نوش جونت -

 .د یگلو خند ی تو
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 .فدات نوش جون خودتم-

 یمرس-

 .کردم  ن یی صورتش باال و پا ی چشمم رو رو مردمک

  م؟ینر-

 ه؟یت چعجله -

چپ   یعل  ی هم فشردم، چرا خودش رو به کوچه  ی رو رو  لبم

 زد؟ یم

 .لب زدم   باحرص

 !یگیبهم م قویحقا یگفت-

 .هم بست ی رو رو   چشمش

 نگفتم عجله نکن؟-

 .لبم افتادم ی جون گوشه به

 .خونسرد باشم تونمیخب نم-
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 چرا؟-

 .دمیکردن اشتباه بود پس خودم رو جلو کش سکوت

 !دمیسنگ د کهیت هیاسم مامانمو رو  یباشه ول یاتفاق دیشا-

 .باال انداخت ییابرو

 ست؟خب مگه فقط اسم مامانت الهه-

 .رو باد کردم  لپم

 ست؟اسمش الهه  ی دونیاز کجا م -

 .زد  ی پوزخند

 .دمیکه سنگو د ییاز اونجا-

 .نشست میشونیپ ی رو ییکوچولو اخم

 که الهه اسم مامانمه نه الهام؟   ی حدس زد ی اونوقت چجور -
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 .بهم نگاه کرد  ه یاندر سف عاقل

 .د یصورتش کش ی رو یدست

 .گارسون بلند کرد و صداش زد   هی ی برا یدست

 :اومدن گارسون بهش نگاه کرد و گفت با

 ن؟ یاریصورت حسابو م-

 چشم-

از   ی کسر  ی رو تو  زینگذشته بود که چند نفر اومدن و م  ادیز

 یاومد و جلو  ی همراه با کاغذ  یجمع کردن..گارسون قبل   هیثان

 .گذاشت انیشا

 آقا  دییبفرما-

کاغذ    ی درآورد و رو  بشیچند تا تراول از ج  دنیبا د  انیشا

 .کرد میهم به گارسون تقد یگذاشت و انعام 

 م یهردو بلند شد انیو شا من



Page 450 of 1249 
 

 ر یممنون آقا روزتون بخ-

 ممنون از شما -

 .میبرخالف زمان وردمون بافاصله قدم برداشت  باهم

 .کنهی گذشته آدم رو دلسرد م  یگاه

 .شهیمانع م هی تیندونستن واقع یگاه

 .فاصله گذاشت هیثان نی ا ی برا قیگذشته و حقا نیهم

 د یسرخ و سف  نشیریش  ی زده شد نه من از حرف ها  یحرف  نه

 .شدم

در رو برام باز    ی جنتلمن واقع  ه یموقع سوار شدن مثل    یحت

 .من ی نگفت بانو ینکرد، حت

 .نشست نیماش ی صدا تو یب

 .در رو باز کردم و سوار شدم منم

 ؟ی چرا سکوت کرد-
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 .رو روشن کرد نیماش 

 بگم؟ هوم؟  یچ ی خوایم-

 :بگم ادامه داد ی ز ی چ نکهیا بدون

 !بهت بگم زارویچ ی که بعض شمیم  مونیدارم پش-

[11.08.21 14:08] 

#part189 

 قولش بزنه؟   ریز  خوادیکردم، اول قول داده بعد م زیر چشم

 .شدم  مونیبهش حمله ور بشم اما پش خواستم

 .رخش دوختم م یرو به ن نگاهم

 !گمی نم یچیه  گهید  دیباشه ببخش-

 .رو عوض کرد و به حرکت افتاد دنده

 .حاال شد-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف



Page 452 of 1249 
 

 یداشتم تک تک موهاش رو بکشم، اه چقدر رو مخ   دوست

 .شده بود

 !رو مخِ جذاب  آدم

 .دمی رخش کش  میاز ن چشم

 .آهنگ خوب هیبذار -

  ن یماش  ی فضا  ی آهنگ شاد تو  ی بودم که صدا  ره یخ  ابونیخ  به

 :پخش شد

 برات ره یشهرو به پات آخ دلم م  نیا زمشیریم-

 اد ینه بخند بهت م شهینم ی نخند  ی نجوریا

 جان تو فقط لب تر کن قربان جان

 برام  ییالال ی برام شد  ییایمثه رو آره

 خوام ی نم یچیه  گهی باهام د یآروم  نمتیبیم

 هر آن شم یجان دارم عاشق تر م جان
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 دمت گرم   ی دلمو برد ی زد  وونتموید آخه

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم  زده

 نور ماه تو ساحل  ری شبو با هم ز ه یکمه کم  کمه

 یماله خوده خوده خودم  یبه همه عاشقم یبگ

 "شب موهات-یزمانوسفی"

 .بود یزمان وسفی ی آهنگ ها  عاشق

 .آرامش محض بود صداش

م  یزمان گوش  هاش  اهنگ  به  خوب  سپردمیکه  بهم   یحس 

 .شد یمنتقل م

 .کنه مینبود که وارد غم و ناراحت ی جور
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 .فرو رفته بودم یقیعم ی کنجکاو ی و من تو روندیم داشت



Page 454 of 1249 
 

 زد؟ینم یحرف چرا

کل  تو م  زیچ  یمغزم  ا  کرد،یگذر  از    ی سکوت چ  نی قصدش 

 بود؟

 .پارک کرد  ی کنار دمیکش  ی کالفه ا پوف

 شو  ادهیپ-

 .تکون دادم ی سر

 رو بگه؟  تیواقع خواستیم نجا یرو به پارک آورده بود، ا من

 !اره یگوشه دخلمو ب هی خوادیم نکنه

 .شدم ادهیپ نیم رو پس زدم و از ماشمزاحم و احمقانه افکار

 .شد ادهیهم همراه من پ انیشا

 .می به سمت داخل پارک رفت باهم

 ؟یبگ ی واخی هنوز نم-

 :انداخت و جواب داد بشیج ی دست تو خونسرد
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 م؟ی ن یبش ی ذاریم-

 .آره تکون دادم  یبه معن ی سر

 .نشست و من هم کنارش نشستم یمکتین ی رو

 .ام گذاشتمچونه  ریز دست

 .شنومیخب، م-

 .کرد ی خنده ا تک

 چند بار بگم عجول نباش؟ هوم؟-

 .دمیکوب نی اعتراض پام رو زم  ی نشونه به

 .ترکمی دارم م گه،یبگو داه -

 .دیخند آروم

 ؟ یاز فضول-

 .رو باال دادم ابروهام

 ی نچ، کنجکاو-
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 ه؟ یفرقشون باهم چ-

 .لب زدم طنتی باال انداختم و با ش ی ا شونه

 .نمی بگو بب گهیخب د گه،ید گهید-

 کنمیسکته م  ی دارم از کنجکاو بخدا
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 .بغلش پرت شدم ی که تو د یرو کش دستم

 .زمزمه کرد ی م نشست و خدانکنه ارو شونه  دستش

 .دادم و لب زدم رونیرو ب نفسم

 ؟یشروع کن ی خواینم-

 .شد  رهی منتظرم خ ی هاچشم به

 شروع کنم؟ ویچ-

 .کرد یم مکالفه ذاشتی سر به سرم م داشت
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 .شروع کن زهرمارو

 .یاله  ی ریبگ حناق

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 ییی چ ی بابا ه یچیه-

 .داد زدم بایتقر

عجول و رو    ی که من همباز  دونستیگرفته بود، اما نم  شیباز

 .میمخ

 ؟ ی پسر خوب؟ من رو مسخره خودت کرد ی زهرمار دار  آخه

دست  دیخند  آروم روو  رو  بهش    مکت ین  ی هاش  و  گذاشت 

 .زد  هیتک

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .زبونتو  رنیبگ گل

 !ای به حرف ب خب
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نظر    کردم ینم  ی اصرار  گهید به  تر  مشتاق  هرچقدر  چون 

 .کردیجون به لبم م شتر یب اومدمیم

درحال  مثل سع  یخودش،  خونسرد  یکه  رو حفظ   م یداشتم 

 .زدم هیتک  مکتیکنم به ن

 .بهم نگاه کرد کنجکاو

م  حاال فضول  گهی حتما  از  م  یتااالن  کامال   کردی دق  االن  و 

 !افتاده یخونسرده انگار نه انگار اتفاق

 .رم یاحساساتم رو بگ  ی جلو تونمینم  کردی فکر م هه
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 .من رو نشناخته بود هنوز

دخترها  کردیم  فکر م  ی مثل  وا  م   دمی اطرافش  اجازه   دمیو 

 .کنه میحرص
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روبه رواش   ینگاه  مین به  به من  بدون توجه  انداختم،  بهش 

 .شد  رهیخ

 .شروع به حرف زدن کرد یحرکت ناگهان کی ی تو

 کجان؟ تیو پدر تی خونواده مادر-

بود من رو اومده    ؟یچ  یعنیهم قفل کردم،    ی رو تو  دستم

 !اه پرسه؟یبازخواست کنه؟ چرا از من سؤال م

 !؟ی جواب بد ی خوایم ی نجوریچرا؟ ا-

 .خم شد نییپا به

 !ی ریسؤاالمو جواب بده تا سؤاالتو بگ-

 .صورتم جا خوش کرد ونیم ی زیر اخم

 .ان یآقا شا یکن یی که ازم بازجو  امیب یتو نگفت-

 .رو بهم دوخت نگاهش

 ؟ ینکن ی بار لجباز هی شهیم-
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 .آغوشم گرفتم ی رو تو دستم

 کردم؟  ی باهات لجباز یمن کِ ؟ی لجباز ؟یچ-

 !؟ی نکرد ی لجباز یکِ-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 !یوقت گل ن-

 .رو ازش گرفتم  روم

 انه؟ی ی دیجواب م-

 :کردم که بازم گفت سکوت

 .یهارو بدون ت یواقع خواستمیکه م یکنیم مونم یپش ی دار-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 :به ضرر خودم بود پس گفتم زهای چ نیا نگفتن
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خونه بوده، مامانمم بخاطر بابام خونوادش رو    م یتی  ی بابام تو-

 دادنی خونواده پولدار بودن و اجازه نم  هیترک کرده. چون از  

 !مامانم با بابام ازدواج کنه
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 .باال انداخت ییابرو

داشت صداقت کالمم  یبود انگار که سع رهیچشم هام خ ی تو

 .رو از چشم هام بخونه

 .دهنم رو قورت دادم آب

 .کردیم تمیبشه اذ رهینفر بهم خ هی نکهیا از

 ؟یکنی نگام م هیچ-

 .از صورتم گرفت چشم

 ؟ی اجازه خوند ی اون نامه رو ب-

 .انداختم نیی و چشمم رو پا دمیرو گز لبم
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 !شانس یخشک به

 ده؟ یفهم یعنی

 :نخورم گفتم یدست  کی نکهیا ی برا

 !؟ی چه نامه ا ؟یچ-

 .زد ی پوزخند  انیشا

م- ا  یکنیفکر  خونه  و   ی تو  شنود  بدون  هست  کامران  که 

 کنم؟یم یاتاقم زندگ ی تو  نیدورب

 ؟یچ یعنی-

 .متعجب شده بودم زدم،یتند پلک م  تند

 شد آخه؟  ی نجور یخنگ چرا ا ی دختره  ی دردسر افتاد  تو

  ی و نامه رو برداشت  ی کرد  یفضول  ی چجور  دمید  نکهیا  یعنی-

 .شیخوند

 .انداختم نییرو پا سرم
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 .نگاه کردن بهش رو نداشتم ی رو

 !انقدر حواس پرتم آخه؟ چرا

 !نداشتم ی قصد بد-

 .زد  ی پوزخند

م- م  یکنیفکر  شک  زنده    کردمی اگه  االن  بده  قصدت  که 

اگه    ؟ی بود نفس   هیهوم؟  االن  داشتم  شک  بهت  درصد 

 .نایسار ی دیکشینم
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 .کردم یترس قالب ته از

 خالفکاره؟  نکنه

 حرف رو زد؟   نیچرا ا ی وا

 .کنم  سی بود خودم رو خ  کینگاهم شد، نزد  ی ترس تو   متوجه



Page 464 of 1249 
 

  .دوپهلو زدنش  ی وارش، حرف ها دیو تهد یبرزخ نگاه

 !یکامران اله ی گرم بخور نیزم به

 ؟یکنیم یچرا فضول  یترسیانقد م یوقت-

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 .خب ادهی ز میکنجکاو-

 .کرد ی خنده ا تک

 تو چاه؟  ی خودتو بنداز شهیم لینچ نچ، دل-

 .کردم صداش نرم تر شده بود حس

 .جذابش لبخند بزنم ی کردم به صدا یسع

 .دمیرو گز لبم

 !گهی د هیکنجکاو-

 .کنهیم ونهید آدمو

 .کرد ی خنده ا تک



Page 465 of 1249 
 

 .کردنا به ضررته  ونهید نیا -

 کرد؟ یم دیتهد ایلحنش دوستانه بود  حاال

 ؟ یمنف ایحرفت مثبته  نیا-

 .پا انداخت  ی رو پا

 ؟ یکنیفکر م یخودت چ-

م  ی ا  شونه اگه  خب  انداختم،  م  دونستمیباال    دم یپرسیازت 

 جناب؟ 

 کردم؟ یسؤالو م نیا دونستم یاگه م-

 .دی به گردنش کش یدست

 ی شد  چمی که باوجود خوندن نامه بازم پاپ  یخب بانو درحال -

 .ی سؤال بپرس یالک  یممکنه الک

 .دمیخند آروم

 .ست ین یبود ازم عصب معلوم
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 !اوردیبود و به روم نم  دهمیشا
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 .دمیبه صورتم کش یدست

 رونیداشتم خودم رو از فکرش ب  یسع  دم،یکش  ی کالفه ا  پوف

 .ارمیخودم ن ی بکشم و به رو

 .کردمیم  ی شدم و با ناخون هام باز رهی روبه روام خ  به

 .است  بیندانستن ع  ستین  بی ع  دنیسؤال نپرس  گه،یخب د-

 د یخند آروم

 بانوـ  یگیشما که راست م-

 .اوردمیاز عزا درم یدل دی با گهی نم ایزود  نیکه به ا حاال

 .می بخور اریب زیچ هیخب پاشو -

 .گرفت مکتیاش رو از ن هیتک
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 ؟ی خوریم یچ-

 .دم یرو بهم مال  هامدست

 !اوم، پشمک -

 .دیخند آروم

 .یپشمک؟ اوک-

 .انداخت ینگاه بهم

 ؟ی ایخودتم م-

 :رو باال انداختم و گفتم  ابروم

 .نچ، ناموسا حس ندارم-

 .گفت ی باشه ا شدیکه بلند م  یدرحال

 .امیمواظب خودت باش تا م-

 .باشه توهم-

 .جدا شد ازم
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  دا یش پتا سر و کله   رفتمی فکر بودم و با خودم کلنجار م  ی تو

 .شد

 .صورتم گذاشت ی کرد، پشمک رو جلو نگاهم

 .بخورش تا بگم -

 .تکون دادم و به پشمک حمله ور شدم ی سر

 .از تموم کردنش به طرفش برگشتم بعد

 !خب، بگو-
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 .شد  رهیرونش گذاشت و به رو به رو خ  ی رو رو  آرنجش

 .رو محکم فشردم  فمیک ی دسته 

 .ا یبه حرف ب  اوف

 .لب ازهم باز کرد   باالخره
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 بود؟  یربط گردنبد و اسم مامانت کنار اسم الهام چ  یدونیم-

مبارکم    ی شده بودم اما به رو  یحرص  پرسه؟ی باز سؤال م  واه

 .لب زدم یآروم ی صدا  با اوردمین

 دم؟یپرس ی ازت م دونستم یاگه م-

 :نگاه کردن بهم گفت بدون

 .ستین دیبع ی زی از تو چ-

 .سکوتم ادامه داد  دنیزدم که با د  یزورک  لبخند

 !مامان تو و مامان من خواهرن-

قولنج   ی برگشتم که صدا  ی دفعه به سمت برگشتم جور  کی

 .دمیشنیگردنم رو به وضوح م ی ها

 ؟یزنیم  یچه حرف یمتوجه ؟یگیم یچ  ی دار ؟یچ-

  ده یتوش د  یاز شوخ  ی و نشونه ا  ی خونسرد بود و جد  افشیق

 .شدیم
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اون   دیبهم دارن؟ شا  یبزن، مادرامون چه ربط  یحرف  هیخب  -

 !بوده یگردنبد اتفاق

 .زد  ی پوزخند

  ؟ ی ستیبهت بگم، مگه دنبالش ن  تویزور نزن بچه، قرار شد واقع-

 هوم؟ یکنیپس چرا انکارش م

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 بگم؟ یاالن چ اه

 .مامانم خواهر داشته باشه ستین ممکن

ا  به خونواده  داره.  خونواده  اون  زدم،  تشر  که   ی خودم 

 !به عشقش بشه دنیمانع رس خواستنیم

 .دمیکش یقیعم نفس

[11.08.21 14:08] 
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 .دستم گرفته بودم ی رو تو سرم
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باهم خواهرن سخت بود و    انی مادر من و مادر شا  کهن یا  هضم

 .آزار دهنده 

 .هم فشردم ی رو محکم رو چشمم

م  سرم درد    جور ن یهم  قیحقا  ی هیبق  یعنی  کرد،ی افتضاح 

 دردآور هستن؟

 .ی دیادامه نم-

 .داد مهیو به خودش تک  د یرو کش دستم

 بهتره  ی نجوریا-

گذاشتم و بهش گوش    شنه یس   ی زدم، دستم رو رو  ی لبخند

 .سپردم 

 !بگم، پس گوش کن؛ حله؟ اتیبا جزئ کنمیم یسع-

 .گفتم یآروم ی باشه

 .شروع کرد دمی بهش گوش م دیفهم یوقت
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 ...خب مادر تو و مادر من-

 .کرد یکوتاه مکث

صداش گرفته شد و نفسش کشدار    د،ی کردم دستش لرز  حس

 .شدن

 .ادامه داد ی بم و گرفته ا ی صدا با

 .عاشق دونفر شدن-

 .باال انداختم ییابرو

 .دادم پس ساکت موندم حی رو ترج سکوت

مرفه- قشر  از  نم  یچون  کسا  تونستنیبودن،  که    ییبه 

 .دوسشون دارن برسن

شونه   ی دست هاش که رو  کرد،یم  تم یصداش اذ  ی لرز تو  هنوز

 .د یلرزیم حلقه بود م

 .دیکش یقیعم نفس
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اونا هرکار- نتونستن خونواده رو راض  ی خب  کنن   ی کردن و 

 .کننیمامانت همراه بابات فرار م نکهیتاا

[11.08.21 14:08] 
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 .دونستمیهارو م نیا خودم

 !پول بود؟ زیاجازه ندادن؟ مگه همه چ  چرا

 .نداره ت یانسان یهم پولداره ول کامران

 .دمیکش یقیعم نفس

 .یگفتیخب م-

 .تکون داد و شروع کرد ی سر

 ی که اگه جلو  فهمنیچون خونوادش م  شهیمادرم عقد بابام م-

 .کنهیونواده رو ترد مو خ  رهیمثل دختر بزرگشون م  رنیاونم بگ

 .کنهی تازه م ینفس
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 .کنهیبابام سه ماه بعد ازدواج فوت م -

 .دمیحرفش پر  وسط

 .امرزهیخدا ب-

 پدر و مادر خودتو نیممنون و همچن-

 .کردم ی تشکر

م- خگفتمیخب  تو  ییهوی  یلی.   ی آستانه  ی بابابزرگ 

وقت  ی ورشکستگ م  ی بوده،  م   شه یورشکست  و   اد یکامران 

 ...گهیم

 .شنیدست هاش مشت م دیحرفش که رس ی نجایا به

 .رهیو تپش قلبش باال م  شهیو داغ م قی عم نفسش

نجات دادن مال و منالشون، مادرم رو به عقد    ی در ازا  گهیم-

 .اره ی خودش درب

 .کرد سکوت
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 .لب زدم ی آروم ی صدا با

 خب؟-

زور  رو به   گذره ی مادرم که تنها چند هفته از فوت شوهرش م-

 !نجات ثروتشون ی برا  دنیشوهرش م

 .دم یکش شنه یس ی رو نوازش وار رو دستم

 !حرف زدن واسش سخته، حق داشت خب  کردمی م حس

 .مرگ باباش واسم گفت  درمورد

 پسرخالمه؟  انیشا االن

#part199 

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .برام سخت بود باورش

من خونواده دارم؟ خاله و پسرخاله دارم؟ مامان بزرگ و    یعنی

چ زنده   ؟یبابابزرگ  سع اونا  ا  ین؟  از  دست    ن یکردم  فکرها 
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برام    زهارویچ  ن یگوش بدم که سخت تر  یانی بردارم و به شا

 .کردیبازگو م

م - ازدواج  دن  کنن،یباهم  به  منم  فکر    ام یم   ایخب  همه  اما 

کامران! مامانم بخاطر  خودِ    یمن بچه کامرانم. حت   کردنیم

واقع  تمونیاذ  نکهیا رو نگفته بود و خودم هم چند    تینکنه 

 .دمیرو فهم تی ماهه واقع

 .باال انداختم ییابرو تک

 ؟یپسر خالم یعنی-

 .فشرد شنه یس ی و سرم رو رو دیخند آروم

 ؟ی دوست ندار ،ی انگار-

 .دمی تنش رو نفس کش  عطر

 ؟ باشم  شی که من دوم خوادی پسرخاله جذاب نم یک-

 .دیسرم رو بوس ی و رو دیخند آروم
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 بگم؟ شویبق-

 .دمیکش یخطوط و اشکال نامفهوم شنه یس ی رو

 .شروع کن گهیساعت د مین م،یفعال استراحت کن-

 .خودش فشردم به

 .داشته یحرفم آمادگ  نیا ی برا انگار

 .هینظر خوب-

 .زدم ییکوچولو لبخند

 .به بدن مبارکم دادم یآغوشش در اومدم و کش و قوس از

 .بردم ی لذت م  شدیاز نگاهاش که بهم م  کردیبهم نگاه م   رهیخ

بهم خ  دوست ها  نگاه هاش   ره یداشتم ساعت  از  و من  بشه 

 .لذت ببرم

 .و رو کرده  ری دلم رو ز ی در چه حد دونستیم کاش

[11.08.21 14:08] 
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 .کمرم نشست ی گود ی رو  دستش

 .شدیرد و بدل نم نمونیب  یو حرف کردینوازشم م  آروم

 ییهاکه حرف   ی کس  ی برا  بود،یراحت تر م  ی نجور یکنم ا  فکر

  خورد ی ش برممردونه  رت ی و به غ  دادی رو زده بود که آزارش م

 .گرفتیو قلبش رو هدف م

 .آروم شد و دستش بند بازوم شددستش   حرکات

 تو بغلم؟ ی اینم-

 .زدم  ی کیکوچ لبخند

 !چرا که نه؟ من از خدامه-

 .دمیگلو خند ی تو

 .د ییو موهام رو بو دیسرم رو بوس ی رو دم،ی بغلش خز ی تو
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ش قفل کردم. آخه بهتر از  مردونه  ی دست ها  ی رو تو  دستم

باشه؟ آرامش االنم رو به وجود گرم    تونستیم  یلحظه چ  نیا

 .بودم ونیمد انیشا

 .کردی شصتش دستم رو نوازش م باانگشت

 !یتو فقط مال من-

 .شدی آب م ی دلم انگار هزار تا کارخونه قند ساز تو

 .و لب زدم  دمیرو بوس شنه یس ی رو

 .مال خودتم-

 .کردم و ادامه دادم یمکث

 !یشمام تمام و کمال مال خودم -

 .خودش فشردتم به

 .میمال هم-

 .که دلم آب شد ی وا
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 .عر بزنم یاز خوشحال خواستیم دلم

 .چقدر قشنگ بود انیکه وجود شا ی وا

ن  یزندگ  ی ادامه   ی برا شا  ازی بهش  به   ی انقدر  انیداشتم، 

 .دادیدلبسته شده بودم که فکر بدون اون بودن عذابم م

 شروع کنم؟-

 .رو محکم تر گرفتم  دستش

 آره، بگو -

[11.08.21 14:10] 
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 .بغلش بودم ی تو لش

م  هوا صورتمون  و  بدن  ناشدن  خوردیبه  وصف  لذت  رو    یو 

 .دادیم هیبهمون هد

تا خودش شروع کنه، شا  سکوت بودم  براش سخت    دیکرده 

 .ی هرچ ایبوده 
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که سفت و محکم در آغوشم    ی رو صاف کرد و درحال  صداش

 :گرفته بود شروع کرد

با صورت   شدمیسالها گذشت بزرگتر شده بودم، هرروز بلند م-

که   کردیمنو قانع م  یول  شدمی مامان روبه رو م  ی کبود شده

. اونموقع بود دمیرس   یبه هجده سالگ  نکهیخورده. تاا  ییبه جا

 .که شاهد جنگ و دعوا ها بودم 

م وارد کرد که دردم گرفت. از درد لبم رو بهم به شونه   ی فشار

 .فشردم

و بابارو از مامان    نشونیب  رفتمی. مزدی هرروز مامانم رو کتک م-

  نکه یکارم شده بود محافظت از مامان، تاا  گهی. دکردمیجدا م

 .شد ضیمامانم مر

 .ام یباعث شد به حرف ب ش یکرد، سکوت طوالن سکوت

 ؟ی ای ضیچه مر-

 .سرطان-
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 .باال انداختم ییابرو

هم مادرش که    انیحتما سختشون بوده، هم شا  رم،یبم  یاله

 .م بودخاله 

بود    دن یسؤال پرس  دونستمینم بازهم    انهیدوباره درست  اما 

 .دمیپرس

  ؟یسرطان؟ چه سرطان-

 .دیکش  ی کالفه ا پوف

 رحم-

 .چه بد اه

 خب االن خوبه؟-

اونجا رحمش رو درآوردن و وضعکایآره، بردمش آمر-   تش ی. 

  کنه یم  دشیبهتر شد و خب، حالش کامال خوب شد خطر تهد

 .رفت نی اما سرطان از ب

[11.08.21 14:10] 
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 .من بودم که سکوت کردم  نیا نبار یا

 ه ی  ی بود، سرطان رحم داشته و رحمش رو برداشتن برا  سختم

 .باشه یجی مرگ تدر تونهیزن م

 .رفته ن یاز ب شی زنانگ

 .نخواهد داشت ی بچه ا گهید

 .که شروع به حرف زدن کرد دمیلبم کش ی رو رو زبونم

بهونه طالقش    نیکه مادرم رحمش رو درآوردن بابام به ا  یوقت-

 .. کارم رو اونجا توسعه دادممیرفت   کایو منم با مادرم به آمر  داد

 .باال انداختم ییابرو

د  ونی م  شدیم  کاش بگم خب  و  بپرم  باش   گه،یحرفش  زود 

 .حرفتو بزن

 .نیکاف  نایفعال هم-
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 .زده از آغوشش خارج شدم بهت

 .بگو شمیبق انیاه شا-

 :شده بود گفت ره ی که به چشم هام خ  یدرحال

 مونه؟ یخودمون م نیاعتماد کنم باز کجا  -

 .نشوندم میشونیپ ی رو  ی گنده ا اخم

 !ه؟ یمنظورت چ -

 .شدی م نییصورتم باال و پا ی چشمش رو مردمک

 ؟ی دینفهم یعنی-

 میبود  سیتو ف  سیکه روبه رواش بودم، ف  یرفتم و درحال  جلو

 .لب زدم

 .نچ، تو بگو من بفهمم-

 .کمرم گذاشت ی رو رو  دستش

 ن؟ینباش یکیاز کجا معلوم با کامران -
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 .زدم   ی پوزخند

 .منم به تو شک کنم دیکه با هینجوریاگه ا-

 .کرد ی مقابلم اخم در

 مشکوک بشه؟ تونهیفقط خودش م کنهیم فکر

[11.08.21 14:10] 
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 .به صورت اخموش زدم ی پوزخند

پا    پرستمشیکه م  یبه کس  ی اعتماد بود؟ من چجور  یب  بهم

 شدم؟یم الشی خیب  ی بزنم؟ چجور

 تونستم؟ی مگه م آخه

کمرم برداشت. از جام   ی عقب برگشتم و دستش رو از رو  به

 .بلند شدم

 .گهید میبر-
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 .نشوندم  مکتین ی رو گرفت و رو دستم

 .قهر نکن نیبش-

 .دمیکش رونی از دستش بدستم رو  بااکراه

 .لب زدم بااخم

 !رینخ-

 .زدم   ی پوزخند

 چرا قهر نکنم؟ هوم؟ -

 .صورتش نگاه کردم  به

من چرا از پشت بهت خنجر بزنم؟ اصال به فرض مثال من  -

منو    نم؟ی خواهر مامانم توطئه بچ  هیعل  تونمیم  ی عنی  م،یآدم بد

 ؟ی فرض کرد  یچ

 .انداختم نییرو پا سرم

 ...آخه... من... من-
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 .منتظرش لب زدم ی به چشم ها رهی کردم و خ یکوتاه مکث

  ی کیبا کامران دست به    تونمیآخه من اون همه عاشقتم، م-

 بشم؟

 .تر اومد  جلو

 ؟یعاشقم-

 !ثابت کن-

وقت  ییابرو انداختم.  قبل   یباال  مثل  داشت حسم  بهم شک 

 .شک دارم  مونه؟یم

معلومه که    شه؟ی که شک توش موج بزنه، رابطه م  ی ا  رابطه

 !نه

[11.08.21 14:10] 
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 کردم؟ یرو ثابت م  یچ

 که دور دهن مشخص باشه؟  هیحس و عاشق بودن ماست مگه
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 .شد  جادیصورتم ا ی رو  ی زیر اخم

 .یبهت عشق و عاشق لعنت

 .موهام فرو بردم  ی تو یدست

 ه؟یعشق ثابت کردن-

 .زد  ی پوزخند

 !طرف مقابل مشکوکه آره یوقت-

 .زمزمه کردم   شدمی که از جام بلند م  یدرحال

نفر توش شک داره همون بهتر وجود نداشته   هی که    ی رابطه ا-

 !باشه

 .پا انداخت  ی رو پا

 .پس بخاطر مادرت و پدرت کمکم کن-

 !باال انداختم، پدر و مادرم؟ ییابرو

 .طرفش برگشتم به
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 .ی اریزبونت ب  ی اسم اونارو رو ی حق ندار-

 .بغلش جمع کرد ی کرد و دست هاش رو تو  یاخم

 !نا یسر جات سار نیبش-

 .به کمر شدم دست

 ؟ ی دیچرا به من دستور م  ؟یهست  یمگه تو ک  نم؟یچرت بش-

 .لب زدم یعصب  ی شدم و باصدا  یهو عصب کی

چ- همه  معلوم  کجا  ن  زی از  شاست؟یدروغ  داره    دی !  کامران 

 .یو تو دروغگو باش گهیم قتویحق

 .از جاش بلند شد  تیهاش تا حد ممکن باز شد. باعصبان  چشم

 !اون شی گمشو پ  ی هر  ی به اون اعتماد دار یلیاگه خ-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 !ستیحداقل مثل تو ن رم،یم-
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از حرفم نگذشته بود که طرف چپ صورتم داغ شد    نیم  کی

 .و سوخت

 .رو به سمتش برگردوندم   میلیتعجب سر کج شده در اثر س  با

 ؟ ی کرد یتو... تو چه غلط-

[11.08.21 14:10] 
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 .شدم رهیبهت بهش خ  با

کار رو ازش نداشتم، لکنت گرفته بودم و هضمش    نیا  انتظار

 .سخت بود یلیبرام خ

گونه  دستم به  شارو  و  بودم  گرفته  نگاه   یبرزخ  انیم  بهم 

 .کردیم

 :گفت  نیخشمگ  شدیباز و بسته م  شی نیب  ی هاکه پره   یدرحال

بهم    فیاالج  تونمی درمورد مادرم و گذشتش م  یکنیتو فکر م-

 ببافم؟
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 .بهم نگاه کرد یعصب

 رتم؟یغ یهااان؟ من ب ی درموردم کرد ی چه فکر-

 .موهاش فرو برد ی تو یدست

 .دم یکش ی شده بود، پوف کالفه ا ونهید  بیعج

 !اشتباه کردم؟ اه لعنت به من یعنی

 .نگفتم ی زیچ   نیمن همچ-

 .دی لرزیم تی بود و صداش از عصبان یعصب

  ه یبودن که    ی ز یهمم؟ آخه حرفام چ   ؟یگفت  یچ  ی دیفهم-

 !آدم بتونه درموردش دروغ ببافه 

 .ستادم ی روبه رواش ا قای رفتم و دق  جلو

 .قلبم اشاره کردم به

  ی قلبم و احساساتم رو به باز  ی دار  ؟یگفت  یتو چ  یفهمیم-

 !ی ری گیم



Page 492 of 1249 
 

 .دیچک  نییاز چشمم پا  یهم بستم، قطره اشک  ی رو رو  چشمم

 !هدف گرفتم و توهم احساسات و عواطفمو  رتتویمن غ-

 .رو گرفت  دستم

 .ستین ی االن وقت لج باز-

 !کنه؟ یمعذرت خواه تونستینم د،یکش یقیعم نفس

 .میهردو اشتباه کرد-

 !بره یم یعجباااا پس به اشتباهاتش پ  اوه

باش  دیبا- هم  بخاطر    م،یکنار  بلکه  نه!  خودمون  بخاطر 

 .خونوادمون

 .رو به دندون گرفتم لبم

رو بدون کم و کاست واست    دونمیکه م   ییزای همه چ  نیبش-

 .کنمیم فیتعر

[11.08.21 14:10] 
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 .دمیرو گز لپم

تکون دادم و کنارش    ی سر  کردمی نگاهش م  رهیکه خ   ی درحال

 .نشستم

 :کرده گفت زی لبش رو خاروند و چشم ر  کنار

 !ین یش یم شهیم تی تا بحث فضول -

 شدم؟ یم  تیواقع الیخی ب ؟یرو جلو دادم، پس چ لبم

 .زدم  مکتیرو به ن مهیتک

 !گذشته محروم کنم پسرخاله؟  دنیخودمو از فهم  ؟یپس چ-

 .دیزانوش گذاشت و آروم خند  ی رو دست

 !نچ محروم نکن دختر خاله -

 .که من پسرخاله گفته بودم گفت یلحن نیخاله رو ع   دختر

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم
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 !؟ی دقم بد ی خوایم-

 .بهم نگاه کرد تنها

 .آغوشم گرفتم و تخس لب زدم  ی رو تو دستم

حله دقم بده سکته   یدختر خاله بش  یب  ی خوایاگه م  یاوک-

 .کنم

 .لبم نشست ی رو  دستش

 .خدانکنه  سیه-

 !چشم هاش نگاه کردم، کثافط جذاب به

 .روبرداشت  دستش

  سا ی پل  شی شرکت ساخت و ساز دارم. چند ماه پ  هیخب من  -

 .شم یاومدن پ

 .باال انداختم ییابرو

 چرا؟   س؟یپل
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 .دم یذهنم رو ازش پرس سؤال

داد پسرخالم   یداد ب   ی ا  ؟ینکنه کار خالف  ؟یواسه چ   س یپل-

 !مجرمه 

 :فک زدنم خسته شد که اعتراض کرد وقفهیب از

 حرفمو بزنم؟  ی ذاریچرا نم-
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 .دم یبر سرم که بازهم ر خاک

 !یو مجلس کی ش یلیخ اونم

کوچه  خودم به  عل  ی رو  تکون    یمعروف  رو  پام  و  زدم  چپ 

 .دادم

 !کنجکاو شدم خب

 .بودم لب زدم رهیکه به روبه رو خ   یدرحال
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 .ادامه بفرما د،ی خب ببخش-

ب  ینگاه  مین انداخت و شروع کرد،  به   چارهیبهم  امروز جون 

 .لبش کردم

کار خالف بود،    ی . کامران توشمیاومد پ   سیپل  گفتم؛یخب م-

 .نایقاچاق و ا

 قاچاق؟  ییییاندازه استکان گنده شد، چ چشمم

 قا... قاچاق؟! نکنه قاچاق دخترر؟-

 .کرد ی خنده ا تک

  لم یقاچاق دختر نه، ف ،یتو دهنت خفه ش زنمی م یکی نبارو یا-

 ؟ ینیبی م ادیز

 هو،ی  ادیکنم؟ حرفم م  کاریحدقه چرخوندم، خب چ  ی تو  چشم

 !اد؟یبگم ن

باب   شتریاوووف تا دلت بخواد، حجم باال ب  ؟یقاچاق چ پس  -

 !لمهیم
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 .نثارم کرد و لب زد ییپرو بچه

 .ی نیحجم باال بب   ی تو غلط کرد-

 .دمیاز موهاش رو گرفتم و کش ی ا تکه

 مگه فقط اونا حجم باالن؟  ست،ین یذهن منحرفان را باک-

 .نمیپاش بش  ی رو فشرد و مجبورم کرد رو  کمرم

 .شدم رهیرو دور گردنش انداختم و به صورتش خ  دستم

 ؟یبگ ی خوای م ی نجوریا-

 .باال انداخت ییابرو

 ؟ی بگم که وسطش جفتک ننداز ی پس چجور-

 .دمی برچ لب

 ؟ ی ریجلو جفتک انداختنم رو بگ ی نجوریا ی خوایم-

 .دیخند آروم

 .یکنیو سکوت م یشیفشار آدم م هیبا -
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[11.08.21 14:10] 
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 .گفتی م راست

 .ش بودمتحت سلطه کامال

 .کارم زار بود کردمینگاش م کج

 .پاش جابه جا شدم ی براش درآوردم و رو یزبون

 .دمیکش  ششی به ته ر یدست

 ؟یکنیشروع م-

 .تکون داد  ی سر

ست. اومدن که کمکشون کله گنده   ی از خالفکارا  یکیخب،  -

پل همراه  هم  االن  کامران    یمدرک  میدار  یسع  سی کنم،  از 

ببه تنها کس  میاریدست  م  یو  گاو صندوقش    یتو  تونهیکه 

 !ییسرک بکشه تو

 .شدم رهیحرف بهش خ یب



Page 499 of 1249 
 

 :رو فشار داد که گفتم  کمرم

 !نزدم که یحرف ؟یآخ چته وحش -

 .رو ازم برگردند کالفه

 فشردم کمر مبارکتو ی نزد یچون حرف-

 !نه یهمه جا دورب یکنم؟ وقت کاریخب من چ-

 .د یگلو خند ی تو

 .گمیاونم بهت م-

هم    نکهیا  نجام،یخب االن به خاطر رو شدن دست کامران ا-

 .باشم دیجامعه مف ی انتقاممو گرفته باشم و هم برا

 .خنده ریزدم ز یحرفش پق  نیباا

 !ی دیمف  شمینجوریبابا پسرخاله تو هم-

 .موهام فرو برد  ی رو تو  دستش
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حواسم بهت   شهیچون هم  ،یاشتباه نکن  نایخودم کنارتم، سار-

 !هست

 .کردم یاخم

. اگه یبهم گفت  ی چه نخوا  ی ناراحتم نکن، چه بخوا  ی نجوریا-

و    ی. اگرم عوضکنمیو کمکت م  کنمیکنارتو باشم سکوت م

پس    ،کنمیبلزم کار خودمو م  یبگ  میزی آدم فروش باشم هرچ

 .حرفا ناراحتم نکن نیباا
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 .بود رهیسکوت بهم خ ی تو

تهد  نیباا  هربار و  م  دات یشک  سکوت   سوختی ماتحتم  و 

 .کردمیم

 .گفت ی بود باشه ا ره ی که به چشم هام خ  یدرحال

 .دمت گرمه-
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 .برد و لب زد شنه یرو به طرف س سرم

 .استراحت کن -

بغلش    ی گذاشتم و تو  شنه یس  ی سرم رو رو  لی با کمال م  منم

 ه؟ یچ  نکارایگنده؛ ا ی ولو شدم، آخه دختره 

 .موهام نشست و شروع به نوازش کردنم، کرد  ی رو  دستش

 نمش؟ یبب تونمیمامانت کجاس؟ م-

 !نجایهم-

 :ازش جدا شدم و با ذدق گفتم هوکی

 نمش؟ ی بب تونمیپس م-

 .ابروش رو باال داد  جفت

 فعال نه، چون ممکنه به کامران لو بره-

 .آهان، حله-

 .رو فشرد باسنم
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 .با کامران نخواب گهید-

 .ابروم رو باال دادم طونیش

 بخوابم؟ یباک-

 !من-

 ان؟یبا شا دم،یگز لب

 .شد  سی فکر به رابطه هاش بهشتم نبض زد و خ با

چشمم   ی لحظه چشم هام خمار شد و برق شهوت تو  همون

 .معلوم بود

 !از خدامه -

 .بار باهات بخوابم ه ی خوادیم دلم
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 .رو به دندون گرفتم لبم
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 .کردیم کمیتحر حرفشم

ز  شیمردونگ  م  رمیرو  م   کردمی حس  لذت  چقدر  بردمیو   .

 !باشه آلدهیا تونستینفر م  کیوجود 

ب   دستم و  کردم  حلقه  گردنش  دور  ب  می نیرو  به    ش ی نیرو 

 .چسبوندم

 دوستت دارم؟  یلیکه خ یدونیم-

 :گفت طنتی باال انداخت و با ش ییابرو تک

 چقدر؟-

 .رو بازبونم تر کردم لبم

 .موهام سر خورد ونیهام م دست

 .که اندازه نداره ی انقد-

 .دیرو بوس مینی. نوک بد یگلو خند ی تو

 .عاشقتم ادیز یلیخ-
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 .گردنش تاب دادم ی وار رورو نوازش  دستم

 !فتهیوظ-

 .دست هاش فشرد  ونیرو م  کمرم

 ؟ی کردی م کاریچ یزبونتو نداشت نیا-

 .کمرم به وجود اومد خم شدم ی که تو ی اثر درد در

 .گرفتم ی آخ، زبون تورو قرض م-

 .دیرو بوس گردنم

 !بچه پررو-

 .دمیرو آروم گز اششونه

 !مال خودمه ه؟یمگه چ-

 .دیکش  یقیرو فشرد و نفس عم باسنم

 ؟یکنیکمکم م-

 .ستادم یپاش صاف ا ی رو
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 ؟یکمک؟ چه کمک-

 انه؟ی یکنیخب، م-

 .رو بهم فشردم لبم

 .دم یکنم، بعد منم قول م کاریبگو چخب، اول -

[11.08.21 14:10] 

#part212 

 !خواد؟یم نوایاز منِ ب یبودم که چه کمک کنجکاو

 بخواد نتونم انجان بدم؟ ی زیچ نکنه

 .داد رونیب قی رو عم نفسش

 .صورتم چرخوند ی رو تو نگاهش

 .رو کنار زد موهام

 !رو کردن دست کامران-

 .انیشا نی خنگ بود ا چه
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من از خدامه اون زشتو دستش رو بشه و بتونم از دستش    خب

 !کنم داینجات پ 

 .دمیخند آروم

بلکه   کنمیمن از خدامه از دستش خالص شم، به تو کمک نم-

 .به خودم لطف کردم نکاریباا

 .شد  دهیلبخند کش  هی لبش

 .خوشم اومد ن،یآفر-

 .دم یذوق خند با

 .بودم انیشدن از طرف شا دییکه چقدر مست تا ی وا

 ان؟یکنم شا کاریمن چ-

 .رو تنگ کرد  چشمهاش

 !یرنز و مکان گاو صندوق رو بفهم دیبا-

 ؟ ی اما چجور-



Page 507 of 1249 
 

 .انگشتش شکمم رو نوازش کرد با

 .یو گوش به زنگ باش  رکیز دیبا-

 من بگم؟   نارمیدنبالش باش، خودتو بهش بچسبون. ا  هیسا  مثل

 .رو ازش گرفتم  بااکراه

شدن، آخرش که    دایپ  یگیکه م  یمداراک  نی، مثال که اخب-

 ؟یچ

 .دادم رونیلرزونم رو ب نفس

  ی به راحت  دیخالفکاره، شا یگی کامران باهوشه و اونجور که م-

 !کنه هسرک یو کارمون رو  ادیب

 بخوره تونهینم یگوه چینترس ه-
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گفت و حرص کالمش آشکار    ظ یرو با غ  خوره ی نم  ی گوه  چیه

 .بود
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  کردم،یشناسناممه فکر م  ی خالفکار تو  هیاسم    نکهیبه ا  یوقت

 .زهی کرک و پرم بر شدیباعث م

 .، خودم کنارتمنترس  چکسی از ه-

 .دمی بغلش خز ی تو

به تو اعتماد دارم،  یندارم، ولم نکن  ویمن جز تو کس- . فقط 

 !ی ری وجودتو ازم نگ خوام،ی .  من تنها تورو مینابودم نکن

 .دیرودور کمرم حلقه کرد و سفت به آغوشم کش  دستش

 .دیو موهام رو بوکش دیسرم رو بوس ی رو

 !میکنار هم  یو درهرحال شهیهم-

  .دمیگز جانی رو از ه لبم

شه تورو    جادیواست ا   ی دردسر  نکایبدون ا  تونستمیکاش م-

 .از دست کامران نجات بدم 

 .نکنه لب زدم تینشه و خودش رو اذ تی اذ نکهیا ی برا
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 !واسم کم از بهشت نداره یکه توهم هست ییجا-

جمله صورتم   نیبه مزاقش خوش اومده بود و با گفتن ا  حرفم

 .رو بوسه بارون کرد

  ن یو من از ا  دی و از ته دل من رو بوس  کردینگاهم م  ه یثان  هر 

 .شدمیکار و برخوردش غرق در لذت م 

 ؟توله-

 اش گ گذاشتم که گفتم؟ نهیس  ی رو رو دستم

 ؟ جونم-

 .اد یبمش باعث شد لبخند به لبم ب ی صدا

 .خوامتیم یلیخ-

 .دادن ذوق کردم  تاپی که بهش ت ی خر نیع

 !خوامتی م یلیمنم خ-



Page 510 of 1249 
 

االناست که له   کردم یکه حس م  ی ، جورخودش فشردتم  به

 .بشم
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 .کردمیشده بودم و خودم رو لوس م زونیگردنش آو از

 .دمیمال شنهیرو به س مینیب

 .دیخند آروم

 وروجک؟   یکنیم کاریچ-

 .کردم و ازش جدا شدم ی خنده ا تک

 .مالمی بهت م موینیب-

 .رو پشت گردنم فشرد   دستش

 !ی بریتوله سگ، دلمو بدتر م-

 .دمیگز لب
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 .کنهینم دا یورود روپ  دیکل یکس ی نجوری ا کنمیخوب م-

 .پاش بلند شدم ی رو از

 .رودرست کردم، اونم بلند شد وضعم

  ان یبه شدت شا  زد،یبود وبهشتم نبض م   س یشورتم خ   داخل

 .خواستمی روم

 .دمیبه چشمم کش یدست

 .دستش محکم گرفت ی رو تو دستم

 ؟ ی کجا بر  خوادیدلت م-

 .مخونه. خسته-

 .بود رهیسرتاپا بهم خ  از

 .بذارتت رو کولش و فرار کنه  کنهیآدم هوس م -

 .که ادامه داد  دمیخند زیر

 !ی نیکه سنگ فیح یول-
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 .وارد کردم شنهی به س ی ا ضربه

 !از پر کاه سبک ترم نه؟ی واه کجام سنگ -

 .دیخند زیر

 هندونه  یگی توکه راست م-

 .تا بناگوش وا شد شمین

 من؟  اریخ ی ا ییگویچه م-

 .مشت هاش گرفت  ی رو تو منه یس

 !خوشمزه السی دوتا گ نیا ی من فدا-
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انواع و اقسام   میدادی رو برداشت و فکر کنم ادامه م  دستش

 .میدادی نسبت م گهی رو بهم د وهیم
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  ش ی خوردم که باعث شد مردونگ  یپاش تکون نامحسوس  ی رو

 .چاک بهشتم بره نیب

 .زمزمه کرد یظ ی هاش رو بست و آه غل چشم

 ؟ی توله ا یدونستیم-

 .باال انداختم ی ا شونه

 !زمیهوس انگ-

 .فشارم داد شی مردونگ  ی رو فشرد و رو  کمرم

 .یباش زیهوس انگ دیمن با ی نه، تو فقط واسه-

 .م وجودم پخش شدبلکه لذت تو تمو ومد،ی تنها دردم ن نه

 !راست کن ی نجوریتوهم فقط واسه من ا-

  ره یخ   منه یخمار شده به س  ی کرد و با چشم ها   ی خنده ا  تک

 .شد

 !کنهیمن، ساالر فقط واسه تو قد علم م ی چشم بانو-
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 .دمیرو گز لبم

تو  ش یشهوت  تونستمی م  نکهیا رو  لذت  وجودم    ی کنم حس 

 .کردی چند برابر م

 .دمیکش یقیعم نفس

 .اطراف پارک خلوت نگاه کردم به

 اد؟ین یکس-

 .رو باال داد ابروش

 .ادینم ینچ کس-

 .شدم کینزد بهش

 خونه؟ مینر-

 .هاش رو تنگ کرد چشم

 دلت واسه خونه تنگ شده؟-

 .شدم رهی بهش خ ه یاندر سف عاقل
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 .ممکنه شک کنه ی نجورینه، فقط ا-

 .گفت یآهان

 .میبر یاوک-
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 .پاش بلند شدم ی رو از

به بدنش داد و   یبلند شد، کش و قوس  مکتی ن  ی از رو  اونم

 .داد  رونینفسش رو پرصدا ب

 .م حلقه کرد و لب زدرو دور شونه  دستش

 !میبر-

 .لبم نشوندم ی رو ی کیکوچ لبخند

 .میبرو-
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  ن ی ماش  موتیر  م،یو هردو باهم از پارک خارج شد  دی رو کش  لپم

 .رو زد

 .رو برام باز کرد در

 !بانو دییبفرما-

 .زدم ی لبخند

 !ممنونم سرورم -

 .دنتیخند ی اخ که فدا د،یگلو خند ی تو

 عاشقش شدم؟ ی نجوریا شدیچ

 !عشق از کجا سر در آورد؟ نیا هوی

 من؟ ی بانو ییکجا-

 .فکر خارج شدم از

 شده؟یها؟ چ-

 .دیرو نوازش کرد و به روم خند لپم
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 .بچه ی تو باغ نبود-

 .براش دراوردم  یزبون

 .شما بودم تی تو فکر جذاب-

 .صورتم پخش شده بود کنار زد ی رو که تو  موهام

 .ذارمتا یسوار شو وگرنه سالم نم-

 .دم یخند طنتشی لحن پر از ش از

 .جون تو فقط سالمم نذار -

 .رو فشرد و هوسناک بهم نگاه کرد  لبش

 .شدم ن یو فورا سوار ماش دیخند آروم
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 .و تپش قلب گرفته بودم  دیلرزیم بدنم
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 ی زد و استارت  نی رو به ماش   چیرو دور زد و سوار شد، سو  نیماش

 .زد

دستش گذاشتم که نگاهم   ی رو عوض کرد، دستم رو رو  دنده

 .شد رهیکرد و بهم خ 

 .بدزدمت مال خودم بکنمت شدیکاش م-

 .دمیگز لب

 !خب بدزد، من که از خدامه-

 .دیخند مردونه

 .بشه  دهیدزد یاوه، پس موافق -

 .و لب زدم دمیعشوه خند با

 آره -

 .رو به حرکت درآورد نیماش

 .اونم به وقتش-
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 .ندازم ی باال م ییابرو

 !روز   داونیاوه مادر! پس به ام-

 .زنهیروم لبخند م  به

 .برهی ضبط روتا آخر باال م ی صدا

  پنهان ی در لعل لبت قند و عسل کرده ا -"

 پسندان وانهید ی دردانه  ی  وانهید

  اری ی ا ی بر ی شدم بس که تو دل م وانهید

 چکد انگار   یچشم تو غزل م ی گوشه  از

 بلندت  ی شهر شده دلداده موها کی

 جاذبه شهر شده خندت  نیتر جذاب

 نخند ناز نکن تاب ندارم  انقدر

 خواب ندارم  اتی دلبر  نیترس هم  از

  نمیعشقو با تو بب  نمیعاشق ا من
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 نم یدر قلب تو بنش ستی چ نیاز ا باتریز

  شده ام تا با دست تو بنا شم رانیو

 "تو باشم ی مست رو  نمیعاشق ا من

 «نمیمن عاشق ا-طاها ی اسد ی مهد»

[11.08.21 14:10] 

#part218 

 .ستادی عمارت ا ی جلو

نم  ادهیپ  خواستینم  دلم رو   خواستمیبشم،  روبه  کامران  با 

 .بشم

 !خالفکار بود کامران

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 ؟ی سادیچرا وا-

 .هم بستم ی رو چشم
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 !انیبا کامران روبه رو بشم شا خوامینم-

 .رو بهم دوخت نگاهش

 باشه؟ شه،ی تموم م  زیزود همه چ یلیخ-

 شد؟ یتموم م یک یعنیتکون دادم،  ی سر

 .رو باز کردم  نیدر ماش یتامل و دو دل  با

 .شد ادهیپ  نیهم همراه من از ماش  انیشا

 .رفتم انیکردم و به سمت شا فمی رو بند ک دستم

 ؟ ی داخل نبرد نویچرا ماش-

 .نگاه کرد نیماش به

 !ی دیکار دارم ل ییجاها هی-

 .گفتم ی باال انداختم و باشه ا  ییابرو تک

 برم؟  خوامیکجا م ی دینپرس-

 .دمیروگز لبم
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 .گفتم یبهت م یخواستیاگه م-

ح  در وارد  شد  اطیبازشد،  به    م،یعمارت  رو  نگاهش  باخنده 

 .صورتم دوخت 

 ؟؟ی ذاریکنار م  اتویکنجکاو ی باور کنم دار یعنی-

 .تکون دادم ی سر

 .بله آقا-

 .شد ره یعمارت خ به

 .اداره  رمیم-

 .نگاهش چشم ددختم ریمس به

 چرا؟-

 !احضار شدم روزید دونم،ینم-

 .آهان-

 ؟ی ندار  ی اوم کار-
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 .نه، خداحافظ-

 خداحافظ-

[11.08.21 14:10] 

#part219 

 .بهم انداخت ینگاه  مین انیشا

نثارم کرد و با   ی صورت نگرانم لبخند دلگرم کننده ا   دنید  با

 .از عمارت خارج شد دیترد

 .کن  ریخودت آخر و عاقبتمون رو بخ  ایخدا

 کردم؟ ی م کاری االن چ دم،یکش یقیعم نفس

 .دمیترسی سگ م مثل

 .وهم داشتم رمی به دست کامران بم نکهیا از

 قبول کردم؟ شنهادشوی چرا پ آخه

 .خالفکار بود هیاون  ی وا
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 .کشنیآدم م یبه آسون خالفکارها

 .قطعا آخرمون مرگ بود  م،یعاشق هم  انیبفهمه من و شا  اگه

 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 !نه

 .نهیمن صدمه بب انِیشا خواستمینم

 .فتهیخراش ب شییجا خواستمینم

 ست؟ین ل یبرباب م چوقتی ه یزندگ  چرا

خالفکار بخوابم؟    هیبا    ی همه تو مشکالت غرقن؟ چجور  یعنی

 باهاش حرف بزنم؟ یبا چه جرأت

رو   تیهاست؟ واقع  لم یکامران هم مثل خالفکار داخل ف  یعنی

 خونه؟ی از چشمم م

 !شب گردنم رو نزنه  نصف

 !کوسه ها کنه ی م رو غذارو نکشه بعد جنازه  من
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 .دم یخودم لرز به

 .رمیبم خواستمینم ی وا

 .تونستمیافکار پوچم بشم اما واقعا نم الیخ ی کردم ب یسع

 .قدم زدم  اطیح ی آغوشم گرفتم و تو ی رو تو دستم

 من جسدشو دفن کرده باشه؟   ی رپا ی کشته و ز  نجایا  ویکس  نکنه

خالفکارا قاچاق دختر   دمیشن  کنه؟یدختر هم م   ی قاچا  یعنی

 نکنه منم قاچاق کنه بفرسته ور دل عربا؟ کنن،یم

باهام    ی کار  تونهیقلبم گذاشتم، امکان نداشت نم  ی رو رو  دستم

 ؟ی بشه چ  الم یخی ب  انیاگه شا  یپشتم بود ول   انیبکنه چون شا

[11.08.21 14:10] 
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 .حرص پهلوام رو فشردم با

 .بزنه ی بهم ضربه ا  تونستینم یکس
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 !رو داشتم و من خودم رو دارم انمیخدام رو داشتم، شا من

نره   ای  کامران د  هر  من   یبیآس  تونستینم  ی ا  گهیخر  به 

 .برسونه

 .و وارد عمارت شدم دمیکش یقیعم نفس

 .به طرفم اومد هیآس

 !دیسالم خانوم، خوش اومد-

 .د یرنگ از رخم پر  هیآس دنید با

 .بودم شره یخ  دهی هم خالفکاره؟ بهت زده و ترس هیآس یعنی

 بکنم؟ یخالفکار باشه چه غلط  هیآس اگه

 .بلند شد هیآس  ی رو باال دادم که صدا مینیب

 افتاده؟ حالتون خوبه؟ یخانوم اتفاق-

 .صورتش چرخوندم ی چشمم رو تو مردمک

 .ش زدبه گونه ی ا ضربه
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 !نیشد دیگچ سف نی خانوم ع اخدای-

 .خودم اومدم به

ا  یسع بدون  روبگ   نکهیکردم  دستش  بلرزه  که   رمیدستم 

 .خوشبختانه موفق شدم و دوستانه دستش رو گرفتم

 .روآروم فشردم  دستش

 !نشده ی زیجون، چ هیسالم، من حالم خوبه آس-

داد و خوش امد    رونیخاطر نفسش روب  یآرامش و آسودگ  با

 :گفت

 .من ببرم  نیلباستونو بد ن،یخوش اومد -

 .شونه اش گذاشت ی رو دست

 تو زحمت نکشه ارمیرمد  رمی ممنون، خودم باال م زمینه عز-

 .انداخت  نییپا سر

 .ممنون خانوم یلیخ-
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 یخالفکار باشه خودکش  هیآس  ایبه روش زدم، خدا  ی لبخند 

 کنما یم

 .و از پله ها باال رفتم دمیکش یقیعم نفس

[11.08.21 14:10] 
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 .گره خورد انیبه اتاق شا نگاهم

 !نه

 .و بس خواستمینه، االن تنها استراحت م  االن

 .اتاق چرخ زدم  ی اتاقم شدم، تو وارد

 !یلیخ باست،ی ز یلیخ ایدن-

دن  ی ا  قهقه زدم.  حرفم  ز  ایبه   انیشا  نکهیا  باست؟ی کجاش 

 کامران خالفکاره؟  نکهیاایپسرخالمه؟ 

 .زدی نبض م مغزم
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 .کردیدو دو م  چشمم

م  به بهتر  رو  حالم  گرم  آب  رفتم.  حموم    ن ی ا  کرد،ی طرف 

و    شدیتنها با حموم مداوا م  میفکر  ی بدنم و مشغله  یکوفتگ

 !بس

دوش    ری حموم چپوندم، حس وان نداشتم پس ز  ی رو تو  خودم

  .خودم رو گربه شور کردم 

 ی لباس و خشک کردن مو  دنیرو تنم کردم، بدون پوش  حوله

  ی خودم انداختم و مدت  ی و رو روتخت ولو شدم و پت  ی سرم رو

 .نگذشت که به خواب رفتم

* 

* 

* 

 نا؟ یسار-

 !نا یچشمم رو باز کردم، زهرمار و سار یدست ی نوازش ها با
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 .صداش بلند شد دوباره

 .زم یپاشو عز-

 !که کامرانه دمیکردن صداش فهم لی و تحل  هیتجز با

 .صاعقه خورده ها بلند شدم نیباز کردم و ع چشم

  کسره یکامران االن کارم رو    نکهیبودم، وهم داشتم از ا  دهیترس

 .کنه

[11.08.21 14:10] 
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 .بودم رهیو منگ به صورتش خ جیگ

 ی رو   زی . نگاهش هدمیشنینم  ی ز یاما چ  خوردیتکون م  دهنش

 .دادمینم تیاما اهم   دیچرخ یبدنم م

 .دم یترسیآدم م نیاز ا تنها

 ؟یکنی م کاری چ نجای... انیا-
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برهنه ام    ی دست رو پا  اورد،یخودش ن  ی کرد اما به رو  تعجب

 .گذاشت

 ؟ی دیاتاق هردومونه، چرا لباساتو نپوش زمیعز-

 .شدمیم   تیبا هر لمس دستش اذ  د،یموهام کش  ی رو  دستشم

 !ی موهاتم خشک نکرد-

بشه خب؟ مثال    یچ   کردمیبودم، خشک م  شره ی خ  حرفیب

  ه یخب بدرک!  من االنم اگه نمردم بخاطر خوب  شدم؟یم  ضیمر

کامل رو کرده    ی جام بود االن سکته   یخداس وگرنه هرکس

 .بود

 ؟ یهست یتو فکر چ نایسار-

 .عالم هپروت خارج شدم  از

 ؟ یها؟ بامن-

 .بهم نگاه کرد  مشکوک
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 آره باتوام، چت شده امروز؟ -

 .هوا تکون دادم ی رو تو دستم

 !نشده میزیمن؟ چ-

 .باال انداخت ییابرو

 مطمئن باشم؟-

 .تکون دادم ی سر

 !آره مطمئن باش-

رو  دستش از  اونو   ی رو  طرف  از  شدن  لمس  برداشت،  رونم 

 !و بس خواستمی . آرامش مخواستمینم

 .روبهم لب زد  شدیکه از جاش بلند پ   یدرحال

 شه یکم کم وقت شام م ایتوهم ب رم،یمن م-

 .اکتفا کردم یتکون دادم و به باشه آروم ی سر

 .از در خارج شد و من هم از جام بلند شدم کامران
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[11.08.21 14:10] 
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 .م آزادانه ول کردمشونه ی رو رو موهام

 .دوختم و عقب گرد کردم  نهیبار آخر به آ ی رو برا نگاهم

 .شده بودم یاوک خب

در اتاق خارج شدم، راه پله ها رو آروم و خرامان خرامان   از

 .رفتم نییپا

  دنم یکاناپه ولو شده بودن، کامران با د  ی و کامران رو  انیشا

 !آخه   یکشیمرد چرا سوت م  ی ر ی بم  ی ا  د،یسوت بلند باال کش

 !اوه خانم خانما اومدن-

 .به روش زدم ی زور  لبخند

 .بله-

 .شد  رهیحرف بهم خ یب انیشا
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 .جمع تر نشست و بهم اشاره زد یکم کامران

 .زمیخودم عز ش یپ ایب-

 .نم ینش  ششیبتونم پ  شدینازک کردم، اه کاش م  یچشم  پشت

 !نچسب  اه

 !دهور تنها بتمرگم نه کنار توعه لن خوامیم

 .دادم رونیرو پرصدا ب نفسم

 .نمی ش یخب تنها م-

 .بهم نگاه کرد انیشا

 !یمثال زنش ؟ینیشیبابام نم شی چرا پ-

 برم ور دلش؟  گفتیرفته بهش نگاه کردم، داشت م وا

 .کردم ظاهرم رو حفظ کنم یسع

ا  کامران با لبخند کج رو  دیکش  ی نفس آسوده  لبم به   ی که 

 .سمتش رفتم و کنارش نشستم
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شا  دونمینم ول  نکارویا  انیچرا  به   یکرد  که  بودم  مطمئن 

 .ست یضررمون ن

 ؟ ی شد ضیحالت خوبه؟ مر نا؟یامروز چته سار -

 ؟یشدن  ضیچه مر ر،ی گاز بگ زبونتو

 .صورتم نشوندم ی رو ی کج و کوله ا ی لبخند

 .میمن عال زم،ینه عز-

[11.08.21 14:10] 
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 .نداد ی ر ی بهم گ گهیگفت و د ی ا خوبه

  ه ی   داد،یبهم نم  یکامران بودن، برخالف قبال حس جالب  کنار

از    داد؟ی م  یبهت حس جالب  یک   نا،یسار"ته قلبم گفت    ییندا

 ی دیفهم  نویا  یفقط وقت   یحسی بهش ب  ی که زنش شد  یوقت

 "!ی که عاشق شد

 .شدم  رهی بهش خ هیآس ی صدا با
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 !شام آمادس قربان-

 .از جاش بلند شد کامران

دور    میریهممون باهم م  ادیامشب آرزو م  م،یشام بخور  نیپاش-

 .دور

 .باال انداخت ییتک ابرو انیشا

 ؟یزنی مگه باهاش حرف م-

 .لب زد  رفتیکه به طرف آشپزخونه م  یدرحال کامران

 !گمیم م،یشاممونو بخور ایب-

 .بلند شد منم بلند شدم  کالفه

 :گفت میکه فقط خودمون بشنو  یآروم ی باصدا

 .دهیروزم تاوان پس م هی-

 .میهردو به طرف آشپزخونه رفت باهم

 .میکامران نشست یکنار صندل  گه،ی همد ی رو روبه
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 خب، آرزو امروز بهم زنگ زد -

 .دستش گرفت ی ش رو توکاسه انیشا

 خب؟-

 .لب زد بردیکه ساالد رو داخل دهنش فرو م  یدرحال کامران

 .بهت زنگ بزنه کشهیخب، گفت خجالت م -

 :که از تکه تکه حرف زدن کامران کالفه شده بود گفت  انیشا

 !. چرا خجالت؟ی خب بگو بابا، کالفم کرد-

 .کرد  ی تک خنده ا کامران

نتونسته بود. گفت من بهت   رونیب نیبر ی آخه زنگ زده بود-

 .رونیب  میبگم باهم بر

 .نگفت ی زیچ   گهیباال داد و د ییابرو انیشا

[11.08.21 14:10] 

#part225 
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 .میآرامش و سکوت غذامون رو خورد ی تو

 م؟یونیمی خونه م ای میری م رونی فکر بودم که ب نیا ی تو

دختره نچسب   کردم،ی نحس رو تحمل م  ی االن آرزو  دیبا  اه

 .زشت

باق  مقدار تو  یبرنج  تو  ی مونده  قاشق  با  رو  دهنم   ی ظرف 

 .گذاشتم

 ه؟ یچ متیتصم انیخب شا-

 .مینر گهیو زهرمار! د میتصم

 .داد  هیتک شی به صندل انیشا

  .مواقعا خسته -

م لب و لوچه   شی خوشحال شم که با حرف بعد  یکم  خواستم

 .شد  زونیآو
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هرکس  یول- هرکار   ستین  یآرزو  بخاطرش  م   ی و   دم،یانجام 

 میایبگو م

 .خوردمی که زد واقعا حرص م یحرف از

کردم به خودم مسلط   یسع  کنه؟ی م  ی واسش هرکار  یچ  یعنی

 گفت؟ ی زی چ نیچرا همچ  شد؟یآخه مگه م یباشم ول

 .توسط کامران گرم شد دستم

 .شدم رهی رو بهش دوختم و منتظر بهش خ نگاهم

 ؟ی ایم  زم،یعز یتوچ-

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 .می مونیجون خونه م هیمن و آس نینچ، شما بر-

 .دی خودش رو جلو کش کامران

 .فرستمیرو م هیدرعوضش آس رم،یمنم نم ی تو نر-

 .بود دهیخواب سکس واسم د نیا
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 .تن به رابطه ندم، هول زده و با عجله زمزمه کردم  نکهیا  ی برا

 !میبخور ییهوا ام،یامشب ب  دمیم حیراستش من ترج-

 .دیدستم رو بوس ی تکون داد و رو ی سر

 .خانوم  یلیهرجور ما-

 انیشا  ی لحظه برگشتم که با چشم غره   ک ی  دم،یعشوه خند  با

 .ندادم و سرم رو برگردندم یتیروبه روشدم، اهم

[11.08.21 14:10] 
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خودم رو آماده کرده بودم و   ی رفتن نداشتم، اما مجبور   حس

 .بودم ستادهیدر ا ی جلو

شا  دلشوره نم  انیداشتم،  بود.  رفته  آرزو  دنبال   دونستمیبه 

نکنه... نکنه   ومدن،یبود که ن  یساعت   مین  کنه؟ی م  کاریاالن چ

 !باهم رابطه داشته باشن؟

 .کامران بلند شد ی که صدا  دمیکش  ی کالفه ا پوف
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 کجان؟ ینیبب یزن یم انیزنگ به شا هیعشقم -

 ؟یچ یعنیبودم،  کالفه

 .دهنم رو پرصدا قورت دادم  آب

 ؟ یزنیچرا خودت زنگ نم-

 .آروم تر شد صداش

 ؟یزنیدستم گرفته، م-

 .باشه-

 :آوردم که کامران گفت  یدرم فمیک ی رو از تو  میگوش

 !انیممنون بگو زود ب-

 .گفتم و زنگ زدم ی ا باشه

ول  چند بوق خورد  بعد ششم  یکس  یتا  نداد،  بوق   نیجواب 

 .جواب داد

 .د یگوشم چرخ ی شهوتناک آرزو تو ی انتظارم صدا برخالف
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 .الووو سالام-

بود، چرا آرزو   انیشا  ی نگاه کردم، شماره   یگوش  ی صحفه   به

 !لحن نیاونم باا  داد؟یجواب م

 .م بلند شدگرفته  ی صدا

 ست؟ین انیسالم، شا-

 .زد ی آرزو بلند شد. نفس نفس م ی ناله  ی صدا

 !آروم  انی... آه شانجیا ان؟یشا-

 .دمیترس دمیشنیکه م  ییباصداها

 کنن؟ یم سکس

 !سکس بود  ی صداها... صدا نیا
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 ی و گوش  دیلز لذت کش  یغیلب باز کنم که آرزو ج  خواستم

 .خاموش شد

 .زدی تند تند م قلبم

 گفت دوستم داره، چرا االن با آرزوعه؟  انیشا

 .کف دستم عرق کرده بود زد،ی تند تند م قلبم

 من رو خر کرده بود؟  یعنی

 .دم یکشیم  یدر پ یوپ قی عم  ی ها نفس

 .کامران باعث شد از فکر خارج شم ی صدا

 ؟ی زنگ زد   زمیعز-

تو  یگوش عصبان  ی رو  برخالف  و حس    ت یدستم چرخوندم، 

 .بود لب زدم دهی چی وجودم پ ی که تو ی بد

 !زم یاوم آره عز-

 .کرد زیچشم هاش رو ر 
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 شد؟ یخب چ-

 خواستم یاصال! فقط م  دمیانداختم، خجالت نکش  نییرو پا  سرم

 .متوجه غم نگاهم نشه

 !امم فک کنم باهم بودن-

 .باال انداخت ییابرو تک

 ؟یچ یعنی-

 .گفتمیم  دیشک نکردن کامران با  ی بود گفتنش اما برا  سخت

 .درحال سکس بودن-

 .نگفت ی زیچ   گهید کامران

 .کامران بهش نگاه کرد   ه،یآس بااومدن

 !ی بر یتونیتو م هیآس-

 قربان؟ کجا -

 .انداخت  بشیج ی دست تو  کامران
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داخل خونه هرجا که    رون،یخونه خودت، خونه بچه هات، ب-

 !دلت خواست

 گفته بود؟  هیبه آس  ویزیچ نی برق زد، چرا همچ هیآس چشم

[11.08.21 14:10] 
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 .شدم رهی شاد و خوشحال خ ی ه یآس به

 رو دک کرد که منو بکشه؟ نه بابا مگه شهر هرته؟   هیآس نکنه

 !خالفکاره هیاون  یول

صدام    کردمیم  ی که سع  یدادم و درحال  رونیرو پرصدا ب  نفسم

 .بدون لرزش باشه لب زدم

 بره؟  هی آس یگرفت می تصم هویچرا -

 .رم یجلوش رو بگ خوامی وا رفت، حس کرد که م هیآس

 .بهم انداخت ینگاه کامران
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 !خونوادش باشه  شیاونم پ-

 .رو تکون دادم سرم

، ممکن بود شک کنه   دادم یادامه م  ای   کردمیمخالفت م   اگه

 .راه حل بود نیپس سکوت بهتر

  ستاده یحاضر وآماده روبه رومون ا  ه یآس  قه،یعرض چند دق در

 .بود

 .لبم به وجود اومد ی ذوق و لبخندش، لبخند رو دنید از

 !شد میچرا؟ حسود دروغ 

داشت که چشم به انتظارش باشن اما من   ی خونواده ا  حداقل

 ؟یچ

 .بود و االن کنار آرزوعه دمیتنها ام انیشا

چون اون آرزو کنارشه و    کردم،ی اعتماد م  دیهم نبا  انیشا  به

 !من هم متاهلم
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 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .ذره شده هیبده دلم واسه خونوادم  رتونیآقا خ-

 :سرش رو تکوت داد و گفت کامران

 .شونی ن یبب ی نکردم، حقته بر ی کار-

 .ممنون آقا مچکرم-

 .رسونتتیاون م ،رونه یب یعل-

 .هاش برق زد چشم

 ممنون یلیخ-
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کوتاه ازمون دور    یخداحافظ  هی شد و بعد از    نی سوار ماش   هیآس

 .شد

 .دادم رونیرو آه مانند ب نفسم
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حتما آرزو    بره؟یاز آرزو لذت م  کنه؟یم  کاریداره چ  انیشا  االن

 !برهی من لذت م انِی هم از وجود شا

 ؟یهست ی فکرتو چه -

 .باال انداختم ی ا شونه

 .بودم هی آس  یتو فکر خوشحال ،یچیه-

 .دست هاش رو مالش داد د،یگلو خند ی تو

 .سرِ کار خودمون میخب بر-

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 ؟ی چه کار-

 .پهلوام گذاشت ی شد، دستش رو رو  کینزد بهم

 .دلم برات تنگ شده-

 .گردنم فشرد  ی رو رو  لبش

 .حرارت تنت رو حس کنم خوامیم-



Page 549 of 1249 
 

 .دیگردنم رو مک گوشت

 !تنتو فتح کنم  زیبه ر زیر  خوادیدلم م-

 .کمرش گذاشتم ی هم فشردم، دستم رو رو  ی رو رو لبم

 !میآخ کامران، کشت-

 .دیخند آروم

 جرت بدم امشب  خوامیهنوز مونده، م -

و حاضر    خواستمی رو م  انیمن تنها شا  خواستم،یمن نم  یول

  .کار رو انجام بدم نینبودم ا

 باهاش بخوابم تونستمینم

 .خوامینم... نم-

 .به هوا رفت غم یاز گردنم گرفت که ج ی گاز

 ؟ی خواینم یچ یعنی-
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 .دمیرو گز لبم

زمان با دونفر  هم  خواستیباهاش باشم، دلم نم  خواستمینم

 !االن کنار آرزوعه  انی باشم اگرچه شا

 .گذاشتم و از خودم جداش کردم شنه یس  ی رو رو دستم

 !ولم کن ودم،یپر-

 .کرد  یاخم

 !شورتتو نمیبب-

 !ال ی و واو  گمیدروغ م  دیفهمیم   کردیاگه نگاه م  ی برد، وا  ماتم

 کامران  ودمیکه پر گمیم-

 .بهش چشم دوختم  طلبکارانه

 ؟ ینیبب ویچ ی خوایم-

 !انهی ی ود یپر  نمیبب خوامی م تو،یخون رو پد بهداشت-
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 .تأسف تکون دادم یبه معن ی سر

 !واقعا که-

 .ازم گرفت  چشم

 .واست برنامه ها داشتم-

 .زدم  ی کیکوچ لبخند

 ادهیحاال وقت ز-

 .زد یچشمک

که   ستین  یو خون  کنمیم  یکیعقب جلوتو    نباریا  گه،یبله د-

 ره یجلومو بگ

 .لبم نشست ی رو   ی زور  لبخند

 .آ... آره-

 .رو دور گردنم انداخت   دستش

 .دیطول کش  ادیکارشون ز-
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 .رو تکون دادم سرم

 .رونیب می بر میبتون گهیآره، فک نکنم د-

 .ابروهاش رو باال داد  کامران

 !مینچ، امشبم خونه ا-

 آره -
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 .مبل ولو شدم ی رو

 .رحم کرد، خوب تونستم از دستش در برم  خدا

موقع  اما به  فکر  شا  تیبا  و  م  انیآرزو  فکر   گرفت،یحرصم 

تنها هدفم تحو  کنمینم بزنم و خب،  باهاش حرف   ل یبتونم 

 .بود مثل کامران ی خالفکار

 !ی کرد ر ییتغ ،ی شد بی عج ،ی تو فکر ی لیروزا خ نیا-
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 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 .ستینه، فقط حالم خوب ن-

تنگ شده لب    ی پاش گذاشت و با چشم ها  ی رو رو  آرنجش

 .زد

 ست؟ یچرا حالت خوب ن-

 .دادم  رونیرو ب لبم

 .میجور هی دونم،ینم-

 ؟ی چه جور-

 شده بود، خب به توچه؟ شی ریس اه

  ی شونه هام افتاده بود رو کنار زدم و رو ی رو که رو امی روسر

 .مبل انداختم 

 .ستمی هم ن یعال یول  ستمایبد ن یلیخ دونم،ینم-

 :گفت  کردیکه سخت فکر م  یدرحال
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 .تهیودیحتما مال پر-

 .نبودم ودیباال انداختم، من که پر ییابرو

 .رو به دندون گرفتم لبم

 !یگ یآره راست م-

 .ومدنیعجباا ن-

 .کردیم  ی ادآوریبدتر    نیفراموش کنم، ا  خواستمیمن م  حاال

 .دمی کش ی ا ازهیخم

 .آره واقعا، خسته شدم-

 .دستش گرفت ی مبل جابه جا شد، کنترل رو تو ی رو

 .برو بخواب-

 نه -
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 !اومد؟یمگه خواب به چشمم م آخه

 .دمیدیرو م  انیشا دیبا

 .خواب آرزو شدمن رو فراموش کرد و هم  یبه راحت اون

 !چه برسه به تصور کردنش  داد یفکرش هم عذابم م یحت

 !سالم-

 .چرخوندم ی نگاهم رو به طرف در ورود انیشا ی باصدا

 .نیبود و خشمگ  یعصب نگاهش

 .پا انداختم  ی رو پا

 ن؟ یاوردیچرا آرزو رو ن -

 .لبم نشست  ی رو  ی پوزخند

من و کامران   نیگفتی م  نیخلوت کن  نیخواستی خب اگه م-

 !می شدیمنتظر نم

 .د یمن و کامران چرخ  نیرو ب نگاهش
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 افتاده؟  یاتفاق نیاالن که منتظر شد-

 !رو باال دادم، معلومه که نه ابروهام

 !نه-

 .از جاش بلند شد کامران

مارو   ی ریتو سر و سامون بگ  نکهینداشت. ا  ی هم قصد  نایسار-

 .کنهیخوشحال م

 قا؟یدق یچه سر و سامون گرفتن-

 !رابطتت با آرزو -

 !می ما فقط دوست-

ز  خواستم دوستات  همه  م  رتیبگم  برا  کنن؟ی ناله   ی اما 

 .وک نشدن کامران سکوت کردم مشک

 .دم یچشم هام کش  ی رو یدست

 !نیزنگ زدم، انگار مشغول سکس بود-
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 .غار باز شد هیچشمش اندازه  انیشا

که با چشم    یلباسش رو با حرص درآورد و درحال  ی رو  کت

 ی ریتنگ شده خ ی ها

 :بود گفت مون

 ؟ یگیم یچ یفهمیم-
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 کرد؟ ی باهام رفتار  م یشکل نیا ییبا چه رو  ییخدا

 نه؟ یرابطمون بر  شهی رفتار کردنش باعث م  ی نطوریا  دونستیم

 .لبم رو خاروندم کنج

 !زنگ زده یبرو از آرزو بپرس، بگو وسط حالتون ک-

 .کرد ی گر  یانجیبگه کامران م ی زیخواست چ انیشا

 .نباشه یخونه بحث  نیتو ا گهی! دهیکاف-
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 ی کف وستم خال  ی رو رو  تمیرو مشت کردم و عصبان   دستم

 .کردمیم

 .ازش گرفتم  تیرو با حرص و عصبان نگاهم

 !انیبرو استراحت کن شا-

  ش ی تکون داد و بدون نگاه کردن بهم راهش رو پ  ی سر  انیشا

 .نگاهمم نکرد گهید  یگرفت و حت

 ره؟ یگ یم افهیرابطه برقرار کرده بود و اون ق اون

  ی مبل گذاشتم درحال  ی دسته   ی نشستم. دستم رورو  باحرص 

 .درونم روآشکار نکنم داد زدم  ی حس ها کردمیم یکه سع

 ؟ی ا یجون م هیآس-

 .باخنده خم شم کامران

 رفت؟  ادتیانقد زود -

 .از جام بلند شد باخنده
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 واست؟ ارمیدارم ب   از ین ی زیچ ،یگ یراست م ی وا-

 .به لبش زد یسیل

 .اریت بو خوشمزه  زیلز ی از اون قهوه ها -

 :رو تکون دادم و باشه گفتم سرم

 ده؟ یخواب  ای ارمیهم ب انیشا ی واسه-

 .به گوشم خورد انیشا ی صدا

 !اریزحمت ب یب -

چجور  نکهیا  واه داشته  رابطه  ب  ی تازه  تو   داری حس  موندن 

 وجودشه؟

 .تکون دادم ی سر

 !چشم حتما-
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گذاشتم    ینیس  ی فنجان هارو تو  ختم،یفنجان ر  ی هارو تو  قهوه

 .دادم  ی آب، کنار هر قهوه جا وانیو سه ل

ا  بعد ک  نکهی از  شد،  تموم  کارش  تو  یشکالت  کیقهوه   ی رو 

 .رو هم برداشتم ینیدستم گرفتم و س

 .رفتم، هردو مشغول حرف زدن بودن ییرایپذ به

کارمندا  یکینه،  - دزد  ی از  شرکت  درآمد  از  داره    ی شرکت 

 .کنهیم

 گذاشتم و همچنان به اون ها گوش سپردم   زیم   ی رو رو  ینیس

 بخونم ویمی قد ی پرونده ها دیبا دونم،ینم-

و    انیشا شد  ک   هیخم  دهنش   کی تکه  داخل  و  برداشت 

 .گذاشت

 .بخونمشون تونمیمن م-

قهوه   ی رو و  نشستم  تومبل  رو  ا   ی م  تکه  و  گرفتم    ی دستم 

 .پام انداختم ی ظرف گذاشتم و رو  ی تو کیک
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 ؟ یگیواقعا م-

  دم،یاز قهوه رو نوش  ی دهنم گذاشتم و جرعه ا  ی و تور  کیک

 .اممم به به

هم    ی شون تومزه  کی و قهوه و ک  شد یدهنم آب م  ی تو  کیک

 .شدی مخلوط م

 !هیآره خب، کار آسون-

 .موهاش فرو برد ی تو یدست کامران

 .باشه پس، فردا چکشون کن-

 .برداشتن کی قهوه شون رو همراه با ک هردو

 .دیازش رو نوش یقلپ انیشا

 .حله پس-

 .به من نگاه کرد  بعدش

 خوشمزس یلیت خممنون قهوه-



Page 562 of 1249 
 

 .جونم خوشش اومده ی ا

 .کردم  ی آوردن آرزو اخم  ادیلبم نشست اما با به    ی رو  ی لبخند

 .نوش جونت-

 .دستم رو گرفت کامران

 .دستت درد نکنه  یمرس زم،یعز   گهیراست م-

 .دستش رو فشردم متقابال

 .نوش جونت-
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 .دمیکش یقیعم نفس

خ  هردوشون اخبار  نشسته   رهی به  تنها  و من هم  بودن  شده 

 .بودم
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حوصلم    دادمیم   ی مجاز  ی سر به فضا  ه یرو درآوردم،    میگوش

 .ی نجوریا رفتیسرنم

رد    ویدیو   یکی  یکیشدم،    نستایا  وارد  هارو  دابسمش  و  ها 

تو  کردمیم پ   ی مجاز  ی و  اسم،    انیاز شا  یامیغرق بودم که 

 .واسم ارسال شد 

 ان یشا  نیهم   دمیفهم   دمی رو د  لش یکه شدم و پروفا  واردش 

 .خودمونه

 .دستشه یگوش دمیبهش نگاه کردم که بلههه، د نامحسوس

 .وارد عکس هاش شدم امش،ی خوندن پ بدون

 .دیپر نییمتر پا  کیعکس هاش فکم  دنید با

 !جذابتر بود کیچقدر جذاب، هرچند از نزد ی وا

کردم،    تموم نگاه  رو  هاش  م  یحس  هیعکس   دادیقلقلکم 

 .کامنت هارو بخونم



Page 564 of 1249 
 

م   یکی  یکی باز  هارو  ها  کردمیکامنت  صدقه  قربون  با   ی و 

 .شدمیدخترها روبه رو م

م. چرا کرد  ی کرده بودن و خب، منم حسود  فی ازش تعر  همه

 اد؟ی جذاب بنظر ب ه یاز نظر بق دیبا

 .شدم رکتی حرص کامنت هارو بستم و وارد دا با

 .باال انداختم ییابرو امش یپ دنید با

 ؟ی چرا اخم کرد -

 .دیچ یاخم هام درهم پ د؟یپرسی م ازمن

 !می بعدا حرف بزن-

 .دیامش رس  ینگذشته بود که پ ی بود، چند پیتا درحال

 .خورمت یم  امیتااونموقع اخم نکن مباشه -

 .کردم پیو تا دمیرو گز لبم

 .بخور ایب-
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 .امایم-

 .کردم پیتند تا تند

 کردم  یشوخ-

 .گذاشت  یعسل ی رو رو ی و گوش دیخند
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 .چرخوندم انی کامران و شا نی . نگاهم رو بدمیکش ی اازه یخم

 .سکوت کرده بودن هردوشدن

زل زده   ی هم به گوشه ا  انیغرق در اخبار بود و شا  کامران

 .افکارش غرق بود ی تو

 .سکوت دو شکستم باالخره

تو  نیزنی نم  یاگه حرف- م   ی و  به سر  برم   نیبریسکوت  من 

 .بخوابم



Page 566 of 1249 
 

گرفت    ونیزیکه متوجه حرفم شده بود نگاهش رو از تلو  کامران

 .و بهم نگاه کرد

 اد؟ی واقعا خوابت م-

 .پا انداخت ی پارو انیشا

 اره؟ ی خواب خواب م  یدونیمگه نم-

 .چپش رو باال انداخت ی شونه کامران

 .زه ی تعجب برانگ  نا یسار  دنیحجم از خواب  نیا  یکه آره، ول   نیا-

 .ام گذاشتمچونه  ری شدم و دستم رو ز خم

عج- کجاش  خواب  به یواه  واسه  نکنه   هی تنب   دیبا  دنممی خب؟ 

 .بشم

 .تکون داد یمنف یبه معن ی سر کامران

 ؟ی نه، نکنه حامله ا-
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من    زد؟یواسه خودش بلوف م  ی شدم، چ  ره یتعجب بهش خ  با

 !! عمرا؟یو حاملگ

 .از بهت زدم  ی ا سرفه

 نه، چرا حامله باشم؟-

 .نگاهم کرد زی ت مرانکا

 .یچون شما متأهل-

قرص    ی تو  چشم هربار  من  نداشت  امکان  چرخوندم،  حدقه 

 .خوردمیم

 .زد ش یشونیپ ی محکم رو ی زیآوردن چ ادیبه  با

 !یست ینه حامله ن-

 !ودم یپر  کردی فکر م چارهی نازک کردم، ب یچشم پشت

 !ستمیکه حامله ن گمیم-

[11.08.21 14:10] 
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#part237 

 .کردیو کالفه بهم نگاه م یعصب انیشا

ا  می داشت   نکه یا  از حرف    ن یدرمورد  راحت  انقدر  مسائل، 

 .قابل هضم بود ریواسش غ میزدیم

وجود منتظر   نی بودم، با ا  دهیآرزو رو شن  ی من هم صدا  یول

 !کردی م ی رو  ادهیداشت ز گهی. دانمیشا ی حرف ها

 .داد زد  کامران

 ه؟یآس-

 :گفتم شدمیکه از جام بلند م  یکردم و درحال ی خنده ا تک

 !بره؟ ی رو فرستاد هی رفته آس ادتی-

 .زد  ش یشونیبه پ ی اش ضربه اانگشت اشاره  با

 !رفته بود ادمیآره -
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ک  فنجان و  کردم  جمع  شا  کیهارو  بمونه،  گذاشتم   دیرو 

 .دلشون خواست بخوره

 .زدی برق م ی زیآشپزخونه رفتم، از تم  به

و ظرف هارو   ختمیر  نگیس  ی هارو تو   وانیفنجان ها و ل  آب

 .دادم  ی جا ییظرف شو ی تو

 .به بدنم دادم یو قوس کش

پاپ کورن کرده بودم. ذرت هارو درآوردم و مشغول پاپ   هوس

 .دور کمرم حلقه شد یکورن درست کردن شدم که دست

بد  ی ها  نفس و  م  ی تندش  بهم  تلخش   یکس  گفتیعطر 

 !انیجز شا ستین

 .دادم هیتک اشنه یس ی رو رو سرم

 .لب زد ی خمار ی رو به گوشم چسبوند و باصدا  لبش

 ؟یام شاگه خانم خونه شهیم یچ-
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 .گاز رو کم کردم که نسوزن شعله

 .و واقعا هم جذاب بود  دیرسیبه گوشم م  دنشونی ترک ی صدا

 !ی آرزو رو دار-

رفت   خچال یو به طرف    دیدر، گردنم رو محکم بوس  ی صدا  با

 .ختیخودش آب ر ی و واسه 

 .کامران هم اومد خوردیکه آب م  یدرحال

[11.08.21 14:10] 

#part238 

 .زدیتند تند م  قلبم

د  نکنه خال  هیفوقش    ده؟یمارو  مبارکمون  کله  تو    ی گلوله 

 !م یریو پخ به فاک م کنهیم

 .گاز تکون دادم  ی رو رو قابلمه

 :گفت شدیکه وارد آشپزخونه م  یدرحال کامران
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  ؟یینجایعه ا-

 :سرش رو خاروند و گفت  انیشا

 .آره خب، تشنم شد اومدم آب بخورم -

 .هم داخل شد کامران

 ز یبر کمیمنم  ی برا-

 یکاف   ختم،ی ظزف ر  ی رو خاموش کردم، پام کورن رو تو  گاز

 !بود ادیز دهمیبود شا

 .یزحمتت شد خانوم-

 .زدم  ی زور  لبخند

 !ینه بابا، چه زحمت-

 .دوختم انی رو به شا نگاهم

 .توم بذار لمیف هیشماهم -

 !حتما-
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از آشپزخونه خارج شدن. من    ان یکردم، کامران و شا  ی تشکر

 .هم بعد از انجام کارهام، ظرف به دست وارد آشپزخونه شدم 

گذاشته    دونستمیاکشن که اسمش رو نم  ییکایآمر  لمیف  هی

 .بودن

 .نشستم  نشونیگذاشتم و ب یعسل ی کورن رو رو پاپ

 .میخوردیپاپ کورن م لم،یبه ف ره یسه خ  هر

خورد،   انیظرف گذاشتم که دستم به دست شا  ی رو تو  دستم

 .دستش حالم رو بهتر کرد ی گرما

 ون یزیدهنم گذاشتم و به تلو  ی و پاپ کورن رو تو   دم یرو گز  لبم

 .شدم رهیخ

[11.08.21 14:10] 

#part239 

 .پاپ کورن نگاه کردم یبه ظرف خال  لم،ی تموم شدن ف با
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 ونیزیبه کمرم دادم. تلو  یبلند شدن نداشتم، کش و قوس  حس

 .دادم هی رو خاموش کردم و به مبل تک 

شماهم   دمیکش  ونویزیزحمت خاموش کردن تلو  گه،یخب د-

 .ییظرفشو نی تو ماش نیتو آشپزخونه بنداز ن یظرفو ببر نیا

 .بهم نگاه کرد کامران

 گه؟ یامر د-

 .لب زدم ی از چشم هام رو بستم و با لحن بچگونه ا یکی

که پاپ   ستین  م،یبخور  اره یب  ی چا   گتونمید  یک ی  گه،یخب د-

 .جذب نشه نیاریکورن چرب بود! ب

 .و بدون حرف بلند شدن دنی خند هردو

 .کنارهم بد نبود یزندگ

 .مال من بود انیشا کاش

 .بودکامران بد ن کاش
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 .عاشقانه کنار شوهرش بود انیمادر شا کاش

عج  نیا ها  ا  بیکاش  اگه  بودن،   بودی م  ی نجوریجذاب 

 .کردیفرق م مونیزندگ

 .دادم روت یرو ب نفسم

 .من زن کامران بودم تیدر واقع اما

 .هستم انیبودم و عاشق شا انیشا ی معشوقه

 .ست یو االن کنار شوهرش ن  دی کشی هرروز زجر م  انیشا  مادر

 .هم فشردم ی هام رو رو  چشم

 .میما آدم ها بود ،یتر از زندگ بیبود و عج  بیعج یزندگ

م   هرچقدر غرق    ی تو  شتریب  گذشتیکه  گناه  منجالب 

 .شدمیم

 .بودم اما زن کامران بودم انیشا عاشق
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 ان،یوجدان داشتم اما لذت بودن و عاشق شدن با شا  عذاب

 .از عذاب وجدان بود شتریب

[11.08.21 14:10] 

#part240 

 .پام انداختم ی رو رو  پام

 ومدن؟ ین چرا

 !نآشپزخونه رو به گند بکشن؟ نه بابا مگه بچه  نکنه

خودم رو جلو   دم،ی خند  زیر  زنیریم  ی ارن چاد   نکهیتصور ا  از

 .دهنم گذاشتم ی تو کیک ی و تکه ا   دمیکش

 !میما اومد-

چرخ  به تو  ی چا  ینیس  انیشا  دم،یسمتشون  دستش    ی رو 

 .دستش گرفته بود ی گرفته بود و کامران دوتا قندان تو

 .دادم رونیب  قیمبل جمع و جور نشستم. نفسم رو عم  ی رو

 .نیدی، زحمت کشممنون-
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 .دنیهردو خند ان یو شا کامران

چا  دو و  کردم  خم  رو  خودم  نشستن،  رو   ی طرفم  خودم 

 .برداشتم

 .دم یرو نوش  ی دهنم گذاشتم و جرعه از چا  ی قند تو دونهی

 .سرم رو به طرفش چرخوندم انیشا ی باصدا

 ؟ی سوزی نم ی خوریم توی انقد زود چا-

نگاه    ومدیخوشرنگم که بخار ازش باال م   ِیو به چا  دمیخند  زیر

 .کردم 

 ی خب چا  یول  سوزهیو م  شهیم گرم م تا خودِ معده  قتشیحق-

 !چسبهیداغ نباشه بهم نم

 .باال انداخت  ییابرو انیشا

 .زد  هیبه مبل تک کامران

 .میسرد بخور میمجبور م،ی شد ریماکه پ-
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 .تا بناگوشم باز شد شمین

 !نته ینه بابا، اول جو-

 !ممنون بانو-

 .کردنیچرخوندم، هردوشون به من نگاه م  نشونیرو ب  نگاهم

 !افتاده بودم، وقتش بود بگم پشمام   ری دونفر گ  ونیبد بود م  چه

گذاشتم اونا    یعسل   ی رو رو  ی چا  یرو خوردم، وقت  ی چا  ی هیبق

 .تازه شروع به خوردن کردن

[11.08.21 14:10] 

#part241 

 .دمیتخت خواب دراز کش  ی رو

 شم یپ  ادیبگم ن  شدیاومدن کامران رو نداشتم. کاش م  حوصله

 .بخوابه

 .کردی وگرنه ولم نم  ودمیگفتم پر  یشد الک خوب
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 !نه ی وا

 نینکرده ا  ییاگه خدا  م،یسکس کن  ییرایپذ  یتو  خواستیم

 .دیدیما رو م انیشا میکردی کار رو م

 .گردمیبرم ی ا  گهیسمت د به

 .تشیفکرش هم عذاب آور بود، چه برسه به واقع یحت

 .اتاق باز شد که به سمت در برگشتم در

 .شد انیچهارچوب در نما ی کامران تو ی افهیق

 خوشکله؟ ی د ی هنوز نخواب-

 .باال بردم  ییابرو

 ن؟یبخواب نیگرفت  مینه، باالخره تصم-

 :به خشتکش کرد و گفت  ی رو بست، اشاره ا در

 !دهیخواب نم ی من که ساالر اجازه -

 .راه بود نیحدقه چرخوندم، سکوت بهتر ی رو تو چشمم
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 .تخت نشست ی اومد و کنارم رو جلو

 .باسنم گذاشت و فشرد ی رو رو  دستش

 !بذار آروم شم ست،ین ی زیعقبت که خونر-

 .صورتم نشست ی رو یکیکوچ اخم

رابطه داشته   ودمیپر  یکامران ولم کن، دوست ندارم وقتاوف  -

 مسئله سخته؟   نیباشم درک ا

 .از جا بلند شد یعصب د،ی کالفه کش پوف

 .کنهیبهم نگاه م  زیت

 .برو بدرک جن.ده-

 :حد گشاد شد. با تعجب گفتم نی تا آخر چشمم

 ؟یگفت یبه من چ ؟یچ... چ-

 .نگاه از صورتم گرفت بااخم

 .دستت ندادم ی خفه شو بکپ تا کار-
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[11.08.21 14:10] 

#part242 

سرم   ییبه خون نشسته ازم دور شد، امشب بال  ی هاچشم   با

 نذاره؟ 

 .حموم شد  وارد

 .کنم یچه غلط  دونستمی واقعا نم زد،یتند تند م  قلبم

سم  نیا زندگ  یچه  تو  اومد  خاک میبود  شانسم  بد  چقدر   .

 نجا ی من آدم ا  هماهنگ کنم  انیبا شا  دیبا  رفتمی م  دیبرسرم. با

 !ستمیموندن نبودم و ن

 .طاقتم تموم شده بود  د،یلرزیم دستم

 .رمیبم خواستیکه دلم م زدیتند م ی جور قلبم

 .خودِ خدا خودت بهم کمک کن  ای.  دمیکش  یق یعم  ی ها  نفس

م  یروان  وونهید  نیا خودت  نکشه،  رو  دارم،   یدونیمن  آرزو 

 .عاشقم
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 .هام رو جلو دادم لب

 .فلنگ رو ببندم و برم شدیم کاش

ب  نفسم کالفه  نم  رون یرو  که   دونمیدادم،  بود  گذشته  چقدر 

 .کامران از حموم در اومد

 .تفاوتش رو بهم دوخت یب نگاه

 ؟ی دیچرا نخواب-

 .باال انداختم ی ا شونه

 .ادیخوابم نم-

ندارش    ی زد، حوله  ی پوزخند و  دار  باز کرد.  رو  دور کمرش 

 .چشم ازش گرفتم  خت،ی ر رونیب

 ؟ی دیکه نخواب ارمیسرت ب ییبال یترسینکنه م-

 .رو باال بردم  ابروام

 نه چرا بترسم؟ -
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 .دیرو پوش  شرتشیت

 .شناخت شهی شما زن ها رو نم دونم،ینم-

[11.08.21 14:10] 

#part243 

م  ی پوزخند خالفکارارو  شما  پس  بگم  خواستم   شه یزدم، 

 شناخت؟ 

 .و برق رو خاموش کرد دیرو پوش شلوارش

تو  به رو  دستش  برداشت،  قدم  تخت   ی موها  ی طرف 

 .تخت نشست ی فرو بدد و رو شی جوگندم

 .دمیباز خواب طاق

 زود شناخت؟  شهی نه که شما مردا رو م-

 .دیخند آروم

 .شناخت  شهیرو نم  چکسیه-
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 .زدم و رو ازش گرفتم  یچشمک

نگذشته بود که دستش دور کمرم نشست. دستش رو    ی چند

 .گذاشت امنه یس ی تاپم رد کرد و رو ری از ز

 .گفتم یرو سفت چنگ زد که آخ امنه یس

رو  دستش آروم  س  ی رو  چسبد یکشیم  امنه ینوک  بهم   د،ی. 

 .دیگردنم گذاشت و مک ی لبش رو رو

  س ی چاک باسنم حس کردم. خ  نیاش رو بشق شده  یمردونگ

 !نشو سیخ یحس کنم اه لعنت  تونستمیشدن بهشتم رو م

. دادی مردونه سر م  ی هاو ناله   دی کشیرو به باسنم م  شیمردونگ 

ناله کرد و مردونگ  ناله   کردیرو عقب جلو م  شیانقدر   یکه 

 .منم بلند شد

شدن   دهیچاک باسنم، مک  نیب  ش ی ناله هاش، مردونگ  دنیشن

شدنم شده    کی همه و همه باعث تحر  امنه یگردنم و ماساژ س

 .بودن
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اش باال تر از قبل و آه و ناله   دادی رو تند تند انجام م  کارش

 .دشیم

 .بلند گفت ی کرد و ناله، ولم

در آوردن دستمال رو    ی اتاق پخش شد، صدا  ی تو   یمِن  ی بو

 .کنهیم زی . حس کردم داره آبش رو تمدمیشن

شده    سی . بدجور خخواستی.ر میو دلم ک  زدینبض م  بهشتم

 .بودم

[11.08.21 14:10] 

#part244 

 .دیرو برگردوند و پشت به من خواب  روش

 .نفس هاش بلند شد ی بود که صدا  دهینکش کی به

خواب  طاق تو  دم،یباز  رو  ج  ی دستم  نقطه  و  کردم    ی شورتم 

رو تند  تند  رو  دستم  کردم.  لمس  رو  بهشتم   ی بهشتم 

 .شدمینم  یراض ی نجوریاما ا  دمیکشیم
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سوراخ بهشتن   ی رو به دندون گرفتم، انگشت فاکم رو تو   لبم

 .فرو بردم

 .خواستمیکلفت تر م  اوف

 .از جام بلند شدم یکردم، به آروم سیرو بازبونم خ لبم

 .از اتاق خارج شدم و در رو بستم نی پاورچ نیپاورچ

 آرومم کنه؟ تونستیم  اریهم فشردم. خ   ی رو رو لبم

 .بره نیخارشتم از ب خواستمیفقط م دونم،ینم

 .نبود یرفتم  کس  نییپله ها پا از

م  در کردم.  روشن  رو  چراغ  و  بستم  رو    دونستم یآشپزخونه 

 .شهی نم دار یکامران حاال حاال ها ب 

 .برداشتم  اریخ ه ی خچال،ی ی تو

 ار ی گذاشتم و خ  زیم  ی چپم رو رو  ی نشستم، پا  یصندل  ی رو

 .دمیخط واژنم کش ی رو رو
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  ز ی حرکت، بخاطر ل  کیهم فشردم، با    ی لبم رو رو  شی سرد  از

 .بهشتم فرو بردم ی رو تو ک ی بار بای تقر ارِیبودن بهشتم خ

 .کردم ی وارد شدنش ناله ا با

  ی بهشتم گذاشتم و درحال   ی داشت، دستم رو رو  یخوب  حس

 .دمیمالی بهشتم رو م  کردم،یرو تند تند عقب و جلو م  اریکه خ

 .هام دست خودم نبود ناله

 .شدیهم وارد پشتم م  گهید یمردونگ  هی کاش

 .کردیو بدنم داغ م شدی م شتریفکر آب بهشتم ب نیباا

 .تر ادامه دادم عیکردم و سر  شتریدستم رو ب  فشار

 .د یادامه دادم که آبم با فشار پاچ انقدر

[11.08.21 14:10] 

#part245 

 .دادم رونیرو لرزون ب نفسم
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 .شدم رهیدستم خ ی تو ی شده  سی خ  اریخ به

 !بود دهیبه کجا رس  کارم

 .دمی و شلوارم رو باال کش  دمیکش  ی کالفه ا پوف

کردم. با   ستیرو سر به ن  اریکردم و خ  زی آشپزخونه رو تم  کف

برم    انیآروم از پله ها باال رفتم. خواستم به اتاق شا  ی قدم ها

 خواستم یشدم، ممکن بود کامران بفهمه و من نم  مونی اما پش

 .فتهیب  یاتفاق نیهمچ 

 .گرفتم و وارد شدم شی اتاق خودم رو پ راه

راحت بخوابم پس    تونستمیپام مطمئنا نم  یس ی وضع خ  نیباا

 .گرفتم شی راه حموم رو پ

 .حموم رو باز کردم و وارد حموم شدم در

. لزج  دمیپام کش   نیهام رو تند تند در آوردم، دستم رو ب  لباس

 .شده بود

 .آرومم نکرد تنها شهوتم رو سرکوفت کرده بود  اریخ
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 .خواستی م یکلفت زی. هنوز دلم چ دمی کش ی ا ازهیخم

 .دمی چاک بهشتم کش نیب دستمو

 .االن ارضا شدم نیبودم، انگار نه انگار هم  سی خ  سیخ

 شدیکه م  ییو پاهام رو تا جا  دمی از آب دراز کش  یوانِ خال  ی تو

 .باز کردم

. دستمو با  دمشیکنار وان رو برداشتم و به خودم مال  ی شامپو

 .دمی بهشتم کش ی کردم و رو  سی آب دهنم خ

ز  شامپو زور  و  دقت  با  جر    اد یرو  حس  کردم.  بهشتم  وارد 

 .اما لذت هم داشت کردمیخوردن م

 .دمیمالی رو تند تند م بهشتم

در    نیآروم باز شد، نگاهم رو به کامران که ب  ی لیحموم خ   درِ

 .بود گره خورد ستادهیا

 .دمیرو گز لبم
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 .لب زدم  دیباری که شهوت ازش م ییصدا با

 شده؟ی... چیچ-

[11.08.21 14:10] 

#part246 

 .د یکش ش یبه مردونگ یدست

ب  در نگاهش  اومد،  و جلو  که    ییدستم و شامپو  ن یرو بست 

 .د یچرخ  اد،یباعث شده بود بهشتم بزرگ تر به چشم ب

 .وان گذاشت و به طرفم خم شد ی لبه ها  نیرو ب  دستش

م- دلت سکس  نگفت  خواستی اگه  من  به  گفت  ؟یچرا   ی چرا 

 ها؟  ی ودیپر

 .بگم  ی زیچ  تونستمیاما نم  شدی باز و بسته م  یمثل ماه   دهنم

 !نا؟یسار دمینشن-

بهشتم برداشتم و وارد    ی کردم، دستم رو از رو  سیرو خ   لبم

 .دهنش کردم
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 !کامران یکنیارضام نم چوقتیچون تو ه-

 .پرتش کرد ی رو برداشت و گوشه ا شامپو

 .ندادم تیگرفت اما اهم دردم 

 .ستادی وان ا ی جاش بلند شد، انتها از

 هوم؟  کنم،یپس ارضات نم -

 .اما بهتر از سکوت کردن بود دمیترسی م ازش

 !نه اصال-

 .نثارم کرد ی پوزخند

شونه   ی پاهام رو رو  دی رو جا کرد، قشنگ بهم چسب  خودش

 .به بهشتم زد ی سیگذاشت و ل 

 .دی چیبدنم پ ی تو ی دیشد لرز

م  تند زبون  گاه  زدیتند  فرو   یو  سوراخم  داخل  رو  زبونش 

 .بردیم
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 .رو به بهشتم فشار دادم  سرش

م  آخ بلند  رو  کمرم  و  بود  باال  ام  ناله  وان    کردمیو  به  و 

 .دمیکوبیم

 .ردمکیتر از قبل م یزبونش تند بود و من رو شهوت  حرکات

تو  زبونش و  کرد  به   ی لوله  رو  زبونش  نوک  برد،  فرو  بهشتم 

 .و دستش رو به سوراخم مالوند دیکش  امینقطه ج

 .دهنش ارضا شدم  ی بهشتم رو خورد که با فشار تو انقدر

[11.08.21 14:10] 

#part247 

 .زد و از حموم خارج شدم  ی شخندین

 .دمیسرم کوب ی رو محکم

 !یچ انیکردم؟ پس شا نکارویا چرا

شهوته، حالم از    یدادم، لعنت به هرچ  رونیرو کالفه ب  نفسم

 .خوردیخودم بهم م
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باز کردم و درحال  با که خودم رو گربه شور    یحرص آب رو 

 .کردمی با خودم تکرار م کردمیم

 خااااک  نایخاک تو سرت سار-

 .رو برداشتم و دور بدنم گرفتم حوله

 .دمی حموم خارج شدم و لباس هام رو فورا پوش از

 !بدونم کجاست خواستیاتاق نبود، دلمم نم ی تو کامران

 .دم یتخت رفتم و دراز کش  ی رو

 .شدمیبدبخت م نجایوگرنه ا  رفتمیهرچه زودتر م دیبا

 .هم فشردم   ی هام رو محکم رو چشم

 .دمی و دراز کش دمیرو گز لبم

ثان  دمی کش  دراز  ی بود که خوابم برد و تو  دهینرس   هیبه چند 

 ...عالم خواب پرت شدم

* 
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* 

* 

 .شدم  داریهام، از خواب ببرخورد نور به چشم با

اخم گنده    روز ی د  ی ماجرا  ادآوردنی با به    ومد،یخوابم م  هنوز 

 .وجود اومدصورتم به ی تو ی ا

 کردم؟   انتیدلم خ ی به عشقِ تو  من

 .دمیصورتم کش  ی رو رو دستم

[11.08.21 14:10] 

#part248 

 .کمد کنار تختم افتاد ی به کاغذ رو نگاهم

 نجا؟ یگذاشته ا نویا یباال انداختم، ک ییابرو

 .کاغذ رو برداشتم ی و با کنجکاو دمیرو کش دستم

 :خوندن کاغذا وا رفتم با
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کن  - حاضر  خودتو  رو  هی امشب   م یدار  شی درپ  ییایشب 

 !عروسک 

 .بود دهیچشمک کنارش کش کریاست هی

 .دستم مچاله کردم ی خط کامران بود، کاغذ رو تو دست

 !باهاش بخوابم خواستمینم خواستم،ینم

 .حرف بزنم انیهرچه زودتر با شا دیبا

انجام    ی برا  سیتم و به سرورف  ن ییتخت پا  ی فکر از رو   نیباا

 .مربوطه رفتم ی کارها

خواب   جی، چشم هام پف کرده بود و هنوز گنشستم  نهیآ  جلو

 .دمیخوابی بودم؛ چقدر م

رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. موهام بلند بود و تا   بُرس

بدون شونه   شبیمخصوصا که د  اومدی پدرم در م  زدمیشونه م

 .دمیخواب دنشونیکردن و سشوار کش
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رو    شبم ید  ی هاصورتم و دست هام نرم کننده زدم و لباس   به

 .سبد چرک ها انداختم ی عوض کردم و تو

 .بلند شدم  یصندل ی رو از

 .ام بودو گشنه کردیقار و قور م شکمم

بزنم اما با   یسرک  انیاتاق خارج شدم، خواستم به اتاق شا  از

 .ستادمیمدار بسته ا نیوجود دورب  ی ادآوریبه 

 .رفتمیم دینبا

م   دم،یکش  یقیعم  نفس رو  مدارک  من  کامران   آوردمیاگه 

 د؟یفهمینم

 .دمیکش یقیعم نفس

م  ان یشا  د یبا  اول حساب  هیبعد    دمیدی رو  درست   ی نقشه 

 .میکشیم

  نیا  دونستمیکه م  ی زی هم فشردم، تنها چ  ی رو محکم رو  لبم

 .با کامران داشته باشم  ی گونه رابطه ا  چیه  دیبود که امشب نبا
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پا  از ها  آس   نیی پله  پس  بود،  کور  و  سوت  خونه   ه یرفتم. 

 کجاست؟ 

[11.08.21 14:10] 

#part249 

 باال انداختم  ییخونوادشه ابرو  شیاالن پ  نکهیا ی ادآوریبه  با

 .باشه  ششونیپ   تونستی داشت که م  ی اخونواده  بحالشخوش

 !ستی کنارم ن یکس  یحت ؟یچ من

از    شتریب  دیاما من هم خاله داشتم؛ شا  دم،یکش  ی کالفه ا  پوف

 !ها هم داشته باشم مثال عمو پدربزرگ و مادربزرگ نیا

 .باال انداختم ی ا شونه

 .نباشه یهم کس  دیممکنه، شا ی زیهرچ 

 یی و ازش مطمئن بودم تنها  دونستمیکه م  ی ز یتنها چ  االن

 .االنم بود

 .دونستمیرو پوچ م یکه واقعا زندگ ی تنها بودم جور یلیخ
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 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .شدم یبه طرف آشپزخونه راه ،ی حس گشنگ با

 .ادیکه حالم جا ب خوردمی م ی زیچ دیبا

 .تا خرت و پرت جلوام گذاشتم و مشغول خوردن شدم چند

شا  ی جا  هی  االن کنار  وجدان   ان؛یدنج   عذاب  و  گناه  بدون 

 .دیچسبیم

داشتم    یعمارات  نیا  ی تو شده،  بدتر  زتدان  از  برام  که 

 .دمیپوسیم

 !حاب بهم زنه واقعا

خراب شده نجات    نیرو ببندم و از ا  میبار و بندل  شدیم  کاش

 .کنم دایپ

رو جمع کردم و روش رو پاک    ز یهم فشردم. م   ی و رور   لبم

 .کردم 
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 .بزرگه  نجایا

 .ندارم ی کم پول مشکل

 .وجود داره  یبدجور کم محبت اما

 .زده  خیهمه تنت  ،ی سرد خونه ا هی ی تو انگار

 .زنگ بزنم  انیرو برداشتم، تصمبم گرفتم به شا میگوش

 .کرد یرو دست گذاشتن حالم رو بد م دست

پ  من نجات  و  رفتن  فقط  م  دای دلم  چ  خواستیکردن   ز ینه 

 !ی ا گهید

[11.08.21 14:10] 

#part250 

 .دمیچشمم گذاشتم و چشمم رو مال   ی رو رو دستم

 !بود زیجا تمرو به اطراف آشپزخونه انداختم، همه  نگاهم
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رو  زبونم ها  ی رو  کش  ی لب  ام  شده  شماره   دمی خشک    ی و 

 .رو گرفتم. چند بوق نگذشته بود که تلفن رو جواب داد   انیشا

 !دختر خاله ی از ما کرد ی ادیالو؟ سالم خانم خانما، -

گز  لپم گوشدمی رو  د  ی رو  ی.  جواب    امگه یگوش  و  گذاشتم 

 .دادم

 .میحرف بزن  دیسالم، باهات کار دارم پسر خاله. با-

 .کردم صداش متعجب شد  حس

 !نایسار  میما حرفامونو زد ؟یچه حرف-

 .دمیبه کل صورتم کش یدست

 ؟ی ایب یتونی! مانی حرف دارم شا-

 :کرد و گفت یمکث

 .باش نییپا گه یساعت د هی-

 . خداحافظ یحله مرس-
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 خداحافظ-

 .بلند شدم زیم  ی رو قطع کردم و از رو یگوش

 .کردم و به اتاقم رفتم یط  ی گری از پس د یکیهارو  پله

سرم   ی رو رو  می رو تنم کردم، روسر  میجلو باز صورت  ی مانتو

  دم یلبم کش   ی رو رو   ی شدم. رژلب آجر  رهی انداختم. به خودم خ

 .دم یحجم دهنده رو به مژه هام کش  ملیو ر

آرا  نیباا هلو    کردم یم  ر یی تغ   یکل  شی دوقلم  ابر  به  هلو  از  و 

 .شدمیم لیدیت

 .رو پام کردم میو کفش صورت   دمیرو پوش  میآب یل شلوار

دستم گرفتم و بعد چک کردن    ی همرنگ شلوارم رو تو  فِیک

 .خودم، از اتاق خارج شدم 

تو  به ب  رهی دستم خ  ی ساعت  بود  مونده  هنوز  پس   ادیشدم، 

ام  نگاه کنم تا خوصله  لمیبه ف  اد یکه م  یگرفتم تا وقت  میتصم

 .سر نره
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دستم گرفتم   ی نشستم، کنترل رو تو  ی و  یت  ی مبل جلو   ی رو

ب کردم،  روشنش  م  یو  عوض  هارو  کانال  از  کردمیهدف   .

 !ک یاکشن و رمانت   لمیتا کارتون ف  ریترسناک بگ   لمیو ف  ی آشپز

[11.08.21 14:12] 

#part251 

 .زدی زنگش بودم، زنگ نم منتظر

پا  یونیزیتلو  ی هابرنامه   هدفیب و  باال  اما   کردمیم  نیی رو 

 .توش نبود ی زیچ

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .بلند شد میگوش ی مبل گذاشتم که صدا ی رو رو کنترل

 .فورا جواب دادم  انیاسم شا  دنیاش نگاه کردم، با دصحفه  به

 ؟ ییالو کجا-

 .دی چیپ یگوش ی تو صداش

 .جلو در خونم ایب-
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 :جام بلند شدم. بهش گفتم از

 امیاالن م ،یاوک-

 .رو قطع کنم که بازم صداش بلند شد یگوش خواستم

 ها  ی ا ی ب یاز در پشت-

 .رو کج کردم لبم

 ه؟ یازیچه ن-

 .شدم اطیخونه خارج شدم و وارد ح  از

 گمیمن م ازشوین-

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 !باشه خب-

 .پا تند کردم یحرفش به طرف در پشت طبق

 .بفهمه از خونه خارج شدم  یکس  نکهیرو باز کردم و بدون ا  در

 .دمیبه عقب چرخ  یبوق ی صدا با
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 .بود ی دود  نیماش هی

 !د ید شدیرو نم ز یچ چیه ،ی جاش دود  همه

  نجور یاز ا  ،یکس  دنیدزد  ی که برا  ییآدم ربا  ی ها  لمیف  نیع

 .کننیها استفاده م نیماش

 .نگاهش نکردم گهیرو کنار گذاشتم د تعجب

 .شدنی نکرده واسم دردسر م ییخدا

[11.08.21 14:12] 

#part252 

 ؟ینباشه چ  انیبودم، اگه شا دهیترس کمی قتایحق

هست خودش بار  یبرگردوندم. هرک ی ا گهیرو به طرف د روم

 !به چاک  زنهیو م  کنهیرو جمع م  لشیو بند

 .بلند شد میگوش  ی صدا بازم

 .زنه یزنگ م انیشا دمید
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 .رو جواب دادم یگوش

 !یستین یول  رونیب ایب یگی تو؟ م ییکجا-

 .د یاش به گوشم رسخنده  ی صدا

 !خنگ! من بوق زدم  ی دختر خاله -

 .باال انداختم ییابرو

 ؟ییدزداس تو هیکه شب ینیآها ا-

 .دیخند

 کنن؟ی استفاده م ی دود  شهیمگه فقط دزدا از ش-

 .رو به دندون گرفتم لبم

 !از نظر من آره-

 .بم و خمار شد صداش

 !بخورمشون دیاونارو، اونا مال منن فقط من با ری گاز نگ-

 .دمیگز شتریشدم و لبم رو ب دیخجالت سرخ و سف از
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 !باهاشون نکن نکارویکه ا  گمی دختره، م-

 .موهام رو کنار زدم  جانی ه با

 اما ینم یحرف بزن ی جور نیا-

 .د یگلو خند ی تو

 .دزدمتیم امیسوار شو بانو، وگرنه م-

 .دمیخند آروم

 !ناموسا حس ندارم  ا،یخب تو ب-

 .پام ترمز کرد ی نثارم کرد و جلو ی خنده گشاد با

 سوار شو خوشکله-

[11.08.21 14:12] 

#part253 

 .رو باز کردم و سوار شدم  نیخنده در ماش  با

 .دوختم انی رو بستم، نگاهم رو به شا در
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 !مرد جذاب و خشن   هیچقدر خوشکل و جذابه، نمونه بارز    اوف

 ی بودم و تو  اشره ی خ  ی جورنی هم  نشستیبه دل م  صورتش 

 .رفتمی واسش غش و ضعف م دلم

 !بانو  مونیخورد-

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 !گهی د یمال خودم-

 .به خشتکش کرد ی صورتم چرخوند. اشاره ا ی تو چشم

 !ی خوریم نمیا-

 .شدم س یحرفش حس کردم خ  نیباا

شدم، لبم رو    رهیبه چشمش خ   یخمار شد و شهوت  هامچشم

 .دمی دور زبونم کش

 !آره چرا که نه! از خدامه -

 .د یگلو خند ی تو
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 !صبر کن زن خودم کنمت -

 خب؟  دم،ی جرت م هی شب هر ثان هر

 .دمیعشوه خند پر

 .هر لحظه لنگام واست باالس-

 .لنگا و عشوه هات بچه ی فدا-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .زدی قلبم تند تند م جانیه  از

 .لقمه چپش کرد کی د یآدم رو با نیا

 خوب باشه؟ یانقدر خواستن تونستی م یک آخه

 .بگم یفشرده شد، که باعث شد آخ آروم انیتوسط شا رونم

 ؟ی تو فکر-

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 !آره تو فکر تو-
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 !تو ی من فدا-

[11.08.21 14:12] 

#part254 

 .دمیخند آروم

 .کوک بود فشیبود که امروز انقدر ک  شدهیچ

 .داده باشت ذوق مرگ شدم تاپی که بهش ت ی خر نیع

  یی دادم، باصدا  رون یدادم و نفسم رو پرصدا ب  ه یتک  ی صندل  به

 .داشتم بشنوه زمزمه کردم یکه سع

 منو با نبودنت شکنجه نکن  چوقتی دوستت دارم، ه یلیخ-

 .دیدستم رو آروم بوس ی دستم نشست، رو ی هاش رو  دست

رو از   یجذاب  نی زن به ا  کنمیتو فقط مال من باش، غلط م-

 .دست بدم

 .دیهم فشردم، لبم لرز ی هام رو رو  چشم
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 م یزود باش حرف بزن م،یبر-

تغ  رنگ چ  ریینگاهش  خواست  روبه   ی زیکرد،  سرم  که  بگه 

 .چرخوندم ابونیطرف خ

 .خلوت ی جا هیبرو نپرس االن، برو -

 م؟ یبار باهم رفت نیکه واسه اول  ییهمونجا-

 .لبم نشست  ی رو ی لبخند

 آره -

 .گفت و به راه افتاد ی ا باشه

 .کردم ادیپخش رو تا آخر ز ی صدا

 .دمیشنیضبط رو نم ی صدا یانقدر شلوغ بود که حت ذهنم

 .هم فشردم  ی رو رو چشمم

 .ی ببر ش یپ خوادی که دلت م ی رو جور یزندگ  شدیم کاش

 .رو حل کنم زی همه چ تونستمیم کاش
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انقددگر قدرت داشتم تا بتونم زمان رو به عقب   ای نه، کاش 

 .ببرم

 انیداشتم که با شا  یاون موقع زن کامران نبودم و فرصت  دیشا

 !ازدواج کنم
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .نگاهم رو به اطراف دوختم نی ماش ستادنیباا

 .نبود  چکسیه

 !مزاحممون بشه تونستی نم ی زی چ چیه

لبم جا گرفت. سکوت و خلوت بودنش    ی رو  یکیکوچ   لبخند

 .کنهیحالم رو خوب م 

 .ی دوست دار  یلیخ  نجارویانگار ا-

 .شدم رهیاز اطراف گرفتم و بهش خ چشم
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 .ی دیخلوتو دوست دارم، چرا پرس ی جاها ،یلیآره خ-

 .زد یکرد و چشمک ی خنده ا تک

 !گهید گهید-

 .دوست دارم   نجارویا منم

 .زدم  ی کیکوچ لبخند

 .رو گرفتم و زمزمه کردم  دستش

 !انیشا یکنی حالمو خوب م  شهیتو هم ،یکه هست  یمرس-

 .شالم رو داخل شالم برد ی اومده تو رونیب ی موها

 .ازت ممنون باشم دیمن با-

 .رو به دندون گرفتم لبم

 .یل یجذاب بود، خ یلیمرد خ  نیا

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم
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شا  دیشا زندگ  انیاگه  نداشتم  م   میرو  از    یخال  کرد،یفرق 

 .و عشق و خوب بودن حال بود جانیه

 !یخوب یلیتو خ ان،یشا-

 .دیام کشگونه ی رو رو  دستش

 !تو فنچول ینه به خوب-

 .نثارش کردم ی زیر  لبخند

 .رمی دارم واسش بم حق

 .وار عاشقش باشم وانه یدارم د حق

 عاشقش نبود؟ ی چحور آخه

 .مرد سراسر خواستن بود نیا

 .نفس هاش رو دوست داشتم ی صدا یحت من
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 .دمیرو گز لبم

ب  نفسم کالفه  ماش  رونیرو  از  و  ا  ادهیپ  نیدادم   نکه یشدم. 

ن   شبید  گفتمیم و   مهیس.ک.س  داشتم  کامران  با  کامل 

 داد؟ینشون م یبرم چه عکس العمل خوامیم

 .شد ادهیهم پ  انیهم فشردم. شا  ی رو رو لبم

 ؟ی شد ی نجوری امروز چرا ا-

 .رو بستم در

 ؟ی چجور-

 .بزرگ به سمتم اومد ی رو بست و با قدم ها در

 !بهم نگاه کن میزنیحرف م  یوقت-

 .و با اکراه سرم رو بلند کردم کالفه

 !؟ ینگات کردم، خب که چ ایب-

 .کرد زیهاش رو ر چشم
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 ؟ی جنون دار-

 ؟ام وونهینگاهش کردم، مگه د متعجب

 .کردم ی خنده ا تک

 نه، چرا جنون؟-

 .ام گذاشت چونه  ریرو ز  دستش

 ن؟ یکامال عاد ییهوی ی رهایی تغ نیا یعنی-

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 !نیبله که عاد-

 .رو کج کرد  لبش

 ؟یبگ یچ یخواستیم ،یاوک-

 .دمیلبم کش ی رو رو زبونم

 م؟ینیبش-

 .»آره« تکون داد یرو به معن  سرش
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 .آره چرا که نه-
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 .رو کج کردم لبم

 .انداخته بود اشاره کرد  هیکه سا  یدرخت ریز به

 .دنیباال پر ابروهام

 !بازقشنگ بود و دل  هوم

 .م یرو گرفت و باهم به طرف درخت رفت دستم

 !دوست دارم  یلیخ نجارویا-

 .رو بهش دوختم نگاهم

 .، منم دوست دارم اوهوم -

 .کرد ی خنده ا تک

 .دوست دارم  شتریمن تورو ب  یول-
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 .که بختِ مارو نوشت یلعنت به سرنوشت   دم،یخند تلخ

 !خاطر درخت، هوا خنک بود و خوب به  م،یکرد  هیدرخت تک  به

 .رو بهم فشردم لبم

 .نثارم کرد ینگاه  مین انیشا

 ؟ یحرف بزن ی خوایخب، نم-

 .هم گره زدم ی رو تو تمدس

 .از کجا شروع کنم-

 .لبش به لبخند کش اومد کنج

 نظر بدم؟  ی چطور ،ه یحرف چ  دونمی نم یآخه وقت-

قبل حرف زدن    دی آخه چرا نبا  دم،یخودم خجالت کش  یخنگ  از

 فکر کنم؟ کمی

 !یگی ها راست م-

 .ها فرو بردمسبزه  ونیهام رو م انگشت
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 !انی برم شا جانیاز ا خوامیمن م-

که حس کردم االنِ که مهره    ی به طرفم برگشت، جور   متعجب

 .گردنش به فاک برن ی ها

 ؟یچ یعنی-
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 .رو به دندون گرفتم لبم

 .اشتباه ایکارم درسته  دونستمینم

م   نیا  تنها توانا  دونستمیرو  ا  ییکه  و  کامران  با    ن یمقابله 

 .رو ندارم  یتخم یزندگ

 .دیغر انیبگم شا ی زیبخوام چ نکهیا قبل

  دا یاون برگه هارو پ  یمگه نگفت  ؟یگیم  یچ  ی دار  یمتوجه-

 یکنیم

 .دادم رونیرو لرزون ب نفسم
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 .میکامل داشت مهیس.ک.س ن شبیمن و کامران د -

 .گردنش بلند شد  ی ها رگ

 .زدن و دست هاش مشت شدن یهاش به سرخ چشم

 ؟ی دیباهاش خواب یعنی-

 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 .کردم فی واسش تعر زیبه ر زیماجرا رو ر یتمام

 !که شده بود و نشده بود یهرچ

 !اون دختره آرزو رو ی هاناله ی صدا یحت

 !آرزو؟ ناله؟-

 .هم فشردم ی رو محکم رو لبم

 .گفتیاسمتو م  کردیناله م  دمیبخدا، خودم شنآره -

 .لب زدم  ی خفه ا  ی و باصدا دمیرو گز لبم

 .دمیسکس رو شن  ی ضربه ها ی صدا یحت-
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 .بلند شد تیعصبان  با

با عصبان  د یکشی صورتش م  ی رو  دست   ز یبا خودش چ  تیو 

 .کردیرو تکرار م  ییها

 .شک زده شدم اشییهویکار  نیا از

 .هم مثل اون از جام بلند شد من

 شده؟ یچ یعنی

 !بود؟ یچ  شییهویحال   ریی تغ  نیا لیدل
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 .ستادمیرواش ا روبه

رو  دستم نوازشش    ی رو  دستم  پشت  با  و  گذاشتم  صورتش 

 .کردم 

ام رو با زبونم تر کردم و باالخره به حرف  خشک شده   ی ها  لب

 .اومدم
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 ؟ی شد  یچرا عصب ان؟یچت شد شا-

 .هم فرو برد ی حرفم اخم هاش رو تو نیا با

 اون تورو به اوم رسوند؟ شب؟ید ی تو با کامران بود-

 .رو وسط پام گذاشت و محکم چنگ زد  دستش

 ؟ی انقدر زود وا داد-

 .رو با درد بستم چشمم

 !دستتو وردار، دردم اومد -

 .زد  ی پوزخند

 !هوم؟ ؟ی بهت گفته امشبو آماده باش، خودتو آماده کرد-

 .دستش گذاشتم  ی رو بهش دوختم و دستم رو رو چشمم

 .وسط پام درد گرفت-

 .چنگ انداخت شتریب

 .خفه شو خفه شو-
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که اون ارضا کرده ها؟ من نبودم؟   ی انقدر سر خود شد  چرا

که خالفکاره   ی دست مرد   ریز  یچرا خودتو گذاشت  ؟یمن چ

 !نایسار

 .رو برداشت  دستش

 ی وارد کردم و با صدا  اشنه یس  ی متعدد به قفسه  ی ها  ضربه

 .داد زدم ی بلند

شد   هیچ- مرت  ی هار  چته  هان؟  جونم  خ  که؟یبه  که   یلیتو 

خارم   اهچالیس  ن یکن که بتونم از ا  ی واسم کار  ی دار  رت یغ

 .انیبشم شا

 :تر از قبل گفتم بلند

م- عذابم  م  ؟ی دی چرا  آماده  خودمو  امشب  بهت   کنمیآره 

 !؟ی . اون شوهرمه و تو گوه خور منستیمربوط ن
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 .حرفم دود از سرش بلند شد نیباا

 .جلو چشم هاش رو گرفت  خون

درخت خورد. آخ    ی پشتم به تنه   ی داد که با حرکت بد  هولم

 .نکرد یگفتم اما توجه ی بلند

 .به درخت کوبوند یمشت

چ- بفهم  شو  خفه  ببند،  میگیم   ی دار  یدهنتو    ی خوا ی. 

ز  ؟یباش   رخوابش یز گمشو  بهش    رشیباشهه  گمشو  باش. 

 .بده شیسرو

 :مانتوام دو باز کرد و گفت  ی وار دکمه ها جنون

خود   ی دختره   کنمیت م. پاره ی خور یمن جر م  ری اول ز  یول-

 .سر

  دم یتورو جر م   یبشو ول ؟یخواب اون جاکش بش  ری ز ی خوایم

 من

 .دستش گذاشتم   ی رو رو دستم
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 !گس ید یک یبهم دست نزن. من همسرم  ان،یولم کن شا-

 .زد ی ا هقهق

 !ی عوض شده؟ پاکدامن شد  ی. امروز چ ی که نبود  روزیاِ؟ تا د-

 .شدم رهیخ ی اگه یرو ازش گرفتم و به سمت د نگاهم

با کس  ی من کار بد  ان،یولم کن شا- بودم که    یانجام ندادم 

 ...محرممه و

 .دیکه بهم زد حرف تو دهنم ماس  ی ا یلیس با

 .چوندی رو دور گردنم پ  دستش

م- س.ک.س  می ک.  خواد؟یدلت  دارم    ؟ی خوای.ر  من 

 دم یجرت م کنمتیم

 .پرت کرد ی رو از تنم در آورد و با خشونت به گوشه ا مانتوم

تاپم باال    یهام که بخاطر تنگ  نه یو س  دمیلذت به بدن سف  با

 .کردیبودن نگاه م ده یاومده بودن و بهم چسب
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 .گذاشت امنه یس ی رو رو  دستش

 !مال منن، همشون نایا-

 .دمیرو گز لبم

 خواستمیداشت اما گناه هم داشت، هوس داشت و من نم  لذت

 .هوسِ همراه گناه بشه یعشقم قاط

 .رو فشرد امنه یس

 !یتو مال من-

 ...رو وارد شلوارم کرد  دستش

[11.08.21 14:12] 

#part261 

دستش    ی رو وارد شلوارم کرد، با التماس دستم رو رو  دستش

 .گذاشتم

 .عاشقش بودم من
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 .زدمی بودن باهاش له له م ی برا

 .خواستمینم ی نجوریا اما

همد  خواستی م  دلم حالل  باشه،  شوهرم  باشه،    گه یمحرمم 

 !میباش

 !انیلطفا شا-

 .گوشم چسبوند ی هام رو فشرد. لبش رو به الله  نهیس

 ؟یستیچرا، مگه عاشقم ن-

 .صدام بغض نباشه ی داشتم تو یکردم هق نزنم، سع یسع

 خوامینم ی نجوری... رابطه ایهستم ول-

 .داد  رونیب  یرو عصب نفس

 ...نا یسار  یول  می رابطه برقرار کن  ی زنم شد  یوقت  خوامیمنم م-

 .برداشت و به صورتم زل زد امنهیس ی رو از رو   دستش

 .جز من لمست کنه یکس  نمی بیم یوقت شمیم ونهید-
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دستش بهت خورده، لمست    ی چجور   کنمیرد داده فکر م  مخم

احد    چیه  خوامی نم  نایسار  شمیم  ینشم؟ دارم روان  ونهیکرده، د

تنها من بدنتو فتح کنم. فقط    خوامیتورو لمس کنه. م  ی و بشر

 !فقط و فقط من ؟یفهمیمن! م

 .هم فشردم. حرف هاش اوج لذت بود  ی رو رو لبم

. دستم رو دور کمر پهن و مردونه اش حلقه دمیبغلش خز  ی تو

 .کردم 

 !د یاز من بود. ببخش تیهم خر  شبید م،یما مال هم انیشا-

 .کردم نفس هاش آروم شدن حس

 شت؟تورو دوست ندا شهیمگه م-

 !تورو دوست نداشت شهینه، همونحور که نم-

 .و به خودش فشردتم د یگلو خند ی تو

آرزو خ- با دختر  التیبابت  ندارم    ی راحت، من  که دوستش 

 خوابمینم
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 .دادم رونیرو پرصدا ب نفسم
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 .دمیرو بوس اشنه یس ی رو

 خواستیکه بود دلم نم  یبود هرچ  یبود، جاه طلب  حسادت

 .بشه یجز من مال کس انیشا

 .لباسش رو با دستم مچاله کردم  نییپا

 !انیجز من نباش شا یمال کس-

 .داد  رونیرو محکم ب نفسش

 !چشم، تو هم فقط مال من باش-

 .دمی تنش رو نفس کش  عطر

 .انمیچشم شا-

 .به خودش فشردتم شتری ام بکلمه نیباا
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 .کردم سی رو خ لبم

 کنم؟  کاریامشب چ-

 !شیخوابونیم-

 .باال رفتن و متعجب ازش حدا شدم  ابروهام

 !مشیبخوابون میس بتونمگه بچه -

 :کرد و گفت ینچ

 .ی دی. بهش ممیخری قرص م-

 .زدم ی لبخند

 .طونیش ی ا-

 .باال انداخت ی ا شونه

 بشه، جرمه؟  کیبهت نزد خوامیخب نم-

 .هی نچ، کارت عال-

 .د یگلو خند ی تو
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 !توله سگ-

گز  داخل رو  که    ی تو  دم،یلپم  داشتم  من  من  حرفم  گفتن 

 :متوجه شد و گفت انیشا

 .گذرهیم  تیتو مغز فندوق یچ نمی حرفتو بزن بب-

 :کردم و گفتم یاخم

 گمی اصال نم گهید-

[11.08.21 14:12] 

#part263 

 .روم رو ازش گرفتم بااخم

 .حرص به عقب رفتم با

 .کردم و صورتش رو از نظر گرفتم زی هام رو ر چشم

 .دستم گرفتم ی دادم و نشستم، سرم رو تو  هیدرخت تک  به
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ا  خوامیم- زودتر  گ  نیهرچه  واقعا میاریب  ری مدارکو  من   .

 .انیبا کامران سر و کله بزنم شا تونمینم

 دنی آدم خالفکار خواب  هیکنار    یفهمیم  ؟یفهمی ، مسخته   واسم

هم شک کردم،    هیبه آس ی. من حتکشمیواقعا نم ؟یچ یعنی

 .کشه یرو م و من اد یشب م هی کنمی همش فکر م

 .خنده  ریزد ز بلند

 !از دست تو دختر ی وا  ؟یترسیم هی تو واقعا از آس-

 .حرص نگاهش کردم با

 !؟ی دی فهم نویاز اون همه حرف، هم-

 .رو باال داد ابروش

  م ی وردار  میما نذاشته که ما بر  ار ی خب اون مدارک رو در اخت-

 !م یو برو که رفت

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف
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 !یکنینم یآخه تو که تالش  یول دونم،یم-

 .زد  ی پوزخند

 هوم؟ ؟یدون ی از کجا م-

 .موهام فرو بردم ی رو تو دستم

 ؟یکن ی کار  نمیبیچرا من نم ؟یکنینم ی خب چرا کار-

 .زانو زد   کنار

 .شد و لب زد رهیچشم هام خ  به

 !نا یسار نا،یسار-

 کرده  یاش مخفخونه  ی که کامران مدارکش رو تو  میدیفهم  ما

 .دم یخند یعصب

 !به هوشتون یاله ن؟یدی اِ؟ از کجا فهم-

 .هاش درهم رفت اخم

 !اشخونه  رِیخونه نه ها، ز ی تو-
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 گفت؟یم ی. چدنیباال پر ابروهام

 خونه؟  ریز

 زده؟  گهیخونه د هیاش خونه  ریز یعنی

 .بابا، فکر نکنم نه

 .لب زدم  یام رو جمع کردم و به سخترفته   نیی فک پا  باالخره

 ن؟ یزم ر یز ؟یچ یعنی-

 .کرد  سی رو خ  لبش

 .مدارکشه رشیداره که ز  یاش مکان مخفخونه ی جا هیبله، -

 .رو جمع کردم لبم

 ه؟ یاوک یکن  دای اونجارو پ-

 .د یگلو خند ی تو
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 .اونا حکم اعدام کامرانن ،یلیمهمن خ یل یاون مدارکا خ -

 !هفت خان رستم بدتره  از

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 کرده که کارش به دادگاه بکشه؟ ی انقدر گند کار یعنی-

 .دیکش یقینفس عم  انیشا

 آره. پس چرا انقدر دنبالشم؟ -

 .باال انداختم ی ا شونه

 .بخاطر انتقامه دیگفتم شا-

 .دیخند آروم

 !ستمیمن که انتقام جو ن-

 .کش اومدن هاملب

 .اکشن کردم داستانو ی ادی ز دونمیچه م-
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موهام فرو برد و موهام رو بهم    ی و دستش رو تو  دیگلو خند  تو

 .ختیر

 ی اکشن هست، تو بدترش کرد -

 .رو باز کردم و مثل منگل ها بهش نگاه کردم شمین

[11.08.21 14:12] 

#part265 

 .هم بستم ی هام رو محکم رو رو ازش گرفتم و چشم نگاهم

ا  جان یداشتم هم  دوست   ی کس  نکهیساعت ها بخوابم، بدون 

 .داشته باشه ی باهام کار

 .دمیکش یقیعم نفس

 .مکانش رو بدونه دیشا هیآس-

 .زد  ی پوزخند

 !زه یخبر نداره، کامران کار تم   ی زی اون از چ-



Page 635 of 1249 
 

 .رو جلو دادم لبم

 ؟یکن  افتیاطالعاتو در نیا یتونست ی خب چجور-

 .نشست و کنار ابروش رو خاروند  کنارم

پل- م  سیخب،  بزرگتر  دوننیها  اون  و    نیکه  خالفکار 

 !ه یقاچاقچ

 .کردی م تمیشکمم درد گرفت و اذ ییهویخم شدم،  ی مقدار

 نشده؟  ریپس چرا دستگ -

نگرفتنش، سه بار سه تا از    اتی با نفوذه، تاحاال سر عمل  یلیخ-

  د ی هر سه تاشون ناپد  ی ها رفتن وارد گروهش، ول  یمأمور مخف

 .شدن

 ی بخاطر نفوذش شونه خال  شهیهم حکم جلبش صادر م   هربار

 !هم نفوذ داره سی اداره پل ی تو یکرده. اون حت

 .گوش دادمش و مشتاق به ادامه دنیباال پر ابروهام
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من اونقدرام محافظ   شیمن پسرشم، پ  کنهیبعدش، فکر م-

 .خالفش بکنه  ی منم وارد کارا  خوادیم  ییجورا  هی.  ستیکار ن

 .ام گذاشتمچونه  ریرو ز دستم

 ؟ی ر ی خب، چرا نم-

 .کرد ی خنده ا تک

 شرکت؟ رمی . من چرا مکنهیبرم شک م یاگه زرت-

 .باال انداختم ی ا شونه

 .یاز کار هاش باخبر باش نکهیا ی برا-

توجهش رو جلب کنم و خودش کم   خوامیم  یآره، ول  نکهیا-

 .بده شنهادیکم پ

[11.08.21 14:12] 
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 .رو به آسمون گرفتم سرم
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نقص بود.   یبود، کارش ب  ختهی برنامه ر  زیهمه چ  ی واسه   پس

 .دوست داشتم

آدم   کاش بره،  لو  کامران  ل  یبشه  اون  هم   یزندگ  اقتیمثل 

 !نداره

 .کنمیخونه رو م ی کارا هیآس ی من امروز جا-

 .رو از نظر گذروند امافه ی کرد و ق ی خنده ا تک

 واقعا؟-

 .رو به طرفش برگردوندم سرم

 !هیخوب ی بهونه نیبگردم. ا دیبا ؟یبله پس چ-

 .شد رهیتکون داد و بهم خ ی سر

 .وروجک  یگیدرست م-

 .دم یبراش درآوردم و پر عشوه خند یزبون

 !هرکول گهیبله د-
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 .رو گرفت و به طرف خودش کشوندتم امشونه

 نباش بچه  نیریانقدر ش-

 .رو تا بناگوش باز کردم شمین

 !ی ریمینباشم که تو واسم نم نیریآخه ش-

 .و موهام رو کنار زد دیکتفم رو بوس ی رو

 فندوق  دمیمن جونمو واست م یتو هرجور باش شه؟یمگه م-

 .دمیگز لب

انگار که دن  نیا  ی تو دست ها  ایحرف ها واسم خوب بودن، 

 .منه

 .دمیبهش چسب شتریکردم و ب یرو تو گردنش خال نفسم

 .انیشا یکه هست  یمرس-

 کردم؟ ی م کاریچ ی نبود اگه

 .دیسرم رو بوس ی رو
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 .ی. تو مال منمیهم  شی پ شهیتو هممن و -

 !نامیسار  انِیو من هم شا  یانی شا  ی نای تو سار  ی نخوا  ای  ی بخوا

[11.08.21 14:12] 
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 .دمیرو محکم گز لبم

 .دادیبهم م یهاش آرامش وصف نشدن  حرف

 .بود یدنیواسم پرس گفتیکه م  ی زیهرچ 

عاشقش بودم که   ی وجود اومد؟ به قدرعشق به   نیا  هوی  چرا

 !قابل هضم بود  ریواقعا واسم غ 

  ی نشستم. دستم رو رو  انیشا  ی پا  ی رو باال بردم و رو  خودم

 .شدم ره یصورتش گذاشتم و به چشم هاش خ

 !انیشا یتو فقط مال من-

 .دمی رو بوس  گردنش
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 !منم فقط مال توام-

 .تم نشست و به خودش فشردتم پش  دستش

 .می فقط مال هم-

و به لب   دم یام رو عقب کشپاش نشسته بودم، باال تنه  ی رو

 .شدم رهی هاش خ

بودم   خواستیم  دلم عاشق  من  بچشم،  رو  هاش  لب  شهد 

 !یلیخ

 .رو جلو آورد و لبم رو به دهن گرفت  صورتش

م  لب محکم  رو  فرو    خوردیهام  دهنم  داخل  رو  زبونش  و 

. آب دهنش با آب دهنم کردی. لب هاش حالم رو بد مبردیم

ناشدن  یقاط لذت وصف  بود و حس  به   ی تو  یشده  وجودم، 

 .آوردیوجود م

 .هامون از هم جدا شد لب
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. زبونم رو میبود  رهی خ  گه یو به هم د  میزدی نفس نفس م  هردو

 .دمیلبم کش  ی رو

 .و نگاهامون بهم گره خورد  دمیرو بهم چسبون مونیشونیپ

 .دمیتند نفس کش تند

 .ارزهیم ایدن ی تو  ی زیبودن کنارت به هرچ -

 .دیرو بوس مینیب نوک

 !ستیواسم مهم ن ی زی چ چیه  یکنارم یوقت-

[11.08.21 14:12] 
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 .گذاشتم  اشنه یس ی رو رو سرم

 .کرد یم امیحرص نیو ا گذشتی ها کنارش، زود م ساعت

با دقت    دیبا  بارنیخونه. ا  میوقتش شده بود کم کم برگرد  گهید

چون واقعا از بودن کنار کامران خسته    دادمیکارم رو انجام م 

 .بودم
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 خونه؟ میبرگرد-

 .رو تکون دادم سرم

 .میآره، برگرد-

 .هم بلند شد انیجام بلند شدم. شا از

 !انیشا ترسمیمن م-

 .دستش گرفت ی رو تو دستم

 !تا من کنارتم نترس-

 .لبم نشست ی رو ییکوچولو لبخند

 .یمرس-

حرکت    نیام انداخت و باهم به سمت ماشرو دور شونه  دستش 

 .میکرد

 !ها ی کامران لو نر شیپ-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف



Page 643 of 1249 
 

 .باشه، من کارمو بلدمتو حواست به خودت -

 .ندارم تیکار گه یحله. پس د-

 .شدم  رهی بهش خ بااخم

 !ی کار دار رینخ-

 .د یگلو خند ی تو

 .به چشم. پس مواظب خودت باش ی ا-

 .ازش چشم گرفتم بااکراه

 !تو مواظبم باش-

 .دیدستم رو بوس ی رو

 .من ی چشم بانو-

 .دم یذوق خند با

[11.08.21 14:12] 
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 .رو به دندون گرفتم لبم

 .روبستم   یمنیشدم و کمربند ا   نیوارد ماش   ی نفس آسوده ا   با

 .بهم انداخت ی نگاه میهم سوار شد، ن انیشا

 بسته؟  یمنیشده جوجه من کمربند ا یفرج-

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .بهم دست یالیچرا، فاز سر دونمیواال خودمم نم -

 .رو روشن کرد نیکرد و ماش  ی خنده ا تک

 !فاز گرفتناتو قربون-

 .رو تا بناگوش وا کردم شمین

 !قربون تویهمه چ-

 .رو به حرکت درآورد نیزد و ماش  یاستارت

 .نثارم کرد ینگاه میخنده ن با

 ...دخترِ  یهِ-
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 .کنهی دلبر ترت م  ختناتیزبون ر ی دار خبر

 .دمیعشوه خند پر

 .خبرمینچ، ب-

 .د یرو کش لپم

 !االن خبر دار شو-

کش  صورتم عقب  رو دمیرو  ازش  و  شد  درهم  هام  اخم   .

 .برگردوندم

 !گه یگوشت وامونده رو نکش د نیانقدر ا یچشم، ول-

 .کرد  شتریرو عوض کرد و سرعتش رو ب دنده

 .به چشم ی ا-

 .روندیبا سرعت م انیزده نشد و شا یحرف نمونیب گهید

 .بودن  ی زیکه هرکدوم دنبال چ  دیچرخیم  یمردم   نیب  نگاهم

 آروم بود  یکی
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 خندون،  یکی

 !کارانتیخ یکیعاشق و  یکیهم  دی... شاونیگر یکی

[11.08.21 14:12] 
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 .کرد  هیتک  چکسی به ه دینبا  چوقتی گرفته بودم که ه ادی

 .الس یواو گهی اونوقت د شهیم  یپشتت خال ی کن هیتک یوقت

 .ی دست خورد کیهم  ،ی خورد  ن یزم هم

 .افتمی یپشت اطیدر ح ی و خودم رو جلو  ستادیا نیماش

 خونه؟ میایب یدزدک  دیچرا با-

 .زد  ی شخندین

 .شک کنه  خوامیچون نم-
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جور  دستم فشرد،  محکم  و  گرفت  محکم  که   ی رو  حس 

 ر یدستم هر آن ممکنه خرد و خاکش   ی استخون ها  کردمیم

 !بشن

 .دیکش یقیعم نفس

عمر    ک یقدم اشتباه برابره با    کی   نا،یسار  میمحتاط باش  دیبا-

 .یمونیپش

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 !امخسته  ؟یفهمیم  انیخسته ام شا-

لجن   حس دارم که خ  یآدم  ببکنهیم  انتیرو  من محرم   نی. 

 .سگه ید  یکیو با قلبم مال  مگهید یکی

 .لب زدم ی زدم و باحالت زار ه یتک نیماش یرو به صندل سرم

طرف   هیبخدا. از    شمی م  یکم کم دارم روان  گهیمن د  ؟یفهمیم-

بودن داره    انتکاری حس خ  گهیترس از کامران دارم و از طرف د
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که در برابر    ستمین  ی . بخدا من انقدر قوبرهیم  نیوجودمو از ب

 .ادیموضوعات اخم به ابروام ن  نیا

 .دیکش  رونیرو از دستم ب  دستش

با  ؟ یکن  کاریچ  ی خوایم- بد  کهی مرت   نیا  دیهوم؟  لو  . میرو 

بدبخت  نی چند  یدونیم عامل  کرده؟  بدبخت   ن یچند  ینفرو 

 !؟یزنیم یبه نفهم اخودتوی  ؟یفهمیخونوادس؟ تو چرا نم

 .هم فشرد که ادامه داد  ی رو رو لبم

. از طرف  شنیساالنه هزار جوون بخاطرش کارتون خواب م-

 .شنی خونواده طرد م

به کنار.    دیهم که مادرم کش  ینه؟ درد و عذاب   ؟یفهمینم  نارو یا

 .ی لگداش جون داد ریرو که ز  ینرفته شب ادمی ؟یخودت چ

 اون بهت معتهده؟ یکنیم فک

 .دیخند یعصب

[11.08.21 14:12] 
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 .و پرحرص بود یعصب  حرکاتش

ماش  به م  نی فرمان  عصبان  زد ی ضربه  با  رو  هاش   ت ی و حرف 

 .گفتیم

 .گردنش متورم شده بود ی قرمز و رگ ها صورتش

دختر    هیهرشب    یحرفاس. اون عوض  نینه اون نامرد تر از ا-

 خودشه ی. اون دنبال الواتکنهیتختشو گرم م

 .رو بهش دوختم نگاهم

 پس چرا منو عقد کرد؟  ؟یچ یعنی-

 .زد  ی پوزخند

ا  دونم،ینم- زنش   یلیدل  هی  دونمیم  نویفقط  تورو  که  هست 

 .میفهمیکرده و باالخره م

 .شدم رهی و مظلوم بهش خ یاشک ی چشم ها با
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 !ترسمی از کامران م شتریب گذره،یم شتر یهرچقدر ب-

 .دیدستم رو بوس ی رو

 .نترس ی زیتا من هستم از چ-

 .لبش نشوند ی رو یپر استرس لبخند

 یکیجور دستگاه پالست   هی  شمی آروم نم  ی نجوریا  د ید  یوقت

داشبورد درآورد و بهم   ی شنود باشه رو تو  زدمی که حدس م

 .داد

ضا  نویا- لباسات،  به  کن  نبا  شی مخف  اینکن  عیوصل    د ی کن. 

 .نهی کامران بب

 مه؟ یواسه چ-

. اوال که کامران فهممیمن م  یکنارت باشه، هرجا که باش   نیا-

  دات یپ  لهیوس  ن یبشه من باا  ی ز یدوما اگه چ   ارهیسرت نم  ییبال

 .کنمیم

 .گفتم یرو باال دادم و آهان ابروهام
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کردم و   ی بود پس تشکر  یدستگاه راه حل خوب  موجبین  نیا

 .زدم  ی بهش لبخند

 .شدم  ادهی کردم و پ  یخداحافظ انیشا از

[11.08.21 14:12] 
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 .کردمی امروز شروع م نیاز هم دیبا

. قرار میکردیخودمون شروع م  دیقفس با  نیاز ا   ییرها  ی برا

 .بشه  مونیوارد زندگ  ی بهمون کمک کنه و معجزه ا  ینبود کس

 .میشدیخودمون م ی خودمون معجزه  دیبا

 .میشدینجات خودمون م ی فرشته خودمون،

 .میکردیکه به خودمون کمک م میما بود خود

  اط یوارد ح  یرفت. من هم از در پشت  ییبا سرعت باال  انیشا

 .نبود یشدم خداروشکر کس
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عمارت رسوندم، با نبودن نگهبان ها نفس   ی رو به جلو  خودم

 .دمیکش یقیعم

 خانم خانم-

برگشتم.    با به عقب  بود که صدام   یکیتعجب  نگهبان ها  از 

 .زدیم

 افتاده؟ یبله؟ اتفاق-

 .داد رونیرو ب  نفسش

 .دیای ن رونیبله آقا گفتند امروزو از اتاق خودتون ب-

 .از ابرو هام رو باال دادم یکی

 چرا؟ مهمون داره؟  ؟یچ یعنی-

 .سرش رو تکون داد نگهبان

 !ندارم ی خانم، من خبر ریخ-

 .گفتم و وارد خونه شدم ی ا باشه
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 گفته؟ نویچرا ا عجبا 

 نیمن باا  خوادیجارو بفرسته رو هوا. نکنه م  نیا  خوادیم  نکنه

 خونه بسوزم؟

 .رو کنار زدم میخرک افکار

از اتاق    د یدستور رو داده؟ چرا نبا  ن یسؤال شده بود چرا ا  برام

 برم؟  رونیب

 .رو پرت کردم  امی موهام فرو بردم و روسر ی تو یدست

 !لعنتت کنه کامران خدا

[11.08.21 14:12] 

#part273 

 .طرف مبل رفتم و روش ولو شدم به

 گفته؟ نو یچرا ا یعنیبود.  ری درگ مغزم

 .دمیپرسی باال انداختم، بهتر بود از خودش م ی ا شونه
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 .کامران رو گرفتم ی در آوردم و شماره  فمی رو از ک میگوش

شده بودم؛   دیاز جواب دادنش ناام  بایبوق، که تقر نیچند بعد

 .جواب داد

 بله؟ -

 .جام صاف نشستم ی تو

 ؟ یخوب زم،یسالم عز-

 .رو صاف کرد گلوش

 ؟یتو خوب ممنون خانمم-

 !بودم و بس  انینگاه کردم، من تنها خانمِ شا  یاکراه به گوش  با

 .بهم گفت بیزایچ هیممنون، نگهبان -

 .کرد ی خنده ا تک

 اوه، پس گفته بهت؟ االن بانو چرا زنگ زدن به شوهرشون؟-

 .کردم و موهام رو دور انگشتم چرخوندم هیمبل تک یپشت به
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 کار خودمه  زدلم،یعز ستین  یمسئله بزرگ-

 .دمیکش  ی کالفه ا پوف

 .ایبگ دیبا یباشه، ول-

 .دیخند آروم

 !گم یچشم م-

 .کردم ی زیر  خنده

 ممنون-

 .و ادامه دادم  دمیلبم کش ی رو رو زبونم

 گرده؟ ی برم یک هیآس-

 .دی چیپ یگوش ی کامران تو قینفس عم  ی صدا

 !گه یاحتماال چند روز د-

 .گردنم فتهی چند روز کارا م   نیآها، پس ا-

 ؟ ی ندار ی من فعال برم کار ،ینکن تی خودتو اذ ادیز-
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 حتما، نه خداحافظ-

 .برام فرستاد ی ا بوسه

 .خدانگهدار -

[11.08.21 14:12] 
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 .مبل پرت کردم ی رو قطع کردم و رو یگوش

 ی کار ها  دیبا  یخسته بودم ول   یلیرو ازهم باز کردم، خ  پاهام

 .آب بدم یخونه رو انجام بدم تا بتونم سرو گوش

 .جام بلند شدم از

رو خبر    انیشا  د یآوردن دستور کامران حس کردم با  ادیله    با

 .دار کنم 

 .کردم پیها شدم و تا ام یرو گرفتم و وارد قسمت پ یگوش

آب بده   ینرم، سر و گوش  دونیکامران دستور داده از خونه ب-

 ده؟ی انجام نم ی کار  اطیتو ح نیبب



Page 657 of 1249 
 

گرفته زود پاکش کردم و    لشی تحو  دمید  یو وقت  فرستادمش

 .چارو و دستمال به دست، به طبقه باال رفتم

تم  یکی  یکی تم  یبهداشت  س یکردم، سرو  زی اتاق هارو    ز یرو 

 .کردم 

که توجهم رو    ی زی اما چ  کردمیدقت همه جارو کنکاش م  با

 .شدمیهم بود و من متوجه نم دیشا دم،یجلب کنه رو ند 

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 .احمقانه بود واقعا

تم  یط رو  راهرو  و  برداشتم  و   یکی  یکیکردم.    زیرو  پله ها 

 .کردمی م زیپله رو تم ی لهیم

به بدنم دادم   یباال مطمئن شدم کش و قوس  ی زی از تم  یوقت

 .دمی و خودم رو کش

 !که چقدر خسته شده بودم  آخ

 م کمر ی وا
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 ه یآس چارهیب

به ساعت انداختم. سه چهار ساعت تمام مشغول باال    ینگاه

 .بودم و شکمم به قار و قور در اومده بود

هممون سفارش بدن البته    ی برا  تزاینگهبان ها گفتم که پ  به

 !به حساب کامران خان

 .د یچسبیم تزا ی گشنه ام بود و االن پ یلیخ

 ی خوشمزه ا  ی تزا یو منتظر پ   دم یچرخ یدور خودم م  شهمه 

 .ارنش یبودم که سفارش دادن و قرار بود ب

[11.08.21 14:12] 
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روده    میام بود و به قول قدگشنه   یگشتم، کل  نستا یا  ی تو  کمی

 .رو خورد کِ ی بزرگه، کوچ

 .در از جا بلند شدم و در رو باز کردم ی صدا با

 .بود ستادهیرو گرفته و منتظر ا تزایپ ی جعبه  نگهبان
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 خانم  دییبفرما-

 .رو ازش گرفتم تزایپ

 .گهید  نیممنون، واسه خودتونم گرفت یلیخ-

 .دوست هاش اشاره کرده بود که جعبه تو دستشون بود به

 .میبله همه دار-

 .نگاهش رو گرفتم رد

 ش جانباشه، نو-

 ممنون خانم-

 .رفت و من هم به آشپزخونه رفتم تا غذام رو بخورم نگهبان

 .گذاشتم زی م ی درآوردم و رو خچالی ی رو تو نوشابه

 .رو باز کردم تزا ی پ ی نشستم و جعبه  خودمم

خوب بود، چشم هام از بوش خمار رفت و   یلیبوش خ  اممم

 .شد  شتریقار و قور شکمم ب
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 تزارو،یپ  ی تکه ها  ی هیدهنم گذاشتم. بق  ی ازش رو تو  یقاچ

 .خوردمی پر از سس کردم و با لذت م

  ی ک  دمیکه اصال نفهم  خوردم ی ام بود و تند تند مگشنه   انقدر

 .تموم شد

 .به بدنم دادم یو قوس کش

 !شی آخ

  ب یخوشمزه عج  ی تزایپ   نیگشنه و خسته بودم و ا  د،یچسب

 .د یچسب

 داد ی نم  ف یبخورم بهم ک  وانیبا ل   نکه ینوشابه خوردم، از ا  یکم

 یاستفاده کن   ی و از خود بطر  ی بخور   وانیبدون ل  نکهیا  یول

 .باحال بود و دوست داشتم یلیخ
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 .سطل آشغال انداختم ی رو برداشتم و تو جعبه
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  رون ی به دست از آشپزخونه ب  ی هم فشردم، بطر  ی رو رو  لبم

 .دم یاز نوشابه رو نوش ی مبل ولو شدم. جرعه ا ی رفتم و رو

 .رو برداشتم می دادم گوش انیکه به شا  یامیآوردن پ ادیبه  با

 .داده بود امی پ اوه

 .رو باز کردم  اس

 "ممنون یاوه واقعا؟ اوک -"

 .نگاه کردم شگهیاس ام اس د  به

 "؟ی کرد دای پ ی زیچ-"

 .کردم  پی براش تا متقابال

 .کنمی خواهش م-"

برگشتم خونه مشغول کار بودم، باال رو کال نگاه    ی از وقت  نه،

 "!نبود یمشکوک زیکردم چ 

 .ارسال شد  امیرو زدم و پ  سند
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نوش  گه ید  ی ا  جرعه رو  نوشابه  اس    ی که صدا   دمیاز  ام  اس 

 .بلند شد  میگوش

 .رو باز کردم  امشی، پبود انیشا

نباش -" بب   ی نجوریهم  ،یخسته  منتظرم  منم  بده   نم یادامه 

 ".کنهیم  کاریکامران چ

 .کردم پیتند تا تند

 ".مواظب خودت باش  زم،یباشه عز-"

 .اومد  امیجواب پ  قهیدق کی بعد

 "نطوریتو هم هم  ،یچشم خانم-"

 .اش نگاه کردمبوسه یموجیبه ا باخنده

 .دلبر و خوب بود یلیمرد خ  نیا

 .بود که عاشقش شدم نیا می اتفاق زندگ نی کنم بهتر فکر
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  م یی جورا  هینبودم و    مونیکه دلم رو بهش دادم اصال پش  نیا  از

حد عاشقش هستم. چون اون دلبرِ    نیبودم که تاا  یازش راض

 !ناز منه

 .من رو باز کرد ی که چشم ها  یجنتلمن واقع هی

[11.08.21 14:12] 
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رو   ی و بطر  دمیمونده رو نوش  یباق   ی جام بلند شدم، نوشابه    از

 .انداختم ییسطل جدا ی تو

 .کنم وقت شروع کار بود فکر

 .کردمیم  ی کار  زیحوصله و دقت تم با

بود    یی هرجا ممکن  مخف  هیکه  قشنگ    یمکان  رو  باشه 

 ممکن بود؟ ی زیاما مگه چ گشتمیم

 !یچی هارو گشتم اما ه سیداخل سرو یحت

 .ی چیبه ه یچ ی بردم اما ه زی م  ریرو ز دستم
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 .ها و همه و همه رو گشتم  نتیکاب  ریها، ز نتیکاب ی تو

  فشردم ی هارو پاک کردم و م واریبود اما تک به تک د احمقانه

 .نشد دایپ  ی زیاما چ

  .دمیکش  ی کالفه ا نفس

 .در هارو پاک کردم تیحرص و عصبان با

پرت   ییلباس شو  نیشده رو داخل ماش  فیکث  ی ها  دستمال

 .کردم و کالفه به اطراف نگاه کردم

 .میگردی م میدار  ینباشه و ما الک ی زی چ دمیشا

 .برداشتم یبیآب خوردم و س کمی

 .خوشمزه و آبدارم گرفتم بی از س ی هال برگشتم و گاز به

 .دمیمبل سه نفره دراز کش ی رو

  ی خستگ   یکه آدم هرچ  ییداشتم، از اونا  ازیاستراحت ن  کمی

 .کنهیم  لیداره رو تحل
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 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 .فکر کردم ندهی تم و به آهم گذاش ی رو چشم

که   ی هم خاله ا  دیشا  ان،یکه تنها من بودم و شا  ی ا  ندهیآ  به

 !دمشیند

 .به زندادن رفته و تقاص پس داده کامران

و من با    پرنیم   نییباال و پا  انیمن و شا  قدمیقد و ن   ی ها  بچه

 .عشق بهشون نگاه کنم

 .گرفت ی لبم جا  ی رو ی لبخند

 ...و عشق انیباشم و شا من

 ....و محبت  عشق

 ...و دوست داشتن عشق
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 .دم یبه افکارم خند آروم

خبر   ی زیچ  چیه   از عشق  م  ی جز  من  و    ی برا   رمیمینباشه 

 !امخونواده

 .نداشته باشه یانیپا انی من و شا عشق

 !اما کم؟ هرگز شهیم اد یباشه که ز ییاون عشق ها از

لذت   امیگوش  ی باصدا افکارِ  از جام  از  و  فاصله گرفتم  بخشم 

 .بلند شدم

 .دادی م ی بهم انرژ زیتم ی خونه

 .تازه گرفته باشم و مغزم آروم شده ی با کار کردنم، انرژ انگار

 .رو برداشتم  یرو عسل یو گوش دمیکش یقیعم نفس

 .لبم نشست ی رو ی لبخند مچهین انیاسم شا دنید با

 !امی دوست داشتن ی زاده  حالل

 .رو باز کردم  امیپ
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 "کردم داینگرد، جاشو پ -"

 .دندیباال پر ابروهام

 بود؟ یکه کردم الک ی همه کار نیا ؟یچ یعنی

 .کردم  پیکه ذوق همراهش بود تا  بااخم

 "بود؟ یکردم الک یهمه خرحمال نیا یعن ی ؟ی چجور-"

ا  میگوش  نگید  ی صدا به  نگاه    ی ها  یموجیبلند شد.  خنده 

 .لبم نشست ی لبخند رو خنده،یاالن داره م نکهیکردم، از ا

 .د یبه دستم رس شی بعد امیپ

م-" بهت  نباش  گم،یبعدا  خسته  عشقِ   یدرضمن؛ 

 "کشمزحمت 

 .دمیرو گز لبم

 .در آورده بودعشق قلبم رو به تاالپ تولوپ  ی کلمه

 .کردم  پیپر از عشق تا  یو قلب  جانی ه با
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 "کشمفدات توهم مردِ زحمت  ام،یباشه دن-"

 .گذاشتم  امنه یس  ی رو رو یزدم و گوش ی لبخند

[11.08.21 14:12] 

#part279 

 .دمی از جا پر یگوش  یاپیپ ی صدا با

 .زدیتند تند م  قلبم

 خوابم برد؟  ی چجور دم؟ یخواب یک از

رها    یباشه اخم هام باز شد و گوش  انیشا  دیشا  نکهیفکر به ا  با

  داریخرمگس من رو ب  نیرو برداشتم، اه ا  امنهیس  ی شده رو

 !کرده

 .اتصال رو زدم ی درهم دکمه ی ها بااخم

 بله؟؟؟ -

کرد اما   یام مکث  یعصب  بایخواب آلود و تقر  ی صدا  دنیشن  با

 .دیزود صداش به گوشم رس یلیخ
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 ؟یکنی م کاری سالم خانم، چ-

 .چشمم گذاشتم و ماساژ دادم   ی رو رو دستم

 اط یبودم، به لطف تو نتونستم برم ح  دهیخواب-

 :کرد و گفت ی خنده ا تک

 !ی دیو به خونه رس ی درعوضش خونه بود-

 !هاست  نیهمش درحال نگاه کردن به دورب یعوض

 .متعجب به خودم گرفتم  ی صدا

 کردم؟  زی خونه رو تم یدونیم ی چجور-

لحظه شکه شد اما خودش رو کنترل کرد و   ک یکردم    حس

 .دیخند

 .خورمیهم نم  واریدرز د ی خانممو نشناسم که بدرد ال-

 !عنتر  ی لبم نشوندم، دروغگو ی رو  یزورک  لبخند
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نرم   اطیتا ح  یبعد که گفت  رون،ی آره صبح رفتم ب  ،خدانکنه-

 .کردم زی حوصلم سر نره خونه رو تم نکهیواسه ا

 .یخسته نباش ،ی خوب کرد-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 ؟ی ندار ی جلسه دارم، کار   هیمن  زمیعز-

 !بگم از اولم نداشتم خواستم

 :گفتم لمیخودم رو گرفتم و برخالف م ی جلو

 .خداحافظ زم،ینه عز-

[11.08.21 14:12] 
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 .دمیرو قطع کردم و دراز کش  یگوش

 بپزم؟  د یشام رو با ی وا

 !رو نداشتم واقعا   یکی نیا حس
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چون    اره،یهمراه خودش ب  ی زی چ  ییبه کامران بگم غذا  بهتره

 .انقدر خسته بودم که حال نداشتم

 .ها رفتم امیرو روشن کردم و به قسمت پ یگوش

 :کردم پیتا

 ی . راستاریب  یخواست  یهرچ  ار،یچند پرس غذا ب  یبرگشت-"

 "نره ها گناه دارن  ادتی نگهبانارو 

 .رو زدم سند

 کردم؟  داشیگفت پ انیشده که شا یمدارک کجا مخف یعنی

 گشتم نبود، کجا ممکن بود باشه؟ ی من هرچ آخه

 .رفتم  رونیرو اسم کامران ب از

 .کردم  پیرو انتخاب کردم و شروع به تا انیشا

 "!گشتم نبود یامروز که هرچ ان؟یمدارک کجان شا-"

 .کردم و مشغول گوش دادن شدم یآهنگ پل هی
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 یی خرما  ی هرروز باموها نوشمیقهوه م ت یچشم ها از»

 یی ت صبحانه و عطر هل و چاکنار تو چه دلچسب اس ی آر

 یو روم  یونانیو  یرانی ا خیتار ی معمار نیبهتر تو

 آروم انوسیعاشقت هستم اصال تا اق ایبه در ایدر

 جان جانان دوستت دارم باال تر از جان دوستت دارم  ی ا

 عاشقم باتو ایبه در ایدر

 «عاشقم باتو ایدن  ی هرجا

 .شدم انیشا امکیوارد پ میگوش  نگید ی باصدا

 "ستیاالن وقتش ن گم،یبهت م-"

 .کردم یاخم

 ".االن بگو ان،یاه شا-"

 .اومد دیجد  امکیپ

 "باشه؟ گم ی سرفرصت م  نایجون سار-"
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 .کردم پیتا یتیو با نارضا  دمیکش  ی کالفه ا پوف

 "یباشه هرجور راحت-"

[11.08.21 14:12] 
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 .شدم الیخی و منم ب ومدین یجواب گهید

 .گفتیکه بود خودش م یهرچ

م  ی الک  اصرار  خسته  رو  خودم  شا  کرد ی فقط  تا   انیچون 

 .گفتینم ی زیچ خواستینم

سرم گذاشتم. خسته   ریرو خاموش کردم و کوشن رو ز  یگوش

 .کردی درد م یخوابی بودم و چشم هام از ب

 .بخوابم کمی گرفتم  میتصم

برنم  ساعت تا ساعت هشت  پس    گردن،یپنج بود و مطمئنا 

 !استنه یگز نی بهتر دنمیخواب

 .هم بستم ی گذاشتم و چشم رو یعسل  ی رو رو یگوش
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 .بود که فورا چشمم بسته شد  دهینکش کی به

* 

* 

* 

 یمکرر کامران چشم باز کردم و کش و قوس  ی زدن ها  باصدا

 .به بدنم دادم

 دارم؟ یهوم؟ ب-

 .موهام فرو برد  ی رو تو  دستش

 !م یدیرو چ زی م  زم،یپاشو عز-

 .رو باال بردم ابروهام

 واقعا؟-

 .آره پاشو-

تکون دادم و بلند شدم. همراه کامران هردو به آشپزخونه   ی سر

 .قکر بود ی نشسته بود و تو  انی. شامیبود
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 :گقتم رفتمیم ییکه به سمت ظزف شو  یدرحال

 .ی سالم خوش اومد-

 .رو بلند کرد و نگاهم کردم سرش

 .سالم ممنون-

تو  شو  ی همونجا  رو  ییظرف  و  شستم  رو    ز یم  ی صورتم 

 .نشستم

[11.08.21 14:12] 
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 .سکوت نهار خورده شد ی تو

 .نداشت یبه کس  ی کار چکسیه

که    یو از قرص خواب  ختمیآب پرتقال رو ر  دم،ی کش  ی ا  ازهیخم

 .ختم یآب پرتقال کامران ر  ی بهم داد دوتاش رو تو انیشا

 .شدیبد م دیفهمیهم زدم تا معلوم نباشه، اگه م قشنگ
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 .و به هال رفتم  دمیظرف چ ی تو تیسکوی تا ب چند

 .دیکش یسوت دنم یبا د کامران

 .به به، زحمتتون شد بانو-

 .زدم   ی پوزخند

 ستفه یوظ ؟ینه بابا، چه زحمت-

 .گذاشتم یعسل  ی رو رو ینیمبل تک نفره نشستم و س  ی رو

آب پرتقال کامران، از جا بلند شدم و با لبهند    ی آور  ادیبه    با

 .آب پرتقال رو بهش دادم ی دلبرانه ا

 .زمیعز ایب-

 .زدم  ی آوردم و چشمک پر عشوه ا نییصدام رو پا  ولوم

 واسه امشب یش تیبخور تقو نویا-

 .و آب پرتقال رو بهش دادم دمیرو گز لبم

 .د یکنم هوش از سرش پر فکر
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 .کردیرو نگاه م بدنم زیبه ر زیشهوت ر با

نبود االن بهم حمله کرده بود و بدنم   انیاگه شا  بندمیم  شرط

 .دیدری رو م

ب  آب همراه  رو  شا  تیسکویپرتقالم  و  هم   انیبرداشتم 

 .نطوریهم

 .خانم  نایممنون سار-

 .دمیخند آروم

 .جون انینوش جونت شا-

 .به روم زد ی لبخند

 .میخوردی تامون آب پرتقال هامون رو م هرسه

خودش چه   شی . االن پرفتینگاه کامران از روم کنار نم   اما

 !کنهیکه نم  ییفکر ها

[11.08.21 14:12] 

#part283 



Page 678 of 1249 
 

 .بردیساعت گذشته بود اما کامران خوابش نم سه

 .رو داده باشم وانیل  یبودم که مبادا اشتباه  دهیکم ترس کم

.  کردی کامران خمار بود و باحرص تمام بدنم رو کنکاش م  نگاه

 .باهاش باشم خوامینه، من نم ی وا

 م؟یبخواب  میما بر زمیعز-

به خشک  ونیزیتلو  به وش ت  یگوه  چی شانس ه  ینگاه کردم، 

 .شد یپخش نم

 .باال انداختم ییابرو

 .دادم هیتک یصندل  یپشت به

 انقدر زود؟ -

 .کرد ی خنده ا تک

 ؟ یپس چ-

 .رو با زبونم تر کردم لبم
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 !اد یآخه خب، من که خوابم نم-

 .مبل بلند شد ی رو از

  !یخوابیم گمیمنم نم-

 .منتظرتم ا،یب گهید کمی

بهش؟ مسلما   می مگه خواب آور نداد  زد،ی به شدت تند م  قلبم

 !االن خواب بود دیبا

 .کردمیم  کاریشدم، چ  رهیخ انیشا به

به   دست ملتمسم  نگاه  به  توجه  بدون  و  شدن  مشت  هاش 

 .رفت رونی به صورتم انداخت و ب یسمت در رفت و نگاه

 .اومدیباال نم نفسم

 !یلیسخت بود خ  یل یخواب شدن با کامران، خ هم

 .فرار کنم و برم  شدیکاش م دمیرو گز لبم

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم
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 .دیکامران به گوشم رس ی صدا

 !ایب نا،یسار-

[11.08.21 14:12] 
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 .هم فشردم ی رو محکم رو چشمم

 .خوردیدلم تکون م ی تو ی زیچ

 م،یباهم باش  خوامیاالن زمان زود بگذره، کاش بگه نم  کاش

 !خوابش نشم ری و ز رمی اصال کاش بم

 .و از پله ها باال رفتم دمیکش یقیعم نفس

 .ها گرفته بودم   لهیلرزونم رو به م ی ها دست

 .ستادمیدر ا ی جلو

 .رو باز کردم و به داخل نگاه کردم  در
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سرش   ریبود و دستش رو ز  دهی شورت دراز کش   هیبا    کامران

 .قالب کرده بود

 ؟ی باالخره اومد-

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 !آره، اومدم-

 .پوزخندش باال رفت ی کردم صدا  حس

 !مثل گذشته شو ا،یب-

 .د یباال پر ابروهام

 .لب زدم یسخت به

 گذشته؟-

 .رو برداشت و چشم هاش رو باز کرد  دستش

 !باش، به هردومون لذت بدهآره، همونجور با لذت باهام -

 .زد  ی پوزخند
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 !یلذت؟ چه لذت -

ارضا  یحت  تو فکر  نبود  ی به  م  ،ی من  که  روتو    یشیارضا 

 !یخوابیو م  یگردونیبرم

 .کامران  هینجوریا هربار

 .جاش بلند شد از

 ؟ یناراحت ؟یخب که چ-

 !آره-

 .ی دیلذتو بهم نم نی لذت ببرم اما توا خوامیم منم

شه اما از   مونیکنم که پش   ی حرف هام کار  نیباا  خواستمیم

 .زد و به سمتم اومد ی شانس بد من، لبخند

 .پام برد و بغلم کرد  ریرو ز  دستش

 ...طرف تخت بردتم و پرتم کرد به

[11.08.21 14:12] 
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 .زد  مهیخ  روم

 .بود رهیچشم هام خ  به

 .کردیو حالم رو بد م دیچرخیبدنم م ی جا ی جا دستش

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 و یقرص زهرمار  د؟مگه یکپیمرد چرا نم  نیا  د،یخوابیم  کاش

 م؟ یبهش نداد

 برام؟   یکنیچرا مثل گذشته ناله نم-

 .کردم ذهنش رو منحرف کنم یسع

 چرا؟  یدونیم-

 .دی س یو گردنم رو ل د یگردنم کش  ی رو رو زبونش

 .شد ری تو بدنم سراز ی لرز

 چرا؟-



Page 684 of 1249 
 

 .نشست امنه یس  ی رو  دستش

 .چرخوندم ی ا گهیرو به طرف د نگاهم

 .رمیبعد رابطمون کمر درد بگ خوادیدلم نم گهیچون د-

 .گفتمیسگ دروغ م مثل

 ازم جدا بشه کاش

 .برو اونور کاش

 .رابطه نداشتم نیبه ا یلیم من

تقد  قهی رو  تو   بایلباسم  از خشونت  داد،  رابطه خوشم   ی جر 

 .دونستیو اون هم م اومدیم

 .حرکت دو نصف کرد  ک یرو با  لباسم

 .تنم جر داد ی هم تو  نممیسوت

 .دندونش گرفت و خورد نیرو محکم ب امنه یس نوک

 .دیگذاشت و مال امگهید ی نه یس ی آزادش رو رو دست
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 ام که نتونم؟عرضه  یزنمو ارضا کنم. مگه ب تونمیمن م-

 .دمیکش یقیعم نفس

[11.08.21 14:12] 
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  ن یدرحال گردش بود و با دستش ب  امنه یدوتا س  ی هاش رو  لب

 .دیمالیپام رو تند تند م

 !زنانه  ی هم زن بودم و با تمام احساس ها من

 .شدی م کیحرکت تحر کیبا  بدنم

 .شد یحرکت حالم بد م کی با

 .نایناله کن برام سار-

 .قدرت تر و محکم تر شروع به خوردن کرد پر

 .بکنم ی زیر ی ملچ ملوچ خوردنش باعث شد ناله  ی صدا

 .دیچک  نییاز چشمم پا یقطره اشک انیفکر به شا با
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 .خوردیرو م   مڽبود و بد امنه یچاک س  نیکامران ب سر

 !ولم کن کامران تونم،یامشب نم-

 :دیدستش فشرد و غر  ی رو تو امنه یس

 ها؟ یتونینم یچ یعنی-

تو  سرش به دندون    ی رو  رو  پوست گردنم  و  برد  فرو  گردنم 

 .گرفت

 !کنه  نیداره شوهرشو تمک  فهی وظ  ی رفته؟ هرزن  ادت ی  فتویوظ-

 .از درد کردم ی گردنم بستم و ناله ا ادیرو از درد ز چشمم

 !لطفا درکم کن  تونمیاما نم-

 .دندونش گرفت نیگوشن رو ب ی زد و الله   ی پوزخند

 .یکن نیمنو تکم دیتو با عروسک   شیه-

 ارم؟ یب ادتی فتویوظ ی خوایکردنه، م نیتمک  فش یزن وظ هی

 .رو محکم فشرد   م یشورتم فرو بدد و دخترونگ  ی رو تو  دستش
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 !گذاشته شوهرت باهاش حال کنه نویخدا ا ن،یبره تو ا دیبا-

 .زدم  یهق

 .ستمین یکس یعروسک جنس من

 .ساخته نشدم  نیواسه ا من

 .ستمیخواب ن ریز من

 .دهنتو ببند و زر زد نکن-

 :گفت  دیسیلیو پوست شکمم رو م  رفتیم  نیی که پا  ی درحال

لذتو ببرم، تو   تی بودنت نها  دیبکر و سف  نیاز ا  خوامی م  س،یه-

 ؟ی به شوهرت لذت ند ی خوایم

[11.08.21 14:12] 
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 .دیدوتا انگشتش گرفت و کش نیرو ب میصورت نوک

 .دمیکش ی کوتاه و خفه ا غیج
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 کجاست؟ انیشا االن

 .کردم ی برخورد زبونش به بهشتم، ناله ا با

 !حس شهوت نیبه ا لعنت

 .ناله کن واسم. ناله کن ی نجور یآره هم-

 .دیمکیو لبه هاش رو م د یکشیبهشتم م  ی رو رو زبونش

 .سوراخ بهشتم فرو برد ی رو لوله کرد و تو زبونش

بهم چفت   نیباا رو  هام  لب  و  کردم  رو مشت  کارش دستم 

 .ادیکردم تا صدام درن

 .صدام لذت ببره  دنیبا شن خواستمینم

بهشتم    ی زبونش رو تند کرد و انگشت فاکش رو تو  حرکات

 .چرخوند

 .خوردمی م چیمار به خودم پ مثل

 .اد یتا صدام درن دمیگزیرو بسته بودم و لبم رو م چشمم
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بدنم نشسته بود    ی که تو  یحس شهوت  ختندیری هام م  اشک

عذاب وجدان    شد یباعث م   نیسرکوب کنم و ا  تونستمی رو نم

خ  وجدان  عذاب  باشم.  عشق  انتیداشته  تو  یبه حس   ی که 

 .قلبم بود

 .لب زدم  وارناله

 ...یولم کن، نم-

باسنم فرو    ی رو تموم نکرده بودم که دوتا انگشتش رو تو  حرفم

 .دمیچی م و از درد به خودم پزد  یغیج  نکارشیبرد، باا

 .ترسون بهش نگاه کردم  ی چشم ها با

 !نه... نه لطفا از پشت نه-

 .خمارش رو بهم دوخت ی ها چشم

و خمار لب    دی شده از آبم کش  سی خ  ی لب ها  ی رو رو  زبونس

 .زد
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کنم دهنتو ببند و زر زر نکن.   یکیجلو عقبتو    ی خوایاگه نم-

 !عروسک   کنمیمن امشب کارمو تموم م

[11.08.21 14:12] 
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رو  دست دستش  و  برداشت  خوردن  شلوارش    ی دکمه  ی از 

 .نشست

 .خواستینم دلم

 .بهم نزن فتویداد بزنم بگم کثافط دست کث خواستمیم

 .کن، بهم دست نزن ولم

 !نکن یرو مثل خودت لجن من

 .دیاز چشمم چک یاشک قطره

کش  خودش باال  رو  دیرو  رو  دستش  کمربندش   ی و  سگک 

 .گذاشت

 !دمیداره؟ دارم بهت حال م هیرابطه بامن گر ه؟یگر-
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 !شو سی عروسک، ه ی ندار  هیحق گر-

 .رو بستم  چشمم

 .شد سیتوسط لبش خ لبم

 .بود نیتر  زیمرد نفرت انگ نیا

 .از لبش گرفتم که باعث شد ازم جدا بشه ی گاز

 !ی دوست دار ی اممم زنم خشن شده، وحش-

 .نفرت نگاهم رو ازش گرفتم با

نم- چرا  کن.  ولم  متنفرم  ازت  اصال،  رابطه   یفهمینه  دلم 

 خواد؟ ینم

 .رو از پاش در آورد شلوارش

 .دهنم فرو برد  ی رو تو  شی و مردنگ ستادیسرم ا ی باال
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و من   کردیرو عقب جلو م  شی زدم. مردنگ  یکارش عق  نیباا

و من هم   کردیدرحال خفه شدن بودم. باال سرم آه و ناله م

 .زدمی دست و پا م

 .خوردیآلـ.ـتش خوب نبود و حالم بهم م طعم

 !اشتم و بهش فهموندم گم شهرونش گذ  ی رو رو دستم

 :وارد کرد و با شهوت گفت منهی به س ی ا ضربه

 مگه نه؟ ،ه یاالن نوبت اصل کار-

 ...رفت نییزد و پا  ی ا قهقه

[11.08.21 14:12] 
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 .ضرب واردم کرد  کیرو بدون مکث  عضوش

 .باال رفت غمیدرد ج از

کامران، برخالف سن باالش   یاز حد تنگ بود و مردونگ  شیب

 .هنوز بزرگ بود و کلفت
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 .گفتم یدرد آخ از

 .دادی رو فشار م منه ی و س زدیضربه م  محکم

 !تو  یبازم تنگ کنمتیاووووف هرچقدر م-

 و تنگ دیواسه خودت، سف یلعبت

خ  ی رو بهم   مهیتنم  رو  خودش  رحم  بدون  و  محکم  و  زد 

 .دیکوبیم

 .د یرو مک منه یس

 .یصورت ی نه یبا کلوچه و س  دی تو، تنگ و سف ی ا  ی اوف حور-

 .کردمی درد رو حس م تنها

رو بهم    یو درد سخت  کردیبه رحمم برخورد م  شی مردنگ  سرِ

 .دادیم

  ی خودش رو تو  ی بلند  ی که باالخره با نعره  زدی ضربه م  انقدر

 .کرد یدم خالوجو
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 .روم کنار رفت از

 .چشمش رو بست یو از خستگ دیتخت دراز کش ی رو

 .ختیریاز بهشتم م  آب

حموم تموم آب رو از    ی فکر به حامله شدنم، بلند شدم و تو  با

 .آوردم رونیبهشتم ب

دورب  دونستمیم رو که   مینداره، پس گوش  یمخف  نیحموم 

 .رو گرفتم انیشا ی همراهم آورده بودم در آوردم و شماره 

عصب  ی صدا   دنیشن  با و  رو   یهق  شی خشدار  دستم  و  زدم 

 .دهنم گرفتم ی جلو

 نا؟ یسار-

 .صدام از اون خشدار تر بود دم،یرو باال کش مینیب

 نا؟یجونِ سار-

 !ببخش منو -
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 تورو چرا؟ -

 :زد و گفت  ی به گوشم خورد، داد ی زیشکستن چ ی صدا

 !دادم   یقرص اشتباه شرفتیمنه ب ،یمنه احمق، منه عوض-

 :گفتم یزدم. بدون توجه به حرفش به سخت   یآروم هق

 خوامی... قرص مانیشا-

 ؟یچه قرص-

 .د ی دستم رو به صورتم کش کف

 !... لطفایقرص اورژانس-

 .کردمی درکش م دیکشی کرد، انگار عذاب م یسکوت

 ارم ی... میبا... باشه م-

[11.08.21 14:12] 
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 .کردم ی م هینشسته بودم و گر همونجا

 بکنم؟ یحامله بشم چه غلط اگه

م  ی ها  وارهید درد  انگار که چندکردنی بهشتم  بهم   نی.  نفر 

 .تجاوز کرده باشن

گ  ی باصدا اس  ام  بدنم   میوشاس  کردم،  پاک  رو  هام  اشک 

 نجام؟ یا یکرخت شده بود از ک

 .رو باز کردم  امکیپ

 "!قرص اونجاست   اط،یتو ح ایب-"

 .از جام بلند شدم  یسخت به

افتاده از حموم   ی تن پوش رو تنم کردم و با شونه ها   ی حوله

 .خارج شدم 

از خونه    نیپاورچ  نیآروم و پاورچ  ی رو بستم و با قدم ها  حوله

 .خارج شدم 
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د  اطیح  ی تو با  به طرف کنج    انیشا  ی هیسا  دن یرو گشتم، 

 .قدم برداشتم اطیح

 ان؟ یشا-

 .پچ پچم سرش رو بلند کرد  ی صدا  دنیشن با

 .چرخوندی صورتم م ی رو تو نگاهش

  ی قدم فاصلمون رو ط  کیکه    دید  ینگاهم چ  ی تو  دونمینم

 .آغوشم گرفت ی کرد و محکم تو 

 .دمییتنش رو بو ی رو بستم و بو چشمم

 .خواستی بخدا دلم نم انیشا خواستمیمن... نم-

 .و دستش رو محکم دور کمرم حلقه کرد   دیسرم رو بوس  ی رو

سار- کن  تحمل  دوروز  د  نای فقط  بخدا  .  برمتیم  گهیباشه؟ 

دستش بهت   ذارمیکنه. نم  داینتونه پ  یکه کس  ییجا  برمتیم

 .بخوره
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 .بدنم نشست ی تو ی لرز

 .رحمه یب یلیاون... اون خ-

 .زد یهق

 .رو گرفت و ازم جدا شد  دستم
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 .خارج شد یو از در پشت  دیرو دنبال خودش کش دستم

ن .االخواستمیم  ی اما االن تنها راحت  ره یبگم کجا م   خواستم

 !بود  انی که واسم مهم نبود کجا رفتن به همراه شا  ی زیتنها چ 

 هم گذاشتم   ی رو رو چشمم

 برمت؟یکجا م یپرسینم-

 .لبم جا گرفت  ی رو  ی پوزخند

 .ستی پس مهم ن رم،یجهنمم باتو م-
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 .دیرو گرفت و بوس دستم

 .میشد نیماش سوار

 .روند ی ادی رو زد و با سرعت ز دنده

 !یعذاب بکش خوامینم گهید-

 !تنها عذابه و تمام  کامران

 .خودم نگاه کردم، اوه لباسم به

 م؟ یریلباس کجا م  نیبدونم باا  شهیم-

 .زد ی کیکوچ لبخند

 لباست کجاش بده؟-

 .رو کج کردم لبم

 !دار و ندارم معلومه-

 .رو محکم فشرد دستم

 .نهیاندام عشقمو بب تونهیجز من نم  یبه بعد کس نیاز ا-
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 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .بهم داد  ی دهنش رو قورت داد و قرص روکشدار آب

 .تو داشبورد هست یبخور، آب معدن شویکی-

 .دهنم گذاشتم ی تکون دادم و قرص رو تو  ی سر

 .داشبرد درآوردم  ی آب رو تو ی شدم و بطر  خم

 .قرص تلخ بود یلعنت ی آ

 .دادم هیتک یبه دست، به صندل ی خوردم و بطر عیرو سر آب
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 .کردمینگاه م  رونیب به

 .شدیکم داشت از شهر خارج م  کم

 .رهی بدونم کجا م خواستیم دلم

 .شدم رهیرخش خ  مین به
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 .مرد چقدر جذاب بود نیا

 .و پر جذبه  اخمو

 جوجه؟ ی زل زد  یبه چ-

 .دمیو آروم خند دمیرو گز لبم

 !به تو-

 .د یرو کش لپم

 .از دست تو-

 .کاش خنده هاش فقط مال من باشه دم،یخند زیر

 .دستش که فرمان رو گرفته بود، گذاشتم  ی رو رو دستم

 م؟یر یکجا م  میدار-

 .د یروبوس دستم

 ست؟یمعلوم ن-

 .نچ-
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 .د یگلو خند ی تو

 .ینیبیاالن م-

 .میآروم شده بود هردومون

 .بود یکاف گهی وجودمون واسه همد انگار

 .میرو داشته باش  ایانگار دن  میرو که داشت  گهید هم

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .اادیز یلیخ  میدور شده بود یلیشهر خ  از

 .واسم نا آشنا بود نجایکه ا ی انقدر

 !درخت بود و درخت فقط

 .دیچ ی پ یفرع هی به

 دونمی اما انقدر م  شتریب  ایساعت گذشته بود    کی  دونم،ینم

 .ستادیکه باالخره ا

[11.08.21 14:12] 
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 .اطراف نگاه کردم به

 کجا بود؟  نجایا

 .نبود ی ز یدرخت چ  جز

 و من رو بخوره؟   ادیگرگ ب نکنه

 .دی فکرش هم چهار ستون فقراتم لرز با

 !گرگ بخورتت، همه جاتو ی او

 .تش یهم دردناک بود چه برسه به واقع  تصورش

 !شو بچه  ادهیپ-

ترس  با گر  ی همون  ماش   رم یگ   بانیکه  در  به  بود،   ن یشده 

 :و گفتم دمیچسب

 !گرگ داره نجایا-

 .دیخند آروم
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 .شو  ادهینه نداره پ-

 .دادم رو جلو لبم

 نترس من کنارتم  ،یشو خانم  ادهیپ-

 .تکون دادم "نه" یبه معن ی سر

 .شد ادهیپ خودش

 .رو دور زد و در سمت من رو باز کرد نیماش

 .بدو تا آقا گرگه نخوردتت گهید ایب-

 .شدم اده یو دستش رو گرفتم پ دیخند آروم

 .میرفت  یبه طرف هردو

 !ترس  نی. لعنت به ادمییپایاطرافم رو م  همش

 .میدیرس ی به کلبه ا باالخره

 .درآورد و در رو باز کرد ی دیکل انیشا

 .تا آخر باز شد در
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 !بانو من دییبفرما-

 .رو تکون دادم سرم

 .ترسمی م یکیاز تار-

[11.08.21 14:12] 
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 .کرد  یرو بهم دوخت و مکث نگاهش

 .اول رفت و من هم به دنبالش خودش

 .برق رو زد، برق روشن شد دیکل

و چندتا مبل    نه یشوم  هیرو به اطراف کلبه دوختم، جز    نگاهم

 .شدینم دهی د ی زی چ گهید

 !ی خوش اومد-

 .زدم ی لبخند

 .رو بهم دوخت نگاهش
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 .و اخمش رو بهم دوخت  ستادیگردنم ا  ی چشمش رو  مردمک

 ؟یکنینگاهم م شدهیچ-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .گردنم گذاشتم   ی رو رو دستم

 حموم؟ ی ری نم ،یچیه-

 .رو به کمر حوله بند کردم دستم

 آب هست؟ -

 .هم گذاشت ی رو رو   چشمش

 !هست  زی آره همه چ-

 .هام درشت شدن از تعجب چشم

 ؟ ی اما چجور-

ا  لومتریک  چند از  تر  نشونت   هی  نجایدور  فردا  هست  روستا 

 هوم؟  دم،یم
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 .دم یپر  نییپا باال

 !تو روستا؟ میبر شه یآخجون، م-

 .دیگلو خند تو

 حتما، چرا که نه؟-

 .دمی ته دل خند از

  انیشا یمرس-

 .اومد جلو

[11.08.21 14:12] 
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 .کرد  کمیدستش گرفت و به خودش نزد ی حوله رو تو  کمر

 .دمیبهش چسب نکارشیباا

 .شدم ره یگذاشتم به چشم هاش خ اشنه یس  ی رو رو دستم

 .لب و چشمم درحال گردش بود نیب نگاهش
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 ه؟ی حموم دو نفره چ  هینظرت با -

 .انداختم  نییدندونم گرفتم و سرم رو پا ری ز لبم

 .مثل لبو سرخ شدمبودم االن  مطمئن

دست   گدستیزد،    قهقه و  کرد  حلقه  کمرم  دور  رو  چپش 

 .چونه ام گذاشت  ری راستش رو ز

 خجالت نکش  گهیاز من د-

خجالت نکشم    شه یمگه م  کردم،ی به چشمش نگاه م  خجول

 آخه؟ 

 .شد و لبم رو به دندون گرفت خم

 .نداشت، هوس نداشت خشم

  ی و من رو حال  گرفتی از لبم کام م  ی به آروم  د،یعشق بوس  با

 .کردیم یبه حول

 .رو لمس کردم ششیبه طرف صورتش رفت و ته ر دستم
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 .دادی لبم حرکت م ی نرم رو لبش

به طرف  ریرو ز  دستش و  انداخت  نم  یپام    دونستم یرفت که 

 .کجاست

 .رو باز کرد و وارد شد  در

 .گذاشتم نی زم ی رو دیبوسی که لبام رو م همونجور

 .ام نشستکمر حوله  ی رو  دستش

 .افتاد  نییام رو باز کرد که از تنم پا حوله

 .بدنم نجس شده  کردمی م حس

 .هم فشردم ی رو محکم رو چشمم

مثل خجالت    یحس   هی.  شدمیم  تیبدون لباس باشم اذ  نکهیا  از

 .کردی حالم رو بد م

[11.08.21 14:12] 
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 .شرشر آب، بلند شد ی صدا

 .کل حموم رو بخار برداشت  هیعرض چند ثان در

 .هاش رودرآورد  لباس

 .پک هاش گرفتم  کس ینگاهم رواز س یسخت به

 ی ا  هیثان  ی بزرگ و کلفتش نفسم برا  یلیخ  یمردونگ   دنید  با

 .گرفت

 .انداختم نیی ازش گرفتم و سرم رو پا یرو به سخت چشمم

 .قهقه اش باعث شد از خجالت آب بشم ی صدا

 .دوش ریز ایب-

 .دوش بردم  ریام گذاشت و باخودش زرو دوطرف شونه  دستش

 .رو بستم  چشمم

بدنم رو کم   یو کرخت خت یریبدنم م  ی آب داغ رو  ی ها  قطره

 .کردیم
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 .خوردیتند و داغ به گردنم م ی ها نفس

تک  خودم بهش  مردونگ   هیرو  برخورد  با  باسنم،   شیدادم.  با 

 .گفتم  یناخودآگاه آه

 .دندونم گرفتم نی رو محکم ب لبم

 .تو سرم بخدا خاک

 .دیام رو بوسشونه ی رو

 .رو بست آب

رو  شامپو و  برداشت  ر  ی رو  کف ختیسرم  که  بود  مواظب   .

 .زهیداخل چشمم نر 

 .واسه خودش ه یبلند مکافات ی شستن مو-

 .کردم ی خنده ا تک

 .نهی به بعد کارت هم نیاز ا گهیکن د نیآره عشقم، تمر -

 .دیگلو خند ی و تو آروم
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 !روبه روام باشه از خدامه   یلعبت نیاگه قرار باشه همچ -

[11.08.21 14:12] 
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 .دم یرو از خجالت گز لبم

 بلند و شق شده بود  شیمردونگ 

همه رو قراره    نیاش وحشت کردم. الحظه از اندازه   کی  ی برا

 داخل من جا بده؟

 .دهنم رو قورت دادم آب

 !جرش داده یزرت یبره تو هرک معلومه

 .کنمینم تتینترس، اذ-

 .نگفتم ی زیرو باال بردم و چ  نگاهم

 .تو سر تابلوت کنن دخترِ خنگ خاک

 .دیکش فیل ز یرو برداشت و بدنم رو تم  فهیل
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 .د یکشیو دست م  دیکشیم فی جام رو ل همه

 .کردی کارش حالم رو خوب م نیا

راه م  بی بدنم، حالم رو عج  ی دستش هاش رو  حس  ی روبه 

 .کرد

ا  ریز ها  ستادمیآب  به کف  پا  ییو  ازم   رهی خ  رفتیم  نیی که 

 .شدم

 .بهم داد ی و حوله ا د ی خودش رو همـآب کش انیشا

 .دمیرو دور بدنم کش حوله

 .وجب به باسنم رو کیتا  پوشوندیروم منه یس ی رو

 بپوشم؟  یچ-

 .گنده در آورد شرت یت هیرفت و   یکیطرف دراور کوچ به

 .یمنو بپوش  شرتی ت  دمی اجازه م-

 .رو ازش گرفتم شرتیبراش آوردم و ت  یزبون
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 بپوشم؟ رونیب ی رینم-

 .تخت نشست  ی دور کمرش رو  ی حوله باهمون

 .نچ، تو بپوش من نگات کنم-

 .دمیرو گز لبم

 !کشمیآخه خجالت م -

دستم بود، دوست دارم     ریتو حموم کل بدنت ز  نا،یبپوش سار-

 نگاهت کنم، باشه؟ یپوش یو لباس م   یکه لخت یوقت

 .رو تکون دادم سرم

[11.08.21 14:12] 
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 .دمیکش یقیعم نفس

 .انداختم نی زم  ی بستم و حوله رو رو چشم
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که    برام هرچند  بود،  پ  کیسخت  رو   ش یساعت  بدنم 

 .شستیم

گرمش دور کمرم    ی لباسم رو تنم کنم که دست ها  خواستم

 .دیچ یپ

 یلوند و جذاب یلیخ-

 .گردنم فرو برد ی گود ی رو تو سرش

 .یخوامی که م ی زیهمون چ  قایدق-

 .دیچی هاش دور کمرم پ دست

 !بزرگ نهیو باسن و س  کیکمر بار  د،یسف-

 .شونه ام گرفت  ی رو ی گاز

 دوست دارم؟ یگفتم نوک صورت-

 .دم یخند زیر

 !نه-
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 .که گاز گرفته بود زد ییجا ی رو یسیل

 .االن بدون-

 .کردیم ی شرویتنم پ ی هاش رو  دست

 .کرد یتنم رو فتح م زیبه ر زیر

دستش که،   ی دادم و دستم رو رو  هیرو به شونه اش تک  سرم

 .م بلند شدگذاشتم و کنار گوشش آه و ناله  دیمال یبهشتم رو م

 .هاش بلند شده بود نفس

 .رو پشتم گذاشتم و حوله رو از تنش جدا کردم  دستم

 .وسط باسنم رفت میافتاد. عضو بزرگش مستق نییپا حوله

 خواد؟ی وووون توهم دلت مج-

 .باال رفت میخمار و شهوت ی صدا

 .خوادتیدلم م ان،یآره شا-

 .دیباسنم رو گرفت و آروم کش دوطرف
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 .رو به گوشم چسبوند  شیگرم و گوشت ی ها لب

 نارو؟ یجر بدم ا-
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .کننده بود ونهید ی بدنم، وا ی گرمش رو ی ها دست

 .دادیبهم م یخوب حس

 .کرده بود  امونهیبدنش د  حرارت

تو  ده یبهم چسب  ی ها  بدن رو  وجودم   ی امون، حس شهوت 

 .دادی م شیافزا

 .جون لب زدم یکردم و ب ی ا ناله

 !جر بده  ی خوایمال توعه، هرجارو م میهمه چ-

 .طرف خودش چرخوندتم به
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 .صورتم رو گرفت و به سمتم خم شد دوطرف

 .شد  ره یخ تابمیب ی چشمش به چشم ها  مردمک

 .نایسار ستمی من تو رابطه آروم و مهربون ن-

 .شو قبول داشتم نداشت. اون عشقم بود، همه جوره   یفرق  واسم

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .کلفتش گذاشتم. داغ بود و سفت یِمردنگ ی و رور دستم

 .دمیاش رو مک  چونه

 .انیشا خوامتیمن م یتو هرجور که باش-

 .لبش نشست  ی رو ی لبخند

 .خودت  ی عواقبش پا-

ها  دستش  لپ  باسنم گذاشت و محکم فشرد.    ی رو دوطرف 

لبم گذاشت و باخشونت و محکم خورد. لب هام    ی لبش رو رو

 .دیمکیو م  خوردی رو م
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 .کنم شی همراه تونستمیکه نم دادی تند تند انجام م انقدر

 .االنِ که لب هام از جا کنده شن  کردمی م حس

 .دیکشی و م گرفتی رو گاز م لبم

 .بود یخوب حس

 .دیرو داخل دهنش برد و مک زبونم

 . دمیکش یدهنش آه  ی تو نکارشیباا

#part300 

 ک ی پام برد و با   ر یدستش رو ز  دیبوسی که من رو م  همونجور

 .حرکت بغل کرد

 .رو دور کمرش حلقه کردم پاهام

 .خط بهشتم نشست  نیب شیمردونگ  نکارمیباا

 .بود سی بهشتم خ یسی بودم و رونم از خ سیخ



Page 720 of 1249 
 

آه   از دادم.  عقب  رو  گردنم  و  که    مد یکش  یلبش جدا شدم 

 :گفت

 .جوون ناله کن-

واردم بشه اما از بس کلفت بود و   ش یتکون داد که مردنگ   کمی

 .تنگ بودم داخل نرفت

 توش رهی نم نا،یسار یتنگ  یلیاوف خ-

 .دمیعشوه خند پر

 .امم سوراخ تنگمو خودت گشادش کن، خودت جرم بده-

زمزمه    ادیو حشر ز  ی مالوندم، با لوند  شی رو به مردونگ  بهشتم

 .کردم 

 پاره شم رتیکن، دوست دارم ز یک یعقب جلومو -

 ی تخت تک نفره   ی حرکت رو  کی شد و با    ونهیهام د  باحرف

 .اتاق پرتم کرد
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 .زد  مهیتنم خ  ی رو

 .زد ی م سی و ل دیمکی بدنم رو م ی به جا ی جا

 .زدیم  کیخوار م ر یدهنش برد و مثل بچه ش ی رو تو نمیس

 .دمیچی پیمثل مار به خودم م رشیز

 .سرتا سر لذت بود  ان،یبا شا بودن

 !انتی توام با گناه، لذت، عشق و خ ی ا رابطه

 .موهاش بردم ی هم فشردم و دستم رو تو  ی رو رو لبم

 .اد یب ریآره آره، تند تر بخور. محکم بخور ازشون ش-

 .خوردی م شتریو ب شد یتر م یهر حرفم شهوت با

 .دیسیرفت و دور نافم رو ل  نییپا کمی

 .خورد یو م  زدیشکمم رو زبون م پوست

[11.08.21 14:14] 
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 .بهشتم نشست ی رو  دستش

به نبض زدن    خوادیفکر که م   نیباا بهشتم رو بخوره شروع 

 .کردیم

 .رفتمیاز حال م  داشتم

و به    دمیکشیرو به بهشتم چسبوند. تند تند نفس م   ش ینیب

 .بودم رهیحرکات آرومش خ

 !ده یبهشت م ی اوممم بو-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

تقر  با و  گرم  زبون  دخترونگ  بایبرخورد  با  ا  م،یزبرش    ی ناله 

 .کردم 

 .دی مکیو م دی کشیرو تند تند روش م زبونش

 .ومدیم رونی بدنم ب ی  رهیش  دنشی هر مک با

 .زدی تند تند م جانیاز ه قلبم



Page 723 of 1249 
 

 .خراب بود  حالن

 .خودم رو دم یرو از تخت جدا کردم و به تخت کوب  کمرم

  ی باز کردم و ناله ا   شتریبهشتم فشردم  پام رو ب  ی رو رو  دستم

 .کرد

 .بخور شتریب-

 .دیکشیرو دندون م بهشتم

 .دی از آبم کش سی زبرش رو به بهشتِ خ ش یر ته

 .کنم ری ابر ها س ی سرش وسط پام، باعث شده بود تو دنید

 .دی لرزی. بدنم مدمیچی پیخودم م به

زد و با فشار،    یغ ی. جزدیرو داخل بهشتم برد و تلم.به م  زبونش

 .کردم   یدهنش خال ی آبم رو تو

 .به بهشتم زد یسیل

 .زد مهیتنم خ ی و رو دیرو باال کش خودش
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 .هام رو به دهن گرفت  لب

 .دادیطعم گس بهشتم رو م  دهنش

[11.08.21 14:14] 
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 !چندش نبود کردم یکه فکر م ی انقدر یعنیبود،  خوشمزه

 .و پام رو باز کردم خوردمیرو محکم م  لبش

 .زدیبهشتم نبض م هنوز

که نفس   ی جدا شد و لب هاش رو به گوشم چسبوند، جور  ازم

 .کرد ی و مور مورم م خوردیگرمش به گوشم م

 .گوشم لب زد کنار

 ش؟یخوریم-

 !خوردمی دهنم رو قورت دادم، مطمئنا م آب

 .خورمشیاوم م-
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 !اوف توله پاشو -

 .د یمن دراز کش ی روم کنار رفت و جا از

 .پاش نشستم نییپا

 .دمیدستم گرفتم و مال  ی بزرگش رو تو عضو

 .واردم کنه خواستیهاش برجسته بود و دلم م  رگ

 .دم یرو به سرش چسبوندم و محکم مک لبم

فشار داد و نصف   هویو سرم رو    دیکش  ی آه مردونه ا  نکارمیباا

 .زدم یدهنم رفت. با برخوردش به گلوم عق ی آلـ.ـتش تو

 .دمیدستم گرفتم و مال ی .م هاش رو توتخ

 دـ یکشیآه مردونه م زدم یکه م یکیهرم با

 .تا آخر بخورمش کردی رو گرفت و مجبورم م موهام

 .دهنم، بخورمش ی رو ایتوله سگ ب-

 خواد ی رو م ۶9  شنیپوز دمیکه گفت فهم نویا
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 .که گفته بود رو انجام دادم ی کار

رو   شی بهشتم گذاشتم و خورد..منم مردونگ  ی رو رو  زبونش

 .خوردمیم

ناله    ی و ناله هامون بلند شده بود و خونه پر شده بود از صدا  اه

 !گه یو خوردن عضو همد

[11.08.21 14:14] 
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 .ستادیبهشتم ا ی جلو

 .شدی لذت باز نم ی از رو چشمم

 .مالوندیرو به بهشتم م  شی مردنگ

 .جون کردم  یب ی درد و لذت ناله ا از

عضوشو واردم کنه و راحتم کنه. حالم بدجور    خواستی م  دلم

 !خرابش بود 

 .به خودم دادم یچیپ
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 !گهیبذار توش د-

 .ضرب واردم کرد ک یرو تکون داد و  سرش

 .گفتم چشمم رو بستم  یآخ

 .کردمیم  ری ابرها س ی رو

 .واردم کرده بود  باالخره

 .زد  مهیتنم خ  ی رو

بهم   دستش رو  خودش  محکم  و  کرد  حلقه  گردنم  دور  رو 

 .دیکوبیم

 !یاوف تو چقو تنگ-

 .شه ی.رم داره تو ک.ص تنگ و داغت له می سگ ک. توله

 .مشتم گرفتم  ی رو تو ملحفه

جرم بده. مال توام، مالِ خودتو جر بده   ان،یآخ تند تند شا-

 .م کنپاره 
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دستم گذاشت و محکم تر از قبل خودش رو    ی رو تو  دستش

 .دیکوب یتوم م

 .تخت بلند شده بود  ریرجیج ی صدا

 .دست خودم نبود گهیو ناله ام د آخ

م  هرقدر بهم  رو  خودش  محکم  دلم    شتریب  دیکوبیکه 

 .خواستیم

 .دی بهشتم گذاشت و تند تند مال ی رو رو  دستش

 . دمیگزیرو تند تند م لبم

[11.08.21 14:14] 

#part304 

رو دور کمرش حلقه کردم و اجازه دادم راحت تر کارش    پام

 .رو انجام بده 

 .. سبک شده بودم و آبم اومده بوددم یخودم لرز به

 .ختیریرونم م  ی گرمم، رو آب
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.  دیکوبیو خودش رو به بهشتم م  دی کشیتند تند نفس م  انیشا

 .شد یتوم خال  ی ضرباتش رو محکم تر کرد و با نعره ا

 .خانمم یمرس-

 .دیرو بوس  میشونیپ ی رو

 دیخوابیکم کم داشت م  شیرو بهش چسبوندم، مردونگ  خودم

 .کردم ی رحمم حس م ی و آبش رو تو

 .بچه دار شم کاش

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 .کردم   یمخف  شیقو  ی شونه ها  ونیو خودم رو م  دمیرو گز  لبم

 !یام شبچه ی بابا نکهیبه ا-

 .رو بوسه بارون کرد صورتم

 !یمامان بچه هام باش خوادیمنم دلم م-

 .دیباال پر ابروام
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 بچه هات؟ -

 .روم کنار رفت و من رو از پشت به خودش چسبوند از

 .دیکتفم رو بوس ی رو

 .ییقراره چهار تا شکم واسم بزا ؟یپس چ-

 .دمیگلو خند ی تو

 .به چشم ی ا-

 .ام رو زبون زد ترقوه

 .کنهی م امونهیبدنت داره د-

 ؟ی نشد ریس-

 .دیخند خمار

 ؟ی بش ریباشه و س شتیپ ی حور  هی شهیمگه م-

[11.08.21 14:14] 
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 عیبعد از ارضا شدنش واسم ارزش قائل بود و سر  یحت  کهنیا  از

 .بود واسم جذاب بود دهینخواب

خودش    ی تنها به فکر ارضا  ستین  یکه آدم  دادینشون م  نیا

 .باشه

 .دونمینم-

 .دیرو کنار زد و گردنم رو بوس موهام

 .دلم نشست و آروم نوازشم کرد  ریز  دستش

 ؟ی شد تیاذ-

 .رو تکون دادم سرم

 .نه-

 .دیشد و خند طونیش

 بهت خوش گذشت؟-

 .دستش گذاشتم ی دستم رو رو دم،یخودش خند مثل
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 .که به تو گذشت ی آره، همونقدر -

 .دیسرم رو بوس ی رو

خوابم    ی و چجور  یک  دونمیکه نم  میحرف زدن بود  مشغول

 .برد

* 

* 

* 

 .جوجه پاشو-

 .به بدنم دادم یو قوس کش

 .از چشم هام رو باز کردم یکی

 لخت بودم، واه من چرا لختم؟  هنوز

لبم رو    شبیاتفاقات د  ی آور  ادیفشردم با له    ی رو رو  چشمم

 .با خجالت چشم باز کردم فشردم و ی رو

 .بود ستادهیخوشحال و شاد باال سرم ا انیشا
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 !ی شد داریبه به، ب-

[11.08.21 14:14] 
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 .دمیکش امنه یس ی خجالت ملحفه رو رو از

 .صورتم مکث کرد ی شد و رو دهیگردنم کش ی رو  چشمش

 .کردینگاهم م طنتیش با

 .تخت خوردم  ی رو یکردم و تکون سیرو با زبونم خ لبم

 .ری صبح بخ  ؟ی شد داریاِ ب-

 .دیرو کوتاه بوس لبم

 باشه؟  رمی آره خوشکلم، تو بخواب من م-

 .شدم زی خ  میترس ن با

 انه؟ی شا ی ریکجا م-

 .زد ی لبخند مچهین
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 !رو آب زم یکامرانو بر ی باشم که پته ها  دیبرم، با دیبا-

 .دمیکش یقیعم نفس

 باشه؟ ،ی ایزود ب-

 .رو تکون داد سرش

 .چشم-

 .دمیتخت دراز کش ی رو

 ساعت چنده؟ -

 .هنوز پنج صبح نشده-

 .آهان-

 .رو نوازش کرد سرم

 ؟ی ندار  ی آره، کار-

 .رو گرفتم و مجبورش کردم به طرفم خم بشه  دستش

 .انیلطفا مواظب خودت باش شا-
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 .دیرو بوس میشونی تکون دادم و پ ی سر

همه   خچالینگران من نباش، توهم مواظب خودت باش. تو  -

 .هست یچ

 .. برو خدا به همراهتزمیباشه عز-

 ...تو دوباره بخواب-

 .زد و ادامه داد  یچشمک

 !یواسه غروب حال داشته باش دیبا-

[11.08.21 14:14] 
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 .نثارش کردم  ییو پرو دمیرو گز لبم

 .از اتاق خارج شد باخنده

که واسم رقم زده   ی ا  ندهیسرم گذاشتم و غافل از ا  ی رو رو  پتو

 .دمیخواب  قی شده چشمم رو بستم و عم
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 ...نه چندان دور ی ندهیفکر به آ بدون

* 

* 

* 

 .به بدنم دادم یبرخورد نور به صورتم کش و قوس با

 .بودم دهیچقدر خواب  ی وا

 .دیابروهام باال پر وارید ی ساعت رو دنید با

 !صبح بود  ۱۰ساعت   اوه

 .جام بلند شدم از

 .اطراف چرخوندم ی رو تو نگاهم

 .کردمی خودم رو سرگرم م دی کار کردن با با

 !اول صبحونه بعد اما

 .افتاده بود رو تنم کردم نیزم ی که رو  یشرتیت
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کارها  س یسرو  به و  صورت    ی رفتم  دادم.  انجام  رو  مربوطه 

 .ام رو خشک نکرده وارد آشپزخونه شدمشسته شده 

د  در با  کردم   باز  ک  ر ی ش  دنیرو  به    خچالی  ی تو  کی و  لبم 

 .لبخند وا شد

 .نشستم  نیزم  ی آوردم و رو  رونی ب  یپاکت  ریرو همراه ش  کیک

 .آرامش شروع به خوردن کردم با

 .آورد یم حالم رو جا  زدمیکه بهش م ی با هرگاز  کیک

 .کردنیرو جبران م شبمیکه ضعف د انگار

 .رو دراز کرده بودم  پام

 کنه؟یم کاریچ انیاالن شا یعنی

 خوبه؟  حالش

 !ارهیسرش ن ییبال یعوض کامران

 .بود ان یشا یپ فکرم
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 .اون مواظبه اما باز نگرانش بودم دونستمیم

[11.08.21 14:14] 
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 .ام رو کنار زدم و از جام بلند شدماحمقانه  افکار

کردن خونه   زیکردم و همراه با آهنگ شروع به تم   یپل  یآهنگ

 .کردم 

روح  ی زکاریتم داشتم،  دوست  م  هیرو  عوض  رو  و    کردی ام 

 .دادیرو بهم نم   شتری فکر ب ی اجازه 

 .کردم  زیهارو با دستمال مرطوب تم مبل

تم  یوقت به    ی زی از  شد،  تموم  کارهام  و  شدم  مطمئن  خونه 

 .ساعت نگاه کردم

بودم    ۱:۳۰ساعت    اوه کار  مشغول  که  انقدر  و  بود  شده 

 .دمینفهم
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  شی االن ممکنه پ   نکه یبا فکر ا  یزنگ بزنم ول   انیبا شا  خواستم

 .شدم و به آشپزخونه رفتم مونیکامران باشه پش 

 .در آوردم و درست کردم ییمروین

رو خوردم. ازبس که   مرومیتو آشپزخونه نشستم و ن  همونجا

 .خسته و گشنه بودم که به دهنم خوشمزه اومد

 .هارو شستم ظرف

 .دو ظهر بود ساعت

کردن    ی ها  لهیوس درست  مشغول  و  درآوردم  رو  فسنجون 

 .فسنجون شدم

به   بایبود تقر  دهیخر  انیکه شا  دمیجد  یِگوش  امک یپ  ی صدا  با

 .سمتش پرواز کردم

 .رو باز کردم  امکیپ

 "؟ی خوایم یچ ام،یم  گهیخانمم دو ساعت د-"
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 .زدم  ی گنده ا لبخند

 .کردم پیتا

 ".نوشابه بخر م،یخب زندگ-"

 .نگذشته بود که جوابش اومد  قهیدق چند

 "به چشم ی ا-"

[11.08.21 14:14] 
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 .دمیرسی کم داشتم به آرزو هام م کم

 .کردیزدن باهاشم حالم رو خوب م حرف

بغلش    رفتمیدلتنگش بودم، مطمئنا االن اگه کنارم بود م  یلیخ

 .شدم  ره یخ میگوش ی . به صحفهچلوندمشیو م

 .کردم پ یلبخند تا با
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 "بال یچشمت ب-"

 .مه رو گذاشتمرو کم کردم و سر قابل  اجاق

 .بلند شد یگوش نگید ی صدا

 "دوستت دارم خوشکل خانم یلیخ-"

 .دمیرو گز لبم

 "دوست دارم آقا جذابه یلیمنم خ-"

 .رو خاموش کردم  یو گوش دمیخند آروم

 .دیچسب یهمه کار م نیحموم، بعد ا هی االن

کرده    زری شستم. خداروشکر ل  زی حموم رفتم و خودم رو تم  به

 .نبود  ویبه هربار ش ی ازیبودم و ن

 .شستم زیرو تم دمیسف بدنِ

 .آوردیاومد و گرماش حالم رو جا م یم نیی از بدنم پا آب
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 ره یکه شسته بودم خ   انیشا  رتی رو دورم گرفتم. به تش  حوله

 .ادیکردم تا خودش ب زونشیشدم..همونجا آو 

تو  وارد  ب  ه یدراور    ی اتاق شدم،  مردونه  و    رونیلباس  آوردم 

 .دمیپوش

ر  خدتروشکر رو   زه ی م  زهی بخاطر  دستگاهم  و  دم  بودم، 

 .پوشوندیم

 .و به آشپزخونه رفتم  دمیخند زیر

 .بود خچالی  ی رو نگاه کردم، کاهو و سس او خچال ی ی تو

 .درآوردم و شستم  کاهورو

 .ختمی ظرف همه رو بزرگ خرد کردم و سس روش ر هی ی تو

 !ستخوشمزه  ی نجوریا

 .برنج هم بمونه بعدا خب

 .گذاشتم  خچالی ی پز روتو نایسار ساالد



Page 743 of 1249 
 

[11.08.21 14:14] 
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 .ساعت نگاه کردم به

 .اومد یم گهید کمی انیشا

رو دم کردم،   ی هم فشردم. از جام بلند شدم. چا   ی رو رو  لبم

 !خودم  یآماده بود، حت زی همه چ

رو  ی موها رو  ام  شده  شونه  و  دار  رها    ی نم  آزادانه  ام  شونه 

 .کردم 

 .شد انینما انیباز شد و قامت شا یآروم  ی با صدا در

 .سالم خانم خونه ام-

دو  از طرفش  به  شدم،  بلند  تو  دمیجا  رو  خودم  بغلش   ی و 

 .انداختم

 .ی سالم عشقم خوش اومد-

 .شدم زونیگردنش آو از
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 !انیدلم تنگ شده بود شا  یلیخ-

 .دیسرم رو بوس ی رو

 .منم دلم تنگ شده بود جوجه-

 .گذاشت ی هارو گوشه ا  لهیرو با پاش بست و وس در

 .رو دور کمرم گرفت و به طرف مبل رفت  دستش

 .پاش نشوندم و بهم نگاه کرد ی رو

 !من ی چه کرده کدبانو-

 .دم یخند زیر

 .به کمرم وارد کرد  ی فشار

 !ی سار خوادت یدلم م-

 .دمیعشوه خند با

 آقا؟  خوادیم یدلت چ-

 .خودش رو بهم فشار داد نییپا از
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 !تورو-

و دستم رو    دمی بهش مال . خودم رو  دمیلبم کش  ی رو رو  زبونم

 .دمیکش اشنه یس ی رو

 .من که کنارتم -

 .دهنش برد   ی ام رو تو گونه

 .شه یهم خوامتی م ی نجوریا-

 .کرد و ادامه داد یمکث

 .خوادی دلم س.ک.س باتورو م-

 ...دمیکش نییشلوارش رو پا پیو ز دمیعشوه خند با

[11.08.21 14:14] 
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 .کرد یوجودم خال ی رو تو خودش

 .دمی مبل دراز کش ی رو  همونجا
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بدنم بود   ی رو  لو یوزنه صد ک  هی بلند شدن نداشتم، انگار    حال

 .بلند بشم ذاشتیو نم

 .بود نگاه کردم  رهیکه بهم خ انیشا به

 ان؟ یشا-

 .خوش فرمش فرو برد ی موها ی تو یدست

 ان؟یجوندل شا-

 .دمیرو گز لبم

 ؟ی بکش ویزیچ هی زحمت  شهیخب راستش، م-

 .کرد و به سمتم خم شد ی خنده ا تک

 .کشمی م زوی داشته باشه زحمت هزار چ زهیاگه جا-

 .دمیخند آروم

 !محفوظه  زتیاوهوم، جا-

 .تا بناگوش باز شد ششین
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 .نمی، حله بگو ببخب پس -

 .شدم زیخ  میمبل ن ی رو

 .و اجاق رو کم کن اریب ی پاشو دوتا جا-

 .دیبوس قی رو عم لپم

 !من ی چشم بانو ی رو-

 .کردم  از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت ی تشکر

 .دی ابروهام باال پر شیاس ام اس گوش ی صدا با

 .هیبودم بدونم ک کنجکاو

 .نگاه کردم  امکیپ به

 .اون دخترو بذار کنار  انیشا-"

اون ممکنه جاسوسش    ،یکنینقشه هامونو نقشه برآب م  ی دار

  ؟یفهمیباشه م
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 ی زده به نقشه هامون. از وقت   شی شدنش آت  بی غ  نیباا  یحت

در کار نباشه.   ی قرار شد عشق و عاشق  ی پرونده شد  نیوارد ا

با    ی دلسوز  هیبه حرف خودت فقط    دوارمیام باشه!  ترحم  و 

 "سؤال نبر  ریز  شتریعاشق شدنت پرونده رو ب

[11.08.21 14:14] 
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 .بار خوندم نیسطرش رو چند هر

 ؟ یچ یعنیمن بودم؟  منظورش

 .اولش گذاشتم ی رو سر جا لیموبا

 من رو بکشن؟ نکنه

 .زدی تند تند م قلبم

 .دم یترسیم ی زی هرچ از

و ظاهرم رو خونسرد نگه    دمیکش  یقینفس عم  انیشا  ی صدا  با

 .داشتم
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 ؟ی شد ز یخ میچرا ن  کنه؟ یم کاریمن چ ی بانو-

 !به روش زدم، نه ی لبخند

 !من ی برا یبد باشه، حت تونهینم انیشا

 .دستش نگاه کردم ی تو ینیس به

 .دنیخسته شدم از دراز کش  زم،یعز  یخسته نباش-

 .نشست مبل سه نفره  ی رو تکون داد و کنارم رو  سرش

 .پاش اشاره زد ی رو به

 .و دراز بکش  نجایسرتو بذار ا ایبدو ب-

 .پاش گذاشتم   ی سرم رو تکون دادم و سرم رورو  ل یکمال م  با

 .موهام به حرکت دراومدن ی تو دستش

 .ی سار یخوشکل یلیتو خ-

 .دم یخند زیر

 .ییشا یپیخوشت یلیتوهم خ-
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 .به کتفم وارد کرد  ی ا ضربه

 ه؟ی چ گهید ییشا-

 .باال انداختم ی ا شونه

 !مخفف اسمته -

  ن ییگلوش با هر حرف زدنش باال و پا  بکیس  د،یگلو خند  ی تو

 .و من واقعا دوست داشتم شدیم
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 .دادیرو ماساژ م  سرم

 .بود  انیو داخلم پر از آب شا  کردی دلم بخاطر رابطه درد م  ریز

 .دمیکش یقیعم نفس

 .من نبود یبود و حواسش پ رهیخ ی به نقطه ا انیشا

 .فرو بردم  ششیته ر  ی بلند کردم، دستم رو تو  ی رو مقدار  سرم
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 ان؟یافتاده شا یاتفاق-

 .لبش نشوند ی رو ی کیکوچ لبخند

 !نشده ی ز یچ  زمینه عز-

 شد؟ یکردم لبخند بزنم اما مگه م یسع

 .خنده اکتفا کردم هی به

 !بخور سرد شد تویچا-

 .تکون دادم و از جام بلند شدم ی سر

 .نشستم انیشا چفت

 شه؟ یم یاگه کامران بفهمه چ-

 .رو برداشت  شیچا

 !کشهیحتما مارو م-

 .دم یخند صدایب

 فته؟ یهم م یاتفاق  نیهمچ-
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 .برسونه بی بهت آس یکس دمیاجازه نم-

 :و گفتم  دم یازش رو نوش ی رو برداشتم جرعه ا ی چا

 خودت؟  یحت-

 .گذاشت یعسل ی رو رو ی چا وانیل

 خودم؟-

 .به چشم هام لب زد  رهی کرد و خ یمکث

 .رسونمیبهت نم  یبیآس نیمن کوچکتر-

 .داد یم دی بهم ام لحنش

 .دادی م یهاش بهم زندگ چشم

 !شدی نم دهیجز صداقت د ی زی چشم ها چ نیا ی تو

[11.08.21 14:14] 

#part314 

 .رو خوردم  میچا
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 .بودم یسخت یدوراه ی تو

ک  دونستمینم شا  یبه  کنم؟  ا  انیاعتماد  گفت  به   نجایبهم 

که   ییداشت من رو به جا  ی اگه قصد بد  که،ینزد  یلیروستا خ 

 !بردیداشته باشم نم یبه مردم دسترس 

 ؟ی تو فکر-

 .زدم   ی شخندین

 ؟ی نه بابا، چه فکر-

 .باال انداخت و سر قندان رو بست ی ا شونه

 .د ی از تو پرس دیبا نویا دونم،ینم-

 .زدم  ی کج و کوله ا لبخند

 .ی ولم کن ترسمی م نی. از اانیشا  ستمیتو فکر ن-

 .و لب زد دتمیسمت خودش کش به

 !جذاب من کنمیترکت نم رممیبم-
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .دادمی رو عذاب م  انیخودم  و شا د ی. نباکردمی اعتماد م دیبا

  .میشک کن  گهی که بهم د  مینبود  یتیاالن تو وضع  انیو شا  من

 .دمیکش یقیعم نفس

 .انیشا کنمیبهت اعتماد م -

 .دیسرم رو بوس ی رو

 .یخانم کنمینم مونتیپش-

 .بغلش آروم گرفتم ی زدم و تو ی لبخند

 .ترسمیکامران دستش بهمون برسه م نکهیاز ا-

 .به خودش فشردتم شتریب

 .بشه  تیزیچ ذازم ینترس قندعسل، من نم-

 .دم یکش یقیو نفس عم دمیرو بوس شی عضالن ی نه یس ی رو

 .دادی تنش بهم آرامش م ی بو
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 .بود تیخودِ امن آغوشش

 ...صداش و

 !نگم از صداش آخ

[11.08.21 14:14] 

#part315 

 .مونده باشه ی ادیرو دم دادم، فکر نکنم کار ز برنج

 .دادم  مین یبه ب ینیچ

 .بودم و خبر نداشتم  دهیزحمت کش چقدر

نبود   یدورم حلقه شد؛ کس  یفکر ها بودم که دست  نیهم  ی تو

 .انیجز شا

گوشم    کیشونه ام گذاشت و لبش رو نزد  ی اش رو رو   چونه

 .برد

 من خوبه؟ ی دونهی یکی-
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 .رو کم کردم  اجاق

 !هیآره، عشقشو داره عال-

جور  به فشردتم،  م  ی خودش  حس  تموم    کردمیکه  االن 

 .شننکیاستخونام م

زبون  نیا- چرب  چپت   هیمن    یگینم  یکن یم  یهمه  لقمه 

 کنم؟یم

 .دم یخند زیر

 !من که از خدامه-

 .رو گاز گرفت گردنم

 از خداته؟ -

 .لب زدم دهیدادم و با عشوه و کش هیتک بهش

 آره از خدامه -

 .دیگوشم رو بوس ی  الله
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 باشه؟ کنمیلقمه چپت م هیپس موقع خواب -

 .که دورم حلقه شده بودن گذاشتم  ییدست ها  ی رو رو  دستم

 .باشه آقا گرگه-

 .رو بهم چسبوند خودش

 .خانم موشه نیآفر-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .ی ذاری کمر واسم نم-

 .دمیزخندیر

 !فمهیوظ-

#part316 

 .دمی رو کش غذا

و    زهیپاک  یرفته بود دست هاش رو بشوره، عشقم بس  انیشا

 .بود زیتم
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 .گذاشتم نیزم  ی درآوردم و رو  خچالی رو از  نوشابه

نبود، به محض اومدنش مشغول    انی آماده بود تنها شا  زیچ   همه

 .غذا شدم  دمیکش

 !داره ییاممم به به چه رنگ و بو-

 !ی دیزحمت کش  ی نجوریاستراحت، ا ی جا امروز 

 .قورت دادم  دنشیدهنم بردم و بعد از جو ی برنج رو تو قاشق

 .رحمته  ستیکارا رو بخاطر تو کردن، زحمت ن  نیا  زم،ینه عز-

 :و گفت د یرو بوس دستم

 !ه یطعمشم مثل بوش عال-

 :لب گفتم ری نثارش کردم و ز ی گله گشاد ی لبخند

 .نوش جونت-

 .عشقم یمرس-

 .میلبخند و عشق مشغول غذا خوردن شد با
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 !زد و نه من  یحرف انیشا نه

 :و گفت دیعقب کش انیشا

 .خوشمزه بود یلیخ ،یمرس یلیخ-

 .دیدستم رو محکم بوس ی رو

 !دستات آخه ی فدا-

 .دمیمردونه اش رو بوس ی دست ها  ی خم شدم و رو منم

 .زمینوش جونت عز-

 .دیلپم رو بوس  ی رو

 .خت ینوشابه رو برداشت و واسه هردومون نوشابه ر ی بطر

 .گفتم یش یرو خوردم و آخ  ی آخر قاشق

 .دمیترکیکه داشتم م ی وا

 .بودم دن یخورده بودم و االنم درحال ترک   ادیز یلیخ

[11.08.21 14:14] 
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#part317 

 .دمیاز نوشابه رو نوش ی رعه ارو برداشتم و ج وانمیل

 .گاز دار رو دوست داشتم ی ها یدنی، نوشخوب بود طعمش

دستم رو   انیرو تکوندم و خواستم ظرف هارو بردارم شا  خودم

 .اجازه رو نداد نیگرفت و ا

ا- م  نکارارویمن  از صبح مشغول دمیانجام  تو  بامن،   شیبق  ی. 

 باشه؟

 .گفتم ی خدا خواسته سرم رو تکون دادم و باشه ا از

م- من  تا  هال  برو  نره    یخواست  ام،یحاال  سر  ات  حوصله 

 .روشن کن ونویزیتلو

 .رو تکون دادم سرم

 .ایچشم توهم زود ب-

 :زد و گفت یچشمک
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 !چشم جوجه ی رو-

 .هوا واسش فرستادم ی تو ی ا بوسه

 .آشپزخوته خارن شدم و به هال برگشتم از

 .چقدر خوب بود که درکم کرد و خودش انجام داد انیشا

 .رو روشن کردم  ونیزیمبل نشستم و تلو ی رو

 .نبود ی ز یچ  قتشیحق

 .دادینشون نم  یچیه

 .شانس یبه خشک ی ا

 .هم بامن لجه ونیزیتلو یحت

حوصله   کار یب  اگه و  چ باشم  باشه  سررفته  بخور  زی ام    ی بدرد 

ن ف  یول  ستیتوش  وقت  و  باشم  داشته  کار   دنید  لمیاگه 

تلو برنامه  هر  االن  جذاب   هی  ،یونی زینداشتم  و  هات  برنامه 

 .ذاشتیم
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رو  ونیزیتلو  باحرص  رو  کنترل  و  کردم  خاموش  مبل    ی رو 

 .دمیکوب

 ه؟ یخانمم عصب  شدهیچ-

 .به طرفش برگشتم افهیق باهمون

 .خسته شدم   ست یقشنگ ن ی برنامه ا چیه-

 .دیخند آروم

 !االن که من اومدم  ولش کن،-

[11.08.21 14:14] 

#part318 

 .رو تکون دادم سرم

 .زدیدستش خوشمزه م  ی تو ی چا

مبل نشست و دستش رو دور گردنم حلقه کرد. به   ی رو  کنارم

 .کرد و کنار گوشم زمزمه کرد  کمیخودش نزد
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 ؟ ی امشب حالشو دار-

 .دم یرو از خجالت گز لبم

 .واسه تو حالشو دارم شهیآره، هم -

 .مشتش فشرد ی ام رو تو نهیس

 .اوف به حااالت -

 ان،یدرحال فشرده شدن توسط شا  ی ها  نهیتوجه به س  بدون

 .دم یخند زیر

 .دادیم فی رو دوست داشتم و بهم ک طنتشی همه ش نیا

 .رو برداشتم ی شدم و چا  خم

 .رو خوردم ی داغ، طبق عادتم چا  همونطور

 !روز به فاک اعظم برم هی شهی داغ خوردنا باعث م ی چا نیا

 ست یت خوب ن داغ واسه معده ی چا-

 .دمیخند الیخیب
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 دونمی آره م-

 .رو باال داد ابروش

 ی بخور دیمسلما نبا-

 .کردم  لب زدم ی خنده ا تک

 .ترک عادت موجب مرض است-

 .سرش رو تکون داد باخنده

 وروجک  یگی راست م توکه-

 .دادم و نشستم هیمبل بهش تک ی رو  همونجا

 ان؟یشا ی چقد دوستم دار-

 .رو نوازش کرد موهام

 .که نتونم دست ازت بردارم  ی اونقد-

 .دیچشمم درخش برق

 .یلیواسم جذاب بود خ  حرفش
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[11.08.21 14:14] 

#part319 

 .دهنم رو قورت دادم آب

 .اومدیشدنم خوابم نم داریب ری شب بود و بخاطر د ۱۱ ساعت

 .و زمزمه کرد دیسرم رو بوس ی خم شد و رو انیشا

 اتاق؟  میبر-

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 چرا؟-

 .ام رو فشرد شونه

 .لقمه چپت کنم هی-

 .به چشم هاش لب زدم   رهی رو دور گردنش انداختم و خ  دستم

 .میآره، بر-

 .پام انداخت و بلندم کرد  ریرو ز  دستش
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 !امیخانم بغل-

 .به طرف اتاق رفت باخنده

 .دم یرو محکم دور گردنش حلقه کردم و بهش چسب  دستم

 .زد مهی تخت پرتم کرد و روم خ ی رو

 .دیکش امنه یس ی قفسه ی رو نوازش وار رو  دستش

 .شمی که ازت خسته نم یانقدر هات-

 .لبش گذاشتم   ی و لبم رو رو دمیرو گز لبم

 .شدمیکه ازش خسته نم خواستمشیم انقدر

 شمیهم ازت خسته نم هی ثان کیکه  ییانقدر تو دل برو-

رو  لب با عشق  رو    یو حس خوب  شدیم   دهیلبش کش  ی هام 

 .کردی وجودم پخش م ی تو

 .بغلش بمونم و تکون نخورم  ی تو  ی نجوریتاابد هم   شدیم  کاش
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تنه   نییو پا  دیمال  یهام رو م  نهیگردنم نشست، س  ی رو لبش

پام، که به لطف نداشتن لباس    نیش رو به ببرجسته شده  ی 

 .دیلخت بود مال 

 ...رو شروع کرد ی دیجد ی که سر دادم رابطه  ی ناله ا و

[11.08.21 14:14] 

#part320 

 .کرد یخودش رو داخلم خال ی شد باضربه

 .آبش رو تا رحمم حس کردم یداغ

 .مرد سرتاسر لذت بود اسن

 .هم همراهش ارضا شده بودم من

 .داشتم شب و روزم کنارش باشه دوست

 .رو باهاش باشم هیثان هر

 !یتوچرا انقدر تنگ-
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 .تنش انداختم ی رو بهش چسبوندم و پام رو رو خودم

 !همسرم لذت ببره خوامیچون م-

 .دیخند آروم

 .اتیلند ی من فدا-

 .زمزمه کردم ی و خدانکنه ا دمیرو بوس اشنه یس

ها  با با خ  انیشا  ی نوازش  و  هام گرم خواب شد   ی الیچشم 

 ...به خواب رفتم انیشا ی مردونه  ی دست ها  ریآسوده، ز

* 

* 

* 

 .برخورد نور به چشمم، از جام بلند شدم با

 .و از جام بلند شدم دمیتخت رو پوش نییافتاده پا شرت یت

 کجا بود؟  انیشا
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 نکرد؟ دارمیب چرا

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 .نبود انی به حموم انداختم اما شا ینگاه

 .رفته سرکار حتما

 .د یساعت ابروهام باال پر دنید با

 .بود صبح میساعت ده و ن اوه

 .بودم دهیخواب چقدر

 .شکم وامونده رو پرکنم نیآشپزخونه رفتم بلکه ا به

 ...به آشپزخونه رفتم  نکهیمحض ا به

[11.08.21 14:14] 

#part321 

  خچال ی  ی رو رو  ی به آشپزخونه رفتم تکه کاغذ  نکهیمحض ا  به

 .دمید
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 .انهی کار شا  مطمئنا

 .رو فشردم و به طرف کاغذ رفتم چشمم

 .دستم گرفتمش ی رو کندم و تو کاغذ

ن  ی بود  دهیخواب  ی جور-" کنم، مواظب   دارتیب  ومدیکه دلم 

کس واسه  درو  باش.  نکن  یخودت  بخور،   یباز  غذاتم  خانمم. 

 ".گردم یامروز ساعت دوازده برم 

 .بار خوندم  نیاش رو چند نامه

 .گشت یجون امروز زود برم  آخ

مربوطه    ی برگشتم و بعد از انجام کارها  سیبه سرو  جانیه  با

 .و شستن دست و صورتم به آشپزخونه برگشتم

بود رو درآوردم و با لذت کامل    خچالی  ی که تو  ی ری و پن  نون

 .خوردمیم

همه  نیا انرژدوروز  م  امی ش  با  شدیکم  واقعا   ی مقو  دیو 

 .موندمیم
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پام نبض زد و حس    نیب  ان،یشا  شبید  ی کارها  ی ادآوریبه    با

 .وجودم رون شد ی تو یخوب

برسر  شهیهم   کاش کار خاک  و  بود  آخه  میکردیم  ی خونه   .

 .دیچسب یبدجور م

تو سر منحرفت کنن ساربه گونه  ی ا  ضربه زدم. خاک   نا یام 

 ن؟یمثبت هجده چ  ی فکرا نیآخه ا

 .صبحونه خوردم  کمیعجله  با

 .سر برسه و من حموم نکرده باشم انیشا دمی ترسیم

 .دادم ی، بو نمبودم  زیبود که تم درست

و از همه   کردم یم   ینظافت  هی  دی و با  میرابطه داشت   شب ید  اما

 !مهم تر غسل نکرده بودم 

م   آشپزخونه جور  و  جمع  ها  کردمیرو  ظرف  تو   ییو   ی که 

 .بودن رو شستم نگیس

 .بود میو ن  ازدهی ساعت
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خونه رو انجام داده بودم، بافکر به خودم   ی کارها  خوشبختانه

 .بردم ورشیبه طرف اتاق 

[11.08.21 14:14] 

#part322 

 .حموم چپوندم ی رو تو خودم

 .و مشغول شستن خودم شدم دمیدوش دو ریز

 ی و قر بدنم رو خال  دادمیدوش تکون م  ریآهنگ خودم رو ز  با

 .کردمیم

 .خبر بودم  یحال خودم بودم و از اطراف ب ی تو

دور گردنم حلقه   ی که دست  دادمی خودم رو تکون م  طورن یهم

 .شد

 فندوق  یرقص  یانقدر خوب م دونستمینم-

 .دی به باسنم چسب شی هاش رودرآورده بود و مردونگ  لباس

 !آخه ی دیهوم، نپرس-
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 .شهی به باسنم زد که مطمئنم تا شب جاش قرمز م ی ا یلیس

 .ومدی ن  شیوقتش پ -

مردنگ   یکم به  رو  باسنم  سوراخ  و  شدم  شدش    یخم  شق 

 .دم یمال

 .آره خب -

 .بند کمرم شد دستش

 !نایسار  رمی آروم بگ ی ذار یخودت نم-

 .دمیعشوه خند پر

و همش دلم س.ک.س   دمیکنم آخه؟ تازه به عشقم رس  کاریچ

 !خوادی باهاش رو م

 .دمیلبم کش ی رو رو زبونم

 !هیدارم هر ثان ازیبهت ن-

 .کرد خم شم مجبورم
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 .گرفتم واریرو به د دستم

 .به همونه شیدوش رو نبند خوش-

 .رو تکون دادم سرم

بازبا چ.و.چ.وله  یکم ضرب عضوش رو واردم   کیکرد و    ی م 

 .کرد

 .دمی از درد کش یغی کارش ج  نیباا

 !کلفت بود  یلیخ یکرد تا قشنگ جا باز کنه..لعنت یمکث

[11.08.21 14:14] 

#part323 

 .دیکوبی رو تند تند توم م عضوش

 .سی تنگ بود و خ بهشتم

بهشتم گذاشت و تند تند    ی رد کرد و رو  رمی رو از ز  دستش 

 .دیمال
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 .دادیم  تیبود که به ارضا شدن منم اهم یخوب حس

 .داره یتازگ هیکردنت برام هر ثان-

 .گرفتم واریرو خم کردم و دستم رو محکم تر به د سرم

 .آخ  ریپاره شم ز خوادیاوف جر خوردم، تند تر بکن دلم م-

 .کردیحرفام ضرباتش رو تند تر م  با

 کنهی م  کاریبفهمم داره چ  نکهی رو درآورد و بدون ا  ش یمردونگ 

 .به سوراخ باسنم زد یسی خم شد و ل

 .زدم یغی کارش ج  نیباا

 .ی خوری جر م ،یاونجارو نکن-

باسنم فرو    ی از انگشت هاش رو تو  یکیبزرگ زد و    سی ل  هی

 .کردمیم یبرد. حس جرخوردگ

 سوختم سوختم بردار دستتو -

 .بهم نکرد یتوجه
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و    ی رو محکم گرفت و بدون توجه به تقالهام به سخت  کمرم 

 .انگشت دومش رو واردم کرد   ادیزور ز

 رونیپاره شدم دستتو بکش ب انیآخ شا-

 .زدیو تند تند زبون م  دیسوراخم کش  ی رو رو زبونش

مکه    همونجور رو  جلو   خوردیباسنم  عقب  هم  رو  دستش 

 .کردمیم

 .گذره یبه توهم خوش م س،یه-

راحت تر شده بودم و تنها    کمی وارد کردن انگشت سومش    با

 .سر دادم  ی ناله ا

 .هاش رو چرخوند و چند تا تل.مبه زد انگشت

 .جاش بلند شد از

ک  ی رو  یتف آروم  رشی سرش  به  و  رو   ش ی مردنگ  ی زد   یرو 

 .سوراخم گذاشت اما داخل نرفت

[11.08.21 14:14] 
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#part324 

سر عضوش واردم   ی کرد و با فشار  زیرو با آب بهشتم ل  سوراخم

 .شد

 .جر خوردم کردمی حس م قشنگ

 .گهیبود د میپارگ  اوج

م  ی بار  ن یاول تجربه  از پشت  که  ا  کردم،ی بود  با   ن یاون هم 

 .بزرگ و کلفت یمردونگ

 .ستادیجا باز کرد همش رو واردم کرد و ا یوقت

 سوووختم  ی سوختم بخدا وا اریدرب انیآخ شا-

 .رو به کمرم بند کرد   دستش

 !ی سار شهیاالن تموم م-

 .دمیرو گز لبم

 .فکر نکنم ی ا گهید ز ی کردم به جز لذت به چ یسع
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تند   ضربه تند  رو  بهشتم  دستش  با  و  کرد  شروع  رو  هاش 

 .دیمالیم

 .شدم ینیریرو بستم و وارد خلسه ش  چشمم

 .کردیبود و کـ.صم رو پر م  گهیکلفت د زی چ هی کاش

 .هیاالن ک.صم خال  ان،یاممم شا-

 .به باسنم زد ی ا ضربه

 !اونم پر باشه؟ خوامیم-

رو  دستم ب  ی رو  و  گذاشتم  شابهشتم  کمک  تند   انیا  تند 

 .دمشیمالیم

هاش رو تند تر کرد و چهار تا از انگشتش رو وارد بهشتم    ضربه

 .کرد

 .زد یباسن و بهشتم تل.مبه م ی تو همزمان

 .بلند شد انیشا ی آبم اومد که صدا  ی ادیز بافشار
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 زمش؟ یکجا بر-

  تو ک.صم  زیبر-

 .بهشتم وارد کرد ی رو فورا دراورد و تو   شیمردونگ 

کرد و نفس نفس    یچند تا ضربه آبش رو پرفشار توم خال  با

 .زنان ازم جدا شد

[11.08.21 14:14] 

#part325 

کش  یآب بدنمون  درست   م،یدیبه  باسنم  سوزش  بخاطر 

 .راه برم تونستمینم

با    انیشا  یوقت شد  تو   کی متوجه  هاش   ی حرکت  دست 

 .گذاشتم و بلندم کرد

 .رو متقابال دورگردنش انداختم دستم

 !ی ا  یوحش یلیخ-

 .دیخند آروم
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 بهت بد گذشت؟-

 .دمی کش  چشیدر پ   چیپ   ی ها  نهی س  ی کردم، دستم رو رو  ینچ

 !بود ینه، عال-

 .دیخند آروم

 .شهیترم م یعال-

 .زدم و از حموم خارج شد ی لبخند

 .تخت به شکم درازم کرد ی رو

 .ی شد یچ  نمیباسنتو جلو بده بب-

 .که کرد رو انجام دادم ی کار

نگذشته بود که    ی چند  د،یسوراخ باسنم کش  ی رو رو   انگشتش 

 .سوراخم حس کردم ی زبون داغش رو رو

 .گفتم یآخ

 .بدجور سوختیم سوراخم
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 .پماد ازش درآورد هیطرف کمد رفت و  به

 .یشیخوب م زنمیم نویا-

 .ی جر نخور ی نجوریهات نباش که ا انقدر

 .و چشمم رو بستم دمیجون خند یب

 .ادیخوابم م یلیخ-

 .تخت نشست. موهام رو نوازش کرد ی رو کنارم

 واسه نهار کنمیم  دارتی خب بخواب، ب-

 .رو گرفتم  دستش

 توهم بخواب -

 .دیتخت دراز کش ی رو تکون داد و کنارم رو  سرش

 .بودم دهی بغلش بودم و بهش چسب ی تو

که خوابم   دینکش  قهیدق  کی  هیکرخت بود و خسته بودم،    بدنم

 .برد
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[11.08.21 14:14] 
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 .دیبه گوشم رس انیشا ی بودم که صدا ی داری خواب و ب ی تو

 .بخور ی زیچ هی یپاشو خانم-

  ره یخ   انیچشمم رو باز کردم و به صورت شاد شا  یحالیب  با

 .شدم

 ؟ ی شد داریب-

 .دی چی پ مینی ب ر یجگر ز ی بو

 .شدم زیخ میجام ن ی رو تکون دادم و تو سرم

 .جلوم گذاشت، پر از جگر کباب شده بود  یظرف

 !گرفتم   تویکردم و انرژ تت یدوروز اذ ن یا ،ی ریبخور جون بگ - 

 .زدم ی لبخند

 .روزام بودن  نیاز بهتر یکیدوروز  نیا-
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 .دیاومد و سرم رو بوس جلو

 .مینهارمونو بخور میبعد بر بخور  نویا-

 .رو جلو دادم لبم

 .خورمیمن تنها نم-

 .دیکش یپوف

 .واسه تو آوردما  نارویمن ا-

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 !میبخور گهی باهمد ایخب ب-

 .کرد ی خنده ا تک

 جوجه میباشه بخور-

 .میمشغول خوردن جگر شد گهیباهمد

 !یل یاست خخوشمزه یلیعاشق جگرم، خ  یبچگ از

 .فتهیو روز بخورم ازچشمم نم شب
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 .کرد یبخورم خودش رو سرگرم م شتریب نکهی بخاطر ا انیشا

 .تخت بازهم دراز بکشم  ی جگر تموم شد و تونستم رو  باالخره

[11.08.21 14:14] 
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 .رو بهم دوخت نگاهش

 .رو کنار گذاشت و به سمتم اومد ینیس

 .دتمیآغوش گرفت و آروم بوس ی رو تو سرم

طرف انداخت و مردمک چشم    هیشده ام رو    شون یپر  ی موها

 .دی صورتم چرخ ی هاش تو

 ی شد  تیمدت اذ نیا دیببخش-

 .لبم نشوندم ی رو ی با عجله ا  لبخند

 ؟ی نشدم، مگه تو شد تیاذ-

 .رو فشرد امنه یس
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 !ه یعال یلینه اصال، کنار تو بودن خ-

 .دم یخند زیر

 .میو مال هم بود میرو داشت گریخوب بود همد چقدر

و اکنجا بپوسه. اگه اون   فتهیب  یکامران هم تو هلفدون  کاش

بشه دلم   مونیز یچ  انیشا  ایخودم    نکهیآزادانه بچرخه من از ا

 .ترکهیم

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 شدن؟یکامران چ ی کارها-

 .گرفت ی رو به باز  موهام

 .حرفا نیا  الیخیب-

 .رو پر باد کردم لپم

 !گه یخب بگو د-

 .صورتم کنار زد  ی رو جلو موهام
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نتونست- عرض   می بکن  یغلط  می هنوز  اون  آزادانه   یو  داره 

 .چرخهیم

 .دمی صورتم کش ی دستم رو رو کف

 !من و تو بفهمه کارمون زاره  ی واسه -

 .کرد ی خنده ا تک

 .به خدا باشه دتیام-

 .چشم-

[11.08.21 14:14] 
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 .رو گرفت  دستم

 .میرفتیها بود م یکینزد  نیکه ا ییبه روستا میداشت

 !یلی جالب باشه، خ تونستی م اونجا

 .میشد نی و سوار ماش دمی کش ی ا ازهیخم
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 .برگشتم انیبستن کمربند، به طرف شا بدون

 .بود نشیروشن کردن ماش درحال

 ؟یاگه قبولمون نکنن چ گمایم-

 .کرد ی خنده ا تک

 .شناسنیم ی منو تا حدود-

 .رو باال دادم ابروهام

 !آهان چه جالب-

 اون روستا؟ قشنگه

 .دمیپد دیانگار ند د،یخند آروم

 .و قشنگ  ینقل ی لیآره خ-

 .درخت اطرافشه  یاز کاه گل استفاده شده و کل زشی چ همه

 .قشنگه یلیخ گهی که م  نجوریرو باال دادم..ا  ابروم

 .میخب بدو بر-
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 .شروع به روندن کرد ی اد یتکون داد. با سرعت ز ی سر

 .ستادیروستا ا هی ی که جلو  شدینم قه یدق کی  هنوز

 .چقدر فاصله کم بود اوه

 !ام یهم ب ییتنها تونمیپس م-

 .بهم انداخت ینگاه مین

 .دمی نه چون من اجازه نم-

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 .میشد  ادهیپ  نیماش از

 .واردش بشم خواستیم دلم

 ؟یچرا داخل نرفت -

 !ممنوعه نیروستا ماش نیچون ا-

[11.08.21 14:14] 
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 .باال انداختم ییابرو

 !باحال  چه

. هنوز وارد روستا نشده پر از درخت بود، میشد  اده یپ   نیماش   از

 .حق داشت بگه قشنگه

 .رو به روم زد ی لبخند

 م؟یبر-

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 .میآره بر-

 .دستش گرفت ی رو محکم تو دستم

 .میوارد روستا شد باهم

 .سمتون دیدختر بچه دو هی

 !سالم-

 .زردش فرو بردم  ی خرمن موها ی رو تو دستم
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 .زمیسالم عز-

 .گرفت  ی ا  گهیتنش بود. روش رو به سمت د  یمحل   ی ها  لباس

 .گهید نیا ی گلبهار ب نازیآ-

 .نیایمن ن شی پ  نیبگ شعورمی ب نیاون رام به

به   اهیس  ی و چشم ها  اه یس  ی با موها  دی سف  زهیم   زهی دختر ر  هی

 .دیطرفش دو

 کنار آبشار؟  میبازم بر-

 .دیدستش رو بهم کوب دختره 

 مگه بده؟ گه،یآره د-

آروم  دختره د  ینه  با  که  سالم  دنیگفت  معذب   ی ما 

 .میجوابش رو داد یکرد..هردومون به گرم

از خونه    هی نگذشته بود که    ی چند  هنوز  زن مالقه به دست 

 .اومد  رونیاش ب



Page 791 of 1249 
 

 !در زده و رفته ی پدر مادر یکدوم ب-

 !شعوریحد گشاد شد، واه چه ب نی تا اخر چشمم

 .نشست ی لبخند کح و کوله ا  دنمونید با

  زنن ی بار زنگ م  هیبچه ها هر ساعت    نیا   نیسالم خوش اومد-

 .رنیو در م 

 .رو تکون دادم سرم

 !ن یبله حق دار-

[11.08.21 14:14] 
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 .می دور شد ازشون

 .م یتر رفت باال

قشنگ    یلیزرد درست شده بودن. خ  ی جا از کاه گل ها  همه

 .بود
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 !دست بودند و خوشکل کیخونه ها  ی همه 

 .سر سبز بود ی دید یکه م هرجارو

 .بود ییباصفا ده

 .گرم شد انیتوسط شا دستم

 .خانم هست نشونت بدم  هی نجایا ایب-

 ی شناسیمگه م-

 .کرد ی خنده ا تک

 !شناسمیم شونویده فقط ا یاز اهال-

 .گفتم یآهان

پا  هی با چند گوسفند  و گوسفند هارو    اومدی م  نییپسر بچه 

  ن ی ا  ی وجب بچه چوپان و راهنما  مین  یااه  کرد،ی م  ییراهتما

 .وونهیهمه ح

  .صورتم رو به طرفش چرخوندم رزنی پ هی ی صدا با
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 ن یسالم پسرم خوش اومد-

 .زد یلبخند مهربون انیشا

 ؟ یخانم. خوب یب یسالم ب-

 .دیخند یب یب

 .خوبم پسرم-

 .به من افتاد رزنی پ نگاه

 مادر؟  هیدختر خوشکل ک نیا-

 .تا بناگوش باز شد، دستش رو دوز کمرم زد ششین انیشا

 !زنمه-

 شروع به صلوات فرستادن کردنـ  یب یب

 .ماشااهلل چقدر قشنگه خدا از چشم بد دورتون کنه-

[11.08.21 14:14] 
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 .شدم رهیلبخند بهش خ با

 .بود یمهربون زن

، قشنگش معلوم بود و باهرتکونش   ی که گونه ها  ی جور  تپل،

 .خوردیگونه اش هم تکون م

 .تو پسرم  نیایب-

 .دستم رو گرفت انیشا

انشااهلل   میزود برگرد  دیبهش نشون بدم. با  نجارویا  اده،یوقت ز-

 .شمیمزاحمتون م گهیروز د هی

  ی و ازش خداحافظ  دمیتکون داد..دستش رو بوس  ی سر  یب  یب

 .میکرد

 .رو همچنان گرفته بودم انیشا دست

 .انیقشنگه شا یلیخ نجایا-

 .مونهیبهشت م نیع
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 .دیآروم خند انیشا

 !بغل توعه جوجه  یبهشت واقع-

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .فدات-

 .د یگلو خند ی تو

 ؟یکشیهنوز ازم خجالت م-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 !ینگ یاوم بگ-

 .خودش فشردتم به

 .دارمیاشکالس نداره، خجالت بکش. خجالتتم خر-

 .دم یخند زیر

 !خوش صحبت  ی خوش خنده  شرفِیب
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اسب داشت   هیسم اسب، سرم رو به عقب چرخوندم.    ی باصدا

 .اومدیبه طرفمون م

 .دی افسارش رو کش دنمون،یبا د صاحبش 

[11.08.21 14:14] 
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 .ست یو مطمئنا اسب استثنا ن ترسمیم یونیهر نوع ح از

 .جمع کردم  انیبغل شا ی رو تو خودم

 .دستش رو تنگ تر کرد ی ترسم شد که حلقه  متوجه

 :مرد اسب سوار گفت روبه

 .دیسالم خسته نباش-

 ممنون ی لیسالم آقا خ-

 .کردم که جواب داد  یهم سالم من

 .سالم خواهر -
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 .کرد و با سرعت رفت یازمون خدا حافظ مردِ

 .ها  بنیروستا عج   نیمردم ا-

 .د یتکون داد و خند ی سر

فضا  ن،یخوب  ی مردما- و    نایا  ی مجاز  ی وارد  رفت  نشدن. 

 .آمدشون با اسبه

 .باال انداختم ییابرو

 !زه ی که انقدر تم نه یواسه هم-

 .رو تکون داد سرش

 .دوچرخه دارن ا ی اره البته بعض-

 .باال انداختم ییابرو

 .روستا واسم جالب بود نیا

 .که از عصر ارتباطات دورن ییروستا

 .ممنوعه نیکه ورود ماش ییروستا
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 .کنهی استفاده نم ات یدخان  چکسی که ه ییروستا

نه دزد مال دارن نه   ست،یهم تو کارشون ن  ی مطمئنا دزد   و

 !دزد ناموس

 .یزندگ ی برا  هیخوب ی جا

 .بلکه خود بهشته ستیروستا ن  نجایا

ا   کاش   ن یکوچکتر  چکسی اونوقت ه  شد،ی م  ی نجوریهمه جا 

 !نداشت یغم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .نبود ی ز ی پ گهید اهیخاک و گ ی بو جز

 !نیبنز ی نه بو ومدیدود م ی بو نه

 !بود و بس نجایا زهی پاک ی هوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و جزء تصورات   باشد یم   یلیروستا کامال تخ  نی .ن دوستان اپ

 ❌.استسندهینو

[11.08.21 14:14] 
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 .میروستا خارج شد از

روز   دیشا جا  ی اگه  اکنم  یزندگ  ییبخوام  مطمئنا   ن ی، 

 !روستاس 

 .کردمیرو تصور نم  ییروستا  نی ذهنم هم همچ   ی تو  چوقتیه

 ؟ی تو فکر  شدیچ-

 .رو باال انداختم ابروهام

و هواش، مردمش همه چ  ه،ی جالب  ی روستا- و    زشیآب  بکر 

 !نابه

 .کردم  یو مکث دمیرو گز لبم

 !ی بود نه دروغ یبود، نه خالف ی نجوریکاش همه جا ا -
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 .ستادیروام ا روبه

 .می ش یخالص م نای نباش، ماهم از ا یچی نگران ه-

 .کردم یاخم

 ان؟یشا یک-

 .بغلش فشردتم ی تو

 .میشیزود خالص م ای رید دونم،ینم-

 .دادم هی آغوشش تک  به

 .از بچه ها از آغوشش در اومدم یکی ی صدا با

 .شماست ی برا نیعمو خاله ا-

دستش، چشم هام    ی خوشمزه و زرد تو  ی ها  یگالب  دنید  با

 .گشاد شد

 .ما آوردن ی واسه  یاله

 .خم شد و منم خم شدم  انیشا
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 .رو از بچه ها گرفت یگالب

 !یمرس نیبه به خسته نباش-

 .دیآروم خند دختره 

 .نوش جونت-

و   ی مقدار  فمیک  ی تو دادم  بهشون  داشتم.  هوله  هله 

 .میکرد  یخداحافظ

[11.08.21 14:14] 

#part334 

 .دادم ه یتک نیماش یرو به صندل سرم

 .به سمت مامان و بابام  دیپر کش  ذهنم

 .نداشته باشمشون گهیتصادف باعث شد من د اون

 .ام ازم دور بشنتصادف... باعث شد خونواده هی

 .ضبط فشردم  ی حس، دستم رو رو نیفراموش کردن ا ی برا
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 با نگاهت به دلم  یزنیتو ک زنگ م -"

 لبخند که از حال برم  هی ستیکاف

 یبانمک ی جور  هیآخه  یتو مرده دلم الک واسه

 ی و هواست تا تو حرف دلتو بگ  نیزم  نیب دلم

 که دلم آب شد آخ

 شد داتیکجا پ ا

 کن  رابیبااون طعم لبت منو س ایب

 که دلم آب شد آخ

 شد داتیکجا پ ا

 "کن تابیدلو ب دنتیو با رقص ایب

 .ستادیا  نیو پنج باند، ماش  ستی با تموم شدن آهنگ ب  همزمان

 .میبه طرف کلبه رفت  انیو همراه شا میشد  ادهیپ  نیماش از

 .مبل ولو شدم ی رو دنمونیمحض رس  به
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 .شی آخ

 .م یدیرس  باالخره

 .شهی خود آدم نم ی جا خونه   چیه

 .مبل ولو شدم ی متر باز کردم و رو  کیرو  پاهام

به فاک    نکارایبه فکر لگنت باش باا  یبه فکر کمر من نباش، ول-

 .نره

 .دم یخند زیر

 .به چشم، مواظبم ی ا-

 .چشمات  ی فدا-

 .درآورد  یفالش

 .میجلوش بخور اری ب زیچ هی تو برو  ذارم،یم لمویف نیمن ا-

[11.08.21 14:14] 

#part335 
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 .تکون دادم و به آشپزخونه رفتم ی سر

دستم گرفتم    ی تو  ی نیس  هیبرداشتم و    نتیرو از تو کاب تخمه

 .و به هال رفتم 

 .مبل نشست ی زد و رو ونیزیرو به تلو فلش

 :زد و گفت ی لبخند  دنمید با

 .شهیاالن شروع م شم،یپ ایب-

 .نشستم ششی تکون دادم و پ ی سر

ف  با رو شروع   "راینام"  لمیشروع شدن  ماهم تخمه شکستن 

 .میکرد

ساعت هشت   یک   دمی بود که نفه  ی جانیخوب و پر ه   لم یف  انقدر

 .تخمه ها تموم شدن  یشب شد و ک

 .به بدنم دادم یو قوس کش

 .می انگار شام ندار-
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 .دیخند زیر

 !گرم کن جوجه شبویشام د-

 .به طرفش برگشتم جانی ه با

 ؟ی خوریواقعا؟ م-

 .رو تند تند تکون داد سرش

 .خورم ی من م اری البته، تو برو ب -

 .خورمیمن م ی اریهفته قبلم ب  هیمال  اصال

 .ماچش کردم  شد یبغلش پرت کردم و تا جاش م  ی رو تو  خودم

 !و مهربون  پیخوشکل و خوشت کهیمرت

 .رو چند تا ماچ گنده کردم و ازش جدا شدم  لپش

 .کنهیم ی نوبل برابر ی زه یحرفت با جا نیبخدا ا-

 .به صورتش زد  ی کف دستش ضربه ا با

 .تیاون بهشت صورت یخودت نه به تنگ ی نه به گشاد-
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 .دم یو به طرف آشپزخونه دو دم یخند خجول

[11.08.21 14:14] 

#part336 

 .میمبل نشسته بود ی رو

 .رو جلو دادم لبم

 .برم رونیب خواستی سررفته بود و دلم م حوصلم

 :دادم و گفتم هیتک انی درهم به شا یافه یق باهمون

 .رونی برم ب خوادیخستمه، دلم م انیشا-

 .کردم و ادامه دادم یکوتاه مکث

 برم تو تهران بگردم؟  تونمینم  یتا ک کنه،یم تمیخونه اذ-

 .گرفت ی گوشم رو به باز ی الله 

 .کامران سخت دنبالته ،ی بر ییجا یتونینم-

 ذاره یکنه زندت نم  داتیپ



Page 807 of 1249 
 

 .که ادامه داد دمیکش  ی کالفه ا پوف

 رون یامروز بردمت ب نیبعدش تو که هم-

 .حدقه چرخوندم  ی رو تو چشمم

 .گفت یم راست

 .میرفت   رونیب امروز 

 .خواستی م رونیواقعا بازم دلم ب یول

 .تو مخت کامران خاک

 .ری بم زودتر

 .دورم حلقه شد  انیشا دست

 !امشبم؟-

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .لباسش بند کردم  ی قه یرو به  دشتم

 !اوم دوست دارم-
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 .و از جا بلندم کرد دیخند زیر

 .میپر از عطش بود هردومون

 ...از عشق و عالقه پر

روز   فکر شا  ادیب  ی نکنم  از  من  و   انیکه  باشم  شده  خسته 

 !برعکس 

[11.08.21 14:14] 

#part337 

 .شدم انیبودم و منتظر اومدن شا دهیمبل دراز کش ی رو

 ومد؟ یمگه م اما

  ره یخ  ی دادم و چشمم رو به درِ وردو  رونیب  ق یرو عم  نفسم

 .کردم 

 .اومد تو انیساعت باالخره در باز شد و شا میاز گذشت ن  بعد

بغلش    ی به طرفش رفتم و خودم رو تو  یاشک  ی چشم ها  با

 .انداختم
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 .دمیکشیتنش رو تند تند نفس م ی بو

 !تو؟ مردم و زنده شدم  ی کجا بود انیشا... شا-

 .کمرم گذاشت ی و دستش رو رو دیام رو بوس شونه

 یشرمنده خانم دیکارم طول کش کمی-

 .هم گذاشتم ی رو رو میاشک  ی ها چشم

 !هشت شبه  ؟ی دیساعتو د-

 شده  کی تار هوا

 .زدم  یهق

 .رفت  دستش بلندم کرد و به اتاق ی رو

 .تخت گذاشتم و دونه دونه لباس هاش رو درآورد ی رو

 .نگو یچی ه  سیه-

 .دمی بدن لختش لبم رو گز دنید با

 ؟ یکنیم کاریچ-
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 !میشیکه هردومون خوب م ویکار-

 .گفتیهم گذاشتم..راست م  ی رو رو چشمم

 .میدیفهمینم ی ز یچ  چکدومی س.ک.س ه موقع

 .رو باز کردم چشمم

 .زد و لباسم رو آروم آروم از تنم در آورد  مهیتنم خ  ی رو  انیشا

 .دیبوسیو لب هام رو محکم م دیرو باال کش خودش

 .بود نیلب هاش خوشمزه تر طعم

 .رفتمیبا هر بوسه اش به بهشت م من

شا  دستم دست  به  رو  خودم  و  انداختم  گردنش  دور   ان یرو 

 .سپردم 

[11.08.21 14:14] 

#part338 

 .بعد هفتهکی#
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 .که فرار کرده بودم گذشته بود یهفته از وقت  کی

و اون در   انیهفته هم کارم شده بود رابطه با شا  کی  نیا  ی تو

 .کردیم یبهشتم خال ی آخر، خودش رو تو

 !مبادا باردار باشم دمی ترسیکم داشتم م  کم

 ؟ی تو فکر هیچ-

 .به خودم دادم یتکون

 .پر بود انیاز آب شا بهشتم

 .که باردار شم ترسمیم  نیاز ا ،یچیه-

 .شد  زیخ  میتخت ن ی رو

 ؟ یگیواقعا م-

 .زدیهاش برق م چشم

 .سرم رو تکون دادم جانی ه با
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خودم   انیشا  نکه یا  از پست  تو  باشه  شده  خوشحال 

 .دمیگنجینم

 :و گفتم دمیرو گز لبم

 ؟یش یخوشحال م-

 .تکون داد  ی سر

 !معلومه که آره -

 .زدم ی راحت قهقه ا  الیخ با

 .و لب زدم دمی بغلش خز ی تو

 .یکه هست  یمرس-

 !قربونت برم وروجک، من ازت ممنونم-

 .دم یو لبش رو کوتاه بوس دمیرو باال کش خودم

 واسم؟ ی اریم ی تست باردار  هی-

 .تکون داد  ی سر
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 .ارم یچشم م-

 .رو نوازش کرد موهام

 !گهی م یچ نیبب واست ارمیفردا م-

 .تکون دادم که ادامه داد ی سر

 .میفهمیاالن بخواب، فردا م-

 ...گفتم و چشم هام رو بستم ی ا باشه

[11.08.21 14:14] 

#part339 

 .شدم ره یدستم خ ی چک تو یب یب به

 .اون رو استفاده کردم   یرفتم و طبق دستور پزشک  سیسرو  به

خط هم   یکیکه کم کم داشت اون    ستادمیا  یساعت   مین  حدود

 .شدیقرمز م

 !من ی نه خدا ی وا
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 !خط  دوتا

 .حامله ام یعنی

 .اومدم  رونیب ییاز دستشو ی کر کننده ا غیج با

 .بود ستادهیبا اضطراب ا انیشا

 !گه یمثبت بود؟د بگو د شد؟یچ-

 .زدم ی لبخند

 !یش یبابا م ی بگم دار د یبا زمیعز-

 .آغوشم گرفت ی حرفم خوشحال به طرفم اومد و تو نیباا

 :گفتی و خوشحال م  چرخوندی بغلش من رو م ی تو

 .کوچولو تو شکمته هی. شمیدارم پدر م -

 !نا یسار شهیمن، باورم نم  ی خدا ی وا

 .اش گذاشتمشونه ی هام رو رو  دست

 .رفت  جیسرم گ نییبذارم پا-
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 .گذاشتم نیزم  ی خنده رو با

گ   جانی ه  دیببخش- سرت  خوبه؟  حالت  االن  شدم،    ج یزده 

 .ایمواظب بچه هامون باش دیبا ره؟ینم

 .دمیخند شتریب نبار یا

 .چشم چشم هستم-

 .لبش گرفت ونیطرفم اومد و لب هام رو م به

 .شهد لبش غرق بودم   ی و من تو  دیمک یو م  دیبوس یعطش م   با

 .جدا شد ازم

پام زانو زد و لبش رو به شکمم چسبوند و شکمم رو    ی جلو

 .دیبوس

  ی پر از شاد  مونویو زندگ  نیایبابا  شما ب  ی عشقا  نیخوش اومد-

 !نیکن

[11.08.21 14:14] 

#part340 
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 .دمیکش یقیعم نفس

رو  دستم جوجوها  ی رو  االن  گذاشتم،  تختم  من   ی شکم 

 .زدیتند تند م جانی قلبم از ه نجان؟یا

 .زنگ خورد انی همراه شا تلفن

 .رو بهش دوختم نگاهم

 !کامرانه-

 .رو باال انداختم  ابروام

 !جوابشو نده-

 :کرد و گفت ینچ

 .ممکنه شک کنه عشقم-

 .رو جلو دادم لبم

 .باشه خب برو جواب بده-

 .رو تکون داد و  از جاش بلند شد سرش
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 .رفت رونیطرف ب به

 .زدی شور م دلم

 .دمی ترسیخوب نبود و م حالم

 !ی از چ دونمیاما نم  دمیترسیم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .برگشت و کنارم نشست  انیشا  هی چند ثان بعد

 گفت؟ یچ-

 .موهاش فرو برد  ی دستش رو تو کالفه

 !برم دیاومده گفت با  شیانگار کار پ  دونم،ینم-

 .د یباال پر ابروهام

 ؟ی واقعا؟ چه کار -

 .باال انداختم ی ا شونه

 .اومده  ش یپ یزودبرم، بهم گفت مشکل دیبا-
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 .دستش گذاشتم  ی رو تکون دادم و دستم رو تو سرم

 زنه یدلم شور م ؟ی نر شهیم-

[11.08.21 14:14] 

#part341 

 .رو محکم گرفت دستم

 .دیسرم رو بوس ی و رو دتمیطرف خودش کش به

 .انگشتم رفت ونی هاش م انگشت

 !. مواظب خودت و بچه هامون باشامیم  ی خانمم زود-

 .لبم نشست ی رو ی کیکوچ لبخند

 .گذاشتم  اشنه یس ی رو رو سرم

 !لطفا ست،ی حالم خوب ن-

 .ختی رو بهم ر موهام

 .شه ینم ی زیفندوق، چ خته یهورمونات بهم ر-
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م  دیرو جلو دادم، شا  لبم راست  قاطگفتیهم   ی . هورمونام 

 .کردن

 عشق دلم؟ -

 .دمی رو به بدنش کش امینیب

 .جوندلم-

 .کرد ی خنده ا تک

 . باشه؟امیزود م-

 قول؟-

 !قول-

 .دمیرو بوس اشنه یس ی رو

 می هم جدا شد از

 .به جز صورتش رو کنکاش کردم  جز

 .ذهنم حک کردم ی اش رو توبه ذره  ذره
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 .دم یبوس قینم دارش رو عم ی هام رو بستم و لب ها چشم

 .برو خدا به همرات-

 .جاش بلند شد از

 .رفت  رونیو از خونه ب دیسرم رو بوس ی رو

 .رفت انیهمراه شا زم یقلبم، همه چ دلم،

 !مواظبش باش خدا خودت

[11.08.21 14:14] 

#part342 

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .شده رو جمع کردم ختهیر  ی ها لهیوس

نداشتم،   ی آشپز ی حوصله  دم،ی خونه کش ی به سر و رو یدست

 .زود بود  یلیهم خ  ی آشپز ی بعدش برا

 .اتاق رفتم به
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 .اومدم رونیگرفتم و ب یدوش

به بدنم انداختم، اممم بدنم بدجور کبود    ینگاه  نه یآ  ی تو  از

 .شده بود

بدنم   ی خان رو  انیکه به لطف شا  ییها  ی کبود  نیا  شهیهم

 .بود رو دوست داشتم

 .کردم ی خنده ا تک

 .دادم امکیاسمش رفتم و پ  ی رو درآوردم و رو امیگوش

  تزا یت و مامانش هوس پبچه   اریب  تزایدوتا پ  یعشقم برگشت -"

 ".کردن

 .دم یشکمم کش ی دستم رو رو جانی ه با

 .میشیبچه دار م  انیو شا من

پ  زی چ  همه هم   ی انقدر  ره،ی م  شی خوب  فکرش  که  خوب 

 !باشه  بیعج
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 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .بلند شد میگوش امکیپ ی صدا

 "میبچم و مامان خوشکلش بشم، چشم خانم ی من به فدا-"

 .لبخند چشم از اس ام اسش گرفتم با

 .آخجون

 .شد  فیامشبمونم رد شام

 .بلندم رو با حوله گرفتم ی موها آب

 .رو تنم کردم لباسم

 .شدیحالم خوب م دمیدیم لمیف کمی

 .طرف مبل رفتم و نشستم به

[11.08.21 14:14] 

#part343 

 انیشا#
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 .انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 .نبود یاز کامرانِ عوض ی خبر

 داشت؟ کارمیچ یعنی

 .ابروم نشست ونیم یاخم

 .نشستم یصندل  ی رفتم و رو ز یطرف م به

 .ها بود منتظرش بودم ساعت

 .نگرانم بود نایاز شش گذشته بود و مطمئنا االن سار  ساعت

 .لبم نشست ی رو ی مون لبخندو بچه  نا یفکر به سار با

م   ی خبر  نیبهتر هرکس  باردار  تونستیکه  خبر   ی بشنوه 

 .عشقش بود

 .دمیکش یقیعم نفس

 .اش تنگ شده بودناز و پرعشوه  ی صدا  ی برا دلپ

 !میسگ دوست داشتن  توله
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 .اش روگرفتمرو برداشتم و شماره  یگوش

 .دادیاما جواب نم زدمیبهش زنگ م یهرچ

 !داد؟ی جواب نم چرا

 .در دسترس نبود شیگوش

 .به دلم چنگ زد ینگران

 .رو برداشتم و از جام بلند شدم کتم

 .بدون در زدن وارد اتاقم شد ی مرد

 !کامران خان گفتن سالم برسونم ان،یسالم آقا شا-

 .زد ینوک پا چرخ ی عقب برگشت، رو به

  شد یسوخته م   د یتوشن با  انتکار یکه دوتا خ  ی کلبه ا   ،یراست-

 !شیبسوزه تو آت  دیهم با انتکاریو خ

 .تعجب به طرفش رفتم  از

 .مشتم گرفتم   ی رو تو اشقهی
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درست حرف بزن   ؟ی خوریم  یچه گوه  ؟یزنیزر م  ی دار  یچ-

 ک.صکش  نمیبب

[11.08.21 14:14] 
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 .رو محکم تر فشردم شقهی

 .در اومده بود حرصم

 زد؟ ی م ی چه زر کهیمرت نیا

 .رو حواله اش کردم مشتم

 .نمیمثل آدم حرف بزنم بب-

 .زد و خون کنار لبش رو پاک کرد  ی پوزخند

دزد  ویکس  ؟ی بشنو  ی خوایم- آت  ی دیکه  تو  داره    شی االن 

 !سوزهیم

 .رمشیمشت و لگد بگ ریبود که به ز  یحرفش کاف نیهم
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 .کردم یحرصم رو سرش خال تموم

 .زدم رونی خراب، از شرکا ب یو حال تیعصبان  با

 ا یخدا

 ا یخدا

 نام یسار

 م  بچه

 .باشه فتادهین یاتفاق

 .روندمیکه داشتم م  یشدم و با تموم سرعت  نیسوار ماش  عیسر

 .ومدیم نییتند تند پا اشکم

 کنه؟ ینم هیگفته مرد گر یک

 .کنهیم ه یعاشق گر مردِ

 .نداشتم  یهراس

 .نداشتم یترس
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 .ترسوندیمن رو تا حد مرگ م نایاز دست دادن سار تنها

 .داد یمن رو عذاب م ناینداشتن سار تنها

 ...شی آت

 ...کلبه

 ...انتکاریخ

 نه نه نه

 .نشه شیزی من چ ی نایسار

 .فته یواسش ن یمن اتفاق  عشق

 .سوزم یم من

 رم یمیم

 !مثل مرگه نداشتنش 
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بود چپ کنم اما به خودم    کیچند دفعه نزد  دم،ید  ی تار  بخاطر

 .مسلط شدم

 .دم ی فشردم. باالخره رس نیپدال ماش ی رورو  پام

 .اومد یاز اونور باال م دود

 نه  نه

 !من ی خدا

 .دمیشدم. به طرف کلبه دو  ادهیپ  نیماش از

 .شدیدلم فشرده م  شتریب  شدمیم کینزد  شتریب هرچقدر

 .اومد  رونیدرحال سوختن چشمم ازحدقه ب ی کلبه   دنید با

 .شدی نم باورم

 نا؟ یسار

 .زدم داد

 .بردم اما همه جاش سوخته بود ورشی طرف کلبه  به
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 .کلبه چرخ زدم اطراف

 .زدم یو مردونه هق م   زدمی م داد

 کردم؟ یم  کاریچ

 .سوزوندن  شی آت  ی رو تو وجودم

 .افتادم  نی زم  ی زانو رو با

 .دمیمشتم گرفتم و بلند داد کش ی سفت رو تو خاکِ

 .دادمیو زمان رو فحش م  نی و زم   زدمی م داد

 .ختی چشمم فرو ر ی جلو کلبه

 .کنم ی و نتونستم کار ختی ر فرو

 .رفته بودن  نیو زن و بچه ام توش از ب ختی ر فرو

 .نابود شد میکه با عشق و عالقه رفت  ی اکلبه

 !رو از دست دادم؟  نامیسار

 .دمی ها دور خودم چرخ  ونهید مثل
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 بکنم؟ تونستمیم  کاریچ

 .هم فشردم  ی رو رو چشمم

 .نداشت دنیحال چرخ  زبونم
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 .موهام فرو بردم ی رو تو دستم

 .شدیتموم م  زیهمه چ  کاش

 .رفتمینم رونی از خونه ب کاش

 .رو خم کردم و هق زدم  سرم

 .زدم داد

 .کامال سوخت کلبه

 .سوخت زمیعز

 .سوخت  نامیسار
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 .مون سوخت بچه

 .و بچه ام رو از دست دادم عشق

 .دمیکوب نیزم  ی مشتم رو با

 .بار نه دوبار، بلکه هزاران بار کی نه

 .کرد ی. قلبم درد م کردیام درد نمو زخم شده  میخون دست

 .بهم خورده بود روانم

 .کامران ی دیتاوان پس م خورمیم قسم

 ی دی تاوان م  بدجور

 .ی دیدونفرو پس م  نیا انتقام

 .ی دیرو پس م  نامیبچه ام و سار تاوان

 .کنم ی کار تونستمینم خت،یتمامش فرو ر کلبه

 .کنم یحرکت تونستمینم

 .بود ده یچسب  نیبه زم  پاهام
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 .سوخته بود نایسار

 .دادیهم عذابم م فکرش

 .قدم جلو رفتم و داد زدم کی

 .اومدم  نیبب  ا؟ یب نامیسار-

 .سرقولم موندم نیبب

 .زدم  یهق

 .و بپر بغلم ایب ا،یقولم موندم و اومدم ب ی رو نایسار-
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 .هم فشردم  ی رو رو چشمم

 .. بهش قول دادمکردی درد م قلبم

 .بود مراقبش باشم قرار

 .ضربه به صورتم زدم نیچند
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 .نایرو قولش نموند سار  مردت

 .کامران اون حرومزاده موفق شد کامران،

 .دیکش ریت قلبم

 .دمیکش ی قلبم گذاشتم و داد ی رو رو دستم

 .ازت متنفرممممم کامران-

 ...... توتو

 .نباشه  گهیمن د  ی نایسار  شدیهم سخت بود، باورم نم   گفتنش

 ...هاش  طنتیش

 ...هاش  عشوه

 من سوخته؟ ی نایسار

 .امکان نداشت نه

 .دمیجام بلند شدم و دور خودم چرخ از

 .و اشک از چشمم روون بود  زدمیم قهقه
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 .ستزنده   نایسار نه

 .کنهیم ی داره بامن باز یکی

 !ذاره ی من رو تنها نم نایسار آره

 .ا یب ی زنده ا دونمیم  ایب نایسار-

دل    ایدن  نیاز ا  خوادی. دلت می پدر بشم، قراره مادر ش  قراره

 ؟یبکن

 .دست خودم نبود حالم

 .شده بود یبود، بدنم جاک یبودم، صورت و دستم خون داغون

 .بخش نگاه کردم م،یگوش  امکیپ ی باصدا

 "!مامان جونت پسر خوب شی برو پ-"
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 .رفت ج یخوندن اس ام اس سرم گ با
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 مامان؟

 !نه گهیاون د اون؟

 .رو نداشتم اخماش

کردم و تماس   یکه اس ام اس رو فرستاده بود کپ   ی ا  شماره

 .گرفتم

م  یزن  یِ لعنت  ی باصدا شما    ی شماره   "  گفتی که  نظر  مورد 

 .فرستادم  یلعنت "خاموش است

 .بودم درمونده

 .رو نداشتم یکس

 .بودم تنها

 .نداشتم نارویسار

 .رو نداشتم  امبچه

 !خودت مادرم رو بهم ببخش   ا یاون کنارم بود؟ خدا  مادرم؟
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شده بود. انگار وجودم از    سیرو پاک کردم، صورتم خ  اشکم

 .بود نجایاز قلبم هم ی رفته بود. تکه ا نیب

 .نبودم نی زم  ی رو گهید  کردمی م حس

 .دست خودم نبود حالم

 .حرکت کردم نیبه طرف ماش دهیخم ی شونه ها اب

 .اومد نییاشکم پا ن،یماش ی مون توبوسه ادآوردمیبه  با

 .دادی م نایسار ی جا بو همه

 ...عطرش 

 ...خاطراتش

 .شدم سوار

 .فرمون گذاشتم ی رو رو سرم

 .از دست دادم نجایهام رو ا نیزتریعز

 !برمیم  نتیاز ب کامران
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رو روشن کردم و با سرعت حرکت    نیحال خراب ماش   باهمون

 .کردم 
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 .ستادمیکردم ا یکه مادرم رو مخف یخونه ا ی جلو

 .باز بود در

 .باز شده باعث شد دستم بلرزه  درِ

 .نداشتم نویا طاقت

 عشقم، فرزندم؟   مادرم،

 !نه گهید نوی! کامران اکامران

  اده یکه از اشک پر شده بودن پ  ییهالرزون و چشم   ی پاها  با

 .شدم

 .افتضاح بود اوضاعم
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 !یو خون یخاک

 .زدم   ی پوزخند

 .بدنم نمونده بود ی رو باز کردم، جون تو در

 .خونه شدم   وارد

 .باز بود اطی ح ریش

افتاده بودن    نی زم  ی رو  میگذاشته بود  نجایکه ا  ی مأمور  دوتا

 .ختیریو خون از دهن و سرشون م

 .رو بستم  چشمم

 .زدم داد

 !رونیب ایمامان؟ ب-

 !بخدا  ستنیقشنگ ن ایباز نیا

 .دمی صورتم کش ی رو یدست

 !نبود  یجالب  ریشده با آب، تصو یقاط خون
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 .رو باز کردم و وارد شدم در

 .شلخته بود خونه

 .ها شکسته بودن لهیوس

 .مچاله شد قلبم

 ؟ ییکجا انیشا زیعز-

 .به طرف اتاق رفتم  رفتنیکه بزور جلو م ییپاها با

 .در اتاق باز بود ی ال

 .بهش زدم که کامل باز شد یدست

اون حالت باعث شد تعادلم رو از دست بدم    ی مامان، تو   دنید

 .فتمیو ب
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 .ختی ری م نییاز همه جاش پا خون
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 .قرمز شده بود دی تخت سف ی رو

 !قلبش رو هدف گرفته بود اش،نه یس

 .باز مونده بود شی آب ی ها چشم

 حس افتاده بودن؟ یهاش، چرا ب دست

 .رو به در گرفتم دستم

 .لرزون بلند شدم و به طرف مامان رفتم ی پاها با

 .صورتش رو کنار زدم  ی شده تو  خته یر یتونیز ی موها

 .دیلرزیم دستم

 !پاشو ننه-

 .دم یخند تلخ

 !گفتم ننه، مامان پاشو لطفا نیبب-

 .دی چیخونه پ ی مردونه ام تو ی هق ها هق

 .آغوشم گرفتم ی رو تو سرش
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خواهرت محافظت نکردم. عاشقش شدم. بچه    ادگار یمامان از  -

شد جلو  ی ول  میدار  بچمو  عشقمو  حرومزاده  اون   ی مامان 

 .چشمم سوزوند

. از دست کردیبود. قلبم درد م  ادی درد دلم ز  زدم،ی داد م  بلند

 !سخت نبود؟  زاتیزمان سه نفر از عزدادن هم 

 .کردمیم  کاریچ

 .بودم تنها

رو از دست دادم مثل پتک    زهامیکه سه نفر از عز  تیواقع  نیا

 .آورد  یو قلبم رو به در م دیکوبی به سرم م

 .زدی تاک ساعت م  کی مثل ت قلبم

 .بدنم نمونده بود ی تو جون

 .دیلرز یجام م همه

بازش    ی و چشم ها  دمیزده اش کش  خیصورتِ    ی رو رو  دستم

 .رو بستم
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 .مواظبتون نبودم دیببخش-
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 .ماه بعدشش #

 ..رو از کامران گرفتم  نگاهم

 .لبم نشست  ی رو  ی پوزخند

 .دن یشش ماه باالخره حکم اعدام واسش بر بعد

 .انتقامم رو گرفتم  باالخره

 .رو، ازش گرفتم اما دردشون کمرنگ نشد  زامی خون عز انتقام

 .شدن عشقم مداوا نشد  سوخته

 .قلب مادرم مداوا نشد  شکافتن

 .زد  ی ضربه ا ی شونه ا ی رو  یاصالن سرگرد

 !انیکارت خوب بود شا-
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 .نثارش کردم  ی پورخند

 !مخونواده ی نابود متیبه ق مت؟یبه چه ق-

 ام؟رشد نکرده   نیرفتن جن ن یاز ب متیق به

 .ام رو فشرد شونه

 !گرفت یقربان دینجات کشور با ی برا-

 .دمیرو چسب شقهیآخر زد به طرفش برگشتم و  میس به

  نام یزتریعز  دیعشق و مادرم باشه؟ با  دیبا  یقربان  نیا  ؟یقربان-

 !چرا فقط اونا؟ دادم؟ی رو از دست م

 .دستم گذاشتم  ی رو رو  دستش

صدها سرباز به عزاشون نشسته شده. صدها پدر    س،یصدها پل -

 .دنی و مادر ضربه د

 !ی اریکم ب  ی نجوریا دینبا

 .ختیچشمش ر ی جلو اشکم



Page 844 of 1249 
 

ندارم، همه کسم اونا   ویمن جز اون سه نفر کس  یمرد حساب-

ه مادر  چکسو یبودن.  نه  پدر  ی ندارم.  خواهر  ی نه  نه    ی نه 

 !یچ ینه ه  یدوست

 !و تنهام  تک

 .شونه ام نشست ی رو  دستش

 !ی تومارو دار-

 .دم یخند تلخ

 !نیرو نجات بد زامیجون عز نیشما نتونست-

[11.08.21 14:14] 

#part352 

 .نگفت ی ز یانداخت و چ  ن ییرو پا سرش

 .کرده بودم ر ییتغ من

 .رو به دست آوردم میواقع یلیفام
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 !فریانیک انیشا

مرد حال به هم زن    هیقبل مرد و جاش    انی. شادمیخند  تلخ

 .اومد

 .که سرده  ی مرد

 .خهی

 .قابل تحمل ری غ ه،ی عصب

بخش بگه    ی زی جرأت نداره چ   یشدم که، کس  لیتبد  یآدم  به

 .اش گرفته شده چون پاچه 

 .آخر داد زد ی لحظه   کامران

 !فر یانیک انیشا-

 !ی ازم خالص نشد ا یآسون نیهم به

 !باشه  ادتی

 .زدم   ی پوزخند
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 .خودش داد زدم مثل

 !کنهینم دیتهد یآدم مرده رو کس هی-

 .کردن نشیزد و بزور سوار ماش  پوزخند 

اعمالش برسه و بدون ترس   ی کامران به سزا  خواستیم  نا یسار

 .می کن یباهم زندگ

 .یاز نو شروع کن تویزندگ یتونیتو م-

 .برگشتم ی به سمت سرگرد اصالن یعصب

 .سمن، کس و کار من تو اون کلبه  ز یهمه چ-

 !دوباره وجود نداره  یشروع

 .دستش گرفت ی اومد و سرم رو تو کینزد

 !اون مرده، همونجا مرد، سوخت و خاکستر شد-

 یتلخ جواب  ی زهرِ مار؛ حرف ها  یتلخ بود، به تلخ  هاشحرف 

 !من سکوت کرده بودم ایداشت؟ 
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 :چشمم نگاه کرد و گفت به

 .ستین  گه ید یینایسار ا،یبه خودت ب-
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 .عقب هولش دادم به

 .گفتیچرت م  داشت

 !انام زنده و بچه  نایزندس. اون تاابد تو قلبمه. سار  نایسار

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 !استمن زنده نایسار-

 .تو گوشت فرو کن نویا کنهیمنو ول نم  اون

 .عقب برگشتم و ازش دور شدم به

 .دیبلندش به گوشم رس ی صدا

 .کافه ... منتظرتم ی امشب تو-
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 .نثارش کردم "ییبابابرو "تکون دادم و  یدست

 .نشستم نیماش ی تو

 .دمیام کشبلند شده  ی ها  ش یبه ر یدست

 .اوردمی رو هنوز از تنم در ن اهیس لباس

 .بهشت زهرا روندم طرف به

 .دمیدیمادرم رو م  دیبا

 یقیداشتم باهاش حرف بزنم، درد و دل کنم. نفس عم  ازین

 .شدم  ادهیپ نیو از ماش  دمیکش

 .شناختند یهمه من رو م گهی اومده بودم که د نجایبه ا انقدر

 .طرف سنگ قبر مامان رفتم به

 .سنگ قبر گذاشتم  ی نشستم، دسته گل رز رو رو کنارش

 !ی دیجات راحته؟ خوب خواب ؟یسالم خوشکله، خوب-

 .دم یخند تلخ
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 .مواظب زن و بچه ام باش، اونا دستت امانتن -

 .رو مشت کردم  دستم

عشقمو فراموش کنم   خواستیامروز گفتن از نو شروع کنم، م-

 .برم ی نم ادیاز  نامویمن سار یول

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .با مامان حرف زدم یکم

 .و از جام بلند شدم دمیبه سنگ قبر کش  یدست

 !شتیپ امیبازم م-

 .راه افتادم نیاونجا دور شدم و به سمت ماش از
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 .شدی راه نفسم گرفته م  اومدمیجاده م  نیاز ا یوقت

 .دمیبه صورتم کش یدست
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کنه   یتاب یکنه و ب هیکه گر ویمرد  نایناراحت باشم، سار دینبا

 .رو دوست نداره 

 .خوبم من

 .لبم نشست ی رو ی خند تلخ

 .به صدا دراومد  میگوش

 .رو جواب دادم یگوش

 بله سرهنگ؟ -

 .دیمهربونش به گوشم رس بایتقر ی صدا

 ؟ ی انجامش بد یتونیهست، م دیجد تیمأمور  هیپسرم -

 .توهم رفت  ابروام

. فقط خواستم دستش رو بشه  ستم ین  ی باز  سیمن تو کار پل-

 !ندارم یسیبه پل ی که شد، عالقه ا 

 .تو اداره منتظرتم-
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ممتد    ی بوق ها  ی بگم و مخالفت کنم که باصدا  ی زیچ  خواستم

 .اخم هام فرو رفت

 .رو ازم گرفت متنفر بودم   زامیکه عز یشغل از

 .ستادمیکلبه ا ی جلو

 .بردی هم فرو م ی سوخته شده اخم هام رو تو ی ها چوب

 .نکنم  هیگر گهیداده بودم د قول

 .دمیکش یقیعم نفس

 .شدم  ادهیپ  نیماش از

 .جون بودن یهام لرزون و ب قدم

 .می تو زندگ ادیب نایبازم سار کاش

 .ذارمیتنهاش نم کنم،یولش نم گه ید بخدا

 .دهنم قفل کردم  ی رو تو هقم

[11.08.21 14:14] 
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 .بودم ستادهیاداره ا ی تو

 .دادیانجام م ی کار هیداشت    یهرکس

  گهی د  یکی  کرد،ی طرف و اون طرف م  ن ینفر مجرم هارو ا  هی

 .بود ره یخ  ییهم با توجه به برگه ها

 .سرم رو بلند کردم ی صولت ی باصدا

 .کنهیسرهنگ صداتون م-

 .گفتم و بلند شدم ی ا باشه

 .گذاشت یدر رو باز کرد و احترام نظام یصولت

 بله؟ -

 .اشاره کرد یصندل به

 !پسرم  نیبش-

 .تکون دادم ی سر
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 .شنومیم-

 !پرونده کار توعه نیا نیبب-

 .باال انداختم ییابرو

 ؟یچ یعنی-

 .هم قالب کرد ی رو تو  دستش

 !برپاس یمهمون هیامشب -

 !خب، به من چه؟-

 .شد یحرف زدن هام شاک نیا از

 .گمی م یچ نیصب کن بب قهید هی-

 .دییباشه بفرما-

 .که عکس سه تا دختر روش بود دیرو جلو کش  پرونده

 د یناپد  یمهمون  کی  ی هم و تو  نیساعات ع  ی تو  همشون  نایا-

 .شدن
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 خب؟-

 .داد  ادامه

ا- قاچاق  کار  مطمئنا  ا  ن یخب  قاچاق   خوانیم  نارویوسطه، 

 !ی ریاز افرادمون اونجا نفوذ کرده و توهم م یکیکنن. 

[11.08.21 14:14] 
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 .حرف هاش رو به کجا برسونه خوادی م دونستمینم

دادم و بهش گوش   هی بگه؟ به صندلس تک  یچ  خواستیم  اصال

 .سپردم 

 .شدیم یهاش تهش چ حرف

 !کار؟یبرم چ-

 .دیکش یقیعم نفس

 !شبه  کیکار -
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 !بفروشن خوانیکه م ی د یرو نجات م ییدخترها ی ریم

 !شبه؟ کی کار  یمطمئن-

 .دیخند آروم

 کدوم حرفم برعکس دراومده؟ -

 .باال انداختم ی ا شونه

 .گفتی م راست

 .دمیکش یقیعم نفس

 کنم؟  کاریچ دیباشه، با-

 .دیخند  تیرضا ی رو از

کار رو شروع    ی اونجا، وقت  ی ری ها م  داری از خر  یکیبه عنوان  -

ب با  م  میس   یکردن  خبر  محاصره  ی دیبهمون  اونجارو  ما   .

 .میکنیم

 .انیباشه شا ز ی کارت تم دیبا
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 .اما واقعا سخته ادی به نظر م اسون

 .ی کن دایکه همه دختر هاست رو پ  یمکان دیبا

 .یکن دایمواد هارو پ  دیبا

. نه تنها شهیوگرنه کارمون زار م  ی کن  دای همه مدارک رو پ  دیبا

و   میفتیبلکه خودمون هم تو دردسر م  میدختر هارو نجات داد

 .میبهشون نفوذ کن   میتونیهرگز نم

 .تکون دادم ی رس

 !دم ی انجام نم یکار اشتباه-

 .زد  ی لبخند

 !بهت اعتماد دارم-
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 .دمیبه کتم کش یدست
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 .گند الکل و گل بود ی شدم. همه جا بو یمهمون وارد

 .رو برداشته بود یکل مهمون  دود

 .خوردیداشت بهم م حالم

ن  دخترها رو  تو  مهیخودشون  انداخته    ی برهنه  پسرها  بغل 

 .بودن

 ؟ی سالم آقا-

 .ستادمیا صاف

 .لب زدم  باغرور

 .فرهاد فرهمند-

 .طرف  نیفرهمند، از ا ی آقا  دیخوش اومد-

 .داشتمیمحکم برم ی تکون دادم، قدم ها ی سر

 .کردیحرکت م  ی طرف زن و مرد به

 .بود و تمام صورتش عمل بود  ده یپوش  ییلباس قرمز بدنما  زنِ
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 .از جا بلند نشدن که باعث شد اخم کنم چکدومیه

باشم که همه جلوم خم و   ی فرد مغرور  دیزدم، با  ی پوزخند

 .راست بشن

 ن؟یبلند نش یکس ی جلو نیعادت دار-

 .بلند شد ی باال انداخت و با لوند ییابرو زنِ

 .دستم گذاشت ی رو تو  دستش

 !بی ب دیاوه ببخش -

 .دیاومد خوش

 .هم باالخره بلند شد مرد

 ن؟ی فرهمند هست -

 .بهش نگاه کردم  بااخم

  آره، امشب جنسا نابن؟-

 .نثارم کرد یزد و چشمک ی ا قهقه



Page 859 of 1249 
 

 !حامد جنس ناب نداشته باشه شهیمگه م-

 .زدم   ی پوزخند

 !دیکن یو معرفخودتون-

 !حامد هستم و همسرم آنا -

[11.08.21 14:14] 
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 .تکون دادم ی چرخوندم و سر نشونیرو ب نگاهم

 .انداختم شی پشت ی مبل نشستم، دستم رو رو  ی رو

 .هام هم نشستن اون

 !زوج ابله  دوتا

 .برداشتم ییگارسون ودکا بااومدن

 ن؟یاومد یک-

 .دمیاز ودکا رو نوش ی ا جرعه
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 !امروز  نیهم-

 .باال انداختن ییابرو

 .بله خبر دارم-

 .گذاشتم  زی م ی زدم، ودکا رو رو  ی پوزخند

 .نیخبر دار دونمیم-

 .اون ها تعجب کردن نبار یا

مات   ی افهیبه ق  ی پام گذاشتم و پوزخند  یکیاون    ی رو رو  پام

 .اشون زدمبرده 

 ازم پنهون بمونه؟ نینکنه انتظار دار -

 .به حرف اومد حامد

 !بوده  زیتم  شهیکار ما هم -

به   تونمی رو م  ی ز یدستمن؛ هرکار تم   ری که کل تهران ز  یمن-

 !باد بدم
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درخش  حامد م  د؛ی چشمش  فکر  االن  عجب    کنهیبدبخت 

 .داره یشانس

 !کار کشته و پر نفوذ کار کنم  ی که با آدما نمیعاشق ا-

 .لبم نشست  ی رو  ی پوزخند

راحت- به  نچ،  حر  ویکس  ینچ  . کنمینم  میخصوص  میوارد 

 .زدم و لب زدم   یچشمک شدمی که پام   یدرحال

دشمن ممکنه نقاب دوست   ،یثابت ش  دیبودن بامن با  ی برا-

 !به صورتش بزنه

 .حرفم ازشون جدا شدم نیا بعد

 .هیقصدم چ کردنیدرصد هم فکر نم   کی ی نجوریا

 .موهام فرو بردم و ازشون دور شدم ی رو تو دستم

[11.08.21 14:15] 
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 .ستادمیکالپ ا کنار
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 .بشن المی خ یهم تموم شه و ب نیا کاش

از    ی دختر  خواستمیبود که نم  نیکه قبول کردم ا  یلیدل   تنها

 .بره نیب

 .کنارم ابروهام رو باال انداختم  یزن بااومدن

 !؟ییتنها-

 .زدم   ی پوزخند

 !نینامرئ یزن دورمه ول ینه پس، کل-

 .د یو بهم چسب  دیخند  پرعشوه

 .ی و مغرورت بامزه ا یبرخالف ظاهر سنگ-

 .بهش نگاه کردم سی ف پوکر

 !برو اونور ؟ی دیکنه چسب نیچرا ع-

 .هم فرو برد ی هاش رو تو  اخم

 ؟ی چته رم کرد-
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 .شدم و گردنش رو محکم گرفتم خم

 !که ید آخه زن-

 !یچی پیبه پرو پام م  چرا

 .دی چسب  شتریو ب  دیخند آروم

 .ادیخشن خوشم م ی از مردا-

 .بود زونیمن چقدر آو ی خدا پوف

 .ول کردم یرو عصب   گردنش

 .ادیخوشش نم یزونیزن آو چیخشن از ه  ی اما مردا-

 .چشم گرفتم و به گارسون نگاه کردم ازش

 !بده یسکیو هی-

 .رو جلوم انداخت یسکیتکون داد و و ی سر گارسون

 .دییبفرما-

 .دمینفسم نوش کی
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 .رو کنار زدم و به طرف حامد رفتم زن

 .رفتم و لب زدم جلو

 ؟ ی دار  خوامی جنس م-

[11.08.21 14:15] 

#part360 

 .برق زد چشمش

 .نگاه کرد بهم

 .دی لبش کش ی ذوق به زنش نگاه کرد، زبونش رو رو با

 نداشته باشم؟ شهیمگه م-

 .زدم   ی پوزخند

 !واسم  اریب-

 !باالست متشیق-

 .کردم یاخم
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 .فروشمیتورو م متینگران نباش، هرچقدر باشه دوبرابر ق-

 .رو باال داد ابروهاش

 .بلند شد دم،یرو عقب کش خودم

 ؟یچ میبش  کیاگه شر-

 .دمیموهام کش ی تو یدست

 .شراکت کنم خوامی نشناخته نم-

 .کنمیصبر م  ی تا هروقت که بخوا-

 .دم یخند تلخ

 کرد؟ ی احمق دخترارو بدبخت م نیا

 .نگاهم رو ازش گرفتم تیعصبان  با

 !فکر کنم، االن جنس بفرست دیبا-

 .رو تکون داد سرش

 .ایدنبالم ب-
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 .گفتم ی ا باشه

 .خارج شد الیو از

 .سرم رو برگردوندم  یغیج ی باصدا

 ه؟یچ ی صدا-

 .می که آورد هییها  طهیسل ی صدا-

 شون کن، حال دردسر ندارم خفه-
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 .تکون داد و با عجله به طرف نگهبان ها اومد ی سر

 .رو اطراف چرخوندم سرم

 ی زی زنگ زده اشاره کرد و چ  یشدم. به در آهن   رهیحامد خ  به

 .گفت

 .اونجا ممکنه دخترها باشن زدمیم حدس
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 .رو روشن کردم  شنود

 .در زنگ زده  هی الیو ی سمت راست، انتها-

تو  چندتا رو  دخترها  هستند.  اونجا  انبار  ی نگهبان   ی اون 

 .کننی م ی نگهدار

 !. تمامدیبه گوشم رس-

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .فقط مواد مونده بود االن

 .خودش رو بهم رسوند حامد

 رسه؟ یاونجا م ی نوبت به لعبت ها یک-

 .دیکه اونم متقابال خند  دمیاز حرفم آروم خند بعد

 !گه یساعت د هی-

 .رو بهش دوختم نگاهم

 .خوام یباکره نم-
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 ؟ی گشاد دوست دار-

 :گفتم میرفتیکه راه م  یدرحال

 .ادیپا بدم م  نینه، از خونِ ب-

ندارم، کس  اما تازه بکارتش رفته   خوامیم  و یگشاد دوست  که 

 !باشه

 .زد  ی پوزخند

 .سره کردم کیخودم از قبل کار همشونو -

 !یباال انداختم. کثافط عوض  ییابرو

 تنها تنها؟ -

 .زد یچشمک

 .آره، به پرده زدن عالقه دارم-

 .زدم   ی پوزخند

 .صورت منفورش پرت کنم ی مشتم رو تو شدیم کاش
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 !حال بهم زن یعوض

[11.08.21 14:15] 
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 .کردم دایجنس هارو هم پ مکان

ا  شد یم  کاش ا  ی مردها  نیهمه    ی کیبودن    نجای هرزه رو که 

 .خفه کنم یکی

 .فرو بردم بمیج ی رو تو دستم

سرم رو خم کردم و لب    ونیو گر  ده یترس  ی آوردن دختر ها  با

 .زدم

 .االن! وقتشه-

اتاق پخش    ی ها تو   سیاز حرفم گذشته بود که پل  هیثان  کی

 .شدن

 .داد زدن همه

 !ستیا-
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 .نیمحاصر شد همتون

 .ها گرفتن  سی هاشون رو به طرف پل  اسلحه

 :گفت سرهنگ

 .نیزم  نیاسلحه هاتونو بذار-

 .ستی واسه فرار ن ییجا ن،یمحاصره شد سی توسط پل شما

 .شد رهی خ امیخنث  ی به چهره  دهیترس  حامد

 .زدم   ی پوزخند

ترس  یراه  دنیفهم  یوقت رو  دهیندارن  هارو    ن ی زم  ی اسلحه 

 .گذاشتن و دستشون رو پشت سرشون انداختن

 .طرف سرهنگ رفتم  به

 !کارم تموم شد -

 !دی من رو خبر نکن ی کار چ یواسه ه گهید

 .نگاهم کرد سرهنگ
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 .بود یکارت عال-

 .رو تکون دادم سرم

ت  خواستم که  رو  ی زی چ  ی زیبرم  و    ی رو  کردم  حس  کمرم 

 ...مطلق  یکیتار

[11.08.21 14:15] 
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 نا یسار#

 .دمیشکمم کش  ی رو رو دستم

 .شده بود بزرگ

 .دوقلو بودن انیشا ی زدم، طبق گفته  ی لبخند

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 ...انیشا

 .و کامران قصد جونم رو داشتن انیشا
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 .ببرند نی من رو از ب خواستنی ها م اون

 .نسوزه ش یآت ی تنهام گذاشت تا خودش تو انیشا

 .زدم   ی پوزخند

 .شدم  رهی خ رونیب به

رفت، از کلبه خارج شدم و به روستا اومدم    انیروز که شا  اون

 .جون یب یب شیپ

 .روبه روشدم که سوخته بود ی برگشتم با کلبه ا یوقت اما

 .صورتم گذاشتم   ی رو رو دستم

 .منو بکشن خواستن یم اونا

 .جون گفتم یب یرو به ب قتیکه برگشتم حق ی روز

 ؟یهست ی توچه فکر-

 .پنجره دل گرفتم از

 .شدم رهیجون خ یب یب به
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 !انیشا-

 .هفت ماه جلو اومد نیا طبق

 .کنه نکارارویکه ا  ستین یآدم انیدخترکم، شا-

 .شناسمشیوقته م یلیخ من

 .دستم گرفتم ی رو تو سرم

 شی بچه ام ببرم پ   ستمیشو، حاظر ن  الیخیب  یب  یتوروخدا ب-

 !خونواده قاتل  هی

 .دمیکش یقیعم نفس

 تو روستا قدم بزنم. باشه؟ رمیم-
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 .رو تکون داد سرش
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از اتاق خارج   حرفی چشمش رو پاک کرد و ب  ریز  ی ها  اشک

 .شد

 .لباسم، از خونه خارج شدم  دنیشدم و بعد از پوش بلند

 .سوز داشت کمی بود و هوا  زییپا

 .درخت ها زرد شده بود برگ

 !ی خاله سار-

 .و به طرفش برگشتم دمیتلخ خند "ی سار " دنیشن با

 .دو زانوم نشستم تا قدم بهش برسه ی رو

 .لختش فرو بردم ی موها ی رو تو دستم

 !خاله  زِیعز شدهیچ-

 .تا بناگوش باز شد ششین

 .شکمم نشست ی رو  دستش

 .بغلش کنم خوام یم اد؟یم یک ین ین-
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 :و گفتم دمشیبوس

 !گهیسه ماه د-

 :گفت ی بلند ی . با صدادیپر نییتند باال و پا  تند

 .آخجونم-

 .دمیگلو خند ی تو

 .کنم ی من برم باز-

 .زمی برو عز-

 .طرف دشت رفتم به

 .دمیخانم رو د  زهیراه عز ی تو

 .رو تکون دادم سرم

 !ن یخسته نباش ن،یسالم خوب-

 .برد  شیروسر   ریرو ز اشی زیو زیو ی خانم موها زه یعز

 ی فدات مرس ؟یدخترم، خوب  نایسالم سار-
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 .ممنون خوبم-

[11.08.21 14:15] 
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 .سخت بود ی لیشکم حرکت کردن خ نیباا

 .واسم خوب بود ی رو ادهیپ اما

 .زدمی نفس م نفس

 .خوب بود کردم یاستراحت م کمیپلکان نشستم،  ی رو

 .خاله  یخسته نباش-

 .هجده ساله نگاه کردم  یگل به

 .بودم، همه رو شناختم نجایکه ا یهفت ماه نیا یط

 .بودن یخونگرم ی ها  آدم

 .به روش زدم  ی لبخند

 ؟یکنی م کاریچ نمیبب نیبش ایب ؟یخوب زمیسالم عز-
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 .کنارم نشست  زونیآو ی باال انداخت و با لب و لوچه ی ا شونه

 .بابام نذاشت یول میاشکان اومد خاستگار-

 .اش گذاشتمشونه  ی رو رو دستم

 !دونهیبابات صالحتو م-

 .دستش گرفت ی رو تو سرش

 صالحم دل شکستنه؟ -

رو  دستم برش   ی رو  خودم  طرف  به  و  گذاشتم  دستش 

 .گردوندم

 !منو نیبب-

 .هاش نم دار بودن چشم

 جونم؟-

 !ستین نی غمگ  ی آخر چیه  زم،یعز نیبب-

 !ستی بود، بدون که آخرش ن  نیغمگ یزندگ یوقت
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 .هست  یتوش حکمت حتما

بتون  اگه و  باشه  نفعت  بش  یبه  مطمئن    یباهاش خوشبخت 

ضدت    ا یاگه دن  ی . خدا که بخواد حتکننیباش همه موافقت م

 !افتهی باشه بازهم اتفاق م

 ایناراحت باش نمینب
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 .رو تکون داد سرش

 .هنوز دلش نشکسته  خوشبحالش

 .دهی رو نچش ایدن ی ها   یسخت هنوز

 .کرد سی رو بازبونش خ  لبش

 .. حرفتو قبول دارمیگی م یچ دونمیم-

 .دیرو باال کش ش ینیب
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 !شهینم اشی دل حال یول-

 .دمی کش شیقهوه ا ی موها ی رو رو دستم

 !شو ال ی خیب ن،یآفر-

 .زد  ی لبخند

 .یکنی حالمو خوب م شه یهم یمرس-

 :اومده باشه گفت ادشی  ی زیکه چ انگار

 ؟ ی ذاریم یتو شکمتو چ ی اسم وروجکا  ،ی سار یراست-

 .باال انداختم ی ا شونه

 .دونمی هنوز نم-

 .دیرو گز  لبش

 ه؟ یباباشون ک-

 .زدم   ی پوزخند

 !انهیاسمش شا-
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 .آروم بهم زد ی ا ضربه

 .نمیکن بب فیخب تعر-

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .میهمو گم کرد  یعاشقش بودم. عاشقم بود ول-

 !کجام دونهیکجاست، نم دونمینم

 .باال رفت ابروهاش

 ؟یکن داشیپ ی خواینم-

 .تکون دادم "نه" یرو به معن  سرم

[11.08.21 14:15] 

#part367 

 .دمیکش یقیعم نفس

دلم مچاله   میزدیم   یدرموردش حرف  ای  ومدیم  انیاسم شا  هربار

 .شدیم
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 .زدی تند تند م قلبم

 .کردی م تمیگلوم اذ ی تو بغض

 .خونه ما میبر ایب-

 .رو تکون دادم سرم

 .میباشه بر-

 .ازجام بلند شدم یسخت به

 .کردنیم تمیتوله سگا کم کم داشتن اذ  نیا

 .کردیم  تمیو برخواستم سخت شده بود و اذ نشست

 دلت واسه شهر تنگ نشده؟   ،ی سار یراست-

 .باال انداختم ی ا شونه

باش- ها  یمگه خر  آدم  و  کثافط  و  و صدا  دود  واسه   ی دلت 

 .نامردش تنگ بشه

 .به در زد  ی ا تقه
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 .می اون در زدن، باهم وارد شد بعد

 .تکون دادم ی مادرش سر دنید با

 .جهیخد سالم خاله -

 .به روم زد  یمهربون لبخند

 .نیصفا آورد  نیسالم دخترم خوش اومد-

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ومدیآش دوغ م ی به به بو امممم

 .مزاحم شدم دیببخش-

 یتو نور چشم هممون زمینه عز-

 .ام دوخترو به شکم گنده  نگاهش

 کنن؟ یم  تیاالن اذ ؟یهات چ ین ین-

 .شکمم گذاشتم  ی رو رو دستم
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 ی خب م  ی. بخاطر وزنم پشتم درد گرفته ولزنن یآره لگد م-

 .ارزه 

 .دیخند آروم

 .دم ی کش یسخت نقدر یبانو هم یآره منم سر گل -

[11.08.21 14:15] 

#part368 

 .میخونه شد  وارد

 .نشستم نی زم  ی دادم و رو  هیتک یپشت به

 .کردیم ت یشکمم اذ آخ

 .آخه مامان قربونتون بشه نیانقدر بزرگ شد چرا

 .دمیکش یقیعم نفس

 .خوش رنگش به سمتمون اومد ِیبا چا یگل

 بابا کجاست؟ یمامان-
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 .هارو برداشت ی از چا یک ی جهی خد خاله

 !حتما رفته جلو مسجد -

 .آهان-

 .نشست کنارمون

 .رو جلوام گذاشت ی چا

 .بخورن ی بخور جوجوها چا-

 .زدم و تشکر کردم ی لبخند

 .دستش رو دور فنجونش حلقه کرد یگل

 مامان؟-

 .برداشت ی خانم قند جهیخد

 .بگو دخترم -

 .دیکش ینفس

 شد؟ یمامان... اشکان چ-
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 .دیرو نوش  ی دهنش گذاشت و جرعه از چا ی رو تو قند

م  ی پوزخند صبر  قبال  برخالف  و    م کردی زدم،  بشه  سرد  تا 

 .بهم نرسه یبیآس

 .اد ینم نییما طونیبشه؟ بابات از خر ش  یقراره چ  یچیه-

 .زدم. چقدر خوب بود که مامان آدم پشتش باشه ی لبخند

 !رو نداشتم  یکه من کس فیح

 .انداختم نییرو پا سرم

 .شدم رهی کردم و بهش خ ی باز  میفنجون چا با

[11.08.21 14:15] 

#part369 

 .به پام وارد شد  ی ا ضربه

  ره ی خ  کردیکه کنجکاو نگاهم م  یرو باال بردم و به گل  سرم

 .شدم
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فهموند    با بهم  کردن صورتش  کوله  و  کجا"کج   "؟ییچته؟ 

 .باال انداختم و از حرف زدن امتناع کردم ی شونه ا

د  "ااهللی"  ی صدا  با دومرد  و  اصغر  آقا  بلند    گهی گفتن  جا  از 

 .رو جلو آوردم  میو روسر میشد

 .انی تا ب ستادمیا ی ا گوشه

 اومده؟ یک-

 :بااسترس گفت یگل

 !ی اشکان و باباشه سار ی صدا-

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 !اوه پس من برم-

 .وام رو فشردباز  جهی خد خاله

 !یستی ن بهیتو که غر زم،یعز نیبش-

 .واسمون ی ای مثل گل توهم
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 .دستم رو فشرد یاعتراض کنم که گل  خواستم

 !گهیتنهام نذار د-

 .گفتم ی باشه ا  باخجالت 

 .کرد  شهیبودم اما خب چه م معذب

 .مرد ها وارد شدن باالخره

 .کمیسالمل-

 .میکرد یسالم

 .نشستن  همه

 .کردن ییرایپذ

 .هاشون رو زدن حرف

 :استکان گذاشت و گفت ری ز ی استکان رو تو اشکان

خدا اون مال من بشه   ی . به خداوندخوامیخانمو م  یمن گل-

 .خورمیآب تو دلش تکون بخوره. به شرافتم قسم م ذارمینم
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 .میدی بهتون خبر م-

سر  نیباا پدرش  و  اشکان  اصغر  آقا  و   ی حرف  دادن  تکون 

 .کردن ی تشکر

[11.08.21 14:15] 

#part370 

 .افتاده از خجالت بلند شد ی با سر یگل 

 .بود و گونه هاش سرخ شده بودن نییپا سرش

 .دم یخند زیر

 .هارو شست و با همون خجالتش، کنارمون نشست استکان

 .نشستنش آقا اصغر بهش نگاه کرد با

 دخترم؟  یگل-

 .دستش گرفتم و مچاله کرد ی دامن لباسش رو تو یگل

 جانم بابا؟-
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 .دوخت  نی اصغر نگاهش رو به زم آقا

 ه؟ی جوابت چ ؟یبگ یچ ی خوایم-

 .دی لبش کش  ی زبونش رو رو یگل

 .زمزمه کرد ی خفه ا  ی باصدا

 بابا نیشما بگ  یهرچ-

 .آقا پسر گل رو دوست دارم نیبله من ا یعن یحرفش  نیا

 .کردم   ی شالم باز ی شهیانداختم و با ر نییرو پا سرم

 باباجان؟ ی دوسش دار-

 .سرش رو بلند کرد یگل

 آره بابا -

 .دیگلو خند ی آقا تو اصغر

 !خانم؟ بچمون عاشق شده ی دید-

 .باال انداخت شقهیو سرش رو تا  دیخجول خند یگل
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 .کردم بهش غطبه نخورم یسع

 .نگاهم براشون بد بشه خواستمینم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .گفتم  یکه به شکمم خورد خم شدم و آخ ی لگد با

خاله خد  یگل به سمتم    جهیو  آقا   ورشیهردوشون  و  بردن 

 .ستادیاصغرهم بلند شد و نگران باال سرم ا

 دخترم؟ شدیچ-

 .دمیرو گز لبم

 .لگد... لگد زدن-

و   ی شکمم گذاشت و با خوشحال  ی دستش رو رو  جه یخد  خاله

 :شوق گفت

 .آره آره لگد زد -

[11.08.21 14:15] 
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#part371 

 .دیخودش رو جلو کش  جانی با ه یگل

 .شکمم گذاشت ی رو با شوق رو  دستش

 .کردنیم  تیناآروم بودن و اذ کوچولوهام

م  دم،یکش  یقیعم  نفس لگد  انقدر  نکنه   نیزنی چرا  آخه؟ 

 زنه؟ یشماهم مثل مامانتون دلتون شور م

 .زننی جونم خاله قربونشون بره نگا چقد لگد م ی ا-

 .لبم نشست ی لبخند رو یگل  ی حرف ها از

 .زننی شدن، همش لگد م طونیش  شبیآره از د-

 .کش اومد لبخندم

صلوات فرستاد و به طرف شکمم فوت کرد.    کمی  جهیخد  خاله

 .مهربونش لب زد شه یهم ی باصدا

 خدا از چشم بد دورشون کنه -
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 .ممنون خاله جون-

 .دی عمو اصغر به گوشم رس ی صدا

 عمو جان؟ ی خوب شد-

 .انداختم نییزدم و خجول سرم رو پا ی لبخند

 بله عموجون ممنون-

 .سه نفرشون چرخوندم نیرو ب نگاهم

 !برم  گهیمن د-

 .دستم رو گرفت جهی خد خاله

 .رهیگیم ی ا  گهیخونه شوق د نیا ی ایدخترم، تو م نیبش-

 .دمیخند آروم

پ- حالم خوبه.   یلیشما خ   شی قربونت خاله جون، بخدا منم 

 !جون تنهاست یب یب یول

 :گفت یسرش رو تکون داد که گل خاله
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 منم برم؟ شهیم-

 :گفت عمو

 !ایهوا خونه باش یکیآره برو، قبل تار-

[11.08.21 14:15] 

#part372 

 .میزد رونیاز خونه ب یخداحافظ کیاز  بعد

 .رفتمی رو پشت کمرم گذاشته بودم و راه م دستم

 .سخت بود  واقعا

 !بچه تو شکمم دوتا

 .دادم رونیرو ب قمیعم نفس

 !اون اشکانه ی سار یه یه-

 .که اشاره زده بود نگاه کردم یرو باال دادم و به سمت  ابروام

 !خودشه یگیراست م-
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 .استرس دارم ی وا-

 .رفت انیلحظه فکرم سمت شا کی

 کنه؟ی م کاریچ االن

 !من خوبه؟ آره معلومه خوبه بدون

م  االن هم    کنهی فکر  دار  وبچه  عاشق شده  مردم، حتما  من 

 .کنهیم شوی شده و با خونوادش خوش و خرم زندگ

 .ادیب نییپا می لعنت ی بار پلک زدم که مبادا اشک ها نیچند

ول  ی دور بود  سخت  ا  انیشا  یازش  فرشته  فکر   ی اون  که 

 !ستینبود و ن کردمیم

 ؟ی حالت خوبه سار-

 .افکارم خارج شدم از

 .کردم بغض صدام معلوم نباشه یسع دم،یکش یقیعم نفس

 شده؟ ی زیخوبم، چ-
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 .نه تکون داد یبه معن ی سر

 .تو فکر یدفعه رفت هینه، -

 .دمیخند آروم

 م؟ ینه بابا، بر-

 .از خجالت مردم بخدا م یآره بر-

  ی و دستش رو گرفتم و هردو باهم به طرف خونه  دمیخند  آروم

 .میجون رفت یب یب

[11.08.21 14:15] 

#part373 

و جوابمون   میکردیسالم م  مید یدی رو که م  یراه هرکس   ی تو

 .میشندیرو م

گرفتم و باهمه آشنا شده    ادیهفت ماه کل روستارو    نیا  ی تو

 .بودم

 .بودن یمهربون ی ها  مردم
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 .و ذات خوب مهربون

 .برد  شی روسر  ری فر درشتش رو ز ی کالفه موها  یگل

 !من ی خدا ی وا-

 .رسمیبه اشکان م بنظرت

 .شکمم گذاشتم و با آرامش لب زدم  ی رو رو دستم

 .موننیناکام نم یواقع ی ، عشق هامعلومه-

 :دستش رو پشتم گذاشت و گفت یگل

 !ی پس توهم عاشق بود طون،یش ی ا-

 .دم یخند تلخ

 !مونمیهستم و عاشق معاشق بودم، عاشق -

 .رو شکمم نشست  دستش

 خاله؟  ی پدر کوچولوا-

 .بغض سرم رو تکون دادم با
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 .دیام رو بوسگونه ی رو

. تو خودت  دهیراهو بهت نشون م  ن ینگران نباش، خدا بهتر-

 .ستیکه خوش نباشه مطمئنا آخر قصه ن ی آخر یگفت

 .و حرفش رو قبول کردم دمیکش یقیعم نفس

 رسه؟ی من به کجا م یلعنت ی قصه  نیآخر ا یعنی

 !رسه؟یم می بهار زندگ  یکِ

 .میستادیا یب یب  ی خونه  ی جلو

 .دادم رونیرو ب قمیعم ی زدم و نفس ها  هیتک وارید به

 ؟ی حالت خوبه سار-

[11.08.21 14:15] 

#part374 

 .فاصله گرفتم یکاهگل  وارید از

 حالم انقدر بد بود؟ چرا



Page 898 of 1249 
 

از چشمم   یقلب ناآرامم گذاشتم و قطره اشک  ی رو رو  دستم

 .دیچک

 .زده به سمتم اومد جانیبا ترس و ه یگل

 ؟ یکنیم هیچرا گر شد؟یچ-

 .گلوام گذاشتم  ی رو رو دستم

 !ستین ی زیچ-

 :گفت ینگران با

 ست؟ین ی ز یچ ویچ یچ-

 .حرفش بدو رفت تو خونه و داد زد نیباا

 .ست یخوب ن نایسار ایب ،یب یب-

 .اومد شیپ  عیسر خودش

 .رو جلو دهنم قرار دادم دستم
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ب  یب  یب باعجله  و  گل  رونی هول  دور   شیاومد، چادر گل  رو 

 .کمرش بسته بود

 .به لپ تپل و سفتش زد یحالم چنگ دنید با

 چت شده دخترم؟ -

 .دیاز شدت بغض لرز لبم

 .رم یگی م شیدارم آت   یب یب-

 .سوزهیداره م دلم

 .اون روز سوخته بودم کاش

 .موندیازم نم ی زی چ کاش

م  کاش جونمو  ب  گرفت،یخدا  همونجا   رفتمی نم  رونیکاش  و 

 .موندمیم

 یِ نم دارش رو به گل  ی شد چشم ها  نینگاهش غمگ  یب  یب

 .متعجب و کنجکاو دوخت 
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 .داخل  مشیکمکش کن ببر-

 .سرش رو تکون داد یگل

 .دمیتشک دراز کش  ی و رو  میکمکشون داخل رفت با

[11.08.21 14:15] 

#part375 

 .دمیکش یقیکه به تشک خورد نفس عم تنم

 .خوب نبود  حالم

 .واسم سم بود انیبدون شا  یزندگ

چ  چشمم من  بدون  دوختم..االن  خونه  سقف  به   کار یرو 

 کنه؟یم

 خوشحاله؟ 

 .دوستم داشت اونم

 .گفت دوستم داره خودش
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 .زدم  یهق

تاب پدرشون   یاومد. بچه ها هم ب  یداشت از جاش در م  دلم

 .بودن

 .دمیشکمم کش  ی رو رو دستم

 خواد؟یشماهم دلتون باباتونو م-

 .رو فرو دادم بغضم

خ- خ  ی لیباباتون  همو  بود.  داشت  یلیمهربون  . م یدوست 

 !من ی بانو ،ی سار  گفنیاون بهم م ن؟یدونیم

 .دم یخند زیر

 !مواظبمه، قول داد برگرده شهیهم گفتیاون م-

 .زد یهق  ی لبخند ونیم

 .مواظبم نبود ومد،یرفت، ن یول-

 .بلند شدن میبعد ی ها هق
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 ...مارو بسوزنه. پدرتون خواستیاون م-

 .بهم نداد ی زیچ ی هام اجازه  هیگر

 .زدنیقرار بودن و مدام لگد م یشکمم ب ی هام تو بچه

 !خوامیمنم باباتونو م -

 .خوامی آرامش م منم

 .هام کل صورتم رو گرفته بودن اشک

ز  دستم پاک   دم یچشمم کش  ری رو  رو  آلودم  اشک  و صورت 

 .کردم 

[11.08.21 14:15] 
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 .دمیکش یقیعم نفس

 .کردمینم هیبچه هام گر بخاطر

 .ارمیتونستم طاقت ب تااالن
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 !بود و بس انینبودن شا دادی که آزارم م ی زی چ تنها

 .رو به دندون گرفتم لبم

 اجازه هست؟ -

کش  مینیب باال  رو  دمیرو  رو  دستم  شده  هول  صورتم    ی و 

 .دمیکش

 .دادم  هیتک واریاز جام بلند شدم و به د یسخت به

 :بود گفتم ستادهیچارچوب در ا ونی که م یگل روبه

 .زمیتو عز ایب-

 .اومد  داخل

 حالت بهتره؟ -

مندمیخند  تلخ ا  ی.  ماه هم  ن یکه  عال  ی نجوری هفت    ی بودم 

 !حال بد شدن ها نیبودم. من، عادت کرده بودم به ا

 .رو تکون دادم سرم
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 !اشکال از هورمونامه آره خوبم، فکر کنم-

 .و کنارم نشست دیخند آروم

 نا؟یسار  ی چرا بسوز  ؟یسوختیکاش م یچرا گفت-

 .قالب شده ام دوختم  ی رو به دست ها چشمم

 ؟ی ری گیم  شی گفتم، تو چرا جد ی زیحال بدم چ ی از رو-

 .زد  ی پوزخند

 !نگو اما بهم دروغ نگو ی زیچ ی خوایاگه م-

 .داد  ادامه

م- وقت  شناسمت،یمن  م  یتو  طرف   تونهینم   یگی دروغ  به 

 !یبش رهیمقابلت خ

 .دمیکش یقیعم نفس

 .من رو شناخته بود خوب

[11.08.21 14:15] 
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#part377 

 .رو بلند کردم سرم

 بگم؟ ی زیچ تونمی که واقعا نم کردیدرک نم چرا

 .رو با زبونم تر کردم لبم

لحن ممکن    نی کردم دوستانه تر  یدادم و سع  رونی رو ب  نفسم

 .رم ی رو به کار بگ

 .من... سخته واسم حرف زدن-

 !ی بهتره گل  یلیبمونن خ  یدرحد حرف و راز باق  زهایچ  یبعض

 .زد  ی پوزخند

 !من گوز زدنامم واست گفتم م؟یهم دار  ی راز؟ ما راز-

 ؟ ی ایم یچص ی تو دار اونوقت

د  ی زهرمار طرف  به  رو  سرم  بااکراه  و  کردم   ی ا   گه ینثارش 

 .برگردوندم
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 !هوم؟  ؟ی رو بشنو تیواقع ی خوایم-

 .شدم رهی خ بهش

 .تکون داد "آره" یرو به معن  سرش

 .حدقه چرخوندم  ی رو تو چشمم

 !گمیبهت م یاوک-

 .کردم  یهم جا خال یگل ی جام جابه جا شدم و برا ی تو

 .نیبش ایب-

 .داد  هیتک واریکنارم نشست و به د لیکمال م با

 !زدن واسم سخت بود و عذاب آور  حرف

 .نبود یهرکس  یگل اما

 !ی سار شنومیم-

 .زدم   ی پوزخند

 .دادم و شروع به حرف زدن کردم  هیخودش تک  مثل
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 .تموم اتفاقات رو گفتم هی هق هق و گر با

 .چقدر عاشق بودم گفتم

 .چشمم قصد کشتنم رو داشتن ی جلو گفتم

[11.08.21 14:15] 

#part378 

 .آروم شدم یکم کردمی گفتم که حس م ی انقدر

 .دمیکش یقیعم نفس

 .شده بود سیهردومون خ صورت

 .دم یخند تلخ

 ؟ی کرد هیتو چرا گر-

 .بغلم انداخت ی و خودش رو با دقت تو دیرو گز  لبش

 .یکن فیمجبورت کردم برام تعر دیببخش-

 .دستم رو دور کمرش حلقه کردم متقابال
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 .حرف بزنم نکهیداشتم به ا ازینداره، خودمم ن یاشکال-

 .دیلپم رو بوس  ی رو

 .ی خواهر یهست ی قو یلیتو خ-

 .دمیگلو خند ی تو

 !بچه  اریدرن ی باز ی اه هند-

 .درآورد یجدا شد و زبون ازم

 .شد ی دفعه حالت صورتش جد کی

 ؟ یبرگرده چ انیاگه آقا شا-

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .من مردم کنهیاونا قصد کشتنم رو داشتن، فکر م-

 .باال انداخت ییابرو

 ؟ یخب اگه برگرده و بگه کار اون نبوده چ-

 .زدم ی لبخند
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 !فتهیاتفاق ب  نیاز خدامه ا-

 .گفت یو آخجون دیخند

 .به روم زد یچشمک

 من دلم روشنه بهم اعتماد داشته باش -

 .دمیخند آروم

 ی لینشدم، برعکس خ   مونیباهاش حرف زده بودم پش  نکه یا  از

 !خوب شد

[11.08.21 14:15] 

#part379 

 .نشسته بودم یسکوت همراه گل ی تو

 ه؟ یاون آدم خوب اد؟یب انیممکنه شا  یعنی

 .رو تند تند تکون دادم سرم

 .من رو بکشن خواستنینه اونا م نه
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 .آوردن اون روزها چشمم رو بستم ادیبه  با

 بکفلش #

 .کلبه ی سوز شی آت

 .دم یدویو م  دمیرقص ی درخت ها م  نیخنده ب با

م  نکهیا  از مادر  مادر    شدمیداشتم  اون هم  نبود.  دلم  تو  دل 

 .انمیشا ی بچه

 .لبم بود  ی رو یق یعم ی لبخند

 .دل از گل و درخت ها گرفتم  باالخره

 .درخت و خاک رو دوست داشتم ی بو

 .نشستیبه دلم م  یلیخ

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دمیدو ده یترس  اومدیکه از کلبه باال م  ی دود دنید با
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بودن خودم رو    ستادهیکه اونجا ا  یپوس  اهیس  ی مردها  دنِید

 .کردم یمخف

آت  کلبه خ  گرفتی م  شی داشت  لبخند  با  ها  اون  شده    رهی و 

 .بودن

 .زنگ خورد  شیگوش شونیکی

 .سالم قربان-

-... 

 !گرفته شی گرفت مطمئنا مرده و آت شی بله، کلبه آت-

 .زد یچندش ی  قهقه

 !چشم ی حتما رو-

 .زدی ترس قلبم تند تند م از

[11.08.21 14:15] 

#part380 

 .جام بلند شدم از
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 .ازشون دور شدم ییسر و صدا چیه بدون

 .دم یدویدرخت ها م  نیب

توشکمم رو نجات بدم فقط   ی جون خودم و بچه    نکهیا  ی برا

 .دمیدو

 .دمی نفسم دو یتوجه به تنگ بدون

 .نکردم یتوجه

 .دادمی خودم رو نجات م دیبا

 .دست من بود ی نفر تو کیجون  االن

 .کردیم  دایبچه ام هم نجات پ دادم،یرو نجات م خودم

 اومدن یم نییپا ی اپی هام پ اشک

 .کارو باهام کرده باشه  نیا انیشا  شدی نم باورم

 .رمیمن بم  خواستیم اون

 .من رو بکشن خواستنیم ان یو شا کامران
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 .دمیکش ونمیگر ی به چشم ها  یزدم و دست  یهق

 .و همه کس متنفر بودم زی همه چ از

 .جون نداشتن  گهید پاهام

شا  ییروستا  دنید  با همراه  بود  انیکه  گلم   میاومده  از  گل 

 .شکفت

 .همه مهربون بودن  نجایا

 ..کردنیم کمکم

 .برم ششینداشتم پ  ویکس

 !و بس شناختمیم نجارویهم

 .دادم رونیرو پرصدا ب نفسم

 یب  یب  ی جون وارد روستا شدم. خودم رو به خونه  یب  ی پاها  با

 .رسوندم

 .در رو باز کرد قهی بعد چند دق یب یرو زدم، ب در
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 یب یسالم ب-

 .دمییپای ترس اطراف رو م از

[11.08.21 14:15] 

#part381 

 .د یلرزیو پام م دست

 .کنن دایو پ  انیب دمیترسیم  همش

 .هم بستم ی رو محکم رو چشمم

 .کشنیمن رو م انی. اگه بانیب خدانکنه

 شده؟ یسالم دخترم چ-

 .ناله کردم هیگر با

 .دستم به دامنت کمکم کن یب یب-

 .شد امره یخ یکم یب یب

 ؟یانیتو زن شا-
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 .تند سرم رو تکون دادم تند

 .تو امی آ... آره توروخدا بذار ب -

 .زد ی دلگرم کننده ا لبخند

 .ا یالبته ب-

 .ترس و لرز وارد خونه شدم  با

و کنترل اشک هام    دیلرزی.دستم مدمی ترسیاز مرگ م   هنوز 

 .دست خودم نبود

 .آروم گرفتم کمیبهم داد،  یب یکه ب ی آب قند با

 .داغ شد بدنم

بهتر شد سروع کردم به گفتن. بدون کم و   کم یحالم    یوقت

 .یکاست

 .کلمه رو هم جا ننداحتم کی یحت
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از چشم هام    ی چ  دونمینگاهم کرد، نم  دنشونیبا شن  یب  یب

 .تکون داد ی خوند که سر

 .آروم باش  زمیباشه عز-

 .حالت  نیا ستیبچه تو شکمت خوب ن ی واسه

ندارم، تا هروقت که دلت بحواد    ویتنهام که کس   رزنی پ  هی  منم

 .توهم هست ی به بعد خونه نیاز ا نجایبمون. ا نجایا

[11.08.21 14:15] 

#part382 

 حال #

 .کردمیاز افکارم فاصله م  خوردیکه بهم م  ی دیشد  ی تکون ها  با

 .شدم رهیخ  یبه گل زد یکه تند تند م یو منگ، با قلب جیگ

 :صورتم تکون داد و گفت ی رو چند بار جلو  دستش

 تو؟ ییکجا-
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 .رو محکم فشردم چشمم

 ؟یگیم ینبودم، چ ییجا-

 .باال انداخت ی ا شونه

 .حوصله م سررفته یچیه-

 .دیبا ذوق دستش رو بهم کوب بعد

 م؟ یشیمن و اشکانم بچه دار م یعنی ی وا-

 .دمیگلو خند ی تو

 !ایحی ب چقدر

 .جون درست نشستم یب یب ی صدا با

 رون؟ یب نیای دخترا نم-

 !تنهاما رزنی پ منه

 .دمیرو گز لبم

 .میاز اطراف غافل شد ،ی کرد یانقدر وراج-
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 .تا بناگوش باز شد ششین

 .ی زدی نچ تو همش حرف م-

 .رو کج کردم لبم

 !ی تو مجبورم کرد-

 .به بازوم زد  ی ا ضربه

 !بود خوشکله فهیانجام وظ-

 .نثارش کردم و به کمکش از جا بلند شدم ی ا ونهید

 .میاز اتاق خارج شد باهم

 :گفت دنمونیجون نشسته بود، با د یب یب

 .نینیبش نیایب-

 .میرو تکون داد سرمون

 .میخودِ غروب باهم حرف زد تا
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  ی عزم رفتن گرفت و ازمون خداخداحافظ  یگل  که شد   غروب

 .کرد

[11.08.21 14:15] 
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 .میجون جمع کرد یب یشام رو به کمک ب ی سفره

 .دم یکش یدستم گرفتم و فرش رو جارو دست ی رو تو  جارو

م  یب  یب هارو  ظرف  هم  بو  شست،یجون  به   عیما  ی چون 

حساس بودم و به محض استشمامش حالم بهم    ییشوظرف 

 .خوردیم

عطر   یب  یب رو  آشپزخونه  ظرف،  شستن  بعد  هربار  جون 

 .کردی رو باز م یآب  کِیکوچ ی و پنجره   دیپاشیم

 .مادر بود هی نیع

 .گاهم بود هیتک

 .خوارم بود غم
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 .فکرم بود به

 .جبران کنم اشویهرگز نتونم خوب دیشا

 .مهربونش بلند شد  ی صدا

 شهی شروع م  رانی. االن می ویدختر بذارش جم ت -

 .دم یخند زیر

 .ش رو زدم رفتم و دکمه  یو مربع کیکوج  ی ویطرف ت به

 .رو گذاشتم ی وی جم ت ی  شبکه

 .جون یب یهنوز شروع نشده ب-

 :گفت  کردی که داشت دست هاش رو پاک م  یدرحال

 .زمیدستت درد نکنه عز-

 .با اون شکم گنده ام پا شدم و به آشپزخونه رفتم یسخت به

 .و جارو رو شستم ختمیر ی چا

 .دخترم  ی د ی زحمت کش-



Page 921 of 1249 
 

 .باال انداختم ییابرو

 .فمهیوظ ؟ینه بابا چه زحمت-

 ی گرفت و تشکر  ی لبش جا  ی رو   ی و بامزه ا  ک یکوچ  لبخند

 .کرد

دستش گرفت و شروع به   ی برداشت و استکانش رو تو  ی قند

 ...کرد ی اخوردن چ

[11.08.21 14:15] 

#part384  

 .میو باهم بگرد  م یجون به روستا بر  ی ب  یقرار بود همراه ب  امروز 

. همسنم  کردیجون باشم حادم رو خوب م   یب  یهمراه ب  نکهیا

 .همراهش بشم حس آرامش داشتم نکه ینبود اما از ا

 .و سرتاپام رو از نظر گذروند  دیکش یسرک

 دخترم؟ ی آماده ا-

 .سرم انداختم ی رو رو  میروسر
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 !م جون کامال آماده  یب یآره ب-

 :با خنده سرش رو تکون داد و گفت یب یب

 .زمی عز نیآفر-

 !میبر ایب

 .رو تکون دادم سرم

 .میرفت رونیاز خونه ب یب یاتاق خارج شدم و همراه ب از

 .کردیروستا، سرحالم م  زیتم ی هوا

 .کننی رو تنفس م  زیتم ی بودم که بچه هام هوا  خوشحال

 .اشاره کرد ی جون به تپه ا یب یب

 !دخترم نیبب-

 .م یدید گرویهمد  نجایا امرزیو محمد خدا ب من

 .دیکنه درخش فیواسم تعر  خوادیم نکه ی از ا چشمم

 ن؟ یبا عشق ازدواج کرد-
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 .شد  رهیلبخند چشم از تپه گرفت و بهم خ با

آره چهار سال از ازدواجمون گذشته بود محمد به شهر رفت  -

 .رنی میتصادف کرده و درجا م یابونی ولگرد خ هیو اونجا با 

 .باال انداختم ییابرو

 .لب زدم  ناراحت

 ؟ی چرا ازدواج نکرد  ،ی جون بود-

 .دی کش ید و سختاز در یآه

چون عاشقش    اد،یجاش ب  یکس  خواستمیچون نم  دونمینم-

 !بودم

[11.08.21 14:15] 
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 انیشا#

 .چشمم رو باز کردم ی دی سر درد شد با
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 .د یچی دماغم پ ریالکل ز ی بو

 .اطراف نگاه کردم به

 بودم مارستان یب ی تو

چاقو پشتم   یعوض  هیهم فشردم، اون شب،    ی رو رو  چشمم

 .فرو کرد

 .که خوردم پشتم سوخت یتکون با

 .گفتم یدرد آخ با

 .پرستار وارد شد هی

 !نیبهوش اومد-

 .رو ازش گرفتم نگاهم

 !نه پس-

 !روحمه 

 .ازش گرفتم چشم
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 .لب زد ی پرعشوه ا  ی با صدا د،یخند زیر

 .انیدکتر ب گمیاالن م-

 .دمیرو به بالشت کوب سرم

 !.رو ندارم  یکی نیا ی حوصله  یلعنت

وارد    قهیدق  چند پرستار  بود که دکتر همراه همون  نگذشته 

 .شد

 !فر یانیک ی آقا نی به هوش اومد -

 !بله انگار-

 .اخم چشم ازشون گرفتم با

 .چشم و... کرد ی  نه یو شروع به معا  ستادیا جلوم

 !خوبهظاهرا حالتون  -

 .شدم ز ی خ میجام ن از

  !ی چیدارم نه ه ی دکتر من خوبم، نه درد-
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 مرخص شم؟ تونمیم یک

 .د یخند دکتر

 !اول دیایبهوش ب دی صبر کن-

[11.08.21 14:15] 
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 .کردن دیکرد و سرم دستم رو تمد  هیچند تا توص دکتر

 .تنهام گذاشتن "خدا بد نده"  هیبا  تم،یچک کردن وضع بعد

 .وارد اتاق شد  یکه سرگرد اصالن دمیکش ینفس راحت  تازه

 ی به به بهوش اومد-

 .نگاهش کردم  یحرص

 !سال گذشته کیمگه  گه؟یم نویا ادیم  یهرک هیچ-

کنار تخت گذاشت و    زیم  ی گل رو رو  دیخندی که م   یدرحال

 :گفت
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 .واال دوروز گذشت-

کما   ی دیدیم  ب یآس  ادیبود، اگه ز  یزخمت سطح  خداروشکر

 !یرفتیم

 .دم یخند تلخ

 !بامزه-

 .زد یچشمک

 ؟ی ام کردمزه-

 .نگاهم رو ازش گرفتم ی حاال چندش با

 ام کمه؟تخته  هیمگه -

 .دیخند آروم

 .رو بهش دوختم نگاهم

 مرخص مبشم؟ یک-

 .همراه نشست  یصندل ی رو
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حالت از منم خوب تره دو    نکهی خب دوست من، باتوجه به ا-

 !یمرخص  گهیروز د

 .باال انداختم ییابرو

 شه؟ یزودتر نم-

 !نچ-

که دست حامد بودن اخم هام رو    ییآوردن دخترا  ادیبه    با

 .هم فرو بردم ی تو

 شد؟ یپرونده چ -

[11.08.21 14:15] 

#part387 

 .باال انداختم ی ا شونه

 .تخت گذاشت  ی و آرنجش رو رو دیرو جلو کش  زیدست م با

 .اش چفت شد چونه ریز  دستش
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 :گفت  یآروم ی باصدا

کردن، به همشون تجاوز شده بود.   دایخب اون دخترا نجات پ-

 ...اونجا  م،یکرد  دایپ   یراه مخف  ه ی  میزم   ریهمون ز  ی بعدش تو

 .حالش بد شده بود شیادآوریکرد، انگار که با به  یمکث

ها   ی بدنشون به دست قاچاقچ  ی بود که اعضا  ییجسد کسا-

 !در اومده بود

 .دی لحظه خون به مغزم نرس ک یحرفش،   نیا دنیشن با

 دم؟ ی شنیم یچ

 !جسد؟

 !نه ی وا

 کردن؟ ی بدن هم قاچاق م ی اعضا نایا

 .ناخودآگاه مشت شد دستم

 !شرفیچه ب-
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 .شد ده یبه سمتش کش  میعصب نگاه

 شدن؟ ییجسد ها شناسا-

 .رو با درد بست  چشمش

 .پنج تا پونزده ساله بودن  ی آره، اکثرشون بچه ها-

 .به درد اومد قلبم

 .دنیکشی نفس نم ایدن نیا ی که تو ییها یعوض چه

 داد؟  یچه حکم یقاض-

 .لبش شکل گرفت  ی رو  ی پوزخند

 !همون روز اعدام شد  ی فردا-

 .اعدام شن  دیآدم ها تنها با نجوریا خداروشکر،

 !مرده ایدن نیا ی تو تیانسان واقعا،

[11.08.21 14:15] 

#part388 
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 .دمیکش یقیعم نفس

 .پنج تا پونزده سال حالم بد شد  ی اسم بچه ها دنیشن با

ب  کنمی م  خداروشکر لحظه  اون  چ   هوشیکه  و    ی زیبودم 

 .دمیدینم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .هم فشردم ی لبم رو رو  یآوردن اسم کامران عوض ادیبه  با

 ؟یکامران چ-

 .دیتنه اش رو جلو کش باال

 .رهیداره عقب تر م یپرونده ش ه دونم،ینم  تشییحق-

 .هم نرفته یقاض  شی پ اصال

 .کردم یاخم

 چرا؟-

 .گذاشت و ماساژ داد اشقهیشق ی رو رو  دستش



Page 932 of 1249 
 

 .م یفهمیکه هست م یهرچ ی. ولدونمیواقعا نم-

 .تکون دادم ی سر

 .رو بکشم! خفه اش کنم یعوض نیا تونستمیکاش م-

 .زد یچشمک

 !بسپر به قانون، خودشون قاتل بشن-

 .زدم   ی پوزخند

نداشته    یبد کرد که کشتنش واسم گناه  یلیخ  یاون عوض-

 .باشه

 :گفت سرگرد

 .مهمه  تیفکر نکن. االن سالمت زایچ ن یبه ا ال،یخیب-

 .جاش بلند شد از

 !خب من برم-

 .تکون دادم ی سر
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 .ی ممنون اومد-

 .به گل ها انداختم ینگاه

 !و ممنون به خاطر گل ها-

 .شونه ام بند شد ی رو  دستش

 !زود خوب شو مرد-

 .به روش زدم  ی لبخند

 .. فعالدنتید امیبازم م-

 .کردم یرو تکون دادم و ازش خدحافظ سرم

[11.08.21 14:15] 

#part389 

 .مرخص شدم مارستان یبعد دوروز از ب باالخره

حاد نبود که    ی اما خب، دردش به حد   کرد یکمرم درد م  هنوز 

 .نتونم سر پا بلند بشم
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 .دمیکش یقیعم نفس

 :آشپزخونه داد زد ی از تو یهمون سرگرد اصالن ر،یام

 کجاست؟  ی چا-

 .خواستم بلند شن که بازم داد زد د،یکش  ی کالفه ا پوف

 فقط بگو ا،یبلند نش-

 .موهام فرو بردم ی رو تو دستم

 !گه یسماوره د ری ز نتیکاب ی تو-

 .بلند شد  صداش

 ه ی آهان اوک-

 .کرده بود  میتق تق کردن هاش عصب  ی صدا

 .به روستا نرفتم گهیکلبه، د ی سوز شی از آت بعد

 .ناست یآور سار  اد یجون دلم تنگ شده بود، اونجا    یب  یب  ی برا
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دوست داشت!.به محض خوب شدنم   یلیاون روستارو خ   نایسار

 .رفتی به اونجا م  دیبا

 ؟ یکجاها غرق-

 .شدم  رهی خ  ری رو بلند کردم و به ام سرم

  م یلینبود بلکه خ  یخی سرگرد، سرد و    هیانتظارم از    برخالف

 .و مهربون بود ی پرانرژ

 !ییبرم تاجا خوامی جا، م چیه-

 .اخم هاش درهم شد  افور

 دم؟ یمحالت؟ اونوقت منم اجازه  نیباا-

 .دم یکاناپه دراز کش ی رو

 .شمیکه خوب م گه یاالن نه، چند روز د-

 .نبود که چند هفته تو جام باشم قیاونقدرام عم زخم

 .تکون داد  ی سر
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 !امی آره خب، خودمم باهات م-

 .کردم ینچ بااخم

 .رمی من تنها م ،ی رسیبه کارات م  ی ریشما م-

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۰پارت #

 .بهم نگاه کرد بااخم

کنارم خوشحال بودم. نفس    یآدم  نی چرا، از داشتن همچ  دروغ 

 .دمیکش یقیعم

 .اش رو بهم دوختشده  زی ر ی ها چشم

 ؟ی بر ی خوایکجا م-

 .سرم جابه جا کردم ریمبل رو ز کوسن

 !روستا-

 .رو باال انداخت ابروهاش



Page 937 of 1249 
 

 !ی هم دار ی مادر ی روستا دونستمیروستا؟! نم-

 .زدم   ی پوزخند

 !بهش عالقه داشت نایروستاس که سار هی، نه بابا-

 .کرد ریینگاهش تغ  رنگ

 .اوه متاسفم-

 .دمیکش یقیعم نفس

 ؟ی تاحاال عاشق شد-

 .مبل بلند شد ی زد، از رو  ی پوزخند

 عاشق نبوده باشه؟  ی دید ویک-

 .موهام فرو بردم  ی تو یدست

 ؟ یکنیم فیتعر دونم،ینم-

 .گرمکنش فرو برد بیج ی رو تو  دستش

 !بود و دلبر طونیش م،یکه داشت  یهمکارم بود. برخالف شغل-
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شدن    چوقتیه زده  پس  از  کنم،  اعتراف  بهش  نتونستم 

 .دم یترسیم

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 .گلوله به مغزش خورد  اتیعمل هی ی گذشت و گذشت، تو-

 .زد، متعجب زمزمه کردم  ی پوزخند

 مرد؟-

 .تکون داد  ی سر

 !اون هنوز تو کماست ،ییجورا هی-

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۱پارت #

 .باال انداختم ییابرو

 .بود حداقل دلش گرم بود خوب
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چ  دلگرم من  اما  هاش...  چشم  کردن  باز  به    ی حت  ؟یبود 

 !خاکسترش رو هم نداشتم

 .گفتم یقلبم گذاشته آخ ی فشرده شد و دستم رو رو  قلبم

 .زده به طرفم اومد و دستم رو گرفت جانیه

 پسر؟ چت شد؟ شدیچ-

 .هم فشردم ی رو محکم رو چشمم

 .زمزمه کردم داشتم نلرزه   یکه سع ییباصدا

 !بدبختم نه؟ یلیمن خ-

 دم؟یدارم پس م  هیچه تقاص نیا

 .روز از دست دادم کی ی زنم و بچمو تو  مادرم،

 .زهیکردم اشکم نر یسع

 .کنم  ی کردم خوددار یسع

 .مردونه ام رو فرو بردم بغض
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 !تن عشقم رو ندارم یانقدر بدبختم که حت-

 .هم فشردم  ی رورو لبم

 .شونه ام نشست ی رو  دستش

 !توش هست  یحتما حکمت-

 .زدم   ی پوزخند

 !بود میتخم یحکمتش گند زدن به زندگ ؟یچه حکمت-

 .دمیکش یقیعم نفس

 .شدم  کش یبخاطر کامران نزد لیاوا-

 .نداشتم یحس بهش

 .کردم، نگاهم رو بهش دوختم اخم

 !حس داشتم اما خودم متوجه نبودم -

چ  دونستمینم ا  کنم،ی م  کاریدارم  که    دونستمیم  نویفقط 

 .کردمیبهش فکر م  ی. گاه شمیروش حساس م یگاه



Page 941 of 1249 
 

 شتر یاما از درد قلبم ب  دیکشیم  ر یهام مشت شدن، کنر ت   دست

 !نبود

. قلبم به درد اومد، دمشیاون حال د  ی اون شب تو  نکهیتاا-

 .زد  شهیوجودم ر  ی تو ی حالم بد شد و حس بد

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۲پارت #

 .دمیکش یقیعم نفس

داشتم به    ازیاما ن  کردی کردن به اون روزها دردم رو تازه م  فکر

 .سبک شدن

 .داشتم به حرف زدن ازین

 .موهام فرو بردم و ادامه دادم ی رو تو دستم

م و  رو گرفت نایاون شب بدون فکر به عواقب کارم، دست سار -

 .بردمش 

 .. حالمون خوب بودم یکلبه شد وارد
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کردم هقم    یدهنم گرفتم و سع  ی مشت شده ام رو جلو  دست

 .رو خفه کنم 

 دادم  رونیلرزونم رو ب نفس

 .بارداره نایسار میدی اون روز... فهم-

 دمیخند  هیگر ونیم

  نا یبچمون تو شکم کوچولوش بود. کامران بهم زنگ زد. سار-

 ...برم انگار به دلش افتاده بود خواستینم

 .کنارم نشست و لب زد ریصورتم گرفتم، ام ی رو جلو دستم

 !مرد ستیحکمت ن یب یاتفاق چی و ه  ی چکاریه-

 .ی برنده ا ی و روز یباخت ی روز ن،یبب

 !بهار  ی روز زمستونته و روز هی

 .ی کن خودتو وقف بد یسع مونه،یجور نم هی شهیهم

 .ادامه داد  یو بعد مکث کوتاه  دیکش ینفس
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 .ی دیبسته هرچقدر عذاب کش -

 دهیهفت ماه گذشته اما تو هنوز همون مرد خم   ست؟ ین  تیکاف

 .یرو بهمون گفت زاتی که خبر قتل عز یهست ی ا

 حالتو دوست دارن؟  نیسخته اما بنظرت اونا ا  دونمیم

 .تکون بدم ی تونستم سر  تنها

 .گفتن نداشتم  ی برا یحرف یعن ینزدم.  یحرف

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۳پارت #

 .رو تنم کردم کتم

 .هفت ماه بلند شده بود نیا ی نگاه کردم  تو شمیر به

 .زدنش رو نداشتم  حس

چند  ییها  عضله خودنما  نیکه  کردم  کار  روشون   ییسال 

 !اما مثل قبال نه کردنیم
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 .االن بهتر از قبل بود دیاش

 .باال انداختم ییابرو  ریام ی باصدا

ا  ی روز  از   شد یم  دیشا  کنه،ی م  یزندگ  نجایکه چاقو خوردم 

 .دوستم شده نیگفت بهتر

  شازده یکجا به سالمت - 

 .به طرفش برگشتم باخنده

 .روستا رمی دارم م-

 .کاناپه ولو شد ی و رو دیکش یسوت

 ؟ یخوشحال نیواسه هم-

 !گذشته یکردم، تلخ بود اما نه به تلخ ی خنده ا تک

 .ته دلم بود ی دیام

 .ی از کجا و چجور دونمینم

 .درست بشه زی داشتم همه چ  دیام اما
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 .دمیکش یقیعم نفس

واسه من کم از بهشت   ،آورد یبه وجد م   نارو یکه سار  ییجا-

 !ستین

 .زدم   ی پوزخند

 .کنهیکه مربوط به اون باشن حالمو خوب م ییجاها-

 .سرش گذاشت ریدستش رو ز ریام

  !ام؟یباهات ب م،یمن که امروز مرخص -

 .نمی روستا رو بب نی شدم ا کنجکاو

 .باال انداختم ی ا شونه

 !ایاگه دلت خواست ب-

 .دیپر نیی رو کاناپه پا از

 .خوادیمعلومه که دلم م-

 !امآماده   گهید نیم مین
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 .تکون دادم ی سر

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۴پارت #

 .دمیکش یقیعم نفس

 .بود، اگه زنده بود االن شکمش باال زده بود  نجایا  نایسار  کاش

 .دم یخند تلخ

 ...!بره ی م نیوجود داره که آدم رو از ب ییها کاش

 .ستادم ی روستا ا ی جلو

 .داشتم نارویبود سار ییروزها  ادآوری نجایا

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .باال انداخت ییابرو ریام

 !برو جلو خب-

 .فرمان گذاشتم ی رو رو دستم
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 !ممنوعه نیورود ماش نحایا-

 .شد  رهیروستا خ  به

  !بابا خفن-

 ؟ی کرد دایاز کجا پ  نجارویا

 .کردم ی خنده ا تک

 .که تنهام ییروزا  ی کلبه رو درست کردم برا-

 .گلوم جا خوش کرد ونیم  یاسم کلبه، بغض لعنت با

 .دمیرو د نجایا-

 .داره یخون گرم ی قشنگه، مردما یلیخ

 .چشمم رو به روستا دوختم ،یبیب ادآوردنیبه  با

 !ماه نجاستیزن ا هی-

 .ه یگرمزن خوب و خون یلیو خوب. خ مهربون

 .داشبورد زد  ی رو ی ضربه ا ریام
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 .کنم  یزندگ  نجایدلم خواست ا-

 .نشست نیماش ی دسته ی رو دستم

 !ببر  ضیشو ف  دایپ ؟ی دیحاال کجاشو د-

 ی اما سع  کردیم  ینی دلم سنگ  ی رو  یشد، غم  ادهیپ   باخنده

 .ارمیخودم ن ی کردم به رو

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۵پارت #

 .میستادیجون ا یب یب  ی خونه ی جلو

 .دیلرزیم دستم

 ده یکوب امنه یس یو قلبم سفت و سخت به قفسه  رمقیب بدنم

 .شدیم

حالت افتضاحم فاصله گرفتم و آروم در رو زدم. در همون   از

 :گفت  ری ام نیح
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 من ناراحت بشه ها  دنیممکنه از د ان،یشا-

 .و لب زدم دمیگلو خند ی تو

 .اخالقا نداره  نیاز ا هیزن مهربون یب ینه، ب-

 .و ادامه دادم  دمیکش  یآه

 .هم اومدم  نایهمراه سار-

 .شونه ام نشست ی رو  دستش

 .چشمم جون گرفت  ی جلو  یب  یب   ی   دهیباز شد و قامت خم  در

  کردم ی رو باال آورد، از اومونم تعجب نکرده بود. حس م  نگاهش

 !نگاهشه ی ترس، خوشحالس و اضطراب تو ینوع

م  دونمینم اما حس  مخف   ی زی چ  کردمی چرا،  ازم  داره    ی رو 

 .کنهیم

 .دمی به لبم کش یتوجه به افکار درونم زبون یب

 م؟یمزاحم  ای یمهمون هست  ی رایپذ ؟یخوب  ،یب یسالم ب-
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 .زد و تند تند سرش رو تکون داد ی فورا لبخند یب یب

 .شما یسالم پسرم، به خوب-

 تو  دییکه نه؟ بفرما چرا

 .رو تکون دادم سرم

چون ارتفاع در    م،یوارد شد  ریرو خم کردم و همراه ام   خودم

 .میبعد وارد ش میخم ش میکم بود مجبور بود

 .دمیموهام کش ی تو یدست

 پسرم؟  هیک شونیا-

 .دوختم ری رو به ام نگاهم

 !ر یدوستم ام-

 .به اونم خوش آمد کرد و دعوتمون کرد داخل یب یب

 .میباهم داخل خونه شد هردو

 .نکرده بود ی رییتغ خونه
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 !بود، مثل قبل همونجور

 .دمیکش یق یدادم و نفس عم یرو به پشت امه یتک نشستم،

[11.08.21 14:15] 

 ۳9۶پارت #

 نا یسار#

 .بودم   رهینشسته بودم و به آسمون خ  اطیح  یِتخت چوب  ی رو

 .کردی درد م شکمم

که نثار رحمم   ییو بالگد ها  کردی م  ی قرار  یبدنم ب  ی ام تو  بچه

 .شدمیم  تیاذ کردیم

 .شکمم گذاشتم ی و دستم رو رو دمیکش یقیعم نفس

 ن؟ یکنیم یتاب یچرا ب-

 کنه؟ یبد بهتون توجه م مامان

 .که دوستتون دارم من
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 ن؟ یکنیم تیاذ ی جورن یا چرا

سبز رنگ رو پام    یکیپالست  ییدر، دمپا  ی با صدا  دمیرو گز  لبم

که بخاطر فشار دوقلوها پشت    یکردم و لنگ لنگان، با دست

 .کمرم انداخته بودن به سمت در رفتم 

 .توجهم رو جلب کرد ی مرد  ی بگم که صدا  ی زیچ خواستم

 من ناراحت بشه ها  دنیممکنه از د ان،یشا-

 .چشمم پر از آب شد و قلبم تند تند زد انیاسم شا دنیباشن

وجودم   ی بود که تو  ییترس، شک و شائبه حس ها  ،یدلتنگ

 .جوونه زدن

 .گوشم زنگ خورد ی تو ییآشنا ی خنده  ی صدا

 !خندهیمن رو سوزوند االن م نامرد

 .اخالقا نداره  نیاز ا هیزن مهربون یب ینه، ب-

 .زدم  آره برعکس شما قاتل هاست   ی پوزخند
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 .چشمم روونه شد   از اشک

 .تنگ خودم رو به در چسبوندم یدل با

 .انیحرف بزن شا گهید کمی

 .مغزم اکو شد ی تو دنشیآه کش  ی صدا

 .هم اومدم  نایهمراه سار-

 .لنگ لنگون اومد و بهم گفت برم داخل   یب  ی. بدمیرو گز  لبم

نم   دیشا م  دیرسیاگه  تو   رونیب  رفتمی االن  رو  خودم    ی و 

 !انداختمی آغوشش م

[11.08.21 14:15] 

 ۳97پارت #

 .خودم رو داخل اتاق انداختم  یتکون دادم و به سخت ی سر

 .زدیتند تند م  قلبم

 .اومد نییو عرق سرد از کمرم پا  اومدیبزور باال م  نفسم
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 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 !وارد خونه شدن؟  یعنی دم،یرو شن ییپا ی صدا

 هق هقم بلند نشه ی دهنم گرفتم که صدا ی رو جلو دستم

 .مادر نیخوش اومد-

 .بلند شد انیشا ی صدا

 ی ب یممنون ب-

 .دلم رو آروم کرد صداش

 .خوانیجوجوهام پدرشونو م نیا دمیزدن که فهم ی لگد

 .بلند شد یب یکنجکاو ب  ی صدا

 ؟ی اوردیچرا ن نارویسار-

پرس  ی جور رو  به خودم شک    ی بود که حت  دهی سؤالش  منم 

 !انیچه برسه به شا انه،ی نهیبی من رو م یب یکردم که واقعا ب 
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م  هیثان  چند دلم  شد،  شا  خواستیسکوت   یچ  انیبدونم 

 .گهیم

 .باعث شد پاهام شل بشه انیشا ی لرزون و بغض زده  ی صدا

 .رو از دست دادم  نامیاونو از دست دادم، سار-

 .زد یهق

 .یب  یبچمو زنمو از دست دادم ب-

 .کردی رو آب م یدل هرکس صداش

 .بند کردم واریزنان خودم رو به د نفس

 .گرفتند  شی هام راه خودشون رو پ اشک

 .کردم هق نزنم یسع

 نا ی شو سار ساکت

 .دهیجد ی باز هی نیا دمیشا

 .دشونهی جد ی باز حتما
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[11.08.21 14:15] 

 ۳98پارت #

 .خونه حاکم فرما بود ی تو سکوت

م  انقدر نفس  تند  م  دمیکشیتند  کس  دمی ترسیکه   ی مبادا 

 .صدام رو بشنوه

 .شکمم گذاشتم  ی رو رو دستم

 .خوب نبود  حالم

 !خودم خوب بودم نه بچه هام  نه

 .کردمیحس م نیبودن و ا تابی ب بازهم

 .لب زمزمه کردم ریز

 تاب ی. بتابمیمنم ب ن،یتاب شد یباباتون ب ی با صدا  دونمیم-

 !زشی عطرش، آغوشش همه چ

 .هام راه خودشونو گرفتن اشک
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 :متعجب گفت یب یب

 پسرم؟ یچ یعنی-

 .اش شروع کرد مردونه  ی هق ها ونیم انیشا

 .میقرار بود بچه دار بش نایمن و سار یب یب-

 !که؟  شیشناس یروز کامران بهم زنگ زد، م  هیروز...  هی

 :گفت یب یب

 !قبال ی آره حرفش رو زد-

 .دمی رو شن انیپوزخند شا ی صدا

 !بهم... بهم زنگ زد گفت کارم داره -

 .دمیرو گز لبم

 بودند؟   دهیاش رو نکشمگه خودشون نقشه  گفت؟ی م  یچ  داشت

 .شروع کرد  شکافتیکه قلبم رو ازهم م یبا بغض انیشا
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...  شیباخبر شدم که کلبه آت   یمنِ احمق رفتم. رفتم و وقت -

 .گرفته بود شی آت

 .زنم و بچم خاکستر شدن ؟ی فهمیم یب یب

  ن ی زم  ی و با اشک رو  دیمردونه اش امانم رو بر  ی هق ها  هق

 .نشستم

به مرد روبه روام    یاشک  ی و باچشم ها  دمیرو جلو کش  خودم

 .شدم رهیخ

 !نه

 !من نبود  انیمرد شا نیا

[11.08.21 14:15] 

 ۳99پارت #

به   سشیو صورت خ  نشیغمگ  ی ها  چشم هم  رو  دشمنش 

 !چه برسه به من عاشق رو  آوردی رحم م

 .رو بستم  چشمم
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 .جذابتره شیکردم چقدر با ر حس

 .کردی رو جاافتاده م اشافهیق

 .و ادامه داد  دیهاش لرز لب

از کلبه نمونده بود جز چند تا چوب    ی زیبه کلبه رفتم... چ-

 !سوخته

اشاره   انگشت و  روشصت  رو  چندتا    ی اش  و  فشرد  چشمش 

 .خشک کرد ی سرفه 

رحمم به وجود    ی که تو  ی خواستم بلند شم اما با درد  دهیترس

 .اومد چشمم رو بستم

 .بودم اشونره یزنان و با درد خ  نفس

با بغض وصدا  یب  یب و  بلند شد  از جاش  ا   ی جون   ی گرفته 

 :گفت

 .پسرم  ارمیصبر کن واست آب ب-
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 .شونه اش گذاشت  ی دستش رو رو انیشا دوست

 حالت خوبه پسر؟-

 .زد یهق انیشا

 !مردم  ش ی هفت ماه پ-

 .ست یخوب ن چوقتی مرده ه هی

 .دهنم گرفتم ی رو جلو دستم

 گفت؟یم یچ انیشا

 خواست؟ی من رو م اونم

 عاشقم بود؟ اونم

 !من ی خدا

 خودم رو ببخشم؟ ی باشه چطور ی نجوریا اگه

 .اومدنیم نیی هام تند تند پا اشک
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خطا    یب  انیوجود داشت که شا  نیدرصدهم احتمال ا  کی  اگه

سمتش    دادیاصال اجازه م  کرد؟یبوده چطور من رو قبول م

 !برم؟

[11.08.21 14:15] 

 ۴۰۰پارت #

 .و حالم خراب بود  ر یدرگ فکرم

 .داد انیرو به دست شا وانیل ونیگر یب یب

 .تازه کرد یو نفس د ینفس نوش کی آب رو  انیشا

 دوششه؟  ی رو  ینی بار سنگ کردمی حس م چرا

 :و گفت دیکش  سشیبه صورت خ یدست

 !داده شد  هیاونروز خاکسترشون بهم هد-

 .هم فشرد و ادامه داد ی رو رو  لبش
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مادرم رو، پناهم رو، همه کسم    نیمن، همون روز جسد خون-

 !یب یکردم ب  دایرو پ 

 .زد یهق

 ؟یفهمیم-

 !یب یبودم ب تنها

 .روز از دست دادم هی ی رو، بچه ام رو، مادرم رو تو عشقم

 .مشت به قلبش زد محکم

 .ترکهی وامونده داره م نیا-

 .سازمیو م  سوزمی. مسوزمیم  دارم

 .مردونه اش کل اتاق رو پر کرد ی ها هق

 .، آشفته بودم و سرگردونمن هم چندان خوب نبود  حال

 رو از دست داد؟   مادرش

 .رو درک کردم   غمش
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 کردم؟ کاریچ من

 .آوردم  میبه سر عشقم و زندگ یچ

 .دم یرو شن اشه یپر بغض و گر ی صدا

 .مامانم غرق خون بود-

 .تو دستم بود جسدش

 .لرزونش رو بلند کرد ی ها دست

 !یب یرو خاک کردم ب زامیدستا عز نیباهم-

 .هیگر ریمحکم زد ز اوردیطاقت ن یب یب

 .کردی باخودش تکرار م مدام

 .واست پسرم  رمیبم یواست اله رمیبم یاله-

 .دیکوبیو به پاش م زدیهق م  کرد،یم هیگر

 .پاشدم یسخت به

 .دادم یخودم رو نشونش م دیبا
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 !بود یو عذاب کاف ی دور نیا

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۱پارت #

 انیشا#

 .سوختمیم داشتم

 .سوختیم قلبم

 .ارم ی دووم ب نامی تونستم بدون سار ی چجور من

 .سوختیم  هیاز گر چشمم

از من    یزده بودم..اون هم حالش کم  یب  یب  ی هام رو برا   حرف

 .نداشت

 .دار شده بودچشمش نم   ریسرسخت هم ز رِ یام یحت

 .دم یدادم. تلخ خند هیتک یرو به پشت  سرم
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اونارو ازم نم- هفت ماهش    نای االن سار  گرفتند،ی اگه کامران 

 .بود

 .رفتی راه م یگنده شده بود و اردک  شکمش

 .بود نیری . تصورش هم شدمیخند تلخ

 :گفت ی گرفته ا ی باصدا ریام

 .نکن تی انقدر خودتو اذ ان،یشا هیکاف-

 !از حالم؟   دونستیم یزدم، ک  ی پوزخند

 .دمیرو شن  نایسار  ی حال خودم بودم که حس کردم صدا  ی تو

 ان؟ یشا... شا-

 .هم بستم ی رو محکم رو چشمم

 خدا؟  یکنیم  کارمیچ ی دار

ازم گرفت   همه و کارام رو  رو    ونهیاالنم قصد د   یکس  کردنم 

 ؟ ی دار
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 .چسبوندم وار یرو به د سرم

 .بشنوم نارویسار ی صدا د ی چرا با شدمیم ونهید داشتم

 .و مادرم رو به همراه بچه ام از دست دادم  اون

 !انیرو نشو شا صداشون

 .یستین ونهید تو

  کرده بود؟ هیصداش بلند شد، گر دوباره

 !چشماتو... چشماتو باز کن انم،یشا-

 .زد یهق

 م؟ینیبب ی خواینم-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۲پارت #

 .هام رو با درد باز کردم چشم

 .پرازاشکم، گشاد شدن ی چشم ها  نایسار دنید با
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 .دمیاز اشکش رو د  س یام، صورت خ تار شده   ی چشم ها   ونیم

 نبود؟ یبود؟ نه واقع یواقع اون

ازجام بلند    یلرزونم رو به ستون گرفتم و به سخت  ی ها  دست

 .شدم

 .نبود، اون مرد ممکن

 .من، خاکستر شد ی نایسار

 .بدنش چرخوندم ی رو متعجب رو نگاهم

 .گنده بود  یلیخ شکمش

 .شده  ی زدوتا توپ گنده توش شکمش جاسا  انگار

 ؟ی دیرنجم م  نیاز ا شتریب  ی دار ؟یکنیم  ی باز خداباهام

 .قدن جلو رفتم کیرو پس زدم و  اشکم

 .ستین یتو واقع-

 !یتوهم کی... تو تنها  تو
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 .دیام لرز چونه

 !من خاکستر شد ی نایسار-

 .اومد یباال نم نفسم

 .کردم نفس بکشم یرو به گردنم گرفتم و سع دستم

 !نه نه

 .کنهیمن رو ول نم نایسار

 .ختیصورتم ر ی مهابا رو یهام ب اشک

 !یست ین نایتو سار-

از صورتش خوند که   شدیکه م  یزد و با سرعت، درحال  یهق

 .آغوشم فرو رفت  ی تو داره یبزور قدم برم ادشیبخاطر وزن ز

 .رو بهم فشرد خودش

 .بود یگرم بود، نرم بود، واقع اون

 .نبود روح
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 .نبود تصور

 .زدم  یهق

دستم رو دور کمرش انداختم اما بخاطر شکمش، تنها    دیترد  با

 .کمرش رو تونستم لمس کنم  ی تا گود

 !انیشا میمن واقع-

 .نام یسار من

 .چسبوند منهیزدم و صورتش رو به س  یهق

 !مادر بچه هاتم -

 !میواقع من

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۳پارت #

 .راه خودشون رو گرفتن  اشکم

 .دی لرزیو پاهام م  دست
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 .غلتک رفته بود  ی رو دلم

 کجا رفتند؟   ریو ام یب  یکنم؟ ب کاری چ  دونستمینم

رو  ی رو  دستم هام  لب  و  نشست  جا    ی شکمش  هاش  شونه 

 .خوش کردن

 ؟ ی چرا ترکم کرد ؟ی کجا بود-

 دم یبوسیو م  دمشییبوی دست خودم نبود، تند تند م  حرکاتم

 .رو سشیخ ی گونه ها

 .دمیصورتش کش ی رو رو زبونم

 .کردی اشک هاش، حس و حالم رو حرال م ی شور

 .زد یهق

 .... یول  ی ایبگردم تا م ی... رفتم کمرونیمن رفتم ب-

 .گفت  یشکمش گذاشت و آخ ی رو رو  دستش
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ا  ی رعاد یغ   شکمش بود،  شکم    نیبزرگ  هفت    هیواقعا  زن 

 ست؟ماهه 

 .جدا شدم، از درد خم شد و شکمش رو گرفت ازش

 .از درد جمع شد بود صورتش

 .توهم خارج شدم از

 .حالت منگ خارج شدم  از

 ناست؟؟ی... اون ساراو

 !استزنده   نایسار

 .ومدی ن شمیچرا پ اما

 !کنارم نبود چرا

 .نداشت یو توجه دیدیهم م د یحال خرابم رو؟ شا دیند چرا

 .اومدیباال نم نفسم
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ا  درک ناقوس مرگم    ومدهین  شمیپ  یحت   نکهی زنده بودنش و 

 .شده بود

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۴پارت #

 .صورت پر از دردش زل زدم  به

 ومد؟ین شمیپ  چرا

کلمه به   کی  تونستمینم  یتکلم از دستم رفته بود، حت  قدرت

 .ارمیزبون ب

خودم؛ ناخودآگاه به    ی رو ازش گرفتم، پاهام بدون اراده   نگاهم

 .شدن دهیکش  یسمت خروج

 .د یلرزیو پام م دست

 .زدینم قلبم

 .ومدیبزور باال م  نفسم
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 !بود نایسار

 !من ی نایسار

ها  ی پوزخند چشم  به  توجه  بدون  شا  ونیگر  ی زدم،   ان یو 

 .از خونه خارج شد  ریگفتن ام

  ی اریاما به عقب برنگشتم؛ پاهام    دم یرو شن   نایسار   غیج  ی صدا

 .و گوشم کر شده بود کردینم

 .از اونجا دور شدم ادیشدم و با سرعت ز نیماش سوار

 !خوردنم رو   ی باز نمیشدم نخواستم بب دور

 .دمی کش یکس یهفت ماه ب دم،یماه زجر کش هفت

 .اش سخت بودآسون بود اما تجربه   حرفش

 .هام رو پاک کردم اشک

 کنه؟ ینم هیمرد گر گفتیم یک

 .نهی بیمرد داغ م هی کنه،یم  هیمرد گر هی



Page 974 of 1249 
 

 .ستنیزحم ن یدل داره، مردها ب ی هرمرد

 .میست یمرد ها از سنگ ن ماه

 ...به محبت میدار ازین یگاه

 ...طنتیبه ش میدار ازین یگاه

گاه   یگاه دار  از ین  یفقط  پشتوانه  زن  م،یبه  که    یبه  عاشق 

 !پشتمون باشه

 !آره 

 .کامال اشتباه کرده کنه،ی نم هیگفت مرد گر یهرک

 !کنهیم هیگر دهی که به تهش رس ی مرد هیمرد عاشق،  هی

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۵پارت #

 نا یسار#

 .دمیچ یپیدرد به خودم م از
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 .رفت  دمیکشیکه عطرش رو بو م  یگذاشت رفت، زمان  انیشا

 نیام نشست قلبم مچاله شد. من بااشونه  ی اشکش که رو  نمِ

 کردم؟ کاریمرد چ

 .زدم یغیفرش سر خوردم و از درد ج ی رو

 .جون و اون مرد هراسون داخل شدن یب یب

 .دمی نال هیگر با

 .نیجون؟ منِ احمقو بب  یب یب ی دید-

 .کردم هیو گر دمیسرم کوب ی رو

 نوی خودم شاه  ی منه خاک برسر عشقمو ول کردم. با دستا-

 .نابود کردم

 .زدم  یهق

 .می بخاطر تفکرات احمقانم پشت کردم به زندگ-

 .اومدیزدم، نفسم باال نم  یآروم هق
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 .ام مجبور بودم برم بخاطر بچه  یب یب-

ا  بخدا بچه  نم  ی اگه  منم  برفتمینبود   تونستمینم  یب  ی. 

 .جونشون رو به خطر بندازم

 .نداشت ی انیهام پا اشک

 داشت؟   یتیاما چه اهم  کردم،یاون مرد رو حس م   ی ره ی خ  نگاه

 .بچه هام رفته بود ی عشقم، بابا جونم،

 .خواستمشیعاشقانه م من

 !انمویاز خودم روندم شا اما

 .و حالم خراب بود زدمی نفس م نفس

 .جلوم قرار گرفت یآب وانیل

 ی سرخ شده ی و چشم ها ونیرو بلند کردم و صورت گر  سرم

 .دمیجون رو د یب یب

 .بخور دخترکم-
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 .اد یهم م انیشا

 .ادی دلخوره م االن

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰۶پارت #

 .از آب رو خوردم ی ا جرعه

 .رفت نییاز گلوم پا بزور

 .رو به مرد روبه روام دوختم نگاهم

 .زده بود، حس کردم نگاهش غم داره   هیتک وارید به

  ی بغض آلود  ی لباسم اشک هام رو پاک کردم و باصدا  ن یآست  با

 .لب زدم

 .ستیدردم تنها شدن ن-

ن  دردم  شدن  نبا  ی هرکار  ست،یطرد  مستحبشم.   د یکنه 

 .دمی ترسیم



Page 978 of 1249 
 

 .زدم و لبم رو به دندون گرفتم یهق

 .ستیاالن حالش خوب ن انیشا-

  .اد یسرش ب یی بال ترسمی... میب یب ترسمیم

 .شدم  ره یبه مرد روبه روام خ  هیگر با

 .لطفا زنگ بزن بهش-

 .مواظب خودش باشه بگو

لب    شدمیم  تیشکمم اذ  که از درد  ینفس زنان، درحال  نفس

 .زدم

  .فتهیواسش ب یاتفاق خوامی دنبالش نم میاصال... اصال بر-

 .لبش نشست  ی رو  یتلخ لبخند

 .اومد و با فاصله ازم زانو زد  جلو

  ه یگر  گهیتو باهاش حرف بزن. د  زنم،ی زنگ م  ن یاالن به شاه-

 نکن باشه؟
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حرفش ذوق زده شده بودم تند تند سرم رو تکون دادم   ن یا  از

 .لرزونم پاک کردم  ی و اشک هام رو با دست ها

 .روبه سمتم گرفت یرو گرفت و گوش  شماره

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 .از هال خارج شدن انیجون و دوست شا یب یب

 .م یتنها باشم و راحت باش خواستنی م انگار

 .رو به گوشم چسبوندم یگوش

 .جواب نداد یبوق خورد اما کس چند

 .خودش خاموش شد  یبوق خورد که گوش انقدر

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰7پارت #

 .شدم رهیخ یگوش ی به صحفه هیگر با

 ده؟ی جواب نم چرا
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 واسش افتاده؟  یاتفاق نکنه

 .قلبم گذاشتم ی رو رو دستم

 !نه نه

 .خدانکنه

 .فته یواسش ب  یاتفاق خوامینم

 .چشمم رو بهش دوختم  ،یزنگ خوردن گوش با

 ی لبم نشست. تلخ بود؛ بخند  ی لبخند رو  انیاسم شا  دنید  با

 !باشه ونیو چشم هات گر 

 .و جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

 .ره یبگ امه یاش باعث شد گربغض زده ی صدا

  شده؟یبله چ-

 .کردم ی ا سکسکه
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باصدا  بغضم و  بردم  فرو  گر  یلرزون  ی رو  بود   ه یکه مشخص 

 .کردم زمزمه وار لب زدم

 !انیشا... شا-

 .لحظه سکوت کرد  کی

 .دمیقورت دادن بزاق دهنش رو شن  ی صدا

 .تندش، باعث شده بود قلبم تند تند بزنه ی ها نفس

 .بغض آلود و دورگه بود  صداش

 ان؟ یجونِ شا-

 .ام شدت گرفت هیگر

 گرفت؟ یامان هق زدم، مگه دلم آروم م یب

 .بدجور خراب بود حالم

 !رم یبم خواستیم دلم

 .رمی زودتر بم  کاش
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 .هق هق هام لب زدم  ونیم

 .دو... دوستت دارم-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰8پارت #

 .داشت هیبغض و گر صدام

 .گوشم اکو شد ی تو کیالست غیج ی صدا

شا  حس گر  یهق  انی کردم  مرد   هیزد،  عاشقش   ی کردن  که 

 .بودم واسم عذاب آور بود

 زد؟ی هق م ی نجور یبه سرش اومد چقدر نابود شده که ا یچ

 .دمیرو گز لبم

 .بغض آلود و بمش بلند شد ی صدا

 !منم دوستت دارم-

 .یبچه دبستان هیمثل  زد،یتند تند م  قلبم
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 .امبودم که االن مثل لبو سرخ شده  مطمئن

 .ذوق زده اش بلند شد  بایتقر ی صدا

 .شهیم تینکن، بچمون اذ هیگر-

 .دم یخند تلخ

 :و گفتم دمیرو باال کش مینیب

 بچمون نه، بچه هامون-

 .شده بود یقهقه هاش و هق هقش قاط نبار یا

 !گفتم ادتهیدوقلو؟ -

 .نهیبیبغض سرم رو تکون دادم، انگار که من رو م  اب

 .هم فشردم و بغض زده لب زدم  ی رو رو لبم

 شم؟ یپ ی اینم-

 .سکوت کرد یقیدقا

 حرف زدن واسش سخت بود؟ واقعا
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 !کردی سکوت م چرا

 .تونمینم-

 .امیبا خودم کنار ب دیوقت بده، با بهم

 فتاده؟ین یاتفاق چی برگردم انگار که ه ی دار انتظار 

[11.08.21 14:17] 

 ۴۰9پارت #

 .گرفتم  یآروم "نه" ی خفه ا  ی صدا با

 .میسکوت کرده بود هردو

 .د یچیپی نفس هامون درهم م ی صدا

 زدن؛ی لگد م  یقرار بودن و گه گاه   یشکمم ب  ی هام تو  بچه

 !بودن ی پر انرژ ی ادیز

 .زمزمه کرد یفیضع ی باصدا انیشا

 !دلم واسه نفس هاتم تنگ شده بود-
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 .دمیخند آروم

 .تنگ شده بود تیدلم واسه همه چ-

 .زد  ی پوزخند

 !من برم-

 .شکمم جمع کردم  ی رو تو  پام

 مواظب خودت باش، باشه؟-

 .گفت یآروم باشه

 نا یسار-

 .دیلرزون و پر از بغضش، چونه ام لرز ی صدا از

 !مواظب خودت و بچه ها باش-

 .هم بستم  ی رو رو چشمم

 .چشم-

 .دیکش یقیعم نفس
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 ؟ی حرف زد  دیباام-

 .کردمی م ی باز میروسر ی  شهیر با

 .نه-

 ی آهان، اوک-

 .ادامه داد ل یم یکرد و ب یکوتاه مکث

 .دارید دیبه ام-

 :لبم نشست و زمزمه وار گفتم ی رو  یتلخ لبخند

 .دارید دیبه ام-

 ...ممتد ی بوق ها  ی صدا و

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۰پارت #

 .بلند شدم یگرفتم و به سخت یرو به پشت دستم

 .و بلند شدن واسم سخت بود کردی درد م شکمم
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 !زه ی م  زیمنِ ر  ی سخت بود، مخصوصا برا   یلیدوتا بچه خ  حمل

 .دمیکش یقیعم نفس

  ی که رو  ریجون و ام  ی ب  یزدم. نگاهم رو به ب  رونیخونه ب  از

 .شدم رهینشسته بودن خ اطیداخل ح یچوب ی تخته 

 حالش... خوبه ریام-

 .جون هراسون بلند شد یب یب

 دخترم؟ ی درد ندار  ؟ی گفت؟ خودت چطور یچ-

دستم فشردم. لبخند   ی رو تو  ری ام  یرو بستم و گوش  چشمم

 .لبم نشست ی رو  ی ا دوارانهیام

 ی ب ی.. خوبم بگردهیگفت برم-

 .تار شده بهش زل زدم ی و با چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 .شمی بهتر هم م-

 .ی جلو اومد انیدوست شا  ر،یام
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 !بهتر بود انیشا ،ی کردیاگه فرار نم دیشا-

 .فرو برد بشیج  ی روتو  دستش

. دیخودش جسدغرق خون مادرش رو د  ی اون... با چشم ها-

ا بعد  م  نکهیدرست  بچه   کردیفکر  و  توتو    ش ی آت  ی اش 

 ...نیسوخت

 .و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

نبودنشون باعث   کردیبود که فکر م  ی زیتا امروز عزادار سه عز-

 !باشه نیکس تر  یشده ب

 .تنگاهش رو بهم دوخ یاشک ی چشم ها با

 .بهتر بوده باشه ی نجوریا دیاما شا-

شده    التی خیو ب  یرفت  نیکامران فکر کرده از ب  یتو، رفت  یوقت

تو   ی و بچه    انیممکن بود هم تو و هم شا  یرفتی اگه نم  یول

 .دیدیم  بیشکمت آس

 :داد ادامه
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 .نیکرد  دایپ  گرویخداروشکر که همد درهرصورت -

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۱پارت #

 .دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 .شهینم شی زیچ گفتی م ری بودم اما ام انیشا دلواپس 

  ش ی زی چ  گهیکه اون همه درد رو متحمل شده د  یانیشا  آره

 .شهینم

 .رم یاشکم رو بگ  زشیر ی کردم جلو  یسع

رو مخاطب قرار داده بود   ریکه ام  یجون، درحال  یب  یب  ی صدا

 .بلند شد

 پسرم؟   ی آورد نیماش-

 ی باال انداخت و دستش رو تو  ییابرو  ،ی با حالت بامزه ا  ریام

 .انداخت  بشیج
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 .دنبالم انیزنگ بزنم ب دینچ با-

 .نگاهش رو بهم دوخت بعد

 !نجا یانداخت ا ری شوهرت مارو گ نیا-

 !ستیبگم شوهرم ن  تونستمی نم فیباال انداخت، ح ییابرو

 .که حاللم باشه ستین ی ام از مردبگم بچه  تونستمینم

 .جون لنگ لنگان بلند شد یب یکرد که ب ی سرفه ا ریام

 .می خنک بش  ارمیمن برم شربت ب-

 ی مهربون دستش رو رو  یب  یاز جام بلند شم که ب   خواستم

 .شونه ام گذاشت

 .رمیمن م زم،یعز نیتوبش-

 .تکون دادم ی سر ناچار

 .کنارم نشست ری رفت، با رفتنش ام یب یب

 !یانیشا یو قانون یتو زن رسم-
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 .سرم رو بلند کردم متعجب

اش بودم که خودش به حرف    ره یدرشت شده خ  ی چشم ها  با

 .اومد

بود   ی نه عقد  یتو و اون کامران عوض  نی. بیآره، تو همسرش-

 !ی چینه ه

 !حقه بود اشهمه 

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۲پارت #

و با انگشت شصت و اشاره اش چشمش   دیکش  یقیعم  نفس

 .دیرو مال 

 گفت؟یم یچ

 کامران شوهرم نبود؟  یعنی

 ست؟ی شوهرم ن یعنی
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بچه هام از رابطه حالل به وجود اومدن    نکهیدلم گرم شد، ا  ته

گفت   یکامران الک  نکهیا  لیبود اما دل  ایلذت دن  نیواسم بهتر

 باشه؟ تونستیم یعقدم کرده و باهام رابطه داشت چ

نفهم- زندگ  می دیهنوز  وارد  تورو  وچطور  چرا  کرد،   شی که 

 .چرا میدونی داشته اما نم  یمطمئنا هدف

 .دیکش یقیعم نفس

فهم  انیشا- به عقد خودش   نیا  دنیبه محض  تورو  مسئله، 

 !یابیعقد غ هیدرآورد. 

شب  ی فردا و   یهمون  کرد  عقدت  برد،  باخودش  تورو  که 

 !ی محرمش شد

 .از ذوق زدم  ی لبخند

 .شوهرمه انیشا یعنی  شه،یباورم نم-

 .هم بست و باز کرد  ی رو چشم

 !آره-
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 .شکمم گذاشتم  ی رو رو دستم

 شمون؟یپ گرده یبرم یعنی-

 :کرد ی خنده ا تک

 .گردونهی دلشه برش م ی که تو یعشق-

 .کردم ی. داشتم سکته مدم یذوق خند از

 .به پا بود یدلم عروس  ی تو

 !محرمم بود نِیمحرم تر  نکهیبود، ا یخوش حال

 .بود شوهرم

 بود عشقم

 .بچم بود پدر

 !حاللم بود مردِ

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۳پارت #
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 .بزنم غ یج یاز خوش خواستیم دلم

 !نشستی مرد چقدر به دل م نیا

 .رو عقد کرده بود من

 .رابطمون پرگناه باشه نذاشت

 .بچمون تخمِ زنا باشه  نذاشت

 .بود یغرق خوش  دلم

 .خوب بود بیعج حالم

 .جون به خودم اومدم یب یب ی باصدا

 !شد رید  دیببخش-

 .شدم رهی دستش خ ی شربت تو  وانِیسه تا ل به

 .دست سازِ آلوبالو شربت

 .بود خوشمزه

 .هردومون تعارف زد به
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 .کردم ی و تشکر برداشتم

 !جون یب یب یمرس-

 .زد  ی لبخند

 نوش جونت دخترگلم -

 .میباهم حرف زد کمی

 ی بود و تونست امروز من رو تا مرز ذوق مرگ  یمرد خوب  ریام

 .ببره

 .بلند شد شیاس ام اس گوش ی صدا با

 :دوخت و گفت یرو به گوش نگاهش

 .برم گهیمن د-

 .دنبالم اومدن انگارم 

ام  یب  یب  ی ها  تعارف نتونست  باالخره   ر یجون،  رو بنشونه و 

 .رفت
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 :بلند شدم و گفتم یرفت به سخت رونی از خونه ب یوقت

 گناهه  یمن پاک و ب انیشا شه؟یباورت م یب یب-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۴پارت #

 .به روم زد ی لبخند یب یب

 .رو ترک کردم میبودم که چرا عشقم رو، زندگ مونیپش

 کار رو درحق هردومون کردم؟  نیا چرا

 .دمیکش یقیعم نفس

 .د یبه رونش کش یدست یب یب

گاه   هیپسرخوب  انیآره، شا- ها    نیا  یاما  و سوتفاهم  اتفاقات 

 .اد یم  شیپ

 .تکون دادم ی سر

 .گفتی م راست
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چارچوب    ی تو  یخندون گل  ی افه ی هوا باز شد و ق  یب  اطی ح  درِ

 .در ظاهر شد 

 شده؟ ی چ نیبگ ی وا-

 .به روش زدم  ی لبخند

 :گفت میبگ ی زیچ یب یمن و ب نکهیا قبل

 ه؟یشکل نیهاتون ا افهیچرا ق  شده؟یچ-

 .باال انداختم ی ا شونه

 !؟یچه شکل-

 .جون شد یب یمن و ب رهیشده خ  زیر  ی چشم ها با

 .نیکرد  هیانگار گر-

 .دی آروم و ناز خند یب یب

 .رهی نه دخترم، خ -

 .ی مثل جن وارد شد هو ی شده؟یچ تو
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 .زن واقعا باحال بود نیحرفش به خنده اومدم. ا نیا از

 .دمیرو گز لبم

 .قرمز شده لب زد ی انداخت و با لپ ها نییسرش رو پا یلیل

 .بابام با ازدواج من و اشکان موافقت کرده-

 .نایواسه حلقه و نشون کردن ا انیپنجشنبه ب  قراره

 .گفت ی خداروشکر یب یخوشحال شدم، ب یلیخ

 .گفتم کیبهش تبر یمی جام بلند شدم و گرم و صم  از

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱۵پارت #

  ی کادو  نیبه عشقش بهتر  دنیبود و رس  یدختر مهربون  یگل

 .هاش بود یمهربون
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بگ  انیشا  ی ماجرا  میاصرار مجبور شد  با تعرمی رو   فی. موقع 

 ان یو درد شا  ی. درکِ سخت میزدی کردن هرسه تامون هق م

 .باور و درک بود رقابلیغ

 ...انیاما شا شدمیم ت یخودم اذ من

 .بود دهی درد کش  انیشا

 .به صورتش چنگ زد یگل

 .دهی . چقدر درد کشرمیبم یاله-

 .دم یچشمم کش  ریز یدست

 شه یآره خب، اما درست م-

رو باال    شینیجون ب  یب  یهم اشک هاش رو پاک کرد، ب  یگل

 :و گفت دیکش

 .شهی درست م زیآره خب، همه چ-

 !خوامینم ی ز ی چ گه ید رزنی منِ پ نیخوشبخت بش شماهم
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 :زد و گفت یچشمک یگل

 میدیجون تورم شوهر م  یب یحاال ب-

 .کرد ینیر یاخم ش یب یب

 ه یچه حرف نیا ا،یحیب-

 :باال انداخت و باخنده گفت ی ا شونه

 !بسه خب ؟ی شوور  یب یآخه تا ک-

با    ی زهرمار   یب  یب و  کرد  خوردن   کمینثارش  تکون  تکون 

 .ازجاش بلند شد 

 ؟ ی ریمعرکه گ ی ری اخر پ-

 .زد ی قهقه ا یگل

 .هممون کوک بود ف یک امروز 

 .نشه ت یاذ گهیخوب باشه و د انممی حال شا کاش

 هفت ماه رو که تنها بود جبران کنم. نیتمام ا  حاضرم
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 ۴۱۶پارت #

 .بود ر یدرگ فکرم

 االن کجاست؟   ستیکه معلوم ن یانیشا ری درگ

کرده چه   دای مادرش رو پ  نیو خون  جونیجسم ب  انیشا  نکهیا

 !داشته؟ خودمم تجربه داشتم یحال

جون پدر و مادرم رو، که غرق خون بودن رو   یهم جسم ب  من

له شده   ی شکسته و جمع شده؛ بدن ها  نیماش  ونی. مدمید

 .دم یاشون رو د

 .شد ر یبدنم سراز ی تو ی درد

 .زدم  یهق

 .نوشت اهیمن، س ی هربار که نوشت برا سرنوشت

 .دمی م رو دهجده ساله تن آش و الش خونواده منِ

 .دم یخودم د ی دادنشون رو با چشم ها جون
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 .زدم  یهق

  ه یچرا دارم گر  دادمی م  حیتوض  د یتنها بودم، وگرنه با  خداروشکر

 .ماجرا سخت بود نیا حی توض کنم؟یم

 .انیواست شا رمیکه بم آخ

 .ی بود ی صحنه ا نیکه شاهد همچ  رمیبم

 .میکه خوشبخت بش ی برسه روز  کاش

 ی آرزومون نباشه، بلکه داخل خودِ خوشبخت   یخوشبخت   گهید

 .میباش

 .شوهرم بود انیشا

 .میعقد شوهر

 !اد یز یلیبودم، خ خوشحال

 .بچه هام حرومزاده نبودن یعنی

 .و دخترم از رابطه حالل به وجود اومدن  پسرم
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 .دونمینم

 مارو گرفته؟ شی تلخ  ایتلخه  یزندگ

 نه؟یکه تقاصش ا میداشت   یگناه چه

 .شمیم کینزد یهم دارم به خوشبخت دیشا

 .شهیداره تموم م ی همه دور نیا دیشا

 .از اول شروع کنن ان،یو شا نایسار دیشت

 .شد دار یلبم پد  ی رو ی لبخند

 .ست یتموم راه ن نیآره، ا-

 !انهیراه من کنار شا  آخرِ

 .که شوهرمه یانیشا

 .که پدر بچه هامه یانیشا

 !که پسر خالمه  یانیشا و

[11.08.21 14:17] 
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 ۴۱7پارت #

 .دمیکش یقیعم نفس

خوشبخت   نهیزم  ی کره   ی آدم رد  یبرسه که هرچ  ی روز  کاش

 .باشه

لبخند رو  ی روز  رسهیم  یعنی افراد رو   ی که    ی لب تک تک 

 باشه؟  نیزم

 !کنمینم فکر

 !است و بالعکسزمستون نهفته هی ی بعد هربهار چون

 .باز شدن در، سرم رو باال گرفتم ی صدا با

 .دم یزانوش کش  ی رو یجون دست یب یب

 !خسته شدم-

از جام بلند شدم.    یشکمم گذاشتم و به سخت  ی رو رو  دستم

 !شکم، واقعا سخت بود و دشوار نیبلند شدن باا
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 .ستادمیا یب یب کنار

 بده من ببرم  لوناروینا-

 .هارو بهم داد و نگاهم کرد لونینا

 !یوضعت هم به فکر من نیباشه، باا ی خدا ازت راض-

 .به روش زدم  ی دلبر لبخند

برابر خوب  ی من هرکار- اندازت ه  یب  ی ایکنم در    ی چی حد و 

 !ستین

 :به روم زد که گفتم ی مادرانه ا  لبخند

 .ام یاالن منم م نیبرو بش-

 .رو تکون داد سرش

 .رفت و من هم وارد خونه شدم اطیح ی ف تخت توطر به

 .قرار دادم  نتیو کاب  خچالی ی تو  دهارویخر
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آب  ی برداشتم و تو  بی س  چندتا گذاشتم و دوتا   ی گل  یِظرف 

 .دستم گرفتم ی چاقو تو

 ی رو  ،یب  یاز خونه خارج شدم و کنار ب  یو به سخت  یاردک

 .تخت نشستم 

[11.08.21 14:17] 

 ۴۱8پارت #

 .رو وسطمون گذاشتم ظرف

 .متوجه حضورم نشده بود  یفکر بود حت ی تو یحساب یب یب

 .اش گذاشتمشونه ی و دستم رو رو دمیرو جلو کش خودم

 .لب زدم ی آروم ی صدا با

 شده؟ یجون؟ چ یب یب-

 .د ش  رهیاز فکر خارج شد و بهم خ هوکی یب یب

 .نشد دخترم  ی زیچ-
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 .رو کج کردم  دهنم

 !بود سخت تو فکره معلوم

 !خب یگ ی عه؟ چرا نم-

 !ی تو فکر معلومه

 .زد ی لبخند مچهین

 .شوهرت شی پ  ی گردیبرم نکهیخوشحالم. ا یلیبابت تو خ-

 .کرد یکوتاه مکث

 .مثل قبل شم،یتنها م ی اما تو بر-

 .رو بهم دوخت نگاهش

 !بهت عادت کردم -

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

بوس  ی رو رو  رو   دمیدستش  متقابال من  اونم  بغلش کردم،  و 

 .بغل کرد
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 !کن یبا ما زندگ ایب یب یب-

 .دیآروم خند یب یب

 !زم؟ی خلوت عشاق رو بهم بر یعنی-

 .معذب شدم یکم

 .همراه خجالت لب زدم ی باخنده 

 .یتو تاج سرمون ه؟یچه حرف نیا-

 .یب یب ونمیبهت مد من

 شمون؟ یپ ی این ی خوایم واقعا

 .دیرو بوس میشونیپ ی رو یب یب

 .دادیمادر م ی بو

 .دادیمحبت م ی بو
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 ۴۱9پارت #
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 .مقابلم دوختم  نهیرو به آ نگاهم

 .بود باهاش تیرنگارنگم، بلوزم  دامنِ

  رون یازموهام رو ب   ی سرم انداختم و تره ا  ی رو رو  دیسف  شال

 .انداختم

 .گنده شده بودم یلیشکمم خ  بخاطر

 .لب زدم یمظلوم ی رو به شکمم گرفتم و باصدا دستم

 !باشه؟ ن،یریجونِ جدتون آروم بگ -

 !خوش باشم یگل ی تو نامزد  نیبذار

نم  ی لگد کردن    دونستمیزدن،  نخ  ایاطاعت  بدتر    ری گفتن 

 .مینکی م تتیاذ

 .کردم ی خنده ا تک

 .دوتا وروجک بهم نی ممنون بودم بابت دادن ا ازخدا

 .رو به لب هام دوختم  چشمم
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 .شده بودن  قرمز

  ی ب  یب  دونستمی باز شدن در، به خودم نگاه کردم. م  ی باصدا

داشتم به خودم نگاه    ه؟ یک  نمی برنگشتم بب  نی هم   ی جونه برا

 .جون بلند شد یب یب ی که صدا کردمیم

 ها   شهیدختر بدو االن شروع م-

 .رو کج کردم لبم

 !شهیفعال شروع نم دونستمیم

 یب یب امیچشم االن م-

نشون   تری بودم چشم هام رو قو  دهی که کش  ی ای دود  ی هیسا

  .کردیم ی . رژلب قرمزم بدجور دلبر دادیم

 .بودم دهیبار بود انقدر به خودم رس  نیاول

 .خانم بود  یکه نبود، مراسم عقد گل یالک

 .کردم ی خنده ا تک
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 .نشستم و کفش هام رو پام کردم. از جام پاشدم نی زم ی رو

چرخ  دور گنده  یخودم  شکم  اگه  خب  سانسور  زدم.  رو  م 

 !شدم  یعال کردمیم

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲۰پارت #

 .ستادمیا ی ا گوشه

 .کردم یمردم نگاه م یهام رو جلو دادم و به رقص محل لب

شکمم، نشست و برخاست واسم سخت بود چه   ت یوضع  بخاطر 

 !دنیبرسه به رقص 

 .حواسش بهم نبود چکسیه

چشم هام    ی رو یضرب گرفته بودم که دست  نی زم ی پام رو  با

 .قرار گرفت

لرز  با قلبم  دست،  اون  ترس  دی حس  چرا،  دروغ  مبادا    دمی و 

 .بود و خلوت ک ی که من بودم تار یبخوان بدزدنم آخه قسمت
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  ی رو  ی خورد باعث شد لبخند  امینیکه به ب  ی عطر تلخ  ی بو

 .نه یلبم بش

 .شناسمیعطر خوشبو و تلخ رو م نیصاحب ا رممیبم من

 .گذاشتم  انیدست شا  ی هم فشردم و دستم رو رو  ی رو رو  لبم

 !ی باالخره اومد-

 .شد، لبش رو به گوشم چسبوند. مور مورم شد خم

 :بم گفت ی کرد و باصدا ی خنده ا تک

 !به به-

 وروجک؟ یشناخت

 .دمیآروم خند متقابال

 بشناسه؟ ویآدم شوهرشو نشناسه ک  ؟یبله، پس چ-

 .فشردم یرو آروم و از سر دلتنگ   دستش

 !نگاه بهم بنداز هیبعدش، -
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 !واسه خودم م یوروجکه؟ هرکول  کجام

 :و لب زد دیگردنم رو بوس ی رو

 فسقل یوروجک من شهیتو هم-

هرچدمیخند  آروم به  لعنت  بود،  شده  تنگ  دلم  چقدر   ی . 

 !هیدور

 !یبله بله، شمام تاابد هرکول من -

 .سنجاب کوچولو نیآفر-
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 ۴۲۱پارت #

 .کنار زد  یو موهام رو کم شال

 .دیرو به گردنم چسبوند و آروم بوس  لبش

 .غرق لذت شدم دم،یکش یقیعم نفس

 !دهیم ی کنارمه بهم انرژ   یوقت یحت اون



Page 1014 of 1249 
 

 .دمیرو گز لبم

و قدم برداشت و روبه   دیگردنم کش  ی اش رو رواشاره   انگشت

 .ستاد یروام ا

  ره ی دست هاش گرفت و خ  ی زانوش نشست. دستم رو تو  ی رو

 .به صورتم شد

  وونه یشوهرت د  یگینم  ؛ی خوشکل تر کرد  ،یخودت خوشکل-

 شه؟ی تر م

 .نازک کردم  یچشم پشت

 .کنه ونهیشوهرشو د هیهرزن ی فهیوظ  گه،یخب د-

م  یچشمک هردومون  انگار  ال  میخواستیزدم،    ی البه 

 ی و اسممون تو  میماباهم که    میبفهمون  گهیهامون بهمدحرف 

 !استگه یهمد ی شناسنامه 

 .شکمم نشست ی و دستش رو دیدستم رو بوس ی رو

 کنن؟ینم تتیاذ-
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 .کردم یکیکوچ اخم

 نکنن؟ ت یتوله سگا اذ-

 !درآوردن  پدرمنو

 .دیشکمم رو بوس ی و رو دی و خودش رو جلو کش  دیخند

 آره؟ بابا فداشون شه، انگار دلشون واسه بابا تنگ شده؛ -

 .رو بچگونه کردم  صدام

 !ذره شده بود کیدلمون واست  یی آره بابا-

 .ام رفت لب قربون صدقه ریو ز  دیخند آروم

 .دیو چونه رو بوس دیرو باال کش خودش

 !شتونمیپ  شه یهم گهید-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲۲پارت #

 .زدم ی لبخند
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 .داشتم ذوق

شا  نکهیا  از توسط  م  ان یشکمم  دگرگون    شدی لمس  حالم 

 .شدیم

بود،   نیبهتر  انیبودم؟ شا  ی نجوریداشت که من ا  یمرد چ  نیا

 .کردمیبا لمس هاش وسط بهشت سقوط م یکه حت  ی انقدر

 .رو دور شکمم چرخوند و طلبکارانه لب زد  دستش

 زنن؟یچرا لگد نم  نایا-

 .دمیخند آروم

 نتظر لگد زدن وروجکاش بود؟م پس

 .کردم و دستش رو پس زدم یاخم

نگو منتظر لگد زدن   یکنی نازم م  ی دار  کردمیمنو باش فکر م -

 !ی بچه هات

 .د یگلو خند ی تو
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 !نقصتمیمنتظر لمس بدن ب صبرانهیمن که ب-

 .رو به دندون گرفتم لبم

االن مثل لبو   دی فهم  شدیحرارت و گرم شدن گونه هام، م  از

 .سرخ شدم

 .جابه جاشدم یصندل ی رو

 !ییپررو یلیخ-

 :زمزمه کرد  طنتیباال انداخت و باش ییابرو

 ؟یچ گهیمن پروام؟ د-

 ذهنت منحرف شد، اونوقت من پرروام؟  یزرت تو

بالحن  یاخم نشدم    یکردم.  ناراحت  بود  معلوم   ی جذ  ایکه 

 :گفتم ستمین

ه- ن  چمیمن  توستمیمنحرف  منحرف  دل  یی.  عکس    لیکه 

 !ی دیفهم نیالعملم رو ا
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 .د یگلو خند ی تو

 ؟ یپس چ-

 .باال انداختم ی ا شونه

 !ادیداره م یب یب-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲۳پارت #

 .شکمم برداشت ی هول دستش رو از رو با

 .به صورتم انداخت و از جاش بلند شد ینگاه

  ا ی بخندم    دونستمیحرکات هول زده و درد شکمم نم  ن یا  از

 .کنم هیگر

 .نهیرو بب یب یکرد که ب گهیرو به طرف د  روش

 .از درد جمع شده بود صورتم

 .به طرفم برگشت   ستین  ی ا  یب  یگفتم و ب  یبرد الک   یپ  یوقت



Page 1019 of 1249 
 

و نگران خم شد و دستش    عیصورتم درهم از دردم سر  دنید  با

 :چونه ام گرفت ری رو ز

 نا؟یسار شدهیچ-

دکتر؟ نکنه بچه ها بخوان   میبر  کنه؟ی کجات درد م  ؟ی دار  درد

 !ببرمت اخه  ی وضع چجور  نیمن کجا ببرمت؟ باا  ان؟یب  ایبه دن

 !اومدنه توله سگا ای وقت به دن االن

 .رو قورت دادم  امخنده 

 .من زر بزنم دادیو اجازه نم زدینفس حرف م کی

 !آروم تر ان؟یشا-

 .ست ین ی زیچ  یول ره یگ یدردم م ی نجوریا یخوبه. گاه  حالم

 .دیکش یقیعم نفس

 ه؟ یعیطب یعنی-

 .تکون دادم "آره" یبه معن ی سر
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چ  الشی خ  یوقت که  انگار  شد  باشه    ادشی  ی زی راحت  اومده 

 :گفت

 ه؟یچ تشونیجنس  یراست-

 .شکمم گذاشتم و با عشق لب زدم  ی رو رو دستم

 پسر  هیدختر،  هی-

 .چشم هاش برق زد ی تو

 ؟ی انتخاب کرد یاسم-

 .باال انداختم ییابرو تک

 !قتاینه حق-

 .د یگلو خند ی تو

 .باهم می کنی انتخاب م-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲۴پارت #
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 .رو باز و بسته کردم چشمم

حس    میدوقلوهامون باش  ی و دنبال اسم برا  مینی باهم بش  کهنیا

 .دادیرو بهم م یخوب

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .صورتش چشم چرخوندم ی تو

 !باهمآره،  -

 .دیخند آروم

 کنن؟یم تتیاذ-

 .رو کج کردم لبم

 !یگاه-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم
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چون شکمم افتضاح بزرگه   شمیم  تیاذ  خوابم،یم  یمثال وقت-

انگار   تو شکممه،  توله  دوتا  و    هی و  رو شکممه  هندونه گنده 

 .پهلو و اون پهلو شم نیا  ذارهینم

 .بگم، ادامه دادم یحاملگ ی ها یاز سخت خوامی م انگار

 .نشست و برخاست و راه رفتنمم سخت شده-

 .ره زدمهم گ  ی رو تو ابروهام

 !حامله شدم هورمونام از کار افتادن   یهورمونامم بمونه، از وقت-

 .شدم و لب زدم  رهیمظلوم بهش خ رو جلو دادم لبم

 .بپوشم تونمی که دوست دارم نم وییلباسا-

 :که به شکمم فشار وارد نشه گفتم ی در حد کم،یرو  خودم

 !لگد زدنشونم بماند-

 .کردم  هی و به صندلس تک دمیخند آروم

 .هی خوب یلیحس خ نهایا ی باوجود همه یول-
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 !انیخوبه شا یلیشدن خ  مادر

دوتا بچه از گوشت و خونمون تو شکمم دارن   کنمیفکر م   نکهیا

 .دهیم ه یلذت رو بهم هد کننی رشد م

ا  کنمیدارم بچه هردومونو تو شکمم بزرگ م   من  یعنی  ن یو 

 !من  یِاوج خوشحال
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 ۴۲۵پارت #

 .صورتم بود، من هم بهش چشم دوخته بودم  ی ره ی لبخند خ  با

 .میاریرو درب ی هفت ماه دور نیا یتالف می خواستی م انگار

 .فشردیهاش، قلبم رو م چشم ی تو غم

رو جا انداخته    اشافه ی دلبرتر شده بود و ق  ،شش یبا ر  صورتش 

 .بود

 ی رو  ی و دست  دمیرو به دندون گرفتم، خودم رو جلو کش  لبم

 .دمیکش ششیر
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 !ادیبهت م یلیخ شیر-

 .کردی زد، حرکات دستم رو نگاه م  ی شخندین

 !زدنش رو نداشتم ی حال و حوصله -

 .حالش بد بوده  دم،یروگز لبم

 .ی جذابتر ی نجوریا یاوم، ول-

 .سرش رو خم کرد یکم

 .من ی ممنون بانو-

 .دمی ته دل خند از

 .گفتنش بودم "من ی بانو"عاشق  چقدر

 .سرخم لب زد  ی به لب ها رهی و خ  دیموهاش کش ی تو یدست

دلم    شیبزنم ناکارشون کنم؟ بلکه آت  نجایهم  دلم تنگه لباته -

 !خاموش شه

 .دمیخند آروم
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 .نهیبیم یکی-

 .درخت بود اشاره کرد هیکه  ی اگوشه به

 .نه یبینم یاونجا خوبه ها، کس-

 .کردم یاخم

 .ننیبیبازم م-

 ی زی اما چ  د،یدیما رو نم  یکس  دمی دارم گاف م  دونستمیم

 .وجودم پخش شده بود ی خجالت تو  ایمثل استرس 

 !شکم  نیبعد از هفت ماه استرس آور بود اونم باوجود ا  یکینزد

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲۶پارت #

 .رو گرفت  دستم

 .شده بود رهی شده بهم خ زیر  ی چشم ها با



Page 1026 of 1249 
 

ش  االن با  بود  استرسم شده  متوجه  نگاهم    یخاص  طنت یکه 

 .کردیم

 .صورتم نشوندم ی رو یکیکوچ اخم

 .دهن باز کنه و من برم توش نی زم  شدیم کاش

 :گفت طنتی رو باال انداخت و با ش  ابروهاش

 ببرمت اون پشت؟ ای ی دیهمه بوس م ی جلو نجایا-

 :به شکمم کردم و گفتم ی ا اشاره

 ام؟یشکم ب نیباا-

 .دیخند زیر

 کولت کنم؟-

 .دمیرو گز لبم

 .و باخنده لب زدم   دمیموهاش رو کش آروم

 ؟یکولم کن ی که حاضر  ی حد تشنه ا نیدر ا-
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 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .ضرب از جاش بلند شد کی

  !مجنونِ کوه کن شدم االن ؟ی دیحاال کجاشو د-

 .دمی ته دل خند از

 .از جام بلند شدم  یسخت به

 .رو گرفت  دستم

 ما یبرگرد عیسر یول-

 :رو به گوشم چسبوند و زمزمه کرد  لبش

 ؟ی دیباالخره بوس م پس-

 .تکون دادم ی خجالت سر با

 آره -
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 ۴۲7پارت #
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 .داد لمی تحو ی جذاب و دلبرانه ا لبخند

 .بدم هی رو محکم گرفت و مجبورم کرد بهش تک دستم

 .داشتم جانی و ه زدی رو بهش دادم، قلبم تند تند م  امهیتک

بچه   ی بعد هفت ماه توسط عشقم، که شوهرم و بابا  نکهیا  از

 .داشتم جانیبشم ه ده یهام بود بوس

 .ستادیدرخت ا  کنار

 !کیتار یلیبود، خ کی قسمت تار نیا

 .کمرم قرار گرفت  ی رو  دستش

 !دلم واست تنگ شده بود خانم-

 .دمیخند آروم

 .رو دور گردنش حلقه کردم دستم

 شدی باعث م  شی زبر  دم،یزبرش کش  ی ها  شی رو به ر  صورتم

 .قلبم تند تند بزنه
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 .روبستم چشمم

  ری حالم ز  شدمیاش لمس م مردونه  ی توسط دست ها  نکهی ا  از

 .شدی و رو م

 .دادمی م رونیرو تند تند ب نفسم

 .ناآروم بود دلم

 .خودش جدام کرد از

 .شد رهی لب هام خ به

گاه  ی رو  دستش و  بود  گردش  درحال  به    یدست  یشکمم 

 .زد یم امی نیکیب

 .دندونم گرفتم ونیرو م لبم

 .شدیلذت م ریقلبم سراز کردی نگاهم م ی نجور ی ا نکهیا از

 .شونه اش گذاشتم  ی رو رو دستم

 ؟ی خوایچقد منو م-
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 .زد ییدندونما لبخند

 جوجه؟ یفضول گهیخب د-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲8پارت #

کنم که خم شد و لب   یرو جلو دادم و خواستم اعتراض  لبم

 .لبش گرفت  ونی بازم رو م  ی ها

 ی هاش باعث شد چشم هام رو با لذت رولب  یو نرم  یگرم

 .هم ببندم

 .بود یحس قشنگ  چه

رو   دستش برآمده  ی از  مشکم  رو  د یلغزی ام  کمرم   ی و 

 .نشستیم

شونه اش گذاشته   ی هام رو بسته بودم و دستم رو رو  چشم

بزرگ بخاطر  کش  یبودم؛  جلو  رو  خودش  و    دهیشکمم  بود 

 .بود دنمیدرحال بوس
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 .ازم جدا شد یسخت به

 !ذیامم چقدر خوشمزه و لذ-

 دمی حصار لبش بود رو داخل دهنم کش  ی رو که تااالن تو  لبم

 .دمیو مک

 .لب توهم خوشمزه بود-

 .هم بستم  ی رورو چشمم

 !نرم و گرم بود-

 :هام رو باز کردم و با ذوق گفتم چشم

 !باحاله  یلیخ-

 .داره یبیجالبه، حس عج  یلیخ دنیبوس

  ه ی.  شهیم  ری وجودت لذت سراز  ی مثل خواسته شدن، تو  یحس

 !لذت پر از عشق 

 .د یگلو خند ی تو
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 .ببوسمتوسوسه شدم بازم -

رو خواست جلو بکشه اما برخوردش با شکمم باعث شد   بدنش

 .بکشه ی پوف کالفه ا

 .میبه کارمون برس ذارنیتوله سگا هم نم نیا-

 .زدم و پرعشوه لب زدم یچشمک

 !هام به خودم رفتن ین ین گهید-

 !باباشون، مامان جونشونو ناکار کنه  خوانینم ن،یگوگول

 .دیخند  دیروکش لپم

 .انتظار نداشته باش خوددار باشم ی انقدر دلبر یوقت-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۲9پارت #

 .دمیخند آروم

 .دمیکش یق یکه از خدام بود خوددار نباشه. نفس عم من
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 .دمیرو ازش دزد نگاهم

 !بود الیخوش خ چه

 خوددار باشه؟  خوامی من م کردی فکر م چطور

 .کردم سیرو با زبونم خ لبم

 .لبم گرم و داغ بود  هنوز

 !یتو خوددار باش خوامیمن که نم-

 .د یگلو خند ی تو

 بکنمت؟ نمیاالن بش یگیم یعنی-

 .گنده شد چشمم

 .گهیداره م  یچ

 .اخم گنده داد هیکنار رفت و جاش رو به  تعجبم

جر   ری شکم گنده ز  نیمونده باا  نیهم   ؟یبکن  و یچ  یچ  رینخ-

 .بخورم
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 .باال انداخت ی و شونه ا دیخند آروم

 .زن حامله ام رو جر و وار بدم خوادیمن که دلم م -

 .نگاهم رو ازش گرفتم تند

 .بکنن  اتیح ی تو سر ب خاک

 .هی چه حرف نیا

 شه ینگو خجالتم م ی نجوریا-

 .د یگلو خند ی تو

 !بگم؟ زن مجنونِ توام  ی خب، چجور-

 .زدم ی لبخند

 .رو بهش دوختم نگاهم

 !توام یِلیمنم ل-

 .هم بست و بغلم کرد ی رو رو   چشمش

 .آورد ی داغ و مردونش به وجدم م ی ها دست
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[11.08.21 14:17] 

  ۴۳۰پارت #

 .کردمیم یگردنش خال  ی هام رو تو نفس

 ی هازنان دستم رو دور گردنش حلقه کردم و به چشم  نفس

 .رنگش چشم دوختمخوش

 .معجره بود برام نیمرد ع  نیا

 .ام چرخوندگونه ی اش رو روسبابه  انگشت

 ؟ی دیاالن بهم نم-

 .باال انداخت ییابرو

 .شد ره یرو کج کرد و به صورت متعجبم خ   لبش

 بهت بدم؟ ویچ-

 .زد ی اقهقه

 !اسمشو بگم؟ یعنی-
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 :و باحرص گفتم دمیام اشاره زد که لبم رو گزتنه  نییپا به

 !دمی نم رینخ-

 .زد  ی شخندین

 !کارمو بکنم؟ ی زور یعنی-

 .کردم ی گنده ا اخم

 ست؟مگه سرگردنه  ؟ی زور و یچ یچ ر،ینخ-

 .باال انداخت ی ا شونه

 !یزن من  ینه ول-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .زدم  یجذاب بود، خجالت رو کنار گذاشتم و چشمک  حرفش

 !بهت بده  ستین یزنت تو دوران مناسب-

 .ستاد یباسنم ا ی و رو دیکمرم رو گرفت، دستش لغز باخنده

 !بده نویخب ا-
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 ؟یچ گهید-

 .د یخند طونیش

 .من حاضرم بکنم ی بد یتونیهم م  گهی د زیاگه چ-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳۱پارت #

 .کردم اخم

 !شوخ بود و پررو هنوز

د  نیا م   گهیاگه صدسال  هم  گذشتیهم  پررو   قدرن یبازهم 

عمر تحمل کنم هرچند مطمئنم،   هی  دیو منِ بدبخت با  بودیم

  ذارم ی. خجالتو کنار مشمی خودش پررو م  نیع  گهی ندت د  هیتا  

 !آبم روش  هی

 ؟ی تو فکر-

 .ازموهام رو کنار زدم  ی ا تره
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 !تو یی تو فکر پررو-

 .دیخند آروم

 ؟ی ای نه بابا، من پرروام؟ توچ-

 .زدم  یخجول لبخند

 !من دلبر و کم روام -

 .نثارم کردم  یزد و چشمک ی گنده ا لبخند

 .ادیاون اولشو هستم ز-

 .به بازواش زدم  یکوتاه ضربه

 ونه ید-

 .آغوشش رفتم و بغلم کرد  ی تو

 !ی ا یدوست داشتن یلیخ-

 .دادم  هیتک اشنهیو سرم رو به س دمیرو گز لبم

 !یخوب یلیتوهم خ-
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 .کرد ی خنده ا تک

 !مردونه بود و جذاب  صداش

 .کنارش راحت بودم چقدر

 .حالم خوب بود واقعا

به دق  برخالف م  قه یقبال که دم   کردم ی لگد وروجکارو حس 

 .میاالن هر سه تامون آروم گرفته بود

 :گوشم زمزمه کرد ریز

 !ی شد یکُپل ی بود یبرخالف قبال که بغل-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳۲پارت #

 .قهر رومو ازش گرفتم باحالت

 .حال بود نیاون شکمم توا بخاطر
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جا  دیبا  درواقع همه  حتبگم  بود  کرده  باد   یِنیب  یم 

 !زترازجانمیعز

نه؛ چون دستش تا نصف   دکهیچ ی پ  د،ی چی دور کمرم پ  دستش

 !بود دهی شکمم هم نرس

 .و زمزمه کرد دیشونه ام رو بوس ی رو

 جوجه؟ آخه مگه کپل زشته؟ یکنی چرا قهر م-

 !یدلم  زِیعز یباش توهرجور 

 .شده بودم  آروم

 .وا ندادم ی نشم زود  عیضا  نکهیا ی برا یول

 .باال انداختم ی ا شونه

 .کپل ینچ تو به من گفت-

 .داد رونیرو ب  نفسش

 مگه کپل چشه؟-
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 .رو باال دادم ابروهام

 .ست ین ی زیتپل بودن که چ-

به خودش    یهرکس  زی چون اندام و سا  ه،یبد  زی چ  گمینم  من

تو   یبده. هر آدن  میمسخره کرد و بگ  دیرو نبا  زیمربوطه و سا

 .خودش رو داره ی ایقشنگ  ی زی هرسا

 .د یگردنم روبوس  ی کرد، رو بغلم

 .بود که عاشقت شدم نیواسه هم-

خانمم   کنم،یمسخره نکردم و نم  چکسیبه ه  چوقتیه  من

 ...اخماتو نمینب

 .زدم ی زیر  لبخند

 من اخم نکردم آقا گرگه -

 باور کنم؟ یعنی-

 .تکون دادم ی سر
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 .یکن دباور یبله که با-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳۳پارت #

 .دیکش یقیگفت و نفس عم  یآروم چشمِ

 .رو فراموش کردم  یبه کل عقد گل ی وا

 .برسرم خاک

 .مراسم دوستم بود مثال

 .از دورم باز بشه  انیعقب برگشتم که باعث شد دست شا به

 !تو مراسم میبر ی وا-

 .باال انداخت ییابرو

 .میبر-

 .زدم. چه زود قبول کردم ی کیکوچ لبخند

 انیبده شا تویگوش نیم هی-
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 .باال انداخت ییابرو

 ؟ یچکش کن ی خواینکنه م ته؟یواسه چ-

 .نگاهش کردم  متعجب

بب  خوامیم  ؟یواه چه چک کردن- لبامو به چه   نمینگاه کنم 

 !یانداخت یحال

 .درآورد و دستم داد بشی رو از ج یگوش

 !اوردمیسرش ن ییبال-

 .رو گرفتم یگوش

 .شهیاالن معلوم م-

 .رو روشن نکرده بهش چشم دوختم  یگوش

 رمزش؟ -

 .برد  بشیج ی تو دست

 .نداره-
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 !چه جذاب اوه

 .رمز نداشت اومدیخوشم م  چقدر

 داد  یبهم م یخوب حس

 .واسه آدم کنهی جذاب م ویدل که همه چ  ن یلعنت به ا ی ا

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳۴پارت #

 .باز شد یکه گوش دمیرو کش صحفه

 .لبم نشست ی رو ی گنده ا لبخند

 .حلو رو آوردم و فلش رو زدم  ن یرولمس کردم، دورب  نیدورب

بب  تونستمی م  االن رو  خودم  تو  نم،یکامل  چرا؛  دروغ    ی اما 

 .شاپانزده شده بودم نی جلو ع  نیدورب

 ستین  مونیواقع  ی چهره  یسلف  ی رحم کرده، عکس تو  خدا

 .میشدیمشت زشت دورهم جمع م هیوگرنه همه 
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 .خودم نگاه کردم به

پخش   کمیفرستادم. رژم    ریاومده از شال رو ز  رونیب  ی موها

 .شد  یشده بود که با دسنم اوک

 .ندمگرفتم و صورتش رو از نظر گذرو انیرو به طرف شا نور

 !از رژلب نبود  ی اثر خوبه،

 :و گفتم دمیرو گز لبم

 .گهید میبر-

 .دیمردونه خند انیشا

 م؟یبر یعنی-

 .تکون دادم ی سر

 ؟ ینیتنها بش ی خواینکنه م گه،یبله د-

 .باال انداخت ی ا شونه
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 ش یآرا  هیکنکاش کردن، به    نیفقط گفتم مبادا ا  زم،ینه عز-

 .بشه لی کردنِ تازه تبد

 .داد رونیرو ب  نفسش

  میبر-

 .تکون دادم ی سر

 .میآره، بر-

 .زدم  ی لبخند چهمین

 .م یرفت یدست هم، به طرف مهمون ی تو دست

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳۵پارت #

بگم که تاحاال انقدر خوب   تونستمیخوب بود، به جرأت م  حالم

 .نبودم

 .دادم رونیرو پرصدا ب نفسم
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گرما آرامش رو   ن یگرم شد، ا  انیشا  ی توسط دست ها  دستم

 .هم فشردم ی . لبم رو روکردی م قیبهم تزر

 .بود  ایحس دن  نیبهتر عشق

 .بشنوه زمزمه کردم  انیکه شا ی جور رلب،یز

ز- بخاطر  دار  شییبایاگه  ن  نیا  ،ی دوستش  بلکه    ستیعشق 

 !هوسه

 .دهنم رو قورت دادم آب

 ه ی بلکه    ست یعشق ن  ن یا  ،ی اگه بخاطر هوشش دوستش دار-

 !نهی حس تحس

 .رو فشردم  دستش

 !عشقه نیا یدوستش داشته باش لی دلیاگه ب یول-

 نی دوست داشتنِ بدون چشم داشت بزرگتر  ل،ی بدون دل  حسِ

 .حسه
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 .ستادیهم ا انی که شا ستادمیا

دل- دار  لیبدون  دوست دوستت  خودت  بخاطر  فقط  م..تورو 

 .دارم 

 !لیعاشقتم، بدون دل من

 .بغلش پرت شدم  ی ام رو فشرد و محکم تو شونه

 .آورد یلبم م ی عطر تلخش، لبخند رو ی تنش و بو ی گرما

 .رو به گوشم چسبوند  لبش

 .دوستت دارم-

 .عاشقتم

 .کرد و محکم به خودش فشردتم یمکث

 !من  ِیعاشقونه دوستت دارم سار-

 .لبم نشست  ی رو یقیعم  لبخند

[11.08.21 14:17] 
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 ۴۳۶پارت #

 .م یجدا شد ازهم

 .دیگونه ام روبوس ی رو

و   ششیبپرم پ  خواستمیش مکم نبود، همه   ی ماه دور  هفت

 !ماچ بارونش کنم

 .حس رو داشت   نیهم هم  اون

 .دادیبهم م یحس خوب آغوشش

 !ییدایجور حس ش هی

 .لبم نشست ی رو ی ا مهینصف ن لبخند

 .میازهم فاصله گرفت  یب یب ی باصدا

 ؟ ی پسرم اومد انیعه شا-

 :جواب بدا روبه گفت انیبذاره شا نکه یبدون ا بعد

 !ها  خوننیاالن خطبه عقدو م-
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 .باال انداختم ییابرو

 پس  میبر میبر-

تکون   ی رودور کمر تپلش بست و سر  اشیچادر گل گل  یب  یب

 .داد

 .م یتامون، به طرف مراسم عقد پاتند کرد هرسه

 .زد   ی لبخند دنمونیباد یبود، گل ستادهیا عاقد

 .جونمم اومد ی عه سار-

 :خم شد و در گوشم گفت انیشا

 !؟ی که فقط من حق دارم بهت بگم سار ینگفت-

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .لبم آورد  ی لحنش شوخ و پرازشطنت بود، لبخند رو چون

 .نداختی م ادمیتورو  یاممم، نه. ول-

 .ادیداره به سمتون م یکه گل  دمی لبش اومد. د  ی رو ی لبخند
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 :که االن روبه روام بود کنجکاو گفت ی ایگل

 ؟ی سار نیک شونیا-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳7پارت #

 .رو کج کردم لبم

کنارم   تونهیم  یجز شوهرم که پدر بچه هامم هست ک   خب

 باشه؟

 :رد کردم و لبخند زنان گفتم انیشا ی رو از بازو  دستم

 !همسرم  ان،یشا-

 .برق زد ی گل ی ها چشم

 .مثل من خوشحال شده بود اونم

وقت  شد ی چ  دمینفهم اومدم که دستش دور    یفقط  به خودم 

 .کردیم غیج غیگردنم حلقه شده بود و کنار گوشم ج
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 .ی خوشحال شدم سار یلیخ ی وا-

 .بلند شد انیشا  یحرص ی صدا

 !ی انقد نگو سار منه ی اون فقط سار-

 .کنم   ی ریجلوگ  یاحتمال  ی هم فشردم که از قهقه  ی رو رو  لبم

 .گرفت  دهیادرو ن  انیبغلم قُل خورد و حرف شا  ی تو   کمی  یگل

 :از پهلوش گرفتم و گفتم  یآروم شگونین

 !مثال عقدته و عاقد منتظتره دهیورپر-

 ور دل من؟  ی وسط مراسمت مثل قورباغه بپربپر اومد چرا

 .دیخند زیکنار گوشم ر یگل

 !یاوه هان-

 .واقعا عروسم یگی م راست

 یرو تا بناگوش وا کرد. اخم   ششیجدا شد، گل به دست ن  ازم

 .صورتم نشست ی رو
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 .در آورد  یزبون

 .تو ی من، مقابل رژپخش شده  ی باز  طهیسل نیا-

 .کیبه  کی

 .باال انداختم ییابرو

باال انداخت و نگاه   ی دوختم، شونه ا  انینگاهم رو به شا  یبرزخ

کرد و خودش رو به   دایسوق پ  ی ا  گهیبه طرف د  طونشیش

 .ندونستن زد

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳8پارت #

 .عروس نشست گاهیجا ی رو یگل

 .ومدنیبهم م بینشست، عج یهم کنار گل اشکان

شده  ی موها ها  یگل  ی فر  چشم  که   اشده یکش  ه یسا  ی و 

 .لبم نشوند ی لبخند رو  کردیم  شتریچشمش رو ب یِدرشت
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 .بود یخوشکل  عروس

 !و صدالبته جذاب خوشکل

 .کردیم ی سبزرنگش دلبر ی هم، با چشم ها اشکان

 .افتاد ان یبه شا نگاهم

 .جذاب تر بود ی هرمرد از

ر  ی ه یزاو س   ش یفکش،  جذابتر    اشافه یق  اهش یس  لِ یبیو  رو 

 .کرده بود

وسطش    ی زده بود و موها  هیکه اطرافش روسا  اهش،یس  ی موها

 .کردیم ی رو امروز اشافه یبود ق ختهیطرف ر کیرو 

چشم  با یتقر  ی ها  لب و  ها   اهشیس  ی هابدجسته  مژه   ی با 

 .دلبر بودن  بیبلندش عج 

مردونه   ی ابروها و  خپهن  که  ز  یلیاش  رو    رشینامحسوس 

 .ومدیبه صورتش م  اشیقلم  یِنیمرتب کرده بود جذاب بود. ب
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 .بود یران یمرد جذابِ ا  هیبارز از  نمونه

کتش    ی زندونِ پارچه   ی که تو  ش ی عضوله ا  ی دور بازوها  دستم

 .شده بودن، حلقه کردم ریاس

 .تب دار و پر از عشقش رو بهم دوخت نگاهِ

 .دلتنگم رو بهش دوختم نگاهِ

 !اد یز یلیخ ان،یدلم واست تنگ شده بود شا -

 .گونه اش نشست ی مثل چال گونه رو یزد، خط ی لبخند

 .رو کنار زد   دمیسف  ِیدر اومده از روسر ی موها

 !منم دلم تنگ شده بود-

 .زدم  ی کیکوچ لبخند

گل  "بله"  ی صدا   دنیشن  با سمتش    یگفتن  به  رو  سرم 

 .چرخوندم
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  ش ی عاشقش، خبر از خوشحال  ی لبش و چشم ها   ی رو  لبخندِ

 .دادیم

شد و    اشره یهمسرش بود و اشکان هم با عشق خ  ی   ره یخ

 .گفت ی ا "بله"

درآوردم و با لبخند و خنده کف   انیشا  ی رو از دور بازو  دستم

 .زدم

 .کردم یکوبیو پا دمیکش غیج

 .بود ینبود، عقد گل کم

 !دوتا عاشق  عقد

 .هم بستم ی و چشمم رو رو دمیکش یقیعم نفس

[11.08.21 14:17] 

 ۴۳9پارت #

 .شدم رهی خ نهیآ به
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 .ختمی رو دورم ر  اهمیس ی رآوردم، موهارو از سرم د   ی روسر

 .ام رو محاصره کردندور شونه م،یافشون و شالق ی موها

 .دمیکش یقیعم نفس

 .رفته بود ششونیپ یگل ی به خواسته ،یب یب

 .شکمم نشست ی گرفتم و دستم رو نهیرو از آ نگاهم

  شه ی. همدادیم  یلباسم بهم حس خوب  ی بلندم، رو  ی ها  ناخون

 .گرفتمیم یناخونم بلند باشه حس خوب نکهیاز ا

 .دورم حلقه شد و دست هام رو گرفت یدست

مون تاالپ تولوپ قلب   ی قدش و صدا  ی عطر تلخش، بلند  ی بو

 .دادیم انینشون از اومدن شا

 .گردنم پخش شد ی گرمش تو  نفس

 .شدی خم کردم، آخه مور مورم م  یرو کم گردنم

 .دمی خمارش رو شن ی صدا
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 توله؟ شدیجون چ-

 .هام خمار شده بود چشم

خمار شده به داخل    ی دندونم گرفتم و با چشم ها  ونیرو م  لبم

 .نگاه کردم نهیآ

 .گردنم فرو برده بود ی گود ی رو تو سرش

 .شدم ی جور هی. دونمیام، نم-

 .د یگلو خند ی تو

 ؟یدونیعکس العمالتو دوست دارم، م نیا-

 .که از دردش به غلط کردن افتادم  ی جور  دم،یگز   قیرو عم  لبم

 .دونمیاالن م یول  دونستمینم-

 .رو چنگ زد  امنه یباال اومد و س دستش

 .یدونیخوبه، خوبه که االن م-

 .دمیخند  اروم
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و باعث    د یچرخی گرمش رو بدنم م  ی تنش و دست ها  ی گرما

 !ابرهام  ی حس کنم رو شدیم

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۰پارت #

 شی از پ  شیعطشم ب  شدیعطرش و لرزش بدنش باعث م  ی بو

 .بشه

بدنش رو   زیبه ر  ز یبدنش بگرده و ر  ی سخاوتمندانه رو  دستم

 .فتح کنه

 ه یکه شل شده بود و به من تک  یاش و بدنتند شده  ی ها  نفس

م قدرت  بهم  بود  ادادی داد  ا  هی  نکهی.  کارت  از   ی جورن یزن 

 .کردیم ق یمرد تزر ه یبشه حس قدرت رو به  ونهید

. دم یمک  ق یرو به گردنش چسبوندم و پوست گردنش رو عم  لبم

 .اش شددستم بند باال تنه
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که از شهوت خمار و بم شده   ییبه گردنش زدم و باصدا   یسیل

 .بود لب زدم

 .نایواسم ناله کن سار-

 !ناله تو دوست دارم ی صدا

ناله واسه    نیهم  د،یکش  یظیهاس بسته بودن و آه غل  چشم

 .بود یشدنم کاف  ی جر

 .طرف خودم برگردوندمش  به

 .باز مهیهاش خمار بود و لب هاش ن چشم

لبم گرفتم. دستم   ونیو نرمش رو م   سی خ  ی شدم و لب ها  خم

 .کمرش گذاشتم ی گود ی رو رو

 کرد؟ی م ی چرا انقدر دلبر امشب

 .تاب بودم یب

 !و بکرش ی بدن بلور تابیب
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 .کردیبدنش کم نم تیذره از جذاب کیاش بر آمده  شکمِ

و   دیدستم لغز  خوردمی م  اقیکه لب هاش رو با اشت  همونطور

 .لباسش ثابت موند  پِیز ی رو

تو  زبونم م  ی رو  زبون  رو  دهنش  و  بردم    دم،یکشیدهنش 

اش پوست برهنه   ی و دستم رورو  دمیکش  نییپا  ی رو کم  پش یز

 .ترم کردم  وونهیناله وارش د  ی گذاشتم که صدا

 !انیآه شا-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۱پارت #

 .بدنِ برهنه اش نگاه کردم به

دهنش    ی خمار و پر ازت شهوت بود، دستش رو تو  نگاهش

باز   مهی. چشم هاش از شدت شهوت ندیمکیگذاشته بود و م

 .بود

 .برجسته بود شی صورت  ی نهیس نوکِ
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 .بشه شتریشکمش باعث شده بود شهوتم ب یبرجستگ

 .د یمالی ولش رو مو چوچ  دیچرخیوسط پاش م گشید دست

 .برجسته شده بود بیعج دم،ی کش میبه مردونگ یدست

 اش نه یس  ی تخت نشستم. دستم رو رو  ی رفتم و با زانو رو  جلو

 .دمیکش

 .اش بلند شدخم کردم و زبونم رو به نوکش زدم که ناله  سر

 !بخورش انیآخ شا-

 انی همش مال خودته بخورش اوف شا بمکش،

کردن    ونهید  ی برا   شی حشر  ی نازک و فو  ی هاش باصدا  حرف

 .بود یآدم کاف هی

تموم    خوردمیاش به دهن گرفتم و بدون وقفه م   نهیس  کل

 .تنش رو

 .دمیکش  سش یت خبهش  ی بردم و رو  نییرو پا دستم
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 !دنیی واسه گا دادیم جون

 .اومدم  نییو پا  دمی بدنش کش ی رو زبونم

 .شکمش، که بچه هامون توش بودن زدم ی بوسه رو چند

 .گرفتنیهاش با حرکاتم اوج مناله  صداش،

 .رونش ی رفت تا رو نییش پاشکم ی از رو زبونم

 ی عیطب  ی ها، بونه  ییمایمواد ش  ی بو  داد،یم  یخوب   ی بو  بدنش

 !خودش

 .زدمی و دستم رو به کشاله رونش م دمیمکی رو م  رونش

ازم   نویخودش ا  خواستمیو م  زدم یتش نمرو به بهش   زبونم

 .بخواد

 .کردیناله م رمیو ز دیچرخی مار م مثل

 .وار لب زدتش برد و ناله رو به طرف بهش  سرم

 !انی اوف بخور... بخورش واسم شا-
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[11.08.21 14:17] 

  ۴۴۲پارت #

 .دمیموهاش کش ی رو رو دستم

 .غرق درخواب بود  صورتش

 .خسته شده بود شبی داشت، د حق

  ی رو  یکیو گردنش، تماما کبود شده بود. لبخند کوچ  نه یس

 .لبم نشست

 .سخت نبود ی ماه دور هفت

 .کردی م داینجات پ  نطور یمادرمم هم کاش

 .که واقعا لطمه خورد مادرم بود  ی تنها کس دیشا

 .دمیکش یقیعم نفس

 .تنگ مادرم بود دلم

 !تنش، آرامش وجودش  ی بو
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که تازه از مادرش جدا شده بود سرگردون   ی پسربچه ا   مثل

 .شده بودم

هرچهار نفرشون رو از دست    کردمی روز فکر م  کی  ی تو  چون

  چوقت یه   گهیکه مطمئن بودم مادرم د   ی دادم، االن هم درحال

اون هم مثل زنم و دوتا بچه    خواستیاما دلم م  گردهیبرنم

ست  که خودم با د  دونستمیم  یکرده باشه؛ ول  دایهام نجات پ

  شتر یب  نیقبر گذاشتم و ا  ی رو تو  جونشیخودم بدن ب  ی ها

 .دادی آزارم م

 .و تنش رو پوشوندم  دمیباال کش  شتریرو ب ملحفخ

 .سردش بشه خواستمینم

 .گرفته بودم وسواس

 .مبادا سرما بخوره دمی ترسیم یحت

 .دادم رونیرو پرصدا ب نفسم

 .تشک بلند شدم   ی نشه از رو  دار ی ب  نا یکه سار  ی طور   اط،یاحت   با
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د  لخت چون  و  شد  شبیبودم  لباس   میخسته  بدون  فورا، 

 .مید یخواب دنیپوش

جرات نداشتم صودت    یزدم و از جام بلند شدم، حت  ی لبخند

 .بدخواب بشه دمیترسیقشنگش رو ببوسم؛ چون م

که    یباارزش  یش  مثل االن   کی بود،  و  دادم  دستش  از  بار 

 .محتاط تر شدم 

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۳پارت #

 .و از اتاق خارج شدم دمی رو پوش لباسم

 .رو روشن کردم   سماور

م  ساعت رونشون  و    یب  یب  دادم،یهشت  بود  برنگشته  هنوز 

 .ما رفته یکه بخاطر راحت دونستمیم

 .صبحونه رو آماده کردم  بساط
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ش  عسل، گوجه،  هرچ  ر یمربا،  م  ی زیو  فکر  واسه   کردمیکه 

 .گذاشتم ینیس ی و بچه هامون خوبن رو، تو نایسار

 .گذاشتم  ینیس  ی و به همراه شکر تو  ختمیر  ی استکان چا   دوتا

جا گرفته    یبه راحت  اتشیبزرگ بود که محتو  ی به قدر  ینیس

 .بودن

 .سمت اتاق رفتم به

 .هم گذشته بود میاز هشت و ن ساعت

  کش یگذاشتم و خودم نزد  نایصبحونه رو کنار سر سار   یِنیس

 .شدم

تو  دستم نوازشش   شونشیپر  ی موها  ی رو  آروم  بردم،  فرو 

 .کردم 

 ؟یخانوم  یشینم داریب-

 .به بدن خوش فرمش داد  یو قوس کش
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 .دیخوابیاوضاع شکمش به پشت م بخاطر

 .دیهاش رو مال چشم

 !امخسته  انیشا ی وا-

 !کن ولم

 .شکمش بردم و لمسش کردم  ریرو ز دستم

 ؟ی درد دار-

 .باال انداخت ییابرو

 !نچ درد ندارم-

 .دمیخند آروم

پاشو لباساتو بپوش، بعد صبحونتو بخور االنه که    گهیخب د-

 !برگرده یب یب

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۴پارت #



Page 1069 of 1249 
 

 .آن بلند شد کی

نه انگار دوتا بچه تو شکمش هستن، انقدر که آسون بلند   انگار

 !شد

 .نگاهم کرد متعجب

 .شد دهی به طرف ساعت کش چشمش

 .د یکش یغیساعت ج دنید با

 ؟ ی نکرد دارمیچرا زودتر ب-

 .رهی ام بگباعث شده بود خنده  اشافه یق دنِید

  ی اش، بدن کبود و سرخش و لبابهم گره خورده شده   ی موها

 !اشورم کرده 

 .اش فرو بردمشلخته  ی موها ی رو تو دستم

 .شدم داریخودمم االن ب-

 .به بدنش کردم ی ا اشاره
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 ؟ ی بد ی خوایبازم م  ای ؟ی ندار دنیقصد موش-

 .حرفم از کله اش دود بلند شد نیباا

به غلط    شبیدوست دارم بدم؟ د  ویچ  یچ  ؟یگ یم  ی دار  یچ-

 !کردن افتادم

 .باال دادم ییابرو تک

 ومد؟یخوشت ن یعنی-

 .باال انداخت ی ا شونه

 !نج اصال-

 .دمیرو جلو کش خودم

 .زمزمه کردم یگوشش به آروم ریز

 ؟یگفت یم یرفته چ ادتی شبوید-

 هوم؟ 

 بخورش  اوم
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 !بده جر

 !کن پارم 

 گفت؟یبهم م نارویبود ا یک

 !شه  یکیعقب جلوت    یخواستی که م  نا؟یبانو سار  ی نبود  شما

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۵پارت #

 .آن سرخ شد کی به

 !شده بود یجاش بلند شد، به لطف شکمش گردال از

 .دمیخند آروم

 !ی سگ دوست داشتن توله

 .انداخت ییجهش خودش رو داخل دستشو کی با

رفت لباس هاش رو    ادش ی  یبود که حت  دهیخجالت کش  انقدر

 .بپوشه
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 .ان گرفتخنده  دمی دیدوباره لختش رو م نکهیازا

نفر  االن رو  خودش  لباس   ادشیکه    کردیم   نیحتما  رفته 

 !بپوشه

سرم گذاشتم و پام  ر یدستم رو ز دم،ی همونجا دراز کش فتهیش

 .اومدنش بودم رونی پام انداخته منتظر ب ی رو رو

موها  کمی با  کرده  حموم  بود،  گذشته  بدن    سی خ  ی که  و 

 .اومد رون ی از حموم ب د یچکی زش مکه آب ا ی ابرهنه 

 .س حموم نکنه متنفر بود د از سکبع نکهیا از

س  ی موها و  سف  اهشیبلند  تن  آب    دهیچسب   دشیبه  و  بود 

 .دیچکیازشون م

 .دادی بهم هشدار م  نا یسار  تیبود اما وضع   دهیبهم چسب   آمپرم

 .چشم ازش گرفتم یسخت به

 .لب زدم ی آشکار  ی لرزش صدا با
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 .میصبحونه بخور ایلباستو بپوش ب-

 .تند سرش رو تکون داد  تند

 .انداختم ی جا ی به استکان ها نگاهم

  ام ی س دربسک  ی از حال و هوا  نکهیا  ی دهن افتاده بودن، برا  از

 :استکان هارو ب داشتم و گفتم

 .عوض کنم  نارو یا رمیمن م-

 .ام یم گهید کمی

 بخور  ریش کمی ام،یمن م تا

 بچه هامون و خودت خوبه واسه

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴۶پارت #

 نا یسار#

 .دم یخند زیر
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  کش یبتونم تحر  ی در همه حال  نکهی رو دوست داشتم، ا  نیهم

 .کنم

  ر ی وجودم سراز  ی وت تو حس خجالت و شه   شبید  ی آور  ادیبا

 .شدیم

کش  لبم دهنم  داخل  ساحل  دمیرو  کردم،   ی گشاد  یُو  تنم 

پوش  نیپوش  ی صلهحو به  و  نداشتم  ز  هی  دنیشلوار   ر ی لباس 

 .اکتفا کرده بودم 

باردار  نیا  ی تو نم  ی حالِ  اس  نهیس  خواستمیهم،  رو    ر ی ام 

 .بکنم نیسوت

 .تشک پهن شده نشستم ی رو

من و   ی تشک هم شاهد عشق باز  نیا  دم،یرو روش کش  دستم

 !بود انیشا

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .دمی نفس نوش کیرو که سرد شده بود   یمحل ریش
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 .خورمیم وانیتا االن، هرروز سه ل میاول باردار از

قو  خوادیم  دلم هام  دن  ی بچه  کمانیب  ایبه  رو  ی.   ی عسل 

 .دمیدهنم بردم و مک ی و انگشتم رو تو   ختمی انگشتم ر

 .عسل رو دوست داشتم  یِنیریش

سرم رو بلند کردم و با عشوه دستم   ان،یشا  ی صدا   دنیشن  با

 .رو از دهنم درآوردم

 خانومم؟ ی خورد رتویش-

 .زدم ی لبخند

 .عسلم خوردم کمیآره، -

 !ی که منتظر شوهرت موند یبه به، مرس-

 .رو تا بناگوش باز کردم شمین

ها  دستم بچه  مثل  و  کردم  قفل  پشتم  م  ییرو   خوانیکه 

 :کنن گفتم هیاشتباهشون رو توج
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 !که نخواستم بخورم، بچه هات مجبورم کردنمن -

 .باال انداختم ی ا شونه

 !دوتا سؤال جواب بشن نه من نیا دیبا-

 نشستیکه م  یبه دست جلو اومد و درحال   ینی زد، س  ی لبخند

 .لب زد 

 !نوش جونتون-

 .هوا واسش فرستادم  ی تو یبوس

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴7پارت #

 .حلقه کردم  انیشا ی رو دور بازو دستم

 .میباغ اومده بود به

 .جون یب یب ِیاجداد باغ 
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  زها یچ  یلیاما االن خ  زدم،یو قدم م  ومدمیم  نجایبه ا  هرروز

 .کردنی فرق م

 .بودم که عاشقشم  یکنار کس االن

 .کردمی درخت ها حرکت م  ونی که دوستش دارم م   یکس  کنار 

بو  ی بو بو   ی درخت،  و  عج   ی خاک  ها  سبزه  و  ها   بی برگ 

 !دلچسب بود

 .خم شد و کنار گوشم لب زد یکم

 !شهیتو نم یبه قشنگ  نجایا-

 .به خنده کش اومد  لبم

من کنار تو    یشگ یو هم  یآرامش واقع  یآرامش داره، ول  نجایا-

 !بودنه

اش مردونه   ی رو دورم انداخت و بازوم رو با دست ها  دستش 

 .فشرد
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 شد؟ یم یچ یزبونو نداشت نیا-

 !کردمیبشه؟ زبون تورو قرض م یچ ی خوای م ،یچیه-

 .زد  ی شخندین

 من که االن زبون ندارم، به جاش زبون تورو بخورم؟  یعنی-

 .. بدنم مور مور شدختیر ی هر دلم

 .به پهلوش وارد کردم  یآروم ی آرنجم ضربه  با

 !زهرمار منحرف، از اوناش نه -

 ؟ یپس از چ-

 .و باهمون خنده لب زدم  دمیخند طونشی لحن ش به

 !یچی ارپ-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴8پارت #

 .پهلوم نشست ی رو  دستش
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  ز یفضا دل انگ  نیا  ی تو  ی رنگ  ی رنگ  ی پرنده ها، پروانه ها  پرواز

 .بود

 .دیپشت بهم چسب از

 ی دست  ی دادم و دستم رو رو  انیام رو به بدن بزرگِ شا  هیتک

 .که دور کمرم حلقه شده بود گذاشتم

و حالم رو عوض    شدی گردنم پخش م  ی داغش تو  ی ها  نفس

 .کردیم

رو   چشمم ها  ی رو  لب  گذاشتم،  رو  ی هم  گردنم   ی داغش 

 .نشست

بلند   انیشا  ی زده  جانی ه  ی به شکمم خورد که صدا  ی لگد

 .شد

 !لگد زدن بچه هام -
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.  کردی بود که لگد توله هامون رو حس م  ی بار  نیسوم  امروز 

از دستشون    یو گاه   خوردنیوول م   ی ادیکه بچه ها ز  قتایحق

 .شدمیم یعاص

 .زدم ی لبخند

 .ام لگد زدن-

 .داد  رونیرو پرصدا ب نفسش

 .به خودش فشردتم شتریب

 ازت ممنونم -

 .باال انداختم ییابرو

 بابتِ؟ -

 !تیوجودت، همه چ-

 .لبم نشست  ی رو ی لبخند

 .دادم هیاش تکشونه ی و سرم رو رو دیلبم کش ی رو رو زبونم
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 !انیباشم شا با تو  مویکل زندگ خوامیم-

 .د یگلو خند ی تو

 !قشنگه که خوشبحال من که عاشقتم نقدیعشقت ا-

 .دمی صدا خند با

 !یخوش حرف یلیخ-

 .دیشونه ام رو بوس ی رو

 !یستینه که تو ن-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۴9پارت #

 .باال انداختم ییابرو

 .بودم داده  انیرو به شا امه یبودم و تک رهی به رو به رو خ 

 .دمیکش یقیعم نفس
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که    یو آغوش گرمش، آرامش مطلق بود؛ آرامش  تیپرامن  بغلِ

 .دیرسی هم به پاش نم  ایتموم دن

طور  کنار ها  ی گوشم،  نفس  الله   ی که  به  گوشم   ی داغش 

 :لب زد  کردی برخورد م

 ؟ یکنیفکر م یبه چ ی دار-

 .دم یپا چرخ ی پاشنه  ی جدا شدم، رو ازش

 .کنمی آغوشت که قابل پرستشه فکر مدارم به تو و  -

 .به روم زد  یقشنگ لبخند

مردونه    ی دست ها  ی رو دراز کرد که منم دستم رو تو  دستش

 .و گرمش گذاشتم

 .داد رونیب قی رو عم نفسش

 تهران؟ میبرگرد یک-

 .دیپرکش هوی لبخندم
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 .روستا و آدم هاش عادت کرده بودم  نیا به

 .یو گل یب یاز ب ی واسم سخت بود، مخصوصا دور کندندل 

 :گفت دیالعملم رو که د عکس

م  یب  یب- خودمون  با  م   م یایم   یگاه  م،یبریرو    ای  م یزنیسر 

 ان یدوستات م 

 .کرد و باالخره ادامه داد  یمکث

 بود؟  یام مثال، اسمش چ-

 !شتیپ  ادی! اونم میگل آهان

 .تکون دادم ی سر

 اد؟یمجون خودش گفت باهامون  یب یب-

 .نه تکون داد یبه معن ی سر

 !شهیم  یراض ینه ول-

[11.08.21 14:17] 
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 ۴۵۰پارت #

 بشه اخه؟  یراض  چطور

 ی سپر   نجا یا  شی که تموم خاطرات و نوجوون  ی ا  یب  یب  اونم

 .شده

روستا   نیا  ی جون باشه تو  یب  یب  ی جا  یهرکس  ست؛ین  ممکن

 .و حق کامال بااون بود خوردیتکون نم

رو، با شهر پر دود و شلوِغ   یپاک  نیبه ا  ی آب و هوا  چکسیه

 .کنهیتهران عوض نم 

 .کردم و لب زدم  زیرو ر چشمم

 ؟ یچطور انقدرمطمئن-

 .باال انداخت ی ا شونه

 ؟ ی مگه به من اعتماد ندار-

 .حدقه چرخوندم  ی رو تو چشمم
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هاشه.   یخوش  ادآور ی  نحا ی. آخه ادونمی خب؛ چه م  یدارما، ول-

 اد؟ یچطور ول کنه ب 

 .د یگلو خند ی تو

اون مکان   گهیها؛ د  یاز نظر عاطف  ،ینداشته باش  ی زیچ  یوقت-

. االن حس اون به من و تو مثل مادره، همونطور که  یمونینم

دخارش دوست  اونم تورو مثل    ی تو اونو مثل مامان دوست دار

 !داره. به من اعتماد کن

 .رو باز وبسته کردم چشمم

 !هم آسون ی لیکردن آسون بود، خ  اعتماد

 .آغوشش پرت شدم  ی که تو  دیروکش دستم

 .دیخند آروم

 !حناق، انقدر نخند  ی ا

 ده؟ی ام م جنبهی ها کار دست دل ب دنیخند نیا دونهینم
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تو  دستم و  کردم  دور گردنش حلقه  درندشت   نیا  ی رو  باغ 

 .سپردم انیخودم رو به آغوشِ شا

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۱پارت #

 .میزدیقدم م گهیدست همد ی تو دست

برگرد  میخواستیم ب  م یبه خونه  به  رو  جون    یب  یو موضوع 

 !اما تنها نه میبر نجایاز ا میخوایمکه   میبگ م،یبگ

 .میبر ی پنج نفر  میخواستیم ما

 .لبم نشست  ی رو ی لبخند

 خورنی بغلم وول م  ی توله ها تو  نیا  گهیتا دو ماه د  نکهیا  از

 .دادیبهم دست م یحس خوب

 !جوجه ی خند یچقدر م-

 .نامحسوس باال انداختم ی ا شونه



Page 1087 of 1249 
 

 .دارم  جانیه  قتشیحق-

 .رو فشرد، لبش رو کج کرد و لب زد دستم

 بابتِ؟ -

 .لبم نسست ی رو ی گنده ا لبخند

  جانیفسقال تو بغلمونن ه  نیا گهیدوماه د  نکهی، اخب عشقم-

 مگه نه؟ خواد؛یم

 .ستادیا  ه یثان کیو  دنی باال پر ابروهاش

 دوماه؟-

 !پ ن پ، دوسال-

 .حدقه چرخوند ی تو چشم

 کردمت؟  شبیفقط دوماه مونده و من د یعنی-

دهن بازکنه و من رو ببلعه، از خجالت نه ها    نی زم  خواستمیم

 .انیخنگ شدن شا ی درجه نیبلکه از ا
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 .اممن زنده  د یهو اومده بود و فهم کیحق داشت،  البته

جا  اگه عادت   انیشا  ی من  خودش  وجود  به  بودم  بودم 

 !گهیچه برسه به دوتا بچه د کردمینم

 !حال که من رو قبول کرده، شاهکاره   نیاون باا االح

 .هامون زد ین یلگدو ساالرت به ن نی اول زم،یآره عز-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۲پارت #

 .د یگلو خند ی تو

 .میجون پا تند کرد  یب  یرو فشرد و باهم به طرف خونه ب  پهلوم

 .بهت داشت انیته صورت شا هنوز

 !شهیهنوز باور نکرده بود پدر م ؛ییاله

 .دم یخند زیر

 .میستادیدر ا ی جلو
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 .زنگ رو فشرد انیشا

اومدم"  ی صدا ب  "اومدم   یی با همراه لغزش دمپا  یب  یگفتنِ 

 .بلند شد شی کیسبزرنگ و پالست ی ها

ق  در تو   یب  یب   ی ده یخم  ی افه یبازشد  در   ی جون  چارچوب 

 .شد انینما

 جوونا نیخوش اومد-

 :گفت رفتیدر کنار م  ی که از جلو  یدرحال

 !داخل نیایب-

تا سرمون   میشدیکه خم م  یو درحال میبه روش زد  ی لبخند

 .میکرد  ی به سقف در نخوره، تشکر

 .میداخل خونه رفت به

 ه؟یجون چ یب  یجواب ب نمیداشتم بب استرس

 .دمیکش یقیعم نفس
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 .دادم هیتک یو به پشت نشستم

 :جون گفت یب یروبه ب مقدمه،یب انیشا

 .تهران میبر میخوایما م نیبب ،یب یب-

 .چشم هاش غم نشست ی کردم تو حس

 .ادامه داد  انیشا

.  میپنج نفره بش  ی خونواده  میخوای . می ایتوهم ب  میخوایما م-

تو بشو    م،یندار  ویکه ما کس  یدونی م  م،یکن  یزندگ   گهیدباهم

 !مادربزرگ بچه هامون

 .خرمن موهاش فرو برد  ی رو تو  دستش

 .میزنیسر م نجایا میایم ی هروقت بخوا-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۳پارت #
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ب  برخالف راض  یب  یتصورم،  که    یجون  کرد  قبول  و  شد 

 .ادیباهامون به تهران ب

 .کردمی چمدان هارو جمع م داشتم

 .میخبر رو بهش بد نیو ا  میبر یگل  شیشد غروب پ قرار

 .شهی خبر ناراحت م نیا دنیکه با شن دونستمیم

 ن یو غمگ  شونی جون هردو پر  ی ب  یچرا؟ هم من هم ب  دروغ 

 .میبود

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 دخترم؟  ی هاتو جمع کرد لهیوس-

پ   با اگه  برگشتم،  سمتش  به  م  شش یلبخند   بودمی ناراحت 

 .شدی مطمئناً ناراحت تر م

 ؟یجون، توچ یب یآره ب-

 .دیکش ی آه مانند نفس
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 .آره جمع کردم -

 .اومد و کنارم نشست جلو

 م؟یریم یکِ-

 .باال انداختم ییابرو

 !نگفت؟ انیشا-

 !نه-

 .رو گرفتم  دستش

 .میری فردا صبح م-

 .چوندی رو پ شی روسر ی گوشه

 .نکردم یخداحافظ یانقدر زود؟! اما من هنوز از کس -

 .دستم گرفتم  ی رو تو  دستش

توهم تااونموقع   م،یکنیم  یخونه رو اوک  ی کارا  میریخب ما م-

 ؟ی نجوری. خوبه ایکنی م یخداحافظ
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 .تکون داد  ی سر

امون تنها خوبه که خودمون و بچه   دم،یدستش رو بوس  ی رو

 .ستین

نذاشت   ی ب  یب  یمرس- خودمون   یجون،  مثل  هامون  بچه 

 .بکشن یکسیب

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۴پارت #

 .ارزش داشت ایدن هیجون، واسم  یب یب کارنیا

دن  بچه داشتن،    ی ای هام  مادربزرگ  اونا  االن  و  بودن   ه یمن 

 .نهیشی هم به دل م یلیمادربزرگ مهربون که خ

بازم   ینیکه اگه ساعت ها هم کنارشون بش  هییهارزنیاون پ   از

 !یشیزده نمدل 

 .دمیلبم کش ی رو رو زبونم

 .بود  یجون نگاهش بارون یب یب
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 .وردمناراحت بشه اما باالخره به زبون آ  دمیترسیبود، م  سخت

 ارت؟ یز میبر ی خوایم-

 .داد رونیرو ب  نفسش

 .رمیتنها م کشونم،یشمارو اونجا نم -

شا  ی سر دادم.  عشق  خواستیم  دیتکون  اول   یبا  از  که 

 .از دستش داده و االنم عزادارش نشسته تنها باشه  شیجوون

 .ی هرجور تو بخوا -

 .د یاش لرز چونه

 .از جاش بلند شد یسخت به

 .برم گهیمن د-

 .تکون دادم ی سر

چمدون رو بستم و   پیو ز  دمی کش  یاتاق خارج شد، نفس  از

 .که لباس بچه توش بود گذاشتم کم،یکنار چمدون کوچ
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 .بلند شد انیشا ی صدا

 ؟ یخوب یب یسالم ب-

 .گرفته و بغض زده بود یب یب ی صدا

 .نیبش ای ب ی سالم پسرکم خوش اومد-

 خ شده؟ قشنگت سر ی خانم، چرا چشما یب یبه چشم ب ی ا-

عز  یب  یب دوستش   زتریواسمون  واقعا  و  بود  شده  قبل  از 

 !میداشت

 .رو کتمان کنه بلند شد  تیواقع  خواستیکه م  ،یب  یب  ی صدا

 !گرد و خاک رفته توش دیشا دونم،ی... نمینم-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۵پارت #

 .انداز شد نیگوشم طن  ی تو انیبم شا ی خنده  ی صدا

 .اکتفا کرد "باشه"به گفتن  و
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 .ستیحالش خوب ن یب ی ب میدونستیم

 .بودیبود، اما حالش کنار ما خوب م یخودخواه  دیشا

 .میدرهمه حال، هواش رو دار ما

 .زبودیعز یلی اما اون واسمون خ دونستینم

 .که حد نداره ز یعز ی حد به

 .اتاق رفتم یطرف خروج  به

 .زد  ی لبخند دنمیبا د انیشا

 !بانو ی به به سار-

 ؟ی رخ جذابتو نشونم داد  باالخره

 .دم یخند زیر

 !بله-

 :به طرف آشپزخونه برم گفتم خواستمی که م  یدرحال

 ارم؟ یب ی چا-
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 "آره"گفتن  هردوشون

 !یب یآماده بود، آخ دمت گرم ب  ی چا

 .ختمیاستکان ر  ی هارو تو ی چا

  د یچی شکمم پ  ی که تو  ی رو بردارم اما با درد  ی نیس  خواستم

 .خم شدم و دستم رو به شکمم بند کردم

 .درد داشت و دردش طاقت فرسا بود شکمم

 !یلعنت

 .دردها تموم بشن نیا کاش

و    دمی اون حالت خم شده موندم، خودم رو باال کش  ی تو  یکم

 .به دست وارد هال شدم ینی درهم شده، س ی باهمون چهره 

 .نطوری هم هم انیفکر بود و شا ی تو یحساب یب یب

 .نشستم وسطشون
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 ی چا  ی جون گرفتم، از قبل شکر تو  یب  یب  ی رو جلو   استکان

شکر    خته یر دوقاشق  تنها  و  بود  متنفر  قند  تز  چون  بودم. 

قند    ی شکالت رو به جا  ایهم نقل    یگاه  خورد؛ی و م  ختیریم

 .کرد ی استفاده م

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵۶پارت #

 .زدنینم یحرف   چکدومیه

 .اومدیسکوت بدم م  از

 .رو برداشتم و جلوش گذاشتم انیاستکان شا دم،یکش ینفس

 .رو وسطمون گذاشتم قند

  کردم،یکه فوتش م  یخودم رو برداشتم و درحال  ی چا  استکان

 .ردمازش رو خو یقُلپ

 !بود و خوشمزه داغ 

 .بلند شد یب یگر باعتراض و سرزنش  ی صدا
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 ست؟ یداِغ داغ نخور خوب ن ویچند بار بگم چا-

 .گذاشتم ینیس ی و استکان رو تو دمیخند ی نخود

مهربون- و  قربون خودت  م  اتی آخه    ذارم یبشم، چشم چشم 

 .خورمیسرد شه بعد م 

 .به روم زد ی لبخند

 !کشمایگوشتو م ی دفعه بعد-

پارادوکس    هیفرق داشتن،    ی خم شدم، کالم و چشم ها  یکم

 !قشنگ

 !پر از محبت ی و چشم ها ی دی تهد لحن

 .دمیگز یرو به آروم  لبم

 .وجود نداره یجون، دفعه بعد یب یچشم ب-
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با  ی چا  از و  بود  بد  اما خب واسم  بودم  حرف   دیسرد متنفر 

  وث یدوتا د  ی لگومادرم و ا  گهید   یناسالمت  شدم،یگوش کن م

 !کوچولو

رفت و از    نیبخارش از ب  یسرد شه، وقت  ی تا چا  ستادمیا  یکم

 .دم یرو نوش  ی سرد شدنش مطمئن شدم پا

 !دهیبود، انگار سالهاست که من رو ند رهیبهم خ انیشا

ها  از م  ی نگاه  ذوق  که    نیمثل هم  کردم،یپر عشقش  االن 

 .درحال غش کردنم یشده و من هم ازخوش امره یخ

 .برپا بود یباسنم عروس ی تو درواقع،

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵7پارت #

 .میبود ستادهیا یگل  ی خونه ی جلو

 .نجاستیبودم االن اشکان ا مطمئن
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دل و دماغ داره که از عشقش    گه ید  تی بعد از محرم  یک  آخه

 .دور باشه

 .وارد کردم یباال رفت و چند ضربه به درِ چوب دستم

 .نگذشته بود که در باز شد ی شد و چند  دهیشن  ییپا ی صدا

لبش بود،  ی که خنده رو یاشکان، درحال ی افهیباز شد و ق  در

 .آشکار شد 

لبخندش رو حفظ کرد. نظرم به لبش جلب شد،    دنمونید  با

 !قرمز نبود؟ ی ادیلبش ز

 .نیسالم خوش اومد-

 .میداد   یسالمش رو به گرم جواب

 :کنار زد و گفت  ی رو کم خودش

 .خانم همراه شوهرش اومده   نایجون و سار  یب  ی خانوم، ب  یگل-

 .خانوم گفتنش پر بود از عشق و خواستن  یگل
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 .بهم دست داد یحس خوب  "شوهرش"گفت همراه  یوقت

 عشقت شوهرت باشه؟ هنکیواالتر از ا  یچه حس آخه

 .میکرد که وارد بش  تعارف

 .انیجون رفت و بعدش هم من و شا یب یب اول

 ز یتم   یرو به تازگ  نجایکه ا  دیفهم  شدی بود و م  سیخ   اطیح

 .کردن

 یب  یاول ب  لبخند زنان جلو اومد   دنمونیبود، با د  ستادهیا  یگل

 .و بعدش من رو بغل کرد

 .نیسالم خوش اومد-

تو  رژلبِ لوچه  ی سرخش  و  اثبات لب  و  بود  اش پخش شده 

 !تندشون بود  شی آت ی کننده 

 .دمی رو به دندون گرفتم و خودن رو جلو کش لبم

 :گوشش پچ پچ کنان گفتم ریز
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 !اترژ پخش شده  ی جون فدا-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵8پارت #

 .دیاز رخسارش پر رنگ

 .زد ی صورتش، به قرمز دیسف رنگ

و حرص  لبش  برد  داخل دهنش  اشکان  یرو  که مشغول    یبه 

 .شد رهیبود خ انیبه شا ییخوش آمد گو

زده بود و لباسش کج و کوله   رون ی ب شی فرش از روسر ی موها

 .به هم گره خورده بود نشیشده بود، بند سوت

 .شد رهیخ بهم

 .کنم  یکن برم سر و وضعم رو اوک  ی کار،  نگام نکن  ی نجوریا-

قهقه    کردمیم  ی که سع  ی هم گذاشتم و درحال  ی رو رو  چشمم

 :ام بلند نشه گفتم



Page 1104 of 1249 
 

ب- تا  آشفته   یب  یبرو  وضع  متوجه  هم  نکنه  جون  نشده،  ت 

 !چقدر تنده؟ شتونیبدونن ات انیو شا ی ب یب ی خوایم

 .حال خودش بود ی تو یب یب

وارد خونه شد و خودش رو   یشک یتکون داد و ف  ی سر  یگل

 .داخل اتاقش پرت کرد 

 .رفتم، دستش رو گرفتم و لب زدم یب یطرف ب به

 !ی حالت خوبه؟ نکنه واسه اومدن باهامون آشفته ا-

 .دستم گذاشت ی رو رو اشگه ید دست

خدا    نکهیاز ا  یبودم درسته آشفته ام ول   نجایا  یخوبم، از بچگ-

 !صالح داده خوشحالم ی تا بچه بهم دوتا نوه و دو

 .به حرفش زدم یگرم لبخند

  ا ی مامان و مامان بزرگ دن  نیجون، بخدا بهتر  ی ب  یفداتشم ب-

 !یشیم
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  ی داشت برا  دی گفتنش ترد  ی بهم نگاه کرد، تو  ی دفعه ا  کی

 .دستش رو فشردم نیهم

 ؟یب یب شدهیچ-

 .به اطراف انداخت نگاهس

صدام    ی نطوریا  یداغ تو دلم مونده کس  نیبهم بگو مامان، ا-

 .کنه

رو از   ی قشنگ  نی غم وارد صورتم بشه، چرا خدا زن به ا  نذاشتم

 .داشتن عشق و بچه محروم کرده

 .دمی رو بوس  دستش

 چشم مامان-

[11.08.21 14:17] 

 ۴۵9پارت #

روستا بود و    یاهال  یب  ینبود، اون ب  یب  یواسه من ب  گهید  اون

 .من مامان بود ی برا
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 !کم نذاشته، کم نبود ی مادر از

 .دی اسم مامان چشم هاش برق زد و چونه اش لرز دنیشن با

 .تو بشم دخترکم ی من فدا یاله-

 .به روش زدم  ی لبخند

 .داخل میبر ن؟یسادیچرا هنوز وا-

 :تکون دادم که گفت ی اشکان سر ی باصدا

 !کجاست؟ یگل ،یراست-

تو   چشمم رفته   ی رو  که  بگم  خواستم  و  چرخوندم  حدقه 

 :شدم و گفتم  مونیشاهکارتو پاک کنه اما پش 

 .داشت، رفت اتاقش  ی کار-

 .گفت ی باال انداخت و باشه ا ییابرو اشکان

 .میباهم وارد خونه شد هممون

 .میبود، نشست زیتم خونه
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و درد   کردیم  تمیاذ  یدادم. شکمم حساب  یام رو به پشت  هیتک

 .گه گاهشون باعث شده بود خسته بشم ی ها و لگد ها

شدن خوبه، اما درد هم همراهش هست؛ هم درد داره    مادر

 !هم لذت 

 .مثل لبو وارد هال شد  یبا صورت  یاتاق باز شد و گل درِ

 .لب زد چرخوندیم نمونیکه نگاهش رو ب یلبخند درحال  با

 !نیصفا آورد ن،یاومدخوش -

 .می زدم، همه تشکر کرد ی لبخند

 .مشغول حرف زدن بودن انیو شا اشکان

 .به دست از آشپزخونه دراومد ینیس یگل

  ی خوش طعم گل  ی ها  ی چا  ی دلم برا   یبود حت  نیا  قتشیحق

 .نجایمهربون و خونگرم ا  ی چه برسه به آدما شدی تنگ م
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 ی زیما به چفکر بود. حت  ی هم تو  یب  یب  دم،یکش  یقیعم  نفس

 .کردی فکر م کردم،ی که من فگر م

[11.08.21 14:17] 

#part460 

 .تعارف کرد انیرو به اشکان و شا ینیس یگل

رو    ینیخم شد و به تعارف کرد زنگ در زده شد، س  کهن یهم

 .به سمت در بود  یکوتاه  "دیببخش "بعد از    یازش گرفتم و گل

برا  یاشکان ب  ی که  به  دوباره   زی خ  مین  رونیرفتن  بود  شده 

 .نشست

  ی تو  یمامان گل  ی از استکان هارو برنداشتم که صدا  یکی  هنوز 

 .دیچی پ  اطیح

  .زمیسالم عز-

 :با ذوق گفت یگل

 .میسالم مامان جون، مهمون دار-
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 :کنجکاو گفت جهی خد خاله

 ه؟ یواقعا؟ ک-

 :و گفت د یخند زیر یگل

 نایجون ا یب یب-

 .دمیخند آروم

خواستم    جهیگذاشتم و با ورود خاله خد  ینیس  ی رو تو  استکان

خودش رو به من رسوند و دست هاش بند   عیبلند شم که سر

 .شونه ام شد

 .حال انقدر بلند نشو نیباا زم،یعز نیبش-

 .زدم  ی لبخند خجول

 .آشنا شدم ییآدما  نیخوب بود که با همچ چقدر

 .بودن ستادهیسرپا ا انیو شا اشکان

 .بعد به مردها سالم کرد یب یاول به ب جای خد خاله
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 نشست یم  یب  یکه داشت کنار ب  جه یرو به طرف خاله خد  سرم

 :برگردوندم و گفتم

 عمو اصغر کجاست؟-

 .زد  ی لبخند

 اد یم گهید کم ی نه،یسر زم-

 .رو به لبم گرفتم ی گفتم و چا یاهان

 ی مشغول حرف زدن شدن، گل  جهی جون و خاله خد  یب  یب

 :ازم گرفت یشگونیکنارم نشست و ن

 ؟ییتنها نیکرد کاریاون شب چ-

  ش ی دستم گرفتم. گرم  ی استکان رو تو  دم،یطرفش چرخ   به

 .دادیبهم م یحس خوب

 !نیکردیخوب خوب، از اونا که شما امروز م ی کارا-

[11.08.21 14:17] 

#part461 
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 .لبو سرخ شد مثل

 یخوردن   شد،یم  دیسرخ و سف  ی نجوریا  یمعصومش وقت  صورتِ

 .از پهلوم گرفت یکیکوچ شگونی و ن دیکش یقیبود. نفس عم

 .گرفتم شگونی متقابال پوست رونش رو ن منم

 !ی سار  هیآخ آخ، دستت چه سنگ-

 !میجونم خوش یمنم با اش  ن،یخوبه به کاراتون برس خوبه

 .دخترک گرد شد نیا ییایحی از ب چشمم

 !یچقدر پررو بود لعنت خدای ا

 .نازک کردم  یچشم پشت

 .تشت آب هم روش هی ،ی قورت داد ارویح-

 .باال انداخت ی و شونه ا دیخند زیر

کن- مهمه  م،یچه  ش  م یبگ  ی زیچ  میخوایش  به    طنت یکه 

 !من ی بانو میاوریهمسرمان را به خاطر ب
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 .پهلوش وارد کردم ی ا ضربه

 هی چه حرف  نیا دهیزهرمار، ورپر-

 .دیخند آروم

 !بانوعه یحرف گل-

 .بلند شد جهی خاله خد  ی بگم که صدا  ی زیچ خواستم

 زدلم؟ یحالت بهتره عز -

 .صورتم پخش شده بود کنار زدم  ی از موهام رو که تو  ی ا  طره

بعض- فقط  خوبه،  حالم  شکرخدا  جون،  خاله  وقتا   یممنون 

  ی ن ی. زانو دردم هم بخاطر سنگرنیگی شکمم و پهلوهام درد م

 .وزنمه

 .نگاهش رو به چشمم دوخت خاله

 ان یبزور خودشون م گه یماه د ه یاز شکمت معلومه بچه ها تا -

 !رونیب
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 .باال انداختم ی ا شونه

 !سخته ی ادیاز خدامه، ز واال-

[11.08.21 14:17] 

#part462 

 .مهربون و مادرانه لبخند زد خاله

خد  ی صدا  با خاله  گفتن    جهی در  با  و  شد  بلند  جا  از 

 .از هال خارج شد و به طرف در پا تند کرد "ی دیببخش"

 .گفتن آقا اصغ بلند شد ااهللی ی صدا

شد  همه بلند  جا  هم  میاز  مثل  شکمم،  لطف  به  من    شهیو 

 .نفر بلند شدم نیآخر

 !د یخوش اومد دی نیبش دییبفرما-

 .بود یاصغر مرد مهربون و رئوف آقا

  .اومدنیبه هم م جهیکه با خاله خد الحق 
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اومد   رونیخوشرنگ از اشپزخونه ب  ی چا  ینیخانوم، با س  یگل

 :و گفت

 !یخسته نباش ی سالم باباجون خوش اومد-

 ی که گل یاصغر سر بلند کرد و با لبخند پدرانه اش، درحال آقا

 :رو جلوش گذاشت گفت ینیس

 !ی د یممنون جانِ بابا، زحمت کش -

 .دیاصغر اقا رو بوس ی و خم شد، لپ ها د یخند زیر یگل

 .بابا جون، نوش جونت ه یچه حرف نیا-

  ده یکنار کش   یگل   ی لحظه هم از رو  کیاشکان    ی فته یش  نگاه

 .شدینم

 .کرد ی آقا سرفه ا  اصغر

 ؟ی گم کرد  ی زیاشکان باباجان چ-
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انداخت   نییکه متوجه حرف آقا اصغر شد سرش روپا  اشکان

 :گفت ی خفه ا ی و با صدا

 !نه پدر جان-

 .کرد یو ذوق م  دیخندیاما همه ش م یگل

 .کرد انیصغر رو به شاا آقا

 !ی خوش اومد چه خبر جوون  گهیخب د-

ها  انیشا حرف  به  کردن  شروع  مرد،  هرسه  و  کرد    ی تشکر 

 .مردونه که واقعا حس ندارم بگم

 شد حرف؟  دنیحرف درمورد فوتبال و ترامپ و با آخه

 !ن یکنه، هم  بتیغ  دیبا آدم

 به به

[11.08.21 14:17] 

 #part463 
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 .کنارم نشست یگل

دختر    نیدادم، محو تو اشکان بود، خداوندا؛ ا  هیتک  یپشت  به

 !قشنگ مجنون شده

 .تا نخندم و گاف ندم دمیرو گز لبم

 دونستمیکه م  ی حدقه چرخوندم و با ارنجم، درحال  ی تو  چشم

 .به پهلواش ضربه زدم رهیگی االن دردش م

 !پسرِ رو ی خورد ی هو-

 .و دستش رو به پهلوش بند کرد دیرو گز  لبش

 !شوهرمه گه،ید  ستیپسرِ ن-

 .زدم ی لبخند

 !اِ؟ پس خوب نگاهش کن-

 :رو تا بناگوش باز کرد و گفت  ششین

 چشم چشم-
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وضع  دمیکش  یپوف بخاطر  و  بود  سررفته  بدجور   تمیحوصلم 

 .بودم حوصلهیب

  ی حرف زدن با مهمونت زل زد  ی جا  ،ی سرت مهمون دار  ریخ-

 !به شوهرت

 .دی باال پر ابروهاش

 مهمون بانو؟ یگیعه به خودت م -

 .باال انداختم ی ا شونه

 !خدا بیخب حب-

 :و گفت دی. خودش رو جلو کشدیخند آروم

 خودته ی خونه ،ی تو صاحب خونه ا اینه با -

 .باال انداخت ییابرو تک

 نه بابا؟ -

 .کش آورد تونستیکه م ییرا تا جا دهنش
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 !اگه دروغ بگم نایبه جون سار-

 .واسش نازک کردم یچشم پشت

 !بذار بچه   هیاز خودت ما-

[11.08.21 14:17] 

#part464 

هممون    یگل  دم،یکش  یقیعم  نفس و  بود  آورده  عصرونه 

 .میخورد

ها  داشتم روم  ی ظرف  سفره   یوگل   شستمیعصرونه  درحال 

 .دیجون به گوشم رس یب یب ی پاک کردن بود که صدا

 .میخبر بد هیکه بهتون  میاومد نجایدخترم ا  جهیخب، خد-

 :گفت جهی خد خاله

 ی ب یجانم ب-

 یب  یب  ی ره یو مردها خ  دیدست از سفره پاک کردن کش  یگل

 .جون شدند
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 .رو داخل دهنم بردم لبم

 ه؟یهاشون چطوربودم عکس العمل  کنجکاو

 :گفت  یب یب باالخره

 .می به تهران بر می گرفت میتصم-

م  ان یو شا  نایسار تهران  به    گه یهفته د  هیو منم    رنیامروز 

 .رمیم

 .دمی رو آب کش وانیل  نیآخر

 .سکوت کرده بودن همه

 .اصغر سکوت رو شکست آقا

 ؟یب یب نی ریم یچ یعنی-

 م ی زنیبهتون سر م  نجاست،یکارش ا  انیپسرم، شا  میبر  دیبا-

 !تهران سفر نیایشماهم ب

 .به سمتم اومد   یاشک  ی با چشم ها  ی آب رو بستم که گل  ریش
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 .زد یآغوشم انداخت و هق ی رو تو خودش

 نا؟ یسار گهیم یداره چ یبیب-

لب    لبم و  بردم  فرو  رو موهاش  بردم. دستم  رو داخل دهنم 

 .زدم

 .میهم  شیر  خینگران نباش تا آخرش ب م،یا یزود به زود م-

 .دیخند آروم

 !یتو تاج سر من -

 .دمیسرش روآروم بوس ی رو

 یمن  زیتوهم عز-

[11.08.21 14:17] 

#part465 

جون   یب  یدستم گرفتم و دست ب  ی رو تو  کمیکوچ  چمدونِ

 .دم یرو بوس
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 .شهیروستا تنگ ن نیا ی تموم آدما ی برا دلم

م  زش یانگدل   ی هوا  ی واسه   دلم اشهی تنگ    دم،یخند  نجای. 

 .دم یدرد کش نجایعشق گرفتم، ا  نجایکردم، ا هیگر نجایا

 .من بود ی ها  یها و خوش  یروستا شاهد تمام سخت نیا

 !یب یمواظب خودت باش ب-

 .رو مهربون فشرد دستم

 .مامان یقرار شد بگ-

 .دمیخند آروم

 چشم مامان-

 .رو دوطرف صورتم گذاشت و خمم کرد  دستش

 .دیصورتم رو بوس ی رو

 .من ی هاخدا به همراهتون بچه-
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پر از محبت   ی از خونه  انیبه روش زدم و همراه شا  ی لبخند

رو گرفتم، در رو    انی. دست  شامیج شدمامان و روستا خار

 .شدم نیواسم باز کرد و سوار ماش

 .رو دور زد و سوار شد نیرو بست ماش  در

دادم.    رونیب  قیروستا دوختم، نفسم رو عم  ی رو به ورود  نگاهم

 .و وحشت زده بودم دهی اومدم ترس نجای که به ا ی روز

 .مامان رفتم و اونجا موندگار شدم  شیپ

 خانمم؟  یهست ی توچه فکر-

 .ختی ر  نییاز چشمم پا یاشک قطره

ا  ی روز   نیاول  ادی- ترس  نجایکه  افتادم،  و    دهیاومدم  بودم 

 !سرگردون

 :و گفت د یتک تک صورتم چرخ ی تو نگاهش

 !ادی اخم به ابروت ب  ذارمی روزا، نمتموم شدن اون-
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 .گوشه لبم به لبخند باال رفت   دم،یرو گز لبم

 یکه هست  یمرس-

 .دیدستم روبوس ی رو

 !من ممنونم که شمارو دارم -

[11.08.21 14:17] 

#part466 

 .شدم  ادهیپ  نیماش از

 !پاک روستا کجا ی و پر از دود تهران کجا و هوا ف یکث ِیهوا

 .شدم رهی به آپارتمان رو به روام خ دم،یگز لب

 .دی ارزی م نجایروستا به ا یو نقل یکاهگل  ی هاخونه

 .د یکشیروستا پر م ی تهران بودم اما دلم برا ی شده  بزرگ

 !یشو خانم  ادهیپ-

 .تکون دادم ی سر
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 .شم ادیپ  دیبا آره

شدم.   ادهیپ  یشد و من به سخت  ادهیپ  انیرو باز کردم، شا  در

عج ا  کردی م  تمیاذ  بی شکمم  فکر  د  نکهی و  ماه  هم    گهیدو 

 .اد یاخم به ابروم ب شدیرو دارم باعث م   تیوضع  نیهم

 .جلو اومد یدستم رو محکم گرفته بود نگهبان انیشا

 !آقا  دیسالم خوش اومد-

 .تکون داد ی سر انیشا

 ت؟ییکردن سو زی اومد واسه تم یخانم روز یسالم ممنون. د-

 .بله آقا-

 .می کرد و وارد شد  ی تشکر انیشا

 .دستش رو آروم فشردم ستاد،یآسانسور ا ی جلو

 ؟یلباسام چ انیشا-

 .دیخند آروم
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 .ارمیچمدونارو م  ام یباال، بعد خودم م میبر-

 .گفتم ی نکردم و باشه ا  ی م اسراربه شکمِ گنده  باتوجه

 .دهم رو زد یو طبقه  میآسانسور شد سوار

 !شت اوه

 .دهم؟ فکر کنم آخرِ آپارتمان باشه ی طبقه

 .دادم رونیرو ب نفسم

[11.08.21 14:17] 

#part467 

دستش رو پشتم   انیو درش باز شد شا  ستادیآسانسور ا   یوقت

 .کرد  تمیهدا رونی انداخت و به ب

 .ودندب گهیهمد  ی دو تا واحد روبه رو نیا ی تو

 !هم دارم هی پس همسا اوه

 .باشن یخوب ی آدما  مونهیکاش همسا خوبه
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 .دادم رونیرو ب بازدمم

 .کرد تمیدر رو باز کرد و به داخل هدا انیشا

 !توخونه  ی دوست دار نیبرو بب-

 .میزدم و وارد خونه شد ی به رو  ی لبخند

 .میخونه گذشت ی راهرو از

خونه   ی خونه افتاد. همه جا  دِیسف  ی ورودمون، نگاهم به نما  با

 .دوست داشتم یلیرو خ  نیبود و من ا دیسف

 .تا در به چشم خورد چهار

 .بودند   ی هال بود و مبل ها گوشه ا  ی شش نفره تو  ی خور  نهار

 !کی قشنگ بود، مدرن و ش یلیخونه خ ی نما

 .نگاه کردم عتیطب دِیقاب سف به

با    زی فرش دستباف گل ر  کیبود و فقط    کیخونه سرام   کف

 .خوردیوسط خونه به چشم م  دیتخت سف
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 ؟ ی کرد یاوک نجارویا ی چقدر خوشکله. چجور نجایا ی وا-

 .د یگلو خند ی تو

 ؟ یشوهرتو دست کم گرفت-

 .رو فشردم  بازواش

 !ممکنه رینه اصال، غ-

 .د یام رو از سرم کش  ی رو بهم زد و روسر موهام

م   ی روسر   توخونه- نکن  هم  ی موها   نیا  خوامی سر   شه یبلند 

 !چشمم باشه ی جلو

[11.08.21 14:17] 

#part468 

زدم، موهام رو مشت گوشم انداخت و با ذوق باشه    ی لبخند

 .گفتم ی ا

خونه   دستم اطراف  رو  نگاهم  که  همونطور  گرفت،  رو 

 .از اتاق ها رو باز کرد یکیدر  چرخوندمیم
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 .بود دی از بنفش و سف یقیتلف  اتاق

 .متر باز شد ک ی دهنم

 !اتاق ما نمیبفرما ا-

دا  هی بزرگِ  رو    ریز  ی ا  رهیتخت  چشمم  اتاق  وسط  پنجره، 

 .گرفت

 .ناز بود ی لیتخت خ کِی کوچ ی و کمد ها زهایآو رخت

 .دیچرخ یشیآرا زیبه سمت م نگاهم

بود مطابق    دهیکه خر   ی زیباعث شد بخندم، هرچ   تیالیها  پک

 .بود امقهیسل

 .اتاق بود دوختم ی که تو ی رو به در  نگاهم

 .بابت خوشحال بودم   نیو ازا  هییکه حمام و دستشو  دونستمیم

 .وردم   ی در اشاره ا به

 ه؟ ییاونجا حموم و دستشو-
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و نرمش رو به گوشم چسبوند که    یگوشت  ی شد و لب ها  خم

 .مور مورم شد

 !هرشب کارمون راحته  گهیآره، د-

 .دم یو پرعشوه خند آروم

 دم؟ یگفته من بهت م یحاال ک-

 .و وسط پاج رو چنگ زد دیکش نیی رو پا  دستش

 !ی دی گفته بهم م تی بهشت صورت-

س لم  هیجنبه که با    یبغلش شل شدم و لعنت به منِ ب  ی تو

 .شدمیم یبه حول  یحال ی نجوریا

 .دادن به بحث لب زدم انیپا ی برا

 رو نشونم بده؟ هیبق-

[11.08.21 14:17] 

#part469 
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 .به به.شتم وارد کرد و ازم جدا شد  یآروم فشار

 تم ی به.شتم بخاطر لمسش اذ  یس یرو محکم گرفت، خ  دستم

 .رو باز کرد مونی. اتاق کنارکردیم

 .دمیلبم رو گز ،یاتاق صورت دنید با

 .کیبزرگ و کوچ ی پر از عروسک بود، عروسک ها  اتاق

بهش بود و از سقف ستاره    یبارب  ی که شکلک ها  یصورت  تخت

 .بود زونی آو  یصورت ی ها

 چقدر قشنگه  نجایا ی وا-

 .زد  ی لبخند

 .دخترمونهواسه -

 .دمیرو گز لبم

 .پسندهیدخترمونم م ه،یعال یلیخ-

 :اومده باشه گفت ادشی ی زیانگار که چ  د،یآروج خند انیشا
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 نه؟ م،یما که اسم واسشون انتخاب نکرد یراست-

 .باال انداختم ییابرو

 .دوماه مونده-

 .م یداشته باش یآمادگ  دیزودرس باشن، با دیشا-

 .خنده سرم رو تکون دادم با

 !داشت ی پدرشدن چه عجله ا واسه

 .دمیکش یقیعم نفس

 .بچه هامون اتاقاشونو دوست دارند دونستمیم

 !داشتند حق

 .عاشق اتاقشون شدم، چه برسه به اون وروجکا منم

 !نیاتاق پسرمونو بب ایحاال ب-

 قشنگه؟  قدرنیاونجام هم  ی وا-

 .آره تکون داد  یرو به معن  سرش
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 .بذارم یفرق نشونی ب  خوامیاوم، نم-

[11.08.21 14:17] 

#part470 

 .قصد رو داشتم نیهم منم

  ض یبه شدت نفرت داشتم. تبع  ذاشتندی که فرق م  ییآدم ها  از

روح و روان بچه کامال   شدیبچه ها، باعث م  ونیقائل شدن م

 .نبره از بچه بودنش یو لذت  زهیبهم بر

 :با خنده گفت د یرو کش دستم

 .االن پسرمون-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

اتاق دخترمون لذت بردم و االن نوبت اتاق پسر کوچولومون   از

 .بود

نوشته    یو به رنگ آب  یسیدر به انگل  ی اتاق رو باز کرد، رو  در

 !بود اتاق



Page 1133 of 1249 
 

 .اتاق نگاه کردم به

 .بود نی بود و به حالت ماش  یآب تختش

 !ین ی تختِ ماش هی

ماش  انواع  اقسام  کنترول  نیو  خ  یچه  ساده  قشنگ    یلیچه 

 .شده بود  دهیچ

 :توپ فوتبال نگاه کردم و گفتم به

 آخه توپ تو خونه؟-

 .باال انداخت ی ا شونه

شا- خانومم  ش  دیخب  با  خواست  باز   ریدلم  فوتبال   ی مردم 

 کردم 

 .نازک کردم  یچشم پشت

 ...پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب ش،یا-

 .کف دستش آروم به کمرم زد  با
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 !انهیخواهم کرد  ی باز د،ید میخواه-

 .چشم دوختم   طونشی رو از اتاق گرفتم و به صورت ش نگاهم

 .کنمیم ی زنم باز ریمنم با ش-

 .بند کمرم شد دستش

 .میکنیم  ی هردومون، با هردوشون باز-

 !ی اندازه مهمن و قو کیو پسرمون   دختر

[11.08.21 14:17] 
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 .لبم جا خوش کنه ی رو ی باعث شد لبخند گنده ا  حرفش

 .رو آروم فشرد  کمرم

ام رو کنار  شونه  ی شده رو  ختهی ر  ی که موها  یشد و درحال   خم

که لبش به    ی طور   ؛یآروم  ی و با صدا  دیگوشم رو بوس  زد،یم

 :زمزمه کرد خوردیگوشم م  ی الله 
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 !مونده فقط یب  یاالن اتاق ب-

 .زدم  ی حرفش لبخند نیباا

 !نمش یبب ی وا-

 .و ازم جدا شد دی. گردنم رو بوسدیخند آروم

 .رو محکم گرفت دستم

 ی انجام دادن، چون لطف  ی شتریجونو با وسواس ب  یب  یاتاق ب-

 جبرانه رقابلیغ که بهمون کرده 

 .لبم جا خوش کرد ی رو ی گنده ا لبخند

 .زمی عز نیآفر ،ییآره خدا-

 یفدات خانم-

 .هوا واسش فرستادم  ی تو یبوس

 .میستادیا یب یاتاق ب ی جلو

 .باز کرد و لب زد دررو
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 !من ی بانو دییبفرما-

 .بود یکه چقدر عال ی شدم، وا ره یاتاق خ  به

از   یقیکه تلف  ییهاله یاتاق بود و وس  ی که گوشه  یبزرگ  تخت

 . بود یآسمون یو آب دیسف

 .دوست داشت یب  یرنگ رو ب نیا

 .اومدیاز همه به چشم م شتریکمد، جانماز و مهرش ب ی تو

 !انیفوق العادس شا نجایا ی وا-

 .ستادم یپا ا ی پنجه  ی رو

 .ها مارک و نو بودند  لهیوس  یو مدرن بود، تمام   کیجا ش   همه

 .دمیاش رو بوس گونه

 !ز یبابت همه چ یمرس-

 .دیبوس سی رو خ  میشونیپ ی رو

 !یقشیچون ال  ،یباش نیکه خوشبخت تر کنمیم ی هرکار-
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[11.08.21 14:17] 
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 .نشسته بودم انیاتاق خودم و شا ی تو

 .کرده بودند زونیهامون رو آو  لباس

باسنم بود و بخاطر    ریوجب ز  هیسارافون کوتاهم که تا    دنید  با

 .بودم چشمم برق زد دهیشکمم گشاد خر

 .دل شوهرمو ببرم  ی به سبک باردار خواستی دلم م امشب

 .کنم  ی واسش دلبر هیهر ثان خواستیم دلم

باشم که همه   یزن  دیبا  شوهرم کمبود داشته باشه  خواستمینم

حسود همسرم  ا  ی به  نه    ش ی زندگ  ی تو  ان یشا  نکهیکنن 

 .احساس کمبود کنه

  گه یساعت د  هی رفته بود و مطمئن بودم که تا    رون یب  انیشا

 .ادینم

 .حموم چپوندم ی از جام بلند شدم و خودم رو تو عیسر
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 .کردم حموم کرده بودم و فقط خودم رو آبکش  روز ید

 .بدن رو به تمام بدنم زدم ی کننده  بوخوش

فراموشم   اهیکنم که صد سال س  ی واست دلبر  نیکه همچ   آخ

 !انمیشا ینکن

 .دمیچی رو دور تن لختم پ حوله

 .نشستم میشیآرا زی م یصندل ی رو

برجسته   ی هاصورت رو به صورتم زدم. لب  ی شفاف کننده  ژل

درشتم    ی رو دست و دلبازانه سرخ کردم. چشم ها  میو گوشت

ا گربه  هم   دمیکش  ی رو خط چشم  که   نیو  بود  باعث شده 

 .چشمم بزرگ تر نشون بده

 .حجم دهنده رو به مژه هام زدم ملیر

 .شدیم یعال موندیم کمیموهام رو گرفتم، نمشون  آب

همرنگ سارافون    اه،یس  ی انداختم و شورت تور  نیی رو پا  حوله

 .کردمرو پام 
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 .دمیخند آروم

 .رو تنم کردم  سارافون

[11.08.21 14:17] 
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ازب  میاز لوند  یشکمم کم  یحت   دونستمینبرده بود. م  ن یرو 

 .دیارزی خواهم داشت اما م یدردناک ی امشب رابطه 

 .دورم انداختم یرو شالق  موهام

 .کردم یخودم خال  ی رو رو  یسکس عطرِ

 .دمیبود رو پوش  اهیو پاشنه کوتاه، که روش پنبه س  اهیس  کفش

 .از اتاق خارج شدم اطیباز شدن در، با احت  ی باصدا

 .راحت بود  الم یو خ انهیکه شا دونستمیم

  انداخت ی رو پشت در م  دیخر  ی ها  سه یکه ک  یدرحال  انیشا

 :سرش رو باال بندازه گفت نکهیبدون ا



Page 1140 of 1249 
 

 خانمم؟ نا؟یسار-

 .عشوه لب زدم با

 !انمیجوندلم شا-

و    ی هو سرش رو باال انداخت. با لوند  کیلحنم،    نیباا  انیشا

  رهی لختم خ   ی پاها  ی عشوه به سمتش حرکت کردم، نگاهش رو

 .موند و کم کم نگاهش باال اومد 

 .رفتن هام آروم و پر از عشوه بود  راه

 .بخندم شد یام، باعث متق کفش ه  تق

  دم یدیخودم م  ی رو رو  انیو بدون مکث شا  رهی نگاه خ  یوقت

 .که کارم درسته  دونستمیم

 .ستاد یحالت خم شده خارج شد و صاف ا از

 نیبرجسته بود و من ا  بایپاش تقر  نیافتاد، ب  نییبه پا  نگاهم

 .خواستمی رو م
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 .ستادم یآروم روبه رواش ا  ی قدم ها با

 .دمی لب هام گرفتم و آروم مک ونیرو م اشچونه

 !عشق من ی خوش اومد-

 .پهلوام نشست ی با مکث، رو انیشا دست

 .دورگه و مملو از شهوت لب زد ی صدا با

وضع  یدونیم- ن   تتیکه  ا  ست یخوب   اموونه ید  ی نجوریبعد 

 ؟یکنیم

 .شدم زونیگردنش آو از

  ذاره یرو بهش چسبوندم، اه لعنت به شکم گنده که نم  خودم

 !حسش کنم

 .انیشا هیعال تمیمن وضع  خوادت،یاممم دلم م-

 که؟ یفهمیم خوام،یتورو م فقط

[11.08.21 14:17] 
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#part474 

آخ  ی رو  دستش و  فشرد  محکم  رو  باسنم  نشست،    ی باسنم 

 .گفت

م  لبم محکم  پا  ونیرو  رو  دستم  گرفتم  و    ن ییدندونم  بردم 

باا  ی مر.دونه  کردم  لمس  رو  از   یاه  انیشا  نکارم یکلف.تش 

 .دیشهوت کش

 .دمیگز لب

 .آورد ی مست شدنش من رو به وجد م ی نجوریا

 .دمشیجدا شدم، دستش رو گرفتم و به سمت خودم کش  ازش

 تواتاق همسرم؟  میبر-

 :گفت ی خشدار  ی و باصدا دیخند آروم

 !ی خوایهرجا که تو م م،یبر-

 .دمیگلو خند ی تو
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گردند و لب هام  به طرف خودم برم  ستادم یجلو اتاق ا نکه یهم

 .لب هاش گرفت ونیرو محکم م 

 مونده یچسب  ی لب ها  ونیم  گرفت،یو گاز م  د ی مکیرو م  لبم

 .چسبوندمیو خودن رو بهش م  دمیکش  یآه

باصدا   امنه یس فشرد.  محکم  و  گرفت  قاب  دستش  با   ی رو 

 :گفت ی خمار

 !ازشون روونه  ریش گهیاوف چند روز د-

اش مشت شده  ی دست ها  ی و دستم رو رو  دمیخند  یشهوت

 .گذاشتم

 رشو؟یش ی خوریم-

 .زمزمه کرد زد ی م سی رو ل امنه یلباس س ی که رو   یدرحال

 .بخورن دمی. به توله سگات نمخورمیتهشو م آره، تا -

 .دمیکش  یآه
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 .رابطه بودم  ی شده بود و آماده   س یپام خ  نیب

 .دی مالیو مرد.ونشو به م فشردیرو م بدنم

 .بخورمت   تونمیتا م   خوادیدلم م  نا،یسار  دهیسف  یلیبدنت خ-

 ..دم یخند

 .بخور مال خودته-

[11.08.21 14:17] 

#part475 

 .دمیتخت دراز کش ی رو

چشم هاش خمار   تمیشورت تور  دنیرو در آورد، با د  لباسم

 .شد

سرش رو باال    نکارمیباا  دم،یرو داخل دهنم بردم و مک  انگشتم

 .و قرمز شده از شهوتم چشم دوخت   حال ی گرفت و به صورت ب
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 ،ی چقدر مشت شد  نمیبیم  هیزاو   نیاز ا  یوقت  ه،یقشنگ  ی نما-

. شمیم  توونهید  نمیب یباز از شهوتت رو م  مهین   ی چشما  یوقت

 .رسمیبه اوج م  نمیبی تخت م  ی و بکرت رو رو  دیتن سف  یوقت

دستش    ی به.شتم گذاشت. حس کردم آبم رو  ی رو رو  دستش

 .ختیر

تور  نیا- آب   تیشورت  که  مخصوصا  کرده،  مسخ  منو 

 !زده رونیخوشمزت ازش ب

 .رو داخل دهنم بردم لبم

 .چشم دوخته بودم، به حرکات پر از شهوتش بهش

 .گفت یو اوم  دیشورتم کش  ی رو رو زبونش

 !بود یچه حس خوب دیلرز پاهام

 .باز کردم  شتریرو ب پاهام

 .تنم جر داد ی زد و شورت رو تو ی پورخند  انیشا
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 .دیبه.شتم کش  ی رو رو زبونش

 .خوردی .شتم رو تند تند مبه

 .ناله هام دست خودم نبود  گهید

 .دمیکوبیو کمرم رو به تخت م کردمیم ناله

 .کردمیم  ری ابرها س ی هر زبونش، تو  با

 .رو لول کرد و داخل بهش.تم برد زبونش

 .موهاش رو گرفتم و به خودم فشردمش نکارشیباا

 .تند تر بخور  انیآخ شا-

  د ی سیلی به.شتم رو م  یتر شد و با خشونت خاص  ی جر  نکارم یباا

 .خوردیو م

[11.08.21 14:17] 

#part476 

 .زد  مهیتنم خ  ی رو
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دندون هاش   ونیچسبوند و پستونم رو م  امنه یرو به س  هاشلب

 .گرفت

ز  با م   امنه یس  ی ادیلذت  صدا   خوردیرو  ملوچ  مل  ی و  چ 

 .کردیم می شهوت شیاز پ  ش ی، بخوردنش 

  کردم یرو نوازش م  انیشا  ی که موها  یو درحال  دمیرو گز  لبم

 .با شهوت لب زدم

 !االن نوبت منه-

 .دیلباس هاش تنش بود، لبم رو محکم بوس  هنوز

 !ینش تیاذ-

 .زدم  یباال انداختم و چشمک ییابرو

 !کردم یهوس بستن نه عشقم-

 .دیخند آروم

 .روم بلند شد از
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دستش    ی دستم رو رو  عیکه سر  اره یلباسش رو درب  خواست

 .گذاشتم

 ارمش ی خودم درم-

 .باال انداخت ییابرو

 !ی کردنم رو دار ونهیاوه پس قصد د -

 .اش کردم حواله  یچشمک

 نکنم؟ گه،یبله د-

 .دیخند آروم

 بکن -

رو    ی ها  دکمه و   یکی  ی کیلباسش  برنزه  آوردم..بدن  در 

 .بشونم اشنهی س ی رو ی اراده بوسه ا یباعث شد ب شیاعضله 

 !انیشا یجذاب یلیخ-

 .د یگلو خند ی تو
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 .تخت هولش دادم  ی گذاشتم و رو اشنه یس  ی رو رو دستم

 !شدنته ونهیخب االن وقت د-

[11.08.21 14:18] 

#part477 

 .به بدنم دادم یو قوس کش

با    هنوز نبود.  تنم  لباس  و  بودم  امروز،   ی ادآور یلخت  اتفاق 

 .لبم نشست  ی رو ی لبخند

بازهم    میکردیبودم، هرچقدر سکس م   انیرابطه با شا  ی تشنه 

 .شدیدلم آروم نم 

 .شکمم گذاشتم  ی رو رو دستم

 .خوادیخشن با پدرتونو م دلم سک.س ن،یایب  ایزودتر به دن-

 .دمیزدن که آروم خند ی لگد

و صدا  در باز شد  شا  ی اتاق    ی تو  ینیس  هیکه    ان،یخندون 

 .دستش بود بلند شد
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 شدت، ساعت خواب بانو؟ داریبه به خانمم ب-

 .رو با زبونم تر کردم لبم

 !سالم آقا گرگه، هنوز خستم-

 .باال انداخت ی ا شونه

 !یخسته نشکمتر دلبر باش که -

 .رو چنگ زدم   امنه یو س دمیعشوه خند پر

 !آخه  یارزه به خستگ یم-

 .دیخند آروم

 !رنیبچه ها به فاک م ،ی ازن حامله-

 .ام اشاره زدمتنه  نییپا به

 !آخه  خوادتیچه کنم اونجام م-

 .کرد  ینچ

 .امیاز خجالتش درم  ی کرد مانیزا-
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 .رو تا بناگوش باز کردم شمین

 .باشه عشقم-

 .اشاره کرد ینیس ات ی. به محتودیرو بوس میشونیپ

 .کردم تتیمدت اذ  نیا ،یش تیبخور تقو-

[11.08.21 14:18] 

#part478 

 .زدم و با همون لبخند جواب دادم  ی لبخند

 یمرس-

 .هول دادم انیرو به سمت شا ینیس

 .گرفته بودم و حالم خوب بود ی غذا انرژ از

 .رو باد انداختم غبغبم

 .رو به جلو دوختم نگاهم

 ؟یب یدنبال ب  میریفردا م-
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 .زد و سرش رو تکون داد ی لبخند

 .هم فشردم و دستش رو گرفتم  ی رو رو لبم

 کنه یم  کاریچ یب یب  نیبزن ببزنگ-

 .نداخترو باال ا ابروهاش

 !االن؟-

 .شدم رهیرو مظلوم کردم و بهش خ چشمم

 اهوم، باشه؟-

باشه تکون   یبه معن  ی بعدش سر  ینگاهم کرد ول  ره ی خ  اولش 

 .داد

سمتش    ون یم  یآخجون به  شد.  آزد  و    ورشی لبم  بردم 

 .دمشیبوس

 .یمرس-

 .دیشونه ام رو بوس ی دور کمرم حلقه شد و رو  دستش
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[11.08.21 14:18] 

#part479 

 ی ب  یخونه ب  ی رو در آورد و شماره   اشیجدا شد و گوش  ازم

 .رو گرفت

 .دادیجواب نم یکس اما

 .دم یو پرس دمیرو به طرفش کش خودم

 چرا؟  ده،یجواب نم-

 .باال انداخت ی ا شونه

اون کجاست.   نیبزن، بب  یبه گلزنگ    هی.  رونیرفته ب  دیشا-

 !ی منم نگران کرد 

 .دادم رونیرو ب نفسم

 !باشه-

  زنم یزنگ م  االن
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رو گرفتم.    یگل  ی کاناپه باال آوردم و شماره   ی رو از رو   میگوش

  ی گوش  ی پر از خنده اش تو  ی بعد از چند بوق جواب داد و صدا 

 .د یچرخ

 !یالو سالم هان-

 !ی از ما کرد ی ادی ؟یخوب

 .هم فشردم ی کردم و لبم رو رو  ی خنده ا تک

 :جوابش لب زدم در

 شوشو خوبه؟ ؟یتوخوب زمیعز یمرس-

 :و گفت دیخند آروم

 .رسونهی . اشکون هم سالم ممیماخوب-

 .دمیخند آروم

 !واسش   رمیسالمش رو چشم، اونم که بم-

 .ستی تو ن شی پ اصال
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 .و اشکان بلند شد یگل ی قهقه

 !ی چه کنم سار-

 .شه یدلم تنگش م واقعا

[11.08.21 14:18] 

#part480 

 انیلبم قرار گرفت و دست هام توسط شا  ی رو  ی کیکوچ  لبخند

 .فشرده شد 

 .مبل نشستم  ی و شکمم رودرد کمر  بخاطر

 .کرد ی درد م پام

 .لب زدم  یگلدرجواب 

 کجاست؟ یب یب ینی بب ی ریم یگل-

 :کرد و گفت یمکث

  .دمشیاز صبح ند قتشیحق-
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 ن؟ی زنگ زد بهش

 .و لبم رو کج کردم ختمی طرف شونه ام ر کیرو  موهام

 !آره-

 .جواب نداد  اما

 :هم نگران شد که تند تند گفت یگل فکرکنم

 !گمیشد م یهرچ ششیپ رمیمن م-

 .و افکار شوم وارد ذهنم  شد استرس

 !گل  ی زود خبر بد-

  خداحافظ فعال زمیچشم عز-

 .دمیکش ی انداختم و نفس کالفه ا  یعسل  ی رو رو یگوش

 !انینگران شدم شا -

 .مبل نشست ی کنارم روسمتم اومد و  به

 .رو دور گردنم انداخت   دستش
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 .شهینم ی زیچ-

 بشه؟ یقرار چ مگه

 .مبل جا به جا کردم ی رو رو خودم

 .نگرفتم یحس خوب دونمینم-

[11.08.21 14:18] 

#part481 

  .نگرفته بودن  من نگران بودم یتماس هنوز

 .دادی انجام م ی کارو  رفتینم ییبدون خبر جا یب یب تاحاال

 .دمی م رونیرو پرصدا ب نفسم

  .اد ینترس به بچه ها فشار م-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

 .رو توهم بردم ابروهام

 !توله مهمه؟ نیمگه فقط ا-
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 :گفت ی ا انهیرون پام گذاشت و بالحن دلجو ی رو رو  دستش

 !ساعت هیسختته اما تحمل کن  یل یکه خ دونمیم-

  ن ی ا  ی گنده کرد  یو تو الک  ستین  شیزیچ  یب   یکه ب  دونمیم

 !وینگرانترس و 

 .ندازمیباال م ی ا شونه

 !دارم  ی ادیز ی اما دلشوره  دونمینم-

 .دستم نشست ی رو  دستش

 !بچه  ر یآروم بگ-

 .هشت ماه ی تو  یگذاشت پاتو

 .لسشون خوب نباشه ممکنه

 .رو تکون دادم سرم

 .دادم و چشم هام رو بستم هیمبل تک یرو به پشت  سرم

 !وثید ی   بچه
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 .دمی از جا پر میزنگ کوش ی صدا با

 .دیاونور خط به گوشم رس یگل ونیگر ی صدا

 ...نا ی... سارنایسار-

 !می دستش داد از

 گفت؟یم  یدهنم چ ی جلورو  دستم

 بود؟ یب  یب منظورش

[11.08.21 14:18] 

#part482 

 .قبر رو جابه جا کردم و تهِ قبر گذاشتم ی قشنگ رو ی هاگل

 .کنارمون نبود یب یهفته بود ب  کی

 .بودیم دیبا اون

 .بود مادر من بشه قرار
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کنارشون   ی بزرگ دلسوزمادر نباشند و  کسیهام ببود بچه   قرار

 .بود

کار   اما باز  ب  ی خدا  بهش  خدا  که  کرد  باشه  یرو   و   توجه 

 ..کننینگاهتون بحث وجدل م

 ینشست  نجا یمدت ا هی-

 .گرفته و بم بود انیشا ی صدا

 .دادیبروز نم  یکس  شیکرده بود فقط پ هیگر اونم

رو  دمیکش  یقیعم  نفس رو  انگشتم  نوک  قبر    ی و  سنگ 

 .دمیکش

 .سخته یلیخ-

 شهی حالم گرفته م ستین یب یب گه یفکر د نکهیا

 مهربون بود اون

 .شدیو ندارمون م  ارود
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 .من درد نکشم زمزمه کرد   نکهیا  ی غصه داشت اما برا  خودش

 .بوده نیقسمت ا-

 .کم کم شهیم حل

 .میشیزاده م  یو فراموش یعاشق ی آدما برا ما

 .سنگ نیانقدر ندوز به ا ونگاهت 

 !هست  شهیهم یب یب

 :گفت انیراه خودشون رو گرفتن که شا اشکم

 !م؟یبرگرد-

 .هم فشردم   ی رو رو لبم

شا  ی ا  شونه انداختم.  نم   ان یباال  و  بود   ی کار  خواستیکالفه 

 انجام بدم واقعا 

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 !انیشا میبر-
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 .محکم گرفت لبم نشست و دستم رو   ی رو ی لبخند

 .خونمون میبر-

 م یکار دار اونجا

 !اسزنده  شهی هم یب یب ادی

[11.08.21 14:18] 

#part482 

خواب  ی رو فرسا  دهیتخت  طاقت  درد  که  دو  ییبودم   ی ر  

 .و لگنم حس کردم شکم ی ه یناح

ا  با لعنت  نیحس  و دستم رو به شکمِ   دم یکش  یغ یج  ،یدرد 

 .گرفتمدردناکم 

 .هول زده بلند شد انیشا

 .دمی کشیم غیجوزدم ی نفس م نفس

 .بود  ستادهینگران باال سرم ا انیشا
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 .تنم کردمانتوم رو آورد وجا بلند شد و  از

 :هام درشت شد و لکنت گفتمآب چشم   یسیحس خ  با

 .پاره شد آب... آبم سهیک-

 !انیشا انیم دارن

که به خودم اومدم    یاما زمانکردلباس رو تنم   چطوردونمینم

 .شدیم دهیکش  لچریو ی رو

 .شدت بود ریعرق از همه جام سرازو  دمیکشیم غیج

 .بود ادیاالنه که شکمم پاره بشه و دردم ز کردمی م حس

 .شده بود یو اشکم قاط عرق 

 .گرفته بودم لچریو ی محکم به دستهرو  دستم

 .شده بود  سیآبم خ سه یاز ک ریز

 .بود یوحشتناک تیوضع

 :که کنارم بود با هول گفت ی پرستار
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 .تند تند نفس بکش-

 !باش دختر زود

 !تو شکمت ی نایبده، ممکنه خفه بشن جن تتیوضع

 .دمیکشیو تند تند نفس م قیحرفش عم طبق

 .اسم خدا رو صدا زدم هی و با گر   دمیکشی غیدرد ج از

 ..بکشم  یغیپام باعث شد ج  نی ب   ی رفت و قرمز  نییپا  چشمم

 کجا بود؟  انیشا

 .لکنت داد زدم با

 بچ... بچه هام -

 .رو فشرددستم   پرستار

 ! آروم-

 .ست ین ی زیچ

 :که با سرعت اومد و گفت دمیرو د ی پوش دیسف زن
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 !عیاتاق عمل، سر نشیببر -

 ...دمینفهم یچیه  گهید

[11.08.21 14:18] 

#part483 

 انیشا#

 .زدمی کالفه قدم مبودم و  ستادهی اتاق عمل ا ی استرس جلو  با

 .بود نایکه نه مادر کنارش بود و نه خواهر، سار یکستنها 

دادم.  گفتن حالش    واریرو به د  امه یو تک   دمیکش  یقیعم  نفس

  .ستیخوب ن

 .ها ممکنه خفه شناز بچه  یکیکه  گفتن

 .اره یدووم ن  دیکه مادر بچه شا گفتن

 .ادین نیی رو قشردم تا اشکم پا چشمم

 .انداختم نییسرم رو پا یگرفتن شلوارم توسط کس با
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 عمو جون؟ -

 .شدم رهی خ کردی نگاهم م یکه با ناراحت ییدختر کوچولو به

 .نمی زانو بش ی ناراحتش باعث شد رو  یاشک ی ها چشم دنید

 شده؟ یبله عموجان؟ چ-

 .رو جلو داد  هاشلب

 .تو شکمشه ین یعمو مامانم ن-

 .نمش یمن بب  ذارنینم

 .دمیخند آروم

 .موهاش فرو بردم  ی رو تو دستم

 ش ی نیبیماومد  ایدن ین ین یوقت-

 .رو باال داد ابروهاش

 .دوست دارم ین یآره ن-

 .دیرو بامزه به شکمش کش   دستش
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 دار بشم مثل مامانم ین یکاش منم ن-

 .بلند شدم ی مرد ی صدا دمیبود. با شن ی بامزه ا دختر

 دخترم؟  نینار-

 .جام بلند شدم. دخترک به عقب برگشت از

 کجاست؟  یبابا؟ مامان ی اومد-

 :گفت نیرو دراز کرد و درهمون ح  دستش

 .مزاحمتون شد دیببخش-

 طونهی ش کمی دخترم

[11.08.21 14:18] 
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 .زدم ی لبخند

 !نه اصال-

 هیابامزه  دختر
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 .زد و تشکر کرد  ی لبخند  پدرش

 .. بااجازهدیممنون ما لطف دار-

 .دی پر نییباال پا نیکه نارتکون دادم ی سر

 ؟یمامان شی پ میریم-

 .تکون داد ی سر مرد

 .جواب دادم  احترام  تیکردند و من هم در نها یخداحافظ

 ی اه یگر  ی با شدت به عقب برگشتم. صدا  نا یسار  غیج  ی صدا  با

 .دمی رو شن

  .زدیتند تند م  قلبم

 منه؟ ی بچه   یعنی

 ام؟بچه  نیا ی بابا من

 .زدی آروم م ناقلبم

 .به سمتش پرواز کردم ی پرستار  بااومدن



Page 1169 of 1249 
 

 چطوره؟خانم خانم حال همسرم -

 .چرخوندحدقه ی تو نگاه کرد و چشم بهم

 .بدم یاالن جواب قطع تونمینم-

 .بگم که با عجله رفت  ی زیچ خواستم

 !یلعنت

 جواب بده؟  یقطع تونستینم یچ یعنی

اش؛ بدتر هم  حرف پرستار و عجله  دنیخراب بود و با شن  حالم

 !شدم

 انتظار؟   نیا  شهیهم بستم. چرا تموم نم  ی رو محکم رو  چشمم

 .اتاق عمل بود  ی تو دوساعت

 .چسبوندم واریو به درو بهم زدم و سرم ر  موهام

 !ادیسرشون ن ییبال ایخدا-

 .کردم شداشونیپ  تازهمن
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 .بلکه بتونم به خودم مسلط باشم  دمیکشیمیق یعم  ی ها  نفس

 .کنارم بود یب یب کاش

[11.08.21 14:18] 
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 .دمیآوردن دوتا بچه از اتاق عمل، به طرف پرستار دو با

 کجاست؟  زنم-

 .اتاق عمل هستن  ی زنتون تو-

  .کارها انجام بشه  ی سر هی بابد

 .رو تکون دادم سرم

 حالش خوبه؟ -

درحال  ی لبخند و  بچه  ی زد  به  اشاره    ی هاکه  دستگاه  داخل 

 :گفت کردیم

 .بله خوبن-
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 .آوردن ایناز هم بدن ین ین دوتا

 !سالمن هرسه

 هم بستم   ی رو رو چشمم

 .نشده بود ی زیکه چ خداروشکر

 .شدمیداغون م فتادیم یاتفاق اگه

 منن؟ ی بچه ها-

 .تکون داد  ی سر

 .بله پسر و دخترتونن-

 .نبود  ف یام قابل توصاون لحظه  حس

 .بود یخوب حس

 .لب زدم لبالب از اشکم رو تو حدقه چرخوندم  ی هاچشم

 دشون؟یبری ممنون کجا م-

 .به اتاق عمل کرد ی زد و اشاره ا ی لبخند
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ب  یتاوقت - ا  داریمامانشون  دستگاه   نیشه  تو  ها  کوچولو 

 مونن یم

 .باال انداختم ییابرو

 ممنون آهان -

 .زد و بچه هارو برد ی لبخند

[11.08.21 14:18] 
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 نا یسار#

 .چشمم رو باز کردم یسر درد افتصاح با

م  شکمم ب   کردی درد  هراسونم   نیو  داشت  بدتر، دردش  پام 

 .کردیم

 .فتهیتنم به رعشه م کنمیفکر م مانم یبه زا یوقت

رفتن و تا حد ممکن باز پات رو گ  نیکه هزار نفر پوست ب  انگار

 .کنن یاش مپاره  و
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 .دمیکش یقیعم نفس

 تونستمیبود که نم  ادیز  ی کمر، سر، چشم و لگنم به حد  درد

 .کردنیزانوهام درد م یکنم. حت یحرکت

هاش رو بسته بود دلم چشم   یصندل   ی که رو  انیشا  دنید  با

 .شد  شیر

 .خسته شده بود و حق هم داشت اونم

 .دادم رونیب  قی رو عم نفسم

 .دردم ناچارا لب ازهم باز کردم  بخاطر

 ان؟ یشا-

 .و دوباره صداش زدم  دم ینشد. لبم رو گز  داریخورد اما ب  یتکون

 !ان؟یشا-

 .هاش رو باز کرد و بهم نگاه کردچشم    باالخره

 .گنگ و منگ بود اول
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بلند شد و    عیه خودش اومد سرب  یبهم نگاه کرد و وقت  جیگ

 .خودش رو بهم رسوند

 شده؟یچ انیجان شا ؟ی شد داریب-

 .هم فشردم  ی رو رو چشمم

 ؟یکنیپرستار صدا م هی-

 !ی لیدارم، خ درد

 .چشم چشم االن-

 .سرعت از اتاق خارج شد با

ک  انقدر نشدم  متوجه  که  داشتم  وارد    یدرد  پرستار  همراه 

 .شدن

 .هم نگاه کرد پرستار

 زم؟؟ یعز  ی شد داریب-

 .زمیعز هوشمیتکون دادم خواستم نه پس هنوز ب ی سر
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درد دارم   یلیرو نداشتم  فقط به گفتن خ  یچیه  ی   حوصله

 .اکتفا کردم

 .جلو اومد و سرمم و نگاه کرد پرستار

 .یشیخوب م زنمیمسکن م-

 ممنون-
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 .رو باز کردم چشمم

  .خوردن بود ریدرحال ش   پسرم

 ریبغلم خوابوندم و بهشون ش  ی لحظه که بچه ها رو تو  همون

 .دادم درد رو فراموش کردم

 .بود شتری ب میداشتم اما خوشحال درد

 .شده بودم مادرمن
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 .دوتا بچه خوشکل مادر

درحال    انیبغل شا  ی بود و آرزو تو  ای دهن عرش  ی ام تو  نهیس

 .بود دنیخواب

 .میشد صیخودم ترخ تیبه رضا مارستانیب از

 !انیشا فتهیاز دستت ن-

داشت صداش    یکه سع  یو درحال  دیکش  ی پوف کالفه ا  انیشا

 .د یباال نره غر

 .باشه باشه-

 .یبار گفت هزار

 .رو مظلوم کردم  لب زدم  امافهیق

 !خب نگرانشونم، حق بده-

 .رو تکون داد سرش
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ا- خانومم  جذابم،  ها   وثاید  نیهمسر  هستن؛   ی بچه  منم 

 .مواظبشونم

 :رو تا بناگوشم باز کردم و باخنده گفتم شمین

 .یکه مواظب  دونمیباشه عشقم. م-

 دم یکش یقیعم نفس

معرض   ی تو  سمی خ   و  ی ام رو ول کرد و نوک صورت  نه یس  ا یعرش

 .قرار گرفت  دید

 !ی سار خوامیمنم م-

خند  باناز عشوه  دوران  دمیو  رو  انگشتم  پستونم   ی رو  یو 

  .دمیکش

 !بعد مشون یبخوابون-

 رو تکون داد  سرش

 !چشم چشم-



Page 1178 of 1249 
 

[11.08.21 14:18] 
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 .شد سیخوابم که نوک پستونم خ خواستمیم

د  چشمم با  باز کردم  داشت   انیشا  دنیرو  ها  بچه  مثل  که 

 .خوردی م ر یو ش  زدیم ک یمام رو  نهیس

 .گفتم یآخ

 .بود یبی عج حس

 .از شتوت بودم مملو

 .بدنم رو فرا گرفته بود لذت

 .کردم ریانگشت هام اس ی رو تو انیشا ی و موها کردمیم ناله

 .دمیکش یظیکه آه غل دیتونم کشپس ی رو یزبون

 !نمویتند تند بخور س انیآخ شا-

 .کردیخودم م یملچ ملوچ خوردنش از خود ب ی صدا
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 .و نفس زنان لب زد دیو باال کش خودش

 کنم دلبرم؟ هم؟  کاریچ-

 کنم؟ کار یچ م؟یبخواب

 به وجودش داشتم نه خواب از یشده بودم  ن ی که حشر االن

 !انیآخخ واسم بخور شا-

 !باش  زود

 بخورش 

 .تنت تنگ شده ی کن، دلم برا ونهید منو

 .دیخند آروم

 .دیبوسیو منو م دیرو محکم به دهن کش  لبم

رو   انقدر لبم  م  دیبوسیممحکم  حس  از   کردمیکه  لبم  االنه 

 .صورتم جدا بشه
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بخ  نیب  دستش  تازه  رفت؛  کش  ه یپام  رو  درد   دهیهام  بودم. 

 .ادیداشتم اما نه ز

 .نازگلم خوادتی اوف دلم م-

 !شدم بخدا ونتید

 .فرستادم. هولش دادم و لب زدم ر یرو به ز سرش

 !کن یخودتو خال-

 .میتن هم لذت ببر از

 .کردیو شکمم رو بوسه بارون م دیس ینافم رو ل  دور

و دستم رو    دمی ن نبود لبم رو گزآه و نالم دست خودمو  گهید

 .موهاش برو بردم  ی تو

 !ایآخ تند تند بخور برد-

 ...تر شد  ی با حرفم جر انیشا

[11.08.21 14:18] 
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 .دتمیبغلش کش ی نفس نفس ازم جدا شد. تو با

 .زدینبض م  بهشتم

آخر   ی روزا  نکهی هم بخاطر ا  م؛ی نداشت  یکینزد  میماه و ن  کی

 !مانیبعد از زا ی ودیبود هم بخاطر پر میباردار

  .دور کمرم حلقه شد و به سمت خودش کشوندتم  دستش

 !هممم حال داد-

 .دم یدندونم بردم و آروم خند ری رو ز لبم

 !یلیآره حال داد. خ-

 .شکمم گذاشت ی رو رو  دستش

درحال کردش    امی نیک یشکم و ب  ی زش وار روهاش نوا   انگشت

 .بود

 دردت نگرفت که؟-
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و   د یترسیکه انجام دادا بودم م  ی عمل تنگ شدن واژن  بخاطر

 .نگران بود

 .دمیخند آروم

 !همم نه-

 .نگرفت چون همسرم مواظبم بود دردم 

 .دیکش یقیو نفس عم  د یگلو خند ی تو

 !نا یسار بهی حال دلم عج-

و خوب   ب یحال دل منم عج  قتشیهم فشردم، حق  ی رو رو  لبم

 .بود

 !؟یواسه چ-

 .د یرقصیپوست شکمم م ی انگشتش رو نوک

 !داره یبابا شدن حال خوب-
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تو   چشمم رو  ی رو  دستم  چرخوندم.  ها   ی حدقه   یدست 

 .مردونه ش نشست و آروم فشردم

 .خوبه  یلیاوممم پدر و مادر شدن خ-

 !خوشحالم یلیخ

 .دمیآرومش رو شن  ی ش گذاشتم و زمزمه    نهی س   ی رو رو  سرم

 !خداروشکر که دارمتون-

[11.08.21 14:18] 
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 .شدم داریبچه ها از خواب ب ی ه یگر  ی با صدا صبح

 .پرت شته بودنم ییجاهرکدوم و لباس هام کوفته بود بدنم

 ی . با صدا دمیشد، لبم رو گز  ی طور   هیحالم    شبیبه د  بافکر

 .اومدم رون یب  شبیبچه ها از فاز د ی دوباره 

شادمیکش  یپوف به  نگاهم  آسوده    یان ی.  و  راحت  که  افتاد 

 .بود دهیخواب



Page 1184 of 1249 
 

تو  خواستم بکوبم  رو  ا  ی بالشت  فکر  با  اما  فردا    نکهیسرش 

پش  رفتیم رو   مونیسرکار  بالشت  و  آدم سرجاش  شدم  مثل 

 .رونیب دمی لباس  از اتاق دو دنیشتم و بعد از پوشگذا

 .اتاق آرزو رو باز کردم در

 .آروم بود خداروشکر

 .کردی م هیرفتم که داشت گر  ایطرف اتاق عرش بع

 .محض باز کردن در، سرش کج شد به

 .لب زدم یزدم و به آروم ی لبخند

 !جونم گل پسر مامان  ی ا -

 کنه؟یم هیعشق مامان گر  شدهیچ

 .ام شد   رهیخ یاشک ی داد و با چشم ها  رو جلو  لبش

 !اومد ینکن مامان هیگر-

 .ستادم ی رفتم و کنار گهواره اش ا جلو
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 .بغلم گرفتمش ی رو در آوردم تو امنه یس

 ...کردم صورتش رو ناز

 .بغلم  ی تو  دام یدهنش گذاشتم اروم تکونش م  ی ام رو تو  نهیس

 .شدی و تکون دادنش اروم تر م نهیزدن س  کی م باهر

 .دمیخند آروم

 فدات شه  مامان

 !زدلمیعز

 .خوردی م رشی و ش کردینگاهم م ی نجوریهم

س  یوقت تو  ری کامال  و  گرفتمش  محکم  اش   ی شد  گهواره 

 .گذاشتمش 

 .هم افتاده بود ی و چشم هاش رو شده بود  اروم

کشو   دم یکشی قیعم  نفس روش  رو  عرشدمی پتو  رها   ای .  رو 

  کردم
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 ..ودیاتاق خارج شدم.  هنوز خوابم م از

 .اتاق خودمون قدم تند کردم به

 اتاق شدم  وارد

 . دمیتخت دراز کش ی بود و منم رو دهیخواب انیشا

 ...هم بستم ی و چشم رو کردم بغلش جا ی رو بزور تو خودم

[11.08.21 14:18] 
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درست کردن نهار بودم که در به شدت باز شد. از جا   مشغول

 .با عقب برگشتم  دمیپر

آب دهنم رو قورت    انیشا  ی و کالفه    یصورت عصب  دنید  با

 .دادم و جلو رفتم

 .زمیسالم عز-

 .سامسونتش رو دستم داد ف یصورتم نگاه کرد. ک به
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  یسالم خوب-

 .زدم ی لبخند

 یاشخسته نب  یاوم عال-

 .رو به آشپزخونه دوخت  نگاش

 .یتوهم خسته نباش-

 :گفتم دمشیکش یکه به داخل م یرو گرفتم و درحال  دستش

 زم یتو عز ایب یمرس-

 .تکون داد  ی سر

 باشه --

رو   ی رو و  گرفتم  ازش  رو  کت  نشست.  آو  ی مبل   زون یمبل 

 .کردم 

 :گفتم رفتمی که به اشپز خونه م  یدرحال

 ست یحالت خوب ن شدهیچ-
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 .دیکش یقیعم نفس

 ا یکارتو انجام بده و ب-

 .دمیکش یپوف

 شدم ییرای و وارد پذ ختمی هارو ر ی چا

 .رفتم  انیبه دست به طرف شا ینیس

 .مبل تک نشستم ی رو

  .گذاشتم یعسل  ی رو رو ینیس

 زم ی بخور عز-
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 .کالفهبود و  یعصب

 !شده  ی نجوری ا هویچرا  دونستمیحالش خوب بود و نم صبح

 .رو بهش دادم ی چا



Page 1189 of 1249 
 

 رو گرفت و درهمون لحظه، لب زدم  ی چا

 ست؟ یچرا حالت خوب ن-

 .باال انداخت ی ا شونه

 !نازگل  دونمینم-

 .پاش نشستم ی طرفش رفتم و رو به

 ؟یدونینم یچ یعنی-

 !یگی افتاده که نم یاتفاق حتما

 :رو برگردوند و گفت کالفه

 !ال یخیب-

 .و لب زدم دم یتر از قبل بهش چسب  لجوج

 .عشقم گهیبگو د-

 م؟یست یهم ن یزندگ  کیشر مگه

 .م یخوب و بد باهم باش  دیبا پس



Page 1190 of 1249 
 

 .موهاش فرو برد ی رو تو  دستش

 !نا یسار نایهوف سار-

 .دیرو با حرص کش موهاش

 !آزاد شده  قهیوص د یبه قطاهر -

  .کجاست ستیمعلوم ن االن

 .کنم  کاریچدونمینم

 .دیلرز صداش

 .کنمی وجودم خال حس م ی من بعد اون اتفاقات هنوز تو-

 .گرفتمدستم ی جسد مادرم رو تو  یاز دست ندادم ول تورو

 .ماساژ داد اش رو  قهیشق

 !نایسار  کنمیوارد شد رو حس م  که بهم یهنوز شک-

[11.08.21 14:18] 
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 .جلو و بغلش کردم رفتم

 تونستم بهش شک کنم و ولش کنم؟  چطور

 .زمزمه کردم    دمیشونه اش رو بوس ی رو

 !انیمنو ببخش شا -

  .رفتمیم دینبا

 .زد  ی لبخند

 .فرستادمتیخودم م یرفتیاگه نم دیشا-

 .کنمسکیر تونستمیمن نم و   هیا رهیقاتل زنج  هیاون

 .دادمرون یرو لرزون ب نفسم

 .حلقه شد دور کمرم   دستش

 .می کنار هم خوبه االن یلیامم خ-

 .اش گذاشت نهیس ی رو رو رو باز کرد و سرم   دستش

 .دیرو بوس سرم



Page 1192 of 1249 
 

 !ی لیآره خ-

 نا یسار یراست

 .کردمکجبه خودم دادم و لبم رو  یتکون

 .جونم-

 .کردن شد ی و با موهام مشغول باز دیکش یقیعم نفس

 .بده یتو نگهبان ارمینگهبان م هیمدت  هی-

 ؟ی ندار یمشکل

 دم یاش رو بوس نهیس ی قفسه  ی رو

  .شهیراحت م  المونمیخ  ی نجورینه ا-

 .زد و به خودش فشردتم ی لبخند

 خانمم یمرس-

 .گرفته بود استرس

 .کرد یاز کامران ولم نم ترس
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انجام بده و االن که بچه هام    تونستی م  ی هرکار  یعوض  اون

 .دمیترسی از قبل م شتریکنارم بودن ب

 .و بچه هام و بعد خودم بودم انیدغدغه م شا االن

 :دلم گفتم ی هم بستم. تو  ی رو رو چشمم

  

 ".بچه هامو دست خودت سپردم  ایخدا"

[11.08.21 14:18] 
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 .رو آماده کردم شام

 .تشک خوابونده بودم و چشمم بهشون بود ی هارو رو بچه

 .ازشون غافل شم خواستمینم

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .میچه خوب که بچه دار شد-
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 .به روم زد ی لبخند

 .آره-

 .موننیاتفاق زندگ نیبهتر

 .گذاشتم  زیم ی غذا رو رو  ظرف

 .لب زدم طنتی ش  باخنده

 ؟ یپس من چ-

  بودم یچ من

 .لب زد یو لحن جذاب باخنده

 !یمن یتو عشقِ زندگ -

 .میاتفاق زندگ نیبهتر

 .ها متعلق به هردومونن بچه

 !یمن ی برا ؛یتو فقط و فقط مال من یول

 .زدم ی لبخند
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 !یتوهم فقط مال من-

 .هوا براش فرستادم ی تو ی ا بوسه

ظرف بود   نیکه آخررو   ریآشپزخونه برگشتم. ظرف سوپ ش  به

 .برگشتم  منیبرداشتم و به نش

 .ا عشق نگاهم کرد انیشا

 !اوف خانمم چه کرده -

 .عشق دلم ینباش خسته

 .زدم  یچشمک

 فدوت جانا -

تو  ریش  سوپ که  گل  ی رو  رو  ختهیر  یظرف  رو    ز یم  ی بودم 

  .گذاشتم

 .از کدوم بخوره دونهیآدم نم-

 .لب زدم  طنتی .با شدمیرو عقب کش  یصندل
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 !یش تیبخور، تقو از همش -

[11.08.21 14:18] 

#part496 

 .گذاشتم نگیس ی هارو تو ظرف

به دست    ینیو س  ختم یها ر  وانیل  ی بود و تو  ده یدم کش   ی چا

 .از آشپزخونه خارج شدم

شا  شکر بودم،  آورده  قبل  از  شکر    ی چا  انیرو  با  تنها  رو 

 !و تمام  خوردیم

 !یفتیزحمت م ی چقدر تو-

 .دمیخند آروم

 .کمک کردم یلیشام خ ی جمع کردن سفره  ی تو

 رحمته   ستیزحمت ن-

رو  ینیس بش   یعسل  ی رو  و خواستم    ی که صدا  نمیگذاشتم 

 .و بلند شدآرز ی  هیگر
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 :بلند شد و گفت یزرت انیشا

 ارمش یم نیبش-

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .تکون بخورم تونستمیخسته بودم که نم انقدر

 ممنون-

 .بغلم گذاشت ی رو آورد و تو آرزو

 .دهن کوچولوش گذاشتم ی ام رو در آوردم و تو نهیس

هم بلند    ا یعرش  ی که صدا  نهیبش   خواستی ام م  نه یبه س  ره یخ

 .شد

 .لب زد یحرص

 !بر پدرتون لعنت ی ا-

 .نیراه بنداز هیگر یکی یکی

 غرولند لب زد  رفتی م ایکه به طرف عرش  یدرحال
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 .شروع مبکنه یکیاون  ی اریم ویکی-

 .گهید نوبرشه

 .توش  ننی ریم نای بخوام با زنم باشم ا گهید حاال

 .دمیرو گز لبم

 گرفته بودام  خنده

 .داد یبغلش آروم تکونش م  ی بغلش گرفت و تو  ی رو تو  ایعرش

 .و لب زد دی رو بوس  دستش

 !پسر خوب آروم -

 ای خوریشه؛ االن توهم م ریکن خواهرت س صبر

 !مونمیم بینص یمن ب فقط

[11.08.21 14:18] 
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 .کردمنازک  یچشم پشت



Page 1199 of 1249 
 

 !ی خوریم ی توکه هرشب دار-

 .نگاه کردبهم طونیش

 .مبل نشست ی اومد و رو  ایساکت شدن عرش با

 !نچ-

 .خوامی م  شهیهم من

 .دمیخند آروم

 !گهیامر د-

 :حدقه چرخوند. با خنده گفت ی تو چشم

 .خورمی هم م ینییپا-

 !بخورمت هیدوست دارم هر ثان یعنی

 .پات تا فرق سرتنوک  از

 .دم یخند باعشوه

 .شدنم رو ی حشر  کردم یشده بود و حس م  س یپام خ  نیب
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 .زدم  یچشمک

 !منم دوست دارم هرشب بخورمت-

 .دیکش یقیعم نفس

 .لب زد کالفه

 توله سگ؟ نیا دینخواب-

 !شه یخشتکم پاره م داره

 .کردم یاخم

 .انیا شا-

 !نشو پررو

 .کج کرد. به بدنم نگاه کرد و شهوت آلود و خمار لب زد  لب

 خوامیخب م-

  .ادیز میل یخ خواستمشیحدقه چرخوندم. منم م ی تو چشم

 !باشه در خدمتم-
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 .دم یگفت و من هم با عشوه و ناز، آروم خند  ییبلند باال  جون

[11.08.21 14:18] 

#part498 

بخورم که کامل   یچتدادم خواستم  ری بچه هارو ش  نکهیاز ا  بعد

 سرد شدت بود 

 دستم قرار داد و لب زد  ی بلند شم که دستش رو رو خواستم

 .ارمیمن م نیبش-

 !ی خسته شد تو

  .هم فشردم و باعشق نگاهش کردم  ی رو رو لبم

 !یمرس ی وا-

 .بخدا یعشق

 دی تو هوا فرستاد و خند ی ا بوسه

 !انقدر دلبر نباش دختر-
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 .انداختم نییرو باال و پا ابروهام

 گه یمن دلبر شوهرمم د-

 .شدبلند

 .دی رو بوس میشونیپ  ی و روشد خم

بچه    نی. نگاهش رو بستادیداد و صاف ا  رونیکالفه برو   نفسش

  ی رو تو  ینیازشون چشم برداشت. س  یها چرخوند.  با کالفگ

 .گذاشت دستش 

 اومد  قهیآشپزخونه شد و بعد چند دق  وارد

 .ومدیخوش رنگ و لعاب بود و بخار از روش باال م ی چا

 به به -

 !ییهمسر کدبانو چه

 !ی زیعجب چ ییچا عجب

 .دیگلو خند ی و تو آروم
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 .بچه زی کمتر زبون بر-

 .کردم   نییتند ابروهام رو باال و پا تند

 !شهینچ نچ نم-

 .عسل گذاشت  ی رو رو ینیس

 .دتم یرو گرفت و به سمت خودش کش دستم

  نه یو سرم رو به س  دمیکش  یق یبغلش افتادم.  نفس عم  ی تو

 .دادم هیاش تک

 !چقدر خوبه که دارمت -

 .و لب زدم دمیکش یقیعم نفس

 !یکه هست  یمرس-

[11.08.21 14:18] 
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 .کامران  ولم کن یه-
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 .ی لعنت بهت چرا برگشت یول کن عوض دستمو

 .زد و دستم رو محکم فشرد  ی پوزخند

 !چه؟  یدلم خواست برگردم، به کس-

از ترس    شد یکه باعث م  ی و لعنت  یطانیش  ی زد، قهقه  ی ا  قهقه

 .نمیبه خودم بر

 !دتیکه از دستم قاپ فی. حیجذاب یلیآخ تو خ-

 .دی صورتم کش ی ره اش رو رواشا انگشت

 .بودیمال من م دیبا فی صورت لط  نیا-

 چشمم نشست ی نگاهش رو مردمک

س  ی چشمانیا- و  تخم    مالدیبا  اهیدرشت  اون  نه  باشه  من 

 !یحروم

 :و حال بهم زن، خمار گفت  یهوس لعنت با
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 د یلبا با  نیا  خوردم،یم  دیو قرمزتو فقط من با  ی غنچه ا  ی لبا-

 !فقط دور آلت من حلقه شه

 .دمی شده غز دیکل ی دندونا ری هم فشردم و ز  ی رو رو لبم

 .لجن کهیمرت خفه شو-

 !ری سگ پ زنهیبهم م حالمو

 !اوه چه بد-

 حست، حس خودم مهمه  ستیمهم ن واسم

 احمق ولم کن  ی ا یتو روان-

 .د یتنم کش ی رو رو  دستش

اوردمت - بدست  پتازه  تا  و   داتی .  پکردم  خودم   شی تونستم 

 دم ی کش یسخت یکل ارمتیب

 زد ی ا قهقه

 !شهیلذت بردن از تنت، ولت کنم؟! مگه م ی االن جا-
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 .د یممنوعه هام کش ی هاش رو رو دست

  غیشد حباعث  نکار یزدم که لباس رو از تنم جر داد و ا  یهق

 ....بکشم یفرابنفش

[11.08.21 14:18] 
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 .دمیترس و نفس زنان از خواب پر با

  چاره یداشت ب  م ینفسِ لعنت  قتای و حق  دمیکشینفس م  یسخت  به

 .کرد یام م

چکه  . عرق از بدنمدمیکش  یقی کنارم نفس عم  انیشا  دنید  با

 .زدی و قلبم تند تند م کردیم

 .خوردن نداشتم. قدرت تکون یبود لعنت یچه خواب نیا

 .گذاشتم انیشا ی  نهیس  ی رو رو دستم

 ان؟یشا ان؟یشا-

 .چشم باز کرد و خوابالود لب زد یسخت به
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 !ه؟یهوممم چ-

 .رو جلو دادم لبم

 ...کامرام اومده انیشا-

 .بلند شد دهیترس

 پاشو  ی وا شده؟یچبچه ها خوبن؟  ؟یتوخوب-

 .دزدهی هارو م بچه

  .کارکنمیچ ایبخندم  دونستمینم

کردم نخندم  یو سع دمیگزهول شدنش بامزه بود. لبم رو  نیا

 .کنهی لت و پارم م  زنهیم نجایچون شک نداشتم ا

 !.. تو خوابمتو-

 .دینگفت که اروم غر ی زی چ هیثانکی

 !؟ ی کرد داریبخاطر خواب منو ب-

 .بغض دار شد و لب زدم  صدام
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 !د آخه پسر-

 .بچه هام  نگران

 .میبخواب ششونیپ میبر

 .نگاهم کرد خسته

 .دیکش یپوف

 .ادیب تونهیداره نم  نیدورب نگهبان داره  نجایا-

 .رو بغض دار کردم  صدام

 لطفا-

 .لب زد کالفه

 .هوف باشه-

[11.08.21 14:18] 
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شدم. چشم هام    داریبه چشمم، ب  د یبا برخورد نور خورش  صبح

 .دمیکش  یقینفس عم  انیبچه ها و شا  دنیکه با درو باز کردم 

 .کنارم بود انیامروز جمعه بود و شا خداروشکر

 !خوبه

 .نگاه کردم  میو به ساعت گوش دمیکش یقیعم نفس

 .هفت بود  ساعت

 .و صبح ها آروم بودن کردنیم هیها نصف شب گر بچه

 .میمادر بدبخت  ن یهمچ بله

که دستش دور کمرم حلقه شد،    دمیخز  انیآغوش شا  ی تو

 !بود  داری پس ب

 که  ی داریب-

 .لب زد  ی بم و خوابالود ی باصدا

 هنوز خوابم یآره ول-
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 .دمیخند  اروم

 ؟یچ یعنی-

 .پاهاش قفل کرد ی پاهام رو توخودش فشارم داد و  به

 !داریهم خوابم هم ب یعنی-

 .دمیخند آروم

 !ی چه الکچر  ی وا-

 د یکش یقیو نفس عم  دیسرم رو بوس ی رو

 .شهی ترم م ی الکچر میاگه بخواب-

 .رو دور کمر پهنش گرفتم و لبم رو داخل دهنم بردم  دستم

  می اوم باشه بخواب-

  .اش چسبوندم نهیسرم رو به س  دمی رو بوس گلوش

 .ش یآخ-

 .دیخندگلو ی تو
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 .هنوز خسته ام توله   زیکرم نر-

راحت   نکهیا  ی برا   دم یاش رو بوس  نهی س  ی و رو  دمیخند  زیر

 ی کنار زدم برا  نمو ینازن  ی چشمم رو بستم و کرم ها  میبخواب

 !وقت مناسبش

[11.08.21 14:18] 
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 .ختمیر وانی ل ی رو تو ی چا

که از قبل خرد    ییارهایخو گذاشتم  زی م  ی و گردو رو رو  ری پن

 .گذاشتم زیم ی کرده بودم رو رو

 !ستصبحانه آماده  خب

نم  ی واسه   ادیز  الاتیتشک  از خوشم   ه ی   اومد،یصبحونه 

 !ساده و خوشمزه ی صبحونه 

 !اومدم-

 .زدم ی لبخند
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 صبحانتو بخور  ایعشقم. ب ی خوش اومد-

 .شد خم

 !ایدیزحمت کش یمرس-

 .باال انداختم ییابرو

 .جمعه ها چقدر خوب بود آخ

ش  بچه تازه  رو  تو  ریها  و  بودم  اگر    ی داده  که  بودن  هال 

 .میصداشون بلند شد بشنو

  .کننینم هی راحت بود حاال حاال گر  المیخ

 .نشست و شکمش رو ماساژ داد یصندل ی رو انیشا

 !آخ که چقدر گشنمه-

 .دم یخند

 همشو بخور  نیبش-

 .دیلبش کش  ی رو  یو زبون دیبهم مال  دستاشو
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 تورم بخورم جوجه کوچولو-

 .حدقه چرخوندم ی تو چشم

 اومممم-

 !که شمیتموم م ی بخور منو

 ؟یبخواب یشبا با ک ی خوایم بعد

 .به کمرم دادم ی قر

 !هوممممم؟ ؟یکنیبغل م  ویشبا ک گهید-

[11.08.21 14:18] 
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 .به کمرم دادم ی قر

 !هوممممم؟ ؟یکنیبغل م  ویشبا ک گهید-

 .چونه اش برد  ریکرد و دستش رو ز زیر چشم

 ؟یکه تموم ش خورمت یم ی جور یکنیفکر م-
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 .زدم یموهام رو کنار زدم و چشمک .دمیگز لب

 ؟ی پس چطور-

 برداشت و تو دهنش گذاشت   اری خ  کهیت  هیپا انداخت و    ی رو  پا

 .ناله هات بلند شن ی صدا خورمتیم ی جور-

 !دختر  اوووف

 .و کبود شه  اهیزدنام س کی جات از م  همه

 .نشستم یصندل ی دادم و رو  رونیب  قی رو عم نفسم

 انیاه شا-

 شمیم ی جور هی نگو

 .دینگاهم کرد و آروم خند طونیش

 ؟یشیم یچ-

 .دمیرو نوش  ی قلپ از چا هیهم فشردم و   ی رو رو لبم

 !یشهوت-
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 .دیو مردونه خند آروم

 !خب بشو-

 !بهتر چه

 .یآروم ش کنمتیم

 .دمیخند آروم

 واستتت؟؟؟ مونهی کمر م  یلعنت-

[11.08.21 14:18] 
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 .دمیخند آروم

 واستتت؟؟؟ مونهی کمر م  یلعنت-

 توش  ختیر ر ی پن کمینون برداشت و  ی و تکه ا دیخند آروم

 کنهیم تمیزنم تقو-

 .دمیچشمب نازک کردم و لب گز پشت
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 !باش الیخ نیبه هم-

 .زد یچشمک

 !یکنیم  نکارمیا ی پاره شد رم یز یوقت-

 .لوچ کردم  چشم

 نچ نچ -

 ...پنبه دانه ندی درخواب ب شتر

 .دیخند آروم

 .دهنش چپوند ی رو تو لقمه

 !صبحونتو بخور زن-

 یش تیتقو دیبا

 .وارد کردم ی رو دراز کردم و به ساق پاش ضربه ا پاهام

 خواااام ینم-

 .دمیبهت نم گهید
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 .دیباالانداخت و آروم خند ی ا شونه

 خب نده-

 !؟ی گفته بد یک

 .دهنم گذاشتم  باحرص لب زدم ی گردو تو دونهی

 !یگیتو م-

 !کو من گفتم؟-

 .ام حلقه کردم  رو ازش گرفتم نهیس ی رو جلو دستم

 االن نیهم ،یخودت گفت-

[11.08.21 14:18] 
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 .ام حلقه کردم  رو ازش گرفتم نهیس ی رو جلو دستم

 االن نیهم ،یخودت گفت-

 .وارد کرد  شیشون یبه پ ی و ضربه ا دیخندآروم 
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 !آخ دختر -

 !کجا گفتم؟  من

 . رو جلو دادم لبم

 .شم تیتقو دیبا یخودت گفت-

 .دیحدقه چرخوندم. لبش رو گز ی چشم تو دم یخند

 هام گفتمبخاطر بچه -

 !زنهی داره گاف م  دونستمیرو باال دادم. م ابروهام

 .کج کردم  گردن

 بچه ها چرا؟ -

 :باال داد و باخنده گفت ابرو

 ؟یدون ینچ نچ نم--

 !ی دی م ریش بهشون

 .بشن ی بچه هام قو ،یش تیتقو دیبا
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  .نان تو دهنم گذاشتم یکردم. باحرص کم یاخم

 شدن؟  زیاالن بچه هات عز-

 .بچه هات  شی شبا برو پ یاوک

 .زد ی ا قهقه

 زن دارم خودم -

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .باهات قهرم م،ینخواست-

 .دی رو جلو دادم که خند لبم

 .دمیم  تیزنم تاج سرمه، خودم آشت -

 ..گرفتم و مشغول لقمه گرفتن شدم موی لعنت شین جلو

[11.08.21 14:18] 
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 .زنگ خوردن تلفن به هال رفتم با
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کامل کنن و به  رو   شونیبه تهران اومده بود تا لوازم عروس  یگل

بچه ها راحت    ییبابت تنها  المیزده باشن. پس خ  ی ماهم سر

  .بود

 .کردم  کیرو برداشتم و به گوشم نزد یگوش

 د؟ ییالو؟ بفرما-

 .د یچیگوشم پ ی تو ی زنونه ا ی صدا

 .سالم خانوم-

 د؟ ی هست انیهمسر آقا شا شما

 .کج کردم لب

 ست؟ی ک نیاهلل ا بسم

 .دمیکش یقیعم نفس

 بله شما؟-

  میزنی زنگ م  ینی امام خم مارستانیما از ب-
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 .از تعجب گشاد شده   هامچشم

اتفاق  مارستان یب لعنت  یچرا؟  سواالن  بود؟  رو   یافتاده  ذهنم 

 .دمیپرس

 شده؟ یچرااا؟ چ  مارستان؟یب-

 دیو به سمتم دو دی بلندم رو شن بای تقر ی صدا یگل

 شده؟ یچ-

  .دیپرستار به گوشم رس ی جواب بدم. صدا تونستمینم

ب- به  لطفا   د یمراجعه کن  رستان مایهمسرتون تصادف کردن، 

 !مهیوضعشون وخ

 بگم  ی زیچ تونستمیاز دستم افتاد و نم  یگوش

 ؟یچ

 !چش شده انیشا

 ا یخدا ی وا
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 !نه

 !ستین ممکن

 .کرد کی رو برداشت و به گوشش نزد یگوش یگل

 بله؟؟ -

 د؟ ییبفرما

[11.08.21 14:18] 
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 .اومدم رونیب هیگر با

 .بچه ها بود شیپ یگل

  .بود انیشا شی پ دلم

 .فورا سوارش شدم یتاکس هی ستادنیباا

قرار گرفت. ذره    مینیب  ی جلو  یبگم که دستمال   ی زیچ  خواستم

 .شدیذره بدنم شل م 



Page 1223 of 1249 
 

آخر کامران رو   ی چشامو باز نگه دارم تنها لحظه   تونستمینم

 ...مطلق یکیتارو  دمید

* 

* 

* 

 .باز کردم  درد چشم با

  .هام بزور باز مونده بودنچشم و کرد یدرد م سرم

 کجاست؟ من کجااام؟؟ نجاااایا-

موقع  تو اون  و  لحظه  انقد   یران یا  ی لمایف  ادی   تیاون  فتادم. 

 !رفت ی کصخول شدنگاشون نکن دختر، توهم 

 .هام گشاد شدنکه بودم چشم  ییجا دنید با

 کردم؟ ی م کار یچ  نجایا

 .دادی مرده مموش ی که بو فیکث  نیزم  ریز هی

 .کردیانبار چکه چکه م سقف
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 ...زدهزنگ  کیدر کوچ  هیزنگ زده    ی ها لوله

 ..میدر برن.... د برو که رفت زنیحق داشتن بر پشمام

 .خودم مچاله شدم ی تو

  .دمیشنیتق تق م  ی صدا

 .دم یشنی شرشر م ی صدا

 .پاهم محروم نشده بودم ی بدبختانه از صدا و

 .داد زدم ی بلند ی باصدا

 ست؟ ی ن نجایا  یکس یییییه-

 ن؟ی کجا آورد منو

 .دمیکش یغیج انیشا ی ادآوری با

 ن یکن کااااریچ نیخوای شوهرممممم کجااااست. م-

 ...دمشیشدنم د هوشیکه موقع ب یآوردن کامران ادیبه  با

[11.08.21 14:18] 
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 .شد رهیخ زد و بهم  ی پوزخند

 !باالخره به دستت آوردم بره کوچولو-

ترسم مسلط شدم. دستامو محکم مشت کردم و نفسم رو   به

 .دادم رونیب

 !ی اریتو هرگز منو به دست نم-

 .دیگلو خند ی تو کامران

 !نه-

 !بدستت آوردم، پردتو من زدم من

د  ی تو  اشک به  کامال  نشست.  و   واریچشمام  نمدار سرد 

 .دمیچسب

 .ی اریمنو به دست ب یفکر نکن بتون چوقتیه-

 .ستاد یروبه روم ا کامران
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 .گرفتاز موهام رو  ی ا تره

 .ارمیبه دستت م-

 !که به دستت آوردم  ی شب نیاول  مثل

 .درهم شد صورتم

 .به تمام معنا بود یعوض هی اون

 .خوشبختم انیمن االن با شا-

  .شوهر و بچه هام  شی پبذار برم  لطفا

دستاشو باز   کرد و   ی زدم و جلو اومد. لبشو غنچه ا  ی ا  قهقه

  .کرد

 .هوا تو دنی االن اونا پر-

 !بمب

دهنم  با ماه   ترس  م  یمثل  بسته  و   ی ول   شدیباز 

 .دیچکن ییبگم. اشک از چشمام پا ی ز ی چتونستمینم
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 .چنک زدماش رو  قهی  دهیو در محکم

 .بود فیکث  ی ادیمرد ز نیا

 .ی مکرد  یتو غلط-

 .ی نکرد ی کار

 !ینداشت ی بچه هام و شوهرم و خواهرم کار به

 .زد  ی پوزخند

 .پسم زد یاز دورش باز کرد و عصب دستمو

  .االن همه اون باال باال هان-

 !ی فقط منو دار  تو

[11.08.21 14:18] 
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 .پسم زد یاز دورش باز کرد و عصب دستمو

  .االن همه اون باال باال هان-
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 !ی فقط منو دار  تو

 .دمیکش غیج

 .بهم وارد شده بود شک

 ...هام  دوقلو

 ...انمیشا

 ...یگل

 !تحمل ندارم  تونمیاونا نمنه! بدون ایخدا

ج  گوشمو و  گرفتم  خراش  غیمحکم  باورم  دمیکش  یگوش    .

 .شدینم

 .دمی حمله کردم و داد کش یطرف کامران عوض به

 !!!ی نکرد ی تو کار ؟؟؟یییعوض ی کرد کاریچ-

با چشما  یمحکم  یلیس و  داد    ی بهش زدم  به خون نشسته 

  .زدم
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 .ی به شوهرم و بچه هام نزد یبیآس-

  لکس یبودم و اون، ر  دهیاش رو محکم چسب  قهی.   دمیکشیم  داد

  .کردینگاهم م

 .کامرااان-

 کشمتت یشده باشه م شونیطور زامیعز بخدا

 .زد  ی پوزخند

 .تااالن منفجر شدن-

باعصبان   دستمو و  زد  زم  تیپس  به  کرد.  و    نیپرتم  خوردم 

 .خش برداشت یآرنجم کم

 !بمب-

 .طرف در رفت به

 .شده نگاهش کردم خشک

 .زدیموج م ینفرت و ناراحت ت،ی خشم، عصبان نگاهمتو
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 .کوبوندیم م نهیس ی تند تند خودشو به قفسه  قلبم

 .جان نایسار ی بابا-

 !رسم ی به خدمتت م گهیساعت د  هیباش،  راحت

  .رو بست و رفت در

 .فرو رفت  یکیتار ی تو ی انبار

 .شهی نم باورم

 گفت؟ یچ اون

 .ممکنه ریغ

 ..شد ینم شی زیمن چ انیشا

[11.08.21 14:19] 
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 .رفتیم  جیگ سرم

 .دادیعذابم م  یحساب  ینیجا نش کی
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 .شکم دردناکم گذاشتم ی و دست رو دمیرو گز لبم

 .ذهنم بود ی تو یو بچه ها و گل  ان یاسم شا تنها

 کردم؟ یم کاری چ شدیم شونی زی... اگه چاونا

 .و حالم خراب بود ختن ی ریم اشکام

 کردم؟ یم کاری... من چخدایا

فکرِ به  ی بودم   تو رهیهقم باال رفت و انقدر به روبه رو خ هق

 ... و چطور از حال رفتم   یک  دمیخونواده م فرو رفتم که نفهم

* 

* 

* 

 !نایکوچولو... سار نایسار-

  شد یم  ده یتنم کش  ی که رو  ییصداش و دست ها  دنیشن  با

 .چشم باز کردم  دهیترس

 .د یکامران چرخ  یِران و لعنتهوس ی هاچشم ی به تو چشمم
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 !عروسک ی شد داریب-

 .ورت منفورش گرفتمانزجار چشم از ص با

 !ی داریچرا دست از سرم ورنم یلعنت ی تو-

 .زد  ی پوزخند

 !تم یمن تنها آدم تو زندگ-

 ی تو فقط منو دار ؟یفهمیم ،ی ندار ویاالن کس تو

 .داشت حرفاش درد

 .بهت کامران لعنت

 .گرفتبغضم کمیکوچ ی به بچه ها  بافکر

 !می... عشق زندگانیرفته بود. شا ادمی دنیکش نفس

ذهنم اکو     ی که تازه عروس بود. لبخند هاش تو  ی دختر  ،یگل

 ...کردن داشت یزندگ ی شدن، آرزو

 .نوپام ی خونواده  ی زدم برا  هق
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 ...توروخدا... بچه هام... همسرم-

 :زدم و با درد لب زدم یهق

 ...یگل-

 !ستمیاونا... نباشن منم ن ؟ی کرد  کارشونیچ

[11.08.21 14:19] 
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 :زدم و با درد لب زدم یهق

 ...یگل-

 !ستمیاونا... نباشن منم ن ؟ی کرد  کارشونیچ

 .کردینداشت. تنهت با تمسخر نگاهم م یستادنیهام ا اشک

 ؟ی باال و پرم بردمت فراموش کرد ریکه ز ویمن-

 .گردنم نشست ی روزدم که لباش  ی پوزخندکردم  ینیف

 !کنمیمنم باشم خودمو ول م-
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 ی کردم، نکنه بخواد کار  ی سر بلند کردم. سکسکه ا  دهیترس

 !انجام بده 

 !شدیمثل کامران به مرگ قانع نم یاما آدم خواستم،ی م مرگ

 ...مامان و بابات شد یچ یدونیم-

 .دیکوبزد و دستشو بهم ی ا قهقه

 !ا؟یرفتن اون دن-

م  دهیترس کردم.  نگاه  چ  ی چ  خواستیبهش  از   یبگه؟ 

  خواست یکه م  ی زی و از چ  زدیبگه؟ قلبم تند تند م   خواستیم

 .بگه وهم داشتم 

 .منم عاشق بودم یعاشق هم بودن... ول یلیاونا خ-

. تنها به صورت کردمیهم نم  هیگر  یترس الل شده بودم. حت  از

 .زل زده بودم  شی لعنت

 .سر و پا   ی.... مادرت رفت بااون بفیح-
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 شد؟ی آخرش چ یول

 چونه ام قرار گرفت  ریکردم که دستش ز ی ا سکسکه

 اوه اوه -

 !مردن اونا

 .همسن سن باباش شد یکیخواب   ری ز دخترشونم

 !خواب قاتلشون شد  ر یز دخترشون؛

 .اش شدم رهی زده خ بهت

 .دی چرخ ینم زبونم

 ؟یچ

 .بست خی بدنم

 تو رگام منجمد شد  خون

[11.08.21 14:19] 
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 .و بهت زده لب زدم  دهیدهن باز کردم و ترس  بزور

 ؟ یگیم  یچ ی تو دار-

 .ازم برداشت و روبه روام نشست چشم

تو خونه و شرکتم    ل یمن تورو به چه دل  ی چرا هرگز فکر نکرد-

 راه دادم؟؟؟ 

 .کردم  ی و سکسکه ا دمیعقب کش خودمو

  ره یخ  شی لعنت  ی سکوت به لب ها  ی بگه؟ تو  ی چ  خواستیم

 .شدم

 !عاشق مادرت بودم... از همه جا فارغ -

 !اون مهم بود و بس فقط

 !خواستمیخاطرشو م ش،یبرم خاستگار خواستمیم

 .شد  رهی چشام خ ی حرص تو با

 !اهام ی شرفت، اومد و گند زد تو رو یاون پدر ب یول-
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 مال خودش کرد  مادرتو

 بارداره  گفتن

 .زد و خم شد و موهام رو نوازش کرد ی ا قهقه

 .عشق من باردار بود-

 .که مال من نبود ی شده بود، مادر بچه ا مادر

 گفت؟یم یچ داشت

کنم.    یچه غلط  دونستمیبود. داغون بودم و نم  شونیپر  ذهنم

 !زیهمه چ شهیم ی نجوریچرا ا ایخدا

 .داخل دهنم بردم که ادامه داد لبمو

 از اونجا رفت -

 ی قلبمم با خودش برد به فکر انتقام افتادم، انتقام  یول  رفت

 .کردیوجودم رو خاموش م ی شعله  دیکه شا
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از خواهرش   به اونم  بود،  اونم عاشق  رفتم...  سمت خواهرش 

 ...بدتر

 .شد  رهیخ یومزد و به نقطه نامعل  ی پوزخند

معشوقه  - کشتم...  شوهر   ی اونو  خودم  و  خواهرشوکشتم 

 ...خواهرش شدم

 .ازدواج کردم انیمادر شا با

پدر و مادر تورو من کشتم.   یرو کشتم حت  انی من پدر شا آره 

 .من به قتل رسوندم انویمادر شا

.  زدیها حرف م   وونه یبغض کرد. مثل د  نش یزد اما ب  ی ا  قهقه

 .دمی ترسیم یلیخ دم ی ترسی ازش م

 .داغ دلمو کم نکرد نای هممممم اما ا-

 .کردم  می وارد زندگ تورو

 .ختیبهم ر  ویاحمق همه چ   انیاما اون شا  ی خوابم شد  ر یز  تو
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 .ام اوج گرفت هیبغض کردم و گر انیاسم شا دنیشن با

 یی... کجاانیشا

 .زدم  هق

[11.08.21 14:19] 
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 .زدم  هق

 .همه کسمو کشته یعوض نیا

 .لب زدم هی. با گردمی لرزیم دیب مثل

 نشده؟ شونی زیچ  ی... بچه هام و گلانمیشا-

 !کنمیم ینکن هرکار بگ شونیکار  توروخدا

 .زد ی مرد متنفر بودم. پوزخند  نیا از

 !یون پدرسگو فراموش کن کنمیم ی کار-

 ؟یدونیبه فکرتم، م ی ادیز
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 لحن حرف زدنشم برام زجرآور بود تکون دادم  سر

 .ولم کن-

 ؟ی خوای از جونم م یچ

 .زد ی ا قهقه

 .ی پس بد  دیمادرتو تو باتقاص پدر و  ؟یدونینم-

رو   مه یتنم خ   ی رو لباشو  و دونه دونه   ی زد؛  گردنم گذاشت 

 .دکمه هامو باز کرد

 .حرکت کنم تونستمینم

 ...دهن باز کنم تونستمی شک بهم وارد شده بود نم  انقد

  .ممکن بود  ر یشده بود و تکون خوردن برام غ کرختپاهام 

 .دم یبابغض نال ،ی اثر ناچار از

 .توروخدا ولم کن-

 ؟ی خوای از جونم م یچ
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 .دست نزن بهم

 دست منفورت بهم بخوره  خوادینم انمیمال شا... من من

 .دی شنی اما انگار نم  زدمی م حرف

 .انگار نه انگار بااونم د،ی شنینم  یچیه

 .به خودم دادم یتکون

 توروخدا ولم کن-

 دست نزن بهم

 ...کن ولم

 ...ی کنه که باصدا  ی حرکت خواست

[11.08.21 14:19] 
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 .خورد. ازم فاصله گرفت  کهیدر    ی کنه باصدا  ی حرکت  خواست

 !نجا؟ یا نی ایمگه نگفتم ن-
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لعنت   از باعث   انیشا  یعصب   ی چشم بستم. که صدا  م یحالت 

 .شد بهت زده سر بلند کنم 

 حرون زادهههه-

 .یزنیبه زنم دست م ی .... داریچه حق به

  ی و مشت  دیکامران رو چسب  ی   قهی  هیثان   کی  ی اومد و تو  جلو

 .صورتش فرو آورد  ی تو

 قاتل؟ ی کرد  یچه غلط-

 !متنفرم  ازت

 .دیکش یو عربده م زد یم مشت

  .زدی پا مدستش دست و ر یتنها ز کامران

 !یمادرمو کشت  ،یتو پدرمو کشت -

 !ی کرد میتی... هردومونو یعوض ی تو

 ... حرمت پدر گفتناتو نگه دار انینکن شا-
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 .که تنم رو لرزوند  دیکش ی داد

 .انیشا-

 .با بغض گفتم که سر بلند کرد انقد

 .که بهت زده تنها نگاهم کرد   دیصورتم د ی تو  یچ دونمینم

 من؟ ی نایسار-

 .جا بلند شد از

 .به کامران زد، به سمتم اومد  بغلم کرد  ی لگد

 .منو تو آغوشش فشرد  محکم

 .شد  رهیجدا شد و دوباره به صورتم خ ازم

  حالت خوبه؟-

 .دیبغلم کرد و لبامو کوتاه بوس محکم

 منو ببخش  نایمنو ببخش سار-

 .زدم  یهق
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 ...بچه هامون انیشا-

که دست و پامو باز   ی. درحالدیزد و صورتم رو بوس  ی لبخند

 .لب زد  کردیم

 !یحالشون خوبه. هم بچه ها هم گل-

! باالخره آزاد شدم و  گه؟ینکنه دروغ م  دمیترسیم  دم یگز  لب

 .دستش رو فشردم

 !توروخدا راستشو بگو-

 !گقت خونه رو فرستاده تو هوا یعوض اون

 .چونه ام گذاشت  ریدستش رو ز د،یکش یقیعم نفس

 .توش نبود یآره اما اون خونه کس-

 .دم یکش یغیجپاش بند بود  ی که بزور رو یکامران  دنید با

[11.08.21 14:19] 

 ی انیپاپارت #
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 !انیمواظب خووودت باش شا-

 .بود دهیاسلحه رو به طرفمون کش کامران

 !احمق ی تو-

 !مرگه اقتتونیدوتا ل شما

 .لب زد انیزد و روبه شا  ی پوزخند

 !ر یو دل شت ی اومد  ییکه تنها یخنگ یلیخ-

 .زد ی پوزخند  انیشا

 .ستادمیجلو اکنار زد و  منو

 !کامران یزنی نه اشتباه م-

 ...کی

 ....دو

 ...سه
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 !سرگرد پروندت اومدم  با

 ی بدن ب  دنیشد؛ با د  کیسرش شل  ی تو  ی حرفش، گلوله ا  بعد

 .دمیکش  یغیافتاد ز ترس ج نیزم ی جونش که رو

 .دم یکشیم  غیکنار زدم و مدام ج اشکامو

 .اش روبه روام بود جنازه 

 .هاش باز بود چشم

 ...من ی خدا

 !نه

 ل یو هق زدن تبد  هیهام به گر  غیجرفتم و   یآغوش گرم   ی تو

 .شد

* 

 مونده؟ ادیخانم ز-

 .کتابو برداشتم و  دمیمالچشمامو
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  مونوینه تموم شد، نوشتم زندگ-

امروز   افهیق  به بود.  تر شده  دلبر  بود،  دلبر  کردم.   نگاه  اش 

 .زده بودم جانیبابت ه نیبود و مد از ا یگل یعروس

 .یخسته نباش-

 .کردم ی خم شدم و تشکر یجا بلند شدم کم از

کرده بود   رمیچند ماه اس  نیکه ا  یو کنار زدم و سوال  موهام

 رو به زبون آوردم

 اونجام؟ نی دیچطور فهم-

 .د یرو بوس م یشونیپ  ی جلو اومد و رو د یکش یقیعم نفس

 یاون عوض  م،یکار گذاشته بود  ابی چون همه جا شنود و رد-

 .حدس کرد کاراشو شدیبرگشته بود و م 

مونده نه بچه   ینه گل   م،یکرد  هی شدنت اونجارو تخل  دهیدزد  با

 !ها
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 .اونجا منفجر شد  قهیپنج دق بعد

 !که یدونی م شمیامن، بق ی جا هی نیو بچه هارو برد یگل

بودم برام گرون تموم شد. ماه ها   دهی که اون روز فهم  ییزایچ

 .. اما االن بهتر بودمشدمیم ت یو ساعت ها تو فکر بودم و اذ

 !ی دوستت دارم سار یلیخ-

 .دیرو آروم بوس  لبم

 .منم دوستت دارم-

پ  کمرم چسبوندتم؛  خودش  به  و  گرفت  به   شی شونیرو  رو 

 :لب زد یبوند و با حال خوبچس میشونیپ

  یکه مال من یمرس-

 .دم یخند باعشوه

 !می هم  شی تاابد پ-

 .ها باخنده از بغلش خارج شدم بچه  ی باصدا
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 .خوان یها انگار مادرشونو متوله-

 .بغلش افتادم ی که تو دیکشدستمو

 !غاط کردن-

 دم ی زدم و لبشو آروم بوس ی ا قهقه

 .بود یدنی مرد پرست نیا

 ....!امی حسودِ دوست داشتن-

 

 

     ان یپا


