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 ��✨ مقدمه#
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 !  نداشتم باور آن به من که است یزیچ ، شدن طانیش خوابِ هَم

 !  نداشتم باور را گناه دنیچش لذت

 

 !  نداشتم باور را طانیش یحت من

 !  دارد وجود یبد با فقط یخوب ، دمینفهم من

  ؟ بهشت  ای  شومیم غرق جهنم در ، دمینفهم من

 

 !  کردم انیعر طانیش یبرا را خودم من

 

 !  گرفتم را جهنم آتش و دمیبخش طانیش به بکارت که بودم من نیا و

 

 !  کرد طانیش خوابِهم را خودش که بود من تمامِ نیا و

 

  یافکار_فاطمه_سندهینو#

🌙✨ 

 

 .  نبود کنترل قابل بدنم لرزش

  دمیکش یظیغل آه.  بود افتاده شماره به هام نفس.  بود شده سرد بدنم

 

 .  دیکش جلوتر رو چادر و اومد باالتر لرزون دست

  دستهام یرو سرد بند دست یرو نگاهم

 .  شد خشک

 

 . گرفت شکل چشمام یجلو خاطراتم تمام یا لحظه
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 .عشقم با بخشم لذت یها عاشقانه ، من

 

 !؟ میزندگ مرد بود کجا! ؟ بود کجا

 

 . انداختم افراد به ینگاه ، کردم بلند سر

 ! من مرد!  بود خودش ، دمشید

 .  انداخت لرزه به شتریب رو تنم ، سردش نگاه

 

 . رو فیکث یحرومزاده اون نه بودم کشته رو خودم مرد شب اون من

 

 ! ؟ خواهر!  افتاد خواهرم به نگاهم

 . بود فیکث ی هرزه هی اون.  گذاشت خواهر رو اسمش بشه نکنم فکر نه

 

 .اومدم خودم به سروان دست ضرب با

 . گذاشتم یصندل یرو پا

 

 .  بستن چشمام یرو اهیس یپارچه ، گرفتن رو چادرم

 

 . شد انداخته گردنم دور دار طناب

 

 .  کردم صدا خدارو دل ته از و گرفتم گاز رو لبم

 . کردیم ینیسنگ گردنم یرو دار طناب
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 !  نبود اعدام حقم من

 . شدمیم اعدام داشتم اما

 

  بود مردم داشتن حقم من

 . بود شده گرفته من از ناجوانمردانه که

 

  گفت یبلند غیج با خواهرم

 

 !  قصاص:+ 

 

 .  کردیم تکرار رو قصاص هم سر پشت و دیکشیم غیج ینطوریا که بود شده یچ دونستمینم

 

 !  تونمینم اون بدون من ، کنمیم خواهش -:

 

 ! ؟ کردیم التماس خواهرم به داشت اون ، بود من مرد یصدا نیا

 

 .  شد قطع ها صدا ، گفت خواهرم که یمحکم قصاص با

 

  زدم یلبخند

 

 .  بودن دهیبر یبدبخت و زندان با منو ناف هم اول از -:

 

 .  دیلغز پام ریز یصندل ، شد تموم که حرفم

 . شد مانع یکس یصدا که خوندم رو اشهد
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 . دیکن صبر:+ 

 

 ��گذشته#

 

  ادیز یحوصله با ، گذاشتم تخت یرو رو بزرگم چمدان

  هام لباس کردن مرتب به کردم شروع

  رنگ دیسف بزرگ کمد یتو

 

  یتو رهامیز لباس که یدرحال ، شد باز اتاقم در

  برگشتم در طرف به بود دستم

 

  اتاق داخل به یقدم تعجب از پر یچشما با نایآو

  گذاشت

 

  گفت و انداخت پام سرتا به ینگاه یعصب ی خنده با

 

 !!!؟؟ یکنیم کاریچ نجایا تو:+ 

 

  گفتم یآروم یصدا با

 

 ؟؟؟ داره یاشکال ، بزنم سر بهت اومدم -:

 

  زد یپوزخند
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 ... دونمینم رو تیاصل لیدل فقط ، نه:+ 

 

 .... بذارم کمدم کنار اونو تا برگشتم چمدانم سمت به و گذاشتم اول یکشو یتو رو لباسهام

 

  نشستم تخت یرو و برگشتم ، گذاشتم که رو چمدان

 

  کردم نگاه رنگش خوش یچشما به

  گفتم آرامش از پر ییصدا با

 

 گرفته، دلت که یزندگ یتو هست یاوج هی-:

 یباش شاد و یبخند یمجبور یول 

 یبدبخت اوج: گن یم بهش

 ...  کنم ترک رو اونجا بود شده وقتش ، جام همون قایدق االن من ،

 ....!!!!!! بده کشتن به منو ، نمیریش یهاخاطره خواستمینم

 

 

  گفت و زد ینیغمگ لبخند نایآو

 

 ....!!!! بگذره خوش بهت دوارمیام....  آذار یاومد خوش:+ 

 

 .... کرد ترک رو اتاقم حرفش اتمام از بعد

  زدم یپوزخند

  چندِ چند خودش با نبود معلوم ، من خواهر نیا
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  رفتم پنجره کنار و شدم بلند

  ینیتزئ لیوسا با ، طبقه چند و بزرگ عمارت نیا

  کردینم منتقل من به یخوب حس ، متیق گرون و بایز

 

  کردن فراموش یبرا ، بودم مجبور من اما

  بمونم نجایا نمیریش ی گذشته

 ... بکشه طول سال نیچند اگه یحت

 

  گرفتم بدست یچنگال ، نشستم یصندل یرو

  گفتم یحس یب و یسرد از پر ییصدا با و

 

 !!!؟؟ کجاست آذربُد -:

 

  کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش نایآو

  گفت الیخیب داشتیبرم رو چنگالش که یدرحال و گذاشت زیم یرو رو لشیموبا ،

 

 ...!! بزنه سر شرکتش به رفته...  هیترک ، سفر:+ 

 

 ... شدم خوشمزه یایالزان ، خوردن مشغول و دادم تکون یسر

 

 ...  بود نایآو یساله ۱ نامزد ، آذربُد

 ...  نایآو یخاله پسر البته و

 ...!!!! بوده اول زن من یچارهیب و بدبخت مادر ؛ بگم که ذکره به الزم و
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 ..  کتریکوچ آذربُد از سال ۳ و بود بزرگتر من از سال ۵ نایآو

  گرفت دوم زن ، مادرم نشدن باردار خاطر به پدرم

  شد دار هوو مادرم که سال ۷ از بعد و

 ...  شد حامله

 

  نداشتن دوست مادرمو و منو وقت چیه ، مادرش و نایآو

  میذاشتیم احترام بهشون شهیهم مادرم و من اما

 

 ...!! بود ینطوریا ما تیترب چون

 ...!!!! بودم ادگرفتهی رو احترام ، مادرم از من و مادرش از مادرم

 به مجبور ، کنه مراقبت من از بود خواسته ازش که پدر تیوص خاطر به هم نایآو و ، بودم مجبور من حاال و

  من حضور مقابل در سکوت

 .... بود نحس عمارت نیا در

 

  یخانوادگ یعکسها در شتریب کباری رو آذربُد

 .... بودم دهیند

 ..!!!! بود من شوهرخواهر حاال و

 

  بود اش خاله پسر عقد که یخواهر

 ....رنیبگ یعروس گذشتیم پدر مرگ از که ، سال۲ از بعد تا

  ، یکس مرگ یبرا اونم ، بود کردن صبر یبرا یادیز زمان سال ۲

 ... بود مرده هم نایآو مادر خانم شراره نحس تصادف اون در اما

 ......!!! بود داده رخ سال کی یط در که ، بود یا فاجعه نیا و
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  ریگ جان تصادف اون از قبل ماه کی من مادر مرگ و

 .....!!!!! کرد رو و ریز منو یزندگ تمام

 

 ..... کردم فکر شیپ ماه ۹ به و بستم رو چشمام ، رفتم اتاقم به شام صرف از بعد

 

  منو زور به پدر ، مادرم مرگ از بعد هفته کی

  امیب رونیب مادرم فکر از و بخونم درس مثال تا ، فرستاد کانادا به

 ...!!! باشم رانیا مادرم چهلم یبرا نذاشت یحت

 

  کانادا برگشتم بعد و موندم چهلم تا ، خانم شراره و خودش ، مراسم یبرا اما

 

  بودم پدر دوست یخونه ، کانادا

  رزا نام به نیریش یدختر و مهربان یهمسر با ، یمضفر یآقا

 ...!!!! نیرام...  نام به یپسر و

 

 ...!! شدم نیرام عاشق هفته دو یتو که بود بد میروح تیوضع نقدریا

 

 ... میداشت خبر اون از رزا و من فقط که یعشق

 

  ساله ۱۸ دختر ، زدم یپوزخند

 !!!!؟؟ دونهیم چه عشق از

 

  یمضفر یخانواده از ، مادرم از بعد رو محبت من اما

 ....!!!!! کردم افتیدر نیرام مخصوصا
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  کردم یزندگ واقعا که یماه ۷ ، بودم دوست نیرام با ، ماه ۷ مدت به

  شده گهید یکی عاشق و خوادینم منو گهید ، گفت بهم نکهیا تا

 

 ...!!!! کرد تمومش یراحت نیهم به ، تموم

 

  بود نیرام همون نیرام ، رابطمون شدن تمام از بعد

 

  کردمیم احساس ، بودم شده عوض من یول

 ... شده یباز قلبم و احساسات با

 

  ماجرا اون از بعد ، بودم ساکت و حرف کم خودم

 

  تر احساس یب ، سردتر ، تر یمنزو ، تر ساکت

 .... شدم تر مرموز رزا قول به و

 

  داد ادی من به رو یزیچ هی نیرام اما

 

 .... باشم نداشته یکس از یانتظار فیکث یایدن نیا یتو ، نکهیا

 .... شم بلند خودم ، خوردم نیزم اگه

  مینگر کمک یکس از

 

 ....!!!! کنم اعتماد خودم به فقط ، نیا از تر مهم و
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  کردم کسب تجربه یکل...  بود نیریش من ی گذشته نه ، نحسم و فیکث یگذشته به نقدریا

  بگم دیبا پس

 

 ..... برد خوابم که کردم فکر ام تجربه پراز و نیریش ی گذشته به نقدریا

 

  بودم نشسته عمارت باغ یتو تاب یرو حوصله یب

  دادم هُل رو خودم و زدم نیزم به رو پاهام یکم

 

  دیچیپیم موهام یال و خوردیم بدنم پوست به باد

 .... بود کرده پر رو مشامم تمام رز گل یبو

 

 .... دمیکش یقیعم نفس و بستم رو چشمام

 

 ، بودم نشده متوجه من و بود کرده غروب  دیخورش ، کردم باز رو چشمام اطرافم شدن کیتار احساس با

  انداختم لمیموبا ساعت به ینگاه

۲۰  :۴۵ 

 ...  بخوابم شام بدون امشب خواستمینم من و خوردنیم شام ۲۱ ساعت سر بود

 

 ... رفتم عمارت سمت به ، دمیپر نییپا تاب یرو از

 

 ... دیکش طول قهیدق ۱۰ قایدق عمارت یورود در به دمیرس تا

 

  کردم گم رو راه دوبار که بود اهیگ و درخت از پر باغ نیا نقدریا
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  رفتم یناهارخور زیم سمت به سره هی و شدم عمارت وارد

 

  بودم دهیرس زودتر قهیدق چند ظاهرا

  دمیشنیم رو نایآو بلند یخنده یصدا

 

  خورد زیم یرو قاشق به دستم که ،  برگردوندم رو سرم

  بردارم رو قاشق تا رفتم زیم ریز و شدم خم

 ... کرد جلب رو امتوجه یامردانه و بَم یصدا که

 

 !!!!  شامه وقت ، نایآو -:

 

  کنم بلند رو سرم عیسر و بشم هُل شد باعث مرد حرف که برداشتم رو قاشق و زدم کنار رو موهام الیخیب

 ... شد بلند م آخ و خورد زیم به سرم که

 

 ؟؟؟ زهیم ریز یکس -:

 

  اومدم رونیب زیم ریز از  دادمیم ماساژ رو سرم و بودم برده موهام یال رو دستم که یدرحال

 

 ... بود گرفته رو صورتم یجلو موهام

  زدم کنار صورتم یجلو از رو موهام و....  گذاشتم زیم یرو رو قاشق

 

  گفتم و شدم بلند  دادمیم ماساژ رو سرم هنوز که یدرحال ، انداختم مرد به ینگاه

 

 .... آذارم من ، سالم -:
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  کرد حلقه پسره یبازو دور رو دستش و اومد جلو نایآو

 

 ... باشه ما شیپ یمدت اومده...  خواهرمه آذار ، زمیعز:+ 

 

 .... بود نیا آذربُد پس

 

  کردیم ییخودنما صورتش یتو شیوحش یمشک یچشما همه از شتریب 

  بود خوشگل و جذاب انصافا اما

 

 ..!!!! ادیز یلیخ اونم

 

  نشست من یکنار یصندل یرو و داد تکون یسر آذربُد

 

  گفت و کرد یصندل به یااشاره

 

 ...  آذار یاومد خوش ، نیبش -:

 

  نشستم یصندل یرو و کردم تشکر

  که نشست اونطرفش نایآو

 .... شد خشک بود شونمیپر یموها و سرم یرو هنوز که دستم یرو نگاهش و انداخت صورتم به ینگاه آذربُد

 

  گفت پوزخند با
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 ؟؟؟؟ بچه سالته چند -:

 

 .... شدم رهیخ چشماش به متعجب

 

  گفتم محکم ییصدا با

 

 ...!!!!! سالمه ۱۸ ، ستمین بچه من -:

 

  پررنگترشد پوزخندش

 

 ..!! یدینرس بلوغ به هنوزم تو من نظر به یول -:

 

 .... بود شوهرش زشت رفتار گرنظاره پوزخند با ، انداختم نایآو به ینگاه متعجب

 

  گفتم یسرد از پر ییصدا با و کردم یدیشد اخم

 

 ... باشه داشته یربط شما به من بلوغ نکنم فکر -:

 داشته نگه حرمتها بهتره پس...  بمونم مجبورم یخوب آپارتمان کردن دایپ تا ، مونمیم نجایا یکم فقط من

 ......!!!!! بشه

 

 

 .... خندهیم یوقت شهیم خوشگل چقدر ، دیخند یبلند یصدا با

 

  کرد نگاه آذربُد صورت به متعجب نایآو
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 !!!! ؟؟ کرد تعجب چرا

 

  کرد زمزمه یآروم یصدا با

 

 ؟؟!!!! یخندیم بلند ینطوریا باره نیاول:+ 

 

 ... دمیشن و زهیت من یگوشها خوشبختانه

 

  گفت و گذاشت زیم یرو رو دستش خندش شدن تمام با آذربُد

 

  ؟؟ یکن یزندگ تنها یخوایم کوچولو بچه ، یآخ -:

 

 

  گفت یخشن و یجد لحن و کرد دیشد اخم هی بعد

 

...  یکن یزندگ تنها یبخوا نکهیا به برسه چه رونیب یبذار عمارت از رو پات تنها یندار حق شما -:

 ... ناستیآو و من با  تو تیمسئول

 ...  کنه صدا اسم به منو داره حق نایآو فقط نجایا درضمن...  همونه بگم من یهرچ پس

 

  گفت و زد زل چشمام با میمستق ، بودم شُک یتو

 

 !!!!  یکنیم صدا آقا منو فقط تو -:

 

  نزدم یحرف اما ، کردم بسته  و  باز رو دهنم بار نیچند
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 ...!!!!!  پررو چه

 

  گفتم یبلند یصدا با و  دمیکوب زیم یرو محکم خشم با

 

 ... زنت خواهر ، آذارم من...  ستمین خدمتکارات از یکی یحت من ، ستمین نایآو من ، شازده نیبب -:

  ندارم یحس نیهمچ من یول یکن تیمسئول احساس تو دیشا

 ... نیکن دخالت من یزندگ یتو نیندار حق

 !!!!  ؟؟؟ کنم تکرارش هم سر پشت بخوام من که اسم شد هم آذربُد آخه ، هه

 

  گفت یبلند یصدا با نایآو

 

 ...  بخوا معذرت زود...  آذار کن بس:+ 

 

  گفتم یلجباز با و دمیکوب نیزم به رو پام ها بچه مثل و شدم بلند عیسر

 

 ..!!!  خوامینم -:

 

  گفتم و رفتم آذربُدد به یاغره چشم بعدم

 

 ... ممنون ، شد صرف یکاف یاندازه به شام -:

 

 !!!! ؟؟ کنه وونهید منو خواستیم مرد نیا ، دمیدوئ اتاق سمت به و

 

 ... داشتم هدف خودم واسه من ، بشم یزندان نجایا تونستمینم من
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  شده قفل اتاقم در شدم متوجه شدم داریب خواب از یوقت صبح امروز ، دمیکش یسوزناک آه

 

 !!!! ؟؟؟ اومدیم اشکم مگه یول ، کنم هیگر ریس دل هی و نمیبش جاهمون خواستیم دلم

 

  ؟ شد داشیپ کجا از نیا ، شیپر روان یپسره

 !!!! ؟؟ نبود سفر مگه

 

 ..... سر باال آقا شده من واسه نمیا اه

 

  حموم رفتم پاشدم نره سر امحوصله نکهیا یبرا

 ... شدیم ۲۰ ساعت داشت بایتقر که االنم ، داشتم دوست یلیخ رو شب اونم کردن حموم شهیهم

 

 ... نبودم گرسنه بازم یول ، صبحانه ن بودم خورده ناهار نه

 

  انداختم توپرم بدنم به ینگاه حمام یتو

 !!!!!!!؟ چاقم یلیخ که  ن  ، شم الغر بود شده وقتش

 .... شمینم چاق بخورم غذا روز کل اگه که آدمامم دسته اون از و متناسبه اندامم

 

  بود شده سیخ آب از رنگم ییخرما و بلند یموها

  داشتم یمتناسب لب و دماغ و بود رنگ یآب چشمام

 زشت که انسانه چشم نیا ، شدن دهیآفر خوشگل همه نکهیا من نظر البته ، بودم خوشگل رفته هم رو

 .....!!! بلههههه...!!!!  نهیبیم
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  ، دمیپوش رو شورتم  و نیوت*س و کردم خشک رو بدنم ، خودم شستن از بعد

  ... نیزم افتاد و شد ول دستم از اما ، برداشتم رو نازکم و کوتاه زیشون

 

  زدم رونیب حمام از و حمام یگوشه کردم پرتش پا با کالفه

 

 ...  بود شده روشن باغ یتو چراغ نور از یکم و بود کیتار اتاقم

 

  کردم باز رو درش ، رفتم کمدم طرف به

  شد بلند شکمم یصدا که

 

  دمیغر یعصب

 

 . . رمیمیم یگرسنگ از دارم ، یکروات فوکول ، گندماغ یپسره ، اه -:

 

  گفتم عیسر بزرگته ازم نکهیا یادآوری با بعد

 

 ... گهیم زور آدم به خوب ، شدم ادب یب چه -:

  کنم اضافه دیبا البته....  ، خودخواه

 من واال..  سازهیم نیا با یچطور نایآو!!! ؟؟ خشن و یجد نقدریا مَردم آخه...  نزاکته یب و ادب یب هم یلیخ

 دخترم االن که بودم کرده ازدواج من اگه..  هه ، امبچه من انگار....  بودم گرفته طالق با هزار االن تا بودم

 ... عععععیه...  ، کنه ازدواج یکروات فوکول نیا با خواستیم

  دخترم فیح...  دادمینم بهش دخترمو اصال

 ...  خوبه واسش نایآو همون
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 .... بچسپم کمد در به و برگردم عیسر ترس از شد باعث یکس یصدا که برداشتم رو نازکم لباس

 

 !!!؟؟.. رهیبگ رو تو دختر خواست یک حاال -:

 

 ؟؟؟. شد داشیپ کجا از نیا ، دادم قورت رو دهنم آب

 

 ، فشردم خودم به و گرفتم خودم یجلو رو لباسم...  اومد طرفم به و شد بلند اتاق یگوشه یصندل یرو از

  شد خشک شلوارش و کت یرو نگاهم

 

 !!!! ؟؟ گردهیم ینطوریا خونه یتو شهیهم نیا

 

  اومدم خودم به صورتم یرو داغش یها نفس شدن پخش با

  نداشت فاصله صورتم از شتریب چندسانت صورتش

 

  دیپر دهنم از هوی

 

 ...!!!!  گهید حلقم تو برو ایب -:

 

 گذاشتم دهنم یرو عیسر دستامو دوتا

  شد ول لباسم که

  که بردارم رو لباسم شدم خم ؛ دمیکش یکوتاه غیج

 

 .....  دیکوب کمد به و کرد بلند منو ، شد حلقه گردنم دور دستش
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 .... شدمیم خفه داشتم ؛ ایخدا ، گذاشتم دستش یرو رو دستم

 

  بود شده ترسناک و خشن چشماش

  نداشتم رو صورتش به کردن نگاه جرئت

 

  گفت ترسناکش یصدا با

 

 یزبون بلبل...  داره قانون و منه یخونه نجایا ، ینکن یاحترام یب من به کن یسع ، کوچولو فندق نیبب -:

 ستادنیا ، مهمتر همه از و ، ممنوع دعوا ، ممنوع یباز قیرف ، ممنوع سروصدا ، ممنوع دنیکش داد ، ممنوع

 ... ؟؟؟ کنم تیحال گهید جور هی ای یدیفهم ، ممنوعه هم گفتن من به آقا چشم جز و من یجلو

 

  کرد ولم که کردم بسته و باز دوبار رو پلکهام ، دستش فشار ریز شدمیم خفه داشتم

 

 ...  دنیکش نفس و کردن سرفه به کردم شروع و افتادم نیزم یرو

 

  دمیکش گلوم به یدست

 

 ...!!!!!!  ، ممنوع یباز هرزه ضمن در -: آذربُد

 

 ...   دادم هیتک کمد در به  ؛ بست محکم درُ و زد رونیب اتاق از حرفش دنبال به

 

  نجایا امیب یکرد مجبور منو که نیرام کنه لعنتت خدا ، مردمیم داشتم امشب ؛ زدم زُل پنجره به

 

  دراومد صدا به اتاق در که دمیپوش رو لباسم عیسر ، بودم دهیترس ازش سگ مثل
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  گفتم ترس با

 

 !!!! ؟؟ هیک -:

 

  دمیکش یراحت نفس خدمتکار یصدا دنیشن با

 

 ....!!!!  تو ایب -:

 

  زدم یمحو لبخند دستش یتو غذا ینیس دنید با

 !!!!!  بودم گرسنه چقدر

 

 

  دستش داخل بزرگ یجعبه دنید با کرد روشن رو اتاق المپ و شد اتاق وارد گهید یکی سرش پشت

  گفتم

 

 !!! ؟؟ هیچ اون -:

 

  گفت و گذاشت تخت یرو رو جعبه

 

 ..  دوستانه یدورهم هی درحد گرفتن کیکوچ یمهمون هی ، فرداشب ، دادن خانم نایآو:+ 

 !!!...  نیبپوش رو لباس نیا خواستن

 

  ، دادم نیچ رو مینیب یکم
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 ..!!!!  ممنونم ، باشه خوب یلیخ -:

 

  خوردن غذا به کردم شروع ، خدمتکارا رفتن با

 

 .... ادهیز وقت لباس به کردن نگاه واسه حاال

 

  بودم یراض خودم از ، انداختم نهیآ یتو خودم به ینگاه

 

 ... دادیم دست بهم بودن ریپ حس ، دمینپوش بود داده نایآو که یلباس

 

 .. دمیپوش داشتم دوست که ییلباسها از یکی ، خودم یقهیسل به

 

  دستم آرنج تا بود هام شونه از تر نییپا یکم و داشت یپف یلیخ یها نیآست که یادکلته راهنیپ

  داشت یمیمال زرد رنگ

 

 ... بستم کمربندشم و دمیپوش گشاد یکم و کوتاه دامن

  کردم محو شیآرا یکم و انداختم هاموگوشواره

  بستم شلخته و کردم فر موهام

 

  رونیب زدم اتاق از ، شدم یراض که خودم از

   دمیند رو آذربُد شبید از

  نمشیبب خواستینم دلمم

 ...  اورد یم جا رو حالم یمهمون هی اما
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  میمشک یبلندها پاشه یتو رو پام یانگشتها یکم

 .... بودم راحت شکر خدارو ، دادم حرکتم

 

  ستادمیا راه وسط  ، اومدم نییپا ها پله از

 

 !!!! که؟؟یکوچ یدورهم هی نیا

 

  بود پر جوون یپسرا دختر از سالن کل

 

 شلوار و کت با هام یبعض یرسم شلوار و راهنیپ با پسرا و بودن دهیپوش یرنگ رنگا یها یمجلس لباس دخترا

  بودن

 

  ستین مهم واسم اصال..  ستین بد لباسم خوبه

 

  کردمیم احساس خودم یرو رو ها یلیخ نگاه ، اومدم نییپا ها پله از

 

 !!!! ؟؟ هیک نیا ؛ گنیم حاال

 

  برگشت طرفم به که زدم اش شونه به پشت از ، رفتم نایآو سمت به

 

  گفت تشر با ، کرد اخم من دنید با

 

 !!! ؟؟ یدینپوش رو لباس اون چرا:+ 
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  گفتم حوصله یب

 

 ..!!!!  نداشتم دوست -:

 

  زد یمصنوع لبخند نایآو یپسر یصدا با

  برگشت پسر طرف به و

 

 !!! ؟؟ نایآو هیک بایز خانم نیا:+  پسر

 

 ... شهالست خواهرش خانمم نیا ، نِیشاه نمیا  ، آذار ، خواهرم:+ نایآو

 

  زد یمهربون لبخند شهال ، دادم دست باهاشون سرد

 

 !!! ؟؟ چندسالته ، زمیعز:+ شهال

 

  بودم متنفر سوال نیا از چقدر اه

 

 ..!!!  سالشه ۱۸ -:

 

 ...اومد بالخره من یخدا ، شد گشاد چشمام ترس از

  کنم رفتار یعاد کردم یسع

 

 !!! گهیم درست آذربُد -: گفتم پس
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  گفت و انداخت بهم یادارانهیخر نگاه نیشاه

 

 !!! ؟؟ یچطور رقص با حاال ، خوبه:+ 

 

 !!!  خوبم -:

 

 !!!! ؟؟ وسط میبر ، خوبم باهاش منم:+  گفت و دیخند زیر

 

  رفتم رقص ستیپ سمت به خودم بهش توجه یب

 

 .... کنم یخال رو قر نهمهیا بود شده وقتش

 

 ...  کردم رقص به شروع یخاص آرامش با

 

 .... بود من حاتیتفر از یکی رقص

 

 .... دنیرقص به کردم شروع ینیریش لبخند با ،  امعالقه مورد آهنگ دنیشن با

 

  اومد طرفم به زدیم دست واسم که یدرحال نیشاه ، ستادمیا حرکت از آهنگ شدن تموم با

 

  ، دمیکش نییپا و گرفتم رو دامنم یگوشه

  بودم کرده عرق و بود شده گرمم شدت به

 

  دمیکش سر سره هی و برداشتم یوانیل دستش یتو ینیس از عیسر که شدیم رد کنارم از یخدمتکار
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 ...!!!!  شرابه بفهمم شد باعث تلخش طمع اه

 

  گفت و گرفت ازم رو وانیل نیشاه

 

 !!!! ؟؟ یخوریم شراب:+ 

 

 ..!!!  نخوردم شتریب بار چند ، نه -: گفتم اخم با

 

 

  شد بد حالم ، خوردمیم حیتفر واسه نیرام با که یزمان یادآوری با

 

 ... بود حرفا نیا از باالتر من تیظرف اما

 

  شد گرمم شتریب فقط ، نبودم مست

 

 ...!!!  بخورم آب رمیم من -: گفتم اخم با

 

  بهم دیچسپ شد کنه زود ، اومد بدم ، زد بهم یلبخند نیشاه

 

 ... خوردم ازش یکم و برداشتم یآب وانیل ، رفتم سالن ی گوشه زیم طرف به

 

  گفت و اومد طرفم به نایآو
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 !! کنم تیمعرف دوستام به خوامیم ایب:+ 

 

  افتادم راه کنارش و دادم تکون یسر

  داشت یاکننده رهیخ یآب یچشما نایآو

  ادیز نبودن هم مثل اونم که ، بود چشمامون رنگ ما شباهت تنها و بودن قشنگ یلیخ چشماش

 

 ... بود قشنگتر یلیخ نایآو مال

 ... یا دهیکش اندام و داشت ییبایز صورت

 

  برهیم لذت نگاها نیا از نایآو دونستمیم و کردمیم حس نایآو یرو رو اطرافم یمردا تمام نگاه

 

 !!!!  باشه توجه مرکز داره دوست شهیهم

 

 !!!ببره؟؟ لذت نگاها نیا از و باشه الیخیب ینطوریا ، زنشه و داره رو آذربُد یوقت تونهیم چطور

 

  کرد یمعرف دوستاش به منو و داد رونیب رو نفسش ، دوستاش به دنیرس با

 

  کردم یقاط رو اسمهاشون که دختر و پسر گله هی با ییآشنا از بعد

 

  گفت بهش دخترا از یکی ، دیکش سر و برداشت یشراب جام شونیکی ، ستادمیا کنارشون یاگوشه

 

 ... شهیم بد حالت ، یحام نخور گهید:+ 

 

 .... شمینم مست کیپ ۸ با ، نباش نگران:+  دیخند یحام
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  شدمینم مست هم یبطر هی با من ، زدم یپوزخند

 !!!!!!!! تا؟ هشت گهیم افتخار با نیا حاال

 

 .. بود من یحالتها نیتر بیعج از یکی نیا و

 

 ... شدیم مست کیپ نیچهارم با نیرام یول شدمینم مست ، خوردمیم که نیرام همراه شهیهم

 

 شب هی واسه زویچ همه و شدمیم مست امشب منم اگه شدیم یچ ، برداشتم میکنار زیم از یشراب وانیل

 ؟؟؟؟ کردمیم فراموش

 

 ..... که بودم رهیخ دستم یتو شراب به

 

  کردم کج رو سرم یکم ، ستادیا کنارم یکس

  شد باز تعجب از دهنم نیرام دنید با

 

 !!!؟؟ کردیم کاریچ نجایا

 

 !! بده؟؟ زجر منو بود اومده من یخدا ، دیلرزیم دستام

  شد قفل خوشرنگش یچشما یتو نگاهم

  

 !!!؟؟ یکنیم کاریچ نجایا -: زدم لب متعجب

 

  کنم یاداوری بهش بود الزم ، زد لبخند
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 !!!؟؟ شهیم شل من بدن تمام زنهیم لبخند یوقت

 

  کرد پر رو بدنم تمام یآرامش ، دیرس گوشم به که اش مردانه یصدا

 

  کردیم ییخودنما آرامش نیا یال البه کیکوچ ترس هی هنوز اما

 

 ...!!!  تو دنبال اومدم:+  نیرام

 

  رمیبگ رو تعجبم یجدو ، کردم یسع

 

 ؟؟ یاومد یک ؟؟ یکنیم کاریچ نجایا ، شد باورم -:

 

  زد گوشم ریز به یا بوسه و برد گردنم یگود یتو رو سرش ، کرد حلقه کمرم دور رو دستش

  گفت و

 

 دعوت شوهرش یمهمان به منو نایآو...!!!  دمیرس صبح امروز  ، دور یجا هی ببرم خودم با رو عشقم ، اومدم:+ 

 ...!!! کرد

 

  اومدم رونیب آغوشش از و زدم بهش یپوزخند

  کردنیم نگاه ما به بودن اطرافمون که ییکسا

 

 گفتم بهش عیسر

 

 ...!!!! باال میبر ایب -:
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  شدم مونیپش اما ، رفتم ها پله طرف به خودم

 !!!؟؟ اتاقم ببرمش خواستمیم چرا

 

  کردم کج عمارت باغ سمت به رو راهم پس

  ادیم دنبالم داره شدم متوجه

 

  دادم هیتک درخت به نهیس به دست و ستادمیا یدرخت کنار

  ستادیا روم روبه نیرام

  گفتم اخم با

 

  نیرام ام بچه من نکن فکر!!!! ؟؟ لیدل -:

 

  که زدم رو حرف نیا بهش سرد نقدریا

  گفت متعجب

 

 ...!!!!  آذار یشد عوض چقدر:+ 

 

 !!! کردن ؛عوضم ایعوض ، آره -: زدم یپوزخند

 

  دیکش تنش کت به یدست  و  داد رونیب شدت به رو نفسش

  شد خم صورتم یرو و داد هیتک درخت به سرم کنار رو دستش

  گفت یجد لحن با
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  یایم من با ای ؛ دنبالت اومدم من ، آذار نیبب:+ 

 !!!! شهیهم یبرا کنمیم ترکت ای

 

  گفتم و کردم حفظ رو خونسردم ظاهر اما ، شدم یعصب

 

  بترسونه اونو نبودنش با تونهینم چکسیه ؛ گرفته ادی ییتنها رو یزندگ که یکس ، نیرام نیبب -:

 

  داره برخورد لبم به لباش کنه باز لب یوقت که ییتاجا ، شد خم شتریب نیرام

 

  افتادم نشیریش گاه یب و گاه یها بوسه ادی

  کرد پر رو تنم تمام نفرت ، زدم یپوزخند

 

  گفت و کرد باز لب

 

 ....!!! کنمینم ولت تنها وقت چیه من یول ؛ شجاع خانم دونمیم:+ 

 

  برگشت عمارت به و شد دور ازم و زد لبام به یکوتاه ی بوسه حرفش دنبال به

 

  دمیکش یکوتاه غیج و شدم یعصب الود هوس ی بوسه نیا از

 

 ..!!! ببوس رو ات عمه برو...  باز هوس مردک -:

 

  درخت پشت درست یکس یصدا دنیشن با

 ... رفت باال قلبم ضربان
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 ..!!!! ممنوعه یهرزگ من ی خونه یتو کنم یاداوری دیبا کنم فکر -:

 

  دمیغر خشم با شد مشت دستام

 

 ؟؟ یندار رتیغ تو ؟؟ تو زن ای منم هرزه -:

 !!!؟؟ زهیریم عشوه مردها نیب چطو یدیند

 ... کنمیم یتالف باش مطمعن ندارم رو دنشید چشم ، متنفرم نیرام آقا نیا از من درضمن

 

  نبود معلوم صورتش از یزیچ یتنفر ؛ یخشم ، بود یخنث که صورتش

 

 ستادیا روم روبه و اومد رونیب درخت پشت از کامل

  گرفت رو گلوم بیس دستش با

  راهه در یدیجد اتفاق دونستمیم ، داشتم ترس حاال

 

  بکشم غیج کردم باز دهن ، گلوم بیس یرو دیشد فشار با

  گذاشت دهنم یرو رو دستش که

 

  دیغر گوشم کنار

 

 که..  نذار من رتیغ رو دست...  بزن حرف درست من زن درمورد ؛ دمیم اخطار بهت بازم دارم فندق نیبب -:

  رمیگیم رو حالت بدجور

 .. نیبب و کن صبر فقط برات دارم...  زن خواهر
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  زد سرخم صورت به یپوزخند و شد جدا ازم

 ....  کردیم درد گلوم چقدر ایخدا

 ....!!!! یوا

 !!!!! یمامان

 

  نشستم درخت کنار همونجا ، شد دور که ازم

  دادم هیتک درخت به رو سرم

 

  ؟؟؟ است هرزه زنت گمیم مرد هی به چرا احمق منه آخه

 

  مرد و خودمه خواهر که یزن اونم

 .... خشن و یوحش آذربد

 

 .... کنمیم حماقت روزها نیا چقدر

 

  دهید واسم یخواب چه دونهیم خدا

 

 !!! دمیترسیم هم یلیخ ، دمیترسیم مرد نیا از من

 

 ...  رفتمیم دیبا ؛ رفتمیم نجایا از دیبا

 

  برگشتم عمارت به و شدم بلند یسخت به

  شد دردم سر باعث بلند کیموز یصدا
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  رفتم ها پله سمت به همه به توجه یب

  کنم ترک رو مزخرف یمهمان نیا بود شده وقتش

 

 ....  کردم پرت تخت یرو رو خودم ینازک و کوتاه شلوارک و تاپ دنیپوش از بعد

 

  کرد جلب رو ام توجه یفیظر یها ناله یصدا

 

  گذاشتم وارید یرو رو گوشم و شدم بلند متعجب

  نفره چند یس*س یها ناله یصدا کردم احساس

  کنم قفلش که رفتم اتاق در طرف به ؛ زدم یپوزخند

 .... اما

 

  شد باز شدت به اتاق در

 

  گفت بود شده خمار چشماش که یدرحال آذربُد ، برداشتم عقب به یقدم ترس از

 

 !!! ؟؟ کو نایآو -:

 

 ..!!!  نهییپا کنم فکر ؛  دونمینم -: گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 

  کرد نگاه راهرو به و برد عقب یکم رو سرش آذربُد

 

  خورد سُر رهیدستگ یرو از دستش
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  گفتم و انداختم باال ابروهامو از یکی ؛ کرد نگاه من صورت به و برگشت

 

 ...!!!  برو ؛ ستین نجایا که ینیبیم!! ؟؟ هیچ -:

 

  بست درُ و شد اتاق وارد و زد یثیخب لبخند

  برداشتم عقب به قدم هی ترس از

 

  بود شده تر  بلند هاشون غیج و یکنار اتاق یها ناله وآه یصدا

 

  رفتمیم عقب من اومد یم جلو که قدم به قدم و بودم زده زل آذربُد یچشما به ، شدم آب خجالت از

  دمیکش یکوتاه غیج ؛ افتادم تخت یرو پشت از که ییتاجا

  انداخت تخت یرو کنارم خودشو آذربُد که ؛ شم بلند کردم یسع

 

  کردم نگاه بهش و شدم پهلو به متعجب

  بود شده سیخ عرق از صورتش

  گفتم آروم

 

 !!! ؟؟ یخورد چندتا -:

 

  کرد نگاه صورتم به و گرفت سقف از چشم

 

 !!!!  شم مست که خوردم اونقدر -:

 

 !!!  حالت به خوش -: کردم غنچه رو لبام 
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 !!! ؟؟ چرا -: زد یپوزخند

 

 !!! ؟، یشد مست -: گفتم صادقانه

 

 !!!!  ترسناکه چقدر ؛ انداخت یم تنم به لرزه سردش نگاه

 

  خبره چه یبغل اتاق دونمیم ؛ ستمین مست من -:

 مهمونها مخصوص چپ دست یها اتاق نیا باشه گفتم بهت دیبا نایآو کنم فکر ، یکنیم عوض رو اتاقت فردا

 !!!! ... هاست یمهمون یتو شونیخصوص یکارها و

 

  ستمین گهیم بعد مستم گهیم اول است وونهید نمیا ، بود نگفته نایآو ؛ زدم یپوزخند

 !!! پوش خوش یکروات فوکول

 

 !!! ؟؟ کجاست دمیجد اتاق پس -:

 

 ستادیا و شد بلند تخت یرو از

 

  گفت دیکشیم دست کرواتش به که یدرحال

 

 ... کن قفل رو اتاقت در ؛ میزنیم حرف درموردش فردا حاال -:

 

 .... دمیخواب مشغول یفکر با و کردم قفل و در رفتنش از بعد ؛ دادم تکون یسر
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  دمیکش داد یحرص

 

 ...!!! امینم ییجا تو با من ، نیرام کن بَس -:

 

  افتاد آذربُد به منگاه که شدم بلند مبل یرو از

  بود زده زل من به خشی مثل یچشما با

 !!!  دادیم تاب هم یتو رو دستاش مدام و بود نشسته کنارش نایآو

 

  گفت و شد بلند من مثل ، نیرام

 

 !!!! ؟ میبزن حرف تنها:+ 

 

  گفتم و دادم رونیب کالفه رو نفسم

 

 ...!!!  اتاقم میبر -:

 

 ...  برسه آذربُد گوش به نیرام یها پرت و چرت ، خواستینم دلم

 !!!!!  بود بیعج برام نیا و

 

 ...!!!  بود  نایآو و آذربُد اتاق کنار قایدق که یاتاق ، میرفت دمیجد اتاق به

 

  گفتم و نشستم تخت یرو
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 !!!!  شنومیم -:

 

 

  نشست من کنار و بست رو اتاق در نیرام

  داد تکون رو چپش یپا و انداخت نییپا رو سرش

 !!!!!  هیعصب یعنی حرکت نیا و

 

 !!!  زدم یپوزخند

 

  کرد باز زبون بالخره

 

  یباش باهام خوامیم ؛ خوامتیم من ، آذار نیبب:+ 

  بده فرصت هی هردومون به یعنی ، بده مهلت روز چند بهم

 !!!! ؟؟ باشه ، بده بهم رو تینها جواب بعد

 

 !! خواستمش؟؟یم من ، زدم زل صورتش به

 !!! ؟؟ دونمینم

 !!! ؟؟ بدم مثبت جواب نیرام به من اگه شهیم ناراحت آذربُد

 !!! چههه؟؟ یکروات فوکول اون به اصال عععیه

 

  دارم یخاص احساس بهش چندروزه ، دونمینم

  بدم حرصش و سرکار بذارمش دارم دوست شهمه

  بفهمم نیرام به رو حسم قایدق نکهیا خاطر به

 !!!!  دادم مثبت جواب بهش



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

  کردمیم تمومش شهیهم یبرا کباری دیبا من

  ، رو اش مسخره داشتن دوست ، رو نیرام

 ...!!! دروغهاشو و

 

  دادم مثبت جواب نیرام به که یروز از هفته کی

  گذرهیم

 

  محکم و زد زل آذربُد یچشما یتو نیرام

  یخواستگار ادیب قراره شتریب ییآشنا از بعد و خوادیم منو که ؛ گفت

 

 !!!!! کرد متعجب منو شدت به کارش نیا و

 

  باهاش دلم و دمیبخشیم رو نیرام داشتم کم کم

 ......!!! شدیم صاف

 

 

 

 

 

 

 !!!! نبود یخبر نیرام  از بود تمام روز دو و بود کشنبهی امروز

 !!! نداشت نیرام از یخبر اونم اما گرفتم آمار و زدم زنگ رزا به ؛ بود خاموش تلفنش
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  بودم شام خوردن مشغول و بودم برگشته دیخر از تازه

  نبود یخبر آذربُد و نایآو از بود یروز هی ؛ کردم تعجب یلیخ

 

  ستادیا کنارم یخدمتکار که ختمیریم آب خودم یبرا داشتم

  گفتم و گذاشتم زیم یرو رو وانمیل

 

 !!!!؟؟ یندار یخبر نایا نایآو از -:

 

 ...!!! نزنم صداش هم شام واسه ،گفتن اتاقشون رفتن و اومدن شیپ ساعت هی آقا اما ؛ ندارم یخبر خانم از:+  

 

  رفتم اتاقم سمت به و کردم تشکر خدمتکار از ، شدم بلند و دادم تکون یسر

 

  نشست رهیدستگ یرو که دستم

  شدم مونیپش

 

 !!!؟؟ رمینگ رو نایآو سراغ آذربُد از چرا

 

  زدم در چندبار و دمیکش یقیعم نفس ، ستادمیا اتاقش در یجلو

 

  اما

 

  کردم تعجب ، نداد رو جوابم یکس

 !!!! ؟؟ بود گرفتار نقدریا یعنی
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  کردم باز رو اتاق در آروم

  بردم داخل اتاق در یال از رو سرم

 

  شد شتریب تعجبم ، بود کیتار اتاق

 

  ، رفتم داخل و کردم باز کامل و در

 که بودم نرفته داخل شتریب قدم چند

 

  و دمیکش عقب عیسر ، رفت یزیت زیچ یرو پام

  کردم روشن رو المپ

 

  دمیکش یکوتاه غیج داغون و درب اتاق دنید با

  گذاشتم جلو به یقدم ترس یکم با

 

  بود دهیترک بمب نجایا انگار من یخدا

 

  بود شکسته اتاق ینیتزئ لیوسا تمام و بود شکسته نهیآ

 

 !!!! بود افتضاح واقعا

 

  زدم صدا رو آذربُد و گذاشتم جلو به قدم اطیاحت با ، یفیضع یناله دنیشن با

 

 !!!؟؟ ییکجا!!! ؟؟ آذربُد -:
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  رفتم طرفش به عیسر یپاتخت کنار اشمردونه کلیه دنید با

 

  بود نییپا سرش ؛ زدم زانو کنارش

 

  افتاد بغلم یتو جونش یب بدن که زدم صداش بازم و گذاشتم اششونه یرو رو دستم

 

 !!! من یخدا ؛ ستادیا حرکت از قلبم

 

  بود عرق سیخ ، گذاشتم صورتش یرو رو دستم عیسر

  دیکشیم نفس یسخت به

 

  بود نیسنگ یلیخ ، کردم بلندش زحمت و زور هزار با

  رونیب بردمشیم اتاق نیا از دیبا من یول

 

  خُرده شهیش همه اون یال از یسخت به

 !!!! بردمش خودم اتاق به

 

 .. گذاشتمش تخت یرو

 !!!  کردمیم خبر دکتر دیبا

 

  انداختم اتاق ی گوشه و اوردم در رو راهنشیپ همه از اول

 

  اومدم نییپا عیسر ها پله از و زدم رونیب اتاق از

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 !!؟؟؟ شمام با!!! ؟؟؟ ستین نجایا یکس -:

 

 

  اومدن رونیب آشپزخونه از خدمتکار چندتا عیسر من داد با

 

 عیسر بگه بزنه زنگ دکتر به تونمیکی ، زیتم ی حوله هی با من اتاق  ارهیب آب سطل هی واسم تونیکی -:

 !!!! برسونه عمارت به رو خودش

 

  بودن زده زل من به تعجب با اونا یول

 

  دمیکش یبلند غیج

 

 .!!!!! نیباش زود ؛ دِ -:

 

 ...!!!!  شدن متفرق عیسر من داد با 

 

  زدم زل روحش یب صورت به ، رفتم خودم اتاق به

 !!؟؟ بشکنه ینطوریا مرد نیا بود شده باعث یچ

 

 !!!؟؟ بود کجا نایآو

 

  گرفتم ازش رو حوله عیسر و اومدم خودم به خدمتکار یصدا با

 

 !!! دیرسیم دکتر تا اوردمیم نییپا رو تبش دیبا

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 

 

 

 

 

  کردیم هیتوص بهم مدام و بود ستادیا سرش یباال دکتر

  نشه یعصب دوباره تا باشم مراقبش

 !! بود شده وارد بهش یعصب شوک ظاهرا

 

  شیطوالن یها هیتوص به دادن گوش و دکتر رفتن از بعد

  رفتم آذربُد و نایآو اتاق به

 

  بود داغون اتاق و بود شکسته زیچ همه هنوز

 

  کرد دایپ ها آشغال نیا یال یزیچ بشه دیشا

 

!!!! 

 

  شدم آذربُد لیموبا یمتوجه شکسته لیوسا تمام یال به ال

 

  داشتم برش و رفتم سمتش به

  کردم چک هاشو امیپ همه از اول ؛ نداشت پسورد تعجب کمال در

 

  بود داده ام یپ بهش که نفربود نیآخر نایآو
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  کردم بازش

  تر متعجب منو متنش هرلحظه

 

  تر نیخشمگ

 

  تر متنفر

 

  کردیم

 

  خونه یبرگرد که امروز ، آذربُد سالم)) 

  ادیب استقبالت به که ستین یینایآو گهید

  کردم سکوت و کردم تحمل سال ۱

  االن ما یهردو و نمیرام عاشق من اما متاسفم

  میهست دور یجا هی به سفر درحال

  یببخش منو دوارمیام

  یکن قبول رو درخواست نیا تو دوارمیام و دادم طالق درخواست من

 (( ابد تا خداحافظ

 

 

 !!! ؟؟ بود کرده کاریچ نایآو ، اومدینم باال نفسم

 

 !! ؟؟؟ بود کرده کاریچ من با نیرام

 

 ؟؟ بودن کرده کاریچ آذربُد و من با کثافط دوتا نیا
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  دادم حرکت خودم اتاق سمت به رو جونم یب تن

  نداشتن رو وزنم تحمل پاهام

 

  کردم نگاه ماریب آذربُد به ، افتادم نیزم یرو تختم کنار

 

 !!  بود شده نابود مرد نیا!!!  بود شکسته مرد نیا

 

  بودم شده نابود منم ؛ بودم شکسته منم

  کردم اعتماد نیرام به بازم خر منِ

 

  ؟؟ نایآو ؟؟ خواهرم

 

 !!! ؟؟ بود من خواهر مگه اصال

 !!!  نبود خواهرم یعوض اون ، نبود

 

  بخورم یتکون شد باعث آذربُد یصدا

 

 .... آ..!!! نای...و..آ -: آذربُد

 

  کرد پر رو وجودم تمام خشم

  زدم یرنگ پر پوزخند

 

  رمیگیم ازشون رو دوتامون یشکسته دل انتقام -:
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 ..!!!!  باش مطمعن ،

 

  دیپر خواب از و یدیکش یبلند داد آذربُد حرفم دنبال به

 

  گرفتم رو دستش و شدم بلند

 !!بود زده زل رو به رو به و زدیم نفس نفس شدت به

 

 .... که زدم صداش آروم

 

  کرد نگاه من به پرازخونش یچشما با و  برگشت

 

  گفتم و زدم بهش یلبخند

 

 !!!! باش آروم -:

 

  متعجب نشست امگونه یرو که یلیس با

  زدم زل بهش

  نشست راستم یگونه یرو دوم یلیس

  بود مفصل یکار کتک هی شروع نیا و

 

   شد بلند تخت یرو از ؛ دیکوب نیزم به محکم منو و گرفت مشتش یتو رو موهام

  زد شکمم به یمحکم لگد

 

  دادم فشار هم یرو رو چشمام
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 !! کنم هیگر خواستمیم نه

 !!! کنم التماس و بکشم غیج خواستمیم نه

 

  خورد پام ران به یبعد لگد

  شد بلند دادش یصدا اون از بعد

 

  بود تو ریتقص همش ، خراب یدختره -: آذربُد

 !!!  شدینم باز من یزندگ به رو چشم یب یپسره اون یپا ، نجایا یاومدینم کثافط یتو اگه

 

  کردیم شتریب لحظه هر منو یها درد و خوردیم م بدن به شیپ در یپ یها لگد

  کرد بلند منو و گرفت رو لباسم یقهی

  دیکش داد صورتم یتو

 

 !!!!  یبد پس رو تقاصش دیبا -:

 

  زدم زُل چشماش به ؛ زدم یپوزخند

 

  بودم گفته بهت هم قبال ، کرده فرار خواهرش نامزد با و است هرزه زنت اگه ستین من ریتقص -:

 !!!!  باش نایآو مواظب

 

  بود تازه زخم یرو نمک مثل من حرف

 که کرد پرتم وارید سمت به محکم

 

  شکست نهیآ و خورد نهیآ به کمرم
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  افتادم نیزم یرو

  بودن کرده خوش جا کمرم یتو شکسته یها نهیآ

 

 !!!!بد یلیخ!!!!  بود بد یلیخ حالم

 

  کردیم درد آذربُد یها لگد یجا و سوختیم شدت به کمرم

 

 !!!  مردمیم جا همون روز همون کاش!!!  مردمیم کاش

 

  بود شده دار کش و قیعم هام نفسم ؛ بستم رو چشمام

 

  رفت در سمت به و گذشت کنارم از آذربُد

 

  گفت بستیم رو اتاق در که یدرحال

 

 !!!  یبد تقاص تا یشیم یزندان جا نیهم -:

 

  شد بسته هم من یچشما اتاق در شدن بسته با

 

 !!!!!!  مطلق یاهیس

 

 

  ؛ سندهینو ینوشته)) 

  باشن کیکوچ دیشا ؛ اشتباهات از یبعض
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  ذرانیم قلبت یرو چاه هی یقیعم به یدرد اما

 

  ینیبیم یایب خودت به تا ، که آرنیم در پا از رو تو قیعم اونقدر ؛ اشتباهات از یبعض

   یپوسیم یدار گوشه هی و یشد فلج

 

 (( قهیعم و کیکوچ اشتباه کی ؛ انتقام

 

  بودم تخت یرو ؛ کردم باز یسخت به رو چشمام

 

  نبود ازشون یاثر و بودن شده جمع شکسته یهانهیآ ، انداختم اطراف به ینگاه

 

  نگاه م رو روبه به هنوز ، بودن شده بسته زخمامم

  کردمیم

 

  شد اتاق وارد نایآو مخصوص خدمتکار ؛ شد باز اتاق در که

 

  رفت حمام سمت به و گفت لب ریز یسالم

 

  کردیم ییخودنما کمد ریز یزیچ ، بود کمد به امخسته نگاه

 

  رفتم کمد طرف به و شدم بلند یسخت به

  دیکش ریت کمرم که شدم خم

 !!!!داشت درد یلیخ یلعنت
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  ستادمیا صاف و شدم بلند ، دمیکش رونیب رو کاغذ یبرگه

 

  برگه یمحتوا دنید با ، کردم باز رو برگه

  شد تند نفسام

 

 !!!!نداشت امکان نیا ؛ شد کند قلبم ضربان

 

  اومدم خودم به خدمتکار یصدا با

  طرفش به برگشتم و کردم مچاله رو برگه عیسر

 

  ؟؟؟!!!!  ؛ نیشد بلند  ییتنها چرا خانم ":خدمتکار

 ...!!!  حمام ببرمتون نییایب لطفا فهیضع بدنتون ؛ نیبود هوش یب روز سه شما

 

  رفتم تخت طرف به ؛ دادم تکون یسر

 ...!!!  ارمیب در لباسم خوامیم ور اون کن روتو -: گفتم خدمتکار به رو

 

  گذاشتم تخت تشک ریز رو برگه ؛ برگشت عیسر

 رفتم حمام طرف به و

 

 !!! ؟؟ بودم هوشیب روز سه یگفت ،.. ارمیدرم حمام تو ستین مهم -:

 

 .... ، خانم بله:+ 

 

  کردیم کمکم اونم و شدمیم لخت که یدرحال
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  دمیپرس بازم

 

 !!!!؟؟ کجاست آذربُد -:

 

  کتفم کینزد بایتقر بودن باال زخمام ، گذاشت وان یتو منو نرسه آب زخمام به که یطور اطیاحت با

 

 !!! .. گردنیبرم فردا..  سفر رفتن آقا:+ خدمتکار

 

  بود زده مرگ حد تا منو ؛ رحم یب یپسره

 ... سفر بود رفته بعد

 !!!! شعور یب

 

  بود نایآو نیام اون ؛ افتاد خدمتکار به دوباره نگاهم

  بده اطالعات بهم تونستیم دیشا

 

 !!؟ داشتن رابطه باهم نایآو و آذربُد -: گفتم مقدمه یب

 

  شد گشاد تعجب از چشماش

 !!؟؟ی...چ:+ 

 

 ! ؟؟ بود حد چه تا اونا ی رابطه گمیم -: گفتم حوصله یب

 

  گفت بعد کرد سکوت یکم
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  بود اتاق نیهم شما اومدن از قبل تا خانم نایآو اتاق خوب ، بودن خوب هم با اونا:+ 

 با چقدر بفهمونن شما به خواستنیم کنم فکر ، آقا اتاق بردن رو لشونیوسا شونیا ؛ نیاومد شما یوقت از یول

 !!! خوبن هم

 

  زدم یپوزخند

 

 !!! شده من مال که بود یاتاق نیهم ؛ نایآو اتاق پس

 

 !!!!؟؟ داره یخوب ی رابطه آذربُد با بفهمونه من به خواستیم چرا

 

  شده یچ فهممینم اصال ، یلعنت ؛ افتادم برگه ادی

 

  دمیپرسیم آذربُد از رو سواالم دیبا

 

 !!؟؟یکرد*یم رو زنت تو ؛ پرسم یچطور آخه یول

 

 ...!!!  هیشرم یب تینها نیا

 

 !! بوده خبر چه نجایا بفهمم دیبا!!!  مجبورم من یول

 

  دادمینم مثبت جواب نیرام به اگه ، اومدمینم نجایا من اگه ، داره حق آذربُد

 

 !!!! گذروندنیم یخوش و یخوب با رو شونیزندگ داشتن آذربُد و نایآو االن
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 !!!!! نیرام و من به لعنت

 

 !!! من به لعنت

 

 !!!! حقمه ادیب سرم یهرچ

 

 !!!!!!حق

 

  بودم زده زُل تاپملب یصفحه به

  بود یدوسال که نایآو و آذربُد عکس به

  بود فرستاده واسم نایآو

 !!!!! بکشه بدبخت منِ رخم به رو سفرش و عشقش خواستیم نایآو و بودن کرده سفر سیپار به یوقت

 

  زدم زل آذربُد یمردونه صورت به

 

  دمید رو عکسش بار نیاول یوقت ادمهی

  دیلرز شیمشک یچشما واسه دلم

  داره دوست رو نایآو دمیفهم یوقت اما

  دمیکش دست داشتنش دوست از و شدم دیناام

 

  یروح افتضاح طیشرا اون یتو که اونم از بعد

  بستم دل نیرام به یاشتباه

 

  زد پسَم ؛ زد دورم که ینیرام
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 !!! خواستمشیم که بودم احمق چقدر

 

 !! خواستمیم رو آذربُد یسالگ ۱۶ یتو چقدر ؛ زدم پوزخند

 

 ...!!!!حاال یول

 

  قلبم ته اون گوشه هی....  هنوزم دیشا ؛ دونمینم

 !!!! باشه زنده عشقش

 

 !!! بود خواهرم شوهر ؛ عشقم

 

 !!!! کردم فراموشش پس

 

 کردم باز رو پیتا یصفحه و بردم رو عکس عیسر ؛ شد باز اتاق در که دمیکش یآه

 

  گفتم و ؛ دمیکش موهام به یدست

 

 خورمیم بعدا خودم بده رو قرصم ، جان زهرا -:

 

 بودم شده تر راحت باهاش روزید از و داشت سن سال ۲۳ که ، بود نایآو یشخص خدمتکار همون زهرا

 

 ... شدم الشیخیب....  کردیم تمیاذ یلیخ و بود بند بدون ، دمیکش باال رو دمیسف یتنه مین
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  نشست کنارم که بودم پیتا درحال

  کرد پر رو مشامم تمام نیستیکر یکالو عطر یبو

 

 !!!! یعطر یبو عجب ؛ کردم تعجب

 

 °°°! نیتر خوشبو و ، عطر نیتر گرون

 

 ...... ، کردم بلند رو سرم

 

  شد قفل رنگش شب نگاه یتو نگاهم

 

  شیپ روز چند یهالحظه تمام ، شد تند نفسام

  بست نقش چشمام یجلو

 

  گفتم عیسر و دمیکش عقب دهیترس امشونه یرو دست نشستن با

 

 !!!!! .... نزن -:

 

  بود شده عوض چقدر ، دیچرخ صورتم یتو سردش یچشما

 

 !!!! تر خشن و....  تر روح یب ، سردتر ، تر تلخ

 

 !!  کنم حس رو کتک یبو تونستمیم
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  دادم قورت زور به رو دهنم آب

  صداش دنیشن با

  بست خی قلبم

 

 !! ؟ یشد خوب نمیبیم -:

 

  زدم زُل چشماش به حرف یب

  گفت دوباره

 

  یدیخواب و یخورد راحت روز چند نیا -:

 ... یول

 !!!!  ستین یراحت از یخبر گهید

 ... !!!! کوچولو برده

 

 .... گرفتم گاز رو لبم!    ؟ برده

  رفت تر نییپا نگاهش و گرفت صورتم از چشم

 

 

  کردم دنبال رو نگاهش

  بود شده دایپ که دمیسف ینهیس دنید با

  گذاشتم روش رو دستم و دمیکش یکوتاه غیج

 

  گفتم آروم
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 ! ؟ ینکن نگاه شهیم...ی...م -:

 

  کرد شتریب رو قلبم ضربان پوزخندش یصدا

 !!!  بود میزندگ کابوس  مرد نیا

 

  زدم زُل بهش متعجب ، زد کنار رو دستم دستش با

  نییپا دیکش و گرفت رو اومدم نییپا یتنهمین که

 

 ... نشست شلوارم کمر یرو دستش که دمیکش عقب رو خودم و دمیکش غیج

 

 !!! شدیم پررنگتر و پررنگ تجاوز یکلمه سرم یتو

 

  افتاد رمیز لباس و پام وسط به نگاه ، دیکش نییپا رو شلوارم حرکت هی با

 

  که گذاشتم بدنم یرو رو دستم عیسر

  دمیشن گوشم کنار رو صداش

 

 ! ؟ یدیفهم ، یگردیم لخت بعد به نیا از -:

 

  گفتم یفیضع یصدا با

 

 ! ؟ یچ -:
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 ... نیهم با فقط لخت.....!  یدیشن که نیهم -:

 

  کرد رنگم دیسف و یتور ریز لباس به یاشاره

 

  دادم رونیب شدت به رو نفسم

  گوشم یالله یرو لباش نشستن با

 

  گرفت گُر تنم

  شدم جمع خودم یتو

  گفتم یناراحت از پر ییصدا با

 

  کردم باز خونه نیا به رو یعوض اون یپا من ، منه ریتقص اشهمه دونمیم -:

 

  زدم زُل چشماش به و کردم بلند رو سرم

  گفتمیم دیبا

 

 ...  یبخوا....  اگه... اگه یحت...  کنم تحمل رو هاتشکنجه تمام حاضرم ، یدار حق -:

 

  بگم خوامیم یچ دیفهم خودش کنم فکر

  بود زده زُل بهم یخنث یول

 

 ...  نکن تجاوز بهم فقط ، ارمیم طاقت -:

 ... بدم دست از انهیوحش رو هام نیاول خوامینم
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 گهید کنم احساس که یزمان تا دمیم قول بعدش...  یبد رو جوابم درست خوامیم ؛ دارم ازت سوال هی فقط

 ...مونمیم کنارت یندار گردنم به یحق

 

 

  گفت حوصله یب و زد یپررنگ پوزخند

 

 !!!! بپرس رو سوالت -:

 

 ...  دمیکش یقیعم نفس

 

 ... گفتمیم دیبا یول ؛ بود تمام یشرم یب

 !!!! دمیفهمیم دیبا

 

  کردم تر زبونم باز رو لبام

 

 .... بگم خوامیم...  یعنی....  نایآو با تو -:

 

  کرد زیر رو چشماش

 !! ؟ بچه یبگ یخوایم یچ -:

 

 ! ؟ بود زن نایآو! ؟ یبود دهیخواب باهاش تو -: گفتم عیسر

 

  شد گشاد چشماش ، حرفم شدن تمام با

 ... بود زده زُل من به تعجب با
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  زنم ردن* نک ای ردن* ک یبرا دیبا من نظرت به ، فندق تو یدار رو چقدر -: گفت یفیضع یصدا با

 ! ؟ بدم پَس جواب تو به

 

  شدن داغ هامگونه

  زدیم دهنم یتو قلبم ؛ خدا یوا

 

  شد یطوالن سکوتمون

  کرد باز زبون خودش بالخره یول

 

  بود امشناسنامه یتو اسمش و بود زنم درسته -:

  نگرفتم رو شیدخترانگ وقت چیه یول ؛

 افتهیب اتفاق اون ، یعروس شب داشتم دوست

 

 

 .... شد حس یب بدنم ، شد سرد دستام

  دیچرخ سرم دور ایدن

 

  کردیم ینیسنگ سرم ، آغوشش یتو افتادم

  بود شده قطع نفسم

 

 !!! ؟؟؟... کنه انتیخ مرد نیا به تونست چطور ؛ نایآو

 

 ! ؟ من خواهر..... !!!!   نایآو
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 !!!!  بود من خواهر هرزه اون ، نبود

 

  کردیم خِس خِس امنهیس ؛ دمیکش گلوم به یدست

 

  دمیشنیم رو کنارم یخسته مرد یصدا

 .... زنهیم صدام که

  زدیم صدا رو اسمم قشنگ چقدر

 

  کردمیم حس امنهیس یقفسه یرو رو دستاش ماساژ

 .... !!!!  دیبخشیم گرما سردم و برهنه بدن به داغش یدستها

 

 دمیشن گوشم کنار رو صداش شد باز تنفسم راه

 

 !!!  کشهیم رو تو نفس یتنگ!!!  یکنینم هیگر -:

 

 .... زدم یاخسته لبخند

 ....  رو خواهرم انتیخ کردمیم جبران دیبا

  ساختمیم خودم رو مرد نیا قلب دیبا

 ....  خودم یبرا ییجا

 

  گذاشتم بود چپم ینهیس یرو که دستش یرو دستم

 

 ... زدم زُل چشماش به

 ..... بود یباز شروع وقت



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

  بود آروم و فیضع صدام

 ... قاطع و محکم یول

  آذربُد نبخش یول ، شمیم ات برده -:

  یاصل مقصر من ،...  نبخش رو نایآو وقت چیه

 ... !!!  نبخش اونو وقت چیه تو یول

 ...!!!!  وقت چیه

 

 ! ؟ بشه برده بود لیما خودش یک آخه ، کرده تعجب یلیخ بود معلوم

 ! ؟ بشه شکنجه بود لیما یک

 ! ؟ بشه یدراز دست بهش بود لیما یک

 

 .... بودم لیما من ، بودم من

  رحم یب مرد نیا دست رو خودم بودم لیما من

  بسپارم

  بستم دل بهش کباری یسالگ ۱۶ یتو که یمرد

 ..!!!!  عکس هی با اونم ، نگاه هی یتو اونم

 

  کردم بلند رو خودم یسخت به

  گذاشتم اشمردونه شیر ته یرو رو دستم

 !!  بود سرد بدنم

 

 .... رمیبم کاش! ؟ رمیبم خواستمیم
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  زدم شیشانیپ به یا بوسه و دمیکش تر باال رو خودم

 

  گرفتم فاصله ازش یکم

  نشست لبام یرو یکیکوچ لبخند

  وستیپ تیواقع به میسالگ ۱۶ یآرزو ، شد تمام

  رو شیشانیپ...  دمیبوس رو آذربُد من

 !!!!!  بود اعتماد ینشانه که ییجا

 

  کردم باز لب

 

 ! ؟ آذربُد -:

 

  کرد نگاه بهم و آورد باال رو سرش

  کردم کینزد بهش شتریب رو خودم

  شدیم پخش صورتش یرو هام نفس که یدرحال

  گفتم

 

 ...  سردشه فندق...  سردمه -:

 

  گذاشتم چپم ینهیس یرو رو گرفتم رو دستش

  دیتپیم کندتر هرلحظه داشت قلبم که ییجا همون

 

 .... بفهمم رو حرفاشون و حاالت آدما یچشما یتو از نتونستم وقت چیه

  هیچ نگاهش یتو دونستمینم
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 ! ؟ خشم ، تعجب ، ینگران

 

  .. آورد بزرگ درخت به رو یوحش سنجاب اگه نبود مقصر فندق...  بزنه خوادینم گهید -:

 ... نخواست بودنش کیکوچ خاطر به اونو یوحش سنجاب اگه نبود مقصر کوچولو فندق

  نبود مقصر کوچولو فندق

 ...  بود مهربون و یقو سنجاب درخت یرو فندق شاه دنبال به یوحش سنجاب اگه

  .. کوچولو فندق ریتقص ن و بود مهربون و یقو سنجاب ریتقص ن

 .... !!!!!  بود فندق شاه ریتقص زیچ همه

 

  بستم رو چشمام و دمیکش نفس وجود تمام با رو عطرش ، شد تموم که حرفام

 

 ....  بخوابم یکم بود شده وقتش

 ...!!!!  روز چند دیشا ؛ چندماه دیشا

 

 !!!!! بود خواب وقت یول

 

  بودم مَنگ و جیگ

 

  بودم شده داریب خواب از تازه

 

 ..  ؛ نبود آشنا برام اتاق

 

  شدم بلند ؛ دمیکش رونیب رو دستم یتو سرُم



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

  افتادم تخت یرو دوباره و رفت جیگ سرم

 

 ! ؟ شده یچ ادینم ادمی چرا ؛ دمیکش دراز تخت یرو

 

  شد اتاق وارد آذربُد و شد باز اتاق در

 

  کرد مکث یکم اول بودم زده زُل بهش تخت یرو نشسته که من دنید با

 

  برداشت قدم طرفم به آروم بعد

 

  زد زُل صورتم به ؛ نشست تخت یرو کنارم

 

 !!! ؟ هیچ -: گفتم متعجب

 

 ! ؟ یهوشیب وقته چند یدونیم -:

 

 !؟ وقته چند..  نه -: گفتم و انداختم باال رو ابروم

 

 ...!!!!  هفته هی -:

 

 ! ؟ نبود ادیز یهوش یب یبرا هفته هی ؛؛ شد گشاد چشمام

 

 .. حرفامون...  آها ؛ آوردم فشار مخم به یکم
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 ...اومد ادمی زیچ همه...  خرابم حال

 

  کنم نگاه بهش ؛ شد باعث صداش

 

 ! ؟ بشه وارد یعصب شوک بهت بود شده باعث یچ -:

 

  گفت و زد زُل چشمام به میمستق

 

 ! ؟ یکن غَش که بود مهم واست نایآو و منو یرابطه عمق نقدریا یعنی -:

 

  گفتم حرفش به توجه یب

 

 !!! ؟ یداد طالقش -:

 

  گهید سمت به برگردوند رو سرم به زد زُل چشمام به یکم

 

 ... !!!  هنوز نه -:

 

 ...!!!!  خواهرمه شوهر هنوز پس

  شمیم کینزد بهش بعد داد طالق رو نایآو یوقت

 

 .... بشم انتکاریخ نایآو مثل منم خوادینم دلم موقعه اون تا

 

 ... !!!  بود تختم تُشک ریز هنوز ششیآزما یبرگه...  احمق یدختره ؛ نایآو
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  ؟؟ کو اتاقم!!!  هوا دمیپر

 

 !!!!!! ؟ کو اتاقم -:

 

  رفت در طرف به آذربُد

 

 ...!!!!! کوچولو برده خودم اتاق ارنیب رو لتیوسا گمیم...  یمن اتاق یتو فعال ؛ سرجاشه -:

 

 .... انتر.  کردم اخم

 

  شد بسته اتاق در یوقت

 رفتم فکر به بازم

 

 !!!! ؟ بود ماهش چند نایآو االن یعنی

 !!!! ؟ پسر ای بود دختر اشبچه

 

 !!!! ؟ داشت دوست رو اشبچه نیرام

 

  بودم هوشیب هفته هی تا و کنم تحمل رو بتیمص نیا نتونستم من ؛ چارهیب آذربُد

 

 !!!!! ووووونهید....  شدیم وونهید مطمعنا آذربُد

 

 !!!! ؟ یداد مردم پسر به یرفت ینداشت شوهر مگه احمق ی دختره بگو آخه
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 !!!!  دمیکوب تخت یرو یمشت

 

 ....کردمیم یمخف امن یجا هی رو برگه دیبا

 

...... 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

  بود پام رت* ش هی فقط و ؛ بودم نشسته اتاق یتو لخت

  بود دیجد قانون

 ... !!!!  لباس بدون لخت

 

  رونیب بود رفته خودش و بود کرده لخت منو یرحم یب تمام با آذربُد و بودم شده بهتر بود یروز سه دو

 

  شد اتاق وارد بزرگ یلیخ وان هی با و شد باز اتاق در

 

  گذاشت تخت یروروبه قایدق رو وان

  اومد من طرف به و
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  داد هُلم وان سمت به و گرفت رو بغلم ریز

 

  یایب رونیب یندار حق نگفتم تا ؛ وان تو برو -:

!!!! 

 

 ... انداختم وان داخل به ینگاه

 ... برداشتم عقب به یقدم ترس از ؛ محتواش دنید با

 

  کیکوچ و بزرگ و یرنگ یها مار از وان تمام

  بود پر

 

 !!  بودم متنفر مار از من ؛ دیلرز بدنم

 

 !!! بود مار فقط عالم یتو ، من ترس تنها

 

  اومدم خودمم به خورد امشونه به که یاضربه با

  کرد شتریب رو وحشتم مارها یصدا

 

  نگفتم من تا رونیب یایب یندار حق..  برو -: آذربُد

 

 

  گذاشتم وان یتو رو پام و بستم رو چشمام

  شد دهیکش پام پوست به لغزندشون و نرم بدن و خوردن چیپ سرعت به مارها
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  نشستم وان یتو و کردم رو تالشم تمامِ

  فشردم و گرفتم مشت یتو رو وان یهالبه

 

 !!!!!  ایخدا

 

  کردنیم حرکت بدنم یرو

  بکشم غیج دل ته از و کنم باز دهن خواستیم دلم

 

  کردمیم مقاومت دیبا یول

 

 

  کردم یسع و کردم باز یسخت به رو چشمام

  پاهام یرو که یچندش و ترسناک موجودات به

  نکنم نگاه کننیم حرکت

 

  کردم نگاه آذربُد به

 

 ..!!! بود کار غرق و بود نشسته زکارشیم پشت

 

 !!!! دیرسیم کاراش به خودش و مارها نیب بود گذاشته منو ؛ یوحش

 

  پام یال قایدق مارها از یکی حرکت با

  کردم نگاه پام وسط به عیسر پام شورتِ یرو
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  شد گشاد تعجب از چشمام

 

  مالوندیم وجودم به رو سرش

  

 

  که کردم پرت وان طرف اون به و گرفتم رو سرش عیسر ترس از

  شد مارها نیب مرج و هرج باعث

 

 زد زُل چشمام به میمستق و کرد بلند رو سرش شونیکی

 

  اوردیم رونیب مدام رو زبونش و داد تکون راست و چپ به رو سرش

 

  بودم شده الل ترس از

 

 !!!!!؟ کجا مار و کجا من آخه ؛ کردم یغلط چه

 

 

  برد عقب رو سرش و کرد باز رو دهنش یوحش رنگ زرد مار

 

  که کردم خم چپ سمت به رو سرم عیسر کنه؛ حمله خوادیم دمیفهم

 

 ... شد دندوناش ریاس راستم یشونه
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  داشت یتحمل قابل ریغ درد ؛ داشت درد

 

  بودم شده الل ترس از ؛ بودن زده قفل زبونم یرو انگار اما

 

  کردیم درد استخونم مغزو

 

 ....!!! بسابه رو زانوت سوهان با و نهیبش نفر هی که موندیم نیا مثل

 

  شد  باعث  راستم یشونه یتو فرورفته یدندونا ؛ اضطراب ؛ ترس ؛ یروح فشار

 

 .... برم فرو وان یتو شتریب لحظه هر و بره یاهیس چشمام

 

  بودم داده دست از رو توانم و بود شده خشک لبام

 

  بود نکرده رها روشونه هنوز مار

 

  قایدق اشگهید یکی یدندونا رفتم فرو با

  وجودم از تر نییپا یکم

  پام ران یتو

 !!!!  دمیکش یبلند غیج و اومدم خودم به

 

  دمیشن رو یصندل افتادن یصدا

 ... دمید خودم کنار رو آذربُد بعد
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  گفت تعجب با

 

 !!!!! ؟؟؟؟ کردن کارتیچ -:

 

  که بودم شده حس یب اونقدر من اما

 .... شدیم بسته داشت چشمام

 

 !!!! شد بسته چشمام و کنم تحمل نتونستم

 

  بود شده خشک دهنم

 

  دیسف سقف به نگاهم ؛ کردم باز که رو چشمام

  افتاد

 !!! بود دیسف و پاک چقدر

 

  کنمینم حس رو پاهام و دست ؛  داشتم یبد احساس

  رحم یب مرد یها شکنجه ریز داشتم بود چندماه

 !!!! ؟؟ ؟ اوردم یم دوام یمشک چشم

 

 !!! ؟ ماه پنج ؛ ماه چهار ، ماه سه

 

 !!!! دونمینم

 

  مار از پر وان اون یتو روز اون از بعد ؛ کردم گم رو زمان
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  کردم گم خودمم گهید

 !!! دیجد ی شکنجه هی روز هر

 

 !! عقرب از پر وان روز هی

 !!!نیرزمیز یتو بزرگ خچالی یتو لباس بدون روز هی

 !! افتاد یم جونم به ؛ کمربند با روز هی

 

 !!!! دمیدیم چشماش یتو رو یشتریب لذت من هرروز و

 

 ؛ قبر یتو گذاشت و تابوت هی یتو گذاشت منو و کرد درست قبر هی باغ ته که بود یشب ؛ ام شکنجه نیبدتر

 !!!  زنده زنده

 

 !نمردم؟ چرا

 

  نشست لبام یرو یپوزخند

 !!!بودم؟؟ شده هوش یب شکنجه کدوم با حاال

 

 !!! شدم بلند یسخت به

 

 !!!؟؟ بودن شده دیناپد کمردبند یها زخم که بود گذشته چقدر مگه

 

 !! لخت!!  بودم لخت بازم

 

 !! بود شده یعاد واسم گهید
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  نداشتن رو اومدن باال حق خدمتکارا از کی چیه

 !! دمیدینم رو زهرا گهید یحت

 

 ! زدم زل رونیب به پنجره از و گرفتم بغل رو زانوهام

 

 !!! شد گشاد تعجب از چشمام رونیب دنید با

 

 !! بود سخت برام باورش

 

 !! دیباریم برف داشت

 

  اومدم آذربد نحس عمارت به مرداد ۲۳ قایدق من

 !!! دیباریم برف حاال و

 

 !!! بود زمستان پس

 

 !؟ دهیم زجرم نهمهیا که یمرد کنار در بودن از بردیم لذت که بودم وونهید من ؛ زدم یتلخ لبخند

 

  عاشق که نبودم وونهید اگه ؛ بودم وونهید آره

 !!!! شدمینم خواهرم شوهر

 

  کردیم یعصب و یوحش شتریب رو آذربد من نکردن التماس و نکردن هیگر ؛ ها شکنجه یتو

 !!!کنم؟ التماس چرا حقمه نایا یوقت ؛ ادینم ام هیگر ، کنم کاریچ
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  زدیم حرف تلفن با داشت ؛ دمیشن رو آذربد یصدا

  کردم زیت رو گوشام

 ...  رفت باال قلبم ضربان

 !!؟؟ کردیم کار شتریب قلبم ؛ جذابم زندانبان دنید هربار با چرا

 

 !!! ؟؟ گهید نهیهم عشق

 !؟ بره ضعف دلت یبشنو رو صداش یوقت یعنی

  افته یم اش مردونه کلیه به نگاهت یوقت یعنی

 !! ؟ بره باال قلبت ضربان

  بزنه زل بهت باشیز یچشما با یوقت یعنی

 !!! ؟ بسوزه داغ ی کوره یتو تنت تمام

 

 

 ... کنم گوش حرفاش به کردم یسع و شدم قلبم ضربان الیخیب

 !! کهینزد هم یلیخ بود معلوم ؛ بود اتاق در کینزد

 

  ومدین داخل اما کرد باز یکم رو اتاق در

 

  حرفش دنیشن با

 ... نبود یخبر تند ضربات اون از گهید!!  زد کند قلبم!  زدم یپوزخند

  کردم زمزمه لب ریز و گذاشتم قلبم یرو رو دستم

 

 !!!! ستین تو فکر به یشکیه ؛ وونهید آروم -:
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 !!  ندادم طالقش هنوز -:آذربد

 

 !! نداده طالق درخواست دیشا دونمینم ؛ دهینرس دستم به برگه نه-:

 

  گفت بعد کرد مکث یکم

 

 !! دمینم طالقش!!  نه -:

 

  گفت قاطع و محکم چقدر ؛ دیبر نفسم

 !!! ؟ انتکارهیخ ینایآو فکر به هنوزم

 !!! کرد؟ انتیخ بهش که یینایآو

  مسائل در بودنش زرنگ برخالف مرد نیا چرا

 !!!؟ احمقه نقدریا مورد هی نیا در

 

 !! کرد یدیشد اخم کردمیم نگاه بهش که من دنید با اومد داخل و کرد باز کامل رو اتاق در

 

 !! زدم زل بهش حس یب

 

 !!! هیوحش یاخما نیا  و خشن یچشما نیا فقط من حق

 

  کرد قطع کلمه هی یحت گفتن بدون رو تماس و گفت نه هی دوباره

 

  رفتم طرفش به و شدم بلند تخت یرو از
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  که ییباصدا و ستادمیا روش روبه قایدق

  گفتم نلرزه کردمیم یسع

 

 !!! ؟ میکن کاریچ ، قراره امروز -:

 

  بودم گرفته دندون به که لبم یرو و اومد تر نییپا یکم نگاهش ؛ کرد نگاه صورتم تمام به دقت با

 !!! شد ثابت

 

  بودم جلوش لخت شهیهم نکهیا با وقت همه نیا ؛ چرا

 !!! ؟ نشد کیتحر

  رفتم عقب یکم و کردم ول رو لبم

  ؛ نبودم مرد نیا مناسب اصال من

 !!! خواستیم رو نایآو اون

 

  دمیکش شانه رو موهام ؛ رفتم نهیآ طرف به و برگشتم آروم

 !! دنیرسیم باسنم تا ؛ بودن شده تر بلند

 

 

 !! بودن قشنگ ؛ دارم موج یموها

 !!! بودن تر قشنگ نایآو یموها اما

 

  بودن کیکوچ ؛ افتاد هام ه*نیس به نگاهم

 !! بودن قشنگ و دیسف و بزرگ نایآو مال اما
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 !!بود تر قشنگ نایآو مال اما ؛ بود خوب اندامم

 

  بودم خوب ؛ افتاد صورتم یاجزا به نگاهم

 !! بود تر قشنگ نایآو اما

 

 !! شد ثابت نمیغمگ یآب یچشما یرو نگاهم

  ؛ بودن قشنگ یلیخ چشمام

 !!! بودن تر قشنگ و تر جذاب یلیخ یلیخ نایآو یچشما یول

 

 بستم کش با رو موهام یسخت به

 .... اومد نییپا دستام که نیهم

 

  کرد باز رو موهام دوباره و گرفت رو ریموگ پشت از

 !!! شدن پخش دورم موهام

 

  کردیم نگاه بهم بود ستادهیا سرم پشت ، کردم نگاه بهش نهیآ یتو از

  اومد تر نییپا نگاهش نهیآ یتو از

  گرفتم رو نگاهش رد

 !!! لرزونم یدستها به دمیرس

  و لرزونم دست ؛ دلم ریز دنیکش ریت با

 ... گذاشتم دلم یرو

 !! شد جمع دردش از ام چهره

 

 ...  برداشتم یبهداشت پد و رفتم کمد طرف به ، بود وقتش
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 ...!! رفتم حمام به بهش توجه یب

 

  کمد سمت رفتم دوباره ؛ اومدم رونیب پد گذاشتن از بعد

  دمیپوشیم مواقع نیدرا فقط که رو کمد یتو موجود شلواک تنها

 ...  کردم پام و برداشتم

 

 !! کردیم درد کمرم یگود و هام نه*یس

 

  بود نشسته ؛ تخت تاج به هیتک تخت یرو ؛ تخت سمت برگشتم

 

  رفتم سمتش به سمتش برم کرد اشاره

  ستادمیا تخت کنار

  گفت یسرد از پر ییصدا با و گرفت رو دستم که

 

 ...!! نجایا نیبش -:

 

  نشستم و ورش اون رفتم پا و دست چهار

  کرد درازم و ام نهیس تخت زد که

 

  دادم رونیب شدت به رو نفسم

 !! موجود نیتر اعصاب یب من و عادت اول روز

 

  زد مهیخ لختم مهین تن یرو

  گرفت رو راستم ی نه*یس چپش دست با دادو هیتک راستش دست به و انداخت من یرو بایتقر رو خودش
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 !!!!! شد گشاد تعجب از چشمام

 

 !!! بود آذربد توسط تنم لمس نیاول نیا

 

  گفتم تاریاخ یب شد شتریب که دستش فشار

 

 !!! داره درد آذربد ؛ نکن -:

 

  کرد شترشیب ؛ فشار کردن کمتر یجا به

 ...  شد مچاله درد از ام چهره

 !!!  ایخدا

 !!!  گمیم یچ من دوننیم دخترا فقط

 !!!  افتضاحه درد نیا

 !! بود افتاده شماره به نفسم

 

  هام نه*یس وسط قایدق سیخ و گرم ی بوسه نشستن با

 !! کردم باز داشتم درد تمام با رو چشمام

 

 !! شد کمتر دستش فشار و بود بسته رو چشماش

 

 ...  دمیشن رو تندش ینفسها یصدا

  رفت چپم ی ه*نیس سمت به یکم و کرد حرکت لبهاش

  پوستم یرو داغش یلبها حرکت

 !! بشه داغ تنم ؛ شدیم باعث



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 !! زدم چنگ رو مالفه

 !! نیاحساسات یلیخ یلیخ مواقع نیا در دخترا

 !!! بودم نکرده تجربه رو یحس چیه گهید نیرام توسط اونم لب بوسه چندتا جز که ، بودم دختر هی هم من و

 

  گفتم یزیر آخ ناخوادآگاه ، دلم ریز دنیکش ریت با

 

  نداشتم درد وقت چیه ؛ داشتم درد بود بار نیاول نیا

 !! شدیم تموم روز پنج از بعد و شدمیم راحت

 !! تحمل قابل ریغ اونم ،  داشتم درد نباریا یول

 

  ؛ شدیم شتریب دردم هرلحظه

 !!! کنم فراموش رو آذربد ی بوسه لذت بود شده باعث نیا و

 

  گفتم ناله با

 

 .....آخ.... بد....آذر ،  دارم درد -:

 

  کرد نگاه چشمام به و بلند رو سرش

 ...  دادم ماساژ و گذاشتم دلم یرو و کردم رد بدنهامون نیب رو دستم

 

  پاهام وسط ادیز یلیخ شدن سیخ حس با 

  زدم صدا رو آذربد ترس با اریاخت یب
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 ؟؟؟!!آذربد..  یوا-:

 

  متعجبش یصدا دنیشن با و شد بلند عیسر

 !! کردم نگاه بهش ترس با

 

 !!!تو؟ یدار یزیر خون نقدریا چرا -:آذربد

 

  بود شده یجگر رنگم یصورت شلوارک ، کردم نگاه پام وسط به عیسر

 

  دیکش ریت دلم ریز که نشستم عیسر ترس با

  گذاشتم دلم یرو رو دستم و دمیکش غیج

 

  بودم دهینکش گند به رو تخت تا رفتمیم حمام به دیبا

 

  رفتم حمام به و شدم بلند آروم

  دراوردم رو شورتم و شلوارک

  نشستم توالت سنگ یرو

 .... !! شدمیم تر حالیب و کردمیم یزیخونر شتریب هرلحظه

 

  کردم بلند رو سرم آذربد یصدا با

 

 !! مسکن ایب ؛ آذار -:

 

  گفتم ناله با
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 !! دیبا زهرا بگو ؛ پاشم تونمینم -:

 

  دمینشن رو صداش گهید و گفت لب ریز یلعنت

  و شد باز حمام در که بود تیوضع اون یتو چقدر دونمینم

  گذاشت یا گوشه دستش لیوسا دمید رو زهرا بعد

  اومد من سمت به و

 

  گفتم عیسر

 

 !! اریب برام پد دوتا فقط ؛ شمیپام خودم این -:

 

 !! اوردم دوتا:+  گفت آروم

 

  رونیب رفت بعد

  مربوطه یکارها انجام از بعد و شستم رو خودم عیسر

  اومدم رونیب و دمیپوش رو رنگ اهیس شلوارک

 

  خوردمش و رفتم قرص و آب وانیل سمت به عیسر

  شد داخل زهرا و شد باز اتاق در

 ... و نشست تخت یرو کنارم

 

 !!؟؟ نیداشت یزیچقدرخونر شیپ ماه ، خانم:+  گفت
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 ..!! کم یلیخ-:

 

 .. نیبخور ارمیم یزیچ هی واستون...  نینباش نگران...  شده شتریب هفته نیا ، نهیهم خاطر به:+ زد یلبخند

 

  گفتم و دمیکش دراز تخت رو

 

 !!؟ کجاست آذربد -:

 

  گفت شدیم بلند که یدرحال

 

 !!!؟؟ خانم..  رونیب رفتن آقا:+ 

 

  کردم نگاه بهش حال یب

 

 !! ؟ بله -:

 

  ؛ کردیم نگاه بهم دیترد با

 

 !! ؟ زهرا شده یچ -:

 

  دمیشن تازه یول دیببخش ، خانم:+  گفت آروم

 ....  زدنیم حرف تلفن با آقا که

 

 !!؟ خوب -:
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 !! کشهیم منو!!!  ناینگ آقا به یزیچ خدا تورو خانم:+  گفت ترس با

 

 ...!! گمینم -:

 

 

 ... کنم فکر.....  خانم:+ 

 

 ...  شدم یعصب

 

 ....!!!زهرا گهید بگو اه -:

 

  گفت و داد قورت رو دهنش آب

 

 ..  یعنی...  ممکنه...  کنم فکر:+ 

 

 !!! بگه یزیچ هی تا رهیگیم رو آدم جون اه

 

 ....!! برو پاشو زهرا یبگ خوادینم -:

 

 

  کرد نگاه بهم ناراحت

 !!!! شهیم ناراحت بعد گهینم خو
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 ...  خانم گمیم:+ 

 

 ....پس بگو -:

 

 .. خانم نایآو دنبال رفتن آقا ظاهرا..  خانم:+

 

  گفتم تعجب با

 

 !!! نااااا؟؟یآو!!!  ؟ یییییچ -:

 

 !!! دمیشن خودم..  خانم بله:+ 

 

 !!! یبر یتونیم -:

 

  رفت رونیب اتاق از عیسر و گفت یچشم زهرا

  زدم زل روم روبه به

 !!؟؟ افتاد یم یاتفاق چه

 !!! ؟؟ اومد یم سرمون ییبال چه داشت

 !!!؟ عشقش دنبال رفت آذربد

 ؟؟ باشه اومده ایدن به اش بچه دیبا االن تا که یزن

 !! منه یخی مرد به انتشیخ حاصل که یا بچه

 

 !!؟ دنبالش رفت 

  عروسکم هی فقط من دونستمیم
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 !!! ستین گفتن قابل اصال که شدم ناراحت یا اندازه به اما

 

 

 ... نشستم ، نشستم ، نشستم

 ...  شدم منتظر

  دمیشن رو صداش بالخره تا شدم منتظرش اونقدر

 

  بستم رو چشمام و دمیکش دراز تخت یرو

 !! سوختیم چشمام

 ....  اومد ینم چشمام از یاشک اما

 

  دمیشنیم رو استرسش و جانیه پراز یصدا

 

 ...  گذشت چقدر دونمینم

 !! شد بسته بعد و شد باز اتاق در بالخره اما

 

  افتاد ساعت به نگاهم... 

 

3:00 

 

 ....  بامداد

 

  دمیشن رو هاش قدم یصدا

 ....  بستم عیسر رو چشمام
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 ...  دیکش دراز تخت یرو

 ...  دمیکشیم نفس آروم

 ....  شدیم فراموش دیبا مرد نیا

 ....!!! بزنم گول رو خودم تونستمینم گهید

 

 

  برگشتم سمتش به و دمیکش یقیعم نفس

  نکردم باز رو چشمام اما

 ....  دیدینم رو صورتم خداروشکر و بود صورتم یرو موهام

 

  دمیشنیم رو شیپ در یپ یها نفس یصدا

 

  شدم جمع خودم یتو یکم و کردم لرز

 .... که

 

  دیکش آغوشش یتو منو

  اش برهنه و داغ بدن برخورد

 .. ام برهنه بدن به

 .... بزنم نفس نفس ، بود شده باعث بدجور

 

  زد کنار صورتم یرو از رو موهام

  گفتم و کردم باز رو چشمام آروم
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 !! ؟ یاومد -:

 

  زد میشانیپ به یا بوسه دادن جواب یجا به

 ! ؟ کردیم کاریچ داشت ایخدا

 

  چشماش به و کردم باز حد نیآخر تا رو چشمام

  زدم زل

 !!! داشت تعجب یجا واقعا نیا چندماه از بعد

 

  حاال و نداشت قبول زن هی عنوان به منو اون

 !!! شدیم کترینزد هرلحظه من به داشت

 

 ...  بست رو چشماش و گرفت آغوش یتو رو داغم تن ، من به توجه یب

 ...  شد دار کش  و منظم که هاش نفس

 ..!!!! دهیخواب دمیفهم

 

  زدم زل رونیب به پنجره از و دمیچرخ آغوشش یتو

 ...  دیبارینم برف گهید

 

  اومدم خودم به آذربد فیضع ی ناله یصدا با

  انداختم ساعت به ینگاه

 

5:30 
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 ... صبح

 

  شد تر بلند آذربد یها ناله

 .... زدم صداش بار سه و گذاشتم صورتش یرو رو دستم ، طرفش به برگشتم

 

 ... زد زل بهم شده گشاد یچشما با و کرد باز رو چشماش هوی

 

  گفتم دیتر با

 

 ! ؟ بهت بدم آب! ؟ خوبه حالت -:

 

  بود زده زل بهم هنوز که بهش توجه یب

  دادم بهش یآب وانیل عیسر

  کردم کینزد لباش به اونو رهیگینم دمید یوقت

 

 ...  خورد رو آب از یکم

 ....  دیکش عقب رو سرش

  برداشتم یکاغذ دستمال دوتا و گذاشتم یپاتخت یرو رو وانیل

  گفتم و کردم پاک رو صورتش عرق

 

 ...مونمیدارمیب من... یدید بد خواب ، بخواب -:

 

 ...... که برگشتم طرفش به و گذاشتم یپاتخت یرو رو دستمال
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  زد مهیخ روم و انداخت تخت یرو منو

 ... زدم زل شیمشک یچشما به متعجب

 

 ! ؟ آذربد -:

 

  گفت من به توجه یب

 

 !!! ؟؟ نه یرینم...  ینر تو بده قول -:

 

  گرفت ام خنده کنم تعجب نکهیا یجا به

 ... بود تخس یها پسربچه مثل درست

 ... بود شده مظلوم

 ... !!! دهید یخواب چه نبود معلوم

 

  زدم یمهربون لبخند

 

 !!! کنمینم ترکت ینگفت خودت که یوقت تا...  رمینم ییجا من -:

 

  زد لب و اورد تر نییپا رو سرش

 

 ...فندقم..  یکن ترکم خوامینم وقت چیه من -:

 

 کردم احساس لبام یرو رو داغش و نرم و سیخ یلبها که بود فندق آخر تیمالک ""میم"" اون ریدرگ هنوز

!!! .... 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 ...  رفت باال قلبم ضربان

 ...!!! آذربد خود توسط ، ام بوسه نیاول

 

  داشت دیترد ظاهرا..  دادینم حرکت رو لباش

  انداختم خودم یرو کامل اونو و انداخت گردنش دور رو دستم عیسر

  نبود مهم اصال نشیسنگ وزن لحظه اون در

 ...  کرد شروع اون که بود یا بوسه مهم

 

  شد فشرده بدنم به بدنش یوقت

 ...  برد دهنش یتو رو نمییپا لب

  ییهوی ی بوسه نیا از سرمست و خوشحال

  یشب نصف و

 

 ...  دنشیبوس به کردم شروع عیسر

 ...  بره ضعف دلم شدیم باعث شیهمراه

 !!! بود شیزیچ هی امشب مرد نیا

 

  زدم چنگش و بردم شیپرکالغ یموها یال رو دستم

 !! بود گرفته یباز به رو زبونم لجوجانه زبونش

 

 ... اش مردونه یبازو به دمیرس و دمیکش گردنش یرو رو دستم 

 

 .... فشردیم من به شتریب رو خودش آذربد
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  میشد جدا هم از و میاورد کم نفس بالخره

  شدیم پخش صورتم یرو درنگ یا لحظه بدون نفسهاش که یدرحال و چسپوند میشانیپ به رو شیشانیپ 

 ...!! دهیم السیگ... طمع...  لبهات -: گفت

 

 ...  دیکش کنار رو خودش و زد لبام به ی کوتاه ی بوسه بعد

  گفت و گذاشت گردنم یگود یتو رو سرش

 

 ...!!! یبر خوامینم -:

 

 ... زدم موهاش به یا بوسه و گرفتم آغوشم یتو رو سرش..  دمیچرخ بعد و رمینم گفتم آروم

 

 ....!!!! برد خوابم آذربد مثل منم بالخره یول میبود حالت اون یتو چقدر دونمینم

 

 ..  نبود کنارم آذربد ، شدم داریب که خواب از

 

 ... شدم داریب ساعت نیا نکهیا از نکردم تعجب من و بود بعدظهر ۳ ساعت

 

 ...  رفت رونیب اتاق از یحرف چیه بدون و اورد غذا برام زهرا

 

 ..  گذشت ینطوریهم هم بعد روز چهار

 ...  زهرا زدن حرف و آذربد دنید بدون

 

 ...دمیند شب اون از بعد رو آذربد که بود پنجم روز امروز
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 ...  بود شده تمام عادتم خداروشکر...  اومدم رونیب حمام از

 

  شد باز دراتاق که بود شورتم دنیپوش درحال

 

  گفت و شد اتاق وارد یلباس همرا زهرا

 

 ...  نییپا نیبر زدن صداتون یوقت..  نیبپوش رو لباس نیا گفتن آقا..  خانم:+

 

 !!! ؟ اومده آذربد -: گفتم خوشحال

 

 !!!؟ بودن رفته آقا مگه:+  گفت جیگ زهرا

 

 ! ؟ اتاقم ومدین چرا! ؟ بوده خونه روز پنج نیا یعنی -: گفتم تعجب با

 

  گفت و انداخت نییپا رو سرش زهرا

 

 رشونیدرگ همش روز چند نیا آقا...  برگردن خوانیم بودم گفته بهتون..  خانمه نایآو خاطر به کنم فکر:+ 

 ....  عمارت انیب قراره حاالم..  بودن

 ....  گهید دنیرس االن یعنی

 

  گفتم تازه یحرفا و یخبر یب همه نیا از یعصب

 

 !!!! ؟ یبگ من به زودتر یتونستینم تو -:
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  اومد طرفم به و گفت یدیببخش دهیترس زهرا

 .. بپوشم رو لباسم کنه کمکم خواستیم ظاهرا

  تنگ دیسف شلوار با رو رنگ یمشک کوتاه زیشون

 ...  دمیپوش

  گفت یاروم یلیخ یصدا با کردیم درست رو لباسم ی قهی گوشم کنار قایدق که یدرحال زهرا

 

 .. ... داره نیدورب اتاقتون خانم:+ 

 

  گفت عیسر که بگم یزیچ کردم باز دهن

 

 ...  نینگ یزیچ..  کنمیم خواهش:+

 

 ...  اریب رو شونه زهرا -:

 

 !! ؟؟ بودم نظرش ریز مدت همه نیا!! ؟ داشت نیدورب اتاق

 !!! ؟ بودم دهینفهم چرا

 

 !!! احمق ی پسره...  بودم یعصبان دستش از

 

 ... کرد ترک رو اتاق زهرا...  کردم شونه رو موهام

 ...!!! زدم رونیب اتاق از و کنم تحمل نتونستم اما.. نشستم یساعت مین

 

  ، ستادمیا...  دمیشن رو نایآو یصدا که اومدم یم نییپا ها پله از
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 !!؟ نجاستیا آذار واقعا:+  نایآو

 

 .. آره -:آذربد

 

 !!؟؟ کنهیم کاریچ نجایا..  احمق ی دختره:+ 

 ...  یندازیم دور رو شهیم مربوط من به ک ییزهایچ ی همه من بعد کردمیم فکر

 

 !!! ؟؟ یچ تو یول...  پاکه گل برگ مثل اون...  شهینم مربوط تو به آذار...  بمونه خواستم من -:

 

 ...  برم رمیبگ طالق اومدم حاالم..  بودم عاشقش گفتم بهت که من:+ 

 

 ... دمینم طالقت من!! ؟؟ ماه ۶ از بعد -:

 

 ... !! رمیگیم طالق من یول:+ 

 

 !!! ؟ یریبگ طالق یخوایم چرا پس ، مرده نیرام -:

 

 ...  نمرده که بهش من عشق ، مرده اون:+ 

 ...!!! برم نجایا از شهیهم واسه خوامیم

 

 ... کنم فکر دیبا.. !!  خوبه -:

  ؟؟ آخه یچطور ؟؟؟ بود مرده نیرام

  ؟؟؟ کو اش بچه

 !!!  بود داده طالقش االن تا بود جات یهرکس احمق آخه!!! ؟ کنه فکر
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 !! ؟؟ کنهیم نتیتمک!! ؟ یداشت نگه چرا رو آذار:+ 

 

 ... ومدین آذربد از ییصدا

 

 !!!!؟ یریگیم انتقام ازش یدار...  دمیشا...  ای:+ 

 

  کرد سکوت بازم

 

 یتو اونم ؟؟ یدار یناتوان دمینفهم یکنیم فکر..  یبخواب یکس با یبخوا یستین یآدم تو...  دونستمیم:+ 

  ؟؟؟... ! س*س

 ...  ینرفت جلوتر هام نه*یس کردن یدستمال و بوسه چندتا از شتریب تو یول بودم زنت من

 !؟؟ بده حال بهت نکهیا واسه یداشت نگه رو بچه هی حاال

 

 ...  خوردیم بهم حرفاش و نایآو از داشت حالم

 .... اما

 .....  دمیرسیم سواالم جواب به داشتم حاال!! ..... ؟ بشه کیتحر تونستینم یعنی ؟؟ داشت مشکل آذربد

 ...... داد ادامه نایآو

 

 ...!!! مادرش و خودش از...  بودم متنفر ازش عمرم تمام من که بود ی دختره اون:+ 

 

 ...!!!نایآو کن بس -:

 

  ؟؟؟..!! رو یعوض نیا یداشت نگهش چرا..  خوامینم:+  گفت یعصب نایآو
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  گفت داد با آذربد

 

 ات معشوقه با و یکنیم انتیخ شوهرت به که ییتو یعوض..  مظلوم ی دختره اون نه ییتو یعوض احمق د -:

 ...  یکنیم فرار

 ...  یخوایم طالق و یدزد ناموس اون عاشق یگیم ییپررو تمام با و یستادیا من یرو تو که ییتو یعوض

 ...  قسم خدا به...  قسم یعل یوال به

 ینبود زنده االن..  نگم بهت تر نازک گل از که پدرم و مادر خاک به بود نداده قسمم مرگش دم پدرت اگه

 !!!! ینبود زنده....  نایآو

 

 !!! باشه؟؟؟ نایآو مواظب بود خواسته ازش فقط پدرم

 

 !!! من رحم یب پدر

 !!!؟ بود تشنه خونم به که نایآو دست بود سپرده منو!! ؟ یچ من پس

 

  اورد یم منم اسم نایآو اسم همراه پدرم اگه

 !!!؟ دادینم ام شکنجه همه نیا گهید آذربد

 

 

 ...!! مردم کردمیم حس

 ....!!!رمیبم کاش

 

  کنم تحمل نتونستم...  برگشتم اتاقم به

  نشستم وارید کنار بستم که رو اتاق در
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 .. دنیکش نفس هم سر پشت کردم شروع و

 ... شدینم هام هیر وارد یژنیاکس انگار اما

 !! بودم زده زل روم به رو به

 !!!؟؟ کردمینم هیگر چرا

 !!!؟ بودن شده خشک اشکام چرا

 !!!؟ بود شده چم من

 

 ... کردیم ینیسنگ ام نهیس ی قفسه وسط درست یزیچ هی

 ... رفتیم یاهیس داشت چشمام کم کم

  اما ژنیاکس یبرا بودم کرده باز رو دهنم

 .... نداشت دهیفا

 

  زد صدا منو آذربد و شد باز اتاق در

 ..  نشست روم روبه عیسر ، من دنید با

 ...  زدم زل صورتش به

 

 !!!؟ دختر توام با!!! ؟ یخوب آذار-:

 

 ... بود وحشتناک یلیخ گلوم خس خس یصدا

 

 ... !! آذار توام با...  کن حبس رو نفست -:

 

 ....  تونستمینم یول ، خواستمیم

 ..... تونستمینم
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 ...  گذاشت لبام یرو رو لباش و داد رونیب شدت به رو نفسش

 .... که

 

 ...  بشه حبس نفسم ، شد باعث

 .... نزنم نفس نفس گهید

  کردیم نگاه چشماش به و بود باز چشماش

  کردم کج رو سرم و اومدم خودم به

  گفت و شد جدا ازم

 

 !!!؟ یخوب -:

 

  گفتم صادقانه و زدم زل چشماش به

 

 !!  ستمین خوب نه -:

 

  که رفتم تخت طرف به و شدم بلند یسخت به 

  ستمیبا شد باعث صداش

 

 !!!؟ یدیشن رو حرفامون -:

 

  طرفش برگشتم یخونسرد با

 

 !!؟ یدار یجنس مشکل تو نکهیا ای!! احمقم؟ بدبخت هی من نکهیا!! ؟ رو قسمت  کدوم -:
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 نکنه تو به رو سفارشم پدرم که بودم خوار نقدریا نکهیا ای!! ؟ یکن بلند نایآو رو دست یندار عرضه نکهیا ای

 !! ؟ بکنه نایآو به اما

 !!؟ یبد طالق رو انتکارتیخ زنت یخواینم نکهیا ای

 

 

  بود شده قرمز خشم از چشماش

  زدیم نفس نفس

  گفتم پوزخند با

 

 !!؟ یشد قرمز لبو مثل که ومدین خوشت قسمتش کدوم از قایدق -:

 

  گفت و دیکش یقیعم نفس

 

 باش منتظرم...  کردم یخوددار یهرچ بسه -:

 

 ....  زد رونیب اتاق از بعد

 

 !!!!ییییییروان ی پسره

 

 ... دمیکش دراز تخت یرو و دراوردم رو لباسم

 ....!!! دهینترک سرم تا...  بخوابم بود وقتش...  بستم رو چشمام و خوردم یمسکن

 

 

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

 

 

 ... تخت به دستام شدن بسته احساس با

  تعجب کمال در اما...  کردم باز رو چشمام

 ...  بودن بسته رو چشمام..   بود کیتار

 

  گفتم دیترس

 

 !!!!؟؟ هیک -:

 

  نترسم نکهیا یجا به دمیشن که رو آذربد یصدا

  دمیترس شتریب

 

 .... !!! منم -:

 

 ؟؟!بودم لخت من...  دیکش بدنم یرو رو دستش

  شدم متوجه که دادم تکون رو سرم

 ...  بسته نمیسوت با رو چشمام

 ..!!! دمیترسیم هم یلیخ...  داشتم ترس

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 ...  نشستیم بدنم یرو هاش بوسه

 !!!؟ کنه ثابت خواستیم رو یچ

 

  دیکش بدنم یرو وار نوازش رو دستش

  گوشم ریز و گرفت مشت یتو رو هام*نیس

  گفت خواستن و شهوت از پر ییصدا با

 

 !!!!؟؟ یکنینم ناله واسم چرا -:

 

  گفتم ترس از پر ییصدا با و کردم سیخ زبونم نوک با رو لبم آروم

 

 .... خوامینم ، تونمینم -:

 

  آورد نییپا یکم ، بود بسته چشمام یرو که رو نمیسوت

 ... زد زل چشمام به

 !!!!! دمیترسیم ها چشم نیا از چقدر من یخدا

 !!!... بودم ها چشم نیا عاشق یروز من یول

 !!!؟؟ بود ها چشم نیا واقعا

 .!!!! کجا یوحش و خشن مرد نیا و کجا من پاک عشق!!!...   نبود

  زدمیم حرف باهاش دیبا

  گفتم دیلرز یم که ییصدا با پس

 

 .... من با کارو نیا نکن!!!  یمن شوهرخواهر تو ، خدا رو تو -:
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  گفت کردیم نوازش رو صورتم که یدرحال و زد هام*نیس نیب یابوسه ، زد یپوزخند

 

 ....!!!!  دنیرس بلوغ به تازه که ییاونا مخصوصا...  هام بچه دختر با رابطه عاشق من یول ، نشه باورت دیشا -:

 

  شد شتریب ترسم ، شد گشاد تعجب از چشمام

  بودم دهیفهم شیپ وقت یلیخ نویا... کنهینم رحم کس چیه به مرد نیا گفتنیم راست پس

 

 ...!!!!!!! بودم زنش خواهر ، من آخه یول

 

 !!!!کنم؟؟ نگاه خواهرم یچشما تو یچطور گهید

 خواهرم شوهر با من نبود قرار یول ، بود یعوض اون...  بشم او مثل منم نبود قرار یول ، بود کرده انتیخ نایآو

 ...!!! دهینم یول دادیم طالقش..  دیبا...  بخوابم

 

 ختم؟؟یرینم اشک چرا ، گرفتم گاز رو لبم آروم

 ؟؟؟ کردمینم التماس چرا

 !!؟؟؟ کجا خونه نیا ارباب تخت و کجا بچه منِ

 ...  منه عشق ارباب نیهم یول

 ...!! خوامشیم بازم یول ترسمیم ازش سگ مثل

 !! ؟ کردمیم کاریچ دیبا

 !اوردم؟؟یدرم یباز یوحش ای اومدم یم راه باهاش

 !!! ؟ نداره یجنس مشکل کنه ثابت خواستیم اون و بودم عاشقش من

 !!!! هیدنید نایآو یچشما بعد بشم حامله ازش یوقت!! ؟ نکنم ثابتش خودم چرا

 

 ...  کننیم اشتباه یگاه آدما
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 ...!!! خدا یبزرگ به یاشتباه

 

 ...!! بود کرده پر رو وجودم تمام انتکاریخ ینایآو از خشم ، نفرت

  نداره مشکل مرد نیا ، کنم ثابت خواستمیم فقط

 !! نمیبب رو نایآو شکست خواستمیم شتریب یعتی

 

 !!کنم تیهمراه خوامیم..  کن باز رو دستام -:

 

  زد زل چشمام به تعجب با

  گفتم یثیخب لبخند با

 

 !!؟ بخوابم باهات بخوام ادینم بهم!!! ؟ هیچ -:

 

 ..  شد بلند روم از و زد یپوزخند

  تخت ی گوشه انداختم و برداشتم کامل چشمام یرو از رو نمیسوت خودم ، کرد باز رو دستام

 

 

 ...  نشستم شکمش یرو و کردم درازش تخت یرو آروم

  گفتم دمیکشیم اش نهیس یرو یفرض یخطها که یدرحال و دادم هیتک راستم دست به

 

 !! ؟ یندار یناتوان یکن ثابت یخوایم -:

 

 !! کنمیم کمکت -: زدم لبخند
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 ...  دمیبوس رو لباش حرفم دنبال به

  شد یخوش پراز دلم ، کرد که میهمراه

 

  بود کرده کورم شهوت و عشق لحظه اون

  کردیم ادعا زنش که یمرد آغوش یتو گرفتن آروم از تر باال یلذت چه

 !!! ؟ داره یجنس مشکل

 

 !!!!؟ شدینم کیتحر که یمرد

 

 حس رو مرد نیا یچشما و جسم یتو رو خواستن...  کردمیم حسش...  بودم کرده کشیتحر من یول

 ....!!! ختمیر پاش به رو میزندگ تمام..  که میرفت شیپ اونقدر...  کردمیم

 ...!!! رو ام نخورده دست و بکر بکارت

 

  گردنم و گلوم یرو سشیخ یها بوسه

 ...  بشه تر یخواستن ام ناله و آه بود شده باعث

 

  زدم گردنش به یا بوسه

 ...  دمیبوس رو گردنش ی شده متورم رگ

  و داد حرکت بدنم یرو رو دستش

 ...  شد رها گوشش کنار دارم کش آه فشردنش با و گذاشت پام یال

 

 ...  بود شده قفل مغزم

 ... کنم لمس رو قطورش عضو خواستیم دلم
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 .. بردم رنگش اهیس شورت داخل رو دستم

 ...  شد شتریب شهوتم  سفت، ی زده رونیب یها رگ از پر و داغ و قطور عضو اون لمس با

 

  فشردم شتریب رو عضوش من و دیبوس رو ام نهیس

  هام ناله همراه من و دیمک رو ام نهیس

  که فشردم شتریب رو عضوش

  یخمار از که ییچشما با و کرد بلند رو سرش

  گفت بود باز هینم

 

 !!! ؟ ینییپا اون ای منم حسابت طرف -:

 

  اوردم عضوش به یفشار و گرفتم گاز رو لبم

  دمیکش باال رو صورتش و دراوردم شورتش یتو از رو دستم بعد

  بودم زده زل چشماش یتو که یدرحال

  گفتم

 

 ... !! هردوتاتون -:

 

 ...  دمیبوس رو لباش حرفم دنبال به

 ...!!! ایخدا اخ

 ... بودم خوشبخت لحظه اون چقدر

 !!! نبود راحت آذربد مثل یمرد ریتسخ

 !!!بود؟
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  دراورد که رو شورتش ، شد بلند من یرو از

  کردم نگاه عضوش به یکنجکاو با

 ...  شد ترس از پر چشمام شیبزرگ دنید با

  گرفتم داغش و قطور عضو از چشم آذربد یصدا با

 

 !!! ؟ یدیترس -:

 

  بودم شده لجز و سیخ..  دیمال پام یال رو عضوش و دیکش دراز من یرو که گفتم یا آره صادقانه

  بود شده باعث قطورش و بزرگ عضو اون حرکت و

 ...  بشم کیتحر شتریب

  گفت دیبوسیم رو گوشم ی الله که یدرحال

 

 ...!!! یکن تحملش دیبا -:

 

  گفتم خواستن و ازین پراز ییصدا با

 !!!کن پر منو فقط...  کنمیم تحمل -:

 

 !! ؟؟ بودم من واقعا نیا

 !!؟ بشه پر سفت و بزرگ و قطور عضو اون از اش دخترانه وجود تمام خواستیم دلش که یکس

 ...!!! طانیش و..  بودم من آره

 

  زد زل چشمام به و زد لبام به یطوالن ی بوسه

 

 !!!؟ یا آماده -:
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  که زدم لباش به یا بوسه شهوت با

  کرد وارد یکم رو عضوش

 ...  نداشت درد

 !!! بده ادامه -:

 

  داد فشارش شتریب ، حرفم دنیشن با

 !!! بود رفته تانصفه کنم فکر

 ...  داشت یتحمل قابل ریغ درد حاال و

  نکشم غیج تا گذاشتم آذربد ی شونه یرو رو لبم عیسر

 

  من و رفت داخل کامل که اورد یا گهید فشار

 ...  کردم خفه گلوم یتو رو غمیج

 ...  بودم ممنون ازش چقدر من و نکرد یحرکت

  گفت بود شده دورگه شهوت از که ییصدا با

 

 ..کنمیم حسش...  کنمیم حس رو بکارتت -:

 

  گفتم و گذاشتم کمرش یرو رو دستم

 

 ...!! بزرگه یلیخ ، آروم فقط -:

 

  دادنش حرکت به کرد شروع و زد لبام به یا بوسه

 ... دمیکشیم درد ، شدنم یخال و پر هربار با
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 ...  گرفتیم اوج داشت لذت

 ... شدیم رها صورتم یرو آذربد یپ در یپ یها آه

 !!! بود تند ششیآت چقدر مرد نیا

 

 ....!! فشرد من به رو خودش و زد ضربه دو

 !!گرفتم آروم و دمیلرز منم وجودم یتو شدنش یخال با

 ....  انداخت من یرو رو خودش

 

 گفتم کردمیم نوازش رو موهاش که یدرحال

 

 !!؟ نبود زود -:

 

  گفت زدیم گردنم به یا بوسه که یدرحال

 

 !! نداشتم یکینزد یسالگ ۲۰ از من -:

 

 !!چرا؟!!؟ واقعا-:

 

  گفت و داد رونیب شدت به رو نفسش

 

 !! خوامیم رو نایآو دمیفهم موقع اون از چون -:

 

  داد بد یحسها به رو جاش و دیپر خوب یها حس ی همه
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 !!! شد حاکم یبد سکوت

 

  برداشت دستمال و شد بلند من یرو از بد آذر

  شد کردنمون زیتم مشغول و

 

  گفت چوندیپیم انگشتش دور رو موهام ک یدرحال و دیکش دراز کنارم 

 

 ... خون -:

 

  گفتم بده ادامه نذاشتم

 

 ...!!! میارتجاع-:

 

 .. یعنی-: گفت آروم دوباره

 

 ..!!!کنم مانیزا که یوقت تا شهینم پاره وقت چیه-:

 

  شدمیم مونیپش داشتم حاال ، نگفت یزیچ گهید

  گفتم حرص با

 

 ...!! یدار یمردونگ یبگ جونت نایآو به افتخار با یتونیم حاال -:

 

  گفتم گهینم یزیچ دمید یوقت
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  زنتم خواهر من ، آذربد گناهه از پر رابطه نیا-:

 !!؟؟ یدینم طالقش چرا..   ستمین محرمت

 

  بود یتلخ سکوت

  شدم رهیخ بهش یحرف چیه بدون

  کرد باز زبون بالخره و

  دادم رونیب نامحسوس رو نفسم صداش دنیشن با

 

 ..!!! بگذرونه خوش کهیمرت اون با تر راحت بتونه تا... ازدواج یها ریزنج از یخالص ، خوادیم نویهم نایآو -:

 

 !!!؟ است زنده نیرام -: گفتم متعجب

 

  رفت یا غره چشم و کرد نگاه بهم عیسر

  کنم سیخ خودمو که االنه کردم احساس قشنگ یعنی

 

 گفت تعصب و نفرت و خشم از پر ییصدا با

 

 !!! ارین من شیپ رو دزد ناموس اون اسم -:

 

  دادم رونیب شدت به رو نفسم و گفتم یچشم عیسر

  نشستم تخت یرو و شدم بلند

 !! حموم برم خواستیم دلم

 

  ستادمیا پاهام یرو و زدم کنار رو مالفه
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  دیکش ریت یکم دلم ریز

  که دادم ماساژ رو دلم ریز یکم و نشستم تخت یرو دوباره

  کردم احساس راستم ی سرشونه یرو رو داغش ی بوسه

 

  دیکشیم تر عقب منو که یدرحال و نشست شکمم یرو پشت از دستاش

  گفت ازین از پر و یخواستن یلحن با

 

 ؟؟؟...!!! گهید بار هی شهیم -:

 

  شد گشاد تعجب از چشمام شدش کیتحر عضو احساس با

  گفتم و انداختم بهش ینگاه مین و برگشتم

 

 !!!؟یشد کی..تحر تو-:

 

 ... زد گردنم به یا بوسه و گفت لب ریز یاوهوم

 

  گفت زدیم مهیخ روم که یدرحال و کرد دراز تخت یرو منو

 

 !!!؟ بشه جبران یطور هی بازد..  کردم یدور سال ۶-:

 

 ... دهینخواب یکس با سال ۶ که بود من ریتقص انگار ، کردم اخم

 ....!!!! کرد ام خفه لبام یرو سشیخ ی بوسه با که کنم اعتراض کردم باز دهن

 

  دیبوس رو لبام دوباره و دوباره
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  کرد داغ هم منو هاش بوسه

 !!!؟ رمیبگ رو جلوش تونستمیم مگه یول ؛ شدیم تکرار داشت بازم

 

 !!! گرفتمیم رو جلوش کاش یول

 

  کرد وارد رو سفتش و شده قطور دوباره عضو متیمال بدون

 ...!! شد تند نفسهام

  رفت یاهیس چشمام لحظه هی واسه

 

  ام دخترونه و فیظر تن دور یقو ی برنزه یبازوها اون دنیچیپ لذت اما

 ....  برد نیب از رو دردم تمام

 

  دمیکشیم آه ملتهبش و داغ عضو توسط شدنم یخال و پر هربار با من و دادیم حرکت خودشو اون

 

  گفت آوردیم باال رو راستم یپا که یدرحال و زد میشانیپ به یا بوسه

 

 !!بدم دستش از خوامینم...  تنگ و..  یداغ تو -:

 

 .... !!! کردم رها صورتش یرو که بود یظیغل آه فقط تعرف نیا جواب

 

 ...  شد رها بالخره که زد کمر اونقدر

 ...  شدم رها بار نیچندم یبرا بعدش دوحرکت با منم

 

 ...  شدم رهیخ عرقش از پر تن و صورت به لبخند با



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 !!! بود شروع تازه نیا اما ، شده تموم کردمیم فکر

. 

. 

. 

. 

. 

 

 ....  دیکش دراز کنارم و دیکوب بهم رو خودش

 

 !!!؟؟ بود بار نیچندم

 

 ...  دونمینم

 

 !!! نمونده ادمی

 

 !! بود شب هی یتو بار نیم ۶ کنم فکر

 

 ...!! سوختیم و زدیم نبض شدت به پام یال

 

  کنم هیگر ریس دل هی و نمیبش خواستیم دلم

 !!!شد؟؟یم مگه یول

 

  زد ام گونه به یا بوسه و دیکش باال رو خودش دوباره
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  گفتم دمینالیم یخستگ از که یدرحال

 

 ...!!! تونمینم گهید... بسه -:

 

 ... !!! زد لبخند

 

  گفت کردیم لمس رو بدنم که یدرحال و دیکش دراز کنارم

 

 ....!!! شدمینم کینزد یکس به که بود نیهم واسه -:

 

  گفتم یآروم یصدا با و دمیکش ی آه

 

 !! ؟ شب هی یتو.. بار ۶...  یلعنت -:

 !!! شهیم خشک کمرت...  شدم پاره

 

  گفت یآروم یصدا با

 

 تونمینم گهید کردم شروعش اگه که نکهیا من مشکل...  بخوابم یکس با تونمینم که ستین نیا من مشکل -:

 ...!!! کنم متوقفش

 

  گفتم اخم با

 

 !!! کنه تحمل نویا تونستینم مطمعنم...  کردیم ترکت نایآو -:
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  گفت و برگشت طرفم به

 

  کردینم تحمل نویا...  فهیلط...  است شکننده و فیظر نایآو...  یکرد تحمل تو یول -:

  ؟؟!!! اورده دوام رمیز االن تا چطو بچه هی دونمینم واقعا من...  یخواهرت عکس بر تو اما.. 

 

  گفتم ذاشتمیم بازوش یرو رو سرم که یدرحال

 

 ... !!   سالمه ۱۹ گهید کنم فکر...  سالمه ۱۸!!  ستمین بچه من -:

 

 ...  بدم ادامه خواستمیم ؛ کردم سکوت

 !!!؟ نایآو مثل ، ستمین دختر من مگه

 ...  ام شکننده و فیظر و فیلط منم

  دارم یقو یظاهر و کنمینم هیگر چون

 !!!؟ ارهیدرب پا از منو تونهینم یچیه یکنیم فکر

 

 ...  کنهیم کهیت هزار منو ، عشقم طرف از سرد حرف هی ؛ ی توجه یب هی یول

 

 !!!؟ رو یکینزد همه نیا کنم تحمل تونستمیم یعنی

 ...  شهیهم واسه اونم...  رفتیم نجایا از نایآو دیبا اول اما...  کردمیم تحمل دیبا

 

 !!!!؟ بود زنده نیرام

 !!!؟ مرده گفتیم چرا نایآو پس

 

 !! کنهینم کار ذهنم واقعا
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 !!؟ غلط یچ درسته یچ دونمینم گهید

 ... دمیخوابیم دیبا

 ....  بود گهید روز هی فردا

 !!!! نکنه ام شکنجه گهید کاش

 

  و بود بعدظهر ۲ ساعت ، شدم داریب که خواب از

 یبررس رو دستش یها ورقه دقت با که یدرحال و بود دراز مهین تخت تاج به هیتک تخت یرو کنارم آذربد

  کردیم

 .... !! کردیم میتنظ اش مردونه دماغ یرو رو رنگش یمشک فرم خوش نکیع

 

 ...  کردمیم نگاه بهش دهیکش دراز جور همون

 !!؟ نداشت دوست رو سیتند نیا شهیم مگه

 

  شدیم روزنامه اول تریت دیبا

 

 "" شد زندانبانش ی ووانهید و عاشق که یزندان ""

 

 !! نبود یزندانبان وقت چیه کاش و

 

  شد باعث صداش که بود زده زل صورتش به

  ببنده نقش لبام یرو یکیکوچ لبخند

 

 !!؟ یبزن زل من به رو روز کل یخوایم نکنه -:
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  نبود، بد یطونیش کمی ، نشستم تخت یرو

 ! بود؟

 

  کردم کینزد گردنش به رو سرم

  کردمیم پخش گردنش یرو رو داغم ینفسها که یدرحال

  گفتم دار تب و داغ و گذاشتم گوشش یرو رو لبهام

 

 !!!؟ یدار یمشکل -:

 

  بذاره کنار رو هاش ورقه خواست که نیهم

  و دمیپر نییپا تخت از و دمیکش عقب عیسر

  رفتم حموم طرف به

 

  بستمیم رو حموم در که یدرحال

  دیرس گوشم به صداش

 

 !!! یایب رونیب اگه حالت به یوا -:

 

  گفتم و دمیخند بلند

 

 !!!باش منتظر -:
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  خوب دوش هی گرفتن از بعد

 ...  اومدم رونیب حموم از

  تخت یرو یلباسها دنید با

 !! نییپا برم ناهار واسه خوادیم ازم دمیفهم

 

 

 شکر خدارو و بودن کبود هام نهیس و گردنم...  بود مونده تنم یرو هاش پنجه یجا..  دمیپوش رو لباسا عیسر

 ...  بود یا دهیپوش لباس

 

 .. بود خوب بازم یول..  پوشوندینم رو گردنم البته

 

 .... شم رو به رو نایآو با بود وقتش

 

 ...  کردم یخال خودم یرو رو ۲۱۲ عطر و رفتم خودم یمیقد اتاق به

 

 ... نشوندم لبام یرو یلبخند

 !!! بود یباز وقت

 

  زیم سمت به میمستق و اومدم نییپا ها پله از

 !! رفتم یناهارخور

 

 و بود نشسته آذربد راست سمت که نایآو دنید با

  زدیم حرف باهاش

  زدم یپوزخند
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 !!؟ کنه رفتار یعاد ینطوریا تونستیم چطور

 

  کردم سالم محکم و دادم رونیب رو نفسم

 

  برگشت سمتم به و شد ساکت نایآو

 ...  نشستم و رفتم آذربد چپ سمت یصندل سمت به و زدم بهش یپوزخند

 

  گفتم کردمیم نگاه شیایدر و خوشگل یچشما به میمستق که یدرحال

 

 !!!؟ یشد تر خوشگل نمیبیم -:

 

  گفت و زد یپوزخند اونم

 

 !!! ؟ یا زنده نمیبیم:+ 

 

 ... بود بدتر هم پدر فحش از یعنی!! ؟ ام زنده

 

  کردمیم مهربون رو چشمام و داشتم یخاص لبخند که یدرحال

  کردیم نگاه من به میمستق...  کردم نگاه آذربد به

 

  گفتم و کردم سیخ رو لبم

 

 !! ؟ نباشم زنده چرا..  کشمیم نفس آذربد کنار من!! ؟ نباشم زنده چرا ، کردمیم یخانم نجایا من -:

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 ... !! گرفت تعجب رنگ آذربد یچشما

 

  گفت یحرص نایآو

 

 !!! یعروسکش فقط تو..  بچه ، هه:+ 

 

 کردم نگاه بهش و گرفتم آذربد از چشم

 

 !! دونمیم -:

 

  گفت متعجب

 

 ؟؟؟..!! یموند نجایا هنوز و یدونیم:+ 

 

  گفتم آرامش با

 

 !  ؟ نایآو -:

 

 !!!؟ هوم:+  گفت متعجب

 

 گفتم یدرار حرص لبخند با

 

 ....زن نارو نه میعوض نه ، تو برخالف من -:

 ...!! میانتکاریخ هردومون نکهیا ما تشابه تنها
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 !!  کردم انتیخ تو به یکرد جادیا انتتیخ با که یزخم درمان یبرا من و یکرد انتیخ مرد نیا به تو

 ... برم ذارمینم تو مثل..  داره ازین بهم ییجا هی نفر هی بدونم اگه...  موندگارم تو برخالف من

 ... !! رسمیم بهش و مونمیم ششیپ

 

 !!! کنم جمع رو تو یگندکار..  موندم نجایا من ؛ آخر در و

 

 !! دونمیم زایچ یلیخ من دیفهم کنم فکر...  بود شده ساکت نایآو

 

  ام کرده خی دست یرو یکس دست نشستن با

 

 ... گرفتم نایآو از رو نگاهم

 

 ...  شد نایآو و من تعجب باعث نیا و زد انگشتام یرو یا بوسه و برد باال رو دستم آذربد

  زد که یحرف با

 

 !!! زدم سکته رسماً من

 

  یتوپ بِ بهش نکهیا یجا به کنم فکر..  کنم فراموش رو تو شد باعث که بود یکس آذار -:آذربد

 !!! یکن تشکر ازش دیبا

 

 !! شد تمام بحث خدمتکارا اومدن با

  فسنجون دنید با ، دنیچ رو زیم

 .... افتاد آب دهنم
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 گذاشتم جلوش و دمیکش غذا آذربد یبرا اول

  گرفتم آذربُد یبرا اول ،  خورشت واسه بردم دست و  دمیکش خودم یبرا بعد

 

  شد ثابت چشمام یرو و اومد باال ظرف یرو از نگاهش

 

 ...!!  میخوردیم باهم ماه ۷ و ۶ از بعد که بود ییغذا نیاول نیا

 

  ختیر برنجش یرو خورشت یکم یحرف بدون

 

  خوردن به کردم شروع و گفتم ی اهلل بسم و ختمیر خودمم واسه

  خواستیم دلم و داشتم اشتها یبیعج طرز به

 !!کنم یخال و بخورم ییتنها خودم رو زیم کل

 

  دمیکش عقب آروم ، شدم ریس یوقت

  بشه بلند دیکش عقب رو شیصندل آذربد

 

  گردنم رگ که کنم نگاه بهش کردم بلند رو سرم

 ..!! گرفت

 

  گذاشتم گردنم یرو رو دستم و گرفتم یبلند آخ

  بلرزه دلم ، شد باعث آذربد یصدا

 

 !!؟ شدیچ!! ؟ یخوب -:
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  گفتم درد با

 

 !! داره درد چقدر...!!  گردنم رگ یوا -:

 

  گذاشت گردنم یرو رو داغش دست و زد کنار و دستم

 ... داد ماساژ اونو یکم

  کرد نگاه گردنم به و زد کنار رو موهام

 

 !!؟ شد بهتر -:

 

  کردم نگاه نایآو به و گفتم یآروم ی آره

  زده زل گردنم به دمید

  گرفتم رو نگاهش رد

 !! بود شده رهیخ گردنم پوست یرو یکبود به

 

  کرد نگاه چشمام به و اورد باال رو نگاهش

 ..!! شدم بلند و زدم بهش یلبخند

 

  گفتم و سادمیوا آذربد یرو روبه

 

 !!؟ باغ یتو!! رون؟یب برم من شهیم -:

 

 

  گفت و ، کردیم نگاه چشمام به
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 !! زده برف..  بپوش گرم لباس ، آره -:

 

  گفتم گوشش ریز آروم اخم با

 

 !!! که ندارم گرم لباس من -:

 

  گفت دیکشیم خودش دنبال که یدرحال و گرفت رو دستم که شدم رهیخ بهش مظلوم

 

 !!! دمیم بهت خودم -:

 

  آورد رونیب یرنگ یصورت یخزه یپالتو و کرد باز رو کمد در ، میرفت یاتاق به هم با

  داد بهم رنگ یمشک یبافت ساپورت هی و دستکش و کاله بعد

 

  کردم عوض رو لباسم آذربد به توجه یب عیسر لبخند با

 

  دمیپوش رو بود گذاشته واسم که ییها بوت مین

 ... !! بودن نو لباسها تمام

 

 .... که برگشتم طرفش به ذوق با

 

  کردم نگاه تنش کاپشن به تعجب با ، رفتم آغوشش یتو قایدق

 !!؟ هیچ -: گفت تفاوتیب
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 !!؟یایم هم تو -:

 

 !!! افتاد راه جلوتر خودش و داد تکون دییتای نشونه به یسر

. 

. 

. 

. 

 

  سمت به میمستق و کردم نییپا باال دستم یتو با دنیچند رو برف سفت و دیسف ی گلوه

  کردم پرت آذربد کمر

 

  برگشت سمتم به یعصب برف یگلوله برخورد با

  بود ضربه نیم۷ نیا

  گفت یعصب

 

 !!!؟ خوادیم کتک دلت -:

 

  گفتم و دمیخند بلند

 

 !!! خوادیم هیتنب دلم -:

 

  بود شتریب برف که یسمت دمییدو عیسر برداشت قدم که سمتم به

  کردم پرت خودمو ها برف یرو خنده با
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  آسمون و برف و دیخورش دنید ذوق

 !!! کردیم ام خفه داشت

 

 !! کنهیم وونهید آدمو واقعا اتاق هی یتو بودن یزندان ماه ۷، ۶

 

  کردم بسته و باز رو پاهام و دستا

 !! بودم کردن درست فرشته عاشق

 

  گفت و ستادیا سرم یباال آذربُد

 

 !!!؟ یکنیم کاریچ -:

 

  کردم سیخ زبون با لبامو

 !!!کنمیم درست فرشته-:

 

  دیکش دراز روم و زد دور

  گفتم متعجب

 

 !!! شمایم له ، پاشو -:

 

 ....!!! زد ام زده خی و قرمز ینیب نوک به یکوتاه ی بوسه حرفم به توجه یب یول

 

 !!!؟ نیا ای بودم شده وونهید من
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  نداشتم رو تحملش واقعا و بود ادیز وزنش

 

 !! بخورم برف خوامیم ، پاشو-:

 

  گفت و داد باال ابروهاشو از یکی

 

 !!!دمیم بهت خودم-:

 

  نشست کنارم و شد بلند من یرو از ، کردم نگاه بهش ساکت

  و کرد درست یبرف کیکوچ ی گلوله

  طرفم به برگشت

  شد خم همزمان خودش و گذاشت لبام یرو اونو

  بدنم یرو

  دیکش لبام یرو رو سرد برف دوبار

  گفت و

 

 !! بخورم خوامیم منم -:

 

 !!برد دهنش یتو برف ی گلوله همراه و لبام و شد خم صورتم یرو و گذاشت لبام یرو رو برف بعد

 

 !! بود زده خشکم

 !! اومد ینم خشن مرد نیا به اصال بودن تکیرمان همه نیا

 

  نجاستیا نایآو نکهیا خاطر به دونستمیم
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 !!کنهیم نگاه بهمون پنجره از داره بودم شده متوجه

 

 !! نکردم شیهمراه

  گفت و دیکش عقب ستین یخبر یهمراه از دید یوقت

 

 !!؟ یکنینم یهمراه -:

 

 !!! یدار رابطه من با یفهموند بهش یقدرکاف به کنم فکر -: گفتم ناراحت

 

  گفت و کرد یوحشتناک اخم

 

 !!!ایگیم یچ باشه حواست -:

 

  گفتم بغض با

 

 !!!؟ یزنیم گول خودتو یدار چرا یعاشقش تو!!! ؟یکن کیتحر رو حسادتش یخوایم ، تلخه قتیحق -:

 

 .... و انداخت روم خودشو شتریب 

 

 !!!؟ یعاشقم تو -: گفت

 

 !!؟ عاشقشم!! ؟یچ

 !!!شموونهید من

  گرفت بغضم ها بچه دختر مثل ، نفهم ی پسره
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  گفتم یلرزون یصدا با و

 

  کردم اعتماد بهت بود نیا اولم اشتباه -:

  گذاشتم ارتیدراخت خودمو بود نیا دومم

  آوردم دوام هات شکنجه اون ی همه ریز و گذاشتم احترام بهت بود نیا سومم

 کنم تمومش و بزنم رو رگم غیت با ای نییپا کنم پرت پنجره از خودمو تونستمیم که بود نیا چهارمم اشتباه

 ...  نکردم نکارویا اما...  رو ینکبت یزندگ یا

  و بخشمتیم هربار که کنمیم اشتباه دارم هنوزم

 ...!!! زنمیم حرف باهات

  کرده ترکت درسته ، کرده انتیخ بهت درسته ، آذربُد یدار دوست رو نایآو تو

 !! نارویا فهممیم من!!  یدار دوستش و یشیم رهیخ بهش هنوزم تو یول

  آوردم دوام ماه ۷...  یداد ام شکنجه ماه ۷

 !! تقاص واسه باشه یکاف کنم فکر

 ...  برگشته نایآو...  برم بذار

 

 

  دادم ادامه و گذاشتم صورتش یرو رو دستم

 

 .. منه خواهر اون...  یدار دوستش هنوز تو و -:

 کنهیم ام خفه داره وجدان عذاب تاحاال شبید خدا به..  کنم انتیخ راحت که ستمین اون مثل من...  تو زنِ

!!! 

 ... یدار دوستش چقدر بگو بهش ، برگشته اون

  یگذشت انتشیخ از راحت که حاال... !!  یدار دوستش یکنیم ثابت یدار ندادنش طالق با تو

 ...!! بساز یدیجد یزندگ باهاش
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 !!برم خوامیم....  من...  رمیم نجایا از منم

 

 

  داد فشار هم یرو و بست رو چشماش

  دیغر دندوناش نیب از

 

 ...!! یرینم جایه تو...  نکن برم ، برم نقدریا -:

 !!!؟ یدیفهم

 

 ؟.!! یدیفهم نویهم حرفام نیب از -: گفتم یعصب

 ی رابطه هی یتونیم و یاون عاشق تو...  شده هم خوابت ریز دایجد که عروسکم هی فقط من..  یندار دوسم تو

 ...  یکن تجربه باهاش یدار من با که یسرد ی رابطه برخالف رو عاشقونه

 !!!! یمن خواهر شوهر هنوز تو نکن فراموش

 

  گفت یعصب

 

 !!! ؟ یبش هرزه یبر کنم ولت یخوایم!!  نکن ی،عاشقش یعاشقش نقدریا -:

 

 !!!!آذربُد؟ -:گفتم متعجب

 

 !! ؟؟ گمیم دروغ!! ؟ هیچ -: زد یپوزخند

 ..  هیخال که حسابت!! ؟ بود کجا پولت تو آخه

 !!!؟ یکن جور پول دادن با یخوایم نکنه
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 !! دیرس کجا به کجا از بحث ، بودم کرده کُپ

 

 !! زدیم یهرزگ انگ من به داشت ، بود خُل واقعا

  گفتم یعصب

 

 !!!؟ ینیبیم خوار و پست منو نقدریا یعنی!!!  ؟ یزنیم بهم یهرزگ انگ یالک چرا ، بودم تو با فقط من -:

 

 ... کردن حس با

 

  بردم نییپا رو دستم عیسر پام یال دستش

  گرفت گاز رو گوشم یالله و گرفت چنگ یتو رو میزنانگ که

 

 ... !! داشتم درد ، کردم یانآله

 

  گفت بم ییصدا با گوشم ریز

 

 ..!! شیداد بهم خودت شبید...!!  منه مال نیا -:

  یداد من از ریغ یکس به یروز بفهمم اگه آذار زنمیم شتیآت!!! ...  منه حق ، منه مال که یزیچ

 !!!؟ یدیفهم

 

 ...  برداشت رو دستش که گفتم یآروم یآره

 ...  دادم رونیب شدت به رو نفسم

 !!! احمق یوحش
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  گفت کردیم بلند منم که یدرحال ، ستادیا و شد بلند

 

 !!!کنم حسش خوامیم امشبم..  باش منتظرم -:

 

 !! دیکش پام یال رو دستش بعد

 !!بود شده پررو و ایح یب چقدر

  رفتم عمارت سمت به و شدم جدا ازش عیسر

 .... !!! گشتمیبرم اتاقم به دیبا

 !! بود آزرده رو روحم امروز یکاف ی اندازه به

. 

. 

. 

. 

 

 !!! بودم شده رهیخ دیسف سقف به و بودم دهیکش دراز تخت یرو

 !! زد حرف آذربُد با شدینم اصال

  بده طالق رو نایآو ، کنم کشیتحر خواستمیم مثال

 !!!! شد بدتر

 

 !!! بود شام وقت ، افتاد ساعت به نگاهم

 !! گذشت زود چقدر

 

  رفتم خودم یقبل اتاق به و شدم بلند

 !!! دمیپوش یگشاد دیسف بافت و چرک یصورت رنگ به یکوتاه دامن
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  زدم رونیب اتاق از و کردم شونه رو موهام

 

 

 ... بودن نشسته آذربد و نایآو ، رفتم زیم سمت به سره هی

 !!! دمیکش غذا خودم واسه و نشستم آذربد چپ سمت

 

  بودم خوردن مشغول آذربد و نایآو به توجه بدون

 !! نمیبب رو کدوم چیه خواستینم دلم

 

 ...!! کردم نگاه آذربد به و کردم بلند رو سرم عیسر پام رآن یرو یدست حس با

 

 الیخ یب اون اما کردیم یشرویپ پام یال به شتریب هرلحظه و بود درحرکت من یپا رآن یرو درستش

 !!! بود خوردن مشغول

 

 !!!کردم کشیتحر دامن دنیپوش با کردم یغلط عجب

  کردمینم رو فکرش وقت چیه

 !!!شوهرخواهرمی لهیوس به اونم بشم یدستمال روز هی

 

 !! خوردیم رو غذاش داشت ، کردم نگاه نایآو به

 !!! شدمیم یدستمال شوهرش توسط زیم ور نیا من خوردیم غذا راحت الیخ با خواهرم

 

  که داد حرکت رو دستش نقدریا

 ...  شدم کیتحر منم
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  شد باعث که شدم بلند و خوردم یآب وانیل عیسر

 ... کنن نگاه بهم

  کردم ترک رو زیم و دمیکش عقب آروم

  دمیشن رو یصندل دنیکش عقب یصدا

 ... رفت باال قلبم ضربان

 !!!! کنه تکرارش بازم اومد یم داشت

 

 .... که انداختم اتاقم یتو خودمو

 

  شدم پرت جلو به من و شد باز اتاق در

  برگشتم عقب به عیسر

 

 !! شد کینزد بهم و بست رو اتاق در اخم با

 ... دادم قورت عیسر رو دهنم آب

 

 ...  نشستم تخت یرو

  گفت یبلند یصدا با و ستادیا مقابلم

 

 !!! شو لخت -:

 

  دمیکش عقب تخت یرو رو خودم و دراوردم رو لباسم عیسر و دمیترس

 

 ...  اومد سمتم به آب وانیل هی با و دراورد یزیچ کشو از و رفت یپاتخت طرف به
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  کرد کینزد لبام به رو آب وانیل و گذاشت دهنم یتو رو قرص

 

 ...!!! دادم قورتش و خوردم آب عیسر

 

  گفت و گذاشت سرجاش رو وانیل

 

 !!!  بخواب -:

 

  درآورد رو راهنشیپ که دمیکش دراز عیسر

 ... !!! رفت تاپشلب سمت به و

 

  و کرد وصل تخت یروروبه یویت به اونو

 ... اومد سمتم به یو یت کرد روشن از بعد

 

  کرد آغوشش به یا اشاره و دیکش دراز تخت یرو

 

 !!! نجایا ایب-:

 

  انداختم آغوشش یتو خودمو عیسر

 !!! بود شده عوض چقدر

 !! بود برداشته بودن مهربون به تظاهر از دست یعنی

 

 .... نکنم رفتار خوب باهات یکنیم یکار خودت -:

 !!!یزنیم بهم منو معادالت تمام تو
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 !!! نپرونم یزیچ تا گرفتم گاز رو لبم

 

  کردیم عوض رو حالم داشت داغش بدن

 !!!؟ بود یچ قرص اون اصال

 

 ...  قرص اون -: گفتم آروم

 

  بدم ادامه نذاشت

 

 ...!!! شد شروع لممیف ساکت حاالم..  یضدباردار-:

 

 ... کنم توجه لمیف به کردم یسع و شدم ساکت

  زدم یپهن لبخند احضار ترسناک لمیف دنید با

 ... !!! بودم عاشقش

  زدم زل یویت به و گذاشتم روش رو سرم و گذاشتم هم یرو تخت یبالشتها از دوتا و شدم بلند ذوق با

 ... نمیبش و بلندشم عیسر شد باعث آذربُد یحرص یصدا که

 

 !!!! ؟ دادم اجازه بهت -:

 

  که برداشتم رو ها بالشت و گفتم یآروم ینه

  گذاشت خودش سر ریز و گرفت دستم از خشم با

 

  گفت و انداخت خودش آغوش یتو و گرفت منو دست بعد
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 ...!!!  بتمرگ ریبگ -:

 

 !!!!....  زدیم حرف باهام بد لحن نیا با بود بار نیاول ، گرفت بغضم

 

 ... !!! نمیبب رو ام عالقه مورد لمیف خواستینم دلم گهید ، بستم رو چشمام

 

 !!! برد خوابم یچجور دونمینم و شد گرم چشمام

 

 "آذربُد "

 

 ...  کردم پرت زیم یرو رو خودکارم

  عمارت اون یتو برگردم خواستینم دلم

 

  شجاعم یکوچولو فندق یآور ادی با اما

 !!!  شد عوض نظرم

 

 !! بود یخوب یسرگرم

 

 !!! بود یقو و شجاع دختر نیا...  بردمیم لذت ازش واقعا

 

 !!! نایآو مقابل ی نقطه درست

 

  کردیم سکوت فقط اون و دادمیم عذابش بود ماه ۷
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 !!! التماس نه و کردیم هیگر نه

 

 !!! کردیم یعصب و یحرص شتریب منو نایا و

 

  بود پدرش مراسم یتو دمشید که یبار نیاول

 مراسم یتو دارمونید نیاول  برسونم مادرش مراسم به رو خودم بودم نتونسته یکار سفر خاطر به چون

 !!! بود پدرش

 

 !! کرد جلب رو نظرم شتریب ؛ ست نایآو خواهر شدم متوجه یوقت

 !!! همسرم یناتن خواهر

 

  افتاد بهش که نگاهم پدرش خاک موقع

  کرد نگاه بهم میمستق و کرد بلند رو سرش یوقت .. کنهینم هیگر دمید

 !! دمید چشماش یتو رو جسارت

 !!!!نه اشک اما

 

 !!! کردم فراموشش من و کانادا برگشت روز چند از بعد

 

 ....  افتم یب دیجد یسرگرم فکر به من شد باعث ، دوبارش برگشتن با اما

  انتشیخ و فرارش با نایآو اما

 !! کرد خراب رو زیچ همه خواهرش عشق با اونم

 

 !! نشده تموم نیرام و نایآو با کارم

 !!! کنن مرگ یآرزو صدبار یروز که بکنم باهاشون یکار دیبا
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 !!!!؟؟؟؟؟..... آذار و

 

 !!!؟ بود حس یب و تفاوت یب نقدریا دختر نیا چرا

  شهیم جمع چشماش یتو اشک یوقت خواستیم دلم شدت به و بودم دهیند رو اش هیگر

 !!!! نمشیبب

 

  گرفتم آلوده شهر از چشم لمیموبا خوردن زنگ با

 

 !!!؟ بله -:

 

 !!! کرد دایپ انیجر رگهام یتو خون ؛ دیچیپ گوشم یتو که صداش

 

 ...!! آذربد..  سالم -:

 

 !!!؟ شده یچ-:

 

  دمیشنیم رو هاش نفس یصدا ، کرد سکوت

  گفت باالخره

 

 ...  یتونیم...  خواستمیم ینقاش بوم و رنگ و موقلم چندتا هی یعنی...  خواستمیم -:

 

  گفتم و بده ادامه نذاشتم
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 ..!! ارنیب واست گمیم بفرست رو مارکشون -:

 

  کرد یخداحافظ بعد گفت یآروم ممنون

 !!! کردم قطع دادن جواب بدون

 

 ... !!! زنهیم مردن و رفتن از حرف اش همه نفهم ی دختره ، شدیم هیتنب دیبا

 

. 

. 

. 

. 

 

 .. گذاشتم اتاق ی گوشه رو  بود خواسته که یلیوسا

  کرد پر رو مشامم عطرش یبو..  شدم کشینزد

 ...  کردم نگاه صورتش به

  محکم میزندگ یتو رو جاش داشت دختر نیا

 !!! کردیم

 

  رفتم کارم اتاق به و زدم رونیب اتاق از

 

  بود روشن توریمان

 !! کرده کاریچ امروز نمیبب زدم عقب رو لمیف

 

 .... !!! زده زل رونیب به و نشسته تخت یرو ، شهیهم مثل بازم
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 ! ؟؟؟ کنه ثابت رو یچ خواستیم

 !!! ؟؟؟ کنم اعتماد بهش تونمیم نکهیا

 !!! کنم اعتماد نایآو خون هم اونم گهید یکی به تونمینم من یول

 

 ...   کنهیم یبررس دمیخر واسش که رو یلیوسا داره و شده داریب شدم متوجه که کردم درست رو ها نیدورب

 

  کردم عوض رو لباسم و شدم بلند حوصله یب

 

  دیچیپ گوشم یتو اش زده ذوق یصدا و شد باز دراتاق که بودم شلوارم ضیتعو درحال

 

 ...  یلیخ حتما... کنم قبول تونمینم من... مارکه بهتره نیا ، آذربد یوا -:

 

  بودم ستادهیا جلوش لخت که من دنید با

  زد زل بهم تعجب با و کرد قطع رو حرفش

 

 ....  خورد اتاق یبسته در به سرش که بره رونیب اتاق از خواست و برگشت عیسر به

 

  داد ماساژ رو شیشونیپ و دیکش عقب

 ...  گرفتمش آغوشم یتو پشت از و شدم کینزد بهش

  زد صدا رو اسمم دهیترس

  گردوندمیبرم خودم طرف به رو سرش که یدرحال و دمشیکوب در به که

  گفتم

 

 !!! یکن جبران بهتره...  نبودم من که روزم چند نیا ، برد خوابت که شیپ شب چند -:
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  ... دمیبوس رو لباش حرفم دنبال به و

 !!!!؟ دنیم السیگ طمع بودم گفته

 

 ....  بود باسنش یرو قایدق شدم راست عضو و بودم شده کیتحر

 ...  فشردم رو هاش نهیس لباسش یتو از و دادم حرکت گردنش یرو رو دستم

 

 ... دمیکش نییپا رو شلوارش و دراوردم رو لباسش و زدم یلبخند...  دیکش یآه نکارمیا با

 

 ...  اومد یم دشیسف پوست به شیمشک یرهایز لباس

 

  کردمیم قفل رو دراتاق که همزمان و کردم بغلش پشت از دوباره که برگرده طرفم به خواست

 ...  کردم میتنظ رو ام شده کیتحر عضو و دمیکش نییپا رو شورتش

 

  بود شده سیخ...  کردم واردش پشت از

  بود خوب نشیهم و

 !! شدیم کیتحر عیسر و بود نخورده دست و بکر

 ...  شد شُل بدنش و دیکش ی آه

 

 ...  کردم شروع و ضرباتم و دمشیکوب در به و گرفتم رو دستاش  عیسر

 

  کردیم میوحش شتریب اش دخترونه و ناز یها ناله

 

 ..خوامیم... اوم... برگردم بذار..  خدا رو تو.. آه -:
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 ....!!! کنم حست... آه

 

  برگشت که گرفتم فاصله ازش

  زدیم نفس نفس که یدرحال

  کرد کینزد بهم رو خودش

 ...  زد لبام به یا بوسه انداخت یم گردنم دور رو دستش که یدرحال

 

 ...  گفت یزیر آخ که وارید به دمشیکوب و کردم بلندش عیسر

 ... کردم واردش وقفه یب

 

 ؟؟؟! کنم کنترل رو خودم تونمینم که کنهیم تابیب منو قدر نیا دیفهمینم چرا

 

  شد حس یب و شد رها که زدم ضربه نقدریا

 .... شدم رها منم  شیخواستن ی ناله با

 

  گفتم و گرفتمش عیسر که افته یب خواست و شد سست زانوهاش که گرفتم فاصله ازش

 

 !!! زن خواهر..  اولشه هنوز -:

 

 ... نذاشتم که رهیبگ فاصله ازم خواست و دوخت بهم رو خمارش یچشما

 

  و کردم یخال خودمو که بود هفتم  بار کنم فکر

 ...  افتادم روش
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  گفت یفیضع یصدا با

 

 .. !! سفته نیزم!! ؟ یپاش شهیم -:

 

  نتونست اما نهیبش خواست...  دمیکش کنار و خودم

 !! دیکش دراز دوبار و کرد ناله لب ریز

 

  دمیکشیم بدنش یرو اطیاحت با رو دستم یانگشتا که یدرحال و دمیچرخ سمتش به

  گفتم خمار

 

  مت*بکن یخوایم ازم یوقت نتیخواست یها ناله ، ات دخترونه و فیظر تن نیا -:

 !!! دهینم بهم رو یچیه به کردن فکر یاجازه

 

  گذاشتم لباش یرو رو دستم

  بود شده رهیخ چشمام به

  کرده بغض کردمیم احساس

 !!! داره یحس چه واقعا دیفهم شدینم دختر نیا روح یب یچهره از اما

 

  ناراحت نه ، شدیم یعصب نه ، دیکشیم خجالت نه

 

 !! کرد دایپ درونشون یاحساس چیه شدینم و بودن خی مثل که چشماش

 

 !! دمیدینم من و بود احساس از پر اون دیشا

 !! نمیبب خواستمینم دمیشا
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 !! نمیبب رو شکستش خواستینم دلم وقت چیه

  که بود یاپارچه عروسک من یبرا دختر نیا

 !!!بودم شده وابسته بهش شدت به

 

  گفتم و دمیکش لباش یرو رو دستم بار نیچند

 

 ...  رو روحت دمیشا...  رو جسمت ، رو بکارتت ، یکرد میتقد بهم خودتو تو -:

 !! کوچولو فندق ، بدم دستت از خوادینم دلم

 

  زد انگشتام نوک به یکوتاه یبوسه و گرفت رو دستم

  زد یکوتاه لبخند

 

 !!! کنم ترکت یخوایم خودت....  یخوایم ازم نویا خودت روز اون و یدیم دست از منو بالخره تو یول -:

 

  گفتم یقاطع و محکم لحن با زدم یپوزخند

 

 !!! یکن ترکم خوامینم ازت وقت چیه من...  بده دست از رو محبوبش عروسک ، نداره دوست کس چیه -:

 

  وگفت داد رونیب رو نفسش

 

  افتم یب یذارینم....  یگرفت و دستم تو...  قمیعم پرتگاه هی لب من ، نجاستیا نایآو یوقت تا -:

 ...!! بشه نایآو پرت حواست هیکاف اما

 !!!! یاریب رونیب یاهیس اون از یتونینم منو گهید که وقته اون
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 !!! زدیم گنده یحرفها چقدر کوچولو دختر نیا!!! ؟ گفتیم فلسفه

 

 !! بست رو رنگش یآب یچشما

 ... دیپوش رو لباسش و شد بلند یسخت به

 

 ...  دمیپوش رو لباسم و شدم بلند منم

 ....  کرد باز رو قفل ، رفت در طرف به

 

  گفتم و کنم تحمل نتونستم..  کرد باز که رو اتاق در

 

  ستین مهم ، هست بهت حواسم شهیهم من -:

 !!! رهیگینم من از کس چیه رو تو...  گهید هرکس ای باشه نایآو

 

 !!! ؟ بودم وونهید

 ...!!! خواستمشینم هم...  خواستمیم دخترو نیا هم من..  بودم آره

 !! کشت قصد به گذاشتمش تابوت یتو روز هی

 !!! خوامشیم ، کنمیم ادعا حاال

 !! بودم مطمعن نویا ، نداشتم دوستش

 !!! دمیدیم اموالم جزء اونو ، داشتم خاص تیمالک حس هی اما

 ... برگشت طرفم به تصورم برخالف اما..  رهیم رونیب اتاق از االن کردم فکر

 

  گفت و شد کینزد بهم قدم چند

 

 ... !!! تونمیم من -:
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 !!!؟ یچ -: گفتم جیگ

 

  گفت شیشگیهم حالت همون با

 

 ، زنته نایآو...  باشه رخوابتیز که یباش داشته رو نفر هی یخوایم تو آذربُد ، رمیبگ تو از خودمو تونمیم من -:

 !!! بکنه نکارویا تونهیم

 !! گناهه ما کار نیا و زنتم خواهر هنوز من

 !!! بشم شرمنده خودم یخدا شیپ  نیا از شتریب خوادینم دلم

 

  دمیغر شدیم له دستم فشار ریز اشچونه که یدرحال و کردم پر رو نمونیب ی فاصله

 

  بخوابم نایآو شیپ خوادینم دلم من...  یذارینم خودت باشم خوب باهات خوامیم ، فندق نیبب -:

 !! دهیخواب نفر چند شیپ ستین معلوم یوقت

 !! بدم دست از رو تو نیریش طمع تونمینم درضمن

 !! کنهیم لذت غرق منو ؛ یدیم من به رو زیچ همه حق و یکنینم یاعتراض چیه رابطه نیب یوقت

 !!! کنمیم ات غهیص ، بودنه محرم مشکلت تو اگه

 

  شد گشاد تعجب از چشماش

 

 !!؟ ی عقوبی حضرت تو مگه!! ؟ خواهر دوتا..  شهینم -:

 

 !!! شمیم هم عقوبی حضرت ، تو طمع دنیچش یبرا -: زدم پوزخند
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  شد تر گشاد که چشماش

  شد تر یخواستن صورتش

  گفتم و کنم تحمل نتونستم

 

 !!! هیخواستن زتیچ همه ، یلعنت -:

 

 !! کردم شکار رو لباش بعد

 !! گرفت یباز به رو زبونش لجوجانه زبونم

 

  بود ستادهیا حرکت یب

 !! بود ازش فمیتعر ریدرگ هنوز کنم فکر

 

  اومد خودش به که زدم چنگ رو پهلوش

 !! کرد میهمراه و

 

 !! بود یعال لباش طمع

 

 !؟؟؟!! بود شده یخواستن نقدریا برام یک از دختر نیا

 

 !! دمیترسیم حس نیا از من

 

 !!بود نایآو خواهر دختر نیا ، کنه شرفتیپ دادمیم اجازه دینبا

 

 !!! کنه انتیخ بهم بود ممکن لحظه هر و بود خونش هم
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 !!! شد تعجبم باعث که گفت یزیچ لب ریز ، شدم جدا که ازش

 

 !! دنیم یفرنگتوت طمع لبات -:

 

 !! تو یزد خوب حرف هی بالخره -: کردم یاخنده تک

 

 !! دیکشیم خجالت و شدیم سرخ مطمعناً ، آذار یجا بود یدختر هر

 !! دیکش خجالت نه ، شد سرخ نه اما

 !! کرد نگاه من به فقط

. 

. 

. 

. 

 

  که کردمیم یبررس رو شرکت یها پرونده

 !! کرد پرت رو حواسم یلیموبا زنگ یصدا

 

 !! حموم بود رفته خودش و بود آذار لیموبا ، کردم بلند رو سرم یعصب

 

 !! شد بلند صداش دوباره دینکش یطول اما ، شد قطع تماس

 

  داشتم برش تخت یرو از و شدم بلند

 !! بود کرده روشنش و  بودم داده بهش رو لشیموبا بود یروز دو
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  کردمیم چکش مدام طور به اما

 !! دادیم امیپ نه زدیم زنگ نه کس چیه به یول

 

 

  کردم رندهیگ اسم به ینگاه

 

My life 🌍 

 

 !! بود ویس

 

  به کرد شروع من به دادن اجازه بدون یا دخترونه فیظر یصدا که کردم وصل رو تماس متعجب

  زدن حرف

 

  ، گوساله تو ییکجا! ؟ نکبت آذار ، الووو:+ 

 !! ؟؟ دنمید یایب رانیا یاومد نبود قرار ین*کو یتو مگه! ؟؟ یبود خاموش گرفتم رو شمارت چندبار یدونیم

  ، قشنگ یآب چشم ، مونیم ، انتر ، کثافط

 ...!!  متنفرم ازت...  وی فاک

 

 !!!  بودم شده شُکه

 !!بودم دهینشن جا هی فُش همه نیا حال به تا

 !!؟؟ وسط اون بود یچ قشنگ یآب چشم اون حاال

 

  گفتم و کنم تحمل نتونستم
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  شده تموم ، تون ادب از سرشار کلمات اگه -:

 !!! رهیبگ تماس گمیم اومد ، حمومه آذار بگم دیبا

 

 .... !! کردم قطع رو تماس بعد

  خورد زنگ دوباره که بود نگذشته یکم

 

  دادم جواب یعصب

 

 !!!؟؟ بلهههه -:

 

  دادم فاصله رو یگوش متعجب تلفن پشت یصدا دنیشن با

  کردم اسمش به ینگاه

 

My heart ♥️ 

 

 !!!!؟ بود یک گهید نیا

 

  گفتم متعجب

 

 ؟؟؟... ! شما!!!! ؟؟... الو -:

 

  گفت یا مردونه یصدا

 

 !!؟ یهست یک تو...  الو:+
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  گفتم تمسخر با

 

 !!!ام؟یک بگم من یزد زنگ شما -:

 

  داد جواب پررو

 

 !!!ن؟یباش یک شما ، گرفتم تماس آذار با من:+

 

  گفتم یعصب

 

 !!!خانوممم آذار یکاره همه -:

 

  گفت چون شد ام هیکنا ی متوجه

 

 !! بهش بده رو تلفن زحمت یب..  دارم کار ، خانوممم آذار با من ، محترم یآقا نیبب:+ 

 

 !!؟ یهست یک تو نمیبب اصال!! ؟ یدار کارشیچ...  ستین نجایا -:

 

 !! چه تو به اصال!!  پسرشم دوست:+  گفت یعصب

 

 !!!!؟ پسرش دوست!!  شدم شُکه

 

  کردم نگاه اسمش به گهید بار هی
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My heart♥️ 

 !! بود ویس

 

  برگشتم عقب به آذار یصدا با

  گفت کردیم محکم تنش دور رو حموم ی حوله که یدرحال

 

 !!! ؟ شده یچ -:

 

  رفتم طرفش به دادمیم فشار دستم یتو رو لیموبا که یدرحال و کردم قطع رو تماس حرف بدون

 

  دمیغر دندونام نیب از

 

 !!! ؟ یدار پسر دوست تو -:

 

  شد گشاد تعجب از چشماش

 

 !!!!؟ چرا!!!  نه -:

 

 !! دیچرخیم سرم یتو انتیخ یواژه!!  بودم یعصب شدت به

  دمیکش داد

 

 !!!!! نگو دروغ من به -:

 

  دمیکوب سرش یتو محکم رو  همراهش تلفن همزمان و
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 !!! افتاد نیزم یرو و دیکش یبلند غیج که

 

 !! نداشت یسالم یجا گهید و بود شده شکسته لیموبا

 

  انداختم بهش رو نمیخشمگ نگاه

 

 !!! کردیم پر رو صورتش تمام خون و بود شده زخم سرش

 

  بسوزه واسش دلم نکهیا یجا به تشیوضع دنید با

 .... زدم شکمش یتو محکم لگد دوتا و شدم یعصب شتریب

  دمیکش داد همزمان

 

 !!!؟؟ کوچولو هرزه ، یدیم یباز منو -:

 !!!!! ؟؟ منو

 

  شد قطع نفسم اش بسته یچشما دنید با اوردم باال رو سرش و زدم چنگ رو موهاش و نشستم

 

  گذاشتم صورتش یرو رو دستم عیسر

 !!! بود سرد یبیعج طرز به بدنش

 

  یکس یبرا میزندگ یط در بار نیاول یبرا و

 !!! کرد پر رو وجودم تمام استرس و شدم نگران شدت به

 

. 
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. 

. 

 

  گفت و گذاشت زیم یرو رو ها شیآزما دکتر

 

 ...  شهیم خوب یزود به اونم که زخمه هی فقط ، دهیند یبیآس اصال خوشبختانه:+ 

 ...  شده حساس رحمش ، خورده شکمش به که یا ضربه و مکرر یها رابطه لیدل به اما

 !! نیباش داشته رابطه کمتر  کنمیم هیتوص

 

  دادم رونیب آسوده رو نفسم

 

 !!!؟ ببرمش تونمیم -:

 

 ... !! ستین یمشکل میشیم مطمعن...  بهتره بمونه ، نه:+

 

  زدم رونیب دکتر اتاق از و دادم تکون یسر

 !!!رفتم آذار اتاق به میمستق

 

 !! نشستم تختش کنار یصندل یرو

 

 !!!بودم شده مونیپش بار نیاول

 !! کرد انتیخ بهم نایآو یوقت یحت

 !!!کردم اعتماد بهش و کردم انتخاب اونو چرا که نشدم مونیپش
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 ...  زدم موهام یال یچنگ

  مینادون تمام با من و بود آورده دوام میطوالن یها رابطه ریز که بود یکس نیاول دختر نیا

 !!! کردمیم ناقص اونو داشتم

 

 !!! بود شده ساله ۱۹ یبچه دختر هی ی وابسته که ساله ۲۷ مرد هی

 !!! یجنس نوع از اونم

 

 !! بود بسته آرامش با رو چشماش

 !! بودن کرده خودشونو کار ها مسکن

 !! شهینم داریب فعال دونستمیم

 

  بستم رو چشمام و گذاشتم تختش یرو رو سرم

 

 !!!کنم فکر یچیه به خواستینم دلم

 

  شدت به االن و بودم کرده احمقانه کار هی امروز

 !!!بود بد حالم

 

  کردم باز رو چشمام اتاق در شدن باز یصدا با

  شد اتاق وارد رفتیم ور خودکارش با که یدرحال یجوان دکتر 

 

  دارمیب که من دنید با ، کرد بلند رو سرش

  گفت و کرد سالم
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  ؟!!!؟ کردم دارتونیب:+ 

 

 !!! نه ، سالم-:

 

 ...  شد کینزد تخت به و زد یلبخند

 !!! زد خشکش آذار دنید با

 !!! بود رهیخ بهش متعجب

  اومد بدم دکتر جوجه نیا از لیدل یب ، کردم دایپ یبد احساس

 

  گفتم سرد یلحن با

 

 !!!؟ شده یزیچ ، دکتر -:

 

  گفت و اومد خودش به

 

 !!!آذارِ؟:+ 

 

  گفتم و کردم زیر رو چشمام

 !!!خانمه؟ آذار منظورتون -: 

 

  گفت و کرد چک رو تشیوضع عیسر جواب بدون

 

 !!؟ یشیم کارشیچ یبگ شهیم:+ 
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 ...  دروغ ای بگم رو قتیحق دونستمینم

 

 !!!؟ دیشناسیم منو دختردوست کجا از شما بپرسم من شهیم -:

 

 !!! دینچرخ زبونم یرو خدا به اما شوهرخواهرشم بگم خواستمیم..  دراومد کجا از ابن!!! ؟ دختر دوست

 

 شهینم باورم!!! ؟یپسرش دوست:+  گفت تعجب با

 !!!؟ ینیرام تو

 

  دزد ناموس ی حرومزاده اون اسم اومدن با

  شدم یعصب شدت به

  گفتم خشم با

 

 !!! کن یمعرف خودتو حاالم ، ستمین کثافط اون ، نه -:

 

  گفت و داد رونیب شدت به رو نفسش

 

 ..!!! داداشش ، آرمانم من:+ 

 

 ...  که اون یول!! داداشش؟ -: گفتم بُهت با

 

 ... !!! خورده من مامانِ ریش از آذار یعنی.. امییرضا برادر:+  گفت لبخند با

 

  گفت پررو که گفتم یآهان
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 !!!؟ یداد جواب رو تماس یبود تو امروزم:+ 

 

 !!!! من یخدا

 

 !!!؟ بودم زده کتکش لیدل یب من و بود زده زنگ بهش داداشش...  شدینم باورم

 

  ؟؟!!؟ یزد زنگ یبود تو امروز -:

 

 تلفن با خوب و..  بزنه زنگ آذار به بود خواسته ازش آذار دوست ظاهرا..  بود برادرم:+  داد تکون رو سرش

 !!! زد یحرف اگه متاسفم...  گرفت تماس من

 

 !! بود آذار حال نیا باعث نفهم یپسره اون!!! ؟ زد یحرف

 

 ...!!!! زدمیم کتکش ریس دل هی تا بود کنارم االن خواستیم دلم

 

  گفت و نشست یصندل یرو تخت ور اون آرمان

 

 !!!؟ افتاده براش یاتفاق چه:+ 

 

 ..!! خورده وارید یلبه به سرش -: گفتم حوصله یب

 

 !!؟ داره هم یا گهید مشکل مگه..  بمونه امشب گفته پروفسور چرا دونمینم ، نرماله تشیوضع خداروشکر:+ 

 

 !! زنهیم حرف چقدر ، اه
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 !!! نه -:

 

  گفت دوباره

 

 !!!؟ کنهیم یزندگ کجا االن:+ 

 

 !! من یخونه -:

 

 ؟؟؟!ییییچ:+  گفت یبلند بایتقر یصدا با

 

 !!! خوابه ماریب تر آروم -: گفتم تفاوت یب

 

 !!؟؟؟ کنهیم یزندگ تو یخونه یک از:+  آورد نییپا رو صداش

 

 !!! شهیم یماه ۸:+ 

 

 ..  خارجه کردمیم فکر من..  شده نیا نگفتم بهش یچیه ، کرده غلط:+  گفت یخاص تعصب با

 ...!! آذار و دونمیم من بشه داریب!!!  بود خاموش که شمارشم

 

 !!! بگم بهش رو قتیحق تونستمیم داداششه شدم مطمعن که حاال

 

  گفتم یتفاوت یب با
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 ...  نایآو شوهر ، خواهرشم شوهر من -:

 

  گفت شَک با ؛ کرد تعجب بازم

 

 .... چرا پس:+ 

 

  بده ادامه نذاشتم

 

 مهمون شهیم یماه ۸ آذار..  نامیآو شوهر من...  بگم رو قتیحق شناختمینم که یکس به ینداشت انتظار -:

 !! منه یخونه

 

  نداشت اعتماد بهم ظاهرا کرد جور و جمع رو خودش

 

 !!؟ بمونه خواهرش شیپ ومدین چرا خانم نایآو پَس:+ 

 

...  کنم استراحت من شده تموم تییبازجو اگه .. خونه بمونه کردم مجبورش و بود خورده سرما ، ضهیمر -:

 !!! شبه نصف

 

  گفت و شد بلند یصندل یرو از آروم

 

 !!ریبخ شب...  گردمیبرم فردا من ، خوب یلیخ:+ 

 

 !!خوش شب -:

 

 ...  دادم رونیب شدت به رو نفسم ، رفتنش با
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 !!!؟ یرضا برادر

 !!! است مسخره

 

 !!! بخوابم کردم یسع ، بستم رو چشمام دوباره

. 

. 

. 

. 

 

 

  شدم آذار اتاق یراه ، ها دارو ینهیهز پرداخت از بعد

 

 ..!! کردیم درد گردنم

 !!! بودم دهینخواب درست اصال شبید

 

 !! شدیم مرخص گهید دکتر دییتا با فقط شکر خدارو

 

  که گذاشتم در یرهیدستگ یرو رو دستم

  کرد جلب رو ام توجه اتاق داخل از ییصدا

 

 ..!! باش نداشته دوستش احمقا مثل نقدریا گفتم بهت صدبار..  خنگ یدختره! ؟؟ یچ یعنی:+ 

  ؟؟!!! ستین تو فیح

 !!!؟ ییخدا هیچ نیا...  اه اه
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  کردم باز رو اتاق در یمعطل بدون

  آذار سن هم بایتقر دختر هی دنید با

 !! انداختم باال ابروهامو از یکی گهید پسر هی و

 

  کردن سالم هردوشون عیسر

  گذاشتم زیم یرو و آذار یداروها و  دادم تکون یسر

 

  پر یآب یچشما دنید با ، کردم نگاه آذار سمت به

  کردیم نگاه بهم که حرفش از

 

 !! گرفت دلم

 

 !!! بودم رحم یب چقدرباهاش

 

  گفتم و رفتم تختش کنار

 

 !!!؟ یندار درد -:

 

 !!! شد ساکت بعد و گفت یآروم ینه

 

 ...  دلخوره ازم دونستمیم

 

  بذارم تنهاشون بود بهتر
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 !! بزن صدام یداشت کارم ، رونیب رمیم من -:

 

  گفت یآروم چشم و کرد باز یسخت به رو لبهاش

 

 

 !! زدم رونیب اتاق از دوتا اون به توجه یب و

 

  نشستم راهرو یتو یها یصندل یرو

  بستم رو چشمام و دادم هیتک وارید به رو سرم و

 

  کردم باز رو چشمام یادخترونه فیظر یصدا با که بود گذشته چقدر دونمینم

 

  بود آذار دوست

 

 !! میریم میدار..  ما..  دیببخش:+ 

 

  گفتم و شدم بلند آروم

 

 !!! دیاومد خوش ، خوب یلیخ -:

 

  

 !!! رفت و کرد یخداحافظ عیسر و گفت یآروم ممنون

 !!!؟ کو پسره پس
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 !!! کردم باز و اتاق در و رفتم اتاق سمت به عیسر

 

  دیبوسیم رو آذار یموها که یدرحال پسره

  گفت

 

 ..!! بزن سر بهم:+ 

 

 ...  گفت یا باشه لبخند با آذار

 ...!!! کرد یخداحافظ و داد دست بهم مردونه ، اومد من طرف به پسره

 

 ... دادم رونیب شدت به رو نفسم ، رفتنش از بعد

 

 ...!! خونه میبر دیبا ، پاشو -:

 

 ... شد لباس ضیتعو مشغول و شد بلند حرف بدون

  بودنش مظلوم و نزدنش حرف نیهم

 ...!! کردیم میعصب شتریب

 

 ... بشم جذبش من و ادیب چشم به شتریب شدیم باعث و کردیم رَم ، شهیهم نایآو

 

 ... بشم جذبش ، شدیم باعث بودنش ساکت و اشیمحل کم با کوچولو دختر نیا حاال و

 

 !!!!. خوامیم یچ واقعا دونمینم

. 
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. 

. 

. 

. 

 

  دمیکش موهام یال یدست کالفه و کردم پرت زیم یرو رو نامه دعوت

 

 !!! کنم کاریچ دونستمینم

 

 !!!؟ ببرم بودم شده دعوت که یمهمون به خودم با رو نایآو دیبا

 

 !!!کنم تحملش لحظه هی تونمینم واقعا من یول

 

 !!! دخترمه دوست بگم تونستمیم ، ببرم رو آذار بود بهتر

 ...  بود شده خوب بایتقر که هم سرش

 

  خورد زنگ تلفنم که آذار اتاق برم شدم بلند

 

 !!! بود لمیوک

 

 ...!!! بگو -:

 

 ....!!مردن یمظفر نیرام شیپ ماه چند ظاهرا بگم دیبا ، آقا سالم:+ 

 

  گفتم شَک با
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 ..!! کنم باور تونمینم اصال ، دارم شک که من -:

 ... رو جنازش یحت...  کن داشیپ برام

 !!! کردنیم کاریچ ، بودن کجا مدت نیا بفهمم دیبا من

 ...!! کن داشیپ برام فقط...  دمینم طالق رو نایآو ، دمینفهم رو قتیحق یوقت تا

 

 !!من؟؟ با نیندار یکار ، آقا چشم:+ 

 

 ...!! نه -:

 

 ...!!خداحافظ:+

 

 ... زدم رونیب اتاق از ؛ کردم قطع که رو تماس

 

  خودم اتاق البته ، رفتم آذار اتاق سمت به میمستق

 !!! منه اتاق گفت شدینم گهید که بوده اتاق اون یتو نقدریا

 

 ...  کردم باز رو دراتاق

 ....!! کردیم نگاه تاپشلب یصفحه به دقت با و بود دهیکش دراز تخت یرو

 

 ... رفتم طرفش به و بستم رو اتاق در

  نشستم تخت یرو کنارش

 ... گرفتتاپلب از نگاه و اومد خودش به

 !!! کرد نگاه من به
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  گفتم دمیکشیم دراز تخت یرو که یدرحال

 

 ...!! کن دارمیب ۶ به ربع هی خوابمیم...!! ییایب مهمراه خوامیم..  دعوتم یمهمون هی امشب -:

 

 .. بستم رو چشمام و دمیکش دراز کامل

  کردم باز رو چشمام عیسر اما

  کردم نگاه بهش وار دیتهد

 

 ...!! باشه بلند .. ایپوشیم درست لباس -:

 ...!!! یگذاشت لخت و پاهات نمینب

 

 ...!! گفت چشم مثل یزیچ لب ریز

 !! کنه یآشت تاباهات یبکش رو نازش خواستیم االن بود نایآو اگه

 !!گفتینم یا گهید زیچ باشه و چشم جز و دادیم گوش بهم یول ، ادیز زدینم حرف آذار درسته

 

 !! زدیم حرف باهام نه و دادیم گوش بهم نه ؛ کردیم قهر یوقت نایآو اما

 

 ...  کرد جا جابه پاهاش یرو رو تاپشلب

  گفتم یتفاوت یب با

 

 !!!؟ یکنیم کاریچ -:

 

  گفت  کنه نگاه بهم نکهیا بدون
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 !!... نمیبیم لمیف -:

 

  کردم نگاه تاپلب یصفحه به و کردم بلند رو سرم

 ...  شد گشاد تعجب از ،چشمام مقابل یصحنه دنید با

 

  کنمیم نگاه لمیف به من شدمتوجه که آذار

 ....  بست رو تاپشلب یصفحه عیسر

 

 ... زدم اششونه به یاضربه و زدم یپوزخند

 

 ...  افتاد تخت یرو پشت از ، بود یناگهان ام ضربه چون

 

 !!! زدم مهیخ تنش یرو

 

  کردم سشونیخ و دمیکش لباش یرو رو زبونم

 

 ... بود شده شتریب بدنش یدما ، بود رفته باال قلبش ضربان

 ...  زدیم نفس نفس

 !! شدمیم خود یب خود از ، بودم منم کردیم نگاه نیا که یلمیف اون با..  شهیم ک*تحر ، بود معلوم

 

  بردم گوشش کینزد رو سرم

  گفتم و زدم گوشش یالله به یا بوسه
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 !!؟؟ یگینم خودم به چرا ، خوادیم دلت که تو -:

 

  اریاخت یب دیرس گوشم به که نازش یصدا

  گرفتم لب به رو گوشش یالله

 

 ...  آه..  هینطوریا دونستمینم..  دمیدیم لمیف.. فقط.. من -:

 

 !! کردیم پر رو تنش ازین زود چقدر..  زدم لبخند

 !!! دختره هی بودن تجربه یب نیریش تیخصوص تنها نیا و

 

 ...  لباش به دمیرس تا زدم پوستش به یزیر یها بوسه

 

 ؟؟؟! میباش خشن اونا مثل یخوایم -:

 

 !! دیلرز چشماش مردمک

 !! شد لبخندم باعث آرومش ینه

 !! کردیم مخالفت داشت

 

 !! کردمیم تموم کارو االن نیهم ، بودم نزده صدمه بهش اگه

 

 !! داره خطر بود گفته دکتر اما

 

 ... که دمیکش کنار و دمیبوس قیعم رو لباش

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

  انداخت خودش یرو منو دوباره و گرفت رو لباسم یقهی عیسر

 

 !!! کرد شروع رو یطوالن یبوسه هی که بود اون نباریا

 

 !! دیکش امنهیس یرو رو دستش و کرد باز رو راهنمیپ اول یدکمه دوتا ، دیبوسیم لبامو لذت با

 

  کنم تموم رو کار عیسر خواستیم دلم و بودم کرده داغ

 اما

 .... !! بخوابم ششیپ نتونم بعد و ، کنم ناقصش خواستینم دلم

 

 !! ندادم بهش یشرویپ یاجازه و شدم جدا ازش

 

 !!! دیدرخشیم چشماش

 ... دمیدیم چشماش یتو رو ازین حس من و

 

  گفتم و شدم بلند یرو از

 

 خداست با کردنش تموم گهید ؛ کردم شروع من یدونیم خودت  ، یباش داشته یکینزد دینبا گفته دکتر -:

!!! 

 

 .... من یول -: گرفت گاز رو لبش

 

 ... بزنم لبخند بهش کردم یسع

 !!! یبد انجامش خودت لمیف نیا با یتونیم -:
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  بود گرفته منظورمو ؛ شد گشاد تعجب از چشماش

 !!! کرد بسته و باز یماه مثل رو دهنش

 

 !!! خنده ریز زدم ناخودآگاه اشافهیق دنید با

 ...  دمیکش صورتم به یدست

 ؟؟؟! بودم دهینشن رو خودم یخنده یصدا بود وقت چند

 !!! بود بهیغر برام صداش چقدر

 

  دیکش ته امخنده صداش با

 

 ... !!! دمیم انجامش خودم خوب یلیخ -:

 

 ....  زد زُل بهش دقت با و کرد یپل رو "یخاکستر یهیسا نیپانزدهم " لمیف دوباره

 !! نبود ۱۸ ریز افراد یبرا واقعا لمیف نیا

 !! دنیگائ*یم همو بعدش ، زدنیم حرف قهید دو

 

 ...  دراورد رو نشی*سوت

 ... زد کنار رو موهاش

 

 ...  افتاد تنش یرو دیخورش نور

 .... دیکش تنش یرو وار نوازش رو دستش یوقت شدم وونهید

 !!! بردم دهن به رو لباش و گذاشتم کنار رو تاپلب عیسر

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 !! کردیم مَسخ منو داشت لباش طمع

 

 !!! دراوردم رو لباسم کمکش با عیسر

 !! کردم واردش اطیاحت با رو ام شده قطور و بزرگ عضو

 ...!! نداشتم رو معاشقه یحوصله اصال

 

 !! زد چنگ هامو بازو و گفت یزیر آخ

 !! بود شده تند نفسهام

  زدم لباش به یکوتاه و زیر یها بوسه و شدم خم

 

 !! دادم حرکت خودمو حال نیدرهم

 !! رمیبگ رو امانهیوحش   و تند حرکات یجلو کردمیم یسع

  

 !! زدیم چشمک بهم دشیسف یها ه*یس

 !!کنم کبودش یکم ومدینم بدم

 

 !!!گرفتم دندون به رو هاشه*یس

 !! بود شده بلند هاشناله یصدا

 

 ...  شدم ا*ار..  خودم به آذار شدن فشرده با یول زدم ضربه چقدر دونمینم

 !! دمیکش عقب و زدم لباش به یکوتاه یبوسه

 

 !! ارمیب فشار بهش خواستمینم گهید
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 ؟؟؟!! دادمیم دستش از دیبا چرا ؛ کنه تحملم تونستیم یکی یوقت

 

  گفت و دیکش موهاش یال یدست

 

 !!؟ یخواینم گهید -:

 

 !! رفتم حموم سمت به و گفتم یمحکم ینه

 !! کرده تعجب دونستمیم

 !!بود خودش خاطر به یول

 

  انداختم ساعت به ینگاه ، اومدم رونیب که حموم از

 !!!؟ بودم رفته یک..  بود ۵:۳۰

 

 ...  شدم شلوارم دنیپوش مشغول... رفتم کمد طرف به

 ... !!! کنم خشک موهامو تا ستادمیا نهیآ یجلو..  شلوار دنیپوش از بعد

 

  شد باز اتاق در که بودم موهام با رفتن ور مشغول

 

 ...  کردم نگاه شده باز در به نهیآ از

 

  بایز و بلند یمشک لباس اون یتو آذار دنید با

 ...  ستادنیا حرکت از دستام ، ناخودآگاه

 

  بود باز موهاش و نداشت شیآرا صورتش هنوز
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 !!! بود شده بایز یلیخ اما

 

 یبرا دیبا...  کردم ترک رو اتاق و دمیپوش رو راهنمیپ...  موهام کردن درست از بعد ، گرفتم نگاه ازش عیسر

 ...!!! دمیخریم یمناسب یکادو امشب

 

 ..!! باشه دهیرس کادو دیبا االن تا رفتم هاپله ، سمت به

 

 !! یبهمن یآقا معروف دار کارخانه دختر یبرا ؛ دیسف یطال سیسرو هی

 

 !! گرفتیم رو شیسالگ ۲۵ تولد داشت ؛ گُنده یدختره

 

  زدم صدا رو زهرا بلند و رفتم سالن سمت به

 

 !!!؟ آقا بله:+  زهرا

 

 !!؟ دیرس سفارش -:

 

  داد دستم به و آورد رو چیپ کادو یبسته ؛ زیم یرو از عیسر

 

 ...!! بود سیسرو همون ، کردم چکش ؛ آقا بله:+ 

 

 !!! بشه آماده کن کمک آذار به برو...!!  خوبه -:

 

 ...!! آقا چشم:+ 
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 !! شدم یگرد یمجاز مشغول و نشستم مبل یرو ، زهرا رفتن از بعد

 

 !! نداشتم امیپ گهید یکار چنل هی جز ؛ شدم تلگرامم ، وارد

 

 ... !! شدم نمیمخاطب وارد

  لشیپروفا دنید با ، بود اسم نیاول آذار اسم

 !! شد گشاد تعجب از چشمام

 

 !! بود خودش و  من عکس

 !! بودم دمیخواب من ظاهرا

 !! بود گردنش یگود نیب سرم و بودم دهیکش دراز آذار بدن یرو

 

 زدیم موهام به یابوسه و بود موهام یال دستاش از یکی و بود بسته رو چشماش آذار یول ، نبود دایپ صورتم

!! ... 

  

 ..  کردم چک رو  تلگرامش ویب

 

  " مونمیم ، یبخوا یوقت تا "

 

  بودم اشجمله به کردن فکر درحال

  اومدم خودم به نایآو یصدا با که

 

 !!؟ یریم ییجا:+ 
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  گفتم اومد کجا از دونمینم که یسرد لحن با ، حوصله یب

 

 .. !! آره -:

 

  گفت یخاص لبخند با

 

 !!؟ یدار پانتر:+ 

 

 ...!! آره-:

 

 !!! شد ساکت و گفت یآهان

 ... دیچرخ ها پله سمت نگاهم یبلند پاشنه یها کفش یصدا با

 

  بود شده ها فرشته مثل که دنشید با 

 ...  شدم بلند مبل یرو از ناخودآگاه

 

 .. بود دهیپوش لباسش یرو یدار خز یپالتو

 !! بود گذاشته موهاش یرو ینازک شال

 

 !! دیدرخشیم چشماش

 !! بود دید یتو شدت به قرمزش یلبا

 

  گرفت جلوم رو کُتم و اومد طرفم به
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 ...  گرفتم ازش رو کُت و اومدم خودم به نایآو یصدا با

 

 !!! نهیا پانترت پس:+ نایآو

 

  و شد کینزد بهم آذار که ، کردم نایآو به یاخم

 !!شد بستنش مشغول و..  انداخت گردنم دور رو کرواتم

 

 !!! شد پُر ش ۲۱۲ عطر یبو از مشامم تمام

 

 ...!! رفت ها پله سمت به و گفت یبلند شششیا نایآو که بودم زده زُل صورتش به

 

  گرفت فاصله ازم کارش شدن تموم از بعد

 

 !!!؟ میبر -: گفت آروم

 

 !! رفتم یخروج سمت به و دادم تکون یسر

 !!بود؟؟ رفته باال قلبم ضربان چرا

 

 "آذار"

 

 !! میبود اومده یمهمان به بود یساعت مین

 ... بود دارا هیسرما از یکی دختر تولد ظاهرا
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 ! بودم نشسته ها یصندل از یکی یرو تنها

 ... بود وستهیپ اشدوستانه جمع به آذربُد

 !! بود رفته سر واقعا ام حوصله

 

 !! انداختم اطراف به ینگاه یحال یب با

  که بود یکیبار یراهرو سالن از یقسمت

  میبود اومده یوقت از

  رنیم دوتا دوتا پسرا و دخترا ؛ بودم شده متوجه

 ...  گردنیبرم بعد و

 !!دیترکیم داشت امانه*م واقعا و داشتم ییدستشو

 

  رفتم راهرو سمت به و شدم بلند یصندل یرو از

  کردنیم یمال دست گرویهمد داشتن همه

 ... !!!!!!! ن*پو یها لمیف ینمایس ای تولد بودم اومده دونمینم واقعا

 

  در یها فیرد دنید با...  گذشتم کیبار یراهرو از

 !!! ستادمیا متعجب

 !!!!؟؟؟ بود wc کدومش حاال

 

  کردم باز آروم رو راست سمت در نیاول

 !!! شد باز چشمام مقابلم یصحنه دنید با

 

 ... !!! نشدن من اومدن یمتوجه که بودن مشغول نقدریا
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 ...  برگشتم و بستم رو اتاق در عیسر

 !!؟ بودن ییزهایچ نیهمچ مخصوص ها اتاق نیا

 

 !!! یمهمون به گشتمیبرم دیبا

 

 ...  برگشتم ؛ اومدم که یراه همون از

  گذشتم راهرو از که نیهم

 !!! کنم دایپ رو آذربُد تا کردم مکث یکم ؛ شدم که یاصل سالن وارد

 

 ...  اومدن سمتم به سرعت به یپسر و دختر

 !!! شدن راهرو وارد و زدن کنار منو

 

  که دادم رونیب شدت به رو نفسم

 ... !!!! دیکش پشت از شدت به رو دستم یکس

 

  گفتم تعجب با

 

 !!!! ؟؟؟ آقا یکنیم کاریچ -:

 

  گفت شده شُکه یلیخ بود معلوم که پسرِ

 

 ...!!! یهمراه کردم فکر ، دیببخش اَه:+ 

 

 !! خواهش -: دمیکش عقب رو دستم
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 ...  نمیبش خودم یجا سر برگردم بود بهتر

 ....!!!! امانه* م پدر گور

 

  گذشتم تیجمع وسط از

 ... !!! سادهیوا زیم کنار شده قرمز یصورت با آذربد شدم متوجه ؛ شدم که زیم کینزد

 

  رفتم سمتش به متعجب

  گذاشتم بازوش یرو رو دستم

 

 !!!! ؟؟؟ خوبه حالت آذربد -:

 

 ... !! کرد نگاه بهم شده خمار یچشما با

 ...  کردم بو یکم ؛ بردم جلو رو سرم

 !!!!! ؟؟؟ بود خورده مشروب

 

 !!! ؟؟یخورد نقدریا چرا!!! ؟؟ من یخدا -:

 

 ....کرد حلقه کمرم دور رو دستش که رمیبگ فاصله ازش خواستم

 

 !!! دیکش گردنم یرو رو زبونش نوک

 !!!! ؟؟.... آذار -:

 

 !!! ؟؟...  بله -:
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  گفت یخواستن یلحن با گوشم یتو و کرد بلند رو سرش

 

 !!!  خوامیم و یکرد میقا پات یال که رو یاون من... !!  خوامشیم -:

 

 ... دمیکش یبلند نیه

 ... !!!خونه میبر -:

 

 !!! ؟؟ االن نیهم ، نه -: گفت یلجباز با

 

 !!!!؟؟؟یچ -: گفتم تعجب با

 

  گفت و کرد اخم

 

 !!!! شو لخت گمیم -:

 

  انداختم اطراف به ینگاه ؛ دیبر نفسم

 !!؟؟ شدیم مگه یول..  بودن مشغول همه

 ! کنه متوقفش تونستینم گهید کردیم شروع اگه

 !!! دادمیم جون آدم همه نیا یجلو رشیز دیبا صبح تا بعد

 

  گفتم تیمظلوم با عیسر

 

  زیه یمردا نیا یهمه یدار دوست تو!! ؟؟ آذربُد -:
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 !؟؟ ببرن لذت و ننیبب توئه مال فقط که منو بدن

 

 ! زد زُل چشمام به و شد ساکت

 ...  ختمیر چشمام یتو رو احساساتم تمام

  گفت یعصب که

 

 !!!  گذرمینم ازت -:

 

 !!! نخندم  تا گرفتم، گاز رو لبم و انداختم نییپا رو سرم

 

 

 !!! شد گم تیجمع یال و شد جدا ازم عیسر

 

  گفت و اومد طرفم به عجله با که بودم منتظرش چقدر دونمینم

 

 !!! زود...  پاشو -:

 

 ...  انداختم سرم یرو رو شالم ، دمیپوش رو پالتوم و شدم بلند عیسر

 

 !! دیکش منو خودش دنبال و گرفت رو دستم طاقت یب آذربُد

 

 ... میشد که نیماش سوار

 !! میافتاد راه و کرد روشن رو نیماش عیسر
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 ...  بستم رو چشمام و دادم رونیب رو نفسم خونه ریمس دنید با

 

  کردیم درد سرم

 

 !!!! دمینفهم جشن نیا از یچیه اصال

 !! هیچ نبود معلوم

 

 !! شدیم گرم داشت چشمام

 !!!دیبلع منو مطلق یکیتار و کنم تحمل نتونستم

. 

. 

. 

. 

 

 !! شد وارد نایآو و شد باز یورود در که بودم مُد یمجله زدن ورق درحال 

 

 ...!!!  باشم توجه یب بهش کردم یسع

 

 ...  خورد زنگ لمیموبا که بودم زده زُل جمله یتو عکس به دقت با

 

  دادم جواب رو تماس عیسر

 

 ...  الو -:
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 !!!!؟؟ شمس خانم ، دیببخش:+ 

 

  گفتم تعجب با

 

 !!! نییبفرما ؛ بله -:

 

 .. !! هستم مهرداد ، سالم:+ 

 

 !! ؟؟ بله -:

 

 .. لتونیوک ، هستم مهرداد رضا:+  دیخند زیر

 !!! تونیارث با بخرم آپارتمان هی براتون بود قرار

 

 ... !! دمیکوب سرم یتو محکم رو مجله

 !! من احمقم چقدر

 گفتم یشرمندگ با

 

 !! جان مهرداد سالم -:

 

 !!!؟؟؟ هیچ جان مهرداد آخه ، زدم هم گهید یکی

 ... خنگ یدختره

 

 .. خدا به شرمندم. ..  مهرداد یآقا یعنی ، دیببخش -:
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  تونمیم حاال .. شمس خانم ستین یمشکل:+ 

 ؟؟؟؟؟... بزنم رو حرفم

 

  گفتم شرمنده

 

 !!! نییبفرما ، بله -:

 

 ..  خودم اسم و پول با البته..  دمیخر واستون یآپارتمان من بگم دیبا ، خوب:+ 

 !!! فرستمیم واستون رو آپارتمان آدرس 

 

 

 ! ؟ بودم داده بهتون که من!!! ؟؟ خودتون پول با چرا ، یوا -:

 

 !!! ؟؟ بفرستم رو آدرس...  میکنیم صحبت ، میدید گرویهمد حاال ، دونمیم:+ 

 

 .. بودم موندگار نجایا فعال که من ، کردم فکر یکم

 

 یحضور بهتره کنم فکر...  داخلش دیبر خودتون ای...  هیکرا نشیبد..  ندارم الزم رو آپارتمان فعال ، نه -:

 !! دمیم خبر تونستم نکهیا محض به..  میکن صحبت

 

 ... بمونه آپارتمان یتو تا ذارمیم رو یمطمعن فرد من .. شما با تماس پس ، خوب یلیخ:+ 

 

 !!! نیکرد لطف..  ممنونم -:
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 .. خداحافظ..  کنمیم خواهش -:

 

 ...  خداحافظ -:

 

 !!! داشتم خونه هی بالخره شیآخ...  کردم قطع رو تماس

 !!!! ؟؟؟ دهیخر خودش پول با چرا یول

 

 !!! باشه من از پولش خواستهینم ، خودشه اسم به آپارتمان چون دیشا ، آها

 

 !!! میزندون نجایا فعال که من

 

 .... انداختم سالن به ینگاه و کردم بلند رو سرم نایآو یادآوری با

 

 دادم رونیب آسوده رو نفسم دنشیند با

 

  و شد باز سالن در که شدم بلند مبل یرو از

 شد وارد آذربد

  ستادمیا سرجام

 دیغر یعصب شد که من کینزد

 

 !! اریب اسپرسو هی برام قبلش اتاقم، ایب -:

 

 .. رفتم آشپزخونه سمت به عیسر و گفتم یچشم

  ادیب شدم منتظر و گفتم رو سفارشش خدمتکارا از یکی به
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 !!! ؟ بود یعصب چرا

 !! ؟؟ شده یچ یعنی

 

 .. ستادمیا اتاق در یجلو و رفتم باال ها پله از عیسر قهوه فنجون گرفتن از بعد

  . شدم اتاق وارد عیسر صداش دنیشن از بعد و زدم در

 

 ... بود لباسش ضیتعو حال در

 

 ... شدم منتظر و گذاشتم زیم یرو رو فنجون

 

 !! دیکش سر رو قهوه و نشست یصندل یرو

 

 !!!هیعصب واقعا ، داغِ داغِ

 

  گفت و دیکوب زیم یرو رو فنجون

 

 !!! ؟؟ رهیبگ من از رو تو تونهیم کرده فکر -:

 

  گفت و انداخت من به یعصب نگاه

 

 !!! دکتر جوجه ، خونده کور -:

 

 !!! ؟؟ آرمان -: گفتم آروم
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  گفت و زد زیم یرو یمحکم مشت

 

 !!! ؟ خَرم من کرده فکر ؛ جونت داداش همون ، آره -:

  دیکش داد صورتم یتو و کرد خم رو صورتم و گرفت رو لباسم ی قهی

 

 !!!!؟؟؟ یییییدیفهم ، یمن مال فقط تو -:

 

  زدم پلک چندبار عیسر ترس با

 .... که

 

 ... گرفتیم کام ازم انهیوحش ، کرد شکار رو لبام

  گفت یطوالن و سیخ بوسه هی از بعد و نشوند پاش ران یرو یزور به منو

 

  اومد دکتر جوجه اون ؛ دمیم اخطار بهت دارم -:

 !!؟؟یدیفهم ، یبر ییجا باهاش یندار حق

 

 !!! ؟؟ ینر ییجا نایآو با یدیم قول هم تو نرم ییجا آرمان با من اگه -: گفتم یآروم لحن با

 

  دونستمیم ؛ زد زُل چشمام به ساکت

 !! باشم شده متوجه من برگشتن شب نصف و رفت رونیب نایآو با که شیپ شب چند ، دونهینم

 

 !! بودم دار زن مرد نیا عاشق من اما
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 !!! کردمیم گناه و انتیخ خودم یخدا و ایدن تمام به داشتم من و بود شوهرخواهرم که یمرد

 

  گفت و کرد نوازش رو موهام

 

  کنم اش حامله و بدم رو بشیترت بعد کنم مست و بخورم مشروب نرفتم باهاش من -:

 

 

 !!!! بود من یفکرا نایا قایدق ؛ شد گشاد تعجب از چشمام

 

 !! رهیبگ من از رو اموالش و هیارث تمام خوادیم نایآو...  میبود رفته لیوک یخون به فقط ما -:

 

  انداختم گردنش دور و آوردم باال رو هام دست

 

 !!! ؟؟ نیایم بهم یلیخ یدونستیم!!! ؟؟ "ما" -:

 

 ....  شدم عاشقش من دیفهمیم دینبا اون ، کرد نگاه بهم تعجب با

 !!! دادیم شکوفه موقعه به دیبا عشق نیا

 

  کردم فکر خودم با ، هم کنار دمتونید که یبار نیاول -:

 "... اومده رشیگ یشوهر عجب نایآو "

  کردمیم یزندگ نایآو ی هیسا تو شهیهم من

 ... خانم شراره ی هیسا ریز آذرم مامان و

 ...!! نخواستم رو بَدش وقت چیه اما..  دمیچش پدرم از رو یمحبت یب و انتیخ تلخ طمع نکهیا با

  دادیم مامانم به مقدار هی یماه و بود پولدار پدرم نکهیا با...  رفتم کار سر که بود سالم نُه
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 ...کنم استفاده پوال اون از خواستینم دلم من اما

 ...  کردم کار خودم واسه یسالگ نُه از من

 ... کردم جمع و دراوردم پول خودم واسه

 قدم هی نباشه مجبور و رهیبگ درد پاهاش کمتر تا...  بره راه کمتر تا بخرم دار چرخ یصندل هی مامانم یبرا تا

 !!! کنه استراحت قهیدق ۱۰ رهیم که

 ...  دمیکش یبدتر عذاب من...  کردم صبر نهیهم واسه..  کردم تحمل االن تا نهیهم واسه

 !!!! یگذریم نایآو از راحت یدار چرا که کنم درک تونمینم واقعا من یول

  بگم تر راحت بذار

 

 !!! ستین نجایا من یجا ، نجاستیا نایآو تا

 

 ...  شد قرمز خشم از صورتش

 ...  شد بلند دندوناش دنییسا یصدا ، شد تند هاش نفس

 

  زدم یبخش آرامش لبخند

 

 ... اما!!  کنمینم ترکت وقت چیه ینخواست خودت تا یول -:

 "... ینیبینم منو گهید که وقته اون ، بِرَم یبخوا ازم بار هی هیکاف فقط"

 

  .. شد یعاد ، بود شیآت یرو آب حرفم ظاهرا

 ... فرستادم هام هیر به رو نابش عطر یبو

 .. آورد رونیب تنم از رو تاپم و برد دست

 ..  گذاشت تخت یرو و کرد بلند منو

 ... !!! باشه داشته رابطه خوادیم بازم کنم باور خواستمینم
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 !! کار سر رفت بعد دی*منوگا بار ۷ صبح

 

  و انداخت من یرو رو خودش شلوارک با

 ...  کرد باز رو نمی*سو

 

  گفت زدیم ام نهیس وسط به یا بوسه که یدرحال و گذاشت هام ه*یس یال رو سرش

 

 ... !!! یکن ترکم یندار حق تو یول...  رهیم نجایا از نایآو ، رهیم -:

 

 !!! رفتنیم یبندر داشتن هام سلول ی همه و بود یعروس دلم یتو

  گفت و کرد یمخف هام نهیس یال رو سرش

 

 !! یلیخ...  شدن بزرگ یلیخ -:

 

 ... !! شونیچلونیم تو بَس از -: گفتم خنده با

 !!! بدبخت دوتا نیا ای نهییپا اون حسابت طرف دونمینم من

 

  ظیغل یاخم با و کرد بلند رو سرش

  گفت تُخس و یخواستن و نیریش یلحن با همراه

 

 !!!  چه تو به..  خودمه مال -:

 

 ... کردم حس رو یخاص محبت صداش یال البه...  زد خُشکم
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 ...  زد یاحساس یلیخ رو حرفش نیا..  کردمیم حس یول چرا دونمینم

 

 !!ادیم خوابم -: گفت و برد نییپا رو سرش دوباره

 

 ... !!! بخواب -: گفتم یآروم یصدا با

 

  گفت و کرد بلند رو سرش هوی که بود گذشته چقدر دونمینم

 

 !!!؟؟ شیدیخر -:

 

 !!!؟؟ رو یچ -: گفتم تعجب با

 

 ؟!!! گهید دار چرخ یصندل -:

 

 .. !! ننشست روش وقت چیه مامان یول ، آره -:زدم یتلخ لبخند

 

  گفت تعجب از پر ییصدا با

 

 !!؟ چرا -:

 

  کردم نگاه چشماش به

 !!! عملش واسه بدم پول و بفروشمش شدم مجبور چون -:

 

  زد لبام به یکوتاه ی بوسه
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 ... !! یداشت یخوب یزندگ ، کردمیم فکر -:

 

 ...  اومدم بار یقو من..  کردمیم کار شبا و خوندمیم درس روزها!!  بود یعال ؟ خوب -:

 ... !!! تمومه درسم االن نهیهم واسه

 

  کرد نوازش رو ام برهنه پوست

 

 !! میبخواب بهتره -:

 

 ...  گذاشت ام نهیس یرو سرشُ دوباره آذربُد ،...  ببره خوابم اگه

 ...  بود نیهم کارش هرشب

 !!! بود یعال موضوع نیا و بود شده وابسته بهم

 

 !! شدینم ام وابسته وقت چیه کاش یا و

 !!!وقت چیه

 

. 

. 

. 

. 

 

 ... !! بودم زده زُل فر به ذوق با 

 ...  دمیکش رونیب رو ایالزان ظرف عیسر وقتش شدن تموم با
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 !!! شده ییطال چه نیبب زهرا یوا -: گفتم زهرا به رو

 

 !! شد دهیشن سرش پشت یکس یها قدم یصدا که زد بهم یلبخند زهرا

 

  دیکش یقیعم نفس و شد آشپزخانه وارد آذربُد

 

 !! ؟؟ هیچ یبو نیا -:آذربد

 

  دادم نشون بهش رو ایالزان ظرف ذوق با

 

 !! رسهیم نظر به خوشمزه چقدر نیبب یوا -:

 

 !! ؟؟یپخت خودت..  بخورم بده -: انداخت ایالزان به ینگاه

 

 !!! ؟؟ یگرفت کم دست رو خانومت!!!  بلهههه -: گفتم غرور با

 

  شدم ساکت عیسر ، گفتم یچ نکهیا دنیفهم با

 !! ؟"خانومت"

 

 ...  شد بد حالم ، نبودم خانومش که من

 !!! بَست رو گلوم یبد بُغض ، خورد چیپ دلم

 

 ..... اومدم خودم به صداش با
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 !!!خانومم پخت دست داره خوردن پس -:

 

  نشست یصندل یرو و زد بهم ینیریش لبخند بعد

  نشستم خودم و کردم آماده رو زیم عیسر

 

 !! بود یعال اش مزه

 

 !!؟؟ یبلد ایچ گهید -:

 

 !! ؟؟ یدار دوست یچ تو ، یچ همه -: گفتم و خوردم نوشابه یکم

 

 !! باشه متفاوت زیچ هی دیبا تو فسنجون یول ، دارم دوست رو دستپختت -:

 

 !!  کنمیم درست فسنجون واست خودم امشب ، چشم -: گفتم لبخند با

 

  گفت زنهیم حرف خودش با داره انگار که یحالت با ؛ شد رهیخ بهم یکم

 

 !!! یشیم مامانم هیشب شتریب هرروز -:

 

  زدیم صدا رو آذربد که نایآو یصدا با ، زد خشکم

  گفت و اومد خودش به

 

 !! بخورم یزیچ هی ذارهینم ؛ اه -:
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  گفت یبلند یصدا با و انداخت آشپزخونه یتو خودشو نایآو

 

 !!! یبد طالقم بود قرار ؛ یکن دَبه یندار حق گفتم بهت!! ؟؟ یینجایا:+ 

 

  شد خوردن مشغول یدرار حرص آرامش در آذربد

  باشم تفاوت یب کردم یسع منم

 !!!! ؟؟ شدیم مگه یول

 

 !!!!؟ توام با:+ 

 

  گفت رفتیم رونیب آشپزخونه از که یدرحال و شد بلند آذربد

 

 !! .. منتظرم شب آذار -:

 

  شدم بلند و گذاشتم زیم یرو رو چنگال

  برداشتم رو اشیالزان از یخال ظرف

 کنم نگاه بهش شدم مجبور نایآو حرف با که

... 

 

  بده طالق منو بگو ، هست هم خواهرت شوهر قضا از که زتیعز پسر دوست به:+ 

 !!!! برم نجایا از خوامیم

 

  انداختم باال هامو ابرو از یکی
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 !!! ؟ پسر ای دختره ات بچه -:

 

  شد رهیخ بهم ترس و تعجب با

  زدم یپوزخند

 

 واقعا من ؛ ادینم کوتاه یول...  بشه برداشته شیزندگ از نحست ی هیسا تا بده طالق رو تو خدامه از منم -:

 !!! ؟ بده طالقت تا کنم شیروان ، یبود حامله نکهیا گفتن با تونمیم...  کنم شیراض یچطور دیبا دونمینم

 !!! ؟؟ هیچ نظرت ، هوووم

 

 

  دیکش داد تیعصبان با

 

 !!! ؟؟ یسادیوا ششیپ که خورده مشامت به پول  یبو تو ؛ گشنه گدا ، یا عقده ، بدبخت:+ 

  خوادیم خوابش ریز واسه رو تو اون احمق آخه

  بودم حامله عشقم از ؛ بودم حامله ، آره

 ...  کردم اش تجربه عشقم با رفتم ، کنه نیتمک و کنه ا*ار منو نداشت عرضه شوهرم یوقت

 !!! ؟؟ آذربُد هم خوادیم منو نیرام هم که یخوریم جر کون از یدار االن

 

 

 !!! تهمت ؛ نیتوه ، ریتحق

 !! ؟؟ بره شیپ کجا تا خواستیم نایآو

 

  دارم پول عالمه هی االن من ، بگم بهت بهتره -:
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 ...  بخرم جا هی رو کلتیه کل و تو تونمیم که

  کنهینم یفرق واسم یول ، یکنینم باور دونمیم

 

  ینخواست رو آذربد خودت ، ضمن در

 ...  میدار دوست گرویهمد ما بگم دیبا

 ...  میریمیم هم واسه

 !! ؟؟ بود گفته تو به...  شم دور ازش ندارم حق گهیم بهم صدبار یروز اون

 !! ؟ بود دهیبوس سیخ رو تو حاال تا

 !! ؟؟ بود شسته آرامش با رو پوستت

  گفتیم بهت دیدیم لخت رو تنت که بار هر

 !! ؟؟ بمونه تنت یرو هاش بوسه جز یزیچ چیه رد نداره دوست

 !!! بود نگفته ، نایآو بود نگفته

 !! منه عاشق ؛ منه خواهر شوهر که مرد نیا

 ... !!! شهیم برمال زیچ همه روز هی یول ، ینکن باور االن دیشا...  تونهینم من بدون

 

  گفتم گذشتمیم کنارش از یوقت و کردم ول زیم یرو رو ظرفها و زدم قرمزش ی افهیق به یپوزخند

 

 .... !!!!  داره ساله ۴ دختر هی االن که معناست تمام به یعوض هی نیرام ضمن در -:

 

  ستون پُشت و دمیپر رونیب آشپزخونه از عیسر

  شدم میقا

 

  شد بسته محکم که اتاقش در و رفت باال ها پله از عیسر نایآو
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  رفتم دنبالش منم

  دادم گوش و ستادمیا اتاق در پشت

 

  شد بلند دادش یصدا تا گذاشت یکم

 

 ؟؟؟ گهیم یچ یعوض ی دختره نیا ، نییییرام:+ نایآو

 !!؟؟؟ یدار بچه تو

..... 

 

 ...  نگو دروغ من به!! ؟؟ یچ

..... 

 

 ... نگو دروغ گمیم بهت

 

... 

 

 ...!!! دایآ جون بگو اصال نه ، نایآو جان بگو

 

.... 

 

  ... خواستهیم کنم فکر ، خوب یلیخ

 

.... 

 

 ...  شدم رهیخ بهش نهیس به دست و کردم باز رو اتاق در
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  افتاد دستش از تلفن

  گفتم پوزخند با

 

 !!؟؟ باباش ای خودته مثل کوچولوت دختر!!  هیقشنگ اسم!!! ؟؟ دایآ -:

 ...!!!باباش

 !!! است زنده نیرام پس

 !!! خوبه...  خوبه

 

 

 ...  آذار:+ گفت ترس با

 

  رفتم خودم اتاق به و دادم تکون واسش یدست

  بودم دهیفهم زایچ یلیخ ؛ کردم قفل رو اتاقم در

 

 !! بود نشده کشف زایچ یلیخ هنوز یول

 

  گرفتم دست یتو رو موقلم ؛ نشستم یصندل یرو

  کردم نگاه تابلو به

 !!! کنم تموم رو تابلوم بود شده وقتش

 

 !!کردمیم رفتار یواقع زن هی مثل دیبا امشب

 

 !!؟ شده خوب -: گفتم لبخند با
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 گفت کنه نگاه بهم نکهیا بدون آذربُد

 

 !! آره -:

 

 !!؟ نیهم فقط ، شدم ساکت

 ؟؟!آره

 !بود؟ شده چِش نیا

 

  خوردیم رو غذاش آرامش با داشت ، انداختم نایآو به ینگاه

 ... !! برهیم رو لذتش نیا کنمیم درست من ، بشه کوفتش

 

  داد بهش رو پارچ عتریسر آذربد که آب پارچ واسه برد دست نایآو

  بود آذربد کینزد که یسبز واسه بردم دست

 ... داشتم برش و شدم خم زور به ، نکرد یحرکت اون یول

 !!! ؟ بود یچ رفتاراش نیا لیدل

 

  شدم بلند و خوردم رو غذام عیسر

  کنم تحمل رو فضا اون تونستمینم اصال

 

  گفتم هیکنا با شدم بلند یوقت

 

 ...!! بود خوشمزه ، نکنه درد دستم -:

 

  رفتم اتاق به دوتا اون به توجه بدون بعد
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 .. زدم زُل رونیب به پنجره از و نشستم تخت یرو

 

 !!! ؟ کردیم ینجوریا آذربُد چرا

 !! ؟؟ ناراحته ازش ای ادیم بدش نایآو از دهینم نشون رفتارش اصال چرا

 !! .. اون و دونمیم من ادیب تا

 

 ...  شدم بلند تخت یرو از و زدم یپوزخند شد، باز اتاق در

  ستادمیا روش به رو نهیس به دست

 

 !!ه؟یچ -: گفت و انداخت بهم ینگاه

 

 !! ، چمه یدونینم واقعا -: گفتم یناراحت با

 !! ؟ یهست یک گهید تو

  ینگفت بهم نکنه درد دستت هی دمیکش زحمت همه نیا

 

 ( رفت باال صدام)

 

 !!؟؟یدینم یسبز ظرف هی من به یدیم بهش رو آب پارچ

 !!!هاااا؟؟ یکنیم توجه بهش نقدریا چرا

 

 ... شد کینزد بهم قدم دو

 

 ! ؟ شده تیحسود تو -: گفت یبیعج لبخند با
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 ! شدم یعصب فقط ، نه -:دمیخند یحرص

  گرفت عمق لبخندش

 ! شده تیحسود تو -:

 

 !! نشده -: دمیکش داد خشم با

 

 ! شده تیحسود تو -: گفت آرامش با

 

 ! ؟ یکن کاریچ یخوایم! ؟ یچ که شده آره ، آره -: گفتم یبلند یصدا با

 شب نصف تا ، گردش ببرش ؛ کن توجه بهش بده آب بهش ، کن یباز عشق باهاش برو ، هیچ یدونیم اصال

 ... باش رونیب باهاش

  .. کنهینم یفرق واسم

 ...  باش من با بخوان که ییکسا ستنین کم

 .. !! کنمیم توجه گهید یکی به منم

 

 ! ؟ یکنیم فکر گهید مرد هی با دنیخواب به یدار تو!! ؟ یچ -: گفت تعجب با

 

  ینداشت شیکار تو ؛ دیخواب هیبق با راحت اون  ؟ ینداشت دوست رو نایآو تو مگه ، آره -: گفتم خباثت با

 !!! نداره یفرق واست اصال کنم فکر یندار دوست منو که حاال

 

 !! ؟ کنم کاریچ خوامیم االن یدونیم -: دیغُر عصبانت با

 

 !!! ؟ کاریچ -: گفتم 

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

  دیکش داد صورتم یتو و گرفت مشت یتو رو لباسم ی قهی

 

 !!! .. ینخور یاضاف  گُه گهید تا مت*بکن اونقدر خوامیم -:

 

 !!! گرفتن کام ازم کرد شروع انهیوحش و داد جر تنم یتو رو لباسم حرفش دنبال به

 

  کردیم حرکت بدنم یجا تمام دستش

  خواستینم دلم اما ، بودم شده کیتحر

 ...!! بدم رو بهش

 

  زدم اش نهیس تخت محکم

 !!؟ یکنیم ینجوریا چرا ، آذربُد کن بَس -:

 

  گفتم یزیر آخ ، دیکوب وارید به منو و زد یپوزخند

  گفت گوشم یتو بود کرده پنهان بدنش ریز منو که یدرحال و چسپوند بهم خودشو که

 

 ! رو؟ دنت*کر! ؟ کنم بَس رو یچ -:

 ....!!!تونمینم! ؟ یفهمیم ، تونمینم

 

 ...  زدم چنگ رو بازوش ، صدام شدن بلند از یریجلوگ یبرا که زد شاهرگم به یا بوسه

 

  دیکش نییپا رو دامنم و برد دست

  دراورد رو رمیز لباس همزمان

  گفت و گرفت فاصله ازم یکم
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 ...!!! اریدرب رو لباسم زودباش -:

 

 ...  خوامینم -: گفتم اخم با

 

 ...!! باش زود!  یکنیم کیتحر منو شتریب یدار -: گفت یترسناک لحن با

 

  و زد پَس منو که شلوارش سمت به بردم دست و دراوردم رو راهنشیپ لیم یب

  دراورد رشیز لباس همراه رو شلوارش عیسر

 

  که رفتم تخت سمت به بهش توجه یب

  داد هُل منو پشت از

 ... افتادم تخت یرو صورت با

 

  دیکش دراز تنم یرو پشت از که برگشتم یعصب

  دیبُر نفسم داغ و قطور عضو اون حس با

 

 دیبوس رو گردنم و زد کنار رو موهام

  کرد رد شکمم ریز از رو دستش

  گرفت دست یتو رو میزنانگ و

  دمیکش آه و کنم تحمل نتونستم ، کردنش نوازش با

 

  شیشهوت یصدا و داغش یها نفس برخورد با

  دیبر نفسم
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 .. خوامتیم چقدر...  یکرد سیخ برام ، هوووم -:

 !!! من مال..!!  منه مال زتیچ همه

 

  کرد واردم رو عضوش ، حرفش دنبال به

 ... دمیکش یآه و زدم چنگ رو مالفه

 

  کردیم باران بوسه رو کمرم پشت و گردن که یدرحال

 ...  زدن ضربه به کرد شروع

 

  و شد بلند روم از ، گذشت که یکم

  گفت یدار خَش یصدا با

 

 !! کنم امتحان پشت از خوامیم -:

 

 ...  نکن!! ؟ یچ -: گفتم تعجب با

 

  کرد ممنوعه سوراخ وارد مقدمه بدون رو عضوش ، من به توجه یب یول

  دمیکش درد از یغیج

  زدیم ضربه رحمانه یب که یدرحال

  دیکش داد

 

 

 !!! ؟ یکنیم رو هیبق با دنیخواب هوس بازم -:
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 ؟؟؟! آرهههههه

 

 ...!!!بسه خدا رو تو بسه...  دارم درد.. ییییوا... نه -: دمینال درد با

 

  کردیم تر یوحش اونو من درد سر از یها ناله

 ... انداخت من یرو رو تنش تمام ، خودش کردن یخال از بعد و شد تر تند رفته رفته هاش ضربه

 ... نداشتم حرکت توان و سوختیم باسنم

 ... بودم نشده هم ارضا یحت

 ... گرفتیم ام هیگر داشت

 

 ... شد دار کش نفسهام ، میزنانگ درون عضوش حس با

 ...  شدم ارضا خودش همراه من تا رفت ور باهام نقدریا

 ...  افتاد تخت یرو کنارم

 !! کنم حرکت تونستمینم

 

 !؟ یکنیم کمکم -: گفتم یا گرفته یصدا با

 

  زد برق چشماش ، کرد نگاه بهم و برگشت

 ! مونهیپش کردم احساس

  گذاشت تخت یرو درست منو و شد بلند

  کنارم تخت یرو هردومون تن لباس دنیپوش از بعد و کرد زیتم رو هردومون دستمال با

 ... دیکش دراز

 

  گفتم یآروم یصدا با
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 .. آدمم منم..  آذربُد ، شدم خسته -:

 ! پوسمیم خونه نیا یتو دارم

 !یباش الیخیب همه نیا یتونیم یچطور

 

  گفتم بغض هیشب ییصدا با

 ! یبد یلیخ!  کنهیم درد یلیخ پُشتم -:

 ! ندارم یتیاهم واست اصال کردمیم فکر من

 ! برم تیزندگ از خوامیم

 ! یباش داشته خواب ریز یتونیم بازم تو

 ! بسازم رو ام ندهیآ دیبا من

 

  بدم صیتشخ صورتش از رو یزیچ نتونستم ، دیچرخ سمتم به

 و زد گوشم ی الله به یا بوسه

  گفت یآروم یصدا با

 

 ! ؟ کنه ترک خودشو ، یزندگ شهیم مگه -:

 

  شد گشاد تعجب از چشمام

 !؟یچ یعنی نیا

 !شم؟یزندگ من یعنی

 !شه؟یم یعنی

 

  اورد رونیب شُک از منو صداش
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 !  منه با ات ندهیآ -:

 

 داد ادامه و نشست باسنم یرو نرم دستش

 

 !  بود هیتنب هی نمیا -:

 ! منم فقط مَردت یریبگ ادی نکهیا یبرا

 ! نداشتم دوست پُشت از وقت چیه من

 ! بود الزم هیتنب نیا یول ، ندارم هنوزم

 

 ! بود یبد هیتنب ، زدم یلبخند مچهین

 

  گفت و زد ام قهیشق به یا بوسه

 ... !! بخواب -:

 

 .. بستم رو چشمام داشتم که یدرد تمام با

 ! بود شده خسته یکاف قدر به امروز

 !رفتم خواب به بالخره اما گذشت چقدر دونمینم

 

 "آذربُد"

 

 ! بودم شده یعصب یکاف قدر به امروز ، دادم ماساژ رو امقهیشق یکم

  کردیم تیاذ یلیخ منو داشت گرنمیم حاال و

 

  انداختم ساعتم به ینگاه
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 ...  بود شده رید یلیخ ، بود شب ۸

 !! خونه گشتمیبرم دیبا

. 

. 

. 

 

  دمیکش یقیعم نفس ، شدم ادهیپ نیماش از

 ... اورد یم در پا از منو داشت سردرد

 ... برداشتم قدم خونه سمت به آروم

 

  دمیرس یورود یها پله به نکهیهم اما

 !ستادمیا

 ...  بود گرفته بغل هاشو زانو و بود نشسته پله نیاول یرو آذار

 

  زدم صدا رو اسمش تعجب با

 ... نکرد بلند رو سرش یول

 ...  برداشتم قدم سمتش به

 ...  دیپر جا از که زدم اش شونه به یدست

 

 .. کرد نگاه بهم تعجب با و کرد بلند رو سرش

  دراورد گوشش یتو از رو هدفون و شد بلند عیسر ، من دنید با

 

  گفت ینگران با
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 .. خاموشه چرا تیگوش ، یکرد رید!! ؟؟ شدم نگرانت چقدر یدونیم!!! ؟؟ تو یبود کجا -:

 !! ؟ کنمیم دِق نجایا من یگینم

 

 ! خورد یدیشد تکون ام نهیس چپ سمت درست یزیچ

 ! شد گرم تنم

 ! شد نگرانم مادرم بعداز یکی بالخره

 ! امیب تا نشد منتظرم نایآو وقت چیه

 !! نشد نگرانم وقت چیه

 

  اومدم خودم به لبام یرو لباش ینرم و گردنم دور دستاش دنیچیپ با

 ! بستم آرامش با رو چشمام

 !کردن قیتزر آرامش اسم به ییدارو بهم ظاهرا

 

 !!گذاشت گردنم یگود یتو رو سرش بعد دیبوس رو لبم بار نیچند

 !؟ افتادیم یاتفاق چه داشت

 !؟ بود کجا از آرامش همه نیا

 !؟ گهید کنهینم درد چرا! شد؟ یچ سردردم

 

  برگشتم آذار سمت به کردمیم باز رو لباسم یها دکمه که یدرحال و دراوردم رو کُتم

 

  ، دوخت بهم رو رنگش یآب نگاه

  زدم یرنگکم لبخند

 ! دارم دوست رو سردش شهیهم یچشما چقدر
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 ! دارم؟ دوست

 !زنمیم زنم خواهر دوستداشتن از حرف ، بهیعج

 

  گفتم حوصله یب با

 

 !کجاست؟ نایآو -:

 

  کرد نگاه چشمام به و گرفت امبرهنه ی تنه باال از نگاه

  .. شد پاک لباش یرو از لبخند

  گفت یآروم یصدا با

 

  بود منتظرت ؛ یکرد رید امروز ، رونیب رفت -:

 !رونیب رفت اونم.  یومدین ۱۲ ساعت تو یول

 

  کردم باز رو کمربندم و داردم تکون یسر

 !بدم طالقش خوامیم ، دادگاه میریم باشه آماده فردا بگو بهش اومد -:

 

  کرد باز رو دهنش ، شد گشاد چشماش

  گفت تعجب با و

 

 ؟؟؟....!یچ..... -:

 

  دمیپوش یراحت شلوار و دراوردم رو شلوارم

  زدم یپوزخند ،
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 ! رونیب بندازمش میزندگ از بود وقتش

 

 ! دمیم طالقش ، یدیشن درست -:

 

  زدم لباش به یکوتاه ی بوسه و شدم کینزد بهش

  گفتم گوشش ریز

 

 !رمیگیم رو تو بعدش -:

 

 .. دادیم یگرم دل بهم رشیدلپذ لبخند

 ! شدمیم خُل داشتم جداً من

 

 گرفتم خندانش صورت از چشم در یصدا با

 

 !تو ایب -:

 

 شد اتاق وارد آروم زهرا

 !اومدن یمیکر آرمان اسم به ییآقا هی ؛ آقا:+ 

 

  زد رونیب اتاق از یخوشحال با آذار

 !بشه تموم کامال زهرا حرف نداد فرصت یحت

 ! افتادم راه ها پله سمت به ینگران با

 

 بود کرده پر رو سالن تمام هردوشون یزده ذوق یصدا ؛ دمیرس که ها پله نییپا به
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  کردم یمصلحت ی سرفه ،

  دیپر نییپا آرمان آغوش از آذار

  ندارم نگه آروم خودمو اگه دونستمیم

 !!! کشمیم رو یکی االن

 

 داد دست من به مردونه آرمان

 

 ! یمیکر جناب ، یاومد خوش -:

 

  گفت و نشست آذار کنار آرمان

 !نمیبب رو جان آذار اومدم ، ممنونم:+ 

 

  گرفتم آرمان یچشما از رو نگاهم تفاوت یب

  کردم نگاه آذار به و

  گفتم ختمیریم چشمام یتو رو خشم تمام که یدرحال

 

 !! دنبالش نیاریم فیتشر بودم گفته آذار به -:

  گرفت رو آذار دست و زد یلبخند آرمان

 !  ینباش خواهرت و یشاه یآقا مزاحم گهید بهتره ؛ شده تنگ برات دلش مامان ، دنبالت اومدم راستش:+ 

 !زدم زُل آذار یچشما به مایمستق و زدم حرفاش به یپوزخند

 

 ...!! داره استرس یعنی نیا و ؛ گرفت گاز رو لبش آروم
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  گفت و دیکش یقیعم نفس

 

 !! زنمیم سر بهتون امیم یول!  مونمیم نجایا من...  من -:

 

  گفت یلجباز با آرمان

 !!خونه میبر ایب! یبش جوون زوج هی مزاحم ، ستین خوب یول:+ 

 

 یرو از یهااخم مخصوصا ، وحشتناکه یلیخ ام افهیق االن دونستمیم ، کرد نگاه من یچشما به آذار

 !تمیعصبان

 

 ..  گذاشت سرش یرو و برد باال رو دستش ، گرفت چشمام از نگاه

  .. داد تکون رو سرش چندبار

  گفت ینگران با آرمان

 

 !!؟یخوب آذار شده یچ:+ 

 

  گفت یا "آره" یآروم یصدا با آذار

 ... جلو برم تونستمینم یول ، شدم نگران

 

 وسط دیپر آرمان بازم

 

 ! دهیپر رنگت ، ستین خوب حالت:+ 

 !! رمیبگ رو نبضت بذار
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  آورد باال رو آذار دست مُچ

  گذشت یکم ، گرفت رو نبضش آروم

  گرفت رو نبضش دوباره و دوباره

  کرد نگاه آذار به تعجب با

 

 !!؟ شده یچ یعنی

 

  دمیپرس عیسر

 

 !داره؟ مارستانیب به ازین!! ؟ شده یزیچ -:

 

 کرد نگاه من به و گرفت چشم آذار از آرمان

 

  کجا از دونمینم که یخشم و پوزخند با

  گفت اومد

 

 !داره هم ماما هی به ازین ، بله:+ 

 

 !ماما؟ -:گفتم تعجب با

 

  نگران آذار ؛ کرد نگاه آذار به اخم با آرمان

  دیچرخیم ما نیب نگاهش

 !!؟ داره ازین ماما به یچ یعنی

  اومدم خودم به آرمان یصدا با
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 !؟ کجاست! ؟ آره! ؟ خونه یایب تو ذارهینم که دونهیم آقام نیا حتما:+ 

 

 !ه؟یچ حرفا نیا ، شدم شُکه شدت به

 !؟یچ یعنی

  گفت یآروم یصدا با آذار

 

 !!کجاست؟ یک! ؟یچ -:

 

  دیکش داد خَشم با آرمان

 

 !!!ات بچه پدر:+ 

 

 ! شد حبس ام نهیس یتو نفس

 !!بچه؟

 !!!! نداشت امکان نیا

  زدم زُل آذار به جیگ ینگاه با

 ؟؟!خورد؟ینم قرص مگه

 

 !!خواهرش؟ شوهر از!! من؟ از! بود؟ باردار

 !!! یوا

 !! کرد باز دهن بار دنیچند آذار

 !! نگفت یزیچ اما

  گفتم یلرزون یصدا با



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 !!؟ حامله تو -:

 

  کرد نگاه طرفم به آرمان من یصدا با

 !! دیکشیم داد چشماش از یمونیپش

 

  گفتم سرزنش با

 

 !!!؟یکرد کاریچ!! آذار؟ یکرد کاریچ تو -:

 

  گفت ترس با و شد بلند عیسر آذار

 

 !!؟یزنیم تهمت چرا آرمان!! د؟یفهم شهیم نبض با مگه آخه..  شده اشتباه دی..شا -:

 

 ...شد بلند عیسر آرمان

 

 !ستمین مطمعن من.. یول...!!  کنهیم فرق حامله زن نبض..  دیفهم شهیم..  آره:+  آرمان

 !!رمیم من...  کن استراحت امشب!خوب؟ دنبالت امیم فردا!  زدم یحرف هی من حاال

 

 !!ره؟یم در داره حاال و زد گند ، زدم پوزخند

 

 !!بود؟ مرد هی واقعا نیا

 ..  اومدم خودم به در یصدا با
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  عیسر که برداشتم قدم آذار طرف به

 ..  دیدوئ ها پله طرف به

  رفتم دنبالش و کردم تند پا

 

  دمیکش داد درنگ یا لحظه بدون و گرفت رو دستش ها پله آخر

 

 !!!؟ یخوردینم قرص تو مگه -:

  ؟؟؟!!ام تو با!! هااااا؟؟

 !!؟ یانداخت پَس توله من واسه

 

  فشردم انگشتام نیب شتریب رو بازوش ، کردیم نگاه بهم ینگران با

  گفت یسخت به

 

 ..!!خوردمیم..  من -:

 

 !!!نگو دروغ من به -: دمیکش داد

 

 ...!یول -:

 

  رفتیم تر باال لحظه هر صدام تُن

 

 !!ها؟؟!! ؟ یچ یول -:

 !؟؟ یدیفهم!! ؟ یندازیم رو بچه نیا

 ..شوهرخواهرتم هنوز من
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 !؟!آره؟ ؟؟!،یببر منو یآبرو یخوایم

 

  دمیغُر و کردم نگاه چشماش یتو

 

 !!؟ یدیفهم ، یندازیم رو حرومزاده نیا -:

 

  گفت بغض با

 

  ستین معلوم یزیچ اصال! ؟یگیم یدار یچ -:

 !!دارمیم شنگه من باشه بچه واقعا اگه ،

 

 زدم یپوزخند

 !!دارم؟یم شنگه یچ یعنی -:

 

  گفت مظلومش یچشما با

 

 واسم..  رو مونبچه هم تورو هم ؛ دارم دوست...  من! بکشم؟ توئه خونِ از که رو یا بچه یچطور من آخه -:

 !حرومه ستین مهم

 

 !! ؟ داره دوستم ، شد نرم دلم

 ! خوادیم منو آره

 !موندینم باهام خواستینم اگه

 

  گفتم اخم با
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 !حرومه ، رهیبم دیبا بچه نیا حال هر به -:

 

  شد قرمز رنگش دیسف صورت

  زد یپوزخند

 

 ! حرومه ، آره! حرومه؟ -:

 !!نبود؟ حروم نیرام و نایآو یبچه یول

  بارداره ازش نایآو دیفهم یوقت که یندار یمردونگ و رتیغ نیرام ی اندازه ذره هی

 !؟ بُرد و برداشت خودش با اونو

 ! ؟ بندازه رو تنش ی ،پاره اشو بچه نخواست ازش

 !! زاده؟ حروم و حروم نگفت بهش

 

 !گفت؟یم یچ داشت ، شد قطع نفسم

 

 ! شدینم باورم

 !بود؟ حامله ازش نایآو

 !کثافط؟ اون از

 .. نداشتم زدن حرف توان ؛ دیچرخیم سرم دور ایدن

 !دونست؟یم کجا از آذار

 !گفته براش دیشا ، خواهرشه اون خوب

 

 بود آذار به چشمم ، شدیم کندتر قلبم ضربان
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 !زدیم حرف داشت هنوز

 !دمیشنینم من اما

 !خوردنیم تکون مدام ؛ انداختم لباش به ینگاه

 !!دادینم بهم دنیشن ی اجازه گوشم یتو بلند زنگ یصدا اما

 ! شد بسته تنفسم راه

 !!! نداشت رو بدنم وزن تحمل پاهام

 

  بود باردار گهید یکی از و بود من همسر نایآو

 !!!کرد؟ فرار باهاش بعد

 

 !!دادم؟یم ینیسنگ تاوان نیچن دیبا که بودم کرده یگناه چه

 

  زد ام شانه به دستش کف با یا ضربه ، من سکوت از یعصب آذار

 !! برداشتم عقب به یقدم تعادل بدون که

 

 !! بود یخال پام ریز اما

  غیج یصدا ؛ نییپا سمت به شدنم پرت با

 !!دیچیپ گوشم یتو یبلند

 

 !! دیرسیم استخوانم و مغز تا دردش و خوردیم ها پله به بدنم ؛ بستم رو چشمام

 

  احساس و یزیت زیچ به سرم برخورد با

 .. خون یگرم

  و کنم باز رو چشمام نتونستم گهید
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 !!!!مطلق یاهیس بعد

 

 "آذار"

 " بعد ماه کی "

 

 !! انداختم بند دست به ینگاه

 !!خوردیم تکون مدام بند دست یحلقه یتو کمیبار دست مچ

 !!دمیکش یفرض یهاخط زیم یرو دستم انگشت با

 

 !!شد اتاق وارد( لیوک) رضا ؛ شد باز اتاق در

 

 !! نشست یصندل یرو روم روبه

  گفت و گذاشت زیم یرو رو فشیک

 

 !؟ یخوب ، سالم:+ 

 

  اوردم باال رو دستام ، حوصله یب

  کردم دستبند به یا اشاره

 

 !!میعال ، سالم -:

 

 !!شهیم درست زیچ همه ، آذار نباش دیناام:+ 

 

 ..!! نداشتم یدیام یوقت! گفتم؟یم دیبا یچ ؛ کردم سکوت
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 کردم نگاه بهش صداش دنیشن با

 

 !! بد یخبرا ؛ خوب یلیخ:+ 

 

 !! ؟ مُرده -:

 !  زدیم دهنم یتو قلبم

 

 !! دهینم تیرضا خانم نایآو ، نه:+ 

 !!!ستین یدیام گهید متاسفانه ؛ نشه داریب گهید ماه کی تا اگه ، کماست یتو ماهه کی االن

 

  گفتم یناراحت با

 

 ! همونه؟ تشیوضع یعنی -:

 

  داد تکون دییتا ی نشونه به یسر

 !!!کردم کاریچ من ایخدا ،

 

!!  یداد هُل رو آذربُد تو دهید خودش یچشما با اون ، ماجرا شاهد و همسرشه نایآو ؛ بده گوش حاال:+ 

  یداد هُلش یگفت خودتم

 !! نبوده عمد از یول

 

  بود شُکه دادم بهش که یخبر از اون ، آره -:

 !! افتاد ها پله از اون یول ادیب خودش به تا زدم اش شونه به ضربه هی فقط من ،

 !! گفتم نارویا من ماه نیا یتو بار هزار
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 ؟؟ نیکردیم دعوا یچ سر ینگفت وقت چیه تو!!!  ادیب هوش به میباش منتظر دیبا فقط ؛ خوب یلیخ:+ 

 

  بود لمیوک اون ؛ کردم نگاه چشماش به

 !گفتمیم بهش رو زیچ همه بود وقتش

 

 ..!! بچه سَر -:

 

 !! ؟ یک ی بچه اصال! ؟ کجاست! ؟ بچه:+  گفت تعجب با

 

 !!!مُرده االنم ، آذربُد و من -:

 

  کرد نگاه چشمام به

 

 ... اون با تو:+ 

 

 !شدم حامله ازش من یول ؛ میکن ازدواج هم با نایآو طالق از بعد بود قرار ، آره -:

 ...!! خوب و

 ..!! خواستینم حروم ی بچه اون

 !!! شد شُکه اونم بوده حامله نیرام از نایآو گفتم بهش..  شد دعوا

 

  گفت دیترد با

 

 !!؟ مُرد یچطور:+ 
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 !!دادم دست از رو ام هفته چند ی بچه یچطور که افتادم یزمان ادی ؛ دیلرزیم دستام

  "" قبل هفته دو ""

 بودم دهیترس ؛ بودم شده سلول وارد تازه """

 ... !! بود چشمام یجلو خونش در غرق جسم و آذربد افتادن ریتصو مدام

 

 ! بخورم یزیچ بودم نتونسته بود روز چند ، بود افتاده شدت به فشارم

  .. رفتم حموم به ، امیبند هم از یکی برفا کمک با

 !! دیرس گوشمون به ناله و آه یصدا که میبود شده حموم وارد تازه

 بد حالم دنییا*گیم گروید هم یزیچ هی با داشتن که زندان یزندا از دوتا دنید با ، زدم کنار رو پرده آروم

 .. شد

 

 ..!! افتادم نیزم یرو صورت با حموم کف بودن زیل خاطر به که رسوندم ها حموم از یکی به رو خودم عیسر

  شدم بلند نیزم یرو از برفا کمک با

 !! دمیکش یبلند غیج پاهام یال خون دنید با اما

  کرد بلند منو عیسر برفا

 !نبود بلند ناله و آه یصدا گهید!!  بود شده تند نفسام ، نشستم حموم ی گوشه یسخت به

  بود برفا نگران یصدا فقط

 

 !! یدار یزیر خون چقدر یوا!! ؟ شده یچ:+  برفا

 

 ریز رو دستم ؛ دراوردم رو شلوارم عیسر...  شدیم خارج ازم داشت که رو یخون یتوده کنم حس تونستمیم

  بردم لگنم

 !! بود کرده حس یب رو تنم تمام درد



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 !! دیچک ام گونه یرو یاشک قطره دستام یتو یخون یتوده حس با

 !!بود من ی بچه ؛ یخون یتوده نمیا

 ""!!!  بچه

 

 !!!ام تو با آذار:+ 

 !!تنم ی پاره دادن از ی صحنه بود تلخ چقدر ایخدا ؛ اومدم خودم به

 

 داد دستم یآب وانیل

 

 !!!دادم دستش از افتادم ؛ زندان یتو -:

 

 !! متاسفم:+ 

 

 !!ستین یزیچ -:

 

  کردم نگاه صورتش به

 !! نازک یلبا ؛ روشن پوست ؛ مردونه دماغ ؛ سبز یچشما

 !! بود یکامل مرد رضا

 !!کنه؟یم فکر یچ درموردم خودش شیپ حاال و

 

 سر یکوفت زندان نیا یتو گهید ماه کی خوامیم ؛ یبگ یکس به رو حرفا نیا از کلمه کی خوامینم ، رضا -:

 !! شه داریب آذربُد یول!  کنم

 !!بودم باهاش یبگ دادگاه یتو خوامینم
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 !!!مهیسلول هم!!!  برفا و تو و منو زیج دونهینم یکس..  هم بچه اون

 

 ...گفتن با میتونیم یول ؛ باشه:+ 

 

 !!! خوامینم -:

 

 !!گردمیبرم فردا رمیم من!!  خوب یلیخ:+ 

 

 ...!!خدافظ -:

 

 ...!!خدافظ:+ 

. 

. 

. 

 

  تخت نییپا برفا ، بودم نشسته تخت یرو

 !!بود احکام کتاب ی مطالعه درحال

 

 !!؟ آذار:+ برفا

 

 !!؟ بله -:

 

 !!؟ شهیم تنگ براش دلت ؛ گمیم:+ 
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 ؟ یک یبرا -:

 

 !!؟ یزندان خاطرش به که یهمون:+ 

 

 !!نشه؟ تنگ شیزندگ یبرا دلش ، آدم شهیم مگه -:

 

 !!کجا برم دونمینم شم،یم آزاد گهید ی هفته دو من یدونیم:+ 

 

 !! نباش نگران -:

 

  نشستم کنارش و شدم بلند تخت یرو از

 

 ! اونجا یبر دمیم آدرس ؛ دارم خونه هی -:

 !!شتیپ امیم بشم آزاد منم

 

 !کرد روشن رو قشنگش صورت یمهربون لبخند

 !کرده جذاب رو رنگش یاقهوه یچشما بایز یها تاپ و چیپ اون با بلندش یها مُژه

 !! ساخته ازش یعروسک خوشگلش یلبا و کیکوچ دماغ

 ! زندانه االن دوستش یخونه از یدزد خاطر به دختر نیا

 

 !!؟ آذار گمیم!!  یمرس:+ 

 

 !!جانم؟ -:
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 ! گفتم واست رو میزندگ من ، گمیم:+ 

 !برام؟ یبگ رو تیزندگ یخواینم

 

 دایپ نجات وحشتناک یکارها و تجاوز از زندان نیا یتو بود شده باعث دختر نیا! کردم نگاه چشماش به

 !  کنم

 !!!ستین بد کنم اعتماد

 

 !شد شروع که ییجاهمون از..  اول از گفتم؛

 !!خوردن گه به کردم شروع که یالحظه همون از

 

  کنه توجه بهم اش شونه یرو زدم ؛ شد دعوا -:

 ! شد پرت ها پله از نداشت تعادل

 !  کماست یتو االنم!  دادم هُلش من دید و دیرس هم نایآو لحظه همون

 !! بخورم خُنک آب فعال دیبا دهینم تیرضا نایآو چون یول ، بده نجاتم تونهیم لمیوک

 !!دادم دست از خودت یجلو که رو ام بچه

 

 !!دیکش آغوش یتو رو تنم آروم

 !یدیکش یسخت چقدر...  دلم زیعز:+ 

  شد داریب اونم ؛ یشد آزاد اگه حاال

 !شش؟یپ یگردیبرم

 

 !!گشتم؟یبرم

 

  زدم زل روم روبه به ؛ شدم جدا ازش
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  بودن امد و رفت درحال ها زن

  دنیکشیم گاریس عده هی

 !!زدنیم حرف بودن نشسته جمع عده هی

 

 !! نه کنم فکر -:

 

 تر جذاب و بزرگتر خوشگلش یچشما االن کنم تصور تونستمیم یخوب به ؛ دیرس گوشم به متعجبش یصدا

 !! شده

 ! ؟ چرا:+ 

 

 ! ستین رو قلبم از کهیت هی کنمیم احساس االن...  عاشقشم من ؛ برفا یدونیم -:

 !!! کنمیم هیگر واسش هرشب من

 !!ششیپ برگردم بازم تونمینم واقعا اما

 !! باشه مرگ درحال االن شدم باعث من

 !! دنبالم ادیم..  داره دوسم اون...  بمونم زندان یتو من ذارهینم بشه داریب دونمیم

 !! کنم تحمل تونمینم گهید من یول

  گذاشت ام شونه یرو رو سرش برفا

 

 دوارمیام!!  مُرد مادرمم و زندان افتادم جاش یول بدم نجات مادرمو تا برداشتم پول ونیلیم چند فقط من:+ 

 !!ینکش حبس چندسال من مثل تو

 

  زدم نرمش یموها به یا بوسه

 !!! بود فرشته دختر نیا

 ! ؟ هیحال چه در آذربُد
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 !! کنه لعنتم خدا ، شده تنگ واسش دلم

 !! خوبشه زودتر کاش

 آزادم نکهیا واسه نه!! یکن خوب رو حالش خوامیم ازت ایخدا!! کنه باز رو خوشگلش یچشما اون زودتر کاش

 !!کنه یزندان آغوشش یتو دوباره منو نکهیا واسه فقط ؛ کنه

 

 

  شد سلول وارد نصرت

  گفت ما به رو پوزخند با

 

 !؟ گذرهیم خوش..  باش نارویا:+ 

 

 !!! کنهیم یخال خودشو توالت شلنگ با فیکث ی کهیزن..  افتادم شیخودارضا ادی فشیکث صورت دنید با

 !!زایچ یلیخ..  هست زایچ یلیخ زندان یتو

 !! ستین یخال اصال هم تو یجا.. آره -:

 !!آورد ورشی طرفم به حرفم شدن تمون با

 

  انداخت تنم یرو رو بوش بد و گنده کلیه

  دیکش داد گوشم یتو و گرفت مشت یتو رو موهام

 

 ؟؟!!! نکبت ام تو با! ؟؟؟ هان!! ؟؟ ارهیپت!!! ؟ هرزه خورده یگه چه:+ 

 

  بردم گردنش سمت به دست ؛ زدم یپوزخند

  زدم چنگ رو شاهرگ قدرتم تمام با

 !!! هیلیخ دردش دونستمیم



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 !! شد بلند روم از و دیکش یبلند داد

 

 !!یآ!!!  ارهیپت یکهیزن کن ولم.... یآ:+ 

 

  شد خم یوقت ؛ زدم شکمش به یلگد 

  گفتم خشم با

 

 !!! یهِر حاالم ؟! یکن یخور گه دوباره نمینب -:

 

  بودن شده جمع همه ؛ انداختم اطراف به ینگاه

  دمیکش داد

 

 ....!! سلوالتون به دیبرگرد ؟؟! نماستیس نجایا مگه!!  هیچ -:

 

 !! شدن پراکنده همه بلندم یصدا با

  گرفت رو دستم برفا

 

 !!  نمیبب نیبش ایب:+ 

 

 !! خوردیم بهم یزندگ نیا و خودم از داشت حالم ؛ نشستم کنارش

  ؟؟! کردمیم تحمل چقدر دیبا گهید

 

  انداختم تخت یرو رو خودم و شدم بلند

 !! دمیخوابیم یکم بود بهتر



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

  که میبودسلول کردن زیتم مشغول

  انداخت سلول یتو رو خودش برفا

  زدیم نفس نفس که یدرحال

  اش نهیس یرو رو دستش و شد خم یکم

 ...  گذاشت

  گفتم تعجب با

 

 !!؟ شده یزیچ! ؟ یخوب -:

 

  و کرد بلند رو سرش ؛ آورد باال رو دستش

  دیکش یقیعم نفس

  دیکش داد هوی

 

 !!! هوراااا!! شمیم آزاد فردا:+ 

 

  گفتم تعجب و یشاد از یمخلوط با

 

 !!هو؟ی شد یچ ؛ یبر گهید یهفته دو بود قرار -:

 

  زد امگونه به یا بوسه و بغلم دیپر

 

  دنیند ازم یخالف و یانضباط یب تاحاال چون گفت زندان سیرئ ؛ گرفتم پاداش:+ 

 !! شمیم آزاد زودتر هفته دو ؛ نگرفتم و نداشتم یمرخص سال چند نیا یتو و
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  دمیبوس رو اش گونه

 !! گمیم کیتبر -:

 

 ... آذار...  گمیم..!!  یمرس:+  گفت خنده با

 

  گفتم لبخند با

 

 !! امیب منم تا باش خودت مواظب تو....  گمیم بهش ؛ زنمیم زنگ لمیوک به امروز ، نباش خونه نگران -:

 

  گفت خنده با و دیبوس منو دوباره

 

 ...!!! دختر عاشقتم:+ 

  رفتم سلول یخروج طرف به و انداختم نیزم یرو رو  جارو

  گفتن گو بلند یتو رو اسمم که

 

 !! یدار یمالقات ، شمس آذار:+ 

 

  رفتم یخروج طرف به حوصله یب

 !!! رضا بازم

. 

. 

. 
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  بود زیم یرو سرم ؛ کردن باز رو یآهن در

 !! نباش دیناام بگه اومده بازم دونستمیم

 

  سرم کفشش یهاپاشنه یصدا دنیشن با

 ...  کردم بلند رو

  زدم زُل روم بهرو فرد به تعجب با

 

 !!! نداره امکان نیا -:

 

  نشست مقابلم یصندل یرو غرور با نایآو

 ! کردیم نگاه چشمام به میمستق

 !!! بود دهیکش گند به رو کلشیه تمام نفرت ، تکبر ، غرور

 

  گفتم یپررنگ پورخند با

 

 !!؟یبگ یچ یاومد -:

 

  گذاشت زیم یرو رو دستش

 

 !!نمیبب رو تیبدبخت اومدم فقط من:+ 

 

  گفتم ییپررو با

 

 !! نمیبیم رو تو یبدبخت امیم منم ، شکهینم طول ادیز -:
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 !! کنم باور تونمینم:+ 

 

  بردم باال ابروهامو از یکی

 !!؟ رو یچ -:

 

  گفت پوزخند با

 !! داره دوست یلیخ رو تو نکهیا:+ 

 

 !! ؟ اومده هوش به مگه یول!!  گهیم رو آذربُد دونستمیم

  گفتم شَک با

 

 !!؟ آذربُد -:

 

  گفت خشم با

 

 !!! نیرام!!  نه:+ 

 

  دادم لم راحت میصندل یرو ، شد سرد تنم

 

 !!متنفرم ازش چقدر ، کنم باور تونمینم منم -:

 

  گفت پوزخند با
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 !!! یش آزاد ، بدم تیرضا خواسته ازم:+ 

 !!! خوامینم من..  خوب یول

 

 ؟؟!رو نیرام ای رو آذربد!! ؟ یخوایم رو یچ -:

 

 دیکش لباش یرو رو زبونش ، شد خم زیم یرو

 !!!رو دو هر:+ 

 

 !! خنده ریز زدم بلند

 !!!نهیهم گنیم که هرزه...  خدا...  آخ -:

 

 !!شدم بلند یصندل یرو از بعد

 !!! دمیکش دست ازشون گهید من...  دوتاش ، خودت مال -:

 

  برگردم آذربد شیپ خواستینم دلم گهید یول ، چرا دونمینم

 !!کردمیم شرم و گناه احساس چون دیشا

 

  دمیترسیم ای دمیکشیم خجالت چون دیشا

  کردم که یکار با

 !!!بشم مواجه

 

  گرفتمیم میتصم دیبا

 ...  شدمیم دور شیزندگ از شهیهم واسه دیبا

  بودم یکفر نایآو از
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 ! متنفرم ازش یعنی

 !!بکنم؟ تونمیم کاریچ یول

 

 ...شهیم آزاد برفا فردا بگم و رمیبگ تماس رضا با بود بهتر

 

. 

. 

. 

. 

 

  آزاد برفا ک است هفته دو االن

 ! شده تنگ براش دلم...  شده

  بمونم نجایا یک تا قراره دونمینم

 ! بارم فالکت یزندگ نیا شه تموم و رمیبم زودتر کاش یا

 

  دیکوب زیم یرو اخم با رضا

 

  یداشت بچه هی ازش تو ، که واقعا:+ 

 ! بزنه حرف من با شهینم حاضر یحت اون یول

 

 افته؟ یب روز و حال نیا به شدم باعث که یمن! نه؟یبب منو بخواد چرا..  شده داریب -: گفتم لبخند با

 

 !نتمیبب خوادینم گهیم زنش اما رفتم دنشید به بار نیچند...  اومده هوش به است هفته هی اون ، آذار نیبب:+ 
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 ... زدم یپوزخند! نا؟یآو

 

 شده که زورم به دیبا...  ناستیآو ی نقشه اش همه نیا!  نه؟یبب رو تو خوادینم آذربُد یکنیم فکر واقعا رضا -:

 ...  یبگ بهش و یبش اتاقش وارد

 

 ... داد تکون دییتا ی نشانه به یسر

  بود اومده هوش به آذربُد بود هفته هی

 ! زندانم من دونستینم هنوز کنم فکر و

  شدم متنفر خودم از

 !بکنم آرزوشم گهید تونمینم یحت کردم که یکار با

 

 !! ؟؟ اوردم خودم سر بود ییبال چه نیا ایخدا

 !شم؟یم دهیکش باتالق نیا یکجا تا دارم

 

  گفت یا کننده دلگرم لبخند با رضا

 

 ... برگردم تشیرضا با یبعد ی دفعه دمیم قول...  نباش نگران:+ 

 

  گرفتم لباسش یقهی از چشم

 ...  رضا ممنونم -:

  زدم رونیب اتاق از..  کردم مرتبم سرم یرو رو چادرم و شدم بلند

  گشتمیبرم سلولم به بازم دیبا

 !! نداشت رو برفا گهید که یسلول

. 
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. 

. 

  نشست کنارم نصرت

  گفتم پوزخند با

 

 ! ؟ یکرد گم راه! ؟ شده یچ -:

 

  تونستینم یول بگه یزیچ خوادیم بود معلوم ، کرد نگاه صورتم به یکم

 !بود دیبع نصرت از نیا و

 

  ارمیب حرفش به کردم یسع

 

 ! دمیم انجام واست باشه درست اگه ، یدار یکار اگه -:

 

  گرفت جرئت یکم

 

  نداشتم باهات یدرست رفتار دونمیم:+ 

  شمیم آزاد گهید مدت هی یول ،

  کار هم یداد خونه هم برفا به دمیشن

 ؟! یکن کمکم یتونیم

 

 ! بودم؟ زده انینوایب یخانه ای داشتم خونه میتی من مگه ، کردم تعجب

 ... بزنم مُد شرکت هی خواستمیم باشه شرکت ی واسه اجاره یکارها دنبال بودم گفته برفا به

 ! کنه کمکم تونستیم دیشا
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 ! ؟یبلد ییکارها چه ، بزنم مد شرکت خوامیم خوب -:

 

  کنم یاطیخ تونمیم:+  گفت ذوق با

 !! ؟ خوبه

 

 ! یکن رییتغ یعنی .. یبش عوض دارم دوست یول ، خوبه -: زدم یلبخند

 

 !کوچولو کنمینم دتیناام:+  گفت عیسر

 

 ! رفتیم شیپ خوب داشت زیچ همه... . زدم بهش یلبخند

  دادم بهش رو خونه آدرس

 ! کنم اعتماد بهش تونمیم دونستمیم

 !  نفرخت رو دوستاش اون و کردن دایپ مواد سلولشون یتو یوقت بود مقاوم چقدر بودم دهید قبال چون

 ! بفروشه منم تونستینم پس

 

•○●●○• 

 

 ! گذشت روز سه عیسر چقدر ، بشم آزاد بود قرار امروز

  شمیپ اومد نصرت که یروز از بعد

  که داد خبر بهم رضا رور همون عصر

 ! نداره یتیشکا اصال و افتاده خودش و نبوده من کار گفته آذربد

  نداشتم ینقش اصال من و افتاده خودش که داره اصرار نیا یرو یلیخ دمیشن یوقت کردم تعجب واقعا من و

  که داد حیتوض من به رضا اما
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 ! کنه پاک رو ام سابقه داره یسع اون

 ! ستین یکم زیچ یزندان ماه دو

 ....تشیحما نیا واسه دیلرز دلم بازم

 

 ... داخلش لباس دست چند و بود کیکوچ ساک هی ، نداشتم یادیز زیچ

 ...  بشه ازاد گهید ی هفته هی نصرت بود قرار

 .... من دنید ادیب شدن آزاد محض به خواستم ازش

 

  گذاشتم رونیب زندان از رو پام من و شد دهیکش یآهن در

 ! داشت یخوب حس یآزاد چقدر و..  دمیکش یقیعم نفس

 

  نشستم جلو عیسر و رفتم رضا نیماش طرف به

  گفت خنده با رضا

 

 !  کیتبر:+ 

 

  زدم اش گونه به یا بوسه تیمیصم با

 

 !  ممنونم -:

 

 .... میشد دور محوطه اون از و گذاشت گاز پدال یرو پا...  کرد روشن رو نیماش و گفت یکنمیم خواهش

 

  خورد زنگ رضا لیموبا که میبود راه وسط

  بلندگو یرو زد و داد جواب رو تماس
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 ...  شد گشاد تعجب از چشمام فرد یصدا دنیشن با

 

 ... کردم نگاه رضا به ناباور

 ..... هوا دمیپر دوم داد دنیشن با

 

  کردمیم التماس خدا به هرشب دنشیشن یبرا ماه دو نیا که بَم و مردونه یصدا همون ، بود آذربدم یصدا

 

  داد رضا سر داشت که بود آذربد نیا

 !نبود؟ دامیپ من نکهیا واسه! ؟ زدیم

 

 !!! ؟ یدیفهم لیوک یآقا نجایا شیاریم االن نیهم -: آذربد

 

  گفت یخونسرد با رضا

 

 نیهم که بشن آزاد شونیا خواستمیم فقط من!  کجاست موکلم ندارم خبر من یول یشاه یآقا متاسفم:+ 

 ! شد طورم

 

 ! زنهیم دهنم یتو قلبم کردمیم احساس ، تر باال صداش ناریا

  زدم لبخند دل ته از ختیر ام گونه یرو اشکام

 ! کردیم  دادیب و داد ینطوریا که بود خوب حالش

 روز لیوک یآقا تو و دونمیم من نشه داشیپ اگه...  دنشیند افرادم! ؟ کجاست پس ستین تو شیپ اگه -:

 ! خوش

 

 ! شد قطع صداش
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 ! شد تموم

 !بود من یهست تمام که رو ییصدا دمیشنینم گهید

 ! نبود مهم یچیه واسم گهید رضا  یجلو اونم ؛ کردم هیگر تونستمیم تا

 ! گناهکار منه یبرا هیکاف نیا و بود خوب حالش عشقم

. 

. 

. 

 

  زدمیم زار داشتم برفا بغل تو بود یساعت مین

 ! ختیر اشک من یپا به پا اونم

 

  گفت و زد میشانیپ به یا بوسه

 

 ... ینباش ناراحت گهید که بدم بهت هم توپ خبر هی خوامیم یشد آروم که حاال:+ 

 

  زدم یجون کم لبخند

 

  گفت یمهربون با

 

 اش منطقه...  دارم دیام رهیگیم شرکت دونمیم!  کردم دایپ طراح چندتا هی و کارگاه هی یعال ساختمون هی:+ 

 ! هیعال

 

 ! ؟ بود نیهم خبر..  دونستمیم خودم که نمیا -:
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  زد یلبخند

 

 ... نه:+ 

 

 ! ؟ یچ پس -:

 

 ! کرده یخواستگار ازم رضا:+ 

 

 !  شناسدیم همو است هفته چند همش شما! ؟یچ -: گفتم تعجب با

 

 جواب هنوز یول بدم بله بهش عیسر خوادیم دلم یدونیم .. شدم عاشقش یول آره:+  گرفت عمق لبخندش

 .... ندادم

 

 !  یهول چقدر -: گفتم خنده با

 

 ....  زمیعز یباش خوشبخت شاالیا -: کردم بغلش

 

  ... زمیعز یمرس:+ 

 

  شدم جدا برفا از رضا یپا یصدا دنیشن با

 

 ! اد؟یم خوشت واحدت از:+  رضا

 

 ...! برم خوامیم یریبگ طیبل واسم یتونیم رضا یراست!  قشنگه یلیخ ممنون آره -:
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 ! ؟ یبر کجا:+  گفت تعجب با برفا

 

 !  کنم شرفتیپ برم خوامیم ورکیوین برم خوامیم -:

 

 ! ؟ شهیم یچ نجایا شرکت پس! ؟یشد وونهید:+  برفا

 

  گرفتم دستام نیب رو دستاش

 

 مال درصدش ۵۰ درسته...  یباش رشیمد ات رشته به توجه با تو قراره ، شرکتم اون یمال سییر فقط من -:

 دور کشهیم نفس اون یتو آذربد که ییهوا از دیبا کم دست..  برم دیبا من...  توئه مال اش هیبق یول منه

 !  بشم

 

  کنه فرار یاتاق به و بشه بلند جاش از هیگر با برفا شد باعث رضا یصدا

 

 ... کنمیم فیرد رو کارت واست نباش نگران:+  رضا

 

  کردم نگاش یقدردان با

 

 ...  دارم پول همه نیا من دونهینم اون شدم خارج کشور از بدونه آذربد خوامینم یول ، ممنونم -:

 

 .... !!! راحت التیخ:+  زد یلبخند

 

•○●●○• 

 * بعد سال ۳

 "آذربد"
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  گذاشتم زیم یرو رو وانمیل

  کرد جمع رو ها قرارداد شرکت معاون

 

  شرکت با قرارداد یبرا بدم خبر بهتون گفتم رضوان خانم سییر یآقا:+ 

  بود مقدور براتون اگه خواستن کمک شما از برخورده مشکل به فَشن

 ! دیبر شرکتشون به ۱۰ ساعت امروز

 

  گفتم حال هون در گارمیس پاکت واسه بردم دست

 

 ! یبر یتونیم خوب یلیخ -:

 

  کرد ترک رو اتاقم و گفت یا بااجازه

  گرفتیم کمک من از خوردیم مشکل به شرکتش یتو وقت هر لوین

 !  بود یبتیمص هم داشتن خاله دختر

 

  رفتم پنجره سمت به و شدم بلند

  انداختم آسمون به ینگاه

 ! دیرسیم نظر به زیتم یکم تهران آسمون که بود ییروزها از امروز

 

 ! من؟ یکوچولو فندق کجاست االن

 ! کنه؟یم کاریچ داره

 ! ؟ کنم داشیپ تونمینم چرا

 ! رفته؟ کجا پول بدون
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 ! ؟ سوزمیم روز هر شیدور از دارم من ساله ۳ چرا

 ! ؟ شمیپ برگرده خوادینم چرا

 !  کنم فراموشش گهید بود بهتر

 ! بود کار نیبهتر نیا اره

 

  کردم خاموش رو گارمیس

 ... کردمیم کمک لوین به و رفتمیم دیبا

. 

. 

. 

 

  گفتم یا خوبه لب ریز ، کردم نگاه لوین صورت به

    کرد امضا رو قرارداد زد بهم یلبخند که

 .... داد دست فشن شرکت سییر یزمان برفا با و

 

  گفتم و دادم دست بهش منم

 

 !  بره شیپ خوب زیچ همه دوارمیام -:

 

 ... شد اتاق وارد یکس و شد باز هوا یب اتاق در حرفم شدن تموم با

 

  انداختم مهرداد رضا به یتفاوت یب نگاه

  ندادم بروز یول بودم کرده تعجب نجایا بودنش از هرچند
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  کردیم نگاه من به شده گشاد یچشما با اون اما

  اومد ما سمت به آرام

  دستش دیرس که یزمان برفا به

  کرد حلقه کمرش دور رو

  داد سالم لوین به لبخند با

  گفت من به هم یسالم لیم یب اما

  گفتم یسالم و دادم تکون رو سرم

 

  بودم کرده گم رو آذار که اول ساله کی باشه دلخور من از داره حق

  دادم آزارش یلیخ

 

  گفت پوزخند با

 

 ! ؟؟ بود یشاه یآقا با قرارداد ، زمیعز:+ 

 

  گفت عیسر لوین

 

 !  باشه همراهم خواستم ام پسرخاله از من... منه با ، نه:+ 

 

  داد تکون دنیفهم ی نشانه به یسر

  گفتم حوصله یب

 

 .. خوش روز..  برم گهید من بهتره -:
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  زدم رونیب که شرکت از

  کردم حرکت خونه سمت به عیسر

 

 ... تخت یرو کردم پرت رو کلمیه تمام رسوندم اتاقمون به رو خودم عیسر  دمیرس که عمارت به

 

 ! ؟؟ دادینم رو عطرش یبو تختم که بودم وقت چند ؛ دمیکش یقیعم نفس

 

 !  بودم دنبالش در به در یوقت شیپ سال ۳ به دیکش پر فکرم

 ...  بود باردار رو ام بچه که یزن دنبال  کردم رو رویز رو تهران تمام

 !  داد دست از زندان تو رحمانهیب  که یابچه

 ! شده سقط بچه دمیشن رضا از یوقت بود سخت واسم چقدر

 

 ! گفتیم دروغ من به مدام نایآو هفته کی تا اومدم بهوش یوقت

 !  بود من خاطر به گفتنش دروغ گفت یساختگ یناراحت با دمیفهم ماجرا یوقت اما...  کرده فرار آذار گفتیم

 

 .....  تنهام االن و...  میزندگ از کنه گم رو گورش فقط تا دادم رو ثروتش و دادم طالقش بعد هفته دو

 

 ....  خوادیم رو آذارم دلم

 ... خوادیم رو بلندش ی فرشده یموها دلم

 ... گرفتیم آروم بغلم یتو یوقت خوادیم رو تندش یها نفس دلم

 ...  زدیم صدام آذربُد که یوقت خوادیم رو فشیظر یصدا دلم

 قشنگ چقدر گفتمیم بهش رفتنش از قبل کاش...  آورد یم زبون به رو کلمه۵ نیا قشنگ چقدر خدا آخ

 !  زنهیم صدا رو اسمم

 ....  شمیم دلتنگش سخت که امروز مثل ییروزها واسه کردمیم ضبط رو صداش دیبا اصال....  نه
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 .... خدا آخ

 ... !!شهینم....  شهینم اما...  کنم فراموشش دمیم قول خودم به هرروز

 

•○●●○• 

 

  دیکش رونیب انگشتام نیب از رو گارمیس لوین

  گفت اخم با

 

 ... !  گارتهیس ۵ نیا:+ 

 

  کردم نگاه بهش یعصب...  گرفت ازم اونُ بازم که برداشتم رو شراب جام و شدم خم

 

  شد بلند و گذاشت زیم یرو رو جام

 ... نشست پام ران یرو

  دیلغز موهام یال انگشتاش

 

 ...  بودم رهیخ چشماش به هنوز دمیکش یقیعم نفس

 ...  دادیم ۲۱۲ عطر یبو

 ...  رو آذار عطر یبو

 ..  دمیکش موهاش به یدست

 ...  بلند و فر

 ...  آذارم یموها مثل

  زد میشانیپ به یا بوسه
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  گفت یزیانگ وسوسه لحن با

 

  شدم پُرتر یکم یحت...  کردم عوض رو عطرم...  کردم فر و موهام:+ 

 !  یدار دوست تو که یهمونطور

 

  گذاشتم اش نهیس یرو سرم

  گفتم یتلخ از پر ییصدا با

 

 ...  بود تک اون یشینم...  یلعنت...  یشینم اون تو یول -:

 

  دیکش داد خشم با و شد جدا ازم عیسر لوین

 

 نیا نایآو ضمن در! ؟ یفهمیم کرده انتیخ بهت  ؟؟.. رو کار خطا ینایآو یکن فراموش یخواینم چرا:+ 

 ! بود؟  ، نبود یشکل

 

  دمیکش صورتم به یدست

 

 ...  نبوده و ستین نایآو اون نجاستیا مشکل -:

 

  زدم زُل متعجبش یچشما به و کردم بلند رو سرم

 

 !  دیآفر نیزم یرو یاشتباه خدا که بود یافرشته اون یول...  بود شده فراموش االن تا بود نایآو مثل اگه -:

 

  گفت تیاعصبان با لوفرین
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 !  ستین فرشته یزن چیه:+ 

 

  گفتم نفس به اعتماد با

 

 !  بود فرشته هی اون!  بود من عروسک یول -:

 

 ...  طانشیش جنس از آره:+ 

 

  کردم نگاه بهش یبرزخ یچشما با

  کرد جمع رو لشیوسا و زد یپوزخند که

 

 !  رمیم من:+ 

 

 .. برم اتاق به تا شدم بلند خودم و کردم در به یا اشاره دست با

 ! بخوابم ساعت چند بتونم دیشا

 

 دمیکوب زیم یرو رو خودکارم بار دنیچند

  گفتم یتفاوت یب با 

 !  نمتیبینم مدت هی  کردمیم فکر شبید بحث و جر با لوین -:

 

  شد جا جابه مبل یرو یکم

  کردم اعتراف مقابلش در عشقم از یجور چه شبید دمیفهم و شدم داریب خواب از صبح یوقت

  شدم ناراحت خودم از شدت به
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 .... برگردم یزندگ به خواستمیم

 

  اومدم خودم به آرومش یصدا با

 

  ؟؟ میبر ییایم...  هیخارج دوتا مال دهیرس دستم به یهنر شگاهینما یبرا نامه دعوت دوتا:+ 

 

 ! ؟؟ بزنه حرف شبید درمورد خواست ینم یعنی ، انداختم باال رو ابروم

 

  گفتم اخم با

 

 !  ندارم حوصله..  نه -:

 

   شد رهیخ بهم التماس با

 

 .. دعوتن ها سرشناس تمام و شهیم برگذار الیو هی یتو ستین یمعمول شگاهینما هی نیا..  کنمیم خواهش:+ 

 !  اشیع مرد چند نیب برم تنها خوامینم

 

  خورد سُر موهاش یرو نگاهم

 !  بلوند....  بود شده رنگ

  نبود یخبر شبید یاقهوه رنگ از

 ...  نبود فر و بود صاف موهاش

 ... بود بهتر که من واسه...  بود بهتر

 

 ! ؟ زمانش...  امیم باهات خوب یلیخ -:
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 ... داد دستم و اورد رونیب فشیک از یکارت یخوشحال با

 ...  کردم نگاه خشیتار و زمان با فقط و کردم باز رو کارت

 

 ... بود ۱۲ تا ۷ ساعت از گهید روز ۳

 

 !  یبر یتونیم حاال..  آزاده وقتم خوب یلیخ -:

 

 ...  شد بلند عیسر و کرد تشکر ازم

  بود نیسنگ برام اتاقم یهوا یکم

  شدم بلند همراهش

 

 ... رسونمتیم -:

 

 !  یمرس:+ 

 

 ...  میزد رونیب شرکت از باهم

 ...  رسوندم  اشخونه به رو لوین اول

 .. کردم حرکت الیو سمت به بعد

. 

. 

. 

 

 ..  رفتم ینقاش یتابلو طرف به کردم باز رو اتاق در
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  رفتن باال ناخودآگاه دستم یانگشتا

 .....کردن حرکت شده رنگ صورت یرو نرم

 !! ؟ رو نبودنش  کنم تحمل تونستمینم که بود آورده سرم ییبال چه زن نیا

 

  خواست رنگ و تابلو ازم روز هی ادمهی

 بغل همو سخت که یدرحال رو خودش و من خندان ریتصو کردیم حبس نجایا رو خودش که ییروزها تمام

 !  دیکشیم میبود کرده

 

 !! دونستمینم من و بود فیلط احساسات از پر ساله ۱۸ دختر اون

 .... دمیکش یآه

 !  دادم هیتک وارید به رو سرم

 

 ...! افتادم ادشی بازم..... یلعنت

 

•○●●○• 

 

  کرد زونمیآو رو خودش لبخند با لوین

 

 ! یاومد باهام که یمرس:+ 

 

 !بود؟ لوس نقدریا چرا ، زدم یپوزخند

  مهرداد رضا و یزمان برفا دنید با

  گفتم کالفه

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 !ادیم نمیا یبود نگفته -:

 

  گفت یناراحت با گمیم رو یک دیفهم

 

  انیم ایلیخ گفتم بهت من یول:+ 

 ! ارمیب جونم برفا شوهر اسم دیبا دونستمینم ،

 

  گفتم یخوب یلیخ ، حوصله یب

  افتاد رضا به نگاهم دوباره

  دونهیم زایچ یلیخ دونستمیم

 ! بود کرده سکوت یول

 

  بودن هم یبرازنده دوتا نیا...  بود شده بایز رنگ قرمز شب لباس اون یتو برفا

 

  کردن سالم محترمانه دنیرس که ما به

 دادم رو سالمشون جواب

 ! ندارن شراب بودم شده متوجه برداشتم یجام و

 ! شدم قانع آلبالو شربت همون به پس

 

 ... ! انداختم وارید یرو یها ینقاش به ینگاه...  میستادیا ها زیم از یکی کنار رضا و برفا همراه

  کرد جلب رو نظرم دور از یریتصو

 

 شده پخش هوا یتو رنگش یمشک یموها که بود یزن ینقاش تابلو.  رفتم تابلو سمت به و شدم جدا جمع از

 ! بود
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 ! بود یاکننده رهیخ یچشما ریتصو یبعد یتابلو

 

 ! بود آشنا برام ها چشم نیا چقدر

  رنگ یمشک یچشما

  بود گهید چشم دو تر نییپا یکم

  کردم نگاه ریتصو به تعجب با

 

 ! بود نایآو یهاچشم نیا نداشت امکان

  دنید با انداختم اطراف به ینگاه

  داشتیبرم قدم یمرد کنار یطناز با که یزن

  زن خاطر به نه....  اومد بند نفسم

 ! کنارش مرد خاطر به

 

 !  بودن نایآو و نیرام شدینم باورم

 !! ؟؟ کردنیم کاریچ نجایا

 

 ...  نبود زنده نیرام االن بود شیپ سال ۳ اگه مطمعنم

 !  نداشت برام یفرق االن یول

 

  برگشتم تابلو سمت به دوباره و زدم شدشون قفل یدستها به یپوزخند

 

  کردمیم نگاه نایآو یچشما به دقت با

 ! ؟ بود نیرام و اون مال نجایا یعنی
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  اومدم خودم به خدمتکار یصدا دنیشن با

 

  برگشتم طرفش به

 

 ! ؟ نیندار لیم یزیچ آقا:+  خدمتکار

 

 !  نمیبب رو نقاش خوامیم شهیم اگه فقط..  نه -:

 

 !  انیم االن آقا و خانم -: زد یلبخند

 

  دادم دستش به رو وانمیل و دادم تکون یسر

 

 !  ها ینقاش  یبررس به کردم شروع قدت به ، شد دور ازم یوقت

 

 !  بودن یجالب یها تابلو

 

  بود سال ۳ که یدختر رخ مین از ییتابلو دنید با

  کردم رو و ریز خاطرش به رو تهران تمام

  بود خودش!!  دیبر نفسم

 !  من یرنگ چشم

 !  من آذار

 !  باشه دهیکش اونو یچهره یخارج نقاش هی شدینم باورم

 

 !  دمیدیم رو نقاش اون حتما دیبا من
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  کردیم درخواست که یکس یصدا با

  وندنیبپ جمعمون به ییکسا

 .....!!! برگشتم ها پله طرف به و اومدم خودم به

 

  یمشک شب لباس که یکس..  کنم باور نمیبیم که رو یزیچ تونستمینم

  لخت یها بازو و سرشونه با

 !  باشه من آذار  بودن کرده احاطه رو دورش موهاش و   بود دهیپوش

 

  برداشتم جلو به یقدم ناباور

  شدش حلقه دست یمتوجه که

  شدم شیکنار مرد یبازو دور

 

 !!! ؟؟ بود خبر چه نجایا

 

 !  کرد رو و ریز رو دلم رشینظ یب لبخند

 ! ؟؟ گرفته رو مرد اون دست چرا

 ! ؟؟ چرا

 ! ؟؟ نبود من مال کرده شیآرا یچشما با پوش یمشک زن نیا مگه

 

 !!! ؟؟ کردیم کاریچ مرد اون دست یتو دستش پس

 

  اومدم خودم به بازوم شدن گرفته با
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  گفت متعجب لوین

 

 ! ؟ نقاشن دوتا نیا ، من یخدا:+ 

 

  باشم مسلط خودم به کردم یسع 

 !منه یزندگ تمام زن نیا دیفهمیم دینبا لوین

 

 !! ؟ شدیم مگه یول

 

  اومدیم نییپا ها پله از چشمام مقابل ییبایز و ظرافت تمام با که یزن

 !  بود کرده حرومم رو خوراک و خواب سال ۳

 

 !  کردیم دنبال اونو فقط چشمام مدت تمام

 .... زدنیم دست تیجمع

  بود گرفته اوج ها صدا و سر

 

 ...!  بود پوشم یمشک زن به امتوجه تمام من اما

 

 !  داشتیبرم قدم آروم

  بود شده بزرگتر

 !  بود شده ترخانم

 

 نگاهم به نگاهش شدن قفل با

  شدن تند نفسام
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 ! سوختنه درحال امنهیس چپ سمت ، کردمیم احساس

 

 !  شد صحبت مشغول برفا و رضا با و گرفت چشم من از تفاوت یب اون اما

 

 !! ؟ گذشت من از تفاوت یب ینطوریا که شناختینم منو اون ، شدینم باورم

 

  اومدم خودم به دستم شدن دهیکش با

  بود زدن حرف مشغول لبخند با لوین

 !! ؟ دمیشنینم من که زدیم حرف داشت یک از

 

 !  کنارشون میبر ایب آذربد:+ لوین

 

 !  بدم دست از کینزد از رو دنشید خواستمینم ، شدم قدم هم باهاش

 

  شدمیم کترینزد بهش که قدم هر با

 !  رفتیم باال رفته رفته بدنم یدما...  کردیم دایپ انیجر هامرگ یتو یشتریبخون

 

  کرد یمعرف رو خودش و کرد سالم عیسر لوین ، میوستیپ که جمعشون به

 

  شدیم مگه یول ، باشم یعاد خواستمیم

 !!!؟؟ یباش یعاد ینیبیم رو اتگمشده یوقت

 

  باشم یعاد که کردم رو تالشم تمام
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  کردم دراز سمتش به رو دستم

  بودم زده زُل چشماش به یوقت

  گفتم

 

 ! نمتیبیم دوباره خوشحالم ، سالم -:

 

 !  گرفت شیآت بدنم ، گرفت یجا انگشتام نیب که فشیلط و نرم دست

 

  گفت و زد یرینظ یب لبخند

 

 !  نمتیبیم که خوشحالم منم ، سالم -:

 

  کرد رهاش و فشرد رو دستم آروم

  گفت و کرد حلقه شیکنار مرد یبازو دور رو دستش

 

 !لوفرجونین یخاله پسر ، هستن یشاه آذربد شونیا یمیج -:

 

 !!! لو؟ین یخالهپسر فقط

 !بودم خودش سابق یمعشوقه ، بودم خواهرش سابق شوهر من ، آره خوب

 

  گفت یفارس به یسخت به و فشرد رو دستم یگرم با یبیعج طرز به یمیج

 

 !شد حالخوش ، من:+ 
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 ...  زدم بهش یکیکوچ لبخند

  شد شروع ها ینقاش یدرباره بحث

 !  نبود یجالب بحث که من یبرا ،

 !  بود جالب من یبرا دینوشیم رو شیدنینوش یگاه و دیخندیم که یزن فقط

 

 .... انیم ماسمت به نیرام همراه نایآو شدم متوجه که بودم سمیتند یتماشا درحال

 .... برگردوند خودش سمت به اونو و گرفت رو بازوش نرمش بدون آذار به دنیرس محض به نایآو

  گفت یآروم یصدا یول حرص با

 

 !  ذاشتمینم پامم وقت چیه ، توئه مال نجایا دونستمیم اگه:+ 

 

  گفت یآروم لحن با آذار

 

 ندارم قصد  نباش، سابقت شوهر و شوهرت نگران درضمن ، بشه ختهیر دور هانهیک خواستمیم فقط من -:

 ...  بشم وارد فتونیکث و نفرت یچرخه به بازم

 

  کرد بغل رو آذار پشت از یمیج که برداشتم جلو به یقدم

  گفت و یمیج سمت به برگشت آذار

 

 !! ؟؟؟ هیچ نظرت ، بره نیب از نفرت نیا دارم دوست گهید!  میراض میزندگ از واقعا و نایآو کردم ازدواج من -:

 

  گفت پوزخند با نایآو

 

 !!! ؟؟ دتهیجد ینقشه نمیا دونمینم یکنیم فکر ، هرگز:+ 
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 !! ؟ دمیشنیم اشتباه داشتم

 !!!  ایخدا!!! ؟؟ کرده ازدواج

 تا و داشتمیم نگهش گوشه هی ، کردمیم دورش جمع از و گرفتمیم رو دستش ای دادمیم ادامه سکوتم به دیبا

 !! ؟؟ کردمیم کاریچ دیبا!! ؟؟ دمیکشیم داد سرش تونستمیم

 

 ما به رو خودش عیسر یابچه دختر همراه یخدمتکار که گذاشتم جلو به یقدم و زدم کنار رو لوین دست

  رسوند

  گفت و داد آذار دست به روبچه دختر

 

 !!  خواستیم رو مامانش...  شنینم آروم ، خانم:+ 

 

 !!! ؟؟ بچه نیا اما باشه دروغ ازدواجش بودم دواریام!  شدن سرد چشمام ، شد یخال ذهنم و

 !؟ گرفتیم آروم گهید یکی بغل یتو اون و مردمیم شیدور از داشتم سال ۳ من

 

 "آذار"

 

  رفتیم شیپ خوب داشت زیچهمه

  خوردیم حرص داشت نایآو ،

 ... بود حسرت از پر نیرام و

 

  نمیبب اونو و برگردم تونستمینم....  بود کرده سکوت اهامیرو مرد وسط نیا اما

 

 !  من یکوچولو دختر ، گرفت آروم بغلم یتو لورن
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  گفت گوشم ریز یمهربون با یمیج

 !  رحم.. یب:+ 

 

 !  شد سرم پشت یزده ماتم نگاه قفل نگاهم که برگشتم ، یمیج طرف به برگشتن یبهانه به زدم لبخند

 

 !  "متاسفم" ، کردم زمزنه دلم ته از

 

 !  بود روح یب یبیعج طرز به نگاهش

 !  شده شوکه یلیخ دونستمیم

 ... رفت یخروج سمت به و گرفت من از نگاه اما

 

 !  بدم رییتغ دارم بچه دختر هی و کردم ازدواج که رو قتیحق نیا تونستمینم واقعا من

 

  نایآو سمت به برگشتم و دادم یمیج دست به رو لورن

 

 !  نمتینب وقت چیه گهید بهتره ، یکنینم قبول که حاال -:

 

  گرفت رو نیرام دست و زد یپوزخند

 ! نمینب تورو وقت چیه من بهتره:+ 

 

  شد دور جمع از و کرد یخواه معذرت لوفرین که کردم بغل رو لورن دوباره ، شدن دور که ما از

 

 !  شد کباب براش دلم که من خدا یوا! ؟ نشیدید:+  گفت عیسر برفا

 



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

  زد برفا به یآروم تشر رضا

  گفتم ینیغمگ لبخند با

 

 تونمینم و دارم دوست رو یمیج واقعا من ، کنم پنهان رو قتیحق نیا تونمینم واقعا من یول ، دمید -:

 !  کنم انکار میزندگ یتو رو بودنش

 

  گفت ینیغمگ یصدا با رضا

 

 من!  یبرگشت اتبچه و شوهر با تو حاال و گشته تو دنبال سال ۳ مدت به اون یول ، بگم نویا دینبا دونمیم:+ 

 !  نمیبب رو شکستش تونستم مردم

 

  گفت یسیانگل به یمیج که دمیکش یقیعم نفس ، نکنم هیگر که بودم کرده کنترل رو خودم یسخت به

 

 !  عاشقه واقعا مرد اون!  بخشهیم تورو اون ، نباش نگران:+ 

 

  کرد بغل رو لورن منو و زد امقهیشق به یکوتاه یبوسه ، زدم بهش یلبخند

 ...  کردیم آرومم آغوشش ،

 

 ! کردیم معجره مرد نیا

 

°•○●●○•°°•○●●○•° 

 

  گفتم و دادم برفا دست به رو لورن

 

  ازش ندارم یخبر گهید زد بشیغ یمهمون یتو که شیپ شب ۲ از -:
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 !  کجاست دونستمیم کاش

 

  گفت درجوابم و زد لورن یگونه به یمحکم یبوسه برفا

 

  ببنده قرارداد باهاش ایآر قراره فردا:+ 

 !  بده آمارشو بهت بخواه ازش هست هم سما ،

 

 ! ؟ کرد تباه رو میزندگ که یآرمان همون! ؟ آرمان برادر ، میبچگ دوران دوست! ؟ ایآر

 !!!  نه

 دکتر هی زبون از چه آرمان زبون از چه دیفهمیم بالخره اون هرحال به ، باشه بوده آرمان ریتقص نکنم فکر

 !  گهید

 

 یمیج دوارمیام فقط ؛  هست منم شرکت اون حال هر به قرارداد یبرا برم خودم بهترِ ، خوامینم نه -:

 !  باشه نداشته یمشکل

 

  گفت ینگران با برفا

 

 جشن هی تولدش واسه بهتره شده ساله ۱ لورن که حاال!  شده تر سرحال یلیخ من نظر به! ؟ خوبه حالش:+ 

 !  بشه عوض هم یمیج یهیروح که یریبگ دوستانه

 

 !  کنم جمع رو همه تولد هی یبهانه به تونمیم ، بودم موافق باهاش

 !  کنم یدگیرس هامشرکت یکارها به خودم مایمستق بود بهتر ، باخانوادم اونم رانیا بودم برگشته که حاال

 

  کرد دراز طرفم به رو دستش لورن
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  ما..ما:+ 

 

 ...!  شمیپ ایب! ؟ یمامان جانم -: زدم یلبخند

 

 !  نشست امشونه یرو یکس دست که گرفتم آغوشم یتو رو لورن

  گفت یسیانگل به یمیج

 

 ! ؟ رهیادبگی یفارس ستین بهتر ، بزنه حرف رهیگیم ادی داره دخترم:+ 

 

  شد محو لبخندم

 

 خونه یتو خودم...  بده دست از رو شیپدر زبان ادگرفتنی لذت خوامینم ، میگردیبرم گهید دوماه ما!  نه -:

  دمیم ادشی یفارس

 

  زدم دماغش به یا بوسه همزمان

 

 ! ؟ جان مامان نه مگه -:

 

  کرد حلقه امشونه دور رو دستش و انداخت مبل یرو کنارم رو خودش یمیج ، دیخند لذت با لورن

 ... دادم هیتک بهش رو سرم

 

 !  بود من دیجد یخانواده نیا

 ! بدم دستش از خواستمینم من و
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  انداختم برفا یچشما به ینگاه

 ! خوشحاله واسم دونستمیم ، زدیم برق چشماش

 ! گرفتم یمیج وجود از ، آذربد از بعد رو آرامش من

 ! میبزن حرف سهامم درمورد خوامیم سما و ایآر به نطورمیهم ، ادیب بزن زنگ رضا به برفا -:

 

 ! دمیم خبر االن نیهم باشه:+ 

 

  گفت یآروم به یمیج برفا شدن بلند با 

 

 ! ؟ زمیعز:+ 

 

  برگشتم سمتش به

 !؟ جانم -:

 

 !  کرده خرج رو عمرش از سال ۳ چرا بدونه داره ازین مرد اون! ؟ یبزن حرف باهاش یخواینم:+ 

 

 ! ؟ گفتیم رو آذربد

 ! ؟ بود میزندگ تمام که یکس همون

 !  بود خواهد و هست نه! ؟ بود

 ! عاشقشم وار وونهید هنوزم من

 

  مادرم هی من حاال!  شده زخمش جادیا باعث که میکس من!  نه -:

 !مونمیم وفادار بهت و!  بستم عهد تو با من!  باشم اون فکر به تونمینم
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 ! دونستیم رو زیچ همه که بود خوب چقدر ، کاشت میشانیپ یرو یابوسه و زد یلبخند

 ! شدم آشنا یمیج با غربت یتو که بودم شانسخوش من چقدر و

 

!  شدم هیترک خاک وارد یقانون صورت به مرز قیطر از یبدبخت تمام با یوقت شیپ سال سه به دیکش پر ذهنم

 ! رفتم ورکیوین سمت به اون از بعد و

  شدم آشنا یمیج با بار یتو یوقت

 !یباش دور عشقت از اگه یحت ، باشه داشته ادامه تونهیم یزندگ دمیفهم
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 "قبلسال۳بک؛فلش"

 "آذار"

 

  ، انداختم بار یتو مردم به ینگاه

 چرخوندم زیم یرو رو مشروبم وانیل

  نشست کنارم یکس که

  انداختم کنارم مرد به ینگاه مین

  گفت و زد یلبخند

 

 !  شدن مست واسه زوده یلیخ ، جوان یبانو:+ 

 

 گفتم ، دمیکش سر رو وانمیل یمحتوا کل و زدم بهش یپوزخند

 

 ! یلعنت نیا به دارم ازین کردنش فراموش یبرا -:
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 دوست رو تو اگه اون!  کردنه یزندگ راهش!  یکنینم فراموشش نیا از یبطر تا ۵ با یحت مطمعنم من:+ 

 ! نهیبب هاتوخنده بازم تا یکن یزندگ تو داره دوست اون!  یبزن صدمه خودت به تو ستین یراض باشه داشته

 

 ! بود یقشنگ یحرفا ، کردم نگاش گنگ

 ! من واسه نه یول

 

  گفتم حوصله یب

 

 ! بکشم ینقاش برم خوامیم -:

 

  زد یلبخند

 

 ! کنمیم تیهمراه:+ 

 

  بود یمیج و من ییآشنا شروع نیا و

 ! کالج نقاش پسر نیتر استعداد با

 ! گذشت یمیج کنار میزندگ یروزها از سال ۳ تمام

 ! بود ونیمد بهش من و

 ! بودم ونشیمد رو االنم یها تیموقع و خوب حال من

 ! همسرش شدم پس

 ! دوستش شدم

 ! اشبچه مادر شدم

 ! همدمش شدم

 ! مونمیم و بودم کنارش سختش یروزها منم ، بود کنارم سخت یروزها
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 ! داشتم دوست رو یمیج من

  داشت فرق ، داشتنم دوست جنس اما

 ! بود قیرف هی من یواسه یمیج

 !  شوهر هی نه

 ! بود داداش هی واسم

 !امگذشته سال ۳ مرد به ؛ کردمیم افتخار بهش من و

 

  "حال"

 

  اومدم رونیب گذشته از آغوشم از لورن شدن دهیکش با

  سمت به و برداشت رو لورن یمیج

 ! رفت اطیح

 

 . رفتم خواب اتاق سمت به پس ، ها بچه اومدن تا کردمیم استراحت یکم بود بهتر

. 

. 

. 

. 

 

  شدم بلند و دادم دستش رو لورن عروسک ، اومدیم بهم شلوارم و کت

 ! گشتمیبرم اتاق به بود بهتر

 !  باشن دهیرس االن تا کنم فکر

  رفتم کنفرانس اتاق سمت به خودم و  بمونه لورن کنار خواستم برفا از
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  دمیکش کوتاهم یروسر به یدست

  کردم باز رو اتاق در آروم

  شدم دستپاچه یکم برگشتن طرفم به هوی که آدم همه اون دنید با

  یشلوار و کت مرد همه اون نیب

 ! افتاد امگذشته سال ۳ زندانبان به نگاهم

  باشم مسلط خودم به کردم یسع

  بستم و اتاق در و کردم سالم

  ستادمیا کنارش و رفتم خودم یصندل سمت به

  گفتم بود اومده کجا از دونمینم که یبنفس اعتماد با

 

 . شرکت سهامداران از یکی هستم شمس آذار -:

 

  گفت حرفم دنبال به عیسر ایآر

 

 ! دارن اریدراخت رو سهام از درصد ۵۰ شونیا:+ 

 

 متعارف و یعاد یهاحرف زدن از بعد

 پس برسونم رو خودم قرارداد واسه نتونستم متاسفانه...   کنه شروع خواستم ایآر از و نشستم یصندل یرو

 .. بود رومروبه درست انداختم بهش ینگاه....  بذارم کنفراس واسه رو آذربد با دارمید شدم مجبور

 

 !  دیفهم رو یزیچ شدینم صورتش از ، دادیم گوش ایآر به دقت با

  کرد ریگ غافل رو نگاهم و برگشت هوی

 ... زدم زُل بهش پررو ،
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 ! شد ساکن لبام یرو و دیچرخ صورتم یرو نگاهش

 ! شد دتریشد هاشاخم که گرفتم گاز رو لبم ناخودآگاه

 

  سپرد گوش ایآر به دوباره و گرفت ازم رو نگاهش

 ! بزنم حرف باهاش خواستیم دلم

 ! کنم فکر بهش تونستمینم و بودم متاهل زن هی من حاال اما

 و زن که یزمان تا بود داده قول یمیج به من و شدیم محسوب یمیج به انتیخ درموردش کردن فکر یحت

 ! بگذره سال ۱۰۰ اگه یحت بمونم وفادار بهش میشوهر

 !دونستیم خوب نویا یمیج و باشم نداشته دوست رو آذربد تونستمینم اما

 

  شدم بلند عیسر ، شد تمام کنفرانس که بود گذشته چقدر دونمینم

  زدمیم سر لورن به دیبا

 

  برداشتم قدم بودن برفا و لورن که یاتاق سمت به...  زدم رونیب اتاق از و کردم یخواه معذرت

 ! شدیم اکو سرم یتو کفشم یهاپاشنه یصدا

 

  گرفتم رو برفا یشماره عیسر ، کردم اخم بود یباز درحال تنها که لورن دنید با ، کردم باز رو اتاق در

 

 !؟ تنهاست را بچه نیا! ؟ تو ییکجا -:

 

 گفت شرمنده ییصدا با

 ..... یدونیم خوب میکرد یطونیش یکم و اومد رضا آخه گذاشتم، تنهاش شهینم هم قهیدق ۱۰ خدا به:+ 

 

 !یبا ، دمیفهم خوب یلیخ -:  دمیخند زیر
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 !یبا:+  دیخند

 

  زدم زانو لورن کنار

 !؟ چطوره مامان خوشگل -:

 

  گفت و کرد بلند رو دستاش لورن

 

  ما..ما:+ 

 

 ! شدم بلند و گرفتم بغلش عیسر

 

  اتاق در یصدا دنیشن با

  زدم لورن یگونه به یابوسه

 

 .....!ییبابا! اومده؟ یک نیبب -:

 

  در سمت به برگشتم حرفم دنبال به

  برداشتم عقب به یقدم شُکه آذربد دنید با ،

  باشم مسلط خودم به کردم یسع

  گفتم یتفاوت یب با

 

 ! ؟ یکنیم کاریچ نجایا -:
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  برداشت قدم سمتم به و بست رو اتاق در

  کرد نگاه بهش دقت به و دیکش رونیب آغوشم از رو لورن ، ستادیا میقدم دو

  دیکش بو و بست رو چشماش بعد یکم

 

  گفت و دوخت من به رو نگاهش ، زد اشگونه به یابوسه

 

 ! رز یبو!  دهیم رو تو یبو یول ستین تو هیشب -:

 

 نیا که یدرحال! ؟ زدیم رو حرف نیا احساس بدون ینطوریا که بود آذربد نیا ، خورد یدیشد تکون قلبم

 ! باشه؟ احساس از سرشار دیبا حرف

 

  دادم رونیب شدت به رو نفسم

 

 !  بده رو لورن ، برم خوامیم -:

 

 ... گذاشت عروسکاش انیم نیزم یرو باز رو لورن و زد دور منو

 

  رسوند من به رو خودش بلند قدم هی با ، من طرف به برگشت

  باالگرفتم صورتش دنید یبرا رو سرم

  بودم زده زل چشماش به ، شدیم پخش صورتم رو داغش یهانفس

 !  دیکش سرم از رو میروسر حرکت هی با که

 .... کرد باز رو سرم یرهیگ و برد دست که ، دمیکش ینیه متعجب

 !   شدن پخش دورم لجوجانه و شدن آزاد بلندم یموها

 ... آورد کینزد رو سرش
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  گذاشت گردنم و موها نیب رو سرش

 ! بشن تند نفسهام شد باعث دارش خش یصدا ،

 

  و فشرد خودش به منو نشست کمرم یرو و اومد باال راستش دست! بود شده تنگ تن نیا یبرا دلم -:آذربد

 داد ادامه و زد چنگ رو پام ران باال ییجا چپش دست

 

 !منه مال زتیچهمه بودم گفته بهت -:

 ! بود ما یبچه ، بچه دختر اون االن یکردینم فرار شیپ سال ۳ اگه

 ! مادرش تو و منم پدرش که یابچه

 

  کردم زمزمه یسخت به ، شد هام هیر وارد تنش عطر که دمیکش یقیعم نفس

 

 ! ریبگ فاصله ازم -:

  کرد نگاه چشمام به ، کرد بلند یکم رو سرش

  بود شده گرمم ، بود شده کم هوا

 ! گرفتیم شیآت داشت تنم

 

 ! گرفت لبام از یمحکم کام و نشست لبام یرو لباش که بودم چشماش محو

 

 ! ؟ دیبوسیم منو داشت ، شد گشاد تعجب از چشمام

 تیحما کوه اون به من! ؟ شدیم یچ یمیج به قولم اما ،  کردمیم شیهمراه منم خواستیم دلم چقدر ایخدا

 ! بودم داده قول
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  دادم هُل رو آذربد توانم تمام با که دیرس کجا از زور اون دونمینم

  رفت عقب و شد جدا ازم نداشت رو انتظارش چون

  کردینم منتقل بهم رو یحس چیه چشماش

  گفتم بغض با

 

 ! ؟ یفهمیم!  یلعنت دارم شوهر من -:

 

  زد یپوزخند

 

 ! خودت خواهر ، داشتم زن منم -:

  یوقت یبردیم لذت یجور چه ادتهی

 ! ؟ یبود آغوشم یتو

 

  گفت آروم و شد کینزد بهم دوباره

 

 منتظر! ...  کنه نوازش رو تنت من جز یکس!  ببره لذت ازت من جز یکس اگه زنمیم شتیآت گفتم بهت -:

 ! باش

 

 ! کرد ترک رو اتاق سرعت به و زد لبام به یابوسه دوباره که زدم صدا رو اسمش ناالن

  زدم رونیب شرکت از لشیوسا کردن جمع بدون کردم بغل رو لورن و کردم سرم رو میروسر عیسر

 ! یمیج شیپ گشتمیبرم دیبا من ، خونه به گشتمیبرم دیبا من

 

. 

. 
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 !  دیترک بغضم بود نشسته مبل یرو شلوار و کت با که یمیج دنید و خونه به شدنم وارد محض به

  کرد پر رو خونه یفضا امهیگر بلند یصدا 

  اومد طرفم به و شد بلند عیسر یمیج

  نداشتم رو لورن وزن تحمل بود شده چم دونمینم

  گرفت ازم رو لورن یمیج

  زدم زار و افتادم نیزم یرو جا همون

 

  و بود دهیترس امهیگر یصدا با لورن

 ..... کردیم هیگر

 

  برد خدمتکار رو لورن تا گذشت یکم

  کردیم نوازش رو موهام که یدرحال دیکش آغوشش یتو منو یمیج

  گفت

 

 !!؟ شده یچ! ؟ من دلبر شده یچ:+ 

 

 ! بود من یهیگر یصدا شدن بلندتر لحظه اون در جوابش

  زدم کتش یلبه به یچنگ

  زدم زل چشماش به و کردم بلند رو سرم

  دمینال یناتوان با

 

 ! دیبوس منو اون!  دیبوس منو -:

 ...  اون یمیج داره دوستم هنوز
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 !  بودم داده قول تو به.... من

 !  رهیبگ انتقام ازم خوادیم!  مهیزندگ تمومه یلعنت اون!!  تونمینم یول

 ......م..من....  منو خوادیم

 

 ! شد یچ دمینفهم و رفت جیگ سرم ، شد خفه گلوم ته صدام

. 

. 

. 

. 

. 

 

 ! بود رنگ دیسف سقف به نگاهم ، کردم باز رو چشمام

  انداختم اطراف به ینگاه

 ! بود یمیج و من مشترک اتاق

 

 ! بود شده شب....  افتاد ها ستاره به منگاه!  شدم پهلو به و دمیکش یآه

 

°•○●●○•° 

  فشرد رو دستم یمهربون با یمیج 

 . یکن فراموشش یستین مجبور تو:+ 

 به خوامینم هیکاف برام یامبچه مادر که نیهم گفتم بهت که من یباش اون با یتونیم یول سخته دونمیم

 !  یباش دور عشقت از من خاطر

 

 ! ؟ کردمیم کاریچ دیبا یمهربون از حجم نیا با من ایخدا ، زدم یتلخ لبخند
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 به یول ستین گهید یوشوهرازن مثل ما دل درسته..  دادم تاوانشم و کردم انتیخ بار هی من ، یمیج نه -:

 !  ندارم رو گهید تاوان هی تحمل من!  باشم وفادار بهت دیبا من و یشوهرم تو هرحال

 

  زد امقهیشق به یابوسه

  ورکیوین برگردم دیبا زد زنگ دکتر:+ 

 . ستین پرواز گهید یهفته تا

 

 . ایریبگ طیبل منم واسه! ؟ اومده شیپ یمشکل! ؟ گفت یچ دکتر! ؟ یچ یعنی -: گفتم ینگران با

 

 !  بمون پس یبمون نجایا ماه دو قراره تو.  دلبرم ستین یمهم زیچ:+  گفت خودش خاص لبخند با

 

  گفتم یلجباز با

 

 کاریچ من بشه تکرار روزید یبوسه بازم اگه باشم تو بدون نجایا ترسمیم من دوم ، ذارمینم تنهات من اوال -:

 !  رمیبگ خودمو یجلو تونمینم نباریا مطمعنم! ؟ کنم

  بدم بیترت یمهمون هی چطوره اصال

 ! ؟؟ لورن تولد مناسبت به

 ! تولدشه فردا پس که یدونیم

 ؟!؟ هیچ نظرت هوم! ؟ میبرگرد میخوایم میگیم همه به یمهمون یتو

 

  گرفت آغوشش یتو منو

 

 !  فکراتم نیهم عاشق:+ 
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  زدم اشنهیس به یابوسه

 

 !تمیفکرایب عاشق منم -:

 

 . باشه بلند نقدریهم اش خنده یصدا شهیهم کاش ، دیخند بلند

 

  کنارمون رضا و برفا نشستن با

 .. رهیبگ رو اشخنده یجلو کرد یسع یمیج

 

  گفت خنده با رضا

 

 ! ؟ خندهیم نقدریا که یگفت بچه نیا به یچ:+ 

 

  گفتم یتخس با

 ! خندهیم یالک خودش مردگنده ، نگفتم یزیچ من -:

 

  زد یچشمک برفا

 

 !  یپروند یزیچ هی مطمعنم:+ 

 

  گفتم و دمیخند

 

 !  ستنین سما و ایآر گمیم -:
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 !  بسازه ایآر با خوادیم یچطور سما نیا دونمینم من!  رنیگیم یعروس هفته آخر ، خونه دنبال رفتن:+  برفا

 

  گفتم خنده با

 

 ! ؟ یساخت رضا با یچجور تو -:

 

  گفت و کرد پرت طرفم به رو یکاغذ دستمال رضا

 

 ! ؟ سازهیم تو با یچطور بدبخت یمیج:+ 

 

  گفتم یلودگ با و دمیخند بلند

 

 !  سازمیم ک منم نیا داداش واال -:

 

 ... میگیم یچ بفهمه تونهینم ادیز دونستمیم کردیم نگاه مارو گنگ یمیج

 

 ! یسیانگل به دادم حیتوض واسش پس

 

°•○●●○•° 

 

  گفت ینگران با برفا

 

 !  ارهیب خودش با رو آذربد خوادیم لوین کنم فکر:+ 
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 !  نمشیبب بتونم من تا شه راههم باهاش کردمیم خدا خدا دلمته

  گفتم تفاوت یب حال نیا با اما

 !؟ کو نصرت یراست! ؟ داره یمشکل مگه ، ادیب -:

 

  گفت حوصله یب برفا

 

 !  کشهیم طول یکم نهیسنگ کارش شوهرش ادیم داره! هیچ مشکلش خوت جون آره:+ 

 

 ! شوهرش؟ ونهیکام یراننده هنوز -:

 

 . دنیرس مهمونا نصف میبر ایب ، آره:+ 

 

  گذاشتم قدم سالن به و برداشتم خدمتکار همراه رو شربت ینیس

 !  نهیبچ اونارو خواستم خدمتکار از و گذاشتم یدنینوش مخصوص زیم یرو رو ینیس لبخند با

 

  زدیم حرف یمیج با داشت که آذربد دنید با برگشتم مهمونا سمت به

 !  شد گشاد تعجب از چشمام

 

 ... برداشتم قدم سمتشون به عیسر

  گفتم و کردم سالم دمیرس که بهشون

 

 !  نیاومدخوش -:

 

  گفت و شد دتریشد هاشاخم ، شد ثابت امنهیس خط یرو و انداخت بدنم تمام به ینگاه
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 !  ممنونم -:

 

 رو طرفش هی موهامم!  بود باز یلیخ اشنهیس که ، بودم دهیپوش یتور یهانیآست با بلند یمشکل لباس

 هردو یگوشه که داشت یادیز شیآرا چشمام!  بودم کرده جمع یاستاره یها ریموگ با و بودم کرده جمع

 !  بود ستاره یتعداد چشمم

 

  گرفتم آذربد از چشم امشونه یرو یمیج دست نشستن با

 

 تو یدستا به که دارن ینقاش هی یشاه یآقا ظاهرا ، میزدیم حرف ینقاش درمورد میداشت دلبرم:+  یمیج

 !  شده دهیکش

 

 !! ؟؟ ینقاش ، کردم فکر یکم

  کردم نگاه چشماش به عیسر ، بودم دهیکش که یادونفره ینقاش یادآوری با

 !! ؟ بودم عاجز درکش از چرا

 ! ؟ بود یچ هدفش

 

 !؟ یدار رو ینقاش هنوز!  من یخدا اوه -: گفتم لبخند با

 

  گفت یبدجنس با آذربد

 

 !  یدیکش یجالب ریتصو آخه ، آره -:

 

  گفتم بودم زده زل چشماش به مایمستق که یدرحال میبدجنس تمام با منم
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 بهش نشد که بودم دهیکش تولدش یبرا ، داشتم رابطه یشاه یباآقا من که هیوقت مال ینقاش نیا یمیج -:

 . بدم

 

  کرد حلقه امشونه دور رو دستش یمهربون با یمیج

 !  یبکش خاص ینقاش هی منم یبرا دیبا دلبرم اوه:+ 

 

 !  دادنیم نشون یخوب به رو یسردرگم آذربد یچشما

  زدم بهش یلبخند

 

 !  زمیعز حتما -:

 

  گفتم و گرفتم فاصله ازشون یکم حرفم دنبال به

 

 !  فعال هیبق شیپ برم من -:

 

 .. برداشتم قدم لوفرین و برفا سمت به عیسر ، کردم پشت بهشون

 

  گفت لوفرین که بودم برفا با زدن حرف درحال

 ! ؟ کجاست لورن:+ 

 

 .  ارمشیب برم من!  خدمتکار دست دادمش خدا یوا -: گفتمخنده با

 

  کردم باز رو اتاق در و رفتم باال هاپله از

  بود لورن با یباز درحال خدمتکار
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  دیخند من دنید با لورن

  زدم اشگونه به یا بوسه و گرفتمش خدمتکار آغوش از

 

 ...  اومدم نییپا هاپله از آروم

  گفت بلند عیسر برفا ما دنید با

 

 ! عروسک مبارک تولدت:+ 

 

 ... تولد هی تا بود یدورهم هی شتریب یمهمون نیا ، زدن دست همه دنبالش به

 !  دونستینم یزیچ تولد از و بود بچه هنوز لورن

 ... دادم برفا دست به رو لورن

  دیمال رو گردنش یکم دستش با

 !  کردیم تشیاذ پُفش لباس کنم فکر

 

 ... شد سالن وارد کشیک همراه خدمتکار و شد گذاشته مخصوصش یصندل یرو لورن

 ...  گرفت باال سروصداها

 !  شدینم پاک یمیج و من یلبها یرو از لبخند

 

 ! بود یمیج و من لبخند لیدل دختر نیا

 

 "آذربد"

 

 بودم اونجا دینبا من االن چرا!  بود شده نفرت و نهیک از پر دلم ، کردیم ینیسنگ امنهیس چپ سمت یزیچ

 !! ؟ بچه اون پدر عنوان به
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 ... بود پدرشهیشب تینهایب که یابچه

 

 ! ؟ نذار تنهام گفتم بهش چندبار! ؟ دمیدیم هاشو یخوش! ؟ کردمیم کاریچ داشتم

 ! ؟ دخترش تولد بودم اومده! ؟ یچ حاال یول

 

 ! ؟ شدیم مگه یول شدیم فراموش دیبا

 یظرف با همه حاال و شد تموم یجورچه تولد دمینفهم که بودم خودم افکار غرق نقدریا دمیکش یقیعم نفس

 !  بودن صحبت درحال دستشون یتو

 

  زد ضربه وانشیل به دوبار دستش قاشق با آذار که دادم تکون یسرکالفه

  برگشتن سمتش به همه

  گفت رساش و بایز یصدا با

 

 میتصم ما...  نبود لورن تولد خاطر به تنها یمهمون نیا!  نیرفتیپذ رو ما دعوت که همتون از ممنونم -:

 .... ما ، ستین فراهم فعال رانیا به ما بازگشت امکان گهید متاسفانه و ورکیوین میبرگرد میگرفت

 

 

 !  بره خواستیم! ؟ گفتیم یچ داشت

 ! ؟ یچ من یول

 .. بودم شده جیگ شدت به!  بودم شده کَر ظاهرا دمیشنینم رو اطرافم یصدا

 

  کردم بلند رو سرم ، اومدم خودم به یدیشد تکون با که بودم زده زُل دستم یتو وانیل به چقدر دونمینم

  گفت ینگران با لوین
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 ! ؟ خوبه حالت تو:+ 

 

 ...  آره -:

 

 .. زدمیم حرف باهاش دیبا...  رفتیم باال ها پله از داشت لورن همراه آذار ، افتاد سرش پشت به نگاهم

 

 .. بگذره زمان تا موندم منتظر یکم

 

  هااتاق دنید با...  رفتم باال هاپله از یکس توجه جلب بدون و آروم

 !  رفتن اتاق کدوم دونستمینم

 

 طرفش به عیسر..  اومد رونیب لورن بدون آذار و شد باز ها اتاق از یکی در که برداشتم قدم راهرو به آروم

 ....  برداشتم قدم

 

 ... ستادیا سرجاش من دنید با

 

 !  دمشیکش خودم دنبال و گرفت رو دستش مچ

 

 ... بستم رو اتاق در...  داخل کردم پرت رو آذار و کردم باز رو اتاق نیآخر در

 ! کردم شکار رو لباش و دمشیکوب وارید به که کرد باز دهن دهیترس آذار

 

  دیرسینم من به زورش اما ، رهیبگ فاصله ازم کردیم یسع

 !  بودم اشتشنه چقدر من خدا آخ...  شد شُل دستاش که دمیمک رو نشییپالب

 ... زدم زبون رو باالش لب بالذت و دادم تاپ دهنش یتو رو زبونم
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 تر باال دستم آروم...  کردم نوازش رو راستش ینهیس و آوردم باال رو چپم دست دنبالش به دمیمک رو زبونش

 .. کردم لمس رو گردنش و اومدم

 

 لباش از رو لبام انگشت بند هی یفاصله به و کردم رها رو لباش!  بود شده تر شُل اما کردینم یهمراه هنوز

 !  زدیم نفس نفس شدت به...  کردم ثابت

  گفتم لذت و یدلتنگ از پر یلحن با

 

 !  باش من با!  هیعال ، لباتطعم -:

 !  من با

 

  گفت بغض از پر ییصدا با ، شد نگاهش قفل نگاهم

 

 !  کنم انتیخ خوامینم -:

 

 !  یکرد نکارویا بارم هی تو -: گفتم یلجباز با

 

 !  بدم تاوان خوامینم -:

 

  کردیم برخورد لبهاش به لبهام زدمیم حرف یوقت که یطور به ، شدم کشینزد شتریب

 

 !  میدیم تاوان هم با -:

 

 لبام تا ستادمیا شدم ثابت!  شد حلقه گردنم دور دستش و گذاشت لبام یرو رو لباش هوی اما کرد مکث یکم

  گرفت نمییپا لب از یگاز ، ببوسه رو

 !  دنشیبوس به کردم شروع منم که
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 ! بخشِ لذت گناه نیا طمع چقدر ایخدا

 به برد دست دمیمک رو گردنش و کردم رها رو لباش  افتاد که نیزم یرو کتم ، دراورد رو کتم و برد دست

  گرفتم رو دستش که  کرواتم سمت

 

 ! ؟ شهیم یچ یمهمون ، نه -:

 

  گفت شهوت از پر ییصدا با و آروم

 

 !  خوامیم رو لختتتن من درک به -:

 

 ! بود یعال یخوابهم هی نیا و ارهیدرب رو لباسم دادم اجازه و زدم یلبخند

 

 گذاشت کتم یرو و درآورد رو راهنمیپ

  دمیبوسیم رو گردنش که یدرحال

  دمیکش نییپا رو لباسش پیز پشت از

 ! افتاد رونیب هاشنهیس و افتاد نییپا دشیسف و لخت یهاشونه یرو از لباسش

 ! نبود؟ کیکوچ دهیم ریش که مادر هی یبرا

 !  بود شیپ سال ۳ که بود یااندازههمون

  انداختم یاگوشه رو شلوارم ، افتاد پام از که کرد باز رو شلوارم آذار

  زد برق چشمام دشیسف بدن دنید با افتاد، نییپا کامل لباسش که گرفتم فاصله ازش یکم

 ! بودم دلتنگش چقدر

 

 کرد حلقه امشونه دور رو دستش و انداخت کنار رو لباسش پاش با

 .... نییپا دمیکش آذارم شورت و دراوردم رو شورتم
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  گفت و کرد نوازش رو سرم یموها

 

 ! بود شده تنگ برات دلم -:

 

  آوردم باال رو چپش یپا و بردم دست

  میدیکش لذت سر از یآه هردومون داغشون برخورد با... رسوندم عضوش به رو قطورم و شده راست عضو

  گفت عیسر که فشردم بهش رو عضوم یکم

 

 !  نه -:

 

  کردم نگاه بهش متعجب

 داد ادامه که

 

 ! دارم درد ینطوریا!  میبکش دراز -:

 

 !  باشه داشته یدرد دینبا داشتن رابطه ستادهیا ، داره شوهر که یزن یبرا

 

  نفره هی تخت دنید با انداختم اتاق به ینگاه و دادم تکون یسر

 ! رفتم تخت طرف به و کردم بغل رو آذار

 

  گذاشتمش تخت یرو آروم

  تنش یرو شدم خم

 ... کردم شروع رو یطوالن یبوسه
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  بود شده سیخ آذار عضو ترشحات خاطر به که رو عضوم همزمان

 .... کردم واردش

 !  بود یسخت کار دادن فشار و بود تنگ یبیعج طرز به

 !  شد واردش یسخت به که دادم فشار یکم

 ... بود زده چنگ رو مالفه و زدیم نفس نفس آذار

  و کردم پخش صورتش یرو رو نفسم

  گفتم

 

 ! ؟ یاکبند نقدریا چرا -:

 

 غشیج یصدا تا گذاشتم لبش یرو رو لبم عیسر و کردم واردش رو بزرگم و قطور عضو حرفم دنبال به

 ... نره رونیب

 !  شد گم موهاش یال چشمش یگوشه از یاشکقطره

  گرفتم باال رو سرم و زدم لباش به یابوسه

 

 !  شد تموم ، زمیعز شد تموم -:

 

 ! آه.. !  یوا!  دارم.. درد -: دینال بغض با

 و کردنیم وارد فشار قطورم عضو به شدت با عضوش یهاچهیماه!  خودم دادن حرکت به کردم شروع آروم

 !  میباش داشته یتربخش لذت یرابطه بود شده باعث نیا

 !  بره ادشی درد و بشه تحرک شتریب تا هاشنهیس خوردن به کردم شروع

 ....  شد شروع لذتش سر از یهاآه و هاناله یصدا کمکم

 ! ؟ آذربد -:
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  گفتم و زدم هاشنهیس نیب یسیل

 ! ؟ جانم -:

 !  رو  لذت نیا طعم...  آه... بود رفته ادمی یلعنت -: دینال لذت با

 

  گفتمیم دیبا یول!  بود سخت خودمم یبرا ؛ ستین درست دونستمیم

  دادیم لو رو زیچ همه رابطه نیح آذار

 

 لذت بهت یجوریا یمیج(  دیکش یاخفه غیج که کردم واردش دوباره و کردم خارج رو عضوم... )  مگه -:

 ! ؟ دهینم

 

  گفت و فشرد من به رو خودش یکم

 !  آذربد عتریسر!  خوابمینم...  آخ... باهاش که من!  نه -:

 

 ...  کردم وارد پشت از آروم و شد لیاستاداگ صورت به و شدم بلند روش از

 ...  داد انجام رو کارم شتریب سرعت با و  بودم گرفته یانرژ ، خوابهینم یمیج با نکهیا دنیشن با

 ... بود کرده یخواستن رو فضا هامون بدن برخورد و هامون ناله و آه یصدا

 

 !  میدیرس اوج به عیسر هردمون رابطه سال ۳ نداشتن خاطر به

 !  دیکش دراز بدنم یرو آذار و دمیکش دراز تخت یرو خودم و کردم بلندش

  زدم موهاش به یابوسه

 

 ! ؟ گذشت خوش -:

 

  گفت و کرد بلند رو سرش
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 !  یلیخ!  اوهوم -:

 

 . زدم بهش یلبخند

 

 !  بود ایدن یتو  زیچ نیتر بخش لذت زن نیا با رابطه

  گفتم فکر بدون

 

 ! ؟ اومده ایدن به یچجور لورن پس یخوابینم یمیج با اگه -:

 

 و کرد زیتم رو خودش برداشت یپاتخت یرو از یدستمال و شد بلند بدنم یرو از عیسر ، شد گشاد چشماش

 ! شد دنیپوش لباس مشغول من به دادن جواب بدون

 

  شورتم دنیپوش و خودم کردن زیتم بعد و شدم بلند تخت یرو از

  گرفتم رو دستش

  برگشت طرفم به

 

 ! ؟ یکنیم ینجوریا چرا!  توام با -:

 

  کنه رها رو دستش کرد تقال ، شد اشک پراز چشماش

 

 ! کن ولم!  یمیج خدا یوا!  فهمنیم االن آذربد کن ولم -:

 

  زدم موهام یال یچنگ ، دیدو رونیب اتاق از عیسر که کردم ول رو دستش
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 !  یلعنت

 ! ؟ بود خبر چه نجایا

 

 . زدم رونیب اتاق از خودم کردن مرتب از بعد دمیپوش رو لباسم.  نشد وقت اصال بزنم حرف باهاش بود قرار

 

 . رفتم نییپا هاپله از آروم

  بودن مشغول همه

 ! شدن دیشد اخمام دادیم حیتوض یمیج یبرا رو یزیچ یناراحت با که آذار دنید با

  ؟؟!؟ بهش گفتیم یچ داشت

 ! ؟ تفاوته یب نقدریا حاال و بوده زنش و من نیب یزیچ قبال دونستیم مرد اون

 ! شد کنارش جوون مرد با صحبت مشغول دوباره و انداخت ینگاه بهم و برگشتم ، ستادمیا لوین کنار

 

  افتاد من به نگاهش و برگشت که بود آذار به نگاهم هنوز

 و گرفت گاز رو لبش که گذاشتم بمیج یتو و دادم تاب دستم یتو رو رنگش یمشک یتور شورت آروم

 !  رفت آشپزخونه طرف به عیسر

 . رفت دنبالش به و کرد یدست شیپ یمیج که برم دنبالش به برداشتم قدم

 

 ! شدینم باشم تفاوت یب یخارج نیا به نسبتخواستمیم یهرچ ، ستادمیا سرجام کالفه

 

 ! نجایا بود شده تموم کارم ، رفتم یخروج طرف به

 ! باشم کنارش که دارم وقت یک تا دونستمیم کاشیا یول

 

°•○●●○•° 
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 . رمیبگ خبر ازش روز چند نیا نتونستم ، گذرهیم دمید رو آذار که یبار نیآخر از روز ۵

 

  شد اتاق وارد لوین و شد باز هوا یب دراتاقم که بودم شرکت یکارها انجام درحال

  گفتم اخم با

 

 !گرفتن اجازه واسه داره در اتاق نیا -:

 

  کرد پرت مبل یرو رو خودش توجه یب

  گفت زدیم باد  رو خودش که یدرحال

 

 ! گرما از مردم یوا:+ 

 

 !ببند سرت پشت درم ، برو بعد بکن فاتویتعر -: گفتم حوصله یب

 

  دیخند زیر 

 ! اتمیحوصلگ یب نیهم یوونهید:+ 

 ! دمیخر رو شوهرش و آذار یها تابلو از دوتا رفتم امروز

 

  خواستمیم من که شد دهیکش یسمت به خودخودبه ، شد جالب بحث

 

 !  بوده ضیمر لورن!  شدن مجبور دمیشن برفا از ، رفتن روزید:+ 

 

 ! شد هم در امچهره

 ! ؟ بود کرده فرار یحرف گفتن بدون دوباره!! ؟ بودن رفته



 

 عضو رمانکده ی شفق _نویسنده: فاطمه افکاری                                 م خواب شیطانه

 

 ! دادمیم عذابش تونستمیم تا بود نجایا االن آذار خواستیم دلم

 ! دستش از شدمیم وونهید داشتم ایخدا

 

 ! ؟ دنبالش رفتمیم دیبا

 ! داشت شوهر اون ، نبود درست نکاریا نه

 ! کردمیم کاریچ اونجا رفتمیم

 

  کردم بلند رو سرم اتاق در شدن بسته با

 ! بود رفته لوین

 . شدیم تموم ینکبت یزندگ نیا کاش ، دمیکوب زمیم یرو یمشت

 

°•○●□■■□●○•° 

 

 "بعد سال۱"

 

  "آذار"

  ماه۲یبرا اونم یمیج نبود کردیم هیگر مدام لورن ، بودم شده خسته

 !  بشم یعصب من بود شده باعث

  رانیا برگردم خوامیم که بودم گرفته تماس برفا با

 ! کنم یزندگ نجایا تونستمینم یمیج بدون ، بمونم نجایا تونستمینم

 

 . بود گذاشته تنهام زود چقدر

 ! بود مرده من یمیج
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 ! بود گرفته رو توانش تمام یلعنت سرطان اون ، ارهیب طاقت نتونست

 

 دخترم یندهیآ یبرا. کردم منتقل یبانک به و فروختم بود دهیرس من و لورن به که رو یمیج یهیسرما تمام

! 

 

  افتاد خودم به نهیآ یتو منگاه

 ! روح یب صورت افتاده گود یچشما

 

 ! کنم تحمل یمیج بدون رو نجایا تونستمینم

 

 ! شدم فرودگاه یراه چمدون هی با فقط و دادم لیتحو رو خونه دیکل

. 

. 

. 

 

  کردمیم هیگر و بودم نشسته مبل یرو

  دادیم میداردل مدام برفا

 ! رمینگ عزا براش و کنم یزندگ خواست ازم آخر یلحظه!  برفا کنه تحمل نتونست -:

 

  کرد پاک رو اشکهاش برفا

 

 اون. یذارینم وقت لورن یبرا یخورینم غذا! ؟ یکرد کاریچ خود با نیبب!  گفتیم درست اون زمیعز:+ 

 ! یکن یمادر براش خواسته ازت ، هیمیج دختر

 ! باشم دنبالش مدام تونمینم نمیسنگ بار نیا با من

 ! یکرد حبس خونه یتو رو خودت و رانیا یاومد که ماهه ۱
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  گفتیم راست ، دمیکش یقیعم نفس

 ! بودم داده دست از رو قمیرف نیبهتر من یول

 

  بسازم رو میزندگ دوباره خواستمیم

  برم شرکت به گرفتم میتصم پس

 !  سخته واقعا پدر بدون بچه دختر هی ینگهدار

 !  کردمیم تیترب رو لورن درست دیبا شده که هم یمیج خاطر به من یول

 

 . اونا از یتعداد  یبررس و قرادادها یساز مرتب به کردم شروع

 

  گفتم اخم با ، شد باز اتاق در که بود ها ورقه یرو تمرکزم تمام

 

 !  بزن در لطفا ایآر -:

 

  گفت و دیخند

 !  رهیم ادمی دیببخش:+ 

 

  گفت که شدم رهیخ بهش طلبکار

 

 !  رونیب میشد دعوت ناهار بگم اومدم آها:+ 

 

 !  دنبالم ایب گهید دوساعت ، خوب یلیخ -:
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 . کرد ترک رو اتاق و زد یلبخند

  کردن کار به کردم شروع دوباره

 

  بود گذشته ساعت ۲ دیپر باال ابروم ، انداختم ساعت به ینگاه و کردم بلند رو سرم

 

 . کردم مرتب رو شلوارم و کت و شدم بلند زیم پشت از

  برداشتم رو فمیک و کردم دیتجد رو رژم

 

  اومدم رونیب که اتاق از

  ذاشتیم سما سرسربه که دمید رو ایآر

 

  گفتم اخم با

 

 !  من دنبال یایب بود قرار ؟ یکنیم کاریچ یدار -:

 

  زد یپهن لبخند

 

 ! کردم فراموش زویچ همه دمید رو عشقم دیببخش:+ 

 

  زدم بهشون یلبخند

 

 . شد ۱ ساعت!  شد رید -:

 

 . میشد نیماش سوار و میکرد یخداحافظ سما از
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 !  دادم هیتک یصندل به رو سرم

  بستم رو چشمام

 !  کنم استراحت کردم یسع رستوان به دنیرس تا

 

 . شدم ادهیپ عیسر نیماش توقف با

  برداشتم قدم آروم و گرفتم دست رو فمیک

  کرد باز رو رستوان در ایآر

  میکرد مکث یکم میشد که وارد

  گفت و زد یزیم به یااشاره ایآر

 

 !  اونجان:+ 

 

  دادم رونیب رو نفسم بود نشسته من به پشت که یمرد همراه لوفرین و رضا دنید با

 !  دادمیم صیتشخ هم یلومتریک ۱۰ از رو مرد نیا من!  نبود یسخت کار آذربدِ مرد اون نکهیا زدن حدس

 

 . میرفت طرفشون به آروم

 

 ! سمتم به دیچرخ متعجب آذربُد سر که کردم سالم دنمیرس محض به

 

  نگن لوفرین به بودم خواسته خودم ، باشم برگشته من کردینم فکرشم دونستمیم

 !  نرسه گوشش به تا

 !  بودم روشروبه حاال و

 

 . نشستم کنارش یصندل یرو ، دادن رو جوابم همه
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 !  دیچیپ مینیب ریز یکالو عطر یبو

 

 !  بود شده تنگ براش دلم.  دمیکش بو لذت با

 

  برگشتم طرفش به صداش دنیشن با

 

 !  یبرگشت دونستمینم -: آذربُد

 

  زد رو حرف نیا آروم یلیخ

  دادم جواب خودش مثل منم

 

 !  یبدون خواستمینم -:

 

 ! ؟؟ چرا -:

 

  دیکش طرفم به رو شیصندل یکم

 

 !  نمتیبب خواستمینم چون -:

 

  گفت و کرد نگاه صورتم به نباریا

 

 ! ؟؟ چرا -:

 

 !  شدمیم عاشقت بازم چون -:
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  زد برق چشماش

 

 ! ؟ یشد عاشق االن -:

 

  گفتم دانهیناام

 

 !  شدموونهید ، یعاشق از فراتر یزیچ!  نه -:

 

  دیپرس مقدمه یب لوفرین که بگه یزیچ کرد باز دهن

 

 ! ؟ کجان لورن و یمیج ، جان آذار:+ 

 

 ! ؟ نگرفت خون خفه چرا!  یلعنت

 

  رمیبگ رو هاماشک زشیر یجلو کردم یسع

 

 ... یمیج ، برفاست شیپ لورن -:

 

 

  دمیکش یقیعم نفس

 

 !  شیپ ماه ۲ ، مرده -:
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  گفت متعجب لوفرین

 

 !  گمیم تیتسل ، زمیعز متاسفم:+ 

 

  دادم رو هردو جواب که گفت تیتسل یآروم به آذربد

 

  کرد باز دهن که بود لوفرین به نگاهم

 گفتم سوال دنیپرس از قبل

 

 !  داشت خون سرطان -:

 

 !   دیکش وسط رو یکار بحث سکوت نیا از اومدن رونیب یبرا ایآر ، گفت تیتسل بازم ناراحت

 ! بودم ممنونش چقدر ومن

 

  دادم جواب عیسر رو تماس ، خورد زنگ من لیموبا ناهار خوردن از بعد

 

 ...... ! مارستانیب ایب زود آذار ، من یخدا:+ برفا

 

  گفتم نگران و شدم بلند یرو از عیسر

 

 ! ؟ شده یچ -:

 

  گفت کرده هیگر بود معلوم که ییصدا با برفا
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 !  ادیم خون سرش من یخدا نییپا افتاد مبل از لورن:+ 

 

 !  اومدم ، اومدم -:

 

 !  برم دیبا من -: گفتم نگران

 

  گفت و شد بلند عیسر آذربد

 !  رسونمتیم -:

 

 !  نه ای دادم رو رضا و ایآر سوال جواب اصال دونمینم ، کردم یخداحافظ یجور چه دونمینم

 

 !  دادم آذربد به رو مارستانیب آدرس

 !  ختیریم امگونه یرو هاماشک!  دیلرزیم دیب مثل دستام

 

  گفت و گرفت رو دستم آذربد

 

 ! نباش نگران ، ادینم شیپ یمشکل -:

 

  گفتم ترس با

 

 !  ادیم خون سرش ، افتاده گفت برفا -:

 !  ایخدا!  هیمیج ادگاری خدا یوا

 

 !  دمیدوئ یورود طرف به و شدم ادهیپ عیسر نیماش توقف با
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  کردن مییراهنما و دمیپرس سوال رشیپذ از

  رفتم طرفش به عیسر برفا دنید با

 

 ! ؟ کجاست ؟ شد یچ -:

 

  داد رونیب رو نفسش برفا

 

  گرفتن عکس سرش از ، شده زخم یکم سرش فقط نباش نگران.  اتاقه یتو:+ 

 ! ستین یخاص زیچ

 

 ! کردم باز رو اتاق در عیسر

 

  بود دهیخواب آروم که کوچولوم دختر دنید با

 . دمیکش یراحت نفس

 

 . نشستم یصندل یرو تختش کنار آروم

 . برگشتم طرفش به و گرفتم لورن صورت از نگاه امشونه یرو یکس دست نشستن با

 

 گفت دمیدیم بود بار نیاول که یخاص یمهربون با آذربُد

 

 ! ؟؟ یداد عذاب خودتو یخودیب یدید -:

 

  شدم بلند یصندل یرو از
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 !  افتاد تخت یرو ینجوریا یوقت بکشم عذاب دارم حق!  منه دختر ، بچه اون -:

 !  کردمیم هیگر واست هرشب یلعنت زندان اون یتو من یبود افتاده تخت یرو هم تو یوقت شیپ چندسال

 آذربد برو نجایا از!!! ؟؟؟ باشم کنارت تونستمینم من و یبود نجایا تو که گذشتیم سخت بهم چقدر یدونیم

 ! 

 

  کردیم نگاه چشمام به اخم یاذره بدن

 !بودم یعصبان دستش از لیدل یب یول چرا دونمینم

 

 گفتم اخم با

 

 .... چرا! ه؟یچ-:

 

 !  گرفتم خون خفه لبام یرو لباش شدن گذاشته با

 . شد گشاد تعجب از چشمام

 

 . نشست بازوش یرو و اومد باال راستم دست

 

 !  بودنه عاشق اون از تر بد ، بود یبد زیچ واقعا یدلتنگ!  افتادن شماره به هامنفس لباش کردن حرکت با

 

 . زد لبام به کوتاه یبوسه چند و کرد جدا لبام از رو لباش

 

  گفت آروم
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 !  نداشتم رو تو یوقت دمیکش عذاب سال ۴ نیا منم -:

 

 . گذاشتم اشنهیس یرو رو سرم و بستم رو چشمام

 

 . کرد نوازش رو کمرم آروم

 

 ! شد هامهیر وارد عطرش تمام ، دمیکش یقیعم نفس

 

  بشم جدا ازش بازم خواستینم دلم

 !دارم دوست نگفت من به وقت چیه اون یول

  رونیب دمیکشیم زبونش ریز از دیبا

 !کردمیم فکر اشمهیبق به بعد

 

°•○●●○•° 

 

  دیکش عقب رو سرش لورن

  گفتم اخم با

 

 !  بخور تو غذا حاال ، لورن نشو لوس -:

 

 ! خوردینم غذا و کرده لج

 . امیب کنار باهاش یچطور دونستمینم

 

 !  شستم و کردم جمع رو ظرفا
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 . دراومد صدا به افاف که بودم یویت یتماشا درحال

  کرد باز و در خدمتکار

 . کردم مرتب رو کوتاهم دامن و دمیکش باال رو قرمزم تاپ یکم توجه بدون

 

  گفتم یبلند یصدا با ، شد باز یورود در

 

 !  داخل اریب خودت همراه رو لورن لطفا ایآر -:

 

 ، گفت یبلند چشم ایآر

  گفتم متعرض  کنارم یکس ستادنیا با

 

 !  اریب رو وروجک اون برو گفتم ایآر -:

 

  آذربد دنید با که سمتش به برگشتم

 !  شدم بلند عیسر متعجب

 . دیکشیم نفس نامنظم و بود شده قرمز چشماش

 

  که زدم صدا رو اسمش دهیترس ، شد دستش ریاس بازوم که کردم سالم آروم

  گفت کنه کنترلش کردیم یسع که ییصدا با آروم

 

 !   یکنیم تنت یزیچ هی یریم االن نیهم -:

 

  گفتم ییپررو با
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 !  خوامینم -:

 

  گفت و دیکش یقیعم نفس

 

 !  کنمیم آدمت -:

 

 . گذاشت اششونه یرو و کرد بلند منو حرفش دنبال به

 . زد پام ران به یمحکم یلیس که دمیکش یغیج متعجب

 

 !  شدن خونه وارد لورن همراه ایآر که دمیکش یبلند غیج

 

  کرد باز دهن متعجب ایآر ما دنید با

  گفتم التماس با

 

 !  نجاستیا ایآر زشته آذربد -:

 

  رمیبگ خون خفه شد باعث شیحرص یصدا

 

 ! دامنت و تاپ نیا با ییتو زشت -:

 

 ... بستم چشمامم و کتش به انداختم چنگ رفتیم باال هاپله از یوقت

 ! کنه رحم بهم خدا

 

  گفتم یناراحت با ، گذاشت که نیزم منو
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 ! ؟ بود یکار چه نیا!! ؟ یشد وونهید -:

 

  بود زده زُل بهم تیجد با

 

 !! ؟ هیچ -:

 

  کردم یاخنده تک ، زد کمد در به یااشاره

 ! دهید ینجوریا منو یلیخ ایآر ، کردم یزندگ ورکیوین چندسال من! ؟ گرفته تیشوخ -:

 

  دیکش داد هوی ، داد رونیب رو نفسش و دیکش صورتش به یدست

 

 !  پسره اون هم تو هم یکردغلط -:

 ! کن عوض و لباست زود

 

 ! بود؟ شده چِش نیا ایخدا

 

 !  خوامینم -:

 

 ! کن عوض خودت ، ندارم حال من -: زدم یطونیش لبخند

 

  رفت کمد سمت به و داد تکون یسر متاسف بعد ، کرد نگاه بهم ساکت

  که بود کمد کردن رورویز درحال

  دیغر
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 ! خوبن خواب اتاق یبرا اشهم!  ندارهدرست لباس هی -:

 

  ؟! بود، شده یرتیغ االن واقعا ، دمیخند زیر

 !  کیرمانت چقدر خدا یوا

 

  گفت خشم با که دمیکش عقب دهیترس صورتم تو یلباس شدن پرت با

 

 !  ینییپا قهیدق ۲ ، یپوشیم -:

 

  گفتم و دمیکش دراز تخت یرو

 

 ! برو نییپا اممینم ، خوامینم -:

 

  ، اومد طرفم به و زد موهاش یال یچنگ

  دیکش باال و گرفت رو تاپم نییپا یعصب

  دراورد وتاپ

 !  نکنه یکار تا کنهیم کنترل خودشو داره دونستمیم ، بودم نبسته ریز لباس

 

  برد دست و کرد تنم یبلند سارافون عیسر

 . دامنم سمت به

 

  دیکش نییپا رو دامنم ، بودم زده زُل بهش لبخند با

 !  شد بلند و کرد پام رو شلوارم
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  ستادمیا و شدم بلند تخت یرو از

  شدم رد کنارش از و زدم بهش یاتنه

  کردم باز رو اتاق در

  در و  گذاشت در یرو دست پشت از که

 ... بست رو اتاق

 

  گفتم اخم با طرفش به برگشتم

 

 ! ؟؟ هیچ -:

 

 !  شد ثابت چشمام یرو و دیچرخ صورتم یرو نگاهش

 

 !  رونیب میریم شام امشب -: آذربد

 

  زدم یضیعر لبخند!  شد باز اخمم

 

 ! ؟؟ یببر کجا و من قراره! ؟؟ یجد -:

 

  کرد تر کینزد صورتم با رو صورتش یکم

 

 !  کنم یتالف خوامیم!  خوب یجا هی -:

 

  گفتم شَک با
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 !! ؟؟ یچ یتالف -:

 

  شد تر کینزد بازم 

 

 !  داشتنت از کردنم محروم یتالف!  رفتنت یتالف!  نبودنت یتالف -:

 

  دارم قورت رو دهنم آب

 

  ؟؟یکن یم یخ..شو -:

 

  گفت و خورد سر لبام یرو چشماش ، بست نقش لبش کنج یلبخند

 

 !  یشیم تر قشنگ یترسیم یوقت -:

 

 .  شد حلقه گردنش دور منم دست شد شتریب ک بوسه شدت ، شد لبهاش ریاس لبام حرفش دنبال به

 !! ؟؟ بودم محروم لباش طمع از چندسال چرا ، ایخدا

 ! من یداشتندوست مرد

 

  گفت و گرفت فاصله من از یکم

 

 ! ؟ میبد انجامش -:

 

  گفتم متعجب
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 ! آذربد نجاستیا ایآر! ؟ االن -:

 

 !کنم؟ کاریچ من پس -: دینال کالفه

 

 

 . کردم نگاه شدش کشیتحر و خاص عضو اون به متعجب ، کرد پاش یال به یا اشاره و

 ! یوا یا -:

 . شد قفل یکیت یصدا با در و دیکوب اتاق در به منو

 

  دادم قورت رو دهنم آب

 

  کرد باز عیسر رو خودش شلوار و دیکش نییپا رو شلوارم

  گفت گوشم ریز و دیچسپ من به

 

 !  کن ازدواج من با -:

 

  دمیکش یآروم غیج که شد تنم وارد مقدمه یب عضوش حرفش دنبال به

 

  زدم اش شونه با یمشت

 

 !  تر آروم -:

 

  گفتم متعجب حرفش یاور ادی با
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 ! ؟ یگفت یچ -:

 

  نشست لبهاش یرو لبهام و شد بسته چشمام اریاخت یب شد شروع که ضرباتش

 

 . بود کرده پر رو اتاق یفضا هامون بدنم برخورد یصدا

 

  کرد حرکت عضوم تا هام نهیس ریز از مار مثل یزیچ شد شتریب که آذربد ضربات

 .میدیرس اوج به هردومون آذربد آخر یضربه با و

 

  دیرس گوشم به ایآر یصدا بعد دیکوب در به محکم یکس که دمیکش یقیعم نفس

 

 ! ؟ ییتو اون آذار:+ 

 

 .دیپوش رو لباسش و شد جدا ازم آذربد عیسر

 

  کردم باز رو اتاق در یعاد کامل

  انداختم ایآر به ینگاه

 

  شده؟ یچ -:

 

 .  گرفت طرفم به رو لورن

 

 .  کن زیتم رو ات بچه ریبگ:+ 
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  گفت که گرفتم ازش رو لورن

 

 .برم خوامیم من بگو داخله؟ آذربد:+ 

 

 .  اومد جلو و انداخت من به ینگاه مین آذربد

  گفت ایآر روبه

 

 .  گرفتم مثبت جواب تازه آخه.  مونمیم من ن -:

 

  گفتم متعجب

 

  ؟ دادم مثبت جواب یک من -:

 

  انداخت بهم یبد نگاه

 

 . داد گهید زیچ هیاما نداد زبونت -:

 

  گرفتم گاز رو لبم ، شدم آب خجالت از

  دیخند زیر ایآر

 

 .  توپم یعروس هی منتظر داداش:+ 

 

 .  داد تکون یسر آذربد
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 .  حتما -:

 

 . شدم حمام وارد عیسر من و شیهمراه نییپا تا آذربد.  کرد یخداحافظ و زد من به یچشمک ایآر

 

 .  دمیچیپ دورش رو اش حوله و شستم رو تنش اطیاحت با.  کردم لخت رو لورن و خودم

 

  ؟یخواینم کمک -:

 

  بود داده هیتک حمام در به نهیس به دست که انداختم آذربد به ینگاه

 . دادم دستش به رو لورن و رفتم طرفش به

 

 . ادین رونیب تا ببند هم رو اتاقش در ، اتاقش تو بذارش کن تنش رو لباسش لطفا -:

 

 .  ستادمیا دوش ریز و دادم رونیب رو نفسم.  برد خودش همراه رو لورن حرف بدون آذربد

 

 . کردم فکر میزندگ به و بستم رو چشمام

 .  باشمش داشته شهیهم تا تونستمیم من آذربد ازدواج شنهادیپ با نکهیا به

  

 .  نبودم ساله ۱۹ ، ۱۸ دختر اون من گهید حاال

 

 .  مادر هی.  بودم زن هی من

 .  رمیبگ درست میتصم تونستمیم و

 .  باشم داشته بچه آذربد از تونمیم من ، دیلغز شکمم یرو دستم
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  رفتن فرو با  که دمیخند زیر ، اون خون از

 . دمیکش یغیج پام یال یزیچ

 

  دیمال پام یال رو قطورش عضو آذربد

 .  کرد واردم پشت از و نشست شکمم یرو دستش که دمیکش لذت سر از یآه

 . تنگم عضو درون شیبزرگ ورود از کردم ضعف

 .  شد حلقه شکمم دور دستش

 گوشم ریز یوقت زدم یکوتاه لبخند

  کرد زمزمه

 

 ! ؟ شمیم التیخیب یهولک هول بار هی با یکرد فکر -:

 

  گفتم بلند و یشهوت آه هی دنیکش بعد که زد بهم یا ضربه

 

 .  کنمیم حسش دوباره...  آه....  دونستمیم -:

 

 . فشرد بهم رو خودش محکم

 

 . نکیس یرو بذار دستات شو خم -:

 

 .  دادم انجام رو خواست که یکار

 .  کرد واردم دوباره بعد داد مالشش یکم و کرد خارج پشت از

  زد یمحکم ی ضربه که گرفتم گاز رو لبم

  گفت که دمیکش یکوتاه غیج
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 ! ؟ینداد جواب که -:

 

  دمیکش یآه

 

 ....  آرومتر آخ....  جوابم.  چرا -:

 

  زد باسنم به یلیس

 

 .  منتظرم زودباش -:

 

 . کنم حست عطش پر ینطوریهم هرشب خوامیم... مثبته...  جوابم -:

 

  گرفتم آروم و دمیلرز ام جمله انیپا با

 .  درونم شد یخال و دیکوب من به رو خودش محکم آذربد که

 

  دمینال آروم زدن ضربه به کرد شروع بازم که دادم رونیب رو نفسم

 

 . بازم یوا -:

 

  هم سر پشت رابطه بار چهار از بعد

 .  بودم دهیکش دراز تخت یرو خسته ، حمام در

 

  خشک رو موهاش که یدرحال آذربد
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  گفت کردیم

 

  ؟ یبزن حرف برام یخواینم -:

 

  گفتم و کردم مرتب پاهام ران یرو رو لباسم نیچ ، زدم یا خسته لبخند

 

  ؟ یبشنو یخوایم یچ -:

 

 .  نشست تخت یلبه یرو و انداخت گردنش دور رو حوله

 .  گذاشت شکمم یرو رو سرش و دیکش دراز

  شد پنهان اش مردانه دست انیم دستم

  گفت یخاص لحن با

 

 !  رو صدات -:

 

  موهاش با که یدرحال گرفت عمق لبخندم

  گفتم کردمیم یباز

 

 .  کنم دایپ خودمو کرد کمک مزیج -:

 !  بود برام یخوب دوست واقعا اون

  کردیم یدار عزا عشقش یبرا که یدرحال ، مرد مانیزا سر همسرش یوقت

 !  داره سرطان گفت من به

 !  شد اما ، نبود میبدخ سرطانش
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...  خوب و.  بده من به رو دخترش یسرپرست بتونه مزیج تا میکن ازدواج میگرفت میتصم لورن نجات یبرا

 .  باشه شوهرش و نایآو از یخوب انتقام تونستیم من خوب یزندگ و من تیموفق

 

  دستم حرفش با که بودم موهاش نوازش درحال هنوز.  کردم سکوت

  ستادیا حرکت از

 

 !  من از یخوب انتقام و -:

 

  آذربد سر.  بشم بلند کردم یسع کالفه

 .  افتاد تخت یرو

  و نشستم شکمش یرو من نباریا

 .  شدم خم صورتش یرو

 

  زدم لباش به یکوتاه ی بوسه

 

 !  یاومد مراسم اون به تو اما!  یبفهم تو خواستمینم من!  نه -:

 

 .  شده ناراحت نقدریا چرا دونستمینم ، بست رو چشماش

  شد داشیپ کجا از دونمینم که یبغض با

  دمینال

 

 ! ؟ آذربدم -:

 

  و دنیجوش اشکهام ، نکرد یحرکت یوقت
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  افتاد اش چانه  یرو یاشک قطره

  یاهیس یتو من و شدن باز هاشچشم

 .  شدم غرق چشماش

 .  کرد نوازش رو ام گونه و اومد باال دستش

 

  گفتم و دمیگز لب

 

 ! دمیخواب نه ، بستم دل نه ، کردم فکر نه تو جز یکس به سال چهار اون یتو ، خورمیم قسم -:

 

 .  کردند زشیر اشکهام و شد بسته چشمام اریاخت یب ، دیرس گوشم به که صداش

 

 !  دونمیم رو زیچ همه من!  دونمیم -:

 

  زدمیم گردنش به زیر یبوسه که یدرحال و بردم گردنش یگود یتو رو سرم

  گفتم

 

 !  دارم دوست چقدر من یدونینم یول -:

 

 .  گرفت شیآت دستهاش یگرما از پوستم و نشست باسنم یرو دستش

 

  پرحرارت گوشم یتو و زد کنار رو موهام

  کرد زمزمه

 

 . دارم دوست چقدر من یدونینم هم تو -:
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 ... اما.  باشه داشته ادامه خواستمیم.  داشت ادامه یخوشبخت نیا کاش.  فشردم بهش رو خودم

 

.   زد من به یلبخند عروسکش با خدمتکار و بود اتاق در پشت لورن شدم بلند کنارش از اتاق در یصدا با

 و نشست شمیآر زیم یصندل یرو آذربد.  کردم ییراهنما داخل به رو لورن و گرفتم خدمتکار از رو عروسک

 یموها که یدرحال و کردم روشن رو سشوار و گرفتم قرار آذربد پشت منم.  نشوند پاهاش یرو رو لورن

  گفتم کردمیم خشک رو آذربد

 

  ؟ هیجد متیتصم -:

 

 رو من جواب.  بستیم کیکوچ یها رهیگ با اونارو و کردیم شانه رو لورن رنگ ییطال یموها دقت با آذربد

 .  بزنه دنینشن به رو خودش خوادیم و شده ناراحت یعنی نیا و دادینم

 

 یمانتو و شلوار ، رفتم کمد سمت به و زدم گردنش به یا بوسه موهاش کردن خشک از بعد و دمیکش یآه

 و کردم خشک حوله با رو موهام ، شدم لباس دنیپوش مشغول.  انداختم تخت یرو و برداشتم یباز جلو

 .  کردم ترش خشک باسشوار یکم

 

 لورن یلبها یرو لبخند به نهیآ از نگاهم.  شدم شیآرا مشغول من و کردیم یباز لورن با دهیپوش لباس آذربد

 .  زدم لبخند منم اما زد شور دلم ته ، افتاد آذربد و

 

 لورن به متعجب ، شد بلند لورن غیج یصدا و شد بلند تخت یرو از هم آذربد که شدم بلند یصندل یرو از

  گفت و کرد باز آذربد طرف به رو دستهاش که کردم نگاه

 

 ! با..با:+ 

 

  گفت و دیبوس رو لورن آذربد
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 ! ؟ بابا جان -:

 

 بزنه صدا مامان منو که دیسف پوست و یمشک یچشما با خواست رو یا بچه دلم!  ایخدا ، گرفتم ازشون نگاه

 هیتوص خدمتکار به و زدم رونیب اتاق از! ؟ نداشتم یخوب حس چرا ، زدم یتلخ لبخند.  آذربد هیشب یا بچه! 

 !  باشه لورن مراقب کردم

 

 خواست ازم برگردوند خانه به منو یوقت.  دیرس انیپا به شبم نشیریش یحرفها با و خوردم آذربد با رو شام

 .  شدمیم آذربد زن رسما گهید ماه کی من ،  گرفت شکل لبهام یرو لبخند.  باشم آماده گهید ماه کی یبرا

 

 به یا بوسه.  بود شده شروع تازه من یزندگ یها یسخت اما ، رفتیم شیپ یخوب نیهم به زیچ همه کاش

 ، انداخت کمرم دور دست و کرد قفل رو نیماش تعجب کمال در اما ، کردم یخدافظ ازش و زدم آذربد یلبها

  گفتم تعجب با

 

 ! ؟ کجا -:

  زد ام گونه به یا بوسه

 !  خانمم بغل یتو معلومه -:

 

 خمارش نگاه به توجه یب من و میرفت اتاقم به هم با.  بره امشب نداشتم دوست خودمم ، زدم بهش یلبخند

 بهش هنوز اما بودم دهیخر ایآر یبرا که یامردونه شلوارک.  دمیپوش یشورتک و تاپ و کردم عوض رو لباسم

  دادم آذربد به و اوردم رونیب کمدم از بودم نداده

 

 .  بزنم سر لورن به رمیم من یبپوش تو تا -:

 

 زیچ همه بچه نیا.  زدم یگشاد لبخند درخوابش غرق صورت دنید با.  رفتم لورن اتاق به ، زد بهم یلبخند

 !  زدم موهاش به یا بوسه.  بود من
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 .  بود ایدن ینقاش نیبهتر نیا و بود دهیخواب لخت ی تنه باال با تختم یرو آذربد ، برگشتم خودم اتاق به

 

 . بستم رو چشمام و زدم اش نهیس به یا بوسه و دمیکش دراز کنارش

 

  " بعد ماه کی "

  " آذربد"

 اش همه آذار.  میدادیم انجام ما و دادیم یمختلف یها ژست عکاس ، داشتم ینیریش استرس بار نیاول یبرا

 .  انداخت یم نییپا سر و شدیم قرمز بود تازه من یبرا که یخجالت از یگاه و زدیم لبخند

 

 دخترشون همراه نایآو و نیرام نیب نیا در بود کم ها مهمان تعداد ، میرفت تاالر به عکاس کار انجام از بعد

 .  بودن نشسته داماد و عروس گاهیجا کینزد زهایم از یکی یرو دایآ

 

 داشت وجود هم کینزد لیفام کی و بود آذار خواهر نایآو حال هر به یول میکن دعوت رو اونا خواستینم دلم

 جمع یموها و دیسف لباس نیا یتو آذار.  مینشست یصندل یرو و میداد رو ها کیتبر تمام جواب.  نبود بد

 .  اومد یم دشیسف پوست به نیا و بود ینارنج و میمال موهاش رنگ.  بود شده بایز شده رنگ و شده

 

  گفتم و زدم بهش یلبخند ، کرد نگاه من به و گرفت سما آغوش یتو لورن از چشم

 

 !  کردمت نجایهم یدید طاقتم کم یدونیم خودت ، نکن منگاه ینجوریا -:

 

  شد تر پررنگ لبخندم ، فشرد رو دستم و دیگز لب

 

 ....  یلیخ که من! ؟ هیچ -:

 

  گفت و گذاشت دهنم یرو دست
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 !  کننیم نگاه مارو دارن همه  ،  زمیعز باش ساکتش -:

 

 شوهرش همراه نایآو و بودم آذار خواهر سابق شوهر من!  میمحفل نقل دونستمیم ، انداختم باال ییابرو

 .  بودن ییآبرو یب کی منتظر همه!  بودن نشسته ما کینزد

 

 طرف به اونو که  رهیبگ فاصله ازم کرد یسع و زد لبخند اوردم نییپا رو دستش و زدم دستش کف یا بوسه

 . گذاشتم لبهاش یرو رو لبهام و دمیکش خودم

 

!  خوامشیم من که هیکس زن نیا کردمیم ثابت دیبا من اما ، کنهینم میهمراه که کرده تعجب دونستمیم

 آروم قلبم کرد که میهمراه دمشیبوس سیخ و نرم ، دادم حرکت رو لبهام و کردم نوازش رو دستش پشت

  گفت و دیگز لب ، شدم جدا ازش و زدم لباش به کوتاه ی بوسه دنیچند.  گرفت

 

 ! ؟ یکرد کمیتحر چرا!  بدجنس -:

 

 یعروس یکارها خاطر به البته! ؟ بوسه هی با! ؟ بود شده کیتحر ، دمیخند و رفت باال ابروم دو هر ناخودآگاه

 !  بشه کیتحر بوسه هی با نداشتم انتظار اما.  میداشت کوتاه ی بوسه چندتا فقط بود یا هفته کی

 

  گفتم آروم

 

 !  کنمیم جبران برات امشب -:

 

  گفت و شد بلند کنارم از

 

 !  کارم همه من امشب -:
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 زن نیا ، زدم رفتنش به یلبخند.  رفت لورن و سما سمت به و شد دور من از شم بلند خواستم که نیهم

 !بود من یزندگ

 

 هم باطنش کاش یا.  اومد یم چشماش به یبدجور رنگش یآب لباس ، برگشتم سمتش به نایآو یصدا با

   کرد تکرار رو حرفش بازم و کرد خمار رو چشماش!  بود بایز بدنش و صورت مثل

 

 ! ؟ یدار دوستش واقعا:+  نایآو

 

!  کردیم نوازش سما آغوش در رو لورن ی گونه دیخندیم که یدرحال ، کردم نگاه آذار به و گرفتم ازش چشم

 ! ؟ نداشت دوستش شدیم مگه.  بود من یزندگ زن نیا

 

 !  عاشقشم -: کردم زمزمه اریاخت یب

 

 !  شهیم معلوم یزود به:+  گفت و داد تکون رو اش شده ،فریموها نایآو

 

 گرفته با! ؟ بود یچ منظورش کردم اخم.  زیم سمت به برگشت و زد یمرموز لبخند ، برگشتم سمتش به

  گفت بود دایپ چشماش از که ینگران با آذار.  گرفتم نایآو ی خانواده از نگاه دستم شدن

 

 ! ؟ شده یزیچ -:

 

 .  کردم نوازش شصتم انگشت با اش،رو گونه و زدم یلبخند

 

 ! ؟ میبرقص میبر!  دلم زیعز نه -:

 

 !  آره -:
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 ام نهیس یرو رو سرش آذار.  شد بلند غیج و دست یصدا ، میرفت رقص ستیپ به آذار همراه و برگشتم

 صحنه دنید با ، افتاد سالن ی گوشه به نگاهم.  شد حلقه کمرش دور دستام ، شد قدم هم بامن و گذاشت

 .زدم یکوتاه لبخند مقابل ی

 

  گفتم آروم ، دنیرقصیم هم دست در دست لورن همراه دایآ

 

 . اونجارو -:

 

.  بشه جدا آغوشم از خوادیم که شدم متوجه ، طرفشون به برگشت و برداشت ام نهیس یرو از سر آذار

  گفتم و گرفتمش تر محکم متعجب

 

 ! ؟ آذار یکنیم کاریچ -:

 

  گفت آروم ، بود صیتشخ قابل صورتش از ینگران و سمتم به برگشت

 

 !  کنم دور ازش رو لورن برم بذار -:

 

 ! ؟ چرا -:

 

 .  آذربد ناستیآو دختر اون -:

 

 ! ؟ یچ که خوب -: گفتم و انداختم باال ییابرو

 

 ! ترسمیم من -: دیگز لب
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 ما ستین قرار یول ناستیآو و نیرام دختر اون درسته!  بکنه لورن با یکار بچه اون ستین قرار ، نترس -:

 . میسیبنو اون یپا رو مادرش و پدر گناه

 

 سرش و گرفت آروم.    ببر لذت رقصمون از حاال ، خوبه -: زدم بهش یلبخند!    یگیم درست -:زد لب آروم

 دینال یم دار پاشنه یها کفش یتو پاهاش درد از که یدرحال بعد یکم ، گذاشت ام نهیس یرو دوباره رو

 .  مینشست یصندل یرو باهم

 

 بدون خواب کی فقط دلم که بودم شده خسته نقدریا ، سالن ترک درحال یکی ها مهمان و بود شب آخر

 یخال سالن.   باشم داشته دردسر بدون شب کی یعاد مردم مثل منم شدیم کاش یا اما.  خواستیم دغدغه

 و سما.  اومدن یم ما سمت به شون ساله پنج ، چهار دختر همراه شوهرش و نایآو فقط و بود شده مهمان از

 دونمینم!  بودن آرمان با صحبت درحال رضا و برفا.  بود من آغوش در لورن و بودن ستادهیا آذار کنار ایآر

 از تر عیسر دایآ.  بدن یآشت رو آذار و آرمان خواستنیم سال همه نیا از بعد ظاهرا اما بود برگشته چرا آرمان

 رو دایآ راست دست و گذاشتم نییپا رو لورن.  گرفت رو لورن دست و دیدو من طرف به پدرش و مادر

!   عمو چشم:+  گفت و دیخند کودکانه ذوق با!   ایباش دخترم مواظب کوچولو خانم -: گفتم آروم ، گرفتم

 به منتظر شدن که دورتر یکم.   داشت نایآو مثل ییچشما و چهره ته ، زدم دستش به یکوتاه ی بوسه

 . کردم نگاه نایآو و نیرام

 

  " آذار "

 

.  بود نیچرک آرمان از دلم هنوز یول چرا دونمینم ، فشردم رو میعروس گل دسته!  آذار:+  گفت ملتمس ایآر

 سال چهار بعد حاال.  کرد فرار ها ترسو مثل بعد ام حامله من گفت آذربد یجلو یرحم یب تمام با شب اون

 به که یدرحال ، انداختم سالن ی گوشه اش مردونه قامت به ینگاه!   کنهیم بخشش طلب و برگشته کانادا از

 نگاه من به و کرد بلند رو سرش یا لحظه.  زدیم ضربه نیزم به کفشش نوک با دادیم گوش رضا یحرفها

 طرف به برفا و رضا به توجه یب که زدم یکوتاه لبخند.  لرزوند رو دلم چشماش یتو شده جمع اشک ، کرد

 با و زد بوسه موهام به بار دنیچند.  بودم شده حبس اش مردانه یها بازو نیب بعد لحظه چند و دیدو من

 گهید -: گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستهام!   خواهرم ، ببخش منو!  ببخش:+  گفت مردانه یبغض

 با ، گرفتم رو دستش و شدم جدا ازش آروم.  بخواه جون تو!  چشم:+  فشرد خودش به منو!   نذار تنهام
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 شده یراض دلم ، زدم دل ته از یلبخند!   ممنونم:+  زد بوسه رو دستم پشت و دیخند اشک از پر ییچشما

 یرو نیرام و نشست نیرام صورت یرو اش شده گره مشت ، طرفش به برگشتم آذربد بلند یصدا با.  بود

 . دمیدوئ دیآذر طرف به و شدم جدا آرمان از نگران من و دیکش یغیج نایآو.  افتاد نیزم

 

 من به زدیم نفس نفس که یدرحال!  ریبگ آروم -: گفتم یبلند یصدا با و گرفتم رو آذربد دست یها مُچ

 گفتم و زدم لباش به یکوتاه ی بوسه گرفتم قاب دستهام با رو صورتش و کردم رها رو دستهاش.  کرد نگاه

 !       بود خودش ریتقص -: گفت آروم و شد حلقه کمرم دور دستهاش!  باش آروم -:

 

 و نیرام به و برگشتم!   باشه ، خوب یلیخ -: کردم نوازش رو هاش گونه ، بود شده ها بچه پسر مثل درست

 از برفا و بود ها بچه شیپ سما ، بود نیرام و نایآو کنار رضا و بودن ما کنار آرمان و ایآر.  کردم نگاه نایآو

 .  بود ستادهیا یا گوشه ترس

 

 .  خوش شب!  نیاومد نکهیا از ممنونم -: گفتم قاطع و محکم

 

 .  توئه ریتقص زیچ همه!  یعوض:+  زد من به یپوزخند نایآو

 

 ، میرفت یخروج سمت به و گرفتم رو آذربد دست حرفش به تییاهم بدون! ؟ بود من ریتقص ، کردم تعجب

 !  اریب رو لورن ، سما -: گفتم بلند زمان هم

 

 دختر دایآ دنید با  برگشتم.  ستمیا ب شدم مجبور و شد دهیکش پشت از دامنم که میبود یخروج یجلو

 !   ؟ خاله یخوایم یزیچ -: گفتم و انداختم باال ییابرو نایآو

 

 کینزد صورتش به رو صورتم و زدم زانو جلوش و کردم رها رو آذربد دست ، نییپا ببرم رو سرم کرد اشاره

 ! ؟ خاله:+  گفت آروم.  کردم

 

 !؟ امیب شما با منم شهیم:+  گفت آرومتر!          ؟ جانم -:
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 رو دایآ یبازو که زدم  شیعصبان صورت به یپوزخند ، اومد یم ما سمت به که انداختم نایآو به ینگاه

  دیکش داد صورتش یتو و دیکش عقب محکم و گرفت

 

 !  یبزن حرف ارهیپت نیا با یندار حق ؟یخوریم یدار یگه چه:+ 

 

 از همه به توجه یب!  باشه آروم تا کردم بهش یا اشاره و فشردم رو دستش که گذاشت جلو یقدم آذربد

 روشن رو نیماش ، کرد یخال نیماش در سر رو حرص تمام آذربد میشد که نیماش سوار.  میشد خارج سالن

 ! ؟ لورن -: گفتم و دمیچرخ سمتش به نگران.  میکرد حرکت و کرد

 

 !  باشه مواظبش امشب خواستم سما از -:گفت و کرد عوض رو دنده یحرص

 

  مهمه؟ برات نایآو یحرفها واقعا! یشیم یعصب نقدریا چرا -:

 

 یتو م..ک!  بشم یعصب دیبا معلومه ، عاشقشم من که یزن به دهیم ،فحش داره یوقت -:رفت صداش،باال تُن

 ! مقدس میمر شده ما واسه نایآو که یزندگ نیا

 

 نایآو هدف اما یدار دوستم یلیخ دونمیم -:دمیگز لب!  دهیم فحش ینجوریا که هیعصبان یلیخ بود معلوم

 !  ما کردن جدا ، شهیهم

 

 !  آذار کن فراموشش ، یکن دعوتش ییجا چیه خوامینم گهید!   نهیبب خواب تو مگه -:زد یپوزخند آذربد

 

 درونش برفا و سما و من ی قهیسل با من جهاز و میبود دهیخر تازه که یآپارتمان یجلو که گفتم یآروم چشم

 از یسخت به ، میشد نگیپارک وارد کرد باز رو در نگهبان و زد نگهبان یبرا یبوق.  کرد ترمز بود دهیچ

 ! انداخت من به ینگاه مین و فشرد رو آسانسور یدکمه آذربد.  ستادمیا آسانسور یجلو و شدم ادهیپ نیماش
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 کرده سکوت آسانسور ستادنیا تا ، میشد آسانسور وارد شد باز آسانسور در که زدم بهش یکوتاه لبخند

 یرو آذربد یدستها ، دیرس دماغم به گل خوش یبو.  شدم خانه وارد و گفتم اهلل بسم ، یخستگ با.  میبود

 ، عروسم لباس کردن باز به کردم شروع پشت از و شدم جدا یکم ازش زدم یپهن لبخند.  شدن حلقه شکمم

 در یجلو ، انداختم ینگاه بهش و برگشتم دیسف ریز لباس با.  دمیکش نییپا رو لباسم و انداختم کنار رو تور

 .  بود من خیم رنگش یمشک نگاه و بود ستادهیا

 

 برگشتم دمیرس که دراتاق چوب چهار به و برداشتم قدم اتاق طرف به و برگشتم و کردم آزاد کامل رو موهام

 ! ؟یایب یخواینم -:گفتم باناز و طرفش به

 

 اتاق وارد و زدم یپهن لبخند.  داشتیبرم قدم سمتم به شدیم هنه_بر من مثل که یدرحال و اومد خودش به

 ستادیا جلوم هنه_بر یبدن با ، انداختم آذربد به ینگاه و برداشتم بود یپاتخت یرو که رو یقرمز نوار ، شدم

 . کرد دهنم وارد رو داغش و سیخ زبون و کرد پرت تخت یرو منو گذاشت لبهام یرو رو لبهاش و

 

  ؟یکنیم کاریچ-: گفت و کرد رها رو لبهام ، بستم تخت تاج به و بردم باال رو دستهاش

 

 !  کنمیم ات وونهید-:

 

 !  ام وونهید خودم من-: زد لبخند

 

 !  دونمیم-: زدم اش نهیس به یسیل و دمیخند

 

!  اوه-: گفت دیکشیم نفس تند تند که یدرحال ، اومدم تر نییپا و زدم یخاص و زیر یها بوسه شکمش به

 !  نکن اونکارو....  آذار

 

 !  کنم امتحانش خوامیم یول-:زدم لبخند
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 ینفسها یصدا.  کردم شروع و کردم باز رو دهانم ، زدم بهش یا بوسه و گرفتم رو بزرگش و قطور ضو_ع

 باز دستهامو ر..آذا -: گفت و داد تکون رو دستهاش آذربد.  دادیم روین بهم آذربد گاه یب و گاه یها ناله و تند

 !  کن

 

 !  نوچ-:

 

 آروم -: گفتم و زدم لبهاش به یسیل.  زدم مهیخ تنش یرو و شدم بلند که داد تکون محکم رو دستهاش

 !  باش

 

 که دیکش رو دستش محکم بود کرده عرق بدنش پوست و بودن شده قرمز رنگش یمشک و بزرگ یچشما

 یباز من با -: گفت و انداخت چنگ کمرم به اش مردانه دست کردم بلند سر متعجب من و شد پاره روبان

 ! نکن

 

 ! یبد یلیخ -:  گفتم انیگر و یعصب و دمیکش یبلند غیج ، کرد من وارد رو خودش یناگهان بطور

 

 ،! نکن یباز من با..اوففف-:گفت دیلرزیم وت_شه از که ییصدا با

 

  ه؟یچ بچه درمورد نظرت -:گفت و زد درونم یا به_ضر و کرد دراز تخت یرو منو

 

 س_سک وسط..آخ... شهیهم تو-:دمینال زدمیم چنگ رو کمرش درد از که یدرحال کرد شروع رو زدن کمر و

 ! یزنیم رو مهم.. آرومتر آخ... یحرفا

 

 باهاش کاش کردم آرزو من و نشست هاش دندون نیب ام نهیس ، زد چنگ رو رانم و آورد باال رو راستم یپا

.  فشرد من به رو خودش و گرفت گاز رو گردن ، بود شده بلند هردومون یها ناله یصدا.   کردمینم یباز

 بچه درمورد نظرت ، ینگفت-: گفت و زد لبهام به یا بوسه.  گرفتم آروم کردم حس که رو وجودش یگرم

  ه؟یچ
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 ! هیمنف-: گفتم زدمیم نفس نفس که یدرحال

 

  چرا؟-:کرد اخم

 

 !  کنم کاریچ.... من بعد.... یکن یکار ینتون شم حامله اگه تنده شتیآت تو-:گفتم یدلخور با

 

  ؟یکن کاریچ رو یچ-:انداخت باال ییابرو

 

 عیسر!  یندار اعتماد من به تو گفتیم مطمعنم ؟ یا گهید کس سراغ یبر ترسمیم گفتمیم بهش یچطور

 !هاااا ازدواجمونه اول شب ما!   ندارم دوست بهم زهیریم اندامم شمیم چاق نهیا منظورم-: گفتم

 

 . دمیکش یبلند غیج که کرد واردم رو خودش مقدمه بدون و کرد خارج من از رو خودش

 

 !  نگو دروغ من به -:دیغر گوشم ریز

 

 .  اریب درش!  باشه باشه -:دمیکوب اش شانه به

 

 حرف فردا شهیم.. فقط...  من -: دمینال درد با.  انداخت چنگ ام نهیس به ، کرد خارج من از رو خودش

  م؟یبزن

 

 !  آذار کن نگاه من به -:

 

 .  قسم مادرم خاک به!  زنمینم دست یا گهید زن چیه به تو جز به -: گفت آروم ، کردم نگاه چشماش به
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 !  ایخورد قسم -: شد پر اشک از چشمام

 

  نه؟ مگه یخوایم منو هم تو!  خوامیم تورو فقط من -:

 

 .  خوامیم رو تو فقط منم -:زدم لبخند

 

  م؟یبر گهید دور هی -:گفت و زد لبهام به یکوتاه ی بوسه

 

 راست بود خورده که یقسم کاش!  دارمش که آخره شب نیا دونستمیم کاش ، دادم مثبت جواب بوسه با

 . شد شروع میعروس شب یفردا از یاصل داستان اما بودم شیزندگ زن من فقط کاش!  بود
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 حتما!  نداد جواب یول زدم زنگ بهش -: گفتم و دمیچرخ آذربد سمت به ، انداختم سطل یتو رو دستمال

 .  ارتشیم خودش

 

 !  دارم دلشوره -:زدیم ضربه زیم یرو انگشت با

 

 ! ینگران نمیبیم باره نیاول -:زدم لبخند ناخودآگاه

 

 .  آوردنیم رو لورن االن تا دیبا نگرانم شهیهم من-:

 

  م؟یباش تنها ییدوتا شتریب یکم یندار دوست -:گفتم رو دستش و نشستم یصندل یرو کنارش

 

 !  میداد انجامش چندبار ظهر تا -: دیچرخ سمتم به متعجب
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 !  رونیب میبر اصال ای میکن درس غذا ای مینیبب لمیف ییدوتا مثال! ؟ سه_سک یچ همه مگه -:گفتم متعجب

 

 !  یگیم راست -:انداخت باال ییابرو

 

 .  امیم االن خوب یلیخ!.... بله! ......الو؟ -: داد جواب رو تماس عیسر ، دیلرز زیم یرو لشیموبا

 

 . لورن دنبال رمیم -:گفت و کرد قطع رو تماس

 

 .  کنمیم درست شام منم خوب یلیخ -:

 

 شروع لباس ضیتعو از بعد و شدم بلند ، کرد ترک رو خانه عیسر و شد بلند و زد لبهام به یکوتاه ی بوسه

 عیسر ، شد بلند اف اف یصدا که نشستم مبل یرو فیکث یظرفها شستن از بعد.  کردن یآشپز به کردم

 ، شد بلند لمیموبا زنگ یصدا  کردم باز رو یورود در و دمیکش موهام به یدست کردم باز رو در و شدم بلند

 .  دمیچرخ در سمت به متعجب بود آذربد.  رفتم لمیموبا سمت به

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -:گفتم عیسر.  بود نی،رام کنم باور تونستمینم

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا!  توام با -:کردم اخم یعصب.  بست رو در و برداشت قدم داخل به

 

 . داشتم خودمون یبرا رو یا خونه نیهمچ یآرزو یروز هی:+ انداخت خانه به ینگاه

 

 نیرام یصدا دنیشن با بود فرستاده امکیپ آذربد انداختم لمیموبا به ینگاه ، برداشتم عقب به یقدم دهیترس

 .  گرفتم لمیموبا از چشم

 

 !رمیبگ تو یبرا رو یعروس نیبزرگتر خواستیم دلم:+ 
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 !  نمیبب رونیب برو ؟یگیم یدار یچ ؟یشد وونهید -:گفتم متعجب

 

 . داشتم وجود از یا بچه خواستیم دلم:+ 

 

 . کشمیم غیج!  برو نجایا از -:دیلرز لبهام

 

 یچ ؟ آوردن تو سر به یچ ؟ آذار آوردن ما سر به یچ:+ گفت آروم.  زد زل چشمام به ، شد تر کینزد بهم

  عشق؟ همه اون شد

 

 !  یشد نایآو عاشق تو ؟یشد وونهید ؟یگیم یچ -:گفتم متعجب

 

 ..... من آره! من:+ 

 

 . دستهاش یگرم از دیلرز دلم ، نشست بازوم یرو دستش

 

 !  رونیب برو ام خونه از -:دمیکش داد و دمیکش عقب رو خودم

 

 -:دمینال رمق یب شدن سست زانوهام.  شد حبس بزرگش یبازوها نیب لرزونم تن ، شد کترینزد من به

 ...!  کن ولم... توروخدا

 

 .  ببخش منو کنمیم خواهش!  نیرام ، آذار منم نیا:+ زد گردنم به یا بوسه

 

 .  کثافط کن ولم! کن ولم -:دادم تکون رو خودم. خورد دماغم به بدنش از یا زننده یبو
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 با تورو یوقت شدم یحال چه یدونیم:+ گفت فشردیم رو پاهام نیب زانوش که یدرحال و دیکوب وارید به منو

   دم؟ید یعوض اون

 

 شوهرخواهر فقط االن تو.  نیرام یچ همه شد، تموم شیپ چندسال یچ همه!  ییتو یعوض -:دمیکش غیج

 !  یمن

 

 !  آذار خوامتیم هنوز من یول ، یعوض من اصال قبول:+ 

 

 !  یدار زن!  یدار دختر تو-:گفتم ناباور

 

 !  ستین مهم تو جز یچیه ، ستین مهم:+

 

 !،کاش زدمیم زنگ اذربد به کاش دمیگز رو لبهام

 

 من از متعجب.  دمیکوب سرش به محکم و برداشتم رو برنز ی مجسمه ، نشست ام نهیس یرو دستهاش

 !  یعوض خورهیم بهم ازت حالم-: گفتم غیج با.  گذاشت سرش یرو رو دستش و گرفت فاصله

 

 به کردم شروع و خوردم سر در پشت و کردم قفل رو اتاق در شدم اتاق وارد و دمیدوئ خواب اتاق سمت به

 باز رو دراتاق و شدم بلند عیسر اومدم خودم به آذربد بلند یصدا با ، بود گذشته چقدر دونمینم.  کردن هیگر

 و شدم پنهان آغوشش یتو.  دمیدوئ طرفش به و دنیجوش اشکهام بود ستادهیا شونیپر که دنشید با کردم

 کاریچ-: گفت و زد زل چشمام به دیکش عقب رو سرم و نشست موهام یرو دستهاش ، کردم هیگر بلند

  ؟ آذار یکرد

 

 ... خواستمینم من..  زد دست بهم...  خواستیم اون -: گفتم دیلرزیم هیگر از صدام که یدرحال

 

  اومده؟ چرا..سیپل..-: گفتم و کردم نگاه آذربد به متعجب دیرس گوشم به آمبوالنس و سیپل ریآژ یصدا
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 !  زدم زنگ بهشون من-:گفت آروم آذربد

 

 . برداشتم قدم سالن سمت به و شدم جدا ازش

 

 من زدم زل نیرام یخون جسم به.  کرد قفل زبونم یورود در یجلو نیرام خون در غرق جسم دنید با

  ؟ بودم کرده کاریچ

 

 بودم؟ کرده کاریچ من افتادم نیزم یرو و کنم تحمل نتونستم ستادیا کنارم یکس ، شد خانه وارد سیپل

 یروسر و زد زانو جلوم بود کرده سر یمشک چادر که یسیپل.   دنیدیم تار چشمام بود؟ مرده نیرام یعنی

 !  بودم شده کر انگار من و خوردنیم تکون لبهاش کرد سرم

 

 کردن بلندم و گرفتن رو بغلم ریز ؟ کردم کاریچ میزندگ و خودم با من ، دنیچک هام گونه یرو اشکهام

 یتو رو نیرام بلند یصدا من و دیچرخیم سرم دور زیچ همه.  شدن بسته چشمام و کنم تحمل نتونستم

 . دیبلع منو یاهیس و شد جون یب جسمم.  دمیشنیم سرم
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 یتو رو اسمم!  دیکش زندان به کارم بازم.  بودم شده حبس بازم ، دوختم رو روبه فیکث وارید رو نگاهم

 . یدار یمالقات ، شمس آذار:+  گفتن بلندگو

 

 از بعد و شد باز یاهن در.  برداشتم قدم نگهبان سمت به و کردم سر رو چادرم ، دمیپر نییپا تخت یرو از

 مرد به و گرفتم نیزم از رو نگاه شد بسته سرم پشت که در ، شدم نیزوج مخصوص اتاق وارد راهرو چند

 .  کردم نگاه میزندگ
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 -: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب.  خوردیم چشم به موهاش  یال دیسف تار چند یحت ، بود شده شکسته

  ؟یاومد چرا

 

 .  نداشتم یحق گهید احمق منه اما دیکشیم پر آغوشش یبرا دلم ، بود کرده اخم

 

  ؟یکن بس یخواینم -:

 

  ؟یبد طالقم یخواینم -:زدم یپوزخند

 

  ده؟یم یمعن چه نجایا به من اومدن یدونیم -:زد موهاش یال یچنگ

 

 . یبکن فیکث یواریچهارد نیا یتو منو یاومد!  اره -: گفتم روح یب یچشما با

 

 قدم سمتم به.  کردیم یعاشق دینبا حکمشه اعدام که یزن واسه دیفهمیم دیبا آذربد ، شد مشت دستش

 . .... کنم بغلت تا نجامیا من -: برداشت

 

 !  شهیم درست زیچ همه بگم تا -: دیبوس رو موهام و دیکش آغوش یتو منو

 

 دهینم تیرضا یمظفر یآقا...  دهینم تیرضا رزا.  دهینم تیرضا....  نایآو شهینم درست یچیه -:گرفتم آروم

 ! 

 

 .  میبر قراره که یعسل ماه به...  ما به..  لورن به ، کن فکر من به -: فشرد آغوشش یتو منو

 

 . تمومه من کار دیفهمیم کاش ، کردیم تمومش آذربد کاش دمیگز لب
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 بوسه نیا و دادینم حرکت رو لبهاش ، گذاشت لبهام یرو رو لبهاش و کرد جدا اش نهیس از رو صورتم یکم

  ؟یدونستیم اومده حکمم -: گفتم یآروم به  شد جدا ازم.  بود حرفهاش اثبات یبرا فقط

 

 .  کنمیم درستش یول دونمیم -:گفت و داد تکون رو سرش آروم

 

 !  آذربد یتونینم -:

 

. ....  یمن یزندگ عشق تنها تو!   باش منم فکر به ، آذار کنمیم خواهش -: گفت و دیلرز چشماش یتو اشک

 .  کنمیم دایپ یراه هی.... من

 

 لبهام یرو رو لبهاش ؛ دیکوب وارید به منو و کرد حرکت بدنم یرو دستهاش و دادم رونیب نیسنگ رو نفسم

 با بودن پس کردنیم اعدام منو بعد ی هفته آخر ، کردم شیهمراه.  دنمیبوس به کرد شروع و گذاشت

 !  نبود بد شوهرم

 

 رو چادرم ، کرد پرت زیم یرو و اورد رونیب تنش از رو راهنشیپ خودش که کردم باز رو لباسش یها دکمه

 . کنه  هنه_بر رو هردومون تا کردم کمکش.  زد باال رو لباسم و انداخت

 

 و گردن تمام لبهاش.  بود آروم درونم ضوش_ع حرکات ، کردیم نوازشم و دیکشیم بدنم یرو رو دستهاش

 !  آذربد تندتر -: گفتم و زدم موهاش یال یچنگ ، کردیم فتح رو صورتم

 

 ناله و بدنهامون برخورد یصدا زدم یا خسته لبخند.  دیکوب من به رو خودش محکم و کرد مکث یا لحظه

 خودشو اونم شدم رها که من و فشرد من به رو خودش.  دیچیپ فیکث یوارید چهار یتو آذربد زیر یها

 . کرد یخال

 

 .  دارم دوست -: زدم اش سرشانه به یا بوسه
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 !  یکن ترکم دوباره ذارمینم.  اتم وونهید من -: فشرد اش برهنه بدن به رو بدنم

 

 .  کنارتم شهیهم من -: دادم رونیب نیسنگ رو نفسم

 

 ...  آذربد -: گرفتم رو دستش و نشستم کنارش ، میدیپوش لباس هردومون و کرد خارج من از رو خودش

 

 !  یکنیم پنهون ازم رو یزیچ هی یدار تو ؟ شده یزیچ -: کرد نگاه من به

 

 .  نشده یزیچ!  نه -: زد یا خسته لبخند

 

 . عاشقتم یبدون خوامیم فقط -: گفت و زد میشانیپ به یا بوسه

 

 .  عاشقتم منم -:

 

 . کرد جدا هم از مارو اتاقک در یصدا

 

 نگهبان.  بودم دوخته سرد بند دست به رو نگاهم ، بود من کار انیپا نجایا اما باشم بد نقدریا خواستمینم

  ؟ ینیبب رو یکس حمکت انجام از قبل یمطمعن:+ گفت و ستادیا کنارم

 

 .  شمیم ممنونت یاریب برام مُهر هی شهیم اگه ، باشم تنها خوامیم فقط -:زدم لب مطمعن

 

 .  کن صبر باشه:+ گرفت ازم رو نگاهش
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 در!  دمشیبوسیم شتریب کاش.  کردمیم بغل رو آذربد شتریب شیپ هفته کی کاش ؛ کرد ترک رو اتاقک

 مهر یرو سر نماز خواندن از بعد و گذاشتم نیزم یرو رو مهر ، داد دستم به رو مهر نگهبان و شد باز اتاقک

  گفتم و گذاشتم

 

 ، بده انجام خواستیم نیرام که یانتیخ از دمیترس!  دمیترس فقط من یدونیم خودت ، بزرگ یخدا -:

 آذربد و لورن خوامیم فقط بده نجاتم گمینم!  گناهم یب گمینم. کنه لمسم خواستیم که ییدستها از دمیترس

 .  بسپارم بهت رو

 

 رونیب به یا اشاره شد اتاق وارد یسرباز و شد باز اتاقک در ، کردم پاک رو اشکهام ، برداشتم مهر یرو از سر

 که یاهن در میرفت اعدام ی محوطه به اومدم رونیب سرباز همراه  کردم درست رو چادرم و شدم بلند.  کرد

 نایآو.  چرخاندم حاضر افراد نیب رو نگاهم ، گذاشتم رونیب به قدم خورد صورتم به یصبحگاه یهوا شد باز

 از رو سشیخ نگاه یمظفر یآقا ، بود دوخته چشم من به هیگر با رزا ، کردیم نگاه من به پوش اهیس و مغرور

 .  دوخت نیزم به و گرفت من

 

 بدن ، دییدو من طرف به و زد کنار رو یسرباز آذربد.  چرخاندم طرفش به رو نگاهم ، زد صدا رو اسمم یکس

 !  دارم دوست ، دارم دوست -: دیرس گوشم به دارش خش یصدا و دیکش آغوش در رو سردم

 

 سردش صورت به رو نگاهم.  کردن جدا ازم رو آذربد ، فرستام هام هیر تا رو عطرش و بستم رو چشمام

 .برداشتم قدم سکو سمت به.  کشتمیم خودم همراه رو آذربد من ، دوختم

 

 .  نبود کنترل قابل بدنم لرزش

  دمیکش یظیغل آه.  بود افتاده شماره به هام نفس.  بود شده سرد بدنم

 

 .  دیکش جلوتر رو چادر و اومد باالتر لرزون دست

  دستهام یرو سرد بند دست یرو نگاهم

 .  شد خشک
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 . گرفت شکل چشمام یجلو خاطراتم تمام یا لحظه

 .عشقم با بخشم لذت یها عاشقانه ، من

 

 !؟ میزندگ مرد بود کجا! ؟ بود کجا

 

 . انداختم افراد به ینگاه ، کردم بلند سر

 ! من مرد!  بود خودش ، دمشید

 .  انداخت لرزه به شتریب رو تنم ، سردش نگاه

 

 . رو فیکث یحرومزاده اون نه بودم کشته رو خودم مرد شب اون من

 

 ! ؟ خواهر!  افتاد خواهرم به نگاهم

 . بود فیکث ی هرزه هی اون.  گذاشت خواهر رو اسمش بشه نکنم فکر نه

 

 .اومدم خودم به سروان دست ضرب با

 . گذاشتم یصندل یرو پا

 

 .  بستن چشمام یرو اهیس یپارچه ، گرفتن رو چادرم

 

 . شد انداخته گردنم دور دار طناب

 

 .  کردم صدا خدارو دل ته از و گرفتم گاز رو لبم

 . کردیم ینیسنگ گردنم یرو دار طناب
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 !  نبود اعدام حقم من

 . شدمیم اعدام داشتم اما

 

  بود مردم داشتن حقم من

 . بود شده گرفته من از ناجوانمردانه که

 

  گفت یبلند غیج با خواهرم

 

 !  قصاص:+ 

 

 .  کردیم تکرار رو قصاص هم سر پشت و دیکشیم غیج ینطوریا که بود شده یچ دونستمینم

 

 !  تونمینم اون بدون من ، کنمیم خواهش -:

 

 ! ؟ کردیم التماس خواهرم به داشت اون ، بود من مرد یصدا نیا

 

 .  شد قطع ها صدا ، گفت خواهرم که یمحکم قصاص با

 

  زدم یلبخند

 

 .  بودن دهیبر یبدبخت و زندان با منو ناف هم اول از -:

 

 .  دیلغز پام ریز یصندل ، شد تموم که حرفم
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 . شد مانع یکس یصدا که خوندم رو اشهد

 

 . دیکن صبر:+ 

 

 !  دمیم تیرضا من:+  گفت بلند یکس شد بلند یا همهمه

 

 .  دمیم تیرضا منم:+  دیرس گوشم به رزا یصدا دنبالش به

 

 .  دمیم تیرضا:+  دیرس گوشم به فیضع نایآو یصدا

 

 رزا رفتم شیپ مرگ حد تا شدینم باورم اومدم نییپا سکو یرو از کردن باز رو چشمام ؛ دمیکش یقیعم نفس

 دیببخش.  زیچ همه بابت متاسفم!  آذار متاسفم:+ گفت گوشم ریز دیکش آغوشش یتو منو و دییدو طرفم به

 ! 

 

 رو اسمش لب ریز دوختم آذربد به رو جمیگ نگاه و شد جدا ازم رزا ، کنم کنترل رو بدنم لرزش تونستمینم

 !  خداااااااااااااا -: گفتم بلند و شد باز نفسم راه دیکش آغوشش یتو منو و دییدو طرفم به زدم صدا

 

 تموم -: گفت لب ریز آذربد.  کردم هیگر بلند بلند و فشردم آذربد به رو خودم دنیچک هام گونه یرو اشکهام

 ...  آذربد کس همه باش آروم... عشقم باش آروم...  شد تموم زیچ همه... شد تموم...  شد

 

 کرد جدا آذربد از منو یکس ، رمیبگ رو زشونیر یجلو من اریاخت به که ختنیرینم من اریاخت به اشکهام

 !....  نه....  آذربد...  نه -: کردم دراز آذربد طرف به رو دستهام کردمیم هیگر که یدرحال

 

 ...  زودباش.. سلولت یبر دیبا...  ایب:+  گفت یعصب سروان
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 یرو یورود در یجلو و شد حس یب بدنم..  نداشتن رو بدنم وزن تحمل پاهام و رفتیم یاهیس چشمام

 .شدن بسته چشمام و کردم سقوط نیزم
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 رو مشتاقم نگاه شد باز اتاق در که بودم زده زل سقف به حرف یب ، بودم مارستانیب کردم باز که رو چشمام 

 !  آذربد کردمیم فکر.  دوختم ناشناس فرد به

 

 حالتون:+  گفت و نشست کنارم یصندل یرو و برداشت قدم سمتم به دادم رو جوابش آروم ، کرد سالم مرد

  شمس؟ خانم چطوره

 

  ؟ نیهست یک شما بدونم شهیم...  بهترم ممنون-:

 

 !  یشاه یآقا لیوک... هستم فرخنژاد من ، البته:+  زد ینیدلنش لبخند

 

  شده؟ یزیچ! ؟ آذربد-:

 

 ... دادن طالق درخواست شونیا متاسفانه!  بله:+

 

 اصال... اصال ، شدمیم آزاد داشتم من ؟ بده طالق منو خواستیم چرا آذربد ؟  دمیشن یم اشتباه داشتم

 دادیم یدلدار منو و کردیم هیگر من یبرا یاونطور که یمرد کنم باور تونستمینم!  نبود طالق از یحرف

 ! بده طالق منو خوادیم

 

  ره؟یبگ طالق خوادیم چرا.... چرا -:کردم سیخ رو خشکم یلبها
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 !  شماست بودن یزندان لشونیدل متاسفانه،:+ 

 

 .... بشم آزاد خوامیم که من یول -:

 

 ... کنمیم هماهنگ شما لیوک با من حال هر به...  کننینم ازاد فردا نیهم که شمارو یول بله:+ 

 

 ...مونمیم منتظرشون.... دیبگ یشاه یآقا به لطفا!  ممنون -:گفتم و گرفتم رو اشکهام زشیر یجلو

 

 ... اجازه با.. بشه خوب حالتون زودتر دوارمیام ، گمیم بهشون حتما:+ 

 

 نقدریا دیبا من چرا... خداااااا یا...  زدم زار دل ته از ، دادم زشیر ی اجازه اشکهام به بست که رو اتاق در

 نیا دیشا....  باشه تلخ یخوشبخت طعم دیشا دونهیم یک ؟ بمونم خوشبخت دینبا چرا!!! ؟؟ باشم بدبخت

 لیدل بدون آذربد.  کردم پاک رو اشکهام و دادم رونیب نیسنگ رو نفسم...  باشه من یخوشبخت من طیشرا

 ...! مطمعنم... داره دوست منو اون....  دهینم طالق منو
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 .....دیبا بالخره اما میکن تلف وقت بازم میتونیم:+  گفت و گذاشت جلوم رو پرونده رضا

 

 اون که هیزیچ نیا... اگه -: دادم قورت رو بغضم.  انداخت من به رو ناراحتش نگاه ، نداد ادامه رو حرفش

 . دمیم انجامش خوادیم

 

 !  باش لورن فکر به کمی!  آذار کن بس:+ گفت یعصب برفا
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 فکر به به یک خواد؟یم یچ آذربد که یدیشن! ؟ ها ؟ منه فکر به یک -:هیگر ریز زدم و کنم تحمل نتونستم

  ؟  بدبخته منه

 

  ؟ منه فکر به یک -:دمیکش داد و زدم صورتم به یچنگ

 

 !  کن توکل خدا به باش آروم:+  گفت و گرفت رو دستهام ختیریم اشک که یدرحال برفا

 

 برگشتم اعدام از یوقت ؟ هست یآذار هست ادشی خدا اصال ؟ کو خدا کو! ؟ خدا کدوم " -: دمینال عجز با

 نیا یواقع جهنم!  دهیم عذابم شتریب داره من نکشتن با خدا نکرده کمکم خدا یول!  کرده کمکت خدا گفتن

 ؟ دادیم عذابم آذربد که یوقت ای ؟ بود ییخدا کردمیم کار نون کهیت هی واسه و بود سالم نه یوقت!  استیدن

 مانیا بهش نقدریا که یمن چرا ؟ نهیبیم دردامو و منو خدا گمیم فقط گمینم کفر!  نه ستین خدا گمینم

! ؟ نایآو اون و باشم آذار دیبا من چرا ؟ چرا!  باشه تر موفق روز به روز نایآو بعد باشم بدبخت نقدریا دیبا دارم

"  

 

:+  کرد نوازش رو کمرم برفا.  کردم هیگر و انداختم چنگ بازوش به ، دیکش آغوش یتو رو لرزونم تن برفا

 !  کن هیگر.... زمیعز کن هیگر

 

 و بود ستادهیا اتاق در کنار دست به عروسک یاشک یچشما با لورن ، کردم باز چشم و دمیکش یقیعم نفس

 یتو رو خودش و دیدوئ طرفم به لورن کردم باز رو دستهام شدم بلند و شدم جدا برفا از.  کردیم نگاه من به

 ! .... یمام:+  گفت گوشم ریز و شد حلقه گردنم دور کشیکوچ دستهاش پرت آغوشم

 

 !  مامان جانم-: زدم گردنش به یا بوسه

 

...  گفت...  بابا:+  گفت و کرد پاک رو اشکهام و نشست صورتم یرو کشیکوچ دستهاش و شد جدا ازم یکم

 !  کنه پاک رو اشکهات لورن.... نباشم من

 

 !  مامانه مال نیا گفت...  بابا:+  اورد رونیب یپالک و برد گردنش ریز دست ، دمیخند هیگر نیب
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 . کردیم ییخودنما ییبایز به " آذار " اسم که یپالک شد خشک پالک یرو نگاهم

 

  "آذربد"

 

 من یجلو شده شیآرا یصورت با رزا ، شد باز یحرف بدون درخانه.  فشردم رو زنگ و دمیکش یقیعم نفس

  ؟ هست نایآو -:گفتم یسرد لحن با.  بود تر آرام من جواب و کرد سالم ارام شد ظاهر

 

 .  اتاقشه یتو آره:+ داد تکان یسر رزا

 

 ! یکن صداش شهیم -:

 

 .  بزنم حرف باهاتون دیبا تو دیایب:+ گفت و انداخت سالن به ینگاه رزا

 

 مبل یرو و کردم سالم مردانه.  دیکشیم گاریس و بود نشسته نفره تک مبل یرو رزا پدر ، شدم خانه وارد

  د؟یبد طالق رو آذار دیخوایم وافعا... شما:+  گفت و نشست کنارم رزا ، نشستم کنارش

 

 !  بله -: گرفت سوال نیا از قلبم

 

 ! ؟یریبگ رو نایآو دیخوایم بازم حتما:+ گفت رزا پدر

 

 ! له...ب -:نهینب چشمام یتو رو اشک یها حلقه تا کردم پنهان دیسف مو مرد نیا از شرم با رو چشمام

 

 ! نهیهم داده تیرضا که یلیدل دونستمیم:+ گفت نهیک با رزا
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 رهیم نیرام شب اون دونستمیم من... من دیدونیم:+  گفت آروم رزا.  کردم سکوت و دمیکش صورتم به یدست

 !  آذار دنید

 

 ! ؟ یچ -:کردم بلند سر متعجب

 

 ! افتاد ینم اتفاق اون وقت چیه... گرفتمیم رو جلوش اگه:+ 

 

 !  بگم دیبا...من اما شهیم شما رنجش باعث حرفام دونمیم:+  انداخت من به ینگاه

 

 نایاو با بود مست یوقت نیرام شیپ سال چند!  بود آذار عاشق نیرام:+  بده ادامه خودش تا کردم سکوت

 .  بود شما یعقد زن هنوز که یوقت نایآو تولد شب...  دیخواب

 

 تولد به رو خودم بودم نتونسته من ، ادمهی خوب رو تولد اون قبل سال چند به دیکش پر ذهنم ناخودآگاه

 ! دمیکشیم رو نایآو ناز هفته کی تا و برسونم

 

 است حامله نایآو دیفهم یوقت. کرد هیگر من بغل یتو کامل شب کی که بود شرمنده نقدریا... نیرام:+ 

...  نداشت یخوب حال اصال نیرام کردن یعروس یوقت!  رهیبپذ پدر هی عنوان به رو تشیمسئول شد مجبور..

 ....  کرد ازدواج شما با آذار که یوقت.  بودم هاشون دعوا شاهد شهیهم من و نداشت نایآو با یخوب یزندگ

 

 . دادم فرو رو بغضم یسخت به و دمیکش یقیعم نفس.  کرد هیگر و بده ادامه نتونست

 

 رو جلوش نتونستم.  کرد هیگر و دیکش مواد نجایا صبح خود تا ، شد وونهید نیرام:+ کرد پاک رو اشکهاش

 دونستمینم من... من! کنه خودش مال اونو خوادیم گفت...  آذار دنید بره خوادیم گفت و پاشد...  رمیبگ

 !  بوده تجاوز منظورش
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 یجلو و اشک زشیر یجلو تا دمیکش یقیعم نفس.  بزنم رو یکس تونستمیم کاش ، شد مشت دستم

 !  ترسوند رو ما دایآ بلند غیج یصدا.  رمیبگ رو خشمم

 ....  رزا:+ دیکش داد دهیترس رزا پدر

 

 ، کرد باز رو در رزا  اومد یم حمام از صدا میشد نایآو اتاق وارد و دمیدوئ همراهش منم دیدوئ عیسر رزا

 .  شدم حمام وارد و زدم کنار رو رزا عیسر

 

 کرد؟یم کاریچ داشت نایآو کنم باور تونستمینم

 

 رو کنم ریجلوگ زنهیم که ییها ضربه از که بودم کرده بغلش محکم که یدرحال و دمیکش عقب رو نایآو عیسر

 ! ببر نجایا از رو دایآ -:گفتم بلند رزا به

 

 ولم:+ گفتیم و زدیم غیج مدام نایآو ، رفت رونیب حمام از و کرد بلند رو دهیترس و سیخ ی دایآ عیسر رزا

 !  کن ولم..کن

 

 !  نایآو کن بس -:دمیکش داد بلند

 

 .ششیپ بفرستم رو دایآ گفت بهم:+ گفت بود شده پر اشک از چشماش که یدرحال و شد ساکت

 

  ؟یک -:گفتم متعجب

 

 !  نیرام:+ دیلرز اش چانه

 

 -: وگفتم کردم تیهدا حمام از رونیب به اونو کردمیم نوازش رو موهاش که یدرحال و دمیکش یقیعم نفس

 ! یبخواب کمی بهتره... زمیعز باشه
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 اگه...گفت نیرام:+  گفت بود پر التماس از چشماش که یدرحال و گرفت رو دستم مچ و نشست تخت یرو

 .  بشه بزرگ آذار دست ریز دخترم خوامینم من یول!  تو به بدم رو دایآ...نبود

 

  اد؟یم بدت آذار از نقدریا چرا -:گفتم کردمیم نوازش رو دستش که یدرحال و نشستم تخت یپا

 

 ! داشت  خواستمیم من که رو زیچ همه اون چون:+ داد نیچ رو دماغش

 

 ! نا؟یآو یچ مثال...یچ -:

 

 یلیخ اونو هم(  نیرام پدر)جون پدر یحت... یحت ، داره دوستش که مامان هی..نیرام..تو:+ زد زل چشمام به

 !  داره دوست

 

 .. نداره گهید هم حاال داشت منو فقط اون.. تره تنها همه از آذار...  نایآو یکنیم اشتباه -:گفتم آروم

 

 . دیکش یبلند غیج و شد بلند تخت یرو از

 

 ...  تر تنها هم نیا از کنمیم دعا..آره.. آره:+  گفت بلند

 

 ...نیرام:+  زد زل یا گوشه به و شد ساکت نایآو ، دمیکش بلند و دمیکش یآه

 

 ، رفتم یمظفر یآقا طرف به اومدم رونیب اتاق از.  داشت ازین دکتر به واقعا اون ، دادم تکون یسر تاسف با

 -:گفتم آروم.  کنه خفه رو خودش دختر خواستیم نایآو چرا دونمینم واقعا بود کردن هیگر درحال دایآ و رزا

 !  نداره یخوب حال نایآو متاسفانه
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  باشم؟ داشته شما از یخواهش هی شهیم و...  یریبگ تماس دکتر با بهتره رزا!  دونمیم:+ گفت یمظفر یآقا

 

 !  البته -:دادم تکون یسر

 

  د؟یکن مراقبت خودتون دختر مثل دایآ از شهیم:+ 

 

 .  بود نیرام یخواسته نیا:+ گفت حرفش دنبال به رزا

 

 شمیم یخوب پدر... من!  البته-:دمیکش یقیعم نفس.  بود نایآو یبچگ مثل درست ، دوختم دایآ به رو نگاهم

 .  براش

 

 .  کنمیم آماده رو لشیوسا من:+  گفت و شد بلند عیسر رزا

 

 کشیکوچ ساک ، بود ستادهیا من دست یتو دست شده سیگ یموها و زیتم لباس با دایآ بعد قهیدق چند

 ختمیر پول صورت به دایا یبرا رو نیرام ارث تمام من ، ممنونم ازت:+  گفت یمظفر یآقا که کردم بلند رو

 خوب دایآ با شوهرش دیشا کنه ازدواج خوادیم... رزا و ندارم یادیز عمر من....  فشهیک داخل که یکارت به

 !  بشه بزرگ یخوب یجا دایآ میخوایم فقط ما نباشه

 

 ! بااجازه.  دینذار نایآو حال از خبر یب منو فقط ، دمیم حق بهتون -:دادم تکون یسر

 

 . گرفتم رو لیوک ی شماره نیماش یتو نشستن محض به و اومدم رونیب خانه از

 

 .یشاه جناب سالم:+ لیوک

 

 ...  دیکن لغو رو طالق درخواست بخوام ازتون خواستمیم ، سالم-:
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 . داشت رو انتظارش ظاهرا کرد سکوت لیوک

 

 شد باز در فشردم رو زنگ آروم.  بود گرفته رو وجودم تمام نخواد منو گهید آذار نکهیا ترس ، دیلرزیم دستم

  ؟ هست آذار.. سالم -:زدم یا خسته لبخند ، کرد سالم آروم برفا.  شدم خانه وارد و گرفتم رو دایآ دست

 

 !  نیبش بفرما ، سالم:+ اومد نییپا ها پله از رضا

 

 ! نبود خوب حالش اتاقشه یتو اره:+ داد رو جوابم برفا

 

  ؟ شده یچ -: شدم نگران

 

 ! بده حالش تو یدور از:+  شد یخاص لبخند رضا

 

 ! است حامله:+زد یپهن لبخند برفا اما  زدم لبخند ناخودآگاه

 

 ! برفا:+ گفت زیآم اخطار رضا

 

 نیجن مثل آذار کردم باز رو اتاق در دمیدوئ آذار اتاق طرف به و کردم رها رو دایآ دست دیلرز یشاد از قلبم

 به فشیضع یصدا بستم  رو در و گذاشتم اتاق داخل یقدم دیلرزیم بدنش و بود شده جمع تخت یرو

 . دیرس گوشم

 

 ! برفا ندارم لیم یزیچ -:آذار
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 تخت یرو و دمیکش یقیعم نفس!  دلتنگشه دیفهمیم شتریب قلبم شدمیم کینزد بهش که قدم به قدم

 . دیرس گوشم به نشینازن یصدا بازم نشستم

 

 ..... خوامینم رو بچه نیا من... خوامشینم.... گرفتم رو ممیتصم!  برفا -: آذار

 

 خودش یآزاد یبرا یول بودم کرده ینامرد... من... . داشت حق خواست؟ینم رو ما ی بچه آذار خواست؟ینم

 ! بود

 

  ؟ میکن بزرگش باهم باشه قرار اگه یحت-: گفتم و گذاشتم بازوش یرو دست

 

!  بود مرده انگار دمیشنینم هم رو دنشیکش نفس یصدا گهید یحت کرد سکوت ، شد متوقف بدنش لرزش

  خانمم؟ آذارم؟-: گفتم آروم

 

 خواب...دارم-:زد لب بود پر اشک از رنگش خوش یچشما ، دیچرخ من طرف به آروم و خورد تکون بدنش

  نم؟یبیم

 

 !  میکن شروع دوباره... باهم تا اومدم من ،  نه که معلومه-: کردم نوازش رو صورتش

 

 ! آذربد؟-:دیلرز لبهاش

 

  ؟ جانم-:زدم لبهاش به یا بوسه و شدم خم

 

 !  کن بغلم-:گفت معصوم
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 یکم و زدم گوشش ی الله به یا بوسه.  فشردم آغوشم یتو رو سردش بدن محکم و دمیکش دراز کنارش

 رو گردنش.  بود آماده من یبرا شهیهم زدم لبخند ، دیکش یآروم آه گوشم ریز که دمیمک رو گوشش نییپا

 !  دمینم دستت از وقت چیه.. کنمینم ترکت وقت چیه گهید -: گفتم آروم کردم نوازش رو بدنش و دمیبوس

 

  ؟یکن ازدواج نایآو با... یخواستیم-:

 

  گفت؟ بهت یک-: گفتم متعجب ، زد خشکم

 

 .کرد بارم حرف یکل زد زنگ بهم...  خودش-:

 

 ! شده وونهید-:دمیکش ی آه

 

 . نمیبب بهتر رو صورتش تا گرفتم فاصله ازش یکم ، نزد یحرف آذار

 

 ! یباش مادرش تو تا آوردم خودم با رو دایآ من ، دهیم پس تقاص داره دونمیم -:زدم شیشانیپ به یا بوسه

 

  شه؟یم خوب... نایآو -:دیلرز لبهاش

 

 !  نداره یخوب وضع واقعا.  کنه خفه حمام وان یتو رو دایآ خواستیم امروز اون اما!  دونمینم -:

 

  کنم؟ بزرگ رو دخترش من هیراض نایآو -:

 

 خودمون ما ضمن در!  یخوب نیا به خانمم ، بخواد هم دلش -:زدم یمهربون لبخند و کردم نگاه چشماش به

 .  میدار راه در ین ین هی
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 ! اکوید بذارم رو اسمش باشه پسر خوادیم دلم -:شد باز لبخند به لبهاش

 

 ! اکو؟ید چرا -:انداختم باال ییابرو

 

 !  دونمینم  -:

 

 کرده یمادر براش که یزن بفهمه و بشه بزرگ دایآ اگه نظرت به -:گفت آروم شد پررنگتر لبخندم

  شه؟یم یحال چه کشته رو شیپدرواقع

 

 . شد گرفته ام چهره

 

 !  ستین مهم.... بگه بهش ستین قرار یکس یوقت -:گفتم نامطمعن اما

 

 !  بشه پدرش نبود جبران که کنم یمادر براش خوب نقدریا دوارمیام -:دیگز لب

 

 .  آذربد دل زیعز شهیم... شهیم -:کردم بغلش محکم

 

  ؟یکن ازدواج نایآو با یخواستیم... واقعا -:

 

 !  آره.. تو یآزاد خاطر به -:

 

 !  بدم دستت از بازم خوامینم -:فشرد من به رو خودش

 

 !  نکنم ترکت گهید وقت چیه دمیم قول -:
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 ." دارم دوست " -:

 

 ! " فندقم ، دارم دوست منم "-:

 

 نیا لذت ، شد دهانم وارد سشیخ زبان زدم مهیخ تنش یرو و گذاشتم لبهاش یرو رو لبهام حرفم دنبال به

 خورهیم هرچقدر اما دهیرس دستش به آب که یا تشنه مثل دمیبوس و دمیمک رو لبهاش دیچیپ تن در کارش

 یبزرگ و کردم نوازششون و دیلرز هام نه_یس یرو دستم.  شدمیم تر تشنه هربوسه با منم شهیم تر تشنه

 -:گفتم و شدم بلند آذار یرو از دایآ و لورن دنید با ، شد باز اتاق در که فشردم پاش یال به رو پاهام یال

 !  داره دردسر داشتن خانواده

 

 طرفش به لورن و دایآ و کرد باز رو دستهاش و گرفت گاز رو لبهاش ، انداختم بهش یبد نگاه ، دیخند آذار

 ! یا حامله تر آروم -:گفتم دهیترس من شدن که کشینزد دنییدو

 

 . کرد نگاه من به آذار و ستادنیا دایآ و لورن

 

 ! نباش نگران -:زد یمهربون لبخند آذار

 

 یتو و برداشت قدم من سمت به لورن اما دیخز آذار آغوش یتو مظلوم دایآ ، دادم تکون یسر نامطمعن

 ...  ییبابا:+  یزبون نیریش به کرد شروع و کرد حلقه گردنم دور رو کشیکوچ یدستها دیپر آغوشم

 

 ! ؟ ییبابا جان -: زدم اش گونه به یا بوسه

 

 !  کردم پاک رو مامان یاشکها من.. ینبود که تو:+ زد کنار رو بلندش یموها و کرد غنچه رو لبهاش

 

 تا من -:گفتم و انداختم زدیم بوسه موهاش یرو و بود کرده بغل محکم رو دایآ که آذار به رو ام شرمنده نگاه

 !  مامانتم ی شرمنده ابد
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  ؟ خاله:+ گفت آروم دایآ

 

  جانم؟ -:بود گرفته رو اشکهاش زشیر یجلو یسخت به آذار

 

 ! ؟ شهیم خوب... مامانم:+ 

 

 !  بشه خوب دیبا...  زمیعز آره -:گفتم آذار یجا به من و دیگز لب آذار

 

 و دادم جواب رو تماس ذاشتمیم تخت یرو رو لورن که یدرحال!  بود رزا ، خورد زنگ لمیموبا حرفم دنبال به

 . کردم ترک رو اتاق

 

 ! ؟ الو -:

 

  آذربد؟ آقا...و...ال:+ کرد جادیا دلشوره رزا لرزون یصدا

 

  ؟ یخوب رزا؟ شده یچ -:گفتم نگران

 

 !  کرد یخودکش! مُرد...نای..آو:+  شد بلند اش هیگر یصدا

 

  ؟ییکجا -:گفتم عیسر ، دنیلرز زانوهام

 

 ).....(! مارستانیب:+ 

 

 ... امیم االن -:
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 سرعت به دادم تکون تاسف ی نشانه به یسر.  کرد نگاه من به آذار ، شدم اتاق وارد و کردم قطع رو تماس

 ، کردنیم نگاه ما به دایآ و لورن!  بود یواقع خواهر هی نایآو برخالف آذار گذاشت دهنش یرو دست و دیفهم

 ! آذار باش آروم -:گفتم و شدم اتاق وارد عیسر هیگر ریز زد بلند آذار

 

 ؟ است زنده که بگو!  ارهیم خودش سر ییبال دونستمیم!  شده وونهید یگفت -:گفت ها بچه به توجه یب

 

 !  متاسفم -:انداختم هیگر درحال لورن و دایآ به ینگاه

 

 و دیکش آغوش یتو رو دایآ آذار.  کردن هیگر آذار همراه دایآ و لورن ، شد تر بلند آذار ی هیگر یصدا

 !  نایآو دخترت با یکرد کاریچ.. آخ -:گفت کردیم هیگر که یدرحال

 

 یم مراسم یکارها ، بود تنها دست رزا رفتمیم مارستانیب به دیبا شدم بلند و دمیکش آغوش یتو رو لورن

 . میشد مارستانیب یراه رضا همراه و سپردم برفا دست رو لورن!  من گردن افتاد

 

°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•° 

 

  " آذار "

 

 حتما یول ییجا بره خوادیم عمه:+  گفت بهش و کرد درست رو دایآ یموها رزا ، گرفتم محکم رو دایآ دست

 !  ینکن تیاذ رو مامانت!  زنهیم سر بهت ادیم

 

 !  عمه چشم:+  زد لبخند و فشرد رو دستم دایآ

 

 یخداحافظ رزا عمه با اریب رو تیآج برو زمیعز -:گفتم دایآ به رو انداخت من به یدار معنا نگاه و شد بلند رزا

 !  کنه
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 !  مامان چشم:+ گفت معصوم دایآ

 

...  نشه باورت دیشا:+ گفت آروم بود دوخته چشم رفتنش به رزا ، دیدوئ خانه طرف به و کرد رها رو دستم

 دایآ به نایآو یوقت ،  نداشت مادرش به یوابستگ چیه دختر نیا!  نکرد یمادر براش وقت چیه نایآو... اما

 ازش کندن دل برام سخته!  کردم بزرگ االن تا رو دایآ..من...  دیکشیم داد سرش ای زدیم کتکش ای دیرسیم

 ! 

 

 !  نذارم براش کم و کنم یمادر براش خودم دختر مثل دمیم قول نباش نگران -:گفتم و فشردم رو دستش

 

 .  باشه سرحال و سالم ات بچه دوارمیام:+ انداخت ام برامده یکم شکم به ینگاه رزا

 

 !  ممنونم-:زدم بهش یلبخند

 

 بودن جدال حال در پدرشون آغوش یبرا دخترها ، انداختم طرفشون به ینگاه آذربد و ها بچه یسروصدا با

  ؟یببر خودت با رو هردو ستین بهتر رزا -: گفت و گذاشت نیزم رو هردو دیرس ما به آذربد! 

 

  ؟ ادیم من با یک:+  دیخند رزا ، دنیچسپ من به دایآ و لورن

 

 !  کس چیه:+  گفتن صدا کی هردو

 

 !  خداحافظ منتظره بابا برم من گهید بهتره خوب:+  دیخند رزا

 

 به دنیرس محض به و برداشتم قدم اطیح داخل تاب سمت به رزا رفتن از بعد میکرد یخداحافظ رزا با هردو

 . دادم رونیب نیسنگ رو نفسم و نشستم آن یرو تاب
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  ؟ خانمم یشد خسته -: گفت زدیم کنار رو موهام که یدرحال و نشست کنارم آذربد

 

 !  آره-: کردم لوس رو خودم یکم

 

 !  ینکرد یادیز کار که تو -: انداخت ام شانه دور دست

 

 !  ام خسته االن از من میدار مهمون امشب -: کردم اخم

 

  ؟ است خسته خانمم دیایب خوادینم بگم نصرت و برفا بزنم زنگ یخوایم -:دیخند آذربد

 

 !  ارنیب در تنم از رو یمشک رخت انیم دارن درضمن شده تنگ براشون دلم!  نه -: دمیزخندیر

 

 !  باشه کرده یخودکش نایآو شهینم باورم هنوز-: زد موهام به یا بوسه آذربد

 

 یدار عزا خواهرنامهربونم یبرا هنوز!  من ی خانه به آذربد اومدن از بعد درست ، بود زده دار رو خودش

 !  دینفهم یزیچ ادیز دایآ که خوبه -: گرفتم رو آذربد دست.  کردمیم

 

 !  کرد عادت گفتن بابا و مامان به هم زود یلیخ!  آره-:

 

 . میدار دوستش چقدر ما دونهیم!  آره -:زدم لبخند

 

  ؟ ستین ما ی بچه یبگ بهش شد بزرگ لورن یوقت یخوایم-:گفت آذربد

 

 .  بود یبزرگ مرد چه پدرش بدونه خوامیم!  آره -:دادم تکون یسر
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  ؟یچ دایآ-:

 

 !  گمیم رو قتیحق دیپرس روز هی خودش اگه-:دمیگز لب

 

 !" دارم دوست"-: فشردم آذربد به رو خودم

 

 ." فندقم اتموونهید -":گفت کنه تصاحبم تا دیرسیم لبهام به لبهاش که یدرحال

 

 و دایآ غیج که بود نزده لبهام به یکوتاه ی بوسه هنوز ، کرد رونیب تنم از رو یخستگ تمام لبهاش دنیبوس

 . "! باشه خودم مال زنم قهید هی دیبذار ها توله "-: دینال و شد جدا من از آذربد شد بلند لورن

 

.  شد جمع آذربد آغوش یتو لورن و نشست من یزانو یرو دایآ ، شد بلند ما ی هرسه ی خنده یصدا

 ! " یخودم مال امشب " -: گفت و زد ام گونه به یا بوسه دخترا حضور به توجه یب آذربد

 

 نجایا قصه نیا انیپا...  اما نبود نجایا انشیپا ما ی قصه.  زدم دایآ یموها به یا بوسه و زدم بهش یلبخند

 !  بود

 

 " انیپا"

 دیگر آثار این نویسنده:

 ـ همزاد من 1

 ـ سلطنت 2

 ـ هرزه نبودم 3

 ـ شیطان برادر حوا4

 ـ هوس دیدنت 5


