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 فاحشه پاک من

 

 

 

 

كه بدنم و با ريتم آهنگ تكون ميدادم آخرين پيكمم باال رفتم و به  همينطور

  حرفاي نهال گوش سپردم

 

   ببين چجوري ديوانه وار زل زده بهت_

 

  ضايع بازي در نيار كدوم سمته_

 

  كنار بار نشسته_

 

و آوردم باال كه چشمام با چشماي آبي رنگش تالقي كرد ،پوزخندي رو  سرم

وش فرمش جا خوش كرده بودلبهاي خ . 

 

و با چشماي خمار خيره نگاهم ميكرد با ناز پشت چشمي نازك كردم و به  

 .گردنم تابي دادم كه تك خنده اي كرد

 

و گارسوني و كشيد كنار و چيزي در گوشش گفت و پولي رو سيني جام ها  

  گذاشت و از رو صندلي بلند شد رفت باال

 

شدم پنجه هام و مشت كردم و آروم رو ميز واج به جاي خاليش خيره  هاج

 كوبيدم و زير لب زمزمه كردم ؛
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  آه حواست كجاست آقا_

 

  ببخشيد خانوم_

 

لب زدم؛ كالفه  

 

  سرويس كجاست_

 

دست به باال اشاره كرد با   

 

  طبقه باالس خانوم_

 

تكون دادم و از پله ها باال رفتم كالفه سرم و طرفين تكون دادم  حرصي  سري

زدم؛لب   

 

 خوب بين اين همه راه رو و در چجوري سرويس و پيدا كنم_

 

 لعنتي كجا رفت؟_

 

برم پيش بچه ها كه با گارسون سينه به سينه شدم و محتويات توي  برگشتم

 ليوانا ريخت رو لباسم
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دنبال حرفم راه مستقيم و پيش گرفتم همينجور كه راه ميرفتم با صداش  به

م نگاهي انداختمدرجا خشكم زد و به سمت راست   

 

  ميبينم كه لباس خوشگلت كثيف شده_

 

ديوار تكيه زده بود و دستاش و تو جيب شلوارش كرده بود با سري خم شده  به

  با چشماي شيطون زل زده بود بهم

 

  ميگما خانوم نظرت چيه كه خودتو از شر اون لباس مزخرف خالص كني_

 

موزي گري لبخند دلفريبي زدم ؛ با  

 

_ ولي من با لباس راحت ترمممنون    

 

كرد؛ اخمي  

 

  ولي من ناراحتم_

 

  به من ربطي نداره آقا_

 

دنبال حرفم اومدم برم كه از دستم گرفت و هولم داد تو اتاق و در و محكم  به

  بست و از سرشونه هام گرفت و كوبيدتم به ديوار
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ناز لبامو غنچه كردم؛ با  

 

  عههه نكن ديگه دردم مياد خب_

 

ماي شيطونش زل زد تو چشمم و لب زد؛چش با  

 

  يه دليل_

 

تعجب نگاهم و دوختم بهش با  

 

 دليل واسه چي ؟_

 

  يه دليل واسه اين كه باور كنم مال خودم ميموني _

 

زمزمه كردم ؛ صادقانه  

 

  ميدوني كه دوست دارم دانيال_

 

اخم هاي در هم دوباره كوبيدتم به ديوار؛ با  

 

 ثابت كن_
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بودم در اوردم و به  دهيم و صندل بنديم رو که به زحمت پوشتكون داد سري

 .گوشه اي پرت كردم و دستام و دور گردنش حلقه كردم

 

 .و لبهام و رو لبهاش گذاشتم 

 

نموند  با يه دستش به كمر باريكم چنگ زد و با يه دست ديگه اش به  بيكار

  موهام

پشت زيپ پيرهن دكلته ام و كشيد از . 

 

رو بدنم ُسر خورد پايين چرخي زديم و حاال من بودم كه از دو كه پيرهن از  

 .طرف پيرهنش گرفتم و كشيدم كه پيرهنش پاره شد

 

  و دكمه هاي پيرهن مردونش هر كدوم رو زمين فرود اومدن 

به شكم شيش تكه اش كشيدم كه بازدمش و عميق فوت كرد بيرون دستي  

 

يه حركت زد تخت سينم كه پرت شدم رو تخت تو   

و در آورد و روم خيمه زد پنجه هاي مردونه و كشيده اش و الي  شلوارش

 .انگشت هاي ظريفم قفل كرد و مك عميقي به گردنم زد كه جيغ خفه اي كشيدم

 

هاي ريزي از ترقوه ام ميگرفت و با دستش سينه ام و ميماليد گاز . 

 

صبي و دور گردنش حلقه كردم و گازي از الله ي گوشش گرفتم كه ع دستم

 .َدَمرم كرد و با كف دستش سيلي محكمي به باسنم زد كه ناله اي كردم
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كشداري گفت و روم خم شد جون  ....... 

 

 

**************** 

 

برخورد نفس ها داغي به گردنم چشمهام و باز كردم با . 

 

نگاه سردرگمم اتاق نا آشنا رو مي كاويدم با  

 

ت ديشب لبخندي رو لبم شكل به ذهنم فشار آوردم و با مرور خاطرا كمي

 .گرفت

 

از رو تخت بلند شم كه دستاش دور كمرم حلقه شد اومدم . 

 

با صداي خواب آلودش لب زد؛ و  

 

 كجا؟_

 

 كرم نريز داني ميخوام برم دوش بگيرم_

  

  بزار بخوابم بعد_

 

  من خوابم نمياد_
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  به من چه_

 

_ كه حلقه ي  برگشتم سمتش و طي يه حركت ناگهاني بوسه رو لبش زدم

 دستاش شل شد

 

از رو تخت پريدم پايين و راه حموم و پيش گرفتم زودي  

 

از گرفتن يه دوش دلچسب از حموم خارج بعد   

و با همون تن عريان خودم و به آيينه رسوندم و لوسيون دانيال و از رو  شدم

 .ميز برداشتم

 

ينطور كه كمي از محتوياتش و كف دستم ريختم و دستامو به هم ماليدم هم 

 .سرگرم كارم بود دستي مردونه دور كمرم حلقه شد

 

تو آيينه نگاهم و به چشماي آبي دوختم با صداي بمش درست بغل گوشم لب  از

 زد؛

 

  ديشب فوق العاده بودي بي شك تكرار رابطه ديشب واسم يه آرزو ميشه_

 

گردوند لباسهاش و پوشيده بود جلو پاهام زانو زد و لب زد؛ برم  

 

_ من ازدواج ميكني خانوم زيبا با  
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 از وضعيتم خندم گرفت و با خنده گفتم؛ 

 

  با اين بدن لخت_

 

  واسه شروع بد نيست_

 

دانيال و دوست داشتم پس بدون در نظر گرفتن عواقب بد و سرزنش  من

  خانواده ام سرم و به نشونه ي مثبت تكون دادم

 

و انداخت تو انگشتمبلند شد و بوسه اي رو ترقوه ام زد و حلقه ر كه  

 

به پهناي صورتم زدم ؛ لبخندي  

 

  ماه بعد ميريم ايران و رسماً تو رو از خانوادت خواستگاري ميكنم_

 

  ولي راه سختيو بايد پيش بري خيلي سختگير و ُسنتين_

 

 به خاطر تو با خانوادت كه سهله با كل دنيا ميجنگم_

 

 

بغلش كه زير دلم تير كشيد؛دل فريبي رو لبهام شكل گرفت و پريدم  لبخند  

 

آرومي كشيدم جيغ   
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نگران لب زد؛ كه  

 

  آروم دختر من بگم واسط صبحونه مقوي درست كنن توهم لباستو بپوش_

به معناي باشه تكون دادم سري  

 

بعد رفتنش از اتاق مشغول عوض كردن لباسم شدم چون لباس نداشتم پيرهن  و

و پوشيدم كه تقريبا توش گم شدم سفيد مردونه اي از كمد دانيال برداشتم   

 

گوجه اي بستم و اومدم از اتاق خارج شم كه با صداي زنگ گوشيم  موهامم

 درجا ايستادم و خم شدم گوشيم و از رو كاناپه برداشتم

 

ديدن اسم مامان جفت ابروهام از تعجب پريدن باال با   

 

لب زمزمه كردم؛ زير  

 

  چه عجب_

 

ا لحنو رو گوشم گذاشتم و ب گوشي  

 خونسردي گفتم؛ 

 

 ....چه عجب فريماه خانوم يادي از دخترت كردي دل_
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صدايه گريه اش حرفم نصفه موند با  

 

 الو مامان خوبي ؟_

 

  رز خان مرده بايد بياي ايران_

 

زده سرجام خشكم زد و بعد از چند ثانيه خونسرديمو به دست آوردم و  شوك

 .چهرم سخت شد

 

_ نميتونم بيام ايران مثل اين كه يادت رفته به خاطر تسليت ميگم ببخشيد ولي 

شوهر عزيزت منو طرد كردي و گفتي هرگز پامو ايران نزارم چون مانع 

 خوشبختيت ميشم

 

عصبانيت جيغ زد؛ با  

 

رز فقط دلم ميخواد تا شب ايران نباشي  وگرنه همون شوهرم و ميفرستم _

  دنبالت كه خيليم بهش عالقه داري

 

انيت مشت كردمو از عصب دستم   

 

 تا كل اعضاي خانواده نباشن وصيت نامه خونده نميشه_

 

حرص لب زدم؛ پر  
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 ..... بازم به خاطر منافع خودت_

 

حرف اضافه نباشه به روستا كه رسيدي رانند ه رو ميفرستم دنبالت بعد _

 خوندن وصيت نامه ميتوني گورتو گم كني

 

 

جيغي زدم عصبي   

 

  ازت متنفرم_

 

پرت كردم رو تخت با صداي جيغ من دانيال هول هولكي وارد  گوشي رو و

 اتاق شد

 

  رز چي شده_

 

  دانيال من مجبورم واسه يك هفته برم ايران پدربزرگم مرده_

 

كرد گفت؛ اخمي  

 

  بزار كاراي شركت و انجام بدم هفته بعد خودم ميبرمت_

 

خوب ميدونست كه من از اون خانواده متنفرم دانيالم   
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_ يشه ديگه زود بر ميگردم خب؟آآ نم  

 

مردد نگاهم كرد و سري به اجبار تكون داد كمي   

 

  قول بده مراقب خودت باشي_

 

اي رو گونه اش زدم و لب زدم؛ بوسه  

 

  قول ميدم_

 

  آفرين حاال تا من پرواز هاي ايران و چك كنم تو صبحونت و بخور_

 

نشستم و خودم و تكون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم ،روي صندلي  سري

  مشغول خوردن كردم

 

از صبحونه دانيال گفت كه دو ساعت ديگه پرواز به مقصد ايران به  بعد

 .خاطر همون زود آماده شدم و به سمت خونه ام رفتيم

 

به اميد اينكه يه هفته موندگارم چمدون كوچيكي برداشتم و از وسايل مورد  

 نيازم پر كردم

ري از دانيال سخت بود و همينطور مواجه شدن تو دلم يه آشوب بدي بود ،دو

سال١٥با خانوادم بعد از   
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 دوباره بغلش كردم و عطر تنش و بو كشيدم و لب زدم؛

 

  دلم تنگ ميشه_

 

 با خنده منو از خودش جدا كرد ؛

 

  اگه همينطور ادامه بدي نميزارم بري_

 

ه خودم اومدم با صداي زني كه ميگفت مسافران به مقصد ايران آماده باشند ب

  ازش جدا شدم و به سمت هواپيما رفتم

 

ساعتي راه بود پس هدفون رو گوشم گذاشتم و ٣تقريبا ازتركيه تا ايران 

  چشمهام و بستم

 

  خانوم بلند شيد_

 

 چشمام و باز كردم كه  مهماندار لبخندي زد؛

 

 رسيديم كمربندتون رو ببنديد در حال فروديم_

 

 

م و بستم بعد فرود و تحويل چمدون از سري تكون دادم و كمربند

فرودگاه خارج شدم اومدم دستي واس تاكسي تكون بدم كه با صداي 

 شخصي خشكم زد؛



 

pg. 14 
 

 فاحشه پاک من

 

  خانوم جوان_

 

برگشتم و با چشمهاي پر شده نگاهش كردم از قبل پير تر شده بود بلند 

 جيغ زدم؛

 

 عمو محسن_

 

رانندمون بود  و بدون توجه به بقيه از گردنش آويزون شدم با اين كه

  ولي من به اندازه ي پدرم دوسش داشتم

 

  صداي خنده ي مردونش ميومد

 

از دستاش گرفتم و دستاي چروكيدش و بوسيدم شايد تنها دل خوشيه من 

 تو ايران عمو محسن بود و بي بي

توي ماشين از هر دري صحبت كرديم از اتفاق هايي كه تو اين 

سال افتاده بود١٥   

 

م و لب زدم؛چشمهام و بست  

 

 ميخوام بخوابم وقتي به روستا رسيديم بيدارم كن_

 

  چشم_
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*********** 

  خانوم رسيديم_

 

 اليه پلكهام و باز كردم و با بد خلقي گفتم ؛

 

  عمو بهم نگو خانوم_

 

  چشم_

 

  حس كردم ناراحت شد تازگيا خيلي عصبي شده بودم

 

ودشون بگم به رعيت ديگه چيزي نگفتم و به مردم يا بهتره به سبك خ

  ها خيره شدم

 

  روستاي با صفايي بود همش جنگل بود

 

با توقف ماشين جلوي دروازه نگاهم و به دو تا مجسمه بزرگ شير تو 

  دو طرف دروازه دوختم و پوزخند مسخره اي زدم

  چه تجمالتي

در دروازه باز شد و ماشين از روي سنگ ريزه ها رد شد تقريبا از 

دقيقه راه بود١٠عمارت  دروازه تا خود   

 

  همش باغ بود يعني اينجا يه نفرم بكشن كسي روحش با خبر نميشه
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با توقف ماشين و باز شدن در توسط عمو محسن از ماشين پياده شدم و 

 نگاهم و به عمارت مجلل و باشكوه سفيد رنگ دوختم

  در باز شد و بي بي قامت خميده بي بي نمايان شد

ش لب زد؛با اون صداي لرزون  

 

 ماشاهلل ماشاهلل عين يه تيكه ماه ميمونه به نازم به خلقت خدا_

 

  لبخندي زدم و از پله ها باال رفتم و در آغوش گرفتمش

  مثل هميشه بوي گل ياس ميداد

 

  دلم برات تنگ شده بود بي بي_

 

 اشكشو با گوشه ي روسري گل گليش پاك كرد و گفت؛

 

  منم دخترم_

 

ارد عمارت شديم ديزاين خونه فوق العاده بود همه به همراه بي بي و

  چي سلطنتي و شاهانه بود

 

خب با اين همه ثروتي كه اين خاندان داشتن كمتر از اين انتظار نمي 

  رفت
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با تعارف بي بي روي مبل نشستم و منتظر موندم تا از اون قهوه 

خوشمزه هاش واسم بياره خونه پر بود از خدمه و البته همه مشكي 

  پوشيده بودند

 

نگاهم و به عكس بزرگ آقا جون دوختم كه دورش روبان مشكي رنگ 

  زده بودن

 

يه شخصيت ديكتاتوري داشت كه من دوست نداشتم يه آدم خشن و 

  خودمختاره پسر دوست

 

يادمه بچه كه بودم هميشه بين من و پسر دايي نفرت انگيزم آراز فرق 

ا بودميذاشت ،آراز هميشن صاحب بهترين چيز   

 

  با صداي تق تق كفش كسي ،نگاهم به باال سوق دادم

  با ديدنش پوزخندي رو لبم شكل گرفت

 

  نه مثل اينكه شوهر جديد بهش ساخته بود

 

كت و دامن مشكي رنگ خوش دوختي پوشيده بود و با لبخند ساختگي 

  نگاهم ميكرد

 

  دخترم_

 

رو بوسي رو هوا  از رو مبل بلند شدم و باهاش روبوسي كردم اونم چه

  بوسم كرد
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  واسه يك لحظه احساس حقارت كردم

رو به روي من نشست و پاهاي كشيدش و روي هم انداخت با اين كه 

سالش بود اما زيبايي چشم گيري داشت به خاطر همين وقتي باباي ٤٠

  بيچارم مرد بالفاصله

 با شاهرخ ازدواج كرد

 

_ رسوندي زود تر از اونچه كه فكرشو ميكردم خودتو  

  اومدم تا اون وصيت نامه لعنتي خونده شه و بعد از اينجا گم شم_

 

  خوبه خودت ميدوني ارزشي نداري_

 

 بغضمو قورت دادم بايد به اين رفتارهاش عادت ميكردم

 

 شاهرخ خان كجاست نميبينمش؟_

 

 پر حرص لب زد؛

 

  لزومي هم نداره ببينيش؟ديروز رفت واسه قرارداد مهمي خارج_

 

موزيگري آروم گفتم؛با   
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نگو خودش رفت بهتره بگي فراريش دادم تا چشمش به دخترم _

 نخوره چون ديوانه وار عاشق دخترمه

 

با عصبانيت از رو مبل بلند شد و اومد سيلي به گوشم بزنه كه دستشو 

 رو هوا قاپيدم و بغل گوشش لب زدم؛

 

_ قبل به هر حال سن و سالي ازت گذشته واسش تكراري شدي شايد 

 .......برگشتنم تجديد نظر كنم و بخوام باهاش بخوا

 

با اون يكي دستش سيلي محكمي به صورتم زد كه صداي شكستن 

  چيزي اومد برگشتم ديدم بي بي ليوان قهوه از دستش افتاده

 

 بلند گفت؛

 بلند گفت؛

 

 خانوم جان_

 

مخواست بياد طرفم كه دستم و به معناي اينكه سرجاش بمونه باال برد   

 

 تو صورتم جيغ زد؛

 

كاري نكن بين تو يا شاهرخ و ثروتم يه كيو و انتخاب كنم چون _

  ميدوني انتخابم چيه
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 !!!! مامان_

 

نگاهم و به روژين خواهر ناتنيم دوختم كه همراه با زندايي مبهوت جلو 

  در خشكشون زده بود

 

م قطره اي اشك از گوشه ي چشمم چكيد و مچ دستشو با شتاب ول كرد

 و از پله ها باال رفتم و رو به بي بي كه پشت سرم ميومد لب زدم؛

 

اتاقم كجاست؟با عصبانيت وارد اتاق شدم صداش تو گوشم اكو مي _

 شد

 

 (خوبه خودت ميدوني واسم ارزشي نداري)

 

كاري نكن بين تو يا شاهرخ و ثروتم يه كيو انتخاب كنم چون ميدوني )

 (انتخابم چيه

 

م گذاشتم صداي در زدن ميومددستام و رو گوشها   

 

  جيغي كشيدم و با دست هرچي روي ميز آرايش بود و پرت كردم پايين

 

 صداي پر استرس روژين و بي بي ميومد كه صدام ميكردن

 

  رز در و باز كن .....ُرز_
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 با لبهاي لرزون زمزمه كردم؛

 

  احمق اون ازت متنفره ،بفهم متنفر_

 

كردم و در و باز كردم  كه روژين با شتاب  با سر انگشتام اشكام و پاك

 وارد اتاق شد با نگراني بهم خيره شد و لب زد؛

 

 خوبي ؟احمق نگرانت شده بودم _

 

  شايد بايد روژينم جزء اعضاي قابل تحمل اين خانواده حساب ميكردم

 

 سري تكون دادم كه بي بي گفت ؛

 

  نگرانت شدم مادر_

 

با تمسخر بلند گفت؛صداي فريماه از پايين اومد كه   

 

 نگران نباشيد اين تخم سگ پوست كلفت تر از اين حرفاست_

 

همونطور كه با دستم پيشونيم و ميماليدم با عصبانيت از ماشين پياده 

 .شدم و سمت در راننده رفتم

 

 تقه اي محكم به شيشه دودي ماشين زدم و داد زدم؛
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  مرتيكه چشمات مشكل دارن_

 

ون به در چسبيده بودم با اين حركت يهويي در با شدت باز شد ،چ

 .راننده پخش زمين شدم

 

 زير لب غريدم؛

 

 .....آي احمق_

 

با افتادن فيلتر نيمه سوخته سيگاري رو دستم جيغي زدم دستم عقب 

 .كشيدم

 

كه كفشهايي چرم مشكي رنگي فيلتر باريك و له كرد و صداي بم و 

 گرفته اي به گوشم خورد؛

 

 سوختي؟_

 

و آروم آروم به باال سوق دادم قيافش تو تاريكي زياد معلوم نبود نگاهم 

  ولي قد بلند و هيكل ورزيده اي داشت

 

زود از رو زمين بلند شدم و همينجور كه خاك روي مانتوم و ميتكوندم 

 رو بهش

 جيغ زدم؛ 
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ديوونه اي مگه ؟تو چطور ميتوني تو جاده ماشين و پارك كني اونم __

  تو اين الين

 

ا كف دست زدم به سينش و جيغ زدم؛ب  

 

 احمقي؟_

 

 بوي تند الكل به مشامم خورد؛

 

 بوي الكلم كه ميدي مستي و رانندگي ميكني ؟_

 نگاهش و به عقب دوخت انگار منتظر كسي بود ،غريد؛

 

  كسي كه بوي ادكلن ميده يعني ادكلن خورده_

 

 گوشيم و از تو جيبم در آوردم و داد زدم؛

 

_ نم پليس بياد به خدمتت برسهاالن زنگ ميز  

 

خونسرد تو يه حركت گوشيو ازم گرفت و انداخت زمين و با كف پاش 

  كوبيد رو گوشي كه گوشي متالشي شد
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عصبي و ناباور خيره شدم بهش با توقف يه ماشين كنارمون و افتادن 

نور رو صورتش تونستم واضح چهرش و ببينم جذابيت خيره كننده اي 

  داشت

 

 ...آراز_

 

با صداي يه دختره هم گردن من و هم گردن اون به سمت دختره خم 

  شد

 ..... يه دختره بور خوشگل

نفهميدم چي شد كه به تنه ي ماشين كوبيده شدم  و نفهميدم چطور جفت 

 ...... مچ دستهام اسير پنجه هاي مردونش شد

 

وقتي به خودم اومدم كه لبهاش و روي لبهام گذاشته بود و باشدت 

وسيدميب .... 

اون چشمهاش بسته بود  ولي من چشمهام از حد معمول گرد تر شده 

  بود

فقط از گوشه چشم ديدم كه دختره با گريه سوار ماشين شد و از اونجا 

 دور شد

با رفتن دختره به خودم اومدم و محكم زدم تخت سينش كه يك قدم عقب 

  رفت و ازم جدا شد

 

 عصبي گفتم؛

 

 تو،تو چه غلطي كردي؟_

قيافش در هم شد و با دستش روي لبش ماليد و قيافش تو هم رفت 

  جوري كه انگار از بوسيدن من چندشش شده باشه
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 ديگه در مرز انفجار بودم با غضب داد زدم؛

 

 گفتم چه غلطي كردي مرتيكه؟_

 

 اونم داد زد؛

 

صداتو بيار پايين تا فكتو خورد نكردم ،دختره ي سليطه هيچ ميدوني _

دات و بردي باالجلوي كي ص   

 

تو جهنم دره ي شما تو خيابون دخترو به زور ميبوسن ننه بابات _

  بهت ياد ندادن چطوري رفتار كني بدبخت

 

زور؟)پوزخندي زد و يه قدم اومد جلو رو صورتم خم شد(همچين _

  ماليم نبودي ولي حاضرم جبران كنم

 

ش در دستش و تو جيبش كرد،با حرص زل زدم بهش دوهزاري از جيب

 آورد و ليسي به پول زد

 صورتم جمع شد و لب زدم؛

 

 .....ايييييي چند_

 

با كوبيده شدن پول رو دهنم الل شدم ،صورتش و آورد جلو و كنار 

 گوشم لب زد؛
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مامانم بهم ياد داده به هركس هرچيزي كه اليقشه بدم نرخ توهم _

  همين قدره)پوزخندي زد و ادامه داد؛(جنده دوهزاري

 

عصبانيت قفل شده بود با دستش محكم هولم داد تا از جلو در  فكم از

كنار برم كه افتادم رو زمين در ماشين و باز كرد و با اخم هاي 

 وحشتناك گفت؛

 

برو خداتو شكر كن كه مستم وحالم سر جاش نيست وگرنه به خاطر _

  اين گستاخيت سالخيت ميكردم

 

( نخوره چون دفعه بعد پرم  و با تهديد ادامه داد(دعا كن گذرت به گذرم

 به پرت بگيره زندت نميذارم

 

 به دنبال حرفش سوار ماشين شد و در و محكم بست

با رفتنش به خودم اومدم پول و كه رو دهنم چسبيده بود و برداشتم و 

 مچاله كردم و  با حرص اداش و در آوردم؛

 

پرت به پرم نگيره ،مثال چه غلطي ميخواي كني من نوه ي خان _

گ اينجامبزر   

 

با حرص سوار ماشين درب و داغون شدم و تا عمارت روندم بوقي 

  زدم كه نگهبان در و باز كرد

 

 .راه سنگي و پيش گرفتم عمو محسن باالي پله هاي نگران ايستاده بود
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ماشين و پارك كردم ،با پياده شدنم از ماشين عمو محسن نگران اومد 

  پايين

 

_ ادف كردي واي خدايادخترم حالت خوبه چي شده تص   

 

 پريدم وسط حرفش؛

 

  عمو عمو من خوبم نگاه كن_

 

  چرخي زدم و نگاهمو  با شرمندگي دوختم بهش

 

 اومممم ولي ماشين داغون شد_

  عيب نداره فداي سرت خانوم_

 

 بعد زير لب يه چيزي زمزمه كرد

 اومدم برم كه ياد آراز افتادم؛

 

_ ياد ،ميخوام هرچه زودتر اون آ عمو محسن اين پسردايي احمقم كي م

  وصيت نامه خونده بشه و از اينجا برم

 

  آقا امشب اومدن_
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 مگه كجا بود؟_

 

  واسه يه قراردادرفته بودن فرانسه_

 اومدم برم باال كه عاجز لب زد؛

 

خانوم خواهش ميكنم با آقا دهن به دهن نشيد وگرنه ما كه سهليم خدا _

يشون نجات بدههم نميتونه شما رو از دست ظلم ا  

كالفه اي كردم و از پله ها باال و وارد عمارت شدم وارد اتاقم  پوف

شدم و لباسام و با يه شلوار و تاپ راحتي عوض كردم و لپ تاپم و 

 .برداشتم

 

برنامه اسكايپ و باز كردم و به دانيال زنگ زدم و   

 

به مانيتور خيره شدم با ديدن چهره ي خواب آلودش جيغ خفه  مشتاق

 اي كشيدم و با ذوق لب زدم؛

 

 سالم عشقم_

 

كرد و صداي دادش تو اتاق پخش شد اخمي : 

 

  معلوم هست كدوم گوري چرا گوشيت و جواب نميدي لعنتي_

 

به اين همه نگرانيش زدم ؛ لبخندي  
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  دلم برات تنگ شده_

 

  برام يا براش با اين تاپ نازك تو خونه ميگردي_

 

  نه واسه تو پوشيدمش_

 

_ من؟)با لحن دستوري لب زد( واسه  

 

  درش بيار_

 

نازكم و از تنم كندم و كش موهام و باز كردم كه موهاي پر پشت  تاپ

و بلند مشكيم صورتم و قاب گرفتن بند سوتين مشكيه حريرم و كه رو 

سرشونم افتاده بود و گرفتم و كشيدم باال كه سينه هام تكون خوردن 

  دانيال با حرص نگام كرد

 

 نكن_

اي سر دادم و به مانيتور خيره شدم كه زمزمه كرد قهقه  

 

 رز بي تابتم_

 

در آوردم كه با حرص لب زد؛ سوتينمم  

 

  رز كاري نكن با اولين پرواز بيام ايران_
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كردم كه چشم غره اي رفت تبسمي  

 

 تموم نميكني نه؟_

 

ابروهام و باال دادم و لبامو غنچه كردم ؛ جفت  

 

  نوچ_

 

 اوكي_

 

حرفش تيشرتش و در آورد و بدنش و سفت كرد كه سيكس دنبال  به

  پكش زد بيرون

 

و بستم و لعنتي زير لب گفتم چشمهام   

 

رو تخت بلند شدم و لپ تاپ و رو ميز گذاشتم و با نيشخند شلوارم  از

 و در آوردم

 

چشمهاي پر شهوت و عشق خيره شده بود بهم چشمهاي آبي رنگش  با

و در لپ تاپ و محكم بست و مانيتور  خمار شده بودن به خودش اومد

 .سياه شد

 

اي زدم و رفتم حموم و يه دوش گرفتم قهقهه   
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صندلي ميز آرايش نشستم كه در زده شد و روژين وارد شد روي   

 

 سالم ....خوبي؟_

 

دنبال حرفش در و بست و از رو ميز آرايش برس و برداشت و  به

  شروع كرد به شونه كردن موهام

 

و تو سكوت از تو آيينه خيره شدم بهش نگفتم چيزي  

 

  دلم برات تنگ شده بود مدت زيادي كنار هم نبوديم_

 

عالقه اي به روژين نداشتم شايد چون دختر شاهرخ بود شايد چون  من

 .مامانم اونو بيشتر از من دوست داشت شايد چون خوشگلتر از من بود

 

شد ،من واس و ..........شايدم چون بابا داشت بهش حسوديم مي 

 .اعضاي اين خونه ارزشي نداشتم

 

ولي اون صد ها نفرو داشت كه نگرانش باشن ولي من فقط دانيال و  

 داشتم شايد چون دوست داشتنش تظاهر بود

 

لطفا تو اين مدتي كه ايراني با مامان بحث نكن چون مامان قلبش _

  ناراحته نميخوام به خاطر تو اتفاقي واسش بيفته متوجهي كه
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مثل اينكه اونم به من عالقه اي نداشت خب   

 

  برو بيرون_

 

شد بهم كه با حرص برس و از دستش گرفتم و پرت كردم كه  خيره

 خورد به ديوار جيغ زدم ؛

 

  بيرون_

 

غرور نگاهي بهم انداخت و با قدم هاي آروم رفت بيرون با  

 

ي احمق دختره   

در اومد با فكر اين كه روژين جيغ زدم؛ صداي  

 

 مگه نگفتم بيرون_

 

باز شد كه ادكلني از رو ميز برداشتم و خواستم پرتش كنم كه قامت  در

 بي بي نمايان شد ؛

 

 دخترم بيا شام_

 

لبخندي زدم و لب زدم؛ شرمنده  
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  ميشه بياري اتاقم_

 

بي سري تكون داد و خواست بره كه بلند گفتم ؛ بي  

 

  وايسا ......ميام پايين_

 

سري تكون داد و لب زد؛بي لبخندي زد و  بي  

 

  قوي باش دخترم_

 

از اتاق خارج شد و   

 

شدم و موهام و سشوآر كشيدم و محكم از باال بستم كه باعث شد  بلند

 .چشمام كشيده تر بشه داخل چشمام سرمه كشيدم

 

و  به مژه هام ريمل كشيدم و رژ زرشكي رنگ و روي لب هاي  

كار و انجام دادم و وقتي از گوشتيم كشيدم ،چند بار به طور مكرر اين

غليظ بودن اون مطمئن شدم لبخند عميقي زدم و رژ و رو ميز آرايش 

  گذاشتم

 

كردم باز ترين لباسم و انتخاب كنم چون نا محرمي جز پسر داييم  سعي

  نبود
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جذب يخي پوشيدم رنگ همراه با تاپ دوبنده مشكي ،طوقي  شلوار

مشكي رنگم و پام كردم و از مشكي رنگي به گردنم بستم و كفش هاي 

  اتاق خارج شدم

 

آروم از پله ها پايين اومدم همه پشت ميز نشسته بودن آروم  

 

سالم كردن به كسي سر ميز نشستم كه روژين با چشمهاي گرد  بدون

  شده نگاهم كرد زندايي با صورت پراسترس لب زد

 

 از اونجا بلند شو رز_

 

د؛دنبالش فريماه با عصبانيت داد ز به  

  دختره ي احمق از رو اون صندلي بلند شو_

 

كمي برنج داخل بشقاب كشيدم و لب زدم؛ خونسرد  

 

 اونوقت چرا بايد بلند شم_

 

  چون جاي منه_

 

صداي مردي گردنم وكج كردم و عقب و نگاه كردم كه با   

 

شخصي كه ديدم همزمان با پسره داد زدم؛ با  
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 تو_

 تو_

 

 تو اينجا جه غلطي ميكني؟_

 

پوزخند كفتم؛ اب  

 

 .. اينجا خونه ي بابا بزرگم_

 

با تمسخر ادامه دادم؛ و  

 

  آراز خان_

 

هاج واج لب زد؛ روژين  

 

 شما دوتا همديگه رو كي ديديد؟_

 

موزيگري لب زدم؛ با  

 

  اوه نميدوني  چند ساعت پيش چه برخورد رمانتيكي داشتيم_
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به جمع گفت؛ تو جيبش برد و به لبهاش قوسي داد بدون توجه دستشو  

 

 اگه سكسي بودنش و فاكتور بگيريم_

 

ي بي شرم با گفتن اين جملش زندايي هيني كشيد پسره . 

 

اومد و رو صورتم خم شد و زل زد تو چشمام و نفهميدم چي شد  جلو

  كه با باسن افتادم رو زمين

 

 آييي مرتيكه چته؟_

 

 خونسرد روي صندلي نشست و رو به يكي از خدمه ها گفت؛ 

 

 هوي چرا اونجا وايسادي واسم آب بريز_

 

بعد رو به فريماه گفت؛ مويشم  

 

عمه لطفا به دخترت بگو اين دفعه رو گذشت ميكنم دفعه بعد همچين _

  گستاخي ازش ببينم حكمش شالقه

 

خنده پر تمسخر روژين به گوشم خورد از كل اين خونواده  صداي

لي رو به روييش نفرت داشتم عصبي از رو زمين بلند شدم و رو صند

 نشستم و خيره شدم بهش
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خوردن غذا از رو صندلي بلند شدم خواستم برم كه با صداي  بعد

  پرتحكم در جا خشك شدم

 

 كجا؟_

 

نگاهي بهش انداختم ؛ متعجب  

 

 اتاقم_

 

  قبل از من حق نداري ميز و ترك كني_

 

 االن قرن چنديم؟_

 

 سيس كن_

 

بي شعور انگار ارث ننشو چشماي گرد شده نگاهش كردم مردك  با

 خوردم

اخم رو صندلي نشستم كه همزمان با نشستن من از رو صندلي بلند  با

 شد و رو به يكي از خدمه ها گفت؛

 

  واسم يه قهوه بيار_
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از عمارت زد بيرون،چقدر نسبت به قبل تغيير كرده و   

 

صداي زنگ گوشي فريماه نگاهمو بهش دوختم با  

 

 

شيش انداخت و لبخندي زد و گوشي و به به بك گراند گو نگاهي

 گوشش چسبوند

 

  سالم عزيزم_

 

زدم به احتمال زياد شاهرخ بود و اداش و در آوردم كه  پوزخندي

  زندايي چشم غره اي بهم رفت

 

چشمي نازك كردم و از رو صندلي بلند شدم از پله ها باال رفتم پشت  

 

بود ٣دوختم ساعت  سرم و به بالشت كوبيدم و نگاهم و به ساعت كالفه

 .و من خوابم نميبرد

 

 

از رو تخت بلند شدم و بعد از پوشيدن يه سويشرت از اتاق  عصبي

  زدم بيرون

خواب بودن ،آروم آروم از پله ها اومدم پايين و در عمارت و باز  همه

 .كردم
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به نگهبانا كه خواب بودن زدم و آروم از كنارشون رد شدم پوزخندي . 

 

كه قدم ميزدم و به گذشته فكر ميكردمساعتي ميشد  نيم . 

 

اين كه چي شد به اينجا رسيدم به   

و به عمارت پشتي دوختم كوچيك تر از عمارت اصلي بود نگاهم . 

 

برگردم كه صداي ريز آهنگي به گوشم خوردم خواستم   

 

جا خشكم زد در . 

 

كي تو اين ساعت بيداره آخه   

 

از اتاقا روشن بود و دوباره به عمارت دوختم چراغ يكي نگاهم  

 

برم اما كنجكاوي مانعم شد خواستم   

پاورچين خودم و به عمارت رسوندم در و باز كردم و وارد  پاورچين

 شدم

 

 

عمارت اصليه كه همه وسايالش سلطنتي بود اين عمارت  برعكس

  وسايلش مدرن بود
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آهنگ و دنبال كردم و از پله ها باال رفتم صداي   

 

نگي ،حاال صداي آهنگ واضح تر ميومدبه در مشكي ر رسيدم  

 

دستگيره رو كشيدم و الي در و باز كردم و از گوشه طوري كه  آروم

 معلوم نباشم نگاهم و به اتاق دوختم

 

چيزي كه ديدم چشمام گرد شد با   

 

با باال تنه لخت و موهاي خيس كه روي پيشونيش پريشون ريخته  آراز

ه بود و دختر مو طاليي داشت بود روي كاناپه چرم مشكي رنگ لم داد

  عربي ميرقصيد

 

تعجب زل زده بودم به دختره كه ماهرانه كمرشو عين مار تكون  با

 ميداد و مي پيچيد

 

لب با حرص زمزمه كردم؛ زير  

 

  چقدرم خوش اشتهاس مرتيكه هيز با دختراي بور ميخوابه_

 

تموم شد دختره رفت سمت آراز و جامشو پر شراي كرد و با  آهنگ

  عشوه لب زد
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آرمان كي مال من ميشي ديگه تحمل ندارم  تورو كنار دختراي ديگه _

  ببينمت تو فقط عشق مني

 

تعجب آروم لب زدم؛ با  

 

  چقدرم قوي كار ميكنه اسم مستعارم داره بين دوست دختراش_

 

از رو كاناپه بلند شد و رو به روي دختره ايستاد آراز  

 

خوندم ، روي دستش نوشته اي  به و روي اندام بي نقصش چر نگاهم

التين تتو شده بود  به عنوان يه پسر زيادي سكسي بود اما من دانيال و 

 به هركسي ترجيح ميدم

 

موهاي طاليي دختر چنگ زد و صورتشو نزديك صورت دختره  به

 برد و كنار گوشش لب زد؛

 

  من متعلق به هيچ كس نيستم_

 

زد و ادامه داد پوزخندي .... 

 

_ وحتي ت  

 

غريد؛ عصبي  
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 يادت نره واسه چي اينجايي برو رو تخت_

 

شصتشو نوازش گونه روي لب دختر كشيد و در آخر چونه  انگشت

  دختر اسير پنجه هاش شد و با لبخند دل فريبي ادامه داد

 عروسك موطاليي من_

 

با ترس سر تكون داد و دامنش و در آورد و لخت و عريان  دختره

داگ استايل گرفترفت رو تخت و پوزيشن    

 

با در آوردن شلوار آراز هيني كشيدم و اومدم برم كه خوردم  همزمان

 به در كه صدا داد

 

دو از پله ها اومدم پايين و پشت ستون قايم شدم ،اين مردك  با

  همينجوري عصبي هست بفهمه ديدش ميزدم تيكه بزرگم گوشمه

 

مبا اون زد و خوردي كه شب تو اتوبان داشتي مخصوصا   

قرار گرفتن دست بزرگ و مردونه اي رو دهنم جيغ خفه اي كشيدم  با

 ... و محكم كوبيده شدم به ستون

 

چشماي گشاد شده نگاهش كردم ،خيلي عصبي به نظر ميومد با   

از رو دهنم پس زدم و آرو لب زدم؛ دستشو  

 

  ديوونه شدي ؟چرا همچين ميكني برو عقب_
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ار شده بودن در حين آروم بودن ميشي رنگش از بي خوابي خم چشماي

  ترسناك تر به نظر ميرسيد

 

ننه بابات بهت ياد ندادن فضولي كردن كاره بديه اونم چي ديدن _

 ....سكس كردن مردم

 

مماس صورتم شد و كنار گوشم ادامه داد؛ صورتش  

 

 ....ممكنه برات خوشايند نباشه_

 

گفتم؛ عصبي  

 

  خفه_

 

تك خنده ي ترسناكي كرد كه  

 

_ ط ..آم فقط خوابم نمي برد ديدم صداي آهنگ مياد كمي كنجكاو فق

شدم.....)بعد عصبي ادامه دادم(اصال هرجا بخوام پا ميذارم ملك 

  بابابزرگمه

 

پام ومحكم كوبيدم رو پاش كه اخمي كرد و  غريد؛ و  

 

 دختره ي وحشي_

 



 

pg. 44 
 

 فاحشه پاک من

 خودتي،يه كنجكاوي ساده كه اين حرفا رو نداره_

 

 .....ساده؟_

 

د زد؛دا عصبي  

 

 چيا شنيدي ؟_

 

كردم و عين چي شروع كردم به حرف زدن؛ كپ  

 

  هيچ...هيچي قسم ميخورم_

 

  آرمان_

 

صداي دختره پوزخندي زدم كه عصبي غريد؛ با  

 

 .....گمشو_

 

لب زمزمه كردم؛ زير  

 

  احمق_

اومدم برم كه از بازوم گرفت و دوباره محكم تر كوبيدم به ستون كه  و

  جيغ خفه اي كشيدم
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با دستام هولش بدم كه پنجه هاي ظريفم اسير پنجه هاي مردونش  اومدم

  شد و دستم و باالي سرم به ستون كوبيد

گز گز ميكرد دستم   

 

 ناليدم؛

 

  آييي وحشي چيكار ميكني_

 

 ..... بهتره زبونتو كوتاه كني وگرنه_

 

وسط حرفش و با تمسخر ادامه دادم؛ پريدم  

 

  وگرنه چي؟قيچيش مي كني_

 

زد و خونسرد لب زد ؛ پوزخندي  

 

  نه جوري با اسيد ميسوزونمش كه حتي نتوني ناله كني_

سعي كن خفه شي افتاد؟ پس  

 

دستش و پس زدم  و با دو از عمارت خارج شدم مردک  یعصب

باهاش حرف زد شهيدو کالم نم یوحش   
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پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم و کالفه خودم و رو تخت رها  از

 کردم

 

دو سر فکر نکنم ويکردم به اون د یچشمهام و بستم و سع   .... 

 

********** 

 

 

و برداشتم ميچشمهام و باز کردم و گوش ميگوش یصدا با  

 

و اتصال  دميکش یخفه ا غيرو صفحه بک گراند ج اليعکس دان دنيد با

 تماس و زدم و با شوق لب زدم؛

 

  سالم عشقم_

 

  سالم گل رزم_

 

تم؛حالت ناله گف با  

 

 دلم برات تنگ شده ؟_

 

  منم رز منم_

 



 

pg. 47 
 

 فاحشه پاک من

_ رسونميپرواز خودم و م نيبا اول ینامه لعنت تيوص نيبعد از خوندن ا   

 

_ صبرانه منتظرتم یب   

 

زدم یا قهقه   

 

_ رهينخند توله سگ دلم ضعف م یاونجور   

 

_ شم یتاب تر م یب زنميحرف م شتريب یباش باش من برم هرچ  

 

 دوست دارم_

 

  دوست دارم_

 

_ یبا نطوريمنم هم   

 

تماس و قطع کردم و از رو تخت بلند شدم نگاهم به ساعت دوختم  و

بودم دهينخواب شتريساعت ب 2صبح 6  

 

و بعد از برداشتن  دميپوش یکه سرحال ترشم ست ورزش نيا یبرا

  هدفون

عمارت حرکت کردم نيرزميسمت باشگاه ز به  
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چه به آهنگ راک خندم گرفت خان روستا و  ومديآهنگ راک م یصدا

آب از دستم آفتاد و قل  یدر و باز کردم که بطر دميو گز نمييلب پا

 خورد رفت سمت دستگاه ها

 

خم شدم  ستاديقل خوردن ا قهيدق ١رفتم بعد  یدنبال بطر یحواس پرت با

لب زمزمه کردم؛ ريو خوشحال برداشتمش و ز  

 

_ زميشتابان عز نيبه کجا چن  

 

زدم یحمقانه ابه دنبال حرفم لبخند ا  و   

 

_ به صفاتش اضافه کنم ديخل بودنم با   

 

 کيکه  دميکش یکوتاه غيج دميکه شن یدورگه و مردونه ا یصدا با

مقابلم قرار گرفت نگاهم و کم کم به باال سوق دادم اهيس یجفت کتون . 

 

 ديچک یو باال تنه برهنه برنز که ازش قطرات آب م یلش مشک شلوار

یچرم مشکبدون انگشت  یدستکش ها   

 

بسته  شيشونيبه پ یو به صورتش دوختم که دستمال سر مشک نگاهم

رنگش  خمار شده بودن و با پوزخند نگاهم  یشيم یبود و چشمها

کرديم . 

 

اش بود نهياز جام بلند شدم قدم تا س عيسر   

 



 

pg. 49 
 

 فاحشه پاک من

_ تو بود کمر براش  یجا یجون هرک يیپسر دا یشد زياوه چه سحرخ

نهموند که بخواد ورزشم ک ینم . 

 

لبش باال  یاشاره کردم گوشه  شبيمنظورم و گرفت که به د کامال

زد که چهره اش صد برابر جذاب شد یور هيرفت و لبخند  . 

 

شد و کنار گوشم نجوا کرد؛ خم  

_ که  یحرفاس جوجه جور نيتر از ا یتو نگران نباش کمر من قو

س*س کنم تونميجا م نياالن تو هم نيهم   

 

خونم باال رفته  نيآدرنال کردميحس م زنهيم کننده کيعطر تحر مردک

به عقب برداشتم یقدم . 

 

خونم باال رفته  نيآدرنال کردميحس م زنهيکننده م کيعطر تحر مردک

به عقب برداشتم یقدم . 

 

ستيمردک اخالق درست درمون نداره اون آراز قبل ن نيا . 

 

افتادم که چهره اش چقدر ترسناک شده بود شبيد ادي  

 

ليادم و ازش فاصله گرفتم رفتم رو تردمتکون د یسر   

کردميبهش نگاه م یچشم ريز دميدويزمان که م هم  
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تمام  برديم نييگرفته بود و جفت پاهاش و باال پا کسياز بارف 

 عضالتش برجسته شده بودن

 

 

سختي نگاه خيرم و ازش گرفتم و شروع كردم به ورزش كردن  به

دوم ميخواستيم ثابت كنيم كه انگار بينمون مسابقه گذاشته بودن هرك

 .تواناييمون از اون يكي بيشتره

 

 

جلو آيينه و خم شدم تا بطري آب و بردارم كه با كف دست محكم  رفتم

 كوبيد رو باسنم كه شوكه شده سر جام خشكم زد

 

جلو آيينه و خم شدم تا بطري آب و بردارم كه با كف دست محكم  رفتم

جام خشكم زدكوبيد رو باسنم كه شوكه شده سر    

 

  اه اه چقدر كوچيكه_

 

كم كم اخمام رفت تو هم عصبي برگشتم و انگشت اشارم و گرفتم  

  جلوش

 

 تو .... تو_

 

 

ي لبش باال رفت و لبخند كج مختص خودشو زد چشماي ميشي  گوشه

 رنگش خمار تر شد و مرموز لب زد
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 من چي؟_

 

  تو تو ....هيچي_

 

تو عمرم خجالت كشيدم دستم و رو نمي شد براي اولين بار   باورم

  گونه هاي قرمز شدم گذاشتم  و از كنارش با دو رد شدم

 

باغ ايستادم و لب زدم وسط   

 

  دختره احمق چرا فرار كردي االن مسخرت ميكنه_

 

عمارت شدم و بدون خوردن صبحانه رفتم اتاقم و يه دوش آب  وارد

  سرد گرفتم

 

رها كردم بستن حوله خودم و لخت رو تخت بدون   

چشماي ميشي رنگ خمارش جلو چشمام ميومد همش   

 

خواب ساتن مشكي پوشيدم و وارد تراس شدم و نگاهم و به جنگل  لباس

مه گرفته دوختم هوا سرد بود ولي درون من داغ داغ كل بدنم نبض 

  ميزد

 

رو حفاظ سفيد رنگ مرمري كوبيدم   
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 لعنت به تو_

 

تعجب نگاهم و به باغ دوختم دوتا  صداي واق واق وحشتناك سگ  با با

سگ غول پيكر مشكي رنگ با نژاد پيت بول با دو به طرف آراز 

  ميومدن

 

زدم ؛ داد  

 

  مواظب باش_

 

نگاهم با جفت چشماي وحشي ميشي رنگش تالقي كرد كه   

 

نگاهش بهم افتاد اخم وحشتناكي كرد تا   

 

ون در حالي نزديكش شدن انتظار داشتم بهش حمله كنن اما يكيش سگا

كه آب دهنش آويزون بود و غرش ميكرد رويه پا ايستاد و دوتا دستش 

 .و رو شونه ي پهن آراز گذاشت

 

و شروع كرد به ليسيدن آراز و يكي ديگشون دور آراز ميدويد و واق  

 واق ميكرد و آراز نوازشش ميكرد و گفت؛

 

  چطوري پسر_

 

لب غريدم؛ زير  
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  اين مرد ديوانست_

 

رو دو زانو نشست و گردن سگ و گرفت و تو گوشش شد و  خم

  چيزي زمرمه كرد

 

داشت با يه انسان حرف ميزد انگار   

 

در گوش سگ زمزمه ميكرد و سگ در جوابش واق واق ميكرد اون   

 

بهت نگاهش ميكردم با  

 

گردنش كمي زاويه داد و برگشت بهم خيره شد كه برگشتم طاقت  به

  نگاهشو نداشتم

 

شو حس ميكردم در شيشه اي و باز كردم و وارد اتاق نگاه سنگيني

  شدم

 

در اتاق كوبيده شد كه  

 

  بيا تو_

 

بي وارد شد و با لبخند گفت؛ بي  
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  وكيل اومده واسه خوندن وصيت_

 

زده رفتم جلو ذوق   

 

  واي باورم نميشه بالخره ميرم_

 

بعد زير لب زمزمه كردم ؛ و  

 

  دلم واسه دانيال يه ذره شده_

 

 

به بي بي گفتم؛ رو  

 

 تو برو منم ميام_

 

  چشم خانوم جان_

 

مشكي كه آستين هاي بلندي داشت پوشيدم و موهامم گوجه اي  سرهم

  باال سرم جمع كردم

 

شال از اتاق خارج شدم چون به شال زياد عادت نداشتم بدون  
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كه سرم پايين بود از پله ها پايين ميومدم كه به يه نفر  مهمينطوريشم

كردم با فكر اين كه يكي از خدمتكاراست غريدم؛ برخورد  

 

  چشمات مشكل دارن دست و پا چلفتي_

 

نگاهم با آراز تالقي كرد كه   

 

بيخيال از كنارش رد شم كه عصبي گفت؛ اومدم  

 

 كجا؟_

 

گفتم؛ سرتقانه  

 

  بايد به تو جواب پس بدم_

 

  پنجهاي مردونش سفت به بازوم چنگ زد كمي به سمتم متمايل شد 

 

وحشي شو بهم دوخت و لب زد؛ چشماي  

 

  با اين وضع ؟گمشو شال سرت كن تا اون روي سگم باال نيومده_

 

  نميخوام نميرم ،از شال خوشم نمياد_
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شد و كنار گوشم غريد ؛ خم  

 

رز من ديوونه ام  با روان من بازي نكن كه به آتيش ميكشونمت خر _

 فهم شدي ؟

شماش نگاه كنم و نداشتمعصبي بود جرعت اين كه به چ خيلي   

 

 ناليدم؛

 

  باشه باشه فقط ولم كن بازوم و شكوندي لعنتي_

 

و ول كرد و گفت؛ بازوم  

 

دفعه آخرت باشه كه با اون وضع مياي  تو تراس يا حياط ،توئه _

حيوون نميفهمي كه بيرون عمارت پر باديگارد مرده دفعه بعد با اين 

  وضع ببينمت جات تو لونه سگاست

 

زدم و لب زدم؛ خنديپوز  

 

  حيوون خودتي من نخوام شال سرم كنم كيو بايد ببينم_

به توچه ؟ تورو َسنََنه بابا   

 

 

گوشم لب غريد؛ كنار  
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 نظرت چيه لب پايينت و با لب باالت آشنا كني كم تر زر زر كني_

 

دنبال حرفش نگاه وحشتناكي بهم انداخت كه با دو از پله ها باال رفتم  به

اتاق شدم در و محكم كوبيدم و شالي از تو كمد در آوردم و و وارد 

   روي موهام انداختم

 

اولين مردي بود كه منه سركش اينطوري ازش حساب ميبردم آراز   

 

اتاق خارج شدم  و راه سالن و پيش گرفتم از   

 

بودن حتي شاهرخ خانم اومده بود با صداي كفشم نگاهشون رو به  همه

  من دوختن

 

ه بازوي شاهرخي كه با لذت و حريصانه خيره نگاهم ميكرد ب فريماه

  چنگ زد

 

زدم مي ترسيد شوهرش و به دزدم پوزخندي  

 

 رو مبل سلطنتي نشستم  و نگاهم و به وكيل ميانسال دوختم 

 

هر كلمه اي كه از دهن وكيل خارج ميشد عصبي تر و شوكه تر مي  با

  شدم جلوي لرزش دستام و نميتونستم بگيرم

صداهاي دانيال تو سرم اكو مي شد همش  



 

pg. 58 
 

 فاحشه پاک من

ديشب فوق العاده بودي بي شك تكرار رابطه ي ديشب واسم يه _)

 (آرزو ميشه

 

 (با من ازدواج ميكني خانوم زيبا_)

 

 ( به خاطر تو با خانوادت كه سهله با كل دنيا ميجنگم-)

 

دفعه با صداي فجيع شكستن چيزي از شوك در اومدم يك   

 

شيشه اي رو برگردونده بود با عصبانيت ميز آراز   

 

  پيري هيچ ميفهمي چه زري ميزني_

 

دنباله حرفش وصيت نامه رو از دست وكيل كشيد به   

 

تو بهت بودن چشماي روژين پر از اشك شده بود و فريماه  همه

  خوشحال به نظر ميرسيد و شاهرخ خان اخم وحشتناكي كرده بود

 

اش برجسته شده بودن و و دوختم به آراز كه رگ ها شقيقه  نگاهم

  دندوناش چفت هم

 

آرواره هاشو حس ميكردم همه از ترس آراز الل موني گرفته  فشار

  بودن حتي شاهرخ خان با اون ابهتش
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اخم گفتم؛ با  

 

  نه امكان نداره من همچين كاريو انجام نميدم_

 

نگاه آراز و حس ميكردم برگشتم و خيره نگاهش كردم تو  سنگيني

ش كينه و نفرت موج ميزدنگاهه حريص  

 

 یبد بود، پس بدون محتل یلي، نگاه آراز خ ديلرزياز شدت شک م بدنم

کنميگفتم:من ازدواج نم  

 

که آراز زد  یخواستم به طبقه باال برم اما با حرف هيبدون توجه به بق و

 .سرجام خشک شدم

 

_ ته؟يحال ،یريبدون اجازه نم يیجا چيتو ه  

 

ته؟يگفتم: به من دستور نده، حال برگشتم سمتش و تيعصبان با  

 

اما  اديکوتا ب مونيکي ديکه شا ميدرنده به هم زل زده بود ريدوتا ش مثل

رفتيکتم نم یامکان نداشت حرف زور تو  

 

نگاهمو از آراز گرفتم یب یصدا زدن اسمم از زبون ب با  

 

نفرت به  دميشا ديباريکه ازش شرارت م ييیبدون توجه به چشما و

رفتمطبقه باال   
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فراموش کنم. من عاشقشم الويدان تونستمياتاقم انداختم نم یخودمو تو و  

 

برم اديب شيفرصت که پ نيدر اول نجاياز ا ديبا  

 

که بهش وارد کرده بودم یهمه فشار نيبه درد امده بود ازا سرم . 

 

آرامش به سر  اليتموم بشه و در خ یکابوس لعنت نيداشتم زود ا دوست

بود یرامش ازم فرارببرم اما انگار آ . 

 

نمونده بود ،  یبدنم باق یتو یبلندم شدم ، توان یتختم به سخت یرو از

خودمو گرفته بودم یاما جلو فتميب نيزم یبود رو کينزد . 

 

5 که  یمادر یاتاق حبس کرده بودم ، حت یروز تمام بود که خودمو تو

، ه حال منو بپرس ومديلحضه ن کي ی، برا ديکشيم دکياسم مادر رو 

 بگه نترس من هستم، 

 

کمتر شده و در  بيرق کيکه واسه همسرش  نياون خوشحال از ا اما

 .حال جشن گرفتن است

 

بودن توش،  کيافراد خانواده هم شر هيبق ديکه شا یجشن  

 

از جنس خانواده یقلمروه دشمن ، دشنم یاومده بودم تو من  
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،  اهي، مثل شب سهمه جا رو فرا گرفته بود  یکياتاق خارج شدم تار از

 نيي، و از پله ها پا داکنميراه رو پ هيتونستم بق واريبه کمک د یبا سخت

 .برم

 

نبود؟ یاز کس یچرا خبر دونمينم  

 

خونه نبود ،  یکه کس نيکرده بودم ، از ا تعجب  

 

زديپشه هم پر نم ینبود حت یهم خبر يیرايسالن پذ داخل . 

 

خانه نفسم را گرفته بود ،  یکيسمت در سالن قدم برداشتم ، تار به

 .خودم را زودتر به در رساندم و آن را بازش کردم

 

از خانه انداختم رونيخودم را به ب و . 

 

باعث شده بود ،  نيروشن بودن و هم اطيح یخداروشکر المپ ها 

نميتر بب قياطرافو دق . 

 

 نجاياز محافظ ها هم نبود ، چطور ممکن بود ، آنها هم در ا یخبر

 .نباشن

 

و مشکوک بود بيعج زيچ کي . 
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خانه خدمتکارها  به  یاداوريکردم، و با  ميبه خانه رو به رو ینگاه 

داشته  یمن خبر یآن از خانواده گرام ديآن سمت حرکت کردم ، شا

 .باشن

 

در بزنم اما در خودش باز بود، درو کامل باز کردم و داخل  خواستم

 .خانه شدم

 

_ ست؟يخونه ن یسالم ، کس  

 

نشد ، تک تک اتاق ها رو  یاز کس یخبر یر تکرار کردم ولبا چند

 .چک کردم اما نبود

 

 ی، حتممکنه افتاده باشه ، همه با هم گم شدن  یچه اتفاق یعني

 .خدمتکارا؟

 

 

راه مانده  کي، تنها کنم  کاريچ ديبا دونستمي، نمخانه خارج شدم  از

 .بود، خانه آراز

 

، خواستم راهمو به اون سمت کج کنم اما  آراز در آن خانه بود  ديشا

شدم مونيپش . 

 

لحظه ترس تموم وجودمو احاطه کرد و من رو از رفتن به  کي یبرا

 .اون خونه باز داشت
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 کينزد یکه زده بود و گفته بود حق ندارم حت یحرف نياخر یاداوري با

 .آن خونه بشم

 

 تونستميازش نداشتم ، نم یکه شناخت يیبودم و من تنها در روستا مردد

 فرار کنم؟

خطر رو به جون بخرم و برم داخل اون قصر ممنوعه نيا ديبا پس . 

 

پاهام رو به حرکت در اوردم و به سمت قصر آراز حرکت  یسخت به

 .کردم

 

درو هل دادم و وارد شدم  یشتريدهنمو قورت دادم، و بااسترس ب اب

 .ودر پشت سر بسته شد

 

قدم به سمت عقب  کيبکشم و  یخفه ا غيصدا باعث شد ج نيهم و

 .بردارم

 

شد هيگرم برخورد کرد و قلبم هزار تک زيچ هيبدنم با  که  

 

جون نداشت که تکونش بدم و بخوام برگردم و عقب رو  یحت پاهام

برخورد کردم یبا چه کس نميچک کنم و بب . 

 

دميبستم به سمت عقب چرخ چشامو . 
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 دنيآراز نباشه ، آروم چشمامو باز کردم و با د کردميدعا م رلبيز

کردم دنيشروع به خند دميديکه داشتم م یزيچ  

 

کردمينم باور ! 

یچ یعني ! 

 

، چشمام گشاد شده بود دميديمجسمه آراز رو م داشتم . 

 

که مجسمه آراز باشه نيجز ا زدميم یحدس هر . 

 

" ه " زمزمه کردم ، اگه خود اراز بود معلوم نبود چیخداروشکر

فتهيقراره ب یاتفاق . 

 

که آمده بودم دقت نکرده بودم به  یبار نيبه سالن کردم اول ینگاه

بود قهيخوش سل یليها خ ليوسا دنيطرز چ . 

 

شده بود شيبايچشمام تمام سالن رو در برگرفته بود و محو ز  . 

 

قرار داشت به سمتش قدم برداشتم زيم یتلفن که  رو دنيد با . 

 

  ستين یافتاده که کس یچه اتفاق نميبب رميتماس بگبرش دارم و  خواستم

شدم مونيکه روش بودد پش ینقطه قرمز دنياما با د . 
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که با عشوه تمام  دميرو شن یزن یقرمز رو فشار دادم و صدا دکمه

که من دنبال جوابش بودم زديم يیداشت حرفا . 

 

_  یزيخانواده عز یکه برا یمشکل یبرا تونيسالم قربان ، خانواده دا

سه روز از روستا خارج شدن یآمده بود برا شيپ . 

 ديبا دوستاش به سفر رفته ان و امشب شما پرواز دار تونيدا دختر

نره ادتوني . 

 

مطرح بود  يیراحت شد و هنوز سوال ها الميکه زد خ يیحرفا دنيباشن

بودم دهيکه به جوابش نرس . 

 

احت بمونمر اليباخ تونستميراحت شده بود ، آراز نبود و م الميخ . 

 

، نبودن خدمتکارا و محافظا و بودن من  داديآزارم م یزيچ هي یول

تنها نجايا . 

 

و خوش باشم رميبه دل نگ یکردم ترس یسع . 

 

نخورده بودم ، پس با سرعت به سمت  یچيدو روز ه نيا یتو

 .آشپزخونه حرکت کردم

 

سالن و  هيبر خالف بق دميکش یکه داشت نفس پر حرص یوضع دنيد با

 یمرتب کردن احساس هيشده بود و به  فيکث یاتاقها آشپزخونه حساب

داشت اجياحت . 
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اديهم ازش برنم یا گهيکار د زهيشکمو فقط بلده بخوره و بر پسره . 

 

از کجا شروع کنم ديبا دونستميبه اطراف انداختم نم ینگاه ! 

 

 هيکردن آشپزخونه  زي،بعد از تم کردمياز ظرف ها شروع م ديبا پس

خوردن یبرا کردميآماده م یزيچ . 

 

** 

 

 یبه آشپزخونه دوختم ، حساب تيبارضا یو نگاه دميکش یراحت نفس

 .کار کرده بودم

 

کوفته شده بود ،  یبدنم از خستگ و  

خودشو  یکارها دونستيبه آراز نم یلب فحش کش ريکردم به ز شروع

 .کنه تا منو به زحمت نندازه

 

دوز  نيا یتو ختيريمردک گاوه بدلم به حال اون نسوخته بود  البته

خوش بگذروم یحساب خواستميم . 

 

نبود ريامکان پذ فيکث یظرف ها نيباا و . 

 

کوفته شده بود ،  یبدنم از خستگ و  

به آراز یلب فحش کش ريکردم به ز شروع . 
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خودشو کنه تا منو به زحمت نندازه یکارها تونستينم  . 

 

دو روز  نيا یتو ختيريوه بدلم به حال اون نسوخته بود مردک گا البته

خوش بگذروم یخونه بمونم و  حساب نيداخل ا خواستميم . 

 

نبود ريامکان پذ فيکث یظرف ها نيباا و . 

 

تخم مرغ چشمام  دنيبهش انداختم با د یباز کردم و نگاه خچالوي در

 .برق زد

 

دوتا برداشتم و به سمت گاز حرکت کردم و . 

 

نداشتم یزيآماده کردن چ حوصله . 

 

پختن تخم مرغ ها شروع کردم به خوردنش بعداز . 

 

دنبالم کرده بود یکيانگار  خوردميتند تند م رميکه نفس بگ نيا بدون . 

 

خوشمزه  زيچ هي دنينخوردم معلومه با د یچيخوب دو روزه ه 

شميم ینجوريا . 

 

 

پرت کردم و به سمت پله ها رفتم نگيداخل س ظرفو . 
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داشت یخاصتا اتاق که هر کدوم  رنگ  پنج . 

 

اما  دمشيکش نييرو گرفتم و به سمت پا یدر اول رهيدستگ یمعطل بدون

باز نشد لميبرخالف م . 

 

زده حال خوردم یحساب و . 

 

شدميو پکرتر م رفتميم یبعد یبه سمت اتاق ها نجوريهم و . 

 

؟یعنيتر از من بود  بدشانس  

درها باز نباشه چکدوميه ! 

 

هم  نويا گفتيم یحس هي یول بشم و برم یدر اخر اليخيب خواستم

 .امتحان کن بعد برو

 

در باز شد رهيدستگ دنيکش نييجورم شد با پا نيهم و . 

 

کرد دنيقلبم شروع به لرز و . 

 

رو  دنيلحظه نفس کش هي یکامل باز کردم و وارد اتاق شدم و برا درو

 .فراموش کردم
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 یزياتاق عکس آراز رنگ آم یها واريد یسخت بود ،  رو باورش

مختلف یده بود با رنگ هاش . 

 

یباور نکردن نشييو تز نيزايطرز د و ! 

 

 هيبود ، تخت خواب  وسط اتاق قرار داشت و  یاتاق مشک ليوسا همه

واريکنار د کيکوچ زيم . 

 

یبا جلد مشک يیبا کتاب ها کيکتابخونه کوچ هي و . 

 

 یبود که رو يیها ینقاش کرديکه داخل اتاق نظرو جلب م یرنگ تنها

بود روايد  

 

شده بودم ، که گذر زمان  یاتاق بودم و محو نقاش یسه ساعت تو حدود

 .رو حس نکردم بودم

 

که داخل سالن بود  يیآمدم و به سمت مبل ها نيياز پلها پا یخوشحال با

 .رفتم

 

مورد عالقه ام رو برداشتم و زدم سلایر ونيکنترل تلوز و . 

 

* 
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، دو روز گذشته بود  ددايشب رو نشون م8به ساعت کردم که  ینگاه

بود و نه آراز یاز کس ی، نه خبر . 

 

حوصله ام سر رفته بود یحساب گهيد . 

 

دميمبل بلند شدم و به سمت همون اتاق دو یاز رو عيسر . 

 

که داشت چشمام  يیلباس ها دنيبستم و در کمد رو باز کردم ، با د درو

 .برق زد

 

رو انتخاب  یلباس هي یزيچ ايکه اگه آراز بفهمه  نيتوجه به ا بدون

 .کردم

 

رميدوش بگ هيبه سمت حموم رفتم تا  و  . 

 

 تيدوش برخورد آب با بدنم حس رضا ريدر اوردم و رفتم ز لباسامو

تموم بدنمو فرا گرفت یبخش . 

 

دميکه انتخاب کرده بودم رو پوش یلباس یدوش حساب هي بعداز . 

 

کنار  قيچاک دق هيو  یبه نقاش هيمختلف شب یلباس بلند با رنگ ها هي

رو به وجود اورده بود یرونم که صحنه جذاب . 

 

لبم نقش بست یرو یشدم و لبخند رهيبه خودم خ نهيآ از . 
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بود ، مطمعنم محوم شده بود نجايعشقم هم ا اگه . 

 

کردم یاخم شيادوري با . 

 

رو باز کردم زيم یکم داشتم ، در کشو یزيچ هي  

 

برش داشتم زيم یاز رو عيچشمام برق زد و سر یرژ گلبه دنيد با . 

 

کامل شد پميلبام زدم و ت یرو و . 

 

روشنش رو زدم و خواننده شده به  یبود دکمه  زيم یکه رو یکرياسپ

 .خوندن کرد

 

و دور خودم  دادمي، بدنمو تکون م دنيشروع کردم  به رقص و

دميچرخيم . 

 

بمونه یباق ینجوريهم شهيشده بود ، دوست داشتم هم یغرق خوش و . 

 

تخت پرت کردم یبود که خودمو رو دهيچقدر رقص دونمينم  

 

هدر داده بودم مويشده بود و انرژ خسته . 
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دميلحظه ترس هي یبرا اديکه م يیصدا دنيشن با . 

 

آراز باشه؟ نکنه  

ادينم گهي، نه اراز تا دو روز د نه . 

 

به سمت  یبدون محطل ذاشتينم یحس هي یبشم ول الشيخيب خواستم

دميکش یل اتاق بود رفتم و سرککه داخ یپنجره ا . 

 

بودم دهي، به خودم گفتم حتما اشتباه شن یکس دنيند با . 

 

دميرو داخل باق د یپسر هياز حرفم نگذشته بود که  هنوز . 

 

دهنم گذاشتم یرو دستمو . 

دزد باشه؟ نکنه  

 

که داخل اتاق بود حرکت کردم یمعطل کردن به سمت کمد بدون . 

 

داخلش رفتم عيسر و . 

 

به سرعت از کمد  ومديم نييکه از طبقه پا يیناآشنا يیصدا دنينباش

رونياومدم ب . 

 

نجاستيتنها اتاق باز ا نيو ا ستنينفر ن هي یعني . 
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که پشتش قرار داشت  یبه سمت در حرکت کردم و قفل یمعطل بدون

 .رو زدم

 

شده بودم  ميکه قا یاز قفل شدن در مطمعن شدم ، به سمت کمد یوقت

 .رفتم

 

باال  یو صدا گرفتيقرار م نيزم یکه رو يیکفش ها یصدا دنينش با

ها مطمعن شدم دزدن رهيشدن دستگ نييو پا . 

 

زديقلبم تند تر م شديم کيلحظه که به اتاق نزد هر . 

ومديکاش اراز م یجا بره ، ا نياز ا یزو خواستيم دلم . 

 

 

بوديم نجاياراز ا خواستيبودم.و دلم م دهيبار ترس نياول یبرا  

 

 نياز ا يیدهنم گرفتم تا صدا یدستمو رو رهيشدن دستگ نييباال و پا اب

نره رونياتاق ب . 

 

رفت نييهمه اتاق ها قفلن به طبقه پا ديفهم نيا بعداز . 

 

ومدياهنگ م یصدا گذشتيم یکه به من به سخت قهياز ده دق بعد . 
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یچ یعنيشده بودم  جيگ ! 

دزد نبودن مگه . 

 

دنيدزدام اهنگ گوش م مگه . 

 

هم رفت و به خواب فرو  یچقدر گذشت که چشمام کم کم رو دونمينم

 .رفتم

 

خوردم و چشمامو باز  یدر تکون رهيشدن دستگ نييباال و پا دنيباشن

 .کردم

 

باشه؟ تونستيم یک  

لحظه نزد کي یباز شدن در قلبم برا با . 

 

 کيداخل اتاقه ، اتاق تار یک نميباز کردم تا بب کميدر کمد رو  باترس

 .بود

 

انگار حال  نمش،يواضع بب تونستميمردم پشتش به من بود و نم هي و

فتهيب نيزم یرو یبو کينداشت و نزد یدرست . 

 

و  دميکش یخفه ا غيبه سمت عقب برگشت و ج هويمست بود ،  انگار

آمدم رونياز داخل کمد ب . 

 

خودمو پرت کردم داخل آغوشش نهياراز سرشو بلند کنه و منو بب تا . 
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نزاشتم تکون بخوره یستمو دور کمرش قالب کردم و حتسفت د و . 

 

دادياز خودش نشون نم یشکه شده که عکس و العمل یبود حساب معلوم . 

 

اروم بلند کردم و نگاه پراز ترسمو بهش دوختم سرمو . 

 

شد نطورميبشه ، و هم یداشتم عصبان انتظار . 

 

ادگرفت و از دور کمرش باز کرد و به سمت عقب هلم د دستامو . 

 

 راهنشيپ یتخت نشست و شروع باز کردن دکمه ها یخودش رو و

 .کرد

 

در اورد و پرت کرد کنار راهنشويپ . 

 

نفس باال رفت کيکه کنارش بود رو برداشت و  یبطر و . 

 

تنش  یآمد و رو نييبود پا یکه داخل بطر یکنار لب هاش محلول از

ختير . 

 

نفسمو حبس کردم یصحنه ا نيهمچن دنيد با . 
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و جذاب شده بود یسکس یحساب ازار . 

 

ازش گرفتم و با من من کردم گفتم نگاهمو : 

_ یم...من...نم ... 

 

که زد چشمام گرد شد یحرف دنيشن با . 

 

 برقص_

 

تعجب گفتم با : 

_ ؟یچ یعني  

رقصمينم من ! 

 

بود تکرار کرد تيبا عصبان یکه چاشن یتحکم و صدا دنيباشن . 

 

 .برقص_

 

طاعت کردمچرا اما از حرفش ا دونمينم . 

 

که مورد نظرم بود  یبود رفتم و اهنگ زيم یکه رو یکريسمت اسپ به

 .رو زدم پخش بشه
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یزيهرچ اياز اراز متشکر بودم که زود آمده  انگار . 

دميخودم د یکه نگاه اراز رو رو ستادمياتاق ا وسط . 

 

کنهينگام م نجورياراز داره ا دميديبار بود که م نياول یبرا . 

 

کرديچند حس مختلف بود، و منو معذب مپراز  نگاهش . 

 

اراز بود یکه اهنگ شروع شده بود نگاه منم رو نيباا . 

 

ميبه هم زل زده بود یو بند ديق چيهردو بدون ه و  

 

نداختينگاه مها م ادياراز منو  نگاه . 

 

 گذشته#

 

رسيدن به باشگاه كرايه تاكسي رو پرداخت كردم و ترجيح دادم بعد  با

ه غذا بخورمتمرين برم خون   

 

وارد شدنم آوا جيغ زد ؛ با  

 

  عشقم اومده_
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خنده اي كردم و بغلش كردم و به سمت اتاق مربي ها رفتم و لباسام  تك

  و با يه نيم تنه و شرتك لي عوض كردم

 

كه داشتم بند كتونيم و مي بستم تنه ي محكمي بهم خورد همينطور   

 

انا دوختم دختره ي حسودبا باسن خوردم زمين نگاهم و به ماند محكم   

 

هم مربي رقص بود و اما دشمن خوني و رقيب من ماندانا   

 

با اون كاري نداشتم اما اون زياد به پر و پام ميپيچيد بايد دمش و  من

  بچينم

 

رو زمين بلند شدم و رو به روش ايستادم از   

 

اندامش عين من به لطف ورزش خوب بود اون رنگ پوستش  اونم

من سبزه ،اون موهاش بلوند بود و من موهام مشكي سفيد بود و  

 

دستم چتري هام و به عقب هدايت كردم با   

 

عشوه پشت چشمي نازك كرد و با پوزخند لب زد؛ با  

 

 

  عه رز جون حس ميكنم چاق شدي مراقب خودت باش_
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و پايين انداختم و با تعجب به شكمم كه تخت تخت بود نگاه كردم سرم   

 

باسنم خورد به خودم اومدم مها بود سيلي كه به با   

 

به ماندانا با غيظ لب زد؛ رو  

 

چرت نگو اندام غزال خيلي هات و سكسيه من كه ميبينمش داغ _

 ميكنم چه برسه به پسرا

 

مهربوني به روش زدم و بدون توجه به ماندانا حرصي به سمت  لبخند

  بچه ها حركت كردم

 

مخ زدن اومده بودن رقص ياد به باال بودن ،نصفشون واسه ١8 همشون

  بگيرن و نصفشون از رو عالقه

 

از سالم كردن كنترل و برداشتم و آهنگ كلمبيايي پلي كردم بعد  

 

به ترتيب جلو آيينه ايستادن دخترا  

 

رقص من شروع شد و  

 

کردن  یکنم اراز به قول مها محو اندامم شده و بدون معطل مفکريشم

 .رقص رو شروع کردم
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مرخ ايستادم و كمرمو و با ضرب تكون ميدادمحالت ني به  

 

باال بردم و شروع كردم به شيك زدن باسنم  دستامو  

 

كه كمر و باسنمو رو با آهنگ هماهنگ با ضرب تكون ميدادم همزمان  

 

ناز روي زمين صد و هشتاد درجه زدم و همزمان باسنمو   با

 ميلرزوندم

 

که  دمياش کش هنيس یبا عشوه به سمت اراز رفتم و دستمو رو 

من بود ینگاهش به حرکت دست ها . 

 

شونه اراز حرکت دادم و   گذاشتم همزمان به كمرم   یدستمو رو 

دستش  یکيکمر و اون  یاراز رو یاز دست ها یکيقوص دادم که  

رونم قرار گرفت یرو  

 

یحرکت اضاف یمونده بودم بدون حت یتموم شدن آهنگا همونجور با  

 

رونم در حال حرکت بود یش بار روکم دست راز نواز کم . 

 

لحظه بسته بودم کي یمن چشمامو برا و . 

 

شده بودم یغرق در خوش و . 
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دود شد رفت هوا ميهمه خوش اليچهره دان یادارويبا  هوي . 

 

کردميم انتيخ الي، به دان کردميم کاريداشتم چ من . 

 

که قرار بود باهاش ازدواج کنم یکس . 

 

قدم  کيبرداشتم و کمرو صاف کردم و  رونم یاراز رو از رو دست

 .عقب رفتم

 

بغض کرده اراز که گفت یصدا دنيفرار کنم با شن خواستم : 

_ بمون شمونيپ . 

 

کرديبود که داشت خواهش م یبه کس هي، صداش شبقفل کرد  پاهام . 

 

خواهشش رو رد کنم نيا تونستميمن نم و . 

 

ول کنم برم ینجوريااراز هم  تونمينم یول کنمينم انتيخ اليبه دان من . 

 

اش گذاشتم و به سمت عقب هولش  نهيس یسمتش رفتم و دستمو رو به

 .دادم

 

تخت افتاد یرو که . 
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دميتخت رفتم و کنارش دراز کش یخودم اروم رو و . 

 

دياغوشش کش یمنو تو که . 

 

اروم چشمام بسته شد و . 

 

 

اراز شروع کرد به حرف زدن که : 

 

_ بود  یلباس نيهمچن یتو  کيبچه کوچ هي دمشيبار که د نياول یبرا

بندهيو فر باي، ز . 

 

 یلباس نيبا همچن دمشيهم که د یبار ني. اخرزديمحکم م دنشيبا د قلبم

زديمحکم م دنشيبود و قلبم با د . 

 

اون دختر رز بود اسم . 

 

دميشيتر م جيو گ جيحرفاش هر لحظه گ ديشن با . 

منظورش از اون دختر من بودم یعني  ! 

به من هيشب گهينفر د هي دميشا . 

بهش انداختم که چشماش بسته بود ینگاه . 
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امدم و به سمت در حرکت  نييتخت پا یکه بفهمم از رو نيا بدون

 .کردم و اروم بازش کردم

 

رفتم رونيازش ب و . 

مدت عاشقم بوده نيتموم ا اراز ! 

قرار شد باهام ازدواج کنه مخالفت کرد از ازدواج بامن یچرا وقت پس  

 

بود اليقلب من دان یتو یشده بودم ، ول جيبودم ، گ هموند . 

 

بمونم پس به سرعت از  نجايا تونستمينم گهيلحظه د کي یبرا

 .ساختمون خارج شدم

دميدو اليو یکيبه سمت اون  و  

 

و من تک و تنها منتظرم تا  گذرهيم الياومدم از و رونيساعت از ب چند

که دوستش دارم یکس شيدور بشم و برم پ یشهر لعنت نيبتونم از ا . 

 

از رفتنم بفهمهه ،  یکس خواستمينم  

دستم کردم یتو طيبه بل ینگاه  . 

شهر نيبود ، وقت رفتن از ا وقتش . 

 

اليدان دنيشدم تا زود تا برم د مايهواپ سوار . 

*** 

 دنيزودتر برم د خواستينشستن ، فقط دلم م جاي نيکوفته شده از ا بدن

اليدان . 
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رو دادم اليباال بردم و ادرس خونه دان یتاکس یبرا دستمو . 

 

کردم افتيدر یاميخونه بودم که پ کينزد  . 

 

ديرفت و چشمام تار د جيسرم گ اميباز کردن پ با . 

 

رو دادم نجايا یکيهتل که نزد یلبامو تکون دادم و ادرس یسخت به . 

 

 دهيکه رس یبه هتل دميبالخره  رس گذشتيم یکه به سخت قهيده دق بعداز

 .بود

 

حرفاش نکردم هيبه بق یرو دادم و توجه ا یراننده تاکس پول . 

 

دونست؟ياز کجا م فلایر  

دونست؟ي، از کجا م رسميمن امشب م   

 

که  خواستيهتل شدم فقط دلم م یمحکم وارد الب یبا قدم ها یعصب

دستهام خفه  نيشک خودم با هم یصحت داشته باشه،ب فلایر یحرف ها

کردمياش م   

 

ضرب گرفتم نيزم یراستم رو یرو زدم و با پا آسانسور دکمه . 
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؛ دميلب غر ريو ز دميدکمه اسانسور کوب یبار به طور مکرر رو چند  

 

_ ی...لعنتیلعنت  

 

اومد با دو از پله ها باال  یم نييآسانسور که پا نيبدون توجه به کاب و

خوردم یسکندر یچند بار دنيرفتم ،موقع دو   

 

کردم یکنار پله تعادلم رو حفظ م یفلز یبا گرفتن نرده ها اما   

 

دميکش یقيکه شدم نفس عم ضيعر هيراه رو وارد   

 

شديصورتم ظاهر م یجلو ميفرد زندگ نيمنفور تر اميپ همش . 

 

_ به  ايچقدره امشب ب شيوفادار زانيبهت ثابت شه که م یخواياگه م

آدرس نيا   

 

_ صبرانه منتظرتم یب ١١٣اتاق  ناسيهتل اسپ ۹:٠٠راس ساعت   

ديکاو یدرها رو م یرو يیطال یسرگردونم پالک ها یها چشم   

دميکش یقيو نفس عم ستادميدر مات شده ا ینحس رو یشماره  دنيد با  

 

کنم و به سمت اتاق  یريرو مشت کردم که از لرزشش جلوگ دستام

حرکت کردم١١٣   
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در  بميداده بود که بهم بده را از داخل ج یبه مرد که فلایر یکارت

 آوردم

 

 یبوق فيضع یکارت صدا يیگذاشتم با شناسا یلمس یو رو صفحه  

  اومد و قفل در باز شد

 

لرزونم در رو به سمت جلو هول دادم و وارد شدم یدستها با   

 

کل سالن رو پر کرده بود کيآهنگ کالست یصدا   

 

 نيزم یپخش شده رو یپاشنه بلند دخترونه و لباسها یکفش ها دنيد با

گذاشتم ميالبه یدستم رو رو  

 

قرمز رنگ رو که رو کاناپه چرم افتاده بود رو برداشتم و با  نيسوت

شدم رهيبهت بهش خ  

 

دوختم ن   

 

 یدخترونه به عمق فاجعه پ یناله ها دنيجلو رفتم و باشن یقدم چند

  بردم

 

 

،با چند گام بلند خودم رو به اتاق  ديلرزيدستهام از شدت خشم م نباريا

ر رو  محکم باز کردم که گردن هردو به طرفم رسوندم و بدون مکث د

 کج شد
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ديبوسيرو م اليلخت دان ی نهينشسته بود س اليرو دان فلایر  

 

کردينگاهم م رهيبا ترس خ اليبا پوزخند و دان فلایر . 

 

 یزدم و از اتاق خارج شدم و در اتاق را محکم کوفتم و ب یتلخ لبخند

برم که  يیز اون مکان کذاخواستم ا اليدان یتوجه به رز رز گفتن ها

  چشمم به جام ها افتاد

 

 رز_

 

 ستادهيلختش ا ینگاهش کردم با باالتنه  زيآم ريسمتش و تحق برگشتم

ديکش یتر از خودش رو به رخم م یبود و تن لعنت . 

 

بود و با  ستادهيقرمز رنگ ا ريبا ربدوشامبر حر و پشتش هم فلایر 

کرديلبخند فاتحانه نگاهم م   

 

از جام ها چنگ زدم و به طرفش  یکيسمتم برداشت که به  به یقدم

داد یپرتاپ کردم که به طور ماهرانه جاخال  

 

 

 یکه رو اپن بود رو به سمتش پرت م یهرچ یو به دنبالش عصب 

  کردم
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 یپنجه ها ريشراب رو برداشتم و باال بردم که مچ دستم اس یبطر

  بزرگ و مردونه اش شد

دم؛يکش یغيج  

 

_ شغالولم کن آ   

 

دست آزادم بزنم رو دستش تا مچ  یکيدنبال حرفم خواستم با اون  به

 یدستش گرفت تکون محکم کيدستم رو ول کنه که جفت مچم رو با 

 به خودم دادم؛

 

 ولم کن_

 

التماس لب زد ؛ با  

 

_ ستين یکنيبدم اونجور که تو فکر م حيبذار بهت توض   

 

و محکم زدم تخت  دميشک رونيپنجه هاش ب نيشتاب دستم رو از ب با

دم؛يکش یفرابنفش غيها ج وونهياش ،مثل د نهيس  

 

_ خودم  یکه با چشمها یزيچ یبد حيتوض یخوايرو م یچ کهيمرت

یکن حيتوج یخوايو م دميد   

 

بعد همراه با پوزخند ادامه دادم؛ و    
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_ چون  ستميناراحت ن یکرد انتيکه بهم خ نياز ا هيچ یدونياصال م

یندار تيبرام اهم یه او ذر ستميعاشقت ن  .... 

 

یچ نيع گفتميم دروغ  

 

_ تن فروش  هي یکرد انتيبهم خ یدوهزار نيسوزم که با ا یم نياز ا

اقتيل یاز من سرتر بود ب شيچ ريپست حق هيبدبخت    

 

زد؛ اديمانعش شد و فر اليبرداشت که دان زيبه طرفم خ فلایر   

 

  بسه گمشو تو اتاق_

 

_ نيا اليدان  ....... 

 

به گونه اش زد حرفش نصفه موند و به سمت اتاق  اليکه دان یليس اب

ديدو  

به من با عجز گفت؛ رو  

 

  گوش بده گل رزم_

 

زدم؛ غيبچه ها ج نيع  

 

_ اشيع کهيمرت ستميمن رز تو ن   
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جانانه از جانب  یليس کيو بردم باال تا اون پست رو مهمون  دستم

 خودم بکنم

 

م رو مشت کردمشدم و دست مونياما وسط راه پش    

 

_ نمتيبيخوردنم نم یليس قيال یکه حت یارزش یانقدر ب   

 

ناباور نگاهم رو بهش  کردينگاهم م سيخ یسکوت و با چشمها تو

 یطور نيبود که ا ديمردک غد بع نياز ا هيو گر یشکوه اليدوختم دان

کنم و ساکت بمونه رشيتحق  

 

 

ی نهيبه س دميرو از تو انگشتم در آوردم و کوب نميتک نگ حلقه  

پست هوس باز ووني،ح ستبرش  

کرد البد  دايپ ديجد یروز از رفتنم  نگذشته بود که سوگول ٤خوبه  

 دلش رو زده ام

 

_ من  دميم حيکارو توض نياون چشمهات بشم نکن ا یگل رزم فدا

رميميبدون تو م    

 

برام سخت بود اما لب زدم؛ برگشتم  

 

_ ريخب بم   
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زدم رونيب يیاحد کذابه دنبال حرفم از اون و و .... 

 

خسته ام رو  ی،پاها رفتميراه م ینجوريرو هم یچند ساعت دونمينم

دميکشيم نيزم یرو   

 

 

کالش هوس باز  یعوض ديگنجيحرکتش در مخلم نم نيهم ا هنوز

انقضاء داشتن خيانگار دختر ها واسش تار   

 

ن رو بود با اون من او ميها يیعاشقش نبودم اما او باور همه تنها من

هام یراه فرار از بدبخت دميديم یبه خوشبخت دنيراه رس  

 

دميخارج شدم پوش پماياز هوا یو عشق وقت اقيکه با اشت یا حلقه . 

 

اليبود نه دان یحاال نه حلقه ا و . 

 

نبودم؟  ايبودم ، عاشقش بودم  ريخودم هم درگ با  

 

 یناپدرو فرار از  بيشهر غر نيا یبود که تو ی، اون تنها کس دونمينم

 .هوس بازم به او پناه اورده بودم

 

 

، من بخاطرش از اراز گذشتم کرديم انتيحاال داشت بهم خ و . 
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کنهيم دنيقلبم شروع به لرز فتميم اليدان ادي یوقت  . 

 

از حس دوست نداشتن ،  چطور برگردم یکس یحس ب از . 

 

نمونده ینمونده برام ، راه یباق یراه . 

 

رو  اليدان گهيکه د يیادما ، جا نيتموم ا دور شدم از خواستيم دلم

نمينب . 

 

سوارش شدم عيبلند کرد، سر ینيماش یبرا دستمو . 

گفتم تينکرد، با عصبان یحرکت اما : 

 

_ گهيحرکت کن د   

 

دادم و نگاهم و  هيتک ميگفت و استارت زد منم به صندل یآهان یجيگ با

دوختم رونيبه ب   

 

بود آروم گفتم؛ سردم یدستام خودم و بغل کردم کم با  

 

یو روش کن نيماش یشيگرما ستميس شهيم   

 

 چشم_
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با ادبم هست چه . 

 

قطرات بارون که با شدت به  یدادم و به صدا هيتک شهيو به ش سرم

گوش دادم خورديم شهيش  

 

گل  هيبخار زده  سهيبخار کرده بود با سر انگشت اشارم رو ش شهيش

دميرز پژمرده کش  

 

 

شديها گرونتر محله ها لوکس تر مخونه  گذشتيکه م یهرچ   

به خودم اومدم نيتوقف ماش با . 

 

شهيشروع م نگونهيلوکس من ا یزندگ . 

 

شدم و به سمت خونه ام حرکت کردم ادهيپ نيماش از . 

 

شدم اطيرو باز کردم  و وارد ح اطيکه داشتم در ح یديکل با . 

 

کشوندميم نيزم یجون خودمو به زور رو یب یبا پاها و . 

 

 ريارد شدنم داخل خونه همونجا پشت در سر خوردم و اشکام سرازو با

کرده بودم سرباز زد ميمدت قا نيکه تموم ا یشد، و تمام بغض . 
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دوست دوست داشتم  هياونو به عنوان  یبودم ول اليعاشق دان کنمينم

 یلحظه  احساس ناراحت هي یبود و نزاشت برا شميپ شهيکه هم یکس

 .کنم

 

رو قبول کرده  شنهادشياز دستش بدم پ خواستمينم دوستم داشت و چون

 .بودم

 

کرد انتيبهم خ ميوجود که قرار بود ازدواج کن نيحاال باا یول . 

. 

و  اليکه از همه دور بشم ، از خودم ، از دان يیجا هيداشتم برم  دوست

 .از آراز

 

 آراز#

 

صورتم زوم کرده بودم و  یتو قهي، نور افتابم دق کرديدرد م سرم

بشم یعث شده عصبانبا . 

 

تخت فرود اوردم یتخت نشستم و مشتمو رو یرو . 

 

کردميم نکارويا ديمست کرده بودم ، نبا شبيد باز . 

 

هر دفعه یباره ول نياخر گفتميم شهيهم ....  
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صورتم نقش بست یجلو ريتصو هيو  ديکش ريسرم ت هوي . 

امکان نداشت یچ یعنيتخت با سرعت بلند شدم ،  یاز رو  . 

رز بشيد ..... 

وقت از  چيه ديشدم ، نبا یعصبان شبيتک تک لحظات د یاداوري با

شديموضوع خبر دار م نيا . 

وقت چيوقت ، ه چيه . 

 

فرو بردم نهيرفتم و خودمو برنداز کردم و مشتمو داخل آ نهيسمت آ به . 

 

ديکش ريکه داشت ت یدستم از سوزش و . 

 

اق خارج شدمتخت چنگ زدم و از ات یاز رو راهنمويسرعت پ به . 

 

ازش نبود یخبر چيسالن رو دنبال رز گشتم اما ه یجا همه . 

 

ممکنه کجا رفته باشه یعني ! 

اليو یاداوري با ! 

 

و به سمت اتاقش خودمو رسوندم دميدو اليسرعت به سمت و با . 

 

کرد دنيحس شد و قلبم شروع به لرز یبدنم ب لشيوسا دنيند با . 
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نداشت امکان ! 

ودمشاز دست داده ب باز ! 

،  کردميحس نم یسوزش چيکوبندم ، ه واريد یمشتمو تو تيباعصبان

ام بود سوزش کم تر بود نهيس یکه تو یاز درد . 

 

دادمياز دستش م یقيطر هيبه  اوردميبدستش م ديبا هردفعه . 

 

بودنمش زدم دهيکه د یبار نياول یاداوريزدم از  یتلخ لبخند  

 

  گذشته#

 

هم گره خورد یرد اخمام توکه به زبون او یحرف دنيشن با . 

 

_ تکرار کن گهيبار د هي!یچ . 

 

که ازش  یاولش شروع کرد به من من کردن و در اخر حرف الديم

 :واهمه داشتم گفت

 

_ النيبه نام دان ی....با....فردشوني...ایا  

 

 

و چشمام سرخ شد رونيچشمام از هدقه زد ب دمياسمش رو شن یوقت . 
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 ینشسته بودم بلند شدم و اتاق رو طکه  یمبل یاز رو تيعصبان با

کردميم . 

 

 

کرده بودن دايگوشام مشکل پ دي!شادميشنيدرست م داشتم . 

 

 خب_

 

تر درمورد اون مردک بدونم عيشدم تا هر چه سر رهيخ شيلب ها به  

 

_ که با یبار نياول ..... 

 

رو حس کردم و از  دنشيکرد و ترس تميپراز عصبان ی افهيبه ق ینگاه

شد مونيمن پش یجلواوردن اسمش  . 

 

_  نيفکر کردن ا شونيو ا نيداده بود بيبود که ترت یمهمون یتو

دادن بيرو اون اقا ترت یمهمون . 

 

ماه هست با هم کياالن  و  .... 

 

رو برام  هيچ شيمعن دونميکه م یبردم جلو تا سکوت کنه و حرف دستمو

 .تکرار نکنه
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 یلينشستم و خبودن  دهيکه وسط اتاق چ یمبل یاروم رو یليخ و

ادامه حرفم رو زدم لکسير . 

 

_ کردنيم یچه غلط کماهي نيا یاونوقت شما تو . 

کنترل بود ادامه دادم رقابليکه غ یخشم و . 

 

_ شميچرا االن من خبردار م . 

 

از خودش دفاع کنه که با داد گفتم خواست : 

_ رونيب  

 

و با سرعت از اتاق خارج شد دياش رو ازم دزد دهيترس نگاه . 

 

مبل بلند شدم و به سمت پنجره کوشه اتاق رفتم یور از . 

 

اسم ازم  هياون بجز  یعاشقش بودم ، ول یکه از زمان بچگ یدختر

 نيکتري، از کوچ شناختمياونو م یمن حساب ی، ول دونستينم یزيچ

رفتيگيکه ازش فاصله م یزيچ نيعالقه داشت تا بزرگتر یزيچ . 

 

اگه تماسم  یحت ايرفت ، تماس نگ چکسيه یهفته روز گذشت ، ول هي

ارزشون نداشتم یب یتماس ها یبرا یمن جواب گرفتيم . 
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دارم  نميفکر کردم ، تا بب یهفته با خودم خلوت کردم و حساب نيا یتو

کنميم کاريچ . 

 

 یکرد ، روزها تيازم حما یبودم ، و اون حساب اليماه با دن٣ من

نملبخند بز شديکه باهاش بودم ، هر لحظه باعث م یخوب . 

 

 ايهمدم  کينبودم فقط  اليمن عاشق دان کنميحاال که فکرش رو م اما

دوست بود برام هي . 

 

که واردش شده  یبيشهر غر یخودم نداشتم و تو یرو برا یکس چون

 .بودم

 

 

باهاش مشکل  ی، اراز از همون زمان بچگ کنميکه فکرش م حاال

 .داشتم

 

بود باهام ، اما  اون روزا مهربون ی، ول ميهر روز دعوا داشت و

همه بداخالق شده بود نيچرا بعد از چند سال ا دونمينم . 

 

 

بخورم  نيزم ايکنم  هيگر شديهردفعه باعث م یکه مهربون بود ول نيباا

کرديکمکم م ومدي، اخرش هم م . 
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 یکردم اما بعدش اومد رو هيگر یکه حساب ديبار موهامو گرفت کش هي

ديموهام رو بوس . 

 

شد یجور هيکارش  نيقلبم باا و . 

 

 یبد بود تو یلياون اراز باشه ، اخالقش خ کردميفکر نم دمشيد یوقت

ميکرديباهم دعوا م یاون چند روز حساب . 

 

 

مست کرد و اون حرفا رو بهم زد هويچرا  دونمينم . 

 

برم و دور بشم ازشون دي، با ستيبرام مهم ن گهيد اما . 

 

برداشتم ،  نيزم یرو از رو که آماده کردم بودم از چند سال قبل یساک

بودم  دهيکه خودم زحمت کش یکه کردم که با پول یبه خونه ا یو نگاه

بودم دهيخر . 

 

رفتم اطيازش خارج شدم ، و قدم زنون به سمت در ح و . 

 

که پشت در بود چشمام گرد شد یکس دنيدرو باز کردم با د تا . 

 

باشه باشه اراز ستادهيکه رو به روم ا ینيا کردمينم باور . 
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از هم باز شده بود و زل زده بودم بهش که گفت لبام : 

 

 برو کنار_

 

گفت؟يداشت م ی، چ شديبهم وارد م یشتريلحظه شک ب هر  

اخالق گندش رو داشت که هنوز . 

 

شد و به سمت خونه حرکت کرد اطيبهم زد و وارد ح یا تنه . 

 

و داد زدمبستم و دنبالش رفتم  اطويکارش به خودم اومدم  در ح نيباا : 

 

_ ؟یريم یدار نييپا یکجا سرتو انداخت  

 

راستشو داد باال و گفت یسمتم و ابرو برگشت : 

 !خونه خودمه_

 

زانوهام گذاشتم و از  یدستمو رو دنيحرفش شروع کردم به خند نيباا

دميخنديته دل م  

 

_ یگي...می...داریچ...چ  

 

به حرفم نداد و بدون توجه بهم رفت داخل خونه یجواب . 
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شيهمه پروه ا نيباز مونده بود از ا هنمد . 

 

 یمبل نشسته و پاهاشو رو یرو دميپشت سرش رفتم که د تيعصبان با

 هم انداخته

 

زدم یپراز تمسخر یا خنده . 

 

گفتم رلبيز : 

وانهيخونه خودشه مردک د انگار . 

 

مبل نشستم و گفتم یاروم رو یليخ : 

_ شنوميم . 

 

کنم ، جور رفتارم  نيانتظار نداشت ا انگار  

نجا؟يهمه راه ا نيچرا آمده ا حاال  

خونه من؟ اونم  

 

و ناباور زل زده بودم  ديکشيتک تک حرفاش گوشام سوت م دنيباشن

 بهش

 

_  نيمن هواتو داشتم ، اد سرکار تا ا یبود نجايمدت که ا نيتموم ا

 .خونه همش کار من بوده
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کردم تييکه حما یازم ممنون باش ديبا و . 

البته و  ..... 

 

ارهيبه زبون ب خواستيکه م یشد ، انگار مردد بود از حرف کتسا . 

 

_ راسته یديکه اون شب شن یاون حرف . 

 

از کجا شروع کنم ديبا دونستمي، نم دميکش یپرحرص نفس . 

 

همه اون کارا من کردم  گهياومده داره م یدفعه ا کي یروان مردک

 .چون دوست دارم

 

ستين زاديابراز عالقشم مثل ادم یحت . 

 

مبل بلند شدم و گفتم یرو زا : 

 

_ ؟یگيم یدار یچ  

من خرم ، نفهمم، یکرد فکر  

 

_ که مال خودمه و یخونه ا ی، اومدم تو یديکه شن نيهم ..... 

 

_  یتنت البته اگه باهام ازدواج کن راهنيپ ريبه غ یندار یچيتو ه

یداشته باش نارويا یتونيم . 
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ل بلند شد و به سمتم مب یاز رو هويباشه ،  تونستيم شتريب نياز ا شک

 .امد

 

لباش رو حس کردم یحرکت کمرمو گرفت و گرم کيبا  و . 

 

کرد زيبود و  قلبمو لبر نيشيات یکوره ا مثل . 

 

کردم شيچم شده بود که همراه دونمينم . 

 

خودم اومدم و با خودمم تکرار کردم اون همون ادمه به . 

 

زديقلبم تند تند م یازش فاصله گرفتم ول عيسر . 

 

شده بودم جيگ نيا ريازش داشتم به غ یهر رفتار ظارانت . 

 

نگاه کردن بهش به سمت اشپزخونه رفتم بدون . 

 

هام افتادم مثل االن مهربون بود یبچگ اديچرا  دونميداغ بود ، نم تنم . 

 

دوست دارم شترياراز مهربون رو ب نيمن ا و . 

 



 

pg. 105 
 

 فاحشه پاک من

نع ام شدما یزيچ هي یبرم ول نجايگوشش و از ا یبرم بزنم تو خواستم . 

 

کارش مثل  نياالن مهربونه و اومده دنبالم نمونم ، قلبم باا یوقت چرا

زديم ميزمان بچگ . 

 

 رفتيم گشتيامتحان کردن داشت ، اگه باز اون اخالق برم ارزش

ششيپ شهيواسه هم . 

 

 نميبه داخلش کردم تا بب یباز کردم، ونگاه خچالويو در  دميکش ینفس

کنم دايپ تونميم یچ . 

 

*** 

 

که پخته بودم داخل اشپزخونه پر شده بود یا مهيخورشت ق یبو . 

 

 

شدم یبودم کردم و غرق شاد دهيکه چ یزيبه م ینگاه . 

 

رو به رخش بکشم ميچرا دوست داشتم ، اشپز دونمينم . 

 

 نمياز آشپزخونه نداشته بودم ، تا بب رونيپامو ب گهياون موقعه د از

کنهيم کارياراز داره چ . 
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دمينشن یکردم چندبار صداش زدم اما جواب بلند صدامو . 

 

نشستم و شروع کردم به خوردن یصندل یطبقه باال بود، رو حتما . 

 

از اراز نبود یخبر یشده بود ول یا قهيدق چند . 

 

رميپس بگ خواستميکه زده بودم م يیحرفا تموم . 

 

بمونم ششينداشت که پ ارزشش . 

 

نگاهمو گرفتم ازش یتکه کنارم قرار گرفت ، به سخ یبا قامت هوي . 

 

پرتاب کرد یدسته صندل یموهاش بود رو یکه رو یا حوله . 

 

نشست و شروع کرد به خوردن یصندل یکياون  یرو و . 

 

داد و گفت هيتک شياز خوردن دو بشقاب به صندل بعد : 

 

_ یخوشمزه شده بود ، از کجا سفارش داده بود یليخ . 

 

 اينفهم بود  نقدريا یعنيناباورمو به صورت خندونش دوختم ،  نگاه

کرديداشت منو نفهم فرض م . 
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 یو سع دميکش یقيبزنمش نفس عم یبلند شم و حساب خواستيم دلم

 .کردم اروم باشم

 

و  ديو از کنارم خواست رد بشه که لپمو گرفت کش زيشد از پشت م بلند

از اشپزخونه خارج شد عيسر . 

 

دميکش غيج : 

 اراز_

 

کرديباز کار خودشو م یول دنيکشاز لپ  اديمن بدم م دونستيم . 

 

مهربون شده بود یليخ هوي، اراز  دميلحظه ترس هي یبرا . 

 

شديمهربون نم یبود ، و زود با کس یا نهيک یاز همون بچگ ادمهي . 

 

، نه خودش گفت منو دوست داره پس نگران نباش نه . 

 

. تا اروم باشمستين یزيکه چ دادميم یخودم دلدار به . 

 

اراز نشسته  دميرفتم ، که د رونيم و از آشپزخونه بجمع کرد زويم

کنهينگاه م ونيمبل و داره تلوز یرو . 
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غذا گرفته بودم ی، بو گرفتميدوش م هي ديطبقه باال رفتم ، با به . 

 

دوش قرار گرفتم تموم  ريز یبرداشتم و رفتم داخل حموم ، وقت لباسمو

لبم نقش بست یرفت و لبخند رو نياز ب ميخستگ . 

 

تخت و اروم چشمام بسته شد  یحموم زد خودمو پرت کردم رو دازبع

 .و خوابم برد

 

شب  یزود نيچشمامو باز کردم ، که نگاهم به ساعت خورد، به ا اروم

بودم دهيمن چند ساعت خواب یعنيشده بود ،  . 

 

 

لباس  هيبرم که  رونيامدم و خواستم از اتاق ب نييتخت پا یرو از

کرد توجه ام رو جلب زيم یرو . 

 

بهش کردم یبه سمتش رفتم ، و بلندش گرفتم و نگاه یخوشحال با . 

 

خوشگل بود یليبلند که خ یلباس آب هي . 

 

به خودم کردم یو نگاه دميلباسمو پوش عيسر . 

 

 

لبم زدم و به سرعت از اتاق خارج  یرو یشده بودم ، رژلب بايز یليخ

 .شدم
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رفتم نييبه سمت طبقه پا و . 

 

 

شديباورم نم دميديکه م یزيچ دنيتم با دپله ها گذاش از . 

 

شده بود نييبود و دورش تز ستادهيوسط سالن ا اراز . 

 

که داشت پخش  یدور سالن پخش شده بود.و اهنگ کيکوچ یشمع ها و

. اهنگ مورد عالقه ام بودشديم . 

 

که تنش بود قلبم تند تند زد یاراز با کت و شلوار دنيد با . 

 

شدم که دستمو گرفت و کشوندم  کينزدسمتش حرکت کردم ، و  به

بغلش یتو . 

 

زوم نگاهش شده بوده چشمام . 

 

دور کمرم گرفت و پاهام به حرکت در اومد دستاشو . 

 

مدت  نيکه تموم ا یرقص نيکه با اراز داشتم. و بهتر یرقص نيدوم و

باشه تونستيم . 
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 نيو ازش انتظار نداشتم ، که همچن ديرقصيم یحرفه ا یليخ اراز

بلد باشه یرقص . 

 

شدم یکه اراز کنار گوشم گفت غرق خوش یحرف با . 

 

 .دوستت دارم_

 

به زبون اوردم نوياما منم هم گفتميم یچ ديبا دونمينم . 

 

 منم دوست دارم_

 

اراز با امدنش باعث شد همه  یرو رها کنم و برم ول یهمه چ خواستم

داشته باشم یچ . 

 

خوشحال بودم که اراز کنارمه یليخ و . 

 

دادم حيبغض مو قورت دادم و سکوت رو ترج زهمبا  

 

رسوندم ونشستم نيخودمو به ماش یسخت به  

نگاه به من راه افتاد سمت عمارت بدون  
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دلم باعث لرزش دستام شده بود...با ورود به باغ امارت  یتو ترس

 ضربان قلبم باال رفت

 

- شو ادهيپ ... 

 

تکون بخورم یصندل یاز رو تونستمينم  

دميبهش چسب مکرديم احساس  

 

- شو ادهيپ گميچته رز بهت م .. 

ادامه داد ديسکوتم و د یوقت ... 

 

- ؟یديترس  

شميم وونهيمن...من فقط شبا د یجوجو نترس  

 

شدم ادهيپ نيو ازماش دميکش یآسودگ یاز رو ینفس  

 

دروغه گفتيبهم نداره اما ته دلم م یگفت کار نکهيا با  

 

- ره...رز ضعف دانيو بچ زياکرم خانوم...م  

باشه فيضع ديمن...نبا زن  

 

نشست ونيتلوز یکاناپه جلو یبهم زد و رو یچشمک  
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که محکم گفت نميمبل تک بش یرو خواستم  

- من شيپ ايب  

 

پام و لباس مو کنار  یرو دياجبار کنارش نشستم..دستش اروم لغز به

 زد

 

- سيدرد دارم حالم خوب ن یلي...هنوز خکنميخواهش م  

 

- کنهيو خوب م حالم یدرد دار نکهيا  

 

اديپام انداخت که لب موگاز گرفتم صدام درن یرو یبد چنگ  

 

درازتر نکن متياز گل پاتو  

یتا آخر عمر راه بر ینتون کنميم یکار وگرنه ... 

 

نفرت نگاهش کردم با ... 

افتادم  یوونيح نيهمچ ريکه گ فرستادميسرنوشت نکبت بارم لعنت م به

نبرده تياز انسان يیبو  

 

 

- دييغذا آمادس بفرما زيآقا م  

 

کرده بود کيغذا اشتهام و تحر یرفتم بو زيازش به سمت م تيتبع به   
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داشتم یاديز ضعف  

 

رفتار کنم اطيمجبور بودم با احت تميبخاطر حفظ شخص اما  

 

و مرغ رو کنارش گذاشتم ختميظرفم ر یبرنج تو یمقدار   

 

- اما  یکنيفکر کردم االن مثل نخورده ها و گشنه ها به غذا حمله م

شهيم تيحال یمدار تياز مودب بودن شخص يیزايچ هي نکهيمثل ا  

 

 هي، که  ستني! همه مثل تو نیکه تو خبر ندار شهيم ميحال زايچ یليخ -

دونهينم چکسيکه ه یصفت دار  

 

 جدا؟-

؟یچ مثال  

 

شدم رهيچشماش خ یو کنار گذاشتم و تو قاشق  

 

- بودنت یروان  

 

 

زد و گفت یپوزخند : 

 

_ دونستنيم ايلي، خ یديماالن فه . 
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مشغول غذا خوردن شد و  

 

 

و شروع  فتهيباز به جونم ب خواستميلحظه ارامش گرفتم ، نم هي یبرا

 .کنه به کتک زدنم

 

اون اراز باشه کردمينبود. باور نم ديبع یچياون ه از . 

 

 زاشتيدوستم داره ، و نم گفتيکه هرشب بهم م یاراز عاشق اون

 .ناراحت باشم

 

بلند شدم زيم یه سر باز کرده بود رو  پاک کردم و از روک یاشکا  

 

 کجا؟-

 

- دراز بکشم کمي رميم .... 

 

- حموم اماه باش یبرو تو سياستراحت درکار ن  

سراغت اميم گيد قهيپنج د من  

 

 ...من-
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- ...گفتم برو اماده شوسيه  

 

از پله ها باال رفتم ی...به سختديلرزياز ترس م دستام  

 

کرده بود سيمو خگونه ها یرو اشک ... 

ايخدا ... 

 

نيفقط زنده بمونم هم کنميدردارو تحمل م نيبه توئه همه ا دميام تنها ... 

 

با باز شدن درحموم...و دميوان دراز کش یمو دراوردم و تو لباس  

 

بدنم به لرزه افتاد کيسرام یشدن شالق رو دهيکش یصدا  

 

کارو نکنه نيامروز ا نيهم یبه شمارش افتاده بود، کاشک نفسم . 

 

دنيکش غيبرخورد شالق با بدنم شروع کردم به ج با . 

 

 

کردميتحمل م ديبا یبرخوردش برام دردناک بود، ول هر . 

 

رو  اليبار خواستم دان نياخر یداشت من اشتباه کرده بودم ، برا حق

نميبب . 
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نابود شد یکرد، همه چ اليکه دان یبا کار اما . 

 

منو  الي، رفتم به اون هتل اما دان نمشيا بببرم ت یگفته بود به هتل اليدان

ديبغل کرد و بوس . 

 

بود دهي، و مارو د دونستيارازم م انگار . 

 

 

 دنشيبه اراز التماس کردم که باورم کنه و بدونه من فقط به د برگشتم

 .رفتم اما باور نداشت

 

اون  یپامو تو یحت گهيبخاطر من از خانوادش گذشته بود، د اراز

ميم ، و از همه دور شده بودروستا نذاشت . 

 

نکرده بودم یاراز کار یبرا اما . 

 

مهربون بود و دوستم داشتم یلي، اراز باهام خ ميخوشبخت بود تازه . 

 

هست شميعاشقش شده بودم.و خوشحال بودم که پ یمن حساب و . 

 

صورتم ینور رو افتادن ... 

چشمم یرو انعکاسش ... 
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مثل  شبياتفاقات د تميوضع دنيدشم.....با  داريشد از خواب ب باعث

شدچشمم رد یاز جلو نيترسناک و غمگ یلميف  

 

خشک شده بود انداختم به بدنم که خون روش ینگاه ... 

 

بدنم کوفته بود هنوزم  

 

بلند شدن نداشتم یبرا یجون .. 

 

بود سرپا  ینبود دستم رو به وان گرفتم و به هرزحمت یچاره ا اما

کردم یروبروم با دقت بررس نهييآ یو خودم رو تو ستادميا  

 

افتاده بود یقيچشمام گد عم ريز ... 

کبود و بادکرده بود لبهام ... 

 

شالق زخم شده بود یبخاطر ضربه ها بدنم ... 

داشت یخون مردگ نميس قفسه .. 

 

همه درد واقعا حقم بود؟ نيا ! 

 

 

؟ی...اگر مردم چدونهيم یک اصال ! 
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کنه؟ينم یکار ني، نه  اراز همچن نه  

 

خودت منو سالم و سرحال نگه دار و بهم صبر بده ايداخ ... 

 

رو باز کردم و گذاشتم بدنم رو...روحم رو...مغزم رو بشوره و  دوش

 با خودش ببره

 

رفتم اراز حتما خواب  رونيحموم بواز دميچيرو دور خودم پ حوله

رفته بود سرکارش ايبود... ... 

 

 

مرنگ از کمد برداشتم و تن کرد یصورت یلباس ... 

و دور شونم رها کردم دميسشوار کش موهامو .. 

 

به  اطيصورتم کرم پودر و با احت یها یپنهون کردن کبود واسه

 صورتم زدم

 

دميرو به لبم کش یصورت یلب رژ .. 

چهرم کم کرد یروح یاز ب یکم ... 

 

کنم شتريمو ب شيارا یشدم کم وسوسه .. 

دميمژه هام کش یرو یرو به آرام ملير  

ديرسيابروهام مبه  شيبلند ... 
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دميچشم و با ظرافت پشت چشمام کش خط  

خودم غرق لذت شدم دنيد با .... 

 

رفتار کنه نطوريبا من ا ومديدلش م چطور  

رفتارش نداره؟ یرو یريتاث چيمن ه يیبايز واقعا  

اد؟يبه رحم نم دلش  

 

به سرم زد یفکر یلحظه ا یبرا .. 

دارند ضهيمردا بال استثنا غر ی همه ... 

زنانه یعشوه ها دنيبا د قطعا  

شونديرام م یو خوش زبان فيظر حرکات  

 

ارازم هم اثر داره یحتما رو پس . 

 

 یداشتم...اروم پله هارو ط ناشيبودش اطم یکه به مصنوع یلبخند با

 کردم

 

اراز رو رام کنم...دوبارع عاشقش کنم تونستميم یچه راه با  

 

 

راه کمکم کن نيتو ا ايخدا دونمينم .... 
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صبحانه تعجب کردم زيم یصندل یاراز رو دنيد با .... 

رهيسرکار نم چرا .. 

 

- ريسالم..صبح بخ  

 

من تعجب کرد دنيسمتم برگشت و با د به .. 

بود دهيوقته منو انقد اراسته ند یليخ  

 

- ...حالت خوبه؟ريصبح توام بخ  

 

- بد باشم؟ دي...بایخوب نيصبح به ا  

 

رش نشستمکناتعجب نگاهم کرد اما من با لبخند با  

 

- گرسنمه معدم ضعف داره یليخ ... 

 

خدمت کار اشاره کرد که صبحانه مو اماده کنه با ... 

بود دايتعجب کرده بود...کامال از رفتارش پ یليرفتار ارومم خ از  

 

کرد پر شده بود شديکه فکرش رو م یزياز هرچ زيبعد م قهيدق پنج ... 

شده بود کيتحر اشتهام  
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دهنم گذاشتم یتو یاز خامه شکالت یا لقمه ... 

 

شروع به خوردن کردم و . 

 

بهش انداختم یچشم ريز یاراز زنگ خورد ، نگاه یگوش هوي . 

 

رو برداشت ، و جواب داد شيگوش . 

 

 

شروع به صبحت کردن کرد تيعصبان با . 

 

بهم انداخت یدر اخر صورتش قرمز شد و نگاه و . 

 

رونيبا سرعت از خونه زد ب و . 

 

شده بود؟ چش ! 

رفتار کرد؟ ینطوريا چرا ! 

 

استراحت کنم یخوردم و رفتم طبقه باال تا کم صبحانمو . 

 

*** 
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چشمامو باز کردم ميامدن گوش اميچقدر گذشته بود که با پ دونمينم . 

 

 

کجاست؟ یگوش نيا نميبب تا ! 

 

که اراز داده بود رو باز کردم یاميبرداشتمش و پ زيم یرو از . 

 

ظه چشمام گرد شده بودشروع به خوندن کردم و هر لح و . 

 

 

شد ، باورش برام سخت بود رياز چشمام سراز یاشک . 

 

رو گفته  تيبودش و بهش واقع دهيد اليبود که ببخشمش امروز دان گفته

کرده نکارويبوده و ا یبوده ، چون ولش کرده بودم عصبان . 

خواسته که ببخشمش وازم . 

 

نم پس شروع به ک یزندگ تونستميفکر کردم ، من بدون اراز نم یکم

 .نوشتن کردم

 

_ ، اراز  یباش شميباش در قلبم ، در فکرم ، و پ شهيهم خواديدلم م

 عشقم

 

خوشبخت بشم تونستميشدم ، باز م یغرق در خوش و . 



 

pg. 123 
 

 فاحشه پاک من

که داده بود برام یاز بودنش ، از نعمت کردميخداروشکر م و  

 

انيپا  

:مها.دسندهينو  


