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: یلب اانر  

 #هلن 

#prt1 🔞 

 

که ادرسش و هبم داده بودن رفت  یپارک کردم و مست خونه ا ابونیکنار خ نویماش   

و زدم  فونیآ    

ابز شد  یکیت  یدر اب صدا که  

 

از پشت رسم متوقفم کرد ییگذش ت و پهل ها رو ابال رفت که صدا   اطیح از  

 

ی _سالم لب اانر  

 

موهام گذاش ت:  یو رو نمکی کردم و ع  یاروم یخنده  شهی ه  مثل  
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سالم   کی+عل   

 

برق زد چشامش  

ات پام و از نظر گذروند و اومد مست و ابهام دست داد   رس  

ی خونه رفت که پشت رسش حرکت کردم و ابمه وارد خونه شد مست   

دمیشن یلیخ فتوی_تعر   

نتونه دل بکنه و بره  گهیپا توش گذاشت د یابشه که هر دخرت یخونه جور نیا خوامیم  

 

زدم و دور ات دور خونه را از نظر گذروندم و مست پهل ها رفت:  یشخندی ن   

 +اکرمو بدلم 

 

رسوند کنارم و دستشو دور مکرم حلقه کرد و کناره گومش لب زد: خودشو  

ی بد ملیو ملس حتو  یاانر یخونه  هیمثل لبات،  خوامی_م  
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🔞  @girl_sexi1 

 

#prt2 🔞 

 

 طرف خودم و دم گوشش اب حراریت دمشیدس ت گرفت و کش   یطرفشو کرواتش و تو برگش ت

لب زدم: کنهیکه مردارو وسوسه م   

اونطرف تر نزار   ت می+پاتو از گل   

 

رفت: و برش داش ت و مست دره خرویج فمی و ک  دمیگردنش کش   یتو یقصد نفس داغ از  

خونه رو دارم   ی+نقشه   

یریبگ لیحتو  ییایکه ب  نگمی کردم م و طرایح ونیدکوراس    

یرشکت و که دار ادرس  
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رفت منیچشامم گذاش ت مست ماش یو رو یدود  نکی از طرفش منوندم و ع  جوایب منتظره  

 

مرد نگفته  نیبه ا یی" صدام کنه، متنفر بودم اما الان چیبه امس"لب اانر کیس نکهی از ا شهی ه 

 بودم.

 

رشکت بود،  سییزدم و بعد از زدن اس تارت حرکت کردم که تلفمن زنگ خورد، ر  یشخندی ن 

و پامو رو گاز فشار دادم: کریگذاش ت رو اسپ  

شده  دایبرات پ  گهید یمشرت  هیرشکت که  ای؟ ب  ییکجا ی_لب اانر  

 

شدم: یکفر گهید ،یلب اانر گفنتیهه هبم م نکهی ا از  

!نیصدا نکن یمنو لب اانر گهیلطفا د فضیل ی+اقا  

 

" تلفن و قطع کردم.امیو بعد از گفنت "دارم م دمیکش   پویف  
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به لبام افتاد  نهییآ    یاز تو نگامه   

درش ت.  هیو لبا کردیم ییلبام خودمنا یرو دانهیق  یب شهی که ه  یقرمز رژه  

 

خودم فرس تادم:  یبرا ابال انداخت و بویس ییابرو  

 +حق دارن خب...! 

 

🔞  @girl_sexi1 

 

#prt3  🔞 

 

بود،  میرشکت نزاش ته بودم که دوابره تلفمن زنگ خورد ،مش یپام و تو هنوز  

و وصل کردم: متاس  
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خودم  ق  یشف ق  ی(+سالااام رف می)مش  

 

انقدر رسه حایل شدهی ، چ  می_سالم مش  

 

تو نه   خودم خوبه ویل یهلن خرب برا ی(+وامی)مش  

ی قراره تهنا بش چون  

 

:دمیکش   حدقه چرخوندم و پویف یو تو چشامم  

! ! نکنه قراره ازدواج کینه؟ی_چ  

 

زد:  پشت گویش یا قهقه  

دارم من   چه دوست ابهویش نی+افر   
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تلفن و قطع کردم  جوایب  چیابروهام نشست و بدون ه  نیب یامخ  

رفنت شوهر کردن، من   هلیو فک و فام کیفابر  قیرف  یمن از ازدواج متنفرم ، هرچ یهرچ

 موندم تک.

 

گذاش ت   می م یرو لمویااتمق رفت و نقشه ها و مواب یتو  

دم ی م فضیل  یرس به آ قا هی دیاب  

 

سفت برخورد کردم یجا هیکه حممک به  ونری ااتق و ابز کردم برم ب در  

ت خی+پووف موهام هبم ر   

 

که صبح به خونش رفته بودم چشم تو چشم شدم یو ابال گرفت که دوابره اب هون مرد رسم  

ن  دمایبود؟ آ ها  یامسش چ اوممم اومد اکر   

 

کرد که جوابشو دادم: سالم  
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؟ نیاکر داش ت +سالم، اب یک  

 

انداخت و گفت:  یااتق نگاه یتو  

!ست؟ی _مشخص ن   

 

رفت  ت یر یات برگردم و به مست ااتق مد  نهیکردم و گفت بش  شییداخل راهامن به  

 

🔞   @girl_sexi1 

 

 #اکرن

#prt4  🔞 

 

نشس ت  شی کناره م صندیل یرفت و من رو ونری ااتق ب از  
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ام روش اومده بود کنجاکو شدم و جلوتر رفت ات بتومن   ییپ هیافتاد که  لشیبه مواب چشمم

 خبومنش

 

بود:  میاز طرف مش امیپ   

 یمعشوقه برا هیو دنبال  نکین یزندگ  ییهبرته تهنا گهیموقع ازدوامج بود، توام د گهی +هلن من دمیمش

یخودت بگرد  

!؟ابیش یاز ازدواج و پرسا فرار ییخوایم ات یک اخه  

 

نطوری که ا نیخانوم و بب اوهع  

:دمیند و مجع کردم و اطرامف و از نظر گذروندم کیس خندم  

ه یما از پرسا فرار  ی_خب پس لب َاانر  

 

ذهمن جتسم کردم:  یو تو افشیق   

ییتهنا  نیخوره ا یمن لکشیو ه  افهی_چن چن به ق   
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شدم که تهنا فقط مدرکش و چس بونده بود هبش: هری روبروم خ دیسف وارید به  

!ارم؟یدرت ب  ییاز تهنا هیچ_هلن خانوم نظرت   

 

به عکسش زدم: یچشمک  

ی بد ش هنادی هبم پ  دی_البته خودت اب  

پا بزارم رهیکه معرا ز  غرورم    

 

دم یبه لباسام کش   جام صاف نشس ت و دس یت یدره ااتق ابز شد که تو دفعهی  

: داد یبودنش م ابروهاش بود خرب از عصباین نیکه ب یامخ  

شده؟! یی+چ  

 

کرد: شی م یرو یبه چشامم انداخت و خودشو مشغول اکغذا ینگاه  
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رسم شلوغه!  نیاب من؟ لطفا زودتر بگ نیداش ت ینداره، اکر ی_نه به شام ارتباط  

 

حرکت کردم:  ونری گذاش ت و مست ب شی م ی دس متزدش نوش ته بودم و رو یکه برا یچک  

هبت بدم  نوی _اومده بودم ا  

یبیب   فعال  

 

... ون ری از ااتقش زدم ب و  

 

🔞    @girl_sexi1 

 

#prt5  🔞 

 

ادم مجع شده   یلک ت یر یدم ااتق مد  دمیسالن رشکت بودم که د یتو  
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  شدهی رفت ات بفهمم چ  جلوتر

د یچ ی پ  یافتاده بود و از درد به خودش م نیزم یرو فضیل  یآ قا  

 

جلوتر رفت: یمک  

طرفو به فنا داده  یپا یال  یک سی_اوه معلوم ن  

 

زدم: یشخندی ن   

نه ی ه   یادم ه ی_زسا  

 

بلند شد:  ریمد دایفر  یرفت که صدا ونری کردم هبشون و مست ب پشت   

که یزن  کمنی+ادمت م  
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رفت  منیابال انداخت مست ماش یشونه ا الیخ ی ب   

هلن متوقف شدم یو ابز کمن اب صدا  نیدره ماش نکهی قبل از ا اما  

 

شدم:  هری هبش خ متعجب   

! ؟یدار یاکر شدهی +چ   

 

دستش فرشد و چند ات اکغد و هراه چک به طرمف گرفت یو تو فشیک   

بود: الیو  یگرفت و اکغذا رو نگاه کردم نقشه  ازش  

!ه؟یچ  نای _ا  

 

من شد: یچشام ی هری به رشکت انداخت و دوابره خ ینگاه  

کمن  یرشکت اکر من نیا یتو گهی+من د  

نی واگذار کن یا گهیخونتون و به کس د یاکرا لطفا  
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پارک بود ابونیرفت که اونطرف خ نشی منوند و به طرف ماش   جوایب منتظره  

 

🔞    @girl_sexi1 

 

#prt6  🔞 

 

گذاش ت  کریاسپ یرو رو فرمان نشس ت و اب جان متاس گرفت و گویش پشت   

 

از چندات بوق جواب داد:  بعد  

؟ نیداش ت یامر سیی_سالم ر   

 

و روشن کردم:  نیزدم و ماش اس تارت  
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وهبم اطالع بده  شدهی از اکرکنانش اس تفا داده ، بفهم چ  یک یدکور  نیرشکت نگ ی+امروز تو  

 

گفت که تلفن و قطع کردم و مست خونه روندم یچشم  

 

اون دخرت بود  شیراه متوم فکرم پ یتو  

مست خودم دمشیکش   یم دیاب  

بدم  ضیچشامش تشخ  یغرور و تو تونس تی م   

دارم! شیدر پ قطعا اکره خسیت پس  

من" از پسش برم ویل ام یبقول مامامن "من اکر   

من مقاومت کنه! یتونه جلو یمن چکسیه   

 

شدم  اطیدر و ابز کردم و وارد ح وتمیو اب ر  دمیرس   الیو  به  
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اومد طرمف:  الیشدم ن  ادهی پ  نیکه از ماش نیه  

خودم  پ یخوش ت یی+سالم دا  

 

دمیبه روش پاش   یلبخند  

پا بزارم ریغرورمو ز  تونس تی روبروم م  یدخرت کوچولو نیا یفقط برا من  

 

:دمیزانوهام نشس ت و گونشو بوس    یرو جلوش  

یی _سالم قربونت بره دا  

خودم یفرفر مو  

 

به اطراف انداخت:  ینگاه  

ال ین  نجای ا نیاومد _اب یک  
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جواب بده خواهرم صدامون کرد: الین  نکهی از ا  قبل  

داخل  نیایب  الی+اکرن اب ن   

اماده اس   انهار  

 

داخل...  میرو بغل کردم و ابمه رفت الین   

 

🔞    @girl_sexi1 

 

#prt7   🔞 

 

تلفن   ریگ غامیبوق پ  یچشامم گذاش ت که اب صدا یو ساعدم و رو دمیختت دراز کش   یرو

 چشامم و ابز کردم:
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دم ی رو فهم  فضیل  یاقا نایجر سیی+الو ر   

ابهاش حبث کرده بود   دیاوجنا به امس هلن جاو  یاز اکرمندا یکی  

قصد جتا.وز هبش و داش ته   فضیل یاقا گنیم  

اون خانوم از اوجنا اس تفا داده   نیه یبرا  

 

:  ونری خومش اومد .. خوب حالش و گرفت و از اون رشکت زد ب ازش  

دخرت  ی_تو ات حاال کجا بود  

 

اون   نکهی رشکت و ا  یاون دخرت تو دیو هتد  خطرانک بودن فضیل یداورایزدم اما اب  یشخندی ن 

   کنهیم  یدخرت تهنا زندگ 

صورمت نشست   یرو یامخ  

مست تلفن رفت و برش داش ت :  ت یعصبان اب  

می گوش  یکن و بفرست رو دایاون دخرت و برام پ  یادرس خونه  عی_جان، رس   
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و لباسام و عوض کردم دمیو رسه جاش کوب  تلفن  

کردنش پشت مکرم یاز برداشنت اسلحه ام که ات حاال ازش اس تفاده نکرده بودم و خمف بعد  

ون ری خونه زدم ب از  

 

بلند شد  میش گو  امکیپ  یصدا هزمان  

ادرس و فرس تاده بود  جان  

اون دخرت راه افتادم  یبه مست خونه  پس  

 

...نهیش ی من  اکریب  بودم که فضیل مطمعن  

 

🔞     @girl_sexi1 

 

زابن #هلن  از  
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#prt8  🔞 

 

  یسالن نشس ته بود یتو میمش اب

چقد  نکهی و ا  اتشیاز اخالق  یو ه دادیابر هزاروم عکس اون پرسه رو نشومن م یبرا میمش

کرد   یم فیعاشقشه برام تعر   

 

و ازش گرفت: شیکرد که بلند شدم رفت طرفشو گوش یکفر گهید  

منو  قیرف ی.دیی توام گا. می+پوووف مش  

بده اون عشقتو! ول  

 

:دیلبام کش   یکرد و اب خنده به طرمف اومد و دستش و نوازش وار رو  زیر  چشامشو  

 _اوف چه لعبیت 

تو  کین غی از پرسا در  ادیچطور دلت م اخه  
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هبش زدم :  گردین پس  

تو  ی+عقل ندار  

 

بلند شد: فونیا  یصدا دفعهیبزنه که  حریف اومد  

! ه؟یک  عینی+  

 

اب خنده بلند شد مست در رفت:  میمش  

کمن ی_من ابزش م   

 

مبال نشس ت   یتکون دادم و رو یرس  

دمیو مست در خونه دو  دمیاز جا پر   میمش غیج یاب صدا دفعهی  

 

جام خشمک زده بود و به رو  یچشامم گرد شده بود و متعجب و اب ترس تو دمی دیکه م ییچ اب

بودم هری بروم خ  
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رسش  یاسلحه رو گشیدهنش بود و اب دست د یرو  دستشیحممک گرفته بود و  میمش نفری 

 گرفته بود 

 

:ومدیداشت به مست م شخندی قرمز شده و ن  یبود که اب چشام فضیل  یروبروم اقا و  

.... ی اوردم لب اانر تری _گ   

 

🔞    @girl_sexi1 

 

#prt9  🔞 

 

   ومدیکه به مست م یقدم هر

رفت  یقدم عقب م هی  
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برخورد کردم  واریاومد ات به د شیپ قدراون  

بودم  هری ترس هبش خ اب  

 

و به طرف ااتق حرکت کرد دیمشتش گرفت و کش   یکرد و موهام و تو شرتی رسعتشو ب  دفعهی  

 

از درد   دمی م غیکردم و ج یم تقال  

  ومدیموهام داشت از جاشون در م شهی ر  انگار

 

ختت  یگومش زد و پرمت کرد رو یتو یحممک یلیس    

 

قهقه به طرمف اومد:  اب  

ونری ب و از رشکت  من بزین یهار نش گهیکه د یدیم سی_امشب خ.شن رسو.  
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!یلب َاانر منو نش ناخیت هنوز  

 

گونه هام روان بود یاشاکم رو  لیو س   دمیکش   یختت عقب م یرو خودمو  

 

طرف  هیمه از  میپشت رسه مه مش یها غیو ج  طرفی ییابرو و وحشت من از یب ترس  

 

از شال هام و   یکیمکد  یاز ااتق پرت کرد و از تو یو از تنش در اورد و گوشه ا کتش

 برداشت

 

  دیختت و خودشو مست بدمن کش   یشد رو مخ

دس تام و به اتج ختت بست و  

 

   دیرس   یپست من وونیح نیکردم زورم به ا یتقال م یهرچ

دادم یمه فشار م یو رو می اشک یو چشام دمی دمل خدا رو صدا م یتو  
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   دمیاز درد و وحشت کش   یغیجر خوردن لباسام چشامم و ابز کردم و ج یصدا اب

دهمن حس کردم یکه طعم خون و تو دیپشت دست حممک به دهمن کوب  اب  

 

به لبام زد:  یدس تاش گرفت ات تکون خنورم و مک حممک یشد روم و چومن و حممک تو مخ  

! هوم؟فته؟یشلک ب  ن یکه به ا ست ی ن  یاانر یلبا نیا فی_اومم ح  

 

🔞   @girl_sexi1 

 

#prt10   🔞 

 

  تخیر  یو اشک م دادمیو به اطراف تکون م رسم
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:دادمیزدم و خودمو تکون م یغی تمن ج ینیپا  یتو یی چ یاب حس رسد دفعهی  

عوض  وون  ی+ومل کن ح  

من دست نزن  به  

 

پاهام نشت و دستش به طرف ب.هش ت رفت و اب  یتر شد که رو یحرمف جر نیانگار اب ا اما

دهمن و گرفته بود  گشیدست د  

 

  دیرس   یادم من نیبرام منونده بود و زورمم به ا جوین گهید

 

شده ابشه   شیطور  میمش نکهی به خودم اومدم از ترس اااتق اومد  ونری که از ب کیشل  یصدا

از جام بلند مش   خواس تیدستش و گاز گرفت و م یانگشت ها  

 

دس تام بس ته بود  اما  

و خدا رو صدا زدم که در ااتق ابز شد  دمیکش   غیمتوم وجود ج اب  
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   منیتونس ت چهرش و بب  یبود و من کیاتر  ااتق

 اریاخت  و یب دمیکش   یا گهید غیج نیزم یرو و بعدم افتادن فضیل  یبعد ریت کیشل  یصدا

ت خیر  یاشک م  

 

اون مرد انش ناس چشامم و ابز کردم: یصدا دنیشن اب  

   ونری برب ب نوی ا  ای_جان، ب 

 

  دیرس   یبه ذهمن من ییاش نا بود برام اما چ   ب یع  صداش

 

 یمادرم بود و در اورد و به طرف من اومد و رو  دگارایکه  یدیمکد رفت و چادر سف مست 

 بدمن و پوشوند و بعدمش دس تام و ابز کرد 

 

بودم  هری براقش خ  یصدا به حراکتش و اون چشام یب  
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انداخت   ینیبه چشامم افتاد که رسم و پا  چشامش  

   دهیوضع د نیکه منو به ا دمیکش   یم جخالت 

 

 ینداشت و حس م یا دهیی پوشوندم اما انگار فا شرتی و خودمو ب  چوندمیو دور خودم پ  چادر

چشمه  یکردم هنوز اندامم تو  

 

و آ خ   دیچ ی لمب پ  یتو یروش که سوزش بد دیدستش مست لبام اومد و نوازش وار کش   دفعهی

لبام خارج شد  میاز ب یاروم  

 

بغمل  یاومد تو و خودشو تو میمن که در ااتق ابز شد و مش ی هری هچنان ساکت بود و خ اما

 انداخت: 

بودن اخه؟!  یک نای قربونت برم؟ ا _خویب  

 

حرف از ااتق خارج شد  شد و یب بلند  

... دمیکه اون چهره رو کجا د ومدیم دمایداشت  اتزه  
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🔞    @girl_sexi1 

 

#prt11   🔞 

 

ازم جدا شد و مکمک کرد که بلند مش  میمش  

ست لباس اتزه برام اوردد هی  

 

دم یو پوش   دمیلباسا رو از دستش قاپ  معطیل یب  

ازش نبود :  یاثر چیاما ه  منیات اون مرد و بب ونری ااتق زدم ب از  

...ومدیبه رسم م یکردم اگر اون نبود معلوم نبود چ یازش تشکر م دی_اب  

 

به اطراف انداخت:  ینگاه  
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!شد؟ی چ  _پس فضیل  

 

دمیکش   ینیو ه   دمیرو از پشت رسم شن یمرد یصدا دفعهی  

خانوم  دی+ببخش    

 

:دیکوب یم منیقلمب گذاش ت که تند تند به س یو رو دس ت  

 _شام...!؟

 

کرد و ادامه داد:  یعذر خواه دوابره  

کمن ی+آ قا گفنت شام و دوستتون و ات خونشون هراه  

.ست ی امن ن  دیمبون  نجای ا دیتون  یو من امروز  

 

. ونری منتظرم" از خونه رفت ب ونری گفنت "ب اب  
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گفت:  دی موج م طنت ی که توش ش   یو اب خنده ا س تادی روبروم ا میمش  

بود لکک؟!  جنات یک ی_اون فرش ته   

 

نثارش کردم: یا وونهیبه شونش زدم و د یا رضبه  

کن  چمیجلوم خبند و سوال پ  ای+صرب کن عرق ترست خشک بشه بعد ب   

 

لب زدم: به در خرویج هری زد که خ یچشمک  

! یبر دی+آ ماده شو اب  

 

کردم اما...  یم ناکروی داش ت ا یبه چه اعامتد دومنیمن   

 

🔞     @girl_sexi1 
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#prt12   🔞 

 

دارم به حرف  ش ناخیت چیکه چرا بدون ه  دمیپرس  یاز خودم م  یبود نیماش یکه تو مدیت متوم

   دمیاون ادم گوش م

 

ابشه!  فضیل یاز آ دما یکیاومن  دیشا  

 

 مری خودم دارم م یمن خودم اب پا نباری ابشه و ا دهیمن کش   یبرا گهید ینقشه  هیاومن   دیشا

 مستش! 

 

آ دم فرق داره..!  نیا گفت یحسم م اما  

 

شب بود 7انداخت ساعت  میبه ساعت مچ ینگاه  
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میو منتظر شدم ات برس   دمیبه موهام کش   دس یت  

کردیم یابز امیبود و داشت پ  شیگوش یمه رسش تو میمش  

 

زدم پس لکه اش و گفت: یکی  

!!!؟ اااایهبش نگ ییچ وقت ی+  

 

زمزمه کرد  یبه چشامم کرد و مردد "نه" اروم ینگاه یچشم ریز   

 

شدم.  نیماش س تادنی تکون دادم و منتظر ا یشک کردم اما رس نکهی ا اب  

 

ترمز کرد  الیو  هی یجلو نیماش  

 نیدورب یواردش بشه و لک تونست ی دزد ماهر مه بزور م  هی بود که حیت یقرص هیشب شرتی که ب  

شده بودن.  یگذار یاطراف خونه بود که اب ظرافت اکمل جا ریو دزدگ   
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مست من ابز شد و راننده خطاب به من لب زد:  در  

خانوم دیی_بفرما  

 

خونه ام.  نیحلظه حس کردم خانوم ا هیخانوم صدام کرد که  یطور هی  

دم یخشک شده بودن کش   به لبام که حسایب گرفت اما خندم و قورت و دادم و دس یت خندم  

 

یو وارد شد میرفت الیاسانسور به طرف سالن و  اب  

 

 _سالم... 

 

🔞    @girl_sexi1 
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#prt13  🔞 

 

و چهرش و از نظر گذروندم:  دمیطرفش چرخ به  

 +سالم

خباطره...  مریس  

 

لباش گرفت:  یاشاره اش و جلو  انگشت   

..! ست ی ...الزم ن شششی _ه   

 

مبال انداخت:  یبگه خودشو رو ییچ نکهی بدون ا میمش  

خس ته شدم چبه ها  ی_اوف لک  

 

حدقه چرخوندم: یو تو چشامم  



37 

ی+چه زود دخرت خاهل شد  

 

  ۱۰ ی ابال انداخت و ابزم لکه  یشونه ا الیخ ی ب  میو مش دنیاروم گفت اما دواتشون شن نکهی ا اب

گویش  یو انداخت تو شییلو یک   

من موندم و اون مرد و  

کردم طرفشو گفت: رو  

..امستون؟! دی+ببخش    

 

کرد و به طرف آ شپزخونه رفت  یآ روم ی خنده  

انچار پشت رسش رفت  به  

 

به طرمف گرفت:  وانیل  کیکه  میکناره ا پن نشست یها صندیل یرو  

ن صدام کن.  _اکر 
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:دمیآ بو ازش گرفت و نوش   وانیو اروم تکون دادم و ل  رسم  

 +ممنون

 

آ ورد و دم گومش زمزمه وار لب زد:  کیو نزد رسش  

ها خشک شده بودان  یَاانر نی_ا  

 

که ادامه داد:  دیابال پر  ابروهام  

مث قبل ملس و آ بدار نبودن گهی_د  

شنی مک مک رسه حال م  حاال   

 

جام بلند شدم و ...  از  

 

🔞    @girl_sexi1 



39 

 

#prt14  🔞 

 

   س تادمی جام بلند شدم و روبروش ا از

 

مست خودم   دمشیو پشت گردنش گذاش ت و کش   دس ت  

 

گوشش اروم و مشرده لب زدم:  دم  

!؟ییوهیاز کجا در اومد   نای _ا  

 

دمیمتقابال دستش و پشت گردمن گذاشت که از دست رسدش به خودم لرز اومن  

 

به پشت رسم انداخت یحلظه نگاه هی  
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اجازه نداد و اب دستش مانع شد  منیرو بب  دهیکه د ییات خواس ت برگردم و ممن چ اما  

د یبوس  ی و خشن م  ق یلبام گذاشت و مع  یلب هاش و رو دفعهی  

 

از تعجب گرد شده بودن  چشامم  

گرفت به خودم اومدم و هولش دادم عقب مینییکه از لب پا یزیگاز ر  اب  

 _حد خودتو بدون 

...؟ ی...توبه چه اجازه اتو  

 

مردونش قرار  یدس تا نیکه مچ دس ت  ب ونری بند اومده بود و برگش ت ات از آ شپزخونه برم ب زبومن

 گرفت

 

هبم چس بوند و دم گومش لب زد:  خودشو  

!یکرد دای.. بزار فکر کنه معشوقه پ ششی +ه   
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مردونه اش؛ ازاد کمن:  یدست ها نیو از ب فمویظر  یات دست ها دیس  ری هبش من زورم  

 +ول کن 

!؟هیچ منظورت  

 

بود : هری کرد و به پشت رسم خ یو نوازش م  موهام  

 _تو هنوز اون و نش ناخیت 

 

تر اورد و دم گومش لب زد:  ینیپا رسشو  

 _راز هاتو هبش نگو!

 

🔞    @girl_sexi1 

 

#prt15 
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دمیکش    یقیآ روم ابز و بس ته کردم و نفس مع  چشاممو  

براقش شدم  یاون چشام ی هری خ  

 

کرد  یآ دم بود که منو جذب خودش م نیا یتو یچ مگه  

کرد   دایبه مست لباش سوق پ  نگامه   

معرم بود، دس ت مست لبام   یبوسه  نیمن اول یکه برا  شیپ قهیچند دق یبوسه  یداوردای اب

انداخت   ینیرفت و رسم و پا  

 

ن کرد.  یمعذب م شرتی سکوت منو ب  نیگفت و ا یمن ییمه چ  اکر   

 

بود به خودم اومدم:  س تادهی که کنارم ا   میمش یصدا اب  

! ؟کین یمن  آ قا رو معریف نی_هلن خانوم ا  
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ن مکک کرد بلند مش و دستش و دو  ییمن چ نکهی از ا  قبل ر مکرم حلقه کرد و منو به بگم اکر 

  قیمه گذاش ت و مع  یچشامم و رو شیتنش و عطر تلخ سکس. یکرد، از گرما کیخودش نزد

دمیبو کش    

 

لب زد: میاز موهام و پشت گومش انداخت و رو به مش یا تره  

صرب کرد هنمهیچرا ا دومنی+گفته بودم زودتر ابمه اش نامون کنه اما من   

 

دراز کرد: میو به طرف مش دستش  

من ، دوست پرس هلن   +من اکر 

 

 

🔞      @girl_sexi1 

 

#prt16 
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حرکت لب هاش بودم ی هری فقط خ متعجب   

که من... کنهیابور م  میمنکه از پرسا متنفر بودم حاال چطور مش اخه  

. 

اکرن به خودم اومدم :  یصدا اب  

 _بهل؟!

 

کرد  یزیر  یکه خنده  دیچشامم د یتو یچ دومنیمن    

.. !کینیم ریکجاها س   سیاس رفته اما تو معلوم ن  قهیچند دق  می+مش  

 

توجه به حرفش لب زدم:  هبش رفت و یب یغره ا چشم  

!؟ی لطفا ااتمقو نشومن بد شهی م  ادی_خوامب م  
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  یری م نجای مه از ا فردا

.میش  ی مزامح شام من  گهید  

 

و به  دیکرد و دس ت و گرفت و هراه خودش کش   یزیاز حرمف بدش اومده بود که امخ ر  انگار

 طرف پهل ها رفت

لب زد:  میابال بره رو به مش نکهی قبل از ا اما  

اماده اس   یم ی+شام رو  

.یگردیبرو خبور مامه الان برم یگرس نه ا حامت  

 

د داخل طبقه ابال رفت و منو اروم هل دا یاز ااتقا یکیبه مست  و  

 

مکد  یاز تو یرنگ صوریت ریزد و لباس خواب حر  یشخندی ختت افتادم که ن  یکردم و رو هول

ختت انداخت:  یدر اورد رو  

بپوشومن ؟  ای؟پویشی +م   
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🔞    @girl_sexi1 

 

#prt17 

 

 

ختت انداخت  یرو ریبه لباس حر  ینگاه  

خوشگل بود  یدایز  

اب امخ از جام بلند شدم و دس ت و به مکرم زدم: اما  

لباس و به پومش؟ نیتو ا یتو خونه  دی اب _مثال رو چه حسایب  

ابهات دارم که خودم خرب ندارم جنااااب؟!  نسبیت چه  
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گفت   دهیو از قصد کش   جناب  

صورتش گرفت و قدم زانن لب زد:  یتفکر گوشه  یخونرسد دستش و به نشونه  که  

بدم...  حی+خب بزار نس بتت و برات توض   

 

حرفش و بش نوم یبودم ات ادامه  شری خ کنجاکو  

 

کردم یاومد که متعجب به چشامش نگاه م مکینزد  

خورد یگرمش به صورمت م یکه نفس ها شدی م  مکیبه سانت نزد سانت   

 

! شه ی خونه ابز م  نیکه پاش تو ا هس یت یا یلب َاانر نیو اخر  نی+تو اول  

 

ادامه داد:  یا گردم فوت کرد و اب حلن س*کیس یگود یتنفسش و تو یو گرم حرارت  
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!؟یدخرتا جلوم ظاهر بش هیخاص تر از بق دی+پس بنظرت نبا  

ممن ابشه  ی قهیلباس سل  نکهی ا خمصوصا  

 

🔞        @girl_sexi1 

 

#prt18 

 

 

گفت:   ت یصورتش اب جد یجام به جلو مخ شدم و تو یتو  

مبومن نجای خوام ا ی_من من  

خودم خانواده دارم   من  

بشم   یخونه تو خمف یتو از ترس فضیل نکهی ا  یجبا پس  

خودمون   یخونه  گردمیبرم  
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پرمت کرد  بای که بطرمف اومد و مکرم و گرفت و تقر  دم یدو  بای مست در ااتق تقر  وعقب دادم هولش

ااتق بود   یکه تو مبیل یرو  

 

مشتش  یهام و تو نهی از س یکیصورمت و مه زمان  یپاهام جا داد و مخ شد رو نیب خودشو

 گرفت و دم گومش  گفت: 

شم ی من  کیهبت نزد یکه تو خنوا +من ات وقیت  

ابمش  یمال تومنی جمبورم نکن خشن ابمش، من م  پس  

 

به هپلوم زد و از روم بلند شد  یاومد و چنگ ینیدستش به مست مکرم پا و  

 

بودم هری خوردم و فقط به حراکتش خ یجام خشمک زده بود و تکون من یتو  

 

ااتق رفت و...  یمست پنجره  به  
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🔞    @girl_sexi1 

 

#prt19 

 

 

هبش زد:  یقیروشن کرد و پک مع  ارگیرو کنار زد و س   پرده  

 +من چند ساهل که منتظره توام

!!شهی ه  یخودم نگهت دارم برا شیو پ منت ی بودم ات بب  منتظر  

 

: دمیاز رفتارش هبش توپ  عصیب  

تو مبومن   شیپ تومنی من من  دوینی_تو خوب م  
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!؟یخودت نگه دار شیات ابد منو پ یخوایمن شئ ام که تو م مگه  

 

هبم انداخت:  ینگاه یچشم ریز  خونرسد،  

!دومنی+م  

 

خاموشش کرد:  یگاری جا س   یزد و تو گارشیبه س   یا گهید پک  

چشامم کشنت یپدرم و درست جلو شی+چند سال پ  

از وسط قلبش رد شد و به من خورد   ریت  

ردم!  یم فکر کردم ممن م   

 

ابال انداخت:  یتوجه به حرفاش شونه ا یب  

ست ی به من مربوط ن  یگیکه م  یینای _ا  

م ری م من  
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 دیبغلش،  موهام و بو کش   یدر قدم برداش ت که مچ دس ت و گرفت و من پرت شدم تو مست 

 و دم گومش ادامه داد: 

دم یدیچشامم م  یتورو جلو ی+از هون موقع چهره   

کمن  داتیپ  یروزیکرد  یابور من چکسیه   

! دمت یاون رشکت د  یتو نکهی ا ات  

 

حواسش پرت بشه...   نکهی ا  یبرگش ت مستش و برا متعجب   

 

🔞     @girl_sexi1 

 

#prt20 
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  دمیاسلحه رو از پشت مکرش کش   عیشدم و رس  هری حواسش پرت بشه به چشامش خ  نکهی ا یبرا

و به  مستش نشونه رفت : ونری ب  

که حرفاتو ابور کمن؟!  ی_انتظار ندار  

کنار ات من برم برو  

 

ات دردرس نشده  نیخب، اسلحه رو بزار زم یلی+خ  

 

اروم مست دره ااتق حرکت کردم   اروم  

درو ابز کمن   خواس تیکه م  نیه اما  

و منو چرخوند و  دیهبم نداد و اسلحه رو از دس ت قاپ  عکس العمیل یمست اومد و اجازه  به

:واریچس بوند به د  

!؟کینیم اکری_آ خ چ  

 

مشتش گرفت :  یو تو موهام  
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! ؟یمنو بکش یخوای+تو م  

اکرو بکنن و نتونسنت!  نیا خواسنتیم ایل ی خ   

 

هبش ندادن:  یا گهیحرف د یااتق زده شد و اجازه  در  

 _آ قا انمه براتون اومده! 

 

و ول کرد و در ااتقو ابز کرد رو به اون مرد گفت: موهام  

 +جان بربش به ااتقش. 

 

رو به من ادامه داد: و  

 +لباس و بردار بپوش 

برو شامت خبور عشقم.  نکهی ا و  
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و پشت رسش بست و رفت در  

ی وحش ی وونهید  

ختت برداش ت :  یو لباس خواب و از رو دمیبه رسم کش   دس یت  

خوشگهل! یلی_اوممم خ  

 

منو به ااتمق برد و بعد از اون رفت و در و بست. جان  

 

بس ت:  و موهام و دم اس یب دمیدرش ت کش   یلبا  یرو یو رژ قرمز دمیخواب و پوش   لباس  

همرش شدم _حسایب  

....اکرن!! هبم دست نزین توینی و م  رو حرفت هس یت منیبب حاال   

 

🔞     @girl_sexi1 
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#prt21 

 

 

کردن یم ییخودمنا حسایب ریاون لباس خواب حر  یخوش ترامش تو یو پاها دمیسف بدن  

 

برد   یرو م که دل هرکیس یعشوه ا اب  

کردم و خودم و به سالن رسوندم یپهل ها رو ط یکی یکی  

 

کرد یاب جان حصبت م داشت   

   دمیاز پشت هبش چسب طنت ی اب ش   که

موهاش فرو کردم و اروم و اب عشوه لب زدم:  یو تو دس ت  

؟یشام خبور یایتو من  زمی_عز   
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   دیحرکت جا خورد و ابروهاش ابال پر  از

 

هبش زدم  یو چشمک دمیو دور لمب کش   زبومن  

 

به جان گفت:  رو  

که گفت و اجنام بده.  یی+جان تو برو اکرا  

 

بره خواست یجان م نکهی ه   

شام برم  یزدم و پشت هبش کردم که بطرف م یشخندی ن   

 

لبام گذاشت و مک  یمشتش گرفت و برم گردوند مست خودش و لباش و رو یو تو گردمن

گلو خفه شد یبه لبام زد که آ مخ تو یحممک  

 

... دی رس   یهولش بدم اما زورم هبش من خواس تیم  
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@girl_sexi1   🔞 

 

#prt22 

 

 

که رژم و پخش کرد دور لمب دست از رسه لبام برداشت   خوب  

 

به هپلوم زد: یچنگ و  

یندار گهید یمردا  یزدن جلو غی+عشوه و رژ ج  

؟ یلب اانر هیاوک   
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 یاز عذا تو یقاشق ییپا انداخت و اب پرو ینشس ت و پا رو صندیل یکردم و رو زیهام و ر  چشم

 دهمن گذاش ت :

!! ست ی مربوط ن هبت بگم به تو  ی_البد منتظر  

 

:  دمیدستش کش   یانخن بلندم رو اب  

.ی، هبم دس تور بد س تی که من جان ن  انتظار دارم خودت بدوین _ویل  

 

خونرسد گفت:  یلیبشه اما خ داش ت عصباین انتظار  

اخطار بود  هی نی+ا  

خطا بره   دیکه مال منه و روش تعصب دارم نبا ییکه چ دوست دارم تو بدوین ممن  

حواست مجع ابشه اگه...  پس  

 

ل زدم: یتو  حرفشو ادامه بده اب گس تایخ نزاش ت چشامش ز   

؟ کینیم اکرمی_چ  
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؟میکش ی م   

 

چشامم زد که تکون خوردم: یجلو بشکین  

کشم!  ی+نه من  

.کمنیم ت یخودم زندان یحر یتو  

 

 

 

@girl_sexi1   🔞 

 

#prt23 
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جام بلند شدم و کنارش رفت از  

کردنش بود  وونهید قصدم  

کردم و  گردنش خایل ینفسم و تو یگردنش بردم و داغ یگود یو رسم و تو س تادمی ا  پشتش

گرفت   یالهل گوشش و به ابز  

 

پشتش کنار رفت که برگشت طرمف  از  

لب هاش زدم و برگش ت و  یرو یاروم یجلوتر رفت و اب انگشت اشاره ام و دوابر رضبه  نباری ا

 به طرف ااتمق رفت

 

کردم   ینگاهش و حس م ینیس نگ  

کردنش نشست وونهیلب هام از د یرو ینکردم و خنده ا ییتوهج اما  

 

توهجمو جلب کرد  از ااتق بغیل میمش  یدر ااتق و ابز کمن صدا نکهی ا قبل  

ه مست در ااتق رفت و گوش کردم:ب اروم  
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یگیکه م  ییاوجنا ارمشیب  یمن چجور امیاباب ن ی: امیمش  

دوس مته!  نیاون هبرت  ؟یا وونهید تو  

 

!د؟ی راجب من حرف م داشت   

 

.شهی م  یچ منیخب بزار بب یلی : خمیمش  

خوام از دستت بدم.  یدوستت دارم و من یلیخ فیح  

 

اماکن نداره!! نی! اما اگفت یپس اکرن راست م هه  

 

ااتق خودم رفت   مست   

متوقف شدم:  میمش یدر و ابز کمن اب صدا نکهی ا قبل  
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زممم یعز  قی_هلن رف   

طرفش:  برگش ت  

؟ یدی+جامن؟! تو هنوز خنواب   

به قد و ابالم کرد: ینگاه  

هلن  یشد  _اوف اوف چه لعبیت  

   خواامتتت یم

زدم پس لکه اش:   یکیمستش نشونه رفت و  ییتوپ یغره  چشم  

س یت ی +تو ادم بشو ن   

خبوامب...  مری م من  

 

 

 

@girl_sexi1   🔞 
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prt24 

 

 

منی: صرب کن ببمیمش  

دادم :  ونری نفسمو ب الکفه  

 _هوم؟

 

مظلوم کرد و مث چبه ها گفت:  افشویق   

! ؟یای پارک ابمه، م یبر ای+هلن فردا ب   

 

که اوان گفنت هبش   ییمنو بربه هون جا خواست یحامت فردا م پس  
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فرار کمن   نکهی ا یبرا  عیرس  نیه  یراهرو افتاد برا یاکرن تو هیسا  

و به طرف ااتق رفت   امیگفت م میمش به  

 

داد زد:  بای تقر  میمش اما  

 _فردا اول صبح اماده ام  

اااا یبه خودت برس   حسایب  

دارمم! ازیجااننه ن  یرو ادهیپ  هی به  

 

زدم و وارد ااتق شدم یشخندی ن   

کش موهام و ابز کردم  پرت کردم و  یپاش نه دارم و گوشه ا یکفشا  

 

 یتو با ی .نه هام تقر لباس خواب و ابز گذاش ت که یس ی قهیو  دمیدراز کش   یختت جور یرو

ابشه و خودم و به خواب زدم دید  
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ااتق ابز و بس ته شد  دره  

ااتق   یاومد تو حامت  

کردم  ینگاهشو حس م ینیس نگ  

اوردم ی مک م  دیمعذب شده بودم اما من هلمن نبا یلیخ  

و اساسه....  هیپا مردا یب یدوستت دارم ها نیا فهموندمیهبش م  دیاب  

 

 

 

@girl_sexi1   🔞 

 

#prt25 

 

و از جاش  دیبه موهام کش   روم و نوازش وار دس یت دیختت نشست و پتو رو کش   یرو کنارم

 بلند شد
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ابز و بس ته شدن در اومد  یصدا  

رفته بود!؟  عینی  

 

چشمم به چشامش خورد  دفعهیختت نشس ت که  یو اب تعجب ابز کردم و رو چشامم  

من بود: ی هری خ یمبل کناره ختت نشس ته بود و اب خونرسد یرو  

کین  ینقش ابز  س یتی +اصال بدل ن   

 

و جخالت قرمز شده بودم اما خودمو خونرسد جلوه دادم : ت یزد که از عصبان یشخندی ن   

! ؟ی_خب که چ  

ات من خبوامب  ونری ب برو  

... فردا  
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دهمن گذاش ت. یحوامس نبود ، دس ت و رو اوه  

دم ی از هون شب اول فهم  نوی اعامتد نداشت و ا می برم چون به مش اشت ی وگرنه من دیفهم ی م  دینبا  

 

دهمن کنار برد:  یو دس ت و از رو جلو دیکش   خودشو  

... ؟ی+فردا چ  

 

: دمیپتو خز  ریو کنار زدم و ز  دستش  

خبوامب خوامیم ست ی _به تو مربوط ن   

 

گفت :  ونری بره ب نکهی خواب و خاموش کرد و قبل از ا چراغ  

! فهمم؟ی من من  یتو نگ کینی+چرا فکر م  

ینر  ییهبرته ابهاش جا فردا  

تونه جناتت بده از دس ته...  یمن کیس رفیت اگه  
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حرفش و نزد و اب گفنت :  ادامه  

جات امنه.  نجای +ا  

 

. ونری از ااتق زد ب   

 

سوال تهنا گذاشت و رفت   یاب لک منو  

بود!؟ میهدست مش یک دونست یم عینی  

داشنت؟! اکریمن چ اب  

اعامتد نداشت چرا اجازه داده بود تو خونش مبونه!؟ میاگه به مش اصال  

 

نداشت  یا  دهییکردم خبوامب فا  یم یچقدر سع هر  

داد خبوامب یفکر به فردا اجازه من لعنیت  
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بلند شد میگوش  امکی پ  یصدا  

برش داش ت  عسیل یرو از  

انش ناس بود   شامره  

کردم اکرن بود:  ابزش  

ی لب َاانر ری+شب خب  

 

دست از رسم بردار و خبواب پوف  

دادم:  جواب  

خواب و از رسم پروند  جنابعایلامیپ  یاباب صدا ی_ا  

 

هاشو ندادم و اب بسنت چشامم به خواب فرو رفت...  امیجواب پ  گهید  
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#prt26 

 

 

بشم داریچشامم خورد و ابعث شد از خواب ب  یتو نور  

 

چشامش شدم  خیجام نشس ت و م ینگاهش تو ینیحس س نگ اب  

من ی_سالم لب اانر  

 

کرد   یچپ نگاهش کردم که خنده ا چپ   

از تمن در اوردم  دی که فقط از من رس م ییشدم و لباس خواب و اب عشوه ها بلند  

 

ااتق رفت و خودمو داخل انداخت   یمحوم تو مست   

نه!  ای ادیم منیدر و ابز گذاش ت ات بب حیت  
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دوش اب رفت ریو از تمن در اوردم و ز  رامیز  لباس  

   دادی اب هبم ارامش م یگرما

مکرم حس کردم یو رو که دس یت دمیکش   یقیمع  نفس  

 

و فقط داخل حصار دس تاش چرخ خوردم دیبه عقب برگش ت اما دستش و عقب نکش   عیرس   

 

خودم کنه:  و قصد داشت از خود یب دی صورمت نفس م یرو  

؟اثبت کین ویچ یخوایم تایعشوه گر نی+اب ا  

 

شدم:  شیختس و قهوه ا  یچشام ی هری خ  

ملسم نکنه...   طاقت نداره نگامه کنه ویل چکسیه  نکهی _ا  
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)قلمب( نشونه   منیکردن در اورد و انگشت اشاره و وسطش و به مست چپ س کیشل  یصدا

 رفت: 

حرمف هس ت.  یپا منیم  حریف هی من وقیت ،یاانر ی+کوچولو  

ارم یخبوام دل اانره اب دارمو بدست ب  نکهی ا خمصوصا  

 

:دیکش   یبدمن م یبرداشت و رو اسفنجو  

بدم  نیدروغ یکه تن به عشوه ها س تی خود ن  اونقدرام از خودم یب گهی+د  

.خوامت یم یواقع من  

 

و کنار زدمش:  اوردمیخودم ن  یکردن اما به رو یدمل قند اب م ته  

خبوامت،  یات اومنوقع که ممن واقع ی_پس هبرته اجازه بد  

خودمو بشورم. خودم،  
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از دستش گرفت که دستش و پشت گردمن گذاشت اسفنجو  

  دیو خشن لبامو بوس   قیبغل خودش و مع  یکشوند تو منو

 

رفت:  و مست دره خرویج دیکش   کنار  

...هیبق یعشوه ها رو جلو  نیا منی+نب  

 

#prt27 

 

 

اومدم    ونری از حامم ب الیفکر و خ یلک اب  

دم یرفت و موهام و خشک کردم و سشوار کش   شیارا  یم مست   

صورمت نشوندم، به هراه رژ قرمزم. یو روخاص خودم شیارا هیبس متشون و  اس یبدم  
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خودم فرس تادم و مست مکد لباسا رفت: یبرا بویس  

هست!!! نجای ا  یدایز یکنه لباس ها یمن یزندگ  نجای دخرت ا نکهی _اب وجود ا  

 

ختت ات بپومش یبرداش ت و انداخت رو و صوریت و شلوار ست تویس مانتو  

 

قدم عقب رفت   هیو از ترس  دمیکش   ینیدر ااتق ابز شد که ه  دفعهی  

 

گفت: غی، اب ج ریتمن نبود جز لباس ز  لبایس هنوز  

اکرن،لباس ندارم.  ونری _برو ب  

 

:د یپرس   یلبش و مجع کرد و جد یرو ی خنده  

؟؟یبر یخوای+م  

 



76 

کردم   دیمتد نهییا یهبش ندادم و رژم و جلو جوایب  

اب امخ در و بست و رفت که  

 

رفت که جان جلومو گرفت: میشدم و مست در ااتق مش اماده  

. ونری ب نیبر  نیتونی _خانوم شام من   

زودتر از شام رفت. دوستتون  

 

بلند شد  میگوش   امیپ  یکه مجهل اش اکمل شد ؛ صدا نیه  

بود و ادرس فرس تاده بود برام.  میاز طرف مش امیپ   

 

که دو نفر جلوم و گرفنت و اجازه ندادن  ونری برم بکنارش بزمن و  خواس تیم  

 

ن متاس گرفت که بعد از دو بوق جواب داد: یا گوشه رفت و اب اکر   
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 _جامن؟ 

: دمیو هبش توپ  دمیکش   پویف  

ی ریبگ میو به جام تصم یمن بپا بزار یبرا ی+تو حق ندار  

رامه اون دوات غول تشن و برداره  یاز جلو یگیبه جان و هبش م دمیو م گویش  

 

و دست جان   گویش دی و صالح من حرف م ریحرفاش که درمورد خ یتوجه به ادامه  بدون

 دادم و اب رس اشاره کردم دم گوشش بزاره... 

 

#prt28 

 

   ونری خباطر آ قااا ابالخره از خونه زدم ب معطیل قهیاز ده دق  بعد

جلوم ظاهر شد:  نیجان اب ماش که  

   سومنتونری _خانوم م

نیس تی بدل ن  نجاهاروی ا شام  
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به اطراف انداخت :  ینگاه  

م ری +نه خودم م  

 

رفت   ابونیکج کردم و به مست خ راهو  

دور بود خونش   ابونیچقدر از خ اوف  

د ی مدام هبم بوق م نیماش ه یکه  دمیرس   ابونیربع به خ کیحدود  بعداز  

ابرش کمن  افشهیحفش که مناس به ق  یات هرچ برگش ت  

 

اکش برنگش ته بودم ، زبومن بند اومده بود: یا که  

..! _ف...فضیل  

 

   مری کجا م دونس تیو من  دمیدو یهدف م  یب ابونیخ یو توقدم عقب عقب رفت  چند
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بودم پاهام دبگه جون نداشنت..  دهیو من از بس دو  ومدنیاز ادماش دنبامل م دوات  

 

دونس ت کجام   یکه انقدر شهر و مث کف دس تام بدل بودم الان من مین  

 

گشنت ی هنوزم دنبامل م  اوان  

مستش:   دمیدو  شدی مرد داشت از اوجنا رد م  هی  

نی _اقا تروخدا هبم مکک کن  

...اوان دنباملن اون  

 

شده بود:  یهام قاط هیو گر  غیکرد که ج ینگامه م هری فقط خ نطوری ه   

 _اقا اب شامم لطفا 
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دس تاش گرفت  یبرم که مچ دس ت و تو خواس تیم دهینشون من  عکس العمیل دمید   

 

تقال کردم نتونس ت دس ت و ازاد کمن  یهرچ  

 

از پشت رسم اومد:  فضیل یصدا که  

.. نی! افر شی+پرسم ارش ... تو گرفت  

شخندشی ن  یصدا و  

 

دیلرزیم دیبود و بدمن مثل ب  میته بدشانس  نیمه فشار دادم ا یو رو چشامم  

اب انهل کنارم بلند شد:  میمش یبود که صدا هری و لرزومن خ  سیخ یچشام یهچنان تو ارش  

 +ارش ولش کن  

... یما بر ایدست پدرت ب  بدش  

از بس خباطر پدرت کناره هلن موندم!!!  گهیشدم د خس ته  
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...!!شدی ...ابورم من نه  

 

#prt29 

 

و منو چس بوند به خودش  دیدس ت و کش   مچ  

نداش ت  ارمیدس تاش در ب  نیخودمو از ب نکهی ا توان  

دمیرسمو عقب کش   پس  

 

گفت: میبود و رو به مش هری بود خ یچشامم که از دست چشامش فرار یتو هچنان  

پدره من!  شیپ ی_چطوره تو بر  

 

بود   دایهو   یا گهیاز هر وقت د شرتی ب  میمش  یچشام یمن و نفرت تو یچشام یتو هبت   
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:دمی م غیبکشم و ج ونری دس تاش خودم و ب نیکردم از ب تقال  

  نیانقدر پس ت+چطور 

   کن عوض ومل

ی و بدردخنور یادم ه هیمثل پدرت  توام  

دوستت دارم و حاال چشمت من و گرفته؟! هه یگ یم یکیبه  چطور  

 

نداشت..  یا دهیی کردم اما فا یم تقال  

 

پاش زدم و پا به فرار گذاش ت: نیبه ب یا رضبه  

فرار کنه! نینزار  نشیری _بگ  

 

  یگرم فرو رفت و صدا یجا هی ینه که تو ایهبم   دنیرس   منیکردم بب یرسم و نگاه م پشت 

.... کیشل   
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موهام   یکه اکرن اجازه نداد و دستشو نوازش وار روبه عقب برگردم خواس تیمکیشل  یصدا اب

دیکش    

 

اون دخرتو  ادی_رد کن ب   

 

کردم   یاغوشش قا یخودمو تو شرتی ب   

احساس ارامش و  ششی داش ت و پ  نانی هبش اطم  ذرهی شهر حیت نیا یکه تو تهنا کیس انگار

کردم،اکرن بود و بس. یم ت یامن   

 

: دمیارش به خودم لرز یصدا اب  

... نی_اون اندامشو بب  

عرب  شه.ویت یواسه مردا دهیابس.ن جون م اون  
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یدرشت و اانر نیببلباشو  

 

زد و ادامه داد: یشخندی ن   

(ی_مثل لقبشن)لب اانر  

 

 یتو شرتی نداشت و من ب  یا  دهییکمن فا  یپرهوسس قا یات اندامم از چشام کردمیم یهراکر

شدمی جخالت غرق م   

 

 

زد:  دایفر اکرن  

 +خفه شو ارش 

نیو اون پدره الخشورت طرفتونو اشتباه گرفت  تو  

 

زد:  یشخندی ن  ارش  
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رفته توام...  دتای نکهی _مثل ا  

 

اجازه نداد ادامه بده:  اکرن  

  ونری ب ادیاز اون زبونت ب  ییچ ی+تو حق ندار

الان! خمصوصا  

 

اب خباثت جلو اومد: ارش  

!یاز دست بد ویجوجه اانر  نیا رتیسی! ... نکنه مه؟ی_چ  

 

گردنش ابد کرده بودن یرسخ شده بود و رگا ت یاز عصبان اکرن  

 

مست ارش و پدرش نشونه رفت: تفنگشوبه  

نیکنیالان گورتونو گم م  نی+ه  
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زندان ات اب خنک  یوبندازمتون تو سیکه ازتون دارم و بدم دست پل مداریک نینکن جمبورم

اعدام...  دمیشا ای نیخبور  

 

#prt30 

 

رس داد و رو به اکرن گفت:  یقهقه ا ارش  

توین یکه من دوینی_م  

اکرن خان  یدار ملیف  ازت  

یگناه جلوه بد خودتو یب توینی نکن اب ول کردن ما م  فکر  

 

شده بود و دس تاش و مشت کرده بود عصباین حسایب اکرن  

کنارش عقب رفت:  از  

اکرن!؟  گهیم ی+چ  

قاچا...  نای کردم توام مث ا  یفکر من من  
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چنگش  یمست و موهام و تو دیدهمن گذاش ت و چند قدم عقب رفت که ارش دو  یرو دس متو

 گرفت

زد:  دایکه دم گومش فر دمیاز درد کش   یغیج  

ها؟! یکه از اکره ما خرب دار یدید ی_تو چ  

 

هواهل صورت ارش کرد و من و دوابره  که اکرن مش یت ومدیبند اومده بود اما اشاکم بند من  زبومن

 کناره خودش برد: 

دستت هبش خبوره  کهید بارهی +  

کمنشون ی م  قمل  

 

من فضا رو پر   غیگلوهل اب ج کیشل  یصدا تفنگشو در اورد و مست اکرن نشونه رفت و ارش

..... کرد  
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افتاده بود   نیزم  یاکرن برخورد کرده بود و رو یبه پا ریت  

: دمی انل  هیزدم و کناره اکرن نشس ت،اب گر  غیج  

 +منو ببخش اک....

 

برد: یرنگ یو مست َون مشک دیاجازه حرف هبم نداد و مچ دس ت و کش   ارش  

نداره  یزندگ  اقت یابشه ل  دهید ییکه از دم و دس تگاه ما چ _کیس  

و بدن بشیو فقط ات جون داره ترت  فتهیدست عراب ب  نکهی برسه به ا چه  

 

: دیانل  دایاکرن ازپشت رسم اومد که اب فر یصدا  

 +جان ...نزار..بربش. 

 

و درو بست  نیو صداش زدم که ارش پرمت کرد داخل ماش دمیدورتر د یو مک جان  

مه کنارم جا گرفت ات نزاره فرار کمن  یلکیمرد ه  هی  
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کردم ات در ون و ابز کمن نشد، قفل بود  یهراکر  

کرده بودن...  دایراه خودشونو پ  اشاکم  

شده بود..  یاکرن پاش زمخ کطرفی از  

افتاده بودم ..   نای ا ریمن گ  طریف از  

ارش بود..  یحرفا ریفکرم درگ  طریف از  

 

کرد!  یاز من پهنان م ویچ اکرن  

 

زدم:  غیکه مقاومت کردم و ج دیاون مرد منو مست خودش کش   یکه دور تر شد یمک  

 +ومل کن عوض 
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   دادمیگومن فشار م یدس ت و رو دشایبه صورمت زد ، از درده ز یا یلیس  

 

و بستشون  دیحرکت مچ دس تام و کش   هی یتو  

بودم  هری و به حراکتش خ تخیری م اشک  

و متاشا کردن نداش ت  س تادنی جز ا یچاره ا گهید  

 

بست.  یبعد نگاه کردن و مه ازم گرفت و چشامم و اب پارچه ا یا هیاثن  اما  

 

 

جنامت بده!!؟  ومدیم عینی, دمی دمل اکرن و صدا م یشده بود تو سیهام خ گونه  

 

خانوادم ، خباطر شغل مورد عالمق اوان رو ول کردم   همربوین یمادرم تنگ شده بود، برا یبرا دمل  

فته یبرام م  اتفاقایت نیهچ دونس تیمن  چوقت یه   
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بس ته زانوهام و بغل گرفت...  یو اب چشام دمیکش   یاه  

 

دمل جرقه زده بود اما هنوز خودمم ابورش نکرده بودم  ینسبت به اکرن تو مدت حیس نیا یتو  

زدم: یشخندی ن   

بال رو رسم اورد.  نیبود که ا دهیفهم  نوی _انگار خدامه ا   

 

اومد...  ینیاز چشمم پا یاشک قطره  

 

 

   یدیکجا اما به مقصد رس   دومنیمن 

 

شد و منو برد   دهیکش   دس ت  
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 دیکش  ی افتادم مه منو م  یم نیزم یاگه رو حیتاما  امیفرود ب  نیزم یحلظه ممکن بود اب رس رو هر

چه مرگشه  منیبب سمی گفت وا یاب خودمش من و حیت نیزم یرو  

 

پام که  یفرو رفت تو یی، چ یچشامم برداشت و پرت شدم داخل انبار یبند و از رو چشم

لبام خارج شد  نیاز ب از درد آ یخ  

 

بود و دس تامم بس ته بود  کیاتر  یانبار  

تونس ت از ترس تکون خبورم   یاما من خوردیخون به دمامغ م یبو  

دم ید یانبار یرو گوشه  یدخرت  نیخون یدر ابز شد و من چهره  دفعهی  

و ترمس دست خودم  نبود: دمی م غی مه ج پشت   

   ایعوض   نیکرد  اکری+شام چ

   ونری ب نیبرب  نجای از ا منو

نیرس اون دخرت اورد ییبال چه  
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گفت: یلکیرو به اون مرد ه  ت یاب عصبان ارش  

خوام هان  یخومن جنازه من  ی_مگه نگفت تو  

: س تاد ی زد که قلمب ا دایحممک و بلند فر اونقدر  

تو ااتق خمصوص  ارشی_بردار ب   

اما...  دمیعقب کش   خودمو  

 

دستش گرفت و هراه  یقدم خودشو هبم رسوند و ابزوم و تو هیاما اب دمیعقب کش   خودمو

 خودش بردم

 

خارج بشه خماطب قرارش دادم:  دمیارش از د نکهی ازا قبل  

   دمید میزندگ  یکه تو هس یت یادم نی+تو پست تر 

 

به  یارش ،چنگ یبه خون نشس ته  یچشام یپام انداخت که اون مرد جلو  یتف جلو ی و

پهل ها بود  یکه ابال  موهام زد و کشوندم ات ااتیق  
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کردم یرسم رسر شده بود و موهام و حس من کف  

اتر شد یحلظه ا یبرا دمید یبود که جلو دهیانقدر حممک کش   عوض  

 

 

نصب بودن، دو طرمف  واریکه به د یکشون ات داخل ااتق بردم و دس تامو به دس تبند ها کشون

 بست... 

 

#prt31 

 

نداشت   یا  دهییکردم فا یتقال م درهرچق  

 

رفت و ارش اومد داخل:  ونری مرد ب اون  

مرد   امس خودمت گذاش یت +عوض  
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س یت ی ن  شرتی اشغال ب  ی تو  

 

تونس ت  یات دس تامو ازاد کمن اما من دمی م زور  

 

خونرسد جلو اومد: ارش  

..! شششی _ه   

تالش نکن یدای، پس ز خودتو از اسارت من ازاد کین توینی من  دوینیتو که م اخه  

 

خوره ی+حامل ازت هبم م  

 

که رسم و به دو طرف تکون دادم، چونه   دیلمب کش   یزد و جلو اومد، انگشتش و رو یا قهقه

دستش گرفت و فشار داد:  یام و تو  

ی ازم متنفر بش شرتی که ب  کمنیم ی+الان اکر  
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ما وصل کردن   یو جلو  ینیزد که ادماش دورب بشگین  

 

... نی_روشنش کن  

کردم   یبه چشامش نگاه م مات  

کنه؟! اکریچ خواست یم  

 

مانتوم رفت:  یزد و دستش مست دمکه ها یشخندی ن   

! ؟میاکرن ضبط کن یجذاب براو دینید ملیف  هی هی_نظرت چ  

 

و اکرن و  دمی م غیکرد چون دس تام بس ته بود،فقط ج یمن ادجیدر رفتارش ا یاثر چیه   تقالهام

   دمی صدا م

 

شد،ی تر م  کیو دستش به ممنوعه هام نزد شدی ابز م  یگری،پس از د یکیمانتوم  یها دمکه  

:دمی م غیج شرتی من ب    
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 _دست به من نزار  

! ؟پست ابیش توینی چقدر م  اخه  

... نیه اب انموس خودمت یکی خوبه  

 

بگم و دهمن و اب شامل بست   یا گهید ینداد چ اجازه  

؟یزد  ی+چه ٍزر  

 

جلوش بودم ... نیپرت کرد، حاال فقط اب سو.ت. یو لبامس و کند و گوشه ا مانتو  

 

 

برداشت و مست قدم برداشت:  شالقشو  

دمیبدن سف ی_من عاشق زمخ رو  
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کرده بود،  سیگونه هام و خ اشاکم  

مه هبم ننداخت یگاهن کردم اما  اصال حیت یدهن بس ته الامتسش م اب  

 

: دمیاز درد کش   یغیشمکم زد که ج یاول و رو ی رضبه  

.یلب اانر یبشامر ۱۰بعد از هر رضبه ات  دی_اب  

...!! شهی متوم من  ینشامر اگه  

 

داد یاز طناب من تکون م زونیحال و او  جسم یب یو روبرو نیدورب یجلو شالقو  

 

دوم و مه زد   یدور تکرار بود که رضبه  یو رو شدی نه از لبام خارج م  یلکمه   اریاخت  یب  

 

متومش کنه لب زدم:  نکهی لبام خارج شد و اب ترس خباطر ا ونیاز درد از م یغیج دوابره  

ک ی..ک... ی+  
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مه افتاد:  یکه چشامم رو دیموهام کش   یتو زد و دس یت یشخندی ن   

.. ادامه بده  یلب اانر نی_افر   

 

و قطع  نیااتق نشست و اشاره کرد دورب یتو صندیل یزد ات رضبه هاش متوم شد و رو انقدر

 کنن: 

نیاکرن بفرس ت یبرا وملی_ف   

 

  مری رسم و ابال بگ حیت بدمن نبود که یتو جوین

فرود اومده بودم نیزم ی بس ته بودن دس تامه وگرنه صدابره رو خباطر  

 

از درد و   دیات شا  دادمی مه فشار م یصورمت خشک شده بود و چشامم و رو یرو اشاکم

بدمن مک بشه  یرو یسوزش زخام  
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  دمیاراده خودمو عقب کش   که یب  س تادی و روبروم ا اومد

دمیلرز یقرمز شد و من داش ت از ترس م ناکرمی از ا چشامش  

کرد گفت: یکه دس تامو ابز م هزمان  

؟ ی_نکنه ابزم هوس کرد  

 

نیزم یافتادم رو زدم و یغیکه ج دیزمخم کش   یتش و رودس و  

 

داش ت خودم و عقب بکشم یبدمن ابز مه سع جوین متام یب اب  

ادم روبروم نفرت داش ت  نیا از  

کمن یانبودتون م یروزی خورمی+قسم م  

 

رس داد:  یا قهقه  

  الی_چه خوش خ
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که بش نوه گفت: یخنده هاش جور ونیم  

تومن ی +من مطمعمن که م   

 

 

زنگ خورد  لشیمواب ادیمست من ب  نکهی ابد کرده بود اما قبل از ا ت یگردنش از عصبان رگ  

 

بلنگو گذاشت :  یزد متاس و وصل کرد و رو یشخندی ن   

دهیبه دستت رس   ویدیو  نکهی _مثل ا  

 + اون دخرت و ولش کن 

ن ینکردم که به ابد بر  یاکر ات  

خط قرمز منه  اون  

هشداره منه  نیاخر  نیا و  
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 _خفه شو اکرن  

ادامه داد:  شیشگ ی ه  شخندی اب ن  و  

و دخرته رو برب  اریب  یکه دار _مداریک  

 

زدم:  دایخباطر ترمس فر بای ادامه حرفشو بگه و تقر  نزاش ت  

کمنیمنو جنات بده خواهش م ای+اکرن ب   

 

 _هلن... 

 

بده و تلفن و قطع کرد  یدیاکرن هبم ام نزاشت   

اب صداش آ رومم کنه  نزاشت   

کردن  سیاشاکم گونه هام و خ دوابره  
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و رفت  دیدر و هبم کوب  ارش  

 

کینیم ناکروی چرا اب من ا  ایخدا  

دور من نیادما ک نیا  

 یخانوادم و به اغوش مادرم پناه بربم و هه  شیبرگردم پ خوامیکمن م دای جنات پ  نجای کن از ا مکک

دور زمیروزا رو اب حمبت هاش بکمن و بر  نیا  

 

چشامم گرم شد و به خواب رفت یک دمیکرده بودم که نفهم  هیگر  انقدر  

 

#prt32 

 

نشده بود   یخرب چیروز گذش ته بود اما ه  ۳  

خنوردم ییدهمن بزاره اما  من چ خواست یارش اومد و بزور م اوردن برام و حیت هرچقدرغذا  

به خوردم داده بود که؛ دیکوب یصورمت م یتو شخندی هاش و که اب ن  کهیطعنه ها و ت  جباش  
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.. خوادتیاکرن من  یدی_د  

ومدین  یدی_د  

س یت ی ن  شرتی هر°رزه ب  هیتو  یدی_د  

 

رفت  یو م گفت یم  

کرد   یو دل منو کباب م گفت یم  

 

   امیاب پرسا کنار ب  تونس تی من  جورهیه  نکهی ا اب

بود یا گهیبه اکرن جور د دمید اما  

کردم  یروش حساب م یا گهید جور  

 

بود  ومدهین  اما  

از خودش کردیم دمی ان ام داشت   
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دادم   هیتک کیرسده اون ااتق اتر  واریبه د دیام ان  

بود   دید یتو بای تقر  منیس یپاره شده بود و قفسه  کهیتمن ت  یلباسا  

 

خنورده بودم  ییروز چ ۳ نیخشک شده بود چون ا لبام  

داس تاان روبرو بشم نیا ایزنده ابمش و  نکهی ات ا  نجای ا  مری مب دادمیم حیترج اما  

 

شده بود   غروب  

جام نشس ت  یاومد و من صاف تو سیپل ریاژ  یصدا دفعهی که  

من چخرب بود....  یخدا  

 

  سوخت ی زخامم م  یجا هنوز

از جام بلند شدم و به مست درااتق رفت  بزور  
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: دمیمتام توامن به در کوب  اب  

ست؟ی اوجنا ن  +کیس  

زندان جنات بده..  نیمنو از ا ادیب  یکی  

 

افتادم  وارید یجومن گوشه  یب ی پاها یهق و انهل هام اوج گرفت و رو هق  

 

بدمن منونده بود  یتو جوین گهید  

ادیرسامغ ب  انقدر بدخبیت روزیکردم  یمن فکرمش  

 

از پشت در اومد   کیس یپا یصدا  

   وفتادیمه م یخشک شده بود و چشامم مک مک داشت رو زبومن
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امسش و صدا زدم:  دایفر اب  

 +اکرن! 

! ؟ییاوجنا تو  

ایب  کمنیخواهش م لعنیت  

به توعه دمیام ایب   

 

قرار گرفت  دمید یااتق به رضب ابز شد اکرن تو دره  

؟ ی+ابالخره اومد  

 

و موهام و نوازش کرد:  دیکنارم نشست و به اغومش کش   نیزم یرو  

اروم ابش هلمن  ششی _ه   

ش تی ...اومدم..پ اومدم  
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مطلق... یاهیزدم و س   یاشاکم لبخند ونیم  

 

پلاکم و ابز کردم  یسوزش دس ت آ روم ال  خباطر  

بودم   دیااتق سف هی یتو  

کجاست   نجای ا  

مانع شد: بلند بشم که دس یت خواس ت  

ست ی +خبواب حالت خوب ن   

انداخته بود که صداش زدم:   ینینشس ته بود و رسشو پا صندیل یکنارم رو اکرن  

 _اکرن

 

:دیخودشو جلو کش   یشد و مک هری چشامم خ یابال اورد و تو رسشو  

 +جامن
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لب زدم:  ریاتفاقات اخ  یداورایزدم و اب  مک جوین لبخند  

 _ممنومن

 

تکون داد و از جاش بلند شد و مست در حرکت کرد: رسشو  

اجنام بدم  صتوی ترخ  یکنه و بعدمش اکرا نت یمعا ادی دکرت و صدا کمن ب  مری +م  

 

درو بست رفت   در مورد ارش ازش بپرمس ویل خواس تیم  

.خوردیافتاد که داشت زنگ م میشدم که چشمم به گوش  یخ میجام ن یتو آ روم  

 

بود وصل کردم: ماهان  

 _سالم بر داداش خودم 

ی ریداداشت نگ نیاز ا یرساغ وقت یسالم هلن خانوم  کی+عل   

ی،ما زد نهی زنگ من کیس یدید یمنتظر موند یهرچ  
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داداش رسم شلوغ بود دی_ببخش    

ی و ما خرب ندار دهیاوجنا دخرته مارو دزد یک ینکنه  گمی+م  

 _عه داداش زش ته جخالت بکش  

کردم و ادامه دادم:  یزیر  ی خنده  

ش نایسی _اخه تو که منو م   

 

که اکرن هراه دکرت وارد شد  کردیداشت ابزم حصبت م ماهان  

نفهمه.  ییخواهرت و بردن( تلفن و قطع کردم ات چ دوینیکه )اره تو من  یمن اب خنده ا و  

 

افت فشاره ساده بوده و   هیراحت شد که فقط  الشی خاکرن مه  نکهی کرد و بعد از ا منیمعا دکرت

 بس مرخص شدم  

 

گفت:  میخارج بش  رس تانامیاز ب نکهی از ا  قبل  

زنگ زده بود؟!  _یک  
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امخ برگش ت طرفش:  اب  

اقامون فوضول ابشه ها  ست ی +قرار ن   

داش ته ابشه  دیاب  اعامتااااد  

   دمیجان و د نیکه ماش یشد رس تانامیب یحموطه  وارد

شد  دهی که مچ دس ت کش   نیبرم مست ماش خواس تیم  

لبام اورد:  کیمخ شد و گوشش و نزد اکرن  

بود ؟! دوابره بگو یچ که گفیت یسوم ی+اون لکمه   

 

و نشس ت داخلش   نیمست ماش دمیاز گوشش گرفت و دو  یکردم گاز حممک زیو ر  چشامم  

 

رسوند و کنارم نشست:  نیگوشش گذاش ته بود و خودشو به ماش یو رو دستش  

یوحش ی+دخرته   
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کردم:  یا خنده  

دمااا ی_شن  

 

و گرفت نیماش  یجلو سیکه پل یحرکت نکرده بود هنوز  

شدم  ادهیشد و ممن دنبالش پ  ادهیپ  اکرن  

؟ اکرن فضیل ی_اقا  

بودم کرد و گفت: هری خ سیمن که متعجب به پل ینگاه اکرن  

 +خودمم 

به اکرن کردم  یگشاد شده نگاه یچشام اب  

اومد ینی ازچشامم پا یکرد که پش ت و کردم هبش و قطره اشک مسج ینگران هبم نگاه م ییچشام اب  

!... نیایب  یاب ما به الکنرت دی_شام اب  

 

اکرن برد  یبردن و جان مه منو بزور به خونه  یو به الکنرت اکرن  
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   شهی من ابورم من  یخدا

پدرش و ارمش برادرشه واقعا فضیل عینی  

بزنه و من نفهمم  اونروز اجازه نداد ات ارش حریف  نیه خباطر  

 

بره که جلوشو گرفت: خواست یم جان  

 _صرب کن جان

 +بهل خانوم 

کردن؟! ری؟! اکرن و چرا دس تگ شدی _هبم بگو چ   

 +راستش... 

من مکک کمنمن بتو دیجان، نگران نباش، شا گهی_بگو د  

مه هدستشونه شونی داده که نشون داده ا  سیدس ته پل ییپی +برادرشون لک   

تکون دادم و رو به جان گفت :  یرس  
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   یبرب ییات جا دی_منو اب

و سوار  ونری ب یاب جان از خونه اومد و برداش ت و  ملیو مواب فیتند کردم مست ااتق و ک  پا

  یشد نیماش

 +کجا برم خانوم؟ 

که توش بودم یخونه ا_برو مست   

 

#prt33 

تکون داد و راه افتاد  رسشو  

مطمعن شدم.  دیو چک کردم و از بودن لک  فمیک  یتو  

شدم   هری جاده خ به  

 

!... دادیداش ت که اکرن و جنات م مدریک من  

دارن درمورد   دمی بودم وفهم  سادهی گوش وا رشکت پشت درااتق فضیل یافتادم که تو یروز دهای

اومن قاچاقه انسان   نهی قاچاق حرف م  
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ضبط کمن  در اوردم ات صداشو مبیاز ج لمویمواب  

به خودم اومدم نیترمز ماش اب  

  

بشم  ادهیدر خونه نگه داشت و اومد در و برام ابز کرد ات پ  یجلو  

خونه رفت و بعد از ابز کردن در وارد شدم  مست   

 

   ومدیم دمایکرده بودم، دونه دونه به  میکه اب مش ییها طنت ی ش   خاطراته

. کردمینبود ،اونطور که فکر م که دوست خویب افسوس  

 

ختت در اوردم :  یکشو  یتند کردم طرف ااتق و لب اتمبو از تو پا  

مدرک نگفته بودم   نیاز ا ییچ می_خداروشکر به مش  

وفتهیفکر که اگه بفهمن اومن به خطر م نیاب ا اما  

 



116 

کردم و فلشو زدم هبش  روشنش  

داخلش تخیکه ضبط شده بود و ر  ییصدا  

 

عشقم اجنام بدم  یقبل از رفنت برا  تومنی که م  هیتهنا اکر  نیا دیشا  

شدن اون خط سزب  لیو بعد از تمک  دمیکش   یآ ه  

و به جان دادم   ونری ب دمیو کش   فلش  

گفت ابهاش برم گوش ندادم  هرچقدر  

و فرس تادمش رفت گردمیبعد خودم برم ییبرم جا دیگفت من اب و  

 

گذاش ته  شیاکرنو به منا  یکه چهره  یکیو برداش ت و لباسا و لب اتب و قاب  عکس کوچ ساک

 بود و از خونش برداش ته بودم داخل ساک گذاش ت 

...ونری زدم ب به مست رشت گرفت و از خونه دربس یت اژانس اتکیس از  
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صندوق  یشد و مچدون و به قصد گذاشنت تو اده یپ  نیاز ماش مس ین بای مرد تقر  دیرس   اتکیس

 عقب ازم گرفت

 

در مست عقب و ابز کردم و نشس ت  رفت  

 

حرکت کرد   اتکیس  

برگرد اما  گفت یو قلمب م ومدیابال م انگار نفسم به خسیت شدمی حلظه که از هتران دور تر م  هر

تونس ت ی من   

تر بشه   قیکه بود مع  ینیمبومن ات حسم از ا  توس تی من   

ابشه  که عاشقشم پرسه فضیل قبول کمن اوین تونس تی من   

!یقاچاقچ هی پرسه  

 

مه گذاش ت  یدس ت فرشدم و چشامم و رو  یو تو فیک  بند  

فکر نکمن ییبه چ گهیو خودمو به خواب زدم ات د دمیکش   یقیمع  نفس  
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دادم  هیتک صندیل که به راننده ادرس خومنون و دادم و به پش یت یدیرشت رس   به  

 

 یو تو  کیکن ی پ  لیکه داشنت وسا دمیکه ماهان و اب صدف دم در خونه د یدیخونه رس   به

   اشنتی م نیماش

 

شدم و به  ادهیصورمت اومده بود پ  یرو دنشونیکه از شوق د یرو دادم و اب خنده ا هیکرا

:   دمیطرفشون دو   

من  یب نیری انمردا کجا م ی+ه  

 

و سالم کردم. دمینفرشون و به اغوش کش   دو  

  کرتمیخانواده ،خواهر کوچ یبرادرم بود و صدف مه دردونه   ماهان

 

مامان جامن روبرو بشم  یبودمت که منتظر بودم اب نوه  دهی: خواهر انقدر ندصدف  



119 

 

طرف  دیکرد و منو کش   دییاز ابزوش گرفت که ماهان حرفشو ات خنده که نشگوین ریزد ز  و

 خودش :

ها گهی_صدف راست م  

شدم  ییکردم دا فکر  

 

هبش رفت:  یزد به عقب هولش دادم و چشم غره ا حریف اب  

هیی +جخالت خوب چ  

 

توجه به خنده هاشون به طرف خونه رفت   یب  

 

ی لیتو پ  اری+ماهان مچدومن و ب   

 

ابرم کردن: کهیمامان و اباب مه رفت و سالم کردم که اوان مه مثل اون دوات خوب ت  شیپ  
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 +ماماااااااااان! 

 

از مامان گفت:  یمه به طرفدار اباب  

؟   یاومد  ریاباب جان خب چرا انقدر د گهی_راس م  

؟یمیمامه مث تو  ی, فکر کردشدی نگ من دلت ت  تو  

 

که اباب گفت:  ینیرسم وانداخت پا  رشمنده  

. اتیمث چبگ ری_حاال ابغوره نگ  

ی بر ییجا دمیاجازه من  گهید  

. نجای ه  اکر کین یخوایم اگه  

یهوا خبور  مکی یریم یبرو حاظر شو دار حاالم  

 

کردم ، رژ قرمزمم زدم  شیارا مکیو عوض کردم و  لباسام  
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به   مجع و جور کردم و دس یت عی، خندم گرفته بود اما خودمو رس  فتهیاز اصالت ب  دیادم نبا  ابالخره

زنگ خورد میرفت و کناره صدف جا گرفت که گوش  نیو مست ماش دمیلباسام کش    

 

قطع کردم که صدف گفت:  عیصفحه، صداشو رس  یکردم امس اکرن افتاده بود رو  به گویش ینگاه  

بود؟ نکنه...  _لکک یک  

 

ادامه بده:  نزاش ت  

زش ته   ششیی +ه   

  کننیاوانم شک م فهمنیم  الان

 

در اورد و گرفت مست : مبیو بزور از ج میگوش   

ی جواب بد دی_پس اباا  
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: دمیکش   یالکفه ا پوف  

 +نه 

!  ؟یکرد ویکه امسشو اکرن س   ی ات حاال اب پرسه مردم پرس خاهل شد _از یک  

گام؟یاباب م به  

 

ات زبون درازت کواته بشه  یخوردیکتک درست از من م هیوگرنه  شهی من  نجای ا فی+ح  

 

کرد: یزیر  ی خنده  

قربونت برم _ابشه ایج  

ابز   یفضا میبرس  دمی فرصت م هبت   

 

هبم زد : یچشمک  

نداره واسه ما؟ یی،چ ،دادایشدوس یت ایج گمی_م  
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:مبی ج یو از دستش گرفت و گذاش ت تو میگوش   

 +والا جخالت خوبه ها صدف!

 

#prt34 

   دمیچرخ نیپنجره ماش مست 

شده بودم  ریدرگ  یبیحس و حال ع  هی اب  

جاده بودم و دل تنگ  حمو  

چس بوندم و چشاممو بس ت  شهی به ش  رسمو  

ام...؟!  یک من  

بود...؟! یک اکرن  

خودش  ی فتهیمنو ش   کردن از پرسا از راه برسه و یبود که تونس ته بود بعد از اوهنمه دور یک

 بکنه

چشامم شلک گرفت   یاکرن جلو ریکه تصو  دمیکش   یقیمع  نفس  
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کمن و چشامم و ابز کمن تونس ت دمل و راض یمن چجورهیه   

چشامم ابشه و نگاهش کمن   یمعر جلو هیداش ت  دوست   

 

صدام کرد و جمبور شدم چشامم و ابز کمن : ابابم  

یی +جامن اباب  

ی دیدخرتم رس   ینیپا ای_ب   

 

شدم که صدف کنارم قرار گرفت ادهیپ  نیماش از  

 

: 

اکرت دارم  ای_خواهرجامن ب   

 

دس تاش گرفت و کشوندم دنبال خودش و رو به ماهان لب زد:  یو تو ابزوم  
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یدگر یمست رسرسه ها و  برم یری_داداش ما م  

 

اتسف تکون داد  یبه نشونه  یرس ماهان  

: ونری ب دمیو از دستش کش   دس ت  

  یچبه شد منیبب سای +صدف وا

 

کش رفت و رو به من گفت: لمویمواب  

ایدنبامل ب  شییخوای+اگه م  

 

#prt35 

ی شی +تو اصال بزرگ من   

 

ابال انداخت که دنبالش رفت   یا شونه  
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: میپارک نشست یها کت میاز ن  یکی یرو  

کن هلن  فی_خب تعر   

کنجاکوم یلیخ  

 

متاسا  یو ابز کرد و رفت تو میهبش رفت که رمز گوش  یغره ا چشم  

اندازه دوات توپ شده بود  چشامم  

از رون پاش گرفت:  نشگوین  

  گرفیت دایمنو  لیپسورد مواب +تو یک

 

دیکه خودشو عقب کش    مری و از دستش بگ گویش اومدم  

 

بفهمه  ییالان چ خواس تیمن   

   مری و پس بگ میگوش  خواس تیافتادم روش و م  بای تقر  پس
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متوقفم کرد:  ییاش نا یصدا که  

 _خانوم؟!

 

برگش ت طرف صدا که ادامه داد:  متعجب   

منتظر شامن. نیماش ی_اقا تو  

ابهاتون حصبت کنن  خوانیم  

 

که اکرن توش نشس ته  یا یو برد طرف ون مشک دیو دست منو کش   دیکش   یاروم غیج صدف

 بود 

... نجای ا  ادیوقت کرده بود ب  یک اون  

 

اون ات چشم جذاب  ی هری اومدم و چشامم خ ونری اروم به مکرم رضبه زد که از فکر ب صدف

 شد 
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کرد جز خودش   یحال منو درک من چکسیپرت شده بود و ه  حوامس  

 

جان رفت و تهنامون گذاشت  شیاکرن صدف پ یاشاره  اب  

 

ون قرار گرفت  یشد و کنارش تو دهیدس ت کش   مچ  

هبش گفت:  رو  

!؟+خویب  

 

پشت گومش قرار داد: از موهام و یا تره  

خومب  دمی_الان که تو رو د  

 

انداخت:   ینیمه فشار دادم و رسم و پا یو رو چشامم  
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نجا ی ا ی+چرا اومد  

.....  کیس دینبا  

 

اشت و همر سکوت به لب هام زد  لبام گذ ی.ش و رولبا  

کردم  یم شیهراه یو ممن اب متام انوارد دیبوس  ی و اروم م  قیمع   

اومد که ازم جدا شد    ینیاز چشمم پا یاشک مسج قطره  

گونه ام پاک کرد:  یدستش اشک رو اب  

!اره؟ ؟ی_توام دومس دار  

 

در  ییمانتوم دس امتل مت ب یج یفرار از جواب از تو یمسجم کردم و برا یاشاک  ونیم یا خنده

: دمیلباش کش   یاوردم و رو  

شده  ی+لبات اانر  

 

داد :  یو گرفت و فشار دس تام  
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نه؟! ای_اره   

  بزارم ازم دور ابیش تومنی من من  هلن

 

زمزمه کردم: یاروم یو اره  دمیکش   یقیمع  نفس  

 +اره...اما...!

 

متام لب زد:  ت یجد اب  

هلن  ی_اما چ  

ه؟یچ یپس دو دل بودنت برا یدومس دار اگه  

 

انداخت    ینیکه از اسرتس خشک شده بودن و گاز گرفت و رسم و پا ییلبا  

   دادمیجوابش و م دیاب یچ
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جلوش ظاهر بشم ط یرشا نیا یتو خواس تی من  من  

 

تومن...  ی+من الان من   

   یهبم وقت بد دیاب

خودمو مجع و جور کمن دیاب  

قبل و هضم کمن !  ینتونس ت ماجراها هنوز  

 

جام خشمک زد:  یکه زد تو شدم که اب حریف ادهیپ  نیازماش  

...هلن؟!کین ی_اب من ازدواج م  

 

چشامش نگاه کمن مه نداش ت یبرگردم و تو نکهی توان ا حیت  

کردم  یم اکریمن چ یخدا  

کردن   یقند اب م لویک   لویدمل ک  یتو  
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شده بود  سیاز شوق خ چشامم  

   دیکوب  یم منیقلمب تند تند به س و

کنه....  میبدمن مه قصد داشت به گفنت اره راض انگار  

 

کردم و  یاز اون فاصهل مه حس م بدنش و حیت حرارت  

گرمم شده بود  حسایب  

 

 +هلن فقط بگو آ ره 

زمیری رو به پات م ایدن   

 

اومده بود و داخل شال فرو کردم   ونری از موهام که ب یا تره  

انداخت ینیرسم و پا و گاز گرفت و لمب  

که گچ گرفته بود مصمم لب زدم: ییبه پا هری خ  
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اکرن خوامت ی_معلومه که م  

... اما  

 

غلط: یدرس ته چ یچ دونس تیشده بودم و واقعا من  جیگ   

خودمو اماده کمن  یهبم وقت بد دی_اکرن اب  

 

مری رسم و ابال بگ شدی من  روم  

بود   یدایز مکیرابطه  نیحرف نزده بودم ا یپرس چیکه اب ه  مین یبرا  

 

  دیتکون داد و خودشو عقب کش   یرس

ات برن.  ادیزد و به جان اشاره کرد ب  هیتک صندیل پش یت به  

 

رو به من گفت: و  
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زم ی+برو عز   

ی ات هر وقت که خبوا ومنمیم  منتظرت  

 

د یکوب   یم منیحممک به س قلمب  

  وندممیم  شرتی مطمعنن اگه ب  و

شدم ی م  رسوا  

کردم و راه افتادم مست صدف  یتشکر  

 

 

دمیفهم  یمن لشوی صدف بود که دل  یچشام یتو برق خایص هی  

که بود از عالقه نبود! یهر چ اما  

 

ابال انداخت:  یا شونه  



135 

  نای اباب ا شیپ ی_صدف خانوم زود ابش بر

شن ی م  نگران  

 

س تادم ی زمزمه کرد که متعجب ا یا ابشه  

دس تام گرفت و فرشدم  یتو دستشو  

شدم: هری چشامش خ یتو و  

!یشده صدف جامن؟ پکر یی_چ  

هبت گفت؟  ییچ  

 

و اب خنده گفت:  دیکش   ونری به طرف چپ و راست تکون داد و دستشو از دس ت ب رسشو  

 +نبااب 

من  زهیعز  یمن و پکر بودن؟ مگه دار اخه  
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 _اویک

ی بر پس  

 

که ماهان اب خنده گفت:   نای به اباب ا یدیرس    

   ن؟یبساز  wc نی+رفت

 

اب غر زدن اباب مواجه شدن و ساکت  نکهی چبگونه کردن ات ا یحبث و دعوا یاب صدف لک ماهان

 شدن

 

شد  کیاتر  هوا  

خونه میو برگشت یو مجع و جور کرد لیاز خوردن شام ،وسا بعد  

تلفمن زنگ خورد ...  که  

 

#prt36 
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زنگ خورد  تلفمن  

ااتمق انداخت   یخودمو تو عیشامره انش ناس رس  دنید اب  

 

صدام،تلفن و قطع کرد  دنیبگه فقط اب شن ییچ نکهی دادم اما بدون ا  جواب  

 

بودم   هری خ تعجب به صفحه گویش اب  

ابهام گرفته نشده بود   متایس نیحاال هچ ات  

 

کردم: فت ایانش ناس در یاز طرف هون شامره  یامیروشن شد و پ  صفحه گویش دفعهی  

نداش متو که پدرت منو از داش تنشون حمروم کرد و مطمعن ابش ازتون   ی_)انتقام خانواده 

مری گیم  

هتون خمصوصا پدرت! (  از  
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. هیو پاک  ریر  من ادم خ پدره  

.دوننیخودشون م نیحمل اونو ام لک  

 

فرس تاده ابشه؟! و ممکنه یک امیپ  نیا  

! ه؟یچ قصدش  

منو برتسونه  خوادیفقط م دیشا  

 

. هیدایمن ز یبرا  الیفکرو خ هنمهیا  ایخدا  

 

اومد داخل: همیدر ااتق و ابز کرد و رساس   صدف  

مکک  ایتروخدا ب  +ایج  

شد وشهیب دفعهی، سیحالش خوب ن اباب  
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شده بودم به صورت صدف  هری زده بود و خ خشمک  

: د ی و امس اباب رو صدا م دی م یلیکه به خودش س   ومدیمامان م غیج یصدا  

 

شو داریتروخدا ب  +حایج  

! حاااایج  

 هلن 

!؟صدففف  

 

کردن دایراه خودشونو پ  اشاکم  

و خودم و به اباب رسوندم   دمیدو   

مبل افتاده بود   یرو وشهیب  

 

  دیلرزیم دس تام
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دادم:  حیاورژانسو گرفت و هبش ادرس دادم و حال اباب رو توض  ی شامره  

نیای+تروخدا زودتر ب   

 

دس تام گرفت   یاباب نشس ت و دستش و تو یپا ینیپا  

دستش زدم: یرو یا بوسه  

مراقب خودت ابش  کمنی+اباب خواهش م  

   اینزار  تهنام

هس یت میادم زندگ  نیتر  یقو تو  

 

 

دمیو شن میگوش  امکی پ  یهق هق هام صدا ونیم  

وابز کردم: امیدس ت گرفت و پ  یو تو لیمواب عیهون خشص انش ناسه رس  نکهی فکره ا اب  

که رشوع کردم وخوب متاشا کن هه  ی_)انتقام  
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هری مینباش من  نگران  

زد  زیر  یسکته  هیکه به خوردش دادم   ییاب دارو فقط   

سه ری نوبت به هتون م  یکی یکی  

!( پامشی و از مه م  خانوادتون  

 

کرده بود  دنیشوک و ترس بدمن رشوع به لرز از  

انداخت   ینگاه اطرامفو  

رو به خورد ابابم داده ابشه ییممکنه دارو یک  

!صدف  

!مامامن  

! ماهان؟  

ممکنه...  ریمن غ یخدا  
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  فت ری م یاهیداشت س   چشامم

دومش بود  یرو ینیس نگ یلیابر خ انگار  

 

مطلق... یاهیبس ته شد و س   چشامم  

 

چشامم و ابز کردم  یحس سوزش دس ت ال  اب  

رسم نشس ته بود  یابال  مامان  

از جام بلند شدم که سوزش دس ت ببشرت شد:  عیرس   

 _آ خ 

 

ختت:  یبه طرمف اومد و بزور خوابوندم رو مامان  

 +دخرتم خبواب 

نباش حال اباب ام خوبه  نگران  
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روز حتت نظر ابشه  کیکردن ات  شیبسرت  رس تانامیب فقط   

 

شد؟!  وشهیب ییوهیگفت مامان؟ چرا  ی_دکرت چ  

 

صدا زدم  که دوابره امسشو اب نگراین  ینیرسشو انداخت پا مامان  

شد: هری خ واریاورد ابال و به د رسشو  

کرده فیسکته خف هی+دکرت گفت   

 

 ی و نپازش وار دس متو رو دمشیبغل خودم کش   یصورتش روان شدن ، تو یرو اشاکش

:دمیکش   دشیسف یموها  

 +انراحت نباش قربونت برم 

حالش خوبه خداروشکر  

منیرس هبش م ی مری و م شمی الان اماده م  من  
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تکون داد : یرس  

دخرتم والا طاقت ندارم امی_ممن ابهات م  

 

نداشت   دهییفا  ادیارصار کردم که ن  هرچقدر  

اتوبوس س تگاهی مست ا   یو راه افتاد یرس مه هر دو اماده شد اخر  

 

... یمتوقف شد نیماش هی بوق  یاب صدا یدی که ابمه حرف م نطوری ه   

 

دوات توپ شده بود  ی،چشامم اندازه  نیاکرن پشت فرمان ماش دنید اب  

کرد   یم اکریچ نجای ا  اون  

 

توقف کرد و از پنجره مادرم و صدا زد  کنارمون  

 +خانوم جان؟
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چشامش لب زد:  یجلوتر رفت و اب ذوق تو مادرم  

؟یی_پرسم اکرن تو  

پرسم!  هبمون رس بزین یومدی،ن یوقت نبود چند  

 

به  ینگاه به من کرد و اشاره ا یکردم که اکرن اب لبخند  یاون دوات نگاه م یتعجب به ماکمله  اب

روبه مادرم گفت: من کرد و  

 +خانوم جامن دخرتتونن؟

؟ نی فتری م ییجا  

 

شدم  وشهیگفت که ممن ب کرد و حیت فیو تعر   شب ی د ی هیقض  کرد و اب انراحیت دییات مادرم  

رو گفت یهه چ الک  
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 تونس تی که فقط من م  دیبه من انداخت و اب چشامش برام خط و نشون کش   یاب امخ نگاه اکرن

چشامش و یخبومن از تو  

انداخت  ینیرسم و پا   

 

داشت حامت هبش زنگ بزنه و سوارمون کرد ات  ی کرد که اگه اکر دیداد و اتک  یمادرم دلگرم به

رس تانامیبرسونمتون ب  

 

از  کرد و حیت یم  فیو واسه اکرن تعر  یدر دل مامامن و ابز گذاش ته بود که هه چ یکی انگار

من  یایچبگ  

به مامان انداخت:  ینگاه  

لطفا ...  زدملی+مامان عز   

 

داد یابشه و ابزم ادامه م گفت یفقط م اما  

 

#prt37 
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  رس تانامیدم ب یدیرس  

رفت  رس تانامیشد و مست درب ب ادهیپ  مامامن  

 

  صندیل یافتاده مخ شدم رو  نیکف ماش دامیلک  نکهی ا یبه هبونه  من

که به اقا اکرن داشت تهنامون گذاشت:  یبه خاطر اعامتد مامامنم  

   منیکن بب فی+خب تعر 

ه؟ یچ هیقض   

 

: دیگرفت و عقب کش   کیگاز کوچ هیلبام اکشت و  یرو یمخ شد و بوسه ا اومن  

که دمل تنگ شده بود   نهی ا هی_اوم  قض   

 

هبش رفت که خندم گرفت:  یغره ا چشم  
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 +به خانوم جونت بگم؟  

 

ابال انداخت:  یا شونه  

 _بگو! 

 

: س تادمی ا  نیشدم و دم پنجره ماش ادهیپ  نیماش از  

 _من فعالبرم ات خانوم جونت شک نکرده  

کین  فیبرام تعر   دیاب بعدا  

 

تو راه رفتمن تخیبدل بودم ر  یعشوه گر یو هرچ رس تانامیافتادم مست در ب راه  

 

کنارم حسش کردم  دفعهی  

عقب که گفت : دمیکه خودمو کش   دیگردمن اورد و نفس کش   کینزد رسشو  
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 +دارم برات 

داره اومن خست   تالیف تایابز نیا ی هه  

 

داخل حموطه...  دمیقورت دادمو ،دو  خندمو  

 

#prt38 

 

  یو هراه اکرن و مامان به اباب رس زد رس تانامیداخل ب میرفت

حالش هبرت بود   خداروشکر  

شدی مرخص م  گهیدو روز د و  

 

که تلفمن زنگ خورد   ونری ااتق اومدم ب  از  

انش ناس   یمه هون شامره  ابز  
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ه یک  دیپرس   اکرن  

ات بگم  هیک  دونس تیخودمم من  ینینگفت  ییمن چ اما  

 

رفت   یجام بلند شدم و گوشه ا از  

فرس تاد:  امیدادم اما ابزم قطع کرد و پ  جواب  

(نگفیت ییچ ، به کیس _)خوبه عاقیل  

 

توهجمو جلب نکرد  یچیبه اطرامف نگاه کردم اما ه  متعجب   

!ه؟یک  ینی  

!کنهیم  ب یمنو تعق اون  

چشاممش! یجلو هش  

 

فرس تاد :  امیپ  ابزم  
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یاری م یقرار یهزمان اب مرخص شدن پدرت ، ابمه  گهی_)دو روز د  

. دی ...ابیا یب  دیاب  

دنبالت.(  فرس تیم نیماش یمضن خودم  در  

 

!؟ دونست یزمان مرخص شدن اباب رومه م که حیت هیک   

خودت مکمک کن  ایخدا  

ازم رس بزنه   یاکره بد خوامیمن   

ادیدل اکرن نسبت به من بوجود ب  یتو یشک  خوامیمن   

 

ه؟یاکرات چ یا و معین ؟هس یت هبش دادم که ،تو یک امیپ  یاون شب لک از  

کردم مثل الان :  یم فت ای در امیپ   کیهرابر فقط  اما  

 _)انتقام،انتقام،انتقام....!( 
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کرد ات برسونمتون خونه   ارصار مادرم و راض ی و ابز مه اکرن اب لک یخارج شد رس تانامیب از  

 

کرد   یبه من نگاه م ی چشم ریز  ییجلو نهییا  یراه مدام از تو یتو  

شده  ریالبد خباطر اون متاس فکرش درگ  اومن  

 

واتساپ  ی و برداشت به من اشاره کرد برم تو لشیمواب  

فرس تاد:  یامیپ  برام  

 _)من هبت اعامتد دارم هلن 

   یو هبم بگ ریات خودت هه چ ومنمیم  منتظر

فقط نگران خودمت...(  من  

 

لبام اومد و در جوابش نوش ت:  ی رو یاعامتدش نسبت به خودم لبخند خباطر  
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 +)ممن دوستت دارم(

 

هبش زدم که خندش گرفت نهی ا یاز تو یزیچشمکه ر  و  

 

و شکست:  نیبه حرف اومد و سکوت ماش مامان  

   س یتی ن  بهی _والا پرسم تو که غر 

دخرتو تو خونه دارم ی نیه  

ازمون گذش ته   و پدرس س ین من  

  یتوان ندار گهید

راحت بشه  املونیات خ هری بگ رس و ساموین دی دخرتم اب نیا ابالخره  

دخرته نیا شیفقط پ فکرمون  

 

 +مامان زش ته 
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!؟یپس صدف چ س تی فقط من ن  بعدمش  

 

کرد و حبث و عوض کرد:  یسلفه ا مامان  

شده  دایهلن پ  یخاس تگار برا هی+پرسم   

   رس تانهامیب یو پدرمش تو یو ندار کیس

! ؟یو بکش قیتو زمحت حتق شهی م   

 

صورت اکرن نشست و..  یتو امخ  

 

انداخت   یاب امخ هبم نگاه اکرن  

که از چشمش مه دور منوند  دمی خند زیو ر  ینیرسم و انداخت پا  که  

 

هست ؟!  یما چ نیب دونست یم دیمادرم از کجا اب اخه  
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خنده رو به مامان گفت:  اب  

یس پاری به پرسه مردم م  ناکروی _مامامن زش ته اخه ا  

اب ماهان.  یکرد یحلش م خودمون  

 

هبم رفت:  یچشم غره ا مامامن  

ابش دخرت  نیدادم؟ س نگ دتایهارو  بهی غر  یجلو دنی خند ینطوری +اوال جخالت بکش ا  

. ادی بر ب  ناکری تونه از پس ا یماهان من بعدم  

 

و رو به مامان گفت: دیکش   یقینفس مع  اکرن  

دم یاجنام م ناکروی +ابشه خانوم جون، من ا  

که اقا جون مرخص شدن   یهون موقع  ینی، گهیروز د دو  

گم یو هبتون م قیحتق ی جهیو مه نت منیهبتون م یرس یمه  امیم  
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افتادم   گهیدو روز د ی قرار ها  دهایو  دیلبام پر کش   یاز رو خنده  

   یقراره اجبار دهای

رفت! یکه لو م ینطوری ا  

!؟یافتاد چ ی و جون خانوادم به خطر م دیفهم ی م  کیس اگه  

 

خونه ترمز کرد   یجلو  

   یشد ادهی مامان پ  هراه

به اکرن انداخت،الکفه بود ینگاه یچشم ریز   

کرد یو بردم تو خونه و از اکرن خداخافظ دیدس ت و کش   وهی مامان  

.. شیشو خورد هری +مک به پرسه خ  

 

درخونه رو که بست رو کردم هبش: مامان  
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گفیتیخاس تگار و به اکرن م نایجر دی+مامان نبا  

 

رسم و تکون دادم:  جیشد و برگشت طرمف که گ  مری شده خ زیر  یچشام اب  

شد؟!  ی+چ  

 

؟ی ات حاال اب پرسه مردم پرس خاهل شد _از یک  

 

که دادم افتادم:  یا سویت دای اتزه  

مامان خب از دهمن در اومد  یچی+ه   

 

داد زد: بای اشپزخونه و تقر  ینگفت و برگشت تو ییچ گهیهبم رفت و د یغره ا چشم  

ماهان در به درشده کجاس نیا نی_برو بب  

پرسه  نیا ست ی ن  داشیپ  اصال  
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ات به ااتقش برمس:  فتری کردم و از پهل ها ابال م یبلند صدا م امسشو  

 +ماهاااااان 

 

ااتقش اومد:  یاز تو صداش  

عروس خانوم؟! یدار اکرمی_چ  

 

ااتقش:  یانداخت تو خودمو  

حرفت از کجا اومد؟! نی+ا  

 

برت داره و بربه ادیدره خونه رو بشکنه و ب  خوادیو م ی_والا توخاس تگار دار  

از خونه داماد دراومد حرمف  

... د یخند و  
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هبش رفت:  یغره ا چشم  

کنه  دایپ  گهیعروس د هی+بره واسه خودش   

خوام  یشوهر من من  

 

ختت کنارش نشس ت:  یرو  

 +دادامشمم 

!؟ش نایسی پرسه اکرنو توام م  نیا گمیم  

 

#prt39 

 

اب اکرن اش نا شدن و من غرق ذلت شدم   یکرد که چطور فیوامس تعر  ماهان  
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حس خوب هبم منتقل شد اونقد  

نزاشت رو برام ابیق یا انراحیت چیه  یجا که  

 

: شدی رسم تکرار م  یماهان تو یحرفا  هش  

من شده  قیرف  نی)اون هبرت   

  هیدرمورد خانوادش هبم گفته که اکرشون چ  حیت

مادر بزرگشه  شیپ نجای اون خودشو ازشون جدا کرده و ا اما  

حالش بد بود.  یلیکه خ اش نا شد وقیت  هیری اداره خ یابهاش تو مامان  

 کنهی پول اهدا م  یمک بشه و ارامش روح مادرش هرزگاه  شیانپدر  یاز گناه ها ذرهی  نکهی ا یبرا

اباب.(  ی هیری به خ  

 

 

فکر شده بودم   غرق  

شده  اکغذه جلوم نقایش یچهرش رو دمیبه خودم اومدم د وقیت  
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ااتق حس کردم یاکغذ گذاش ت که عطرشو تو یو رو رسم  

داره   خویب یبو شمی نقاش  حیت  

 

ااتمق خورد  ی شهی س نگ به ش  ی دفعهی  

   س تادمی صاف رسه جام ا که

 

دمیاز کتاابم گذاش ت و اروم مست پنجره رفت و پرده رو کنار کش   یکی یو ال  اکغذ  

 

و اروم لب زد:  دادی بود و داشت برام دست تکون م ینیپا اکرن  

   ایلب در یبر ای+ب 

... ینیاشاره کرد برم پا و  
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#prt40 

 

غروب بود   دم  

از خونه خارج بشم  یمامان و اب هبونه ا شیات برم پ دمیو پوش   مانتوم  

 

ماهان اومد که اومد تو خونه و گفت:  یصدا  

هللا   ای+  

مامان یدار هممون  

 

و نگاه کردم  ینیرفت دم پهل ها و پا متعجب   

اکرن و بزور اورد تو خونه و تو معل اجنام شده قرار داده بود   اوه  

اکرن مشخص بود  ی افهیاز ق  نیا و  
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گفت: رفت که ماهان  ینیپهل ها پا از  

.یشال و الکه کرد ی+اجب  

! ؟بسالمیت کجا  

 

به اکرن انداخت:  ینگاه میو قورت دادم و ن خندم  

کمن یمامان کنسل شد ات مککش هممون دار _از خوش شانیس  

 

کرد ییاومد و سالم بلندابال  ونری از اشپزخونه ب مامان  

به من رفت و گفت: یچشم غره ا بعدم  

برا پرسم اریب  یی+هلن برو چا  

 

سالن و اول  یو بردم تو تخیخوشگل مامامن ر  یفنجون ها یتو ییگفت و اب ظرافت چا یچشم

 به اکرن تعارف کردم: 
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دیی+بفرما  

 

برداشت... یکیکرد و  یتشکر  

 

  وهیو م ییاز چا بعد

رصف شام شد موقع  

درست کرده بود ،عاایل یمامان قرمه سزب اوممم  

 

ان یو به ماهان اشاره کردم ب  یشام و اماده کرد یم  

 

و سالم کرد  کناره ماهان نشست و اکرن مه به اجبار کناره من جا  دیموقع شام رس   صدف

 گرفت  

 

که خندم گرفت دی من و اکرن بود و چشامش برق م ی هری خ مامان  
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کرد  یاب خودش م  ییبای ز  یداشت فکرا البد  

 

که من بش نوم  یلب طور ریدستش گرفت و ز  یتو یم  ریز مه متوجه شد و دس متو از  اکرن

 گفت: 

مامانت   ی_الان عاشق فکرا  

بشه و من راحت اکرمو بکمن  معیل شهی م  یک    

 

لب ادامه داد :  ریبه پاش که اب خنده ز  دمیپا کوب  اب  

ی_مگر دس ت هبت نرسه لب اانر  

یشامتو خبور که شانس اورد فعال  

 

شامم و خوردم.  یلب گفت و ادامه  ریز  یچشمم  
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  ریمثل قبل هبم گ  گهیخونه گذشت و متعجب بودم که مامان د یما تو یشب اب رس و صدا لک

   دادیتذکر م یچشم ری فقط ز  یابش اما ابزم گاه نیداد که س نگ یمن

اگه اباب بود که...  هرچند  

 

خندون بودن اما صدف حالش گرفته بود   هه  

مه حالش و  و وقیت دمیفهم  یمن شوی کرد اما معن  ینگاه م یچشم ریبودم که به اکرن ز  دهی د یگاه

کرد و الامن که کنارم زد و به ااتقش رفت.  ی، امخ م هیبفهمم مشلکش چ خواس تی و م دمیپرس  یم   

ابال انداخت   یا شونه  

کرد  مه بلند شد و قصد رفنت  اکرن  

... یهه اب مه بدرقه اش کرد که  

 

ااتمق پا تند کردم   یبه مست پنجره   ریشب خب  یرفت اب  ونری که از خونه ب نیه  

 

شدم هری خ ونری رو کنار زدم و به ب پرده  
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بود لشیمواب یزده بود و نگاهش به صفحه  هیتک نشیماش   به  

 

بلند شد  میگوش  امکی پ  یصدا  

به خنده کج شد  لمب  

اکرن و خوندم: امیختت برش داش ت و پ  یاز رو عیرس   

( ون؟ری ب  یایب  توین یمن ی_)لب اانر  

 

رسم اومد و در جواب اکرن نوش ت:   یتو یممکن بود اما فکر ریوقت شب غ نیا  

!(شهی م  +)اگه مکمک کین  

 

جواب بده دوابره نوش ت: نکهی از ا  قبل  

ابال!!(  نیاز ا فتین  مواظمب ابیش دی+)اب  
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ختت برداش ت و دم پنجره بردم  یرو یااتق و قفل کردم و مالفه  در  

بود   هری به من و حراکمت خ اکرن  

انداخت و رو هبش گفت:  ینیرو پا مالفه  

 +بدو

ختت گره زدم و اهین ی هلیرو به م مالفه  

 مبیج یتو ملیخونه و مواب دیاز بودن لک  پنجره که خودم و به مالفه گرفت و وقیت ریز  اومد

 مطمعن شدم

  ینیپرت کردم پا خودمو

گلو خفه شد یتو غمیبغل اکرن و ج یتو افتادم  

 

رفت:  نیبغلش و به مست دره ماش یاب خنده بلندم کرد تو اکرن  

ی لب اانر نی_افر   

.یمن تالش کرد شیاومدن پ یبرا خوب  
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؟یمن دار شیپ زهیجا هیتالشت  نی_خباطر ا  

 

اونوقت؟! هیچ زمی+جا  

 

به خودت ! دمی_حق انتخاب و م  

بربمت؟! یدوست دار کجا  

 

: مری هبش م یغره ا چشم  

!زت؟یجا  نهی هه تالش کردم اونقوقت ا نی+ا  

!زمیجربان کمن عز  توی دست و دلباز  هنمهیبربم که بتومن ا ییاجی تروخدا  

 

و  ارهیگومش م کیو هراه اب نوازش ،رسشو نزد ارهی پام م یکه دستشو رو مری گیازش م رومو

: نهی اروم لب م  
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ی خواد بر یمن یدور یجربان که جا ی_برا  

. جربان کین توینی م  منیپشت ماش صندیل یرو نجای ه   

 

ست ی داغ شدن بدن و صورمت دست خودم ن  ییجحم از پرو نیا خباطر  

  ارمیاما نبابد جلوش مک ب  شمی خودم مجع م  یتو یجخالت مک از

که اندامم و بتونه   یهبش جور چس بومنی م  شرتی کمن و خودمو ب  یدس ت و دور گردنش حلقه م پس

لبامس حس کنه  یاز رو  

 

کنه  یمن حرکیت  

منو نداشت  ییهه پرو نیانتظار ا انگار  

 

کشم:  یاکرن دست م یپا یکه رو ممن نباری ا  

! گهیعقب د یبر ای+ب   
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: نهی م یشخندی و ن  شنی م  زیر  چشامش  

خلوت   یجا  هیرسه جات ات بربمت  نیتو بش یخای+م  

من؟  یخونه  یبر  یخایاگه م ای  

 

#prt41 

 

 

خودم و بس پارم دستش ومدیمن  بدم  

کردنش بود  وونهیقصدم د  اما  

 

طووونیرفنت و ممن که ش   یرسم رژه م یتو طاینیش   یفکرا  

 

دادم:  هیتک صندیل پش یت به  
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!شمی ممن اماده م  یکجا بر _ات تو انتخاب کین  

 

تکون داد یرس  

کرد: دییحرمف و ات یو از تنش در اورد و انداخت عقب و اب حلن خامر کتش  

 +موافقم 

 

زد و حرکت کرد   اس تارت  

تپاش گذاش  یدادم و پام و رو هیتک نیدر ماش به  

  دمیکش   یعشوه به بدمن دست م اب

 

مانتوم رفت  یو از رسم در اوردم و رساغ دمکه ها شامل  

: دمیکش   یم زیر  یها اه  

 _اومم
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   شدی داشت پرت م  یاز رانندگ  حواسش

مشخص بود  دیچرخ یمن م یگاه رو قرمز و خامرش که گاه و یب یاز چشام نیا و  

 

  دمیکش   ونری زدم و مانتو رو از تمن ب یشخندی ن 

.من اکمل توش مشخص بود  بود که خط یس رشیاتب ز  هی  

 

پر کرده بود   نیماش یفضا دمی م شهی که ه  یا سک.یس عطر  

کنارش دمیو کش   خودم  

:دیکش   یبه الهل گوشش زدم که آ ه مردونه ا یا بوسه  

ی لب اانر کین یم وومنید ی+دار  

خونتوان  یکمن سامل برگرد یمن نیتضم  
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#prt42 

 

 

و خامر لب زدم:  دمیدم گوشش کش   یاه  

 _من انقد دوستت دارم... 

تو سامل برم نگردون خونه  که  

 

نه ی و به مقصد خونش دور م دونیو م کنهیم  یزیر  ی خنده  

 

 #اکرن

 

خونه ترمز زدم دم  

رسشو گرفت ابال و ختس زمزمه کرد: که  
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...یبه سو شی+پ  

 

حرفش و خورد یکمن ادامه  ینگاش م دید وقیت  

رفت:  مستش  

بود اانر خانوم؟ یمجلت چ ی_خب ادامه   

 

زد:  یشخندی بغمل که ن  یتو دمشیکش    

 +معلومه  

ندمی آ   یخونه  یبسو شیپ  

 

د یکش   غیاز لپش گرفت که ج یدمل گفت اره جون خودت و گاز تو  

دهنش گذاش ت:  یدس ت و رو عیرس   

ا یکن ی مطلع م  امتونیهارو از معل  هیهسا  ی_الان هه   
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نثارم کرد که ییپرو چبه  

دست به جفمتون اشاره کردم: اب  

تو ؟!  ای_پرو ممن   

 

داد: هیتک تیبه س  رسشو  

 +معلومه، تو. 

 

و زدم ۵ یمست اسانسور رفت و دمکه طبقه  به  

   ۵ یبه طبقه  دیرس  

در خونه رفت و ابزش کردم  مست   

ختت :  یمست ااتق خواب رفت و پرتش کردم رو راست ی  

؟ ینه هنوز لب اانر ای ی+حاظر  
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مست خودش   دیو گرفت و اروم کش   همنری پ ی قهی  

ارمیو در ب  همنری و مکک کرد پ دیدم گومش کش   یآ ه  

 

داغ بشم شدی داد و ابعث م  یحراکتش و اب عشوه اجنام م ی هه  

 

زدم روش  همیختت و خ  یانداخمتش رو دوابره  

 

گلو خفه شد : یلباش گذاش ت که اهش تو یو رو لبام  

   ملیس هیاانر  ی+اوم چه لبا

تشکر کمن نای از ابابت واسه ساخت ا  دیاب  

 

کرد و لب.ش و گاز گرفت   طوینیش   خنده  
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تر شدم و لباساشو از تن.ش در اوردم  یجر که  

 

کرد   ی و دس ت متام مم.نوعه هاشو شاکر م دمیختت دراز کش   یرو کنارش  

 

زدن: یزاننه اش داشنت هبم چشمک م یچشمم بود و اندام ها یتو دشیسف بدن  

نداران  یاانر یلبا نیها و اون لکوچه مک از ا نهی+س   

 

شدن  ی.نه هاش زدم که به حت کبود مبه گردنش و یس یمک  

 

حساسش نشست  یاندام زاننه  یرو دس ت  

به لرزش افتاد و اه و انهل اش لک ااتق و پر کرده بود:  که  

 _آ ه اکرن 

 



179 

 +جومن عشقم 

و متام.  منیتو رو به انم خودم م نجای ه  امشب   

 

 #هلن 

 

شده بودم  کیحتر. هام دست خودم نبود و حسایب انهل  

دمیکش   یجخالت م یشده بودم از شهو.ت و مک سیخ  

 

اکرن بودم یمن رو نباری و عوض کردم و ا جامون  

تنش رفت ینیاب بوسه به مست پالباش رشوع کردم و از  

 

کردم یحس م شده بود و مرد.ونش و خبویب کیحتر. اومن  

چشامش لب.م و گاز گرفت و مست شلوارش رفت  یتو ی هری خ  
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انداخت  یو گوشه ا ونری ب دمیاکمل از پاش کش   رشوی از ابز کردن مکر بند ،شلوار و لباس ز  بعد  

لبام نشوند.  یرو یا طاینیلبخند ش   نیا شده بود و خیمرد.ونش س   اندام  

 

بد نبود  وندمیمنتظر م  یمک  

 

براش زدم  یو چشمک دمیو دور لبام کش   زبومن  

س تادمی اومدم و روبروش ا ینیختت پا  یرو از  

  دمیکش    یم یظیغل   یو اه ها دمی ل امیهام و هبشت.م و م نهی س. 

 

ابشه از  دشید یکه اندامم تو یااتقش بود نشس ت و پاهام و اکمل و طور یکه تو ییم یرو

 مه ابز کردم

 

مشتش  یبرداشت و موهام و تو یمست خ دفعهیخودم و انهل کردن ادامه دادم که  دنیمال  به

کردم:  یزیر  یو خنده  دمیپاش نشوندم که از شهوت به خودم لرز یگرفت و جلو  
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کردم خشن ابیش  ی_فکر من  

 

: دیکش   یقلوه ا یلبا یرو و دس یت دیکش   یمردونه ا اه  

یابمش جوجه اانر یمال یاری +تو من  

خودت یپا عواقبشم  

 

کرد و وارد دهمن کرد کیو به اندام مردونه اش نزد رسم  

  دی دهمن تلمبه م یتو

خوره یلکف.ت بود که حت داش ت دهمن جر م انقدر  

 

لکف.ت پر بشه و جر خبورم   یمردونه  نیاب ا یهبش ت قراره چجور نکهی فکره ا از  

دهمن و قورت دادم   اب  

 



182 

زدم  شیبه الکه.ک  مرد.ونگ یشدم و مک هری به چشامش خ میمس تق  

 

ختت   یو هزمان پرت شدم رو دمیکش   یغ یم زد که ج نهیبه س  یشد و چنگ یجر  

 

زد   یگردمن فرو کرد و مک حممک یگود یتو رسشو  

 

  نیا یتونست الان جلو یمن یچیروبرو بشم اما ه  یات چه حد قراربود اب کبود دونست یم خدا

   هری و بگ منونی حس شهوت و ذلت ب 

 

کرد  میپام نشست  و خودشو تنظ وسط   

لبام گذاشت:  یلباش و رو و  

 

هلن؟  +مطمعین  

 



183 

عشقم کردم یو اب ذلت تقد میدخرتونگ یایخامرم »بهل« رو گفت و دن  یچشام اب  

 

 

  دیکنارم دراز کش   اکرن

مه گذاش ت  یاغوشش جا دادم و چشامم و رو  یتو خودمو  

شد که هه خباطر وجود عشقم کنارم بود  قیبه وجودم تزر خایص ارامش  

 

   دمیکش   یشمکش اب انگش ت قلب م یرو

 

: دیبو کش   قیچس بوندم به خودش و موهام و مع  شرتی ب   

   زدملی عز  که هس یت +مریس

 

دس ت زد و ادامه داد:  یرو یا بوسه  
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ی خودتو هبم سپرد و حیت ت ی چ نیو همم تر  یکه هبم اعامتد کرد +مریس  

 

برداشت   یکیجعبه کوچ عسیل یم یو دراز کرد و از رو دستش  

 

اکرن ؟! هیچ نی_ا  

 

به روم زد:  یکیکوچ لبخند  

هلن؟!  کینی+اب من ازدواج م  

 

چشامم مجع شده بود و  یشومق تو یچشامم معلوم بود ، بهل رو گفت و اشاک یکه تو ذویق اب

ملهتمب کردم  یدس ت و سپره گونه ها  

 

و دس ت کرد : و خوشگیل فیدار ظر  نیانگشرت نگ   

خوش بختت کمن دمی+قول م  
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#prt43 

 

 

: دمیبه روش پاش   یو تکون دادم و لبخند رسم  

اکرن...  _ویل  

 

تکون داد: رسشو  

هلن ،نگران نباش  دومنی+م  

که پدرت مرخص بشه   یروز  

خودم شیپ ارمت یو م ارمی م ونیابهاش درم حامت  

   ینره خبور دتای تویقرص اورژانس  فقط 
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هبش رفت یبه ابزوش زدم و چشم غره ا مش یت شییپرو خباطر  

 _جخالت بکش 

 

اومدم و مست محوم قدم برداش ت : ینیختت پا  یرو از  

 _فعال وقت محومه.... 

 

بلندم کرد  نیزم یاز رو دفعهیمجمل متوم نشده بود که  هنوز  

قلمب گذاش ت : یو دس ت و رو دمیکش   یاروم غیج  

اکرن   هیچه اکر  نی_اخه ا  

!دمیترس    

 

زد   یموهام زد و چشمک یرو یا بوسه  
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دماغش به عالمت سکوت گذاشت:  یو رو دستش  

!.... فعال وقت محومه.سسسسی +ه   

 

#prt44 

 

 

  ونری ب یو اومد یو خنده محوم کرد یعشق ابز یلک اب

  یو موهامون و اب سشوار خشک کرد یدیهامون و پوش   حوهل

به اکرن لب زدم: رو  

س ت ی بفهمن ن  رتمسیم گه؟ید میفتی_اکرن اماده بشم راه ب   

 

تکون داد: یرس  

   فهمنیزم،من ی +ابشه،نگران نباش عز 
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فدارست    دنیمه فهم  اگه  

   مت ری گیم امیم خودم

 

زد:  یابزوش و گاز گرفت که داد ییوهیحرکت  هی یکرد که تو یا خنده  

   کشمت ی +اخخ هلن م 

 

  شد ی تر م  کیبه چشامم زل زده بود و قدم به قدم هبم نزد شخندی هبش زدم که اب ن  یچشمک

فتری من عقب م و  

 

که خودشو چس بوند هبم و حوهل رو کنار زد واریبه د خوردم  

کرد یدستش بدمن و ملس م اب  

خود کنه و موفق مه بود  داشت منو از خودم یب یسع  
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کرد  ی.مت و ملس مهبش  

کردم: یانهل هام صداش م نیکردم و ب یلرزش افتاده بودم و انهل م به  

..آ ه... شهی م  ری_آ ه اکرن لطفا ...د  

 

#prt45 

 

 

گومش و به دندون گرفت   یکرد و الهل  یا خنده  

: دمیچ ی پ  ی دستش به خودم م ریگر گرفته بود و ز  بدمن  

..لطفا   +اووومممم...اکرررنر

 

لبام اکشت  یرو یخنده از روم کنار رفت و بوسه ا اب  
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نشدما  ونمیلباساتو بپوش ات پش   عی+رس   

 

دمشون یپوش   یچجور دومنیو من  دمیمست لباسام دو   عیاما رس  دی بدمن نبض م نکهی ا اب  

 

و پرت کرد طرمف نیماش چییزد سو  یدور قهقه ا از  

 

هوا گرفمتش که گفت :  یتو  

ابز؟  فیتین  ریات گ  نیتو ماش یزودتر بر یخوای+م  

 

رفت  نیو به مست ماش ونری از خونه زدم ب ملیو بعد از برداشنت وسا هبش رفت یغره ا چشم  

 

شدم ، ابزش کردم ، هون  ملیمواب یرو یخوانده نشده  امیسوار شدم، متوجه پ  نکهی از ا بعد

 ادم انش ناس بود:

نفهمه !«   منتظرته، کیس رس تانامیب ی،روبرو یپارس مشک ی »فردا  
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خدا ، من اصال به لک اون ادم فراموش کرده بودم  یوا  

 

دوابره به بدمن جهوم اورد  اسرتس  

دمیجو یو م انخوانم  

  ومدیرسم م یانجور تو یمدام فکرا و

ابشه؟! تونست ی م  یک  

!فته؟یممکنه ب  اتفاقایت چه  

!شد؟ی م  یچ  

: یاانر لب   

#prt46 
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پشت فرمان نشست و حرکت کرد اکرن  

 

روز دوم بود  فردا  

... شدی که اباب مرخص م  یروز  

بزاره...  ونیاز منو اب خانوادم در م یخاس تگار ی هیقض  خواست یکه اکرن م یروز  

! منیکه قرار بود اون ادم انش ناس و بب یکه...روز یروز و  

 

!؟ فتهیقرار بودابمه اتفاق ب  یهه چ چرا  

 

به من اسرتس   نیمطلق بود و ا یکیاتر  یبودم و تو فکره فردا ، هه جا تو هری خ ونری ب به

کرد   یوارد م یشرتی ب   

 

زده نشد  منونی ب  حریف چیبه خونه ه  دنیرس   ات  
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و بغلش کردم   دمیکه توقف کرد ،مست اکرن چرخ نیماش  

دلتنگش بشم و حسایب منشی بب  گهیچرا ، اما اونقدر حممک بغلش کردم که انگار قرار نبود د دومنیمن   

 

هل شدم که  وونهید کینیم اکری+چ  

... د یخند و  

 

برام جذاب شده بود  خنده هاش حسایب رنوزایا  

 

زد   میشونی پ  یرو یقاب صورمت کرد و بوسه ا دس تاشو  

 

ی حتمل کمن اما جمبور تو ی تومن دور ی+من  

   زمیبرو عز  زودتر
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مش  ادهیپ  خواس تیهوا براش فرس تادم و م یتو یدس ت فرشدم و بوسه ا یدره خونه رو تو دیلک 

 که مچ دس ت و گرفت... 

 

#prt47 

 

 

برگش ت طرفش که به لباش اشاره کرد: متعجب   

  هیا غهی+بوس تو هوا چه ص 

. نجاستی تو جاشون ا یاانر یها بوسه  

 

آ قا رو به خواستش رسوندم : عیمجع کردم و رس  خندمو  

  ؟یا گهی_درخواست د

 

برو   زم،یعز  ست ی ن   فعال درخواس یت گهی+نه د  
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شدم   ادهیپ  نی،اب خنده از ماش ینثارش کردم و  بعد از خداحافظ ییپرو چبه  

 

و وارد خونه شدم   دمیخونه دو  مست   

کردم  یات ااتمقو ط اطی ح ریمس اطی احت  اب  

دمل افتاده بود  یتو یبیع  ی دلشوره  

ابشه  تونست ی م  یچ ینشونه  دوس تیمن  اما  

 

دادم  هیختت تکبه اتج مرتب کردم و ومیختت  رو  

  ربدیمن  خوامب

  دادیصبح و نشون م ۳ ساعت،

 

فرس تادم: امیاکرن پ  یبرداش ت و برا لمویمواب  
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؟« یدی»رس    

 

بودم  اممیو منتظر جوابه پ  دی شور م دمل  

 

نداده بود گذش ته بود و هنوز جوایب قهیدق  10  

 

زنگ زدم   نباری ا  

و در دسرتس نبود   شدی وصل من  متاس  

 

تونست   یمن یلیدل  چینداشت و ه  یا دهیی اما فا دمیکش   قیچس بوندم و نفس مع  منی وبه س لیمواب

 آ رومم کنه

جان افتادم و به اون زنگ زدم...  دای دفعهی  

 

⛓♦️⛓♦️⛓♦️⛓♦️⛓♦️⛓ 
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#prt48 

 

 

خونه  فت ری ابر که هبش زنگ زده بود داشت م نیکجاست و اخر  دونست یمه من  جان  

 

شب نداش ت  منوقعی ا یراه چاره ا  چیو ه  دیکوب  یم  منیبه س قلمب  

کردم ؟! یم اکریچ ایخدا  

! شدم؟ی از حالش اب خرب م  چطور  

 

ااتمق زده شد و صدف اومد تو دره  

از جام بلند شدم:  متعجب   

! ؟یداری_صدف چرا ب   
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ختت یو نشوندم رو اومد  

قاب صورمت کرد: دس تاشو  

؟ شده؟خویبی چ  ده،یرنگ صورتت پر  ی+اجب  

 

شدم: هری خ واریو تکون دادم و به د رسم  

نگران نباش  زدملی_خومب عز   

 

گرفت و صورمتو چرخوند طرف خودش: چومنو  

خرب دارم  ی+خواهرم من از هه چ  

  ونری ب رفیت اب یک دومنیم حیت

یمنتظر بودم برگرد و  

نکن  یو ازم خمف ییچ پس  

هات بدون عسمل.  یمغ ها و شاد کیرش  ممن  
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.دیمنو در اغوش کش   و  

 

  تخیری خودم نبود که اشک م دست 

بود  دهیَامومن و بر  شوره و نگراین دل  

 

کردم   فیو تعر  یاغومش حممک نگهش داش ته بودم و براش هه چ یتو  

 

داد   یخودش جدام کرد و اب شصتش اشاکم و پاک کرد و هبم ددلار از  

 

که هون شامره انش ناس برام فرس تاده بود عکیس دنیمک شده بود، اما اب د میاز نگران یمک  

آ وار شدم....  نیزم یاز دس ت افتاد و رو گویش  
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*** 

 

⛓💋⛓💋⛓💋⛓💋⛓💋 

💋⛓💋⛓💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 

💋⛓ 

#prt49 

 

 

شده بود  یتصادف کرده بود و بدجور زمخ  اکرن  

ابشه  تونست ی م  شامره انش ناس یک اون  

! شهی من م  یزای ابعث ازار رسوندن به عز  نطوری ا که  
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 میگوش  یبرا یامیبود که پ  هری عکس شوکه به من خ دنیو برداشت و بعد از د لیمواب صدف

 اومد 

 

  فتهیخبونه و تو دردرسب  ییمانع بشم و نزارم چ خواس ت

خونده بود :  امویپ  اما  

! ه؟یک  نی_هلن ا  

 

هبرته نپرس ،ندوین ییچ ی+آ جب  

 

رو کردم هبش:  د،یبه مکرم کش   نشست و دس یت کنارم  

مه نگران کردم ببخش تو رو  زدمل،ی+عز   

برسونه    یبیبه تومه اس خامیمن ادم خطر انکه و نیا ویل  

رتمس یم  
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شد :  هری لبخند هبم خ اب  

من حساب کن  یرو داش یت ازی_اگه به هصحبت ن   

 

موهاش اکش ت  یرو یو بوسه ا دمشیاغومش کش   یتو نگران  

الان خودمو به اکرن برسومن؟ ی+صدف من چطور  

 

زنگ زد نفری روشن چشم دوخت که صدف به  همیبه امسون ن  نگران  

امس جان ،متعجب برگش ت طرفش:  دنیشن اب  

 +صدف تو....؟! 

 

به نشونه سکوت ابال اورد و لب زد: دستشو  

دنباملون! ادی_الان م  
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* 

💋 

⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 
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💋⛓💋⛓💋⛓💋 

⛓💋⛓💋⛓ 

💋⛓ 

#prt50 
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عوض کردم :  ی مکک صدف لباسامو اب مانتو شلوار مشک  اب  

شد؟!  داشیتو پ  یاز کجا تو زندگ  من،جانیکن بب فی+صدف خانوم تعر   

 

: د یو خند  ینیانداخت پا  رسشو  

کردم و انقدر رو خمش رفت که  دایهون روز تو پارک ، تو نگاه اول روش کراش پ  ی_والا آ جب

شد که خمشو زدم   نگونهی اسه خالص شدن از من شامرشو داد و او   

 

کرد که رسمو به نشونه اتسف براش تکون دادم: یا طاینیش   ی خنده  

ومدهی+برو حارض شو ات ک راشت ن   

 

زد و گفت: یچشمک  

زمی منتظر مبونه عز  مکینداره  ی_مشلک  

 

ه ا چشم هبش رفت یغرر  
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ات اماده بشه   ونری از ااتق رفت ب دیدو  که  

 

برام اومد و ادرس  امیبزارم که پ  فمیک  یخونه رو برداش ت ات تو یدایو لک  لی،موابیابنک اکرت

و برام فرس تاده بود  رس تانامیب  

 

و اضطراب اومده بود رسامغ  نگراین دوابره  

ختت نشس ت یانداخت و رو فیک  یو تو لیمواب  

دس تام گذاش ت و چشامم و بس ت  یو تو رسم  

رفت  یچشامم کنار من یاکرن از جلو ی چهره  

 

خودت مواظبش ابش  ایخدا  

   دهید ب یخباطره من آ س اون

خبشم   یخودمو من من  

گومنو من دار کرد   یاشک قطره  
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صدف اومد تو   که  

ارومم کرد و مکمک کرد بلند مش: یمک  

یجان منتظرمونه،قربونت برم انراحت نباش نفس آ جب زمیعز  ی_بر  

توامنو ازم گرفته بودن...  یتکون دادم ، انگار هه  یرس  

 

**** 

💋 

⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 

💋⛓💋⛓💋 

 

💋⛓💋⛓💋 
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⛓💋⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋 

💋 

#prt51 

 

 

کردم خودمو حممک نگه دارم اما پاهام سست شده بود  یم  یسع  

 

ون ری ب یخونه زد از  

اببت نگران نبودم  نیکرد بعدن و از ا یرسه مه م  ییی واسه مامان و ماهان  صدف  

ه یاکرن بود که معلوم نبود الان تو چه وضع  مینگران تهنا  
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و عقب نشس ت  یجان سالم کرد به  

مه که معلومه رفت جلو نشست.  صدف  

 

و  دی کرد چون هش حرف م یمن مراعات صدف و م یمشخص بود الکفه اس و جلو جان

خورد: یمخ ممن داشت م حیت  

زززمممم ی+صدف عز   

... .  لطفا  

 

به من کرد:  ینگاه نهییآ   یو از تو دیکش   نفیس جان  

دی_قربون دهنت زن داداش، خمم سوت کش    

... د یخند و  

 

هبش رفت و اب چشم هبش فهموند که آ رره دارم براات  یچشم غره ا صدف  
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:شهی ابال انداخت و رسمو چس بوندم به ش  یا شونه  

 +جان؟

 

 _بهل زن داداش؟ 

 

؟ یدار ی+از حال اکرن خرب  

 

. رس تانامیرس رفت ب هیدنبال شام  امیب  نکهی نشده، من قبل ا  شیی _نگران نباش ،چ  

؟! یک دومنیمن   

! یبکشمش اگه خبوا تومنی مون بفهمونه که اره م هب خواس تهیم نفری انگار  اما  

 

نزد... حریف کیس گهید رس تانامیبه ب دنیو ات رس   دمیکش   یقیمع  نفس  
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** 

💋 

⛓💋 

💋⛓💋 
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⛓💋⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋 

💋 

#prt52 
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   یدیرس   رس تانامیب به

لب زدن: نیپارک کردنه ماش نیه جان  

 _زن داداش لطفا آ روم ابش خب؟ 

.یا گهینه کس د ،ییبه اکرن ارامش بده تو تونهی که م  تهنا کیس الان  

 

و تکون دادم : رسم  

جان  یگی+اره درست م  

الان دمل اتب و قرار نداره   اما  

منش ی بب  یزودتر بر لطفا  

 

یشد رس تانامیشدم و داخل ب ادهیپ  نیمکک صدف از ماش اب  

آ ش نا بود اما الان حظور ذهن نداش ت  یلیخ افشی از کنارم رد شد که ق  نفری   

بود  یکه اکرن بسرت یشومن درست کردم و  مست خبش یو رو فمیابال انداخت و ک  یشونه ا پس

میرفت  
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 قدم هامون چشامشو ابز کرد و اب نگراین یصدا دنیدر خبش چشمم به اکرن افتاد که اب شن دم

شد مری خ  

 

  دس تام گرفت هراه اب بغیض یطرفشو کنارش نشس ت، دس تاشو تو دمیدو  بای تقر  میجون متام یب اب

بود لب زدم:  دهیچ ی صدام پ  یکه تو  

اخه؟  یچقدر نگرامن کرد دوینی+قربونت برم من؛ م  

ببخش تو خباطره من...  منو  

 

سکوت ابال اورد  یاشارشو به نشونه   انگشت   

پشت دس ت زد: یا بوسه  

تو چرا ابشه  ریتغص زمی _نه عز   

خودم حوامس نبود که... من  
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کردن و اومدن تو ...  یو جان رسفه ا صدف  

که جان گفت:  دمیخودمو عقب کش   یمک  

آ روم تر، زش ته مکی_داداش   

 

به صدف کرد و گفت:  یکرد، اشاره ا یخنده ا اکرن  

داداش سهری +نوبت توام م  

 

* 

💋 

⛓💋 

💋⛓💋 

 

⛓💋⛓💋⛓💋 
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💋⛓💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋 

#prt53 

 

 

و اومد کناره من و دم گومش گفت:  دیمثال جخالت کش   صدف  

جمرد هس تا  نجای ا ی_زش ته آ جب  

 

دستش و گرفت و کناره خودم نشوندمش و دم گوشش گفت: مچ  

ساده بود فقط.  احوال پریس هیکه زشت ابشه؟!   یدادیصورت م ایتیمعل  میمگه داشت زدملی+عز   
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از ابزوم گرفت:  کرد و نشگوین یا خنده  

 _انگار حالت خوب شده جومنم 

ست ی ن  یخرب و نگراین  حایل و یب ینیاز اون فشاره پا گهید  

 

حال اکرن خوب ابشه  هی، فقط اکف  میالان من عال زمی+نه عز   

کردم یا لیب ریز  یخنده  و  

 

هبم زد   یچشمک اکرن  

نبود و یا یتصادف جد دایحالش بد نبود و ز خداروشکر  

شدی م مرخص  امروز  

 

جان مجع کردم : شیر  خیجام بلند شدم و صدف و از ب  از  

یو برگرد میرس به ابابم بزن هی یری+ما م  
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  یکرد و ما از ااتق خارج شد  دییاب رس ات اکرن

 

یو از خوب بودن حالش مطمعن شد میاباب مه رفت مالقات  

خونه  شمیدنبالش و برب  ادیبود اباب مه بعدازظهر مرخص بشه و ماهان ب  قرار  

دمیرتس  یم دنشیبود که از رس   یامروز...روز دوم و  

 

*** 

💋 

⛓💋 

💋⛓💋 

 

💋⛓💋⛓💋 
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⛓💋 

#prt54 

 

 

قرار بود مارو برسونه   جان  

از اون فرد انش ناس رسه جام خشمک زد:  یا گهید امیاب پ  اما  

که نرفته اانر خانوم؟!« دتای رس تان،امیدم در ب »منتظرتن  

 

 ونری اکسه چرخوندم و فقط به گفنت »من اکر دارم« اکتفا کردم و راه افتادم مست ب یو تو چشامم

.رس تانامیب  

 



218 

کولش و د  یرو ارهی و دمشو م دارهیاکرم ،دست از رسم برم نیکردم اب ا یچرا فکر م دومنیمن 

میبرو که رفت  

...... 

نشس ت  نیماش یتو عصیب  

شدم جان حرکت کنه   منتظر  

زنگ خورد  ملیمواب دفعهی اما  

 

انش ناس بود پس جواب ندادم  شامرش  

اش متش ی پاخس م زنگ زد اما من هرابر یب چندابر  

! دمیرتس  یمه م  یلیدم،خیرتس  یم راستش  

 

هلن وگرنه  یشی که فرس تادم دنبالت م  ینیو سواره ماش یگردیالان برم نیه  ال ایفرس تاد»  امیپ 

« نی هفته چندات مرامس عزا برگزار کن یکمن که تو یمن نیتضم  
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داش ت و هش اثراته ترس  یو حس نفس تنگ د یکوب   یم منیس یمثل گنجشک به قفسه  قلمب

 بود 

 

   ومدیمن از دهنش در  یحرفا الک نیکرد و ا یم یاکریادم مطمعنن  نیا

 

زدم:  دایفر  بای تقر  دفعهی  

اومده  شیبرام پ یاکریجا نگه دار ، من  نی+لطفا ه  

 

برگشت طرمف :  اب نگراین صدف  

هلن؟! شدهی _چ   

به اون متاس هاست؟! مربوط  

 

*** 

💋 
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تکون دادم که جان نگه داشت:  یرس  

برسومنت؟! یری+زن داداش کجا م  
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م ری م نیماش یکه اب  نهیبب و ادیبزارم ب  تونس تی اما من  یدور نشده بود دایز هرچند  

 

تشکر کردم:رسم و به دو طرف تکون دادم و پس  

 _نه ممنومن جان 

   مری م من

 

.ست ی ن  ییمه گذاش ت ات هبش بفهمومن چ یرو  کباریبود اما چشامم و  نگاه صدف نگراین تو  

 

حرکت کردم. رس تانامیشدم و به طرف ب ادهیپ  نیماش از  

 

که گفته بود  به حمیل دمیرس   قهیدق  5از حدود  بعد  

. از ترس خوردم  ترمز که تکوین یرنگ جلوم زد رو یپارس مشک هی دفعهی  



222 

 

،پشت فرمون نشس ته بود  آ فتایب نکی مرد اب ع  هیو  ینیاومد پا نیماش ی شهی ش   

هبم بندازه لب زد:  ینگاه نکهی ا  بدون  

سوار شو ، آ قا منتظره ! عی_رس   

 

بدمن نشس ته بود ،اب اسرتس دره عقب و ابز کردم ونشس ت یتو لرز  

 

به روبرو گفت: هری خ دوابره  

و خاموش کن و بده به من  ت ی_گوش  

 

که گفت و  یو اکر دیدهمن ماس   یبرگشت طرمف که حرف تو یخمالفت کمن اما اب تند خواس تیم

و بدستش دادم.  اجنام دادم و گویش  

 

**** 
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  ی#لب_اانر
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گاز گذاشت و حرکت کرد  یراحت شد و پاشو رو الشی که ازم گرفت خ لمویمواب  

 

مه گذاش ته بودم یو چشامم و رو صندیل بودم به پش یت دهیترس چسب از  

 

کنه   ریشانس و رسنوش ت خب نیخواس ت اخر و عاقبت و اب ا یدمل از خدا م یتو  

 

زدم:  دایشد که اب ترس فر یداشت از شهر خارج م بای تقر   

! ی شی از شهر دورم  ی؟! دار یریکجا م ی+ه  

 

کر شده بود و  طرف اما  

 سری و فقط داشت به مس  دیشن یکردم انگار من یو داد م غیو ج دمیپرس    یسوال م یهر چ من

داد  یادامه م  

 

برگش ت میقبل یو رسه جا دمیخودمو عقب کش   دیام ان  
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پارک کرد و اب اشاره به نگهبان گفت در و ابز کنه و داخل  الیو  هی یبعد جلو قهیدق  10 حدود

 شد

 

شدن من شد   ادهیصدا منتظره پ  و برام ابز کرد و یب در  

جا گذاش ته بود   رس تانامیدر ب یکمن زبونشو جلو فک  

که گفت:  یشد الیشدم که راه افتاد مست پهل ها و ممن پشت رسش رفت و وارد سالن و  ادهیپ   

.ادیم سیالان رئ_منتظر مبون   

 

رفت.  و  

! هیآ دمه انش ناس ک اون و سییر  نیکنجاکو بودم که ا یلیخ  

منو خماطب قرار داد:  ییآ ش نا یکردم که صدا یبه اطراف نگاه م منتظر موندم و نیه یبرا  

ی..خوش اومدی_به به لب اانر  
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ی#لب_اانر  

 

 +دامون؟!

 

دته ایهنور منو  نکهی _خوحشال شدم از ا   

 

: دمیکردم و هبش توپ  بغض  

؟کین یمن ابز یزایاب جون عز  ی+تو چطور جرات کرد  

  نجا؟ی ا منو بکشوین یجرات کرد چطور

 

زدم:  دایفر  

 +هااا؟ 
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پا گذاشت یمبل نشست و پا رو یرو  

اعصاب من بود لب زد:  یکه رو یو اب خنده ا لکسیر  یلیخ  

تیزندگ  یتو امیب  ی_تو اجازه نداد  

!میزندگ  یتو یایخودت ب  یکردم خودت اب پا یمن اکر ویل  

! ؟یا انراض  

 

بود؟!   یچه منطق نیا  

: افتادم مست دره خرویج راه  

بکین یمنو جمبور به اکر یخواد اب تو دهن به دهن بشم و توام حق ندار ی+اصال دمل من  

.توین یهبرته بگم من حیت و  

 

زندان خودمو ازاد کمن اما در قفل بود   نیتند کردم ات از ا پا  

ابمش  نجای خواست ا یدمل من ایخدا  
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:خوردیشده بود که نفساش به گردمن م کیهبم نزد یهبم رسوند و از پشت جور خودشو  

!ه؟یک  بهی _اون غر   

تو گذاش ته؟! یزندگ  یپاشو تو یچه اجازه ا به  

 

زدم:  دایدادم عقب و فر هولش  

خودم ی+به اجازه   

قراره ابهاش ازدواج کمن  حیت من  

منو خراب کین  یتو زندگ  دمیمن  اجازه  

 

** 
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ی#لب_اانر  
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هلن خوامت ی_من م  

ی ذهنت خراب بشه و ازم متنفر بش یتو رمیخوام تصو  یمن  

 کس ،حیت چی؛ ه   کمنیم دی، اتک  چکسیخودمو و ه  شیپ ارمیبزور تورو ب  تومنی م  به راحیت وگرنه

.هری منو بگ یتونه جلو یپدرمت من  

 

ابطل   الیخ ی+هه.. زه  

خودت از  یصورتت و توام هبرته خودت اب پا یتو دمیجواب رد و کوب  شیوقت پ یلیخ من

ونری ب یمن بر یزندگ   

... یوصل شد شهی ه  یکردم که من و اون هبم واسه  یاکر کردم و حیت دایعشقم و پ  من  

 

دم یکناره رسم که از جا پر  وارهید یرو دینداد ادامه بدم و اب مشت حممک کوب  اجازه  

 

یاز دست من راحت بش توینی خزعبالت م  نیو تو اب ا کمنیابور م_فک نکن حرفاتو   
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به روش زدم: یشخندی ن   

ست ی +خزعبالت ن   

یبر یو راحتو بکش نداش ته ابیش  یاکر گرانیتوام اب زن و انموسه د هبرته  

 

شده بود و چشامش قرمز شده بود   عصیب  

رتسوند یم شرتی منو ب  نیگردنش متورم شده بود و ا رگ  

 

 از جانبش بودم اما اب حریف کز کرده بودم و هر حلظه منتظره حرکیت واریبه د هیدس تاش ،تک نیب

بست خیرگ هام  یکه زد خون تو  

 

مه که کرده ابیش  ی_تو هر اشتباه  

کرده ابیش گهید یکیاگه خودتو مال  حیت  

که به انموس من خورده ابشه  دس یت کمنیو من قمل م  یشی انموس من حساب م  ابزم  
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...نشومنی به عزاش م  مادرشو  
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کردم  یو ت چشامم  

: د یدی نگامه م یترس و تو دینبا  

 +برو کنار 

 

   ومدیعبوس و امخو خومش من  یچهره  نیمرد اب ا نیاومل از ا از

کمن  یم ت ی+من ازت شاک  

ی من بش یمزامح زندگ  یحق ندار تو  

 

کرد   یا خنده  
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ابال رسم ؟! یاریو مامور ب  کین ت یواسه من شاک یات بر نجای ا منیشی _بنظرت من راحت م   

 

بود  یسالش بود و مرد پودلار 30 بای تقر  دامون  

  وندمیمن بود خباطر پولشم که شده ابهاش م  یجا یاگه هر دخرت دیشا

 

کمن یسگ اخالق عوض من یاتره مومش اب تو هی +من اکرن و دوست دارم و حیت  

کنه   دایزن در شأ ن خودت پ  یکن و برو ات مامانت برات من کج  یراهتو از زندگ  پس  

 

: دیکش   شیکه ازش واهه داش ت و پ یمن ،موضوع یتوجه به حرفا یب  

 

رو مه در نظر داش ته  هیبق یمرگ و زندگ  جوانب و حیت یو بکن هلن و هه _خوب فکرات

 ابش!

   ت یشب که اومدم خاس تگار  فردا

خوامیم جواب  
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یبر توینی م   

 

قرار گرفت دمید یابز شد و هون راننده تو یکیت  یدر اب صدا و  

 

کرده بود   سیاشاکم گونه هام و خ یک دمینفهم   

حنس خارج شدم   یدو از اون خونه  اب  

چس بوندم نیماش ی شهی رسم و به ش  عقب نشس ت و صندیل یرو  

 

تخیر  یم صدا اشک یب و  

کردم؟! یم اکریچ دیاب  

 

* 

⛓💋 
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  یدیخونه رس   یاکیبه نزد یک دمینفهم 
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نگه دار جلوتر نرو   نجای +ه   

 

شدی تر م  کینداد و هچنان به خومنون نزد جوامبو  

س ت ی +مگه اب تو ن   

 

خونه ترمز کرد   دم  

کمن   ادتونیپ   نجای گفت ا سی_رئ  

 

شدم و درو حممک بس ت ادهیپ  نیاز ماش ت یعصبان اب  

ابشه  سشی بده که مناسب خودشو و رئ  یچه حفش دونهی+ادم من   

خودت صرب بده  ایخدا  

 

زدم؛  یشخندی ن   
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خونه که خربا به گوش اکرن برسه یجلو ادیب  خوادیاز قصد م دومنیم منکه  

 

و زدم که در ابز شد و صدف خودشو رسوند هبم: فونیا  

!نگران شدم. ؟یکجا رفته بود شد؟ی چ  ی_آ جب  

 

د یرو فهم  هیکه اوردم خودش ات ته خط رفت و قض دامون و امس  

 

نفهمه   ییازحال دمل چ لبام نشوندم ات کیس یرو یلبخند میمست خونه رفت به  

خودمو به ااتق اباب رسوندم و کنارش نشس ت: و  

؟+سالم قربونت برم ،خویب  

 

تکون داد: رسشو  

 _ممنومن دخرتم
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خونه ؟  چرا اب صدف برنگش یت رفیت کجا  

 

اش ت ی خومبو که تهنا من یداش ت وگرنه اباب یاکری+  

 

دیموهام دست کش   ینوازش کرد و رو زدم که رسمو  یدستش بوسه ا یرو  

پدرانه اش بودم... یمتوجه شدم چقدر دلتنگ حمبت ها اتزه  
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از حال خوب اباب مطمعن شدم به مست ااتمق رفت   نکهی از ا بعد  

ختت پرت کردم  یعوض کردم و خودمو رو لباسامو  

 

کردم  یبه حال دامون م یفکر  هی دیاب  

تونس ت قبولش کمن  یهرگز من من  
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شدم: هری مشغول به سقف ااتق خ یفکر اب  

خودش ازش اس تفاده کرد   هیداش ته ابشه که ,که بشه عل  ییی دیپرسه اب نی+ا  

 

برداش ت و به جان زنگ زدم لمویمواب  

اول نه ،بوق دوم جواب داد: بوق  

؟ +الو سالم جان خویب  

 

؟ _سالم خومب,خودت خویب  

 

ی برام اجنام بد توینی اکره واجب دارم که فقط تو م  هی+ممنون،جان   

... ویل  

 

!؟یچ _ویل  
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بفهمه  ییاکرن چ خوامی+من   

ینگ ییهبش چ خوامیم ازت  

 

:دیکش   یقیمع  نفس  

گم هبش یمن ییچ _اویک  

بکمن؟!  تومنی م  اکریچ بگو  

 

و درمورد دامون براش گفت : یچ هه  

اطالعات داش ته ابمش شیزندگ  یتو یاز هه چ خوامی+م  

شیزندگ  حمل  

 خانوادش

   شغلش
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.... و  

 

فردا ازم وقت خواست   ات  

تکون دادم و بعد از تشکر تلفن و قطع کردم...  یرس  
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شام شد  وقت   

نرم  یرسه م شدی صدام زد و من  اباب  

خواب به ااتمق رفت   یچند قاشق خوردم و برا یلیم یب اب  

 

کردم   یموندم و فقط فکر م داریصبح ب  ات  

خانوادم ، به اکرن...  به  

کردم یم دیاب اکریچ نکهی ا و  

 

کردم که قبول کردم اب دامون ابمش  یوامنود م یجور دیوقت خبرم اب نکهی ا یبرا  
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رابطه  و هبرته فعال پهناین خوامیوقت م مکیگرفت اب اکرن حرف بزمن و فقط هبش بگم که  میتصم

می داش ته ابش   

نکرده  یو خدا ادیبوجود ب  یخواس ت مشلک یگم قطعا چون من یهبش من ییدرمورد دامون چ اما

نه یبب  ب یاس کیس  

 

   میحرف بزن یبود حظور هبرت

فرس تادم:  امیبراش پ  پس  

هس آ قا؟!«  منت،اجازهی خونت بب  امیا صبح مفرد زمیعز  »سالم  

 

خوند و جواب داد:  اممویدوم خورد پ  کیت  نکهی حمض ا به  

َاانرم!«  داری د »مش تاق  

 

کردم:  پ یلب هام نشست و براش ات یرو یلبخند چهمین   
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،یمیتهنا دخلوش   دونس یتی»م  

ردگ  نیا ونیم ؟!« یهه دل م   

 

********* 
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شدم   داریچشامم و ابز کردم و از خواب ب  یبزور ال  صبح  

بودم  داریصبح ب  یاکیات نزد چون  

 

تخیصورمت ر  یاز موهام و جلو یبس ت و تره ا و صورمت و شس ت و موهام و دم اس یب دست   

  دمیاسپرمت و پوش   کردم و رژ قرمزمم زدم و مانتو و شلواره یمیمال  شیآ را

 

از خانه خارج شدم  دیگذاش ت و بعد ار برداشنت لک  فمیک  یو تو ملیمواب  

 

   دمیدر د یکه از در خارج شدم اکرن و جلو نیه

گفت: متعجب   
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اکرن؟! کینیم اکریچ نجای +ا  

 

زم ی_اومدم تو رو برسومن به خونت عز   

 

و ابز کرد   نیماش  یدره جلو و  

ده یمارو ند ات کیس یتر بر عی+هبرته رس   

 

  میهست؟! ما که اخرش مال ه یچه مشلک ننی_خب بب

 

خونه  میتکون دادم ات برس  ینگفت و فقط رس ییچ فعال  

 

کرد یم ییدس ت خودمنا یتو  نینگ انگشرت  

دوسش داش ت  یلیخ  
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کرد   یمنو اکرن و هبم وصل م  چون  

عشقمون دو طرفه اس   دادینشون م چون  

تونه مارو از مه جدا کنه یمن ییچ چیه  و  

... حیت  

دامون حیت  

 

شدم  هری اکرن خ رخمین  به  

نفر مه حرف بزنه  20بعيض وقتا حيت اگه اب  آ دم  

دنبال ي نفر  ابزم  

فقط یه نفر كه میتونه یه حس خوب ب آ دم بده...  هیشه  

 

***** 

⛓💋 
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   یشد نگی و وارد پارک  یدیخونه رس   به
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   میمست اسانسور رفت نیاز پارک ماش بعد

   یدمکه طبقه مورد نظر و زد و

   فت ری م ینیو ابال و پا س تادی ا یدر بس ته شد و اسانسور من اما

 

دمی چس بوندم به اکرن و حممک بغلش کرده بودم و لباسشو چنگ م خودمو  

بکن   یاکری+اکرن تروخدا   

 

و نوازش کرد: موهام  

آ روم هلن ششی _ه   

  نجامی من ا نرتس

کمن یم حلش  
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حرفش تکون دادم  دییبه ات رسمو  

 

نشست و  نیزم یو مکک کنه و رو ادیداد ات ب  ام یدر اورد و به جان پ  بشیو از ج  لشیمواب

بغل خودش نشوند  یمنو تو  

 

نرتس ابشه.  ییاز چ نجامی _ات من ا  

 

اکشت...  میشانی پ  یرو یبوسه ا و  

 

زد ...  یکردم و دوابره به آ غوشش پناه بردم که لبخند رو پیل یکیموز  

...هیتو نقاش   یچشام  

... هیدور از حاش   هری که قلمب م یآ روم انقد  

برام...  ییمثل دارو تو  

... هیقطرت اکف  هی حیت ویل ییایدر قد  
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چه خوشگهل...  عشقمون  

 

   کرده و حسایب دایپ  قیکرد و الان  اب آ غوشه گرم عشقم تلف یآ رومم م شهی اهنگ ه  نیا

نداره یی*حال دمل* آ روم شده و ترس جا  

 

* 

⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 
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⛓💋⛓💋 
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💋⛓💋 

⛓💋 

#prt65 

 

 

ابالخره موفق  اکرری تعم هیجان به مکک  نکهی ات ا یاسانسور مونده بود  یساعت تو کی کینزد

  ونری ب یای شده بودن اسانسور و نگه دارن و ما ب 

 

حاملون رسه جاش برگشت مک یات  یخورد دینینوش   هیو  یخونه شد وارد  

 

دمی حرمف و م یورجی د یرشوع کمن اما ابالخره اب  یچطور دونس تیمن   

 _اکرن؟

 

نشست   کنارم  
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 +جان دمل

 

دمل  روشن شده بود که رضابن قلمب و ابال برده بود یتو چشمش حیس ینگاه کردن تو اب  

 

تخیر  ینیاز چشمم پا یو قطره اشک ینیو انداخت پا  رسم  

 

اکرو بکمن    نیتونس ت ا یمن من نه  

فکرم بکمن   ابمش و به جدا شدن ازش حیت ششی پ  نجای ا تونس تی من   

  ارمیبرسه به زبون ب  چه

 

جام بلند شدم و فقط تونس ت بگم  از  

خوام ی_معذرت م  
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از ساخامتن  ونری پا تند کردم به ب و  

 

کجام   قایدونس ت دق  یاما من من دی م صدام  

و گرفته بود دمید یچشامم و اتز کرده بود و جلو اشاکم  

 

. فمیابرها زنگ خورد اما خاموشش کردم و پرتش کردم ته ک  ملیمواب  

 

نبود ...  یچ چیو حوامس به ه   دمی ها قدم م اابنی خ یهدف تو یب نطوری ه   

 

** 

⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 
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بودم  نیزم یدخرته رو نیکس تر  رو نداش ت که برم و یب ییجا انگار  

 

ات آ روم بشم  دمیکش   یقیو اب دس امتل پاک کردم و نفس مع  سمی خ  یچشام  
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گش من شده بود و ضعف کرده بودم   صداش در اومده بود و حسایب معدم  

 

خبرم و بعدش به خونه برگردم چیساندو هیگرفت  میتصم  

 

و از نظر گذروندم   فمیک  داخل  

داش ت که گش نه منومن   یاونقدر خداروشکر  

 

سفارش دادم   چیساندو  

ات اماده بشه احساس هتوع هبم دست داد   من یبش خواس تیکه م  نیه اما  

 

هبم فشار اورده   یدایز یگش نگ حامت  

ابال انداخت و نشس ت   یا شونه  
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رفع بشه میکرد اما خودمو حممک گرفته بودم ات سفارمش اماده بشه و گش نگ یم تیهتوع اذ داشت   

 

روشن کردم ات خودمو رسگرم کمن  لمویمواب  

گفته بود حامت هبش زنگ بزمن  دیکه اب اتک  اماشیمتاس از دست رفته از اکرن داش ت و پ  چندات  

 

خارج شدم   امایپ  از  

دم کر  یو متومش م گرفتیابهاش متاس م  دیاب حامت  

بوش هبم خورد ، هتوع هبم فشار اورد و نکهی گذاشنت اما ه  می م یاوردن و رو سفارمشو  

... دمی ها دو  ییمست دسشو هیمتعجب بق  یچشام یجام بلند شدم و جلو از  

 

** 

⛓💋 
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ها شدم ییدسشو وارد  

کمن  اکریچ دونس تیکرد و من  یم تیاذ معدم  
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رسد و ابز کردم و چند مشت اب به صورمت زدم  اب  

کرد  یالهتامب و مکرت م دیشا  

 

کردم حامل و خوب نشون بدم   یو سع دمیکش   قینفس مع  چند  

رفت  ونری ب ییدسشو از  

اما ابزم اون حالت هتوعه بد موقع رسامغ اومد و ابعث شد بدون خوردن  منیبرم بش  خواس تیم

بدم حی، رفنت و ترج و اب معده خایل ییچ  

 

ات عطش بدمنو رفع کمن   دمیخر  ایب یبطر  

دربست گرفت و ادرس خونه رو هبش دادم   اتکیس هی  

 

قدم   کی برم و نداش ت حیت ادهیپ  نکهی ا  یان واقعا  
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   خوردیخورد ، داشت زنگ م ربهیو  مبیج یتو میگوش 

بود : صدف  

؟ ی_سالم خواهر ،جامن اکرم دار  

 

تو اخه   +سالم ، کجا رفیت  

زنگ زدم   دی شور م دمل  

 

اکرن افتادم:  دای، دوابره  دمیکش   یقیمع  نفس  

 _رفته بودم که ابهاش حصبت کمن و متومش کمن 

... اما  

 

***** 

⛓💋⛓💋 



264 

💋⛓💋⛓💋 

⛓💋⛓💋⛓💋 

 

⛓💋⛓💋⛓💋 

💋⛓💋⛓💋 

⛓💋⛓💋 

💋⛓💋 

⛓💋 

#prt68 

  ی#لب_اانر

 

 

متوم شد   شیشارژ گوش نکهی مثل ا  اوف  
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ابال انداخت  یشونه ا الیخ ی ب   

   مینی خونه حرف م دمیرس   وقیت

 

زنگ خورد  ملیدوابره مواب نباری ا  

صدفه   نکهی فکر به ا اب  

جواب دادم:  ت یعصبان اب  

برمس خونه   اش یتی _م  

ین یور ور زنگ م هش  

 

: دیپر  یحلظه ا یو رنگ صورمت برا دیچ ی گومش پ  یدامون تو یصدا دفعهی  

 _تو...تو..؟! 

 

جواب داد:  رسخویش اب  
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...اره ممنزمممی+جامن عز   

هوم؟  هیک  یکرد فکر  

 

شدم:  عصباین  

نداره   ی_به تو ارتباط  

 

شدم: هری خ لیمواب یکه زد مانعم شد و به صفحه  قطع کمن اما اب حریف خواس تیم  

صدفه!!!  یشامره  نکهی _ا  

 

زدم:  دایفر بای و تقر  دمیاز جا پر  دفعهی  

ی نو عوض  یکرد اکری+چ  

کجاست ها؟  صدف  
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قلمب ابال رفته بود و صورمت داغ شده بود  رضابن  

 

: د یچ ی گومش پ  یتو صداش  

   یشی م  ادهیپ  +از اتکیس

   س تادهی من منتظرت ا نیماش

   یشی م  سوارش

به خونتون...  گردونهیبرم تورو  

 

**** 

⛓💋 
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⛓💋⛓💋 
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#prt69 

ی#لب_اانر  

 

 

مشت شد   دس تام  

که انخوانم کف دس ت فرو رفت و انمل بلند شد یجور  

 

ی اری _لعنت هبت که راحت من  
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و بکن فقط  گمیکه بت م یمن ،اکر یاانر ی+جوجه   

 

 _دامون صدف کجاس؟

 

:  کنهیم  یا خنده  

 +نگران نباش فقط تلفنش و قرض گرفت

خونه ات تو بریس هری و م هری گیپس م الامن  

 

کمن یتلفن قطع م یا گهیحرف د بدون  

شم ی م  ادهینگه داره و پ  گمیم اتکیس به  

گوش بدم  ویجمبورم به حرف اون د فعال  

 

  افتایب نکی ابز مه هون مرد که ع  ینیپا دهیو پنجره رو م دارهیرنگ جلوم نگه م یمشک نیماش هی

 زده بود:
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 _بفرما ابال ات برسومنتون 

 

؟ینیحرف م ینجوری اب من ا دونهی+اقات م  

 

نزد  حریف گهیشد د ساکت   

لمب نشست  یرو یشخندی ن   

 

از نشسنت من حرکت کرد...  بعد  

 

««««««««»»»»»»»»» 

اکانل تلگرام نکی ل   

@girl_sexi1 
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💋LOVE💋LOVE💋 

LOVE💋 
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  ی#لب_اانر

 

زده نشد  راه حریف یتو  

بشم روبه من کرد و گفت: ادهیپ  نکهی در خونه نگه داشت اما قبل از ا  دم  

د ی نگ یی_خانوم لطفا به اقا چ  

. اگه.. دیببخش   منو  

 

و ابز کردم: نیماش دره  
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   یبه فکر افتاد  ری... دسسسی +ه 

راهتو بکش و زودتر برو حاالم  

 

دمیشدم و درو هبم کوب  ادهیپ   

داد و رفت:  گاز  

حاال طلباکر بودا  کهی+مرت   

 

دادم  هیتک واریاومد رسامغ که به د دفعهیو هتوع  جهیگ  رس  

رسه جاش  ادیات حامل ب  دمی کش   یقیمه گذاش ت و نفس مع  یو رو چشامم  

 

خونه رو زدم فونیگرفت و ا واریاز د ومیتک   

ابز شد   یکیت  یاب صدا در  
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سالن بودن و اباب مه خواب بود  یو مامان تو صدف  

ون ری ماهان مه که ب و  

 

: مامان  

اصال! یرنگ به رو ندار ؟+دخرتم خویب  

 

نگران هبم انداخت  یحرفش صدف نگاه نیا اب  

 

و به چپ و راست تکون دادم:  رسم  

زدمل یعز  سین یی_چ  

شد  ریگش منه و ات برمس خونه د فقط   

 

««««««««««««»»»»»»»»»» 
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خس ته بودم که حوصهل غذا خوردن مه نداش ت  اونقدر  
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ابال رفت  یگریپس از د  یکیااتمق اسرتاحت کمن پهل هارو  مری گفنت م اب  

 

و چک کردم   ملیختت نشس ت و مواب یو عوض کردم و رو لباسام  

داده بود:  امیاکرن پ  که  

!« ؟یدیچرا جواب من  شدهی ! چ ؟ییوهی نگرانت شدم کجا رفیت زمیعز  »هلن  

 

کردم  بغض  

  عسیل یو خاموش کردم و انداخمتش رو گویش

کرد   سیگومن و خ یمسج اشک  

مه فشار دادم  یدادم و چشاممو رو هیاتج ختت تک به  

 

بشم ه ری به دست وارد ااتمق شد خ ینیکه س رسه جام و به صدیف منیدر ابعث شد بش یصدا که  
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ااتمق بدوام  یتو  سیغذا ابعث شد اوق بزمن و اب ش تاب به مست رسو یبو  

 

دمی خنورده بودم و فقط پشت رسه مه اوق م ییچ  

 

: دی صدا م و امسم و اب نگراین دی رصبه م سیبه در رسو صدف  

!دفعه؟ی یشدی چ  ؟خویب _هلن ایج  

 

«««««««««««»»»»»»»»»» 
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انداخت:  ینگاه نهییا یخودم تو ریکه از رسم گذشت مثل برق گرفته ها به تصو  یفکر اب  

 +نکنه.....!!!؟ 

 

و پس زدم  فکرم  

لب زمزمه کردم   ریز  یا نَه  
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ونری به صورمت زدم و زدم ب ایب   

 

دوابره بو هبم خورد و هتوع رسامغ اومد   اما  

دمامغ و گرفت: یجلو  

از بوش!  خورهیحامل هبم م هیچ نوی ا ونری +صدف برب ب  

 

:هری گیمشکوک چونه ام و تو دستش م صدف  

!  دوست داش یت ی_هلن تو که ماه  

؟! ینکنه حامهل ا منیبب بگو  

 

هولش دادم عقب :  یمک  

   منی+نبااب برو بب
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ختت:  یو گرفت نشوندم رو دس ت  

موعد عادت ماهانته؟! یک  منی+بگو بب  

 

اشتباه کرده ابمش اما نه  نکهی ا  دیابر پشت رسه مه حساب کردم به ام چند  

درست بود و عادت ماهامن عقب افتاده بود  یچ هه  

 

شد ؛ نیبه صدف چشم دوخت که اومن چشامش مغگ نگران  

می مطمعن بش  دی+اب  

؟ یبگ ییبه اکرن چ ییخوایمن   

....!حق داره بدونه اومن  

 

««««««««««»»»»»»»»» 
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شد سیدمل نشست و گومن خ یدس ت رو انخوداگاه  

و به دو طرف تکون دادم:   رسم  
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 +نه صدف 

میرد کن  یورجیبدونه ات دامون و  ییچ خوامی من  فعلن  

 

  کنهینگران بغمل م  صدف

: منیدم گوشش لب م که  

 +صدف سقطـــ..... 

 

نش نومــــا گهید باری _  

که  ندازمی م  ینیو پا رسم  

: منی رسامغ که صدف و کنار م ادیهتوع م دوابره  

مردم من  گهی+برب اوان رو د  

 

: کنهیم  یامخ  
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کنــــه  یم اکرمونیداره چ ومدهیاخه وروجک هنوز ن  نی_بب  

 

اکرن بود  ه،ری که نگاه دو نفرمون به مستش م خورهیزنگ م تلفمن  

: صدف  

 _جوابشو بده

بده حیتوض  براش  

 

: نهی داد م بای که تقر  دمیم جواب  

لعنیت  یی+معلوم هس توکجا  

 

: کنهیزمزمه م  حلن نگراین اب  

 +نگرانت  
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:  منیامسشو اب بغض صدا م ش نومی که خودمم بزور م  یطور اروم  

 _کــــارن 

 

 +جومن 

 

می مدت اب مه در متاس نباش  هیهبت بگم لطفا  ییچ تومنی _من من   

 

شد....  نیس نگ منیس یکه گفت نفس تو ییچ اب  

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
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اره؟   منو ول کین یخوایم  پلکهی دور و بر خونتون م  دایز دای که جد ی+حامت خباطر اون ادم  

هوم؟   ارتت یو م ربهیرانندمش م که  

 

  دمیکش   ی شده بود و بزور نفس م نیس نگ منیس انگار

داد  ینگران به ماکملمون گوش م صدف  

دور  یفرصت برا نیاروم ابمش و از ا  دیدم،ابی کش   یقیمه گذاش ت و نفس مع  یو رو چشامم

 شدنش اس تفاده کمن:  
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 _اره منـــ.... منــــ....  من اونو دوست دارم 

من بود  یمیعشق قد اون  

 

تخیری صورمت م یهمااب رو شده بود اشاکم یب سیخ گومن  

 

اکرن   دایهزمان شد اب فر شهی شکسنت ش  یصدا دفعهی اما  

ــ ی+لعنت ... چرا ــــــ  

 

نگران جان که به گومش خورد از جا بلند شدم یصدا  

:  جان  

 _اکرن دستت... 

 

شدی م  دهیرسم کوب  یقطع شد و بوق ممتد مثل پتک تو تلفن  
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صدف ششی برم پ  دی+من اب  

 

تخیری بغلش اشک م یو تو دیبه اغومش کش   صدف  

شهی ... من زمـــیعز  شهی _من   

 

:  ی مامان از مه جدا شد یصدا اب  

  میحاظر بش  دی+هلن اب

   ادیقراره برات خاس تگار ب  امشب 

اش نا مه بودن! نکهی ا مثل  

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
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دیکش   ریدمل ت ریو تند کردم ات خودم و به مامان برسومن اما بدفعه ز  قدمام  

 

دمل گذاش ت که صدف دوابره خودشو هبم رسوند:  یو دس ت و رو س تادمی جام ا رسه  

  ؟خویب زمیعز  شدی _چ 
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: دمیکش   یقیمع  نفس  

  زمی+خومبـــ... خومب عز 

مامان   شیبرم پ دیاب  

 

دس تاش گرفت:   یو تو دس ت  

قربون خودت و وروجکت برم  ینیپا یبر کمنیخودم مککت م-  

 

منو به خنده بندازه:   شهی موفق م  ابالخره  

 +از دست تو صدف

 

یریکه اب مه به طرف مامان م ندازهی ابال م  یا شونه  

نشس ته بود   ونیز یتلو  یمبل رو به رو یرو  
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: منیشی م  کنارش  

 +مامان؟ 

 

:  دهیلبخند نگاهشو به من م اب  

زدمل ی_جومن عز   

 

:  نشومنی لبام م  یرو یا  یظاهر لبخند  

زنگ زده بود مامان؟   +یک  

؟یخاس تگار ادیب  خوادیم یک  

 

من من کرد و گفت:  یمک مامان  

....  گفت ی_م امس پرسش دامون   
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و متعجب رو به مامان لب زد:  ونری اب حرف مامان، اباب از ااتق اومد ب هزمان  

!  ه؟یامسش چ _خانوم گفیت  
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کرد و رو به مامان گفت:   یدوابره مجلشو تکرار کرد که اباب امخ مامان  

  یدیمن  ما دخرت به کیس یگیهبشون و م ینیالان زنگ م نی+ه

دنبال زن برا پرسش بگرده گهید یجا بره  

 

هبم زد  یزد که از چشم صدف دور منوند و چشمک بریق چشامم  

که اباب پش ت بود خداروشکر  

 

گونش اکش ت:  یرو یکناره اباب و بوسه ا رفت  

امختو  منی+قربونت برم اباب نب  

 

بود:  اما ته نگاهش نگراین دیبه روم پاش   همربوین لبخند  

لو دادم و اومدن بردنش  سیبه پل شیاز دوس تام و چند سال پ یکی که ادی م دتای_دخرتم توام 

   دنیحمک اعدام براش بر  و حیت
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جرم قاچاق انسان  به  

 

تکون دادم که ادامه داد:   یرس  

 _اون پدره دامون بود!  

 

:  ینیبه بدمن نشست که اباب رسشو انداخت پا لرز  

نکردم اب مادرش رفته   دایازش پ  یگش ت خرب ی_دامون چندسال گم و گور شده بود و هرچ

 بودن

دومنی به دل داره، م نهی از ما ک  اون  

دخرتم   رتمسیم جشونی انتقام ها و نت  نیا از  

گم یبرات م ناروی خودت که دارم ا  یبرا یشد  یخانوم گهید تو  

 

دستش گرفت و فشار داد:   یتو دس تامو  

 +پدرت پشتته



293 

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

@girl_sexi1 

🌀🌀 

🌀🌀🌀 

 

😉🌀🌀🌀 

🌀🌀🌀 

🌀🌀 

#prt77 

  ی#لب_اانر

 

بود  مامان و اباب و صدف نگراین یچشام تو  
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  دمیرتس  یمن م اما

دمیرتس  یم ادیبه رسمون ب  یکه معلوم نبود چ یا ندهی ا از  

 

ااتمق   مری گفنت م اب  

پهل هارو به مست ااتمق ابال رفت اروم  

زنگ خورد:   ملیوارد ااتق نشده مواب هنوز  

 _پـــــوفــــ رشوع شـــد 

 

بود  دامون  

سه ابر زنگ زد جواب ندادم دو  

  دی پشت مه زنگ م یکرد و ه یول من اما

 

ته قلمبو سوزوند:  دشایحوصهل متاس و وصل کردم که فر یب  
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تو هـــــااااا؟   یی+کجا  

! ؟یــدیصاحابو چرا جواب من یب هیگوش   نیا  

 

: دمیکش   دایمثل خودش فر ممن  

   _به تو چه عوض

یداریبر من  میدست از رسه من و زندگ  چرا  

 

رس داد:  یا قهقه  

ازم؟  پریسی+مگه قراره برم که زمانشو م   

یدرو ابز کن پشت در ایب  فعلن  

 

خونه یتو فونیا یصدا  دنیچ ی قطع شدن تلفن هزمان شد اب پ  و  
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کمن حاال اکریمن چ ایخدا یوا  

گلوم جا خشک کرده بود  یتو بغض  

 

: دمیدمل کش   یو نوازش وار رو دس ت  

 +قربونت برم مامامن

  یعشقم دگارهای تو

که بشه ازت حمافظت کمنـــ....  یهرجور دمیم قول  
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نرم  ونری دادم از ااتمق ب حیترج من  

مونده بودن دایکنن وگرنه ات الامن ز ونری که هممون و ب سنتی ادما ن  نیاباب و مامامن از ا دونس تیم  

 

اومد:    امیاز طرف دامون پ  برام  

عروس خانوم؟ ینیپا یای کمن ات ب  دتیهتد   دی_حامت اب  
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که صدف اومد تو ااتق و گفت:  دمیکش   یاه  

   ؟ینیپا یای+من 

 

و خبونه:  امیاشاره کردم ات پ  دادم دستش و اب چشم به صفحه گویش گویش  

که یمرت  هیی+عب پرو  

   ؟کین اکریچ یخوایم حاال 

 

مرتب کردم:  نهییا یشاملو جلو دم،یپوش   یات پا مشک رس  

!ینیپا یری_م  

 

   میرفت ینیطرف پا به

اب دامون چشم تو چشم شدم   که  

شد  دایچهرش هو  یانداخت و امخ تو یزدم که به لباسام نگاه یشخندی ن   
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متنفره   یاز رنگ مشک دونس تیم  

 

که اومن از ماجرا خرب داره   دادیدرهش نشون م یمه اومده بود و چهره   ماهان  

 

مه رفت و به من اشاره کرد   یاومن اخامش تو دیمن د یو امخ الود دامون و رو هری نگاه خ وقیت

اشپزخونه  یبرم تو  

 

ات بربه  ت خیر  ییاشپزخونه و چا یاومد تو مامان  

مکک کمن اما گفت:   خواس تیم  

هبرته مبوین نجای دخرتم تو ه  سی_الزم ن  

 

چقدر ممنونش بودم....  و  
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 چیکردن و من ه  یاشپزخونه و خانوده ها داشنت اب مه حصبت م یتو یصدف نشس ته بود اب

به گوش دادن به حرفاشون نداش ت  یعالقه ا  

 

ما اومد و از اون مجع دور شد   شیجواب دادنش پ یماهان زنگ خورد که برا لیمواب  

و چشامم مه گوش شد ات بفهم  دمیامسشو از زابن ماهان شن نکهی توجه بودم ات ا یب یهه چ به

داش ته؛   اکریچ  

 

داداش؟ چخرب؟  +سالم اکرن خویب  

_.....  

 +قربونت  

   ست ی ن  یخونه ام، برا خواهرم خواس تگار اومده، هرچند ادم بدردخبور من

   ؟کینیچه م  ؟ییکجا تو

_.....  

! ؟س یتی که چند وقت ن  یبر یخوایکجا م  ؟ی+جد  
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_.....  

  +ابشه داداش خوش ابیش

رس بزن خومنون بعد برو هیقبلش  دونس یت قابل  

کنه یم  فتویهش تعر  مامان  

نت یبب  خوادیم دلش  

_.....  

 +ابشه داداش برو به اکرات برس مزامحت نبامش

_.....  

 +قربونت خدانگهدار 

 

بره  خواست یمن کجا م یخدا  

منه   ریتغص هش  

کردم!؟   یم اکریچ دی شکوندم،  حاال اب دلشو  
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: دیرو به ماهان کرد و پرس   صدف  

بود داداش؟   +یک  

 _اکرن بود

بره؟!  خواست ی+کجا م  

؟پریسیهتران اکر داره،چرا م  گفت ی_م  

ارهیمنو درست کنه، حاال که رس در م وترهیاکمپ  نیا ادیبره ب  نکهی قبل ا گفیتی+اکش هبش م  

هبش بگــــــو لطفا  

 

و رسشو تکون   ونری فرس تاد ب  قیمظلوم کرده بود که خندم گرفت و ماهان نفسشو مع  چشامشو

 داد:  

گم یهبش م وجیب می_ابشه ن  
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رفت و من اتزه متوجه شدم که چقدر حامل بده ونری از آ شپزخونه ب  ماهان  

چقدر دلتنگم و چقدر انراحت   
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گرفت یبغل صدف گر یو تو مری بغضمو بگ ینتونس ت جلو   

صدام به وجود آ مده بود گفت:  یکه به خاطر بغض تو اب لرزیش   

من ابعث شدم که خبواد بره یدی صدف د یدی_ د  

 

گومنو نوازش کرد و موهامو پشت گومش گذاشت:   صدف  

قش نگم ینیم هیچه حرف  نی+ا  

اشک تو رو آ خه  منینب   

 

در اورد و شست و پوستشم کند و داد دس ت:  چالخیاز  یبیهبم داد و س خیآ ب  وانیل  هی   

خوام یوروجک خوشگل ازت م  یمن  منی+ خبور بب  

 

لبام نشست یرو یاشاکم لبخند حمو ونیم    
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کردم  ب یو اب ولع رشوع به خوردن س   

رس بده  یابعث شد که صدف قهقه ا نیخنورده بودم  و ا ییانگار سالها بود که چ   

 

جومن وروجک خاهل گشنش بودا  ی_ ا  

 

کرد و ادامه داد:   یرو به من امخ   

به خودت برس قش نگ غذاتو خبور ات زور ابزومو نشونت ندادم مکی_   

 

هبش رفت:   یو گاز گرفت و چشم غره ا لمب  

حرفاتو ش نوهی م  یکی وقت ی دیچش سف ی+ بسه دخرته   

 

...  ارهیو زبونش برام در م نهی م یلبخند   
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که من بش نوم گفت:   یمادر دامون بلند جور    
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   منش؟ی که بب  ادی_ حاج خامن عروس خوشگل من م

 

انداخت  ینیفرس تادم  و رسمو پا ونری به ب قینفسم و مع    

به مست در آ شپزخونه رفت:  یگفت چشم غره ا یشی صدف ا   

اب اون پرس حتفه اش!   کهی+ اه زن   

 

متاسف براش رس تکون دادم و خندم و قورت دادم   

 

مامان اب لبخند صدام زد:     

   ننت؟ی خانواده داماد بب  ونری ب یای_ دخرتم م

 

شد اخه!   دایپوف خانواده داماد از کجا پ    
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از رس جام بلند شدم و به مست سالن رفت یاما جمبور منشونی خواست بب  یاصاًل دمل من   

 

کردم  لیب ریو سالم ز  س تادمی کنار مامان که رو به روشون نشس ته بود ا   

 

زد و مادرش جواب سالمم را داد:   یشخندی دامون ن    

 _ سالم دخرتم

خوبه  نقدری پرسم ا ی قهی سل  دونس تیبه به من    

 

انداخت....   ینیرسمو پا ی ظاهر یزدم و اب لبخند یدمل پوزخند یتو   
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شده  هری که من وارد سالن شده بودم فقط به من خ یو  از اون موقع دی مادرش برق م یچشام 

 بود

رو به اباب گفت:     

به شام حاج آ قا  نی_ آ فر   

نیکرد ت یترب ییایعب دخرت اب ح    
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س نگ  یکنن  که س نگ رو ت یدمل گفت "  آ ره والا اگه قرار ابشه هه مثل شام چبه ترب یتو 

"شهی بند من   

 

اباب در جوابش فقط لبخند زد:     

 + نظر لطف شامست. 

 

به من کرد و رو به اباب گفت:  یمادرش نگاه   

حصبت کنن؟!   گهیااتق اب هد یدخرتتون و پرس من تو نیدی_ اجازه م  

 

قرار گرفت و رو به من گفت:   یسیاباب تو رودروا   

 + دخرتم لطفًا  راه و نشون بده
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بالجبار قدم به مست راه پهل برداش ت که دامون مه پشت رسم اومد و ابمه به مست ااتق من   

یحرکت کرد  

 

وارد ااتق شد و در و پشت رسش بست  یدیبه ااتق رس      

امخ کرده بودم که گفت:     

هوم!؟   ؟یلب اانر کین یم غیات رو  از من در  یظاهر ی_ چرا خنده ها  
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لمب نشست:   یرو یخند شیحرفش  ن دنیاب شن   

یمن و مه ندار یلبخند ظاهر اقت یل  _ تو حیت  

 

انداخت و خطاب به من گفت:   یلبه ختت نشست و به اطرافش نگاه   

درازه ها!  یدایز ای دخرته به ظاهر اب ح نی+ زابن ا  

 

ااتمق رفت و خودمو مشغول درست کردن موهام کردم:  نهی آ   یجلو   
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هــه  ش؟ینی چب  یخوای!  نکنه مه؟ی_ چ  

 

گرفت و از جاش بلند شد و مست قدم برداشت:   طنت ی رنگ ش   نگاهش  

ه یخوب  ش هنادی + اومـــم پ   

 

گفت:  عصیب مستش و اب حلین برگش ت  

دامون ایمن ن  کی_ برگرد هـوجنا رس جات نزد  

 

د یرس   یممن انگار به گوشش من عصیب یو صدا شدی م  کینزد هونطور  

 

گرفت  مینیب  یو هتوع رسامغ اومد و دس ت و جلو دیعطرش به دمامغ رس   یبو  

 

 _برو عقب دامون
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هـــــا؟  ادیازت خومش من  یبفهم یخوا یمن چرا  

 

   ادیمعدم داره ابال م تاینبود که حس کردم لک حمتو منونی ب  یا  فاصهل

و در پشت رسم بس ت و اس تفراغ...  دمیااتق دو  سیهولش دادم عقب و مست رسو حممک  

 

زد؛ دایفر بای تقر  کبارهیسکوت کرد و  دفعهیاما  دیپرس  یو حامل و م  دی م در  

.... ـــــــــی+هلــــن نکنـــه ابردار   
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دمل نشست یو ترس تو ت خیر  یاب حرفش دمل هور   

ارهیرس چبم ب  ییاگه  بفهمه ممکنه بال   

 

اد یات حامل جا ب  دمیکش   یقیبه صورمت زدم و نفس مع  آ یب    

قرمزش افتاد:   یبرداش ت که چشمم به چشام سیاز رسو  ونری آ روم قدم به مست ب   

برا خودت یگیم ی_ چ  
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ه یبرا ابردار  یمگه هر هتوع   

 

زد:  یشخندی شد و ن  هری از کنارش رد بشم  اما اجازه نداد و اب دقت به چشامم خ خواس تیم   

یلب اانر سنتی براق،  راس تگو ن  یچشام نی+ ا  

 

که به خنده کج شده بود ادامه داد:   اب لیب    

ام  راض رتیسیاز من م نکهی + از ا  

بگم که منو دست مک گرفیت  دیاب ویل   

ست ی من خست ن  یبرا یابردار نکهی ا صیتشخ    

 

ااتمق قدم برداشت و ابزش کرد یمست پنجره    

در آ ورد و اب فندک روشنش کرد  بشیاز ج  یگاریس     

شد:  هری از پنجره خ ونری زد، به ب گاریبه س   یقیهزمان که پک مع    
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ی ایب   نجای من و مادرم به ا نکهی + فکر کمن قبل از ا  

کرده ابشه فیپدرم رو برات تعر   ی هیپدرت قض    

هبت گفته بودم یچ امیپ   یتو ینیمنو بب نکهی نرفته که  قبل از ا  دتای   

 

رو تکرار کرد:   دمیرتس  یاون لکمه رو  که ازش م یشخندی زد و اب ن  گاریبه س   یپک    

 + انتقامــــ...  
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زد و گفت:  گاریس   یا گهیپک د   

   ده؟یتورو به من من  ی_ به نظرت اگه پدرت بفهمه ابردار

چبه مال منه میوامنود کن میتونی م    

مدت،  چبه پر هـــوم؟!  کیو بعد از    

 

تپش قلمب ابال رفته بود   

دم یترس   یمرد روبروم به شدت م نیمن از ا   
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شدم:   هری چشامش خ یرسم اومد،  بغض کرده تو یکه تو یانداخت و اب فکر ینیرسمو پا   

ی گی+ تو درست م  

کمن?!  اکریچ تومنی چبه م  نیمن اب ا   

....  ویل   

 

ابال:  دیابروش پر  یات هی   

!  ؟یچ _ ویل  

 

که شک نکنه گفت:  یطور  لکسیر  یلیآ ب دهمنو قورت دادم و خ   

ات فکر کمن!  یهبم هملت بد دیاب + ویل  

 

تر شد:  کیقدم نزد کیزد و  یشخندی ن   
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ارهیدر من   یمچوش ابز گهید یکه جوجه اانر بهی _ ع   

 

چشامم خبونه  یو از تو قت یحق خواست یبه چشامم شده بود انگار که م هری خ   

 

گرفت  یلمبو از اسرتس گاز م    

و دس تام مشت شده بود   

به تمن منونده بود  افتادم و از ترس جوین یمک مک داش ت پس م   

 

 یو تو  س تادمی و من هرچند که پر از اسرتس بودم حممک رس جام ا شدی م  کیقدم به قدم نزد 

شدم و منتظر ادامه مجهل اش....   هری چشامش خ  
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  کشهی عقب م  دفعهی

   کنهیااتق مونده بود خاموش م   یکه تو ییبشقاب غذاها یتو گارشویس   و

 

 _قبوهل اانر خانوم 
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  که فکر کین یدار وقت 

نه یات به دمل بش  بهل و ابشه کدوم و انتخاب کین نیب یریبگ  میتصم توینی فقط م  اما  

 

که انگار از چشمش دور منوند  دمیکش   راحیت نفس  

 

شد   مکیزد و ابز نزد یشخندی ن   

عقب رفت  نباری ا  

از تو نگامه متوجه ترمس شده ابشه!!  دمیرتس  یم  

 

 +نرتس خانوم کوچولو  

ندارم که ت یاکر   

 

رسم نشست   یرو دستش  
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چشاممو بس ت   که  

  دیموهام کش   یوار دستشو رو نوازش

چومن اومد ریات ز  و  

گرفت رو به خودش گفت:   رسمو  

 _منو نگاه کن 

 

به چشامش شدم که گفت:  هری ابز کردم و خ چشاممو  

کوچولو خنک و رسده رو نشون بدم! هیحال  نیکه در ع ییگرما  هیت هب خوامی_فقط م  

 

گفت یبه چومن داد که اخ اروم یفشار  

  دیبه اغوش کش   منو

دادمیاز خودم نشون من  یواکنش چیه  خوردمویدستش تکون م یمرده متحرک تو هیمثل  من  
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و عطر خنک و تلخش مشاممو پر کرد:  دمیگرمش که به گومش خورد به خودم لرز یها نفس  

منـــــ...!  نیری +اوممم اانره ش  
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  ونری خودم اومدم و از بغلش اومدم ب به

 

من بود   ی هری حرکت خ یب هونطور  

و مست در ااتق  رفت و درو ابز کردم:  دمیکش   یقینفس مع  که  

!  ینیپا  ی+هبرته فعال بر  

 

تکون داد و راه افتاد به مست پهل ها و ممن پشت رسش رفت یرس  

 

حرف از ما  یما ساکت شدن و منتظره لکمه ا دنیکردن که اب د یداشنت حصبت م هیو بق اباب

 بودن

 

و لب زدم:   ینیرسمو انداخت پا ،یکه شد کشونی نزد  
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ات فردا فکرامو بکمن و بعد خرب بدم   خوامی+من ازتون اجازه م  

 

   دمیدیاباب و صدف م یچشام یکه اوردم ابال هبت و تعجب و تو رسمو

مجهل رو از من نداشنت نیتوقع ا انگار  

 یحال،  اب گفنت "نه"  هه چ اومده از گذش ته ات به شیپ یها یداشنت اب اون اتفاقات و چ توقع

نشه!  داشونیپ  گهیو متوم کمن و اوانم برن و د  

نه دامون ول کن بود   اما  

دل من خرب داشنت یاوان از تو نه  

 

گفت:  هیو رو به بق دیکش   یقینفس مع  اباب  

پشتش هس ت  هری دخرتم بگ یمی_من هر تصم   

 

لبام نشست یرو یکیگرم و کوچ لبخند  

ابز مه خداروشکر کردم و  
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فکرم خرب نداشت  نیجز خودم از ا چکسیگرفته بودم که هنوز ه  یمیتصم  هی من  

کردم!  یاباب ابزگو م شیاول پ دی اب اما  
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جاشون بلند شدن و قصد رفنت کردن   از  

 

  همیمن قبول کرده بودم و تسل  الشیلباش جا خوش کرده بود و به خ یرو یشخندی ن  دامون

 خواس ته هاش شده بودم

 

...!  هه  

 

از رفتنشون صدف کنارم جا گرفت:   بعد  

! ؟کین اکریچ یخوای_هلن تو م  

...! یخوایواقعا م نکنه  
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فرس تادم:   ونری اه مانند ب نفسمو  

 +معلومه که نه صدف  

نربده ت یاز انسان ییکه بو چبم و ول کمن و برم اب کیس یمن از س نگم که چبم و اباب مگه  

 

گلوم چنگ انداخت:  یتو بغض  

 +من ات ابد عاشق اکرن خوامه موند

 

زد و بغمل کرد:   یلبخند  

ست ی ن  یادم نی_معلومه که خواهر من هچ  

 

م ادامه داد: که فقط من بش نو  یاروم طور و  

نجا ی ا  ادی_در مضن ماهان گفت که اکرن امشب م  
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زد یجدا شد و چشمک ازم  

 

زدم و زمزمه کردم:   یلبخند  

 +خوبه  

و بعد برم! منشی بب  هبرته  

 

: دیمشکوک پرس   صدف  

هلن؟!  گفیت یی_چ  

 

و به چپ و راست تکون دادم:   رسم  

ست ی ن  یی+نه چ  

دکرت؟  یبر یایم  

چطوره  ینی حال ن منیبب خوامیم  
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از جاش پا شد و گفت:   عیکردم رس   یکه فکر م هونطور  

حاظر مش مری _من م  
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ونری ب یو ابمه از خونه زد یشد حاظر  

می به مطب دکرت رفت و  

ات نوبمتون بشه  یو منتظر شد میگرفت نوبت   

 

میساعت نوبمتون شد و داخل رفت میاز حدود ن بعد  

 

کمن ابردارم  یدکرت اطالع دادم که فکر م به  

و متعجب جوامبو دادم:   دیعادمت و پرس   نیاخر  خیاتر ازم  

! ؟یات مطمعن بش ینداد شی+دخرتم چطور ات الان ازما  
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فت جوابشو براش بربم و نشونش بدم نوشت و گ  و سونوگرایف شیو برام ازما دیعالمئم پرس   از  

 

 گفت یکه م دادیشده بود و به حرفاش گوش م  هری خوحشال به صورت خانوم دکرت خ صدف

درصده  100احامتل ابردار بودمن از نظر دکرت   

 

   میفتری م الان اکرن مه کنارم بود و ابمه به سونوگرایف خواست یم دمل

 

داش ت قورتش بدم  یبود و سع  دهیگلوم چسب خیب  بغض  

یزد ونری انداخت و دفرتمچو از دکرت گرفت از مطب ب ینیپا رسمو  

 

و خوردم دمیخر  ینیری ش  وهیدس تور دکرت،قبل سونو امب  به  

 

بود که مال خود دکرت بود   و سونوگرایف شیمطب مرکز ازما کینزد  

  شدی نوبمتون م  عیرس  پس
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ااتق بود ات خود دکرت   یکه تو ختیت یگرفنت و بعدم ازم خواسنت ات دراز بکشم رو  شیازما ازم

ه ری و سونو بگ ادیب   

 

کرد؛  یوارد ااتق شد و شاداب سالم دکرت  

شمکم تکون داد... یو دس تگاه و رو ت خی بر امده شده بود ر  یشمکم که مک یرو ژیل  
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داش ت حیس نیابر بود که هچ نیاول  

خوحشال بودم از وجود چبه ام اما انراحت بودم  قایمع   

قلب جگرگومش گوش دادم  یکرده به صدا بغض  

 

کرد   سیگومن و خ اشمک  

بود نجای اکرن مه ا اکش  
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دستش گرفت و فرشد  یدس ت و تو صدف  

اشاره کرد:  توریبه مان  و  

س تون فقراتشو  نی+هلن اخه بب  

بره خاهل اش  قربونش  

 

ذوقش زدم  نیبه ا یلبخند  

 

کوچولو سامله   زمی_خب عز   

نرماهل شی هه چ و  

نیهس ت یماه دوم ابردار یشام الان تو نکهی ا و  

اب خنده ادامه داد:   و  

  شهی مشخص م  تشیام جنس   گهیدو ماه د حدود
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تکون داد: یاز متوم شدن مجلش،رس بعد  

ن یبر  نیتونی اکرتون متوم شد، م  زمی_خب عز   

 

و به طرمف گرفت یاکغذ ودس امتل  

 

کردم و دس امتل و از دستش گرفت  تشکر  

ام یب  ینی ختت پا یو از رو منیمکمک کرد ات بش صدف  

مانتوم و بس ت  یدس امتل شمکم و پاک کردم و دمکه ها اب  

 

میمطب رفت یکه مست منش یااتق خارج شد  از  

 

.  ونری ب یو از مطب زد یو سونو رو حساب کرد ت یز یپول و  ش،یاز گرفنت جواب ازما  بعد  
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به عقب برداش ت یبرسعت جلومون ترمز زد که از ترس قدم ینیماش  

 

شد  نایدامون منا یاومد و چهره  ینیپا نیماش ی شهی ش   

  دمیکش   یقیمع  نفس

 

تهنا بزارم  ومیحلظه اانر  هی حیت ادی+من دمل من   

خودم برسومنت  ایب   

 

بزمن دایفر دایاز خشم و نفرت ز خواست یم دمل  

بشم  نیسوار ماش فقط تونس ت بگم ابشه و بدون خواس ته قلیب اما  

 

بروز نداد و متاس و قطع کرد...   ییتلفنش زنگ خورد فکر کمن جان بود اما چ صدف  
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 *صدف

 

نداشت   ییبه چ یلیمثل قبل شاد نبود و م گهید دومنی یکی خواهر  

 

چشم بود   یو هش جلو اشت ی روز راحتش من کیمه  دامون  

 

داشت  براش کباب بود که انقدر مغ و انراحیت دمل  

 

دامون جلومون سزب شد  ونری ب یکه اومد سونوگرایف از  

 

تهنا بزارم  ومیحلظه اانر  هی حیت ادی_من دمل من   

خودم برسومنت  ایب   
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  ونری زبون حنسشو از حلقومش بکشم ب نجای ه  خواست یم دمل

 

در کنرتلش داشت و دست  یکه سع یامخ مک رنگ نوی شد و ا نشیابالجبار سوار ماش   هلن

داد یمشت شده اش نشون م  

 

که دامون مانع شد:  منیکناره هلن بش خواس تیم  

 +عا عا صدف خانوم 

میتهنا ابش  یخوایدوات کبوتر عاشق م ما  

 

اشاره کرد:  نیاز ماش ونری به ب و  

 +لطفا!  

 

که مچ دستشو گرفت:   ونری ب ادیب  خواست یشد و م عصباین هلن  

هلن  وینمی_تو م   
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اب اون بودم که گفت بره  من  

 

شده بود هری هلن خ  یچشام یقرمز شده تو ییاب چشام و  

 

زد: دایفر هلن  

  ادیصدمف ابهامون م ای شمی م  ادهیممن پ  ایدامون  نی_بب

ام یول کمن و اب تو ب  ابونیخواهرم و وسط خ تومنی من  من  

 

شد و منو از در جدا کرد و خودش کناره هلن نشست  ادهیپ  نیاز ماش ت یاب عصبان دامون  

زده شد:  یقفل مرکز و  

... فت ی+راه ب   

 

شدم   هری خ نیرفنت ماش هری زده به مس هبت   
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ادم پست و انمرد بود!!  نیا چقدر  

 

خودم اومدم و به جان زنگ زدم به  

   دادنیرسم جوالن م یشوم تو یجواب بده فکرا ات

! ارهیرسه هلن ن  ییمن بال یخدا  
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اد یجان فرس تادم و منتظر شدم ات ب  یو برا  شنی لوک   

 

اشوب دمل و اروم کنه  تونست ی اون بود که م  فقط   

 

هلمن  یبرا دی شور م دمل  

براش اجنام بدم ات حال دلش خوب بشه  یاکر تونس تی م  اگه  

دادم  یاجنام م حامت  
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ی داد یات به اکرن خرب پدر شدنشو م  دادیکشم؛  اکش اجازه م یم یالکفه ا پوف  

دامونه که سکوت کرده   یها دیخباطر ترس از هتد  دومنیم هرچند  

 

   نداخت ی هلن م  یخودشو وسط زندگ  دیچرا اب دمیفهم ی م  اکش

 

کمن   یکه ابور من یکیهر چقدرم که به هلن ابراز عالقه کنه من  اون  

   هیی یحامت دنبال  اون

کرد  یزن که از قضا ابردارم هست من هی ریخودشو درگ  وگرنه  

اومد یموضوع کنار من نیمه اب ا به راحیت حیت  

 

!!نجاست ی انتقام ا  یکه بفهمم برا یاز روز رتمسیم  
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کنارم نشست   یکیحس کردم که  دفعهی  

بلند کردم و اب جان روبرو شدم  رس  

 

بغلش انداخت  یزدم و خودمو تو یخس ته ا لبخند  

   میابونیهمم نبود که الان وسط خ برام

   خواستشیبود که دمل م نیا همم

کرد  یبود که ارومم م  نیا همم  

 

   دیکوب یم منیاز اشک شده بود و قلمب تند تند خودشو به س  سیخ چشامم

 

عاشق مرد روبروم شده بودم من  

خودش جدام کرد و اب انگشت شصتش اشک هام و پاک کرد:   از  

انراحته؟!   دومنی یکیشده  ی_چ  
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شد:   ریاز چشمم رساز  یا گهیاشک د قطره  

 +هلن...

 

!شده؟ی _هلن چ   

 

 +اب دامون رفت الان  

رفت  انراحت   

نزاشت ممن ابهاشون برم  دامون  

تهناست و من نگرانشم  خواهرم  

 

و شدی پر رنگ م  شرتی هر حلظه ب  اخامش  

دم یرتس  یم من  
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! ؟دوینیم یی_جان؛  تو چ  
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کرد  یمنو نگران م شرتی ب  نیکرده بود و ا سکوت  

صداش زدم:  دوابره  

 _جان؟! 

 

داشت خودشو کنرتل کنه  یبود که سع مشخص  

و رو به من گفت:  دیکش   یقیمع  نفس  

صدف  مسائل نکین نیا ری+هبرته تو خودتو درگ   

منیخودم اب هلن حرف م من  

 

صداشو ابال برد:    یدوابره ارصار کمن که متوجه شد و مک اومدم  

 +صدف گفت نه 
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از دست بدم،  بفهم!   ای چ  نیرس ا زامنوی از عز  یکیخوام دوابره  یمن من  

   بدوین ییتو چ ست ی ن  الزم

. در َاماین  شرتی ب  ینطوری ا  

 

دس ت گرفت:  یو تو دستش  

جامن  ی_هر جور تو خبوا  

 

لباش نشوند که گفت:   یرو یاروم لبخند  

ام هست...!   گهید یی_جان   

 

قلمب روشن شد لب زدم:  یاز کجا تو دومنیکه من  جاینیهبم نگاه کرد؛ اب ه  سوایل  

 _هلن ابرداره 
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مطب اشاره کردم به  

ی اومد  نجای ا  نیه ی_برا  

 

بود:  هری به چشامم خ متعجب   

صدف؟!   یگیم ی+تو جد  

 

  گمیم ی_اره جد

 

 +پس اکرن...  

 

خواد فعال بدونه ی_هلن من  

   ایبگ دی نبا ییچ توام

از اکرن دور ابشه  شهی که م  یی ات اوجنا خوادیهاش م دیدامون و هتد  خباطر  
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که...   نجاست ی بدش ا یجا  

 

: دیپرس   د،یکه د سکومتو  

بده؟!  شی+چ  

 

و نگران لب زدم:   دمیکش   یآ ه  

!...دونهی_دامون م  
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تکون داد و از جاش بلند شد:   یرس  

 +پاشو برسومنت خونه صدف  

خودم و به اکرن برسومن  دیاب من  

 

شدم:   نگران  
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شده جان؟!  یی_چ  

 

گرمش گرفت:   یدس تا نیشد و صورمت و ب مکینزد  

   زمی+نگران نشو عز 

نه؟   ای میرشوع کن ییجا هیاز  دی اب ابالخره  

 

دم؛ یپرس   مشکوک  

هوم؟  یبه اکرن بگ ییچ یخوا ی_تو که من  

هلن بفهمه من گفت....  اگه  

 

شد:  یجد  نگاهش  

نکن   ری+تو فکرتو درگ   

   یگیکه شد اول به من م ییهرچ فقط 
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ابشه؟  ،یبگ دیاگه هلن بگه که نبا حیت  

 

تکون دادم  یرس  

داد  یو اکره درست و اجنام م خواست یمارو م حامت خویب اون  

 

دس ت اکشت  یرو یگرفت و بوسه ا دس ت  

  می رفت نیمردونش به طرف ماش یقدم ها هراه

جلو رو ابز کرد و نشس ت  در  

بعد از من خودش سوار شد  و  

 

زد و حرکت کرد  اس تارت  

 

دم در خومنون   یدیرس   قه،یدق  10از حدود  بعد  
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بشم:   ادهیپ  نیبردارم و از ماش یتونس ت قدم یمن دایاسرتس ز از  

رتمس ی_جان م  

!  ؟یابشه خونه چ ومدهیهلن ن  اگه  

!  ؟یبراش افتاده ابشه چ اتفایق اگه  

 

شد و بغمل کرد   مکینزد  

 +نگران نباش جامن 

  گمیابر هزارم دارم م یبرا

هلن الان خونه اس   حامت  

سونه ری مه نبود حامت خودشو م اگه  

 

شدم:   ادهیبراش تکون دادم و پ  یرس  
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خونه ابشه   دوارمی_ام  

 

ان مطمعن مست خونه رفت...  یکردم و اب قدم ها یخداحافظ  
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ابز شد  یکیت  یخونه رو زدم که در اب صدا زنگ  

 

شدم و سالم کردم:  وارد  

 _مامان،  اباب؟!  

 

: دیاشپز خونه صداش به گومش رس   یاز تو مامان  

 +سالم دخرت کوچولوم 

  ؟خواهرتو تهنا گذاش یت چرا

اومد خونه رنگ به رو نداشت چبم  وقیت  
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   میمککش کن میبتون  دیگه ات شا یمن ییاما چ خورهیغصه م یلیخ

 

   ینیو انداخت پا  رسم

من از درد دل خواهرم خرب داش ت فقط   

کردم بغضمو قورت بدم:  یسع  

هبش رس بزمن   مری _م  

 

ابال رفت  یکیجواب منوندم و پهل ها رو دوات،  منتظره  

 

اش توهجمو جلب کرد   هیگر   یکه صدا  س تادمی ا در ااتقش  پشت   

خشک شد و صداش زدم:  گرهیدست یرو دس ت  

تو؟!  امی+هلن،  خواهر خوشگمل ب   
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نگفت  ییچ  

در وابز کردم و داخل شدم یال  اروم  

 

بغلش مجع کرده بود   یزده بود و زانوهاشو تو هیاتج ختت تک به  

:دمیموهاش دست کش   یرفت و رو کنارش  

ات و نش نوما  هیگر  یصدا زدملی_عز   

  ادیاز دس ت بر من  یکه اکر شکنهی م  دمل

 

بغمل انداخت:   یتو خودشو  

 +صدف خس ته شدم 

خس ته شدم  یلیخ  

هاش رسامغ اومده بود دیاب کوه هتد امروزم  

!  میعقد و مشخص کن خیاب مامان و اباب حرف بزمن و هرچه زودتر اتر دی اب گفت   
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خوامش یهبش بفهمومن من  چطور  

تو بگو؟ یچطور  

 

و من تهنا احساس  شیزندگ  یاز قلب شکس ته اش و اجبار ها گفت یو برام م ت خیری م اشک

کردم   یم یپوچ  

بدرد خنور شده بودم  چقدر  

اومد...  یاز دس ت بر من  یاکر که  

 

خبندومنش اب لبخند به شمکش اشاره کردم:  نکهی ا یبرا  

   به فکر فندوق خاهل ابیش دی _تو فقط اب

 ابشه؟

کوشولوم!   شهی م  ت یاذ  نشس یت نطوربی ا اخه  

 

به ابزوم زد و متاسف رس تکون داد:  مش یت  
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کمن یدرد و دل م +واقعا که دارم اب یک  

 

زد و صاف نشست...  یلبخند خس ته ا  یاشک یکه اب چشام دمی خند  
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 *اکرن

 

شد یرسم تکرار م یکه زده بود مدام تو حریف  

 

داش ت مزخریف حس  

گرفته بود  یمنو به ابز اون  

 

ش یمیعشق قد هه  

کمن یانبود م یمی+من خودم جفتتون و اب اون عشق قد  
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دم یدر اوردم و تو روش خند یدو خط ساده ابز چون  

منو بزاره کنار تونهی کرد راحت م  فکر  

 

که خورد شد  نهییکه دس ت بود و حممک زدم وسط ا واینیل   

 _لعنیت 

 

زدم:   دایفر  

 _جــــــان؟ 

 

وارد ااتق شد:   همیرساس    

اک...  شدهی +چ   
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خورد شده کف ااتق حرفش نصفه موند  ی شهی ش  دنید اب  

مجعش کنن  انی_بگو ب   

 

بره:   خواست یگفت و م یا ابشه  

 _صرب کن 

 

   س تادی اومد رو به روم ا دوابره

هبش زدم:  یقیروشن کردم و پک مع  یگاریس    

خوام یو م ادیو م هری _اطالعات اون پرسه که اب هلن م  

کرده  شیزندگ  یکه تو یا یماکن، شغل،  هر گند اکر  جا،  

کین یم  دایمه برام پ  شوی زندگ  اتیجزئ  نیتر  زیر  حیت  

 

:  دمیخشم غر  اب  
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جان  یدی_طولش من   

 

رفت نگفت و مست در خرویج ییچ  

 

ساکت شده بود   یدایز دایمه جد  جان  

خرب داره  ییای چ یاز  گفت یم حسم  

نداش ت   گهیلک انداخنت اب جان و د یحوصهل  اما  

 

توامن و ازم گرفت   یهه  هلن  

زدم:   گاریبه س   یا گهید پک  

مچوش...  ی  _لب اانر  

کمنیرامت م خودم  

خودم  یبرا  
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هون اندازه که من برات وقت گذاش ت درست   

برات جربان کمن...    دیهون اندازه اب به  
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لک ااتق و پر کرده بود  گاریس   دود  

 

 _چطور تونست بره!؟  

 

لمب نشست  یرو یشخندی ن   

گذاش ت و چشاممو بس ت   یم یرو رسمو  

خس ته شده بودم یلیخ امروز  

 

خاموش کردم. یگاریجا س   یتو گارویس    

 



370 

من دمل و دستش داده بودم  و انتقام نبودم ویل نهی ادم ک  من  

 

کمن که فقط مال من ابشه   یم یاکر  

حصار من ابشه  یتو فقط   

اگه خنواد   حیت  

نگاه کنه  گهیندارد به کس د حق  

"عشقم صداش کنه  نکهی برسه به ا چه  

 

شده بودم  دمغ  

 

شدم و مست ااتق خوامب رفت   پا  

ختت انداخت  یهون لباس ها خودم و رو اب  

کردم!   یلب تکرار م ریز  امسشو  
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ام یزود به خودم ب  دی_اب  

ی لب اانر ربم؛یمن  شیاز پ یاکر ینطوری ا  

 

چشامم گذاش ت؛   یکردم و ساعدم و رو پیل یاهنگ  

 

🎶 

...  تری مس نورای ا فتهیم   

...  ست ی ن  تری تقص  چوقت یکه ه  تو  

!...  ؟یکه چ رفیت  

 

.. ب یب یمن چ پس  

...  ب یب یمن چ پس  
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!...  ونهمیم  ریگ  شت ی قلب پ  نیا شهی ه  ،میشگی ه   

!... ب یب یبگو پس من چ فقط   

.. ب یب یمن چ پس  

...  ب یب یمن چ پس  

...  ب یب یمن چ پس  

دهیکه داره رد م مین  

... گهیچشم به در م رفیت وقیت از  

...  ب یب یمن چ پس  

! یبیب یمن چ پس  

 

اومد خوشت؟!  شیبگو از چ فقط   

بربه؟  دتایمنو از  تونهی م  مگه  
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اگه تو بغلش خوابت بربه!  معرن  

 

رفته تو!  دتایروزارو حفظم اگه  هه  

 

ایب  یفتادیم  داش یت  

اخه دستتو!؟...  مری نگ تومنی م  مگه  

🎶 
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شدم   داریاز خواب ب  کرخیت اب  

 

چطور خوامب برد دمیخس ته بودم که نفهم  اونقدر  

بود  میو ن 11به ساعت انداخت،  ینگاه  
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نشده بود   داشیجان ات حاال پ  چطور  

صداش زدم  بلند  

خدمتاکر خونه اومد داخل  که  

انداخته بود و گفت:   ینیپا رسشو  

  سنتی اقا جان خونه ن  س،ی+رئ

 

رفت:  سیختت بلند شدم و مست رسو یرو از  

!ه؟ری _نگفت کجا م  

 

عقب رفت   یقدم  

هبش رفت؛  یو چشم غره ا س تادمی جام ا رسه  

 +چته

   ؟رتیسیم نطوری دارت بزمن که ا خوامیم مگه
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:  ینیامخم رسشو انداخت پا  دنید اب  

...  خوانی_اقا گفنت م  

 

ادامه بده؛  نزاش ت  

سی+ه  

جلو ایب   

 

زدم:   دایفر بای جلو اومد که تقر  یقدم  

حالت  نی+متنفرم از ا  

نجا ی ا ایب   

و حرفت و بزن سای رو بروم وا درست   

دارم   ینگهت م نجای ات فردا ه  وگرنه  
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   س تادی لرزون اومد روبروم ا ییقدما اب

 

 +تو چشامم نگاه کن 

 

ت خیر  یبودنش داشت اعصامبو هبم م معذب  

به موهام زدم یچنگ  

بوده  نیه شهی زن که ه  نیا  

گمیبه خودم دروغ م چرا  

گامه، رفتنشه  گاه و یب یها ت یعصبان نیا لیدل   

که هبش دل بس ته بودم کیس رفنت  

 

لرزونش به خودم اومدم:   یصدا اب  
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ن یکه ازشون خواس ته بود  ییبرن دنبال چ خوانی_آ قا گفنت م  

 

کج کردم:  سیمست رسو راهو  

ونری خب برو ب یلی+خ  

 

از ااتق خارج شد   عیرس  حریف بدون  

 

شدم سیو وارد رسو دمیکش   پویف  

 

خارج شدم  سیبه صورمت زدم و بعد از زدن مسواک از رسو ایب  

 

زل زدم:  منیمغگ یبه چشام نهییا یو اب ژل مرتب کردم و تو موهام  

 +چته اکرن
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  هوم؟

مستت دوابره ادیکه مال توعه؛ خودش م ییچ  

 

... دمیکنار کش   نهییا یاز جلو شخندی ن  اب  
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و برداش ت و به جان زنگ زدم ملیمواب  

بوق خورد و جواب داد:   چندات  

   ؟ییکجا _الو جان خویب

 

 +خومب... اکرن دنبال اون پرسه ام 

کنه یم  ییاکرایمشکوک بود و داره  بنظرم  

حرف بزمن  تومنی من  الان  
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خونه امیم گهیساعت د کی  

دارم که هبت بگم!! یدایز یحرفا  

 

گفت و متاس و قطع کردم  یا ابشه  

 

رفت  یرفت و به مست م ونری زدم و از ااتق ب اسپریت پ یت  

   یم یبودن رو دهیرو اکمل چ صبحونه 

 

صبحونتون حاظره دیی _اقا بفرما  

 

تکون دادم و نشس ت یرس  

که چقدر گرس منه و رشوع به خوردن کردم دمیفهم  الان  
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زنگ خورد  ملیمواب  

رشکت زنگ زده بودن  از  

موهام زدم یتو یچنگ الکفه  

موقع!!  نیداشنت ا اکریچ  

دادم:   جواب  

 +الو بهل

 

   ریظهرتون خب  فضیل  ی_سالم اقا

بدموقع مزامح شدم...   دیببخش    

 

:  دمیحرفش پر  وسط   

 +اکرتو بگو  
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من من کرد:   یمک  

شده..   ی_اقا.. چ  

 

ابال و منتظر ادامه مجلش موندم دیابروم پر  یات هی  

مونده رو  ابیق یها که طرایح ست ی ن  امروز از اکر اس تعفا دادن و الامن کیس _خانومه صادیق

 اجنام بده  

؟میکن اکریچ  

 

جام پا شدم و به خدمتاکر اشاره کردم مجع کنه  از  

کور شده بود اش هتام  

بود؟  یچ لشیاس تعفا داده خانوم؟  دل  یچ عینی+  

 

  خانوم صادیق  شیرفت پ عی_امروز جان اومد رشکت و رس 

افتاد   چه اتفایق نشونی ب  دمینفهم   
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  ونری جان از ااتقشون اومد ب نکهی ابالفاصهل بعد از ا اما

ست اس تعفا دادن درخوا شومنی ا  

 

لب گفت ریز  ی' العنیت  

 

هملت اماده شدن دارن؟   ها ات یک +طرایح  

 

فرس تادم:    ونری هفته، نفسمو پرحرص ب کیگفت  وقیت  

شه ی م  یچ منیخب قطع کن بب یلی_خ  

 

من... شیشدن متاس، هزمان شد اب ورود جان به داخل خونه و اومدنش پ قطع  
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می مبل چرم کناره مه نشست یو رو میمه مست ااتق اکر رفت اب  

 

معذب شده:  یکردم مک یم احساس  

 +جان؟ 

و انراحت بودم،هرچند هنوزم انراحت اما رفتارم ابهات بد بود   عصباین من  

ق یرف  خوامیم معذرت  

من خب؟  شیابش پ راحت   

 

زد و رو کرد طرمف:  یاروم لبخند  

اکرن  هیاخالق تو چطور دومنی_من خوب م  

چطور هبت بگم  دومنیانراحت و من  یا گهید یاز چ من  

کمن!؟  ینیب شیواکنشت رو پ ای  
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:  دمی کش   یقیمه گذاش ت و نفس مع  یو رو چشامم  

فکرمه نباشه!!  یکه تو یی+لطفا چ  

 

و زمزمه کرد:  دیکش   الکیف پوف  

 _فکر کمن هون ابشه!! 

 

:  دمیمشت شد و رو به جان غر  دس تام  

نکرده ابشه!   کیخودشو به هلن نزد دی کرده اگه اب هتد +اون غلط اضایف  

 

تکون داد: رسشو  

   دهی_اتوانشو پس م

 

ش ی +اب از دست دادن هه چ  
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:_اون برات جاسوس گذاش ته بود!  جان  

 

زدم:   یشخندی ن   

 +صادیق

 

کرد:  یخنده ا تک  

 _درس ته 

 

غصه ها رو  نیبرات دارم که بشوره بربه ا گمیخرب د ی  

 

نگاهش کردم  منتظر  

انقدر خوب ابشه که بشوره بربه واقعا!!؟  تونست ی م  یخرب چه  
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بده _مژدگوین  

 

از جام بلند شدم:   متعجب   

  ؟ییخوایماچ م هی+چ

بگو خربتو!  د  

 

  هیهه رسما  نیاب ا ینبود سیخس هنمهی_تو که ا

  ت؟یمژدگون نهی ا

 

هبش رفت:   یغره ا چشم  

تو پر مه  هری که پرمون م چونی +حرفو نپ  
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ابال اورد:   میتسل یبه نشونه  دس تاشو  

 _چشم غلط خوردم

 

که گفت:   دمی خند  

! یشی اباب م  ی+دار  
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به مستش برگش ت:   متعجب   

!؟  ی+چ  

 

ابال انداخت:   یا شونه  

 _والا
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دس ت گذاشت ات مانعم بشه  یشلوارم در اوردم که دستش و رو ب یج یاز تو یگاریس   دوابره  

: دمیزدم و دس ت و عقب کش   یشخندی ن   

!  ؟کینیم اکری_چ  

 

   ؟کینیم اکری+تو چ

 

زدم:  دایفر تر شد و عصیب قیمع  شخندمی ن   

تو ها؟  یگیم ی+چ  

ابشه، هان؟   کهیشمکش اب اون مرت  یاب وجود چبه من تو تونهی م  چطور  

نگه؟  ییچطور به خودش اجازه داد به من چ اصال  

 

مبل ولو شدم:  یپاکش کردم و رو عیرس  ت،خیاز چشمم ر  یکردم قطره اشک حس  

جان!   شمی م  وونهی+دارم د  
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شونه ام نشست:   یرو دستش  

 _اون خباطر خودت هبت نگفته اکرن  

و هبت بگم  قت یحق بزار  

 

تر شدم  ماجرا برام گفت و من عصیب ازهیات پ  ریکرد از س رشوع  

اتفاقات نشدم  نیبه من که متوجه ا لعنت   

به من که نرفت دنبالش  لعنت   

 

  ؟یکرد دایرو پ  کهیاون مرت  ی_جا

 

تکون داد که از جام بلند شدم:   یرس  

 +خونش گردن خودشه جان
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کنه فیو اب وجود خودش کث  نیزم نیا گهیروز د کی ارمی من  

 

دس ت و گرفت:   مچ  

جلو اکرن یبر یعهل ا دی_نبا  

   فعال خودتو به ندونسنت بزین هبرته

نیکرده از مه دور ابش یفکر کنه اکر بزار  

 

گرفت:  یکردم اروم من  یدرد گرفته بود و ات گردن اون پست فطرت و خورد من رسم  

 +هه واسه تو راحته جان

   ارهی ت اخه که زن و چبش و تهنا مهس  یچطور مرد من

اون دکرت بره شیاجازه دادم بدون من پ چطور  

 

زد و بغمل کرد:   یلبخند  
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دادامش  شهی حل م  یهه چ _تو اروم ابیش  

  میرو انبود کن کهیات اون مرت  ارامش تو حفظ کین هبرته

کنارش ابیش انمیوقت زا توینی م  اومنوقع  
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: دمیکش   یقیمع  نفس  

  ی_پاشو بر

   منشی بب  دیاب

  مری چندات مشت خبوره ات من اروم بگ دیرشکت گذاش ته بود اب یکه تو اون جاسویس یهبونه  به

کمنیابهاش حسامب و صاف  م یا گهیخودم اوردم جور د شیهلن و پ نکهی بعداز ا  اما  

 

گفت و راه افتاد مست در:   یا ابشه  

خودشو کنرتل کنه   تونهی مورد من  ی نیا یتو گهید سیرئ ی_آ قا  
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کنه هلن خانوم قرابین یپا یکنه و جلو یهه رو زمخ خوادیم  

 

ابال انداخت:   ییحرفش ابرو دییات به  

انخونک بزنه  یکه مال منه، جرات کنه و خبواد  ییبه چ +اگه کیس  

دست من فرار کنه  ری از ز  تونهی من   

"مال منه"! کمنیم دیاتک   

 

کرد:   یا خنده  

 _دمت گرم منتظرمت مرد بزرگ

 

سیبد ن ابیش یجد مکی+  

 

ابال انداخت و از در خارج شد   یا شونه  
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کفشام و برداشنت  دنیعوض کردم و بعد از پوش   یدست کت و شلوار مشک یو اب  لباسام

رفت  نگی که ممکن بود الزم بشه، از خونه خارج شدم و مست پارک  یاسلحه ا  

 

یجان نشس ت و حرکت کرد کناره  

 

:  یشدی از شهر خارج م  میداشت بای تقر   

 +کجاست خونش؟

 

  سیپاکداممن ن نی_دامون هچ

  کنهیکه م  خالیف یاکرا خباطر

از شهره  دور  

 

:  دمیبه موهام گش   و دس یت دمیکش   یالکفه ا پوف  
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پلکه ی ادم خالفاکره دور و اطراف ما م  ی+شانس ما مه هرچ  

 

زده نشد  منونی ب  حریف گهید  

  یدیکه مطمعنن خونش بود رس   ییالیساعت به و  کیاز حدود  بعد

 

قبول  در حصبت کرد که به راحیت یجلو یجان تکون دادم که رفت جلو و اب نگهباان یبرا یرس

 کردن در و ابز کنن

 

زدم:   یشخندی ن   

ادمامش از خودش بدرد خنورترن کهی_مرت   

کننیدر و براش ابز م ننیو بب نفری  نکهی بدون ا چطور  
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شدم  ادهیپ  نیچشامم گذاش ت و از ماش یو رو میافتاب نکی ع   

 

  یشد الیو  وارد

خلوت بود، پس کجاست!؟   خلوته  

 

به گومش خورد:  زنری پ هی یخونه شدم که صدا وارد  

؟ ی_پرسم دامون اومد  

ااتقت؟   یتو ارمی ب  ای منیچب  یم یو رو انهار  

 

خدمتاکر بود  حامت  

من خشکش زد:  دنیو اب د ونری اشپزخونه اومد ب از  

 _اکرن!؟ 
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چشامم دادم ابال   یاز رو نمکوی ع   

!:  دی ابروم ابال پر  یات هی  

 +درس ته اکرن 

!؟ش نایسی از کجا م  شام  

 

زد و خطاب به من،به ااتق روبرو اشاره کرد و گفت:  دنیبه نشن خودشو  

  ینیدامون و بب ی_فکر کمن اومد

خونه  سهری م گهید ی قهیاون ااتق منتظرش مبون، چند دق  یتو برو  

 

مکث ادامه داد؛  یاز مک بعد  

قهوه؟  ای یی_چا  

 

چرا چشامش انراحت شده بود! شمی من  متوجه  
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قهوه تلخ لطفا   هی+  

 

که گفته بود شدم  گذاش ت و وارد ااتیق مبیج یتو دس تامو  

مه پشت رسم اومد و زمزمه وار لب زد:  جان  

بود!؟  +اون خانوم یک  

 

ابال انداخت:   یا شونه  

بود؟!   _مگه هممه یک  

خدمتاکر ساده بود  ی حامت  

 

به دو طرف تکون داد:  رسشو  

هست  ییی+نه مطمعمن   

!  مشکوکه  
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بکن  زیر  قیحتق یتو  _اویک  

 

اش نا بود  یممن مک یبرا  افشیق  راستش  

بودمش؟!  دهیکجا د عینی  

اومده بوده رشکت!؟  حامت  

 

انداخت که چشمم به عکسش افتاد...  یااتق نشس ت و به اطراف نگاه یتو یمبل چرم یرو  
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   ینیبه چهرش انداخت و رسم و انداخت پا ینگاه مین

 

داش ته ابمش ات اتوان اکرش و بده یابهاش روبرو بشم و چ برخورد دیچطور اب قایدق  دوس تیمن   
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مشت شد   دس تام  

هون حلظه در ااتق ابز شد و وارد شد  که  

 

برداش ت  یجام بلند شدم و مستش خ از  

:نیزم یصورتش کردم که پرت شد رو یحواهل  دس ت گرفت و مش یت یتو قشوی   

 

عوض  کهی+مرت   

 

شده بود:   مثل من عصیب اومن  

 

ه؟ی_چ  

ومده؟ یخوشت ن  یاز ابز انگار  
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رسش نشونه رفت:  یو رو ونری ب دمیرو از پشت مکربند کش   اسلحه  

 

پست فطرت ها  ینیحرف م ی+از کدوم ابز  

 

رسش فشار دادم که انلش بلند شد:   یرو رو اسلحه  

ها  یمن وارد بش خصویص یهبت اجازه داد تو حر +یک  

 

:  دی شومن گذاشت و منو عقب کش   یکه جان دستشو رو ارمیدوابره مستش جهوم ب  خواس تیم  

 _داداش اروم ابش  

   یکنرتل خشمتو از دست بد دینبا
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: دمیکه زمزمشو شن دمیکش   یقیمع  نفس  

وارد بشم  ت میهبم اجازه داد به حر  شید ید ونری که ب _هون زین  

! اکرن  

 

: دمیکوب  واریبه د مش متو  

  ارین  فت ی+امس منو به دهن کث 

 

مه فشار دادم:   یرو چشامم  

داره؟  ی+به اون زن چ ربط  

 

در ااتق ابز شد و اون زن اومد تو:   دفعهیبگه که  ییچ خواست یم  

 _قهوتونو اوردم 
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رفت گذاشت و مست در خرویج یم یهارو رو قهوه  

 

رفت مستش....  ونری از در بره ب نکهی از ا  قبل  
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 +صرب کن 

 

انداخت ینیمست و رسشو پا  برگشت   

 

ها  گهی م یچ کهیمرت  نی+ا  

بگو  تو  

  بگو

   یفهمیزبونشو هبرت از من م  تو
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زدم:   دایفر  

گه یم ی+چ  

من وارد بشه  یکه به حر  یهبش داد  یچ اجازه ا تو  

 

کرد: یاز قبل اعصاب منو خط خط شرتی من کرد و ب  من  

دومنیمن  یی_من... من... من چ  

 

شدم:    هری که دامون گفت متعجب هبش خ ییچ اب  

 +عا عا 

نداره که  تعجب   

مرده؛ زنده اس   یکرد یکه فکر م اوین خداروشکر کین توینی م  فقط   
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...  اما  

 

زد و  ادامه داد:  یشخندی ن   

کنهیم  دمشنت لکفیت ی_اما تو خونه   

 

صورتش فرود اوردم:   یرو یگریپس از د یکیکردم مستش و مش تامو  محهل  

   ت یخاص یب هی+عوض 

کمنیحنست چالت م یتو خونه  نجای کشمت و ه  یم خبدا  

 

به شمکش زدم یا  گهیکه لگد د دیمنو از روش کنار کش   جان  

 

جون شده بود  و یب ومدیابنکه از دماغش خون م اب  

قلب من زمخ بزنه:    یقصد داشت رو ابزم  
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 _افرادم..اون..زنو... بردان 

هبشون کن بریس عهل  

 

  نیگاز ماش  یاون زن و پشت بندش صدا  غیج یصدا

داد یاز صدق حرفش م نشون  

 

.... میات خودمونو هبشون برسون ونری ب یاز اون خونه زد عیرس   
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   یکه شد دانیم هی  کیاما نزد میو گم کن نیبود ماش کینزد

 

ترمز کرد   یبد ینداشت و اب صدا س تادنی جز ا یکه راه نیماش یجلو یدیچ ی پ  عیرس   



415 

 

فرار کنه   خواست یم میبش  ادهیپ  نکهی از ا  قبل  

و سوراخ کردم:  نیماش یها ریاب اسلحه ات عیرس  که  

نی ش ادهیپ  عی+رس   

 

مونده بود  نیماش یشدن و مادرم بود که تو ادهیپ  نیاز ماش یکی یکی  

 

رفت   نیرو به دست جان دادم و مست در عقب ماش اسلحه  

 

خوحشال ابمش از زنده بودنش   دیاب  قایالان دق  دونس تیمن   

متوجه زنده بودنش شدم رید نکهی انراحت ابمش از ا  ای  

 

ندادم!؟   صیچهرشو تشخ  چطور  
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دس تام:  یعقب و ابز کردم و دستش و گرفت تو دره  

شو مامان جان  ادهی+لطفا پ   

 

دیعقب کش   یبه صورتش دست بزمن که خودشو. مک خواس تیشد م ادهیکه پ  نیه  

 

د ی ابروم ابال پر  یات هی  

ذهمن بود و به زبون اوردم:  یکه تو سوایل  

!شد؟ی +چ   

 

بغمل انداخت:   یشد و بغض کرده خودشو تو نیمغگ به آ ین صورتش  

بغمل کین دی _پرسم الان فقط اب  

چقدر دلتنگت بودم؟!  دوینیم  
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..!  صداش  

تنگ شده بود!   دمل  

 

شونه هاش   یدس تامو دورش تنگ تر کردم و رسم و رو یابال انداخت و حلقه  یا شونه

 گذاش ت 

 

!  کمنیفکرو م نیکه گذش ته ا ید ایخباطر زمان ز حامت  

 

 +ممن دمل برات تنگ شده بود 

 

زدم  یحس کمن و ممن متقابال لبخند  تونس تی صورتش اومد و م  یکه رو یلبخند  

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 



418 

@girl_sexi1 

@rahya1 

💖💖 

💖💖💖 

 

💖💖💖💖💖 

💖💖💖💖 

💖💖💖 

💖💖 

#prt107 

�� ی#لب_اانر  
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 #هلن 

 

روز عقد  یهفته گذش ته بود و فردا رو مشخص کرده بودن برا کی  

 

کرد   یبرام فرامه م خواس تیکه م ییخورد و هرچ یاز کنارم تکون من صدف  

 

بکمن   دیاب اکریچ دونس تیو من  شدی مک شمکم داشت برامده م  مک  

 

فردا عقد منو اکرن بود  شدی م  اکش  

 

شدم هری خ ملیمواب یبه عکسش تو شهی انداخت و مثل ه  ینیرسم و پا  انراحت   

کرد؟!   یم اکریداشت چ عینی  

خوب بود؟!  حالش  
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پوست کنده شده  یها وهیکه صدف خندان اومد کنارم و بشقاب که پر بود از م دمیکش   یآ ه

 رو جلوم گذاشت:  

ده یکه برا بدنت مف دومنی یکی+خبور خواهره   

 

لب ابز کردم:  شدی که از ته چا بلند م  ییصدا اب  

صدف مری _س  

 

کرد:   یامخ طلباکر  

   گفیت یچ دمی+عا عا نشن

منیبب خبور  

 

بلند شد  فونیا  یصدا  
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: صدف  

کمن تو خبور   یابز م مری _من م  

 

تکون دادم که از جاش بلند شد و مست در رفت یرس  

 

ها مست ااتمق حرکت  وهیاومد و دس ت و گرفت و بعد از برداشنت م وهیبود اما صدف  یک دمینفهم 

 کرد: 

 

   وهی شدی صدف چ  هی+چ

بود؟  یک  

تر دمل درد گرفت اخه  آ روم  

 

س تاد ی حرمف رسعتشو مک کرد اما ان نیا اب  
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  ؟یبگ ییچ ییخوای+من 

 

ختت:   یااتق ابز کرد و نشوندم رو در  

اتو خبور عشقم   وهی_تو م  

! یفهمینپرس بعدا م  ییچ فعال  
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💖💖💖 

💖💖 

 

💖💖💖💖💖 

💖💖💖💖 

💖💖💖 



423 

💖💖 

#prt108 

�� ی#لب_اانر  

 

 

ابال انداخت که متوجه شدمدر و قفل کرد و رفت  یا شونه  

 

زدم:   دایفر بای تقر   

تو هااا؟   کینیم اکریچ ی+صدف دار  

 

ها بشم وهیدادم مشغول خوردن م حیو من ترج ومدین  ییصدا  

 

از نبود   یگذشت و هنوزم خرب نیم 5  
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به در:  دمیجام بلند شدم مست در رفت و کوب  از  

 +صدففففف؟ 

 

کردم حوامسو پرت کمن یو سع دمیکش   یالکفه ا پوف  

 

رفت و موهام و شونه کردم  نهییا یجلو  

صورمت رها کردم  یاتر موهام و رو هیبس متشون و  اس یب دم  

 

دمیخط چشمم کش   هیو  دمیلبام کش   یلب قرمزم و رو رژ  

 

کرده بودم یریتغ  یداشت و لک یهه مدت برام اتزگ  نیبعد از ا امفیق  نیا  

 

  دیاز چشمم چک یاشک قطره
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حال منو اروم کنه یتونه مک  یاکرا اصال من ن یا چکدومازیدلتنگ اکرن بودم و ه  یلک من  

 

: دمیشمکم کش   یرو دس یت  

 _قربونت بره مامان  

ابابت تنگ شده؟    یدلت برا توام  

ی صداشو بش نو خوادیتوام دلت م دومنیم  

ابشه؟  یابابت بش هیبده شب قول  

کمن  فیک  دنت یمن اب د که  

 

کردم:   یاشاکم، خنده ا ونیم  

  ایبش    توینی ممن م  هی+البته شب

   یشی خوشگل تر م  یابابت که بش هیشب ویل

عسل مامان ی شی م  پ یخوش ت  
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کردم   یکه داش ت شمکم و نوازش م نطوری ه   

و در ابز شد   دیدر ااتق چرخ یتو دیلک   

 

من   یچارچوب ااتق و روبرو یاومن درست تو دنشید اب  

شمکم خشک شد  یو دس ت رو ت خیر  قلمب  

رو نداش ت حرکیت چیه  توان  

لباش   یرو زهیلبخند ر  دنید اب  

شد.....  یاشاکم جار دوابره  

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
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شدن  ریکه بدموقع رساز  لعنیت یوجود اشاک اب  

اتر شده بود   دمید  

بشم  هری نبودش هبش خ یلک زمان ها یات اندازه  اشت ی من  
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   منیبب چشامشو

من یبب  زشویر  لبخند  

بودم  دلتنگش  

بود که چشامم درست کرده بود  یچه بساط نیا ایخدا اخ  

الان وقتشه!!؟  اخه  

 

جون شد   پاهام یب یحلظه ا یبه مستش برداش ت که برا یقدم  

زدم هبش  هیرسوندم و تک واریبه د خودمو  

 

: دیموهام کش   یقرار گرفت و دست گرمشو رو کنارم  

زم یعز  شت ی +من اومدم پ   

هومم؟  ؟کینیم اتیب انقدر یب چرا  

کرده؟  ت یعشق منو اذ یک  
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روش زدم:  یدس ت گرفت و بوسه ا یتو دستشو  

 _ببخش

کمن فشارم افتاد   فکر  

....  چبــ  

 

   ینیمجلمو خوردم و رسمو انداخت پا ی ادامه

   دونست یم ییچ دی نبا اون

از خودم دورش کمن   خواس تیم من  

بود!؟   یچ یدادمن برا وا  

 

ختت نشس ت:  یو رو دمیعقب کش   خودمو  

   نجا؟ی ا ی_چرا اومد
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؟ داش یت یاکر  

 

زد:  یتلخند  

برم؟  یخواینکنه م هی+چ  

دامون متوجه بشه؟  رتیسیم  

 

شدم:   هری و گرفت ابال و بغض کرده به چشامش خ رسم  

 +اره هبتــ...! 

 

لبام گذاشت که ساکت شدم:   ینشست و انگشت اشاره اش و رو کنارم  

سسی +ه   

خوام بش نوم   یدروغ من هنمهیا بسه  
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شدم  هری به لب هاش خ متعجب   

بود؟!   دهیفهم  ییچ عینی  

 

خودش نگه داش ته   شیتو رو پ دی اون اب هتد دومنی+من م  

.... یبه من دروغ بگ سیالزم ن پس  
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چشامش نگاه کمن  یتو تونس تی من   

متوجه دروغ هام شده بود  نکهی از ا دمیکش  ی م  جخالت   

 

لـــ.ــب هام گذاشت یاومد و لب هاش و رو کرتیلب هاش بودم نزد هری که خ هونطور  

   دیبوســ.ــ  یم قیو مع  داغ

 

اومد    ینیاز چشمم پا اشک جلویج قطره  

دلتنگش بودم   یلیخ  
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...  دایز یلیخ  

 

کردم و دس تامو دور گردنش حلقه کردم  شیهراه ممن  

!دومنیقدرشو م که حاال حسایب نیری ش یاز گذشت حلظه ا بعد  

ی و از مه جدا شد یمک اورد نفس  

 

آ غوش گرمش پهنون کردم یو تو رسم  

دل من اب کرد   یو قند تو دیچ ی ااتق پ  یخندش تو یصدا  

 

: دیاز موهام و پشت گومش فرس تاد و لپمو کش   یا تره  

شیاصل  یخانومم و بربم خونه  خوامی_م  

کنه یخودش خانوم  یتو خونه  خوامیم  
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اومدم:   ونری بغلش ب یزد و از تو هام بریق چشم  

!؟  ی+چطور  

 

اوردن دامون دوابره بغض کردم:  دایبه  اب  

!؟ ی+اگه بفهمه چ  

 

به چپ و راست تکون داد:  رسشو  

 _فکرشو نکن خانومم  

دست من.   بس پارش  

 

تکون دادم:  یزدم و رس یلبخند  

حرفا رو هبت لو داد؟   نیا یک  منیتو بگو بب +راس یت  
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اره؟  صدف  

 

زد:  یچشمک  

حاال  کنهیم  _چه فریق  

 

کنه یفرق م  یلی+خ  

رو مه گفته ابشه!؟  گهید ییممکنه  چون  

 

کرد:   یا یشدت گرفت و امخ الک خندش  

نه!   ایکه ازت پهنون کرده بودم  از اون فندویق یالکم بپرس خرب دار هی_  

 

انداخت و از جام بلند شدم  ینیزده رسمو پا جخالت   

قرار گرفت و چشامش س تاره ابرون  دشید یشمکم تو یو به شمکم چس بوندم که گ رد لبامس

 شد
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:  دم یزدم و خند خودم چریخ دور  

چه گرد شده فندوق کوچولو؟...   ینیبی +م   
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شد جلوم زانو زد   مکینزد  

به شمکم رسوند و نوازشش کرد:  دستشو  

 +عشق اباب

ینگفته بود تو وجود دار  ییمدت به اباب هی مامانت   

 

کرد و ادامه داد:   مکیث  

ابمش  برات پدره خویب دمی+قول م  

 

حمبت پدرانه اش هنمهیکردم از ا ذوق  

حمبته ادم ظامل و یب هیاومن مثل پدرش،   کنهینش ناستش فکر م  هرکیس مطمعنن  
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  ست ی ن  نطوری ا اما

مردم   نیمن عاشق ا و  

کمن یعوض من چکیسیاب ه  دشویگند یاتره مو هی و  

 

  یمکک کن مشالکمتون و از رس راه بردار ایخدا

 

: د یصورمت کش   یو دستشو رو س تادی ا روبروم  

  یداری+هلن ممنومن که مثره عشقمونو نگه م

واقعا خوحشامل  من  

داره  یاتزگ  یدایحس و نداش ت و برام ز نیبه حال ا ات  

فقط به خودم بگو   که الزم داش یت ییهرچ لطفا  

.  ییهرچ  
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تکون دادم:  یلبام نشوندم و رس یرو یلبخند  

 _ممنومن عشقم 

دوستت دارم  یلیخ  

 

دمیآ غوشش جا دادم و عطر تنشو بلع  یتو خودمو  

 

دور مکرش حلقه کردم و حممک فشارش دادم:   دس تامو  

از خونه   ونری ب میبزن می_اوممم بنظره من که هبرته اماده بش   

 

جدا شدم   ازش  

:  میرفت که داش ت و تن کردم و دستشو گرفت و مست درب خرویج لبایس نیشاد تر  عیرس   

میت ابش که فقط خودم و خود ییجا ی_بر  
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کرد و هرامه اومد  یمردونه ا یهبش زدم که خنده  یچشمک  

 

کرده بود   فیرد وی هه چ میتهنا ابش  نکهی ا یصدف برا مطمعنن  

نشس ت  نشیماش   یهبش اوضاع رو اطالع دادم و هراه اکرن تو یکواته امکیاب پ  پس  

 

روز خوب شکرت...  نیخباطر ا ایخدا  
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حس آ رامش شدم   غرق  

کردم  یابر که نگاهش م هر  

آ غومش حلش کمن   یتو خواست یم دمل  

 

  نتشی بب  تونهی من ابشه که م  یفقط چشام خواست یم دمل

گرماشو حس کنه تونهی بدن من ابشه که م  فقط   
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مب و جذابه مردونشو اب گوشاش  یو صدا نهی کنارش بش  قهیهر دق  تونهی من ابمش که م  فقط 

 بش نوه  

ابشه! س تادنی قلبش از شدت تپش هرآ ن منتظره ا و  

 

شد:   مری براقش خ یزد و اب چشام اس تارت  

خانومم؟  ی+آ ماده ا  

بربمت کجا؟  خوامیم گفیت اگه  

 

گفت:  طنت ی ش   اب  

   نس تای ا  یترفند ها یبه جا توینی م  یی_آ قا

بربمت  یکجا دوست دار یبگ بپریس فقط   

یریگیم ابش جواب خویب مطمعن  

 

کرد:  یمردونه ا ی خنده  



443 

هست؟!   نس تای که ترفنده ا مطمعین نقدری +تو از کجا ا  

 

هبش:   دمیابال انداخت ابزوشو بغل کردم و حممک چسب یا شونه  

ابشه  خوادیم ی_اصال هرچ  

تهنام نزار  گهید فقط   

 

و موهام و نوازش کرد:   دیکش   لپمو  

داش ته ابشه خانومم  تونهی من م  یبرا یا تو چه معین +هجان یب  

 

دادم به ابزوش:  هیکردم و رسم و تک یزیر  ی خنده  

   _پس ات تو حرکت کین

  ارمی اروم و عاشقانه م کیموز هی ممن

افتخار جفمتون به  
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دنی+مش تاق شن  

 

گونش اکش ت.....   یرو  یکردم و بوسه ا مورد نظرمو پیل آ هنگ  

 

🎵 

خواد یاب تو بودن م دمل  

...  رهیالانشم د نیه  

و نفس  مری میم  دارم  

..  هری هر آ نشم م داره  

  خوادیتو رو م یمو دمل

خوادیتو رو م یبو دمل  

... خوادیتو رو م یرو دمل  
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   خوادیراه رفنت و م دمل

شب چقدر خوبه کنارت  

  نهیس  یدل دارم تو هی

��♡کوبهیواسه تو م هون  
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یشد الیو  یاکینزد  

 

هلن  +راس یت  

کمن  شیهبت معرف  دی خونه ام هست که اب نفری   

انراحت نشو  لطفا  

دادم اول اب اون آ ش نات کمن   حیترج  

  یریم هرجا که تو خواس یت بعدش
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رو کردم مستش:  کنجاکو  

ی _نبااب انراحت چرا عشقم، شام خمتار  

!نفر؟ی هست اون   یک حاال   

 

:  نهیش ی لبش م  یگوشه  یلبخند  

کردم!  دایمادرم و پ  ابورت نشه ویل دی+شا  

 

شدم:  هری خوشلحالش خ یبه چهره  انابور  

 _مگه...!؟ 

 

ادامه دادن مجمل و هبم نداد:   ی اجازه  

  دومنی+م
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مرده اما یکرد یم فکر  

بود و من اتزه متوجه شدم  کهیاون مرت  شیپ  

 

:  کنهیم  ت یاز ترس به بدمن رسا یلرز  

 _دا.... دامون؟!  

 

 

ات خشمش و کنرتل کنه:   کشهی م  یقیمع  نفس  

 +اره

  یرو به زبونت ندار امس اون عوض گهید هبرته

نوش جان کنه دنیکردم و الان مطمعنن دارن اب خنک هبش م ت یشاک ازش  

 

کومب:   یدس تامو هبم م که من اب خوحشایل نهی م یشخندی ن   
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خداروشکر  ی_وا  

نگران فردا بودم  یلیخ  

 

:  ندازهی به چهره ام م  یاکرن نگاه کنجاکو   

 +فردا چخرب بود؟! 

 

   ینیو انداخت پا  رسم

هبش بگم  یچطور دونس تیمن   

   شهی م  بودم که عصباین مطمعن

  دمیرتس  یم

خواست ارامشش و هبم بزمن  یمن دمل  

...  اون  

خوحشال بود!  اون  
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گم  یمن ییچ دید  

و پارک  نیو ماش یشد اطیح یداخل حموطه  ال،یبه و  دنیو بعد از رس   دینپرس   ییچ گهید

 کرد 

 

شد و به طرمف اومد   ادهیپ  نیماش از  

ابز کرد و بعد از گرفنت دس تام به طرف داخل حرکت کرد... در  
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فشار دادم:  یو مک دستش  

   رتمسی_اکرن م

  ؟یچ ادیمادرت از من خوشش ن  اگه

 

کرد و دستش و دور گردمن حلقه کرد و منو به خودش فرشد:   یا خنده  

ی اانر گهیحرفا رو نزن د نی+ا  

  ادیخوشش م مطمعنن
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گومش زمزمه کرد:   ریبه مکرم زد و ز  یچنگ  

یلب اانر ادیمن ازت خومش ب  نهی +همم ا  

اانره ملس گذشت؟  نیاز ا شهی م  مگه  

 

و به دندون گرفت:   لمب  

 _اوممم

گهیتو د یبر  

 

به ابســـ.ــمن زد و به جلو هومل داد :  ی.ــاسپنکــ  

 +زودتر برو ات خنوردمت 

 

ابال انداخت:   یهبش رفت که شونه ا یغره ا چشم  
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هوس اانر کردم  یلی+والا خ  

 

دش یجد  یها طنت ی هبم زد که جلو تر راه افتادم و به خنده افتادم از ش   یچشمک  

 

جلو اومد  خوشگیل انسالیکه زن م یشد وارد  

مادرش بود حامت  

 

انداخت:   یشد و رس ات پامو نگاه مکینزد  

   ؟_سالم دخرتم خویب

نرگس ام مادره اکرن ام.   من  

 

لبام نشوندم:   یرو یلبخند  

خوش بخت  یلیخ ؟نی+سالم مادر جان ممنون شام خوب  
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تکون داد و به سالن اشاره کرد:   یرس  

دخرتم  نی_برو بش  

کرد یم فیازت تعر  یلیخ اکرن  

گهیکه درست م منیبی حاال م  و  

 

کرد:  یرسفه ا اکرن  

رفت؟   دتایمنو  گهی+مادر جان حاال د  

نشده  یچیه  هنوز  

 

خانوم خنده کنان مست اکرن رفت:   نرگس  

نشو چبه جان وونهی_د  
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بغلش کرد... و  
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  میو نشست مینرگس خانوم به مست سالن رفت  یتعارف ها اب

 

   یخمترص ییرایاز پذ بعد

خانوم رو به من لب زد:  نرگس  

ات خرب دارم ی+دخرتم من از ابردار  

 

انداخت   ینیو از جخالت پا  رسم  

انداخت  یبود نگاه هری به مادرش خ لکسیر  یلیکه خ به اکرین یچشم ریز  و  

کرده؟!   فیمادرش تعر  یاخه دست گل شو برا  دینکش   جخالت   

 

زم یعز  ست ی به جخالت ن  یازی+ن   

   میو برگزار کن تونیمرامس عروس  دیهرچه زودتر اب اما
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و ابال گرفت   رسم  

تکون داد و رو به مادرش لب زد:   دییبه من انداخت و رسشو به ات یاکرن نگاه که  

دم _راستش مادر من اب پدره هلن حصبت کر   

 

رسم و ابال گرفت متعجب   

نگفته بود!!؟   ییبه من. چ چرا  

دم یدیم نیاباب رو مغگ یحس ام درست بود که چشام پس  

ابشه  دهیاکر من جخالت کش   نیچقدر ممکنه از ا دومنی م ایخدا  

از دس ت انراحته  یلیخ  

قانع اش کمن اخه..!  تومنی م  چه حریف اب  

 

 

عقد یحمرض برا یری_فردا م  
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مکث کرد و آ روم ادامه داد:   یمک  

 _قبال وقت حمرض گرفته شده بود

 

خرب داشت!   پس  

نشد  چمیپا پ  گهید نیماش یتو نیه یبرا  

 

مادر و پرس بودم  یو فقط نظاره گر حصبت ها  گفت یمن  ییچ من  

 

لباس و انگشرت   دی خر  یبرا یحمرض و عرص هراه اکرن بر یعقد بر یشد فردا برا قرار  

 

اسرتاحت از کناره ما بلند شد و مست ااتقش رفت   یخانوم برا نرگس  
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مه از جاش بلند شد و مچ دس ت و گرفت و مست پهل ها رفت:   اکرن  

 +وقت خوردن اانره  

 

انداخت   ینیو فقط رسم و پا مری و بگ دمنیخند یجلو نتونس ت  

 

:  س تاد ی از ااتقا ا یک یدر  یجلو  

 +چشامتو ببند 

 

جلو تر برم:   یاکر و کردم که در و ابز کرد و مکک کرد مک نیه  

 +حاال چشامتو ابز کن  

 

ابز کردم   چشاممو  

  شدی من  ابورم
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خوشگل شده بود  یلیمن خ یخدا  

 

 +ااتق مشرتمکون چطور شده خانومم؟ 

  هوم؟

 

مستش و حممک بغلش کردم:   برگش ت  

شده اکرن   عایل ی_وا  

  عاشقت

   دایز یلیدوستت دارم خ  یلیخ

 

...  دمیبوس  ی م  قیو مع  جانیلباش گذاش ت و اب ه  یکرد که لبام و رو یا خنده  
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   یو از مه جدا شد یمک اورد نفس
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دمیکش   یاروم غیپاهام گذاشت و بلندم کرد که ج ریدستش و ز  کی  

 

  ایشد نی+هلن س نگ

 

کرده نگاهش کردم:   بغ  

ی انبود کرد لکیه  نیساخت ا  یمعرم و برا کیزمحت  گهی_اره د  

 

زد و به گفنت" خوب کردم" اکتفا کرد  یچشمک  

 

ختت و مکک کرد دراز بکشم  یرو گذاش ت  

 

هنش ری پ یو رشوع کرد به ابز کردن دمکه ها س تادی ا روبروم  

گفت که هوس خوردن اانر کردم   ی+خب داش ت م  
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جام نشس ت:   یتو طنت ی و اب ش   دمیلبام کش   یو رو زبومن  

هوس اانر کنه  _اما دکرت هبم گفت فعال اجازه ندم کیس  

 

شدم:   هری مامت زده اش خ ی افهیکردم و به ق  مکیث  

  ست ی فندومق خوب ن  ی_چون برا

 

 ریزدم ز  یو پق  مری خودم و بگ ینتونس ت جلو نیه  یابحال شده بود برا یلیدرهش خ ی چهره

 خنده  

 

زدم  یغیو ج دمیمست که خودم و ابال کش    دییدو  دفعهی  

اره؟   کینیم ت یمنو اذ گهی+حاال د  

کمن  اکرتیچ دومنیم  
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زد روم و اروم اروم رشوع کرد به در اورد لباس هام  همیخ   

 

کرد  یم یداغش بود که اب پوست تمن ابز یتپش قلمب لک ااتق و پر کرده بود و نفس ها یصدا  

 

شمکم کرد و زمزمه وار لب زد:  کینزد رسشو  

 +اب اجازه تو فندوق اباب!

 

لبام زد  یرو یا بوسه  

 

و به اتج ختت بست که شوکه شده دس تامو تکون دادم: دس تام  

اکرن؟!   کین یم اکری_چ  

 

زد:  یچشمک  
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گه یکردنته د ت یاذ هی+تنب  

! یدس تاتو تکون بد یندار حق  

 

گاز گرفت   جانیو از ه  لبام  

به بدمن دادم...   تکوین و  
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و دو جام رشاب برگشت   خی  کیکوچ یها کهیو اب ت  ونری ااتق رفت ب از  

 

بودم هری به حراکتش خ منتظر  

بشم  یخ میجام ن یمکک کرد تو یشد و مک مکینزد  

کرد:  کیجام و به دهمن نزد لبه  

چبه...؟   ی_اکرن برا  

 

بگم و انگشتش و به نشونه ساکت ابال اورد:    یینداد چ اجازه  

   دمی+من از دکرت پرس  
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راحت   الت یخ پس  

 

ابز کردم  همیتکون دادم و لبامو ن  یرس  

جام و خوردم  یرشاب تو لک  

 

داغ شد و چشامم خامر   بدمن  

 

صدا زدم:   امسشو  

 _اک... اکرن 

 

دهنش گذاشت و مست من اومد   یتو خیقالب  هیاز رشاب و مزه مزه کرد و  یمک  

 

رفت یم ینیو پا دی کش   یاندامم م یو رو خیلبام رشوع کرد و  از  
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دمیکوب  یو انهل هام دست خودم نبود و مکرم و به ختت م آ ه  

 _آ ه.. اکرن... اوممم

 

دس تامو تکون بدم تونس تی من   

 

 +جون اکرن 

 جومن

هوم؟  یخوایم یچ  

 

 _ت... تورو

 

ااتق رفت یزد و مست مکد تو یشخندی ن   
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مکد برداشت یاز تو ییی  

بود  رباتوریو  انگار  

   مکینزد اومد

 

   دادیحسامس حرکت م ینقطه  یو رو رباتوریکرد و و  یانگشتش اب هبشــ.ـت ابز اب

 

داغ به  خامر و بدین یلک ااتق و پر کرده بود و حاال من اب چشام ازمیپر از شهوت و ن  یها غیج

 الامتس افتاده بودم:  

 _اکرن.. لطفا... متومش کن 

 

به خنده کج شد:  لبش  

من  سکـــ. ـیس یجوجه  گفیت یچ دمی+نشن  

 

لب زدم:  دهیبر  دهیزمزمه وار و بر  دمیکش   یآ ه  
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 _تو مگه... 

! یمگه... هوس.. اانر... نکرده... بود تو  

 هوم؟
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  دیبـ.ـوس   یو خشن م قیکرد و لـ.ـبام و مع  یم ینقاط حساس بدمن ابز اب

 

شدی گلو خفه م  یهام تو انهل  

 

 _اکرن لطفا...!  

 

  دی گومش و به دندون گرفت و گلـ.ـومو مک م الهل

 

  شدی بودم که کبود م  مطمعنن
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داد ی .ــراتور، دو انگش تاش و مه واردم کرد و تند تند حرکت مبــیهبـ.ــش ت رفت و هراه و  مست   

 

   دیارضا شدمن بود که متوجه شد و دست از حرکت کش   کینزد

 

حال هبش زل زدم:   خامر و یب یچشام اب  

 _اکرن... 

 

زد روم:  همیاز تنش در اورد و خ  شلوارشو  

ی+صرب داش ته ابش لب اانر  

 

ختت و نشوندم روبروش ینیابز کرد و بردم پا دس تامو  

 

به رسش زدم  یقیدس تام گرفت و مک مع  یو تو شی.ــمردونگـــ  
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کردم   یچشامش نگاه م یانهل و عشوه تو اب  

: دیکش   یمردونه م یها آ ه  

من  ی+اوف اانر  

 اوم

 

ختت:   یکرد و اروم انداخت رو بلندم  

شو زود  ی_داگ   

 

که گفت و اجنام دادم   یاکر  

حرکت واردم کرد  یاب  که  

   دمیکش   یخفه ا غیج

نداش ت  یبود درد سیچون هبشــ.ـت خ اما  
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کردم  یمعق بدمن حسش م یفقط ذلت بود که تو و  

 

  دی هامون لک ااتق و پر کرده بود و اکرن تند تند داخمل تلمبه م انهل

 

   یارضا شد یظیدو ابمه اب آ ه غل  هر

ی دیکناره مه دراز کش   و  

 

: دیآ غومش کش   به  

من   ی+ممنومن اانر  

دمل تنگت بود   حسایب  

عطر تنت نفسم  یتنگ شده بود برا دمل  

 

آ غوش پر از ارامشش خودمو حبس کردم  یگونه اش اکش ت و تو یرو یا بوسه  
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مک مک کناره مه خوامبون برد...   و  
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شدم دارینرگس خانوم از خواب ب  یصدا زدن ها اب  

 

 +عروس گمل؟ 

  پرسم؟

  ؟نیش داریب  نیخوایمن 

ها!  شهی م  رید ون،ری ب  یبر دیخر   یبرا دیاب  

 

 یرو یلبام نشست و بوسه ا یرو یروز معرم بشه لبخند نیفردا قراره هبرت  نکهی ا  یاور دای اب

اکرن زدم یلبا  

 

 _اکرن؟ 

 عشقم؟
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   دمیکش   جانیاز ه  یغیدمل تکون خورد که ج یتو ییی دفعهی

 

شد  یخ میجاش ن یتو دهیترس   اکرن  

  شده؟ی _چ 

  ؟خویب هلن

 

شمکم یو گذاش ت رو دمیکش   دستشو  

تکون خورد:  کهید کبارهی که  

   ؟ینیبی اکرن م  ی+وا

  خوره؟یکه تکون م کینیم حس
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:  دیو دمل لرز دمیچشامش د یو تو خوحشایل برق  

زم ی_عز   

گهیابابش فندوق،  خوحشاهل د شیکرده اومده پ حس  

 

و بغلش کردم:  دمی خند  

زدمل ی+اومن مثل ما خوحشاهل عز   

 

مکرم حرکت داد  یو نوازش وار رو دستش  

: دیو کنار زد و گردمن و بو کش   موهام  

! دهیهبشت م ی_بو  

 

به گردنش زدم و پا به فرار گذاش ت به مست محوم یگاز  

هبم برسه در و بس ت:  نکهی از ا  قبل  
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  یدیرس   ری+عا عا اکرن خان د

 

   ی_شانس اورد

دس ت هبت نرسه   مگه  

 

گرفته بود  خندم  

هام کردم:   ریو ابز کردم و اروم اروم رشوع به در اوردن لباس ز  در  

  ؟کینیم اکری+جــ.ــون دستت هبم برسه چ

   ؟یریگاز بگ یخوایم توام

 

ابال و اومن دست برد مست لباساش:   دیابروش پر  یات هی  

عروسک  ادیم شیپ یچ مینی_ات بب   
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مست و...  دیدو   

 

💖💖 

💖💖💖 

 

💖💖💖💖💖 

💖💖💖💖 

💖💖💖 

💖💖 

#prt120 

�� ی#لب_اانر  
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بغلش گرفت و بلندم کرد:  یفرار کمن منو تو نکهی مست و قبل از ا دیدو   

 _کجا کجا خانــــوم؟

 

و پر از اب کرد گذاش ت داخل و خودمش پشت رسم نشست:   وان  

ی شی +از فردا خانوم خودم م   

   یش ی خونه ام م  خانوم

   یشی چبم م  مادره

 

: شدی دمل اب م  یقند تو  اورد،یکه به زبون م تک تک لکامیت اب  

اتج رسم  یشی _توام از فردا م   

میمرد زندگ  نیو اخر  نیاول یشی م   

فندومق  یاباب یشی م   
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کرد:   پوست رسد مکرم خایل یگردمن زد و نفس داغشو رو یرو یا بوسه  

 _دوستت دارم

 

 +ممن دوستت دارم

 

  دمیکش   فیجام بلند شدم و بدنش و هراه نوازش هام ل  از

   دمایدوابره اکر دستت م ی_نکن خانوم

 

و خنده هامون پر شده بود   شویخ یحامم از صدا یفصا لک  

بود  ت ی از حس ارامش و امن  پر  

بودن!  نجای ا  

. میمرد زندگ  کناره  
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  یحوهل از حامم خارج شد دیو بعد از پوش    میگرفت یدوش خمترص طنت،ی ش   یاز لک بعد

 

و برام ابفت   دیو سشوار کش   موهام  

برام لباس اماده کرد و مکک کرد ات بپومش حیت  

 

برداشت و به دس ت داد:  شیارا یم یرو از جلو یتن کرد و رژ قرمز لباس اسپریت خودمش  

   یهون هلن شاد و رسخوش گذش ته بش خوادی+دمل م

من  یاانر لب   

 

:  دمیکش   یقلوه ا  یلبا یرو دانهیق دستش گرفت و یب زا  

بود جان دمل  نیاب تو بود و مغگ شهی _مگه م   

 

خانوم در ااتق و زد و داخل شد:   نرگس  
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 _به به 

دمل   یزایعز   

نیخوش بخت بش انشالل   

 

   یدو بغلش کرد هر

 

: دمیبوس   دستشو  

ن یکرد ت یترب  خویب نی_شام پرس به ا  

مادر جان...   شمی کنارش خوش بخت م  حامت  

 

 

💖💖 
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لباش نشوند و مست در ااتق رفت:   یرو  یا خنده  

 _من اماده ام پرسم 

   دامونیرس وقت خر  یکه بر نیصدام کن ونری ب نیاومد

. شهی م  کیداره اتر  هوا  
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و به گردنش و مچ دستش زد و بعد از بسنت  ش یشگی تکون داد و عطر تلخ ه  یرس اکرن

رفت عسیل یساعت و دس تبندش مست م  

 

اورد و ابزش کرد  ونری ب کشو عسیل یرو از تو یا جعبه  

 

گردنبند نیخوشگهل ا یلیاکرن خ ی+وا  

 

زد و مست اومد و دور گردمن صافش کرد و قفلش و بست:  یچشمک  

ست ی ن  بای صاحبش که ز  ی+به اندازه   

 

 

هام فرس تادم هیبه ر  قیبس ت عطرشو مع  چشاممو  

به روش زدم  یلبخند گرم و  
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بود  امکیگدنبند به شلک پ  پالک  

   ؟ابزش کین یخوای_من 

 

!؟  شهی به گدنبند انداخت مگه ابز م  ینگاه  

 

اورد و داد دس ت  ونری از توش ب یدستش گرفت و ابزش کرد و برگه ا یو تو پالک  

 

کردم   ابزش  

نوش ته شده بود:   توش  

از طرف پدر و فندوق"   ،ی"ما دوستت دار  

 

چشامم داش ته ابمش  یرو کنرتیل نکهی چشامم مجع شد و بدون ا  یتو اشک  

از اشک بود  سیگونه هام حرارت گرفته بود و خ دایشوق ز از  
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ممنومن اکرن  یلی+خ  

  یکه کنارم ممنون

عشق من   که هس یت مریس  

 

دادم یو فشارش م دمشیبه آ غوش کش   حممک  

اطرامفون نباشه!  چکیسیه  گهیبغمل ابشه و د یتو نطوری ه  شهی ه  شدی م  اکش  

 

ت شصتش اشاکمو پاک کرد  گومن اکشت و اب انگش یرو یخودش جدام کرد و بوسه ا از  

 

پالک گذاشت و درشو بست  یتو اکغذو  

   یمردونش گرفت و از ااتق خارج شد یدس تا یمچ دس ت و تو بعدم
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عشقم...  ی_بر  
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می گرفت شیپهل ها رو به مست سالن در پ راه  

 

: میمادرشو صدا زد ات زودتر حرکت کن و  

 +مادرجان؟ 

   یبر ایب  زودتر

یمنتظر نیتو ماش ما  

 

ااتق اومد:   یاز تو صداش  

نی_اومدم مادر بر   

 

می رفت نیو مست ماش یشد اطیح وارد  

 



491 

و برام ابز کرد:  نیدر ماش اکرن  

خانومم  دیی+بفرما  

 

سوار شدم یزیو اب لبخند ر  دمیبه شمکم کش   دس یت  

 

در مست راننده رو ابز کرد و سوار شد  خودمش  

زد و کولر رو روشن کرد  اس تارت  

 

اب عشوه صدا زدم:   امسشو  

 +کــــارن جونــم؟  

 

کرد:  مکیصورتش و نزد  یو مک دیابروش ابال پر  یات هی  

 _جـــون اکرن؟  
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وروجک؟   یخوایم یچ  

 

فشار دادم:  یلپم گذاش ت و مک یو رو انگش ت  

 +دمل تنگ شد خب 

!  خوامیم بــوس  

 

گومن زد  یرو یبوسه ا دیکرد و هزمان که لپم و کش   یا خنده  

 

لبام خارج شد   نیاز ب  یبالفاصهل گاز گرفت که آ خ اروم بعدش  

 

کردم:  یبه مستش رفت و امخ یغره ا چشم  

بود آ قــا؟!  یچه اکر نی+ا  
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ابال انداخت:   یا شونه  

 _خب ممن دمل تنگ شده بود 

 

منو در اورد و اب انگشتش لپشو فشار داد یادا  

 

منتای +اکرن م  

 

لب زد :  یساختگ یچبه ها زبونشو در اورد اب امخ مثل  

    ؟ینکرد دای_دست بزمن پ 

نبودما...   شت ی وقت پ  چند  
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رد و بدل نشد   منونی ب  حریف گهیاز اومدن مادرش د بعد  
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خانوم در مست عقب ابز کرد و نشست  نرگس  

 

برد و حرکت کرد  ونری ب اطیو از ح نیمطمعن شد هه اماده ان، ماش نکعی مه بعد از ا اکرن  

 

 که پر از طال فرویش یدیرس   یکیساعت بعد به پاساژ ش   کیبود حدود  نیس نگ کیتراف  چون

!  ننی رس م نجای بود و مشخص بود که فقط پودلارا به ا  

 

یشد ادهیپ  یو پارک کرد و هگ نیپارک مناسب،  اکرن ماش یکردن جا دایاز پ  بعد  

 

ازمون جدا شد ات به تلفنش جواب بده   یدیزنگ خورد و اب گفنت ببخش   لشیخانوم مواب نرگس  

 

:  میرفت طالفرویش  نیاول نیرت یدس ت و گرفت و به مست و  اکرن  

 +عشقم به فکر پولش نباش  

انتخاب کن  فقط   



496 

 

دوخت  نیرت یزدم و نگاهو به و  یاروم لبخند  

 

   ادیات مادرت مه ب  می_هبرته صرب کن

زم یبده عز  ینظر هی اومن  

 

تکون داد:  یرس  

 +قربون تو عروس گل برم من  

 

حواهل ابزوش کردم:  یگرفت از حرفش و مشت اروم خندم  

؟!  کین ی_مسخره م  

 

: دیکرد که مادرش رس    ینچ چن  
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 +رشمنده من تلفمن زنگ خورد واجب بود 

 

 _دمشنت رشمنده مادر

 

  میرفت یو جلو م  یکرد یهارو نگاه م نیرت یو  یکی یکی

 

بود چشمم و گرفت،  به اکرن و مادرش نشون دادم:   بای مه ز   یلیست انگشرت که خ هی  

خوشگهل مگه نه؟   یلیخ  ه؟ی+نظرتون چ  

 

  دیکرد"_اخه حامت اب یکرد اما مادرش انگار حواسش نبود و اب خودش حصبت م دییحرمفو ات اکرن

طالفروش...! "   نیه شیپ انیب   

 

: دمیکردم مستش و مشکوک پرس   رو  

مادر جان؟   نیگفت یی+چ  
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چشامم نگاه کرد و رسشو به چپ و راست تکون داد:   یشده تو هول  

نگفت  یی_نه... نه... چ  

!!؟... میکن  تشمیق  یبر هبرته  
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یو سالم کرد یشد طالفرویش وارد  

زد:  نرگس خانوم  چشامش بریق دنیفروش نده جواب سالممون رو داد اما اب د مرد  

 

 +به به نرگس خانوم 

  نطرفای ا از

! یاز ما کرد یدای  

 

رو کرد مست مادرش:  اکرن  

! ش؟یش ناسی اقا رو م  نی_مادر تو ا  
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خانوم رسشو به چپ و راست تکون داد:   نرگس  

 +نه پرسم حامت اشتباه گرفته! 

 

رسشو تکون داد رو به مرد فروش نده گفت:   اکرن  

اقا   نی_حامت اشتباه گرفت   

 

:  دیخند مرد  

اومدن و بعد از گول زدن من   نجای +نه پرس جان مگه چندات نرگس ات حاال ا  

و رفنت!  دنیکش   راهشونو  

 

زد:  دایمستش و موهاش و تو مشتش گرفت و فر دینرگس خانوم دو  دنیاب د یخانوم دفعهی  

شده چرا؟  ها؟    داتیپ  نجای هـــ.ــرزه تو دوابره ا ی کهی_زن   
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   یگش نه موند دوابره

اره؟  شوهر منو از راه به در کین یاومد  

!  مسریم حسابتو  

 

:  نهی م دایبه شوهرش فر رو  

  ریام سی_زودابش زنگ بزن به پل

! زودابش  

 

کردم دست اون خانوم و از موهاش ازاد کمن:   یم  یو من سع دی م غیخانوم ج نرگس  

  میکنیحصبت م  نی+خانوم لطفا اروم ابش

سوتفامه شده   حامت  

  نیاروم ابش لطفا
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: دمیکش   یغ یبرخورد کردم و از درد ج واریمنو هول داد عقب که به د دفعهی  

 +آ خ... دمل...  

 

مست من دیزد و دو  یدایفر اکرن  

 

 +بسه!  

  ؟خویب هلن

هوم؟  زم؟یعز  کنهیدرد م  کجات  

   رس تانامیب ربمت یم الان

کن!...  صرب  

 

💖💖 
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مه فشار دادم:   یاکرن راحت بشه، چشامم و رو الیخ نکهی ا یدردم اروم شد و برا یمک  

 _نگران نباش عشقم  

روبه راهه یچ هه  
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اول به مادرت برس.  لطفا  

 

دس تام زد:  یرو یا بوسه  

 +تو فقط خوب ابش، ابشه؟ 

شد صدام کن  یهرچ  

 

و رفت مست مادرش طالفرویش یتو صندیل یرو نشوندم  

 

خواست اروم بشه  یاون زن دلش من انگار  

زدن بود   غیهش در حال ج و  

 

بکنه اخه؟!   یاکر نیمادر اکرن هچ دیاب چرا  

وسط مشلک داشت!  نیا ییی  
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و رو به فندوق گفت:   دمیکش   یاه  

خراب شد؟ یامش مبون چجور ماماین یدی+د  

  یدیرس    یاگه منو پدرت اب ارامش به مه م شدی م  یچ

!یدردرس چیو بدون ه  یعاد یلیخ  

 

:  د یلرز یامسش که اومد وسط تمن مک یمادره اکرن توهجمو جلب کرد،  پا یصدا  

بکمن  ناکروی _اون دامون ازم خواس ته بود ا  

کرد  دمیکرد، هتد جمبورم  

اکرن.  س تی ن  ناکرهی من ا خبدا  

 

فرس تاد ونری به موهاش زد و نفسش و پر حرص ب یچنگ اکرن  

من خس ته شده بود  مرد  
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بود  تهخی اعصابش به مه ر  حسایب  

مشالکت کنارش ابمش  یتو دیاب من  

 

فشار دادم:   یدس ت گرفت و مک یاز جام بلند شدم و خودم وبه اکرن رسوندم و دستشو تو اروم  

زم ی+اروم ابش عز   

خب؟   میکن یحلش م ابمه   

 

زد و روبه اون اقا لب زد:   یخس ته ا لبخند  

دم ی_هرچقدر پول ازت گرفته رو هبت پس م  

 

در اورد و مستش گرفت:   یچک یبرگه  و  

.  سی_بنو   

ست مه به مبلغ اضافه کن  یمضن اون انگشرت ها در  
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خوشش اومده بود...  خانومم  

 

💖💖 

💖💖💖 

 

💖💖💖💖💖 

💖💖💖💖 

💖💖💖 

💖💖 

#prt126 

�� ی#لب_اانر  
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شد  یخراب م دیروز عقدمون بود و نبا فردا  

 

روزمون بگذره که اب انراحیت شدی ابعث م  ییچ دینبا  

 

 یدستش نگاه م یکه پر از طمع و ذوق بود به چک تو یبه اون مرد انداخت که اب نگاه ینگاه

 کرد  

 

که فقط خودش بش نوه گفت:  یگوش اکرن طور دم  

! ؟یچ سهی بنو  یدایاگه مبلغ ز _ویل  

 

به چپ و راست تکون داد:  رسشو  

ش راحت بش  ست ی +همم ن  هیاکف  ،میفقط از رشر  

 

امضا زد و دستش داد:   حریف چیرا که نوشت،  اکرن بدون ه  مبلغ  
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ابنک   یبرب توینی _فردا م   

 

که مادرمش پشت   یخارج شد از برداشنت انگشرت ها دس ت و گرفت و از طالفرویش بعد

 رسمون اومد 

 

که اکرن مست خونه رفت   یشد نیسواره ماش حریف چیه  بدون  

 

   دمیترس   یسکوت م  نیزد و من از ا  یمن حریف چکیسیراه ه  نیب

ادیبوجود ن  یمشلک دوارمیام  

 

 ینگاه کردم که بدون دقدقه م یبه مردم نیماش ی شهی دادم و از پشت ش  هیتک شهی و به ش  رسم

و شاد بودن دنی خند  

اندازه مغ و درد بود!  نیبه ا ایدن  نیسهم ما از ا چرا  
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  دمیکش   یمه گذاش ت و آ ه یو رو چشامم

 

رخ جذابش   میدستش گذاش ت و به ن یپام حس کردم،  دس ت و رو یدس تاش و که رو یگرم

 چشم دوخت: 

  ؟_خویب

 

و به  دمیکش   یآ روم  غیپدال گاز فشار داد که ج یرسشو تکون داد و دوابره پاشو رو فقط 

دادم هیتک صندیل پش یت  

 

!؟ دمیبود که من پرس   چه سوایل نیا  

که انخوشه  معلومه  

که درد داره قلبش.  معلومه  

 

:  دیشده غر  دی لک  یروش چشم دوخته بود اب دندون ها شیپ ابونیکه به خ هونطور  
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که نکشمت عوض  کمنیدارم خودمو کنرتل م یلی+خ  

 

دور فرمان مشت شد و لرز به دل من افتاد   انگش تاش  

خودت مواظبش ابش  ایخدا  

! رتمسیم من  

شد!  یبه دمل افتاده بود و نفسم داشت تنگ م یدیشد دلشوره  

 

 _اک... اکرن... نگه دار... لطفا. 
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س تاد ی ها ا  کیالست  غیج یاب صدا نیکه ماش دیارومم به گوشش رس   یزمزمه  انگار  

 

  دیاز اکرن مادرش در مست من و ابز کرد و حاملو پرس   زودتر

 

کنارش زد:  بای اکرن خودشو هبم رسوند و تقر  اما  

شو عشقم   ادهی+پ   
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.  یهوا خبور مکی ایب   

 

شدم که عقب رفت و  هری مادرش خ نیمغگ یاز رفتار اکرن نسبت به مادرش به چهره  دخلور

شدم زمزمه وار لب زدم:  ادهیپ   

 +اکرن رفتارت اشتباه....  

 

ادامه بدم:   نزاشت   

آ رومم کین توینی هلن... فقط تو م  می_الان عصب  

 

به جاده اشاره کرد:  و  

  ؟می+قدم بزن

 

 _پس مادرت؟  
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گرفت شیاده رو در پنگفت و راه ج ییچ  

شدم! شیخال یمن مات جا و  

 

ول کرد و رفت؟!  منو بدون حریف اون  

کرد  یمنطق رفتار م یب چقدر  

 

م ری افتاد و بگ یگومن م یکه رو یقطره اشک یگرفت و نتونس ت جلو بغضم  

 

کف دست صورمت و پاک کردم و   اب  

 

تکون داد  دییدنبال اکرن و اومن رسشو به ات مری تونس ت به مادرش اشاره کمن که م فقط   

 

گرفت  شیاروم و ان مطمعمن رو پشت رسه اکرن در پ یها قدم  
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شدن،   یکه تند برداش ته م نشیخشمگ  یو فقط پشت رسش و به قدم ها شدمی من  کشینزد

بودم! هری خ  

 

 یو تو شیبدون منطق و عصب یرو نیبودم و اون داشت ا دهی حال ند نیبه حال اکرن و اب ا ات

د یکوب  یصورمت م  

 

خشم ابعث قاتل شدنش بشه  نیخواست ا یمن دمل  

!  منیو بب  رانگرشیو  یچهره  نیا خواس تیمن   

من و ارامشش شده بود الیخ اندازه یب یب اون  

 

بدتر نشه...  نیحاملون از ا دوارمیام  
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هبش رسوندم و دستش و گرفت : خودمو  

دفعه؟ ی شدی _اکرن چ   
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کرد  یم شرتی اضطرامب و ب  نینداد و ا جوایب  

: یدور شده بود نیماش از  

 _اکرن مادرت تهناست! 

 

:  می نشست کتامیاز ن  یکی یو رو یبود ، واردش شد ای کینزد نیپارک ه هی  

! ؟بزین حریف یخوا ی_اکرن من  

 

شد:   هری و به روبروش خ دیبه موهاش کش   دس یت الکفه  

!  یلیخس ته ام هلن،  خ یلی+خ  

.ست ی خوش ن  حامل  

 

شونش گذاش ت:   یو دور گردنش حلقه کردم و رسم و رو  دس ت  
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 _اکرن فردا روز ماست

  میس ری به خواس متون م یدار ابالخره

خودتو بد نکن لطفا حال  

  یقراره پدر بش تو

خراب کنه ندمونوی فکر نکن که ا ی...  لطفا به اجنام دادن اکرلطفا  

   یو از دست بد یکه الان که دار یارامش نیخوام ا یمن من

!لطفا  

 

: دیبه روم پاش   ینوازش کرد و لبخند خس ته ا گومنو  

مامان مه تهناست   ی+پاشو بر  

برسومن خونه   شامرو  

 

!  ؟یچ عینی_  
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  ؟یبر ییخوایم ییجا مگه

 

بکنه گفت:  یاکر نکهی ترس ا از  

! دمیمن..  منکه لباس خنر  _ویل  

.  یخبر یابمه بر دیاب  

 

و گفت:  دیکش   لپمو  

دم  سهری فردا اول صبح م نیرو برات سفارش دادم،  ه بپویش دیکه اب  + من قبال اون لبایس

 خونه. 

 

! رتسوندیاون چشام منو م یو برق تو دی شب برق م یکیاتر  یتو چشامش  

 

به دمل جهوم اورده بود  یبیع  یدل شوره  شدم ویل یاز حرفش خوحشال م دیالان اب من  

 



520 

.  میرفت نیزدم و ابمه به طرف ماش یانچار لبخند به  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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   یشد نیماش کینزد ات
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و بغلش کرد:   س تادی اکرن ا یخودشو هبمون رسوند و جلو  دمنون،یاب د مادرش  

پرسم؟  +خویب  

   ؟یکه منو نگران کرد خبدا

  ؟یتخیهبم ر  دفعهی چرا

من...   خبدا  

 

نزاشت ادامه بده و از خودش جداش کرد و دستش و گرفت:   اکرن  

مامان  دومنی_م  

پست ابشه تونهی اون دامون چقدر م  دومنیم  

س ت ی از تو انراحت ن  من  

خسمتونه!   یروزا یهه  نای امشب پا ویل  

 

جا سکوت شد و نگاه منو مادرش هبم گره خورد  هه  
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کمن  اکری چ  دیاب دونس تیبه دمل افتاده بود و من  دلشوره  

روشن شده بود و برق   ،یبعد از اوهنمه گرفتگ دفعهیاکرن بود که  یوسط فقط چشام نیا و

! دی م  

 

خودت رمح کن.  ایخدا  

 

مینشست یو هگ میرفت نیطرف ماش به  

مری خونه و م سومنری _خب خانوما من شام رو م  

اکر دارم!  ییجا  

 

لب ابز کردم:  مضطرب  

نرو  ییجا رتمسی+اکرن من م  

و خونه مبون لطفا   امشب   

من!   شیپ  
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زد:   یشخندی تکون داد و ن  رسشو  

 _نه عشقم گفت که اکر دارم 

. گردمینباش،  زود بر م نگران  

 

 شیراض مینتونست چکدومیپا داشت و ه  هیمرغش  نره ویل ییکنه جا شیراض خواست یم مادرمش

  میکن

 

:  س تادی به طرف خونه روند و مقابل در خونه ا دایرسعت ز اب  

یدیرس   دیی_بفرما  

 

گومن اکشت و به خونه اشاره کرد:  یرو یا بوسه  

گردم یخونه من زود برم نی+بر   
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  دمیشن ی زمزمه کردم که خودمم بزور م  یاروم ی ابشه

   یشد ادهیپ  نیاز ماش و

ازمون دور شد!...   یدایو قبل از وارد شدمنون،  اکرن اب رسعت ز میدر خونه رفت مست   

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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که اکرن رفته بود ،  ساعت ها گذش ته بود   یموقع از  

ازش نبود   یشب شده بود و خرب یها همین   

 

زدم و شامرشو گرفت:  لیبه مواب یاوردن جان،  چنگ دایبه  اب  

 _خاموش بود. 

!  لعنیت  

 

  دی شور م حسایب دمل

قصد جون دامون و کرده!   نکنه  

! یخراب نکنه اب اکره اشتباه ونومیزندگ   

 

من غلط ابشن   یفکرا  ایخدا  
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خودت رمح کن!  ایخدا  

خوامیکناره اکرن م ومیزندگ  من  

دود بشن و برن هوا  هامایرو یاب اکره اشتباه نکنه  

 

شدن   یگونه هام جار یاشاکم داش ته ابمش،  رو یرو کنرتیل نکهی ا  بدون  

خورد  یتکون م فندومق  

اومن دلشوره گرفته بود و حال بدم و حس کرده بود   حامت  

 

دس ت تکون خورد:   ریکه ز  دمیشمکم کش   یرو دس یت  

 _قربونت برم فندوق مامان 

برسه   نایبه پا کن امشب به خویب دعا  

نکنه  یکن ابابت اکره اشتباه دعا  
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لبام نقش بست  یرو جوین زد که لبخند یب یلگد دوابره  

 

ختت بلند شدم و اشاکم و اب دس امتل پاک کردم و از ااتق خارج شدم   یرو از  

تش من شده بود حسایب  

 

  دمیرو ند کیس چیبرگش ت ه   وقیت کردم ویل یو حس م نفری نگاه  ینیس نگ

 

   ینیپرت شدم جلو و از پهل ها افتادم پا  دفعهی که   ینیراه پهل شدم و خواس ت برم پا کینزد

 

  ادیرس چبم ن  ییو سپر شمکم کردم ات بال دس ت

 

اتر  یکردم و چشامم مک یتک تک اس تخوان هام حس م یدرد و تو دمیپهل ها که رس   ینیپا به

ه ی بود و درست مشخص نبود ک  س تادهی ا یاب رو بند مشک نفری پهل  یشده بود،  ابال   
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نتونس ت و چشامم و از درد مکرم بس ت...  از جام بلند بشم ویل خواس تیم  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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کجا رفت   حیت دمیشد و نفهم  ب یغ  کبارهیادم به  اون  
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خانوم صدا زدم:  نرگس  

نرگس خانوم؟  -  

 

   دمیاز درد کش   یغینداد که بلند تر صداش زدم و ج جوایب

 

خودشو هبم رسوند:  همیمن رساس   دنیو بدفعه اب د  ونری خواب الود از ااتقش اومد ب یچهره ا اب  

   ؟دخرتم خویب شدهی چ -

 

زمزمه کردم:   حایل یب اب  

درد دارم-  

 

داد یاکرن و گرفت اما جواب من یمبل و مست تلفن رفت، شامره   یرو نشوندم  



530 

نشست و مکرم و ماساژ داد:   شمی اومد پ    

بکش   قیاروم ابش دخرتم،  نفس مع -  

 

مه گذاش ت  یتکون دادم و چشامم و رو یرس  

نشه.  شیی چبم چ ایخدا  

 

اب داد دس ت :   وانیل  هیاشپزخونه مسکن اورد و اب  یاز تو عیرس   

ات دردت اروم بشه   زمیخبور عز -  

رس تانامیب  یکه بر ست ی ن  نیموقع اس و ماش رید الان  

 

تکون دادم و مسکن و خوردم:   یرس  

ابشه مادر جون  -  

   شمی خوب م  ست ی ن  ییچ
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اد یرس چبم ن  ییبال دوارمیام فقط   

 

تکون داد:  رسشو  

تولکت به خدا    شه،ی من  شیی نه گمل چ-  

راحت.  الت یخ  

 

از جام بلند مش اما نتونس ت،  انگار جون از پاهام رفته بود  خواس تیو م دمیکش   یآ ه  

و گرفت و مکک کرد بلند مش:  دس ت  

؟  یبر یخوایکجا م-  

 

پهل ها اشاره کردم:   به  

  شمی دراز بکشم هبرت م  مک ی  شم،ی برم ااتق ممنونتون م  نیاگه مکک کن -
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  میزمزمه کرد و ابمه به طرف ااتق مشرتک منو اکرن رفت یا ابشه

... ادیزودتر ب  اکش  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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تمن صاف کرد از ااتق خارج شد  یاز اببت حامل مطمعن شد و پتو رو رو الشیخ نکهی از ا بعد  

 

اون ادم بود!   شیفکرم پ ی هه  

بود که قصد جون من و چبم و کرده بود؟!  یک عینی  

 

وارد خونه شده بود!   چطور  

براش درو ابز کرده بود؟!   کیس  

خانوم؟!   نرگس  

نداره.   اماکن  

خونه نبود!  یتو یا گهیکس د ویل  

شده بودم. جیلک گ  به  
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. دمیهپلو دراز کش   یزدم و رو چریخ اروم  

 

بلند شد  میگوش  امکی پ  یصدا  

برداش ت  عسیل یرو از رو جلو و گویش دمیکش   خودمو  

و ابز کردم:  امشیبود،  پ  صدف  

سالم عروس خانومه خوشگل  -  

ت مین ی ب  یحمظر م یتو فردا  

 

دردامو فراموش کردم.   لبام نشست و به لک اتفاقات امشب و حیت یرو یلبخند  

کردم:   پ یات براش  

عقد خودت دلرب.   شالل ی ا-  

 

د یبوسه فرس تاد و حاملو پرس   ویجمیا  
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  دمیگفنت خومب اکتفا کردم و حال خانواده رو پرس   به

راحت تر کرد املویگفت حال هه خوبه و خ اومن  

 

  میاکر داشت یلک فردا

  یکرد یاز مه خداحافظ ریاب گفنت شب خب  پس

 

جواب موندم  اما ابزم یب مری اب اکرن متاس بگ گهید کباریکردم قبل خواب  یسع  

 

مه گذاش ت  یو چشاممو رو دمیکش   یقیمع  نفس  

ابش.  ونمیخودت مواظب زندگ  ایخدا  

 

کردم  میابلشت تنظ یگذاش ت و رسم و رو عسیل یرو دوابره رو گویش  
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جز انتظار نداش ت   یراه  

  ایزودتر ب  اکرن

اخه!   رفیت کجا  

جاست...  نیخواب هبرت  یکه بغل گرم تو برا دوینیم  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 

#prt133 
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چشم ابز کردم ییاب حس عطر تلخ آ ش نا صبح  

جذاب اکرن،  چشم تو چشم شدم  یاب چشام و  

 

و اب ذوق خودمو تو آ غوشش انداخت:   دیبه لک از رسم پر  خواب  

تو آ خه.  یفداتشم کجا بود-  

 

زد و دس تاشو دورم حلقه کرد:  یمردونه ا لبخند  

خدانکنه. -  

زدمل یفدات عز  من  

کجا بودم  نکهی ا  اهلیخ ی ب  حاال   
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دارم برات  زیسوپرا  

 

دس ت:  یجام نشس ت و دستشو گرفت تو رسه  

   یزیچه سوپرا-

 

پشت رسم اشاره کرد :  به  

. امشب بپویش دی که اب لبایس-  

 

مونده بود:  هری روبروم چشامم خ یبای ز  دیسف لباس جملیس دنیبه عقب برگش ت و اب د عیرس   

قش نگه اکرن یلیخ-  

 

هاش و دامنش خوشگل تر شده بود  نیآ س ت یرو  زیر  یلباس تور بود و اب گل ها یها نیآ س ت  

اکر شده بود   نشیس   یرو و  
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خوشگل بود.  یلیساده بودن،  خ نیع در  

 

اکرن مستش برگش ت:   یصدا اب  

. شهی م  بای تن تو ز  یالبته تو-  

 

: دمیبه روش پاش   یقیمع  لبخند  

من.   ی قهیقربونت برم من خوش سل -  

 

زد:  یچشمک  

نکن انقدر.  یدلرب-  

! خورمتایم  

 

ااتق انداخت و درو بس ت:   یتو ییدسشو یزدم و خودم و تو یا قهقه  
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ام!   مگه من خوردین-  

 

:  دیبه در زد و متعجب پرس   یا تقه  

خورن؟!  یمگه اانرو من-  

 

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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داد.  و جاشو به نگراین دیلبام پر کش   یخنده از رو شب ی اتفاقات د  یاور  دایاب  دفعهی  

 

:  س تادم ی اکرن ا یو روبرو ونری زدم ب ییاز دسشو عیرس   

افتاد.   اتفایق هی  شب ی اکرن د-  

خب؟!   رس تانامیب  یبر دیاب  

شو لطفا نگرامن.   اماده  

 

کنار برم گرفت:   نکهی شد و مچ دس ت و قبل از ا قیچشامم دق  تو  

.  منیهلن؟ بگو بب شدی چ -  
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انداخت:   ینیو پا رسم  

از پهل ها افتادم !  -  

هومل داد.  یکی عینی.. عینی  

 

به موهاش زد:   یشده بو، چنگ عصباین  

بود هلن که هولت داد؟  ها؟   یک-  

بود ات من...  یک  

 

مجلشو ادامه بده:  نزاش ت  

حرفا رو متوم کن  نیفعال ا-  

. میاز سالمت چبه مطمعن بش   دیاب  
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در  ،راهشو مست خرویج ،یرنگ  یلباس اسپرت مشک دنیبه موهاش زد و بعد از پوش   یچنگ

رفنت گفت:   ونری گرفت و قبل از ب شیپ  

.  ایزود ب -  

 

درو پشت رسش بست.  و  

 

  و موهام و دم اس یب دمیرنگ پوش   یسارافن مشک هی یرنگم و رو یمانتو جلو ابز مشک  عیرس 

رسم مرتب کردم و از ااتق خارج شدم.  یرو رو یرنگ  یبس ت و شال مشک  

 

 دایداشت فر   ومد،یپهل م یحصبت کردنش اب مادرش ات ابال  یکه صدا ونری ااتق اومدم ب  از

: دی م  

. نهی داد م  چارهینداره که رس اون ب  یناهمادرش گ -  

 

:  س تادمی رسوندم و کناره اکرن ا ینیپهل ها اروم اروم خودمو به پا از  

اروم ابش.  زمیعز -  
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نداره  یریکه تقص مادرت  

خشمتو کنرتل کن  لطفا  

چبه اس فقط. هیهمم سالمت  الان  

 

مشت شده سالن  یفقط اب دس تا بودنش بود ویل صورتش بود نشون از عصیب یکه رو یامخ

 و ترک کرد... 

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 
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که از سالن خارج شد رو به مادرش کردم:  اکرن  

خوام یمن از طرف اکرن عذر م-  

بود.   فقط عصیب اون  

 

زد:   تکون داد و لبخند همربوین رسشو  

راحت ابشه جامن   الت یخ-  

بود پرس خباطر فندوقش عصیب نیا  

داره  حق  
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. ونهیچبش درم یپا  

 

رفت:   اطی تکون دادم و مست ح یرس  

فعال خداحافظ مادر جون. -  

ابشه.  فتادهیچبه ن  یبرا  اتفایق  نیکن دعا  

 

خارج شدم.  دشیمه فشار داد و من از د  یراحت رو الت یخ به معین چشامشو  

 

قلقلک داد و ابعث شد  ته دمل و از خوحشایل یییاومن چبه رو فندق صدا کرده بود  نکهی ا از

.  اد یلبام ب  یرو یلبخند  

 

بشم:   نیدس ت و حممک گرفته بود و مکک کرد سوار ماش اطیاب احت  اکرن  

آ روم سوار شو عهل نکن  -  

ابش.   مواظب   
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کردم و حسود شدم:   یا خنده  

خباطر فندوقه اره؟   اطایاحت  نیا-  

  ؟س یتی من ن  نگران

 

غنچه کردم و چشاممو مظلوم کردم و رومو برگردوندم   لبامو  

 

کرد کیفشار داد و صورتشو نزد یدس تاشو حصار صورمت کرد و چومنو مک  که  

 

و پشت فرمون نشست:   دیزد و عقب کش   یگاز اروم لبامو  

.ینیبی لباتو غنچه نکن مامانه فندومق که بد م -  

 

انداخت    ینیخنده لمب و گاز گرفت و رسمو پا اب  
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شد گفت:   یخارج م اطی ح یکه اب دنده عقب از تو هزمان  

گفت غنچه نکن  -  

. ریکه گاز بگ نگفت  

 

 ادجیا شیشونی پ  یرو یاخام یتو ییریتغ  تونس تی من  کرد ویل یم طنت ی من ش   یمه پا  نکهی ا اب

 کمن...  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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حرکت کرد.  رس تانامیمشت شده به فرمان، به مست ب یدس تا اب  

 

و صدا زدم:  امسش  

اکرن؟ -  

 

مک کمن:   شیاز نگران یبودم بتومن مک دواریام  

لطفا اروم ابش   ست،ی ن  شیی من مطمعمن چ-  

مطمعن بشم.   خوامیفقط م من  
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شد:  هری هبم انداخت و دوابره به جلو خ ینگاه یچشم ریز   

.  ست ی ن  شی ی قبوهل چ-  

بوده؟  که هولت داده یک  یاون حـــرومـــ*ـــزاده ا ویل  

من بزاره و دستش به انموس من خبوره؟   یجرات کرده پاشو تو خونه  یک  

در افتاده!   کمن ات بفهمه اب یک اکرشیچ دومنیبوده،  م فقط بفهمم یک من  

 

شدم:  هری رخش خ  میو به ن دمیکش   یقیمع  نفس  

.  شهی درست من  ییچ ت یاب عصبان-  

.  کین یم داشی راحت پ  الت یخ  

!  منیمن خودم رسشو م  ش،ری تو بگ اصال  

 

صورتش نشست:   یاون اخامش رو ونیم یزیر  ی خنده  
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! ؟یلب اانر کینیاکرا مه م نیاز ا-  

 

ابال:   دیابروم پر  یات هی  

صرب داش ته ابش و متاشا کن آ قـــا! -  

 

زمزمه کرد و حواسش و به جاده داد  یاوهوم  

 

. یروبرو بود ی هری خ رس تانامیبه ب دنیدس تام گرفت و ات رس   یو تو دستش  

 

. ی شد ادهیپ  ،نیو بعد از پارک ماش یدیسکوت گذشت رس   یکه تو یا قهیدق  5از  بعد  

 

.  یو وارد شد میگرفت شیدرمانگاه رو در پ راه  
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از پرس تارا گفت:   یکیبه  رو  

سالم -  

ابرداره   خانومم  

.  ینیاز پهل افتاده پا  شب ی د  

. میاز سالمت چبه مطمعن بش  یخوایم  

 

جواب سالمش رو داد و به صندوق اشاره کرد:  پرس تار  

. کننیم تونییابال راهامن یطبقه  نیو بر  نیری لطفا نوبت بگ-  

 

.  میو اب اسانسور ابال رفت یکه گفت و اجنام داد  یاکر  

که به  ینشس ته بود داد یکه پشت م یو به پرس تار ت یز یو  یو برگه  یاسانسور خارج شد  از

اشاره کرد:  ااتیق  

رو اجنام بدن...   تونی و س نوگراف  انی ات دکرت ب  نیختت دراز بکش  یااتق و رو یتو نیلطفا بر -  
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✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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: س تاد ی و اکرن کنارم ا  دمیختت دراز کش   یرو  

. هیمطمعمن فندومق مثل مادرش قو -  
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تکون دادم که هزمان شد اب ورود دکرت  دییبه ات رسمو  

داد:   ییکه جوامبون و اب خورشو یکرد سالم  

بوده؟   یمشلک چ ینیخب بفرما-  

 

زودتر از من گفت:  اکرن  

.  میهست نینگران سالمت جن   ،ینیخانومم از پهل ها افتاد پا-  

 

شمکم حرکت داد.   یشمکم،  دس تگاه و رو یژل رو یمک نتخیتکون داد و بعد از ر  یرس دکرت  

 

بود که لمب به خنده ابز شد.   طنت ی نشون داده شد و در حال ش   توریمان  یرو فندومق  

 

خوش لب زد:   یاب رو دکرت  

. ست ی ن  یخداروشکر مشلک-  
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اکمال سامله.   نیماهتونه و جن 5 شام  

 

مست ما:    برگشت   

  ؟نیدونیرو م تشیجنس  -

 

:  مینگاهو به دکرت دادم که هزمان گفت  ریبه اکرن انداخت و مس ینگاه  

  ه؟یچ تشینه،  جنس  -

 

و گفت:  به خنده افتاد  دکرت  

دخرته قند عسل.   هی-  

 

دوات قلب بزرگ شده بود هیچشامم شب مطمعمن  
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:  دیو بوس   میشونی اورد و پ  کیصورتشو نزد اکرن  

ممنومن خانومم -  

. روزمو برام ساخیت نیهبرت   

.  ی رو هبم داد هیهد نیهبرت   

 

لبام نشست که دکرت از جاش بلند شد:   یرو یقیمع  لبخند  

راحت ابشه.   التونینبود،  خ یخب خداروشکر مشلک-  

. تون ی زندگ  یقدمش پر برکت ابشه برا دوارمیام  

 

که رسشو تکون داد و از ااتق خارج شد.  یکرد تشکر  

 

آ غوش گرمش فرو کردم و دم گوشش زمزمه کردم:   یاز جام بلند شدم و خودمو تو اروم  

شود... یوارد م 2 یلب اانر-  
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✨✨ 

✨✨✨ 

: یاانر لب   

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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گفت:   یشد یو هزمان که از ااتق خارج م دیکش   لپمو  
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هس ت،  قدمش به چشم.  2شامره  منتظر خوردین-  

 

   یو مست خونه حرکت کرد یخارج شد رس تانامیاز ب خوحشایل اب

. دمیرقص   یکردم و م یم به خونه اب اهنگ هخوین دنیراه اهنگ شاد پخش کردم و ات رس   یتو  

 

امشب شب عقدمونه-  

مبارک ابدا  حاال   

 

زد و رو به من گفت:  یقهقه ا اکرن  

زده ابالها.   ت یانرژ-  

 

به شونه هام دادم:  یابال انداخت و قر یا شونه  

ممکمن  هیخوحشال  نیدر هبرت  الان-  
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نداش ته ابمش.   یانرژ  دیاب چرا  

چبم کنارمه.   پدره  

سامله.  چبم  

. میس ری هبم م یدار  

هبرت اکرن؟   نای از ا یچ  

 

به مست رفت:  یگونش زدم که چشم غره ا یرو  یتر کردم و بوسه ا دایاهنگ و ز یصدا  

نکن دلرب.   طوینیش  -  

 

رقصم پرداخت.  یزدم هبش و به ادامه  یچشمک  

 

شدم :   ادهیپ  یدیخونه که رس   به  

اکرن،  صرب کن.  شگاهی ارا یمنو برب دیاب-  
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وارد خونه شدم و مادر اکرن و صدا زدم:  بدو  

مادرجون؟-  

 

و خودشو اب عهل هبم رسوند:  ونری اشپز خونه زد ب از  

شد؟ی جومن دخرتم چ -  

 

لبام نشوندم:   یرو یلبخند  

فندوق خوبه.   نکهی اول ا-  

دخرته.   نکهی ا دوم  

ها!  شهی م  رید  شگاه، ی آ را یات ابمه بر نیحاظر بش نکهی ا سوم  

 

: دیکش   یقیکرد و نفس مع  بغمل  



561 

زمیخوحشال شدم عز  یلیخ-  

 

ااتق رفت:   مست   

.  ونری ب نیایو ب  نیشام مه حاظر بش دارمیو برم ملیپس ات من وسا-  

 

تکون داد که راهو ادامه داد.   عیرس   

به خودم انداخت و از ااتق خارج شدم   نهییآ   ی تو ی،  نگاه ملیو مواب فیاز برداشنت ک  بعد  

 

نه! ایشده اوجنا  یخرب منیزنگ به صدف بزمن،  بب هی دیبه اکرن رسوندم،  اب خودمو  

 

✨✨ 

✨✨✨ 
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از متاس اب صدف و اطالع از حال و احوالشون  بعد  

ات امادمون کنه میرفت شگاهی مادره اکرن به مست ارا هراه  

خوحشال شدم از حظورشون.   یمادرم مه هراه صدف اومدن و لک هزمان  

 

   یهه حاظر بود از چند ساعیت بعد
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دور من مجع شده بودن؛   بای تقر   

 

خواهر خوشگل منو  ی:  واصدف  

برم قربونت   

 

.  زدملیعز  یکه خوش بخت بش شالل ی :  دخرت گمل هزار ماشالل،  ا مامان  

 

خوشگمل.  نیخانوم: خوش بخت بش نرگس  

 

انداخت  نهییآ   یبه خودم تو  یتشکر کردم و نگاه یلک ازشون  

بود  دهیصورمت خواب  یکه اکمال رو یمیمال  شیارا  

موهام قرار گرفته بود   یکه رو و اتیج دیتور سف و  

شده بودم.  بای کرده بودم و ز  یریتغ  حسایب  
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شدم  هری بلند شدم و به لبامس خ صندیل یرو از  

امشب بپومش.  تونس تی بود که م  لبایس ن یبود، مطمعنن هبرت  اکرن عایل ی قهیسل  واقعا  

 

دنبامل ادیاکرن متاس گرفنت ات ب  اب  

فنت ری مه هراه جان به اتالر م هیمادرم و بق و  

هوجنا.   ادی بود عاقد ب  قرار  

که برام ساخته.  ییبای واقعا قدردان زحامت اکرن هس ت و ممنومن ازش خباطر روز ز  من  

 

کردن و رفنت.   یخداحافظ هیاکرن،  بق دنیاب رس   هزمان  

 

شد و چشمش به من افتاد  شگاهی وارد ارا اکرن  

منیبب به خویب تونس تی م  نوی و ا دنی برق م چشامش  



565 

اومد:  جلوتر  

شده.  بای خانومم چقدر ز -  

 

زدم:  یلبخند  

.  زمیعز  نهیب  یم بای چشامت ز -  

 

در اورد و پشت رسم اومد ات  بشیبود و از ج  دهیکه خر  یدس تام زد و گردنبند یرو یا بوسه

 گردمن کنه:  

رفته بود  دتای نوی ا-  

 

موهام و ابال دادم ات اکرشو راحت اجنام بده یمک  

 

✨✨ 

✨✨✨ 
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ی خارج شد شگاهی تو دست مه از ارا  دست   

 

بود اما چهرش مشخص نبود   مونری از دور خ یمرد  

اکرن زدم یبه رو یابال انداخت لبخند یتوجه ابمش،  شونه ا کردم یب یسع  
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شد.  یامشب خراب م دینبا  

 

بعد مه خودش سوار شد و اس تارت زد.   من،یجلو رو ابز کرد و مکک کرد بش در  

 

مبونه یدگارایات   میانداخت ملیعکس و ف  یلک راه اب گویش یتو  

ی به اتالر اهنگ گوش داد دنیات رس   و  

 

رفت داخل.   دیکه دو  دمیآ رشام پرس دخرت خامل و د یدیرس   وقیت  

سالش بود.  5بودمش فکر کمن حدود  دهیوقت بود که ند یلیخ  

 

.دنیکش   یدر و سوت و لک م یدفعه لک همموان اومدن جلو کی  

ارشام خربشون کرده بود. حامت  
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رو داد  شهی اکرن ش   لمربداره،یکه متوجه شدم ف  ،نیماش ی شهی جلو اومد و زد به ش  یمرد

:  ینی پا  

سالم اقا اکرن گل.  -  

 ادهیعروس خانوم پ  نیو مکک کن نیبش ادهیحموطه و اول خودتون پ  یتو نیار یو ب  نیماش لطفا

 بشن. 

 

یو وارد اتالر شد یکه گفت و اجنام داد ییها اکر  

 

اتالر شد،  دم گوش اکرن لب زدم:  یفضا عاشق  

ممنون-  

 

دس ت بود رو فرشدم.  یدستش که تو و  

 

خانومم.   ،ییها نیهبرت  قیتو ال -  
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بودم از  نیتر  و من راض دی منو خانوم خودش صدا م شد وقیت یدمل اب م یقند تو لوی ک  لویک 

.ت یموقع  نیا  

 

: دمیاباب رفت و دستش و بوس   شیپ  

.  یپشت دخرتت بود شهی اباب که ه  مریس-  

.  یبرات بوده ابمش،  خوش اومد دخرت خویب دوارمیام  

 

تکون داد:  یبه روم زد و رس یلبخند  

تو دخرت گل مین-  

توعه.   من خوش بخیت قلیب یارزو  

 

به دستش زدم و مامان و صدف و بغل کردم:   یا بوسه  

دوستتون دارم.-  
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  میگرفت  ییمبل خمصوص عروس و داماد جا یرو

. یشده بود و هه منتظره عاقد بود دهیچ ییبای عقد ز  ی سفره  

 

عقد رو  یعاقد وارد اتالر شد و بعد از گرفنت ش ناس نامه ها،  خطبه  قه،یدق  15از حدود  بعد

. یشد گهیکرد و ابالخره ما مال هد یجار  

 

پخش شد.  یوسط سالن و اهنگ شاد نتخیر  غیرفت و هه اب سوت و ج عاقد  

✨✨ 

✨✨✨ 

: یاانر لب   

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 
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 یهفته،  مزه   کیمتوم شد و هنوزم که هنوزه بعد از گذشت  جشن عقدمون مه به خویب شب 

زبومنه. ریز  نشیری ش  

 

و صورمت و شس ت و بعد از بسنت موهام و عوض کردن لباسام، مست اشپزخونه قدم  دست 

شدن اکرن، صبحونه رو حاظر کمن.  داریبرداش ت ات قبل از ب   

 

رو گذاش ت دم بکشه.  ییچا  

گردو، کره و مراب ،ریپن  
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گذاش ت.   یم ینون رو رو یشده  دهیبر  یها کهیت  و  

 

اکرن به عقب   یقدم ها یش اب بدم که اب صدابرداش ت ات هب یم یخوشگلمو از رو گل

 برگش ت:  

شد.   داریخونه ابالخره ب  یآ قا -  

 

رفت:   سیو مست رسو دیکش   یا ازهیمخ   

رساغتو.  امیگرس نه ام اول صبح م یلیخ-  

 

اشاره کردم:  یابال ابال انداخت و به م یا شونه  

نوش جان کن.  ایبعدم صبحانت حاظره ب  سیاول برو رسو-  

 

چشمش:  یرو  دیداد و اروم کوب  هوا چریخ یتو دستشو  

چشم خانوم. -  
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کج کرد و رفت و من نتونس ت خندمو کنرتل کمن.   راهشو  

 

گذاش متش.    یم یو که اب دادم رو گل  

اشپزخونه خارج شدم ات مادره اکرن و صدا کمن از  

 

ارومش به گومش خورد   ی هیگر  یااتقش قدم برداش ت که صدا مست   

کنه:  یحصبت م شدم و متوجه شدم اب گویش کرتینزد  

از جومن؟    یخوایم یچ گهید-  

بزار.   راحمتون  

 

داشت؟!   اکرشیبود!؟  چ یک  
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شد و دس ت مشت شد:   خی که زد مو به تمن س   حریف اب  

عذاب  یکرد یبس نبود؟  اکر یو وارد خونه شد یخایم دیلک  یکه وادارم کرد اون ش یب-

وجودم پر بشه   یوجدان بدتر از قلب تو  

کشم و بعد مه خودم.  یروز اول تو رو م کی  ،هس یت  یا ادم عوض یلیخ تو  

 

که منو هول داد از پهل ها...!   یاون ادم عینی  

!  ؟یچ شدی م  شیی نرگس خانوم راهش داده بود تو خونه؟  اگه دخرتم چ شهی من  ابورم  

 

در بزمن وارده ااتقش   نکهی جواب بزارمش بعد بدون ا  تونس ت یب یمن  ت،خیگونه هام ر  یرو اشمک

 شدم 

 

ات اشاکشو پاک  دیبه صورتش کش   دس یت شی و بعد از قطع کردن گوش دیاز جاش پر  دفعهی

 کنه:  

...  یدخرتم چ-  
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:  دمیکه اکرن صدامو نفهمه مستش توپ  یجور اروم  

به من نگو دخرتم -  

تو رو مادر خودم دونس ت  من  

... ؟ی چ شدی م  شیی خونه؟  اگه دخرتم چ یتو یرو راهش داد  هیک  دومنیکه من  یتو اون ادم بعد  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 
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داشت اناکر کنه:  یسع  

؟!   یگ یم یفهمم تو چ یمن من-  

 

گومنو پاک کردم:  یرو اشک  

هبرته اناکر نکین-  

. دمیشن یزد  یحرف م که اب گویش یمتام حرفاتو موقع من  

 

ختت نشست و اشاکش روان شد:   یرو  

کمن یبدم خواهش م حیدخرتم بزار برات توض -  

 

صدام زد که از کنارش عقب رفت:  اکرن  
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بش نوم ییخوام چ یمن من-  

. نیانگار اکر دار  صبحونه صداتون کمن ویل یبرا اومدم  

اکرن منتظرمه.    م،ری م من  

 

از در خارج بشم اب صداش متوقف شدم:  نکهی از ا  قبل  

اکره دامون بود.  -  

 

کردم:   یهام و ماساژ دادم و انهل ا قهیشق  

پاک کنه.  میزندگ  یخدا امس حنسش و از رو-  

 

از جانبش ابمش از ااتق خارج شدم  منتظر حریف نکهی ا  بدون  

لبام نشوندم و اکرن و بغل  یرو یا یمصنوع  یو اب کف دست پاک کردم و خنده  اشاکم

 کردم: 

  ؟یمنتظر موند یلیخ-
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کرد:  یاروم ی خنده  

والا من منتظر منوندم  -  

ام منتظر بود.  معده  

 

ابزوش کردم و رسه جام نشس ت:  یحواهل  مش یت  

نزار.منتظرش  گهیپس د-  

 

یبه خوردن کرد رشوع  

زمیبر  ییشدم و بلند شدم ات چا ریاب دو سه لقمه س من  

 

  یم یرو تخیداخلشون ر  ییچا نکهی گذاش ت و بعد از ا ینیس یها و قندون رو تو اس تاکن

 گذاش ت 
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صبحونه؟   یبرا ادیمادرم من -  

ااتقش ابش!  یتو  منوقعی نداشت ا سابقه  

 

ابال انداخت:   یا شونه  

  دومنیمن -

خوره یزدم اما گفت من صداش  

 

" زمزمه کرد و از جاش بلند شد: آ هاین  

شدم. ریدستت درد نکنه خانوم،  س-  

 

هوا براش فرس تادم که مچ دس ت و گرفت:   یتو یا بوسه  

نداره دهییوالا که تو هوا فا -  
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: دمیکردم و گونه اش و بوس   یا خنده  

اش.  ینیزم منیبفرما ا-  

 

تکون داد و بغمل کرد و دم گومش زمزمه کرد:  یرس  

بود. عایل-  

 

✨✨ 
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از اشپزخونه خارج بشه لب زد:  نکهی از ا  قبل  

   امیبرم اب جان ات رشکت و ب   شمی و بعدم حاظر م  مری دوش بگ هی مری من م-

 

:  دمیتکون م یرس  

برو   زمیابشه عز -  

کمن.  یحوهل و لباساتو حاظر م امیم گهید ی قهیچند دق  ممن  

 

شدم  یمست ااتمقون و ممن مشغول مجع کردن م  رفت   

کن.  یکردم دارم زود قضاوتش م ینرگس خانوم بود،  فکر م هری هش درگ  فکرم  

از ااتقش خارج نشد.   الان حامت گرسنش بود و خباطر من حیت اون  
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گرفت اول به حرفاش گوش بدم.   میتصم  

ااتقش شدم.   یراه ،ییچا وانیل  هیو اب  دمیخملفات صبحونه رو چ ینیس کی یتو پس  

 

من متعجب شد.  حق مه داشت!.   دنیزدم که در و ابز کرد،  اب د در  

براتون صبحانه اوردم.  -  

 

انداخت:   ینیزد و رسشو پا یلبخند  

.یلطف کرد-  

 

دس ت گرفت:  یگذاش ت و دستش وتو عسیل  یرو رو ینیس  

زود قضاوتت کردم.  کمنیمن فکر م-  

.  شدهی چ  یبد حیبرام توض  خوامیم  
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زد:  بریق چشامش  

حامت.  -  

 

لبه ب ختت و خودمش کنارم نشست:  نشوندم  

شده بود،   عصیب یلیاومد،  اکرن خ شیپ نایو اون جر یانگشرت خبر یاونشب که رفته بود-

. یدیرفتارش و توام د یریحامت تغ   

قصد جون دامون و کرده بود.  داد ویل ینشون من اون  

متاس گرفت ات برگرده خونه جواب نداد.  یکه گذاشت و رفت، من هرچ مارو  

رسش داره.   یتو االیتیبودم که خ مطمعن  

تو.   یبکشومن!  به هبونه  نجای دادم دامون و به مست ا حیترج  

بکنه!  یاکر نیخبواد هچکردم اون  یهرگز فکر من ویل  

 

و ادامه داد:   ت خیگونه هاش ر  یرو اشاکش  
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. دمیخبش   یبرات دخرتم وگرنه من خودم و من ومدی بوجود ن  یخداروشکر که مشلک-  

 

زدم و بغلش کردم:   یلبخند  

مادرجان.  نی کرد شام اکره درس یت-  

گذشت.   ریکه اکرن دستش به خون الوده نشده و خب خداروشکر  

خداروشکر دخرتمم سامله.  نیانراحت نکن خودتونو  

 

تکون داد:  رسشو  

بشم.  کیبه انموسش نزد یتو مکمک کرد گمیکه به اکرن م دیصبح زنگ زده و هتد-  

  هری گی چشامشو م یاگه بفهمه خون جلو اکرن

کمن دخرتم.   اکریچ دومنیمن   

 

انداخت...   ینیو رسم و پا دمیکش   یآ ه  
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به ذهمن اومد و رو کردم مستش:  ییی دفعهی  
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  یبود ششی که پ  یاون موقع-

اش اس تفاده کرد؟  هیکه بشه عل  یاز متوجه نشد ییچ  

 

اومده ابشه برگشت مست:   دشای یییشد و انگار که   هری روبروش خ واریبه د متفکر  

دیدیش با که خواب بود اکبوس م بعیض-  

! دمیخواس ت بکشمت،  نفهم  یمن من  ایدن   گفت؛یخواب م یتو  

دخرت،  که پشتش نوش ته شده بود"لعنت به  هیااتقش بود از  یکشو یچندات عکسم تو ی حیت

" ایخالف که تو رو از من گرفت دن   

خالفش ابعث شده دست به  یاون دخرت و خودش بوده که اکرا نیب  یییاما فکر کمن  دومنیمن 

 قتل اون دخرت بزنه!

 

 

خودش!؟  یبرا گردهیچطور قتل اجنام داده و راحت م-  
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: دمیابال انداخت که پرس   یا شونه  

  ش ناسه؟ی اون دخرتو م  یخانواده  کیس-

 

:  ندازهی م  ینیپا رسشو  

فکر کمن ارش بش ناسه-  

بود!  قشیرف   

 

: شمی و از جام بلند م  کشمی م  یالکفه ا پوف  

کمن بره رس اکرش  یات اکرن و راه مری من م-  

. مری و به مالقات ارش م شمی حاظر م  بعدم  

 

: شهی از جاش بلند م  همیرساس    

   ؟یچ ادیرست ب  ییخطر انکه دخرتم اگه بال-
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   ؟یدامون لو بده چ هی اگه

 

ابز و بس ته کردم:   باری  چشاممو  

کنه.  یمن یراحت مادرجون،  اکر الت یخ-  

!ارهیرو بدست ب  یاب ارزش تر یقراره چ چون  

 

؟  یچ عینی-  

 

گرفت:   شیخروج و در پ راه  

راحت ابشه.   التونیشام خ-  

 

ااتق خارج شدم و مست پهل ها رفت و وارد ااتق خودمون شدم از  

محوم بود  یهنوز تو اکرن  
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ختت گذاش ت.  یمکد در اوردم و رو یو شلوار اتو شدشو از تو کت   

رو برداش ت و دره محوم و زدم:   حوهل  

!  ون؟ری ب ادیب  خوادیاقا اکرن من -  

نشه؟ رشید  

 

و حوهل رو از دس ت گرفت  ونری در اورد ب یاز ال  رسشو  

دمل تکون خورد  یتو یییبه عضهل هاش افتاد و  چشمم  

گونه هام داغ شد و عقب گرد کردم:  و  

   ؟یالزم دار  ییچ یلب اانر-

داخل ها؟   ییایب  یاره که اجازه دار اگه  

 

مستش رفت:   یاب شصت کنرتل کردم و چشم غره ا خندمو  

،  چبه پرو.. شد رتیزود ابش د-  
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ختت نشس ت.   لبه  

از محوم خارج شد و روبروم قرار گرفت:   دهیحوهل پوش   اکرن  
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. منیبده بب یبوس مت هی-  

 

رسمو به چپ و راست تکون دادم:  متاسف  

بسه!   طنت ی اکرن ش  -  

. گهید یش یاباب م یدار  

 

:  دمیکش   یاروم غیلمب گرفت که ج یاز گوشه  یگاز  

مگه اباب ها دل ندارن؟  -  

.مش یت  

ات من موهات و سشوار کمن، هوم؟  ینیددلار هبرته بش یاقا-  

 

شد:   مری خ نهییا  یو از تو شی ارا یم صندیل یرو نشست   

بفرما-  
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پرپشتش ات  یبه موها دمیکش   یموهاش گرفت و هزمان شونه م   یو روشن کردم و رو سشوار

.  نری حالت بگ  

 

ات اکرم متوم بشه  دیطول کش   قهیدق  5 حدود  

شد عایل-  

 

: دمیگونش اکش ت و عقب کش   یرو یا بوسه  

حاظر کمن؟   یالزم ندار ییچ-  

 

مسمت ختت:   دمیدس ت و گرفت و کش   مچ  

خانومم اسرتاحت کن -  

عشقم.  کین ینیساعته ابال پا 24پهل ها رو  نیا ست ی شمک روا ن  نیا اب  
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هبش رفت:   یغره ا چشم  

چاق اره؟  یگیبه من م عینیالان -  

 

ابال اورد:   میبه عالمت تسل دس تاشو  

من غلط بکمن!.  -  

 

شد.  میج ازشیمورد ن  لیبعد از برداشنت وسا عیرس  و  

 

زد:   دایفر بای راهرو تقر  یاز تو و  

مواظب خودت ابش تپل.  -  

 

اکسه چرخوندم و از جام بلند شدم:   یو تو چشامم  

دارم برات من.-  
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رو تمن کردم و  یرنگ گشاد یمشک یمانتو عیاز رفتنش مطمعن شدم،  رس  نکهی از ا بعد

رفت...  ینیزدم از پهل ها پا یزنگ م برداش ت و هزمان که به اتکیس عسیل یاز رو لمویمواب  

 

خودشونو برسونن.  عیاز دوات بوق جواب دادن و بعد از گرفنت ادرس قرار شد رس  بعد  

 

زد که مستش رفت:   یسالن مضطرب قدم م یاکرن تو مادره  

دنبامل ادیب  قراره اتکیس-  

.گذرهینباش،  م نگران  

 

✨✨ 

✨✨✨ 

: یاانر لب   

✨✨✨✨✨ 
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کردم ارومش کمن.   یسع یمک  

گرفت.   ییعقب جا صندیل یو رو ونری از خونه زدم ب اومدن اتکیس اب  

 

اکرن به خونه اکرم متوم بشه.  دنیقبل از رس   دوارمیام  

 

.یدیو به زندان رس   یراه بود یساعت تو مین حدود  

رو حساب کردم.  هیشدم و کرا ادهیپ  نیماش از  
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برم   ت یر یدادم به ااتق مد حیبرم،  ترج دیکجا اب دونس تیزندان شدم و چون من  وارد  

اجازه دادن داخل بشم، وارد شدم.  نکهی زدم و بعد از ا در  

.دیسالم خس ته نباش  -  

 

شد:  م ری روبروش گرفت و خ یاز برگه ها توهجشو  

سالم، ممنون.  -  

مککتون کمن؟  تومنی چطور م  دییبفرما  

 

تر رفت:   کینزد یقدم  

مالقات کمن.   زنداین کیاب  خواس تیمن م-  

! منشی کمن ات بتومن بب  اکریچ  دیاب دونس تیمن  اما  

 

رس ات پام و از نظر گذروند:  نباری کرد و ا مکیث  
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امسش؟! -  

 

.  آ رش فضیل-  

 

ابال:   دیابروش پر  یات هی  

! ه؟ینس بتتون ابهاش چ-  

مالقات داش ته ابشه!؟   یقاچاقچ  کیاب  دیخانوم چرا اب هی  

 

برادر شوهرم هسنت.  -  

.منش ی جمبورم بب  یموضوع خانوادگ  هیخباطر  من  

 

رو مرتب کرد:  شی م یرو یجاش بلند شد و برگه ها از  

متاسفم -  
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.  نی اجازه بدم ابهاش مالقات کن تومنی من  من  

نه شام!   نتش،ی خودش خبواد بب  نکهی شوهرتون هراتون ابشه و هبرت ا نکهی ا مگر  

 

:  دمیکش   یقینفس مع  الکفه  

.  منشی بب  نیاقا لطفا اجازه بد-  

ابهاش دارم. یاکره همم من  

 

گفت که نه. -  

 

 خمالفیت  نباری نشس ت و ازش خواس ت به حرفام گوش بدهو خداروشکر ا شی م یمبل روبرو یرو

 نکرد. 

دارم.    اجیاون اقا احت  یقاتل و لو بدم به حرفا هی نکهی ا یمن برا-  

اجازه بدم راست راست بگرده.   تومنی من   

! نهایخرب داره  ییاز چ منیبب دیاب  
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. نیمکک کن لطفا  
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خودمش  گاهیو جا ازاتیامت  یبرا ارهیقتل و در ب  هیبه موهاش زد،  مطمعنن اگه امار  یچنگ

. شدی خوب م   

قبول کرد اما گفت:   پس  

.  نجای ه  ارنشیب  گمیم-  

 

.  ارهیرو صدا کرد و هبش گفت ارش و ب  یابال انداخت که رسابز یا شونه  

 

در زدن.  نکهی گذشت ات ا  قهیدق  چند  

که در حال ابز شدن بود چشم دوخت.  یجام بلند شدم و به در از  

شد.   دهیشد و نگاهش مست شمکم کش   هری وارد شد و متعجب به من خ ارش  

سالم-  

و رسوان دس تور داد خارج بشه.   صندیل ینشوندش رو رسابز  

کیعل -  
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به رسوان کردم:  رو  

. قهیدق  5فقط   ن؟یما رو تهنا بزار  شهی م  کمنیخواهش م-  

 

تکون داد و خارج شد.   یرس  

 

به ارش کردم:   رو  

؟خویب-  

 

تکون داد :  رسشو  

برو رس اصل مطلب. -  

رسامغ؟! یاومد  احوال پریس یکه ابور کمن برا یخوایمن   

 

درمورد دامون حصبت کمن ابهات.   خوامیم-  
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ابال:   دیپر  ابروهاش  

  ؟ش نایسی تو اونو از کجا م -

.  خوامیاش مفصهل،  فقط ازت مکک م هیقض -  

که احامتال مه دامون کشتش؟   ؟رو بش نایس ایکمن تو دن  فکر  

صورتش نشوند:   یرو یامخ  

که بش نامس،  بعدش؟   یریگ -  

 

کردم و ادامه دادم:   فیمادرشو براش تعر  نایو اکمل جر دمیکش   یقیمع  نفس  

. میاز رشش راحت بش  میکمن ات بتون دایدرموردش پ  مدریک دیاب-  

 

مه فرشد:  یچشامشو رو عصیب  

که حرفاتو ابور کمن؟   یانتظار ندار-  
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مثل گذش ته.   ،و در کناره مادرت ابیش ونری ب ییایب  نجای کمن از ا یاکر تومنی من م -  

!ست ی ن  یبد ش هنادی پ   
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 هری دسبند زدش پاک کرد و به پنجره خ یکه از چشامش افتاده بود و اب پشت دس تا یاشک قطره

مکث گفت:   یشد،  اب مک  

قبوهل.  -  

ازش دارم موقع کشنت اون دخرت.   ویدیو  هیمن -  

و اکرش  از من، مادرم و گروگان گرفته بود که من افتادم حلفدوین ملیف  نیخباطر گرفنت ا حامت

موند!   همینصفه ن   

.  یریاونو بگ دیاب یخوایضبط کرده،  اگه مدرک م سیو پل  میگوش   

 

رسه جام بلند شدم:  از  

! میگینداره الان به رسوان م یاکر-  

 

تکون داد که هون موقع رسوان داخل شد:  یرس  

؟ نی هبم بگ دیاب ویچ-  
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خودشو لعنت کرد که نتونست از مادرس   کرد و حیت فیرسوان تعر  یرو ارش برا هیقض 

 حمافظت کنه.  

امسش رو  حیت گهیو د شدی پاک م  ونمیاز زندگ  شالل ی ا  شد،ی مشلک داشت حل م  خداروشکر

. یدیشن ی منمه   

 

رو به ارش کرد:   رسوان  

. یگیرو م  ییچ نیخوبه که هچ یلیخ-  

 یو برگرد  یو  ازاد بش یکمن که عفو خبور یاکر   ناکرت،ی خباطر ا تومنی م  دایبه احامتل ز حیت

 کناره خانوادت! 

 

فشار دادم:   یدست ارش گذاش ت و مک یو رو دس ت  

ممنون برادر،  خباطر مککت. -  

 

زد. یزیتکون داد و لبخند ر  یرس  
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رسابز دس تور داد ات ارش و منتقل کنن به ابزداش تگاه و رو به من لب زد:   به  

ممنومن خامن  -  

اعاملش برسه.   یبه زسا دیو اون اقا اب وندمیپهنان م  دینبا یهمم یچ نیهچ  

 

شومن حممک کردم:  یو رو فمیتکون دادم و بند ک  یرس  

البته.  -  

.  نیکرد یکه هاکر ممنون  

برم.  گهیمن د نیاجازه بد اگه  

 

.  دییبهل. بفرما-  

 

. ونری زدم ب یاز ااتق خارج شدم و از الکنرت یاز خداحافظ بعد  
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سوار شدم و مست خونه   شد،ی که رد م  یا اتکیس نیو بعد از گرفنت اول دمیکش   یقیمع  نفس

 حرکت کردم.

 

✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 

#prt149 

�� ی#لب_اانر  
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رفت گذش ته بود.  ی که به الکنرت یهفته از اون روز کی حدود  

 

ات غذا..   ریبگ وهیو امب  کیبودم از ک  دهیتدارک د یخونه لک یتو  

 

. انیانمزد کرده بودن،  قرار بود ب  یمادرم و برادرم و خواهرم هراه جان که به اتزگ  پدر،  

 

اکرن.   یخواهر و خواهرزاده  و  

 

بشه.   زیو مادرش قرار بود سوپرا ادیکه ارش مه قراره ب  میدونستیفقط من و اکرن م و  

پرسش تنگ شده بود و دوست داشت کنارش ابشه.  یدلش برا یلک مطمعنن  

همون. یقرار بود بشه،  برا شب عایل کیخاص و  همموین هی امشب   

 

رفت ات ارش و بربه و رس و سامون هبش بده.   ونری اماده شد و ب اکرن  
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.  دی گرفته ات لباس جد شگاهی ارا از  

 

: دمیکش   یو پوف الکفه ا دمیو پوش   یمانتو ابردار ممن  

. میبش  پ یما مه خوش ت ارهی تپل که من فسقیل نیا-  

 

زد، اوه خانوم انراحت شد:   یکه رضبه ا دمیشمکم کش   یرو دس یت  

که.  خوشگمل،  تو عشق ماماین ،بوشه ممین-  

 

زدم و بعد از مرتب کردن شامل از ااتق خارج  ی رضبه اش اروم تر بود که تک خند  ندفعهی ا

 شدم.  

 

اکرن.  شب بود و هه اومده بودن،  حیت 8ساعت  حدود  
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هه نشسنت،  به  نکهی شام صدا زدم ،  بعد از ا  یبرا یو هه رو دمیچ یم یشام رو، رو سفره

و بزنه.   فونیدادم و هبش گفت که وقتشه ا  امیارش پ   

 

که  یخودمونو مشغول نشون داد بای خونه زده شد،  هه تقر  فونینگذش ته بود که ا قهیدق  2

. کنهینرگس خانوم بلند شد و گفت خودش در و ابز م   

 

واکنشش رو.  مینیات بب  میهه پشت رسش رفت اروم  

.  س تادهی که پرسش جلوش ا شدی خونه رو ابز کرد، ابورش من  در  

.  نتخیاشک ر  یرو بغل کردن و لک گهیهد  

.میابش  گهیکه کناره مه برگش ته بودن و هه قرار بود خوحشال کناره هد  خداروشکر  

  

مه جلو رفت و برادر و مادرش و در اغوش گرفت و بعد مه خواهر اکرن جلو رفت.   اکرن  

رو دوست داش ت.  یخانوادگ  یارامش خبش و عاشقانه  یفضا نیا یلیخ  

. میکن یندگ خوش بخت ز  گهیکه قراره ات اخر معر کناره هد خوحشامل  
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✨✨ 

✨✨✨ 

 

✨✨✨✨✨ 

✨✨✨✨ 

✨✨✨ 

✨✨ 

#prt150 

�� ی#لب_اانر  

 

ماه بعد...   5_   

 #اکرن
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.  ادیب  ایکنه و دخرتم بدن  انمیقرار بود هلن زا امروز  

عشقمون.  یمثره بده،  مثره  یدیکه کش   خوحشامل که ابالخره قراره اوهنمه خسیت یلیخ  

 

هلن و به ااتق معل بردن.   ،یاجنام بد  دی که گفنت اب ییها یاز اکغذ ابز بعد  

 

. دیچ ی گومش پ   یدخرتم تو ی هیگر   یهلن به ااتق معل رفت،  صدا نکهی ربع بعد از ا کی حدود  

اومد. ایبدن  زمیدخرت عز   دم،یکش   یقیمع  نفس  

 

  ون،ری ختت خمصوص نوزاد از ااتق اوردنش ب  یو رو منیبعد اجازه دادن دخرتم و بب قهیدق  10

شدم:   کشینزد  

. من،  چه دخرت تپل خوشگیل یخدا-  

 

کردن بغلش کمن:  مکک  
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مادرش.   هیدرست شب-  

 

. دمیزدم و عطر تنش رو بو کش   شیشونی پ  یرو یا بوسه  

 

نشس ته بود،  به مکک مادرش و مادرم مسمتون اومدن   لچر یو  یکه رو هلن  

: دمیرفت و گونش و بوس   کنارش  

ممنومن خانومم -  

 

غنچه شده گفت:  یلباش نشوند و اب لبا یرو یا یمصنوع امخ  

! ایمنو فراموش کن  منیحاال که دخرتمون اومده نب-  

.  یابش بگو عاشقم زود  

 

گوشش بردم :  کیکردم و رسم و نزد یا خنده  
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دخرت فسقل، رو فراموش کمن  نیا یبرا یداد یاجنام م اتیکه معل  یاون روز شهی اخه مگه م -

.  یلب اانر  

شده.   یمثل خودت قلوه ا  ،نیلباشو بب اخه  

 

کرد و بغمل کرد:  یا خنده  

دوستت دارم اکرن.  -  

 

گونش اکش ت.   یرو یا گهید ی بوسه  

ما ثبت شد.   ینفره  3عکس   نیو اول یو بغل کرد دخرتم  

 

رو کرد مسمتون:  مادرم  

ن؟ یار ی م یخانوم کوچولو رو چ نیدو کبوتر عاشق، امس ا منیبب نیبگ-  

 

: میابمه هزمان گفت یاز قبل انتخاب کرده بود چون  



615 

حلام...-  

 

ابشه، در برابر مشالکت...   یامسش دخرت صبور  داش ت مثل معین دوست   

 

ــان. ♡ـــی . پـــا  

 

✨✨ 

✨✨✨ 
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