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 شوگر ددی

 

تنت لذت داره عسل...اصال دوست دارم تا فردا زبونم رو داخلت _

 .تلمبه بزنم توت شهیم یبچرخونم، اوف، ک 

 شتر یسرش گذاشتم که سرش رو ب  ی زدم و دستم رو رو  ی اقهقهه 

 .فشار داد کصمبه 

  ده یبا پاش  ،ی اقه یتر کرد و بعد دق  عیکه حرکتش رو سر  دم یکش  یآه

 .شدن آبم داخل دهنش، سرش رو بلند کرد

 .نوبت توئه _

 ...و مقابل پاش زانو زدم دمیخند آروم

به سرش زدم   یدهنم گذاشت و مک  ی نه چندان بزرگش رو تو  کیر

 .گفتم یگفت، اوم یکه جون

 .دستان فشار دادم  نیزدم و تخم هاش رو ب  سیو اطرافش رو ل  دور

 !عسل...لعنت بهت، اوووف، عسل_
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 ...تر زم که تند

 ؟ ییعسل...عسل کجا_

 .نگاه اخمومو بهش دوختم ریام ی صدا با

ام_ پ  ر، یخستم  کرسم  ی ریاون  اون  با  داد،  جر  رو  دهنم  ر یا 

 دشیپالس

 .به رونم زد یمحکم ی و ضربه دیخند آروم

دد_ ا  ی شوگر  د  نیو  پالس  گه،یحرفا  جر    ده یدرضمن  بود 

واری خوردینم اس  ام  اس  نباش،  نگران  برسه،    ز ی...حاال  برات  که 

پوال خوش    نیبا ا  ی ص هم داده بودک  شه،یدهنت هم خوب م  یپارگ

 .شهیخوشانت م 

 ...کردم ی غرغر

 هی ساک بزنم، نظرت چ  رمردایپ  ی برا   د یمنم با  ،ی ر یگی تو پول م_

 ؟ی من بر ی جا

 .زد ی پوزخند

 ست؟ ین یبهتر از هم خواب نیا_
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 .رو بهش دوختم فمیکث  نگاه 

داخلم  ی تلمبه ا هیحاضر بودم داشته باشمش! الاقل  ؟یهم خواب_

 .خوردی م

دستش    نیفکم رو محکم ب   کرد،یم   یه رانندگ ک  یکرد و درحال  اخم

 .گرفت و فشار داد 

که اونقدر پول    ی اونجات فقط مال منه، مال موقع  ،ی تو غلط کرد_

بعد قشنگ جرت   مون،یسر خونه زندگ  میبر  م یتا بتون  می جمع کن

 .دم یم

 .دمیخند آروم

 ساخته شده مگه نه؟  رمردایآب پ دنی که با بلع یخونه زندگ _

 .د یو با پشت دست آروم به صورتم کوب دیخند

ن_ مقدس، جفتمون   رمردا یداره؟آب پ  یچه اشکال  ار،یحاال جوش 

 .م یکشی زحمت م یزندگ نیا ی برا  میدار

 .دراوردم  ی گاریداشبرد، س ی زدم و از تو ی پوزخند

 بکشن؟   گاریس  دیساک زنا نبا گن ی م ی دینشن _
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 .شکمش زدم ی تو یمشت

 .دمتییخفه شو نگا ر،یام رنتیگه بگ_

 دی چیپ ن یاتاقک ماش ی تو اشقهقهه 

 !مادمازل مونیوقت نکن  هیکرده،  تیوحش رمردایگشتن با پ _

 .زد ی زدم که داد  کیرشبه  یمشت یوحش

 .کونت بذاره گهید یک  ،یهرزه، بچه هاتو کشت فی کث ی دختره _

 .زدم ی اقهقهه 

 .جووونم ی شوگر دد_

 .دمیپشت دست آروم به دهنم زد که بلند خند با

 .فیدختر کث_

مال  دستم آروم  و  بردم  به سمت خشتکش  بهم    ینگاه  دمش،یرو 

 .انداخت

 .کنه  یباهات قهره، بوسش کن تا آشت _

 .رو مشت کردم دستم



 

6 

 ؟ ی خوا ی م  گهیمشت د هی_

 .رو بست و دستم رو پس زد پاهاش

با_ تورو  ها  دیچموش،  آلت  کشتن  جرم  بندازن   ی به  اسپرم  پر 

 .فیکث   یفی زندان، کث

 :زدم و گفتم  ی پوزخند

 .یزن یفقط خستم، چقدر زر م وفتیراه ب_

 .در حال حرکته ها نیماش _

 .کردم یپوف

 .برسونم خونه فقط_

شدم که   اده یپ  ستاد،یمقابل در خونه ا  ،یقیگفت و بعد دقا  ی ا  باشه

 .دمشی کردم و خم شدم و بوس   یبهم انداخت، نچ ی نگاه

 .گهیبرو د_
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و در رو باز کردم و وارد شدم،   دمی کش  یتکون داد و رفت، آه  ی سر

 ده یخر  گرفتمی که از شوگرم م  ییکه به لطف پوال   یکیواحد کوچ

 .بودم

 .دونستی نم ریام یول

البته خودم   بردیپول هارو م   ی همه  بایطمع پول داشت، تقر  ریام

 ...یول  رفتن یچون نصفشون به کارت خودم م  کردی فکر م  نیهمچ

 .زدم پوزخند

 .دونستینم اون

رو  مانتوم  و  کندم  تن  از  دست  ی رو  کردم،  پرت  دهنم    یمبل  به 

و از دردش اخمام توهم رفت، فکم واقعا از ساک زدن درد   دمیکش

 .کردی م

  یاسم رو   دمیبرشداشتم و با د  زی م  ی از رو  م،یزنگ خوردن گوش  با

 خواست؟ی م یچ گهی د ی ریپ نیا دم،ی کش یصفحه آه

 .الو سالم_

 :گفت ی پر شور  ی صدا با
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 دختر من خوبه ها؟ ؟یخوب زمیسالم عز_

 .کاسه چرخوندم ی هام رو تو چشم

بود و من رو دخترش خطاب   ،ی ریپ  نیا نزده  به من اصال دست 

 .ختیحرکتش پشمام ر نیکه واقعا از ا کردی م

 ؟ ی خوبم تو چطور_

 .رم یبگ یقراره براش مهمون  اد،یپسرم داره از خارج م م، یعال_

 .دمیمبل دراز کش ی رو

 خب؟_

 .دارم شنهادیپ هیعسل، من برات  نیبب _

 .دم یپهلو خواب به

 ؟یچ_

 .ونیلیم  ۴۰۰_

 .باال رفت متیق نیاز ا ابروهام

 خب؟_
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 دم یپول رو،نصفش رو قبل م  نیچندشب با پسرم بخواب و من ا_

 .و نصفش رو بعد

از    ریام  یبود ول  یعال  یلینصفشم خ  ،یلعنت بکارتم رو  بفهمه  اگه 

 ؟ یدست دادم چ

ام   ینچ به فکر پوله، تهش    ریکردم، ولش کن  طمع کار رو، فقط 

 .گهید کنمی م میترم

 ام؟ی ب یباشه حله، نصفشو بزن االن، ک_

 .امشب، شماره کارت بفرست _

 .گفتم و قطع کردم ی ا باشه

 .شدم و به حموم رفتم بلند

من    دمیترسیهم کردم، از رابطه نم  زیتم  ویش  هیرو شستم و    تنم

 .از پشت به دوست پسرام قبال داده بودم

 .میپرورشگاه بزرگ شد ی باهم تو یاز بچگ که بود که ی پسر ر،یام

کم و  م یدوتامون به خوابگاه رفت  م،یکه دانشگاه قبول شد  نیاز ا  بعد

 .نداشت...یکه دوسم داره ول گفت یم اون.میکم وارد رابطه شد
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 یو خب زه  رهیبود که با استفاده از من پول بگ   نیفقط دنبال ا  اون

 !باطل الیخ

 .بود  یخوب   پی ت  ،یو صندل مشک  نی شل با شلوار ج  قه ی  یمشک  تاپ

 .گرفتم  یزدم و از سر کوچه تاکس رونیخونه ب از

 .اورانین_

 .و پاهام رو بهم فشار دادم دمیکش یرو گفتم و نفس نیا

 داره؟  درد

 .ستیعقب ن  ی از رابطه  شتریخب دردش ب یکه اره ول اون

 .صفحش رو نگاه کردم م،یگوش امکیزنگ پ ی صدا با

 .شد زیوار_

 .کص داده بودن هی ی برا  ونیلیم  ۴۰۰زدم،   ی شخندین

 بود  یعال

شدم که نگهبان در رو برام باز کرد، با لبخند    ادهیدر عمارت پ  مقابل 

 .تشکر کردم و از شنگ فرش وسط به سمت ساختمون رفتم
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بزرگ دورم رو گرفته بودن و استخر وسط عمارت، آدم   ی دخترها

 .کردیمداغ دعوات  ی شنا هیرو به 

  ی صابر، لبخند  دن یساختمون باال رفتم و با د  ییجلو   ی پله ها   از

 .زدم

 .هاش روباز کرد و به سمتم اومد دست

 .ی طرفا، راه گم کرد نیاز ا ،ی دیبابا ل_

 .که بغلم کرد و من رو به خودش فشار داد دمیخند آروم

 حالت خوبه؟_

کش  سرم رو  گونم  که  دادم  تکون  کمرم    د،یرو  پشت  رو  دستش 

 .کرد تیگذاشت و من رو به جلو هدا

 گذره؟یخوش م_

 .براش کردم یکج دهن

 .باشه یتا خوش بگذره از نظر تو چ_

 .گذرهی که بشه کردش خوش م ی زیدر نظرما مردا با هرچ_
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 .زدم که دستش رو به سمت مبل دراز کرد ی اقهقهه 

 .عسل ن یبش_

 .چوند یهم پ ی که مقابلم نشست و دست هاش رو تو منشست

که براش سنگ تموم  خوامیازت م اد،یداره م یپسر من بعد مدت_

که   یزیاز چ  شتری ب   دمیبود، قول م  یازت راض  یلیو اگه خ  ی بذار

 .بهت بدم  میتوافق کرد

 ون؟یلی م ۴۰۰از  شتریب

لوند خند  دمیلب هام کش  ی رو رو  زبونم  ومد، یپول م  ی بو  دم،یو 

 .رو تحمل کنم  ریمجبور نبودم ام گهیکه با داشتنش د یپول

 .باشه _

 .پام گذاشت ی و دستش رو رو دیخند

 ت ییباس گذاشتم، خدمتکار راهنماباال ل   ی اتاق طبقه    ی برات تو_

 .کنهی م

 .میگفتم و همراه با خدمتکار، به طبقه باال رفت  ی اباشه 
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 .کردم و وارد شدم ی رو باز کرد و کنار رفت، تشکر یاتاق در

 .ی تمام چوب، چه الکچر نیزای سوخته و د ی ابا دکور قهوه یاتاق

 .دیلباس روش کفم بر دنیسمت تخت رفتم و با د به

 .ی با کفش پاشنه بلند مشک ی اکوتاه براق نقره  لباس

ک.ص   هیکه با    هیزیچ  نیجواهر هم کنارش بود و واو، اگه ا  ست

 .حاضر بودم تا آخر عمرم بدم شدی م بیدادن نص

 .عوض کردم راهنیهام رو دراوردم و با پ لباس

 .ستادمی ا زیرو باز کردم و مقابل م موهام

 .ختمیصورتم ر ی موهام رو تو ی محمم بستم و جلو یاسب دم

 غیج  یشیست لوازم آرا   دنیرو باز کردم و با د  زیم  ی رو   ی   جعبه

 .دمیکش جانیاز ه  یفیخف

 .انجام دادم می گر  هی ی ارو برداشتم و حرفه لریپودر و کانس کرم

 .ومدیم یلیسبزم خ ی که به چشا دمیکش ی ا چشم گربه  خط
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تا پربار نشون داده بشه و رژ    دمیمژه هام کش   ی رو چندبار رو  ملیر

 .زدم ی قرمز

 .شیشد آرا نیا_

زدم که صابر    نهییآ   ی جلو  یشدم، چرخ  رهیرفتم و به خودم خ  عقب

 .کردی نگاهم م نیکه با تحس دمیرو د

 .ادیبهت ب  زدمیحدس م_

 .زدم ی لبخند

 .خوشکله ی لیخ نیصابر ا_

 .رو تکون داد سرش

 .شهیم وونهیتنت محشره، مطمئنم پسرم د ی تو_

 .مبل نشستم ی رفتم و رو نییپا همراهش

 شه؟یشروع م  یمهمون یک_

 .بهم انداخت ی نگاه

 .ان یمهمون ها م گهیاالن د_
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 .زدم و منتظر موندم  ی لبخند

 .بهشون زل زدم  یکم مهمونا اومدن و من با شگفت کم 

 ...جذاب و خوشکل یلیخ ی پسرا

 ..پوش کیخوش اندام ش  ی دخترا

 .رسوند یکه پولدار بودم آدم رو به کجاها که نم واقعا

  ده یکه ند  ییاز اونجا  یول  نمیچشم کردم تا پسر صابر رو بب   چشم

 .بودمش با شکست مواجه شدم

  ز یم  ی شربت رو  وانیحوصلم سر رفت، دست دراز کردم و ل  کمکم 

 .دیرو از دستم کش اون یرو برداشتم که دست

 .کار رو کرده بود نگاه کردم  نیکه ا ی اخم به پسر با

 .مال من بود نیا د،یببخش_

 .سبز و سردشو بهم دوخت نگاه 

 .ست یمال تو ن گهیخب د_

 .زد ی رو گفت و پوزخند نیا
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 صابر دهنم قفل شد  ی بهش بزنم که با صدا یحرف خواستم

 .انوشیک  کنمی م یمعرف ؟ی دیعسل پسرمو د_

 .پسرش بود نیا پس

 گهیلذت د  هی  رشیز  دنی مطمئنم خواب  ه،یزیاحسنت، عجب چ  بابا 

 .داشته باشه  ی ا

 .شونش نشست  ی وصابر ر دست

 .پسرم، عسل امشب مهمونته_

 :بهم انداخت و گفت  یشد و نگاه لیبه سمتم متما  انوشیک

 .یاوک ست،یبدک ن _

 .بهم برخورد چون من واقعا خوب بودم حرفش

 ...خوب کلیه

 ...خوب و کص خوب ی ها  نهیس

 خواست؟یم یچ گهید خب

 .دیزد و دستش رو به شونش کوب  ی اقهقهه  صابر
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 .هاست  نی کمتر زر بزن، عسل از جذاب تر_

 .به پدرش کرد ی نگاه

 د؟ یداریچرا خودتون برش نم_

 .حرفش صابر اخم کرد نیا با

 .جو نده، بهتر از عسل وجود نداره یتازه از خارج برگشت_

کامل تموم شد و   یبت مسخرگ  ی گفته نشد و مهمون  یحرف  گهید

 .من استرس داشتم

 ...اول و دردش ی رابطه  استرس

 .باال  میبر_

 .رو گفت و خودش جلوتر از من رفت نیا

که توش لباس عوض کردم رو   یراه افتادم، در همون اتاق  دنبالش 

 .کرد تمیباز کرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلو هدا

 .دییبفرما_
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بسته شدن در   ی زدم و پا به داخل اتاق گذاشتم که صدا  ی لبخند

بودم که بهم حمله کنه و باهام بخوابه    نیاومد، هر لحظه منتظر ا

 ...به جاش یول

 .تخت رفت و درش رو باز کرد ی ون روسمت چمد به

 .از تعجب باال انداختم ییابرو

 .دراورد و به سمتم پرت کرد یراهنیپ

 .بشورش_

 :دهن باز مونده به نگاه کردن بهش ادامه دادم که با تشر گفت  با

 گفتم؟  یچ ی دینشن _

 .نگفتم ی زیو چ دیهام لرز لب

کرد_ فک  م  ی نکنه  ا  خوابمی بات  درسته   نقدریاونم  حاال  زود؟ 

 .حد نی نه در ا یول میک...ص دوست دار

 .نگاهش کردم  فقط

 بود؟ بی عج نقدریا  چزا
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نم  خب باهام  م   دیخوابیاگه  برام دردسر   دی فهمیکه  صابر  بعد  و 

 .پول پس مجبور شدم خودم دست به کار شدم   یو پول ب شدیم

وسط    دست پا  ی   قهیانداختم  و  لخت   ن ییلباسم  و  انداختمش 

 .ستادمیجلوش ا 

 ؟ ی خا یمثل من رو نم یکس ی نیبب  خواس ی م یعنی_

 پوزخند زد دوباره

 .خوامینم  ویچکیمن ه _

 .گذاشتم نش یس ی شدم و دستم رو رو کشینزد

 .واقعا، بهم اجازه بده بهت لذت بدم  فهیح_

شورتم فرو رفت که    ی پشت کمرم حلقه شد و از پشت تو  دستش

 .نزدم یحرف ی ول دمیکش یآه

داغ_ ب  یچه  جلوت  تو  بره  منتظرک  پشتت،  البته  اونجا    نمیی ها! 

 چطوره؟

 .دمیخند
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 .هی چطور نیخب امتحان کن و بب _

 .هاش رو به لبام چسبوند لب

 نشست  نمیس ی زد و دستش رو یمک

 رو باز کرد نیسوت

نوک    نمیس و  دراورد  تو  شونیکیرو  آه    ی رو  که  گرفت  دهنش 

 .دمیکش

 حساسه؟ نتیها؟ س ی دوست دار_

شورتم فرو کرد و    ی رو تکون دادم که دستش رو دوباره تو   سرم

 .د یمال

 .حس خوبش پاهام سست شد از

 ؟ی...چند مدته تو کف ی تو، زود وا داد  ی چقدر حشر_

 .ندادم یجواب



 

21 

که بلندم    دیکرد که نتونستم و پاهام لرز  شتر یدستش رو ب  سرعت

رو  و  س   ی کرد  نوک  و  روم  اومد  خوابوندم،  دهن    نمیتخت  به  رو 

 .گرفت

 .شد  شتریب  نییکه سرعت دستش اون پا دمیکش یآه

 .و ارضا شدم  دمیکش  یفی خف غیج

کرده بود نگاه    سیو به آبم که دستش رو خرو باال اورد    دستش

 .کرد

 ؟ ی زود نیبه هم ی ارضا شد_

 .د یلرزی م جانیاز ه نمیس ی  قفسه

 ...که من دیفهمینم

 .شمیبارمه ارضا م نیاول

 .اوف...اره...خوب بود_

 .زد ی شخندین

 .دیمال ی رو م نمیکه س یداد و در حال  نییرو پا شورتم
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 .داد نیی رو پا شلوارش

 .آلت بزرگش، آب دهنم رو با ترس قورت دادم دنید با

 .خوردم ی تو من جر م رفتیم نیا

 ؟ ی آماده ا_

بشه و بعد مقابل واژنم قرارش داد و  سی بهم تا خ دیرو مال  خودش

 .دم یکش غی و ج دیچ یتنم پ یتو ی فشارش داد داخل که درد

 .شد  رهیپام خ ونیبهت به م  با

 ؟ ی باکره ا_

 .نفس زدم که خودش رو از داخلم دراورد  نفس

 ؟ ی چرا بابا نگفت باکره ا_

 .کارتو بکن  دونه،یچون نم_

 ...رهیگ یدردت م شه،ینم_

 .دمیحرص غر با

 .کارتو ادامه بده دردم بخوابه_
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 .بار آروم داخلم فرو کرد که لبم رو گاز گرفتم  نیاومد روم و ا  دوباره

و با   دیدهنش کش  ی وآروم داخلم چرخوندش، لب هام رو ت  یلیخ

 .رو فشار داد نمیانگشتش نوک س 

 .د یخودش رو بهم کوب آروم

 ؟ ی درد دار _

 .بود شتریحس خوبش ب   یداشتم ول درد

 .نه_

 .گردنم فرو برد و شروع کرد تلمبه زدن ی گفت و سر تو ی ا خوبه

 .و کمرش رو چنگ زدم دمیکش یحس خوبش آه از

 خوبه؟_

 .بود ی بلند ی ناله  جوابم

 

 .محکم تر بزن_
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توجه به حرفم حرکاتش رو آروم نگه داشت، پوست گردنم رو    یب

 .د یدندوناش گرفت و کش نیب

 .زدی گرمش روم بود و داخلم ضربه م تن

 ...رو به سقف دوختم م نگاه

 .که لبامو گاز گرفتم دیبهشتم نشست و مال ی باال  دستش

 .کرد که آه و ناله هام بلند شد  شتریرو ب  سرعتش

 .ارضا شو برام_

هامو گاز گرفتم و پاهام رو باز کردم تا بتونه راحت تر کاراشو    لب

 .در اومد و پشت بندش در باز شد ی بکنه که همون موقع صدا

ز  دم یکش  یغیج دورم    میقا  رشیو خودمو  هاشو  که دست  کردم 

 .دیچیپ

 .برگردوند و داد زد روشو

 .رونیب_
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هول زده سر جاش مونده   دمیدیکه فقط کفش هاش رو م  ی دختر

 .ود و بعد با ترس رفتب

 م؟یکجا بود_

 .دوباره داخلم فرو کرد و

قدر زد که ارضا شدم و خودش هم پشتبندم ارضا شد، کنارم   اون

 .و به نفس نفس زدن افتاد دیدراز کش

 .و چشم هام رو بستم دمیخودم کش ی پتو رپ رو  خمار

 .د یرسیبه گوش م کمی نییاز پا کیموز ی صدا

 حالت خوبه؟_

 .اره_

 .دیتخت بلند شد و لباس هاش رو پوش  ی رو از

 .دمی رو بوس راهنیرفت و در رو بست که منم بلند شدم و پ رونیب

 .رو مرتب کردم ختمیبهم ر ی و موها نهییجلو آ رفتم

 .زدم رونیکامل خراب شدم رو درست کردم و از اتاق ب شیآرا
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 .که مهم نبود کردمیتنم حس م نییپا ی تو یفیخف درد

  یکه تو  دمشید  دمیرس  نییبه پا  یرفتم و وقت  نییپا  پله ها آروم   از

 .آبه وانیل هیدستش قرص و 

سمتش رفتم و از دستش گرفتم، آب رو خوردم که دستش پشت    به

 .کمرم نشست

 حالت خوبه؟_

 :تکون دادم و گفتم رو سرم

 برم خونه؟ ی ریبگ  نی برام ماش  شهیم_

 .کدر شد نگاهش

 .ی اجازه بدم تنها بمون شهیبارت بود نم  نیاول ر،ینه خ_

 ادیب  ریممکن بود ام   ی لبام نشست ول  ی از درک باالش رو  ی لبخند

 .کردیم الیو من نباشم اون موقع واو

 .بمونم  ییشب جا دهینه...داداشم اجازه نم_

 .رو تکون داد سرش
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 .رسونمتیم_

 .زدم ی لبخند

 .ی مرس_

جلوش رو گرفت و   ی نگفت و خواست حرکت کنه که دختر  ی زیچ

 .بغلش کرد که با تعجب بهش زل زدم

 ؟ یمنو شناخت انوش،یک_

 .بهش انداخت  ینگاه انیک

 .نه_

 .خودم رو گرفتم ی جلو یحرفش دوست داشتم بخندم ول نیا با

 .من منام، همون دختره_

 .ی ساخته لعنت  دهیدکتر خوب کوب  ،ی کرد  رییااا،پدر سوخته چه تغ_

 .زد انیک ی به بازو  یمشت دختره

 ..شیا گهیبد نشو د_

 .و بعد دستش رو پشت کمرم گذاشت دیخند انوشیک
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 ن؟یک شونیا_

 .دمیکوچولو حسادت د  هیرو گفت و من    نیا  یبا حرص خاص  دختره

 .عسله_

 .باال انداخت ییابرو منا

 .ه ینسبتتون چ_

 .زد ی پوزخند  انوشیک

 .داشته باشه یفکر نکنم بهت ربط_

 :بعد رو به من گفت و

 .میبر_

 .صابر جلومونو گرفت بار  نیکه ا میزدم و حرکت کرد ی لبخند

 ...ی بر ی بذار شهینم  یاز هم خوشتون اومده ول یلیخ دونمیم_

 .دمیکش ی کالفه ا  نفس

 .دی گرفتیمن م  ی برا یتاکس هیاره، کاش _

 .بهم کرد یاخم صابر
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 تو کجا؟_

 .کردم که کش مو رو به دستم داد ینچ

 .ادیبهم م   شتریباز ب _

 :رو براش کج کردم که رفت و زن آروم گفت صورتم

 .الس زدنه ی شگرد مردها برا نیا اد،ی بهت م  شتریبسته ب_

 .به سمتمون اومد یزدم که پسر جوون ی اقهقهه 

 .مامان _

ا  با زن کم سن و    ن یغول تشن پسر ا  نیتعجب بهشون زل زدم، 

 ساله؟

 .بهش کردم ی ا اشاره

 پسرتونه؟_

 .سرش رو تکون داد که متعجب موندم زن

 .ادیبهتون نم_
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دستش رو دراز    د یکشی که چال لپش رو به رخ م  ی با لبخند  پسر

 .کرد

 .خوشبختم دنتونیمحراب هستم، از د_

 .رو فشردم دستش

 .ن یهمچن_

  یرو  ی ادیهموم زن و پسرش که نگاهش ز  ش یپ  یواخر مهمونا  تا

 .موندم دیچرخی من م 

 .کم خمار شدم کم

 .باال رفتم و وارد همون اتاق شدم ی طبقه  به

و رو  کفش و چشم هام رو   دمیتخت دراز کش  ی هام رو دراوردم 

 .بستم 

 .کم به خواب رفتم کم

 .شدم داریتنم ب ی رو یحس دست  با

 ؟یخواب_
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 .کردم ی ا ناله

 .نه عممه_

 .دمیزدم و پشتم رو بهش کردم و خواب یکه غلت دیگلو خند تو

 .تخت بود   ی هنوز رو  ش ین یسنگ   یچراغ خواموش شد ول  یمدت  بعد

 ده؟یجا خواب نیهم یعنی

 .جواب خودمو دادم خودم

 !معلومه اتاقشه خب

 .دمیخمارم رو بستم و خواب ی چشم ها دوباره

 .حس فشرده شدن چشم باز کردم با

 .تنم  نییپا  ی رو ییتنم بود و پا ی رو یدست

 ان؟ یک_

 .شد یم  داریب کاش

حس    شمیرو پ  ی که کس  نیبخوابم، من له ا  تونم ینم  ی نجوریا  من

 .کنه عادت کردم کامال
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 ...هم  ریخود ام یسخت بود، حت ترکش

 

 .شد یم داریو کاش ب دمیکش یآه

م  نیا  من ترک  داشتم  رو  م  کردمیعادت  دوباره   دونستمیچون 

 .کنم یعادت م

 .دیچیکردم کنارش بزنم که محکم تر دستش رو دورم پ یسع

 .ریآروم بگ_

 ...نی ا یو چقدر خمار بود ول د یچیگوشم پ ی تو صداش

 .نبود درست

 !روز اول ی تو تیمی حجم از صم نیا

 !ندارده

 .لطفا ولم کن _

 دمی کش  ی قیگفت و از روم کنار رفت که نفش عم  یحرفم هوم   نیا  با

 .دمیبار راحت خواب نیو ا
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 .شدم داریبه چشمام ب  دیتابش نور خورش با

 .مواجه شدم یخال ی زدم که با جا یغلت

 .و نشستم دمیکش  ینفس

 .باال انداختم ی به لباس تنم انداختم و شونه ا ی نگاه

از اتاق   فمی عوض کردم و با برداشتن ک  روزمید   ی رو با لباسا   لباس

 .زدم رونیب

 .اومد فمیک ی از تو میگوش ی رفتم که صدا نییپله ها پا از

 !اوردم، اوه درش

 .بود ریام

 بله؟_

 .ا یدر خونتم ب ی من جلو_

 :گرفتم و گفتم رو گاز  لبم

 .ستمیمن خونه ن_

 :اون طرف خط برقرار شد و بعد گفت یسکوت
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 ؟ی خونه نبود شبید ؟یاول صبح ییکجا_

 ی شخند ین  ۱۲ساعت    دنیرو دنبال ساعت چرخوندم و با د   نگاهم

 .زدم

دوست سر    هیشدم و اوم م به    داری ظهره، صبح ب  هی چ  یاول صبح_

 .بزنم 

 ه؟یدوستت ک _

 .کردم یبه سالن گذاشتم و اوف پا

ا  ی بری!حوصلمو سر میپرسیسوال م  یلیبه تو چه اخه؟خ_  ن یبا 

 .کارات

 .دمیرو د انیرو قطع کردم و پا به آشپزخونه گذاشتم که ک تماس

 .انی سالم ک_

 .بهم انداخت ی نگاه

 .انوشم یسالم...ک_

 .باال انداختم ی ا شونه
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 .!انیک  کنمی صدات م ه،یطوالن یلیاسمت خ_

 .بهم زل زد و سرش رو تکون داد متعجب

 .صبحونه بخور ن یبش_

 ی وارد شد و نگاه  یقی که نشستم، صابر با لبخند عم  ی لحظه ا   همون

 .بهمون انداخت

 عسل؟ یخوب_

رونم رو   یبه نون تست زدم که دست  یرو تکون دادم و گاز  سرم

 .فشرد

 .چرخوندم انیرو سمت ک نگاهم 

 .دعوتم یدنبالت، مهمون  امیفردا م_

 :که لب به اعتراض باز کنم صابر با ذوق گفت نیا قبل

 .ارمیمنم دوست دخترم رو م  ه،یعال شنهادیپ_

 توپ شد، دوست دختر؟  ی هام از تعجب اندازه  چشم

 .رو کج کردم سرم
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 .کن  یدوست دخترت رو به ماهم معرف_

 .رونم زد که لب بهم فشردم ی و دستش رو رو دیخند انیک

 .بابا   گهیراست م _

 .باال انداخت ییابرو صابر

 .گمینم_

 .زدم ی ا گهیحوصله گاز د  یکردم و ب یپوف

 ؟ ی حوصله ا  ی ب یچته عسل_

 .به صابر انداختم ی نگاه

 .اد یخوابم م_

 :گفت انیک

 .که ی شد داریتو خودت ب_

 .رو تکون دادم سرم

 .ساعت دوازدهه شاخ دراوردم دم ید یاره، وقت_

 .دیخند انیک
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نگاه ساعت کردم و   دمیچ  زیم  ی که صبحونه رو رو   نیمنم بعد ا_

 .ختیپشمام ر

 .باال انداخت ی شونه ا صابر

 .نشستم شتونیمنم گشنم بود اومدم پ_

 .خنده ریحرفش زدم ز نیا با

 :گفتم  قهی چند دق بعد

 م؟یبر_

 .دیرو سر کش شییچا انیک

 .کن که از کجا برم ییفقط راهنما میبر_

 .گفتم ی ا باشه

 .می شد دشیسف ی مدل باال  نی سوار ماش اط،یح ی تو

 .رو روشن کرد و حرکت کرد نی رو بستم که ماش کمربندم

 .رد و بدل نشد  نمونی ب یجز آدرس دادن حرف نیماش ی تو

 .جا نگه دار نیهم_
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 :بهم انداخت و گفت ی نگاه

 !سر کوچه؟ خب بذار برم داخل نجایا_

 .بازوش رو گرفتم ناخودآگاه

 .نهی ممکنه داداشم بب  ،یجا مرس نینه نه هم_

 .اها_

 :رو باز کردم و گفتم در

 .زیبابت همه چ  یمرس_

 .دراورد و بهم داد بشیاز ج یبهم زد و کارت یچشمک

 .بده  امیبهم پ  ی دیرس_

 .شدم  ادهیوپ دمیخند

کوچه شدم    آروم وارد  امآروم  د  ریکه  در خونه    دمیرو  مقابل  که 

 .نشسته

 .شدم ادهیپ دهیوجودم رو گرفت، نکنه د یاسترس
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بلند شد و به طرفم    دم،یکوچه که رس  وسط افتاد و  نگاهش بهم 

 .اومد

 .کردم به خودم مسلط شم و نشون ندم که استرس دارم یسع

 .دم یکش یق ی نفس عم پس

 ؟ی کجا بود_

 .دمیکش یآه

 .خونه دوستم _

 کدوم دوستت؟ _

رو   دیکرد و کل  فمیک  ی بهش کردم و کنارش زدم، دست تو  یآخم

 .دراوردم

 .رو گرفت بازوم

 جواب منو بده، کدوم دوستت؟_

 .توجه بهش،در رو باز کردم و وارد شدم که دنبالم اومد  یب  همچنان

 ؟ ی بدونم کجا بود دیبا توام عسل، من نبا_
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 .به سمتش برگشتم  تیعصبان  با

نداره، سرتو از تو کونم بکش    یبهت ربط  یعنی  دمیجوابتو نم   یوقت_

 .رونیب

 .رو برگردوندم و وارد آسانسور شدم روم

 .دم یکش یهم بود که پوف خودش

ن_ جوش  حاال  پ  ار،یخب  امروز   خوادیم   ه،یروزید  رمردیاون  که 

 .ازت خوشش اومده شش،یپ ی دوباره بر

 .میآسانسور باز شد و ازش خارج شد در

 .حدم رو باز کردموا  در

 ؟یکنیم ی نجور یبا توام عسل، چرا ا_

 .طرفش برگشتم به

 .اون کار رو بکنم خوامینم گهید_

 .دمی درو تو صورتش کوب و

 ...پول داشتم  گه،یگرم شده بود د  کونم
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 .زدم ی شخندین

 .بهتر بود  یلیخ  رمردایپ  ی جذاب از ساک زدن برا  انی با ک  دنیخواب

 .به در خورد و پشت بندش صداش اومد ی ا تقه

 سارا باز فازت گرفت مگه نه؟ _

 .دمیکش ی کندم و نفس کالفه ارو مانتوم 

 .یشیم ی نجوریچرا هر چند مدت ا دونم یمن نم_

 .گفت ی م راست

اون    خوامینم  گهید  گفتم ی و م  گرفتمی بار، فاز م   کیهر مدت    من

 .کارو بکنم 

 ...یهم از اون موقع ها بود منته  االن

 .تر باشه ی بار جد  نیکنم ا فکر

 .پوالمو بده_

 .رو که گفتم ساکت شد  نیا

 .زدم ی پوزخند
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م  حرف که  دادن  م  شد یپول  ا  شد،یالل  حر  نیمن  رو    صیآدم 

 رمردایعاشقم باشه و بعد مجبورم کنه با پ  شدیمگه م  شناختم،یم

 بپرم؟

 ؟ یپول چ_

 .بود ی ادیز گهید  نیکردم، ا اخم

 .رو باز کردم که داخل شد در

چه   ی بری تموم پولش رو تو م  یول  کنم یکار رو من م  ی ...همه  ریام_

 وضعشه؟ 

 .گرفتهام رو  شونه

 .خودمونه یزندگ ی پول برا نیبار قبل هم بهت گفتم، ا زمیعز_

 .رفتم عقب

وقت  از ین  زهایچ  ی سر  کیمن  _ و  م  ی دارم  پوالرو  تمام   ی بری تو 

 کنم؟  کاریچ

 .سر تکون داد کالفه
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 ؟ی خایخب باشه، چقدر م_

 .رو دراورد ش یگوش

 .زدم یثیخب  لبخند

 ...فکر کن همشو_

 ...شناختمشیبود، م   یرو باال گرفت، نگاهش اخمو و طوفان سرش

 ؟ یرو خراب کن میکه شروع کرد ی زیچ ی خای م ه؟یهمش چ_

 .تکون دادم سر

 .پول بده زود دونم،یفکر کن اره، من نم_

 ...حقش بود  گرفتم،یآروم نم گرفتم ی پرو پول نم نیتا از ا  امروز

 .من شاخ نشه ی برا  رهیبگ ادی تا

 .بده من، زود ونیلیم  ستیب_

 .رفت  عقب

 ؟یبهت بدم که چ _

 .زدم ی اقهقهه 
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 که؟ یانیدر جر ، یمنو بزن  دیق دیبا ی اگه پول ند ر،یام_

 رو بدم که نصفش حاصل زحمات منه؟ یبهت پول دیچرا با_

 .زدم ی اقهقهه 

 .بوده من کردم یهرچ ی دیهم کش یزحمات تو؟ تو مگه زحمت_

 .قدم زد  یموهاش فرو کرپ و با کالفگ ی هاش رو تو دست

تورو بهشون   یک  ومد؟یم  ی بود که مشتر  یعسل...عسل..عسل، ک_

 .کردی م یمعرف

 :به جلو گذاشتم و گفتم  قدم

 تا پول بدن؟ هان؟   شدیم   یو دستمال  زدیساک م  ایمشتر  ی برا  یک_

 .دیخند آروم

 پس دردت ساک زدنه؟ _

بودم که   ی بود و من چه خر  ینفرت نگاهش کردم، عجب نفهم  با

دهنشو   ی و بعد جلو  کردمی باهاش بحث م  ی نجوریمدت ا  هیهر  

 .گرفتم ینم
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که مال منه رو بهم    گشیصف دنصفش مال توئه؟ ن   ی گی مگه نم_

 .بده 

 .برام کارت به کارت کرد  شیزد و با گوش ی غر

 !!!!لی رو برداشتم و مبلغ رو چک کردم، پنج م م یگوش

 .ی اریدرم ی دله باز یدار ریکمه...ام _

 .د یکوب شی شونیکف دست به پ  با

 تو؟ ایمن _

 به من؟ ی داد هیچ نیتو...ا_

 .بهم داد یرو گرفت و تکون بازوم

 .یزنیزد م  یلیگمشو تا نکردمت، خ_

 .زدم تا ولم کنه نش ی به س  یمشت

 !ی دیباهام حرف نزن فهم ی نجوریگه بخور و ا_

 .به پاش زدم که ولم کرد ی لگد

 .رفتم و داد زدم عقب
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 .رونیگمشو ب_

که خودمو    د یانداخت و رفت، در و محکم بهم کوب  ن یزم  ی رو  یتف

 .مبل پرت کردم ی رو

  ک ی و اون    ی نجوریهم  قای دق  م،یهر ماه دعوا داشت  بایتقر  ریو ام  من

 ...گشتمی که برم کردیخرم م ی جور

 .نظرمو جلب کرد  ی زیکه چ دمیمبل دراز کش ی رو

 .انیک کارت

 ...و برشداشتم 

 .رو کنار گوشم گرفتم یرو گرفتم و با استرس گوش شمارش

بودم که مدختر مدرسه  مثل به پسر دم مدرسش   خواستی اس  

 .زنگ بزنه

 .د یچیگوشم پ ی خندم گرفت که صداش تو همیتشب نیا از

 بله؟_

 .گفتمگرفتم و  ینفس
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 .انی سالم ک_

  ؟ییعسل تو_

 .گاز گرفتم  رو لبم

 ...اره خودمم_

 .اومد ی ز یباز شدن چ ی سر داد و بعد صدا یآروم ی خنده 

 .نبودم، نصف جاده هارو غلط رفتم  نجایوقته ا ی لیمن خ_

 .دمیخند آروم

 ...ی ر یگیم ادیور و اون ور  نیا ی چند روز بر ه،یعاد_

 :و گفت دیکش  ینفس

من لباس   ،ی زیچ  یکیبوت  میو باهم بر  ی ایتو ب   خواستمی راستش م _

 .بخرم

داشتم، حاال که قرار بود با   اج یرو گاز گرفتم، منم به لباس احت لبم

 .کنم جادیظاهرم ا ی تو ی رییمچ شم،الزم بود تغ انوشیک

 .باشه _
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 .دنبالت امیعصر م _

 .رو گاز گرفتم و تماس رو قطع کردم لبم

 عصر؟

 ...واقعا خسته بودم پس من

  م یزنگ گوش  ی با صدا   دم،یخواب  ی اتاق خواب رفتم و چند ساعت  به

 .برداشتم زیم یرو از رو یخمار گوش ی شدم و  با چشم ها داریب

 ...بود ریام

 .به موقع زنگ زده بود یول

دادم و بلند شدم، به حموم رفتم و خودم رو گربه شور کردم،    رد

 ...ی لینه خ یدرد داشت ول یدلم هنوز هم کم ریز

 ...با شال همرنگش رهیو شلوار سبزت یکوتاه مشک ی مانتو

 .انجام دادم و منتظر تماسش موندم  ی ا رهیت شیآرا

 ...صفحه ی و نقش بستن اسمش رو میزنگ خوردن گوش با

 .دادم جواب
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 بله؟_

 .سر کوچم_ 

موهام انداختم و از خونه   ی گفتم و قطع کردم، شال رو زو  ی ا  باشه 

 .زدم رونیب

 کجا؟_

 کرد؟ ی م کاریچ نجایا نیزده برگشتم، ا خی ر،یام ی صدا  دنیشن با

 :گفتم و ستادمیا نه یبه س دست

 ؟ ی باز اومد ی خوای م یچ هیچ_

 :شده بهم گفت زینگاه ر با

 ؟ ی بر  ی خایکجا م_

 .بهش رفتم  ی غره ا چشم

 .هرجا که دلم بخواد، بکش کنار _
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  وفتاد،یم یبد اتفاق دیدیم  انوشیاون اگه من رو با ک  رفت،ی م کاش

م  ریام کله خراب  شناختم،یرو  ه  یآدم  براش    یچیکه  جز خودش 

 .ست یمهم ن

 .پول؟ همه که دست توان ر؟یام ی خوای م یچ_

  ی نگاه  د،یدستم لرز  ی تو  ی موهاش فرو کرد که گوش  ی رو تو  دستش

 .بهش انداختم

 .بود  انوشیک

  انوش یبودنم رو با ک  نهیراه رفتم، بذار بب   ریبه ام  توجهیو ب  یحرص

 .تا دست بکشه

 .سایوا گمی...م سایعسل...عسل وا_

 .خودش چسبوند هی ابونیو من رو وسط خ دیرو کش بازوم

 ؟ی ریم ی طور نیهم  یچ ی برا سای وا گم یمگه نم_

 .زدم نشیس تخت

 .برو حاال ؟ی من دوست پسر دارم، راحت شد_
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برا  ناباور  مونیاز گفتن اون حرف پش  ی لحظه ا  ی نگاهم کرد که 

 .شدم

 ی برا   د،یدیرو م  انوشیرو نداشت و خب، اگه ک   یجز من کس  ریام

 .شدیخودم بد م

 .از من داشت  لمیف  یکل ریام

 ...لخت

 ...در حال ساک زدن یو حت انیعر مهین

 .راحت نابودم کنه یلیخ تونستی م

عقب رفت و روش رو برگردوند چ سمت مخالف من رفت که   عقب

 .بود رفتم انوشیکه ک  ییمن هم با سرعت به جا

بهش،    دنیتر برداشتم و با رس  عی قدم هام رو سر  نش،ی ماش  دنید  با

 .سوار شدمدر رو باز کردم و 

 .ی کرد ریسالم بانو د_

 .کردم به خودم مسلط بشم یسع
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 .اومد شی کار پ کمی_

بود، اون قبال   ری ام   شیذهن من هنوز پ   یگفت و راه افتاد ول  یاوک

ا  کیهم   کار   یول  دی عقب کش  ی نجوریبار،  به گه   ی بعد  کرد که 

 .وفتمیخوردن ب

 !بهتره بگم...به ک...ر خوردن ای

 ؟ ی تو فکر_

 .پام باال اومد ونی رونم نشست و تا م  ی رو دستش

 .معذب شدم یداشت ول یکه حس خوب نیا با

 .هیکار  گذره،یم   ستین ی زیچ_

 .بهم انداخت ینگاه  یچشم ریز

 کار؟_

 .بکوبم م یشونیرو گاز گرفتم و دوست داشتم با کف دست به پ  لبم

رو   شیچجور  یول  کردمی جمعش م  ی جور  هی  دیداده بودم و با  گاف

 .دونستمینم
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ذهنمو    نیدراومدم ا  دایکه جد  کردمیکار م  کیبوت   هی  ی من تو_

 .مشغول کرده

 .بهم انداخت  ینگاه م یرو چرخوند و ن فرمون

 .یکن ی م دایپ گهیکار د هی ست،ین یبزرگ  زیچ خب_

راحت و تند    یل یداشتم پوزخند بزنم و بگم اره، کار من خ  دوست

 .شه یم دایپ

 .نگه داشت ی پاساژ مقابل 

ا  ادهیپ   نیماش  از کنارش  و  کمرم    ستادمیشدم  پشت  که دستش 

 .نشست و به جلو هلم داد

 .داخل میبر_

 .که دهنم باز موند  میگفتم و باهم وارد شد ی ا باشه

دم درش   ی بود که مرد یفروش ریلباس ز ی مغاذه  قا یمون دق روبه

 .بود غیبه دست در حال تبل  نیسوت

 برات بخرم؟_
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 ..دوختم انیبه ک ری رو با تاخ نگاهم 

 ؟یچ_

 .کرد یفروش ریلباس ز ی به مغاذه  ی سر اشاره ا با

 ..خجالت سرخ شدم از

 .ینه مرس _

رو پشت کمرم گذاشت و به جلو هلم داد که خودم رو عقب   دستش

 .دمیکش

 .انیک خوامی گفتم که نم_

 .دیخند

 .نشو یباشه عصب _

  ی لباس ها  ی بار حرکت کرد و به سمت طبقه    نیاز من ا  جلوتر

 .دمیکش ی شب رفت، نفس کالفه.ا

که قراره   نیبودم و فکر به ا ی عصب ریبه شدت از ام   ومدم،ینم کاش

 .کرده بود وونهینشون بده من رو د یچه واکنش
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 .شناسمیرو سال هاست که م  ریخود که نبود، من ام یب

 ...یاز دوران بچگ بایتقر

ن رو از پس کوچه ها در حال اشغال خوردن با  که م  یموقع  همون

 .پدر معتادم جمع کردن

 .ادیلباس قرمزه فکر کنم بهت ب  نیا_

نگاه   کردیاشاره م   انیکه ک  ییبه جا  ی فکر خارج شدم و با گنگ  از

 .کردم

 ..داشت ی باز ی قهیکه  ی کوتاه قرمز  لباس

 .دم یهم کش  ی هام رو تو اخم

 .هم نداره   یبازه، مدل جالب  یلیخ نینه ا_

 .رو تکون داد سرش

 ؟یچ هیاون مشک_

 ی ها  نیچسبون چرخوندم، آست   ی رو به سمت لباس مشک  نگاهم 

 ...بسته ی قهیو  ی بلند تور
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 ...بستس یلیخ نیا_

 :گفت  کالفه

 .بسته، لباس اون شبت بازتر بود  ایبازه  یگ یم ای_

 .بهش رفتم  ی اغره چشم

 .کنم یخودم انتخاب م_

خودمم خسته   گهیگفت و همراه من پاساژ رو متر کرد، د  ی اشه با

 .نشست یبه دلم نم یچیشده بودم چون ه

 .عسل، انتخاب کن_

 .نگاهم رو شکار کرد ی زیرو ندادم که چ جوابش

 .دمیذوق دست هام رو بهم کوب با

 .کردم داشیپ_

 .بهش به سمت مغاذه رفتم و واردش شدم  توجهی ب

 بهتون بکنم؟ تونمی م یچه کمک_

 :گفتم دیسوال رو پرس نیکه ازم ا یپ ی پسر خوشت به
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 .خوامیماون رو ره،ی که حر هیاون لباس چند ال _

که   ی رو بخر  یکه تهش لباس  ی اون همه به لباس ها اعتراض کرد_

  از همشون بدتره؟

 .بهش زدم و لباس رو از دست فروشنده گرفتم  ی شخندین

 .بستس  نیا_

 :رو باال داد و گفت ابروهاش

لباس کجاش بستس، تا سر رونته و همش   نیتو فقط به من بگو ا_

 رون؟ یب  زنهیو همه جات هم که م  نهیشکم و س  ره،یحر

توجه به حرف هاش به سمت اتاق   یذوق به لباس نگاه کردم و ب   با

 .پرو رفتم تا لباس رو تن بزنم 

اتاق پرو چرخ   ی خودم با ذوق خواستم تو  دنیبا د  دنش یبعد از پوش 

 ...جا نبود  یبزنم ول

 .نم ی باز کن منم ببدر رو _

و در رو باز کردم که با نگاه اخموش    دمیلباس هام رو پوش   طنت یش   با

 .مواجه شدم
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 نم؟ی بب   یچرا نذاشت_

 .زدم ی لبخند

 .ی نی بیم  یمهمون ی تو_

بودم   دهیستش رو هم خر  جاتیو کفش و بدل  فی بعد، ک  یساعت  تا

 .دیبرام خر انیبود که همه رو ک نجایو جالب ا

 ...کردم که زرشک یرو خال بشیج قشنگ

 بود؟  یشدن  یخال نایا ب یج مگه

 .من بودم وفتهیدنبال پول ب  دیکه همش با  یاون

کار  با ه   میتقد  ای  ی کثافت  و خب  تنم  باهاش    ی مشکل  چیکردن 

 ی مهم باشه اونم برا  تونستیبکارت چقدر م  ی پرده    هینداشتم، مگه  

 .که خونواده نداشتم   یمن

 ازدواج؟ 

ام که خونه   یدختر پرورشگاه  هیمن    کرد،یبا من ازدواج نم  یکس

 .دارم ی مجرد
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که ول و خرابم که خب، نگرششون    نهیبه من ا  هی نگرش بق   نیاول

 .درسته

 ؟ی تو افق محو شد یباز رفت _

 :انداختم که گفت انیبه ک  ی فکر خارج شدم و نگاه از

 .یکنی نوبت منه که لباس انتخاب کنم و تو کمکم م گهیحاال د_

کردم، کاش طولش نده چون تا االن به خاطر انتخاب لباس   ی غرغر

 .خودم به شدت خسته شده بودم

 .میریبگ یدن ینوش  هیباشه فقط قبلش _

 .پاساژ کشوند  ی طبقه باال   ی رو گرفت و من رو به سمت کافه   دستم

 .زد ی شخندین  انینشستم که ک ی زیپشت م  یخستگ با

من مونده   دیخراالن    ؟ی خسته شد  ی خودت رو انجام داد  دیخر_

 .کنم تتیخانم، قراره اذ

 .دمیخند
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  د یکن، شما پسرا که خر  ی ساده انتخا  زیچ  ه یکار رو،    نینه نکن ا_

 .آسونه یلیبراتون خ

 .دستم گذاشت  ی تر کرد و دستش رو رو ظیرو غل شخندشین

 .نشونت بدم عسل یآسون هیآسون؟ _

 .زدم  ی اانداختم و قهقهه  نییرو پا سرم

 .ن ی تو ماش رمیشدم، ممن خسته  _

 .رو به سمتم خم کرد خودش

انگشت کردمش    شبیعسل، د  ذارمیکونت م  ام یم  نی تو ماش  ی بر_

 ؟ ی بهم بگو درد ندار  یتنگ بود.راست یلیخ

 ...حرفش داغ کردن، نه از خجالت نیا از

 .شهوت از

 .به شدت عاشق سکس بودم، چه از جلو چه از عقب من

 .موافقم _

 .بهش زدم یچشمکبهت بهم زل زد چه  با
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 .خونمون میریم دیبعد خر_

 .پک قرار گرفت سیآ وانیکه همون موقع جلوم ل دمیخند

رو با قهوش تنها گذاشتم،   انیحرف به خوردن مشغول شدم وک  یب

 داشت اصال؟ یچ قهوه 

برداشت و جلوترم حرکت کرد،   دیاز تموم شدن، خر  بعد هام رو 

 .زدم و دنبالش رفتم  ی لبخند

 .خوشکله یلیخ ن،ی رو بب  یذغال راهنیاون پ ان،یک_

 .انداخت کردمی که اشاره م یراهن یبه پ  ی نگاه

 ست؟ین ی جور هیرنگش _

 .رو تکون دادم سرم

 .نه_

تر    ریاز من هم سخت گ   م،یدیآقا لباس خر  ی برا  ،یبدبخت   یکل   با

 .کردمی پاهام رو حس نم یاز خستگ گهیبود، د

 .میاز پاساژ خارج شد ادمونیز ی دها یتعداد خر با
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 .رو باز کرد و همه رو چپوند اون داخل صندوق

در جلو رو باز کردم و نشستم، به شدت دوست داشتم پاهام رو   من

 .زشت بود یو فشارشون بدم ول  ارمیاز کفش درب

 .رو روشن کرد نی شد و ماش  سوار

 م؟یشام بخور میبر_

 .کردم ی اناله 

 .خستمه_

 .گفت و به راه افتاد ی اباشه 

 .درست کنه یچ هیخدمتکار  زنمیزنگ م_

 .بهش انداختم ی نگاه

 عمارت؟ میریم_

رونم گذاشت و فشار   ی بهم انداخت و دستش رو رو   یسکس  نگاه

 .داد

 .اره، کار دارم باهات_
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مهربون  یلیاون، خ یول دمیو لرز دمیچشم هاش د ی رو تو شهوت

 .بود، من خشن و محکم دوست داشتم 

 .برد، اطیرو داخل ح نی ماش

  ؟یمونیامشب م _

خونم   ادیهو ب   کی  ر یتمالش هست که امفکر فرو رفتم، خب اح  تو

اونجا از  و  کنه  ا  ییو خفتم  موندن  نداشتم،  رو   نجا یکه حوصلش 

 .بهتر بود یلیخ

 .اره_

 کردی پام داغ شد، داشت به کردن من فکر م  نیزد که ب  ی شخندین

 !اوف

 .م یدید  ی از دختر  ی ریکه صابر رو در حال لب گ  می عمارت شد  وارد

 ...ختیر پشمام

  خش یشده بود، نگاهم م   خیدختر بود و آلتش س   ی قه ی  ی تو  دستش

 .از پشت هلم داد یشد که دست

 .باال، ولشون کن میبر_
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 .صابر بود خی اما نگاهم م  من

 ی که اول به قصد معشوقه بودنش جلو رفتم و بعد اون جور   ی صابر

 .دم یرفتار کرد که عقب کش

که از   ی دختر  نیپس چرا االن با ا  ستیکار ها ن   نیکه اهل ا  گفت

 کن؟ی و ج کیج زنه،یتر م  کیمن کوچ

 .دخترس نیا  ی بابا شوگر دد به؟یاوف چرا برات عج_

و لب هام رو بهم فشردم و    دیذهنم چرخ  ی تو  ی شوگر دد   ی کلمه

 .نفسم گرفت

 ی بود و فکر من همش دور اسم رو  دهیلرز  بمیج  ی دوبار تو  م یگوش

 .صفحه بود

 ...ی زیعز

م  ی پولدار  رمردیپ ساک  براش  فقط  همون   زدمی که  بابت  اون  و 

 .بودم  نیکه تا چند روز سنگ  کردیرو پر پول م  بمیج  ی ساک جور

 ...برم دوباره  ششیپ دیشا
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ب  تونستیم  اون پول  هرچقدر  باالخره  کنه  ساپورت  رو    شتر یمن 

 ...بهتر 

 .به لب هام، به خودم اومدم  انیک ی شدن لب ها دهیکوب با

تخت هل داد و خودش هم   ی و من رو رو  دیرو محکم چسب  کمرم

 .روم افتاد

 .سرم قفل کرد ی هام رو باال  دست

 ها؟  ی دوست دار یوحش  ی نجوریا_

 .دمیکش یآه

 !!هیچطور تیوحش نمیتا بب _

 .دهنم هل داد و داخلش چرخوند که نالم بلند شد ی رو تو زبونش

 .د یرو محکم فشرد که نفسم بر نم یفرو کرد و س قم ی ی تو دستش

 نییدو انگشتش گرفت و فشرد و بعد سرش رو پا  ونیرو م   نوکش

 .دی رو بوس نمی س ونیبرد و م

 پارش کنم؟ ای ی اریمانتوت رو درم_
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سع  یلیخ  دم،یخند  آروم ول  یوحش  کردیم  یداشت    ی باشه 

 .تونستینم

 ؟ یبش الشی خیب  هینظرت چ ی ستیبودن بلد ن  یتو وحش انیک_

 .بودنش تنم لمس شد  یبهم انداخت که ازشدت سکس  ی سرد  نگاه 

 ...نگاهش  یلعنت

 ...بود سرد

 :گفت  ی گوشم کرد و با لحن سرد کیرو نزد لبش

  رهیانگار گربه کوچولو هوس کرده اقا ش  یول  کردمیمراعاتت رو م_

 ..بخورتش

خندم گرفت که با فرو رفتن دستش داخل شلوارم و    هش یتشب  از

 .دمیکش  یفی خف غ یفشرده شدن بهشتم ج

 بنظرت گشاد شده؟_

 .دم یکش غیانگشتش داخلم ج ییهوینزده با فرو رفتن  یحرف

 .رو تا آخر هل داد و داخلم چرخوند انگشت
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 .مانتوم رو باز کرد ی هااون دستش دکمه با

 !ی وردیدرش ن_

 .د یگذاشت و کش  راهنمیدراورد و دوطرف پ رو از شلوارم دستش

رو به دهن   نمیاورد و نوک س نیی توقف سرش رو پا ی الحظه بدون

 .د یگرفت و کش

حس    یاز جاش کنده شد ول  نمیمحکم که حس کردم س  اونقدر

 .داشت یخوب

 .خوب بود  نیا اره

 .تا صبح، بکنمت خوامی م_

 .دمیخند یشهوت

 .ادیتا صبح بزن نفت درب_

رو باز کردم و از تنش دراوردم، دست هام رو    راهنشیپ  ی هادکمه

 .دمیکش ش یبزرگ و سکس ی هاعضله ی رو

 ؟ ی عضله دوست دار_
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 .پلک زدم و لب هام رو بهم فشردم آروم

 ...اره_

 :رو گرفت فکم

 .نکن ماده ببر  ییمظلوم نما_

 یبار به لباش حمله کردم و تو  نیگفتم و خودم ا  ی ببر؟ جون  ماده

 .دمشونیدهنم کش

 .من یسکس_

 .رو با ناخونام چنگ زدم کمرش

 

 

 هوم؟ ؟یخوای م یچ_

 :نفس نفس گفتم با

 ...تورو_

 ...زوده ی لیداشتن من،خ  ی االن زوده برا _
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رو دوباره داخلم فرستاد که واژنم دورش حلقه شد، نوک   انگشتش

 جان یزد، نفسم از شدت ه   یرو به دهن گرفت و مک محکم  نمیس

 .ومد یباال نم

 ..انگشتم رو گرفته  ی واژن کوچولوت چطور  نیاوف...بب _

دوست داشتم آلتش رو   شدم،یم  ی حشر   شتریبا حرفاش ب  هرلحظه

 ...تا اخر بذاره داخلم

 .کردی م تمیداشت اذ یتلمبه بزنه ول محکم

رون هام    دم،یکش  ی بلند  غی به بهشتم ج  یداغ و نرم   زیبرخورد چ  با

داد،   حرکت  تر  تند  رو  زبونش  و  کرد  بازتر  رو  پاهام  و  گرفت  رو 

 .بهش فشار دادم شتریموهاش رو چنگ زدم و خودم رو ب

س   زبونش نوک  دستش  با  و  فرستاد  داخلم  باز  نمیرو  به   ی رو 

 ...گرفت

 ...دمیکردم و لرز ی ا ناله

که سرش رو بلند کرد و ازم جدا شد،خمار و    شدمیارضا م  داشتم

 .دیکه لبم رو بوس دمی بهش نگاه کردم و لب برچ سیخ
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 ...زوده_

 .ومدم یداشتم م _

بهشتم قرار   ی که باال  یرفتن شلوارش اومد و بعد داغ نییپا ی صدا

 .گرفت

 .دیرو بهم مال خودش

 ...کنم که راحت بره تو  سیآلتم رو با آبت خ  خوامی شو...م  سیخ_

 .رو با ناخونام چنگ زدم کمرش

 ..بره  یآروم بره داخلم، بذار محکم و وحش  خوامیمن نم_

 وونهیبهشتم حرکت داد، داشتم د  ی رو گرفت و آلتش رو ال   فکم

 .دم یچیپ یو به خودم م شدمیم

 ...ان یک_

 .رو آروم داخلم فرستاد سرش

 .دندوناش گرفت ونیبه گردنم زد و پوست حساسم رو م یسیل

 ها عسل؟  ؟ی دوست دار_
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 ...آروم بود، نه دوست نداشتم  حرکاتش

 .نه...تند تر، بهم درد رو نشون بده_

ب  دی روم خواب  کامل رو  هام  لب  تلمبه    ن یو  و  گرفت   ی دندوناش 

 .بهم زد یمحکم

خودش    یو تنم به اوج داغ  زدمینفس نفس م   شدم،یارضا م  داشتم

 .بود  دهیرس

 .هم داغ داغ بود و نفس هاش نامنظم و داغ بودن انیک

 .که ارضا شدم و اونم همراه من ارضا شد  دی محکم بوس هام رو لب

 .افتاد کنارم

رو نداشتم    یتکون  چیه  ی مار بود، ناو چشم هام خ  ومد یباال نم  نفسم

 .قراره از حال برم کردمی و حس م

و چشم هام رو خمار بستم، غلت    دم یتنم کش  ی زحمت، پتو رو رو  با

بهم    یدور کمرم حلقه شد و تن  ی که دست  دمیزدم و به پهلو خواب

 .دیچسب
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تکون  قایدق  آلتش بود،  باسنم  ب  یپشت  فرستادش  و  داد   ن یبهش 

 .دم یپاهام که نال

 .میبخواب ی نجوریهم_

شکاف بهشتم   ی خورد و آلتش رو   یهام رو بستم که تکون  چشم

 .شد  دهیکش

 .فقط بخوابم توجه ی کردم ب یسع  یول شدمیداشتم داغ م دوباره

 .شد  یجور هیبغلم کرد که دلم  محکم

 .انگار دوست دخترشم ه،یچه کار نیا

 .رمیگ یکسم که پولشم مپارتنر س فقط

 .به چشم هام، چشم باز کردم  دینور خورش دنیتاب  با

  ادم یبه قار و قور افتاده بود و    یتلخ بود و شکمم از گرسنگ  دهنم

 .غذا نخوردم شبیافتاد که د

 ؟ی شد داری ب_

 .دمیرو دم در اتاق فنجون به دست د  انیرو چرخوندم که ک  نگاهم 
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 .اره_

 .خشک خشک بود گلوم

 .صبحونه بخور   نییپا ا یب_

 .تنم شد خی گفتم و بلند شدم که نگاهش م ی ا باشه

شونه    تیاهم  یلخت بودنم، ب   دنیبه خودم انداختم و با د  ینگاه

 .باال انداختم

 ؟یکن ینگاه م  ی نجور یچرا ا_

 .برداشتم  نیزم یرو از رو شلوارم

عج  کمیخب  _ وقت  بهیبرام  لخت   یکه  راحت    نقدریا  ،ی مقابلم 

 .ی تنت رو بپوشون ی کنینم  یو سع ی گردیم

 .زدم ی شخندین

بود_ خارج  رو   ی دخترا   ،ی مثال  خودشون  سکس  بعد  اونجا 

 پوشوندن؟ یم

 .داد هیچارچوب تک به



 

74 

 .شوندنیپیآره واال م_

 .رو تن کردم بلوزم

که موقع سکس تموم بدنش رو   ی تنگاس، کس  ی مطمئن باش ادا_

نما کش  ذارهیم  شیبه  که خجالت  باش  فقط    دنیمطمئن  بعدش 

 .لمهیف

و دست دراز   ستادمیحرف رو زدم و به طرفش رفتم، مقابلش ا  نیا

 .رو نگاه کردم اتشیکردم و فنجون رو از دستش گرفتم و محتو

 قهوه؟ _

 .هم جمع شد ی ازش خوردم که صورتم تو  ی ا جرعه

 .چقدر تلخه_

 .و از دستم گرفتش  دیخند آروم

 .ستی بچه ها ن  ی برا_

 .هلش دادمگذاشتم و  نشیس ی تکون دادم دستم رو رو سر
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  نیی زدم و با بدن کرخت و خسته به زور از پله ها پا  رونیاتاق ب  از

 .رفتم

صبحونه مواجه شدم    ی شده    دهی چ  زیآشپزخونه شدم که با م  وارد

 .خورد چیو دلم پ

 .خواستی گرم دلم م ی غذا من

 .صبحونه نه

نشستم و دستم رو به سمت ظرف شکالت دراز کردم،    یچارگیب   با

و    دمیبرداشتم و روش رو شکالت مال  کیاز سبد کوچ  ینون تست

با تاپ کوتاه و شورت وارد   ی بزنم، دختر  ی که خواستم گاز  نیهم

 .آشپزخونه شد

 .بهم زد ی نون در دست خشک شدم گه لبخند  دنشید با

 رسته؟د یانیتو احتماال دوست دختر ک زم،یسالم عز_

 .رو تکون دادم سرم

 .من دوست دختر صابرم_

 .واقعا الل شده بودم یبزنم ول یکردم حرف یسع
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 .ختیشد که پرام ر  دهی تنش کش  نیی ناخودآگاه به سمت پا  نگاهش

شورت هم کامال معلوم بود، اون وقت مال من، تخت و سفت    ی رو  از

 ...بود، خدا بده شانس

 .میوردی..ص هم شانس نک هی از

 .سالم مهتاب خانم_

رفت و محکم بغلش کرد    انیزد و به سمت ک   یضیلبخند عر  مهتاب

 .چشم هام چهارتا شد به گردنش زد که ی و بوسه ا

 ..د یرو بوس انیشد االن؟ ک یچ

 .عجب

 سالم پسرم حالت خوبه؟_

 .زنیبر تونستنیپشمام نم نیاز ا شتریب گهید

 :گفتم  انیک روبه

 خونه؟ ی بری منو م_

 .رو حواله ام کرد نگاهش
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 .جا نیبمون ا ؟ی ریکجا م ه،یامشب مهمون _

ا  لب چرا  دادم،  فشار  بهم  رو  پ  نقدریهام  که  داشت    شش یاصرار 

 بمونم؟

نبود که بخواد دم به   ی پسر  ان،یک   ی سکس ول  ی معلومه برا  خب

 .رو دوست داشتم  نشیسکس کنه، جنبش باال بود و من هم  قهیدق

 .باشه _

رو با صبحونم گرم کردم که اونا هم نشستن، مهتاب دستش    سرم

 ی ول  ختی ر  رونیب  اشنه یشل شد و نصف س  قشی رو دراز کرد که  

 .توجه به خوردن ادامه داد یب

 .دهنم رو بستم  یبگم ول ی زی داشتم چ دوست

نبودم،    یلیخ  خودمم گ  یعنیمعتقد  نبودم پس  به   ریاصال  دادن 

 .بود ی که مثل خودمه کار احمقانه ا یکس

 .ر یصبحتوم بخ_

نشست و دستش رو پشت    زیطبق معمول با کت شلوار پشت م  صابر

 .کمر مهتاب گذاشت
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کارا  نیمن سوال بود، گفته بود اهل ا  ی رفتارش برا لیهم دل هنوز

 ؟یعمال من رو پس زد به خاطر چ  ست،ین

 .نگاه کردم انی ک به

 م؟باش انیکه با ک  نیا ی برا

  گفت یبهم م   یو نه کس  هیچ  انیجر  دونستمی باال انداختم، نه م  شونه

 ...چه خبره نجایکه ا

 ...گرفتم و بعد الفرار یهم مهم نبود، من پولم رو م یلیخ البته

 .خوابم برسم  ی صبحونه، به همون اتاق برگشتم تا به ادامه  بعد

به خصوص بهشتم که با    کردیخسته بودم و تموم تنم درد م  عیفج

 .سوختی هر راه رفتن م 

 .دمیتخت دراز کش ی رو

 .برداشتم  زیم ی رو از رو  م یگوش

مواجه   ریپاسخ از ام  یکه با چند تماس بتاچشو روشن کردم    صفحه

 .شدم



 

79 

 .شروع به زنگ خوردن کرد می موقع دوباره گوش همون

 ...و جواب دادم که دمیکش یآه

 عسل؟ مدارک کو؟ ییکجا_

 .اتاقم رفت ی تو یزدم و فکرم به سمت گاوصندوق مخف ی لبخند

 کدوما؟ _

 .زد یحرص نفس نفس م با

 نکن،   وونهیمدارک کجان عسل، منو د_

 .دمیخند آروم

 .ادینم ادمیکدوم مدارک اخه من که _

 چند؟_

فکر کردم، چقدر ازش ببرم تا   یرو به سقف دوختم و کم  نگاهم 

 کونش بسوزه؟

 ...صدتا_

 .رو از گوشم فاصله دادم و اخم کرد یدادش گوش ی صدا با
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 ...گاو ی کهیمرت

 .ارمیاز تو قبرم برات صدتا درم_

 ...یگ یکدوم مدارکو م دونمیپس منم نم_

 .د یچیپ یگوش ی تندش تو ی نفس ها ی صدا

 ...گفت و بعد یلعنت

اندازه  _ به  تو   ی خودتم پات  برم،    ره،یگ  انیجر  نیا  ی من  لو  اگه 

 .کشمی تورم با خودم م

 .زدم ی پوزخند

حت_ مستعار  شناسنامم  مستعار،  اسمم  مدرک؟  کدوم    افم یق  یبا 

 .بود میگر

 .نکن ی عسل با من باز_

 .نکنم ی پوالمو بده تا باز_

 شدم، یخوش حال م  بی کردنش عج  ی از عصب  د،یکش   یحرص  نفس 

 .ارمیحرصش رو درب کردمی م فیاصال ک
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  م، یداشت یتوافق هیبا هم  م،یکار شد نیوارد ا  یما وقت ر،یام نیبب _

و تهش    ی بردیتو همش رو م  یقرار بود نصف پوال مال من باشه ول

 .یذاشتیچندر غاز کف دستم م  هیهرماه، 

 .موهام فرو کردم ی و دستم رو تو نشستم

 .ست یمن ن  ریتقص  ی دراورد  ی که تو دودره باز نیا_

م  کالفه بود،  پول    زیچ  چی ه  ریام  ی برا  دونستم،ی شده  از  تر  مهم 

 .نبود

 ...پول  مونیزندگ ی دهنت رو ببند عسل، من برا_

 :گفتم ی زدم و با شاد ی اقهقهه 

  ؟ی ذاریم یزندگ  نویاسم ا ر؟یام  یچه زندگ_

 .یقرار بود زنم بش _

 .لبام نشست ی رو یتلخ لبخند

 .زنهیحراج نمآدم به خاطر پول زنش رو _

 ...باهم  می تونی انتخاب خودت بود من که گفتم به جاش م_
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 .دمیغر ی اعصاب داغون با

 وفتم؟ یب  سی خفه شو...که کل عمرم بترسم که دست پل_

 .من حواسم بود_

 .زدم ی پوزخند

من حرف از حواس    شیپ  ،ی بشور  یتونیتو کونتم نم  ر،یگمشو ام_

 ...جمع نزن و

 :که به در خورد، حرفم رو قطع کردم و گفتم ی اتقه  با

 بله؟_

 داخل؟ امیب  تونم ی م_

 .بود انیک  دم،یکش  ینفس

 :گفتم  ه،یک دی پرس یکه م  ریبه سوال ام توجهی ب

م _ وگرنه  باشن  کارتم  تو  باهات    تونم یم  کاریکه چ  یدونیتا شب 

 .بکنم 
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 ی لبخند  دنمیاومد تو، با د  انیرو قطع کردم که در باز شد و ک  تماس

 .زد

 ؟ی دینخواب_

 .که به سمت کمدش رفت دمی نفس کش کالفه

 .دراورد ی و شلوار راهنیرو باز کرد و پ درش

 .کمرش شد ی رو دراورد و نگاه من مات عضله ها شرتشیت

 .نگاهم لبخند زد دنیطرفم برگشت و با د به

 ؟یکن ینگاه م _

 .زدم پلک

 .اره_

 .شلوارش رو هم دراورد  دیرو پوش  راهنیو پ دیخند

 ؟ ی زدیحرف م  یاون قدر عصبان یبا ک _

 ده؟ یحرف هامون رو شن یعنی
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  چیمن به ه   یزندگ  اناتیباال انداختم، خب اصال مهم نبود، جر  شونه

  ی ازقضاوت تو   دنیبودم و ترس  ی نداشت، من ادم آزاد   یربط  یکس

 .نداشت  ییقاموس من، معنا 

که قصد   هیکه قرار بود باهاش ازدواج کنم ادم تو زرد و خراب  یکس_

  یبرا  دنیخونه خر  ی اوردم و با بهونه    ریکه با زحمت گ  یداره پول

 .خودمون رو بکشه باال 

  ح یبهش توض  ی نجور یرو که ا  نی توقع ا  دیبهم زل زد، شا  متعجب

 .بود ب یبدم عج

 .کار رو بکنه نیا ندتونیآ  ی واقعا بخواد برا دیخب شا_

 .زدم ی پوزخند

بود،    دنیاون فقط فکر خودشه، قرارمون خونه خر  ،یچ  ی   ندهیآ_

...من خودم  یچیتو بورس شرکت کرد و تهش ه   ی..کل دیخر  نی ماش

 .اون قولش رو فراموش کرد یخونه دارم ول

 .تخت نشست ی رو کنارم

 ؟یحاال پول هات چ_
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 .به چشم هاش دادم ی امرموزانه  نگاه 

م_ حلقومش  ول  کشمشون،یاز  باشه،  مهم  برام  که   د یبا  ینه 

 .بنشونمش سرجاش

 .طرفم خم شد  به

 عسل بانو  یرو کمک منم حساب کن ی تونی م_

 .و رفت دیزدم که لب هام رو محکم بوس  ی شخندین

دوباره    می خواب بستم که گوش  ی و چشم هام رو برا   دمیکش  یآه

 .گفتم و برشداشتم  یزنگ خورد، لعنت

رو   دنید  با شاد  ی اسم  در  غرق  لحن    یصفحه،  با  و  دادم  جواب 

 :گفتم  یملوس

 رمرد؟ ی سالم احمد جونم، حالت خوبه پ _

 :زد و گفت ی ا قهقهه

 ؟ یستین ییخوبم دختر، کجا_
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  ی سکس نه، مشتر  ی دائم من بود، البته مشتر  ی ها  ی از مشتر  احمد

 ...ماساژ

خوب  نیا  عاشق پول  قبالش  در  و  بدم  ماساژش  من  هم    ی بود 

 .گرفتمیم

 .عسل  کنهیواال تن و بدنم درد م_

 :گفتم  ی ز یلبم نشست و با لحن وسوسه انگ  ی رو ی لبخند

 زم؟یدردتو خوب کنم عز ام یب_

 .ا یاره ب_

تخت بلند شدم و همون لباس   ی گفتم و قطع کردم، از رو  ی ا  باشه

 .رو تن کردم و از اتاق خارج شدم شبمید ی ها

شدم که صابر و دوست دخترش رو توس سالن   ر یپله ها سراز  از

 .لب هام نشست ی رو ی شخند یو ن دمید ی ریدرحال لب گ

 ...خوش اشتها چه

 ...بهم انداختن ی کنارشون رد شدم که جفتشون نگاه از
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 .زدم و از عمارت خارج شدم یچشمک

 .بلند کردم و سوار شدم  ینیماش ی کوچه دستم رو برا سر

شد که سر کوچه   یی آشنا  ن یماش  خیکه دادم، نگاهم م   رو  آدرس

 .بود ستادهیا

 .بود  ریام نی ماش

 کرد؟ یم کاریچ نجایا

 ی که از مغاذه    دنشیمسخره، با د  ؟یعنیمن راه افتاده بود    دنبال 

 .خارج شد، لب هام رو بهم فشردم سر نبش یلباس فروش

 .دیخر یم نجایاز ا دیهمه جا اال و بال با نیمن ا شانس 

هم با    ی و سرجام نشست، دست هام رو تو  دمیکش  ی کالفه ا  نفس 

 .فکر نکنم  ی زیکردم به چ  یاخم فرو کردم و سع

 .حرکت کرد و در جهت مخالفش دور زد و رفت یتاکس

 .دمی کش  یراحت نفس
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بر خالف تمام پولدارا، احمد    میدیاحمد رس  ی به خونه    یمدت  بعد

 .بود کیکوچ ینقل ی عاشق خونه 

باز شد و   یکیت  ی گذاشتم که در با صدا  یزنگ بلبل   یرو رو  دستم

 داد یکه روح رو جال م  ی بزرگ و سرسبز  اطیگذاشتم، ح  اطیپا به ح

 .خواست یم ی خونه ا نیدلم همچ  اهامیرو ی تو شهیو من هم

که سنش   نیبودم، با ا  ستادهیکه با شلوارک دم در ا   دمیرو د احمد

 .به شدت جذاب بود یباال بود ول

 .از کرددست هاش رو ب دنمید با

 .سالم عسلم_

 .به سرم زد ی و بوسه ا دی زدم که من رو داخل بغلش کش ی لبخند

 .تو ا یب_

سالن رفت و روش   ی به داخل گذاشتم که به طرف تخت گوشه    پا

 .دیدراز کش

 ؟ یسالن گذاشت ی تاحاال تخت تو یاز ک_

 .باال انداخت ی ا شونه
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 .ده ی حال م_

به    کرد،یبود و با همه فرق م  ی ا  گهیمرد مدل د  نیکردم، ا  یپوف

 .گردنم شد خیسمتش رفتم و مانتوم رو از تن کندم که نگاهش م 

 با لباش کبودت کرده؟   یک_

 .و روغن مخصوص ماساژ رو از کشو دراوردم دمیخند

 ...یکی_

 .کن برام، دوست دارم بدونم  فیتعر عیزود تند سر_

 مدیکمرش کش  ی شدم رو رو  یروغن  ی و دست ها  دمیخند  شتریب

 .رو شروع کنم ی تا اول گرم بشه و بعد ماساژ اصل

 ه؟ یک نیکن، ا فیخب برام تعر_

 .هام رو گاز گرفتم  لب

رف  ییاقا  هی_ ازم   قمیبود  اونم  برگشت،  از خارج  بعد پسرش  بود، 

 .خواست با  پسرش بخوابم تا بهم پول بده
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ا  یتکون برداشتم روغن رو  تنش   ی بار رو  نیخورد، دست هام رو 

 .کردم یخال

 چقدر پول حاال؟_

 .هام رو بهم فشردم و فکر کردم لب

 .لیم  ۴۰۰_

 .به کمرش زدم که آخش بلند شد  یو مشت دمیزد که خند یسوت

 .رهی گیاز کار افتادم دردم م رمردیپ هی زن دختر من ن_

 رفت، یفقط سنشون باال م  شدنینم  ریکه پ  نایا  ر؟یزدم، پ   ی پوزخند

جک   هیو اجبار فقط    ی بود و ندار  ارشونیدر اخت  خواستنیم  یهرچ

 .بزرگ بود

 ؟ی ساکت شد_

 کاریچ  خوادیکه م  نیو ا   ریام  ینگفتم، فکرم رفت پ  یزیچ  گهید

 ده؟یپول هارو بهم م  ایکنه، آ

برا  بعد کرد  اصرار  ماساژ،  ول   ی از  بمونم  کردم،   یعصرونه  رد  من 

 .شدمیآماده م یمهمون ی برا دیبود که با نیا لشمیدل
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  ی ن ی انداختم و از سر کوچه ماش  فمیک  ی که بهم داد رو تو   ییها  پول

 .گرفتم و به عمارت صابر برگشتم

 ؟ یبرگشت_

 .مبل نشسته بود دوختم ی رو به سمت صابر که تنها رو نگاهم 

 .اره_

صدا   یاشاره کرد که آروم و ب  شیرو تکون داد و به مبل کنار  سرش

 .چشم هام نگاه کرد ی روش نشستم، خم شد و دستمو گرفت و تو

 .یکه باش خوامی سفر و م میقراره بر_

 .دمیکش ی کالفه ا  نفس

 ...کهتونم  یصابر دانشگاه دارم، من نم_

 :و گفت  دیحرفم پر وسط

  ی سه روزشو نرو فکر نکنم اتفاق خاص   له،یچهار روزه هفته تعط_

 .وفتهیب
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دانشگاه   رفتمیمن اگ نم  یول  وفتهیب  یاتفاق خاص  کردیفکر نم  اون

م هام ز  شیجور  نیهم  خوردم،یاخطار  اخطار  و جا  ادیهم    یبود 

 .نداشتم  شترشیب ی برا ی اضافه ا

 .داشتم  ادیز بت یاخطار و غ تونم،ینم_

 .دیکش  ینفس

 .آماده شو تیمهمون ی تو برو برا  کنم،یمن درستش م _

درستش    ی چطور  خواست یشدم و از پله ها باال رفتم، واقعا م  بلند

  ن یو به هم  کنهیکنه، بره دانشگاه بگه سالم، پسر من عسل رو م 

 سفر؟  ادی باهامون ب دیاالن عسل با

زدم، در حموم رو باز کردم و خودم رو گربه شور کردم،    ی پوزخند

 .به ساعت انداختم، هنوز زود بود یاومدنم نگاه  رونیبعد از ب

 .نشستم و با حوصله موهام رو فر کردم  زیم پشت

داخل شد و   کردیکه با تلفنش صحبت م  یدرحال  انیباز شد و ک   در

 .در رو بست

 .زد که چشم هام رو براش لوچ کردم ی بهم کرد و لبخند ی نگاه
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 .کردن شیگذاشتم و شروع کردم آرا  زیم ی رو رو سی بابل

 ...یقرمز و مشک شیآرا  هی

 .اون هم با اون لباس جذابم  کردیم  ین و سکسشدت من رو خف  به

 ست؟ ین ادی ز کمی شتیآرا_

 .شدم رهینازک کردم و بهش خ چشم

 ظه؟ینه خوبه، کجاش غل_

  ره یو به رد قرمز روش مونده خ  دی لبم کش   ی شد و دستش رو رو  خم

 .شد

 .نجاشیا_

که دستش رو پشت گردنم گذاشت و سرش   دمیهام رو بهم مال  لب

 .کرد که همون موقع در زده شد و ازم فاصله گرفت کیرو نزد

 بله؟_

 .نییپا دیپدرتون گفتن بر_

 .و از اتاق خارج شد دیکش یبهم کرد و نفس حرص   ینگاه انیک



 

94 

 .دم یناخونام کش ی رو برداشتم و آروم رو الک

به خودم   یخودم رو کامل آماده کردم، چشمک  ان،یاز رفتن ک   بعد

 ی زدم، تو  رونیاز اتاق ب   می زدم و با برداشتن شنل مشک  نهییآ  ی تو

 .باال انداختم ییآبرو ان،یمهتاب آماده کنار ک دنیراه پله، با د

 .پشت سرش رو خاروند دنمیبا د انیک

 .میبر گهیساعت د  هی یعنی  خواستم یمن م_

 .بهش زد ی اکه مهتاب سلقمه دمیخند

 .م یرسیم ریباز مثل اون بار د خود،یب_

 ده؟ یمهتاب اونو د  یخارج نبود پس ک  انیرو کج کردم، مگه ک  سرم

 .باال انداختم، به من چه ی ا شونه

 :گفت  انیرو به ک مهتاب

 .نشدم یحرف اضافه نزن و برو آماده شو، زود باش تا وحش_

مبل نشستم که مهتاب   ی و به سمت اتاق رفت منم رو  دیخند  انیک

 .خودش رو کنارم ول دادم
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 .د یبهم انداخت و پرس ی نگاه

 بپرسم چندسالته؟  تونم ی م_

 .و سه ستیمن؟ب _

 .رو عقب بردتعجب سرش  با

 .سالمه ۲۱من  اد،یاصال بهت نم ی وا_

 ...باشه ۲۸ ای  ۲۷ خوردیبار من سکته زدم، مهتاب بهش م نیا

دختر با صابر دوست بود اون هم    ن یکم بود و چرا ا  یلیبراش خ ۲۱

 ..سکس

 .دم یشدم و پرس  لیطرفش ما به

 ؟ یچرا با صابر دوست_

 .باال انداخت ی ا شونه

 .پول_

 .پول دراوردن هست ی برا  ی ادیز ی راه ها_

 ارم؟یپول درم یجون خودم، مثال من خودم از چه راه اره
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 .لبش نشست  ی رو ی پوزخند

و   ارمیمن با سکس پول درم  م،یهم  هیبس کن، من و تو کامال شب_

 گم؟ی مثل من، اشتباه م  قایتوهم دق

ا  دهنم خ  نیبا  شکل  به  شد،  بسته  راست    یقیعم  ی لیحرفش 

 .گفت یم

 ...خوبه، مهربونه وصابر هم _

 .باال انداخت ی ا شونه

 .تونستم بسازم باهاش_

دستم نشست   ی انداختم که دستش رو  ریبه ز  یرو با ناراحت  نگاهم 

 .رو فشرد و آروم دستم

ما بهش محکوم  هیزندگ   نیا_ و    ی لیمن خ  ی فکر کرد  م، یماست 

سن اوپن    نیکه هم سن پدربزرگمه باشم؟ تو ا  یک یبا    اد، یخوشم م

 ...رمیدربرابر سکس پول بگ  اینباشم؟ ندهیباشم و نگران آ

 .حرف هاش راست بود ی همه  دم،یکش یآه
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  ادت ی  شهیرو هم  نیپولش، ا  ی کصت باهاته، توهم برا  ی برا  انیک_

 .باشه، عاشق نشو

ک   ی زیباز کردم چ  دهن پوش   انیبگم که  و   دهی لباس  اومد  باال  از 

 .دهنم بسته شد 

 .میزن یبعدا حرف م_

 .ستادی مقابلمون ا انیبهش زدم که ک ی لبخند

 م؟یبر_

به    ینگاه   م،یو همراهش از عمارت خارج شد  میجامون بلند شد  از

  ی از لباسش اصال معلوم نبود، شنل  ی زیچ  یمهتاب کردم ول  ی سرتاپا

محو صورتش   شیمثل من رو خودش انداخته بود و فقط تونستم آرا

 .نمی رو بب

 نکرده؟ شیآرا ادیمهتاب، عسل ز_

 :و بعد من انداخت و گفت انیبه ک ی نگاه مهتاب

امور دخالت   نیتو ا  ینگرفت  ادیچه بشر، هنوز    خب کرده باشه به تو_

 .بدم اخه ادتی ؟چقدرینکن
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 .د یرو بلند کرد و در برابر نگاه متعجب من تو سرش کوب دستش

 ی میصم  نقدریاز مهتاب بزرگ تر بود و چرا ا   یقطعا چندسال  انیک

 .بودن

 ن؟ی شناختیشما قبال همو م _

در نظر   دیباهم ردوبدل کردن، البته شا  یسوالم نگاه مشکوک نیا با

 ...در نظر من نه یباشه ول ینگاه معمول ی ا گهیشخص د

 .کایسر رفتم آمر هیآره من _

  خوابه یم  رمردیپ  هیکه به خاطر پول با    ی باال انداختم، کس  ییابرو

 کا؟ یسفر آمر ی اون پول هارو بده برا ادیدلش م ی چطور

 ..ههاشو داد نهیهم صابر هز دیشا البته

 .حال من نتونستم حرفاش رو قبول کنم  نیا با

 .مشکوک بودن ی ادیز

 ؟ی با صابر آشنا شد ی تو چطور_
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سوالشون واقعا معذب شدم، بگم اومدم تا مخش رو بزنم    نیبا ا  خب

 رم؟ ی ساک زدن ازش پول بگ ی و در ازا

 ی ادور شونم حلقه شد و پشت بندش بوسه   یباز کردم که دست  دهن

 :صابر اومد که گفت ی موهام نشست و بعد صدا ی رو

 .زهیبرام عز یلیعسل دختر دوست مرحوم منه، خ_

 ...روشن شد زایچ یلیحرف خ نیا با

 .رم یگیباهاش پول م  دنیمن در قبال خواب  دونستینم  انیکه ک  نیا

به اونا   مونییدرمورد نحوه آشنا  ی زیچ  خواستیکه صابر نم  نیا  دو

 .بگه ی زیچ

سوال  نیا درگ  یهم  رو  مغزم  که  ول  ریبود  کرد  فعال    یخودش 

 .حظور داشتن  انیکه مهتاب و ک  یبپرسم نه در حال  تونستمینم

 ست یب  ی جلسه    نجایا   دیستادیا  د،یبرس   تونیبه مهمون  دیحاال بر_

 .دیراه انداخت یسوال

رفت، من و مهتابم دنبالش    نش یبه سمت ماش   انی حرفش ک  نیا  با

 .بهم زد یکه چشمک دمیآخر د  ی در لحظه  یول میرفت
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نگفتم تا به وقتش بفهمم، بفهمم   ی زیهام رو بهم فشردم و چ  لب

 .چه خبره نجایکه ا

 ی زیچ  دنیفهم  یبود که پ  ی نبودم منتها چند روز  یدختر خنگ   من

 ...و االن رفتمینم

 .شروع به کار کردن کرد مغزم

دار   یمعن  ی ردوبدل نشد تنها نگاه ها  نمونی ب  یحرف  ن،یماش  ی تو

 ...ریمن و ام انیو مهتاب، مثل جر انیک

 کی  م،یکردی به هم م  یینگاه ها  ن ی همچ  م،ی لو رفت  بایکه تقر  یوقت

ا  ی نوع حرف زدن بود که فقط دو فرد برنامه  باهم  داشتن   ی که 

 .دنیفهمی م

 .انیآهنگ بذار ک هی_

 نش یماش   ستم یدست به سمت س  انیرو مهتاب گفت و بعدش ک   نیا

 .گذاشت  یبرد و آهنگ آروم 

 .رو نگاه کردم رونیچرخوندم و ب شهیرو به سمت ش سرم

 معما افتاده بودم؟  ی دوباره تو نکنه
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من خودش   یزندگ  دم،یکوب   شهیکردم و سرم و آروم به ش   ی ا  ناله

 .نداشتم ی ا گهید ی به معما ی از یکامل بود و من ن ی پا تراژد  هی

شدم، کنار    ادهیفکر ها برداشتم و پ  نیدست از ا  نیتوقف ماش  با

بزرگ روبه رومون   ی الی و  ی و به طرف در رود   ستادمیو مهتاب ا  انیک

 .می قدم برداشت

 .دراورد و به نگهبان دم در نشون داد بشیج ی از تو  یکارت انیک

 ت یجمع  ی   رهیگه نگاهمون خ  می رو باز کرد و وارد شددر    نگهبان

 .از شدت تعجب باز موند  یکیشد و دهن من   الی داخل و ادیز

 چه خبره؟_

 :زد و گفت ی پوزخند مهتاب

سرم رو تکون دادم که    رم، یکه من م  هیمهمون   نی خلوت تر   نیا_

 .کرد تیپشت کمرم نشست و من رو به جلو هدا انیدست ک

 .دمیوقته بچه هارو ند یلی که من خ میبر_

 .د یخند مهتاب

 .ادی بچه ها هم دلتنگت بودنا، اونم ز_
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با دوست دختر پدرش   دیمشترک داشتن؟ چرا آدم با  ی ها  دوست

 باشه؟  یمیحد صم نیدر ا

شامل سه تا پسر و   یپ یاک م،یدیرس  یپیباال انداختم که به اک شونه

انداخته بودن و پسرا،   نهیچهارتا دختر، دخترا که همه لنگ و س

 .معلوم بود ی پولدار پاشونیهمه جذاب و از ت 

 :گذاشت و گفت  انیاز پسرا دستش رو پشت کمر ک یکی

دلم برات تنگ   ی بودمت، لعنت  دهیوقت بود ند  یل یخ  ایک   ی لعنت_

 شده بود، سفر خوش گذشت؟ 

  ش ی اصل یگفت که زندگ  س یفر نرفته بود خود رئکه س  انیک  سفر؟

 ی . بشنوم که همش قصه بوده؟دستم رو روی اون وره و االن من با

 .رفت یهم فرو م ی تو ی ادی داشت ز یسرم گذاشتم، همه چ

 باشن؟ یک شونیا_

 د یرو پرس  نیلب هاش بود ا  ی رو ینیریاز دخترا که لبخند ش   یکی

 :گفت   انیکه ک

 .یدوست معمول_
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 .راستش ناراحت...نشدم خب

 .ارهیکه بخواد به دست م ی زی.تونست هرچیم اون

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت دختر

 .خوشوقتم زم،یهستم عز نیریش_

 .رو فشردم دستم

 .گلم  نطوری عسل، منم هم_

و منو کنار خودش کشوند و شروع کرد حرف زدن    دیرو کش  دستم

م  یمختلف  ی زهایاز چ رو  من جوابش  ول  ی که  به    یدادم  حواسم 

 .بود انیمهتاب و ک 

 .دنیخز ی ابهم انداختن و گوشه  یچطور نگاه  که

 ؟ییکجا_

 .دوختم نیریرو به ش  نگاهم 

 جانم؟ _

 :نگاهم کرد که گفتم  یخنث
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 .بهیعج کم ی یمهمون  امیباره م   نیمن اول زم،یعز نجایهم_

مهمون  خب تاحاال  من  گفتم  هم  راست  و   یالبته  بودم  نرفته 

 ان یمهتاب و ک  دمی...نگاهم رو چرخوندم که دهیچطور  دونستمینم

رقص حال  ز  دنیدر  رو  لبم  کش  ریهستن،   ی زیچ  هی  دم،یدندون 

که از قصد من رو به   ینیریبود، روم رو به سمت ش   بیعج  ی ادیز

حرف گرفته بود برگردوندم و مشغول حرف زدن درمورد موضوع 

 .گفت یخوب دروغ نم  یبود ول  یدختر خوب   م،یشد  شیا  شهیکل  ی ها

 کجاست؟ یبهداشت  سیسرو زمیعز_

و سر    زدیداشت حرف م  ی ادیم تا صداش رو قطع کنم، زرو گفت  نیا

 .من به شدت درد گرفته بود 

 .داخل ساختمون_

جام بلند شدم و به طرف ساختمون رفتم، نگاهم رو چرخوندم   از

 .زدیرو هم م  وانیل  کی  اتیمهتاب بود که با انگشت، محتو  خیکه م
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بود؟ روم رو برگردوندم و وارد ساختمون شدم،    ی چه کار  گهید  نیا

 ی همه جارو گشتم و باالخره طبقه    ،یبهداشت   سیبه دنبال سرو

 .کرد داشی راهرو پ ی باال تو

خوردم،    کهیو جذاب،    یکلی پسر قدبلند و ه  دنیکه شدم، با د  وارد

 خانم ها نبود؟ سیجا سرو نیمگه ا

توجه    یب  دم،یترکی م مباال انداختم، مهم هم نبود، من داشت  ی ا  شونه

به    دنی شدم و کارم رو کردم، بعد از رس  ییبه نگاهش وارد دستشو

ابروهام از تعجب باال   نجاست،یهنوز ا  دمیرفتم که د  رونیآرامش ب

 بود؟  نجایچرا هنوز ا نیرفت، ا

 .به خودم انداختم  ینگاه نهییآ ی هام رو شستم و تو دست

رو   ن یریزدم و از ساختمون خارج شدم که ش  رونیب  ییدستشو  از

زدم که همون    ی پوزخند  دم،ید  دنیدر حال رقص   ی تو حلق پسر

دستش رو به طرفم گرفت   ی تو  وانیموقع مهتاب به طرفم اومد و ل

چشمم به ناخونش    یزدم و از دستش گرفتم ول  یق ی که لبخند عم

 .خورد
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 ...نداشت الک

 :انداخت که گفت وانیبه ل  ی نگاه

 ؟ی آب پرتقال دوست ندار_

 :بهش گفتم رو

 .ومدهینفسم هنوز از پله ها جا ن یچرا اتفاقا دوست دارم ول_

شونش قرار گرفت،    ی رو   ی گفت که همون موقع دست دختر  ییآها

رو پشت سرم بردم و چپش کردم که   وانیروش رو که برگردوند ل

 .ندادم  تیاهم یول د یازش به پشت پاهام پاش کمی

  ی لبام گرفتم که مهتاب برگشت و نگاه  کیرو جلو اوردم و نزد  وانیل

 .داختان وانیبه ل

 ؟ ی همش رو خورد _

 .رو تکون دادم سرم

 .رو بده ببرم  وانتینوش جان، ل_
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که   ی رو به دستش دادم که رفت و من تازه حواسم به کار  وانیل

 ده؟ ید یکردم جلب شد، نکنه کس

که بهم    دمیرو د   ییدستشو  ی رو چرخوندم که همون پسر تو  نگاهم

 .بود رهیخ

 .زدم که نگاهش رو گرفت یملوس  لبخند

 ...زدمیم  یحرکت هی دیمن بود و من با ی مهتاب همش رو نگاه 

ا  اگه پس االن    ختهیر   می نوشدن  ی تو  ی زیبذارم که چ  نیفرض بر 

 .ارمیرو درب جیگ ی آدم ها ی ادا دیبا

 .نشستم و چشم هام رو خمار کردم یصندل ی رو

وقعش  و همون م  کنهیوانمود کردم که سرم درد م  ی ا  قه یدق  بعد

 .نشست شمیمهتاب پ 

 عسل حالت خوبه؟_

 .گفتم  یآخ

 .درد داره، منگ شدم یلیسرم خ ی وا_
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 .رو گرفت و من رو با خودش هم قدم کرد بازوم

 .میکه بر  گم یم  انیبه ک _

 .اومد انینزدم که خود ک یحرف

 شده؟  یچ_

 .ستیعسل حالش خوب ن_

 .رفت نشیجلوتر از ما به طرف ماش  یحرف  چیبدون ه انیک

بد من رو جد  نیا  اونقدر ا  یحال    نجا یگرفتن که مطمئن شدم، 

  ی و سع  یاوردن من به بهمون  ی برا   لشونیمنتها دل  زدیلق م  ی زیچ

 بود؟  یکردن من و برگشتنمون چ هوشیتوس ب

داشتن    ی اد یو مهتاب کنارم نشست، ز  دمینشستم و دراز کش  پشت

اخر،   ی تو لحظه    ی پلک هام رو بستم ول  کردن،ی م   ی باز  ی عیطب

 .انگشت مهتاب شد ی  ره یچشمم رو زد و نگاهم خ یبرق

که موقع    ی بود انگشتر  یرنگ اسپورت  یانگشتش، انگشتر مشک  ی تو

 .عمارت دستم رو گرفت ی اومدن نبود چون مهتاب تو

 .شد یمهتاب نم  زیهم انگشتر نداشت و اگه هم داشته بود سا انیک
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 گرفتن انگشتر اومده بودن؟  ی برا یعنی

 !عجب

 ی حال بد رو دراوردم، جور   ی ادا   شتر یبه عمارت، من ب  دنمونی رس  با

بلندم کرد و داخل برد، من چشم هام رو بسته بودم که    انیکه ک

 .صابر اومد  ی صدا

 ؟ ی عسل چشه؟چرا بلندش کرد_

 .خورد ادیمشروب ز_

خودم رو گرفتم تا چشم هام رو باز نکنم، من مشروب نخورده   ی جلو

 .بود وهیکه اون آبم ختمشیکه مهتاب بهم داد و ر یبودم جز اون

 .ششی پ ام یمنم م من لباسمو عوض ان،یببرش باال ک _

 .رفتیکفش مهتاب اومد که م   ی پاشنه  ی صدا

 .بهت گفته بودم مواظبش باش_

 .نکنه کاریکنه چ کاریکه بهش بگم چ  تونمینم_



 

110 

باز کردم که نگاه صابر رو    ی خورد که آروم ال   تکون پلک هام رو 

 .و دوباره بستمشون دم یخودم د ی رو

  ی تخت گذاشت، تکون   ی پله ها باال رفت و من رو به اتاق برد و رو  از

 .دیتنم کش ی خوردم که پتو رو رو

 .باز شد ی ژیق ی هام رو منظم کردم که در با صدا  نفس

 ان؟ یخوابه ک_

 .آره_

 .خوبه_

 .دهیحتما خواب ،ی که بهش داد ی نترس با اون مواد_

 شد یبود که گفته نم  ییماجرا   هی  نجایدرست حدس زده بودم، ا  پس

من رو به   ی که صابر پا  زدمی رو هم حدس م  نیا  دمش، یو من فهم

 .بود دهیماجرا کش نیا

 ی اون حالت موندم و بعد، از رو  ی تو  کمیبسته شدن در،    ی صدا  با

 ..یول رید اینه، زوده  ای رونیبرم ب  دونستمیتخت بلند شدم، نم
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نفس    دنشیکه صابر داخل شد، با د  دمیباز شدن در از جام پر  با

 .دمیکش یراحت

 کنه؟ هوشتی نتونست ب_

 ؟ ی دی تو از کجا فهم_

 .گذاشت زیم ی دستش رو رو ی تو وانیل

 .کنه  هوشی چون منم نتونست ب_

تخت نشست، دستم رو   ی شد و رو  کمیباال انداختم که نزد  ییابرو

 .گرفت

 بدم درسته؟  حیبرات توض ی منتظر

 :تو تکون دادم که گفت سرم

 .گمی فردا م تونم،یو االن نم هیطوالن_

من نتونستم بخوابم، بدجور   یگفتم که بلند شد و رفت ول ی ا باشه

 .کنجکاو شده بودم
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...ته ینبود ول  ی زیچ  دم،یراهرو سرک کش  ی رفتم و تو  رونیاتاق ب  از

  م ینظرم رو جلب کرد، آروم رفتم جلو و نور گوش  یز یراهرو برق چ

 .رو زدم و برشداشتم

 .نینگ فیبا رد فیظر انگشت

اشتم، ترس راهرو انداختم و آروم قدم هام رو برد  ی به باال   ینگاه

 .باال رفتم یول کردی داشت بهم غلبه م

رس  ی راهرو  به که  گوش  دم،یباال  راهرو  ینور  که  چرخوندم    ی رو 

 .در توش بود کیکه فقط  دمید یکوتاه

 .ستادمیبه سمتش رفتم و پشتش ا آروم

رفتن تخت و   نییمثل باال پا  ییرو به در چسبوندم که صدا  گوشم

 .دمی کوتاه شن ی آه و ناله 

 .غار باز موند  نی اتاق دهنم ع   ی فکر کردن و حدس زدن اتفاق تو  با

ا  یک بود؟ صا  نیتو  و مهتاب؟دستم رو   انی...کایبر و مهتاب  اتاق 

 .دادم که در باز شد  نییآروم اون رو پا یلینشست و خ رهیدستگ
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تخت تو هم   ی که رو  یدو تن  دنیدر رو آروم باز کردم و با د  ی ال 

 .چشم هام گرد شد دن،یلولیم

 ...بود نه مال صابر انیمال ک کل ی...هنیا

که اومده بودم، برگشتم، به اتاق   ی به عقب گذاشتم و همونجور  قدم

 .اتاق شروع به قدم زدن کردم ی رفتم و تو

 ...با مهتاب بخوابه  انیک دیبا چرا

که اونجا   یمن رو بردن مهمون  یهمخواب  هی  ی چرا برا  نیاز ا  ریغ

 ...کنن  هوشمیب

 ناخون هاش رو اورده؟  ی انگشتره، مهتاب از کجا اون مواد رو  اون

که کارهاشون من رو ناراحت کرده   نینه ا  شدمیم   وونهید  داشتم

 ...نه

ا  اصال من  سوال  نبودن،  ا  ن یمهم  اصال  چرا  که  کارهارو    نیبود 

چرا   ودیهم رفته    کایو آمر  شناختیرو م  انی...مهتاب اگه ککننیم

 با صابر دوست شده بود؟

 .مهتاب و پدرش معترض نبود یاز همخواب انیچرا ک و
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 !من ی خدا

 .دی ترکی ازشدت سوال داشت م مغزم

تخت   ی رو  عیسر  یلیخ  دم،یشن  ییلحظه حس کردم صدا  هی  ی برا

و چشم هام رو بستم که بعد چند    دم یسرم کش  ی و پتو رو رو   دمیپر

 .دم یباز شدن در اتاق رو شن ی صدا ،ه یثان

دور کمرم حلقه شد که از بوش   ی شد و دست  نییبعد تخت باال پا   و

  ی بود که خب مال کس  شیقاط  یزنونه ا  ی بو  یول  انهیک  دمیفهم

 .جز مهتاب نبود

کنم، االن وقتش نبود که بفهمه،    می کردم نفس هام رو تنظ  یسع

 .دمی فهمی اول من م

رو  چشم تر  محکم  رو  فش  ی هام  ولهم  ببره  خوابم  تا  دادم   یار 

 .خوردم و ناله کردم  ی زیپس تکون ر شد،ینم

 عسل؟ حالت خوبه؟_

 :دم یسرم گذاشتم و نال ی رو دست

 ....سرمانیک_
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 :سرم گذاشت و گفت ی رو دست

 .ارمیاالن برات قرص م ،یشیزود خوب م ستین ی زیچ_

 .ارهیمونده بود برام قرص ب نی هم دم،یرو گرفتم و کش دستش

نم_ ب  خورمیقرص  برو  دوست   رونیمن،  دارم  تهوع  حالت  فقط، 

 .ی باش نجایا ارمیباال م  یندارم وقت

خ  ی اباشه  و  پوزخند  تفاوتیب  یلیگفت  که  رگ   ی رفت  زدم، 

 .گهیداشت د ییکایآمر

شدم    داریب  ی زیچ  ی صبح با صدا  دم،یکم خوابم گرفت و خواب  کم

 .دمید دنیرو در حال لباس پوش  انیکه ک

کتش رو بست و نگاهش رو سمتم چرخوند که با   ی ها  نیسرآست

 .زد ی باز لبخند یچشم ها دنید

 بهتره؟ سالم خانم، حالت _

صورتم رو   ییتخت بلند شدم، تو دستشو  ی تکون دادم و از رو  سر

ام  و  صابر    دواریشستم  با  بتونم  تا من  نباشه  هم  مهتاب  که  بودم 

 .صحبت کنم 
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ب  ان،یاز رفتن ک  بعد اتاق  رفتم که    نییزدم و از پله ها پا  رونیاز 

 .دمیمبل د ی صابر رو نشسته رو

 .ستین  یکس  ایمنتظرت بودم، ب_

 .مبل پرت کردم  ی سمتش رفتم و خودم رو رو به

 چه خبره؟ نجایا_

 .دستش ادامه داد ی تو ی به خوندن روزنامه  خونسرد

 باشه؟  ی خوایم ی چه خبر_

 ...ا یک دمیسوم د ی طبقه  ی تو شبیمن د_

 .دیحرفم پر وسط

 .کردنی سکس م_

خونسرد بود،    نقدریو ا  دونستی بهش انداختم، پس م  یعصبان  نگاه 

 .دمیغر تیبا عصبان 

 ؟ ی نکرد ی و کار یدونستیم_

 .رو تا زد روزنامش
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 کنم؟ به دوست دخترم بگم با پسرم نخواب؟  کاریچ_

 گفت؟ ی م یاز شدت تعجب باز موند، چ  دهنم

عسل،چون ازت مطمئن    گمیرو بهت نم  ی خوا ی که م  ی زیاون چ_

 ..حد بدون که نیفقط در ا ستم،ین

 درسته؟ دییگایم ییدوتاکه مهتاب رو _

 .زیم ی رو پرت کرد رو روزنامه

کردن تا پول منو باال بکشن    یکیکه با پسرم دست به    ی چرا دختر_

  نکنم؟

 تر بشم  جیحرفش فقط باعث شد گ  نیا

چرا بهشون   یدونی و اگه م  نجاست؟یاگه اون دنبال پولته خب چرا ا_

 ...ی گینم

 .رو گرفت  دستم

کنم و   ی کار  تونمینم  رمیتا پسش نگاز من دارن که    ی زیاونا چ_

 ...رو زیاون چ
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 یرو از رو  شیساکت شد، گوش  ش یزنگ گوش  ی صدا  دنیچیپ  با

با دست بهم اشاره کرد که برو، خشمگ  زیم از جام    نیبرداشت و 

مسخره    یلیداشت خ  گهیوضع د  نیبلند شدم و به آشپزخونه رفتم.ا

 .شدیم

و   دونه یو خودش هم م  خوابهیدوسته که با پسرش م  یبا کس  صابر

 ...حال من رو اورده نیبا ا

 .دم در کارت داره یکیعسل، _

 نجا؟یا  ادی م  ی بهش انداختم، ک  یو نگاه  دم یهم کش  ی هام رو تو  اخم

 دم، یباال انداختم و از ساختمون خارج شدم، مقابل در که رس شونه

 .دمیکش ی نفس کالفه ا ریام دنیبا د

پ  ی چطور ا  دایمنو  بود  به سرعت    نیکرده  رو کردم که  بشر؟ در 

 .داخل شد و مچ دستم رو گرفت 

 نجا؟ یا شونیمدارکا کجان عسل؟ چرا اورد _

  حالت خوبه؟ نجا؟یاوردم ا  یدون یا ماز کج_

 :عقب عقب رفت و گفت د،ی دستاش گرفت و نال نیرو ب سرش
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تهد_ دارن  مدارکو   کننیم  دمیهمش  ندم،  پول  بهشون  اگه  که 

 .گهیندارم د یپول  چی عسل من ه کنن،یپخش م

  یرفت که چند روز  دمیجد  مکارتیس  یزدم و فکرم پ   ی شخندین

 :.شونه باال انداختم و گفتم کردمیم تیرو اذ ریبود باهاش ام

شا_ رو  د  دی مدارک  کس  ی ا   گهیکس  به  من  داره،  ندادم،   ی هم 

 .رنیهم بگ  هیدرضمن من پولم رو گرفتم حاال وقتشه بق 

آت  از هاش  م   دیباری م  شیچشم  پلکش  د  ریام  د،یپری و    گه، یبود 

 .بود یعصب  شد،ی داشت گرفته م شیعاشق پول و حاال که همه چ

همه    دونمیم  ارم،یسرت م   ی بد  ی بهم بده وگرنه بال اون مدارک رو  _

 .ی داد ه یک دونمینم  یکه حت یسر توئه، تو به اون عوض ریز نایا ی 

 .سر دادم یآروم  ی نشد و خنده  ی کردم که نخندم ول یسع یلیخ

مدرک_ االن  که  اون  به  باشم  داده  من  اگه  حالت   یخب  ندارم، 

 .ی حاال هر ستن ین  شمیخوبه؟اره من دادم و پ

 .زدم ی شخندیدادش ن ی رو برگردونم که با صدا روم
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فرصت گه خوردن هم نداشته    یعسل که حت   ارمیسرت ب  ییبال  هی_

 .ی باش

فاکم رو بلند کردم و به طرفش گرفتم، آدم ابله، وارد سالن   انگشت

  یکمد رو باز کردم و کوله    از پله ها باال رفتم، در  میشدم و مستق

 لمیوسا  ی بود رو برداشتم، همه    انیبزرگ ته کمد که مال ک   یمشک

با تعجب   دنمیرفتم، صابر با د  دنی و بعد از لباس پوش  ختمیرو اونجا ر 

 :گفت 

 عسل؟  ی ریم ی کجا دار_

 جا بمونم؟  نیهم یخونه، نکنه انتظار داشت_

 دیکوله رو گرفت و کش  ستاد،یا  کمیزده از جاش بلند شد و نزد  بهت

 .که رهاش نکردم

 .من بهت بابتش پول دادم ،ی االن بر شهیتو نم_

ب  ومباز از  کش   نیرو  مشت  دمیدستش  س  یو  که    نشیتخت  زدم 

و   دمیهم کش  ی صورتش تو هم رفت و عقب رفت، اخم هام رو تو 

 :گفتم 
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  ی ا  گهید  زیبا پسرت بود نه چ  دنیبابت خواب  ی که بهم داد  یپول_

شدن    دهییدر مورد گا  ی زیتو اصال چ  ،یزنیکه حاال حرفش رو م

بود نگفته  پسرت  توسط  دخترت    ن ی همچ  یدونستی م  ،ی دوست 

 بشه؟ یکه چ ی کرد رخوابشیو منو ز هیآدم

که کالفه روم   دی رو برگردوندم که دوباره بازوم ذو گرفت و کش روم

 :گفتم  یرو برگردوندم و با اعصاب داغون

 ؟ ی گفتن دار ی برا یچه حرف ه؟یچ_

واژن   ی پوست تو  کهیت  هیکه من بهت دادم ارزشش از    یاون پول_

 .شتره یتو ب

هم فشار دادم و از عمارت خارج شدم. در رو   ی هام رو رو  دندون

قدم رو تا سرکوچه کشوندم،    تی و با عصبان  دمیمحکم به هم کوب 

گرفتم و آدرس   ی نی.کرد و قفل قفل بودم، ماش یفکرم اصال کار نم 

صفحه تقش    ی رو  ر یرد و اسم امزخم ک  میخونه رو دادم که گوش 

 .بست

 .حرف هام رو بهت زدم حاال گمشو ؟یخوای م یچ_
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عسل   گستیکار کس د  ای  ؟یاون...کار توئه مگه نه؟ که منو بترسون_

 ...یکس  ی مدارک داد 

 .زدم ادیفر ی کردم و با اعصاب خورد یپوف

 یهست   ی نه احمق کار خودمه خواستم ازت پول بکشم، عجب خر_

اندازه    مدارک  ی خب تو  یول   وفتمینم  ریتو گ  ی اسم منم هست، 

 .هستم، حاال هم گمشو

قفل    ی تو  د یشدم، کل  اده یرو قطع کردم و مقابل در خونه پ  تماس

ماش موقع  همون  که  ا  ی نی انداختم  در  مقابل  سرعت  با   ستاد،یبا 

رو همون دم در رها کردم و با توپ پر به   فیک ه،ی که ک نیحدس ا

 .سمتش رفتم

عصبان   ریام ماش  ت یبا  رو    اده یپ  نیاز  بازوم  اومد،  به سمتم  و  شد 

 :بهم گفت   ی بد  یلیبهم داد و با لحن خ  یگرفت و تکپن وحشت ناک

  ، ی من خواب و خوراک نذاشت  ی اشغال چند روزه برا  یتو  ،ی تو بود_

 .عسل کنمی آدمت م
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 ی نسبتا بلند   ی به عقب رفت و با صدا  یقدم  که  نشیتخت س  زدم

 :گفتم 

تو، تو خودت الزمه    یمنو آدم کن  یباش  ی بکش عقب بابا، خر ک_

 .یادم ش

بازوم حس   ی تو  ی هم فشار داد، درد  ی هاش رو با حرص رو   دندون

ول سع  ی ب  یکردم  بهش  که    ی توجه  بکشم  عقب  رو  خودم  کردم 

 .محکم تر منو گرفت

 .عسل میخوب بود گهیما که باهم د  یکن یکارارو م نیچرا، ا_

 :زدم و آروم گفتم ی پوزخند

 م ینداختیو هر روز م  ی کردیکه تو از من سواستفاذه م  نیخوب؟ ا _

ا بغل  پ  رمردیپ  ن یتو  اون  همه    رمردیو  بعد  م  ی و   ی بردی پوالرو 

 اسمش خوب بود؟

د  مشتش  به  گوشم  کنار  ج   واریرو  که  کم   ی ول  دمیکش  یغیزد 

ا  وردم،ین نداشت  رو   ی نجوریاون حق  پاش  قلم  کنه  رفتار  من  با 
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گفت    یکه آخ  دمیپام رو به ساق پاش کوب   که،یمرت  کردمیخورد م

 .و خم شد

داد و خودم روم رو برگردوندم و وارد خونه شدم، خواستم در   هلش

 .رو ببندم که در رو هل داد و داخل شد

ازت    یچیه  گهید  ن،ی فقط مدارک رو بهم بده، هم  زمیعسل عز_

 .خوامینم

 .زدم ی و لبخند دمیکش  ینفس

تو حساب رو بهم بده تا منم مدارکتو بهت بدم،    ی پوال   ی همه  _

 چطوره؟

پوالشو بده    تونستینه م   شد،یم  وونه یداشت د  یشدت درموندگ  از

م نه  نگاه  الیخیب   تونستیو  بشه،  به خونه   یمدارک  و  اطراف  به 

 :انداخت و گفت

 نه؟  ی کن یزندگ  یتون یاون عمارت م ی تو_

 :گفتم  یلکسیهامو باال انداختم و با حالت کامال ر شونه

 داره؟ یچطور؟اصال به تو چه ربط تونم ی آره م_
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  یباال انداختم ول  ی تکون داد و از خونه خارج شد که شونه ا  ی سر

رو موقع    ی معده    ی بعدش دستم  تمام  مثل  دردناکم مشت شد، 

  ف یدرد گرفته بود، وارد سالن شدم و ک  شدم یم  ی که عصبان  ییها

 دم،یمبل روبه روش دراز کش  ی مبل پرت کردم و خودم رو  ی رو رو 

درش اوردم که   بمیج  ی زنگ خورد، از تو  م یکردم که گوش  یهوف

 .شده شیریس نم یکردم، ا یو نچ دمیصفحه د ی رو رو انیاسم ک

 ؟یخوب ان،ی سالم ک_

 هو؟ی ی کجا رفت  ستم،یسالم نه خوب ن _

 هام رو از پاک دراوردم  کفش

 .مونمیتا ابد که اونجا نم گه،یخب اومدم خونه د_

 کردی م  تمیشلوار تنگم رو که اذ  ی مبل بلند شدم و دکمه    ی رو  از

 .رو باز کردم

مگه تو خونه    یبمون  نجایا  یتونیو چرا نم  یگفتیبه من م  دیخب با_

من و تو و مهتاب   م،یختیسفر هم ر  ی تازه ما برنامه    ؟یدار  یچ

 .میریم
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لبم نشست، آره من و تو و مهتاب چون صابر اجازه   ی رو  ی پوزخند

 .صدام رو حذف کنم ی کردم تمسخر تو یتنها برن، سع دهینم

  شه یمن که گفتم سفر نه، آخه درس دارم، امتحانام داره شروع م_

 .کالس هام رو به خاطر سفر از دست بدم  تونمینم

عدم لبم رو گاز گرفتم و به طرف اتاق خوابم م  ی شدن درد تو  ادیز  با

 .کنار تخت، قرص معده رو دراوردم ی کشو ی رفتم و از تو

م _ باشه  خ  ،ی موندیخب  هم  مهتاب  تنهام،  من  تو    یلیاالن  از 

 .ناراحته یلیخوشش اومده و االن خ

  ی داشتم بلند قهقهه بزنم، نه مهتاب ناراحته چون به بهانه    دوست

 .ونریب  شیببر یتون ی من نم

 ؟ ی ندار ی برم فعال، کار دیمن با  انیک_

 ی تو   ریتحر  زیبزنه، به طرف م  یکه بهش اجازه بدم حرف  نیا  بدون

دستبندم    ی تو  دی بهش رو با کل  دهی چسب  کیاتاقم رفتم،در کمد کوچ

 .باز کردم و قفل گاوصندوق رو زدم
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 رهیداخلش رو نگاه کردم و با لذت بهشون خ  ی ها و عکس ها  برگه

بدتر    ییزایچ  نای ا  کردیفکر م   رینبود که ام  ییزایها چ  نیشدم، خب ا

باعث م   یبودن، مدارک به زم  ریام  شدیکه  شه،    دهیکوب   نیقشنگ 

بار    ه ی  یبه دردم بخورن، حت  کردمیدستم، فکر نم  د یرس  نا یاول که ا

 .نگهشون داشتم یول نبه سرم زد که بندازمشو

  ی ث یمن آدم خب  دم،یهارو دونه دونه نگاه کردم و آروم خند  عکس

به موهام    یداشته باشم، دست  یآدما نقطه ضعف  ی از همه    ینبودم ول

گذاشتم و   زیم  ی رک رو روتخت بلند شدم، مدا  یو از رو   دمیکش

 .خواب بستم یکم ی و چشم هام رو برا دمیتخت دراز کش ی رو

که توش    یخواب  دم،یدی م   بیخواب عج  هیبرده بود و داشتم...  خوابم

تنم چشم   ی رو  ی بود، با حس دست کس  ی زیشده چ  دهیکوب  ی صدا

به   یگرفتم ول  یباز کردم که با حس دود اطرافم چشم بستم، نفس 

 .سرفه افتادم

 .ی شیخفه م شه،االنیعسل...بلند شو همه جا آت_
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شدن    دهیبا پاش  ش؟ی آت  گفت؟یداشت م  ی چ  یبود، ول  ان یک  ی صدا

و نشستم که مبهوت در اتاق شدم،   دمیکش  یغیصورتم ج  یآب رو

 .دیکشی زبونه م شیکه پشتش آت ی در

 .ره یگی همه جارو م شیاالن آت میبر دیعسل بلند شو، با_

 .به خودم دادم و به سمت کمدم رفتم  یحرفش تکون نیا با

 خنگ؟  ی االن وقت لباس برداشتنه دختره   یکنی م کاریچ_

رو کنار زدم و ساک ته کمد رو که   لیتوجه به حرف هاش وسا  یب

از پشت گرفته   شهیهم برداشتم که کمرم  آماده گذاشته بودم رو 

به  تو هوا معلق شدم که همون موقع چشمم  شد و همراه ساک 

 .افتاد زیم ی مدارک رو

 .ارشونیب انیمدارک ک انی...کانیک_

 ی طرف پنجره رفت که همون موقع شونش رو گاز گرفتم که داد  به

 ی درحال شعله ور تو  شیتوجه به آت  یگذاشت، ب  ن یزد و منو زم

  انیک   شیو عکس و برگه هارو برداشتم و پ  دمیدو  ز یاتاق به سمت م

 .بهم زد یبرگشتم که با دست پس گردن
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 .هیکه کار نیاحمق، ا ی دختره _

نداشتم، نفسم تنگ بود و قلبم   یرو ندارم چون اصال جواب  جوابش

 .اتفاق هنوز دور از باور من بود نیو پردازش ا زدیتند م

اومد و بعد دستم رو    رونیرو از پنجره رد کرد و خودش هم ب  من

 .خونه م بود ی   رهیو عقب برد اما من چشم هام خ دیگرفت و کش

 .حالت خوب تو اد،یم ینشان  شیاالن آت_

بود که به دست    یشیو من نگاهم به آت  میبود  ستادهیا  ابونیخ  ی وت

م  شیآت خاموش  ها  و   خواستمی م  شد،ینشان  داخل  برم  بعدش 

 .شد  دهیافتاده...بغض کرده جلو رفت که بازوم کش  یچه اتفاق  نمی بب

 .نرو خطرناکه _

 :چرخوندم و گفتم  انیرو به سمت ک نگاهم 

 ی زیچ  نم یبرم بب   خوامی خونه ام سوخت، بازوم رو ول کن م  یول_

 .ازش مونده
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جوابم محکم بغلم کرد و منو به خودش چسبوند که تقال کردم    در

محکم تر منو گرفت،مشتم رو به کمرش    یول  امیب  رونیاز بغلش ب

 .کردیزدم، کاش ولم م

 .شده  یچ صاحابمیب  ی خونه  نم یبابا ولم کن برم بب _

تکون   جفت تو  ی بازوهام رو گرفت و  با خشم   یبهم داد و  صورتم 

 .دیغر

به خاطر منه   ی سوخت، همه جاش سوخت و تو اگه االن زنده ا_

عسل پس دهنت رو ببند  ی وگرنه خودتم االن اون داخل مرده بود

 .که من برات نبستمش نیقبل ا

زدم   نشی به س  یبار بغض کردم،مشت   نیاول  ی بلندش برا  ی صدا  از

رو رو  سرم  و  نشستم  جدول  لب  و  شدم  جدا  ازش  زانوهام   ی و 

تم خونه داش  دیکه پول خر  نیسوخته بود، با ا  میگذاشتم، همه چ

شدم،   ریشدم...تحق   تیاذ  ی کل  دم،یرو جون کندم تا خر  لمیوسا  یول

 .از دستشون بدم هویرسمش نبود که  نیا
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رو    نیزم  ی افتاده رو  فیک   دم،یصورتم کش  ی و دستم رو رو  ستادمیا

 دم، یکش  یآه  رفتم،یم  دیبا  گهیشونک انداختم، د  ی برداشتم و رو

تا آخر   یمیتیهر    گفتن یراست م   خانمان،ی دوباره عسل بدبخت ب

  فم یبار ک  نیسر تکون دادم و روم رو برگردوندم که ا  مه،یتیعمرش  

 .شدم  دهین کوبیماش  ی شد و به بدنه   دهیکش

 .عسل، سوار شو یعجب زبون نفهم_

 :بهش کردم و گفتم  یاخم

 ...و خوام ی خو نم یهست یشیریبابا ولم کن عجب س_

پرت   ن یتو ماش   که منو  دم یکش  یغ یج  ن یکنده شدنم از سطح زم   با

  دم یدراز کردم و کش  رهیکرد و در رو بست، دستم رو به سمت دستگ 

بود.حرص قفل  به صندل   دمیکش  یغ یدوباره ج  یکه  رو   یو خودم 

 .رو به حرکت دراورد نیکه خودشم سوار شد و ماش دم یکوب

م_ کنم   دینبا  شه؟یم  یبعدش چ  شهیخب خونه خاموش  قفلش 

 .کن  ادمیپ ،ی زیچ
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  ی ادامه داد، دوست داشتم بازم اعتراض کنم ول   یتوجه به رانندگ  یب

 .دمیخواب یصندل ی سرم به شدت درد گرفته بود، ناله کردم و رو

 ی دستم رو  شد،ی م   شتریمن حالت تهوعم ب  گذشت ی م  شتر یب  یهرچ

نشستم    نی بود.با توقف ماش  واریشکمم بود و نگاه خمار و خستم به د

فشار حالت   یول  کردیدرد م  یلیمعدم مشت شد، خ  ی و دستم رو

ب باال    ی بود، دوست داشتم رو تک تک کله ها  شتریتهوع  نگهبانا 

 .ارمیب

 .ی هیتنب ی اری تو باغ باال ب_

 ینامتعادل به سمت عمارت  ی بهش رفتم و با قدم ها  ی غره ا  چشم

  دنم یتر بود رفتم و واردش شدم که صابر با د  فیکه از من هم کث 

پاش هل داد.چطور   ی و مهتاب رو از رو  دیهم کش  ی اخم هاش رو تو 

ا  تونستیم م  نیا  تیواقع  ن یبا  هم  پسرش  با  مهتاب    خوابه یکه 

ا کنه،  نازش   و  کنه  من    بیعج   یلیخ  اواقع  نیتحملش  و  بود 

 ...یباورش کنم ول  تونستمینم

 .تر بود تیبراش با اهم ی زیهرچمدل صابر بود، کص از  نیا
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 .اخه دینجور یشده؟ شماها چرا ا یچ_

خودش نشوند،    شی و منو پ   دیرو گرفت و به سمت مبل کش  دستم

هنگام برداشتن مدارک سوخته بود رو بلند کرد   کم یدستم رو که 

 .گفتم یکرد که آخ شیو آروم بررس

 .ار یزود باش ب ه،یاول  ی کمگ ها ی مهتاب، جعبه  _

چشم هام   ی جمع شده تو  ی و اشک ها  دمیرو از دستش کش  دستم

مبل بلند شدم و با دو از پله ها باال رفتم،    ی رو کنترل کردم، از رو 

کردم،   هیدادم و گر  ه یاتاق رو باز کردم و وارد شدم، به در تکدر  

  قت یصورتم گذاشتم و همون جا سر خوردم، حق  ی دست هام رو رو

  شد، یم  دهیداشت رو سرم کوب  وبارهرو نداشتم د  یکه من کس  نیا

پول لنگامو براش    ی که برا  یکس  ان،ی اون قدر بدبخت بودم که ک

 ...دادم باال منو نجات بده و

  م، یباهم بود  یزد تا مدارک رو بسوزونه، ما از بچگ  شی! اون آتریام

کرد  یب  نقدریا  یعنی دعوا  بودم؟ درسته  من    م یارزش  که  درسته 

کار   یمن رو تو هرچ  ی چندسال پا  نیا  ی اون تو  یحرصش دادم ول 

ه بودم، چقدر بدوم پول باز کرده بود و من خسته شد  ی برا  فیکث
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گه دراورد که   نمینبود؟ البته ا  انیک مثل    ی کیحقم    رمردا؟یدنبال پ

 ی .سرم رو رودونستیو صابر هم م  د یخوابیبا دوست دختر پدرش م

عم نفس  و  گذاشتم  د  یسع  دم،یکش  یق یزانوهام    ه یگر  گهیکردم 

اتفاق هرحال  به  پوال   ی نکنم،  افتاده...با  که  خونه   ی بود  صابر 

 .دمیخری م

به در خورد که از پشت در بلند شدم، مهتاب داخل شد،   ی ا  تقه

تخت نشستم   ی بهش انداختم و رو برگردوندم، رو  ی ز ینگاه نفرت انگ

که کنارم نشست و دستم رو گرفت و شروع به گذاشتن پماد روش 

 .دیچیکرد، بعد هم باند رو دورش پ

بار دزد خونمون رو زد  هیمنم    ،یبفهمم که چقدر ناراحت  تونمی م_

هرچ فق   میداشت  یو  ماهم  خ  میبود  ریبرد،  من  پدر   هی گر  یلیو 

و اون جا بود که من صابر    میرو از دست داد  زمونیهمه چ  کرد،ی م

 .رو شناختم و بهمون کمک کرد

بره، اصال حوصلش رو    یحرف و  بگه  تا خزعبالتش رو کامل  نزدم 

 چیه  گهیامشب تموم شه تا فردا برم و د  خواستمینداشتم و فقط م 

 .بهم انداخت   یدستم رو ول کرد و نگاه   نم،یجماعت رو نب  نیوقت ا
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 حالت بهتره؟ _

ب  سرم بره  که  کردم  دعا  و  دادم  تکون  بهم    یول  رونیرو  بدترش 

رو دور شونه ام انداخت، دوست نداشتم  تر شد و دستش    کینزد

مهتاب واقعا   یول  بایمثل اون بودم تقر   یکیقضاوتش کنم چون منم  

 .کردم ی بود، تک خنده ا  زینفرت انگ

 .هنوز اشکات خشک نشده دختر ؟ی خندی م  یبه چ_

 .رونیبرو ب_

تخت دراز   ی و رو  دمیکش  یحرف بلند شد و رفت که نفس راحت  یب

 .قف دوختم که دوباره در باز شدنگاهم رو به س  دم،یکش

 .عسل_

بود، تخت تکون خورد و بعد    انیبستم، ک   ت یهام رو با عصبان  چشم

 .ام نشست  قهیدور کمرم حلقه شدن و لب هاش رو شق  ییدست ها

 زم؟ یحالت خوبه عز_

دست هاش رو    ی ول  رم یکردم ازش فاصله بگ  یخوردم و سع  یتکون

رفت و پوست شکمم رو   راهنمیپ   ریدورم محکم تر کرد، دستش ز
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به من دست   نیمن اعصابم داغون بود و ا   دم،یلمس کرد که لرز

 .زدیم

حالت خوب شه؟ همون   میبر  یدور سکس وحش  ه ی  خوادیدلت م _

  ی که صدا  ی جور  یوحش  دم،یانجامش م  یکه دوسش دار  ی جور

 .برسه نییتا پا غاتیج

نزدم که دوباره مهتاب اومد و من نگاه   یهام رو بستم و حرف چشم

گذاشت که    زیم  ی رو   یآب  وانیل  دم،ید  انیرو به من و ک  ضشیبا غ

کم    می از گر گرفتگ  کمیتا بلکه    دمیبدون فکر برشداشتم و سر کش

 :دادم و کالفه گفتم هیکنه، به تاج تخت تک

 تون یکی  یو شماها ه  ستیلطفا تنهام بذارم من حالم خوب ن  انیک_

موضوع درکش چقدر    نیا  ن،یتنها باشم هم  خوامی من فقط م   اد،یم

 شما سخته؟ ی برا

و   شه یدر باز م  هویاالن    دونم ی نزد و به جاش رفت، من که م  یحرف

  چکس یداخل، شانس ندارم که! کل عمرم تنها بودم و ه  ادیصابر م 

 .ذارن ی تنها باشم، نم خوامیاالن که م یدورم نبود ول
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م  ییصدا  هی درونم  ول  گفتی از  نگرانتم  ا  یکه  رو   ینگران  نیمن 

دراز   ،یجیکه با حس گسر تکون دادم    نم؟یرو بب  یک  دینخوام با

رو  دمیکش هام  م  ی و چشم  نگاهم  افتاد،  و    وانیل   خ یهم  آب شد 

کردم چشم هام رو باز نگه دارم   یبه مهتاب فرستادم، سع  یلعنت

 .دمی نشد و خواب یول

شدم که صابر رو   داریموهام از خواب ب  ی رو  یحس حرکت دست  با

 .دمیسرم د ی باال 

 بهت زد مگه نه؟  ی بد ضربه ا تی بچگ قیاون رف_

  دم یفهم  ینگاهش کردم تا بتونم حرفش رو پردازش کنم و وقت  کمی

 .رو برگردوندم گهیداره م یچ

بهتر بخرم   ی خونه    هیبرات    تونمی عسل، فراموش کن اونو، من م_

 .ی که بهت گفتم رو انجام بد  ی کار  د یکه تو با  نجاستیمساله ا  یول

رفت و من رو مقابل خودش قرار داد رو ندادم که بازوم رو گ  جوابش

 .بهم نگاه کرد قیو عم

 .ی دیانجام م گم یکه م  ی کار_
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 انجام ندم؟ _

سکست با پسرم به دست دانشگاهت برسه؟    لمیف  یتو دوست دار_

 .ی شد رخوابیگزارش تماسمون که در مقابل پول ز ای

بهش اعتماد کرده   ی من چطور  د،ی حرفش روح از تنم پر کش  نیا  با

  نجا یرو خراب کرده بود، اومدنم به ا  زیهمه چ  ی بودم و اون چطور

 .نقشه بود هیهمش  انیبا ک  دنیو خواب

انجام   گم یکه م   ی اگه تو کار   یکار رو بکنم ول  نیا  خوامیمن نم_

 .عسل، پس مثل آدم گوش بده  کنمیشک نکن که نابودت م ،ی ند

 ؟ ی مارو دار  ی رابطه   لمیتو ف_

و   دمیرون پام گذاشت که لرز  ی زد و دستش رو رو  یفی کث  شخندین

 :خودم رو جمع کردم که گفت 

رو بدون   گم یکه م   ی کار  یمن از اون نظرها بهت ندارم عسل، ول_

 ...ی وگرنه نابود  گم ی که من م  ی هرکار   ،ی انجام بد  دیچون و چرابا
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منو بترسونه؟ خب    تونهیم  کردیبهش زدم، واقعا فکر م  ی پوزخند

 لم یبودم اگه واقعا ف  دهیحرف هاش ترس  نیاره چون من واقعا از ا 

 .شمینشون دانشگاه بده من بدبخت م  ؟ یداشته باشه چ

افتاده تا من    یکه چه اتفاق  ، یکن  فیمن تعر  ی برا دیباصابر   ن یبب _

 گم؟یم  یچ  یشی متوجه م   تونم،یاصال نم   ی نجور یبتونم کمکت کنم ا

از رو   ینگاه   ی رونم برداشت که نفس  ی بهم انداخت و دستش رو 

ازم سواستفاده کنه و حاال که   یکس   ومد یاصال خوشم نم  دم،یکش

 .کار رو کرده  بود به شدت ازش متنفر شده بودم نیصابر ا

 شدن، یخونه م  یکه خونوادش داشتن ب  دمیمهتاب رو د   یمن موقع_

ول کردم  کمک  بهشون  و  سوخت  من    یدلم  به  مهتاب...خودش 

  ی تو  دمیاون قدر سر راهم سبز شد که به خودم اومدم و د  د،یچسب

خونو فهمتختمه،  پ  دنیادش  من  که  کردن  طردش  خودم   شیو 

 .اوردمش

تا بتونم درست و کامل بفهمم،   دادمیدقت به حرف هاش گوش م  با

خودم رو    ی جور  هی  دیحساس شده بود و من با  یلیخ  هیقض  نیا

 .که شده ی حاال هرطور دمیکشیم رونیازش ب
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 شد؟  یخب بعدش چ_

باهاش    یلیمن خ  ی رو بخوا  قتشیمن، حق  رخوابیبعدش شد ز_

 ...هاش هم که شنی، پوز اون تنگ و داغه کنمی حال م

از شدت استرس در حال سکته    نجایداشتم بزنمش، من ا  دوست

داشت از گرم وداغ بودن دوست دختر جندش   نی کردن بودم و ا

 .زدی حرف م

 ی کنیم  ی تنگه که اون جور  دونمی حرف هارو، منم م  نیول کن ا_

 .توش

 .زد ی شخندین

 دن،یرو د  گهیاز خارج اومد و همد انوشیعدش کنکن، ب ی حسود_

  هیمن    رفت،یحوصلش سر م  عتای مهتاب معموال تو خونه بود و طب

ا  ی اشتباه اونم  و  ا  نیکردم  اجازه دادم  برن   نی بود که  باهم  دوتا 

 .رونیب
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خودش   ریدادم، تقص  هیکردم و به تاج تخت تک  لپایهام رو چ  دست

آزاد پسرش گذاشته بود، مهتاب کص    اریبود پس، کصشو در اخت

 .ی حشر انیصابر بود و صابر اونو داده بود به ک 

عوض شده بود، تا    یلیمهتاب خ  ی  هیبودن و روح  رونیهرشب ب _

شدم و    داریب  یبرا چ  دونمیخواب بودم، نم  یشب وقت  کیکه    نیا

شدم به خاطر   بود و نگرانش  یخال  ییدستشو  ست،یمهتاب ن  دمید

بب   نیهم که صداها  انوشیک  نمیرفتم  نداره  خبر  اتاق   ییازش  از 

 .دم یشن

ن  حاال  که  بود  من  بودن،    شخندینوبت  کرده  فرو  توش  بد  بزنم، 

 .خورده بود یبدبخت صابر، از ک

آمر  انوشیک_ رفت  منزو  کایبعدش  مهتاب  اونقدر  ی و  که    ی شد، 

قراره سکس    دونستمیم انوش،یک ش ینگرانش شدم و فرستادمش پ 

 .مهتاب برگشت عوض شده بود  یوقت  یبرام مهم نبود، ول  یکنن ول

 ذاره ی م  ی ک  ،یهست  ی فکر  یصابر تو واقعا آدم خنگ و ب  یدون یم_

  دوست دخترش با پسرش بخوابه؟
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زدم و    ی نداشتش فرو کرد که پوزخند  ی موها  ی هاش رو تو  دست

 .من شد خینگاهش م 

و   خواستمیسکس م  ی مسخرم نکن عسل من مهتاب رو فقط برا_

که   نیا  یبرام مهم نبود ول  دادیخونمون هم م  داریاگه به سرا  یحت

 .زور بود یلیمن خ ی برا نیکنه، ا یکیبا پسرم دست به 

 :به سمتش خم شدم و گفتم  شخندین  با

 یستیاونقدر جذاب ن  گهیکه د  نی صابر...قبول کم زورت اومده از ا_

که اونم ولت    یدوست دختر داشت   هیکه دخترا برات له له بزنن،  

 .یکرد، اوخ

حاال که بهش   خواستمیرو م  نی منم همو    شدیم   یعصبان   داشت

هام برام واقعا مهم نبود، من   لمیپخش شدن ف  نمی بی م کنمیفکر م

 وفته؟ی قرار بود ب یخانواده بودم مثال چه اتفاق ی ب میتی هی

که دست    نهیحرفا ا  نیهدفت از ا  دونم یرو اعصاب من نرو عسل، م_

دارم که باهاش تورو تو   یمن ازت مدرک خوب  یاز سرت بردارم ول 

 .رم یچنگم بگ
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رو   میدست دراز کردم و گوش  دم،یباال انداختم و آروم خند  ییابرو

 نمیبه حساب ا  ر،یپاسخ از ام  یبرداشتم، دوتا تماس ب  زیم  ی از رو 

 .رسمیبعد م

ا_ ضربه  چه  کن؟  رو  باشه  بزن  ی خوایم  ی خب  ا  یبهم  از   ن؟یبا 

  ل یجا من از تو به دل  نی...منتها اخب بشم   شم؟یدانشگاه اخراج م

 .کنم یم تیشکا  تیثیحتک ح

 .بهم داد یو تکون دیرو کش بازوم

 .ی تو زنا کرد_

 د؟یشیشما زنا محسوب نم  د،یتوهم با مهتاب شب و صبح تو هم_

به من   ی اندازه پر شده اگه تو بخوا  ه یچوب خط گناه جفتمون به  

از   ی برا  ی زی...چون من چصابر  نی زم  کوبمیمن تورو م  یضربه بزن 

 ...تو یدست دادن ندارم ول

بعد    نگاهم و  چرخوندم  اتاق  دورتادور  ب  قشیرو  انگشتام    نیرو 

 .گرفتم
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و   کوبمتیدم من نذار که بد م  ی پا رو   ،ی دار   زایچ  یلیتو خ  یول_

 .کنم یکارو م نیکه ا ی دونیم

عصبان  اون تهد  ت ی با  با  من  و  بود  زده  زل  من  که خودم   ی دیبه 

  ی من فقط زبون بودم و به وقتش، از همه ب   ه،یتو خال  دونستمی م

که از من    ینداشتم...کس  ی چون که من پشتوانه ا  شدم، یعرضه تر م

 ...نبود دلم بهش گرم باشه یکنه، کس  تیحما

 .ی دی کار رو برام انجام م نیا دمی بهت م گهیتا د ۲۰۰_

 .من هالوام کردی فکر م زد،یداشت اعصاب منو بهم م  گهید

ازت پول بکشن که   خوانی مگه چقدر م  ؟یاورد  ریصابر آدم خر گ_

 نجا یمنه، ا  ی نصف پوالت که برا  ؟ی بد  لیم   ۲۰۰به من    ی تو بخوا

تحمل دروغا   ی تا برا  ۲۰۰درضمن    ،یگیو تو نم  لنگهیم  ی زیچ  هی

 .خودت و پسرت کمه ی ها ییو دورو 

تخت   ی دادم، از رو  هیرو ول کردم و خودم به تاج تخت تک  قشی

ا  ی بلند شد و تو بودم،   نجا یاتاق رژه زد، پس درست حدس زده 

 .گفتی بود که صابر به من نم ی زیچ
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 ی ببرم چون از وقت   ی رو تا مرز ورشکستگ  انیشرکت ک   خوامی م_

 .که اومده کار من کساده

بزنه اون   خواستی باال انداختم، پس درواقع پدر به پسر م  ییابرو

خاطر   به  خن   ه یهم  درحال  دمیدکص...آروم  هام    یو  شونه  که 

 :گفتم دیلرزی م

و    ی به تو چه اصال، تو کار و اعتبار خودتو دار   انیصابر، شرکت ک _

  ن ییاعتبار تو پا  ان یتازه اومده تو کار، اگه قراره با شرکت ک  انیک

 .تو کار و اعتبارت نمی خب پس بر ادیب

صورتش سرخ   تی که روم خم شد، از شدت عصبان  دمیخند  شتریب

شه که چرت و پرت   ی اونقدر عصب  خواستم،یرو م  نیبود، همسرخ  

 .ببافه و من صداش رو کامل ظبط کنم

بخصوص اگه اون شخص پسر من   خوامیکارم نم  ی تو  بی من رق_

 .باشه

  ی الش  ان یچونم گذاشتم، درسته ک  ریتکون دادم و دستم رو ز  سر

بود که    یصابر الش  یول  کردی بود که دوست دختر صابر رو م تر 
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آ  خواستی م و  جر  ی   ندهیکار  البته  کنه،  خراب  رو    انیپسرش 

  دم یفهمی م  دیمشکوک بود و من با  یهم کم  انیمهتاب و ک  یمهمون

 .هیچ انیجر

 .خودم ی رو بذار بر عهده  شیتا بده و باق ۳۰۰_

 رونیاز اتاق ب  یو بعد سرش رو تکون داد، وقت  دی نفس کش  کالفه

به خاطر سوختن خونه   ی ناراحت ی رفت، من سوت زنان بدون ذره ا

اتاق مهتاب رفتم که اون رو دراز کش  تخت   ی رو  دهیام به سمت 

 :زد و گفت ی لبخند دنمیبا د ،دمید

  زم؟ی حالت بهتره عز_

 :تکون دادم و کنارش نشستم که دستم رو گرفت سر

 ...یما، الزم ن  شی بمون پ نجایا_

 .ش گذاشتم و ساکتش کردملب ی رو رو انگشتم

 .یش یحرف بزنم و تو ساکت م  خوامی ...من مس یه_

 :خورده سرش رو عقب برد که گفتم کهی
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  د یو هم با صابر، پس االن با  یخوابی م  انی هم با ک  دونمی من م_

 ...ی بد   حیمن توض ی رو برا  زیهمه چ

 کمیهاش گشاد شد و دهنش از تعجب باز موند، واکنشش    چشم

 .بود ی عاد ریغ

 بخوابم؟  انیبا ک دیمن چرا با_

در رو   دم،یسوم صداتونو شن  ی اتاق طبقه    ی خودم اون شب تو_

 .دمیرو د انیهم باز کردم و ک 

خ  نیا  با ول  شتریب   یلیحرفم  کرد  رو   یتعجب  گولش  که  من 

 .بود ی کاره ا هیوسط  نیدختر، قطعا ا نیا خوردمینم

 .خواب آور بوده میدن یتو نوش  دونمی م_

 .دیکش ی رفت و نفس کالفه ا ن یحرف تعجبش از ب نیا با

 م؟یمن چه هرزه ا ی دیپس فهم_

 .بده   حیتوض_

کردن   هوشیشدم و اون هم من رو دوست داره، ب   انیمن...عاشق ک _

بود که بعد برگشتنش صابر همش دور   نیاون شب هم به خاطر ا
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خب دلمون    ،یباش   انیک   ش یور من بود و تورو هم اورده بود که پ

 .تنگ شده بود 

 .کردم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم ینچ

  .دیدار ی نقشه ا هی انیمهتاب، تو و ک  یگ یدروغ م ی دار_

حرف    نیسرم رو با ا  دی کن  یکه هم تو هم صابر سع  ستمیمن خر ن_

وگرنه من    هیچ  انتونیبهم بگو جر  د،یبمال  ره یها و بهونه هاتون ش

 .گنمی سکس کردنتون رو به صابر م

 :استرس دستم رو چنگ زد و گفت با

م  ینگو بهش همه چ_ ن لط  شهیخراب  ا  ازیفا، من...من   نجایدارم 

 .رفتن ندارم پس لطفا بذار بمونم ی برا ییبمونم چون جا

ب   سرم و من   زدیم  ی زر  هیدست هام گرفتم، هرکدومشون    ن یرو 

 .کنم  کاریچ دونستمیکرده بودم و نم ریگ  نشونیب

که شرکت داره    ی دونی...خب مانی شدم و بعدش ک  انیمن عاشق ک _

 ...م یماهم خواست نمونیب  دونهیصابر موش م  یول

 :رو خودم ادامه دادم و گفتم حرفش
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 .د یببر  یاون رو تا مرز ورشکستگ_

اجناسش مواد مخدر داره   یچون صابر قاط  میلوش بد  می نه خواست_

  تونست یراهش رو از پدرش جدا کرد چون نم  نیبه خاطر هم  انیو ک

 .بمونه

 ون، یلیم  ۲۰۰  ی بابا   شد،گوریم  زونیداشت برگر  گهیداستان د   نیا

ا  اتاق   رفتم، یم  نجایاز  به  مهتاب در حال زر زدن رو ول کردم و 

 .رو برداشتم و رفتم لیبرگشتم، وسا

با چشم هاش برام خط و   دنمیسالن صابر با د  ی اول تو   ی   طبقه 

 :که گفتم  دینشون کش

 .تنها باشم  کنی خوامیفقط م گردمی و برم ییجا هیتا  رمیم_

که سرم رو بلند کردم تا راحت   ستادیبه سمتم اومد و مقابلم ا  انیک

 .نمشی تر بب

 .ف یهمراه با ک ییتنها_

زدم،    رونیزدم و سر تکون دادم، کنارش زدم و از خونه ب   ی پوزخند

که خواستم    نیو هم   ستادمیسر چهارراه ا  رفتم،یراه م  ابونیخ  ی تو
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من رو داخل   و و  دیچیدور کمرم پ  ییقدم از قدم بردارم دست ها

خوردم الل   یمحکم  ی چه با تودهن  دمی کش  یغیگذاشتن.ج  نی ماش

 .یوحش ی  کهیدهنم حس کردم، مرت ی خون رو تو ی شدم و مزه 

ندارم واقعا فقط   ی چیمن ه  د؟یدی چرا منو دزد   دی هست   یشما ک_

 .د یولم کن

 .م ینخواست  یما از شما پول_

  دن یو درمورد دزد  نجایچطور اومده ا  نیباز موند، ا  دتشیبا د  دهنم

  ی مثل اون روز توهم رفت، سوزش   قایمن صحبت کنه، اخم هاش دق

 .کنار لبم بود

وگرنه  ی دیو تو جواب م میزن یجا فقط ما حرف م ن یساکت شو، ا_

 .خوشکله ارمیسرت م  ییبد بال

  شم یکه پ  یاون  ی حرف رو پسر راننده گفت ول  نیشدم، البته ا  الل

کردم   یباور نم  دونه،یرو م  یرونمه همه چ  ی رو  نشسته و دستش 

بب  ی پسر اون هم    نمشیبب  ییدستشو  ی تو  یپارت  ی که تو  نمیرو 

 ...دهیکه من رو دزد  ی نطوریا
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 دمش؟ید یپارت ی که تو  یهست ی تو همون پسر _

 .خودشه دمی بهم رفت که فهم ی غره ا چشم

 ؟ ی د یچرا منو دزد_

کرد و آروم   ک یو سرش رو به گوشم نزد  دیچیهاش رو دورم پ  دست

 .لب زد

رو بدون چون   گم یکه م   ی کار  ؟ی دیکشتمت، فهم  ادیصدات درب_

 .کنم ی وگرنه بدبختت م ی انجام بد دیو چرا با

بهم    یروزا هرک  نیا  دم،یکش  یغیبه شکمش زدم و ج  یمشت  یحرص

  ن ی محکم تر من رو ب  اره، یسر من ب   ییبال  هی  خواستی م  دی رسیم

 :دستاش محصور کرد و گفت

 .تندتر برو، زود باش_

  گه ید  نطور،یمنم هم  ی شد و دست و پا زدن ها  ادی ز  نیماش   سرعت

 .کردن فیتکل  نییمن تع  ی برا هیهرچقدر بق  ودیبس 

 .نم ی نگه دار بب ؟ی بری کجا منو م_

 .طهیمثل آدم باش تا حرفم رو بزنم سل_
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موهاش فرو کرد و بعد   ی دادش خفه شدم که ولم کرد و دست تو  با

دم در عمارت    دمیبه اطراف کردم که د  یمتوقف شد، نگاه  نی ماش

به در   دهیبهم تجاوز کنه؟ ترس  نجاینکنه منو اورده ا  م، یهست   یبزرگ

دهن باز کردم    د،ی کش  رونیکه مچ دستم رو گرفت و منو ب  دمیچسب

 یدهنم گذاشت، دست و پا زدم ول  لبزنم که دستش رو مقاب  غیج

  کش یسالن بزرگ و ش  ی اون بلندم کرد و منچ داخل عمارت برد، تو

 .مبل پرت کرد و نگاهش رو بهم دوخت ی من رو رو

 ...وگرنه ی دیبدون چون و چرا انجام م گمی که بهت م ی کار_

 :و با خشم گفتم ستادمیا نش یبه س  نهی شدم و س بلند

  ؟ یکنی...بهم تجاوز میزنی م  نم ی...زم یکنی نابودم م  ؟یوگرنه چ_

 کدومش؟

چشم هام   ی برداشت و جلو  ییعکس ها  زیم  ی زد و از رو  ی شخندین

 دنیبا د یبود ول ریمن و ام  ی کردم، عکس ها یگرفت که قالب ته

 .آروم شدم کمیداشتم  میکه گر نیا

 .ستیمشخص ن  افشی...دختره اصال قستم یمن ن  نیا_
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بار    نیچشم هام گذاشت که ا  ی زد و عکس دوم رو جلو   ی پوزخند

 .ناباور عقب عقب رفتم 

بلد_ تو  کس  یکن   میگر  ی جور  ی اگه  منم   صت یتشخ  ی که  نده 

 .نده صیتشخ یفتوشاپ کنم که کس ی جور تونمیم

عکس خودم فتوشاپ کرده بود،   یآشغال، صورتم رو رو  ی   پسره

  دم، یهم کش   ی اخم هام رو تو   م،یگر  ی اون همه زحمت برا  فیح

 .ستین زیجا نیاز ا شتریمقاومت ب  دونستمی م

 .من بودن ش یفقط پ ؟ی از کجا اورد نارویا_

 :شد و آروم دم گوشم گفت  خم

حاال به حرفم گوش   زم،یکارها انجام بده عز  یلیخ  تونهی پول م_

 .یگذرونی زندان م ی عمرت رو تو  ی  هیبق ای یکن یم

 دمیو با حرص غر دمیرو عقب کش  سرم

 .فتوشاپه گم یبه همه م _

حاال هم    ،ی بکن  ی تونینم  ی دوست خودم باشه کار  سی پل  یوقت_

 .دهنت رو ببند 
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 .لبم گذاشت و فشار داد  ی باز کردم که انگشت شستش رو رو  دهن

 ...ام یتا من ب  یکن ی م  یمثل آدم زندگ  ،ی گردی به عمارت صابر برم_

 :تکون دادم تا انگشتش رو برداره که برداشت و گفتم  سر

 .تونمی نم یرو بهم نگ  لشیتا دل_

 .اوناس شیکه مال منه پ  ی زیچ_

  ی زیکه چ  زدنیحرف رو م   نیبهش رفتم، همشون ا  یغره ا  چشم

 .هیکیکه مال اوناس دست اون 

البد توهم   کننیکص دعوا م   هیدوتا مرد سر    گم،یم   نویاونا هم هم_

 .یچاکه کص مهتاب نهی عاشق س

هاش از تعجب گرد شد و عقب رفت، اعصابم به شدت داغون    چشم

  شیپ  یگه  هیهرکدومشون    گم،یم  یدارم چ  دمیفهمیشده بود و نم

رو    زیاز من استفاده کنن که اون چ  خواستنیداشتن و م  گهیهمد

 .ارمیب

 .ادبیسفته دارم دختر ب ششونیپ_

 .ارمیب  دیخب سفته هاتو چرا من با_
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 .یرو به چشمام دوخت، جذاب وحش نگاهش

ن _ اگه  م   ی ار یچون  پخش  رو  هات  همه   کنم ی عکس  موقع  اون 

 .کرده  ی خود صابر دزد ی عسل خانم از خونه  فهمنی م

هم    ری....خود امده یکه فهم  دونستم یحبس شد، نم  نهی س  ی تو  نفسم 

از صابر دزد  ادشی ما  که  بود    زش یچ  کیو هنوز    میکرد   ی رفته 

 .من بود  شیپ

 تو اون خونه؟  م یما...رفت ی د یاز کجا فهم_

 .منه ی چون که اون عمو_

 :گفتم بهش زل زدم و  سیف پوکر

 ی خاص  لیکارتون دل  نیا  د؟یذاریکون هم م   یلیچرا همتون فام _

 داره؟ 

  ی و روم خم شد اون قدر که بو  دیکوب  شی شونیکف دست به پ   با

 .دیچی پ  مین یعطر حال به هم زنش تو ب 

 ...یبزن  ی ادب یحرف ب گهیبار د هی_
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من بمونه؟   شیپ  ی ذاریم  ی زیچ  هیالبد توهم    ؟ی کنی م  کاریچ_

 ...هاتو مثال هیخا

داشت    یتی احمق تو بد موقع  نیو ا  دیترکی داشت م  تیاز عصبان   تنم

بود که    دهیچیتنه و شکمم پ  نییپا   ی تو  ی درد   زد،یبا من حرف م 

 دوار یفقط ام  شمی زمان سگ م  نیو من تو ا  هیودیمال پر  دونستمی م

 .نشم ودیخوشکلش پر دیمبل سف  ی بودم که االن رو 

 ؟ یدیاز صابر دزد یچ_

با ام  ی فکر فرو رفتم، به همون روز   ی تو از   می گرفت  میتصم  ریکه 

 ی م داد،توصابر رو نشون  ی و اون خونه    میکن  ی از تاجرا دزد  یکی

 کیاز سالن    ریداخل...ام  م یکس نبود و خب ما رفت   چیکه ه  ی شب

سامسونتش    فیبرداشت و من...از اتاق خواب صابر ک   زهایچ  ی سر

ها نبود چون نگهبان عمارت   نی وربنگران د  ریام  ادمه یرو برداشتم.

رو   ش یاون لحظه هارو پاک کرد و کپ   لم یدوستش بود و بعدش ف

 .شات گرفتم نی ازش چندتا اسکر یبه خودمون داد که من دزدک

که توش دالر و چندتا  فیک هیبرداشت و من    نایمجسمه و ا ریام_

 .بسته بود
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خ  ی رو من  که  نشست  مقابلم  ز   یسیمبل  و    رم یرو  کردم  حس 

ن پر  شخندیناخودآگاه  رو  ودیزدم،  هم  اون  بودم  ا  ی شده   ن یمبل 

 .خوشکل خان

 ؟یبسته چچندتا _

 :هم گذاشتم و گفتم ی هام رو با ناز رو چشم

 .چندتا بسته کاندوم_

مبل بلندم کرد   ی و به طرفم اومد و از رو   دیکوب  زی رو به م   مشتش

 .مبل شد خی و بعد نگاهش م 

 ..ی دختره_

بودم   ی نجوریا  شهیمبل بود و من واقعا درد داشتم، هم  خ یم   نگاهش

  ی شده ماه  یحت  شدمیم  ودیپر  ومد یبهم فشار م  ی لیکه خ  یموقع

ول ا   یدوبار  خ  نیفعال  قبال  هرچند  نبود  خجالت   یلیمهم  ازش 

نه...ا  نیا  یول  دمیکشی م افتخار  نیبار  خودم  به  که   کردمی م  بار 

کار به شدت   نیکه ا  نیا  باکنم    فیرو کث  دشیتونستم مبل سف 

 .چندش بود
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 :برد و گفت یو منو به اتاق دیرو کش بازوم

لباس بردار   هیکن از تو کمدش هم    دایدختره، نوار پ  هیاتاق    نیا_

 .کارت دارم ایو ب

  د یبه اتاق بزرگ و مجلل انداختم و بعد به طرف در سف   ی !نگاهیهع

رو باز کردم که   یی روشو  ریبود رفتم، کمد ز  ییاتاق که دستشو  ی تو

من که   یاز شانس خوبم همون جا پد بود، شلوارم رو دراوردم ول

رفتم و به سمت کمدا   رونیب  ییشورت با خودم نداشتم!!!از دستشو

ز کردم که انواع شورت هارو رو با  کمد  ریز  کیکوچ  ی رفتم و کشو

رو بپوشم؟البته    گهید  یکیشورت    ی و صورتم جمع شد، چطور  دمید

.بعد از انجام کارم در  خوردی به تنم نمقرار بود روش نوار بذارم پس.. 

زدم که مردک   رونیاز اتاق ب   شدی م  شتر یکه دردم هر لحظه ب   یحال

چا خوردن  حال  در  ولم    ی بخور  دم،کوفت ید  ی رو  پسر...کاش 

 .کردی م

...به نفع  اریمن ب   ی برگرد عمارت عسل و فقط اون سفته هارو برا_

عمو  درست  یخودته،  آدم  ک  ستین  یمن  هم    انوشیو 

 .نشونهی ب ی بدترشه...مهتاب هم هرزه 
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 :گفتم ی هام رو به کمر زدم و با لحن طلبکار دست

 کار؟  نیبا ا رسهیبه من م  یچ_

 :گفت  هاش گشاد شد و با تعجب  چشم

 ی زیدنبال چ  ی همه خونسرد  نیعکس دارم بعد تو با ا  یازت کل_

 که بهت برسه؟ یهست

 ن ینجات دادن ا   ی برا  یهم باشم، چرا بخوام الک  دیتکون دادم، با  سر

 دردسر بندازم؟  ی عنق خان خودم رو تو

 ی زیچ  هی  دیبرات انجام بدم با  ی خوا ی نکن، کار م  دی...منو تهداره_

 .دمیانجام نم ی کار ی نحوریچون من هم ی بهم بد

 :داد و گفت هیمبل تک به

فرهنگ   هی  دمیشا  ایمگه نه؟    ی حاال؟ البد اسباب باز  ی خوای م  یچ_

 .لغت فش

مدارک داره   یکه از من کل  یکردم کس  فیزدم، اصال ک  ی شخندین

 .بهم باج بده خوادیحاال نشسته جلوم و م

 .رو هم دوس شترشیب یکنما ول  یقبول نم نیا ،کمتر ونیصدمل _
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 .خودت برو ی صدتا نی قبوله، هم_

همه زود قبول کرد تعجب کردم، اصال خود سفته    نیکه ا  نیا  از

گفتم، از قبل هم گفته بودم   یم  شتریاه کاش ب  شد؟یهاش صدتا م

که شمارم رو گرفت، از    نیبعد ازا  کردن،ی کون هم م  یلیفام  نایا

  ی کونم عروس  ی عمارتش خارج شدم و به عمارت صابر برگشتم، تو 

کدومشون   چیه  دینبا  ی ول  رمیبود چون قرار بود از همشون پول بگ

 .بفهمن 

 .زد ی لبخند دنمیسالن نشسته بود با د ی که تو انیک

 .شدمیکم کم داشتم نگرانت م  ؟یبرگشت_

دلم قفل کردم، اون پسره احمق مجبورم کرد خودم   ی رو رو  دستم

اومدم و حاال   ادهیو پ   ومد ین   رمیگ نی کردم ماش  ی و هرکار   ام یتنها ب

به پله ها    یشدنه، نگاه  کهیت  کهیدلم در حال ت  ری ز  کردمی حس م

ج شلوار  نشستم،  جا  همون  و  رو   نیانداختم  صاحبش  که  پام 

 بایتنگ بود و تقر  یلیمن شلوارش رو برداشتم خ  یول  هیک   دونمینم

 .بود  دهینفسم رو بر



 

161 

خ  نیا_ با...  یلیروزا  نظرت  شد  وارد  بهت  دور سکس    هیاسترس 

 ه؟یچ خشن

زدم، انتظار سکس داشت ازم با    ی بهش انداختم و پوزخند  ی نگاه

 ...درخشانش ی اون سابقه 

 ...ودمیپر_

کرد و   نشییرونم گذاشت و باال پا  ی نشست و دستش رو رو  کنارم

 .شکمم گذاشتش و شروع کرد به ماساژ دادنم ی بعد رو

دردت    ی سه بار ارضات کنم همه    یودیاگه تو پر  یدونست ی خب...م_

 ه؟ ینظرت چ م،ی حموم انجامش بد ی تو میبر  میتونیره؟م یم  نیاز ب

عصبان  ی اغره  چشم با  و  رفتم  که   ت یبهش  بتوپم  بهش  خواستم 

بهمون انداخت و رفت    یتفاوت  یهمون موقع مهتاب اومد و نگاه ب 

من به شدت متعجب کننده بود مگه    ی برا  نیآشپزخونه که ا  ی تو

و هم    دیخوابی دوسش داره؟خب چطوره که هم با صابر م  فت گینم

  یضربه در  نایمن، ا  ی دابراش مهم نبود...خ  یکس  چیو ه  انیبا ک

 .کنن ی حال م شتریبزنن بهتره، ب



 

162 

 حموم؟  ی نظرت رو تو ی نگفت_

 .ان یک ریفعال اصال اعصاب ندارم ازم فاصله بگ _

نزد که صابر اومد داخل و    ی ا  گهی و حرف د  دیرو کنار کش  خودش

 .زد یلبخند پررنگ

پارت  گهید  ی هفته  _ کن  م،یدار  یپول  آماده  رو  البته    د،یخودتون 

 .شرکت کنه تونهی نم زمیمهتاب عز

 یپارت  یعنی بود؟    یچ  گهید  یپول پارت  دمیهم کش  یهام رو تو  اخم

 .دهی نشن ی زا یبه حق چ دادن؟عجب،ی که توش پول م

پارت  دیمگه کصخل_ باد    ی صابر پوالت رو  د؟یبدپول    یتو  دستت 

 کردن؟ 

خنده که    ریو صابر به هم نگاه کردن و زدن ز  انیحرفم ک  نیا  با

 گفته بودم اخه؟ یهم جمع شد، مگه چ  ی صورتم تو

 گم ی اخه؟ مگه دروغ م دی خندیم  یبه چ_

 :رونم گذاشت و با لبخند بهم گفت  ی دوباره دستش رو رو انیک
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هستن...به    ویدم استخر، همه با ما  ی پارت  یعنی  یپول پارت   زمیعز_

 .یپول پارت  گنیم نیا

پولدارا، بعد انتظار داشتن من    ی هم رفت، مسخره باز   ی تو  صورتم

لباس ز به کون گنده    ی جلو  ریبا  نگاه همه  بگردم و  من    ی همه 

 باشه؟ 

ا  نفس  از رو  دمیکش  ی کالفه  به آشپزخونه   ی و  بلند شدم و  مبل 

 .کردیذا درست مکنار مهتاب رفتم، داشت غ

 ان یک   ی دیکه اجازه م  هیکه چطور عشق  نیو ا   ؟ی قرص مسکن دار_

 ...با من بخوابه و تو با صابر و ب

 :بهم گفت  تی دهنم بسته شد که با عصبان  تابهیشدن ماه  دهیکوب  با

که    یتو بدتر از من  فمی اگه من کث  یمنو قضاوت کن  ی حق ندار_

 .ی بخور ی همه نوع گه ی پول حاضر ی برا

 .زدم ی شخندین

 ن،ی هم  دمیسوال پرس  هیفقط    ؟ی اریتو چته جوش م  ودمیمن پر_

 ره؟یگیچرا دردت م
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بگم    انینداد که عقب گرد کردم و به اتاقم رفتم، البته اتاق ک  یجواب

 کیبرم تا به سرش نزنه بهم نزد  گهیاتاق د  هیبهتره، الزمه که به  

 ان،ینه با ک  یول  خواستیسکس داغ م  هیشه هرچند به شدت دلم  

. شلوار تنگ رو دراوردم دیچسبیبا اون جذاب خان...خوب م  دیشا

بود به اتاق    فمیرو که فقط ک   لمیو بعد وسا   دمیراحت پوش  زیچ  هیو  

 .از همشون فاصله گرفتم یته  راهرو بردم و تا روز مهمون

 

  ی اتاق به ملت لخت کنار استخر زل زده بودم، همه    ی پنجره   از

پاشنه    ی و کفش ها  ریو ست لباس ز  دهیکش  ی ها  کل یدخترا با ه

زدم،   ی و شلوارک...پوزخند  کهیت  ش یش   ی ها  کلی بلند و پسرا با ه

 ...بودن ی الکچر  ی ادیز

  ن ییتخت نشستم و زانوهام رو بغل کردم، دوست داشتم برم پا  ی رو

دست مانتو و شلوار و   هیکه داشتم    ی زیلباس نداشتم...تنها چ  یول

از   یکی...البته مهتاب به من  چیه  گهیدست بلوز و شلوار بود و د  هی

 .من رد کردم یداد ول شنهادیخفنش رو پ ی ست ها

 ...گفتم که ی دییورد، بفرمابه در خ ی اکه تقه  دمی نفس کش کالفه
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 ؟یکنی م کاریچ نجایتو ا_

  ی شد و لباس مچاله شده تو  کمی سردش رو بهم دوخت و نزد  نگاه 

 .دستش رو به سمتم پرت کرد

 ....زود باشنیی پا ایبپوش و ب _

انگشت اشارم رو به طرفش    ستادم،یپاش انداختم و ا  ی رو جلو  لباس

 :گرفتک و گفتم

 ...که دلم  ی من هرکار  ،ی کن  فیتکل   نییمن تع  ی برا  ی تو حق ندار_

که بهم داد الل   یدستش و تکون محکم  نیفشرده شدن بازوم ب  با

 .شدم

 .نییپا   ایخفه شو...لباس رو بپوش و ب_

رفت، اخم کرد و از   رونیرو گفت و بازوم رو ول کرد و از اتاق ب  نیا

از رو  دم،یکش  یغیحرص ج نگاهش    نیزم  ی لباس رو  برداشتم و 

و بعد گشاد بود    شد یتنگ م   نه یس ریکه ز  د یکردم، لباس کوتاه سف

که بهتر   ریباال انداختم، از ست لباس ز  ی همراه با شورتکش...شونه ا
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محکم بستم و از اتاق    یو موهام رو دم اسم  دمیبود.لباس رو پوش

 .دمیاتاق مهتاب خز  یف کردم و آروم توبه اطرا  یرفتم، نگاه   رونیب

 ...رفتم یشیآرا زیتوجه به ظاهر مجللش به سمت م یب

 ی الکچر  یلعنت  د،ی هوش از سرم پر   شیشیآرا   لیمارک وسا  دنید  با

زدم و با سخاوت تمام ازشون استفاده کردم   ی رو نگاه کن...پوزخند

 .هم استفاده کردم متشیو در آخر از عطر گرون ق

 ی زیچ  هیانداختم و بعد از اتاق رفتم که    نهییبه خودم تو آ  ینگاه

باز   ادمی رو  در  و  رفتم  کمد  سمت  به  بلند،  پاشنه  اومد...کفش 

بود...دوم  یکردم...اول لباس  لباس و سوم   یپر  از کف  ،یهم  ش،  پر 

تا پا  ی نگاه پا    یانداختم و بعد کفش صورت  نییاز باال  برداشتم و 

 .نبود ی خب...چاره ا یتنگ بود ول کمیکردم، 

به خصوص    دیگذاشتم، نگاه همه به سمتم چرخ  اطیرو که تو ح  پام

 .دونستم یهمون پسره که اسمش رو نم

 زم؟ یعز ی عسل...اومد_
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اومد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و بوسه   رونی از استخر ب  انیک

 .به گردنک زد که اخم کردم ی ا

 ...ی بر ایکسل کننده بود، ب  یلیخ یلیبدون تو خ ی مهمون_

 .داداش عسل خانم قول داده امروز رو با من بگذرونه، بکش کنار _

 د؟ یشناسیهمو م نیتو و رام_

ب  یهرچ  یبود، ول  ن یزدم، پس اسمش رام  پلک از بودن  بود  ا که 

 .صد درجه بهتر بود انیک

 .میداشت گهیبا هم د ی زیر ی خاطره ها هیآره..._

دستش رو پشت کمرم گذاشت و    نیکدر شد و رام  انیک  صورت

 :کرد و آروم دم گوشم گفت  تیمنو به سمت استخر هدا

 .بار نیا ی ...جفتک نپروندی خوش حالم که عاقل شد_

کمرم   ی جلوتر رفت تا دستش رو از رو  کم یهامو چرخوندم و    چشم

باسنم گذاشت، اخم    ی بار رو  نیبا سماجت دستش رو ا  یبرداره ول

 که بازوم رو گرفت  کنم ی کردم کار یکردم و سع
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آروم باهات برخورد   تقدریا  یدستم رو پس بزن  گهیبار د  هیآدم شو..._

 .کنم،ینم

کنار استخر نشست    یصندل  ی به هم کرد و بعد ولم کرد و رو  ینگاه

از د نخورده بودم و واقعا   ییغذا   روزیکه من هم کنارش نشستم، 

  کرد، یبه من تعارف م  ی زیچ  هیو    ومد یم  یکیضعف کرده بودم، کاش  

رونم نشست    ی واقعا گرسنم بود.پاهام رو تکون دادم که دستش رو 

 .خواستم فحش کشش کنم  گهیو د

بهت دست زدم پسم    ی وقت  گهینکن شب بکنمت تا د  ی چته؟ کار_

 .یو هار نش ینزن

د  نیا  دنیشن   با هم    گهیحرفش  بدم  هرچند  شدم  ساکت  واقعا 

کنم،  هی  ومدینم تجربه  باهاش  رو  و   شب  جذاب   شدت  به  اون 

که انگار جلوش لختم، دستش    کردی نگاهم م  ی بود و جور  یسکس

 دم یپام نشست.به خودم لرز  ونیشد و عمال م   نییرونم باال پا  ی رو

ا جد  نیو  نم  ی بار  گرفتم،  قسمت    جا  ن یا  تونستیفاصله  به 

 .بدنم دست بزنه یخصوص



 

169 

کرد_ شروع  ا  نی؟همی دوباره  درمورد  کل  نیتازه  هم  با  یموضوع 

 .میحرف زد

 کردمیکه لمسشون م  یدست گرفتم و در حال  ی موهام رو تو  ی انتها

 :گفتم 

 .ی بذار ییجاها هیدستت رو  دیجمع که نبا ی تو_

  ی دردناک تر  ی زهایساده بود چون قرار چ  ییاون به خوش آمد گو_

 .گهید گمیم یکه چ یشیمتوجه م نه،ی از سالم بب

با  میزدیالس م  می عمال داشت  گهید حاال    گرفتم،ی جلوش رو م  دیو 

 ی جد  یشب رو باهاش بگذرونم ول  هی  ادیدرسته که گفتم بدم نم

اتاق و تو   ی تو  کرد،ی سواستفاده م  ب یداشت عج  ن یکه نگفتم، و ا

  زنه، یحرف م  شی جا در مورد کلفت  نیبه شدت بداخالق و ا   ییتنها

باشه چون هم   یچشم و هم چشم   ی ابر  دیباال انداختم، شا  ی شونه ا

دو  نیکه ا نیبودن. هرچند از ا یبه شدت عصب  انیمهتاب و هم ک 

  کنم یبودم و االن حس م  یبه شدت راض  میکرده بود  ی نفر رو عصبان

 .تو پروازم
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 ؟ یکن یشنا نم_

 ...که یلیخ ادینه، من خوشم نم_

رو  با از  شدنم  تو  نیزم  ی جدا  شدنم  معلق  ج  ی و   ی بلند  غیهوا 

که به سمت استخر رفت و   دمیرو چسب  لباسش  ی  قهیو    دمیکش

 ی احمق من اون حرف رو برا  ی من با وحشت دست و پا زدم، پسره  

حرف هارو دوست داشتم بهش بگم    نیحاملم....ا  یزدم که بفهم   نیا

 .بگماستخر پرت کرد نشد  ی چون من رو تو یول

کردم برم    ی گرفتم و دست و پاهام. تکون دادم و سع  یآب نفس  ریز

 .رو سطح آب، موفق که شدم دست هام رو تکون دادم

 .خره یلیخ یعوض  ن یرام ستم،ی من شنا بلد ن ارهیمن درب  یکی_

با خنده به سمتم اومد و دست هاش رو    ی که تو  ی پسر بود  آب 

  دم، یکش  یبرد، نفس حرص  رونیو من رو از استخر ب  دیچیدورم پ

باالکل به   شمی که آرا  بستمی شده بود و حتم م  سی همه وجودم خ

رفته، حرص رام  ی گا  بلند کردم که    ن یبه طرف  رو  رفتم و مشتم 

 .دیدستم رو گرفت و منو با خودش داخل کش
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 .ی بری ...کجا منو منیولم کن رام _

خوردم   ی که سکندر  دیپله ها باال رفت و منو همراه خودش کش  از

 .در اتاقم رو باز کرد و پرتم کرد داخل وفتم،ینذاشت ب یول

 .ی بکن یچه غلط ی خوای چه مرگته؟ م_

به سمت دکمه ها  دستش به    راهنشیپ  ی رو  بازشون کرد،  برد و 

و لب هاش رو محکم    د یسمتم اومد و موهام رو از پشت گرفت و کش

 نم ییاز لب پا  یمیکه چشم هام گرد شد، گاز مال  د یبه لب هام کوب 

بهش    یمشت شد، فشار محکم  نم یس  ی گرفت و دست دومش رو

 .دهنش ناله کردم  ی داد که تو

 .گذاشتم و هلش دادم نش یس ی هام رو رو دست

 ...ی کنیم هیکارا چ نیولم کن...ا_

لباس گذاشت   ی   قهیبده دستش رو وسط    یکه بهم جواب  نیا  بدون

 .شده بود یوحش دم،یکش غیو پارش کرد که ج

کمرم رو گرفت و من رو به تخت   یسمت در خواستم بدوام ول  به

گردنم فرو رفت    ی گود   ی سرش تو  د،یکوبوند و خودش هم روم خواب
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خودم رو کنترل کردم و   یشل شدم ول  بایزد که تقر  یقیو مک عم

 .تر رفت نیی پسش زدم که پا تیبا عصبان 

نشست و مک زد که چشم هام از لذت   نمینوک س  ی هاش رو  لب

 .وفتادیاتفاق م  نی ا  دینبا  یول  ردمک یپام حس م   نیب   یبسته شد، داغ

 .ره یگیدردت م ی...شل کن و فقط لذت ببر، مقاومت کن س یه_

 ی چجور  شی با اون کلفت  ان یکه ک  دونستیزدم، درد؟ نم  ی شخندین

 .گرفتیکه اصال دردم نم کردیمنو م 

 .ه یمعن  یمن ب ی برو کنار...دوما درد برا_

شدنش رو حس کردم،   کیبهم فشرد که من تحر  شتریرو ب  خودش

داد که خودم رو   نیی دست هاش رو دو طرف شورت گذاشت و پا

 .دمیباال کش

 خشک خشک بذارم داخلت؟   ی ...تو که دوست ندارریگفتم آروم بگ _

نگاهم کرد و بعد با   یبه صورتش زدم که خنث   یل یس   تی عصبان  با

پاهام رو از   د،یخودش کش  ریقدرت کمرم رو گرفت و منو کامل ز

 .به تقالهام نشون نداد یهم باز کرد و توجه
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 .بشه ی نجوریکه ا یخودت خواست _

 ی! حس جر خوردگی وا  دم،یکش  یغیبعد داخلم فرو کرد که ج  و

 ....کلفت و بزرگ بود و یلیبهم دست داد، خ

 ..اما م ی تر باهم داشته باش میسکس مال  هی میتونستی م_

رو نداشتم،    نیواقعا درد داشت انتظار ا  زد،یتند داخلم تلمبه م  تند

کم   د،یکشی گردنم فرو کرده بود و تند تند نفس م  ی سرش رو تو

در که  کم  زدم  رو چنگ  کمرش  گرفت،  لذت  رو  و جاش  رفت  د 

و   رفت یراحت تر داخلم م  گهیآروم تر کرد، حاال د  کمیحرکاتشو  

 .ومد یم

 مگه نه؟  ی بریلذت م ی دار_

 . رو گاز گرفتم  لبم

 ...آره_

چ...و...چ...و...لم گذاشت و همزمان که داخلم تلمبه    یرو رو  دستش

 .خوردیدهنش گرفته بود و م یرو تو نم ینوک س د،یمالیم زدیم

 ....هنوز زودهیارضا بش  نمینب _
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رو سفت کردم و چشم هام رو   شدم،خودمی من داشتم ارضا م   یول

من رو برگردوند و باسنم رو باال داد و از   رون،یب  دیبستم که ازم کش 

بهشتم فرو کرد و دوباره شروع کرد تند تند تلمبه زدن،    ی ت توپش

 .بهم دست داد یاون قدر تند که واقعا حس جرخوردگ

بالشت فرو کرده بودم و با هر تلمبش محکم جلو عقب    ی رو تو  سرم

ارضا شدم و اون هم بعد   ی اون قدر ادامه داد که با آه بلند  شدم،ی م

 .کرد یلکمرم خا ی من ارضا شد و آبش رو رو

م  نفس بد  زدمی نفس  نبود، درد  تنم    نییپا  ی تو  ی و حالم خوب 

ز درست    یوحش  ی ادیداشتم،  بخش،  لذت  واقعا  خب  و  بود 

رفت، همون قدر دردناک و   شیبود پ  شمیکه من گرا  ی همونجور

 .درد االنش واقعا بد بود یول یهمونقدر وحش

به چونم زد و بعد دم   ی رو گرفت و سرم رو باال داد، بوسه ا  چونم

 :گوشم گفت 

 .ارهیدرب  ی که بخواد براس من چموش باز  یکس  ی سزا  شهیم  نیا_
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ب  ی شخندین گرا  نیا  دونستینم  چارهیزدم،  رابطه  و   شینوع  منه 

 .کنم  یحرف رو زده بود ممکنه که من از عمد چموش  نیحاال که ا

 .کنمیتکرار نم گهید_

چشم هاش زل زدم که از روم بلند   ی رو گفتم و با خباثت تو  نیا

 .و از اتاق رفت دیشد و لباساش رو پوش

رو  تن از  رو  حموم   یدردناکم  سمت  به  و  کردم  بلند  تخت 

 ی صورتم تو  شی کمرم گذاشتم و با حس لزج  ی رفتم.دستم رو رو 

که   نیبود از ا  دهی هم رفت، لعنت بهش تموم وجودم رو به گند کش

 .کرده بود به شدت متنفر شدم یتنم خال ی رو آبش رو

 !!!چندش

 ی ستادم،دستیآب ا  ریآب رو باز کردم و ز  ریحموم شدم و ش   وارد

هم رفت، خودم رو گربه   ی پام زدم و از سوزشش صورتم تو  ونیبه م

و   دمیتخت د  ی رفتم که مهتاب رو نشسته رو   رونیشور کردم و ب

 .باال انداختم ییابرو

  ؟ی بود نی با رام_
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 .گهیبود د دهینگاهش کردم، اون از کجا فهم رهیخ رهیخ

 ؟ ی دی تو از کجا فهم_

 

انداخت، به طرف کمد رفتم و اجبارا همون   نییو سرش رو پا  دیخند

حتما   دینداشت من با  دهیفا  دم،یکش   یو پوف  دمیبلوز شلوارم رو پوش

 .دمیخری خودم م ی و چندتا لباس برا رفتمی م

 .ی حموم بود ی زد و حاال که تو تو  بتونی جفتتون غ یوسط پارت_

 .رو کالفه تکون دادم و به سمتش برگشتم سر

چرا به تو زور اومده؟ نکنه   دمیاهاش خوابخب من دلم خواسته ب_

 .تو  ینزن  لیگیدختر ز ؟یخواستی خودت م ی برا نمیا

 :گفت ی اهم رفت و با لحن مسخره ی تو صورتش

 ه؟ یچ لیگیز_

جلو  دمیخند سوت  ی و  هاش  با  نم یچشم  االن  بستم،  براس   دیرو 

 .ه یکه چ دادمیم ح یرو توض لیگیز
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زن   کیکه    ادیم  شی پ  یکه موقع  هیتناسل   هیضیمر  هی  لیگیخب ز_

  کنم ی داشته باشن و من تعجب م یجنس کیمرد چندتا شر کی ای

جا  ییتو جابه  درحال  مدام  صابر  انیک   نی ب  ییکه  چطور    ی و 

 ؟ینگرفت 

 .زدم ی اهم رفت که قهقهه  ی حرفم تو نیبا ا صورتم

 ...انیبا ک  یخودت که ه_

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

به تو  نش یو بس که ا دمیسرجع دوسه بار با هم خواب  انیمن و م_

 .نداره یربط

 یکه پوزخند  رونیبلند شد و از اتاق رفت ب  تیتخت با عصبان  ی رو   از

خسته کننده داشتم و سرم    ی رابطه    دم، یتخت خواب  ی زدم و بعد رو

 .به شدت از خرعبالت مهتاب درد گرفته بود

 دمیرو د  انی باز شدن در چشم هام رو آروم باز کردم که ک  ی صدا  با

 .شانس   نیبهم زد و به سمتم اومد، لعنت به ا ی که لبخند

 .تنگ شده ی اد یدلم برات ز_
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 :حوصله گفتم ینشست که ب کنارم

 .و ندارمتور ی حوصله  ان،یک  رونیبرو ب_

وا رفت که روم رو برگردوندم، بازوم رو گرفت و من رو به    افش یق

 .بهم داد  یو تکون دیسمت خودش کش

 ی مگه نه؟ اون چ  نهیعسل، به خاطر رام  یزنیچرا همش من رو م_

اصال    یکنی م  یمحلی داره که من ندارم و به خاطرش همش به من ب

رام  ی چطور و  ا   دیآشنا شد  گهیباهو د  نیتو  االن  باهم نقدریکه   .

 .دیاوک

مهتاب دهن لق    ی ا  دم، یزدم و بازوم رو از دستش کش   ی پوزخند

زرت و  کنم  تحمل  ک   ینتونستم  به  بود  بعد    انیرفته  و  بود  گفته 

 .شهیکه چطور مچش گرفته م  شدیناراحت م

برا   نمیبی من الزم نم_ بار    ان، یبدم ک  ح یشماها توض  ی کارهام رو 

آروم    شهیچون من هم  یکنی من رفتار م  با  ی نجوریاخرت باشه ا

 .ستم ین
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پول   ،ی ا   گهینه کس د  ی بد  سیتورو بابام اورده که به من سرو_

 .ی دیبابتش پس کارت رو انجام م  یگرفت

مونده    نجایمن بود که ا  ریرفتم، تقص  رونیدادم و از اتاق ب  هلش

  خواستم یم  توجهی من ب  یول  زدی بودم، دنبالم اومده بود و صدام م

بب  رو  ه   نم،یصابر  که  رو  اتاق کارش  باز    چیدر  رو  نبود  قفل  وقت 

 .مدست هام رو به کمرم زد  دمش،یند یکردم و وارد شدم ول

ترت  یمهمون  ی تو با    بشیکه خودش  نداشت،  حظور  بود  داده  رو 

  یصندل  یرفتم و رو  زشیتمسخر سرم رو تکون دادم و به طرف م

  ی و فقط با صندل  دم یکش  زشیم  یچرخونش نشستم. دستم رو رو

کنم،    ی اتاق فضول  نیا  ی تو  نیخر نبودم که با وجود دورب  دم،یچرخ

اونم    ن اون قدر وقت تلف دادم که مهمونا همه رفت و  صابر اومد 

 ی شخند یدهن لق...ن   ی بود، جنده    زونیکه مهتاب ازش آو   یدرحال

 .زدم

 .باهم رابطه دارن انیصابر مهتاب و ک_

پر  رنگ باال   یول  دیمهتاب  شونه  که  کرد  اخم  روم  به  فقط  صابر 

 .دادیپسش م دیبابود که مهتاب   یتقاص دهن لق نیانداختم، ا
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 .بود  نیبا رام نیخود ا گه،یصابر...دروغ م _

 :و گفتم  دمیخند

 خواد یدلم م  یعاشقونه نداشتم، با هرک  ی رابطه    ان یمن که با ک_

 .خوابمی م

اصال دلم براش نسوخت، حقش    یهاش پر از اشک شده بود ول  چشم

 .ارهیسرش رو از تو کون من درب  رهیبگ ادیبود که ادب بشه تا 

م  ی جور  صابر م  کردی نگاهم  نگاهش  با  انگار  اگه   گفتی که 

بودم تو تمام برنامه هاش،    دهیر  زدم،یم  شتیجا آت  نی هم  تونستمیم

 :دهن مهتاب و گفت ی تو دیدستش رو بلند کرد و کوب

ا  ریتقص  انتکار،ی خ  یعوض_ که  رس  نیمنه  بهت  تو   دمیهمه  و 

 .مهتاب  یحیوق  یلیبا بودن با پسرم؟ خ  ؟ی دیم  جواب منو  ی نجوریا

بهش زل زدم که مهتاب   حیبهش زد و من با تفر  ی ا  گه ید  یدهن  تو

  ان یبار صابر به ک  نیاومد که ا  انیزد و همون موقع ک  ی بلند  غیج

 .حمله کرد
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دلش    ی ادیز  ی صابر انگار  رم،یرو گاز بگ  نی داشتم از خنده زم  دوست

دوتا پر بود و خاک تو سرش که همون اول رسواشون نکرد،   نیاز ا

توجه به دعواشون خواستک از اتاق    یبلند شدم و ب  یصندل  ی از رو 

 .شد  ده یموهام چنگ شد و موهام کش ی تو یبزنم که دست رونیب

 .ی در بر یبعد خراب کردن همه چ  یتونینم_

و   نیرو از دست مهتاب جدا کردم و هلش دادم که خورد زم  موهام

زدم، به   رونیو صابر هم تموم شد، از اتاق با عجله ب  انیک  ی دعوا

رو    فمی که ک  نیو بعد ا  دمیاتاق خودم رفتم و مانتو شلوارم رو پوش

 .دیقفل چرخ ی تو دیکل ی که صدا رونیبرداشتم خواستم برم ب 

 .طهیتا ادبت کنم سل یمون یجا م  نیهم_

گفتم و چشم هام رو چرخوندم و به سمت    یبود، لعنت   انیک  ی صدا

 .تراس رفتم

ارتفاع چشم    دنیانداختم و با د  رونیبه ب   ی رو باز کردم و نگاه  تراس

 ...بلند اما ی ادیز یس گشاد شد، لعنت هام از تر
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 فم یزدم، ک  ی شخندیتراس افتاد و ن  ریز   کیکوچ  ی به باغچه    نگاهم

شدم و خودم رو   زونیپرت کردم و خودم از نرده ها آو  رونیرو ب

 ...یول امیخم کردم تا رو باغچه فرود ب

زم  دستم به  و محکم  رو  نی سر خورد  رو  دهنم   ی خوردم، دستم 

دادم رو خفه کردم، کمرم و آرنجم به شدت درد   ی گذاشتم و صدا

 ...یگرفته بودن، لعنت 

 .زور از جام بلند شدم به

پ  لباس درد  از  و  تکوندم  خاک  از  رو  ناله   ی تو  دهیچیهام  آرنجم 

 .کردم

عمارت رفتم،    رونیرو برداشتم و به سمت ب  فیو با دست سالمم ک 

من   شونیکیهر لحظه منتظر بودم    شدمینگهبان ها که رد م  نیاز ب

  وفتاد یاتفاق ن  نی ا  یصابر رو خبر کنن ول  ای  انیو بعد ک  رهیرو بگ

 .رفتم رونیراحت از عمارت ب الیپس با خ 
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از شدت درد در حال نصف شدن بود، تا سر کوچه رو به زور  کمرم

تکون دادم که  کنار پام    ین یماش  ی رفتم و بعد دستم رو برا  ادهیپ

 .ستادیا

 .رو باز کردم و خودم رو داخلش پرت کردم نیماش در

 ...برو....برو_

 ی من که خونه ا  رفتم؟یم  دیگرفتم و فکر کردم،خب کجا با  ینفس

 !نداشتم و...خونه

رو نگاه کردم   رونیب  شهیرو بهش دادم که حرکت کرد، از ش  آدرس

رفتم، د لرو  فکر  به  رام  ای  ریو  ازم    ومدیم  ن یزود  دوباره  و  سراغم 

دوباره   خواستمیمن نم   یعمارت صابر ول  ی که برم تو  خواستیم

  له یآدم پ  نیازش باشم، رام  یخالص  ی برا  یدنبال راه  دیبرم پس با

م   ی ا تا  بودم  به کار   نبود و مطمئن    خواست ی که م  ی رو مجبور 

 .ره یگیانجام بدم نکنه، آروم نم

 .خانم میدیرس_
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شدم،    ادهیپ  نیرو دادم و از ماش  شیکردم و کرا   فیک  ی تو  دست

باز کردم و  دیرفتم و در رو با کل   کیخونم شد...نزد ی   رهینگاهم خ

ها...وسا مبل  بود،  سوخته  جا  زدم.همه  زل  داخل   ی تو  لیبه 

 ...یآشپزخونه...اتاق ها و همه چ

 نجا یسالن نشستم، فعال امشب رو ا   ی باال انداختم و گوشه    شونه

برم    گذروندمیم فردا  درازکش  هیدنبال  تا  رو  دمیجا،  رو    یو سرم 

 .گذاشتم و چشم هام رو بستم فیک

 .شو داریعسل، ب  ی دیچرا خواب نجای...ایه_

نشستم که    تیبا عصبان   دم،یرو د  ریهام رو باز کردم که ام  چشم

 .رو دراورد غمیو ج دیچیآرنجم پ ی تو ی بد یلیدرد خ

 ...یکشیم  غیچت شده؟ چرا ج_

 ی زد  شیآت  نجارویتوئه...فقط خفه شو، تو ا  ریخفه شو.همش تقص_

 .هاش از تعجب گرد شد چشم

 ی تو داخل  یکار رو نکردم عسل اخه مگه خرم وقت  نیمن؟ من ا_

 کار رو بکنم؟  نیا
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رو گرفتم و از درد ناله کردم، کمرم رو صاف کردم که از درد    آرنجم

 ی خونه    هی  ی تنم تو  ی کنم، من با درد تو  هیگر  خواستمی هم م   نیا

بود من داشتم اخه، همش    یچه شانس تخم  نیگرفته بود، ا  شیآت

ام پ   ریاز  که  بود  شد...اون  زن   شنهادیشروع  ساک  بشم  کن  داد 

باش   یو زندگ  نهخو  هی  ندهیتا در آ  رمردایپ   یو تهش چ  می داشته 

 شد؟

 ه ی  دی رسیم  یهمه بود و هرک  ریپول ز  ی که برا   ی دختر  هیشدم    من

 .شدی و رد م زدیبهش م ی ریک هیبهتره بگم   ای...ی لگد

 .نکن باور کن من نبودم هیعسل...گر_

رو  دستم کش  ی رو  با  دمیصورتم  زدم،  هق  دور   دیو  همشون  از 

 .شدمیم

 ؟ یکنی م کاریچ نجایا رونیبرو ب_

 :هاش رو گرد کرد و با تعجب گفت چشم

 .نه ای یینجایا نمی فقط اومده بودم بب یچ ی...خب همن _
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آروم تر شده   کمینزدم،    یکاسه چرخوندم و حرف  ی هام رو تو  چشم

 .بودم

 رون؟ یب ی شد از اون عمارت زد  یچ_

ه  ی آور  ای  با بد شد، کاش  دوباره حالم  نم  چی عمارت   رفتم یوقت 

 .بودم  قیبودم که با صابر رف ی اونجا،. من واقعا آدم خر

کردم و بعد با حماقت تمام باش   ی که خودم از خونش دزد ی صابر

موهام فرو    ی دست سالمم رو تو  ختم، یطرح رفاقت و هزارتا کوفت ر

ام نگران  ریکردم،  با  بود،    یهمچنان  زده  زل  روبهم  رو    یدستش 

 .گونم گذاشت 

تو اونارو به من   ی بهتر بود ول  یلی برات خ  ی موندیمن م   شیاگه پ_

  ی فکر  یب  ریکه سرت اومده همش تقص  یاتفاقات  نی و ا   ی داد  حیترج

 ...خودته

دادم و چشم هام رو بستم، فقط    هیپشت سرم تک  واریرو به د  سرم

ام  نیهم که  بود  آه  ادیب  ریمونده  بده،  مشاوره  من    دم،یکش  یبه 
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 ی خونه ا  هی  رفتمیتا فردا هم م  ذاشت یو منو تنها م  رفتیکاش م

 .تا سرگردون نمونم گرفتمیخودم م ی برا

 ...دارم که دی جد ی مشتر هی_

 :و گفتم  دمیوسط حرفش پر تیعصبان  با

تحملت کنم، بلند شو   تونمیمن نم  یبا من حرف نزن  هینظرت چ_

 .کنمی و برو خواهش م

کنارم    فیک  خیبهم کرد و سرش رو تکون خورد، نگاهش م   ینگاه

 ی استراحت کنم برا  کردیرو که اصرار م  نیشد و حاال من علت ا

 .هیچ

مرد هم    ی دارم و اگه م  یچ  فم یک  ی بدونه که من تو  خواستیم  اون

  ن یو به ا  مدیکش  یبلند شد و رفت، آه  ی بهش برسه ول  تونستینم

رو راه   یاشتباه  ی ادما  میزندگ  ی تموم سال ها  ی فکر کردم که تو 

 .که خود من رو گمراه کردن ییدادم، آدما
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و بعدش با تموم   دمیهوا همون جا نشستم و درد کش  ییروشنا  تا

ها    یو درد از جام بلند شدم، اول از همه به مشاور امالک  یخستگ

 ...ندادن ییکدوم بهم جا چیچون دختر مجرد بودم ه یرفتم ول

شدم که چاره    ادیدانشگاه هم که پر بود و...اون قدر دردم ز  خوابگاه

ب  ی ا رفتم    مارستانیجز  شلخته  سرووضع  همون  با  و  نموند  برام 

 .اونجا بتونم بخوابم  کمیتا بلکه  مارستانیب

 

ول  تموم بود  و   یبدنم کوفته شده  استرس  با  بود،  رفته  دستم در 

ا گشنگ  ی معده  از  م  یکه  تا   ی رو  کرد،ی درد  بودم  نشسته  تخت 

که باز دستش   ی و دستم رو جا بندازه، قبل از من دختر   ادیدکتر ب 

هرش با عشق بغلش کرده بود و قربون که شو  یبود، درحال  ی نجوریا

همه   نی...اگهیدسته د  هی  ردن،بد ک  یحالم رو کل  رفت،یصدقش م 

نداره   ینگران که  استرس  هم   یاسترس   نی...همو  داشتم  من  که 

خب بود.در باز شد و دکتر داخل شد و با خنده بهم   یبود ول  موردیب

 .شد کینزد

 با خودت؟  ی کرد  کاریچ ؟ی...خوبزمیسالم عز_
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 :نزدم و در سکوت فقط نگاهش کردم که گفت یحرف

 زم؟ یهمراهت کجاست عز_

 ۵۰۰  کیچشم هام جمع شد، من نزد ی اشک تو  یچرا ول  دونمینم

خانمان بدبخت بودم که    یب   هیمثل    یکارتم داشتم ول  ی تو  ونیلیم

رو با پشت    ختیگونم ر  ی که رو  ی همراه هم نداشت، اشک  هی  یحت

 .دست پاک کردم

 ...همراه ندارم، لطفا زودتر دستم رو_

 :نگاهم کرد و گفت  یناراحت با

 ...یپدر ی دختر خوب، مادر شهیبدون همراه که نم_

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 .پس لطفا  ستی ن  یام، کس یندارم...پرورشگاه_

کرد و بعد    شیبررس  کمیرو تکون داد و دستم رو گرفت و    سرش

 :گفت 

  ازش؟ ی دیدرد کش یلیخ_
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 ...چند ساعت گذاش  یوقت  یاولش نه ول  کرد،ی دردم م  یلیآره، خ_

چشم هام از درد    دم،یکش  ی بلند  غیکه به دستم داد ج  یحرکت  با

و   دیگونه هام چک  ی رفت، اشک هام رو   جیرفت و سرم گ  یاهیس

  هیو فقط گر  کردمیدستم به شدت دردم م  دم،یتخت دراز کش  ی رو

 .کردمی م

 باشه؟  زمیعز زنمیو بعد بهت مسکن م میبند یاالن آتل م_

هم  ی که آتل رو بست، چشم هام رو نیرو تکون دادم و بعد ا  سرم

سرم چشم باز کردم    ی رو  یافتاد و به خواب فرو رفتم، با حس دست

 ...که نور چشم هام رو زد و دوباره بستمشون

 ...دختر ی دختر دردسر ساز...ا ی ا_

 دم، یرو د  نیرام  ی هام رو دوباره باز کردم که صورت اخمو   چشم

 کرد؟ ی م کاریچ نجایا گهید نیپلک زدم و روم رو برگردوندم، ا

 ؟یکنی م کاریچ نجایا_

  ی اون خنث  یکردم ول  صدام خودم تعجب  ی تو  یخش و خستگ   از

 :گفت 
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مثل   ام،یو ب  یینجایبهت زنگ زدم و پرستار جواب داد و گفت که ا_

 .ی که غش کرده بود نیا

 :و جوابش رو ندادم که گفت  دمیهم کش  ی هام رو تو اخم

دختر مگه خونه    ،یخواب  نجایشبه ا  هی  م،یاگه حالت خوبه که بر_

 ؟ ی ندار

سر دادم، کاش ساکت    ی سرم و ناله ا  ی سالمم رو گذاشتم رو  دست

 .مخم بود ی صداش بد رو شد،یم

 .گرفت ش ینه ندارم، آت_

منم خر، باالخره سوزوندن   دونست،آرهیبهم زل زد که مثال نم  شوکه

چشم هام    ی بود، دوباره اشک تو  ایعوض  نیازا   یکیمن کار    ی خونه  

 .خودمو توش انداخته بودم هیچه دردسر نیجمع شد،ا

 .من بمون شیمدت پ هی... میبلند شو، بر_

ا  یداشتم بهش بتوپم ول  دوست از  بود که    نجایا  یک یکه    نیقلبا 

 .ومد یکه ازش خوشم نم  ن یآرومم کرده بود، با ا  کمی  شناختمش یم

 .نی کن هم دایخونه پ هیفقط برام _
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بازوم رو گرفت و کمکم   ریگفت،ز  ی هاش رو بهم فشرد و باشه ا  لب

بلند کرد و رو از کنار تخت  ام رو  بلند شم، کوله  دوشش   ی کرد 

رلحظه ممکن ه  د،یلرزیگذاشت، معدم منقبض شده بود و پاهام م

اون منو سفت گرفته    یبخورم ول  ن یو زم   چهیهم بپ  ی بود پاهام تو

 .بود

کرد، دور زد و سوار    نشیو منو سوار ماش  میزد   رونیب   مارستانیب  از

و فکر    فشردی رو به حرکت دراورد، لب هاش رو بهم م  نی شد و ماش

 .کردی م

 خونت رو سوزوند؟ یک_

 .معدم چنگ شد ی رو دستم

 !دونمی ...تو، نمانیک...صابر.. ریام_

 .بهم کرد و فرمون رو چرخوند ی نگاه

 ...یواحد دارم، بش هیمن _

 :مکث گفتم  بدون

 .رمیصورت نم نیا ریدر غ دم،یاجاره م ایبفروش بهم  ای_
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 .رو به سمتم چرخوند نگاهش

 ؟ یداشته باش دیخر ایمگه که پول اجازه  ی ریتو سرکار م _

 ...مقدار پول دارم که بسمه هی رم،ینه نم _

معدم   ی نزد و من هم چشم هام رو بستم، نبضم رو تو  یحرف  گهید

  ی باال شهر  ی از محله ها  یکی  ی تو  قهی بعد از ده دق  کردم،ی حس م

بازوم رو گرفت، در ساختمون    ری در سمت منو باز کرد و ز  ستاد،یا

وارد ح و  باز کرد  آسانسور شد  م،یشد  اطیرو    یو دکمه    میوارد 

 .چهار رو زد ی طبقه 

 .دم ینفهم  ی زیچ  گهیرفت و د  یاه یحرکت آسانسور چشم هام س   با

شدن آب به صورتم، چشم هام باز شد و گنگ به اطراف   دهیپاش  با

  ز ی...می وار یکمد د  د،یاطرافم زل زدم. سقف سف  ی و محل ناشناخته  

 ...و شیآرا

 .ی غذا بخور، ضعف کرد ن یبش_
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و دستم    دمیکش  ی غیگوشم ج  کیصدا اون هم نزد  ییهوی  دن یشن  با

رو   نیپوکر رام  ی   افهیقلبم چنگ شد، روم رو برگردوندم که ق  ی رو

 .دمید

 .زهرمار...غذاتو بخور_

ب  از نگاه  رونیاتاق  من  و  تو  ی رفت  سوپ  انداختم،    ین یس  ی به 

از سوپ خوردم،   کمینشستم و با دست سالمم قاشق رو گرفتم و  

اومد و سوپ رو از    ین یدوباره با س   نیو رامخوب بود، در باز شد  

 .جوجه کباب رو مقابلم گذاشت  ی حاو ین یجلوم برداشت و س

و بعد نوبت    ی خوریتا ته م  نویباز شه، حاال ا  لتیبهت سوپ دادم م_

م دارم  تورم یداروهاته، من  برات گذاشتم  پرت  و   ی ...چندتا خرت 

 .ی بغله، شمارمم که دار نی...مغاذه همخچالی

از غذا خوردم، خوشمزه بود، کباب هارو    یتکون دادم و قاشق   سر

 .برنج کنار زدم ی چون دوست نداشتم از رو

 اجاره چقدره؟ ن،یرام  یمرس_
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کبابا  برگشت به  نگاهم کرد که چشمش  و   ینیس  ی تو  ی و  افتاد 

 .انگشتش رو دراز کرد

 .ی خوری همش...رو...م_

 :بهش کردم و آروم گفتم ی نگاه

 .زنهیدوست ندارم حالم رو به هم م_

باز و بسته شدن    ی تکون داد و از اتاق خارج شد و بعدش صدا  ی سر

 ی تو یی نه اومد که با نفس راحت غذام رو خوردن، اصال تنهادر خو

 .بود گهید زیچ هیخونه 

 هیزدم،    ی دور  هیخونه    ی از خوردن غذا از جام بلند شدم و تو  بعد

تقر چوب  بایآپارتمان  دکور  با  برا یبزرگ  و  بوپ  من   ی ...خوشکل 

تخت دراز    ی کردم باز هم بخوابم، رو  یخوب! به اتاق برگشتم و سع

 .و چشم هام رو بستم  دمیکش

به بدنم دادم و   یشدم، هوا روشن بود، کش و قوس   داریبار که ب  نیا

با پر   خچالیبلند شدم، به آشپزخونه رفتم و در   باز کردم که  رو 

تو چشم هام جمع شد، اصال مگه    ی بودنش مواجه شدم و اشک 
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برش   زیم  یاز رو  میزنگ خوردن گوشبا    ن؟یقشنگ تر از ا   میدار

من چقدر دلم براش تنگ شده    و  زدیداشتم، هانسه بود که زنگ م

 .بود

 قشنگم؟ یخوب  یالو...سالم هان_

بچه   یلیخ  ی اومد و بعد خودش با صدا  ی زیباز و بستن چ  ی صدا

 :گونش گفت 

 .سالم نامرد حالت چطوره، منم دلم برات تنگ شده_

 د یپرس هویکه  میمتفرقه حرف زد ی زایاز چ کمی

  ی پرورشگاه  یتو که گفت  شه؟یم  ت یکه اومد دانشگاه چ  رمردهیپ_

 .ی رو ندار یو کس یهست

نکنه منظورش با صابر بود    رمرد؟یپ  دم،یهم کش  یهام رو تو  اخم

 صابر رو بشناسه؟  خواست یاز کجا م هیاخه هان یول

چند   یولاصال؟ اون فقط صاحب کارمه،    شی شناسیتو از کجا م _

منتها بهم نگفته بود که    کنمیکا نم  ششیپ  گهیکه د  شهیم  ی روز

 .دوست هام دنید رهیم
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م  روزید_ دنبالت  و  دانشگاه  بود  خودم   گشت،ی اومده  از  سراغتو 

نم اصال  که  گفتم  و  خ  شناسمیگرفت  رفت،  و   یعصبان  ی لیو  بود 

 ؟ ی نرفت، تو دردسر افتاد یهم بره ول سیخواست تو رفتر رئ

گذاشت، به   شهیم  یتا اسم دردسر رو چ  دم،یکش  ی کالفه ا  نفس 

 .رو دراوردم وهی برگشتم. پاکت آبم خچالیطرف 

بهش، حاال چرا دنبالمه رو خبر   دمیو منم ر  میباهم دعوا کرد  کمی_

 .ندارم

زل   ی و بعد تماس رو قطع کردم و به گوش  میفک زد  ه یبا هان   کمی

  ی گذاشته بودم که حت  ستیبلک ل  ی رو تو  انیر و کزدم، من صاب

که    گفتیبهم م   یحس  هی  ی اگه بهم زنگ هم بزنن، بوق نخوره، ول

به صابر زنگ بزنم و ازش بخوام دست از سرم برداره که البته حسم  

آشپزخونه   ی تو  یصندل   ی از رو  ه،. با خوردن زنگ خونکردی غلط م

 .دمیرو د نیرام بلند شدم و به طرف در رفتم، بازش کردم که

 سالم، حالت خوبه امروز؟ _
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در کنار رفتم که وارد خونه شد، انتظار اومدنش رو نداشتم،   ی جلو   از

حاال که اومده بهم سر    یول  رهیو م  دهیخونه رو بهم م   کردمی فکر م

 .بود  بیبزنه واقعا عج

 ؟یاره بهترم، تو خوب_

گذاشت،   زیم  ی رو باز کرد و کره و مربا و خامه رو دراورد و رو  خچالی

 .نون تست رو برداشت و به طرف تستر رفت و به برق زدش

 .ی نخورد  یچیصبحونه هم البد ه_

تکون دادم که خودش آماده کرد و من پرو پرو فقط نگاه کردم   سر

 .کمک کردن بهش جلو نرفتم ی و برا

 نیخب پس پول از کجاته؟ ا  ،ی ندار  ی که کار  یگفت  روزیخب...د_

 .خودش کرده ریواقعا ذهن منو درگ

و    دیپرسی سوال م  ی ادیز  دم،یرو برداشتم و سر کش  ومیآبم  وانیل

فقط    شدیمثال نم  کرد،یم   ی عصب  تیموقع  نیا  ی من رو تو  یکم  نیا

در   ی ...خوبهیکه ناحق  دونستم ی دهنشو ببنده و ساکت شه؟ البته م

 .من عادت به بودن ادما ندارم یحقم کرد ول
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که قرار بود براش انجام بدم بهم   یاتیعمل  یاز صابر گرفتم، در ازا_

 .داد

  تونست ی م  انه،یبا ک  دنیخواب  اتیخب قرار نبود بفهمه که اون عمل   و

ا  گستید  زیچ  هیفکر کنه   نخواد چون    یحیبراش توض  دوارمیمو 

خشک شده رو مقابلم قرار   ی ندارم، سرش رو تکون داد و نون ها

کردم تا گلوم صاف   ی داد و خودش هم روبه روم نشست، سرفه ا

 :شه و گفتم

 خونه چقدره؟ نیا ی خب، اجاره _

تو  ی تو  ی   لقمه ادا  ی دستش رو  و  فکر کردن   ی دهنش گذاشت 

 ی کار  هیکه من بتونم    ینگه تا وقت  ییباال   یلیدراورد، کاش مبلغ خ

 .یکار درست حساب هیخودم جور کنم،  ی برا

 ه؟ینظرت با....تومن چ_

  د ی کم بود و حس کردم شا  ی ادیگرد شد، ز   متیق  نیهام از ا  چشم

 .کنهیداره بهم ترحم م 

 .بهم ترحم نکن، من دوست ندارم_
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موهاش کرد و   ی انداخت، دست تو  نییو پازد و سرش ر  ی پوزخند

 :گفت ی با لحن طنز

  ی ندارم ول یاجی من فقط به پول اجاره احت  ستم،یمن آدم ترحم ن _

موندن در   ی رو دادم و تو برا  متی ق  نیمن ا  ی بد  یچون اصرار دار 

 .چون صاحب خونه منم یکنیجا قبولش م  نیا

  یکه داد واقعا برا  یمتیشدم، ق  هی قض  الیخیحرفش من هم ب  نیا  با

نشسته،    ی مناسب بود، بعد از صبحونه رفت و من موندم و ظرف ها

که بهش نکردم رو ازم گرفت و خب کهم    یفکر کنم انتقام کمک

 .شستمینبود منم فعال نم 

ناشناس   ی شماره    هیاز    یامیبرداشت که پ  زیم  ی رو از رو  م یگوش

 .دمید

که بهت داشتم    یا اون عالقه    فی ح  ،یو رفت  یختیمارو به هم ر_

 م؟ی عسل، آخه من و دوست دختر بابام با هم رابطه داشته باش

زدم، انکار تا چه حد اخه؟خوبه خود مهتاب به من گفت،    ی پوزخند

 :کردم  پیبراش تا
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ک _ قبل    ان یخفه شو  از  هم  کرد صابر  اعتراف  بهش  مهتاب  خود 

 .تون رو گردن من ننداز ی پس گه کار  دونستیم

لباس    دیگذاشتم و به اتاق رفتم، با  ز یم  ی ورو همون جا ر  یگوش

داشت تنم   ی گشاد  ی ها  ن یمانتوم رو که خداروشکر آست  دم،یخری م

ک برداشتن  با  و  ب  فیکردم  خونه  از  خواستم  که    رونیپولم  بزنم 

کل شدم  رو  دی متوجه  که  چرخوندم  رو  هام   زیم  ی ندارم،چشم 

 .زدم ی و لبخند دمشونید ونیز یتلو

زدم، نگاهم رو چرخوندم که پاساژ    رونیبرداشتم و از خونه ب  دارویکل

و به طرفش رفتم، با ورودم   دمید  ابون یاون طرف خ  ی کیو ش  یبزرگ

و رو مد بودن و    ی اخه همه الکچر  دمیخجالت کش  کمیبه اون جا  

لب ق  ی اسامن  از   ی   افه یداغون و  زار و خسته و دست آتل بسته، 

 .داغون هم داغون تر بودم

اسپورت    ی شدم و سه تا مانتو  یمانتو فروش  ی از همه وارد مغاذه    اول

 ...به همرا دوتا شلوار اسلش  دم،یخر

از   شتری...بریو شلوار و صدالبته لباس ز  شرتیهم چند دست ت  بعد

کمر من رو خم   نا یو هم  رمیدستم بگ   ی تو  ی زیچ  تونستمینم  نیا



 

202 

که اومدم برگشتم   ی زدم و همون جور  رونیکرده بودن، از پاساژ ب

بود خر و چقدر خوب  فقط    یدیخونه   د ی ساعت طول کش  هیکه 

 ...ناقص بود ی لیهرچند که خ

هارو کنار پام گذاشتم و در رو باز کردم و وارد شدم و بعد    دیخر 

که   میگوش  ی ن رها کردم که صدااوردم و همون وسط سال  دامویخر

وسط سالن    ی ا  شهیش  زیبا خودم نبرده بودمش بلند شد، به سمت م

 .رفتم و برشداشتم، شماره ناشناس بود

 ...موهام کردم و جواب دادم که ی تو دست

  ی تو بهش گفت  دونست، یصابر م  ی چ  یعنی...جنده...یآشغال عوض _

 .توئه  ریماجراها تقص نیا ی من خرم؟ همه  ی فکر کرد دونه،یکه م

 .دادمیم یچ  دیاحمق رو با نی جواب ا دم،ینفس کش یکالفگ  با

 ده،یفهم  ی چندبار کص دوست دختر بابات زد  ان،یچه مرگته ک _

که  ییخر تو زنه،ی شب و روز تو کص مهتاب تلمبه م ست یخر که ن

 .اصال حوصلتو ندارم ی حاال هم هر فهمه،ینم ی فکر کرد
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رو...به آشپزخونه    یمبل انداختم گوش  ی رو قطع کردم و رو   تماس

 .اد یخوردم تا حالم جا ب وهیآب م ی وانیرفتم و ل

زود هم خوابم   یل یخ  دم،یکه چند لقمه غذا خوردم، خواب  نیا  بعد

 .برد

زدم و از جام بلند   یبه در چشم باز کردم، غر  ییبا تقه ها  صبح

آشفته زو بچه به    یشدم و در رو با ظاهر شلخته باز کردم که زن

 :گفت  دنمیبا د دم،یبغل د

همسا_ من  کل  تونیسالم  رو    دیهستم،  رفته   ادمیخونم 

 از تراستون برم؟ شهیداخل...م

 .دییسالم...البته بفرما_

بچش شدم،    ی   ره یکنار در فاصله گرفتم که داخل شد و من خ  از

کمش   ی دهنش بود، موها  ی دختر کوچولو که دستش تا مچ تو  هی

رو بهم   شیقهوه ا  ی با کش باال سرش بسته شده بود و چشم ها

بچه    یبهش زدم که روش رو برگردوند، حت  ی دوخته بود. لبخند

 .ومدیهم از من خوشش نم
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 با اجازت تو کدوم اتاقه؟ یخانم_

 .سمت اتاق خواب اشاره کردم و جلوترش رفتم به

 .کمی ریرو بگ نیا_

 بغلم انداخت و خودش در تراس رو باز کردو  ی رو تو بچش

به بچه کردم که اون هم همون موقع چشماش رو باال اورد    ینگاه

  کم یناز و قشنگ بود...  یلیو بهم زل زد، دوست داشتم بخورمش، خ 

تراس که   ی رفتم تو  یاز مادرش نشد و با نگران  ی که گذشت خبر 

به عقب رفتم که دست    یچشمم ظاهر شد، قدم  ی همون موقع جلو 

 :هاش رو تکوند و گفت 

 .رونهیبرم داخل، شوهرمم از شهر ب  تونمی .نمدر تراس رو بستم.._

فکر   یناراحت  با که  کرد  نگاه  ازش   ی بهم  که  هرچند  زد  سرم  به 

 :با تعلل گفتم  یمطمئن نبودم ول

 .دی جا بمون نی هم گردیشوهرتون برم یتا وقت_

و بچه رو ازم گرفت، عقب رفتم که اون هم   دیپلکش کش  ریز  یدست

 نش یتخت نشست و س  ی رواز تراس خارج شد، درش رو بستم که 
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خارج کرد، نگاهش رو بهم دوخت و    نش ی دادن از س  ریش  ی رو برا

 :گفت 

جا و دستت   نیا   ی اومد  دایجد  زم،یمزاحمت باشم عز  خوامی نم_

 .اگه بچم رو انداختم روت  دیببخش  ده،ید ب یهم آس

 .باشه، کنارش نشستم   یزن خوب  ومدیبهش زدم، به نظر م  ی لبخند

تا   میحاضر کنم بخور  یزیچ  هی  رمیمن م  ،یچه مزاحمت  زمینه عز_

 .ی بد ری شما به بچت ش

بگه که به جاش صورتش توهم رفت و به بچش نگاه    ی زیچ  خواست

 .کرد

 .مامان ریگاز نگ_

درست کنم که زود آماده   ی زیکردم چ  یرفتم و سع  رونیاتاق ب  از

از تو   خی  ی نیزم  بیهمبر و س  ی شه پس، بسته     زیریف  ی زده رو 

 .دمیگاز گذاشتم و همبر هارو توش چ ی رو رو تابه یراوردم، ماهد

سرخ کن رو که کنار گاز بود رو به برق زدم و داخلش رو    دستگاه

  .داشته باشه ی سبد  هی دیحتما با نینگاه کردم، ا



 

206 

پ  نتی کاب و  س   داشیهارو گشتم  بهش،  زدن  آب  بعد  و    ب یکردم 

تو   ی نیزم و سبد رو   ختمیدستگاه روغن ر  ی هارو توش گذاشتم، 

 .توش گذاشتم و درش رو بستم

 اد؟ یاز دستم برم یکمک_

 :و گفتم دمیبرگشتم که زن رو د ی عق به

 .نداره ی خاص زینه چ_

چنگال رو برداشت و همبرهارو   ستاد،یآشپزخونه شد و کنارم ا  وارد

 .برگردوند

 من فروزانم و تو؟_

 .عسل_

 .دم یتکون دادم که پرس ی سر

 .ادیصداش هم نم  ،یدخترت کجا گذاشت_

 :گفت  دینفس راحت کش هیکه  نیو بعد ا دیخند

 .آرومه کرد،ی هم بود سروصدا نم داری خوابوندمش، ب _
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شناختن آدما    ی هرچند من تو  ومدیم  یهم به نظر زن آروم  خودش

ترج  یلیخ و  بودم  نظر  دمی م  حیافتضاح  تا   ی فعال  ندم  درموردش 

 .بعدا نره توم

 ؟ ی دیخر نیخونه رو از آقا رام نیا_

دم که  سرم رو تکون دا  ذاشتمیدهنم م  ی لقمه تو  هیکه    یدرحال

 :گفت 

 .نجایا ومدنیهم جز چند بار ن  شونیالبته ا_

 ن یدرمورد رام  ی زیمن چ  یحرف بکشه ول  خوادیم  کردمی م  حس

 .دونستم ینم

 .کردم دایجارو پ نیمن فقط دنبال خونه بودم و ا_

به    ی از غذاش رو خورد که همون موقع تقه ا  کمیتکون داد و    ی سر

در خورد، از جام بلند شدم و به سمت در رفتم و بازش کردم که  

با اخم ها  ی از آستانه    دنم یبا د  دم،یرو د  نیرام  ی در هلم داد و 

بزنه که دستم رو مقابلش گرفتم و انگشتم رو    یتوهم خواست حرف

 .هلبم گذاشتم تا ساکت ش ی رو
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 شوهرم اومد؟ زمیعز_

 .د که من صدا بلند کردمصدا چشم هاش گرد ش  دنیبا شن  نیرام

 .پشت در نبود  یکس زمینه عز_

 د یراهرو کش  ی خودش رو تو  نیروش رو برگردونه که رام   خواست

و  میغذامون رو خورد ی  ه یفروزان برگشتم و بق شی نشه، پ دهیتا د

دخترش، به   شی که شده فرستادمش تو اتاق پ  یقیبعد به هر طر

 .رفته بود  دم،یرو ند نیرام یراهرو برگشتم ول

باال انداختم و روم رو برگردوندم که فروزان رو بچه به دست    شونه

 .دمید

 اومد؟ یکس_

 .دادم لشیدروغ درست کردم و تحو هی عیسر

 ی ولو کردم گذاشتمش تو  نیزم  ی اومد کفشم رو رو  ادمینه فقط  _

 .یجاکفش

رو  ییآها و  بد    ی گفت  بهش  داشت  حسم  کم  کم  نشست،  مبل 

زبون کن   ریرو از ز  یهمه چ  خواستی بود که م  ییآدما  شد،مثلیم
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که همش    ییهم مدلش باشه مثال از اون زن ها  دی شا  رون،یبکشه ب 

 ...و حرف دراوردن هستن بتیدنبال غ 

 گه ید  کمیگرفتم فکرم رو بابتش مشغول نکنم درحال که    میتصم

 .رفتیو م  ومدیشوهرش م

ن  اون شوهرش  اما  رو  ومد یشب  دخترش  و  خودش  تخت   ی و 

که من با تمام   دی پرس یفقط سوال م   زدینم  ی ادیحرف ز  دن،یخواب

 .کردی و اون هم باور م دادمیم لشیدروغ تحو یال یخیب

خمار دستم رو دراز   دارشدم،یاز خواب ب  م یزنگ گوش  ی با صدا  صبح

داشت   یکه ک  نی توجه به ا  یبلندش کردم و ب  زیم  ی کردم و از رو 

 .خفش کردم زدیزنگ م

 .بار جواب دادم و دم گوشم گذاشتمش نیزنگ خورد که ا دوباره

 .الو_

  عسل؟ ییکجا_

ا  ریام  اوف، بود، ش  گهید  نی بود،  بهش    گفتی م  طونهیچقدر سمج 

بود که خودم   نیهم کار درست هم  دیمدارک رو بدم و ولم کنه. شا
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که من  رمیجا در کمال آرامش بم نیبکشم و ا رونیرو از گذشته ب

 .کردمی رو انتخاب م یدوم

  ی هت بدم تا ولم کنرو ب  یجا قرار بذار من اون مدارک کوفت  هی_

 .احمق دنبالمه ی گذشته  نیخسته شدم از بسکه ا گهید

نگفت که کالفه نفس    ی زیاون طرف خط برقرار شد و چ  یسکوت

 .حاال واسه من الل شده بود دم،یکش

هم_ کپ  شون؟یبد  یخوایم  ی نجوریواقعا  ازشون   ی زیچ  ی البد 

 .ی دار

و پشتش در   به در خورد  یبزنم که تقه ا  یو خواستم حرف  دمیخند

 .دمی درگاه در د ی باز شد و فروزان تو

 .شوهرم اومد، اتاق رو هم مرتب کردم  رمیمن دارم م  زم،یسالم عز_

 ی کردم که لبخند  یبه گوش  ی رو براش تکون دادم و اشاره ا  سرم

 .زد و در رو بست

 .عسل؟ جواب بده ییبود؟ کجا یک ی صدا_

 :گفتم کالفه
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 می کردیم  دیازش خر  شهیکه هم  ی دم همون پاساژ  ۷عصر ساعت  _

 .باش

به فکر   دیپرت کردم، با  زیم  ی رو رو  یرو قطع کردم و گوش  تماس

 .خودم باشم ی برا مکارتیس هی

ب  از تو  رونیاتاق  رو  فروزان  که  درحال  ی زدم  که    یآشپزخونه 

باال انداختم، به    ییو ابرو   دمید  زدیقابلمه رو هم م  ی تو  اتیمحتو

 .دیخجول خند دنمیعقب برگشت و با د

گفتم  _ که    هیدستت شکسته،  محبتت  کنم جبران  ناهار درست 

 .بمونم  شتیپ  یگذاشت

که از   ی من حس بد  شد یباعث نم  یقشنگ بود ول  یلیخ  نیا  خب

 :به روش زدم و گفتم  ی رو فراموش کنم، لبخند  رمیگی م

 .الزم نبود زمیعز ی محبت کرد_

  نییمبل نشستم که بچش رو پا  ی قابلمه برگشت و من رو  طرف  به

که دلم براش ضعف   دینگاهم کرد و خند  ،دمید   ی مبل در حال باز
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آروم   یلیپام نشوندمش و انگشتم رو خ  ی رفت و بلندش کردم، رو

 .چال گونش فرو کردم ی تو

 :دهنش بذاره که گفتم  ی رو گرفت و خواست تو دستم

 .ه ینه، کار بد_

و چشم هاش پر از اشک شد که    د یهو لب برچ  کیحرفم    نیا  با

در   ی که صدا  کردی مظلوم بهم نگاه م  ی متعجب موندم، همونجور

اما   هیکه بگم آدم بد  نیبودم شوهر فروزان باشه. نه ا  دواریاومد و ام

کار رو با آدم    نیتنها بودم هم   یاعتماد کنم، از بچگ  تونستمی من نم

 ی باشم اما نه بدون نقطه ضعف، من برا  وببا آدم خ  د یشا  کنه،یم

از آدم داشته باشم که نتونه به من ضربه    ی نقطه ضعف  دیبا  تیمیصم

 .بزنه

اومدم اما فقط به ضرر    نیی...چندجا ازش پایندادن  رییبود تغ  یعادت

و   پیبه شدت خوش ت  ی خودم تموم شد، در رو باز کردم که مرد

 :م زل زد و گفت سرد به  یلیخ دم،ید افهیخوش ق

 نجاست؟یفروزان ا _
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 .فروزان از پشت سرم اومد ی تکون دادم که صدا سر

 ؟یومدامحراب، _

که اسمش محراب بود فقط با همون نگاه سردش بهش زل    ی مرد

 بهیمن غر  ی نزد، رفتارش کنجکاو کننده بود، چرا جلو  یزد و حرف

ب   ی نجوریا  دیبا و  رفتار کنه؟ سرد  اگه جا    ت،ی اهم  یبا زنش  من 

 .بهش  دمیریفروزان بودم بد م

انداختمت، بعض  زمیعز  ی ...مرسعسل_ ب  ی تو زحمت    شم یپ  ا یوقتا 

 .زنمیم  منم بهت سر

با خستگ  ی ا  باشه  و من  رو    ی تو  یدائم  یگفتم که رفت  تنم در 

تو و  رفتم  آشپزخونه  به  آبگوشت!    ی بستم،  کردم،  نگاه  رو  قابلمه 

و   کردیشونه باال انداختم، خوب بود فقط کاش برنجشم درست م

 ..رفت یم

گرفتم خودم برنج رو درست    میکش مکش با خودم تصم  یاز کل   بعد

البته کردم،  و  ایسوختگ  ی بادوجا  کنم  از  ناهار   کمیکه    نی...بعد 
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خواب برا  دمیخوردم،  م  ی تا  رو  مدارک  باشم.  آماده  و   دادمیعصر 

 .کردمیسردرد خالص م   نیخودم رو از ا

پام، سوار   ی جلو  ستادیبلند کردم و ا  یتاکس  ی در دستم رو برا  دم

رونگاه کردم،    رونیب  شهیشدم و آدرس پاساژ رو بهش دادم، از ش

 .هم دست از سرم برداره ریکاش با دادن مدارک ام

رو    ریشدم،ام  ادهیاش رو دادم و پ  هیکرا  ستاد،یمقابل پاساژ ا  یتاکس

 .دمید

 .در اوردم و به سمتش گرفتم   فمیطرفش رفتم و عکس هارو از ک  به

چ_ ب  یهر  هم  ما  نی که  در  م  نیبوده  تموم  من    شهیلحظه  نه 

 .نه تو  شناسمت یم

خوردم و نگاهم    نش ی به س  د،یبرم که بازوم رو گرفت و کش  خواستم

 .نمشی رو باال بردم تا بب

 .دوست دارم عسل_

زدم و پسش زدم که ولم نکرد دوسم نداشت فقط داشت    ی پوزخند

اون رو تحت فشار داده   نیا داد،یابزار پول دراوردنش رو از دست م
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رو نداشت که بتونه ازش استفاده    یکس  گهیبود چون با نبود من د

 .اد یم یهدف  ی سمتم برا  ادیم  یشانس منه، هرک  نمیکنه...ا

 .برسه ییبحث قرار نبود به جا نی و سر تکون دادم، ا  دمیکش یآه

 .خورهی ...حاال ولم کن چون من حالم ازت به هم م باشه _

  ی زیچ  هی  ،یاومد، روم رو برگردوندم ول  نییم پااز رو بازو  دستش

 یمهم  زیمثل از دست دادن چ  ی زیچ  هی  کرد،ی م  ین ی دلم سنگ  ی رو

 .مهم بوده  یهرچند زشت...ول تیزندگ ی تو

 .ریام_

مدارک   دیخوش حال بود چون شا  ییجورا  کیرو باال اورد،    نگاهش

 .رو بهش دادم

 .اریدرب ی کمتر کصکش باز_

ازش فاصله گرفتم، مردک فرصت طلب،    ی رو گفتم و با قهقهه ا  نیا

 دم یکش یآه

من بود و درسته من در ظاهر اون رو به چپم  یتنها آدم زندگ ریام

ول ا  یگرفتم  از  بودم،  د  نیناراحت  ن  گهیکه  زندگ   ستی قرار    م یتو 
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  ی بردم البته به جز عکس ها  ن یمربوط بهش رو از ب  یباشه، همه چ

 .باال انداختم ی که از مدارک گرفتم، شونه ا میته گالر

رو بهش   زیمحاله من همه چ  گه،ی د   نایبحث نقطه ضعف و ا  همون

از تو   د،یلرز  بم یتو ج   می سمتم، گوش  ادیبدم، از کجا معلوم دوباره ن 

 .دمید یناشناس  ی درش اوردم که شماره  بمیج

 الو بله؟_

 .فرستم یکه م یبه آدرس ایب  عیسر ؟ییکجا_

زل زدم، کجا برم   یبه گوش  سیرو قطع کرد و من پوکر ف  تماس

 ی اومد، دستم رو رو  امشیپ  یگفتم و وقت  یوقت شب اخه، لعنت  نیا

کردم صاحب خونه! خب صاحب خونه    وشیشمارش گذاشتم و س

 .که داده بود رو گفتم   ییگرفتم و ادرس جا  یوباره تاکس! دگهیبود د

آدرس بود و ذهن    ی نگه داشت که اسمش تو  یمقابل شرکت  یتاکس

خ باال    نیا  ریدرگ   یلیمن  شونه  داده،  شرکت  آدرس  چرا  که  بود 

 .انداختم

 ...کجا برم اخه  ای  ی خب حاال چه طبقه ا  ستادم،یدر شرکت ا  مقابل 
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 .نجایا ایعسل، ب _

ناخودآگاه لبخند    ومد،یرو بهش دوختم که داشت به سمتم م   نگاهم 

ا ر  ی مسخره  پراش  هم  خودش  که  زدم   یزیچ  یول  ختیبهش 

 .ستادینگفت، از پله ها باال رفتم که مقابلم ا

 ؟ ی بود ییجا ،ی دیزود رس_

به سرتاپاش   یسرم مرتب کردم، نگاه  یتکون دادم و شالم رو رو  سر

 .ومدیبهش م ،ی سرمه ا هنرایبا پ  یانداختم، کت شلوار مشک

 .بدم  یکس هیرو به  ی زیچ هی آره رفته بودم _

و دستش رو پشت کمرم    دینپرس  یسوال  یکنجکاو شد ول  نگاهش

پر نور و لوکس رد   یکرد، از الب  ت یگذاشت و من رو به داخل هدا

وقت   نیچرا ا  دم،ی ترسی داشتم م م،یستادیو مقابل آسانسور ا میشد

 .کرده باشه  لیتعط دیشرکت االن که اصوال با امیگفته بود ب 

 ام؟ یب  یچرا گفت_

رو فشرد و   ۴  ی باز شد و من رو داخل هل داد، دکمه    آسانسور

بهم نداد منم شونه باال انداختم، به درک نگه، آسانسور باز    یجواب
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  ی بزرگ  دیمقابل در سف  د،یشد و مچ دست سالمم رو گرفت و کش

حک شده به اسم تابش بود رو باز کرد و هلم داد    ی بلوکه روش تا

. روم رو به دمید  اد یز  تیجمع  زا  ی داخل که برخالف توقعم موج

 :طرفش برگردوندم که گفت

ب_ کن  ی ای گفتم  کمک  دست   یهرچ  ی بهمون  قراره  من    ارینباشه 

 .یبش

 بشم؟ ارشیقراره دست  یچ یعنی دم، یهم کش  ی هام رو تو اخم

 ار؟ یدست_

ندار  ینگفت مگه  _ دست  ؟ی کار  کس  ار یمنم  و چه  از   یندارم  بهتر 

 .کارتو بهت بگم ایمستاجر خونم؟ حاال هم چشم گرد نکن ب 

که   ی زیو من رو به سمت م   دیبگم، دستم رو کش  ی زینداد چ  مهلت

بود    ی ادیز  ی لوشون برگه هاروش چندتا دختر و پسر ولو بودن و ج

 .ستادیا

ا_  زیسا  ایچطور محاسبه کنه،    نیبد  ادیعسله، بهش    نیبچه ها 

 .دیعالمت بزنه، مشغولش کن 
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رو   ی فشار که  اورد  هام  شونه  رفت،    ی صندل  ی به  بعد  و  نشستم 

 ی که کنارم بود، چندتا برگه به سمتم هل داد و با خستگ  ی دختر

 :گفت 

استقبال نکرد  دیببخش_ ما فقط به شدت خسته   یول  میکه ازت 

دار  م،یا م   می دوروزه  بغلت   م، یکنی کار  بعدش  شه  تموم  کارمون 

 .دم یقول م کنمیم

  ی طرز صحبت کردنش به خنده افتادم که دختر مقابلم، برگه ها   از

 .جلوش رو به سمتم پرت کرد

عدد بدبختم که قراره جذرم گرفته    هیمن    د،یتوروخدا، نجاتم بد_

 .شه

 :که گفتم  دنیحرفش همه خند نیا با

 کنم؟ کاریچ دیبا_

 :گفت میکنار دختر

ن _ من  که  ا  شم،یا یاوال  تعدا   نیدوم  کن،  محاسبه  رو  تعداد  که 

 .سیو...تعداد هرکدوم رو کنارش بنو قهیدامن...جل راهن،یپ
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مثل مرده ها بودن که    هیبه بق   جی و و  جی بعد از جاش بلند شدم، گ  و

دلم براشون فشرده شد،   د،یباریاز سر و روشون م  یزل زدم، خستگ

 !!ها چارهیب

 .با چندتا پرونده برگشت و گذاشتشون جلوم  شیاین

 .هم باشه  زیبشمار، حواست به برند و سا نیاز رو ا_

دقت الزم داشت،   ینبود ول  یگفتم و شروع کردم، کار سخت  ی ا  باشه

 ...ها و راهنینوشتم و بعد پ زیسا  بیاول از همه دامن هارو به ترت

با اخم تند تند   ش یاین  ی ناله    با نگاهم رو به سمتش دوختم که 

 .کردی دستش رو پاک م ریز ی برگه 

 شده؟  یچ_

مقابلش پرت   ی برگه    ی سرش رو باال اورد و مداد رو رو  اخمالود

 .کرد

خبکشم  نویا  تونمی نم_ بسته    یلی،  مغزم  و  از   ی خستم  بستس، 

 .پنجاه تا طرح زدم کیصبح نزد
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 هی بهش انداختم، طرح    ی و نگاه  دمیرو به سمت خودم کش  برگه

دامنش مونده بود،    ی تو   یلباس بود که جلوش رو تموم کرده بود ول

چ که  دامنش  رفت،  توهم  ن  ی زیصورتم  که    نقدر یا  ش یاینداشت 

 .دینالی م

 .نداره  ی زیبکشمش، چبذار من  _

ا  پلک باشه  و  رو   ی زد  دامنش  و  برداشتم  رو  مداد  که  گفت 

 .برگه بود ی تو شی این  دم،سریکش

 ...من تورا عاشققق  ش،یدیمن کش ی ...خدای وا_

 ی ادینبود فقط ز  یطرح سخت  دم،یبه گونم زد که خند  ی ا  بوسه

 .دادمی خوب تمرکز کنه که بهش حق م  تونستیخستش بود و نم 

 

 یکه من طراح  دنیفهم  یساعت ها باهاشون مشغول بودم و وقت  تا

بودن   ی خسته ا  ی ولم نکردن، همشون طراح ها  گه یکردن بلدم د

نصفشون رو ادامه   ی کارها  بایکه مغزشون متوقف شده بود و من تقر

 .لذت بخش بود ییجورا  هیدادن که 
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 :اومد و گفت نیده که شد رام ساعت

 .دیبر  دیتونیم   د،یبسه، خسته نباش  دیجا کرد نیتا ا ی هرکار_

 قهیهمشون از جاهاشون بلند شدن و به دودق  نیحرف رام  نیا  با

 .نشسته موندم   یصندل ی رفتن، من رو دهینرس

 بود؟  ی رات چطورب ی به عنوان روز اول کار_

 :زدم و گفتم  پلک

 اصال؟  ی جا و چرا بهم کار داد نیا  ی چرا منو اورد_

ل  ی ا  شونه و  انداخت  و    ی تو   وانیباال  گذاشت  مقابلم  رو  دستش 

 .داد هیتک زیخودش به م

الاقل    ارم؟یندارم، مگه بده تورو ب  اریمنم دست  ،ی کار ندار   یگفت_

  ت ییپس اخم هاتو باز کن و چا  ،ی مستاجرمم که هست   شناسمت،یم

 .خونه میرو بخور تا بر

دادم نپرسم، خود کار به سمتم اومده    حیترج  یسوال داشتم ول  هنوز

بود که   ی زیشرکت چ  ی کار کردن تو  کردم،یبود و من خرابش نم

 .وقت انتظارش رو نداشتم چیه
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  نش یماش سوار    م، یباهم از شرکت خارج شد  ییاز خوردن چا  بعد

زشته اگه   دمید  شدم،یم  ادهیداشتم پ   یشدم و من رو رسوند، وقت

 :و گفتم   دمیلب هام کش  ینگم پس لب زبونم رو رو ی زیچ

 داخل؟  ی ایب ی خوای م_

 .بهم انداخت ی نگاه

 ؟ یبرام شام درست کن ی دیداخل قول م ام یب_

از صبح   ادیبه احتمال ز  خواست؟یخورده نگاهش کردم، شام م   کهی

 .چشم هاش قرمز بود و موهاش آشفته کرده،ی داشته کار م

 .ایباشه، ب _

براش درست  یفکر کردم که چ  نیشد و من به ا ادهیحال پ خوش

  کنم اصال؟

 ی و من همون اول مانتوم رو دراوردم، نگاهش رو  میخونه شد  وارد

کوتاه تنگ بود،انتظارش   نیآست  شرتیت  هیتنم چرخ خورد که فقط  

مبل پرت    ی فقط خودش رو رو  یول   یحرکت   ایبزنه    یشتم حرفرو دا
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ک   ی رو  ی کرد.پوزخند اگه  نشست،  تا سکس   ن یا  انیلبم  بود  حا 

 .تو کل نبود یلین بشر خیشکر که ا ی.ولشدیراحت نم کردینم

خستگ   وارد با  و  شدم  آبگوشت  یآشپزخونه  فروزان   یفراوان،  که 

 .درست کرده بود رو دراوردم

رام  ی رو تو  نیگاز گرمش کردم که خود  و  تو آشپزخونه   ی اومد 

 .دیقابلمه سرک کش

 ؟یخودت پخت_

 :قابلمه چرخوندم و گفتم   ی بهش انداختم، مالقه رو تو  ی پوکر  نگاه 

دلت خوشه   پزم؟یدست شکسته آبگوشت م   نیبه نظرت من با ا_

 ها

دست هاش رو دور شکمم حلقه   ستاد،یکرد و پشتم ا  ی خنده ا  تک

 .کردم ها فی ازش تعر شیپ  کمیکرد که نگاهم گرد شد، نچ! 

 ؟یمثل همون قبل ؟یدور سکس هست  هیعسل، موافق _
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رابطه    ؟یقبل و    یوحش  ی همون  کردم  حس  رو  درد  توش  که 

با   یپام داغ شد ول  نی لذت بردم، با فکر بهش ب  شهیچندبرابر هم

 .خواستمیرو نم نیو محدود و من ا شدم یم تیدست نه، اذ نیا

 .ادیخوشم نم هیجور هی ن، ی دستم رو بب_

 .بهم زد ی و لبخند ستادیجدا شد و کنارم ا ازم

 .که دستت خوب شد یموقع ی برا مشیخب پس بذار_

گاز رو   ریز  خته،یر  ی با پشم ها  دنش، یعقب کش  ییهویاز    متعجب

  ز یم  ی خاموش کردم، آبگوشت رو تو دوتا ظرف گذاشتم و بعد رو

 .قرارش دادم

نوشابه رو رو  یترش رام  زیم  ی و  و نشستم که  مقابلم   نیگذاشتم 

بودم   ییعاشق مردا  م،ینشست و بدون حرف مشغول خوردن شد

که از اول    ریبرخالف ام!  نیمثل رام  خوردن،یکه در سکوت غذا م

بعدش حرف م تا  اجازه    زدیغذا  به آدم   ی و رسما  رو  بردن  لذت 

 .دیخندی هم همش م انیک داد،ینم

 ؟ یکنینگاهم م  ی جور  نیچرا ا_
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  ی که ه  ییخوبه من از آدما  یلیخ   یزنیکه وسط غذا حرف نم  نیا

 .متنفرم   زننیور م

 یو روکرد    ی و سرش رو تکون داد، بعد از غذا ازم تشکر  دیخند

مبل گذاشت و چشم هاش   ی دسته    ی مبل نشست، سرش رو رو 

 .رو بست

 .رم یو بعد م کنم یجا استراحت م نیا کمیمن _

رو پاک کردم   زیگذاشتم، م  نکیس  ی گفتم و ظرف هارو تو  ی ا  باشه

رفته مواجه شدم.سر    ی به خوا  نیزدم که با رام   رونی و از آشپزخونه ب

اوردم روش انداختم و بعد خودم   یی تکون دادم و به اتاق رفتم و پتو

 .دمیتخت خواب ی رو

 ...شب با حس تکون خوردن تخت نصفه 

ه  اسم بدون  من  و  بود  افتاده  روش  رو   ی گوش  یواکنش  چی صابر 

تماس   دم یکه رس  نی برداشتم و به سمت اتاق برگشتم، باال سر رام

انداختم که دوباره زنگ خورد، دستم رو   یبه گوش  یقطع شد، نگاه

بهش دادم که چشم هاش رو    یگذاشتم و تکون  نیرام  ی شونه    ی رو
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ها با چشم  و  کرد  که گوش  زیر  ی باز  زد  بهم زل  به    ش یشده  رو 

 .سمتش گرفتم

 .جواب بده خوره،ی همش زنگ م_

زدم که صداش   رونیگرفتش که روم رو برگردوندم و از اتاق ب  ازم

 .زدیکه حرف م  دمیرو شن

اخه ولش کن   ی دار  کارشینکردم...چ  داشیسالم عمو، نه هنوز پ_

 .بکنه  شویبذار زندگ

منه،    حس درمورد  زدنشون  حرف  که  گرفتم   کمیکردم  استرس 

ول  یعنی بده؟  لو  منو  که  که   یممکنه  بود  دادن  لو  آدم  اگه  خب 

 .انیتا ب دادیهمون روز اول من رو لو م

و   کردمیم   تیشکا  هیمهم نبود، تهش    یلیمن هم خ  ی برا  هرچند

وسا رو   لیتامام،  رو  نگاه  دمیچ  زیم  ی صبحونه  و  اومد  بهم    یکه 

 :نشست و گفت  زی م  نییانداخت پا

 بهم زنگ زد؟   چرا صابر یبدون ی ستیکنجکاو ن _

 .باال انداختم شونه
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ن_ من    ی جا  ی دونیکه م  دنیاحتماال ازت پرس  ست،ی نه،برام مهم 

 .نه  ایکجاست 

ا   سرش لقمه  و  داد  تکون  که   ی برا  ی رو  کرد  درست  خودش 

مجازات کنه   ی زی چ  ی من رو برا  خواستی زدم، صابر م  ی پوزخند

 .کرده بود  شیو من فقط علن  دونستیکه خودش قبال م

ا  ی کرد  کارشیچ_ کفر  نقدر یکه  رو   هیاز دستت  راستش  عسل؟ 

 .بگو

 :و گفتم  دمیخند

  ن، یخبرداره هم  انی مهتاب و ک  ی من فقط گفتم که صابر از رابطه  _

بعدش هم صابر با عصا افتاد به جون اون دوتا و کتکشون زن و من 

حاال   دونست،یدوتارو م  نیا  ی فرار کردم، منتها صابر از قبل رابطه  

 .دونهیل منه رو خدا مچرا دنبا

 .نگاهم کرد قی و دق د یچیهاش رو توهم پ دست

 .ی برد ی زیازش چ گهی م_
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 ی بردم؟ احتماال ترفندشه برا  ی زیازش چ  ی صابر دروغ گو، من ک  ی ا

 .بدونه من کجام بهش بگه  نیکه اگه رام نیا

ه_ وقت  یچینه...من  نه  برنداشتم  دورب   یازش  اتاقش   ی تو  نیکه 

هم با خودم   یچیو ه  رونیفعاله، بعدش هم که از اون خونه زدم ب

 .برنداشتم

تا بدتم    گشت یاز اول دنبال من م  ن ینگفت، نکنه رام  ی زیچ  گهید

 منو بکنه و بعد منو بده؟  ی گرفت اول چندبار میتصم یبه صابر ول

 ی کردم، فعال که هم خونه بهم داده هم کار تو  یرو از فکرا خال  سرم

هم کار  یلییخ  نا یشرکتش،  بخواد  اگه  و  خودم   ی خوبن  کنه 

 .فهممی م

برم شرکت که اخم    ۲کرد که ساعت    دیصبحونه رفت و بهم تاک   بعد

باال انداختم و تا ساعت   ی شونه ا  ه؟ ینجور یا  شونیکار  میکردم، چرا تا

 .نگاه کردم  واریدو به در و د

زدم تا به شرکت    رونیو آماده از خونه ب  ده یدو لباس پوش  ساعت 

 .نداشتم ییبود که جا یمن  ی برا یخوب ی برم، سرگرم
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به سمتم اومد و   دنم یبا د  یالب  ی شرکت که شدم، نگهبان تو   وارد

 :گفت 

 خانم؟ دیکار دار یبا ک _

 .اومد نیبگم که رام ی زیم چزدم و خواست پلک

 .منه دیکارمند جد_

تکون داد، باهاش به دفتر خودش    ی به عقب برگشت و سر  نگهبان

به سمت   دم،یکه بودن د  ی که دوباره بچه هارو همون جور  میرفت

 .همشون سالم کردن دنم،یرفتم که با د ه یو بق شیاین

 .ی ایبرم یطراح نیاز پس ا نیدختر، بب  ن یبش_

 ی برگه    شیایکه کارمون شروع شده،نشستم که ن  نیمثل ا  خب،

رو    ی دیسف دستش  کردم،  نگاهش  تعجب  با  که  گذاشت  جلوم 

 .چونش و اشاره کرد ریگذاشت ز

 .که باشه  یکن، هرچ یلباس طراح هی_

 کنم؟ یانگشتام چرخوندم، لباس طراح نیرو ب مداد
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انداختم، من که بلد  لب باال  نبودم    هام رو به هم فشردم و شونه 

 .کنم یلباس طراح

 .ستم یبلد ن _

ب   ی خب سع_ بودنه، تو    ار یاز دست  شتریکن، طراح بودن حقوقش 

 .ی بتون دیرو هم شا نیو ا یکشیخوب م

ا  سر شونه  طرح!!  کردم،  فکر  دست  به  مداد  و  دادم  باال   ی تکون 

 .که دارم بکشم یراهنی گرفتم طرح پ  میانداختم و تصم

و با   دی برگه سر کش ی تو ش یایاز ربع ساعت کارم تموم شد و ن بعد

 :گفت  نیتحس

 .بگم  نیکارت خوبه، من برم به رام_

ا  دهن از  به   نیباز کردم  با دو  و  بلند شد  کار منصرفش کنم که 

 .رفت ن یسمت اتاق رام

دختر   نیمن طراح بشم اون وقت ا  دیسال طول کش   کی  ،ی لعنت_

 .زرت طراح دراومد دهیجد
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حرف رو زد نگاه کردم، پسر    نیکه ا  یرو برگردوندم و به کس  روم

 .نامرتب ومچاله شده جلوش بود  ی برگه  یکه کل ی تنها و اخمو

و سرد،    ضیدارن، خسته و مر  ادیبود که اعت  ییمثل آدما  نگاهش

چه شانس    نایا  ی داشته باشه...جدا  ادیاعت  ی زیهم واقعا به چ  دیشا

 .شده  دا یپ ب یرق ومده یداشتم که ن  ی بد

 .طرح رو نی بلده، بب یکه عسل خانم طراح_

شونم  ی که دستش رو دمیاز پشت سرم از ترس پر ن یرام ی صدا  با

 .نشست

خوش حالم که اوردمت،    ،یینجایمناسب ا  دونستمیاز ته قلبم م _

 .قرارداد ی اتاقم برا ایب

و اداش رو دراوردم که    رمیخودم رو بگ  ی رفتنش نتونستم جلو  با

ز  زدن  ا  ریدخترا  اخه  گرفت،  خندم  منم  خندشون  از    نیخنده، 

 ...هیچ ایچاپلوس

مقابلش نشستم و   یصندل  ی قرارداد رفتم و رو   ی برا  نیاتاق رام  به

 .لم گذاشتمقاب ی نگاهش کردم که برگه ا
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 .بود امضا کن  یبخون و اگه اوک_

گفتم و خودکار رو برداشتم و شروع کردم به خوندن و در  ی ا باشه

 .خوب بود طشیآخر امضا کردم، شرا

 .اد یهم که به نظر خوب م حقوقش

و تا آخر   ده یم   هیبهت طرح اول  شی ایبلند شو برگرد سرکارت، ن_

 .خوامی تا م یکن، ازت س لشونیتکم یش

 :گرد شد، که دوباره گفت شییهویشدن  ی جد نیهام از ا چشم

 .بدو بلند شو  ، یکنیمنو نگاه م یچرا نشست  گهیبلند شو د_

  ش یاینشستم. ن   ه یبق   شیتشرس بلند شدم و به سالن برگشتم و پ   با

ها بدبخت   ه یاول  ی طرح  با  من  و  داد  اون    یرو  دست    دونهیبا 

قرار   یدست ک   نیا  شدم، یتر م   یکردم، هر لحظه عصب   لشونیتکم

تقر بشه؟  م  بایبود خوب  داشتن  همه  و  بود  شده  که    رفتنیشب 

  ی صندل  ی به کمرم دادم و از رو  ی کارمون تموم شد، کش و قوس 

 :گفت  نیبلند شدم که رام 

 .برسونمت سایوا_
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 ی ا  ازهیکج کرد، خم  ییرو گفت و راهش رو به سمت دستشو  نیا

  ی حوصله    ی رو برسونه کنزدم، همون بهتر که من    ی و حرف  دمیکش

 .گرفتن داره یتاکس

 .بدو که کار دارم  م،یبلند شو بر_

چشمم    م،یوارد اتاقک آسانسور شد  م،یشدم و باهم خارج شد  بلند

به بسته شدن در بود که دست هاش دور صورتم قرار گرفت و لب  

 .شد دهیهاش محکم به لب هام کوب

باهاش، ذهنم   کنمی م فیتجاوز هم باشه که خودم ک ؟ی تجاوز  چه

ا  از  مال  نیرو  به ش   ییایخویافکار  رو  و سرم    ه یتک  شهیپاک کردم 

رس تا  عم  ی زیچ  دنمونیدادم،  خدارو  بابتش  که  شکر   قاینگفت 

 ی شم که دستش رو  ادهیحرف پ  یخواستم ب  دنمونیکردم، با رس

 :رونم نشست و فشارش داد و آروم گفت 

 .میداشته باش  دیداغ با ی رابطه   هیدستت که خوب شد، _

خوش بود.وارد    یادیدلش ز  نمیشدم، ا   ادهیزدم و پ  یمعذب  لبخند

کل و  کردم  قفل  رو  در  و  شدم  گذاشتم،    دهارمیخونه  در  پشت 
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  کینزدبهم    یکس  گه یبود که دوست نداشتم د  یچه حس  دونم ینم

 م ی زندگ  خواستمیکه واقعا م   ی بده، انگار  ی زیچ  ی شنهادیپ  ایبشه  

 .گذروندنش رو عوضش کنم  ی  وهیو ش

گوش  با خوردن  ج  م،یزنگ  اوردم،    بمیاز  دخترا  یکیدرش   ی از 

 .دانشگاه بود

 .مدت باالکل فراموششون کرده بودم، تماس رو جواب دادم نیا

 .چه خبر ؟ی الو...سالم زهرا چطور_

 ؟ی ریگ یخبر نم هی ییسالاام، عسل نامرد، بابا کجا_

 .ندادم که خودش ادامه داد یو جواب دمیکش یآه

رو   ت یبهونه تو جواب گوش  نیکه به ا  نیمگه ا  م،یفردا امتحان دار_

 ؟یی جا میبر ی ایبعد امتحان م ،ی بد

بلند کردم و کوب  امتحان؟ امتحان رو    دمیدستم رو  تو فرق سرم، 

 .لب گفتم و جوابش رو دادم   ریز  یلعنت   گه،ید  ذاشتمیدلم م  ی کجا

ه _ حت  ی برا   یچیمن  زهرا  نخوندم  هم   ایکتاب    یامتحان  جزوه 

 .افتادم تموم زم؟یبه سرم بر  یندارم، چه خاک
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ترم کرد، من امتحان   یو عصب  دی چیگوشم پ  ی خندش تو  ی صدا

خستم   ی االن هم که مثل خر  ،ی ز یداشتم نه چ  یداشتم و نه کتاب 

 .شام هم نخوردم اد،یو خوابم م

بعد امتحان؟ نگران اونم نباش بهت تقلب    رونیفردا ب  ی ایحاال م_

 ....اصال نگران نباشگهید میدیم

بعد    یهوف و  رو  کمیکردم  تمان  زدن  وارد   حرف  و  کردم  قطع 

رو باز کردم و نوتال رو ازش دراوردم. هنوز   خچالیآشپزخونه شدم،  

  ز یچ  نیا  تونستم ی نم  د،یچرخیم   نی رام  شنهاد یفکرم حول و حوش پ

چند    نیا  کنم،یرو باور کنم، من دستم شکسته و تو شرکتش کار م 

  لش ی...اصال دلمیآشپزخونه بود  توکه    یسرد بود جز موقع  یلیروز خ

باال انداختم، من که قرار نبود باهاش   ی .شونه اهیچ   شنهادیپ  ی برا

 .کنه...اصال مهم نبود  تیمن رو اذ  شمیاگه گرا یبخوابم حت

رو  خودم به    ی رو  و  انداختم  وقت   ییروزها  ادیتخت  که    ی افتادم 

نخواست   چیه  شم،یپ  ومدیم  ریام  دم،یترسی م  ییتنها رابطه  وقت 

 .ازم
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با هزارتا ضرب   شبیبودم،د  ستادهی در دانشگاه منتظر زهرا ا  مقابل

و برام بفرسته    رهی جزوه ها عکس بگ   ی و زور مجبورش کردم از همه  

اعتماد کنم به   تونستم یو تا صبح مشغول درس خودن بودم.اخه نم

با حس   خوند،یمواقع نم  شتریبرسونه خود زهرا ب  یکه بهم تقلب   نیا

و بغلش  دمیزهرا خند دنیعقب که با د مشونم برگشت  ی رو یدست

 .کردم

 .عسل احمق دلم برات تنگ شده بود_

 :لب گفتم  ریز

 .دلم زیمنم دلم برات تنگ شده بود عز_

 خواستی اون م  گفت، ی خود زهرا هم دروغ م  گفتم،ی دروغ م  البته

.خواستم وقت بگذرونم،  یداشت و من م  از یبده و به من نانجام    ی کار

همه آرامش   نیحوصله سر برشده بود، من عادت به ا  ی لیخ  می زندگ

 .و سکوت نداشتم 

با د  میمحوطه شد  وارد ب  دنیکه  و  از گلم شکفت    ی سامان، گل 

 .توجه به زهرا به سمتش رفتم
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 .یسالم سام _

با د  دن یشن  با خوش حال شد و    دنمیصدام روش رو برگردوند و 

سام  زد،  برق  هاش  ها  یچشم  بچه  خ   ی از  که  بود   یلیپرورشگاه 

 .دوستش داشتم، خوش قلب بود و مهربون

شماره هم از خودت   هیمدت؟    نیا  ی دختر کجا بود  ی عسل...وا_

 شده؟  یمن حالتو بپرسم، دستت چ ی نداده بود

 .دم یکش یتکونش دادم و آهدستم شد که ناراحت  خیم  نگاهش

 ؟یخوب  گم،یشکست...حاال برات م_

  ش یگذاشت و گوش   بشیج  ی تکون داد و دستش رو تو  رو  سرش

 .رو دراورد

شماره بده زودباش، خجالت بکش من    شه،یاالن امتحان شروع م_

 .از خونوادم ی عضو

که از   ییو شمارم رو بهش دادم و بعدش با سامان و زهرا  دمیخند

 یی تمام بچه ها  م،یوارد سالن امتحانات شد  ومدیمخوشش ن   یسام

کردن و من تازه متوجه    یاومدن سمتم و ابراز نگران  شناختنیکه م
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خودم غرق شده بودم که حواسم به    ی ایدن  ی شدم که اون قدر تو

 .کس نبود چیه

 ...شاد باشم و کمیباهاشون  تونستمی که م ییکسا

افکارم قطع شد، برگه ها و که پخش کردن   ی ورود مراقب رشته    با

 .با استرس سوال هارو خوندم

کوچ  سخت مغز  با  من  و  م  کمی بودن  چندساعت    کردمی فکر  با 

ا رو    نیخوندن    ال ی خ  یزه  یول  رمی گیم  اد یدرس سخت، همش 

درس رو    نیضرب گرفته بودم، ا  ن یزم  ی باطل، با استرس با پام رو

 .وفتادمیم

فقط وقتم   ی نجوریکردم خودم رو آروم کنم، ا  یو سع  دمیکش  ینفس

م ب   شد،یتموم  از  و  خوندم  هارو  سوال  تا   نشونیدوباره  سه  فقط 

وا رفتم، حوصله نداشتم دوباره    ی تونستم جواب بدم، با حالت زار

چرخ  هی بردارم...نگاهم  رو  رو  دیدرس  شد،    یسام  ی و  ثابت 

به سمتم گرفت، چشم   رومبهم کرد و برگش رو آ  ینگاه  یرچشمیز

 .کردم و بعد به مراقب نگاه کردم زیهام رو ر
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پا  ینگاهش رو  دنید  با الک  نییمن سر  و  جواب    ی ادا   یانداختم 

کردم    ینگاه کردم و سع  یسام  ی ه برگه  ب  یرچشمی دادن دراوردم، ز

 یوا رفته بود، نمرم در حد قبول  افمیق  یزدم ول  ییچندتا  هی  نم،ی بب

کل برگش رو   یهو مراقب روش رو برگردوند و سام   کیبود فقط،  

زدم، خب   گهیف شده چندتا دی صورتم گرفت و من خر ک  ی جلو

خوب بود،   باینمرم تقر  دونستم یام، الاقل م   یگفت راض  شدیحاال م

ب  رفتم  و  بلند شدم  جام  از  امتحان  وقت  تموم شدن  دم    رون،یبا 

 و  ادیب  ی تا سام ستادمیکالس منتظر ا

 :گفتم  جانیبابت کمکش تشکر کنم، با اومدنش با ه یکل

نم  ،یمرس   یلیخ  یلیخ.. ی مرس_ که   تونستم ی اصال  کنم  تحمل 

 .وفتمیب

 :که گفتم دیو بازوم رو کش دیخند

 .م یتو دانشگاه نهووید_

گذاشت که دنبالش    بشیج  ی رو ول کرد و دست هاش رو تو  بازوم

 .رفتم
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شده درس   یبرسونم، حاال چ  ی ری خ  هیوا رفت گفتم    افت یق  دمید_

 ؟یدون یم ده یبع  یلیخ یلیاز تو خ  ؟ی نخوند

 :که سر خم کرد و دم گوشم گفت  دمیکش یتکون دادم و آه سر

 .غمت نباشه بابا، من هستم_

دخترونه   ی و با صدا  دیبه بازوش زدم که خودش رو کنار کش   یمشت

 :گفت ی ا

 .م یتو دانشگاه وونهید_

 .خنده که زهرا کنارمون قرار گرفت ریزدم ز یپق

نمره    ینداده بودم، فکر نکنم کس  یآسون  نیتو عمرم امتحان به ا_

 .آسون بود یل یخ اره،یکم ب 

ا  لب در  فشردم،  هم  به  رو  بود؟ پس  نی هام  آسون  من   حد  البد 

 .دمیرو نفهم شی چیتباه بودم که ه  ی ادیز

 :گفت میناراحت دنیبا د  یسام

م  میبر  د یایب_ برا  خوامیبوفه،  بخرم  غم    ایبعض   ی هات چاکلت  که 

 .بره ادمیهاشون 
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  شدم، یهروقت ناراحت م  میلبم نشست، بچه که بود  ی رو  ی لبخند

 داد یو بهم م دیدزدیپرورشگاه شکالت م ریاز دفتر مد رفتیم

 ن یو من واقعا به ا  میصحبت کرد  ی و از هر در  می بوفه نشست  ی تو

  یی آدم ها  تونمیدور و اطرافمو نگاه کنم م   کمیکه اگه    دم یرس  جهینت

 .م دوست هام باش  تونمیکه نگران منن و م  نمی رو بب

رو   یو پول غرق شده بودم که زندگ  ریاون کارام و ام  ی قدر تو   اون

 ...االن یرفته بود ول ادمی

  یادیز  یمن آدم ها  وفته،یمن م  ی داره برا  یکه چه اتفاق  دمیفهم

و    دمشونیدیکه نم  ییپشت من باشن، ادم ها  توننی رو دارم که م

  تونم یم   نییپا  ومدمیاز موضعم م  کمیو    کردمیتوجه م  کمیاگه    دیشا

 .نمشونی بب

نداره    ریکه رابطه ام باهاش کم از رابطم با ام  یسام  نیهم  نمونش

بود    یکردم و اونم به خاطر حس  یتوجه  ی تموم عمرم بهش ب  یول

که اونم متقابال به من   یکه قبال بهش داشتم، حس دوست داشتن

 ن یگرفتم ا  میازش تصم  دنیبدون پرس  یینشون داد و من به تنها

 .رمیبگ دهیحس رو ناد
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 کاراگاه؟ یکنیفکر م یبه چ_

 :و گفتم دمیبهم زد که خند یچشمک

 .ام یتو فکر کن به بدبخت_

ق  همون با  و  بلند شد  از جاش  زهرا  که  بود  و   ی   افهیموقع  سرد 

 :گفت ی وارفته ا

 .رمی بچه ها من دارم م  دیموفق باش_

گفته بودم که زهرا   نمیروش رو برگردوند و رفت، ا  ی جد   ی جد  و

 کراش بود؟  یسام ی رو

 .کردم  یمحل ی بهش ب یادیفکر کنم ز_

 .یدونی خوبه خودتم م_

  کرد یرو نگاه م  رونیکه ب  یگذاشت و درحال  زیم  ی هاش رو رو  دست

 :گفت 

 نیگرفتم که تو ا  ادی  یکیرفتن رو از    هویآره من محل نذاشتن و  _

 .کار استاده
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ت  داشت اعتراف   یکه سام  یموقع  پروند،یم  کهی به من  رو  حسش 

تو من  کار  ی کرد  کثافت  پ  میاوج  پارت  رمردایبودم،  هزارتا   یو  و 

نظرم سامگهیمزخرف د اومد و پسش   یلیمن خ  ی برا  ی...در  کم 

 ییجا  نیوقت به ا  چیه  کردمیاگه اون موقع قبولش م  دیزدم، شا

 .دمیرس یکه هستم نم

 ؟ی رو بگ لتیدل ی خوا یم نمهنوز_

 .دیرو پرس یباال انداختم،سوال سخت  ی ا شونه

 .که هست یهرچ ایتو فکر کن حماقت _

 .رو پشت کمرم حس کردم دستش

 ؟ یاالن حماقتت رو درست کن شهینم_

بکارت ندارم و خونه   م؟یتو قعر بدبخت   شتریکه ب   یاالن   دم،یخند  تلخ

 .که فکر کردن من تو سرشه کنمیم یزندگ ی مرد ی 

تموم شده،    ییجورا  ه یته چاه افتادم و...  ی ...االن من توینه سام _

 ...که ییهویغلط و  ماتیبه خاطر تصم

 .دستم گذاشت ی رو رو دستش
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از ته    ؟یمونیاالن پش  ایکه آ  نهیمهم ا  ،ی کرد  کاری چ  ست یمهم ن _

 ؟ی دیبازم انجام م ی اگه به عقب برگرد ؟ی مونیته دلت پش

اومد دنبالم    ریکه ام  ی روز  نیحرفش به عقب برگشتم، به اول  نیا  با

 م ی...جفتمون بچه بودینیرزمیز  ی مهمون  هی...م یرفت  یو باهم به پارت

  یکه اون شب قرار بود برا  ادمهی  م،یو تازه کنکور قبول شده بود

و   میکرد  میقا  ییجا   هیرو    لمونیبه جاش، وسا   یول  میخوابگاه بر

 .ی مهمون  میرفت

خودمونه،   ی هم سن و ساال   ی برا  یپارت  هیتصورمون که    برخالف

 ...جوون و نوجوون  ریوجود داشت، پ  یمتفاوت سن   ی اون جا رنج ها

 ر یبودم اما ام دهیکه من گرخ ادمهی پ،ینوع سن با همه نوع ت همه

وسط دخترا و مشغول رقص   دیزود با فضا خودش رو وفق داد و پر

  رم یکه گ  ی زیخواستم و چ  ی دنینوش   هیشد، من به سمت بار رفتم...

  ی الکل بود، سرفه کردم که دست  ی مشروب با درصد باال   هیاومد،  

که با   دیچرخ  ی رمردیبه سمت پ   م پشت کمرم قرار گرفت و نگاه

 .بودم نگاه کرد  وردهیکه هنوز مانتوم رو هم درن  یه نافذش به من نگا

 عروسک؟ یخوب_
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...تاحاال نخورده بودم، رفتیم   جیاما خوب نبودم، سرم داشت گ  من

 ...اتاق برد و هیمنو به سمت  ادمهی

 :گفت  یصورتم پلک زدم که سام ی جلو یتکون دست با

 گه؟ ید یموافق_

  ی گفت ول  یچ  دم یاصال نشن  ؟یبهش نگاه کردم، موافق با چ  جیگ

ممکن بود ناراحت بشه،    کردمیزشت بود بهش بگم بهت توجه نم

پس    نایو ا  یمونیاحتماال از همون جمله هاش گفته باشه که پش

 .سر تکون دادم

 ؟ یپس فردا هم امتحان دار ه،یخب پس اوک_

  ی کی  نیا  دم، یوبسرم ک   ی امتحان دست هام رو رو  نیا  ی ادآوری  با

 .نداشتم  ی جزوه ا چیافتضاح سخت بود و درسته! من ه 

 .ستم یبلد ن  یچینه...ه _

 .رم یگ یبرات از جزوه هام عکس م _

من با   کردیفکر نکنم جزوه بتونه کمک کنه چون اگه کمک م  خب

 .شدی م میحال ی زیچ ه ی شبیخوندن د
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 م؟ی ناهار بزن میبر ی کاریب_

  رفتم یم   دیو من با  شدیبه ساعت کردم، کم کم داشت دو م  ینگاه

 .کنم یشرکت، قرارداد امضا کرده بودم و زشت بود بدقول 

 .ام یدوست داشتم ب یلیخ یبرم سرکار ول دیبا_

 کجا؟  یبه سالمت ؟ی ریسرکار م _

دادم که اصرار کرد من رو برسونه و من در آخر   حی براش توض  کمی

 .خوب بود ینگرفتن تاکس طرف هم هیاز   یشدم ول میتسل

 .در شرکت توقف کرد و به سمتم برگشت  ی جلو

 ؟یکنی باز م یدستت رو ک _

 .گهید ی هفته _

که    نیشدم و اون با گفتن ا  ادهیپ   یتکون داد که با خداحافظ  ی سر

تکون دادم و وارد    ی رفت، بعد از رفتنش سر  زنهی بعدا بهم زنگ م

  یسر تکون داد که لبخند  دنمیسالن نگهبان با د  ی شرکت شدم، تو 

 .طبقه رو فشردم  دیزدم، وارد آسانسور شدم و کل
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 ن یی رو پا  رهیو دستگ   دم یکش  ی قینفس عم   ستادم،یدر دفتر ا  مقابل 

چرخوندم   نشونی مواجه شدم، نگاهم رو ب  روزید  تی عدادم که با جم

به سمتم اومد و آرنجم   دنم یچشم تو چشم شدن، با د  ش یایکه با ن

 .رو گرفت

 .کارا عقب موندن ،ی خدارو شکر که اومد_

م  تا هم کمک  به  همه  روز،  پ  میکردیآخر  بره،    شیتا شو خوب 

کارا به   نیو به خاطر هم  کردنیروزش رو عوض م   یکه ه  دمیشن

 .خوردیهم م

  بخوره؟ ی کمربنذش چطور نی به نظرت ا  ن،یرو بب  نیعسل، ا_

  ی تموم نشدن  یول   کردیبودم و سرم و دستم به شدت درد م  خسته

 .بود

 ی ول  دونمیرو نم  هیتموم شد، بق  یساعت ده شب همه چ  باالخره

  ون ریخسته بودم پس بدون اتالف وقت از دفتر ب  یلیخ   یلیمن خ

 نیگرفتم و آدرس خونه رو دادم که رام  نیماش  ه یزدم، از آژانس  

 .به سمتم اومد دنمیبا د دم،یرو دم در شرکت د
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 ؟ ی ریم ی کجا دار_

 .درد گرفته یلی کار کنم دستم خ تونمینم گهید_

که    دستش داد  هلم  شرکت  طرف  به  و  گذاشت  کمرم  پشت  رو 

 :حوالش کردم و گفتم  یاخم ستادم،یدستش رو پس زدم و ا

 .ینداشته باش میاگه کار شمیبرم خونه ممنون م  خوامی من م_

 .گهید کمی رسونمتی من م_

 کم یخسته بودم و تحمل    یلیکه خ  دیفهمیتکون دادم، چرا نم  سر

 رو نداشتم؟  گهیموندن د

 یتون یخستم م  یلیو خ  دارمیبمونم از صبح ب  گهید  کمی  تونمینم_

 .نه؟ ولم کن لطفا  ای یرو بفهم نیا

ماش  بعد که  برگردوندم  رو  روم  ا  ی جلو  ین یهم    ی سام   ستاد،یپام 

 .دراورد شهیسرش رو از ش

 کمکتون کنم؟  تونمی سالم م_

 :خوشحال به سمتش رفتم و گفتم  دنشید با
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 .منو برسون خونه یتون ی البته که م_

 ..رو خواستم باز کنم که نشی گفت که در ماش ی ا باشه

خونه؟ چقدر    ی بر   ی وقت شب پاش  ن یا  بهیغر  هیبا   یتون ی چطور م_

 .ی ناهارت بود  ی که نرسونمت پس بگو دنبال لقمه    ی هم اصرار دار

عوض  ی پوزخند زدم،  حرفش  خاطر  که    ی به  گرفته  زورش  چقدر 

 .پروند یم  ییها کهیچه ت  دمیباهاش خواب

 .سیدانشگاهه، حاال هم خداحافظ رئ  ی آشناست، از بچه ها  یسام_

و جا داره بگم االن   س، ینداره رئ   یناهار من به شما ربط  ی لقمه  _

 .وقت شامه 

ماش   یچشمک سوار  و  زدم  که    یسام  نی بهش  کرد  شدم، حرکت 

وا رفته بهمون زل زد، چه بهش برخورده بود بهش   ی   افهیبا ق  نیرام

 ...کار رو بکنم نی ا خوامینم گهینداده بودم، خب د

  مونیفکر کردم من واقعا پش  یسام  ی به حرفا  یلیخ   ی کار  میتا  ی تو

 .م رو عوض کنمخود  خواستمیو االن م  ی باز  اهیبودم از اون همه س
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اگر هم اخراج   خوره، یرقم م   نیکه تو شرکت رام   دیشروع جد  هی

من اصال ازش کار نخواستم خودش   کنم،یم  دایپ  گهید  ی جا  هیشدم  

 .بهم داد

 بود؟ ستیاون رئ ؟یکنی فکر م یبه چ_

 .نگاه کردم   یو به سام دمیکش یآه

 .هم صاحب خونم  سمیهم رئ _

م   ییابرو نگاهم  که  چرخوند  رو  فرمون  و  انداخت    ی رگا   خیباال 

 دارن؟  نا یاز ا ی چطور ایدستش شد، لعنت 

 .مال خودت بود ادمهیکه  ییکه، تا جا یصاحب خونه نداشت_

 .باال انداختم ی ا شونه

 .رمیخونه بگ  هیشد و من مجبور شدم    ی سوز  شیاون سوخت، آت_

شد   ادهیاز کرد و پنگه داشت،کمربندش رو ب  ابونیرو کنار خ   نی ماش

نگاه کردم و بعد سرم رو باال گرفتم   ش یخال  ی و رفت، متعجب به جا

  ی لیمن خ  ی وا  ره، یرفته بود شام بگ   دم،یفست فود رو د  ی که تابلو
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  ی شام  هی  دارهیموقع شب نگهمون م  نیتا ا  نیرام  نیگرسنم بود ا

 .هم بهمون بده

دق  بعد رو  ی سام  قه ی از ده  رو  اومد، دوتاش  پاکت  پام   ی با چندتا 

 .رو روشن کرد ن یگذاشت و ماش

از   ،ی ریخوابگاه بگ   ی ایب  یتونستیبود؟ آها! خب تو م   یبحثمون چ_

 .دادنیقطعا بهت م  یپرورشگاه ی بچه ها

ول  گفت،ی م  راست بودم  کرده  فکر  انجامش    دونمینم  یبهش  چرا 

شا م  دیندادم،  محدود  رو  من  اونجا  در  بودن  البته   کردیچون  و 

که    ی طیمح  کی داشتم،    ازین   تیکه، من به محدود  م یفراموش نکن 

  یاونجا برا  دیو شا  رهیمن رو بگ  یخودسرانه    ی کارها  ی بتونه جلو

 .من مناسب تر باشه

 .بهش فکر کرده بودم_

  تونه یکه فکر کرده م   هیس یرئ  ی کردن تو خونه    یبهتر از زندگ  نیا_

 .کنه فی تکل نییبرات تع
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بود و االن هم به دنبال    دهیکه اولش خشن باهام خواب  ی سیرئ  آره،

بهم دست بزنه، بسه هرچقدر    یکس  گهید  دمیمن اجازه نم  یاونه، ول

 ی با من باز  هیشمردم و هرچقدر اجازه داده بق   کیخودم رو کوچ

 .کنن 

 م؟ ینیتو پارک بش میبر_

 .از پاکت برداشتم ین یزم  بیس هی

 .کمی اون جا  م ینیآره هوا خوبه، بش_

 .ستادیگفت و کنار پارک ا ی ا باشه

 .میرفت قیو به طرف آالچ میشد ادهیپ

 .دهیحال م شترینه...رو چمنا ب قیآالچ_

متعجبم خودشو ول داد رو چمنا، به بدنش کش    یچشم ها ی جلو

که کنارش    دیدستم رو کش  ستادم،یهنوز ا  دید  یداد و وقت  یو قوس

 .قرار گرفتم

 .بخور_
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  ی زد، شونه ا  زبرگرشیبه چ  ی رو جلوم گذاشت و خودش گاز  غذام

بهش زدم، از   ی رو از پاکت دراوردم و گاز  زبرگریباال انداختم و چ 

واقعا خوب بود و روح زو جال   نیکرد، ا  ی حس طعم خوبش ناله ا

 ...برگر زیچ یعنیعشق  داد،یم

 .ی بندیچشم هاتو م شیخوری م یوقت هنوزم _

بلند شد،    میگوش  ی بهش زدم که صدا  ی ا  گهیگرفت، گاز د  خندم

رو از   یپاکتش گذاشتم و با دست سالمم گوش  ی رو تو  چمیساندو

 .دراوردم بمیج

 یسرش رو تو  یکه سام   دمینفس کش  یبود، حرص  ریام  ی   شماره

 .کرد یگوش

 .خودمونه؟ بده باهاش حرف بزنم ریام نیعه ا_

بفهمه   ریمونده بود ام  ن یهم دم،ی رو جلو اورد که عقب کش دستش 

 .متنفر بود یاز سام ریشه، ام لیام تا پروندم تکم یسام شی من پ

 .میولش کن، دعوا کرد_
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 کمینگفت، بعد از خوردن غذامون و    ی زیرو تکون داد و چ  سرش

گوش مدت  تموم  رفت،  و  رسوند  به خونه  منو  زدن   ی تو  م یحرف 

  خواست، یم  یباز از جون من چ  ریام  نیمعلوم نبود ا  د،یلرزیم  بمیج

 .لعنت بهش 

 .مواجه شدم امیپ هیتماس هاش و  لیرو دراوردم که با س یگوش

 .حواست باشه گردن،ی اونا دنبالت م_

 دنبالم بودن؟  ا یک دم، یهم کش  ی هام رو تو اخم

در    خواستم طرف  به  رو  روم  شد،  زده  در  که  بدم  رو  جوابش 

 ...برگردوندم، دوباره زدن

  ی اوردم، شماره    نییسرم رو پا  د، یلرز  یطرفش رفتم که گوش  به

 .بود نیرام

 ه، یدر رو باز نکن، اصال بازش نکن، برو تو تراس، بپر خونه همسا_

 .زود باش

 بود؟ ی زیچ یشوخ  نیهم رفت، ا ی هام تو اخم
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به   یمحکم  ی ضربه    با و  به خودم حرکت دادم  به در خورد،  که 

پشت   ی ا  هیموقع سا  ه؟همونیسمت اتاق رفتم، خب برم خونه همسا

سرجام   دهیبود؟ترس  یک  گهید  نیکردم، ا  یو قالب ته  دمیدر تراس د

آروم به سمتش رفتم و    دم،ی شن  ی نامفهوم  ی بودم که صدا  ستادهیا

گفت،در رو    ی زیبا استرس چ  دم،ی دپرده رو کنار زدم که فروزان رو  

 .باز کردم که دستم رو گرفت

 .میزود باش بر_

  ن یشد، بعد ا  دهی کمکش از تراس رد شدم، در خونه محکم کوب  با

 .فروزان در تراس رو بست میکه رد شد

 .حاال برو تو تراس خودمون_

انداختم و از ترس نفسم گرفت، دست    نشونی ب  ی به فاصله    ی نگاه

 .بود دهید بی من آس

تراس    ی تو  دم،یکه بود پر   ی به هر زور  یول  دنیسخت بود پر  برام

  ن ی سخت بود با ا  برام  کمیو نفس نفس زدم،    ستادمی پر از گلدونش ا 

 .د یدست، پشتبندم فروزان اومد و دستم رو داخل خونه کش
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 .امیبرو تو اون اتاق بخواب تا من ب_

بهم گفته   ی اون جور  یول  دیچرخیسرم م  ی تو  ی ادیز  ی ها  سوال

 .نپرس ی زیچ  یعنیبود برو که 

 ...چندتا سوال شهیم_

 ؟ ی دار  ی زیچ ی دشمن دونم،ینم ی زینه من چ_

تخت خودم   ی که گفته بود، رو  یباال انداختم و رفتم تو اتاق  شونه

باشه و اصال به فروزان    تونهی م  یفکر کردم ک  نیرو پرت کردم و به ا

 .درش اوردم و جواب دادم د،یلرز بیج  ی تو میچه گوش

 .فهممیدنبال منن من نم  ایجا چه خبره ک  نیا نیالو، رام_

 :کالفش اومد و بعد گفت دنی نفس کش ی صدا

و من بهت گفتم   نان ینگران نباش، صابر و ا  ستین   ی زیچ  یچیه_

 .کنن  ی وقت نخوان کار هیراحت باشه  المیکه خ ی بر

من    دنیاز کجا فهم  گهید  نایصابر ا  دمیهم کش  ی هام رو تو  اخم

 نجامیمن ا  ده یبهشون گفته، چون فقط اون م  نی کجام، نکنه رام

  بده؟ ی ادرس خونه خودشو بده و بعد منو فرار دیچرا با یول
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 ؟ یآدرس تورو از کجا اوردن اخه، خودت بهشون گفت ن،یرام_

 :گفت زیشد و بعد  با لحن تمسخر آم جادیا یسکوت

م_ خودمو  آدرس  من  م  دمیآره  تو  به  کصخلم   ی بر  گم یبعد 

 .مگه؟همون جا بمون تا بگم 

 یمن کار  ان،یب  دیکنن و اصال چرا با  دامیچرا برات مهمه که پ_

پس راستش    دونن،یرو گفتم که خودشون هم م  ی ز ینکردم فقط چ

 .رو بگو

 .توئه ش یپ ی زیچ هی_

چشم   شدیکاش م  دم،یتخت خواب  ی کردم وکالفه و خسته رو  اخم

بعد    یکه استرس داشتم، تا ساعت   ف یح  یول  میهام رو ببندم و بخوا

که    یخواب  دم، ینتونستم تحمل کنم و خواب  گهید  یموندم ول  داریب

 .دیهمش کابوس بود و اصال بهم نچسب

ها  با ب  ی دست  ی تکون  خواب  تکونم   داریاز  که  بود  فروزان  شدم، 

 .دادیم

 .اومده نی شو، رام داری ب_
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تخت بلند شدم و همراه   ی که هنوز هنگ کرده بود از رو   ی مغز  با

 دم ید  نیترس و خشمگرو پر اس   نی که رام  میبا فروزان به سالن رفت 

بهم داد   ی من به سمتم اومد و بازوم رو محکم گرفت، تکون  دنید  با

 :گفت  تیو با عصبان 

 دنبالشه؟  نقدریکه ا ی دار شتیپ یچ_

 :و گفتم دمیرو از دستش کش بازوم

بندازه چون   ریصابر که منو گ  گهیداره م  یندارم،الک  ی زیمن چ_

 ی برن تر  ه،یمشکلشون چ  دونمیرابطه اشون رو لو دادم، حاال هم نم 

 .سامشون رو بزنم 

 .هم فشار داد ی هاش رو رو  پلک

 .رو بهم بده عسل شتهیکه پ ی زیچ_

 .دادمشینم  یداشتم ول ی زیچ  هیبود بهش بدم، اره من  محال

 .ندارم ی زیچ_
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 یبهم زل زده بود جور قیو دق قی تو چشمام قفل شد، عم نگاهش

 ی و تو دار  دونمی رو م  زیبگه من همه چ  خواستیکه با چشماش م

 .ومدمینم نیی من از موضع پا  یول یگیدروغ م

  ی فهم یمهر گناهکار بودن توئه، م   نیهم  ه، یچ  یپرسی که نم  نیهم_

 گم؟ ی م یکه چ

و پرت م  ی اد یزدم و پسش زدم، ز  ی لبخند   گفت، یداشت چرت 

  ی دست   هی  خواستی برداشتم و م  یمن چ  دونستیخودش هم نم

 .بزنه  یدست هیبه من   تونستی نم یچکیزرشک ه یبهم بزنه ول

نکن اصال برام  ی خوا ی باور کن م یخوایندارم، حاال م ی زیمن چ_

 .برم خونه خوامی حاال هم م ست، یمهم ن

فروزان رو باز کردم و به طرف خونه خودم رفتم، دست    ی خونه    در

 .قفل نرفت  ی تو یرو دراوردم ول دیکردم و کل بمیج ی تو

 .دیجد ی دایکل ن یا ایقفل رو شکوندن، ب شبید_
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کل  ی تو  دیکل  دسته و  گرفتم  ازش  رو  تو  دیدستش  قفل   ی رو 

داخل و در رو    ادیچرخوندم که در باز شد, مهلت ندادم که بخواد ب

 .بستم، محکم

پشت  به کوله  و  رفتم  اتاق  تو  می طرف  دراوردم، دست    ب ی ج  ی رو 

انگشتر،   هیکه برداشته بودم رو نگاه کردم،    ی زیبردم و چ  شیکنار

 داشت که اومدن دنبالش؟ یخاص زیچه چ نیخب ا

دارن مثل    یبا انگشتر ارتباط خاص  یباال انداختم، کال خونوادگ  شونه

و من بدبخت    یرفتن مهمون   انیکه به خاطرش مهتاب و ک   یهمون

 .رو خواستن بخوابونن

و   ی ا  گهید  نگاه  بفروشمش  بود  وقتش  کنم  فک  انداختم،  بهش 

  یی داشتم چون تنها  اجیکار به کمک احت  نیا  ی برا  یخالص شم ول

 .تونستمینم

رو گرفتم، اون احتماال بتونه   یسام ی رو برداشتم و شماره  میگوش

 .بوق جواب داد  نی، با سومکمکم کنه

 بانو؟  ی سالم، چطور_
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 االن؟  ییکجا  یسام  ؟یسالم، خوب_

 شده؟ ی زیخونه، چ_

ک  نیزم  ی رو  از و  شدم  عج  فم ی بلند  دادم،  هل  داخل  که    بهیرو 

 .رو بگردن لمیوسا ومدنین

 ؟ییجا هیتا  ی منو ببر ی ایب  ی تونی م_

 .رسم یم گهید کمیآماده شو  تونم،ی آره م_

بودم   دنیگفتم و تماس رو قطع کردم، درحال لباس پوش  ی ا  باشه

  دم یترس دم،یبار ترس نیا شیپ ی برخالف بارها  یکه در زده شد ول 

 ...خب یول وردیر من نمس ییکه صابر باشه...البته اون بال

بازش کردم که   دمیکش  یقیبه طرف در رفتم و نفس عم  آروم و 

 .دمیرو د نیرام

 !بله_

 :رو جلوم دراز کرد و گفت دستش

که   کنمیو ازت خواهش م  هیخانوادگ  راثیم  کی  ی که دار   ی زیچ_

 .مهمه یلیخ زیصابر اون چ ی برا ،یبرش گردون
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 .باال انداختم ی دادم و شونه ا هیچارچوب در تک به

 .صد دفعه نیندارم ا ی زیخب به من چه که مهمه، من چ _

زل    قیعم  یلیچشم هام خ  ی شد، تو  کیرو گرفت و بهم نزد  بازوم

 .دیصورتم غر ی زد و تو

انکار کن   یپس سع  ی که دار  دونم ی عسل من م  ی دار_ که   ینکن 

 .فقط به ضرر خودته

داد    بایصورتش تقر  یو با خشم تو  دمیدستش کش  ونیرو از م  بازوم

 .زدم

 ...نداره که من اون انگشت یربط  چی به تو ه_

 شه ینم  شیلو داده بودم و کار  یسرعت حرفم رو قطع کردم ول  به

به زم پام رو  ن  دمیکوب   ن یکرد،  لبش نشست و    ی رو  ی شخندیکه 

 .دستش رو مقابلم گرفت

هم دروغ   ی بار بعد  ،یتونیبدش بهم، زودباش دختر خوب، تو م_

 .نگو
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تو  ی غرغر از  و  ول  بمیج  ی کردم  دادمش  بهش  و  اوردم   ی درش 

چشمم رو گرفته بود، دوست داشتم بفروشمش و با پولش برم نصف 

برم و خالصه چون   ی رستورانارو بگردم و فقط غذا بخورم،شهرباز

آب خنک هم روش بخورم   هیپول صابر بود همه رو خرج کنم و  

 .م به بنبست خوردکه نقشه ا فیح یول

 ؟ یبه سالمت ی بر ی خوای کجا م_

خدا،   یهع  ؟ی بگم زنگ زدم منو کجا ببر  یشد، حاال به سام  لیتکم

 .هم نشد، مصبت رو شکر  نیکه ا  میبکن  یخالف هی  میبار خواست هی

 .به من نداشته باش ی نداره، کار یجا بهت ربط چیه_

ببندم که پاش رو م  خواستم در گذاشت و اومد    ونیدر رو روش 

 .گذاشت   رچونمی داخل، نگاهش رو دور خونه چرخوند و بعد دست ز

 ؟ی برداشت نویکه ا ی خوا ی پول م _

 :رو پس زدم و گفتم  دستش

  ن یصابر چقدر ا  دونستم ی انتقام بود چون م  ی برا  خوام،ی نه پول نم_

 .توقع نداشتم در خونه رو به خاطرش بشکونه یرو دوست داره ول 
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 ییحاال هم برو جا   ،ی برندار  ی زیچ   یاز کس  ی ریگیم  اد یخب حاال  _

 .سرکار ایو سر وقت هم ب  ی که کار دار

 .گفتم و رفت ی ا باشه

آروم گذشت، آتل دستم رو   یلیخ   میبعد زندگ  ی هفته    کی  بایتقر

  رون یب  یهرازگاه  ی بابت خوش حال بودم، با سام  نیباز کردم و از ا

  ر یکه درگ  نینداشتم، مثل ا  نیهم با رام  ی و برخورد چندان  م یرفت یم

 .شده که البته نبودنش به نفعم بود یدیجد ی پروژه 

م و از شانس گرفته بودم از خونه برم، دنبال کاراش هم بود میتصم

 ی گذشته رو تو  ی آدما  خواستمی خوابگاه جا بود، نم  ی قشنگم تو

 .داشته باشم می زندگ

 ....خب یکارمه ول  سیچون رئ رمیگی رو فاکتور م نیرام البته

بعدش هم   گه،ید  ی ایطرح رو تموم کن که فردا ن   نیا  ا یعسل، ب_

 .آخر هفتس خوش بگذرون
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هم فردا   گفتیو مشغول طرح زدن شدم، نم  ستادمیا  شیاین   کنار

و زهرا و طناز و چندتا   یسام   یعنیچون قرار بود با بچه ها    ومدمینم

 !شمال میبر گهید

 رون؟یب  میبر یآخر هفته؟ هست  ییکجا یراست_

 :گفتم  کردمی که طرح رو تموم م یبهش انداختم و در حال ی نگاه

 .شمال  میریدانشگاه م  ی با بچه ها  میدار زمینه عز_

فکر  مغموم و  داد  تکون  م  ی سر  بهشون  زد،  سرم    ان یب   گفتنیبه 

رو از   می گوش  دم،ی پرس یم  یاز سام  دیزشت بود؟ اول با  ایباهامون؟  

 .بوق جواب داد ن یدراوردم و بهش زنگ زدم که با دوم بمیج ی تو

 ؟یجانم عسل، خوب_

 .دادیبهم دست م  ی بیحس عج ه یجانم  گفتیبهم م یوقت دایجد

 ان؟ی چند نفر رو دعوت کنم باهامون ب شهیم_

عز_ تا  ستین  یمشکل  زمینه  اگه    میفقط  صبحه،  فردا  حرکت 

 .میجمع ش دونیکه هممون سر م انیخواستن ب 
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رفته بود آبدار خونه، به اون جا   شی ایگفتم و قطع شدم، ن  ی ا  باشه

 .دمش ی خوردن د ی رفتم که در حال چا

 .ش یاین_

 :نگاهم کرد که گفتم یسمتم برگشت و سوال به

 .می شمال؟ دور هم باش  دیایفردا باهامون ب  دیخوای م_

بعد    ششین و  گفتم  بهش  رو  مالقات  محل  کرد،  قبول  و  شد  باز 

فتم قبل رفتن به  گر  میزدم، تصم  رونیاز شرکت ب  فم یبرداشتن ک 

  راهن یچندتا پ  هی بخرم.وارد فروشگاه شدم، خب    ز یخونه چندتا چ

شدم و چندتا   یلباس مردونه فروش   ی بود، وارد مغاذه    ازمیمردونه ن

 .دیمتشون مغزم سوت کشیق دنیبا د یبرداشتم ول راهنیپ

انجام    یمفصل  دیو خساست رو کنار گذاشتک و خر  دمیکش  یآه

حموم انداختم،    ی خودم رو تو  میدادم و بعدش برگشتم خونه، مستق 

  !گرم بود
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و حوله   دمیتخت د  ی رو نشسته رو  نیاومدم، رام  رونیحموم که ب  از

نگاه خمارش به سرتاپام دوخته شد و    وفته،یرو محکم گرفتم تا ن

 .به عقب برگشتم یبلند شد و به طرفم اومد که قدم 

 .انداختم رتیباالخره دستت خوب شد و من گ_

باز کردم   ستاد،یا  مقابلم به چشم هاش دوختم و دهن  نگاهم رو 

 :دهنم گذاشت و گفت ی بگم که دستش رو رو ی زیچ

حرف زدن    ی وقت برا  می نگو، بذار کارمونو شروع کن  ی زیچ  س،یه_

 .ادهیز

 .اورد منو ببوسه که ازش  فاصله گرفتم کی رو نزد سرش

انجام بدم، لطفا منو تحت فشار   گهید  خوامی من نم_ اون کار رو 

 .نذار

و قدم  نگاه  بهم دوخت  از فرصت   یناباورش رو  به عقب رفت که 

حموم پرت کردم و در رو قفل کردم   ی استفاده کردم و خودم رو تو

 .داخل ادیتا ن
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ا_ باز کن درو  باز  نیعسل  باز کردن   هیچ  ایمسخره  بعد  بود  قرار 

 .فهممیرفتاراتو نم نیا لیاالن دل میدستت باهم سکس کن 

تنم    سبد لباسا برداشتم و  ی رو از تو  فمیکث  ی سرعت لباس ها  به

 .نداشت   یتیبودن اما اهم فیکردم، درسته کث 

نم_ رام  یکس  گهید  خوامی من  بزنه  دست  اندازه    ن،ی بهم    ی به 

 ...یکاف

  نم یس  ی قفسه    ی و دستم رو  دمیکش  یغیکه به در خورد ج  یمشت  با

 .چنگ شد

 .بردت داشت تیفاز آدم هوی  ؟ی دیرس جهینت  نیشد به ا یچ_

گذاشتم   نشیس یرو باز کردم و جلو رفتم، انگشت اشارم رو رو  در

 :و گفتم 

ام هم کارمند    ی هم مستاجر خوب  رم،یپس به نفعته دور و برم م_

 .خوب

 .دیدندونش کش  ریرو ز لبش
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ا_ رئ  ی فکر   هیکارمند خوب    نیکاش  پر  به حال کمر   سشیهم 

 .بکنه

 :زدم و گفتم ی شخندین

تا حل بشه،   ی پول بد  کمی  دیط باهست فق   ادیکار آدم ز  نیا  ی برا_

 .حاال هم برو

ب   فکش اتاق  از  و  فشرد  هو  به  ب  رونیرو  بعد صدا  رونیرفت   ی و 

باال انداختم و مشغول شونه کردن    ی شدن در اومد. شونه ا  دهیکوب

 .زنگ خورد  میموهام بودم که گوش

 .دردودل کنه خواد ی م  یبهش حاال با ک دادمش

م  یلیخ فکر  که  بود  م   کردی پرو  دلم   هیاز    ی ول  دم،یبهش  طرف 

من حرف بزنه   شی پ  ادیب  یبراش سوخت، عادت داشت موقع ناراحت

صفحه   ی رو رو  یرو برداشتم که اسم سام   م یو من محل ندم.گوش

 .و جواب دادم دمید

 ؟ یجانم سام_
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 ی زیبلندگو گذاشتمش و بعد به سمت کمد رفتم تا لباس تم  ی رو

 .بردارم

االن   ی ندار  ازین  یزیچ  ه؟یاوک  یفردا همه چ   ی خواستم بگم برا_

 برات بخرم؟  رونمیکه ب

خطور   نیلحظه به ذهم ا  هی  ی برا  یول  ارمیلباسم رو درب  خواستم

خونه باشه پس لباس رو ول   ی هنوز تو  نیکرد که ممکن بود رام

 .کردم

به فروشگاه زدم    ی سر  هیندارم، قبل اومدن به خونه    ازین  ی زینه چ_

 .دمیداشتم رو خر از یکه ن ییزایو چ

 .یزود بخواب فردا خسته نباش_

رفتم و نگاهم    رونیگفتم و تماس رو قطع کردم، از اتاق ب  ی ا  باشه

و در خونه رو قفل   باال انداختم  ی شونه ا   دمش،یند  یرو چرخوندم ول

کردم و خواستم برگردم بخوابم که نگاهم به بوفه قفل شد، لبم رو  

نگاه    دمیدندون کش  ریز و  باز کردم  رفتم، درش رو  به سمتش  و 
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 ی ک یزدم و    ی شخندیداخلش انداختم، ن  ی امشروب  شهیبه ش  یاجمال

 .رو برداشتم

 .بهمون بده یشمال حال خوب  ی تو تونهیم نیا_

مارو وسط   دوارمیانداختمش، ام  فم ی هم برداشتم و ته ک  گهید  یکی

 .راه خفت نکنن

 .کردم بخوابم یو سع دمیتخت دراز کش ی رو

چشم باز کردم، دستم رو دراز کردم و    میزنگ گوش  ی با صدا  صبح

زدم   یبود، غلت  ی برشداشتم و به صفحه نگاه کردم، سام  زیم  ی از رو 

 .جواب دادمو تماس رو

 .یسام  دارمیالو...ب_

که   نیدم خونت، قبل ا  رسمیآره از صدات معلومه، بدو من دارم م_

 .میسر راه صبحونه بخور  هیبق   شیپ میبر

 یی به سمت دستشو  دمیخاریکه پهلوم رو م  یشدم و در حال  بلند

 .رفتم

 .میبخور ی زیچ هیجا   نی باال، هم ا یب_
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 .باشه _

گردو، کره و  ر،ی به دست و صورتم زدم و بعد به سالن رفتم، پن  یآب

 ی گاز گذاشتم و داشتم رو  ی رو رو  ی گذاشتم، کتر  زیم  ی مربا رو رو

 .به در خورد ی که تقه ا دمیمالینون تستم شکالت م

 .داخل ا یب_

زد و در رو   یلبخند پررنگ  دنمیاومد داخل، با د  یباز شد و سام   در

 .بست

 .خوبه بهت زنگ زدم ، یستیهم ن  آماده یتو که حت_

دستم زدم که اون هم برا   یبه نون تو  ی نشستم و گاز  زیم  پشت

دم کردم و   ییچا  ی خودش لقمه گرفت، با جوش اومدن آب کتر

 .بعد به اتاق رفتم تا آماده شم

 ...مردونه ها  رهنیاز پ  یکیو روش    دیقد نود و بلوز کوتاه سف  شلوار

رو با کوله   کمیسرم و ساک کوچ  یرو هم انداختم رو  می مشک  شال

 .برداشتم  میپشت
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بلند شد   زیاز پشت م   ی در گذاشتمشون که همون موقع سام  کنار

  یکرد،ظرفارو تو  خچالی  ی صبحونه تو  لیو شروع به گذاشتن وسا

 .به سمتم اومد انداخت و بعد نکیس

 .میبر_

حرکت    ن،ی ماش  ی تو  لمیو بعد از گذاشتن وسا  میزد  رونیخونه ب  از

 .میکرد

 .دونیسر م میبرم دنبال زهرا و بعد بر دیاول با_

نرفت_ اول  همون  از  چرا  نزد  ی خب  که  خونشون    ک یدنبالش؟ 

 .شماست

 :زد و گفت ی لبخند

م_ م  خواستمی چون  بخورم،  صبحونه  زهرا    یدون یباهات    کم یکه 

 نیکه بهم عالقه داره و خب ا  دمی و من فهم  کنهیمنو نگاه م   بیعج

 .ادیکه من بهت دارم جور درنم یبا حس

 ی برا  قتشیحق  کردیم  انیب  ی نجوریکه عالقش به من رو ا  نیا  از

اگه   گمیوقتا با خودم م  یبعض  دم،ی خجالت کش  میزندگ  ی بار اول تو
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به جااز هم اول  ام  ی ون   ی زیهرچ  ایشغل    ی برا  ریانتخاب کردن 

 .بهتر بود کردمی رو انتخاب م یسام

که   دونمیرو م  نیازش نبود و البته ا   ی خبر  یحت  گهیکه د  ی ریام

بهم  کیکوچ  امیپ  هیخودم بهش گفتم برو و ته دلم دوست داشتم 

 .بده 

که مثل    نیهم  ، یخجالت بکش  خوادیتو فکر؟ لپاشو...حاال نم  یرفت_

 .ه یمن کل  ی خودش برا یشمیدوست پ هی

 :زدم و گفتم  ی لبخند

چرا   دونم ینم  یول  کنهیزهرا فاز برداشته بابا هرماه کراش عوض م_

 .ستین قشونیکه سل ییرو پسرا ذارهی دست م

 .دیرو که دستم بود گرفت و سر کش کیآب کوچ ی بطر

اخالق خوب_ که  م  یکینداره،    یچون  بهش    خوادی رو  که همش 

ستور بده و اون هم با دستوراش موافقت کنه،خب پسرا که قبول د

  ی سفت   دیعقا  یل یو ممکنه خ  هیکه چادر  ریدر نظر بگ   نمیا  کنن،ینم

 .داشته باشه 
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 .کردم اخم

 .به چادر داره یچه ربط ؟یمثال چ_

 .زد و موهاش رو مرتب کرد ن ییرو پا ریآفتابگ 

نکن،    ن یبب _ برداشت  اون پسره    ادتهیاشتباه  کراش زد،   اشاریرو 

دختراس، مثال با زهرا دوست شه    نهی خب اون همش تو سک و س

 تحمل کنه و بهش دست نزنه؟ تونهیم

که   زدیکراش م  ییکسا  ی رو  قایزهرا دق  گفت،ی رو راست م  نیا  خب

اشتر  چیه باعث کوچ  یاکوجه  فقط  و  نداشت  شدن    کیباهاشون 

م ضا   شدیخودش  اونقدر  رو    عیچون  کراشش  همه  که  بود 

 .دنیفهمی م

 .لبم نشست ی رو ی لبخند

 اون پسر خپله که عاشق زهرا شده بود؟ ادتهی ی سام_

 .خنده و فرمون رو چرخوند ریحرفم زد ز نیا با

 .رو... فقط آخراش هیقض دونم یکامل نم _
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پسر بد و بداخالق و   هیاز پسرا کراش زده بود،    ی کی  ی زهرا رو_

پسر خپل عاشقش    هیدور و برش بود که همون موقع ها،    یلیخ

که کراشس   نیدنبالش، زهرا هم از ترس ا  وفتادیشد و هر روز م

 .گرفتی فاصله م نیدرموردش نکنه از ا ی فکر بد

 :و گفت  دیخند

 داد؟یکراشش اصال بهش محل محاال _

 .رو باال انداختم سرم

روز زهرا بد زد تو برجک پسر    هیاصال به تخمش هم نبود، خالصه  _

حرف بهش زد که همون موقع کراشش اومد و زهرارو  یخپله و کل

 .دعوا کرد

شدن    عینبود که به ضا  یاون روز خندم گرفت، کار خوب  ی ادآور ی  با

 .خب واقعا خنده دار بود یدوستم بخندم ول

 .داره یغلط یلیخ ی فقط انتخاب ها هیجالبه، دختر خوب_
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اگه انتخاب   گه،یموافقت تکون دادم، زهرا بود د  ی رو به معنا   سرم

نبود.دم خونشون پارک کرد   دادیانجام نم  یاشتباه   ی ها که زهرا 

 .وا رفت   افمیه قکه همون موقع در باز شد و زهرا با چادرش اومد ک

 .خدا ایو چادر؟  مسافرت

عقب گذاشت و خودش هم نشست،   یصندل  ی رو اورد و رو  ساکش

لباس تنش بود و چادر، چقدر از افراط بدم   هیطبق معمول صدتا ال 

 .ومد یم

 سالم بچه ها حالتون چطوره؟_

 ؟یمن خوبم تو خوب_

ب   سوالم پرس  جوابی رو  احوال  و  داد،   یسام   ی گذاشت  جواب  رو 

 ی جلو که نشسته بودم نگاه م   یصندل  ی نگاهش رو رو  یرازگاهه

 .اعصاب من گند بخوره توش شدیکرد و باعث م 

 .بود  شیایزنگ خورد، ن م یگوش

 ا؟ یالو جانم ن _

 .میمنتظرتون  م،یدیعسل ما رس _
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 .میکیماهم نزد_

م  یوقت ن   اده یپ   میدیرس  دون یبه  و  کردم،   ش یایشدم  بغل  رو 

بار که   نیو ا  میبود، سالم کرد  گهی دختر د  هیهمراهش دوتا پسر و  

 :برگشتم گفتم  نیبه ماش 

 .دراز بکشم خستمه خوامیم  نجایمن ا نیزهرا برو جلو بش_

پوزخند  ادهیپ  با با   ی شدنش  نه  از خدا خواسته، حاال خوبه  زدم، 

باهات   تیچ  ی ...خب پس طرف برای قرار  یسکس موافقه نه با بوس 

 ؟ باشه

  ی سکس با کس   یهول نبود که برا  ی از اون مدل پسرا  یسام   البته

الس زدن    کمی  ایخودش باز هم توقع بغل    گاهیخب در جا  یباشه ول

 ...که  دونمیرو داشت، البته من نم

ا  دیشا از  اخه    ده،یو نشون نم  ادیب   جور کارا خوشش  نیهم زهرا 

که همه   ی پسر  ،یپسر دانشگاه کراش بزن   نیبدتر  ی رو  شهیمگه م 

 ؟ یباش زایجور چ نیو خودت مخالف ا کشونهیتختش م  ی رو تو

 ؟ی دیعسل خواب_
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  یخوابم برده بود؟ اه نکنه سام   یهام رو باز کردم و نشستم، ک  چشم

 !خدا خفت کنه عسل  ی ا  دم؟یزدن و من نشن  یمهم  ی و زهرا حرفا

 د؟ی شده بگ یشدم، خب چ داری ب_

 :بهم انداخت و گفت  یجلو نگاه خندون نهییاز آ یسام

 .می رسیم میکه دار نینشده فقط ا  یچیه_

راه رو خواب بودم   ی همه  یحرفش چشم ها گرد، شد، لعنت نیا با

 .و لذت نگاه کردم به جاده رو از دست دادم

 ن؟ینکرد دارم یآخه چرا ب_

با صورت  نیا و  برگشت  به عقب  ناله گفتم که زهرا  با حالت    ی رو 

 :خوشحال و خونسرد گفت

 .میماهم حرف زد ،ی غرق خواب شد یل یخ میدیآخه د_

نبودم که بخوام    ی هم فشار دادم، من آدم حسود  یرو رو  دندونام

سام حس  چون  بشم  ناراحت  زدنشون  حرف  خودم   یاز  به  رو 

بدم    رهیبگ  یقهرمان  سیمن س  ی که زهرا برا   نیاز ا  یول  دونستمیم

 .اومد
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 رونیب   شهیسرم رو از ش  ستاد،یا  یدر بزرگ  ی جلو  یق یبعد دقا  نی ماش

که مال پدربزرگ    یبزرگ و خوشکل  ی الیو  هیبردم و نگاه کردم،  

 ...هم که نه یربزرگ خونبود، پد  یسام

 ی پرورشگاه به سرپرست   سیرئ  ی الی از فام  یکی  یبچگ  ی رو تو  یسام

خوابگاه هم    ی تو  یو حت  شمونیپ   ومدیم  شهیهم  ی سام  یگرفت ول

 نیالبته ا   م،ییما  شیاصل  ی که معتقده خونواده    نیا  ی هستش، برا

 .دونم یخوابگاه اتاق داره رو هنوز هم نم یتو ی که چطور

هم پشت    نایا  شیاین   ن یشدم که دوتا ماش  اده یرو باز کردم و پ  در

 .و بعد دونه دونه رفتن داخل ستادنیا یسام نی ماش

نفس  الی بزرگ و استخر دار و   اطیسرشون وارد ح  پشت  ی شدم و 

 .یرنگ یرنگ ی گل ها  یبزرگ و سبز و کل ی درخت ها دم،یکش

 .بودم که تمام وجودم ذوق بود ی ابچه   مثل

 .رو ببر داخل لتیوسا ا یعسل ب_

نگاه    هیرفتم و البته    نیحرف زهرا به خودم اومدم و به سمت ماش   با

 .هم انداختم یاجمال
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اسمش رو    یشرکت بود ول  ی که با خودمون تو  ی دختر  هیو    شیاین

 .کردی با ما فرق م مشیرفته بود چون تا ادمی

 .شناختم یکه نم ی از طراح ها و پسر یکی سپهر

 .بده من ببرم داخل_

حرف  نیا  قبل سام   یکه  رفت   یبزنم  و  گرفت  دستم  از  رو  ساک 

رو به    کشیشد که چمدون کوچ  دهیداخل، نگاهم سمت زهرا کش

 .به طرفش رفتم   که،یکوچ یل یخ اون که یلعنت د،یکشیزور م

 .ارمی بده من برات م_

برو    ست، یالزم ن  ، یمال تورو نبرده که تو به من کمک کن  ی سام_

 .داخل

حاال خوبه   ورد،یادا در م  یزدم، الزم نبود و داشت کل  ی شخندین

داخلش ذوق کردم،   دنیشدم و با د  الی سنگ نذاشته توش، وارد و

 .قشنگ بود  یلیرنگارنگ، خ  ی تابلو و گلدون ها  یبا کل   دیدکور سف 

 .نییباالس، پسرا پا ی دخترا اتاق هاتون طبقه _
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تقر  از باال هم  رفتم،  باال  ها  و خوشکل   هی  بایپله    ی سالن جداگونه 

اتاق رو باز کردم، واردش   نیباال انداختم و در اول  ی داشت، شونه ا

 .شدم

 شه،یش  ی سرتاسر  روایداشت، تخت تک نفره با د  یصورت  یآب  دکور

 .قشنگ بود  یلیخ

زو داخلش گذاشتم که تقه    میرو باز کردم و کوله پشت  ی وار ید  کمد

 .به در خورد ی ا

 .دییبفرما_

 ی اومد داخل، ساکم رو کنار پام گذاشت و لبخند  یباز شد و سام   در

 :زد و گفت

 ؟ ی جارو دوست دار نیا_

 .خوشکله یلیآره خ_

 :گفت یطونیهاش رو از هم باز کرد و با لحن ش دست

بغل بهم   هی  ی خوشکل که دوسش دار  ی جا  هیحاال که وردمت  _

 بانو؟  ی دینم
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آروم به سمتش رفتم، دست هاش رو دورم   ییو با قدم ها  دمیگز  لب

هر لحظه    د،ینشست و ناخودآگاه تنم لرز  نشیس  ی سرم رو  د،یچیپ

لختم رو    ی شونه   ای  نهی باسنم بش  ی بودم که دستش رو  نیمنتظر ا

 .فقط بغلم کرده بود یبزنه ول  یکال حرکت  ایببوسه 

 باش  ت یعسل، مراقب خوب ی خوب یلیتو خ_

بودمش؟ چرا   دهیچسبوندم، چرا از قبل ند  نشیبه س  شتریرو ب  سرم

...به  کردمیاز کارهارا رو نم  یلیبهش توجه نکرده بودم، اون موقع خ

  ی که بکارت نداره با سابقه    ی نه دختر  موندمی قول خودش پاک م

 .!یدزد

تنها_ تو  و  م  میریم  ،ییفردا صبح من  پاچه  که    ادمهی  م،یزنیکله 

 .یدوست داشت

من از کله پاچه    پروند،یم  کهیو ازش جدا شدم، داشت ت  دمیخند

 .متنفر بودم

 .بود ادتیممنون که  م،یباشه بر_
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گفت و رفت،   ی گفتم که خونسرد باشه ا  طنت یحرف رو با ش  نیا

 !اون جا بردیاون قطعا من رو نم دم،یخند زیر

 .و شلوار تنگم رو عوض کردم دمیکمد چ ی هام رو تو لباس

ناهار آماده   ی برا  ی زیتا چ  نییلباس هام برگشتم پا  ضیاز تعو  بعد

 یرو   یقابلمه ا  دم،یآشپزخونه درحال تحرک د  ی کنم که زهرارو تو 

 خت،یاز تعجب پشمام ر  قتشیحق  زد،یم   خیگاز بود و داشت مرغ س

 ...کارا نبود  نی زهرا اصال اهل ا 

 .ی که اومد  یکمک الزم ندارم، مرس_

برا  دهیفهم  خب که  ول  ی بود  اومدم  اونجا  یکمک  من   ییاز  که 

 :دنم گفتمسلطان ضدحال ز

برا_ ن  ی من  رو  ومدم،یکمک  بگم  بهت  بر  ی اومدم    ی زیمرغا کره 

 .شنیخوشمزه تر م

 کردیکه پروندم گرد شدن، بدبخت فکر نم ی ا کهیهاش از ت چشم

 .بهش زدم یحرف نیهمچ

 .نظرم عوض شد کمک الزمم_
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نکردم، خودش گفت کمک الزم ندارم   ی باال انداختم و کار  ی ا  شونه

  ش ینیریو خود ش  ی غذا درست کردنش به دلبر  ییکه تنها  نیو ا

 .کنهیکمک م

  گم یاالن بهت م   ن یاز هم  شنا،یمن کمکت کنم نقشه هات خراب م_

 .نامردم ی بعدا نگ

 ؟ یزنیحرف م یدرمورد چ یی چه نقشه ها_

دستام   نیو پشت سرش قرار گرفتم، شونه هاش رو ب  دمیخند  آروم

 :فشردم و با عشوه گفتم

 .یتو دل برو باش  ی خوا ی که م نیا_

ها  ی تو  خیس برگشت، چشم  به سمتم  و  کرد  پرت  رو   ی دستش 

 .رو بهم دوخت و انگشتش رو به طرفم دراز کرد شش یاز آرا ی عار

  کار یدارم چ  دونمینپرون عسل که خودم م   کهیبه من ت  گهیتو د_

  ی خودت بخورن، شرمنده نش  ی مهمونا   کنمیناهار درست م   کنم،یم

 رفتارت؟  نهیو ا
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که    زدیم  یکیبه    دیحرف ها رو با  نیداشتم قهقهه بزنم، ا  دوست

 .نشناستش 

 ی فقط شوخ  ،ی اگه ناراحت شد   خوامی من عذر م  ،ی گیاره راست م_

 .کردم اخه

زدم همون موقع در    رونیبه حرفم نداد که از آشپزخونه ب   یتیاهم

 .اومدن رونیو سپهر ازش ب شیای باز شد و ن یاتاق

 سالم حالتون چطوره؟_

و همون موقع    می مبل نشست   ی جوابم رو دادن که رو  ییخوش رو  با

 .بهش افتاد شیاینگاه ن 

 کمکت کنم؟ _

 :بهش زد و گفت  ی لبخند زهرا

گفتم    یتموم شد فقط کباب کردن مونده که اونو به سام  زمینه عز_

 .آمادش کنه

از طرح ها    یکیتکون داد و بعد شروع کرد درمورد    ی سر  ش یاین

، درمورد حرف هامون  نیصحبت کردم و کم کم سپهر که اومد ب
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م صحبت  شن  میکردی کار  با  رو   ی صدا  دنیکه  سرم  زهرا  آخ 

 .چرخوندم سمتش

 هم همون جا بود یسام

د  کمی_ با  و  هام    ی رو  ی قرمز  دنیدقت کردم  زهرا، چشم  دست 

 .گشاد شد و به سمتش رفتم 

 !!دستت رو نمیبب _

خورده نگاهش کردم،    کهیکه    دی اون اخم کرد و دستش رو کش  اما

که   ی کنه اون هم به خاطر پسر   یبخواد دشمن  نقدریتوقع نداشتم ا

بهش عالقه نداره، پس قدم به عقب برداشتم و ناراحت از آشپزخونه 

مبل   ی رو که انتظار داشتم به سمتش بدوه رو رو  یزدم، سام   رونیب

 .خوردیب م یکه خونسرد س دمینشسته د

 ؟ ینیدستش رو بب  یبلند ش ی خوا ی نم_

 .باال انداخت ی ا شونه

هست    هیاول  ی کمک ها  ی جعبه    تی اون کاب  ی تو  که،یزخم کوچ  هی_

 .و انگشتش رو چسب بزنه ارهیدرش ب تونهی م
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اشک   یسام  ی حرف ها  نیا  دنیزهرا با شن   دم،یکش  ی کالفه ا  نفس

که به خاطر    دمیبار د  نیاول  ی چشم هاش نشست و من برا  ی تو

 .قلبم فشرده شد کنه،ی م هیگر یکی

تخت   ی مبل بلند شدم و به طرف اتاق رفتم، خودم رو رو  ی رو   از

ب  ها  ساعت  تا  و  ا  یعنینرفتم،    رونیانداختم  دوستش    نیدر  جد 

  داشت؟

ب  نکنه بودنم  با  برا  نشونی من  زهرا  شانس  شدم  با   ی باعث  بودن 

 بره؟  نیاز ب  یسام

اومد داخل، دست هاش رو    یبه در خورد و پشت بندش سام  ی اتقه

 :و گفت پشت سرش قفل کرد

 ن؟ییپا ی ومدیچرا ن_

بفهمه، پس نشستم و به کنار خودم   ییزا یچ  هی  ی بود سام  وقتش

 .اشاره کردم که نشست

رو    ییزایچ  هی  دیبا  یول  دونم ی حست رو به خودم م  ، یسام  ن یبب _

 .بهت بگم
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از کجا شروع   دم،یکش  ی قیرو تکون داد که نفس عم   سرش خب 

 کنم؟ 

 .ستم یمن...من باکره ن _

کارم    نیصورتش شدم، من با ا  ی   ره یرو که گفتم، با استرس خ  نیا

فرصت  خواستمی م تا  بره  و  بکنه  ول  ی برا  یازم  باشه  اون   یزهرا 

 ..تفاوت نگاهم کردیب

چرا استرسش رو   ی ول  یالبته ممنونم که بهم گفت   ؟یخب که چ_

 ؟یداشت

 .گرفتم  ینفس

بمونه   یفمخ  ی زیچ  دیو نبا  میما درمورد رابطه باهم حرف زد  نیبب _

 .ی ایکنار ب یو فکر نکنم تو با باکره نبودنم بتون 

 .رو گرفت  دستم

 ؟یمونیپش ی بود یکه قبال با کس نیاز ا_

  ی بودم، اشک  مونیپش  ی زیازهر چ  شتریچشم هام رو پر کرد، ب  اشک

 .و سرم رو تکون دادم که از کنارم بلند شد ختیگونم ر ی رو
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عنوان  _ نم  هیبه  قضاوتت  کس  ی ول  کنمیدوست  عنوان  که    یبه 

 .فکر کنم  دیدوست داره باهات باشه با

 رونیب   ی رو تکون دادم که از اتاق رفت و نفس من به سخت  سرم

قلب خودم درد گرفته بود،    یزهرا باز کردم ول  ی اومد، من راه رو برا

 ...من باشه  یبه نجس  ینبود که با کس نیا یحق سام

که ساک نزده، باکره   رمردایپ  ی ه باشه الاقل براک  ی ز یهم هرچ  زهرا

 !پوئن مثبت هی نیهم هست، ا

  ن یی زدم، از پله ها پا  رونیبا خودم کنار اومدم و از اتاق ب  باالخره

باال   ی شونه ا  دن،یو زهرا رو در حال حرف زدن د  یرفتم که سام

 دم یکه فهم  ی که داشت با سپهر و اون پسر  شیای انداختم و کنار ن

 .کردی صحبت م  هیاسمش عل

 :بود گفت  ماهیبا ما متفاوت بود و فر فتشیکه ش ی دختر

 جنگل؟  میبر دیا هیپا_

 :از ظرف مقابلم برداشتم و با تعجب گفتم یب یس

 االن؟ _
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پ  دیخند رو و  خ  ی ا  که چشمم  گذاشت  و   ی پاها  ی   رهیپا  لخت 

 یبه عل   یمیداد و نگاه مال  هیجذاب، به مبل تک  یصافش شد،لعنت 

 ،یو عل  ماهیفر  م،ی جا زوج داشت  نی انداخت که ابروم باال رفت، پس ا

 .ییو در آخر...من و تنها یزهرا و سامو سپهر،  شیاین

رو   ن یجذاب تره و من ا  شهیهم  ییمن جذاب تر بود، اصال تنها  زوج

 .کامال قبول دارم

 .گذرهی ...خوش مم یاونجا چادر بزن میناهار بر ی نه، فردا برا_

  نی بدون ا  ی کنارم نشست ول  یتکون دادم که سام  ی سر  تفاوتی ب

 :که بهم توجه کنه گفت 

  بچه ها؟ می کن کاریخب فردا چ_

به مشکل    یبا کس  یبلند شدم، من وقترو جمع کردم و    صورتم

ناخودآگاه   م،یشیاز هم دور م   میکه دار  کردمی حس م  ای  خوردمی برم

 .رفتار اصال دست خودم نبود نیو ا گرفتمیازش فاصله م

 .گرفتم غذا بپزم میآشپزخونه شدم و تصم  وارد

 درست کنم براتون؟ یشام چ_
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 :گفتم ی بلند ی رو باز کردم و بعد با صدا نتی کاب

 د؟ی خوری م ایالزان_

پس کجا رفته   دم،یلب برچ  دم،یرو ند  یکس  یرو برگردوندم ول  روم

بود اومد...اونقدر    ریکه ز  ی خنده هاشون از اتاق باز  ی بودن؟ صدا

طرف   هیرفتنشون نشدم و از    ی فکر فرو رفته بودم که متوجه    ی تو

 .ن...خب مهم نبودمن نشد ی اونا هم متوجه 

شراب    یالسیهمراه با گ  کهیت  هیخودم    ی رو درست کردم، برا  ایالزان

نشستم و مشغول خوردن    زیو پشت م  ختمیکه اورده بودم ر  یاز اون

 .شدم

نم  رایگ  شرابش شادونمینبود،  ول  دی !  بود    ی زیچ  هیمن    یهم 

مشروب   شهیاون ش  دیجدام کنه، شا  ایدن  نیکه کال از ا  خواستمی م

 .خوب باشه

ها بود درش اوردم   یدنیکه مخصوص نوش  یکیکوچ  خچالی  یتو  از

رو بلند کردم و بوش   السیگ  ختم،یر   کمیو درش رو باز کردم و  

 .رفت  یاه یکردم که چشم هام س
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  ه ینشستم و بق  زی مهم نبود، دوباره سر م   یول  داد،یم   ی بد  ی بو  واقعا

که از تلخ و بدمزه   غذام رو خوردم و آخرش مشروب رو مزه کردم  ی 

 .بودنش صورتم فشرده شد

 ؟ ی خوریم ی دار یچ_

 :برگردوندم و گفتم  شیایرو به سمت ن  روم

 .مشروب بدمزه کمیو  ایالزان_

 .ناسیمشروب از بهتر نیتازه ا ؟ی خوری م ییحاال چرا تنها_

  د،یو سر کش  ختی ر   وانیل  ی خودش تو   ی رو برداشت و برا  ی بطر

هم رفت و چشماش به اشک نشست که   ی تو  شی صورتش از تلخ

 .زدم ی شخندین

 دختر؟ یسر بکش ی مگه مجبور_

 .ختیو دوباره ر دیخند

 ؟یدونست یم شه،ی کمتر م شیتلخ  ، یاگه سر بکش_

  ی عیبار واکنشش طب  نیا  یول  دیتکون دادم که دوباره سر کش   سر

ر دوباره  منم  بود،  فر  ختمیتر  کنارمون    ماهیو خوردم،  و  اومد  هم 
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که کنار   یینشست و اون هم مشغول خوردن شد، مونده بود زهرا

 شونیکاش تو همون اتاق باز  خورد،ینشسته بود و تکون نم  یسام

 .هم اومدن یشپهر و عل موندن،یم

کم کم    ومدن،ین   یزهرا و سام  یول  میمشروب خورد  م،یخورد   ایزانال 

م فشار  بهم  ا  وند،یداشت  خواست   نی اصال  دلم  و  بود  من  بکارت 

 .به مست بودنم نداشت  یدادمش به اونا چه؟ اصال هم ربط 

 بود؟ یعمرتون چ یسوت نیبچه ها، بدتر_

 می زندگ  یعنینداشتم،    یفکر کردم که من سوت  نیو به ا  دمیخند

 .نداشتم یسوت  نیبدتر شیایبود که به قول ن  ی اونقدر جد

 .دهنم رو قورت دادم  ی و من مشروب تو   دیها سمت من چرخ  نگاه 

لحظه است که مثل منگال مشروب رو    نیمن هم  یسوت  نیبدتر_

 .م یداشت یکه همه چ یبدون مزه خوردم درحال

 .انداختم نییو من سر پا دنیحرفم همه خند نیا با



 

296 

کردم و بلند شدم تا   یبودم، از همشون معذرت خواه  جی گ  یلیخ

کنترلمو حفظ  یکنم، تلو تلو خوردم ول  هیبرم به اتاقم و اون جا گر

 .کردم

ول  از باال رفتم  نرده ها  با کمک  ل  نیاخر  ی رو  ی پله ها  پام   زی پله 

 .وفتادمیکه با گرفتن نرده ن  وفتمیبود ب کیخورد و نزد 

 ؟یعسل خوب_

و روبه بهش    دمیخند  ومد،یپله ها م  نییبود که از پا  یسام  ی صدا

 :گفتم 

 ...جفتت که من  نیتو مهمه؟ تو برو بش ی مگه برا_

 .گذاشتم نمیس ی رو رو انگشتم

شرا_ مح  طیخودم  برات  باهاشو  تو  ایبودن   تونیعروس  ی کردم، 

 .د یدعوتم کن

 .وارفتش به اتاقم رفتم ی  افهی توجه به ق بدون
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انداختم و درش    راهنمیپ  ریو دست ز  دمیرو محکم به هم کوب   در

بعدش شلوار   دم،ی کش   یقیتنگ رو دراودم و نفس عم  نیاوردم، سوت

 .نفس بکشم  تونستمیرو دراودم و حاال م

 در رو باز کنم؟  شهیعسل،م_

 :و گفتم دمی بود، خند  یسام

 .چون لختم، برو خونتون، بدو رینه خ_

 .و چشم هام رو بستم دمیتخت خواب ی رو

شد  با مزه    ی د یسردرد  دهنم  کردم،  باز  و    دادیم  ی گند  ی چشم 

تخت   ی رفت، از رو  ج ینشستم که سرم گ   ارم،یدوست داشتم باال ب

دستشو به  رو  خوردم  زور  به  و  شدم  آب  ییبلند  و  به    یرسوندم 

 .سروصورتم زدم، سرم رو باال اوردم و به خودم زل زدم

سرخ و تازه اون   ی خشک شده و چشم ها   ی آشفته، لب ها  ی موها

 .که لختم دمی موقع فهم

  یی در اومد، از دستشو  ی بود، صدا  یچه وضع  یکردم، لعنت  ی ا  ناله

 :رفتم و گفتم رونیب
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 ه؟ یک_

 .منم عسل_

به سر    ی بلند کردم و تنم کردم، لعنت  نیبود، بلوزم رو از زم  شیاین

 :دردم فرستادم و گفتم 

 !تو ا یب_

ابروهاش باال   دنمیآماده و حاضر داخل شد، با د   شی ایباز شد و ن  در

 :رفت و با بهت گفت

جنبه    ی لعنت_ خور  ی اصال  ب ایندار  ی مشرول  چچارهی!  نگا  به    ی! 

 .حالت اومده

 :اومد و منو سمت حموم هل داد و گفتنزدم که به سمتم  یحرف

دوش کوتاه   هیجنگل، اول    میبر  میخوایزودباش، اماده شو که م _

 .ا یو ب ریبگ

ب  با و  نق  و فقط خ  یحال ینق  ز  یلیوارد حموم شدم  آب   ریکوتاه 

 .رفتم رونیبعد لز حموم ب ستادم،یا

 :بغل لباس به سمتم پرت کرد و با تحکم گفت هی شیاین
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 .بپوش_

تن  ی گفتم و جلو  ی ا  باشه رو دراوردم که    میچشم خودش حوله 

 .دمی چشم هاش گرد شد و روش رو برگردوند که پوش

 .ی تموم کرد ا،یح یب_

 .آره_

 شیارا   کمیمهلت نداد    یو حت  دی کش  رونیرو گرفت و منو ب   دستم

قکنم  و  ی   افهی.با همون  و  رفتمسخره  هم، کم کم    شی پ  میارفته 

د  وفتادیم  ادمیداشت   حرفا  شبیکه  رو   ییچه  ازم  زهرا  زدم، 

 .لب فشرد، شونه باال انداختم، خب به درک یبرگردوند و سام 

 حالتون خوبه؟_

 .زدم ی رو سپهر گفت که لبخند نیا

 .ی آره، مرس_

 :اومدم و گفت رونیاز ب یرو تکون داد که عل سرش

 .میرفتن آمادست، بر ی برا زیخب همه چ_
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 ی حرکت کردم که آرنجم گرفته شد و بعد دم گوشم صدا  دنبالشون

 .د یچیپ  یسام

 که؟ یدون یم  م،یمفصل صحبت کن  گهیباهم د دیما با_

از م   آرنجم و جلوترش حرکت کردم، اون   دمی دستش کش  ونیرو 

من حرف هام رو بهش زده بودم و حاال نوبت اون   زد،یحرف م  دیبا

 .نداره ایا بکارت نداشتن من مشکل داره بود که بگه ب

 ی رو گذاشتن، من نگاه  لیو وسا  ستادنیا  شیقسمت  هیجنگل،    ی تو

  ی اصال حوصله نداشتم و از خستگ   دم، یبه اطراف انداختم و لب برچ

هم، سر تکون دادم و  ی رو رفتیم یچشم هام ه  یو خواب آلودگ

تک  نیزم  ی رو درخت  به  و  بق  هینشستم  به  و  داشتن    هیدادم  که 

 کردن ی م  یسع  ی سپهر و عل  ،نگاه کردم  کردنی رو آماده م  لیوسا

با وسا بود،    لیچادر رو نصب کنن و زهرا در حال ور رفتن  ناهار 

ن  ماهیفر کجا   دونستمینم  یو سام  نداختنیرو م  راندازیز  شیایو 

 .رفته

 .بخند عسل _
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 .گرفت و بلند شد یسلف هی  شیایزدم که ن  یحال یب  لبخند

 .گه اول صبحه هیشب  افمیق_

 .به بازوم زد یو مشت دیخند

 .شد یهم عکس خوشکل ی لیخفه شو، خ_

سام   یو حرف  دمیخند که  ن   ینزدم  نشست،  که   شیایکنارم  رفت 

 .پام نشست ی رو یدست سام 

 که ازت دور شم و برم با زهرا ی تو اون حرفارو زد_

 .نداشت ی ا دهیفا گهی فرار کردم د دم،ی نفس کش کالفه

و تو زهرارو    ی ری بگ   میرو بهت گفتم که خودت تصم  قتیمن حق_

 .ی انتخاب کرد

 :هاش گرد شد و گفت چشم

بود    نیحرف زدنم باهاش ا  لیزهرارو انتخاب کردم؟ دل  ی من ک_

و    ی خودت بود  یجز من و تو، تو که تو   شناختیرو نم  یکه کس

 ..زدمیباهاش حرف م  دیمن با
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 .صورتم کنار زدم  ی رو از رو موهام

 .بود یمیصم  ی ادیحرف؟ حرف زدنتون ز_

 .رو گرفت  دستم

 .من نه یول کردی رفتار م یمیاون صم_

 .باال انداختم ی ا شونه

 .ی ازم دور شد ییهویتو _

 .انداخت نییرو پا سرش

دور  _ ممن  فکر  داشتم  فقط  دور شد  یول  کردم،ینشدم    ، ی شما 

برم  خواستمی م  ، ی ومدینم  شمیپ رو  بزنم   ی گردوندی باهات حرف 

 ...و

چون فکر   کردمیم  ی من ازش دور   گفت،ی رو راست م  نیآره ا  خب

باهام حرف بزنه چون بهش گفتم که    گهیدوست نداره د  کردمی م

 .ستم یدختر ن

موضوع _ اون  تع  یبا  برام  که  که...حق   ی کرد  فی رهم   قتش یبگم 

 یتو خونواده ا   یعن ی  ستن،یخودمم دختر ن  یندارم، خواهرا  یمشکل
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منم مهم    ی و برا  ستیبراشون مهم ن  زایجور چ  نیبزرگ شدم که ا

 .یفقط با خودم باش  ی که قول بد یتا وقت ستین

 .دمیکش رونیدستش ب   ریبهش رفتم و دستم رو از ز ی غره ا چشم

 که من فقط با تو باشم؟   ی درخواست دادمگه تو به من  _

به خودم زحمت بدم؟ تو منو    دیقبول شدست چرا با  دونم یم   یوقت_

 .خوامتیمنم م  ی خوا ی م

 دمیخند  کرد،ی باال انداختم، با اعتماد به نفس فراوان نگاهم م  ییابرو

که    دینگاهم چرخ  د،یدوتا انگشتش گرفت و کش  ن یکه گونک رو ب 

داشت    ی رو افتاد،  مزهرا   تونستمینم  گهید  یول  کردی نگاهمون 

 .خواستیاون رو نم یکنم...سام ی براش کار

 .برام اریب  خارویعسل، س_

دراوردم و به دست   خیحاضر کرده بود، س  ماهیکه فر  ی سبد  ی تو  از

 دایزد که من نگاه چرخوندم تا زهرارو پ  خ یدادم، مرغ هارو س  ی سام

با م  دیکنم،  بود،    زدم،یباهاش حرف  من  دوست  اون  هر حال  در 

رو د  کهیت  هی  ی نشسته  دور    دمشیسنگ  محکم  رو  چادرش  که 
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دادم تکون  سر  کالفه  بود،  گرفته  هم    ی تو  یحت  ،خودش  جنگل 

من    ینگاه گرفت ول  دنم یبه طرفش رفتم که با د  شد، ینم  الشیخیب

 :نشستم و گفتم ششیپ

 ؟یخوب_

و   دیاون دستش رو کش  یرو نداد که دستش رو گرفتم ول  جوابم

 .حواله ام کرد که لب هام رو به هم فشار دادم یظیاخم غل

سمتت   ادیازم زده بشه و ب  ی کردم سام  ی زهرا، گوش بده، من کار_

 .یدونیخب، خودت بهتر م یول

و چادرش   به برگشت  به طرفم   طرفم  رو  انگشتش  و  کرد  ول  رو 

 .گرفت

منو دوست نداشت   یکه سام ی بهم پز بد ی حاال تو اومد یکه چ_

  یحرفات اصال برا   نیا  ی تو بود؟ فکر کرد  سیدائم ک..ص ل  یول

  دارن؟ یتیمن اهم

 .تر شد ظیهام غل اخم
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مگه    ادیاز تو خوشش نم  یحرف دهنت رو بفهم، به من چه وقت_

 ه؟ یزور

  ی گردی کنار تا اونم منو بخواد! مثل جنده ها م  راهم بروتو از سر  _

 ...معلومه دلش هواتو

گرفت    یحرفش دستمو بلند کردم که بکوبم تو صورتش ول  نیا  با

 :گفت تی دستمو و فشارش داد و با عصبان 

 نه یسک و س  هی  شکونمش، یمن هرز نره عسل که م  ی دستت رو_

 ی فکر کرد  ،یرو جذب کن  هیبق   یتونیم  ی فکر کرد  رونیب   ی ندازیم

 تونم؟ی من نم

بلند    ی پوزخند زدم، زهرا به شدت حسود و نفهم بود، از کنارش 

 :شدم و گفتم

ا  ریدهنت رو گل بگ_ از خا  ییتو  نیزهرا،  اون   نیا  ی ها  هیکه  و 

 .نخواستت یرو باز کردم ول ریمن برات مس ،یزونیآو

 .ستمیچون جنده ن _

 :دمشدم و انگشتم رو مقابلش تکون دا خم
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م  ینیهم_ بهش  تو  یگی که  از  دار   ییجنده  رو  هزارتا  صد   ی که 

 .شرف داره

  ده یفا  چیبچه ها برگشتم، حرف زدن ه  ش یفاصله گرفتم و پ   ازش

 .نداشت ی ا

 می بود، برگشت  یکه هوا بارون  نیا  لی و بعد به دل  میرو خورد  ناهارمون

به خودم دادم، االن خواب   یمبل نشستم و کش و قوس  ی رو   ال،یو

هم کنارم نشستن و سپهر رفت    ماهیو فر  شیایو ن  ی سام   د،یچسبیم

 :با حسرت گفت شیاین  ورد،یم لویهم وسا یحموم، عل

 .میشد، دوست داشتم بازم بمون  یشد هوا بارون فیح_

 !آره واقعا_

شد و صورتش پر از   رهیبه پشت سرم خ  شیای تکون دادم که ن  سر

 ...دنیکردم و به عقب برگشتم که با د یبهت شد، اخم

که با بلوز و شلوار تنگ بود و موهاش هم آزاد بودن   یدر حال  زهرا

 ی پشت چشم  شمون،یپ  دیرس  یوقت   ومد،یم  نییداشت از پله ها پا
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که باسنش رو   یپسرا و ما درحال   ی نازک کرد و در برابر نگاه همه  

 ...اطیرفت تو ح چرخوندی م

زل زدم که اون هم بهم نگاه کرد،   شیایرو چرخوندم و به ن  سرم

تنها    دم،یخند  گهیباهم د  هویو بعد    میکردی همو نگاه م   رهیخ  رهیخ

نم  یکس سام  ی عل  دیخندی که  من    یول  دیخند  کمیهم    ی بود، 

 ...درحال غش کردن بودم

تو  یکس من  ی که  به  جلو  یجنگل  گشاد   نیا   ی که  لباس  پسرا 

ها  دمیپوشی م لباس  خودش  و  جنده  که   دهیپوش  یی گفت  بود 

 .تنش هم معلوم بود ی نقطه  نیتر یخصوص

 من، کشف حجاب کرده؟  ی خدا_

فر   نیا خند  دیپرس  ماهیرو  واقعا کشف   د،یو  بودم،  موافق  باهاش 

که ممکن بود   ی بد! اون قدر   یلیخ   یلید اون هم خحجاب کرده بو

 !هیبکنن، که آدم متظاهر ی بد ی االن همه درموردش فکر ها

 .بود  زیتعجب برانگ_

 .انداختم و جواب دادم یبه سام ی نگاه
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 که؟ یمتوجه ب،ی گذاشتن تو بود ب ریتحت تاث ی برا_

  ی من  نی که ب  نیاز ا  د،یانداخت و کالفه نفس کش  نییرو پا   سرش

 شدی محسوب م  قشیرف ییجورا هیکه   ییکه دوسش داشت و زهرا

خوب به  من  که  بود  معذب  و  ناراحت  بود  گرفته  درکش    یقرار 

 .کردمی م

ن_ کن  ستیالزم  فکر  برم  ،یبهش  چ  میگردیفردا  همه  بعد    ز یو 

 .که بود  شهیم ی همونطو

شونم گذاشت و چشم هاش رو بست که دستم رو    ی رو رو  سرش

 .موهاش گذاشتم  ی بلند کردم و رو

 ؟یبغلم بخواب  شهیم_

ازش فاصله گرفتم که دستم رو گرفت و بلندم کرد، منو به    شوکه

 .سمت اتاقش برد 

سکس   ی زود  نیو استرس داشتم، به هم  دیکوب یدهنم م  ی تو  قلبم

 خواست؟ ی م

 .کنم فقط بغل کردن سادست ی کار ستینلرز، قرار ن_
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 د، یو منم کنار خودش کش  دیتخت دراز کش  ی تکون دادم که رو  سر

 .چسبوند  نشی و سرم رو به س دیچیدست هاش رو دورم پ

 ی ول  رمیدست بزنه تا فاصله بگ   شییجا  هیبود که به    نیمنتظر ا  تنم

 .خورده بودن چیکه دست هاش دورم پ ی! درحالدیاون فقط خواب

 ت برد؟ ...خوابی سام_

پا  ریز  نش یس  ی   قفسه باال  رو   ی و صدا  شدیم   نییگوشم  قلبش 

 .حصار دستاش در حال شل شدن بود دم،یشندیم

 یزیچ  هی  یاز بغلش برم ول  تونستمی بود که م  ده یرس  ییبه جا  بایتقر

 .دمی شد و به جاش چشم هام رو بستم و خواب  نیمانع ا

  نییرو درحال پا  یچشم باز کردم که سام  یحس تکون خوردن  با

 دنیهمون موقع روش رو برگردوند و با د  دم،یتخت د  ی رفتن از رو

 :بازم گفت ی چشم ها

 زم؟یعز یخوب_

ام رو نوازش کرد، آروم خم شد روم که چشم تکون دادم که گونه  سر

 .زدم ی ام نشست که لبخندگونه ی هام رو بستم و بوسه اش رو
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 .رونیب  میبلند شو اماده شو که بر_

 :به خودم دادم و گفتم ی و قوس کش

 ست؟ی بارون ن  رونیب_

 .نه_

 ش،یو بعد از آرا   دم یلباس پوش  رون،یگفتم که از اتاق رفت ب  ی اباشه 

اومد و   رونیزدم که همون موقع زهرا هم از اتاقش ب   رونیاز اتاق ب

  ی و ساپورت مشک  دیکوتاه سف   ی دهنم باز موند، مانتو  پش یت  دنیبا د

 .موهاش بود ی که شل رو ی همراه با کفش پاشنه بلند و شال 

کرده بود و    شیارا  انهیناش  یلیاما خندم گرفت، خ  افش یق   دنید  با

کفش    ی پاشنه    ی که صدا   رفتم  نییاز پله ها پا  ومد،یاصال بهش نم

 .بهش ندادم  یتیاهم یول دم یهاش رو پشت سرم شن

 خوب شدم عسل؟_

 :که خودش بشنوه گفتم ی زدم و آروم جور  ی پوزخند

 .خوشکل ی جنده   هیآره، _
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شونم    ی دستش رو  دم،یو خند  دمیرو شن   شیحرص  دنیکش  نفس

 :بهش داد، کنارم قرار گرفت و دم گوشم گفت  ی نشست و فشار

 ؟ ی بالرو سر من اورد نیتو ا_

 .به سرتاپاش انداختم ی نگاه م،یستادیپله ها ا نییپا

بود که به خاطر    فینکردم، تو اعتقاداتت اون قدر ضع  ی من کار_

و اصال برات مهم هم نبود، انگار از چادر   ی پسر روشون پا گذاشت  هی

وس  عنوان  زن   ی برا  ی ا  لهیبه  م   یمخ   نیهمچ  ای  ی کردی استفاده 

  ی لیخ  نیدور و خب ا  شیانداخت  ده یکار نم  ی دید  ی که وقت  ی زیچ

 .ی هست یآدم نیبده که تو همچ

رو مشت کرد، از کنارش گذشتم و به سمت سالن رفتم،    دستاش

بلند سالم   ی دخترا نبودن، با صدا  یمبل نشسته بودن ول  ی پسرا رو 

 .نشستم یسام شیکردم و پ

 :رو دور کمرم حلقه کرد که گفت  دستش

 م؟ ی...کجا قراره بردیسالم، چطور_

 :گرفت و گفت  شیچشم از گوش سپهر
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 .بازار میسر بر هیاحتماال _

بازار رو دوست داشتم، کم کم دخترا   دم،یهام رو به هم کوب  دست

 شدن یزهرا شوکه م  دنیهرکدومشون با د  قایهم آماده اومدن و دق

درستش   کمیاتاق و    ی داد برن تو  شنهادیبهش پ  ماهی که فر  یدر حال

 .ردش کرد یادب یاون با ب  یکنه ول

ودم  هلم داد و اگه خ  یکه کس  نمیخواستم جلو بش  یسام  نیماش  تو

نگاهم رو باال اوردم که   شدم،یم  ی کی  نیبا زم  کردمی رو کنترل نم

و   دمییهم سا  ی متوجه شدم زهرا جلو نشسته، دندون هام رو رو 

سام  موقع  همون  نشستم.  د  یعقب  با  و  به   دنمونیاومد  متعجب 

البته    د،یو ابرو درهم کش  دیعقب برگشت که من رو اخم کرده د

اگر   شد، ینم  ی اصال عصب  یچون سام   گه ینم  ی زیکه چ   دونستمیم

 .دادینشون نم  یواکنش خاص شدیهم م

 دوست دخترم باشه؟  ی جلو جا یکنی فکر نم_

به آسمون   نیروز اومدم نشستم جلو، زم  هیحاال من    کنهی نم  یفرق_

 .که ومد ین
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جلو    هینگه،    ی زیچ  گهیگذاشتم تا د  یسام  ی شونه  ی رو رو  دستم

خ م  یلینشستن  زهرا  کاش  فقط  نبود،  مهم  ا  دیفهمیهم    ن یبا 

که    یفردا وقت  دیو شا  دهیکاراش داره رفاقتمون رو هم از دست م 

 .نباشه نمونی ب ی زیچ م،ی برگشت

دوختم و لبخند زدم، عاشق شمال بودم و آرزوم    ابونایرو به خ  نگاهم

که هروقت دلم گرفت    ال،یو  هیداشته باشم با    نیماش  هیبود که    نیا

  ح یتوض  یکه مجبور باشم به کس  ن یبدون ا  نجا،یا  امیسوارش بشم و ب

هم نداشتم.لب به هم فشردم که   نامهیگواه   یکه حت  فیح  یبدم ول

به صورتم   ی شدم که باد سرد  ادهیداشت، پ   ه رو نگ  نیماش   یسام

 ادهیو پ  ستادنیخورد و منو به وجد اورد، بچه ها پشت سرمون ا

 .شدن

 .افتاد که جلوم بود یبه پاساژ بزرگ نگاهم 

 ...ونیآقا بیکردن ج یخال ی جنگ ماست برا نیخانوما...ا_

 :پشت کلش رو خاروند و گفت  یحرف رو که زد، عل نیا ماهیفر
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 ی کافه ا  میبر  ونیآقا  ما   د یکن  دیخر  دیشما بر  هینظرتون چ  گمی م_

 م؟ ین یمنتظرتون بش ی زیچ

با آرنج زد تو شکمش، وارد    ماهیحرفش خندم گرفت که فر  نیا  با

شد ول  یقشنگ  ی زهای چ  م،یپاساژ  بخرم  داشتم  دوست    یداشت، 

سام  دونستمی م نم  یکه  ج   دادی اجازه  تو  منم   بمیدست  و  کنم 

 .دوست نداشتم اون خرج کنه

 ؟ ی خرینم ی زیچرا چ_

 :گرفتم و گفتم  یخوشکل یل ی رو به زور از مانتو نگاهم 

 .ومد یخوشم ن  ی زیاخه از چ_

  ی کیفردا با    شدی رو تکون داد که دوباره به مانتو نگاه کردم، م  سرش

 و بخرمش؟ امیاز دخترا ب

 .دمش  دهیفکرا بودم که به سمت مغاذه کش نیهم تو

 ؟ یبخر ی خوایم  ی زیچ ،ی سام_

نداد و در   یچون که مغاذه زنونه بود، جواب  دمیرو با تعجب پرس  نیا

 :رو باز کرد و رو به فروشنده گفت 
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  !لطفا  دیرو بهم بد  یل ی اون مانتو_

 .لبم گذاشت ی بگم که انگشتش رو رو ی زیچ خواستم

 .خرمشی م  ینگاه کن هیدوثان شتری ب ی زیبه هرچ_

تو  با داد  هلم  که  زدم  زل  بهش  از    ی تعجب  رو  مانتو  پرو،  اتاق 

 .بغلم ی فروشنده گرفت و پرت کرد تو

 :رو بست و از پشت در گفت  در

 .هی تنت چه شکل ی تو  نمی بپوش بب_

پوش  مانتوم  و  دراوردم  نگاه   ی قد   نهییآ  ی تو  دمش، یرو  خودم  به 

 .اومد  یسام ی به در خورد و بعد صدا ی تقه ا ومد،یکردم، بهم م

 نم؟یبب   ی دیپوش_

 .آره_

سر تکون   نیو با تحس  دیزدم که نگاهش روم چرخ  رونیاتاق ب  از

 :داد و گفت

 .ادیبهت م _
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 رون یو رفتم ب   دمیخودم رو پوش  ی رو بست که درش اوردم،مانتو   در

به سمتش    خره،یرو م  ادی که به مانتو م  ی داره شال و شلوار  دمیکه د

 .رفتم و آرنجش رو گرفتم

 .خوامیمن نم ؟یکنی کار م یچ ی سام_

  یرو هم خودش تو  کشیو پالست  دیبهم کرد و همه رو خر  یاخم

دستش دستمو گرفت و منو دنبال خودش   یکیدست گرفت، با اون  

 .دیکش

نزن، من دوست دارم که برات بخرم بعد تو به من   ودخی حرف ب_

 .یگیدروغ م

 :رو گرفتم و گفتم  بازوش

  غتیت  خوامی م  ی اول رابطمون فکر کن  نینه فقط دوست ندارم هم_

 .ی زیچ ایبزنم 

کرد و   کیدور کمرم حلقه شد و سرش رو به گوشم نزد  دستش

 :آروم گفت

 .جوجه کنم ینم ی فکر نیهمچ_
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چشمم به کفش    م،یرو دوباره گرفت و دنبال بچه ها راه افتاد  دستم

بلند صدف  کشوند،    یرنگ   یپاشنه  مغاذش  به سمت  منو  که  افتاد 

 :چشم گرد کردم و گفتم 

 .ادیفقط نگاش کردم ازش خوشم نم_

 .بهم انداخت  ینی سنگ نگاه 

 عسل؟ ی دیخوشت اومده، فهم یاز چ  یگیبهم م _

منم    خواست،ی ال که خودش محا  م،یتکون دادم که حرکت کرد  سر

کفش   هیچشمم    دم،یخری م  راهنیجبران هم براش پ  ی برا  گفتمی م

 .اسپورت رو گرفت

 .می ن یاونو بب میبر_

 .میگفت و با هم به سمت مغاذش رفت ی ا باشه

 پات چنده؟ زیسا_

رو  زمیسا گفت،  فروشنده  به  اون  و  گفتم  کوچولو    یصندل  ی رو 

 .و بپوشمش اره ینشستم تا برام کفش رو ب

 !داخل رهی نم  یتنگه سام_
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 .دمیگفتم و لب گز  یچ  دمیشد که فهم  یشیحرفم نگاهش آت  نیا  با

 !کفش تنگه_

 :گفت   یعصبان ی به فروشنده با صدا رو

 .بزرگ تر زیسا هی_

تو  اخم ا  ی هاش همچنان  به  بود و من  که    دمیرس  جهینت   نیهم 

 .من داشت ی برا ی ادی ز ی ها تیدودمح یبودن با سام

 ...کوتاه بخرم یلیکه اجازه نداد شلوار خ نیا مثل

 ...من ی برا ییجورا  هی نیا خب

نداده بود، که   تی بهم اهم  یکس  چیه  می کل زندگ  یبود! تو  خوب

ا  خورم،ی م  یچ  ای  پوشم ی م  یچ که    ی سام  ی ها  ت یحساس  نیو 

 .بودن نیریباشه ش ه یجور فرمالت کی  دمیاحتمال م

 ؟ یکنی فکر م یبه چ_

با شلوار کوتاه    یول  ی که تو با دختر نبودنم خوب کنار اومد  نیبه ا_

 !نه دنمیپوش
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 :و گفت  دیخند

 تونم ینم  نینبودم بنابرا  تیزندگ  ی بود که تو  یچون اون مال موقع_

 ی تو  خوامی م  تمیاالن که تو زندگ  یداشته باشم ول  یتوش دخالت

 .دخالت کنم  یهمه چ

 یی و دستم رو دور بازوش حلقه کردم که نگاهم به زهرا  دمیخند

داشت   یدستش بود،مگه چ  کی تا پالست   شیش  ک ی خورد که نزد

  ی لیبازار و اون خ  میبود که باهم بر  ومدهین   شیتا حاال پ  د؟یخریم

 ..کنه دیخر

و    میگذاشت   نیماش  ی تو  دهارویخر  م،یزد  رونیاز پاساژ ب  د،یخر  بعد

 .م یکه همون دور و ورا بود رفت یبعد به سمت رستوران

زهرا هم باز   ی در رو برام باز کرد که رفتم داخل و در رو برا  یسام

 :نازک کرد و گفت یزهرا پشت چشم یگذاشت ول

 .و باز کنم من خودم بلدم درهام یممنون ول_

و قهقهه بزنم و بهش    نمیحرفش دوست داشتم همون جا بش  نیا  با

 ی کن که نشناستت، دستم رو جلو  ی باز  یکس  ی برا  لمارویف  نیبگم ا
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بهم رفت    ی ادامه دادم که چشم غره ا  دنیو به خنددهنم گذاشتم  

ب  یول ن  شتریخندم  نگاهم کرد، اصال دوست   یسوال  ش یایشد که 

رو    نیا  ی کاراش اجازه    یبه دوستم بخندم ول  هی بق   ش ینداشتم پ 

 .دادیبهم نم

 .ی اشهیش واریخوبه، کنار د زهیاون م_

م  به برام عقب کش  ی صندل  یو سام   م یرفت  زیطرف همون    د، ی رو 

 :که گفت دیزهرا هم عقب کش  ی بهم زد و برا یچشمک

 ....اما من بلدم یمرس_

 .رو قطع کردم و ادامه دادم حرفش

 ؟یهات رو عقب بکش یصندل _

 .قا یدق_

  با یرو نگاه کردم، همه جا تقر  رونیب  شهیرو چرخوندم و از ش  سرم

 ..ترسوندیآدم رو م کم یبود و  کیتار

 ؟ ی خوری م یچ_
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باز کردم که چشمم رو   یبه سام  ینگاه بعد منو رو   یانداختم و 

 !شد، البته که زرشک پلو  خیزرشک پلو س

 .زرشک پلو_

 .ی هنوزم دوسش دار_

ها هم مثل من سفارش   ی لبخند بچه  که  دادم  تکون  و سر  زدم 

نگاهش کردم، من    س یسفارش داد،پوکر ف  ایدادن اال زهرا که الزان

 ده؟؟یجا سفارش م  نید ادرست کردم و نخورد بع  ایخونه الزان  ی تو

نگفتم، بعد ربع ساعت غذاهامونو اوردن و مشغول خوردن   ی زیچ

 .میشد

 .هم بهتره   ماهیغذا واقعا خوش مزس، از دست پخت فر نیا_

غره  ماهیفر عل  ی اچشم  عل   یبه  که  رو   یرفت  گونش  و  شد  خم 

 .نگفت  ی ز یزد و چ ی لبخند ماهیفر د،یبوس

 ه؟یطورخانم چ  شیایسپهر داداش، دستپخت ن _

زد و سپهر ناله کرد و   ی شخندین   شیایکه ن   دیپرس  یرو سام  نیا

 :گفت 
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 ه؟یدست پخت من چطور یبهتره بپرس پزم،ی واال غذا رو من م_

 :د یپرس  یبار سپهر از سام نیکه ا دمیحرفش هممون خند نیا با

 ه؟یعسل دست پختش چطور_

سام   ی نگاه رو   ی به  من  پخت  دست  تاحالت  اون  خب  انداختم، 

 ...نخورده بود که بخواد بگه و

 .خوش مزس یل یخ ه،یعال_

 گفت؟ی داشت دروغ م د،یباال پر ابروم

و    میگذاشت   نیماش  ی تو  دهارویخر  م،یزد  رونیاز پاساژ ب  د،یخر  بعد

 .م یکه همون دور و ورا بود رفت یبعد به سمت رستوران

زهرا هم باز   ی در رو برام باز کرد که رفتم داخل و در رو برا  یسام

 :نازک کرد و گفت یزهرا پشت چشم یگذاشت ول

 .من خودم بلدم درهامو باز کنم  یممنون ول_

و قهقهه بزنم و بهش    نمیحرفش دوست داشتم همون جا بش  نیا  با

 ی کن که نشناستت، دستم رو جلو  ی باز  یکس  ی برا  لمارویف  نیبگم ا

بهم رفت    ی ادامه دادم که چشم غره ا  دنیو به خنددهنم گذاشتم  
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ب  یول ن  شتریخندم  نگاهم کرد، اصال دوست   یسوال  ش یایشد که 

رو    نیا  ی کاراش اجازه    یبه دوستم بخندم ول  هی بق   ش ینداشتم پ 

 .دادیبهم نم

 .ی اشهیش ارویخوبه، کنار د زهیاون م_

م  به برام عقب کش  ی صندل  یو سام   م یرفت  زیطرف همون    د، ی رو 

 :که گفت دیزهرا هم عقب کش  ی بهم زد و برا یچشمک

 ....اما من بلدم یمرس_

 .رو قطع کردم و ادامه دادم حرفش

 ؟یهات رو عقب بکش یصندل _

 .قا یدق_

  با یرو نگاه کردم، همه جا تقر  رونیب  شهیرو چرخوندم و از ش  سرم

 ..ترسوندیآدم رو م کم یبود و  کیتار

 ؟ ی خوری م یچ_

باز کردم که چشمم رو   یبه سام  ینگاه بعد منو رو   یانداختم و 

 !شد، البته که زرشک پلو  خیزرشک پلو س
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 .زرشک پلو_

 .ی هنوزم دوسش دار_

ها هم مثل من سفارش   ی لبخند بچه  که  دادم  تکون  و سر  زدم 

نگاهش کردم، من    س یسفارش داد،پوکر ف  ای زهرا که الزاندادن اال 

 ده؟؟یجا سفارش م  نیدرست کردم و نخورد بعد ا  ایخونه الزان  ی تو

نگفتم، بعد ربع ساعت غذاهامونو اوردن و مشغول خوردن   ی زیچ

 .میشد

 .هم بهتره   ماهیغذا واقعا خوش مزس، از دست پخت فر نیا_

غره  ماهیفر عل  ی اچشم  عل   یبه  که  رو   یرفت  گونش  و  شد  خم 

 .نگفت  ی ز یزد و چ ی لبخند ماهیفر د،یبوس

 ه؟یخانم چطور  شیایسپهر داداش، دستپخت ن _

زد و سپهر ناله کرد و   ی شخندین   شیایکه ن   دیپرس  یرو سام  نیا

 :گفت 

 ه؟یدست پخت من چطور یبهتره بپرس پزم،ی واال غذا رو من م_

 :د یپرس  یبار سپهر از سام نیکه ا دمیحرفش هممون خند نیا با
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 ه؟یعسل دست پختش چطور_

سام   ی نگاه رو   ی به  من  پخت  دست  تاحالت  اون  خب  انداختم، 

 ...نخورده بود که بخواد بگه و

 .خوش مزس یل یخ ه،یعال_

 گفت؟ی داشت دروغ م د،یباال پر ابروم

 :سمتش خم شدم و آروم دم گوشش گفتم  به

 خوشمزس؟  یگیم ی چطور ،ی تو که دستپخت منو نخورد_

گذاشت و در   می بهم انداخت، دستش رو پشت صندل  یجذاب  نگاه 

 :که لب هاش رو به گوشم چسبونده بود گفت یحال

 .رو خوردم اتیالزان_

از رونم گرفت و به غذا خوردنش   یشگونیباال انداختم که ن  ییابرو

 رونیب   میبر  میگرفت  میکه شام تموم شد، تصم  نیادامه داد، بعد از ا 

بزن قدم  بود  ی ول  می و  اومده  بودم،  ناراحت  ول  میمن    ا یدر  یشمال 

 .می نرفت

 م؟ینرفت  ا یچرا در ،ی سام_
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 :انگشتام قفل کرد و گفت نیهاش رو ب  انگشت

 .خوشکله میریفردا م_

و هرکدوممون اون قدر خسته   می گفتم، به عمارت برگشت  ی ا  باشه

ها سام  یول  م یبخواب  می رفت  می که مستق  میبود پله  رو   یدم  بازوم 

 :به سمتش برگشتم که گفت   د،یکش

 .بغلم بخواب ا یب_

اصال مظلوم   یرو گاز گرفتم که چشم هاش رو مظلوم کرد، ول  لبم

 .نبود

 .دم یقول م خورمتی باور کن نم_

 :و گفتم  دمیخند

 .خوابمی بغلت م  امیبذار لباسامو عوض کنم، بعدش م_

پله ها باال رفتم و به اتاقم رفتم، در رو باز کردم و به سمت کمدم    از

دستم رو داخل کمد گذاشتم، لباس    ی تو   ی ها  کیرفتم و پالست

پا برگشتم  و  کردم  عوض  رو  منتظرم    ن،ییهام  جا  همون  هنوز 

 .از شدب  ششین  دنمیبود، با د ستادهیا
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 .ببند  شتوین_

منو به    د،یرو دور کمرم حلقه کرد و گونم رو محکم بوس  دستش

 :کرد و گفت تیسمت اتاقش هدا

  ی ل یتو بغلت باشه، من خ  ی کیخوبه موقع خواب جا بالشت    یلیخ_

 .دوست دارم

رو    ی رو روم  که  رفت  کمدش  سمت  خودش  و  خوابوندم  تخت 

و کنارم دراز    شمی پ  برگردوندم تا لباساشو عوض کنه، بعدش برگشت

و   دیچسب  نشیو دست هاش رو دورم حلقه کرد، سرم به س  دیکش

 .چشم هام رو بستم

 ؟ی دیعسل خواب_

 .اورد نییباز کردم و سرم رو باال گرفتم که اونم سرش رو پا چشم

 .دارمی نه هنوز ب_

 عسلم؟ می حرف بزن  کمی_

 .دستاش رو شل تر کرد ی دادم که گره  سرتکون

 .قمونهیکه زهرا رف  ی دونیم  گمی م_
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تکون دادم که شروع کرد موهام رو نوازش کردن، چشم هام   سر

 .گرد شد

  ینجوریا  نمونیب  ی که رابطه    شهیچرا؟ خالصه، نم  ی گربه شد_

  م، یکه دوست  هی ادیما مدت ز  م،ی درستش کن  ی جور  هی  دیبمونه با

 ...خب یول  میدید ی درسته که جلب بودن زهرا رو چندبار

چ  دمیفهمیم حل   دیبا  گه،یم  یداره  زهرا  با  رو  مشکالتمون 

سوال نره، منم باهاش موافق    ریتا حرمت و رفاقتمون ز   میکردی م

 .بودم

از دستمون فرار    تونه ینم  نمونهیماشموقع برگشت به تهران، که تو  _

 .که گوش بده  شهی کنه و مجبور م

 .اره منم موافقم _

بود که خوابم   یک   دونم یو من نم  میباهم صحبت کرد  گهید  کمی

 .چشم باز کردم زدیکه صدام م یسام ی برد، صبح با صدا

 .ایکنار در میبر میخوا ی م پاشو _
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رفتم و به سمت اتاق   رونیب   یباز شد و بلند شدم، از اتاق سام  شمین

 .اومد  رونیخواب آلود از اتاقش ب  ش یایخودم رفتم که همون موقع ن

 .وارفتش انداختم ی   افهیبه ق  ی نگاه

 ؟ ی د ینخواب شبید_

 .ی لعنت کنهیآدم بخوابه، سرم درد م ذارهی نه...مگه سپهر م_

 رون یکه فقط شلوارک پاش بود از اتاق ب  یموقع سپهر درحال  همون

 .اومد

 .یآبج ریصبح به خ_

بهش انداخت   ینگاه خنث   شیایرفت، ن  نییرو گفت و از پله ها پا  نیا

 .که من رفتم تو اتاقم

  یباسن قرمز و شلوار سمباد  ریتا ز  کیتون  ستادم،ی در کمدم ا  مقابل

 .و خوب بودن یدراوردم و تنم کردم، راحت یمشک

زدم   رونیرژ از اتاق ب  هیرو هم برداشتم و بعد از زدن    ی مشک  شال

 .ختیو پشمام ر  دمیکه زهرارو د

 ؟ یکنی نگام م ی نطوریچرا ا هیچ_
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 اشیکه تموم برجستگ  یو بلوز کوتاه مشک  دیکوتاه و تنگ سف  شلوار

 .گذاشته بود  شیرو به نما

 ؟ی دیلباس پوش  ی جور  نیچرا ا_

 داره؟ یبه تو ربط _

  ی نبودن ول   بیعج   یلیرو گفت و از کنارم رد شد، لباساش خ  نیا

 .بودن ب یعج یلیخ یلیمثل زهرا، خ ی دختر ی برا

  ز یرفتم، وارد آشپزخونه شدم و کنار بچه ها پشت م  نییپله ها پا  از

 .نشستم

 .ر یصبح به خ_

شکالت و نون تست رو به سمتم هل داد که    یدادن و سام  جوابمو

 .بهش زدم ی لبخند

 .ی مرس_

وسا  بعد دخترا  ما  کرد  لیصبحونه  آماده  رو  آقا  میناهار  به    ونیو 

 .آماده کردن ونیدرخواست ماها قل

 ؟یکشیم  ونیعسل قل_
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 .رو دادم  شیایجواب ن بستمی رو م نتیکه در کاب یدرحال

دوست   و مشروب، اونارو  گاری از س  شتریدوست دارم، ب   یلیآره خ_

 .ندارم

 یدوست داشت  ؟یو اون هم شب همه اش رو خورد  ی دوست ندار_

 ؟ی کردیم کاریچ

 م یزدم، پس تصم  ی شخندیرو به سمت زهرا برگردوندم و ن   نگاهم 

 .جالبه یلیبپرونه، خ  کهیجمع بهم ت ی گرفته بود تو

 ...یداشته باشه، من نگفتم بده ول یفکر نکنم بهت ربط_

 :فکر کردن دراوردم و بعد گفتم ی ادا  یشینما

 .هست یچ  یدونیتو که اصال نم یراست_

کرده بودم که   کشیرو با خشم بهم فشار داد و رفت، تحر  دندوناش

با  میتا بر  میوفتادیما عصر راه م  تونست،ینم  یبخوره ول  د یو اون 

 .گه دارهدلش ن ی تجربه کردن مشروب رو تو

باش _ داشته  رو  مستون  زهرا  مراسم  امشب  کنم   ی راست  م، یفکر 

 ه؟یمشکلش باهات چ
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و    دمیکش   نتی کاب  ی شده رو  ختهی آب ر  ی برداشتم و رو  ی ا  پارچه

 :گفتم 

رو دوست داره    یکه سام   نهیمشکلش ا  م،یریم  می امشب که دار_

 .منو دوست داره  یسام یول

من    کنه؟یم  کیچرا داره خودشو کوچ  دم،یرو که خودم فهم  نیا_

پسر نم  ی بفهمم  م   خوادیمنو  دورشو خط  انواع    زنم یکال  با  که  نه 

تحر بخوام  ها  لباس  و  د  کشیحرکات  مثل  تو  شب،یکنم   ی اونم 

 .رستوران

حرفش دستم از حرکت افتاد، پارچه رو ول کردم و به طرفش   نیا  با

 .برگشتم 

 ه؟یچ شبیمنظورت از د_

تو  مرغ درحال  ی ه  قابلم  ی هارو  و  گذاشت  م  یمواد  اونارو   ی که 

 :گفت سوندیخ

 .که ی نشسته بود یسام  شی پ ؟ی دیمگه ند_

 .نشست که منم کنارش نشستم و متفکر بهش زل زدم  زیم پشت
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سام _ کنار  ه  یزهرا  بعد  بود،  رو  ینشسته  رو  پاش    ی دستش 

من فکر   زد،یهم پسش م  یسام  ورد،یو تا خشتکش باال م  ذاشتی م

 .ی کردم متوجه شد 

حد بخواد   نیکه در ا  کردمیباز مونده بود، فکرش رو هم نم  دهنم

باهاش حرف بزنه و رفاقت    خواستی م  یبره. اون موقع سام  شیپ

 نگه داره؟

 .دستم رو گرفت شیاین

م   نیبب _ ول  دونمی عسل،  دوستته  تو حسادت   نیا  یکه  به  دختر 

زدنش هم مثل تو شده،    طرز راه رفتن و حرف  یحت   یلعنت  کنه،یم

 ؟ یکنیتو چرا دقت نم

رفته باشه،    شیحد پ  نیدر ا  شدی زده نگاهش کردم، باورم نم  بهت 

ا  چرا  درک،  به  من  کوچ  یسام  شیپ  نقدریاخه  رو   کیخودش 

 .رفتم  اطیرفتم و به ح رونیاز آشپزخونه ب کنه؟ی م

 .کارت دارم ایب  ی سام_
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 .دستش رو ول کرد و به طرفم اومد ی تو ونیقل  یسام

 شده؟؟  یجانم چ_

اتاقش کش  اخم به سمت  رو  و دستش  و   دم،یکردم  بستم  رو  در 

  دونستمینم  کرد،ی منتظر نگاهم م  ستادم،یدست به کمر مقابلش ا

 .بهش بزنم که بفهمه ی حرفم رو چطور 

 زد؟یزهرا به پات دست م شبید_

 :هاش گرد شد و گفت چشم

به خاطر هم  یمن فکر کردم کس  ؟ی د ید  ؟یچ_  ن یمتوجه نشد 

کارا    نیاز ا  گهیبشه و د  هیتا توج  میازت خواستم باهاش حرف بزن

 .نکنه

رسما آبرو برامون نذاشته    دم،یدندون کش  ری کردم و لبم رو ز  یپوف

خودش رفته بود که به دوست پسر دوستش نظر   ی بود، البته آبرو

 .داشت

بق   ده،ید  ش یاین_ د  هیالبد  فکر  دن،یهم  چه  درموردمون    ی االن 

 .اخه کننی م
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که   ی تا حد  دیمنو جلو کش   د،یرو گرفت کالفه نفس کش   دستام

 .د یچسب نش یبغلش فرو رفتم و سرم به س  ونیم

به   میگردی برم  شه،یتموم م  یو همه چ  میرینباش، فردا مناراحت  _

 .مشیدید ی دانشگاه م ی که فقط تو ییروزا 

اصال بهم   ایکنار در  م،یرفت  رونیتکون دادم و باهم از اتاق ب  ی سر

 د یکشی خودم بودم، کاش رفتنمون به فردا نم  ی خوش نگذشت و تو

زهرا حساس    ی رو  شیایبا حرف ن  م،یکردی امروز حرکت م  نیو هم

 .شدم و ناخودآگاه به تموم حرکاتش زل زده بودم 

 داد، یرو مخاطب قرار م  یو از عمد سام  دیخندی بلند م  کرد،ی م  ناز

 ...و رفتیبه طرفش م

که بهم زهر   شدی نم  رفتن مسخره تموم شد و باورم  ایاون در  باالخره

رو کم   ی عمارت تموم مشروب ها رو برداشتم تا زهرا برا  ی شده، تو

 .اره یدرب ی نخواد مسخره باز  یکن
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  م، یکه بر  میو صبح زود راه افتاد  دم یاتاق خودم خواب  ی شب تو  اون

که پسش زدم و خودم نشستم، باج    نهیزهرا خواست دوباره جلو بش

 .دادن و مراعات کردن بس بود

من شکالتم رو دراوردم و   ی بهم انداخت ول ی ا انهینگاه دلجو ی سام

 .داشتم رو یبه ن ازیمشغول خوردن شدم، ن 

 .خوش گذشت سفر_

آت  کردمی م  حس هام  بپرم   بارهی م  شیاز چشم  داشتم  دوست  و 

 ...دستام فشار بدم تا نیروش و گردنش ذو ب

دوستا_ عسل  و  من  هست  ی زهرا،  دار  می تو  دوست  برامون   م،یو 

 .یمهم

 دم یه باشم، من به گور بابام خندرو دوست داشت  نیغلط بکنم ا  من

ا بخوام  نفس   نویاگه  و  کردم  ول  رو  قاشق  باشم،  داشته  دوست 

 .دمیکش یحرص

همه    ی دیمالی سامان رو م  ی پا  یتو رستوران داشت   ی وقت  یدونی م_

 دنت؟ید
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بهش انداختم که خونسرد شونه باال انداخت و    یجلو نگاه   نهییآ  از

 .گرفتم   شیمن آت

 .ی آبرومونو برد_

 .داشته باشه  یخودمو بردم و فکر نکنم به تو اصال ربط  ی من آبرو_

بود،   ییچه دختر پرو  گهید  نیا  د،یهمه پرو بودنش پر  نیاز ا  ابروم

سوال برده  ریاصال براش مهم نبود که تموم ابروش و اعتبارش رو ز

 .ستیبرام مهم ن  گفتی تمام هم م ییزه با پروبود و تا

 .من اوردمت سفر   ی ربط داره وقت_

 .منو اورد ی سام_

رو  دستش و  دراز کرد  با خشم   یسام  ی شونه    ی رو  که  گذاشت 

اشغال شده    ی ادیتوهم رفته بهش زل زدم، ز  ی پسش زدم، با ابروها

 .بود

 ...بار اخرت باشه که_

 :گشاد شده و پرو گفت ی و با چشم ها دیحرفم پر نیب
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خب اون موقع    ؟ یپسر باهام دعوا کن  هیبه خاطر    ی خوا ی االن م_

 حرفاتو؟  ادتهیکه،  یشی توهم مثل من م

و دوست داشتم چنگ   دمیکشی تند تند نفس م  تی شدت عصبان   از

به جاش   یبکنم تا کمتر پرو باشه ول  شهیبندازم و موهاش رو از ر 

 .خونه مینزدم تا برس یخودم رو کنترل کردم و حرف

 ؟ی اریاز خودت درم  هیرفتارا چ نیتو، ا ی قمونیزهرا، رف_

برد و زمزمه    کشیزد و به طرفش خم شد، سرش رو نزد  ی اقهقهه 

 .کرد

  د یاشغال انداخت  هیو منو مثل    دیشما باهم دوست شد  ستم،ینه ن _

ن  عسل  مثل  چون  چرا  که   ستمین  جذاب  ستم،یکنار  االن  خب 

 ...مثلشم

کنه تا   می عصب  خواستی کردم نفس بکشم، م  یبستم و سع  چشم

 .کنم  ی رو بهش بزنم و اول و آخرش رو قهوه ا د یکه نبا ییحرفا

دوباره موعظه رو   خواستی م  ینگفت، البته سام ی ز یچ یکس گهید

 .پاش گذاشتم تا شروع نکنه ی دستم رو رو یشروع کنه ول
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با زهرا د  حرف نداشت و فقط هدر دادن   ی ا  دهیفا  چیه  گهیزدن 

 دمیکشی تند م  ی به تهران فقط نفس ها   دنی بود، تا موقع رس  ی انرژ

 .میهرچه زودتر برس  کردمیو آرزو م

زهرارو دم در خونشون رسوند که بدون    یو سام  میدیرس  باالخره

ساکش رو خودش از صندوق   د،یکوبشد و در رو بهم    ادهیپ  ی تشکر

 .دراورد و رفت

 م؟ یبخور ی زیچ هی میبر ایخونه  ی ریم_

 .دمیموهام فرو کردم و کالفه نفس کش ی هام رو تو دست

 .برم سرکار دیبا گهیخونه، چند ساعت د برم خوامی نه...م _

گفت و سر تکون داد، منو به خونه رسوند که آروم خم   ی ا  باشه

و بعد   دی زد و اون هم منو بوس  ی لبخند   دم،یشدم و گونش رو بوس 

 .شد  ادهیپ

 :رو باز کرد و چمدانم رو داخل برد، آروم گفتم صندوق

 ؟ یمونی م_
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  خواد ی م  یی بهم انداخت و فکر کنم متوجه شد که دلم تنها  ی نگاه

 .دم و فقط صرف ادب دعوتش کر

عز_ اگه مشکل  زمینه  اومد خبرم کن    شیپ  یمنم عصر سرکارم، 

 باشه؟ 

خوردم و نشستم، سر    زیگفتم که رفت و من پشت در ل  ی ا  باشه

  ی من چ  یفکر کردم که مگه زندگ  نیزانوهام گذاشتم و به ا  ی رو

 چشمشون دنبالشه؟ هیبق  خوام،یخودم م ی برا یداره که هرچ

 از قبل بود چرا االن که مال منه، زهرا به فکر گرفتنش نبود؟   یسام

گرم بود   گهید   ی سرش با پسرا  یاز قبل روش کراش داشت ول  البته

رو خواستم و دوست    یچون من سام   یخنده بود ول  ی برا  ی و سام

 ...دنبالش بدوه  دیپسرم شد، با

تا    میبه خودم و زندگ  یلعنت اتاق خواب رفتم  به   کم یفرستادم و 

رو    لمیکم کم هم وسا  دم،یدی رو هم م  نیرام  دیبا  یبخوابم، لعنت

تخت دراز    ی خوابگاه، سر تکون دادم و رو  رفتمی و م  کردمیجمع م

نشد، ذهنم    یم بخوابم ولکرد  یچشم هام رو بستم و سع   دم،یکش
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 ی بودن که کس  ییحرفا بود. دوست داشتم االن به جا  نیاز ا  رتریدرگ

نداشتم و تنها  ی رابطه ا کردم،یم  یزندگ ییتنها شناخت، ی منو نم

 .باشه رونیپشت پنجره و نگاه کردن به ب ستادنیکارم ا

نت  تا در  و  کردم  مرور  رو  افکارم  با خودم  کارم   جه یساعت شروع 

زدم تا    رونیو از خونه ب  دم یپوش  ی عاد  ی تر شدم، لباس ها  ی عصب

تکون دادم. سوار شدم و آدرس   یتاکس   ی برم شرکت، دستم رو برا

 .بود  یزنگ خورد، سام می شرکت رو دادم که گوش

 .ی الو، سالم سام _

 :گفت  اومد و بعد ی زیبسته شدن چ ی صدا

 ؟یخوب ی چطور زم،یسالم عز_

 ؟یداشت ی ؟کاریآره، تو خوب_

 زدم؟  ی و من متعجب شدم، مگه حرف خنده دار دیخند آروم

هم_ ن  ی جور  ن ینه  قرار  بپرسم،  حالتو  موقع    ستی خواستم  فقط 

 .م یبه هم زنگ بزن میکه با هم کار دار ییها
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 دم، ی بشنوه و خب فهم  واریگفت که د  ی رو جور  نیکردم که ا  حس

سالم    ی بهش زنگ بزنم و رابطه    یاون از من انتظار داشت هرازگاه

 .من بهش عادت ندارم یول ه،ینجوریا

پسر  چندتا هم  ی دوست  داشتم  پارت  شهیکه  با  و   ی سرشون 

ا نه من، و حاال  بود  از جد  نیدوستاشون گرم  بودن منو    ی حجم 

 .ترسوندی م

 ؟ ی خورد ییاره درسته، غذا_

 ؟ ی خورد  ی زیچ  یگرسنم بود، تو چ یلیخ آره،_

 ادمیفکر کردن شده بودم که    ریزدم، من اون قدر درگ  یتلخ  لبخند

 .رفته بود غذا بخورم بعد برم سرکار

 .قتش ینه من، وقت نکردم حق_

 .رو آماده کردم یتاکس  ی  هیکردم و کرا  فم یک ی تو دست

م_ ول  یسع  کردم،ی داشتم فکر  بخوابم  تا  ی کردم  بعدش   م ینشد، 

 .د یکارم رس

 .شدم  ادهیاش رو دادم و پ هیکرا  ،یتوقف تاکس با
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 ؟ ی بخور  ارمیبرات ب یزیچ ی خواینم  ،یکنی ضعف م_

 .میبخور ییشرکت غذا ی تو ادیبدش م نی نه رام_

  شهیگذاشتم که نگهبان مثل هم  یرد شدم و پا به الب  ابونیخ  از

 .بهم زدم، دستم رو براش تکون دادم ی لبخند

 .ادیبدم م  نیاز رام کنمی حس م_

خوردم و نشستم، سر    زیگفتم که رفت و من پشت در ل  ی ا  باشه

  ی من چ  یفکر کردم که مگه زندگ  نیزانوهام گذاشتم و به ا  ی رو

 چشمشون دنبالشه؟ هیبق  خوام،یخودم م ی برا یداره که هرچ

 از قبل بود چرا االن که مال منه، زهرا به فکر گرفتنش نبود؟   یسام

گرم بود   گهید   ی سرش با پسرا  یاز قبل روش کراش داشت ول  البته

رو خواستم و دوست    یچون من سام   یخنده بود ول  ی برا  ی و سام

 ...دنبالش بدوه  دیپسرم شد، با

تا    میبه خودم و زندگ  یلعنت اتاق خواب رفتم  به   کم یفرستادم و 

رو    لمیکم کم هم وسا  دم،یدی رو هم م  نیرام  دیبا  یبخوابم، لعنت

تخت دراز    ی خوابگاه، سر تکون دادم و رو  رفتمی و م  کردمیجمع م
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نشد، ذهنم    یکردم بخوابم ول  یچشم هام رو بستم و سع   دم،یکش

 ی بودن که کس  ییحرفا بود. دوست داشتم االن به جا  نیاز ا  رتریدرگ

نداشتم و تنها  ی رابطه ا کردم،یم  یزندگ ییتنها شناخت، ی منو نم

 .باشه رونیپشت پنجره و نگاه کردن به ب ستادنیکارم ا

نت  تا در  و  کردم  مرور  رو  افکارم  با خودم  کارم   جه یساعت شروع 

زدم تا    رونیه بو از خون   دم یپوش  ی عاد  ی تر شدم، لباس ها  ی عصب

تکون دادم. سوار شدم و آدرس   یتاکس   ی برم شرکت، دستم رو برا

 .بود  یزنگ خورد، سام می شرکت رو دادم که گوش

 .ی الو، سالم سام _

 :اومد و بعد گفت  ی زیبسته شدن چ ی صدا

 ؟یخوب ی چطور زم،یسالم عز_

 ؟یداشت ی ؟کاریآره، تو خوب_

 زدم؟  ی و من متعجب شدم، مگه حرف خنده دار دیخند آروم

هم_ ن  ی جور  ن ینه  قرار  بپرسم،  حالتو  موقع    ستی خواستم  فقط 

 .م یبه هم زنگ بزن میکه با هم کار دار ییها
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 دم، ی بشنوه و خب فهم  واریگفت که د  ی رو جور  نیکردم که ا  حس

سالم    ی بهش زنگ بزنم و رابطه    یاون از من انتظار داشت هرازگاه

 .من بهش عادت ندارم یول ،هینجوریا

پسر  چندتا هم  ی دوست  داشتم  پارت  شهیکه  با  و   ی سرشون 

ا نه من، و حاال  بود  از جد  نیدوستاشون گرم  بودن منو    ی حجم 

 .ترسوندی م

 ؟ ی خورد ییاره درسته، غذا_

 ؟ ی خورد  ی زیچ  یگرسنم بود، تو چ یلیآره، خ_

 ادمیفکر کردن شده بودم که    ریزدم، من اون قدر درگ  یتلخ  لبخند

 .رفته بود غذا بخورم بعد برم سرکار

 .قتش ینه من، وقت نکردم حق_

 .رو آماده کردم یتاکس  ی  هیکردم و کرا  فم یک ی تو دست

م_ ول  یسع  کردم،ی داشتم فکر  بخوابم  تا  ی کردم  بعدش   م ینشد، 

 .د یکارم رس

 .شدم  ادهیاش رو دادم و پ هیکرا  ،یتوقف تاکس با
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 ؟ ی بخور  ارمیبرات ب یزیچ ی خواینم  ،ینکی ضعف م_

 .میبخور ییشرکت غذا ی تو ادیبدش م نی نه رام_

  شهیگذاشتم که نگهبان مثل هم  یرد شدم و پا به الب  ابونیخ  از

 .بهم زدم، دستم رو براش تکون دادم ی لبخند

 .ادیبدم م  نیاز رام کنمی حس م_

شرکت رو فشار   ی طبقه    ی و وارد آسانسور شدم، دکمه    دمیخند

 :دادم و گفتم

 اد؟یمنه تو ازش بدت م سی رئ_

 .کنهی نگاهت م بی غر بیآره، عج_

 .ستادمیآسانسور خارج شدم، مقابل در دفتر ا از

 .زنمی اوردم بهت زنگ م ریگ  یبرم، وقت خال گهیمن د_

 .باشه، مواظب خودت باش_

 دم،یرو خواب آلود، د  ش یایگفتم و وارد دفتر شدم که ن   ی ا  باشه 

 :بلند گفت  دنمیو به سمتش رفتم که با د دمیخند
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 .داشتم...من داغونم ازیبهت ن  ؟یخوب ،ی وا_

بودن که موقع اومدن از سفر تنش   ییبه لباساش کردم همونا  ینگاه

 د، یجلوش رو مقابلم گذاشت و نال  ی بود، کنارش نشستم که برگه  

 .گذاشت و چشم بست  زیم ی سرش رو رو 

 ن؟یکنم با ا کاریچ  ش،یاین  رینم_

 :گرفته بود گفت دنیخواب سی که س یهمون حالت در

 دیامروز طرح جد  ن یباشه من مغزم قفله و رام  دیجدطرح بزن،    هی_

 .خوادی م

سخت نبود فقط   یلیگفتم و مشغول طرح زدن شدم، خ  ی ا  باشه

قاط  هیکاف باهم  مدل  م  یچندتا  موقع  اون  و   ز یچ  کی  شهیبشن 

 ...دیجد

ا  هیبق  البته نم  نیاز  قبولش دارم،   یول  ادینوع کار خوششون  من 

 :گفتم شیایچهارتا طرح زدم و روبه ن

 .ناروینگاه کن ا_

 .بهشون انداخت ی سرخ و ظاهر آشفته نگاه سرسر ی چشم ها با
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 مگه؟ ی دینخواب شبید ،ی شد ی نجور یچرا ا_

 ی تا صبح نذاشت بخوابم، وقت  شب،یکرد د  تمیاذ  ینه...سپهر کل_

رو درست کردم و    می و گوش  میناهار خورد  م یرفت  میدی هم که رس

 .سرکار  امیزنگ زد که ب نیبعد رام

مقابل مون اومد، دست هاش    نیبگم که قامت رام   ی زیچ  خواستم

بهمون زل زده بود، من هم حس   یخاص  حیبود و با تفر  بشیج  ی تو

باهاش داشتم    ییچون قبال خاطره ها  د یشا  اد،ی ازش بدم م  کردمی م

 .مرورشون کنم خواستمی که نم

 ن؟یهارو زد طرح_

هارو به سمتش گرفتم که نگاهشون کرد و بعد در برابر چشم   برگه

 .سطل ی معجبمون مچالشون کرد و انداخت تو ی ها

کارتونو درست   ای  خوره،ی به درد من نم  ی فیضع  ی کارها   نیهمچ_

 .دیبر ای دیانجام بد

 .د یکوب زیسرش رو به م شی ایسمت اتاق خودش رفت که ن به

 .مثل اون روزسگ شده باز،  _
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 .نگاهش کردم  یو سوال دمیهم کش  ی هام رو تو اخم

خراب    میدادیرو که انجام م  ی بود و هرکار  یعصب  یلیروز خ  هی_

 .م یرو کامل کن  زیهمه چ می شو، نتونست  ی و تهش برا کردی م

 چرا؟ _

 .مقنعه اش هل داد ریرو ز شونشیپر ی باال انداخت و موها شونه

 .شهیسگ م دونم،ی نم_

 .تر کرد  کیو خودش رو بهم نزد دی فس کشن کالفه

 .دهنش بسته بشه می طرح بزن هی ا یب_

 م،یداد  نیاونارو به رام  یوقت  م،یچندتا طرح زد  ی کار  میآخر تا   تا

نزد    یگذاشت و حرف  زشیم  ی بهشون انداخت و اون هارو رو  ینگاه

پوزخند ن  ی رو   ی که  مغرور...با  آدم  نشست،  شرکت   شیا یلبام  از 

 .میخارج شد

 م؟ی بخور ی زیچ میبر ی ا هیپا گمی م_

 .زنگ بزنم  یدراوردم تا به سام بمیرو از ج م یگوش
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 .هم گشنمه  یلیندارم، خ یباشه من مشکل_

انداختم و    شیاش رو گرفتم، گوش   شماره باال  خاموش بود، شونه 

بعد از شام هر کدوممون    م،یرفت  ی به فست فود  شیایبعد همراه ن

 .م یاسنپ گرفت

کم زنگ زدم و باز هم خاموش بود...کم   یخونه باز هم به سام  ی تو

از    یعنی  زدم،یکاش زودتر بهش زنگ م   شدم، یداشتن نگرانش م 

س  ش یگوش  یک تا  دو چندبارخاموشه؟  و    ی اعت  زدم  زنگ  بهش 

 .شدم  هوشیب   یهربارش خاموش بود و بعدش از شدت خواب آلودگ 

به    یگفتم و کش و قوس  یزنگ در چشم باز کردم، لعنت   ی با صدا 

پاهام    ی رو  یزنگ اومد، با هزار سخت  ی خودم دادم که دوباره صدا

  ی و به سمت در حرکت کردم، در رو باز کردم که با سام  ستادمیا

 .اجه شدم و چشم هام گشاد شد، داخل شد و بغلم کردمو

 .دمیچیهام رو دورش پ دست

 ...چرا ؟ی چرا خاموش بود_
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قدم به داخل خونه برداشت که من هم باهاش حرکت کردم،   چند

 .در رو بست و دست هاش رو از دورم باز کرد

 .اگه نگرانت کردم خواکی معذرت م دن،ی رو دزد می گوش_

و چرا اون   نجایبود چرا االن اومده بود ا  نیا  ه یکردم، اگه قض  اخم

مثل    یاون که پول گوش  ی خونواده    ی بغلم کرده بود؟ برا  ی جور

 .حال شونه باال انداختم  نیبا ا چه،یساندو هیپول 

 ؟ یبهم زنگ بزن ییجا هی از  یتونستینم_

آب   وانیل  ی خودش تو  ی برا  زیم  ی مبل نشست و از پارچ رو  ی رو

 .ختیر

 زم؟ یعز ینشد، خوب _

 .زد ی که لبخند  دمیکش ازهیتکون دادم و خم سر

 اد؟ی خوابت م_

 .آره_
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  دم یتا عصرش نخواب  م یکه برگشت  روزیاز د  اد،یخوابم م   ی لیمنم خ_

  م یشد و من دربه در دنبال دزد چون گوش  دهیدزد  می بعدش گوش

 ...حساب ن یرمز نداره و با ا

آدم  با کدوم  بود،  رفته  گا  به  دادم،  تکون  سر    یبرا  گهید  یبهت 

نگفتم تا حالش گرفته تر نشه،   ی ز یچ  یول  ذاره؟یرمز نم  شیگوش

  د ی که پشتم دراز کش  دم یتخت خواب  ی رو  م،یبا هم به اتاق خوابم رفت 

 .شونم قرار گرفت ی سرش رو   د،یبغلش کش ی و منو تو

 بود؟  ی روزت چطور_

به ساعت انداختم، نه صبح بود و من   یهو نگا  دمی کش  ی ا  ازهیخم

 .ومدیبه شدت خوابم م 

 .خسته کننده _

چقدر مهم بود که    یگوش  هیسرخش نگاه کردم، مگه    ی چشم ها  به

و بعد شونه   دمیکش  ی ا  گهید  ی   ازهیشب رو به خاطرش نخوابه؟ خم

قدم   اتاق  به سمت  و  برگردوندم  رو  روم  نبود،  مهم  انداختم،  باال 
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خر فرضم کنه اصال خوشم    یکه کس  نیبرداشت که دنبالم اومد، از ا

 .ومد ینم

 ؟ی راستش رو بگو، کجا بود_

گفتم و اون که وسط   دمیکشیمتخت دراز    ی که رو  یرو در حال  نیا

تخت نشست    ی انداخت، رو  نییگفت و سرش رو پا  یاتاق بود، لعنت

 :بهم انداخت و بعد گفت ینگاه  د،یو کالفه آه کش

م _ داشتم  ول  رفتمی عصر  نبودم  مقصر  کردم،  تصادف  که    یخونه 

و از هوش رفت، تا خانواده اش   دی د  بیکه زدمش سرش آس  یکس

 ....االن شدادیرف به هوش بچک کنه و ط سی و پل انیب

  ح ی دستش گذاشتم و به چشم هاش نگاه کردم، ترج  ی رو رو  دستم

 .چون اصال حال فکر کردن نداشتم  گهی دادم فکر کنم که راست م

 .بخواب ا یب_

رو رو  دی دراز کش  کنارم باال   ی و دستش  موهام  تا  بازوم گذاشت، 

 .گونم گذاشتش ی اوردش و بعد رو 

 .دلم برات تنگ شد _
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زدم و چشم هام رو بستم که دست هاش دورم حلقه شدن    ی لبخند

از   یقیو دم عم  دی چسب  نش ی سرم به س  د، یبغلش کش  ی و منو تو

 .موهام گرفت 

غلت    د،یچیگوشم پ  ی تو  میآالرم گوش  ی شدم که صدا  داری ب  یوقت

سرکار،    رفتمیم  دیبود و با  کیبرشداشتم، ساعت    زیم  ی از رو زدم و  

 ی تخت بلند شدم و لباس ها  ی هنوز خواب بود، آروم از رو  ی سام

به   ی و نگاه خسته ا  دمیلبام کش  ی رو  یرژ لب  دم،یرو پوش  روزمید

واس به  اتاق  انداختم،  اندازه    د،ینور خورش  ی   طهخط چشم   ی به 

 .حوصله نداشتم یروشن بود که بکشم ول یکاف

هارو برداشتم و از خونه    د یزدم، کل  رونیاز اتاق ب  فم یبرداشتن ک   با

  ی سام  ن یدنبال ماش  ابونیخ  ی زدم، ناخودآگاه چشم هام تو  رونیب

 .نبود یولگشتن  

تاکس  شونه و  انداختم  تو  ی باال  رو  شرکت  تا   ی تاکس  ی گرفتم، 

 .دونستمیرو نم یآلودگحجم از خواب  نیا لیدل دم،یخواب

 .دمیرو ند ش یایدفتر که شدم، ن  وارد
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 .اومد، مثل من خسته بود  شیاینشستم که همون موقع ن  زیم  پشت

 ؟ی دیبازم نخواب _

خودش گذاشت،   ی بهم انداخت، برگه و مداد رو جلو   ی کالفه ا  نگاه 

رو  کمی رو  سرش  و  زد  کنارشون  بعد  و  کرد  نگاه   زیم  ی بهشون 

 .گذاشت

 .ی اوج لفت داد ی تو_

مداد رو برداشتم   دم،یو کاغذ رو به سمت من هل داد که نال  دیخند

 .زود سرش رو بلند کرد شیایاومد و ن  نیکه همون موقع رام

 

 خوامیازتون م  د،ی مدل هارو آماده کن  دیبا  خوام،یامروز طرح نم_

سخت    نم، ی بب  ییخطا  نیو اگر کوچکتر  دیکار رو درست انجام بد  نیا

 .د یشیم  هیتنب

و رفت که شکلک  روش برگردوند  مرت  یرو  دراوردم،    ی   کهیبراش 

 ....مسخره

 .چه پرو شده_
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 :گفت که من پشت سرش گفتم  حوصلهی ب شیایرو ن نیا

 .ختهیشده گمونم، هورموناش به هم ر ودیپر_

و سر تکون   دمیخنده که من هم همراهش خند  ریزد ز  یپق  شیاین

من و   ی   ه یسر قض  شیبداخالق  نی که ا  دادمی دادم، احتمالش رو م

 یول  دونستی خودش رو مالک من م  ییجورا  هی  نی باشه، رام  یسام

 .من عوض شده بودم

تمام کثافت   بایبه درد نخور، من تقر  ییجورا  هیبود و    رید  دونم یم

س  ی کار از  پر  وجودم  و  کردم   ی روز   دوارمیام  یول  هیاهیهارو 

 .برسه ییبه جا میمونیپش نیا  ی روزگار

 ن یو جالب ا  م،یرفت   یبه سالن آماده شدن مدل ها و عکاس   شیاین   با

 .بود  ومدهیکدومشون ن چیجا بود که ه

 اوسکولمون کرده؟_

 .جان  نیخانم، مدال هم شیاینه ن _

 :کرده گفتم  اخم

 .ستین ی زیجا که چ نیکو؟ ا_
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 .دی و به خودمون اشاره کرد که ابروک باال پر دیخند

  م؟یکه ما مدل بش  نهیمنظورت ا_

 .نهیمنظورم هم  قایدق_

تازه داشتم حرف از آدم   نیمن هم  یلعنت   م، یبه هم انداخت  ی نگاه

 .مونده  نیو االن مدل شم؟ اون هم لباس شب! هم زدمی شدن م

بش  ی گیم  ی دار_ شب  لباس  لباسا  م؟یمدل  هم  و   ی ب  ی اون  در 

 م؟یکن یم شونیکه خودمون طراح ی کریپ

رام  شیاین بود، حق داشتم چون  البته    سشی رئ  نیالل شده  بود، 

و  م یبا هم داشت   ییخب ما خاطره ها  یمن هم بود ول سیرئ   نیرام

 .داشتم ی شتر یمن جرات ب

 ه؟یالبته، مگه چ_

که    گمیالبته من نم  کرد؟یبا خودش م  ی چه فکر  قا یکردم، دق  اخم

بگه شما   هویطرزش نه، که    نیا  یول  ستین  یمدل بودن کار خوب

 ...ی زیچ یدن یسوال پرس هی! د یمدل

 .سی باز هستن رئ یلیفصل خ نیا ی لباسا_
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اگه مدل بشم   یکردم، حت  دشییرو آروم گفت و من تا  نیا  شیاین

ا نداره  امکان  تو  نارویهم  من  نبود!  بودنشون  باز  بحث   ی بپوشم، 

عکس گرفتن    ی اون موقع صد نفر برا  یول  دمیلباس کوتاه پوش  یپارت

 .از من صف نبسته بودن و بعدش عکسم همه جا پخش نشده بود

 

لباس   نیکه ا  دمی و بهتون دستور م  ستونمیمن رئ   ؟یخب که چ_

بپوش  نامتون   دی به حرفم گوش کن  دیخوا ی اگه نم  د،یهارو  استعفا 

 .باشه زمیم ی رو

 کرد ی کار رو م  نیاز عمد داشت ا  ستادم،یزدم و مقابلش ا  ی پوزخند

کار انجام  به  وادار  رو  من  م  ی تا  خودش  که   یول  خواستیکنه 

که خالف    ی کار  ی بگذرم ول  زیکه من، حاضرم از همه چ  دونستینم

 .باشه و رو گوش ندم  لمیم

 .خدمتتون ارمیاستعفا نامم رو م_

ن  نیا که  نبود  مهم  برام  گذشتم،  کنارش  از  و  گفتم    ش یایرو 

که قرار   دونستمی م مخود  گاهیکنه، من در جا  کاریچ  خواستی م
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گذشته فاصله    یاز تمام آدما  دیجا بمونم، اصال با   نیا  گهید  ستین

 .بود نیرام شونیکیکه  رم، یبگ

  زش ینامم رو آماده کردم و به اتاقش بردم، مغرورانه پشت م استعفا

 .گذاشت زیم ی پول رو ی مقدار دنمینشسته بود، با د

 .گردنم باشه  ینیحقوق چند روز کارت، دوست ندارم د_

خورد و پخش و پال ثابت موند،دست هام رو   ی پول ها  ی رو  نگاهم 

 :گذاشتم و به سمتش خم شدم و آروم زمزمه کردم زیم ی رو

 .س یبذار صدقه بمونن برات، رئ_

ن   روم که  برگردوندم  د  شیایرو  دست  به  برگه  د  دم،یرو    دنم یبا 

 .گذاشت زشیم ی اومد و برگه رو رو نیزد و به طرف رام ی لبخند

 .دیماهم رو بهم بد نیاستعفا نامم، حقوق ا_

 زیم  یپول دراورد و رو  ی کشو دسته ا  ی زد و از تو   ی پوزخند  نیرام

البته حق داشت من مدت    شی ایگذاشت که ن اون هارو برداشت، 

آخر ماه بود،   بایو االن تقر  کردمینبود که داشتم کار م   ی ادیزمان ز

 .پس حق داشت پولش رو بخواد
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  ستاد،یا  هویکه    م یرفتی رو باهم م  ادهیپ  ی تو  م،یزد  رونیشرکت ب  از

 .بازش مواجه شدم شی بهش نگاه کردم که با ن

 .اومدم خوشحالم رونیازشرکتش ب شهیباورم نم_

 :و دستم رو پشت کمرش گذاشتم که گفت دمیخند

  ده، ی ه بهش بگم اونم استعفا مجا بود، اگ  نیسپهر به خاطر من ا_

 .وهوی

 :.داد خوش حال شدم، رو بهش گفتم ینم تیکه اهم نیا از

م   ش،یاین_ خونه  خوامیمن  رام  ی ا از  از  برم،   نیکه  کردم  اجاره 

 جمع کنم؟  لمویکه غروب شه وسا نیقبل ا یکمکم کن یتونی م

 .تونمی آره م_

اومد،    ادم یرو    یدر رو که باز کردم تازه سام  م،یهم به خونه رفت  با

 .دمیتخت د ی رو دهیبه اتاق رفتم که اون رو خواب

 ...یآخ ه؟یسام _

 .نشه داریب  میرو جمع کن  لیوسا دیآره فقط آروم با _
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بود، با تق   یکه البته نشدن  میشد  لیمشغول جمع کردن وسا  آروم

هنگ کرده نگاهمون   دنمونیشد و با د  داریو توق هامون، از خواب ب

 .کرد

  شده؟ یچ_

نگاه   رون،یرفت ب   ش یایتخت نشستم که ن  ی طرفش رفتم و رو  به

تا  گذاشت  کمرم  دور  رو  دستش  بعد  و  کرد  رصد  منو  خمارش 

 .دمیکنارش بخوابم که خودم رو عقب کش

رو  لمیخونه برم وسا نیاز ا خوامیم  ،یاالن کار دارم ساماالن نه، _

 .هر چه زودتر جمع کنم

 :و نگاهم کرد و گفت نشست

 ؟ ی بر ی خوایچرا م_

که اجارش کردم، پس    نهی خونه مال رام  نیچون استعفا دادم و ا_

 .اتاق دارن  هیبرم...خوابگاه  خوامی م
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ت  سر بلند شد،  از رو  شرتشیتکون داد و  نگ زد و چ  ن یزم  ی رو 

ب  دیپوش اتاق  از  بعد  ن  رونیو  و سر  ش یایرفت،  اومد  تر    عیدوباره 

 .میمشغول جمع کردن شد

 .نداشتم ی ادیز لیچون من وسا دیطول نکش  شتریساعت ب کی

رو   نشیبه دوستش زنگ زد و ازش خواست ماش   می از گوش  یسام

 .اره یب

ن  بعد از    ن ی که رام  یخواستم حقوق  شیایاز چک کردن همه جا، 

بذاره و خودم    زیم  یمدت رو  نی ا   ی بهش داده رو به عنوان اجاره  

 .کنم ی بعدا براش کارت به کارت م

بانک   ی خوابگاه بمونم، پول هام رو تو  ی گرفته بودم فعال تو  میتصم

خونه   هیدانشگاهم تموم شد    یو وقت  رمیبخوابونم و ازشون سود بگ

 .بخرم

به عقب    یکرد، سامرو متوقف    نی ماش   یخوابگاه، دوست سام   مقابل

 .به سمتم انداخت ی برگشت و نگاه

 باشه؟ زنم یشب بهت زنگ م_
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  م، یداخل برد  شیایرو همراه با ن  لمیشدم، وسا  ادهیگفتم و پ   ی ا  باشه

داشتم که خداروشکر    یمسئول اتاق رو نشونم داد...سه تا هم اتاق

به   یکنم که آدم اجتماع  یو الرم نبود سع  شناختمیرو م  شونیکی

 .انیبه سمتم ب   هیتا بق امینظر ب 

 نییتختش پا  ی ذوق زده از رو  دنمیبود با د  ایکه اسمش ثر  ی دختر

 .دیپر

 ؟ یلعنت یعسل...خودت_

 ایرو هم بغل کرد، ثر  شیایازم جدا شد و ن   دم،یکرد که خند  بغلم

 .بود، همه رو دوست داشت و همه هم دوسش داشتن نیمدلش ا

 .ی خوش اومد ،ییتو دمونیجد ی.دونستم هم اتاقینم_

دوتا دختر تنها بهم سالم کردن و منم در جواب لبخند زدم و   اون

  ی گوش  یتوجه کله هاشون رو تو  یبعد سر تکون دادم، اونا هم ب

 .هاشون فرو کردن

 ؟ ی ندار ی کار  رسه،یدنبالم داره م ادیعسل، سپهر رو گفتم ب _
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 .دستتم درد نکنه ،یبرو موفق باش زمینه عز_

  ن یخونه رام  ی داریکل دم،ی کش  یق ی کرد و رفت و من نفس عم  بغلم

تنها بودن   دم،یشرکت و اون جا بهش م  رمیبودن، فردا م  شم یهنوز پ

 .خواستمیخونه رو باهاش نم ی تو

تو  لمیوسا دادم  ی رو  جا  ثر  کمد  با  زدن،    م ینشست   ایو  حرف  به 

د جد  گهیدوهفته  م  دیتزم  م  شدیشروع  پ   خواستی و    ش یبره 

 ی رو  یبرن، لبخند تلخ  خواستنی خونوادش، اون دوتا دختر هم م

 ..رفتن ی لبام نشست، همه داشتن م

  یرو برا   ییجا  د یسرگرم کردم، من با  ی جور   هیشب خودم رو    تا

 .ره یسر م یلیحوصلم خ ی جور نیکنم، ا دایکار کردن پ

 دمیبهم زنگ زد و من بعد جواب دادن، فهم  یناشناس   ی شماره    شب

 !هیکه سام 

 ؟یخوب زمیسالم عز_

 :و گفتم ستادمیاتاقم ا ی  کنارپنجره

 ؟ ی تو چطور زمیعز یمرس_
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 یاالنم در خدمتم، راست   دم،یخر  یگوش   هیکه رفتم،    شتیواال از پ_

 .م یرفت   ه یسفر ترک  هی  د یما شا  ؟یکن  کاریچ  ی خوایدوهفته رو م   نیا

بهم فشردم، سام  لب  ی با خونواده    رفت،ی هم داشت م  یهام رو 

 .! طبق معمول من تنها موندمدشیجد

 .مونم یخوابگاه م  ی تو_

 .دوننیخونوادم درموردت م ؟ی ایباهامون ب ی خوای م_

 .یزدم، برم باهاشون که چ یتلخ لبخند

 .دنبال کار بگردم دیبا ه،منمیجمع خونوادگ د،ینه خودتون بر_

قبول نکردم، دوست نداشتم مورد   یرفتنم اصرار کرد ول  ی برا  کمی

  تیمجبور شه بهم اهم  مییبه خاطر تنها  یکس  ای  رم یترحم قرار بگ

 .بده 

 .دم یکه داشتم خواب یو بعد از روز طوالن دمیتختم دراز کش ی رو

باز کردم که ثر  ی زیچ   دنیکوب  ی با صدا  صبح  رو   ایچشم هام رو 

 !لعنت بهش دم،یمقابل کمدش د

 ؟یبا در دعوا دار_



 

366 

 :ساک چپوند و بعد گفت ی توجه چندتا از لباس هاش رو تو یب

 .مونم یبرم، از پروازم جا م دیبا_

 .ی کردیجمع م شبیخب از د_

چ  جوابم چندتا  گذاشتن  از  بعد  و  نداد  کردن    گهید  زیرو  قفل  و 

که متوجه شدم اتاق   دم یکش  یآه  د، یر اتاق رو کوب کمدش رفت و د 

 .هیکامال خال

 ی کایبار نزد   نیو ا  دمیباال انداختم، چه بهتر! دوباره خواب  ی اشونه 

و ضعف  یدردناکم از گرسنگ ی معده  ی شدم، دستم رو داریعصر ب

 .نخورده بودم ی زیچ روزیمشت شد، از د

بود، ناله کردم و جوابش رو   ی زنگ خورد، سام  م یلحظه گوش  همون

.  ه یکه بق   نیداشتم، مثل پس زده شدن، ا  ی بیحس عج  هیندادم،  

 ی وقت نداشتم، البته سام  چی رو دارن که من ه  ی زیچ   میزندگ  ی آدما

ما و  پدر  واقعهم  ول  شیدر  داشت...هم  نیهم  ینبودن  که    ن یکه 

 .هیخوب زیخودش چ  رنیبگ  یدونفر حاضر شدن اون رو به سرپرست
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 ی بود، لبخند  شی ایزنگ خورد، نگاه صفحه کردم، ن  میگوش  دوباره

 .زدم و جواب دادم

 ؟ یلعنت ییسالم عسل، کجا_

 .دی دوی و انگار که داشت م زدی نفس نفس حرف م با

 شده؟ یخوابگاهم، چرا چمن _

 ؟یکمکم کن  ی ای ب   یتونیرفته بود، م  ادمیشب تولد سپهره،    یلعنت_

شانس ا  ی تنها  اوردم  کردن   نیکه  دعوت  سپهر  دوست  که  بود 

 .مهمونارو به عهده گرفت 

 .جا بگذرونم  نیهم ییامروز رو تنها ستیزدم، پس قرار ن ی لبخند

 .ام یآره فقط بگو کجا ب_

 م، یزود خودتو برسون لباس بخر  دم، یپاساژ رو م  هیاالن آدرس  _

 .کامال فراموشم شده بود یلعنت

  یدراوردم و تو   ی شکالت  فم یک  ی گفتم و بلند شدم، از تو   ی ا  باشه

جلو تا  گذاشتم  بگ  ی دهنم  رو  کردنم  لباس   یوقت  ره،یضعف  که 
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کدوم باب دلم    چی ه  یانداختم ول  میقبل   ی به لباسا  ینگاه  دم،یپوش

 .نبود

 .زدم رونی و برداشتم و از خوابگاه ب ر م یگوش

رسوندم، استرس داشت و فقط دور   شیای ن  شیخودم رو پ  ی تاکس  با

دستش رو   ره،یبگ  میدرست تصم  تونستیو نم  دیچیپیخودش م

 :گرفتم و گفتم 

 .میوقت دار یکل شه،ینم ی زیآروم باش، چ_

اونقدر  مضطرب بود   م،یرو تکون داد و باهم وارد پاساژ شد  سرش

 .انتخاب کنه یخودش لباس ی که تا اومدنم نتونسته بود برا

دن  ی خب که چ_ به آخر   ا یاالن؟ خودت رو جمع کن دختر،  که 

 ...تا شب ده،ینرس

درش اوردم،   بمیو از ج  دمیکالفه نفس کش م،یزنگ گوش  ی صدا  با

 .بود  یسام

 .زمیسالم عزالو، _

 ؟ی دیجواب نم زنمیزنگ م ییعسل، کجا_
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 .رفت که دنبالش راه افتادم ی به سمت مغاذه ا  شیاین

 .نکرده هنوز، اومدم کمکش کنم ی کار شیایواال تولد سپهره و ن_

ا  ش یاین رو   ی اشاره  کوتاه و چسب کرد که صورتم  زرد  لباس  به 

 .نداشت  ییبایز چیجمع کردم، ه

 کمک؟   امیب  ی خوای بهم زنگ زد و دعوتم کرد، م  یعل  دونم، ی آره م_

عز_ دار  ی کارا  زم،ینه  ن  میدخترونه  خوشت  فعال   اد،یممکنه 

 .خداحافظ

 .که بهش مهلت حرف زدن بدم تماس رو قطع کردم نیبدون ا و

 هست؟ نتونیمشکلس ب _

سخت    دیامروز رو با  هی  یقشنگ نبودن ول  د،یلباسا چرخ  ی رو  م نگاه

 .وقت نره  یلیانتخاب کنم که خ ی زیپسند بودنم رو ول کنم و چ

 .زود قطع کردم مینه چون کار دار_

 .یستین زونیمن حس کردم م_
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  ش ی از مغاذه کنار  م،یدینزدم و از همون مغاذه دوتا لباس خر  یحرف

 .میشد  نیو زود سوار ماش می هم کفش گرفت

نگاه    دمیکه براش خر   یساعت رو دراوردم و دوباره به ساعت   ی   جعبه

 .کردم، خوشکل بود

 اد؟ یخوشش م دمیکه براش خر  ی زیبه نظرت از چ_

حرف رو زد انداختم، براش ست کفش و   نیکه ا  ش یایبه ن  ی نگاه

 .بود که من دلم براش رفت دهیکمربند و کت خر

 .من که عاشقشم اد؟یچرا خوشش ن_

 .دیخند

 .که شد براش بخر ی تولد سام_

اس که    گهیهفته د  هی  یلبام نشست، تولد سام  ی رو   یتلخ  لبخند

  گرفتم؟ یجا بود کجا براش تولد م  نیاگر هم ا  ه،یبره ترک  خوادی م

که اگه بخرم بهتره،    گفتیبهم م   یحس  هینداشتم.    ی من که خونه ا

کم کم، همبن امشب رو من اون جا   شدیخوابگاه بهم معترض م

 .شمیم  خیفرداش توب ی! ولشیای ن  ی خونه  موندمی م گشتم،ی برنم
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خودم بخرم    ی واحد آپارتمان کوچولو برا  ه یفکر کنم بهتره که    پس

 .راحت شم ی دربه در  نیو از ا

نقل  هی  ش، یاین  ی   خونه بو  یآپارتمان  گفته  کوچولو  به  که   ی د 

 .باالش مال پدرمادرشه که خارجن ی خودش،. طبقه  

 .چرا عجله داشت دمیشلخته بود و حاال فهم یل یواحد خ داخل

 .بود ادیز کارمون

 تنبل؟ حتما االن؟  یجا بکش نیبه ا  یدست هی یتونست ی نم یعنی_

 .رو باز کرد ششین

 .عشقم  یکنی کمکم م یتو هست_

ا  چشم از همه جا  م،یبهش رفتم و شروع کرد  ی غره  مبل    ی اول 

 .می هارو عوض کرد

 .لباساتو از تو خونه جمع کن نکبت_

 .لباس بود کهیت ه یخونه  ی جا هر

 .شده بود زیتم بایاز جمع کردنشون، تقر بعد
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 .حموم رمیمن م_

 .دمیبره که بازوش رو گرفتم و کش خواست

گور_ چکیک   ؟ی دار  ایچ  نای ا  یخوراک  ،ی ریم   ی کدوم    ی ...ژله... 

 ؟ یدار

 .میخودمونو آماده کن  مینترس، بر کننیاونارو دوستاش حل م_

پالست   باز سمت  به  رو  دستش  که  بره    لیوسا  ی ها  کی خواست 

 .بردم  ینیتزئ

 م یدرست کن دیجارو با نیا_

  شهیشرکت هم هم  ی تنبله، البته تو  ی ادیکه ز  دمی و من فهم  دینال

 .کرده که خستس ی کار کردمی خواب بود و من فکر م

لباس    م،یو خودمون هم آماده شد  میشب همه جا رو آماده کرد  تا

ا  یمشک  یمن، سرهم فقط    ی ساده  و  باز گذاشتم  رو  موهام  بود، 

  یو رژ لب گوشت  ی هم خط چشم گربه ا  شمی انتهاش رو فر کردم، آرا

 !بود
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که حس کردم    ی جور  د، یبه خودش رس  ی کل  شیا یدر عوض ن  یول

 .تخت با سپهر برنامه داشته باشه  یقراره امشب رو

 .زنگ خونه زده شد  میکه کامل آماده شد یزمان قایدق

 .اومدنفکر کنم مهمونا _

انگشتم    نیاخر  ی رو گفت و رفت تا در رو باز کنه، الک رو رو  نیا

 .و فوتش کردم دمیکش

 .رو اوردن لیوسا ا،یعسل ب_

بود،   کیک شونی کیرفتم، چندتا پسر بودن که دست  رونیاتاق ب از

باهم د  یخوراک م   میدیچ  گهیهارو    ومدن، یو کم کم همه داشتن 

من اما    اد،یب   ۸بهش گفته بود ساعت   شیایکه ن   ی مونده بود سپهر

 .بودم یمنتظر سام 

 .د یچراغارو خاموش کن د،یبچه ها سپهر رس_

به در خورد،    ی در بودم خاموش کردم، تقه ا  ک یکه نزد  یرو من  چراغ

در رو باز کردم و همون لحظه چراغ رو روشن کردم که همه باهم  

 :داد زدن
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 .تولدت مبارک_

به طرفش    شیایچون پشتش بهم بود، ن   دمیدیسپهر رو نم  ی   افهیق

لحظه منم دلم بغل خواست،    هیاومد و محکم هم رو بغل کردن، برا  

 .گفتم کیجلو رفتم و بهش تبر

 ش؟ست ین  یسام ،ی آبج یمرس_

 :رو کش دادم و گفتم  لبام

 .زنمیاالن بهش زنگ م_

رو دم گوشم گذاشتم،   یاتاق رفتم، شمارش رو گرفتم و گوش  به

 .دوباره زنگ زدم و دوباره جواب نداد  داد،یجواب نم

رو گرفتم    شیاین   ی رفتم، بازو  رونیباال انداختم و از اتاق ب  ی ا  شونه

 :و دم گوشش گفتم

 .ده یجواب نم ی سام_

 .ادیبا اونا م  دیشا  ومدن، یهم هنوز ن  ماهیو فر یعل_

  ی و پشت سرشون سام  ماهیو فر  ی گفتم که همون موقع عل  ی ا  باشه

 .نبود جز زهرا ینفر وارد شد و اون شخص کس هیهمراه 
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 ی امکانش بود که سام   یعنیکنم،    ی رو مخف  تمیکردم عصبان  یسع

زوش بود، به زهرا بوده  باشه؟ نگاهم به دست زهرا بود که دور با

 .سالم کردم ماهیو فر یجلو رفتم و به عل 

 .سالم_

دستش رو به سمتم دراز کرد   یسام   یزهرارو ندادم و وقت  جواب 

هم رفت و دنبالم اومد،بازوم رو   ی اش گرفتم، اخم هاش تو   دهیناد

 :گرفت و آروم گفت

 شده؟  یباز چ_

 کنه؟یم کاریجا چ نیزهرا ا_

 :موهاش فرو کرد و گفت  ی رو تو دستش

 ...خب دعوتش کردن و من رفتم دنبالش، منتظرش موندم تا_

 دنبالش؟ ی بر دیچرا تو با_

 .برداشت زیم ی رو از رو وهیآبم وانیل

 .امی بهم زنگ زد، زشت بود بگم نم_
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 .زدم ی پوزخند

 رو از کجا داشت که بهت زنگ بزنه؟ دتیجد ی شماره _

و من   دیچیکردم که مضطرب شد، دست هاش رو دور کمرم پ  حس

حواسم رو   کردیم   یانگار که سع  یجور  هیرو به خودش چسبوند،  

 .پرت کنه

 .بچه ها   ش یپ  میبر  ایب  ستیمهم ن   زایچ  نیخب بهش دادم، حاال ا_

بار نه، اون خودش شمارش   نیا  یکه باهاش برم ول  دیرو کش  دستم

 .دیخندیرو داده بود به زهرا، رفته بود دنبالش و تو روش م

 بهش؟ ی چرا شمارت رو داد _

 .قمهیخب چون رف_

م  خشم محکم  قلبم  و  بود  گرفته  رو  وجودم  کاش    د، یکوبی تموم 

 .بزنم تو فکش و راحت شم تونستمی م

مارو خراب کنه و براش مهم    ی ه  کرد رابط   یکه سع  یق یرف  ق؟یرف_

 .زدینبود که دوست دخترتم و علنا باهات الس م

 .شده بود  یکرد، بازوم رو محکم تر گرفت، عصب اخم



 

377 

اون از من خوشش   گم،یبهت نم ی چیه  یه گه،یدهنت رو ببند د_

 .کردم  انتیانگار بهت خ  یکن یرفتار م  ی من بهش پا دادم؟ جور  ادیم

صدام    یضعف متنفر بودم ول  نیبه چشم هام هجوم اورد، از ا   اشک

 :و گفتم دیلرز

دور   یوقت  نمی بینگاهش رو بهت م   یوقت  شم یم  تیمن اذ  ینه، ول_

ساعت منتظرش    هی  ی ول  یدون یم  نارویا  ی که تو همه    یو ورته، و وقت

 .ی ایو بعد م  مونسیم

 ی روو به سمت اتاق رفتم، در رو محکم بستم و    دمیرو کش  بازون

 .نکنم  هیتخت نشستم، سرم رو باال گرفتم تا گر

 ؟ یعسل، خوب_

 .دمیرو د ماهیاوردم که فر نییرو پا سرم

 ؟یآره، تو خوب_

رو بست و به سمتم اومد، کنارم نشست و دستش رو دور شونه    در

 .هام حلقه کرد

 .و به نظرم حق با توئه دمیحرفاتونو شن  یتصادف_
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دستام گذاشتم و   ونیشد، صورتم رو م  شتریبغضم ب  دم،یکش  ینفس

 .نکنم هیتا گر دمیکش  یقینفس عم

 .ی جاش هم مقصر هی یول_

 .نگاهش کردم یرو بلند کردم و سوال سرم

به زهرا   ،ی ر یم  ی ذاریکه م  ییهمون جا_ اگه سفت و سخت  تو 

دوست پسر    کی نزد  کنهیوقت جرات نم  چیه  ی حدش رو نشون بد

  ی هست  یروزا ازت دارم، تو آدم  ن یکه ا  ی تو بشه، منتها با شناخت

سو استفاده    نیو زهرا از هم   ی گذریکه حقته م  یزیکه زود از چ

 .کنه یم

بگذرم و ولش   یلحظه حاضرم از سام   نیمن در ا  گفت،ی م  راست

 .زهرا ی کنم برا

 :پام گذاشت و گفت ی دستش رو رو ماهیفر

  ی به واکنش سام  یمال توئه ول  یو نشونش بده که سام   رونیبرو ب _

همچنان دنبال زهرا   ایاز کارت    ومدیهم دقت کن،اگه اون خوشش ن

 .یرابطه رو تموم کن نیبود پس بهتره که ا
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مبل نشسته بود،   ی رو  ی رفتم، سام  رومیتکون دادم و از اتاق ب  سر

 .به طرفش رفتم که همون موقع زهرا کنارش نشست

به راهم ادامه    ماه،یفر   ی حرفا  ی اداوریبا    یول  ستادی از حرکت ا   پاهام

 .دادم

 .و دست هام رو به کمر زدم ستادمی سرشون ا ی باال 

 .بلند شو_

بود    ی کرده اش رو بهم دوخت، حواس من اما به سام  شیآرا  نگاه 

 .لبش نشست، پس خوش حال بود که اومدم ی رو ی که لبخند

 :صورت زهرا گفتم ی شدم و تو خم

 .دوست پسرم بلند شو  شیاز پ_

 :کرد و گفت لپایهاش رو چ دست

 ؟ یکن کاریچ ی خوا ی م ؟یاگه بلند نشم چ _

رو  ی پوزخند و  نشستم که دستاش دور کمرم   ی سام   ی پا  ی زدم 

 .حلقه شد
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ش_ بلند  گفتم  خودت  خاطر  نسوز  یبه  مجبورحا  ،ی که   ی ال 

 .گهید ینگاهمون کن 

  شد یم  نییکمرم باال پا  ی رو  یخوردنش معلوم بود، دست سام  حرص

 .نکردم کار رو نیفکر کردم که چرا از قبل ا نیو من به ا

از هم  ی بعض  ی هم سام  دیشا که   شد، یرفتار من خسته م  نیوقتا 

و فقط اون شده بود مسئول خوب کردن  داشتمیبرنم یبراش قدم

 .حال من 

 .گردهیکه مال منه، به خودم برم  ی زیچ  سوزم،ینم  زایچ  نیمن با ا_

 :و گفت دیخند یکنارمون بلند شد و رفت که سام از

 .بود ن یجملش سنگ _

گفت، چشم   یاخم کرد و آخ  یشیبه شکمش زدم که نما  یمشت

 .بهش رفتم ی غره ا

 .ارت رو داره ناراحتمشم ی که چطور نیهنوز از ا_

  یکمرم حرکت داد، از رو  ی باال انداخت و دستش رو رو  ی ا  شونه

 .مبل کنارش نشستم ی پاش بلند شدم و رو
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 .ی کنینگاهش هم نم   یکه تو حت  یاز تو گروه درس برداشت، همون_

 ؟ یگیگروه واتساپ رو م_

 یرو تکون داد که چشم هام رو چرخوندم،  همون گروه درس  سرش

 .زدنیاکثرا توس الس ممسخره که 

 .مسخرس_

بغلش    ی که منو تو  یسرم عبور داد و در حال  ی رو از باال   دستش

 .دم گوشم زمزمه کرد دیکشی م

 .مخ من رو بزنن خوانی ها م یل یاون جا خ ستی آره، حواست ن _

ن   ییابرو موقع  همون  که  انداختم  باال  رو    شی ایبراش  خودش 

عم نفس  و  کرد  پرت  م  د،یکش  یقیکنارمون  نفس  و   زدی نفس 

 .صورتش گر گرفته بود

 .یعوض ی لعنت به اون دختره _

تعجب بهش زل زده بودم که چشم هاش پر از اشک شد، صورتش   با

 .دیکرد و شونه هاش لرز میدستاش قا نیرو ب

 ش؟یایشده، ن  یچ_
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گردوندم  یحرف سپهر  دنبال  رو  نگاهم  که  دختر  نزد  کنار    یو 

ن   دمش،یخوشکل د به  نگاه سپهر   ی بود، دستم رو رو  شیایالبته 

 :شونش گذاشتم و گفتم

 ...شده  یحالت خوبه؟ چ زمیعز_

رو بلند کرد، چشم هاش سرخ بود، سرش رو باال گرفت تا   سرش

نر هاش  تو  ی سام  زه،یاشک  به   یدستمال  بشیج  ی از  و  برداشت 

ن  با دستمال کناره    ی تشکر  شیایسمتش گرفت،  چشم    ی کرد و 

 .هاش رو پاک کرد

 .شهیاون دختره کنار سپهر، دوست دختر قبل_

 .دم یهم کش  ی هام رو تو اخم

 خب؟_

 

 ی زینکنه چ  گمی م  نن؟زیباهم حرف م   ی خب که خب، نگاه چطور_

 .کنم یمن تحمل نم ی وا نشونه؟یب

 :شونش گذاشتم و گفتم  ی رو رو دستم
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 ی باشه، دار  نشونی ب  ی زیچ  کنم یمن که فکر نم   ،ی نگران نشو الک_

 .یکن یبزرگش م 

  ش یایسپهر نگاهش به ن  کنه،یکه بزرگش نم  دونستمی من م  یول

کارش رو   نیا  شد،یتر م  کیهر لحظه به اون دختره نزد  یبود ول

حسادت    خواستیبود که م  نیعالقش، مثل ا  ی بذارم پا  تونستمینم

 ...که کیرو تحر شیاین

گرفته بودم زود  ادیمن  یول رهینظر بگ ریکه رفتارهاش زو ز  نیا ای

 .نداشت   ینزدم، به من هم ربط یقضاوت نکنم پس حرف

 شمون یکه حالش بهتر شد، از پ  نیود، بعد اب  زبانیچون که م   شیاین

پام    ی دستش رو رو   یپا انداختم که سام  ی بلند شد و رفت، پا رو

 .گذاشت

 ه؟ یسپهر واقعا با کس  یکنیتو فکر م  گم،ی م_

  ده یکه اصال ا  نیا  قتش ینگفتم، حق  ی زیباال انداختم و چ  ی ا  شونه

 :نداشتم، بخصوص االن، بازوم رو لمس کرد و گفت ی ا

 م؟ یبرقص میبر_
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 .میبر_

دستاش   یسام  م،ی رقص رفت  ستیو به سمت پ  میجامون بلند شد  از

تند    بایبا آهنگ تقر  دنیرو دوطرف کمرم گذاشت و مشغول رقص 

 دم ید  دنیو سپهر رو در حال رقص   شیایکه ن   دینگاهم چرخ  م،یشد

 .زدم ی و لبخند

 .درست شد زیهمه چفکر کنم _

 :و گفت دیموهام کش  ی به انتها  یدست یسام

 .مثل توئه   شیاین  دینه نشده، شا_

 :و گفتم دمیهم کش  ی هام رو تو اخم

 ه؟ یمنظورت ازمثل منه چ_

 .باال انداخت ی ا شونه

 .زهیریخودش م  ی رو تو زیکه، مثل تو همه چ نیا یعنی_

 حرفش واقعا راست بود نیا آره

 .. بودم ی رتو دا یلیآدم خ من
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 یها فقط بلد بودم خودمو بخورم و حرف  ی و دلخور  ایناراحت  ی تو

  شد ی اخالقم باعث دور شدن همه از من م  نیجاها هم  ی لینزنم و خ

 .من رو دوست ندارم هیبق  دیکه شا کردمی فکر م نیو من به ا

 .من بدم  دیفکر نکردم که شا نیوقت به ا چیه یول

 .سخته اوضاعم رو بُروز بدم ی لیخب آره حق باتوعه، برام خ_

اوقات روح و    شتریب  تیاخالق تودار  نیهم  نو،یکه گفتم ا  دونمیم_

 .باهام یحرف بزن  ریبگ ادی زه،یری روانمو بهم م

 ختیشونه ام ر  ی حلقه شدم رو، رو  ی آورد و موها  ش یرو پ   دستش

 .مقابلم کرد ی شونه لیرو حا گشیو دست د

 موهام که  ی ها خوشش اومده بود از حلقه انگار

  نم ی س  یوقت  کرد،یم  ی روش یهام پ  نهیس  ی تا رو  ی نجوریا  داشت

رو درونم   ی عشق رابطم قد علم کرد، سام  ی رو لمس کرد اون خو

 .خوآستمی م

 :گفتم یطانیزدم و رو بهش با لحن ش ی پوزخند

  ت خواست؟دل شد؟یچ_
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 .لقمه کنه هیرو  یلعبت نیکه دلش نخواد همچ هیک _

د  به ش   دمیوضوح  ر  ی انحنا  یطان یکج شدن  با  آهنگ،    تم یلباشو 

کامل نه   خواست،ی م  یطونی. من هم دلم امشب ش میهماهنگ بود

 .حه جفتموت رو ارضا کنن   ی و در حد

 داخل سالن چرخوندم  ی سرسر ی نگاه

 شونه هاش بود، ی رو دستام

که چشم هاش   کردمیگلوشو لمس م  رینوک انگشت شستم ز  با

 .خمار شد

 .ی کنی توهم دهن من رو باز م  یجام حساس، لعنت   ن ینکن عسل ا_

 حساسه  یلینقطه خ نیکه به ا دونستمیم

 :گرفتیکه نه تنها صورتش بلکه چشماش هم گُر م ی جور

 نکن المصب، کار دست خودتو خودم نده_

 دلت خواست؟ ،شدیچ_

 ... یطانی ش  ی لبخند بازم
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 گه یمن د  شه،یمراسم هم بالخره تموم م   نیباشه عسل خانوم، ا_

 .طاقتم طاق شد 

هوا  تو و  سام  تیاذ  یحال  که   یکردن  بود  حرس  فقط  و  بودم 

شدنش و   تیاذ  دنیاز حالش، د  بردمی بود که م   یو لذت  خوردیم

ا  دیتهد م  نیبه  رو  انتقامش  رو خوش حال    بیعج  رهیگیکه  من 

 .کرده بود

 چشم حواسم به زهرا هم بود  ی گوشه از

 .دو رنگ که لنگش بازم خودش بود  ی اتهیافر

امشب که    هیبشر زاده شده بود که سوهان روحم باشه و    نیا  اصال

راحته و فقط خودمم و   ی سام  ی ها   یاز حواش  المیخ   کردمیفکر م

 .موش جارو به دم بسته هم اومد نیخودش، ا 

  .ا ینی بب یتونیرو تا آخر نم یمهمون نیدختر، ا گهیعسل بسه د_

 :و گفتم دمیبرچ ی ارو آوردم جلو و لبامو غنچه سرم

 ... چه بهتر_

 واشیکرد، نه  ولم
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 .هلم داده باشه انگار

 .هویشد  یچ

 ... چِت شد  هو؟یشد   ی... چ  ی... سام ی سام_

 رفتم و از بازوش گرفتمش،  کشینزد

 .به رو به روش رهیقرمز بود و خ چشاش

 .دمش یدیبار بود م  نیکه تازه اول  دمیرو د   ی برگردوندم و پسر  سرمو

 بود اصال؟ یک

 کردن یهمو نگاه م  ی نجوریداشتن ا چرا

 .درک اصال به

  ... یسام_

 .شد به پشت سرم رهیگذرا بهم افتاد و دوباره خ نگاهش

 ؟ یکنیم  ی نطوریچرا ا_

 .سالن کنار مبال ی گوشه د یرو گرفت و منو کش دستم

 .ن یبش_
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 شده آخه؟  یچ_

 زور دستش نشستم و اونم کنارم به

 .پسره چشمش به تو بود نیا میدیرقصی م م یداشت یاز وقت_

 .ی کنی م یبود که بود، تو چرا خودتو عصب_

 ام شد  رهیلحظه بست و باز کرد و دوباره خ هی چشاشو

 .به مال من چشم داشته باشه یتحمل ندارم کس_

 .دل من آب شد ی تو ی آخ چه قند آخ

 «مال من »

تو هم راحت    الیتا خ  خورمیاز جام جُم نم  گهیپس د  زم،یباشه عز_

 .باشه

 خاطر جمع شد کمیحرفم  نیا با

 .سمتم  ومدیکه داشت م دمیرو د شیاین

 د؟یبابا، عسل چرا نشست ی ا_
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 نجا؟یا ستین ی ا گهیبه جز ما مجلس گرم کن د_

رو مقابلمون   شی و دستش رو دور شونم حلقه شدم و گوش  دیخند

 .گرفت و عکس گرفت

حسوس نام  یلیکه خ  دمیو چشم چرخوندم که زهرا رو د  دمیخند

 .ستادیوا یرفت و کنار پسر لباس مشک

 .بهتر از شما زوج رقاص یآخه ک_

بود   ستادهیپوش، کنارش ا  یزهرا بود و اون مشک  یحواسم پ  تمام

 .مخ بزنه  خواستی نبود که م ی جور یول

قبل از رسوندن اون به لباش،   ی ا حرفه  یلیدستش بود و خ  وانیل

 .گفت ی رو به پسره م یکلمات

 ؟ یشناسیپوش رو م یاون مشک ش،یاین_

 .بهش انداخت  یبرگردوند و نگاه سرشو

 .سپهر باشه  ی دوستا ی فکر کنم از رفقا دمش،یتا حاال ند_

 .راحت شد  المیخ خب،
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به   یسالم   هیوقت بود که پاشده بود از کنارم که بره    یلیخ  ی سام

البته زحمت کش  ه یبق نبود،    دیبکنه،  چون االن وقت سالم کردن 

 .رفتمی م ییجا دیمن با یول

 .از بس خودمو نگه داشتم دمیترکی داشتم م گهید

به آب برسونم و برگردم؛ حواست به سپهر   یدست  هیبرم    ش،یاین_

 .هم باشه 

 رو رد کردم و از پله ها رفتم باال  سالن

 .تر خودمو راحت کنماتاقو باز کردم و لباسمو درآوردم تا راحت در

 ییدستشو  یسرهم  ای  ایدن  ی کارا  نیاز عذاب آور تر  یکیمن    ی برا

 .رفتن بود 

 دمی باز و بسته شدن در رو شن ی صدا

 ؟ییتو ،ی سام_

 .ومدین ییصدا

 .اتاق قفل شد در
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 ی دست گذاشته بودم رو  ی مطمئن شدم که خودشه، بدجور  گهید

 ه حساسش نقط

 .دونهی تا االن طاقت آورده رو خدا م چطور

 .نبود یبه اطراف انداختم، سام  ی نگاه رونیاومدم ب ییدستشو از

 !ه؟ی! موش و گربه باز؟ یسام_

 .سمت لباسم که بپوشمش  رفتم

 .شدن رو حس کردم ده یچیکه دورم پ ییپشت سر حس دستا از

 .ییا یمنتظرت بود که ب  نایزودتر از ا_

 .دم یدستاش کش ی دادم و دستامو رو هیاش تک نه یس ی رو سرمو

 .بهشون انداختم ینگاه  عی. سرکردی فرق م دستاش

 .من نبود یِسام ی نبودن، دستا  اونا

م   هُل بب   خواستمیشده  که  کنم  باز   ن یکه همچ  هیک  نمیدستاشو 

 .کرده یجرات

 .شدن دهیچیتر دورم پمحکم  دستاش
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 .آخ... ولم کن _

هام، تونستم خودمو نجات بدم و تا ک ناخنتمام زور و البته کم  با

 .پوش رو یاون مشک نمی تونستم بب

 نجا؟یا ییایب ی تو ... تو ... تو چطور جرأت کرد _

 .تنم بود ریبه خودم انداختم، فقط لباس ز ی نگاه

برا  هی س   ی دستمو  د  نه یپوشوندن  دست  و  برا  گهیهام  رو   ی ام 

 .پاهام، نگه داشتم دنیپوش

 .االن درو باز کن  نیهم_

 .شدیم ترکیو نزد کردیم  فیو اونم ک زدمیم  غیسره ج هی

بود که حتم دارم صدام بهشون    ادیز  نقدریا  نییپا  ی طبقه    ی صدا

 .رسهینم

 .ومدیو اون جلوتر م رفتمی عقب م  من

 .دیخندیو اون م زدمیم غ یج من

 به پشت در، دمیرس



 

394 

 .دم یرو شن یسام ی صدا

  !عسل؟_

 .توروخدا نجاتم بده ی... سامی سام_

 .کردیدر م  ی و مشتاشو حواله دادی رو تکون م ره یدستگ

 چه خبره اون تو عسل؟_

 .پوش، رنگ از رخسارش رفته بود یمشک

 ... پسره نیا ی سام_

 کدوم، کدوم پسره؟_

 .شتریشدن و تکون خوردن در هم ب شتریشدتش ب  مشتاش

 .شد  شتریهم ب رونیب ی اون ور صدا از

 .رو یدر لعنت نیباز کن ا_

 .یلیبودم اونم خ  دهیترس

 .ی راه فرار دیبه ام دیچرخی اتاق م  ی پوش سرگردون تو یمشک

 .اومد تو یباز شد و سام  در
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 .با اون وضع خراب لباسم دیاز همه منو د اول

 .نذاشت   یتو اما سام ادیب  خواستیم  سپهر

 .من گرفت  ی درآورد و جلو کتشو

 .خشم رو حس کرد ی گرما شدیچشماش م از

 .سمت پسره حمله ور شد به

 .کنه نه راه فرار داشت نه قرار کاریچ دیبا دونست ینم پسره

 ...یعوض  کشمتیم_

 .وارد اتاق شدن  گهیبا چند نفر د  شیای سپهر و ن  ،یحرف سام   نیا  با

 .خراب بود و اوضاع من خرابتر اوضاع

  نیاومد کنارم و دستاشو دورم انداخت که از ا  شیا ینشستم، ن  عیسر

 .شوک نجاتم بده

 .ناموس یب   ،یمزاحم عشق من بش ی تو چطور جرأت کرد_

 .رحم نداشت انگار  یسام

 .کردی رتش مصو  ی سره مشت حواله   هیپسره چمبره زده بود و    ی رو
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 .ذارمیمن تو رو زنده ات نم_

 که باهاشون اومده بودن ی اگهیو چند نفر د سپهر

رو   نیخون  ی رو جدا کردن و پسره  یبود، سام  یهر زور و زحمت  به

 .نییدست بسته بردن پا

 .قدماشو تند کرد سمت من  یسام

 .گنجشک بارون خورده مچاله شده بودم کنج اتاق نی که ع  یمن

 نکرد؟ تتیکه اذ ناموسیاون ب ؟یعسلم، خوب_

 .ادیهم ز یلی بودم، خ  دهیترس

 .کردن ختنیچشمام شروع به ر ی از گوشه اشکام

 :دمیکه تا االن تجربه کرده بودم نال  یتمام لرز و آه با

 ... یسام_

  ی سمت خودش و دستاشو دورم حلقه کرد و من مخف  دیکش  منو

 .ستبرش ی   نهیس ی شدم تو

 ... یجانِ سام_



 

397 

 کرد؟ آره عسل؟ تیکار_

سرم    ی نه تکون دادم که محکم تر بغلم کرد و رو  ی رو به معنا  سرو

 .لباسم رو به سمتم گرفت و رفت  ش یاین  د،یرو بوس

 .نبود ی بد یل یجدا شدم، اتفاق خ یرو تنم کردم و از سام لباس

 حالت خوبه عسل؟_

 .تکون دادم سر

 .میبر ا یآره ب_

به سمت زهرا   می من اما مستق  م،ی گفت و باهم از اتاق رفت  ی ا  باشه

. کرد که موهاش  نیبه صورتش زدم که افتاد زم  ی ا  دهی رفتم و کش

 .و سرش رو باال دادم چوندمی رو دور دستم پ

 ه؟ اشغال مزاحم من بش هی یگیحاال م  ،یکثافت عوض _

توجه به   ی ب  کردم،ی نگاهمون م   یبه اطراف کردم، تعداد کم  ی نگاه

 .ولوش کردم نیزم ی آشپزخونه و رو ی تو دمشیتقالهاش کش

 .نکردم ی چته عسل، من کار_
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زدم، خواست بلند شه که تعادل نداشت و دوباره خورد   ی پوزخند

 :زدم و گفتم  ی پوزخند ن،یزم

  ، ی کفش راه بر  هیبا    یستیبلد ن   ،یس یسرپاهات وا  یتون ینم  یتو حت_

 مزاحم من بشه؟  یکنیآدم اجاره م ی ریبعد م

 .صورتم داد زد ی و تو ستادیا یحرص

 .رو اجاره نکردم یمن کس_

کش  ی   قهی خودک  طرف  به  و  گرفتم  رو    ی تو  دمش،یلباسش 

 :صورتش زل زدم و با تحکم گفتم

 ی زدیکه بهم زل زده بود حرف م  ارویبا اون    دمیخودم د  ،ی کرد_

 .پس دروغ نگو

 :گفت  دنمونیاومد و با د یبگه که سام ی زیچ خواست

 شده؟  یچ_

 .زهرارو هل دادم که عقب عقب رفت  یحرص

همش   دم،یخودم د  زدیاشغال، داشت با همون پسره حرف م   نیا_

 .خودشه ریتقص
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 .کار رو بکنه  نیا شدیناباور نگاهش کرد، باورش نم  یسام

 که مزاحم عسل بشه؟  ی رو فرستاد ارویتو واقعا اون  _

 :گفت  تیبغض کرد، چشماش پر از اشک شد و با مظلوم زهرا

 دونستم یبه خدا، نم  نیکنه هم  تشیاذ  کمیمن فقط ازش خواستم  _

 ...تا  رهیم

که همون   دیکش  رونیبازوم رو گرفت و منو از آشپزخونه ب  یسام

 :گفت گوشم  ری به سمتمون اومد و بغلم کرد، آروم ز  شیایموقع ن 

 .من شرمندم،اون دوست سپهر بود ی حالت خوبه عسل؟ وا_

اگه    بغض و  بود  م  گهی د  کمیکرده   کرد،ی م  هیگر  دادیادامه 

داشت پس دست هام رو   یحساس  یلیخ  ی   هیروح  شناختمش،یم

 :گفتم و آروم دمیچیدورش پ

 .من حالم خوبه نگران نباش  زم،یآره عز_

بعد همه   یسپهر و لحظات  شی تکون داد و ازم جدا شد، رفت پ  ی سر

عاد حالت  سام  ی به  کنار  دور    یبرگشتن،  رو  که دستش  نشستم 

 .شونه هام انداخت
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 ؟یناراحت_

ز  نیا   کردی م  فکر درحال  تمیاذ   ادیموضوع  فقط    یکرده  من  که 

 ...بودم  دهیترس

تولد، درحال  بعد بودن، من و سام  یاز  و سپهر و   یکه همه رفته 

هم تو اتاق   ماهی و فر  یعل  م، ینشست  ن یزم  ی وسط سالن رو  ش، یاین

 .مشغول بودن

شونم   ی دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و سرش رو رو   یسام

 .گذاشته بود 

 حالت خوبه؟_

 :که گفتم دیرو سپهر پرس  نیا

 .مزاحمت ساده بود هیکه نخوردم   ریآره خوبم، ت_

رو    خچالیو بلند شدم، وارد آشپزخونه شدم و    دمی کش  ی ا  ازهیخم

 ی بخورم، از تو  ی ز ینتونسته بودم چ  ،یباز کردم، به لطف اون عوض

 .دراوردم و خوردم، خوشمزه بود کیک کهیت هی خچالی

 .دیا بمونج نیو عسل، امشب هم ی سام_
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 .موندمی م دیباال انداختم، من که در هرحال با ی ا شونه

صبح زود با پدرش بره،   دیبا ی کار ی نموند و گفت که برا  یسام  اما

 .کرد و رفت یازم خداحافظ

بهم نشون داد، لباسم رو از تن دراوردن،   یاتاق  شی ایاز اون ن  بعد

 ی رو باز کردم و اون موقع تونستم نفس بکشم، دست   نمی قفل سوت

 :گفت   یکه در باز شد و سام دمی کش رشونیبه ز

 ...پولم فیعسل ک_

دهنش بسته شد، به طرفش رفتم وکرواتش رو گرفتم و   دنمید  با

 .دیتنم چرخ ی داخل، نگاه خمارش رو  دمش یکش

 .بمون_

دستاش دور کمرم حلقه   دم،یرو گفتم و لباش رو محکم بوس  نیا

 .دهنم ناله کرد ی کردم که تو شتریشد، شدت بوسه ام رو ب

 یزد ول  مهیکه روم خ  دمیتخت دراز کش  ی عقب رفتم و رو  عقب

 .د یتنم کش ی نکرد و به جاش، پتو رو رو  ی کار

 .عسل خوامیاالن نم نویمن ا_
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 :اخم بهش زل زدم و بعد گفتم با

 ؟ یزنیمنو پس م ی تو دار_

 :هول و وال بغلم کرد و گفت با

باهات تجربه کنم که تو    یموقع  نوی..نه، من فقط دوست دارم ا.نه _

 ....رابطمون از سر عشق باشهی عاشق من باش

برا  نیا واقعا  ا  ی حرفش  بود،  ارزشمند  احترام   نیمن  بهم  که 

که   دمیو االن فهم  دیبوسیواقع من رو نمم  شتریب  یو حت  ذاشتی م

 .کنترل خودش بوده ی برا

 .خامیازت نم ی ا  گهید زیمن دوست دارم و چ_

 ی و رو  د یچیدست هاش رو دورم پ  د،یزدم که کنارم دراز کش  لبخند

خوب   یلیبغلش حس خ  ی زدم، بودن تو  ی سرم بوسه زد که لبخند

 .داشت

 .ی دار  یخوشکل ی ها  نهی که س کنمی اعتراف م یول_

 :رو دراورد و به سمتم گرفت و گفت  راهنشیکه نشست، پ  دمیخند

 .شمیم کیبپوش، دارم کم کم تحر_
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 د یبغلش کش  ی دوباره منو تو  دم،ی رو پوش  راهنشیگفتم و پ  ی ا  باشه

 .دیسرم رو بوس ی و رو

 ببخوا_

بغلش رو   ی نبود، هنوز هم گرما  شم یپ  یشدم کس  داریب  یوقت  صبح

اتاق خارج شدم که    ی از رو  کردم،ی حس م از  و  بلند شدم  تخت 

 .دمید شبید ی و پاش ها ختی رو در حال جمع کردن ر شیاین

 .ریسالم صبح به خ_

 :زدو گفت ی لبخند دنمیرو بلند کرد و با د سرش

 .صبحونه هست، برو بخور ز یم ی سالم، رو_

 :گفتم نشستمی م  زیکه پشت م یحال در

 کجان؟ هیبق _

 .همشون رفتن_

 وانیل  ی تکون دادم که خودش هم اومد و مقابلم نشست، تو  سر

 .دمیو مقابلم گذاشت که ازش پرس ختیر وهیآبم
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 شد؟ یسپهر با اون دختره چ شبی د انیجر یراست  گمی م_

 .اش رو خورد وهیاز آبم کمیو  دیکش یآه

صم  دختره، یچیه_ دوست  با  کرده،  ازش   یمینامزد  و  سپهر 

 .که نگه قبال باهم بودن  خواستی م

 .بهش زل زدم ناباور

آخر زمون    کنه؟ی بعد با دوستش نامزد م  زنهیرل م  یکیبا    ی چطور_

 شده؟ 

 .خودش گرفت ی برا ی باال انداخت و لقمه ا ی ا شونه

 .من نشه یرابطه  کیولش کن، فقط نزد_

 :چونم گذاشتم و گفتم ریرو ز دستم

 ؟ ی سپهر  رو دوست دار_

 .بهم کرد ی نگاه
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ازش   یلی...من خم یبود  هیهمسا  م،ی بچه بود  یآره...من و سپهر وقت_

از    فدهیکه ه   یوقت  ،یاز همون بچگ  ومد،یخوشم م اونا  سالم شد 

 ...اونجا رفتن

 .تست آغشته به شکالت صبحانه رو به سمتم گرفت نون

 ی که تو  نیفکرم بود...تا ا  ی ناراحت شدم و تا دوسه سال تو  یلیخ_

 .دمشید نی شرکت رام

 .به خاطر تو اونجاست  نیرام یتو که گفت  یول_

رفت و درش رو باز کرد،    خچالیبلند شد و به طرف    زیپشت م  از

 :مربا رو دراورد و گفت شهیش

که سپهر خواست استعفا    گذشتی م  مونیسه ماه از دوست  بایتقر_

 .و مجبورش کردم باهام بمونه  خواستمی نم  یبده ول

 .دمینال ی زیچ  ی ادآوریتکون دادم و با  ی سر

  .االن میکاریما ب ش،یاین_

صبحونه رو در سکوت    ی   هینزد، بق   یشد و حرف  زون یاش آو  افهیق

 .و بعد کمکش کردم که خونه رو جمع کنه میخورد
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 .بخرم، بهتر بود کیکوچ یواحد آپارتمان هیگرفته بودم  میتصم

به مشاور امالک ها هم   ی رفتم، سر  شیاین  ی از خونه    یوقت  پس

کردن   یدختر تنهام، قبول نم  دنیفهمی م  یزدم که متاسفانه وقت

 .بهم خونه بدن 

زنگ خورد،   میکه گوشدر حال راه رفتن بودن    ی اعصاب خورد   با

 .بود  یسام

 ؟یخوب ی الو، سالم سام _

 .هی نجور یچرا صدات ا زم،یسالم عز_

 :و گفتم  دمیکش یآه

 .دنیتنهام، بهم نم فهمنی م  یوقت یاومدم دنبال خونه ول_

 .ی آدرس بهت بدم، برو اونجا و بگو از طرف من هیبذار _

  ک ینزد  ییجا  هیگفتم و قطع کردم که آدرس رو فرستاد،    ی ا  باشه

 ن ی ماش  یگرفتم، وقت  ین یباال انداختم و ماش  ی دانشگاه بود، شونه ا

 .دمیکش یخودم افتادم و آه ی خونه  ادیحرکت کرد به 
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و درست  همه جاش سوخته بود    خورد،ی به درد من نم  گهید  اون

 .داشتی برم یکردنش خرج اضاف

 ی  هیشدم، کرا  اده یکه آدرسش رو داده بود پ  یمشاور امالک  مقابل 

 .راننده رو دادم و وارد شدم

 .زد ی لبخند دنمیکه اونجا بود با د ی پسر

 د؟ یعسل خانوم هست_

 :تکون دادم و مقابلش نشستم که گفت سر

هم کامله،    لشی هست، وسا  یپشت  ی کوچه    یواحد آپارتمان  هیخب  _

 .که نشونتون بدم دیلیاگه ما

بهم نشون بده    خواد یاون لحظه اصال برام مهم نبود کجا رو م  در

 :پس گفتم خواستمیدانشگاه م کینزد قای خونه دق هیفقط 

 د؟ یعکس داخلش رو ندار_

 .کهینزد دش؟ین یبب میخب چرا نر_

 .م یرفتبه ساختمون  ادهیپ  گهیشدم و باهم د یراض باالخره
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دق  ی تو نگاه  ول  یقی آسانسور،  نبود  خوشکل  انداختم،  پسره   ی به 

 .داشت یخوب کلیه

و بازش   ستادیا  یمقابل در  م،یباز شد و ازش خارج شد  آسانسور

 .ستادیکرد و عقب ا

 .دییبفرما_

خوشکل و   یلیدهنم باز موند، خ  دنشیوارد خونه شدم با د  یوقت

 :پس گفتم  خواستمیرو م ن یمرتب بود، هم

 .خرمی رو م نیهم_

چرخ  ی سر که  داد  خواب   ی تو  یتکون  اتاق  دوتا  زدم،  خونه 

 !تخت تک نفره و کتاب خونه  یکیتخت دونفره و    یکی  ی داشت،تو

  !یسبز و مشک ن یزایو سالن با د  دیسبز و سف نیزایبا د آشپزخونه

 .بود خوب

 .بستن قرار داد ی مغاذه برا  میخب پس بر_
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 کردم ی که فکر م  ی زیرو بهم گفت، از اون چ  متیق   م،ی برگشت  یوقت

کردم   یط  یالیخی بود پس ب  یعال متشیخب ق  یگرون بود ول   کمی

 .دمشیو خر

 .نقل مکان کردم ندهیدوسه روز آ  تا

همراه خانواده اش    یبهم سر زد و سام  شیایدوسه روز، ن  نیا  ی تو

غمگ که  رفتن  سفر  به  حت  نمی زودتر  چون  نشد   یکرد  فرصت 

 .نمشی بب

رام  ی چندبار  زهرا و  ندادم  رو  پ  نیزنگ زد که جوابش    یام یبرام 

 .حرف ها نیفرستاد که توش گفته بود الزم نبود پول بدم و از ا

به منش  دمیفهم باشگاه روبه رو  از ه  ازین  یکه    ی چیداره و رفتم، 

 .کردید و وقتم رو پر مبهتر بو

به وجد اومدم، وارد دفتر    تیجمع  دنیوارد باشگاه شدم، با د  یوقت

 :نشسته بود گفتم  زیکه پشت م یشدم و روبه زن تیریمد

 .استخدام اومدم ی سالم، برا_

 



 

410 

کوتاه چهاررنگه و صورت   ی بود، با موها  انسالی م  بای روبه روم تقر  زن

 .ظ یغل شیو آرا  زی بلند ت ی ناخن ها نگ،یپر از پرس

 :به من که ساده رفته بودم انداخت و گفت ی نگاه

 .رو امضا کن  رشیز ی رو بخون و اگه موافق بود طیفرم شرا_

ق خارج جلو روم گذاشت و بلند شد از اتا  یگفتم که فرم  ی ا  باشه

 .شد که سرم رو خم کردم و مشغول خوندم شدم 

 ...بود، جواب دادن به تلفن، اماده کردن بوفه و  فمیو وظا  ی کار  میتا

رو امضا زد که زن اومد،    رشینبود پس خودکار رو برداشت و ز  بد

 .کشو انداخت ی فرم رو از جلوم برداشت و تو

، حاال برو و ۹تا    ی ای م  ۵کرد، عصر ساعت    رییتغ  کمی  ی کار  میتا_

 .باش نجایعصر ا

  یی زدم که نگاهم به زن ها  رونیگفتم و بلند شدم، از اتاق ب   یچشم

 .زدم ی دوخته شد که درحال ورزش بودن و پوزخند

 !خوش دل
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  ی ل یکه توش خ  ی زدم و به خونه برگشتم، خونه ا  رونیباشگاه ب  از

 .م رو براش دادمپوال  شتریراحت بودم و صد البته که ب

که قبال   ی رمردیپ  یسر  کی   خورد،یزنگ م  میوقت ها گوش  یبعض

به اون     گهیمن قول داده بودم د  یول  شدیم   یبا من رنگ  اشونیدن

 .برنگردم  یقبل یزندگ

خوب بود، اونم   یلیخ  میکار  میپنج آماده به باشگاه رفتم، تا  ساعت

که ترم   یو موقع  کردینم  دایزمان کالسام تداخل پ  ی که تو  نیا

 .استعفا بدم  ستمیشروع بشه من مجبور ن دیجد

سالن    ی تو  ز یبودمش، به م  دهیکه صبح د  ی که شدم همون زن  وارد

 .اشاره کرد که به سمتم رفتم

 .ن یجا بش نیا_

من    ی روبه رو  قایکه رفت، نگاهم رو چرخوندم، زن ها دق  نشستم

 .ن بودندر حال ورزش کرد

خودش رو کنارم ول کرد و دستش رو به   ی دختر  نیهمون ح  در

 .سمتم دراز کرد
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 .ی رقص عرب یمرب رام،ی سالم، من سم_

 .زدم و دستش رو فشردم ی لبخند

 .یمن عسلم، منش _

 .ی خوش اومد_

 :و گفت  ستاد یا  تیکردم که بلند شد و مقابل جمع ی تشکر

 ن؟یگرم کرد_

مشغول    د ییتا  یوقت گرفت،  صدا  ادیرو  شد،  کمر  لرزش   ی دادن 

دور کمرشپن باعث    ی خلخال و کمربندها  ی و صدا  ی آهنگ تند عرب

 .شده بود من هم آروم سرجام تکون بخورم

 د یو شا  رمیبگ  ادی دوست داشتم    شهیعاشق رقص بودم، هم  یبچگ  از

 .جا بتونم  نیا

 بلند شم  زیاز پشت م دیبودم و نبا ی من منش البته

قرار بود برگرده و   یکه سام   دیرس  ی گذشت و باالخره روز  دوهفته

 .نبودم یول بودمی خوشحال م دیمن با
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مدت نباشه،    هی  یکه دوسش دارم برا  یکس  یگندم بود وقت  عادت

خودم   ی رفتارم هنوز هم برا  نیا  ل یو دل  شمیانگار که ازش دل زده م

 .ستیهم مشخص ن 

 .که ناراحت بودم  دونم یم  نویا فقط

 .رو تنها گذروندم میزندگ ی رفته بود، من تموم سال ها  چون

 ویکیتونستم    ی منو بفهمه و حاال که انگار  کمی  یکه کس  نیا  بدون

 .باشهازم دور  دیبا ارم،یب  ریگ

زدم،    رونیگفتم و از تراس ب  یدلم لعنت  ری درد ز  دن یچ یحس پ  با

دستشو وارد  ماهانه!  پا  ییدرد  رو  شلوارم  و  با   نییشدم  که  دادم 

 .خون مواجه شدم  ی ایدر

 .زدم رونیب ییرو عوض کردم و بعد گذاشتن پد، از دستشو لباسم

گذاشتم و به سمت    میشونیپ  ی موقع در زده شد، دستم رو رو  همون

 .دمیرو د  ش یایدر رفتم و بازش کردم که ن

 ه؟ یاسترس اومدنه سام ؟ی سالم، چطور_
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مبل پرت کرد و نشست که خودم رو کنارش ولو   ی رود رو  فشیک

و سرم رو عقب بردم و چشم هام رو   دمیکش   یقی کردم، نفس عم

 .بستم 

 .شدم ودینه...پر_

ودرهمون    رتشصو رفت  آشپزخونه  به  شد،  بلند  و  کرد  جمع  رو 

 :حالت گفت 

 .کنم یبرات دمنوش درست م _

کرده   دایپ  یا  گهید  یشرکت طراح  ی تو  یشغل  شیایزدم، ن  ی لبخند

 .داشت بهم بگه یخال ی بود و قرار بود اگه جا

مربوط به همون دوست    ی خوب نبود که انگار  یلیبا سپهر خ  رابطش

 .بود  شیدختر قبل

 .گذاشت و کنارم نشست زیم ی دمنوش رو رو وانیل

 .کنه یداره خستم م  یلیفکر کنم امروز فردا با سپهر کات کنم، خ_
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عاشق   شیایچون ن  زدیحرف رو م  نیبار ا  نیباال انداختم، اول  ییابرو

  درست کردن رابطه   ی برا  یمدت، دنبال راه  نیسپهر بود و تموم ا

 .بود

 .اون من رو دوست نداره فهمم،یم  ستمیخر که ن_

 .عجله نکن _

 .کنهیم یمحل  یعسل، بهم ب ی چه عجله ا_

 .گرفتاره، زود قضاوت نکن دیشا_

 دیکه خودم با  دم یدستاش گرفت و من فهم  نیسرش رو ب  شیاین

نداشت،دستم رو    دهیاصال فا  ی جور  نیبا سپهر حرف بزنم چون ا

 :شونش گذاشتم و گفتم ی رو

 .یباشه هرطور راحت_

 یاز خال  یموند و بعد از اون رفت، آه  شمیکه برم سرکار پ  یموقع  تا

 .و به باشگاه رفتم دمی شدن خونه کش
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رو    ی بدبخت  نیسر هرماه ا  دم،یچی پی باشگاه از درد به خودم م  ی تو

دق و  روز   دیبا  قایداشتم،  سام  ی تو  که    خواستم ینم  اد،یم  یباشه 

 .کنم  ی باهاش بد رفتار

 .دنشیبه گند کش کم،یعسل، رختکن رو مرتب کن _

انداختم و از جام بلند شدم، رختکن    نیبه نشم  یعذاب آور  نگاه 

بود تا    یمالک باشگاه، کاف   ن،ینشم  ی اون قدر ها هم نامرتب نبود ول

بب نشسته  رو  د  نه یمن  و  در  از  که  بود  موقع  اون  کار   واریو  برام 

تماس هارو از   گفتیکه م  ییبه خاطر کارها  ی چندبار  خت،یری م

 .ست یم نکه چرا حواسم به کار زدیدست دادم و باز هم غر م

  ی سرم رو رو  ز،ی زود جمع کردم و برگشتم پشت م  یلیرو خ  رختکن

 .دیلرز بمیج  ی تو میگذاشتم و چشم هام رو بستم که گوش  زیم

بود،   یانداختم، سام   یدرش اوردم و به صفحه نگاه   بمیج  ی تو  از

 .و جواب تماسش رو دادم دمیسبزرنگ رو کش کونیآ

 ؟یی...کجادم یمن رس ؟یسالم عسلم، خوب_

 :زدم و گفتم  ی بخندل
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 ....من سرکارمی به سالمت زم،یسالم عز_

 .شتیپ  امیخب پس شب م_

بخوابه تماس رو قطع   رهیکه م  نیو اون با گفتن ا  میحرف زد  یکم

 .باال انداختم ی کرد، شونه ا

ول  دلم بود  شده  تنگ  ا  یمرض  هی  یبراش  اونم  که    نیداشتم 

  ی ودیحالت هام همش از پر  نیازش دور باشم، البته ا  خواستمی م

 .بود

رو  با ا   نیزم  ی پام  آه کالفه  و  گرفتم  هر   دم،یکش  ی ضرب  دردم 

به    ادهیرو به زور تحمل کردم و پ  میتا آخر تا  شد،ی م  شتریلحظه ب

 .سمت خونه رفتم 

 .بود ی زنگ خورد، سام میرو باز کردم که همون موقع گوش در

 .آدرس بده زمیعز_

لب براش زمزمه کردم و به اتاق رفتم تا لباس هام رو   ری رو ز  آدرس

 .عوض کنم 

 .و موهام رو باز گذاشتم دمیپوش ی و شلوار بلوز
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 .صورتم نشوندم و به آشپز خونه رفتم ی رو  ی حوصله ا یب شیآرا

 .گذاشتم که در زده شد زیم ی و تنقالت رو رو ییچا

شد و   دهیچیمرم پدور ک  ییرو هنوز کامل باز نکرده دست ها  در

 ی سام   ی خنده    ی که صدا  دمیکش  ی فیخف   غ یهوا معلق شدم، ج  ی تو

 .بلند شد

 سالم خانومم، حالت چطوره؟_

 .هام رو محکم دور گردنش حلقه کردم دست

 .ن یمنو بذار زم زمیعز ی سام_

اورد،   نییمن رو برد داخل و بالخره من رو پا  ی و همونجور  دیخند

 .د یلب هام رو بوس   قیدلتنگ و عم  یلیگونم رو نوازش کرد و بعد خ

 .زمیتنگت بود عز یلیدلم خ_

 .زدم که بغلم کرد ی لبخند

 ده؟ یچرا رنگ و روت پر_

 :کردم و گفتم  ی ا ناله
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 .ودمیپر_

و   دیچیکرد و بعد دستاش رو محکم دورم پ  رییصورتش تغ  حالت

 :و آروم گفت  دیکش یداد، نفس هیسرم رو به شونش تک

 .ی دیوضعت اومدم و زحمت کش نیکه با ا د یببخش_

داشتم،    ازین  یبه بودن کس  تیوضع  نیزدم و نگفتم که در ا  ی لبخند

من فقط   قتشیرفته بود و حق  نیز باون حس مزخرف نخواستنش ا

 .منو نخواد...من رو فراموش کنه گهیبودم گه با رفتنش د  دهیترس

مشکل رو   نیهم  یبا هرکس  میزندگ  ی من در تمام لحظه ها  چون

ازم به نفع خودشون سو   ایو    شدمیفراموش م  یبعد مدت  ایداشتم،  

 .کردن ی استفاده م 

باشه و به    تونه یاز کدوم دسته م   ی فکر کردم که سام  ی ادیز  مدت

 .دمینرس  ی ا جهینت

کدوم از دسته ها قرار نداره،    چیه   ی متفاوته و تو  ی هم سام  دیشا

 .دیمبل نشست و  من رو هم کنار خودش کش ی رو

 کنه؟یکجات درد م_
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 .همه جام_

کار رو هم کردم، دست هاش   نیو بهم گفت دراز بکشم که ا  دیخند

خوب بود،    یلیکردم، خ   ی کمرم فشار داد که ناله ا  ی انتها  ی رو رو

شکمم گذاشت و آروم مشغول ماساژ    ریز  ی بعدش دستش رو رو

 .د یدردم کمتر شد که از ماساژ دست کش قهیشد، بعد چند دق 

 ؟ ی خب، بهتر شد _

  د، یکش  ی ا  ازهیو خم   دیبغلش کش  ی تکون دادم که من رو تو  سر

 .گونه اش گذاشت ی دستم رو رو

 اد؟ی خوابت م_

دستم رو   دم،یکش  ازهینگاه خمارش سر تکون داد که من هم خم  با

 .دیدهنم گذاشتم که خند ی رو

 .پس ادیفکر کنم توهم خوابت م_

 .یلیاره خ_
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و پاهام    دم یکش  ی خفه ا  غ یو بلند شد که ج  د یچیرو دورم پ  دستاش

تخت   ی رو  رو دور کمرش حلقه کردم، به سمت اتاق رفت پ من رو

 .گذاشت 

 .چون تنگن ارمیو شلوارم رو درب راهنیپ خوامیمن م_

 .اشکال نداره اریدرب_

  ی و بدون حرف  دی پتو رو رومون کش  د،یکنارم دراز کش  ریلباس ز  با

کوتاه مدت  از  بعد  بست،  رو  هاش  کامل    دمیفهم  یچشم  که 

 .خسته شده  یلیسفر خ ی فکر کنم تو ده،یخواب

که   یفکر کردن، موفق شدم بخوابم درحال  یقیهم بعد از دقا  من

درگ ا  یسام   ریفکرم  برسه،    نیبود،  کجا  به  قراره  رابطمون   ه یکه 

 !دونمی و من...نم خوادیم  یاون از من همخواب گهیمدت د

 ...شتریکه عوض شدم، از رابطه متنفرم و از مردا ب انگار

 د یکه هنوز رابطه نخواسته...شا  نی نداشت و ا  ی ریاون که تقص   یول

پر خاطر  به  من  و    ی نجوریا  م،یودیهم  بد    کم یشدم  کردن  صبر 

 .ست ین



 

422 

افتادم که بهش شام    نیا  ادیو چشم هام رو بستم و    دمی کش  ینفس

ندادم! با تکون خوردن تخت چشم هام رو باز کردم، مقابل نگاهم 

  دم یکش  ی ا  ازهیرفت، خم  یبهداشت  سیبود که به سمت سرو  یسام

ساعت هوش از سرم   دنیبرداشتم و با د  زیم  ی رو از رو  میو گوش

تخت بلند   ی رو  از.بودم  دهیخواب  یل یده صبح بود و خ  ساعت .دیپر

سم به  پدشدم،  ازش  و  رفتم  کمدم  سرو  ی ت  به  و    س یدراوردم 

رفتم   ی تو  یبهداشت  آشپزخونه    کارم.سالن  به  کردم،  تموم  که  رو 

بود بعد اون همه    بی آماده کردم، عج  ی مفصل  ی رفتم و صبحونه  

 .دم یکشی م ازهیو خم ومدیباز هم خوابم م دنیخواب

 هنوز؟  ادی خوابت م_

 :سر تکون دادم که گفت ختمیری م ییکه چا یدرحال

 ؟ی قهوه دار_

 .کنم یآره، برات درست م_

م   ی لبخند و پشت  برگردوند  رو  روش  و  زد  قهوه   زیبهم  نشست، 

 .درست کردم و مقابلش گذاشتم و خودم نشستم



 

423 

 .شکالت صبحانه بهش زدم شهی تست رو برداشتم و مثل هم نون

 .درمورد کارت بهم بگو_

 خواست یرو م  ی حث ناپسند چه ب  دم،یکش  یبهش زدم و نفس  ی گاز

 .شروع کنم 

 بود؟  ی سفرت چطور یام، تو چ ی خوبه...منش_

بود زنگ خورد   زی م  ی که رو  شیبزنه که گوش   یباز کرد حرف  دهن

 .اسم زهرا زوم شد ی و نگاه من رو

 .رو برداشت و جواب داد ش یانداختم که گوش نییپا سر

 .خوب یلیخ  ؟ی شما چطور ی سالم...مرس_

 .دمیخودم د ی  رهیرو باال اوردم، نگاهش رو خ سرم

 .باشه  یخوب ی   دهیفکر نکنم ا_

عصبان  یسع رو  تمی کردم  از  تا  شدم  بلند  کنم،  کنترل   ز،یم  ی رو 

 .بردارم  یقرص مسکن

 .گم یبهش م _
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 :رو باال انداختم که گفت  قرص

 .ننتیبب خوادی عسل، زهرا م_

ا  نفس م  دمیکش  ی کالفه  پشت  برگشتم،  که    زیو  نشستم  دوباره 

 .دست هام رو گرفت

 .کنهیکه داره ازدواج م نیمثل ا_

هنر کنه بتونه رل    یلیبهش زل زدم، زهرا و ازدواج؟ اون خ  متعجب

جواب مسخره!  سام   یبزنه،  رو  یبه  رو  دستش  که  دستم   ی ندادم 

 :گذاشت و گفت

 .یرسیروال به نظر نم یلیخ ؟یخوب_

فکر    کمیبود که به    ده ینزدم، خودش فهم  یتکون دادم و حرف  سر

به فکر کردن نداشتم، جواب من    ی ازیدادم که من اصال ن   ازیکردن ن

 .نه بود

 ؟ینمویم  شمیناهار پ _

 :رو باال اورد و گفت نگاهش

 ...ی برم، راست دیبا  انیخواهرم قراره ب ی نه خونه _
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 :گذاشت و گفت زیم ی دستش رو رو ی تو ی چاقو

کنم بهشون، نظرت   تی ازم خواستن که معرف  ؟ی ا یچرا باهام نم_

 ؟ی ایباهام ب هیچ

تو  نییپا  سر رو  هام  دست  و  پ  یانداختم  نظر   دم،بهیچیهم 

 .شد یکه نم رمیالبته اگه دردمو فاکتور بگ ومدین ی درخواست بد

 .برم  دیسرکارم با ،یدرد دارم سام_

 :زد و گفت یمهربون  لبخند

 .اصال نگران نباش زم،ی هواتو دارم عز_

نگاهش مهربون و جذاب بود که دلم مواست ببوسمش، از   اونقدر

 ی هام رو رو  رو گرفتم و لب  قشیجام بلند شدم و به سمتش رفتم،  

 .لباش گذاشتم 

 قیپاش، عم  ی عقب بکشم که کمرم رو گرفت و نشوندم رو  خواستم

 .کردم ی دهنم هل داد که ناله ا ی و زبونش رو تو دیتر منو بوس 

رو گاز گرفت. ازم جدا شد    نمییباسنم رو فشار داد و لب پا  دستاش

 :و گفت
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 .دمیرس یوگرنه به خدمتت م  ستیاالن حالت خوب ن ،ی لعنت_

 :شونش گذاشتم و گفتم  ی و سرم رو رو دمیخند

باهات باشم، االن    ی که چطور  کردمی فکر م   نیمن قبل اومدنت به ا_

 .دمتیخودم بوس

 .از شکمم گرفت یشگون یو ن دیخند

 .منما یخوب فکر کرد راتیکه با لباس ز یمهمون ی تو_

 ی رو برا  ه یقض  خواستیکه م   دونمی حرفش ناراحت نشدم، م   نیا  با

 .ناراحت نشم شیادآوریکنه با  ی کنه و کار ی من عاد

 .سرم داغ بود ،ی که نبود فیح یول_

 .ی نخورده بود ی زی کلک تو که چ_

شکمم نشست و آروم مشغول ماساژ    ی که دستش رو  دم یبرچ  لب

 .دادنم شد

م  ی لبخند  دیمن رو د   یوقت  یسام خوب   یلیکه خ  دونستمیزد، 

 .تالشم رو کردم ینشدم ول
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 .نشد که بشم نیحالم بده و بهتر از ا کمی زم،یعز د یببخش_

چشم هام نگاه کرد و با    ی و شونه هام رو گرفت، تو  ستادیا  مقابلم 

 :گفت  یا انهیلحن دلجو

ست رد د  تتیوضع  نیکه با ا  یمرس  زم،یعز  یرسی به نظر م   یعال_

 .ی زنینم  نمی به س

دوست   یلیمن خ  قتیهام رو براش چپ کردم، خب در حق  چشم

زشت    ی داشتم که دعوتش رو رد کنم چون ابدا حالم خوب نبود، ول

 .بود

 م؟یبر_

 .صبحونه رو جمع کنم زیفقط اجازه بده م_

 

 بهش زد ی رو باال گرفت و بوسه ا دستم

 .کنم ی من جمعش م _

البته   وردیدرم  ی داشت خوشمزه باز  ی ادیگفتم که رفت، ز  ی ا  باشه

هم  ،یسام گر،   نیاخالقش  مالحظه  و  مهربون  شدت  به  بود، 
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اعتماد بودم و دروغ    ی من ب  یرو ناراحت کنه...ول  ی کس  تونستینم

 .دهی پشتش خواب  یت ین  ش یهر مهربون  کردمینگم فکر م

د  یبعض با  م  ش یمهربون   دنیوقتا  وجدان  چرا   رمیگ یعذاب   که 

  نم یب یم   کنمیکه فکر م  شتریب  یول  کنمیدرموردش م  ی فکر  نیهمچ

برام مهم   یلیکه خ  نیمن با ا  ی گذشته    ی . آدماستیدست خودم ن

 ...نبودن اما

که قبال    ی ریکرد، مثل ام  یپشتم رو خال  ی جور  هی  هرکدومشون

م  گفتی م  یوقت تالش  رو  هر  بردار،  ازسرم  دوباره    کردیدست  تا 

که بهش مدارک رو دادم رفت و پشت   نیهم  یباهاش حرف بزنم ول

 .ییاز اعتماد و تنها دم،یترس یم .سرش رو هم نگاه نکرد

 

 م؟یتموم شد، فقط ظرفارو نشستم، بر_

از خونه خارج شد  ی لبخند باهم  و    میشد  نیسوار ماش  م،یزدم و 

 .حرکت کرد

 .شتمخونه شون و استرس دا رفتمیبار بود م  نیاول
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خوب  اگه چ  یبرخورد  نکنن  من  دی؟شایباهام  نخوان  از   یاونا  که 

ا  رابطه  پسرشون  با  باشم.م  ی پرورشگاهم  فکرام   دونستمیداشته 

 .کردمیبد فکر م  ی زایو فقط به چ  گهیبود د  ضیذهنم مر  یچرتن ول

 .بهش داد یمیپام نشست و فشار مال ی رو یسام  دست

 ؟ یصورتت توهمه؟ درد دار نقدریچرا ا_

مسکن  به قرص  خ  یلطف  بودم،  خورده  ول   ی لیکه  نداشتم    ی درد 

 .ناچار سرم رو تکون دادم

 برات قرص بخرم؟_

 .کنهیاثر م گهید کمیتو خونه خوردم _

و واردش شد، سرم رو به   ستادیتوجه به حرفم مقابل داروخونه ا  یب

  قه ی دادم و چشم هام رو بستم، بعد از چند دق  هیتک   یپشت صندل

 .به سمتم گرفت  یاومد و سوار شد و ورق قرص

 .خورهیم نایاز ا شهیخواهرم هم_

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟ ی براش مسکن بخور ده یبهت م  ودهیپر یخواهرت وقت_
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از ش  یحرف   گهیرو تکون داد و د  سرش نگاه    رونیب  شهینزدم،  رو 

 .که استرس داده کردمی و حس م کردمی م

 ؟ یاسترس دار_

 .دنه گذاشت و عوض کرد ی دستش رو ریرو گرفت و ز دستم

 .برمتیباره دارم م نیاره چون اول_

 اد؟یازم خوششون ن یترسی م_

 .ادی تو ازمون خوشت ن ترسمی م_

ماش   دمیخند باز    ادهیپ  ستاد،یا  نیکه  و در سمتمو  و دور زد  شد 

 ده یکش  ی بزرگ  بایتقر  ی که شدم نگاهم به سمت خونه    ادهیکرد.پ

دراورد و در رو باز کرد.دستش رو   دی کل  بشیج  ی از تو  یشد، سام

 :پشت کمرم گذاشت و گفت

 .زیدیفرست ل د،ییبفرما_

گذاشتم و نگاهم رو دورتادورش گردوندم، درخت   اطیبه داخل ح  پا

 .ومد یپول م   ی و استخر بزرگ وسطش، ازش بو  اطیسرتاسر ح  ی ها
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پولدارن.از کنار استخر رد شد  هیعاد  خب بعد وارد    میچون که  و 

  یرو   ی و تابلو فرش ها  یبزرگ به مبلمان سلطنت   م، یساختمون شد

 .دمیو پرس دمیهم کش ی اخم هام رو تو وار،ید

 کجان؟ ه یقپس ب_

 :و گفت دیمبل نشست و من رو کنار خودش کش ی رو

 .میزود اومد کمیفکر کنم _

باال    ی پله ها که به طبقه    ریتکون دادم که همون موقع در ز  سر

  دنمون یاومد و با د  رونیب  ی کت شلوار  ی باز شد و مرد   خوردنیم

 :گفت 

 ؟یسالم پسرم خوب _

بلند شدم، به سمت اون مرد که    تش یبلند شد و منم به تبع  ی سام

دم گوشش    ی زیکه چ   دمیفکر کنم پدرش بود رفت و بغلش کرد و د

حال    نیپچ پچ بود با ا  ی بغل کردنشون هم برا  نی گفت، احتماال ا

 .لبخندم رو حفظ کردم که به سمتم اومد

 ؟یی پس عسل تو_
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 .ریبه خ دنی رس ی بله، راست_

 .زمیعز یمرس_

و ماهم نشست  ی رو ناراحت    کمی   م،ی مبل روبه رومون نشست  جو 

که   ومد یم   هویو    رفت ی بود من واقعا درد داشتم، درد م  ی کننده ا

 .چم یبه خودم بپ  شدیباعث م

 

 عسل؟ یخوب_

جواب دادن   ی انداختم که پدرش همون لحظه برا  ی به سام  ی نگاه

 .بلند شد و رفت  شیبه گوش 

 .ارشونی ب  ننیرفت، تو ماش  ادمیقرصارو  ی سام_

نفس عم  ی ا  باشه  بلند شد،  و  نگاهم رو دور    دم یکش  یقیگفت  و 

 ی بود، پدرش برگشت و هموم جا  کیخونه چرخوندم، بزرگ و ش

 :نشست و گفت   شیقبل

 دهیدخترم؟ رنگ و روت پر  یخوب_
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 ی ودیبه پر  یلبم نشست و همزمان فش  ی رو  ی لفظ دخترم لبخند  از

  :سر تکون دادم و گفتم  برد،یدادم که آبروم رو م یلعنت

 ی سام   ست، ین  ی ز یدارم که چ  یدندون درد جزئ   هیآره  خوبم،  _

 .اره یرفته مسکن برام ب

اومد و ورق قرص   یکه سام  دمیکش  یرو تکون داد و من نفس  سرش

 :رو به سمتم اومد و بلند گفت 

 .اریآب ب وانیل  هی ایتان_

تو   هی و  دراوردم  ورق  از  موقع    یقرص  همون  که  گذاشتم  دهنم 

گذاشت    زیم  ی آب رو. رو  وانیساده اومد و ل  ی با لباس ها  ی دختر

 :بهش گفت یکه پدر سام 

 .آمادست زیدخترم، همه چ_

 :زد و گفت ی لبخند ایتان

 .سیبله رئ _

چقدر خوب بود    ی رو گفت و رفت، پس خدمتکارشون بود ول  نیا

زده    یاشراف  نینه مثل ا   کردیباهاش رفتار م  یخودمون  نقدریکه ا
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به بردگ  یروان  ی ها   ی پاشنه    ی . صدارنیگیم   یکه خدمتکارهارو 

که با ذوق  اومد   ی دختر   فی ظر  ی و بعد صدا  دیکفش به گوشم رس

 :و گفت

 ؟یسالم عمو جون، خوب_

شد،   زونیآو  یبه از پدر سام   مونیم  کیمثل    قایدق  مونیمثل م   و

 .شر باشه خوردیلبم نشست، بهش م ی رو ی شخندین

لباش جمع شد و با کج   یول  دیرو د  یرو چرخوند و سام   نگاهش

 :گفت  یخلق

 .سالم پسر عمو_

 :کرد و رو به من گفت ورتیورش دا  هیاما اون رو به  یسام

 زم؟ یعز ی بهتر شد_

بود که دختره علنا   نیکارش به خاطر ا  نیزدم و فکر کنم ا  ی لبخند

به تخمم بود،من در حال حاضر    ن یکرده بود که ا  ی توجه  ی به من ب

دختر در    نیو فکر کردن به درد ا  شدمیرو متحمل م  ی ادیدرد ز

 .بره به درک تونستی توان من نبود، پس م
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 .و سرش رو کنار گوشم اورد دیچیدورم پ یسام  دست

 .کمیدختر عمومه، نچسبه _

نشسته بود    یتکون دادم و به دختره نگاه کردم، کنار پدر سام  سر

 .باشه   ی زیچ  ینی ریخودش  ومدیبه نظر م  زد،یو با آب و تاب حرف م

به   یالبته زندگ  دی رس یهم اومد، اون مهربون به نظر م  یسام  خواهر

از رو بود که  ثابت کرده  اول  یمن  و  نکنم    دارید  نیظاهر  قضاوت 

 .قرار بدن رتیتحت تاث  یبه شکل وحشت ناک  توننیچون آدما م

بهم انداخت و دستش   یکه اسمش سالله بود، نگاه  یسام  خواهر

 .رو دراز کرد

  درسته؟ یسالم، عسل_

 :گفتم  ی شدم و دستش رو فشردم و با لبخند بلند

 ؟یبله خودمم، خوب_

 .ی مرس_
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پرس  کنارم احوال  مشغول  و  خوب  ینشست  دختر  نظر  به   یشد، 

 نه ی باطنش هم هم  دونم،یمن که ازش خوشم اومد حاال نم  ومد،یم

 .نه ای

 .نشد داشیمنتظر موندم مادرشون پ یهرچ

 :گفتم  یآروم کنار گوش سام

 ستش؟یمادرت ن_

هل  دستش کمرم  پشت  خودش   رو  به  رو  من  نامحسوس  و  داد 

 :گوشم اورد و گفت کیچسبوند، سرش رو نزد

 .نشده داریهنوز ب خوره،یمامان قرص خواب م_

  ی خب به من ربط   یعلت قرص خوردنش رو بپرسم ول  خواستمی م

 .که فضولم  کردیفکر م دیشا دمیپرسی نداشت، اگه م

پرحرفه، کنارم نشسته   یلیخواهرش خ  دمی کم که گذشت فهم  کم

و البته    زدیحرف م  یمختلف با پدرش و سام  ی بود و ازموضوع ها

اول ازم    ی   قهیفقط دو دق   باینگرفت، تقر  لیتحو  گهیکه من رو د

 .دیچندتا سوال پرس 
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 ی گوش   ی مبل تک نفره سرش رو تو  ی عموشون هم که رو  دختر

 یمسا  دادیم   تیکه بهم اهم   ی.تنها کسدیخندیفرو کرده بود و م

 .بود

و باهام    ذاشتیشربتم رو مقابلم م   وانیل  کند،ی پوست م  وهیم  برام

 کردم ی همچنان بود، حس م  یدردم کمتر شده بود ول  زد،یحرف م

 .و دوست داشتم دراز بکشم شهیکمرم داره نصف م

و مرتب اومد، به    کیشدن به ساعت ناهار، مامانشون ش   کینزد  با

  ل یفکر کردم که دل  نیو من به ا  دیخندیشدت خوشکل بود و م

 .هیقرص خواب خوردنش چ

 .دیرو پرس  گهید  یعسل  ی باز لبخند زد و همون سوال تکرار  دنم ید  با

 .د یپرس  یپدر سام هویو ساکن و ساکت موندم که  دمیکش یآه

 ...نایاز خودت بگو، خانوادت و ا کمی زمیخب عز_

انداختم،پس سام   ییابرو فقط    ی زیچ   یباال  و  بود  نگفته  درموردم 

 :کردم و گفتم  ی . سرفه ادونستنیاسمم رو م

 .توش بود ی پرورشگام، همون که سام ی من از بچه ها  _
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نکرد اما لبخند پدرش و اخم دختر عموش    ی رییمادرش تغ  ی   افهیق

ورم بود،خوش حال بودم که  هیکه البته دختر عموش به  دم،یرو د

تند چون    ی واکنش  فرزند   یدوست  کینداشتن  به  که   ی داشتم 

 .گرفته شده بود 

کردن.    ی متاسفانه خونوادش برخورد تند  یول  دنشیبار رفتم د  هی

 :مادرش دستمو گرفت و گفت 

 .خودت بدون ی مارو خونواده _

بدم    یسع  یلیخ ترحم  از  شدم،  موفق  و  نره  توهم  صورتم  کردم 

کنم، حاال درسته   یهمه سال تونسته بودم تنها ط  نیمن ا  ومد،یم

 ...خب یانجام دادم ول ی گند ی کارها ی سر کی

 .ی خونواده ا چیتونسته بودم، بدون ه ی تنها

 :و گفتم  دمیکش  ینفس

 .ی مرس_

نچرخ  ی رو  ی ا  گهید  زیچ گفتن    ی برا  یحرف  قتشی حق  د،یزبونم 

م هم  به  داشت  حالم  بود،    ی هوا  خورد،ی نداشتم،  گرم  خونشون 
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و من مانتو و شال، آدم    گشتنیچون اونا با تاپ و شلوارک م  ه یعیطب

ول  ی معتقد ا  ینبودما  هم  بود  زشت  م  نیهم  بو   کردمیکه حس 

از جام بلند شم،    وشحالناهار، خ  ی برا  یبا تعارف مادر سام  دم،یم

  ی مرخص   هیمن رو برسونه خونه و من    یبودم بعد ناهار سام   دواریام

 .تا امروز رو استراحت کنم  رمیبگ

دراز، چشم   زیم  هیغذا خوردن داشتن با    ی سالن مخصوص برا  هی

بزرگ و پر   ی از حدقه دراومد، چه خبره اخه! سفره  دنشیهام با د

 .نصفش هم خورده نشد یکه در آخر حت

 :گفتم  یناهار دم گوش سام بعد

 .س یمنو ببر خونه، حالم خوب ن_

  م ی مبل بلند شد  ی گفت، از رو  ی رو سمتم چرخوند و باشه ا   نگاهش

 :گفت  یو سام

 .خونه برمی من عسل رو م _

 :شد و گفت موقع مادرش از جا بلند  همون

 .بمون زمیعز د،عسلیریخب کجا م _
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 :بهش زدم و گفتم  یکم جون لبخند

 .خوبتون ییرا یبرم سرکار، ممنون از پذ دیبا  گهیدوساعت د_

شدم و کش    نیسوار ماش   م،ینزدن و ما از خونه خارج شد  یحرف

 .کردیم تمیتنگ بود و اذ دمش،یشلوارم رو گرفتم و جلو کش

 ؟ ی زیچ یشاپ  یکاف  میبر_

  ی چه اصن حوصله    رمیبگ  یخونه، من زنگ بزنم مرخص  مینه بر_

 .کار رو ندارم

غر هم    یدراوردم و زنگ زدم که البته کل  فمیک  ی رو از تو   میگوش

مرخص  یول  دم یشن تونستم  تهش  بگ   یخب  به    دنیرس  با.رمیرو 

مستق  ج  میخونه،  شلوار  و  رفتم  اتاق  نفس    نمیبه  و  دراوردم  رو 

توجه   یبهم انداخت، ب  یداخل و نگاهاومد    یسام.دم یکش  یقیعم

 .تخت نشستم ی که لختم، رو نیبه ا

 ؟ ی درد دار _

 :و گفتم دمیکه در اورده بودم رو پوش یراحت شلوار

 شم؟ یپ ی مونیم_
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لباساش رو دراورد    دم،یتخت دراز کش  ی رو تکون داد که رو   سرش

چشم   د،یبغلش کش  ی و منو تو  دیو به سمتم اومد، کنارم دراز کش

 .زود به خواب رفتم یلیهام رو بستم و خ 

تار  داریب   یوقت دور شکمم    یسام  ی بود و دست ها  کیشدم، هوا 

لبخند بودن،  شده  به   ی حلقه  شدم،  بلند  جام  از  آروم  و  زدم 

  ک ی گرفتم ک  میتصمرفتم و پدم رو عوض کردم و بعد    ییدستشو

 .درست کنم 

 ی نظرم عوض شد و فقط با نوتال  دم یبه آشپزخونه رس  یالبته وقت   که

 .نگاه کردم ونیزی مبل لم دادم و تلو ی محبوبم رو

داشتم که بازشون کنم، من    ازیهم رفته بود و ن  ی تو  ی اد یهام ز  فکر

رو دوست داشتم، کارم رو دوست نداشتم، خونم رو دوست    ی سام

 خوب بودن.   یسام  ی با زهرا حرف بزنم و خونواده    خوام ی داشتم...نم

  ی امر   ی رو با چندتا جمله    میذهن  ی تموم شد،گره ها  دم،یکش  ینفس

شکالت    ی اد یار زفرو کردم و مقد  رفظ  ی تموم کرد، قاشق رو تو 

 .کنهیرو حل م زی زمان همه چ ختم،یحلقم ر ی تو
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مثل   قایموند، دق   شمیپ  یسام   یبود ول   بی عج  نده،یچهار روز آ  تا

 .ناخودآگاه دیاون از عمد و من شا م،یکردی دوتا زوج رفتار م

  نیمزجع تر  ی ودیراحت خودم رو شستم، پر  الیحموم و با خ  رفتم

تخت   ی رو  ی سام  رون،یاومدم ب  یمن بود، وقت   ی برا  ی زندگ  ی دوره  

به من حوله پوش زل زده بود پس از   یبی نشسته بود و با نگاه عج

 .جاش بلند شد و به طرفم اومد

خودش   ستادیا  کمینزد به  رو  من  و  انداخت  کمرم  دور  دست  و 

 .چسبوند

ا  ،د یگوشم اورد و بو کش  ک یرو نزد  سرش بعد لباش رو    ی لحظه 

 .دم، چشم هام بسته شد و کمرش رونگ زدمگردنم حس کر ی رو

لب هاش رو به    د،یاومد و عقب رفتم که کمرم به کمد چسب  جلو

رو   نینبود و من ا  میلبام چسبوند و مشغول خوردنشون شد، مال

تو    یلیخ کردم  فرو  رو  زبونم  و  کردم  باز  دهنمو  داشتم،  دوست 

 .باسنم انداخت و بلندم کرد ریدهنش که مک زد، دست ز
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تخت و پرتم کرد روش، بوسه هاش از گردنم تا   ی و برد رور  من

قبلش نگاهش رو   یشونم اومدن و دستش بند حوله شد ول  ی رو

 .باال اورد

 اجازه دارم؟ _

زد و حوله رو کنار زد. لب    ی رو براش تکون دادم که لبخند  سرم

هام رو    نه یاز س  یکیتر رفت،    نیی ام نشست و پا  نه یس  ی هاش رو

دهنش گذاشت و   ی دستش گرفت و فشار داد، نوکش رو تو  ی تو

 .و موهاش رو چنگ زدم دمیکش یآه.مک زد

 :رو دراورد و گفت راهنشیپ

 .عقب کشمیم ،ی خوایاگه نم_

 :زدم و گفتم  ی لبخند

 .مطمئنم ازش، نگران نباش_

 .و دوباره مشغول شد دیخند

کمربندش اومد و    ی صدا  دش،یبهشتم نشست و مال  ی رو  دستش

رو دم سوراخ واژنم حس کردم. آروم داخلم فروش   شی د برجستگبع
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کرد که لبم رو گاز گرفتم، تنش رو روم انداخت و مشغول ضربه  

 .زدن شد

کند بودن و   یلیحرکاتش خ  یول  بردمی داشت و لذت م  یخوب  حس

  ت ی رو چنگ زدم و با حرص و عصبان  کمرش.کردی م   یمن رو عصب

 .دمیغر

 .محکم تر بزن_

  شدم،ی کرد، چشم هام بسته بود و داشتم ارضا م  شتریرو ب   سرعتش

که همون موقع دم گوشم    دمیکش  ی غیج  دم،یاوج که رس  ی به نقطه  

 :گفت 

 ؟یکنی با من ازدواج م_

که نفس    یهام گشاد شد و با تعجب بهش زل زدم، در حال  چشم

 :گفتم  دیلرزیکه م  ییبا صدا م، یشد  رهیبه هم خ میزدی نفس م

 ؟یچ_

اورد و لب هام رو محکم   کیو سرش رو نزد  دیبه موهام کش  یدست

 .د یبوس
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 ؟یکن یگفتم باهام ازدواج م_

که از رم بلند شد، به سمت لباس    کردمی زده بهش نگاه م  شوک

دراورد و به سمتم اومد، با   ی زیشلوارش چ   بیاش رفت و از جه

 .دستش شدم که بازش کرد ی انگشتر تو  ی جعبه  ی  رهیبهت خ 

 کردم،یصحنه رو تجسم م  نیا  م،یکه بچه بود  یمن از همون موقع_

که    کنمیکنم و االن وقتشه عسل، چون حس م  ی که ازت خاستگار 

بگ  ی خوا ی م نم  ی ریفاصله  د  نیا  ذارم،ی و من  از دستت   گهیدفعه 

 .دمینم

 .صورتم گذاشتم ی هام به اشک نشست و دست هام رو رو چشم

 .بگم   یچ دونمیمن...من نم ی سام_

 .بهش زد ی رو گرفت و بوسه ا دستم

 .اجازه بده انگشتر رو دستت کنم _

انگشتم فرو کرد و گونم رو  ی که انگشتر رو تو دمیخند هیگر ونیم

 .د یبوس

  م؟یخب حاال کجا بود_
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 .باال انداخت ی هام از تعجب درشت شد که شونه ا چشم

جفتمون    ی ارضا  نیب  میاستگارومن به خودم قول داده بودم که خ_

 .و من نه ی باشه، تو ارضا شد 

 .وونهید ،ی سام_

 :گفت طنتیزد، با ش مهیو روم خ دیخند

 .توت زنمی هام نخند وگرنه بد م  ی به فانتز_

 :رو چنگ زدم و به خودم فشارش دادم کمرش

 .ادیکه بدش ب ه یبزن ک_

 .تو شرکت جفت خودم ایکارت نرو، ب نیسر ا گهید_

 :و گفتم  دمیکش  یقیعم  نفس

 .کار کنم  خوامیباور کن فعال اصال نم_

 :زد و گفت ی ا روزمندانهیپ  لبخند

 .من قراره تا آخر شب کار کنم یول_
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  ن یام رو ب  نهیس  د،یفرو کرد و لب هام رو بوس  کصم  رو تو  کیرش

کرد، ناله هام بلند    شتر یدستش فشار داد و سرعت تلمبه هاش رو ب

گوشم اورد و با   ک یرو نزد  سرش.دم ینال یشده بود و از شدت لذت م

 :گفت  د یلرزیکه از شدت لذت م ییصدا

 .دوست دارم_

 :رو چنگ زدم و منم پشت سرش گفتم  کمرش

 .دوست دارم شتریمن ب_

  ره یچسبوند، به چشم هام خ  م یشونی رو به پ  ش یشونی زد و پ   ی لبخند

 :و گفت دیکنارم دراز کش .میشد و بعد جفتمون باهم ارضا شد

 .قرار بود فقط من ارضا شم  هینامرد نیا_

 :گفتم یرو بلند کردم و با لبخند آروم تنم

 .میکه باهم شد ینی بی خب م_

 ...و بغلم کرد و دیخند

 *انیپا*


